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 حفظ القرآن من التحريف 

: ملاذا حفظ اهلل تعاىل القرآن الكريم من التحريف، ومل حيفظ 1السؤال

 بقية الكتب املنزلة؟

ا َيْفَعُل َوُهْم يُْسأَلُوَن. أوالً:الجواب:   َنَُّه ََل يُْسأَُل َعمَّ  ِلأ
ُخ لأجَ ثانياً:  َتاُب النَّاسأ يُم ُهَو الكأ ،  الُقْرآُن الَكرأ ابأَقةأ َرائأعأ السَّ يعأ الشَّ مأ

ُ  َفَتَولَّى ،  اّٰلله اَعةأ َيامأ السَّ يَن إلى قأ ًة َعَلى الُمَعانأدأ ْفَظُه، لأَيُكوَن ُحجَّ تعالى حأ
.َوَمَحجَّ  َقاَمةأ َوالَفََلحأ يقأ اَلْستأ يَن َعَلى َطرأ الأكأ  ًة للسَّ

يَذاثالثاً:  ، َوإأ ةأ هأ اِلُمَّ َْعَداءأ َهذأ َغاَظًة ِلأ ينأ   اً نإأ ِّ َلُهْم بأأَنَّ أَْمَر َهَذا الدأ
 . ِّ اِلَْزَمانأ ُر الُقْرآُن َعَلى َمَمرأ  َسَيتأمُّ َوَيْنَتشأ

َنا َرُسولأ رابعاً: لأَيُكوَن  ِّدأ َزَة الَخالأَدَة لأَسيأ أ  الُمْعجأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
ْن   َنَُّه َلو َكاَن مأ هأ َوَسلََّم، ِلأ َياَدةأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ ِّ َض إلى الزأ َقْولأ الَبَشرأ َلَتَعرَّ

، َوََلْش  ڍڇڇڇچڇچچ﴿َتَمَل َعَلى اَلْختأََلفأ  َوالنُّْقَصانأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[82]النساء:  ﴾ڈڎڎڌڌڍ
 فضل السامع كفضل القارئ؟ 

: أيهما أفضل: تالوة القرآن الكريم أم مساعه؟ وهل صحيح بأن 2السؤال

َوَصْحب ه  َوَسلََّم قال:  َعَلْيه  َوَعَلى آل ه اهلُل  َصلَّىاهلل   َنا َرُسوَلَسي َِّد

 فضل السامع كفضل القارئ؟

ُِّدَنا َرُسولُ  أوالً:الجواب:  َبَنا َسيأ أ  َلَقْد َرغَّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
، يمأ هأ َوَسلََّم بأتأََلَوةأ الُقْرآنأ الَعظأ َوَبيََّن َلَنا اِلَْجَر َعَلى َذلأَك،  آلأهأ َوَصْحبأ

ُ    َفَقاَل َصلَّى هأ َوَسلََّم:  اّٰلله نْ   اً َحْرف  َقَرأَ   »َمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َتابأ   مأ   كأ
أ    َوَلكأنْ  َحْرٌف، الم :أَُقولُ  ََل  أَْمَثالأَها، بأَعْشرأ  َوالَحَسَنةُ  َحَسَنٌة، بأهأ  َفَلهُ اّٰلله
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يمٌ  ،َحْرٌف  َوََلمٌ  ،َحْرٌف  أَلأٌف  أ  َعْبدأ رواه الترمذي َعْن  َحْرٌف« َومأ  ْبنأ اّٰلله
َي  َمْسُعود   ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

،  ثانياً:   يمأ َبَنا َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ بأاَلْستأَماعأ لأتأََلَوةأ الُقْرآنأ الَكرأ َوَكَذلأَك َرغَّ
  ۅۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿َفَقاَل تعالى: 

 .[204]اِلعراف: 
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ اإلمام أحمد  وىور ُ  َرضأ أ   َرُسوَل  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم اّٰلله َلى اْسَتَمعَ  َمنأ »: َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نْ  آَية   إأ   مأ
َتابأ  أ  كأ ، َعزَّ اّٰلله   اً نُور  َكاَنْت َلهُ  اهَ َتََل  َوَمنْ  ُمَضاَعَفٌة، َحَسَنةٌ  َلهُ  ُكتأَب  َوَجلَّ
َياَمةأ  َيْومَ  يٌف.اْلقأ يٌث َضعأ  « َوُهَو َحدأ

ُِّدَنا َرُسولُ َوَكاَن  أ  َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يص ، روى الشيخان  اً َحرأ هأ يمأ َعَلى َسَماعأ   َعْبدأ  َعنْ َمَع تأََلَوةأ الُقْرآنأ الَكرأ

أ  َي  َمْسُعود   ْبنأ  اّٰلله ُ  َرضأ ي النَّبأيُّ َصلَّىاّٰلله
ُ  َعْنُه َقاَل: َقاَل لأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  « »اْقَرأْ : آلأهأ َوَصْحبأ  .َعَليَّ
َل؟  َوَعَلْيَك  َعَلْيَك، أَْقَرأُ : َقاَل   أُْنزأ
نِّأي : َقاَل  بُّ  »إأ نْ  أَْسَمَعهُ  أَنْ   أُحأ ي« مأ  . َغْيرأ

َماُع، َكَما لاثالثاً:  ََِّلَوُة، َوالسَّ نأ التأ َن الَعْبدأ الُمْؤمأ َفَعَل  َمْطُلوُب مأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ   َسيأ ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 وبناء على ذلك:
يمأ َمْطُلوٌب، َواِلَ  َماُع للُقْرآنأ الَعظأ ََِّلَوُة َمْطُلوَبٌة، َوالسَّ يَُّة  َفالتأ ْفَضلأ

