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 ﴾ِإنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب ﴿ ـ1

ِيَنَََّيَۡشۡوَنََّرب ُهمَّبِٱۡلَغۡيبََِّّإِن َّ﴿ تعاىل:  اهلل : ما تفسري قول1سؤال  ؟﴾ٱَّل 

ۡغفِرَََّّإِن َّ﴿ َقْولُُه تعالى:  لجواب:ا ِيَنَََّيَۡشۡوَنََّرب ُهمَّبِٱۡلَغۡيِبَّلَُهمَّم  ََّّة َّٱَّل 
ََّكبِي َّ ۡجر 

َ
اُد ِمْنُه: ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم في َداِر  . الُمرَ [12 :كلملا] ﴾ َوأ

، َوَلْم َيَرُوا الَجنََّة َوال النَّاَر،  التَّْكِليِف، َحْيُث َلْم َيَرُوا اّللَٰ   َعزَّ َوَجلَّ
ٌة  َمْغِفرَ  ُهمْ َوَشْيَطاِنِهم، لَ  َفأَْقَبُلوا على َطاَعِة َرِبِِّهم، َوُمَخاَلَفِة َشَهَواِتِهم

 ْجٌر َعِظيٌم.َوأَ 
أَو الُمَراُد ِمْنُه: ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم في َخَلَواِتِهم، َلُهْم َمْغِفَرٌة 
َوأَْجٌر َعِظيٌم، َوَهُؤاَلِء الذيَن َتَرُكوا الَمَعاِصَي في َخَلَواِتِهم، َفُهم أَْتَرُك  

 ُم النَّاُس. َلَها َحْيُث َيَراهُ 
 ذلك: ى ء علوبنا
تعالى، َوَيْعُبُدوَنُه ُدوَن أَْن َيَرْوُه، َويُِطيُعوَنُه  اّلٰلَ  ِذيَن َيَخاُفونَ الفَ 

َعْن َمعِصَيِتِه   َواَل َيْعُصوَنُه َوُهم َغاِئُبوَن َعْن أَْعُيِن النَّاِس، َفْضلا 
ٌم في  ٌب َعِظيَثَوا ُذنُوِبِهم، وَ نْ تعالى َعْفٌو عَ اّلٰلِ  أََماِمِهم، أُْوَلِئَك َلُهم من 

 تعالى أعلم.واّلٰل  اْجَعْلَنا ِمْنُهم. آمين. هذا، الٰلُهمَّ نَِّتِه. جَ 
 ﴾لَْيَس لََك ِمَن اْْلَْمِر َشْيءٌ ﴿ ـ2

ََّيُتوَبََّّ﴿ تبارك وتعاىل:  اهلل : يقول2سؤال ۡو
َ
َّأ ٌء َََّشۡ ۡمرِ

َ
َّٱۡۡل َِّمَن لَۡيَسَّلََك

َبُهمَّۡ ِ َُّيَعذ  ۡو
َ
َّأ َّفََََّّعلَۡيِهۡم ب . ما هو سب[128 :نارمع لآ] ﴾ُمونَََّظَٰلَِّإِن ُهۡم

 اآلية؟ وما معناها؟ نزول هذه

َعنُه َقاَل: َكاَن  اّلٰلُ  روى الشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي  لجواب:ا
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َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل ِحيَن َيْفُرُغ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 
ُر، ِمَن اْلِقَراَءِة، وَ  َلِة اْلَفْجرِ َص  ِمنْ  ِلَمْن  اّلٰلُ   َرْأَسُه: »َسِمعَ َوَيْرَفعُ  يَُكبِِّ

 َحِمَدُه، َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد«.
ُهمَّ أَْنِج اْلَوِليَد ْبَن اْلَوِليِد، َوَسَلَمَة ْبَن   َيُقوُل َوُهَو َقاِئٌم: »اللٰ ثُمَّ 

ُهمَّ يَن، اللٰ ْلـُمْؤِمنِ ُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اِبيَعَة، َوالـْ رَ  ِهَشاٍم، َوَعيَّاَش ْبَن أَِبي 
َواُت  اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر، َواْجَعْلَها َعَلْيِهْم َكِسِني يُوُسَف )ِهَي َسنَ 

، َوَذْكَواَن، َوُعَصيََّة،  ُهمَّ اْلَعْن ِلْحَياَن، َوِرْعلا الَجْدِب َوالَقْحِط( اللٰ 
 َوَرُسوَلُه«.  اّللَٰ  َعَصِت 

ا أُْنِزَل: ـ ِلَك لَ  َتَرَك ذَ ثُمَّ َبَلَغَنا أَنَّهُ  ۡوََّّ﴿ مَّ
َ
َّأ ٌء َََّشۡ ۡمرِ

َ
َّٱۡۡل َِّمَن لَۡيَسَّلََك

ُهۡمََّّ َبُهۡمَّفَإِن  ِ ۡوَُّيَعذ 
َ
 . ﴾َظَٰلُِمونَََّيُتوَبََّعلَۡيِهۡمَّأ

  ُجلا رَ  َفاآلَيُة َنَزَلْت َبْعَد َقْتِل أَْصَحاِب ِبْئِر َمُعوَنَة، َوَكانُوا َسْبِعينَ 
َحاَبِة َرِض ِمْن خِ  َعنُهم، ِمْن أَْهِل الُقْرآِن َوالِفْقِه، َقَتَلُهم  اّلٰلُ  َي يَرِة الصَّ

 أَْهُل َنْجٍد. 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفَقد َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

ِه تعالى في َهذِ اّلٰلُ  ؛ ثمَّ َبيَّنَ ةِ تعالى على َهُؤاَلِء الَقَتلَ اّلٰلَ  َوَسلََّم َيْدُعو
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِة ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ  الَكِريمَ اآلَيةِ 

اّلٰلُ   َوَسلََّم، ِبأَنَُّه َلْيَس َلَك ِمَن اْلَْمِر ِفيِهم َشْيٌء، َفاْصِبْر َحتَّى َيُتوَب 
َبُهمُ م لإِليَماِن، أَو يُعَ ِبِهَداَيِتهِ  َك تعالى َعَلْيِهم، َوَذلِ  تعالى ِبَسَبِب  اّلٰلُ  ِذِّ

 تعالى ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد. ّلٰلِ  ظُْلِمِهم؛ َفاْلَْمرُ 
َعاَء َعَلْيِهم،  اّلٰلُ  ثمَّ َتَرَك َصلَّى  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم الدُّ
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 ِلٍك َرِضَي ن َعْن أََنِس ْبِن َمام، روى الشيخاهِ َبْعَد نُُزوِل الُقْرآِن في َحِقِّ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َعنُه َقاَل: َدَعا َرُسولُ اّلٰلُ 

، َيْدُعو َعَلى ِرْعٍل،  اا َعَلى الَِّذيَن َقَتُلوا أَْصَحاَب ِبْئِر َمُعوَنَة َثَلِثيَن َصَباح
 ُه.ُسولَ َورَ   اّللَٰ  َوُعَصيََّة، َعَصِت َوِلْحَياَن، ، َوَذْكَوانَ 

  اا َعزَّ َوَجلَّ ِفي الَِّذيَن ُقِتُلوا ِبِبْئِر َمُعوَنَة ُقْرآناّلٰلُ  َقاَل أََنٌس: أَْنَزَل 
َقَرْأَناُه، َحتَّى نُِسَخ َبْعُد: أَْن َبلُِِّغوا َقْوَمَنا أَْن َقْد َلِقيَنا َربََّنا َفَرِضَي َعنَّا  

 ُه.َرِضيَنا َعنْ وَ 
ءٌَّ﴿ تعالى: َمْعَنى َقْوِلِه  َََّشۡ ۡمرِ

َ
َّٱۡۡل َِّمَن َّلََك . أَْي: َلْيَس َلَك  ﴾لَۡيَس

  ِمَن الُحْكِم َشْيٌء في ِعَباِدي، إال َما أََمْرتَُك ِبِه ِفيِهم، َوِإنََّما أَْمُرُهم إلى 
ا أَْنَت َفَوِظيَفُتَك التَّْبِليُغ وَ اّلٰلِ  مَّ َبْعَد َذِلَك:  ْرَشاُد، ثالِ تعالى َوْحَدُه، أَمَّ
ََّفَمنَّشََّ﴿ َّشََِّمنََّوَمنَّؤَّۡفَۡلُيَّآَء َّشََّ﴿. [29 :فهكلا] ﴾فَۡلَيۡكُفرَّۡآَء ََّولَۡو َربَُّكََّّآَء

ۡرِضَّ
َ
َّٱۡۡل َِِّف ََّمن َََّّٰٓأَلَمَن ََّحّت  َّٱنل اَس َّتُۡكرِهُ نَت

َ
فَأ
َ
َّأ ۚ َََّجِيًعا يَُكونُواَََُُّّّْكُُّهۡم

 .[99 :سنوي]  ﴾ِمنِيََّؤَّۡمَُّ
ۡوََّيُتو﴿ ى:َوَقْولُُه تعال

َ
ۡوََّّ﴿ : َمْعطُوٌف َعَلى َقْوِلِه تعالى ﴾ مََّۡبََّعلَۡيِهَّأ

َ
أ

ََّخآئِبِيََّيَكَّۡ ْ ََّفَينَقلُِبوا : أَْي: ﴾بَِتُهمَّۡيَكَّۡ﴿ . َمْعَنى: [127 :نارمع لآ] ﴾ بَِتُهۡم
 َيْجَعُل الَغْيَظ في ُقُلوِبِهم، َفَيْنَقِلُبوا َوَقِد اْنَقَطَعْت آَمالُُهم.

ۡوََّيُتوَبََّعلَۡيِهَّ﴿
َ
ِه ِمَن الُكْفِر، َفَيْهِديِهم لإِلْسَلِم  ا ُهْم ِفيأَْي: ِممَّ  ﴾مَّۡأ
َلَلةِ اِن َبْعَد َواِليمَ  َبُهمَّۡ﴿ الضَّ ِ َُّيَعذ  ۡو

َ
ْنَيا َواآلِخَرِة على   ﴾أ أَْي: في الدُّ

َّ﴿ ُكْفِرِهم َوُذنُوِبِهم  ُهۡم وَن الَعَذاَب ِبَسَبِب   ﴾َظَٰلُِمونََّفَإِن  أَْي: َيْسَتِحقُّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  ذا،ه ظُْلِمِهم.
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 ﴾َمْثنَى َوثَُلَث َوُرَباعَ ﴿ ـ3

َّفَٱنَّ﴿ : تعاىل اهلل : ما هو تفسري قول3سؤال ْ َِنََِّّكُحوا َّلَُكمَّم  ََّطاَب َما
ََٰثََّوُرَبَٰعََََّّمۡثَنََّٰآءَِّٱلن ِسََّ  ؟[3 :ءاسنلا] ﴾َوثَُل

َِنَّٱلن ِسََِّكُحواَّْفَٱنَّ﴿ َقْولُُه تعالى:  لجواب:ا َََّّنََّٰثَّۡمََّآءََِّماََّطاَبَّلَُكمَّم 
ََّٰ ََّْثََّوُرَبَََّٰوثَُل ََّتۡعِدلُوا َّل 

َ
َّأ َِّخۡفُتۡم َِٰحَدةًََّعََّۖفَإِۡن  اا َثَلثَنَتْيِن، وَ . أَي: اْثَنَتْيِن اثْ ﴾فََو

ِ ُمؤِمٍن الَحقَّ ِفي االخِتَياِر ِإن َشاَء   اا أَْرَبع اا ، َوأَْرَبعاا ثَثَل  )َوَمعَناُه أَنَّ ِلُكلِّ
 (.اا اثَنَتْيِن أَو َثلثاا أَو أَرَبع

 ُة َدلَّْت على أَْحَكاٍم َثَلَثٍة:الَكِريمَ  َيةُ اآلفَ 
 ـ ِإَباَحُة الِنَِّكاِح. 1
ِد اـ َتْحِديدُ 2 ْوَجاِت بِ  َتَعدُّ  أَْرَبٍع َكَحٍدِّ أَْقَصى.لزَّ
 ـ ُوُجوُب االْكِتَفاِء ِبَواِحَدٍة ِعْنَد َخْوِف الَجْوِر.3

جُ  ْجَمَع َبْيَن أَْكَثَر ِمْن  أَْن َي  لِ َوَنصَّ الُفَقَهاُء على أَنَُّه َيْحُرُم على الرَّ
ُج بِ أَْرَبِع َزْوَجاٍت في ِعْصَمِتهِ  ِعْصَمِتِه  ا َداَمْت في َخاِمَسٍة مَ ، َفَل َيَتَزوَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  أَْرَبٌع ِسَواَها، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه َصلَّى
، َوَفاِرْق  اا َوِعْنَدُه َعْشُر ِنْسَوٍة: »أَْمِسْك أَْرَبعْسَلَم أَ  ِلَغْيَلِن ْبِن َسَلَمَة ِحينَ 

« رواه ابن   َعنُهَما.اّلٰلُ    َرِضَي  اْبِن ُعَمرَ ِحبَّاَن َعنِ  َساِئَرُهنَّ
َوَقاَل ِلَنْوَفَل ْبِن ُمَعاِوَيَة ِعْنَدَما أَْسَلَم َوَتْحَتُه َخْمُس ِنْسَوٍة: »َفاِرْق 

، َفَعِمْدُت ِإَلى ِإْحَداُهنَّ ِعْنِدي َعاِقٍر ُمْنُذ ِستِِّيَن  اا ْرَبعأَ  َواِحَدةا َوأَْمِسْك 
 ْوَفَل ْبِن ُمَعاِوَيَة.لبيهقي َعْن نَ ُتَها« رواه اَسَنةا َفَفاَرقْ 
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 وبناء على ذلك:
َّفَٱنَّ﴿َفَقْولُُه تعالى:  ْ َّٱلن ِسََِّكُحوا َِن َّلَُكمَّم  ََّطاَب ََّما ََٰثََََّّّمۡثَنََّٰآءِ َوثَُل

، َوَلْيَس َكَما   َعَدِد ادُ ي ْحدِ تَ  ُهوَ  ﴾َوُرَبَٰعََّ ْوَجاِت ِبأَْرَبٍع َكأَْقَصى َحٍدِّ لزَّ
ُم الَبعْ  َج ِبِتْسَعِة ِنْسَوٍة، َحْيُث يُْجَمُع  يَُباُح للرَّ  ُض ِبأَنَّهُ َيَتَوهَّ ُجِل أَْن َيَتَزوَّ

 .ةا َبْيَن االْثَنَتْيِن َوالثََّلَثِة َواْلَْرَبَعِة، َفَيُكوُن الَمْجُموُع ِتْسعَ 
تعالى َخاَطَب الَعَرَب ِبأَْفَصِح اللَُّغاِت، َفالَواُو ُهَنا ِهَي َبَدٌل،   ّلٰلُ اوَ 

، َوُرَباَع َبَدالا  َبَدالا  اا ُحوا َثَلثْعِني: اْنكِ يَ  ِمْن َثَلٍث، َوِلَذِلَك   ِمْن َمْثَنىا
 ُعِطَف ِبالَواِو، َوَلْم يُْعَطْف ِبأَو. 
ُجِل أَْن َيتَ هُ أَنَّ َوَقد أَْجَمَع الُفَقَهاُء على  َج ِبأَْكَثَر ِمْن   اَل َيُجوُز للرَّ َزوَّ

َيادَ أَْرَبِع ِنْسَوٍة؛ َوأَمَّ  اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  ِع ِنْسَوٍة ِلَسِيِِّدنَا َرُسولِ ُة على أَْربَ ا الِزِّ
ى  لع وَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِهَي ِمْن َخَصاِئِصِه َصلَّى

ِة، وَ آِلِه وَ  أَنَّ  الِحْكَمُة بِ َصْحِبِه َوَسلََّم التي اَل يَُشاِرُكَها ِفيَها أََحٌد ِمَن اْلُمَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َلْم يُْؤَمْر ِبأَْن  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َنا َرُسوَل َسِيِّدَ 

َيَقَع الظُّْلُم على الُمَطلََّقِة، ِْلَنَُّه اَل   ى اَل يَُطِلَِّق َما َزاَد على اْلَْرَبَعِة، َحتَّ 
َج ِمْنهَ يَن أَْن َيتَ َيُجوُز ِْلََحٍد ِمَن الُمْسِلمِ    ا، ِْلَنََّها أُمُّ الُمْؤِمِنيَن. هذا،َزوَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل 
ٌة يَْدُعونَ ﴿ ـ4  .﴾َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ِنََّّنكَُّۡلََّوََّ﴿: ما هو املقصود بقوله تعاىل: 4سؤال ة َّم  م 
ُ
َََّّّيَۡدُعوَنَّإَِلَُّكۡمَّأ

َّ ُمُروَن
ۡ
ََّوَيأ َُّهُمََّّٱۡۡلَۡيِ َٰٓئَِك ْولَ

ُ
ََّوأ ِۚ َّٱلُۡمنَكرِ ََّعِن ََّوَيۡنَهۡوَن بِٱلَۡمۡعُروِف

 ؟[104 :نارمع لآ] ﴾ٱلُۡمۡفلُِحونََّ
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ة َّ﴿َقْولُُه تعالى:  لجواب: ا م 
ُ
َّأ ِنُكۡم َّم  َّإَِلََّوۡلَُكن ٱۡۡلَۡيََََِّّّّيَۡدُعوَن

َّ ُمُروَن
ۡ
ََِّوَيأ َّب

ۡ َّٱلُۡمۡفلُِحونََُّروعَّۡمََّٱل َُّهُم َٰٓئَِك ْولَ
ُ
ََّوأ ِۚ َّٱلُۡمنَكرِ ََّعِن ََّوَيۡنَهۡوَن يُِفيُد   ﴾ِف

  َعِن الُمْنَكِر. ، َوالنَّْهِي ِبالَمْعُروِف  ُوُجوَب اْلَْمرِ 
ِنُكمَّۡ﴿َوَقْولُُه تعالى:  يُِفيُد التَّْبِعيَض، ِبَمْعَنى: َيِجُب أَْن َيُكوَن   ﴾م 
ي َعِن الُمْنَكِر ِمَن الُعَلَماِء، ِْلَنَُّه َلْيَس ُكلُّ  هِ النَّ اآلِمُر ِبالَمْعُروِف َوا

ْنَكِر َيِجُب أَْن َيُكوَن  اِهي َعِن المُ ُروِف َوالنَّ َفاآلِمُر ِبالَمعْ  ؛النَّاِس ُعَلَماءَ 
ْعَوِة إلى  اا ِباْلَْحَكاِم، َوأَْن َيُكوَن َعاِلم اا َعاِلم  أُْسُلوَب الُحَكَماِء في الدَّ
َّإَِلََّٰ﴿َما َقاَل تعالى: كَ  ،ىالعتاّلٰلِ  ََّّٱۡدُع َّبِٱۡۡلِۡكَمةِ ََّرب َِك َوٱلَۡموِۡعَظةَََِّّسبِيِل

ۡحَسنَُّ
َ
َّأ  .[125 :لحنلا]  ﴾ٱۡۡلََسَنةََِِّۖوَجَِٰدلُۡهمَّبِٱل ِّتَِِّهَ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن َرأَى ِمْنُكْم  اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى
 ْلِبِه، َوَذِلَك ْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبقَ يِِّ َفْلُيغَ  اا ُمْنَكر 

 َعنُه. اّلٰلُ   م َعْن أَِبي َسِعيٍد َرِضَي اه المام مسليَماِن« روأَْضَعُف اْلِ 
 وبناء على ذلك:

م َّ﴿َفالَمْقُصوُد ِمْن َقْوِلِه تعالى: 
ُ
َّأ ِنُكۡم يُِفيُد   ﴾ يَۡدُعونَََّّة ََّوۡلَُكنَّم 

على   اا التَّْبِعيَض، َواْلَْمُر ِبالَمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعِن الُمْنَكِر َلْيَس َواِجب
ِة ُكِلِّ  َو َفْرُض ِكَفاَيٍة، ِإْن َقاَم ِبِه الَبْعُض َسَقَط َعِن اآلَخِريَن، َها، َبْل هُ اْلُمَّ

ْعَوِة عَ وَ  َوَهَذا َواِجٌب على ُكِلِّ َعاِلٍم ِباْلَْحَكامِ  اِرٍف الِحْكَمَة في الدَّ
اََّغلِيَظَّٱۡلَقۡلِبَََّلنََّولَۡوَُّكنَتَّ﴿تعالى اّلٰلِ  إلى َََّّْفظًّ وا فَٱۡعُفَََِّّّمۡنََّحۡولَِكَََّۖفضُّ

ۡمرَِِّۖفَإَِذاََّعَزۡمَتَّ
َ
َّلَُهۡمَّوََشاوِرُۡهۡمَِِّفَّٱۡۡل ََّعۡنُهۡمََّوٱۡسَتۡغفِۡر َََّعَ ۡ َِّۚٱََّفَتَوَّك  َّٱلل  َََّّإِن  ََّّلل 

َّٱَّ َُُّۡيِبُّ ََِّتَّمَُّل ِ  تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[159 :نارمع لآ] ﴾يَََّوك 
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 تفسير القرآن بالرأي والهوى  ـ5

 وى؟: هل جيوز تفسري القرآن الكريم وفق اهل5سؤال

نَِّة  فْ تَ  لجواب: ا ا ِبالسُّ ا ِبالُقْرآِن، َوِإمَّ ِسيُر الُقْرآِن َيُكوُن ِإمَّ
ا ِبـُمْقَتَضى ِلَسانِ  ِحيَحِة، َوِإمَّ ا َتْفِسيُرُه ِب رَ لعَ  االصَّ  ِلْلَعاِلِميَن ِبِه؛ َوأَمَّ

ْأِي َوالَهَوى َفَهَذا اَل َيُجوُز َشْرع ِد الرَّ   ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  ْوِلِه َصلَّى، ِلقَ اا ِبُمَجرَّ
َفَقْد   ،َمْن َقاَل ِفي الُقْرآِن ِبَرْأِيِه َفأََصاَب َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »

َعنُه. َوِإَذا َكاَن  اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  ْنَدِب ْبِن َعْبدِ  جُ َعنْ  يرمذ « رواه التأَْخَطأَ 
 ِوْفَق الَهَوى َفُهَو َضَلٌل. 
 وبناء على ذلك:

ْأِي ِمْن َغْيِر لَُغٍة َواَل َنْقٍل، َوَذِلَك  الُقْرآِن بِ  وُز َتْفِسيرُ َفَل َيجُ  الرَّ
ََّ﴿ِلَقْوِلِه تعالى:  ِ َمََّرب  ۡلَّإِن َماََّحر 

ََّٰفََّۡلََّّٱَّقُ ۡثَمَََّّماَِّحَشََّماََّظَهَرَِّمۡنَهاَّوَََّو َبَطَنََّوٱۡۡلِ
َّْبِٱ نَّتُۡۡشُِكوا

َ
ََّوأ ِ َّٱۡۡلَق  َّبَِغۡيِ ََِّوٱۡۡلَۡۡغَ ِۡلَّلل  َّبِهِۦَُّسۡلَطَٰن َََّّماَّلَۡمَّيَُن  َََّْعَ نََّتُقولُوا

َ
ََّّاََّوأ

َِّٱ  .[33 :فار عْلا] ﴾ََّماَََّّلََّتۡعلَُمونََّلل 
َمْن َقاَل ِفي ِبِه َوَسلََّم: » َوَصحْ هِ آلِ  ىلَوعَعَلْيِه اّلٰلُ  َوِلَقوِلِه َصلَّى

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« رواه المام أحمد والترمذي   الُقْرآِن ِبَغْيِر ِعْلٍم َفْلَيَتَبوَّ
 َعنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي اٍس َعن اْبِن َعبَّ 

الا  ي  فِ فَ ِإالَّ ، وَ ةِ نَّ سُّ ، َوِإالَّ َفِفي الَوَيِجُب َتْفِسيُر الُقْرآِن ِبالُقْرآِن أَوَّ
َحاَبِة، َوِإالَّ َفأَْهُل اللَُّغِة. هذا،  تعالى أعلم.واّلٰل  أَْقَواِل الصَّ

َساءِ ـَوالْ ﴿ ـ6  .﴾ُمْحَصنَاُت ِمَن النِِّ

ََّوٱلُۡمۡحَصَنَُٰتَِّمَنَّٱلن ِسََّ﴿تعاىل:  اهلل  قولما هو تفسري: 6لسؤا َّمََّآءِ اََّّإَِّل 
يَۡمَُٰنُكۡمََّۖ

َ
َِّٱكَِتََٰبََّملََكۡتَّأ اََّورََّۡيكََُّعلَََّّلل  َّلَُكمَّم  ِحل 

ُ
ََّوأ َّۡمۚ َٰلُِكۡمََّّآَء َذ
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نَّتَۡبَتُغواَّْ
َ
َۦّأ َُّمَسَِٰفِحَيََّۚفَماَّٱۡسَتۡمَتۡعُتمَّبِهِ ِۡصنَِيََّغۡيَ ۡمَوَٰلُِكمَُّّمُّ

َ
َََّّّبِأ ِمۡنُهن 

ََّّۚ َََّفَّ َّفَرِيَضة  ُجورَُهن 
ُ
َّأ ََٰضۡيُتمَّبِهِۦَِّمن َّۡيُكۡمَّفِيَماَّلََََّّوََّلَُّجَناَحَّعََّاتُوُهن  ََّّتََر

َّٱَّرِيٱۡلفََََّّبۡعدَِّ َََّضةَِِّۚإِن  َوَمنَّل ۡمَّيَۡسَتِطۡعَِّمنُكۡم٢٤َََّّّاََّحِكيم َََََّّّكَنََّعلِيًماَّلل 
نَّيَنِكَحَّ

َ
ِنََّّؤَّۡٱلُۡمۡحَصَنَِٰتَّٱلۡمََُّطۡوًَّلَّأ يَۡمَُٰنُكمَّم 

َ
اََّملََكۡتَّأ ِمَنَِٰتَّفَِمنَّم 

َّٱلۡمَُّ َّوََّؤََّۡفَتَيَٰتُِكُم َُّٱَِّمَنَِٰتِۚ َّلل  ََّبۡعُضُكم َّبِإِيَمَٰنُِكمِۚ ۡعلَُم
َ
ََّّأ ِن  َِّۚعَّۡبََّم  ََّّض 

َّ ُجورَُهن 
ُ
َّأ ََّوَءاتُوُهن  ۡهلِِهن 

َ
َّبِإِۡذِنَّأ ََّفٱنِكُحوُهن  َََّّّبِٱلَۡمۡعُروِفَُُّّمَۡصَنَٰت  َغۡيَ

ََِّۚوََّلَُّمت ِخَذَِٰتَََُّّّمَسَِٰفَحَٰت َّ ۡخَدان 
َ
َّبَِفَِٰحَشة َّأ تَۡيَ

َ
ََّفإِۡنَّأ ۡحِصن 

ُ
ََِّّهََّفَعلَيََََّّّۡفإَِذآَّأ ن 

َّ َّنِۡصُف َََّعَ َّٱۡلعََََّّما َِّمَن َََِّّذاِبَِّۚٱلُۡمۡحَصَنَِٰت َٰل ََّذ َّٱۡلَعَنَتََّك ََّخِِشَ ََّّلَِمۡن
واََّْخۡي َّ نَّتَۡصِِبُ

َ
ََُّّل ُكۡمََّۗۡوٱِمنُكۡمََّۚوأ  ؟[25ـ24 :ءسانلا] ﴾ َّر ِحيم َََّّغُفور َّلل 

ََّوٱلُۡمۡحَصَنَُٰتَِّمَنَّٱلن ِسََّ﴿تعالى: اّلٰلِ  َتْفُسيُر َقْولِ  لجواب:ا َّمََّآءِ اََّّإَِّل 
َّ يَۡمَُٰنُكۡمَۖ

َ
َّأ َّٱَملََكۡت َِّكَِتََٰب َماِت  . ﴾مَّۚۡكَُّلَيََّّۡعََّلل  ُهَو َعْطٌف على الُمَحرَّ

ِتي َسَبَق ِذْكُرُهنَّ ِبَقْوِلِه تعالى:  َهَُٰتُكمَّۡ﴿ اللَّ م 
ُ
َِمۡتََّعلَۡيُكۡمَّأ  :ءاسنلا] ﴾ ُحر 

َم [23 َجِة  اُح الَمْرأَ ْيُكْم ِنكَ َعلَ . َوَيُكوُن َمْعَنى اآليَِة: أَْي: َوُحِرِّ ِة الُمَتَزِوِّ
َّمََّ﴿  يَّۡإَِّل 

َ
ْبِي، َفِإنَُّه َيِحلُّ   .﴾ۡمََّۖكََُّمَُٰنَّاََّملََكۡتَّأ َيْعِني: إال َما َمَلْكُتُموُهنَّ ِبالسَّ

.  َلُكْم َوْطُؤُهنَّ ِإَذا اْسَتْبَرْأتُُموُهنَّ
َِّكَِتََٰبَّٱ﴿   ،مْ كُ يْ لَ عَ  اّلٰلُ  هُ بَ تَ كَ  ٌب اتَ كِ  يمُ رِ حْ التَّ  اذَ هَ : ْي أَ . ﴾ََّعلَۡيُكمَّۚۡلل 

 .هُ َض رَ فَ  امَ وَ   هُ عَ رْ َش  وامُ زَ الْ وَ  ،هِ ودِ دُ حُ  نْ عَ  اوجُ رُ خْ تَ  اَل وَ  ،هُ ابَ تَ كِ  وامُ زَ الْ فَ 
اََّورََّ﴿ َّلَُكمَّم  ِحل 

ُ
َٰلُِكمَّۡآَءَََّّوأ . أَْي: َما َعَدا َمْن ُذِكَر ِمَن الَمَحاِرِم  ﴾َذ

 ُهنَّ َلُكْم َحَلٌل.
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﴿َّ ْ َّتَبَۡتُغوا ن
َ
َُّمَسَٰفِِحَيَّۚأ ََّغۡيَ ِۡصنَِي َُّّمُّ َٰلُِكم ۡمَو

َ
  والُ ُص حْ تَ : ْي أَ  ﴾بِأ

 . ِيِّ عِ رْ الشَّ   يِق رِ الطَّ بِ   مْ تُ ئْ ِش   ا مَ   ي ارِ رَ السَّ   و أَ   عٍ بَ رْ أَ   إلى   اِت جَ وْ الزَّ   نَ مِ   مْ كُ الِ وَ مْ أَ بِ 
﴿َّ َّبِهِۦ َّٱۡسَتۡمَتۡعُتم ََّفََّفَما ََّّۚ ََِّمۡنُهن  َّفَرِيَضة  ُجورَُهن 

ُ
َّأ . أَْي: َكَما  ﴾اتُوُهن 

َواِج، َفآتُوُهنَّ ُمهُ نَّ َعْن َطرِ ِتُعوَن ِبهِ مْ َتْستَ   ِلَك.َل ذَ َقابِ مُ  ُهنَّ ورَ يِق الزَّ
َّ﴿ َقْولُُه تعالى:  نَّيَنِكَح

َ
َّأ ََّطۡوًَّل َِّمنُكۡم َّيَۡسَتِطۡع ٱلُۡمۡحَصَنَِٰتَََّّوَمنَّل ۡم

َواَج ِبالُمْحَصَناِت ـ وَ ﴾ِمَنَٰتَِّؤَّۡٱلۡمَُّ ْقُصوُد  المَ . َيْعِني: َوَمْن َلْم َيْسَتِطِع الزَّ
ى َوالَفْضِل  ِم الِغنَ َعدَ َبِب ِبَس  ـ َكاِت ْمُلوُر، ِبَدِليِل ُمَقاَبَلِتِهنَّ ِبالمَ ا الَحَرائِ ُهنَ 

اِئِد ِمَن الَماِل، َفْلَيْنِكْح ِمَن اِلَماِء، َقاَل تعالى:  ََّملََكۡتََّّ﴿ الزَّ ا َّم  فَِمن
ِنََّّ يَۡمَُٰنُكمَّم 

َ
 َماِء الَكاِفَراِت.  ِنَكاُح الِ  اَل َيِحلُّ هُ ِْلَنَّ   ﴾ ِمَنَِٰتَِّۚؤََّۡفَتَيَٰتُِكُمَّٱلۡمَُّأ

َُّٱَّوََّ﴿ ى: َقْوُلُه تعال  َّلل 
َ
َِّۚإِيَمَٰنُِكمََِّۚبۡعُضُكمََّّبََِّلمَُّعََّّۡأ ََّبۡعض  ِن    َيْعِنِي أَنَُّكمْ  ﴾ م 

َراِئَر،  تعالى َيَتَولَّى  َواّللُٰ َيا أَيَُّها الُمْؤِمُنوَن ُمَكلَُّفوَن ِبَظَواِهِر اْلُُموِر،  السَّ
 اٍف.اْلََمِة كَ َماِن، َواِليَماُن الظَّاِهُر في ِر في اِليعلى الظَّاهِ  واَفاْعَملُ 

ۡهلِِهن َّ﴿لى: ُه تعاَقْولُ 
َ
َّأ َّبِإِۡذِن . اتََّفَق الُفَقَهاُء على أَنَّ  ﴾فَٱنِكُحوُهن 
ِيِِّد.  ِنَكاَح اْلََمِة َوالَعْبِد َمْشُروٌط ِبِإْذِن السَّ

َّ﴿َقْولُُه تعالى:  ُجورَُهن 
ُ
َّأ . َيْعِني اَل بُدَّ ِمَن  ﴾بِٱلَۡمۡعُروِفََّوَءاتُوُهن 

ِة، َوالَمْهُر ِعْنَد ُجْمُهوِر  ْيُث اْن حَ مِ ِهَي  لألََمِة، فَ الَمْهرِ  لَمْهُر َكالُحرَّ
ِيِِّد.  الُفَقَهاِء ُهَو للسَّ
َُّمَسَِٰفَحَٰت َّ﴿ َقْولُُه تعالى:  ََّغۡيَ ََِّۚوََّلَُّمت ِخَذَِٰتََُُّّّمَۡصَنَٰت  ۡخَدان 

َ
  َشْرطُ  ﴾ أ

جُ َف، َوأَْن َتَتزَ ْهِر أَْن َيُكنَّ َعَفائِ َوَدْفُع المَ  اِلَماِء  احِ ِنكَ    ُمْسَتْأَجَراٍت اَل   ، نَّ هُ و وَّ
اا، َوُهنَّ ُمتَِّخَذاِت اْلَْخَداِن.اا للِبَغاِء َجْهر  ، َوُهنَّ الُمَساِفَحاِت، َواَل ِسرَّ
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َّبَِفَِٰحَشة َّ﴿َقْولُُه تعالى:  تَۡيَ
َ
َّفَإِۡنَّأ ۡحِصن 

ُ
َّنِۡصُفَِّهََّفَعلَۡيََّّفَإَِذآَّأ َّن  َََّّماَََّعَ

َِّمَّ َّٱۡلَعَذاِبَِّۚٱلُۡمۡحَصَنَِٰت اِنَيِة   اّلٰلُ  نَ يَّ . بَ ﴾َن تعالى ُعُقوَبَة الَحِدِّ على الزَّ
ِة ِمَئُة   ِة، َوَحدُّ الَمْرأَِة الُحرَّ اْلََمِة، َفَجَعَل ُعُقوَبَتَها ِنْصَف ُعُقوَبِة الُحرَّ

ََّوَِٰحد َّ﴿َجْلَدٍة، ِلَقْوِلِه تعالى:  َُُّك  ْ وا َّفَٱۡجِِلُ اِِن ََّوٱلز  انَِيُة ََِّّٱلز  َِّماْئََةََّّمََّۡنهَُّم  ا
. َفَحدُّ اْلََمِة ُهَو َخْمُسوَن َجْلَدٍة، ِْلَنَُّه اَل َرْجَم لإِلَماِء، [2 :رونلا] ﴾ة ََّجِۡلََّ

ُف. ْجَم اَل َيَتَنصَّ  ِْلَنَّ الرَّ
َّ﴿َقْولُُه تعالى:  َّٱۡلَعَنَت ََّخِِشَ َّلَِمۡن َٰلَِك   رُ . ُهَو َشْرٌط آخَ ﴾ِمنُكمََّۚۡذ

َباَحةِ   .َناِزِّ ال  ُهَو الَخْوُف ِمنَ ، وَ َماءِ ِنَكاِح الِ  ِلِ
ََّْخۡي َّ﴿ْولُُه تعالى: قَ  وا نَّتَۡصِِبُ

َ
ََُّّل ُكۡمََّۗۡوٱَوأ . َيْعِني:  ﴾َّر ِحيم َََّّغُفور َّلل 

، َوِإْن أُِبيَح َذِلَك َلُكم  َصْبُرُكْم َعْن ِنَكاِح اِلَماِء َخْيٌر َلُكْم ِمْن ِنَكاِحِهنَّ
ُرورَ  ؛ َوقَ لِرِّ  لَلدِ لوَ ِفيِه ِمْن َتْعِريِض ا اَوَذِلَك ِلمَ ِبُشُروٍط،  ةِ للضَّ َد:  ْد َورَ ِقِّ

 . اْلَحَراِئُر َصلُح اْلَبْيِت، َواِلَماُء َهلُك اْلَبْيِت 
. هذا،   تعالى أعلم. واّلٰل    َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل في َيْوِمَنا َهَذا اَل ُيوَجُد ِرقٌّ

 ﴾اءَ أَْشيَ  َعنْ  َتْسأَلُوا اَل ﴿ ـ7

هََّـََّٰٓيََّ﴿  تعاىل: ني قولهنوفق ب: كيف 7سؤال يُّ
َ
َِّأ َّٱَّل  َََّّْءاينََّا ََّمُنوا لُواَََّّّْ ََّتَۡسََََّّّل

َّ ۡشَيََّعۡن
َ
َّأ َّتَسَُّآَء َّلَُكۡم َُّتۡبَد : تعاىل وقوله. [101ائدة: ملا] ﴾ُكمَّۡؤَّۡإِن

ۡهَلَََّّّ ََّفَۡسَّ﴿ 
َ
ِۡكرَِّإِنَُّكنُتۡمَََّّلََّتۡعلَُمونََّلُٓواَّْأ  ؟[43 :لحنلا] ﴾ ٱَّل 

ِيَّـََّٰٓيََّ﴿ َقْولُُه تعالى:  لجواب:ا َّٱَّل  َها يُّ
َ
َّأ َََّّل ْ ََّءاَمُنوا َََّن َّْلََُّّ ََّۡسَّت َّوا ۡشَيَََّّعۡن

َ
آَءََّّأ

ُلََّّ ََّتَۡسَُّكۡمَِّإَونَّؤَّۡإِنَُّتۡبَدَّلَُكۡمَّتَسَُّ ٱۡلُقۡرَءاُنَُّتۡبَدَّلَُكۡمََّعَفاََّّلُواََّْعۡنَهاَِّحَيَّيَُن 
َُّٱ ََّۗۡوٱلل  َََُّّعۡنَها ََّحلَِّلل    اا في َزَمِن َسِيِِّدَنا َرُسولِ صِّ . َهَذا َكاَن َخا﴾يم َََّّغُفوٌر
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ِل الَوْحِي، َوَكاَن  َصْحبِ ِلِه وَ آ على وَ ْيهِ لَ عَ اّلٰلُ  ىلَّ َص اّلٰلِ  ِه َوَسلََّم َزَمِن َتَنزُّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  تعالى ِبالُمْسِلِميَن، ِلَقْوِلِه َصلَّىاّلٰلِ  َرْحَمةا ِمنَ 

  مْ لَ  َشْيءٍ  َعنْ  َسأََل  َمنْ  ، اا ُجْرم الُمْسِلِمينَ  أَْعَظمَ  »ِإنَّ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 
مْ يُحَ  مَ فَ  ،رَّ   َوقَّاٍص  أَِبي ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ رواه الشيخان  َمْسأََلِتِه«  أَْجلِ  ِمنْ  ُحرِِّ

 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 
ا: َقاَل َعْنُه اّلٰلُ  َرِضَي  َطاِلٍب  أَِبي ْبنِ  َعِليِِّ  َعنْ وروى الترمذي    َلمَّ

 .[97 :نارمع لآ]  ﴾ڭڭڭۓۓےےھھ﴿ : َنَزَلْت 
 َعاٍم؟  ُكلِِّ  ي أَفِ   ،ّللِٰ ا َل َرُسو َيا: َقالُوا

 َعاٍم؟   ُكلِِّ  أَِفي  ،ّللِٰ ا َرُسوَل  َيا: َفَقالُوا؛ َفَسَكَت 
 «. َلَوَجَبْت  ،َنَعمْ : ُقْلُت  َوَلوْ  اَل،»: َقاَل 

ِيَنََّءاَمُنواَََّّْلَّـََّٰٓيََّ﴿ : ّلٰلُ ا َفأَْنَزَل  َهاَّٱَّل  يُّ
َ
ۡشَيَّلُواََّْعۡنََّّ ََّتَۡسَّأ

َ
ۡبَدَّلَُكۡمََّّتََُّّإِنَّآَءَّأ

 . ﴾مَّۡكَُّؤَّۡتَسَُّ
اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  َكَلمُ  َفَغِلَق َراِنِيِّ في الَكِبيِر، ِة الطَّبَ َوايَ رِ ي فو

  َتَكلََّم، ثُمَّ  ، َطِويلا  َوَمَكَث  َوَغِضَب،َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
ا َهَذا »َمنْ : َفَقاَل   .؟«ِئُل السَّ

 . ّللِٰ ا َل َرُسو َيا  َذا أََنا : يٌّ َرابِ أَعْ  َفَقاَل 
  َنَعْم،: ُقْلُت  َلوْ  ّللِٰ َوا  َنَعْم، أَُقوَل  أَنْ  يُْؤِمنَُك  َماَذا َوْيَحَك،»: َفَقاَل 
  أَْهَلَك  ِإنََّما  ِإنَّهُ  أاََل ؛ َلَكَفْرتُمْ  َتَرْكُتمْ  َوَلوْ  َلَتَرْكُتْم، َوَجَبْت  َوَلوْ  َلَوَجَبْت، 

ةُ  مْ َلكُ َقبْ  ِذينَ الَّ    ِفي َما  َجِميعَ  َلُكمْ  أَْحَلْلُت  ي نِِّ أَ  َلوْ  ّلٰلِ اوَ  اْلَحَرِج، أَِئمَّ
ْمُت  َشْيٍء،  ِمنْ  اْْلَْرِض   «. ِفيهِ  َلَوَقْعُتمْ  َبِعيرٍ  ُخفِِّ  ِمْثَل   َعَلْيُكمْ   َوَحرَّ
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َّـََّٰٓيََّ﴿ : َنَزَلْت فَ  َََّّل ْ ََّءاَمُنوا ِيَن َّٱَّل  َها يُّ
َ
ََّّ ََّتَۡسَّأ ََّعۡن ْ ۡشَيَّلُوا

َ
َّأ َُّتبَّۡآَء َّلَكَُّإِن ۡمَََّّد

 . ﴾ُكمَّۡؤَّۡتَسَُّ
  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك  ْبنِ  أََنِس  َعنْ  ان لشيخوى ارو
 أَِبي؟  َمنْ ،  ّللِٰ ا َنِبيَّ  َيا : َرُجٌل 

َّـََّٰٓيََّ﴿ : َوَنَزَلْت . ُفلٌَن« »أَبُوكَ : َقاَل  َََّّل ْ ََّءاَمُنوا ِيَن َّٱَّل  َها يُّ
َ
ََّْعۡنَََّّّ ََّتَۡسَّأ لُوا

ۡشَيَّ
َ
ََََّّّإِنَُّتۡبدََّآَءََّّأ  . ﴾ُكمَّۡؤَّۡسَُّلَُكۡمَّت

َعَلْيِه  اّلٰلُ  ِمْثِل َهِذِه اْلَْسِئَلِة في َزَمِن النَِّبِيِّ َصلَّى نْ عَ ُي نَّهْ َن الَفَكا
تعالى ِبِهْم، اّلٰلِ  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، ِلَذا نُُهوا َعْن َذِلَك َرْحَمةا ِمنَ 

 َقاَل : اَل قَ  هُ َعنْ اّلٰلُ  ِضَي رَ  يِِّ َشنِ خُ الْ  َثْعَلَبةَ  أَِبي َعنْ َفَقْد روى الحاكم 
  َحدَّ اّلٰلَ  »ِإنَّ : َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ 
مَ  ،تَُضيُِِّعوَها َفَل  َفَراِئَض  َلُكمْ  َوَفَرَض  ،َتْعَتُدوَها َفَل  اا ُحُدود   أَْشَياءَ  َوَحرَّ
  ِمْنهُ  َرْحَمةٌ  َوَلِكنْ  ،َربُِِّكمْ  نْ مِ  َيانٍ ِنْس  رِ يْ غَ  ِمنْ  أَْشَياءَ  َوَتَركَ  ،اوهَ َتْنَتِهكُ  َفَل 
 .ِفيَها« َتْبَحثُوا َواَل  َفاْقَبُلوَها ،َلُكمْ 

ِريَعِة، َفَيِجُب على ُكِلِّ   ا َبْعَد اْنِقَطاِع الَوْحِي، َوَبْعَد َتَماِم الشَّ أَمَّ
َن، َوَهَذا  يَتِصِّ ُمخْ اَء المَ  الُعلَ أَْن َيْسأََل يِن الِدِّ ِر ُموِمْن أُ  اا ُمْسِلٍم َيْجَهُل أَْمر
ۡهَلَََّّّ ََّفَۡسَّ﴿ تعالى: اّلٰلِ  ُهَو َمْعَنى َقْولِ 

َ
ِۡكرَِّإِنَُّكنُتۡمَََّّلََّتۡعلَُمونََّلُٓواَّْأ  . ﴾ٱَّل 

 وبناء على ذلك:
ِي  حْ لوَ َفَل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيَتْيِن الَكِريَمَتْيِن، َفاْلُوَلى ِعْنَد نُُزوِل ا

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،  اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّللِٰ  لِ ا َرُسو ِن َسِيِِّدنَ في َزمَ 
ِة َحتَّى اَل يُْفَرَض َعَلْيِهْم أَْمٌر ِبَسَبِب  اّلٰلِ  َوَهَذا ِمْن َرْحَمةِ  تعالى ِباْلُمَّ
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يِن َواْنِقَطاعِ  ا َبْعَد َتَماِم الِدِّ ؤَ   بُدَّ ِمنَ ْحِي، َفَل وَ ال ُسَؤاِلِهْم؛ َوأَمَّ   الِ السُّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  هذا،. مِ َعلُّ للتَّ 

 فضل آية الكرسي ـ8

 : ما هو فضل تالوة آية الكرسي، وما هي منزلتها يف القرآن العظيم؟8سؤال

َعنُه  اّلٰلُ  روى المام مسلم َعْن أَُبيِِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي  لجواب:ا
َم: »َيا أََبا  َوَسلَّ ِه ْحبِ  َوَص لى آِلهِ َعَلْيِه َوع اّلٰلُ  لَّىَص  اّللِٰ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

 َمَعَك أَْعَظُم؟«. اّلٰلِ  اْلـُمْنِذِر، أََتْدِري أَيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب 
 َوَرُسولُُه أَْعَلُم.اّلٰلُ   َقاَل: ُقْلُت:

 أَْعَظُم؟«. َك َمعَ اّلٰلِ   اِب َقاَل: »َيا أََبا اْلـُمْنِذِر، أََتْدِري أَيُّ آَيٍة ِمْن ِكتَ 
 .[255 :ة ر قبلا] ﴾ ہہہہۀۀڻ﴿ :  ُت ُقلْ  َقاَل:

  ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم أََبا اْلـُمْنِذِر«. ّللِٰ َقال: َفَضَرَب ِفي َصْدِري، َوَقاَل: »َوا
َكاَن َلُه  ُه َعْنُه، أَنَّ اّلٰلُ  وروى الحاكم َعْن أَُبيِِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي 

، َفِإَذا هُ لَ  َليْ َرَسهُ ، َفحَ َفَكاَن َيِجُدُه َيْنُقُص  ،ِريُن َتْمرٍ جَ  ِمْثِل اْلُغَلِم  َو بِ ةا
َلَم.  اْلـُمْحَتِلِم، َفَسلََّم َعَلْيِه، َفَردَّ َعَلْيِه السَّ

؟  ، أَْم ِإْنِسيٌّ يٌّ
 َفَقاَل: أَِجنِِّ

. يٌّ
 َفَقاَل: َبْل ِجنِِّ
 َكْلٍب َوَشْعُر َكْلٍب. دُ ، َفِإَذا َي َك؛ َفأََراهُ دَ َفَقاَل: أَِرِني يَ 

.ُق الْ ا َخلْ ذَ : َهكَ َفَقاَل   ِجنِِّ
 َفَقاَل: َلَقْد َعِلَمِت اْلِجنُّ ِإنَُّه َلْيَس ِفيِهْم َرُجٌل أََشدُّ ِمنِِّي. 

 َقاَل: َما َجاَء ِبَك؟ 
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َدَقَة، َفِجْئَنا نُِصيُب   .ْن َطَعاِمَك  مِ َقاَل: أُْنِبْئَنا أَنََّك تُِحبُّ الصَّ
 ِمْنُكْم؟ يُِجيُرَنا َقاَل: َما  

ہہہۀۀڻ﴿ ْرِسيِِّ ِمْن ُسوَرِة اْلَبَقَرِة كُ الْ َيَة أُ آرَ : َتقْ َقاَل 
 . ﴾ہ

 َقاَل: َنَعْم.
  ْأَتَها ِحينَ رَ َقاَل: ِإَذا َقَرْأَتَها ُغْدَوةا أُِجْرَت ِمنَّا َحتَّى تُْمِسَي، َوِإَذا قَ 

 ِجْرَت ِمنَّا َحتَّى تُْصِبَح. تُْمِسي أُ 
: فَ َقاَل أُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ولِ َغَدْوُت ِإَلى َرسُ َبيٌّ

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفأَْخَبْرتُُه ِبَذِلَك.
 َفَقاَل: »َصَدَق اْلَخِبيُث«.

َعنُه َقاَل: َكاَن  اّلٰلُ  َي َرِض وروى المام أحمد َعْن أَِبي أَُماَمَة 
َمْسِجِد  ال  ِفي لَّمَ ِه َوَس َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ 
َكانُوا َيظُنُّوَن أَنَُّه َيْنِزُل َعَلْيِه، َفأَْقَصُروا َعْنُه، َحتَّى َجاَء أَبُو َذٍرِّ  وَ  اا سَجالِ 

 ِه.َليْ َفأَْقَحَم َفأََتى َفَجَلَس إِ 
اَل: ، َفقَ ْحِبِه َوَسلَّمَ لى آِلِه َوَص َعَلْيِه َوعاّلٰلُ  ْيِه النَِّبيُّ َصلَّىَل َعلَ َفأَْقبَ 

 ، َهْل َصلَّْيَت الَيْوَم؟«.ا َذٍرِّ بَ »َيا أَ 
 َقاَل: اَل.

 «. َقاَل: »ُقْم َفَصلِِّ 
َحى أَْقَبَل َعَلْيِه َفَقاَل: ا َصلَّى أَْرَبَع َرَكَعاِت الضُّ ، َيا أََبا ذَ » َفَلمَّ ٍرِّ

  َواِلْنِس«. ِمْن َشِرِّ َشَياِطيِن الِجِنِّ  ِباّللِٰ ْذ َتَعوَّ 
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 ْنِس َشَياِطيٌن؟ ْل ِلإلِ ، َوهَ ّللِٰ ا ِبيَّ َقاَل: َيا نَ 
ڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿ َقاَل: »َنَعْم 

 «.[112 :ما عن ْلا] ﴾ڃڃ
 ، أَيََّما أُْنِزَل َعَلْيَك أَْعَظُم؟ ّللِٰ : َيا َنِبيَّ اَل: ُقْلُت اثمَّ قَ  ...........

 «.﴾ ہہہہۀۀڻ﴿ َقاَل: »
 َصلَّى اّلٰلِ   َرُسوَل أَنَّ ُه، َعنْ  اّلٰلُ  ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي كم َعْن أَ وروى الحا 

َدُة  ِه َوَسلَّ بِ آِلِه َوَصحْ  علىَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َم َقاَل: »ُسوَرُة اْلَبَقَرِة ِفيَها آَيٌة َسيِِّ
«. آِي اْلُقْرآِن، اَل تُْقَرأُ ِفي َبْيٍت َوِفيِه َشْيَطاٌن، ِإالَّ َخَرَج ِمْنهُ   ؛ آَيُة اْلُكْرِسيِِّ

  اّللِٰ  َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  َي ِض َنٍس رَ ْن أَ يهقي عَ وروى الب 
ِ َصَلٍة   اّلٰلُ  َصلَّى َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن َقَرأَ ِفي ُدبُِر ُكلِّ

َلِة اْْلُخْ    ِإالَّ َرى، َواَل يَُحاِفُظ َعَلْيَها َمْكُتوَبٍة آَيَة اْلُكْرِسيِِّ ُحِفَظ ِإَلى الصَّ
يٌق، أَوْ   وْ ، أَ َنِبيٌّ   .  َشِهيٌد«ِصدِِّ

َعنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ  أَُماَمَة َرِضَي َعْن أَِبي  في الَكِبيرِ  وروى الطََّبَراِنيُّ 
  ةَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن َقَرأَ آيَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 

ِ َص   ـَمْوُت«. الْ   َنْعُه ِمْن ُدُخوِل اْلَجنَِّة ِإالَّ ْم َيمْ لَ وَبٍة  َمْكتُ َلٍة  اْلُكْرِسيِِّ ُدُبَر ُكلِّ
 ناء على ذلك:بو

َفآَيُة الُكْرِسِيِّ َلَها َشْأٌن َعِظيٌم، َوَلَها أََثٌر َكِبيٌر في َحَياِة اِلْنَساِن  
. هَوالجِ  َلُه ِمْن َشَياِطيِن اِلْنِس الُمْؤِمِن، َفِهَي الَواِقَيُة َوالَحاِرَسةُ    ذا، ِنِّ

 تعالى أعلم. واّللٰ 
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 ﴾اَلءِ ؤُ َوِقيِلِه َيا َربِِّ ِإنَّ هَ ﴿ ـ9

ىئىئ﴿ تعاىل يف آخر سورة الزخرف:  اهلل ما معنى قول :9سؤال

 ؟[88 :فرلزخا] ﴾جئیییی

: اّلٰلِ  َقْولُ  لجواب:ا ییییىئىئ﴿َعزَّ َوَجلَّ

. [ 85 :فرخ زل ا] ﴾ ۋٴۇۈ﴿ : َقْوِلِه تعالى . َمْعطُوٌف على﴾جئ
ٍد   ّلٰلِ ا دَ ِعنْ ْي: وَ أَ  اَعِة، َوِعْلُم قيِلِه، أَْي: ِقيِل َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ تعالى ِعْلُم السَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؛ الِقيُل َوالَمَقاَلُة َوالَقْوُل  اّلٰلُ  َصلَّى
 ِبَمْعَنىا َواِحٍد. 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ولِ ا َرسُ ِيِِّدنَ َس  ىوَ يَمُة ِهَي َشكْ رِ الكَ  اآلَيةُ َهِذِه 

ا اَلَقى ِمْن َقْوِمِه، َكَما َقاَل   َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِلَرِبَِّنا َعزَّ َوَجلَّ ِممَّ
ۈۆۆۇ﴿ َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه: اّلٰلُ  في آَيٍة أُْخَرى َحْيُث أَْخَبَرَنا

  اّلٰلِ  ى ْم إلاهُ ْد َشكَ . َلقَ [30قان: ر فلا] ﴾ ۅۋۋٴۇۈ
تعالى ِبأَنَُّهْم َهَجُروا الُقْرآَن، َوَهَجُروا ِتَلَوَتُه، َوَهَجُروا الَعَمَل ِبِه،  

اِضِر،  حَ لِبَوْقِتَنا ا َك َوَهَجُروا َتْحِكيَمُه؛ َوَهَذا َكاَن في أَيَّاِم نُُزوِلِه، َفَما َبالُ 
َة إال   َواَل  َحْوَل َواَل  ُهِجَر الُقْرآُن الَيْوَم   َقدْ ؟! لَ ِظيمِ العَ  ِلِيِّ العَ  ِباّللِٰ ُقوَّ

 تعالى.اّلٰلُ  ِبَشْكٍل َعاٍمِّ إال َمْن َرِحمَ  اا َوَتْحِكيم  ِتَلَوةا َوَعَملا 
 وبناء على ذلك:

  . ُهَو َمْعطُوٌف ﴾ جئییییىئىئ﴿ َفَقْولُُه تعالى: 
اِبقَ  ۇڭڭڭ﴿ الى: ع ِة ِلَهِذِه اآلَيِة، َوِهَي َقْولُُه ت على اآلَيِة السَّ

 .[85 :فرخز لا ] ﴾ ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ
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اَعِة، َوِعْنَدُه ِعْلُم َقْوِل النَِّبِيِّ  َدُه حْ تعالى وَ  ّلٰلُ َفا ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ
ییییىئ﴿ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: اّلٰلُ  َصلَّى

َعَلْيِه   ّلٰلُ ا َصلَّى ِيِّ بِ َيِة النَّ تعالى الِعْلُم ِبِشَكااّلٰلِ  دَ ي: ِعنْ . َيْعنِ ﴾جئ
ا اَلَقى ِمْن َقْوِمِه.  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِممَّ

َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  تعالى ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ اّلٰلِ  ثمَّ َجاَء َتْوِجيهُ 
. [89 :فرخ زل ا] ﴾مبخبحبجبيئىئمئ﴿ َسلََّم: آِلِه َوَصْحِبِه وَ 

.  ﴾ىئمئ﴿  َشِديٌد، ِْلَنَُّه َجاَء َبْعَد َقْوِلِه: َذاٌر َقاٍس  َوِإنْ دٌ ي َوَوعِ ِديٌد هْ تَ 
ِيَئِة، َفِإنَُّهْم َسَيَرْوَن َعاِقَبَة ظُْلِمِهْم َوِشْرِكِهْم، َوَقد   ِيَِّئَة ِبالسَّ اَل تَُقاِبِل السَّ

 تعالى أعلم. واّللٰ   َك. هذا،َكاَن اْلَْمُر َكَذلِ 
 ﴾ ِحَدةا  َواةا ُس أُمَّ النَّا  ونَ أَْن يَكُ لَْواَل وَ ﴿ ـ10

ىئىئىئېئېئېئ﴿ تعاىل:  اهلل : ما تفسري قول10سؤال

جبيئىئمئحئجئیییی

پپپ پٻٻٻٻٱ خبحب

 ؟[35ـ33 :فرخزلا] ﴾ٺٺڀڀڀڀ

الى: َذَكَر َحَقاَرَة  عتاّلٰلُ  َيُقوُل اِلَماُم الُقْرطُُبيُّ َرِحَمهُ  الجواب:
ْنَيا َوِقلَّ  َهَواِن، ِبَحْيُث َكاَن َيْجَعُل بُُيوَت  َدُه ِمَن النْ ا عِ نَّهَ َوأَ  ا،َة َخَطِرهَ الدُّ

ةا َلْواَل َغَلَبةُ  اا الَكَفَرِة َوَدَرَجَها َذَهب ْنَيا على الُقُلوِب،  َوِفضَّ ُحِبِّ الدُّ
 َفَيْحِمُل َذِلَك على الُكْفِر.

ْم  هِ لِ يْ  مَ َبِب ِبَس  اا يعنَّاُس َجمِ ْعَنى: لَْواَل أَْن َيْكُفَر الَسُن: المَ َقاَل الحَ 
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ْنَيا َما َوَصْفَناُه، ِلَهَواِن إلى  ْنَيا َوَتْرِكِهُم اآلِخَرَة َْلَْعَطْيَناُهْم في الدُّ الدُّ
ْنَيا ِعْندَ  ِريَن ابْ اّلٰلِ  الدُّ ؛ َوَعلى َهَذا أَْكَثُر الُمَفِسِّ ُن َعبَّاٍس  َعزَّ َوَجلَّ

 َوالسدي َوَغْيُرُهم. 
َلِب  ي طَ . فِ ﴾ىئىئىئېئېئېئ﴿  ٍد:ْبُن َزيْ َوَقاَل ا 

ْنَيا َواْخِتَياِرَها َعَلى اآلِخَرِة  حئجئیییی﴿ الدُّ

 . اهـ.﴾ىئمئ
 وبناء على ذلك:

ْنَيا َليْ ل ا ِمْن ِنَعِم ارِ تعالى على الُكفَّ اّلٰلُ  َفَما يُْنِعُم ِبهِ  ةا  َسْت ُمَباَركَ دُّ
ٿ﴿عالى: َل تْم، َقا ٌج َلهُ  اْسِتْدَراَحاَنُه َوَتَعالى، ِإنََّما ُهوَ ِمْنُه ُسبْ 

. َوَقاَل تعالى: [ملقلا] ﴾ ڦڦڦڤڤڤڤ ٹٹٹٹٿ
جبيئىئمئحئجئییییىئىئىئېئ﴿ 

. َوَلِكْن َوَمَع َهَذا َلْواَل أَْن  [44 :ما عنْلا] ﴾جتيبىبمبخبحب
نْ ِض رَ أَْعَلُم ِبَضْعِفِهْم َوَتْأِثيِر عَ  َواّلٰلُ ْم يُْفَتَن النَّاُس ِبِديِنهِ  َيا في  الدُّ

ْحَمِن بُُيوت، لَ ُلوِبِهمْ قُ  ٍة، َوَسَلِلُمَها   اا َجَعَل ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرَّ ُسُقُفَها ِمْن ِفضَّ
اِء، ِفيَها ُسُرٌر للِتِّكَ  اا َذاَت أَْبَواٍب َكِثيَرٍة، َوُقُصور  اا ِمْن َذَهٍب، َوبُُيوت

يَنِة، َوُكلُّ َهَذا َرمْ  ْنَيا، ِبَحْيُث  الَحَياِة  هِ اِن َهذِ ِلَهوَ  زٌ َوِفيَها ُزْخُرٌف للِزِّ الدُّ
ْحَمِن  ڀڀڀڀپ﴿ تُْبَذُل َهَكَذا َرِخيَصةا ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرَّ

 تعالى أعلم.ّلٰل  . هذا، وا﴾ٺٺ
ااّلٰلُ  َوَما يَْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ ﴿ ـ11  ﴾ِعْلمِ الْ  ِفيِسُخوَن َوالرَّ

ںںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ تعاىل:  اهلل يقول :11سؤال
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ھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

 تفسري ما. [7 :نارمع لآ]  ﴾ ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

 ؟﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿ تعاىل:  اهلل قول

لَعِظيِم ِفيَها  آَياِت الُقْرآِن ا تعالى أَْن َيْجَعَل اّلٰلُ  َقْد َشاءَ لَ  لجواب:ا
ُكلَُّه َلَجاَء  اا أَْن َيْجَعَلُه ُمْحَكم اّلٰلُ  َشاءَ  ، َوَلوْ ا الُمَتَشاِبهُ الُمْحَكُم َوِفيهَ 

 .اا ُمْحَكم
َباَداِت َواْلَْحَكاِم  لَعَقاِئِد َوالعِ االُمَتَعِلَِّقُة بِ  َي َفاآلَيُة الُمْحَكَمُة هِ 

َها  اِليَماِن بِ  َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َخْلِقِه الَعَمَل ِبَها، َبْعدَ  اّلٰلُ  اْلُْخَرى، َيْطُلُب 
 تعالى.اّلٰلِ  دِ نْ َها ِمْن عِ أَنَّ 

ا اآلَياُت الُمَتَشاِبَهاُت، َما َطَلَب   ِعَباِدِه إال  ِمنْ تعالى اّلٰلُ  َوأَمَّ
 تعالى.اّلٰلِ  نََّها ِمْن ِعْندِ يَماَن ِبَها ِبأَ الِ 

ڭڭڭ﴿ا في الَوْقِف ِعْنَد َقْوِلِه تعالى:  اْخَتَلُفوَوالُعَلَماءُ 

،  َك َتَبُر َما َجاَء ِمْن َبْعِد َذلِ ْنَدَها؛ َويُعْ : َيِقُف عِ اَل قَ  ُضُهمْ . َفَبعْ ﴾ۆۇۇ
 . اا َجِديد اا ُمْسَتْأَنف اا . َكَلم﴾ۈۈۆ﴿ الى: عتَوُهَو َقْولُُه 

َة  ُم َتْأِويَل الُمَتَشاِبِه، أَو َحِقيقَ وعلى َهَذا َيُقولُوَن ِبأَنَّ الذي َيْعلَ 
ُعُهْم َس اَل يَ  ﴾ۈۈۆ﴿ ُه.  َوْحدَ َوَجلَّ َعزَّ  ّلٰلُ ا َما ُهوَ الُمَتَشاِبِه ِإنَّ 

ۋۋٴۇ﴿يَماَن ِباآلَياِت الُمَتَشاِبَهِة ُدوَن َمْعِرَفِة التَّْأِويِل، ثمَّ إال الِ 
 . ﴾ېۉۉۅۅ
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.  ﴾ۈۈۆ﴿  َعَطَف َقْوَلُه تعالى: َوُهَناَك ِمَن الُعَلَماِء َمنْ 
: أَنَّ  َيةِ اآل  َمْعَنى . َفَيُكونُ ﴾ۆۇۇڭڭڭ﴿ ِلِه تعالى: وْ على قَ 

اِسِخيَن في ا ا ِبالِنِّْسَبِة للُمَتَشاِبِه َعِلُموا  مُ لَ الِعْلِم َيعْ لرَّ وَن ِبالُمْحَكِم، َوأَمَّ
 .﴾ۋۋ﴿ : َتْأِويَلُه، َوَكاَنْت َنِتيَجُة ِعْلِمِهْم َقْولُُهمْ 

 وبناء على ذلك:
اِسُخوَن في الِعْلِم َوَصُلوا إلى َنتِ  وا: َدٍة، َفَقالُ ِميٍَّة َواحِ يَجٍة َحتْ َفالرَّ

ۅ﴿ . َيْعِني: ِبُكِلِّ آَياِت الِكَتاِب الُمْحَكَمِة َوالُمَتَشاِبهاِت ﴾ۋۋ﴿
َوآَمنُوا   ، مْ َمْطُلوُب ِمْنهُ ال . َفَعِمُلوا ِبالُمْحَكِم ِْلَنَُّه ُهوَ ﴾ېۉۉۅ
 َعزَّ  ّللِٰ َواُه، وَ ِمْنُهْم ِس  اا َمْطُلوب َتَشاِبِه ِْلَنَُّه ُهَو الَمْطُلوُب ِمْنُهْم، َوَلْيَس ِبالمُ 

 َوَجلَّ في َذِلَك ِحْكَمٌة.
َفَعَظَمُة اِليَماِن في َتْنِفيِذ اآلَياِت الُمْحَكَمِة َوِإْن َلْم َتْعِرِف الِعلََّة  

َوأَْن تُْؤِمَن ِبالُمَتَشاِبِه ِمَن الُقْرآِن ِبُدوِن  اآلِمَر َحِكيٌم،  نَّ لِحْكَمَة، ِْلَ َوا
 اآلَياِت  ، َوتُْدِرجَ و َتْكِييٍف، أَو َتْعِطيلٍ َتْمِثيٍل، أَ  َتْشِبيٍه، أَوْوٍض في خَ 

ٹٿٿٿٿٺ﴿الُمَتَشاِبَهِة َتْحَت َقْوِلِه تعالى: 

اِسِخيَن في الِعْلِم،  انَ َك كَ ْن َكاَن َكَذلِ مَ . فَ [11 :ىر وشلا ] ﴾ٹ ِمَن الرَّ
 ى أعلم.التعّلٰل ا، واتعالى ـ. هذ ِباّلٰلِ  وإال َكاَن في َقْلِبِه َزْيٌغ ـ َوالِعَياذُ 

 ﴾يَْسأَلُونََك َعِن اْْلَِهلَّةِ ﴿ ـ12

ڭڭۓۓےے﴿تعاىل:  اهلل : ما هو سبب نزول قول12سؤال

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭ
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ائائىىېېېېۉۉۅۅ

 ؟[189 :ةرقب لا ] ﴾ەئەئ

: َنَزَلْت ِفي مُ بِ َقاَل اْلَكلْ  لجواب:ا َة  ِن َغَنمَ َة بْ اٍذ َوَثْعَلبَ عَ يُّ
ِمْثَل   اا ، َما َباُل اْلِهَلِل َيْبُدو َدِقيقّللِٰ وَل ا َقااَل: َيا َرسُ يَّْيِن، ِحينَ رِ ااْلَْنَص 

 . اْلَخيِط، ثمَّ َيِزيُد ثمَّ َيْنُقُص؟ َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيةُ 
ا َسأََل عَ : هَ َوَجاَء في َتْفِسيِر الُقْرطُِبِيِّ  َتَرُضوا  َواعْ ُه الَيُهوُد نْ َذا ِممَّ

 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.  ّلٰلُ ا ِيِّ َصلَّى بِ لنَّ ِبِه على ا
َنا َعِن  ، ِإنَّ الَيُهوَد َتْغَشاَنا َويُْكِثُروَن َمْسأََلتَ ّلٰلِ َفَقاَل ُمَعاٌذ: َيا َرُسوَل ا

، ثمَّ  يرَ َتدِ ِوَي َوَيْس ى َيْستَ َحتَّ ثمَّ َيِزيُد  اا َلِل َيْبُدو َدِقيقهِ اْلَِهلَِّة، َفَما َباُل الْ 
 َهِذِه اآليََة.اّلٰلُ  َد َكَما َكاَن؟ َفأَْنَزَل َتِقُص َحتَّى َيُعوَينْ 

َلْت َهِذِه  َعْنُه َقاَل: َنزَ اّلٰلُ  وروى المام البخاري َعِن الَبَراِء َرِضَي 
  ِمْن ِقَبلِ ْدُخُلوا  يَ َفَجاُؤوا، َلمْ  اوْنَصاُر ِإَذا َحجُّ اْلَ  ِفيَنا، َكاَنِت اآلَيةُ 

ظُُهوِرَها، َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْلَْنَصاِر، َفَدَخَل   ِهْم، َوَلِكْن ِمنْ اِب بُُيوتِ ْبوَ أَ 
َر ِبَذِلَك، َفَنَزَلْت:  ٴۇۈۈۆۆ﴿ِمْن ِقَبِل َباِبِه، َفَكأَنَُّه ُعيِِّ

ّلٰل  . هذا، وا﴾ىېېېېۉۉۅۅۋۋ
 تعالى أعلم.

 ﴾ْيهِ يَُجاُر َعلَ  يُِجيُر َواَل ﴿ ـ13

 ؟[88 :نونمؤمل] ﴾ یىئىئىئ﴿  ىل:تعا اهلل قول فسريما ت 13:سؤال

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿َقْولُُه تعالى:  لجواب:ا

ُهَو في ُسوَرِة  ﴾ مئحئ جئییییىئىئ
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. َيْعِني: ﴾یىئىئىئېئ﴿ ِلِه تعالى: الُمْؤِمنُوَن؛ َوَمْعَنى َقوْ 
ْن أَرَ  هِ بِ  الـُمسَتِغيَث  ِغيُث يُ  ُسْبَحاَنُه وتعالى اّلٰلَ  أَنَّ  َن  ٍرِّ مِ اَدُه ِبشَ ِممَّ

ْن أََراَدُه ِبُسوٍء، َواَل أََحَد ِمَن الَخْلِق َيْسَتِطيُع الَمْخُلوَقاِت، َوَيْمَنعُ  ُه ِممَّ
َيُه ِمْن َبْأِس اّلٰلُ  ِق ِإَذا أََراَدهُ ِمَن الَخلْ  اا أَْن َيْمَنَع أََحد   اّلٰلِ  ِبُسوٍء َلُيَنِجِّ

پپپٻٻٻٻٱ﴿ ِلِه تعالى: وْ َهَذا َكقَ ِه، وَ ِعَقابِ وَ 

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 .[107 :س نوي] ﴾ ڤڤ
 وبناء على ذلك:

ِغيُث َمِن اْسَتَغاَثُه، َوَلِكْن  اْسَتَجاَر ِبِه، َويُ   َك وتعالى ُيِجيُر َمنِ ارَ َتبَ   َفاّلٰلُ 
  ِمْن ُمَساوٍ  ِإنََّما ُيِجيُركَ . ِْلَنَّ الذي ُيِجيُرَك ِمَن الَخْلِق ﴾ یىئىئ﴿ 

ةِ  ، َوَلِكْن َمِن هِ َعَك ِمْنُه، َوَيْحِمَيَك ِمْن َبْطِش أَْن َيْمنَ  ، َفَيْسَتِطيعُ َلُه في الُقوَّ
 اَد أَْن َيْبِطَش ِبِه أَو َيْأُخَذُه؟ َذا أَرَ تعالى إِ اّلٰلِ   ِمي الَعْبَد ِمنَ حْ الذي َي 

ِة ابْ تعالى في قِ اّلٰلُ  ِلَذِلَك َيُقولُ    :ما َل َلْيِه السَّ ِدَنا نُوٍح عَ ِن َسِيِّ صَّ
 .[43 :دو ه] ﴾ ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ 

ُكِلِّ َشْيٍء َواَل أََحَد يُِجيُر َعَلْيِه َتَباَرَك   من ِجيرُ يُ تعالى  َفاّلٰلُ 
ا ْلنَ اْجعَ  الٰلُهمَّ ْيِه،  َوَمْن أَْصَبَح َوأَْمَسى في ِجَواِر َرِبِِّه َفَل َخْوَف َعلَ وتعالى؛  

 تعالى أعلم. ّللٰ َعاَلِميَن. هذا، وابَّ ال َيا رَ َوأََماِنَك َوِجَواِرَك  في ِحْرِزكَ 
 ﴾َبْينَُكمْ  َمانَُكْم َدَخلا َن أَيْ وَتتَِّخذُ ﴿ ـ14

ۓۓےےھھ﴿ تعاىل:  اهلل : يف قول14سؤال

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ
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ھ﴿ : تعاىل قوله معنى ما. [92 :لحنلا] ﴾ېېۉ

 ؟﴾ےےھ

رَ  دْ قَ لَ  لجواب: ا وِد َواْلَْيَماِن، َفَقاَل  ْقِض الُعهُ تعالى ِمْن نَ  ّلٰلُ ا َحذَّ
ْم كُ ي: َتتَِّخُذوَن أَْيَمانَ نِ . يَعْ ﴾ےےھھ﴿تعالى: 

.  ﴾ۇڭڭڭڭۓۓ﴿ َها النَّاَس ُعوَن بِ َتْخدَ  اا َخِديَعةا َوَمْكر
ٌة أَْكَثَر   ِرَها.ِمْن َغيْ  االا َوأَْوَفَر مَ   اا َعَددأَْي: ِْلَْجِل أَْن َتُكوَن أُمَّ

،  نْ ، َفَيِجُدوَن أَْكَثَر مِ اءَ وَن الُحَلفَ ُس يَُحاِلفُ َكاَن النَّا  ُهْم َوأََعزَّ
 َك.َن أُوَلئِ ُقُضوَن ِحْلَف َهُؤاَلِء، َويَُحاِلُفوَفَينْ 

ِبَما أََمَرُكْم ِبِه ِمَن  اّلٰلُ  . أَْي: َيْخَتِبُرُكمُ ﴾ ۈۈۆۆ﴿
ۉۅۅۋۋ﴿ ِمَن الَعاِصي  ظَُر الُمِطيعَ ِء ِبالَعْهِد، ِلَينْ الَوَفا

.  َعاِمٍل ِبَعَمِلِه مِ . أَْي: ِلُيَجاِزَي ُكلَّ ﴾ېېۉ  ْن َخْيٍر أَو َشٍرِّ
 وبناء على ذلك:

رَ  َة ِمْن َنْقِض اْلَْيَماِن، َوأَْن َيْجَعَلَها النَّاُس  اّلٰلُ  َفَقْد َحذَّ تعالى اْلُمَّ
ْنَيِويَِّة  َناِفِع الدُّ  َبْعِض المَ ْحِصيلِ ا النَّاَس ِلتَ هَ يُْغُروَن بِ  اا ْكر َومَ َعةا َخِدي
اِنيَ   تعالى أعلم. واّلٰل   ِة. هذا،الدَّ

 .﴾ِلتُْشِرَك ِبي﴿. ﴾َعَلى أَْن تُْشِرَك ِبي﴿ ـ15

ٿ﴿تعاىل يف سورة العنكبوت يف حق الوالدين:  اهلل : يقول15سؤال
. [8 :تكبونعلا] ﴾ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

کککڑڑژژڈڈ﴿ : ُلْقَماَن ِةُسوَر يف َوَيُقوُل
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ٿ﴿ : األوىل يف قال فلماذا. [15: نامقل] ﴾گگگک

 ؟﴾ڑڑژژ﴿ : الثانية ويف. ﴾ ٹ

ٿٿ﴿َكُبوِت: في ُسوَرِة الَعنْ  ىِفي اآلَيِة اْلُولَ  لجواب:ا

ْرِك،  ﴾ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ . َيْعِني: أََراَداَك على الشِِّ
 َما َعَلْيَك. َلهُ َل َطاَعَة  ْلَزاٌم، فَ  ِفيِه إِ ، َوَلْيَس اا يد يٍف، َوَلْيَس َشدِ وٍب َخفِ ِبأُْسلُ 

ا في ا ڑژژڈڈ﴿ اِنَيِة في ُسوَرِة لُْقَماَن: َيِة الثَّ آلأَمَّ

ْرِك ِبأُْسُلوٍب  ﴾گگگککککڑ . َيْعِني: أََراَداَك على الِشِّ
ةٍ ٍة َوِبُقوَّ  َشِديٍد، َوِفيِه ِإْلَزاٌم َوِإْكَراهٌ   َلُهَما َعَلْيَك. َعةَ ، َفَل َطاَوِبِشدَّ

 ء على ذلك:ناوب
 ْرِك، َك للـِشِّ ُبوِت تُِفيُد أَنَُّهَما ِإَذا َدَعَوا َفاآلَيُة اْلُوَلى في ُسوَرِة الَعْنكَ 

ْرِك، َفَل تُِطعْ وَ  ِد َدْعَوٍة َلَك للِشِّ  ُهَما.َلْو ِبُدوِن ِإْلَزاٍم، َواَل ِإْكَراٍه، ِبُمَجرَّ
ْرِك، َمَع اِلْكَراِه، ا َدعَ يُد أَنَُّهَما ِإذَ فِ  تُ ِة لُْقَمانَ ا في ُسورَ مَّ َوأَ  َواَك للِشِّ
ِة، َفَل تُِطْعُهَما َكَذِلَك.َواِلْلزَ  دَّ  اِم َوالِشِّ

لَعْرِض ِبُدوِن  َوَتْسُقُط َعْنَك َطاَعُتُهَما في الَحاَلَتْيِن، في َحالَِة ا
لَّ  َما أَْسَقَطا َحقَّ الَخاِلِق جَ ِلْكَراِه، ِْلَنَّهُ َع اِة الَعْرِض مَ ْكَراٍه، َوِفي َحالَ إِ 

ُهَما ِمْن َباِب  َل  جَ الَخاِلِق َجلَّ  قَّ ْسَقَطا حَ َجَللُُه، َفِإَذا أَ  لُُه َسَقَط َحقُّ
 تعالى أعلم.واّلٰل   أَْوَلى َوأَْوَلى. هذا،

 قصة سيدنا يوسف أحسن القصص ـ16

 يه السالم هي أحسن القصص؟دنا يوسف عل: هل قصة سي16سؤال

َف َعَلْيِه  سُ و يُ ا  َسِيِِّدنَ ْدِر ُسوَرةِ َص  تعالى فياّلٰلُ  َيُقولُ  لجواب:ا
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َل  َلُم: ُة الصَّ ۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿ َوالسَّ

 .[3 :ف سوي] ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ
وَرُة العَ  َيْت َهِذِه السُّ ْيِن  بَ ْن ُة أَْحَسَن الَقَصِص مِ كَ ِظيَمُة الُمَبارَ ُسِمِّ

َنْت ِمَن الِعَبِر َوالحِ َساِئِر اْلََقاِصيِص  ْنهُ َتَتَض ا َلْم َكِم مَ ، ِْلَنََّها َتَضمَّ   مَّ
 َصِص. القَ َغْيُرَها ِمَن  

َلُم ِعَبٌر َوِحَكٌم   َلُة َوالسَّ َفِفي ُسوَرِة َسِيِِّدَنا يُوُسَف َعَلْيِه الصَّ
ْنَيا، لِ لل َواِئُد َتْصُلحُ َوفَ  يِن َوالدُّ ْن ُمُلوٍك  ِع َشَراِئِح النَّاِس مِ يَجمِ ِدِّ

اِلِميَن  تعالى، َوظَ اّلٰلِ  إلى  ْعَوةُ  الدَّ َتُكونُ  َوَمَماِليَك، َوُعَلَماَء، َوَكْيَف 
َوِفيَها  َوَمْظُلوِميَن، َفِفيَها ِسيَرُة الُمُلوِك َوالَمَماِليِك، َوِفيَها َمْكُر النَّاِس، 

ْبرُ  يِء، َوِفيَها ِذْكُر  التََّجاُوِز َعِن الُمِس  ْسنُ لى اْلََذى، َوِفيَها حُ  عالصَّ
ْنِب  ا ذِ ْنُهَما، َوِفيهَ ِحٍد مِ  َوا ُج ُكِلِّ َنَتائِ الَحاِسِد َوالَمْحُسوِد وَ  ْكُر الذَّ

بَ  اِلِح،  َوالَعْفِو، َوِفيَها ِذْكُر الُمِحِبِّ َوالَمْحُبوِب، َوِفيَها ِذْكُر الشَّ اِب الصَّ
 . رُ تْ يَها اِلْغَضاُء َوالسَّ فِ وَ 

 وبناء على ذلك:
َلُة َوال ُة َسِيِِّدَنا يُوُسَف َعَلْيِه الصَّ َلمُ َفِقصَّ ، ِلَما  َقَصِص ُن ال أَْحَس سَّ

َن  ا اَل َشكَّ  ْت ِمَن الَتَضمَّ ِعَبِر َوالَفَواِئِد ِلَجِميِع َشَراِئِح الُمْجَتَمَعاِت، َوِممَّ
َر، َكَما َقاَل  ، ِْلَنَّ ِفيَها الِعبَ ِص َص قَ ُكلََّها أَْحَسُن ال نِ ْرآأَنَّ َقَصَص القُ ِفيِه بِ 

َل ِه الصَّ َعَليْ وُسَف ِدَنا ُي تعالى في ِخَتاِم ُسوَرِة َسِيِّ  ەئائ﴿  ُم: َلُة َوالسَّ
ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 . [ 111  : ف س و ي ]   ﴾ مئحئجئییییىئىئىئ
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ةُ َزْت َهذِ  َتَميَّ َوَلِكنْ  ِص في   َعْن َغْيِرَها ِمْن َساِئِر الَقَص ِه الِقصَّ
ةَ  ِْلَنَّ الُقْرآِن الَكِريِم،  ِلَها إَجاَءِت  الِقصَّ ِذِه هَ  يف اهَ لى آِخرِ َكاِمَلةا ِمْن أَوَّ

وَرِة العَ   تعالى أعلم.واّلٰل  هذا، ِة الُمَباَرَكِة.مَ يظِ السُّ
 ريل عليه السلمسبب عداوة اليهود لسيدنا جب ـ17

گککککڑڑژژ﴿ تعاىل:  اهلل : يقول17السؤ

 :ةرقبلا ] ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگ
 سالم؟ال عليه جربيل لسيدنا اليهود عداوة سبب هو فما. [97

تعالى، َعِن اْبِن  اّلٰلُ  َمَد َرِحَمهُ ِد اِلَماِم أَحْ ي ُمْسَن َجاَء ف ب:الجوا
  اّلٰلُ  َصلَّى ّلٰلِ ا َيُهوُد ِإَلى َرُسولِ  َعْنُهَما َقاَل: أَْقَبَلْت اّلٰلُ  َعبَّاٍس َرِضَي 

َعْن  ْسأَلَُك نَ َصْحِبِه َوَسلََّم، َفَقالُوا: َيا أََبا اْلَقاِسِم، ِإنَّا آِلِه وَ ى علَعَلْيِه وَ 
 ، َعَرْفَنا أَنََّك َنِبيٌّ َواتََّبْعَناَك.َفِإْن أَْنَبْأَتَنا ِبِهنَّ ِة أَْشَياَء، َخْمَس 

َعَلى َما   اّلٰلُ  وا:ْذ َقالُ ِنيِه، إِ ى بَ لَ عَ  اِئيُل  َما أََخَذ ِإْسرَ َفأََخَذ َعَلْيِهمْ 
 َنُقوُل َوِكيٌل؛ َقاَل: »َهاتُوا«.

 ؟ يِِّ ِة النَّبِ ْن َعلمَ عَ َقالُوا: أَْخِبْرَنا 
 َناُه، َوال َيَناُم َقْلُبُه«.َناُم َعيْ َقاَل: »تَ 

 َوَكْيَف تُْذِكُر؟ َقالُوا: أَْخِبْرَنا َكْيَف تَُؤنُِِّث الَمْرأَُة، 
ُجِل مَ َل عَ ِإَذا َءاِن، فَ ي الَماْلَتقِ »يَ : َقاَل  اَء الَمْرأَِة أَْذَكَرْت،   َماُء الرَّ

 ُجِل آَنَثْت«. اَء الرَّ َمْرأَِة مَ لَوِإَذا َعَل َماُء ا
َم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه؟   َقالُوا: أَْخِبْرَنا َما َحرَّ

  انَ ْلبَ ُه ِإال أَ يُلِئمُ  اا ئ يْ َش   النََّسا، َفَلْم َيِجدْ َقاَل: »َكاَن َيْشَتِكي ِعْرَق 
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ِبَل ـ فَ َكَذا َوَكَذا ـ َقا َم لُحُ َل أَِبي: َقاَل َبْعُضُهْم: َيْعِني اْلِ  وَمَها«.َحرَّ
ْعُد؟  َت، أَْخِبْرَناَقالُوا: َصَدقْ   َما َهَذا الرَّ

َحاِب بِ ُمَوكٌَّل ِبالَعزَّ َوَجلَّ اّلٰلِ  َقاَل: »َمَلٌك ِمْن َملِئَكةِ  أَْو  ِه ـ دِ يَ سَّ
َحاَب، َيُسوُقُه َحْيُث أََمَر اِمْن َناٍر، َيْزجُ  ٌق اِمْخرَ َيِدِه ـ  ِفي   «. ّلٰلُ ُر ِبِه السَّ

ْوُت ا  : َفَماَقالُوا  لَِّذي َنْسَمُع؟ َهَذا الصَّ
 َقاَل: »َصْوتُُه«.

َنا  َبْرتَ خْ أَ  الَِّتي نَُباِيُعَك ِإنْ َقالُوا: َصَدْقَت، ِإنََّما َبِقَيْت َواِحَدٌة َوِهَي 
 َك؟ َمْن َصاِحب َلُه َمَلٌك َيْأِتيِه ِباْلَخَبِر، َفأَْخِبْرَنا  ِمْن َنِبيٍِّ ِإالَس يْ ُه لَ ا، َفِإنَّ ِبهَ 

لُم«.َقاَل: »ِجْبِريُل َعلَ   ْيِه السَّ
َنا،  َقالُوا: ِجْبِريُل َذاَك الَِّذي َيْنِزُل ِباْلَحْرِب َواْلِقَتاِل َوالْ  َعَذاِب َعُدوُّ

ْحَمِة َوال  لُ زِ َينْ    الَِّذي يَكاِئيَل َت: مِ لْ قُ  َلوْ   نََّباِت َواْلَقْطِر، َلَكاَن.ِبالرَّ
ککککڑڑژژ﴿ : َعزَّ َوَجلَّ  اّلٰلُ  َفأَْنَزَل 

 .﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگ
 ك:ذلى علوبناء 

لُ ْيِه السَّ َفَسَبُب َعَداَوِة الَيُهوِد ِلَسِيِِّدَنا ِجْبِريَل َعلَ    َلُم، ِْلَنَُّه َكاَن َيَتَنزَّ
َوَصْحِبِه   َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِدنَا َرُسولِ ِبالُقْرآِن على َقْلِب َسِيِّ 

ِب َوالِقَتاِل َوالَعَذاِب.   َيْنِزُل ِبالَحرْ هُ نَّ انُوا يَْعَتِقُدوَن أَ كَ ْم هُ نَّ ، َوِْلَ َوَسلَّمَ 
 م.تعالى أعلواّلٰل  هذا،

 ﴾ أَِليمٍ َرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَجا ﴿ ـ17

ۀۀڻڻڻڻں﴿ تبارك وتعاىل:  اهلل : يقول18سؤال
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 فكيف. [11ـ10 :فصلا] ﴾ھھھ ھہہہہ

 ثم اإلميان، هلم فأثبت. ﴾ڻڻں﴿ : اىلعت بقوله خاطبهم

 ؟﴾ھھھ﴿ : قال

.  ﴾ڻڻں﴿ لى: في َقْوِلِه تعا َهَذا الِخَطاُب  لجواب:ا
َطنُوا الُكْفَر، أَْن  َناِفِقيَن، الذيَن أَْظَهُروا اِليَماَن َوأَبْ مُ َيُكوَن للَمُل أَْن تَ حْ يُ 

 يِقيَّاا.َحقِ  اا ِإيَمانيُْؤِمنُوا 
ِْلَْهِل الِكَتاِب، َوُهُم الَيُهوُد َوالنََّصاَرى، أَْن  أَْن َيُكوَن َوُيْحَتَمُل 

 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. اّلٰلُ    ى َصلَّ اّلٰلِ    َوِبَسِيِِّدَنا َرُسولِ   اّللِٰ بِ ا  و يُْؤِمُن 
ِة َس يَماِن ِمنْ ُل أَْن َيُكوَن ِْلَْهِل الِ َتمَ َويُحْ  اّلٰلُ   ٍد َصلَّىنَا ُمَحمَّ ِيِّدِ  أُمَّ

چچ﴿ عالى:ت هِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَهَذا َكَقْولِ 
ى اِليَماِن َحتَّى َيْأِتَيُكُم  وا علْسَتِمرُّ . أَْي: ا [136 :ءا سنلا ] ﴾ڇچ

ُدوا ِإيَماَنُكْم َداِئما َهَذا  َمَع ِإيَماِنُكْم، وَ  اا َمان َداُدوا إيزْ تَ ، لِ اا لَيِقيُن، َوَجِدِّ
َلحَ َكَقْوِلِه تعا ِيِِّدَنا  َس  ْرَسِلينَ ِء َوالمُ ْنِبَياَواْلَ  ءِ الى ِلَسِيِِّد اْلَْتِقَياِء َوالصُّ
ٍد َص    ﴾ٻٻٻٱ﴿لََّم: َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  اّلٰلُ  لَّى ُمَحمَّ

َوُهَو ِمْن  لى،تعااّلٰلَ  َتْلَقى َحتَّى لى التَّْقَوى. أَْي: اْسَتِمرَّ ع[1 :با زحْلا]
. َوِمَن [99 :رجحلا] ﴾ڎڌڌڍڍ﴿َباِب َقْوِلِه تعالى: 

 اَدِة اِليَماُن.ِعبَ ال
 وبناء على ذلك:

َتِمرَّ ِباِليَماِن َحتَّى َيْأِتَيُه الَمْوُت، َوِهَي   َيْس أَنْ  ِمنِ َفَعَلى الُمؤْ 
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 لم.عأ  لىتعاواّلٰل  ذا،ُمْؤِمِنيَن. هِكَتاِب، َوال، َوأَْهَل الَتْشَمُل الُمَناِفِقينَ 
 ﴾ا مَ هُ َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز لَ ﴿ ـ19

 زكنال هو فما. [ 82 : ف ه ك ل ا ]  ﴾ ېېۉۉ﴿ تعاىل: : يف قوله 19سؤال

 سالم؟ال عليه اخلضر سيدنا أقامه الذي اجلدار حتت ناك الذي

ِحيِح الذي رو لجواب:ا لحاكم اه المام اَجاَء في الَحِديِث الصَّ
ېۉۉ﴿ ا َعْنُهمَ اّلٰلُ   َرِضَي بَّاٍس عَ  نِ ابْ  ُمْسَتْدَرِك َعنِ في ال

، َكاَن ُصُحفَواَل ِفضَّ  اا َذَهب . َقاَل: َما َكاَن ﴾ې  .اا ِعْلم  اا ةا
يٍث آَخَر َضِعيٍف رواه الحاكم والترمذي َعْن أَِبي  في َحدِ  َوَجاءَ 

ْرَداِء َرِضَي  ْحِبِه  َص وَ  على آِلهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ىلَّ يِِّ َص النَّبِ  ، َعنِ َعْنهُ اّلٰلُ  الدَّ
ٌة«. »  َل:. َقا﴾ېېۉۉ﴿ِفي َقْوِلِه: َوَسلََّم   َذَهٌب َوِفضَّ

 وبناء على ذلك:
ي َكاَن َتْحَت الِجَداِر، َهْل ُهَو  َماُء في الَكْنِز الذَفَقِد اْخَتَلَف الُعلَ 
ٌة، أَْم ُهَو ُص   ؟ ٌف حُ َذَهٌب َوِفضَّ

ْيِه: ِبْسمِ ِد وٌب في أَحَ ٍب َمْكتُ هَ ذَ  ِمنْ  اا َن َلْوحَوِقيَل: َكا اّلٰلِ   ِشقَّ
حِ  ْحَمِن الرَّ ِلَمْن  ِجْبُت  يُْؤِمُن ِبالَقَدِر َكْيَف َيْحَزُن، َوعَ ِجْبُت ِلَمنْ ، عَ يمِ الرَّ

ْزِق َكْيَف َيْتَعُب، َوَعِجْبُت ِلَمْن يُْؤِمُن ِبالَموْ   َيْفَرُح، ْيَف كَ  ِت يُْؤِمُن ِبالِرِّ
  َيا نْ َكْيَف َيْغَفُل، َوَعِجْبُت ِلَمْن َيْعِرُف الدُّ  الِحَساِب يُْؤِمُن بِ  نْ  ِلمَ َوَعِجْبُت 

َبَها َكْيَف َيْطَمِئنُّ ِإَلْيهَ  ٌد َرُسوُل  اّلٰلُ   ِإالَّ  ا، اَل ِإَلهَ َوَتَقلُّ  اّلٰلِ.ُمَحمَّ
ِه اآلَخِر: أََنا ي،  لِ  َك َشِريْحِدي اَل  أََنا وَ ِإالَّ  هَ لَ اَل إِ اّلٰلُ  َوِفي ِشِقِّ

، َفطُوَبى ِلَمْن َخَلْقَتُه ِلْلَخيْ ـ َوال ُت الَخْيرَ َخَلقْ  رَّ أَْجَرْيَتُه َعَلى َيَدْيِه،  وَ  رِ شَّ
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 َعَلى َيَدْيِه. َرَواه َُعَطاٌء َعِن اْبِن   للشر َوأَْجَرْيُتهُ ُل ِلَمْن َخَلْقُتهُ َوالَويْ 
 سفيري.ري للابخالَعبَّاٍس. كذا في شرح 

ڃڃڄڄ﴿  َقْوَلُه تعالى: ِزمَ أَْن َنْلتَ ا ذَ ِهمُّ في هَ المُ وَ  

  ﴾ ڍڇڇڇڇچچچچڃڃ
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[9 :ءا سنلا]

 ﴾َجاِت رَ دَّ َرِفيُع ال﴿ ـ20

 :رفا غ ] ﴾ ۋۋٴۇۈ﴿ : اىلتعتبارك و اهلل : يقول20السؤ
 ؟﴾ٴۇۈ﴿ : معنى فما. [14

  أَْن َيُكونَ  : يُْحَتَمُل ﴾ٴۇۈ﴿ َقْولُُه تعالى:  لجواب:ا
اِفَع، أَْو أَْن َيُكوَن الُمَراُد ِمنْ الُمَراُد ِمْنُه   َع.فِ تَ رْ ُه المُ الرَّ

اِفُع؛   : الَمْقُصوُد:﴾ٴۇۈ﴿ لى: عات َفِإَذا ُقْلَنا في َقْوِلهِ  الرَّ
ْوِلَياِء في  اِت اْلَْنِبَياِء َواْلَ َنى أَنَُّه َتَباَرَك وتعالى َيْرَفُع َدَرجَ َيُكوُن الَمعْ فَ 

َماَء ُع الُعلَ ْرفَ يَ وَ ، ِق الَفاِضَلةِ أَْصَحاِب اْلَْخَل  َيْرَفُع َدَرَجاِت الَجنَِّة، وَ 
متختحتجتيبىبمب﴿ َكَما َقاَل تعالى: ، مْ لى َغْيِرهِ ع

 .[11 :ةلدا جملا] ﴾ حجيثىثمثجثيتىت
ْنَيا في الَخْلِق َوفي ا   ِق زْ لِرِّ َوَيْرَفُع َدَرَجاِت النَّاِس في الَحَياِة الدُّ

ىتمتختحتجتيبىبمب﴿ َجِل، َقاَل تعالى: ْلَ َوا

  ﴾ حسجسمخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيت
 .[165 :ما عنْلا]
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ا ِإَذا ُقْلَنا في َقْوِلِه تعا ْرَتِفُع؛  مُ ال: دُ : الَمْقُصو﴾ ٴۇۈ﴿ : لىَوأَمَّ
  اِت ِصفَ الَمْوُجوَداِت في َجِميِع َتَباَرَك وتعالى أَْرَفُع اّلٰلُ  الَمْعَنى: َفَيُكونُ 
  لُوُجوِد ِلَذاِتِه، َوَما ِسَواُه ُمْمِكنُ ، َفُهَو َواِجُب اَوالَجَللِ  الَكَمالِ 

ھھہہہہۀ﴿ اَل تعالى: ، قَ هِ يْ َل ُجوِد، َوُهَو ُمْحَتاٌج إِ الوُ 

 تعالى أعلم. واّلٰل   . هذا،[15 :رطا ف] ﴾ےےھھ
 َت ....ْن اَل ِإلََه ِإالَّ أَنْ ُد أَ ْشهَ ْمِدَك، أَ ُهمَّ َوِبحَ ُسْبَحانََك اللٰ  : ؛ ولكن قلّللٰ ال تقل: صدق ا ـ21

تقل:  رآن الكريم: اللقا الوةبعضهم: بعد االنتهاء من ت قول: ي21السؤ

  ِإَلَه ِإالْن الَك، َأْشَهُد َأَحْمِدَوِب ُهمَُّسْبَحاَنَك اللَّ ، بل قل:هللصدق ا

 اهلُل َصلَّى اهلِل َنا َرُسوَلألن َسيَِِّد ؛َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك

 ح؟صحي هذا هلِه َوَسلََّم كان يقول هذا، فَصْحِبَو ِهى آِلَعَلْيِه َوعل

اِحٌش،  أٌ فَ ؛ َخطَ ّلٰلُ َقْوُل الَقاِئِل: اَل َتُقْل: َصَدَق ا أوالً:  لجواب:ا
 .[95 :نارمع لآ] ﴾ ژژڈ﴿ تعالى َيُقوُل:  اّلٰلَ  ِْلَنَّ 

:  َقاَل  هُ نْ عَ  اّلٰلُ   اْْلَْسَلِميِِّ َرِضَي ْن أَِبي َبْرَزةَ روى أبو داود عَ  ثانياً:
 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل ِبأََخَرةٍ  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َكاَن َرُسولُ 

ُهمَّ َوِبَحْمِدَك، أَْشَهُد أَْن   الَمْجِلِس: »ُسْبَحاَنَك اللٰ أََراَد أَْن َيُقوَم ِمنَ ِإَذا 
 . ْيَك«لَ إِ   تُوُب ِفُرَك َوأَ غْ  أَْنَت، أَْستَ اَل ِإَلَه ِإالَّ 

َما ُكْنَت َتُقولُُه ِفيَما   ، ِإنََّك َلَتُقوُل َقْوالا ّللِٰ َل ا َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسو
 . َمَضى

اَرٌة ِلَما َيُكوُن ِفي الَمْجِلِس«. َل: »َفَقا  َكفَّ
َما َجَلَس  َعْنَها َقاَلْت: اّلٰلُ  وروى النسائي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
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، َواَل  اا  َمْجِلسلَّمَ َوَس ِه َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ  ّلٰلُ ا لَّىَص اّلٰلِ  َرُسولُ    َقطُّ
  َخَتَم َذِلَك ِبَكِلَماٍت. ِإالَّ ، َواَل َصلَّى َصَلةا اا َتَل ُقْرآن

ْتُلو تَ ، َواَل اا  َمْجِلس، أََراَك َما َتْجِلُس ّللِٰ َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل ا
 اِت؟ ِلمَ ْلكَ ِء ا ِإالَّ َخَتْمَت ِبَهُؤاَل َلةا َص ي  لِِّ ، َواَل تَُص اا ُقْرآن

َذِلَك اْلَخْيِر، َوَمْن  ى ُخِتَم َلُه َطاَبٌع َعلَ  اا َقاَل: »َنَعْم، َمْن َقاَل َخْير
اَرةا:  اا َقاَل َشرِّ  َتْغِفُرَك  أَْس   ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت،ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدَك، اَل ُكنَّ َلُه َكفَّ
 َك«.يْ لَ َوأَتُوُب إِ 

 وبناء على ذلك:
نَّ  الَفَلْيَس ِمنَ  ُقوَل التَّاِلي للُقْرآِن الَكِريِم َبْعَد ِنَهاَيِة  أَْن َي  ةِ سُّ

َها َفَل  الَعِظيُم؛ َوَلِكْن ِإْن َقاَلَها َوُهَو َيعَتِقُد َعَدَم ُسِنِّيَّتِ اّلٰلُ  َوِة: َصَدَق لالِتِّ 
مَ حَ مُ   َعةا َك، َواَل َتُكوُن ِبدْ َحَرَج في َذلِ  ، ِْلَنَُّه َلْم َيُقْل بِ رَّ  ا. ِتهَ يَّ ُسِنِّ ةا

ا َقْوُل: ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدَك، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَ  ْنَت، أَْسَتْغِفُرَك َوأَتُوُب  َوأَمَّ
في   ِظيِم، َبْل ُهَو َعامٌّ ِص ِتَلَوِة الُقْرآِن العَ ِإَلْيَك؛ َفَهَذا َلْيَس ِبُخُصو

  اا ِلَمُة َطاَبعالكَ  ْلَك  تِ َكاَنْت  اا الَمْجِلُس َخْير  َكانَ  نْ إِ َجِميِع الَمَجاِلِس، فَ 
ا اَل َشكَّ ِفيِه ِبأَ ِلَذلِ  ْن  َمْجِلَس ِتَلَوِة الُقْرآِن الَعِظيِم مِ نَّ َك اْلَخْيِر، َوِممَّ

اا  َكاَن الَمْجِلُس َوِإنْ  تعالى،اّلٰلِ  أَْقَرِب الُقُرَباِت ِعْندَ   رَ دَّ قَ  اَل  َمْعِصَيةا َوَشرَّ
اَرةا للَمْجلِ ُة كَ ِلمَ الكَ تعالى َكاَنْت ِتْلَك اّلٰلُ   تعالى أعلم.واّلٰل  ِس. هذا،فَّ

 ﴾َرةا َواَل َكِبيَرةا ِغياَل يَُغاِدُر َص ﴿ ـ22

ڌڍڍڇڇڇڇ﴿ تعاىل:  اهلل : يقول22سؤال

ککڑڑژژڈڈڎڎڌ
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 ملاذا. [49 :ف هكلا] ﴾ڱڳڳڳڳگگگگکک

 برية؟الك على الصغرية قدم

.  ﴾کککڑڑژژ﴿َقْولُُه تعالى:  لجواب:ا
َعَلْيِه،    ُكلَّ َشْيٍء َمْحِصيٌّ َعْبِد الُمْؤِمِن ِبأَنَّ ِللْ  تعالى  اّللِٰ  ِفيِه َتْنِبيٌه ِمنَ 

ِغيَرَة التي َيظُ َوَيِجُب  َه إلى أَنَّ الصَّ أََثَر،  ا، َواَل يَمَة َلهَ نُّ أَنَّ اَل قِ  أَْن َيَتَنبَّ
  َبْعدَ الَّ َد َما َوَقَع في الَكَباِئِر إِ الَعبْ  نَّ ِْلَ   َعَلْيِه َقْبَل الَكَباِئِر،َمْحِصيَّةٌ 

َمَع اِلْصَراِر، َواَل َكِبيَرَة َمَع  ِر، َوَنِسَي ِبأَنَُّه اَل َصِغيَرَة َغائِ لصَّ اْسِتَهاَنِتِه ِبا
 ِر.ْغَفااالْستِ 

 .[18 : ق ]   ﴾ ڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ ِلِه تعالى:  َوَهَذا ِمْصَداُق َقوْ 
ٹٹٿ ٿٿٿٺٺٺ﴿ ِلِه تعالى: َوِمْصَداُق َقوْ 
 .[53ـ52 :رمقلا] ﴾ٹ

َعْنُه  اّلٰلُ  َي  َعْن َسْعِد ْبِن ُجَناَدَة َرِض وروى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيرِ 
ا َفَرَغ َرُسولُ    ِمنْ  ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ ى آلِ َعلَ ِه وَ يْ لَ عَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َقاَل: َلمَّ

 ِمَن اْْلَْرِض، َلْيَس ِفيِه َشْيٌء. اا رَقفْ ٍن، َنَزْلَنا  ُحَنيْ 
َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اْجَمُعوا،  ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  النَِّبيُّ َصلَّى اَل َفقَ 

 َفْلَيْأِت ِبِه«. اا ئْو َشيْ أَ  اا مظْ عَ ْن َوَجَد َفْلَيْأِت ِبِه، َومَ  اا َمْن َوَجَد ُعود
 .اا َعْلَناُه ُرَكاماَعةا َحتَّى جَ َكاَن ِإالَّ َس  َفَما :َقاَل 

َسلََّم: »أََتَرْوَن  ِلِه َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ  ِبيُّ َصلَّىَفَقاَل النَّ 
نُوُب َعَلى الرَّ    ْم َهَذا،َجَمْعتُ  َكَما مْ كُ ُجِل ِمنْ َهَذا، َفَكَذِلَك َتْجَتِمُع الذُّ



 

 كتاب القرآن الكريم 
 

40 

  َعَلْيِه«. َكِبيَرةا، َفِإنََّها ُمْحَصاٌة  ْب َصِغيَرةا َواَل َرُجٌل، َفَل يُْذنِ  اّللَٰ  َفْلَيتَِّق 
 وبناء على ذلك:

ِغيَرِة على الَكِبيَرِة َحتَّى اَل َيْسَتِهيَن الَعْبُد ِبِفْعِل  ِذْكِر الصَّ  َفَتْقِديمُ 
َغائِ  ڈڈڎ﴿َقاَل تعالى: َلْيِه، ْحِصيٌّ عَ ٍء مَ ْي َش  ِر، َفُكلُّ الصَّ

 .[8ـ7 :ةزلل زل ا] ﴾ گگکککک  ڑڑژژ
ا  َفاِلْحَصاُء على الَعْبِد َحاِصٌل ِلُكِلِّ َصِغيَرٍة َوَكِبيَرٍة، َوَهذَ 

ڎڎ ڌڌڍ ڍڇڇڇ﴿ِمْصَداُق َقْوِلِه تعالى: 
 .[12ـ10 نفطار:الا] ﴾ ڈڈ

  َعَلْيهِ  َبْعَد أَْن َهاَنْت ِإالَّ  يَرةِ  الَكبِ لَعْبُد على ِفْعلِ َوَما اْجَتَرأَ ا
َغا ۈئ﴿ ُمِهمُّ أَْن َيْعَلَم الَعْبُد ِبأَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َمْحِصيٌّ َعَلْيِه ِئُر، َوالالصَّ

ھ ھھھہہہہۀ﴿. [6 :ةلدا جملا] ﴾ ېئېئ
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[14ـ13 :ءارسلا ] ﴾ڭڭۓۓےے

ِ َشْيٍء َخَلْقنَا زَ وَ ﴿ ـ23  ﴾ْوَجْينِ ِمْن ُكلِّ

فما  .[49 :تايراذلا] ﴾ییییىئ﴿اىل: عت اهلل : يقول23سؤال

 هذه اآلية؟تفسري  هو

: في قَ  لجواب:ا یىئ﴿ تعالى:  ْوِلهِ َجاَء في َتْفِسيِر الُقْرطُِبِيِّ

 .نِ يْ فَ لِ تَ خْ مُ  نِ يْ عَ وْ نَ وَ  نِ يْ فَ نْ ِص  :ْي أَ .  ﴾ییی
 .َك لِ ذَ  وَ حْ نَ وَ  ، اا ضامِ حَ وَ  اا ولْ حُ وَ  ،ىا ثَ نْ أُ وَ   اا ركَ ذَ  :ْي أَ :  دٍ يْ زَ  نُ ابْ  اَل قَ 

  َس مْ الشَّ وَ  ، َض رْ اَْل وَ  اءَ مَ السَّ ى، وَ ثَ نْ اْلُ وَ  رَ كَ ي الذَّ نِ عْ : يَ دٌ اهِ جَ مُ َوَقاَل 
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  نَّ الجِ ، وَ َل بَ الجَ وَ  َل هْ السَّ ، وَ مَ َل الظَّ وَ  ورَ النُّ ، وَ ارَ هَ النَّ وَ  َل يْ اللَّ ، وَ رَ مَ القَ وَ 
اْلَْلَواِن  ةِ فَ لِ تَ خْ المُ  اءِ يَ ْش اَْل كَ ، وَ يَّ ِش العَ وَ  ةَ رَ كْ البُ وَ ، رَّ شَّ ال وَ  رَ يْ الخَ ، وَ َس نْ الِ وَ 
 .اِت وَ ْص اْلَ وَ  يحِ ايِ رَ اْلَ وَ  ومِ عُ الطُّ  نَ مِ 

َفُهَو  ا ذَ ى هَ لَ عَ  رَ دَ قَ  نْ مَ ا، وَ نَ تِ رَ دْ ى قُ لَ عَ  ةا لَ اَل ا دِ ذَ هَ ا كَ ذَ ا هَ نَ لْ عَ جَ  :ْي أَ 
 .ةِ ادَ عَ ى الِ لَ عَ  َقاِدرٌ 

  اجِ وَ زْ اْلَ  َق الِ خَ  نَّ وا أَ مُ لَ عْ تَ لِ . ﴾ییییىئ﴿ : يَل قِ وَ 
  اَل ، وَ مٌ َل  ظَ اَل وَ  اءٌ يَ  ِض اَل ، وَ ونٌ كُ  سُ اَل وَ  ةٌ كَ رَ حَ  هِ تِ فَ في ِص  رُ دِ قْ  يَ َل ، فَ دٌ رْ فَ 
ٺ﴿ رٌ تْ وِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وَ هُ  ذْ ، إِ اءٌ هَ تِ  انْ اَل وَ  اءٌ دَ تِ  ابْ اَل ، وَ امٌ يَ  قِ اَل وَ  ودٌ عُ قُ 

 .[11  :ىر وشلا] ﴾ ٹٹٿٿٿٿ
وِجيَُّة في الَ د َث َوقَ  ِفي اِلنَساِن َوَساِئِر   ،اا ُلوَقاِت َجِميعمخَبَتت الزَّ

 .َماَداِت اَلحْيَواَناِت َوَكَذِلك ِفي النََّباَتاِت َوَكذا ِفي اَلج
 وبناء على ذلك:

تعالى  اّلٰلُ  أَنَّهُ  ىْيٍء َزْوَجْيِن، ِلَيُدلَّ علِلِّ َش كُ  نْ  تعالى َخَلَق مِ ّلٰلُ َفا
 أََحٌد. اا  َيُكْن َلُه ُكُفوْم يُوَلْد، َوَلمْ َلْم َيِلْد َولَ  َفْرٌد َصَمٍد،َواِحٌد 

ةا  َوأَنَّ الَخاِلَق ِلُكِلِّ َشْيٍء ِمْن َزْوَجْيِن َقاِدرٌ  على ِإَعاَدِة الَحَياِة َمرَّ
 الى أعلم.عت  اّللٰ و  َقاِت ِعْنَدَما َيَشاُء. هذا،ْخُلولمَ ا أُْخَرى ِلَهِذهِ 

 ﴾َك ْر ِبَصَلتِ َواَل َتْجهَ ﴿ ـ24

ںڱڱڱڱڳڳ﴿ : قوله تعاىل: ما معنى 24سؤال

 ؟[110 :ءارسإلا] ﴾ڻڻں

في َرْفِع  ِط سُّ وَ في التَّ  َهِذِه اآلَيُة َجاَء ِفيَها التَّْرِغيُب  لجواب:ا
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ْوِت في التَّْسبِ   .ِة الُفَقَهاءِ بٌّ ِعْنَد َعامَّ َوُهَو ُمْسَتحَ  ْيِرِه،يِح َوغَ الصَّ
اّلٰلُ   َعْنُه، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اّلٰلُ  اَدَة َرِضَي ْن أَِبي َقتَ عَ روى أبو داود 

، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َخَرَج َليْ    اّلٰلُ  َو ِبأَِبي َبْكٍر َرِضَي ا هُ ذَ إِ فَ َلةا
َو يَُصلِِّي  هُ  ِبُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب وَ ي َيْخِفُض ِمْن َصْوِتِه؛ َوَمرَّ يَُصلِِّ  َعْنهُ 
 ُه.َصْوتَ  اا َراِفع

ا اْجَتَمَعا ِعْنَد النَِّبيِِّ َصلَّى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َقاَل: َفَلمَّ
 َتَك«. ي َتْخِفُض َصوْ  تَُصلِِّ َوأَْنَت  َيا أََبا َبْكٍر، َمَرْرُت ِبَك َل: »اقَ ، لَّمَ َوَس 

 . ّللِٰ ا َرُسوَل اَمْعُت َمْن َناَجْيُت يَ ْد أَْس َقاَل: قَ 
 َصْوَتَك«. اا َرْرُت ِبَك، َوأَْنَت تَُصلِِّي َراِفع: »مَ رَ ُعمَ َوَقاَل لِ 

ُرُد  َوْسُن: ِثَقُل النَّْوِم( َوأَطْ  )النَ انَ ْلَوْس ، أُوِقُظ اّللِٰ َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا
ْيَطاال  َن. شَّ

ْكٍر،  ا بَ أَبَ ْحِبِه َوَسلََّم: »َيا َص َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ  ّلٰلُ ا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى
 «. اا اْرَفْع ِمْن َصْوِتَك َشْيئ

 «. اا َوَقاَل ِلُعَمَر: »اْخِفْض ِمْن َصْوِتَك َشْيئ
ِن  َعِن ابْ البخاري  اآليَِة ُهَو َما رواه المام َهِذهِ  لِ ونُزُ َوَسَبُب 

 . ﴾ ڱڱڱڱڳڳ﴿ ا، ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى:  ُهمَ َعنْ اّلٰلُ    َي َعبَّاٍس َرِض 
  مَ لَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ  َوَرسُ َقاَل: َنَزَلْت 

ُه ِبالُقْرآِن، َفِإَذا َسِمَعُه ِه َرَفَع َصْوتَ ْصَحابِ لَّى ِبأَ َذا َص َتٍف ِبَمكََّة، َكاَن إِ ُمخْ 
 ِبِه.  ْن َجاءَ ُقْرآَن َوَمْن أَْنَزَلُه َومَ وا الَسبُّ الُمْشِرُكوَن  
ِه َصلَّىتَ  ّلٰلُ ا َفَقاَل  َم:  َوَسلَّ  هِ بِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َعاَلى ِلَنِبيِِّ
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َمَع الُمْشِرُكوَن َفَيُسبُّوا الُقْرآَن اَءِتَك، َفَيْس  ِبِقرَ أَْي  ﴾ڱڳڳ﴿
 . ﴾ڻڻںں﴿ ُهْم، ْسِمعُ َعْن أَْصَحاِبَك َفَل تُ  ﴾ ڱڱڱ﴿

 الُمَخاَفَتِة.ِر وَ هْ جَ لْ ُقوُل َبْيَن ايَ  المام مسلم: وفي ِرَواَيةِ 
ْيَخيْ وفي ِرَواَيٍة لل ِلِه َعزَّ  َعْنَها، ِفي َقوْ اّلٰلُ  َعاِئَشَة َرِضَي  ِن َعنْ شَّ

:  َوجَ  َعاِء.  ﴾ڱڱڱڱڳڳ﴿لَّ  َقاَلْت: أُْنِزَلْت ِفي الدُّ
 وبناء على ذلك:

ِه  َوعلى آلِ  ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  وَل سُ رَ   تعالى أََمَر َسِيَِّدَنا ّلٰلُ افَ 
ِط أَْثَناَء َرْفِع َصْوِتِه في تِ  َوُهَو في  َلَوِة الُقْرآنِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبالتََّوسُّ

َل  ُه الُفقَ الصَّ َباَداِت  َهاُء في َجِميِع اْلَْذَكاِر َوالعِ ِة، َوَهَذا َما اْسَتَحبَّ
 تعالى أعلم.  اّللٰ و  الَقْوِليَِّة. هذا،

 ائل سورة البقرة ضف ـ25

 وة سورة البقرة؟فضائل تال: ما هي 25سؤال

   َعْبدِ الترمذي َعنْ َوِة، روى ِفيَها أَْجُر ِعَباَدِة الِتَِّل أوالً:  لجواب:ا
  َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ 
َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة،  اّلٰلِ  َتاِب ِمْن كِ  اا َحْرف َرأَ َمْن قَ َسلََّم: » ْحِبِه وَ  َوَص هِ لِ آ

 َحْرٌف َواَلٌم  م َحْرٌف، َوَلِكْن أَِلٌف  أَُقوُل الَثاِلَها، اَل َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر أَمْ 
 َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف«. 

يْ  َيْنِفرُ ثانياً:  روى  َرِة، َرُة الَبقَ ِفيِه ُسو أُ رَ قْ تُ ي َطاُن ِمَن الَبْيِت الذ الشَّ
  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ  َة َرِضَي أَِبي ُهَرْيرَ  سلم َعنْ المام م

ِإنَّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »اَل َتْجَعُلوا بُُيوَتُكْم َمَقاِبَر، 
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ْيَطاَن َيْنِفُر ِمنَ   َرِة«. اْلَبقَ وَرةُ يِه سُ تُْقَرأُ فِ  الَِّذي ْيِت بَ الْ   الشَّ
َحَرِة، روى المام مسلم ثالثاً:  َعْن أَِبي  ِهَي ِوَقاَيٌة ِمْن َشِرِّ السَّ

َلْيِه  عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اّلٰلُ  َباِهِليِِّ َرِضَي َماَمَة الْ أُ 
َياَمِة  ِتي َيْوَم اْلقِ ُه َيأْ  َفِإنَّ ْرآنَ ا اْلقُ »اْقَرُؤو  َيُقوُل:مَ لَّ َس وَ  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ 

، َفِإنَُّهَما  َوُسوَرَة آِل ِعْمَرانَ اْلَبَقَرَة  ْهَراَوْيِن:ِْلَْصَحاِبِه، اْقَرُؤوا الزَّ  اا َشِفيع
نَّ  لُمَراُد أَ َيَتاِن )اايَ غَ  امَ َما َغَماَمَتاِن، أَْو َكأَنَّهُ َتْأِتَياِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكأَنَّهُ 

ْوَق  اِلْنَساَن فَ الَغَماَمُة َوالَغَياَيُة ُكلُّ َشْيٍء أََظلَّ  َغَماَمَتْيِن؛ْأِتي كَ ُهَما يَ ابَ َثوَ 
َقِطيَعاِن  ِرِه( أَْو َكأَنَُّهَما ِفْرَقاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ ) ِمْن َسَحاَبٍة َوَغيْ َرْأِسهِ 

َذَها  ، َفِإنَّ أَخْ َبَقَرةِ وَرَة الْ سُ  ْقَرُؤوا ِبِهَما، ا ْن أَْصَحاعَ  نِ ااجَّ َوَجَماَعَتاِن( تُحَ 
َطَلُة«. َقاَل ُمَعاِوَيُة: َبَلَغِني أَنَّ  ْلبَ َتِطيُعَها اْسَرةٌ، َواَل َتْس ـ َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها حَ 
َحَرُة.  اْلَبَطَلَة: السَّ

، روى اجَ وَ  زَّ عَ اّلٰلِ   في ِكَتاِب َظُم آَيةٍ ِفيَها أَعْ رابعاً:    لمام مسلملَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  ِضَي َكْعٍب رَ  ْبِن َبيِِّ َعْن أُ 

اّلٰلِ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيا أََبا الُمْنِذِر، أََتْدِري أَيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب  َعَلى آِلهِ وَ 
 َمَعَك أَْعَظُم؟«. 

 .َرُسولُُه أَْعَلمُ وَ اّلٰلُ   :ُت لْ قُ  :َقاَل 
 ُم؟«. أَْعظَ  َمَعَك اّلٰلِ   ا الُمْنِذِر، أََتْدِري أَيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب َيا أَبَ َقاَل: »

 .[255 :ة ر قبلا] ﴾ ہہہہۀۀڻ﴿ َقاَل: ُقْلُت:  
 ِر«. ِعْلُم أََبا الُمْنذِ  الْ َك نِ هْ  ِليَ ّللِٰ َقاَل: َفَضَرَب ِفي َصْدِري، َوَقاَل: »َوا

  ِة الَبَقَرِة َتْكِفي ِمْن ِقَياِم اللَّْيِل، روى ِر ُسورَ ِمْن آخِ  َتانِ اآلَي  :خامساً 
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اّلٰلِ   َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  يِِّ َرِضَي الشيخان َعْن أَِبي َمْسُعوٍد الَبْدرِ 
ِة  رَ وْن آِخِر سُ لََّم: »اآلَيَتاِن مِ َوَس  هِ بِ  َوَصحْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى

 َما ِفي َلْيَلٍة َكَفَتاُه«.َرأَهُ ْن قَ ، مَ لَبَقَرةِ ا
ْيَطاسادساً:   ِفيِه ُسوَرُة الَبَقَرِة  ُخُل الَبْيَت الذي تُْقَرأُ ُن اَل َيدْ الشَّ

اّلٰلُ   َي ِض رَ   َسْعدٍ َثَلَث َلَياٍل، روى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر َعْن َسْهِل ْبنِ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ   اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ولُ َقاَل َرسُ َعْنُه َقاَل: 

ِ َشْيٍء َسَنام ( َوِإنَّ َسَناَم اْلُقْرآِن ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، اا َوُعُلوِّ  ةا )أَْي: ِرْفعَ  اا ِلُكلِّ
ي  أََها فِ ْن َقرَ َومَ  ، الٍ َث َليَ ْدُخْلُه َشْيَطاٌن َثَل ْم َي َل  ةا َلْيلَ  َمْن َقَرأََها ِفي َبْيِتهِ 

  أَيَّاٍم«. َلْم َيْدُخْلُه َشْيَطاٌن َثَلَثةَ  اا ِه َنَهارتِ َبيْ 
َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ   اِن ْبِن َبِشيٍر َرِضَي وروى الترمذي َعِن النُّْعمَ 

  َقْبَل  اا اب ِكتَ َكَتَب  اّللَٰ   َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ ْحِبهِ َص وَ  ى آِلهِ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  َصلَّى
َمَواِت َواْْلَْرَض ِبأَْلَفْي عَ  أَنْ  َما  اٍم، أَْنَزَل ِمْنُه آَيَتْيِن َخَتَم ِبهِ َيْخُلَق السَّ

 اٌن«. َواَل يُْقَرآِن ِفي َداٍر َثَلَث َلَياٍل َفَيْقَربَُها َشْيطَ  ُسوَرَة اْلَبَقَرِة،
ْمَنْعُه ِمْن   َلْم يَ ْكُتوَبةٍ َلٍة مَ  َص ِلِّ كُ  ُدبُرَ ِفيَها آَيٌة َمْن َقَرأََها : عاً ابس

، روى الطَّبَ ُدُخوِل الَجنَِّة ِإالَّ الَموْ  ِنيُّ في الَكِبيِر  َراُت، َوِهَي آََيُة الُكْرِسِيِّ
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ  ى لَّ َص  نَِّبِيِّ َعْنُه، َعِن الاّلٰلُ  َعْن أَِبي أَُماَمَة اْلَباِهِليِِّ َرِضَي 

ِ َصَلةٍ  : َم َقاَل  َوَسلَّ ِبهِ حْ َص ِلِه وَ آ َلْم َيْمَنْعُه   »َمْن َقَرأَ آَيَة اْلُكْرِسيِِّ ُدبَُر ُكلِّ
 ُت«. ِإالَّ الَموْ ِمْن ُدُخوِلِه اْلَجنَّةَ 

واّلٰل   هذا، ن.ميَها. آتعالى أَْن يَُوِفَِّقَنا ِلِتَلَوِتَها َوالَعَمِل بِ اّلٰلَ  أَْسأَلُ 
 تعالى أعلم.
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 ؟لدلخاجنة  هل هي ـ26

تعاىل فيها لسيدنا آدم عليه السالم:  اهلل قال هل اجلنة اليت 26:السؤ

 أم اخللد، جنة هي. [19 :فارعألا] ﴾ہہہۀۀ﴿

 دنيا؟ال جنات من جنة

ہۀ﴿ : َلمُ لسَّ ا تعالى ِلَسِيِِّدَنا آَدَم َعَلْيهِ اّلٰلُ  َقاَل  لجواب:ا
ڍڇڇڇڇچچچ﴿ عالى: َوَقاَل ت . ﴾ہہ

کک ککڑڑژژڈڈ ڎڎڌڌڍ
َنا َسِيِّدَ لى تعااّلٰلُ  . َفَقْد َوَعدَ [119ـ117 :هط] ﴾ڳگگگگ

َلُم ِفي آدَ  ُروِر  الَهِنِئ  َهِذِه الَجنَِّة ِبالَعْيِش َم َعَلْيِه السَّ َغِد َوالسُّ َوالرَّ
َرُه ِمنَ  َعاَدِة، َوَحذَّ  اِبِه ِمْن َشَجَرٍة ُمَعيََّنٍة.اْقِترَ  َوالسَّ

  ْلِد، أَمْ ِذِه الَجنَُّة ِهَي َجنَُّة الخُ ْل هَ هَ  ْت ثَ اُت الَكِريَمُة َما َتَحدَّ آليَ َوا
ْنَيا،ِمن َجنَّاِت َجنٌَّة  ا، َفِمْنُهْم َمْن َقاَل: ِهَي  َتَلَف الُعَلَماُء ِفيهَ ِلَذِلَك اخْ   الدُّ

َهاالَجنَُّة التي أَعَ    نَّةٌ نََّها جَ إِ ْنُهْم َمْن َقاَل َومِ تعالى ِلِعَباِدِه الُمتَِّقيَن؛ اّلٰلُ  دَّ
اِجُح  َجنَّ نْ مِ  ْنَيا؛ َوالرَّ ِد؛ َوَقْد  الى أَْعَلُم ِهَي َجنَُّة الُخلْ تع ّلٰلُ َوااِت الدُّ

 أَْنَشَد َبْعُضُهْم:
ـحَ  ــَ ــَ فـ ايَّ عـ ــَ ْدٍن َفِإنَّهـ ــَ اِت عـ ــَّ  ـَلى َجنـ

ــَ  ا سـ ــَ ُدوِِّ َوَلِكنَّنـ ــَ َرىْبُي اْلعـ ــُ ْل تـ ــَ   َفهـ
 

َك ا  ــُ ى َوِفيَمَناِزلـ ــَ يَّمُ ْْلُولـ ــَ ا الُمخـ ــَ  هـ
ـا وَ  ى أَْوَطـاِنـنــــــَ ـوُد ِإلــــــَ لَّمُ َنـعــــــُ  نُســــــَ

 

 َبْعُضُهْم: اَل  َوقَ 
ْل ُفَؤاَدَك َحْيُث ِش   ْئَت ِمَن اْلَهَوىَنقِِّ

ـْنِزٍل فِــ  ىي اْْلَْرِض َيأْ َكـْم مــَ ُه اْلَفتــَ  َلفــُ
 

ا  ــَ لِ الْ  مــ ــِب اْْلَوَّ بُّ ِإالَّ ِلْلَحِبيــ ــُ  حــ
ــُ َوحـَ  ــَ ِنـيـنـــــ ـْنزِ  لِ وَّ ِْلَ  اا ـدـُه أَبـــــ ــَ  لِ مـــــ
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 وبناء على ذلك:
اِجُح أَنََّها  ْخَتَلَف  َقِد ا لَمْسأََلةُ َفَهِذِه ا َجنَُّة الُخْلِد؛  ِفيَها الُعَلَماُء، َوالرَّ

َلَنا لِ اّلٰلَ  الُمِهمُّ أَْن َنْسأََل وَ  واّلٰل   هذا،َجنَِّة الُخْلِد. آمين. تعالى أَْن يَُؤِهِّ
 أعلم.تعالى 

 ﴾ُهَما آتُ َسوْ  َماْت لَهُ َفَبدَ ﴿ ـ27

َكََلَِّمۡنَهاََّّ﴿اء: م وأمنا حوق سيدنا آدتعاىل يف ح اهلل : يقول27سؤال
َ
فَأ

َُِّۚتُهَماََّوَطفَِقاََّفَبَدۡتَّلَُهَماََّسۡوءَّ . [121 :هط] ﴾ََيِۡصَفاِنََّعلَۡيِهَماَِّمنََّوَرِقَّٱۡۡلَن ةِ

 يتني؟خمف األكل قبل السوءتان كانت فهل

َكََلَّ﴿تعالى:  اّللِٰ  لُ َقوْ  لجواب:ا
َ
  ﴾ ہ﴿ اُء  َوَحوَّ َدمُ : آأَْي  ﴾فَأ

َجَرِة أَْي: ِمَن ال َياِب الَّتِ ﴾ہہہ﴿ شَّ َيا ِمَن الثِِّ ي  . يَْعِني ُعِرِّ
ا أََكَل َعَلْيِهَما، ِبَسَبِب َتَساُقِط ُحَلِل الَجنَِّة  َكاَنْت  َجَرِة،  َعْنُهَما َلمَّ ِمَن الشَّ
َي ُكلٌّ تُُهَما، وَ  َعْورَ َرْت َظهَ ُهَما وَ ى َبَدْت ُفُروجُ َحتَّ  نَّ ةا ِْلَ ءَ ُهَما َسوْ  ِمنْ ُسِمِّ
 َوأََخَذا  أَْقَبَل أَْي:  ﴾ ھھھ﴿ ِكَشاَفُه َيُسوُء َصاِحَبُه َوُيْحِزنُُه انْ 

   َوَرِق ِمنْ َل: ِقي  ﴾ ےےھ﴿ َوَجَعَل يُْلِصَقاِن َعَلْيِهَما ِلَسْتِر َسْوآِتِهَما 
يِن َبْعُض   َيْصُلُح ِللْسِتَتاِر ِبِه.   اا ِريض عَ   يلا َطوِ   َيِصيرَ    َحتَّى ُه ِبَبْعِضهِ التِِّ

 وبناء على ذلك:
ا أََكَل  ُحَللٍ ِن بِ يَتاِن َمْسُتوَرتَ ءَ وْ َنِت السَّ َفَقْد َكا  ِمْن ُحَلِل الَجنَِّة، َفَلمَّ

َجَرِة َبَدْت َلُهَما َس   .تعالى أعلمواّلٰل  هذا، ا.ُهمَ ْوآتُ ِمَن الشَّ
 ؟ّللٰ أين ا ـ28

أل آخر ليعرف عقيدته نه يسة البعض أدرج على ألسن: 28سؤال
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 :ديدحلا] ﴾ڄڦڦڦڦ﴿؟ فإن أجابه: هللسليمة أم ال: أين ا

 أن جيب واجلواب زائغة؛ فاسدة عقيدة هذه: خراآل أجابه. [4

ژڈ﴿ : تعاىلله بقو مستداًل العرش، فوق السماء هو يكون
 ح؟صحي المكال هذا فهل. [5 :هط] ﴾ڑژ

َؤاِل: اُب عالَجوَ  لجواب:ا ُهَو   ﴾ڄڦڦڦڦ﴿ لى السُّ
اِئِل للَمْسُؤوِل: َهِذِه َعِقيَدٌة َفاِسَدٌة  َزاِئَغٌة؛   َجَواٌب َصِحيٌح، َوَقْوُل السَّ

 تعالى. اّلٰلِ  ِكَتاِب ْسُؤوَل أََجاَب ِبآَيٍة ِمْن  المَ نَّ ، ِْلَ َكَلٌم َخِطيرٌ 
. [16 :ق] ﴾ٺٺڀڀڀڀ﴿ ِلِه تعالى: َوِإْن أََجاَبُه ِبَقوْ 

 ِحيٌح. َجَواٌب َص فَ 
ےھھھھہہہہ﴿ َوِإْن أََجاَبُه ِبَقْوِلِه تعالى: 

 ِحيٌح.َجَواٌب َص فَ  [84 :فر خ زل ا] ﴾ ۓۓے
َجَواٌب  فَ  ﴾ڑژژڈ﴿ اَبُه ِبَقْوِلِه تعالى:  أَجَ َوِإنْ 
 َصِحيٌح. 

چچڃڃڃڃڄڄ﴿ تعالى: ُه ِبَقْوِلِه َوِإْن أََجابَ 

 َجَواٌب َصِحيٌح.فَ  [ 16لك ملا] ﴾ ڇچچ
م مسلم َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن  الذي رواه الماُه ِبالَحِديِث أََجابَ ِإْن وَ 

َلِميِِّ  ِلي   اا َعْنُه َقاَل: َوَكاَنْت ِلي َجاِرَيٌة َتْرَعى َغنَماّلٰلُ  ِضَي رَ  اْلَحَكِم السُّ
اِنيَّةِ ِقَبَل أُحُ  ي َذا اٍم َفإِ وْ َت يَ ، َفاطََّلْعُت َذاٍد َواْلَجوَّ اٍة ِمْن ِبشَ  ُب َقْد َذَهَب لذِِّ

َكَما  ُب َض ُجٌل ِمْن َبِني آَدَم، آَسُف َكَما َيْأَسُفوَن )أَْي: أَغْ أََنا رَ َغَنِمَها، وَ 
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( َفأَ َيْغَضُبوَن( َلِكنِِّي َصَكْكُتَها َصكَّةا )أَْي    اّلٰلِ  َتْيُت َرُسوَل : َلَطْمُتَها َلْطَمةا
ُت: َيا  ، ُقلْ َفَعظََّم َذِلَك َعَليَّ َم َصْحِبِه َوَسلَّ ِه وَ ى آلِ َوَعلَ  هِ َليْ عَ اّلٰلُ  َصلَّى

 ، أََفَل أُْعِتُقَها؟ ّللِٰ َرُسوَل ا
 «.ِبَهاي  ِتنِ َقاَل: »ائْ 

 ؟«.ّلٰلُ َفأََتْيُتُه ِبَها، َفَقاَل َلَها: »أَْيَن ا
مَ   اِء.َقاَلْت: ِفي السَّ

 َنا؟«.َقاَل: »َمْن أَ 
 . ّللِٰ ُسوُل ارَ  ْنَت َقاَلْت: أَ 

 .«َفِإنََّها ُمْؤِمنَةٌ َها، َقاَل: »أَْعِتقْ 
 وبناء على ذلك:

َؤاِل ِإَذا َكاَن ِبآَيٍة مِ  تعالى، أَو  اّلٰلِ  َتاِب كِ  نْ َفالَجَواُب على السُّ
ِه َوعلى آلِ َعَلْيِه اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  ِبَحِديٍث ِمْن أََحاِديِث َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

 ُهَو َجَواٌب َصِحيٌح. وِع فَ ُق ِبالَمْوُض َعلَّ ، َيتَ َسلَّمَ وَ  ِبهِ َوَصحْ 
 َذاِتِه  ِظيِم َعنْ العَ ِه تعالى في ِكَتابِ اّلٰلُ  َفَنْحُن اَل َنُقوُل ِإالَّ َما َقاَلهُ 

 َتْكِييٍف،  َواَل َتْعِطيٍل َواَل الَعِليَِّة، ِبُدوِن َتْأِويٍل َواَل َتْشِبيٍه َواَل َتْمِثيلٍ 
 . [11 :ىروشل ا] ﴾ٹٹٿٿٿٿٺ﴿ : ُقولُ َونَ 

ُه َزَماٌن َواَل َمَكاٌن، َفُهَو الَخالِ ّلٰلُ افَ  َماِن   تعالى اَل َيُحدُّ ُق للزَّ
َقْبَل َخْلِق الَعْرِش؟ َوَماَذا َحَصَل َبْعَد َخْلِق الَعْرِش؟  اّلٰلُ  أَْينَ َوالَمَكاِن، فَ 

 لم.ى أعتعالواّلٰل  هذا،
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 تعمد الخطأ في تلوة القرآن الكريم  ـ29

أن يتعمد اخلطأ يف  ملعلم القرآن الكريم: هل جيوز لإلنسان ا29الؤس

 الطالب؟ تالوة القرآن الكريم الختبار

دَ ِإنَّ تَ  لجواب: ا الَخَطِأ في ِتَلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم اَل َيُجوُز   َعمُّ
ےھھھھہہہ﴿  ، ِلَقْوِلِه تعالى:اا َشْرع

ِه َوَصْحِبِه  َلى آلِ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  . َوِلَقْوِلِه َصلَّى [5 : بازح ْلا] ﴾ ۓے
ْسَيانَ اّلٰلُ  َم: »َتَجاَوزَ َوَسلَّ  ِتي اْلَخَطأَ، َوالنِِّ ، َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«  َعْن أُمَّ
 . اَعْنُهمَ اّلٰلُ   بَّاٍس َرِضَي ْبِن عَ  ا َعنِ   الحاكمرواه 

 وبناء على ذلك:
َد انَّ َفإِ  َوِة الُقْرآِن الَكِريِم  ي ِتَل لُمَعِلُِّم الَخَطأَ فُه اَل َيُجوُز أَْن َيَتَعمَّ

 تعالى أعلم. واّلٰل   اِلْخِتَباِر الطَّاِلِب. هذا،
 ﴾ّلٰلِ ُلوَن آَياِت اتْ يَ ﴿ ـ30

 لآ] ﴾ۈۆۆۇۇڭڭ﴿ تعاىل: اهلل : يقول30سؤال

 سجوده؟ أثناء منؤامل يتلوها اليت اآليات هي افم .[113 :نارمع

اِب، َقاَل تعالى:  ِل الِكتَ َحِقِّ أَهْ  نََزَلْت في  ُت َهِذِه اآلَيا لجواب: ا
 . ﴾ ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ﴿ 

:  ّللٰ َعْنُهَما: َقْوُل ااّلٰلُ  ِضَي اٍس رَ َيُقوُل ابُن َعبَّ  ۓے﴿ َعزَّ َوَجلَّ
َع  . َمْن آَمَن مَ ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ
.   ا ذَ كَ   ِبِه َوَسلََّم. حْ َص َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    ى لَّ  َص النَِّبِيِّ   في َتْفِسيِر الُقْرطُِبِيِّ

ا أَْسلَ َعْنُه: لَ اّلٰلُ  َوَيُقوُل َرِضَي  ْبُن َسَلٍم، َوَثْعَلَبُة ْبُن  اّلٰلِ  َم َعْبدُ مَّ
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ُقوا، َوَرِغُبوا  نُوا، آمَ فَ  ،ْن َيُهودَ َسْعَيَة، َوأََسُد ْبُن ُعَبْيٍد، َوَمْن أَْسَلَم مِ  َوَصدَّ
ٍد، َواَل َتِبعَ رُ ا بَ ِم، َقاَلْت أَحْ ْسَل ْلِ ِفي ا ُه   َيُهوَد أَْهُل اْلُكْفِر: َما آَمَن ِبُمَحمَّ

َعزَّ  اّلٰلُ  ُكوا ِديَن آَباِئِهْم، َفأْنَزَل ْن ِخَياِرَنا، َما َترَ ا، َوَلْو َكانُوا مِ ِإالَّ ِشَراُرن
ڭڭڭۓۓےےھھ﴿ِلِهْم: ْن َقوْ  مِ َك لِ لَّ ِفي ذَ َوجَ 
ۅۋۋٴۇ ۈ ۈۆۆۇۇڭ

ائىىېېېېۉۉۅ

  في الَكِبيِر. اِنيُّ . رواه الطََّبرَ [114ـ113 :نارمع لآ] ﴾ ائ
.  ﴾ۈۆۆۇۇڭ﴿ِلِه تعالى: وُد ِبَقوْ َوالَمْقُص 

دِ أَْي: َيُقوُموَن اللَّْيَل َويُْكِثُروَن ِمْن َصَلِة التَّ  آِن الَكِريِم   الُقرْ َوةِ َل ، َوتِ َهجُّ
 تعالى، َوَهَذا اَل َيْعِني أَنَُّهْم َكانُوا  ّللِٰ َد ُجو، َويُْكِثُروَن السُّ في َصَلِتِهمْ 

ُجوِد.ِريَم في َحالَ الُقْرآَن الكَ َيْقَرُؤوَن   ِة السُّ
ُجوِد َمْنِهيٌّ َعْنهَ    مسلملمام ا، روى اِْلَنَّ ِقَراَءَة الُقْرآِن أَْثَناَء السُّ

َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ولُ َرسُ َما َقاَل: َكَشَف هُ نْ عَ اّلٰلُ   َعبَّاٍس َرِضَي ِن اْبنِ عَ 
َتارَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  ْلَف أَِبي َبْكٍر،  ُصُفوٌف خَ  َة َوالنَّاُس َم السِِّ

رَ بَ ـ ْن مُ َفَقاَل: »أَيَُّها النَّاُس، ِإنَُّه لَْم َيْبَق مِ  الِ ُبوَّ النُّ اِت شِِّ ْؤَيا الصَّ َحُة،  ِة ِإالَّ الرُّ
  أَوْ  اا َراِكع ْو تَُرى َلُه، أاََل َوِإنِِّي نُِهيُت أَْن أَْقَرأَ اْلُقْرآنَ ، أَ ِلمُ َيَراَها الُمْس 

ُموا ِفياا د َساجِ  ُكوُع َفَعظِِّ ا الرُّ ُجودُ ، َفأَمَّ ا السُّ ، َوأَمَّ بَّ َعزَّ َوَجلَّ   ِه الرَّ
َعاءِ ال  ِفي ِهُدوا َفاْجتَ   ْم«.َلكُ  يٌر( أَْن يُْسَتَجاَب دِ ، َفَقِمٌن )أَي: َحِقيٌق َوجَ دُّ

 وبناء على ذلك:
.  ﴾ۈۆۆۇۇڭ﴿َفالَمْقُصوُد ِبَقْوِلِه تعالى: 
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ِد َويُطِ ُؤوَن الُقرْ أَْي: َيْقرَ  جُ َن يُلوآَن الَكِريَم في َصَلِة التََّهجُّ ا  السُّ وَد؛ َوأَمَّ
ُكوِظيمِ ِتَلَوِة الُقْرآِن العَ لِ  ْسَبةِ ِبالِنِّ  ُجوِد َفقَ  في َحاَلِة الرُّ ِد اتََّفَق  ِع أَو السُّ

 اُء على َكَراِهَيِتَها.الُفَقهَ 
  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعْنُه: َنَهاِني َرُسولُ  اّلٰلُ  َيُقوُل َسِيُِّدَنا َعِليٌّ َرِضَي 

رواه  اِكٌع أَْو َساِجٌد. َنا رَ َراَءِة اْلُقْرآِن َوأَ قِ   َعنْ  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ ى آِلهِ َعلَ وَ 
 المام مسلم.

ُكوَع وَ نَّ َوِْلَ  ُجوَد َحاَلَتا ُذٍلِّ  الرُّ  في الظَّاِهِر، َوالَمْطُلوُب ِمَن  السُّ
ْفعَ ِرِئ للُقْرآِن الَعِظيِم التََّلبُُّس ِبحَ الَقا  اا َتْعِظيم اا  َظاِهرَعَظَمةِ الِة وَ اَلِة الِرِّ
 آِن الَعِظيِم.رْ للقُ 

ا  ُجوِد ِبآَياٍت ذُ َعا الُمْؤِمُن في اِإَذا دَ  َوأَمَّ   َرْت في الُقْرآنِ كِ لسُّ
ِتَلَوٌة للُقْرآِن اٌء اَل َها ُدعَ الَعِظيِم ُدَعاءا َفَل َحَرَج، َفَيْدُعو ِبَها على أَنَّ 

 . علملى أتعاواّلٰل  الَعِظيِم. هذا، 
 ﴾لَُكمْ َولَْن يَِتَرُكْم أَْعَما ﴿ ـ31

ڻڻںںڱڱڱ﴿: : ما تفسري قوله تعاىل31سؤال

 ؟[35 :دمحم] ﴾ہۀۀڻڻ

  َيِة:ِذِه اآل هَ  يرِ تعالى ِعْنَد َتْفِس اّلٰلُ  وُل اْبُن َكِثيٍر َرِحَمهُ قُ يَ  لجواب:ا
إلى  : ْي أَ . ﴾ںںڱ﴿  اءِ دَ عْ اْلَ  نِ وا عَ فُ عُ ْض  تَ : اَل ْي أَ . ﴾ڱڱ﴿
  الِ في حَ  ارِ فَّ الكُ  نَ يْ بَ وَ  مْ كُ نَ يْ بَ  الِ تَ القِ  عِ ْض وَ ، وَ ةِ مَ الَ َس مُ لاوَ  ةِ نَ ادَ هَ المُ 
ںںڱڱڱ﴿ : اَل ا قَ ذَ هَ لِ ؛ وَ مْ كُ دِ دَ عُ وَ  مْ كُ دِ دَ عَ  ةِ رَ ثْ كَ وَ  مْ كُ تِ وَّ قُ 

  ارُ فَّ الكُ  انَ ا كَ ذَ ا إِ مَّ أَ فَ  ؛مْ كُ ِوِّ دُ ى عَ لَ عَ  مْ كُ ِوِّ لُ عُ  الِ ي حَ : فِ ْي أَ . ﴾ڻڻ
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في   امُ مَ ى الِ أَ رَ ، وَ ينَ مِ لِ ْس المُ  يعِ مِ ى جَ لَ إِ  ةِ بَ ْس الِنِّ بِ  ٌة رَ ثْ كَ وَ  ٌة وَّ قُ  مْ يهِ فِ 
اّلٰلِ   ولُ سُ رَ  َل عَ ا فَ مَ ، كَ َك لِ ذَ  َل عَ فْ يَ  نْ أَ  هُ لَ ، فَ ةا حَ لَ ْص مَ  ةِ نَ ادَ هَ المُ وَ  ةِ دَ هَ اعَ المُ 

  نْ عَ  ٍش يْ رَ قُ  ارُ فَّ كُ  هُ دَّ َص  ينَ حِ لََّم ِه َوَصْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى
،  ينَ نِ ِس  رَ شْ عَ  هُ نَ يْ بَ وَ  مْ هُ نَ يْ بَ  ِب رْ الحَ  عِ ْض وَ وَ  حِ لْ ى الصُّ لَ إِ  هُ وْ عَ دَ ، وَ ةَ كَّ مَ 
 .َك لِ ى ذَ لَ إِ  مْ هُ ابَ جَ أَ فَ 

ى  لَ عَ  رِ فَ الظَّ وَ  رِ ْص النَّ بِ  ةٌ يمَ ظِ عَ  ٌة ارَ شَ بِ  يهِ فِ . ﴾ڻڻ﴿ : هُ لُ وْ قَ وَ 
 مْ كُ بَ لِ ْس يَ ا وَ هَ لَ طِ بْ يُ ا وَ هَ طَ بِ حْ يُ  نْ لَ : وَ ْي أَ . ﴾ہۀۀ﴿ ؛ اءِ دَ عْ اْلَ 
 . اا ئيْ ا َش هَ نْ مِ  مْ كُ ُص قِ نْ  يُ اَل ا وَ هَ ابَ وَ ثَ  مْ يكُ ِفِّ وَ يُ   ْل بَ ا، اهَ يَّ إِ 

 وبناء على ذلك:
ةَ   َتْضُعَف  ِتَها أَْن اَل  ِفي َحاِل ُقوَّ َفالَحقُّ ُسْبَحاَنُه وتعالى َيْأُمُر اْلُمَّ

ا  ِإذَ  . َهَذا[61 :لا فنْلا] ﴾جئیییی﴿ تَُهاِدَن اْلَْعَداَء،  َواَل 
ْقِن  َن ِمْن أَْجِل حَ َهادِ يُ اُم الَمْصَلَحَة أَْن ُبوا َذِلَك، أَو َرأَى اِلمَ ْم َطلَ هُ 

 ِلِميَن. ِدَماِء الُمْس 
اِدِقيَن مَ َمَع المُ  تعالى ّلٰلُ َوا ، َوَربَُّنا َعزَّ  ِعيََّة َتْأِييٍد َوِحْفظٍ ْؤِمِنيَن الصَّ

 تعالى أعلم. اّللٰ و ،هذا .َوَجلَّ اَل يُْنِقُص أُُجوَر الَعاِمِلينَ 
 ليمينالمقربون وأصحاب ا ـ32

  کڑڑژژڈ﴿ يف سورة الواقعة: اىلتع اهلل : يقول32سؤال
ڱ ڱڳڳڳڳگگ گگککک
ارق بني املقربني الف ا هوفم. [91ـ88 :ةعقاولا] ﴾ ڻںںڱڱ

 اليمني؟وأصحاب 
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ْم،  ِتَضاِرهِ ِعْنَد احْ  تعالى أَْصَناَف الِعَبادِ اّلٰلَ  رَ َقْد َذكَ لَ  لجواب:ا
. َهَذا  ﴾گککک کڑڑژژڈ﴿: َقاَل فَ 

لُ الِصِّ  بُونَ قَ المُ  ، َوُهمُ ْنُف اْلَوَّ ُهُم  َنا ِمْنُهْم، وَ  َيْجَعلَ تعالى أَنْ اّلٰلَ  ، أَْسأَلُ رَّ
َماِت، ا ِبالَواِجَباِت َوالَفَراِئِض َوالُمْسَتَحبَّاِت َتوْ ذيَن أَ ال ، َوَتَرُكوا الُمَحرَّ

ُهو بُوا إلى ا َعِن الَوَتَنزَّ ِفِل َبْعَد  النََّواتعالى بِ اّلٰلِ  َمْكُروَهاِت، َوَتَقرَّ
رِ ـ ا َجاَء في الَحِديِث الِض، َكمَ ائِ َفرَ ال اري  الذي رواه المام البخ يِف شَّ

  ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  َة َرِضَي ُهَرْيرَ   أَِبي َعنْ 
َب ِإلَ َقاَل: َوَما اّلٰلَ  َصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ آِلِه وَ  َوَعَلى ْيٍء  ِبشَ ِدي يَّ َعبْ َتَقرَّ

ا اْفَترَ أَ  ُب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل ِدي َعبْ ُل ْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزا َحبَّ ِإَليَّ ِممَّ َيَتَقرَّ
ُه«.  َحتَّى أُِحبَّ

ڳڳڳگگ﴿ : لَّ ا َعزَّ َوجَ ْم َمْواَلنَ ْنُف الثَّاِني: َقاَل ِفيهِ ِصِّ ال

ِض  ائِ ُم الذيَن أََتْوا ِبالَفرَ . َهُؤاَلِء هُ ﴾ںںڱڱڱ ڱڳ
رُ  َماِت، َلِكنَُّهم َقصَّ ْسَتَحبَّاِت،  المُ  وا في َوالَواِجَباِت، َوَتَرُكوا الُمَحرَّ

وا َعَلْيَها.َوَوَقُعوا في َبْعِض الَمْكُروَهاِت َولَ   ْم يُِصرُّ
ہۀۀڻڻڻ﴿ ْم: يهِ ى فِ تعالُث: َقاَل  الثَّالِ ْنُف الِصِّ 

الذيَن  . َهُؤاَلِء [94ـ92 :ما عنْلا] ﴾ ےھھ ھھہہ ہ
ِقيِم، َوَماتُوا على َذِلَك  ، َوَضلُّوا َعِن الطَِّريِق الُمْستَ بُوا الُقْرآَن الَعِظيمِ َكذَّ 

  تعالى.ّلٰلِ اُذ ِباَوالِعيَ 
 ذلك:لى اء عوبن

بُ  ِجَباِت،  الَوا اَفظُوا على الَفَراِئِض وَ حَ َن وَن ُهُم الذيَفالُمَقرَّ
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  َناِفِسيَن، َواْنَطَبَق َعَلْيِهم َقْولُ  َمَع الُمتَ اِت ي الُقُرَباِت َوالَخْيرَ َوَتَناَفُسوا ف
 . [32 :رطا ف] ﴾ڄڦڦ﴿ تعالى: اّلٰلِ 

ا أَْصَحاُب الَيِمينِ   الَواِجَباِت، وَ   َحاَفظُوا على الَفَراِئِض  الذينَ ُهمُ ، فَ أَمَّ
َماِت، َوَلِكنَُّهْم َلْم يَُناِفُسواالمُ َوَتَرُكوا  ِبيَن ِبالنَّ  َحرَّ َوالُقُرَباِت.  ِفِل َواالُمَقرَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
 ﴾ٌس َواَل َجانٌّ ُل َعْن َذْنِبِه ِإنْ َفَيْوَمِئٍذ اَل يُْسأَ ﴿ ـ33

 ﴾يئىئمئحئجئییی﴿ تعاىل:  هللا ول: يق33سؤال
َّلَنَۡسَّ﴿: تعاىل ويقول. [39 :نمحرلا] ََّّ ََّفََوَرب َِك َّلَن ُهۡم َۡجَعَِي

َ
ا٩٢ََّّأ ََكنُواََََّّّْعم 

 اآليتني؟ بني نوفق فكيف. [93ـ92 :رج حلا] ﴾ َيۡعَملُونََّ

ا اَل َشكَّ  أوالً:  لجواب:ا   ُلوَقاِت خْ المَ  أَنَّ َجِميعَ  ِفيِه َواَل َرْيَب ِممَّ
ْم َوأَْفَعاِلِهْم َوَنَواَياُهْم،  هِ الِ وَ  أَقْ َعْن َجِميعِ لِقَياَمِة َسْوَف يُْسأَلُوَن َيْوَم ا

ژژڈ﴿ِة، َقاَل تعالى: ِهَرِة َوالَباِطنَ ُم الظَّاَوَعْن َجَواِرِحهِ 
لَن ُهۡمَََّّّ َََّّلَنَۡسَّب َِكَّفََورََّ﴿ عالى:  تَقاَل . وَ [6 :فار عْلا] ﴾کڑڑ

َۡجَعَِيَّ
َ
ََّْيۡعَملُون٩٢َََّّأ َََّكنُوا ا   ﴾ېئېئېئۈئ﴿ لى: . َوَقاَل تعا﴾َعم 
یییىئىئىئېئېئ﴿. َوَقاَل تعالى: [93 :لحنلا]

 . [36 :ءارسلا ] ﴾ی
َقاَل  ، اُرُه َخْمُسوَن أَْلَف َسَنةٍ ْقدَ ٌم َطِويٌل، مِ َياَمِة َيوْ  القِ مُ وْ يَ : ياً ثان
ۅۅۋ ۋٴۇۈۈۆ ۆۇۇڭڭ﴿تعالى: 
ەئەئائائىىېېېې ۉۉ

 .[4ـ1 :جرالمعا ] ﴾وئ
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ى المام أحمد  َعَلى الُمْؤِمِنيَن، رو  الَحْمُد َيْوٌم َخِفيفّلٰلِ َوُهَو وَ 
اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: ِقيَل ِلَرُسولِ  اّلٰلُ  َرِضَي  ْلُخْدِريِِّ َعْن أَِبي َسِعيٍد ا

َما  ﴾وئەئەئائائى﴿ِبِه َوَسلََّم: ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ 
 ؟ َيْومَ لْ أَْطَوَل َهَذا ا

 َم:ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 
ُف َعَلى المُ ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، الَّ »وَ    هِ َليْ ْؤِمِن، َحتَّى َيُكوَن أََخفَّ عَ ِإنَُّه َلُيَخفَّ

يَهاِمْن َص  ْنَيا«.  َلٍة َمْكُتوَبٍة يَُصلِِّ  ِفي الدُّ
اٍل،  ، النَّاُس ِفيِه َعَلى أَْحوَ ِويُل َلُه ُشُؤوٌن َوأَْحَوالٌ لطَّ ْوُم اَهَذا اليَ 

ں﴿ لَُّموَن، َوَتاَرةا َيْصُدُقوَن َتكَ ُموَن، َوِفي َوْقٍت اَل َي َفِفي َوْقٍت َيَتَكلَّ 
  ﴾ڭڭڭۓۓ﴿ ِذبُوَن  َيكْ َتاَرةا . وَ [42 : ءا سنلا] ﴾ڻڻں

  َيْسأَلُوَن.َرةا اَل  َوَتا. َوَتاَرةا َيْسأَلُونَ [23 :ما عنْلا]
اُل َتْوِبيٍخ  ُل َنْوَعاِن: ُسَؤاُل اْسِتْعَلٍم َواْسِتْفَهاٍم، َوُسؤَ اؤَ السُّ ثالثاً: 

 َوَتْأِنيٍب. َوَتْقِريعٍ 
  مٍ َلْيَس ُسَؤاَل اْسِتْعَل  اا َقْطعَم الِقَياَمِة ِلَخْلِقِه َيوْ  ىالتع اّللِٰ  َفُسَؤالُ 

  َهَذا ُمْسَتِحيٌل في َحِقِّ  نَّ ِْلَ  ،َتَثبٍُّت ِفيَما اَل َيْعَلُمهُ َواْسِتْفَهاٍم َواْسِتْخَباٍر وَ 
َحاَل  َها، وَ نِ َكوْ  ْلِقِه َوأَْحَواَلُهْم َقْبَل ى يَْعَلُم أَْفَعاَل خَ عال تّلٰلُ تعالى، َفااّلٰلِ 

ِقيَّ َكوْ  َكْوِنَها، َوَبْعدَ  ِعيَد، َوَيْعَلُم الوَ ِنَها، َيْعَلُم الشَّ رَّ ـ السَّ ى،  َوأَْخفَ ِسِّ
  َعِليٌم.ُوُجوِدَها، َوُهَو ِبُكِلِّ َشْيءٍ َل َقبْ  َوَيْعَلُم اْلَْشَياءَ 

َعْبِد  ٍب ِللْ ِنيَتأْ ٍع َوَتْعِنيٍف َوَتْحِقيٍر وَ ِبيٍخ َوَتْقِريَؤاُل َتوْ َبْل ُهَو سُ 
ا سُ اّلٰلِ  ْنُعمِ أَ َفاِسِق، ِْلَنَُّه َكَفَر بِ  الالَكاِفِر الَفاِجرِ  َؤاُل الُمْؤِمِن  تعالى؛ َوأَمَّ
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 تعالى. اّللِٰ  أَْنُعمَ َوَتْشِريٍف َوَتْذِكيٍر، ِْلَنَُّه َشَكَر    يٍف ْلطِ ُهَو ُسَؤاُل تَ فَ 
 :وبناء على ذلك 
. [39 :نمحرل ا] ﴾يئىئمئحئجئییی﴿َفَقْولُُه تعالى: 

. َيْعِني:  [78 :صصقلا] ﴾ڦڤڤڤڤ﴿الى: عتُهَو َكَقْوِلِه 
  ُموَر ُكلََّها َمْعلوَمٌة ِعْندَ ْسِتْعَلٍم َواْسِتْرَشاٍد، ِْلَنَّ اْلُ  ا اَل يُْسأَلُوَن ُسؤَ اَل 
پپپٻ﴿  ُحُدوِثَها َبْعدَ ٌة ِعْنَدُه َي َمْحِصيَّ ا، َوهِ هَ ُدوثِ تعالى َقْبَل حُ اّلٰلِ 

 .[52 :هط] ﴾ڀڀڀپ
َهَذا في َحِقِّ  وَ ْوِبيٍخ َوَتْقِريٍع َوَتْأِنيٍب ـ لُوَن ُسَؤاَل تَ ْم يُْسأَ َوَلِكنَّهُ 

َّلَنَۡسَّ﴿تعالى: الَكاِفِريَن ـ َكَما َقاَل  ََّّ ََّفََوَرب َِك َّلَن ُهۡم َۡجَعَِي
َ
َََّكنُواَََّّْعم ٩٢ََّّأ ا

. َوَقاَل تعالى: [71 :ر مزلا]  ﴾گگگگ﴿َوَقاَل تعالى: . ﴾ونَََّيۡعَملَُّ
ٻٻٻٻٱ﴿َوَقاَل تعالى: . [8 : كل ملا] ﴾ڭڭڭ﴿

 ؟ [15 :ر وطلا] ﴾پ
يٍف َوَتْذِكيٍر، َكَما  َتْشرِ وَ  ِطيٍف َؤاُل ِلْلُمْؤِمِن َفُهَو ُسَؤاُل َتلْ ا السُّ َوأَمَّ 

رِ ـ في الَحِديِث الَجاَء  ِن اْبِن ُعَمَر  اري عَ م البخي رواه الماالذ  يِف شَّ
  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  ى َصلَّ  ِن النَِّبِيِّ َعْنُهَما، عَ اّلٰلُ  َرِضَي 

ُقوُل: أََتْعِرُف   َكَنَفُه َوَيْسُتُرُه، َفيَ َعَلْيهِ  عُ َيَض يُْدِني الُمْؤِمَن، فَ اّلٰلَ  َقاَل: »ِإنَّ 
، َحتَّى إِ َب َكَذا؟ َفَيقُ ا، أََتْعِرُف َذنْ ْنَب َكذَ ذَ  َرُه  وُل: َنَعْم أَْي َربِِّ َذا َقرَّ
ْنَيا، َوأََنا  َستَ َل: ي َنْفِسِه أَنَُّه َهَلَك، َقانُوِبِه، َوَرأَى فِ ِبذُ  ْرتَُها َعَلْيَك ِفي الدُّ
  الَيْوَم«. َها َلَك رُ ْغفِ أَ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  ،ْضِلِه. آمين. هذاَنا ِبفَ تعالى أَْن يَُعاِملَ  اّللَٰ  أَْسأَلُ 
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 عز وجلاّلٰل  تعارض الحديث مع آية من كتاب ـ34

 : يقول أحدهم: إذا تعارض حديث شريف مع آية من كتاب34سؤال

 َصلَّى اهلِل وِلَرُسعز وجل يعترب احلديث مكذوبًا على َسيِِِّدَنا  اهلل

ح كان احلديث يف صحي لََّم، ولوْحِبِه َوَسلى آِلِه َوَصَعَلْيِه َوع اهلُل

دون  مام البخاري ومسلم، ويقول: حد الزاني اجللد فقطاإل

 لك؟فما رأيكم بذالرجم؛ 

ُث  يٍل أَْن َيَتَعاَرَض الَحِدي ُمْسَتِحيٌل َوأَْلُف ُمْسَتحِ  أوالً: لجواب:ا
رِ ـ ال َلى آِلِه ِه َوعَ يْ َعلَ اّلٰلُ  ِبيَّ َصلَّىآِن الَكِريِم، ِْلَنَّ النَّ ُقرْ  الَمعَ يُف شَّ

  في الَحِديِث َكَما َجاَء َسلََّم أُوِتَي الُقْرآَن َوِمْثَلُه َمَعُه، ِه وَ ْحبِ َوَص 
ِريِف الذي رواه أبو داود  اّلٰلُ   ِرَب َرِضَي  ْبِن َمْعِدي كَ َعِن اْلِمْقَدامِ الشَّ

اَل:  َسلََّم أَنَُّه قَ ْحِبِه وَ ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولِ سُ ْن رَ عَ  ُه،َعنْ 
 َمَعُه«.  نِِّي أُوِتيُت اْلِكَتاَب، َوِمْثَلهُ »أاََل إِ 

وا أَْنُفَسُهْم ِبا اً:نيثا يَن، َوَقالُوا: ِإنَّ  ُهَناَك ِفَئٌة ِمَن النَّاِس َسمُّ ْلُقْرآِنيِِّ
نَّ ، نُِحلُّ َحَلَلُه َونَُحرِِّ آنَ ُقرْ الْ  َناأََمامَ  ُموَن َقْد  َيْزعُ َما ُة كَ ُم َحَراَمُه، َوالسُّ
َوعلى   َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  ا َرُسولِ َحاِديُث َمْكُذوَبٌة َعَلى َسِيِِّدنَ سَّ ِفيَها أَ دُ 

اّلٰلِ  ا َعْنُهْم َرُسولُ أَنَ بَّ  نَ ِرينَ خَ َم؛ َوَهُؤاَلِء اْمِتَداٌد ِلَقْوٍم آ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ 
َم؛ َفَقْد َرَوى المام أَْحَمُد َوأَبُو  لَّ ِه َوَصْحِبِه َوَس َعَلى آلِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  لَّىَص 

اّلٰلِ    َرُسول، أَنَّ َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي َصِحيٍح َعْن اْلِمْقَدامِ ُم ِبَسَنٍد  َواْلَحاكِ َداُودَ 
ُجُل  الرَّ ُعَد اَل: »يُوِشُك أَْن َيقْ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ  َلىَوعَ ِه َليْ عَ اّلٰلُ  َصلَّى
ُث ِبَحِديٍث ِمْن َحِديِثي  َلىعَ  اا ُمتَِّكئ ْيَنُكْم  ْيَنَنا َوبَ َفَيُقوُل: بَ  أَِريَكِتِه يَُحدَّ
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 ِمْن  يهِ ا فِ ْدنَ َوجَ َلْلَناُه، َوَما ِه ِمْن َحَلٍل اْسَتحْ ، َفَما َوَجْدَنا ِفيّللِٰ ِكَتاُب ا
ْمَناُه،  مَ َحَراٍم َحرَّ َم اِمْثُل َما حَ  ّللِٰ ا  ولَرسُ  أاََل َوِإنَّ َما َحرَّ  «. ّلٰلُ رَّ

يَم أَْوَجَب َطاَعَة  ْلَكرِ اْلُقْرآَن ا يَن؛ ِْلَنَّ َوَهُؤاَلِء َلْيُسوا ِبُقْرآِنيِِّ 
ُسوِل ِفيَما    َعَلْيهِ اّلٰلُ  ُسوِل َصلَّىرَّ  الَعةَ َطا َيْقُرُب ِمْن ِمائَِة آَيٍة، َواْعَتَبرَ الرَّ

ٻٻٱ﴿َعزَّ َوَجل:  اّلٰلِ   ِمْن َطاَعةِ َوَسلَّمَ  آِلِه َوَصْحِبهِ  َوَعَلى

 .[80 :ءا سنلا] ﴾ڀڀڀڀپپپپٻٻ
َك بِ التَّمَ ُعوَن دَّ ي يَ نَّ اْلُقْرآَن اْلَكِريَم الَّذِ  إِ َبْل  ْن  ِه َنَفى اِلي سُّ َماَن َعمَّ

ْم َيْقَبْل  َوَسلََّم َولَ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َصلَّى  ُسولِ رَّ ال َرَفَض َطاَعَة 
ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ ْكَمُه: حُ 

 . [ 65  : ء ا س ن ل ا ]   ﴾ وئەئەئائائىىې
ْت ِفيَها أَ  نََّة َقْد ُدسَّ ُضوَعٌة َمْرُدوٌد ِبأَنَّ  َحاِديُث َموْ َوَقْولُُهْم: ِإنَّ السُّ

ِة ُعنُوا أََشدَّ  ُعَلَماَء َهِذهِ  نَّ اْلُمَّ َبُروا  ْعتَ َوا ِخيٍل، دَ  ِلِّ ِة ِمْن كُ  الِعَناَيِة ِبَتْنِقَيِة السُّ
كَّ ِفي ِص  َواِة أَ الشَّ  ِلْلَحِديِث.   اا اَل َسْهِوِه َرادِّ مَ تِ ِو احْ ْدِق َراٍو ِمَن الرُّ

ِة ِبأَنَُّه َلْيَسْت ْعَداُء َهِذهِ َوَقْد َشِهَد أَ  َنِد   ٌة ُعِنَيْت  ُهَناَك أُمَّ  اْلُمَّ ِبالسَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولَرسُ ْن يََّة عَ وِ لَمرْ ِسيََّما اَوِبَتْنِقيِح اْلَْخَباِر َواَل 

 ِة. َسلََّم َكَهِذِه اْلُمَّ  وَ ِبهِ َوَعَلى آِلِه َوَصحْ 
َلِة، يَِّة ال ى َكْيفِ َي اآْلَياُت الَِّتي َتُدلُّ َعلَ ِء: أَْيَن هِ ثُمَّ َنْسأَُل َهُؤاَل  صَّ

َلَواِت الَمْفُروَضةَ  َكاِة، َوَعَلى الزَّ ِة أَْنِصبَ ى َعلَ َخْمٌس، وَ  َوَعَلى أَنَّ الصَّ
، ِإَلى َغْيِر ذَ أَْعمَ    اْلَْحَكاِم الَِّتي اَل يُْمِكُن َمْعِرَفُتَها ِإالَّ  نَ مِ  ِلَك اِل اْلَحجِِّ

 نَِّة. ِمَن السُّ 
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َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َطاَعُة َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ثالثاً:
، وَ اّلٰلِ  ةِ ُن َطاعَ يْ َي عَ َسلََّم هِ وَ  ، ِلَك ذَ  اْلَِدلَُّة َعَلىَقْد َتَضاَفَرِت َعزَّ َوَجلَّ

گگگگککککڑڑ﴿ الى: َقاَل تع

  اَل . قَ [54 :ر ونلا] ﴾ ٿٿٺ﴿. َقاَل تعالى: [20 :لا فنْلا] ﴾ ڳ
 .[80 :ءا سنلا] ﴾ پٻٻٻٻٱ﴿الى: تع

ُروَن َواْلَ فَ َياٌض: َقال المُ َقاَل الَقاِضي عِ  ُة: طَ سِِّ سُ ِئمَّ وِل  اَعُة الرَّ
 َفَرَض  ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ اّلٰلُ  أَْرَسَل  َء ِبِه، َوَمااُم ُسنَِّتِه َوالتَّْسِليُم ِلَما َجااْلِتزَ 
اِر ِفي َدرَ اّلٰلُ  ى  َحكَ َلُه ِإَلْيِهْم، َوَقدْ  أَْرَس َمنْ َلى َتُه عَ َطاعَ  َكاِت  َعِن اْلُكفَّ

  ﴾ ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ﴿ َجَهنََّم: 
 ي.نِِّ مَ تَّ . َفَتَمنَّْوا َطاَعَتُه َحْيُث اَل َيْنَفُعُهُم ال[66 :با زحْلا]

  َصلَّى اّلٰلِ  ِمَع َرُسولَتَعاَلى َعْنُه، أَنَُّه َس  ّلٰلُ ا  َوَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
،  ّللَٰ ا ي َفَقْد أََطاعَ ْن أََطاَعنِ َوَسلََّم َيُقوُل: »مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ 

 . « رواه الشيخانّللَٰ َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى ا
: »ِإَذا َنَهْيُتُكْم  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َلىَوعَ  َعَلْيهِ اّلٰلُ  ِبيُّ َصلَّىل النَّ اقَ وَ 

ه  ْم« رواْنُه َما اْسَتَطْعتُ ْم ِبَشْيٍء َفْأتُوا مِ َتِنُبوُه، َوِإَذا أََمْرتُكُ  َفاجْ  َشْيءٍ َعنْ 
 .َعْنهُ اّلٰلُ   م البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الما

ل  ا َمَثِلي َوَمَث لََّم: »ِإنَّمَ ِبِه َوَس َصحْ ِه وَ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  ىل َصلَّ اقَ وَ 
َش  نِِّي َرأَْيُت اْلَجيْ ِم، إِ َفَقاَل: َيا َقوْ  اا ْومِبِه، َكَمَثل َرُجٍل أََتى قَ  ّلٰلُ ا َما َبَعَثِني 

  َثْوِبِه َوَرَفَعُه ِبَيِدهِ  َد ِمنْ رَّ َتجَ أََنا النَِّذيُر اْلُعْرَياُن )الذي  ِبَعْيِني، َوِإنِِّي
وا  وا ِبأَْنُفِسُكْم َوأَْسِرعُ ْيِهِم( َفالنََّجاَء )اْنجُ  َعلَ اَرةِ ِلَقْوِمِه ِبالغَ  اا َلمِإعْ 
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ْيُر في  وا )ِمَن الِ َلجُ َفٌة ِمْن َقْوِمِه َفأَدْ َرِب( َفأََطاَعُه َطائِ ِبالهَ  ْداَلِج َوُهَو السَّ
لِ اللَّْيِل أَو أَ  ْوا،  َنجَ َوَسِكيَنِتِهْم( فَ  يِهمْ أَِنِّ َطَلُقوا َعَلى َمَهِلِهْم )تَ ( َفانْ هِ وَّ

َبْت َطاِئَفٌة ِمْنهُ  ةا(  َحُهُم اْلَجْيُش )َبْغتَ َفَصبَّ  ْم َفأَْصَبُحوا َمَكاَنُهْم،َوَكذَّ
َعِني  َطا أَ ْأَصَلُهْم َوأَْهَلَكُهْم( َفَذِلَك َمَثُل َمنْ ُهْم )اْستَ َتاحَ َفأَْهَلَكُهْم َواجْ 

َب  َمنْ َمَثُل اتََّبَع َما ِجْئُت ِبِه، وَ فَ  «  ا جِ  ِبمَ  َعَصاِني َوَكذَّ ْئُت ِبِه ِمَن اْلَحقِِّ
 َعْنُه. ّلٰلُ ا َرِضَي ه الشيخان َعْن أَِبي ُموَسى روا

 ذلك: وبناء على 
  ِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولِ َفَطاَعُة َسِيِِّدَنا  

ةِ اْلُ  يِم َواِجَبٌة َعَلىلَعظِ آِن اِفيَما َلْم َيِرْد في الُقرْ  َسلَّمَ وَ  ِإَذا َثَبَت اْلَْمُر   مَّ
لََّم في  ِه َوَصْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوعلى آلِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َسِيِِّدَنا َرُسولِ َعْن 

ِريَفِة؛ َوَقْد َثَبَت في اْلَ ا حِ َحاِديِث الْلََحاِديِث الشَّ ُه َقْد ُرِجَم  ِة أَنَّ يحَ صَّ
اِني، بَ  اِني  وَد في َتْوَراِتِهْم َقْد ثَ لَيهُ نَّ اَثُر ِمْن َذِلَك أَ ْلَكْ ِل االزَّ َبَت َرْجُم الزَّ

ِلُيْنِكَر َهَذا   ِتي ُمْسِلمٌ َيأْ وا ِإْنَكاَرُه؛ َفَهْل َلِكنَّ الَيُهوَد َحاَولُ َصِن، وَ الُمحْ 
 تعالى أعلم. واّللٰ  ذا،الذي أَْنَكَرُه الَيُهوُد؟ ه

 ﴾دَ اوُ ُن دَ َوَوِرَث ُسَلْيَما ﴿ ـ35

 ىَصلَّ والنيب. [16 :لمنلا] ﴾ڦڦڦ﴿: تعاىل اهلل : يقول35سؤال

 ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا »ال ِه َوَسلََّم يقول:ى آِلِه َوَصْحِبَعَلْيِه َوَعَل اهلُل

 َدَقٌة«؟َص

َعْن  لمام أحمد ا  اه الذي رو ِف ِريَجاَء في الَحِديِث الشَّ  لجواب:ا
  َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  لُ اَل َرُسوَقاَل: قَ َعْنُه  اّلٰلُ  َرِضَي ْيَرَة أَِبي ُهرَ 



 

 كتاب القرآن الكريم 
 

62 

وَنِة  ؤُ ُت َبْعَد مَ ا َتَركْ ِبَياِء اَل نُوَرُث، مَ ِإنَّا َمْعَشَر اْْلَنْ »: َسلَّمَ َوَصْحِبِه وَ 
 «.ةٌ قَ ي َصدَ ائِ ِنَس  َعاِمِلي َوَنَفَقةِ 

  َصلَّى   اّللِٰ   نَّ َرُسوَل َعْنُه َقاَل: إِ   اّلٰلُ   ي َبْكٍر َرِضَي روى الشيخان َعْن أَبِ و 
 َتَرْكَنا َصَدَقٌة«.   َوَسلََّم َقاَل: »اَل ُنوَرُث، َما ِه َوَصْحِبِه  َعَلى آلِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  

ْرَداِء رَ داود وا وروى أبو  ُه، َعِن  نْ عَ  ّلٰلُ ا ِضَي لترمذي َعْن أَِبي الدَّ
ُة  الُعَلَماَء َوَرثَ ِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َصحْ َلى آِلِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  ىالنَِّبِيِّ َصلَّ 
ثُوا دِ  ، ِإنَّ اْلَْنِبَياءِ  ثُوا الِعْلَم، َما َورَّ ، ِإنَّ اا َواَل ِدْرَهم اا يَناراْلَْنِبَياَء َلْم يَُورِِّ

 اِفٍر«. وَ َحظٍِّ َخَذ بِ أَ   ِبهِ َفَمْن أََخَذ 
ثُوا ِْلَْبَنائِ َياَء لَ اْلَْنبِ   ِبأَنَّ َهَذا َنْعَلمُ ِمْن ِخَلِل  نََّما  ، إِ ِهْم أَْمَواالا ْم يَُورِِّ

ثُوا َلهُ   الِعْلَم.ُم َورَّ
ا َسِيُِّدَنا ُسَلْيَما   يهِ أَبِ  الى ِبأَْن َجَعَلُه َنِبيَّاا َبْعدَ عتاّلٰلُ  َن َفَقْد أَْكَرَمهُ أَمَّ

َلُم، َوسُ َلْيهِ َد عَ َداوُ  َي ِميَراث َما لسَّ تعالى ُهَو الذي  اّلٰلَ  أَنَّ ، َيْعِني اا اُوز َتجَ  اا ِمِّ
 ْلَْمَواُل. َكَما ُتوَرُث ا   َحْتِميَّاا ِمْن أَِبيهِ   اا َلْيَس ِإْرث ِباْصِطَفاِئِه َلُه، وَ   أَْعَطاُه َذِلَك 
 ء على ذلك:ناوب

َل ِيِِّدَنا َداوُ اَن ِلَس ُسَلْيمَ ِدَنا ِيِّ ِة َس َفالُمَراُد ِبِوَراثَ  َراَثُة  ُم، وِ َد َعَلْيِهَما السَّ
ةِ ا  َوِإْخَوتُُه ِفيِه. لَماِل اَلْشَتَرَك ُهَو  ، َوَلو َكاَن الُمَراُد ِوَراَثَة النُُّبوَّ

َلُم: ا َزكَِّريَّ ِل ُدَعاُء َسِيِِّدنَ َوِمْن َهَذا الَقِبي ڃڃڃ﴿ ا َعَلْيِه السَّ
ْن ِمْن ْهَما َيكُ . َومَ [6ـ5 :مير م ] ﴾ڇڇڇچچ چچڃ

ُة بَسِيِّ  َيْعِنيَنا َبْعَد أَْن ُخِتَمِت ا اْلَْمَر اَل ْيٍء َفِإنَّ َش  ٍد لنُُّبوَّ اّلٰلُ   َصلَّىِدَنا ُمَحمَّ
 لم.ى أعالعت واّللٰ    َوَسلََّم. هذا،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ 
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 أجر حفظ القرآن الكريم  ـ36

 القرآن الكريم؟ما هو أجر حفظ : 36سؤال

ْبِن َعْمٍرو  اّلٰلِ  م َعْن َعْبدِ المام أحمد والحاك َوىرَ  لجواب:ا
َسلََّم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  ى النَِّبيِِّ َصلَّ  َعْنُهَما، َعنِ  اّلٰلُ  َرِضَي 

  َما ُكْنَت كَ ْه، َوَرتِِّْل َرْه، َواْرقَ ْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة اقْ ِب اْلقُ احِ ِلَص َقاَل: »يَُقاُل 
 ِفي آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها«. ْنِزَلَتَك ، َفِإنَّ مَ تَُرتُِِّل 

اّلٰلُ  َعْن َظْهِر َقْلٍب، َكَقْوِلِه َصلَّى  الَحاِفظُ ُقْرآِن ُهوَ ُب الَوَصاحِ 
)أَْي:  اّلٰلِ  ُهْم ِلِكَتاِب : »َيُؤمُّ اْلَقْوَم أَْقَرؤُ َسلَّمَ وَ  ِبهِ َوَعَلى آِلِه َوَصحْ  ْيهِ َعلَ 

  اّلٰلُ  أَِبي َمْسُعوٍد اْْلَْنَصاِريِِّ َرِضَي َعْن  م مسلمْم(« رواه الماأَْحَفظُهُ 
 .أوالً هذا َعْنُه. 