َفا ْنُهَما. َتُدوُر َمَع الَخْشَيةأ َوالتََّدبُّرأ َوَمَدى اَلْنتأ ْن ُكل ِّ مأ  عأ مأ
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يث  َعْن   ؛ َفَهَذا َلْيَس بأَحدأ ئأ عأ َكَفْضلأ الَقارأ امأ ا َقْوُل: َفْضُل السَّ َوأَمَّ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ   َسيأ ُ   َصلَّىاّٰلله هأ اّٰلله  َوَسلََّم.َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

مَ الله  ََِّلَوةأ َوالتََّدبُّرأ َوالسَّ ِّْقَنا للتأ . هذا،ُهمَّ َوفأ ْخََلصأ واّٰلله   اعأ َوالَعَملأ َمَع اإلأ
 تعالى أعلم.

 السالم على قارئ القرآن 

: هل جيوز أن يسلم الرجل على قارئ القرآن؟ وهل جيب عليه 3السؤال

 رد السالم؟

ََلُم ُسنَّةٌ أوالً: الجواب:  ْنَد ُجْمُهورأ   ُمَؤكََّدٌة َعَلى السَّ الكأَفاَيةأ عأ
ْنُهْم، َوَلو   د  مأ ي َسََلُم َواحأ ْن َكاَن الُمْسلأُموَن َجَماَعًة بأَحْيُث َيْكفأ ، إأ الُفَقَهاءأ

 َسلَُّموا ُكلُُّهْم َكاَن أَْفَضَل.
ٌب، لأَقْولأهأ َصلَّى  ََلُم َواجأ : السَّ يَّةأ ْنَد الَحَنفأ

ُ  َوعأ َعَلى آلأهأ  هأ وَ َعَليْ اّٰلله
هأ َوَسلََّم: »َحقُّ ا «. َوَصْحبأ تٌّ  لُمْسلأمأ َعَلى الُمْسلأمأ سأ

يَل: َما ُهنَّ َيا َرُسوَل  أ؟  قأ  اّٰلله
َذا اْسَتْنَصَحَك   ْبُه، َوإأ َذا َدَعاَك َفأَجأ ، َوإأ يَتُه َفَسلِّأْم َعَلْيهأ َذا َلقأ َقاَل: »إأ

دَ  َذا َعَطَس َفَحمأ َض َفُعْدُه، َوإأ شَ فَ  ّٰللهَ ا َفاْنَصْح َلُه، َوإأ َذا َمرأ ْتُه، َوإأ َذا َماَت  مِّأ
َي  ْعُه« رواه اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ُ   َفاتَّبأ  َعْنُه.اّٰلله

َذا َكاَن الُمَسلَّ ثانياً:  ٌب إأ ََلمأ َواجأ دَردُّ السَّ ْن َكانُوا  اً ُم َعَلْيهأ َواحأ ، َوإأ
ََل  ْنُهْم َسَقَط   اً مأ َفْرضَجَماَعًة َكاَن َردُّ السَّ ٌد مأ ْن َردَّ َواحأ ، َفإأ َفاَيةأ َعَلى الكأ

يع ْن َتَرُكوُه أَثأُموا َجمأ يَن، َوإأ جئی﴿، لأَقْولأهأ تعالى: اً الَحَرُج َعنأ الَباقأ
 .[86]النساء:  حبجبيئىئمئحئ

،ثالثاً:  يمأ تأََلَوةأ الُقْرآنأ الَكرأ لأ بأ ََلُم َعَلى الُمْنَشغأ ا السَّ ِّ  أَمَّ ،  أَو الذأ ْكرأ
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ْن سُ  ، َفإأ َراَءةأ الُقْرآنأ لأ بأقأ ََلمأ َعَلى الُمْنَشغأ َم  لِّأ َفَقاَل الُفَقَهاُء: اِلَْوَلى َتْرُك السَّ
ِّ َلْفظ دأ َن الرَّ

، َوََل َحَرَج مأ َشاَرةأ ََلمأ بأاإلأ ََلمأ اً َعَلْيهأ َكَفاُه َردُّ السَّ ْن َردَّ السَّ ، َفإأ
َعاَذَة، ثُمَّ َيْقَرأُ.َل ابأالَكََلمأ اْسَتْأَنَف   ْستأ

ئأ َردُّ   ُب َعَلى الَقارأ ، َوَيجأ ئأ الُقْرآنأ يَّةأ يَُسلَُّم َعَلى َقارأ
افأعأ ْنَد الشَّ َوعأ

ََلمأ َلْفظ  .اً السَّ
 وبناء على ذلك:

ََلمأ َعَلى   ، َواِلَْوَلى َتْرُك السَّ ِّ ٌب بأَشْكل  َعام  دُّ َواجأ ََلُم ُسنٌَّة، َوالرَّ َفالسَّ
قئأ َقارأ  َذا َكاَن ُمْسَتْغرأ ًة إأ ، َوَخاصَّ يح  ْكر  أَو َتْسبأ لأ بأذأ ، َوالُمْنَشغأ بأتأْلَك    اً  الُقْرآنأ

. هذا، َباَدةأ  تعالى أعلم. واّٰلله  العأ
 ﴾أَْربَِعيَن َسنَةً يَِتيُهوَن فِي اْْلَْرِض ﴿

ڃڄڄڄڄ﴿ عز وجل:  اهلل : ما هو تفسري قول4السؤال
 ؟[26  ئدة: ]الما   ڍڇڇڇڇچچچڃ

ََلُم  الجواب:  َِّدَنا ُموَسى َعَلْيهأ السَّ هأ اآلَيةأ أَنَّ َسيأ يرأ َهذأ َوَرَد في َتْفسأ
َنا ُموَسى َعَلْيهأ   ِّدأ ، َوَقالُوا لأَسيأ َتالأ ْنَدَما َنَكُلوا َعنأ القأ هأ عأ َدَعا َعَلى َقْومأ

ََلُم:   .[24]المائدة:  ﴾ٺٺٺٺڀڀڀ﴿السَّ
ْم قَ  ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ﴿ : ائأَلً َفَدَعا َعَلْيهأ

 .[25]المائدة:  ﴾ڦڦڦ
ڇچچچچڃڃڃڄڃڄڄ﴿َفَقاَل تعالى:  

،  [26]المائدة:  ﴾ڍڇڇڇ ِّيهأ ْسَرائأيَل في التأ . َفَوَقَع َبنُو إأ
يُروَن َدائأم ْنُه.اً َيسأ  ، ََل َيْهَتُدوَن للُخُروجأ مأ
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ُق  يَبٌة، َوَخَوارأ ، ثأ كَ َوَكاَنْت فأيهأ أُُموٌر َعجأ ْم بأالَغَمامأ يلأهأ ْن َتْظلأ يَرةٌ، مأ
ْن َصْخَرة    ي مأ ْخَراجأ الَماءأ الَجارأ ْن إأ ْم، َومأ ْلَوى َعَلْيهأ ِّ َوالسَّ ْنَزالأ الَمنأ َوإأ
ْن  َذا َضَرَبَها ُموَسى بأَعَصاُه اْنَفَجَرْت مأ ، َفإأ اَء تُْحَمُل َمَعُهْم َعَلى َدابَّة  َصمَّ

َن  اً ْشَرَة َعْينـ عَ َذلأَك الَحَجرأ اْثَنَتا  ْعب  َعْيٌن، َوَغْيرأ َذلأَك مأ ي لأُكلأِّ شأ َتْجرأ
َزاتأ التي أَيََّد ا ُ الُمْعجأ ْمَراَن.   ّٰلله  بأَها ُموَسى ْبَن عأ

 : : َسأَْلُت اْبَن َعبَّاس  َعْن َقْولأهأ يُد ْبُن ُجَبْير  ڄڄ﴿َوَيُقوُل َسعأ
 . چچچچڃڃڃڄڃ

ُحو  َقاَل: َفَتاُهوا فأي اِْلَْرضأ  يَن َسَنًة، يُْصبأ يُروَن  أَْرَبعأ َن ُكلَّ َيْوم  َيسأ
، وَ  ُم اْلَغَماَم فأي التِّأيهأ ُم الَمنَّ  َلْيَس َلُهْم َقَراٌر، ثُمَّ َظلََّل َعَلْيهأ أَْنَزَل َعَلْيهأ

. يثأ اْلُفُتونأ ْن َحدأ ْطَعٌة مأ ْلَوى؛ َوَهَذا قأ  َوالسَّ
ةأ َثََل ثُمَّ َكاَنْت َوَفاُة َهاُروَن َعَلْيهأ   ََلُم، ثُمَّ َبْعَدُه بأُمدَّ يَن َماَت  السَّ نأ ثأ سأ

ََلُم، َوأََقامَ  يُم َعَلْيهأ السَّ لأ ُ  ُموَسى اْلكأ ْم يُوَشَع اّٰلله يهأ ََلُم  فأ ْبَن نُون  َعَلْيهأ السَّ
يِّ  ْسَرائأيَل ُهَناَك فأ  اً َنبأ ْمَراَن، َوَماَت أَْكَثُر َبنأي إأ يَفًة َعْن ُموَسى ْبنأ عأ ي  َخلأ

َوى يُوَشَع َوكَ  ْنُهْم أََحٌد سأ نَُّه َلْم َيْبَق مأ ، َويَُقاُل: إأ ةأ ْن تأْلَك الُمدَّ الأَب، َومأ
 : يَن في َقْولأهأ رأ ِّ . َهَذا  ڄڄڄڄ﴿َهاُهَنا َقاَل َبْعُض الُمَفسأ

:  َوْقٌف  ، َوَقْولأهأ :  ﴾ ڃڃ﴿  َتامٌّ  . چچچچ﴿ . َمْنُصوٌب بأَقْولأهأ
ا اْنَقَضتأ الُمدَّ  ْم يُوَش َفَلمَّ ََلُم، أَْو بأَمْن  ُة َخَرَج بأهأ ُع ْبُن نُون  َعَلْيهأ السَّ

ْم َبْيَت   يلأ الثَّانأي، َفَقَصَد بأهأ َن اْلجأ ْسَرائأيَل مأ ْنُهْم َوبأَسائأرأ َبنأي إأ َي مأ َبقأ
. سأ َفَحاَصَرَها، َفَكاَن َفْتُحَها َيْوَم اْلُجُمَعةأ َبْعَد اْلَعْصرأ  الَمْقدأ

ا تَ  ْم َقاَل:    َضيََّفتأ َفَلمَّ ْبتأ َعَلْيهأ َي ُدُخوَل السَّ ْمُس لأْلُغُروبأ َوَخشأ الشَّ
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نَّكأ َمْأُموَرٌة َوأََنا َمْأُموٌر، الله  ؛ َفَحَبَسَهاإأ ْسَها َعَليَّ ُ  ُهمَّ اْحبأ َتَعاَلى َحتَّى   اّٰلله
ُ  َفَتَحَها َوأََمرَ  ْسرَ اّٰلله يَن َيْدُخُلوَن َبْيَت  يُوَشَع ْبَن نُون  أَْن َيْأُمَر َبنأي إأ ائأيَل حأ
سأ أَ  د الَمْقدأ طٌَّة، أَْي ُحطَّ َعنَّا ُذنُوَبَنا،  اً ْن َيْدُخُلوا َباَبَها ُسجَّ ، َوُهْم َيُقولُوَن حأ