نَّ  َعْنُهَما، أَ اّلٰلُ  َي ْبِن َعْمٍرو َرِض اّلٰلِ  روى الحاكم َعْن َعْبدِ ثانياً: 
َياُم  ِبِه َوَسلََّم َقاَوَصحْ  آِلهِ  َوَعَلى َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  وَل َرسُ  َل: »الصِِّ
َيامُ ْرآُن يَ َواْلقُ  اَم َنْعُتُه الطَّعَ : َربِِّ ِإنِِّي مَ ْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد، َيُقوُل الصِِّ
ْعِني وَ  َهَواِت ِبالنََّهاِر َفَشفِِّ النَّْوَم ِباللَّْيِل   ْعُتهُ َمنَ ُن: ِفيِه، َوَيُقوُل اْلُقْرآالشَّ

َعاِن«. َوهَ َفُيشَ  نَُّه ِمَن  في َصَلٍة أَ ْيَل َوُهَو اَم اللَّ نَّ َمْن قَ َذا َيْعِني أَ فَّ
اِظ.  الُحفَّ

َعْنَها، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ  َرِضَي  ْن َعاِئَشةَ م البخاري عَ الماروى  ثالثاً:
الُقْرآَن،  ِذي َيْقَرأُ َوَسلََّم َقاَل: »َمَثُل الَّ  ْحِبهِ َوَص ِه َعَلْيِه َوَعَلى آلِ  اّلٰلُ  َصلَّى
َفَرةِ  َلُه َمعَ  َو َحاِفظٌ َوهُ  ، َوُهَو  لَبَرَرِة، َوَمَثُل الَِّذي َيْقَرأُ الِكَراِم ا السَّ

 اِن«.ْيِه َشِديٌد َفَلُه أَْجرَ ُدُه، َوُهَو َعلَ َيَتَعاهَ 
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  َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ اّلٰلُ  ِضَي رَ  َرةَ مذي َعْن أَِبي ُهَريْ الترروى رابعاً: 
اَل: »َيِجيُء الُقْرآُن َيْوَم  َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّى

ِه، َفُيْلبَ ُقوُل: َيا َربِِّ الِقَياَمِة َفيَ   َراَمِة، ثُمَّ َيُقوُل: َيا َربِِّ ُس َتاَج الكَ َحلِِّ
،  َيْرَضى َعْنهُ ْرَض َعْنُه، فَ ، ثُمَّ َيُقوُل: َيا َربِِّ اَراَمةِ الكَ َة ِزْدُه، َفُيْلَبُس ُحلَّ 

ِ آَيٍة َحَسَنةا«. ، َويَُزادُ َرْأ َواْرَق  َلُه: اقْ َفُيَقالُ   ِبُكلِّ
َعْنُه  اّلٰلُ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي   في اْلَْوَسطِ  لطََّبَراِنيُّ ى ارو خامساً:

َم: »َيِجيُء  ْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّلٰلِ  َرُسولُ َل: َقاَل َقا
ُجِل ااَمِة َكاْوَم اْلِقيَ اْلُقْرآُن يَ  اِحِب، َيُقوُل ِلَصاِحِبِه: َهْل تَ لرَّ  ْعِرُفِني؟ أَنَالشَّ

ِء  َراْن وَ نَّ ُكلَّ َتاِجٍر مِ ِمُئ َهَواِجَرَك، َوإِ ْسِهُر َلْيَلَك، َوأُظْ الَِّذي ُكْنُت أُ 
ِ َتاِجٍر، ِمْن َوَراِء كُ ِتِه، َوأََنا َلَك اْلَيْوَم ِتَجارَ  َيِميِنِه،  لُمْلَك بِ ُيْعَطى افَ لِّ

َداُه ، َويُْكَسى َوالِ َتاُج اْلَوَقارِ  ِشَماِلِه، َويُوَضُع َعَلى َرْأِسهِ اْلُخْلَد بِ وَ 
نْ ُحلََّتاِن، اَل َيقُ  ، أَنَّى َلَنا َهَذا؟  َيا َربُّ : اَلنِ َيُقوَيا َوَما ِفيَها، فَ وُم َلُهَما الدُّ

آِن يَُقاُل َلُه َيْوَم  ِحَب اْلُقرْ َوِإنَّ َصا ْلُقْرآَن،ِدُكَما الَ ِبَتْعِليِم وَ اُل َلُهَما: َفُيقَ 
َرَجاِت : اْقَرْأ، َواْرَق اْلِقَياَمةِ  ْنَيا، تَُرتُِِّل ِفي الدُّ ، َوَرتِِّْل َكَما ُكْنَت  ِفي الدَّ
 آَيٍة َمَعَك«. آِخِر  دَ ِعنْ  ِزَلَك َفِإنَّ َمنْ 

  أَِبيهِ  ، َعنْ  اْْلَْسَلِميِِّ ْبِن بَُرْيَدةَ اّلٰلِ  دِ ْن َعبْ حاكم عَ روى السادساً: 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  ولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرسُ اّلٰلُ  َرِضَي 

 نْ مِ  اا اَمِة َتاجِبِه أُْلِبَس َيْوَم اْلِقيَ  َعِمَل  وَ َمهُ َرأَ اْلُقْرآَن َوَتَعلَّ َوَسلََّم: »َمْن قَ 
ْمِس، وَ  َضْوِء ا ُءُه ِمْثُل نُوٍر َضوْ  ا  ُحلََّتاِن اَل َيُقوُم ِبِهمَ  اهُ دَ يُْكَسى َوالِ لشَّ
ْنَيا َفيَ   ْرآَن«.ا ُكِسينَا؟ َفُيَقاُل: ِبأَْخِذ َوَلِدُكَما اْلقُ ُقواَلِن: ِبمَ الدُّ
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 وبناء على ذلك:
ي  الى َجَعَل الُقْرآَن فعتاّلٰلَ  أَنَّ  اا ي َحاِفَظ الُقْرآِن َشَرفَيْكفِ  هُ ِإنَّ فَ 

  َقى في َدَرَجاِت َن، َوأَنَُّه َيرْ ْسَتِطيُع أَْن يَُجاِلَس َربَُّه َحْيثَُما َكايَ َقْلِبِه، َوأَنَُّه 
 ى.تعالاّلٰلِ    ِمْن ِكَتاِب َلى َقْدِر َما َيْقَرأُ َويَُرِتُِّل الَجنَِّة عَ 
ْفَوِة:اءَ جَ  :  اَل قَ  ازِ  ِهَشاِم الَبزَّ َعْن َخَلِف ْبنِ   في ِكَتاِب ِصَفِة الصَّ

يَّاِت  ْلُت َعَلى َحْمَزَة ْبِن َحبِ  ْبُن ِعيَسى: َدخَ َقاَل ِلي ُسَلْيمُ  يٍب الزَّ
ْيِه في اْلَْرِض َوَيبْ َوَجْدتُُه يَُمِرِّ فَ   ِكي.ُغ َخدَّ

 .ّللِٰ  ِباأُِعيُذكَ  َفُقْلُت:
َقْد   لِقَياَمةَ ِمي َكأَنَّ ااِرَحَة في َمَناا اْسَتَعْذَت؟ َرأَْيُت البَ اذَ مَ لِ  َل:َقافَ 

  اِئلا َر، َفَسِمْعُت قَ اِء الُقْرآِن، َفُكْنُت ِفيَمْن َحَض ِعَي ِبُقرَّ ْت َوَقْد دُ َقامَ 
  ْعُت جَ َفرَ  ْن َعِمَل ِبالُقْرآِن؛ُخُل َعَليَّ ِإالَّ مَ ِبَكَلٍم َعْذٍب: اَل َيدْ َيُقوُل 

يَّا ْبُن َحِبيٍب أَْيَن َحْمَزُة  َقْهَقَرى؛ َفُهِتَف ِباْسِمي:لا  ُت؟ الزَّ
ْيَك   .ّللِٰ  َداِعَي اَفُقْلُت: َلبَّ

ْيَك َفَبَدَرِني َمَلٌك َفَقاَل: قُ   .ُهمَّ لٰ الْل: َلبَّ
ْيَك، َكَما َقاَل ِلي.  َفُقْلُت: َلبَّ

ْرآِن، َفَوَقْفُت أَْرُعُد  لقُ ا جَ ِجيا َض ، َفَسِمْعُت ِفيهَ اا ر َفأَْدَخَلِني َدا
 ْأ. َك، اْرَق َواْقرَ َعَليْ ْأَس َيُقوُل: اَل بَ  َسِمْعُت َقاِئلا فَ 

وَت  ْن َياقُ َض، َدفََّتاُه مِ ِمْن ُدٍرِّ أَْبيَ  َفأََدْرُت َوْجِهي َفِإَذا أََنا ِبِمْنَبرٍ 
 ْأ. رَ َواقْ   َق : ارْ أَْخَضَر َفَقاَل ِليأَْصَفَر، َمَراِقيِه ِمْن َزَبْرَجَد  
َلى  ِري عَ َوأََنا اَل أَدْ ِم، َفَقَرْأُت ْنَعاْقَرْأ ُسوَرَة اْلَ َفَرِقيُت َفَقاَل ِلي: ا 
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ِتِّيَن آ َمنْ  . أَْقَرأُ، َحتَّى َبَلْغُت الِسِّ  َيةا
ا بَ  َقاَل ِلي: َيا   .[18 :ما ع نْلا] ﴾ جبيئىئمئ﴿َلْغُت: َفَلمَّ

 ِدي؟  ِعَباْوَق  فَ الَقاِهرَ َحْمَزُة، أََلْسُت 
 َبَلى.ُت: َفُقلْ 

 ، اْقَرْأ.َصَدْقَت َقاَل: 
 َتْمُتَها.تَّى خَ َفَقَرْأُت حَ 

ْغَت آِخَرَها، َفأَْوَمْأُت  َراَف َحتَّى َبلَ ْأ َفَقَرْأُت اْلَعْ ثُمَّ َقاَل ِلي: اْقرَ 
ُجوِد.إ  لى اْلَْرِض ِبالسُّ

َك َهِذِه   أَْقَرأَ ُة؛ َمنْ زَ َحمْ  ُجْد َياَفَقاَل ِلي: َحْسُبَك َما َمَضى، اَل َتْس 
 َة؟الِقَراءَ 

 َفُقْلُت: ُسَلْيَماَن. 
 ْقَرأَ ُسَلْيَماَن؟ َت، َمْن أَ َدقْ : َص َقاَل 

 ُقْلُت: َيْحَيى.
 َيْحَيى؟   ى، َعَلى َمْن َقَرأَ َقاَل: َصَدَق َيْحيَ 

 . َلِمِيِّ ْحَمِن السُّ  َفُقْلُت: َعَلى أَِبي َعْبِد الرَّ
حْ ِد َعبْ  أَبُو َقاَل: َصَدَق  ، مَ َمِن السُّ الرَّ ْحَمِن؟ ْن أَْقرَ َلِميُّ  أَ أََبا َعْبِد الرَّ

.اْبُن عَ  ُقْلُت:فَ   ِمِّ َنِبِيَِّك َعِليٌّ
، َفَمْن أَْقرَ   أَ َعِليَّاا؟ َفَقاَل: َصَدَق َعِليٌّ

ٌد َص ُقْلُت: َنِبيُّ   َم. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ   لَّىَك ُمَحمَّ
 ِيِّي؟ ْقَرأَ َنبِ َمْن أَ وَ  اَل:قَ 
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َلُم.ِريُل َعَليْ ُقْلُت: ِجبْ   ِه السَّ
. أَْقَرأَ جِ َمنْ : وَ َقاَل   ْبِريَل؟ َفَسَكتُّ

 َت.َفَقاَل ِلي: َيا َحْمَزُة، ُقْل: أَنْ 
 . أْنَت  ْن أَُقوَل َفُقْلُت: َما أَْجُسُر أَ 

 ُقل أَْنَت.  :َفَقاَل 
 َفُقْلُت: أَْنَت. 
أَْهَل الُقْرآِن، اَل   ْكِرَمنَّ ْرآِن َْلُ َحِقِّ القُ ُة، وَ ْمزَ ا حَ ْقَت يَ َقاَل: َصدَ 

  اا َحدَوَما أُِحبُّ أَ ، الُقْرآُن َكَلِمي الُقْرآِن، َيا َحْمَزةُ ِمُلوا بِ َذا عَ إِ  اِسيَّمَ 
 آِن؛ اْدُن َيا َحْمَزُة.َكُحِبِّي أَْهَل الُقرْ 

َخِني ِبالَغاِلَيِة َوَقا ، َقْد  َك َوْحَدكَ َعُل بِ أَفْ َس َل: َليْ َفَدَنْوَت َفَضمَّ
ْن فَ ْلُت ذَ َفعَ  ْرآَن َكَما  ، َوَمْن أَْقَرأَ القُ ْن ُدوَنَك َومَ  َك ْوقَ اَك ِبنَُظَراِئَك ِممَّ

ِدي أَْكَثُر،  ُت َلَك َيا َحْمَزُة ِعنْ ِلَك َغْيِري، َوَما َخَبأْ ِبذَ  ِردْ ُه َلْم يُ أَْقَرْأتَ 
ْم، َفُهُم ِلي ِبهِ آِن َوِفعْ ْهِل الُقرْ ي ِْلَ ُحِبِّ ْن اِني مِ َفأَْعِلْم أَْصَحاَبَك ِبَمكَ 

ِتي َوَجَل َيا َحْمزَ  اُر،يَ خْ الُمْصَطَفْوَن اْلَ  ُب ِلَس ُة، َوِعزَّ َتَل   اا انِلي اَل أَُعِذِّ
 َنَظَرْتُه. اا َسِمَعْتُه، َواَل َعْين اا َوَعاُه، َواَل أُُذن  اا بُقْرآَن ِبالنَّاِر، َواَل َقلْ ال

 أَنَّى تَُرى؟ ُسْبَحاَنَك، وَ   َحاَنَك بْ : سُ ْلُت َفقُ 
 الَمَصاِحِف؟  ارُ َفَقاَل: َيا َحْمَزُة، أَْيَن نُظَّ 

اُظ هُ َفُقْلُت: َيا َرِبِّ   ْم؟، أََفُحفَّ
اَمِة، َفِإَذا َلُقوِني َرَفْعُت  ى َيْوِم الِقيَ ُه َلُهْم َحتَّ ِكِنِّي أَْحَفظُ َقاَل: اَل، َولَ 
 ةا. َرجَ َلُهْم ِبُكِلِّ آَيٍة دَ 
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َراِب.  ي التُّ ف غَ ُلوُمِني أَْن أَْبِكَي َوأََتَمرَّ َلْيٍم: أََفتُ  َقاَل َحْمَزُة ِلسُ مَّ ثُ 
 .أعلم تعالىواّلٰل  هذا،

 قراءة سورة يس  ـ37

 يت حوائجه؟ة يس أول النهار قضن من قرأ سور: هل صحيح بأ37سؤال

َلَغِني  اَل: بَ قَ  ْنهُ عَ  اّلٰلُ  َعْن َعَطاِء ْبِن أَِبي َرَباٍح َرِضَي  َي وِ رُ  لجواب:ا
 َقَرأَ  اَل: »َمنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ ى آِلِه َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ُسوَل أَنَّ رَ 

 ِديٌث َضِعيٌف. ِضَيْت َحَواِئُجُه«. َوُهَو حَ يس ِفي َصْدِر النََّهاِر، قُ 
  : َمنْ اَل ا قَ ُهمَ نْ عَ اّلٰلُ  وروى الدارمي كذلك َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 

َرأََها ِفي  َوَمْن قَ  يُْمِسَي، ْعِطَي يُْسَر َيْوِمِه َحتَّى  يُْصِبُح، أُ َقَرأَ يس ِحينَ 
ٌن، َوُهَو َمْوُقوٌف  ى يُْصِبَح. ِإْسَناُدُه َحَس َلْيَلِتِه َحتَّ  ِلِه، أُْعِطَي يُْسرَ َصْدِر َليْ 
 َعْنُهَما. اّلٰلُ  ِن َعبَّاٍس َرِضَي َعِن ابْ 

 ك:ى ذلعلاء وبن
  ْسِن َظِنِّ َتَباَرَك وتعالى ِعْنَد حُ  َواّلٰلُ َضِعيٌف، َفالَحِديُث في َذِلَك 

 تعالى أعلم.واّلٰل   اَء. هذا،ا َش َعْبِدِه ِبِه، َفْلَيظُنَّ مَ 
 

** ** ** 
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 «ّلٰلِ »َوَرُجَلِن َتَحابَّا ِفي ا ـ1

تعاىل يف ظله:  اهلل الذين يظلهم : جاء يف احلديث عن السبعة1سؤال

معنى: َتَفرََّقا َعَلْيِه« ما َعَلْيِه، َو ، اْجَتَمَعاهلِلَحابَّا ِفي اِن َتَرُجال»َو

 ْيِه«؟ا َعَلْيِه، َوَتَفرََّقا َعَلْجَتَمَع»ا

َعنُه، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ   َة َرِضَي  أَِبي ُهَرْيرَ روى الشيخان َعنْ  لجواب:ا
ِفي   ّلٰلُ ا ُهمُ َقاَل: »َسْبَعٌة يُِظلُّ  َوَسلَّمَ ِه َوَصْحِبِه على آلِ وَ  ْيهِ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّى

، ّللِٰ ِن َتَحابَّا ِفي ا»َوَرُجَل  لُُّه« ـ َوَعدَّ ِمْنُهم: ـ ، َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ظِ لِِّهِ ظِ 
َقا َعَلْيِه«.َتمَ اجْ   َعا َعَلْيِه، َوَتَفرَّ

ِري ُجَلْيِن لَ ْيِن اَهذَ نَّ ُف ِبأَ يُِفيُد الَحِديُث الشَّ ْيَنُهَما ِصَلُة  ْيَسْت بَ لرَّ
 َوِإنََّما ِهَي َمَحبَّةٌ  َمَصاِلٍح، ِرَكٍة، َواَل َواَل َماٍل، َواَل َش ٍة، َقَرابَ  ، َواَل َنَسٍب 
تعالى، َوِمْن أَْجِل الَحِقِّ الذي َجاَء ِبِه  اّلٰلِ   ِدينِ تعالى، ِمْن أَْجلِ اّلٰلِ  في

 .َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  على آِلهِ َلْيِه وَ عَ اّلٰلُ   َصلَّى اّللِٰ   ولُ ا َرسُ َسِيُِّدنَ 
 اَمِة، ِبُشُروٍط:َم الِقيَ تعالى َيوْ اّلٰلِ  ْرِش في ِظِلِّ عَ َفَهَذاِن 

ُة َخاِلَصةا لِ ُكوَن الـ أَْن تَ 1 َقةا ِبَقْوِلِه  اّلٰلِ  َوْجهِ َمَحبَّ تعالى، ُمَتَحِقِّ
َد   َمْن ُكنَّ ِفيِه َوجَ : »َثَلثٌ ِبِه َوَسلَّمَ َوَصحْ  هِ ى آلِ لِه َوعَعَليْ اّلٰلُ  َصلَّى
ا ِسَواهُ ولُُه َوَرسُ اّلٰلُ  اِن، أَْن َيُكونَ يمَ َوَة اْلِ َحَل  َما، َوأَْن  أََحبَّ ِإَلْيِه ِممَّ

ْن  َرُه أَ كْ ا يَ ِر َكمَ ، َوأَْن َيْكَرَه أَْن َيُعوَد ِفي اْلُكفْ ّللِٰ  ِإالَّ اَل يُِحبُّهُ  يُِحبَّ اْلـَمْرءَ 
 َعنُه.اّلٰلُ   َي َنٍس َرِض « رواه الشيخان َعْن أَ ي النَّارِ يُْقَذَف فِ 
ڍ﴿ تعالى: ، ِلَقْوِلهِ ةا َباِقَيةا إلى الَمْوِت ـ أَْن َتُكوَن ُمْسَتِمرَّ 2
تعالى ِمْن أَْوَثِق  اّلٰلِ  . َوالُحبُّ في[99 :ر جحلا] ﴾ ڎڌڌڍ

 اِن. يمَ الِ ُعَرى 
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تعالى: ْقَوى، ِلَقْوِلِه َن التَّ ةا على أََساٍس مِ وَن َمْبِنيَّ  َتكُ ـ أَنْ 3
 ﴿َّ

َ
َّٓٱۡۡل َِّخَل  َّيَۡوَمئِذِۢ َََّّبۡعُضُهمَُّۡء َّإَِِّۡلَۡعض  َّٱلُۡمت قِيَََّعُدوٌّ . َيْجَتِمَعاِن  [67 :فرخ زلا] ﴾َّل 
، عالىتاّلٰلِ  تعالى، َوعلى التََّناُصِح فياّلٰلِ  تعالى، َوعلى ِذكرِ اّلٰلِ  على
َقا على ا َعا على الطَّاَعِة،مَ تَ ِرَقاِن على َذِلَك؛ اجْ َيْفتَ وَ  طَّاَعِة؛ ِبَمْعَنى  لَوَتَفرَّ

، َوَهذَ ْفِسِه َخَل اِحٍد ِمْنُهَما ِبنَ ِإَذا َخَل ُكلُّ وَ    ا َشْأنُ  ِبَطاَعِة َرِبِِّه َعزَّ َوَجلَّ
 ِة.الَجْلوَ وَ  َوةِ الُمْخِلِصيَن، َفُهَما ِمْن أَْهِل الطَّاَعِة في الَخلْ 

 وبناء على ذلك:
ْحَمِن َيْوَم الِقَياَمِة، َفَعَلْيهِ لأََراَد أَْن َيُكوَن في ِظِلِّ َعْرِش ا نْ َفمَ   رَّ

ِة اآلَخِريَن في اّلٰلِ   إال على َطاَعةِ تعالى، َفَل َيْجَتِمُع َمَع أََحٍد  اّللِٰ  ِبَمَحبَّ
، َواَل َيْفَتِرُق َعْنُهم إ َحتَّى   َك ، َوَيْسَتِمرُّ على َذلِ َطاَعةٍ لى ال عَعزَّ َوَجلَّ

ِة َواَل لَيِقيُن، َمَع ِإخْ َيْأِتَيُه ا ُه َجْلَوتُُه َوَخْلَوتُ لنُّْصِح، َوَتُكوُن ِص الَمَودَّ
 علم.تعالى أ واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلِ  اَعةِ على طَ 
 »َوَجْدتُُه ِفي َغَمَراٍت ِمَن النَّاِر« ـ2

َعَلْيِه  اهلُل ىَصلَّ اهلِل ا َرُسوِليِِِّدَنَس ةفاع: ما صحة حديث ش2سؤال

 َم لعمه أبي طالب؟َوَسلََّوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 

اّلٰلُ   ُمطَِّلِب َرِضَي ْبِن َعْبِد الـْ  َعْن َعبَّاِس روى الشيخان  لجواب: ا
اَن  كَ  هُ ، َهْل َنَفْعَت أََبا َطاِلٍب ِبَشْيٍء؟ َفِإنَّ ّللِٰ َرُسوَل ا  َعنُه َقاَل: َيا

 .وطَُك، َوَيْغَضُب َلَك َيحُ 
َرِك  َنارٍ َنَعْم، ُهَو ِفي َضْحَضاٍح ِمْن : »َقاَل  ، َلْواَل أَنَا َلَكاَن ِفي الدَّ

 َفِل ِمَن النَّاِر«. ْس اْْلَ 
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َعنُه َقاَل: ُقْلُت: َيا  اّلٰلُ   ِضَي اَيٍة لإلمام مسلم َعِن اْلَعبَّاَس رَ ِروَ وفي 
 َذِلَك؟  َنَفَعُه َفَهْل  ُرَك، َكاَن َيُحوطَُك َوَيْنُص اِلٍب ا طَ أَبَ ، ِإنَّ  ّللِٰ َرُسوَل ا

 . ْخَرْجُتُه ِإَلى َضْحَضاٍح« أَ فَ   َمَراٍت ِمَن النَّارِ َوَجْدُتُه ِفي غَ ْم،  َقاَل: »َنعَ 
اّلٰلِ   َعنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ  ِريِِّ َرِضَي وفي ِرَواَيٍة َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخدْ 

ُه أَبُو طَ َر ِعْنَدُه عَ َم ُذكِ َوَسلَّ  َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ عَ  اّلٰلُ  َصلَّى ،  اِلٍب مُّ
َعُل ِفي َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر،  ، َفُيجْ ِتي َيْوَم اْلِقَياَمةِ ُه َتْنَفُعُه َشَفاعَ َفَقاَل: »َلَعلَّ 

 ِه.َيْغِلي ِمْنُه أُمُّ ِدَماُغُه« ُمتََّفٌق َعَليْ َكْعَبْيِه،  َيْبُلُغ 
 على ذلك: ءاوبن

َم   َوَصْحِبِه َوَسلَّ آِلهِ َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  ىلَّ ِبِيِّ َص  النَّ َفَحِديُث َشَفاَعةِ 
ِه أَِبي طَ  ٱ﴿ ، َوَهَذا اَل ُيَناِفي َقْوَلُه تعالى: ِحيَحْينِ اِلٍب َثاِبٌت في الصَّ ِلَعِمِّ
  َواّلٰلُ ِه اآلَيِة ْن َهذِ مِ  ودَ . ِْلَنَّ الَمْقُص [48 :رثدملا ] ﴾ ٻٻٻ

َفاَعُة ال   الى تع   تعالى أعلم.  ّللٰ وا   الَعَذاِب. هذا، تي ُتَخِلُِّص ِمَن  أَْعَلُم، الشَّ
 َوَعَليَّ جمع الحطب ـ3

  مجع احلطب؟يث: َوَعَليَِّما صحة حد :3سؤال

ِحيِق ا لجواب:ا   اّلٰلُ  لَّىلَمْخُتوِم، أَنَّ النَِّبيَّ َص َوَرَد في ِكَتاِب الرَّ
ِبِإْصَلِح   ْسَفاِرِه َفأََمرَ َوَسلََّم َكاَن في َبْعِض أَ  َصْحِبهِ َلْيِه َوعلى آِلِه وَ عَ 
 ، َفَقاَل َرُجٌل: َعَليَّ َذْبُحَها.اةٍ َش 

 .َليَّ َسْلُخَها: عَ  آَخرُ َوَقاَل 
 َوَقاَل آَخُر: َعَليَّ َطْبُخَها.

 َطِب. ْمُع الحَ : َوَعَليَّ جَ َسلَّمَ  وَ ِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ى َفَقاَل َصلَّ 
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 ِفيَك.َفَقالُوا: َنْحُن َنكْ 
َعَلْيُكم،  َتَميََّز ِني، َوَلِكِنِّي أَْكَرُه أَْن أَ نَ م َتْكُفوكُ أَنَّ د َعِلْمُت َفَقاَل: قَ 

 لَحَطَب. َمَع ا َوجَ اَم  قَ َبْيَن أَْصَحاِبِه؛ وَ   اا ُمَتَمِيِّز َيْكَرُه ِمْن َعَبِدِه أَْن َيَراُه  اّلٰلَ    َفِإنَّ 
 َذا الَحِديِث.َتاِب َمْصَدَر هَ  َصاِحُب الكِ َيْذُكرْ َوَلْم 
 ناء على ذلك:بو
ِكنَُّه ُذِكَر في َبْعِض  يِث، َولَ َهَذا الَحِديُث َلْم يُْذَكْر في ُكُتِب الَحدِ فَ 

يَرِة ِبُدوِن َعْزوٍ   .علملى أ تعاواّلٰل  يٌث َمْوُضوٌع. هذا،َو َحدِ ، َفهُ ُكُتِب الِسِّ
 هن أصحابيكره العبد المتميز بي ـ4

 ؟بني أصحابه ره العبد املتميزكي اهلل : ما صحة حديث: إن4سؤال

ِض َطَلَبِة الِعْلِم: اِس َوَبعْ َدَرَج على أَْلِسَنِة َكِثيٍر ِمَن النَّ  لجواب:ا
 اَل أَْصَل َلُه. ِديُث  الحَ َذا  َلِكْن هَ َز َبْيَن أَْصَحاِبِه؛ وَ َيْكَرُه الَعْبَد الُمَتَمِيِّ اّلٰلَ    ِإنَّ 

ُه  َنْفَسُه أَنَّ ى الَعْبُد ، ِعْنَدَما َيرَ اا َيُكوُن َمْعَناُه َصِحيح ْن َقدَوَلكِ 
َقَع الَعْبُد في َذِلَك  ِقَبِل اآلَخِريَن، َفِإَذا وَ ِمْن  اا مْن َيُكوَن َمْخُدو َيْسَتِحقُّ أَ 
 يَن.َكِبِّرِ تَ المُ  تعالى ال يُِحبُّ  َواّلٰلُ الِكْبِر، َوَقَع في 

 وبناء على ذلك:
اِن  ِقِّ اِلْنَس َصِحيٌح في حَ  ِكْن َمْعَناهُ ا الَحِديُث اَل أَْصل لَُه، َولَ ذَ َفهَ 

َزةا على اآلَخِريَن،  يْ ِلَنْفِسِه مِ  الذي َيَرى لى اآلَخِريَن، الُمْسَتْكِبِر ع
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِهم. هذا،َوَيْسَتْعِلي ِبَها َعَليْ 

 سبحةال مذكرنعم ال ـ5

َم: ْحِبِه َوَسلََّعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اهلُل ىل َصلَّ: هل صحيح أنه قا5سؤال

 بحة؟ملذكر السنعم ا
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َن اْلـُمَهاِجَراِت  َكاَنْت مِ روى الترمذي َعْن يَُسْيَرَة وَ  لجواب:ا
َم:  َوَسلَّ ِه ْحبِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ َقاَلْت: َقاَل َلَنا 

نَّ  َفِإنَّهُ  َناِمِل،َن ِباْْلَ دْ يِس، َواْعقِ ، َوالتَّْقدِ ْسِبيِح، َوالتَّْهِليلِ لتَّ »َعَلْيُكنَّ ِبا
ْحَمَة«.َواَل َتغْ   َمْسُؤواَلٌت ُمْسَتْنَطَقاٌت،  ُفْلَن َفَتْنَسْيَن الرَّ

َقاَل:  ا نُهمَ عَ اّلٰلُ  ْبِن َعْمٍرو َرِضَي  اّللٰ  وروى الترمذي َعْن َعْبدِ 
ْعِقُد  َسلََّم يَ  َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َرأَْيُت َرُسوَل 

 ِدِه.لتَّْسِبيَح ِبيَ ا
 اْبُن ُقَداَمَة: ِبَيِميِنِه. اود َقاَل وفي ِرَواَيِة أَِبي د

ا  يهَ أَبِ  ِت َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص َعنْ وروى أبو داود َعْن َعاِئَشَة ِبنْ 
ِه  على آلِ ْيِه وَ لَ عَ اّلٰلُ  ىلَّ َص اّلٰلِ  َمَع َرُسولِ  نَُّه َدَخَل أَ  َعنُهَما،اّلٰلُ  َي َرِض 

ُح ِبِه. ـ َها َنَوىا أَْو حَ َن َيَديْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَلى اْمَرأٍَة َوَبيْ   َصىا تَُسبِِّ
 َضُل«. ْو أَفْ أَ   َذا،ِك ِمْن هَ َما ُهَو أَْيَسُر َعَليْ َفَقاَل: »أُْخِبُرِك بِ 

َماِء، َوُسبْ َعَدَد َما َخَلَق ِفي الاّلٰلِ  انَ حَ َفَقاَل: »ُسبْ  َعَدَد   اّللِٰ  َحانَ سَّ
  َما َخَلَق َبْيَن َذِلَك، َوُسْبَحانَ  دَ َعدَ  ّللِٰ ا َما َخَلَق ِفي اْْلَْرِض، َوُسْبَحانَ 

؛ َواَل  َذِلَك  ُل ِمثْ ّلٰلِ  اْلَحْمدُ َك؛ وَ َذلِ ُل أَْكَبُر ِمثْ  َواّلٰلُ َو َخاِلٌق؛ َعَدَد َما هُ اّلٰلِ 
َة ِإالَّ ْوَل َواَل حَ  ِمْثُل َذِلَك؛  اّلٰلُ  ِإَلَه ِإالَّ   ِمْثُل َذِلَك«.  ِباّللِٰ َواَل ُقوَّ

اّلٰلُ   ىَصلَّ اّلٰلِ  ِفيََّة َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسولُ ذي َعْن َص وروى الترم 
ُح بِ  ْرَبَعُة آاَلِف َنَواةٍ أَ   َم َوَبْيَن َيَديَّ َوَسلَّ   هِ ْحبِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص   َها. أَُسبِِّ

  ِبِه؟«. ا َسبَّْحِت ْحِت ِبَهِذِه، أاََل أَُعلُِِّمِك ِبأَْكَثَر ِممَّ بَّ َلَقْد َس َفَقاَل: »
 َفُقْلُت: َبَلى، َعلِِّْمِني.
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 َعَدَد َخْلِقِه«. اّلٰلِ  انَ َفَقاَل: »ُقوِلي: ُسْبحَ 
 إلى َعْقِد  ِبِه َوَسلََّم أَْرَشدَ ى آِلِه َوَصحْ علَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ى َصلَّ يُّ نَّبِ َفال

َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّللِٰ  َسِيُِّدَنا َرُسولُ  ِبيِح، َوَقد َعلََّل ِبالتَّْس َناِمل اْلَ 
ْقُدُهنَّ ِمْن  َكاَن عَ فَ  اٌت،َناِمَل َمْسُؤواَلٌت ُمْسَتْنَطقَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبأَنَّ اْلَ 

 .ْن َغْيِرِهنَّ الَحْيِثيَِّة أَْوَلى مِ ِه َهذِ 
،  َحَصىـ َوالَيُة َتُدلُّ على َجَواِز التَّْسِبيِح ِبالنََّوى انِ يُث الثَّ َواْلََحادِ 

ْبَحِة ِلَعَدِم الَفاِرِق َبْيَنهُ َومَ    اّلٰلُ  ْم، ِلَتْقِريِر النَِّبِيِّ َصلَّىا َشاَبَه َذِلَك َكالسُّ
؛  ْنَكاِرهِ َدِم إِ َك، َوعَ على َذلِ  ِه َوَسلََّم للَمْرأََتْينِ ْحبِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص 

 الَجَواَز.ُد إلى َما ُهَو أَْفَضُل اَل يَُناِفي ْرَشاَوالِ 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  ىَوَقد روى البيهقي َعْن أَِبي َصِفيََّة، َمْوَلى النَِّبِيِّ َصلَّ 

(  ٌط ِمْن ِجْلدٍ َضُع َلُه َنْطٌع )ِبَسايُولََّم أَنَُّه َكاَن ِه َوَس بِ َصحْ َوعلى آِلِه وَ 
، َفيُ ِفيِه حَ  َزْنِبيلٍ بِ َويُْؤَتى  ْرَفُع، َفِإَذا  ، ثمَّ يُ َسِبُِّح ِبِه إلى ِنْصِف النََّهارِ َصىا

 تَّى يُْمِسي. َفُيَسِبُِّح ِبِه حَ  َصلَّى اْلُوَلى أُِتَي ِبهِ 
ْهِد َعِن   فِ َرَج المام أَْحَمدُ ِر: أَخْ َطاوْ َوَجاَء في َنْيِل اْلَ  ي الزُّ

ْحمَ اِسِم ْبِن عَ اْلقَ  ي  ْرَداِء َنَوىا ِمَن الَعْجَوِة فِ ِبي الدَّ َكاَن ِْلَ  َقاَل: نِ ْبِد الرَّ
ُح َكاَن ِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة أَْخَرَجَها َكيٍس، فَ  . ِبِهنَّ َحتَّى يُْنفِ َواِحَدةا يَُسبِِّ  َدُهنَّ
اَن يَُسِبُِّح  َعنُه، أَنَُّه كَ اّلٰلُ  َرَة َرِضَي يْ ْعٍد َعْن أَِبي ُهرَ اْبُن َس َج ْخرَ َوأَ 

 وِع.ى الَمْجمُ ِبالنَّوَ 
ْبُن أَْحَمَد أَنَّ أََبا ُهَرْيَرَة   اّللِٰ  َعْبدُ  َوَجاَء في َفْيِض الَقِديَر: أَْخَرجَ 

 َح ِبِه. ِبِّ َيَناُم َحتَّى يَُس   ، َفَل ةٍ ْقدَ  َلُه َخْيٌط ِفيِه أَْلَفا عُ َكانَ  َعنهُ اّلٰلُ  َرِضَي 
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 وبناء على ذلك:
حِ اْلََحاِديِث  في َرديَ  َلمْ فَ  ْبَحُة. يَحِة: نِ  الصَّ  ْعَم الُمَذِكُِّر السُّ

ةا ِبالتَّْسِبيَحاِت بَ ِد اْلََناِمِل ِبالتَّ ُح ِِبَعقْ َوأََنا أَْنَص  ْعَد  ْسِبيِح، َوَخاصَّ
ا َمْن َكا َلِة، َوأَمَّ ِتْخَداِم  َفَل َماِنَع ِمَن اْس  ٍة،ِبأَْعَداٍد َكِبيرَ  ِذْكرٌ  هُ َن لَ الصَّ

ِه  لِ َوعلى آ َعَلْيهِ اّلٰلُ  لنَِّبيَّ َصلَّىِْلَنَّ ا ي َذِلَك،َحَرَج ف ْبَحِة، َواَل السُّ 
  َرةُ َصى؛ َوالُمِهمُّ ُهَو َكثْ ـ َوالحَ  لََّم أََقرَّ َمْن َكاَن يَُسِبُِّح ِبالنََّوى َوَصْحِبِه َوَس 

 تعالى أعلم.واّلٰل  يِح. هذا،بِ تعالى َوالتَّْس اّلٰلِ  ْكرِ ذِ 
 مال«كم باليأتين اء، فإنهنا النس»تزوجو ـ6

ء، اوجوا النسشريف: »تزـ: هل صحيح أنه جاء يف احلديث ال6سؤال

 ملال«؟فإنهن يأتينكم با

َعنَها َقاَلْت: َقاَل  اّلٰلُ  َي روى الحاكم َعْن َعاِئَشَة َرِض  لجواب:ا
ُجوا ا لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:ِه َوعيْ لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ َرسُ    اَء،لِنَِّس »َتَزوَّ

 ِل«. َفِإنَُّهنَّ َيْأِتيَنُكْم ِبالَما
ٱ﴿تعالى على الِنَِّكاِح الِغَنى، َفَقاَل تعالى: اّلٰلُ  َوَقد َوَعدَ 

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

:  نهُ عَ  ّلٰلُ ا . َوَيُقوُل اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي [32 :رونلا] ﴾ ٿٿٺٺٺ
 لِنَِّكاِح.اْلَتِمُسوا الِغَنى في ا
اّلٰلُ   َصلَّى ِبِيِّ النَّ ِن َعنُه، عَ اّلٰلُ  ُهَرْيَرَة َرِضَي  َعْن أَِبي وروى الحاكم

أَْن يُِعيَنُهم:  اّلٰلِ   َحقٌّ َعَلىَلَثةٌ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ثَ   َوعلىَعَلْيهِ 
، َوالُمَكاِتُب لنَّاِكُح يُِريُد أَْن َيْس َوا ،  ّللِٰ ا الُمَجاِهُد في َسِبيِل    ِريُد اْلََداَء«.  ُي َتِعفَّ
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 وبناء على ذلك:
اّلٰلُ   َذَكرَ  َمْعَناُه َصِحيٌح َكَمااِلَماُم الَحاِكُم، وَ ِديَث الحَ َر َفَقد َذكَ 

ِه  َوعلى آلِ َعَلْيِه اّلٰلُ  يِم، َوَذَكَر النَِّبيُّ َصلَّى ْرآِن الَعظِ لقُ في ا تعالى
ِحيَحةِ َحاِديِث لََّم في اْلَ َوَصْحِبِه َوَس   تعالى أعلم. واّلٰل  . هذا،الصَّ

ثُهُ َس  نَّهُ أَ  ظَنَْنُت معنى: » ـ7  «ُيَورِِّ

 اِرَجـاْلِب ُيوِصيِني ِجْبِريُل َزاَل َما»ديث الشريف: : جاء يف احل7سؤال

 اهلُل ىقوله َصلَّ «؟ فما هو املقصود منَسُيَورُِّثُه َأنَُّه َظَنْنُت َحتَّى

«؟ وهل املقصود أنه َسُيَورُِّثُه َأنَُّه: »َمَوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه

 ؟وةنبال ورثهسي

حِ ي فِ َجاَء  لجواب:ا   ا ُهمَ َعنْ اّلٰلُ  َرِضَي  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ ِن يَحيْ الصَّ
  َزاَل  َماِه َوَسلََّم: »ِه َوَصْحبِ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ  َقاَل  :اَل قَ 

ثُهُ   أَنَّهُ   َظَنْنُت  َحتَّى ،اْلَجارِ بِ   يُوِصيِني  يُل رِ ِجبْ   «.َسُيَورِِّ
َعنُه  اّلٰلُ  َرِضَي  رٍ ابِ جَ مام البخاري َعْن في اْلََدِب الُمْفَرِد لإل اءَ جَ وَ 

ِه َوَسلََّم  ِه َوَصْحبِ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى  ِيِّ بِ النَّ  إلى ٌل جُ رَ  اءَ جَ : َقاَل 
 الَعْوَن(. ُب ِمْنهُ  )َيْطلُ هِ ارِ جَ   ىلع  يهِ دِ عْ تَ ْس يَ 

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّى  يُّ بِ النَّ  َل بَ قْ أَ  ذْ إِ  ،امِ قَ المَ وَ  نِ كْ رُّ لا نَ يْ بَ  دٌ اعِ قَ  وَ هُ  ا نَ يْ بَ فَ 
  اٌب يَ ثِ  هِ يْ لَ عَ  لا جُ رَ  مٌ اوِ قَ مُ  وَ هُ وَ  ُل جُ الرَّ  آهُ رَ وَ ْحِبِه َوَسلََّم ِه َوَص َوعلى آلِ 

  ّلٰلُ ا ىَصلَّ  يُّ بِ النَّ  َل بَ قْ أَ فَ  ،زِ ائِ نَ الجَ  على  ونَ لُّ َص يُ  ُث يْ حَ  ،مِ اقَ المَ  دَ نْ عِ  اٌض يَ بَ 
  ، ّللِٰ ا وَل سُ رَ  ايَ  ي ِمِّ أُ وَ  َت نْ أَ  ي بِ أَ بِ : اَل قَ فَ ِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ 

 ؟ يٌض بِ  اٌب يَ ثِ  هِ يْ لَ عَ  َك مُ اوِ قَ مُ  َك عَ مَ   ُت يْ أَ رَ  الذي ُل جُ الرَّ  نِ مَ 
 . ؟«هُ تَ يْ أَ رَ   دْ قَ »أَ : اَل قَ 
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 .مْ عَ نَ : اَل قَ 
  ولُ سُ رَ ْيِه َوَسلََّم لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى  يُل رِ بْ جِ  كَ ا ذَ  ، اا ير ثِ كَ  اا ر يْ خَ  َت يْ أَ رَ » : اَل قَ 

 «.اا اث يرَ مِ   هُ لَ   ٌل اعِ جَ   هُ نَّ أَ   ُت نْ نَ ظَ   ى تَّ حَ   ، ارِ الجَ بِ   ي ينِ ِص و ُي   اَل زَ   ا مَ   ي، ِبِّ رَ 
الَمْقُصوَد ِمْن   أَنَّ اُح الَحِديِث بِ اُء َوالُعَلَماُء َوُشرَّ َر الُفقهَ كَ د ذَ َوقَ 

ثُهُ  أَنَّهُ َسلََّم: »َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ  هِ يْ لَ عَ  اّلٰلُ  َقْوِلِه َصلَّى  «. ُهَو  َسُيَورِِّ
ايَِة ي ِروَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم فاّلٰلُ  ْوِلِه َصلَّىٌح ِبقَ ُمَوضَّ 

 «.اا اثيرَ مِ  هُ لَ  لٌ اعِ جَ   هُ نَّ أَ  ُت نْ نَ َظ  ىتَّ حَ الُمْفَرِد: »المام البخاري في اْلََدِب 
 ك:ذلى علاء وبن

  أَنَّهُ َسلََّم: »ِبِه وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  ِه َصلَّىَفالَمْقُصوُد ِبَقْولِ 
ثُهُ  ِمَن   ْعَطى ِني ِبأَنَُّه َواِرٌث، ِبَحْيُث يُ ْأُمرُ «. َيْعِني: َظَنْنُت ِبأَنَُّه َسيَ َسُيَورِِّ

ْيَس  َمَع اْلََقاِرِب، َولَ  اهُ طَ عْ يُ  ْهمٌ لَواِرِثيَن، َفُيْفَرُض َلُه َس َكِة َمَع االتَّرِ 
ثُُه النُّبُ الَمْقُصوُد أَنَّهُ  َة. َسُيَوِرِّ  وَّ

ِريَف أَْوَصى ِبالَجاِر، َوَبيََّن أَنَّ ال ْرَع الشَّ َن َثَلَثٌة، جيَرا ِْلَنَّ الشَّ
  اّلٰلِ  وَل سُ رَ  نَّ أَ  ،هِ ِدِّ جَ  نْ عَ  ،يهِ بِ أَ  نْ عَ  ،ٍب يْ عَ شُ  نِ بْ  و رِ مْ عَ  نْ عَ روى البيهقي 

 مْ هُ نْ مِ فَ : ةٌ ثَ َل ثَ  انُ يرَ »الجِ  :اَل قَ ِبِه َوَسلََّم ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َصلَّى
  ا مَّ أَ فَ  ؛قٌّ حَ  هُ لَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ وَ  ، انِ قَّ حَ  هُ لَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ وَ  ،وٍق قُ حُ  ةُ ثَ َل ثَ  هُ لَ  نْ مَ 

  قُّ حَ وَ  ،ارِ الجَ  قُّ حَ  هُ لَ  يُب رِ قَ ال مُ لِ ْس المُ  ارُ الجَ فَ  :وٍق قُ حُ  ةُ ثَ َل ثَ  هُ لَ  الذي
  قُّ حَ  هُ لَ  مُ لِ ْس المُ  ارُ الجَ فَ  :انِ قَّ حَ  هُ لَ  الذي امَّ أَ وَ  ؛ةِ ابَ رَ القَ  قُّ حَ وَ  ،مِ َل ْس لِ ا

 هُ لَ  رُ افِ الكَ  ارُ الجَ فَ  :دٌ احِ وَ  قٌّ حَ  هُ لَ  الذي امَّ أَ وَ  ؛ مِ َل ْس الِ  قُّ حَ وَ  ،ارِ وَ الجِ 
 . «ارِ وَ الجِ  قُّ حَ 
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 ؟ انَ كِ سُ نُ  نْ مِ  مْ هُ مُ عِ طْ نُ  ،ّللِٰ ا  وَل سُ رَ  ايَ : انَ لْ قُ 
 . «ِك سُ النُّ  نَ مِ   اا ئيْ َش  ينَ كِ رِ شْ المُ  وامُ عِ طْ تُ  »ال: اَل قَ 
ِريِف الَحثُّ  اا ِإذ لى ُحْسِن التََّعاُمِل   عَفالَمْقُصوُد ِمَن الَحِديِث الشَّ

يُّ  اِدِّ مَ الُن َسالثََّلَثِة، َوَذِلَك ِمْن َحْيُث اِلحْ ا ِن ِبأَْصَناِفِهمُ َمَع الِجيَرا 
، وَ  َؤاِل. هذا، َلْيَس َكَما َوَرَد فيَوالَمْعَنِويُّ  لم.ى أعتعال واّللٰ  السُّ

 «ّلٰلُ ا أَْتَلَفهُ معنى: » ـ8

 ُيِريُد النَّاِس َأْمَواَل َذَخَأ َمْن: جاء يف احلديث الشريف: »8سؤال

ْحِبِه َصِه َوآِل علىَعَلْيِه َو اهلُل قوله َصلَّى «.هلُلا َفُهَأْتَل َفَهاالِإْت

 « هو خرب، أم دعاء؟هلُلا َفُهَلَأْت» َوَسلََّم:

  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ المام البخاري ِحيِح َجاَء في َص  لجواب:ا
  َمنْ » :َقاَل َوَسلََّم  ِلِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّى  ِبيِِّ نَّ ال  َعنِ  ،َعْنهُ اّلٰلُ 
  ِإْتَلَفَها يُِريدُ  أََخذَ  َوَمنْ  ،َعْنهُ اّلٰلُ  أَدَّى  أََداَءَها يدُ يُرِ  اِس نَّ لا َل أَْمَوا أََخذَ 
 «.ّلٰلُ ا هُ أَْتَلفَ 

 أَْتَلَفهُ َصْحِبِه َوَسلََّم: » وَ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َوَمْعَنى َقْوِلِه َصلَّى 
َك  ِمَن الَماِل، َوَذلِ  عُ ْنَتفِ  يَ َفَل تعالى ِمْن َيِدِه، اّلٰلُ  يُْذِهُبهُ  «: َيْعِني:ّلٰلُ ا

ْيُن َعَلْيِه، ِلُسوِء ِنيَِّتِه، وَ   َقُب ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة.َويَُعاَيْبَقى الدَّ
  أَنََّهاَعنَها، اّلٰلُ  َرِضَي  ةَ َعاِئشَ  َعنْ وروى المام أحمد والحاكم 

انُ  ْت َكانَ  ْينِ  َلِك  َما :َلَها ِقيَل فَ  ؛َتدَّ  ؟ َوِللدَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل  ِإنَّ  :ْت َقالَ فَ 

 َعزَّ اّلٰلِ  ِمنَ  َلهُ  انَ كَ  ِإالَّ  ،َدْيِنهِ  أََداءِ  ِفي  ِنيَّةٌ  َلهُ  َكاَنْت  َعْبدٍ  ِمنْ  َما» :اَل قَ 
 . اْلَعْونَ  َذِلَك  أَْلَتِمُس   َفأََنا«. نٌ َعوْ   َوَجلَّ 
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اّلٰلِ   ولُ سُ رَ  اَل قَ : اَل قَ  َعنهُ  اّلٰلُ  َرِضَي  ةَ امَ مَ أُ  يبِ أَ  نْ عَ م وروى الحاك
  هِ ِس فْ نَ  يفِ وَ  ،نٍ يْ دَ بِ  نَ ايَ دَ تَ  نْ »مَ : ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوعلى آ َلْيهِ عَ اّلٰلُ  َصلَّى

  نَ ايَ دَ تَ  نْ مَ وَ  ،اءَ َش  امَ بِ  هُ يمَ رِ غَ  ى َض رْ أَ وَ  ،هُ نْ عَ اّلٰلُ  زَ اوَ جَ تَ  ،اَت مَ  ثمَّ  ،هُ اؤُ فَ وَ 
  مَ وْ يَ  هُ نْ عَ  هِ يمِ رِ غَ لِ اّلٰلُ  صَّ تَ اقْ  ،اَت مَ  ثمَّ  ،هُ اؤُ فَ وَ  هِ ِس فْ نَ  يفِ  َس يْ لَ وَ  نٍ يْ دَ بِ 

 . «ةِ امَ يَ القِ 
 وبناء على ذلك:

« ُهَو  ّلٰلُ ا َفهُ أَْتلَ لََّم: »َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  اّلٰلُ  َفَقْولُُه َصلَّى
اءا َعَلْيِه،  ِه َوَسلََّم، َوَلْيَس ُدعَ لى آِلِه َوَصْحبِ ِه َوعَعَليْ  اّلٰلُ  َخَبٌر ِمْنُه َصلَّى 

ْنَيا، وَ ُع على الَمِديِن َصاِحِب الِنِّ ُف َيقَ َفاِلْتَل  ِيِّئَِة في الدُّ ا ِمْن  َهذَ يَِّة السَّ
ةِ  ْن َيَتَعاَطى َش  ِبالُمَشاهَ ِلَما َنَراهُ  َعَلَماِت ِصْدِق النُُّبوَّ ِمَن   اا ْيئَدِة، ِممَّ

ْن أَ ْلَ ا َذ أَْمَواَل  ْن أَخَ َوأََراَد أََداَءَها، َوِممَّ  َخَذ أَْمَواَل النَّاِس ْمَرْيِن، ِممَّ
ِل َوالثَّاِني؟ هذا،ةُ َلَفَها، َكْيَف َتُكوُن َنِتيجَ النَّاِس َوأََراَد ِإتْ  واّلٰل    اْلَوَّ

 تعالى أعلم.
 نسوة معلقات بثديهن ـ9

ن ة اإلسراء واملعراج، أليف، يف لشريث ال: هل ورد يف احلدي9سؤال

َم رأى نساء معلقات َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اهلُل النيب َصلَّى

 ؟بثديهن يف نار جهنم

  َي ِض رَ  اَمةَ مَ أُ  ي أَبِ  َعْن في الُمْعَجِم الَكِبيرِ  يُّ َذَكَر الطََّبَرانِ  لجواب: ا
:  َقاَل  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َلْيِه َوعلى آِلِه عَ اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّللِٰ  َرُسولِ  َعنْ  ،َعنهُ اّلٰلُ 
 .اْصَعدْ  :َفِقيَل  َوْعٍر، َجَبلٍ   ِإَلى  ِبي َفاْنطُِلَق  ،ُت أُِتي ِإذْ  َناِئمٌ  أََنا  َبْيَنا»

ُعودَ  أَْسَتِطيعُ  َلْسُت  نِِّيإِ : َفُقْلُت   .الصَّ
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ُلهُ  ا أَنَ : اَل قَ   .َلَك  َسأَُسهِِّ
  ِبأَْصَواٍت، أََنا  ذْ إِ  اْلَجَبِل، َسَواءِ  ِفي  ْنُت كُ  ا ِإذَ  َحتَّى  َفَصِعْدُت 

 ؟ اْلَْصَواُت  َهِذهِ  َما: َفُقْلُت 
 .َجَهنَّمَ   أَْصَواُت  َهِذهِ : ِقيَل 
  َوِئهِ ْس َوأَ  ،اا اْنِتَفاخ َشْيءٍ  أََشدِِّ  ْومٍ قَ بِ  َمَرْرُت  َحتَّى  ،ِبي اْنَطَلَق  ثُمَّ 
 َهُؤالِء؟  نْ مَ : ُقْلُت   اِحيِض،رَ مَ ـ الْ   يحُ رِ  ُهمْ ِريحُ  ،اا ِريح َوأَْنَتِنهِ  ،اا َمْنَظر

انُونَ  َهُؤالءِ : ِقيَل  َواِني  الزَّ  . َوالزَّ
،ِبَثْدِيهِ  ُمَعلََّقاٍت  ِنْسَوةٍ  َعَلى ِبي َمرَّ  َحتَّى ،ِبي اْنَطَلَق  ثُمَّ    َتْنَهُش  نَّ

 الِء؟ؤُ هَ   َمنْ :  ُقْلُت  اْلَحيَّاُت، ِبِهنَّ 
 «.نَّ أَْلَباَنهُ   نَّ َدهُ أَْوال ْعنَ َن َيمْ  اللََّواِتي َهُؤالءِ : َقالُوا

اّلٰلِ   ولُ سُ رَ  اَل قَ : اَل قَ  ِيِّ انِ رَ المقْ  دٍ عْ َس  نِ بْ  دِ اِش رَ ورواه البيهقي َعْن 
  الٍ جَ رِ بِ  ُت رْ رَ مَ  ي بِ  جَ رِ عُ  امَّ »لَ : ِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ  َصلَّى

 . رٍ انَ  نْ مِ  يَض ارِ قَ مَ بِ  مهُ ودُ لُ جُ  عُ طَّ قَ تُ 
 ؟ءِ اَل ؤُ هَ  نْ مَ : ُت لْ قُ فَ 
 .ةِ يَن للِزِّ  ونَ نُ يَّ زَ تَ يَ   الذين: اَل قَ 
 ،ةا يدَ دِ َش  اا اتوَ ْص أَ  يهِ فِ  ُت عْ مِ َس فَ  ،يحِ الِرِّ  نِ تِ نْ مُ  ٍبِّ جُ بِ  ُت رْ رَ مَ  ثمَّ 

 ؟ يُل رِ بْ جِ  ايَ  ءِ اَل ؤُ هَ  نْ مَ : ُت لْ قُ فَ 
 .نَّ هُ لَ  لُّ حِ يَ   اَل  امَ  نَ لْ عَ فْ يَ وَ  ،ةِ ينَ للِزِّ  نَّ يَّ زَ تَ يَ  نَّ كُ  اءٌ َس نِ : اَل قَ فَ 
  ءِ اَل ؤُ هَ  نْ مَ : ُت لْ قُ فَ  ،نَّ هِ يِ دْ ثَ بِ  ينَ قِ لَّ عَ مُ  الٍ جَ رِ وَ  اءٍ َس نِ  على ُت رْ رَ مَ  ثمَّ 

 ؟ يُل رِ بْ جِ  ايَ 
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ٿ﴿ :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ اّلٰلِ  لُ وْ قَ   َك لِ ذَ وَ  ،اُت ازَ مَّ النَّ  اُت ازَ مَّ الغَ  ءِ اَل ؤُ هَ : اَل قَ 
 «. [1 :ةز مهلا] ﴾ ٿٿٿ

ُروَن َهِذهِ َر المُ كَ َوذَ  ِهَي أََحاِديُث  اِديَث في ُكُتِبِهم، وَ اْلَحَ  َفِسِّ
لتَّْرِهيِب، ِبُشُروٍط ا في التَّْرِغيِب َوايَراِدهَ َج في إِ َضِعيَفٌة، َواَل َحرَ 

 الَحِديِث.ِعْنَد أَْهِل َمْعُلوَمٍة 
 وبناء على ذلك:

ِمْنَها َما  ا، وَ ا َما َكاَن ُرْؤيَ ِمْنهَ  ،ِقيُّ اِنيُّ َوالَبْيهَ َبرَ َرُه الطَّ َفالَحِديُث َذكَ 
َفٌة، اَل َحَرَج ِمْن  ُث َضِعيأََحاِدي َة اِلْسَراِء َوالِمْعَراِج، َوِهَي َكاَن َلْيلَ 

 تعالى أعلم.واّلٰل   . هذا،َوالتَّْرِهيِب ِذْكِرَها في َمَقاِم التَّْرِغيِب 
 «ّلٰلُ »أَْعَذَر ا ـ10

ِه َوَسلََّم: ْحِبَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اهلُل : ما معنى قوله َصلَّى10الؤس

وقوله  ِستِّنَي َسَنًة«.لََّغُه تَّى َبِإَلى اْمِرٍئ َأخََّر َأَجَلُه، َح اهلُل »َأْعَذَر

 ْبٍدِإَلى َع اهلُل َم: »َلَقْد َأْعَذَرَوَسلَّ  َوَصْحِبِهَعَلْيِه َوعلى آِلِه اهلُل َصلَّى

ِإَلْيِه، َلَقْد  اهلُل ْد َأْعَذَرَقَل َأْو َسْبِعنَي َسَنًة، تِّنَي ِسَلَغَياُه َحتَّى َبَأْح

 ِإَلْيِه«؟ اهلُل َأْعَذَر

ُل رواه المام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  ِدي الحَ  :وابلجا ُث اْلَوَّ
َة  ِبي ُهَرْيرَ  أَ َعنْ  ، َوالَحِديُث الثَّاِني رواه المام أحمدنهُ عَ اّلٰلُ  َرِضَي 
 َعنُه.اّلٰلُ  َي َرِض 

  اّلٰلُ  رَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَْعذَ اّلٰلُ  ى َصلَّ ْوِلهِ َوَمْعَنى قَ 
يَن َسنَ  َر أََجَلُه، َحتَّى َبلََّغُه ِستِِّ « أَْي: أَ ِإَلى اْمِرٍئ أَخَّ   ُه، َفَلْم يُْبِق َزاَل ُعْذرَ ةا

َة َوَلْم َيْعَتذِ ِذِه ا هَ َلهُ َحْيُث أَْمهَ  ، اا ارَلُه اْعِتذَ   ْر.لُمدَّ
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: َسلَّمَ ْحِبِه وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َكَذِلَك َمْعَنى َقْوِلِه َصلَّىوَ 
، َلَقْد ِعييَن أَْو َسبْ َبَلَغ ِستِِّ  ِإَلى َعْبٍد أَْحَياُه َحتَّىاّلٰلُ  أَْعَذرَ  »َلَقدْ  َن َسَنةا
الُعْذَر، َوَلْم يُْبِق َلُه   أََزاَل ِني: ِإَلْيِه« َيعْ اّلٰلُ  أَْعَذرَ ْد َلقَ ِإَلْيِه،  اّلٰلُ  أَْعَذرَ 
 َجِل َلَفَعْلُت َما أُِمْرُت ِبِه. في اْلَ َلو ُمدَّ ؛ َكأَْن َيُقوَل: اا اْعِتَذار

ُك بِ  اا ِد َسَبببْ للعَ اّلٰلُ   كِ َيْعِني: َلْم َيْترُ   ِه.في االْعِتَذاِر َيَتَمسَّ
 لك:وبناء على ذ

«  ّلٰلُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَْعَذَر ا ى َوعلَعَلْيهِ اّلٰلُ  لُُه َصلَّىوْ َفقَ 
ِإَلى   اّلٰلُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلَقْد أَْعَذرَ اّلٰلُ  َوَقْولُُه َصلَّى

َمدَّ ْعَذاَر َبْعَدُه، َفأَ  اَل إِ ْيُث ، حَ ْعَذارِ الِ  َيةَ « َيْعِني: أَْعَذَر ِإَلْيِه َغا أَْحَياهُ َعْبدٍ 
ِتِّيَن َوَلْم َيُتْب َوَلْم َيْعَتذِ ِرِه َحتَّ في ُعمُ  اّلٰلِ   لُْطِف  َذا ِمنْ ْر، َوهَ ى َبَلَغ الِسِّ

ةا بَ تعالى ِبِعَباِدِه، َحْيُث أَْعَذَر ِإَليْ    اِقْبُهم إال َبْعدَ َلْم يُعَ ْعَد أُْخَرى، وَ ِهم َمرَّ
 . ُججِ ِة الحُ َقامَ إِ 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:   اّلٰلُ  الَهْمَزُة في َقْوِلِه َصلَّىفَ 
لْ ِه« ليْ ِإلَ اّلٰلُ  »أَْعَذرَ    ِب، أَْي: أََزاَل ُعْذَرُه، أَو َلْم َيْبَق ِفيِه َمْوِضعٌ لسَّ

َة. هذا،ْعَد ِإْمَهالِ للْعِتَذاِر بَ   . تعالى أعلم ّللٰ وا ِه َهِذِه الُمدَّ
 بضةالروي طقين ـ11

 ِتي َعَلى النَّاِس َسَنَواٌتَيْأيف: »َسث الشر: هل ورد يف احلدي11سؤال

ُيَكذَُّب ِفيَها الصَّاِدُق«؟ وما معنى اِذُب، َوا اْلَكَخدَّاَعاُت، ُيَصدَُّق ِفيَه

 احلديث؟

  ه َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي حاكم وابن ماجروى المام ال  لجواب:ا
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ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  لَ عَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ َل َرسُ َقاَل: َعنُه َقا ّلٰلُ ا
ا َسنََواٌت »َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس  ُب   َخدَّ ُق ِفيَها اْلَكاِذُب، َويَُكذَّ َعاُت، يَُصدَّ

ُن فِ  يُْؤَتَمنُ اِدُق، وَ لصَّ ا اِفيهَ  َها  ُق ِفيْنطِ َويَ َها اْْلَِميُن، يِفيَها اْلَخاِئُن، َويَُخوَّ
َوْيِبَضُة«.  الرُّ

َوْيِبَضُة؟  َوَمايَل:  قِ   الرُّ
ُجُل التَّاِفُه ِفي أَْمِر اْلعَ  ِة«َقاَل: »الرَّ  . امَّ

ي َعَلى  َم: »َسَيْأتِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َقْولُُه َصلَّى
اَعاُت«. أَ اِس َسَنَواالنَّ  ْيُع، َفذَ َطُر، وَ لمَ ا ا: َيْكثُُر ِفيهَ ْي ٌت َخدَّ ِلَك َيِقلُّ الرَّ

 ْخِلُف.ُهْم في الَخْصِب ِبالَمَطِر، ثمَّ تُ عُ َها تُْطمِ َها، ِْلَنَّ ِخَداعُ 
ا َقْولُُه َصلَّى  َوْيِبَضةُ َسلََّم: »الَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  أَمَّ «.  رُّ

َرُه َصلَّىـ د فَ َفقَ  جُ ِه: »اِبِه َوَسلََّم ِبَقْولِ َوَصحْ  هِ ى آلِ َعَلْيِه َوعل اّلٰلُ  سَّ ُل  لرَّ
َوْيِبَضُة َتْص التَّافِ  ِة«. َوالرُّ اِبَض ِغيُر الُه ِفي أَْمِر اْلَعامَّ ِة، َوُهَو الَعاِجُز الذي رَّ

َها؛ َوالتَّاِفُه: ُهَو الَخِسيُس ْن َطَلبِ ، َوَقَعَد عَ ْن َمَعاِلي اْلُُمورِ َرَبَض عَ 
 َحِقيُر. ال

 لك:لى ذوبناء ع
ْنُه اِلَماُم  ن ماجه؛ َوَقاَل عَ كم وابالَحا َفالَحِديُث َرَواُه اِلَمامُ 

 ِد.الَحاِكُم: َصِحيُح اِلْسَنا
ُل الَمقَ َو مِ َوهُ  اَعِة، َحْيُث َتَتَبدَّ اِييُس  ْن َعَلَماِت ِقَياِم السَّ

اَعٌة اَل َخْيَر فِ َواِزيُن، َسنَ َوالمَ  بُن ُمكَ ُكو َي اِدُق َها، َوالصَّ يَواٌت َخدَّ ،  اا ذَّ
ِة التَّاِفُه ِمَن النَّ ، َويَ اا ق ُمَصدَّ ُكوُن َوالَكاِذُب يَ  اِس، َتَكلَُّم في َشْأِن اْلُمَّ
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ُد ااّلٰلِ  ْزَن َلُه في َشْرعِ ذي اَل وَ ال . ِر أَْهِلهِ ْلَْمُر إلى َغيْ تعالى، ِبَحْيُث يَُوسَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 ّللٰ كتاب ا آية مننسيان  ـ12

أعمال أميت، عليَِّ عرضت  : هل صحيح هذا احلديث الشريف:12السؤ

 ؟آية فنسيها اهلل َأَر عماًل َأقبح من رجٍل آتاهفلم 

اّلٰلُ   روى الترمذي وأبو داود َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي  :لجوابا
لََّم:  ِه َوَس بِ َصحْ وَ  على آِلهِ ْيِه وَ لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َقاَل َرُسولُ َعنُه َقاَل: 

تِ  أُُجورُ »ُعِرَضْت َعَليَّ  ى اْلَقَذاُة )ِهَي ِمْن تَُراٍب أَْو ِتْبٍن أَْو  ي، َحتَّ  أُمَّ
ُجُل ِمَن اْلـَمْسِجِد، َوعُ ْخِرُجهَ َسٍخ( يُ وَ  ِتي، ِرَضْت َعَليَّ ُذنُوا الرَّ َفَلْم  ُب أُمَّ

  . َوُهوَ ِسَيَها«ِتَيَها َرُجٌل ثُمَّ نَ ٍة أُوآيَ  أَوْ اْلُقْرآِن  ٍة ِمَن أَْعَظَم ِمْن ُسورَ   اا أََر َذْنب
  َضِعيٌف. َحِديثٌ 

 وبناء على ذلك:
ؤَ  َرَد فيَفالَحِديُث َلْيَس َكَما وَ  َكَما َوَرَد في الَجَواِب،  اِل، َبْل السُّ

 يٌف.َوُهَو َحِديٌث َضعِ 
ِئِر،  الَكَباَن  مِ َس َكِبيَرةا ُه، َليْ آِن الَكِريِم، أَو آَياٍت ِمنْ ُن الُقرْ َوِنْسَيا 
اِك ْبِن ُمَزاِحٍم أَنَُّه قَ َد ِعنْ َما َورَ َبٌة، لِ َوَلِكنَُّه ُمِصي  حَّ اَل:  َد البيهقي َعِن الضَّ

تعالى اّلٰلَ  ِدثُُه، ِْلَنَّ ُه إال ِبَذْنٍب يُحْ َحٍد َتَعلََّم الُقْرآَن ثمَّ َنِسيَ ا ِمْن أَ مَ 
.  [30 :ىر وشلا ] ﴾ىئمئحئجئییی﴿ َيُقوُل: 

 اِئِب. ِمْن أَْعَظِم الَمَص  نَّ ِنْسَياَن الُقْرآنَ َوإِ 
َد ِحْفَظهُ َض ُسَوِرِه أَْن َي ْرآَن الَكِريَم، أَو َبعْ َفَعَلى َمْن َحِفَظ القُ  ،  َتَعهَّ
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َفُه في نَ اّلٰلَ  ِْلَنَّ    ْيَف ، كَ اا ِظيمعَ  اا فْفِسِه َوَقْوِمِه َشرَ تعالى َرَفَع ُرْتَبَتُه، َوَشرَّ
  ْبنِ اّلٰلِ  لحاكم َعْن َعْبدِ لَحِديِث الذي رواه ا ِلَك، َوَقد َوَرَد في ا َيُكوُن ذَ  اَل 
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ   َرُسوَل ، أَنَّ َعنُهَمااّلٰلُ   ْبِن الَعاِص َرِضَي  ْمِروعَ 

 َة َبْيَن َجْنَبْيِه، َج النَُّبوَّ ْدرَ ْستَ ْد ا َن َفقَ ْرآ القُ َقاَل: »َمْن َقَرأَ  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
َمَع َصاِحِب الُقْرآِن أَْن َيِحدَّ )َيْغَضَب( َيْنَبِغي لِ  يُوَحى ِإَلْيِه، اَل َغْيَر أَنَُّه اَل 

، َواَل َيْجهَ  َمنْ   تعالى«.  ّللٰ َوِفي َجْوِفِه َكَلُم ا َل َمَع َمْن َجِهَل،َحدَّ
ِتِه.  اّللِٰ   أَْهلِ ِمنْ  ُهوَ ِه: اُل ِفيقَ ْن يُ َوَصاَر ِممَّ   َوَخاصَّ

ا ِإَذا َكاَن الِنِّ  لَبَشِريَِّة، َفَل ِإْثَم َعَلْيِه  ِبيَعِة اْسَياُن ِبَسَبِب الطَّ أَمَّ
 َك. يَُلُم على َذلِ َفاِق، َواَل ِباالِتِّ 

ا َمْن أَْعَرَض َعْن ِتَلَوِتِه َوَتْثبِ    هذا، ِه.ُق بِ ِليا اَل يَ ذَ َفهَ  يِتِه َبْعَد ِحْفِظهِ أَمَّ
 تعالى أعلم. واّللٰ 

 ترويع المسلم ـ13

 سلم، وما معناه؟يث ترويع امل: ما صحة حد13سؤال

اُر َوالطََّبَراِنيُّ َعْن عَ  اب:لجوا اّلٰلُ   اِمِر ْبِن َرِبيَعَة َرِضَي روى الَبزَّ
  َرُسولِ ِكَر َذِلَك لِ ؛ َفذُ َزحُ َيمْ  َفَغيََّبَها، َوُهوَ  أََخَذ َنْعَل َرُجلٍ  َعنُه، أَنَّ َرُجلا 

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم.َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى ّللِٰ ا
ُعوا َم: »اَل  َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  لَّىنَِّبيُّ َص َفَقاَل ال تَُرِوِّ

 ِعيٌف.يٌث َض َحدِ َو  ظُْلٌم َعِظيٌم«. َوهُ  مِ الُمْسِلَم، َفِإنَّ َرْوَعَة الُمْسلِ 
ُعوا  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  ى ُه َصلَّ َقْولُ  لََّم: »اَل تَُرِوِّ
ٌة إلى أَنَُّه  َشارَ يِه إِ ُه ظُْلٌم َعِظيٌم، َوفِ َم« أَي: اَل تُْفِزُعوُه، َفِإنَّ َتْرِويعَ الُمْسلِ 

 َكِبيَرٌة ِمَن الَكَباِئِر. 
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لََّم: »َمْن  ِه َوَصْحِبِه َوَس لِ َوعلى آ َعَلْيهِ  اّلٰلُ  ىَصلَّ ُه يَُؤِكُد َذِلَك َقْولُ وَ 
َنُه ِمْن أَْفَزاعِ اّلٰلِ  ىَن َعلَ ِبَغْيِر َحقٍِّ َكا اا ِمنأََخاَف ُمؤْ   َيْوِم اْلِقَياَمِة«  أَْن ال يَُؤمِِّ

 ا. ُهمَ َعن اّلٰلُ  َر َرِضَي ُعمَ بن اّلٰلِ   لطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر َعْن َعْبدِ رواه ا
»َمْن َنَظَر إلى  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: اّلٰلُ  لُُه َصلَّىوْ َوقَ 

ْبِن  اّلٰلِ  دِ لبيهقي َعْن َعبْ اَمِة« رواه اَيْوَم الِقيَ اّلٰلُ   تُِخيُفُه أََخاَفهُ أَِخيِه َنْظَرةا 
 َعنُهَما.اّلٰلُ  َعْمٍرو َرِضَي 

ْحمَ  اْبدِ المام أحمد َعْن عَ  وىور َثَنا  َلْيَلى  ِن ْبِن أَِبي لرَّ َقاَل: َحدَّ
َوَسلََّم أَنَُّهْم  ِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  اُب َرُسولِ أَْصحَ 
َوَسلََّم َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َيِسيُروَن َمَع َرُسولِ  َكانُوا

 ا. ٍل َمَعُه َفأََخَذهَ  َبْعُضُهْم ِإَلى َنبْ اْنَطَلَق ٌل ِمْنُهْم، فَ َم َرجُ َنا، فَ ِفي َمِسيرٍ 
ُجُل  ا اْسَتْيَقَظ الرَّ   َفِزَع، َفَضِحَك اْلَقْوُم. َفَلمَّ

 ؟«.يُْضِحُكُكمْ  َفَقاَل: »َما
 نَّا أََخْذَنا َنْبَل َهَذا َفَفِزَع.، ِإالَّ أَ َفَقالُوا: اَل 

َم: »اَل   َوَصْحِبِه َوَسلَّ على آِلهِ َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ى لَّ َص  اّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 
َع ُمْس َيِحلُّ ِلُمْس   «.اا ِلمِلٍم أَْن يَُروِِّ

َلِح، َفَيُقولُ  ا التَّْرِويُع ِبالِسِّ ْحِبِه  لى آِلِه َوَص َعَلْيِه َوع اّلٰلُ   َصلَّىأَمَّ
لَّ ِري َلعَ ُه اَل َيدْ نَّ ِح، َفإِ َل لسِِّ ْم َعَلى أَِخيِه ِباَوَسلََّم: »اَل يُِشيُر أََحُدكُ 

ْيَطاَن َيْنزِ  رواه الشيخان َعْن   النَّاِر« ُع ِفي ُحْفَرٍة ِمنَ ُع ِفي َيِدِه، َفَيقَ الشَّ
 َعنُه.  ّلٰلُ ا أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َقاَل أَبُو  َعنُه َقاَل: اّلٰلُ  َرْيَرَة َرِضَي م َعْن أَِبي هُ وروى المام مسل
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أَِخيِه   َم: »َمْن أََشاَر ِإَلى  َوَصْحِبِه َوَسلَّ على آِلهِ َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ى لَّ ِم َص ْلَقاِس ا
ِه«.  َخاُه ِْلَِبيهِ ِإْن َكاَن أَ ـَمَلِئَكَة َتْلَعنُُه َحتَّى َيَدَعُه، وَ ِإنَّ الْ ِبَحِديَدٍة، فَ   َوأُمِِّ

 وبناء على ذلك:
َحٍقِّ   ِلِم ِبَغْيرِ ْس ُع المُ ِويَترْ ْعَناُه َصِحيٌح، وَ َفالَحِديُث َضِعيٌف، َومَ 

 أعلم.لى تعاواّلٰل   ِر. هذا،ِبيَرٌة ِمَن الَكَبائِ كَ 
 َن َمْريََم«ْطَرِت النََّصاَرى ابْ »الَ تُْطُروِني َكَما أَ  ـ14

ى النََّصاَر ُروِني َكَما َأْطَرِترح احلديث الشريف: »اَل ُتْطا ش: م14سؤال

 ؟اْبَن َمْرَيَم«

َقاَل:   هُ َعنْ  اّلٰلُ  َمَر َرِضَي عُ  نْ عَ ري لبخاروى المام ا لجواب:ا
ِه َوَسلََّم َيُقوُل: »الَ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ  اّلٰلُ  َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى

  دُ وا: َعبْ ْرَيَم، َفِإنََّما أََنا َعْبُدُه، َفُقولُ َصاَرى اْبَن مَ أَْطَرِت النَّ  ْطُروِني َكَماتُ 
 «.َوَرُسولُهُ اّلٰلِ 

ِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  لنَِّبِيِّ َصلَّىَمْدُح اَناُه: اَل َيُجوُز عْ َومَ 
َفاِت، كَ ْيَس فِ  اِلْطَراِء، َوَذِلَك ِبَوْصِفِه ِبَما لَ لََّم إلى َحِدِّ َوَس  َما  يِه ِمَن الِصِّ

لى أَنَُّه   إوهُ بُ َس َفنَ  َما َلْم َيُكْن ِفيِه،َرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم بِ َوَصَفِت النََّصا
أا َفْوَق  ْقَتِضي أَنَّ َمْن َرَفَع اْمرَ ، َفَكَفُروا ِبَذِلَك َوَضلُّوا، َوَهَذا يَ ّللِٰ  ااْبنُ 

ِه، َوَتَجاَوَز ِمْقَداَرُه  ٌم، ِْلَنَّ َذِلَك َلو َجاَز في  آثِ  ِبَما َلْيَس ِفيِه َفُمْعَتدٍ َحِدِّ
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّلٰلِ  ا َرُسولُ نَ دُ ِيِّ َس  ِلَك أَْوَلى الَخْلِق ِبذَ  أََحٍد َلَكانَ 

 َسلََّم.آِلِه َوَصْحِبِه وَ 
 وبناء على ذلك:

ِلِه  َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  لَّىالُعَلَماُء على َمْدِح النَِّبِيِّ َص َدأََب َفَقْد 
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  اّلٰلُ  هُ ِه، َوَما َخصَّ تِ َل زِ َمنْ  وَ  َرِبِِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَسلََّم ِبَعِظيِم َقْدِرِه ِعْندَ َوَصْحِبِه 
اَرْيِن ِمْن َكَراَمتِ   ِه. تعالى ِبِه في الدَّ

َسلََّم أَْكَرُم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  ىَواَل ِخَلَف أَنَُّه َصلَّ 
ُهْم  َل عْ أَ وَ  الى،تعاّلٰلِ  َلةا ِعْندَ  َوَلِد آَدَم، َوأَْفَضُل النَّاِس َمْنزِ َوَسِيِّدُ َبَشِر، ـ ال

 ى.، َوأَْقَربُُهم ُزْلفَ َجةا َدرَ وَ  اا َقْدر
يِه، َكَما َفَعَلِت النََّصاَرى  ِبَما َلْيَس فِ وُز أَْن يُوَصَف َوَلِكْن اَل َيجُ 

 ى أعلم.التعواّلٰل   ْرَيَم. هذا،ِن مَ ِبِعيَسى ابْ 
  ِبِخَماٍر«َصَلَة َحاِئٍض ِإالَّ اّلٰلُ  »اَل يَْقَبُل  ـ15

 َماٍر«؟ خِبَة َحاِئٍض ِإالالَص اهلُل  َيْقَبُلالحديث: »حة ما ص: 15سؤال

َعنَها، َعِن النَِّبيِِّ   اّلٰلُ   َعاِئَشَة َرِضَي َداود َعنْ  روى أَبُو لجواب:ا
َصَلَة   اّلٰلُ  : »اَل َيْقَبُل ِه َوَسلََّم أَنَُّه، َقاَل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ  اّلٰلُ  َصلَّى
 َماٍر«. خِ  بِ الَّ ٍض إِ َحائِ 

َل  الُفَقَهاُء علىَوَقد اتََّفَق  ِة الصَّ ِة َسْتُر الَعْوَرِة،  أَنَّ ِمْن ُشُروِط ِصحَّ
ى  ِجُب عل، َفيَ َلِة َشْعُر الَمْرأَةِ لَعْوَرِة التي يُْشَتَرُط َسْتُرَها في الصَّ َوِمَن ا

ِة الَباِلَغِة أَْن تُ  َر َرْأَسهَ الَمْرأَِة الُحرَّ َل ال  ا في َخِمِّ َماٍر  ، أَْي: تَُغِطِّيِه ِبخِ ةِ صَّ
؛ َفِإْن َلْم َتْفَعْل كَ َكِثيٍف اَل َيِش   اَنْت َصَلتَُها َباِطَلةا فُّ

 على ذلك:اء وبن
ُد  مقُصوَوالَ  ،َوُهَو َحِديٌث َصِحيحٌ َفالَحِديُث َرَواُه أَبُو داود، 

المرأة  ن ْل  ،يِض الحَ نَّ النِِّساِء بِ ِبَصلِة اَلحاِئِض أي الَِّتي َدَخَلْت ِس 
 تعالى أعلم.واّلٰل   أثناء الحيض. هذا، ة يحرم عليها الصل
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لِسلِ  ِبِهْم ِفيَتْأتُوَن » ـ16  « السَّ

وَن ِبِهْم ِفي السَّالِسِل عنى حديث: َخْيَر النَّاِس ِللنَّاِس َتْأُتا م: م16سؤال

 ِم؟ي َأْعَناِقِهْم، َحتَّى َيْدُخُلوا ِفي اإِلْسالِف

يِحِه َعْن  حِ اه المام البخاري في َص يُث رودِ حَ ا الَهذَ  لجواب:ا
ٺٺٺٺ﴿ ْوِلِه تعالى: في قَ  َعْنهُ اّلٰلُ  ْيَرَة َرِضَي أَِبي ُهرَ 
ْأتُوَن ِبِهْم ِفي  نَّاِس، تَ َقاَل: َخْيَر النَّاِس ِلل . [110 :نارمع لآ] ﴾ٿ

َلِسِل ِفي   َلِم.ي اِلْس فِ  والُ أَْعَناِقِهْم، َحتَّى َيْدخُ السَّ
َتى ِبِهْم إلى ِبَلِد اِلْسَلِم َوُهْم   يُؤْ الذينَ نَّ اْلَُساَرى َناُه: أَ عْ َومَ 

َلِسِل، َيُمنُّ َقيَُّدوَن بِ مُ  ِم،  ي اِلْسَل تعالى َعَلْيِهْم ِبُدُخوِلِهْم فاّلٰلُ  السَّ
 َفَيْدُخُلوَن الَجنََّة.

  ا َيْعَلُموَن أَنَّهُ َبْعَدمَ  اا رَواْخِتَيا اِعَيةا وَ طَ  مِ َوَيُكوُن ُدُخولُُهْم في اِلْسَل 
، َفَما َحَصَل َلُهْم ِمَن اْلَْسِر َبعْ    اا ْم للُمْسِلِميَن َكاَن َسَببَد ِقَتاِلهِ الَحقُّ

ىې﴿تعالى: اّلٰلِ  ْيِهْم َقْولُ َيْنَطِبُق َعلَ اَلِء َهؤُ ، وَ ِلَتْحِقيِق الَخْيِر َلُهمْ 
 اّللِٰ  . َوَقْولُ [19 :ءا سنلا] ﴾ وئوئەئەئائائى
  ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگکک﴿تعالى: 

 .[34 :تلصف]
 ناء على ذلك:بو

َكاَن يَُقاِتُل   َر الذيافِ الكَ َناُه ِبأَنَّ الَعْبَد ِحيٌح، َوَمعْ َفالَحِديُث َص 
َلِسِل، َيَرى ُحْسَن ُمَعاِعْنَدَما َيَقعُ يَن ِلمِ الُمْس  َمَلِة  في اْلَْسِر، َويَُقاُد ِبالسَّ

  َكَما َوَقعَ  ْدُخُل ِفيِه،إِلْسَلِم َفيَ ُه لُح َصْدرُ ْسَراُهْم، َفـَيْنَشرِ الُمْسِلميَن ِْلَ 
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ِه  َصْحبِ ِه وَ آلِ  َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  اِة َسِيِِّدَنا َرُسولِ َهَذا في َحيَ 
وَرُهْم  ِهْم َفَشَرَح ُصدُ َعَليْ تعالى اّلٰلُ  َوَسلََّم، ِْلَنَّ الَكِثيَر ِمَن اْلَْسَرى َمنَّ 

 يَماَن. إلى ُقُلوِبِهُم الِ ِم، َوَحبََّب  لإِلْسَل 
خُ  َجاَء ِلُيْكِرهَ  َفاِلْسَلُم َما اَل تعالى: يِه، قَ فِ  ولِ النَّاَس على الدُّ

ڤڤڤٹٹٹ﴿َل تعالى: . َوَقا[256 :ةر قبلا ] ﴾مئحئجئی﴿
 .[99يونس: ] ﴾ ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ

وَن َمَع أَنَُّهْم  ْسِلمُ مُ الُم  َيْقُتْلهُ ْلَْسِر، َوَلمْ َوَقُعوا في ا َهُؤاَلءِ َوَلِكْن 
  ىَصلَّ  اّلٰلِ  ُمَعاَمَلَتُهْم، َوَذِلَك ِبَتْوِجيِه َسِيِِّدَنا َرُسولِ أَْحَسنُوا اِتُلوَن، وَ ُمقَ 

اِس إلى   ِبَدْعَوِة النَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم الذي أََمرَ اّلٰلُ 
  الُمْسِلِمينَ ْن ِخَلِل ُمَعاَمَلِة َم مِ َل ْس الِ َفَعِشُقوا  َلِق، اْلَخْ َلِم بِ اِلْس 

اِتُلوَن، ُهْم ُمقَ ِر ِْلَنَّ َدَخُلوا اِلْسَلَم؛ َفَكاَنِت الَبَداَيُة َسَلِسَل اْلَْس َلُهم، فَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ا،إِلْسَلِم. هذُصُدوِرِهْم ل  َوَصاَرِت الِنَِّهاَيُة َشْرحَ 

 حديث: أحبوا العرب  ـ17

 وا العرب لثالث«؟ث: »أحبيحدصحة : ما 17سؤال

َعْنُهَما َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ   َرِضَي   َعِن اْبِن َعبَّاٍس   روى الحاكم :لجوابا
  اْلَعَرَب  أَِحبُّوا»: َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّلٰلِ  َرُسولُ 

« َوُهَو  ْهِل اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ َم أَ َل كَ وَ  ،َواْلُقْرآَن َعَرِبيٌّ  ،َرِبيٌّ : ِْلَنِِّي عَ َلٍث ِلثَ 
اا؛ َوِمْنُهْم َمن َقاَل ِبأَنَُّه َحِديٌث َمْوُضوِديٌث َضعِ حَ   ٌع.يٌف ِجدَّ

:  َقاَل  َعنهُ  اّلٰلُ  َرِضَي  َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ  َراِنيُّ في اْلَْوَسطِ لطَّبَ وروى ا
،ا َعرَ »أَنَ ْحِبِه َوَسلََّم: ِه َوَص آلِ على َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ   َرُسولُ َقاَل   ِبيٌّ
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« َواْلقُ  ، َوِلَساُن أَْهِل اْلَجنَِّة َعَرِبيٌّ  يٌث َضِعيٌف. َحدِ َك  َكَذلِ   َوُهوَ   ْرآُن َعَرِبيٌّ
ِبِيِّ  ، َعِن النَّ ْنُهَماعَ اّلٰلُ  ِضَي ْبِن ُعَمَر رَ اّلٰلِ  َعْن َعْبدِ وروى الحاكم 

ْلَعَرَب  َحبَّ اَفَمْن أَ » :َقاَل َصْحِبِه َوَسلََّم ِلِه وَ آى َوعلَعَلْيِه اّلٰلُ  ىَصلَّ 
ُهْم، َوَمْن أَْبَغَض اْلَعَرَب َفبِ  « َوُهَو َكَذِلَك  ْبَغَضُهمْ ُبْغِضي أَ َفِبُحبِِّي أََحبَّ

 َحِديٌث َضِعيٌف. 
 وبناء على ذلك:

ى  نَ لَمعْ َوْضِعِه؛ َوِإْن َكاَن ااَل بِ ُهْم قَ يٌف، َوَبْعُض َحِديُث َضعِ الفَ 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِدَنا َرُسولِ ْوِن َسِيِّ تَُحبُّ ِلكَ  ِْلَنَّ الَعَرَب  ،اا حَصِحي 

ُقْرآِن  ِد الَعَرِب َوالَعَجِم َعَرِبيَّاا، َوِلَكْوِن الِيِّ َسلََّم َس َصْحِبِه وَ َوعلى آِلِه وَ 
ا َكَل ، وَ َرِب ِم ِبُلَغِة العَ الَكِري ْد في   َعَرِبيٌّ َفَلْم َيرِ أَنَّهُ  ةِ َجنَّ ُم أَْهِل الأَمَّ
ِحيَحِة َبَياُن لَُغِة أَْهِل الَجنَِّة.ِديِث الشَّ اْلََحا  ِريَفِة الصَّ

 َمَع َهْجِر  َغُة الَعَرِبيَُّة ِهَي أَْبَلُغ اللَُّغاِت الَبَشِريَّةِ  اللُّ َحالٍ  ُكِلِّ وعلى 
َة  وَ ِهمْ لَعَرِب ِلُلَغتِ ا واّلٰل   ا،الَعِلِيِّ الَعِظيِم. هذ ّلٰلِ ِباإال اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
 ى أعلم.التع

ْيَت«  ـ18  »ُكُلوا الزَّ

 ِه«؟ِهُنوا ِب: ما صحة حديث: »ُكُلوا الزَّْيَت َواد18َّسؤال

  َعْنُه، اّلٰلُ  روى الحاكم والترمذي َعْن أَِبي أَُسْيٍد َرِضَي  لجواب:ا
ُكُلوا ِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َوَصحْ  هِ ى آلِ َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َصلَّى ّللِٰ ا ُسولِ َعْن رَ 
يْ   ٌح. يٌث َصِحيِهنُوا ِبِه، َفِإنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة« َوُهَو َحدِ َت َوادَّ الزَّ

هِ َسلَّمَ َوَصْحِبِه وَ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َوَقْد َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى  ُن   َيدَّ
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ْيِت َوُهَو ُمْحِرٌم، كَ ِبال ِريِف الذفي ا ءَ َجاَما زَّ ي رواه  لَحِديِث الشَّ
ِه َوعلى  يْ َعلَ  ّلٰلُ ا َعنُهَما، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّىاّلٰلُ  ِن ُعَمَر َرِضَي ي َعْن ابْ الترمذ 

يْ  ِهُن ِبالزَّ َقتَِّت.  لمُ ا ْحِرٌم َغْيرِ ِت َوُهَو مُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكاَن َيدَّ
 . الُمَقتَُّت: الُمَطيَُّب 

 ى ذلك:عل ءنابو
 .تعالى أعلمواّلٰل  ْيُرُه. هذا،م َوغَ َرَواه الحاك َفالَحِديُث َصِحيحٌ 

 »َذاَك أََشرُّ أَْو أَْخَبُث« ـ19

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اهلُل أن النيب َصلَّىة حديث : ما صح19الؤس

 أو يأكل قائمًا؟رجل قائمًا، أن يشرب ال َسلََّم نهىَو

َعْنُه،   اّلٰلُ  َرِضَي  المام مسلم َعْن أََنٍس  يحِ حِ ي َص َء فَجا لجواب:ا
 َيْشَرَب  َنَهى أَنْ  ، أَنَّهُ  َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى

ُجُل َقاِئم  .اا الرَّ
 ْكُل؟ ا: َفاْْلَ نَ َدُة: َفُقلْ َقاَل َقَتا

 . ُث«ْخبَ َفَقاَل: »َذاَك أََشرُّ أَْو أَ 
َعْنُهَما  اّلٰلُ  َرِضَي  ِن اْبِن ُعَمرَ المام أحمد والترمذي عَ  وى ور

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ  ىلَّ َص اّلٰلِ  َقاَل: ُكنَّا َنْأُكُل َعَلى َعْهِد َرُسولِ 
 ْحُن ِقَياٌم. َن َنْشَرُب وَ نَْمِشي، وَ  َوَسلََّم َوَنْحنُ 

ْيَس  ٌة، َوَل ِفيِه َكَراهَ  اا َب َواْلَْكَل َقاِئمرْ الشُّ  نَّ ى أَ َوَنصَّ الُفَقَهاُء عل
َعَلْيِه َوعلى آِلِه  ّلٰلُ ا َصلَّى اّلٰلِ  ، ِلَما َثَبَت ِبأَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل اا َحَرام

 .اا َوَصْحِبِه َوَسلََّم َشِرَب َقاِئم
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 لك:وبناء على ذ
  ىاَن ِمْن َهْدِيِه َصلَّ كَ َوَقْد ، ِلمٌ ُمْس  ِحيٌح َرَواُه اِلَمامُ يُث َص َفالَحدِ 

ْرُب َقاِعد ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َعِن   ُه َنَهى َوَصحَّ أَنَّ  ،اا َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم الشُّ
ْرِب َقاِئم َكَل  ، َوأَ اا ِئمأَنَُّه َشِرَب َقا، َوَصحَّ َعْنُه اا َواْلَْكِل َقاِئم اا الشُّ

َحاَبُة َرِضَي ا  ْمُشوَن. م َوُهْم يَ هُ َعنْ   اّلٰلُ  لصَّ
َواُب أَنَّ النَّْهَي  اّلٰلُ  َمهُ ِويُّ َرحِ اُم النَّوَ اِلمَ  َيُقولُ  تعالى: الصَّ
ا ُشْربُُه َص  التَّْنزِ ى َكَراَهةِ َمْحُموٌل عل آِلِه   َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  لَّىيِه، َوأَمَّ

 ض. تَعارال َواَل ِإْشكَ   َل ، فَ َفَبَياٌن ِلْلُجَوازِ  اا اِئمَم قَ َسلَّ ِه وَ َوَصْحبِ 
ا َمْن َزَعَم َنْسخَذكْرَناُه ا الَِّذي َوَهذَ  َقاَل:   اا يَتَعيَّن اْلمصيُر ِإَلْيِه؛ َوأَمَّ
َع ِإْمَكاِن  ْسِخ مَ ، َوَكيف يَُصاُر ِإَلى النَّ اا َفاِحش اا َغِلَط َغَلط ُه َفَقدْ أَْو َغْيرَ 

 .أَْعَلمُ   َواّلٰلُ َك،  ِبَذلِ َلهُ ى َت التَّاِريُخ؟ َوأنَّ َثبَ  جْمِع َلوْ الْ 
ْرُب َقاِئمْيَف َيُكوُن اَفِإْن ِقيَل: كَ    َوَقْد َفَعَلُه النَِّبيُّ  اا َمْكُروه اا لشُّ

  اّلٰلُ  أَنَّ ِفْعَلُه َصلَّىَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟ َفالَجَواُب اّلٰلُ  َصلَّى
،  اا ْكُروهوُن مَ ْلَجَواِز اَل َيكُ لِ  اا َيانَذا َكاَن بَ لََّم إِ َس ِه وَ لى آِلِه َوَصْحبِ ِه َوعَعَليْ 

  َوَصْحِبِه َوَسلََّم. هذا، آِلهِ على ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  َبِل الَبَياُن َواِجٌب َعَلْيِه َصلَّى
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 اْلَوَرعِ ا َباِرَد ُكْلَها يَ  ـ20

َعْنُه: ُكْلَها  هلُلا ِضَياملنسوب لسيدنا عمر َرالقول  ما صحة :20سؤال

 ِرَد اْلَوَرِع؟َيا َبا

ِرِّ الُمْخَتاِر َوَحاِشَيِة اْبِن َعاِبِديَن: َقاَل ِفي َجاَء  ب:والجا  ِفي  الدُّ
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َفهَ ةا، َفأََخَذَها وَ  َتْمَرةا ُمْلَقاَوَجدَ  يَِّة: ُرِوَي أَنَّ َرُجلا َتاْرَخانِ التَّ  ،  اا راا ِمرَ َعرَّ
 ِه َوِديَاَنِتِه.عِ َورَ َوُمَراُدُه إْظَهاُر  

  هُ ُض َيْبُغ َعْنُه: ُكْلَها َيا َباِرَد اْلَوَرِع؛ َفِإنَُّه َوَرٌع  ّلٰلُ ا  َرِضَي ُه ُعَمرُ لَ اَل َفقَ 
ِة. اهـ. اّلٰلُ  رَّ  َتَعاَلى؛ َوَضَرَبُه ِبالدُّ

 وبناء على ذلك:
ةِ  َفاّلٰلُ    ا ُعَمَر َرِضَي نَ دِ وِب ِلَسِيِّ ِل الَمْنسُ الَقوْ   َهَذاتعالى أَْعَلُم ِبِصحَّ

وا على أَنَّ َصاِحَب  ْعَنى َصِحيٌح، ِْلَ ، َوَلِكنَّ المَ هُ َعنْ  اّلٰلُ  نَّ الُفَقَهاَء َنصُّ
ُر، ِْلَ َرِع يُعَ َهَذا الوَ  ُف َعْن َثَمَرةٍ زَّ يُِشيُر   ، َوَكأَنَّهُ نَُّه َوَرٌع َباِرٌد، َحْيُث يَُعِرِّ
ا َلو َسَتَر َنفْ ، َرعِ ُه ِمْن أَْهِل الوَ ِبأَنَّ  ْفِسهِ إلى نَ  َء  َما َجاَفُهَو َمْمُدوٌح؛ كَ َسُه أَمَّ

ـ َذَهَبْت إلى  الَحاِفي  ُت ِبْشرٍ في الِبَداَيِة َوالِنَِّهاَيِة، أَنَّ اْمَرأَةا ـ َوِهَي أُخْ 
  أََنا أَْغِزُل علىوَ َراُج،  السِِّ ي ُربََّما َطِفئَ َلْت: ِإنِِّ َبَل َفَقااِلَماِم أَْحَمَد ْبِن َحنْ 

 َز َهَذا ِمْن َهَذا؟ ْن أَُميِِّ ِعْنَد اْلَبْيِع أَ يَّ   الَقَمِر، َفَهْل َعلَ ْوءِ َض 
 تعالى أعلم. واّلٰل    ي. هذا، للُمْشَترِ   َفَمِيِِّزي َفَقاَل: ِإْن َكاَن َبْيَنُهَما َفْرٌق  

 «َغْيِر َبْيِت َزْوِجَها  »َوَضَعْت ِثَياَبَها ِفي ـ21

 َبْيِت َغْيِرَضَعْت ِثَياَبَها ِفي َو ٍة: ما صحة حديث: »َأيَُّما اْمَرَأ21الؤس

 «؟َعزَّ َوَجلَّ اهلِل َتَكْت ِسْتَرَها ِفيَما َبْيَنَها َوَبْيَنَفَقْد َهَزْوِجَها 

روى الحاكم وأبو داود والترمذي َعْن أَِبي اْلـَمِليِح   :لجوابا
َعْنَها َقاَلْت:   اّلٰلُ   َرِضَي اِم َعَلى َعاِئَشةَ لشَّ  اَخَل ِنْسَوٌة ِمْن أَْهلِ َقاَل: دَ 

اَم، َسِمْعُت  )اسمْ نَّ ِمَن اْلُكوَرِة كُ َلَعلَّ   َبْلَدٍة( الَِّتي َتْدُخُل ِنَساُؤَها اْلَحمَّ
وُل: »أَيَُّما اْمَرأٍَة  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيقُ اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  وَل َرسُ 



 

 كتاب الحديث الشريف 

 

97 

  ْينَ ا َوبَ َرَها ِفيَما َبْيَنهَ ِستْ ْوِجَها َفَقْد َهَتَكْت زَ  ِت ي َغْيِر َبيْ ْت ِثَياَبَها فِ عَ َوَض 
: َحِديٌث َحَس اّلٰلِ  « َوَقاَل الِتِّْرِمِذيُّ  ٌن.َعزَّ َوَجلَّ

الظَّاِهُر أَنَّ  تعالى في َشْرِحِه للَحِديِث: وَ اّلٰلُ  َمَناِويُّ َرِحَمهُ ُل الَيُقو
فِ الِثِّ َنْزَع  مَ َها الِجَماَع أَو مُ ِمنْ ألَْجَنِبِيِّ ِلَيَناَل ا لِ هَ َياِب ِعَباَرٌة َعْن َتَكشُّ اِتِه، َقِدِّ

ى َسْتِر الَعْوَرِة ِإْذ  َظِة َعلَ  الُمَحافَ ِبِخَلِف َما َلْو َنَزَعْت ِثَياَبها َبْيَن ِنَساٍء َمعَ 
 ِعيِد. اهـ.َهَذا الوَ َها ِفي اَل َوْجَه ِلُدُخولِ 

 على ذلك:اء وبن
ِفهَ  كِ ُهوَ َفالَحِديُث َحَسٌن، وَ  ِم  َوَعدَ أََماَم اْلََجاِنِب، ا َناَيٌة َعْن َتَكشُّ

، َوُهَو آوْ َس ِرَي ِبِه ِلُيَوا  اا تعالى أَْنَزَل ِلَباساّلٰلَ  َتَستُِّرَها ِمْنُهْم، ِْلَنَّ  ِتِهنَّ
 امَ ْفَن َعْوَراِتِهنَّ أَمَ َكشَ وَ  تعالى،اّلٰلَ  َيتَِّقينَ  ِلَباُس التَّْقَوى، َفِإَذا لَمْ 

ـ  هاءِ قَ الفُ  ِض عْ بَ  دَ نْ عِ  نِ يْ فَّ الكَ وَ  هَ جْ وَ ال الَّ ، إِ َها َعْوَرٌة َجاِنِب ـ والَمْرأَُة ُكلُّ اْلَ 
ْتَر َبيْ َفَقْد َهَتْكَن ال   تعالى.اّلٰلِ   َبْينَ َنُهنَّ وَ ِسِّ

َزْوَجَها ِبَهْتِك   ْت اَن ْم َتُصْن َوْجَهَها، َوخَ َوَكَما َهَتَكْت َنْفَسَها، َوَل 
 تعالى. اّلٰلُ  َمِل، َيْفَضُحَها، َوالَجَزاُء ِمْن ِجْنِس العَ َهاَسْترِ 

ا ِإَذا َكاَنْت َمَع َغْيِرَها ِمَن الِنَِّساِء أَو مَ  َجاَحاِرِمَها مِ أَمَّ ِل  َن الرِِّ
 ى أعلم.التع واّللٰ  ، َفَل َحَرَج. هذاوُز ِإْبَداُؤُه، َوأَْبَدْت أََماَمُهْم َما َيجُ 

 َلِتي ُكلََّها  َص معنى: أَْجَعُل لََك  ـ22

الرتمذي َعْن ُأَبيِّ ْبِن  شريف الذي رواهاحلديث ال: جاء يف 22سؤال

َعَلْيِه َوعلى  اهلُل َصلَّى اهلِل ُسوُلَعْنُه َقاَل: َكاَن َر اهلُل َكْعٍب َرِضَي

لنَّاُس ا اَهَقاَم َفَقاَل: »َيا َأيُّ َهَب ُثُلَثا اللَّْيِلآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَذا َذ
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ُعَها الرَّاِدَفُة، َجاَء ُة، َتْتَبالرَّاِجَف ، َجاَءِتهلَلا ُكُروا، اْذهلَلاْذُكُروا ا

 ِفيِه«.ْوُت ِبَما امَلْوُت ِبَما ِفيِه، َجاَء امَل

َكْم َأْجَعُل َفَة َعَلْيَك، ُر الصَّال، ِإنِّي ُأْكِثهلِلَقاَل ُأَبيٌّ: ُقْلُت: َيا َرُسوَل ا

»َما  َقاَل: ُبَع.ْلُت: الرَُّقاَل: ُق َت«.َفَقاَل: »َما ِشْئ ِتي؟ َصالِمْنَلَك 

ِشْئَت، َقاَل: »َما  ُقْلُت: النِّْصَف. ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«.

ِشْئَت،  َقاَل: »َما ُلَثْيِن.َقاَل: ُقْلُت: َفالثُّ ْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«.َفِإ

 لََّها.ِتي ُكالَك َصْجَعُل َلُقْلُت: َأ َفُهَو َخْيٌر َلَك«.َت ْن ِزْدَفِإ

ُتْكَفى َهمََّك، َوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك«. ما معنى قوله:  ًا»ِإذ َقاَل:

 ِتي ُكلََّها؟َصال ْجَعُل َلَكَأ

ْجَعُل  َفَكْم أَ  َعْنُه:اّلٰلُ  ٍب َرِضَي َقْوُل َسِيِِّدَنا أَُبِيِّ ْبِن َكعْ  لجواب:ا
َصِلِّ   الٰلُهمَّ ائي ِبَقْوِلي: ْن ُدعَ ْجَعُل َلَك مِ أَ  مْ  ِمْن َصَلِتي؟ َيْعِني: كَ َلَك 

ٍد.   على َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َرُسولُ َفَقاَل َلُه َسِيُِّدَنا 

َياَدةِ  بِ هُ لَ  اا َما ِشْئَت« َتْرِغيب َوَسلََّم: » ا ِفيَها ِمْن َوَحثَّاا َلُه على َذِلَك، ِلمَ ، الِزِّ
 َعِميٍم.ِظيٍم َوَخْيٍر ٍل عَ َفْض 

َذا، َفَقاَل   ِلهَ َعْنهُ اّلٰلُ  ِعْنَدَها َتَفطََّن َسِيُِّدَنا أَُبيُّ ْبُن َكْعٍب َرِضَي 
ْجَعُل َلَك  : أَ ِبِه َوَسلَّمَ حْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 .َصَلِتي ُكلََّها

َعاِء لِ عَ  اا ْيَك ِعَوضي َعلَ َيْعِني: أَُصِلِّ   َنْفِسي.ِن الدُّ
 وبناء على ذلك:

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولِ َسِيِِّدَنا رَ   َصَلةا علىَلو َكاَن ُدَعاُؤَك ُكلُّهُ 
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ْمُر  تعالى، َوِإَذا َكاَن اَْل  ّللِٰ  ِذْكرٍ نََّك في َم، َفإِ  َوَصْحِبِه َوَسلَّ َوعلى آِلهِ 
َك،  ُت   اا َكَذِلَك ِإذ   َك، َوَهَذا أَْفَضُل ِمْن ُدَعاِئَك ِلَنْفِسَك. َويُْغَفُر َذْنبُ ْكَفى َهمَّ
ِه َصلَّىَغاَل ِبأَدَ نَّ االْشتِ ِْلَ  َصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  اِء َحِقِّ

َلِم َنْفِسَك، َوِإيَثاُرُه ِبالصَّ  بِ َغاِلَك  اْنِش نَ ٌر مِ َوَسلََّم َخيْ    ْيِه َصلَّى َعلَ َلِة َوالسَّ
  َك، َوَتُكونُ ِتَك ِلَنْفِس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َخْيٌر ِمْن َمْسأَلَ  اّلٰلُ 

 ُه.َفى َهمُّ كْ ، َويُ َذْنُب َهَذا الَعْبدِ   تعالى ِبأَْن يُْغَفرَ اّلٰلِ  الُمَكاَفأَُة ِمنَ 
: »َذا َكَقْوِلِه تعالى في الحَ هَ وَ  ْرآُن َعْن   َشَغَلُه اْلقُ َمنْ ِديِث الُقْدِسِيِّ

اِئِلينَ ي َوَمْسأََلِتي أَْعَطْيُتُه أَْفَضَل َما أُْعِطي ِذْكرِ  ي َعْن  « رواه الترمذ السَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  َعْنُه. هذا،اّلٰلُ   أَِبي َسِعيٍد َرِضَي 

امَ ـُه الْ تَ ِليلَ ْدِخْل حَ يُ  َفَل » ـ23  «َحمَّ

 ِخِر َفالَيْوِم اآلاْلَو ِباهلِلِمُن ُيْؤ»َمْن َكاَن احلديث: : ما صحة 23سؤال

 اه؟«؟ وما معنَحمَّاَمـُيْدِخْل َحِليَلَتُه اْل

َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ  َعْن َجاِبٍر َرِضَي لترمذي والحاكم ى ارو لجواب:ا
ُن  مِ يُؤْ  : »َمْن َكانَ لَّمَ لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس ِه َوع يْ َعلَ اّلٰلُ  ى لَّ َص اّلٰلِ  اَل َرُسولُ قَ 

امَ َيْومِ َوالْ  ِباّللِٰ   .ِديٌث َحَسنٌ «. َوُهَو حَ  اآْلِخِر َفَل يُْدِخْل َحِليَلَتُه اْلَحمَّ
اِم مَ  َجاِل  َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ ُدُخوَل الَحمَّ ْشُروٌع للِرِّ

اِخُل ِمنَ لَ الَعْوَرِة، َوأَْن َيْس ُه ُمَقيٌَّد ِبَعَدِم َكْشِف نَّ اِء، َوَلكِ لِنَِّس َول النََّظِر    َم الدَّ
َها َيْحُرُم ِمْن َباِب إلى َعْورَ  ْوَرِة  َكْشَف العَ أَْوَلى، ِْلَنَّ اِت النَّاِس، َوَمسُّ

 َعنْ   ٍم، ْبِن َحِكي ْهِز  َعْن بَ داود    لترمذي وأبو ، روى ا اا َوُمَشاَهَدَتَها َحَراٌم َشْرع 
 َنَذُر؟ َنْأِتي ِمْنَها َوَما   َنا َما َعْوَراُت ،  ّللِٰ ا   َل َيا َرُسو   : ُقْلُت   اَل: ِه، قَ أَِبيِه، َعْن َجدِِّ 
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 .  أَْو َما َمَلَكْت َيِمينَُك«ْوَجِتَك ِإالَّ ِمْن زَ »اْحَفْظ َعْوَرَتَك  :َقاَل 
 ُهْم ِفي َبْعٍض؟ ُض َقْوُم َبعْ  الْ ، ِإَذا َكانَ ّلٰلِ اوَل  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرسُ 

 .َل َيَرَينََّها«نََّها أََحٌد فَ َي رَ ْن اَل يَ اْسَتَطْعَت أَ َقاَل: »ِإِن 
 ؟ اا ِليَخاأََحُدَنا  ِإَذا َكانَ ، ّلٰلِ اَقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  

 .النَّاِس«أََحقُّ أَْن يُْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن   ّلٰلُ اَقاَل: »
  َل في َبْيِتَها أَْن اَل التي يُْمِكنَُها أَْن َتْغَتِس  ةِ  الَمْرأَ َحِقِّ  َواْلَْوَلى في

اَتدْ  َة، إالُخَل الَحمَّ اّلٰلِ   َعْن َعْبدِ  ِلَضُروَرٍة، ِلَما روى أبو داود َماِت الَعامَّ
ِلِه  َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ، أَنَّ َرُسوَل َعْنُهَمااّلٰلُ  َرِضَي  ْمٍرو ْبِن عَ 

َن ِفيَها  َوَسَتِجُدو  ،َجمِ عَ الْ ْفَتُح َلُكْم أَْرُض َقاَل: »ِإنََّها َستُ َسلََّم  وَ َوَصْحِبهِ 
اَماُت، َفَل َيْدُخَلنَّ  اا ُيوتبُ  َجالُ يَُقاُل َلَها اْلَحمَّ ا ُزِر، َواْمَنُعوهَ  ِإالَّ ِباْْلُ َها الرِِّ

َساَء ِإالَّ َمِريَض   .ةا أَْو نَُفَساَء«النِِّ
  :َقاَلْت  َعْنَها ّلٰلُ ا َعاِئَشَة َرِضَي لترمذي َعْن وا ه الحاكما رواَوِلمَ 

  اْمَرأَةٍ ِمْن »َما َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ُسولُ َل رَ َقا
ْتَر َبْيَنَها َوبَ َياَبَها ِفي َغْيِر َبْيِت َزْوِجَها ِإالَّ َهَتَكِت َتَضُع ثِ   .«َربَِِّها ْيَن  السِِّ

 وبناء على ذلك:
أَْن   يُْكَرُه للَمْرأَةِ ٌث َحَسٌن، وَ ِديَو حَ يُّ َوهُ اُه الِتِّْرِمذِ َفالَحِديث َروَ 

ِة، أَ  اَماِت الَعامَّ ا ِإَذا كَ َتْذَهَب إلى الَحمَّ قاَن َكْشُف العَ مَّ ـ   اا ْوَراِت ُمَحقَّ
َهاُم ااِنَنا ـ َفَيْحرُ ِه في َزمَ َكَما ُهَو الَحاُل َعَليْ  ِة  ُب لذَّ اَماِت الَعامَّ إلى الَحمَّ

َجاِل َوالِنَِّساِء.ل  أعلم. تعالى واّلٰل   هذا، لِرِّ
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 »َبكََّر َواْبَتَكَر« ـ24

ْوِس ْبِن لرتمذي َعْن َأ: ورد يف احلديث الشريف الذي رواه ا24سؤال

 ِهآِل علىِه َوَعَلْي اهلُل َصلَّى اهلِل َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلُل َيٍس َرِضَأْو

اْبَتَكَر، َر َوَل، َوَبكَِّة َوَغسَّْوَم اجُلُمَعْغَتَسَل َي: »َمِن اَوَصْحِبِه َوَسلََّم

ٍة ا َأْجُر َسَنَوٍة َيْخُطوَهَمَع َوَأْنَصَت، َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوَدَنا َواْسَت

ى آِلِه َعَلْيِه َوعل اهلُل ىِصَياُمَها َوِقَياُمَها«. ما معنى قوله َصلَّ

 َكَر«؟اْبَت َوِبِه َوَسلََّم: »َوَبكََّرَصْحَو

َل  َنى َبكََّر:َمعْ  لجواب:ا  أَْسَرَع إلى  َة في َوْقِتَها، َوُكلُّ َمنْ أََتى الصَّ
 َلْيِه. َشْيٍء َفَقْد َبكََّر إِ 

َل ُخْطَبِة الُجُمعَ ا اَوأَمَّ  َل كُ ْبَتَكَر: َفَمْعَناُه أَْدَرَك أَوَّ   ءٍ ِلِّ َشْي ِة، ِْلَنَّ أَوَّ
 ِكِه.وَرَة الَفَواُجُل ِإَذا أََكَل َباكُ اُكوَرتُُه، َواْبَتَكَر الرَّ بَ 

َل َواْفَتَعَل، َوِإنََّما كُ َمْعَنى اَوِقيَل:  َر للُمَباللَّْفَظَتْيِن َواِحٌد، َفعَّ َلَغِة ِرِّ
.َوالتَّ   ْوِكيِد، َكَما َقالُوا: َجادٌّ ُمِجدٌّ

ْحِبِه  لى آِلِه َوَص َعَلْيِه َوعاّلٰلُ  َصلَّى ّللِٰ ا َرُسولِ ُث َسِيِِّدَنا  َحِديَوِمْنهُ 
وا ِبَصَلِة اْلـَمْغِرِب« رواه  ي َعَلى ُسنَِّتي َما َبكَّرُ تِ َتَزاُل أُمَّ لََّم: »اَل َوَس 
َعْنَها؛  اّلٰلُ  َي النُّْعَماِن اْلِكْنِديَِّة َعْن َعاِئَشَة َرِض ٍل َعْن أُمِِّ ِرُث ْبُن ِشبْ اْلَحا
َل  لَّوَهاِوي الَكِبيِر. أَْي: َص َحالَذا في اكَ    َوْقِتَها.أَوَّ

ِليِح  لمام البخاري َعْن أَِبي المَ ا ُر الذي رواه لَحِديُث اآلخَ َوا
َلِة، َفِإنَّ النَِّبيَّ  َغْيٍم، َفَقاَل ي يَْوٍم ِذي َقاَل: ُكنَّا َمَع بَُرْيَدَة فِ  : َبكُِِّروا ِبالصَّ

ْصِر   َصَلَة العَ َمْن َتَركَ  َقاَل: »َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  هِ لِ آ  َوعلىَعَلْيهِ اّلٰلُ  لَّىَص 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ُموَها. هذا،: َحاِفظُوا َعَلْيَها َوَقدَّ ْي َعَمُلُه«. أَ َحِبَط 
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 «ّلٰلِ ِر اُكْم ِبِذكْ وا طََعامَ يبُ »أَذِ  ـ25

 ؟ِة«َوالصَّال اهلِل ْم ِبِذْكِر: ما صحة حديث: »َأِذيُبوا َطَعاَمُك25سؤال

ِنِِّيِّ َعْن َعا َروى البيهقي َواْبنُ  لجواب:ا َعْنَها   اّلٰلُ  َشَة َرِضَي ئِ السُّ
أَِذيُبوا  َم: »َصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ  َلْت: َقاَل َقا

َلِة، وَ اّلٰلِ  َطَعاَمُكْم ِبِذْكرِ  َو َلُه ُقُلوبُُكْم«. َوُهَو  ْقسُ َعَلْيِه َفتَ اَل َتَناُموا َوالصَّ
 َحِديٌث َضِعيٌف. 

ي  النَّْوَم على اْمِتَلِء الَبطْ ِحيٌح، ِْلَنَّ َنى الَحِديِث َص َوَمعْ  ِن يَُقِسِّ
  رَ ِدَب اِلْنَساُن َبْعَد الطََّعاِم أَْن َيْذكُ ِن، َوِلَذا نُ في الَبدَ  َللا الَقْلَب، َويُوِلُد عِ 

عالى على أَْن  تّلٰلِ  ْكرِ اِع الشُّ ِمْن أَْنوَ َي؛ َوَهَذا َنْوٌع ِلِّ ْن يَُص ، َوأَ تعالىاّلٰلَ 
َرا َبَغ َعَلْيهِ أَْس   ِب. ِنْعَمَة الطََّعاِم َوالشَّ

 وبناء على ذلك:
ِة،  يٌف، َوَتَناوُ َفالَحِديُث َضعِ  حَّ ُل الطََّعاِم َوالنَّْوُم َعَلْيِه ُمِضرٌّ ِبالِصِّ

الى  تعاّلٰلَ  لذي َيْذُكرُ الَقْلِب، ِلَذا الُمَوفَُّق ا ةِ في َقْسوَ  اا ْد َيُكوُن َسَببَوقَ 
َر َلُه ِمَن الصَّ اِم َويَُصِلِّ َبْعَد الطَّعَ  َعاَم  َلِة َقْبَل َنْوِمِه، َلَعلَّ الطَّ ي َما َتَيسَّ
الى. عتّلٰلِ  ِن ُشْكرٍ ِبُدو  اا اِلْنَساُن على َبْطٍن ُمِلَئ َطَعام ، َواَل َيَنامُ َيُذوُب 
 تعالى أعلم. ّللٰ وا هذا،

 قفيز الطحان ـ26

 لشريف؟يف احلديث ا الذي ورد النهي عنه : ما هو قفيز الطحان26سؤال

اَرقُ  لجواب: ا ِريِف الذي رواه الدَّ ْطِنيُّ َعْن  َوَرَد في الَحِديِث الشَّ
  ْيهِ لَ عَ اّلٰلُ  لَّىالنَِّبيُّ َص َعْنُه َقاَل: َنَهى اّلٰلُ  َرِضَي ُخْدِريِِّ ِبي َسِعيٍد الْ أَ 
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َزاَد  َماُؤُه(؛ وَ َفْحِل )ِضَرابُُه وَ َسلََّم َعْن َعِسيِب الْ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ 
اِن. َوُهَو َحِدي ّللِٰ ُعَبْيُد ا  ٌث َضِعيٌف.: َوَعْن َقِفيِز الطَّحَّ

اِن: ُهَو أَْن َيْسَتْأِجَر ِإْنَساٌن عْ َومَ  َلُه   طَحنَ ِليَ  َرُجلا َنى َقِفيِز الطَّحَّ
 ا. َمْعُلوَمةا ِبَقِفيٍز ِمْنهَ َطةا ِحن

 َبَلٍد. ِه، َوَيْخَتِلُف ِمْن َبَلٍد إلىاُس َعَليْ َياٌل َيتَِّفُق النَّ َوالَقِفيُز ُهَو ِمكْ 
ال َيُجوُز أَْن َتُكوَن ِمْن   ْلُْجَرةَ اِء إلى أَنَّ اَوَذَهَب َبْعُض الُفَقهَ 

ِْلَنَُّه ِإَذا  ِه، ِلَما ِفيِه ِمَن الَغَرِر،يْ لَ َتَعاَقِد عَ الَعَمِل المُ  َبْعِض النَّاِتِج ِمنَ 
ا ِعْنَد الَحَنِفيَِّة   على اْلَِجيِر أَْجُرُه؛ َوَهذَ َعَمُل َضاعَ َما َيْجِري ِفيِه ال َهَلَك 
افِ   ِلِكيَِّة.ِعيَِّة َوالَماَوالشَّ

َعِمَل  ا ِممَّ  اا َشاِئع اا ْجَرُة َجْزءَوالَحَناِبَلُة أََجاُزوا َذِلَك ِإَذا َكاَنِت اْلُ 
 ِة.ِبالُمَضاَربَ  اا ْشِبيهِفيِه اْلَِجيُر، تَ 

 وبناء على ذلك:
اِن ُهوَ الطَّ يُز َفَقفِ  ْنَطةا  ِلَيْطَحَن َلُه حِ  أَْن َيْسَتْأِجَر َرُجٌل َرُجلا  حَّ

 .تعالى أعلمواّلٰل   )ِبِمْكَياٍل( ِمْنَها. هذا،َمةا ِبَقِفيٍز َمْعُلو
 «انِ يمَ اْلِ ُف ِلَك أَْضعَ معنى: »َوذَ  ـ27

لََّم: َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسَعَلْيِه  اهلُل لَّى: ما معنى قوله َص27سؤال

 مَياِن«. هل إذا مل ينكر يكون كافرًا؟»َوَذِلَك َأْضَعُف اإِل

ِه  َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ِمْن َحِديِث  َهَذا ُجْزءٌ  ب:لجواا
َعْن أَِبي َسِعيٍد  م الذي رواه المام مسلَم َوَسلَّ ِه َصْحبِ ِلِه وَ على آوَ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  ِبِيِّ َصلَّىِن النَّ ُه، عَ نْ عَ اّلٰلُ  ُخْدِريِِّ َرِضَي الْ 



 

 كتاب الحديث الشريف 
 

104 

ْرُه ِبَيِدِه، َفإِ  اا ُمْنَكرُكْم َمْن َرأَى ِمنْ لََّم َقاَل: »َوَس  َتِطْع  ْن َلْم َيْس َفْلُيَغيِِّ
يَماِن«. َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك  َلْم َيْسَتِطْع  َفِإنْ  اِنِه،َس َفِبلِ   أَْضَعُف اْلِ

يِر ِبالَيِد،  َكاُر الُمْنَكِر على َدَرَجاٍت، َيْبَدأُ ِبالتَّْغيِ َحِديِث، ِإنْ َنى الَوَمعْ 
َتَعلَُّق اِن الذي َي ، ثمَّ ِبالَقْلِب، َوالَقْلُب أَْضَعُف اِليمَ مَّ ِبالِلَِّسانِ ث
ْسَلِم،  الِ ِكْر ِبَقْلِبِه َيْخُرُج ِمنَ لُمَراُد ِإَذا َلْم يُنْ َكاِر، َوَلْيَس ااِلنْ  َجاِت َدرَ بِ 

 .اا َوَيُكوُن َكاِفر
 وبناء على ذلك:

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوَذِلَك   اّلٰلُ  ِه َصلَّى َفالُمَراُد ِبَقْولِ 
يَما أَْضعَ  نَُّه  اِر الُمْنَكِر، اَل أَ َدَرَجاِت ِإْنكَ لَُّق بِ َيَتعَ  لذي ِن«. ُهَو اُف اْلِ

الُمْنَكِر   ِبَقْلِبِه، ِْلَنَّ َفاِعَل ِمَن اِليَماِن ِإَذا َلْم يُْنِكرْ  اا جَوَخارِ  اا َيُكوُن َكاِفر
  َمنْ ُم على ، َفَكْيَف يُْحكَ اا ِبِفْعِل الُمْنَكِر، َبْل َيُكوُن َعاِصي اا َيُكوُن َكاِفراَل 

 عالى أعلم.تواّلٰل  لُكْفِر؟ هذا،ِبِه ِباِكْر ِبَقلْ َلْم يُنْ 
 داا باعمل لدنياك كأنك تعيش أ  ـ28

واعمل  : ما صحة احلديث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا،28سؤال

 ؟ك كأنك متوت غدًاآلخرت

  ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َهَذا َلْيَس ِبَحِديٍث َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ  لجواب:ا
َعْمٍرو   نِ بْ اّلٰلِ  وٌب ِلَسِيِِّدَنا َعْبدِ َم، َوَلِكنَُّه َمْنسُ ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ لِ آ َوعلى
  ُدْنَياكَ اَل: اْحِرْز لِ ِرِث أَنَُّه قَ َعْنُهَما َكَما َجاَء في ُمْسَنِد الَحااّلٰلُ  َرِضَي 

 . اا ُموُت َغدتَ  نََّك  َكأَ َرِتَك ْل آِلخِ َواْعمَ   ،اا َكأَنََّك َتِعيُش أََبد
 وبناء على ذلك:

َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ  َهَذا َلْيَس ِبَحِديٍث فَ 
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 اِلْنَساَن على  ، َفُهَو َيُحثُّ َمْعَناُه َصِحيحٌ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَلِكْن 
ِع في أَْعمَ تَّ ـ َعَدِم ال علىْنَيا، وْهَفِة على الدُّ تَّأَِنِّي َوَعَدِم اللَّ ال اِلَها، َكَما  َسرُّ
ْرَعِة في أَْفَعاِل الَخْيرِ ثُّ َيحُ  َدِم  َوالتََّسابُِق في الَخْيَراِت، َوعَ  على السُّ

يِن التيِويِل في أَْعَماالتَّْسِويِف َوالتَّْس  ِهَي ُذْخٌر للَعْبِد في اآلِخَرِة،  ِل الِدِّ
َعَلْيِه   اّلٰلُ  ا َقْولُُه َصلَّى ُد َهذَ ا، َويَُؤِكِّ َل َعَمِلهَ َقبْ اْلََجُل   يَُفاِجَئهُ َحتَّى اَل 

إالَّ  ، َهل َتْنَتِظُروَن اا اِل َسْبعَسلََّم: »َباِدُروا ِباْلَْعمَ وَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 
د  اا ْو َهَرم، أَ اا ُمفِسد  اا ، أَْو َمَرضاا َنىا ُمطِغي، أَو غِ اا ْنِسيمُ  اا َفْقر  اا و َموتأَ  ،اا ُمَفنِِّ

اَل، فَ الدَّ و ، أَ اا ُمْجهز  اَعَة َوالسَّ َشرُّ َغاِئٍب ـ جَّ  ؟« َهى وأََمرُّ اَعُة أَدْ  ُيْنَتَظُر، أَِو السَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،ُه. َعنْ اّلٰلُ   َي ذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِض رواه الترم
 ونعم الوكيل اّللٰ  عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا ـ29

مرأة جاءت إىل فاضل، أن االوعاظ األ نا من بعضمسع: لقد 29سؤال

انوا يف َسلََّم وكَصْحِبِه َوَعَلْيِه َوعلى آِلِه َو اهلُل َصلَّى اهلل رسول

 احلرب؟تنتهي : متى هللحالة حرب فقالت: يا رسول ا

دما ميتلئ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: عن اهلُل لَّىل َصفقا

 حة هذا احلديث؟ونعم الوكيل؛ فما ص اهلل سبناحب الوعاء

  ٍس َرِضَي ْبِن َعبَّاَجاَء في َصِحيِح اِلَماِم الُبَخاِرِيِّ َعِن ا  لجواب:ا
َلُم  ُل، َقاَلَها ِإبْ َوِنْعَم الَوِكياّلٰلُ  َعْنُهَما َقاَل: َحْسُبَنااّلٰلُ  َراِهيُم َعَلْيِه السَّ

ٌد َصلَّى قَ وَ  ِفي النَّاِر، ِحيَن أُْلِقَي   َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ  اَلَها ُمَحمَّ
مئحئجئییییىئىئ﴿َوَسلََّم ِحيَن َقالُوا: 

الً . [173 :نارمع لآ] ﴾حبجبيئىئ  .َهَذا أَوَّ
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ااّلٰلُ  ِضَي ِن َعبَّاٍس رَ بْ اِن روى النسائي عَ ثانياً:    َعْنُهَما َقاَل: َلمَّ
وْ اْنَصَرَف الُمْشِرُكوَن عَ  دحَ ْن أُُحٍد َوَبَلُغوا الرَّ   اا اَء، َقالُوا: اَل ُمَحمَّ

  َما َصَنْعُتُم اْرِجُعوا. ِبْئَس ، وَ أَْرَدْفُتمْ َكَواِعَب  َقَتْلُتُموُه، َواَل الْ 
َم،  َوَسلَّ ِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  لَّىَص  اّللِٰ  َرُسولُ َفَبَلَغ َذِلَك 
  َراَء اْْلَْسِد َوِبْئَر أَِبي ِعَنَبَة، َفأَْنَزَل َتَدبُوا َحتَّى َبَلُغوا َحمْ َفَنَدَب النَّاَس، َفانْ 

وئوئەئەئائائىىېېې﴿: اَلىَتعَ  ّلٰلُ ا

ییىئىئىئېئېئېئ ۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
 : نارمع لآ] ﴾ حبجبيئىئمئحئجئیی
 . [173ـ172

ِبِه  ِه َوعلى آِلِه َوَصحْ يْ َعلَ اّلٰلُ  ِللنَِّبيِِّ َصلَّىَل ُسْفَياَن َقا  َوَقْد َكاَن أَبُو
ا الْ : َمْوِعُدَك َمْوِسُم َبْدٍر َحْيُث َقَتْلُتْم أَْصَحاَسلَّمَ وَ    َجَباُن َفَرَجَع، َبنَا، َفأَمَّ
َة اْلِقَتالِ َوأَ  َجاُع َفأََخَذ أَُهبَّ ا الشُّ   اا ا ِبِه أََحد َوالتَِِّجاَرِة، َفَلْم َيِجُدومَّ
ُقوا، َفأَْنَزَل وَ  پپٻٻٻٻٱ﴿ َتَعاَلى:  اّلٰلُ  َتَسوَّ

 . [174 :نارمع لآ] ﴾پ
  َرُسولُ اَل: َقاَل َعْنُه قَ اّلٰلُ  َي روى الترمذي َعْن أَِبي َسِعيٍد َرِض ثالثًا: 

  اِحُب َسلََّم: »َكْيَف أَْنَعُم َوَص وَ  ْحِبهِ ِه َوَص َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 
 ُر ِبالنَّْفِخ َفَيْنُفُخ«.َمَتى يُْؤمَ ْسَتَمَع اِلْذَن َقَم الَقْرَن َوا الَقْرِن َقِد التَ 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّىَحاِب النَِّبيِِّ أَْص َفَكأَنَّ َذِلَك َثُقَل َعَلى 
 َوَصْحِبِه َوَسلََّم.

 «.َتَوكَّْلَنا اّللِٰ   الَوِكيُل َعَلى ْعمَ َونِ اّلٰلُ  ولُوا: َحْسُبنَا»قُ  :َلُهمْ َقاَل فَ 
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ادِ  َيُقوُل َسِيُِّدَنارابعاً:    َعْنُه: َعِجْبُت ِلَمنْ اّلٰلُ  ُق َرِضَي َجْعَفُر الصَّ
.  ﴾حبجبيئىئ﴿ َقْوِلِه ُسْبَحاَنُه: َزُع إلى َف َكْيَف اَل َيفْ َخا
پٻٻٻٻٱ﴿ ِبَعِقِبَها: ُقوُل تعالى يَ  اّللَٰ  ِنِّي َسِمْعُت َفإِ 

 . ﴾پپ
ںڱڱ﴿تعالى: ْفَزُع ِإلى َقْوِلِه  اَل يَ َوَعِجْبُت ِلَمِن اْغَتمَّ َكْيَف 

  اّللَٰ  ِمْعُت . َفِإِنِّي َس [87 :ءا يبنْلا] ﴾ ۀڻڻڻڻں
َّ﴿ِقِبَها: ُل ِبعَ تعالى َيُقو ََّوََن ۡيَنَُٰه َََّلُۥ َّٱۡلَغم َِّۚفَٱۡسَتَجۡبَنا ِِجَََُّّّۨنََََّّّوَكَذَٰلَِكَِّمَن
 .[88 :ءا يبنْلا] ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِيََّ

ڈ﴿ْوِلِه تعالى: ْيَف اَل َيْفَزُع إلى قَ ِه كَ  ُمِكَر بِ َوَعِجْبُت ِلَمنْ 
  اّللَٰ  َسِمْعُت  ِنِّي. َفإِ [44 :رفا غ] ﴾کککڑڑژژڈ
 .[45 :رف ا غ] ﴾ڳگگگگ﴿ َعِقِبَها: ُقوُل بِ تعالى يَ 

نْ َوَعِجْبُت ِلَمْن أََرا َزُع إلى َقْوِلِه تعالى:  َيا َوِزيَنَتَها َكْيَف اَل َيفْ َد الدُّ
  َعزَّ َوَجلَّ اّلٰلَ  ُت . َفِإِنِّي َسِمع [39 :ف هكلا] ﴾ کککڑڑژژ﴿

 .[40 :ف هك لا] ﴾ڻںںڱڱڱڱ﴿ َيُقوُل ِبَعِقِبَها:  
ا َهَذا الَحِديُث : خامساً  َعَلْيِه   اّلٰلُ  نَِّبِيِّ َصلَّى، َفَما َثَبَت َعِن ال أَمَّ

 َوَسلََّم. َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ 
 ى ذلك:ء علنابو

َة ِلَهذَ    ِباِلْكَثاِر ِمن َقْوِلَنا: َحْسُبَنا َنا َعَليْ ْن ا الَحِديِث، َوَلكِ َفَل ِصحَّ
  اّلٰلُ  تعالى، ِبَها أَْنَجىاّلٰلِ  ِبِإْذنِ  َعَواِقَبَها َمْحُموَدٌة  َوِنْعَم اْلَوِكيُل، ِْلَنَّ اّلٰلُ 
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ا  ْصَحاَب َسِيِِّدنَ ُم ِمَن النَّاِر، َوَحِفَظ أَ َل َعَلْيِه السَّ  تعالى َسِيَِّدَنا ِإْبَراِهيمَ 
َن،  َن الُمْشِرِكيَصْحِبِه َوَسلََّم مِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى ّلٰلِ ا ولِ َرسُ 

وِر، َفَهَذا ِعَلجٌ َماٌن ِعْنَدَما َيْنُفُخ َسِيُِّدَنا ِإْسرَ اَيٌة َوأَ َوِهَي ِوقَ    اِفيُل في الصُّ
 تعالى أعلم. اّللٰ و  تعالى. هذا،اّلٰلِ  ِبِإْذنِ ٍب  َكرْ ِلُكِلِّ 

 أضعفكمسير  ا علىسيرو ـ30

 أضعفكم؟ : ما صحة حديث: سريوا على سري30سؤال

ِريَفةِ َما َثَبَت في اْلَحَ  لجواب:ا يُث: ِسيُروا َعَلى  َحدِ  اِديِث الشَّ
آِلِه  َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َل َثَبَت ِبأَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوْل َسْيِر أَْضَعِفُكْم؛ بَ 
ؤمَ  َذا إِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم  أَ َتَكفُّ امٍ  َتَماَيَل  :أَْي )  اا َشى َتَكفَّ   : أَْي  :َوِقيَل  ؛ ِإَلى ُقدَّ

 ْْلَْرِض َكَمْشِي ُه َعَلى ا ُح َقَدمَ ِض ثُمَّ َيَضُعَها َواَل َيْمَس َدَم ِمَن اْْلَرْ ُع اْلقَ َيْرفَ 
ةٍ  قُ َيْرَفُع ِرْجَلُه ِمنْ  :أَْي )طُّ ِمْن َصَبٍب ا َيْنحَ مَ َكأَنَّ  (ِترِ خْ الُمَتبَ   (. َوَجَلَدةٍ وَّ

  َصلَّىَلُه ْعَدُه ِمثْ َلُه َواَل بَ َلْم أََر َقبْ َعْنُه: اّلٰلُ  َرِضَي  َيُقوُل َسِيُِّدَنا أََنٌس 
 .. رواه الترمذيَوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ 

ْعَدَل َسْيٍر،   أَ لَّمَ ِبِه َوَس ى آِلِه َوَصحْ َوعل َعَلْيهِ اّلٰلُ   َصلَّىُرهُ َفَكاَن َسيْ 
ِة َعْن ِمْشيَ  أَْبَعَدَهاْشَياِت، َوأَْرَوَحَها لألَْعَضاِء، وَ َوِمْشَيُتُه أَْعَدَل المِ 

 الَهَوِج َوالَمَهاَنِة َوالتََّماُوِت.
 وبناء على ذلك:
َة ِلَهذَ  َل في ا ِكْن َوَرَد التَّْخِفيُف َولَ الَحِديِث،  اَفَل ِصحَّ ِة ِإَذا أَمَّ  لصَّ

 َها أَيُّ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » على آِلهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ، َفَقاَل َصلَّىاا ْوم قَ ُجٌل رَ 
ُروَن، َفَمْن َصلَّ النَّاُس، ِإنَُّكمْ  ْف، ى ِبالنَّاِس  ُمَنفِِّ يَض، رِ المَ  َفِإنَّ ِفيِهمُ  َفْلُيَخفِِّ
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وٍد  ْسعُ َعْن أَِبي مَ  ام البخاريالمرواه  َف، َوَذا الَحاَجِة«ِعيَوالضَّ 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  ْلَْنَصاِريِِّ ا

 لذي َكاَن َيُقوُل: تعالى اْبَن الَفاِرَض ااّلٰلُ   ِحمَ رَ وَ 
ــِ وَ  ــَ وا عَ يرُ سـ ــَ لـ ــَ  ،يرِ يْ ى سـ ــَ ِنِّ إِ فـ  مْ كُ يفُ عِ ي ضـ

 

 عُ الِ ضـــــــــَ  لِ حـــــــــِ اوَ الرَّ  نَ يْ ي بـــــــــَ تـــــــــِ لَ احِ رَ وَ 
 

 تعالى أعلم.واّلٰل  ا،هذ
 َة«ا َدَخَل الَجنَّ ْحَصاهَ أَ ْن »مَ  ـ31

ى آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلَعَلْيِه اهلُل : ما هو املقصود من قوله َصلَّى31سؤال

َصاَها ، َمْن َأْحًا َواِحد، ِماَئًة ِإالًا اْسمَوِتْسِعنَيِتْسَعًة  هلِل »ِإنََّوَسلََّم: 

 ؟«َدَخَل اجَلنََّة

ُبَخاِريُّ  اِلَماَماِن الُه  َعَلْيِه َرَواٌق فَ َهَذا الَحِديُث ُمتَّ أوالً:  ب:اجولا
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي ْسِلٌم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َومُ 

 نََّة«. اْلجَ اِم ُمْسِلٍم: »َمْن َحِفَظَها َدَخَل مَ ِنَيٍة ِعْنَد الِ وفي ِرَواَيٍة َثا
: َقا حَ  اْبنُ  َيُقوُل الَحاِفظُ ثانياً:  : اِلْحَصاءُ ِص َْل َل ا َجٍر الَعْسَقَلِنيُّ  يِليُّ
َها َوِحْفظَُها، ِْلَ الَعَمُل ِبهَ  ِلأْلَْسَماءِ   ُمَناِفِق، نَّ َذِلَك َقْد َيَقُع ِلْلَكاِفِر ال ا، اَل َعدُّ
  اَل يَُجاِوُز َحَناِجَرُهْم«.َحِديِث الَخَواِرِج: »َيْقَرُؤوَن الُقْرآنَ  َكَما في
ذي  ِبالَعَمِل، فالُع الَقْوِل َوَيقَ بِ  عُ ٍل: اِلْحَصاُء َيقَ ُن َبطَّاابْ  َقاَل وَ 

ِديِر َوَنْحِوَها،  ِد َوالُمَتَعاِل َوالقَ  ِبَها َكاْلَحَ أَْسَماءا َيْخَتصُّ ّلٰلِ  نَّ ِبالَعَمِل أَ 
َداُء ِبَها  ْقتِ اال َدَها، َوَلُه أَْسَماٌء يُْسَتَحبُّ َفَيِجُب اِلْقَراُر ِبَها َوالُخُضوُع ِعنْ 

َتَحبُّ ِلْلَعْبِد أَْن  ْحِوَها، َفُيْس َوالَعُفِوِّ َوَن ِحيِم َوالَكِريِم رَّ الفي َمَعاِنيَها كَ 
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َهَذا َيْحُصُل اِلْحَصاُء  لَعَمِل ِبَها، َفبِ َحلَّى ِبَمَعاِنيَها ِلُيَؤِدَِّي َحقَّ اَيتَ 
، َوأَ  ا اِلْحَصاُء الَقْوِليُّ َفيَ الَعَمِليُّ   الِ ؤَ َجْمِعَها َوِحْفِظَها َوالسُّ  بِ ُصُل حْ مَّ
ْؤِمَن َيْمَتاُز َعْنُه  َعِدِّ َوالِحْفِظ، َفِإنَّ المُ َغْيَرُه في ال َرَك الُمْؤِمنُ ِبَها، َوَلْو َشا
 الَعَمِل ِبَها.ِباِليَماِن وَ 
 على ذلك:اء وبن

الى الُحْسَنى،  عت ّلٰلِ ا ، َفَعَلْيِه ِبِحْفِظ أَْسَماءِ َفَمْن أََراَد ُدُخوَل الَجنَّةِ 
َعاِء بِ  ِبُمْقَتَضاَها،ِنيَها، َوالَعَمِل اعَ َوَمْعِرَفِة مَ  ڄ﴿َها، ِلَقْوِلِه تعالى: َوالدُّ
اّلٰلِ   َعْبُد ِبأَْسَماءِ و الَيْدعُ . َوِعْنَدَما [180 :فارع ْلا] ﴾ ڃڃڄڄ

، ِْلَ َغاَها ا على أَنَّ تعالى الُحْسَنى َيْدُعوُه ِبهَ  َعاَء  َيٌة، َوَلْيَسْت َوِسيَلةا نَّ الدُّ
، لِ اتِ  ذَ َحِدِّ بِ  ِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ  َقْوِلِه َصلَّىِه َغاَيٌة َوَلْيَس َوِسيَلةا
َعاوَ    اِلٍك َرِضَي لِعَباَدِة« رواه الترمذي َعْن أََنِس ْبِن مَ خُّ اُء مُ َسلََّم: »الدُّ

 ْنُه.عَ اّلٰلُ 
اّلٰلُ   ٍر َرِضَي ِشيبَ  َعِن النُّْعَماِن ْبنِ  ِرَواَيٍة ْلبي داود والترمذيي وف

 َوَسلََّم َقاَل:  آِلِه َوَصْحِبهِ  َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ  ىالنَِّبيِِّ َصلَّ  َعْنُهَما، َعنِ 
 ُهَو اْلِعَباَدُة«. َعاءُ الدُّ »

َل  َواّلٰلُ  ْخِلُف  َد ِباِلَجاَبِة، َوُهَو اَل يُ عَ َووَ  مَ َوَتَكرَّ َجلَّ َجَللُُه َتَفضَّ
 تعالى أعلم. اّللٰ و  ،اَد. هذاالِميعَ 

 ءما أخذ بسيف الحيا  ـ32

ف احلياء فهو : يدور على كثري من األلسن: ما أخذ بسي32سؤال

َعَلْيِه  اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِلَنا يِِِّدحرام؛ فهل هذا حديث عن َس
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 ؟َم َوَسلََّوعلى آِلِه َوَصْحِبِه

اّلٰلُ   َصلَّى  ّللِٰ ا َرُسوَل بَّاٍس، أَنَّ َعِن اْبِن عَ روى الحاكم  جواب:لا
ِخيِه ِإالَّ َما أَْعَطاُه َعْن َواَل َيِحلُّ اِلْمِرٍئ ِمْن َماِل أَ َقاَل: » َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 «.ْفٍس ِب نَ ِطي
اِعِديِِّ وروى اْبُن ِحبَّاَن  ، أَنَّ  َعْنهُ  اّلٰلُ  َي ِض رَ  َعْن أَِبي ُحَمْيٍد السَّ

ِحلُّ اِلْمِرٍئ   يَ »اَل  َقاَل:ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم لَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  ىَصلَّ النَِّبيَّ 
 . ِه ِبَغْيِر ِطيِب َنْفٍس ِمْنُه«أَْن َيْأُخَذ َعَصا أَِخي

 ذلك:لى ء عناوب
َحِديٍث َعْن  بِ  ٌم؛ َلْيَس َفَكِلَمُة: َما أُِخَذ ِبَسْيِف الَحَياِء َفُهَو َحَرا

، َوَلِكنَّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   َمْعَناُه َصِحيٌح. هذا،

 »تهادوا تحابوا« ـ33

 حديث: »تهادوا حتابوا«؟ صحة : ما33سؤال

َعْن  لبيهقي وا الُمْفَردِ روى المام البخاري في اْلََدِب  لجواب:ا
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه   اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  اَل: َقاَل َرُسولُ قَ  َعْنهُ اّلٰلُ  َي ِض رَ  أَِبي ُهَرْيَرةَ 

 ٌن. َحَس « َوُهَو َحِديٌث َتَهاُدوا َتَحابُّوا»: َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
اِنيِِّ  َراَس خُ لْ ااّلٰلِ  َعْن َعَطاِء ْبِن َعْبدِ وروى المام مالك في الُمَوطَِّأ 

ِه  ى آِلِه َوَصْحبِ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ َقاَل: َقاَل رَ  هُ َعنْ اّلٰلُ  َرِضَي 
ْحَناُء«.  ُب ْذهَ ا َوتَ وا َتَحابُّو َوَتَهادُ   ،اْلِغلُّ  َهُب : »َتَصاَفُحوا َيذْ َوَسلَّمَ   الشَّ

ْرُع    َوَعَلى َعَلْيهِ اّلٰلُ  ْوِلِه َصلَّى قَ  ِمْن َباِب َوالَهِديَُّة َرغََّب ِفيَها الشَّ
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«  اْلَعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيهِ ْبِد َما َكاَن ِفي َعْوِن اْلعَ  َواّلٰلُ ِه َوَسلََّم: »ْحبِ آِلِه َوَص 
 َعْنُه. اّلٰلُ  َي َرِض  َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ المام مسلم  واه ر

َواِبِط  ا نَّ َبْيَن الَوِهَي َسَبٌب ِمْن أَْسَباِب التََّعاُوِن  ِس َوَتْوِثيِق الرَّ
ِتِهْم.َلِب ْيَنُهْم، َواْسِتجْ بَ    َمَحبَّ

ےھھھھہہ﴿لى: ٌة َتْحَت َقْوِلِه تعاَوالَهِديَُّة ُمْنَدِرجَ 
 .[4 :ءا سن لا] ﴾ۓۓے

»َلْو :  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ ِلهِ آَعَلْيِه َوَعَلى  ّلٰلُ ا َوَتْحَت َقْوِلِه َصلَّى
يَّ ِذَراٌع أَْو ُكَراٌع  ْو ُكَراٍع َْلََجْبُت، َوَلْو أُْهِدَي ِإلَ  ِإَلى ِذَراٍع أَ يُت ُدعِ 

 . َعْنهُ   اّلٰلُ  َرِضَي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة بخاري لمام ال « رواه اَلَقِبْلُت 
 وبناء على ذلك:
ُة على َمْشُروِعيَِّة الِهبَ ْلُ اْجَمَعِت َسٌن، َوَقْد أَ َفالَحِديُث حَ  ِة  مَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،َباِبَها. ِتحْ َواْس 
 نزل بعدي؟يا جبريل: هل ت ـ34

 يه السالم نزل علىما صحة هذا احلديث: أن جربيل عل :34سؤال

 مؤتة.ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يف معركة َعَلى آِلَلْيِه َوَع اهلُل النيب َصلَّى

 يا :لََّمِبِه َوَس َوَصْحَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اهلُل ىفقال له النيب َصلَّ

؛ أنزل عشرة هللل افقال: نعم يا رسو ؟جربيل، هل تنزل بعدي

َعَلْيِه  اهلُل فقال النيب َصلَّى مرات، لرفع عشر جواهر من األرض.

فـع األوىل أر قال جربيل: ْحِبِه َوَسلََّم: وما ترفع؟َوَصَلى آِلِه َوَع

 ة.رمحقلوب اخللق الالثانية أرفع من  رض.األ نـة مـربكال
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العدل مــن  الرابعة أرفع الثة أرفع الشفقة من قلوب األقارب.والث

والسادسة أرفع  اء.نسواخلامسة أرفع الـحياء من ال راء.األم

 رفع الزهـد والورع من العلماء.بعة أوالسا راء.الـصبـر مـن الفـقـ

 رآن.قــع الوالتاسعة أرف ـاء.ينء مـن األغــخاالسة أرفع والثامن

 ن؟اع اإلمية أرفلعاشروا

 تعالى أعلم.واّلٰل  َهَذا الَحِديُث َمْوُضوٌع. هذا، لجواب:ا
 هل أنت تضحك؟ ـ35

ى آِلِه َعَلْيِه َوَعَل اهلُل  َصلَّىث: سأل النيبهذا احلدي: ما صحة 35سؤال

 قال ل أنت تضحك؟السالم: هئيل عليه رباِه َوَسلََّم جَوَصْحِب

ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َلَع اهلُل يب َصلَّىقال له الن نعم. :له

: عندما خيلق اإلنسان، ومن أول ما يولد إىل إن ميوت، لقا متى؟

 َصلَّى تعجب النيب مل خيلق يف الدنيا. وهو يبحث عن شيء، وهو

يبحث  يء الذيالشهو  : ماوقالِبِه َوَسلََّم ى آِلِه َوَصْحَعَلَعَلْيِه َو اهلُل

 اهلل قال جربائيل: الراحة؛ إن لق يف الدنيا؟عنه اإلنسان، ومل خي

 اآلخرة؟ حة يف الدنيا، بل خلقها يفق الرامل خيل

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ِديُث َمْوُضوعٌ ا الحَ َهذَ  لجواب:ا
 خمسنا عن هذه الصلوات البرأخ ـ36

بينما عنه قال:  اهلل لي رضيعاحلديث: عن  : ما صحة هذا36سؤال

 جالسًا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اهلُل كان الرسول َصلَّى

د، فقالوا له: مجاعة من اليهوبني األنصار واملهاجرين، أتى إليه 

 تعاىل ملوسى بن اهلل نسألك عن كلمات أعطاهنإنا  حممد، يا
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 لنيبا لفقا و مللك مقرب.مرسل أ إال لنيب ران، ال يعطيهاعم

فقالوا: يا  َوَسلََّم: سلوا.آِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوَعَلى  اهلُل َصلَّى

 اهلل ا عن هذه الصلوات اخلمس اليت افرتضهاحممد، أخربن

  َوَصْحِبِهَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اهلُل ىفقال النيب َصلَّ ؟أمتكعلى 

ي نطلعت تطلع بني قر س إذاشمَسلََّم: صالة الفجر: فإن الَو

، فما من مؤمن هللالشيطان، ويسجد هلا كل كافر من دون ا

 اهلل يف مجاعة إال أعطاه يصلي صالة الفجر أربعني يومًا

 يا حممد.قالوا: صدقت  النفاق. براءتني، براءة من النار، وبراءة

يت تسعر فيها جهنم، فما من ال الساعة أما صالة الظهر: فإنها

تعاىل عليه لفحات جهنم  هللا ملي هذه الصالة إال حرصي مؤمن

دم أما صالة العصر: فإنها الساعة اليت أكل فيها آ يوم القيامة.

رج الصالة إال خعليه السالم من الشجرة، فما مؤمن يصلي هذه 

عة السا وأما صالة املغرب: فإنها ه أمه.من ذنوبه كيوم ولدت

ن مؤمن السالم، فما م ليهآدم ع تعاىل على اهلل اليت تاب فيها

أعطاه  اىل شيئًا إالعت اهلل ه الصالة حمتسبًا ثم يسأللي هذصي

وم القيامة ظلمة، فإن للقرب ظلمة، ويوأما صالة العشاء:  إياه.

 تمة إال حرممة الليل إىل صالة العفما من مؤمن مشى يف ظل

 اط، فإنهارصـوز به على ال، ويعطى نورًا جيرانعليه وقود ال اهلل

ٱ﴿ تعاىل:  م تال قولهن قبلي، ثولصالها املرسليت الصالة ا
 ؟[238 :ةرقبلا] ﴾ ٻٻٻٻ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ُضوٌع. هذا،َهَذا الَحِديُث َموْ  لجواب:ا
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 عشرة تمنع عشرة  ـ37

شرة: سورة الفاحتة ـنع عمت ما صحة هذا احلديث: عشرة: 37الؤس

رة وس ،عطش يوم القيامة، سورة يس متنع هللب انع غضمت

متنع الفقر، سورة الدخان متنع أهوال يوم القيامة، الواقعة 

، اخلصومةرة امللك متنع عذاب القرب، سورة الكوثر متنع سو

ع ص متنإلخالسورة الكافرون متنع الكفر عند املوت، سورة ا

 الوسواس؟نع ق متنع احلسد، سورة الناس متلفلالنفاق، سورة ا

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،عٌ وَمْوُض الَحِديُث  َهَذا  لجواب:ا
 وبنى لها مدينة في الجنة ـ38

، احلديث: إذا اغتسلت املرأة من حيضها حة هذا: ما ص38سؤال

ات رة اإلخالص ثالث مروصلت ركعتني تقرأ فاحتة الكتاب وسو

 ،وكبرية ذنب عملته من صغرية كل هلا اهلل يف كل ركعة، غفر

اها أجر عطوأ ىل احليضة األخرى،ومل تكتب عليها خطيئة إ

على  شهيد، وبنى هلا مدينة يف اجلنة، وأعطاها بكل شعرة ستني

 ؟ت شهيدةرأسها نورًا، وإن ماتت إىل احليضة مات

 تعالى أعلم. واّللٰ  . هذا،وعٌ ُض وْ مَ   يُث دِ ا الحَ ذَ هَ  لجواب:ا
  َمْن أََبى«الَّ ُلوَن الَجنََّة إِ ِتي يَْدخُ مَّ »ُكلُّ أُ  ـ39

 َمْن ي َيْدُخُلوَن اجَلنََّة ِإال»ُكلُّ ُأمَِّت :فياء يف احلديث الشر: ج39سؤال

َقاَل: »َمْن َأَطاَعِني َدَخَل  ، َوَمْن َيْأَبى؟هلِلا َرُسوَل اوا: َيَقاُل َأَبى«.