 ، ُروا بأهأ لُوا َما أُمأ مْ َفَبدَّ هأ م(َوَدَخُلوا َيْزَحُفوَن َعَلى أَْسَتاهأ هأ دأ ، َوُهْم  )َمَقاعأ
ٌة فأي َش  . هذا،َيُقولُوَن: َحبَّ  تعالى أعلم.واّٰلله   ْعَرة 

ُ  َما َجعَلَ ﴿  ﴾ِلَرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِهِ ّٰللاه

چچچڃڃڃڃ﴿ عز وجل: اهلل  : ما تفسري قول5السؤال
 ؟[4]اِلحزاب:  ﴾ چ

  ْبنَ َرَوى اإلمام أحمد والحاكم والترمذي أَنَّ اأوالً: الجواب: 
َي  ُ  َعبَّاس  َرضأ أ  َقْولأ َعْن  ئأَل سُ ا َعْنُهمَ اّٰلله : اّٰلله ڃڃڃڃ﴿َعزَّ َوَجلَّ

 َما َعَنى بأَذلأَك؟ . چچچچ
أ  َقاَل: َقاَم َنبأيُّ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َفَخَطَر  َوَصْحبأ

يَن يَُصلُّوَن َمَعهُ  ،َخْطَرةً  َقْلٌب  ،ُه َقْلَبانأ أَََل َتَرْوَن لَ  :َفَقاَل الُمَنافأُقوَن الَّذأ
 َوَقَلٌب َمَعُكْم؟  ،َمَعُهمْ 

ُ  َفأَْنَزَل   .چچچچڃڃڃڃ﴿   :َعزَّ َوَجلَّ اّٰلله
 ، ِّ يأ ْهرأ يلأ ْبنأ َمْعَمر  الفأ يَل: َنَزَلْت في أَبأي َمْعَمر  َجمأ َوَكاَن َرُجًَل  َوقأ

يب  . لأَما َيْسَمعُ  اً َحافأظ اً َلبأ
َظ   هأ اِْلَْشيَ َفَقاَلْت ُقَرْيٌش: َما َحفأ  .اَء إأَلَّ َوَلُه َقْلَبانأ أَبُو َمْعَمر  َهذأ

نَّ لأي َقْلَبْينأ أَْعقأ  ْن  َوَكاَن َيُقوُل: إأ ْنُهَما أَْفَضَل مأ د  مأ أ َواحأ  ُل بأُكلِّ
د    . َعْقلأ ُمَحمَّ
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ا َهَزمَ  ُ  َفَلمَّ ْم، َفلَ اّٰلله يهأ يَن َيْوَم َبْدر  اْنَهَزَم أَبُو َمْعَمر  فأ كأ َيُه أَبُو  الُمْشرأ قأ
، َواِْلُْخَرى  هأ ْحَدى َنْعَلْيهأ بأَيدأ ، َفَقاَل َلُه: َيا أََبا  ُسْفَياَن َوإأ ْجلأهأ   ،َمْعَمر   فأي رأ

؟   َما َحاُل النَّاسأ
 .َقاَل اْنَهَزُموا
ْجلأَك؟ دَ حْ إأ  َك َقاَل: َفَما لَ  َك َواِْلُْخَرى فأي رأ  ى َنْعَلْيَك فأي َيدأ

: َما ْجلأي، َفَعلأُموا َيْوَمئأذ  أَنَُّه   َشَعْرُت إأَلَّ أَنَُّهَما َفَقاَل أَبُو َمْعَمر  فأي رأ
هأ ـ َقْلَبانأ َلَما نَ َلْو َكاَن َلُه  َي َنْعَلُه فأي َيدأ  . /كذا في تفسير البغوي/ سأ
،   ثانياً: ِّ ي  َْمر  َمْعَنوأ َمًة ِلأ ِّ هأ اآلَيُة في ُسوَرةأ اِلَْحَزابأ َكاَنت ُمَقدأ َهذأ
، َفَقاَل تعالى:  َفَوطَّأَ َلُه   ي ِّ ِّ ـسأ . چچچچڃڃڃڃ﴿بأأَْمر  حأ

يٌّ َمْعُروٌف  ِّ ـسأ دأ َقْلَبانأ في َوَهَذا أَْمٌر حأ ْخصأ الَواحأ ، َفَكَما ََل َيُكوُن للشَّ
اً   ي أُمَّ  َعَليَّ َكَظْهرأ أُمأِّ

: أَْنتأ ْنَها بأَقْولأهأ يُر َزْوَجُتُه التي َظاَهَر مأ ، ََل َتصأ َجْوفأهأ
َنَّ   ﴾ڌڌڍڍڇڇڇ﴿َقاَل تعالى: َلُه، فَ  ِلأ

 : َهاتأ ُهنَّ  .[2]المجادلة:  ﴾ڄڦ﴿اِلُمَّ
يُّ َوَلد

عأ يُر الدَّ َذا َتَبنَّاُه َفَدَعاُه اْبن اً َوَكَذلأَك ََل َيصأ ُجلأ إأ َلُه، َقاَل   اً للرَّ
 .ژڈڈڎ﴿تعالى: 

 وبناء على ذلك:
َعَل  . َيْعنأي: جَ چچچچڃڃڃڃ﴿َفَقْولُُه تعالى:  

د   اً َقْلب ُب َعَلْيَك    اً َواحأ ٌد َفَيجأ ، َوَما َداَم َلَك َقْلٌب َواحأ لأُكلأِّ َرُجل  َولأُكلأِّ اْمَرأَة 
َع َنْهج ، َوأَْن َتتَّبأ د  َله  َواحأ َه إأَلَّ إلى إأ د  اً أَْن ََل َتتَّجأ  . اً َواحأ

َوا ا سأ َل َعمَّ  ُشغأ
ـَشْيء  َذا اْشَتَغَل بأ ُد إأ َه  ُه، لأَذا َمْن َتَوجَّ َوالَقْلُب الَواحأ

َل بأَشْيء  آَخَر. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   إلى َشْيء  َعَلْيهأ أَْن ََل َيْنَشغأ
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 ﴾قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي﴿

ڇڇڇڇچ﴿ تعاىل حكاية عن إبليس:  اهلل : قال6السؤال

تعاىل أغوى الشيطان، أم  اهلل هل. [16]األعراف:  ڍڍ

 نفسه أغواه؟الكرب الذي كان يف 

َيدأ أوالً: الجواب:  ْضََلَل بأ ينأ بأأَنَّ اإلأ ْلَم الَيقأ أ  لأَنْعَلْم عأ ،  اّٰلله َعزَّ َوَجلَّ
هأ َجلَّْت ُقْدَرتُُه، َفَكَما أَنَّ  َداَيَة بأَيدأ َ  َكَما أَنَّ الهأ ي َمْن َيَشاُء  اّٰلله تعالى َيْهدأ

لُّ َمْن َيَشاُء َعْدَلً   َفْضَلً  ْنُه، َفُهَو يُضأ مئحئجئیی﴿، َقاَل تعالى:  مأ
گگگگک﴿ . َوَقاَل تعالى: [27]الرعد:  ﴾ حبجبيئىئ

ەئائائىىې﴿. َوَقاَل تعالى: [31]الرعد:  ﴾ڳ

ڳگ﴿. َوَقاَل تعالى:  [93]النحل:    ۆئۆئۇئۇئوئوئەئ
ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

 .[8]فاطر:  ﴾ہ
يقَ  أ  ةأ إأَلَّ َوُهَو َمْخُلوٌق َفََل َشْيَء في الُوُجودأ َعَلى الَحقأ تعالى، ّٰلله

َراَدتأهأ  ٌر َعْن إأ ]الزمر:  ڳڳڳگگگگککک﴿َصادأ

ُ . فَ [62 ي َمْن َيَشاُء   اّٰلله ، َفَيْهدأ ََللأ ، َوُهَو َخالأُق الضَّ َداَيةأ تعالى ُهَو َخالأُق الهأ
لُّ َمْن َيَشاُء َعْدَلً َفْضَلً   . ، َويُضأ

أ   إأْضََللُ ثانياً:   ، فَ   اّٰلله ُ تعالى لأَبْعضأ َمْخُلوَقاتأهأ يأُكوُن بأالَعْدلأ تعالى   اّٰلله
لُُّهْم ُسْبَحاَنُه وتعالى، َقاَل تعالى:  ڻڻ﴿َبيََّن اِلَْصَناَف الذيَن يُضأ

ڃڃڃڃ﴿ . َوَقاَل تعالى: [26]البقرة:  ۀڻڻ

ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ



 كتاب القرآن الكريم 
 

15 

گگگککککڑڑژژڈڈ

 .[146]اِلعراف:  ڱڳڳڳڳگ
 وبناء على ذلك:

ْغَواءُ  أ    َفإأ َراَدتأهأ تعالى، َوَما اّٰلله ٌر َعْن إأ أَنَُّه َصادأ ْبلأيَس ََل َشكَّ بأ أ تعالى إلأ
ْبلأيَس:  ، َقاَل تعالى َعْن إأ هأ هأ َوفأْسقأ ْكَبارأ ۀڻڻ﴿َذاَك إأَلَّ بأَسَببأ اْستأ

،  ُق بأَسَببأ اَلْس . َوَهَذا الُفُسو[50]الكهف:    ھہہہہۀ ْكَبارأ تأ
 : يمأ ح  في الُقْرآنأ الَعظأ َبَيان  َواضأ ٻٻٻٻٱ﴿َوَهَذا اِلَْمُر َجاَء بأ

. فأْسٌق [12]اِلعراف:  ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپ
ْضََللُُه ظُْلٌم أَْم َعْدٌل؟  ْصَراٌر؛ َفَهْل إأ َناٌد َوإأ ْكَباٌر َوعأ ڄڄڦ﴿َواْستأ

واّٰلله   . هذا،[20]اإلسراء:  چچچچڃڃڃڃڄڄ
 تعالى أعلم.

 ﴾أََوَمْن يُنَشَّأُ فِي اْلِحْليَةِ ﴿

ھہہہہۀ﴿تعاىل:  اهلل : ما تفسري قول7السؤال

 ؟[18]الزخرف:  ھھھ

ْنَكارالجواب:  يَمُة َجاَءْت إأ هأ اآلَيُة الَكرأ يَن الذيَن   اً َهذأ كأ َعَلى الُمْشرأ
أ  َنَسُبوا ڈڎڎڌ﴿، َقاَل تعالى: اً َوبُْهَتان اً  ُزورتعالى الَوَلدَ ّٰلله

گگگگکک ککڑڑژڈژ

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ  ڳڳ

ے ےھھھھہہہہۀ ۀڻ

ۈۈۆۆۇڭۇڭڭڭۓۓ
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 .[19ـ15]الزخرف:  ﴾ۋٴۇ
ُكوَن َنَسُبوا  أ    َفالُمْشرأ َي ّٰلله ، َوهأ   تعالى الَوَلَد، َواْخَتاُروا أَْنَقَص الَوَلَدْينأ
ْنُت، َفَقاَل تعالى:  يٌه َعَلى نُْقَصانأَها، ہہہۀ﴿ البأ . َتْنبأ