 اهلُل قصود من قوله َصلَّىامل َفَقْد َأَبى«. هل ياجَلنََّة، َوَمْن َعَصاِن

ْن َأَبى« أبى االستجابة َم الَصْحِبِه َوَسلََّم »ِإَعَلى آِلِه َوِه َوَلْيَع
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 ؟ َوَسلََّم، أم من عصاهآِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوَعَلى اهلُل لدعوته َصلَّى

 أَِبي  نْ َهَذا الَحِديُث َصِحيٌح رواه المام البخاري عَ  لجواب:ا
 َعْنُه.اّلٰلُ   َة َرِضَي ْيرَ ُهرَ 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ  َصلَّى  هِ بِ  وِل َدْعَوِتِه َواِليَمانِ ْن َقبُ َنَع عَ اْمتَ  نِ َومَ 
ْن أََبى َوَكاَن ِمَن الَخالِ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  في َناِر َجَهنََّم   ِدينَ ُهَو ِممَّ

  الُفَقَهاِء.اِق اِتِّفَ َذا بِ هَ تعالى، وَ  ِباّلٰلِ َوالِعَياُذ 
ا َمْن عَ  لََّم  َوَصْحِبِه َوَس  هِ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى ِبيَّ َصى النَّ َوأَمَّ

د اا دَبْعَد اْسِتَجاَبِتِه ِلَدْعَوِتِه، َعامِ  ا، َفُهوَ  اا ُمَتَعِمِّ َدِرٌج في َذِلَك  ُمنْ  ُمْسَتِحلَّ
َرَنا ِمنْ ا مَ ، َوَهذَ الىتع ِباّللِٰ الَوِعيِد َوالِعَياُذ  ِه  في ِكَتابِ  لَّ َعزَّ َوجَ ُه َربَُّنا ا َحذَّ
ڳگگگگککککڑ﴿ الَعِظيِم ِبَقْوِلِه: 

 . [63 :رونلا] ﴾ڳڳ
ا َمْن َعَصاُه َوُهَو  ى َفُهَو َلْيَس  التع اّلٰلِ  َتاَب إلىَغْيُر ُمْسَتِحٍلِّ وَ أَمَّ

 تعالى.اّلٰلِ  ِإْذنِ ِبَهَذا الَوِعيِد بِ  َمْشُموالا 
 ذلك:على  وبناء

  َصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإالَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َقْوِلِه َصلَّى َفاالْسِتْثَناُء في 
ْعَوِة، مَّ ْن أُ مِ   ِلَدْعَوِتهِ َرَفَض االْسِتَجاَبةَ  َمْن أََبى« ُهَو َشاِمٌل ِلَمنْ  ِة الدَّ

ِه َوَسلََّم  َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ عَ اّلٰلُ  ى ُه َصلَّ ْصَيانَ ٌل ِلَمِن اْسَتَحلَّ عِ َوَشامِ 
ِة الِ  ا مَ ِمْن أُمَّ َذا  ِر اْسِتْحَلٍل َوِبُدوِن َتْوَبٍة َفهَ ْن َعَصاُه ِمْن َغيْ َجاَبِة، َوأَمَّ
َبُه، َولَ َعْنُه، َوِإْن َشا َفا  عَ َشاءَ ْن تعالى، إِ  اّلٰلِ  أَْمُرُه إلى    َيْخُلدُ ُه اَل ِكنَّ َء َعذَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل    تعالى. هذا، اّلٰلِ    ْذنِ َوَيْدُخُل الَجنََّة ِبإِ   ، في النَّارِ 



 

 كتاب الحديث الشريف 

 

117 

 اُء لَْم َتُخْن أُْنثَى َزْوَجَها« َحوَّ »لَْواَل  ـ40

: ِبِه َوَسلََّمَصْح َوِلِهَلى آِه َوَعَعَلْي اهلُل ه َصلَّى: ما معنى قول40سؤال

 ا الدَّْهَر«؟َزْوَجَه ُأْنَثى ُء َلْم َتُخْن َحوَّا»َلْوال

ْن أَِبي ُهَرْيَرَة  ٌح رواه المام مسلم عَ َهَذا الَحِديُث َصِحي لجواب:ا
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

   ِمنَ ِليُس ِإبْ َن َلَها َها َقِبَلْت َما َزيَّ َوالَمْقُصوُد ِبالِخَياَنِة ُهَنا ِهَي أَنَّ 
 َحتَّى َوَقَعا في َذِلَك.   آَدَم َكَذِلَك ِدَنا  ْت ِلَسِيِّ َجَرِة، َوِهَي َزيَّنَ اْلَْكِل ِمَن الشَّ 

 تعالى ـ.ّلٰلِ  َفاِحَشِة ـ َحاَشاَس الُمَراُد ِبالِخَياَنِة ُهنَا اْرِتَكاَب اليْ َولَ 
 وبناء على ذلك:

ا  ا ِلَسِيِِّدنَ ِة، َبْل َتْزِيينُهَ اِحشَ  الفَ اَب نَِة اْرِتكَ ُد ِبالِخَياالَمْقُصوَفَلْيَس 
ا َكاَنْت ِهَي أُمُّ َبَناِت   ِإْغَواِء ِإْبِليَس؛ َولَمَّ ِب َجَرِة ِبَسبَ ِمَن الشَّ ْلَْكَل آَدَم ا

ِة  َتْسَلُم ِمْن ِخَيانَ اْمَرأٌَة ا ِبالِواَلَدِة َوَنْزِع الِعْرِق، َفَل َتَكاُد آَدَم أَْشَبْهَنهَ 
َة  يَ ِلَزْوِجَها الَمْعِص  اا حَيانتَُزِيُِّن الَمْرأَُة أَ  أَو الَقْوِل، َحْيُث ْعِل الفِ ا بِ َزْوِجهَ 

ُلَها َعَلْيِه.   تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،َوتَُسِهِّ
 تكتب بقلم معقود ـ41

َعْنُه، أو  اهلُل لقول املنسوب لسيدنا علي َرِضَيصحة ا: ما 41سؤال

جد يف رزقي ني أا سئل: إندمُه، عْنَع اهلُل ا عمر َرِضَيلسيدن

 ؟لم معقودلعلك تكتب بق عنه: اهلل فقال له رضي ضيقًا.

قال:  ال. فقال: ؟لعلك متشط مبشط مكسور :لقا فقال: ال. 

قال:  ال.ل: فقا ؟لعلك متشي أمام من هو أكرب منك سنًا

ت الدعاء قال: لعلك ترك فقال: ال. ؟لعلك تنام بعد الفجر
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ؤمنني: فقال أمري امل ني.ؤمنا أمري املم ينع ل:قا ؟لدينللوا

آِلِه  َوَعَلى َعَلْيِه اهلُل ىلََّص اهلل مسعت رسولفإني  ،رهمافاذك

 ؟ترك الدعاء للوالدين يقطع الرزق: يقوللََّم َوَصْحِبِه َوَس

ِمْن   َما َثَبَت َهَذا الَكَلُم ِبأَنَُّه َمْوُقوٌف على أََحد :لجوابا
 .َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ا َرُسولِ نَ دِ أَْصَحاِب َسِيِّ 

 وبناء على ذلك:
ِه  يْ َعلَ اّلٰلُ  ِيِّ َصلَّى َوَلْم يُْرَفْع إلى النَّبِ  َذا الَقْوُل َغْيُر َصِحيٍح،هَ فَ 

َحاَبِة ال َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َواَل إلى أََحدٍ    اِم. هذا،رَ كِ ِمَن الصَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 والدينإذا ترك العبد الدعاء لل ـ42

الدين فإنه الدعاء للو دإذا ترك العب احلديث: : ما صحة42سؤال

 ؟الدنيان الولد والرزق يف ينقطع م

عَ  الَمْطُلوُب ِمنَ  لجواب:ا  اُء ِلَواِلَدْيِه، َوَهَذا ِمَن الَوَفاءِ الَوَلِد الدُّ
ةا  ٴۇۈۈۆۆ﴿َقاَل تعالى:  َد َوَفاِتِهَما،عْ بَ َلُهَما، َوَخاصَّ

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ىَصلَّ  . َوَقاَل [24 :ءارسلا ] ﴾ ۋ
ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعمَ » َقٍة  ُلُه ِإالَّ ِمْن َثَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصدَ ِإَذا َماَت اْلِ
« رواه المام مسلم   َيْدُعو لَهُ ٍد َصاِلحٍ ِه، أَْو َوَل أَْو ِعْلٍم يُْنَتَفُع بِ ، َيةٍ ارِ جَ 

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ْيَرةَ ي ُهرَ بِ َعْن أَ 
ا َقْوُل:    دِ َل الوَ  نَ مِ  عُ طِ قَ نْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  نِ يْ دَ الِ وَ لْ لِ  اءَ عَ الدُّ  دُ بْ العَ  كَ رَ ا تَ ذَ إِ َوأَمَّ

اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  ْن َسِيِِّدَناَفَهَذا َلْيَس ِبَحِديٍث عَ  ؛ايَ نْ ي الدُّ فِ  ِق زْ الِرِّ وَ 
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 َسلََّم، َوُهَو َحِديٌث َمْوُضوٌع.ِه وَ ْحبِ  َوَص هِ َعَلْيِه َوعلى آلِ 
 ذلك:على  وبناء

  َصلَّىاّلٰلِ  ُه إلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ َفالَحِديث َمْوُضوٌع، اَل َتُجوُز ِنْسَبتُ 
اِئِلِه ِمَن االْنِدَراِج  َشى على قَ لََّم، َويُخْ على آِلِه َوَصْحِبِه َوَس وَ  هِ يْ لَ عَ اّلٰلُ 

»َمْن َكَذَب َعَليَّ  َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ىَصلَّ  هِ َتْحَت َقْولِ 
د  ْأ َمْقعَ ، َفْلَيَتبَ اا ُمَتَعمِِّ   َرِضَي  ةَ ْيرَ رَ ي هُ بِ أَ َعْن رواه الشيخان  َدُه ِمَن النَّاِر«وَّ
 ى أعلم.تعال واّللٰ  ُه. هذا،نْ عَ اّلٰلُ 

 نِِّي«َك عَ َوْجهَ  َب »َفَهْل َتْسَتِطيُع أَْن تَُغيِِّ  ـ43

َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اهلُل َصلَّى اهلِل : هل صحيح بأن َسيَِِّدَنا َرُسوَل43سؤال

 َتِطيُعْسمًا: »َفَهْل َتَسلََّم قال لوحشي عندما جاءه مسلَوَصْحِبِه َو

 ه ذلك؟قال ل  َعنِّي«؟ وملاذاَغيَِّب َوْجَهَكَأْن ُت

ْحِشٍيِّ َعْن  ِل وَ ُسَؤا روى المام البخاري في َحِديِث  لجواب:ا
: َحتَّى َقِدْمُت عَ اّلٰلُ  َسِيِِّدَنا َحْمَزَة َرِضَي  َقْتلِ  َلى  َعْنُه، َقاَل َوْحِشيٌّ

ا َرآِنيِه َوَسلََّم، بِ َوَصحْ  ى آِلهِ لَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  َل:  اقَ  َفَلمَّ
؟«.   »آْنَت َوْحِشيٌّ
 ُقْلُت: َنَعْم. 

 َتْلَت َحْمَزَة؟«.قَ   ْنَت أَ َقاَل: »
 ِر َما َبَلَغَك.ُقْلُت: َقْد َكاَن ِمَن اْلَمْ 

 َغيَِِّب َوْجَهَك َعنِِّي«. َقاَل: »َفَهْل َتْسَتِطيُع أَْن تُ 
َوَسلََّم:  ِبِه َوَصحْ  َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ىِه َصلَّ ْولِ َوالَمْقُصوُد ِمْن قَ 
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ُه َسِيِّدَ َعنِِّي«. َحتَّى اَل َيَتَذكََّر عَ  َهَك َوجْ  »َفَهْل َتْسَتِطيُع أَْن تَُغيَِِّب  نَا مَّ
  اّلٰلُ  ى لَّ َدُه، ِْلَنَُّه َقاَل َص اَنِتِه الَعاِلَيِة ِعنْ َعْنُه، َوَذِلَك ِلَمكَ اّلٰلُ  َرِضَي  َحْمَزةَ 

ُه َسِيُِّدَنا َحْمزَ لَّمَ َس ِه َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ  اّلٰلُ   َي َرِض  ةُ  ِعْنَدَما ُقِتَل َعمُّ
 «.اا َعْنُه: »َلْن أَُصاَب ِبِمْثِلَك أََبد

ِتِه َصِفيَِّة  ي  ِشَرا، أََتانِ ـ َعْنُهَما: »أَبْ اّلٰلُ  َرِضَي ثُمَّ َقاَل ِلَفاِطَمَة َوِلَعمَّ
َلُة وَ  هِ  َعَليْ ْبِريُل جِ  َلُم، الصَّ ِني أَنَّ َحْمَزَة َمْكُتوٌب ِفي أَْهِل  َبرَ َفأَخْ السَّ
َوأََسُد َرُسوِلِه« رواه   اّلٰلِ  َسدُ ْمَزُة ْبُن َعْبِد الُمطَِّلِب أَ ِت حَ اَوامَ السَّ 

ِد ْبِن   ُعَمَر، َعْن ُشُيوِخِه.الحاكم َعْن ُمَحمَّ
ْن َذِلَك،   مِ ْيِه، َحاَشاهُ َعلَ  اا ِقد  َكاَن َحاأَنَّهُ  َذِلَك  نْ َوَلْيَس الَمْقُصوُد مِ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّىاِئُل قَ َوَكْيَف َيُكوُن َهَذا، َوُهَو ال
، ِإْن َقَدْرَت أَْن تُْصِبَح  َيا بَُنيَّ َعْنُه: »اّلٰلُ  َي َوَسلََّم ِلَسِيِِّدَنا أََنٍس َرِض 

، َوَذِلَك ِمْن ُسنَِّتي،   َيا ِْلََحٍد َفاْفَعْل؛َقْلِبَك ِغشٌّ  َس ِفيَي َليْ ْمِس َوتُ  بَُنيَّ
ِني َكاَن َفَقْد أََحبَِّني، َوَمْن أَحَ ِتي ا ُسنَّ يَ َوَمْن أَحْ  نَِّة«؟ رواه  َمِعي ِفي الجَ بَّ

ِريَفِة َصلَّىـ ِتِه الالترمذي. َفَهَذا ِمْن ُسنَّ  ِبِه   َوَصحْ ى آِلهِ َعلَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  شَّ
 َوَسلََّم.

َوَسلََّم   ْحِبهِ ِه َوَص لِ آَعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  َعَلْيِه َصلَّى اا ِقدَكْيَف َيُكوُن َحا
َلُه، َكَما َيُجبُّ َما َقبْ َو الذي َعلََّمَنا ِبأَنَّ اِلْسَلَم ـ َوَحاَشاُه ِمْن َذِلَك ـ َوهُ 

ِريِف ا جَ   ْبِن اْلَعاِص   حمد َعْن َعْمِرو لمام أ رواه ا   لذي اَء في الَحِديِث الشَّ
 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل:  ْيهِ َعلَ  اّلٰلُ  َعْنُهَما، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى ّلٰلُ ا  َرِضَي 

ْسَلَم َيُجبُّ َما َكاَن َقْبَلُه، َوِإنَّ »  ِهْجَرَة َتُجبُّ َما َكاَن َقْبَلَها«؟ الْ   ِإنَّ اْلِ
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َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم   َعَلْيهِ اّلٰلُ  لَّىَعَلْيِه َص  اا َحاِقد نُ و  َيكُ َف يْ كَ 
اّلٰلُ   َرِضَي ِن َعبَّاٍس َوَقْد روى الشيخان َعِن ابْ ِلَك ـ  ِمْن ذَ هُ اـ َوَحاَش 

َنْوا  زَ َقَتُلوا َوأَْكَثُروا، وَ ْرِك َكانُوا َقْد ِمْن أَْهِل الشِِّ  اا َعْنُهَما: أَنَّ َناس
دُروا، َفأََتْوا أَْكثَ وَ  ا:  َفَقالُومَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  اّلٰلُ  َصلَّى اا ُمَحمَّ

اَرةا َحَسٌن، َلْو تُخْ ْدُعو ِإَلْيِه لَ لَِّذي َتُقوُل َوتَ ِإنَّ ا  .ِبُرَنا أَنَّ ِلَما َعِمْلَنا َكفَّ
ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ َفَنَزَل: 

ہۀۀ﴿. َوَنَزَلْت: [68 :نا قر فلا] ﴾ٺٺٺٺڀڀ

 ؟ [53 :رم زلا ] ﴾ےھھھھہہہ
 وبناء على ذلك:
َعَلى آِلِه  ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  ى ِبيُّ َصلَّ اَد النَّ  أَرَ َوَقدْ  ٌح،َفالَحِديُث َصِحي 
  َرِضَي ِيَِّدَنا َحْمَزَة تَّى اَل َيَتَذكََّر َس َعْنُه حَ   َوْجَههُ َب َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْن يَُغِيِّ 

اّلٰلُ   لَّى َص ِبيٌر في َنْفِسهِ ْشَهاِدِه َكاَن َلَها أََثٌر كَ َعْنُه، ِْلَنَّ َحاِدَثَة اْستِ اّلٰلُ 
َح أَنَُّه لَْن يَُصاَب بِ َوَسلَّ   آِلِه َوَصْحِبهِ  َعَلْيِه َوَعَلى   . اا دْثِلِه أَبَ مِ َم، َحتَّى َصرَّ

َسلََّم أَْن َيُكوَن  ِلِه َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ  َوَحاَشاُه َصلَّى
، الَجاِهِليَّةِ  ِشٍيِّ في ْن َوحْ  عَ َعَلْيِه، َوَقْد َجبَّ اِلْسَلُم َما َصَدرَ  اا َحاِقد
َل   أعلم. ىلتعاواّلٰل  الى َسِيَِّئاِتِه َحَسَناٍت. هذا،تع اّلٰلُ  َوَبدَّ

 تنم إال أن تأتي بخمسة أشياء ي، اليا عل ـ44

َلى آِلِه َعَلْيِه َوَع اهلُل ال النيب َصلَّىا احلديث: ق: ما صحة هذ44سؤال

وهي  ،مسة أشياءتي خبن تأأ الم إال تن ،علي ياْحِبِه َوَسلََّم: َوَص

 ،وزيارة الكعبة ،بأربعة آالف درهم تصدقوال ،رآن كلهاءة الققر
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 .اخلصوم ءاجلنة وإرضا وحفظ مكانك يف

 ؟هللرسول ا قال علي: وكيف ذلك يا

: أما تعلم ِه َوَسلََّمَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِب اهلُل َصلَّى قال النيب

قرآن ت فقد قرأت المراث ثال أحد اهلل أنك إذا قرأت قل هو

أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آالف  ةاحتوإذا قرأت الف ،كله

له امللك وله  ،وحده الشريك له اهلل إله إال الوإذا قلت  ،درهم

هو على كل شيء قدير عشر مرات فقد احلمد حييي ومييت و

 العظيملي الع هللقلت ال حول وال قوة إال باذا وإ ،زرت الكعبة

 هللا تغفرأسوإذا قلت  ،ك يف اجلنةحفظت مكانقد ت فمراشر ـع

عشر مرات  هيالعظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إل

 ؟ومد أرضيت اخلصفق

َواَل َتِصحُّ   َمْوُضوٌع اَل أَْصَل َلُه،َهَذا الَحِديُث َكِذٌب وَ  لجواب:ا
َم.  ِه َوَسلَّ آِلِه َوَصْحبِ  َوعلى ْيهِ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّى  اّلٰلِ  َرُسولِ  ُتُه إلى َسِيِِّدَناِنْسبَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ا،هذ

 

** ** ** 
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 سةض من النجا تطهير اْلر ـ1

 جناسة؟: كيف تطهر األرض إذا وقعت عليها 1سؤال

ِت اْلَْرُض ِبمَ  لجواب:ا   َهاَتْطِهيرُ اِئٍع َكالَبْوِل َوالَخْمِر فَ ِإَذا َتَنَجسَّ
ِريُح النََّجاَسِة، َوالَماُء  وَ  َلْونُ لَماِء، َحتَّى َيْذَهَب َها ِباْمرِ ِبغَ  َيُكونُ 

 ، َوَذِلَك ُهَو َطاِهرٌ ِبالنََّجاَسِة فَ  اا ِيِّرَيُكْن ُمَتغَ ِإَذا َلْم  االُمْنَفِصُل َعْنهَ 
ِريِف الذي رواه ال   َماِلٍك  ْبنِ  أََنِس مام البخاري َعْن للَحِديِث الشَّ

  َفَزَجَرهُ  الَمْسِجِد،  َطاِئَفةِ  ي فِ  َفَباَل  أَْعَراِبيٌّ  َجاءَ : َقاَل ُه َعنْ  اّلٰلُ  َي ِض رَ 
اَوَسلََّم؛ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ  َصلَّى النَِّبيُّ  مُ هُ َفَنَها؛ النَّاُس   َفَلمَّ

  َذنُوٍب بِ َم لَّ َس ِبِه وَ  َوَصحْ ِلهِ َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّى يُّ بِ النَّ  أََمرَ  َبْوَلهُ  َضىـ قَ 
 .َعَلْيهِ   َق َفأُْهِري َماءٍ  ِمنْ 

 َسُة أَْم اَل.ِت النََّجا ا ِإَذا َجفَّ َسَواٌء َهذَ   ،َواَل َيْحَتاُج َتْطِهيُرَها إلى ِنيَّةٍ 
ا إِ    ْخَتَلَطْت ِبأَْجَزاِء اْلَْرِض، َلمْ ِت النََّجاَسُة َغْيُر َماِئَعٍة، َوا َذا َكاَن أَمَّ

َن َزَواُل أَْجَزاِء  مَ الاِء ْطُهُر ِبِإَزاَلِة أَْجزَ َبْل تَ  ،لَغْسلِ ُهْر ِباطْ تَ  َكاِن َحتَّى يَُتَيقَّ
 اَسِة. جَ النَّ 

 ك:على ذلوبناء 
َحتَّى  ْيَها َنَجاَسٌة ِبَغْمِرَها ِبالَماِء َفَطَهاَرُة اْلَْرِض ِإَذا َوَقَعْت َعلَ 

 .أعلم  تعالى واّللٰ   ذا، َلْوُن َوِريُح النََّجاَسِة. هَيْذَهَب 
 ة لصلة الضحى للمعذورهارالط ـ2

إنسان صاحب عذر، توضأ لصالة الفجر، فهل بإمكانه أن : 2سؤال

 الوضوء أم ال؟ي الضحى بنفس لصي

ُؤوَن ِلَوْقِت ُكِلِّ َص أَْصَحاُب اْلَْعَذاِر َيتَ  لجواب:ا َلٍة، َوِبَهَذا  َوضَّ
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، َوالَواِجَباِت،  و َقَضا أَ َداءا اِئِض أَ َفرَ َن َما َشاُؤوا ِمَن الالُوُضوِء يَُصلُّو ءا
ِقٌض ِمَن  َيْعُرْض َنا مْ ، َحتَّى َيْخُرَج الَوْقُت َما َل َوَيطُوُفونَ ، لِ افِ نَّوَ َوال
ي  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم فِ  اّلٰلُ  ِقِض، ِلَقْوِلِه َصلَّى َواالنَّ 

َلةَ  ُضوُء  وُ لْ ، َوا َتْغَتِسُل َوتَُصلِِّيَها، ثُمَّ ائِ ْقرَ يَّاَم أَ أَ  اْلـُمْسَتَحاَضِة: »َتَدُع الصَّ
ِ َصَلٍة« رواه أبو داود َعْن عَ  ِه.ِبٍت، َعْن أَ يِِّ ْبِن َثادِ ِعْنَد ُكلِّ  ِبيِه، َعْن َجدِِّ

ِئي ِلُكلِِّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  لَّىَوِلَقْوِلِه َص    َوَسلََّم: »َتَوضَّ
اِئَشَة  عَ  ي َعنْ ْقُت« رواه المام البخارَك الوَ َذلِ يَء تَّى َيجِ حَ  َصلٍَة،
 َعنَها.اّلٰلُ  َرِضَي 

 وبناء على ذلك:
َحى ِبُوُضوِء  ْمَكاِنِه أَْن يَُصِلَِّي َصَلَة ال َلْيَس ِبإِ اِحُب الُعْذرِ َص فَ  ضُّ

  ْيِه فيَعلَ َرْأ ْم َيطْ ا لَ ُض ِبُخُروِج الَوْقِت مَ ُضوَءُه َيْنَتقِ َصَلِة الَفْجِر، ِْلَنَّ وُ 
ْمِس ةُ َل َوَص  الَوْقِت َناِقٌض آَخُر،  .  الَفْجِر َيْخُرُج َوْقُتَها ِبطُُلوِع الشَّ

أَ اَد َصَلَة َفِإَذا أَرَ  َحى َفَعَلْيِه أَْن َيَتَوضَّ َبْعَد ُدُخوِل َوْقِت صَلِة   الضُّ
َحى، َوَوقْ  ْمِس قَ  ُتَها َيْبَدأُ الضُّ ُر بِ يُقَ ، وَ َد ُرْمحٍ يْ ِباْرِتَفاِع الشَّ َقاِئِق ِبَنْحِو  دَّ الدَّ

َحى انْ َوْقُت َصَلةِ  ى ، َوِإَذا اْنَتهَ َدِقيَقٍة، أَو أََقلَّ َقِليلا  ينَ ْشرِ عِ  َتَقَض   الضُّ
ُر ِبَخْمِس ُتَها َقبْ ْنَتِهي َوقْ ُوُضوُؤُه، َويَ  َواِل، َويَُقدَّ َدَقاِئَق َقْبَل أََذاِن  َل الزَّ

اُ َوُيَصِلِّي الظُّ ْهِر يَ ظُّ اِن ال َد أَذَ َبعْ الظُّْهِر، وَ   تعالى أعلم. واّلٰل    ذا، ه   . ْهرَ َتَوضَّ
 ماء الطاقة الشمسية ـ3

 طريق الطاقة الشمسية؟ املاء املسخن عنما حكم استعمال  :3سؤال

ِن  َلَف الُفَقَهاُء في ُحْكِم اْسِتْعَماِل التَ اخْ  لجواب:ا َماِء الُمَسخَّ
ْمِس، ِمْن   اا ْطَلقمُ  هِ َمالِ اِء إلى َجَواِز اْسِتعْ الُفَقهَ  ورُ ْمهُ َذَهَب جُ فَ  ِبَتْأِثيِر الشَّ



 

 كتاب الطهارة 

 

127 

  أَْم في الثَّْوِب، اُل في الَبَدنِ َهَذا االْسِتْعمَ  َغْيِر َكَراَهٍة، َسَواٌء أََكانَ 
ِن   لَماِلِكيَُّة َوَقالُوا ِبَكَراَهةِ في َذِلَك اَوَخاَلَف  اْسِتْعَماِل الَماِء الُمَسخَّ

 ْمِس.يِر الشَّ ثِ َتأْ بِ 
 ذلك: وبناء على 

ِن َعْن َطِريِق الطَّاَقِة  مَ عْ َفَل َحَرَج ِمَن اْستِ  اِل الَماِء الُمَسخَّ
ْمِسيَِّة، ِْلَ لا َهَذا َقْولُُه   َيُدلُّ علىَباَحُة، وَ في اْلَْشَياِء الِ  نَّ اْلَْصَل شَّ

ْولُُه . َوقَ [29 :ةر قبلا] ﴾ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿تعالى: 
. َوَقْولُُه [12 :لحنلا] ﴾ںڱڱڱڱڳ﴿عالى: ت

. َفُكلُّ  [13 :ةيثا جلا] ﴾ختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ﴿ :تعالى
َماَواِت َواْلَْرِض َيجُ  ُه، إال  ِملَ َتعْ ِه َوَيْس ِفَع بِ ْنتَ وُز لإِلْنَساِن أَْن َي َما في السَّ

 نُوٌع ِمَن اْسِتْعَماِلِه.أَنَُّه َممْ  َشْرِعيٌّ على يٌل ِإَذا َدلَّ َدلِ 
ِن  َصِحيٌح َيْمَنُع اال ِليٌل َشْرِعيٌّ َوَلْم َيِرْد دَ  ْسِتَفاَدَة ِمَن الَماِء الُمَسخَّ

ْمِسيَّ َعْن َطِريِق  ا َحِديُث الطَّاَقِة الشَّ َعْنَها  اّلٰلُ  ِضَي َة رَ َعاِئشَ  ِيَِّدةِ لسَّ اِة، َوأَمَّ
آِلِه   َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ ْت: َنَهى رَ لدارقطني َقالَ الذي رواه ا

ِس أَْو يُْغَتَس ِه َوَسلََّم أَْن يُ َوَصْحبِ  أَ ِباْلـَماِء اْلـُمَشمَّ ُه  َوَقاَل: »ِإنَّ  ،َل ِبهِ َتَوضَّ
ْعِف َوالَوْضِع َبيْ وُر يٌث َيدْ َو َحدِ َفهُ َرَص«. يُوِرُث اْلبَ  َذَكَر   َكَماَن الضَّ

ثُوَن. هذالُمحَ   تعالى أعلم. واّلٰل  ا،ِدِّ
 ل الجمعةغس وقت ـ4

 : متى يبدأ وقت غسل اجلمعة؟4سؤال

،  اا َفَق الُفَقَهاُء على أَنَّ الُغْسَل للُجُمَعِة َمْطُلوٌب َشْرعتَّ ا لجواب:ا
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 ُجُمَعةَ أََحُدُكُم ال ا َجاَء  ِبِه َوَسلََّم: »ِإذَ َصحْ ِلِه وَ على آ ِه وَ يْ َعلَ اّلٰلُ    َصلَّى   ْوِلهِ ِلقَ 
 َعْنُهَما. اّلٰلُ   ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلٰلِ   اري َعْن َعْبدِ خب َفْلَيْغَتِسْل« رواه المام ال 

َلْيِه َوعلى آِلِه  عَ اّلٰلُ  َوُهَو ُسنٌَّة َوَلْيَس ِبَواِجٍب، ِلَقْوِلِه َصلَّى 
أَ َيْوَم الُجُمَعِة فَ وَ ْن تَ »مَ  َسلََّم:ِبِه وَ َصحْ وَ  ْغَتَسَل  ْت، َوَمِن اِبَها َوِنْعمَ ضَّ

 َعْنُه.اّلٰلُ   ِن ُجْنَدٍب َرِضَي َعْن َسُمَرَة بْ « رواه الترمذي ُل َفالُغْسُل أَْفَض 
اِدِق، َواَل َوَوْقُتُه ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء َبْعَد طُُلوِع الفَ    ْجِر الصَّ

 .َقْبَلهُ ْجِزُئ يُ 
َلِة اَل  َل الُجُمَعةِ إلى أَنَّ ُغْس ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء  َذَهَب ا مَ كَ   للصَّ
 الِعيِد.  ِبِخَلِف ُغْسلِ  للَيْوِم،

 وبناء على ذلك:
اِدِق، َوُهَو  ْسِل الجُ َفَوْقُت غُ  ُمَعِة َيُكوُن َبْعَد طُُلوِع الَفْجِر الصَّ

َلِة اَل للَيوْ  ُغْسٌل  َة  َصَل  اِء، ِبَمْعَنى يَُصِلِّي َقهَ الفُ  ْمُهورِ ِعْنَد جُ ِم للصَّ
 أعلم. ىلتعاواّلٰل  ُجُمَعِة. هذا، ِبُغْسِل الالُجُمَعةِ 
 ودتهلدم ثم عانقطاع ا ـ5

الدم عنها ملدة مخسة ، وبعد أيام انقطع : امرأة وضعت محلها5سؤال

 اية األربعني، فهل يعتربشر يومًا، ثم عاد إليها الدم قبل نهـع

 سًا؟نفا حيضًا أمذا الدم ه

ا  هَ َفَساَء ِإَذا اْنَقَطَع َدمُ أَنَّ النُّ  َقَهاِء إلىَذَهَب ُجْمُهوُر الفُ  لجواب:ا
اا، َطهُ  اا َطاعَبِعيَن اْنقِ َقْبَل اْلَرْ  َرْت، َواْغَتَسَلْت، َوَصلَّْت، ِلَما رواه َتامَّ

َعَلْيِه   اّلٰلُ   َصلَّى ِبيِِّ ِن النَّ عَ  ،َعْنَهااّلٰلُ  ِضَي الدارقطني َعْن أُمِِّ َسَلَمَة رَ 
 ا َوَلَدْت؟ ـَمْرأَُة ِإذَ لْ اَسأََلْتُه َكْم َتْجِلُس    َم أَنََّهاْحِبِه َوَسلَّ َوعلى آِلِه َوَص 
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الَّ أَْن َتَرى الطُّْهَر َقْبَل َذِلَك«. َهَذا ِإَذا  إِ  اا ِعيَن َيْوم»َتْجِلُس أَْربَ  َقاَل:
 ُم. الدَّ َيْرِجْع ِإَلْيَها َلْم 

ُم ثمَّ قَ ِإَذا انْ  اأَمَّ  ِة الِنَِّفاِس َعاَد في مُ َطَع الدَّ ْرَبُعوَن   َوالتي ِهَي أَ دَّ
َف ِمَن الَحَنِفيَِّة، ُد َوأَبُو يُوسُ ِكيَُّة، َوُمَحمَّ ْد َذَهَب الَمالِ قَ ، فَ اا َيْوم

مُ  اِفِعيَُّة، إلى أَنَُّه ِإَذا اْنَقَطَع الدَّ ُرَها، هْ ْد َتمَّ طُ قَ فَ  اا ْوميَ  َشرَ ـ  َخْمَسَة عَ َوالشَّ
 . ِلَك َفُهَو َحْيٌض َل َبْعَد ذَ َوَما َنزَ 

ا اِلَماُم أَبُو َحِنيَفَة  ِعيَن في  َل َبْيَن اْلَْربَ َر الُمَتَخِلِّ َيَرى أَنَّ الطُّهْ فَ أَمَّ
 َر؛ َفَلوثَ لَّ أَو أَكْ أَقَ  أَو اا  اَل يُْعَتَبُر، َسَواٌء َكاَن َخْمَسَة َعَشَر َيْومالِنَِّفاِس 
،  اا َدم اا م، َوَيوْ اا ِثيَن طُْهرَيةا َوَثَل ، َوَثَمانِ اا َدم اا ْومُة َبْعَد الِواَلَدِة يَ ْرأَ لمَ َرأَِت ا
 ، َوَعَلْيِه الَفْتَوى في الَمْذَهِب. ٌس َماِم ِنَفاوَن ِعْنَد الِ َفاْلَْرَبعُ 

 وبناء على ذلك:
 َبْعَد  ُم َعِن الَمْرأَةِ الدَّ َع ا اْنَقطَ ُه ِإذَ أَنَّ َهاِء إلى َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفقَ 

، يُْعَتَبرُ يْ ، ثمَّ َعاَد ِإَل اا َشَر َيْومـ اَلَدِتَها َخْمَسَة عَ وِ  ُل ِنَفا َها َثاِنَيةا ُم اْلَوَّ ،  اا سالدَّ
وُم  ُص ي َوتَ ، َتْغَتِسُل َوتَُصِلِّ اا َشَر طُْهرـ ، َواْلَيَّاُم الَخْمَسَة عَ اا َوالثَّاِني َحْيض

، َواْعَتَبَر  ّلٰلُ  ااُم أَبُو َحِنيَفَة َرِحَمهُ َك اِلمَ ا؛ َوَخاَلَف في َذلِ هَ ْوجِ لُّ ِلزَ َوَتحِ 
ُم َقْبَل ِنهَ ِس َما َداَم أَ لِنَِّفاِمَن ا اا َشَر َيْومـ َسَة عَ مْ الخَ  اَيِة  نَُّه َعاَد ِإَلْيَها الدَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  اْلَْرَبِعيَن. هذا،
 بولار الخب ـ6

 ؟جنسر البول خبا : هل6سؤال

 ؟ َهْل ُهَو َنِجٌس أَْم اَل   ُء في ُبَخاِر النََّجاَسِة، اْخَتَلَف الُفَقَها   لجواب: ا 
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لَحَناِبَلِة، إلى أَنَّ ُدَخاَن  اِلِكيَُّة َوَبْعُض اَفَذَهَب الَحَنِفيَُّة َوالمَ 
ِر التَّ  اا ٌر، َدْفعالنََّجاَسِة َطاهِ    ِمْنُه.زِ َحرُّ للَحَرِج، َوِلَتَعذُّ

َكأَْصِلَها؛ َوِعْنَد  أَنَّ ُدَخاَن النََّجاَسِة  َحَناِبَلُة إلىِفِعيَُّة َوالاوَذَهَب الشَّ 
  َعْنُه.اِفِعيَِّة َقِليُلُه َمْعُفوٌّ الشَّ 

 لك:وبناء على ذ
ِر ِمَن االْحِتَرا ، ْنهُ ِز مِ َفُبَخاُر الَبْوِل ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َطاِهٌر، َوَذِلَك للتََّعذُّ

ُس َشْيٌء ِمْن َوْصِف الَخَبِث  ِفيهِ َهَواِئيٌَّة، َوَلْيَس  اءٌ زَ نَُّه أَجْ َوِْلَ  ، َفَل يَُنِجِّ
 يٌح اَل ُجْرَم َلُه. اُه ِمْن ِثَياٍب، ْلَنَُّه رِ قَ َما اَل 

اِفِعيَِّة، ِإالَّ َما َكاَن َقِليلا   ِمْنُه. َوُهَو َنِجٌس ِعْنَد الشَّ
ُز ِمْنُه َفَل َحَرَج لتَّ  اِإْن َشقَّ َوُط، فَ أَحْ ُه َواالْحِتَراُز ِمنْ    ِفيِه ِإْن َشاءَ َحرُّ

 .ملتعالى أعواّلٰل  ذا،ى. هتعالاّلٰلُ 
 شروط الخف ـ7

ة، ولكنه ليس ساترًا منذ فرت ف وأمسح عليه: أنا ألبس اخل7سؤال

 بعضهم إىل أن هذا املسح على اخلف غري للكعبني، فنبهين

 ح؟ل هذا صحيفه يحة،صحيح، وصالتي غري صح

 ْيِه َلُه ُشُروٌط:لذي َيِصحُّ الَمْسُح َعلَ فُّ الخُ ا لجواب:ا
ْيِن على َطَهاَرٍة، لا َيْلَبَس اِلْنَساُن نْ أَ  أوالً: ام  المروى ُخفَّ

َعْنُه َقاَل: ُكْنُت َمَع  اّلٰلُ  َعْن أَِبيِه َرِضَي  ْرَوَة ْبِن الُمِغيَرِة،البخاري َعْن عُ 
اَت َلْيَلٍة ِفي َسَفٍر،  َوَسلََّم ذَ آِلِه َوَصْحِبهِ  َلىَلْيِه َوعَ عَ اّلٰلُ  ىَصلَّ النَِّبيِِّ 

 َقاَل: »أََمَعَك َماٌء؟«. فَ 
 ُقْلُت: َنَعْم. 
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اللَّْيِل، ثُمَّ  َحتَّى َتَواَرى َعنِِّي ِفي َسَواِد َمَشى َراِحَلِتِه، فَ َفَنَزَل َعْن 
ٌة ِمنْ هِ َديْ َهُه َويَ َسَل َوجْ غَ ، فَ َجاَء، َفأَْفَرْغُت َعَلْيِه اِلَداَوةَ   ، َوَعَلْيِه ُجبَّ

ْسَفِل  ، َحتَّى أَْخَرَجُهَما ِمْن أَ اْخِرَج ِذَراَعْيِه ِمْنهَ ٍف، َفَلْم َيْسَتِطْع أَْن يُ ُصو
ِة، فَ  ْيِه، َفَقاَل غَ الُجبَّ : َسَل ِذَراَعْيِه، ثُمَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه، ثُمَّ أَْهَوْيُت ِْلَْنِزَع ُخفَّ

 َح َعَلْيِهَما.َمَس ُتُهَما َطاِهَرَتْيِن« فَ لْ ْدخَ ِإنِِّي أَ ُهَما، فَ عْ »دَ 
 َنِجٍس.   ٍفِّ خُ   َفَل َيُجوُز الَمْسُح على   ، اا وَن الُخفُّ َطاِهر َيكُ   أَنْ ثانياً:  
للَمَحِلِّ الَمْفُروُض َغْسُلُه في   اا أَْن َيُكوَن الُخفُّ َساِترثالثاً: 

 . َقَدمِ  ِلْلَكْعَبْيِن َمَع الِترٍ َسا َغْيِر  على ُخٍفِّ  حُ ْس الُوُضوِء، َفَل َيُجوُز المَ 
 .ايِهمَ اَبَعِة الَمْشِي فِ ِإْمَكاِنيَُّة ُمتَ رابعاً: 

 ُروِق. ِمَن الخُ   اا َسِليمأَْن َيُكوَن الُخفُّ خامساً: 
 وبناء على ذلك:

  اا اِترَس  َفالُخفُّ الذي َتْلَبُسُه اَل َيُجوُز الَمْسُح َعَلْيِه، ِْلَنَُّه َلْيَس 
َلَواِت.  َوَيِجُب َعَلْيَك َقَضاُء ِتْلَك  َحٍة، َوَصَلُتَك َغْيُر َصِحي ، ْينِ ْلَكْعبَ لِ  الصَّ

 تعالى أعلم.ّلٰل او هذا،
 

** ** ** 
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 اليدين بعد الرفع من الركوعع وض ـ1

: هل صحيح بأنه من السنة وضع اليدين على الصدر بعد 1سؤال

 وع؟الرفع من الرك

َعنُه  اّلٰلُ  َرِضَي َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد اري لبخروى المام ا ب:اجولا
ُجُل اْليَ  اُس يُْؤَمُرونَ  النَّ َكانَ  :َقاَل  اِعِه  َعَلى ِذرَ  ُيْمَنى َد الْ أَْن َيَضَع الرَّ

 .َلةِ اْلُيْسَرى ِفي الصَّ 
ِد  اليَ لى ى عُيْمنَ َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى ُسِنِّيَِّة َوْضِع الَيِد ال

لةِ ى أَْثَناَء الِقيَ ْسرَ الـيُ   .اِم في الصَّ
َسلََّم  َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ عَ اّلٰلُ  ِبِيِّ َصلَّىَوَلم َيْثُبْت َعن النَّ 

ُكوِع.ِد الُيْمَنى على الَيِد الُيْسَرى أَْثَناَء االعْ َوْضُع اليَ   ِتَداِل من الرُّ
 وبناء على ذلك:

ى اْعِتدَ اا ى ِقَياممَّ َس وِع ال يُ كُ لرُّ ن اْفُع مَفالرَّ  االا، َوَلْم َيْذُكِر  ، َبْل يَُسمَّ
 ؛ َبْل يُْرِسُلُهَما. ُكوعِ الرُّ   ْعِتَداِل من ِلِّي َيْعِقُد َيَدْيِه َبْعَد اال َص َهاُء ِبأَنَّ المُ قَ الفُ 

ْفِع  ال  ِع ُكورُّ من الوعلى ُكِلِّ َحاٍل، َفَلو َعَقَد الُمَصِلِّي َيَدْيِه َبْعَد الرَّ
 تعالى أعلم. واّلٰل    تعالى. هذا، اّلٰلُ    َشاءَ   ُه َصِحيَحٌة إنْ َصَلُتُه، َوَصلتُ ُل  َتْبُط 

 رك المام بعد السلم اْلولدأ  ـ2

 مام بعد السالم األول؟تدي إذا أدرك اإلما حكم صالة املق :2سؤال 

ا  َعِة ِإذَ َمالجَ  اَلةَ ِعْنَد ُجْمُهوِر الفَقَهاِء يُْدِرُك اِلْنَساُن َص لجواب: ا
َر َتْكِبيَرةَ كَ  ِل، اِلْحَراِم َقبْ  بَّ َلِم اْلَوَّ ال تُْدَرُك َصَلُة   َوِعْنَد الَماِلِكيَّةِ َل السَّ

  َكاِمَلٍة َمَع اِلَماِم. ْكَعةٍ ِك رَ إال ِبِإْدَرا الَجَماَعِة  
َلِة َبْعَد َسَلِم اِلَماِم، َفإِ  ا َمْن َدَخَل في الصَّ َرَك  دْ ا أَ مَ  نَّهُ أَمَّ
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َها َكالَمْس َوَصَلتُُه َصِحيَحٌة ِإذَ وِر الُفَقَهاِء، َعَة ِعْنَد ُجْمهُ َماالجَ   وِق. بُ ا أََتمَّ
 وبناء على ذلك:

َلمِ ي َدخَ ْقَتِدي الذ فَصَلُة المُ  َلَة َبْعَد السَّ ِل َصِحيَحٌة،  َل الصَّ  اْلَوَّ
 .علمتعالى أ  واّللٰ   ا،. هذَوَلِكنَُّه َما أَْدَرَك َصَلَة الَجَماَعةِ 

 قراءة سورة الفاتحة سبع مرات ـ3

 ،صة سورة الفاحتة، واإلخالهل صحيح بأنه يستحب قراء :3سؤال

 ع مرات؟واملعوذتني، بعد صالة اجلمعة سب

َعنُه َيْرَفُعُه: »َمْن َقَرأَ  اّلٰلُ   ْلـُمْنِذِريُّ َعْن أََنٍس َرِضَي ى اَروَ  لجواب:ا
مَ  َة اْلِكَتاِب، َوُقْل  ِرْجَلْيِه َفاِتحَ ْبل أَْن يُْثِنَي قَ  ُجُمَعةِ الْ  مَ َيوْ اُم إَذا َسلََّم اْلِ

ذَ لْ أََحٌد، َوااّلٰلُ  وَ هُ  َر،   َما َتَقدَّ َر َلهُ ، ُغفِ اا َتْيِن، َسْبعـُمَعوِِّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتأَخَّ
 «. وِلهِ َوَرسُ  ِباّللِٰ ِطَي ِمَن اْْلَْجِر ِبَعَدِد َمْن آَمَن َوأُعْ 

َقَرأَ َبْعَد   َعنَها َرَفَعْتُه: »َمنْ  اّلٰلُ  َة َرِضَي يِِّ َعْن َعاِئشَ نِِّ اْبُن السُّ  وى ور
َذَتْينِ أََحٌد، َوالـْ  اّلٰلُ  َيْوِم اْلُجُمَعِة ُقْل ُهوَ  َصَلةِ  اٍت، أََعاَذهُ ُمَعوِِّ   ، َسْبَع َمرَّ
وِء إَلى اْلُجُمَعِة اْْلُْخرَ اّلٰلُ   ى«. ِبَها ِمَن السُّ

  َعْنُهَما َقاَلْت: ّلٰلُ ا  ِبي َبْكٍر َرِضَي َماَء ِبْنِت أَ أَْس البيهقي َعن  وى ور
أََحٌد، َوُقْل أَُعوُذ   اّلٰلُ  ُهوَ  َوُقْل ُمَعِة ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب، جُ  الْ َمْن َقَرأَ َيْومَ 

اٍت، ُحفِ    نَ ُه َوَبيْ ْينَ بَ  َماَظ ِبَربِِّ اْلَفَلِق، َوُقْل أَُعوُذ ِبَربِِّ النَّاِس، َسْبَع َمرَّ
 ْخَرى. اْلُجُمَعِة اْْلُ 

 ذلك:وبناء على 
ِه  ِة َهذِ الُمَصِلِّي َبْعَد َصَلِة الُجُمعَ  أَ َقَهاُء أَْن َيْقرَ َفَقد اْسَتَحبَّ الفُ 
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وَ  اٍت، َقْبَل أَْن يُْثِنَي ِرْجَلْيِه؛ َوِإْن َكاَنِت اْلََحاِديُث  َر اْلَْربَ السُّ َعَة، َسْبَع َمرَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  ذا،ِل اْلَْعَماِل. ه  ِبَها في َفَضائِ َمُل ُه يُعْ ِإنَّ ، فةا ِعيفَ َض 

 ةقراءة بعد سورة الفاتحلا ـ4

ث آيات، فهل لفاحتة، ومل أقرأ ثال: قرأت آية طويلة بعد سورة ا4سؤال

 صالتي صحيحة؟

اِفِعيَّ  لجواب: ا   ِبَلةِ َنا لحَ َوا ِة َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الَماِلِكيَِّة َوالشَّ
اِتَحِة،  فَ لَد ُسوَرِة اْرآِن َبعْ ِمَن القُ  اا ْقَرأَ َشْيئـُمَصِلِّي أَْن يَ نَُّه يُـَسنُّ للى أَ إل

ـٍة َواِحـَدٍة، َطـِويَلٍة َكاَنْت أَو َقِصيَرٍة،  ِة آيَ َراءَ نَُّة ِبـقِ َوَتْحُصُل َهِذِه الـسُّ 
.  ِبَحْيُث َيُكوُن َلَها َمْعَنىا َتامٌّ

ُقوُم  َن الُقْرآِن، أَو َما يَ اَءَة أَْقَصِر ُسوَرٍة مِ أَنَّ ِقرَ  إلىيَُّة فِ َحنَ ال  َب هَ ذَ وَ 
ٿٺ ٺٺٺ﴿ِلِه تعالى: َلِث آَياٍت ِقَصاٍر، َنْحَو َقوْ ثَ َمَقاَمَها ِمْن 

  َها بِ  َتى . َبْعَد ُسوَرِة الَفاِتَحِة، ِإْن أَ [23ـ21 :رثدملا] ﴾ ٹٹٿ ٿٿ
،  اا ، َوإال َفَصَلتُُه َمكُروَهٌة َتْحِريمَلِتهِ ْن َص يِم عَ رِ التَّحْ  َراَهةُ اْنَتَفْت كَ 

ْهِو ِإْن َتَرَكَها ِه ُسُجودُ ُب َعَليْ جِ يَ  ْت   اا َكَها َعْمد؛ َوِإْن َترَ اا َسْهو السَّ َصحَّ
 ِو.هْ لسَّ  التَّْحِريِم، َواَل تُْجَبُر ِبُسُجودِ َصَلتُُه َمَع َكَراَهِة ا

 ى ذلك:وبناء عل
ٍر.  ااَمْت ِقَراَءتَُك تَُعاِدُل ثََلَث آَياٍت ِقَص َما دَ  َك َصِحيَحٌة،َلتُ َفَص 

 تعالى أعلم. ّللٰ وا هذا،
 تغميض العينين في الصلة ـ5

 لعينني أثناء الصالة؟ميض انهي عن تغ: هل ورد 5سؤال

  اّلٰلُ   َرِضَي اٍس بَّ  عَ روى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر َعِن اْبنِ  لجواب:ا
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لََّم: ِبِه َوَس حْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ َل: َقاَل رَ ا َقاَعنُهمَ 
لِة َفل َيْغمِ ذَ »إِ   . ْض َعْيَنْيِه«ا َقاَم أََحُدُكْم ِفي الصَّ

ِة،  َل لصَّ ي اَوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى َكَراَهِة َتْغِميِض الَعْيَنْيِن ف
 ِل الَيُهوِد.  ِفعْ نَُّه ِمنْ ، َوِْلَ َة النَّْومِ َمَظنَّ 

 وبناء على ذلك:
َل ْيِن في ال نَ َفَتْغِميُض الَعيْ  ِة يُْكَرُه؛ َوَلِكْن ِإَذا َكاَن التَّْغِميُض  صَّ

ُق َماِل الُخُشوِلكَ    ِع، ِبأَْن َخاَف َفْوَت الُخُشوِع ِبَسَبِب ُرْؤَيِة َما يَُفِرِّ
 .أعلم تعالىواّلٰل  هذا،ِحيَنِئٍذ.  يُْكَرُه َفَل ، ِطرِ الَخا

 َوَجلَّ ثناؤك ـ6

النيب  د يف حديثؤك( مل تران: هل صحيح أن كلمة )َوَجلَِّ ث6سؤال

 يف استفتاح الصالة؟ِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْح اهلُل لَّىَص

  ّلٰلُ ا َي َرِض روى المام أحمد َوأبو داود َعْن َعاِئَشَة  لجواب:ا
َم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّللِٰ  ولُ َن َرسُ ْت: َكاَقاَل  َعنَها
َلَة َقااْسَتْفتَ ِإَذا  َباَرَك اْسُمَك، ْمِدَك، َوتَ ِبحَ وَ  الٰلُهمَّ َل: »ُسْبَحاَنَك َح الصَّ

َك، َواَل ِإَلَه َغْيرُ   َك«. َوَتَعاَلى َجدُّ
يَغَة:   ِذهِ وا هَ َيْذُكرُ   اِء َلمْ َقهَ  الفُ ورُ َوُجْمهُ   لَّ َثَناُؤَك(. )َوجَ الِصِّ

ْسِتْفَتاِح َبْعَد  ُدَعاِء اال َزاَد في ي: ِإنْ ِلِّ َوَجاَء في َشْرِح ُمْنَيِة الُمَص 
َك: وَ َقْوِلِه: َوَتعَ  ِإْن َسَكَت  َجلَّ َثَناُؤَك، اَل يُْمَنُع ِمْن ِزَياَدِتِه، وَ اَلى َجدُّ

 ِديِث الَمْشُهوَرِة.َحاْذَكْر في اْلَ ْم يُ ِْلَنَُّه َل   ِبَها،ْؤَمرُ  يُ ا اَل َعْنهَ 
 وبناء على ذلك:

َلِة: )َوَجلَّ َثَناُؤَك( َوَلِكْن إِ تِ في االْس  رْ َفَلْم يُْذكَ  َذا  ْفَتاِح في الصَّ
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ُه ِإْن َشاءَ َقاَلَها ال الى. عت ّلٰلُ ا مَصِلِّي في ُدَعاِء االْسِتْفَتاِح، َفَهَذا اَل َيُضرُّ
 علم.تعالى أ  ّللٰ وا هذا،

 ركعات متصلت أربع صلى التراويح  ـ7

كعات ربع رويح أرتالاصالة  : هل جيوز لإلنسان أن يصلي7سؤال

 متصالت، بقعود أول، وقعود أخري؟

َؤكََّدٌة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء  ِويِح ُسنٌَّة مُ َصَلُة التََّراأوالً:  لجواب:ا
َجاِل َوا ي أَْعَلِم اِهَي ِمنْ ، وَ َساءِ لِنِّ للِرِّ  ِة.ِن الظَّاِهرَ لِدِّ
، ِلَما  ُرو ِعشْ َراِويحَ تَّ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ الثانياً:  َن َرْكَعةا

اِئِب ْبِن َيِزيَد ِمْن ِقَياِم  ْبِن ُروَماَن وَ  َرَواُه َماِلٌك َعْن َيِزيدَ  اْلَبْيَهِقيُّ َعِن السَّ
؛ َوَجَمَع ُعَمُر النَّاَس  ْكعَ ُه ِبِعْشِريَن رَ نْ عَ اّلٰلُ  َي َر َرِض  ُعمَ َمانِ ي زَ اِس فِ النَّ  ةا

َكَعاِمَن ال دِ َعَلى َهَذا اْلَعدَ   . اا اا ُمْسَتِمرِّ ِت َجْمعرَّ
: جَ  َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َحاَب َرُسول َمَع ُعَمُر أَْص َقال اْلَكاَساِنيُّ

   َرِضَي ٍب أَُبيِِّ ْبِن َكعْ  ىَرَمَضاَن َعلَ  ي َشْهرِ َم فِ َسلَّ وَ  َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ 
،َرْكعَ  ْشِرينَ ـ َعْنُه، َفَصلَّى ِبِهْم عِ اّلٰلُ  َلْم يُْنِكْر َعَلْيِه أََحٌد َفَيُكوُن  وَ  ةا

 ِلَك.ْم َعَلى ذَ ْنهُ مِ   اا ِإْجَماع
ِمْن  ُم يَُسِلِّ  ِويحَ َراالتَّ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ َمْن يَُصِلِّي ثالثاً: 

 ى. ى َمْثنَ وُن َمْثنَ كُ َصَلَة التََّراِويِح ِمْن َصَلِة اللَّْيِل، َفتَ   َعَتْيِن، ِْلَنَّ كْ ُكِلِّ رَ 
 ِمْن ُكِلِّ َرْكَعَتْيِن. َلْم يَُسِلِّمْ َواْخَتَلُفوا ِفيَمْن َصلَّى التََّراِويَح وَ 
ي ُكِلِّ  ف يَمٍة، َوَقَعدَ ِبَتْسلِ  َها ُكلَّ يحَ َقاَل الَحَنِفيَُّة: َلو َصلَّى التََّراوِ 

ِحيُح أَنَُّه َتِصحُّ َصَلتُُه َعِن اليْ َرْكَعتَ  ، َلكِ كُ ِن، َفالصَّ َد  نَُّه يُكْ ِلِّ َرُه ِإْن َتَعمَّ
ٍد َتفْ  ِعْنَد اِلَمامِ َذِلَك، وَ   ُسُد َصَلتُُه.ُمَحمَّ
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 َبٍع.ِلِّ أَرْ َد كُ  َبعْ يمِ َوَقاَل الَماِلِكيَُّة: يُْكَرُه َتْأِخيُر التَّْسلِ 
اِفعِ َوَقاَل ا   ِحَدٍة َلمْ اِبَتْسِليَمٍة وَ  اا َصلَّى في التََّراِويِح أَْرَبع و يَُّة: لَ لشَّ

، َلُة ِإْن كَ   َيِصحَّ  .اا َعاِلم  اا اَن َذِلَك َعْمدَوَتْبطُُل الصَّ
 وبناء على ذلك:

َلُة َتِصحُّ َمَع الَكَراَهِة ِعْنَد َكِثيرٍ  َتْبطُُل ِعْنَد  َهاِء، وَ لُفقَ َن ا مِ َفالصَّ
َد َذِلَك. هذا،إِ اِفِعيَِّة شَّ لا  تعالى أعلم.واّلٰل   ْن َتَعمَّ

 يحتسبلاصلة  ـ8

 ما هو فضل صالة التسبيح، وكيفية صالتها؟ :8سؤال

 َعبَّاٍس  ماجه والحاكم َعِن اْبنِ ابن بو داود وَرَوى أَ  لجواب:ا
ِبِه  حْ َص على آِلِه وَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َل ُسوَعْنُهَما، أَنَّ رَ اّلٰلُ  َرِضَي 

اُه، أاََل أُْعطِ  ا َعبَّاُس، ِلِب: »يَ طَّ َوَسلََّم َقاَل ِلْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلـمُ  يَك،  َيا َعمَّ
 اّلٰلُ  ا أَْنَت َفَعْلَت َذِلَك َغَفرَ َعُل ِبَك َعْشُر ِخَصاٍل، ِإذَ َك، أاََل أَفْ أاََل أَْحُبو

َثُه، َخَطأَُه َوَعْمَدُه، َصِغيَرُه َوَكِبيَرُه،  ي يَمُه َوَحدِ دِ قَ  َلُه َوآِخَرُه،َبَك أَوَّ َذنْ  َلَك 
ِ َرْكعَ َعاٍت َتْقَرأُ فِ أَْن تَُصلَِِّي أَْرَبَع َركَ ِنَيَتُه: ُه َوَعَل رَّ ِس  ٍة ِبَفاِتَحِة  ي ُكلِّ

  َت َعٍة ُقْلَت َوأَنْ ِل َركْ ي أَوَّ ِة فِ اءَ وَرٍة، َفِإَذا َفَرْغَت ِمَن اْلِقرَ اْلِكَتاِب َوسُ 
أَْكَبُر؛ َخْمَس   َواّلٰلُ ، ّلٰلُ  ا ، َواَل ِإَلَه ِإالَّ ّللِٰ ، َواْلَحْمُد ّللِٰ َحاَن ابْ َقاِئٌم: سُ 

ةا، ثُمَّ َترْ ـ عَ  َفُع َرْأَسَك  ، ثُمَّ َترْ اا  َوأَْنَت َراِكٌع َعْشرَكُع َفَتُقولُ ْشَرَة َمرَّ
ْرَفُع َرْأَسَك َفَتُقولَُها تَ ، ثُمَّ اا رشْ ـ ُد َفَتُقولَُها عَ  َتْسجُ ثُمَّ  ،اا رشْ َفَتُقولَُها عَ 

 ِلَك ذَ ، فَ اا ْشرـ َتُقولَُها عَ ، ثُمَّ َتْرَفُع َرْأَسَك فَ اا ْشرَفَتُقولَُها عَ  دُ ، ثُمَّ َتْسجُ اا َعْشر
ِ َرْكَعٍة َتْفَعُل ِفي أَْرَبِع َركَ َخْمَسٌة َوَسبْ  َت أَْن  ْسَتَطعْ ِن اٍت، إِ َعاُعوَن ِفي ُكلِّ
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َيهَ  ِ يَ ا ِفي تَُصلِِّ ِ ُجمُ وْ ُكلِّ ةا، َفِإنْ عَ ٍم َفاْفَعْل، َفِإْن َلْم َتْفَعْل َفِفي ُكلِّ  َلْم  ٍة َمرَّ
ِ َشهْ َتْفَعْل فَ  ةا، َفِإْن َلْم ِفي ُكلِّ ةا، فَ َتْفَعْل ٍر َمرَّ ِ َسَنٍة َمرَّ ِإْن َلْم َتْفَعْل   َفِفي ُكلِّ

 ةا«.رَّ َفِفي ُعُمِرَك مَ 
ةٍ ِديُث ِبطُُرٍق  َهَذا الحَ َوَقْد َوَردَ  َوُمْخَتِلَفٍة، َوِهَي َضِعيَفٌة َتْرَتِفُع    ِعدَّ

 ثُوَن. َكَر الُمَحِدِّ َغْيِرِه، َكَما ذَ َبِة الَحَسِن لِ تَ إلى َمرْ 
ا َثَواٌب اَل َيَتَناَهى، َهَذا ِإَذا  ْضُلَها َعِظيٌم، َوِفيهَ ِبيِح فَ َفَصَلُة التَّْس 

 ِمْن ُحُقوِق الِعَباِد، َفَل ةا َوَخاصَّ  نُوِب،ْوَبِة ِمَن الذُّ وِط التَّ ِبُشرُ َنْت رَ اْقتَ 
َم ِمْن أَْعمَ ِه َمْهَما َما قَ تِ َتْسُقُط ِمْن ِذمَّ  تَّى يُِعيَد الُحُقوَق  اِل الَخْيِر، حَ دَّ

 اِبَها.ِْلَْصحَ 
ِة،  َبْعَد الِقَراءَ ةا، ثمَّ  َمرَّ ْشَرةَ عَ  َكْيِفيَُّتَها: يَُسِبُِّح َبْعَد ُدَعاِء الثََّناِء َخْمَس 

ْجَدَتيْ كُ في الرُّ وَ  ْفِع ِمْنُه، َوُكٍلِّ ِمَن السَّ  رَ َبْيَنُهَما َعشْ   ، َوفي الَجْلَسةِ نِ وِع، َوالرَّ
ُكوعِ ، َبْعَد َتْسِبيَحاِت الَتْسِبيَحاٍت  ُجوِد. هذا،رُّ  تعالى أعلم.واّلٰل   َوالسُّ

 متقدمون على المام ـ9

ة اجلمعة وهم ني يصلون صاللباعة واملصلابعض  ناك: ه9سؤال

 ى اإلمام، فهل صالتهم صحيحة؟علمتقدمون 

َم الُمْقَتِدي على  أَ  ءِ ِة االْقِتَداحَّ يُْشَتَرُط ِلِص  لجواب:ا ْن اَل َيَتَقدَّ
اِفِعيَِّة َوالَحَناْنَد جُ ِإَماِمِه، َهَذا عِ  ِة،  لَ بِ ْمُهوِر الُفَقَهاِء ِمَن الَحَنِفيَِّة َوالشَّ

»ِإنََّما ُجِعَل اِلَماُم  َصْحِبِه َوَسلََّم: وَ ى آِلِه َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  ىِلِه َصلَّ َقوْ لِ 
 َعنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َماِلٍك   ْبنِ  أََنِس ان َعْن  الشيخ « رواه َتمَّ ِبهِ ؤْ ِليُ 

ُم َغْيُر تاِبٍع. َماُم يَ واالْئتِ   ْعِني االِتَِّباَع، َوالُمَتَقِدِّ
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ُث َقاَل: َهَذا  يْ تعالى، حَ اّلٰلُ   َرِحَمهُ َماِلٌك َماُم َك الِ َذلِ  في َوَخاَلَف 
ُم ِإَذا أَمْ قَ َلْيَس ِبَشْرٍط، َويُْجِزئُُه التَّ  ْعِني: َيِصحُّ  َة اِلَماِم ـ يَ َكَنُه ُمَتاَبعَ دُّ

ماِلَماِم، َوَلو َكاَن الَمْأمُ َداُء بِ االْقتِ  نُُه  ْمكِ اَم يُ دَ  على اِلَماِم، َما اا وُم ُمَتَقِدِّ
َما علىَوَلِكنَّ ِتِه ـ اَبَعُتُه في َصَل ُمتَ   ُه يُْنَدُب أَْن َيُكوَن اِلَماُم ُمَتَقِدِّ

مُ الَمْأُموِم، َويُكْ   . ُروَرةٍ َوُمَحاَذاتُُه إال ِلَض   على اِلَمامِ   َرُه التََّقدُّ
 وبناء على ذلك:

ُم على اِلَماِم ِعْنَد جُ  َوَيِصحُّ َمَع  َهاِء، الُفقَ وِر ْمهُ َفَل َيِصحُّ التََّقدُّ
 م.تعالى أعلواّلٰل  ،لَماِلِكيَِّة، إال ِلَضُروَرٍة َفَل َكَراَهَة. هذاا  ِعْندَ  َراَهةِ الكَ 

 قراءة السورة قبل الفاتحة ـ10

 ل الفاحتة، فماذا يرتتب عليه؟السورة قب: إذا سها املصلي وقرأ 10سؤال

َلِة ِقرَ  لجواب:ا   َلو َبَدأَ الَفاِتَحِة، فَ   َبْعدَ وَرةٍ ُة سُ اءَ ِمْن َواِجَباِت الصَّ
وَرِة َقْبَل الَفاِتَحِة، ثمَّ َتَذكََّر،ي ِلِّ الُمَص  ِة، َقْطُع الِقَراءَ َوَجَب َعَلْيِه  ِبالسُّ
و  َوِقَراَءةُ  ْهِو.َرِة، َويَ الَفاِتَحِة، ثمَّ السُّ  ْسُجُد للسَّ

ُكوِع، قَ  هْ   ُسوَرةا، َوَسَجدَ    َقَرَأ ، ثمَّ أََها رَ َوَلو َتَذكََّر الَفاِتَحَة َقْبَل الرُّ  ِو. للسَّ
 على ذلك: اءوبن

ورَ  ْن َيْقَرأَ  َلْيِه أَ َحِة، َوَجَب عَ  َقْبَل الَفاتِ ةَ َفِإَذا َسَها الُمَصِلِّي َوَقَرأَ السُّ
وَرَة،الَفاِتَحَة ثمَّ ال ْهوِ  سُّ َوِإَذا َسَها َعن ِقَراَءِة الَفاِتَحِة  ،ثمَّ َيْسُجُد للسَّ

وأَ اَقرَ وَ  واّلٰل  هذا، ْهِو َكَذِلَك.لسَّ َد لِ سجُ أَْن يَ ط َوَجَب َعَليِه َرَة َفقَ لسُّ
 تعالى أعلم.
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 براهيميةصلوات الهد والشتقراءة ال ـ11

وات األول الصل : إنسان يصلي صالة الفريضة، فقرأ يف القعود11سؤال

 اإلبراهيمية بعد التشهد، فماذا يرتتب عليه؟

ادَ  لجواب:ا  ِمْن  ةٌ َل ُسنَّ لى أَنَّ الُقُعوَد اْلَوَّ يَُّة إاِفعِ الشَّ  ةُ َذَهَب السَّ
َلِة، ِإَذا َترَ  ْيِه ُسُجوُد  ي َوَجَب َعلَ َها الُمَصِلِّ كَ ُسَنِن اْلَْبَعاِض في الصَّ

ْهوِ  َل السَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  ِبِيِّ َصلَّىُة على النَّ ، َوَكَذِلَك الصَّ
ِلْبَراِهيِميََّة َكاِمَلةا ا اِت َلوَ أَ الصَّ َوَلِكْن َلو َقرَ  ْبَعاِض،اْلَ  َننِ  سُ َوَسلََّم ِمنْ 

 اَل َشْيَء َعَلْيِه.
ا ِعْنَد اأَ  اَدِة الح مَّ ُل َواِجٌب ِمنْ لسَّ    َواِجَباِت َنِفيَِّة َفالُقُعوُد اْلَوَّ

ِد، َفِإْن تَ  َلِة، َوَيُكوُن ِبِمْقَداِر ِقَراَءِة التََّشهُّ رَ أَ الصَّ ِم َوَجَب  الِقَيا َعنِ  خَّ
 . ْهوِ  السَّ ُسُجودُ  َعَلْيهِ 

 وبناء على ذلك:
َلَواِت اِلبْ  ِل اَلَشْيَء َعَلْيِه  اْلَ في الُقُعوِد اِهيِميََّة رَ َفَمْن َقَرأَ الصَّ وَّ

ادَ  افِ ِعْنَد السَّ َهٌة  ْكُرومَ  َفَصَلتُهُ  اا ْمدِعيَِّة، َوِعْنَد الَحَنِفيَِّة ِإْن َقَرأََها عَ ِة الشَّ
،  ِت ْهِو، َوَعَلْيِه ِإَعاَدتَُها َقْبَل ُخُروِج الَوقْ سَّ ِد ال ِبُسُجو، َواَل تُْجَبرُ اا َتْحِريم
 لم.ى أعتعالواّلٰل   ْهِو. هذا،َوَجَب ُسُجوُد السَّ  اا َها َسْهوَوِإْن َقَرأَ 
 ميامن الصفوف في الصلة ـ12

جهة من : هل صحيح بأن الصالة خلف اإلمام إذا كانت 12سؤال

 ضل من جهة يساره؟إلمام أفني امي

  َعْنَهااّلٰلُ  ود وابن ماجه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي دا  أبو روى لجواب:ا
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  لََّم: »ِإنَّ ْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ : َقاَل َقاَلْت 
 يٌث َحَسٌن.ُهَو َحدِ «. وَ ُفوِف صُّ َوَمَلِئَكَتُه يَُصلُّوَن َعَلى َمَياِمِن ال اّلٰلَ 

َلَة على ِجَهِة َيِميِن اِلَماِم أَ عل اءُ َوَنصَّ الُفَقهَ  َضُل ِمَن  فْ ى أَنَّ الصَّ
ُعُموِم أَْفَضِليَِّة   اِخَلٌة في ِه اْلَْفَضِليَُّة دَ ِة َيَساِرِه، َوَهذِ َلِة على ِجهَ الصَّ 
َعْنَها َقاَلْت:   اّلٰلُ  َي  َرِض ِئَشةَ َعاِن، ِلَما رواه المام البخاري َعْن التََّيمُّ 
 ِفي  نُ ُبُه التََّيمُّ َسلََّم يُْعجِ وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ   َصلَّىِبيُّ لنَّ َكاَن ا

ِلِه، َوطُهُ  ِلِه، َوَتَرجُّ  ي َشْأِنِه ُكلِِِّه.وِرِه، َوفِ َتَنعُّ
ْينَ  َل: ُكنَّاَقاُه نْ عَ  اّلٰلُ  وروى المام مسلم َعِن اْلَبَراِء َرِضَي  ا  ِإَذا َصلَّ

َنُكوَن    َبْبَنا أَنْ َوَسلََّم أَحْ   هِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ   َصلَّى   اّللِٰ  ولِ َخْلَف َرسُ 
 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. اّلٰلُ     َصلَّى ِبَوْجِههِ   َعْن َيِميِنِه، يُْقِبُل َعَلْيَنا 

 لك:ى ذوبناء عل
َلُة خَ فَ  َضُل ِمْن َعْن َيَساِرِه، ِْلَنَّ  فْ ِه أَ  َعْن َيِمينِ ْلَف اِلَمامِ الصَّ

 يُِحبُّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكانَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َل َسِيَِّدَنا َرُسو
َن في َشْأِنِه ُكِلِِّه. هذا،  تعالى أعلم.واّلٰل  التََّيمُّ

 لة ي الصف فوصل الصفو ـ13

، هلل وصله اصفًاوصل ما يقال يف الصالة: »من صحيح : هل 13سؤال

 «؟هللومن قطع صفًا قطعه ا

  ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ  ْن َعْبدِ اِئيُّ عَ م والنََّس حاكل اروى  لجواب:ا
 َقاَل:  َوَسلَّمَ  هِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  نَّ َرُسوَل َعْنُهَما، أَ اّلٰلُ 

 «. ّلٰلُ َقَطَعُه ا اا ، َوَمْن َقَطَع َصفِّ ّلٰلُ َوَصَلُه ا  اا َصفِّ »َمْن َوَصَل  
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َعْنُه،  اّلٰلُ  أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي د َعْن أبو داوأحمد و م اوروى الم
 فَّ وا الصَّ : »أَِتمُّ اَل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ اّلٰلُ    َصلَّى   اّللِٰ   َرُسوَل أَنَّ  

مَ  فِِّ لِ يَ ِذي  ، ثُمَّ الَّ اْلـُمَقدَّ ِر«   يِه، َفَما َكاَن ِمْن َنْقٍص َفْلَيُكْن ِفي الصَّ  .اْلـُمَؤخَّ
  َقاَل َرُسولُ : َقاَلْت  َعْنَهااّلٰلُ   وروى المام أحمد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َعزَّ َوَجلَّ  اّلٰلَ  َم: »ِإنَّ  َوَسلَّ ِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 
َلم يَُصلُّوَن َعَلى الَِّذيَن َي تَ َوَمَلِئكَ  فُ ِص ُه َعَلْيِهُم السَّ وَف، َوَمْن  ُلوَن الصُّ

، َرَفَعهُ َس  «. ِبَها َدَرجَ اّلٰلُ  دَّ ُفْرَجةا  ةا
  َرُسولُ  اَل َعْنُهَما َقاَل: قَ اّلٰلُ  داود َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  أبو وروى 

 َب َصْحِبِه َوَسلََّم: »ِخَياُرُكْم أَْلَينُُكْم َمَناكِ وَ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ 
َل   ِة«. ِفي الصَّ

ُفوِف   ِمْن َتْس َعْنُهْم على أَنَّ اّلٰلُ  َونصَّ الُفَقَهاُء َرِضَي  ِوَيِة الصُّ
ِل، َوأَ ِإْكَماَل  ِل َفاْلَوَّ ِفِّ اْلَوَّ فِِّ َرَع في إِ اَل يُشْ  نْ  الصَّ الثَّاِني إال  ْنَشاِء الصَّ

ِل؛ َوَهَذا َمْوِضُع اِتَِّفاِق الفَ دَ عْ بَ   َهاِء.قَ  َكَماِل اْلَوَّ
 اِهَيُة.ُفوِف ُسنٌَّة َمَؤكََّدةٌ، َوَتْرُكُه ِفيِه الَكرَ  الصُّ َفَوْصُل 

 وبناء على ذلك:
َقَطَعُه   اا فِّ َقَطَع َص ، َوَمْن ّلٰلُ َوَصَلُه ا اا َفَما يَُقاُل: »َمْن َوَصَل َصفِّ 

؛ َوِفيِه َوِعيدٌ  ثٌ «. ُهَو َحِديّلٰلُ ا على َقْطِع   َشِريٌف رواه الحاكم والنََّساِئيُّ
ِفِّ  « َيْعِني ِبِإْخَواِنِه  ّلٰلُ ُه اَوَصلَ  اا َوَصَل َصفِّ  ، َوَمْعَنى: »َمنْ  ِبَغْيِر ُعْذرٍ الصَّ

  . هِ ِني َعْن أَْصَحاِبِه َوأَْحَبابِ عْ « يَ ّلٰلُ َطَعُه اقَ  اا َوأَْحَباِبِه؛ »َوَمْن َقَطَع َصفِّ 
َعْنُه َقاَل:   اّلٰلُ  ُعوٍد َرِضَي ْس َويَُؤِيُِّد َهَذا ما رواه المام مسلم َعْن أَِبي مَ 
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آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكَبَنا    َوعلىَلْيهِ عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َكاَن َرُسولُ 
  َف ُقُلوبُُكْم«. هذا، لِ تَ ْخَتِلُفوا، َفَتخْ ْسَتُووا، َواَل تَ ُقوُل: »ا ِة َويَ َل ِفي الصَّ 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 لمام؟على ا حمتى يفت ـ14

: متى جيب علينا أن نفتح على اإلمام إذا أغلق عليه وهو 14سؤال

 الصالة؟ يف

َبْعَد   ِإَماِمهِ لى َذَهَب الَحَنِفيَُّة إلى أَنَّ الُمْؤَتمَّ ِإْن َفَتَح ع لجواب:ا
َلِة، ِْلَنَُّه ُمْضَطرٌّ  اا ُمْفِسد اا َكَلم نْ َراَءِة َلْم َيكُ َوقُِّفِه في القِ تَ  إلى   للصَّ

ارقطني وى الدَصَلِتِه، ر  َصَلحُ الَفْتِح َعَلْيهِ ِتِه، َفَكاَن في ِإْصَلِح َصَل 
 أَْطِعُموُه.َماُم فَ ُكُم اْلِ مَ ِإَذا اْسَتْطعَ  َعْنُه َقاَل:اّلٰلُ   َرِضَي  َعْن َعِليٍِّ 

َد ِفيَها َقبْ لِ ا َف َوَقالُوا: ِإَذا َتَوقَّ  أَْن َيْنَتِقَل   َل َماُم في الِقَراَءِة أَو َتَردَّ
َواِب،  : َيُردَّ ، أَْي أَن َيْفَتَح َعَلْيهِ  َجاَز للَمْأُمومِ لى آَيٍة أُْخَرى، إ ُه إلى الصَّ

 ِة. الِقَراءَ ونَ َوَيْنِوي الَفْتَح على ِإَماِمِه دُ 
َرى، َتْفُسُد َصَلُة الَفاِتِح ِإَذا  خْ أُ  ةٍ يَ ِإَذا اْنَتَقَل اِلَماُم إلى آ اأَمَّ 
ِن  يِن وَ ، ِلُوُجوِد التَّْلقِ أََخَذ ِبَقْوِلهِ ُة اِلَماِم َلو ، َوَتْفُسُد َصَل حَ اْسَتْفتَ  التََّلقُّ

 ُروَرٍة. ِمْن َغْيِر َض 
 وبناء على ذلك:

َد، َفِإَذا  َف قَّ وَ ْفَتَح على اِلَماِم إال ِإَذا تَ ُي  اَل أَْن َنِفيَِّة لحَ َفَمْذَهُب ا  ، أَو َتَردَّ
  اَب اِتِح، َوِإِن اْسَتجَ َلْت َصَلُة الفَ َلْيِه، َوإال َبطَ َرى اَل يُْفَتُح عَ خْ اْنَتَقَل إلى آَيٍة أُ 

ِن مِ تَّ ِلَماِم ِلُوُجوِد التَّْلِقيِن َوال ِلَماُم َبَطَلْت َصَلُة اا   َضُروَرٍة.ْن َغْيرِ َلقُّ
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َل ِبالَفْتِح على اِلَماِم، وَ أَ ي دِ تَ ِلَذا َيْنَبِغي للُمقْ  ْكَرُه َلُه  يُ ْن اَل َيَتَعجَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،َذِلَك 

 صلة الشراق ـ15

 ة الضحى؟اإلشراق هي غري صال بأن صالة: هل صحيح 15سؤال

اٍس  أَنَّ اْبَن َعبَّ اِرِث، ْبِن اْلحَ  اّللِٰ  روى الحاكم َعْن َعْبدِ  لجواب:ا
َحى َحتَّى أَْدَخَلنَ مَ ْنهُ عَ  اّلٰلُ  َرِضَي  اِنٍئ  ُه َعَلى أُمِِّ هَ اا َكاَن اَل يَُصلِِّي الضُّ
 يَنا ِبِه.ْخَبْرتِ َن َعبَّاٍس ِبَما أَ َلَها: أَْخِبِري ابْ َفُقْلُت 

  على آِلهِ ْيِه وَ لَ عَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َفَقاَلْت أُمُّ َهاِنٍئ: َدَخَل َرُسولُ 
َحى َثَماِن َرَكَعاٍت.  يتِ يْ بَ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي  َفَصلَّى َصَلَة الضُّ

ا َبْيَن  ْأُت مَ َعْنُهَما َوُهَو َيُقوُل: لََقْد َقرَ اّلٰلُ  اٍس َرِضَي َخَرَج اْبُن َعبَّ فَ 
ْشَراِق ِإالَّ اللَّْوَحْيِن َفَما َعَرْفُت َصَلةَ  اَعةَ   اْلِ ٿٿ﴿  السَّ

ْشَرا ِذهِ »هَ  ثُمَّ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: .[18 :ص ] ﴾ٿ  «.ِق َصَلُة اْلِ
اّلٰلِ   َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ  اّلٰلُ  وروى الترمذي َعْن أََنٍس َرِضَي 

َجَماَعٍة  اَة ِفي ى الَغدَ َصلَّ َصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن على آِلِه وَ وَ  ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى
مْ  اّللَٰ  َعَد َيْذُكرُ ثُمَّ قَ  َكاَنْت َلُه َكأَْجِر   نِ َتيْ  َصلَّى َرْكعَ ثُمَّ ُس، َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

ٍة َوُعْمَرٍة  ٍة«.َتامَّ َحجَّ ٍة َتامَّ  ٍة َتامَّ
 وبناء على ذلك:

ِثيَن إلى وُر الُفَقَهاِء وَ  ُجْمهُ َفَقْد َذَهَب  حَ   َصَلةَ أَنَّ الُمَحِدِّ ى  الضُّ
ْمِس  شَّ لْن َبْعِد طُُلوِع اا مِ َتهَ ِإْذ ُكلُُّهْم َذَكُروا َوقْ َراِق َواِحَدةٌ، َوَصَلَة اِلْش 

َواِل، َوَلْم َيْفِصُلوا بَ  اهَ  ْيَنُهَما،إلى الزَّ اَها َصَلَة اِلْشَراِق َسمَّ ا َفَمْن َسمَّ
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ْمِس ِق ِلَك ِْلَنََّها تَُؤدَّى ِحيَن ِإْشَراِبذَ  ٍح، َوَهَذا  اِعَها َقْيَد ُرمْ َواْرِتفَ الشَّ
 م.لعتعالى أ واّلٰل   ذا،ى. ه حَ ْقُت ُهَو َوْقُت َصَلِة الضُّ الوَ 

 «»يَا ُفَلُن، أاََل تُْحِسُن َصَلَتَك؟ ـ16

َعْنُه َقاَل:  اهلُل َي: جاء يف احلديث الصحيح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِض16سؤال

ُثمَّ  ًاَم َيْومَوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ ْيِهَلَع اهلُل لَّىَص اهلِل َصلَّى َرُسوُل

 َيْنُظُر امُلَصلِّي َتَك؟ َأالَصال ُن ُتْحِسُن، َأالالا ُف: »َياْنَصَرَف َفَقاَل

َلُأْبِصُر  هلِلَواِإنِّي  ِإنََّما ُيَصلِّي ِلَنْفِسِه،َصلَّى َكْيَف ُيَصلِّي؟ َف ِإَذا

بي واملؤدب  َبْيِن َيَديَّ« فهل جيوز للمرِمْن ِئي َكَما ُأْبِصُرَراِمْن َو

 ته؟ح صاللتصحيأن يراقب تلميذه أثناء الصالة 

  َصلَّىاّلٰلِ  ولِ يث ِمْن ُخُصوِصيَّاِت َسِيِِّدَنا َرسُ الَحدِ  َهَذا  لجواب:ا
في   اا كتعالى َلُه ِإْدَرا اّلٰلُ  لََّم، َحْيُث َخَلَق ِه َوَس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ 

 . َوَراِئِه، َكَما يُْبِصُر ِمْن أََماِمهِ ْبِصُر ِبِه ِمْن َقَفاُه يُ 
  َفِإنَُّه َيْأُمُرهُ ِسيُء في َصَلِتِه ُه َمْن َرأَى َمْن يُ نَّ الُفَقَهاُء على أَ صَّ َونَ 

  يُب الُقُلوَب َتْسَتجِ  نَّ ُغ في الَوْعِظ َلُه، َفإِ يَُبالِ ِبِإْحَساِن َصَلِتِه، َوَيِعظُُه وَ 
ِإَذا َعمَّ   يََّمااَل ِس َسَنِة َما اَل َتْسَتِجيُب ِبالُعْنِف، الَمْوِعَظِة الحَ الَحِقِّ بِ  إلى
 .اا اِعُظ ِبالَمْوِعَظِة َوَلْم َيُخصَّ أََحد وَ ال

َلِة، أَو َكاَن في  لصَّ ا ِرجُ َهَذا ِإَذا َوَقَع َبَصُرُه على الُمَصِلِّي َوُهَو َخا
َقْصٍد، ِْلَنَّ االْلِتَفاَت في   ٍلِّ آَخَر َعْن َغْيرِ ى ُمَص  علُرهُ َلِة َوَوَقَع َبَص صَّ ال

َل  َشْيَبَة َعْن َما َرَواُه اْبُن ُخَزْيَمَة َواْبُن أَِبي لِ  َمْكُروٌه،  َقْصدٍ ِة َعنْ الصَّ
ى  َعَلْيِه َوعل اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُت َرُسوَل َسأَلْ َعْنَها َقاَلْت: اّلٰلُ   َرِضَي َعاِئَشةَ 

َلِة.ِبِه َوَسلََّم عِن االَوَصحْ ِه آلِ   ْلِتَفاِت ِفي الصَّ
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 ْيَطاُن ِمْن َصَلِة اْلَعْبِد«. َتِلُسَها الشَّ ٌة َيخْ ِتَلَس َفَقاَل: »اخْ 
 ذلك:وبناء على 

ُهَو،  ِه ِميَذُه أَْثَناَء َصَلتِ َب ِتلْ َفَل َيُجوُز للُمَرِبِّي َوالُمَؤِدِِّب أَْن يَُراقِ 
َلِة، ِإالَّ ِإَذا َوَقَع َبَصُرُه عَ الْلِتَفاِت في الِبَعَدِم اوٌر ْأمُ ِْلَنَُّه مَ  ْيِر  َعْن غَ  َلْيهِ صَّ
 َل َحَرَج.فَ َقْصٍد 

َلِة،  َبِتِه ِإَذا َكاَن الُمَؤِدُِّب َوَلِكْن اَل َحَرَج ِمْن ُمَراقَ  َخاِرَج الصَّ
 تعالى أعلم. اّللٰ و ،ِبَتْصِحيِح َصَلِتِه. هذاُقوَم ِليَ 

 بحضرة الطعام لةالص ـ17

ديث شريف ينهى عن الصالة إذا حضر الطعام، : هل ورد ح17سؤال

 حاقنًا؟ذا كان وكذلك إ

َقاَلْت:   َعْنَها اّلٰلُ  َعاِئَشَة َرِضَي روى المام مسلم َعْن  :بلجواا
»اَل   وُل: َيقُ ِه َوَسلََّم ْحبِ َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص عَ  ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  َسِمْعُت َرُسوَل 

 . اِن«اِم، َواَل ُهَو يَُداِفُعُه اْْلَْخَبثَ َصَلَة ِبَحْضَرِة الطَّعَ 
َل: َقاَل  اقَ  َعْنُهَما اّلٰلُ  َرِضَي  ِن اْبِن ُعَمرَ عَ وى المام البخاري رو
 َعَشاُء  ا ُوِضعَ ذَ : »إِ  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َلى آِلهِ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 

َل  وَ ُكمْ َحدِ أَ   .ِمْنُه« غَ ْفرُ تَّى يَ  َيْعَجْل حَ َواَل   ، وا ِبالَعَشاءِ ؤُ اْبدَ ُة، فَ أُِقيَمِت الصَّ
َل يُوَضُع لَُه الطََّعاُم،   اْبُن ُعَمرَ نَ اَوكَ   َيْأِتيَها َحتَّى  ُة، َفَل َوتَُقاُم الصَّ
 .امِ مَ  َلَيْسَمُع ِقَراَءَة الِ َوِإنَّهُ َيْفُرَغ، 

أَنَُّه ِإَذا َحـَضَر الَعَشاُء َوْقَت  َعْنُهْم على اّلٰلُ  ِضَي ُء رَ َهاَوَنصَّ الُفقَ 
َل ا اِء َقْبَل   أَْن َيْبَدأَ ِبالَعشَ ُه َوتَُناِزُعُه ِإَلْيِه، َفالُمْسَتَحبُّ قُ اْفُسُه َتْشتَ ِة َونَ لصَّ
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َلِة ِلَيُكونَ  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ  ىَصلَّ  اِلِه، ِلَقْوِلهِ ِلبَ  ِلَقْلِبِه، َوأَْحـَضَر أَْفَرغَ  الصَّ
وا  ؤُ ُة، َفاْبدَ َل ِقيَمِت الصَّ ُء َوأُ الَعَشا»ِإَذا ُوِضَع ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: آلِ 

 َعْنَها.اّلٰلُ  َرِضَي َعاِئَشَة  البخاري َعنْ  رواه المام ِبالَعَشاِء«
ُل  ُه الَبوْ اِفعُ يُدَ  الَحاِقِن، الذي ةَ أَنَّ َصَل  الُفَقَهاُء على َك َنصَّ َوَكَذلِ 

ِديدُ حَ اِلِكيَُّة: ال  المَ َوَقاَل  َمْكُروَهٌة، َوَهَذا ِعْنَد الُجْمُهوِر. َغاِئُط أَو ال   ْقُن الشَّ
َلُة بَ للُوَضوِء، َوَتكُ َناِقٌض  .وُن الصَّ  اِطَلةا

 وبناء على ذلك:
ِحيِح على أَنَّ ي الَحدِ َفَقْد َوَرَد ف اِم  عَ الطَّ  َصَلَة ِبَحْضَرةِ   اَل يِث الصَّ

 .اا َحاِقن نُ اَن اِلْنَساَذا كَ ِلَك إِ ُمْشَتاَقةا َوتَُناِزُع ِإَلْيِه، َوَكذَ  َكاَنِت النَّْفُس ِإَذا 
َحٌة، َوَلِكنََّها َمَع   الطََّعاِم َفَصَلتُُه َصِحي َوَلِكْن َمْن َصلَّى ِبَحْضَرةِ 

ُش  وَ َعامِ اِزُعُه إلى الطَّ تُنَ ِة ِإَذا َكاَنْت َنْفُسُه  َكَراهَ ال  ِتِه. َعَلْيِه في َصَل تَُشِوِّ
ْن ِعْنَد الَماِلِكيَِّة  كِ اَهِة؛ َولَ  الَكرَ َحٌة َمعَ َوَكَذِلَك َصَلُة الَحاِقِن َصِحي 

 لم.الى أععتواّلٰل   اِبَلُة ِبِإَعاَدِتَها. هذا،ٌة، َوَقاَل الَحَن َصَلتُُه َباِطلَ 
 سليمر تالخروج من الصلة من غي ـ18

تسليم،  سان إذا خرج من الصالة بدونناإل صالة: ما حكم 18سؤال

 مية؟اإلبراهيبعد أن قعد وقرأ التشهد والصلوات 

اِفِعيَِّة َوالَحَناِبَلةِ  وُر الُفَقَهاِء ِمَن الَماِلِكيَّةِ ُجْمهُ  َذَهَب  لجواب: ا   َوالشَّ
َل َة اْلُوإلى أَنَّ التَّْسِليمَ  نُْطِق: َن  مِ َفْرٌض، َواَل بُدَّ  ةِ َلى للُخُروِج ِمَن الصَّ

َلُم َعَلْيكُ ال َم:  لَّ ِه َوَصْحِبِه َوَس لِ َعَلى آَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ْم؛ ِلَقْوِلِه َصلَّىسَّ
َلِة اْلُوُض    ه « رواِريُمَها التَّْكِبيُر، َوَتْحِليُلَها التَّْسِليمُ َوَتحْ وُء، »ِمْفَتاُح الصَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  ِضَي م َعْن أَِبي َسِعيٍد رَ حاكال
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َها ْحِليلُ َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوتَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ُه َصلَّىْولُ َفقَ 
 َلِة ِإالَّ ِبِه.ِني: اَل َيْخُرُج الُمَصِلِّي ِمَن الصَّ عْ ْسِليُم« يَ التَّ 

ُم  َم َكاَن يَُسِلِّ َسلَّ ِه َوَصْحِبِه وَ َعَلى آلِ َلْيِه وَ عَ اّلٰلُ  َوِْلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى
َل  َعْن ِشَماِلِه،وَ  َيِميِنِه،ْن عَ  ِه: »السَّ ْيُكْم  ُم َعلَ َحتَّى يَُرى َبَياُض َخدِِّ
َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اّللِٰ َرْحَمُة اوَ  اّلٰلِ   « رواه أبو داود َعْن َعْبدِ ّللِٰ ، السَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي 
َلِم َليْ  ةِ َل الصَّ  ِة: الُخُروُج ِمنَ يَّ َوَقاَل ُفَقَهاٌء الَحَنفِ  َس  ِبَلْفِظ السَّ

ُعوُد اْلَِخيُر ِبِمْقَداِر  قُ لْم ُهَو اِعْنَدهُ  الَفْرَض  ، َبْل ُهَو َواِجٌب، ِْلَنَّ اا َفْرض
دِ  َعْنُهَما   اّلٰلُ  ِضَي ْبِن َعْمٍرو رَ اّلٰلِ  ْن َعْبدِ ، ِلَما رواه الترمذي عَ التََّشهُّ

َصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَذا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  ُسولُ  رَ َقاَل: َقاَل 
ُجَل َيْعِني اأَْحَدَث ـ  َم َفَقْد  َلَس ِفي آِخِر َصَلِتِه َقْبَل أَْن يَُس جَ ـ َوَقْد لرَّ لِِّ
 َلتُُه«.َجاَزْت َص 

ُم  َل ، َفَيُقوُل: السَّ ِنهِ َتاِن، اْلُوَلى َعْن َيِمي َتسِليمَ َوالَواِجُب ِعْنَدُهْم 
ِظ  فْ ِزُئ في لَ َما يُجْ  َوأََقلُّ ؛ َويَُسِلُِّم َعْن َيَساِرِه َكَذِلَك، ّللِٰ َوَرْحَمُة اَلْيُكْم عَ 

َلُم؛ ُدوَن َقْوِلهِ  َلِم: السَّ نَُّة، أَْن َيقُ : َعَلْيُكْم؛ َوأَْكمَ السَّ وُل:  ُلُه َوُهَو السُّ
تَ اّلٰلِ   ةُ َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحمَ السَّ   ـ. ْينِ ـ َمرَّ

ِل. َوَتْنَقِضي ِعْنَدُهُم الصَّ  َلِم اْلَوَّ  َلُة ِبالسَّ
 ذلك: وبناء على 

ِد  يِر ِبِمْقَداِر التَّ َبْعَد ُقُعوِدِه اْلَخِ اُن ِمْن َصَلِتِه َس ا َخَرَج اِلنْ ذَ َفإِ  َشهُّ
َل  ِء ِمَن  َهالُفقَ ِعْنَد ُجْمُهوِر اٌة ُكْم، َفَصَلتُُه َباِطلَ ُم َعَليْ ِبُدوِن َكِلَمِة: السَّ
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 الَوْقُت ِبُدوِن  جَ ِإَذا َخرَ تَُها، وَ  ِإَعادَ اِفِعيَِّة َوالَحَناِبَلِة، َوَعَلْيهِ َماِلِكيَِّة َوالشَّ ال
 َضاُؤَها.ِإَعاَدٍة َفَعَلْيِه قَ 

ا ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َفَصَلتُُه َصحِ  ِة،  ِميَّ َع الَكَراَهِة التَّْحِرييَحٌة مَ َوأَمَّ
َلِة،اا ياَم الَوْقُت َباقِ َها َما دَ َدتُ َعاَوَعَلْيِه إِ  ُب  َفَل َيجِ  ، َفِإَذا َخَرَج َوْقُت الصَّ

ْت َمَع َكَراَهِة التَّْحِريمِ ؤُ اِه َقَض َعَليْ   .َها، َوَصحَّ
 تعالى أعلم. واّللٰ   ،ِمَن الِخَلِف. هذا اا َواْلَْوَلى ِإَعاَدتَُها ُخُروج

 قبعة والطاقيةال السجود على ـ19

 أو الطاقية؟السجود على طرف قبعة الصوف،  يصح : هل19سؤال

  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  ٍك ِن َمالِ َنِس بْ  أَ َعنْ روى المام مسلم  لجواب:ا
ِه َوَسلََّم  َوَصْحبِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولِ َقاَل: ُكنَّا نَُصلِِّي َمعَ 

ِة ا ، َفِإَذا لَ ْلحَ ِفي ِشدَّ َجْبَهَتُه ِمَن اْْلَْرِض،   ِطْع أََحُدَنا أَْن يَُمكِِّنَ تَ ْس يَ  مْ رِِّ
 .َد َعَلْيهِ َبُه، َفَسجَ َبَسَط َثوْ 
ى  َرأَْيُت اْبَن أَِبي أَْوفَ  َعْن أَِبي َوْرَقاَء َقاَل: ابن أبي شيبة  ى وور

 .اَمِتهِ َيْسُجُد َعَلى َكْوِر ِعمَ 
َقاَل:   َعْنهُ  ّلٰلُ ا َي َرِض  ِن اْلَحَسنِ عَ ة وروى البيهقي وابن أبي شيب

َيْسُجُدوَن  لََّم َس َوَصْحِبِه وَ  هِ آلِ  َوَعَلى َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاُب النَِّبيِِّ َكاَن أَْصحَ 
ُجُل ِمْنُهْم َعَلى ِعَماَمِتهِ اِبِهْم، وَ ْم ِفي ِثيَ َوأَْيِديهِ   .َيْسُجُد الرَّ

َل: َكاَن  اقَ  هُ َعنْ اّلٰلُ  َي ِض  رَ الَحَسنِ البخاري َعِن لمام وروى ا
هِ َداُه ِفي َعَلى الِعَماَمِة َوالَقَلْنُسَوِة َويَ   الَقْوُم َيْسُجُدونَ   .ُكمِِّ
اْلُقَرِشيِِّ َقاَل: َرأَى   اّلٰلِ  َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبدِ يبة أبي ش نوروى اب
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َلى َكْوِر  عَ ُد َيْسجُ  َرُجلا َم لَّ َوَصْحِبِه َوَس  َعَلى آِلهِ ِه وَ يْ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىالنَِّبيُّ 
 .هِ تِ ِإَلى َجْبهَ  ، َفأَْوَمأَ َمأَ ِبَيِدِه أَِن اْرَفْع ِعَماَمَتَك اْلِعَماَمِة، َفأَوْ 

ُجوُد على َوَقْد َذَهَب الَحَنِفيَُّة َوالَحَناِبلَ  َكْوِر  ُة إلى أَنَُّه َيُجوُز السُّ
ا ُهَو ُمتَِّص ِرَها مِ َوَغيْ  ةِ ِعَمامَ ال  ِزيِهيَِّة. نْ َهِة التَّ َراالكَ  ِبالُمَصِلِّي، َمعَ ٌل مَّ

اِفِعيَّ َوخَ  اَدُة الشَّ الَجْبَهِة   ُف شْ وا: َيِجُب كَ ُة، َوَقالُ اَلَف في َذِلَك السَّ
جُ  َوُمَباَشَرتَُها ِبالُمَصلَّى، ِة أَو  ِعَمامَ الَكْوِر وُد على َواَل َيُجوُز السُّ

  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  اٍب بَّ خَ  نْ عَ واه المام مسلم ا رَوَغْيِر َذِلَك؛ ِلمَ  َوةِ ْنسُ لَ القَ 
َفَشَكْوَنا َم، َوَصْحِبِه َوَسلَّ  هِ َعَلى آلِ ِه وَ َعَليْ  ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  اَل: أََتْيَنا َرُسوَل قَ 

ْمَضاءِ ِإَلْيهِ   .، َفَلْم يُْشِكَنا َحرَّ الرَّ
 ْهِر؟ لظُّ ي اِْلَِبي ِإْسَحاَق: أَفِ ُقْلُت َقاَل ُزَهْيٌر: 

 .مْ َقاَل: َنعَ 
 ُقْلُت: أَِفي َتْعِجيِلَها؟ 

 .: َنَعمْ َقاَل 
اَدُة الَماِلكِ   ِة َفْرٌض.هَ على الَجبْ  ُجودُ السُّ  يَُّة:َوَقاَل السَّ
 وبناء على ذلك:

يِهيَِّة ِعْنَد  لتَّْنزِ َعِة َوالطَّاِقيَِّة َمَع الَكَراَهِة اُجوُد على الُقبَّ َفَيِصحُّ السُّ 
 َوالَحَناِبَلِة. ةِ الَحَنِفيَّ 

ُجوُد ِعْندَ  َي َواَل  اِفِعيَِّة َوالَماِلِكيَِّة. ِصحُّ َهَذا السُّ   الشَّ
ُجوُد عْوَلى الاْلَ وَ    ا، َن الِخَلِف. هذمِ  اا ِل الَجْبَهِة ُخُروجمِ الى كَ سُّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 قيام الليل ليلة السبت ـ20

 ْحِبِهآِلِه َوَص َوَعَلى ِهَعَلْي اهلُل النيب َصلَّى بأنصحيح : هل 20سؤال

لسبت أربع ركعات يقرأ يف كل َسلََّم قال: من صلى ليلة اَو

أحد مخسًا  اهلل ة، وقل هوكتاب مرة واحدركعة فاحتة ال

 نار؟جسده على ال اهلل وعشرين مرة، حرم

ِم، َقاَل تعالى: اْلَيَّاَصَلُة اللَّْيِل ُمْسَتَحبٌَّة في َجِميِع  لجواب:ا
ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿

 ﴾ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ ںں
 . [17ـ16 :ةدجسلا]

ڌڌڍڍڇ ڇڇڇچچچ﴿َوَقاَل تعالى: 

گگ گککککڑڑ ژژڈڈڎڎ

 .[18ـ15 :تا يراذلا ] ﴾ڳگ
اّلٰلُ   ى لَّ َص  اّلٰلِ  َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ  ِضَي ْن ِبَلٍل رَ وروى الترمذي عَ 

َم َقاَل: »َعَلْيُكْم ِبِقَياِم اللَّْيِل، َفِإنَُّه َدأَُب  ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ ى آلِ َوَعلَ  ْيهِ َعلَ 
اِلحِ  اِلْثِم،   اٌة َعنِ ، َوَمْنهَ ّللِٰ اَم اللَّْيِل ُقْرَبٌة ِإَلى ا َوِإنَّ ِقيَ َقْبَلُكْم،  نَ يالصَّ

َئاِت، َوَمْطرَ  يِِّ اِء َعِن  لِ  ٌة دَ َوَتْكِفيٌر ِللسَّ  الَجَسِد«. لدَّ
ا َهَذا الَحِديث الذ  ْبِت َفُهَو َحِديٌث َمْوُضوٌع،  أَمَّ ي َيُخصُّ َلْيَلَة السَّ

 ُه.تُ َي ااَل َتُجوُز ِروَ 
 لى ذلك:وبناء ع

ٌة في َجِميِع  َم اللَّْيِل ُسنَّ ، َوَلِكنَّ قَيااا َفَهَذا الَحِديُث َلْيَس َصِحيح
 الى أعلم. عت واّللٰ  اللََّياِلي. هذا،
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 ف ـ في الصلة الكفوات ـ لقفازلبس ا ـ21

 ا حكم لبس القفازات ـ الكفوف ـ يف الصالة للرجال أو النساء؟: م21سؤال

اَزيْ في لُْبِس ا جَ رَ اَل حَ  لجواب:ا َلِة،  لُقفَّ ِن )الُكُفوِف( أَْثَناَء الصَّ
 َهاِء. وِر الُفقَ  ِعْنَد ُجْمهُ لٍ ائِ حَ   ُيْشَتَرُط ُمَباَشَرُة اَْلْعَضاِء لأَلْرِض ُدونَ ُه اَل  ِْلَنَّ 

ِليُل على جَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َواِز َذِلَك، ما رواه الشيخان َوالدَّ
ِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َصلَّىالنَِّبيُّ  َقاَل: َقاَل  امَ َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي 
َشاَر ِبَيِدِه  أَ وَ ـ  َهةِ َعَلى الَجبْ  ، مٍ ظُ أَعْ : »أُِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلى َسْبَعِة َوَسلَّمَ 
ْكَبَتْيِن، َوأَْطَراِف الَقَدَمْينِ ـ ِفِه َعَلى أَنْ   «.َوالَيَدْيِن َوالرُّ

ْكبَ ِهُد ِفيِه أَ اشَّ َوال ِن ِإَذا َكاَن  َتْيِن ُمَغطَّاَتاِن، َوَكَذِلَك الَقَدَميْ نَّ الرُّ
 . َرَب أَو الُخفَّ الُمَصِلِّي َيْلِبُس الَجوْ 

 ناء على ذلك:بو
اَزاِت ِمْن لُ   َحَرجَ َل فَ  َجاِل   ْبِس الُقفَّ َلِة للِرِّ )الُكُفوِف( أَْثَناَء الصَّ

 ى أعلم.التع واّللٰ  َوالِنَِّساِء. هذا،
 ار في الصلةالخملبس  ـ22

 ؟: هل تصح صالة املرأة بلبس اخلمار22سؤال

  َلِة َسْترُ لصَّ ا ةِ حَّ اتََّفَق الُفَقَهاُء على أَنَّ ِمْن ُشُروِط ِص  الجواب:
َلِة َشْعُر الَمْرأَِة، ِلَذا  ي  الَعْوَرِة الت ، َوِمنَ الَعْوَرةِ  يُْشَتَرُط َسْتُرَها في الصَّ

َلِة، أَْي: أَْن تَُغِطَِّيُه بِ  َر َرْأَسَهاا أَْن تَُخِمِّ هَ يْ َيِجُب َعلَ  ِخَماٍر َكِثيٍف  في الصَّ
، َوِإالَّ َكاَنْت َصَلتُهَ  ، ِلَقْوِلهِ لَ طِ َباا اَل َيِشفُّ ِه َعَلْيِه َوَعَلى آلِ  اّلٰلُ  َصلَّى ةا

و داود  رواه أب اٍر«مَ خِ َصَلَة َحاِئٍض ِإالَّ بِ  ّلٰلُ اَل َيْقَبُل اَوَصْحِبِه َوَسلََّم: »
 َعْنَها.اّلٰلُ   َرِضَي  َعْن َعاِئَشةَ 
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  ا اَل َصَلةَ هَ ِض َحيْ  الَحاِئِض الَباِلَغُة، ِْلَنَّ الَحاِئَض أَْثَناءَ اُد بِ َوالُمرَ 
ِمَن   اا ْيِرِه، َفَكاَن التَّْعِبيُر ِبَلْفِظ الَحاِئِض َمَجازِخَماٍر َواَل ِبغَ ، اَل بِ َعَلْيَها
 ُم الُبُلوَغ.َض َيْسَتْلزِ ِْلَنَّ الَحيْ  ،ةِ الَباِلغَ 

 وبناء على ذلك:
َل  ، وَ اَل  اَرهَ ْسَبِة للَمْرأَِة ِبُدوِن ِخَماٍر يَُغِطِّي َشعْ ُة ِبالِنِّ َفالصَّ ا   َتِصحُّ أَمَّ

َلِة ُسنَّ  الَوْجِه أَْثَناءَ ِطَيُة َتغْ  َلِة َفَمْكُروٌه للِنَِّساِء، ِْلَنَّ َكْشَفُه في الصَّ   ،ةٌ الصَّ
َرَج ِمْن َسْتِر َوْجِهَها في أََجاِنُب َيْنظُُروَن ِإَلْيَها َفَل حَ َكاَن ُهَناَك ِإالَّ ِإَذا 

َلِة. هذا،  لم.أعى ال عتواّلٰل   الصَّ
 صلي على الكرسي حرام لمن يتكبيرة ال ـ23

ان الرجل يصلي مومئًا على الكرسي، فهل جيب عليه : إذا ك23سؤال

 ؟ًامئاأن يأتي بتكبرية اإلحرام ق

اّلٰلُ   َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي مام البخاري ال روى  الجواب:
َلى آِلِه  ِه َوعَ َعَليْ  اّلٰلُ  َصلَّى يَّ بِ لنَّ  اَعْنُه َقاَل: َكاَنْت ِبي َبَواِسيُر، َفَسأَْلُت 

ِ َقاِئم َوَسلََّم َوَصْحِبهِ  لَِة، َفَقاَل: »َصلِّ ْع  طِ تَ ، َفِإْن َلْم َتْس اا َعِن الصَّ
 . َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنٍب« ،اا َفَقاِعد

ٌض ِمْن  رْ فَ ِم اوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ َتْكِبيَرَة اِلْحرَ َب ُجْمهُ َوَقْد َذهَ 
َل َفَرائِ   .[3 :رث دملا] ﴾ ڭڭ﴿َقْوِلِه تعالى: ِة، لِ ِض الصَّ

َلِة  » َسلََّم:ِبِه وَ َوَصحْ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى ِمْفَتاُح الصَّ
ي  أَبِ  نْ عَ « رواه الحاكم ْكِبيُر، َوَتْحِليُلَها التَّْسِليمُ اْلُوُضوُء، َوَتْحِريُمَها التَّ 

 َعْنُه.  اّلٰلُ  َي َرِض  َسِعيدٍ 
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  الَّ ، َوإِ اا َيِجُب اِلْتَياُن ِبَها َقاِئم اا ْحَراِم للُمَصِلِّي َقاِئمَوَتْكِبيَرُة الِ 
 ي يَُصِلِّيَها.ْيِفيَِّة التِبالكَ فَ 

 وبناء على ذلك:
  ِجُب  َي َفَل على الُكْرِسِيِّ  اا َويَُصِلِّي ُموِمئ اا ي َعاِجزَفِإَذا َكاَن الُمَصِلِّ 

.    على اا ، َبْل َيْأِتي ِبَها َجاِلساا اِم َقاِئمْكبيَرِة اِلْحرَ ِتَي ِبتَ أَْن َيأْ  َعَلْيهِ  الُكْرِسِيِّ
 لم.ى أعتعال واّللٰ  هذا،

 أة يوم الجمعةصلة الظهر للمر ـ24

م اجلمعة، هل بعد صالة : متى تصلي املرأة صالة الظهر يو24سؤال

 ل الوقت؟د دخوة، بعمعم تصح قبل صالة اجلاجلمعة، أ

ُكوَرُة، َفَل َتِجُب  ِمْن ُشُروِط ُوُجوِب : الً أو الجواب: الُجُمَعِة الذُّ
ْن َحَضْرَن َصَلَة  إِ ، فَ اا َواَل َحَضر اا َفراَل َس  ،َصَلُة الُجُمَعِة على الِنَِّساءِ 

 ِض الظُّْهِر.َعْن َفرْ   أَْتُهنَّ الُجُمَعِة أَْجزَ 
ِت  ُدُخوِل الَوقْ  َر َبْعدَ ى الظُّهْ لَّ َمْن َص  نَّ أَ على  اءُ َنصَّ الُفَقهَ ثانياً: 

َجاَزْت   اِر،ْعذَ ْلَ اَوَقْبَل َصَلِة اِلَماِم َيْوَم الُجُمَعِة، َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب 
 ُدوِن َكَراَهٍة. َصَلتُُه بِ 

َر  هْ تعالى: َوَمْن َصلَّى الظُّ اّلٰلُ  يَن َرِحَمهُ َجاَء في َحاِشَيِة اْبِن َعاِبدِ 
َماِم َواَل ُعْذَر َلُه ُكِرَه َلُه َذِلَك. اهـ.ُمَعِة َقْبَل َصَلِة اجُ لْ َيْوَم ا  ْنِزِلهِ مَ  يفِ   ْلِ

ا َمْن اَل َتِجُب   اّلٰلُ  َرِحَمهُ  َداَمةَ ِن قُ اِلبْ  يَوَجاَء في الُمْغنِ  تعالى: َفأَمَّ
 يَن، ْعُذورِ َساِئِر المَ يِض، وَ رِ مَ ال ، وَ أَةِ الُمَساِفِر، َواْلَعْبِد، َوالَمرْ ُجُمَعُة، كَ َعَلْيِه الْ 
َماِم ِفي َقْوِل أَْكَثِر أَْهلِ َفَلُه أَْن    هـ.ِم. ااْلِعلْ  يَُصلَِِّي الظُّْهَر َقْبَل َصَلِة اْلِ
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 وبناء على ذلك:
ْهِر َيْوَم الُجُمَعِة َبْعَد ُدُخوِل  َفَيِصحُّ ِلْلَمْرأَِة أَْن تَُصِلَِّي َصَلَة الظُّ 

ِة، ِْلَنَّ َصَلَة الُجُمَعِة  َن َصَلَة الُجُمعَ ْسِلُموِلَِّي المُ أَْن يَُص  َل بْ َوقَ  ِت،الَوقْ 
ْعَذاِر الذيَن  ِمْن أَْصَحاِب اْلَ  َهاا أَنَّ هَ اَل َتِجُب َعَلْيَها، َواَل يَُقاُل َعنْ 

 ةَ َصَل  ينَ  الظُّْهِر َقْبَل َصَلِة الُمْسِلمِ ْم َصَلةَ َصَلِتهِ َلَف الُفَقَهاُء في اْختَ 
 تعالى أعلم. واّللٰ   . هذا،لُجُمَعةِ ا

 أم الصلة؟اْلخلق  ـ25

: يقول رجل: إن األخالق احلسنة مع ترك الصالة أفضل من 25سؤال

 اهلُل َصلَّى اهلِل َنا َرُسوَلالسيئة، ألن َسيَِِّد خالقمع األ ةالصال

رم مكاَوَسلََّم يقول: »بعثت ألمتم ِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوعلى آ

 أيكم بذلك؟«. فما رقخالاأل

َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َسِيُِّدَنا َرُسولُ َلَقْد َحثَّ أوالً:  الجواب: 
  اِلَحِة، َوَرغََّب ِفيَها، َفَقاَل َصلَّىالصَّ  َلِق َم َعَلى اْلَخْ َسلَّ ِه وَ بِ آِلِه َوَصحْ 

َم َصالِ ُت ِْلُتَ ِعثْ : »بُ مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  اّلٰلُ  ِق« ْخَل َح اْْلَ مِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   حاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي رواه ال

مَ ُت ِْلُ »بُِعثْ  وفي ِرَواَيٍة للقضاعي:  ِق«.اْلَْخَل  َمَكاِرمَ  َتِمِّ
اِعِديِِّ َرِضَي وروى الحاكم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد    َعْنُه، أَنَّهُ اّلٰلُ  السَّ

اّلٰلَ   َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ  لَّىِبيَّ َص النَّ ِمَع َس 
 ْكَرُه َسْفَساَفَها«.، َوَي َلِق َعاِلَي اْْلَخْ  مَ يُِحبُّ وَ َكِريٌم يُِحبُّ اْلَكَرَم،  

  ُسولُ ي رَ َعْنُه َقاَل: َقاَل لِ اّلٰلُ  َذرٍِّ َرِضَي  وروى الترمذي َعْن أَِبي
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َحْيثَُما ُكْنَت،  اّلٰلَ  َصْحِبِه َوَسلََّم: »اتَِّق َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ  اّلٰلُ  ى َصلَّ  اّللِٰ 
يِِّ   ِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن«. الِ َنَة َتْمُحَها، َوخَ الَحَس َئَة َوأَْتِبِع السَّ

  َعاذَ  مُ أَنَّ  َما،هُ نْ عَ اّلٰلُ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ وروى الحاكم َعْن 
 ، أَْوِصِني.ّللِٰ اَل: َيا َرُسوَل ا، َفقَ اا أََراَد َسَفر  لٍ ْبَن َجبَ 

 «. اا ْيئ َش  ِبهِ كْ َواَل تُْشرِ اّلٰلَ   َقاَل: »اْعُبدِ 
 ، ِزْدِني.ّللِٰ وَل اَقاَل: َيا َرسُ 

 ِسْن«.َقاَل: »ِإَذا أََسْأَت َفأَحْ 
 ي.، ِزْدنِ ّللِٰ َقاَل: َيا َرُسوَل ا

 َقَك«.ْن ُخلُ َوْلُتَحسِِّ ِقْم تَ : »اْس َقاَل 
َعْنُه، َعِن  اّلٰلُ  أحمد والحاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي  وروى المام

ُجِل   َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: »َكَرُم آِلِه َوَصْحِبهِ  َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ  ى َصلَّ  النَِّبيِِّ  الرَّ
 .ُقُه«لُ ُه خُ َحَسبُ وَ  ْقُلُه،ِدينُُه، َوُمُروَءتُُه عَ 
اّلٰلِ   َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  َرِضَي ِبي ُهَرْيَرَة كم َعْن أَ وروى الحا

  اا َن ِإيَمانَم: »أَْكَمُل الُمْؤِمِنيى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ لَ َوعَ  هِ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّى
 «.اا ُخُلق  أَْحَسنُُهمْ 

َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ  َي ِض رَ  يِِّ ْدرِ اْلخُ  يدٍ وفي ِرَواَيٍة َعْن أَِبي َسعِ 
ِمِنيَن أَْكَمُل  الُمؤْ  أَيُّ  :َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه ُسِئَل اّلٰلُ  لَّىَص 
 ؟ اا انِإيمَ 

  ّللَٰ ا ِبَنْفِسِه َوَماِلِه، َوَرُجٌل َيْعُبدُ  اّللِٰ  َقاَل: »الَِّذي يَُجاِهُد ِفي َسِبيلِ 
عَ ٍب ِفي ِشعْ  ُه«. ِب، َفَقْد َكَفى النَّاَس ِمَن الشِِّ   َشرَّ



 

 كتاب الصلة 
 

160 

اّلٰلُ   َصلَّى اّللِٰ  َل َعْنُه، أَنَّ َرُسواّلٰلُ  وروى الترمذي َعْن َجاِبٍر َرِضَي 
ُكْم ِإَليَّ َوأَْقَرِبُكْم ِمنِِّ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ ِمنْ  َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ    ي أََحبِِّ

، َوِإنَّ أَْبَغَضُكْم ِإَليَّ َوأَْبَعَدُكْم ِمنِِّي اا ِسَنُكْم أَْخَلق أََحا الِقَياَمةِ  مَ َيوْ  اا ِلسَمجْ 
 «. ُقوَن َوالُمَتَفْيِهُقونَ الثَّْرَثاُروَن َوالُمَتَشدِِّ َمِة  ِقَيالاَيْوَم  اا َمْجِلس

ُقوَتشَ َوالمُ َن ، َقْد َعِلْمَنا الثَّْرَثاُرو ّللِٰ اَقالُوا: َيا َرُسوَل  ، َفَما  نَ دِِّ
 ْيِهُقوَن؟ َتفَ المُ 

ُروَن«. َقاَل: »ا  لُمَتَكبِِّ
ِن النَِّبيِِّ  ، عَ َعْنهُ  اّلٰلُ  روى الحاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ثانياً: 

ُل َما يَُحاَسُب النَّاُس  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل  اّلٰلُ  َصلَّى : »أَوَّ
َلُة«. اِلِهمُ ِمْن أَْعمَ  ةِ َيامَ اْلقِ   ْومَ  يَ ِبهِ    الصَّ

َلِة  ِفي َص ُروا ظُ َل: »َيُقوُل َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ ِلْلَمَلِئَكِة َوُهَو أَْعَلُم: انْ َقا
َها أَ  ةا ُكِتَبْت َلهُ ْت َتاْم َنَقَصَها، َفِإْن َكاَن َعْبِدي أََتمَّ ، َوِإنْ مَّ ةا َكاَن اْنَتَقَص    َتامَّ

ٌع، َقاَل:  َعْبِدي ِمْن َتطَ َهْل لِ  : اْنظُُروا، َقاَل اا ْيئا َش ْنهَ مِ  ٍع، َفِإْن َكاَن َلُه َتَطوُّ وُّ
وا ِلَعْبِدي َفِريَضتَ  ِعِه، ثُمَّ تُْؤَخُذ اْْلَ َتطَ  ِمنْ  هُ أَِتمُّ  ْعَماُل َعَلى َذِلَك«.وُّ

  ِبِيِّ النَّ ِن َعْنُه، عَ اّلٰلُ  ِن َجَبٍل َرِضَي وروى الترمذي َعْن ُمَعاِذ بْ 
ِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َرْأُس اْلَْمِر اِلْسَلُم،  ِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ يْ َعلَ اّلٰلُ  لَّىَص 

َل   «.ةُ َوَعُموُدُه الصَّ
َعْنُهَما َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ  َر َرِضَي وى المام البخاري َعِن اْبِن ُعمَ رو
ْسلَُم  بُِنَي الِ َسلََّم: »وَ ْحِبِه َوَص  آِلهِ ى َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  َصلَّى ّللِٰ ا َرُسولُ 
داّلٰلُ  َخْمٍس: َشَهاَدِة أَْن الَ ِإَلَه ِإالَّ َعَلى  ، َوِإَقاِم  ّللِٰ ُل اوَرسُ  اا َوأَنَّ ُمَحمَّ

لَِة، َوِإي  ، الصَّ َكاِة، َوالَحجِِّ  َوَصْوِم َرَمَضاَن«.َتاِء الزَّ
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َلِة َبْعَد الشَّ فَ  يَّتِ الَّ اَك إِ ةا، َوَما ذَ َباَشرَ ِن مُ َدَتيْ َهاَمْنِزَلُة الصَّ َها،  ِْلََهِمِّ
ِة االْعِتَقاِد َوَسَلَمِتِه، وَ  َوِلَتُكوَن َدِليلا  َعَلى ِصْدِق َما   اا نْرَهابُ َعَلى ِصحَّ
 َلُه. اا ْلِب، َوَتْصِديقَوَقَر في القَ 

َلُة ِهَي آِخُر مَ  يِن، َوالصَّ يَضاعَ  اَعْت َض  َفِإنْ ا يُْفَقُد ِمَن الِدِّ ُن   الِدِّ
ُجِل َوَبْيَن  عَ اّلٰلُ   َصلَّى َيُقولُ  ُه،ُكلُّ  َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َبْيَن الرَّ
َلِة« رواه  َواْركِ شِِّ لا اّلٰلِ   ِن َعْبدِ المام مسلم َعْن َجاِبِر بْ  ْلُكْفِر َتْرُك الصَّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي 
 لك:وبناء على ذ

َج ِعبَ  ْسِلمِ المُ  انِ َس دَّ لإِلنْ  بُ َفَل  اَداِتِه ِباْلَْخَلِق الَفاِضَلِة  أَْن يَُتِوِّ
ٺٺ﴿ تعالى، َقاَل تعالى:اّلٰلِ  ِدينِ ِمْن  اا رالَحَسَنِة، َحتَّى اَل َيُكوَن ُمَنِفِّ 

َعَلْيِه  اّلٰلُ  ى. َوَقاَل َصلَّ [ 159 :نارمع لآ] ﴾ٹٹٿٿٿٿ
َخَطَب ِإَلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه   َذا»إِ َسلََّم: ِبِه وَ َوَصحْ  هِ لِ َوَعَلى آ
ُجوهُ  ه  ْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض« رواِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْلَ  ،َفَزوِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ  ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ي َعْن أَ الترمذ 

َن أَخْ َمْن ا، فَ ُهمَ ْمِع َبْينَ بُدَّ ِمَن الجَ  َفَل  ُه َوَضيََّع َصَلَتُه، قَ َل َحسَّ
ْنَيا َوخَ  اا َرِبَح َشْيئ َوَساَء َرَة، َوَمْن َحاَفَظ َعَلى َصَلِتِه خِ آل اِسَر ـ ِمَن الدُّ

َعَلْيِه َوعلى   اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  اِلِس َسِيِِّدَنا َرُسولِ جَ  مَ َعنْ  اا ُخُلُقُه، َكاَن َبِعيد
 َمِة.ِقَيا َيْوَم اللَّمَ  َوَس ِبهِ آِلِه َوَصحْ 

ا َقْوُل الَقاِئِل: اْلَْخَلُق الَحَسَنُة َمَع َتْركِ  َلِة أَْفَضُل ِمَن   َوأَمَّ الصَّ
َلِة َمَع  ِيِّ الصَّ اا، َيِجُب َئِة، َكِلَمٌة َخِطياْلَْخَلِق السَّ أَْن َيْسَتِعيَضَها  َرٌة ِجدَّ
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َج ى َصَل َعلَ  الُمَحاَفَظةُ  مِ لِ الُمْس  اِلْنَسانِ ِجُب َعَلى : يَ هِ ْولِ ِبقَ  ِتِه َوأَْن يَُتِوِّ
َر ِمْن ِدينِ  ى َذِلَك ِباْلَْخَلِق الَحَسَنِة، َحتَّ  ، َعزَّ وَ اّلٰلِ  اَل ُيَنِفِّ ِْلَنَّ الِعَباَدَة   َجلَّ

 تعالى أعلم.   ّللٰ وا   ُلوٌب. هذا، َوُحْسَن اْلَْخَلِق َكَذِلَك َمطْ َمْطُلوَبٌة  
 ةن في الصلتغيير المكا  ـ26

ن السنة أن يغري اإلنسان مكانه بعد صالة ه مأن : هل صحيح26سؤال

 الفريضة لصالة السنة؟

ْن أَِبي  َرَوى المام أحمد وأبو داود وابن ماجه عَ  : الجواب
ِه  ْيِه َوَعَلى آلِ لَ عَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َل: َقاَل َرُسولُ  َقا َعْنهُ اّلٰلُ  ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َر، أَْو َعْن  َحدُ أَ  »أََيْعِجزُ  َم:َسلَّ ِه وَ َوَصْحبِ  َم، أَْو َيَتأَخَّ ُكْم ِإَذا َصلَّى أَْن َيَتَقدَّ
 يِنِه، أَْو َعْن ِشَماِلِه«. مِ يَ 

ْوِلِه  ِع في الُبُيوِت أَْفَضُل، ِلقَ َعَلى أَنَّ َصَلَة التََّطوُّ ُفَقَهاُء َوَنصَّ ال
أَيَُّها النَّاُس ِفي  وا لُّ َم: »َفَص َوَسلَّ ِبِه َصحْ ى آِلِه وَ َعَلْيِه َوَعلَ  ّلٰلُ ا َصلَّى

َلِة َصَل  وَبَة« رواه ُة الَمْرِء ِفي َبْيِتِه ِإالَّ الَمْكتُ بُُيوِتُكْم، َفِإنَّ أَْفَضَل الصَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي ِن َثاِبٍت  َزْيِد بْ المام البخاري َعنْ 

َمْسِجِد  ال في ، َفِفْعُلهُ َعةُ َما الجَ ْت َلهُ ِرعَ َما شُ ِمْن َذِلَك  َنىَويُْسَتثْ 
 .يحِ راوِ التَّ  ةِ لَص ، كَ أَْفَضُل 

َواِتِب مَ  َوِعْنَد الَماِلِكيَِّة:   َدُب ِفْعُلَها في َع الَفَراِئِض يُنْ َصَلُة الرَّ
 الَمْسِجِد.

َل في غَ  أَنْ َصِلِّي ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء بُّ للمُ َويُْسَتحَ  ْيِر  َيَتَنفَّ
 ُتوَبَة.لَّى ِفيِه الَمكْ ص ذي اِن ال الَمكَ 
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َماَوَقاَل الكَ  ِمَن   اا أَْن يَُصلَِِّي َشْيئ مِ اَساِنيُّ ِمَن الَحَنِفيَِّة: يُْكَرُه ِلإْلِ
َنِن  َم، وَ ُتوَبَة؛ ِلَما َذَكْرَنا ِفيَما تَ َكاِن الَِّذي َصلَّى ِفيِه الَمكْ ِفي المَ السُّ   دْ قَ َقدَّ

َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل   ِبهِ ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ  اّلٰلُ  َصلَّىالنَِّبيِِّ َوْيَنا َعِن رَ 
َم أَْو َيَتأَخَّ ذَ »أََيْعِجُز أََحُدُكْم إ  يُْكَرُه َذِلَك ِلْلَمْأُموِم؛  َر« َواَل ا َصلَّى أَْن َيَتَقدَّ

َمْأُموِم،  ال ي َحقِِّ  يُوَجُد فِ اِه َوَهَذا اَل بَ تِ ْش َماِم للِْلَنَّ اْلَكَراَهَة ِفي َحقِِّ اْلِ 
ى أَْيضيُْسَتَحبُّ َلُه أَ َلِكْن  فُ ـ َحتَّى تَ  اا ْن َيَتَنحَّ  َوَيُزوَل  ُف وْنَكِسَر الصُّ

اخِ ااِل  ِ َوْجٍه. اهـ.ْشِتَباُه َعَلى الدَّ  ِل ِمْن ُكلِّ
َع  ْأَس أَْن َي  بَ َل  فَ َمْن َصلَّى َوَراَء اِلَمامِ ُم أَْحَمُد: وَ َوَقاَل اِلَما َتَطوَّ

َعْنُهَما؛ َوِبَهَذا َقال ِإْسَحاُق،   اّلٰلُ  َمَر َرِضَي عُ َفَعل َذِلَك اْبُن ، هُ َمَكانَ 
ْعَبَة  َناِدِه َعِن الُمِغيَرِة ْبِن شُ ، َوِبِإْس ْسَناِدهِ إِ بُو َبْكٍر َحِديَث َعِليٍِّ بِ أَ َوَرَوى 
َقال :   َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َلى آِلهِ ْيِه َوعَ لَ عَ اّلٰلُ  ىلَّ َص  يَّ َعْنُه، أَنَّ النَّبِ اّلٰلُ  َرِضَي 

ُع اِلَماُم ِفي َمَقاِمِه الَِّذي يَُصلِِّي فِ »اَل َيَتطَ  ى  يوَّ ِه الَمْكُتوَبَة َحتَّى َيَتَنحَّ
 ابن ماجه.  « رواه َعْنهُ 

 وبناء على ذلك:
ِة،  َض ي الَفرِ ْعَد َصَلةِ َمَكاَنُه بَ َر ِيِّ غَ بُّ ِلُمَصِلِّي النَّاِفَلِة أَْن يُ يُْسَتحَ  َفِإنَّهُ 
، اا ِسيطبَ  اا َل َشْيئَحوَّ َيتَ َوَلو أَْن  ِفِّ ٍر َعِن الصَّ ٍم أَو َتأَخُّ أَو َعْن َيِميِنِه أَو   ِبَتَقدُّ

 .ى أعلمالتعواّلٰل    اِلَماِم أَْوَلى. هذا،في َحِقِّ  ِشَماِلِه، َوَهَذا 
 َم بأحد َسلَّ  وَ ْحِبهِ آِلِه َوَص  ِه َوَعَلىيْ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰل  هل اقتدى رسول ـ27

ِبِه ْحَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اهلُل َصلَّى اهلِل ُسوُلَسيُِِّدَنا َر صلى : هل27سؤال

 َعْنُهْم؟ اهلُل لكرام َرِضَي بأحد من أصحابه اَوَسلََّم مقتديًا

  : َقاَل َل َقاْنُه عَ  اّلٰلُ  َبْكٍر َرِضَي  ي أَبِ  زار َعنْ روى الب الجواب:
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: »َما ُقِبَض َنِبيٌّ َقطُّ  ْحِبِه َوَسلَّمَ ى آِلِه َوَص َعَلْيِه َوَعلَ  اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  َرُسولُ 
ِتِه«مَّ َحتَّى َيؤُ   .ُه َرُجٌل ِمْن أُمَّ

اِعِديِِّ  ْبنِ  َسْهلِ َعْن  وروى النسائي :  َعْنُه َقاَل اّلٰلُ   َرِضَي َسْعٍد السَّ
 النَِّبيُّ  ِة، َفَذَهَب ْوا ِباْلِحَجارَ َرامَ تَّى تَ َلٌم حَ ْنَصاِر كَ ْْلَ ِمَن ا َحيَّْينِ َن َوَقَع َبيْ 
َحَضَرِت ِلُيْصِلَح َبْيَنُهْم، فَ ِبِه َوَسلََّم حْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّى

َلُة، َفأَ  َن ِبَلٌل، َوانْ الصَّ آِلِه   َوَعَلى  َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُتِظَر َرُسولُ ذَّ
َلةَ َفاْحُتِبَس، َفأََقا َوَسلَّمَ ِبِه َوَصحْ  َم أَبُو َبْكٍر َرِضَي َم الصَّ  . َعْنهُ اّلٰلُ  ، َوَتَقدَّ

ٍر  َوأَبُو َبكْ َصْحِبِه َوَسلََّم َلى آِلِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّىالنَِّبيُّ  ءَ اَفجَ 
ا رَ يَُصلِِّي  ُحو النَّاُس  آهُ ِبالنَّاِس، َفَلمَّ َتِفُت ِفي   َيلْ ْكٍر اَل أَبُو بَ ا، َوَكاَن َصفَّ
ا َسِمَع َتْصِفيَحُهُم اْلَتَفَت، َفِإَذا ُهَو ِبَرسُ َلِة، َفلَ الصَّ  اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ  لِ ومَّ

َر، فَ أََراَد أَْن يَ ِبِه َوَسلََّم ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ  ُبْت،  اثْ  أََشاَر ِإَلْيِه أَنِ َتأَخَّ
َم   ثُمَّ ـ ْيِه َيْعِني َيدَ ـ َعْنُه اّلٰلُ  َرِضَي بُو َبْكٍر َرَفَع أَ فَ  َنَكَص اْلَقْهَقَرى، َوَتَقدَّ

 .َفَصلَّى َوَسلََّم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ   ىَصلَّ اّلٰلِ   َرُسولُ 
ا َقَضى َرُسولُ    َسلَّمَ  وَ ِبهِ َوَصحْ ى آِلِه َعلَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفَلمَّ

َلَة َقا   . َت؟« َتْثبُ َك أَنْ َل: »َما َمَنعَ الصَّ
 . َبْيَن َيَدْي َنِبيِِّهِ  ِلَيَرى اْبَن أَِبي ُقَحاَفةَ اّلٰلُ  َقاَل: َما َكانَ 

َصَلِتُكْم  اَبُكْم َشْيٌء ِفي َما َلُكْم ِإَذا نَ »َفَقاَل: َعَلى النَّاِس ثُمَّ أَْقَبَل 
َساءِ   ِلَك  ذَ ِإنَّ   ، ُتمْ حْ َصفَّ   «. ّللِٰ ا ُسْبَحاَن    ْل: َفْلَيقُ   َلِتهِ َشْيٌء ِفي َص   َمْن َناَبهُ   ، ِللنِِّ

ِه  ى آِلِه َوَصْحبِ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ   النَِّبِيِّ َصلَّى َوَقْد َحَمَل َبْعُضُهْم ِإَشاَرةَ 
ِه  َلى ُمَواَفَقتِ َدالٌَّة عَ نََّها أَ ، ْت اْثبُ  نِ أَ َعْنُه اّلٰلُ  ِبي َبْكٍر َرِضَي َوَسلََّم ِلَسِيِِّدَنا أَ 

.   َلمْ َوِإنْ  اَمِة،َعَلى اِلمَ  ، َفَكأَنَُّه في َمَقاِم َمْن أَمَّ  َيُؤمَّ
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ُشْعَبَة، َعْن أَِبيِه   َعْن ُعْرَوَة ْبِن الُمِغيَرِة ْبنِ مسلم  موروى الما
  مَ َسلَّ ِبِه وَ ِه َوَصحْ َعَلى آلِ  وَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ لََّف َرسُ َقاَل: َتخَ 
ا قَ  ُت َمَعهُ َوَتَخلَّفْ   . ُه َقاَل: »أََمَعَك َماٌء؟«َضى َحاَجتَ َفَلمَّ

ْيِه َوَوْجَهُه، ثُمَّ َذهَ  ،َفأََتْيُتُه ِبِمْطَهَرةٍ  َب َيْحِسُر َعْن ِذَراَعْيِه  َفَغَسَل َكفَّ
ِة، َفأَْخَرَج َيَدُه ِمْن تَ ْلجُ  اَفَضاَق ُكمُّ  َة ْلَقى اْلجُ ِة، َوأَ ِت اْلُجبَّ حْ بَّ َعَلى  بَّ

ْيِه، فَّ َوَمَسَح ِبَناِصَيِتِه َوَعَلى اْلِعَماَمِة َوَعَلى خُ  ِذَراَعْيِه، ِه، َوَغَسَل ْنِكَبيْ مَ 
َلِة، يَُصلِِّي  ْلَقْوِم، َوَقْد َقاُموا ِفي الْيَنا ِإَلى اثُمَّ َرِكَب َوَرِكْبُت َفاْنَتهَ  صَّ

، فَ ْم َركْ َع ِبهِ َوَقْد َركَ  ُن َعْوٍف ْحَمِن بْ رَّ  الِبِهْم َعْبدُ  ا أََحسَّ َعةا    ِبالنَِّبيِِّ َلمَّ
ُر، َفأَْوَمأَ ِإلَ َم لَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  َصلَّى ْيِه،  َذَهَب َيَتأَخَّ

ا َسلَّ  ِبِه  ِه َوَصحْ َعَلى آلِ  وَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىيُّ  النَّبِ َم َقامَ َفَصلَّى ِبِهْم، َفَلمَّ
ْكعَ َفَرَكْعنَ َوُقْمُت،  مَ َسلَّ وَ   .َبَقْتَناَس َة الَِّتي  ا الرَّ

 وبناء على ذلك:
ِه  آِلِه َوَصْحبِ  َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  لُ و َفَقْد َصلَّى َسِيُِّدَنا َرسُ 

ْحَمنِ َعْبِد الا  ِدنَ  ِمْن أَْصَحاِبِه، َخْلَف َسِيِّ َوَسلََّم َخْلَف َرُجَلْينِ    ْبِن َعْوٍف   رَّ
يِق َرِضَي ِيِِّدَنا أَبِ َعْنُه، َوَخْلَف َس  اّلٰلُ  َرِضَي  ِدِّ َعْنُه، َوَنااَل  اّلٰلُ  ي َبْكٍر الِصِّ

َرَف  ذَ بِ   الَعِظيَم. ِلَك الشَّ
  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  لَّىٌل َعَلى َنَجاِح ِرَساَلِتِه َص ِتَداُء َدِلي َوَهَذا االقْ 

َلْيِه َوعلى آِلِه عَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ   َرُسولُ  َسِيُِّدَنا َعَل  جَ ، َحْيُث َوَسلَّمَ َصْحِبِه وَ 
  َيُكونُوا ُقْدَوةا لِ  َعْنُهْم أَْهلا اّلٰلُ  َراَم َرِضَي كِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْصَحاَبُه ال

 أعلم.لى تعاواّلٰل   َوالَجَماَعاِت. هذا،ِلَغْيِرِهْم ِمَن اْلَُممِ 
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 ي الصلة أة فالمرجهر  ـ28

 ر؟ة أم تساجلهري رأة يف الصالة: هل جتهر امل28السؤ

اِفِعيَِّة  ذَ َهِذِه َمْسأََلٌة اْخَتَلَف ِفيَها الُفَقَهاُء؛ فَ  واب:الج َهَب أَْكَثُر الشَّ
، أَو ِبَحْضَرِة الِنَِّساِء أَ أَنَّ الَمْرأََة ِإْن َكاَنْت َخالِ  َلِة إلىَوالَحَنابِ  َجاٍل  و رِ َيةا

ْت. ِة أَْجَنِبٍيِّ ْت ِبَحْضرَ ْن َصلَّ ِة، َوإِ لِقَراءَ َهَرْت ِباجَ   َحاِرمٍ مَ    أََسرَّ
ُحواءَ َوَكِرَه الَماِلِكيَُّة الَجْهَر ِبالِقَرا َلِة، َوَصرَّ ِبأَنَُّه   ِة للَمْرأَِة في الصَّ

 .ِفْتَنةِ َيَة الشْ خَ  َفَقطْ ا ْضَرِة أََجاِنَب ِإْسَماُع َنْفَسهَ َيِجُب َعَلْيَها ِإْن َكاَنْت ِبحَ 
ا ِعْندَ ْوٍل يَُّة، َوفي قَ َذَهَب الَحَنفِ وَ  ِفِعيَِّة، َوفي َقْوٍل ِعْنَد  الشَّ

 .اا َمْرأََة تُِسرُّ ُمْطَلقلاالَحَناِبَلِة، إلى أَنَّ  
 لك:وبناء على ذ

ةا ِإذَ َفاْلَْوَلى في َحِقِّ الَمْرأَِة أَْن تُِسرَّ  اَنْت  ا كَ  في َصَلِتَها، َوَخاصَّ
ِهَي َتْقَرأُ الُقْرآَن  أََجاِنَب وَ  ِمْن ِرَجالٍ  ْوِتَهاَماِع َص َيَة َس ِتَها، َخشْ اِرَج َبيْ خَ 

د  . لمأع ىتعالواّلٰل  . هذا،اا ُمَجوَّ
** ** ** 
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 «لَّى َعَلْيِه ثََلثَُة ُصُفوٍف  َص »َمنْ  ـ1

 وف يفالصفري األحاديث الشريفة الرتغيب يف تكثرد يف : هل و1سؤال

 نازة؟مع اجل يف يكون املشيوكة اجلنازة؟ صال

اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَبْيَرةَ  ْبنِ  َماِلِك ي َعْن روى الترمذ أوالً:  الجواب:
أَُهْم َثَل َتَقالَّ َناَزٍة، فَ ِإَذا َصلَّى َعَلى جِ أَنَُّه ، َعنهُ  َثَة  النَّاَس َعَلْيَها، َجزَّ

ِبِه  ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوعل اّلٰلُ  ىلَّ َص  ّللِٰ ا لُ ُسوثُمَّ َقاَل: َقاَل رَ ؛ أَْجَزاءٍ 
 . لَّى َعَلْيِه َثَلَثُة ُصُفوٍف َفَقْد أَْوَجَب«: »َمْن َص َسلَّمَ وَ 

َقاَل:  َعنُه اّلٰلُ  َرِضَي َمَة ي أَُماَعْن أَبِ وى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر رو
اَزٍة،  َعَلى ِجنَ َم ِبِه َوَسلَّ َوَصحْ ِه ى آلِ علَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىالنَِّبيُّ  َصلَّى
 .اا فِّ ِن َص يْ ، َواْثَن اا ، َواْثَنْيِن َصفِّ اا َل َثَلَثةا َصفِّ َفَجعَ  ُة َنَفٍر،َعُه َسْبعَ َومَ 

َل  َقاَل: َقا  َعنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َبْيَرةَ ِك ْبِن هُ َعْن َمالِ وروى المام أحمد 
َما ِمْن ُمْؤِمٍن  » ِه َوَسلََّم:بِ ِلِه َوَصحْ آ علىِه وَ يْ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ 

ٌة ِمَن الْ وُت، َفُيَصلِِّ َيمُ    ةَ أَْن َيُكونُوا َثَلثَ  ُمْسِلِميَن َيَبَلُغواـ ي َعَلْيِه أُمَّ
 «. ِفَر َلهُ ُصُفوٍف ِإالَّ غُ 

ى ِإَذا َقلَّ أَْهُل جِ َفَكاَن َماِلُك ْبُن ُهَبْيَرَة َيَتحَ  ْم  َلهُ عَ جْ  يَ أَنْ ، َناَزةٍ رَّ
 .ُصُفوٍف  ةَ ثَ َثَل 

َثَلَثُة ُصُفوٍف أَْثنَاَء َصَلِة الِجَناَزَة   أَْن تُْجَعَل اْستَحبَّ الُفَقَهاءُ  دِ َوقَ 
 . ُفوُف َقلُّ َشْيٍء، َوَلو َلْم َتْكَتِمِل الصُّ أَ 

ا اِتَِّباُع الَجَناِئِز َفَقدْ ثانياً:  َعِن   َجاَء في َصِحيِح المام البخاري أَمَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  لَّىَص نَِّبيُّ َنا الأََمرَ َقاَل:  َعْنُهَما اّلٰلُ  َرِضَي  َعاِزٍب  نِ بْ  اءِ الَبرَ 
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َمَرَنا ِبِعَياَدِة الَمِريِض،  ِبَسْبٍع َوَنَهاَنا َعْن َسْبٍع: أَ لََّم َس َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ 
 «. اَزةِ اتَِِّباِع الِجنَ وَ 

ى  يَُس  اِلي، َواَل ى التَّ  َعلَ َيَقُع إالَّ َباُع اَل ِتِّ اال : نهُ عَ  اّلٰلُ  َقاَل َعِليٌّ َرِضَي  مَّ
ْجمَ لَبْل ُهَو َمْتُبوٌع، َواْْلَْمُر لِ  اا ُم َتاِبعُمَقدَّ ـ الْ   اِع.نَّْدِب اَل ِلْلُوُجوِب ِلإْلِ

ْمَها َبْينَ َعنُه َقاَل اّلٰلُ  ُه َرِضَي نْ عَ وَ  َواْجَعْلَها نُْصَب   ، َيَدْيك : َقدِِّ
لُفَقَهاِء إلى  وُر اَب ُجْمهُ ؛ َوَذهَ ْبَرٌة ِكَرٌة َوعِ ظٌَة َوَتذْ ْوعِ َما ِهَي مَ ِإنَّ ْيك، فَ ْيَن عَ 

َجاِل ل  َناَزِة.جِ لُسِنِّيَِّة َتْشِييِع الِرِّ
َنا َسِيِّدُ ثالثاً:  ِلِه َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  نَا َرُسولُ َوَقْد َحضَّ
َل َوَسلََّم على الَوَصْحِبِه  ا، روى  ُشُهوِد َدْفِنهَ َناَزِة وَ الجِ  ِة علىصَّ
اّلٰلُ   َصلَّى اّللِٰ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  ِضَي ُهَرْيَرَة رَ  َعْن أَِبيالشيخان 

لَِِّي، َفَلُه َناَزَة َحتَّى يَُص : »َمْن َشِهَد الجِ ِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ 
 .ِن« َلُه ِقيَراَطاْدَفَن َكانَ ى تُ  َحتَّ َشِهدَ َراٌط، َوَمْن ِقي

 اَطاِن؟ ِقيَل: َوَما الِقيرَ 
 .»ِمْثُل الَجَبَلْيِن الَعِظيَمْيِن« َقاَل:

: َسِمْعُت  َقاَل ُه َعن اّلٰلُ  َرِضَي ُهَرْيَرَة  يأَبِ َعْن  ن اوروى الشيخ
َع  َتبِ  : »َمنْ ولُ َيقُ َم َسلَّ َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسوَل 

 . ِر«اٌط ِمَن اْْلَجْ َلُه ِقيرَ َناَزةا فَ جِ 
َفَبَعَث ِإَلى َعاِئَشَة، َفَسأََلَها، ؛ اْبُن ُعَمَر: أَْكَثَر َعَلْيَنا أَبُو ُهَرْيَرةَ َفَقاَل 

َقْت أََبا ُهَرْيَرةَ فَ   .َصدَّ
 . «ِثيَرةٍ ِريَط كَ َراي قَ ْطَنا فِ َفرَّ : »َلَقْد َعنُهَمااّلٰلُ  َي ِض رَ   َفَقاَل اْبُن ُعَمرَ 
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اّلٰلُ   َصلَّىَعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ  َة َرِضَي أَِبي ُهَرْيرَ م َعْن الحاكوروى 
َع ِجَناَزةا َفَلُه ِقيَراٌط، َفِإْن َشِهَد   َتبِ : »َمنْ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  هِ يْ َعلَ 
 . «ُحدٍ ِمْن أُ َظُم ْفَنَها َفَلُه ِقيَراَطاِن أَعْ دَ 

اّلٰلُ   َصلَّى يِِّ ، َعِن النَّبِ َعنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َبيٍِّ َعْن أُ  مام أحمد وروى ال 
يَُصلَّى   َحتَّى َناَزةا َمْن َتِبَع جِ »َقاَل:  َوَسلََّم هِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ 
، َفَلُه ى َعَلْيَهالَّ ى يَُص ا َحتَّ ُه ِقيَراَطاِن، َوَمْن َتِبَعهَ َعَلْيَها، َويُْفَرَغ ِمْنَها، َفلَ 

 «. َلُهَو أَْثَقُل ِفي ِميَزاِنِه ِمْن أُُحدٍ ِدِه ٍد ِبيَ ُس ُمَحمَّ ، َوالَِّذي َنفْ ِقيَراطٌ 
 على ذلك: ءاوبن

أَْن  ٍف أََقلَّ َشْيٍء، وَ ُة الِجَناَزِة َثَلَثَة ُصُفوَفُيْسَتَحبُّ أَْن َتُكوَن َصَل 
ْجٌر  ِة َلُه أَ ِيُِّع للِجَنازَ ُمَصِلِّي َوالُمشَ ِعَها، َفالِييَد َتشْ ا ِعنْ يُر َخْلَفهَ َيُكوَن الَمِس 

. هذا،اّلٰلِ  ِعْندَ يٌم  َعظِ   .أعلم  تعالىواّلٰل   َعزَّ َوَجلَّ
 زيارة النساء القبور ـ2

 قبور؟رة النساء ال: ما حكم زيا2سؤال

رِ  الجواب:   َعنْ  يِف الذي رواه المام مسلمَجاَء في الَحِديِث الشَّ
ِه َوعلى آِلِه  َعَليْ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َل َرُسولُ َقاَل: َقاْنُه عَ اّلٰلُ  َرِضَي  َدةَ بَُريْ 

َوَنَهْيُتُكْم َعْن  اَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها،  َعْن ِزيَ مْ : »َنَهْيُتكُ َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
لنَِّبيِذ ُكْم َعِن اْيُت َوَنهَ  ُكْم،َما َبَدا َل َلٍث، َفأَْمِسُكوا َضاِحيِِّ َفْوَق َث لُُحوِم اْْلَ 

َها، َواَل َتْشَربُوا ُمْسِكرْسقِ ِفي اْْلَ  ااْشَربُوِفي ِسَقاٍء، فَ  ِإالَّ   .«اا َيِة ُكلِِّ
 َعِطيََّة َرِضَي لشيخان ا ىورو

َعْنَها َقاَلْت: نُِهيَنا َعِن   اّلٰلُ  َعْن أُمِِّ
 .ِز، َوَلْم يُْعَزْم َعَلْيَنااتَِِّباِع الَجَنائِ 
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َجالِ اِز ِزَيارَ َجوَ  على  َقَهاءُ الفُ َق فَ َواتَّ   ِكُِّر ِباآلِخَرِة، ِإنََّها ُتذَ فَ  للُقُبوِر، ِة الِرِّ
ا ِبالِنِّْسَبِة للِنِّ   َكاَن ُهَناَك ِفْتَنٌة أَو َمْفَسَدةٌ، َذا اِء َفَتْحُرُم ِزَياَرُتُهنَّ للُقُبوِر إِ َس َوأَمَّ

اِئَرُة َش َوَخاصَّ  ، َوتُ ابَّ ةا ِإَذا َكاَنِت الزَّ َياَرِة للُقبُ ُر ِمَن الْكثِ ةا وِر، للَحِديِث  ِزِّ
ِريِف   أَنَّ َرُسوَل  ،َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ترمذي ال الذي رواه  الشَّ

اِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يْ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   .رِ َراِت الُقُبوَلَعَن َزوَّ
 وبناء على ذلك:

ْفَسَدِة، ْتَنِة َوالمَ فِ ِط أَْمِن الُبوَر ِبَشرْ َمْرأَِة القُ  الاَرةِ ْن ِزيَ  مِ َرجَ  حَ َفَل 
ةا ُبورِ ُبوِر، َوِإالَّ َحُرَمْت ِزَياَرتَُها للقُ قُ َوأَْن اَل تُْكِثَر ِمْن ِزَياَرِة ال ، َوَخاصَّ
  واّللٰ  . هذا،ُيوِب ْطٌم للُخُدوِد، أَو َشقٌّ للجُ ِإَذا َكاَن ُهَناَك نَُواٌح أَو لَ 

 علم.تعالى أ
 الموتى تلقي أراوح ـ3

 ضها مع بعض؟وتى تتالقى بعمل: هل أرواح ا3سؤال

ِريِف  الجواب:   الذي رواه الحاكم َعْن أَِبي َجاَء في الَحِديِث الشَّ
  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى اّلٰلُ  ِضَي ُهَرْيَرَة رَ 

حْ ئِ ْحُتِضَر أََتْتُه َمَل ا اـُمْؤِمَن ِإذَ : »ِإنَّ الْ َقاَل لََّم َوَس  َمِة ِبَحِريَرٍة َبْيَضاَء  َكُة الرَّ
َوَرْيَحاٍن، َوَربٍِّ  اّلٰلِ  َراِضَيةا َمْرِضيَّةا َعْنِك ِإَلى َرْوحِ  يَفَيُقولُوَن: اْخُرجِ 
ْم  اِولُُه َبْعُضهُ ُهْم ِلُينَ أَنَّ تَّى ِك؛ حَ ْخُرُج َكأَْطَيِب ِريِح اْلِمْس َغْيِر َغْضَباَن؛ َفتَ 

وَنُه  َيشُ  اا َبْعض َماِء َفَيُقولُوَن: َما أَْطيَ وتَّى َيْأتُ حَ مُّ يُح   َب ا ِبِه َباَب السَّ َهِذِه الرِِّ
َحتَّى َيْأتُوا ِبِه  ْرِض؟ َفُكلََّما أََتْوا َسَماءا َقالُوا َذِلَك اْْلَ  الَِّتي َجاَءْتُكْم ِمنَ 

 «. ِنينَ ـُمْؤمِ  الْ أَْرَواحَ 
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 ا َقِدَم َعَلْيِه«.اِئِبِه ِإذَ غَ ْن أََحِدُكْم بِ ُح ِبِه مِ ْم أَْفرَ »َفَلهُ َقاَل: 
 َفَعَل ُفَلٌن؟«. َقاَل: »َفَيْسأَلُوَنُه َما
ْنَيا، َفِإَذا  َفِإنَُّه َكاَن ِفي َغمِِّ ال  ُعوُه َحتَّى َيْسَتِريحَ َقاَل: »َفَيُقولُوَن: دَ  دُّ

  َقْد َماَت«.؟ َفِإنَّهُ اُكمْ ا أَتَ : أَمَ َقاَل َلُهمْ 
ِه اْلَهاِوَيِة«.ِبِه ِإَلى  َب اَل: »َفَيُقولُوَن: ُذهِ قَ   أُمِِّ

ا اْلَكافِ  ِجي  ِه َفَتُقوُل: اْخرُ ْلَعَذاِب َتْأِتيِ ، َفِإنَّ َمَلِئَكَة ارُ َقاَل: »َوأَمَّ
يِح  َتِن رِ أَنْ  كَ َيْخُرجُ ؛ فَ َوَسَخِطهِ اّلٰلِ  َلى َعَذاِب َساِخَطةا َمْسُخوٌط َعَلْيِك إِ 

يَح؟   ِب اْْلَْرِض اوَن ِبِه ِإَلى بَ ْنَطِلقُ ٍة، َفيَ ِجيفَ  َفَيُقولُوَن: َما أَْنَتَن َهِذِه الرِِّ
اِر«.، حَ َما أََتْوا َعَلى اْْلَْرِض َقالُوا َذِلَك ُكلَّ   تَّى َيْأتُوا ِبِه أَْرَواَح اْلُكفَّ

ٌة ُمْطَلَقٌة، مَ أَْرَواٌح ُمَنعَّ يََّدةٌ، وَ ُمقَ َبٌة ُمَعذَّ اُح ِقْسَماِن: أَْرَواٌح ْروَ َفاْلَ 
ُوِر َوالتََّلِقي،  ا ْغٍل ِبَما ِهَي ِفيِه ِمَن الَعَذاِب َعِن التَّزَ َبُة في شُ ذَّ َفالُمعَ 

اَكُر َما َكاَن ِمْنَها في   الُمْطَلَقُة َتَتَلَقى َوَتَتَزاَوُر، َوَتَتذَ َمةُ َواْلَْرَواُح الُمَنعَّ 
نْ ال نْ َيُكوُن ِمنْ َما َيا، وَ دُّ َها الذي ُهَو  َمَع َرِفيقِ  لُّ ُروحٍ َيا، َفَتُكوُن كُ  أَْهِل الدُّ

 على ِمْثِل َعَمِلَها.
 :ك وبناء على ذل

  اا )َغدَتَتَلَقى َمَع َبْعِضَها في الَبْرَزِخ َفأَْرَواُح الُمْؤِمِنيَن اْلَْتِقَياِء 
دى اْْلَ َنْلقَ  َة، ُمَحمَّ َبةٌ ِنيَن أَْرَواحُ ُر الُمْؤمِ يْ َبُه( َوغَ ِحزْ وَ  اا ِحبَّ   ُهْم ُمَعذَّ

 َزاُوِر ِبَعَذاِبَها. َعِن التَّ ةٌ َوَمْشُغولَ 
رِ ـ ي الَحِديِث النََّدةٌ، َكَما َجاَء فجَ َفاْلَْرَواُح ُجنُوٌد مُ  الذي   يِف شَّ

نَِّبيَّ  ُت ال َعْنَها َقاَلْت: َسِمعْ  اّلٰلُ  رواه المام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
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ْلَْرَواُح ُجنُوٌد  ُقوُل: »اَي  ِه َوَسلَّمَ آِلِه َوَصْحبِ  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  لَّىَص 
 َلَف«. اْختَ ْنَها اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها مِ ُمَجنََّدةٌ، َفَما َتَعاَرَف 

  اّلٰلُ  ى  َصلَّ َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ  وروى البيهقي َعْن أَِبي َقَتاَدَة َرِضَي 
اُه َفْلُيْحِسْن َكَفَنُه، َوِلَي أَخَ  َوَسلََّم َقاَل: »َمنْ ِبِه َوَصحْ  على آِلهِ َعَلْيِه وَ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  وَن ِفيَها«. هذا،رُ َفِإنَُّهْم َيَتَزاوَ 
 لميت يشعر بزائره؟ ا هل ـ4

 ؟: هل صحيح بأن امليت يشعر بزائره4سؤال

كر َعْن  سارواه ابن ع لذيِريِف االشَّ  َجاَء في الَحِديِث  الجواب:
  هِ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ ، َعِن هُ َعنْ اّلٰلُ  َي ُهَرْيَرَة َرِض أَِبي 

نْ  ْبٍد يَُمرُّ َعَلى َقْبرِ َسلََّم َقاَل: »َما ِمْن عَ َوَصْحِبِه وَ  َيا  َرُجٍل َيْعِرُفُه ِفي الدُّ
ُم َعَلْيِه إِ  لُم«. دَّ َعَلْيهِ رَ َرَفُه وَ ال عَ َفُيَسلِِّ   السَّ

  َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ  َرِضَي  ِن َماِلٍك بْ  المام مسلم َعْن أََنِس  وى ور
، ثُمَّ اا ٍر َثَلث َوَسلََّم َتَرَك َقْتَلى َبدْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  ىلَّ َص اّلٰلِ 
  يََّة ْبنَ ِهَشاٍم، َيا أُمَ َبا َجْهِل ْبَن َل: »َيا أَ اُهْم، َفقَ اَداَعَلْيِهْم َفنَ ُهْم َفَقاَم أََتا
َة، أََلْيَس َقْد َوَجْدتُْم َما َوَعَد  عَ يُعْتَبَة ْبَن َرِبيَعَة، َيا َشْيَبَة ْبَن َربِ  َلٍف، َياخَ 
 «.اا بِِّي َحقِّ ؟ َفِإنِِّي َقْد َوَجْدُت َما َوَعَدِني رَ اا ُكْم َحقِّ َربُّ 

لََّم،  َس َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ  ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  ىيِِّ َصلَّ بِ َقْوَل النَّ  َمرُ َفَسِمَع عُ 
 َقْد َجيَُّفوا؟ أَنَّى يُِجيُبوا وَ وَ ، َكْيَف َيْسَمُعوا  ّللِٰ َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا

 مْ نَّهُ ا أَُقوُل ِمْنُهْم، َوَلكِ ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َما أَْنُتْم ِبأَْسَمَع ِلمَ »َوالَّ  َقاَل: 
 وا ِفي َقِليِب َبْدٍر. أُْلقُ ، فَ ْم َفُسِحُبوامَّ أََمَر ِبهِ ْن يُِجيُبوا«. ثُ ِدُروَن أَ اَل َيقْ 
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اّلٰلِ   ُسوَل َعْنُه، أَنَّ رَ اّلٰلُ  ِن َماِلٍك َرِضَي بْ وروى الشيخان َعْن أََنِس 
ي  ا ُوِضَع فِ َعْبَد ِإذَ  الِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ  َصلَّى

 ْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِهْم«.ُه َليَ نَّ بُُه، َوإِ َحالَّى َعْنُه أَْص َقْبِرِه َوَتوَ 
 وبناء على ذلك:

اِئَر، َوِلَهَذا َعلَّ يْ مَ َفال اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  َمَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ ُت َيْعِرُف الزَّ
َلمَ لَّمَ َوَصْحِبِه َوَس  على آِلهِ َعَلْيِه وَ  في  َتى، َكَما َجاءَ  على الَموْ  السَّ

ِريِف الذ   نَّ َعْنُه، أَ اّلٰلُ  م َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي واه مسلي رالَحِديِث الشَّ
َقاَل: آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أََتى اْلَمْقُبَرَة، فَ   َوعلىَعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  وَل َرسُ 

َلُم َعَليْ   «. ونَ ِبُكْم اَلِحقُ اّلٰلُ   َشاءَ َن، َوِإنَّا ِإنْ  ُمْؤِمِنيَداَر َقْومٍ ُكْم »السَّ
َوَلْواَل َذِلَك   ، َويَْعِقُل عُ َل اْبُن الَقِيِِّم: َوَهَذا ِخَطاٌب ِلَمْن َيْسمَ َقا
َلُف   ،َطاِب الَمْعُدوِم َوالَجَمادِ َذا الِخَطاُب ِبَمْنِزَلِة خِ َلَكاَن هَ  َوالسَّ
  الَحِيِّ  ةَ ْعِرُف ِزَيارَ نَّ الَمْيَت يَ ِت اآلَثاُر ِبأَ ْد َتَواَترَ َوقَ  ،َهَذاعلى  ُمْجِمُعونَ 

 َلُه َوَيْسَتْبِشُر ِبِه. 
َلِم: َوالظَّاِهرُ ِعِزِّ ْبِن َعْبِد لاَوَجاَء في َفَتاَوى  ُف   أَنَّ الَمْيَت َيْعرِ السَّ

اِئرَ  َلِم َعَلْيِهمْ ِْلَنَّا أُِمْرَنا بِ  ،الزَّ ِخَطاِب َمْن اَل  ْأُمُر بِ َي ْرُع اَل َوالشَّ  ، السَّ
 م.أعلتعالى  واّلٰل  َيْسَمُع. هذا،

 ام التعازيأحك ـ5

اليوم، فهل باإلمكان  يز: أنتم مطلعون على ما جيري يف التعا5سؤال

 خلطأ؟ح منها واإيضاح الصحي

ُب ِبهَ أوالً:  الجواب: ، تعالىاّلٰلِ  ا الَعْبُد إلى التَّْعِزَيُة ُسنٌَّة َيَتَقرَّ
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ُف ا تُخَ نَّهَ ِْلَ  ْحَت َقْوِلِه ٌة تَ ِرجَ ِب، َوِهَي ُمْندَ ْهِل الُمَصاَلَم َعْن أَ اْلَ  ِفِّ
َج َعنْ : »َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى ،  َوَمْن َفرَّ   ُمْسِلٍم ُكْرَبةا
جَ   ْبنِ  اّللِٰ  دِ َعبْ ن َعْن رواه الشيخا « ةِ امَ ُرَباِت َيْوِم الِقيَ َعْنُه ُكْرَبةا ِمْن كُ اّلٰلُ  َفرَّ
 . اَعْنُهمَ اّلٰلُ   َر َرِضَي مَ عُ 

ي، ِلَقْوِلِه َصلَّى َوِهَي  َعَلْيِه َوعلى آِلِه   اّلٰلُ  َخْيٌر في َحِقِّ الُمَعِزِّ
ى ُمَصابَم: َوَصْحِبِه َوَسلَّ  َعْن  لترمذي « رواه اَفَلُه ِمْثُل أَْجِرهِ  اا »َمْن َعزَّ

 َعْنُه.  اّلٰلُ  ِضَي رَ   اّللِٰ  َعْبدِ 
»َما ِمْن ُمْؤِمٍن ِبِه َوَسلََّم: َصحْ ِه وَ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  ىَوِلَقْوِلِه َصلَّ 

ي أََخا ُه ِمْن ُحَلِل اْلَكَراَمِة َيْوَم  َحانَ ُسبْ اّلٰلُ  ِبُمِصيَبٍة، ِإالَّ َكَساهُ  هُ يَُعزِِّ
دِ جه َعْن ابن مارواه   اْلِقَياَمِة«  .هُ َعنْ اّلٰلُ   َي ِض رَ   َحْزمٍ  نِ َعْمِرو بْ  ْبنِ   ُمَحمَّ

ي ِْلَ  َطى،  عْ َما أََخَذ، َوَلُه َما أَ ّلٰلِ  »ِإنَّ الَعَزاِء: اِب ْصحَ َوَيُقوُل الُمَعِزِّ
رواه المام البخاري   ، َفْلَتْصِبْر، َوْلَتْحَتِسْب«ىا ِبأََجٍل ُمَسمَّ  َوُكلٌّ ِعْنَدهُ 

 .هُ َعنْ  ّلٰلُ ا َي َرِض  ْبِن َزْيدٍ  َساَمةَ َعْن أُ 
،  ىفَّ وَ تَ المُ اّلٰلُ  مَ حِ رَ ، وَ رَ ْس كَ لا اّلٰلُ  رَ بَ جَ ، وَ اءَ زَ العَ  اّلٰلُ  نَ َس حْ أَ ُل: َوَيُقو

 ا. هَ نْ مِ   اا ر يْ خَ   مْ كُ يْ لَ عَ   َف لَ خْ أَ وَ   ، مْ كُ تِ يبَ ِص في مُ اّلٰلُ    مُ كُ ارَ جَ أَ ؛  مْ كُ تِ يْ مَ لِ   اّلٰلُ   رَ فَ غَ وَ 
ڦڦڦ ڤڤڤ﴿ لى: ِبَقْوِلِه تعاُرُهْم َويَُذِكِّ 

ڇڇچچچچڃ ڃڃڃڄڄڄڄڦ

 .[157ـ155 :ةرقبلا ] ﴾ڍڇڇ
َما ِمْن ُمْسِلٍم  : »مَ  َوَسلَّ  َوَصْحِبهِ آِلهِ  َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  ِه َصلَّى ْولِ ِبقَ وَ 
ْأُجْرِني   ُهمَّ اللٰ . ﴾ڃڃڄڄڄ﴿ : ّلٰلُ أََمَرُه ا ِصيَبٌة، َفَيُقوُل َما تُِصيُبُه مُ 
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« رواه  اهَ نْ مِ  اا رَلُه َخيْ اّلٰلُ   أَْخَلَف ا، ِإالَّ ِمْنهَ  اا ْف ِلي َخْيرِفي ُمِصيَبِتي، َوأَْخلِ 
 َعْنَها.اّلٰلُ   َرِضَي  أُمِِّ َسَلَمةَ  نْ عَ مام مسلم  ال

اِزي، َوِإْهَداِء  عَ الُقْرآِن الَعِظيِم في التَّ  ِتَلَوةِ  َرَج ِمنْ اَل حَ  ثانياً:
َعاِء للَمْيِت، َوأَْن ٌج تَ َذِلَك ُمْنَدرِ فَّى، ِْلَنَّ َتوَ اِب الِتَِّلَوِة للمُ َثوَ  ْحَت الدُّ
وَن في المُ  كَ رِ اشَ يُ  ِمَن   اا ِة، َواَل َماِنَع ِمْن ُوُجوِد َقاِرٍئ َيْقَرأُ َشْيئالِتَِّلوَ  َعزُّ