ْلَيةأ  َها بأالحأ ہ﴿َوَلْوََل النُّْقَصانأ في َذاتأَها َلَما اْحَتاَجْت إلى َتْزيأينأ َنْفسأ
َزْت،  ھھھھ َذا اْحَتاَجتأ الُمَخاَصَمُة َوالُمَناَزَعُة َعجأ . َيْعنأي إأ

رَ َغْيَر  تَوَكانَ  تأَهالى َبَيانأ ة  عَ َقادأ َقاَمةأ ُحجَّ َها َوإأ دأ ، َوَذلأَك لأَضْعفأ  َمْقصأ
َها. ْن َعْقلأ َي أَْكَبُر مأ َها بأَحْيُث هأ َفتأ  لأَسانأَها، َوَوَساَعةأ َعاطأ

 وبناء على ذلك:
أ  َفاآلَيُة َردٌّ َعَلى َمْن َجَعَل  َذا َكاَن أُْنَثًى،  اً تعالى َوَلدّٰلله ًة إأ ، َوَخاصَّ

أ  ْنَسَب إلى يُْعَقُل أَْن يُ َفَهْل  ُل  اّٰلله ًة اِلُْنَثى التي تُْكمأ تعالى الَوَلُد، َوَخاصَّ
َذا َخاَصَمْت َفََل  ، َوإأ يَنةأ ِّ َزٌة؟    َنْقَصَها بأالزأ َي َعاجأ َباَرَة لََها، َبْل هأ ڀپ﴿ عأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[5]الكهف:  ٿٺٺٺڀٺڀڀ
 ﴾اْلِخيَاطِ فِي َسم ِ َحتَّى يَِلَج الَجَمُل ﴿

ڱڱڱڳڳڳ﴿: ما هو املقصود من قوله تعاىل: 8السؤال
 ؟[40]األعراف:  ﴾ںںڱ

،  الجواب:  ، الَجَمُل َوَلُد النَّاَقةأ َمُة الَجَملأ َتْأتأي بأَمْعَناُه الَمْعُروفأ َكلأ
، فَ  َبال  ْن حأ ُ َوتُْطَلُق َعَلى الَحْبلأ الَغلأيظأ الَمْفُتولأ مأ َرَك وتعالى َباتَ  اّٰلله

، أَنَّ أَْبَواَب   يَعتأهأ يَن َعَلى َشرأ رأ بأيَن بأآَياتأهأ َوالُمْسَتْكبأ ِّ ُث َعنأ الُمَكذأ َيَتَحدَّ
َماءأ ََل تَُفتَُّح َلُهْم، َوََل َيْدُخُلوَن الَجنََّة أََبد  ڑڑ﴿، َفَقاَل تعالى: اً السَّ

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگکککک
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 .ڻڻڻںڻںڱ
َي اْبُن مَ َيُقوُل  ُ   ْسُعود  َرضأ .اّٰلله  َعْنُه: ُهَو الَجَمُل اْبُن النَّاَقةأ

َمهُ  يُّ َرحأ ُ  َوَيُقوُل الَحَسُن الَبْصرأ يُر في  اّٰلله تعالى: َحتَّى َيْدُخَل الَبعأ
 . ْبَرةأ  ُخْرقأ اإلأ

 وبناء على ذلك:
ںڱڱڱڱڳڳڳ﴿َفالَمْقُصوُد بأَقْولأهأ تعالى: 

ُم الجَ  . ُهَو َتْعلأيُق ﴾ں يل  َعْقَلً ُدُخولأهأ ،  اً َوَعاَدًة َوَطْبع نََّة بأأَْمر  ُمْسَتحأ
ْنُهَما   يَظ الَمْفُتوَل، َفُكلٌّ مأ ، أَو الَحْبَل الَغلأ َسَواٌء َكاَن الَجَمَل اْبَن النَّاَقةأ

. هذا، ْبَرةأ يٌل أَْن َيْدُخَل في ثُْقبأ اإلأ  تعالى أعلم. واّٰلله  ُمْسَتحأ
 ﴾نِيَّتِهِ َطاُن فِي أُمْ أَْلقَى الشَّيْ ﴿

کڑڑژژڈڈ﴿ تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول9السؤال

ڱڱڳڳڳڳگگگگککک

 ؟[52]الحج:   ڻڻڻںڻںڱڱ

کککڑڑژژڈڈ﴿َقْولُُه تعالى: الجواب: 

ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

يُد بأأَنَّ ﴾ںں َ  . يُفأ ، فَ  تعالى َلْم َيْتُرْك َوْحَيهُ اّٰلله ْيَطانأ ُ لأَعَبثأ الشَّ  اّٰلله
يَُّه َصلَّى ُم َنبأ ، َوَيْعصأ ُ    تعالى يُْحكأُم آَياتأهأ هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ يقأ َسيأ ، َفُكلُّ َما َوَصَلَنا َعْن َطرأ َساَلتأهأ َن الَخَطأأ في َتْبلأيغأ رأ أ    مأ اّٰلله
ُ    َصلَّى هأ وَ اّٰلله :  َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ يمأ ِّ الُقْرآنأ الَعظأ َسلََّم ُهَو ُمْحَكٌم بأَنصأ

 .﴾ںںڱڱ﴿
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ْيَطاُن في   َيُه الشَّ ُن ُمْطَمئأنٌّ أَنَُّه َلْيَس ُهَناَك َشْيٌء يُْمكأُن أَْن يُْلقأ َفالُمْؤمأ
َنَّ  ُلَنا ُدوَن أَْن يُْنَسَخ، ِلأ ُسولأ ثُمَّ َيصأ ِّي الرَّ

َ    َتَمنأ ڳڳ﴿تعالى َقاَل:  اّٰلله

 .ڱڱڳ
ُ فَ  ُِّدَنا   اّٰلله ، َوَسيأ ُسولأ  الرَّ

يَّةأ
ْيَطاُن في أُْمنأ ي الشَّ تعالى َينَسُخ َما يُْلقأ

أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله ِّْغ َوَلْم َيُقْل إأَلَّ    َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم َلم يَُبلأ َوَصْحبأ
 الُمْحَكَم. 