يَن، َمعَ  ْرآِن علىالقُ  ۆۆ﴿ ِتَماِع ُمَراَعاِة آَداِب االْس  َمَساِمِع الُمَعِزِّ
  ُجوزُ . َواَل يَ [204 :ف ارعْلا]  ﴾ۅۋۋٴۇۈۈ

 اْلُْجَرِة على  ، ِْلَنَّ أَْخذَ ـَضَر الُمْقِرئُ ا حَ َلَوِة ِإذَ لى الِتِّ ْجِر عاْلَ  ِتَراطُ ْش ا
ا اا عَتْعِليِم الُقْرآِن َجاِئٌز َشرْ  َل َيُجوُز،  ْجَرِة على الِتَِّلَوِة فَ أَْخُذ اْلُ  ، أَمَّ

َماِل  ُكوَن ِمنْ  اَل يَ نْ أَ  ِجُب َماِل َفيَ ْيٍء ِمَن الَم التَّاِلي للُقْرآِن ِبشَ َوِإَذا أُْكرِ 
رٌ ِإذَ الُمَتَوفَّى   على ِحَساِب الَباِلِغيَن.، َبْل ا َكاَن يُوَجُد ُقـصَّ

ِريِف َما َيْجَعُلُه َبْعُض الُمْسِلِميَن  شَّ ْرِعَنا الَش اَل يُوَجُد في ثالثاً: 
ِثِهْم، َفَمافي الَيْوِم اْلَْربَ  ى ِعيَن ِمْن َوَفاِة ُمَوِرِّ َدةا َلْيَس َعا َبِعينَ رْ ِباْلَ  يَُسمَّ

، بَ   ِجُب َهْجُرَها.ْل يَ َشْرِعيَّةا
ارابعاً:  َياَفِة في التََّعا أَمَّ ْدَعٌة  ي َفِهَي بِ زِ الَواَلِئُم َوَتْقِديُم الِضِّ

ِريِف الذيْسَتْقَبَحٌة، َكَما َجاَء فمُ  َعْن  رواه المام أحمد  ي الَحِديِث الشَّ
  ِإَلى أَْهِل الَميِِِّت اَع ُعدُّ ااِلْجِتمَ ا نَ نَّ اَل: كُ ِليِِّ قَ جَ بَ الْ  اّلٰلِ  دِ َجِريِر ْبِن َعبْ 

َياَحةِ َوَصِنيعَ   . َة الطََّعاِم َبْعَد َدْفِنِه ِمَن النِِّ
ِل، َوَما  ِمْن َتْقِديِم الطََّعاِم َوالَحْلَوى في الَيْوِم اْلَ  ُل الَيْومَ َوَما يُفعَ  وَّ

ى ِعْنَد الَعَواِمِّ  نَّ ِم الثَّالِ وفي الَيوْ ( َفمٍ   )َفْتحُ يَُسمَّ ِْلَنَُّه  ِة، ِث ِخَلُف السُّ
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ِْلَْهِل  الطََّعاَم  ِرِب اْلََباِعِد َوالِجَواِر أَْن َيْصَنُعوا ُهمُ اْلََقاَيْنَبِغي على 
 ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:لَ عَ اّلٰلُ  َقْوِلِه َصلَّىُمَتَوفَّى اَل الَعْكُس، لِ ال
  َعنْ  « رواه الحاكمَيْشَغُلُهمْ ٌر َفَقْد أََتاُهْم أَمْ  اا ٍر َطَعامْعفَ  جَ لِ وا آِل اْصَنعُ »

 .هُ َعنْ اّلٰلُ   َرِضَي   َجْعَفرٍ  ْبنِ اّلٰلِ   َعْبدِ 
ذي  َتْقِديُم الُوُروِد في التََّعاِزي ُمْنَدِرٌج َتْحَت النَّْهِي ال خامساً: 

نَِّة، روى الشيخان  ِة ْبِن  لُمِغيرَ اِتُب اي كَ َثنِ َحدَّ ، ِبيِِّ عْ الشَّ  َعنِ َجاَء في السُّ
ِبَشْيٍء   َلى الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة: أَِن اْكُتْب ِإَليَّ اِويَُة إِ َقاَل: َكَتَب ُمعَ  َة،ُشْعبَ 
، َفَكَتَب ِإَلْيِه:  ْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّىِمَن النَِّبيِِّ ِمْعَتُه َس 
اّلٰلَ   ِإنَّ »َيُقوُل: ِبِه َوَسلََّم َصحْ ْيِه َوعلى آِلِه وَ لَ عَ اّلٰلُ  ى َصلَّ  ِبيَّ النَّ ِمْعُت َس 

َؤالِ الَماِإَضاَعَة وَ : ِقيَل َوَقاَل، اا َكِرَه َلُكْم َثَلث «. َوَتْقِديُم  ِل، َوَكْثَرَة السُّ
 ِة الَماِل.الُوُروِد ِمْن ِإَضاعَ 
َقاُل َعْنُه:  الذي يُ  افَّى، َهذَ ُمَتوَ ال اَب ِثيَ  َمْيِت َتْوِزيُع أَْهِل السادساً: 

اَب نَّ الِثِّيَ ُجوُز ِإَذا َكاَن للَواِرِث أَْواَلٌد ِصَغاٌر، ِْلَ َذا اَل َي َلُة اآلِخَرِة( هَ )َبدْ 
غَ اا يعْت ِمْن َحِقِّ الَوَرَثِة َجمِ َصارَ  ِذِه  اُر َلُهْم َنِصيٌب في هَ ، َواْلَْواَلُد الِصِّ

 ِة َلُهْم. كَ ِن التَّرِ  ِضمْ ِمنْ ْت َصارَ التي الِثَِّياِب 
فِة الِثَِّياَب الَخاالَمْرأَ  ُس لُبْ سابعاً:  َة َتأَسُّ على َزْوِجَها َهَذا اَل   اا صَّ

يِد ِثَياِب  َكَذِلَك ِبالِنِّْسبِة ِلَتْسوِ أَو َغْيَر أَْسَوٍد ـ وَ  اا داَن أَْسوَ َسَواءا كَ  ـ َيُجوُز 
َجاِل. هذا،   أعلم.لى تعاواّلٰل  الِرِّ

 ؟تىموار ينفع الالستغفا هل ـ6

 ن قرابة وغريهم؟ني مينفعه استغفار املؤمن ن، هل: إذا مات اإلنسا6سؤال

ُب بِ تَ االْسِتْغَفاُر ِعَباَدٌة يَ  الجواب: ،  ُد لِ َها الَعبْ َقرَّ َرِبِِّه َعزَّ َوَجلَّ
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 تعالى  َقاَل  ِت، َواْلَمْ َوا ْنَفُع ِبَها َغْيُرُه ِمَن اْلَْحَياءِ َويُْنَفُع ِبَها الَعْبُد، َويُ 
: ـ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولِ لِخَطاُب ِلَسِيِِّدَنا رَ ا وَ  ـ 
 .[19 : د م ح م ]   ﴾ ىثمثجثيتىتمتختحتجتيب﴿ 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  ى لَّ َص اّلٰلِ  َنا َرُسولُ ِيِّدُ َوَقْد َطَلَب ِمنَّا َس 
 َتْغِفَر َلُهْم.ْس  نَ َوأَنْ أَْن نَُصِلَِّي على َمْوَتى الُمْسِلِميَن،  مَ ِه َوَسلَّ َوَصْحبِ 

على آِلِه َوَصْحِبِه  ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َبْل َسنَّ َلَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
  في  ِْلَنَّهُ  ُروا للَمْيِت،ِن الَمْيِت َوَيْسَتْغفِ فْ دَ ٌة َعِقَب ِقَف َجَماعَ ْن يَ َوَسلََّم أَ 

اَعِة يُْسأَُل ِمْن ِقَبِل المَ  الَكِريَمْيِن ُمْنَكٍر َوَنِكيٍر، َكَما َجاَء   ْينِ َلكَ ِتْلَك السَّ
ِريِف الذي رواه الفي  انَ الَحِديِث الشَّ   َرِضَي  حاكم َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلََّم  ِلهِ آ َوَعَلى َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ سُ رَ  : َمرَّ َقاَل  َعْنهُ  اّلٰلُ 

 اِحُبُه يُْدَفُن. َص وَ   ْبرٍ ِبِجَناَزٍة ِعْنَد قَ 
َصْحِبِه َوَسلََّم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 

 «. التَّْثِبيَت، َفِإنَُّه اآْلَن يُْسأَلُ  هُ لَ اّلٰلَ  اْم، َوَسُلوِخيكُ ْغِفُروا ِْلَ »اْستَ 
 ذلك: على وبناء 

تعالى، َسَواٌء َكاَن  اّلٰلِ  ُعُهْم َبِإْذنِ فَ نْ يَن َي َفاالْسِتْغَفاُر ِلَمْوَتى الُمْسِلمِ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   َغْيِرِهْم. هذا، االْسِتْغَفاُر ِمْن أََقاِرِبِهْم أَو

ْيِه َوعلى آِلِه  لَ عَ اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  ِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ افَ غْ اْستِ َنا بِ اْشَملْ  مَّ ٰلهُ لا
الُمْؤِمِنيَن   ِتِه الَبْرَزِخيَِّة، َواْشَمْلَنا ِباْسِتْغَفارِ اَحيَ  في َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوُهوَ 

   اِتَنا َوَبْعَد َمْوِتَنا. آمين.َلَنا في َحاِل َحيَ 
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 ةازجني صلة الفبوق المس ـ7

 كيف يصليها؟ن اإلنسان مسبوقًا يف صالة اجلنازة، فكاا : إذ7سؤال

الِجَناَزِة، يَُتاِبُع   ةِ َصَل ي ف اا ِإَذا َكاَن اِلْنَساُن َمْسُبوق جواب:ال
َلِة، ِلَقْوِلِه َصلَّىَقُه، ثُمَّ يُِتمُّ َما َفاَتُه َكَمْس اِلَماَم ِفيَما َلحِ    اّلٰلُ  ُبوِق الصَّ

َما َفاَتُكْم ، وَ َفَصلُّوا ِبِه َوَسلََّم: »َفَما أَْدَرْكتُمْ حْ َوَص  َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ 
وا« رواه الشيخان عَ   َعْنُه.اّلٰلُ   ُهَرْيَرَة َرِضَي  ي ْن أَبِ َفأَِتمُّ

يَر  َتْكبِ ِبيَرَة اِلْحَراِم، ثُمَّ َيْنَتِظُر يَُكِبُِّر الَمْسُبوُق التَّْكِبيَرَة اْلُوَلى َتكْ 
َعاءا ِفيَها ِإَذا َخِشَي أَْن تُْرَفَع،   دُ اَل  اا اِبع، ثُمَّ يَُكِبُِّر َما َفاَتُه ُمَتتَ هُ عُ بِ اِم َويَُتااِلمَ 
ا إِ أَ  َعاِء َفِإنَُّه يَ ذَ مَّ  اَتْتُه.ْدُعو َبْعَد ُكِلِّ َتْكِبيَرٍة فَ ا أَْمَكَنُه الَوْقُت ِمَن الدُّ

 وبناء على ذلك:
وَق في َصَلِة الِجَناَزِة يَُتاِبُع  ْسبُ المَ ى أَنَّ َقَهاُء عل الفُ َفَقِد اتََّفَق 

تُْرَفَع الِجَناَزُة، َفِإَذا َخِشَي أَن   َل أَنْ َما َلِحَقُه، ثُمَّ يُِتمُّ َما َفاَتُه َقبْ ِفيِلَماَم ا
َر َما َفاَتُه ِبُدوِن ُدَعاتُْرَفَع   تعالى أعلم.واّلٰل  ٍء. هذا،َكبَّ

 ة وحملها لجنازأجر صلة ا ـ8

 نازة وأجر محلها؟جلة ار صال: ما هو أج8السؤ

  مام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ال يحِ في َصحِ َجاَء  الجواب:
َم َقاَل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ْنُه، أَنَّ َرُسوَل عَ  ّلٰلُ ا

َها  َكاَن َمَعُه َحتَّى يَُصلَّى َعَليْ وَ ، اا باَواْحِتَس  اا ، ِإيَمانِلمٍ »َمِن اتََّبَع ِجَناَزَة ُمْس 
ِبِقيَراَطْيِن، ُكلُّ ِقيَراٍط ِمْثُل   ْلَْجرِ َغ ِمْن َدْفِنَها، َفِإنَُّه َيْرِجُع ِمَن اْفرُ َويَ 

 ِقيَراٍط«. ُع بِ َيْرجِ َقْبَل أَْن تُْدَفَن، َفِإنَُّه  ْن َصلَّى َعَلْيَها ثُمَّ َرَجعَ أُُحٍد، َومَ 
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اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ ا َسِيُِّدنَ ِبيٌر ِمَن اْلَْجِر َمثََّلُه اٌر كَ ِمْقدَ  َوالِقيَراطُ 
  ِبَجَبِل أُُحٍد. َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  آِلهِ  َعَلْيِه َوعلى 

  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ  اّلٰلُ  وروى الشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
َزَة َحتَّى َناَد الجِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن َشهِ  آِلهِ َعَلى َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّللِٰ 

 َحتَّى تُْدَفَن َكاَن َلُه ِقيَراَطاِن«.  دَ  َشهِ يَُصلَِِّي، َفَلُه ِقيَراٌط، َوَمنْ 
 ِقيَل: َوَما الِقيَراَطاِن؟ 

 ِن الَعِظيَمْيِن«.ُل الَجَبَليْ َقاَل: »ِمثْ 
َعْنُه  اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ   َعْبدِ  َعنْ َكِبيرِ ِنيُّ في ال اوالطََّبرَ  بيهقي وروى ال 

ِريِر اْْلَْرَبَعِة، ثُمَّ  ْأُخذْ : ِإَذا َتِبَع أََحُدُكُم اْلِجَناَزَة َفْليَ اَل قَ  ِبَجَواِنِب السَّ
ْع َبْعُد أَْو َيَذَر، َفإِ ِلَيتَ  نَِّة.َطوَّ  نَُّه ِمَن السُّ

 وبناء على ذلك:
نَّ ِت الَدلَّ  َقدْ فَ  َها َفَلُه يْ َي َعلَ َمْن َشِهَد الِجَناَزَة َحتَّى يَُصِلِّ  أَنَّ  ُة على سُّ

َر  َفَلُه ِقيَراَطاَن، َوَكاَن َسِيُِّدَنا اْبُن ُعمَ  نَ تُْدفَ ِقيَراٌط، َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى 
ْطَنا ِفي َقَراِريَط كَ وُل: لََقْد فَ َعْنُهَما َيقُ اّلٰلُ  َرِضَي   ٍة.ِثيرَ رَّ

ِريِف الذي رواه المام مسلم َعنْ  ِديِث في الحَ َجاَء َكَما     َناِفعٍ الشَّ
   َصلَّى اّلٰلِ  ُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل يَ َرَة اَل: ِقيَل اِلْبِن ُعَمَر: ِإنَّ أََبا ُهَريْ قَ 

  ُه ِقيَراطٌ  َفلَ اَزةا َسلََّم َيُقوُل: »َمْن َتِبَع َجنَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ 
 ِر«.جْ ِمَن اْْلَ 

َلَها، ُهَرْيَرَة؛ َفَبَعَث ِإَلى َعاِئَشَة، َفَسأَ و ْيَنا أَبُ َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: أَْكَثَر َعلَ 
َقْت أََبا ُهَرْيَرَة؛ َفَقاَل اْبُن ُعَمَر:فَ  ْطَنا ِفي َقَراِريطَ  َصدَّ   َكِثيَرٍة. هذا، َلَقْد َفرَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 هكفينلميت وتل اسيتغ ـ9

 مليت ويكفن؟يغسل ا: كيف 9سؤال

َقَهاِء إلى أَنَّ َتْغِسيَل الَمِيِِّت  لفُ ا ْمُهورُ َذَهَب جُ أوالً:  الجواب:
 ٍة. يَ ُب ِكَفاَواجِ 

اِم الُغْسِل،  ِبأَْحكَ  اا ، َوَعاِرفاا َيْنَبِغي أَْن َيُكوَن الَغاِسُل ِثَقةا أَِمينثانياً: 
ْل َمْوَتاُكمُ َوَس ِه ْحبِ َوَص  ى آِلهِ ِه َوَعلَ يْ َعلَ  اّلٰلُ  ِلَقْوِلِه َصلَّى  لََّم: »ِلُيَغسِِّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ  َي ِض رَ  ُعَمرَ ْبِن  اّلٰلِ  وَن« رواه ابن ماجه َعْن َعْبدِ ونُ الَمْأمُ 
َل َميِِّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى ،  اا ت َوَسلََّم: »َمْن َغسَّ

، َخَرَج ِمْن  َك لِ ْنَد ذَ ْيِه َما َيُكوُن ِمْنُه عِ ْفِش َعلَ َوَلْم يُ  َماَنَة،ى ِفيِه اْْلَ أَدَّ فَ 
هُ ُذنُوِبِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه أُ   . «مُّ

ُم َفَمْن َتَرْوَن أَنَّ  َقاَل: »ِلَيِلِه أَْقَرُبُكْم ِمْنُه ِإْن َكاَن َيْعَلُم، َفِإْن َكاَن اَل َيْعلَ 
 . َها َعنْ   اّلٰلُ   ْن َعاِئَشَة َرِضَي ام أحمد عَ رواه الم   أََماَنٍة« ْن َوَرٍع وَ ا مِ ِعْنَدُه َحظ  

ِل أَْن يَُلِيَِّن مَ  َمِيِِّت ِإْن َسُهَلْت َعَلْيِه،  ال َل َفاِص َويُْسَتَحبُّ ِلْلُمَغِسِّ
 . ْعَضاُؤهُ ْنَكِسَر أَ ـ َرَكَها َخْشَيَة أَْن تَ َوِإالَّ تَ 

،  ِدهِ َوَيُلفُّ الَغاِسُل َعَلى يَ  َرَتُه، ِْلَنَّ النََّظَر إلى  سَّ َعوْ مَ ِلَئلَّ يَ ِخْرَقةا
 اٌم، َفاللَّْمُس أَْوَلى.رَ َرِة حَ الَعوْ 

ا َسْتُر َعْوَرِتِه َفَل  لَمِيِِّت عِ ا دُ ي َتْجرِ يُْسَتَحبُّ ثالثاً:  ْنَد َتْغِسيِلِه، َوأَمَّ
 ِب َسْتِرَها.ِخَلَف في ُوُجو

لَقْبِر، َوِإالَّ  ُع في اَما يُوَض كَ ْغِسيِلِه َع ِعْنَد تَ يُوَض يُْسَتَحبُّ أَْن رابعاً: 
ُر. َتيَ َما يَ يُوَضُع كَ   سَّ

ُضوَءُه ِة َعْنُه، ثُمَّ يُوِضئُُه وَ َس اجَ النَّ  َيْبَدأُ الَغاِسُل ِبِإَزاَلةِ خامساً: 
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َلِة، َواَل يُْدِخُل الَماَء ِفي فِ  َيْجَعُلُه  وِء يِه، َواَل ِفي أَْنِفِه، َوَبْعَد الُوُض للصَّ
هِ  اْلَْيَمَن َفَيْغِسُل  لى يُرُه عُل اْلَْيَمَن، ثُمَّ يُدِ  َفَيْغِس اْلَْيَسرَ  على ِشِقِّ

ٌة َواِحَدةٌ، َويُْسَتَحبُّ أَنْ ا لِ ْس في غَ اْلَْيَسَر، َوالَواِجُب   يُْغَسَل  لَمِيِِّت َمرَّ
 .اا في اْلَِخيَرِة ِطيب، َوَيْجَعُل اا َثَلث

ْنَد َتْغِسيِل الَمِيِِّت  وِر عِ َل الَبخُّ َماعْ نَّ اْستِ ُفَقَهاِء أَ ُر الَوَيَرى ُجْمُهو
  ِلَئلَّ تَُشمَّ ِمْنُه َراِئَحٌة َكِريَهٌة. بٌّ ْسَتحَ مُ 

َفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ َتْكِفيَن الَمِيِِّت ِبَما َيْسُتُرُه َفْرٌض  اتَّ : اً دساس
»اْلَبُسوا   لََّم: َوَس ْحِبهِ َوَص  ى آِلهِ َوَعلَ  ْيهِ َعلَ  اّلٰلُ  الِكَفاَيِة، ِلَقْوِلِه َصلَّى على

نُ َيااْلبَ ِمْن ِثَياِبُكُم  َتاُكْم« رواه  ا َموْ ِفيهَ  واَض، َفِإنََّها ِمْن َخْيِر ِثَياِبُكْم، َوَكفِِّ
 َعْنُهَما.اّلٰلُ  ٍس َرِضَي الترمذي َعِن اْبِن َعبَّا 

  َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ى َصلَّ َحبُّ َتْحِسيُن الَكَفِن، ِلَقْوِلهِ ْستَ َويُ 
ْن َكَفَنُه« رواه المَحدُ َن أَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَذا َكفَّ  ام  ُكْم أََخاُه، َفْلُيَحسِِّ

ُكوَن  َعْنُهَما. َواْلَْفَضُل أَْن يَ اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  َجاِبِر ْبِن َعْبدِ ْن لم عَ سم
 . الِبيِض  التَّْكِفيُن ِبالِثَِّياِب 

  َيِصَف الَبَشَرَة.ى اَل َحتَّ  اا ِميك  َس الَكَفنُ   َيُكونَ  نْ َوأَ 
ى آِلِه  َعلَ وَ  هِ يْ لَ عَ اّلٰلُ  ااَلُة في الَكَفِن، ِلَقْوِلِه َصلَّىُمغَ  الَوتُْكَرهُ 

« رواه  اا َسِريع اا ْسَلُبُه َسْلبَوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل تَُغالُْوا ِفي اْلَكَفِن، َفِإنَُّه يُ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َطاِلٍب َرِضَي  ْبِن أَِبي  ْن َعِليِِّ اود عَ أبو د

ُجِل َثَل نَّ َكَفُن السُّ سابعاً:    َواٍب، ُة أَثْ ثَ ِة ُهَو أَْكَمُل اْلَْكَفاِن، َوُهَو للرَّ
 ِإَزاٌر َوَقِميٌص َولَُفاَفٌة.
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ِخْرَقٌة ٌة، وَ افَ ِميٌص، َوِإَزاٌر، َوِخَماٌر، َولُفَ َوِلْلَمْرأَِة َخْمَسُة أَْثَواٍب، قَ 
 . َثْدَيْيَهاَق ْرَبُط َفوْ تُ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  . آمين. هذا،امِ تَ تعالى ُحْسَن الخِ اّلٰلَ  أَْسأَلُ 
 تهاومتوديع الزوجة بعد  ـ10

 : هل جيوز للرجل أن يودع زوجته بعد موتها؟10لسؤا

ُة وفي  ِفيَّ َذَهَب الَحنَ َلَف ِفيَها الُفَقَهاُء؛ فَ َهِذِه الَمْسأََلُة اْختَ  الجواب:
ْوِج أَ َمَد، أَنَُّه اِلَماِم أَحْ  اَيٍة َعنِ ِروَ  ظَُر إلى َزْوَجِتِه َواَل  نْ ْن َي َلْيَس للزَّ

َها َبْعَد َمْوتِ  ُجِل أَنْ  المَ ، ِْلَنَّ اهَ َيَمسَّ َج أُْخَتَها، ْوَت ُفْرَقٌة تُِبيُح للرَّ  َيَتَزوَّ
 ُت َكالطََّلِق ِعْنَدُهْم.َفالَموْ 

جُ ِديِع اِز َتوْ لى َجوَ اِء إُر الُفَقهَ ْمُهوَوَذَهَب جُ  ِل ِلَزْوَجِتِه َبْعَد  الرَّ
َرَجَع   اَلْت: ْنَها قَ عَ  اّلٰلُ  لما روى المام أحمد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  ا،ِتهَ َموْ 

   َذاَت َيْوٍم ِمنْ  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِإَليَّ َرُسولُ 
 اَرْأَساْه.: وَ ولُ ا أَقُ ِفي َرْأِسي، َوأَنَ  اا َداعَنا أَِجُد ُص أَ َبِقيِع، وَ اَزٍة ِبالْ َجنَ 

 َقاَل: »َبْل أََنا َواَرْأَساْه«. 
ْنُتِك، ثُمَّ َصلَّيْ َما َض اَل: »قَ  ثُمَّ  ْلُتِك َوَكفَّ ِك َلْو ِمتِِّ َقْبِلي، َفَغسَّ ُت  رَّ

 َعَلْيِك، َوَدَفْنُتِك؟«. 
ى  ِإلَ ْلَت َذِلَك َلَقْد َرَجْعَت َفعَ  َلوْ  ّللِٰ َوا ي ِبَك،أَنِِّ ي أَْو َلكَ ِكنِِّ ُقْلُت: لَ 

 َبْيِتي َفأَْعَرْسَت ِفيِه ِبَبْعِض ِنَساِئَك.
مَ َفَتبَ  :ْت لَ َقا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ  سَّ

 اَت ِفيِه.ِذي مَ لَّ َسلََّم، ثُمَّ بُِدَئ ِفي َوَجِعِه اوَ 
َل اّلٰلُ    َرِضَي   اا ِليَّ ِيَِّدَنا عَ َوِْلَنَّ َس   َعْنَها. اّلٰلُ    ِيَِّدَة َفاِطَمَة َرِضَي لسَّ  ا َعْنُه َغسَّ
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 ذلك: ى لوبناء ع
ُجِل َزْوَجَتُه َبْعَد َمْوِتَها َمْسأََلٌة ِخَلِفيٌَّة َبيْ وْ َفتَ  َن الُفَقَهاِء، ِديُع الرَّ

ادَ  اا َلفخِ  َجاِئٌز، اِء اْلَْمرُ َقهَ َفِعْنَد ُجْمُهوِر الفُ  اّلٰلُ   َنِفيَِّة َرِضَي ِة الحَ للسَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  ْم. هذا، هُ نْ عَ 

 تغسيل الشهيد  ـ11

 ؟نل ويكفَّهيد يغسَّالش هل: 11سؤال

ِهيُد َعَلى ثََلَثِة أَْقَساٍم:  الجواب:  الشَّ
ُل: نْ  َشِهيدُ  األَوَّ   :ِلُث َوالثَّاا، ْنيَ ُد الدُّ َشِهي :َوالثَّاِنيَيا َواآْلِخَرِة، الدُّ

 ِخَرِة.َشِهيُد اآلْ 
ُل:  ِخَرةِ يَ ن   الد  َشِهيدُ األَوَّ   عَ اٍل مَ ُهَو الَِّذي يُْقَتل ِفي ِقتَ  :ا َواآل 

 الَِّذيَن ا، َوَكِلَمةُ ِهَي اْلُعْليَ اّلٰلِ  َغْيَر ُمْدِبٍر، ِلَتُكوَن َكِلَمةُ  ِبلا اِر، ُمقْ اْلُكفَّ 
 ْنَيا.الدُّ   أَْغَراِض َغَرٍض ِمنْ  نَ ْفَلى، ُدوالسُّ ِهَي  َكَفُروا

َعْنُه َقاَل: َجاَء  اّلٰلُ  ي ُموَسى َرِضَي بِ َعْن أَ  َفَقْد َرَوى الشيخان
ُجُل   :َفَقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ  َصلَّى يِِّ َلى النَّبِ إِ ُجٌل رَ  الرَّ

جُ يَُقاِتُل ِلْلَمْغَنِم، َوال ْكرِ ُل يَُقاِتُل رَّ ُجُل يُقَ  ، ِللذِِّ َمْن  ُل ِلُيَرى َمَكانُُه، فَ اتِ َوالرَّ
 ؟ ّللِٰ اَسِبيِل  ي فِ 

: »َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َلى آِلهِ عَ ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّى َقاَل فَ 
 . «ّللِٰ اَو ِفي َسِبيِل  ْلَيا َفهُ ِهَي العُ اّلٰلِ  َكِلَمةُ 

َياَشِهيُد ا: يانِ الثَّ  ن  ارِ  يفِ  َو َمْن ُقِتَل هُ : لد  ِفي   لَّ غَ  َوَقدْ  ِقَتاٍل َمَع اْلُكفَّ
، أَ  اْلَغِنيَمِة، أَْو َقاَتَل  ْنَيا. أَْغرَ َرٍض ِمْن  غَ ْو لِ ِرَياءا  اِض الدُّ
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ِمْن َغْيِر ِقَتاٍل،   اا ْلمُهَو الَمْقُتول ظُ  ِخَرِة:َشِهيُد اآلالثَّاِلُث: 
ْرَبِة،  ْلغُ ِفي ااْلَغَرِق، َوَكالَميِِِّت بِ  وْ الطَّاُعوِن، أَ بِ ْطِن، أَْو َداِء اْلبَ ِت بِ َوَكالَميِِّ 

 .ِتي َتُموُت ِفي َطْلِقَهاَفَساِء الَّ ِه، َوالنُّ بِ لَ َوَكَطاِلِب اْلِعْلِم ِإَذا َماَت ِفي طَ 
  َصلَّى اّللِٰ  أَنَّ َرُسوَل  ، َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ روى الشيخان 

َداُء َخْمَسٌة: الَمْطُعوُن،  هَ الشُّ »َقاَل: َسلََّم َوَصْحِبِه وَ َعَلى آِلِه ِه وَ َعَليْ  ّلٰلُ ا
ِهيُد ِفي َسِبيِل    الَهْدِم،، َوَصاِحُب ُق َغرِ َوالَمْبطُوُن، َوال  «.ّلٰلِ اَوالشَّ

  ىلَّ َص  نَِّبيِِّ ِن ال َعْنُه، عَ اّلٰلُ    ٍك َرِضَي ْبِن َمالِ   َعْن أََنِس وروى الشيخان  
ِ ُمْسِلٍم«»ا اَل:قَ َوَسلََّم  آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ   . لطَّاُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلِّ

َعْنُهَما َقاَل:  اّلٰلُ  ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ  َعْن َعْبدِ  نيخا وروى الش 
َمْن ُقِتَل  ُل: »َيُقولََّم ْحِبِه َوَس  َوَص َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى َسِمْعُت النَِّبيَّ 

 . َفُهَو َشِهيٌد«وَن َماِلِه دُ 
 على ذلك:اء وبن

ْنَيا وَ  َشِهيَد ا نَّ أَ  َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى  اآلِخَرِة، الذي  لدُّ
اَر، َوُقِتَل َعَلى أَْيِديهِ قَ  ِهَي   اّللِٰ  ِلَمةُ َن كَ َغْيَر ُمْدِبٍر، ِلَتُكو  ْم ُمْقِبلا اَتَل الُكفَّ
ْبقَ اَل ُيَغسَّ ْلَيا، العُ  ُن، َبْل ُيْدَفنُ  ةِ َهادَ اِء أََثِر الشَّ ُل، ِلِ   ي ف  َعَلْيِه، َوَكَذِلَك اَل ُيَكفَّ

ُلوُهْم ِبِدَماِئِهمْ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: اّلٰلُ  لَّى ِلَقْوِلِه َص ِثَياِبِه،    ، »َزمِِّ
ِم  لَ  َمى، اْلِقَياَمِة َيدْ ِتي َيْوَم ِإالَّ َيأْ اّلٰلِ  ُم ِفي ْكلَ َس َكْلٌم ُي َليْ  َفِإنَّهُ  ْوُنُه َلْوُن الدَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي ْبِن َثْعَلَبَة  اّلٰلِ    ْبدِ  عَ َعنْ النسائي    ه ا رو   َوِريُحُه ِريُح اْلِمْسِك« 
ا َما عَ  ْنَيا، َفِإنَّ َداُه ِمْن شُ َوأَمَّ ُل وَ ُه َهَداِء الدُّ ُن.يَُغسَّ  يَُكفَّ

نْ َوَكَذِلَك ُشَهَداءُ  ، اا قيَغرِ  وْ أَ ، اا ْبطُون مَ وْ أَ  اا ْلمُقِتَل ظُ   اآلِخَرِة ِممَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  وَن. هذا،نُ ُلوَن َويَُكفَّ َفِإنَُّهم يَُغسَّ 
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 ﴾َفِإنََّك اَل تُْسِمُع الَمْوَتى﴿ ـ12

 .[52 :مورلا] ﴾ ٺڀڀڀ﴿ تعاىل:  اهلل : كيف نوفق بني قول12سؤال

 النيب قول وبني. [22 :رطاف] ﴾ڦڦڦڦڤڤ﴿له: وقو

 ِمْنُهْم«؟َمَع ْنُتْم ِبَأْسَم: »َما َأَوَصْحِبِه َوَسلَّ ِهَعَلْيِه َوَعَلى آِل هلُلا َصلَّى

  يٌه ِمنَ . َتْشبِ ﴾ٺڀڀڀ﴿َقْولُُه تعالى: أوالً:  الجواب:
اِر اْلَْحَياِء أَنَُّهْم َكاْلَْموَ  اّللِٰ  اِلْدَراِك   اِت، اَل ِمْن َحْيُث اْنِعَدامُ تعالى للُكفَّ

، َوَلْيَس  نَ َبْل ِمْن َحْيُث َعَدُم َقُبوِلِهُم الُهَدى َواِليَما ،َوالَحَواِسِّ 
 تعالى. اّللِٰ   ُهْم إلىِلَيْدُعوَ  ِهمْ ِطُب الَمْوَتى في ُقُبورِ ُصوُد أَنَُّه يَُخاالَمقْ 

ڳڳڳ﴿ َقْوِلِه تعالى: َوَهَذا ُمَسطٌَّر في الُقْرآِن الَعِظيِم بِ 
ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

. َهَذا  [122 :ما عنْلا] ﴾ےےھھھھہہہ
َلَلِة، هَ  ، أَْي: في اا َكاَن َمْيت الى ِباِليَماِن،  عتاّلٰلُ  ، َفأَْحَياهُ اا َجاِئر اا اِلكالضَّ
ُسِل  ُه َوَوفََّقُه اِلِتَِّباعِ َوَهَدا  .﴾ڻڻںںڱڱڱ﴿  الرُّ

پ ٻٻٻٻٱ﴿عالى: ِلِه تَكَقوْ َيُة ِه اآل َهذِ وَ 
ٿٿٿٿٺٺ ٺٺڀڀڀ ڀپپپ

ڃڄڄڄ ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ
 . [23ـ19 :رطا ف] ﴾ڃ

ا َسَماُع الَمْوَتى ثانياً:  ٌق، َكَما  َوُهْم في الَبْرَزِخ، َفَهَذا أَْمٌر مُ  أَمَّ َحقَّ
ْهَل  لََّم َخاَطَب أَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  َت أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى بَ ثَ 

ُكْم أَنَُّكْم  ، أَ ْبَن ُفَلنٍ  َوَيا ُفَلنُ  َن ُفَلٍن،ُفَلُن بْ  »َيا ِه:يِب ِبَقْولِ الَقلِ  َيُسرُّ
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َجْدتُْم َما  ، َفَهْل وَ اا َوَعَدَنا َربَُّنا َحقِّ  اْد َوَجْدَنا مَ َوَرُسوَلُه، َفِإنَّا قَ اّلٰلَ  َطْعُتمُ أَ 
 .؟«اا َوَعَد َربُُّكْم َحقِّ 
 َواَح َلَها؟ اٍد اَل أَرْ َس جْ ُم ِمْن أَ َما تَُكلِِّ  ،ّللِٰ ُسوَل اا رَ يَ   اَل ُعَمُر:َقاَل: َفقَ 

 :ْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  لَّى َص اّلٰلِ  َرُسولُ اَل َفقَ 
ٍد ِبَيِدِه، َما ه المام  ِمْنُهْم« رواأَْنُتْم ِبأَْسَمَع ِلَما أَُقوُل  »َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

 .هُ َعنْ اّلٰلُ  َحَة َرِضَي َطلْ  ري َعْن أَِبيالبخا
 َوَلِكْن اَل يُِجيُبوَن«.   ِبأَْسَمَع ِمْنُهْم،أَْنُتمْ ٍة: »َما وفي ِرَوايَ 
َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكاَن يَُسِلُِّم َعَلى  عَ اّلٰلُ  َصلَّىَوالنَِّبيُّ 

َلمُ وِر ِبَقْوِلهِ أَْهِل الُقبُ  اّلٰلُ   نَّا ِإْن َشاءَ إِ ِمِنيَن، وَ َقْوٍم ُمؤْ اَر َعَلْيُكْم دَ  : »السَّ
ا  ذَ َعْنُه. َوهَ  اّلٰلُ  م مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي وَن« رواه المااَلِحقُ ِبُكْم 

َقاَل:  ْعِقُلوَن، لَ ِلَمْن َيْسَمُع َوَيْعِقُل، َفَلو َكانُوا اَل َيْسَمُعوَن َواَل يَ ِخَطاٌب 
َل   َبَرِة.ِذِه الَمقْ ِل هَ ُم َعَلى أَهْ السَّ

 على ذلك:اء وبن
اُر،  ﴾ٺڀڀڀ﴿ : ُة الَكِريَمةُ آليَ َفا الَمْقُصوُد ِبِهُم الُكفَّ
تعالى  اّلٰلَ  َمُعوَن َسَماَع ِهَداَيٍة، ِْلَنَّ اِء، َفَهُؤاَلِء اَل َيْس اْلَْحيَ َواُت مْ َفُهْم أَ 

ا َسمَ  .ْسَمَعُهمْ َْلَ  اا ريِهْم َخيْ َلو َعِلَم فِ  ى في ُقُبوِرِهْم َفَهَذا  اُع الَمْوتَ أَمَّ
ِه َوَصْحِبِه  آلِ لى َوع هِ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َسِيُِّدَنا َرُسولُ ْل َيقُ  ٌق، أََلمْ ُمَحقَّ 

  َي َنٍس َرِض َوَسلََّم: »َحتَّى ِإنَُّه َلَيْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِهْم«؟ رواه الشيخان َعْن أَ 
ُث عَ اآلَيُة َتتَ فَ  َعْنُه. ّلٰلُ ا اِر، َواَل َعَلَقَة َحدَّ ذيَن  ى الْوتَ َلَها ِبالمَ ِن الُكفَّ

 م.لعتعالى أ واّلٰل   َماَتْت أَْجَساُدُهْم. هذا،
** ** ** 
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 زكاة آنية الفضة ـ1

 : هل جتب الزكاة يف آنية الفضة؟1سؤال

ِبِإْجَماِع   لُجْمَلةَ  اَحْيُث   ِمنْ اِجَبةٌ وَ ِة لِفضَّ َهِب َواُة الذَّ َكازَ  الجواب:
ڎڎڌڌڍڍ﴿، َقاَل تعالى: الُفَقَهاءِ 

گگگککک کڑڑژژڈڈ
ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

 . [35ـ34 :ةبوتلا] ﴾ڻڻڻں
  َعْنُه َقاَل: َقاَل اّلٰلُ  ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي لم َعْن أَ سموروى المام 

  َصاِحِب  ِمنْ  : »َمالَّمَ  َوَس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 
َهاوَ  َذَهٍب  ي ِمْنَها َحقَّ ٍة، اَل يَُؤدِِّ َياَمِة،  اَن َيْوُم اْلقِ ، ِإالَّ ِإَذا كَ اَل ِفضَّ

َحْت    ، َفُيْكَوى ِبَهاَهنَّمَ ي َناِر جَ َلُه َصَفاِئُح ِمْن َناٍر، َفأُْحِمَي َعَلْيَها فِ  ُصفِِّ
 ِمْقَداُرُه  ٍم َكانَ ِفي َيوْ  َلُه، يَدْت ْت أُعِ َبَردَ َما  َوَجِبينُُه َوَظْهُرُه، ُكلَّ ُبهُ َجنْ 

ا ِإَلى  هُ ِد، َفَيَرى َسِبيلَ َبْيَن اْلِعَبا ، َحتَّى يُْقَضىَخْمِسيَن أَْلَف َسَنةٍ  ، ِإمَّ
ا ِإَلى النَّارِ   «.اْلَجنَِّة، َوِإمَّ

َة إِ نَّ الفِ َهاُء على أَ ُفقَ  الَوَنصَّ  ا  ِفيهَ  َبْت َوجَ  اا َذا َبَلَغْت ِنَصابضَّ
ِة مِ َصاُب الفِ ، َونِ َكاةُ الزَّ   غ/. 700َئَتا ِدْرَهٍم، َما يَُعاِدُل /ضَّ

 ك:وبناء على ذل
َكاُة في آنَيِة ال َمَع الِعْلِم ِبأَنَّ   ؛اا ِة ِإَذا َبَلَغْت ِنَصابضَّ فَفَتِجُب الزَّ

ِة َوَلو لِ اَء آن اْقِتنَ  ِء. َهاقَ ِر الفُ ْمُهوْنَد جُ ُز عِ َماِلَها اَل َيُجوَغْيِر اْسِتعْ َيِة الِفضَّ
 تعالى أعلم. اّللٰ و هذا،
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 ةالفارق بين الزكاة والصدق ـ2

 لزكاة والصدقة؟فارق بني ا: ما هو ال2سؤال

َدَقِة في أُُموٍر ِعدَّ انَ هُ  الجواب: َكاِة َوالصَّ  ٍة:َك َفاِرٌق َبْيَن الزَّ
َكاُة َفْرٌض علىا ـ 1 َهِب  الذَّ ٍة، كَ َعيَّنَ ٍل مُ ُن في أَْمَوا الُمْسِلِم، َوَتُكو لزَّ

ةِ وَ  رُ الِفضَّ َدَقُة فَ ْلَْنَعاِم؛ أَمَّ ِتَِّجاَرِة، َواوِع، َوُعُروِض ال، َوالزُّ َلْيَسْت  ا الصَّ
ٌة.  ،اا َفْرض  َبْل ُمْسَتَحبَّ

َكاُة يُْشَتَرُط َلَها الَحْوُل وَ 2 ا  َصاُب، َوَلَها ِمْقَدارٌ الِنِّ ـ الزَّ ٌد؛ أَمَّ  ُمَحدَّ
 .ُروطٌ شُ َلَها  َرُط يُْشتَ   َفَل َدَقُة الصَّ 

َدَها َكاُة تُ ـ الزَّ 3 ْرُع الـشَّ  ْدَفُع للَمَصاِرِف التي َحدَّ   ِريُف ِبَقْوِلهِ الشَّ
ہہہۀۀڻڻڻ﴿تعالى: 

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ا ال [60  :ةبوتلا] ﴾ ۆۇ دَ . أَمَّ  َغْيِرِهْم. َولِ ُؤاَلءِ هَ لِ   َقُة َفُتْعَطىصَّ
َثِة أَْن يُْخِرُجوَها َعْنُه،  ُب على الَورَ ـ َمْن َماَت َوَعَلْيِه َزَكاٌة َفَيجِ 4

ةا ِإذَ  َدَقُة َفَل َيِجُب على الَوَرَثِة أَْن يُْخِرُجوا  ا الصَّ أَمَّ  ا؛هَ بِ ْوَصى ا أَ َوَخاصَّ
 ى ِبَذِلَك.ْوَص ِإالَّ ِإَذا أَ  اا ْنُه َشْيئعَ 

ٌب ِإْن َماَت َوَلْم يَُؤِدِّ َزَكاَتُه، لِ كَ الزَّ  عُ نِ اـ مَ 5 اَرَك َقْوِلِه َتبَ اِة ُمَعذَّ
ژڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿ وتعالى: 

ڳگگگگککک کڑڑژ

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

  هِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ  َصلَّى َقْوِلهِ َولِ . [35ـ34 :ةبوتلا] ﴾ڻ
ِفي َناِر    أُْحِمَي َعَلْيهِ الَّ ي َزَكاَتُه، إِ َكْنٍز اَل يَُؤدِِّ  »َما ِمْن َصاِحِب َوَسلََّم: 
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  َبْينَ  اّلٰلُ  َوَجِبينُُه َحتَّى َيْحُكمَ ُل َصَفاِئَح َفُيْكَوى ِبَها َجْنَباُه، َهنََّم، َفُيْجعَ جَ 
ا ِإَلى   َيَرى َسِبيَلُه، َسَنٍة، ثُمَّ  ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن أَْلَف ِفي يَ ِدِه، ِعَبا ِإمَّ
ا الْ  ي َزَكاَتَها، ِإالَّ بُِطَح  ِإِبٍل اَل يَُؤدِِّ  َصاِحِب ِمْن  َوَما ؛ِإَلى النَّارِ  َجنَِّة، َوِإمَّ

  : ْي أَ ) َتْسَتنُّ َعَلْيهِ  اَنْت،َما كَ َفِر َكأَوْ  َيٍة()ِبأَْرٍض ُمْسَتوِ  اٍع َقْرَقرٍ َلَها ِبقَ 
ْت َمَضى َعَلْيِه أُ  ُكلََّما (هِ يْ لَ ي عَ رِ جْ تَ   ، َحتَّى َيْحُكمَ اَعَلْيِه أُواَلهَ  ْخَراَها ُردَّ

َسَنٍة، ثُمَّ َيَرى َسِبيَلُه ِه، ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن أَْلَف ِعَبادِ َبْيَن  اّلٰلُ 
اإِ  ي َزَكاَتَهاَنٍم، اَل يُ غَ َوَما ِمْن َصاِحِب  ؛ا ِإَلى النَّارِ َوِإمَّ  نَِّة،اْلجَ  ِإَلى مَّ  ،َؤدِِّ

ِبأَْظَلِفَها َوَتْنَطُحُه  ُؤُه َفَتطَ  ،اَنْت ٍر، َكأَْوَفِر َما كَ قَ ِإالَّ بُِطَح َلَها ِبَقاٍع َقرْ 
ْت   أُخْ َلْيهِ َضى عَ َما مَ ُكلَّ  يَها َعْقَصاُء َواَل َجْلَحاُء،ِبُقُروِنَها، َلْيَس فِ  َراَها ُردَّ
َخْمِسيَن   ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ اِدِه ِفي يَ َبْيَن ِعبَ  اّلٰلُ  ى َيْحُكمَ َعَلْيِه أُواَلَها، َحتَّ 

ا َتعُ أَْلَف َسنَ  وَن، ثُ ٍة ِممَّ ا ِإَلى اْلَجنَِّة، وَ دُّ ا ِإَلى النَّاِر«مَّ َيَرى َسِبيَلُه ِإمَّ  .ِإمَّ
ا ُب تَ  يُعَ  َفَل َدَقةُ الصَّ  أَمَّ ُت على نَ ذَّ   اا ْفِسِه َخْيراِرُكَها، َوَلِكنَُّه يَُفِوِّ
ةا دَ ، َوَخااا َعِظيم  تعالى.اّلٰلِ  ْندَ عِ َرَجَة الَمْحُبوِبيَِّة صَّ

َكاُة اَل ا  ـ 6 ْوِج، َواَل  َطاُؤَها لأِلُُصوِل، َواَل للُفُروِع، وَ  َيُجوُز ِإعْ لزَّ اَل للزَّ
؛  ْوِج، وَ ل ِإْعَطاُؤَها لأِلُُصوِل، َوللُفُروِع، وَ   ُجوزُ ُة َفيَ َدقَ ا الصَّ أَمَّ   للَغِنِيِّ . لزَّ  للَغِنِيِّ
َكاِة ِلغَ  َيُجوزُ ـ اَل 7 َدقَ ِر الُمْسِلِميَن، أَمَّ يْ ِإْعَطاُء الزَّ َفَيُجوُز   ةُ ا الصَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِإْعَطاُؤَها ِلَغْيِر الُمْسِلِميَن. هذا،
 هال زوجتتبرع من ما  ـ3

 ربع وتتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟لمرأة أن تت: هل جيوز ل3لسؤا

ِن النَِّبِيِّ  عَ  ،َعْنهُ اّلٰلُ  ي أَُماَمَة َرِضَي أبو داود َعْن أَبِ  َرَوى  جواب:لا
  اا تُْنِفُق الَمْرأَُة َشْيئِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َواَل يْ َعلَ اّلٰلُ  ىَصلَّ 



 

 كتاب الزكاة والصدقات 
 

194 

 َزْوِجَها«.ْذِن   ِبإِ ا ِإالَّ ْيِتهَ ْن بَ مِ 
 َعاَم؟ اَل الطَّ وَ ،  ّللِٰ َفِقيَل: َيا َرُسوَل ا

 ْمَواِلَنا«. أَْفَضُل أَ َقاَل: »َذاكَ 
َقا أحمد َعْن أَِبي حُ مام لوروى ا َة الرَّ ِه، َعِن النَّبِ رَّ ، َعْن َعمِِّ ِيِّ  ِشيِِّ

 اْمِرٍئ   َيِحلُّ َمالُ ُه اَل »ِإنَّ  َقاَل:لََّم َوَس  ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى
 .  ِمْنُه«ٍس فْ ِإالَّ ِبِطيِب نَ 

َق رْ ُه َيُجوُز للمَ َهاُء َعَلى أَنَّ َواتََّفَق الُفقَ  ِمْن َبْيِت  أَِة أَْن َتَتَصدَّ
 ِجَها في َذِلَك.َذا َكاَن ِعْنَدَها ِإْذٌن َصِريٌح ِمْن َزوْ ْوِجَها، إِ زَ 

َق ِمْن َماِل َزْوِجَها ِبَغْيِر ِإْذِنِه إِ َتَتَص أَْن  َلَها ُجوزُ َوَكَذِلَك َي  َكاَن   اذَ دَّ
 .ِإَذا َكاَن َيْنَهى َعْنهُ   الَّ ، إِ اا ْمُر َيِسيراْلَ 

 وبناء على ذلك:
َع وَ َمْرأَ ُجوُز للَفَل يَ  َق ِمْن َماِل َزْوِجهَ ِة أَْن َتَتَبرَّ ا ِإالَّ ِبِإْذِنِه،  َتَتَصدَّ
ْيِه  َعلَ  ّلٰلُ ا ى ْمَنُع ِمْنُه َعاَدةا، ِلَقْوِلِه َصلَّ اَل يَ   الذي َيِسيرِ ِر ال اْلَمْ ِإالَّ في 

َها َغْيَر  َطَعاِم َبْيتِ َفَقِت الَمْرأَُة ِمْن نْ : »ِإَذا أَ َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوَعَلى آِلِه 
َب، ا َكَس  ِبمَ ْنَفَقْت، َوِلَزْوِجَها أَْجُرهُ ْفِسَدٍة، َكاَن َلَها أَْجُرَها ِبَما أَ مُ 
ان « رواه الشيخاا َشْيئ َبْعٍض   رَ أَجْ ِمْثُل َذِلَك، اَل َيْنُقُص َبْعُضُهْم   اِزنِ ِلْلخَ وَ 

 َعْنَها. اّلٰلُ   َشَة َرِضَي َعْن َعائِ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ا،يَْمَنُعَها ِمْن َذِلَك. هذ اَن َزْوُجَهاِإالَّ ِإَذا كَ 

** ** ** 
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 مع الكفارة؟ ءالقضاهل عليه  ـ1

 اهلل إىلتبت د، و: يف نهار رمضان قمت بعملية االستمناء بالي1سؤال

 تب َعَليَِّ؟تعاىل، فماذا يرت

اَء ِبالَيِد اَل   االْسِتْمنَ ُفَقَهاِء إلى أَنَّ ُهوُر المْ َذَهَب جُ  الجواب:
ڤڤڤ ڤٹٹٹٹ﴿ْوِلِه تعالى: َيُجوُز، ِلقَ 

چڃڃڃڃ ڄڄڄڄڦڦڦڦ

 .[7ـ5 :نونمؤملا ] ﴾چچ
ْوِم ِعْنَدُهم، َويُ  اَرِة، الَقَض  وِجُب َوُهَو ُمْبِطٌل للصَّ اَء ُدوَن الَكفَّ

 اَرِة.َع الَكفَّ ِء مَ َضاُوُجوِب القَ َقالُوا بِ   نَ الذي للَماِلِكيَّةِ  اا فِخَل 
 وبناء على ذلك:

اَرِة عِ لَقَضاُء ُدوَن َفَعَلْيَك ا َقَهاِء َعَدا الَماِلِكيَِّة،  فُ لْنَد ُجْمُهوِر االَكفَّ
َباِب َوِإَذا ُكْنَت  اَدةِ ْن َتْأُخَذ ِبمَ ُحَك أَ ا أَْنَص َفأَنَ   في ِسِنِّ الشَّ   ْذَهِب السَّ

اُم ِسِتِّيَن  اَرِة، َوِهَي ِصيَ ْوَم، َمَع الَكفَّ ِلَك اليَ َي ذَ ْقِض  ِبأَْن تَ ِة، َوَذِلَك ِلِكيَّ الَما
 .متعالى أعلواّلٰل  . هذا،اا ْوميَ 

 هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ ـ2

 فيها التتابع؟شرتط م، فهل يالثة أيا: كفارة اليمني صيام ث2سؤال

االتَّْخِييرِ  ىُء علاتََّفَق الُفَقَها :وابالج َن أَْرَبِع  ِميِن َبيْ اليَ  َرةِ  في َكفَّ
ِعْتِق َرَقَبٍة، َفِإْن َلْم   ِكْسَوِتِهم، أَوَساِكيَن، أَو اِم َعـَشَرِة مَ ٍل، َبْيَن ِإْطعَ ِخَصا

َوِة،  ْطَعاِم، َوالِكْس َعَجَز َعِن الِ  ْيُث َثِة، حَ الثََّل  ُر ِبِه ِمْن َهِذهِ َيِجْد َما يَُكِفِّ 
اَرٌة على التَّ َفِهَي كَ  اٍم،يَّ َثَلَثَة أَ ِق، َصاَم تْ َوالعِ  ،  َثِة اْلُوَلىْخِييِر في الثََّل فَّ
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اِبَعِة، َواْلَْصُل فِ بَ يِب َبْيَنَها وَ وعلى التَّْرتِ  يَها َقْولُُه تعالى: ْيَن الَخْصَلِة الرَّ
ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ﴿

ائىىېېېېۉۉۅۅۋ

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 . [89 :ةدئا ملا] ﴾يئىئمئحئجئییییىئ
ِمَن الثََّلَثِة اْلَُوِل، َفِإْن  ِبأَِيِّ َخْصَلٍة َشاَء  يََّرُه ِبأَْن َيْأِتَي خَ  ىلتعا َفاّلٰلُ 

 َياِم. ِصِّ لإلى اَل َلْم َيِجْد َواِحَدةا ِمْنَها، اْنَتقَ 
 ء على ذلك:ناوب

اِم أَو  اِلْطعَ ى عل اْسِتَطاَعةٌ يِنِه، َوَلْم َتُكْن ِعْنَدُه َث في َيمِ َفَمْن َحَن 
َقَبِة، َفِإنَّ  وِكْسَوِة أَ ال ، َهَذا ِعْنَد  َلَثَة أَيَّاٍم ُمَتَتاِلَياٍت ُصوُم ثَ ُه يَ ِعْتِق الرَّ

َفِصَياُم َثَلَثِة » ِن َكْعٍب:َوأَُبِيِّ بْ  ِن َمْسُعودٍ بْ ِة ااءَ الَحَنِفيَِّة َوالَحَناِبَلِة، ِلِقرَ 
 ْنَدُهْم َواِجٌب.ابُُع عِ . َفالتَّتَ «َعاٍت يَّاٍم ُمَتَتابِ أَ 

اِفِعيَِّة وَ عِ   ا أَمَّ   تعالى أعلم. واّلٰل    َل َيِجُب التََّتاُبُع. هذا، فَ الَماِلِكيَِّة  ْنَد الشَّ
 صيام العشر من ذي الحجة ـ3

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اهلُل َصلَّى اهلِل َلُسوا َرَسيَِِّدَن نثبت أهل : 3سؤال

 ة؟شر ذي احلجَسلََّم كان يصوم عَو

َمَد وابِن ِحبَّاَن  ِد اِلَماِم أَحْ اِئِيِّ َوُمْسنَ ِن النََّس نَ َوَرَد في سُ  الجواب:
  اّلٰلُ  َصلَّىالنَِّبيُّ  نَّ ُعهُ َيدَ  نْ َيكُ  َعنَها َقاَلْت: أَْرَبٌع َلمْ اّلٰلُ  َعْن َحْفَصَة َرِضَي 

أَيَّاٍم   اْلَعْشَر، َوَثَلَثةَ وَراَء، وَ لََّم، ِصَياَم َعاشُ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 
ِ َشْهرٍ  ْكَعَتْيِن َقبْ ِمْن ُكلِّ  َل اْلَغَداِة. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.، َوالرَّ
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ِريُف اَل    ْسِلٍم الذي اِلَماِم مُ يَث َحدِ ُض رِ ايُعَ  َوَهَذا الَحِديُث الشَّ
  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  وَل أَْيُت َرسُ َها َقاَلْت: َما رَ َعنْ اّلٰلُ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اه رو

. اا اِئمَصْحِبِه َوَسلََّم َص َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ   ِفي اْلَعْشِر َقطُّ
ُم  َيُصْم؛ َوَعدَ  َتُقْل: َلم مْ ؛ لَ َرأَْت  امَ  اَعنَها تُْخِبُر أَنَّهَ اّلٰلُ  َفِهَي َرِضَي 

ِه آِلِه َوَصْحبِ  َعَلْيِه َوعلى ّلٰلُ ا  َصلَّى اَل يُِفيُد ِبأَنَّهُ ِلِصَياِمِه الَعْشَر  ُرْؤَيِتَها
 َما َصاَمُه.َوَسلََّم 

 وبناء على ذلك:
َم  لَّ َوَس  ِبهِ حْ َوَص  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َفَقْد َوَرَد ِصَياُم النَِّبِيِّ َصلَّى

يِه ٍف، َوَلِكْن يَُقِوِّ ِة في َحِديٍث َضِعيْسِع ِذي الِحجَّ اِم الِتِّْسِع، تِ لألَيَّ 
ِحيُح الذي رالَحدِ  اّلٰلُ  اٍس َرِضَي ه الترمذي َعِن اْبِن َعبَّ اويُث الصَّ

 :لَّمَ  َوَس هِ ْحبِ َص َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
اِلُح اٍم الَعَمُل يَّ »َما ِمْن أَ   الَعْشِر«. اْلَيَّامِ ِمْن َهِذِه اّلٰلِ   ِفيِهنَّ أََحبُّ ِإَلى الصَّ

 ؟ ّللِٰ اُد ِفي َسِبيِل االِجهَ  ، َواَل ّللِٰ وَل اَيا َرسُ  :َفَقالُوا
»َواَل  : لَّمَ َوَس  هِ بِ حْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 

ْع ِمْن َذِلَك  ْم َيْرجِ ْفِسِه َوَماِلِه َفلَ ، ِإالَّ َرُجٌل َخَرَج ِبنَ ّللِٰ  ا ِفي َسِبيلِ ادُ الِجهَ 
 .تعالى أعلمواّلٰل  «. هذا،ءٍ ِبَشْي 

 الصائم أمير نفسه ـ4

: إنسان صام نافلة، وأفطر بعد العصر، فهل جيب عليه قضاء 4سؤال

 ة؟يعفشاالاليوم عند السادة 

  اّلٰلُ  ِضَي َة أُمِِّ اْلُمْؤِمِنيَن رَ المام مسلم َعْن َعاِئشَ  وى ر :وابالج
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 َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ َقاَل ِلي رَ َعْنَها َقاَلْت: 
 َم َذاَت َيْوٍم: »َيا َعاِئَشُة، َهْل ِعْنَدُكْم َشْيٌء؟«.َوَسلَّ 

 ، َما ِعْنَدَنا َشْيٌء. ّللِٰ َل اَرُسو  ايَ : ُت َقاَلْت: َفُقلْ 
 َقاَل: »َفِإنِِّي َصاِئٌم«. 

َم  َصْحِبِه َوَسلَّ ى آِلِه وَ لعَعَلْيِه وَ اّلٰلُ   ىَصلَّ  اّلٰلِ   َفَخَرَج َرُسولُ  َقاَلْت:
 َنا َهِديٌَّة ـ أَْو َجاَءَنا َزْوٌر ـ.َفأُْهِدَيْت َل 

ا َرَجَع َرُسولُ  ِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ  ّلٰلُ ا لَّىَص  اّلٰلِ  َقاَلْت: َفَلمَّ
ْوٌر ـ َوَقْد  زَ ٌة ـ أَْو َجاَءَنا َلَنا َهِديَّ ، أُْهِدَيْت ّللِٰ اا َرُسوَل َوَسلََّم ُقْلُت: يَ 

 .اا  َشْيئَخَبْأُت َلَك 
 َقاَل: »َما ُهَو؟«.

ْمِن َوأَِقٍط؛ َوِقيَل    َخذُ اٌم يُتَّ عَ طَ  :ُقْلُت: َحْيٌس. )َتْمٌر َمْخُلوٌط ِبالسَّ
 َواْْلَِقِط(.  ْبِد َوالتَّْمرِ ِمَن الزُّ 

 َقاَل: »َهاِتيِه«.
 «.اا ْحُت َصاِئمبَ َل: »َقْد ُكْنُت أَْص ، ثُمَّ َقاِجْئُت ِبِه َفأََكَل فَ 

ْثُت ُمَجاِهدْلَحُة: َقاَل طَ  ِبَهَذا اْلَحِديِث، َفَقاَل: َذاَك ِبَمْنِزَلِة   اا َفَحدَّ
ُجِل يُخْ  َدَقةَ ل ا جُ رِ الرَّ   أَْمَسَكَها. اَها، َوِإْن َشاءَ َفِإْن َشاَء أَْمَض ْن َماِلِه، مِ  صَّ

ِه َوَصْحِبِه  على آلِ وَ َعَلْيِه اّلٰلُ  اَل َصلَّىوفي ِرَواَيِة النسائي قَ 
َدقَ َم: »ِإنََّما َمثَ َوَسلَّ  ُجِل يُْخِرُج ِمْن َماِلِه الصَّ ِع َمَثُل الرَّ ، ةَ ُل َصْوِم اْلـُمَتَطوِِّ

 ا«. ِإْن َشاَء َحَبَسهَ ْمَضاَها، وَ أَ   ْن َشاءَ إِ فَ 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ٍئ، أَنَّ َرُسوَل وروى الترمذي َعْن أُِمِّ َهانِ 
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ا َفَدَعا ِبَشَراٍب َفَشِرَب، ثُمَّ َناَوَلَها  َم َدَخَل َعَلْيهَ َوَصْحِبِه َوَسلَّ  لى آِلهِ عوَ 
.ا إِ مَ أَ ،  ّللِٰ ا َل و سُ َفَشِرَبْت، َفَقاَلْت: َيا رَ   نِِّي ُكْنُت َصاِئَمةا

 َوَسلََّم:  َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  اَل َرُسولُ قَ فَ 
ُع أَِمينُ ا»الصَّ   َصاَم، َوِإْن َشاَء أَْفَطَر«. وفي  َنْفِسِه، ِإْن َشاءَ  ِئُم الُمَتَطوِِّ

 ِرَواَيٍة: »أَِميُر َنْفِسِه«. 
اّلٰلُ   ْلُخْدِريِِّ َرِضَي ْوَسِط َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلَ ي ااِنيُّ فرَ بَ لطَّ وروى ا

 َوَسلََّم  ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ولِ ، أَنَُّه َصَنَع ِلَرسُ َعْنهُ 
ا َدَخُلوا ُوِضَع الطََّعاُم، َفَقاَل اا َطَعامَوأَْصَحاِبِه  ِمَن   لٌ جُ رَ  ، َفَدَعاُهْم، َفَلمَّ

 َصاِئٌم.ِم: ِإنِِّي  وْ اْلقَ 
َم: ِبِه َوَسلَّ ْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َفَقاَل رَ 

اِئٌم؟ أَْفِطْر، ثُمَّ ُصْم ثُمَّ َتُقوُل: ِإنِِّي َص  وُكْم َوَتَكلََّف َلُكْم،خُ »َدَعاُكْم أَ 
 َمَكاَنُه ِإْن ِشْئَت«.  اا َيْوم

افِ هَ قَ فُ  َوَذَهَب  ِصَياِم النَّاِفَلِة اَل  يَِّة إلى أَنَّ َمْن َشَرَع في عِ اُء الشَّ
ْسَتَحبُّ   ِإْن أَْفَطَر، َلِكْن يُ هُ َعَلْيِه َقَضاؤُ  اَل َيِجُب  َعَلْيِه ِإْتَماُمُه، وَ َيِجُب 

ڈڎ﴿ِإْن أَْفَطَر َفُيْسَتَحبُّ َقَضاُؤُه، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى: ِإْتَماُمُه، فَ 
 ر.اء إن أفطجب الحنفيَّة عليه القض أو و .[33 :دمحم] ﴾ڈ

  ،أُِثيَب. هذا الإِ َمَضى، وَ ا مَ َفِإَذا أَْفَطَر ِبَغْيِر ُعْذٍر َفَل يَُثاُب على 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 وم التاسع من شهر محرمم اليلم يص ـ5

على آِلِه َعَلْيِه َو اهلُل َصلَّى اهلِل : حنن نعلم بأن َسيَِِّدَنا َرُسوَل5سؤال
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َقِدَم املدينة، اء، حني َسلََّم كان يصوم يوم عاشورِه َوَصْحِبَو

َعَلْيِه  اهلُل ىفيه َصلَّيقول سلم، ومسعنا حديثًا رواه اإلمام م

 اهلُل ْلـُمْقِبُل ِإْن َشاَءَسلََّم: »َفِإَذا َكاَن اْلَعاُم اَوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َو

 األحاديث؟ ذهتوفيق بني هفكيف ال«. التَّاِسَعَم ْلَيْوُصْمَنا ا

ثِ َفِق َعَليْ ِمَن الُمتَّ  الجواب: ا  نَ  َسِيِّدَ يَن ِبأَنَّ ِه َبْيَن الُعَلَماِء َوالُمَحِدِّ
َصْحِبِه َوَسلََّم ِحيَن َقِدَم الَمِديَنَة،  على آِلِه وَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسوَل رَ 

 ُموَسى »َفَنْحُن أََحقُّ َوأَْوَلى بِ : َراَء، َفَقاَل و اشُ عَ  َيْومَ  وُمونَ  َيُص َوَجَد الَيُهودَ 
ْحِبِه َوَسلََّم،  آِلِه َوَص  ىل عَعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  ِمْنُكْم« َفَصاَمُه َرُسولُ 

 .َعْنُهَمااّلٰلُ  ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ِصَياِمِه. رواه المام مسلم عَ َوأََمَر بِ 
ِفُظ على  َسلََّم يَُحاِه َوَصْحِبِه وَ آلِ َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّىاَن َوكَ 

اّلٰلُ    َعبَّاٍس َرِضَي نِ ابْ ِن ِلٍم، عَ َماِم ُمْس اِمِه، َكَما َجاَء في َصِحيِح الِ ِصيَ 
 ُسولَ  ِصَياِم َيْوِم َعاُشوَراَء َفَقاَل: َما َعِلْمُت أَنَّ رَ ْد ُسِئَل َعنْ َعْنُهَما، َوقَ 

َيْطُلُب َفْضَلُه   اا َصاَم َيْومْحِبِه َوَسلََّم لى آِلِه َوَص عَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ 
ْهرَ ِإالَّ  اا ، َواَل َشْهرمَ وْ يَ َهَذا الْ  اِم ِإالَّ َعَلى اْْلَيَّ   .؛ َيْعِني َرَمَضانَ  َهَذا الشَّ

اّلٰلُ   َصلَّى  اّلٰلِ  لُ َرُسو  ُدَناَوِفي َهِذِه اْلََحاِديِث َلْم َيْذُكْر ِفيَها َسِيِّ 
  ّلٰلُ ا ْن َشاءَ ُم اْلـُمْقِبُل إِ لََّم: »َفِإَذا َكاَن اْلَعاَوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  ْيهِ َعلَ 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ   َصلَّىَيْوَم التَّاِسَع«. ِْلَنَّ النَِّبيَّ الْ  اُصْمنَ 
  يُْؤَمْر ِفيِه ِبَشْيٍء، َوَكانَ  اِب ِفيَما َلمْ تَ لكِ  ا أَْهلِ اَفَقةَ  ُموَ َوَسلََّم َكاَن يُِحبُّ 

 . [ 5  : م ي ه ا ر ب إ ]   ﴾ ۆۆۇ﴿ َقْوِلِه:  أََمَرُه بِ َيْسَتْأِلُفُهْم، َوَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ  
ُسَل أَيَّاٌم اّلٰلُ  َهرَ َفاْلَيَّاُم التي أَظْ  َذا  ٌة، لِ َعِظيمَ ُسْبَحاَنُه وتعالى ِفيَها الرُّ
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 َر ِبِصَياِمِه.ِه َوَسلََّم َوأَمَ ِلِه َوَصْحبِ ْيِه َوعلى آلَ عَ  اّلٰلُ  لَّىاَمُه َص َص 
ا َكاَن  َة الَوَداِع، أََحبَّ  ُم، َوَحجَّ َر اِلْسَل هِ َفْتُح َمكََّة، َواْشتُ َوَلمَّ  َحجَّ

  ةا َبْعدَ َوَخاصَّ ُهوِد،  اليَ اَلَفةَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُمخَ اّلٰلُ  ىَصلَّ 
ٌم َقْبَلُه، َكَما  ِإَلْيِه َيوْ  َمَر أَْن يَُضاَف َوِخَداِعِهْم، َفأَ َوَمْكِرِهْم  ِر ِعَناِدِهمْ ظُُهو
رِ في الَحِديِث  ءَ َجا ِن َعبَّاٍس  يِف الذي رواه المام مسلم َعِن ابْ  الشَّ

 َوَسلََّم  َصْحِبهِ آِلِه وَ   َوعلىَعَلْيهِ  اّلٰلُ  ى َعْنُهَما، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّ اّلٰلُ  َرِضَي 
 «. عَ ْمَنا اْلَيْوَم التَّاِس ُص اّلٰلُ  اءَ ـُمْقِبُل ِإْن َش اَن اْلَعاُم الْ كَ اَل: »َفِإَذا قَ 

اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ  تُُوفَِِّي َرُسولُ  ْأِت اْلَعاُم اْلـُمْقِبُل، َحتَّى َلْم يَ َقاَل: فَ 
 َم.لَّ َوَس ِه  َصْحبِ ِلِه وَ َعَلْيِه َوعلى آ
ى  ُل، َحتَّ ِت اْلَعاُم اْلـُمْقبِ َعْنُهَما: َفَلْم َيأْ اّلٰلُ  َعبَّاٍس َرِضَي اْبِن  َوَقْولُ 
لََّم؛ يُِفيُد أَنَّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  تُُوفَِِّي َرُسولُ 
َعَلْيِه   اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  َرُسوَل  َدَنانَّ َسِيِّ ، ِْلَ َفْتحِ َكاَن َبْعَد َعاِم ال الَحِديَث َهَذا 

 ِع. ِة الَوَداجَّ ْتِح َمكََّة َوَبْعَد حَ  َوَسلََّم تُُوِفَِّي َبْعَد فَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ 
 وبناء على ذلك:
اَم  َم َص َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 

َد  في َذِلَك، َوَبعْ  َخاِلِف الَيُهودَ َنَة، َوَلْم يُ َقِدَم الَمِدي أَْن  اَء ُمْنذُ اُشورَ ْوَم عَ يَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ٍم َقْبَلهُ وْ َة أََمَر ِبِصَياِم يَ َفْتِح َمكَّ 
 فطرعند وحين وحتى ي ـ6

،  يفطرتعاىل، هل عند وحني اهلل : دعاء الصائم مستجاب بإذن6سؤال

 ؟طرتى يفأم ح

ْسَنِد  َصِحيِح اْبِن ِحبَّاَن، َومُ وَ  ه،ِن اْبِن َماجَ ُسنَ  َجاَء في الجواب:
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، َعنْ سُ اِلَماِم أَْحَمَد، وَ  َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ  َرَة َرِضَي أَِبي ُهَريْ  َنِن الِتِّْرِمِذِيِّ
دُّ   اَل تُرَ ةٌ َثَلثَ َم: »َوَسلَّ  ْحِبهِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ رَ 
 َمْظُلوِم َيْرَفُعَهاَوُة ال، َوَدعْ َماُم الَعاِدلُ ْفِطَر، َوالِ اِئُم َحتَّى يُ ْعَوتُُهْم: الصَّ دَ 
مَ َغَماِم وَ َفْوَق ال اّلٰلُ  ِتي  َيْفَتُح َلَها أَْبَواَب السَّ : َوِعزَّ بُّ اِء َوَيُقوُل الرَّ

.َنُه ِديٌث َحسَّ ُهَو حَ ٍن«. وَ َد ِحي َبعْ َوَلوْ َْلَْنُصَرنَِّك    الِتِّْرِمِذيُّ
اّلٰلُ   َرِضَي ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  اّللِٰ  وروى ابن ماجه َعْن َعْبدِ 

َصْحِبِه َوَسلََّم: َلى آِلِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  لُ ُسوَل رَ اَل: َقاقَ َعْنُهَما 
اِئِم ِعنْ  «.  ةا َماَلَدْعوَ ِرِه َد ِفطْ »ِإنَّ ِللصَّ  تَُردُّ

ْفَطَر: ْبَن َعْمٍرو َيُقوُل ِإَذا أَ  اّللِٰ  ِمْعُت َعْبدَ ْيَكَة: َس  أَِبي ُملَ اْبنُ  َقاَل 
أَْن َتْغِفَر ِلي. ِإْسَناُدُه  َك الَِّتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمتِ أَلَُك بِ أَْس   يِإنِِّ  الٰلُهمَّ 

َواَصِحيٌح َكَما في ال  ِئِد. زَّ
  ُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّىنْ عَ اّلٰلُ  ِضَي َة رَ َرْيرَ َعْن أَِبي هُ وروى الترمذي 

ْعَوتُُهْم، اِلَماُم  تَُردُّ دَ  »َثلٌَث اَل  :َصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ  اّلٰلُ 
اِئُم ِحيَن يُْفِطُر،  الَعاِدلُ   ٌف. ِه َضعْ ْسَنادِ ِفي إِ   َهَذا َوَدْعَوُة الَمْظُلوِم« وَ ، َوالصَّ

 لك:على ذوبناء 
َعاِء، َوَقاَل  اَبِة الدُّ َياَم َمَظنَُّة ِإجَ اُء على أَنَّ الِصِّ َق الُفَقهَ َفَقِد اتَّفَ 

اِئِم أَ في الَمْجمُ النََّوِويُّ  اِلَمامُ  ْن َيْدُعَو ِفي َحاِل  وِع: يُْسَتَحبُّ ِللصَّ
اِت اآْلِخَرِة وَ َصْوِمِه   ْسِلِميَن. اهـ.ْلمُ يُِحبُّ َولِ ِلَمْن َلُه وَ ْنَيا الدُّ ِبُمِهمَّ

َعا  ُء ِعْنَد ِفْطِرِه.َكَما يُْسَتَحبُّ َلُه الدُّ
اِئِم ِبِإْذنِ َفُدَعاُء  َد َوِحيَن َصْوِمِه،  َجاٌب ِعنْ تعالى ُمْستَ  اّللِٰ  الصَّ
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ةا ِإَذا َكاَن َصْوُمُه َكا  َوَكَذِلَك  ِن  َصاَم عَ ْيُث ، حَ ِملا ِعْنَد ِفْطِرِه، َوَخاصَّ
واّلٰل   تعالى. هذا، اّللِٰ  ْن َمْعِصَيةِ َجَواِرُحُه عَ ِب، َوَصاَمْت َراشَّ ـ لَعاِم َواالطَّ 
 ى أعلم.تعال

 نا صيام شهر رجب وشعب ـ7

س يصومون شهر رجب وشعبان، فهل هذا من النا : الكثري7سؤال

 الصيام مشروع؟

  َها، أَوْ يْن أَبِ ِة، عَ اِهِليَّ اْلبَ  روى أبو داود َعْن ُمِجيَبةَ  أوالً: الجواب:
ْحِبِه َوَسلََّم، ثُمَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ى َرُسوَل َها، أَنَُّه أَتَ َعمِِّ 
،  ّللِٰ ا َرُسوَل االُُه َوَهْيَئُتُه، َفَقاَل: يَ  َسَنٍة، َوَقْد َتَغيََّرْت حَ اُه َبْعدَ َطَلَق َفأَتَ نْ ا

 ِني؟ فُ َتْعرِ أََما 
 ْن أَْنَت؟« »َومَ  َقاَل:
، الَّذِ ا اْلَباِهلِ : أَنَ َقاَل  ِل. ي ِجْئُتَك َعاَم ايُّ  ْْلَوَّ

 .اْلَهْيَئِة؟« َرَك، َوَقْد ُكْنَت َحَسنَ َقاَل: »َفَما َغيَّ 
 َلْيٍل ُمْنُذ َفاَرْقُتَك.ِإالَّ بِ   اا َقاَل: َما أََكْلُت َطَعام

   َوَسلََّم: »ِلمَ ْحِبهِ ِلِه َوَص َوَعَلى آَعَلْيِه  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 
ْبَت َنفْ   َسَك؟«. َعذَّ
ْبِر،اَل: »ثُمَّ قَ  ِ َش  اا َوَيْوم ُصْم َشْهَر الصَّ  «.رٍ هْ ِمْن ُكلِّ

ةا.ِني، َفإِ َقاَل: ِزدْ   نَّ ِبي ُقوَّ
 .َيْوَمْيِن«  َقاَل: »ُصمْ 
 َقاَل: ِزْدِني. 
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 . اٍم«َقاَل: »ُصْم َثَلَثَة أَيَّ 
 ِني. َقاَل: ِزدْ 

ُصْم ِمَن   ُصْم ِمَن الُحُرِم َواْتُرْك، ،الُحُرِم َواْتُركْ ِمَن َقاَل: »ُصْم 
َها ثُ َلَثِة َفَض ثَّ لا« َوَقاَل ِبأََصاِبِعِه الُحُرِم َواْتُركْ   مَّ أَْرَسَلَها.مَّ

ْبَن   فضائل اْلوقات َعْن أََنِس والبيهقي في  وروى الشيرازي 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه   اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  اَل َرُسولُ اَل: قَ َعْنُه قَ  اّلٰلُ  َي َماِلٍك َرِض 

ِمَن   اا َياضَشدُّ بَ : َرَجٌب، أَ هُ لَ  يَُقالُ  اا ْلَجنَِّة َنْهرِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِفي اَوَصحْ 
َك ِمْن َذلِ  اّلٰلُ  هُ َسَقا اا ْن َرَجٍب يَْومى ِمَن اْلَعَسِل، َمْن َصاَم مِ اللََّبِن َوأَْحلَ 

 َحِديٌث َضِعيٌف.ُهَو ْهِر«. وَ النَّ 
 َسِعيٍد، َعْن أبيه  ْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبنِ َبَراِنيُّ في الَكِبيِر عَ الطَّ وروى 

 َوَسلََّم: »َرَجٌب  آِلِه َوَصْحِبهِ  َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ُسولُ َل رَ َقا :َقاَل 
ٍب  ِمْن َرجَ  اا َصاَم َيْومَمْن َحَسَناِت، فَ  الْ ِفيهِ اّلٰلُ  اِعُف َشْهٌر َعِظيٌم، يَُض 
  اِب ُة أَْبوَ َسْبعَ ْنُه عَ َعَة أَيَّاٍم ُغلَِِّقْت َوَمْن َصاَم ِمْنُه َسبْ  َفَكأَنََّما َصاَم َسَنةا،

  ، َوَمنْ نَّةِ  اْلجَ َلُه َثَماِنَيُة أَْبَواِب ثََماِنَيَة أَيَّاٍم ُفِتَحْت  َجَهنََّم، َوَمْن َصاَم ِمْنهُ 
اَم ِمْنُه  َوَمْن َص اُه ِإيَّاُه، ِإالَّ أَْعطَ  اا َشْيئاّلٰلَ  أَيَّاٍم َلْم َيْسأَلِ  َرةَ ِمْنُه َعشَ  َصامَ 

َماِء َقْد ُغِفَر َلَك  دٍ َناَدى ُمَنا اا َيْوم َخْمَسَة َعَشرَ  َضى  ـ  َما مَ ِفي السَّ
«. َعزَّ وَ  اّلٰلُ  هُ َفاْسَتْأِنِف اْلَعَمَل، َوَمْن َزاَد َزادَ  َضِعيٌف  يٌث َوُهَو َحدِ َجلَّ

ُيوَكَما َذَكَرُه ال .ِسِّ  ِطيُّ
ْم  لَ  :َقاَلْت  َعْنَهااّلٰلُ  َة َرِضَي َعْن َعاِئشَ  م البخاريروى الماثانياً: 

َثَر  أَكْ  اا آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُصوُم َشْهر َوَعَلى َعَلْيهِ اّلٰلُ  لنَِّبيُّ َصلَّىَيُكِن ا
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 وُم َشْعَباَن ُكلَُّه.َيُص  نَُّه َكانَ ، َفإِ ْعَبانَ ِمْن َش 
َها  َعْنَها أَنَّ اّلٰلُ  ِضَي مِِّ اْلُمْؤِمِنيَن رَ لمام مسلم َعْن َعاِئَشَة أُ ى اورو

َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُصوُم   ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ ْت: َكاَن َرسُ َقالَ 
  َرأَْيُت َرُسوَل ُقوَل: اَل َيُصوُم، َوَما ى نَ ْفِطُر َحتَّ ، َويُ يُْفِطرُ : اَل ُقوَل َحتَّى نَ 
َم َشْهٍر َقطُّ ا ِصيَ َتْكَمَل لََّم اْس َس َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ 

 َن. ْعَباِفي َش   اا أَْكَثَر ِمْنُه ِصَيام، َوَما َرأَْيُتُه ِفي َشْهٍر  ِإالَّ َرَمَضانَ 
َلْت: َما َرأَْيُت  نََّها َقاَعْنَها أَ اّلٰلُ   َرِضَي ِئَشةَ لترمذي َعْن َعاى اورو

ْنُه  مِ  اا ْهٍر أَْكَثَر ِصَيامي َش َم فِ ِه َوَسلَّ َوَصْحبِ  هِ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ  اّلٰلُ   لنَِّبيَّ َصلَّىا
 .ُكلَّهُ وُمُه َن َيُص ْل َكا، بَ ِإالَّ َقِليلا ِفي َشْعَباَن، َكاَن َيُصوُمُه  

  َيُصوُم َشْعَبانَ  تعالى: َوَقْولَُها: َكانَ  اّلٰلُ   َرِحَمهُ اُم النََّوِويُّ ِلمَ َيُقوُل ا
ِل َوَبَيا تَ  ِني ، الثَّالا ِإالَّ َقِلي ُكلَُّه، َكاَن َيُصوُمهُ  ُن أَنَّ َقْوَلَها ُكلَُّه  ْفِسيٌر لألَوَّ

ْعَضُه في َسَنٍة  ُم بَ ٍت َوَيُصوفي َوقْ  ُكلَّهُ وُمُه  َيُص َغاِلَبُه؛ َوِقيَل: َكانَ  أَْي 
ِلِه َوَتايَل: َكاَن َيُصوُم َتاَرةا ِمنْ أُْخَرى؛ َوقِ  ،  َبْيَنُهَما ةا َرةا ِمْن آِخِرِه َوَتارَ  أَوَّ
 في َتْخِصيِص  اٍم، َلِكْن في ِسِنيَن، َوِقيَل ِبَل ِصيَ  اا ِمْنُه َشْيئي ِلِّ َوَما يُخَ 
ْومِ َرِة اِبَكثْ َشْعَباَن   يِه أَْعَماُل الِعَباِد. اهـ.ُع فِ ِنِه تُْرفَ  ِلَكوْ لصَّ

ُقْلُت: َيا   َعْنُهَما َقاَل: اّلٰلُ  ِن َزْيٍد َرِضَي وروى النسائي َعْن أَُساَمَة بْ 
ُهوِر َما َتُصو  اا َلْم أََرَك َتُصوُم َشْهر ،ّللِٰ وَل اسُ رَ   ُم ِمْن َشْعَباَن.ِمَن الشُّ

َن َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو  َبيْ   َعْنهُ ُل النَّاُس ٌر َيْغفُ َشهْ ِلَك َقاَل: »ذَ 
َنا  َمِلي َوأَ ْن يُْرَفَع عَ أَ اْلَعاَلِميَن، َفأُِحبُّ بِِّ ُل ِإَلى رَ اْْلَْعَما  ْهٌر تُْرَفُع ِفيهِ َش 

 ٌم«.َصائِ 
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ْيُت  َعْنَها َقاَلْت: َما َرأَ اّلٰلُ  َرِضَي   أُمِِّ َسَلَمةَ وروى الترمذي َعنْ 
َعْيِن  َتَتابِ  َيُصوُم َشْهَرْيِن مُ ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلى آلِ ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  لَّىيَّ َص النَّبِ 
 ْعَباَن َوَرَمَضاَن. الَّ َش إِ 

َعْنَها، َعِن   اّلٰلُ  أُمِِّ َسَلَمَة َرِضَي  أبي داود َعنْ اية النسائي و رو وفي
ْم َيُكْن َيُصوُم ِمَن  ُه لَ لََّم، أَنَّ ِه َوَس َصْحبِ ِلِه وَ َلى آَعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  النَِّبيِِّ َصلَّى 

َنةِ   ِبَرَمَضاَن.  هُ اَن َيِصلُ الَّ َشْعبَ إِ  اا َتامِّ  اا  َشْهرالسَّ
 :ك لوبناء على ذ
، َفَشْهُر  اا أَو َناِقص َكاِملا  ْهِر َرَجٍب َوَشْعَبانَ ِمْن ِصَياِم َش َفَل َماِنَع 
َياِم، َوَكَذِلَك  ْثَرةُ  ِفيَها كَ َتَحبُّ لتي يُْس ُرِم ا الحُ ُهرِ َرَجَب ِمَن اْلَْش   الِصِّ

 َباَن.َشْهُر َشعْ 
اَم ْن َص ِصَياِمِهَما، َفمَ  ِريَفِة َما َيْمَنُع ِمنْ اِديِث الشَّ َوَلْم َيِرْد في اْلَحَ 

َياَم َلْيَس ِمنَ ْيِه أَْن َيْعَتِقَد أَنَّ َهذَ َعلَ  َكاِملا  َرَجٍب َشْهرَ  التي  نَِّة السُّ  ا الِصِّ
َو ِمَن  ، َبْل هُ  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى ِبيُّ يَها النَّ غََّب فِ رَ 
يَ نْ ْلَْشُهِر الُحُرِم التي يُ ا اامُ َدُب ِفيَها الِصِّ َم  ْعَباَن َفتَ َشْهُر َش  ؛ َوأَمَّ َقدَّ

 الَحِديُث َعْنُه.
يَ  ِبَدِليٍل َعَلى  ْأِت ، َفْليَ وزُ  َيجُ نَُّه اَل أَو أَ اُم، َوَمْن َقاَل: َيْحُرُم الِصِّ

 لم.ى أعتعالواّلٰل   َجَواِزِه. هذا،َتْحِريِمِه أَو َعَدمِ 
** ** ** 
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 هديالصيام بدل ال ـ1

ع، وكان غري قادر سبب التمتُّدي على احلاج بوجب اهل: إذا 1سؤال

 يام؟صلكيف يكون ا ،لى الذبح، وأراد الصيامع

لَهْدَي،  ِد ا َيجِ نَّ الُمَتَمِتَِّع ِإَذا َلمْ اُء على أَ اتََّفَق الُفَقهَ  الجواب:
ِه تعالى:  َجَع، ِلَقْولِ رَ  َوَسْبَعٍة ِإَذا ،أَيَّاٍم في الَحِجِّ  ى ِصَياِم َثلَثةِ َيْنَتِقُل إل

. [196 :ةرقبلا ] ﴾جثيتىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئىئ﴿ 
  اَز َلُه االْنِتَقالُ ا في َمْوِضِعِه جَ َوتُْعَتَبُر الُقْدَرُة في َمْوِضِعِه، َفَمَتى َعِدَمهَ 

 على الَهْدِي في َبَلِدِه. اا ِدرِإْن َكاَن َقا َياِم، وَ الِصِّ إلى 
َيامِ َواَل َيْلَزُم التََّتابُ  ، َوَلِكنَُّه  الُفَقَهاءِ  ْندَ ْدِي عِ هَ ل َبَدَل اُع في الِصِّ

 ْنَدُب التََّتابُُع. يُ 
اِم  يَّ َتاَر ِلِصَياِم اْلَ  الَوْقَت الُمخْ َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ 

 . ِإْحَراِمِه ِبالَحِجِّ َوَيْوِم َعَرَفةَ َمَها َما َبْينَ ُهَو أَْن َيُصوَلَثِة الثَّ 
ا اْلَيَّ  بْ أَمَّ  الَفَراِغ ِمَن الَحِجِّ ِعْنَد  ا ِبَمكََّة َبْعدَ  ِصَياُمهَ ُجوزُ ُة َفيَ عَ اُم السَّ

اِفِعيَّ ل اا فُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، ِخَل  ُجوِع   َبْعدَ ا إال اُمهَ يَ ِة، َفَل َيُجوُز ِص لشَّ الرُّ
 َوَطِنِه.إلى  

 وبناء على ذلك:
يَ  هِ  َعَليْ ْبِح َوَجَب الذَّ  على  اا َفَمْن َلْم َيُكْن َقاِدر َلَثَة  َفَيُصوُم ثَ  اُم،الِصِّ

، َوَتُكوُن َقْبَل َيْوِم َعَرَفَة، َواَل يُْشتَ أَيَّامٍ  ابُُع، َوَلِكنَُّه  َرُط َلَها التَّتَ  في الَحِجِّ
 أَْهِلِه.  ِإَذا َرَجَع إلى َسْبَعَة أَيَّامٍ وُم َوَيُص  ْنَدُب،يُ 

وِر  ْنَد ُجْمهُ ا عِ َيْقِضيهَ  ي الَحِجِّ  الثََّلَثَة فَوَمْن َلْم َيُصِم اْلَيَّامَ 
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ِم. هذ  الُفَقَهاِء،  علم.تعالى أواّلٰل  ا،َما َعَدا الَحَنِفيَِّة َفِإنَُّه َيْرِجُع إلى الدَّ
 ناميقات أهل السود ـ2

 دان؟أو العمرة بالنسبة ألهل السوما هو امليقات املكاني للحج : 2سؤال

اَل: ِإنَّ  َما قَ هُ نْ عَ  ّلٰلُ ا َرِضَي  ِن اْبِن َعبَّاٍس َرَوى الشيخان عَ الجواب: 
لَمِديَنِة َذا  َوقََّت ِْلَْهِل ا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ  َصلَّى النَِّبيَّ 
ْأِم الُجحْ ِل  َوِْلَهْ َفِة،  يْ الُحلَ   لَيَمنِ َنْجٍد َقْرَن الَمَناِزِل، َوِْلَْهِل ا   َفَة، َوِْلَْهلِ الشَّ
،   ، ُهنَّ َيَلْمَلمَ  ْن أََراَد الَحجَّ َوالُعْمَرَة، َلْيِهنَّ ِمْن  َمْن أََتى عَ َولِ َلُهنَّ  َغْيِرِهنَّ ِممَّ
 .َة ِمْن َمكَّةَ َمكَّ   أَْهُل   َحتَّى   أَ َفِمْن َحْيُث أَْنشَ اَن ُدوَن َذِلَك،  َوَمْن كَ 

  ِمنْ اِقيُّ فَ ِمُر اآلاجُّ أَو الُمْعتَ َوَقاَل الُفَقَهاُء: اَل يُْشَتَرُط أَْن يُْحِرَم الحَ 
ِمْن   اِنَها، َبل َيْكِفي أَْن يُْحِرَم ِمْنَها ِبَذاِتَها، أَوْ َواِقيِت ِبأَْعيَ َهِذِه المَ 
 ِتَها.َقاَبلَ مُ ْي ُمَحاَذاِتَها وَ َحْذِوَها، أَ 

 وبناء على ذلك:
وَداِن ِإَذا َجاُؤوا ِمْن ِجَهِة الَجنُ  َقاُت َفِمي   وِب َعْن َطِريِق أَْهِل السُّ

 اِتِه. َم ِحيَن ُمَحاذَ ِمْن َيَلْملَ وَن يُْحِرمُ   الَيَمنِ 
َة َفِميَقاتُُهمُ    قََّتَها َسِيُِّدَناالُجْحَفُة التي وَ  َوِإَذا َجاُؤوا ِمْن َشَماِل ُجدَّ

اِم، ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ  أَو   َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِْلَْهِل الشَّ
 . ِمْن َراِبغٍ 
ُة،   اا َبْيِن َذِلَك َقْصدوا ِمْن اؤُ ا جَ ِإذَ  اَوأَمَّ  َة َفِإنَّ ِميَقاَتُهْم ُجدَّ إلى ُجدَّ

ةَ ُلوَن إلى نَُّهم َيِص ِْلَ    الُجْحَفِة. هذا،وَ  َلْمَلمَ َقاِت َي يَقْبَل ُمَحاَذاِة مِ  ُجدَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 مكة؟ مضاعفة اْلجر في المسجد الحرام أم في ـ3

سجد احلرام مقصورة على  املالصالة يف راعفة أج: هل مض3سؤال

 د احلرام أم يف مكة كلها؟املسج

َلِة في الَمْس َثَبَت َتْضِعيُف أَْجِر ال الجواب:  ِجِد الَحَراِم، روى  صَّ
ى   َوَعلَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  َعْنُه، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّىاّلٰلُ  َرْيَرَة َرِضَي هُ  ْن أَِبيشيخان عَ لا

َهَذا َخْيٌر ِمْن أَْلِف َصَلٍة  َمْسِجِدي  ِفي اَل: »َصَلٌة  قَ َوَسلَّمَ  َصْحِبهِ آِلِه وَ 
 . َم«ْسِجَد الَحَراِفيَما ِسَواُه، ِإالَّ المَ 
في الُمَضاَعَفِة  ْسِجِد الَحَراِم َمَة َمكََّة َكالمَ نَّ ُحرْ َهاُء أَ قَ َوَقْد َذَكَر الفُ 
يُع  َراُد ِبِه َجمِ لَحِديِث المُ في اَحَراَم لاْسِجَد  َعَلى أَنَّ المَ الَمْذُكوَرِة، ِبَناءا 

ٹٹٿٿٿٿ﴿ الَحَرِم، َويَتأَيَُّد ِبَقْوِلِه تعالى: 

ٻٻٻٱ﴿ . َوَقْوِلِه تعالى: [25 : جحلا] ﴾ ڤٹٹ
َوَكاَن َذِلَك ِمْن  . [1 :ءارس لا ] ﴾ڀڀپپپپٻ

 َبْيِت أُِمِّ َهاِنٍئ. 
الُجنُِب   الذي َيْحُرُم َعَلى مُ َمْسِجُد الَحَرا ل اِه  الُمَراَد بِ َوِقيَل ِبأَنَّ 

 اِلَقاَمُة ِفيِه. 
 وبناء على ذلك:
اِفِعيَِّة إلى  الشَّ ِة وَ َوالَماِلِكيَّ  لَحَنِفيَّةِ ُر الُفَقَهاِء ِمَن اَفَقْد َذَهَب ُجْمُهو

 َضاَعَفَة َتُعمُّ َجِميَع َحَرِم َمكََّة.المُ  نَّ أَ 
ٍد، َهَذا   ُقْلُت: َيا أََبا :لاِمائَُة أَْلٍف؛ قَ  أَنَّهُ اٌء: َفكَ َقاَل َعطَ  ُمَحمَّ

 ؟ َراِم َوْحَدُه أَْو ِفي اْلَحَرمِ اْلَفْضُل الَِّذي يُْذَكُر ِفي الَمْسِجِد اْلحَ 
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 ُه َمْسِجٌد. ُكلَّ َم ، َفِإنَّ اْلَحرَ َحَرمِ ي الْ َقال: َبل فِ 
َنْفُس   هُ اْلَحَراِم أَنَّ  دِ ِهْم ِفي الَمْسجِ َوَقال اْبُن ُمْفِلٍح: َظاِهُر َكَلمِ 

َلُة فِ  الَمْسِجِد، ، َفالصَّ  يِه أَْفَضُل. َوَمَع َهَذا َفاْلَحَرُم أَْفَضُل ِمَن اْلِحِلِّ
ى الَمْسِجِد  َعلَ  ِصرُ التَّْضِعيَف َيْقتَ  اذَ  هَ َهاِء ِبأَنَّ قَ َوَقاَل َبْعُض الفُ 

 .تعالى أعلمّلٰل ا و ُدُخولُُه. هذا، الَحَراِم الذي َيْحُرُم َعَلى الُجنُِب 
 

** ** ** 
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 الصدقة أم اْلضحية؟ ـ1

 األضحية يف عيد األضحى؟ : أيهما أفضل: الصدقة أم1سؤال

َؤاِل، اَل نْ عَ  َبةِ َجا الِ ْبَل قَ الجواب:  دَّ ِمَن اِلَشاَرِة إلى   بُ  َهَذا السُّ
 ْلُْضِحيََّة:صُّ اتي َتخُ َبْعِض اْلَْحَكاِم ال

 َصلَّى . َوَيُقولُ [ 2  : ر ث و ك ل ا ]   ﴾ ڑژژ﴿ تعالى:    اّلٰلُ   َيُقولُ   : أواًل 
َي ْن يَُض َسَعةا ِْلَ  َجدَ ِبِه َوَسلََّم: »َمْن وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َفَلْم حِِّ

، فَ  َنا« رواه الحاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رَ ْحُضْر  َل يَ ُيَضحِِّ  ْنُه. عَ اّلٰلُ    ِضَي ُمَصلَّ
َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ  َعْن ُجْنَدِب ْبِن ُسْفَياَن َرِضَي  م مسلم اموروى ال 

ْحِبِه  ِلِه َوَص َوعلى آ َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولِ َشِهْدُت اْْلَْضَحى َمَع رَ 
َمْن  اَل: »ُذِبَحْت، َفقَ َر ِإَلى َغَنٍم َقْد ى َصَلَتُه ِبالنَّاِس َنظَ ا َقَض ، َفَلمَّ َوَسلَّمَ 

َعَلى  َلِة، َفْلَيْذَبْح َشاةا َمَكاَنَها، َوَمْن َلْم َيُكْن َذَبَح، َفْلَيْذَبْح   الصَّ َقْبَل  حَ بَ ذَ 
 «. ّلٰلِ اْسِم ا

ُر ُحْكُمَها التَّْكِليِفيُّ   َيُدوِحيَّةَ ْض َهاُء أَنَّ اْلُ َذَكَر الُفقَ  ا ذَ َلِل هَ  خِ ِمنْ 
نَِّة المُ الُوُجوِب َوا َبْينَ  ْن َشَعاِئِر اِلْسَلِم في  َرٌة مِ َشِعي َي هِ ِة، وَ َؤكَّدَ لسُّ

  َقاَل  تعالى، ّللِٰ ا ْن يَُعِظَِّم َشَعاِئرَ أَيَّاِم النَّْحِر، َوالَمطُلوُب ِمَن الُمْسِلِم أَ 
. [32 :جحلا] ﴾ ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ﴿تعالى: 

  ِريِح ِمْن َحِديِث ى ِبالنَِّصِّ الصَّ التعاّلٰلِ  ِل إلى ا أََحِبِّ اْلَْعمَ َوأَنََّها ِمْن 
اِدِق الَمْصُدوِق َصلَّى َما  »لََّم: ِبِه َوَس َصحْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  الصَّ

ِم، ِإنَّهُ َراِق اِمْن ِإهْ اّلٰلِ   ِإَلىَعَمٍل يَْوَم النَّْحِر أََحبَّ  َل آَدِميٌّ ِمنْ َعمِ   لدَّ
َم َلَيَقُع ِمنَ َها َوأَْظَلِفهَ ِنَها َوأَْشَعارِ ُروِبقُ   الِقَياَمةِ مَ َلَيْأِتي َيوْ  اّلٰلِ   ا، َوأَنَّ الدَّ
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« رواه الترمذي َعْن  اا يُبوا ِبَها َنْفس ، َفطِ اْلَْرِض  َقَع ِمنَ  يَ ِبَمَكاٍن َقْبَل أَنْ 
 َعْنَها.اّلٰلُ   َرِضَي َعاِئَشَة 

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ َلَنا:  لُ  َوَجلَّ َيُقو َربَُّنا َعزَّ ثانياً: 

 . [21 :بازح ْلا] ﴾ ییییىئىئىئېئېئېئ
َسلََّم َما  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ َوَسِيُِّدَنا َرسُ 

ِفيِق اْلَ َتَحَق ِبالٍم َحتَّى الْ في ُكِلِّ َعا ةَ َك اْلُْضِحيَّ َترَ  ى  ْعَلى، َوَض رَّ حَّ
 الُخَلَفاُء ِمْن َبْعِدِه.

ِمْن َصَدَقِة  أَْفَضُل  ْضِحيَّةَ لى أَنَّ اْلُ عاِء َقهَ الفُ  ُهورُ  ُجمْ َنصَّ  ثالثاً:
ِع، َوَذِلَك لألََحاِديِث الَمْشُهورَ  ِف  َل ْضِحيَِّة، ِبخِ  في َفْضِل اْلُ ةِ التََّطوُّ

عِ  َصَدَقةِ  اِفِعيَِّة: َوَقْد َثَبَت ِفي َصِحيِح  ِعْنَد الشَّ الَمْجُموِع ، َجاَء في التََّطوُّ
اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ  َكاَن َرُسولُ  َعْنُهَما َقاَل: اّلٰلُ   َرِضَي َمرَ ِن عُ  ابْ اِريِِّ َعنْ اْلُبخَ 

نَّ  ْذَهُبَنا أَ َصلَّى؛ َومَ َحُر ِباْلمُ نْ َم َيْذَبُح َوَي َصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ 
ِع.يََّة أَْفَض اْْلُْضحِ   ُل ِمْن َصَدَقِة التََّطوُّ

َمْشُهوُر أَنَّ  ِلِكيَِّة: الـْ َماال دَ ْقِه ِعنْ الفِ  ٍل فيِلي ْخَتَصِر خَ َوَجاَء في مُ 
َدَقِة ِبثَ  ِحيَّةَ نَّ اْلِعْتِق، ِْلَ َوِمَن  َمِنَها،اْْلُْضِحيََّة أَْفَضُل ِمْن الصَّ  ُسنٌَّة،   الضَّ

َدَقةَ   اْلِعْتَق وَ  .  َوالصَّ  ُكلٌّ ِمْنُهَما ُمْسَتَحبٌّ
ُل  ْضِحيَِّة أَْفَض اْلُ  حُ ِة: َفَذبْ ِبلَ َحَنا للُمْسَتْنَقعِ َوَجاَء في َشْرِح َزاِد ال

ِق ِبَثَمِنَها ِلِفْعِل النَِّبِيِّ َصلَّى ِبِه  حْ َوعلى آِلِه َوَص َعَلْيِه  ّلٰلُ ا ِمَن التََّصدُّ
َدَقةَ َم، َوِْلَنَّ َوَسلَّ    َعَلْيهِ  اّلٰلُ  ِلَتْرِك ُسنَِّتِه، َوالنَِّبيُّ َصلَّىا َذِريَعٌة  ِبثََمِنهَ  الصَّ
َدَقِة ِبَثَمِنَها؛ َفَكاَن  َيْخَتاُر اَوَسلََّم َصْحِبِه وَ  ِلهِ على آوَ  ْلُْضِحيََّة على الصَّ
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ي َص يَُض  اْلَْفَضُل   َعَلى َذِلَك َسلََّم؛ فَ َوَصْحِبِه وَ  هِ ْيِه َوعلى آلِ َعلَ اّلٰلُ  لَّى ِحِّ
 .مَ ِه َوَسلَّ ْحبِ َوَص  ِلهِ على آِه وَ َعَليْ اّلٰلُ   َي؛ ِلِفْعِل النَِّبِيِّ َصلَّىأَْن يَُضِحِّ 

َدَقِة، ِْلَنَّ اْلُْض  اا ِة َقْطعَوِعْنَد الَحَنِفيَّ  َها َواِجَبٌة  ِحيَُّة أَْفَضُل ِمَن الصَّ
 َعِن الَجِميِع. اّلٰلُ   ْنَدُهْم، َرِضَي عِ 

 ء على ذلك:ناوب
َدَقِة، َكَما ُهَو َمْذَهُب ُجمْ ُة أَْفَض َفاْلُْضِحيَّ  ِل  ُهوِر أَهْ ُل ِمَن الصَّ

اِفِعِيِّ َوأَْحَمَد َوَرِبيَعَة َوأَِبي  ِبي َحِنيَفِة َومَ  أَ ِهمْ ِبَما ِفي، لِعْلمِ ا اِلٍك َوالشَّ
نَ  اِق بِ  اِد، وروى َعْبدُ الِزِّ زَّ ْن  َقاَل: َْلَ   الُمَسيَِّب  َسِعيِد ْبنِ ْسَناِدِه َعنِ إِ الرَّ

 ٍم.ِدْرهَ ِة َق ِبِمائَ َي ِبَشاٍة أََحبُّ ِإَليَّ ِمْن أَْن أََتَصدَّ أَُضِحِّ 
ِحيَُّة ِعْنَدَنا أَ َعْبِد ال اِفُظ ْبنُ َوَقاَل الحَ  : الضَّ َدَقِة،  َبِرِّ ْفَضُل ِمَن الصَّ

ُل  ِعيِد أَْفَض َصَلَة ال ْعُلوٌم أَنَّ الِعيِد، َومَ ٌة َكَصَلِة دَ  ُسنٌَّة َوِكينَّ اْلُْضِحيَّةَ ِْلَ 
ِع ُكِلِِّه.طَ لتَّ ُل ِمَن اَض ِن أَفْ نَ َواُت السُّ ِمْن َساِئِر النََّواِفِل، َوَكَذِلَك َصلَ   وُّ

ْرِعيَُّة اَل تُْبَنى على الَعَواِطِف، َكَمنْ ْلَ َوا أَْيَنا  َيُقوُل: َلو رَ  ْحَكاُم الشَّ
ا أَْدَفُع َلُه َثَمَن  ا، َفأَنَ  ِإَلْيهَ َوُهَو ُمْضَطرٌّ إلى َصَدَقٍة، ِبَحاَجٍة  اا نِإْنَسا

 ْجَر.اْلَ   ِبَذِلَك   اْلُْضِحيَِّة َوأََنالُ 
َدَقِة الذي ُهَو أََقلُّ ِبَكِثي أَْجَر الُه َيَنالُ َشكَّ أَنَّ  اَل  ٍر ِمْن أَْجِر  صَّ
ِل َقطْ  ِة »َفِإنَّ َلِك اْلُْضِحيَّ  ْن  ا َسَلَف مِ ْغَفُر َلِك مَ ْن َدِمَها يُ ٍة َتْقطُُر مِ رَ ِبأَوَّ

 ُه. نْ عَ  اّلٰلُ   َرِضَي َك« رواه الحاكم َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ ُذنُوبُ 
َدَقِة على  ِإيَثارَ أنَّ يِه ا اَل َشكَّ فِ َك ِممَّ َوَكَذلِ  اْلُْضِحيَِّة يُْفِضي   الصَّ

آِلِه  َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولِ َنا َرسُ دِ َنِن َسِيِّ َتْرِك ُسنٍَّة ِمْن سُ إلى 
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 ِم. ْسَل اِئِر الِ  َوَسلََّم، َوَتْرِك َشِعيَرٍة ِمْن َشعَ َوَصْحِبهِ 
  اّللٰ  ردي حفظهُ ي الكُ كتور أحمد الحجِِّ دُّ نا ال اذُ ستأُ  أضاَف د وق

 :يلي  ما واِب تعالى على الجَ 
  ُق د  َص التَّ وَ  اةِ الشَّ بِ  ةُ يَ حِ ض  التَّ  هِ ل ِ كُ  َك لِ ذَ  ن  مِ  ُل َض ف  األَ  انَ كَ ا مَ بَّ رُ وَ ]

 علم.تعالى أ واّلٰل  هذا،[.  هِ ِض ع  بُ  و  أَ  هِ ل ِ ا كُ هَ مِ ح  لَ بِ 
 يحضممكان الرة بالعب ـ2

ص بذبح أضحية عنه، وحنن نصلي صالة العيد ين شخ: وكل2سؤال

 لي هو صالة العيد؟ح أضحيته قبل أن يصقبله، فهل يصح أن أذب

.  [2 :رث وكلا ] ﴾ڑژژ﴿ تعالى: اّلٰلُ  لُ َيُقوالجواب: 
َل ِإنَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ  ى َوَيُقوُل َصلَّ  ا ِفي  نُُسِكنَ   أَوَّ

َل ا َهَذا، أَْن َنْبدَ َيْوِمنَ  َذِلَك َفَقْد َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعَل ِة، ثُمَّ َنْرِجَع، أَ ِبالصَّ
َلُه ِْلَ  ا ُهَو َشْيءٌ َفِإنَّمَ  َتَنا، َوَمْن َذَبَح َقْبَل َذِلَك،نَّ َواَفَق سُ  ْهِلِه َلْيَس ِمَن  َعجَّ

 النُُّسِك ِفي َشْيٍء«.
، ِإنِِّي َذَبْحُت َوِعْنِدي َجَذَعٌة َخْيٌر  ّللِٰ َل ا: َيا َرُسواَل ، َفقَ ٌل  َرجُ امَ َفقَ 

 ِمْن ُمِسنٍَّة؟ 
ي  البخار أََحٍد َبْعَدَك« رواه المام نْ َواَل َتِفي عَ َبْحَها، َقاَل: »اذْ 

 َعْنُه.اّلٰلُ   الَبَراِء َرِضَي  َعنِ 
ي  َك المُ في َذلِ  يَيْسَتوِ ، وَ َفاْلَْمُر ِبَنْحِر اْلََضاِحي ُمْطَلٌق  َضِحِّ

ي أَو في َغْيِرهِ َكاَن الَوِكيُل في َبَلِد َواٌء َوالَوِكيُل َعْنُه، َس  ، َفالِعْبَرُة الُمَضِحِّ
ي َسَواٌء َعْن َنْفِسِه أَو   ِبَمَكانِ   ِه.َعْن َغْيرِ الُمَضِحِّ
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ِرِّ  َجاَء في ْن  اُن مَ كَ َة اَل مَ يَّ  الُمْخَتاِر: َواْلـُمْعَتَبُر َمَكاُن اْْلُْضحِ الدُّ
 هـ.ْيِه. اَعلَ 

ي. َوَجاَء في ِكَتاِب الَمْجُموِع: َمِحلُّ التَّْضِحيَ   اهـ.   ِة َمْوِضُع اْلـُمَضحِِّ
 وبناء على ذلك:

ْو َلْم  الِعيَد، َولَ  ِلَك َبْعَد َصَلِتَك  َحَرَج ِمَن اْلُْضِحَيِة َعْن ُمَوِكِّ َل فَ 
  ْبِح اْلُْضِحَيِة اَل اِن ذَ في َمكَ  ْبَرةَ عِ لنَّ ا، ِْلَ يَُصِلِّ ُهَو َصَلَة الِعيِد َبْعدُ 

 ُة.َمَكاِن َمْن َعَلْيِه اْلُْضِحيَ 
يَُّة  ْضحِ يَِّة: َوِإَذا َكاَن َمْن َعَلْيِه اْلُ تِ الِفْقِهيَِّة الُكَويْ  َجاَء في الَمْوُسوَعةِ 

ي َعْنُه ِفي َغْيِرهِ ي افِ  اا ُمِقيم ْكِس،  عَ ْو ِبالْ أَ  ْلِمْصِر، َوَوكََّل َمْن يَُضحِِّ
ْبِح اَل ُة بِ اْلِعْبرَ فَ  ْبَح هُ  ِبَمَكاِن اْلـُمَوكِِّل اْلـُمَض َمَكاِن الذَّ ي، ِْلَنَّ الذَّ َو حِِّ

 تعالى أعلم. ّللٰ وا اْلُقْرَبُة. هذا،
 الصيد في اْلشهر الحرم ـ3

 األشهر احلرم؟ : هل جيوز الصيد يف3سؤال

ِة،  و الِحجَّ ِة، َوذُ دَ و الِقعْ َوذُ اْلَْشُهُر الُحُرُم ِهَي َرَجٌب، الجواب: 
ُم، َوِهَي  ہہہہۀۀ﴿الُمَراَدُة ِبَقْوِلِه تعالى:  َوالُمَحرَّ

ڭڭڭۓۓےےھھھھ

 . [36 :ةبوتلا] ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ
ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿ ُل: تعالى َيُقو َواّلٰلُ 
ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىېېې

ىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
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 .[95 :ةدئا ملا] ﴾ ىتمتختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ
ْتِل  يٌم ِمْنُه تعالى ِلقَ تعالى: َوَهَذا َتْحرِ  اّلٰلُ  َمهُ َرحِ َيُقوُل اْبُن َكِثيٍر 
ْيِد في َحاِل اِلحْ   ِفيِه.َعْن َتَعاِطيِه َراِم، َوَنْهٌي  الصَّ

ْيِد في اْلَْشهُ َق الفُ فَ  اتَّ َوَقدِ   ِم، ْيِر الُمْحرِ ِر الُحُرِم ِلغَ َقَهاُء على َجَواِز الصَّ
ْيُد في  َعَلْيِه َوَعَلى   اّلٰلُ  ِم، ِلَقْوِلِه َصلَّى رَ وِد الحَ ُحدُ على أَْن اَل َيُكوَن الصَّ

َم َمكََّة َيْوَم َخَلَق حَ اّلٰلَ  »ِإنَّ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َواِت َواْلَْرَض،  مَ السَّ  رَّ
  لُّ حِ  تَ َواَل  ،ِليَلْم َتِحلَّ ِْلََحٍد َقبْ الِقَياَمِة، ِإَلى َيْوِم  اّللِٰ   ِبَحَرامِ َفِهَي َحَرامٌ 

الَّ َساَعةا  َوَلْم َتْحِلْل ِلي َقطُّ إِ  (ايهَ فِ  الُ تَ ي القِ لِ  يحَ بِ : أُ ْي أَ )  َبْعِديدٍ حَ ِْلَ 
ْهرِ ِمنَ  ُر اَل  (رِ ْص العَ  دَ عْ ا بَ إلى مَ  ارِ هَ النَّ  ةِ وَ حْ َض  نْ مِ  َي هِ وَ )  الدَّ   َصْيُدَها يَُنفَّ
  َواَل  (رُ َس كْ ـ  يُ : اَل ْي أَ ) َها يُْعَضُد َشْوكُ َواَل  (هِ انِ كَ مَ  نْ مِ  جُ عَ زْ  يُ اَل  :ْي أَ )

 ( هِ ِس فْ نَ بِ  َت بَ الذي نَ  ُب طِ ا الرَّ هَ ؤُ لَ كَ  عُ طَ قْ  ُي اَل وَ  زُّ جَ  ُي اَل )أَْي:  َها َلى َخَل ُيْختَ 
ٍف(ِإالَّ ِلُمعَ  اهَ ُت طَ اقِ َس   عُ فَ رْ  تُ : اَل ْي أَ ) لَُقَطُتَها ِإالَّ ِلُمْنِشدٍ  لُّ  َتحِ َواَل   «.ِرِّ

)ِهَي  اّلٰلِ  َرُسوَل : ِإالَّ اِلْذِخَر َيا ِب لُمطَّلِ ِد ا َفَقاَل الَعبَّاُس ْبُن َعبْ 
اُد وُكلُّ   َقْينِ  بُدَّ ِمْنُه ِللْ ُه اَل نَّ َفإِ ( يحِ الِرِّ  ةُ بَ ِيِّ طَ  ةٌ وفَ رُ عْ مَ  ةٌ يشَ ِش حَ  )ُهَو الَحدَّ

 . َوالُبُيوِت َصاِئٍغ( 
لبخاري  ام ارواه الم َفِإنَُّه َحلٌَل« ،ْذِخرَ : »ِإالَّ الِ َت ثُمَّ َقاَل كَ َفَس 

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  ْن ُمَجاِهدٍ عَ 
 وبناء على ذلك:

ْيُد َجاِئٌز في اْلَ  الُعْمَرِة،  وِجِّ أَ ِرِم ِبالحَ  ِلَغْيِر الُمحْ ْشُهِر الُحُرمِ َفالصَّ
ْيَد لَحَرِم، ِْلَنَّ ا دِ ِبَشْرِط أَْن اَل َيُكوَن في ُحُدو  في ُحُدوِد الَحَرِم اَل   الصَّ

 لم.أع  ىتعال واّللٰ  . هذا،َيُجوزُ 
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 صيد البندقية ـ4

 هل صيد البندقية حالل؟ :4سؤال

 هُ َعنْ اّلٰلُ  َحاِتٍم َرِضَي  ْن َعِديِِّ ْبنِ عَ روى المام البخاري الجواب: 
 َعِن الِمْعَراِض َم ْحِبِه َوَسلَّ ِه َوَص َعَلى آلِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى ْلُت النَِّبيَّ : َسَأ َل ا قَ 
؛ َوِقيَل:  ةٍ يدَ دِ حَ  رِ يْ غَ بِ  ونُ كُ تَ  دْ قَ وَ  ٌة يدَ دِ ا حَ هَ فِ رَ في طَ  اا صو عَ أَ   ةٌ يلَ قِ ثَ  ةٌ بَ شَ خَ )
:  َوقيَل  ؛هِ َحِدِّ  ونَ دُ  هِ ودِ عُ  ِض ِبعرْ  يُِصيُب  اا بالِ غَ وَ  لٍ ْص َن وَ  يٍش َل رِ بِ  مٌ هْ َس 

 (.اهُ كَّ ذَ  هُ حَ رَ جَ فَ  هِ ِدِّ حَ بِ  دَ يْ الصَّ  َل تَ قَ  َفِإنْ  ،لٌ قَ ثِ ُه لَ  يٌض رِ عَ  لٌ ْص ُهَو نَ 
ِه َفكُ ا أََصاَب ذَ : »إِ اَل َفقَ   َصاَب ِبَعْرِضِه َفَقَتَل، َفَل ْل، َوِإَذا أَ  ِبَحدِِّ

 .«)َمْيَتٌة( َفِإنَُّه َوِقيذٌ  (لُّ حِ َفَل َي  هِ لِ اخِ ِإَلى دَ  ُك ْسلُ اَل يَ  هُ َض رْ عَ  ِْلَنَّ ) ُكْل َتأْ 
لٍ  اّللِٰ  ْبدِ َعْن عَ  اا أَْيض وىور  أَى  رَ أَنَُّه  ُه،َعنْ اّلٰلُ  َرِضَي  ْبِن ُمَغفَّ

 .َيْخِذُف   لا َرجُ 
َعَلى آِلِه  ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َتْخِذْف، َفِإنَّ َرُسوَل َقاَل َلُه: اَل فَ 
  ُي مْ رَ )ُهَو  َخْذَف َنَهى َعِن الَخْذِف، أَْو َكاَن َيْكَرُه الَسلََّم وَ ِه َوَصْحبِ 
 (.َك لِ ذَ  وُ حْ و َن أَ  نِ يْ عَ بُ ْص اْلُ  نِ يْ بَ  نْ مِ  اةِ وَ و النَّ أَ   ةِ اَص الحَ 

  ُل ُت قْ يَ  هُ نَّ ِْلَ  ،هِ بِ  دُ يْ لصَّ ا وزُ جُ  َي اَل )أَْي:   يَُصاُد ِبِه َصْيدٌ نَُّه اَل َوَقاَل: »إِ 
  َي هِ وَ  ةِ ايَ كَ الِنِّ  نَ مِ ) وٌّ  يُْنَكى ِبِه َعدُ َواَل  (هِ ِدِّ حَ  بِ اَل  ِي مْ الرَّ  ةِ وَّ قُ وَ  هِ طِ غْ َض بِ 

، َوَتْفقَ ـ َقْد تَ  َهاَوَلِكنَّ  (ىذَ في اْلَ  ةُ غَ الَ بَ المُ  نَّ  . أُ الَعْيَن«ْكِسُر السِِّ
  ى َصلَّ اّلٰلِ  ثَُك َعْن َرُسولِ َقاَل َلُه: أَُحدِِّ ثُمَّ َرآُه َبْعَد َذِلَك َيْخِذُف، فَ 

أَْو َكِرَه   ،ِف ِن الَخذْ أَنَُّه َنَهى عَ َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ 
 . َكلُِِّمَك َكَذا َوَكَذاأُ  اَل  ،ُف ْخذِ الَخْذَف، َوأَْنَت تَ 
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  ْثَقِل، َويُْعَتَبرُ لُّ َما ِصيَد ِبالمِ َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَُّه اَل َيحِ 
 . اا يذَوقِ 

 وبناء على ذلك:
َيُكوُن َوِقيَذةا، َوِهَي   اا قَل َخرْ ، َوَما ُقتِ اا ْرقَفَصْيُد الُبْنُدِقيَِّة َيْخِرُق خَ 

َماِت ُمحَ ِمَن ال اِئُد َقْبَل َمْوتِ ِإالَّ ِإَذا أَْدَرَكُه  ، رَّ  .  َلالا ِه َفَذكَّاُه، َفُيْصِبُح حَ الصَّ
  اّللٰ  ردي حفظهُ ي الكُ جِِّ كتور أحمد الح دُّ نا ال اذُ تس أُ  وقد أضاَف 
 :يلي  ما واِب تعالى على الجَ 

ها، حَ بِ  دَ ي  الصَّ  ِت بَ ا َص أَ  د  قَ ، وَ ةً ادَّ حَ  ةِ يَّ قِ دُ ن  البُ  ةُ اَص َص رَ  ونَ كُ تَ  ن   أَ الَّ إِ ]   د ِ
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،[. ُل كَ ؤ  يُ  هُ نَّ إِ فَ ، ماَت فَ 

 وقت العقيقة ـ5

 متى تذبح عقيقته؟ ،اء قبل الفجرولود بعد العش: إذا ولد امل5سؤال

اِفعِ الَعِقيَقُة ُسنٌَّة ُمَؤكَّدَ الجواب:  اِبَلِة، َوِهَي   َوالَحنَ يَّةِ ٌة ِعْنَد الشَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  يَِّة، َيُقوُل َصلَّى الَحَنفِ  دَ ِعنْ َوُمَباَحٌة  ِكيَِّة،َد الَمالِ ِعنْ َمْنُدوَبٌة 

َتَهٌن ِبَعِقيَقِتِه، تُْذَبُح َعْنُه َيْوَم  رْ َوَسلََّم: »اْلُغَلُم مُ  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ 
ىُه، َويُْحَلُق َرْأسُ  ،َساِبِعهِ  اِبِع« رواه الح َويَُسمَّ   َرَة ْبنِ َعْن َسمُ اكم َيْوَم السَّ

 ْنُهَما.عَ اّلٰلُ   َي ُجْنُدٍب َرِض 
  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ  اّلٰلُ  َوِفي ِرَواَيِة المام أحمد وأبي داود َقاَل َصلَّى 

اِبِع،  َيْوَم السَّ ْنُه َقِتِه، تُْذَبُح عَ : »ُكلُّ ُغَلٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
ى«. َويُ  َويُْحَلُق َرْأُسهُ   َدمَّ

 َيْنُمو نُُموَّ ِمْثِلِه َحتَّى يَُعقَّ َعْنُه. ْعِني: اَل َوَمْعَنى ُمْرَتَهٌن: يَ 
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اِبِع  ِتْحَباِب َهاُء َعَلى اْس َواتََّفَق الُفقَ  ْبِح في الَيْوِم السَّ ِمْن  َكْوِن الذَّ
ُب ِمَن  ِة يُْحَس دَ َهاُء على أَنَّ َيْوَم الِواَل َق الُفقَ اتَّفَ َما الَمْولُوِد، كَ ِواَلَدِة 

ْبَعِة، وَ ا ْيَلُة ِإْن ُوِلَد َلْيلا تُْحَسُب  اَل لسَّ  يَها. ، َبْل يُْحَسُب الَيْوُم الذي َيلِ اللَّ
 وبناء على ذلك:

لُ  ا َداَم الَمْولُوُد ُوِلَد َلْيلا مَ فَ  ْبَعِة  ال الذي يُْحَسُب ِمنَ  َفالَيْوُم اْلَوَّ سَّ
 الى أعلم. عتواّلٰل  . هذا،َمْولُودِ ْوِلُد ال مَ ُهَو الَيْوُم الذي َلْيَلُتهُ 

 الحكمة من تحريم لحم الخنزير ـ6

 ر؟: ما هي احلكمة من حتريم حلم اخلنزي6سؤال

پپٻٻٻٻٱ﴿ تعالى: اّلٰلُ  لُ َيُقوأوالً: الجواب: 

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

 . [36 :بازح ْلا ] ﴾ٹٹ
وئەئەئائائىىېېې﴿ َوَيُقوُل تعالى: 

 .[51 :رون لا] ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ
ککککڑڑ﴿ تعالى:  اّلٰلُ  َيُقولُ ثانياً: 

 . [173 :ةر قبلا] ﴾ڳڳگگگگ
  ﴾ژڈڈڎڎڌ﴿ الى: وُل تعَوَيقُ 

 . [157  :ف ارعْلا]
ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿ لى:  تعاُقولُ َويَ 

ۓۓےےھھھھہہہہۀۀ

 .[145 :ما عنْلا] ﴾ ڭڭڭڭ
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 وبناء على ذلك:
تعالى، َوِْلَْمِر  اّلٰلِ  ِْلَْمرِ  َيَسُعُه ِإالَّ أَْن َيُقوَل ُن اَل مِ الُمؤْ  انُ َفاِلْنَس 
ۆئ﴿ ْحِبِه َوَسلََّم: آِلِه َوَص  ى لَعَلْيِه َوع اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ولِ َسِيِِّدَنا َرسُ 
 ْفَها.ْم َيْعرِ ْم لَ َها، َوَعَرَف الِحْكَمَة أَ  َيْعِرفْ لَمْ الِعلََّة أَْم  َرَف . عَ ﴾ۆئ

ِريَعِة، َواَل التََّوقُُّف َعَلى   للُمْسِلِم أَنْ َيُجوزُ َواَل   يَْرُفَض ُحْكَم الشَّ
َصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َرُسوِلِه َصلَّى ْمرِ أَ تعالى وَ اّلٰلِ  أَْمرِ َتْنِفيِذ 
ِثِل  ُه ِإَذا َلْم َيْمتَ نَّ ِْلَ  لَغاَيَة،ْعِرِف اْم يَ ْظَهْر َلُه الِحْكَمُة، َولَ ا َلْم تَ ذَ َوَسلََّم إِ 

ى مُ اْلَْمَر ِإالَّ َبْعَد َمْعِرَفِة الِعلَِّة َوالَغاَيِة َوالحِ   .اا ِمنؤْ ْكَمِة اَل يَُسمَّ
ا اَل َشكَّ ِفيِه ِبأَنَّ الِخْنِزيَر َحيَ  َعَلى  َيِعيُش  ،َواٌن َخِبيٌث َقِذرٌ َوِممَّ

وِ ُس الُفوَباُه النُّ ، َوَتأْ َراِت اْلَْوَساِخ َوالَقاُذو  يَُّة. سَّ
يَّاا أَنَّ الِخْنِزيَر ِمْن َبْيِن َساِئِر الَحَيَوانَ َوَقدْ    اا عدَ اِت يَُعدُّ ُمْسَتوْ  َثَبَت ِطِبِّ

ِة ِبِجْسِم اِلْنَساِن، َوَتفْ  ارَّ ِء ِلَمْن أََراَد  اْلَِطبَّ اِصيُل َذِلَك ِعْنَد للَجَراِثيِم الضَّ
 تعالى أعلم. واّلٰل   َنا. هذا،تعالى َعَليْ اّلٰلُ  مَ َحرَّ ُه ِبَما  ِإيَمانَ  َي أَْن يَُقِوِّ 

 

** ** ** 
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 قودةعملايمين اللغو، واليمين  ـ1

ۆۇۇڭڭڭڭ﴿تعاىل:  اهلل : يقول1سؤال

 ميني بني ارقفال هو فما. [89 :ةدئا ملا] ﴾ٴۇۈۈۆ

 لغو، واليمني املعقودة؟ال

ۆۇۇڭڭڭڭ﴿َقْولُُه تعالى: الجواب: 

: الَيمِ . َقاَل الُفَقَهاُء بِ ﴾ٴۇۈۈۆ  ُهوَ ُو  اللَّغْ نُ يَشْكٍل َعاٍمِّ
،  ّللِٰ اَل َواا ِبَل َقْصٍد ِلَمْعَناَها، َكَقْوِل الَقاِئِل: ْفِظهَ لِلَِّساُن إلى َل َبُق التي يُْس ا

 َتْقَبِل.ِلَك في الَماِضي أَِم الَحاِل أَِم الُمْس  ذَ ءٌ ا، َسوَ ّللِٰ اَبَلى وَ 
  اّللٰ  ردي حفظهُ ي الكُ الحجِِّ كتور أحمد دُّ نا ال ستاذُ أُ  وقد أضاَف 

 :يلي  ما واِب الجَ ى ى علتعال
  قاً صادِ  هُ َس ف  ن  نَ ظُ ماض  يَ  ر  م  لى أَ عَ  ُف لِ الحَ  َي هِ  :ُض ع  البَ  وقاَل ]

 .[َك لِ ذَ  الَف خِ  مُ لَ ع  يَ  مَّ ، ثُ يهِ فِ 
ا الَيِميُن الَمْعُقوَدُة َفِهَي  أَو   َبِل، ِفْعلا أَْمٍر في الُمْسَتقْ يُن على  الَيمِ أَمَّ

 اَل أَْفَعُل َكَذا. ّلٰلِ أَو َوانَّ َكَذا، َْلَْفَعلَ  ّللِٰ ااِئِل: وَ ، َكَقْوِل القَ اا َتْرك
َرَة ِفيَها، ِْلَنََّها اِو اَل َكفَّ غْ ى أَنَّ َيِميَن اللَّ َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء عل

اَرٌة، َوَبْعُضُهْم َقاَل ِبُوُجوِب الَكفَّ َفَلْم تَ ِقَدٍة، َغْيُر ُمْنعَ  اَرِة ِجْب ِفيَها َكفَّ
 يَها.َحَنَث فِ   اِإذَ َها ِفي

ا الَيميُن  اَرُة ِفيَها ِإَذاالَمْعُقوَدُة فَ أَمَّ  َحَنَث الَحاِلُف.  ِإنَُّه َتِجُب الَكفَّ
 ء على ذلك:انوب
اَل  َوِإَذا َحَنَث ِفيَها  َحاِلُف،ُدَها الَيِميُن اللَّْغِو ِهَي التي اَل يْقِص فَ 
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اَرَة ِفيَها ِعْنَد ُجْمُهورِ    أَْن َيْحِلَف وَدُة ِهَي ُن الَمْعقُ ا الَيِميأَمَّ  اِء،الُفَقهَ  َكفَّ
َيْفَعَلُه، َوِإَذا   ُه أَو اَل لَ ْقَبِل على أَْن َيْفعَ على أَْمٍر في الُمْستَ  ِباّلٰلِ الَحاِلُف 

ارَ َلْيِه اَحَنَث َوَجَبْت عَ   تعالى أعلم.واّلٰل  ُة. هذا،لَكفَّ
 اا  عاٍل جدنذرت أن ال تزوج ابنتها إال بمهرٍ  ـ2

اٍل جدًا، واآلن تقدم  مبهٍر عابنتها إالأن ال تزوج  : امرأة نذرت2الؤس

تنصح  ل يف سن العنوسة، فماذاالعمر بالبنت، وكادت أن تدخ

 ة؟أرهذه امل

َواِج َوَعدَ يتَ الجواب:  َنا  ي الُمهُ ااَلِة فُم الُمغَ ِسيُر الزَّ وِر أَْمٌر َحضَّ
ِبَقْوِلِه:  َوَسلََّم ِه َوَصْحِبهِ َوعلى آلِ َعَلْيِه  ّلٰلُ ا ىَصلَّ  اّللِٰ  َعَلْيِه َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

َداِقَها، َوَتْيِسيَر َرِحِمَها«  َص َوَتْيِسيَر  َتْيِسيَر ِخْطَبِتَها،»ِإنَّ ِمْن يُْمِن اْلـَمْرأَِة 
 َعْنَها.اّلٰلُ   َعاِئَشَة َرِضَي   أحمد َعنْ ه المام روا

  اّلٰلِ   َرُسوَل ا، أَنَّ َعْنهَ اّلٰلُ  ِضَي اِئَشَة رَ وروى المام أحمد َعْن عَ 
 َبَرَكةا  حِ اَم النِِّكَ ظَ َم َقاَل: »ِإنَّ أَعْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َصلَّى

 .»  أَْيَسُرُه َمُؤوَنةا
  لَّىَعنُه، َعِن النَِّبِيِّ َص اّلٰلُ  ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي َعْن عُ  الحاكم وى ور

َداِق أَْيَسُرُه«. َم  َوَسلَّ ِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آ اّلٰلُ   َقاَل: »َخْيُر الصَّ
ْوَجْيِن، َوِفيهِ رَ َخْيٌر َوبَ  ْوَجِة ُهوَ َمْهِر الزَّ َفَتْيِسيُر    َكٌة في َحِقِّ الزَّ

جَ  َرْحَمةٌ  اِحُموَن َيْرَحُمهُ ِبالِرِّ ُن،  ْحمَ ُم الرَّ اِل الذيَن يُِريُدوَن الَعَفاَف، َوالرَّ
ْحمَ اَل تُْنزَ وَ  . ِمْن َشقِ  ُة ِإالَّ ُع الرَّ  هذا أوالً. ٍيِّ

  اُء ِبَهَذا النَّْذِر،فَ الوَ  هِ يْ لَ عَ  ، َفَل َيِجُب اا حَبا مُ  اا َمْن َنَذَر َنْذرثانياً: 
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اَرُة ْذِرِه َفَعَلْيِه كَ َفِإْن َلْم َيِف ِبنَ  ،هُ نْ راا مِ يْ خَ  هُ رَ يْ ى غَ أَ ا رَ ذَ إِ  ةا اصَّ خَ وَ  يٍن  َيمِ فَّ
ائائىىېېېېۉۉۅۅ﴿

 .﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
 وبناء على ذلك:

ْمِر الِبْنِت،  ا َعْن َطِريِق َوِلِيِّ أَ اْبَنَتهَ  جَ ِوِّ تُزَ ْن ْرأََة أَ مَ ُح َهِذِه الأَْنَص  َفأََنا
َر َعْن َي َوأَ  تعالى  اّلٰلَ   َتْسَتْغِفرَ نْ ِميِنَها ِبِإْطَعاِم َعَشَرِة َمَساِكيَن، َوأَ ْن تَُكِفِّ

ةا  ْبَنِتَها،ظُْلِمَها الِمْن  َواِج،ِإَذا َكاَنِت الِبْنُت مُ  َوَخاصَّ َوِهَي   ِريَدةا للزَّ
 لم.تعالى أعواّلٰل  ا،ِلي. هذَمْهِر الَعاَها ِإالَّ ِبالجَ اوَ ُض زَ ْرفُ تَ 

 

** ** ** 
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 ج للمرأة؟ اوما هو الدليل على تحريم تعدد اْلز ـ1

من زوجة، ومل جيز  للرجل أن يتزوج أكثر : ملاذا أجاز اإلسالم1سؤال

 مدليل على حترياك زوج؟ وهل هن للمرأة أن يكون هلا أكثر من

 احد؟زواج للمرأة يف وقت وألد اتعد

َج أَْكثََر ِمْن َرُجٍل في  لَمْرأَِة أَنْ اَل َيُجوُز ل أوالً:الجواب:   َتَتَزوَّ
.  [24 :ءا سنلا] ﴾ ٻٻٻ﴿ َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  ،َوْقٍت َواِحدٍ 

مَ  َجلَّ َجَللُهُ َدَما َذَكَر الَحقُّ َك ِعنْ َوَذلِ   ِلهِ وْ  في الِنَِّكاِح ِبقَ ِت االُمَحرَّ
ٻٻ﴿ . ثمَّ َقاَل: ﴾ڌڌڍ﴿الى: تع

َجُة.ُصودُ قْ . َوالمَ ﴾ٻ   ِبالُمْحَصَنِة ُهَنا ِهَي الُمَتَزِوِّ
يَمِتَها  َقْدِرَها َوقِ ِمْن   َيُحطُّ َزَواُج الَمْرأَِة ِبأَْكثََر ِمْن َرُجلٍ ثانياً: 

 ِل.َدُع َتْكِويِن النَّْس َتوْ ْس ِْلَنََّها مُ  َلِدَها،َسَب وَ َكَراَمِتَها، َويَُضِيُِّع َعَلْيَها نَ وَ 
َجاِل،  ِن اَل َيُجوُز يَوَتْكِويُن الَجنِ  أَْن َيُكوَن ِمْن ِمَياِه َعَدٍد ِمَن الِرِّ

 لَوَلِد.ِْلَنَّ َذِلَك يَُضِيُِّع َنَسَب ا
كَُّك   َتَتفَ ِبَذِلَك ْسُؤوِليَُّة َتْرِبَيِتِه، وَ الَوَلِد َضاَعْت مَ   َنَسُب ا َضاعَ َوِإذَ 
ِة َمَع اْلَوْ َتْنَحلُّ َرَواِبُط اْلُ ، وَ ةُ اْلُْسرَ   ِد.اَل بُوَّ

 وبناء على ذلك:
َج أَْكَثَر ِمْن َزْوٍج في َوْقٍت َواحِ  ٍد،  َفَيْحُرُم على الَمْرأَِة أَْن َتَتَزوَّ

ُجِل أَْن   . َيْعِني: َيْحُرمُ ﴾ٻٻٻ﴿تعالى:  ْوِلهِ ِلقَ  على الرَّ
َج ِمنِ  ْرأَِة أَْن  ِْلَنَُّه َلْو أُِبيَح للمَ  ِة َرُجٍل آَخَر،مَ ِعْص اْمَرأٍَة َوِهَي في  َيَتَزوَّ
 َواجُ  اْلَزْ َل ِب، َواْقَتتَ َياِع اَْلْنَسا َفَسَد الَعاَلُم ِبَض َزْوَجْيِن َفأَْكَثَر لَ َتُكوَن ِعْنَد 



 

 كتاب النكاح 
 

236 

َعاِء ا في يُم  قِ ْستَ ِفْتَنُة، َوَكْيَف يَ َتْعظُُم الَبِليَُّة، َوَتْشَتدُّ الَوَلِد، َوِبَذِلَك لاِدِّ
 .تعالى أعلمواّلٰل  َشاِكُسوَن؟ هذا،ِة َوِفيَها ُشَرَكاُء ُمتَ أَ َحاُل الَمرْ 

 زوجها وعلقته مع النساء ـ2

ح، وممن ى والصالوالتق ن من أهلشهر رمضاكان يف : زوجي 2سؤال

وبعد رمضان تسلطت  وس وجمالس الذكر،الدر زمًاكان مال

اد البيت أن وك تس،وتعلق بها عن طريق الو عليه امرأة فاسقة،

 فماذا أفعل؟ ،خيرب

ُل َعَلْيِه الِنَِّهاَياُت، َواِلْنَساُن يُْبَعُث على َما   أوالً:الجواب:  الُمَعوَّ
 َوعلى آِلِه  َعَلْيهِ اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  ا َرُسولُ ِيُِّدنَ َس َهَذا َكاَن  َعَلْيِه، َولِ َماَت 

َعاَوَصْحِبِه َوَسلََّم  ْت َقْلِبي َعلَ لُ ا ُمَقلَِِّب القُ »يَ  ِء:يُْكِثُر ِمَن الدُّ ى وِب، َثبِِّ
 َعنُه.اّلٰلُ  ْن أََنٍس َرِضَي ِديِنَك« رواه الترمذي عَ 

  َم: »َيا َوِليَّ ْحِبِه َوَسلَّ َوَص  لى آِلهِ عَعَلْيِه وَ  اّلٰلُ   َصلَّىَوِمْن َقْوِلهِ 
ْتِني ِبهِ اْلِ  ْوَسِط َعْن  ْلَ اَبَراِنيُّ في الطَّ اه  َحتَّى أَْلَقاَك« رو ْسَلِم َوأَْهِلِه، َثبِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  َماِلٍك َرِضَي أََنِس ْبِن  
ُل  ٍت، أَجَ قْ ُدوَن وَ  اا تالى َلَها َوقْ عتاّلٰلُ  الِعَباَداُت َما َجَعَل  ثانياً:

  : ر جحلا] ﴾ ڎڌڌڍڍ﴿ْوُت، َقاَل تعالى: اَدِة المَ الِعبَ 
متختحتجتيبىبمبخبحبجبيئ﴿ ى: . َوَقاَل تعال[99

 .[13 :فا قحْلا] ﴾ يتىت
َد النُّوِر،  َبَح الظُّْلَمَة َبعْ عَد الطَّاَعِة، َوَما أَقْ بَ  َمْعِصَيةَ لاَما أَقَبَح : ثالثاً 

َض َبْعَد اِلْقَباِل، َوَما  ااِلْعرَ ِل، َوَما أَْقَبَح َوَما أَْقَبَح الَقِطيَعَة َبْعَد الَوْص 
َلَل    َبْعَد الُهَدى.أَْقَبَح الضَّ
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َساُن إلى َنْفِسِه  ِلنْ ا َر  َيْنظُ نْ ِقيِقيُّ ُهَو أَ ِمْقَياُس اِليَماِن الحَ  :عاً راب
النَّاِس َوُهَو  َوِتِه أََماَم النَّاِس، َفَكْم ِمْن َتِقٍيِّ أََماَم في َخْلَوِتِه ال في َجلْ 

ِمْن  ْم ُرهُ تعالى َويَُحِذِّ  ّللِٰ ا ْلَوِتِه؟ َتَراه يَُذِكُِّر النَّاَس ِبَطاَعةِ خَ ٌق في فاِس 
َذا  إِ و تعالى؛ َهَذا اّلٰلِ  َمَحاِرمَ  ِسِه اْنَتَهَك فْ َل َمَع نَ خَ ِكنَُّه ِإَذا ْعِصَيِتِه، َولَ مَ 

الِقَياَمِة، روى   َيْومَ  اا  النَّاِس َعَذابتعالى َكاَن ِمْن أََشِدِّ اّلٰلِ  َلْم َيُتْب إلى
  اّلٰلِ  : َسِمْعُت َرُسوَل َقاَل نُه عَ اّلٰلُ  ٍد َرِضَي يْ الشيخان َعْن أَُساَمَة ْبِن زَ 

ُجِل َيْوَم  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »يُجَ   َوعلىهِ َعَليْ  ّلٰلُ ا َصلَّى اُء ِبالرَّ
ُه ِفي النَّاِر، َفَيُدوُر َكَما َيُدوُر  بُ اأَْقتَ اِر، َفَتْنَدِلُق الِقَياَمِة َفُيْلَقى ِفي النَّ 

َما َشْأنَُك؟   أَْي ُفلَنُ  : َفَيُقولُونَ أَْهُل النَّاِر َعَلْيهِ ُع َتمِ اُر ِبَرَحاُه، َفَيجْ الِحمَ 
 َمْعُروِف َوَتْنَهاَنا َعِن الُمْنَكِر؟ َت َتْأُمُرَنا ِبالـْ أََلْيَس ُكنْ 

 يِه«. ْنَكِر َوآتِ َوالَ آِتيِه، َوأَْنَهاُكْم َعِن المُ   ْعُروِف اْلـمَ آُمُرُكْم بِ   َقاَل: ُكْنُت 
َباِب َزْعَزَع ِإيَماَن َكِثيٍر ترنت اِلنخامساً:  ابَّ  ِمَن الشَّ ِت،  اَوالشَّ

ْرَدَشاُت َهَدَمْت َكِثيرَوهَ  َن الطَّاَعاِت َوالُقُرَباِت، َوَكاَد  مِ  اا ِذِه الدَّ
يِن الَكِثيِر ِمَن النَّاِس، َوَيْنَطِبُق  ِبدِ  نَ َهبْ ذْ ْرَدَشاُت أَْن َي اِلنترنت َوالدَّ 

ُكْم  نَّ أََحدَ إِ َسلََّم: »وَ  ِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  لَّىَلْيِهْم َقْولُُه َص عَ 
َراٌع، َفَيْسِبُق  ِة، َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها ِإالَّ ذِ َلَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اْلَجنَّ 

َحَدُكْم َلَيْعَمُل  أَ ِإنَّ ، َفَيْدُخُلَها؛ وَ  اْلِكَتاُب، َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّارِ هِ َعَليْ 
، َفَيْسِبُق َعَلْيِه  َنَها ِإالَّ ِذَراعٌ ى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبيْ اِر، َحتَّ نَّ ل َمِل أَْهِل اِبعَ 

  ُلَها« رواه الشيخان َعْن َعْبدِ خُ َفَيدْ أَْهِل اْلَجنَِّة، اْلِكَتاُب، َفَيْعَمُل ِبَعَمِل 
 َعنُه.   ّلٰلُ ا َرِضَي اّلٰلِ 
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 ك:لذعلى  وبناء
الَمَصاِئِب َتُهوُن ِبَجاِنِب  ِميَع جَ أَنَّ ِه بِ يَذا، َوَذِكِّرِ َذِكِِّري َزْوَجِك ِبهَ 

ْيَطاَن َقَعَد على اُمِصيَبِة ال يِن، َوَذِكِِّريِه ِبأَنَّ الشَّ َراِط الُمْسَتقِ ِدِّ ِغَواَيِة  لِ يِم لِصِّ
، أََما َتَخاُف أَْن َنِوِيِّ ِمَن الَقْنِص الَمعْ النَّاِس، َوُقوِلي َلُه: أََما َتَخاُف 

 تعالى؟اّلٰلِ  ةِ وَن ِنَهاَيُتَك على َمْعِصيَ َطاُن َوَتكُ يْ ْقنَُصَك الشَّ يَ 
ھھہہہہۀۀڻڻ﴿تعالى: اّلٰلِ  ِريِه ِبَقْولِ َذِكِّ 
 . [ 50  : ف ه ك ل ا ]   ﴾ ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

ُكْم، َفِإَذا  نِ لى ِدييَن عونُوا َحِريِص : كُ َوأََنا أَُقوُل ِلُكِلِّ َشاٍبِّ َوَشابَّةٍ 
تعالى،  اّلٰلِ  أَْنَصُحُكْم ِلَوْجهِ  ّللِٰ يِنُكْم، َوادِ ااَلِت َسَتْعِصُف بِ َرأَْيُتُم الَجوَّ 

 تعالى. اّلٰلِ    َدُكْم َعنِ عِ ْن ُتبْ أَ   ادُ ِت التي َتكَ ااَل اْقَطُعوا ِصَلَتُكْم َمَع َهِذِه الَجوَّ 
ي  ِبِري َوَصاِبِري، َواَل َتْطُلبِ ِت: اْص اْلُخْ وُل ِلَهِذِه أَقُ َوِفي الِخَتاِم، 

ِجِك، ِْلَنَّ َطَلَب الطََّلِق َلْن يُْصِلَحُه، َوِإَذا َحَصَل  وْ الطََّلَق ِمْن زَ 
َن  ا ِبَذِلَك، أَْكِثِري َلُه مِ َطانُهَ َشيْ َح اَنُة، َوَفرِ ْيطَ ِرَحْت ِتْلَك الشَّ الطََّلُق فَ 
َعاِء بَ  َجَواَب على  َوَحاِوِلي أَْن تُْسِمِعيِه ال ، َلهُ نُّْصحِ َتْقِديِم ال ْعدَ الدُّ
ْرِعِيِّ َعَلْيِك َنْحَوُه، وَ  ؛ُسَؤاِلِك  َذِلَك  َوُكلُّ َهَذا َبْعَد ِقَياِمِك ِبالَواِجِب الشَّ
على آِلِه   وَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  ىِبَق َعَلْيِك َقْولُُه َصلَّ  َيْنطَ أَنْ وَ  ِن الَحَراِم،ِه عَ ِبِإْعَفافِ 
ْتُه، َوِإَذا أَمَ َم: »ِإَذا َنظََر ِإَلْيَها َس لَّ  َوَس ْحِبهِ َوَص  َها أََطاَعْتُه، َوِإَذا َغاَب  رَ رَّ

ا.  ُهمَ َعنْ اّلٰلُ  ِضَي ِن اْبِن َعبَّاٍس رَ َعْنَها َحِفَظْتُه« رواه الحاكم وأبو داود عَ 
رَ ـ اَل ِه، َوِإالَّ َيتِ ْسِرِعي ِلَتْلبِ ـ ِه أَْن تُ َدَعاِك ِلِفَراِش  اَوِإذَ  تعالى ـ َتُكوِنيَن  اّلٰلُ  َقدَّ
ِليَن اِلْثَم َمَعُه.رَ في اْنحِ  اا ِت َسَببأَنْ   اِفِه، َوَتَتَحمَّ
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ْتَنا ِبالَقْوِل الَثاِبِت في الَحَياةِ  الٰلُهمَّ  ْنَيا َوِفيال َثِبِّ ين. مِة. آِخرَ اآل دُّ
 .تعالى أعلمواّلٰل  هذا،

 واجمريض ممنوع من الز ـ3

الثالثني من عمري، ومصاب مبرض، حيث  ب قاربت: أنا شا3سؤال

 ألن الزواج يؤذيين، فماذا أفعل؟ ،عين األطباء من الزواجمن

َواَج َيُضرُّ ِبِص الجواب:  اُء ِبأَنَّ الزَّ َر اْلَِطبَّ   ِتَك، َوَكانَ حَّ ِإَذا َقرَّ
ُد َحَياَتَك، َفَلْيَس َرُر يُ ـضَّ ال ِل َهِذِه  في ِمثْ اَجَك ، ِْلَنَّ َزوَ جَ أَْن َتَتَزوَّ  َلَك َهِدِّ

ِبَقْوِلِه تعالى:  اا ْهُلَكِة، َوَهَذا َمْحظُوٌر َشْرعَقاُء النَّْفِس ِبالتَّ الَحاَلِة ِفيِه ِإلْ 
 . [195 :ةرقبلا] ﴾ہہہۀۀ﴿ 

هْ  َبْت لَّ ا َتغَ َوِإذَ    اّلٰلِ  ِيُِّدَنا َرُسولُ َفُخْذ ِبَما أََمَرَك ِبِه َس  َوةُ َعَلْيَك الشَّ
َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه  َم ِبَقْوِلِه: »على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ ِه وَ َعَليْ  اّلٰلُ  َصلَّى

ْوِم، َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء«   َعْنُه.اّلٰلُ   َي ِض رَ  ّللِٰ ا  َعْبدِ َعْن   رواه الشيخان   ِبالصَّ
 وبناء على ذلك:

َج،  ْن َتتَ  َلَك أَ َك، َفَل َيُجوزُ اُجَك يُوِدي ِبَحَياتِ َفِإَذا َكاَن َزوَ  َزوَّ
ْوَم ِبَسَبِب الَمَرِض، َفَعَلْيَك صَّ الَوَعَلْيَك بِ   ْوِم، َفِإْن ُكْنَت اَل َتْسَتِطيُع الصَّ

َهَذا  ِهَب َعْنَك ى في أَْن يُذْ العت اّلٰلِ  إلى االْلِتَجاِء ِبَكْثَرِة الُدَعاِء وَ 
َف الَمَرَض، َوأَنْ  َة الشَّ نْ عَ اّلٰلُ   يَُخِفِّ ُه لُ ِلَرِبَِّنا َجلَّ َجَل  ا، َوَحاَش ْهَوةِ َك ِحدَّ

.  أَْن اَل َيْسَتِجيَب ُدَعاَء الَعْبِد الُمْضَطِرِّ
ةِ َوِإَذا َكاَن يُوَجُد ُهَناَك َدَواٌء ِلَتخْ  هْ  ِمَن الِفيِف الِحدَّ َوِة، َواَل  شَّ

ِتَك، َفَعَلْيَك ِبهِ ُض يـَ  كْ ِر َمَجالِ ُحُضوعلى  اا ، َوُكْن َحِريصرُّ ِبِصحَّ ِر  ِس الِذِّ
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اِلَحِة، َوَعَلْيَك ِبَتْقَوى رْ قُ ْلِم َوَمَجاِلِس الَوالعِ  ْحَبِة الصَّ  آِن، َوَعَلْيَك ِبالصُّ
َعاِء  أَْكِثْر ِمَن ُمتَِّقيَن، وَ ال يعَ أَْن يُِض  َعزَّ َوَجلَّ  تعالى، َوَحاَشا ِلَرِبَِّنااّلٰلِ  الدُّ

َوَصْحِبِه   َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  ى َصلَّ  اّللِٰ  َنا َرُسولُ َمَنا ِإيَّاُه َسِيِّدُ الذي َعلَّ 
ْن  ِإنِِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِِّ َسْمِعي، َوِمْن َشرِِّ َبَصِري، َومِ  الٰلُهمَّ َم: »َوَسلَّ 

ْبِن   َشَكلِ َعْن  « رواه الترمذي ِنيِِّي ِمْن َشرِِّ مَ رِِّ َقْلِبي، وَ َش ْن اِني، َومِ َشرِِّ ِلَس 
  . َعْنهُ  اّلٰلُ  َرِضَي  دٍ ُحَميْ 

َعاِء: اْرُزْقِني َحقَّ الَحَياِء ِمْنَك، َوَوِفِّْقِني ِْلَْن   ٰلُهمَّ لا َوأَْكِثْر ِمَن الدُّ
ْأَس َوَما َوَعى، وَ   ِت َوالبَلى. أَْذُكَر الَموْ  أَنْ َحَوى، وَ  الَبْطَن َوَماأَْحَفَظ الرَّ

. آمين.  َلَمةَ َظ َوالسَّ اِفَيَة َوالِحفْ لى َلَك الَعْفَو َوالعَ تعااّلٰلَ  أَْسأَلُ 
 ى أعلم.لاعتواّلٰل  هذا،

 أريد الزواج ثانية، ولكن ـ4

: أريد الزواج بامرأة ثانية، ولكن أمي تهددني بالغضب عليَِّ إن 4سؤال

 ها؟هذا من حق وجت ثانية، فهلتز

َواُج ِبأَْكَثَر ِمِن اْمَرأَ أوالً: الجواب:  ،  اا َباٌح َشْرعٍة َواِحَدٍة أَْمٌر مُ الزَّ
ُجُل   ، ِإالَّ اا َواَل َواِجب اا ْرضَوَلْيَس فَ  ٍة، ِبَحْيُث َيَخاُف الرَّ في َحااَلٍت َخاصَّ

ْوَجةَ على َنْفِسِه ِمَن االْنِحرَ   .اَل َتْكِفيهِ  الَواِحَدَة اِف، ِْلَنَّ الزَّ
َواِجٌب  تعالى َفْرٌض وَ ّلٰلِ  ةٍ ِن في َغْيِر َمْعِصيَ لَواِلَديْ َطاَعُة ا ثانياً:

الَواِلَدْيِن، َوَسَخَطُه في  اُه في ِرَضا َض تعالى َجَعَل رِ اّلٰلَ  نَّ لَوَلِد، ِْلَ على ا
اَل:  َعْنُهَما قَ  اّلٰلُ  َرِضَي  ْبِن َعْمٍرو اّلٰلِ  َسَخِطِهَما، روى البيهقي َعْن َعْبدِ 

ِفي   اّلٰلِ  َضاَوَسلََّم: »رِ  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َقاَل رَ 
 ِفي َسَخِط اْلَواِلَدْيِن«.اّلٰلِ   َخطُ َس ِرَضا اْلَواِلَدْيِن، وَ 
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 وبناء على ذلك:
ْم  َولَ ِة الُمَباِح،  َعْن َداِئرَ ٍة اَل َيخُرجُ َفِإَذا َكاَن َزَواُجَك ِباْمَرأٍَة َثاِنيَ 

َواجِ تَ  اا للزَّ ةا  اا عَلْيَك َشرْ َك َواِجٌب عَ ، َفَطاَعُتَك ِلَواِلَدتِ ُكْن ُمْضَطرَّ ، َوَخاصَّ
ْوَجَتْيِن أَو أََحدِ   ْت َن ِإَذا َكا  ِهَما. َواِلَدتَُك َتْعَلُم ِبأَنََّك َسَتَقُع في ظُْلِم الزَّ

ا ِإَذا  َواُكْنَت ُمْضَطرِّ َوأَمَّ ى على َنْفِسَك   َتْخشَ َوُكْنَت  َثاِنَيةا، جِ اا للزَّ
رَ ِمَن ا َواِج، َفِإْن  ِنَعَها ِبَسَبِب الزَّ ْن تُقْ ِوْل أَ َفَحا تعالى، اّلٰلُ  الْنِحَراِف اَل َقدَّ

جْ  ْت، َفَتَزوَّ اِء ُحْسِن   َوَغَضُبَها اَل يَُؤِثُِّر َعَلْيَك، َوَلِكْن َمَع َبقَ أََبْت َوأََصرَّ
َلِة َمَع ال َك َواِلْحَسانِ أُ ِصِّ ى َحَذٍر ِمْن ظُْلِم  ا، َوأَْن َتُكوَن علِإَلْيهَ  ِمِّ

وْ   تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،َجَتْيِن. الزَّ
 منظرلاخطبها رجل دميم  ـ5

: هل من حرج يف رد اخلاطب صاحب الدين واخللق إذا كان 5سؤال

 الدخول؟ دميم املنظر، وخاصة بعد عقد الزواج، وقبل

  َرِضَي  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َخاِرِيِّ اِم البُ ِحيِح اِلمَ َجاَء في َص ب: الجوا
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى أََتِت النَِّبيَّ  ِن َقْيٍس َة َثاِبِت بْ أَ أَنَّ اْمرَ َعْنُهَما، اّلٰلُ 

َلْيِه  عَ ْعِتُب َما أَ ٍس، ْبُن َقيْ  ، َثاِبُت ّللِٰ َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل ا
 أََقْمُت  )أَْي: ِإنْ ُه الُكْفَر ِفي اِلْسَلمِ َواَل ِديٍن، َوَلِكنِِّي أَْكرَ ِفي ُخُلٍق 

 َيْقَتِضي الُكْفَر؛ اَل أَنَُّه َيْحِمُلَها َعَلْيِه(.  ايمَ ا أََقُع فِ ْنَدُه ُربَّمَ عِ 
 َوَسلََّم: هِ بِ ِلِه َوَصحْ َوَعَلى آ ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 

ي»أََترُ   ا(.َن َصَداَقهَ )أَْي: بُْسَتاَنُه، َوَكا  َن َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟« دِِّ
 َنَعْم. َقاَلْت: 



 

 كتاب النكاح 
 

242 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اْقَبِل  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َقاَل َرُسولُ 
ْقَها َتطْ  «.الَحِديَقَة َوَطلِِّ  ِليَقةا

لنَِّبِيِّ  َعْنُه، َعِن ااّلٰلُ  َرِضَي  رمذي َعْن َثْوَبانَ تداود وال أبو وروى 
َما اْمَرأٍَة َسأََلْت  يُّ ْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »أَ َلى آِلِه َوَص َلْيِه َوعَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى

 ِة«. ْيِر َبْأٍس َفَحَراٌم َعَلْيَها َراِئَحُة الَجنَّ ِمْن غَ   اا َزْوَجَها َطَلق
 لى ذلك:وبناء ع

اِفُع ل َكانَ  ا َفِإذَ   ِه، ِب َدَماَمتِ َمْرأَِة ِلَزْوِجَها ِبَسبَ َكَراِهَيُة ال  لطََّلِق ُهوَ  الدَّ
وَم ِبالَواِجِب الذي َعَلْيَها َنْحَو َزْوِجَها، قُ تَ أَْن اَل  على َنْفِسَها َوَتْخَشى

ِع الُحُقوِق  ي مِ َتُه ِمْن جَ تُْبِرَئ ِذمَّ  طََّلِق، ِبَشْرِط أَنْ َفَل َحَرَج ِمْن َطَلِب ال
َهِب ِمَن الَمْهِر  اا ةا َشْيئَهِب، َوِإَذا َكاَنْت آِخذَ ِة ِبالَمْهِر َوالذَّ َعِلِّقَ الُمتَ  أَو الذَّ
ُه، ِإالَّ ِإَذا َساَمَحَها َزْوُجَها. هذا،يْ لَ َجَب عَ وَ   .تعالى أعلمواّلٰل  َها أَْن َتُردَّ

 حق الزوجة وحق اْلم ـ6

 زوج؟م اليقدِّهما األم، فأيِّ قِّح عة مالزوج ض حقِّ: إذا تعار6سؤال

 ُمَكلَِّف.اَلِزٌم على ال الَواِلَدْيِن َفْرٌض وَ  : ِبرُّ أوالً الجواب:  
ْوَجِة َواِجٌب َش ل لُحْسُن الُمَعاَشَرِة اً: ثاني  ْرِعيٌّ على الُمَكلَِّف.زَّ

ْوَجِة َمَع َحِقِّ اْلََبوَ    َب ِدِهَما، َوجَ ْيِن أَو أَحَ َفِإَذا َتَعاَرَض َحقُّ الزَّ
ْوِج عل  َر في الَقِضيَِّة. أَْن َيْنظُ ى الزَّ

لُُه وتعالى َوَرسُ اّلٰلُ  َضَهاَجَبَها َوَفرَ َشْرِعيَّةا أَوْ َذا َكاَنْت َقِضيَّةا َفإِ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفَل ِخَياَر لألََبَوْيِن َواَل  اّلٰلُ  ىَصلَّ 
ْوَجِة، وعل ْوِج لزَّ ْوَجَة في  تعالى َسَواٌء َواَفَق الاّلٰلِ  يُم َطاَعةِ دِ قْ تَ لى الزَّ زَّ

 أَو َخاَلَف. و أََحَدُهَما،و َواِلَدْيِه أَ َذِلَك، أَ 
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ُم َحقَّ اْلََبَوْيِن َما َلْم يَُضِيِّ ْت ِمَن اَن َوِإَذا َكا ْع  ـ ْلُُموِر الُمَباَحِة َفُيَقِدِّ
 ِه.تِ َنْحَو َزْوجَ َعَلْيِه  اا أَو َواِجب اا َفْرض

 :وبناء على ذلك 
 .  [269 :ةرقبل ا ] ﴾وئوئەئەئائائى﴿ 

  اّللٰ  فظهُ ردي حكُ ل اي الحجِِّ كتور أحمد دُّ نا ال ستاذُ أُ  وقد أضاَف 
 :يلي  ما واِب لجَ تعالى على ا

  ،الفاِت الخِ  نَ مِ  ُف ف ِ خَ ذا يُ هَ ، فَ نِ كَ ما في السَّ هُ نَ ي  بَ  َق رَّ فَ يُ  ن  ى أَ رَ أَ ]
  ُب جِ ا تَ هَ نَّ ؛ أِلَ الً وَّ أَ  ةِ جَ و  الزَّ  ةُ قَ فَ نَ فَ نَّ هِ ي  لَ عَ  ةِ قَ فَ ي النَّ فِ  ُف اَل الخِ  ذا كانَ إِ وَ 
َ  لِ فاً ال، خِ ةً يَّ نِ غَ  ت  اَن كَ  ن  إِ وَ ها لَ    ةِ قَ فَ النَّ  رِ ي  غَ لى عَ  رُ م  األَ  انَ ا كَ ذَ إِ ، وَ نِ ي  وَ بَ ل 
  هذا،. [انِ كَ م  الِ  رَ د  ى قَ رَ خ  األُ  ِب ل  قَ ل ِفاً لِ ؤَ مُ وَ ا، مَ هُ ن  مِ  ةِ قَّ حِ المُ  عَ مَ  ونُ كُ يَ فَ 

 تعالى أعلم. واّللٰ 
 زوجها مرتبط مع امرأة أجنبية ـ7

طويلة ا فرتة مع زوجه تالد، عاشا أوزوجة وعنده: امرأة مت7سؤال

والتسامح، مبنية على ياة ملؤها املودة والرمحة من الزمن ح

 ضوابط الشريعة. 