يأِّ   ﴾ڳگ﴿َقْولأهأ تعالى: ْقَنا َعَلى َوَلْو َدقَّ  يَُّة النَّبأ
َي أُْمنأ َما هأ
ُسولأ النََّجاُح في َدْعَوتأهأ إلى  يأِّ َوالرَّ َن النَّبأ

يَُّة ُكل ِّ مأ
؟ أُْمنأ ُسولأ أ    َوالرَّ تعالى،  اّٰلله

َساَلةَ أُمْ  َِّغ رأ ْنُهَما أَن يَُبلأ ْد مأ يَُّة ُكلأِّ َواحأ
أ  نأ ْيطَ اّٰلله ُل أَ تعالى، َوالشَّ ْن  اُن يَُحاوأ

ْم. هأ ينأ َع النَّاَس في دأ  يَُزْعزأ
 وبناء على ذلك:

، َفالَحقُّ   ْيَطانأ َفالَحقُّ ُسْبَحاَنُه وتعالى َلم َيْجَعلأ الَوْحَي لأَعَبثأ الشَّ
ي ا ُِّدَنا َرُسولُ َيْنَسُخ َما يُْلقأ ْيَطاُن، َوَسيأ أ  لشَّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ  اّٰلله

ِّ َوَص  هأ َوَسلََّم يَُبلأ . ْحبأ ِّهأ َعزَّ َوَجلَّ ْن َربأ  ُغ الُمحَكَم مأ
َع   ُل أَْن يَُزْعزأ ْيَطاُن يَُحاوأ ، َوالشَّ ُسولأ أَن َيْنَجَح في َدْعَوتأهأ يَُّة الرَّ

َوأُْمنأ
يَن  ِّ أ  إلىالَمْدُعوأ يَن يُْحكأمُ اّٰلله ، َوحأ ُ  َوَرُسولأهأ ، َوَيْنَسُخ َما  اّٰلله تعالى آَياتأهأ

ْيَطاُن في نُُفوسأ  ي الشَّ ُل. هذا،  يُْلقأ ، َوَيْزَهُق الَباطأ ُر الَحقُّ يَن َيْنَتصأ ِّ   الَمْدُعوأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 
 ﴾تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ ﴿

پپپٻٻٻٻ﴿ تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول10السؤال

ٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀپڀ
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ڄڄڄڦڦڦڤڦڤڤڤٹٹ

 ؟[51]اِلحزاب:   ڃڃڃڄ

َنا َرُسولأ الجواب:  ِّدأ ةأ بأَسيأ أ  ُهَناَك َبْعُض اِلَْحَكامأ الَخاصَّ   َصلَّى اّٰلله
 ُ يَّاتأ   َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ اّٰلله هأ الُخُصوصأ ْن َهذأ ، مأ تأهأ هأ َوَسلََّم ُدوَن أُمَّ َوَصْحبأ

ٺڀڀڀپڀپپپٻٻٻٻ﴿َقْولُُه تعالى: 

َهاتأ  . َفََل َحقَّ ٺٿٺٺ ُمَّ ،   ِلأ يَن في الَقْسمأ في الَمبأيتأ نأ الُمْؤمأ
ُِّدَنا َرُسولُ  ، َوََل يَُطاَلُب َسيأ أ   َوََل في الَعْدلأ َبْيَنُهنَّ ُ    َصلَّى  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى  اّٰلله

ْنُهنَّ َعَلى َغيْ  َل َمْن َشاَء مأ ِّ هأ َوَسلََّم بأَذلأَك، َوَيُجوُز َلُه أَْن يَُفضأ َها آلأهأ َوَصْحبأ رأ
.  في الَمبأيتأ َوالكأْسَوةأ َوالنََّفَقةأ

َِّدَنا َرُسوَل  أ    َلكأنَّ َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ اّٰلله ْن  َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ  َوَسلََّم مأ
ُل َتْطيأيب ُم َبْيَنُهنَّ َوَيْعدأ هأ أَنَُّه َكاَن َيْقسأ . اً َكَمالأ َشَفَقتأهأ َوَرْحَمتأ نَّ  لأُقُلوبأهأ

 لى ذلك:وبناء ع
َنا َرُسولأ  ِّدأ يَّاتأ َسيأ ن ُخُصوصأ هأ اآلَيُة مأ أ    َفَهذأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوعلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم، َكَما أَنَّ  آلأهأ  َ  َوَصْحبأ َبةأ َنْفَسَها لَُه  اّٰلله تعالى َخيََّرُه في َقُبولأ الَواهأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّ اّٰلله هأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ۇۇڭڭ﴿َم َوَعَدمأ
 . ﴾ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