يت الصلة ، وقوفعن طريق اهلاتتسلطت امرأة على زوجها 

صح ا الن أنه يقدم هللم معها زاعمًابينهما، ويف كل يوم يتك

  ستقبل.والتقويم، ويريد االرتباط بها يف امل

ر ساقه لذلك، إىل ذلك، ولكن القد هو مل َيْسَع نهلزوج أيزعم ا

لزوجة أن تصرب كما يقول هلا زوجها، ويقول ب على الذا جي

 الية، فعليها أن تصرب.غ اهلل ة، وسلعةناجل اهلل بأن سلعة



 

 كتاب النكاح 
 

244 

هذه احلياة مع زوجها، وال ترضى أن  شستطيع أن تعيواملرأة ال ت

د، ى التعدلع تعرتض ، علمًا أنها اليشاركها غريها يف زوجها

 جة؟فبماذا تفيدون هذه الزوها ال تطيق ذلك؛ ولكن

ْوَجَة ِبَبْعِض النَّ الجواب:  ْن أَُذِكِّرَ  أَ بُّ َصاِئِح، أُحِ َقْبَل أَْن أُِفيَد الزَّ
ُجَل، َوكُ     ا َيلي: يَنا، ِبمَ لَّ َرُجٍل فِ َهَذا الرَّ

أَْعَراِض   َنا وفيْزَواجِ أَ ِلَنا وَ ُفِسَنا َوأَهْ تعالى في أَنْ اّلٰلَ  ِلَنتَِّق  أوالً:
،  في َرُجٍل اَل َيَرى ِعْرَض الُمْسِلِميَن أَنَُّه ِعْرُضهُ  ِميَن، َواَل َخْيرَ لِ الُمْس 
ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َوعلى آ َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُدَنا َرُسولُ  َسِيِّ ْل أََلْم َيقُ 

رواه المام   ، َوِعْرُضُه«؟َوَمالُهُ َدُمُه،  َحَراٌم،ى الُمْسِلِم »ُكلُّ الُمْسِلِم َعلَ 
 َعْنُه. اّلٰلُ  أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي   مسلم َعنْ 

ِه  بِ آِلِه َوَصحْ  َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  لُ ُدَنا َرُسوأََلْم َيُقْل َسِيِّ 
ه  «؟ رواَنْفِسهِ لِ يُِحبُّ ِْلَِخيِه َما َوَسلََّم: »اَل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ 

 ْنُه. عَ اّلٰلُ   َنٍس َرِضَي الشيخان َعْن أَ 
 ٍق َغْيِر َمْشُروٍع؟ َطِري َع ِعْرِضِه بِ َمْن َيْرَضى أَْن َيَتَكلََّم َرُجٌل أَْجَنِبيٌّ مَ 

َعَلْيِه   اّلٰلُ  ُجِل ِهَي الَمْرأَُة، ِلَقْوِلِه َصلَّىعلى الرَّ ْتَنٍة ُر فِ أَْخطَ ثانياً: 
َجاِل ِمَن   ي ِفْتَنةا ْكُت َبْعدِ : »َما َترَ لَّمَ ِه َوَس َوَصْحبِ  َلى آِلهِ َوعَ  أََضرَّ َعَلى الرِِّ

َساِء« رواه الشيخان عَ  الَمْرأَُة  َعْنُهَما. وَ اّلٰلُ  ْيٍد َرِضَي زَ  نِ بْ ْن أَُساَمَة النِِّ
ُجِل، َقاِإَذا َخَضَعْت ِفيِه أَْفَسَدْت ِديَن ا اا وِتَيْت ِلَسانأُ  ڤ﴿  :َل تعالىلرَّ

   .[32 :بازح ْلا] ﴾ ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ
ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أاََل اَل َيْخُلَونَّ  َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّى  َوَيُقولُ 
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ْيَطانُ  َثاِلَثُهَما َرُجٌل ِباْمَرأٍَة ِإالَّ َكانَ  ـ« رواه الحاكم َعِن   اا اَلَها َثَلثقَ ـ  الشَّ
 َما.َعْنهُ اّلٰلُ   ِضَي ِن ُعَمَر رَ ابْ 

ُم  َولَ  ،َوالَمْرأَةِ  ُجلِ ٌة َبْيَن الرَّ َوَهِذِه َخْلوَ  ُجُل أَنَُّه يَُقِدِّ و َزَعَم الرَّ
ُجُل َلْيَس َمْسُؤوالا  ، َبْل  َهُهنَّ  يَُوِجِّ ِلِميَن ِلَكْي َعْن َبَناِت الُمْس  النُّْصَح، َفالرَّ

ُهَها  ِتِه، َوالَمْرأَُة َمْسُؤوٌل َعْن َبيْ  لُّ َرُجلٍ ُهَو َمْسُؤوٌل َعْن َبْيِتِه، َوكُ  تَُوِجِّ
ُه الِنَِّساَء يُوَ  ةٌ، أَو َرُجلٌ اْمَرأَ  ، ُدوَن اْرِتَباٍط َبْيَنُهَما َعْن  اٍب جَ حِ  اءِ رَ وَ  نْ مِ ِجِّ

 ِل.ا َص اَعاِت االِتِّ اَعَدٍة في َس َطِريِق الَهاِتِف، َوُموَ 
ُجُل ِبُوْسِعِه أَْن يُعْ  َها  مْن َمَحاِرمِ  اا َحدَتاِة أَْو أَ َد الفَ ِلَم َوالِ َوَهِل الرَّ

 ا َوَتْوِجيِهَها َوَتْقِويِمَها؟ِلنُْصِحهَ  َلٍة َمَعَهاِبأَنَُّه على ِص 
ُجِل أَْن َيتَِّقَي ثالثاً:  ْنَدَما  عِ ، فَ ْقَواِلهِ تعالى في أَ اّلٰلَ  على َهَذا الرَّ

َو  هُ  الَقَدُر، أَمْ  ؟ َهْل َساَقهُ ِلَمةِ الكَ َهِذِه َر في وُل: الَقَدُر َساَقُه؛ َهلَّ َفكَّ قُ يَ 
ِلَما ُهَو في  اا الَمْعِصَيِة، َوَجاَء َذِلَك ُمَواِفقلى َهِذِه إاَق َنْفَسُه ِباْخِتَياِرِه َس 

 تعالى؟ اّلٰلِ  ِعْلمِ 
ُجلِ َذا اُروِض على هَ َوَكاَن ِمَن الَمفْ  الذي َكَما َيُقوُل: َساَقُه   لرَّ

َمْعِصَيِة،  ِه الُقوِعِه في َهذِ تعالى َبْعَد وُ  اّللَٰ  َتْغِفرَ ْن َيْس ِلَك، أَ ذَ الَقَدُر إلى 
ْوِجيَِّة، َوَكاَدْت أَْن تُْفِسَد َعَلْيِه  ْيُث َدَخلَ حَ  ْت ِتْلَك الَمْرأَُة على َحَياِتِه الزَّ

ْوِجيَّةَ َحَياَتُه  َم َيُقوُل:  َوَسلَّ َصْحِبِه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ   َصلَّىيُّ ، َوالنَّبِ الزَّ
ِدِه« رواه   اا دأَْو َعبْ  ،َلى َزْوِجَهااْمَرأَةا عَ  َخبََّب  ْيَس ِمنَّا َمنْ »لَ  َعَلى َسيِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  الحاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
  أَيُّ ِسُد َحَياَة َزْوَجٍة َمَع َزْوِجَها، فَ فْ التي تُ ِة  على الَمْرأَ َوَهَذا َيْنَطِبُق 
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 َها؟ ا َمَع َزْوجِ ى اْمَرأٍَة َحَياَتهَ التي تُْفِسُد علِذِه الَمْرأَِة  في هَ ْيرٍ خَ 
ُجِل ِلَزْوَجِتِه: اْصِبِري َواْحَتِسِبي، َفِإنَّ الَجنََّة َغاِلَيٌة   :رابعاً  َقْوُل الرَّ
  لُ ا الَقوْ َكَلٌم َصِحيٌح، َوَلِكْن َهلَّ َكاَن َهذَ  ، الَمَصاِئِب   لى َصْبٍر على َتْحَتاُج إ 

الا لِ  ْبِر عَ ، َوأَْن َيْأمُ َنْفِسِه أَوَّ ْبرِ ، َوالصَّ ةِ ِن الَمْعِصيَ َرَها ِبالصَّ   ْبِر على الطَّاَعِة، َوالصَّ
ۀ﴿ : ْوِلِه تعالىعلى الُمَعاَشَرِة ِْلَْهِلِه ِبالَمْعُروِف، َفأَْيَن ُهَو ِمْن قَ 

 ؟ [ 44 :ةرقبلا ] ﴾ےھھھھہہہہۀ
ْبِر وْ الزَّ ُح َص أََنا أَنْ : خامساً  ِة، َوأَْن اَل تَُفِكَِّر في  َوالُمَصاَبرَ َجَة ِبالصَّ

ِدَها، ِْلَنَّ َطَلَقَها َماَذا  اَل أََلِة الطََّلِق َرْحَمةا ِبَنْفِسَها، َوَرْحَمةا ِبأَوْ َمْس 
 ؟ َتْرَتاحُ ، َهْل َس َتمَّ َيْنَفُعَها ِإَذا 

َعاِء ِلزَ َوَعَلْيَها أَْن تُْكِثَر ِمَن ال  ْلُبُه  ، َقْلِبي َوقَ َتُقوَل: َيا َرِبِّ وَ ا، ِجهَ وْ دُّ
 وَبَنا إلى َما يُْرِضيَك َعنَّا. ِبَيِدَك، َفاْصِرْف ُقلُ 

 وبناء على ذلك:
ْوجِ  َفأَُقولُ  َعَلْيِه   اّلٰلُ  لَّى َص  اّللِٰ  َسِيِِّدَنا َرُسولِ  َحِديِث بِ  اا  ُمَذِكِّر للزَّ

رُ  ، اَل ّللِٰ ِنَعِم ا اَر ِجوَ وا ُن َم: »أَْحِس َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  ا  وَها، َفَقلَّمَ ُتَنفِِّ
َعْنُه. َلَقْد  اّلٰلُ    َي رواه أبو يعلى َعْن أََنٍس َرِض   َزاَلْت َعْن َقْوٍم َفَعاَدْت ِإَلْيِهْم« 

ةِ  ْحَمةِ  َوا ُكْنَت في ِنْعَمِة الَمَودَّ ْل َهِذِه ال  َوالسَّ لرَّ وَ عْ ِنِّ َكِن، َفَل ُتَحِوِّ  اِل. َمَة للزَّ
الُمْسِلِميَن َواِحٌد؛  النَّاِس، َفِعْرُض اِض ي أَْعرَ تعالى فاّلٰلَ  ِق َواتَّ 

ۉ﴿تعالى: اّلٰلِ  َت ِمْن َقْولِ نْ تعالى في َزْوَجِتَك، أَْيَن أَ اّلٰلَ  َواتَِّق 

 ؟ [19 :ءا سنلا ] ﴾ۉ
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ْم  ْيُركُ : »خَ مَ ِبِه َوَسلَّ ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  لَّى َقْوِلِه َص  نْ َومِ 
  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  أََنا َخْيُرُكْم ِْلَْهِلي«؟ رواه الترمذي ْهِلِه، وَ َخْيُرُكْم ِْلَ 

 .اَعْنهَ اّلٰلُ 
؟  [60 :نمحر لا] ﴾ۉۉۅۅۋ﴿َوِمْن َقْوِلِه تعالى: 

 ؟ [237 :ةر قبلا] ﴾ییىئىئ﴿ تعالى: َوِمْن َقْوِلِه 
ْوِلِه ، ِلقَ َواَل َتْطُلِبي الطََّلَق ِري، َوأَُقوُل للَزْوَجِة: اْصِبِري َوَصابِ 

وئەئەئائائىىېېې﴿تعالى: 

ٹٹٿٿٿٿٺٺ﴿ . َوِلَقْوِلِه تعالى: [19 :ءا سنلا] ﴾ وئ

 . [216 :ةر قبلا] ﴾ڤڤڤٹٹ
َنا َجِميعتعالى أَْن َيرُ اّلٰلَ  َوأَْسأَلُ  اا َجِميلا  هِ إلى ِدينِ  اا دَّ . آمين.  َردَّ

 لم.أعتعالى واّلٰل  هذا،
 وج التعدد؟اح للزمتى يب ـ8

 زوجة ثانية؟زوج على زوجته : متى يباح للرجل املتزوج أن يت8الؤس

ْوَجاِت إلى أَْرَبٍع َمْشُروٌع، َوَرَد ِبِه الُقْرآُن  الجواب:  َد الزَّ ِإنَّ َتَعدُّ
گگککککڑڑژژ﴿: َقْوِلِه تعالىالَكِريُم في 

 .[3 :ءا سنلا] ﴾ ڱڱڱڳڳڳڳگگ
َواِج الثَّ  َكَر الُفَقَهاُء أَنَّ ْد ذَ قَ وَ  اِني ُمَباٌح، َوَقاَل ُفَقَهاُء اْلَْصَل في الزَّ

اِفِعيَِّة وَ  َلى  ُجُل في الِنَِّكاِح عَ نَُّه يُْسَتَحبُّ أَْن اَل َيِزيَد الرَّ إَ  :َحَناِبَلةِ لاالشَّ
ِلَما ِفي  ،ْعَفاُف الِ  َهابِ  ِإْن َحَصَل اِهَرٍة، ِر َحاَجٍة ظَ ٍة ِمْن َغيْ َواِحدَ  اْمَرأَةٍ 
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ِم، َقالَياَدِة عَ زِِّ ال ِض ِلْلُمَحرَّ ڄ﴿ : ىلَ اَتعَ اّلٰلُ  َلى اْلَواِحَدِة ِمَن التََّعرُّ
 .[129 :ءا سنلا] ﴾ڃڃڃڃڄڄڄ

َمْن  »: آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  ىَعلَ ِه وَ َليْ عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َوَقال َرُسول 
َمِة أََحُد اْخَرى َجاَء َيْوَم اْلِقيَ َلى اْلُ عَ  َماِإَلى ِإْحَداهُ  يَِميُل  انِ َكاَن َلُه اْمَرأَتَ 

ْيِه مَ   َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  َعْن أَِبي « رواه النسائي اِئلٌ ِشقَّ
 . َدٌة َلِكنََّها َعِقيٌم اْسُتِحبَّ َلُه ِنَكاُح َولُودٍ حِ ْتُه َوا فَّ عَ : َلْو َأ ْذَرِعيُّ َوَقال اَْل 

وْ َحةَ َبا َيَرى اْلَحَنِفيَُّة إِ وَ  ِد الزَّ  َبٍع ِإَذا أَِمَن َعَدَم اْلَجْورِ رْ َجاِت ِإَلى أَ  َتَعدُّ
  َيْأَمنْ  مْ لَ ، َفِإْن نَّ َبْيَنهُ  لُ َتَصَر َعَلى َما يُْمِكنُُه اْلَعدْ ـ اقْ  ْأَمنْ َلْم يَ  َفِإنْ  ،َبْيَنُهنَّ 

 والً. َهَذا أ. ﴾ڳڳڳگگ﴿  :َلىِلَقْوِلِه َتَعا ،اْقَتَصَر َعَلى َواِحَدةٍ 
َواُج ِبالثَّاِنَيِة َقْد َيُكوُن َواِجبثانياً:  ْوُج َيْخَشى َعَلى   اا الزَّ ِإَذا َكاَن الزَّ

ِلَقْوِلِه   َما،ْيَنهُ َعْدِل بَ َعَلى ال اا َكاَن َقاِدرَراِم، وَ في الحَ  ُوُقوعِ ِمَن الَنْفِسِه 
 .﴾ڳڳڳگگ﴿تعالى: 

ْوَجُة َعِقيمَكاَنِت ال ِإَذا َج ِفيهِ اِنَيِة اَل َحرَ الثَّ بِ اُج وَ الزَّ ثالثاً:  ،  اا زَّ
ْوُج َيْشُعُر ِباالْضِطَرا   ٍد.ُجوِد َوَل َعَدِم وُ ِب لِ َوالزَّ

ْوَجُة َمِريَضةا َمَرضرابعاً:  ِقَياِم  َعِن ال ُزَهايُْعجِ  اا ِإَذا َكاَنِت الزَّ
ِع في  َن الُوُقوى نَْفِسِه مِ ى َعلَ شَ ُج َيخْ وْ ِبَواِجِبَها َكَزْوَجٍة، َوَكاَن الزَّ 

َج ِبَثاِنَيٍة َمَع َشرْ  َراِم،الحَ   ا.ْيَنُهمَ ِط الَعْدِل بَ َوَجَب َعَلْيِه أَْن َيَتَزوَّ
ْوَجُة َناِشزخامساً:  ِبَل   ْوجِ َش َمَع الزَّ ، َوَتْرُفُض الَعيْ اا ِإَذا َكاَنِت الزَّ

ْوُج َيْخشَ  ٍر، َوَكاَن الزَّ ُب  اِم، َفَيجِ ِع في الَحرَ  ِمَن الُوُقوِسهِ فْ نَ َعَلى  ىُمَبِرِّ
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َواُج ِبَثاِنَيٍة َمَع َشْرِط الَعْدِل بَ   ْيَنُهَما.َعَلْيِه الزَّ
 لك:ء على ذناوب

َواُج ِبَزْوَجٍة َثاِنَيٍة أَْمٌر ُمَباٌح َشْرع   اا ُكوُن َواِجب ، َوَقْد يَ َس ُسنَّةا َليْ ، وَ اا َفالزَّ
ْوِج ف  َبْيَنُهَما.ِط الَعْدِل َرْت، َوِبَشرْ ِت َكَما ُذكِ ااَل الحَ َبْعِض  يَعَلى الزَّ

ُجِل الذي يُِريُد الِ  َوا ْقَداَم َعَلىَوَلِكْن َعَلى الرَّ ِج الثَّاِني أَْن  الزَّ
  نَّ أَ  َك لِ ى، ذَ ولَ اْلُ  نَ مِ  هِ دِ اَل وْ أَ  َل بَ قْ تَ ْس مُ وَ  هُ لَ بَ قْ تَ ْس مُ اا وَ دِيِّ جَ  هُ الَ حَ  َس رُ دْ يَ 

 لِ جُ الرَّ  اجِ وَ زَ  دُ رَّ جَ مُ ، فَ ِس مْ اَْل  اءِ َس نِ كَ  ْت َس يْ لَ  مِ وْ يَ ل ا  اءُ َس نِ ، وَ رَ يَّ غَ تَ  دْ قَ  نَ مَ الزَّ 
  لِ هْ جَ لِ  َك لِ ذَ وَ ا، مَ هُ نَ يْ بَ  َل دَ عَ  وْ لَ ى وَ تَّ ى حَ ولَ اْلُ بِ  ةِ قَ َل العَ  ةَ ايَ هَ ي نِ نِ عْ يَ  ةٍ يَ انِ ثَ بِ 
 ُل كِ ا شَ المَ  أُ دَ بْ ا تَ ذَ لِ وَ  ، اجِ وَ ا الزَّ ذَ هَ ا لِ هَ لِ مُّ حَ تَ  مِ دَ عَ ، وَ دِ دُّ عَ التَّ  هِ قْ فِ بِ  مَ وْ اليَ  اءِ َس الِنِّ 
،  َل اكِ شَ مَ وَ  اٍق رَ فِ و بِ ، أَ ِق َل الطَّ بِ  امَّ إِ  ،نِ يْ نَ اثْ  نِ مِ  دٍ احِ وَ  بِ الَّ ي إِ هِ تَ نْ  تَ اَل وَ 
  يهِ ى فِ َض قَ  اجٍ تَ نِ بِ  ى حَّ َض  دْ قَ  ُل جُ الرَّ  ونُ كُ يَ ، وَ دُ اَل وْ اْلَ  مُ هُ  ةُ يَّ حِ الضَّ  ونُ كُ تَ وَ 
 تعالى أعلم. واّلٰل  . هذا،دُ اَل وْ اْلَ  مُ هُ ، وَ هِ تِ أَ شْ نَ وَ  هِ ِوِّ مُ نُ لِ  ةا يلَ وِ طَ  ةا رَ تْ فَ 

 الزواج المدني  ـ9

 و حكمه؟ي؟ وما هاج املدنو الزو: ما ه9سؤال

َواُج َلُه أَْرَكانُُه َوُشُروطُُه، َفِإَذا تَ الجواب:  ِه ـ في َوفََّرْت ِفيالزَّ
 .َواٌج َباِطٌل الَّ َفُهَو زَ إِ وَ  ٌح، َصِحيجٌ ا  َزوَ َواِج الَمَدِنِيِّ ـ َفُهوَ الزَّ 

وْ ِه اليَجاُب َوالَقُبوُل َبْيَن َوِلِيِّ الَفتَ أَْرَكانِ  َوأََهمُّ  ْن اَل  ِج، َوأَ اِة َوالزَّ
ْوَجِة َوَش ِد َوِلِيِّ الِبَوْقٍت، َوأَْن َيُكوَن الَعْقُد ِبُوُجو اا َيُكوَن ُمَؤقَّت اِهَدْيِن،  زَّ

«  »اَل  َسلََّم:َوَصْحِبِه وَ  َوَعَلى آِلهِ  هِ َليْ عَ  ّلٰلُ ا ْوِلِه َصلَّىِلقَ   ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍِّ
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  ُموَسى  أَِبي  داود َعنْ رواه الترمذي وأبو  
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َعْنُه، أَنَّ  اّلٰلُ  َصْيٍن َرِضَي وفي ِرَواَيِة الطََّبَراِنِيِّ َعْن ِعْمَراَن ْبِن حُ 
: »اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍِّ  لََّم َقاَل َصْحِبِه َوَس َوَعَلى آِلِه وَ  هِ يْ َعلَ  اّلٰلُ  النَِّبيَّ َصلَّى 

 «. َوَشاِهَدْي َعْدلٍ 
  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَيَُّما اْمَرأَةٍ  اّلٰلُ  ىَقْوِلِه َصلَّ لِ وَ 

َها َفِنَكاُحَها َباِطٌل ْيِر ِإْذِن َنَكَحْت ِبغَ  اُحَها  َباِطٌل، َفِنكَ ا اُحهَ َفِنكَ  ،َوِليِِّ
 َعْنَها.اّلٰلُ  رمذي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي « رواه التَباِطٌل 

َواِج الَمَدِنِيِّ ُهَو ِمَن ال ودُ َن الَمْقُص َفِإَذا َكا َتْوِثيُق َعْقِد  َعَدم زَّ
َواِج في الَمحْ  ، باا اجِ وَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  َمْطُلوٌب  ِثيُق التَّوِعيَِّة، فَ رْ شَّ ـ َكَمِة الالزَّ

ْوجَ  اا َوَمْنع وِق،للُحقُ  اا ِحْفظ َوَذِلَك  ْوِج أَو الزَّ ، َوِمْن  ِة ِبالَمْهرِ ِلَتَلُعِب الزَّ
 ِد. َتْثِبيِت َنَسِب اْلَْواَل أَْجلِ 

ا ِإَذا َكانَ  َواُفُق َرُجٍل َمَع اْمَرأٍَة   تَ ُهوَ  َمَدِنِيِّ َواِج ال الَمْقُصوُد ِبالزَّ أَمَّ
َوابِط الشَّ لإلى ا ُجوعِ رُّ لُدوَن ا ْحِريِم، َحْيُث  التَّ تَّْحِليِل وَ ْرِعيَِّة في ال ضَّ

َراِء، َفُهَو َزَواٌج اَل َعَلَقَة َلُه    ِمْن ُعُقودِ َكأَِيِّ َعْقدٍ  َيُكوُن الَعْقدُ  الَبْيِع َوالِشِّ
 َعِن اِلْسَلِم.  لا اِن، َفْض  اْلَْديَ ِبِديٍن ِمنَ 

 وبناء على ذلك:
َواوُد ْقُص لمَ  اَكانَ  اَفِإذَ  َواِج   َعَدمُ َو ِج الَمَدِنِيِّ هُ ِبالزَّ َتْوِثيُق َعْقِد الزَّ

ْرعِ ـ َمِة الفي الَمْحكَ  ْت ِفيِه أَْرَكاُن َوُشُروُط الِنَِّكاِح، َفُهَو  َوفَّرَ ، الذي تَ يَّةِ شَّ
 . اا اا َنْدبوبلُ َمطْ ثيُق وْ تَّ ِإْن كاَن الوَ   ،َصِحيحٌ 

ا ِإَذا َكاَن غَ  تعالى  واّلٰل  وٌد. هذا،َمْردُ ُفوٌض وَ َو َمرْ َك َفهُ َر َذلِ يْ َوأَمَّ
 أعلم.
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 لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعاّلٰلُ  َصلَّىّلٰلِ ا مهر بنات َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ـ10

 َوعلى َعَلْيِه اهلُل َصلَّى هلِلا : كم يقدر مهر بنات َسيِِِّدَنا َرُسوِل10سؤال

 يوم؟َم اللَّآِلِه َوَصْحِبِه َوَس

َعْنُه  اّلٰلُ  َرِضَي  اْلَخطَّاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  ماجه َعنْ روى ابن الجواب: 
ْنَيا، أَْو   ا َصَداَق اَل تَُغالُو :َقاَل  َساِء، َفِإنََّها َلْو َكاَنْت َمْكُرَمةا ِفي الدُّ النِِّ
ٌد ْم وَ أَْواَلكُ ، َكاَن ّللِٰ اِعْنَد  ىا َتْقوَ  ُكْم ِبَها ُمَحمَّ ى  َعَلْيِه َوَعلَ  اّلٰلُ  لَّىَص أََحقَّ

 اْمَرأٌَة ِمْن  أُْصِدَقِت اِئِه، َواَل ، َما أَْصَدَق اْمَرأَةا ِمْن ِنَس َوَسلَّمَ  هِ آِلِه َوَصْحبِ 
 .َبَناِتِه أَْكَثَر ِمَن اْثَنَتْي َعْشَرَة أُوِقيَّةا 

ِة. فِ َن المِ  اا م هَ َبَعِماِئٍة َوَثَماِنيَن ِدرْ ِوي أَرْ تَُسا أُوِقيَّةا   َواْثَنَتا َعَشرَ   ضَّ
 ك:على ذلوبناء 
ِلِه َوَصْحِبِه   َوعلى آَعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِيِِّدَنا َرُسولِ َبَناِت َس َفَمْهُر 

 ُجْمُهوِر  يَُّة ِعْندَ ، َواْلُوقِ اْثَنَتْي َعْشَرَة أُوِقيَّةا َوَسلََّم َما َكاَن َيِزيُد َعَلى 
رْ ، وَ اا ملُفَقَهاِء أَْرَبُعوَن ِدْرهَ ا  .اا بَوْنِصٍف َتْقِري َثَلَثِة غراماتبِ  رُ َهُم يَُقدَّ الِدِّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ا َرُسولِ اِت َسِيِِّدَن َفَيُكوُن َمْهُر َبنَ 
 تعالى أعلم. ّلٰل  وا   ِة. هذا، َن الِفضَّ غ / مِ   1680َوَصْحِبِه َوَسلََّم َما يَُعاِدُل / 

 جات؟لزوالماذا تعدد ـ 11

  تعدد الزوجات؟ما هي احلكمة يف :11سؤال

ڈڈڎڎڌڌ﴿تعالى: اّلٰلُ  َيُقولُ أوالً: اب: الجو

ڱڳڳڳڳگگگگککککڑڑژژ

ِإَباَحِة  . َهِذِه اآلَيُة َصِريَحٌة في [3 :ءا سن لا] ﴾ڻڻںںڱڱڱ
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ِل َبْيَن  دْ ِب العَ  ُوُجواَل َيِزيَد َعَلى اْلَْرَبِع، َمعَ ِط أَْن ، ِبَشرْ دِ َعدُّ التَّ 
ْوَجاِت، َوالَمقْ   ْنَفاِق.ِدَرِة َعَلى الِ الزَّ

ا الِحكْ أَ ثانياً:  َها:َمُة في إِ مَّ ْوَجاِت َفَكِثيَرةٌ، أََهمُّ ِد الزَّ  َباَحِة َتَعدُّ
ِة الُمَحمَّ ـ َتْكِثيُر َنْسِل اْلُ 1 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ   َصلَّى، َيُقولُ ةِ ِديَّ مَّ

ُجوا اْلَوُدوَد الْ َم: »َتزَ لَّ ِه َوَس َصْحبِ وَ  رواه  اْْلَُمَم« ُمَكاِثٌر ِبُكُم  َولُوَد، َفِإنِِّيوَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ   َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َرِضَي  الحاكم

كَّ َوَمْعُلوٌم أَنَّ ِزَياَدَة عَ  ِة، َوِزَياَدِة   ْقِوَيةِ ٌب في تَ بَ اِن َس َدِد السُّ اْلُمَّ
 َلِة.الَعامِ  اْلَْيِدي
ِخَلِل   ِة، ِْلَنَُّه ِمنْ ُعنُوَس ةا ِمَن ال، َوَخْشيَ ِبالِنَِّساءِ ـ َرْحَمةا 2

جَ ْحَصاِئيَّ الِ  اِل،  اِت َوالَواِقُع َيْشَهُد ِبَذِلَك، أَنَّ َعَدَد الِنَِّساِء أَْكَثُر ِمَن الِرِّ
 َمْن الِنَِّساءِ  نَ نَّ مِ ْعِني أَ َج اْمَرأَةا َواِحَدةا َفَهَذا َي َتَزوَّ   َرُجلٍ لَّ نَّ كُ َفَلو أَ 

 ِع.الُمْجَتمَ   َها َوَعَلىِلَك َضَرٌر َعَليْ َزْوٍج، َوِفي ذَ  َسَتْبَقى ِبَل 
 وبناء على ذلك:

ُد الذي أََباَحهُ  َر ِمْن  دَ يٌع َص ْشرِ ـ نَُّه تَ تعالى ِفيِه ِحَكٌم، ِْلَ اّلٰلُ  َفالتََّعدُّ
اّلٰلِ   التَّْسِليُم ِلَقَضاءِ  َما ِإالَّ هُ َيَسعُ  ُة اَل َخِبيٍر، َوالُمْؤِمُن َوالُمْؤِمنَ َحِكيٍم 
ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ تعالى 

 . [36 :بازح ْلا ] ﴾ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ
ِد،  دُّ َة ِمَن التَّعَ َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل: الُمْنِصُف ُهَو الذي َيْعِرُف الِحْكمَ 

  َفاحَ  َذِلَك، َفُيِبيُح الِسِّ اَمى َعنْ عَ َفَيتَ  َوَجلَّ َعزَّ اّلٰلِ  َعَلى َشْرعِ الَحاِقُد  اأَمَّ 
مُ  َد، َوالَكِثيُر ِمَن الِنَِّساِء َمِن اْنَخَدْعَن ِبَذِلَك، َفَكاَنِت الَمْرأَُة  التََّعدُّ  َويَُحِرِّ
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ِحيََّة، َواَل َحْوَل  َة إِ ِهَي الضَّ واّلٰل   الَعِلِيِّ الَعِظيِم. هذا، ِباّللِٰ  الَّ َواَل ُقوَّ
 م.الى أعلتع

 ن وليبدو لنكاحعقد ا ـ12

أة أن تزوج جيوز للمرالداعيات أنه بعض  : لقد مسعنا عن12سؤال

 نفسها بغري إذن وليها، فهل هذا صحيح؟

روى الترمذي والحاكم وأبو داود َعْن َعاِئَشَة  أوالً: الجواب: 
آِلِه   ىَوَعلَ َلْيِه عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ْعُت َرُسوَل َسمِ  اَلْت: قَ  َعْنَهااّلٰلُ  َرِضَي 
َها، َفِنَكاُحَها  أٍَة نُكِ يَُّما اْمرَ »أَ  :ْحِبِه َوَسلََّم َيُقولُ َوَص  َحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليِِّ

َما َها بِ رُ ا، َفَلَها َمهْ َباِطٌل، َفِنَكاُحَها َباِطٌل، َفِنَكاُحَها َباِطٌل، َفِإْن أََصاَبهَ 
لْ َصاَبَها، أَ   َوِليَّ َلُه«. َمْن اَل    َوِليُّ َطاُن َوِإْن َتَشاَجُروا َفالسُّ

  َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ   َي َشَة َرِض مد َعْن َعائِ ام أحوروى الم
،  َوِليٍِّ بِ  ِنَكاَح ِإالَّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 
ْلَطانُ َوا  َلُه«.  َوِليُّ َمْن اَل َوِليَّ لسُّ

  َل َرُسولُ اَل: َقاَعْنُه قَ  اّلٰلُ   َرِضَي  أَِبي ُهَرْيَرةَ ه َعنْ بن ماجوروى ا
ُج الَمْرأَُة الَمْرأَةَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ،  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل تَُزوِِّ

اِنَيَة ِهَي أَُة الَمرْ   جُ َواَل تَُزوِِّ   َها«. ُج َنْفَس تَُزوِِّ  الَِّتي َنْفَسَها، َفِإنَّ الزَّ
  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ ّلٰلُ ا َرِضَي  ي ُهَرْيَرةَ  أَبِ وروى الدارقطني َعنْ 

 ،ْرأَةَ لمَ ُح الَمْرأَُة ا»اَل تُْنكِ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 
«. قَ ِكُح َنْفَس ي تُنْ  الَّتِ ِإنَّ  ،َواَل تُْنِكُح الَمْرأَُة َنْفَسَها   اْبُن  اَل َها ِهَي اْلَبِغيُّ

اِنَيُة«.يَن: َوُربَّ ِسيرِ   َما َقاَل أَبُو ُهَرْيَرَة: »ِهَي الزَّ
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اِفِعيَِّة َوالثانياً:  ِة  اِبلَ َحنَ َماِلِكيَِّة َوالَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الشَّ
َواِج اَل َيِصحُّ  إلى  ْوجَ َوِلِيِّ  ِبُدونِ أَنَّ َعْقَد الزَّ ڈ﴿ ِة، ِلَقْوِلِه تعالى:  الزَّ

 . [232 :ةرقبلا ] ﴾ڑڑژژ
اِفِعيُّ َرِحَمهُ  تعالى: ِهَي أَْصَرُح آَيٍة في  اّلٰلُ  َوَيُقوُل اِلَماُم الشَّ

. اْعتِ   َباِر الَوِلِيِّ
َة  َعاِقلَ َة الوا ِبأَنَّ الَمْرأََة الُحرَّ َوَقالُ ِفيَِّة، ُء الَحنَ َخاَلَف في َذِلَك ُفَقَهاوَ 

َجْت َنْفَسَها ِمْن َغْيٍر  بِ  اُج َنْفَسهَ َغَة تَُزِوِّ لِ الَبا َغْيِر ِإْذِن َوِلِيَِّها، َوَلِكْن ِإَذا َزوَّ
َك لِ ذَ ِلَك، وَ َلى ذَ ْن َيْعَتِرُضوا عَ َفَلُهْم أَ  ،لِ ثْ المِ  رِ هْ مَ  نْ مِ  لَّ قَ أَ بِ  وْ ، أَ ُكْفءٍ 

قُّ ِبَنْفِسَها  حَ أَ لثَّيُِِّب َوَسلََّم: »ا َصْحِبهِ ِلِه وَ َعَلى آَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ِلَقْوِلِه َصلَّى
َها، َواْلِبْكُر تُْسَتْأَمُر، َوِإْذنَُها ُسُكوتَُها« رواه المام مسلم َعِن اْبِن   ِمْن َوِليِِّ

 َعْنُهَما.   اّلٰلُ  َعبَّاٍس َرِضَي 
 ى ذلك:بناء علو
جَ   أَنْ َمْرأَةِ ْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء اَل َيُجوُز للعِ فَ    نِ َغْيِر ِإذْ َنْفَسَها بِ  تَُزِوِّ

 للَحَنِفيَِّة. اا َوِلِيَِّها، َوِبُدوِن َتَوِلِّيِه َعْقَد ِنَكاِحَها، ِخَلف
ةا َوأََنا أَْنَصُح باْلِتَزاِم َقْوِل ُجْمُهوِر الُفقَ    ةِ  اآلِونَ في َهِذهِ َهاِء، َوَخاصَّ

َجاِل للِنَِّس   لم. أع   الى تع واّلٰل    َواِج. هذا، َلِة الزَّ َمْسَأ   اِء في َحْيُث َكثَُر ِخَداُع الِرِّ
 َعْنَهااّلٰلُ  زواج السيدة عائشة َرِضَي  ـ13

َعَلْيِه  اهلُل َصلَّى اهلِل : هناك من يطعن يف زواج َسيِِِّدَنا َرُسوِل13سؤال

َعْنَها،  اهلُل شة َرِضَية عائن السيدَوَسلََّم م ِه َوَصْحِبِهَوعلى آِل

 السن؟صغرية  كيف تزوجها وهي

َبْل ِهَي   ، َعَلى َمَساِمِعَناَجِديَدةا  َلْيَسْت  َمْسأََلةُ ِذِه ال هَ اب: الجو
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ِة أَْن َيَنالُوا مِ  ،َقِديَمةٌ  ْن  َحْيُث َحاَوَل الُمْسَتْشِرُقوَن َوأَْعَداُء َهِذِه اْلُمَّ
،  لَّمَ َس وَ  ِبهِ  َوَصحْ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  ِة َسِيِِّدَناَشْخِصيَّ 

 إلى َذِلَك. َفَلْم َيِجُدوا َسِبيلا  ،ااَلِتهِ ا في َكمَ َيْطَعنُو َوأَنْ 
ِغيَرِة التي َلْم َتِحْض   َوأَْيَن َتْكُمُن الَغَراَبُة في ِنَكاِح الَمْرأَِة الصَّ

ٴۇۈۈ﴿لُُه في ُسوَرِة الطََّلِق: َل لَّ جَ َنا جَ ْم َيُقْل َمْواَل َبْعُد؟ أَلَ 

ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

  : ق لطلا] ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
دَ [4 َة أَ تعاّلٰلُ  ؟ َفَقْد َحدَّ :ْصَناٍف ثَ الى ِعدَّ  َلَثٍة ِمَن الِنَِّساِء َوُهنَّ

 َحْيِض. . َيِئَسْت ِمَن ال ﴾ۋٴۇۈۈ﴿ ـ الَمْرأَُة الَكِبيَرُة: 1
ِغيَرُة ـ الَمْرأَُة ا2  .﴾ىېې﴿ :  َبْعدُ التي لَْم َتِحْض لصَّ
 .﴾وئوئەئەئائائ﴿ ـ الَمْرأَُة الَحاِمُل:  3

ِغيَرِة التي َلْم َتِحْض َبْعَد َطَلِقَها   َفاّلٰلُ  َة الَمْرأَِة الصَّ َد ِعدَّ تعالى َحدَّ
َواِج؟ َوَهْل   َبْعدَ ِإالَّ َلُق َوَهْل َيُكوُن الطَّ  ،َثِة أَْشُهرٍ َها ِبَثَل ِمْن َزْوجِ  الزَّ
ةُ الَتُكوُن  ُخوِل؟ َفأَْيَن َتْكُمنُ  َبْعدَ  ِإالَّ  ِعدَّ   ،تعالى يُِحلُّ اّلٰلُ   الُمْشِكَلُة؟الدُّ

 ِلَماَذا َهَذا الَعَبُث؟  ،َوالَبْعُض يَُحاِوُل أَْن َيْنِفَي 
ژژڈڈڎڎڌڌ﴿ا َجلَّ َشْأنُُه: ْل َمْواَلنَ أََلْم َيقُ 

ڱڱڳڳڳڳگگگگککککڑڑ

 .[3 :ءا سنلا] ﴾ڻڻںںڱڱ
ِيَِّدُة َعاِئَشُة َرِضَي ِت الَ قَ  َدَما  َعْنَها في َتْفِسيِر َهِذِه اآلَيِة ِعنْ  اّلٰلُ   السَّ
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َبْيِر َفَقاَلْت: ِهَي الَيِتيَمُة ِفي حِ ا اْبُن أُ َسأََلهَ  َها، ْخِتَها ُعْرَوُة ْبُن الزُّ ْجِر َوِليِِّ
، ِبأَْدَنى ِمْن ُسنَِّة ِنَساِئَها اهَ جَ وَّ َيَتزَ  اِلَها َوَماِلَها، َويُِريُد أَنْ ِفي َجمَ  َيْرَغُب فَ 

، ِإالَّ  َداِق، َوأُِمُروا   ِفي ِإكْ ِسطُوا َلُهنَّ أَْن يُقْ  َفنُُهوا َعْن ِنَكاِحِهنَّ َماِل الصَّ
َساِء.  ِبِنَكاِح َمْن ِسَواُهنَّ ِمَن النِِّ

ِه َوَعَلى  يْ لَ عَ  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  ْفَتى النَّاُس َرُسوَل اْستَ  ُة: ثُمَّ َقاَلْت َعاِئشَ 
:اّلٰلُ  َم َبْعُد، َفأَْنَزَل آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  ڭڭڭۓ﴿  َعزَّ َوَجلَّ

ِفي َهِذِه اآلَيِة أَنَّ  اّلٰلُ  . َقاَلْت: َفَبيَّنَ [127 :ءا سنلا] ﴾ ۆۇۇڭ
َها ِحُقولْ َلْم يُ ُبوا ِفي ِنَكاِحَها، وَ َوَماٍل َرغِ  َمالٍ  َذاَت جَ الَيِتيَمَة ِإَذا َكاَنْت 

دَ بِ   َعْنَها ِفي ِقلَِّة الَماِل َمْرُغوَبةا َذا َكاَنْت اِق، َفإِ ُسنَِّتَها ِبِإْكَماِل الصَّ
َساِء.  َوالَجَماِل َتَرُكوَها َوالَتَمُسوا َغْيَرَها ِمَن النِِّ

 اِكُحوهَ َلْيَس َلُهْم أَْن َينْ  َعْنَها، فَ َغُبونَ يَن َيرْ َقاَل: َفَكَما َيْتُرُكوَنَها حِ 
َداِق َويُْعطُوَها  ِمَن الصَّ ا اْلَْوَفى طُوا َلهَ ُبوا ِفيَها، ِإالَّ أَْن يُْقِس َرغِ  ِإَذا

َها. رواه المام البخاري.  َحقَّ
َم   يُتْ ُقوُل: »اَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يَ اّلٰلُ  َوالنَِّبيُّ َصلَّى

 اّلٰلُ فَ ْنُه. عَ اّلٰلُ  أَِبي َطاِلٍب َرِضَي ْبِن  ِيِّ لِ عَ د َعْن ْحِتَلٍم« رواه أبو داوَبْعَد ا
 َكاَح الَيِتيَمِة التي َلْم َتْحَتِلْم َبْعُد.أََباَح نِ  تعالى

ُض  عْ بَ ُع َواليَُشِرِّ اّلٰلُ  َفأَْيَن الَغَراَبُة في ِنَكاِح َمْن َلْم َتْحَتِلْم َبْعُد؟ 
 َهَذا أَْمٌر َغِريٌب. ْسَتْغِرُب!يَ 

ِغيَرِة التي َلْم َتِحْض بَ َن الُج مِ اوَ َوالزَّ    اا َرفَوُمَتَعا اا  َمْشُهورْعُد َكانَ صَّ
ِليُل َعَلى َذِلَك َما َشَرَعهُ  ،َعَلْيهِ  ِة الُمَطلََّقِة  اّلٰلُ  َوالدَّ تعالى في ِعدَّ
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َحابَ َقْد َفَعَل وَ  ،الُبُلوغِ الَمْدُخوِل ِبَها َقْبَل ِسِنِّ  اِم  رَ ِة الكِ َذِلَك َبْعُض الصَّ
َواجُ  َفَلْم َيُكنِ ِكيٍر، َعْنُهْم ِمْن َغْيِر نَ اّلٰلُ  َي َرِض  ِغيَرِة ِمْن  الزَّ  ِمَن الصَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُخُصوِصيَّاِت َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
َواُج الُمَبِكِّ  ،يٌع َعامٌّ ْشرِ ُهَو تَ ْل بَ  ،َوَسلَّمَ   ،اِلْنَساِنيَّةِ ْطَرِة ٌق للفِ افِ ُر ُموَ َفالزَّ
 تعالى. اّلٰلُ  هُ َما َشَرعَ  َكَذِلَك لَ  َيُكنْ َوَلْو َلمْ 

َواَج الُمَبِكَِّر ِْلَنَُّه اْكَتَفى ِباالْنِحَراِف   َلِكنَّ الَغْرَب َيْرُفُض الزَّ
ُلوكِ  وَ  أََشدَّ اِلْنَكاِر في ُر َعَلْيَناْنكِ َويُ  ،ِيِّ الُخُلِقِيِّ َوالسُّ   ، ِكِّرِ  الُمبَ جِ االزَّ
رَ تُِكَبْت اَل َذا ارْ َوَلِكنَُّه اَل يُْنِكُر إِ  تعالى في ُمْجَتَمَعاِتَنا الَفاِحَشُة   اّلٰلُ  َقدَّ
ِذيَلُة.  َواْنَتَشَرِت الرَّ

 وبناء على ذلك:
  هِ َلى آلِ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  ىِبيَّ َصلَّ النَّ ِبأَنَّ  َفَقْد َثَبَت َعْن َطِريِق التََّواتُرِ 

ِيِّ ِه َوَس َوَصْحبِ  َعْنَها َوِهَي ِبْنُت  اّلٰلُ  اِئَشَة َرِضَي َدِة عَ لََّم َعْقَد َعَلى السَّ
َوَهَذا   ،َعْنَها َوِهَي ِبْنُت ِتْسِع َسَنَواٍت اّلٰلُ  َوَبَنى ِبَها َرِضَي  ، ِسِتِّ َسَنَواٍت 
َرهُ ُهَو الذي   َقاُت.َلَماُء الِثِّ العُ   َقرَّ

ا َما عُ    اّلٰلُ   َصلَّىلنَِّبيَّ اِء الِثَِّقاِت ِمْن أَنَّ االُعَلمَ َبْعِض  لى ِزَي إَوأَمَّ
ِيَِّدِة َعاِئَشَة َرِضَي َعَليْ  َج ِمَن السَّ َعْنَها  اّلٰلُ  ِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َتَزوَّ

  َجَوادٍ  لِِّ : ِلكُ لَعْزُو َفِإِنِّي أَُقولُ ِإْن َصحَّ افَ  ،ِعْشِرينَ َوِهَي في الَخاِمَسِة َوال
َكَما َقاَل َسِيُِّدَنا   ،ِمْن َقْوِلِه َويُْتَركُ  َويُْؤَخذُ  ، َعَلْيهِ َويَُردُّ َوُكلٌّ ِمنَّا َيُردُّ  ،ٌة َكْبوَ 

 تعالى.اّلٰلُ  َماِلٌك َرِحَمهُ 
َواُج الُمَبِكُِّر أَْمٌر َعَرَفْتُه ا پ﴿ ِلَذا أَُقوُل: ِن َنِكيٍر، ُدو لَعَرُب بِ َوالزَّ
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  واّللٰ  هذا، .[5 :ف هكلا] ﴾ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ
 تعالى أعلم.

 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰل  اذا تسع زوجات لرسولمل ـ14

ِبِه َوَصْحى آِلِه َعَلْيِه َوعل اهلُل لَّىَص اهلِل : ملاذا تزوج َسيُِِّدَنا َرُسوُل14سؤال

 أربع؟ ج بأكثر منالزواملسلمني ارم على َوَسلَّمَ تسعًا من النساء، وح

ٻٻٻٱ﴿ تعالى َيُقوُل: اّلٰلُ   َشِديٍد:َصارٍ ْختِ ِباالجواب 

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻ

 هذا أوالً.. [36 :باز حْلا] ﴾ٹٹٹٹٿ
َواُج ِبأَْكَثَر ِمنْ ثانياً:  اَل  َواَل َقْيٌد، وَ َلُه َضاِبٌط،  َلْيَس َواِحَدةٍ  َكاَن الزَّ

َج ُجِل أَ ٌط، َفللرَّ رْ َش    َما َشاَء.اءِ َس ِمَن الِنِّ ْن َيَتَزوَّ
َواَج ِبأَْكَثَر ِمْن  ا َجاَء اِلْسَلُم أَْبَطَل الزَّ وى الحاكم  أَْرَبَعٍة، رَفَلمَّ

ْنُه َقاَل: أَْسَلَم َغْيَلُن ْبُن  عَ اّلٰلُ  ، َعْن أَِبيِه َرِضَي ّللِٰ اَعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ ُه رَ َفأَمَ ؛ َعْشُر ِنْسَوةٍ  َوَلُه الثََّقِفيُّ  َلَمةَ َس 

 .، َوَيْتُرَك َساِئَرُهنَّ اا  أَْرَبعَر ِمْنُهنَّ ْن َيَتَخيَّ أَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
ِتَها اْنِقَضاَج َبْعدَ وَّ زَ َتتَ  ِمْنُهنَّ َفِبِإْمَكاِنَها أَنْ  أٍَة طُِلَِّقْت َوأَيَُّما اْمرَ   .ِء ِعدَّ

  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ا َسِيُِّدَنا َرُسولُ مَّ أَ : ثالثاً 
ْوَجاِت اللَّ َقْد أُِبيَوَسلََّم فَ  ، َوَلْم  َح َلُه أَْن يُْبِقَي ِعْنَدُه ِمَن الزَّ َجُهنَّ ِتي َتَزوَّ

، َواَل أَنْ ِلِّ  يُطَ يُوِجْب َعَلْيِه أَنْ  ْزَواٍج، َواَل َيِزيَد ِمْن أَ  ِبِهنَّ  َيْسَتْبِدَل  َقُهنَّ
َل َواِحَدةا ِبأُْخَرى، قَ  ، َواَل يَُبِدِّ ڇچچچچ﴿اَل تعالى: َعَلْيِهنَّ

ڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ
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 .[52 :باز حْلا] ﴾گگکککک
 َوَعَلى آِلِه َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى َدهُ ِعنْ َوالِحْكَمُة في ِإْبَقاِء َجِميِع ِنَساِئِه 

َصْحِبِه َوَسلََّم َوَعَدُم َتْطِليِق َما َزاَد َعْن أَْرَبٍع، أَنَّ َزْوَجاِت َسِيِِّدَنا  وَ 
ٌة،  مَ لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ ْيِه َوعَعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ   َلُهنَّ َمَكاَنٌة َخاصَّ

ۆۇ﴿ تعالى:  ُمْؤِمِنيَن، َقاَل َهاُت الَفُهنَّ أُمَّ  ،َزٌة ِيِّ َوُحْرَمٌة ُمَتمَ 
ەئ﴿ . َوَقاَل تعالى: [6 : ب ازحْل ا] ﴾ ۋۋٴۇۈۈۆ
ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

 .[53 :باز حْل ا] ﴾جئیییی
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َفَلْو َطلََّق َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

َمْحُروَماٍت طُوَل َحَياِتِهنَّ ِمَن  َفَسَيْبَقْيَن  ْرَبِع،اَد َعَلى اْلَ  َما زَ لَّمَ َوَس 
َواِج ِبَغْيِرِه َصلَّى ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َعَلى ِخَلِف  ِه َوَعلَ َعَليْ اّلٰلُ  الزَّ
ٍب َلْم  لى َذنْ  عنَّ ِلِميَن، َوَهَذا يُْعَتَبُر ُعُقوَبةا َلهُ ُمْس َغْيِرِهنَّ ِمْن ِنَساِء ال

.ِه أَْيدِ َتْجنِ   يِهنَّ
ْرَنا أَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل َوَلو تَ    ِه َوعلى آِلهِ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َصوَّ

ِليِق الَباِقي،  طْ ِه َوَسلََّم أُِمَر ِباْخِتَياِر أَْرَبٍع ِمْن ِنَساِئِه الِتِّْسِع، َوتَ َوَصْحبِ 
، َوُحِرَمِت  يَن َشَرٌف َلهُ لُمْؤِمنِ ِْلُُموَمِة ا ْنُهنَّ  مِ عِ َلَكاَن اْخِتَياُر اْلَْربَ  نَّ

َرَف، وفي َهَذا   .ظُْلٌم لَُهنَّ الُخْمُس اْلُْخَرَياُت َهَذا الشَّ
 لى ذلك:وبناء ع

َصْحِبِه َوَسلََّم َلْم   وَ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
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 في َذِلَك ظُْلٌم  َساِئِه، ِْلَنَّ  ِمْن نِ َعَلى أَْرَبعٍ  ا َزادَ  مَ ِق يُْؤَمْر ِبَتْطِلي
جُ ِمِنيَن أَْن للُمَطلََّقاِت، ِْلَنَُّه َيْحُرُم َعَلى الُمؤْ    وا ِمْن َزْوَجاِتِه َصلَّى َيَتَزوَّ

 لََّم.َس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ 
.  ﴾ڇڇچچچچ﴿ ُه:لَ تعالى اّلٰلُ  َوِبالُمَقاِبِل َقاَل 

َسلََّم  َصْحِبِه وَ َلى آِلِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  ِنَساِئِه َصلَّى َجِميعُ  ِبَمْعَنى: َلْو َماَت 
.  اَل َيِحلُّ َلُه الِنَِّساُء ِمْن َبْعِدِهنَّ

ا َغْيُرُه َصلَّى   أَنْ  هِ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفِبِإْمَكانِ  َلى َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  أَمَّ
َج ِمَن الِنَِّساِء َما َشاَء ِإَذا َيَتزَ  ِزيَد  ِط أَْن اَل يَ َماَتْت َزْوَجاتُُه اْلَْرَبُع، ِبَشرْ وَّ
َج  َعلَ  ى أَْرَبٍع في َوْقٍت َواِحٍد، َكَما أَنَُّه ِبِإْمَكاِنِه ِإَذا َطلََّقُهنَّ أَْن َيَتَزوَّ
.ْيرِ ِبغَ   ِهنَّ

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِدَنا َرُسولِ ى َسِيِّ لَ عَ  عٌ ي َفَهْل َهَذ اْلَْمُر ِفيِه َتْوِس 
ِة، أَِم الَعْكُس؟ هذا،ٌق َعَلى اَم َوَتْضِييَوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  واّلٰل   ْلُمَّ

 تعالى أعلم.
 

** ** ** 
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 رضعت من عمتها ـ1

عات رض فلة عمرها سنتني وشهر تقريبًا، أرضعتها عمتهاط: 1سؤال

 فهل أصبحت بنتًا هلا من الرضاع؟ة، كثري

ةِ  الجواب: َض  اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َتْحِديِد ُمدَّ ِثِِّر في اِع الُمؤَ الرَّ
 .َتْحِريِم الِنَِّكاِح َوثُُبوِت الَمْحَرِميَِّة الُمِفيَدِة ِلَجَواِز النََّظِر َوالَخْلَوةِ 

اِفِعيَُّة َوالَحَناِبَلُة وَ  ٌد َوُهَو اْلََصحُّ   َف يُوسُ بُو أَ َفَقاَل الشَّ َوُمَحمَّ
َة الُمْفتَ  َضاى ِبِه ِعْنَد الَحَنِفيَِّة: ِإنَّ ُمدَّ ِر في التَّْحِريِم َحْواَلِن،  ِع الُمَؤِثِّ الرَّ

ُم َبْعَد َحْوَلْيِن؛ ِلَقْوِلِه تعالى:  ھھھھ﴿َفَل يَُحِرِّ

عالى  ت اّلٰلُ  . َوَقالُوا: َجَعَل [233 :ةر بقلا] ﴾ڭڭڭۓۓےے
َضاَعِة َشْيٌء؛  اَم الرَّ َلْيِن َتمَ الَكامِ  َحْوَلْينِ ال َضاَعِة، َوَلْيَس َوَراَء َتَماِم الرَّ

 .[14ان: مقل] ﴾ ڇڇڇ﴿َوِلَقْوِلِه تعالى: 
في َحْوَلْيِن أَو   ْحِريِم أَْن َيْرَتِضعَ َرُط في التَّ َوَقاَل الَماِلِكيَُّة يُْشتَ 

َضاَحِنيَفةَ  َل أَبُواِن، َوقَ َريْ َشهْ ِبِزَياَدِة َشْهٍر أَو  ُة الرَّ ِم َحْواَلِن  : ُمدَّ ِع الُمَحِرِّ
. [15ف: ا حقْلا ] ﴾ٺٺڀڀ﴿ َوْنْصٌف؛ ِلَقْوِلِه تعالى: 

ٍ ِمنْ  :َيْعِني ُة ُكلِّ  . اا ثُوَن َشْهرُهَما َثَل ُمدَّ
 وبناء على ذلك:

تِ  عَ وِر الُفَقَهاِء َرَضاُع اْبَنِتِك ِمنْ َفِعْنَد ُجْمهُ  ُم، ِخَلفحَ اَل يُ  َهامَّ   اا ِرِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِبي َحِنيَفَة. هذا،للَماِلِكيَِّة َوِْلَ 

 ثبوت حرمة الرضاع  ـ2

أخذت طفلة : امرأة متزوجة ما أجنبت من زوجها، ولكنها 2سؤال
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عتها ثالثة ألقمتها ثديها َفَدرَِّ هلا احلليب من صدرها، وأرضف

 اعة؟الرضا من هل أشهر، فهل يعترب زوجها أبًا

اَيِة: َحتَّى لَْو َنَزَل َلَها اللََّبُن  َجاَء في الِعَنايَِة َشْرِح الِهدَ اب: لجوا
ةا اَل َلَبَن اْلَفْحِل،   ْلـَمْرأَةِ ِبُدوِنِهَما َكَما َيْنِزُل ِلْلِبْكِر َكاَن َذِلَك َلَبَن ا َخاصَّ

 ِتْلَك اْلـَمْرأَُة َتْحَت َزْوِجَها.َوِإْن َكاَنْت 
اِفِعيَِّة: أَنَُّه َلْو َثاَر ِللْ  ا َقَهاءُ  فُ َذَكرَ وَ  ْوجُ لشَّ  َمْرأَِة َلَبٌن َقْبَل أَْن ُيِصيَبَها الزَّ

َصاَبِة َوَلْم َتْحَبْل: ثُُبوُت حُ  ْوِج. ْرَمِة الرَّ أَْو َبْعَد اْلِ َها ُدوَن الزَّ  َضاِع ِفي َحقِِّ
ِفيَما َبْعَد   اَل ، َوقَ َبةِ َصااْلِ َم اْلَقاِضي ُحَسْيٌن ِفيَما َقْبَل َوِبِه َجزَ 
َصاَبِة َوَقْبَل ا َها ُدوَنُه. اهـ.اْلِ  ْلَحْمِل: اْلـَمْذَهُب ثُُبوتَُها ِفي َحقِِّ

َعِة: َقاَل الَحَنِفيَُّة: َلَبُن  ِب اْلَْربَ َوَجاَء في ِكَتاِب الِفْقِه على الَمَذاهِ 
ُجِل الذ  ِضيعِ الرَّ َتُه للرَّ ْن َيْنِزَل ِلَزْوَجِتِه َبْعَد  أَ  ِفيهِ  َرطُ ْشتَ  يُ ي يُْثِبُت ِبِه أُبُوَّ

، ثمَّ َنَزَل َحْملِ  َج َرُجٌل ِباْمَرأٍَة َولَْم َتِلْد ِمْنُه َقطُّ   َها َوِواَلَدِتَها ِمْنُه، َفِإَذا َتَزوَّ
ِبيُّ ابْ َلَها َلبَ    مُ للَمْرأَِة ِبُخُصوِصَها، َفَيْحرُ  اا نٌن َفأَْرَضَعْت َصِبيَّاا َكاَن الصَّ
َج أُُصوَلَها َوُفُروَعَها َوَمحَ َيتَ أَْن   ْيهِ َعلَ  اِرَمَها، َواَل َفْرَق في َذِلَك َبْيَن أَْن  َزوَّ

َبْعَد أَْن َوِطَئَها، َوِإَذا  َزَل َلَها َيُكوَن اللََّبُن َقْد َنَزَل َلَها َوِهَي ِبْكٌر أَو نَ 
جُ ِن للَّبَ  اِلْد َلْم َيْكِف الَحْمُل في ثُُبوِت َحَمَلْت َوَلْم تَ  َبْل اَلبُدَّ ِمَن   ِل،للرَّ
 الِواَلَدِة. اهـ.

ُجِل ِبَشْرَطْيِن:   َوَقاَل الَماِلِكيَّة: َيْثُبُت اللََّبُن للرَّ
ُل: أَْن َيَطأَ َزْوَجَتُه.  اْلَوَّ

َها َوَلْم يُْنِزْل، َوَكاَن ِبَها  أَْن يُْنِزَل، َفَلو َعَقَد َعَلْيَها، أَو َوِطئَ الثَّاِني: 
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ٍر ِبَها َلَبٌن َوَلْم َيْدُخْل ِبَها  َيْثُبُت َلُه، َفِإَذا َعَقَد على ِبكْ اَل نَُّه َفإِ ٌن، َلبَ 
ُجلِ َوَرَضَع ِمْنَها ِطْفٌل َكاَن الِطِّْفُل اْبَن الُمْرِضَعِة ُدونَ   . اهـ.  الرَّ

 َوَكَذِلَك ِعْنَد الَحَناِبَلِة.
 ى ذلك:وبناء عل

ْوُج اَل يُْعَتَبُر أَ  َض َن الا مِ َلهَ  اا بَفالزَّ َمٌة َعَليْ رَّ ِه، ِْلَنََّها  اَعِة، َوَلِكنََّها ُمَحرَّ
ْوِج ِبَنِصِّ الِكَتاِب:  َمٌة على الزَّ ِبيَبُة ُمَحرَّ ڌڍ﴿ َرِبيَبُتُه، َوالرَّ

ڑژژڈڈڎڎڌ

گگگککککڑ

ڱڱڱڱڳڳڳڳگ

واّلٰل   َضاِع. هذا،رَّ ِمَن ال اهَ  أُمُّ هُ َفِهَي َرِبيَبُتُه، ِْلَنَّ َزْوَجتَ . [23 :ءا سنلا ] ﴾ں
 تعالى أعلم.

 

** ** ** 

 





 
 
 
 
 والعدة كتاب الطالق
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 قال لزوجته: يا أختي ـ1

 : هل جيوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أخيت، يا أمي؟1سؤال

ِحيِح الذي رواه المام َوَرَد الجواب:  لبخاري  ا في الَحِديِث الصَّ
اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  اَل: َسِمْعُت َرُسوَل  قَ َعْنهُ  ّلٰلُ ا ِضَي َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب رَ 

َما  يَّاِت، َوِإنَّ ـ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنََّما اْلَْعَماُل ِبالنِِّ 
ِ امْ    أَةٍ ى اْمرَ ِإَلى ُدْنَيا يُِصيُبَها، أَْو ِإلَ  هُ ِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُ ِلُكلِّ
 ْيِه«. ا، َفِهْجَرتُُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَل هَ َيْنِكحُ 

، أَنَّ َرُجلا  َقاَل اِلْمَرأَِتِه:  وروى أبو داود َعْن أَِبي َتِميَمَة اْلُهَجْيِميِِّ
 يَُّة. َيا أُخَ 

ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: علَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َفَقاَل رَ 
 ِلَك، َوَنَهى َعْنُه. ذَ . َفَكِرهَ «َي؟ ُتَك هِ »أُخْ 

جُ  ي، َيا أُْخِتي، يُْحَتَمُل أَْن َيُكوَن ِظَهارَفَقْوُل الرَّ ،  اا ِل ِلَزْوَجِتِه: َيا أُِمِّ
ِتِه.  ،اا ُكوَن ِظَهارَويُْحَتَمُل أَْن اَل يَ   َوَهَذا اْلَْمُر ُمْرَتِبٌط ِبِنيَّ

ا ِإَذا َقاَل ِتْلَك الَكِلَمةَ أَ  دِ ِل التَّوَ يبِ  على َس مَّ  َوالتََّلطُِّف َوالتَّْوِقيِر  دُّ
 ، َواَل َتْحُرُم َعَلْيِه َزْوَجُتُه.اا ْحَساِن، َفَل َيُكوُن ِظَهارَوالِ 

 وبناء على ذلك:
ي، َيا أُْخِتي، الَكَراَمَة َوالتَّْوِقيَقْوِلِه: َيا أُ َفِإْن َنَوى بِ  َة   رَ ِمِّ َوالَمَحبَّ

َهاِر؛ َواْلَْوَلى  َك َقَراِئُن َتُدلُّ على ِإَراَدِة الِظِّ ُهَنا ْم َيُكنْ ا لَ ، ِإذَ َفَلْيَس ِبِظَهارٍ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   َتْرُك َهِذِه اْلَْلَفاِظ. هذا،
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 زوجها مريض نفسياا  ـ2

 نفسيًا، يتهمين يف كثري من وجي رجل مريض مرضًا: ز2سؤال

 ق منه؟التصرف، فهل من حقي أن أطلب الطاليء سـصرفاتي، ويـت

تعالى َلُه  اّلٰلَ  أَلُ ِه ُمِصيَبٌة َوَقَعْت َعَلْيِك، َوأَْس َهذِ : أوالً اب: والج
ْن  تعالى أَ اّلٰلَ  الَعاِفَيَة، َوَلِك اْلَْجُر َوالثََّواُب على َصْبِرِك َعَلْيِه، َوأَْرُجو

 َواْحَتَسْبِت.  ْرِت بَ تُْؤَجِري على َهِذِه الُمِصيَبِة ِإْن َص 
ِْلَْمِر   اا ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َعَجبَوَعلَ َعَلْيِه  اّلٰلُ  ىَيُقوُل َصلَّ 

  ِإْن أََصاَبْتهُ  الُمْؤِمِن، ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك ِْلََحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن،
اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْير اُء، َصَبَر  نْ َلُه، َوإِ  اا َسرَّ «  َلهُ  اا ريْ خَ  َفَكانَ أََصاَبْتُه َضرَّ

 َعْنُه.   اّلٰلُ  لمام مسلم َعْن ُصَهْيٍب َرِضَي رواه ا
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َما يُِصيُب  اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى

، َواَل ُحْزٍن،ُمْسِلَم ِمْن َنَص ال ، َواَل  وَ  ٍب، َواَل َوَصٍب، َواَل َهمٍِّ اَل أََذىا
، َحتَّ  رَ ُكَها، إِ َة يَُشاكَ وْ ى الشَّ َغمٍِّ اُه« رواه المام  ِبَها ِمْن َخَطايَ اّلٰلُ  الَّ َكفَّ

 َعْنُه.اّلٰلُ  البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 ودِ جُ َب الطََّلَق ِمْن َزْوِجَها ِإالَّ ِعْنَد وُ ْرأَِة أَْن َتْطلُ اَل َيُجوُز للمَ ثانياً: 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ  لَّىْوِلِه َص َرٍة، ِلقَ ِعشْ ُسوِء َما َيْدُعو إلى َذِلَك، كَ 
اٌم  ِمْن َغْيِر َبْأٍس َفَحرَ  اا َصْحِبِه َوَسلََّم: »أَيَُّما اْمَرأٍَة َسأََلْت َزْوَجَها َطَلق وَ 

 . َعْنهُ اّلٰلُ   َباَن َرِضَي َثوْ ِئَحُة الَجنَِّة« رواه أبو داود والترمذي َعْن َعَلْيَها َرا
ْوَجِتِه، َوَيتَِّهُمَها،  َنْفِسيَّاا َويُِسيُء ِلزَ  اا َمَرض اا ضاَن َمِريُج ِإْن كَ وْ َوالزَّ 

َها أَْن َتْطُلَب الطََّلَق ِمْنُه.   َفِمْن َحِقِّ
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 وبناء على ذلك:
ِك أَنْ فَ  ْمُر َكَذِلَك،  اْلَ َتْطُلِبي الطََّلَق ِمْن َزْوِجِك ِإَذا َكاَن  ِمْن َحِقِّ
ِفِه َمَعِك،  في ُسوِء َتَص  اا َوَلْم َتُكوِني َسَبب االِتَِّهاِم،ْن َهَذا  مِ ِريَئةٌ َوأَْنِت بَ  رُّ

ْبُر أَْوَلى، َواْلَْجُر ِفيِه َعِظيٌم، َقاَل تعالى:  ۇئوئ﴿ َوَلِكِن الصَّ

. َوَقاَل تعالى:  [20 :قانرفلا ] ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
  . هذا،[19 :ءا سنلا] ﴾ وئوئەئەئائائىىې﴿

 الى أعلم.تعواّلٰل 
 اتهحجاب ابنعلى  ماْلطلق علق  ـ3

بت بعد سفور حجَّاهلداية، فتىل بتعا اهلل : أنا فتاة أكرمين3سؤال

فاضح، ولكن فوجئت من والدي بقوله لي: إذا مل تنزعي 

 ماذا أصنع؟، فاحلجاب فأمك طالقة مين

  ُمْسِلَمِة، ِلَقْوِلهِ ال الِحَجاُب َفْرٌض على الَمْرأَةِ أوالً: الجواب: 
ہۀۀڻڻڻڻںںڱ﴿تعالى: 

. [59: ب ازحْل ا] ﴾ڭڭۓۓےےھھھھہہہ
  ﴾ چچچچڃڃڃڃ﴿ ْوِلِه تعالى: َوِلقَ 

 .[33 :با زحْلا]
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل َطاَعَة  اّلٰلُ  َيُقوُل َصلَّىثانياً: 

َراَن ْبِن في الَكِبيِر َعْن ِعمْ  يُّ لطََّبَرانِ اِلِق« رواه اِة اْلخَ يَ ِص عْ ِلَمْخُلوٍق ِفي مَ 
 ْنُه.عَ اّلٰلُ  ُحَصْيٍن َرِضَي 

َم: »اَل َطاَعَة ِفي  َصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى
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 َعْنُه.   اّلٰلُ   َرِضَي َعِليٍِّ    نْ عَ َمْعِصَيٍة، ِإنََّما الطَّاَعُة ِفي الَمْعُروِف« رواه الشيخان  
َوَسلََّم: »ِصْنَفاِن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َيُقوُل َصلَّى: الثاً ث

ْم ِسَياٌط َكأَْذنَاِب اْلَبَقِر َيْضِربُوَن ِبَها  ا، َقْوٌم َمَعهُ ِمْن أَْهِل النَّاِر َلْم أََرُهمَ 
نَّ َكأَْسِنَمِة  وُسهُ ٌت، ُرؤُ يَلٌت َماِئَل اٌت ُممِ يَ رِ االنَّاَس، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت عَ 

نََّة، َواَل َيِجْدَن ِريَحَها، َوِإنَّ ِريَحَها  ْخِت الَماِئَلِة، اَل َيْدُخْلَن اْلجَ اْلبُ 
  ِة َكَذا َوَكَذا« رواه المام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ُد ِمْن َمِسيرَ َلُيوجَ 
 َعْنُه.اّلٰلُ 

 ى ذلك:عل اءوبن
  تعالى ِبِثَياِب اّلٰلُ  ْن أَْكَرَمِك ، َوَلُه الَحْمُد ِبأَ َداكِ ُد الذي هَ الَحمْ  لٰلهِ فَ 

 َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق في  َلِمي أَنَُّه اَل أَْهِل التَّْقَوى َبْعَد ِثَياِب أَْهِل النَّاِر، َواعْ 
لثََّباِت على  لى على اعات ِباّللِٰ َمْعِصَيِة الَخاِلِق َجلَّ َوَعَل، َواْسَتِعيِني 

، وَ  ِك إلى َعْقِد َزَواِجِه إِ ْمَكاِن أَِبيِك أَن يُ ِبإِ الَحِقِّ َذا َكاَن َهَذا  ْرِجَع أُمَّ
ُل أَو الثَّاِني ِخَل  ِة، َوَذِلَك َبْعَد َتْوَبِتهِ ِل َفْتَرِة العِ َطَلُقُه اْلَوَّ تعالى  ّلٰلِ  دَّ
 أعلم.تعالى   اّللٰ و ِمْن أَْمِرِك ِبالَمْعِصَيِة. هذا،

 ل بهالدخووجها قبل اُقِتَل ز ـ4

قرابة السنة، ج على فتاة، وقبل الدخول بها، غاب عنها : مت عقد زوا4سؤال

 ؟جتب عليها العدةثم أخربوها بأنه ُقِتَل، ورأته مقتواًل، فهل 

َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِبأَنَّ الَمْرأََة التي تُُوِفَِّي َعْنَها  الجواب: 
ُخوِل أَْم َبْعَدُه، اَنِت الَوَفاُة َقْبَل أَكَ  ، َسَواءٌ َعْقٍد َصِحيحٍ  ا َبْعدَ هَ جُ َزوْ   الدُّ

ْن َتِحيُض أَْم اَل، َتْعَتدُّ أَْرَبَعةَ َوَسَواٌء  ْشَرَة أَيَّاٍم،  ـ أَْشُهٍر َوعَ  أََكاَنْت ِممَّ
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پپٻٻٻٻٱ﴿َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى: 

  .[234 :ة رقبلا ] ﴾ڀپپ
 َيِحلُّ  َم: »اَل آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ على َلْيِه وَ عَ اّلٰلُ  ِلِه َصلَّىَقوْ َولِ 

  ى َزْوٍج، َعلَ َواْلَيْوِم اآْلِخِر، أَْن تُِحدَّ َفْوَق َثَلٍث، ِإالَّ  ِباّللِٰ  َرأٍَة تُْؤِمنُ اِلمْ 
 أُمِِّ َحِبيَبَة  َعنْ  « رواه الشيخان اا ْشرـ َفِإنََّها تُِحدُّ َعَلْيِه أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوعَ 

 نَها.عَ  اّلٰلُ  َي َرِض 
 وبناء على ذلك:

َة َوَفاٍة، أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوعَ أَِة أَْن َتعْ لى َهِذِه الَمرْ َيِجُب عفَ    اا ْشرـ َتدَّ ِعدَّ
، َوَتِرُث ِمْن َزْوِجَها  ، َوَتْسَتِحقُّ َمْهَرَها َكاِملا ا هَ جِ وْ زَ  اةِ فَ وَ  يخِ رِ اتَ  نْ مِ 

بَُع إِ  ِمْن َغْيِرَها َفَتِرُث   َوَلدٌ ِرَها، َوِإْن َكاَن َلُه َغيْ َلٌد ِمْن َلْم َيُكْن َلُه وَ ْن الرُّ
 تعالى أعلم. واّللٰ   َن. هذا،الثُّمُ 

 

** ** ** 
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 ن الورثةالبيت بية اقتسام أجر ـ1

 : كيف تقسم أجرة البيت بني الورثة؟1سؤال

َنِصيِبِه الذي   ْسَب  ُكلٌّ حَ ُم َبْيَن الَوَرَثةِ َقسَّ أُْجَرُة الَبْيِت تُ الجواب: 
  أُمٍِّ وَ  أٍَب  نْ عَ  مٌ لِ ْس مُ  َي فِِّ وُ تُ  الِمَثاِل: َلو َعزَّ َوَجلَّ َلُه؛ على َسِبيلِ  اّلٰلُ  َفَرَضهُ 
 َتَوفَّى.للمُ  دٍ اَل َوأَوْ  ةٍ َوَزْوجَ 

ْوَجُة  ْجَرةِ َفاْلَُب َواْلُمُّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َيْأُخُذ ُسُدَس اْلُ  ، َوالزَّ
َمةا َشْرِعيَّةا ِمْن  ُم َبْيَن اْلَْواَلِد ِقْس سَّ قَ اِقي يُ  ِمَن اْلُْجَرِة، َوالبَ ُمنَ ُخُذ الثُّ َتأْ 

 .[11 :ءا سنلا] ﴾ ڱڱڳڳ﴿ تعالى: اّلٰلِ   ِخَلِل َقْولِ 
 وبناء على ذلك:

ُم أُْجَرُة الَبْيِت َبْيَن الَواِرِثيَن   َواِحٍد َحْسَب  ُكلُّ  ينَ ورِ كُ ذْ المَ َفُتَقسَّ
ِر َلُه َش ُمقَ ِصيِبِه ال نَ   تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،اا ْرعدَّ

 ن التركةحرمان بعض الورثة م ـ2

كي ل عن أمالازدريسهن، وقمت بالتن: عندي بنات، قمت بت2سؤال

 ن، حتى ال يرث إخوتي من مالي، فهل من حرج شرعي علي؟هل

  َقاَل ُه َقاَل: َعنْ اّلٰلُ  ِضَي َرَة رَ روى ابن ماجه َعْن أَِبي ُهَريْ الجواب: 
ُجَل َليَ   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ ّلٰلُ  ا َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ  ْعَمُل  َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَّ
ِتِه، َفُيْخَتُم َلُه  ِل اْلخَ هْ ِبَعَمِل أَ  ، َفِإَذا أَْوَصى َحاَف ِفي َوِصيَّ ْيِر َسْبِعيَن َسَنةا

رِِّ َسْبِعيَن   ِبَعَمِل أَهْ َل َلَيْعَمُل جُ َوِإنَّ الرَّ ْدُخُل النَّاَر، ِه َفيَ ِبَشرِِّ َعَملِ  ِل الشَّ
، َفَيْعدِ  ِتِه، َفُيْخَتُم َسَنةا  ُخُل اْلَجنََّة«. ِه َفَيدْ لِ َلُه ِبَخْيِر َعمَ ُل ِفي َوِصيَّ

ُد ْبُن الَحَسِن ِتْلِميُذ أَِبي َحِنيَفَة َرحِ  اّلٰلُ   َمُهَما َوَيُقوُل اِلَماُم ُمَحمَّ
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ِبالِحَيِل  اّلٰلِ  اُر ِمْن أَْحَكامِ رَ ِمِنيَن الفِ َلِق الُمؤْ أَخْ ْيَس ِمْن تعالى: لَ 
 .الُموِصَلِة إلى ِإْبَطاِل الَحِقِّ 

وا ِبَها  َطاِل البْ َوالِحَيُل ِلِ   َحِقِّ ِمْن أَْفَعاِل الَيُهوِد الذيَن اْسَتَحقُّ
ْعَتَبٌر  اْلَفَعاِل مُ ِت ُر في َمآاَل تعالى، َوالنَّظَ  اّللِٰ  اللَّْعَن َوالطَّْرَد ِمْن َرْحَمةِ 

 .اا ُصوٌد َشْرعَمقْ 
اِطِبيُّ في الُمَواَفَقاِت َوَقْد َنصَّ اِلَماُم  ِل:  يَ َقاَل َعِن الحِ ، و الشَّ

ْبَطاِل ُحْكٍم َشْرِعيٍِّ  َحقِ  يَقُتَها الَمْشُهوَرُة َتْقِديُم َعَمٍل َظاِهِر اْلَجَواِز ِلِ
ا َخْرُم َقَواِعِد  اْلَعَمِل ِفيهَ  َر، َفَمآلُ  آخَ ِإَلى ُحْكمٍ ِفي الظَّاِهِر  ِويِلهِ َوَتحْ 

ِريَعِة ِفي ا  ْلَواِقِع. الشَّ
 وبناء على ذلك:

ى  اا عوُز َشرْ جُ َذا الِفْعُل اَل يَ َفهَ  ، َوَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َوَتَعدَّ
 ِذي  أَْعَطى ُكلَّ ، وَ ةا َعاِدَلةا ِرَكَة ِقْسمَ َم التَّ َقسَّ اّلٰلَ  تعالى؛ ِْلَنَّ اّلٰلِ  ُحُدودَ 

ۆۇۇڭ﴿ َواِريِث: ُه، َقاَل تعالى في آِخِر آَياِت المَ َحٍقِّ َحقَّ 
ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ەئەئائ ائىىېېېې
ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ

 . [14ـ13 :ءا سنلا] ﴾ېئ
ْر  اِئَل ا أَِخي يَ َوَتَصوَّ   َبَناِتَك َف َسَتْتُركُ ، َكيْ اا ر َفِقي َلو ُكْنَت َرُجلا  السَّ

ْخَوِتَك ِمْن أَْجِل ِرَعا َبْعِد َمْوِتَك، َكْم َسَتتَ ِمنْ  ُل ِلِ ؟ َيتِ َوسَّ ہۀ﴿ِهنَّ
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ڭڭڭۓۓےے ھھھھہہہ

ڄ﴿ . [71ـ70 :با زحْلا ] ﴾ ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

 .[9 :ءا سنلا] ﴾ ڍڇ
  اّللٰ  دي حفظهُ ري الكُ لحجِِّ ر أحمد اكتودُّ نا ال ستاذُ أُ  أضاَف  وقد 

 :يلي  ما واِب تعالى على الجَ 
 هِ ياتِ ي حَ ا فِ هَ ل ِ نَّ ال كُ هُ لَ  هِ الكِ م  أَ  ِض ع  بَ  ن  عَ  َل ازَ نَ تَ  و  لَ  هُ نَّ ى أَ رَ أَ ]

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا، [.ازَ نَّ جَ هِ تِ اجَ حَ   يدِ زِ مَ لِ 
 ضمان دين الميت ـ3

ن ل يصح أن يضموفاًء، فهجل وعليه ديون، ومل يرتك : مات ر3لؤاس

 وإذا ضمنها صار ملزمًا؟ ونه،اإلنسان دي

اّلٰلُ   َي  اْلَْكَوِع َرِض روى المام البخاري َعْن َسَلَمَة ْبنِ : الجواب
ِبِه  حْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  ِعْنَد النَِّبيِِّ َصلَّى اا ُلوسَعْنُه َقاَل: ُكنَّا جُ 

ِ َعَلْيهَ َقالُوا: َص اَزٍة، فَ نَ لََّم، ِإْذ أُِتَي ِبجِ َوَس   ا.لِّ
 «. َفَقاَل: »َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟

 َقالُوا: اَل.
 ؟«. اا َشْيئ  َقاَل: »َفَهْل َتَركَ 

 الُوا: اَل؛ َفَصلَّى َعَلْيِه. قَ 
 ا.َعَلْيهَ  ، َصلِِّ ّللِٰ َناَزٍة أُْخَرى، َفَقالُوا: َيا َرُسوَل ا أُِتَي ِبجِ ثُمَّ 

 ْيٌن؟«. َقاَل: »َهْل َعَلْيِه دَ 
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 ْم. ِقيَل: َنعَ 
 ؟«. اا ْل َتَرَك َشْيئ»َفهَ َقاَل: 

 ا.لََثَة َدَناِنيَر؛ َفَصلَّى َعَلْيهَ َقالُوا: ثَ 
 َعَلْيَها.  َي ِبالثَّاِلَثِة، َفَقالُوا: َصلِِّ ثُمَّ أُتِ 

 ؟«.اا َقاَل: »َهْل َتَرَك َشْيئ
 َقالُوا: اَل.
 ْيِه َدْيٌن؟«.َهْل َعلَ فَ َقاَل: »

 .َناِنيرَ َثُة دَ َقالُوا: َثلَ 
 ا َعَلى َصاِحِبُكْم«.لُّوَقاَل: »َص 
ِ َعَلْيِه َيا َرُسوَل َقاَل أَبُو   َليَّ َدْينُُه؛ َفَصلَّى َعَلْيِه. َوعَ اّلٰلِ   َقَتاَدَة: َصلِّ

ِه  َوَصْحبِ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  وفي ِرَواَيٍة لإلمام أحمد َقاَل َصلَّى
 ْيٌن؟«. َوَسلََّم: »أََعَلْيِه دَ 

َلُهَما أَبُو قَ َفا ِديَناَراِن؛الُوا: قَ   َتاَدَة.ْنَصَرَف، َفَتَحمَّ
.َقَتاَدَة:   َفأََتْيَناُه؛ َفَقاَل أَبُو يَناَراِن َعَليَّ

 الدِِّ
  : »َحقَّ مَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ َفَقاَل َرسُ 

 «. َميُِِّت؟َما الـْ اْلَغِريُم، َوَبِرَئ ِمْنهُ 
 ؛ َفَصلَّى َعَلْيِه.َعمْ َقاَل: نَ 

 «. يَناَراِن؟ ْعَد َذِلَك ِبَيْوٍم: »َما َفَعَل الدِِّ ثُمَّ َقاَل بَ 
 َفَقاَل: ِإنََّما َماَت أَْمِس. 

 ا.َقاَل: َفَعاَد ِإَلْيِه ِمَن اْلَغِد، َفَقاَل: َلَقْد َقَضْيُتُهمَ 
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ِه َوَسلََّم: »اآْلَن  ْحبِ ى آِلِه َوَص ِه َوعلَعَليْ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ  َفَقاَل 
ْيِن(.َذاِب ِبَسبَ )أَْي: َنَجا ِمَن العَ  ْيِه ِجْلُدُه«.َبَرَدْت َعلَ   ِب الدَّ

ِة َضَماِن َدْيِن الَمْيِت، َوأََداِء  َوَذَهَب ُجْمُهوُر ا لُفَقَهاِء إلى ِصحَّ
ْينِ   اُء.لَوفَ  َعَلْيِه ا َوَجَب ْن َضِمنَ ، َومَ اا َوِإْن َكاَن ُمْفِلسَعْنُه،    الدَّ

 وبناء على ذلك:
، أَ اُن َدْيِن الَمْيِت ِإْن َكاَن َتَرَك َفَيِصحُّ َضمَ  ، َوَفاءا ْو َلْم َيْتُرْك َوَفاءا

الَمْيِت على أَْن   ُديُونَ  نُ َك َوَفاءا َفَعَلْيِه أَْن يُْعِلَم الَوَرَثَة ِبأَنَُّه َسَيْضمَ َفِإْن َترَ 
دَ  ِرَكةِ ِمَن التَّ َيْأُخَذ  َتِردَّ َما َدَفَعُه، َوِإالَّ  أَْن َيْس  اا ْنُه، ِإْن َكاَن َناِويُه عَ َما َسدَّ
 ْعَلِم الَوَرَثِة.َحاَجَة لِ َفَل 

، َوَضِمَن ُديُوَنُه ِإْنَساٌن َوَجَب َوِإْن َكاَن ال َلْيِه  عَ َمْيُت َلْم َيْتُرْك َوَفاءا
َد ُديُوَنُه، َولَ أَ  ُه  َما َدَفَع، ِْلَنَّ بِ َة الُمَتَوفَّى َرثَ يَُطاِلَب وَ أَْن  ْيَس َلهُ ْن يَُسِدِّ

 م.تعالى أعلواّلٰل  ُمَتَبِرٌع. هذا،
 

** ** ** 
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 دةنصاب الشها  ـ1

ن بداًل م: هل جيوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة يف الدَِّين 1سؤال

 جٍل وامرأتني؟ر

َهاَداِت  ُف ُه َيْخَتلِ ُء أَنَّ  الُفَقَهاَذَكرَ الجواب:  ُهوِد في الشَّ َعَدُد الشُّ
 َحَسِب الَمْوُضوِع الَمْشُهوِد ِبِه.بِ 

َهاَداِت َما اَل يُْقَبُل ِفيَها أَقَ ِمنَ أوالً:  لَّ ِمْن أَْرَبَعِة ِرَجاٍل، اَل   الشَّ
َنا، َقاَل تعالى: ال ِلَك فياْمَرأَةا َبْيَنُهم، َوذَ  ککککڑڑ﴿ِزِّ

 . [ 13  : ر و ن ل ا ]   ﴾ ڍڍڇڇڇ﴿ الى:   تع . وَقاَل [ 4  : ر و ن ل ا ]   ﴾ گگ
َحِدِّ  ، كَ َنُهَماا َشاِهَداِن اَل اْمَرأَةا َبيْ َهاَداِت َما يُْقَبُل ِفيهَ ِمَن الشَّ : ثانياً 

ْجعَ  ِرَقِة، َوالِحَراَبِة، َوُشْرِب الَخْمِر، َوالِنَِّكاِح، َوالطََّلِق، َوالِظَِّهاِر، َوالرَّ  ِة. السَّ
َهاَداِت مِ  ثالثاً: َرأََتاِن،  اِهٌد َوامْ ْقَبُل ِفيَها َشاِهَداِن، أَو َش ا يُ  مَ َن الشَّ
کڑڑژژڈ﴿ُق ِبالَماِل، ِلَقْوِلِه تعالى: ِفيَما َيَتَعلَّ 

ڱڳڳڳڳگگگگککک

 .[282 :ةرقبلا] ﴾ ڱڱڱ
َهاَداِت َما يُْقَبُل ِفيَها َشَهادَ رابعاً:  ْنَفِرَداٍت، في  اِء مُ َس لِنِّ ُة اِمَن الشَّ

َضاِع، َومَ ْوُض مَ  َجاُل  ا اَل َيُجوُز أَْن َيطَِّلَع َعَلْيِه وِع الِواَلَدِة، َوالرَّ الِرِّ
 ْسُتوَرِة.اْلََجاِنُب ِمَن الُعُيوِب المَ 
 وبناء على ذلك:

يِن َبَدالا َفَل َتُقوُم أَرْ  َهاَدِة في الدَّ ٍل  ْن َرجُ مِ  َبُع ِنْسَوٍة َمَقاَم الشَّ
َهاَدِة على الدَّ النَّ أََتيِن، ِْلَنَّ َواْمرَ    ْيِن َواِضٌح في ِكَتاِب صَّ في ِنَصاِب الشَّ
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:  َعزَّ اّلٰلِ  ککککڑڑژژڈ﴿ َوَجلَّ

ڱڱڳڳڳڳگگگگ

 تعالى أعلم.واّلٰل   . هذا،﴾ڱڱ
 بيع نجس العين ـ2

 اص؟ماد بشكل خ: ما حكم بيع جنس العني بشكل عام، وبيع الس2سؤال

مِ َنجِ  َبْيُع َما َكانَ  ب:الجوا  َوالَخْمِر  َس الَعْيِن ِبَشْكٍل َعاٍمِّ َكالدَّ
َماِد َفَقِد اْخَتَلَف ِفيِه الُفَقَهاُء.ُجوزُ َي  يِر اَل َوالِخْنزِ  ا َبْيُع السَّ  ، َوأَمَّ

َماِد ِلَتْسِميِد ا ِه،  ْلَْرِض بِ َذَهَب ُفَقَهاُء الَحَنِفيَِّة إلى َجَواِز َبْيِع السَّ
َماُد ِمَن الَمْأكُ َسوَ   ْكَثاِر َرْيِعِه، تِ َواْس   َها. رِ ْن َغيْ وَلِة ُلُحوُمَها أَْم مِ اٌء أََكاَن السَّ

اِفِعيَُّة َفَقْد َذَهُبوا إلى َعَدِم َجَواِز َبْيِع اْلَْسِمَدِة ُمْطَلق ا الشَّ ، اا أَمَّ
َيِصحُّ    َواَل نََّها َنَجٌس، ِْلَ ِرَها، ْم ِمْن َغيْ َسَواٌء أََكاَنْت ِمَن الَمْأُكولَِة اللَّْحِم أَ 

 َبْيُع النََّجِس. 
 ذلك:وبناء على 
َماِد ِفيِه ِخَلٌف َبْيَن  لَعْينِ  ا َنِجَس َفَبْيُع َما َكانَ   اَل َيُجوُز، َوَبْيُع السَّ

ْيُع  َكاَن البَ  الُفَقَهاِء، َحْيُث أََجاَزُه ُفَقَهاُء الَحَنِفيَِّة ِلَتْسِميِد اْلَْرِض، َوِإنْ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ا،ذ . هاا ْصِل َمْكُروهاْلَ في 

 نية عبر الرسائل االلكترو اليجاب والقبول ـ3

الرسائل  اإلجياب والقبول يف عقود البيع عن طريق كيف يتم: 3لسؤا

 لكرتونية؟اإل

َتَواُفِق   اتََّفَق الُفَقَهاُء على أَنَُّه اَل بُدَّ اِلْنِعَقاِد الَعْقِد ِمنْ الجواب: 
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،  ِباِليَجاِب  تَِّصلا َتَرُط َلُه أَْن َيُكوَن الَقُبوُل مُ شْ َويُ َع الَقُبوِل، ِب مَ اِليَجا
ا االِتَِّصاُل ِباِتَِّحاِد َمْجِلِس الَعْقِد، ِبأَْن َيَقَع اِليَجاُب  ُل َهذَ ْحُص َويَ 

 َوالَقُبوُل في َمْجِلٍس َواِحٍد.
ي الَقُبوِل،  فُة ُط الَفْوِريَّ ْشَترَ اَل تُ   إلى أَنَّهَكَما َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءِ 

ِمْن أََحِدِهَما، َوَلْم  يَجاُب الِ َصَدَر ِن في الَمْجِلِس، وَ َفَما َداَم الُمَتَعاِقَدا 
َيْصُدِر الَقُبوُل إال في آِخِر الَمْجِلِس، َتمَّ الَعْقُد ِعْنَدُهْم، َفَل َيُضرُّ  

 اِحٍد. ٍس وَ َدَر في َمْجلِ ا َص وِل ِإذَ اِب َوالَقبُ التََّراِخي َبْيَن اِليجَ 
 َواِحٌد، َواَل َيَرى  ا َمَكانٌ مَ ْجَمُعهُ  َغاِئَبْيِن اَل يَ َوِإَذا َتمَّ التََّعاُقُد َبْينَ 

، َواَل َيْسَمُع َكَلَمُه، َوَكاَنْت َوِسيَلُة االِتَِّصاِل   أََحُدُهَما اآلَخَر ُمَعاَيَنةا
َلى الَبْرِق َوالِتِِّلْكِس  عَ َك َيْنَطِبُق َذلِ ، وَ َساَلةِ ِة أَو الِرِّ َبْيَنُهَما ِبالِكَتابَ 

ِة َيْنَعِقُد الَعْقُد ِعْنَد ُوُصوِل   الَحالَ ِذهِ ِفي هَ َوالُكْمُبُيوَتِر فَ  َوالَفاْكِس 
ةا َكاَن َذِلَك   َد للَقُبوِل ُمدَّ ِه ِإَلْيِه َوَقُبوِلِه؛ َفِإَذا َحدَّ اِليَجاِب إلى الُمَوجَّ

جُ َل َل ِإيَجاِبِه خِ   ِء علىلَبَقاِبا اا ْلِزممُ  ِة، َوَلْيَس َلُه الرُّ  وُع َعْنُه. ِتْلَك الُمدَّ
 :على ذلك وبناء 

ِه ِإَلْيِه   الَعْقدُ فَ  َيِتمُّ َوَيْنَعِقُد ِعْنَد ُوُصوِل اِليَجاِب إلى الُمَوجَّ
ٌة للَقُبوِل، َفِإَذا حُ  ْد ُمدَّ َدْت ُمدَّ َوَقُبوِلِه، ِإَذا َلْم تَُحدَّ  َكاَنْت  َقُبولِ ٌة للِدِّ

لُعْرِف.   اِبَحَسِب يَجاِب َوالَقُبوِل ةا للُموِجِب، َوالُمَوااَلُة َبْيَن الِ ِزمَ ُملْ 
 .تعالى أعلمواّلٰل  هذا،

 بيع السماد ـ4

 : ما حكم بيع السماد للمزارعني؟4سؤال

 ُهَناَك َنْوَعاِن ِمَن اْلَْسِمَدِة:الجواب: 
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ُل:  َما  األَوَّ َلِت ُه، فَ  ِعلجُ ُد الذي َتمَّ السَّ  َجاَسُة إلى اْسٍم آَخرَ النَّ َتَحوَّ
  ِمَن اْسِتْخَداِمِه َوَبْيِعِه َوِشَراِئِه.  َماِنعَ ا اَل َفَهذَ   َرى َوَوْصٍف آَخَر؛ َوَحِقيَقٍة أُخْ 
لِ  الثَّاِني: َماُد الذي َيْشَتِمُل َعْيَن النََّجاَسِة، َوَلْم َتَتَحوَّ   النََّجاَسةُ  السَّ
َماُد َيُجوُز اْسِتْعَما ؛ةٍ ِهرَ  أُْخَرى َطاَعْينٍ  ٍة أَوإلى َحِقيقَ  لُُه في  َفَهَذا السَّ
  ؛، َوَذِلَك اِلْحِتَياِج النَّاِس ِإَلْيَهااا ِه َوَلو َكاَن َنِجسُج ِإَليْ َتاتي َتحْ اْلَْرِض ال 

ُة َتْجِلُب التَّْيِس  َتُقوُل:  ْخَرى َدٌة أُ يَر؛ َوَقاعِ َوالَقاِعَدُة الِفْقِهيَُّة َتُقوُل: اْلـَمَشقَّ
 اَق اْلَْمُر اتََّسَع. ا َض ِإذَ 

ا َبْيُعُه؛ فَ   ِفيَِّة إلى َجَواِز َبْيِعِه للَحاَجةِ اِء الَحنَ َقهَ وُر فُ َقْد َذَهَب ُجْمهُ أَمَّ
 ِإَلْيِه َوُعُموِم البْلَوى. 

 وبناء على ذلك:
َماِد للُمَزاِرِعينَ  ْحِتَياِج  ِة َواَضُرورَ ، َوَذِلَك لِ َفَل َحَرَج ِمْن َبْيِع السَّ

 .أعلم تعالىواّلٰل  هذا،ِرِعيَن ِإَلْيِه، َوِلُعُموِم الَبْلَوى. اُمزَ ال
 الزراعية ير اْلراضيتأج ـ5

 : هل جيوز تأجري األراضي الزراعية املشجرة، بأجرة تكون ببعض5سؤال

 ما خيرج منها؟

رَ  َراِضي ْأِجيَر اْلَ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ تَ الجواب:  اِعيَِّة  الِزِّ
ْجَمُعوا  ْنِذِر: َوأَ لمُ اْبُن ا، َقاَل اا  َشْرع َمْعُلوٍم، ِبَمْبَلٍغ َمْعُلوٍم، َجاِئزٌ ٍت َوقْ لِ 

ِة َوْقت َهِب َوالِفضَّ َجاِئٌز، ِلَما َرَواُه   اا َمْعُلوم اا على أَنَّ اْكِتَراَء اْلَْرِض ِبالذَّ
َرقِ َعْن َحْنظَ اِلَماُم مسلم  ،َلَة الزُّ ْبَن َخِديٍج َيُقوُل: ُكنَّا   ِفعَ ِمَع َراأَنَُّه َس  يِِّ

اْْلَْرَض َعَلى أَنَّ َلَنا َهِذِه، َوَلُهْم  نَّا نُْكِري : كُ ، َقاَل َصاِر َحْقلا أَْكَثَر اْْلَنْ 
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ا   َهِذِه، َفُربََّما أَْخَرَجْت َهِذِه، َوَلْم تُْخِرْج َهِذِه، َفَنَهاَنا َعْن َذِلَك، َوأَمَّ
 .َهَناَفَلْم َينْ  ُق اْلَورِ 

:  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ  ِضَي رَ ي َوقَّاٍص َعْن َسْعِد ْبِن أَبِ ا َرَواُه النََّساِئيُّ مَ َولِ 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َمَزاِرِع يُْكُروَن ِفي َزَماِن َرُسولِ ـ َكاَن أَْصَحاُب الْ 

اُكوُن َعلَ ا يَ َزاِرَعُهْم ِبمَ مَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  ْرِع،  مِ ِقي ى السَّ َن الزَّ
ِبِه َوَسلََّم،  ى آِلِه َوَصحْ علْيِه وَ َعلَ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  وا َرُسوَل ؤُ َفَجا

َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفاْخَتَصُموا ِفي َبْعِض َذِلَك، َفَنَهاُهْم َرُسولُ 
ِة«رُ أَكْ َقاَل: »َذِلَك، وَ ا بِ أَْن يُْكُروَم آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  َهِب َواْلِفضَّ  . وا ِبالذَّ
ا ِإْكرَ  ِض َما َيْخُرُج ِمْنَها، َفَقِد اْخَتَلَف  ِعيَِّة ِبَبعْ َراي الِزِّ اُء اْلََراِض َوأَمَّ

َيْخُرُج  ِفيَها الُفَقَهاُء، َفالَحَنِفيَُّة َوالَحَناِبَلُة أََجاُزوا ِإَجاَرَتَها ِبَبْعِض َما 
اِفِعيَُّة ِقَياسةُ يَّ الَماِلكِ َمَنَعَها ، وَ ِمْنَها اِن، َوقَ على َقِفيِز الطَّ  اا  َوالشَّ ِفيُز  حَّ

اِن ُهَو أَ لطَّ ا ِلَيْطَحَن لَُه ِحْنَطةا َمْعُلوَمةا ِبَقِفيٍز   ْن َيْسَتْأِجَر َرُجٌل َرُجلا حَّ
 )ِبِمْكَياٍل( ِمْنَها.

 وبناء على ذلك:
َراِعيَّ َتْأِجيُر اْلََراِض َفاْلَْوَلى  َلٍغ َمْعُلوٍم َوُهَو اْلَْسَلُم،  َمبْ ِة بِ ي الِزِّ

ا ِإذَ  َراِعيَِّة ِبَبْعِض َما َيْخُرُج  لى َتْأِجيِر اْلَ  عالنَّاُس ا َتَعاَرَف َوأَمَّ َراِضي الِزِّ
ِبَمْذَهِب   اا ِمْنَها، َوَلْم يَُؤِدِّ َذِلَك إلى َتَناُزٍع َبْيَنُهْم، َفَل َحَرَج ِفيِه، أَْخذ

 تعالى أعلم.واّلٰل   . هذا، ةِ ِبلَ َحَناَنِفيَِّة َوال الحَ 
 الحرام إنقاذ قريبه من المال ـ6

ال الناس بالباطل، فكيف أنقذه ب لي، وهو آكل أموقري: مات 6لسؤا

 من ذلك؟
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ِإنَّ ِمْن أَْخَطِر َما َيْلَقى الَعْبُد ِبِه َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم  أوالً: الجواب: 
لَعْبَد، اِطِل، َفَهِذِه َمْعِصَيٌة َكِبيَرٌة تُْهِلُك ابَ ِبالاِس أَْمَواِل النَّ  الِقَياَمِة أَْكَل 

 ِقَياَمِة، َوتُوِصُلُه إلى َناِر َجَهنََّم َوِبْئَس الَمِصيُر.ْزَرُه َيْوَم ال وِ تُْثِقُل وَ 
ي على أَْمَواِل الَيَتاَمى َوال  ةا ِإَذا َكاَن التََّعِدِّ َعَفاِء ِمَن الَوَخاصَّ َساِء  ِنِّ ضُّ

الَمَناِل   ةَ  َسْهلَ َتْضَعِفينَ نَّ أَْيِدي الظََّلَمِة َتِجُد أَْمَواَل الُمْس ، ِْلَ َجالِ َوالِرِّ 
ڈڎڎڌڌ﴿ ِب َضْعِفِهْم َوَعْجِزِهْم، َقاَل تعالى: ِبَسبَ 

 .[10 :ءا س نلا] ﴾ککککڑڑژژڈ
چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ﴿ َوَقاَل تعالى: 

 .[2 :ءا سنلا] ﴾ڍڇڇڇڇچچچ
ُه اَل َيْربُو  ِإنَّ » ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:َعَليْ ّلٰلُ ا ىَصلَّ  َوَيُقولُ 
َعْن َكْعِب  رواه الترمذي  َلى ِبِه«وْ اُر أَ ْن ُسْحٍت ِإالَّ َكاَنِت النَّ َلْحٌم َنَبَت مِ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ْبِن ُعْجَرةَ 

  اا  أََخَذ ِشْبر»َمنْ َسلََّم:  وَ ْحِبهِ على آِلِه َوَص  وَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى
ُقُه َيْوَم الِقيَ ، فَ اا ِمَن اْلَْرِض ظُْلم ه  رواَن« اَمِة ِمْن َسْبِع أََرِضيِإنَُّه يَُطوَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نَُفْيلٍ لشيخان ا
اَل يُْغَبَطنَّ  َم: »ْحِبِه َوَسلَّ َوَص  هِ َلْيِه َوعلى آلِ عَ  اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى 

هِ أَْو َقاَل: مِ ـ  ْن َغْيِر ِحلِِّهِ ِل مِ َماـ َجاِمُع الْ  َق َلْم  ْن ُه إِ َفِإنَّ ـ  ْن َغْيِر َحقِِّ َتَصدَّ
  ٍس َعِن اْبِن َعبَّا « رواه الحاكم يُْقَبْل ِمْنُه، َوَما َبِقَي َكاَن َزاَدُه ِإَلى النَّارِ 

 .َماْنهُ عَ اّلٰلُ  ِضَي رَ 
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ِتِه،  ْعِصَيِة َوالَكِبيَرِة َقْبَل َموْ المَ  ا َلْم َيُتِب اِلْنَساُن ِمْن َهِذهِ ِإذَ ثانياً: 
َض َنْفَسُه للِعَقاِب َيْوَم الِقَياَمِة،  ْصحَ َل ِْلَ َوَيُردَّ اْلَْمَوا اِبَها، َفَقْد َعرَّ

َسَناتُُه أُِخَذ  ْن َفِنَيْت حَ َفإِ ، ْدِر ُحُقوِقِهمْ ِبقَ  َوَسْوَف يُْؤَخُذ ِمْن َحَسَناِتِه َلُهمْ 
 نَّاِر. َحْت َعَلْيِه، ثمَّ طُِرَح في الَوطُرِ ِمْن َسِيَِّئاِتِهْم 
ْنِب، َوَلْم يُِعِد الُحُقوَق   دُ  الَعبْ ِإَذا َماَت ثالثاً:  َوُهَو ُمِصرٌّ على الذَّ

  هِ تِ كَ رِ تَ  نْ مِ  َهاابِ ْصحَ ْلَْمَواَل ِْلَ وا اِْلَْصَحاِبَها، َوَجَب على َوَرَثِتِه أَْن َيُردُّ 
عُ بَ و تَ لَ ، وَ مْ هُ مْ زَ لْ يَ  مْ  َل الَّ إِ ، وَ ةٌ كَ رِ تَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ إِ    نْ وا مِ أُِجر مْ هِ مالِ  نْ مِ  وا بهِ رَّ
َتُه. اّلٰلَ    ، َوَلَعلَّ َك لِ ذَ بِ   هُ لَ   رَ فَ غْ ُي   نْ و أَ جُ رْ نَ ، وَ وٍب جُ وُ   رِ يْ غَ   تعالى أَْن ُيْبِرَئ ِذمَّ

 لى ذلك:ناء عوب
ُجِل أَْن يُِعيُدوا اْلَْمَواَل  َرَثِة َهَذا لى وَ  عَفَيِجُب  ِْلَْصَحاِبَها، أَو  الرَّ

َماِح  ، وعلى الَوَرَثِة أَْن يُْكِثُروا  ُل َماالا جُ ِك الرَّ ِمْنُهْم ِإَذا َلْم َيْترُ َطَلُب السَّ
َعاِء َلُه ِبالَمْغِفَرِة، َواَل يَْمِلُكوَن َلُه   ِمْن  ُه اْنَتَقَل نَّ ِْلَ  َر ِمْن َذِلَك،أَْكثَ ِمَن الدُّ

 ِء.َداِر الَعَمِل إلى َداِر الَجَزا
  ِت. آمين. هذا،وْ اِت المَ نَّاِدِميَن ِعْنَد َسَكرَ اَل َتْجَعْلَنا ِمَن ال  الٰلُهمَّ 

 تعالى أعلم.واّلٰل 
 أريد كفالة يتيم ولكن ... ـ7

رًا معه، ن مقص: أريد كفالة يتيم، ولكن أخشى الفقر، وأكو7سؤال

 زت عن املتابعة يف اإلنفاق عليه؟كفلته، ثم عج ج إنحرفهل من 

ىئىئىئېئېئېئۈئ﴿ تعالى: اّلٰلُ  َيُقولُ  الجواب:

مبخبحبجبيئىئمئحئجئیییی

 .[215  :ةر قبلا] ﴾حتجتيبىب
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ںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ َوَيُقوُل َجلَّْت ُقْدَرتُُه: 

ہہہۀۀڻڻڻڻں

 .[36 :ءا سنلا] ﴾ےےھھھھہ
ا َوَكاِفُل  َم: »َوأَنَ لَّ ِه َوَس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ  اّلٰلُ  ىَوَيُقوُل َصلَّ 
جَ الَيِتيِم ِفي الَجنَِّة هَ  اَبِة َوالُوْسَطى، َوَفرَّ بَّ .  اا  َبْيَنُهَما َشْيئَكَذا« َوأََشاَر ِبالسَّ
 .َعْنهُ اّلٰلُ   اري َعْن َسْهٍل َرِضَي رواه المام البخ

َشَكا    ُجلا نَّ رَ َعْنُه، أَ اّلٰلُ  ْيَرَة َرِضَي ُهرَ  يأحمد َعْن أَبِ  وروى المام
َقاَل:  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقْسَوَة َقْلِبِه، فَ َعَلْيِه اّلٰلُ  ى النَِّبيِِّ َصلَّىِإلَ 

 ْطِعِم اْلِمْسِكيَن«.»اْمَسْح َرْأَس اْلَيِتيِم، َوأَ 
ا  يهَ َب فِ تعالى، َوَقْد َرغَّ اّلٰلِ  ْندَ ِت عِ َباْقَرِب الُقرُ ِتيِم ِمْن أَ َفَكَفاَلُة اليَ 

  َصلَّىاّلٰلِ  َرغََّب ِفيَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ زَّ َوَجلَّ في ِكَتاِبِه الَعِظيِم، وَ َربَُّنا عَ 
ِريِف. َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  اّلٰلُ   لََّم في الَحِديِث الشَّ

الَخْيَر   َذا، َوهَ تعالى َلُه َهَذا الَباَب اّلٰلُ  حَ ْفتَ ْبِد أَْن يَ َسَعاَدِة العَ  َفِمنْ 
َرِف: »َوأََنا َوَكاِفُل الَيِتيِم ِفي  ِظيَم، َوأَيُّ َشَرٍف أَْعَظُم ِمْن هَ العَ  َذا الشَّ
 نَِّة َهَكَذا«؟ الجَ 

 وبناء على ذلك:
َب إلى َفَما ُدمْ  ْد،  َفَل ، َلِة الَيِتيمِ تعالى ِبَكَفا اّللِٰ  َت َنَوْيَت التََّقرُّ  َتَتَردَّ
ى َعْنَك، َكْيَف  ِلَرِبَِّنا َجلَّ َوَعَل أَْن َيَتَخلَّ  الى، َفَحاَشاتع اّللِٰ  َوَتَوكَّْل على

یییی﴿ تعالى َيُقوُل:  َواّلٰلُ َيِتيِم َتْخَشى الَفْقَر َمَع َكَفاَلِة ال

 .[39 :أ بس] ﴾جبيئىئمئحئجئ
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  ِإالَّ ُوْسَعَها، َوأَنَّ  اا  يَُكِلُِّف َنْفسى اَل عالت اّللَٰ  نَّ على َيِقيٍن ِبأَ ثمَّ ُكْن 
يِم  ا ُدْمَت َنَوْيَت اِلْنَفاَق على الَيتِ َفمَ تعالى يَُعاِمُل الَعْبَد ِبَما َنَوى، اّلٰلَ 

ُه،  ِإْن َعَجْزَت  تعالى يُْعِطيَك اْلَْجَر على ِنيَِّتَك، فَ  َفاّلٰلُ َحتَّى َيْبُلَغ أَُشدَّ
رَ  اَل ِة َبعَ الُمَتا َعنِ    تعالى. هذا، اّلٰلِ  تعالى، َفأَْجُرَك َمْوُصوٌل بِإْذنِ اّلٰلُ  َقدَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 معرفة ثمن السلعة وجوب ـ8

ت من حمل صديقي، وال أعرف سعرها، : أشرتي بعض احلاجا8سؤال

 عًا؟ويف آخر الشهر أدفع له قيمة ما أخذت، فهل هذا جائز شر

َهاِء إلى اْشِتَراِط َمْعِرَفِة الثََّمِن في  قَ الفُ  ورُ ُجْمهُ  َب َذهَ الجواب: 
 بُدَّ  ُجوُز الَبْيُع ِبَثَمٍن َمْجُهوٍل، َواَل  َي ْيِع َحاَل الَعْقِد أَو َقْبَلُه، َواَل َعْقِد البَ 

 ِمْن َبَياِن ِجْنِس الثََّمِن َوَقْدِرِه َوِصَفِتِه.
ِعْنَد   اا ِن َكاَن الَبْيُع َفاِسد مَ الثَّ  ةِ َتْسِميَ  ِبُدونِ  اا  َشْيئَفَلو َباَع اِلْنَسانُ 

اِفِعيَِّة اَل الَحَنِفيَِّة َوِعْندَ  لثََّمِن، ْنَعِقُد الَبْيُع ِإالَّ ِبَتْسِمَيِة اَي   الَماِلِكيَِّة َوالشَّ
ِة اْلَبْيِع أَ يُْشَتَرُط ِفي ِص تعالى: اّلٰلُ  َوَيُقوُل اِلَماُم النََّوِويُّ َرِحَمهُ  ْن  حَّ

ِبْعُتَك َهَذا   :َفِإْن َقاَل  ؛ِبْعُتَكُه ِبَكَذا :َفَيُقولُ  ؛َمَن ِفي َحاِل اْلَعْقدِ  الثَّ ُكرَ َيذْ 
َرْيُت أَْو َقِبْلُت َلْم َيُكْن َهَذا اْشتَ  :َفَقاَل الُمَخاَطُب  ؛َعَلى َهَذا رَ َواْقَتَص 

َوِبِه   ؛ِب الَمْذهَ ى ِل َعلَ ْلُك ِلْلَقابِ مُ ـ الْ َيْحُصُل ِبِه  َواَل  ؛ِبَل ِخَلٍف  اا َبْيع
ُهَما( َهَذاِفيِه َوْجَهاِن  :َوِقيَل  ؛َقَطَع اْلُجْمُهورُ   . ُن ِهَبةا و َوالثَّاِني َيكُ  ؛)أََصحُّ

ا ِعْنَد الَحَناِبَلِة:  يُْشَتَرُط َمْعِرَفُة الثََّمِن  َفَقْد َجاَء في اِلْنَصاِف: أَمَّ
ِحيِح ِمنَ  َحاَل اْلَعْقِد، َعَلى  .ِه اْْلَْصَحاُب َوَعَليْ   ؛َمْذَهِب ال الصَّ
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ْعُر في  ل الَبْيِع ِبَما َيْنَقِطُع َعَلْيِه اَوُرِوَي َعِن اِلَماِم أَْحَمَد: َجَوازُ  ِسِّ
يٍَّن ِمْن َغْيِر َتْقِديِر الثََّمِن أَو َتْحِديِدِه َوْقَت الَعْقِد  الُمْسَتْقَبِل ِبَتاِريٍخ ُمعَ 

 ُكِلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن.ِه في  بِ ُمِلِهمْ النَّاِس، َوِلَتَعاِلَتَعاُرِف 
 وبناء على ذلك:

َثَمِن الَحاَجاِت الُمْشَتَراِة   الُفَقَهاِء اَل بُدَّ ِمْن َمْعِرَفةِ  َفِعْنَد ُجْمُهورِ 
 لَعْقِد أَو َقْبَلُه، َوِإالَّ َفالَعْقُد َيُدوُر َبْيَن الَفَساِد َوالُبْطَلِن.ِعْنَد ا

َبْيَن   اا َيُجوُز َهَذا الَبْيُع ِإَذا َكاَن ُمَتَعاَرفَلِة: ابِ  الَحنَ َعَلى َقْوِل َبْعِض وَ 
ِمَن   اا َواْلَْوَلى َمْعِرَفُة الثََّمِن ُخُروجاِس، َوَلْم يُْفِض إلى ُمَناَزَعٍة؛ النَّ 

 .تعالى أعلمواّلٰل  الِخَلِف َوَسَلَمةا للَعَلَقاِت الِتَِّجاِريَِّة. هذا،
 داسالبيع الباطل والف ـ9

 ارق بني البيع الباطل، والبيع الفاسد؟لفما هو ا: 9لسؤا

َبْيَن الَبْيِع الَباِطِل   لى أَنَُّه اَل َفْرَق إوُر الُفَقَهاِء َذَهَب ُجْمهُ الجواب: 
ْحُصُل  لَفاِسِد، َفالَبْيُع الَباِطُل َوالَفاِسُد اَل َيَتَرتَُّب َعَلْيِه أََثٌر، َواَل تَ َوالَبْيِع ا
قُّ الَباِئُع  ُل الِمْلُك ِمَن الَباِئِع إلى الُمْشَتِري، َواَل َيْسَتحِ قِ َيْنتَ  َل ةٌ، فَ ِبِه َفاِئدَ 
 الثََّمَن.

َع الِعْلِم ِبُبْطَلِنِه َحَراٌم  على الَبْيِع الَباِطِل أَو الَفاِسِد مَ  َواِلْقَدامُ 
ْرعَ ال ِتهِ فَ َمْعِصَيَة ِبُمَخالَ ، َوَيأَثُم َفاِعُلُه، اِلْرِتَكاِبِه الاا َشْرع عَدِم اْمِتَثاِلِه  ، وَ شَّ

اِرُع، ِلَقْولِ  ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  آلِ َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  ِه َصلَّىِلَما َنَهى َعْنُه الشَّ
َث ِفي أَْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردٌّ« رواه الشيخان َعْن  »َمْن أَْحدَ 
 .اَعْنهَ اّلٰلُ   ِضَي َعاِئَشَة رَ 
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َلْم يُْشَرْع  َك الَحَنِفيَُّة، َفَقالُوا: الَبْيُع الَباِطُل ُهَو َما َذلِ َف في الَ َوخَ 
ا الَبْيُع الَفاِسُد: َفُهوَ هِ ِبأَْصِلِه َواَل َوْصفِ   َما ُشِرَع ِبأَْصِلِه ُدوَن َوْصِفِه. ، َوأَمَّ

حِ ا ٌة َبْيَن الَبْيعِ َفالَبْيُع الَفاِسُد ِعْنَدُهْم ُهَو َمْرَتبَ  ِع  يْ  َوالبَ يحِ لصَّ
 تََّفاُسَخ. ِمَن الُمَتَباِيَعْيِن ال اا الَباِطِل، َويُْطَلُب َشْرع
 وبناء على ذلك:

 الُفَقَهاِء َشْيٌء َواِحٌد، َواَل  الَباِطُل َوالَفاِسُد ِعْنَد ُجْمُهورِ ُع َفالَبيْ 
ورَ  ا ْيُث  حَ وَد َلُه ِإالَّ ِمنْ َيَتَرتَُّب َعَلْيِه أََثٌر، ِْلَنَُّه اَل ُوجُ  َوُهَو َمْنُقوٌض  ُة، لصُّ

 ِمْن أََساِسِه.
ا ِعْنَد الَحَنفيَّةِ  ِحيِح َوالَباِطِل،  َبةٌ ، َفالَبْيُع الَفاِسُد ُهَو َمْرتَ أَمَّ  َبْيَن الصَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ُب َفْسُخُه على الُمَتَباِيَعْيِن. هذا،َيجِ 
 أمثلة عن البيع الفاسد ـ10

كون باطاًل، وإما أن أن ييع إما الب بأن ًا: لقد ذكرمت سابق10ؤالس

للسادة احلنفية يكون صحيحًا عند مجهور الفقهاء، خالفًا 

 عًا بينهما هو بيع فاسد، فما هي البيوعبي الذين قالوا بأن هناك

 الفاسدة عند احلنفية، واليت هي باطلة عند مجهور الفقهاء؟

الَباِطَل  َد وَ الَفاِس َع الَبيْ  ُفَقَهاِء إلى أَنَّ َذَهَب ُجْمُهوُر الالجواب: 
الَفاِسُد   َك اِطَل اَل يُِفيُد الُحْكَم، َفَكَذلِ ِعْنَدُهْم َسَواٌء، َفَكَما أَنَّ الَبْيَع البَ 

ِبأَْصِلِه َواَل  اا ، َفالَباِطُل َوالَفاِسُد ِعْنَدُهْم َلْيَس َمْشُروعاَل أََثَر َلُه ِعْنَدُهمْ 
  َيْنَعِقُد ِبِه الَعْقُد، َفُهَو َكالَمْعُدوِم.َواَل  أََثٌر،ِه َليْ عَ   ، َواَل َيَتَرتَُّب ِبَوْصِفهِ 

، َوُهَو  اا أَنَّ الَبْيَع َقْد َيُكوُن َفاِسدا بِ  في َذِلَك الَحَنِفيَُّة َوَقالُوَوَخاَلَف 
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ِإَذا  ْقَداُم َعَلْيِه ، َوَهَذا الَبْيُع َيْحُرُم الِ اا اَل َوْصف أَْصلا  اا َما َكاَن َمْشُروع
ُف   الُمتَ انَ كَ   ِبَفَساِدِه. اا َعاِلمَصِرِّ

 :َوِمْن أَْمِثَلِة الَبْيِع الَفاِسدِ 
أَثَناَء الَعْقِد   َحيُث اَل يُْذَكُر الثََّمنُ ، الثََّمنِ  ـ َبْيٌع ُسِكَت ِفيِه َعنِ 1

 َوِإنََّما يُذَكُر ِفيَما َبعُد.
ْرعِ 2 وِف على ا ـ َبْيُع اللََّبِن في الضَّ  َماِء. َمِك في ال َوالسَّ ،  لظَّْهرِ ، َوالصُّ
َمنِ على أَْن ُيَسِلَِّمَها َبْعَد ُمدَّ   اا ـ َباَع َعْين 3  . مِ لَ السَّ   عِ يْ بَ   اءِ نَ ثْ تِ اْس ، بِ ٍة ِمَن الزَّ
 ةا ِبَشْرِط الَقْرِض. ِسْلعَ ـ َباَعهُ 4
 م. تعالى أعل واّلٰل    ، ـ َبْيُع الثََّمَر على النَّْخِل ِبَتْمٍر على اَْلْرِض. هذا 5
 لمن؟ دةا الزي ـ11

 صديقي ببيع بيته مببلغ معني، فبعته بأكثر من لين: وك11َّؤالس

 أن آخذ الزيادة؟ ذلك، فهل جيوز

َعْنُه، أَنَّ   اّلٰلُ  بخاري َعْن ُعْرَوَة َرِضَي روى المام الالجواب: 
َلُه   َتِري شْ يَ  اا ارلََّم أَْعَطاُه ِدينَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  النَِّبيَّ َصلَّى 

ِبِديَناٍر، َوَجاَءُه ِبِديَناٍر   اةا، َفاْشَتَرى َلُه ِبِه َشاَتْيِن، َفَباَع ِإْحَداُهَما ِبِه َش 
 ِفي َبْيِعِه، َوَكاَن َلِو اْشَتَرى التَُّراَب َلَرِبَح ِفيِه. َرَكةِ اٍة، َفَدَعا َلُه ِباْلبَ َوَش 

َعَلْيِه  اّلٰلُ  ِيِّ َصلَّىللنَّبِ  يلا  َوكِ انَ كَ  ْنهُ عَ اّلٰلُ  َوُة َرِضَي َفَسِيُِّدَنا ُعرْ 
َراِء، َفاْسَتَطاَع أَنْ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  َيْرَبَح في َبْيِعِه   لََّم في الِشِّ

ْبُح ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ ِشَرائِ وَ  آِلِه  َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ِه، َوَكاَن الرَّ
اا ِلَسِيِِّدَنا ُعْرَوَة َرِضَي ُه َلو َكاَن نَّ ِْلَ  ،لَّمَ َوَصْحِبِه َوَس  اِئُد َحقَّ ْنُه، عَ اّلٰلُ  الزَّ
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 ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  لُ َلْم َيْأُخْذُه َسِيُِّدَنا َرُسو
 وبناء على ذلك:

ا   أَْنَت ِبأَ ْعَتهُ بِ وَ ْيِت، َد َلَك َثَمَن البَ َفِإَذا َكاَن َصِديُقَك َحدَّ  ْكَثَر ِممَّ
يَ  َدُه َلَك َفالَبْيُع َصِحيٌح، َوالِزِّ َك، َواَل  اَدُة َتُكوُن ِلَصِديِقَك َوَلْيَسْت لَ َحدَّ

يَ أَْن تَ   َيُجوُز َلَك  ْحَت َلُه ِبَذِلَك، َوَساَمَحَك ِبالِزِّ َياَدَة، ِإالَّ ِإَذا َصرَّ اَدِة  ْأُخَذ الِزِّ
 تعالى أعلم. واّلٰل    اٌم َعَلْيَك. هذا،  َفِهَي َحرَ َوِإالَّ ،  َلالا َفَتْأُخُذَها حَ 

 الكذب في ذكر الثمن ـ12

دفع لي مثن هذه السلعة : ما حكم قول البائع للمشرتي: لقد 12سؤال

 و يف احلقيقة غري صادق يف قوله؟كذا، وه

َعْنُه، َعِن  اّلٰلُ  َرَوى المام مسلم َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي الجواب: 
 اَل يَُكلُِِّمُهمُ  ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َثَلَثةٌ َعلَ اّلٰلُ  ىَصلَّ  يِِّ بِ النَّ 
ُق ِسْلَعَتُه   اا اَل يُْعِطي َشْيئلَِّذي َياَمِة: الَمنَّاُن اَيْوَم اْلقِ اّلٰلُ  ِإالَّ َمنَُّه، َوالُمَنفِِّ

 . «اَرهُ ِر، َوالُمْسِبُل ِإزَ ِباْلَحِلِف اْلَفاجِ 
ُق ِسْلَعَتُه ِباْلَحِلِف اْلَفاِجِر«. َواَيٍة: »َوالمُ في رِ و  َنفِِّ

  ْنُه َقاَل: َسِمْعُت عَ اّلٰلُ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي وروى الشيخان 
َحِلُف  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »الاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل 
َقٌة لِ  لْ ُمَنفِِّ  َكِة«.ِحَقٌة ِلْلَبرَ ، ُممْ ةِ عَ لسِِّ

اّلٰلُ   أَْوَفى َرِضَي  ْبِن أَِبي اّلٰلِ  َعْن َعْبدِ وروى المام البخاري 
وِق، َفَحَلَف ِفيَها، َلَقْد أَْعَطى ِبَها َما   ْلَعةا أََقاَم ِس   َرُجلا أَنَّ ، َعْنُهَما ِفي السُّ

 .ينَ مِ لِ الُمْس  ِمنَ  ِفيَها َرُجلا  َلْم يُْعِطِه، ِلُيوِقعَ 
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 . [77 :نارمع لآ] ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ َفَنَزَلْت: 
اَل: َقاَل  َعْنُه قَ اّلٰلُ  ِضَي َرَة رَ ي ُهَريْ وروى المام البخاري َعْن أَبِ 

ُمُهُم لََثٌة اَل يُكَ »ثَ  لََّم:َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ  لِِّ
كِِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم: َرُجٌل َعَلى َفْضِل  ْيِهْم َواَل يُزَ ُر ِإَل ، َواَل َيْنظُ ّلٰلُ ا
ِبيِل، َوَرُجٌل َباَيَع َرُجلا َيْمَنُع ِمْنُه اْبَن اِريٍق، اٍء ِبطَ مَ  اَل يَُباِيُعُه ِإالَّ   لسَّ

ْنَيا، َفِإنْ    ُجٌل َساَوَم َرُجلا ، َورَ ى َلُه َوِإالَّ َلْم َيِف لَهُ َما يُِريُد َوفَّ  اهُ أَْعطَ  ِللدُّ
 ا«.َكَذا َوَكَذا َفأََخَذهَ  ى ِبَهاأَْعطَ َلَقْد   ِباّللِٰ َعْصِر، َفَحَلَف ـ ِبِسْلَعٍة َبْعَد ال

 وبناء على ذلك:
لْ َفِإَذا َذَكَر الَباِئُع للُمْشَتِري أَنَُّه ُدِفَع َلُه بِ  َغْيُر   ِة َكَذا، َوُهوَ عَ الِسِّ

،  ، وَ اا يَرةا َوِإْثمَكبِ  َب َصاِدٍق، َفَقِد اْرَتكَ  ِإَذا َحَلَف َلُه َوَقَع في اِلْثِم اْلََشِدِّ
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ الذي َذَكَرُه َسِيُِّدَنا رَ ِعيِد ي الوَ َوَدَخَل ف

ِريَفِة.يِث ْلََحادِ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم في ا    الشَّ
ْمَحَق َبَرَكُة َبْيِعِه ـ  َحِريٌّ ِبِه أَْن تُ ، وَ ِثمٌ الَعْقُد َصِحيٌح، َوالَباِئُع آ

 تعالى أعلم. واّللٰ  هذا، تعالى ـ  ِباّلٰلِ َوالِعَياُذ 
 لعة نقداا أو بالتقسيطتحديد ثمن الس ـ13

 بثمنها : أريد شراء سيارة، فهل من حرج يف التساوم مع البائع13سؤال

 دًا أو أقساطًا؟نق

ِة عَ الجواب:  ، اا الثََّمُن َمْعُلومَبْيِع أَْن َيُكوَن ِد القْ ِمْن ُشُروِط ِصحَّ
يَّاَرِة  َوَلْم َيتَِّفِق الَباِئُع َمَع   ِبَكَذا، اا َكَذا، َوأَْقَساطبِ  اا دنَقْ َفِإَذا ُذِكَر َثَمُن السَّ

ُد َباِطٌل َوَغْيُر َصِحيٍح،  َفَهَذا الَعقْ  اا يطَتْقِس  أَمْ  اا الُمْشَتِري َعَلى الَبْيِع َنْقد
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  رواه المام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي  ْشُموٌل ِبالنَّْهِي الذيمَ ُهَو وَ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنَهى  ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  أَنَّ َرُسوَل  َعْنُه،اّلٰلُ 

 ِن. َعْن َبْيَعَتيْ 
  اّلٰلِ  َل: َقاَل َرُسولُ ا ُه قَ َعنْ اّلٰلُ  ي ُهَرْيَرَة َرِضَي الحاكم َعْن أَبِ وى ور
ٍة، َفَلُه   َباَع َبْيَعَتْيِن ِفي َبْيعَ : »َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  َصلَّى

َبا«.   أَْوَكُسُهَما )أَْي أَْنَقُصُهَما( أَِو الرِِّ
َر بَ َوَقْد فَ   أَْن َيُقوُل: أَِبيُعَك  ْيَعةٍ ِم َفَقالُوا: َبْيَعَتْيِن في بَ ُض أَْهِل الِعلْ عْ سَّ

 لَبْيَعْيِن، اَل يَُفاِرُقُه َعَلى أََحِد ا يَن، وَ َهَذا الثَّْوَب ِبَنْقٍد ِبَعَشَرٍة، َوِبَنِسيَئٍة ِبِعْشرِ 
 ٍد ِمْنُهَما. َدُة َعَلى أَحَ ُعقْ َنِت الَفِإَذا َفاَرَقُه َعَلى أََحِدِهَما َفَل َبْأَس ِإَذا َكا

 وبناء على ذلك:
يَّاَرِة َنْقد مَّ التََّساُوُم َبْيَنَك تَ ِإَذا فَ  ،  اا  َوَبْيَن الَباِئِع َعَلى َثَمِن السَّ

َلى النَّْقِد أَو التَّْقِسيِط َفَل َحَرَج في َذِلَك ْقِسيِط، ثُمَّ اتََّفْقُتَما عَ ِبالتَّ وَ 
 لم.تعالى أعواّلٰل   ا،يٌح. هذَوالَعْقُد َصحِ 

 شراء البضائع المسروقة ـ14

 مسروقة، وخاصةـضائع الشريف يف شراء البـالشرع ال كمما ح :14سؤال

 ؟إذا كان املشرتي فقريًا وحباجة إليها

ۆئۇئۇئوئوئەئ﴿  تعالى:اّلٰلُ  َيُقولُ أوالً: ب: الجوا

 .[2 :ةدئا ملا]  ﴾ېئۈئۈئۆئ
 َوَسلََّم: »اْسَمُعوا ِمنِِّي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى

 َماُل   َتْظِلُموا، أاََل اَل َتْظِلُموا، ِإنَُّه اَل َيِحلُّ  اَل اَل أاََل اَل َتْظِلُموا، أَ  ا،ِعيُشوتَ 
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،  ام اه المِمْنُه« رو  اْمِرٍئ ِإالَّ ِبِطيِب َنْفٍس  َقاِشيِِّ َة الرَّ أحمد َعْن أَِبي ُحرَّ
ِه.   َعْن َعمِِّ

  َسلََّم: »َمِن اْشَتَرىوَ  ْحِبهِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص  اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى
، َوُهَو َيْعَلُم أَنََّها َسِرَقٌة، َفَقْد ُشِرَك ِرقَ َس  ِفي َعاِرَها َوِإْثِمَها« رواه  ةا

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  ةَ ُهَرْيرَ َعْن أَِبي الحاكم 
  َق ِمنَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَذا ُسرِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى 
ُجِل َمَتاٌع، أَْو  َو أََحقُّ ِبِه،  ُه َمَتاٌع، َفَوَجَدُه ِبَيِد َرُجٍل ِبَعْيِنِه، َفهُ اَع َل َض الرَّ
الثََّمِن« رواه المام أحمد َعْن َسُمَرَة   بِ َباِئعِ ي َعَلى الْ َوَيْرِجُع الُمْشَترِ 

 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 
أََخاَك   ُصرْ انْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » هِ ى آلِ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  وُل َصلَّىَوَيقُ 

 «. اا أَْو َمْظُلوم اا َظاِلم
َفَرأَْيَت ِإَذا  ، أَ اا ُلوماَن َمظْ ، أَْنُصُرُه ِإَذا كَ ّللِٰ ا َرُسوَل ا َفَقاَل َرُجٌل: يَ 

 َكْيَف أَْنُصُرُه؟  اا َكاَن َظاِلم
مام  ِلَك َنْصُرُه« رواه الذَ َفِإنَّ أَْو َتْمَنُعُه ِمَن الظُّْلِم،  َقاَل: »َتْحُجُزُه، 

 َعْنُه. اّلٰلُ   بخاري َعْن أََنٍس َرِضَي لا
  إلى ُروِق  الَمْس َف َبْيَن الُفَقَهاِء في ُوُجوِب َرِدِّ اَل ِخَل ثانياً: 

اِرُق ُموِسراا َصاِحِبِه ِإْن َكاَن َقاِئم ، َوَسَواٌء  اا ُمْعِسرأَو  اا ، َسَواٌء َكاَن السَّ
 ُوِجَد الَمْسُروُق ِعْنَدُه أَْو ِعْنَد َغْيِرِه.  َسَواءٌ أَو َلْم يَُقْم، وَ   َحدُّ ْيِه الأُِقيَم َعلَ 

ُسول َصلَّ  َوَذِلَك  َلْيِه َوَعَلى آِلِه  عَ  اّلٰلُ  ىِلَما ُرِوَي ِمْن أَنَّ الرَّ
 ، َوَقَطَع َساِرَقُه.َوَصْحِبِه َوَسلََّم َردَّ َعَلى َصْفَواَن ِرَداَءهُ 
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ِفي الَمْسِجِد   اا ْنُت َناِئمكُ  َقاَل:  اَن ْبِن أَُميَّةَ َصْفوَ ود َعْن روى أبو دا
اْخَتَلَسَها فَ  َرُجٌل  ءَ ، َفَجااا ِلي َثَمُن َثَلِثيَن ِدْرَهمَعَليَّ َخِميَصٌة )ِرَداٌء( 

ُجُل، َفأُِتَي ِبِه َرُسولُ  ي، َفأُِخَذ الرَّ
ِه  َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  ِمنِِّ

 ْقَطَع.ِليُ   َر ِبهِ َوَسلََّم، َفأَمَ ْحِبِه َوَص 
يُعُه  ، أََنا أَبِ اا أَْجِل َثَلِثيَن ِدْرَهمَقاَل: َفأََتْيُتُه، َفُقْلُت: أََتْقَطُعُه ِمْن 

 ْنِسئُُه َثَمَنَها؟ أُ وَ 
 ِبِه«.   َقاَل: »َفَهلَّ َكاَن َهَذا َقْبَل أَْن َتْأِتَيِني

ِن  ُه، عَ َعنْ  اّلٰلُ  ٍب َرِضَي ِن ُجْندُ َرَة بْ وروى المام أحمد َعْن َسمُ 
ا  مَ ِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َعَلى اْلَيِد َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  النَِّبيِِّ َصلَّى 

َيُه«.َذْت أَخَ    َحتَّى تَُؤدِِّ
 وبناء على ذلك:

ِمْن  ِرَقْت ِئِع الَمْسُروَقِة َحتَّى َوَلو سُ اَل َيُجوُز ِشَراُء الَبَضاأوالً: 
ْلٍم للنَّاِس، َوِإْقَراٍر للُمْنَكِر، َوَتَعاُوٍن َعَلى  ْن ظُ ِلَك مِ ِفٍر، ِلَما في ذَ َكا

 اِلْثِم َوالُعْدَواِن. 
 َضاِئِع الَمْسُروَقِة إلى أَْصَحاِبَها ِإَذا ُعِرُفوا.لبَ َردُّ ا َيِجُب ثانياً: 
َلى  ٌة، أَو َغَلَب عَ ْسُروقَ نََّها مَ َرى ِبَضاَعةا َوُهَو َيْعَلُم أَ َمِن اْشتَ ثالثاً: 

تعالى، اّلٰلِ   َيُتوَب إلى، َوَيِجُب َعَلْيِه أَنْ اا أَنََّها َمْسُروَقٌة، َكاَن آِثم ِنِّهِ ظَ 
الَباِئِع  َبِتِه ِإَعاَدُة الَبَضاِئِع إلى أَْصَحاِبَها، َوَلُه أَْن َيْرِجَع إلى وْ َماِم تَ َوِمْن تَ 

 .َدَفَعهُ  ِْلَْخِذ الثََّمِن الذي
اِرِق، َوَعِلَم أَنَّ الِبَضاَعَة  ةا مِ ِبَضاعَ  َمِن اْشَتَرى: رابعاً  ْن َغْيِر السَّ
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، َفَل َتِحلُّ َلُه، ِْلَنَّ الَباِئَع  َقةٌ َمْسُرو ٌة، أَو َغَلَب َعَلى َظِنِِّه أَنََّها َمْسُروقَ 
اَن ِمَن  ِعَها، َبل كَ في َبيْ  اا َلُه َشْرع اا ، َواَل َمْأُذوناا َلَها َشْرع اا َلْيَس َماِلك

َها إلى َصاِحِبَها.َعَلْيِه  َواِجِب ال  أَْن َيَردُّ
َف َصاِحَبَها،  رَ َوعَ ٌة، َساُن أَنَّ الِبَضاَعَة َمْسُروقَ ِإَذا َعِلَم اِلنْ خامساً: 

َها اِرِق ِلَيُردَّ َذِلَك  إلى َصاِحِبَها، َفَل َبْأَس في  َفأََراَد أَْن َيْشَتِرَيَها ِمَن السَّ
اِرِق ِإالَّ ِبَهِذِه الطَِّريَقةِ َيْسَتِردَّ  أَْن   يُْمِكنُهُ َذا َكاَن اَل إِ   .  الِبَضاَعَة ِمَن السَّ

 أَنَّ الِبَضاَعَة الَمْسُروَقَة ِهَي َلُه  انُ ْنَس الِ َوَكَذِلَك ِإَذا َعِلَم سادساً: 
 ِرَيَها. َيْشتَ  ِمَن اْسِترَداِدَها، َفَلُه أَنْ ، َوَلْم َيَتَمكَّنْ اا َيِقين

َضاَعَة َمْسُروَقٌة، أَو َغَلَب َعَلى َظِنِِّه أَنََّها  َم أَنَّ البِ ْن َعلِ مَ  :اً يرَوأَخِ 
، َحتَّى اَل َيُكوَن  اا َسَواٌء َكاَن َغِنيَّاا أَو َفِقيرا، َراُؤهَ ْسُروَقٌة، َفَل َيِحلُّ َلُه ِش مَ 

َلى أَْكِل  اِم عَ الَحرَ  آِلِكلِ  اا  َعْون َيُكونَ اِلِم َعَلى ظُْلِمِه، َوَحتَّى اَل للظَّ  اا َعْون
اِرِق أَْن اَل تَ الحَ  ْحَمِة ِبالسَّ   هذا، ْشَتِرَي ِمْنُه الَمْسُروَق. َراِم؛ َفِمْن َتَماِم الرَّ
 تعالى أعلم. ّللٰ وا

** ** ** 
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 اج من الزانيةإلزام الزاني بالزو ـ1

ج واالزاني بالز محلت منه، هل يلزمامرأة، و: إذا زنى رجل ب1سؤال

 م الزانية بإسقاط محلها من الزنا؟منها، وهل تلز

اِنَيُة ِإَذاَيْلَزُم اأوالً: الجواب:  اِني َوالزَّ الَفاِحَشِة التَّْوَبُة  ي فَوَقَعا  لزَّ
اِدَقُة النَُّصوُح، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه ت ٹٿٿٿٿٺٺ﴿ عالى: الصَّ

ڄڄڄ ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ ٹٹ
ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

َبُل  عالى َيقْ ت َفاّلٰلُ . َفِإَذا َتاَب ُكلٌّ ِمْنُهَما [70ـ68 :نا قرفلا ] ﴾ڍڇ
َنا بِ اّلٰلِ   يُْلَزُم التَّاِئَب إلىالتَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه، َواَل  َواجِ تعالى ِمَن الِزِّ   نَ مِ  الزَّ
اِنَيِة، َكَما اَل تُْلَزُم هِ  َواِج ِمْنُه.َي ِبالالزَّ  زَّ

  ى يَّ َصلَّ بِ  َيُجوُز، َوَلو َكاَن ِمْن ِزَنا، ِْلَنَّ النَّ ِإْسَقاُط الَحْمِل اَل ثانياً: 
  ِبِه َوَسلََّم ِعْنَدَما َجاَءْتُه الَمْرأَُة التي َزَنْت َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ 

ْرِني َيا َرُسوَل اَلهُ  َوَقاَلْت   اِط َحْمِلَها، َبْل أََمَرَهاُمْرَها ِبِإْسقَ َلْم َيأْ ؛ ّللِٰ : َطِهِّ
 أَْن َتْذَهَب َحتَّى َتَضَع َحْمَلَها.

ِزَنا َبْعَد أَْن َتمَّ َلُه أَْرَبَعُة   الَحْمِل، َوَلو َكاَن ِمنْ   ِإْسَقاطُ َذا َتمَّ إِ  ثالثاً:
َيةُ أَْشُهٍر َفِفيهِ  اَرةُ ِتَِّفاِق الُفَقَهاِء، َوَتِجُب الكَ ِبا  الِدِّ َيُة  ِعْنَد َبْعِضِهم فَّ ؛ َوالِدِّ
ْيَرَة  ُهرَ ِبي أَ  ْسَقَط الَجِنيَن، ِلَما روى المام البخاري َعنْ َتْلَزُم َمْن أَ 

َما  َفَرَمْت ِإْحَداهُ  ،اْمَرأََتاِن ِمْن ُهَذْيلٍ  ْقَتَتَلِت ا  :َعْنُه َقاَل اّلٰلُ  َرِضَي 
  اّلٰلُ  َصلَّىِإَلى النَِّبيِِّ َفاْخَتَصُموا  ،اَبْطِنهَ َفَقَتَلْتَها َوَما ِفي  ،ِبَحَجرٍ  َرىخْ اْْلُ 

ٌة َعْبٌد أَ َضى أَنَّ قَ ـ فَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،  ْو   ِديََة َجِنيِنَها ُغرَّ
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َيِة.َوهِ . اِقَلِتَهاَمْرأَِة َعَلى عَ ـ َوَقَضى أَنَّ ِدَيَة الْ  ،َوِليَدٌة   َي ِنْصُف ُعْشِر الِدِّ
َيُة مَ اِفِعيَِّة َوالحَ َد الشَّ َوِعنْ  اَرِة، َوِهَي ِصَياُم  َناِبَلِة َتِجُب الِدِّ َع الَكفَّ
 .ِبَعْينِ اَشْهَرْيِن ُمَتتَ 
  ِل َقْبَل أَْرَبَعِة أَْشُهٍر، َفَهَذا الِفْعُل َحَراٌم،ِإَذا َتمَّ ِإْسَقاُط الَحمْ رابعاً: 

اِدَقُة.التَّْوبَ   هِ بِ  ْن َفَعَل َوَباَشَر َوأََمرَ ى مَ علَوَيِجُب    ُة الصَّ
 وبناء على ذلك:

ُجُل َوَتاَب إلى َفِإَذا َزَنى وَ  اتعالى، ال َيْلَزُمهُ اّلٰلِ  الرَّ اُج ِمَن  لزَّ
اِنَيِة، َواَل َيُجوُز  ُه طُ  ِإْسَقاِإْسَقاُط الَجِنيِن، َوَلو َكاَن ِمْن ِزَنا، َفِإَذا َتمَّ الزَّ

ٍر، َفَعَلى ا َبْعَد اْلَْرَبَعِة أَْشهُ لتَّْوَبِة، َوأَمَّ ِهْم ِباَقْبَل أَْرَبَعِة أَْشُهٍر َفَعَليْ 
َيُة     ْسِتْغَفاُر.اَرُة، وعلى الَباِقي التَّْوَبُة َوااللَكفَّ َواالُمَباِشِر في اِلْسَقاِط الِدِّ

  اّللٰ  ظهُ حفردي ي الكُ كتور أحمد الحجِِّ دُّ نا ال ستاذُ أُ  وقد أضاَف 
 :يلي  ما واِب تعالى على الجَ 

  طَ قَ ا َس هَ دَ ع  ا بَ هَ جَ وَّ زَ تَ ا فَ هَ بِ  انَ ا زَ ذَ : إِ ةِ يَّ فِ نَ الحَ  نَ مِ  َف وسُ و يُ بُ أَ  اَل قَ وَ ]
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،[. امَ هُ ن  عَ  َك لِ ذَ بِ  د  الحَ 

 ر باالنتحارتفك ـ2

 شةفاحالك باقرتاف : امرأة متزوجة، وارتكبت خيانة زوجية، وذل2سؤال

 ألنها ال تستطيع النتحار،مع رجل أجنيب، وهي تفكر اآلن يف ا

 ها، فبماذا تنصحها؟اليت ارتكبتأن تغيب عن نظرها هذه الكبرية 

ْصَراَعْيِه  ى الذي َفَتَح َباَب التَّْوَبِة على مِ تعال ّللِٰ  الَحْمدُ الجواب: 
جئییییىئ﴿ للَعْبِد َما َلْم يَُغْرِغْر، َقاَل تعالى: 
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ڱڳڳڳڳگ﴿ َوَقاَل تعالى:  .[31 : رونلا] ﴾ مئحئ

ٹٿٿٿٿٺٺ﴿ َوَقاَل تعالى:  .[82 :هط] ﴾ ڱڱڱ

ڄڄڄ ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ ٹٹ
ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

 . [ 71ـ 68  : ن ا ق ر ف ل ا ]   ﴾ ڑژژڈڈڎڎڌڌ  ڍڍ
، َوأَنَ َعزَّ وَ ّلٰلِ  َفِإَذا َصَدَقْت َهِذِه الَمْرأَُة في َتْوَبِتَها اَبْت ِإَلْيِه  َجلَّ

اّلٰلِ   َس ِمْن َرْحَمةِ ، َفَعَلْيَها أَْن اَل َتْيأَ َدِم الَعْوَدةِ عَ  َمْت علىتعالى، َوَعزَ 
. [87 :ف سوي] ﴾ٿٿٿٿٺٺٺٺڀ﴿ تعالى، َواَل َتْقَنَط 

 .[56 :رجح لا] ﴾ چچڃڃڃڃڄ﴿ 
  َثاِنَيٍة َبْعَد َتْوَبِتَها ِمَن الَكِبيَرةِ ِتَكاِب َكِبيَرٍة َوْلَتُكْن على َحَذٍر ِمَن ارْ 

، َوَذِلَك  اا  َيِزيُد َصاِحَبُه ِإالَّ َعَذابِر اَل ئِ َن الَكَباَكِبيَرٌة مِ ى، َفاالْنِتَحاُر اْلُولَ 
َبٍل  َمْن َتَردَّى ِمْن جَ ْحِبِه َوَسلََّم: »َص َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىِلَقْوِلِه 
  نْ ، َومَ اا ديَها أَبَ فِ  اا ُمَخلَّد اا ِلد يِه َخاَسُه، َفُهَو ِفي َناِر َجَهنََّم َيَتَردَّى فِ َفَقَتَل َنفْ 
ُه ِفي َيِدِه َيَتَحسَّ  اا ى ُسمِّ َتَحسَّ    اا اُه ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلد َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُسمُّ

ٍة، َفَحِديَدتُُه ِفي َيِدِه َيَجأُ ِبَها   َنْفَسُه ِبَحِديدَ ، َوَمْن َقَتَل اا ِفيَها أََبد اا دَخلَّ مُ 
« رواه المام البخاري  اا دِفيَها أَبَ  اا دُمَخلَّ  اا ِلدِه ِفي َناِر َجَهنََّم َخاي َبْطنِ فِ 

 . َعْنهُ  اّلٰلُ   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 وبناء على ذلك:

ْنِب  ْحَساُس َفإِ  ِتِه على نَ الَمْرأَِة ِبَوْطأَِة الذَّ ْفِسَها ِمْن َعَلَماِت   َوِشدَّ
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اّلٰلُ   َي ِض ْسُعوٍد رَ مَ وى المام البخاري َعِن اْبِن ِلَما ر  اِليَماِن، َوَذِلَك 
َيَقَع   ٌد َتْحَت َجَبٍل َيَخاُف أَنْ ِإنَّ الُمْؤِمَن َيَرى ُذنُوَبُه َكأَنَُّه َقاعِ ُه َقاَل: َعنْ 

ا،  َفَقاَل ِبِه َهَكذَ  .اٍب َمرَّ َعَلى أَْنِفهِ ى ُذنُوَبُه َكُذبَ َعَلْيِه، َوِإنَّ الَفاِجَر َيرَ 
 .ِه َفْوَق أَْنِفهِ ِبَيدِ 

تعالى، َوأَْن َتْحَذَر َجِميَع  ّلٰلِ  َبِتَهاَتْصُدَق في َتوْ  ْيَها أَنْ لَ ِلَذا عَ 
َتَها على  َيِة، َوأَْن َتْسَتْأِنَف َحَياالَمْعِص التي أَْوَقَعْتَها في ِتْلَك  اْلَْسَباِب 
ِمْن أَْن َيْلَعَب ِبَها  َحَذٍر  َن الطُّْهِر َوالَعَفاِف، َوأَْن َتُكوَن علىأََساٍس مِ 

ِة  ِة االْنِتَحاِر، َلَقْد أَْغَواَها ِباْرْتَكاِب الَكِبيرَ ِتَكاِب َجِريمَ ارْ ْيَطاُن بِ الشَّ 
واّلٰل   ذا، ِة الثَّاِنَيِة. هْغِرَيَها ِباْرِتَكاِب الَكِبيرَ أَْن يُ  اْلُوَلى، َفْلَتْحَذْر ِمنْ 

 تعالى أعلم.
 زوجته زانية ـ3

م فساحمها، ث، انية، وقد اعرتفت لزوجها بذلكزوجته ز : رجل3سؤال

 الفاحشة، فهل يبقيها يف عصمته، أم يطلقها؟عادت ثانية إىل 

َحِقِّ َزْوِجَها أَْن تُْفِسَد   أَُة في أَْعَظِم َما َتْجِنيِه الَمرْ ِإنَّ ِمنْ الجواب: 
َنا َقِبيحِفَراَش َزْوِجَها بِ  َنا، َوِإْن َكاَن الِزِّ جِل َفُهَو في َحِقِّ  َحِقِّ ا في  اا الِزِّ لرَّ

، تعالى، َوأَْفَسَدْت ِفَراَش َزْوِجَهااّلٰلِ  َتَكْت َحقَّ ، ِْلَنََّها هَ حُ أَِة أَْقبَ الَمرْ 
ِرَبَها  ت أَْهَلَها َوأََقاِمْن َغْيِرِه، َوَفَضحَ  اا َسبِجَها نَ َوُربََّما أَْلَحَقْت ِبَزوْ 

الً النَّاِس. ِعْنَد  َوَزْوَجَها، َوأَْسَقَطت ُحْرَمَتُهمْ   .َهَذا أَوَّ
َج ِمْن َزاِنَيٍة، َوِمْن أَجْ اُن ِبِفْطَرِتِه َس اِلنْ اً: يثان ِل  َيْأَنُف ِمْن أَْن َيَتَزوَّ
مَ  اِنَيةِ الى على الِرِّ تعاّلٰلُ  َهَذا َحرَّ اّلٰلِ   َحتَّى َتُتوَب إلى َجاِل ِنَكاَح الزَّ
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ڎڎڌڌڍڍڇڇڇ﴿تعالى ِمْن ِزَناَها، َقاَل تعالى: 

 .[3 :رونلا ] ﴾ژڈڈ
تعالى،  اّلٰلِ  َلْم َتُتْب إلىِه أَنََّها َزاِنَيٌة، وَ َمْن َعِلَم ِمْن َزْوَجتِ اً: ثالث

َياَثِة، وأَْمَس وَ  ِريِف الذي رواه الحاكم  َكَها، َوَقَع في الدَّ في الَحِديِث الشَّ
َلْيِه َوَعَلى عَ اّلٰلُ  ِن النَِّبيِِّ َصلَّىُهَما، عَ َعنْ ّلٰلُ ا َر َرِضَي ْبِن ُعمَ اّلٰلِ  َعْبدِ  َعنْ 

َة: اْلَعاقُّ بَواِلَدْيِه،  َجنَّ اَل: »َثَلَثٌة اَل َيْدُخُلوَن الْ ِه َوَسلََّم أَنَُّه قَ آِلِه َوَصْحبِ 
يُّ َوال َساِء«. َوالدَّ يُّوُث، َوَرِجَلُة النِِّ  َة َلُه. وُث ُهَو الذي اَل َغْيرَ دَّ

حِ ي الَحِديِث فِ وَ  أَِبي ُهَرْيَرَة   يِح الذي رواه المام مسلم َعنْ  الصَّ
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه   ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ  َرِضَي 
َما  ْؤِمُن ْأِتَي المُ يَ  أَنْ  اّللِٰ   َيَغاُر، َوَغْيَرةُ َيَغاُر، َوِإنَّ الُمْؤِمنَ اّلٰلَ  َم: »ِإنَّ َوَسلَّ 

َم َعَلْيِه«.  َحرَّ
 ى ذلك:وبناء عل

ُجلِ  ِة اْلُوَلى، ثُمَّ   الذي َزَنْت َزْوَجُتهُ َفَعَلى َهَذا الرَّ في الَمرَّ
ِلَك  ا، َوأَْن اَل يُْبِقَيَها في ِعْصَمِتِه، َوذَ ، ثُمَّ َعاَدْت، أَْن يَُطِلَِّقهَ َرَهاَستَ 

َها، َوِإَذا َكاَن  وَنِة الَجاِنِب في َحِقِّ َنْفِس  َمْأمُ اَرْت َغْيرَ َص نََّها ِلِخَياَنِتَها، َوِْلَ 
ةا اِلَناِث.  ، َوخَ ُموَنِة الَجاِنِب على أَْواَلِدَهااَلٌد َفِهَي َغْيُر َمأْ َلَها أَوْ  اصَّ
 عالى أعلم.تواّلٰل  هذا،

 العفو عن السارق ـ4

إلدانة جاء ا قاضي، وبعدن آخر، ورفع األمر إىل ال: إذا سرق إنسا4سؤال

 بالعفو؟ ، فهل تنصحرق يطلبون من املسروق منه العفوأهل السا
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اِرِق َبعْ َمَع الُفَقَهاُء على جَ أَجْ الجواب:  َفاَعِة للسَّ ِرَقِة، ـ َد ال َواِز الشَّ  سَّ
ُه  اِرُق َلْم تُْعَرْف َعنْ  الَقِضيَُّة إلى الَقاِضي، ِإَذا َكاَن السَّ َوَقْبَل أَْن تُْرَفعَ 

 لتَّْوَبِة. َلُه َوِإَعاَنةا َلُه على ا اا وٌر َساِبَقٌة، َوَذِلَك َسْتر أَو ُشرُ  َساِبَقٌة،  ٌت َسِرَقا
ا ِإذَ  َفاَعُة ِفيِه َحَراٌم، ِلَقْوِلِه لشَّ ا َوَصَل اْلَْمُر إلى الَقاِضي، َفاأَمَّ

  ٍد َرِضَي  ْبِن َزيْ ةَ َنا أَُسامَ ِبِه َوَسلََّم ِلَسِيِّدِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َصلَّى
َشَة  رواه الشيخان َعْن َعائِ  «ّللِٰ ي َحدٍِّ ِمْن ُحُدوِد اَعْنُه: »أََتْشَفُع فِ اّلٰلُ 

 َعْنَها.اّلٰلُ  َرِضَي 
َبْيَر ْبَن الَعوَّ  رُ َوَقدْ  ْد أََخَذ  قَ  َعْنُه َلِقَي َرُجلا اّلٰلُ  اِم َرِضَي ِوَي أَنَّ الزُّ

ْلَطاِن؛ َفَشَفَع َلهُ  َب ِبهِ أَْن َيْذهَ   دُ ُهَو يُِري ؛ وَ اا َساِرق َبْيُر ِلُيْرِسَلُه.ِإَلى السُّ   الزُّ
ْلَطاَن.َقاَل: اَل، َحتَّى أَ فَ   ْبُلَغ ِبِه السُّ

ْلَطاِن َفَلَعنَ َبْيُر: ِإَذا َبَلْغَت ِبِه ِإَلى الَفَقاَل الزُّ  اِفَع اّلٰلُ  سُّ الشَّ
َع. رواه المام َوا  لُمَوطَِّأ.ا َماِلٌك فيلُمَشفِِّ

  »َتَعاَفْوا اْلُحُدودَ ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  ُل َصلَّىَوَيُقو
ْمِرو ْبِن   َفَقْد َوَجَب« رواه الحاكم َعْن عَ دٍِّ َبْيَنُكْم، َفَما َبَلَغِني ِمْن حَ 
ِه َرِضَي ُشَعْيٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن جَ   ُه. َعنْ اّلٰلُ   دِِّ

انَ  ُكْنُت : َقاَل َن ْبِن أَُميََّة َصْفَوا َعنْ  و داود أبوروى    ِفي  اِئما
ا، َثَلِثينَ  َثَمنُ  ِلي َخِميَصةٌ  َعَليَّ  اْلَمْسِجدِ   َفاْخَتَلَسَها َرُجلٌ  َفَجاءَ  ِدْرَهما

  ِبهِ  رَ مَ َفأَ  َم،َوَسلَّ  َعَلْيهِ اّلٰلُ  ىَصلَّ  اّللِٰ  َرُسولُ  ِبهِ  َفأُِتَي  ُجُل،الرَّ  َفأُِخذَ  ِمنِِّي،
ا، ينَ ثََلثِ  أَْجلِ  ِمنْ  َتْقَطُعهُ أَ : َفُقْلُت  َفأََتْيُتُه،: َقاَل  ْقَطَع،ِليُ    أَِبيُعهُ  أََنا ِدْرَهما

   ِبِه«  َتْأِتَيِني أَنْ  َقْبَل   َهَذا َكانَ  »َفَهلَّ : اَل قَ  َثَمَنَها؟ َوأُْنِسئُهُ 
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 وبناء على ذلك:
َماُح َعنِ َفالشَّ  ارِ َفاَعُة َوالسَّ َع أَْمُرُه إلى الَقاِضي   يُْرفَ َقْبَل أَنْ  ِق  السَّ

ةا ِإَذا َكاَن الُمْسَتحَ  ، َوَخاصَّ اِرُق َغْيَر َمْعرُ بٌّ ا ِإَذا ُرِفعَ سَّ ُروِر، أَمَّ   وٍف ِبالشُّ
اا ِبااْلَْمُر إلى الَقاِضي َفَل َشَفاَعةَ  ِرَقِة، أَو   َلُه في َذِلَك ِإَذا َكاَن ُمِقرَّ لسَّ

 تعالى أعلم. واّللٰ  هذا،أَِدلٍَّة. وَ  ُشُهوٍد ِبُوُجودِ 
 وحملت متزوجة زنت امرأة ـ5

جعية، وهي يف ها زوجها طلقة واحدة رامرأة متزوجة، طلق: 5سؤال

ع رجل أجنيب ومحلت منه، وقبل م عدتها اقرتفت فاحشة الزنا

إىل  دتها متت املصاحلة بينها وبني زوجها وأرجعهاانقضاء ع

 رح الزوجت محلها، وفضعحلمل، ثم وعصمته، ومل تعلمه با

م والزوجة تعل  على نعمة املولود.تعاىل اهلل باملولود اجلديد، وشكر

ح من زوجها، وهي يف حرية من أمرها، هل تصر ن هذا الولد ليسأب

وهل هذا الولد  اجلرمية؟باحلقيقة، أم أنها تبقى ساكتة عن هذه 

 شرعيني؟بنفسه يأخذ حكم أوالده الالذي أحلقه الزوج 

َن الَكَباِئِر، َوِإَذا َكاَن  ْرأَُة اْرَتَكَبْت َكِبيَرةا مِ َهِذِه المَ  أوالً:اب: جوال
َنا َكِبيَرةا مِ ا َها أََش لِزِّ َل  تعالى َجعَ اّلٰلَ  ، ِْلَنَّ اا دُّ ِإْثمَن الَكَباِئِر َفُهَو في َحِقِّ

اِني الِبْكِر ِمَئَة جَ  اا للزَّ ْجَم  ْلَدٍة، َوِلْلُمْحَصِن  َحدَّ  ِت. تَّى الَموْ حَ الرَّ
، اا ُكْفر اّلٰلِ  َلْت ِنْعَمةَ تعالى َعَلْيَها، َفَبدَّ ّلٰلِ ا الَمْرأَُة َكَفَرْت ِبِنْعَمةِ  َهِذهِ 

َثْت ِفَراَشُه،نَّ َوَخاَنْت َزْوَجَها، َودَ  َوَخاَنِت اْلََماَنَة التي   َسْت ِعْرَضُه، َوَلوَّ
َلَها .ِإيَّاَها َربَُّنا َعزَّ  َحمَّ   َوَجلَّ
أَنَُّه َيْسُتُرُهْم َحاَل   تعالى َعَلى َخْلِقهِ اّلٰلِ  ْضلِ َتَماِم فَ  ِمنْ  انياً:ث
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َوَقْد َفَتَح َباَب التَّْوَبِة َعَلى ، ُعوُهْم إلى التَّْوَبِة َقْبَل الَفْوِت ْعِصَيِة، َوَيدْ المَ 
ییییىئ﴿ْوِلِه: ِمْصَراَعْيِه، َوَخاَطَب الَجِميَع ِبقَ 

ہۀۀ﴿ تعالى:  . َوَقاَل [31 :ر ونلا] ﴾مئحئجئ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ ۈۆۆ

ٿٿٿٿٺٺ﴿ . َوَقاَل تعالى: [54ـ53 :رمزل ا] ﴾ىېې

ڄڄ ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ ٹٹٹ
ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

 ﴾ڑژژڈڈڎڎڌڌ ڍڍڇڇ
 .[71ـ68 :نا قرفلا]

رِ َجاَء في الَحدِ ثالثاً:    َعْن َعاِئَشةَ الشيخان  الذي رواه  ِف ييِث الشَّ
ي َوقَّاٍص، َوَعْبُد ْبُن  اْخَتَصَم َسْعُد ْبُن أَبِ  ، أَنََّها َقاَلْت:َعْنَها اّلٰلُ  َرِضَي 
ِخي ُعْتَبَة ْبِن أَِبي  اْبُن أَ اّلٰلِ  َيا َرُسوَل  ُغَلٍم، َفَقاَل َسْعٌد: َهَذا  َة ِفي َزْمعَ 

 .اْنظُْر ِإَلى َشَبِههِ اْبنُُه،  هُ َليَّ أَنَّ َوقَّاٍص، َعِهَد إِ 
َد َعَلى ِفَراِش أَِبي  ، ُولِ ّللِٰ َيا َرُسوَل ا ْبُد ْبُن َزْمَعَة: َهَذا أَِخيَوَقاَل عَ 

 .يَدِتهِ ِمْن َولِ 
ِإَلى  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  َفَنَظَر َرُسولُ 

ن اا هبَ َفَرأَى َش َشَبِهِه،  ُد  ا َعْبُد ْبُن َزْمَعَة، اْلَوَل ِبُعْتَبَة، َفَقاَل: »ُهَو َلَك يَ  اا َبيِِّ
 .اِهِر اْلَحَجُر«ِلْلِفَراِش، َوِلْلعَ 
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َسِب،  َواَل َحقَّ َلُه في النَّ  : أَْي: الَخْيَبُة،ِر اْلَحَجُر«َعاهِ َوِللْ َمْعَنى: »
جْ  اا َوِإْن َكاَن ُمْحَصن  ِة.ارَ جَ ُم ِبالحِ َفَلُه الرَّ

ِلِه  َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ  لَّىِرَواَيٍة لإِلَماِم البخاري َقاَل َص  َوِفي
 . : »الَوَلُد ِلَصاِحِب الِفَراِش«مَ َوَصْحِبِه َوَسلَّ 

ْوُج ِبالَوَلِد َفإِ   َوَلْم َيْنِفِه، َفَيْلَحُق ِبِه،  الذي َجاَء ِمْن َزْوَجِتهِ َذا أََقرَّ الزَّ
 َواِلْرَث.َقَراَبِة، َوَيْسَتِحقُّ النََّفَقَة َتاِئُج الَن  ي َعَلْيهِ َوَتْجرِ 

 وبناء على ذلك:
َجِة التي اْقَتَرَفِت الفَ َلى َهِذِه الَمْرأَِة اَفعَ  َشَة ـ َوِهَي في  احِ لُمَتَزِوِّ

ِتَها ِمْن طَ  ، َوأَْن  َعزَّ َوَجلَّ ّلٰلِ  ْصُدَق في َتْوَبِتَهاَلٍق َرْجِعٍيِّ ـ أَْن تَ ِعدَّ
َع إلى َض تَ تَ  ى أَْن َيْعُفَو  تعالاّلٰلَ  َتَها ـ َوَنْرُجوتعالى في أَْن َيْقَبَل َتْوبَ اّلٰلِ  رَّ

  ا أَْن اَل َتْهِتَك ِسْترَ َوَجلَّ َقْد َسَتَرَها، َفَعَلْيهَ زَّ َوَعْنَها ـ َوَما َداَم َربَُّنا عَ َعنَّا 
 َغْيَرُه.  اا َحد َواَل أَ َك لِ َجَها ِبذَ تعالى َعْنَها، َواَل تُْخِبْر َزوْ اّلٰلِ 

ا ِبالِنِّْسَبةِ  ْوِج ـ ِْلَنَّ  للَوَلِد َفُيْنَسُب إلى أَِبيَوأَمَّ ُه يُْحَتَمُل أَْن  ِه ـ الزَّ
ِبالِلَِّعاِن، ِْلَنَّ  ُه ِإالَّ ِإَذا َنَفاهُ ْنُه، َواَل َيْنَتِفي َنَسُبُه َعنْ  مِ َيُكوَن الَحْمُل 
 ِهِر الَحَجُر.َوِلْلَعا ،اِش َد للِفرَ اْلَْصَل أَنَّ الَولَ 

ْوُج لَ  َنَتاِئُج الَقَراَبِة،  َتَتَرتَُّب َعَلْيِه ْم َيْنِفِه َفُهَو َوَلُدُه، وَ َوَما َداَم الزَّ
،نََّفَقَة، َوَتْجِري َعَلْيِه أَْحكَ ال  َوَيْسَتِحقُّ  َيِرُث َويُوَرُث؛   اُم اِلْرِث َكاِمَلةا

 تعالى أعلم.واّلٰل  ،ذاه ُمْشَتَكى.تعالى الاّلٰلِ  َوِإَلى 
 ها الردة وحدُّ  ـ6

تدًا؟ وما هو حد تعريف الردة؟ ومتى يصبح العبد مر : ما هو6سؤال

 املرتد؟
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ُة ِهَي ُخرُ أوالً: الجواب:  دَّ  َوَجلَّ  َعزَّ اّلٰلِ  الُمْسِلِم َعْن ِدينِ وُج الِرِّ
ْو ِبِفْعٍل  تعالى، أَ  اّللِٰ  ِدينِ ْقَتِضي ُخُروَجُه َعْن ـ ، أَْو ِبَلْفٍظ يَ ِبَقْوٍل َصِريحٍ 

ُن ُخُروَجُه عَ  .اّلٰلِ  ْن ِدينِ َيَتَضمَّ  َعزَّ َوَجلَّ
تعالى َبْعَد ِإيَماِنِه، أَْو   ّلٰلِ ِبااُء َعَلى أَنَّ َمْن أَْشَرَك اتََّفَق الُفَقهَ ثانياً: 

. َو َكاِفرٌ هُ لَوَلَد فَ تعالى اّلٰلِ  الثَّاِبَتِة، أَْو أَْثَبَت  َفى ِصَفةا ِمْن ِصَفاِتهِ نَ   ُمْرَتدٌّ
اا ِإَذا َجَحَد ا اا ِفرَويُْصِبُح الُمْسِلُم َكا ْعَضُه، َوَلْو  لُقْرآَن ُكلَُّه أَْو بَ ُمْرَتدَّ

 الُقْرآِن.  ِمنَ َكِلَمةا َواِحَدةا  
اا ِإذَ  اا َكاِفرَويُْصِبُح الُمْسِلُم    َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى النَِّبِيِّ  َكِذَب  اْعَتَقدَ  ا ُمْرَتدَّ

  َشْيءٍ  لَّ حِ  اْعَتَقدَ  َوِإَذا ِبِه، َجاءَ  َما َبْعِض  في َوَسلَّمَ  َوَصْحِبهِ  هِ آلِ  َوَعَلى

َنا َتْحِريِمِه؛ َلىعَ  ُمْجَمعٌ    ِمنَ  اا ْعُلوممَ  اا أَْمر أَْنَكرَ  أَوْ  الَخْمِر، ِب ُشرْ  أَوْ  َكالِزِّ

ينِ  ُروَرِة. الِدِّ  ِبالضَّ
  َقدْ فَ  تعالى اّللَٰ  َسبَّ  ِإَذا الُمْسِلمَ  أَنَّ  َعَلى َكَذِلَك  ءُ الُفَقَها اتََّفَق  ثالثاً:

اا،ُمرْ  َوَصارَ  ِبَذِلَك  َكَفرَ  اا  أَوْ  اا َماِزح انَ كَ  َسَواءٌ  َتدَّ ڍ﴿  اا ْهِزئُمْستَ  أَوْ  َجادَّ
کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

 . [66ـ65 :ةبوتلا] ﴾ ڳڳگگگگ  ککک
  َوَسلَّمَ  َوَصْحِبهِ  آِلهِ  َوَعَلى هِ َعَليْ  اّلٰلُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسبَّ  اِإذَ  َوَكَذِلَك 

اا؛ اا َكاِفر حُ يُْصبِ   ِتِهْم.نُُبوَّ  َعَلى تََّفِق لمُ ا ِبَياءِ اْلَنْ   ِمنَ  َنِبيَّاا  بَّ َس   أَوْ  ُمْرَتدَّ
ِريِف  الُمْصَحِف  اءَ ِإْلقَ  أَنَّ  َعَلى الُفَقَهاءُ  اتََّفَق  رابعاً:   َمَكانٍ  في  الشَّ

ِة. الُكْفرَ  ُب يُوجِ   ِفيِه، االْسِتْخَفاِف  َعَلى  َيُدلُّ  لا ِفعْ  ِبهِ  َفَعَل  أَوْ   َقِذٍر، دَّ  َوالِرِّ
  أَْرَكانِ  ِمنْ  اا نُركْ  َجَحدَ  َمنْ  أَنَّ  في ُفَقَهاءِ ال َبْينَ  ِخَلَف  اَل  :خامساً 
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اا  اا ِفرَكا ِبَذِلَك  حُ يُْصبِ   اِلْسَلمِ  . َعزَّ  اّلٰلِ  نِ ِدي َعنْ   ُمْرَتدَّ  َوَجلَّ
ةُ  ُت َتْثبُ  اً:سادس دَّ َهاَدةِ  أَوْ  ِباِلْقَرارِ  الِرِّ   امَ  الُمْرَتدُّ  أَْنَكرَ  َوِإَذا ،ِبالشَّ

. ِإْنَكاُرهُ   اْعُتِبرَ  َعَلْيهِ  ِبهِ   ُشِهدَ   َتْوَبةا
ِيِِّدَنا  ِتِه الَقْتُل، ِلَقْوِل َس رَّ َعَلى ِردَّ ُعُقوَبُة الُمْرَتِدِّ ِإَذا أََص  بعاً:سا
َل ِديَنُه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمنْ  اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  َرُسولِ   َبدَّ

 ُهَما. َعنْ اّلٰلُ  اٍس َرِضَي بَّ ِن اْبِن عَ رواه المام البخاري عَ َفاْقُتُلوُه« 
: »اَل َيِحلُّ َدُم  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َلْيِه َوَعَلىعَ اّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى

ى  ، ِإالَّ ِبِإْحدَ ّللِٰ َرُسوُل اَوأَنِِّي اّلٰلُ  ْشَهُد أَْن اَل ِإَلَه ِإالَّ ْسِلٍم، يَ اْمِرٍئ مُ 
اِني، ، النَّْفِس َثَلٍث: النَّْفُس بِ  يِن التَّاِرُك  َوالثَّيُِِّب الزَّ َوالَماِرُق ِمَن الدِِّ

 ْنُه. عَ اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ  ْبدِ رواه المام البخاري َعْن عَ ْلَجَماَعِة« لِ 
 ء على ذلك:اوبن

  ِْلُُمورٍ  الُعُقوَبةِ  في التَّْشِديدُ  َوَهَذا َقْتُل،ال الُمِصِرِّ  الُمْرَتِدِّ  َفُعُقوَبةُ 

ٍة؛  َها: نْ مِ  ِعدَّ
ُخوَل  يُِريدُ  ِلَمنْ  َزْجرٌ  ةُ العُقوبَ  َهِذهِ  ـ 1   أَوْ  َصاَنَعةا مُ  اِلْسَلمِ  في الدُّ

  ىَعلَ  ِإالَّ  اِلْسَلمِ  إلى يُْقِدمُ  َفَل  ْمِر،اْلَ  في ِت التََّثبُّ  َعَلى َلهُ  َوَباِعٌث  ،اا ِنَفاق
ْنيَ  في َذِلَك  ِبَعَواِقِب  َوِعْلمٍ  َبِصيَرةٍ    ِإْسَلَمهُ  أَْعَلنَ  َمنْ  َفِإنَّ  ،ةِ َواآلِخرَ  االدُّ

 َذِلَك  َوِمنْ  َواْخِتَياِرِه، ِرَضاهُ بِ  اِلْسَلمِ  أَْحَكامِ  ِبُكِلِّ  َزاِمهِ اْلتِ  َعَلى َواَفَق  َفَقدْ 

. ِإَذا   ِبالَقْتلِ   يَُعاَقَب  نْ أَ   اْرَتدَّ
  ِفْتَنةِ  في  اا َسَبب نَ َيُكو أَنْ  َشْأنُهُ  َمنْ  ِلُكِلِّ  َدْرءٌ  الُعُقوَبةِ  َهِذهِ  ـ 2

 َكِلَمِتِهْم. َتْفِريِق  أَوْ  الُمْسِلِميَن،
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  كَ رَ تَ  َما  هُ أَنَّ  الُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َمانِ اِلي ُضَعَفاءُ  ِفيهِ  َيَرى َقدْ  َتدُّ الُمرْ  ـ 3
َل َتحَ   َلَما   اا َحقِّ   نَ َكا   َفَلوْ   َوَتْفِصيَلِتِه،   هِ ِبَحِقيَقتِ   َمْعِرَفةٍ   َعنْ   ِإالَّ   اِلْسَلمَ   . هُ َعنْ   وَّ
  الَحقُّ  اّللِٰ  َفِدينُ  الَقْتِل، ِبُعُقوَبةِ  َقَواِنيَنُهمْ  َيْحُمونَ  رُ الَبشَ  َكانَ  َوِإَذا  ـ 4

  ْيرٌ خَ  ُكلُّهُ  َكانَ  والذي َخْلِفِه، ِمنْ  َواَل  َدْيهِ َي  َبْينِ  ِمنْ  الَباِطُل  َيْأِتيهِ  اَل  يالذ
ْنَيا ا في َوَهَناءٌ  َوَسَعاَدٌة    َيْعَتِدي نْ مَ  يَُعاِقَب  ِبأَنْ  أَْحَرىوَ  أَْوَلى َواآلِخَرةِ  لدُّ

ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی﴿ُقوُل:  َوَجلَّ يَ َربَُّنا َعزَّ وَ  َعَلْيِه؛

يثىثمثجثيتىتمتختحتجتيب

  أَنْ  الىتع اّللِٰ  ِدينِ  في َيْدُخُل  َمنْ  َفَعَلى .[265 : ةر قبلا] ﴾جخمحجحمجحج

 أَْمِرِه.  ِمنْ  ةٍ َبِصيرَ  َعَلى  َيْدُخَل 
  في عَ َيَتَسرَّ  اَل  أَنْ  الُمسِلمِ  َعَلى ِجُب يَ  ِبأَنَّهُ  اِلَشاَرةُ  رُ َتْجدُ  َوُهَنا

دَّ  أَو  لُكْفرِ ابِ  ُمْسِلمِ ال اِلْنَسانِ  َعَلى  ُحْكمِ ال   ِمنْ  َوَهَذا  التََّثبُِّت، َبْعدَ  ِإالَّ  ةِ ِبالِرِّ

عُ  َيَقعَ  أَنْ  ةَ َخْشيَ  ،َوالَفْتَوى الِعْلمِ  لِ أَهْ  َوِظيَفةِ    َسِيِِّدَنا َقْولِ  ْحَت تَ  الُمَتَسِرِّ

  َقاَل  ئٍ اْمرِ  َما»أَيُّ  َوَسلََّم: َوَصْحِبهِ  آِلهِ  علىوَ  َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  ولِ َرسُ 

  َرَجَعْت  َوِإالَّ  َقاَل،  َكَما َكانَ  ِإنْ  أََحُدُهَما،  ِبَها  َباءَ  َفَقدْ  َكاِفُر، ا يَ  ِْلَِخيِه:

 َعْنُهَما.   اّلٰلُ   َي َرِض   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ   مسلم   لإلمام   واللفظ   الشيخان   رواه   ِه« َعَليْ 
  َدَعا »َوَمنْ  َوَسلََّم: هِ َوَصْحبِ  هِ آلِ  َوَعَلى َعَلْيهِ  ّلٰلُ ا َصلَّى َقْوِلهِ  َوَتْحَت 

 َوَرَجَع(«  )َباءَ  َلْيهِ عَ  َحارَ  ِإالَّ  َكَذِلَك،  ْيَس َولَ  ؛ ّللِٰ ا  َعُدوُّ  َقاَل:  أَوْ  ِباْلُكْفِر،  لا َرجُ 

 .أعلم  عالىت واّللٰ  هذا، َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  َذرٍِّ  أَِبي  َعنْ   مسلم المام  رواه 
** ** ** 
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 هناء شربه لة شارب الخمر أثمجالس ـ1

ائه أثناء : هل جيوز لإلنسان املسلم أن جيلس مع أحد أصدق1سؤال

 مر؟العمل وهو يشرب اخل

الً الجواب:  ٿٺٺٺٺ﴿ تعالى:  اّلٰلُ  َيُقولُ : أَوَّ
َوَيُقوُل  . [110 :نارمع لآ] ﴾ٹٹٿٿٿ
ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې﴿ تعالى:

  ﴾ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
یییىئىئىئېئېئ﴿ لى:  تعا. َوَيُقولُ [140 :ءا سنلا]

حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئی

 .[68 :ما عنْلا ] ﴾متخت
َعنُهُم   اّلٰلُ  ِضَي ِرِيِّ رَ الُخدْ يٍد َسعِ  ي أَبِ روى المام مسلم َعن : اً َثاِني
َسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َسِمْعُت َرُسوَل َقاَل: 

ْرُه ِبَيِدهِ  اا ْم ُمْنَكرَرأَى ِمْنكُ  َمنْ » :ولُ َيقُ   ،ِنهِ َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَسا ،َفْلُيَغيِِّ
يَمان ِلَك أَْضعَ َوذَ  ،هِ َفِبَقْلبِ َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع   «. ُف اْلِ

ِد   َما يُِصيُبُه من َهٍمِّ َوَغٍمِّ َوُحْزٍن على ُوُجووَ َوِإْنَكاُر الَقْلِب هُ 
ْرِكِه، ِْلَنَّ  ٍن على الَجِميِع، وال يُْعَذُر أََحٌد ِبتَ َفْرُض َعيْ  ، َوَهَذاالُمْنَكرِ 

 الى.تعاّلٰلُ  َطاَن ِْلََحٍد َعَلْيِه إال الَقْلَب ال ُسلْ 
َعنُهَما  اّلٰلُ  َرِضَي  ّلٰلِ ا َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ المام أحمد روى : اً اِلثثَ 
  انَ َوَمْن كَ على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  َقاَل َرُسولُ : َقاَل 

 «. َها اْلَخْمرُ ْشَرُب َعَليْ َدٍة يُ َلى َمائِ ِم اآْلِخِر َفَل َيْقُعْد عَ َواْلَيوْ   ِباّللِٰ يُْؤِمُن 
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 وبناء على ذلك:
 َخْمِر، ْرِبِه لل أَْثَناَء شُ   وُز لإِلْنَساِن أَْن َيْجِلَس َمَع َشاِرِب الَخْمرِ فل َيجُ 

اِرُب َيِجُب َعَلْيِه أَْن َيْنَهى َعن َهَذا ال َبْل  ْرَب،  ُمْنَكِر، َفِإْن أََبى الشَّ  إال الشُّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  َك الَمَكاَن. هذا، َغاِدَر َذلِ أَْن يُ   الُمْسِلمِ َوَجَب على 

 العزف على اآلالت الموسيقية ـ2

 د والكمان؟قية، كالعوآلالت املوسي: ما حكم العزف على ا2سؤال

َعنُه،  اّلٰلُ  َرِضَي  اَمةَ أُمَ  أَِبي َعنْ َقد روى المام أحمد لجواب: ا
  َعزَّ اّلٰلَ  ِإنَّ » :َقاَل َوَسلََّم  ِه َوَصْحِبهِ على آلِ َلْيِه وَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى النَِّبيِِّ  َعنِ 

  اِميرَ َمزَ ـ الْ  َحَق أَمْ  أَنْ  َوأََمَرِني ،ِلْلَعاَلِمينَ  ىا َوُهدَ  َرْحَمةا  َبَعَثِني َوَجلَّ 
 (.لَكَبُر: الطَّْبُل الَكِبيرُ ، َوِقيَل: اَمَعاِزَف ـ َوالْ  اِبطَ اْلَبرَ  َيْعِني « )َواْلَكَباَراِت 

  َرُسولِ  َعنْ َعنُهَما، اّلٰلُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنِ مد مام أحوروى ال
مَ اّلٰلَ  ِإنَّ » :َقاَل  َوَسلَّمَ   َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ    َعَلْيُكمُ  َحرَّ

ِغيُر( )ِهَي: َواْلُكوَبةَ   َمْيِسرَ ـ الْ وَ  اْلَخْمرَ   «.مٌ َحَرا  ُمْسِكرٍ  ُكلُّ وَ  الطَّْبُل الصَّ
اِل:َوَجاَء  رواه   « ارِ مَ زْ المِ وَ  لِ بْ الطَّ  مِ دْ هَ بِ  ُت رْ مِ أُ » في َكْنِز الُعمَّ

 .اا ْرُفوعَعنُهَما مَ  اّلٰلُ  َي  َرِض اٍس بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ الديلمي 
 آِلاَلِت اللَّْهِو.إلى َعَدِم َجَواِز االْسِتَماِع  َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءِ 

 لى ذلك:وبناء ع
: على اآلاَلِت الُموِسيِقيَِّة؛ َقاَل الوُز الَعْزُف َل َيجُ فَ  اُقْرطُِبيُّ   أَمَّ

  َوَلمْ  ،اْسِتَماِعَها ْحِريمِ تَ  ِفي  َتَلُف يُخْ  َفَل  اْلُكوَبةُ وَ  َواْْلَْوَتارُ  َمَزاِميرُ ـ الْ 
نْ  أََحدٍ  نْ عَ  أَْسَمعْ  َلِف  ِمنَ  لُهُ َقوْ  يُْعَتَبرُ  ِممَّ  يُِبيحُ  نْ مَ  َلِف اْلخَ  ةِ َوأَِئمَّ  السَّ
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  َوُمَهيِِّجُ  ،َواْلُفُسوِق  اْلُخُمورِ  أَْهلِ  ارُ ِشعَ  َوُهوَ  َيْحُرمُ  اَل  َوَكْيَف  َك،َذلِ 
  ،َتْحِريِمهِ  ِفي كَّ شَ يُ  َلمْ  َكَذِلَك  َكانَ  َوَما ِن؟ ُمُجوـ َوالْ  اْلَفَسادِ وَ  َهَواِت الشَّ 
 .لى أعلم تعااّلٰل و . هذا،هِ َوَتْأِثيمِ  ِلهِ َفاعِ  َتْفِسيِق  َواَل 

 عن جسد المرأةإزالة الشعر ـ 3

 عن جسد املرأة؟ : ما حكم إزالة الشعر3سؤال

ِه َوعلى آِلِه  َعَليْ ّلٰلُ ا َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َقد َنَدَبَنا َسِيُِّدَنا رَ الجواب: 
ِة مِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم على  ْد َكاَن  ْن َغْيِر ُمَباَلَغٍة، َوقَ َتْحِسيِن الَهْيَئِة الَعامَّ

ُمُر ِبَذِلَك، روى المام   َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيأْ َعَلْيهِ ّلٰلُ ا لَّىَص 
ْرَداأحمد وأبو داود َعْن أَبِ  اّلٰلُ   ، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى َعنهُ اّلٰلُ  ِء َرِضَي ي الدَّ

  ِنُكْم،ى ِإْخَوا: »ِإنَُّكْم َقاِدُموَن َعلَ  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 
َحتَّى َتُكونُوا َكأَنَُّكْم َشاَمٌة ِفي  ِرَحاَلُكْم، َوأَْصِلُحوا ِلَباَسُكْم،َفأَْصِلُحوا 

َش«. ِحبُّ اْلفُ اَل يُ  اّللَٰ  َفِإنَّ  النَّاِس،  هذا أَوالً. ْحَش، َواَل التََّفحُّ
ةا ِلَزْوِجَها ُمْس َتْحِسيُن َشْأِن الَمْرأَِة نياً: ثا ، وَ َوَخاصَّ   َذِلَك َتَحبٌّ
ةا من َوْجِهَها، روى ِبَتْنِقَيِة  ْعِر َوَخاصَّ عبد الرزاق الصنعاني َعِن   الشَّ

 اِئَشَة َفَسأََلْتَها اْمَرأَةٌ؟ ْت ِعْنَد عَ َها َكانَ ْقِر، أَنَّ اْمَرأَِة اْبِن أَِبي الصَّ 
يَُّن   أََتزَ ْنِتُفُهنَّ في َوْجِهي َشَعَراٍت أََفأَ : َيا أُمَّ الُمْؤِمِنيَن، ِإنَّ َفَقاَلْت 

  ِلَزْوِجي؟ ِبَذِلَك 
ِعي  َعنَها: »أَِميِطي َعْنِك اْلََذى، َوَتَصنَّ اّلٰلُ  َفَقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي 

َياَرِة، َوِإَذا أََمَرِك َفْلُتطِ َتَصنَِّعينَ  ِجِك َكَماِلَزوْ  يِعيِه، َوِإَذا أَْقَسَم َعَلْيِك   للِزِّ
يِه، َواَل َتْأَذنِ   . َمْن َيْكَرُه«ِتِه لِ ي في َبيْ َفأَِبِرِّ
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 ْمُص، َوُهَو َنْتُف َشْعِر الَحاِجَبْيِن.َيْحُرُم على الَمْرأَِة النَّ ثالثاً: 
ْعَر  نَُّه َيُجوُز للَمْرأَِة أَْن تُِزيَل َش َهاِء إلى أَ وُر الُفقَ َذَهَب ُجْمهُ رابعاً: 

َذِلَك   ُة إلى ُوُجوِب ِلِكيَّ َهَب الَماِرَها َوَبْطِنَها، َبْل ذَ َيَدْيَها َوِرْجَلْيَها َوَظهْ 
 َعَلْيَها.

 وبناء على ذلك:
ْجَلْيِن َوَساِئِر جَ ِإزَ    َرَج ِفيِه،أَِة اَل حَ َسِد الَمرْ اَلُة َشْعِر الَيَدْيِن َوالِرِّ

َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفيِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  لَّىِْلَنَُّه َلْم َيِرْد َعِن النَِّبِيِّ َص 
 تَّْحِريِم. اِلَباَحُة َحتَّى َيِرَد َنصٌّ في ال  في اْلُُمورِ اْلَْصُل َنْهٌي، وَ 

ا َشْعُر الَحاِجَبْيِن َفَل َيُجو  ِهَي النَّْمُص   ِإَزاَلَتهُ ُه، ِْلَنَّ ُز ِإَزاَلتُ أَمَّ
َمْن  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  الذي َلَعَن َرُسولُ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِبَها. هذا،َوَمْن ُفِعَل ْتُه، َفَعلَ 
 السن بالذهبتلبيس  ـ4

 : هل جيوز تلبيس السن بالذهب؟4سؤال

َهِب َتحْ ْصَل في الِإنَّ اْلَ : الجواب َجاِل، َوَقْد يَُباُح  ذَّ ِريُمُه على الِرِّ
ُروَرِة؛ روى النسائي َعْن َعرْ ـ لل َكاَن اَل: وَ َرْيٍب قَ َفَجَة ْبِن أَْسَعَد ْبِن كُ ضَّ

هُ ُه َجدَّ  َثِني أَنَُّه َرأَى َجدَّ يَِّة   أُِصيَب أَْنُفُه َيْوَم اْلُكَلِب ِفي اْلَجاِهلِ َقاَل: َحدَّ
ٍة، َفأَْنَتَن َعَلْيِه؛ َفأََمرَ مِ  اا  أَْنفَفاتََّخذَ  َقاَل: ِه  َعَليْ اّلٰلُ  ُه النَِّبيُّ َصلَّىْن ِفضَّ

 َذَهٍب.   تَِّخَذُه ِمنْ أَْن َي  َوَسلَّمَ  َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ 
ُروَرُة َيُجوزُ أَ ِمْن َهَذا الَحِديِث ُعِلَم    نَّ ُكلَّ َما َدَعْت ِإَلْيِه الضَّ

َهِب. لُُه ِمَن اْسِتْعَما  الذَّ
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 بناء على ذلك:و
يَراِميِك َفِإَذا َكاَن َتْلِبيُس الِسِّ  ِة أَو الِسِّ َهِب،  ِنِّ ِبالِفضَّ  يُْغِني َعِن الذَّ

 عالى أعلم.تواّلٰل   َهِب، َوإال َفَيُجوُز. هذا،ِبيُسُه ِبالذَّ وُز َتلْ َفَل َيجُ 
 قراءة اْلبراج والكف والفنجان ـ5

 والفنجان؟ براج والكفكم قراءة األ: ما ح5سؤال

ِفِّ َوالِفْنَجاِن ِمَن اْلُُموِر  ِإنَّ ِقَراَءَة اْلَْبَراِج َوالكَ لجواب: ا
َمِة َشْرعال   ا َوالتَّْحِذيِر ِمْنَها، َوِهَي ِمنْ ُم ِبِإْبَطاِلهَ ْسَل ي َجاَء الِ ، والت اا ُمَحرَّ

مَ  رْ أَْعَظِم الُمْنَكَراِت َوالَكَباِئِر التي َحرَّ رِ َها الـشَّ َها َمْبِنيٌَّة  يُف، ِْلَنَّ ُع الـشَّ
َجلِ   َوالَكِذِب.   على الَوْهِم َوالدَّ

  یىئىئىئېئېئېئۈئ﴿لى: َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعا
 .[27ـ26 :نجلا]  ﴾حئجئییی

ِمنَّا َمْن  »َلْيَس َوَصْحِبِه َوَسلََّم: ِه َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ   َصلَّىَوِلَقْوِلهِ 
َر َلهُ َتَطيََّر َواَل تُطُ  َن َلهُ يِِّ َن َواَل تُُكهِِّ يِر  في الَكبِ  َراِنيُّ « رواه الطَّبَ ، َواَل َتَكهَّ

 َعنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  ْبِن ُحَصْينٍ   ِعْمَرانَ َعنْ 
اَوَسلََّم:  ِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ ّلٰلُ ا َوِلَقْوِلِه َصلَّى   اا ف»َمْن أََتى َعرَّ

َقهُ  اا أَْو َكاِهن ٍد َصلَّ ِفيَما يَ  َفَصدَّ   اّلٰلُ  ى ُقوُل، َفَقْد َكَفَر ِبَما أُْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ
 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ الحاكم  « رواه َسلَّمَ ْيِه وَ َعلَ 

اْقَتَبَس   َمنِ »ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: على آَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ْوِلِه َصلَّىَوِلقَ 
ْحِر َزاَد َما َزادَ نُُّجوِم، ِمَن ال اَ ِعْلمَ  م  الما « رواه اْقَتَبَس ُشْعَبةا ِمَن السِِّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َرِضَي   اْبِن َعبَّاٍس َعنِ وابن ماجه و داود أحمد وأب
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 وبناء على ذلك:
َوِهَي ِمَن اْلُُموِر   ِج َوالَكِفِّ َوالِفْنَجاِن،ْبَراْلَ ِقَراَءُة ا اا َفَيْحُرُم َشْرع

َر اِلْسَلُم ِمْنَها َوِمْن أَْهِلَها، َوِمْن تَ يَِّة التالَجاِهلِ    نَّ يِقِهْم، ِْلَ ْصدِ ي َحذَّ
واّلٰل  الى. هذا،تع ِباّللِٰ َقْد يُوِقُع الَعْبَد في الُكْفِر َوالِعَياُذ َتْصِديَقُهْم 
 تعالى أعلم.

 لعلقات مع النساءبتلى با م ـ6

ني أخشى النساء، وإطالب جامعي مبتلى بالعالقات مع  : أنا6سؤال

ليب على نـفسي من الرسوب يف االمتحانات بسبب انشغال ق

 ؟تنصحين ذلك، فبماذاب

الً َصُحَك أَنْ الجواب:  على َنَجاِحَك   اا أَْن َتُكوَن َحِريص أَوَّ
َما يَُزْحَزُح الَعْبُد َعْن  َجاَح الَحِقيِقيَّ ِعْندَ نَّ النَّ ِحَك َيْوَم الِقَياَمِة، ِْلَ َوَفَل 

َك في  َنَجاحِ على   اا يصَحرِ تعالى َجنََّتُه؛ َفَل َتُكْن اّلٰلُ  َم، َويُْدِخُلهُ اِر َجَهنَّ نَ 
 الَجاِمِعيَِّة ُدوَن ُمَبااَلٍة ِبَنَجاِحَك في اآلِخَرِة. ِدَراَسِتَك 

، َوَهِذهِ َعاِصَي بِ مَ اْعَلْم ِبأَنَّ الثانياً:  الَمْعِصَيُة ِبَشْكٍل   َشْكٍل َعاٍمِّ
ْنَيا َقْبَل اآلِخَرِة، ِْلَنََّها تُخَ ْؤٌم على َخاٍصِّ شُ  ُه ُب ُدْنَياِرِّ َصاِحِبَها في الدُّ

 ِخَرَتُه.َوآ
، َوَهِذِه الَمْعِصَيُة ِبَشْكلٍ ثالثاً:  َخاٍصِّ َتْحِرُم   الَمَعاِصي ِبَشْكٍل َعاٍمِّ

 .الَمَعاِصيِفْئ نُوَر الِعْلِم ِبظُْلَمِة  النَّاِفِع، َفَل تُطْ َن الِعْلمِ الَعْبَد مِ 
  ْزِق، روىلِرِّ الَمَعاِصي ِبَشْكٍل َعاٍمِّ َسَبٌب في ِحْرَماِن ارابعاً: 

  اّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ   َثْوَباَن َرِضَي َعنْ م أحمد والحاكم الما
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ُجَل َلُيْحَرُم » ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:َوعلى آلِ  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّى ْزَق  َوِإنَّ الرَّ الرِِّ
ْنِب يُِصيُبُه«  . ِبالذَّ
  َيُة ِبَشْكٍل َخاٍصِّ َمْعِص َوَهِذِه ال، الَمَعاِصي ِبَشْكٍل َعاٍمِّ خامساً: 

، َوَبْيَنُه َوبَ َتْجَعُل َوْحَشةا َبْيَن الَعْبِد الَعاِصي َوَرِبِِّه عَ  اِس،  ْيَن النَّ زَّ َوَجلَّ
ةا َمَع أَهْ   ِل َبْيِتِه.َوَخاصَّ
ُر اْلُُموَر، َكَما أَنَّ َتْقَوى ي ِبَشْكلٍ الَمَعاِص سادساً:  اّلٰلِ   َعاٍمِّ تَُعِسِّ

 ُر اْلُُموَر. تَُيِسِّ  َوَجلَّ زَّ عَ 
، َوَهِذِه الَمْعِصَيُة ِبشَ عاً: ساب  ْكٍل َخاٍصِّ َتْجَعُل  الَمَعاِصي ِبَشْكٍل َعاٍمِّ

اَن، َوتُ َمَة في ا لْ الظُّ   تعالى ـ.   اّللِٰ بِ ِعَياُذ  ْفِسُد ِإيَماَن الَعْبِد ـ َوال لَقْلِب َوالرَّ
اْلَقْلِب،  ِفي  اا َسَنِة نُورِلْلحَ ِإنَّ َما: هُ َعناّلٰلُ  َيُقوُل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 

ةا ِفي اْلَبَدنِ  زْ َوِضَياءا ِفي اْلَوْجِه، َوُقوَّ ةا ِفي  ، َوَمَحبَّ ِق ، َوِزَياَدةا ِفي الرِِّ
َئِة َسَوا ؛ِق ُقُلوِب اْلَخلْ  يِِّ   اا َوَوَهن ، ْلَوْجِه، َوظُْلَمةا ِفي اْلَقْلِب ِفي ا اا دَوِإنَّ ِللسَّ
ْزِق، َوبُْغَضةا ِفي  اا َوَنْقص ،ِفي اْلَبَدنِ   .ِفي ُقُلوِب اْلَخْلِق الرِِّ

،ثامناً:  َتْحِرُم   َشْكٍل َخاٍصِّ بِ َوَهِذِه الَمْعِصَيُة  الَمَعاِصي ِبَشْكٍل َعاٍمِّ
،ّلٰلِ  لطَّاَعةَ الَعْبَد ا ْنِب ُعُقوَبٌة إال أَْن يَُصدَّ َعْن  َوَلو َلمْ  َعزَّ َوَجلَّ  َيُكْن للذَّ
 َفْتُه. ى َلكَ تعال ّللِٰ ا َطاَعةِ 

 وبناء على ذلك:
،  لَمَعاِصي ِبَشْكٍل َعاٍمِّ َفأَْنَصُحَك أَْن َتْذُكَر آَثاَر َهِذِه الَمْعِصَيِة َوا

َعاِء وَ ثمَّ أَكِثرْ  ِع إلى  ِمَن الدُّ  َساِئَلُه. تعالى اَل ُيَخِيُِّب   َفاّللُٰ ،  تعالى اّلٰلِ    الـتََّضرُّ
 في ِعَباَداِتَك، . َوِزدْ [60 :رفا غ] ﴾ ٺٺٺٺڀ﴿
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 .[114 :دوه] ﴾ڭڭڭۓ﴿ِلَقْوِلِه تعالى: 
اِلَحةِ َوَعَلْيَك  ْحَبِة الصَّ   ، َوَتَذكَّْر ِبأَنَّ أَْهِل الَغْفَلةِ  ُمَقاَطَعةِ   َبْعدَ  ِبالصُّ

ِطَنَة َرِقيٌب َعَلْيَك،  الَبااِهَرَة وَ َعَمُه الظَّ َلْيَك نِ تعالى الذي أَْسَبَغ عَ اّلٰلَ 
 تعالى.اّلٰلِ   ِمنَ َفاْسَتِح 

ى  تعال واّللٰ  لِعَناَيَة. آمين. هذا،تعالى َلَنا َوَلَك الِحْفَظ َوااّلٰلَ  أَْسأَلُ 
 أعلم.
 لميت اآلخرة والونيسة ل بدلة ـ7

 لعوام بدلة: ما حكم توزيع لباس امليت، الذي تقول عنه ا7سؤال

 يت جتعل للميت؟يسة الما حكم الوناآلخرة، و

 ِلَباِس الُمَتَوفَّى  ِخَرِة التي ِهَي َتْوِزيُع َشْيٍء ِمنْ َبْدَلُة اآل الجواب: 
ْرعِ ِحِه، اَل أَْصَل َلَها في اَعْن ُرو  ، ِْلَنَّ ِثَياَب  ِفْعُل اَل َيُجوزُ ، َوَهَذا اللشَّ

ْرِع. َما َها َحْسَب نَ ْقَتِسُموَرَثِة، يَ الُمَتَوفَّى َصاَرْت َتِرَكةا للوَ   َوَرَد في الشَّ
للَمْيِت، َوَذِلَك ِبَذْبِح  الِنِّْسَبِة للَوِنيَسِة التي تُْجَعُل َوَكَذِلَك بِ 

ْرِع ال أَْصَل َلهَ ِرِه اَل وٍف ِلُمَواَنَسِتِه في َقبْ َخرُ  َحِنيِف، َوِإْن َكاَن  ا في الشَّ
َق عَ اِلْنَساُن يُِريُد أَْن َيتَ  ْق ِبَشْيٍء ِمَن الَماِل  َتَصدَّ فَّى َفْليَ ِن الُمَتوَ َصدَّ

  َلُه.ِه للَفِقيِر، ِْلَنَّ َهَذا اْلَْنَفعُ ِبَدْفعِ 
 وبناء على ذلك:

َصاَر   َباُس الُمَتَوفَّى ْرِع، َولِ ا في الشَّ  اآلِخَرِة اَل أَْصَل َلهَ َفَبدَلةُ 
ُع على الَواِرِثيَن، َوالوَ  ، يَُوزَّ ِلَِّباِس  َذا الُحرٌّ في هَ َد َذِلَك اِرُث َبعْ َتِرَكةا

ُق ِبِه، أَو َيبِ   يُعُه، أَو َيْلَبُسُه، َفَهَذا َلُه. َيَتَصدَّ
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ْرِع، َوال َوَكَذِلَك الَوِنيَسُة اَل أَْص    ِنُس الَمْيَت ذي يَُؤاَل َلَها في الشَّ
اِلُح، َوِإْن َكاَن اَل بُدَّ َفْليَ  في َقْبِرِه ُهوَ  ْق َعَمُلُه الصَّ َتَوفَّى  أَْهُل المُ َتَصدَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ، ِمْن َماِلِهْم َعْن ُروِحِه. هذاَشْيءٍ بِ 
 حكم تعلم السحر  ـ8

 لسحر بدون عمل به؟: هل جيوز لإلنسان أن يتعلم ا8ؤالس

ٻٻٻٻٱ﴿ َرَك َوتعالى: َتَباّلٰلُ ا ُقولُ يَ الجواب: 

ٺٺڀڀڀڀپپپپ

ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

 .[102 :ةر قبلا] ﴾ ڄڄڄڦڦڦڦڤ
اِبَلِة إلى أَنَّ  َحَنِفيَِّة َوالَماِلِكيَِّة َوالَحنَ الَن ُفَقَهاِء مِ َوَذَهَب ُجْمُهوُر ال

ْحِر َحَراٌم َوُكْفٌر، وَ  ڦڤڤڤڤ﴿تعالى: َقْوِلِه َذِلَك لِ َتَعلَُّم الِسِّ
 . أَْي: ِبَتَعلُِّمِه.﴾ڄڄڄڦڦڦ

ا  ْحَر َواَل َتْعَمُلوا ِبِه. َفُهَو َحَديٌث َمْوُضوٌع. ُمو َعلَّ تَ َحِديُث:    َوأَمَّ  ا الِسِّ
 وبناء على ذلك:
ْحِر وَ  ِر ِعْنَد  ِبيَرٌة ِمَن الَكَبائِ َلو ِبُدوِن َعَمٍل ِبِه َحَراٌم َوكَ َفَتَعلُُّم الِسِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  وِر الُفَقَهاِء. هذا،ُجْمهُ 
 أكل الفأرة ـ9

 فأرة؟لجيوز أكل ا: هل 9سؤال

ِريِف الذي رواه المام البخاري واب:  الج   َعنْ   َجاَء في الَحِديِث الشَّ
َلْيِه َوعلى  عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل ّلٰلُ ا  ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ 
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، َمْن قَ ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ آلِ  َوابِِّ ْحِرٌم  مُ  َوُهوَ  َتَلُهنَّ  َقاَل: »َخْمٌس ِمَن الدَّ
 أَُة«. الَكْلُب الَعُقوُر، َوالُغَراُب، َوالِحدَ ُجَناَح َعَلْيِه، الَعْقَرُب، َوالَفْأَرُة، وَ   َفَل 

رِ ِء ِبَناءا على َهَذا اَوَذَكَر ُجْمُهوُر الُفَقَها يِف أَنَُّه اَل  لَحِديِث الشَّ
افِ َحِلِّي ِمنَ  أَْكُل الَفْأِر، َوَقاَل المَ َيُجوزُ  ُحْرَمِتِه َسَبَباِن: النَّْهُي  : لِ يَّةِ عِ  الشَّ

 ِبَقْتِلِه. َعْن أَْكِلِه، َواْْلَْمرُ 
ا ِعْنَد الَماِلِكيَّةِ    َمْذَهِب الُجْمُهوِر،َفَقْواَلِن: َقْوٌل ِبالُحْرَمِة كَ  أَمَّ

 َراَهِة.َوَقْوٌل ِبالكَ 
 :وبناء على ذلك 

ِلَما َذَهَب ِإَلْيِه   اا ، ِخَلفَرةِ الَفأْ  لُّ أَْكُل َفِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء اَل َيحِ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  يَِّة. هذا،َبْعُض ُفَقَهاِء الَماِلكِ 

 صحف لنصرانيبيع الم ـ10

 ف الشريف لرجل نصراني؟: هل جيوز بيع املصح10سؤال

َعْنُهَما،  اّلٰلُ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي  اّللِٰ  خان َعْن َعْبدِ روى الشي لجواب: ا
َنَهى أَْن يَُساَفَر  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  َل نَّ َرُسوأَ 

.ِبالُقْرآِن ِإَلى أَرْ   ِض الَعُدوِِّ
َفِر ِبالُقْرآِن إلَفِإَذا َنَهى َعِن ا ؛ َفَتْمِكيُن الَكافِ ى أَْرِض الَعدُ لسَّ ِر  ِوِّ

 ُه. نْ ْنِهيٌّ عَ ِمْنُه ِمْن َباِب أَْوَلى أَنَُّه مَ 
  ﴾ ڃڄڄڄڄڦڦ﴿ تعالى: اّلٰلُ  ُقولُ يَ وَ 

 للَكاِفِريَن َعَلى اْلـُمْؤِمِنيَن   َيْجعْل ا َكاَن َربُّنَا َعزَّ َوَجلَّ َلمْ . َفِإذَ [141 :ءا سنلا]
 اِب أَْوَلى. ْرآِن ِمْن بَ ، َفَعَلى القُ َسِبيلا 
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ْمنُوٌع، َكاِفٍر مَ َهاُء على أَنَّ َبْيَع الُمْصَحِف لِ الُفقَ  تََّفَق ا اَوِلَهذَ 
َح ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِبالُحْرَمِة، وَ    ْن َيِبيعَ الُوا: َيْحُرُم على الَماِلِك أَ قَ َوَصرَّ

ا اَل ِخَلَف ِفيهِ  اا ُمْصَحف ِة  يِه اْمِتَهاُن ُحْرمَ ، ِْلَنَّ فِ أَو ُجْزأَُه، َوَهَذا ِممَّ
 ِمْلِك الُمْصَحِف.ِم بِ ْسَل الِ 

 وبناء على ذلك:
َذِلَك ِلَقْوِلِه  وَ   َبْيُع الُمْصَحِف ِلَكاِفٍر، َنْصَراِنٍيِّ أَو َغْيِرِه،َل َيُجوزُ فَ 
. َوالَكاِفُر َلْيَس َمْأُموَن  [2 :ةدئا ملا] ﴾ېئۈئۈئۆئۆئ﴿تعالى: 

ى  لَ إِ   يهِ دِ هْ يَ  دْ قَ وَ   هُ ونُ ُص يَ  هُ نَّ أَ   مَ لَ عْ يُ  نْ أَ  الَّ ، إِ َجلَّ َعزَّ وَ  اّللِٰ  ِب الَجاِنِب َمَع ِكَتا
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا، .وزُ جُ يَ فَ  مِ َل ْس الِ 

 يمالمتعدي على مال اليت ـ11

ها، مواهلم، فيأكل منى على أ: رجل عنده يتامى، وهو يتعد11َّلسؤا

 له هذا؟ ويأخذ منها ما شاء، فهل حيلُّ

پٻٻٻٻٱ﴿ تعالى:  اّلٰلُ  َيُقولُ : أوالً لجواب: ا

ڄڄڦڦ﴿ لى: . َوَيُقوُل تعا[152 :ما عنْلا] ﴾ ڀڀپپپ

 :ءا سنلا] ﴾ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ
ڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿ تعالى:  . َوَيُقولُ [2

 .[10 :ءا سن لا] ﴾ ککککڑ
ِبيِِّ  َعِن النَّ  ْنُه،عَ ّلٰلُ ا لشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي روى ا ثانياً:

ْبَع الُموِبَقاِت«. اَل: » َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ اّلٰلُ    َصلَّى   اْجَتِنُبوا السَّ
؟ ، َوَما ّللِٰ اَقالُوا: َيا َرُسوَل   ُهنَّ
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ْرُك  ْحُر، وَ ِباّللِٰ َقاَل: »الشِِّ مَ ، َوالسِِّ   ِإالَّ  اّلٰلُ  َقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرَّ
، وَ بِ  بَ  أَْكُل الَحقِِّ حْ ا، َوأَْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتََّولِِّي َيْوَم االرِِّ ِف، َوَقْذُف لزَّ

 الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفلَِت«.
اّلٰلِ    َرُسوَل َعْنُه، أَنَّ اّلٰلُ  َن َعْن أَِبي َبْرَزَة َرِضَي وى اْبُن ِحبَّا ور
َقاَل: »يُْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة َقْوٌم  لََّم ِه َوَس ِه َوَصْحبِ ى آلِ ْيِه َوعلَعلَ اّلٰلُ  َصلَّى
ُج أَْفَواُهُهْم َناروِرهِ ِمْن ُقبُ   «. اا ْم َتأَجَّ

 ؟ ّللِٰ َرُسوَل ا َفِقيَل: َمْن ُهْم َيا
ژڈڈڎڎڌڌ﴿ َيُقوُل:   اّللَٰ  َقاَل: »أََلْم َترَ 

 «.﴾ کڑڑژ
اّلٰلِ   ْن َرُسولِ َعْنُه، عَ اّلٰلُ  ْيَرَة َرِضَي ي ُهرَ وروى الحاكم َعْن أَبِ 

  َعَلى اْلِمْنَبِر:َصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن َيُقوُل ِه وَ آلِ  َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  َصلَّى
ِعيَفْيِن:  ُج َماَل الضَّ ُر ِمْن َذِلَك َتْحِذيرَوالْ  اْلَيِتيمِ  »أَُحرِِّ   اا ـَمْرأَِة« )أَْي: أَُحِذِّ

 (.اا يد أَكِ   اا ، َوأَْزُجُر َعْنُه َزْجراا ِليغبَ 
،  الَيِتيِم ِبَغْيِر َحٍقِّ ِمَن الَكَباِئرِ  َمالِ َل َنصَّ الُفَقَهاُء أَنَّ أَكْ ثالثاً: 

 َعُل َذاَك الَعْبَد في َسَخطِ جْ َوتَ  لِقَياَمِة،َوتُْثِقُل ِوْزَرُه َيْوَم ا َوتُْهِلُك الَعْبَد،
ي أَْكُل أَ ظَ تعالى؛ َوِمْن أَعْ اّلٰلِ  ْمَواِل الُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن  ِم الظُّْلِم َوالتََّعِدِّ

َر ِمْن  ِبالَيَتاَمى، َوَحذَّ  تعالى على َمِزيِد الِعَناَيةِ اّلٰلُ  ضَّ ْد حَ َوقَ الَيَتاَمى، 
  َسْهَلةَ   اليتامى نَّ أَْيِدي الظََّلَمِة َتِجُد أَْمَواَل ، ِْلَ ِبالَباِطلِ أَْكِل أَْمَواِلِهْم 

 ِبَغْيِر  َيِتيمِ ال  ِزِهْم، ِلَذا َكاَنْت ُعَقوَبُة أَْكِل َمالِ الَمَناِل ِبَسَبِب َضْعِفِهْم َوَعجْ 
 ِظيَمةا.َحٍقِّ ُعُقوَبةا َشِديَدةا َوعَ 
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 :وبناء على ذلك 
، ِْلَنَّ َعاِقَبَتُه  اا ُه إلى َماِل الَيِتيِم ظُْلمدَ  يَ أَْن َيُمدَّ َفْلَيْحَذِر الَعْبُد ِمْن 

َلَواِت َمٌة؛ َوالَعَجُب ُكلُّ الَعَجِب أَْن ي َوخِ  َتِجَد الَحِريَص على أََداِء الصَّ
َتُه ِبحُ َواِفلِ نَ وَ  ةا ِبأَْمَواِل  ُقوِق النَّاِس، َوَخاصَّ  الِعَباَداِت َقْد َشَغَل ِذمَّ

َياَمِة،  َتنُوُء ِبَحْمِلَها الِجَباُل َيْوَم القِ  اا ِرِه أَْوَزار ى ظَهْ َوَحَمَل علالَيَتاَمى، 
َطَمِع َنْفِسِه    َعنْ آنَ ُه َواَل ِصَياُمُه َواَل ِقَراَءتُُه الُقرْ َفَلْم َتُردَّ َعْنُه َصَلتُ 
ِتَها؛ َها َوِخسَّ ِه َوالالَيِتيِم، َفاْعَتَدى على حَ َوَلْم يَْرَحْم َضْعَف  َوُشِحِّ   ِعَياذُ ِقِّ

 تعالى، َوَما َذاَك إال ِلَضْعِف اِليَماِن.  ِباّللِٰ 
َراِمَك، َوِبَطاَعِتَك َعْن َمْعِصَيِتَك،  أَْغِنَنا ِبَحَلِلَك َعْن حَ  ٰلُهمَّ ال

ْن ِسَواَك. آمين.َفْضلِ َوبِ   َك َعمَّ
 رونيةالسجائر االلكت  ـ12

 ب السجائر االلكرتونية؟: هل جيوز شر12سؤال

يَجا : الجواب  يِن َعاَم / َرُة ا الِسِّ  م/  2004الْلِكْتُروِنيَُّة َظَهَرْت في الِصِّ
يَجاَرَة الَحِقيِقيََّة، َوِهَي َتحْ َي تُْشِبُه في َشْكِلَها َوَمْلَمِسهَ َوهِ  ِوي  تَ ا الِسِّ
، وَ ى ِجَهاٍز اْلِكْتُروِنيٍِّ َصِغيٍر، َوَشاحِ عل  ِنيُكوِتيٍن ُمَركٍَّز.ٍن َكْهُرَباِئٍيِّ

َرْت  َوَقدْ  َوِل َكأُْسَتَراْلَيا َوَكَنَدا َوالَبَراِزيلِ َكِثيرٌ َحذَّ    ِمَن الدُّ
َرِر فِ َواْلَْرَجْنِتيِن ِمَن اْسِتْعَماِل هَ  يَجاَرِة ِلُوُجوِد الضَّ ِلَك  ا، َوذَ يهَ ِذِه الِسِّ

ِة الِنِّيُكوِتيِن مَ  تي  اَفِة َوال ادِِّ الِكيْمَياِئيَِّة الُمَض َع َخِليٍط ِمَن الَموَ ِلُوُجوِد َمادَّ
يَّةا.َتحْ   ِمُل َمَوادَّ ُسِمِّ

َج َكِثيٌر ِمْن أَْص  ِرَكاِت الُمْنِتَجِة ِلَهذِ َوَقْد َروَّ يَجاَرِة، َحاِب الشَّ ِه الِسِّ
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اْلََكاِذيِب التي   ى َتْرِك التَّْدِخيِن، َوُكلُّ َهَذا ِمنَ ُد عل اعِ أَنََّها تَُس َزَعُموا وَ 
وا ِإَلْيَها ِمْن أَْجلِ اْض  يَجاَرِة. َهِذهِ َتْرِويِج  َطرُّ  الِسِّ

يَجاَرِة الَعاِديَِّة ا َفِهَي في الَحِقيَقِة اَل َفْرَق َبْيَنَها لَحِقيِقيَِّة،  َوَبْيَن الِسِّ
َوِل التي َحذَّ ُر َوزَ مَ َوَهَذا َما أَكََّدُه ُمْؤتَ  ِة في الدُّ حَّ  َرْت ِمْنَها. اَرِة الِصِّ

 ى ذلك:وبناء عل
َجاِئِر  ِريِف  اا ِة اَل َيُجوُز َشْرعوِنيَّ االْلِكْترُ َفُشْرُب السَّ ، ِلْلَحِديِث الشَّ

  َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ  اّلٰلُ  بن ماجه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي االذي رواه 
َواَل ِضَراَر«.  َوَسلََّم: »اَل َضَرَر َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ 

 لى أعلم.اتعواّلٰل  َما َثَبَت َضَرُرُه َثَبَتْت ُحْرَمُتُه. هذا، :يَّةِ ِة الِفْقهِ َوِلْلَقاِعدَ 
 اقتناء الفضة بدون استعمال ـ13

 ا؟عمال هلاست: ما حكم اختاذ بعض اآلنية من الفضة بدون 13لسؤا

َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ  َفَة َرِضَي روى المام البخاري َعْن ُحَذيْ الجواب: 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اَل   اّلٰلُ  يَّ َصلَّىَسِمْعُت النَّبِ 

يَباَج،تَ  َهِب وَ  ْلَبُسوا الَحِريَر َواَل الدِِّ ةِ الَواَل َتْشَربُوا ِفي آِنَيِة الذَّ ، َواَل  ِفضَّ
 ْنَيا َوَلَنا ِفي اآلِخَرِة«.َها َلُهْم ِفي الدُّ َتْأُكُلوا ِفي ِصَحاِفَها، َفِإنَّ 

  اّللِٰ  َعْنُه َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اّلٰلُ  ُحَذْيَفَة َرِضَي  ذي َعنْ وروى الترم 
رْ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى ِنَيِة  ِفي آ ِب ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنَهى َعِن الشُّ

َهِب، َولُْبِس ال ِة َوالذَّ يَباجِ الِفضَّ ْنَيا  ؛ َوَقاَل: »ِهَي َلُهْم ِفي الَحِريِر َوالدِِّ دُّ
 ِفي اآلِخَرِة«.  َلُكمْ وَ 

  ىَعْنَها، َزْوِج النَِّبيِِّ َصلَّ  ّلٰلُ ا وروى الشيخان َعْن أُمِِّ َسَلَمَة َرِضَي 
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َلْيِه َوعلى  عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ، أَنَّ َرُسوَل َسلَّمَ وَ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ 
ِة ِإنََّما يَُجْرِجُر ِفي   يُب فِ ِذي َيْشرَ َصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »الَّ آِلِه وَ  ِإَناِء الِفضَّ

(. َبْطِنِه َنارَ   َجَهنََّم«. )يَُجْرِجُر: َيُصبُّ
ِة َيْحُرُم، َكَما َيْحُرُم  أََوا اءَ اَل ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء: ِإنَّ اْقِتنَ َوقَ  ِني الِفضَّ

ِتَناُؤُه، ِْلَنَّ اْقِتَناَءُه َقْد  وُز اقْ ُه اَل َيجُ  َما اَل َيُجوُز اْسِتْعَمالُ ِتْعَمالَُها، ِْلَنَّ اْس 
 اِلِه.مَ يَُؤِدِّي إلى اْسِتعْ 

 وبناء على ذلك:
و ِبُدوِن اْسِتْعَماٍل ِلَما  ِة َولَ ضَّ َقَهاِء َمَنُعوا اْقِتَناَء آِنَيِة الفِ َفُجْمُهوُر الفُ 

  اْقِتَناُؤُه. هذا، َحُرمَ  ِتْعَمالُهُ ِء، َوِْلَنَّ َما َحُرَم اْس اِلْسَراِف َوالُخَيَل ِفيِه ِمَن 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

ا؟ ـ14  متى يصبح َخلَّ

مدة مشروطة ليصبح  : إذا أردت صنع خل التفاح، فهل هناك14سؤال

 ؟َخالًّ

َلْت ِبَغْيِر  ُفَقَهاُء على أَنَّ الَخْمَر ِإَذا َتَخلَّ َفَق التَّ َقِد االجواب: 
وَضِة، َوَزاَلْت أَْوَصاُفَها، َفِإنَّ  مُ لى الحُ َمَراَرِة إٍج، ِبأَْن َتَغيََّرْت ِمَن الِعَل 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه   اّلٰلُ  ٌل َطاِهٌر، ِلَقْوِلِه َصلَّىَل َذِلَك الَخلَّ حَ 
« رواه المام مسلم  : »ِنعْ مَ َوَسلَّ   َعْنُه.اّلٰلُ  َعْن َجاِبٍر َرِضَي َم اْْلُُدُم اْلَخلُّ

  ْحِريِم اِلْسَكاُر، َوَقْد َزاَلْت، َوالُحْكُم َيُدورُ لتَّ ِة َواالنََّجاَس  ِْلَنَّ ِعلَّةَ 
ِتِه ُوُجود  .اا أَو َعَدم  اا َمَع ِعلَّ

 ٍس إلى ِظٍلِّ َوِبالَعْكِس.ْن َشمْ ا مِ َكَذِلَك ِإَذا َتَخلََّلْت ِبَنْقِلهَ وَ 



 

 كتاب الحظر والباحة 
 

334 

  َصلِ َكالبَ  ٍء ِفيَها،التَّْخِليِل ِبِإْلَقاِء َشْي  الُفَقَهاُء في َجَوازِ َواْخَتَلَف 
اَل َيِحلُّ َتْخِليُل الَخْمِر   هُ َوالِمْلِح َوَنْحِوِهَما؛ َفالُجْمُهوُر َقالُوا: ِإنَّ 

اّلٰلُ   اِم ُمْسِلٍم َعْن أََنٍس َرِضَي اِلمَ  يِث َلِج، َواَل َتْطُهُر ِبَذِلَك، ِلَحدِ ِبالعِ 
ا ِن اَل عَ َسلََّم ُسئِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ    َصلَّى َعْنُه، أَنَّ النَِّبيَّ   ؟ ْلَخْمِر تُتََّخُذ َخلِّ

 َفَقاَل: »اَل«.
ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أََمَر  َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  ِبيَّ َصلَّىالنَّ َوِْلَنَّ 

ُس بِ  اِقَها،رَ ِبِإهْ  ِل الُمَلَقاِة.َوَما يُْلَقى في الَخْمِر َيَتَنجَّ  أَوَّ
َح الَحَنِفيَُّة َوقَ  يِل الَخْمِر ِبالِعَلِج، َفَتِصيُر َبْعَد  ْخلِ اِز تَ الُوا ِبَجوَ َوَصرَّ

  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ   َصلَّى ِعْنَدُهْم، ِلَقْوِلهِ  اِهَرةا َحَلالا ِل طَ التَّْخِلي 
 «. ِه َوَسلََّم: »ِنْعَم اْْلُُدُم اْلَخلُّ َصْحبِ وَ 

َلِح؛ َكَما في  َت الصَّ ْثَباْفِسِد، َوإِ يِل ِإَزاَلَة الَوْصِف المُ َوِْلَنَّ ِبالتَّْخلِ 
لََّم: »ِإَذا ُدِبَغ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  اّلٰلُ  َدْبِغ الِجْلِد، ِلَقْوِلِه َصلَّى

َهاُب َفقَ    اّلٰلُ  ِن َعبَّاٍس َرِضَي بْ اّلٰلِ  « رواه المام مسلم َعْن َعْبدِ َطُهرَ  دْ اْلِ
 َعْنُهَما.

 ك:وبناء على ذل
، الَك ُمدَّ ُهَنا َفَلْيَس  ْرُط الوَ ـ ٌة َمْشُروَطٌة ِلَتْصِنيِع الَخِلِّ ُهَو   ِحيدُ شَّ

ُل ِمَن الَمَراَرِة إل ا. هذا، َصاَر خَ  اا ى الُحُموَضِة، َفِإَذا َصاَر َحاِمضالتََّحوُّ   لَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 سلمهشك في إ  ـ15

 مه؟م على رجل شك اإلنسان يف إسال: ما حكم السال15سؤال
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َتِعيُش في َبَلٍد ِإْسَلِمٍيِّ َفَسِلِّْم على َمْن  ُدْمَت َما : الجواب
ْر  كَّ ، َوَتذَ اا لظَّنَّ ِبالنَّاِس َجِميع، وعلى َمْن اَل َتْعِرُف، َوأَْحِسِن اَرْفَت عَ 
لُّ  ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »كُ َعَلْيِه َوعلى آلِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َل َسِيِِّدَنا َرُسولِ َقوْ 
َداِنِه، أَْو يُ وَلُد عَ وٍد يُ َمْولُ  رَ َلى الِفْطَرِة، َفأََبَواُه يَُهوِِّ َساِنِه،  َنصِِّ اِنِه، أَْو يَُمجِِّ

يَها َجْدَعاَء« رواه المام البخاري  َتَرى فِ ْل لَبِهيَمِة تُْنِتُج الَبِهيَمَة هَ َكَمَثِل ا
 َعْنُه. اّلٰلُ    أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َعنْ 

 ، َوَلْم َتْجِزْم ِبُكْفِرِه، َفَسِلِّْم َعَلْيِه.ْعِرُفهُ اَل تَ  َت أَنََّك َوَما ُدمْ 
 لى ذلك:وبناء ع

َلِم ع  َبيََّن  ى َيتَ تَّ لى َمْن َشَكْكَت في ِإْسَلِمِه، حَ َفَل َحَرَج ِمَن السَّ
ٌف  يَها ِخَل اِب اْبِتَداءا َمْسأََلٌة فِ َلِم على أَْهِل الِكتَ َلَك ُكْفُرُه، َوَمْسأََلُة السَّ 

  ْن َقاَل ِبالَكَراَهِة. هذا،ُهْم مَ َقَهاِء، ِمْنُهْم َمْن َقاَل ِبالتَّْحِريِم، َوِمنْ َن الفُ َبيْ 
 عالى أعلم.تواّلٰل 

 الرجال افحهددها بالطلق إذا لم تص ـ16

ح الرجال األجانب : رجل هدد زوجته بالطالق إذا مل تصاف16سؤال

 ؟يزورونه يف البيت، فماذا تفعل الذين

َعْنَها،  اّلٰلُ  ام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي روى الم والً: أالجواب: 
اّلٰلِ   ُسوَل  رَ ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، أَنَّ َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  لنَِّبيِِّ َصلَّىَزْوِج ا
  َر ِإَلْيهِ َم َكاَن َيْمَتِحُن َمْن َهاجَ ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى
پٻٻٻٻٱ﴿ : ّللِٰ َناِت ِبَهِذِه اآلَيِة ِبَقْوِل االُمْؤمِ  ِمنَ 

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپ
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ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

 .[12 :ةنحتمملا ] ﴾ڃڃڃڄڄڄڄڦ
ْرِط ِمَن الُمؤْ اَلْت َعاِئَشُة: َفَمْن أَ قَ  َها  ِمَناِت، َقاَل لَ َقرَّ ِبَهَذا الشَّ
«  اَيْعُتِك َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َقْد بَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى  اّلٰلِ  َرُسولُ 
ْت  ّللِٰ ، َواَل َوااا َكَلم الَّ  َعِة، َما يَُباِيُعُهنَّ إِ ُمَبايَ ٍة َقطُّ ِفي ال َيُدُه َيَد اْمَرأَ َما َمسَّ

 َلى َذِلِك«.ِبَقْوِلِه: »َقْد َباَيْعُتِك عَ 
َم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َرُسولُ  ُدَنا َهَذا َسِيِّ فَ 
 َجاِل؟ َن الِرِّ َف ِبَغْيِرِه مِ ُح الِنَِّساَء، َفَكيْ َبَشِر َكاَن اَل يَُصافِ ـ ُصوُم ِمَن الالَمعْ 

  ى ِبيَّ َصلَّ : ِجْئُت النَّ أَُمْيَمَة ِبْنِت ُرَقْيَقَة َقاَلْت  وروى ابن ماجه َعنْ 
َلَنا: »ِفيَما ، َفَقاَل ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي ِنْسَوٍة نَُباِيُعهُ َعَلْيِه َوعلى آلِ  اّلٰلُ 

، ِإنِِّي اَل أُ اْسَتَطْعُتنَّ َوأََطقْ  َساُتنَّ  َء«. َصاِفُح النِِّ
ُه  َعنْ اّلٰلُ  َي يِر َعْن َِمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َرِض وى الطََّبَراِنيُّ في الَكبِ ور
  َم: »َْلَنْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ َقاَل َقاَل: 

َمسَّ اْمَرأَةا  أَْن يَ ْيٌر َلُه ِمْن َيٍط ِمْن َحِديٍد خَ يُْطَعَن ِفي َرْأِس أََحِدُكْم ِبِمخْ 
 َلُه«. اَل َتِحلُّ 

لُفَقَهاِء : اَل ِخَلَف َبْيَن ايَّةِ  الُكَوْيتِ ِة الِفْقِهيَّةِ َجاَء في الَمْوُسوعَ ثانياً: 
ْيَها َوِإْن َكاَن َيْأَمُن الشَّ َنِبيَِّة في َعَدِم َجَواِز َمِسِّ َوْجِه اْلَجْ   ْهَوَة.َوَكفَّ

ْوُج   َذا أَْلَزمَ ي َمْعِصَيِة الَخاِلِق، َفإِ ُلوٍق ف َطاَعَة ِلَمخْ اَل  ثالثاً: الزَّ
َجاَل بِ ْن تَُصاِفَح َزْوَجَتُه أَ  ، َوْلَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب،   َحاِئٍل َفَل تُِطْعهُ ُدونِ الِرِّ
َها  َلِح ِمْن أَْهلِ  التَّْقَوى َوالصَّ تعالى، َوْلَتْسَتِعْن َعَلْيِه ِبأَْهلِ  ِباّللِٰ  َوْلُتَذِكِّْرهُ 
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ْوِم  ِباليَ تعالى وَ  ِباّللِٰ ِكيِرِه الُعُدوِل َعْن َهَذا اْلَْمِر، َوَتذْ و أَْهِلِه ِلْقَناِعِه بِ أَ 
رَ اآلِخِر، َفِإْن طَ  ْوَجُة اا ْوُج آِثمتعالى َكاَن الزَّ اّلٰلُ  لََّقَها اَل َقدَّ ، َوْلَتُكِن الزَّ
َوَكْيَف اَل   ،اا َوَمْخَرج اا َها َفَرج ِعٌل لَ اَرَك وتعالى َجاَتبَ اّلٰلَ  أَنَّ على َيِقيٍن بِ 

ںڱڱڱڱ﴿ ٌح: َواِض  الَكِريِم في الُقْرآنِ َيُكوُن َذِلَك َوَوْعُدُه 
ےےھھھھہہہہۀۀڻڻڻ ڻں

 [ 3ـ2 :قلطلا] ؟ ﴾ۓۓ
 لك:وبناء على ذ

ْوَجِة أَْن تَُذِكَِّر َزوْ    ِباّللِٰ َلْيِه يَن عَ َتْسَتعِ ى، وَ تعال اّللِٰ بِ َجَها َفَعَلى الزَّ
، َفِإْن أََصرَّ َعَلْيَها ِبأَْن تَُصاِفَح  تعالىاّلٰلِ  تعالى، َواَل تُِطْعُه في َمْعِصَيةِ 

َجاَل  لى َوِليَُّها َوُمَتَوِلِّيَها.  تعا َواّلٰلُ ، َجاِنَب ِبُدوِن َحاِئٍل َفَل تُِطْعهُ اْلَ  الِرِّ
 لى أعلم.تعاّلٰل وا هذا،

 لدهاجرها وابت فهتحج ـ17

تعاىل  اهلل : امرأة كانت سافرة، وبعد زواجها أكرمها17السؤ

حجبت، فطلب منها والدها نزع احلجاب، وإال باهلداية، فت

هلا بزيارته، ويغضب عليها، فهل تعترب ذن فسيهجرها، وال يأ

 مل تستجب له؟ة إذا اصية له وعاقع

 في الُقْرآِن  اِلَدْينِ وَق الوَ ُحقُ  زَّ َوَجلَّ َنا عَ َبيََّن َلَنا َربُّ الجواب: 
  ﴾ںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ الَعِظيِم، َفَقاَل تعالى: 

ککککڑڑژژڈڈ﴿ . َوَقاَل تعالى: [23 :ءارسلا]

 .[15 :نا مقل] ﴾ ڳڳڳڳگگگگ
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َعَة ِفي  »اَل َطاى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى
  َرِضَي  َعْن َعِليٍِّ خان رواه الشي َمْعُروِف«ـ طَّاَعُة ِفي الْ نََّما الإِ  ،ّللِٰ َمْعِصَيِة ا

 َعْنُه. اّلٰلُ 
 »اَل َطاَعةَ ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: ْيِه َوعلى آلِ َعلَ  اّلٰلُ  لَّىَوَيُقوُل َص 
ِن  بْ َعْن ِعْمَرانَ  في الَكِبيِر رواه الطََّبَراِنيُّ  ِصَيِة اْلَخاِلِق«ِلَمْخُلوٍق ِفي َمعْ 

 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي ٍن ُحَصيْ 
 ذلك:وبناء على 

بيَرٍة  َمْعِصَيٍة َوكَ َلُب اِب ُهَو طَ  اْبَنِتِه َنْزَع الِحجَ َفَطَلُب الَواِلِد ِمنَ 
َر، ِْلَنَّ  َذا اْلَْمِر، َوُهَو آِثٌم ِفيَما أَمَ َة لَُه َعَلْيَها في هَ ِمَن الَكَباِئِر، َواَل َطاعَ 

ا الُمَناِفُق َفِإنَّهُ ُروِف َوَيْنَهى َعِن الُمْنَكِر، َوأَ  ِبالَمعْ ُمرُ الُمْؤِمَن َيأْ  َيْأُمُر  مَّ
 ْعُروِف. المَ َيْنَهى َعنِ ِبالُمْنَكِر وَ 
ا، َوَلْو َهَجَرَها،  ِْلَْمِر أَِبيَها َهذَ ُرُم على الِبْنِت أَْن َتْسَتِجيَب َوَيحْ 
َلْيَسْت   ْيَها اَل يَُؤِثُِّر َعَلْيَها، َوِهَي ُبُه َعلَ َض ْن َلَها ِبِزَياَرِتِه، َوغَ َوَلْو َلْم َيْأذَ 
 عالى.ت ّلٰلِ  َو َعاٍص َواَل َعاقٍَّة، َبْل هُ  ِبَعاِصَيٍة َلُه،
َن الِحيِن َواآلَخِر، َوِإْن  َتْتُرَك َوْصَلُه َبيْ َعَلْيَها أَْن َتِصَلُه، َوأَْن اَل َوَلِكْن 

 تعالى أعلم.   واّللٰ   ذا، . ه ﴾ ڳڳڳڳ﴿ ، لَقْوِلِه تعالى:  َطَرَدَها 
 حكم أكل طائر السنونو واللقلق  ـ18

 السنونو واللقلق؟طائر حلم وز أكل : هل جي18سؤال

نُونُو ُهوَ الجواب:   َلُه ِمْخَلٌب  َطاِئٌر ُذو َدٍم َساِئٍل، َوَلْيَس  َطاِئُر الِسِّ
 َويَُقاُل َعْنُه: الُخطَّاُف.َيَف،  َوَلْيَس أَْغَلُب أَْكِلِه الجِ  َصاِئٌد،
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ا اللَّ أَ   .َحيَّاِت َلُق، َفُهَو َطاِئٌر َطِويُل الُعنُِق، َيْأُكُل القْ مَّ
  ْكِلِهَما؛ َفَقاَل الَحَنِفيَُّة: الطَّاِئَراِن اْخَتَلَف الُفَقَهاُء ِفي ُحْكِم أَ  َذانِ هَ 

 َيِحلُّ أَْكُلُهَما.
 َقاَل الَماِلِكيَِّة: يُْكَرُه.وَ 
ا اِفِعيَُّة َوالَحَناِبَلةُ  أَمَّ  ِبَتْحِريِم أَْكِلِهَما. وا، َفَقالَ الشَّ

 وبناء على ذلك:
َقَهاِء، َفُهَما نُوَنو واللَّْقَلِق ُمْخَتَلٌف ِفيِه َبْيَن الفُ  الِسِّ اِئرِ ْحِم طَ َفأَْكُل لَ 
اِفِعيَِّة، َوالُخُروجُ لَحَنِفيَِّة، َحَراٌم عِ َحَلٌل ِعْنَد ا الِخَلِف أَْوَلى.    ِمنَ ْنَد الشَّ

 .علمتعالى أ  واّللٰ  هذا،
 سب الزمان ـ19

 ؟الزمانعن سب : هل ورد يف األحاديث الشريفة النهي 19سؤال

َعْنُه  اّلٰلُ  ِضَي َرَوى المام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رَ واب: الج
َوَسلََّم: »َقاَل   ْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ َقاَل: َقاَل 

ْهُر، ِبَيِدَي اللَّيْ و آبُّ َبنُ : َيسُ ّلٰلُ ا ْهَر، َوأََنا الدَّ  اُر«. لنَّهَ ُل َواَدَم الدَّ
َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ  اّلٰلُ  وروى المام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

وا الِعَنَب   َقاَل:على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  لَّىَص  »اَل تَُسمُّ
ْهِر، َفِإنَّ تَ  َم، َواَل الَكرْ  هْ ُهَو ااّلٰلَ  ُقولُوا: َخْيَبَة الدَّ  ُر«.لدَّ

وَن َشجَ  َقدْ وَ  ، َكَما  اا َرَة العَنِب َكْرمَكاَن النَّاُس في الَجاِهِليَِّة يَُسمُّ
ْرَبَها َيْحِمُل على  أَنَّ شُ ، َوَيَرْوَن اا  ِمْنَها َكْرموَن الَخْمَر الُمتََّخذَ يَُسمُّ 
اِرُع َعْن َتْسِمَيِة الِعَنِب ِبالَكْرِم. ال ، َفَنَهىالَكَرمِ   شَّ
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ْهُر: ُهَو َتَعاُقُب : ال ْهرِ ُة الدَّ َخْيبَ    اللَّْيِل َوالنََّهاِر. ُخْسَراُن َوالِحْرَماُن، َوالدَّ
اَل  اَل: قَ َعْنُه قَ اّلٰلُ  ْيَرَة َرِضَي لمام مسلم َعْن أَِبي ُهرَ وروى ا

:  َجلَّ َعزَّ وَ اّلٰلُ  ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َقاَل يْ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 
هْ »يُ  : َيا َخْيَبَة  ِر؛ َفَل َيُقوَلنَّ أََحُدُكمْ ْؤِذيِني اْبُن آَدَم، َيُقوُل: َيا َخْيَبَة الدَّ

ْهِر،  ْهُر، أُقَ الدَّ  ُتُهَما«. ْض ْئُت َقبَ ْيَلُه َوَنَهاَرُه، َفِإَذا ِش لُِِّب َل َفِإنِِّي أََنا الدَّ
  َصلَّىاّلٰلِ  ْنُه، أَنَّ َرُسوَل عَ  ّلٰلُ ا َرِضَي وفي ِرَواَيٍة َلُه َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة 

َحُدُكْم: َيا َخْيَبَة   َقاَل: »اَل َيُقوَلنَّ أَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ اّلٰلُ 
هْ  ْهُر«.اّلٰلَ   نَّ ِر، َفإِ الدَّ  ُهَو الدَّ

اّلٰلُ   َصلَّى  ِبيِِّ لنَّ ، َعِن اَعْنهُ اّلٰلُ  ٍة َلُه َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ايَ وفي ِروَ 
ْهُر«. هُ اّلٰلَ    ْهَر، َفِإنَّ لََّم َقاَل: »اَل َتُسبُّوا الدَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس   َو الدَّ

 وبناء على ذلك:
َماِن،ِرِد النَّْهُي َعْن َسِبِّ الَفَلْم يَ  ِإنََّما َوَرَد النَّْهُي َعْن َسِبِّ  وَ  زَّ
ْهِر، َوا ْهرُ الدَّ ْهَر ِعْندَ  الزَّ ُهوَ  لدَّ  النََّواِزِل  َماُن، َوَكاَنِت الَعَرُب َتُسبُّ الدَّ

َماٍل أَو  َتَلِف  َها ِمْن َمْوٍت أَو َهَرٍم أَولَمَصاِئِب النَّاِزَلِة لَ َوالَحَواِدِث َوا
ْهِر.يَ   ُقولُوَن:َغْيِر َذِلَك، َفيَ   ا َخْيَبَة الدَّ

ُة َعْن َسِبِّ  ْهُر، أَْي: اَل َتُسبُّوا  اّلٰلَ  نَّ ، ِْلَ ْهرِ  الدَّ َفنُِهَيِت اْلُمَّ ُهَو الدَّ
بُّ علىِإَذا َسَبْبُتْم َفاِعَلهَ اِعَل النََّواِزِل، َفِإنَُّكْم فَ  تعالى  اّلٰلِ  ا َوَقَع السَّ
 ُلَها َوُمْنِزلَُها.اعِ نَُّه فَ تعالى، ِْلَ  ِباّلٰلِ الِعَياُذ وَ 

ْهُر الذي ُهَو  ا الدَّ َماَوأَمَّ ِفْعَل َلُه، َبْل ُهَو َمْخُلوٌق ِمْن  َل ُن فَ الزَّ
 تعالى. اّلٰلِ  ِق ُجْمَلِة َخلْ 
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هْ اّلٰلَ  ِإنَّ َوَمْعَنى: »فَ  اِدِث  َوالَحوَ  ُر« أَْي: َفاِعُل النََّواِزلِ ُهَو الدَّ
 تعالى أعلم. ّللٰ وا  . هذا،َوَخاِلُق الَكاِئَناِت 

 ضرب والده ْلنه يتعاطى الخمر ـ20

ب املخدرات واخلمر، ونهاه الولد، ده شرطى والل يتعا: رج20سؤال

تعاىل،  اهلل الولد بضرب والده غرية على دينولكن مل ينته، فقام 

 ًا؟فهل هذا جائز شرع

ٌب  وَكِر َمْطلُ وِف َوالنَّْهُي َعِن الُمنْ ِبالَمْعرُ اْلَْمُر أوالً: الجواب: 
يُن النَِّصيَحُة«. ْحبِ َوَص لى آِلِه  َعَلْيِه َوع اّلٰلُ    ، ِلَقْوِلِه َصلَّى اا َشْرع   ِه َوَسلََّم: »الدِِّ

 ِقيَل: ِلَمْن؟ 
ِة اَوِلِكَتاِبِه  ّللِٰ َقاَل: » ِتِهمْ َوِلَرُسوِلِه َوِْلَِئمَّ « رواه  لُمْسِلِميَن َوَعامَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  َي َرِض  اِريِِّ ام مسلم َعْن َتِميٍم الدَّ الم
َوَيْنَهى َعِن الُمْنَكِر،   وِف ْعرُ َر ِبالمَ َوَيِجُب على الَوَلِد أَْن َيْأمُ 

ِيِِّن، ِلَقْوِلهِ َوَيْنَصَح ِباْلُْسُلوِب ال ھھھہہ﴿  تعالى: َهِيِِّن اللَّ

 .[44 :هط] ﴾ ےےھ
پٻٻٻٻٱ﴿ َدُه ِبَقْوِلِه تعالى:   َوالِ َوَعَلْيِه أَْن ُيَذِكِّرَ 

 . [90 :ةدئا ملا] ﴾ٺٺڀڀڀڀپپپ
  ْلَخْمرَ ْشَرُب ا ـ  َوَسلََّم: »َواَل يَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ   اّلٰلُ   ِه َصلَّى َوِبَقْولِ 

 ْنُه. عَ اّلٰلُ    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ْؤِمٌن« رواه الشيخان   مُ ا َوُهوَ َرُبهَ شْ ـ ِحيَن يَ 
ڃڃ﴿ تعالى: اّلٰلِ  َذكََّر َقْوَل  أَْن َيتَ على الَوَلدِ ثانياً: 

ڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ
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.  [23 :ءارسلا] ﴾ ھہہہ﴿. َوَقْوَلُه تعالى: [13 :نا مقل] ﴾ ڎڌ
گگککککڑڑژژڈڈ﴿ َقْوَلُه تعالى: وَ 

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

 .[15 :نا مقل]  ﴾ہہۀۀڻ
 وبناء على ذلك:

َيْنَصَحُه، َوِمَن الَواِجِب على الَوَلِد  على َوَلِدِه أَْن   الَواِلدِ َفِمْن َحِقِّ 
ْطٍف  ُح ِبلُ نُّْص ُكوَن الْن يَ ْنَصَح َواِلَدُه ِبأُْسُلوٍب َحِكيٍم أَِديٍب، َوأَ ْن َي أَ 

اا َوِبُدوِن اْسِتْعَلٍء   َعاِء َلُه ِبَظْهِر الَغْيِب َوِسرَّ  .َمَع الدُّ
ِلُوُجوِد ُمْنَكٍر، ِْلَنَّ َحقَّ  َب َواِلَدُه َوَلو أَْن َيْضرِ َوَيْحُرُم على الَوَلِد 

 تعالى. اّلٰلِ  ودِ ِبُحدُ ْيَس َلُه، َوَلِكْن َلُه النُّْصُح َوالتَّْذِكيُر  ِب لَ التَّْأِدي
ِه، تعالى ِمْن َضْرِب َواِلدِ اّلٰلَ  ِفرَ ِلَذا َوَجَب على الَوَلِد أَْن َيْسَتغْ 

َم َلهُ  َعا َر، َوأَْن َيْطُلَب االْعِتَذا َوأَْن يَُقِدِّ َماَح، َوأَْن يُْكِثَر الدُّ َء  ِمْنُه السَّ
 لم.تعالى أعواّلٰل  َواِلِدِه ِبَظْهِر الَغْيِب. هذا،لِ 

 مىن سب الحهي عماذا النل ـ21

ِه َعَلْيِه َوعلى آِل اهلُل َصلَّى اهلِل : هل صحيح بأن َسيَِِّدَنا َرُسوَل21سؤال

 مى؟َم نهى عن سب احلَوَصْحِبِه َوَسلَّ

اّلٰلُ   َرِضَي  اّللِٰ  َوى المام مسلم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ رَ الجواب: 
لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َدَخَل  ْيِه َوعَعلَ  اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل 

اِئِب أَْو أُمِِّ الُمَسيِِّ  َعَلى أُمَّ   اِئِب أَْو َياَيا أُمَّ السَّ  ِب َفَقاَل: »َما َلِك؟ أُمِِّ السَّ
 الُمَسيِِِّب تَُزْفِزِفيَن؟«. 
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ى، اَل َباَركَ لْ َقاَلْت: ا  ِفيَها.اّلٰلُ   ُحمَّ
ىْلحُ ُسبِِّي اَفَقاَل: »اَل تَ  َها تُْذِهُب َخَطايَا َبِني آَدَم، َكَما  ، َفِإنَّ مَّ

 يُْذِهُب اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد«.
ى ِنْعَمٌة مِ  ُر  تعالى ِإَذا  اّللِٰ  ْن ِنَعمِ َفالُحمَّ أََصاَبِت الَعْبَد، ِْلَنََّها تَُكِفِّ

 وَب َوالَخَطاَيا ِبالِنِّْسَبِة للُمْؤِمِن.نُ الذُّ 
اِر، َكَما روى البيهقي َعْن ُمَجاِهٍد  ِمَن النَّ ِن ْؤمِ ْفٌظ للمُ َوِهَي حِ 

ِ ُمْؤِمٍن مِ قَ  ى َحظُّ ُكلِّ گگگکک﴿أَ: ثُمَّ َقرَ  ،َن النَّارِ اَل: اْلُحمَّ

 .[71 :ميرم]  ﴾ ڳڳڳڳگ
 وبناء على ذلك:

ى َعْن َس َفالَحِديُث في النَّْهِي  يٌث َصِحيٌح، َونُِهيَنا  َحدِ  ِبِّ الُحمَّ
ى ِْلَنَّ َعْن َسِبِّ ا ِنْعَمٌة في َثْوِب  َها َتْذَهُب ِبَخَطاَيا َبِني آَدَم، َفِهَي لُحمَّ
 عالى أعلم. تّلٰل وا ُمِصيَبٍة. هذا،

  َفْلَيْأِت أَْهَلُه«َحُدُكُم اْمَرأَةا َذا أَْبَصَر أَ »َفإِ  ـ22

 َصلَّى اهلِل َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هلُلا ِبٍر َرِضَيث َعْن َجا: جاء يف احلدي22سؤال

َأًة، َفَأَتى اْمَرَأَتُه َزْيَنَب، ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َرَأى اْمَرَعَل هلُلا

ُثمَّ َخَرَج ِإَلى َأْصَحاِبِه،  ى َحاَجَتُه،ِنيَئًة َلَها، َفَقَضَي َتْمَعُس َمِهَو

ِة ِفي ُصوَرِة َشْيَطاٍن، َوُتْدِبُر ِفي ُصوَر ِبُلْرَأَة ُتْق امَلَفَقاَل: »ِإنَّ

َما  ْأِت َأْهَلُه، َفِإنَّ َذِلَك َيُردَُّطاٍن، َفِإَذا َأْبَصَر َأَحُدُكُم اْمَرَأًة َفْلَيَشْي

يحًا فماذا ؟ وإن كان صح«. ما صحة هذا احلديثِفي َنْفِسِه

 يفعل شباب اليوم؟
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َواُه اِلَماُم ُمْسِلٌم في  ٌح رَ َحِديُث َصِحي ا ال َهذَ  أوالً:الجواب: 
 َصِحيِحِه.
ُد النََّظِر إلى الِنَِّساِء اْلَْجَنِبيَّاِت )َتعَ ياً: ثان َغْيِر الَمحاِرِم( اَل َيُجوُز  مُّ
.  [30 :رونلا] ﴾ ڍڇڇڇڇ﴿ الى: ، ِلَقْوِلِه تعاا َشْرع

َصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإيَّاُكْم َوالُجُلوَس  آِلِه وَ على َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى
 َعَلى الطُُّرَقاِت«. 

، ِإنََّما ِهَي َمَجاِلُسَنا َن َفَقالُ  ُث وا: َما َلَنا بُدٌّ  ِفيَها.َتَحدَّ
َها«.اِلَس، َفأَْعطُولَمجَ ْيُتْم ِإالَّ اَقاَل: »َفِإَذا أَبَ   ا الطَِّريَق َحقَّ

 يِق؟ رِ َما َحقُّ الطَّ َقالُوا: وَ 
َلِم، َوأَمْ َقا َمْعُروِف،  ٌر ِبالَل: »َغضُّ الَبَصِر، َوَكفُّ اْلََذى، َوَردُّ السَّ

  ِضَي أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ رَ  بخاري َعنْ َوَنْهٌي َعِن الُمْنَكِر« رواه المام ال
 .ْنهُ عَ اّلٰلُ 

َقاَل  َقاَل:  ْنهُ عَ اّلٰلُ  َي الترمذي وأبو داود َعْن َعِليٍِّ َرِض َوِلَما َرَوى 
َسلََّم: »اَل تُْتِبِع النَّْظَرَة  ِبِه وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 

 ِخَرُة«. اْلُوَلى َوَلْيَسْت َلَك اآلنَّ َلَك  النَّْظَرَة، َفإِ 
  اّلٰلِ  ُت َرُسوَل َعْنُه َقاَل: َسأَلْ اّلٰلُ  َرِضَي ود َعْن َجِريٍر بو دا وروى أ

 أَِة؟ اْلَفجْ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعْن َنْظَرةِ اّلٰلُ   َصلَّى
 َفَقاَل: »اْصِرْف َبَصَرَك«.

َم  َصْحِبِه َوَسلَّ ِه وَ ْيِه َوعلى آلِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َنا َرُسولُ َسِيِّدُ  ثالثاً:
ٌه َعْن ُكِلِّ َنْقٍص، َوهُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه   اّلٰلُ  ىَصلَّ  َو َمْحُفوظٌ ُمَنزَّ
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   َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  ُهَو َصلَّى َفٍة، وَ َوَسلََّم ِمْن أَِيِّ ُمَخالَ 
ه المام مسلم  ِريِف الذي روا الشَّ اَء في الَحِديِث َماِلٌك ِإْرَبُه، َكَما جَ 
َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َكاَن َرُسولُ  َقاَلْت:َها َعنْ اّلٰلُ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

ُلِني َوُهَو َصاِئٌم، َوأَيُُّكْم يَ ِبِه وَ آِلِه َوَصحْ  ْرَبُه، َكَما َكاَن  ْمِلُك إِ َسلََّم يَُقبِِّ
 ُك ِإْرَبُه؟ ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيْملِ َعَلْيِه َوعل اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولُ 

َسلََّم  ِبِه وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُدَنا َرُسولُ َسِيِّ اً: رابع
ِة ِبأَْقَواِلِه َوأَْفعَ ـ مُ  ٌع لألُمَّ َعْن  أَِة ى ِتْلَك الَمرْ ِعْنَدَما َوَقَع َبَصُرُه علاِلِه، فَ َشِرِّ

ِيَِّدَة َزيْ َغْيِر َقْص  ا، َوَفَعَل َذِلَك ِلُيْقَتَدى  َعْنهَ  ّلٰلُ ا َنَب َرِضَي ٍد أََتى أَْهَلُه السَّ
َة في َهِذِه الَمْسأَ  ْمُرهُ ِبِه في الِفْعِل، َويُْمَتَثَل أَ   َلِة  ِبالَقْوِل، َفَعلََّم اْلُمَّ

 ْعِل َوالَقْوِل.ِبالفِ 
 ذلك:وبناء على 
ِه  َوَلْيَس ِفي َصِحيٌح َرَواُه اِلَماُم ُمْسِلٌم،ِريُف َحِديٌث  الشَّ َفالَحِديُث 

ِه َوَصْحِبِه  على آلِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ   إلى أَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل َشاَرةا إِ 
ْتيَ  ِلَك َل ذَ ، َوَلِكْن َفعَ ِه ِعْنَدَما َرأَى الَمْرأَةَ اِن أَْهلِ َوَسلََّم َشَعَر ِبَحاَجِتِه ِلِ

َوَسلََّم َوُهَو   َصْحِبهِ  وَ ِه َوعلى آِلهِ َعَليْ اّلٰلُ  ، َفَحاَشاُه َصلَّىاا َتْشِريع
َحاَجٍة َشَعَرَها ِبَنْفِسِه   ُجودِ الَمْحُفوُظ ِمْن أَْن َيُكوَن َفَعَل َذِلَك ِلوُ 

ِريفَ   ِة.الطَّاِهَرِة الشَّ
ةِ وفي  أاةا َعْن َغْيِر  أَى َرُجٌل اْمرَ ا رَ ِبأَنَُّه ِإذَ  الَحِديِث َتْعِليٌم لألُمَّ

كَ  َي أَْهَلُه، ِْلَنَُّه ِمَن الَمْعُلوِم أَنَُّه اَل َيُجوُز  ْن َيْأتِ  أَ ْت َشْهَوتُهُ َقْصٍد، َوَتَحرَّ
ُجُل النََّظَر إلى الِنَِّساِء َغْيِر المَ َيَتقَ  أَنْ  َد الرَّ  َحاِرِم.صَّ
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ا َماَذا َيِجُب على َش  ْن َيْمَتِثُلوا أَْمَر  َيْوَم، َفُهَو أَ ِة الَباِب اْلُمَّ َوأَمَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيا َمْعَشَر   اّلٰلُ  لَّىَص  اّلٰلِ  َرُسولِ َسِيِِّدَنا 

َباال نَُّه أََغضُّ ِلْلَبَصِر،  ْج، َفإِ ِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ شَّ
ْوِم، َفإِ َوَمْن لَْم َيْس  ْرِج،ْحَصُن ِلْلفَ َوأَ    ٌء« رواه َجانَُّه َلُه وِ َتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   الشيخان َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي 
ٹٹٹٿ﴿ َيْوِم اْلِتَزاُم َقْوِلِه تعالى: اِب الَوَعَلى َشبَ 

  هذا،  الَبَصِر. . َوَعَلْيِهْم ِبَغِضِّ [33 :رونلا] ﴾ ڦڤڤڤڤٹ
 لى أعلم.تعا واّللٰ 

 وجد في بيته ماالا ليس له ـ23

نة اليت اختلط فيها احلابل : إذا دخل إنسان ـ يف هذه اآلو23سؤال

فوجد بعض  ،مصنعهوالنابل، وسرقت األموال ـ بيته أو حمله أو 

ق له أخذها، ألن ل حيالبضائع واألثاث اليت ليست ملكًا له، فه

 ؟كلها بضائعه وأثاث بيته سرقت

اّلٰلَ   تعالى ِفيَمن َعَصىاّلٰلَ   َيْعِصيْؤِمُن اَل المُ  أوالً: لجواب:ا
 َفَكْيَف َيْعِصيِه في َحِقِّ َغْيِر َمْن َظَلَمُه؟ تعالى ِفيِه، 
َنِعِه َوُهَو  و َمْص ِجُدُه اِلْنَساُن في َبْيِتِه أَو َمَحِلِِّه أَ لذي يَ الَماُل اثانياً: 

ِإْن أَْمَكَنُه َذِلَك، أَو أَْن  َصاِحِبِه ْن َحَث عَ ْن َيبْ ْيِه أَ َلْيَس َلُه، َوَجَب َعلَ 
َف َعَلْيِه، َفِإنْ  ِه  َعَليْ  َوَجَد َصاِحَبُه َسلََّمُه ِإيَّاُه، َوِإْن َعَجَز َعْن َذِلَك فَ يَُعِرِّ

َثاٍث َوَما َشاَكَل َذِلَك ـ في  َوأَ  أَْن َيْصِرَف َهَذا الَماَل ـ ِمْن َبَضاِئعَ 
ي اَل يُْعَرُف َصاِحُبُه َمْصِرُفُه َمْصِرُف لَماَل الذ ا، ِْلَنَّ َكاةِ ِف الزَّ َمَصارِ 
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 َمَع َضَماِنِه ِإَذا ُوِجَد َصاِحُبُه. ؛ الُفَقَراءِ 
ا ِبالِنِّْسَبةِ  ُمِصيَبٌة  ِذِه ا ُسِرَقْت َبَضاِئُعَك، َوأََثاُث َبْيِتَك، َفهَ ِإذَ  ثالثاا: أَمَّ
ٿٿٿٺٺ﴿لى: تعا اّللِٰ  ْر َقْوَل َوَقَعْت َعَلْيَك، َوَتَذكَّ 

ْبِر َواالْحِتَسا[155 :ةر قبلا ] ﴾ٹٹٿ ِب، َواْعَلْم  . َوَعَلْيَك ِبالصَّ
َلْت َلَك لآلِخَرِة، في َيْوٍم ِبأَنَّ  ڦ ڦڦڦڤڤڤڤ﴿ َها َقْد ُحِوِّ
 .[89ـ88 :ءارع شلا ] ﴾ڃڄڄڄڄ

  َياَمِة ِإَذا َصَبْرَت  َيْوَم القِ َبْيَن َيَدْيَك  اا أَْجَر َذِلَك َحاِضر َسْوَف َتِجدُ 
ْيَن تعالى َبْيَنَك َوبَ اّلٰلُ  َمعُ لى، َوَسْوَف َيجْ تعااّلٰلِ  َواْحَتَسْبَت اْلَْمَر ِعْندَ 

 ْقَت؟ َسرَ  الى: ِلَماَذاتعاّلٰلُ  لُهُ َمْن َظَلَمَك، َوَسْوَف َيْسأَ 
اِبُح؟ اَل َياَمِة؟ أَيُّ ُع ِلَنْفِسَك َوِلَخْصِمَك َيْوَم القِ َفَماَذا َتَتَوقَّ    ُكَما الرَّ

اِبُح بِ   تعالى.اّلٰلِ  ِإْذنِ َشكَّ أَنَّ الَمْظُلوَم ُهَو الرَّ
 وبناء على ذلك:

ا  اِبهَ َل إلى أَْصحَ ْسَتِطِع الُوُصو لَبَضاِئُع َواْلََثاُث ِإْن َلْم تَ َفَهِذِه ا
َماَفاْصِرْفَها في َمَصارِ  َد  ِن ِإَذا ُوجِ ِف الُفَقَراِء، َمَع ُوُجوِب الضَّ

اّلٰلِ   ْمَر ِعْندَ َواْحَتِسِب اْلَ  َتْأُخْذَها ُمَقاِبَل َما ُسِرَق ِمْنَك، أَْصَحابَُها، َواَل 
 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،

 البيتخروج المرأة من  ـ24

الشوارع  من البيت بكثرة، وخاصة يف رأةو حكم خروج امل: ما ه24سؤال

 املليئة بالرجال والشباب؟

  ُموَراٌت ِبُلُزوِم الَبْيِت، َوَمْنِهيَّاٌت أَنَّ الِنَِّساَء َمأْ اْلَْصُل اب: الجو
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ڃڃڃڃ﴿ِلِه تعالى:  ِمْنُه ِإالَّ ِلَضُروَرٍة، ِلَقوْ َعِن الُخُروجِ 

 .[33 :با زحْل ا] ﴾چچچچ
 ، أََة َعْوَرةٌ ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الَمرْ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى 

ْيَطاُن، َوأَْقَرُب مَ َجِت ا َفِإَذا َخرَ  ْجِه َربَِِّها َوِهَي  ا َتُكوُن ِمْن وَ ْسَتْشَرَفَها الشَّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ   َعْبدِ نْ زار وابن حبان عَ الب ْيِتَها« رواه ِفي َقْعِر بَ 

َساءُ َعْنُه َقاَل: ِجئْ اّلٰلُ  َنٍس َرِضَي وروى البزار َعْن أَ   ِإَلى  َن النِِّ
َم فقلن: َيا َرُسوَل  َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى  اّلٰلِ  َرُسولِ 

َجالُ ، َذهَ ّللِٰ ا ، َفَما َلَنا َعَمٌل نُْدِرُك ّللِٰ َهاِد ِفي َسِبيِل اجِ اْلَفْضِل َوالْ  بِ َب الرِِّ
 ؟ ّلٰلِ  َعَمَل الُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِل اِبهِ 

»َمْن ِبِه َوَسلََّم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  ى َصلَّ  اّللِٰ   َرُسولُ َفَقاَل 
نََّها تُْدِرُك َعَمَل الُمَجاِهِد ِفي  إِ ي َبْيِتَها فَ  فِ َها ـ ِمْنُكنَّ َقَعَد ـ أَْو َكِلَمةا َنْحوَ 

 «. ّلٰلِ َسِبيِل ا
 بناء على ذلك:و

ِتَها ِإالَّ ِلَضُروَرٍة، َوِإَذا  ْن َبيْ اَل َتْخُرَج مِ ْرأَِة أَْن َفاْلَْوَلى في َحِقِّ المَ 
َها بٌدَّ ِمَن التََّقيُِّد ِبأُُمورٍ ْت ِلَضُروَرٍة اَل َخَرجَ   :، أََهمُّ

 ْرأَُة َغْيَر َمْخِشيَِّة الِفْتَنِة.لمَ أَْن َتُكوَن ا ـ 1
ِإالَّ َحُرَم  ْفَسَدِة، وَ ِريُق َمْأُموَنةا ِمْن َتَوقُِّع المَ ـ أَْن َتُكوَن الطَّ 2
 َها.ُخُروجُ 
َجاِل، ِْلَنَّ االْخِتَلَط  الْخِتَلِط ِبالـ أَْن اَل يُْفِضي ُخُروُجَها إلى ا3 ِرِّ

َجاِل أَْص ِبال ، َوُهَو ِمْن أَْعَظِم أَْسَباِب نُُزوِل الُعُقوَباِت وَ ِلِّ َبِليٍَّة ُل كُ ِرِّ   َشٍرِّ
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ِة، َوُهَو َسَبٌب للَفَساِد،  َوُربََّما أَْن  اِحِش، ُقوِع في الَفوَ َوَسَبٌب للوُ الَعامَّ
َنا.ُقوِع في َجِريمَ َيِصَل إلى َدَرَجِة الوُ   ِة الِزِّ

، َوأَْن اَل َتا َها ِبَسْترٍ ـ أَْن َيُكوَن ُخُروجُ 4 ُكوَن الِثَِّياُب ُمْلِفَتةا  تَ  ٍمِّ
ِيِّقَ ِهَي الِثِّيَ ِثَيابَُها ِثَياَب أَْهِل النَّاِر، وَ  للنََّظِر، َوأَْن اَل َتُكونَ  ُة أَو  اُب الضَّ

اَفُة. فَّ  الشَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  َها. هذا، ِبِإْذِن َزْوجِ ـ أَْن اَل َتْخُرَج ِإالَّ 5
 ءحمرااء الملبس الارتد ـ25

 رتداء املالبس احلمراء للصيب؟ا : هل جيوز25سؤال

  اّلٰلُ  َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي َرَوى المام البخاري الجواب: 
َسلََّم َعِن  َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  يُّ َصلَّىالنَّبِ  اَل: َنَهاَناَعْنُه قَ 

َس َتجْ  ْيٌء َكاَنْت الَمَياِثِر الُحْمِر )َش  ْحِل  اءُ َعُلُه النِِّ  ِلُبُعوَلِتِهنَّ َعَلى الرَّ
يِِّ )َثْوٌب يَُخاِلطُ َكاْلَقَطاِئِف اْْلُْرجُ 

 .ُه الَحِريُر(َواِن( َوالَقسِِّ
اّلٰلُ   ِضَي ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رَ اّلٰلِ  ْبدِ َعْن عَ وروى الحاكم 

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم   ىَعَلْيِه َوَعلَ  اّلٰلُ   َصلَّىَعْنُهَما َقاَل: َمرَّ َعَلى النَِّبيِِّ 
  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َلْيِه َرُسولُ ْحَمَراِن َفَسلََّم، َفَلْم َيُردَّ عَ َرُجٌل َوَعَلْيِه َثْوَباِن أَ 

 لََّم.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 
لَحَناِبَلِة  االَحَنِفيَِّة وَ اِء َبْعُض ُفَقهَ اءا على َهَذْيِن الَحِديَثْيِن َقاَل َوِبنَ 

ْلَواٍن  اْلَ  ِه منِبَغْيرِ مشوب ى َكاَن َغْيَر ِبَكَراَهِة لُْبِس َما َلْونُُه أَْحَمُر َمتَ 
 .ِنَِّساءِ َجاِل ُدوَن ال للِرِّ 

اِفِعيَِّة إلى الَقْوِل ِبَجَواِز  ِكيَِّة َوالشَّ َوَذَهَب َبْعُض الَحَنِفيَِّة َوالَمالِ 
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ِص، ِلَما َرَواُه أبو داود َعْن ِهَلِل ْبِن َعاِمٍر  لِ ْلَْحَمِر الَخاِب اْبِس الثَّوْ لُ 
آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلى َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  أَِبيِه َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل َعْن 

َعْنُه   اّلٰلُ  ِليٌّ َرِضَي َلٍة، َوَعَلْيِه بُْرٌد أَْحَمُر، َوعَ ُب َعَلى َبغْ َوَسلََّم ِبِمَنىا َيْخطُ 
ُر َعْنُه. اأَمَ   َمُه يَُعبِِّ

 وبناء على ذلك:
َجاِل وَ  َفُلْبُس الَمَلِبِس  ْبَياِن الَحْمَراِء الَخاِلَصِة للِرِّ ا  َمسأََلٌة ِفيهَ الِصِّ

 تعالى أعلم. واّللٰ  َها. هذا،ٌف َبْيَن الُفَقَهاُء، َواْلَْوَلى َتْركُ ِخَل 
 ق بطالبةس تعلَّ مدرِِّ  ـ26

قلبه  علق بفتاة حتى أشغلتوتيس الطالبات، بتدر: مدرس يقوم 26لسؤا

 هي النصيحة هلذا املدرس؟وعقله، وال يدري ماذا يصنع، فما 

َحِقيَقَة التي َيَتَناَساَها َكِثيٌر  ال أَْن َنْعَلمَ َنا َيِجُب َعَليْ  أوالً:الجواب: 
ِسيَن َوَغْيِرِهْم، مِ اِس، وَ ِمَن النَّ  ةا ِمْن ُمَدِرِّ ْن َلُهمُ َخاصَّ ِتَلٌط َمَع  اخْ  مَّ

 ولِ ْصَمَة ِْلََحٍد َبْعَد َسِيِِّدَنا َرسُ ِنَِّساِء في ُمَعاَمَلِتِهْم، أاََل َوِهَي أَنَُّه اَل عِ ال
 َذْنُبُه َوَخَطأُُه   َواِحدٍ ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفِلُكِلِّ يْ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 

، َيقُ  زَّ َن َرِبِِّه عَ ِفيَما َبْيَنُه َوَبيْ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  ُل َصلَّىوَوَجلَّ
اَخْيُر اْلَخطَّ لََّم: »ُكلُّ َبِني آَدَم َخطَّاٌء، وَ َوَس  « رواه الحاكم  نَ بُواِئيَن التَّوَّ

 َعْنُه.   اّلٰلُ  َي َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِض 
وا ِإذَ  يَن أَنَُّهمْ ِمْن َعَلَمِة الُمتَّقِ ثانياً:  وا  بِ ا أََحسُّ ْنِب، َوأََحسُّ الذَّ

ْيَطاِن أَْن َيَتذَ  ڈ﴿ الى: ْم، َقاَل تعتعالى لَهُ اّلٰلِ  كَُّروا ُمَراَقَبةَ ِبَطاِئِف الشَّ
  گگگگککککڑڑژژ
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 .[202ـ201 :فارع ْلا] ﴾ڱڱڱڳڳڳڳ
ْيطَ في َحاَلِة ُمَراَقَبٍة ِلَنْفِسِه َوِلَقْلِبِه ِمْن ِغوَ  اا ِقي َداِئمَفالُمتَّ  اِن،  اَيِة الشَّ

ْيَطاَن ُمَراِبٌط على َقلْ  َن  َغْفَلةا مِ اْبِن آَدَم، َيْنَتِظُر ُفْرَصةا وَ ِب ِْلَنَّ الشَّ
نْ وقِ ْنَساِن ِليُ الِ  ْيَطاُن في اَعُه في الذَّ َبُه  ِب، َفِإَذا أَْوَقَعُه الشَّ ْنِب، َبْل ِإَذا َقرَّ لذَّ

ْنِب، َفِإنَُّه َيْسَتْدِرُك نَ  َطاِن  يْ تعالى، َوَيُردُّ َكْيَد الشَّ اّلٰلَ  َتْغِفرُ ْفَسُه َوَيْس ِمَن الذَّ
 . ِمْنهُ تعالى  ِباّللِٰ َعْنُه ِباالْسِتَعاَذِة 

ا إِ  َياطِ وَ خْ َوأَمَّ ْنِب، َفِإنَّ اُن الشَّ  َشَياِطيَنُهْم  يِن َفِإَذا َوَقُعوا في الذَّ
وَنُهْم في الَغِيِّ َذْنب ُرونَ َبْعَد َذْنٍب، َواَل  اا َيُمدُّ  َعْنُهْم ِباِلْغَواِء، ِْلَنَُّهْم   يَُقِصِّ

 ُهْم.َياَدِة لَ يِهْم ِحيَن َرأَْوُهْم َسِلِسي القِ ا فِ َطِمُعو
َرَنا َسِيِّ حَ ْد َلقَ  ثالثاً: ْيِه َوعلى آِلِه  َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُدَنا َرُسولُ ذَّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه   اّلٰلُ  َصلَّى َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِمْن ِفْتَنِة الِنَِّساِء، َفَقاَل 
جَ رَّ َعَلى ا»َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنةا أََض : َوَسلَّمَ  اِء« رواه  َس اِل ِمَن النِِّ لرِِّ
 َعْنُهَما.   اّلٰلُ  ان َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي الشيخ

 وبناء على ذلك:
ِس أَْن َيُتوَب إل لى، َوَيْلَتِجَئ ِإَلْيِه  تعااّلٰلِ  ىَفَعَلى َهَذا الُمَدِرِّ

ِع في ـ ِبال َيُكوَن   نْ ْعِصَيَة، َوأَ المَ  َة َوَهِذهِ ْصِرَف َعْنُه َهِذِه الُمِصيبَ ـ  يَ أَنْ تََّضرُّ
ْيَطانِ على َحذَ  الذي يُِريُد ِغَواَيَتُه، َوأَْن يُوِصَلُه   ٍر ِمَن االْسِتْرَساِل َمَع الشَّ

 تعالى. ّللِٰ ِباالِعَياُذ تعالى وَ اّلٰلِ  إلى َسَخطِ 
ُس أَنَُّه ُمَعِلُِّم النَّ ا َوَعَلْيِه أَْن َيَتَذكََّر َهذَ  أَنَُّه  ، وَ اِس الَخْيرَ الُمَدِرِّ

، َوالنَّاِس ِبشَ ٌن على أَْعَرامَ أْ ُمْستَ  ةا ، َفَكْيَف  ِض الُمْسِلِميَن َخاصَّ ْكٍل َعاٍمِّ
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 َيَقُع في َهِذِه الِخَياَنِة؟ 
اِة  اَيْحِمي الــِذِّ َوَراِعي الشَّ  ْئَب َعْنهــَ

 

اُة لَ   ــَ عــ َف ِإَذا الرُّ ــْ ــَ َفَكيــ اُب؟هــ ــَ  ا ِذئــ
 

ِب يعلى َتْعلِ  َوَعَلْيِه أَْن َيقَتِصرَ  َوأَْن يُْغِلَق  الطَّاِلَباِت،  ونَ دُ ِم الطُّلَّ
ْيَطاِن َمَساِلَكُه ِإَلْيِه، ِلَيْسَلَم على  على َنْفِسِه َباَب الِفتْ  َنِة، َوَيُسدَّ على الشَّ

ْنَيا َواآلِخَرِة، َوْلَيْذكُ يِنِه، َوإِ دِ  ڻ﴿تعالى: اّلٰلِ  ْر َقْوَل الَّ َخِسَر الدُّ
 .[69 :توبكنعلا]  ﴾ہہہہۀۀڻڻڻ

 لى أعلم. تعاواّلٰل  ِمَن الُمْحِسِنيَن. آمين. هذا،اْجَعْلَنا  مَّ الٰلهُ 
 د كافر بعد موتهاالستغفار لعب ـ27

حيبه، وقد مات هذا ان : رجل له صديق غري مسلم، وك27سؤال

 ؟تعاىل له اهلل الصديق، فهل جيوز أن يستغفر

اُه إلى  ي َحاِل َحَياِتِه َلَدعَ َوُهَو فَعَلْيِه  اا َلو َكاَن َحِريصواب: لجا
َعاِء الِ  َوَلو اْسَتْغَفَر َلُه في َحاِل   ِبالِهَداَيِة، َحتَّى ْسَلِم، َوَْلَْكَثَر َلُه ِمَن الدُّ

اّلٰلِ   َسِيَِّدَنا َرُسوَل  ، ِْلَنَّ اا اِئزْن يُْؤِمَن َفُيْغَفَر َلُه َلَكاَن َهَذا جَ اَء أَ َحَياِتِه َرجَ 
ِلِه: ُمْشِرِكيَن ِبَقوْ ـ لََّم َدَعا ِلَقْوِمِه الَصْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ ّلٰلُ ا َصلَّى

اّلٰلِ   يخان َعْن َعْبدِ واه الشِفْر ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن« ر اغْ  الٰلُهمَّ »
 يُْؤِمنُوا َفُيْغَفَر َلُهْم.  نْ ُه. َرَجاَء أَ َعنْ اّلٰلُ  َرِضَي 

، َقاَل  اا َمْوِتِه َفَل َيُجوُز َشْرعاِفِر َبْعَد ِتْغَفاُر للَعْبِد الكَ ا االْس أَمَّ 
ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿ تعالى:

 .[113 :ةبوتلا] ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ
اَل َبْعُض  ْسَتْغِفَر َلُهْم يُْخَشى َعَلْيِه ِمَن الُكْفِر، َكَما قَ َبْل ِإنَّ المُ 
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 ﴾ہہہۀۀڻڻ﴿ يٌب ِلَقْوِلِه تعالى: َتْكذِ نَّ ِفيِه الُفَقَهاِء، ِْلَ 
 .[48 :ءا سنلا]

 ى ذلك:وبناء عل
 الُفَقَهاُء على أَنَّ االْسِتْغَفاَر للَعْبِد الَكاِفِر الذي َتَبيََّن  َفَق تَّ َفَقِد ا

 لم.الى أعتعواّلٰل   ، َواَل َيُجوُز. هذا،اا ُكْفُرُه َمْحظُوٌر َشْرع
 حليب اْلتان ـ الحمارة ـ ـ28

 ر ـ؟نثى احلماليب األتان ـ أحكم شرب ح: ما 28سؤال

ِفِعيَِّة َوالَحَنِفيَِّة َحْوَل َحِليِب  الشَّ َتاِن ِعْنَد اَوَرَدْت ِرَواَي الجواب: 
ِحيُح ِمْن ُكٍلِّ   أَنَُّه َنِجٌس.  اْلََتاِن، َوالصَّ

ِة:  ْذَهِب َجاَء في َفْتِح الَقِديِر ـ َحَنِفيُّ المَ   ـ َوَعْن َعْيِن اْْلَِئمَّ
 ِليَظةا. َجاَسةا غَ ُه َنِجٌس َن ِحيُح أَنَّ الصَّ 

اَرِميُّ في آِخِر  ال وِع ـ َشاِفِعيُّ َوَجاَء في الَمْجمُ  َمْذَهِب ـ َوَحَكى الدَّ
ْلِم في َلَبِن اْلَتَ  ِحيُح أَنَُّه نَ ِكَتاِب الِسِّ  ِجٌس. اِن َوَنْحِوَها َثَلَثُة أَْوُجٍه؛ الصَّ

مَ َفِإْن َكاَن  َخِليٌل: َقاَل َوِعْنَد الَماِلِكيَِّة َنِجٌس،  اْلَْكِل   ُمَحرَّ
 . اا َلَبنُُه َنِجس َكاْلََتاِن، َكانَ 

ا ِعْنَد الَحَناِبَلِة، َقاَل َصاِحُب اِلْقَناِع: َوَلَبُن َغْيِر مَ وَ  ْأُكوٍل،  أَمَّ
: نَ   ِجٌس. َوَبْيُضُه، َوَمِنيُُّه، ِمْن َغْيِر آَدِميٍِّ

 وبناء على ذلك:
ِجٌس،  ُهوِر الُفَقَهاِء أَنَُّه نَ ْنَد ُجمْ  اْلََتاِن عِ في َلَبنِ  الِ َفأََصحُّ اْلَْقوَ 

  هذا، .ِلَذا اَل َيُجوُز ُشربُهُ  َن َتاِبٌع ِللَّْحِم في الطََّهاَرِة َوَعَدِمَهابَ للَّ ِْلَنَّ ا
 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 الحجاب الشرعي  ـ29

 جاب الشرعي للمرأة املسلمة؟ت احل: ما هي مواصفا29سؤال

ا  هَ بَ ْرأَِة َوِحَجاَعْنُهْم ِبأَنَّ ِلَباَس المَ اّلٰلُ  َقَهاُء َرِضَي َكَر الفُ ذَ : الجواب
ا  اَل  اا ِلَجِميِع َبَدِنَها، َوأَْن َيُكوَن َثِخين اا َيِجُب أَْن َيُكوَن َساِتر  َيِشفُّ َعمَّ

َوَغْيَر  َجاِل، ِرِّ  ُمَزيٍَّن َيْسَتْدِعي أَْنَظاَر الرَ َغْيَر َضِيٍِّق، َغيْ  اا َتْحَتُه، َفْضَفاض
َجاِل.ٍب يُثِ ُمَطيَّ   يُر َغَراِئَز الِرِّ

اّلٰلُ   َس ُشْهَرٍة َيْصِرُف اْلَْنَظاَر ِإَلْيِه، ِلَقْوِلِه َصلَّىِلَبا أَْن اَل َيُكونَ وَ 
َيْوَم اّلٰلُ  َرٍة أَْلَبَسهُ هْ »َمْن َلِبَس َثْوَب شُ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َعَلْيهِ 
ُب ِفيِه النَّاُر«  ثُمَّ ، هُ ِمْثلَ  اا ْوب َياَمِة ثَ اْلقِ   َرِضَي  ُعَمرَ  اْبنِ  نِ عَ واه أبو داود ر  ُتَلهَّ
 . َيْوَم اْلِقَياَمِة َثْوَب َمَذلٍَّة«  اّلٰلُ  »أَْلَبَسهُ َعْنُه. َوِفي ِرَواَيِة اْبِن ماجه: اّلٰلُ 

َجاِل، للَحِديِث الذي هَ َوأَْن اَل يُْشبِ  َعْن  مذي رواه التر ِلَباَس الِرِّ
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  لُ واَل: َلَعَن َرسُ قَ  َعْنُهَمااّلٰلُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبنِ 

هَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َساءِ الُمَتَشبِِّ َجاِل ِمَن النِِّ ِهيَن   ،اِت ِبالرِِّ َوالُمَتَشبِِّ
َجالِ ِبالنِِّ   . َساِء ِمَن الرِِّ

 اِت.َباَس الَكاِفرَ ْشِبَه لِ َوأَْن اَل يُ 
 اَرِة َصِليٍب.ْن ِإَش عَ  يُر، َفْضلا ْن اَل َيُكوَن ِفيِه َتَصاوِ َوأَ 

اا يَُغِطِّي َرْأَسَها َوَوْجَهَها َوَجِمي واّلٰل   َع َبَدِنَها. هذا،َوأَْن َيُكوَن َتامَّ
 تعالى أعلم.

 النظر في اْلبراج  ـ30

 عليها؟ : ما حكم النظر يف األبراج واالعتماد30السؤ

ْنَساِن  الِ  ْخِبُر َعْن َحِظِّ ُج التي َتْزُعُم أَنََّها تُ اْلَْبَراأوالً: لجواب: ا
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، ِلَقْوِلِه  اا  َحَراٌم َشْرعَوَغْيِر َذِلَك، ِمَن الَكَهاَنِة ِباِتَِّفاِق الُفَقَهاِء، َوالَكَهاَنةُ 
اف أََتى عَ  َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمنْ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّى  َقهُ  اا َكاِهن  أَوْ  اا رَّ  َفَصدَّ

ٍد َصلَّىَما أُنْ بِ  ، َفَقْد َكَفرَ ِفيَما َيُقولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ  ِزَل َعَلى ُمَحمَّ
 ْنُه.عَ  اّلٰلُ  « رواه الحاكم َعْن َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

افِه َوَسلََّم: »َمْن أََتى عَ َوَصْحبِ  َوَعَلى آِلهِ  ْيهِ َعلَ  اّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى   اا رَّ
 « رواه المام أحمد َعنْ اا َيُقوُل َلْم ُتْقَبْل َلُه َصَلٌة أَْرَبِعيَن َيْوم  ُه ِبَما قَ َفَصدَّ 

 َم. لَّ ِه َوَس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ   اّلٰلُ   َصِفيََّة، َعْن َبْعِض أَْزَواِج النَِّبيِِّ َصلَّى 
التي َسَتُكوُن  يََّباِت غَ ْجِم َعِن المُ ْن يُْخِبُر ِبَواِسَطِة النَّ ُن ُهَو مَ َوالَكاهِ 

اُف ُهَو الذي يُْخِبُر َعِن الُمَغيَّ   َباِت الَواِقَعِة. في الُمْسَتْقَبِل؛ َوالَعرَّ
  ولُ  َرسُ َعْنُهَما َقاَل: َقاَل اّلٰلُ  َي َرِض  وروى أبو داود َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

  اا َتَبَس )َتَعلََّم( ِعْلم»َمْن اقْ  :ْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ 
 ) ْحِر، َزاَد َما َزاَد )أَْي: َزاَد  ِمَن النُُّجوِم، اْقَتَبَس ُشْعَبةا )أَْي ِقْطَعةا ِمَن السِِّ

ْحرِ ِمَن ال اِوي، أَْي: َزاَد  َكَلِم   أَنَُّه ِمنْ ُل يُْحَتمَ  َما َزاَد ِمَن النُُّجوِم؛ وَ ِسِّ الرَّ
َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم في َتْقِبيِح النُُّجوِم  عَ اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  لُ َرُسو

 َما َزاَد(«. 
ِمَن الَغْيِب الذي   ْقَبلا ُمْستَ  َفالنََّظُر في اْلَْبَراِج ِلَمْعِرَفِة َما َيْحُدُث 

ییی یىئىئىئېئېئېئۈئ﴿تعالى:  اَل ِفيهِ قَ 

ڤڤڤڤٹٹٹ﴿ . َوَقاَل ِفيِه: [ 27ـ26 :نجلا ] ﴾حئجئ

 . [65 :لمنلا] ﴾ڦڦڦ
ِت،  دِ نَّ الَقاِرَئ ِْلَْبَراِج الَحِظِّ في الَجَرائِ إِ ثانياً:  َوالَمَشاِهَد   َوالَمَجلَّ
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 َلٍن.ِة على َخَطٍر، وفي بُطْ اِئيَّ اِت الَفَض َلَها على الَقَنوَ 
َب   ِإِن اْعَتَقَد أَنَّ النُُّجوَم َواْلَْفَلَك َوالَكَواكِ نَّهُ ـ على َخَطٍر، ِْلَ 1

اَلَعَها للتَّْسِلَيِة،  َوطَ َعاِلِهْم، َفُهَو ُمْشِرُك، َوِإْن َقَرأََها تَُؤِثُِّر في الَخْلِق َوأَفْ 
 . اا َن َيْومْرَبِعيتعالى َلُه َصَلةا أَ  اّلٰلُ   َيْقَبُل َفُهَو َعاٍص آِثٌم، َواَل 

َلُهْم ِصَفاٌت   أَو االْعِتَقاُد أَنَّ أَْصَحاَب َمَواِليِد ُكِلِّ بُْرٍج الظَّنُّ  ـ 2
َنٌة، فَ  اَعِة الَواِحَدِة اْلُلُوُف  في  َهَذا َظنٌّ َغْيُر َصِحيٍح، ِْلَنَُّه يُوَلدُ ُمَعيَّ السَّ

َفاِت   اَل َوَهُؤاَلءِ  ِمَن النَّاِس، ِليِد  َمَواَعنْ  ، َفْضلا َنْفَسَهاَيْحِمُلوَن الِصِّ
ْهِر ال الَيْوِم َنْفِسِه، َفْضلا   َواِحِد. َعْن َمَواِليِد الشَّ

ا َيُدلُّ 3 ِميَن  الُمنَ على بُْطَلِن َذِلَك االْعِتَقاِد: اْخِتَلُف ـ ِممَّ ِجِّ
َباِع َوفي َداَلَلِتَها على طِ ، افي أَْسَماِئهَ أَْنُفِسِهْم في َعَدِد الُبُروِج، وَ 

 ِتِهْم.ْلِق َوِصَفاالخَ 
ِميَن في أَْحَكاِمِهْم في َداَلَلِة هَ 4 ِذِه الُبُروِج على  ـ اْخِتَلُف الُمَنِجِّ
، ِإْذ ِإنَُّهْم َجَعُلوا َطَباِئَع  ِئِهمْ النَّاِس ِبَناءا على اْخِتَلِفِهْم في أَْسَماِطَباِع 
َي بِ ِبيَعِة الَحَيَواِن الذ طَ لَ ِد َتاِبَعةا الَمْولُو لذي ُوِلَد ِفيِه  ْرُج ااْسِمِه البُ ي ُسِمِّ

 َهَذا الَمْولُوُد. 
ِة التي تُْجعَ ـ َوَكَذِلَك اْخِتَلُفهُ 5 ُل ِلُكِلِّ بُْرٍج، اَل َشكَّ  ْم في الُمدَّ

اَعَة الَواِحَدَة َلَها أََثٌر فَواِحدَ أَنَّ الَيْوَم ال ِم النَّْجِم كْ حُ ي اْخِتَلِف ، َبِل السَّ
ُة أَْشُهرِت المُ َلو اْمَتدَّ  ، َفَكْيَف الَمْزُعومِ   ؟! اا دَّ

َم الَحَسَن،  أَْن َيْخَتاَرا َلُه االْس  ِمْن َحِقِّ الَوَلِد على َواِلَدْيهِ ثالثاً: 
ي ِبالُقْدَوِة، َوَقْد َجاَء َمَم عَ ِْلَنَّ اْلَْسَماَء َتْشَحُذ الهِ  الَحِديِث   في َلى التَّأَِسِّ
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َعْنُه  اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك َنِس ْبِن مسلم َعْن أَ  ِريِف الذي رواه المامشَّ لا
َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ُوِلَد   َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

ْيَلةَ  ْيُتُه ِباْسِم أَِبي ِإْبَراِهيَم«ُغَلمٌ  ِلي اللَّ  . ، َفَسمَّ
ى آِلِه َوَصْحِبِه  ِه َوعلَعَليْ  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ِيُِّدَنا َرُسولُ َس  َوَقْد َحثَّ 

َفاِت َوَسلََّم على اْخِتَياِر االْسِم الَحَسِن ال الَحِميَدِة، ُمْشَتِمِل على الِصِّ
اِمَيِة، َوأَخْ    ِبأَْسَماِئِهمْ نَّ النَّاَس يُْدَعْوَن يَْوَم الِقَياَمِة َبَر أَ َوالَمَعاِنِي السَّ

 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَُّكْم  َعَلْيهِ اّلٰلُ  ىَفَقاَل َصلَّ أَْسَماِء آَباِئِهْم، وَ 
ُكْم«  ْسَماءَ ِئُكْم، َوأَْسَماِء آَباِئُكْم، َفأَْحِسنُوا أَ َم اْلِقَياَمِة ِبأَْسَماتُْدَعْوَن َيوْ 

ْرَداءِ   ْنُه.عَ  اّلٰلُ   َرِضَي  رواه أبو داود َعْن أَِبي الدَّ
ي ِبأَ َوَنَدَب إلى التَّ  اِء، روى المام أحمد وأبو  ْنِبيَ ْسَماِء اْلَ َسِمِّ

، اّلٰلِ   اَل: َقاَل َرُسولُ َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة قَ  داود َعْن أَِبي َوْهٍب اْلُجَشِميِِّ
وْ ْيِه وَ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى ْنِبَياِء،  اْْلَ  ا ِبأَْسَماءِ َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َتَسمَّ
ْحَمِن«.ّللِٰ ْبُد اعَ   اّللِٰ   ِإَلى اْْلَْسَماءِ  َوأََحبُّ   ، َوَعْبُد الرَّ

ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َتْغِييُر  َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  ىَوَكاَن ِمْن َهْدِيِه َصلَّ 
، ِْلَنَُّه َكاَن  نِ ِل َوالتََّيمُّ يِح ِباالْسِم الَحَسِن، على َوْجِه التََّفاؤُ الَقبِ  االْسمِ 

على  َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ْد َغيََّر َسِيُِّدَنا َرُسولُ ، َوقَ ُل الَحَسنُ ِجُبُه الَفأْ يُعْ 
 ا:لََّم اْلَْسَماَء الَعِديَدَة، ِمْن ُجْمَلِتهَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 

ُه، أَنَّ َزْيَنَب  نْ عَ اّلٰلُ  ِضَي رواه المام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رَ َما 
َة، َفقِ  اْسُمَها بَ َكانَ  اَها َرُسولُ يَل: تُ رَّ َلْيِه  عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َزكِِّي َنْفَسَها، َفَسمَّ

 ْحِبِه َوَسلََّم َزْيَنَب. َوَعَلى آِلِه َوَص 
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   َرُسوَل َعْنُهَما، أَنَّ اّلٰلُ   اْبِن ُعَمَر َرِضَي سلم َعنِ َوَما رواه المام م
َسلََّم َغيََّر اْسَم َعاِصَيَة َوَقاَل:  ِبِه وَ ِلِه َوَصحْ ِه َوَعَلى آَعَليْ اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ 

 »أَْنِت َجِميَلُة«.
، أَنَّ َرُجلا   وى أبو داود َعْن أَُساَمةَ ور   َكاَن  أَْصَرمُ   ُيَقاُل َلهُ   ْبِن أَْخَدِريٍِّ

 . َسلَّمَ َصْحِبِه وَ َلى آِلِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    ى لَّ َص اّلٰلِ    وَل ِفي النََّفِر الَِّذيَن أََتْوا َرسُ 
ا  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »مَ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َفَقاَل َرُسولُ 

 اْسُمَك؟«.
 َقاَل: أََنا أَْصَرُم. 

 َت ُزْرَعُة«. ْل أَنْ َقاَل: »بَ 
َفَقْد  ِإْطَلِقِه، ِن اْسِمِه َلْيَس على مِ  َن َلُه َنِصيٌب َوَما يَُقاُل أَنَّ اِلْنَسا

، َواَل َيُقوُم  تعالىّلٰلِ  ، َوُهَو َعاٍص ّللِٰ ْنَساٌن َيْحِمُل اْسَم َعْبِد اوُن إِ َيكُ 
 تعالى.ّلٰلِ  ِة الُعُبوِديَّةِ ِبَوِظيفَ 

 وبناء على ذلك:
، َقْد تُوِقُع الـ تَ ا َتْنَفُع أَو َلَعُة اْلَْبَراِج َواالْعِتَقاُد ِبأَنَّهَ َفُمَطا َعْبَد  ُضرُّ

ْرِك وَ ـ في ال  ِثٌم.تعالى، َوَمْن آَمَن ِبَها َظِنِّيَّةا َفُهَو َعاٍص آ ِباّلٰلِ ُذ الِعَياِشِّ
َفاِت الَمْبِنيَِّة على َتاِريخِ َوالَقْوُل ِبَجَوازِ   ُكِلِّ ِإْنَساٍن  َمْوِلدِ   أَْخِذ الِصِّ
،  اِطَئةِ َواِل الخَ َوِمَن اْلَقْ  ِه َقْوٌل ِبَل ِعْلٍم،يْ َيْنَتِمي ِإلَ  ِبَتْحِديِد الُبْرِج الذي

عَ  َفاُت الَمْأُخوَذُة ِمَن اْلَْبَراِج ُمَتَفِرِّ يِم َوُهَو  ٌة َعْن ِعْلِم التَّْنجِ َفَهِذِه الِصِّ
مَ  َعاٌء لِ ِة التي َنْوٌع ِمَن الَكَهاَنِة الُمَحرَّ   اّللِٰ   َعَلى ِعْلِم الَغْيب َوالَقْولِ ِفيَها اِدِّ

ٍم أَو َعاَدٍة أَو اْسِتْقَراٍء َحتَّى  لى ِعلْ ِنيَّةا عَلْيَسْت َمبْ عالى ِبَغْيِر ِعْلٍم، وَ ت
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 َظُر ِفيَها أَو َتْصِديُقَها.َلْيِه َفَل َيُجوُز النَّ يَُقاَل ِبَجَواِزَها؛ َوعَ 
ى   النَّاِس َعلَ  َيُجوُز االْعِتَماُد في َتْحِديِد ِصَفاِت َهاُء: اَل َوَقاَل الُفقَ 
ْنَتِسُبوَن ِإَلْيِه، َفُكلُّ َذِلَك ِمَن  الذي َي ْرِجِهُم َلِدِهْم َوبُ َمْعِرَفِة َتاِريِخ ِمي
َغْيِر َفاِئَدٍة، َوِمَن الِبَناِء َعَلى   َتْضِييِع اْلَْوَقاِت في الَباِطِل، َوُهَو ِمنْ 

في َذِلَك َحتَّى  ى أَْن َيَتَمادَ   َسِليَمٍة، َويُْخَشى َعَلى َفاِعِل َذِلَك ٍس َغْيرِ أُسُ 
ْرِك اْلَْكَبِر. ْلَْبرَ  ِتْلَك اِقَد َتْأِثيرَ َيْعتَ   اِج في أَْهِلَها، َفَيَقَع في الِشِّ

َعاَدُة َوالشَّ َوِفي الِختَ  َقاَوُة اَل َتُكوُن في اْلَْسَماِء، َواَل في  اِم، السَّ
ىې﴿ : تعالىاّلٰلِ  الِميَلِد، َبْل َتُكوُن ِمْن ِخَلِل َقْولِ اِريِخ تَ 

ېئۈئۈئۆئ ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 .[124ـ123 :ه ط] ﴾ىئىئېئېئ
،  ْحِمُل َنْفَس االْسمِ َجاِل أَو الِنَِّساِء َمْن َي ِمَن الِرِّ  اا َفَقْد َتَرى أَُناس

اّلٰلِ   ُء ِبَبَرَكِة االْلِتَزاِم ِبِدينِ ِخ الِميَلِد، َوَلِكْن َهُؤاَلِء ُسَعَدايَوَنْفَس َتارِ 
  تعالى َوَعْن ِدينِ  اّللِٰ  رِ ِذكْ  َعنْ  ِإْعَراِضِهمْ  ِء أَْشِقَياُء ِبَسَبِب تعالى، َوَهُؤاَل 

 تعالى أعلم.واّلٰل  لى. هذا،تعااّلٰلِ 
 ظر المراهق للنساءن ـ31

مل يبلغ احللم، هل جيوز له النظر إىل  : إذا كان الصيب31لسؤا

 ء، وهل تلزم املرأة باالحتجاب عنه؟النسا

َداِء  في ِإبْ  ُق َعلَّ اَء ِفيَما َيتَ الِنَِّس  اا تعالى ُمَعِلِّماّلٰلُ  َيُقولُ الجواب: 
 : . [31 :رونلا] ﴾ۇئوئوئەئەئائائى﴿ ِزيَنِتِهنَّ

ُز الَعْوَرَة ِمْن َغْيِر الَعْوَرِة، َوَلْم َيْبُلْغ َحدَّ الشَّ  ُل َفالِطِّفْ  ْهَوِة،  الذي اَل يَُميِِّ
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   ِمْن ِإْبَداءِ  َرَج َعَلى الَمْرأَةِ حَ اَل َحَرَج ِمْن ُدُخوِلِه َعَلى الِنَِّساِء، َواَل 
ينَ   َماَمُه.  أَ ةِ الِزِّ

ا ِإَذا َقاَرَب االْحِتَلَم، َودَ  اَهَقِة، َوَلْم َيْحَتِلْم َبْعُد،  رَ َخَل ِسنَّ المُ أَمَّ
ٌف للِنَِّساِء، َفَهذَ  ُجِل َوَلِكْن ِعْنَدُه َتَشوُّ ا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء َكالرَّ

 ، ڭۓۓےےھھ﴿َقْوِلِه تعالى: لِ اْلَْجَنِبِيِّ

 .[58 :رونلا]  ﴾ۇۇڭڭڭ
 وبناء على ذلك:

ِبيُّ ِإَذا َلْم َيْبُلِغ الُحُلَم، وَ  َلْم َيْدُخْل ِسنَّ الُمَراَهَقِة، َوَما َزاَل  فالصَّ
  ِمنْ  لَعْوَرَة ِمْن َغْيِر الَعْوَرِة، َفَل َحَرجَ يَُمِيُِّز ا ي ِسِنِّ الطُُّفوَلِة، ِبَحْيُث اَل ف

 َمْرأَُة ِباالْحِتَجاِب َعْنُه. ال تُْلَزمُ َساِء، َواَل ِنِّ ال ُدُخوِلِه على 
ا ِإَذا َبَلَغ ِسنَّ الُمَراهَ  ْهَوِة، َفِإنَُّه يُمْ أَمَّ َنُع ِمَن  َقِة، َوَبَلَغ َحدَّ الشَّ

ُخوِل على الِنَِّساءِ  َوَعَلى   َمُه،لُّ للَمْرأَِة أَْن تُْبِدَي ِزيَنَتَها أََما، َواَل َيحِ الدُّ
َماِت. هذا،َظِر، َكَما َيْلَزُمُه َمْنعُ لنَّ  ِمَن اأَْن َيْمَنَعهُ  هِ َوِلِيِّ    واّللٰ  ُه َساِئَر الُمَحرَّ

 تعالى أعلم.
 حكم تعليق الصور ـ32

 يق الصور يف البيت أو املكتب؟: هل جيوز تعل32سؤال

اَل: َقاَل  ُه قَ َعنْ اّلٰلُ  رمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َرَوى التب: الجوا
َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أََتاِني ِجْبِريُل  عَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ولُ َرسُ 
 َعَلْيَك   َيْمَنْعِني أَْن أَُكوَن َدَخْلُت َقاَل: ِإنِِّي ُكْنُت أََتْيُتَك الَباِرَحَة، َفَلمْ فَ 
اَن كَ َجاِل، وَ ِتْمَثاُل الرِِّ  ِت ي َباِب الَبيْ اَن فِ لَبْيَت الَِّذي ُكْنَت ِفيِه ِإالَّ أَنَُّه كَ ا
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ْترُ  ِقيُق ِمْن ُصوٍف ِذي  ِفي الَبْيِت ِقَراُم ِسْتٍر ِفيِه َتَماِثيُل )َوُهَو السِِّ  الرَّ
ْمَثالِ الَبْيِت َكْلٌب؛ َفُمْر ِبَرْأِس  أَْلَواٍن( َوَكاَن ِفي الَِّذي ِبالَباِب َفْلُيْقَطْع،  التِِّ

َجرَ َكهَ  َفْلُيَصيَّرْ  ْقَطْع، َويُْجَعْل ِمْنُه ِوَساَدَتْيِن  ْليُ ْتِر فَ ، َوُمْر ِبالسِِّ ةِ ْيَئِة الشَّ
 ، َوُمْر ِبالَكْلِب َفُيْخَرْج«. ُمْنَتَبَذَتْيِن تُوَطآنِ 

َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَكاَن   َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفَفَعَل َرُسولُ 
 َلُه )النََّضُد: َشْيٌء  َضدٍ ْحَت َن ِو الُحَسْيِن تَ أَ  ِلْلَحَسنِ  اا وَجرْ  َذِلَك الَكْلُب 

َياُب َشَبُه ال  ِريِر( َفأََمَر ِبِه َفأُْخِرَج.سَّ ـ تُوَضُع َعَلْيِه الثِِّ
: َدَخَل َعَليَّ  َها َقاَلْت َعنْ اّلٰلُ  م َعْن َعاِئَشَة َرِضَي وروى المام مسل

َقْد َسَتْرُت َسْهَوةا  ، وَ َسلَّمَ ِه َوَصْحِبِه وَ آلِ َلْيِه َوَعَلى عَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ 
 َتَماِثيُل. ِلي )ِخَزاَنةا َصِغيَرةا( ِبِقَراٍم ِفيِه 
َن وَ  ا َرآُه َهَتَكُه َوَتَلوَّ   اا اِس َعَذابَشدُّ النَّ ْجُهُه َوَقاَل: »َيا َعاِئَشُة، أَ َفَلمَّ

 «. ّللِٰ  ِبَخْلِق انَ ولَِّذيَن يَُضاهُ ، اَيْوَم اْلِقَياَمةِ اّلٰلِ   ِعْندَ 
ْنُه ِوَساَدةا أَْو  َعْنَها: »َفَقَطْعَناُه، َفَجَعْلَنا مِ اّلٰلُ  ْت َعاِئَشُة َرِضَي الَ قَ 

 ِوَساَدَتْيِن«. 
اَل: اْسَتْأَذَن  َعْنُه قَ  اّلٰلُ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي  وروى النسائي 
َلُم  ى آِلِه َوَصْحِبِه  لَ ِه َوعَ َعَليْ اّلٰلُ  ىلَّ ى النَِّبيِِّ َص َعلَ ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ
 َوَسلََّم؛ َفَقاَل: »اْدُخْل«.

ا أَْن تُْقَطَع  ْدُخُل َوِفي َبْيِتَك ِسْتٌر ِفيِه َتَصاِويُر؛ َفَقاَل: َكْيَف أَ  َفِإمَّ
ِفيِه   اا ْيتبَ  ِة اَل َنْدُخُل كَ يُوَطأُ، َفِإنَّا َمْعَشَر الَمَلئِ  اا َل ِبَساطْو تُْجعَ ُرُؤوُسَها، أَ 

 . يرُ َتَصاوِ 
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َوَر ِلَذاِت اْلَْرَواحِ وَ  َيْحُرُم   َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ الصُّ
. ا َكاَنِت يَها ُمَعلََّقةا أَو َمْنُصوَبةا ِإذَ اْقِتَناُؤَها على َهْيَئٍة َتُكوُن فِ  وَرُة َكاِمَلةا   الصُّ
ا ِإَذا ُقِطَع ِمْنهَ  ِر َجاَز  َع  مَ  َتْبَقى الَحَياةُ اَل  ُعْضٌو ِبَحْيُث  ا أَمَّ الُمَصوَّ

 لَكَراَهِة ِعْنَد الَماِلِكيَِّة.َتْعِليُقَها ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َوَمَع ا
 ك:وبناء على ذل

َوِر مَ    مُ ِخَلِفيٌَّة َبْيَن الُفَقَهاِء، َواْلَْوَلى َعدَ  ْسأََلةٌ َفَمْسأََلُة َتْعِليِق الصُّ
َه إلى أَنَُّه  ْن  مَ َمْن أََخَذ ِبَقْولِ وَ  َتْعِليِقَها، َقاَل ِبَجَواِز َتْعِليِقَها َفَعَلْيِه أَْن َيَتَنبَّ

الُمَعلََّقُة  وَرُة نَُّة التَّْعِظيِم، َوأَْن َتُكوَن الُص ِفيِه َمظَ  اا اَل َيُجوُز َتْعِليُقَها َتْعِليق
وَرُة ِمَن  الصُّ َن ا، َوأَْن اَل َتُكو هَ عَ ى الَحَياُة مَ َمْقطُوَعَة ُعْضٍو ِبَحْيُث اَل َتْبقَ 

ُض َعَلى الِفْسِق َوالُفُجوِر َوارْ  َوِر التي تَُحِرِّ َماِت،  الصُّ ِتَكاِب الُمَحرَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِنَِّساِء. هذا،َكَتْعِليِق ُصَوِر ال 

 رحمن ة الولدتسمي ـ33

 : هل جيوز أن يسمى الولد باسم رمحن؟33سؤال

اُصُه ِبِها ُسْبَحاَنُه  ِتَص اخْ تعالى ِمْن َحْيُث  اّللِٰ  أَْسَماءُ : الجواب
 وتعالى ِقْسَماِن: 

ُل: أَْسمَ  ٌة ِبِه، اَل تُْطَلُق ِإالَّ َعلَ الِقْسُم اْلَوَّ ْيِه، َكالَخاِلِق اٌء ُمْخَتصَّ
وِس َواْلَحَ  َمِد.ِد َوال َوالُقدُّ  صَّ

وتعالى، َوَيُجوُز   هُ  ِبِه ُسبَحانَ الِقْسُم الثَّاِني: أَْسَماٌء اَل َتْخَتصُّ 
 . َها َعَلى الَبَشِر ِمْثُل: َسِميٌع، َوَبِصيٌر، َوَحِكيٌم، َوَرِشيدٌ قُ ْطَل إِ 

ُل ِمْنَها اتََّفَق الُفَقهَ  ٍم  ِلِّ اْس اُء َعَلى َتْحِريِم التَّْسِمَيِة ِبكُ َفالِقْسُم اْلَوَّ
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ا َيُدلُّ َعَلى حُ  ِباّلٰلِ َخاٍصِّ  ِة ِبِه  صَّ َخاِة ِباْلَْسَماِء اليَ مِ ْرَمِة التَّْس تعالى، َوِممَّ
  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َرةَ َعْن أَِبي ُهَريْ ُسْبَحاَنُه وتعالى، َما رواه المام البخاري 

: »أَْخَنى   َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ ى آِلهِ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
ى َمِلَك اْلَْملَِك«   اّللِٰ   دَ ْوَم الِقَياَمِة ِعنْ يَ   ( ُش حَ فْ َأ وَ   حُ بَ قْ َأ ) اْلَْسَماِء    . َرُجٌل َتَسمَّ

َصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َقاَل َصلَّى وفي ِرَواَيِة المام مسلم 
  لٍ َعَلْيِه، َرجُ  َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوأَْخَبثُُه َوأَْغَيظُهُ  اّلٰلِ  َلى»أَْغَيُظ َرُجٍل عَ َوَسلََّم: 

ى َمِلَك   .«ّلٰلُ ْمَلِك، اَل َمِلَك ِإالَّ اْْلَ  اَكاَن يَُسمَّ
ا الِقْسُم الثَّاِني مِ   َوَبِديٍع. ْنَها َفَيِصحُّ التَّْسِمَيُة ِبَها، َكَرِشيٍد َوأَمَّ
 وبناء على ذلك:

َم ِمَن  َيُة الَوَلِد ِباْسِم َرْحَمٍن، ِْلَنَّ َهَذا االْس َتْسمِ  َفَل َيُجوزُ 
ْحَمِن اَل َيُجوُز أَْن  َومَ ى، ِه ُسْبَحاَنُه وتعالاِص اْخِتَص  ْن َكاَن اْسُمُه َعْبَد الرَّ

 تعالى أعلم. واّلٰل  ْحَمُن. هذا،يَُناَدى َيا رَ 
 والعصافيرتربية الطيور  ـ34

 يف األقفاص؟عصافري : ما حكم تربية الطيور وال34سؤال

ْنُه َقاَل:  عَ  اّلٰلُ   َرِضَي َرَوى المام البخاري َعْن أََنٍس الجواب: 
َسَن النَّاِس  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَحْ اّلٰلُ  يُّ َصلَّىبِ لنَّ َكاَن ا
َوَكاَن ِإَذا   ـ  اا مَفِطي َلُه أَبُو ُعَمْيٍر ـ َقاَل: أَْحِسُبهُ  ، َوَكاَن ِلي أٌَخ يَُقالُ اا ُخُلق

 َغْيُر«. لنُّ ا، َما َفَعَل رٍ َجاَء َقاَل: »َيا أََبا ُعَميْ 
َلَة َوُهَو ِفي َبْيِتَنا، َفيَ يَ  نَُغٌر َكانَ  ْأُمُر  ْلَعُب ِبِه، َفُربََّما َحَضَر الصَّ

 َفُيَصلِِّي ِبَنا.  َفهُ َويُْنَضُح، ثُمَّ َيُقوُم َونَُقوُم َخلْ  ِباْلِبَساِط الَِّذي َتْحَتُه َفُيْكَنُس 
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  َعْنُه، َعْن َرُسولِ  اّلٰلُ  َة َرِضَي ْيرَ وروى المام مسلم َعْن أَِبي ُهرَ 
َل: »َدَخَلِت اْمَرأٌَة النَّاَر  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقااّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ 

ٍة رَ  َي أَْرَسَلْتَها َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش   هِ َبَطْتَها، َفَل ِهَي أَْطَعَمْتَها، َواَل ِفي ِهرَّ
 «.الا زْ ى َماَتْت هَ تَّ اْْلَْرِض، حَ 

ِريَفْيِن، اَل َحَرَج ِمْن َتْرِبَيِة الطُُّيوَذيْ َوِمْن ِخَلِل هَ  ِر  ِن الَحِديَثْيِن الشَّ
  في َفْتِح الَباِري الْبِن َحَجٍر َرِحَمهُ َوالَعَصاِفيِر في اْلَْقَفاِص، َكَما َجاَء 

 ىَعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  ىلَّ َص اّلٰلِ  ُسولِ َعَلى َحِديِث َسِيِِّدَنا رَ  اا تعالى، َتْعِليق اّلٰلُ 
«: َوِفيِه َجَواُز َلِعِب  ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيا أََبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل النَُّغْيرُ آ

ِغيِر ِبالطَّيْ  ِغيَر َيْلَعُب ِبَما أُِبيَح  مَ ِر، َوَجَواُز َتْرِك اْلََبَوْيِن َوَلَدهُ الصَّ ا الصَّ
ِغيُر ِمَن الُمَباَحاِت،  هَّ  الَماِل ِفيَما َيَتلَ اِق َواُز ِإْنفَ َوجَ  اللَِّعُب ِبِه، ى ِبِه الصَّ

، ِإْذ اَل الَقَفِص َوَنْحِوِه، َوَقِصِّ َجَناِح الطَّْيرِ َوَجَواُز ِإْمَساِك الطَّْيِر في 
اْلَتَحَق  ِقُع ٍر ِمْن َواِحٍد ِمْنُهَما، َوأَيُُّهَما َكاَن الَوايْ َيْخُلو َحاُل َطْيِر أَِبي ُعمَ 

 اآلَخُر في الُحْكِم. هِ بِ 
 ء على ذلك:نابو

 َشْرِط ِرَعاَيِتَها ـ ْلَْقَفاِص بِ َفَل َحَرَج ِمْن َتْرِبَيِة الطُُّيوِر َوالَعَصاِفيِر في ا 
َراِب َلَها، َوَما َتْحتَ  َوَتْقِديمِ   ُج ِإَلْيِه، ِْلَنَّ َهَذا اْلَْمَر ِمَن اْلُُمورِ ا الطََّعاِم َوالشَّ
َّ ْم َيِرِد في الشلَ  اَحِة التي الُمبَ   تعالى أعلم. واّلٰل  ْحِريُمَها. هذا،تَ  ْرعِ ـ

 للوقاية من السحر ـ35

 نهنإهب إىل عرافة مع أخواتها، وتقول هلن العرافة : امرأة تذ35سؤال

وتقول له:  ه،مسحورات، وزوجها مينعها من الذهاب فتأبى علي
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َصْحِبِه َوَسلََّم، وال َو ى آِلِهِه َوَعَلَعَلْي اهلُل َصلَّى اهلل لقد سحر رسول

 ف ماذا يرد عليها، فبماذا تنصحنا؟رعي

َوعلى  َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ا َرُسولُ َلَقْد ُسِحَر َسِيُِّدنَ أوالً: الجواب: 
ْحُر أَثََّر   فيآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكَما َجاَء  ِحيَحِة، َوالِسِّ اْلَحاِديِث الصَّ

ِريِف َصلَّى  اِهَرِة، َوَلْم يَُؤِثِّرْ لظَّ اِرِحِه َلى َجَوا عَ  َعَلْيِه  اّلٰلُ  َعَلى َباِطِنِه الشَّ
ْمَر ِإالَّ الُمْبَتِدَعُة الذيَن  ِبِه َوَسلََّم، َوَلْم يُْنِكْر َهَذا اْلَ َوَعَلى آِلِه َوَصحْ 

ِة َويَُشِكِّ  َظنُّوا أَنَّ   ا.ُك ِفيهَ َهَذا َيُحطُّ ِمْن َمْنِصِب النُُّبوَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّى  ّللِٰ ا َصْوَن َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ِإنَّ 

َياِطيِن اَل َيْعِني أَنَُّه يُْمَنُع مِ َوَسلََّم ِمَن ال ْن َكْيِدِهْم، َبْل ُهْم يَُحاِولُوَن  شَّ
ْحِبِه َوَسلََّم، َص وَ آِلِه  ِه َوعلىَعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ِبَسِيِِّدَنا َرُسولِ  الَكْيدَ 
أََراَد أَْن يُْفِسَد    اا نتعالى َيْحَفظُُه ِمْن َكْيِدِهْم، َوَقْد َثَبَت أَنَّ َشْيَطااّلٰلَ  َوَلِكنَّ 

ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  ى آَعَلْيِه َوعل اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولِ  َعَلى َسِيِِّدَنا
 ُه. نْ مِ تعالى اّلٰلُ  َصَلَتُه، َفأَْمَكَنهُ 
ڑژژ﴿ ى َصانَُه ِمَن النَّاِس ِبَقْوِلِه: العتاّلٰلَ  َكَما أَنَّ 

َتِطيُعوا أَْن يُوِصُلوا ِإَلْيِه   َيْعِني أَنَُّهْم َلْن َيْس . َوَهَذا اَل [67 :ةدئا ملا] ﴾ڑ
 لََّم.ِه َوَس يْ َعلَ اّلٰلُ   ىْد أَْوَصُلوا ِإَلْيِه اْلََذى َصلَّ َن اْلََذى، َفقَ مِ  اا َشْيئ

َهاُب إلى اثانياً:  َعَلْيِه  اّلٰلُ  اَفِة َكِبيَرٌة ِمَن الَكَباِئِر، ِلَقْوِلِه َصلَّى رَّ لعَ الذَّ
افَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس وَ  َقُه ِفيَما  اا أَْو َكاِهن اا لََّم: »َمْن أََتى َعرَّ َيُقوُل،  َفَصدَّ

حاكم َعْن  اه ال رو َعَلْيِه َوَسلََّم« اّلٰلُ  ىٍد َصلَّ مَّ ِزَل َعَلى ُمحَ َفَقْد َكَفَر ِبَما أُنْ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
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اَعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى   اا فِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن أََتى َعرَّ
«  ٌة أَْرَبِعينَ َشْيٍء، َلْم تُْقَبْل َلُه َصَل  َفَسأََلُه َعنْ  المام مسلم َعْن  رواه َلْيَلةا

 َعَلْيِه َوَسلََّم.اّلٰلُ   َبْعِض أَْزَواِج النَِّبيِِّ َصلَّىَعْن  َة،َصِفيَّ 
َوعلى آِلِه  َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َنا َرُسولُ َلَقْد َعلََّمَنا َسِيِّدُ  ثالثاً:

ْبَطا اا ِه َوَسلََّم طُُرقَوَصْحبِ  ْحِر ُدوِلِ اِفيَن   إل اللُُّجوءِ نَ ِل الِسِّ ى الَعرَّ
جَّ   َفِمْن َذِلَك:ِليَن، اَوالدَّ
ْرِعيَُّة ِبالُقْرآِن، َوالُقْرآُن 1 ْقَيُة الشَّ عالى: ُكلُُّه ِشَفاٌء، َقاَل تـ الرُّ

 .[82 :ءارسلا]  ﴾ھھہہہہۀۀ﴿
ِه  ْحبِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولِ ا رَ ْن َسِيِِّدنَ َوَقْد َوَرَد عَ 

َذَتْيِن، َفَقدْ  [1 :ص لخ لا] ﴾ ٻٻٻٱ﴿  ِبـ َقاءُ َوَسلََّم االْسِترْ    َوالُمَعوَّ
َعْنُه َقاَل: َقاَل ِلي اّلٰلُ  َهِنيِِّ َرِضَي َبَة ْبِن َعاِمٍر اْلجُ روى النسائي َعْن ُعقْ 

 ْقَبُة ُقْل«. يا عُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ   ىَصلَّ اّلٰلِ   ولُ َرسُ 
 ؟ أَُقولُ : َما  ُقْلُت 

 أََحٌد«. اّلٰلُ   َقاَل: »ُقْل ُهوَ 
 ُذ ِبَربِِّ النَّاِس«.  اْلَفَلِق، ُقْل أَُعو: »ُقْل أَُعوُذ ِبَربِِّ ثُمَّ َقاَل 

َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ثُمَّ  عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َفَقَرأَُهنَّ َرُسولُ 
ِذ النَّاُس  َلمْ َقاَل: » «ِلِهنَّ  ِبِمثْ َيَتَعوَّ ُذ النَّاُس ِبِمْثِلِهنَّ  .« أَْو »اَل َيَتَعوَّ

ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَذا اْشَتَكى َقَرأَ  َعَلْيِه َوَعَلى آلِ  اّلٰلُ  َوَكاَن َصلَّى
َذاِت َوَيْنُفُث. رواه النسائي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي عَ َنْفِسِه ِبالمُ   َعَلى   َعْنَها.   اّلٰلُ   وِِّ

ْنُه َقاَل:  عَ اّلٰلُ  أَِبي أَُماَمَة اْلَباِهِليِِّ َرِضَي  لم َعنْ مام مسوروى ال



 

 كتاب الحظر والباحة 

 

367 

َيُقوُل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  ُسوَل َسِمْعُت رَ 
  يُعَهاَتْسَتطِ ْسَرةٌ، َواَل ـ ا حَ َكهَ وا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفِإنَّ أَْخَذَها َبَرَكٌة، َوَترْ أُ »اْقرَ 

حَ اْلَبَطَلُة«. َقاَل ُمَعاِوَيُة: َبَلَغِني أَنَّ   َرُة. اْلَبَطَلَة: السَّ
اّلٰلِ   َرُسوَل َعْنُه، أَنَّ اّلٰلُ  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي وروى المام مسلم 

ُكْم بُُيوتَ َل: »اَل َتْجَعُلوا َقا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  لَّىَص 
ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن اْلَبيْ مَ   «.يِه ُسوَرُة اْلَبَقَرةِ ِت الَِّذي تُْقَرأُ فِ َقاِبَر، ِإنَّ الشَّ

 َفْلَيْدِفْنُه. اا ـ َوَمْن َوَجَد ِسْحر2
ْحِر َقْبَل ُوُقوِعِه: ِمَن اْلُُمورِ : رابعاً   التي َتِقي ِمَن الِسِّ
 ، َوِعْنَد النَّْوِم.َصَلةٍ   ُكِلِّ ِة الُكْرِسِيِّ ُدبُرَ آيَ ـ ِقَراَءُة 1
َلٍة  نَّاِس َبْعَد ُكِلِّ َص ْخَلِص َوالَفَلِق َوالـ ِقَراَءُة ُسوَرِة الِ 2

ِل النََّهاِر َوأَوَّ   ِل اللَّْيِل. َمْكُتوَبٍة، َوِفي أَوَّ
ڳڳڳ﴿  ِقَراَءُة آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة، َوِهَي َقْولُُه تعالى: ـ 3

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ ڭ

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې

جبيئىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 .[286ـ285 :ةرقبلا] ﴾ ختحتجتيبىبمبخبحب
ِذ: أَعُ ـ اِلْكَثارُ 4  َق.ِمْن َشِرِّ َما َخلَ ِة التَّامَّ اّلٰلِ  وُذ ِبَكِلَماِت  ِمَن التََّعوُّ
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: ِبْسمِ   اا وَل اِلْنَساُن َصَباح ْن َيقُ ـ َأ 5 َع اْسِمِه  الذي اَل َيُضرُّ مَ اّلٰلِ    َوَمَساءا
َماِء َوُهَو السَّ   َشْيءٌ   اٍت.ِميُع الَعِليُم. َثَلَث َمرَّ في اْلَْرِض َواَل في السَّ

َمَواِت رَ  الٰلُهمَّ ـ 6 ْبِع َوَما أَ  بَّ السَّ َوَما  َرِضيَن لَّْت، َوَربَّ اْلَ ظَ السَّ
َياِطيِن َوَما أََضلَّْت، ُكْن ِلي َجارأَقَ  ِهْم  رِِّ َخْلِقَك ُكلِِّ ِمْن َش  اا لَّْت، َوَربَّ الشَّ

 َثَناُؤَك، َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ ِمْنُهْم أَْو أَْن َيْبِغَي،  أَْن َيْفُرَط َعَليَّ أََحدٌ  اا َجِميع
 أَْنَت.  اَل ِإَلَه ِإالَّ  ِإَلَه َغْيُرَك، وَ َواَل 

 َصبََّح ِبَسْبِع َتَمَراٍت.ـ أَْن َيتَ 7
 وبناء على ذلك:

اٍف َواَل إلى   َعَلْيِه الِسِّ َفَل َيُجوُز ِلَمْن َوَقعَ  ْحُر أَْن َيْذَهَب إلى َعرَّ
اّلٰلُ   لَّى َص اّلٰلِ  ا َرُسولِ َهْدِي َسِيِِّدَن َباِئِر، َوَعَلْيِه بِ اِحٍر، ِْلَنَّ َهَذا ِمَن الكَ َس 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ْحِبِه َوَسلََّم َكَما َذَكْرَنا. هذا،آِلِه َوَص  ِه َوعلى َعَليْ 

 نكبوت حكم قتل الع ـ36

 جيوز إزالة بيت العنكبوت، وقتله؟: هل 36سؤال

َكُبوِت،  َجَواِز َقْتِل الَعنْ   َكِثيٌر ِمَن الُفَقَهاِء إلى َذَهَب الجواب: 
ِلَغْيرِه ِمَن  ِبالنِِّسَبِة  اا ِفيفيَذاُؤُه خَ َكاَن إِ  ُه ُمْؤٍذ، َوَلوَلِة َبْيِتِه، ِْلَنَّ اَوِإزَ 

ْرِعيََّة فالَحَشَراِت، ِْلَنَّ الَقاِعَدَة  ُه  ي َقْتِل الَحَشَراِت الُمْؤِذَيِة ِهَي َقْولُ الشَّ
َوابِِّ َوَسلََّم: »َخمْ  َلى آِلِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّى لَُّها كُ ٌس ِمَن الدَّ
ِم: اْلُغَراُب، َواْلِحَدأَُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، ِفي اْلَحرَ  تُْقَتُل  َفَواِسُق 

 ْنَها. عَ اّلٰلُ  رواه الشيخان َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  ، َواْلَفْأَرُة«َواْلَعْقَرُب 
 وبناء على ذلك:

ا  َوُربَّمَ ُث الِحيَطاَن، ِوِّ وِت، ِْلَنََّها تُلَ َبْيِت الَعْنَكبُ َرَج ِمْن ِإَزاَلِة َفَل حَ 
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 ِمْن َقْتِل  ِعَش َعَلى الَمَلِبِس َوَغْيِرَها، َفُتْؤِذي ِبَذِلَك، َواَل َحَرجَ أَْن تَُعشْ 
 أعلم.تعالى واّلٰل   ِبَذِلَك. هذا،َعْنَكُبوِت ِإَذا َلْم يُْدَفْع أََذاُه ِإالَّ ال

 حكم قتل النمل ـ37

 يوت؟بالنمل املوجود يف ال ل: هل جيوز قت37سؤال

ِل َما َرَواُه المام أحمد وأبو داود  ْتِل النَّمْ ْصُل في قَ اْلَ الجواب: 
  َصلَّى اّلٰلِ  ْنُهَما َقاَل: َنَهى َرُسولُ عَ اّلٰلُ   َرِضَي وابن ماجه َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

َوابِِّ َعْن َقْتِل أَرْ  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  : النَّْمَلِة،  َبٍع ِمَن الدَّ
َرِد )َطاِئرٌ ِة، َواْلُهدْ النَّْحلَ وَ  ْأِس َضْخُم ال   َفْوَق الُعْصُفوِر، أَْبَقعُ   ُهِد، َوالصُّ  . ( رَّ

  َعْنُه، َعْن َرُسولِ اّلٰلُ  َواُه المام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َوَما رَ 
ِمَن   اا يِّ َرَصْت َنبِ ْمَلةا قَ َسلََّم »أَنَّ نَ وَ ى آِلِه َوَصْحِبِه لَ َعَلْيِه َوعَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 

ِإَلْيِه: أَِفي أَْن َقَرَصْتَك   اّلٰلُ  ْت، َفأَْوَحىاْْلَْنِبَياِء، َفأََمَر ِبَقْرَيِة النَّْمِل َفأُْحِرقَ 
ةا ِمَن اْْلُمَ  َنْمَلةٌ  ُح؟«. أَْهَلْكَت أُمَّ  ِم تَُسبِِّ

َفِإنَُّه ِحيَنِئٍذ    اِليَذاِء،في َحاَلةِ نَّْمِل، ِإالَّ ال َكَراِهَيَة َقْتِل  َكَر الُفَقَهاءُ َوذَ 
َل الَماِلِكيَُّة فَ  النَّْمِل ِبَشْرَطْيِن: أَْن تُْؤِذَي،  أََجاُزوا َقْتَل َيُجوُز َقْتُلُه؛ َوَفصَّ

ا، هَ ْقِدَرِة َعَلى َتْركِ ْلَِذيَِّة َوالمَ َكِرُهوُه ِعْنَد ااَل يُْقَدَر َعَلى َتْرِكَها، وَ  َوأَنْ 
 ِة.َدِم اْلَِذيَّ ِعْنَد عَ َوَمَنُعوُه 

 وبناء على ذلك:
َقْتُلُه، َوِإالَّ َفَل. لَماَل َفَيُجوُز َفِإَذا َكاَن النَّْمُل يُْؤِذي الَجَسَد أَو ا

 أعلم.تعالى واّلٰل  هذا،
 ثياب المرأة في الشارع ـ38

 تكون سوداء اللون؟ نرأة يف الشارع أ: هل يشرتط لثياب امل38سؤال
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اِرِع أَْن اَل َيُكوَن َضِيِّقالَمْرأَِة ف  ِلَباِس ِمْن ُشُروطِ واب: لجا   اا ي الشَّ
اف ڳڳ﴿ ِبَحِدِّ َذاِتِه، ِلَقْوِلِه تعالى:  َيُكوَن ِزيَنةا ، َوأَْن اَل اا َواَل َشفَّ
 .[31 :ر ونلا] ﴾ڳ

َجاُل،  ِه َتَشاُء َغْيَر الذي َيْخَتصُّ بِ  اْلَْلَواِن َما   ِمنَ َوَلَها أَْن َتْخَتارَ  الِرِّ
َجاِل.   اا ِعيَيُكوَن ُمْسَتدْ َوأَْن اَل    ِْلَْنَظاِر الِرِّ

وَشِة  َد َعِن الِثَِّياِب الُمَزْخَرَفِة َوالَمْنقُ ْبَتعِ َوَيِجُب َعَلى الَمْرأَِة أَْن تَ 
اِرِع، ِْلَنَّ  َجاِل ِإَلْيَها ِبَذِلَك َتْجِلُب َها ِعْنَد ُخُروِجَها إلى الشَّ ، أَْنَظاَر الِرِّ

ُضَها َذِلَك ْم ِبَذِلَك، وَ  تُْغِرَيهُ بََّما أَنْ َورُ  َتْفَتِنُهْم َعْن ِديِنِهْم، َوَقْد يَُعِرِّ
 ُحْرَمِتَها. اِك  اِلْنِتهَ 

 وبناء على ذلك:
َوا ا  أُخْ  اا أَْلَوان َبَس ِد َلْيَس ِبُمَتَعِيٍِّن، َوللَمْرأَِة أَْن َتلْ َفُلْبُس السَّ َرى ِممَّ

َهَواِت، َوَقِد اْخَتاَر  لنََّظَر، َواَل يُ َيْلِفُت ا َحْيُث اَل ِء، بِ َيْخَتصُّ ِبالِنَِّسا ِثيُر الشَّ
يَنِة، اْعِتَماد ، َبْل ِلَكْونِ اا َواِد اَل ِلَكْوِنِه َواِجب السَّ أَْكَثُر الِنَِّساِء لُْبَس    اا ِه أَْبَعَد َعِن الِزِّ

، َحيْ َعْنهُ اّلٰلُ   َحاَبِة َرِضَي صَّ َباِس ِنَساِء اللِ َعَلى  َواَد.  َيْلَبْسنَ ُث ُكنَّ نَّ   السَّ
َنَزَلْت:   اَعْنَها َقاَلْت: َلمَّ اّلٰلُ  بو داود َعْن أُمِِّ َسَلَمَة َرِضَي روى أ

ى  . َخَرَج ِنَساُء اْْلَْنَصاِر َكأَنَّ َعلَ [59 :بازح ْلا ] ﴾ہہۀۀ﴿ 
  َباَس أَْسَودَ الِلِّ   َذِلَك ِغْرَباَن ِمَن اْلَْكِسَيِة. َوَهَذا يُوِحي ِبأَنَّ لْ اُرُؤوِسِهنَّ 
 تعالى أعلم.اّلٰل و  اللَّْوِن. هذا،

 الحجاب للحرائر والماء ـ39

جاب، فأوجب على ع بني احلرائر واإلماء يف احل: ملاذا فرق الشر39لسؤا



 

 كتاب الحظر والباحة 

 

371 

 ؟هايكشف عن وجهها وكفاحلرة السرت كاماًل، وأباح لألمة أن ت

ڻڻںںڱ﴿َتَباَرَك وتعالى: اّلٰلُ  َيُقولُ الجواب: 

ۓےےھھھھہہہہۀۀڻڻ

الِجْلَباُب ُهَو ُكلُّ َثْوٍب َيْسُتُر َجِميَع  وَ . [59 :باز حْل ا] ﴾ ڭڭۓ
 ِن الَمْرأَِة ِمْن ِكَساٍء َوَغْيِرِه.َبدَ 

ينَ  ُروَن: يَُغطِِّ : َقاَل الُمَفسِِّ َهُهنَّ َوُرُؤوَسُهنَّ ِإالَّ   ُوُجوَقاَل اْلَواِحِديُّ
 ِئُر. اهـ.نَُّهنَّ َحَرا أَ َفُيْعَلمُ َواِحَدةا،  اا َعْين

َفُه، َوَهَذا  َبْيَن الَحَراِئِر َواِلَماِء َسْتَر الَوْجِه َوَكشْ  لَفاِرُق َكاَن افَ 
ِلَما َيْعَمْلَنُه ِلَماِء ِبا اا التَّْفِريُق َبْيَن الَحَراِئِر َواِلَماِء في الِلَِّباِس َكاَن ِرْفق

اِق، َواَل  لَماِء لَحُة الِ َذِلَك ِإَباْن يَُراَد بِ ى أَ تعال اّللِٰ  َوَمَعاذَ ِمَن الِخْدَمِة،  ُفسَّ
، َبْل َيِجُب َغضُّ   ِإَباَحُة النََّظِر إلى َمَفاِتِنِهنَّ  ِإْن ُخِشَي االْفِتَتاُن ِبِهنَّ
ْن تُْخَشى الِفْتنَُة   .ِمْنُهنَّ الَبَصِر َعمَّ

اِق ِمنَ َمْنُع الفُ  َبْل َيِجُب َعَلى َوِلِيِّ اْلَْمرِ  ، ِْلَ الْعِتَداِء عَ  اسَّ   نَّ َلْيِهنَّ
ۆۇۇ﴿الى أَْوَجَب َقْمَع َمَرِض الُقُلوِب، َقاَل تعالى: عت اّللَٰ 

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

ۇئوئوئەئەئائ ائىىېېې

یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ ۆئۇئ

 . [62ـ60 :با زحْل ا] ﴾ی
 لى ذلك:بناء عو

ْرُع َبْيَن حِ  َق الشَّ ِة رْ ِب المَ َجاَفَقْد َفرَّ َة   الحُ َواْلََمِة، َفأَْلَزمَ أَِة الُحرَّ رَّ
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ْترِ  ْيِن َتْيِسيرالَكاِمِل، َوأََباَح لألََمِة َكْشَف ا ِبالسَّ َلَها ِمْن   اا لَوْجِه َوالَكفَّ
 أَْجِل الِخْدَمِة. 

اِق ّلٰلِ  اَشاَوَلْيَس الُمَراُد ِمْن َذِلَك ـ حَ  َذاِء  ِإيتعالى ـ أَنَُّه يُِجيُز للُفسَّ
 للِنَِّساِء َسَواٌء ِمَن اِلَماِء أَو  ُض ِحلُّ التََّعرُّ  َي َحَراِئِر، ِْلَنَُّه اَل َماِء ُدوَن الالِ 

َض َلُهنَّ َكاَن َمِريَض الَقْلِب، َقاَل تعالى:  ڤ﴿ الَحَراِئِر، َوَمن َتَعرَّ
 .[32 :ب ازحْل ا] ﴾ ڦ  ڦڦڦڤڤڤ

اُق،  َهاَبُهنَّ الفُ يَ ِء لِ ِيِّ اِلَماِة زِ فَ ِبُمَخالَ  ِإْشَكاَل في أَْمِر الَحَراِئِر َفَل  سَّ
اِق َعِن الِ  ، َوَواِجٌب َعَلى  اا َماِء اَلِزٌم َشْرعَمَع الِعْلِم ِبأَنَّ َدْفَع َضَرِر الُفسَّ

 اِلَماِم.
ِمَن  ، َفَلْم َيْبَق ِإالَّ الَحَراِئُر  اِلَماءِ ْمُد الَيْوَم اْنَتَهْت َمْسأََلةُ الحَ  ّللِٰ وَ 

اِق. هذا، ْتُر َكاِملا  َعَلْيِهنَّ السَّ ُب َيجِ  اللََّواِتياِء َس الِنِّ  واّلٰل   َخْشَيةا ِمَن الُفسَّ
 علم.تعالى أ

 

** ** ** 

 



 
 
 
 

 كتاب اآلداب





 

 كتاب اآلداب 

 

375 

 َعنُهمااّلٰلُ  و بن العاص َرِضَي بن عمراّلٰل  سيدنا عبدصحيفة  ـ1

 بةنسوديث، واملصادقة اليت يتحدث عنها علماء احلالصحيفة ال: 1ؤالس

َعنُهما، هل  اهلُل َرِضَي ن عمرو بن العاصب اهلل بدإىل سيدنا ع

 األحاديث اليت فيها كلها صحيحة؟

ُحِف الَمْكُتوَبِة في الَعْصِر النَّبَ واب: الج  ِحيَفةُ ِمْن أَْشَهِر الصُّ  ِوِيِّ الصَّ
اِدَقُة، التي   ِضَي رَ الَعاِص  ِبنِ  و  َعْمر ْبنُ  اّللِٰ  اِمُعَها َسِيُِّدَنا َعْبدُ َكَتَبَها جَ الصَّ

آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  من َسِيِِّدَنا َرُسولِ َعنُهَما اّلٰلُ 
يٍث، َكَما َيُقوُل اْبُن اْلَِثيِر،  َوَسلََّم، َوَقد اْشَتَمَلْت على أَْلِف َحدِ 

 َعنُه. اّلٰلُ  َحْنَبَل َرِضَي   َد ْبنِ ِم أَْحمَ َمْحُفوٌظ في ُمْسَنِد اِلَما ْحَتَواَهاَومُ 
ِريِف على  أَْصَدُق َوِثيَقٍة َتاِريِخيٍَّة تُْثِبُت ِكَتاَبَة الَحِديِث َوِهَي   الشَّ
َد  ُتَها َبعْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَكاَنْت ِكَتابَ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َعْهِدِه َصلَّى

ْبِن  اّلٰلِ  دِ َوَسلََّم ِلَعبْ  ْحِبهِ على آِلِه َوَص وَ َلْيِه عَ ّلٰلُ ا َفْتَوى النَِّبِيِّ َصلَّى 
ْبِن  اّلٰلِ  أحمد والحاكم َعْن َعْبدِ َعنُهَما، روى المام اّلٰلُ  َعْمٍرو َرِضَي 
  ُعُه ِمْن َرُسولِ ْيٍء أَْسمَ َعنُهَما َقاَل: ُكْنُت أَْكُتُب ُكلَّ َش اّلٰلُ  َعْمٍرو َرِضَي 

 ِريُد ِحْفَظُه، َفَنَهْتِني ُقَرْيٌش، ِبِه َوَسلََّم أُ َوَصحْ  ِه َوعلى آِلهِ يْ َعلَ  اّللُٰ  ى َصلَّ اّلٰلِ 
َعَلْيِه   اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َتْسَمُعُه ِمْن َرُسولِ َفَقالُوا: ِإنََّك تَ 

 هِ آِلِه َوَصْحبِ   َوعلى َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ َسلََّم، وَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ 
َضا؛ َفأَْمَسْكُت َعن اْلِكتَ َشٌر، يَ ـ لََّم بَ َوَس  اِب،  َتَكلَُّم ِفي اْلَغَضِب َوالرِِّ

 ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَرُسولِ 
« ِمْنُه ِإالَّ  ا َخَرجَ ِدِه، مَ ُتْب، َفَوالَِّذي نَْفِسي ِبيَ َقاَل: »اكْ فَ   .َحقٌّ
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َحٌد ِمْن  َعنُه َيُقوُل: َلْيَس أَ اّلٰلُ  َنا أَبُو ُهَرْيَرَة َرِضَي َوَكاَن َسِيِّدُ 
  على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْكَثرَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  أَْصَحاِب َرُسولِ 

ِإالَّ  َوَسلََّم ِمنِِّي  ْحِبهِ على آِلِه َوَص وَ َلْيِه عَ ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  َعْن َرُسولِ  اا َحِديث
، َوُكْنُت اَل أَْكُتُب. رواه المام  ْبَن َعْمٍرو، َفِإنَُّه َكاَن َيْكُتُب اّلٰلِ  َعْبدَ 

 أحمد والترمذي. 
 ى ذلك:وبناء عل

اِدَقةُ  ِحيَفُة الصَّ   َصلَّى اّللِٰ  ِبِإْذٍن من َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ُكِتَبْت َفَهِذِه الصَّ
ّلٰلُ  ا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ  َوَسلََّم ِلَسِيِِّدَنا َعْبدِ  ى آِلِه َوَصْحِبهِ  َوعلهِ َعَليْ ّلٰلُ ا

اِدَقِة َكَما أََراَد َكاتِ ، َواْش اا ُمْتِقن اا َعنُهَما، ِْلَنَُّه َكاَن َكاِتب ْن  ُبَها أَ ُتِهَرْت ِبالصَّ
َيَها، ِْلَنَُّه كَ  ْيِه َوعلى آِلِه  َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى ّلٰلِ ا ا َرُسولِ ِدنَ ن َسِيِّ َتَبَها عَ يَُسِمِّ

 ْرَوى َعْنُه. َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفِهَي أَْصَدُق َما يُ 
ْبِن َعْمٍرو، َفَذَهَب  اّلٰلِ  ْبدِ َوَقد َرآَها ُمَجاِهُد ْبُن َجْبٍر ِعْنَد عَ 

 ُزوٍم. َبِني َمحْ َها، َفَقاَل: َمه َيا ُغَلَم َناَولَ ِلَيتَ 
 .اا ْمَنُعِني َشْيئَت تَ نْ ُت: َما كُ ُقلْ 
اِدَقُة، ِفيَها َما َسِمْعُتُه ِمن َرُسولِ قَ  َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  اَل: َهِذِه الصَّ

رواه اْبُن َسْعٍد   أََحٌد.َسلََّم، َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه ِفيَها َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ 
 م.لى أعلاتعواّلٰل  هذا،ْبَرى. اِت الكُ في الطََّبقَ 
 َوَسلَّمَ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولِ سواك َسِيِِّدَنا رَ  ـ2

 اهلُل َصلَّى اهلِل ُسوُل: ما نوع السواك الذي استعمله َسيُِِّدَنا َر2سؤال

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟ِه َعَلْيِه َوعلى آِل
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:  َعْنَها َقاَلْت اّلٰلُ  َي ِض  رَ اِئَشةَ ري َعْن عَ م البخاروى الماالجواب: 
َي النَِّبيُّ َصلَّى

َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي َبْيِتي، َوِفي   َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  تُُوفِِّ
ئَِة أَْعلَ َيْوِمي، َوبَ  ْدِر( َوَكاَنْت ِإْحَداَنا ى ا ْيَن َسْحِري َوَنْحِري )ِعْنَد الِرِّ   لصَّ

ذُ  ُذُه.، فَ َض َذا َمرِ َعاٍء إِ ُه ِبدُ تَُعوِِّ َماِء َوَقاَل:  فَ  َذَهْبُت أَُعوِِّ َرَفَع َرْأَسُه ِإَلى السَّ
ِفيِق ا ِفيِق اْْلَْعَلى«. »ِفي الرَّ  ْْلَْعَلى، ِفي الرَّ

ْحَمِن ْبُن أَِبي َبْكٍر، َوِفي َيِدِه َجرِ َوَمرَّ َعْبُد    ٌة َرْطَبٌة، َفَنَظَر ِإَلْيهِ يدَ الرَّ
لََّم، َفَظَنْنُت أَنَّ َلُه ِبَها  على آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  وَ ْيهِ َعلَ  اّلٰلُ  ىيُّ َصلَّ النَّبِ 

، َفأََخْذتَُها، ْيِه، َفاْسَتنَّ ِبَها  َفَمَضْغُت َرْأَسَها َوَنَفْضُتَها، َفَدَفْعُتَها ِإَل  َحاَجةا
  أَوْ ، َيُدهُ  َفَسَقَطْت يَها، َناَوَلنِ  ، ثُمَّ اا  َما َكاَن ُمْسَتنِّ َسنِ )اْسَتاَك ِبَها( َكأَحْ 
ْنَيا  َبْيَن ِريِقي َوِريِقِه ِفي آِخِر َيْوٍم ِمنَ اّلٰلُ  َجَمعَ َسَقَطْت ِمْن َيِدِه، فَ   الدُّ

ِل َيْوٍم ِمَن اآْلِخَرِة.  َوأَوَّ
َعنُه  اّلٰلُ  ٍل َرِضَي بَ لطََّبَراِنيُّ في اْلَْوَسِط َعن ُمَعاِذ ْبِن جَ وروى ا

َصْحِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:
ْيُتونُ  َواُك الزَّ ُب  ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة، يَُطِيُِّب الَفَم، َوَيْذهَ  َيُقوُل: »ِنْعَم الِسِّ

 اِء َقْبِلي«. يَ ِبالَحْفِر، ُهَو ِسَواِكي، َوِسَواُك اْلَْنبِ 
بَّاِحيِِّ َقاَل: أَمَ  ةَ ْيرَ ِبي خَ ِر َعْن أَ الَكِبيِنيُّ في وروى الطََّبَرا َر َلَنا  الصَّ

ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبأََراٍك، َفَقاَل: َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 
 وا ِبَهَذا«. »اْسَتاكُ 

 وبناء على ذلك:
  ِبهِ َوَصحْ على آِلِه ْيِه وَ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َنا َرُسولُ دُ َفَقد اْسَتاَك َسِيِّ 
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يْ َسلََّم ِبُعوِد اْلََراكِ وَ  ُتوِن.  ، َواْسَتاَك ِبَجِريِد النَّْخِل، َواْسَتاَك ِبُعوِد الزَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 فاسقالفرق بين العاصي وال ـ3

 ق والكافر؟افالعاصي والفاسق واملنبني : ما هو الفارق 3سؤال

 يَُجاِهْر ِبَها،  َلمْ وَ  َيَة،َب الَمْعِص اْرَتكَ َو َمِن الَعاِصي: هُ الجواب: 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  يُِصرَّ َعَلْيَها، ِْلَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل َوَلْم 

ابُوَن«  خَ ُقوُل: »ُكلُّ َبِني آَدَم َخطَّاٌء، َوَخْيُر الْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم يَ  طَّاِئيَن التَّوَّ
 نُه. عَ  اّلٰلُ  َنٍس َرِضَي َعْن أَ ه الحاكم  روا

ٻ﴿لَّ َذَكَر الُمتَِّقيَن َوِصَفاِتِهم ِبَقْوِلِه تعالى: َوَربَُّنا َعزَّ َوجَ 

  ڀڀڀڀپپپپٻٻٻ
ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڄڄڦڦڦڦڤ ڤڤڤٹ

ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

 .[135ـ133 :نارمع لآ ] ﴾ڍڍڇ
ا الَفاِسُق  ا، ْعِصَيِتِه، َوالُمَجاِهُر ِبهَ  على مَ  الَعاِصي الُمِصرُّ : َفُهوَ أَمَّ
َواَل يَُفِكُِّر  .[50 :ف هكلا] ﴾ھہہہ﴿ َحِقِّ ِإْبِليَس:  َقاَل تعالى في

 تعالى.ّلٰلِ  في التَّْوَبةِ 
ا الُمَناِفُق أَ  لى َهَر اِليَماَن، َكَما َقاَل تعاَو َمْن أَْبَطَن الُكْفَر َوأَظْ : َفهُ مَّ
ڱڳڳڳڳگگگگکک﴿ : ِقِّ الُمَناِفِقينَ في حَ 

 .[1 :نوقفا نملا ] ﴾ڻڻںںڱڱڱ
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ا الَكاِفُر: َفُهَو الَجاِحُد الذي ال  تعالى، أَو الذي ال   ِباّللِٰ  يُْؤِمُن أَمَّ
، أَو  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  يُْؤِمُن ِبَسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ي  اا ومَمْعلُ  اا الذي أَْنَكَر أَْمر ُرورَ ِمَن الِدِّ  تعالى أعلم.واّلٰل  ،. هذاةِ ِن ِبالضَّ
 شريفينمضاعفة السيئات في الحرمين ال ـ4

 : هل السيئات يف احلرمني الشريفني تضاعف كاحلسنات؟4سؤال

يَّ  لنَّبِ َعْنُه، أَنَّ ااّلٰلُ  َرِضَي ي ُهَرْيَرَة روى الشيخان َعْن أَبِ الجواب: 
»َصَلٌة ِفي َمْسِجِدي  اَل: قَ  ِبِه َوَسلَّمَ على آِلِه َوَصحْ ْيِه وَ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى

 َلٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإالَّ اْلـَمْسِجَد اْلَحَراَم«. َهَذا َخْيٌر ِمْن أَْلِف َص 
َل:  َعنُهَما َقااّلٰلُ  َرِضَي  اّللِٰ   َعْبدِ وروى المام أحمد َعْن َجاِبِر ْبنِ 

َسلََّم: »َصَلٌة ِفي ِبِه وَ حْ على آِلِه َوَص َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  اَل َرُسولُ قَ 
ْن أَْلِف َصَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم،  َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل مِ 

 ِفيَما ِسَواُه«. َلةٍ أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة أَْلِف َص ِد اْلَحَراِم  َوَصَلٌة ِفي اْلـَمْسجِ 
َلَة في ِديُث على أَنَّ لَّ الحَ َفدَ  ِد الَحَراِم تَُضاَعُف ِبِمَئِة  َمْسجِ الالصَّ

، َوَنْرُجو أَْلِف َصَلٍة فِ  تعالى أَْن تَُضاَعَف  اّلٰلَ  ي ِسَوى الَمْسِجِد النََّبِوِيِّ
اِلَحةِ َساِئُر اْلَْعَما   ٌء ـ.ا َشْي  ـ َوَلِكْن َلْم َيِرْد ِفيهَ ِل الصَّ

ِيِّئَ  ا السَّ ِيَِّئاِت ال تَُضاَعُف   أَنَّ اءِ ُهوُر الُفَقهَ لذي َعَلْيِه ُجمْ اُت فاأَمَّ  السَّ
کککک﴿ َتَباَرَك وتعالى َيُقوُل: اّلٰلَ  ِْلَنَّ من ِجَهِة الَعَدِد، 

 .[160 :ما عنْلا] ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگ
 وبناء على ذلك:

ِيَِّئاُت  ْيُث الَعَدُد،   من حَ ِريَفْيِن ال تَُضاَعُف شَّ  ال في الَحَرَمْينِ َفالسَّ
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ِيَِّئُة َس  ِة   َكْيِفيَِّة، َوَذِلَك ِيَِّئٌة َواِحَدةٌ، َوَلِكنََّها تَُضاَعُف ِمْن ِجَهِة الَفالسَّ ِلِشدَّ
ڦڦڤڤ﴿َك ِلَقْوِلِه تعالى: الَوِعيِد في َسِيَِّئاِت الَحَرِم، َوَذلِ 

ِل  اَن َهَذا في الَهِمِّ ِبِفعْ كَ . َفِإَذا [25 :جحلا] ﴾ڄڄڄڦڦ
ِيِّئَ  ْعِصَيِة، َفَكْيَف ِبالِفْعِل؟المَ    َة في الَحَرِم َلَها َوَهَذا َيُدلُّ على أَنَّ السَّ

 َشْأٌن َخِطيٌر.
ا الحَ    واّللٰ  . هذا،اا َوَكمِّ  اا َددتعالى تَُضاَعُف عَ اّلٰلِ  َسَناُت َفِبَحْمدِ َوأَمَّ
 تعالى أعلم.

 ُحْلٍم لَْم يََرُه«بِ  »َمْن َتَحلَّمَ  ـ5

َلْم َيَرُه، ُكلَِّف َأْن َيْعِقَد حديث: »َمْن َتَحلََّم ِبُحْلٍم  ما صحة: 5سؤال

 َبْيَن َشِعرَيَتْيِن«؟

َعنُهَما،  اّلٰلُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي روى المام البخاري الجواب: 
  َحلَّمَ  َوَسلََّم َقاَل: »َمْن تَ هِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ  اّلٰلُ  لَّىِن النَِّبيِِّ َص عَ 

َلْم   ُهَو َكاِذٌب( ِبُحْلمٍ َنْوِمِه َوَرأَى َكَذا َوَكَذا، وَ  َم في)أَْي: َقاَل ِإنَُّه َحلَ 
  َحِديِث  ِإَلى  َوَمِن اْسَتَمعَ ْعِقَد َبْيَن َشِعيَرَتْيِن َوَلْن َيْفَعَل، َيَرُه، ُكلَِِّف أَْن يَ 

وَن ِمْنُه، ُص نَ َقْوٍم َوُهْم َلُه َكاِرُهو َصاُص بَّ فِ ، أَْو َيِفرُّ   ي أُُذِنِه اآْلنُُك )الرَّ
َر ُصوَرةا، الُمَذاُب( َيْوَم اْلِقَياَمِة، وَ  َب َوُكلَِِّف أَْن َيْنفُ َمْن َصوَّ َخ ِفيَها  ُعذِِّ

 َوَلْيَس ِبَناِفٍخ«.
 وبناء على ذلك:
َكِذَب في الَمَناِم  الِداَلَلٌة َواِضَحٌة ِبأَنَّ  َوِفيهِ يٌح، َفالَحِديُث َصحِ 

ُب َحتَّ  اّللِٰ  على َكِذٌب  َلْن َيْفَعَل.  ى َيْعِقَد َبْيَن َشِعيَرَتْيِن وَ تعالى، ِلَذا يَُعذَّ
 تعالى أعلم.اّلٰل و هذا،
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 لب اليمانالدعاء بس ـ6

ميانه، منه إ تعاىل اهلل سلب: هل جيوز الدعاء على ظامل بأن ي6سؤال

 اصة عند سكرات املوت؟وخ

أَنَُّه َسِمَع   ، أَِبيهِ َعنْ  مٍ َسالِ روى المام البخاري َعْن : الجواب
  َسُه ِمنَ ِإَذا َرَفَع َرأْ َوَسلََّم  َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسوَل 

ْكَعِة اآْلِخرَ  ُكوِع ِفي الرَّ   اا َلنفُ وَ  اا اْلَعْن ُفَلن ُهمَّ اللٰ » :ولُ  َيقُ اْلَفْجرِ  ِة ِمنَ الرُّ
 . «َربََّنا َوَلَك اْلَحْمدُ  ،هُ ِلَمْن َحِمدَ اّلٰلُ  َسِمعَ » :ولُ َيقُ َبْعَدَما   «اا َوُفَلن

َبُهۡمََّّلَۡيَّ﴿  :ّلٰلُ اَفأَْنَزَل  ِ َُّيَعذ  ۡو
َ
َّأ ََّيُتوَبََّعلَۡيِهۡم ۡو

َ
َّأ ٌء َََّشۡ ۡمرِ

َ
َّٱۡۡل َِّمَن َسَّلََك

 .[128 :نارمع لآ] ﴾ َظَٰلُِمونََّفَإِن ُهۡمََّّ
وئوئەئەئائائىى﴿ : َوَقاَل تعالى

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 .[88 :س نوي] ﴾جبيئىئمئحئجئیی
تعالى َنَهى  اّلٰلَ  ، أَنَّ َظاِهُر الَحِديِث الذي َرَواُه اِلَماُم الُبَخاِريُّ 

َعاِء على الظَّاِلِم، ِبَما ِفيِه ِزَياَدُة َضَلِلِه َوَبْغِيهِ َعِن ال ِْلَنَّ اْلَْصَل ُهَو  ، دُّ
َعاُء ِبالِهَدايَ ال  تعالى.ّلٰلِ  ِهم، أَو َتْرُك أَْمِرِهم َوَشْأنِ ْلِق خَ لِة ِلَجِميِع ا دُّ

ا ُدَعاُء َسِيِِّدَنا ُموَسى َعَليْ  َلُم، َفِفيِه ِإَشاَرٌة وَ أَمَّ اِضَحٌة أَنَُّه َدَعا  ِه السَّ
َلُم:  َسِيِِّدَنا نُوٍح َعَليْ اءِ َعَلْيِهم ِبُسوِء الَخاِتَمِة، َوُهَو َكُدعَ  وئوئەئ﴿ ِه السَّ

یییىئىئىئېئېئېئ ۈئۈئۆئۆئۇئۇئ

 .[27ـ26 :ح ون] ﴾ی
َعاِء على الظَّاِلِم  ِمْن ِخَلِل َهَذا، َقاَل َبْعُض الُعَلَماِء ِبَجَواِز اوَ  لدُّ
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ٍح َعَلْيِهَما  ِء َسِيِِّدَنا ُموَسى َوَسِيِِّدَنا نُوُدَعا إلى  اا اْسِتَنادِبُسوِء الَخاِتَمِة، 
َل  َوَسِيِِّدَنا  َنا ُموَسى َحَمُلوا ُدَعاَء َسِيِّدِ وَ  ُم؛ َوَبْعُضُهم َقاَل: اَل َيُجوُز؛السَّ

َلُم على أَنَّ َهذَ  َعاَء َبْعَد ِإْطَلعِ نُوٍح َعَلْيِهَما السَّ ُهم  تعالى لَ اّلٰلِ  ا الدُّ
 ، َواَل يُْحَتجُّ ِبِه. اا َشْرُع َمْن َقْبَلنَ ُهم َلْن يُْؤِمنُوا، َوَقالُوا: َهذَ  أَنَّ على الَغْيِب 

 :لك وبناء على ذ
َعاُء على الظَّاِلِم اِل الُفَقهَ َفاْلََصحُّ ِمْن أَْقوَ  اِء أَنَُّه ال َيُجوُز الدُّ

ةا، َوذَ ِب اِليَماِن ِمْنُه ِعْنَد َسَكَراِت الَمْوِت ِبَسلْ    َقْوِلِه َصلَّى ِلَك لِ  َخاصَّ
  اَل وَ  اا انعَّ ي طَ نِ ثْ عَ بْ َي  مْ ى لَ الَ عَ تَ اّلٰلَ  نَّ إِ لََّم: »َس لى آِلِه َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوعاّلٰلُ 
«  ونَ مُ لَ عْ  يَ م اَل هُ نَّ إِ ي فَ مِ وْ قَ  دِ هْ ا الٰلُهمَّ ، ةا مَ حْ رَ وَ  ةا يَ اعِ ي دَ نِ َث عَ بَ  نْ كِ لَ ، وَ اا انعَّ لَ 

 .دٍ يْ بَ عُ  نِ بْ اّلٰلِ  دِ بْ عَ  نْ عَ اه البيهقي  رو
ۡوََّيُتوَبََّعلَيَّۡنََّلَۡيَسَّلََكَّمَِّ﴿ الى: َوِلَقْوِلِه تع

َ
ٌءَّأ َََّشۡ ۡمرِ

َ
َبُهۡمَََّّّٱۡۡل ِ ۡوَُّيَعذ 

َ
ِهۡمَّأ

ُهۡمََّّ   .[128 :نارمع لآ] ﴾ لُِمونَََّظََّٰفَإِن 
ْفُح، َوَتْرُك أَْمِر الظَّاِلِم إلى ، الَعْفُو وَ َوَخْيٌر ِمْن َذِلَك ُكِلِّهِ    اّللِٰ  الصَّ

َواِئِب الِحْقِد َوالَغْيِظ،  َش َحٌة للَقْلِب ِمْن اَمِة، وفي َذِلَك َراالِقيَ  تعالى َيْومَ 
گگککککڑڑژژڈڈ﴿ِه تعالى: ِلَقْولِ 

پپٻٻٻٻٱ﴿. َوِلَقْوِلِه تعالى: [22 لنور:ا ] ﴾گ

 .[14 :ةيثا جلا] ﴾ ٺڀڀڀڀپپ
ِصْل   ،َيا ُعْقَبةُ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » اّلٰلُ  َوِلَقْوِلِه َصلَّى 

ْن َظلَ َوأَْعِرْض عَ  ،َوأَْعِط َمْن َحَرَمَك  ،َعَك َمْن َقطَ  ام  « رواه المَمَك مَّ
 تعالى أعلم. واّللٰ  َعنُه. هذا،اّلٰلُ  َرِضَي ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  َعنْ د أحم 
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 فضيحة المريد عن طريق الكشف ـ7

: هل جيوز للشيخ أن يفضح تلميذًا عنده، بسبب فعل معصية 7السؤ

 َقْصُد الشيخ تربية هذا التلميذ؟شف، َوشيخه عن طريق الكعرفها 

بَّ َماِء ُصْحَبُة الُعلَ  أوالً: اب: الجو اِنِيِّيَن َوالُمْرِشِديَن، َوالُعَلَماِء الرَّ
ڃڄڄڄڄ﴿، ِلَقْوِلِه تعالى: اا َمْطُلوَبٌة َشْرع الَعاِمِلينَ 

 .[119 :ةبوتلا ] ﴾ ڃڃڃ
يِث  َجاَء في الَحدِ  ، َكَماالُمْرِشِدينَ اُت َهُؤاَلِء الُعَلَماِء َوِصفَ 

ِريِف الذي رال :  اَل قَ َعنُهَما اّلٰلُ  َرِضَي  اٍس بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ اه أبو يعلى و شَّ
 ؟ رٌ يْ خَ  انَ ائِ َس لَ جُ   يُّ أَ   :ّللِٰ ا وَل سُ رَ  ايَ :  يَل قِ 

  مْ كُ رَ كَّ ذَ وَ  ،هُ قُ طِ نْ مَ  مْ كُ مِ لْ عِ  ي فِ  ادَ زَ وَ  ، هُ تُ يَ ؤْ رُ اّلٰلَ  مُ كُ رَ كَّ ذَ  نْ مَ »: اَل قَ 
 «.هُ لُ مَ عَ  ةِ رَ اآلخِ بِ 

ْن ِصَفاِت الَعاِلِم  َرِبِّي ُهَو الَعاِلُم الَعاِمُل، َومِ مُ الَعاِلُم ال :ثانياً 
ْتُر على أَْهلِ  َعاِصي َبْعَد النُّْصِح َلُهم ِإَذا َرأَى ِمْنهْم  المَ  الَعاِمِل السَّ

  نْ َومَ : »ْحِبِه َوَسلَّمَ ِه َوَص ِه َوعلى آلِ َعَليْ اّلٰلُ  ِلِه َصلَّىِبَعْيِنِه، ِلَقوْ  اا ُمْنَكر
  « رواه الشيخان َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ةِ اْلِقَيامَ  َيْومَ اّلٰلُ  َسَتَرهُ  اا ملِ ُمْس  َسَترَ 
 َما.َعنهُ  اّلٰلُ 

َقْوِلِه َوِمْن ِصَفاِتِه أَْن َيَتَعاَمَل َمَع اآلَخِريَن َحْسَب َظَواِهِرِهم، لِ 
« رواه  َقْلِبهِ  َعنْ  َت َشَققْ  أََفَل »َم: َوَصْحِبِه َوَسلَّ آِلِه  ْيِه َوعلى َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى

 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  َزْيدٍ  ْبنِ   َساَمةَ أُ  َعنْ المام مسلم  
  رْ أُومَ  َلمْ  ِإنِِّي َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ  َصلَّى  ْوِلهِ َوِلقَ 
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  اْلُخْدِريِِّ  يدٍ َسعِ  ي أَبِ لشيخان َعْن رواه ا «النَّاِس  ُقُلوِب  َعنْ  أَْنُقَب  أَنْ 
  َولَّى َيتَ  ّلٰلُ وا ِبالظَّاِهِر، ِباْلُحْكمِ  أُِمْرت  يِإنِِّ : َمْعَناهُ ) َعنُه.اّلٰلُ  ِضَي رَ 

َراِئر  (. َكَذا في َشْرِح اِلَماِم النََّوِوِيِّ على ُمْسِلٍم.السَّ
  َواّلٰلُ ، اِهرُ َماِء: َلَنا الظَّ الُعلَ  َد َجِميعِ ِعَدِة الَمْعُموِل ِبَها ِعنْ َوِلْلَقا

َراِئُر. الىتع  َيَتَولَّى السَّ
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّى ، ِلَقْوِلِه اا ْشِهيُر ِبالنَّاِس َحَراٌم َشْرعالتَّ ثالثاً: 

َبا أَْرَبى ِمنْ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »   رِ ِبَغيْ  ِلمٍ ُمْس  ِعْرِض  ِفي ْسِتَطاَلةُ ااِل  الرِِّ
 َعنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َزْيدٍ   ْبنِ  دِ ِعي َس   َعنْ أبو داود أحمد و« رواه المام َحقٍِّ 

عَ  َمنْ ِه َوَسلََّم: »َوَصْحبِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  ِلَقْوِلِه َصلَّىوَ    َسمَّ
عَ    اْبنِ  نْ عَ « رواه المام مسلم ِبهِ  اّلٰلُ  َراَءى  َراَءى َوَمنْ  ،ِبهِ اّلٰلُ  َسمَّ

 ا. َعنُهمَ اّلٰلُ   َرِضَي  بَّاٍس عَ 
  ُه يُْعَتَبُر ِمَن الِغيَبِة التي َنَهى ، ِْلَنَّ اا ِباِلْنَساِن َحَراٌم َشْرعيُر َوالتَّْشهِ 

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿ ْنَها ِبَقْوِلِه: تعالى عَ  اّلٰلُ 

 . [12 :تارجحلا]  ﴾ڤڤٹٹ
 لك:على ذ وبناء

ْيُخ الُمَرِبِّي ِإَذا  َضُح  ، ال َيفْ َكاِملا  اا َربَّاِنيَّاا، َوُمْرِشد اا اِلمَكاَن عَ َفالشَّ
ْيَطاِن  للشَّ  اا ْن َغْيِرِهم، ِْلَنَّ الَفِضيَحَة َتُكوُن َعْونِمْن َتَلِميِذِه أَو مِ  اا أََحد

ْرُع اا َوِهَي َحَراٌم َشْرع، اا يَذا َكاَن َعاِص على َهَذا الِتِّْلِميِذ أَو َغْيِرِه إِ  ، َوالشَّ
 ْتِر اَل ِبالَفِضيَحِة.َر ِبالسَّ أَمَ 

ْيخُ   اآلَخِريَن ِمْن ِخَلِل  ِقيُّ ُهَو َمْن َيَتَعاَمُل َمعَ الَحِقيالُمَرِبِّي  َوالشَّ
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ْن َبْعِض  تعالى َعْن َطِريِق الَكْشِف عَ اّلٰلُ  َعهُ لَ َظَواِهِرِهْم، َوِإَذا أَطْ 
ُه َيِجُب َعَلْيِه أَْن َيْسُتَر  ، َفِإنَّ ِت التي َيَقُع ِفيَها َبْعُض َتَلِميِذهِ اَلَفاالُمخَ 
اا، ِْلَنَّ َصَحُه ْيِه َوَينْ َعلَ  ْتَر.تعالى اّلٰلَ  ِسرَّ  ِسِتِّيٌر يُِحبُّ السَّ

ا  ُة َلهَ ِة، َوالنَِّصيحَ  َتُكوُن ِبالَفِضيَحِة، َبْل ِبالنَِّصيحَ  اَل َوَتْرِبَيُة الِتِّْلِميذِ 
بَّانِ ُشُروٌط َكَما َذَكَرَها الُعَلَماُء ا اا، َوأَنْ يُّوَن الُمَربُّوَن، أَْن َتُكوَن ِس لرَّ   رَّ

 تعالى أعلم.واّلٰل   َغْيِر اْسِتْعَلٍء. هذا،َن ِبُلْطٍف، َوأَْن َتُكوَن ِمنْ َتُكو
 مسلم للكافرال رقية ـ8

 فرًا؟ْرِقَي رجاًل كا: هل جيوز للرجل املسلم أن َي8سؤال

َعنُه،  اّلٰلُ  َرِضَي  يِِّ اْلُخْدرِ  َسِعيدٍ  أَِبي  َعنْ روى أبو داود الجواب: 
َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  عَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  َحاِب أَْص  ِمنْ  اا َرْهط أَنَّ 

 ،ِب اْلَعرَ  أَْحَياءِ  ِمنْ  ِبَحيٍِّ  َفَنَزلُوا ،َساَفُروَها َسْفَرةٍ  ي فِ  ااْنَطَلُقوَوَسلََّم 
 .مْ يُِِّفوهُ َض يُ  أَنْ   َفأََبْوا َفاْسَتَضاُفوُهمْ 

 . َشْيءٌ   هُ َيْنَفعُ   اَل   ، َشْيءٍ   ِبُكلِِّ   َلهُ   َفْوا َفشَ   ، ْلَحيِِّ ا   َذِلَك   َسيِِّدُ   َفُلِدغَ   : َقاَل 
ْهطَ  ءِ اَل َهؤُ  أََتْيُتمْ  َلوْ  :َبْعُضُهمْ  َفَقاَل    أَنْ  َعلَّ لَ  ،ِبُكمْ  َنَزلُوا الَِّذينَ  الرَّ

 ؟ مْ َصاِحَبكُ  َيْنَفعُ  َشْيءٌ   َبْعِضِهمْ  دَ ِعنْ   نَ َيُكو
َدنَا ِإنَّ  :َبْعُضُهمْ  َل َفَقا   َيْنَفُعهُ  َفَل  ،َشْيءٍ  ِبُكلِِّ  َلهُ  اَفَشَفْينَ  ،لُِدغَ  َسيِِّ

 (.ُرْقَيةا  َيْعِني) ؟َصاِحَبَنا  ِفي َيشْ  َشْيءٌ  ِمْنُكمْ  أََحدٍ  ِعْندَ  َفَهْل  ،َشْيءٌ 
  أَنْ  ْيُتمْ َفأَبَ  مْ اْسَتَضْفَناكُ  َوَلِكنِ  ، َْلَْرِقي  نِِّي إِ  : مِ اْلَقوْ  ِمنَ  ُجٌل رَ  َفَقاَل 
اءِ   ِمنَ   اا َقِطيع   َلهُ   َفَجَعُلوا   ؛ ُجْعلا   ِلي   َعُلوا َتجْ   ى َحتَّ   ، ِبَراٍق   أََنا   َما   ، ُتَضيُِِّفوَنا   . الشَّ

  ِمنْ  ِشطَ أُنْ  اَكأَنَّمَ  ، َبِرئَ  َحتَّى  ،َوَيْتِفُل  اْلِكَتاِب  ِبأُمِِّ  هِ َليْ عَ  َفَقَرأَ  َفأََتاهُ 
 . َعَلْيهِ  َصاَلُحوهُ   ِذيالَّ  ُهمُ ُجْعلَ  َفأَْوَفاُهمْ  ؛ِعَقالٍ 
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 .ْقَتِسُمواا :َفَقالُوا
ْيِه  َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل  َنْأِتَي  تَّىحَ  ،َتْفَعُلوا اَل  :َرَقى الَِّذي اَل َفقَ 

 .ْأِمَرهُ َفَنْستَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،   َوعلى هِ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  َلىعَ  ْواَفَغدَ 

 . َلهُ  َذِلَك  واَفَذَكرُ 
 ِمنْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ  اَل َفقَ 

 «. ِبَسْهمٍ  َمَعُكمْ   ِلي وا َواْضِربُ ،  ُتمْ أَْحَسنْ   ؟ُرْقَيةٌ  أَنََّها  َعِلْمُتمْ   نَ أَيْ 
 لَكاِفِر.اِء في َجَواِز ُرْقَيِة الُمْسِلِم ل لُفَقهَ  اَواَل ِخَلَف َبْينَ 

 ذلك: على  وبناء
ِريَف َفَل َحَرَج ِمْن ُرْقَيِة ا اَد أَفَ  لُمْسِلِم للَكاِفِر، ِْلَنَّ الَحِديَث الشَّ

َحاَبُة َعَليْ  ُم الذيَن َنَزَل ِبَجَواِز َذِلَك، َحْيُث َكاَن الَقوْ  ِهُم الصَّ
ارا، كَ َبوْ َواْسَتَضاُفوُهم َفأَ  اُمِلِه عَ الُمْؤِمِن في تَ  ، َوَهَذا ِمْن ُخُلِق اا انُوا ُكفَّ
 تعالى أعلم.  واّللٰ  َمَع النَّاِس. هذا،

 حكم الحجامة ـ9

 كدة؟: هل احلجامة سنة مؤ9سؤال

  ي، ِلَقْوِلِه َصلَّىَداوِ َذا َكاَنْت للتَّ الِحَجاَمُة َمْنُدوٌب ِإَلْيَها إِ الجواب: 
ُعوُط  ْم َما َتَداَوْيتُ   َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َخْيرَ آِلهِ  على َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ِبِه السَّ

اِنَبْي َفِم ِد جَ اْلَْنِف( َواللَُّدوُد )َدَواٌء يَُصبُّ في أَحَ  )َدَواٌء يَُصبُّ في
ْطَلِق اْلَبْطِن(«   ْؤَكُل لَمِشيُّ )َما يُ الَمِريِض( َوالِحَجاَمُة َوا  أَْو يُْشَرُب ِلِ

 َعنُهَما.اّلٰلُ   ذي َعن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي الترمواه ر
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َواِء  َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  ِه َصلَّىْولِ َوِلقَ  ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َخْيُر الدَّ
َس ِحجَ الْ  ِم(« اَمُة َواْلَفْصُد )َقْطُع الِعْرِق ِلِ بو نَُعْيٍم َعْن َعِلٍيِّ  رواه أُ اَلِة الدَّ

 ُه.َعن اّلٰلُ  َرِضَي 
ِه َوَسلََّم: »ِإْن َكاَن ِفي  بِ على آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ِلَقْوِلِه َصلَّىوَ 
أَْو َشْرَطِة ِمْحَجٍم، أَْو َلْذَعٍة  ٍل،  ِمْن أَْدِوَيِتُكْم َخْيٌر، َفِفي َشْرَبِة َعَس َشْيءٍ 
اّلٰلِ   َعْبدِ ْبِن ِر أَْن أَْكَتِوَي« رواه الشيخان َعْن َجابِ  ِحبُّ  َناٍر، َوَما أُ ِمنْ 

 ا.َعنُهمَ اّلٰلُ  َرِضَي 
 :وبناء على ذلك 

  َواَل  ْت للتَّْطِبيِب، َوَلْيَسْت ُسنَّةا ُمَؤكََّدةا الِحَجاَمُة َمْنُدوَبٌة ِإَذا َكانَ فَ 
 تعالى أعلم. واّللٰ  ،لتَّْطِبيِب. هذاَغْيَر ُمَؤكََّدٍة، ِإَذا َلْم َتُكْن ل

 ماذا أفعل؟ ـ10

ى شديد، ونفسي األمارة بالسوء تراودني علظلم  يَِّ: وقع َعَل10سؤال

 بماذا تنصحين أن أفعل؟، ففعل أمور كثرية

ِمْن َبَشاَعِتِه أَنَّ  وَ  الظُّْلُم َداٌء َخِطيٌر، َوَمْرَتُعُه َوِخيٌم، : أوالً الجواب: 
ِة َجلَّ  َعَلْيِه   اّلٰلُ  ىعلى َذاِتِه الُقْدِسيَِّة، َفَقاَل َصلَّ َمُه  َجَللُُه َحرَّ َربَّ الِعزَّ

نَُّه َقاَل: »َيا  َتَباَرَك َوَتَعاَلى أَ اّلٰلِ  َعنِ ى لََّم ِفيَما َروَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 
ْمُت الظُّ  ي َحرَّ

مَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلتُُه َبْيَنُكْم لْ ِعَباِدي ِإنِِّ   ، َفَل اا ُمَحرَّ
 َعنُه. اّلٰلُ  ِضَي رٍِّ رَ اَلُموا« رواه المام مسلم َعْن أَِبي ذَ َتظَ 

مَ َفالظُّْلُم ِمْن أَْش  اّلٰلُ   ا أََحلَّهُ ، َوِمْن أَْكَبِر الَكَباِئِر، َومَ اِت َنِع الُمَحرَّ
َراِئعِ انِ تعالى في ِديٍن ِمَن اْلَْديَ  ُه َشْرٌع ِمَن الشَّ ُه  ، َوَلْم يُِبحْ ، َوَلْم يُِقرَّ

 ٌف ِمَن اْلَْعَراِف.ُعرْ 
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 .هُ ِبِّ َجلَّ َجَللُ الِنَِّقِم، َوَمْدَعاٌة ِلَسَخِط الرَّ وِل نُزُ الظُّْلُم َسَبٌب لِ 
َنا َعزَّ  َربُّ   َناَعِتِه، َوُخْبِث َنَتاِئِجِه، َلْم يُْمِهْل ِلُخطُوَرِة الظُّْلِم، َوَش ثانياً: 

ْنَيا، َويُرِ َعِجِّ َياَمِة، َبْل يُ َوَجلَّ الَفاِعَل ِلَيْوِم القِ    َشرَّ يِه ُل َلُه الُعُقوَبَة في الدُّ
»َما   ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:يْ َعلَ اّلٰلُ  لَّىَما اْقَتَرَفْت َيَداُه، َيُقوُل َص 
َل  ْنَيا، َمَع َما  َعاَلى ِلَصاِحِبِه اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّ تَ  اّلٰلُ  ِمْن َذْنٍب أَْجَدُر أَْن يَُعجِِّ

خِ  ِحِم« رواه المام أحمد  ِطي َوقَ ُر َلُه ِفي اآْلِخَرِة، ِمْثُل اْلَبْغِي َيدَّ َعِة الرَّ
 َحِقِّ الَظاِلِم.  َعنُه. َهَذا فياّلٰلُ  َرَة َرِضَي كْ رمذي َعْن أَِبي بَ والت

ا أَْنَت أَيُّهَ ثالثاً:   َمْظُلوُم:ا الأَمَّ
ْض أَْمَرَك إلى1 ڑڑژژڈڈ﴿ تعالى، َوُقْل:  اّلٰلِ  ـ َفِوِّ

 لآ] ﴾ حبجبيئىئ﴿ . َوُقْل: [44 :ر ف ا غ] ﴾ککک
َحِر في ُسجُ تعالى في اّلٰلَ  . َواْدعُ [173 :نارمع   وِدَك، َفَقْد أََخَذ الَجبَّارُ السَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه   اّلٰلُ  لَّى، َيُقوُل َص ْفِسِه ِبِإَجاَبِة َدْعَوِة الَمْظُلومِ على نَ 
اّلٰلِ   َبْينَ وَ  َهاَس َبْينَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنََّها َليْ 

 َعنُهَما. اّلٰلُ  اٍس َرِضَي ان َعِن اْبِن َعبَّ ِحَجاٌب« رواه الشيخ
ْقَماَن ِلَوَلِدِه:  َنا لُ دِ  َقْوَل َسِيِّ ْر على َما أََصاَبَك، َوأَْنَت َتْذُكرُ ـ اْصبِ 2

  اّلٰلِ  . َوَقْوَل [17 :نا مقل] ﴾ ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿ 
اّلٰلِ   . َوَقْوَل [43 :ىروش لا] ﴾جئییییىئىئىئ﴿تعالى: 

ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ : َعزَّ َوَجلَّ 

  ﴾ حبجبيئىئمئحئجئی یییىئ
 . [128ـ127 :لحنلا]
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ِر اآلِخَرَة، َوُوُقوَفَك وَ 3 اّلٰلِ   َظَلَمَك َبْيَن َيَدِي ُوُقوَف َمْن ـ َتَصوَّ
ِليَوأَيُّ َما الَعِزيُز، تعالى، َفأَيُّكُ   ُل؟ ُكَما الذَّ

  ياَل َتْجَعْل َلُهم ف، وَ اا ِنَنا َوْسماَل َتْجَعْل للظَّاِلِميَن في أَْبَدا مَّ هُ اللٰ 
واّلٰل   آمين. هذا، .اا ، َواَل َتْجَعْل َلَنا في َدَواِويِنِهُم اْسماا مأَْمَواِلَنا ِقْس 

 تعالى أعلم.
 سبب ما نزل بنا ـ11

ريئة، وقتل ة من سفك دماء باحلبيبصاب سوريا بلدنا : ما أ11سؤال

خالفات الشرعية ل ألخيه، وسلب األموال، هل هي بسبب املجالر

 حلت بنا؟اليت 

ىئمئحئجئیی﴿تعالى:  اّلٰلُ  َيُقولُ  الً:وأالجواب: 

. [41 :مورل ا] ﴾ حتجتيبىبمبخبحبجبيئ
يئىئمئحئجئییی﴿ َوَيُقوُل تعالى: 

پٻٻٻٻٱ﴿ . َوَيُقوُل تعالى: [30 :ى روشل ا] ﴾حبجب
ٺٺٺٺڀڀڀڀپپپ

 .[96 :فا رعْلا ] ﴾ٿ
ْعَشَر ـ مَ ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيا لِ على آَعَلْيِه وَ اّلٰلُ  ىَيُقوُل َصلَّ  ثانياً:

، َوأَُعوُذ اْلـُمَهاِجِريَن، َخْمٌس ِإَذا اْبُتِليتُ  ؛ َلْم  أَْن تُْدِرُكو ِباّللِٰ ْم ِبِهنَّ ُهنَّ
، َحتَّى يُعْ ْلَفاِحَشُة ِفي َقْومٍ َهِر اَتظْ  اُعوُن،  نُوا ِبَها، ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ لِ  َقطُّ

ْسَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا؛ َوَلْم َيْنُقُصوا  ِتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي أَ لَّ اُع اَواْْلَْوجَ 
ِنيَن، َوِشدَّ ِمْكَياَل َواْلِميَزاَن، ِإالَّ أُِخُذوا ِباللْ ا ْلَطاِن   ـَمئُوَنِة، َوَجْورِ ِة الْ سِِّ السُّ
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َماِء، َوَلوْ لْ ُعوا ااِلِهْم، ِإالَّ ُمنِ ْم؛ َوَلْم َيْمَنُعوا َزَكاَة أَْموَ هِ َعَليْ  اَل  َقْطَر ِمَن السَّ
اّلٰلُ   لَّطَ ، َوَعْهَد َرُسوِلِه، ِإالَّ َس ّللِٰ َعْهَد ا ااْلَبَهاِئُم َلْم يُْمَطُروا؛ َوَلْم َيْنُقُضو

َتْحُكْم   ْعَض َما ِفي أَْيِديِهْم؛ َوَما َلمْ ِرِهْم، َفأََخُذوا بَ ِمْن َغيْ  اا ْم َعُدوِّ َلْيهِ عَ 
ُتهُ  ا أَْنَزَل ا، َوَيَتَخيَُّروا ّللِٰ َتاِب اكِ ْم بِ أَِئمَّ َسُهْم َبْيَنُهْم«  َبأْ اّلٰلُ  ، ِإالَّ َجَعَل ّلٰلُ ِممَّ

 .َعنُهَمااّلٰلُ  ِضَي َر رَ ْبِن ُعمَ  ّللِٰ ارواه ابن ماجه َعْن َعْبِد  
ْكِرَها  ِفي وَ ْلُحَباَرى َلَتُموُت َعنُه: ااّلٰلُ  و ُهَرْيَرَة َرِضَي َيُقوُل أَبُ  ثالثاً:

 اِلِم. رواه البيهقي. ُهَزاالا ِمْن ظُْلِم الظَّ 
  اَة َبِني آَدمَ تعالى: ِإنَّ اْلَبَهاِئَم َتْلَعُن ُعَص اّلٰلُ  َوَقاَل ُمَجاِهٌد َرِحَمهُ 

َنُة وَ   ِإَذا  اْبِن آَدَم.َوَتُقول: َهَذا ِبُشْؤِم َمْعِصَيِة  أَْمَسَك اْلـَمَطُر؛اْشَتدَّ السَّ
 : ك لى ذلوبناء ع 

اِت  َدنَا الَحِبيَب ِبَسَبِب الَمَعاِصي َوالُمَخاَلفَ َفَما أََصاَبَنا َوأََصاَب َبلَ 
ْرِعيَِّة، َفَما ِمْن َشٍرِّ َيَقُع إال  ْرِعيَُّة. ي َوالُمَخاَلَفاُت ال َعاِص  َوَسَبُبُه المَ الشَّ  شَّ

َمَع َرِبَِّنا َعزَّ   َطِلحَ نُوِبَنا، َوأَْن َنْص ْحَتاُج إلى َتْوَبٍة ِمْن َجِميِع ذُ ِلَذا َن 
، لَ  ۈئۆئۆئۇئ﴿ ِه تعالى َيْرَفُع َعنَّا َما َنْحُن ِفياّلٰلَ  َعلَّ َوَجلَّ

جئییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[52 :دوه] ﴾حئ
 السقاءالشرب من فم  ـ12

ال بد  فم السقاء مباشرة، أمنسان أن يشرب من : هل جيوز لإل12سؤال

 يشرب منه؟ء ثم من سكبه يف إنا

اّلٰلُ   ام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي روى الم: أوالً : الجواب
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َم َعِن َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعْنه َقاَل: َنَهى َرُسولُ 
ْرِب ِمْن   َقاِء، َوَأ َفِم الِقْرَبِة َأ الشُّ  اِرِه. ِفي دَ   ْغِرَز َخَشَبهُ ْن يَ ْن َيْمَنَع َجاَرُه َأ ِو السِِّ
ُء، َوَيُكوُن َلُه َفٌم يُْشَرُب  َقاُء: ُهَو اِلَناُء الذي يُوَضُع ِفيِه الَماالِسِّ 
 َبِة.رْ ِمْنُه َكالقِ 

ْحمَ  ٍة َلهُ  ِن ْبِن أَِبي َعْمَرَة،وروى ابن ماجه َعْن َعْبِد الرَّ   َعْن َجدَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه   اّلٰلُ  لَّىَص  اّللِٰ  نَّ َرُسوَل ُة، أَ َشُة اْْلَْنَصاِريَّ يَُقاُل َلَها: َكبْ 

َشِرَب ِمْنَها َوُهَو ـ فَ  ،َل َعَلْيَها َوِعْنَدَها ِقْرَبٌة ُمَعلََّقةٌ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َدخَ 
  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َمْوِضِع ِفي َرُسولِ ْبَتِغي َبَرَكَة ْت َفَم اْلِقْرَبِة تَ َقاِئٌم؛ َفَقَطعَ 

 لََّم.ْحِبِه َوَس ِه َوَص َلْيِه َوعلى آلِ عَ 
َقاِء  َنصَّ ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء على ثانياً:  ْرِب ِمْن َفِم الِسِّ َكَراَهِة الشُّ

 ْحِريِم. َرةا، َكَراَهةا َتْنِزيِهيَّةا، اَل للتَّ َش ُمَبا
ُل يُِفيُد اَفالَحِديُث اْلَ  َجْمِع َبْيَن  َوِللْ ي يُِفيُد الَجَواَز، لنَّْهَي، َوالثَّانِ وَّ

َقاِء ِلُعْذٍر، ِْلَنَُّه َلْم   الُفَقَهاُء: ِبأَنَّ الذي َيْشَرُب ِمْن َفِم اَثْيِن َقاَل لَحِديا لِسِّ
ْرِب ِبَكِفِّ ـ ِمَن ال   ءا ِلَيْشَرَب ِمْنُه، أَو َلْم َيَتَمكَّنْ ا َيِجْد ِإنَ   ِعْنَدَها.   ِه، َفَل َحَرجَ شُّ

ا َقاِء ِلَغْيرِ ِم الِإَذا َشِرَب ِمْن فَ  َوأَمَّ ،  ٍر، َفُيْكرَ  ُعذْ ِسِّ ُه َكَراَهةا َتْنِزيِهيَّةا
  َعْنُه.ِلُوُجوِد النَّْهِي 

 وبناء على ذلك:
ْرُب ِمْن َفمِ  َقاِء يُْكَرُه َتْنِزيه َفالشُّ ، أَو لَ ِلَمْن َلمْ  اا الِسِّ ْم   َيِجْد ِإَناءا

ْرِب ِبَكِفِّ َيَتَمكَّْن مِ  ا ِإَذا َلمْ َن الشُّ ، أَوَيجِ  ِه؛ أَمَّ ِمَن  َيَتَمكَّْن َلْم  ْد ِإنَاءا
ِه َفَتْنَتِفي الَكَراَهةُ  ْرِب ِبَكِفِّ  .الشُّ
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 َوَقْد َعلََّل الُعَلَماُء َهَذا النَّْهَي:
َقاَء اَل َيظْ 1  َهُر َما ِبَداِخِلَها.ـ أَنَّ الِقْرَبَة أَو الِسِّ
 ى أعلم.تعالواّلٰل   ُق ِبِه. هذا،ُه الَماُء، َفَيْشرَ ـ َقْد َيْغِلبُ 2
 أصبع السبابةتم في لبس الخا  ـ13

 بع السبابة؟: هل جيوز للمرأة أن تلبس خامت الذهب يف أص13سؤال

ِء في َمْوِضِع التََّختُِّم ِبالنِِّسَبِة  ااَل ِخَلَف َبْيَن الُفَقهَ الجواب: 
هَ زَ لَمْرأَِة، ِْلَنَُّه تَ ل َصاِبِع   أَ َع َخاَتَمَها في أَِيِّ ا، َوَلَها أَْن َتَض يٌُّن في َحِقِّ

 أَو َحْيُث َشاَءْت. ِرْجَلْيَها،ا أَو َيَدْيهَ 
جُ   ُبِع الُوْسَطى ْص ِل، َفِإنَُّه ُيْنَهى َعِن التََّختُِّم في اْلُ َوَهَذا ِبِخَلِف الرَّ

اَبِة، ِلَما روى بَّ ي  َعنُه َقاَل: َنَهانِ  اّلٰلُ   َرِضَي المام مسلم َعْن َعِلٍيِّ  َوالسَّ
ِبِه َوَسلََّم أَْن أََتَختََّم ِفي  آِلِه َوَصحْ  َوعلى  َعَلْيهِ اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  َرُسولُ 
 َوالَِّتي َتِليَها. ى َهِذِه أَْو َهِذِه؛ َفأَْوَمأَ ِإَلى اْلُوْسطَ  ِإْصَبِعي 

 وبناء على ذلك:
اَءْت، ِمْن َيَدْيَها  في أَِيِّ أُْصُبٍع َش َبَس َخاَتَمَها وُز للَمْرأَِة أَْن َتلْ َفَيجُ 

 لم. تعالى أع واّللٰ  ،ِرْجَلْيَها. هذاأَو  
 فلن المرحوم  ـ14

 املرحوم فالن، فهل يصح هذا اللفظ؟: هناك من يقول عن ميت: 14سؤال

تعالى،  اّلٰلِ  لىَن َهَذا الَقْوُل ِمْن َباِب التَّأَِلِّي عاِإَذا كَ الجواب: 
  َعْنَهااّلٰلُ  ِضَي خاري َعْن َعاِئَشَة رَ َما رواه المام البا اَل َيُجوُز، لِ َفَهذَ 
آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم   َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ ْت: َسِمَع رَ َقالَ 
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َخَر آلُدُهَما َيْسَتْوِضُع ااِب، َعاِلَيٍة أَْصَواتُُهَما، َوِإَذا أَحَ َصْوَت ُخُصوٍم ِباْلبَ 
ِفي َشْيٍء   ِفُقهُ ْيِن( َوَيْسَترْ لدَّ َوِهَي َتْرُك َبْعُض اِمْنُه الَوِضيَعَة، )َيْطُلُب 

ْفَق( َوُهَو َيُقوُل:   اَل أَْفَعُل. ّلٰلِ َوا)َيْطُلُب ِمْنُه الِرِّ
ِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  لُ وَفَخَرَج َعَلْيِهَما َرسُ 

ي:  لَمْعُروَف؟« )أَ ُل ا، اَل َيْفعَ ّللِٰ ى اَن الُمَتأَلِِّي َعلَ ، َفَقاَل: »أَيْ مَ َوَسلَّ 
 اِلُغ في الَيِميِن(.اِلُف الُمبَ الحَ 

. ّللِٰ وَل اَفَقاَل: أََنا َيا َرسُ   ، َوَلُه أَيُّ َذِلَك أََحبَّ
ا َجاِء، َفَل َبْأَس ِإَذا َقاَلُه ِمْن َباِب التََّفاُؤِل َوال  أَمَّ  يِه.فِ رَّ

 ذلك:وبناء على 
َجاِء، َكَمْن  ُؤِل َوالرَّ تََّفاَم ِمْن َباِب الَدا ْن َهَذا اللَّْفِظ َماَفَل َحَرَج مِ 

 .تعالى أعلمواّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلِ  َيُقوُل: اْنَتَقَل إلى َرْحَمةِ 
 ى مثواه اْلخيرلانتقل إ  ـ15

انتقل إىل  أن نقول عن املتوفى، أنه: هل صحيح بأنه ال جيوز 15سؤال

 األخري؟مثواه 

  ﴾ ۀۀڻڻڻڻ﴿تعالى: اّلٰلُ  ولُ َيقُ الجواب: 
َوَسلََّم: »ثُمَّ   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  ى. َوَيُقوُل َصلَّ [7 :ى روشلا]

َل  لَجنَِّة ُخُلوٌد فَ ـ َيْعِني الُمَناِدي، َبْعَد أَْن ُذِبَح الَمْوُت ـ َيا أَْهَل ا َيُقوُل:
ن َعْن أَِبي َسِعيٍد  خاالشي َمْوَت« رواه َل َت، َوَيا أَْهَل النَّاِر ُخُلوٌد فَ وْ مَ 

 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 
ْنَيا، َوَعاَلِم  لالَفاِصُل َبْيَن َعاَلِم ا َوَعاَلُم الَبْرَزِخ ُهَو الَعاَلمُ  دُّ
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ۅۋ﴿  : تعالىلإِلْنَساِن، َقاَل  اآلِخَرِة، َوَلْيَس ُهَو الَمْثَوى اْلَِخيرُ 

 أََماَمُهْم.  :. أَي[100 :نون مؤملا] ﴾ ېۉۉۅ
 ى ذلك:وبناء عل

  يِر، ِْلَنَّ خِ الُمَتَوفَّى: اْنَتَقَل إلى َمْثَواُه اْلَ  َفَل َيُجوُز أَْن يَُقاَل َعنِ 
ٹٹٹٿٿ﴿ : ِمْن َشْأِن الذيَن اَل يُْؤِمنُوَن ِباآلِخَرِة أَنَُّهْم َيُقولُونَ 

  ي فِ  يرِ خِ اْلَ  اهُ وَ ثْ ى مَ لَ إِ  هُ نَّ أَ  دَ ِص قْ يَ  نْ أَ  الَّ إِ  ؛[29 :ما عنْلا ] ﴾ڤڤٹ
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ايَ نْ الدُّ 

 زيات بثوبه ثو ـ16

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اهلُل لَّى: هل صحيح بأن النيب َص16سؤال

 َوَسلََّم كان ثوبه كأنه ثوب زيات؟

  ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي عَ  مائلِ ْرِمِذيُّ في الشَّ التِِّ  روىالجواب: 
آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  ىَوعل َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َعنُه َقاَل: َكاَن رَ  اّلٰلُ 
اٍت.  ُب َزيَّ ُر َدْهَن َرْأِسِه، َوَتْسِريَح ِلْحَيِتِه، َويُْكِثُر اْلِقَناَع، َكأَنَّ َثْوَبُه َثوْ يُْكثِ 

 يٌف.عِ َض ِديٌث َوُهَو حَ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه   اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َلَقْد َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

ِريَفِة.يُكِثُر َدْهَن َرْأِسِه، َوَيْهَتمُّ  لَّمَ َوَس    ِبَتْسِريِح َوَتْمِشيِط ِلْحَيِتِه الشَّ
ْأِس  تُلْ  ْرَقةٌ َسُه، َوُهَو خِ : ِلبْ َقْولُُه: َويُْكِثُر اْلِقَناَع: أَْي  َقى على الرَّ

ْهِن، ِوَقاَيةا للِعَماَمِة ِمْن   َبْعَد اْسِتْعَماِل َتْحَت الِعَماَمةِ  ْهِن.  أََثرِ الدُّ  الدُّ
ْوَبُه َثْوُب َزيَّاٍت: الَمْقصوُد ِبالثَّْوِب ُهَو الِقَناُع،  َوَقْولُُه: َكأَنَّ ثَ 
ْيِه  َعلَ اّلٰلُ  نَّ النَِّبيَّ َصلَّى ِْلَ  ، ِريِف لى َبَدِنِه الشَّ اَن عَوَلْيَس الثَّْوُب الذي كَ 
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،  اا ب َثوْ ِبِه َوَسلََّم َكاَن أَْنَظَف النَّاِس َوعلى آِلِه َوَصحْ  ، َوأَْحَسَنُهْم َهْيَئةا
  اّلٰلِ  ، َوَقْد َثَبَت في ُسَنِن أَبي داود َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ اا ْجَمَلُهْم َسْمتَوأَ 

 َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َتاَنا َرُسولُ : أَ َل ا َقاَعنُهمَ اّلٰلُ  َرِضَي 
َق َشْعُرُه؛ َفَقاَل  اا ثعِ َش  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفَرأَى َرُجلا  : »أََما َكاَن َيِجُد  َقْد َتَفرَّ
 َهَذا َما يَُسكُِِّن ِبِه َشْعَرُه«.

َما َكاَن َهَذا َيِجُد  اَل: »أَ قَ ٌة؛ فَ  ِثَياٌب َوِسخَ ْلِيهِ آَخَر َوعَ  َوَرأَى َرُجلا 
 ْغِسُل ِبِه َثْوَبُه«. َماءا يَ 

ْرَداِء َرِضَي رِ ى أبو داود والطََّبَراِنيُّ في الَكِبيورو   اّلٰلُ   َعْن أَِبي الدَّ
 »َفأَْصِلُحوا اَل: َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ اّلٰلُ  َعنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى 

 ِفي النَّاِس«.  ُكونُوا َكأَنَُّكْم َشاَمةٌ ْصِلُحوا ِلَباَسُكْم، َحتَّى تَ ْم، َوأَ َحاَلكُ رِ 
َجاَء في ِغَذاِء اْلَْلَباِب  ُصوَد ِبالثَّْوِب ُهَو الِقَناُع، َما قْ َويَُؤِيُِّد أَنَّ المَ 

 َزيَّاٍت.َفُة واللَّْفُظ للَخِطيِب َقاَل: َكأَنَّ ِمْلَحَفَتُه ِمْلحَ 
  اّلٰلُ   ْبِن َماِلٍك َرِضَي ْعٍد في الطََّبَقاِت َعْن أََنِس البن َس  َواَيةٍ وفي رِ 

ْحِبِه َوَسلََّم يُْكِثُر  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  َعنُه َقاَل: َكاَن َرُسولُ 
اٍن. يَّاٍت التََّقنَُّع ِبَثْوِبِه َحتَّى َكأَنَّ َثْوَبُه َثْوُب زَ   أَو َدهَّ

َناَء  ْوُب الذي َيْلَبُسُه أَثْ لَمْقُصوُد ِبالثَّْوِب ُهَو الثَّ ُكوُن ايَ َقْد وَ 
ْهِن، َوَهَذا    . َيْلَزُم أَْن َيْسَتِمرَّ في ِلْبِسهِ اَل اْسِتْعَماِل الدُّ
 وبناء على ذلك:

، َوهُ  َماِئِل للِتِّْرِمِذِيِّ ِديٌث  َو حَ َفَقْد َوَرَد َهَذا الَحِديُث في الشَّ
 .لى أعلمتعا ّللٰ وا  ذا،َضِعيٌف. ه
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 أسماء الجنة وأبوابها ـ17

 عدد أبوابها؟: ما هي أمساء اجلنة وكم 17ؤالس

َهااالَجنَُّة ِهَي دَ الجواب:  َلِم التي أََعدَّ تعالى للُمْؤِمِنيَن   اّلٰلُ  ُر السَّ
اِت، ُمتَ  دَ َوالُمْؤِمَناِت في اآلِخَرِة، َوِهَي َواِحَدٌة في الذَّ َفاِت، َعِدِّ  َوِهَي ُة الِصِّ

 الَعِظيِم أََسَماُء الَجنَِّة:َقْد َوَرَدْت في الُقْرآِن َداِر النَِّعيِم الُمْطَلِق؛ وَ اْسٌم لِ 
: الَجنَُّة، َقاَل تعاا أوالً:   ﴾ ڳگگگ﴿ لى: الْسُم الَعامُّ

 . [221 :ةرقبلا]
ڄڄڦڦڦڦ﴿ َجنَُّة الُخْلِد، َقاَل تعالى:  ثانياً:

 .[15 :نا قرف لا] ﴾چچڃڃڃڃڄڄ
ٴۇۈۈۆۆ﴿َقاَل تعالى:  ،نَُّة الَمْأَوىجَ الثاً: ث

 .[ 19 :ةدجسل ا] ﴾ېۉۉۅۅۋۋ
ۉۉۅۅۋ﴿ ِس، َقاَل تعالى: ْرَدوْ فِ ُة الَجنَّ رابعاً: 

 . [107 :ف هكلا] ﴾ىېېېې
گگککککڑ﴿ َجنَُّة َعْدٍن، َقاَل تعالى: خامساً: 

 .[50ـ49 :ص] ﴾ ڳڳڳڳگ  گ
ڱڳڳڳڳ﴿ اَل تعالى: يِم، قَ َجنَُّة النَّعِ سادساً: 

 .[8 :نا مقل]  ﴾ڱڱڱ
ڍڍڇڇڇڇچچ﴿َلِم، َقاَل تعالى: َداُر السَّ سابعاً: 

 .[127 :ما عنْلا] ﴾ڎڌڌ
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ککڑڑژژ﴿ لُمَقاَمِة، َقاَل تعالى: َداُر اثامناً: 

ڱڱڱڱڳڳڳ ڳگگگگکک

 . [35ـ34 :رطا ف] ﴾ ۀڻڻڻڻںں
 . [ 26  : س ن و ي ]   ﴾ ٻٻٻٻ﴿ عالى:  َقاَل ت   الُحْسَنى، عًا:  س تا 

 . [30 :لحنلا] ﴾ڻںں﴿  تعالى: اَل دار الُمتَِّقيَن، قَ راً: عاش
ڭڭۓ﴿الُغْرَفُة، َقاَل تعالى: َشَر: الحادي عَ 

 .[75 :نا قر فلا] ﴾ۆۆۇۇڭڭ
ۉۉۅۅ﴿ َقاَل تعالى:  َداُر الَقَراِر،الثَّاِني َعَشَر: 

 .[39 :ر فا غ] ﴾ې
ڀڀڀپ﴿اُر الَحَيَواِن، َقاَل تعالى: دَ َشَر: الثَّاِلُث عَ 

 . [64 :توبكنعلا] ﴾ ٺٺٺٺڀ
ابِ ا ڳڳڳڳ﴿ ْلَِميُن، َقاَل تعالى: الَمَقاُم اُع َعَشَر: لرَّ

 .[51 :نا خدلا ] ﴾ڱ
ڦڤڤڤڤ﴿: َمْقَعُد ِصْدٍق، َقاَل تعالى: الَخاِمُس َعَشرَ 

 .[55ـ54 :رمقلا] ﴾ڄڄڄڄڦڦ  ڦ
اِدُس عَ ال ٹٹٿٿٿ﴿ِصْدٍق، َقاَل تعالى:  َدمُ قَ  َشَر: سَّ

 تعالى أعلم. ّللٰ وا ذا،. ه[2 :س ن وي] ﴾ ڤڤٹٹ
اِبُع َعشَ  ، َقاَل تعالى:  َر:السَّ پٻٻٻٻٱ﴿ الِبرُّ

 .[92 :نارمع لآ] ﴾ پ
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ْحَمُة مِ َوِقيَل  َماِء الَجنَِّة، روى المام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  ْن أَْس : الرَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل:  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ  ْنُه، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى عَ ّلٰلُ ا  َرِضَي 
َقْت أَْبوَ اَن َرَمَضاُن ُفتَِِّحْت أَْبَواُب الرَّ »ِإَذا كَ   اُب َجَهنََّم«. ْحَمِة، َوُغلِِّ

َدَة ْبِن  ْن ُعَباا ِبالِنِّْسَبِة ِْلَْبَواِب الَجنَِّة َفَقْد روى المام مسلم عَ َوأَمَّ 
اِمِت َرِضَي  َوعلى آِلِه  َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل رَ  اّلٰلُ  الصَّ

ْحَدُه اَل َشِريَك َلُه،  وَ  اّلٰلُ  َلَه ِإالَّ  َقاَل: أَْشَهُد أَْن اَل إِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمنْ 
د أََمِتِه، َوَكِلَمُتُه   نُ ، َوابْ ّللِٰ  ِعيَسى َعْبُد ا ُه، َوأَنَّ َعْبُدُه َوَرُسولُ  اا َوأَنَّ ُمَحمَّ

، َوأَنَّ اْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنهُ أَ  ، أَْدَخَلهُ ، َوأَنَّ اْلَجنََّة َحقٌّ ّلٰلُ  ا لنَّاَر َحقٌّ
 اِب اْلَجنَِّة الثََّماِنَيِة َشاَء«. وَ  أَبْ ِمْن أَيِِّ 

اّلٰلِ   ُسوَل رَ  َعْنُه، أَنَّ اّلٰلُ   َرِضَي ُهَرْيَرةَ وروى الشيخان َعْن أَِبي 
ِن ِفي  َسلََّم َقاَل: »َمْن أَْنَفَق َزْوَجيْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ  اّلٰلُ  َصلَّى
، َهَذا َخْيٌر، َفَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل  ّللِٰ َعْبَد ا اِة: يَ َي ِفي اْلَجنَّ نُودِ اّلٰلِ  َسِبيلِ 
َل  َلِة، َومَ ِة، ُدعِ الصَّ اِد، ُدِعَي ِمْن  َكاَن ِمْن أَْهِل اْلِجهَ  نْ َي ِمْن َباِب الصَّ

َدَقِة، ُدعِ َباِب اْلِجَهاِد، َومَ  َدَقِة،ْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ َوَمْن   َي ِمْن َباِب الصَّ
يَّاِن«.ْن أَهْ َكاَن مِ  َياِم، ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ  ِل الصِِّ

اّلٰلِ   أَنَّ َرُسوَل  ،َعْنهُ اّلٰلُ  َرْيَرَة َرِضَي  أَِبي هُ وروى الشيخان َعنْ 
ي: َيْوَم  ِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َفُيَقاُل: ـ أَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  ىَصلَّ 

ُد، أَدْ يَ  :ـ  الِقَياَمةِ  ِتَك َمْن اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن الَباِب  مِ ِخْل ا ُمَحمَّ ْن أُمَّ
ى َذِلَك ِمَن  اُء النَّاِس ِفيَما ِسوَ َركَ أَْبَواِب الَجنَِّة، َوُهْم شُ ِن ِمْن اْلَْيمَ 

 اْلَْبَواِب«. 



 

 كتاب اآلداب 

 

399 

 ذلك:وبناء على 
ِة  ي ُسنَّ تعالى، َوفِ  اّللِٰ  اَء ِذْكُرَها في ِكَتاِب َفأَْسَماُء الَجنَِّة َكِثيَرٌة جَ 

 ْحِبِه َوَسلََّم.ِلِه َوَص َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ا َعَددُ  ِحيَحِة َثَماِنيَ  ْبَواِبَها َفَقْد َوَردَ  أَ أَمَّ ٌة، َوِفي  في اْلََحاِديِث الصَّ

ِلِّ ِعَباَدٍة َباٌب  َن ِلكُ َما أَْن َيُكوأَْكَثُر ِمْن َذِلَك، َوُربَّ  َغْيِرَها ِمَن اْلََحاِديِث 
. هذا،  . تعالى أعلمواّلٰل  َخاصٌّ

 وصلة اْلرحامبالدعاء  طول العمر ـ18

 العمر، فهل دعاء وصلة األرحام تطيل يفلن ا: لقد مسعت بأ18سؤال

 هذا صحيح؟

يَِزيُد َواَل َيْنُقُص، الُعُمُر َمْحُدوٌد َوَمْحُتوٌم، اَل  أوالً:الجواب: 
ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿ِلِه تعالى: ِلَقوْ 

ىىې ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ
. َوِلَقْوِلِه تعالى: [11ـ10 :نوقفا نملا] ﴾ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ
. [4 :ح ون] ﴾ےےھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿

مخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيتىتمت﴿َوِلَقْوِلِه تعالى: 

 .[11 :ر طا ف] ﴾خسحسجس
  لُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسواّلٰلُ  الترمذي َعْن َسْلَماَن َرِضَي  روى ثانياً:

َيُردُّ الَقَضاَء ِإالَّ  ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل َوعلى آلِ َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 
 «.الِبرُّ الَّ  الُعْمِر إِ  َعاُء، َواَل َيِزيُد ِفي الدُّ 

َسِمْعُت  َعْنُه َقاَل: اّلٰلُ  ِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي وروى الشيخان َعْن أََن 
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َم َيُقوُل: »َمْن أََحبَّ  ِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل 
 ُه«.َرِحمَ ِصْل ِرِه، َفْليَ ، َويُْنَسأَ َلُه ِفي أَثَ  يُْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقهِ أَنْ 

ِمْن َطاَعاٍت أَو    َوَجلَّ َيْعَلُم َما َيْصُدُر ِمْن َعْبِدهِ َربَُّنا َعزَّ ثالثاً: 
ْو اَل، َفُهَو   أَنَُّه َسَيِصُل َرِحَمُه أَ َوَيْعَلمُ َلُم أَنَُّه َسَيْدُعو أَْو اَل، عْ َغْيِرَها، َويَ 
ٹٿ﴿ي أُِمِّ الِكَتاِب فَدُه ِعنْ  َتَب َذِلَك َل َخْلِق اِلْنَساِن، َوكَ َيْعَلُم َقبْ 
ُل َواَل يَُغيَّ . َوَما ُكِتَب ِعْنَدُه اَل يُ [ 53 :رمقلا] ﴾ ٹٹ  ُر.َبدَّ

 وبناء على ذلك:
ا اَل َشكَّ ِفيِه ِبأَنَّ  عَ َفِممَّ ُد في الُعُمِر،  اَء َوِصَلَة اْلَْرَحاِم َتِزي الدُّ

َمُه، َفِمْن  الَعْبَد َسَيْدُعوُه، َوَسَيِصُل َرحِ َهَذا  أَنَّ لُُه َيْعَلُم بِ لَّ َجَل َوَربَُّنا جَ 
في َلْوٍح َمْحُفوٍظ َقْبَل أَْن َيْخُلَق   ِدِه َكَتَب أََجَلهُ ِخَلِل َما َيْعَلُم ِمْن َعبْ 

َب َذِلَك  يٌل، َكتَ َحُقُه َتغِييٌر َواَل َتْبدِ ِسيَن أَْلَف َسَنٍة، َفَل َيلْ َق ِبَخمْ الَخَلئِ 
َتَخلَُّف، َوأَْخَفى َذِلَك َعْن   يُخِطُئ، َوَمِشيَئِتِه التي اَل تَ لذي اَل اِمِه ِبِعلْ 

. َوَطَلَب َربَُّنا َعزَّ  [179 :نارمع لآ] ﴾ ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ َخْلِقِه 
َبُهْم ف َعاَء َوِصَلَة اْلَْرَحاِم، وَ ِدِه الدُّ َوَجلَّ ِمْن ِعَبا  ِر؛ الُعمُ  لِ ي َذِلَك ِبُطو َرغَّ

ِعيُد َمْن َباَركَ   تعالى أعلم.واّلٰل   ،تعالى َلُه في ُعُمِرِه. هذااّلٰلُ  َوالسَّ
 بركأ اّلٰل  معنى كلمة: ـ19

 أكرب؟ اهلل : ما معنى كلمة:19سؤال

  ُر ِمْن ُكِلِّ تعالى أَْكبَ اّلٰلَ  ِني أَنَّ ْكَبُر( َتعْ أَ  ّلٰلُ َمْعَنى َكِلَمُة: )ا الجواب: 
نَّ أَْبَلَغ  تعالى، َوِلَهَذا يَُقاُل: إِ ّلٰلِ ا أَْكَبُر َواَل أَْعَظُم ِمنَ  َشْيءَ  َشْيٍء، َفَل 

 أَْكَبُر. اّلٰلُ  التَّْعِظيِم َواِلْجَلِل ِهَي: ى َلْفَظٍة للَعَرِب في َمْعنَ 
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 يِر َوِعَماُدُه،ُس التَّْكبِ ِمْن ُكِلِّ َشْيٍء؛ َوِهَي َرأْ  أَْكَبُر أَْي: ِصْفُه ِبأَنَّهُ 
ُل َكِلَمٍة ُكِلَِّف ِبَها َوِهَي  َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َسِيُِّدَنا َرُسولُ  أَوَّ

ھھ﴿َسلََّم أَْن َيُقوَلَها ِحيَن أُِمَر ِباِلْنَذاِر، َفَقاَل تعالى: وَ  َوَصْحِبهِ 

 .[3ـ1 :رثدملا] ﴾ڭڭ  ۓۓے  ے
 ٌت ِلعَظَمِتِه َتَباَرَك وتعالى.أَْكَبُر( ِإْثَبا  ّلٰلُ : )اَناَقْولِ وفي 
 على ذلك: وبناء

ُه وتعالى أَْكَبُر ِمْن ُكِلِّ  ُسْبَحانَ اّلٰلَ  ( َمْعَناَها أَنَّ رُ بَ أَكْ  ّلٰلُ َفَكِلَمُة )ا
  أَو  اِل،ا َيْخطُُر ِبالبَ  مَ  ِمْن ُكِلِّ َشْيٍء في َهَذا الُوُجوِد، َوأَْعَظُم َوأََجلُّ 

ُرُه الَخَياُل، وَ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه   اّلٰلُ  ِلَهَذا َكاَن ِمْن ُدَعاِئِه َصلَّى َيَتَصوَّ
َمَلُكوِت َواْلِكْبِرَياِء  ـ ِت َوالْ »ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُرو َوَسلََّم:  هِ َوَصْحبِ 

 َعْنُه.   ّلٰلُ ا ِضَي رَ   اْْلَْشَجِعيِِّ ٍك  ْبِن َمالِ َعْن َعْوِف رواه أبو داود  َواْلَعَظَمِة« 
نَّ ُكلَّ َشْيٍء َمْهَما َكُبَر  لَعْبُد َهَذا َواْعَتَقَدُه، َعِلَم أَ َوِإَذا َعَرَف ا

ِبِّ  َوَعظَ اّلٰلِ  ُر ِعْنَد ِكْبِرَياءِ غُ ْص يَ  َمِتِه، َوَعِلَم ِعْلَم الَيِقيِن أَنَّ ِكْبِرَياَء الرَّ
ِكُن أَْن تُِحيَط   َونُُعوِتِه أَْمٌر اَل يُمْ ِتهِ اِصفَ  َماَلُه َوَساِئرَ َوجَ َعَظَمَتُه َوَجَلَلُه وَ 

َرُه اْلَْفَهاُم، أَو تُ  ِبِه الُعُقوُل، أَو أَْكَبُر   َفاّلٰلُ َكُه اْلَْبَصاُر َواْلَْفَكاُر؛ رِ دْ َتَتَصوَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  َوأَْعَظُم ِمْن َذِلَك ُكِلِِّه. هذا،

 ّللٰ ان اى كلمة: سبحمعن ـ20

 ؟هللسبحان اة: منى كل: ما مع20سؤال

  يَه َواِلْعَلَء َوالتَّْقِديَس ( َتْعِني الَتْنزِ ّللِٰ : )ُسْبَحاَن اَكِلَمةُ الجواب: 
اَل َيِليُق ِبَقْدِرِه، َفُهَو الُمَسبَُّح َعْن ُكِلِّ ِشْرٍك،  َجلَّ َجَللُُه، َعْن ُكِلِّ َما  ّللِٰ 
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أُ   ٍء َوَنْقٍص.وِمْن ُكِلِّ سُ  َوالُمُبرَّ
اّلٰلَ   اَل َشكَّ ِفيِه َواَل َرْيَب ِبأَنَّ  اا َجاِزم اا ْعَتِقُد اْعِتَقادُن يَ ُمْؤمِ َفال

 أٌ ِمْن َجِميِع النََّقاِئِص.ُسْبَحاَنُه تعالى ُمَبرَّ 
 على ذلك:وبناء 

هُ  ِبِه  تعالى اّلٰلُ  تعالى َعْن ُكِلِّ َوْصٍف َلْم َيِصِف اّلٰلَ  َفالُمْسِلُم يَُنِزِّ
َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ْفُه َسِيُِّدنَا َرُسولُ َيِص  و َلمْ َنْفَسُه، أَ 

تعالى، َفَل  اّلٰلَ  َعْبٍد َكأَنَُّه َيَرىتعالى َعَبَدُه ِعَباَدَة اّلٰلَ  هَ َوَسلََّم، َوَمْن َنزَّ 
 َواْلَْعَماِل  َوالِ قْ اْلَ  زَّ َوَجلَّ ِمنَ ِبِه َربَُّه عَ  َيْصُدُر ِمْنُه َما اَل يُْرِضي

ِة االظَّاِهَرِة وَ  ِيَِّدِة  اِلْفِك على أُِمِّ الُمْؤِمِنيَن الَباِطَنِة، َقاَل تعالى في ِقصَّ لسَّ
ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿ َعْنَها: اّلٰلُ  َعاِئَشَة َرِضَي 

 .تعالى أعلمواّلٰل  . هذا،[16 :رونلا] ﴾ۋٴۇۈۈ
 َصِلِّ على سيدنا محمد ملٰلهمعنى: ا ـ21

 حممد؟ لى سيدناعم َصلِِّ هللما معنى: ا: 21سؤال

ڄڄ﴿عالى: َقْولَُه ت اِريُّ في َصِحيِحهِ َذَكَر اِلَماُم الُبخَ الجواب: 
 ﴾ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

 .َد الَملَِئَكةِ َثَناُؤُه َعَلْيِه ِعنْ  اّللِٰ  ةُ َقاَل أَبُو الَعاِلَيِة: َصَل . [56 :با زحْلا]
ٍد( َيْعِني:  مَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِّ لٰلهُ : )اوعلى َهَذا َيُكوُن َمْعَنى ِدنَا ُمَحمَّ

 الَمأَلِ اْلَْعَلى.َرَفُه َوَفْضَلُه َوُحْرَمَتُه في ، َوأَْظِهْر َش َلْيهِ أَْثِن عَ مَّ هُ للٰ ا
ڄڄ﴿ِه تعالى: َعْنُهَما في َقْولِ  اّلٰلُ  َوَيُقوُل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 

 . اهـ.َعَلْيهِ   ونَ كُ ارِ بَ يُ . ﴾ڃڃڄڄ
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  ِإنَّ فَ  ،يمِ ظِ عْ التَّ وَ  يمِ رِ كْ لتَّ ا َوِإَراَدةِ  اءِ نَ الثَّ َها بِ رَ ْفِسيا اَل يَُناِفي تَ َوَهذَ 
َلةِ  نَ َبيْ  نَ رَ َوِلَهَذا قَ  ،َذِلَك  نُ يَتَضمَّ عالى تاّلٰلِ  نَ مِ  يَك رِ بْ التَّ  َعَلْيِه   الصَّ
ٍد(. ْك على َسِيِّدِ مَّ َصِلِّ َوَسِلِّْم َوَبارِ هللٰ )ا َعَلْيهِ   ِك يرِ بْ التَّ وَ   َنا ُمَحمَّ

َل  ِإْبَراِهيمَ  َسِيِِّدَنا َمَلِئَكة لِ ـ الْ  ِت لَ َوَقا ٹٹٿ﴿ُم: َعَلْيِه السَّ

 .[73 :دوه] ﴾ڤٹٹ
َلُم َعْن َنْفِسِه: َقاَل وَ  گگگگ﴿ َسِيُِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه السَّ

 . [31 :ميرم] ﴾ڳ
 وبناء على ذلك:

ٍد َص تعاّلٰلِ  َلُة ِمنَ الصَّ فَ  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  لَّىالى على َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
ُة  اُء َعَلْيِه في الَمأَلِ اْلَ ِهَي الثَّنَ  ْحِبِه َوَسلَّمَ آِلِه َوَص  ْحَمُة الَخاصَّ عَلى، َوالرَّ
 َسلََّم.َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  ِبِه َصلَّى

َعَلْيِه  اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  َسِيِِّدَنا َرُسولِ  َن الَمَلِئَكِة علىمِ ُة َل َوالصَّ 
 .االْسِتْغَفارُ  ْحِبِه َوَسلَّمَ َوعلى آِلِه َوَص 

َلُة َعَلْيِه َصلَّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِمنَّا ِهَي  اّلٰلُ  ى َوالصَّ
َتَباَرَك   لََّم ِبأَْن يُْثِنَي َعَلْيهِ آِلِه َوَصْحِبِه َوَس  َوعلى َعَلْيهِ اّلٰلُ  ُدَعاٌء َلُه َصلَّى

يُل َحاِصٍل؛ َبْل َنُقوُل: َهَذا َتْحِص  :ى، َواَل يَُقالُ وتعالى في الَمأَلِ اْلَْعلَ 
َلِم َعَلْيِه َصلَّى أُ  َلِة َوالسَّ ِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  ِمْرَنا ِبالصَّ
ِه  َعَليْ اّلٰلُ  ِخَلِل َقْوِلِه َصلَّىَلِة َعَلْيِه، َوَذِلَك ِمْن  أَْجَر َهِذِه الصَّ َل َنَنالِ 

َعَلْيِه ِبَها  اّلٰل  َلةا َصلَّىَمْن َصلَّى َعَليَّ َص لََّم: »َصْحِبِه َوَس َوعلى آِلِه وَ 
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اّلٰلُ   َرِضَي  ِص ْلَعاِن َعْمِرو ْبِن ابْ اّلٰلِ  َعْن َعْبدِ « رواه المام مسلم اا َعْشر
 تعالى أعلم.واّلٰل   ُهَما. هذا،َعنْ 

 تشميت الطفل الصغير ـ22

 ؟سل الصغري إذا عط: هل يشمت الطف22سؤال

س ِعْنَد  ، َعْن أَِبيِه َقاَل: َعطَ َرَد في اْلََثِر َعْن َجْعَفرٍ وَ الجواب: 
َم؛   َلْم َيْبُلِغ الُحلُ مٌ ُغل ْحِبِه َوَسلَّمَ َص َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  النَِّبيَّ َصلَّى
 َربِِّ اْلَعاَلِميَن.ّلٰلِ  َفَقاَل: اْلَحْمدُ 

اّلٰلُ   : »َباَركَ على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ   َصلَّى َفَقاَل النَِّبيَّ 
 ِفيَك َيا ُغلَم«. 

نَّة ِمْن َرُسولِ  ِلِه َوَصْحِبِه  آعلى َعَلْيِه وَ ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  فَمَضِت السُّ
  ت ، أَْن يَُشمَّ ربِِّ اْلَعاَلِمينَ ّلٰلِ  َل: اْلَحْمدُ َم ِإَذا َعِطس الُغلَم َفَقاَوَسلَّ 
 ِفيَك. ّلٰلُ ا ِبَباَركَ 

ِبيِِّ إَذا  َوَجاَء في ِكَشا : َويَُقاُل ِللصَّ ِف الِقَناِع في الِفْقِه الَحْنَبِلِيِّ
 . اّلٰلُ يَك، َوَجَبَرك َعَطَس: بُوِرَك فِ 

 وبناء على ذلك:
ِغيُر َفِإذَ  ِة  َلُه ِبالَبَركَ  الذي َلْم َيْحَتِلْم َفِإنَُّه يُْدَعىا َعَطَس الِطِّْفُل الصَّ
َل  اّلٰلَ   الى أَْم اَل، َوِقيَل ِبأَنَّ َوِليَُّه َيْحَمدُ تعاّلٰلَ  ِح، َسَواٌء َحِمدَ َوالصَّ

، أَْصَلَحَك  ّلٰلُ َك اِفيَك، َجَبرَ اّلٰلُ  اَركَ َيْدُعو َلُه: بَ  تعالى، أَو َمْن َحَضَر؛ ثمَّ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا، اّلٰلُ.

 والتبذير معنى السراف ـ23

 رق بني اإلسراف والتبذير؟ما هو الفا :23سؤال
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ْيِء ِفيَما َيْنَبِغي َزاِئد الجواب: َعَلى َما   اا اِلْسَراُف ُهَو َصْرُف الشَّ
  ﴾ ٺٺٺٺڀڀڀڀپ﴿ اَل تعالى: َيْنَبِغي، قَ 

 . [31 :فارعْلا]
ا التَّْبِذيُر َفُهَو َصرْ  ْيءِ أَمَّ ْنَفاِق الَماِل في  ِفيَما اَل َيْنَبِغي، َكإِ  ُف الشَّ

، َقاَل تعالى:  اِصي، َوَتْفِريِقِه في َغْيرِ الَمعَ  ۇئۇئوئوئ﴿ َحٍقِّ
یییىئىئىئ ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ

 . [27ـ26 :ءارسلا] ﴾مئحئجئی
 ء على ذلك:وبنا

ْم في  ْمَواِل أَ ِدِّ الَمْشُروِع َسَواٌء في اْلَ َراُف ُهَو ُمَجاَوَزُة الحَ َفاِلْس 
أَْم   ٌء َكاَن َقِليلا الَماِل في الَمَعاِصي َسَواْبِذيُر َفُهَو ِإْنَفاُق التَّ  ا أَمَّ َغْيِرَها؛ 

 تعالى أعلم. واّللٰ  . هذا،اا َكِثير
 فقدت ولدي وأنا متعبة ـ24

 ألزمة، بسبب قذيفة، وحاليتقد فقدت ولدي يف هذه ا: ل24سؤال

 النفسية متعبة، فبماذا تنصحين؟

 :ة رقبلا] ﴾ڃڃڄڄڄ﴿  ّللِٰ ْمُد ُقوِلي: الحَ الً: أوجواب: ال
تعالى  َفاّلٰلُ ؛ ِمْنَها اا رُمِصيَبِتي، َوأَْخِلْف ِلي َخيْ ُجْرِني ِفي ا مَّ لٰلها. [156

ُضِك خَ يُْؤِجُرِك على َهِذِه الُمِصي   ِمْنَها. اا ْير َبِة، َويَُعِوِّ
على آِلِه  َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ولِ ِيِِّدَنا َرسُ أَْبِشِري ِبَحِديِث َس  ثانياً:

  َرِضَي  يِِّ َعْن أَِبي ُموَسى اْلَْشَعرِ ي لََّم الذي رواه الترمذ َوَصْحِبِه َوَس 
َقاَل:    َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ، أَنَّ َرُسوَل َعْنهُ اّلٰلُ 
 ؟ ُتْم َوَلَد َعْبِديِلَمَلِئَكِتِه: َقَبْض  اّلٰلُ  َل َقا َلُد الَعْبدِ ِإَذا َماَت وَ »
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 .ُقولُوَن: َنَعمْ َفيَ 
 ؟اِدهِ ُقوُل: َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفؤَ َفيَ 

 .َفَيُقولُوَن: َنَعمْ 
 ي؟ َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْبدِ 

 .َك َواْسَتْرَجعَ َفَيُقولُوَن: َحِمدَ 
وُه َبْيَت   ِفي اا تِلَعْبِدي َبيْ : اْبنُوا ّلٰلُ اُقوُل َفيَ   «. الَحْمدِ الَجنَِّة، َوَسمُّ

ڎ﴿ِلِه تعالى: وْ يَبَة َلِك اَل َعَلْيِك، ِلقَ ِمي أَنَّ َهِذِه الُمِص اْعلَ ثالثاً: 
 .[51  :ةبوتلا] ﴾ ڑڑژژڈڈڎ

َك  أََجِلِه، َوَذلِ بِ َدِك َما َماَت إال على َيِقيٍن ِبأَنَّ َولَ  ُكوِنيرابعاً: 
 .[49 :س نوي] ﴾ ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ﴿ َقْوِلِه تعالى:لِ 

َثَنا َرُسولُ  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  اّللِٰ  َعْن َعْبدِ  نلشيخاوروى ا   َقاَل: َحدَّ
َمْصُدوُق   الْ ُق ادِ َوُهَو الصَّ َم لَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 

ِه أَْرَبِعيَن َيْومنَّ أََحَدُكْم يُْجَمُع َخْلُقُه ِفي إِ َقاَل: » ُكوُن ِفي  يَ مَّ ، ثُ اا َبْطِن أُمِِّ
ِلَك، ثُمَّ َيُكوُن ِفي َذِلَك ُمْضَغةا ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ يُْرَسُل  َلَقةا ِمْثَل ذَ َذِلَك عَ 

وَح، فِ  َمَلُك َفَيْنُفخُ ـ الْ  : ِبَكْتِب ِرْزِقِه، َوأََجِلِه، ِبأَْرَبِع َكِلَماٍت َمُر َويُؤْ يِه الرُّ
 َلَيْعَمُل  ِإنَّ أََحَدُكمْ  ،اَل ِإَلَه َغْيُرهُ  ِذيِلِه، َوَشِقيٌّ أَْو َسِعيٌد، َفَوالَّ َوَعمَ 

  هِ َليْ ، َفَيْسِبُق عَ اعٌ ِبَعَمِل أَْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها ِإالَّ ِذرَ 
ِل  ا، َوِإنَّ أََحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعمَ ِبَعَمِل أَْهِل النَّاِر، َفَيْدُخُلهَ ِكَتاُب، َفَيْعَمُل الْ 
ْيَنُه َوَبْيَنَها ِإالَّ ِذَراٌع، َفَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب،  ى َما َيُكوُن بَ ْهِل النَّاِر، َحتَّ أَ 

 «. اُلهَ خُ َيدْ اْلَجنَِّة، فَ  لِ َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَهْ 
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َضِك أَْجَرِك، َوآَجَرِك في ُمِصيَبِتِك، وَ  اّلٰلُ  أَْعَظمَ  ،  اا َخْيراّلٰلُ  َعوَّ
َضا  اّلٰلُ  َوَرَزَقِك  َض تعالى الِرِّ ا َعْنِك، َوَلَنا ِمْثُل َذِلَك. آمين.  َعْنُه، َوالِرِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 ما المقصود من كلمة أعرابي؟ ـ25

 لبادية؟ابي؟ هل هو من أهل امة أعرلمن ك : ما املقصود25السؤ

  و الَباِدَيِة ِمَن الَعَرِب الذيَن اَل اْلَْعَراُب ُهْم َساِكنُ الجواب: 
َها إال ِلَحاَجٍة، َوَلْيُسوا ُهْم َقَباِئَل  نَ ُلوَصاِر، َواَل َيْدخُ ِقيُموَن في اْلَمْ يُ 

ُق َبْينَ  ،  َعَرِبِيِّ َواْلَْعرَ ، َوالَراِب َعَرِب َواْلَعْ ال ِبَعْيِنَها، َوالذي اَل يَُفِرِّ اِبِيِّ
 .ُربََّما َتَحاَمَل على الَعَرِب 
 وبناء على ذلك:
ِة ِمَن الَعَرِب، َواَل  َساِكُن الَباِديَ  أَْعَراِبٍيِّ ُهوَ  َمةِ َفالَمْقُصوُد ِبَكلِ 

ْم  نَّهُ ٌب ِْلَ َما ُهْم َعرَ نَّ َيُجوُز أَْن يَُقاَل َعِن الُمَهاِجِريَن َواْلَْنَصاِر أَْعَراٌب، إِ 
 . ُقَرى الَعَرِبيََّة َوَسَكنُوا الُمُدنَ اْسَتْوَطنُوا ال

في  َن اَل يُِقيُموَن ِمَن الَعَرِب الذي  ةِ الَباِديَ  َفاْلَْعَراُب ُهْم َساِكنُو
 تعالى أعلم.واّلٰل  َها إال ِلَحاَجٍة. هذا،نَ اْلَْمَصاِر، َواَل َيْدُخُلو

 ئكةالملهل يمكن رؤية  ـ26

 حلقيقية؟الئكة على صورتهم ارؤية امل ميكن: هل 26سؤال

  اا ْجَسامى أَ تعالاّلٰلُ   َمْخُلوَقاٌت َخَلَقُهمُ الَمَلِئَكُة الِكَرامُ الجواب: 
َقْد َحَجَبُهْم َعْن أَْبَصاِر الَبَشِر، َفَل َيَرْوَنُهْم في الَحَياِة  يَّةا َلِطيَفةا، وَ نُوَرانِ 

ْنَيا، َوطَ  َعْن َطِريِق الَخَبِر  اَن ِبُوُجوِدِهْم اِليمَ  ِنينَ ِمَن الُمْؤمِ  َلَب الدُّ
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اِدِق ِمَن ال نَِّة االصَّ َرِة، َقاَل لمُ ُقْرآِن الَكِريِم، َوِمَن السُّ ڳ﴿ تعالى: َطهَّ
 .[285 :ةر قبلا] ﴾ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

  التي َخَلَقُهمُ  مِتهِ  َيْسَتِطيُعوَن ُرْؤَيَة الَمَلِئَكِة على َحِقيقَ اَل ُر َوالَبشَ 
ِعَي ، َواَل يُ تعالى َعَلْيَها اّلٰلُ  على   اا أَنَُّه َرأَى َمَلك ْمِكُن ِْلََحٍد أَْن َيدَّ

وَرِة  ُق َقْولُهُ َنِبيَّاا، َفِإنَُّه  أَْن َيُكوَن الَحِقيِقيَِّة، ِإالَّ الصُّ َل تعالى:  ا ؛ قَ يَُصدَّ
ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ﴿ 

َمَلِئَكِة في  . َفُرْؤَيُة ال[21 :نا قر فلا] ﴾ ٿٿٿٿٺٺ
ْنَيا اَل َتكُ ال   َيُكوَن َنِبيَّاا.نْ أَ  وُن ِلَبَشٍر، ِإالَّ دُّ

ا ِإَذا َتمَ  وَن  َشٍر َفِإنَّ الَبَشَر َيْسَتِطيعُ  ِبُصوَرِة بَ ثََّلِت الَمَلِئَكةُ أَمَّ
َرِة، قَ  ُرْؤَيَتُهْم، َوَهَذا َما َثَبَت في الُقْرآِن الَعِظيِم، وفي نَِّة الُمَطهَّ اَل  السُّ

ڑڑژژ ڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿تعالى: 

 ﴾ ڱڱڳڳڳڳگگگ گکککک
 .[19ـ17 :ميرم]

ِحيِح الذي رواه اوفي الَحِديِث ال    ْن ُعَمَر ْبنِ لمام مسلم عَ صَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  َعْنُه َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ  اّلٰلُ  اْلَخطَّاِب َرِضَي 

َنا َرُجٌل، َشِديُد َبَياِض  َسلََّم َذاَت َيْوٍم، ِإْذ َطَلَع َعَليْ وَ ِلِه َوَصْحِبِه َوعلى آ
َياِب  َعِر، اَل ، َشِديُد َسَواِد ال الثِِّ َفِر،   ُيَرى َعَلْيهِ   شَّ   َيْعِرُفُه ِمنَّا أََحٌد. َواَل   أََثُر السَّ

ُر،  لََّم: »َيا ُعمَ ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس َعَليْ اّلٰلُ  ثُمَّ َقاَل َصلَّى 
اِئُل؟«.   أََتْدِري َمِن السَّ
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 َوَرُسولُُه أَْعَلُم. اّلٰلُ   ُقْلُت:
 يَنُكْم«. َعلُِِّمُكْم دِ أََتاُكْم يُ   َفِإنَُّه ِجْبِريُل،َقاَل: »

 :ك ى ذلوبناء عل
وَرِة الَحِقيِقيَِّة في ا ْنَيا للَفُرْؤَيُة الَمَلِئَكِة على الصُّ َبَشِر ِبَشْكٍل  ـ لدُّ

َلُم؛ أَمَّ  ِإالَّ لألَْنِبَياِء َوالُمْرَسِليَن عَ نُ َعاٍمِّ اَل َتُكو َلُة َوالسَّ  ا  َلْيِهُم الصَّ
واّلٰل   َبَشَر َيَرْوَنُهْم. هذا، ـ  الَبَشِر، َفِإنَّ ـ ال ُة على َهْيَئةِ  الَمَلِئكَ ِإَذا َتَمثََّلِت 

 تعالى أعلم.
 أهل الكتاب ـ27

 : من هم أهل الكتاب؟27سؤال

َظِر َعْن  ُم الَيُهوُد َوالنََّصاَرى، ِبَغِضِّ النَّ هُ ْهُل الِكَتاِب أَ الجواب: 
َلُم، َنا ِعيَسى َعَليْ َقْوِلِهْم في َحِقِّ َسِيِّدِ  ڳ﴿ َل تعالى: َوُعَزْيٍر، َقاِه السَّ

. َوَقاَل  [17 :ةدئا ملا ] ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳ
ڻڻڻڻںںڱڱڱ﴿تعالى: 

ۓےےھھھھہہہہۀۀ

 .[30 :ةبوتلا] ﴾ڭڭڭڭۓ
ڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿ َقاَل تعالى: وَ 

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ

 .[64 :نارمع لآ] ﴾ ڈڈڎڎڌڌڍڍ
ِلَك، َجلَّ َعْن َقْوِلِهْم ِبالتَّْثِليِث، َونََهاُهْم َعْن ذَ وَ ا َربَُّنا َعزَّ أَْخَبَرنَ وَ 

پپٻٻٻٻٱ﴿ِه تعالى: َوَخاَطَبُهْم ِبَقْولِ 
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ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

 .[171 :ءا سنلا] ﴾چچڃڃڃڃ
 وبناء على ذلك:

نَّ  ُهوُد َوالنََّصاَرى َمَع ُوُجوِد ِشْرِكِهْم، ِْلَ ُهُم اليَ  أَْهُل الِكَتاِب فَ 
  ٍد َصلَّى َكِريِم على َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ لِشْرَكُهْم َكاَن ِفيِهْم َوْقَت نُُزوِل الُقْرآِن ا

آِن َوَمَع َذِلَك ُخوِطُبوا في الُقرْ  َم،َوَصْحِبِه َوَسلَّ  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اّلٰلُ 
 .تعالى أعلمواّلٰل   َل اْلِكَتاِب. هذا،: َيا أَهْ الَعِظيِم بـِ 
 تعالىّلٰل  ملئكة الكراملرؤية ا ـ28

 تعاىل، أم أنهم حمجوبون عن هللا : هل املالئكة الكرام يرون28سؤال

ن يالذ قال يف حق املالئكةتعاىل  اهلل ىل، ألنرؤيته تبارك وتعا

 ؟[7 :رفاغ] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ حيملون العرش: 

ۇۇڭ﴿ ِة الَعْرِش: لَ عالى في َحِقِّ َحمَ ُه تَقْولُ الجواب: 

ا  مَ ، كَ تعالى اّلٰلِ بِ َن  تعالى اِليَماّللِٰ اَل َيْسَتْلِزُم َنْفَي ُرْؤَيِتِهْم  ﴾ ۆۆ
  وتعالى.الى اَل تَُناِفي اِليَماَن ِبِه َتَباَركَ  تعّلٰلِ َتُهْم أَنَّ ُرْؤيَ 

َلمُ لَ عَ َسِيُِّدَنا ِإْبَراِهيُم  يُْحِيي  تعالى اّلٰلَ  ِبأَنَّ  اا اَن ُمْؤِمنكَ  ْيِه السَّ
، َقاَل  اا ْزَداَد ِإيَمانِليَ  ُه اِلْحَياءَ ِريَ الَمْوَتى، َوَلِكنَُّه َسأََل َربَّنَا َعزَّ َوَجلَّ أَْن يُ 

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿: تعالى

 . [260 :ةرقبلا ] ﴾ ٿٺٺٺ
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 وبناء على ذلك:
ْؤَيَة، وَ  اَل  ِباّللِٰ  َفاِليَمانُ  ْؤَيُة اَل تَ َيْنِفي الرُّ ي اِليَماَن، َفَحَمَلُة  ْنفِ الرُّ

َلُم َيُجوُز    َفَحَصَل  تعالى، اّللَٰ  َقْد َرأَُوا واأَْن َيُكونُ الَعْرِش َعَلْيِهُم السَّ
 َيِقيِن.اِن َوال َلُهْم ِبَذِلَك أَْعَلى َمَراِتِب اِليمَ 

  ْومِ تعالى َقْبَل يَ  ّلٰلِ  َيِة الَمَلِئَكةِ َلَماُء في ُرؤْ َوَقِد اْخَتَلَف العُ 
تعالى َمَع الُمْؤِمِنيَن،  ّلٰلَ ا الِقَياَمِة؛ َوَلِكْن َيْوَم الِقَياَمِة في الَجنَِّة َيَرْونَ 

 .[23ـ22 :ةما يقلا ] ﴾ٺٺڀ ڀڀڀپ﴿ ِه تعالى: َقْولِ لِ َذِلَك وَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 رالعفو والغفو ـ29

العفو والغفور، ما هو الفارق  ىحلسنتعاىل ا اهلل اءمس: من أ29سؤال

 بينهما؟

ِهَي ِمْن  وَ اُر الَغاِفُر، تعالى الَغُفوُر الَغفَّ اّلٰلِ  ِمْن أَْسَماءِ الجواب: 
اتِ  الُمَباَلَغةِ أَْسَماءِ  اِد، الُمَتَجاِوُز َعْن َخَطاَياُهْم  ُر ِلُذنُوِب الِعبَ ؛ َوَمْعَناَها: السَّ

لَُها َحَسَناٍت. ا فَ َواَل َيْسُتُرهَ   ، مْ ُذنُوِبهِ وَ   َقْط، َبْل َيَتَجاَوُز َعْنَها َوَيْغِفُرَها، َوُيَبِدِّ
،حْ َصْفَواَن ْبِن مُ َعْن روى الشيخان  ا أََنا  َقاَل: َبْيَنمَ  ِرٍز الَماِزِنيِِّ

، َفَقاَل: ٌل َعَرَض َرجُ َعْنُهَما آِخٌذ ِبَيِدِه، ِإْذ ّلٰلُ ا ِن ُعَمَر َرِضَي أَْمِشي َمَع ابْ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ْعَت َرُسوَل مِ  َس َكْيَف 

 ي النَّْجَوى؟ َيُقوُل فِ 
ى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  َل اَل: َسِمْعُت َرُسو َفقَ 
َكَنَفُه َوَيْسُتُرُه، َفَيُقوُل:   ْيهِ ، َفَيَضُع َعلَ نَ مِ ِني الُمؤْ يُدْ اّلٰلَ  ِإنَّ »َيُقوُل: َوَسلََّم 
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، َحتَّى ِإَذا  وُل: نََعْم أَْي أََتْعِرُف َذْنَب َكَذا، أََتْعِرُف َذْنَب َكَذا؟ َفَيقُ    َربِِّ
َرُه ِبذُ  ْنَيا، ، َقاَل: َسَتْرتَُها َعَلْيَك ِفي الدُّ ِسِه أَنَُّه َهَلَك نُوِبِه، َوَرأَى ِفي َنفْ َقرَّ

 «. الَيْوَم، َفُيْعَطى ِكَتاَب َحَسَناِتهِ  َلَك َنا أَْغِفُرَها أَ وَ 
ڳڳڳڳگ﴿ : َوالذي يَُؤِكُِّد َهَذا الَمْعَنى َقْولُُه تعالى

ڄڄڄڄ﴿ لُُه تعالى: . َوَقوْ [82 :هط] ﴾ ڱڱڱڱ

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

 . [70 :نا قرفلا] ﴾ڍ
،الى الوتع َوِمْن أَْسَماِئِه َتَباَركَ  َواْسُم الَعُفِوِّ َمْأُخوٌذ ِمْن َعَفا   َعُفوُّ

ْيِء َوَذَهابُُه َوَمْحُوُه،  ، َيعْ ت َفاّلٰلُ َيْعُفو، َوُهَو َزَواُل الشَّ   : ِنيعالى َعُفوٌّ
ْنِب وَ َيَتَجاَوُز عَ  ِريِف  َيْتُرُك الِعَقاَب َعَلْيِه، َوَجاَء ِفي الِن الذَّ َحِديِث الشَّ

يِق َبْكرٍ ي ْن أَبِ م عَ كالذي رواه الحا دِِّ  النَِّبِيِّ  ، َعنِ َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي   الصِِّ
اْلَعْفَو  ّللَٰ ا »َسُلواَقاَل:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  َصلَّى
  ِقينِ اْليَ  نَُّه َما أُوِتي اْلَعْبُد َبْعدَ اْلَيِقيَن ِفي اْْلُوَلى َواآْلِخَرِة، َفإِ ْلَعاِفَيَة، وَ َوا

 . ِمَن اْلَعاِفَيِة« اا َخْير
نُوِب؛ َوالَعاِفَيُة: ِهَي أَْن َتْسَلَم ِمَن اْلَْسَقامِ َفالَعْفُو: ُهَو مَ    ْحُو الذُّ

ُة؛ َوالمُ اَي َوالَبَلَيا، َوهِ  حَّ تعالى ِمَن  اّلٰلُ   أَْن يَُعاِفَيَك َعاَفاُة: ِهَي لِصِّ
َويُْغِنيِهْم َعْنَك، َوَيْصِرَف   َعْنُهمْ  ِنيَك يُغْ  :ِس، َويَُعاِفَيُهْم ِمْنَك، أَْي النَّا
 َك َعْنُهْم، َوأََذاُهْم َعْنَك.أََذا

 وبناء على ذلك:
اُر ُهَو ال نْ ذَفالَغفَّ ُل السَّ َيْغِفُرُه، َويُ وَ َب ي َيْسُتُر الذَّ ِيَِّئاِت َحَسَناٍت؛  َبِدِّ
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، َفُهوَ  ا الَعُفوُّ ْنِب، وَ  أَمَّ َلْيِه، َواَل  ِعَقاَب عَ ُك الْترُ يَ الذي يَْعُفو َعِن الذَّ
 َقْد َيْعُفو، َوَلِكْن اَل يُِثيُب. َيْقَتِضي الثََّواَب، فَ 

 ا،َرَة. آمين. هذَفاَة َوالَمْغفِ اُمعَ الَعاِفَيَة َوالوَ تعالى الَعْفَو اّلٰلَ  أَْسأَلُ 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 ؟هل تكون المرأة رسوالا  ـ30

 إليها؟اء وأوحى لنس من ااًلتعاىل رسو اهلل : هل أرسل30سؤال

ڱڳڳڳڳگگ﴿ تعالى: اّلٰلُ  َيُقولُ الجواب: 

ۈئۆئۆئۇئ﴿ َيُقوُل تعالى: وَ . [109 :ف سو ي] ﴾ںڱڱڱ
 .[124 :ما عنْلا] ﴾ۈئ
َعُل  َحْيُث َيجْ  الِنَِّساِء، ِْلَنَُّه أَْعَلُم نَ مِ   َرُسوالا تعالى َلْم يُْرِسْل  َفاّلٰلُ 

َجاِل، ي ، َوَقْد َحَصَرَها فهُ ِرَساَلتَ  ڳڳڳگگ﴿ َفَقاَل: الِرِّ

َجاِل، َفالَمْرأَُة َعاِطِفيٌَّة َضِعيَفٌة  ﴾ڳ . َوِْلَنَّ الِنَِّساَء أَْضَعُف ِمَن الِرِّ
ةِ َقاِصَرُة الَعْقلِ  َسالَ  ، َوأَْمُر النُُّبوَّ َة، ، َفُهَو َيَتَطلَُّب اِة أَْكَبُر ِمْن َذِلَك َوالِرِّ دَّ لِشِّ

َة، َوَرَجاَحةَ  ا اَل الِرِّ ْخِتَلَط بِ َواال  َعْقِل، الَوالُقوَّ َجاِل، َوَغْيَر َذِلَك ِممَّ
 َها.َيَتَناَسُب َمَع ِطَباِع الَمْرأَِة التي ُفِطَرْت َعَليْ 

 ك:لوبناء على ذ
ِلَك في  لِنَِّساِء، َبْل َحَصَر ذَ ِمَن ا ِسْل َرُسوالا لَّ َلْم يُرْ َفَربَُّنا َعزَّ َوجَ 
َجاِل، ِْلَنَّ الِرِّ  ، َوِفيَها ُجُهوٌد َعِظيَمٌة ِلَنْشِر  غِ ِلي على التَّبْ اِئَمةٌ َة قَ َسالَ الِرِّ

ْعَوِة َوُمَقاَوَمِة الَفَساِد، َوالتََّغلُِّب  َجاَل  َواْسِتْعَداَداُت الِرِّ  ،  على الَعَقَباِت الدَّ
ِة، َواْلَْصُل في ااَسُب َمَع َهِذِه المَ َتَتنَ  ُجِل أَْن َيُكوَن َخِليَفةا فَهمَّ ي  لرَّ
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 ِلُتَساِعَدُه على َتْحِقيِق َهِذِه الِخَلَفِة. َقْت ْرأَُة ُخلِ َوالمَ  ْرِض،اْلَ 
،  َفُهَو َنِبيٌّ اَطَبْتُه الَمَلِئَكُة ُل ِلُكِلِّ َمْن خَ َوِمْن ُهَنا يُْعَلُم ِبأَنَُّه اَل يَُقا

ِن  ، عَ هُ َعنْ  اّلٰلُ  َرِضَي  ْن أَِبي ُهَرْيَرةَ عَ ِحيِح اِلَماِم مسلم َفَقْد َوَرَد في َص 
َلُه   اا َزاَر أَخ أَنَّ َرُجلا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، ّلٰلُ ا ىَصلَّ نَِّبيِِّ ال

ا  اا َمَلك ِه(قِ يرِ طَ )ى َمْدَرَجِتِه َلُه َعلَ  اّلٰلُ  )أَْقَعَد(أَْرَصَد  ْرَيٍة أُْخَرى، فَ ِفي قَ  َفَلمَّ
 يُد؟ ى َعَلْيِه، َقاَل: أَْيَن تُرِ أَتَ 

 .ي َهِذِه اْلَقْرَيةِ ي فِ لِ  اا أَخ : أُِريدُ اَل قَ 
 (.اهَ حِ َل ْص إِ بِ  ومُ قُ تَ  :ْي أَ ) َقاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّها؟

 . َجلَّ َعزَّ وَ اّلٰلِ    ِفيَبْبُتهُ اَل: اَل، َغْيَر أَنِِّي أَحْ قَ 
 . ْبَتُه ِفيهِ بَ أَحْ  َكَما  أََحبََّك دْ قَ اّلٰلَ   ِإَلْيَك، ِبأَنَّ اّلٰلِ   لُ َقاَل: َفِإنِِّي َرُسو

ِع  لألَْقرَ  اا تعالى َمَلكاّلٰلُ  َوالَحِديُث الَمْشُهوُر ِعْنَدَما أَْرَسَل 
واّلٰل   ، اَل. هذا،اا عَن اْلَْنِبَياِء؟ َقطْ ِء مَ اْلَْعَمى، َفَهْل َكاَن َهُؤاَل َواْلَْبَرِص وَ 

 أعلم.تعالى 
 والدروسآداب المستمع للمواعظ  ـ31

 أني أحب االستماع للدروس واملواعظ، َليََِّع اهلل : من فضل31لسؤا

 فهل باإلمكان إرشادي إىل آداب املستمع للموعظة والدرس؟

ْرِس  االْسِتَماِع للَمْوِعَظِة َوالِب ِمْن آَداالجواب:   :دَّ
ِس، الُقْرُب مِ أوالً:  َكَما َجاَء في الَحِديِث  َن الَواِعِظ أَِو الُمَدِرِّ

ِريِف ـ ال َعْنُه  اّلٰلُ  َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َرِضَي  مسلملمام لذي رواه اا شَّ
ِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ  ّلٰلُ ا َصلَّى اّلٰلِ  َقاَل: »َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ 
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َيا ٍم، ِإْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجلٌ َوَسلََّم َذاَت َيوْ  َواِد َس  ِب، َشِديدُ َشِديُد َبَياِض الثِِّ
َفِر، َواَل َيْعِرُفُه ِمنَّا أََحٌد، َحتَّى َجَلَس ِإَلى   ، اَل َعرِ الشَّ  يَُرى َعَلْيِه أََثُر السَّ
ُرْكَبَتْيِه ِإَلى   َسلََّم، َفأَْسَندَ ِبِه وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ  اّلٰلُ  ِبيِِّ َصلَّىالنَّ 

ْيِه َعلَ ُرْكَبَتْيهِ   . «ى َفِخَذْيهِ ، َوَوَضَع َكفَّ
ِس، َوَعَدُم الَكَلِم َمَع أََحٍد،   َصاُت اِلنْ  ثانياً: للَواِعِظ أَِو الُمَدِرِّ

َء  اِلْنَصاِت أَْثَناَمَر بِ لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَ عَعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ِْلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 
ْرِس،  أَنَّ  َعْنُه،  اّلٰلُ  َرِضَي روى الشيخان َعْن َجِريٍر الَمْوِعَظِة أَِو الدَّ

ِة اّلٰلُ  ِبيَّ َصلَّىالنَّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل َلُه ِفي َحجَّ
ار ِجُعواِت النَّاَس«. َفَقاَل: »اَل َترْ َداِع: »اْسَتْنِص الوَ  َيْضِرُب   ،اا َبْعِدي ُكفَّ

 ٍض«. َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبعْ 
ْنَصاَت للُعَلَماِء اَلِزٌم  لِ  ا: ِإنَّ لُعَلَماءُ  اَطَلِق َقاَل َوِمْن َهَذا الُمنْ 

ُل  يَ ؛ َوَيُقوُل ُسفْ للُمَتَعِلِِّميَن، ِْلَنَّ الُعَلَماَء َوَرَثُة اْلَْنِبَياءِ  : أَوَّ اُن الثَّْوِريُّ
 َمُل، ثمَّ النَّْشُر. ْنَصاُت، ثمَّ الِحْفُظ، ثمَّ العَ ْسِتَماُع، ثمَّ الِ ِم االالِعلْ 

ِس، ِْلَنَّ الَعْيَن َمْغَرَفُة الَكَلِم. أَوِ   اِعظِ َباُل الوَ قْ اْستِ الثاً: ث  الُمَدِرِّ
َعاُء للَواِعِظ أَِو الرابعاً:  ِس أَْن يُ الدُّ َدهُ َس ُمَدرِِّ تعالى ِفيَما  اّلٰلُ  ِدِّ

ةا لَ للَعَمِل ِبَما َيُقوُل، َوأَْن يَ َوأَْن يَُوِفَِّقُه  وُل،َيقُ  ِه  يْ ُه اَل َعلَ ُكوَن َقْولُُه ُحجَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ةِ امَ الِقيَ َيْوَم 

 راء؟يلسيدة عائشة بالحمهل وصفت اـ 32

 وصفت باحلمرياء؟َعْنها  اهلُل ِضَيشة َر: هل صحيح بأن السيدة عائ32سؤال

  اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  لِ ِدَنا َرُسوْعِض أََحاِديِث َسِيِّ َوَرَد في بَ الجواب: 
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ِيَِّدِة َعاِئَشَة َرِضَي َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  َعْنَها   اّلٰلُ  َم َوْصُف السَّ
 َراِء؛ ِمْنَها:يْ ِبالُحمَ 

َلْيِه َوعلى آِلِه  عَ اّلٰلُ  َزْوِج النَِّبيِِّ َصلَّى  َعْن َعاِئَشَة اِئيُّ َما َرَواُه النََّس 
َل ِلي: »َيا  اْلَحَبَشُة اْلـَمْسِجَد َيْلَعُبوَن َفَقا َخَل  َقاَلْت: دَ لَّمَ ْحِبِه َوَس َوَص 

يَن أَْن َتنْ   «.؟ ظُِري ِإَلْيِهمْ ُحَمْيَراُء، أَتُِحبِِّ
ُت َذَقِني َعَلى َعاِتَقُه  َوِجْئُتُه َفَوَضعْ اِب َفُقْلُت: َنَعْم؛ َفَقاَم ِباْلبَ 

ِه.ْدُت َوْجِهي ِإَلى خَ َفأَْسنَ   دِِّ
 .اا َيْوَمِئٍذ: أََبا اْلَقاِسِم َطيِِّب  ِهمْ َوِمْن َقْولِ ْت: َقالَ 
 ِه َوَسلََّم: »َحْسُبِك«. بِ على آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    اَل َرُسولُ َفقَ 

 اَل َتْعَجْل.، ّللِٰ َرُسوَل ا َيا َفُقْلُت:
 : »َحْسُبِك«.َفَقاَم ِلي ثُمَّ َقاَل 

 . اّللِٰ َيا َرُسوَل َجْل ُت: اَل َتعْ َفُقلْ 
َساَء  ْيِهْم، َوَلِكنِِّي أَْحَبْبُت أَْن َيْبُلَغ ال َقاَلْت: َوَما ِلي ُحبُّ النََّظِر ِإلَ  نِِّ

 ِحيُح الْسَناِد. ٌث َص ِلي َوَمَكاِني ِمْنُه. َوُهَو َحِدي  َمَقاُمهُ 
َعْنَها   اّلٰلُ  َمَة َرِضَي ْدَرِك َعْن أُمِِّ َسلَ َوَما َرَواُه الَحاِكُم في الُمْستَ 

ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُخُروَج  َعَليْ اّلٰلُ  ْت: َذَكَر النَِّبيُّ َصلَّى َقالَ 
َهاِت ابَ   ـُمْؤِمِنيَن، َفَضِحَكْت َعاِئَشُة.لْ ْعِض أُمَّ

 ِت«.ا ُحَمْيَراُء، أَْن اَل َتُكوِني أَنْ اَل: »اْنظُِري يَ َفقَ 
«. َفاْرُفْق ِبَها اا يَت ِمْن أَْمِرَها َشْيئُولِِّ  َقاَل: »ِإنْ يٍِّ فَ ِإَلى َعلِ  ثُمَّ اْلَتَفَت 

 .اِرِيِّ َوُمْسِلمٍ َوَقاَل: َحِديٌث َصِحيٌح على َشْرِط الُبخَ 
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 وبناء على ذلك:
اِء في َبْعِض  َعْنَها ِبالُحَمْيرَ اّلٰلُ   َرِضَي ِيَِّدِة َعاِئَشةَ السَّ َفَقْد َوَرَد َوْصُف 

ِعيَفِة، َوالُحَمْيَراُء َتْصِغيُر الَحمْ ل َك ا، َوَكَذلِ ِحيَحةِ اِديِث الصَّ اْلَحَ  َراِء،  ضَّ
لََّم  َوَس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َويُِريُد ِبَذِلَك َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

اْسِم   َراَهةِ َذِلَك ِلكَ َيِض اْلَْحَمَر، وَ ، ِْلَنَّ الَعَرَب تُْطِلُق على اْلَبْ الَبْيَضاءَ 
 تعالى أعلم. واّللٰ  ، ِلَكْوِنِه يُْشِبُه الَبَرَص. هذا،َياِض البَ 

 لم يجد أحداا يبلغ سلمه ـ33

 اهلُل َصلَّى اهلل ًا يبلغ سالمه لرسولدا مل جيد إنسان أح: إذ33سؤال

 ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، فماذا يفعل؟َلْيِه َوعلى آَع

َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل  ِلهِ َوعلى آَعَلْيِه  اّلٰلُ  لَّىَيُقوُل َص جواب: ال
، َفِإنَّ َصَلَتُكمْ ، َوَصلُّوا عَ اا د ، َواَل َتْجَعُلوا َقْبِري ِعي اا ْم ُقُبور َتْجَعُلوا بُُيوَتكُ   َليَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ  اه أبو داود َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي  ُكْنُتْم« رو ُث َتْبُلُغِني َحيْ 

ِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ  وُل َصلَّى َيقُ  ْعَلىٍة ِْلَِبي يَ وفي ِرَوايَ 
، َفِإنَّ َتْسِليَمُكْم  اا َتُكْم ُقُبورو، َواَل بُيُ اا يد َوَسلََّم: »اَل َتتَِّخُذوا َقْبِري عِ 

 َما ُكْنُتْم«. ُغِني أَْينَ لُ َيبْ 
اِر ْبنِ    ُسولُ َل رَ َقاَعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ  َي َياِسٍر َرِض  وروى البزار َعْن َعمَّ

  اا َلككََّل ِبَقْبِري مَ وَ اّلٰلَ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ 
َليَّ أََحٌد ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ِإالَّ  يَُصلِِّي عَ  أَْعَطاُه أَْسَماَع اْلَخَلِئِق، َفَل 

 ُفَلُن ْبُن ُفَلٍن، َقْد َصلَّى َعَلْيَك«.  اَهذَ ، َواْسِم أَِبيهِ  ِباْسِمِه،  أَْبَلَغِني
َلِة وَ َفَعلَ  َلِم على َس ْيَك أَْن تُْكِثَر ِمَن الصَّ   َصلَّىاّلٰلِ  ِدَنا َرُسولِ ِيِّ السَّ
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َك   َوَسَلمَ  َصَلَتَك  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َحْيثَُما ُكْنَت، َفِإنَّ  َوعلى آِلهِ هِ َعَليْ اّلٰلُ 
 َعْن َطِريِق الَمَلِئَكِة  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  ىَصلَّ  هِ َيِصُل ِإَليْ 
يِف الذي  رِ شَّ ـ َك أََماَمُه، َكَما َجاَء في الَحِديِث ال، َويُْذَكُر اْسمُ الِكَرامِ 

  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َل أَنَّ َرُسوَعْنُه،  اّلٰلُ  اه أبو داود َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي رو
ُم َعَليَّ إِ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل:

  اّلٰلُ  الَّ َردَّ »َما ِمْن أََحٍد يَُسلِِّ
 َم«.َل َعَليَّ ُروِحي َحتَّى أَُردَّ َعَلْيِه السَّ 

 على ذلك: وبناء
ِه  لِ لى آعَعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  َصلَّى  اّلٰلِ  ولِ َفَصِلِّ َوَسِلِّْم على َسِيِِّدنَا َرسُ 
ْدَت  َسَلَمَك َيِصُل ِإَلْيِه، َوِإَذا َوجَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َحْيثَُما ُكْنَت، َفِإنَّ 

َرِة َفَحِمِّ  اا اِفرَس مُ  اا أََحد َل لْ إلى الَمِديَنِة الُمَنوَّ اّلٰلِ   َم ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ ُه السَّ
ِلَصاِحَبْيِه، َوَلِكْن ُكْن على  وَ َم َوَصْحِبِه َوَسلَّ  َوعلى آِلهِ َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّى

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّى  اّلٰلِ  ا َرُسولِ َتَك َوَسَلَمَك َيِصُل ِلَسِيِِّدنَ َيِقيٍن ِبأَنَّ َصَل 
ْحَزْن.  َعْن َطِريِق الَمَلِك َحْيثَُما ُكْنَت، َفَل تَ َوَسلََّم ِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ 

 تعالى أعلم. واّللٰ  ذا،ه
 ّللٰ يا ا :ء بـالدعا  ـ34

اىل مناداة بقولنا: يا تع هلل : هل صحيح بأنه ال جيوز الدعاء34سؤال

دًا عنا حتى نناديه، وليس غافاًل يتعاىل ليس بع اهلل ، ألنهللا

 حتى ننبهه؟

تعالى على   اّلٰلِ  َلُم ِإْنَساٍن َجاِهٍل؛ أََلْم َيْقَرْأ َقْوَل ا كَ َهذَ  الجواب:
َوَسلََّم:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  لِ وَرسُ َساِن َسِيِِّدَنا لِ 
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. [30 : نا قرفلا] ﴾ ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿ 
 [88 :ف رخز لا ] ؟﴾ جئییییىئىئ﴿ تعالى: ّلٰلِ ا  َوَقْوَل 

ِريَف الذي رواه الحاكم  َرأْ ْم َيقْ أَلَ  ْن أََنِس ْبِن  عَ َهَذا الَحِديَث الشَّ
ْيِه َوعلى آِلِه  َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل رَ  اّلٰلُ  َماِلٍك َرِضَي 

  أَنْ   ِبِه،لََّم ِلَفاِطَمَة: »َما َيْمَنُعِك أَْن َتْسَمِعي َما أُوِصيِك ِه َوَس َوَصْحبِ 
،  َيا َقيُّوُم، ِبَرْحَمِتَك أَْسَتِغيُث  َذا أَْصَبْحِت، َوِإَذا أَْمَسْيِت: َيا َحيُّ إِ ِلي َتُقو

 َهَذا أََلْيَس ْفِسي َطَرَفَة َعْيٍن«؟ ُكلَُّه، َواَل َتِكْلِني ِإَلى نَ  ي أَْصِلْح ِلي َشْأنِ 
 ِنَداٌء: »َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم«؟ 

المام أحمد َعْن أََنِس ْبِن   ه روا َث الذيِدي َذا الحَ أََلْم َيْقَرْأ هَ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه   اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  لِ َعْنُه َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوّلٰلُ ا َماِلٍك َرِضَي 

ا َرَكَع  اْلَحلْ  ِفي اا  َوَسلََّم َجاِلسَوَصْحِبهِ  َقِة، َوَرُجٌل َقاِئٌم يَُصلِِّي، َفَلمَّ
نَّ َلَك اْلَحْمَد،  أَ ِإنِِّي أَْسأَلَُك بِ  الٰلُهمَّ ِفي ُدَعاِئِه:  اَل مَّ قَ َد، ثُ َتَشهَّ َوَسَجَد فَ 
َماَواِت َواْْلَرْ  أَْنَت اْلـَمنَّاُن،  اَل ِإَلَه ِإالَّ  ِض، َيا َذا اْلَجَلِل  َيا َبِديَع السَّ

 ْكَراِم، َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم، ِإنِِّي أَْسأَلَُك.َواْلِ 

َتْدُروَن  »أَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  ّلٰلُ ا لَّى َص لنَِّبيُّ َفَقاَل ا
 ؟«. ّللَٰ ِبَما َدَعا ا
 َوَرُسولُُه أَْعَلُم.  اّلٰلُ  : َفَقالُوا:َقاَل 

ِباْسِمِه اْْلَْعَظِم، الَِّذي ِإَذا  اّلٰلَ  َدَعا َلَقْد ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َقاَل: »َوالَّ 
 َل ِبِه أَْعَطى«؟ ُسئِ   ِإَذاَب، وَ  أََجاُدِعَي ِبهِ 

َلَة ْبِن  َث الذي رواه المام النسائي َعْن َحْنظَ ي أََلْم َيْقَرْأ َهَذا الَحدِ 
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، أَ  اّلٰلُ   َصلَّى اّللِٰ  ولُ َثُه َقاَل: َدَخَل َرسُ نَّ ِمْحَجَن ْبَن اْْلَْدَرِع، َحدَّ َعِليٍِّ
ُهَو ِبَرُجٍل َقْد َقَضى   ا ِإذَ َد، فَ ْسجِ  اْلـمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

ُد َوُهَو َيُقوُل: تَ َصَلَتُه، َوُهَو يَ  اْْلََحُد   ّلٰلُ ا نِِّي أَْسأَلَُك َياإِ  الٰلُهمَّ َشهَّ
َمُد، الَِّذي  أََحٌد، أَْن َتْغِفَر ِلي   اا َلْم َيُكْن َلُه ُكُفوْد، وَ َلْم َيِلْد َوَلْم يُولَ  الصَّ

ِحيُم.َغفُ َت الْ  أَنْ ِإنََّك  ُذنُوِبي،  وُر الرَّ
  ،: »َقْد ُغِفَر َلهُ َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ عَ  اّلٰلُ  َقاَل: َفَقاَل َصلَّى 
 «؟ َقْد ُغِفَر َلُه، َقْد ُغِفَر َلهُ 

  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  يَث الذي َعلََّمُه َسِيُِّدَنا َرُسولُ ا الَحدِ أََلْم َيْقَرْأ َهذَ 
  َعْنُه: »أَْسأَلَُك َياّلٰلُ ا َصْحِبِه َوَسلََّم ِلَسِيِدَنا َعِلٍيِّ َرِضَي وَ ِه لى آلِ ِه َوعَعَليْ 
  َك  َقْلِبي ِحْفَظ ِكَتابِ ِلَك، َونُوِر َوْجِهَك أَْن تُْلِزمَ َيا َرْحَمُن ِبَجَل  اّلٰلُ 
َر   تُ ، أَنْ ْجِهَك نُوِر وَ َيا َرْحَمُن ِبَجَلِلَك وَ اّلٰلُ  ......... أَْسأَلَُك َيا... َنوِِّ

َج ِبِه َعنْ ِبهِ َصِري، َوأَْن تُْطِلَق ـ ِبِكَتاِبَك بَ  َقْلِبي، َوأَْن    ِلَساِني، َوأَْن تَُفرِِّ
 حاكم.ِبِه َبَدِني«؟ رواه ال  َرَح ِبِه َصْدِري، َوأَْن َتْشَغَل شْ ـ تَ 

،  َعْيٍب ْبِن شُ  َلْم َيْقَرْأ َهَذا الَحِديَث الذي رواه الحاكم َعْن َعْمِروأَ 
ِه، َقاَل: َنَزَل ِجْبِريُل عَ  أَ َعنْ  َلُم ِإَلى النَِّبيِِّ َصلَّ لَ ِبيِه، َعْن َجدِِّ اّلٰلُ   ىْيِه السَّ

ِفي ِمْثَلَها َقطُّ   ْنِزْل أَْحَسِن ُصوَرٍة َلْم َي على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي  َعَلْيِه وَ 
ُد.حَ مُ  َياَلْيَك  َلُم عَ ، َفَقاَل: السَّ اا ُمْسَتْبِشر اا َضاِحك  مَّ

َلُم َيا ِجبْ   «. ِريُل َقاَل: »َوَعَلْيَك السَّ
.بِ اّلٰلُ  نُوِز اْلَعْرِش أَْكَرَمَك ْيَك ِبَهِديَِّة كُ َبَعَثِني ِإَل اّلٰلَ  َقاَل: ِإنَّ   ِهنَّ

 اْلَهِديَُّة َيا ِجْبِريُل؟«. ِتْلَك َقاَل: »َوَما 
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، َوَسَتَر اْلَقِبيَح، َيا َمْن اَل  يَل َجمِ َهَر الْ ْن أَظْ َفَقاَل ِجْبِريُل: ُقْل: َيا مَ 
ْتَر، يَ ِبالْ يَُؤاِخُذ  ، َيا َحَسَن التََّجاُوِز،  وِ ا َعِظيَم اْلَعفْ َجِريَرِة، َواَل َيْهِتُك السِِّ
ِ َنْجَوى،  ا َباِس َع اْلـَمْغِفَرِة، يَ َيا َواِس  ْحَمِة، َيا َصاِحَب ُكلِّ َط اْلَيَدْيِن ِبالرَّ

ْفِح، َيا َعِظيَم اْلـمَ َشكْ  َهى ُكلِِّ ا ُمْنتَ َويَ  ، َوى، َيا َكِريَم الصَّ َيا ُمْبَتِدَئ  نِِّ
َعِم َقْبَل اْسَتحْ  َدَنا، َوَيا َمْواَل َقاِقَها، َيا َربَّ النِِّ ا، ْغَبُتنَ َنا، َوَيا َغاَيَة رَ َنا، َوَيا َسيِِّ

 أعلم. الىتع واّللٰ  ِر؟ هذا،أَْن اَل َتْشِوي َخْلِقي ِبالنَّااّلٰلُ  أَْسأَلَُك َيا
 أنا أحترم جميع اْلديان ـ35

 ؟املؤمن أن يقول: أنا أحرتم مجيع األدياننسان : هل جيوز لإل35سؤال

پٻٻٻٻٱ﴿ تعالى: ّلٰلُ ا َيُقولُ الجواب: 

ٹٿٿٿٿٺٺ ٺٺڀڀڀڀپپپ

 .[نورفا كلا ةروس] ﴾ ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ
 .[9 :ملقلا ] ﴾ۆۆۇۇ﴿ َوَيُقوُل تعالى: 

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ وُل تعالى: َوَيقُ 

مئحئجئییییىئىئىئېئ ېئېئ

 . [75ـ74 :ءارسلا ] ﴾ىئ
 وبناء على ذلك:

، ْنَساُن الُمْؤِمُن َيْحَتِرُم ُكلَّ َفالِ    ْشِريٍع َنَزَل ِمنَ ـ لَّ تَ َوكُ  ِديٍن َسَماِوٍيِّ
ا مَ تعالى، َوَلْم يَُغيَّْر َوَلْم اّلٰلِ  ْف، أَمَّ َوَثِنيَّاا   اا َف، أَو َكاَن ِدينَر َوُحِرِّ ِيِّ غُ ا يَُحرَّ

أَ ِمْنُه، ِلَقْوِلِه َفَيِجُب أَ  أَو َباِطلا  جبيئىئمئحئجئی﴿لى: عاتْن َيَتَبرَّ
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جثيتىتمتختحتجتيبىبمبخبحب

 ِمَن الُكْفِر ِبُكِلِّ  . َفَل بُدَّ [265 :ةرقبلا ] ﴾جخمحجحمجحجيثىثمث
فَ َسَماِوٍيِّ  ْشِريعٍ ـ َوَثِنٍيِّ أَو َباِطٍل، أَْو تَ  ِدينٍ  ُه النَّاُس، َفاالْحِتَراُم اَل   َحرَّ
اا.وُن ِإالَّ لِ َيكُ   م.لأع تعالىواّلٰل  هذا، َما َكاَن َحقَّ

 فقه اْلقليات ـ36

 : ما هو فقه األقليات؟36سؤال

ِعْنَد   اا وفَحِديٌث، َوَلْم َيُكْن َمْعرُ َهَذا الُمْصَطَلُح َجِديٌد وَ  الجواب:
يَُّة  ُت اِلْسَلمِ لِفْقُه ِعْنَدَما َظَهَرِت الَهْيَئاَهَذا ا َقْد َنَشأَ الُفَقَهاِء الُقَداَمى، وَ 

 . اِت اِلْسَلِميَِّة في الِبَلِد اْلَْجَنِبيَّةِ يَ الِ ُة ِبأَْوَضاِع الجَ الُمْهَتمَّ 
ِبَضَواِبِط   اا اَم ُمْنَضِبط اَل ِإْشَكاَل ِفيِه، َما دَ َهَذا الُمْصَطَلُح الَجِديدُ 

نَِّة َوالِقَياِمِيِّ مِ ِع اِلْسَل التَّْشِري  ، َوُكُتُب  ِس َواِلْجَماعِ َن الِكَتاِب َوالسُّ
رُ ْحكَ ْقِه َمِليَئٌة ِبأَ الفِ  ُل على أَْحَكاِم الضَّ  وَراِت. اِم الَحاَجاِت التي تَُنزَّ

 وبناء على ذلك:
َها على  ْحُث في أَْحَكاِم الَحاَجاِت َوِإْنَزالُ ُه اْلََقِلِّيَّاِت ُهَو البَ َفِفقْ 

ُروَراُت تُِبيَكاِم أَحْ  ُروَراِت، َفالضَّ  ِت.ُح الَمْحظُوَراالضَّ
ُه ِإَلْيِه، ِْلَنَُّه ُوِجدَ  جِ ٌر َخِطيٌر َوَخِطيرٌ َوَهَذا أَمْ  اا َيِجُب التََّنبُّ  الَكِثيُر  دَّ

ْن َيَتَكلَّ  َماِت يَّ ُم ِباْسِم ِفْقِه اْلََقِلِّ ِممَّ    ِلَمنْ َوالَكَباِئرِ اِت، َفأََباَح َبْعَض الُمَحرَّ
 اَل َشْرٍط.ُدوِن َقْيٍد وَ ْسَلِميٍَّة بِ في ُدَوٍل َغْيِر إِ  اا َكاَن ُمِقيم

ْن َيأْ  ا ذَ ِلَذا هَ  ُخُذ ِديَنُه ِإْن َكاَن  الِعْلُم ِديٌن، َفْلَيْنظُِر الُمْؤِمُن َعمَّ
 ى أعلم.تعال واّللٰ  . هذا،ٍة، أَو ِبَلٍد َغْيِر ِإْسَلِميَّةٍ يَّ في ِبَلٍد ِإْسَلمِ  اا ِقيممُ 
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سُ ـ 37  لِ أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

 [35 :فاقحألا] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿اىل: : يقول تع37سؤال

 ؟ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِلهم: من 

پپٻٻٻٻٱ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    لُ َيُقو الجواب:  

 .[7 :باز حْل ا] ﴾ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ
لَكِريَمِة؛   الذيَن ُذِكُروا في َهِذِه اآلَيِة اُهْم َهُؤاَلءِ َفُهَناَك َمْن َقاَل ِبأَنَّ 

ُسِل، َوَذلِ َمْن َقاَل: أُولُو اْلَعْزِم ُهْم كُ  َوِمْنُهمْ  َك ِلَقْوِلِه تعالى: لُّ الرُّ
 .[90 :ما عنْلا ] ﴾ۆئۇئۇئوئوئەئەئ﴿

 ى ذلك:لعء وبنا
ِة ِمَن النَّاِس ُهُم الذيَن ذُ  َيِة  ِكُروا في اآلَفالَمْشُهوُر ِعْنَد الَعامَّ

ُسِل، َما َعَدا َسِيِّدَ  اِء َقاَل: ُهْم َجِميعُ لُعَلمَ االَكِريَمِة؛ َوَبْعُض  َس َنا يُونُ الرُّ
َلُم، ِْلَنَّ  ڎڌڌڍڍڇڇڇ﴿ : تعالى َقاَل اّلٰلَ  َعَلْيِه السَّ

  َلُم َلْيَس س. َوِقيَل: ِإنَّ َسِيَِّدَنا آَدَم َعَلْيِه ال[48 :ملقلا] ﴾ ڈڈڎ
ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ﴿ ْوِلِه تعالى: ِمْنُهْم، ِلقَ 
 .[115طه: ] ﴾ڦ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  َنا َرُسوَل دَ ِيِّ مُّ أَنَّ َس الُمهِ وَ 
ْبِر؟ هذا،  اّلٰلُ  لََّم َصَبَر َكَما أََمَرهُ َوَس    واّللٰ  تعالى، َوَلِكْن أَْيَن َنْحُن ِمَن الصَّ
 عالى أعلم.ت

 َفنَِسَيُهمْ اّلٰلَ  وانَسُ  ـ38

 اهلل فهل يوصف .[67 :ةبوتلا] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ قال تعاىل: : 38سؤال
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 تعاىل بالنسيان؟

 الِنِّْسياُن َلُه َمْعَنَياِن:جواب: ال
ُل: ا ُهوُل َعْن َشْيٍء مَ اْلَوَّ ېې﴿ وٍم، ِمْثُل َقْوِلِه تعالى: لُ عْ لذُّ
ٹٹٿ﴿تعالى: . َوَقْوِلِه [286 :ةر قبلا] ﴾ائائىىې
ْيِه  َعلَ اّلٰلُ  . َوَقْوِلِه َصلَّى[ 115طه: ] ﴾ڦڦڤڤڤڤٹٹ

َها أَْن  اَرتُ »َمْن َنِسَي َصَلةا، أَْو َناَم َعْنَها، َفَكفَّ  َم:َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ 
َيَها   َعْنُه.   ّلٰلُ ا   َي  ْبِن َماِلٍك َرِض ِإَذا َذَكَرَها« رواه المام مسلم َعْن أََنِس   ُيَصلِِّ
عالى ِحَكاَيةا َعْن  تعالى، ِلَقْوِلِه تاّلٰلِ  ٍف َعنِ َهَذا الَمْعَنى ُمْنتَ وَ 
َلُم: َسى وَسِيِِّدَنا مُ  ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ َعَلْيِه السَّ

ٌه َعِن العالتاّلٰلَ  . َوِْلَنَّ [52 :هط] ﴾ڀڀ ِص، َوَمْوُصوٌف  قْ نَّ ى ُمَنزَّ
 ا الَمْعَنى َنْقٌص.ْسَياُن ِبَهذَ ِبِصَفاِت الَكَماِل، َوالِنِّ 

ېئ﴿ْصٍد َوَعْمٍد، ِمْثُل َقْوِلِه تعالى: ٍم َوقَ لْ الثَّاِني: التَّْرُك َعْن عِ 
حبجبيئىئمئحئجئییییىئىئىئ

 مٍ ِمْنُهْم َكاَن َعْن ِعلْ . َهَذا الِنِّْسَياُن [44 :ما عنْلا] ﴾جتيبىبمبخب
 . لَّ ا َعزَّ َوجَ َوَقْصٍد َوَعْمٍد، ِلَذا َعاَقَبُهْم َربُّنَ 

  ا َجاَء في الُقْرآنِ لى، َكمَ تعاّلٰلِ  ى ِمَن الِنِّْسَياِن َثاِبٌت َوَهَذا الَمْعَن 
 ﴾ چڃڃڃڃڄڄڄ﴿ ، َقاَل تعالى: َعِظيمِ ل ا 
 اِر َعْن َعْلٍم َوَقْصٍد َوَعْمٍد. ْكَناُكْم في النَّ رَ ْعِني: تَ . يَ [14 :ةدجسلا]

  ﴾ ۆۆۇۇڭڭڭڭ﴿ اَل تعالى:  َوقَ 
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  ِمْن ِجْنِس الَعَمِل.  الَجَزاءُ نَ َكا. فَ [67 :ةبوتلا]
َعْنُه،   اّلٰلُ   َرِضَي اِلَمام ُمْسِلٍم َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ َوَجاَء في َصِحيِح 

َوَصْحِبِه َوَسلََّم في الَحِديِث   َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى
، ِحيَن َيْسأَلُ  ؟ َد: »أََفظَ َعبْ لتعالى َذاَك ا اّلٰلُ   الُقْدِسِيِّ  َنْنَت أَنََّك ُمَلِقيَّ

 َفَيُقوُل: اَل.
 ِسيَتِني«.َفَيُقوُل: َفِإنِِّي أَْنَساَك َكَما نَ 

 على ذلك: ءوبنا
 َشْيٍء َمْعُلوٍم، ِإنََّما َيْنَسى  نْ ْنَسى ِنْسَياَن ُذُهوٍل عَ تعالى اَل يَ  َفاّلٰلُ 

 تعالى أعلم. واّلٰل    . هذا، اا اءا ِوَفاق َجزَ   ْصٍد َوَعْمٍد، َوقَ ِنْسَياَن َتْرٍك َعْن ِعْلٍم  
 س؟كم مرة رن إبلي ـ39

 : كم مرة رن الشيطان؟39سؤال

  ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ِم الَكِبيِر للطََّبَراِنِيِّ عَ َرَد في الُمْعجَ وَ الجواب: 
ا اْفَتَتَح النَِّبيُّ َصلَّى اّلٰلُ  ْحِبِه  َص وَ  ِه َوعلى آِلهِ َليْ عَ اّلٰلُ  َعْنُهَما َقاَل: َلمَّ
ِريَد  ْيَئُسوا أَْن نُ َمَعْت ِإَلْيِه ُجنُوُدُه، َفَقاَل: اَسلََّم َمكََّة َرنَّ ِإْبِليُس َرنَّةا اْجتَ وَ 

ٍد َعَلى  َة ُمَحمَّ ْرِك َبْعَد َيْوِمُكْم أُمَّ َذا، َوَلِكِن اْفِتنُوُهْم ِفي ِديِنِهْم،  هَ الشِِّ
 . ْوحَ َوأَْفُشوا ِفيِهُم النَّ 
اّلٰلُ   َي ْعَجِم اْلَْوَسِط َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِض ُه في المُ  لَ وفي ِرَواَيةٍ 

 ْنِزَلْت ِبالَمِديَنِة.ْت َفاِتَحُة اْلِكَتاِب، َوأُ َل  ِحيَن أُْنزِ َعْنُه، أَنَّ ِإْبِليَس َرنَّ 
ا َلعَ رِ وفي    ِإْبِليَس ّلٰلُ ا نَ َواَيٍة ِلَمْعَمِر ْبِن َراِشٍد َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل: َلمَّ

 َعَلُهَما.ى اْْلَْرِض َرنَّ َوَنَخَر، َفُلِعَن َمْن فَ ْهِبَط ِإَل أُ 
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َهْيِليُّ َعْن َتْفِسيكَ لِنَِّهاَيِة، حَ َوَجاَء في الِبَداَيِة َوا ِر َبِقيِِّ ْبِن  ى السُّ
أُْهِبَط،   ينَ اِفِظ: أَنَّ ِإْبِليَس َرنَّ أَْرَبَع َرنَّاٍت؛ ِحيَن لُِعَن، َوحِ حَ َمْخَلٍد الْ 

ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوِحيَن َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ولُ ُوِلَد َرسُ  ينَ َوحِ 
 َحُة.ِزَلِت اْلَفاتِ أُنْ 

 وبناء على ذلك:
كََّة، َوِحيَن أُْنِزَلْت ُسوَرُة الَفاِتَحِة،  اَح ِإْبِليُس ِحيَن َفْتِح مَ َفَقْد َص 

َوَجاَء في َصِحيِح اِلَماِم   اْلَْرِض؛ ىإل ِحيَن أُْهِبطَ ، وَ َوِقيَل ِحيَن لُِعنَ 
َلْيِه  عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َقاَل: َقاَل رَ  َعْنهُ اّلٰلُ  أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ُمْسِلٍم َعْن 

ْجَدَة َفَسَجَد، اْعتَ هِ َوعلى آِلِه َوَصْحبِ    َزَل  َوَسلََّم: »ِإَذا َقَرأَ اْبُن آَدَم السَّ
ْيَطاُن َي  ْيٍب: َيا َوْيِلي ـ أُِمَر  : يَا َوْيَلُه ـ َوِفي ِرَواَيِة أَِبي ُكرَ ي، َيُقولُ كِ بْ الشَّ
ُجوِد فَ  اْبُن آَدمَ  ُجوِد َفأََبيْ َسَجَد َفَلُه اْلَجنَُّة، َوأُ ِبالسُّ  َفِلَي  ُت ِمْرُت ِبالسُّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  النَّاُر«. هذا،
 الصلة النارية ـ40

 ليئة بالشرك والكفر؟رية صالة ماالنحيح بأن الصالة هل ص: 40سؤال

َلُة النَّ الجواب:  ِدَنا  َلِة على َسِيِّ اِريَِّة ِهَي ِصيَغُة ِمْن ِصَيِغ الصَّ الصَّ
َصْحِبِه َوَسلََّم، َقاَلَها َبْعُض  وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولِ 

اِلِحيَن، َوِهَي:  ، َوَس مِ َكا َصِلِّ َصَلةا  مَّ الٰلهُ الصَّ اا، على   اا ِلِّْم َسَلم َلةا َتامَّ
ٍد، َسِيِِّدَنا ُمحَ    هِ ى بِ َض قْ تُ وَ  ، ُب رَ الكُ  هِ بِ  جُ رِ فَ تْ تَ وَ  ، دُ قَ العُ  هِ بِ  لُّ حَ نْ الذي تَ مَّ

  هِ هِ جْ وَ بِ  امُ مَ ى الغَ قَ ْس تَ ْس ُي ، وَ يمِ اتِ وَ الخَ  نُ ْس حُ ، وَ ُب ائِ غَ رَّ ال  هِ بِ  الُ نَ ُت ، وَ جُ ائِ وَ لحَ ا 
 . َك لَ   ومٍ لُ عْ مَ   ِلِّ كُ   دِ دَ عَ بِ   ٍس فَ نَ وَ   ةٍ حَ مْ لَ   ِلِّ في كُ   هِ بِ حْ َص وَ   هِ لِ آ ى  لَ عَ ، وَ يمِ رِ لكَ ا 



 

 كتاب اآلداب 

 

427 

َلُة اَل  ، َوَسِلِّْم  يَها، َفَقْولُُه: َصِلِّ َصَل  ِإْشَكاَل فِ َهِذِه الصَّ ةا َكاِمَلةا
اا؛ َلْيَس ِفيِه َمْفُهوُم الُمَخاَلَفِة، َيْعِني: أَنَّ  اا مَسَل  ةا، َص اقِ اَك َصَلةا نَ ُهنَ  َتامَّ
َماِء َوالُفَقَهاِء، وفي الُقْرآِن ، َوَهَذا َمْعُلوٌم ِعْنَد الُعلَ اا َناِقص اا مَوَسَل 

الً ُء؛ َشَواِهُد َيْعِرُفَها الُعَلَما  َعِظيِم َلهُ ال  .َهَذا أَوَّ
اَن  : كَ َقاَل َعْنُه اّلٰلُ  َرِضَي  أَُبيِِّ ْبِن َكْعٍب روى الترمذي َعْن : ثانياً 
َذا َذَهَب ثُُلَثا اللَّْيِل  إِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  َرُسولُ 
اِجَفةُ جَ ، ّللَٰ ااْذُكُروا ، ّللَٰ ااْذُكُروا ، أَيَُّها النَّاُس  اَقاَل: »يَ َقاَم فَ   ،اَءِت الرَّ

اِدَفةُ   . ِه«ِبَما ِفي  ْوُت َجاَء المَ   ،يهِ ا فِ َجاَء الَمْوُت ِبمَ  ،َتْتَبُعَها الرَّ
: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  َلَة َعَلْيَك ، ّللِٰ اَقاَل أَُبيٌّ َكْم فَ  ،ِإنِِّي أُْكِثُر الصَّ

 ُل َلَك ِمْن َصَلِتي؟ عَ أَجْ 
 »َما ِشْئَت«. َفَقاَل: 
بُعَ ُت َقاَل: ُقلْ   ؟ : الرُّ

 . «َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك  ، َقاَل: »َما ِشْئَت 
ْصَف قُ   ؟ ْلُت: النِِّ
 . ِشْئَت، َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك« اَل: »َماقَ 

 ؟ : ُقْلُت: َفالثُُّلَثْينِ َقاَل 
 . ِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«ِشْئَت، فَ  َقاَل: »َما

 .ِتي ُكلََّهاُقْلُت: أَْجَعُل َلَك َصَل 
َك، َويُْغَفُر َلَك َذنْ  اا َقاَل: »ِإذ  . «ُبَك تُْكَفى َهمَّ
  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولِ َعْنُه َقاَل ِلَسِيِِّدَنا رَ اّلٰلُ  َكْعٍب َرِضَي  يُّ ْبنُ بَ ا أُ َفَسِيُِّدنَ 
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ْعَدَما أَْن  بَ ؛ َلَك َصَلِتي ُكلََّهاأَْجَعُل ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َوعلى آلِ  َعَلْيهِ اّلٰلُ 
ْن ِزْدَت َفُهَو َفإِ : »مَ َسلَّ  َوَصْحِبِه وَ آِلهِ َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ  َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى 

 «.َخْيٌر َلَك 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ا َرُسولُ َهَذا اْلَْمِر، َما َقاَلُه َسِيُِّدنَ  َفَكاَنْت َنِتيَجةُ 

َك، َويُْغَفُر َلَك َذْنُبَك« اا »ِإذلََّم: على آِلِه َوَصْحِبِه َوَس وَ   . تُْكَفى َهمَّ
«. َيْعِني  أَْمَر ُدْنَياَك َوآِخَرِتَك اّلٰلُ  ِفيَك َيكْ  اا ذ إِ ٍة للبيهقي: »ايَ وفي ِروَ 

َلِم على َسِيِِّدَنا مُ ِبال َلِة َوالسَّ دٍ صَّ َوَصْحِبِه   َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى َحمَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة.يُ َوَسلََّم   ْكَفى الَعْبُد ُهُموَم الدُّ

ْنَيا ُهمُ  َوَوْجُه ِكَفاَيةِ  َمِن إلى  َرِة بِ آلخِ اوَ  وِم الدُّ َصْرِف َذِلَك الزَّ
َلمِ  َلِة َوالسَّ َوَصْحِبِه َوَسلََّم، ِْلَنََّها  ى آِلهِ َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َعَلْيِه َصلَّى الصَّ

  وِلهِ تعالى، َوِذْكِرِه َوَتْعِظيِمِه، َوَتْعِظيِم َرسُ اّلٰلِ   أَْمرِ لِ َتِمَلٌة على اْمِتَثا ُمشْ 
 لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.ِه َوعَليْ عَ   اّلٰلُ  َصلَّى

َقاَل: َقاَل   َعْنهُ  اّلٰلُ  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي َعْن وقد روى البيهقي 
 : َتَعاَلى َيُقولُ اّلٰلَ    ِإنَّ » :  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ 
اِئِلينَ   َلِتيْسأَ مَ ْن َلُه ِذْكِري عَ َشغَ َمْن   «.أَْعَطْيُتُه أَْفَضَل َما أُْعِطي السَّ

 بناء على ذلك:و
َل  َعَلْيِه َوعلى   اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ِيِِّدَنا َرُسولِ َس ُة على َفِإَذا َكاَنِت الصَّ

، ِإْن َكاَن  اا ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َسَببآلِ  اَن   كَ َيِويَّاا َوِإنْ ُدنْ في ِكَفاَيِة الَهِمِّ
َلِة ال ْخرَ أُ  ْرُك في الصَّ  نَّاِريَِّة؟ ِويَّاا، َفأَْيَن َيْكُمُن الِشِّ

، أاََل َتْجعَ َس اِلنْ ِإَذا َكاَنْت في َحَياِة  ُل في َصْدِرِه  اِن ُعَقٌد اَل تَُحلُّ
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اا  َلِم على َسِيِِّدَنا َرُسولِ َهمَّ َلِة َوالسَّ ى  لَوعَعَلْيِه  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  ؟ َوِبالصَّ
.ِه وَ آلِ   َصْحِبِه َوَسلََّم يُْكَفى الَهمُّ

َها، أاََل َتْجَعُل  نْ ُه مِ َحَياِة اِلْنَساِن ُكَرٌب َضاَق َصْدرُ ِإَذا َكاَنْت في 
 اا؟ في َصْدِرِه َهمَّ 

َحَياِة اِلْنَساِن َحَواِئُج اَل تُْقَضى، أاََل َتْجَعُل في   ِإَذا َكاَنْت في
اا؟ ِه َصْدرِ   َهمَّ

 الُوُصوَل  اِة اِلْنَساِن َرَغاِئُب َمْشُروَعٌة اَل َيْسَتِطيعُ ي َحيَ ْت فَن َكاِإَذا 
اا؟في َصدْ ِإَلْيَها، أاََل َتْجَعُل   ِرِه َهمَّ

َهَذا الَخْوُف أاََل َيْجَعُل في  ُسوِء الَخاِتَمِة، وَ  الُمْؤِمُن َيَخاُف ِمنْ 
اا؟   َنْفِسِه َهمَّ

َماِء، أَ   ْطرُ ِإَذا ُحِبَس قَ  اا؟ ُل ذَ َيْجعَ  اَل السَّ  ِلَك في َنْفِس الُمْؤِمِن َهمَّ
َؤاُل: أاََل  َل َوالسُّ َلِم على َسِيِِّدَنا  ل ِة َوا تَُزاُل َهِذِه الُهُموُم ِبالصَّ سَّ

اّلٰلُ   ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، ِلَقْوِلِه َصلَّىَعلَ اّلٰلُ  َصلَّى  اّللِٰ  َرُسولِ 
َك، َويُْغَفُر َلَك َذنْ  اا »ِإذَسلََّم: ِه وَ ْحبِ َص وَ  ِه َوعلى آِلهِ َليْ عَ  ؟  ُبَك«تُْكَفى َهمَّ

ْرُك َوا َلِة؟ رُ لُكفْ َفأَْيَن َيْكُمُن الِشِّ   في َهِذِه الصَّ
ُج الُكَرَب، َوَيْقِضي  يَ ِقيٍن ِبأَنَّ الذي َوَنْحُن على يَ  ُحلُّ الُعَقَد، َويَُفِرِّ

غَ  ْنهُ الَحَواِئَج، َومِ   الَخَواِتيِم، َوِمْنُه يُْسَتْسَقى الَغَماُم  ْسنُ ُب َوحُ ائِ تَُناُل الرَّ
 ِفيِه َواَل َرْيَب، َوَلِكنَّ  كَّ  َش تعالى، َوَهَذا اَل اّلٰلُ  ِقيَقِة ُهوَ على الحَ 

َلَم عالصَّ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ى َسِيِِّدَنا َرُسولِ لَلَة َوالسَّ
ْنَيا َواآلِخَرِة ِبِإْذنِ َذهَ ٌب لِ بَ َس  ِبِه َوَسلَّمَ َصحْ وَ   الى.تعاّلٰلِ   اِب ُهُموِم الدُّ
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  َصلَّى اّللِٰ  على َحِديِث َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ِرُض َوِإالَّ َفَماَذا َيُقوُل الُمْعتَ 
َج َعْن ُمْسِلمٍ ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »يْ َعلَ اّلٰلُ  جَ  كُ َوَمْن َفرَّ ، َفرَّ   ْرَبةا
 ْبنِ اّلٰلِ  َعْبدِ يخان َعْن « رواه الش ُكْرَبةا ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمةِ ْنهُ عَ  اّلٰلُ 

 . َعْنُهَمااّلٰلُ   ِضَي ُعَمَر رَ 
َلَة ِبَعَدٍد َمْحُدوٍد أَو   أَْن اَل يَْعَتِقدَ  َوَمَع َهَذا َيِجُب  َمن يَُصِلِّي َهِذِه الصَّ

نَّ اَن أَنَّ َهَذا مِ  ودٍ َغْيِر َمْحدُ    اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  الَواِرَدِة َعْن َسِيِِّدنَا َرُسولِ ِة لسُّ
 تعالى أعلم.واّلٰل   َم. هذا،َسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ 

 ل نعلو بذكرهكان له نع ـ41

 اهلُل صحة القول املنسوب لسيدنا احلسن البصري َرِحَمُه ا: م41سؤال

َلْيِه َوعلى آِلِه َع اهلُل ىلَّيصف النيب َص ما كانتعاىل، عند

وعينيه ويديه ولباسه،  َوَصْحِبِه َوَسلََّم لطالبه، فوصف شعره

ِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِب اهلُل لَّىَص حتى وصل إىل نعله

فقال أحد  ت، ثم قال حبزن: كان له نعل نعلو بذكره.كفس

 قال: نعل ملف م؟يها اإلماكر النعل أطالبه: كيف نعلو بذ

يؤمر صاحبه خبلعه يف السماوات العلى ليلة املعراج، وأمر 

 ۇئ ۇئوئ وئ﴿ عليه السالم خبلعه وهو على األرض  موسى
 ؟[12 :هط] ﴾ۈئ ۆئ ۆئ

  َرِحَمهُ   َسِيِِّدَنا الَحَسِن الَبْصِرِيِّ ا الَكَلُم َعنْ َما َثَبَت َهذَ اب: الجو
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  نَّ النَِّبيَّ َصلَّى ِبأَ ْنُه؛ َبْل َما َثَبَت عَ اّلٰلُ  َوَرِضَي  ى،عالتاّلٰلُ 

 . َراِء َوالِمعَراجِ َنْعِلِه َلْيَلَة اِلْس َوَسلََّم َلْم يُْؤَمْر ِبَخْلِع  ِبهِ آِلِه َوَصحْ 
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ا َقْولُ  َل ُه تعالى في َحِقِّ َسِيِِّدَنا ُموَوأَمَّ َلُم:   ةُ َسى َعَلْيِه الصَّ َوالسَّ
ِيَِّدَنا  َس ُد ِمْنُه ِبأَنَّ ْسَتَفا. َفَل يُ ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ 

لََّم َلْم يُْؤَمْر ِبَخْلِع  ِه َوَصْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوعلى آلِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسوَل 
 .اجِ  َوالِمعرَ ِلْسَراءِ َلَة اَنْعِلِه َليْ 

 وبناء على ذلك:
اّلٰلُ   هُ  َرِحمَ َبْصِرِيِّ ـ َحَسِن الَفَما َثَبَت َهَذا الَكَلُم َعْن َسِيِِّدَنا ال 

آِلِه  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َوِإْن َكاَن َنْعُل َسِيِِّدَنا َرُسولِ  تعالى،
 لم.أع الىتعواّلٰل  و. هذا،َنْعلُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنْشُرُف ِبِه وَ 

 َم أول الخلق؟ َوَسلَّ ى آِلِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  هل َسِيُِّدنَا َرُسولُ  ـ42

َعَلْيِه  اهلُل َصلَّى ًاُمَحمَِّد: هناك بعض الناس يعتقدون أن َسيَِِّدَنا 42لسؤا

 لأو اجلميع أن علوم عند، واملآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم هو أول اخللق َوعلى

 خللق هو سيدنا آدم عليه السالم، فما صحة اعتقاد هؤالء الناس؟ا

ِحيِح ا في الَحِدي َجاءَ أوالً: ب: الجوا ذي رواه المام  لِث الصَّ
  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  رِ َعْن َمْيَسَرَة اْلَفخْ  في الَكِبيِر أحمد والحاكم والطََّبَراِنيُّ 

: َمَتى  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ولِ ِلَرسُ َقاَل: ُقْلُت 
 ؟ اا َنِبيِّ   ُكْنَت 

وِح َواآَدُم َبْينَ َقاَل: »وَ   . َجَسِد«لْ  الرُّ
 : ْبِكيُّ ةُ َفِإْن ُقْلَت: َيُقوُل التَِّقيُّ السَّ  بُدَّ أَْن َيُكوَن  اَل  ، َوْصٌف  النُُّبوَّ

 َفَكْيَف ؛ اا َبْعَد ُبُلوِغ أَْرَبِعيَن َسَنةا أَْيض  ونُ كُ ِإنََّما يَ وَ  ، اا ود ْوجُ الَمْوُصوُف ِبِه مَ 
 ِإْن َصحَّ َذِلَك َفَغْيُرُه َكَذِلَك.فَ ؟ إْرَساِلهِ ِدِه َوَقْبَل  ِه َقْبَل ُوُجويُوَصُف بِ 
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وُن  كُ َفَقْد تَ  ؛ْرَواَح َقْبَل اْْلَْجَسادِ َخَلَق اْْلَ اّلٰلَ  أَنَّ  َقْد َجاءَ  :ُقْلُت 
ِريَفةِ  « اا َنِبيِّ  ُكْنَت »ِه: لِ َقوْ َشاَرُة بِ اْلِ  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َصلَّى إَلى ُروِحِه الشَّ

َعْن  ُعُقولَُنا  ْقُصرُ ـ َواْلَحَقاِئُق تَ  ؛َوِإَلى َحِقيَقِتهِ  ،  َوَسلَّمَ آِلِه َوَصْحِبهِ 
 .ٍر إلَِهيٍِّ ُه ِبنُوَوَمْن أََمدَّ  ،َما َيْعَلُمَها َخاِلُقَهاَمْعِرَفِتَها َوِإنَّ 

اِمِيِّيَن  نياً:ثا اّلٰلُ   َرِضَي  َرْيَرةَ َعْن أَِبي هُ روى الطََّبَراِنيُّ في ُمْسَنِد الشَّ
  َقاَل: »ُكْنُت  َوَسلََّم ِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  يَّ بِ ، أَنَّ نَ َعْنهُ 

يَن ِفي اْلَخْلِق  َل النَِّبيِِّ  . «ِث ِفي اْلَبعْ آِخَرُهْم وَ   ،أَوَّ
اُر في َحِديِث الْسَراِء الطَِّويِل، َعْن أَ  ِبي ُهَرْيَرَة  ثالثاا: روى الَبزَّ

َوَسلََّم، َعْن    َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ  النَِّبِيِّ َصلَّى  َعْنُه، َعنِ اّلٰلُ  َرِضَي 
ِة أَنَُّه َقاَل َلُه: »َرِبِّ العِ  َل ا َوَجَعْلُتَك زَّ ، اا ، َوآِخَرُهْم َبْعثاا قَخلْ  لنَّبيِِّينَ أَوَّ

َطْيُتَك َخَواِتيَم  َوأَعْ  ،ِط َنِبياا َقْبَلَك ي، َوَلْم أُعْ ِمن الَمَثانِ  اا َوأَْعَطْيُتَك َسْبع
اا َقْبَلَك، َوَجَعْلُتَك  يَّ اْلَعْرِش َلْم أُْعِطَها َنبِ  َتْحَت ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِمْن كْنزٍ 

 «.اا َخاتموَ  اا َفاِتح
َمُة الَمَناِويُّ في ِكَتاِبِه َفْيِض الَقِديِر َشْرِح الُل وَوَيقُ  َجاِمِع  الَعلَّ

غِ  ا هَ يْ لَ عَ  اَض فَ أَ وَ  ،اهَ تِ فَ رِ عْ مَ  نْ ا عَ نَ ولُ قُ عُ  رُ ُص قْ تَ  ةا قَ ي قِ حَ  اّلٰلُ  هُ لَ عَ جَ يِر: الصَّ
في   نِ اطِ البَ  مِ ْس االبِ  انُ مَ لزَّ ى اهَ تَ ا انْ مَّ لَ  ثمَّ  ،ِت قْ الوَ  َك لِ ذَ  نْ مِ  ةِ وَّ بُ النُّ  َف ْص وَ 
  إلى  انِ مَ الزَّ  مُ كْ حُ  َل قَ تَ انْ  هِ بِ  وحِ الرُّ  اطِ بَ تِ ارْ وَ  هِ مِ ْس جِ  ودِ جُ إلى وُ  هِ ِقِّ حَ 

 .اا وحرُ وَ   اا مْس جِ   هِ تِ يَّ ِلِّ كُ بِ   رَ هَ ظَ فَ  رِ اهِ الظَّ  مِ االْس 
 وبناء على ذلك:  

دَفاالْعِتَقاُد ِبأَ  آِلِه َوَصْحِبِه  لى عَعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ىَصلَّ  اا نَّ َسِيَِّدَنا ُمَحمَّ
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ا في َخلْ  َل الَخْلِق ـ ِإمَّ وِح، وَ َوَسلََّم َكاَن أَوَّ ا في َحِقيَقٍة اَل ِق الرُّ   ِإمَّ
 اِديِث التي َذَكْرَناَها.حَ ْدِرُكَها ُعُقولَُنا ـ َفَصِحيٌح ِبَناءا على َهِذِه اْلَ تُ 

ِليَّ  َوَلْيَس  وَقاِت، ِْلَنَُّه  لُ خْ ِميِع المَ جَ  َة على الَمْقُصوُد ِبَذِلَك اْلَوَّ
َل الَمْخُلوَقاِت الَقَلُم، رو  ُعَباَدةَ داود َعْن  ى الترمذي َوأبو َجاَء أَنَّ أَوَّ

اِمِت ا نِ بْ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ  ى َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّ اّلٰلُ  َرِضَي لصَّ
 «.َقَلمَ الْ  اّلٰلُ  َلَق خَ َل َما ِإنَّ أَوَّ ِه َوَسلََّم َقاَل: » َوَصْحبِ 

َل خَ  َلُم أَوَّ عالى ِمْن َعاَلِم  تاّلٰلِ  ْلِق َوَكاَن َسِيُِّدَنا آََدُم َعَلْيِه السَّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  في َعاَلِم اْلَْجَساِد. هذا، ِس اِلنْ 

 ج أم اْلبوينالزوطاعة  ـ43

 سبةم بالنلزوج مع أمر الوالدين، فأيهما يقد: إذا تعارض أمر ا43سؤال

 بطاعة زوجها، وبطاعة والديها؟ ورةأمللزوجة امل

  نَّ أَ  ، َعْنهُ اّلٰلُ  ِضَي ي ُهَرْيَرَة رَ َعْن أَبِ روى المام البخاري الجواب: 
لُّ   َيحِ َقاَل: »اَل ْحِبِه َوَسلََّم َوَص  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسوَل 

 َتْأَذَن ِفي َبْيِتِه ِإالَّ ِبِإْذِنِه، ِبِإْذِنِه، َواَل  الَّ َشاِهٌد إِ َها َزْوجُ ِلْلَمْرأَِة أَْن َتُصوَم وَ 
 . ِه َفِإنَُّه يَُؤدَّى ِإَلْيِه َشْطُرُه«رِ مْ َنَفَقٍة َعْن َغْيِر أَ  أَْنَفَقْت ِمنْ َوَما 

ْحَمِن ْبِن َعوْ د أحم وروى المام   َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  ٍف َعْن َعْبِد الرَّ
ِإَذا  »: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  لَّىَص  اّلٰلِ  ولُ َرسُ  َقاَل  َقاَل:

ْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوأََطاَعْت   َش ُة َخْمَسَها، َوَصاَمْت َصلَِّت الَمْرأَ 
 «. يِِّ أَْبَواِب اْلَجنَِّة ِشْئِت َلَها: اْدُخِلي اْلَجنََّة ِمْن أَ  يَل َزْوَجَها قِ 
اَم  اّلٰلُ  َجَبٍل َرِضَي  ْبنِ  ذِ َعامُ حاكم َعْن ى الورو َعْنُه، أَنَُّه أََتى الشَّ
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يِسيِهْم َوَبَطاِرَقِتِهْم، َوَرأَى  هِ تِ َيْسُجُدوَن ِْلََساِقفَ  أَى النََّصاَرىَفرَ  ْم َوِقسِِّ
 .مْ هِ َوُفَقَهائِ ْم َماِئهِ َباِنِهْم َوُربَّاِنيِهْم َوُعلَ َيْسُجُدوَن ِْلَْحَباِرِهْم َوُرهْ وَد اْلَيهُ 

 َفَقاَل: ِْلَيِِّ َشْيٍء َتْفَعُلوَن َهَذا؟ 
َل يَُّة اْْلَْنبِ َقالُوا: َهِذِه َتحِ  َلُم. ةُ َياِء َعَلْيِهُم الصَّ  َوالسَّ

َناِبنَ ُقْلُت: َفَنْحُن أََحقُّ أَْن َنْصَنَع   . ِبيِِّ
: »ِإنَُّهْم  مَ لَّ ْحِبِه َوَس َوَص آِلِه َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َفَقاَل َنِبيُّ 

ُفوا ِكتَ  َد  جُ ْس أَْن يَ  اا َمْرُت أََحداَبُهْم، َلْو أَ َكَذبُوا َعَلى أَْنِبَياِئِهْم َكَما َحرَّ
ِه َعَلْيَها،جِ َْلََمْرُت الَمْرأََة أَْن َتْسُجَد ِلَزوْ  ،ِْلََحدٍ  َواَل   َها ِمْن َعِظيِم َحقِِّ

َي َحقَّ َزْوِجَهاتُؤَ ى اِن َحتَّ يمَ َة اْلِ َتِجُد اْمَرأٌَة َحَلوَ  َوَلْو َسأََلَها َنْفَسَها   ،دِِّ
 . «(يرٍ عِ بَ  رِ هْ ظَ ى لَ عَ   يرُ ِس تَ  َوِهَي  :ْي أَ ) ْهِر َقَتٍب َوِهَي َعَلى ظَ 

ةا َلُه أََتِت  مِ  َعِن اْلُحَصْيِن ْبنِ وروى المام أحمد  ْحَصٍن، أَنَّ َعمَّ
ِفي َحاَجٍة، َفَفَرَغْت ِمْن  ِه َوَسلََّم بِ حْ آِلِه َوَص  َلىِه َوعَ َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّىلنَِّبيَّ ا

 .َحاَجِتَها
أََذاُت  »: َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ عَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  لَّىَص ا النَِّبيُّ َفَقاَل َلهَ 
 «.َزْوٍج أَْنِت؟ 

 . َقاَلْت: َنَعمْ 
 «.ِت َلُه؟ َكْيَف أَنْ »َقاَل: 

  نْ مِ  كُ رُ تْ  أَ اَل وَ  رُ ِصِّ قَ أُ  اَل : ْي أَ ) هُ نْ عَ  ا َعَجْزُت مَ  ِإالَّ  َقاَلْت: َما آلُوهُ 
 .(هُ يعُ طِ تَ ْس  أَ اَل ، وَ هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ  أَ ا اَل  مَ الَّ إِ  هِ ِرِّ بِ 

 «. َجنَُّتِك َوَناُركِ َو  َفاْنظُِري أَْيَن أَْنِت ِمْنُه، َفِإنََّما هُ »َقاَل: 
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ا َرُسوَل  يَ  :ْت: ُقْلُت اَل ْنَها قَ عَ اّلٰلُ  ْن َعاِئَشَة َرِضَي عَ وروى الحاكم 
 ِة؟ َعَلى الَمْرأَ  اا أَيُّ النَّاِس أَْعَظُم َحقِّ ، ّللِٰ ا

 .ُجَها«َقاَل: »َزوْ 
ُجِل؟  اا نَّاِس أَْعَظُم َحقِّ لاُقْلُت: َفأَيُّ   َعَلى الرَّ
ُه«  .َقاَل: »أُمُّ

ِريَفةِ َوَذَكَر الُفَقَهاُء ِبَناءا على َهذِ  ِج  وْ َعَة الزَّ اأَنَّ طَ  ِه اْلََحاِديِث الشَّ
ْوَجِة، َوِلَقْوِلِه تعالى:  ٻٻٻٻٱ﴿َواِجَبٌة على الزَّ

 .[34 :ءا سنلا] ﴾ ٺڀڀڀڀپپپپ
  اءِ َس ى الِنِّ لَ عَ  الِ جَ الِرِّ  امُ يَ قِ تعالى: اّلٰلُ  ُم الُقْرطُِبيُّ َرِحَمهُ َيُقوُل اِلَما

ا  هَ تِ يْ ي بَ ا فِ هَ اكِ َس مْ إِ ا وَ هَ يبِ دِ أْ تَ ا وَ هَ يرِ بِ دْ تَ بِ  ومَ قُ يَ  نْ أَ  وَ هُ ، وَ ِدِّ حَ ا ال ذَ ى هَ لَ عَ  وَ هُ 
 .ةا يَ ِص عْ مَ   نْ كُ تَ  مْ ا لَ مَ  هِ رِ مْ أَ   وَل بُ قَ وَ  هُ تَ اعَ طَ ا هَ يْ لَ عَ   نَّ أَ ، وَ وزِ رُ البُ  نَ ا مِ هَ عِ نْ مَ وَ 

َها َزْوٌج َوأُمٌّ  تعالى في اْمَرأٍَة لَ اّلٰلُ  هُ مَ َرحِ َماُم أَْحَمُد َوَيُقوُل الِ 
 ا ِإالَّ أَْن َيْأَذَن َلَها. هَ ْوِجَها أَْوَجُب َعَلْيَها ِمْن أُِمِّ زَ َمِريَضٌة: َطاَعُة 
َوْيَها ِفي ِفَراِق َزْوِجَها، َيْلَزُمَها َطاَعُة أَبَ  اَل  اِلْنَصاِف: َوَجاَء في 

. ْل بَ  ؛ااَرٍة َوَنْحِوهَ َواَل ِزيَ    َطاَعُة َزْوِجَها أََحقُّ
 اء على ذلك:وبن

ْوِج َمَع أَْمِر الَواِلَدْيِن، َفيَ لَفِإَذا َتَعاَرَض أَْمُر ا ْوَجِة  زَّ ِجُب على الزَّ
َم َطاعَ  ْوِج في   نْ كُ يَ  مْ َل ا ذَ إِ أَْمِر َواِلَدْيَها، على َة َزْوِجَها أَْن تَُقِدِّ أَْمُر الزَّ

الْبَنِتِهْم في َطاَعِة   اا ْونَلى اْلََبَوْيِن أَْن َيُكوَنا عَ عَ ، وَ تعالىّلٰلِ  ةٍ َمْعِصيَ 
  َما اْمَرأَةٍ »أَيُّ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َعَلْيهِ اّلٰلُ  ا، ِلَقْوِلِه َصلَّى َزْوِجهَ 
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  َعنْ لترمذي رواه الحاكم وا َراٍض َدَخَلِت الَجنََّة«  اَتْت َوَزْوُجَها َعْنَهامَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   َعْنَها. هذا،اّلٰلُ   َرِضَي َمَة لَ َس   أُمِِّ 

 رآن العظيمكلمة المطر في الق ـ44

تعاىل املطر، ألن املطر  اهلل نسأل ن: هل صحيح أنه ال جيوز أ44سؤال

 ؟تعاىل اهلل من هو عذاب

 َخاِلٍد  ِلَماِم الُبَخاِرِيِّ َعْن َزْيِد ْبنِ َجاَء في َصِحيِح االجواب: 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ  َصلَّى َلَنا َرُسولُ َعْنُه أَنَُّه َقاَل: اّلٰلُ  َرِضَي  لُجَهِنيِِّ ا

ْبِح ِبالُحَدْيبِ َوَعَلى آِلِه َوَصحْ  ْثِر َسَماٍء  ى إِ َيِة َعلَ ِبِه َوَسلََّم َصَلَة الصُّ
ا اْنَصَرَف أَْقَبَل َكاَنْت ِمَن اللَّ  َل: »َهْل َتْدُروَن ااِس، َفقَ َعَلى النَّ  ْيَلِة، َفَلمَّ
 ُكْم؟«. َماَذا َقاَل َربُّ 
  أَْعَلُم.هُ َوَرُسولُ اّلٰلُ  َقالُوا:

ا َمْن قَ بَ َقاَل: »أَْصَبَح ِمْن عِ  ا  ْرنَ اَل: ُمطِ اِدي ُمْؤِمٌن ِبي َوَكاِفٌر، َفأَمَّ
َمْن َقاَل:   ا ، َوأَمَّ ِبالَكْوَكِب ِه، َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبي َوَكاِفٌر َوَرْحَمتِ اّلٰلِ  ِبَفْضلِ 

 َكْوَكِب«. الَفَذِلَك َكاِفٌر ِبي َوُمْؤِمٌن بِ ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا، 
ّلٰلُ  ا ِم الُبَخاِرِيِّ َكَذِلَك َعْن أََنٍس َرِضَي ا َوَجاَء في َصِحيِح اِلمَ 

َوَسلََّم   هِ َوَصْحبِ  َعَلى آِلهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  لنَِّبيِِّ َصلَّى َجاَء ِإَلى ا ، أَنَّ َرُجلا ْنهُ عَ 
 َط الَمَطُر، َفاْسَتْسِق َربََّك. حَ ْخُطُب ِبالَمِديَنِة، َفَقاَل: قَ َيْوَم الُجُمَعِة، َوُهَو يَ 

َماِء َوَما َنَرى ِمْن َسحَ فَ  َحاُب َتْس اٍب، َفاْس َنَظَر ِإَلى السَّ  َقى، َفَنَشأَ السَّ
الَمِديَنِة )َجْمُع   ُب  َمَثاعِ تَّى َساَلْت ُضُه ِإَلى َبْعٍض، ثُمَّ ُمِطُروا حَ َبعْ 

 .عُ الُجُمَعِة الُمْقِبَلِة َما تُْقلِ  َلى َمِسيُل الَماِء( َفَما َزاَلْت إِ َمْثَعٍب، َوُهَو 
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ُجُل أَْو َغْيُرهُ  َلى آِلِه  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ   َصلَّى ِبيُّ ، َوالنَّ ثُمَّ َقاَم َذِلَك الرَّ
َفَضِحَك  ، َفاْدُع َربََّك َيْحِبْسَها َعنَّا، ا: َغِرْقنَ ُب َفَقاَل َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيْخطُ 

تَ حَ  الٰلُهمَّ ثُمَّ َقاَل: »  .اا ِن أَْو َثَلث يْ َواَلْيَنا َواَل َعَلْيَنا« َمرَّ
َحاُب َيَتَص  ُع عَ َفَجَعَل السَّ يُْمَطُر َما   ،َوِشَماالا  اا لَمِديَنِة َيِمينِن ادَّ

ِه اّلٰلُ  يُِريِهمُ ، ءٌ ْنَها َشْي يُْمِطُر مِ َحَواَلْيَنا َواَل  َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىَكَراَمَة َنِبيِِّ
  َدْعَوِتِه.ةَ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوِإَجابَ ى آِلهِ َوَعلَ 

َما،  َعْنهُ اّلٰلُ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي ِن اْسِلٍم عَ َوَجاَء في َصِحيِح اِلَماِم مُ 
َلِة  َداِئِه:  َوِريٍح َوَمَطٍر، َفَقاَل ِفي آِخِر نِ  دٍ رْ  َذاِت بَ ِفي َلْيَلةٍ أَنَُّه َناَدى ِبالصَّ
َحالِ َحاِلكُ أاََل َصلُّوا ِفي رِ   .ْم، أاََل َصلُّوا ِفي الرِِّ

َم  ِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ َليْ عَ ّلٰلُ ا َصلَّىاّلٰلِ  ثُمَّ َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل 
َن،  فَ بَ  ةٌ ْت َلْيلَ ِإَذا َكانَ َكاَن َيْأُمُر الُمَؤذِِّ ِر، أَْن  اِرَدةٌ، أَْو َذاُت َمَطٍر ِفي السَّ

 ِرَحاِلُكْم«.  وا ِفيَيُقوَل: »أاََل َصلُّ 
  اّللِٰ   َرُسوَل َعْنَها، أَنَّ اّلٰلُ  ي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي روروى المام البخا

َقاَل:  َر طَ أَى المَ اَن ِإَذا رَ َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم كَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  َصلَّى
ب الٰلُهمَّ »  «.اا َناِفع  اا َصيِِّ

ا، أَنَّ النَِّبيَّ  َعْنهَ اّلٰلُ  َعاِئَشَة َرِضَي ود َعْن َوَجاَء في ُسَنِن أَِبي َدا
ِفي أُُفِق   اا أَى َناِشئَوَصْحِبِه َوَسلََّم، َكاَن ِإَذا رَ ِه َعَلى آلِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى
ِإنِِّي أَُعوُذ   لٰلُهمَّ ا َكاَن ِفي َصَلٍة، ثُمَّ َيُقوُل: »َوِإنْ  َل  اْلَعمَ َماِء َتَركَ السَّ 
َها«. َفِإْن ُمِطَر َقاَل َك ِمْن َش بِ  ب الٰلُهمَّ » :رِِّ  «.اا َهِنيئ  اا َصيِِّ

اّلٰلُ   لنَِّبيِِّ َصلَّى َماِم ُمْسِلٍم َعْن َعاِئَشَة َزْوَج االِ َصِحيِح  َوَجاَء في 
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ِه  َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َوَسلََّم َقاَلْت: َكاَن َرُسولُ  َصْحِبهِ وَ ى آِلِه ْيِه َوَعلَ َعلَ 
يِح َواْلَغْيِم، ُعِرَف إِ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوَعَلى  ِفي   َذِلَك َذا َكاَن َيْوُم الرِِّ

 َذِلَك.  َهَب َعْنهُ ا َمَطَرْت ُسرَّ ِبِه، َوذَ َوْجِهِه، َوأَْقَبَل َوأَْدَبَر، َفِإذَ 
َط  ُسلِِّ  اا َذابي َخِشيُت أَْن َيُكوَن عَ اِئَشُة: َفَسأَْلُتُه، َفَقاَل: »ِإنِِّ اَلْت عَ قَ 

ِتي«. َوَيقُ   وُل ِإَذا َرأَى الَمَطَر: »َرْحَمٌة«. َعَلى أُمَّ
ُذِكْرَت في َهِذِه   َيِصحُّ ِإْطَلُقَها على الَخْيِر َكَما ِر ُة الَمطَ َفَكِلمَ 

ِرِّ َكَما َجاَء في الُقرْ َقْد تُطْ وَ ِريَفِة، ِديِث الشَّ اْلََحا آِن الَعِظيِم،  َلُق على الشَّ
. َوَقاَل  [173 :ءارع شلا] ﴾ےھھھھہہ﴿الى: َقاَل تع
ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿تعالى: 

 .[ 82 :دوه] ﴾ڀڀ
 وبناء على ذلك:

َؤالِ    ِلَمَة الَمَطرِ تعالى في ِإْنَزاِل الَمَطِر، ِْلَنَّ كَ  ّلٰلِ  َفَل َحَرَج ِمْن السُّ
، َقا ِرِّ ڇڇچچچچ﴿ الى: َل تعتُْطَلُق على الَخْيِر َوالشَّ

َراُد ِبِه الَغْيُث، َوُهَو َرْحَمٌة،  يُ ُر ُهَنا . َفالَمطَ [102 :ءا سن لا] ﴾ڍڇڇ
ِريَفِة. هذا،ُذكِ َكَما   الى أعلم.تعواّلٰل  َر في اْلََحاِديِث الشَّ

 إلي في غيابي ءيسي ـ45

لي يف غيابي، سيء إـربي من ي: بلغين صديق لي بأن من أقا45سؤال

ل ئًا، فهفسي عليه شيمين يف حضوري، فوجدت يف نمع أنه حيرت

 خطأ؟ى واب أم علأنا على ص

َك َلْم َتُقْل ِلَمْن َبلََّغَك  نَّ أَْنَت َعَلى َخَطٍأ، ِْلَ أوالً: الجواب: 
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َم  ْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ا َرُسولِ َحِديَث َسِيِِّدنَ 
،  هُ َعنْ  اّلٰلُ  َرِضَي  ْسُعودٍ ْبِن مَ  اّلٰلِ  بو داود َعْن َعْبدِ الذي رواه الترمذي وأ 

ِني  غْ ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »اَل يَُبلِِّ َعلَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى
َنا  أَْخُرَج ِإَلْيُكْم َوأَ  أُِحبُّ أَنْ  ، َفِإنِِّياا ْن أَْصَحاِبي َعْن أََحٍد َشْيئمِ أََحٌد 

ْدِر«.  َقاَل. ا ُه َومَ أَْن َتُردَّ  َلْيَك َفَوَجَب عَ  َسِليُم الصَّ
ُقُه َص أَْنَت َعَلى َخَطٍأ، َكْيَف تُ ثانياً:  ٺ﴿ تعالى َيُقوُل:  َواّلٰلُ ِدِّ

ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

 [6 :ت ارجحلا] ؟ ﴾ڦڦ

  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  ُسولِ تعالى، َوأَْمَر َسِيِِّدَنا رَ اّلٰلِ  َت أَْمرَ فْ ْنَت َخالَ َوأَ 
َلْم  الِفْعِل، وَ  َسلََّم، ِْلَنََّك َما َنَهْيَتُه َعْن َهَذاوَ ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َعَليْ 

گگککککڑ﴿  يَُقوُل: َتَتَثبَّْت، َوَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ 

 .[63 :ر ونلا] ﴾ڳڳڳگگ
اِلِحيَن أَْهِل التَّ ِدِقيَن َوااَتَحلَّ ِبأَْخَلِق الصَّ  ثالثاً: يَن  ْقَوى، الذلصَّ

  ْم في ِمْثلِ اِقفهِ ُمْصِلِحيَن َوَلْم َيُكونُوا ُمْفِسِديَن، َواْسَمْع إلى َموَ َكانُوا 
 ْحَواِل:اْلَ َهِذِه 

 َشَتَمَك.   اا  ُفَلن  إلى َسِيِِّدَنا َخاِلِد ْبِن الَولِيِد َفَقاَل َلُه: ِإنَّ ـ َجاَء َرُجٌل 1
 اَء.َها ِبَما َش ِحيَفُتُه َفْلَيْمأَلْ َل: ِتْلَك َص اَفقَ 
  اا َجاِلس   اَل: ُكْنُت اٍش قَ َء في ِحْلَيِة اْلَْوِلَياِء َعِن اْلَفْضِل ْبِن أَِبي َعيَّ ـ َجا 2

ٍه     َيْشُتُمَك. َفأََتاُه َرُجٌل، َفَقاَل: ِإنِِّي َمَرْرُت ِبُفَلٍن َوُهوَ َمَع َوْهِب ْبِن ُمَنبِِّ
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ْيَطاُن َرسُ َقاَل: َما وَ َفَغِضَب وَ   .َغْيَركَ   والا َجَد الشَّ
اتِ َفَما بَ  ُجُل الشَّ ى  لََّم َعلَ ُم َفَس ِرْحُت ِمْن ِعْنِدِه َحتَّى َجاَء َذِلَك الرَّ

  َوَصاَفَحُه َوأَْجَلَسُه ِإَلى َجْنِبِه.َردَّ َعَلْيِه َوَمدَّ َيَدهُ فَ َوْهٍب 
  ناا َل فُ  نَّ إِ :  هُ لَ   اَل قَ فَ   نهُ عَ   اّلٰلُ   َي ِض رَ   نِ يْ حَس اُل   نِ بِ   ليِِّ عَ   لى إِ   ٌل جُ رَ   اءَ جَ ـ  3

  هُ نَّ أَ  ى رَ يَ  وَ هُ وَ  هُ عَ مَ  َق لَ طَ انْ فَ  يهِ لَ إِ  ا نَ بِ  ْق لِ طَ انْ فَ : اَل قَ . َك يْ فِ  عَ قَ وَ وَ  اكَ آذَ  د قَ 
  ّللُٰ ا  رَ فَ غَ فَ  اا ق حَ  يَّ فِ  لَت قُ  ا مَ  انَ كَ  ن إِ  ذا هَ  ا يَ : اَل قَ  اهُ تَ أَ  ا مَّ لَ فَ  هِ ِس فْ نَ لِ  رُ ِص نتَ يَ َس 
 كذا في صفوة الصفوة.   . َك لَ ّلٰلُ  ا   رَ فَ غَ فَ   لا اطِ بَ   يَّ فِ   لَت قُ   ا مَ   انَ كَ   ن إِ وِ   ي، لِ 

ِث  َقاَل َلُه: ِجْئَتِني ِبَثَل فَ  اِلِحيَن،َحِد الصَّ إلى أَ  ـ َجاَء َرُجٌل ِبَنِميَمةٍ 4
أَْفَسْدَت  وَ َت َقْلِبَي الَخاِلي، ِجَناَياٍت، َباَعْدَت َبْيِني َوَبْيَن أَِخي، َوَشَغلْ 

 ْفِسي. اَن َنْفِسَك في نَ َمكَ 
 ْم ِلَرُجٍل: ُفَلٌن َشَتَمَك. أََحُدهُ ـ َقاَل 5

ْهَم  فَ  ِصْبِني،، َوَلْم يُ َسْهمٍ بِ َفَقاَل َلُه: ُهَو َرَماِني  ِلَماَذا َحَمْلَت السَّ
 َوَغَرْسَتُه في َقْلِبي. 

اِفِعِيِّ 6   اا ِإنَّ ُفَلنَفَقاَل َلُه:  ىتعالاّلٰلُ  َرِحَمهُ  ـ َجاَء َرُجٌل إلى الشَّ
 ُكُرَك ِبُسوٍء.َيذْ 

اٌم، َوِإَذا َكَذْبَت فَ َفأََجا َخِجَل  َفاِسٌق؛ فَ ْنَت أَ َبُه: ِإَذا َصَدْقَت َفأَْنَت َنمَّ
 َصَرَف.انْ وَ 

 وبناء على ذلك:
ٍت، ِْلَنَّ َهَذا  ْر ِمَن َتْصِديِق الَكَلِم الَمْنُقوِل ِمْن َغْيِر َتَثبُّ فاْحذَ 

، َفِإَذا َبلََّغَك َصِديُقَك أَنَّ  َحاِمَك َك َوَبْيَن أَرْ الَعَلَقاِت َبْينَ ْقَل يُْفِسُد نَّ ال
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ِلْفَساَد،  يُد ِبَذِلَك اِلْصَلَح أَِم ارِ : َهْل يُ ، َفَسْلهُ َلْيَك إِ َلَك يُِسيُء  اا َقِريب
 َوَما ِهَي َغاَيُتُه ِمْن َهَذا الَكَلِم؟ 

أَْنَت  الَّ فَ ِل الَكَلِم، وإِ تعالى في َنقْ  اّللَٰ  َلِم اتَِّق كَ ْنَت َيا َناِقَل الَوأَ 
 لم.تعالى أع  واّللٰ   ،َفاِسٌد َوُمْفِسٌد، َوَلو َفَعْلَت الطَّاَعاِت. هذا

 لق الحميدة تدِخل الجنة؟خهل اْل ـ46

إذا كان اإلنسان كافرًا وكانت أخالقه محيدة، ومل يذكر : 46سؤال

يدخل اجلنة  يامة؟ وإذا كان القهل يدخل اجلنة يوم البسوء، 

الذي رواه اإلمام البخاري  بني احلديثق بني هذا، ووفِّكيف ن

ِبَجَناَزٍة، َفَأْثَنْوا ا : َمرُّوَعْنُه َقاَل هلُلا َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي

ِه َلى آِلِه َوَصْحِبَعَلْيِه َوَع اهلُل َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى .ًاَها َخْيرَعَلْي

، َفَقاَل: ًاْوا َعَلْيَها َشرِّْثَنرُّوا ِبُأْخَرى َفَأُثمَّ َم ْت«.َوَسلََّم: »َوَجَب

َقاَل:  َعْنُه: َما َوَجَبْت؟ اهلُل ِضَيطَّاِب َر اخَلْبُنَفَقاَل ُعَمُر  »َوَجَبْت«.

ْيُتْم َعَلْيِه َنَوَهَذا َأْث ، َفَوَجَبْت َلُه اجَلنَُّة،ًاَأْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخْير »َهَذا

 ِفي اأَلْرِض«؟ اهلِل ْم ُشَهَداُءْت َلُه النَّاُر، َأْنُتَفَوَجَب ،ًاَشرِّ

  اا  َيْعَتِقَد اْعِتَقادنْ ْؤِمِن أَ ْنَساِن المُ لى الِ َيِجُب عأوالً: الجواب: 
اِر الذيَن بَ اَل َشكَّ  اا َجاِزم  َدْعَوُة  مْ َلَغْتهُ  ِفيِه َواَل َرْيَب ِبأَنَّ َجِميَع الُكفَّ

َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِمْن َجِميِع  ِه َعَليْ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
َلْم َيْدُخُلوا في  ْم َوَعَقاِئِدِهْم َوأَْدَياِنِهْم، ِإَذا هِ َطَبَقاتِ َتَمَعاِت وَ الُمجْ  َشَراِئحِ 
، َوَلْم يُؤْ اّلٰلِ   ِدينِ  ِة َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ بِ ِمنُوا َعزَّ َوَجلَّ على  َعَلْيِه وَ اّلٰلُ   لَّىٍد َص نُُبوَّ

تعالى:  ّلٰلِ ا ِلَقْولِ  ا، َوَذِلَك  ِفيهَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفُهْم في النَّاِر َخاِلِدينَ 
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ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ﴿

ڎڎڌڌڍ﴿ الى: . َوِلَقْوِلِه تع[6 :ةنيبلا] ﴾ ۈۆ

 .[71 :رم زلا] ﴾ڈ
َسلََّم: »َوالَِّذي َنْفُس   َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ َلْيهِ عَ  اّلٰلُ  ىْوِلِه َصلَّ َوِلقَ 

ٍد ِبَيِدِه، اَل  ، نْ ي أََحٌد مِ َيْسَمُع بِ  ُمَحمَّ ، َواَل َنْصَراِنيٌّ ِة َيُهوِديٌّ ثُمَّ   َهِذِه اْْلُمَّ
واه  ر  «  النَّارِ ْن أَْصَحاِب الَّ َكاَن مِ َيُموُت َوَلْم يُْؤِمْن ِبالَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه، إِ 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرَة َرِضَي لمام مسلم َعْن أَِبي ُهَريْ ا
اَل   اا َجاِزم اا َيْعَتِقَد اْعِتَقاد ْؤِمِن أَنْ ْنَساِن المُ َيِجُب على الِ ثانياً: 

اِليَماِن   ْيَب ِبأَنَّ ُدُخوَل الَجنَِّة َيَتَوقَُّف على ُوُجودِ  رَ َشكَّ ِفيِه َواَل 
اِلحِ َوالَعَمِل  اِلِح في  تعالى َقَرَن َبْيَن اّلٰلَ  نَّ ِْلَ  ،الصَّ اِليَماِن َوالَعَمِل الصَّ

،ِظيِم ِبشَ الُقْرآِن العَ  ۉۉۅۅۋ﴿ َفَقاَل تعالى:  ْكٍل َعاٍمِّ

 :ف هكلا] ﴾ وئوئەئەئائائ ىىېېېې

ڱڱڳڳڳڳگگ﴿ . َوَقاَل تعالى: [108ـ107

 .[11 :جو ربلا] ﴾ڻڻڻںںڱڱ
 ناء على ذلك:وب
َبْعَد   لَجنَّةَ ا َيْدُخُل  لَعْبَد اَل اُء على أَنَّ اتََّفَق الُفَقَهاُء َوالُعَلمَ  اَفَقدِ 

 َصْحِبِه َوَسلََّم،َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِبْعَثةِ 
ٍد  بِ  َوْحَدُه، َوآَمنَ  تعالى ِباّلٰلِ َمَن َوبُُلوِغِه َدْعَوَتُه، ِإالَّ ِإَذا آ َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ

أَ ِمْن ُكِلِّ ِديٍن  َم، َوَكَفَر وَ َوَسلَّ  هِ َوَصْحبِ  َوعلى آِلهِ َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّى َتَبرَّ
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يَن، ُدوَن النََّظرِ  َلِقِه َوِسيَرِتِه، ِلَقْوِلِه خْ  إلى َعَمِلِه َوأَ يَُخاِلُف َهَذا الِدِّ
ِر إلى  ظَ ُدوَن النَّ  [71 :رمزلا] ﴾ ڈڎڎڌڌڍ﴿: تعالى
 .مْ ْفِرهِ كُ  ِهْم َبْعدَ أَْفَعالِ 

ْنَيا ِبُدوِن َفِإَذا َكانُوا ُمْحِسِنيَن في ال تعالى في  اّلٰلُ  ِإيَماٍن َجاَزاُهمُ دُّ
ْنَيا على ِإْحَس  ڈڈڎ﴿ِإْحَساٍن، ِلَقْوِلِه تعالى: اِنِهْم بِ الدُّ

ا في اآلِخَرِة َفَل، ِلقَ . [7 :ةل زل زل ا] ﴾ڑژژ لى: عا تْوِلهِ َوأَمَّ
ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ﴿ 

  : فارع ْلا] ﴾ڃڃڃڄڄ ڄڄڦڦڦ

 . [157ـ156
رِ أَ  ا الَحِديُث الشَّ ُل مِ اِن الُمؤْ  اِلْنَس يُف، َفَهَذا في َحِقِّ مَّ ِن؛ َفاْلَوَّ
َواآلَخُر َوَجَبْت َلُه   َلُه الَجنَُّة ِلُوُجوِد اِليَماِن َمَع ُحْسِن الُخُلِق، َوَجَبْت 

ا ِبَسَبِب  ِفيهَ  اا  َيُكوُن َخاِلد، َوَلِكْن اَل اا الُخُلِق َوَلو َكاَن ُمْؤِمن وءِ نَّاُر ِلسُ لا
اِفِعيَن اْبِتَداءا أَو الَفاَعُة ْدِرُكُه َش ِليَماِن، َفَهَذا تُ ُوُجوِد ا واّلٰل   . هذا،َمآالا شَّ

 تعالى أعلم.
 مآل العاصي في اآلخرة  ـ47

 هللئر كلها والعياذ بامرتكبًا للكبا ن: إذا كان اإلنسان املؤم47سؤال

 مآله يوم القيامة؟لفرائض والواجبات، فما هو قصرًا يف اـتعاىل، وم

أَو َقْد َيُموُت على َغْيِر   ،ى َتْوَبةٍ يَُموُت عل الُمْؤِمُن َقدْ ب: الجوا
ُهَو  فَ ِلُشُروِطَها،  اا قْوَبٍة، َفَمْن َماَت على َتْوَبٍة َصاِدَقٍة َنُصوٍح ُمَحِقِّ تَ 

ڳڳڳڳگ﴿ تعالى: َقْوِلِه  تعالى َتْحَت اّلٰلُ  ِإْن َشاءَ ٌج ُمْنَدرِ 
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ڄڄڄ﴿ْوِلِه تعالى: ْحَت قَ تَ . وَ [82 :هط] ﴾ ڱڱڱڱ
ڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ہہۀۀ﴿ َقْوِلِه تعالى: َوَتْحَت  .[70 :نا قرفلا ] ﴾ڍڇ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

 . [53 :رم زلا] ﴾ۆ
ُمْؤِمُن َواٍه  ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ال َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  ى َصلَّ َوَتْحَت َقْوِلِه 

 َعْنُه.   اّلٰلُ   « رواه البزار َعْن َجاِبٍر َرِضَي هِ َلى َرَقعِ  َهَلَك عَ يٌد َمنْ َراِقٌع، َفَسعِ 
ا َمْن َماَت ِمَن الُمْؤِمِنيَن ِبُدوِن تَ   ُهوَ َكاَن ِمَن الُعَصاِة، فَ ْوَبٍة، وَ َوأَمَّ

 َواِحٌد ِمْن َثَلَثٍة:
  ِإْذنِ بِ ، َفُهَو ِبَها اا ر ُمَجاهِ ْن َسِيَِّئاِتِه، َوَلْم َيُكنْ ُل: َحَسَناتُُه أَْكَثُر مِ اْلَوَّ 

ڻںںڱڱ﴿ ِلِه تعالى: تعالى ُمْنَدِرٌج َتْحَت َقوْ اّلٰلِ 

ڄڄڄڦ﴿ تعالى:  . َوَتْحَت َقْوِلهِ [8 :فارع ْلا] ﴾ ڻ

 .[7ـ6 :ةعرا قلا] ﴾ڃڃڃڃ  ڄ
ِن ُعَمَر  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ابْ  َعَلىوَ  َعَلْيهِ  اّلٰلُ  ىَوَتْحَت َقْوِلِه َصلَّ 

َقاَل: َكْيَف َسِمْعَت  فَ  َعْنُهَما آِخٌذ ِبَيِدِه، ِإْذ َعَرَض َرُجٌل،  ّلٰلُ َرِضَي ا
؟ َفَقاَل: َسِمْعُت  َوىْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِفي النَّجْ لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ َرُسوَل 
يُْدِني الُمْؤِمَن، َفَيَضُع   اّللَٰ  ْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ َعلَ  اّلٰلُ  لَّى َص  اّللِٰ  َرُسوَل 

 وُل: أََتْعِرُف َذْنَب َكَذا، أََتْعِرُف َذْنَب َكَذا؟ قُ َعَلْيِه َكَنَفُه َوَيْسُتُرُه، َفيَ 
؛ َحتَّىفَ  َرُه ِبُذنُوِبِه، وَ ِإذَ  َيُقوُل: َنَعْم أَْي َربِِّ نَُّه  أَ َنْفِسِه ى ِفي َرأَ ا َقرَّ

ْنَيا، َوأََنا أَْغِفُرَها َلَك الَيْوَم؛ َفُيْعَطى  َهَلَك، َقاَل: َسَتْرتَُها َعَليْ  َك ِفي الدُّ
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 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َحَسَناِتِه« رواه المام البخاري َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي  ِكَتاَب 
ِبَها، َفُهَو  اا َجاِهرمُ  َيُكْن ، َوَلمْ ِتهِ  َحَسَناتُُه َمَع َسِيَِّئااَوْت الثَّاِني: َتَس 

اّلٰلُ   َشاءَ  امَ تعالى َبْيَن الَجنَِّة َوالنَّاِر اّلٰلُ  ْعَراِف الذيَن يُوِقُفُهمُ ِمْن أَْهِل اْلَ 
چ﴿ ُدُخوِل الَجنَِّة، َقاَل تعالى: بِ  تعالى أَْن َيِقُفوا، ثُمَّ يُْؤَذُن َلُهم 

ڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگ کککڑ

ہہہہۀۀڻڻڻڻ ںںڱ

ۇڭڭڭڭۓۓے ےھھھھ

 .[49ـ46 :فا رع ْلا] ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ
ا أَْمُرُه  عالى، َفَهذَ ت  ِباّللِٰ َئاتُُه أَْكَثُر ِمْن َحَسَناِتِه َوالِعَياذ الثَّاِلُث: َسِيِّ 

َبُه،إِ لى، ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه، وَ تعا اّلٰلِ  إلى ، اا َما َلْم َيُكْن ُمَجاِهر ْن َشاَء َعذَّ
ِيِّئَ بِ  اا اِهر َكاَن ُمجَ َفِإنْ  ِبَقْدِر َذْنِبِه في  ِت ِبُدوِن اْسِتْحَلٍل َلَها، َفُيْؤَخُذ ا السَّ

ُجودِ ْنُه ِإالَّ أََثُر اللنَّاِر مِ َناِر َجَهنََّم، َواَل َيْحُرُم على ا ثُمَّ َبْعَد َذِلَك   ،سُّ
اتُْدِركُ   ِفِعيَن.ُه َشَفاَعُة الشَّ

 وبناء على ذلك:
رَ اِئَر، َومَ الَكبَ  اا ب ُمْرَتكِ َفَمْن َكانَ  ّلٰلُ  ا اَت َوُهَو ُمِصرٌّ َعَلْيَها ـ اَل َقدَّ

ُكُه   تُْدرِ َخُذ ِبَذْنِبِه، ثُمَّ الى، يُؤْ تع ِباّللِٰ تعالى ـ َوُمَجاِهٌر ِبَها، َوالِعَياُذ 
اِفِعيَن  َب في َناِر جَ َبَرَكِة اِليَمانِ بِ َشَفاَعُة الشَّ   أََجاَرَنا َهنََّم، ، َبْعَد أَْن يَُعذَّ

 تعالى أعلم. واّللٰ  لى َوِإيَّاُكْم ِمْن َذِلَك. آمين. هذا،اتعاّلٰلُ 
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 يا سندياّلٰل  يا سيدي يا رسول ـ48

 ؟ل املنشد يف املولدويكم يف ق: ما رأ48سؤال

 ـَنِديس َ َيا  هللِدي َيا َرُسوَل اـا َسـيَِِّي

ل  َـَتهُـَو امُلْرا مَـْن ـَي ك  ُـلِِّ نَـاِز  ٍةج َ ى يف 

ن َ َدًىُيْمَناَك َفْوَق الِبَحاِر الزَِّ  اِخَراِت 
 

مل َ َدِدَواِسَع الَفْضِل َوَيا    اإِلْحَساِن َوا

ل ِ  ل َ ى  مل َ ْوِرُد اأَلْح ص َ ـِدَوَمْن ُهَو ا  ـُكلِِّ 

ع  َـَدِدص ْ ٍر َوال َحالُتْعِطي اجَلِزيَل ِب   
 

ِه  َوعلى آلِ ِه َعَليْ  اّلٰلُ  لَّى َص اّلٰلِ  َسِيُِّدَنا َرُسولُ  والً:أَ الجواب: 
ْنَيا و  في اآلِخَرِة ِمْن َحْيُث  َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُهَو َسَنُدَنا في الَحَياِة الدُّ

َبُب، َمَع اْعتِ   تعالى َوْحَدُه. اّلٰلُ  ُهوَ   ِبَِّب الَحِقيِقيَّ ِإنََّمانَّ الُمَس اِدَنا ِبأَ قَ السَّ
  َصلَّىاّلٰلِ  َنا َرُسولُ َسِيِّدُ ، فَ اا َسَببِلِّ َشْيٍء تعالى َجَعَل ِلكُ اّلٰلَ  َوَلِكنَّ 

ْفِريِج  تَ َوَسلََّم َسَبٌب ِلِهَداَيِتَنا، َوَسَبٌب لِ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ 
 َبٌب ِلَحِلِّ ِنَزاَعاِتَنا. َس اِت إلى النُّوِر، وَ لظُُّلمَ ، َوَسَبٌب ِلَنْقِلَنا ِمَن اَباِتَناُكرُ 

 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َسَنٌد َلَنا في  َعَلْيهِ  اّلٰلُ  ىأَنَُّه َصلَّ َكَما 
ْنَيا، فَ  فَ اُهَو َسَنٌد َلَنا في اآلِخَرِة، ِإْذ ُهَو َص الدُّ   ْظَمى َصلَّى اَعِة العُ ِحُب الشَّ

 َسلََّم.ى آِلِه َوَصْحِبِه وَ  َوَعلَ َعَلْيهِ اّلٰلُ 
ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َعَليْ  اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ  َسِيُِّدَنا َرُسولُ ثانياً: 

ي  ، َوُهَو الذ َلٍة، َفَقِد اْسَتَغاَث َلَنا في النََّواِزلِ ُهَو الُمْرَتَجى في ُكِلِّ َنازِ 
ِريَر َفاِقَد ال َعلَّمَ  ، روى الترمذي َعْن  ىتعالاّلٰلَ  َيْدُعو َكْيَف  َبَصرِ ـ الضَّ

َبَصِر أََتى النَِّبيَّ ـ َضِريَر ال أَنَّ َرُجلا  َعْنُه، اّلٰلُ  َي َنْيٍف َرِض ُعْثَماَن ْبِن حُ 
 أَْن يَُعاِفَيِني. اّلٰلَ  َقاَل: اْدعُ َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم فَ عَ اّلٰلُ   َصلَّى

 َت َصَبْرَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«.ئْ  َدَعْوُت، َوِإْن ِش  ِشْئَت َقاَل: »ِإنْ 
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 ُعْه.َقاَل: َفادْ 
أَ َفُيْحِسَن ُوُضوَءُه َوَيدْ : َفأَمَ اَل قَ  َعاِء:  ُعَو ِبَهَذا الدُّ َرُه أَْن َيَتَوضَّ
ُه ِإَليْ وَ ُهمَّ ِإنِِّي أَْسأَلَُك َوأَتَ »اللٰ  ٍد َنِبيِِّ الرَّ َك ِبَنبِ جَّ ِإنِِّي   ْحَمِة،يَِِّك ُمَحمَّ

ْهُت  «.فَ  ُهمَّ للٰ اِلَي،   ِلُتْقَضى َك ِإَلى َربِِّي ِفي َحاَجِتي َهِذهِ بِ َتَوجَّ ْعُه ِفيَّ
 َشفِِّ

  ْحِبِه َوَسلََّم الُمْرَتَجى َلَنا في ُكِلِّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  َوُهَو َصلَّى 
ُل إلى ْيُث َنتَ َناِزَلٍة، حَ  .   ّللِٰ ا    الَكِريِم ِعْندَ َقاِمهِ تعالى ِبمَ اّلٰلِ    َوسَّ  َعزَّ َوَجلَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ولُ ُدَنا َرسُ َوَسِيِّ ثالثاً: 
َها،  ْفِلِيِّ ِوِيَِّها َوسُ لْ ِد الَبْيَضاِء على َجِميِع الَمْخُلوَقاِت عُ ُهَو َصاِحُب اليَ 
گگکک﴿ َعِظيِم: الَجلَّ في ِكَتاِبِه َعزَّ وَ أََلْم َيُقْل َمْواَلَنا 

 [107 :ءا يبنْلا] ؟ ﴾گ

اّلٰلِ   َمْوُجوٌد ِمَن الَمْوُجوَداِت َلْم َيُكْن ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ َهْل ُهَناَك فَ 
 َلْيِه؟لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفْضٌل عَ عَعَلْيِه وَ اّلٰلُ   َصلَّى

 لك:وبناء على ذ
َم ُهَو   َوَسلَّ  َوَصْحِبهِ َوعلى آِلهِ  َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُسولُ َفَسِيُِّدَنا رَ 

َبُب، َوُهَو َواِسُع الَفْضِل َواِلْحَساِن َوالُجوِد  َسَندُ  َنا ِمْن َحْيُث السَّ
َبُب، َوُهَو َصلَّى  الَمَدِد ِمْن َحْيُث وَ  َصْحِبِه  َلى آِلِه وَ ْيِه َوعَ َعلَ اّلٰلُ  السَّ

ْنَيوِ َواِزِل النَّ  الُمْرَتَجى في َجِميِع َوَسلَّمَ  ُث  ِة ِمْن َحيْ ْخَرِويَّ يَِّة َواْلُ الدُّ
ْحَمِة على َجِميِع الَعَواِلِم مِ  َبُب، َوُهَو َصاِحُب الَفْضِل َوالرَّ ْن َحْيُث  السَّ

َبُب   تعالى أعلم. واّلٰل   هذا، .السَّ
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 ضرتها الدنيا وفإن من جودك  ـ49

 ا قال:صحيح عندماىل تع اهلُل وصريي َرِحَمُههل كالم اإلمام الب: 49سؤال

ج ُ ف َ ِإ م ِ ْن  ل  نَِّ  ض َ رَِّوِدَك ا  َتَهادُِّْنَيا َو
 

ل َ ِم  ل  َِّْوِح َوالَق ل ْ ُم ال  َوِمْن ُعُلوِمَك ِع
 

أَُنِبُِّه إلى َحَقاِئَق َيِجُب أَْن اَل   ِة َعْن َذِلَك َقْبَل اِلَجابَ الجواب: 
ِتِه التي  ُق ِبَعِقيدَ لَّ  َتَتعَ َوَهِذِه الَحَقاِئُق  اِلْنَساُن الُمْؤِمُن،َل َعْنَها ْغفَ يَ 

 َياَمِة.َعْنَها َيْوَم القِ   َسُيْسأَلُ 
ْوِح  تعالى َمْحُدوٌد؟ َوَهْل َما ُكِتَب في اللَّ اّلٰلِ  َهْل ِعْلمُ أوالً: 

 تعالى؟اّلٰلِ  وِظ ُهَو ُكلُّ ِعْلمِ الَمْحفُ 
ِح  في اللَّوْ  وٌب  َمْكتُ ْحُدوٌد، َوِبَما ُهوَ تعالى مَ اّلٰلِ  ِعْلمَ َقَد أَنَّ ْعتَ َمِن ا

َراوِظ، َفَقدْ الَمْحفُ  َغْيِر َسِبيِل   َط الُمْسَتِقيَم، َواتََّبَع َسِبيلا  أَْخَطأَ الِصِّ
َلْيَس   ىتعالاّلٰلِ  ْرَكاِن ِديِنِه، ِْلَنَّ ِعْلمَ أَ ِمْن  اا ْكنالُمْؤِمِنيَن، َوَهَدَم رُ 

 اّللُٰ فَ َغْيِرِه، ، َواَل في الَمْحُفوظِ في اللَّْوِح  اا ، َوَلْيَس َمْحُصوراا ُدودَمحْ 
َوِصَفاِتِه َوَذاِتِه َوأَْفَعاِلِه اَل يَُشاِبُه َمْخُلوَقاِتِه، َوَهِل   عالى في أَْسَماِئهِ ت

ـ في  ام البخاري متعالى؟! روى الاّلٰلِ  ُق َيْسَتْوِعُب ِعْلمَ و الَمْخلُ اللَّْوحُ 
َلُم َلْيِهَما َسى َوالَخِضِر عَ َحِديِث َسِيِِّدَنا ُمو   َرِضَي   َعبَّاٍس ـ َعِن اْبنِ السَّ

َقاَل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  ُهَما، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّىَعنْ اّلٰلُ 
ِفي»وَ  َقاَل َلُه   ِفي الَبْحِر َنْقَرةا، فَ ِة َفَنَقرَ نَ َجاَء ُعْصُفوٌر َفَوَقَع َعَلى َحْرِف السَّ

َما َنَقَص َهَذا  ِإالَّ ِمْثُل  اّللِٰ  ِعْلمِ ُمَك ِمْن ْلِمي َوِعلْ ُر: َما عِ الَخِض 
 الُعْصُفوُر ِمْن َهَذا الَبْحِر«.

  َمْحُدوَداِن؟ هُ ى َوَكَرمُ تعالاّلٰلِ   َهْل ُجودُ ثانياً: 
ِبيلِ وَداِن َفقَ دُ َمِن اْعَتَقَد أَنَُّهَما َمحْ  لى  تعا َواّلٰلُ ، ْد َضلَّ َسَواَء السَّ
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هٌ  ، َوَكَرُمُه اَل ُه اَل يُحَ َك، َفُجودُ  َعْن َذلِ ُمَنزَّ  يُْحَصُر، أََلْم َيُقْل تعالى في دُّ
، َعِن النَِّبيِِّ  رٍِّ  أَِبي ذَ الَحِديِث الُقْدِسِيِّ الذي رواه المام مسلم َعنْ 

اَل: »َيا  أَنَُّه قَ  اَرَك َوَتَعاَلىَتبَ اّلٰلِ  َما َرَوى َعنِ لََّم، ِفيَس َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى
َلُكْم َوآِخَركُ ْو أَنَّ أَ َباِدي، لَ عِ  ْم، َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم، َقاُموا ِفي َصِعيٍد  وَّ

ا  ِإْنَساٍن َمْسأََلَتُه، َما َنَقَص َذِلَك ِممَّ  ْيُت ُكلَّ َواِحٍد، َفَسأَلُوِني، َفأَْعطَ 
 َر«؟ ِخَل اْلَبحْ َيُط ِإَذا أُدْ الَّ َكَما َيْنُقُص اْلِمخْ ِعْنِدي إِ 
  َباِب التَّْمِثيِل للتَّْقِريِب لأَلْذَهاِن.  الَبْحِر ُهَو ِمنْ ْخَيِط ِمنَ َصاُن المِ َونُقْ 

َم ِبأَنَّ ُجودَ  ْنَيا َواآلِخَرِة َفَقْط،  مُ تعالى  اّلٰلِ  َفَمْن َتَوهَّ ْنَحِصٌر في الدُّ
ِريِف ٌض في َفْهِمِه ِلَهَذا الحَ َو ُمَعارِ هُ فَ   .ِديِث الشَّ

اِمِت َرِضَي َدَة ْبِن َعْن ُعَبا وى أبو داودرثالثاً:  َعْنُهن َعِن  ّلٰلُ ا الصَّ
َل َما َخَلَق اَسلََّم قَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  النَِّبِيِّ َصلَّى    َل: »ِإنَّ أَوَّ

،، َفَقاَل لَ اْلَقَلمَ اّلٰلُ  اِديَر  اْكُتْب َمقَ ُب؟ َقاَل: َوَماَذا أَْكتُ  ُه: اْكُتْب؛ َقاَل: َربِِّ
 اَعُة«.َحتَّى َتُقوَم السَّ  َشْيٍء  ُكلِِّ 

ا  َعْنُه َقاَل: َقاَم ِفينَ اّلٰلُ  وروى المام مسلم َعْن ُحَذْيَفَة َرِضَي 
  اا  َشْيئ، َما َتَركَ اا َسلََّم َمَقامَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى ّلٰلِ ا َرُسولُ 

َث ِبِه؛ َحِفَظُه َمْن  اَعِة، ِإالَّ َحدَّ َياِم السَّ َك ِإَلى قِ ِمِه َذلِ اوُن ِفي َمقَ َيكُ 
 َحِفَظُه، َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيُه. 
ُل َكَتَب الَقَلُم َمَقاا يَثْيِن َوَتَنبَُّهوا إلى الَحدِ  ِريَفْيِن؛ اْلَوَّ َر ُكِلِّ ِديلشَّ
اعَ  ِه َذِلَك  ي َمَقامِ َيُكوُن فِ  اا  َشْيئكَ ي: َما َترَ ُة؛ َوالثَّانِ َشْيٍء َحتَّى َتُقوَم السَّ

َث ِبِه.ِإَلى ِقيَ  اَعِة، ِإالَّ َحدَّ  اِم السَّ
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 ِن؟ يْ ِريفَ َماَذا يُْفَهُم ِمْن َهَذْيِن الَحِديَثْيِن الشَّ 
دلى أَْطلَ تعا اّللَٰ  أاََل يُْفَهُم ِمْن َهَذا ِبأَنَّ  اّلٰلُ   ى َصلَّ  اا َع َسِيَِّدَنا ُمَحمَّ

 َلُم في اللَّْوِح الَمْحُفوِظ؟ ى َما َكَتَبُه القَ َسلََّم عل َصْحِبِه وَ ِلِه وَ لى آ َلْيِه َوع عَ 
ىئىئېئېئېئۈئ﴿َوَهْل َهَذا يَُعاِرُض َقْوَلُه تعالى: 

  ِْلَنَّ اَل يَُعاِرُضُه،  اا َقْطع [27ـ26 :نجلا] ؟ ﴾حئجئییی یىئ
اللَّْوِح الَمْحُفوِظ َوالَقَلِم،  في    اا َس َمْحُصور وٌم َليْ لُ ُهَو َمعْ عالى َكَما  ت اّلٰلِ    ِعْلمَ 

 تعالى:اّلٰلُ  لُبوِصيِرِيِّ َرِحَمهُ اْكُمُن اِلْشَكاُل في َقْوِل اِلَماِم َفأَْيَن يَ 
نْ  ِإنَّ مــِ وِدَك فــَ َتَها جــُ رَّ ْنَيا َوضــَ  الــدُّ

 

مُ َوِمْن ُعلُ   ْوحِ وِمَك ِعلــْ مِ    اللــَّ  ؟ َوالَقلــَ
 

تعالى أَْطَلَعُه على َبْعِض الُمَغيََّباِت   اّللَٰ  ِقيٍن ِبأَنَّ على يَ  َبْل َنْحنُ 
اَعِة، أَْطَلَعهُ بَ  اِر،  ِم النَّ تعالى َعَلى َعاَلِم الَجنَِّة، َوَعَلى َعالَ ّلٰلُ ا ْعَد ِقَياِم السَّ

اّلٰلُ   ـ َصلَّى ْوَحى أَ  ِإَلْيِه َماَوأَْوَحى  ا أََراُه،مَ  ِمْعَراجِ َوأََراُه َلْيَلَة اِلْسَراِء َوال
 يِب الَمْحُبوِب ـ.لََّم َوَباَرَك َوَعظََّم َعَلى َهَذا الَحبِ َوَس 

لَقَلِم؟  ْوِح َوالَحَرُج في َقْوِلِه: َوِمْن ُعُلوِمَك ِعْلُم اللَّ اَفأَْيَن َيْكُمُن 
َث   َوَسلَّمَ  َوَصْحِبهِ هِ َعَلى آلِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َوُهَو َصلَّى  َث، اْلُمَّ  َقْد َحدَّ  َة ِبَما َحدَّ

اِبِق:كَ  ِريِف السَّ ِمِه  اَيُكوُن ِفي َمقَ  اا َما َتَرَك َشْيئ َما َجاَء في الَحِديِث الشَّ
َث  اَعِة، ِإالَّ َحدَّ اعَ    ِبِه؛َذِلَك ِإَلى ِقَياِم السَّ ا َبْعَد السَّ َثُهْم َعمَّ  ِة.َبْل َوَحدَّ

لِخَطاِب،  ِمُلوَن الَمَجاَز في اَتعْ َيْس  الَعَرَب ْعُلوِم أَنَّ ِمَن المَ : رابعاً 
 ِفي َذِلَك ِإالَّ َجاِهٌل. نْ لَعَرِب الُمتََّفِق َعَلْيَها، اَل يَ َوُهَو أُْسُلوٌب ِمْن أََساِليِب ا 

َفِإنَّ   تعالى: اّلٰلُ  وُل اِلَماُم الُبوِصيِريُّ َرِحَمهُ ِق َيقُ َوِمْن َهَذا الُمْنَطلَ 
ْنَيا وَ  ُجوِدَك اِمنْ   ا.َتهَ َضرَّ لدُّ
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ْنَيا، َوَهِذِه الِهَداَيُة  : ِإنَّ ُجوَدَك ِهَداَيٌة للنَّاِس في الدُّ َفَكأَنَُّه أََرادَ 
ْنَيا  ِيِّبَ إلى َرِبِّ الَعالَِميَن، َوِهَي َسَبُب الَحَياِة الطَّ  ُموِصَلةٌ  ِة في الدُّ

 َواآلِخَرِة.
َفاعَ  اا َك أَْيضَوِمْن ُجودِ  ُة َمَجاٍز على  َلمَ  عَ َرِة، َوِهَي ُة في اآلخِ الشَّ

َبِبيَِّة، وفي الُقْرآِن الَكِريمِ الَقِري ُه تعالى:  لُ  أَْمِثَلٌة على َذِلَك، ِمْنَها َقوْ َنِة السَّ
َماِء ِمْن  أَْي: َما يَُنِزِّ . [13 :رف ا غ] ﴾ھہہہہ﴿  ُل ِمَن السَّ

ِع اْلَ ْزِق الُمتَ َسَبُب الِرِّ َماٍء ُهَو   .ْشَكالِ َنِوِّ
يْ   َصاِحُب َجْوَهَرِة التَّْوِحيِد، َوُهَو  ُخ ِإْبَراِهيُم الَباُجوِريُّ َوَيُقوُل الشَّ

احِ  ْن َوِلَي َمْشَيَخَة اْلَ  أََحُد ُشرَّ ِن  ْزَهِر في الَقرْ َقِصيَدِة الُبْرَدِة، َوُهَو ِممَّ
ْنَيا مَ ل اُد ِمَن اِة: َوالُمرَ الثَّاِلِث َعَشَر ِمَن الِهْجرَ  ِلَك   اْلُْخَرى، َوِلذَ ا َقاَبَل دُّ

َتَها، وفي َكَلِمِه َتْقِديٌر ُمَضاٌف،َجَعَلَها النَّاِظُم َض  ْنَيا يْ أَْي: ِمْن خَ  رَّ ِر الدُّ
َصْحِبِه َوَسلََّم، َوِمْن َخْيِر   َوَعَلى آِلِه وَ َعَلْيهِ اّلٰلُ  ِهَداَيُتُه للنَّاِس َصلَّى 

؛ َفأَيُّ  َصْحِبِه َوَسلََّم ِفيِهمْ ِه َوَعَلى آِلِه وَ َعَليْ  اّلٰلُ  لَّى َص َفاَعُتُه اآلِخَرِة َش 
َتَها؟ تعالى: فَ  اّلٰلُ  ِإْشَكاٍل في َقْوِلِه َرِحَمهُ  ْنَيا َوَضرَّ  ِإنَّ ِمْن ُجوِدَك الدُّ
 وبناء على ذلك:

 تعالى:  اّلٰلُ   ِحَمهُ في َقْوِل اِلَماِم الُبوِصيِرِيِّ رَ َفَل ِإْشَكاَل 
وِدَك  ْن جــُ ِإنَّ مــِ رَّ فــَ ْنَيا َوضــَ  َتَهاالــدُّ

 

ْن ُعلُ   َك عِ َومــِ مَ ومــِ ْوحِ   لــْ مِ   اللــَّ  َوالَقلــَ
 

ْنَيا لَ  يُْعَبَد؛  تعالى ِفيَها وَ اّلٰلُ  ، َبْل ُخِلَقْت ِلُيْعَرَف اا َعَبث ْم تُْخَلْق َفالدُّ
الُّ على الِعَباَدةِ َوَلَقْد كَ  الُمْرَسُلوَن  َياُء وَ ْلَْنبِ ُهُم ا َلْيَهاي إِ  َوالَهادِ اَن الدَّ
َلُم، َعَلْيِهمُ  َلُة َوالسَّ ٌد َص  الصَّ َعَلْيِه   اّلٰلُ  لَّىَوَعَلى َرْأِسِهْم َسِيُِّدَنا ُمَحمَّ
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َعَلْيِه  اّلٰلُ  لَّىتعالى ِفيِه َص اّلٰلُ  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َحْيُث َجَمعَ 
َق فَما َتفَ لََّم ِبِه َوَس حْ ى آِلِه َوَص َوَعلَ  ِريَعَة  ي َغْيِرِه، َوَجَعَل َش رَّ ِريَعَتُه الشَّ
َراِئِع، َوَجَعَل كِ ـ اِمَعَة ِلُكِلِّ الالجَ  ْرآَن الَعِظيَم ُهَو الُمَهْيِمَن على  َتاَبُه القُ شَّ

 اِبَقِة. َجِميِع الُكُتِب السَّ 
،  الَجَزاءِ َداَر َتُكوَن َقْت لِ ُخلِ ، َبْل اا ثاآلِخَرُة َلْم تُْخَلْق َعبَ  َوَكَذِلَك 

ٌد َصلَّىَفاَعِة الُعْظَمى ِفيَها هُ َوَكاَن َصاِحُب الشَّ  َلْيِه  عَ اّلٰلُ  َو َسِيُِّدَنا ُمَحمَّ
 الُبوِصيِريُّ على  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفَقاَل الذي َقاَلُه اِلَمامُ  ىَوعل
 أوالً.هذا ِة. اللُّغَ  ُل ِرُفُه أَهْ ِبيِل الَمَجاِز، َوَهَذا َيعْ َس 

داّلٰلُ  َلَقْد َعلَّمَ  ثانياً: َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى اا تعالى َسِيَِّدَنا ُمَحمَّ
اَعِة َكَما َجاَء ْحِبِه َوَس َوَص  في َصِحيِح  لََّم َما ُهَو َكاِئٌن إلى ِقَياِم السَّ

اَعةِ ال إلى ِقَيامِ ْسِلٍم، َوَما ُهَو َكاِئٌن اِلَماِم مُ  ٌل  سَّ   اللَّْوحِ  في ُمَسجَّ
 في َحِديِث أَبي داود.  الَمْحُفوِظ َكَما َجاءَ 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  ىَصلَّ  اا دتعالى َسِيَِّدَنا ُمَحمَّ اّلٰلُ  َعلَّمَ  َبْل 
ْلَها القَ  اا َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُعُلوم اِم  يَ ُن َبْعَد قِ َلُم، َعلََّمُه َما َيُكوَلْم يَُسِجِّ

ْلَها الَقَلُم،َواِلَم عَ  اَعِة ِمنْ السَّ  ِم النَّاِر، َوَعاَلِم َكَعاَلِم الَجنَِّة َوَعالَ  َلْم يَُسِجِّ
َراِط، وَ   يَزاِن.َعاَلِم المِ الِصِّ
تعالى في  اّلٰلُ  وِصيِريُّ َرِحَمهُ َهِذِه الَقِصيَدُة َقاَلَها اِلَماُم البُ ثالثاً: 
اأََواِئِل القَ  ، َوكَ  الِهجْ ِبعِ ْرِن السَّ ٍث َوُمفَ َعاِلٍم ْم ِرِيِّ ٍر  َوَفِقيٍه َوُمَحِدِّ ِسِّ

ْت على ُعَلَماِء التَّْوِحيِد َوالَعِقيَدِة مَ َوأُُصوِلٍيِّ َوِمْن  َذاِنِهْم َهِذِه  آرَّ
 الَقِصيَدُة الَعْصَماُء؟!
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اِبِع الِهْجِرِيِّ إ الُعَلَماُء ِمَن الَقْرنِ َهْل َهُؤاَلِء  َذا،  ا هَ لى َيْوِمنَ السَّ
َتَفطَّنُوا إلى  وَن َعْن ِحَياِضِه، َلْم يَ تعالى، َويَُداِفعُ اّلٰلِ  َن ِدينَ ُموذيَن َيْخدِ ال

ْت أَْرَجاَء الَمْعُموَرِة؟تْصَماِء الَهِذِه الَقِصيَدِة العَ   ي َعمَّ
ةِ َهِذِه الَقِصيَدَة ِمْن عُ َوَهِل الذيَن َشَرُحوا  وا  َما َعَرفُ  َلَماِء َهِذِه اْلُمَّ

ِإَلْيَها،   ِن اْطَمأَنَّْت نُُفوُسُهمْ ْبَياٌت ِشْرِكيٌَّة، َوَلكِ يَدِة أَ ِص َهِذِه القَ  أَنَّ في
وَها، َوِبَذِلَك  ْرِك؟ مِ أَْصَبُحوا َوأََقرُّ  ْن ُدَعاِة الِشِّ

في الُمَواَجَهِة  اْلَْبَياِت َمْكتُوَبةا  أََما َكاَنْت َبْعُض َهِذهِ رابعاً: 
ِري ِة َرأَوْ اُء اْلُ مَ َفِة، َوُعلَ الشَّ  يُْنِكُروَها؟  ا َوَلمْ هَ مَّ

ِحيَح النَّاِفَع الذي يَ  تعالى أَْن َيْرُزَقَنا  اّللَٰ  أَْسأَلُ  ْجَمُع  الِعْلَم الصَّ
ُقَها. هذا، اْلُ  َة َواَل يَُفِرِّ  تعالى أعلم.واّلٰل   مَّ

 ميسى عليه السلم ليس له قوسيدنا ع ـ50

 م؟قو ْنَتِم إىلالم مل َيالسعيسى عليه  : هل صحيح بأن سيدنا50سؤال

 النَّاِس َتْجَمُعُهْم  ْطَلُق على َجَماَعٍة ِمنَ َكِلَمُة َقْوٍم تُ  أوالً:ب:  الجوا
َجاِل ُدونَ  وَن َلَها،َجاِمَعٌة َيُقومُ  َصْت َكِلَمُة الَقْوِم ِبَجَماَعِة الِرِّ   َوُخِصِّ

ۇئوئوئەئەئائائىى﴿ ، َقاَل تعالى: الِنَِّساِء ِبَشْكٍل َعامٍِّ 

. [11 :تا رجحلا] ﴾ ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
َجاُل، ِْلَنَّ َفالَقْوُم ُهَنا هُ   . ﴾ ېئېئېئۈئ﴿ تعالى َقاَبَلُهْم ِبَقْوِلِه:    ّللَٰ ا   ُم الِرِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإْن   اّلٰلُ  لَّىا َكَقْوِلِه َص َوَهذَ 

ْيَطاُن َشْيئأَ  ِح  ِتيِمْن َصَل  اا ْنَساِني الشَّ َساُء« رو َفْلُيَسبِِّ ِق النِِّ اه  اْلَقْوُم َوْلُيَصفِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرْيَرَة َرِضَي داود َعْن أَِبي هُ  أبو
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اِعُر:ال  َوَقاَل   شَّ
ا أَْدِري وَ وَ  ــَ ْوَف مـ ــَ اُل أَْدِريسـ ــَ  ِإخـ

 

اءُ   ــَ ٍن أَْم ِنســــــــ ْوٌم آُل ِحصــــــــــْ  أَقــــــــــَ
 

َعَلْيِه  اّلٰلُ  ِه َصلَّىِبيِه، َكَقْولِ وُن ِْلَ َتكُ  اا ِنْسَبُة اِلْنَساِن َداِئم ثانياً:
الُمطَِّلْب«   ُن َعْبدِ بْ ْب، أََنا ا »أََنا النَِّبيُّ اَل َكذِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: ِه َوَعَلى آلِ 

 َعْنُه.اّلٰلُ  ان َعِن اْلَبَراِء َرِضَي اه الشيخرو
اُس َبنُو  َوَسلََّم: »النَّ  ِبهِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ ّلٰلُ ا َوَكَقْوِلِه َصلَّى

 َعْنُه.  اّلٰلُ  ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اه المام أحمد َعْن أَ رو آَدَم، َوآَدُم ِمْن تَُراٍب«
َلُم اَل َيْنَتِمي ِْلٍَب، ِْلَنَُّه ُوِلَد ِبُمْعِجَزةٍ  َعَلْيهِ ِيُِّدَنا ِعيَسى َس ثالثًا:   ، السَّ

  ڱڱڱڳڳڳڳگگگ﴿َكَما َقاَل تعالى: 
 .[20ـ19 :ميرم] ﴾ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

َنا أََشاَر  َلُم اَل َيْنَتِمي ِْلٍَب، َوِمْن هُ ُدَنا آَدُم َعَلْيِه السَّ ِيِّ َذِلَك َس َوكَ 
ہہ﴿َذْيِن النَِّبِيِّْيِن الَكِريَمْيِن ِبَقْوِلِه تعالى: هَ الُقْرآُن الَكِريُم إلى 

 . [ 59  : ن ا ر م ع   ل آ ]   ﴾ ڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ
ُث َعِن اْلَْنِبيَ ُص في الُقْرآِن الَعِظيِم ِعْنَدَما تَ الَقَص رابعاً:  اِء  َتَحدَّ

َلُم َفِإنَّا َنجِ ل َعَلْيِهُم ا ِبَياِء َخاَطُبوا َقْوَمُهْم  ِمَن اْلَنْ  اا ُد ِفيَها أَنَّ َكِثيرسَّ
 .﴾ھ﴿ِبَكِلَمِة: 
 .[59 :ف ارعْلا] ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ﴿ َل تعالى: َقا
 .[73 :فا رعْلا ] ﴾ۈۈۆۆۇۇڭ﴿ اَل تعالى: َوقَ 

 . [80 :فارع ْلا] ﴾ۇۇڭڭ﴿ َوَقاَل تعالى: 
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 . [6 :ميهاربإ ] ﴾ٻٻٻٱ﴿ َل تعالى: َقاوَ 
ا ِعيَسى َبِني ِإْسَراِئيَل، َلْم َيُقْل َلُهْم َيا  ِيُِّدنَ َدَما َخاَطَب َس ِكْن ِعنْ لَ وَ 

ةا َواِحَدةا، َبْل َقاَل َلهُ َقْوِم َواَل  پپپٻٻٻٻٱ﴿ْم: َمرَّ

  ﴾ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ
 .[6 :ف صلا]

ُث َعْن َقْوِم آَدَم،  في الُقْرآِن الَعِظيِم آَياٍت َتَتَحدَّ َوَكَذِلَك اَل َنِجُد 
ُث َعْن َبِني آَدَم.بَ   ْل َتَتَحدَّ

  َلُم َلْيَس َما السَّ هِ آََدَم َوَسِيِِّدَنا ِعيَسى َعَليْ ِن َسِيِِّدنَا َوَما َذاَك ِإالَّ ِلَكوْ 
 ُهَما أٌَب. لَ 

 ى ذلك:وبناء عل
َل َفَسِيُِّدنَ  ُه اَل أََب َلُه،  ُم َلْم َيْنَتِم إلى َقْوٍم، ِْلَنَّ ا ِعيَسى َعَلْيِه السَّ

 أٍَب،  ِمْن أٍُمِّ ُدونَ تعالى اّلٰلُ  ْت ِواَلَدتُُه ُمْعِجَزةا، َحْيُث َخَلَقهُ نَ َوَكا
َلمُ   َعَلْيهِ مُ َوَكَذِلَك َسِيُِّدَنا آدَ  تعالى َخَلَقُه  اّللَٰ  ، ِْلَنَّ لى َقْومٍ ْم َيْنَتِم إلَ  السَّ

َلُم َبِني  سَّ ُدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الاٍب، َوِمن ُهَنا لَْم يَُخاِطْب َسِيِّ ِمن تُرَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ُه. هذا، اَل َقْوَم لَ ِإْسَراِئيَل ِبَقْوِلِه َيا َقْوِم، ِْلَنَّهُ 

 لى إخوتهعيمن  ـ51

زة، ع أبيه بأجرة ممتاالكبري م، يعمل الولد عمل: صاحب م51ؤالس

ذا أسكنه بيتًا بدون مقابل؛ تويف الوالد، فإوقد َزوَِّجه والده و

ته، ويقول هلم: أنتم من حلم أكتايف، فما وبالولد َيُمنُِّ على إخ

 حكم الشرع يف ذلك؟

َدَقِة اّلٰلُ ا َذَكرَ لجواب: ا اْلََذى   وَ َها الَمنُّ تي َيْتَبعُ لتعالى ُحْكَم الصَّ
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ىېېېېۉۉۅ﴿تعالى: ْوِلِه في قَ 

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

يئىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئ

َما َيْكِشُف الَمَطُر الَغِزيُر َعِن  كَ . [264 :ة رقبلا] ﴾ ىبمبخبحبجب
 الَحَجِر اْلَْمَلِس. 

  َصلَّى  يِِّ ِن النَّبِ َعْنُه، عَ  اّلٰلُ  لم َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي وروى المام مس
َيْوَم   اّلٰلُ  اَل: »َثَلَثٌة اَل يَُكلُِِّمُهمُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ  ِه َوَعَلى آِلهِ َعَليْ  اّلٰلُ 

يِهْم، َوَلُهْم عَ  اْلِقَياَمِة،  َذاٌب أَِليٌم«. َواَل َيْنظُُر ِإَلْيِهْم، َواَل يَُزكِِّ
ِبِه َوَسلََّم  ِه َوَصحْ  َوَعَلى آلِ ْيهِ َعلَ ّلٰلُ ا َصلَّى اّلٰلِ  َقاَل: َفَقَرأََها َرُسولُ 

 . اا َلَث ِمَرارثَ 
: َخابُوا َوَخِسُروا، َمْن َقاَل    ؟ ّللِٰ ُهْم َيا َرُسوَل ا أَبُو َذرٍِّ

ُق ِسْلَعَتهُ   َكاِذِب«.  ِباْلَحِلِف الْ َقاَل: »الُمْسِبُل، َوالَمنَّاُن، َوالُمَنفِِّ
 وبناء على ذلك:

ْيِهْم ِمْن َماِلِه  ِإَذا أَْنَفَق َعلَ َوِتِه نَّ على ِإخْ يَمُ  َوَلِد أَنْ ُم على الرُ َفَيحْ 
، َوالَقْوُل الَمْعُروُف َوالَمغْ ال ،  قَ ِفَرُة َخْيٌر ِمْن َصدَ َخاِصِّ ٍة َيْتَبُعَها أََذىا

 ِه؟ َقُة ِمْن ِحَسابِ َفَكْيَف ِإَذا َلْم َتُكِن النَّفَ 
ِه أَْثَناَء  ْواَلدِ َفَقِة على أَ لنَّ َيُقوُم ِبالذي َكاَن اَوَما َداَم الَواِلُد ُهَو 

 َوِزَياَدٍة، لِ اِلِدِه ِبأَْجِر الِمثْ َوالَوَلُد الَكِبيُر َيْعَمُل ِعْنَد وَ َسِتِهْم ِمْن َماِلِه، ِدَرا
 َفَكْيَف َيُمنُّ الَوَلُد على ِإْخَوِتِه؟
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ِدِه،  ِعْنَد َوالِ  اا ناَن َمْغُبوأَنَُّه كَ  َلُد الَكِبيُر َيظُنُّ َنْفَسهُ ِإَذا َكاَن الوَ وَ 
ْح ِلَواِلِدِه أَنَّ َص ـ ِلَماَذا َلْم يُ فَ   ُه َمْغُبوٌن؟ ِرِّ

 َواِلِدِه ِبأَنَُّه الَوَلُد الَبارُّ َحتَّى اْنَتَهى  مَ الَوَلُد الَكِبيُر أََماَبْعَد أَْن َتَظاَهَر 
رَ اَء ِلُيْحِبَط َعَمَلُه ـ اَل قَ َجُل َواِلِدِه جَ أَ  ى على  ِنِّ َواْلَذَ المَ تعالى بِ  اّلٰلُ  دَّ
 ْخَوِتِه ـ؟ إِ 

ْن َهَذا الَمِنِّ  تعالى مِ اّلٰلِ  يِر أَْن َيُتوَب إلى ى َهَذا الَوَلِد الَكبِ َفَعلَ 
اِدٍق   َفُهَو َغْيُر َص ِهُب أَْجَر اِلْحَساِن ِإْن ُوِجَد ِمن ِعْنِدِه، َوِإالَّ ذْ الذي يُ 

 لى أعلم.تعااّلٰل  و  َحتَّى في َمِنِِّه. هذا،
 اتها؟هي مسقط لمروءة، وماهي ا ما  ـ52

ى اإلنسان أن يتحلى بصفة املروءة، وأنه جيب عل : نسمع عن52سؤال

 ؟ااملروءة، وما هي مسقطاته املروءة، فما هي

ِن اْرِتَكاِب  الُمُروَءُة ِصَفٌة َتْمَنُع َصاِحَبَها عَ أوالً: الجواب: 
ِذيَلِة، َوَتْحِملُ الخِ  اِت،  الَعادَ   َوَجِميلِ َلِق اِسِن اْلَخْ  على َمحَ هُ َصاِل الرَّ

َغاِئِر. اِئِر، َوَتْدَفُعُه إلى َعَدِم اِلْصرَ ِن اْرِتَكاِب الَكبَ َوتُْبِعُدُه عَ   اِر على الصَّ
َع في اِئِر، َفَمْن َوقَ َوُمْسِقَطاُت الُمُروَءِة َتُكوُن ِباْرِتَكاِب الَكبَ ياً: نثا

اَنُة  ِلْنَساِن، َوالِخيَ وَءَة اْسِقُط ُمرُ ُب يُ ةٌ، َفالَكذِ ُه ُمُروءَ الَكَباِئِر َفَلْيَسْت لَ 
ُمُروَءَة،  لِباآلَخِريَن يُْسِقُط ا ْسِقَطاِن الُمُروَءَة، َواالْسِتْخَفاُف َوالُفُجوُر تُ 

 َذا ....َوأَْكُل الَحَراِم يُْسِقُط الُمُروَءَة، َوَهكَ 
ُق َتَعلَّ ةا ِفيَما َي اصَّ َساِء، َوخَ َعِن الِنِّ  ْسِقَطاِت الُمُروَءِة الَحِديُث َوِمْن مُ 
ْوِجيَِّة.ِبالَعَلَقِة ال  زَّ
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َبا. ِعُب ِبالنَّْرِد َوالمَ ُمْسِقَطاِتَها َكْشُف الَعْوَرِة، َواللَّ َوِمْن    ْيِسُر َوأَْكُل الِرِّ
 وبناء على ذلك:
َبِل  ِل ِمْن قِ  َما َيْدُعو إلى َذِمِّ الَفاعِ ُروَءِة ِهَي ُكلُّ َفُمْسِقَطاُت المُ 

 م.تعالى أعلواّلٰل  ،اِء. هذااْلَْتِقيَ  َلءِ الُعقَ 
 وننصف قبوركم من العي ـ53

 العيون؟: ما صحة حديث: إن نصف قبوركم من 53سؤال

َعَلْيِه   اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َس ِبَحِديٍث َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ يْ َهَذا لَ الجواب: 
اّلٰلُ   ِيِّ َصلَّىالنَّبِ  ْفِعِه إلى  ِبرَ ِرَواَيُتهُ   َتْجوزُ اَل آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، وَ  َوعلى

 ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.َعَلْيِه َوَعَلى آلِ 
َراِنِيِّ في الَكِبيِر َعْن أَْسَماَء ِبْنِت  ِعْنَد اِلَماِم الطَّبَ  َوَلِكْن َوَردَ 

َوَعَلى   ْيهِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل  َعْنَها اّلٰلُ  ُعَمْيٍس َرِضَي 
ِتي ِمَن اْلُقُبوِر ِمَن  ُقوُل: »ِنْصُف َما ْحِبِه َوَسلََّم يَ ِه َوَص آلِ  يُْحَفُر ِْلُمَّ

يْ   َلِميُّ َكَذِلَك َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.اْلَعْيِن«. ورواه الدَّ
  اّلٰلُ  َصلَّى َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ اّلٰلُ   َجاِبٍر َرِضَي وروى أبو نعيم َعنْ 

، ِه َوَسلََّم َقاَل َوَصْحبِ  َعَلى آِلهِ ِه وَ َعَليْ  تُْدِخُل الَجَمَل الِقْدَر،  : »الَعْيُن َحقٌّ
ُجَل ا  َضِعيٌف. لَقْبَر«. َوُهَو َحِديٌث َوالرَّ

 وبناء على ذلك:
َوَما ُذِكَر ِمَن  ُهَو َمْوُضوٌع،  َفالَحِديُث َلْيَس ِبَصِحيٍح، َبْل 

ِحيَحةِ ااْلََحاِديِث  ا    َفِهَي َضِعيَفٌة،الَقْبرَ  َن تُْدِخُل لَعيْ  ِبأَنَّ الصَّ َوأَمَّ
ِحيحُ  المام مسلم َعِن اْبِن   ِمَن اْلََحاِديِث في الَعْيِن، َما رواه الصَّ
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َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه وَ ّلٰلُ ا َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّىاّلٰلُ  بَّاٍس َرِضَي عَ 
،اْلَعْيُن حَ  َقاَل: »مَ َوَسلَّ   ُن«.َسَبَقْتُه اْلَعيْ    َساَبَق اْلَقَدرَ َن َشْيءٌ َوَلْو َكا قٌّ

َعْنُه، َعِن   اّلٰلُ  ُهَرْيَرَة َرِضَي  َوَما رواه المام البخاري َعْن أَِبي 
« َوَنَهى  َوَسلََّم َقاَل: »الَعْيُن َحقٌّ آِلِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ   النَِّبيِِّ َصلَّى
 ِم. َعِن الَوْش 
ا َيدْ وَ  روى المام الحاكم َعْن   َعاُء ِبالَبَرَكِة،َرَر الَعْيِن الدُّ َفُع َض ِممَّ
  ، َقاَل: َخَرَج َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍف َوَمَعُه َعاِمُر ْبنُ ِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعةَ بْ اّلٰلِ  َعْبدِ 

ِدُرُه  ِء يَُغاِمَن الَما َعةُ )ُهَو الِقطْ ى َغِديٍر اِن اْلُغْسَل َفاْنَتَهَيا ِإلَ َرِبيَعَة يُِريدَ 
ْيُل( فَ  ْتَر ـ َحتَّى إِ يُد اْلَخْمَر ـ َقاَل َوِكيٌع: َيْعِني بِ َخَرَج َسْهُل يُرِ السَّ ا  ذَ ِه السِِّ

ةا َعَلْيِه ِمْن ُصوٍف،   َدَخَل الَماَء. َفَوَضَعَها ثُمَّ َرأَى أَنَُّه َقْد َنَزَع ُجبَّ
ي الَماِء   َلُه َقْرَقَفةا فِ َسِمْعُت َعْيَني؛ فَ ُه بِ  َفأََصْبتُ ُت ِإَلْيهِ َقاَل: َفَنَظرْ 

  يُِجْبِني.مْ ، َفلَ اا َدْيُتُه َثَلث( َفأََتْيُتُه َفَناْرِتَعاِد اَلمْبُرودِ َصوُت ا)
؛  هُ ْحِبِه َوَسلََّم َفأَْخَبْرتُ َوَعَلى آِلِه َوَص  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َفأََتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى

   ظُُر ِإَلى َبَياِض َحتَّى َكأَنِِّي أَنْ  َخَلُه(الَماَء )دَ َخاَض َيْمِشي فَ  َفَجاءَ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  ّلٰلُ ا نَّ النَِّبيَّ َصلَّىَساَقْيِه؛ َفَضَرَب َصْدَرُه )َيْعِني أَ 

َها  َعْنُه حَ  أَْذِهْب  الٰلُهمَّ  َقاَل: »( ثُمَّ ْدَر َسْهلا َوَصْحِبِه َوَسلََّم َضَرَب َص  رَّ
 َها«. َوَوَصبَ  ْرَدَهاَوبَ 

َم: »ِإَذا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  اّلٰلُ  يُّ َصلَّىَقاَم َفَقاَل النَّبِ فَ 
ْك، َفِإنَّ ُكْم ِمْن َنْفِسِه أَْو َماِلِه أَْو أَِخيِه َما يُِحبُّ فَرأَى أََحدُ   اْلَعْيَن  ْلُيَبرِِّ

«. َوَهَذا دَ  َك الَعاِئُن.ِإَذا بَ َتُضرُّ  َن اَل أَنَّ الَعيْ ِليٌل على  َحقٌّ  رَّ
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 ِبالَبَرَكِة، َفِإنَّ  َشْيٌء ِمْن َنْفِسَك أَو أَِخيَك َفاْدعُ  ا ِإَذا أَْعَجَبَك ِلذَ 
َعاَء ِبالَبَرَكِة يَ ا  تعالى. اّللِٰ  ْصِرُف الَمْحُذوَر ِبِإْذنِ ـ لدُّ

ُك أَْن َيُقوَل: َتَباَركَ َوالتَّبَ   اِرْك ِفيِه.بَ  ُهمَّ اللٰ َن، اِلِقيْحَسُن الخَ أَ اّلٰلُ   رُّ
واّلٰل   ،ا. هذِباّللِٰ َة ِإالَّ اَل ُقوَّ اّلٰلُ  أَْن َيُقوَل: َما َشاءَ َحبُّ ِلْلَعاِئِن َويُْستَ 

 تعالى أعلم.
 ؟كيف رأى سيدنا موسى في السماء السادسة ـ54

 َوعلى آِلِه َعَلْيِه اهلُل لَّىَص اهلِل َسيَِِّدَنا َرُسوَل : هل صحيح بأن54سؤال

ألمحر فوجد راء عند الكثيب اَوَسلََّم َمرَِّ ليلة اإلسْحِبِه َوَص

 يصلي؟ فإذا كان صحيحًاسيدنا موسى عليه السالم يف قربه 

 فكيف رآه يف السماء السادسة؟

تعالى َعْن   اّلٰلُ  ام مسلم َرِحَمهُ َجاَء في َصِحيِح المالجواب: 
ِه ْيِه َوَعَلى آلِ َعلَ اّلٰلُ  َصلَّىّلٰلِ ا ُسوَل نَّ رَ َعْنُه، أَ  اّلٰلُ  َي اِلٍك َرِض مَ أََنِس ْبِن 

اٍب: َمَرْرُت ـ َعَلى ُموَسى  دَّ ـ َوِفي ِرَواَيِة هَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »أََتْيُت 
 ِه«. ِفي َقْبرِ  ي، َوُهَو َقاِئٌم يَُصلِِّ  اْلَكِثيِب اْْلَْحَمرِ َلْيَلَة أُْسِرَي ِبي ِعْندَ 

ى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعلَ  اّلٰلُ  النَِّبيَّ َصلَّى  ، أَنَّ َذِلَك َء ِفيِه كَ َوَجا
اِدَسِة، َفأََتْيُت عَ  ى اْنَطَلْقَنا َحتَّ َوَسلََّم َقاَل: »ثُمَّ  َماِء السَّ َلى  اْنَتَهْيَنا ِإَلى السَّ
اِلحِ  ال ِباْْلَخِ  اا َل: َمْرَحب ِه، َفَقايْ َلُم، َفَسلَّْمُت َعلَ ُموَسى َعَلْيِه السَّ  َوالنَِّبيِِّ   صَّ

اِلِح،  ا َجاَوزْ الصَّ  تُُه َبَكى.َفَلمَّ
 َفنُوِدَي: َما يُْبِكيَك؟ 

، َهَذا ُغَل َقا ِتِه اْلَجنََّة َل: َربِِّ ا  ٌم َبَعْثَتُه َبْعِدي َيْدُخُل ِمْن أُمَّ أَْكَثُر ِممَّ
ِتي«. َيْدُخُل   ِمْن أُمَّ
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ِريالَحِديَثا َهَذانِ  اِدُق ُموٍر َغْيِبيٍَّة َنَطَق اِن ِبأُ لَّقَ َفاِن َيَتعَ ِن الشَّ   ِبَها الصَّ
َوَسلََّم، َفَل َيَسُعَنا ِإالَّ   َلى آِلِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  الَمْصُدوُق َصلَّى
  اا مَمِر َقائِ يِب اْلَحْ ثِ َكْيَف َرآُه ِعْنَد الكَ  ِبَها؛ َواَل يَُقاُل: اِليَماَن َوالتَّْصِديَق 

َماءِ َقْبِرهِ  في يَُصِلِّي اِدَسِة؟ ، ثُمَّ َرآُه في السَّ ِْلَنَّ َهِذِه ِمَن اْلُُموِر   السَّ
 َن الُمْعِجَزاِت. مِ  للَعاَدِة، ِوِهَي الَخاِرَقةِ 

اَدِة، َوَفْوَق  ِْلَنََّها َخاِرَقٌة للعَ وفي الُمْعِجَزاِت اَل ُيَقاُل: َكْيَف؟ 
اّلٰلُ   ِريَفِة َصلَّى ِمْن َبْيِن أََصاِبِعِه الشَّ الَماُء َع : َكْيَف َنبَ اَل َتَسْل  وِف، ِلَذا الَمْألُ 

الَحَصى في   ت َسْل: َكْيَف َسبَّحَ تَ ِه َوَسلََّم؟ َواَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ 
ِريَفِة َصلَّ  ِه الشَّ َكْيَف   اَل َتَسْل: لََّم؟ وَ َس َلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ  ى َكِفِّ

ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟ َواَل َتَسْل:  ْيِه َوَعَلى آلِ َعلَ اّلٰلُ  َلْيِه َصلَّى ِجْذُع إِ ال  َحنَّ 
َلُم؟ على َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيهِ   اا َوَسَلم   اا  َبْرد رُ ْيَف َصاَرِت النَّا كَ  َلُة َوالسَّ   الصَّ

 وبناء على ذلك:
اَل  ، وَ اَلمعُهوَدةِ  للَمُقواَلِت  َيْخَضعُ  ُم الَغْيِب اَل ِخ َوَعالَ ُم الَبْرزَ َفَعالَ 

اِدُق   ،اَدِة َواَلمعُهودِ العَ ، ِْلَنَُّه ِمْن َوَراِء الَعاَدةِ  َمْنِطِق ـ لِ  َث الصَّ َوَلَقْد َتَحدَّ
 . في َقْبِرهِ لُمْؤِمِن  ا ِبِه َوَسلََّم َعِن  َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ عَ اّلٰلُ    الَمْصُدوُق َصلَّى 

ِن النَِّبِيِّ  َعْنُه، عَ  اّلٰلُ  َراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي ِن اْلبَ عَ روى أبو داود 
ِه َوَسلََّم َقاَل: »َفُيَناِدي ُمَناٍد ِمَن  بِ َوَعَلى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه اّلٰلُ  َصلَّى

َماِء:  ى  ِإَل  اا ُه َباباْفَتُحوا لَ نَِّة، وَ جَ أَْفِرُشوُه ِمَن الْ أَْن َقْد َصَدَق َعْبِدي، فَ السَّ
  ُح َلُه ِفيَها َمدَّ ِه ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَها؛ َويُْفتَ نَِّة؛ َفَيْأِتيِة، َوأَْلِبُسوُه ِمَن اْلجَ اْلَجنَّ 

 يَُمدُّ للَبِقيَِّة؟ َصِرِه«. ِإَذا َكاَن َهَذا ِلَعْبٍد َواِحٍد؛ َفَكْيَف  ـ بَ 
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 ٍء.ٌر على ُكِلِّ َشْي تعالى َقادِ اّلٰلَ   َسْل: َكْيَف؟ ِْلَنَّ َفَل تَ 
اّلٰلُ   ىَصلَّ اّلٰلِ  ةا ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ ُه َكاَن ُمْعِجزَ ِلْسَراُء َوالِمْعَراُج ُكلُّ َفا
َدَث َخاِرٌج َعِن  على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؛ َوَهَذا َيْعِني أَنَّ الحَ وَ َعَلْيِه 
ِريَِّة؛ َفَقْد َمرَّ  ِس الَبشَ َعُه للَمَقاِيي أَْن نُْخِض   يُْمِكنُ ، َواَل الُمعَتادِ ِف وَ الَمْألُو
َم على َسِيِِّدَنا  ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  َنا َرُسولُ َسِيِّدُ 

َلُم  َلُة َوالسَّ ِر في َد الَكِثيِب اْلَْحمَ َوُهَو َقاِئٌم يَُصِلِّي ِعنْ ُموَسى َعَلْيِه الصَّ
َماِء َوَرآُه في السَّ  َياِء في الَمْسِجِد اْلَْقَصى،اْلَْنبِ َتْقَبَلُه َمَع ِرِه، َواْس َقبْ 

اِدَسِة؛ َفأَْيَن َتْكُمنُ  ُة ُكلَُّها َخاِرَقٌة للَعاَدِة؟ الَغَراَبُة، َوالقِ السَّ  صَّ
َماٍل َلو  اَم ِبأَعْ َذَهَب َوَعاَد، َوقَ  َناُم َيَرى َنْفَسُه أَنَّهُ أََحُدَنا ِعْنَدَما يَ 

؛ َوَمَع َذِلَك َفَل َهاَتقَبلُ اَل  عادة النَّ َفإِ  العادة ِلَمَواِزيِن ِضَعَها َراَد أَْن يُخْ أَ 
َذِلَك َعاَلُم  اَلَم النَّْوِم َعاَلٌم ُمْسَتِقلٌّ ِبَحِدِّ َذاِتِه، َوكَ عَ ُر َهَذا، ِْلَنَّ أََحَد يُْنكِ 

َتِقلٌّ ِبَحِدِّ َذاِتِه؛  ٌم ُمْس ُم الَغْيِب َعالَ ِه، َوَعالَ ِدِّ َذاتِ حَ َلٌم ُمْسَتِقلٌّ بِ الَبْرَزِخ َعا
اِدِق الَمْصُدوَفَل َيَسُعَنا ِلَذا  َلْيِه َوَعَلى آِلِه عَ اّلٰلُ  ِق َصلَّىِإالَّ َتْصِديَق الصَّ

  الَمْحُدوِد. هذا، َذِلَك ِلَمَقاِييِس الَعْقِل َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُدوَن ِإْخَضاِع 
 ى أعلم.تعال اّللٰ و

  َوَسلَّمَ َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ عَ  ّلٰلُ ا ا النبي َصلَّىرؤي ـ55

ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َعَل اهلُل لَّىَص اهلِل : لقد رأيت َسيَِِّدَنا َرُسوَل55سؤال

ويف كل مرة على هيئة خمتلفة عن  َوَسلََّم يف املنام ثالث مرات،

 ويل ذلك؟ر، فما تأنوسابقة، ومجيعها ال

َعْنُه  ّلٰلُ ا مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ام الم روىأوالً: جواب: ال
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َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
يْ َرآِني ِفي الَمَنا  .ُل ِبي«ثَّ َطاَن اَل َيَتمَ ِم َفَقْد َرآِني، َفِإنَّ الشَّ

  ْعُت النَِّبيَّ َعْنُه َقاَل: َسمِ اّلٰلُ   َرِضَي َرةَ َريْ خان َعْن أَِبي هُ وروى الشي
لََّم َيُقوُل: »َمْن َرآِني ِفي الَمَناِم  َوَصْحِبِه َوَس  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى

ْيَطاُن ِبي«الَيَقَظِة، َوالَ َيَتَمثَُّل ال َفَسَيَراِني ِفي   .شَّ
  َعْنُه َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  اّلٰلُ  ِضَي ِبي َقَتاَدَة رَ خان َعْن أَ وروى الشي

«. لََّم: »َمْن رَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس   اّلٰلُ  َصلَّى  آِني َفَقْد َرأَى الَحقَّ
اّلٰلِ   وَل َعْنُه، أَنَّ َرسُ اّلٰلُ  َرِضَي وروى المام مسلم َعْن َجاِبٍر 

  لنَّْوِم َفَقدْ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َرآِني ِفي اِه ْحبِ َعَلى آِلِه َوَص َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ىَصلَّ 
يْ   َمثََّل ِفي ُصوَرِتي«.َطاِن أَْن َيتَ َرآِني، ِإنَُّه اَل َيْنَبِغي ِللشَّ

َتُدلُّ   َحاِديُث ِه اْلَ ْقِهيَِّة الُكَوْيِتيَِّة: َوَهذِ ثانياا: َجاَء في الَمْوُسوَعِة الفِ 
 ي الَمَناِم.ِه َوَسلََّم فِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ  ّلٰلُ ا  ى ُرْؤَيِتِه َصلَّ َلى َجَوازِ عَ 

  النََّوِويُّ ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم أَْقَواالا وَ ِفي اْلَفْتِح، َوَقْد َذَكَر اْلَحاِفُظ 
  َوَسلََّم: »َمنْ  َوَصْحِبهِ  َلى آِلهِ عَ َعَلْيِه وَ  اّلٰلُ  ِفي َمْعَنى َقْوِلِه َصلَّى ُمْخَتِلَفةا 

 َقَظِة«.ِفي الَمَناِم َفَسَيَراِني ِفي اْليَ  يَرآنِ 
ي ُكل َحاَلٍة َلْيَسْت َباِطَلةا   ُرْؤَيَتُه فِ ِحيُح ِمْنَها أَنَّ َمْقُصوَدُه أَنَّ َوالصَّ 
 الَِّتي  ُصوَرِتهِ  رِ َي َعَلى َغيْ َي َحقٌّ ِفي َنْفِسَها، َوَلْو ُرئِ ، َبل هِ اا َواَل أَْضَغاث

ُر  ى آِلِه َوَصْحبِ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  اِتِه َصلَّىيَ ِفي حَ  اَنْت َعَلْيَهاكَ  ِه َوَسلََّم َفَتَصوُّ
ْيَطاِن، َبل ُهَو ِمْن ِقَبل  مِ وَرِة َلْيَس ِتْلَك الصُّ   اّلٰلِ.َن الشَّ

يُِِّدُه  ِه، َويُؤَ  َوَغْيرِ ِب ْبِن الطَّيِِّ  َهَذا َقْوُل اْلَقاِضي أَِبي َبْكرِ َوَقاَل: وَ 
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، أَْي َرأَى اْلَحقَّ  : َفَقدْ َقْولُهُ  اِئي ِبِه، َفِإْن  الَِّذي َقَصَد َرأَى اْلَحقَّ ِإْعَلَم الرَّ
َها، ِْلََنََّها ِرَها َوِإالَّ َسَعى ِفي َتْأِويِلَها َواَل يُْهِمل أَْمرَ َنْت َعَلى َظاهِ َكا

ا بُْشَرى ِبخَ  ، إِ َذاٌر ِمنْ نْ ْيٍر، أَْو إِ ِإمَّ ا ِلُيِخيَف ا َشرٍِّ ائِ مَّ ا ِلَيْنَزِجَر َعْنُه، َي لرَّ ، ِإمَّ
َه َوِإمَّ   اهـ. .أَْو ُدْنَياهُ  َعَلى ُحْكٍم َيَقُع َلُه ِفي ِديِنهِ ا ِلُيَنبِِّ

 وبناء على ذلك:
، َوأَْرُجو تعالى ُرْؤَياَك اّلٰلُ  َفِإْن َشاءَ    اّلٰلُ  َيْجَعَلَنا  تعالى أَنْ اّلٰلَ  َحقٌّ

ْن َيَترَ لى َوِإيَّاتعا  اّلٰلِ  ا َرُسولِ َسْيِرِه َوُسُلوِكِه َخْلَف َسِيِِّدنَ  ي قَّى فَك ِممَّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  َسلََّم. هذا،وَ ِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ   َصلَّى

 لَّمَ ْحِبِه َوَس آِلِه َوَص ى َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َنا َرُسولِ عرض اْلعمال على َسِيِّدِ  ـ56

َوعلى  ْيِهَعَل اهلُل ىَصلَّ اهلِل عمال على َسيِِِّدَنا َرُسوِلتعرض األ: هل 56سؤال

 نعم. اجلواب:الربزخ؟ فإن كان  وهو يف عامل آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اهلُل يه َصلَّىفكيف نوفق بني عرض األعمال عل

َعَلْيِه  اهلُل لَّىقوله َص ربه الشريف، وبنيَم وهو يف ق َوَسلَِّهَوَصْحِب

 ؟َدَك« َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْع»ِإنََّك ال َوَسلََّم: َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه

َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ   اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  روى البزار َعْن َعْبدِ أوالً: الجواب: 
ثُونَ »َحَياتِ َقاَل:  ْحِبِه َوَسلَّمَ آِلِه َوَص   َوَعَلى هِ َليْ عَ اّلٰلُ  َصلَّى   ي َخْيٌر َلُكْم، ُتَحدِِّ
َمالُُكْم، َفَما َرأَْيُت  عْ يَّ أَ َوَفاِتي َخْيٌر َلُكْم، تُْعَرُض َعلَ ُث َلُكْم، وَ َونَُحدِِّ 

 ْم«. َلكُ  اّللَٰ  ُت َلْيِه، َوَما َرأَْيُت ِمَن َشرٍِّ اْسَتْغَفرْ عَ اّلٰلَ   ِمَن َخْيٍر َحِمْدُت 
اُر، َوِرَجالُ ِع الزَّ ي َمْجمَ الَهْيَثِميُّ ف َقاَل  ُه ِرَجاُل  َواِئِد: َرَواُه اْلَبزَّ

ُيوطِ ا َحُه السُّ ِحيِح. اهـ. َوَصحَّ ؛ وَ لصَّ َقاَل الِعَراِقيُّ في َتْخِريِج أََحاِديِث  يُّ
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َفهُ اِلْحَياِء: وَ  ِحيِح اهـ. َوَضعَّ  وَن.رُ  آخَ ِرَجالُُه ِرَجاُل الصَّ
َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ  َي ٍك َرِض ِن َمالِ مد َعْن أََنِس بْ ى المام أحورو

َم: »ِإنَّ أَْعَماَلُكْم تُْعَرُض  لَّ  َوَس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ  اّلٰلُ  يُّ َصلَّى النَّبِ 
ِه،  ْبَشُروا بِ اْستَ  اا ريْ  خَ َعَشاِئِرُكْم ِمَن اْْلَْمَواِت، َفِإْن َكانَ َعَلى أََقاِرِبُكْم وَ 

 ْم َكَما َهَدْيَتَنا«. ى َتْهِدَيهُ ُهمَّ اَل تُِمْتُهْم، َحتَّ الُوا: اللٰ َذِلَك قَ   َغْيرَ انَ َوِإْن كَ 
َعَلْيِه  اّلٰلُ  في نوادر اْلصول: َوَقاَل َصلَّى لترمذي وروى الحكيم ا

َيْوَم  ْثَنْيِن وَ َيْوَم ال الُ ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »تُْعَرُض اْْلَْعمَ َوَعَلى آ
آْلَباِء  اِء َوَعَلى اَتَعاَلى، َوتُْعَرُض َعَلى اْْلَْنِبيَ اّلٰلِ  ِس َعَلى اْلَخِمي 

َهاِت َيْوَم اْلُجمُ    اا اضَيْفَرُحوَن ِبَحَسَناِتِهْم، َوَتْزَداُد ُوُجوُهُهْم َبيَ فَ َعِة َواْلُمَّ
 يٌف. ُهَو َحِديٌث َضعِ َتاُكْم« وَ ُذوا َموْ ؤْ َواَل تُ اّلٰلَ  ؛ َفاتَُّقوااا َوِإْشَراق
َما َقاَل:  َعْنهُ ّلٰلُ ا ِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َرِضَي وى الحاكم عَ ور

ُل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقواّلٰلُ  ىَصلَّ  اّلٰلِ  َسِمْعُت َرُسوَل 
ْنَيا  َباِب  ِمْثُل الَّ إِ »أاََل ِإنَُّه َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ َها،  َتُموُر ِفي جَ  الذُّ ِفي ّلٰلَ ا ّللَٰ َفاوِِّ

 ِهْم«. ِإنَّ أَْعَماَلُكْم تُْعَرُض َعَليْ ْلُقُبوِر، فَ ِإْخَواِنُكْم ِمْن أَْهِل ا
 ْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى عَ اّلٰلُ  روى المام مسلم َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي  ثانياً: 

ِتي   ْت َعَليَّ : »ُعِرَض َوَسلََّم َقاَل  َوَصْحِبهِ  َلى آِلهِ عَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  أَْعَماُل أُمَّ
ُئ   َماُط َعِن الطَِّريِق، َذى ُي ُت ِفي َمَحاِسِن أَْعَماِلَها اْْلَ َها، َفَوَجدْ َحَسنَُها َوَسيِِّ

 «.نُ فَ ا النَُّخاَعَة َتُكوُن ِفي الَمْسِجِد، اَل تُدْ َوَوَجْدُت ِفي َمَساِوي أَْعَماِلهَ 
  ﴾ ېېۉۉۅۅۋ﴿ تعالى: اّلٰلُ  َيُقولُ : ثالثاً 

 .[105 :ةبوتلا]
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 وبناء على ذلك:
ِة َعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ اِل َض أَْعمَ َفِإنَّ َعرْ  َعَلْيِه   اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  اْلُمَّ

ْنَيا َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم في ٌق َومِ َواآلِخَرةِ  الدُّ ا اَل  ُمَحقَّ كَّ ِفيِه، َش  مَّ
ِحيحِ  ِريَحِة َوالَحِديِث الصَّ  . لآلَيِة الصَّ
ا َعْرُض اْلَْعَماِل َعَلْيِه َص  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه   اّلٰلُ  لَّىأَمَّ

ِريِف َفَلْيَس ُمْسَتْبَعدـ َقْبِرِه ال َوَسلََّم َوُهَو في َلْيِه َوَعَلى  عَ اّلٰلُ  ْنُه َصلَّىعَ  اا شَّ
الا  ِبِه َوَسلََّم، َوَذِلَك ِمْن ِخَلِل اْلََحاِديِث التي حْ ِلِه َوَص آ ،  َذَكْرَناَها أَوَّ

ِل َعَلْيِه  في َعْرِض اْلَْعَماْيَر أَنَُّه يُْسَتْأَنُس ِبَها ةا، غَ فَ َضِعي َوِإْن َكاَنْت 
 . َوَسلَّمَ  َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ   َصلَّى

ِحيِح الثَّاِبِت في  هَ   َبْينَ َواَل َتَعاُرَض  ِذِه اْلََحاِديِث، َوالَحِديِث الصَّ
ِحيَحْيِن: »ِإنََّك اَل َتْدِري مَ   َبْعَدَك«.  َدثُواا أَحْ الصَّ

  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ِيِِّدَنا َرُسولِ َمالُُهْم َعَلى َس َفالذيَن تُْعَرُض أَعْ 
ِريِف، ُهُم الُمْؤِمنُوَن  بْ َو في قَ  َوَسلََّم َوهُ  َوَصْحِبهِ َوعلى آِلهِ  ِرِه الشَّ

اِدُقوَن اْلَْتقِ  َعَلْيِه  اّلٰلُ  ِه َصلَّى ُسولِ رَ ى َولِ تعالّلٰلِ  َياُء الذيَن اْسَتَجابُوا الصَّ
لُوا، ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَعلَ  ُد  لذيَن َيْحمَ َهُؤاَلِء اَوَسلََّم، َوَلْم يَغِيُِّروا َوَلم يَُبِدِّ

َم َربَُّه َعَلى َما  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  َصلَّى ّللِٰ ا ُسولُ َسِيُِّدَنا رَ 
، ْسَتْغِفُر َلُهْم ِلَما َيَقُعونَ ، َوَي رٍ  َخيْ َيْفَعُلوَن ِمنْ  چ﴿ ِْلَنَُّهْم:   ِفيِه ِمْن َشٍرِّ
 .[135 :نارمع لآ] ﴾ڍڍڇڇڇڇ

ا الذينَ  لُوا في الَعَقا َغيَّرُ َوأَمَّ الَِّة  ئِ وا َوَبدَّ ِد َواِليَماِن ِمَن الِفَرِق الضَّ
  اّللِٰ  ِج َسِيِِّدَنا َرُسولِ ا َعْن َمْنهَ َرَفْت أَْفَكاُرهَ َعَقاِئُدَها َواْنحَ التي َفَسَدْت 
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ُروا  ُث َغيَّ َحيْ  اا َخِطير اا اْنِحَراف  َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ  ىَصلَّ 
لُوا، َوَلْم يَ  ْيِه  لَ عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ُكونُوا على َما َكاَن َعَلْيِه َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوَبدَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  َعَلْيِه َصلَّى ْعَرُض لََّم، َفَهُؤاَلِء اَل تُ َصْحِبِه َوَس َوعلى آِلِه وَ 

ِض اْلَْعَماِل  رْ نَُّه اَل َفاِئَدَة ِمْن عَ ْم، ِْلَ َم أَْعَمالُهُ ِبِه َوَسلَّ آِلِه َوَصحْ َوَعَلى 
 أََشاَر  الَُّة الذينَ َوُهُم الِفَرُق الضَّ  تعالى َلُهْم، اّللَٰ  َعَلْيِه، ِْلَنَُّه َلْن َيْسَتْغِفرَ 

ِلِه: َوَسلََّم ِبَقوْ َوَصْحِبِه على آِلِه َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ  ُدَناِإَلْيِهْم َسِيِّ 
، َواْفَتَرقَ  ْفَتَرَقِت اْلَيُهوُد َعَلى »ا ِت ِإْحَدى أَِو اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن ِفْرَقةا

ِتي َعَلى  ِرُق أُ ِعيَن ِفْرَقةا، َوَتْفتَ َتْيِن َوَسبْ ى ِإْحَدى أَِو اْثنَ لَ النََّصاَرى عَ  مَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ  ِضَي ي ُهَرْيَرَة رَ كم َعْن أَبِ « رواه الحاَثَلٍث َوَسْبِعيَن ِفْرَقةا 
ِة اَل تُْعَرُض أَْعَمالُُهْم عَ َفالِفَرُق الضَّ    اّلٰلُ  َلْيِه َصلَّىالَُّة ِمْن َهِذِه اْلُمَّ

 ْرَزِخ، َوَلْن َيْسَتْغِفَر َلُهْم. البَ ِبِه َوَسلََّم في َعاَلمِ ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ 
ِهمْ َرِة، َفَيقُ ا في اآلخِ َوأَمَّ  َل  اا ُسْحق اا ق: »ُسحْ وُل في َحِقِّ   ِلَمْن َبدَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   ْعِدي« رواه الشيخان َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي بَ 
ْن َيْسَتْغِفُر َلهُ َيْجَعَلَنا مِ تعالى أَْن اّلٰلَ  لُ أَْسأَ  اّلٰلِ   ِيُِّدَنا َرُسولُ ْم َس مَّ

ِريِف َويَ   َوُهوَ ْحِبِه َوَسلَّمَ ى آِلِه َوَص َلْيِه َوعلعَ اّلٰلُ  َصلَّى َم  وْ في َقْبِرِه الشَّ
َجاِل الذيَن  ڀپپپپٻٻ﴿ الِقَياَمِة، َوأَْن َنُكوَن ِمَن الِرِّ

  واّللٰ  . هذا،[23 :باز حْلا]  ﴾ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
 أعلم.تعالى 

 تالحيوانا ح قبض أروا ـ57

 : هل احليوانات هلا روح؟ ومن يقبض أرواحها؟57سؤال

َثِني  رَ زْ َرَوى الطََّبَراِنيُّ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلخَ الجواب:  ِج َقاَل: َحدَّ
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َم َوَسلَّ ِبِه َوَصحْ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  أَِبي َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَلى َمَلِك  اّلٰلُ  لَّى ِبيُّ َص نَّ : َوَنَظَر ال َيُقولُ 

َلُم ِعنْ  ْأِس َرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر، َفَقاَل: »َيا َمَلَك  رَ دَ الَمْوِت َعَلْيِه السَّ
 ِمٌن«. ِت، اْرُفْق ِبَصاِحِبي َفِإنَُّه ُمؤْ لَموْ ا

، َواْعَلْم أَنِِّي  اا َوَقرَّ َعْين اا ِطْب َنْفسَلُم: سَّ ِت َعَلْيِه الَلُك الَموْ َل مَ َفَقا
ُد، أَنِِّ  ِ ُمْؤِمٍن َرِفيٌق، َواْعَلْم َيا ُمَحمَّ ْقِبُض ُروَح اْبِن آَدَم، َفِإَذا ي َْلَ ِبُكلِّ

اِر َوَمِعَي ُروْن أَهْ َصَرَخ َصاِرٌخ مِ  َما َهَذا   ُت:، َفُقلْ ُحهُ ِلِه ُقْمُت ِفي الدَّ
اِرُخ؟ وَ  ا َظَلْمَناُه َواَل َسَبْقَنا أََجَلُه َواَل اْسَتْعَجْلَنا َقَدَرُه، وَماَلَنا  مَ  ّلٰلِ االصَّ

نُوا  َتْحزَ  تُْؤَجُروا، َوِإنْ اّلٰلُ  ْن َتْرَضْوا ِبَما َصَنعَ َفإِ  ،ِفي َقْبِضِه ِمْن َذْنٍب 
ا ِعْنَدُكْم  نَّ َلنَ إِ ْن ُعْتَبى، وَ ِعْنَدَنا مِ ْم َما َلكُ وا، وَتْسَخطُوا َتْأَثُموا وتُْؤَزرُ 

ُد َشْعٌر وَ  ٌر،   َمدَ اَل َبْعُد َعْوَدةا َوَعْوَدةا، َفاْلَحَذُر؛ َوَما ِمْن أَْهِل َبْيٍت َيا ُمَحمَّ
ِ َيْوٍم َولَ  أََنا َبرٌّ َواَل َبْحٌر، َسْهٌل َواَل َجَبٌل، ِإالَّ  ُحُهْم ِفي ُكلِّ ى  ٍة َحتَّ ْيلَ أََتَصفَّ

ُد َلْو   ّللِٰ يِرِهْم ِمْنُهْم ِبأَْنُفِسِهْم؛ َواْم وَكبِ هِ َرُف ِبَصِغيرِ َنا أَعْ َْلَ  َيا ُمَحمَّ
ُهَو  اّلٰلُ  ُت َعَلى َذِلَك، َحتَّى َيُكونَ َقَدرْ  اأََرْدُت أَْن أَْقِبَض ُروَح َبُعوَضٍة مَ 

 ِضَها.ِبَقبْ  أَِذنَ 
ُحهُ يَ  ِإنََّماُه َقاَل َجْعَفٌر: َبَلَغِني أَنَّ  َلِة َفِإَذا  يِت الصَّ اقِ ْم ِعْنَد َموَ َتَصفَّ

َلَواِت َدَنا ِمْنُه الَمَلُك   َنَظَر ِعْنَد الَمْوِت، َفَمْن َكاَن يَُحاِفُظ َعَلى الصَّ
نُُه الَمَلُك اَل إِ َدفَ وَ  ْيَطاَن، َويَُلقِِّ ٌد َرُسوُل ااّلٰلُ  ِإالَّ َلَه َع َعْنُه الشَّ ،  ّللِٰ ُمَحمَّ

 ِظيُم.َحاُل اْلعَ الْ  َوَذِلَك 
أَنَّ َمَلَك الَمْوِت   اا  َهَذا الَحِديِث َوِإْن َكاَن َضِعيفِهُر ِمنْ اَوالظَّ 
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 تعالى.اّلٰلِ   َذِلَك ِبأَْمرِ َوُكلُّ  ،ُمَوكٌَّل ِبَقْبِض ُروِح ُكِلِّ ِذي ُروحٍ 
ِل  كَّ ِت الُموَ وْ ي َعِقيَدِتِه: َونُْؤِمُن ِبَمَلِك المَ ِويُّ فَوَيُقوُل الطََّحا

 . اَلِمينَ عَ  أَْرَواِح الِبَقْبِض 
 تعالى.اّلٰلِ  َوالَعاَلُموَن ُكلٌّ ِمْن ِسَوى

 وبناء على ذلك:
أََجُلَها َقَبَض ُروَحَها َمَلُك   َحانَ  ا َفالَحَيَواَناُت َلَها أَْرَواٌح، َوِإذَ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،ّلٰلِ ا  ِمنَ  الَمْوِت ِبأَْمرٍ 
 َعْنُهمْ  اّلٰلُ  ِضَي رَ  د الصحابةعد ـ58

 َعْنُهْم؟ اهلُل عدد الصحابة َرِضَي: كم هو 58السؤ

َحاَبِة َرِضَي أوالً: الجواب:  ِفيِه    َلْيَس مْ َعْنهُ اّلٰلُ  َمْعِرَفُة َعَدِد الصَّ
َحاَبِة َوَقْدَر آلِ أَْن َيعْ  َفاِئَدةا َكِبيَرةا، َبْل َعَلى الُمْسِلمِ  الَبْيِت   ِرَف َقْدَر الصَّ

تعالى، َوِعْنَد َسِيِِّدَنا  اّلٰلِ  َف َمَكاَنَتُهْم ِعْندَ ن َيْعرِ َعْنُهْم، َوأَ  اّلٰلُ  ِضَي رَ 
 َصْحِبِه َوَسلََّم، َوأَْن َيْعِرَف الَواِجَب آِلِه وَ  ى َعَلْيِه َوعل اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولِ 
  َنْحَوُهْم.ي َعَلْيهِ الذ

ِة َتَخلُِّفِه   ْنُه فيعَ اّلٰلُ  َرِضَي ُن َماِلٍك بْ ا َكْعُب َيُقوُل َسِيُِّدنَ ثانياً:  ِقصَّ
آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َعْن َغْزَوِة َتُبوَك: َوالُمْسِلُموَن َمَع َرُسولِ 

 ُب َحاِفٍظ. رواه المام أحمد. ْم ِكَتاَوَصْحِبِه َوَسلََّم َكِثيٌر، اَل َيْجَمُعهُ 
ُيوِطيُّ  اِلَمامُ  َوَيُقولُ  اِزِيِّ ِحيَن  َلى َكَل عَ  اا  َتْعِليقالسُّ ِم أَِبي َزْرَعَة الرَّ

ِه َوَسلََّم َعْن ِمَئِة  َوَصْحبِ  هِ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َقاَل: ُقِبَض َرُسولُ 
ْن َرَوى وَ  اا َشَر أَْلفـ أَْلٍف َوأَْرَبَعِة عَ  َحاَبِة ِممَّ َذا اَل  ِمَع: َوهَ َس ِمَن الصَّ



 

 كتاب اآلداب 
 

470 

ِق  َكْيَف ْحِديَد ِفيِه، وَ تَ  يُْمِكُن االِطَِّلُع َعَلى َتْحِريِر َذِلَك َمَع َتَفرُّ
َحاَبِة في الُبْلَداِن َوالَبَواِدي َوا  َرى؟ قُ لالصَّ

ِة  اّلٰلُ  َرِضَي  اّللِٰ  َيُقوُل َسِيُِّدَنا َجاِبُر ْبُن َعْبدِ اً: ثالث َعْنُهَما َعْن َحجَّ
َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي  عَ ّلٰلُ ا َصلَّى اّلٰلِ  ى َرُسولُ ِع: َفَصلَّ االَودَ 

اَقُتُه َعَلى اْلَبْيَداِء، ْت ِبِه نَ وَ الَمْسِجِد، ثُمَّ َرِكَب اْلَقْصَواَء، َحتَّى ِإَذا اْستَ 
َل  ِميِنِه ِمثْ َوَعْن يَ  ، َبْيَن َيَدْيِه، ِمْن َراِكٍب َوَماٍش  َبَصِري َنَظْرُت ِإَلى َمدِِّ 

 ِرِه ِمْثَل َذِلَك، َوِمْن َخْلِفِه ِمْثَل َذِلَك. رواه المام مسلم. ْن َيَسا َذِلَك، َوعَ 
 وبناء على ذلك:
  َصلَّى اّللِٰ  يِد َعَدِد أَْصَحاِب َسِيِِّدَنا َرُسولِ ُم ِبَتْحدِ زْ َفَل يُْمِكُن الجَ 

ِقينَ  َكانُوا ُمَتفَ ِْلَنَُّهمْ  َوَسلََّم، َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ  اّلٰلُ  في الِبَلِد،   ِرِّ
ْحِبِه  َص َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َوَلْم َيُكْن في َزَمِن َسِيِِّدنَا َرُسولِ 

ْسَلِم، َوَلِكْن َكاَن  ِلَد في الِ َسلََّم ِإْحَصاٌء ِلَمْن أَْسَلَم، أَو ِلَمْن وُ وَ 
 ُهْم َوأَْرَضاُهْم.َعنْ  اّلٰلُ   ْلٍف َرِضَي الِمَئَة أَ  َتَجاَوزُ يَ َعَدُدُهْم  

َحاَبِة َمْعِرَفُة الَواِجُب َعَلى اْلُمَّ  َنْحَو   ةِ َواْلََهمُّ ِمْن َمْعِرَفِة َعَدِد الصَّ
َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم   َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ْصَحاِب َسِيِِّدَنا َرُسولِ أَ 

ةا َمعْ ، َوخَ اا يعَجمِ  َواالْحِتَراِم َوالتَّْقِديِر ِلَهُؤاَلِء  اْلََدِب ِرَفُة َواِجِب اصَّ
اِبِقيَن ِمَن الُمَهاِجِريَن َواْلَْنَصاِر الذيَن اْختَ  تعالى   اّلٰلُ  ُهمُ رَ االسَّ

ٍد َصلَّىَسِيِِّد الخَ َواْصَطَفاُهْم ِلَيُكونُوا أَْصَحاَب    هِ َعَليْ  اّلٰلُ  ْلِق َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
 َعْنُهْم.اّلٰلُ  . َرِضَي َسلَّمَ ِه َوَصْحِبِه وَ َوعلى آلِ 

ِه  َعَليْ  ّلٰلُ ا َصلَّى اّلٰلِ  َواْلََهمُّ ِمْن َهَذا َمْعِرَفُة َقْوِل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
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اِبي، اَل َتُسبُّوا أَْصَحاِبي، بُّوا أَْصحَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل َتسُ 
، َما أَْدَرَك ُمدَّ  اا  أَْنَفَق ِمْثَل أُُحٍد َذَهبَحَدُكمْ ِه، َلْو أَنَّ أَ ِسي ِبَيدِ ِذي َنفْ الَّ َفوَ 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرَة َرِضَي أَِبي ُهَريْ   أََحِدِهْم، َواَل َنِصيَفُه« رواه المام مسلم َعنْ 
ي  فِ اّلٰلَ  ّللَٰ »ا َم:ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعلَ اّلٰلُ  َوَقْوِلِه َصلَّى 

ُهْم،   اا ِخُذوُهْم َغَرض َتتَّ أَْصَحاِبي، اَل  ُهْم َفِبُحبِِّي أََحبَّ َبْعِدي، َفَمْن أََحبَّ
ي  َوَمْن آَذاُهْم َفَقْد آَذاِني، َوَمْن آَذانِ ْبَغَضُهْم، أَ  ِبُبْغِضيـ َوَمْن أَْبَغَضُهْم فَ 

  ْن َعْبدِ رواه الترمذي عَ  ُخَذُه«َيأْ  أَْن وِشُك َفيُ اّلٰلَ  ، َوَمْن آَذى ّللَٰ ا َفَقْد آَذى
ٍل َرِضَي اّلٰلِ   َعْنُه.اّلٰلُ   ْبِن ُمَغفَّ

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّى ّلٰلِ ا  اْحُشْرَنا َمَع أَْصَحاِب َسِيِِّدَنا َرُسولِ  الٰلُهمَّ 
لى  ْيِه َوعلَ عَ  اّلٰلُ  ىالِقَياَمِة َتْحَت ِلَواِئِه َصلَّ لََّم َيْوَم َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 

 تعالى أعلم.واّلٰل  لََّم. هذا،ِه َوَس آِلِه َوَصْحبِ 
 العبادلة اْلربعة ـ59

 : من هم العبادلة األربعة؟ وكم هي أعمارهم؟59سؤال

  َرِضَي ْبُن َعبَّاٍس اّلٰلِ  ْلَْرَبَعُة ُهْم: َسِيُِّدَنا َعْبدُ َعَباِدَلُة الاالجواب: 
َبْيِر رَ بْ اّلٰلِ  َعْبدُ  َنا َعْنُهَما، َوَسِيِّدُ اّلٰلُ  اّلٰلِ   َعْنُهَما، َوَسِيُِّدَنا َعْبدُ  اّلٰلُ  ِضَي ُن الزُّ

  ْمِرو ْبِن الَعاِص َرِضَي ْبُن عَ  ّلٰلِ ا َعْنُهَما، َوَسِيُِّدَنا َعْبدُ اّلٰلُ  ْبُن ُعَمَر َرِضَي 
 َعْنُهَما.اّلٰلُ 

نُّ ْن َحيْ ْم مِ َعْنهُ اّلٰلُ  لَعَباِدَلُة َرِضَي َوَهُؤاَلِء ا َغاِر   َكانُوا ِمْن ِص ُث الِسِّ
َحاَبِة ِسنَّاا َرِضَي ا ، َوَكاَن  اا َواِسع اا َعْنُهْم، َوَلِكنَُّهْم َجَمُعوا ِعْلماّلٰلُ  لصَّ

ِر َوَفاِتِهْم.لِعْلِم َوالُفتْ ا َمَدارُ   َيا َعْنُهْم ِلَتأَخُّ
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  ُوِفَِّي  َسَنَواٍت، َوتُ ِبَثَلِث ِة  ْجرَ َل الهِ ْبُن َعبَّاٍس ُوِلَد َقبْ ّلٰلِ ا ُدَنا َعْبدُ َسِيِّ 
 رِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوَلُه ِمَن الُعمُ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
 َعْنُه َوأَْرَضاُه. اّلٰلُ   َرِضَي َة َسَنةا، َعاَش ِإْحَدى َوَسْبِعيَن َسَنةا َثَلَث َعْشرَ 

َبْيِر ُوِلدَ ْبُن ال اّللِٰ  َعْبدُ َسِيُِّدَنا  ِل ِمَن  ِبالَمدِ  زُّ يَنِة في الَعاِم اْلَوَّ
 َرِة.جْ الِهْجَرِة، َوتُُوِفَِّي في َمكََّة َسَنَة َثَلٍث َوَسْبِعيَن ِمَن الهِ 

ِمْن ِبْعَثِة َسِيِِّدَنا   َعاِم الثَّاِلِث ْبُن ُعَمَر ُوِلَد في الاّلٰلِ  ا َعْبدُ َسِيُِّدنَ 
َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوتُُوِفَِّي في َعاِم  ى آِلِه َعَلْيِه َوعل اّلٰلُ  ىلَّ َص  اّلٰلِ  َرُسولِ 

 َثَلٍث َوَسْبِعيَن ِمَن الِهْجَرِة.
اِبِع مِ ْبُن َعْمِرو بْ  اّلٰلِ  َسِيُِّدَنا َعْبدُ  َن  ِن الَعاِص ُوِلَد في الَعاِم السَّ

 ْجَرِة.لهِ َن ايَن مِ َوتُُوِفَِّي َعاَم َثَلٍث َوِسِتِّ الِبْعَثِة، 
ا َسِيُِّدنَ  َعْنُه َفَلْيَس ِمَن الَعَباِدَلِة  اّلٰلُ  ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ  ا َعْبدُ أَمَّ

 ُهَو ِمَن  ُن َحْنَبَل ِعْنَدَما ُسِئَل َعْنُه: َلْيَس اَم أَْحَمُد بْ مَ اْلَْرَبَعِة َكَما َقاَل الِ 
ِم وَ قَ  َوتَ ِسِنِّهِ َباِدَلِة اْلَْرَبَعِة ِلِكَبِر العَ  نَُّه ُوِلَد ِبَمكََّة َما َبْيَن  ِقيَل أَ َفاِتِه؛ َوَقْد دُّ
واّلٰل  ذا،ْجَرِة. هلٰلهِ  َقْبَل الِهْجَرِة، َوتُُوِفَِّي َسَنَة اْثَنَتْيِن َوَثَلِثينَ  37و  31

 تعالى أعلم.
 نفسي تحدثني بمعصية ـ60

 هللاتعيذ بًا حتدثين مبعصية من املعاصي، وأس: نفسي دائم60سؤال

 ة، فهل حياسبين ربي عزَّالعقوبن ارتكابها خوفًا معاىل من ت

 على هذا احلديث؟ وجلَّ

اّلٰلَ   »ِإنَّ  َوَسلََّم: هِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ  َيُقوُل َصلَّى الجواب: 
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ا حَ َعزَّ َوَجلَّ َتَجاَوَز ِْلُمَّ  َثْت ِبِه أَْنُفَسَها، َما َلمْ ِتي َعمَّ ْم  أَْو َتَكلَّ  ،ْعَمْل  تَ دَّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   سلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي المام مه ِبِه« روا

َكَتَب  اّلٰلَ  »ِإنَّ  ِه َوَسلََّم:بِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  َوَيُقوُل َصلَّى
يِِّ   ا َكَتَبَها َيْعَمْلهَ مْ  َفلَ َنةٍ َبيََّن َذِلَك، َفَمْن َهمَّ ِبَحَس َئاِت، ثُمَّ الَحَسَناِت َوالسَّ

، َفِإْن ُهَو َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَهاَلهُ  ّلٰلُ ا َلُه ِعْنَدُه  اّلٰلُ   ِعْنَدُه َحَسَنةا َكاِمَلةا
 َهمَّ  ِثيَرٍة، َوَمنْ َلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف ِإَلى أَْضَعاٍف كَ َحَسَناٍت إِ  رَ َعشْ 

َئٍة َفَلْم َيْعَملْ  ، َفِإْن ُهَو َهمَّ ِبَها  َسَنةا حَ  َلُه ِعْنَدهُ  اّلٰلُ  َهاَكَتبَ  َهاِبَسيِِّ َكاِمَلةا
َئةا َواِحَدةا« رواه الشيخاناّلٰلُ  َفَعِمَلَها َكَتَبَها بَّاٍس  َعِن اْبِن عَ  » َلُه َسيِِّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي 
ِريَفْيِن َيَتَبيَُّن أَ ِل الَحِديَث َفِمْن ِخَل  َئٍة ُدوَن  مَّ ِبَسِيِّ َمْن هَ نَّ ْيِن الشَّ

تعالى اّلٰلُ  تعالى َكاَفأَهُ اّلٰلِ  ِمنَ  اا ِعَقاَب َعَلْيِه، َوِإَذا َتَرَكَها َخْوف َها اَل لِ َعمَ 
ِلَك أَْجٌر تعالى َخْيٌر، َوَعَلى ذَ اّلٰلِ  َخْوَف ِمنَ ٍة، ِْلَنَّ ال نَ ِبَثَواِب َحَس 

نَّ  ْنُه، أَ عَ  اّلٰلُ  َرِضَي ُهَرْيَرَة أَِبي َعْن ِظيٌم، ِلَما رواه المام البخاري عَ 
  : ّلٰلُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َيُقوُل ااّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل 

، َفَل َتكْ ِإَذا أََراَد  َئةا ِه َحتَّى َيْعَمَلَها، َفِإْن ُتُبوَها َعَليْ َعْبِدي أَْن َيْعَمَل َسيِِّ
، َوِإَذا  ْن َتَركَ إِ ِمْثِلَها، وَ ُتُبوَها بِ ا َفاكْ َلهَ َعمِ  َها ِمْن أَْجِلي َفاْكُتُبوَها َلُه َحَسَنةا

، َفِإْن َعِمَلَها  َفاْكُتُبوَها  اأََراَد أَْن َيْعَمَل َحَسَنةا َفَلْم َيْعَمْلهَ  َلُه َحَسَنةا
 . ْعٍف«ِة ِض ِر أَْمَثاِلَها ِإَلى َسْبِع ِمائَ َعشْ ـ ا َلُه بِ َفاْكُتُبوهَ 

َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ  أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي لم َعْن مساَيٍة لإلمام َوِفي ِروَ 
َعزَّ  اّلٰلُ  َسلََّم: »َقاَل َوَصْحِبِه وَ  هِ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 
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: ِإذَ  َث َعبْ َوَجلَّ ، فَ ا َتَحدَّ ْم  لَ َحَسَنةا َما  ُبَها َلهُ أَْكتُ  أَنَاِدي ِبأَْن َيْعَمَل َحَسَنةا
َث ِبأَْن َيْعَمَل  َيْعمَ  ْل، َفِإَذا َعِمَلَها، َفأََنا أَْكُتُبَها ِبَعْشِر أَْمَثاِلَها، َوِإَذا َتَحدَّ
، َفأََنايِِّ َس   . َها«َفأََنا أَْكُتُبَها َلُه ِبِمْثلِ  َذا َعِمَلَها،أَْغِفُرَها َلُه َما لَْم َيْعَمْلَها، َفإِ  َئةا

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َقاَلِت  اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  اَل َرُسولُ َوقَ 
، َذاَك َعْبُدَك يُِريُد أَنْ  ئَ يَ   اْلمَلِئَكُة: َربِِّ ، َوُهَو أَْبَصُر ِبِه.ْعَمَل َسيِِّ  ةا

َفاْكُتُبوَها  َتَرَكَها  َوِإنْ َها، َلَها َفاْكُتُبوَها َلُه ِبِمْثلِ وُه َفِإْن َعمِ َفَقاَل: اْرُقبُ 
اَي )ِمْن أَْجِلي(«. ُه َحَسنَ لَ  ، ِإنََّما َتَرَكَها ِمْن َجرَّ  ةا

ْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَذا  َلى آِلِه َوَص عَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َوَقاَل رسولُ 
َها ِإَلى  ِر أَْمَثالِ ِبَعشْ َتُب َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها تُكْ  ِإْسَلَمُه، أَْحَسَن أََحُدُكمْ 

َئٍة َيْعَمُلَها تُْكَتُب ِبِمْثِلَها َحتَّى َيْلَقى ا ِمائَةِ عِ َسبْ  «  ّللَٰ  ِضْعٍف، َوُكلُّ َسيِِّ
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرَة َرِضَي  أَِبي ُهَريْ نْ رواه المام مسلم عَ 

 وبناء على ذلك:
َك َما ُدمْ َفَحِديُث النَّ     َتَتَكلَّْم،َمْل َوَلمْ ْم َتعْ َت لَ ْفِس َهَذا اَل َيُضرُّ

َلَك ِبَذِلَك  اّلٰلُ  تعالى َكَتَب اّلٰلِ  اَن َتْرُكَك للَمْعِصَيِة َخْشَيةا ِمنَ ِإْن كَ وَ 
 تعالى أعلم. واّللٰ  َحَسَنةا. هذا،

 لنوم منبطحاا ا ـ61

 ًا على وجهه؟: ما حكم نوم اإلنسان منبطح61سؤال

  يِِّ ْيٍس اْلِغَفارِ َة ْبِن قَ فَ َطخْ  ْبنِ  َرَوى أبو داود َعْن َيِعيَش جواب: ال
ِة، َفَقاَل َرُسوُل َصلَّىَقاَل  فَّ َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ  : َكاَن أَِبي ِمْن أَْصَحاِب الصُّ

 َها«.َعنْ اّلٰلُ  َي ْنَطِلُقوا ِبَنا ِإَلى َبْيِت َعاِئَشَة َرِض َوَسلََّم: »ا هِ آِلِه َوَصْحبِ 
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 امٌ عَ طَ )َشٍة ِبَحِشي  ْت يَنا« َفَجاءَ ُة، أَْطِعمِ شَ ائِ َيا عَ َفاْنَطَلْقَنا، َفَقاَل: »
 َفأََكْلَنا.( ةٍ طَ نْ حِ  نْ مِ   عُ نَ ْص يُ 

  نْ مِ  ذُ خَ تَّ يُ  امٌ عَ طَ )َحْيَسٍة بِ  ثُمَّ َقاَل: »َيا َعاِئَشُة، أَْطِعِميَنا« َفَجاَءْت 
 َكْلَنا.أَ فَ  (امِ مَ الحَ  نَ مِ  ٌب رْ َض )ْثِل اْلَقَطاِة مِ  (نٍ مْ َس وَ  طٍ قِ أَ وَ   ٍق يْ وَ سُ وَ  رٍ مْ تَ 

(  يمُ ظِ العَ  حُ دَ القَ )ُهَو ُة، اْسِقيَنا« َفَجاَءْت ِبُعسٍِّ َعاِئشَ  امَّ َقاَل: »يَ ثُ 
 ِمْن َلَبٍن َفَشِرْبَنا.

 .َنا« َفَجاَءْت ِبَقَدٍح َصِغيٍر َفَشِرْبَناِئَشُة، اْسِقي اثُمَّ َقاَل: »َيا عَ 
 .«َلى الَمْسِجدِ َلْقُتْم إِ طَ  انْ ْئُتمُ »ِإْن ِشْئُتْم ِبتُّْم، َوِإْن ِش ثُمَّ َقاَل: 

َحِر َعَلى َبْطِني ِإَذا   َقاَل: َفَبْيَنَما أََنا ُمْضَطِجٌع ِفي الَمْسِجِد ِمَن السَّ
ُكِني ِبرِ  َقاَل:   «.ّلٰلُ : »ِإنَّ َهِذِه ِضْجَعٌة يُْبِغُضَها اِلِه، َفَقاَل جْ َرُجٌل يَُحرِِّ

 َوَسلََّم.  َصْحِبهِ وَ َوَعَلى آِلِه َعَلْيِه   اّلٰلُ  لَّىَص اّلٰلِ   َظْرُت َفِإَذا َرُسولُ َفنَ 
َعْنُه َقاَل: َمرَّ ِبَي  اّلٰلُ  وفي ِرَواَيٍة البن ماجه َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي 

ِجٌع َعَلى َبْطِني،  َوأََنا ُمْضطَ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  لَّى َص  النَِّبيُّ 
 ِذِه ِضْجَعُة أَْهِل النَّاِر«. نََّما هَ إِ ا ُجَنْيِدُب،  َقاَل: »يَ وَ  ِلهِ ِرجْ َفَرَكَضِني بِ 

َرأَى   :َعْنُه َقاَل اّلٰلُ  وفي ِرَواَيٍة للترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
  اا ُمْضَطِجع َوَسلََّم َرُجلا ِه َوَصْحِبِه َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولُ 

َها اْجَعٌة ِض  »ِإنَّ َهِذهِ  ِه َفَقاَل:ْطنِ َلى بَ عَ   «.ّلٰلُ اَل يُِحبُّ
ِريَفُة التي َوَرَدْت َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ    َصلَّى اّللِٰ  َفَهِذِه اْلََحاِديُث الشَّ

بَُنا إلى  اا َخْيرالذي َما َتَرَك  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    اّلٰلِ  يَُقِرِّ
اا يُْبِعُدَنا َعنِ ا َتَركَ مَ ا َعَلْيِه، وَ  َدلَّنَ الَّ إِ  تعالى َرَنا ِمْنُه.اّلٰلِ    َشرَّ  تعالى ِإالَّ َحذَّ
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َجاِل أَو   اا نَّْوَم ُمْنَبِطحلاِلَذا َنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ  َعَلى الَوْجِه للِرِّ
 .تعالى اّلٰلُ  َي ِضْجَعٌة يُْبِغُضَهااِء َمْكُروٌه، َوهِ الِنَِّس 

 لك:ناء على ذوب
َمْكُروٌه، َوَعَلى اِلْنَساِن أَْن َيَناَم َعَلى   اا َبْطِن ُمْنَبِطحَعَلى ال َفالنَّْومُ 

ِه اْلَْيَمِن اِتَِّباع  .تعالى أعلم واّللٰ  نَِّة. هذا،سُّ لل اا ِشِقِّ
 قراءة النجيل  ـ62

 يقرأ اإلجنيل؟ وز لإلنسان املؤمن أن: هل جي62سؤال

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  الَّ ِلَسِيِِّدنَ زَّ َوجَ عَ  اّلٰلُ  نَ َبيَّ الجواب: 
   الذي أَْنَزَلهُ َل يَوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم في الُقْرآِن الَعِظيِم أَنَّ اِلْنجِ 

َلُم قَ تعالى َعَلى َسِيِِّدَنا ِعيَسى عَ  اّلٰلُ  َفُه َقْوُمُه، َقاَل َلْيِه السَّ  تعالى: ْد َحرَّ
ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

 .[78 :نارمع لآ]  ﴾ڤڤڤڤ
ڦڤڤڤڤٹٹٹ﴿  تعالى: َوَقاَل 

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

 . [79 :ةرقبلا ] ﴾ڇڇڇچ
ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  يْ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ُسولُ ِيُِّدَنا رَ ْد أَْنَكَر َس َوقَ 
َض ُكُتِب أَْهِل  َعْنُه ِعْنَدَما َقَرأَ َبعْ اّلٰلُ  ِضَي َلى َسِيِِّدَنا ُعَمَر رَ عَ َوَسلََّم 

  ْنُهَما، أَنَّ عَ اّلٰلُ  َرِضَي  اّللِٰ  ِن َعْبدِ الِكَتاِب، روى المام أحمد َعْن َجاِبِر بْ 
ْيِه َوَعَلى آِلِه  لَ عَ اّلٰلُ  ُه أََتى النَِّبيَّ َصلَّىَعنْ  اّلٰلُ  اِب َرِضَي َن اْلَخطَّ ُعَمَر بْ 
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َبْعِض أَْهِل الِكَتاِب، َفَقَرأَُه َعَلى النَِّبِيِّ   ْحِبِه َوَسلََّم ِبِكَتاٍب أََصاَبُه ِمنْ َوَص 
 لََّم.َصْحِبِه َوَس ِه َوَعَلى آِلِه وَ َعَليْ اّلٰلُ   ىَصلَّ 

كُ ِضَب َوَقاَل َفغَ  يُِِّروَن  حَ ْبَن اْلَخطَّاِب )أَْي: أَُمتَ َها َيا يوَن فِ : »أَُمَتَهوِِّ
َتاِبُكْم َوَنِبِيُِّكْم( َوالَِّذي َنْفِسي  َحتَّى َتْأُخُذوا الِعْلَم ِمْن َغْيِر كِ في ِديِنُكْم 
َفُيْخِبُروُكْم  ْن َشْيٍء أَلُوُهْم عَ ةا، اَل َتْس ا َبْيَضاَء َنِقيَّ  ِجْئُتُكْم ِبهَ ِبَيِدِه، َلَقدْ 

بُوا ِبِه، أَْو ِبَباِطٍل َفتُ ِبَحقٍِّ  ُقوا ِبِه، َوالَّذِ َص َفُتَكذِِّ ي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلْو أَنَّ  دِِّ
 ، َما َوِسَعُه ِإالَّ أَْن َيتَِّبَعِني«. اا َن َحيِّ اُموَسى كَ 

 على ذلك:وبناء 
چچ﴿ اَل ِفيِه: ِبَشْرٍع قَ ْكَرَمَنا تعالى أَ  اّللَٰ  الَحْمُد أَنَّ  لٰلهِ فَ 

. [3 :ةدئا ملا] ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇچ
 .[9 :رجحل ا ] ﴾ڱڱڱڱڳڳڳ﴿  اَل ِفيِه:َوقَ 

َذا اَل  ِديٍل، لِ ْحِريٍف أَو َتبْ ْن ُكِلِّ تَ ْرَعَنا عَ الذي َصاَن َش ّلٰلِ  َوالَحْمدُ 
ْرآِن الَكِريِم ِبَغْيِرِه ِمَن الُكُتِب التي  َيْنَشِغَل َعِن القُ  َيْنَبِغي للُمْؤِمِن أَنْ 

 . لِ اْخَتَلَط ِفيَها الَحقُّ َمَع الَباطِ َفْت، وَ ِرِّ حُ 
ُفوا ُكُت َلَقْد  ٺڀڀ﴿لَقاِئِل: تعالى ااّلٰلِ  َبُهْم ِبَشَهاَدةِ َحرَّ

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

ۈ﴿ . َوالَقاِئِل: [ 46 : ء ا س ن ل ا ]  ﴾ ڍڇڇڇڇچچچ

 عالى أعلم.تواّلٰل  . هذا،[75 :نارمع لآ]  ﴾ۅۅۋۋٴۇ
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 أسباب استجابة الدعاء ـ63

 الدعاء؟الستجابة ة باب املشروعما هي األس :63سؤال

َها:أَْسَباُب الجواب:   َعاِء َكِثيَرةٌ، أََهمُّ   اْسِتَجاَبِة الدُّ
ِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  يْ َعلَ اّلٰلُ   َصلَّىلُْقَمُة الَحَلِل، َيُقولُ  أوالً:

أََمَر   اّللَٰ  نَّ ، َوإِ اا بِإالَّ َطيِِّ َطيٌِِّب اَل َيْقَبُل اّلٰلَ  ، ِإنَّ َوَسلََّم: »أَيَُّها النَّاُس 
ۀۀڻڻڻ﴿َما أََمَر ِبِه الُمْرَسِليَن، َفَقاَل: ِنيَن بِ الُمْؤمِ 

ڇچ﴿َقاَل: . وَ [51 :نونمؤملا] ﴾ھھھہہہہ

يُل  ُجَل يُطِ مَّ َذَكَر الرَّ ثُ  .[172 :ةر قبلا] ﴾ڌڍڍڇڇڇ
َفرَ  َماِء، َيا رَ  أَْشَعَث أَْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِه السَّ ، َوَمْطَعُمهُ ِإَلى السَّ ، َيا َربِِّ   بِِّ

يُْسَتَجاُب  َي ِباْلَحَراِم، َفأَنَّى َحَراٌم، َوَمْشَربُُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذِ 
 ُه.َعنْ اّلٰلُ  َة َرِضَي  أَِبي ُهَرْيرَ ام مسلم َعنْ رواه الم « ِلَذِلَك؟

َعاُء لآلَخِريَن ِباثانياً:    هِ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ  لَغْيِب، َيُقوُل َصلَّىالدُّ
ْسَتَجاَبٌة،  ِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب مُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َدْعَوُة الَمْرِء الُمْسِلِم ِْلَ 

َقاَل الَمَلُك الُمَوكَُّل ِبِه:   يِه ِبَخْيٍر،ا ِْلَخِ ٌل ُكلََّما َدعَ ٌك ُمَوكَّ ْأِسِه َملَ ِعْنَد رَ 
 .اَعْنهَ اّلٰلُ   ْرَداِء َرِضَي ه المام مسلم َعْن أُمِِّ الدَّ َن َوَلَك ِبِمْثٍل« رواآِمي

َعاُء في اْلَ ثالثاً:  َحِر، َوَيوْ الَمْخُصوَصِة، َكوَ  نِ َزَماالدُّ ِم  ْقِت السَّ
نُُزوِل الَمَطِر، َوِعْنَد الَكْعَبِة  ِة، َوِعْنَد ِلَقامَ َن اْلََذاِن َواِة، َوَبيْ الُجُمعَ 

َفِة، َوأَْثنَ  َياِم، َوِعْنَد الفِ الُمَشرَّ َفِر.طْ اَء الِصِّ  ِر، َوِفي السَّ
ُهُم الَمِبيُت في  ُث الثََّلَثِة الذيَن آَواِبرُّ الَواِلَدْيِن، َوَحِديرابعاً: 

 وٌم.اِر َمْعلُ الغَ 
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  اّلٰلُ  ُقوُل َسِيُِّدنَا ُعَمُر َرِضَي تعالى، يَ  اّلٰلِ  ينِ الَوَرُع في دِ : خامساً 
مَ َعْنُه: ِبالَوَرِع َعمَّ  َعاَء وَ ّلٰلُ ا َيْقَبُل اّلٰلُ   ا َحرَّ  التَّْسِبيَح. الدُّ

ِمَن   الِبرِِّ عَ ُه َقاَل: َيْكِفي مَ َعنْ اّلٰلُ  و َذٍرِّ َرِضَي َوَيُقوُل َسِيُِّدَنا أَبُ 
عَ   َن الِمْلِح.الطََّعاَم مِ  َيْكِفي   اِء، ِمْثُل َماالدُّ

ُد ْبنُ  َعاِء َمَع الَوَرِع اليَ َواِسٍع: َيْكِفي ِمَن  َوَيُقوُل ُمَحمَّ يُر. كذا  ِس الدُّ
 في جامع العلوم والحكم.

ْبَراِهيَم ْبنِ َتْرُك الَمَعاِصي سادساً:   ْدُعو َفَل َن أَْدَهَم: َما َلَنا  ، ِقيَل ِلِ
 اُب َلَنا؟ يُْسَتجَ 

وا  َفَلْم تُؤَ اّلٰلَ  مُ َماَتْت ِبَعْشَرِة أَْشَياَء: َعَرْفُت   ُقُلوَبُكمْ : ِْلَنَّ َقاَل  دُّ
َعْيُتمْ  ُه، َوادَّ ، َوَقَرْأتُُم الُقْرآَن  َوَتَرْكُتْم ُسنََّتهُ اّلٰلِ  أَنَُّكْم تُِحبُّوَن َرُسولُ  َحقَّ

َوُقْلُتْم: ِإنَّ   وا ُشْكَرُها،تَُؤدُّ  َوَلمْ اّلٰلِ  ْم ِنْعَمةَ َوأََكْلتُ  ،َلْم َتْعَمُلوا ِبهِ فَ 
ْيَطاَن َعُدوُّ  قٌّ َوَلْم َتْهُربُوا ِمْنَها،  َوُقْلُتْم: ِإنَّ النَّاَر حَ  ُكْم َوَواَفْقتُُموُه،الشَّ

  َحقٌّ َوَلمْ الَمْوَت  َها، َوُقْلُتْم: ِإنَّ َحقٌّ َوَلْم َتْعَمُلوا لَ  َوُقْلُتْم: ِإنَّ الَجنَّةَ 
وا  يُتْم  ُعُيوِب النَّاِس َوَنِس ْهتُْم ِمَن النَّْوِم اْشَتَغْلُتْم بِ ِإَذا اْنَتبَ َلُه، وَ َتْسَتِعدُّ

  َمْوَتاُكْم َوَلْم َتْعَتِبُروا ِبِهْم. اهـ.مْ ُعُيوَبُكْم، َوَدَفْنتُ 
 ْعُضُهْم: َوَيُقوُل بَ 
ْدُعو ا ــَ ُن ن رْ َنحــْ ِلِّ كــَ َه فــي كــُ ــَ  ٍب ِلل

ُدَعاءٍ  ــِ ةا لــــ ــَ ـو ِإَجابــــ ــُ ـَف َنـْرجــــ ــْ  َكـيــــ
 

مَّ َنْنســـَ   ِف  اهُ ثـــُ َد َكشـــْ ُرو ِعنـــْ  ِب الكـــُ
ـَددْ  ــَ ـْد ســ ــَ ــذُّ قــ ـِريَقَها ِبالــ ــَ  نُوِب َنا طــ

 

َعاِء ِباِلْثِم، َواالْسِتْعَجاُل، َيُقوُل َصلَّى َعَدمُ سابعاً:  َعَلْيِه  ّلٰلُ ا الدُّ
ٍة َلْيَس ِفيَها  ِبَدْعوَ  اّللَٰ  ِلٍم َيْدُعو ِمْن ُمْس ا َسلََّم: »مَ ِه َوَصْحِبِه وَ َوَعَلى آلِ 
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ا أَْن َيْستَ ْعَطاُه ِإْحَدى َثَلٍث َثٌم، َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم ِإالَّ أَ َمأْ  يَب َلُه  جِ : ِإمَّ
وِء مِ  ِخَر لَ َدْعَوَتُه، أَْو َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السُّ  «. ِمْثَلَهاُه ِمَن اْْلَْجرِ ْثَلَها، أَْو َيدَّ

 نُْكِثُر. اا ِإذ  ،ّللِٰ َيا َرُسوَل ا َقالُوا:
 َعْنُه. اّلٰلُ  ِعيٍد َرِضَي أَْكَثُر« رواه الحاكم َعْن أَِبي َس   ّلٰلُ َقاَل: »ا

 َيَزاُل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اَل اّلٰلُ  ىَوَيُقوُل َصلَّ 
 ْسَتْعِجْل«.َلْم يَ  َقِطيَعِة َرِحٍم، َما أَْو ْثمٍ َيْدُع ِبإِ  َعْبِد، َما َلمْ يُْسَتَجاُب ِللْ 
 ؟ ، َما ااِلْسِتْعَجالُ ّللِٰ ا َرُسوَل اِقيَل: يَ 

ْوُت، َفَلْم أََر َيْسَتِجيُب ِلي،   َدَعْوُت َوَقْد َدعَ َقاَل: »َيُقوُل: َقدْ 
َعاَء«َيْسَتْحِسُر ِعْنَد ـ فَ    َرْيَرةَ ي هُ م َعْن أَبِ رواه المام مسل َذِلَك َوَيَدُع الدُّ

 ُه.َعنْ اّلٰلُ  َرِضَي 
َعاِء. آمين. هذا،اْجَعْلَنا ُمجَ  ُهمَّ اللٰ   الى أعلم. تع واّلٰل  اِبي الدُّ
 جلين على اْلخرى وضع إحدى الرـ 64

هل جيوز شرعًا أن يضع اإلنسان إحدى رجليه على األخرى  :64سؤال

 لوسه؟أثناء ج

اِد بْ  َرَوى الشيخانالجواب:  ِه، أَنَُّه َرأَى  ْن َعمِِّ ، عَ ِن َتِميمٍ َعْن َعبَّ
ي  فِ  اا َم ُمْسَتْلِقيلَّ َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس عَ اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  ُسوَل رَ 

 ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َعَلى اْلُْخَرى.   اا الَمْسِجِد، َواِضع
  اّلٰلِ  وَل ْنُه، أَنَّ َرسُ عَ اّلٰلُ   َجاِبٍر َرِضَي وروى المام مسلم َعنْ 

اِء )ُهَو َصْحِبِه َوَسلََّم َنهَ آِلِه وَ  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ  ىَصلَّ  مَّ ى َعِن اْشِتَماِل الصَّ
َف ِبالثَّ أَ  ِمْن   اا  ِبِه َجِميَع َجَسِدِه َواَل َيْرَفَع َشْيئَل ْوِب َحتَّى يَُجِلِّ ْن َيَتَلفَّ
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اِحٍد  ْوٍب وَ َوااِلْحِتَباِء ِفي ثَ ِه( ْسَفلِ الَّ ِمْن أَ َراُج َيِدِه إِ ِنِبِه َفَل يُْمِكنُُه ِإخْ َجَوا
ْيِه َوَساَقْيِه إلى  ِه َوَيُشدَّ َفِخذَ يْ َس َعَلى أَْلَيِتِه َوَيْنِصَب َساقَ )َوُهَو أَْن َيْجلِ 

ُجُل ِإحْ جِ  ُه( َوأَْن َيْرَفَع الرَّ َرى َوُهَو  َدى ِرْجَلْيِه َعَلى اْْلُخْ ْسِمِه ِبَثْوٍب َيُلفُّ
 ِه.ى َظْهرِ َتْلٍق َعلَ ُمْس 

  هُ َعَلى اْلَْرِض، َوِرْجَل  اا ْسَتْلِقيِلْنَساَن ِإَذا َكاَن مُ أَنَّ ا َوَذَكَر الُفَقَهاءُ 
 ِإْحَداُهَما َعَلى اْلَْخَرى. َفَل َبْأَس ِبَجْعلِ َمْمُدوَدَتاِن، 

ا ِإَذا َكاَن ُمْسَتْلقِ  ْجلَ َساَق ِإْحدَ  اا َعَلى اْلَْرِض َناِصب اا يأَمَّ ْيِن،  ى الِرِّ
ْجَل اْلُخْ  اا عَواِض  ْكَبِة الَمْنُصوَبِة، َرى َعلَ الِرِّ َفَهَذا َمْنِهيٌّ َعْنُه َخْشَيَة  ى الرُّ
 للَعْوَرِة. اا َساِتر  ِسْرَواالا   اا  اَلِبسنَ ِة، ِإالَّ أَْن َيُكوَشاِف الَعْورَ كِ انْ 

  َوَلِكْن في اْلُْخَرى، ْجَلْيِن َعَلى َرَد في َوْضِع ِإْحَدى الِرِّ َهَذا َما وَ 
 .اا َتْلِقياِن ُمْس اِل َكْوِن اِلْنَس حَ 

ا َوُهَو َجاِلٌس  ْهُي َعْن َذِلَك  يَفِة النَّ رِ ، َفَلْم َيِرْد في اْلََحاِديِث الشَ أَمَّ
 أَْعَلُم.  ّلٰلُ َوا

 وبناء على ذلك:
ْجَلْيِن َعَلى اَفَل َحَرَج ِمْن َوْضِع إِ  َء  ْلُْخَرى أَْثَناْحَدى الِرِّ

 اَلِئَقٍة أََماَم أَنَّ َهِذِه الَوْضِعيََّة َغْيرُ  ُس َعَلىَتَعاَرَف النَّا َذا، ِإالَّ إِ الُجُلوِس 
 تعالى أعلم.واّلٰل   هذا، .َساِن أَْن َيَدَعَهايٌّ ِباِلنْ رِ اآلَخِريَن، َفحَ 

 الحلم والرؤيا  ـ65

 ؟بني احللم والرؤيا يف النوم : ما هو الفارق65سؤال

َقاَل:  َعْنُه  اّلٰلُ  َة َرِضَي ادَ  أَِبي َقتَ الشيخان َعنْ َرَوى الجواب: 
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ؤْ ِبِه َوَسلَّ َصحْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى ا  يَ َم َيُقوُل: »الرُّ
ْيَطاِن، َفِإَذا رَ ّللِٰ ِمَن ا ُفْث  َرُهُه، َفْلَينْ َيكْ  اا أَى أََحُدُكْم َشْيئ، َواْلُحْلُم ِمَن الشَّ
اٍت، َولْ َلَث َيَساِرِه ثَ َعْن  َها، َفِإنَّ   ِباّللِٰ ْذ َيَتَعوَّ  َمرَّ ُه«. ِمْن َشرِِّ  َها َلْن َتُضرَّ

ْؤَيا مُ َوالَفالُحْلُم  اَن ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َيْحُدُث في  ْخَتِلَفاِن َوِإْن كَ رُّ
ْؤَيا اْسٌم للمَ النَّْوِم، ِإالَّ  لى، تعا اّلٰلِ  إلى  َك تَُضاُف ْحُبوِب، َفِلَذلِ أَنَّ الرُّ
ْيَطاْسٌم للمَ َوالُحْلُم ا   ِن. ْكُروِه، َفُيَضاُف إلى الشَّ

لُ ْؤَيا ُرؤْ الرُّ َيُقوُل ِعيَسى ْبُن ِديَناٍر:  َعَلى الَخْيِر َواْلَْمُر   َيُة َما يَُتأَوَّ
ْيَطانُ ْجُهوُل يُِريِه َو اْلَْمُر الَفِظيُع المَ ُسرُّ ِبِه، َوالُحْلُم هُ ـ الذي يُ    الشَّ
َر  ْحِزَنُه َوِليُ  ِليُ للُمْؤِمنِ   َعْيَشُه. َكِدِّ

 وبناء على ذلك:
ؤْ  ْر ْؤَيةا حَ ى رُ تعالى، َفَمْن َرأَ اّلٰلِ  َيا ِمنَ َفالرُّ اَل يُْخِبْر  وَ َسَنةا َفْلُيَبِشِّ

، َحتَّى اَل َيْس  َرَها  َتِغلََّها َغْيُر الُمِحِبِّ َعْنَها ِإالَّ َمْن يُِحبُّ وِء  َفُيَفِسِّ ِبالسُّ
 اِئي. الرَّ ِلُيْحِزَن 

ا مَ    ، َوْلَيْنُفْث َعنْ اا ْث ِبِه أََحديُْحِزنُُه َفَل يَُحِدِّ  اا ى ُحْلمْن َرأَ َوأَمَّ
ِجيِم، َفِإنَّهَ  ِباّللِٰ ْذ  ، َوْلَيَتَعوَّ اا َلثاِرِه ثَ َيَس  ْيَطاِن الرَّ ُه.تعالى ِمَن الشَّ  ا اَل َتُضرُّ

  ى َصلَّ  اّلٰلِ   َرُسولِ ُه، َعنْ َعنْ اّلٰلُ  ٍر َرِضَي م مسلم َعْن َجابِ روى الما
نِِّي   َجاَءُه َفَقاَل: إِ َراِبيٍِّ عْ َصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل ِْلَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ 

 َحَلْمُت أَنَّ َرْأِسي ُقِطَع َفأََنا أَتَِّبُعُه. 
: »اَل  لََّم َوَقاَل ِه َوَس ِه َوَصْحبِ َوَعَلى آلِ  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َزَجَرُه النَِّبيُّ َصلَّىفَ 

ْيَطاِن ِبَك تُ  ِب الشَّ  لم.ى أعتعالواّلٰل  ِفي الَمَناِم«. هذا،  ْخِبْر ِبَتَلعُّ
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 ّللٰ ة: أعزك اكلم ـ66

 تقال لإلنسان؟ اهلل ل ورد يف احلديث الشريف كلمة: أعزكه: 66سؤال

  َرِضَي ِن َماِلٍك  َكْعِب بْ في الَكِبيِر َعنْ َرَوى الطََّبَراِنيُّ واب: الج
اَل:  َم قَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  َعَلْيهِ اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل ، أَنَّ َعْنهُ  اّلٰلُ 
 ْمَزَة؟«.حَ ْن َرأَى َمْقَتَل  »مَ 

َك ا  َمْقَتَلُه. ، أََنا َرأَْيُت ّلٰلُ َقاَل َرُجٌل: أََعزَّ
ِه؛ َفَقاَل: ثَِِّل بِ ، َوَقْد مُ  َبْطنُهُ ُه َقْد ُشقَّ َزَة َفَرآَوَقَف َعَلى َحمْ َفاْنَطَلَق فَ 

 َل ِبِه.، ُمثِِّ ّللِٰ َيا َرُسوَل ا
ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْن  َعَلْيِه َوَعلَ  اّلٰلُ  ى َصلَّ  اّلٰلِ  َفَكِرَه َرُسولُ 

  ى َهُؤاَلءِ ِهيٌد َعلَ »أََنا َلشَ  ْتَلى، َوَقاَل:َف َبْيَن َظْهَراَنِي اْلقَ َيْنظَُر ِإَلْيِه، َوَوقَ 
وُهمْ  َء   َجاِإالَّ اّلٰلِ  ْجَرُح ِفي َسِبيلِ َماِئِهْم، َفِإنَُّه َلْيَس َمْجُروٌح يُ  ِفي دِ لُفُّ
ِم، َوِريُحُه ِريُح الْ اُحُه َيْوَم اْلِقيَ ُجرْ  ُموا  َمِة َيْدَمى، َلْونُُه َلْوُن الدَّ ِمْسِك، َقدِِّ

 للَّْحِد«.ُلوُه ِفي اَفاْجعَ  اا اْلَقْوِم ُقْرآنأَْكَثَر 
 ذلك:وبناء على 

على آِلِه  ْيِه وَ َعلَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ا َرُسولِ ْد ِقيَلْت َهِذِه الَكِلَمُة ِلَسِيِِّدنَ َفقَ 
وُل:  تعالى َيقُ  َواّلٰلُ ِمِن،  َوَسلََّم، َواَل َحَرَج ِمْن َقْوِلَها لإِلْنَساِن الُمؤْ هِ َوَصْحبِ 

 أعلم.   تعالى ّلٰل  وا   هذا،   . [ 8  : ن و ق ف ا ن م ل ا ]   ﴾ ڳڳگگ﴿ 
 مهل با جتسي ال ةثلث ـ67

ن متزوجًا امرأة سيئة اخللق : هل صحيح بأن الرجل إذا كا67سؤال

 عاؤه؟ب دايستجال 

َعْنُه،  اّلٰلُ  يِِّ َرِضَي َرَوى الحاكم َعْن أَِبي ُموَسى اْْلَْشَعرِ الجواب: 
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  اَل: »َثَلَثٌة َيْدُعونَ َسلََّم قَ ْحِبِه وَ  َوَعَلى آِلِه َوَص َعَلْيهِ  اّلٰلُ  َصلَّى َعِن النَِّبيِِّ 
َئةَ َس  أٌَة : َرُجٌل َكاَنْت َتْحَتُه اْمرَ َفَل يُْسَتَجاُب َلُهمْ اّلٰلَ   اْلُخُلِق َفَلْم  يِِّ

ْقَها، َوَرُجٌل َكاَن لَ   آَتى  ٌل ِه، َوَرجُ ُه َعَلى َرُجٍل َماٌل َفَلْم يُْشِهْد َعَليْ يَُطلِِّ
: َعزَّ اّلٰلُ   َقاَل َماَلُه َوَقدْ  اا يه َسفِ   «. [ 5 : ء ا س ن ل ا ]  ﴾ ۇڭڭڭ﴿  َوَجلَّ

 َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح. 
ُل: جٌ  األَوَّ تعالى  اّلٰلَ  ا َدَعا ٍة َسِيَِّئِة الُخُلِق، ِإذَ َرأَ ِمِن امْ  َرُجٌل ُمَتَزِوِّ

ِلَحَها ِبالَمْوِعَظِة  ْن يُْص اِنِه أَ ُه ِبِإْمكَ ِئِه، ِْلَنَّ اُب ِلُدَعاَعَلْيَها اَل يُْسَتجَ 
ِح، أَو بِ  الَحَسَنِة، ْرِب َغْيِر الُمَبِرِّ َكٍم ِمْن  حَ ِإْرَساِل أَو ِبالَهْجِر، أَو ِبالضَّ

ِقَها  ْصُلْح َحالَُها، َوَلْم َتْرِجْع َعْن أَْخَل ْن أَْهِلَها، َفِإْن َلْم َي ٍم مِ  َوَحكَ أَْهِلهِ 
َعاَءُه َعَلْيَها اَل  َها َوَلْم يَُطِلِّْقَها، َفِإنَّ دُ  ُخُلقِ  ِبُسوءِ َوَرِضَي ُهوَ ِيَِّئِة، السَّ 

  ِمْن ِإْصَلِحَها. َيِئَس  ِإَذا  َحَها ِبِإْحَسانٍ ِرِّ  أَْن يَُس يُْسَتَجاُب، ِْلَنَُّه ِبِإْمَكاِنهِ 
َِِثِِّق  َوَلْم يُوَ  ى َدْيِنِه،ْشِهْد َعلَ ، َوَلْم يُ َرُجٌل أََداَن آَخَر َماالا ِني: الثَّا

ْينَ ا ْيَن، َفِإَذا َدَعا َعَلْيِه  ِلَدْيِنهِ  اا ، َوَلْم َيْأُخْذ َرْهنلدَّ ، َفأَْنَكَر الَمِديُن الدَّ
ْيِن َفَل يُْستَ ل َصاِحُب ا نَُّه أَْقَرَض ِبُدوِن  ُؤُه في َحِقِّ الَمِديِن، ِْلَ َعاَجاُب دُ دَّ

ْينِ   . َتْوِثيِق الدَّ
ڭ﴿ تعالى: اّلٰلِ  َلَف َقْوَل ، َوَخاَماَلهُ  اا َتى َسِفيهَرُجٌل آ: الثَّاِلُث 

ِفيُه الَماَل؛ فَ  .﴾ۇڭڭ َد السَّ ِفيِه  ِإَذا َدَعا الَوِليُّ َعلَ َفَبدَّ ى السَّ
ِفيِه، ِْلَنَّهُ ْس  يُ  اَل َفِإنَّ ُدَعاَءهُ  تعالى   اّللِٰ  ْمرَ  َخاَلَف أَ َتَجاُب في َحقِِّ السَّ

فِ  ِبِإْعَطاءِ   يِه َماَلُه.السَّ
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 على ذلك: وبناء
ُجُل َعَلى َزْوَجِتِه ال ِيَِّئِة اْلَْخَلِق، َفِإنَّ َفِإَذا َدَعا الرَّ َعاَءُه َعَلْيَها  دُ سَّ

  يََّنهُ يِق الذي بَ يَُعاِلَج ُسوَء أَْخَلِقَها ِبالطَّرِ   أَنْ ِنهِ ْسَتَجاُب، ِْلَنَُّه ِبِإْمَكا اَل يُ 
ڤڤڤڤٹٹ﴿ِه: تعالى ِبَقْولِ  اّلٰلُ 

ڌڌڍڍ﴿ِلِه تعالى: . َوِبَقوْ [34 :ءا س نلا] ﴾ ڦڦ
  ﴾ گگگککککڑڑژژڈڈڎڎ

کڑڑژ﴿ تعالى: اّلٰل  َتِزْم َقْوَل . َفِإْن َلْم يُْفِلْح َفْلَيلْ [35 :ءا سنلا]
. َفِلَماَذا َيْدُعو  [130 :ءا سنلا] ﴾ ڳگگگگککک
 َعَلْيَها؟ 
ا أَْن َفإِ  تعالى الذي  اّلٰلِ  اَل الَوْعَد ِمنَ ا ِلَينَ َلى ُسوِء أَْخَلِقهَ َيْصِبَر عَ مَّ
وئەئەئائائىىېېې﴿ َلُف: اَل يُخْ 

ا أَْن َيدْ ا أَْن . َوِإمَّ [19 :ءا سنلا] ﴾ وئ َقَها؛ أَمَّ َلْن َها، فَ يْ لَ ُعَو عَ يَُطلِِّ
 َجاَب َلُه. يُْستَ 

ُجَلْيِن اآلَخَرْيِن. هذا،ا في َش َوَهَكذَ   تعالى أعلم.واّلٰل  ْأِن الرَّ
 

** ** ** 
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