َي  َِّدُة َعائأَشُة َرضأ يأ ُ  َتُقوُل السَّ تأي َوَهْبَن  َعْنَها: اّٰلله ُكْنُت أََغاُر َعَلى الَلَّ
أ  أَْنُفَسُهنَّ لأَرُسولأ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ، َوأَُقوُل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 ا؟ الَمْرأَُة َنْفَسهَ  أََتَهُب 
ا أَْنَزَل  ُ  َفَلمَّ ڀپڀپپپٻٻٻٻ﴿ َتَعاَلى: اّٰلله
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ُع فأي   ٺٿٺٺٺڀڀ ُقْلُت: َما أَُرى َربََّك إأَلَّ يَُسارأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  . رواه الشيخان. هذا،َهَواكَ 

 من هم العلماء

. [28]فاطر:    ﴾ ۉۉۅۅۋۋ﴿ تعاىل:  اهلل : يقول11السؤال

 ة الكرمية؟باآلي املقصودون العلماء هم نم

. َيْعنأي  ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿َقْولُُه تعالى: الجواب: 
أ  الُعَلَماَء الذيَن ُهْم أَْهُل الَخْشَيةأ َوالَخْوفأ َمنَ  َ   تعالى، َفََل َيْخَشىاّٰلله اّٰلله

لأ َحتَّ  َم َلْفَظ الَجََلَلةأ َعَلى الَفاعأ يَد أَنَُّه ََل  تعالى إأَلَّ الُعَلَماُء، َوَقدَّ ى يُفأ
َ    َيْخَشى  َم الَفاعأ اّٰلله َل َلْخَتَلَف الَمْعَنى، َوَلَصاَر:  تعالى إأَلَّ الُعَلَماُء، َوَلو َقدَّ

َن الُعَلَماءأ َمْن  اّٰللهَ ََل َيْخَشى الُعَلَماُء إأَلَّ   َنَّ ُهَناَك مأ يح  ِلأ ، َوَهَذا َكََلٌم َصحأ
أ  َيْخَشْوَن َغْيرَ   تعالى.اّٰلله

َمهُ  ير  َرحأ ُر اْبُن َكثأ ِّ ُ    َيُقوُل الُمَفسأ نََّما  اّٰلله َيْخَشاُه َحقَّ َخْشَيتأهأ  تعالى: أَْي إأ
يرأ الَعلأيمأ   يمأ الَقدأ َفُة لأْلَعظأ َنَُّه ُكلََّما َكاَنتأ الَمْعرأ ، ِلأ ُفوَن بأهأ اْلُعَلَماُء اْلَعارأ

َفاتأ الَكَمالأ الَمْنُعوتأ بأاِلَْس  َماءأ الُحْسَنى، َوُكلََّما َكاَنتأ  الَمْوُصوفأ بأصأ
ْلمُ  َفُة بأهأ أََتمَّ َواْلعأ   بأهأ أَْكَمَل، َكاَنتأ الَخْشَيُة َلُه أَْعَظَم َوأَْكَثَر. الَمْعرأ

َي  يُّ ْبُن أَبأي َطْلَحَة: َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ
ُ    َقاَل َعلأ :  اّٰلله َعْنُهَما فأي َقْولأهأ

َ  َن أَنَّ يَن َيْعَلُمو. َقاَل: الَّذأ ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ أ  اّٰلله َعَلى ُكلِّ
يٌر.   َشْيء  َقدأ

يدُ  َيةأ َوَقاَل َسعأ َي التي َتُحوُل َبْيَنَك َوَبْيَن َمْعصأ : الَخْشَيُة هأ    ْبُن ُجَبْير 
أ  . اّٰلله  َعزَّ َوَجلَّ
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َب   ، َوَرغأ ْحَمَن بأالَغْيبأ َي الرَّ
ْن َخشأ : الَعالأُم مأ يُّ َوَقاَل الَحَسُن الَبْصرأ

َب  يَما َرغأ ُ    فأ طَ اّٰلله يَما َسخأ َد فأ ، َوَزهأ ُ    فأيهأ ، ثُمَّ َتََل الَحَسُن:  اّٰلله يهأ ۋۋ﴿فأ

 .﴾ىېېېېۉۉۅۅ
 وبناء على ذلك:
ينأ  أ  َفالُعَلَماُء بأدأ ُفوَن بأ اّٰلله ، َوالُعَلَماُء الَعارأ يَعتأهأ أ تعالى َوَشرأ تعالى   اّٰلله

، َوال َفاتأهأ َتابأ َوبأأَْسَمائأهأ َوصأ أ  ُعَلَماُء بأكأ ُ   تعالى َوُسنَّةأ َرُسولأهأ َصلَّىاّٰلله اّٰلله
نَ  هأ َوَسلََّم، َهُؤََلءأ ُهْم أَْكَمُل النَّاسأ َخْشَيًة مأ أ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله

أ   تعالى، َوأَْكَمُلُهْم َتْقَوى  تعالى.ّٰلله
ُ  َذا أََرادَ َوإأ  نَُّه  ءأ الذيَن َي بأالُعَلَما اً َخْيراّٰلله ْدُرُسوَن الُعُلوَم الَكْونأيََّة، َفإأ

ْنُه.  َيْرُزُقُهُم الَخْشَيَة مأ
أ َفُكلُّ َمْن َكاَن بأ  ْنُه، َوأَْوَجَبْت َلُه   اّٰلله تعالى أَْعَلَم َكاَن أَْكَثَر َخْشَيًة مأ

أ  َخْشَيةُ  َعا تعالى اّٰلله ْعَداَد لألأ  دَ اَلْبتأ ي، َواَلْستأ أ  َقاءأ َعنأ الَمَعاصأ تعالى؛ اّٰلله
. هذا، ْلمأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َوَهَذا َدلأيٌل َعَلى َفْضلأ العأ

 ﴾ فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّارِ ﴿

ےےھھھھہ﴿ تعاىل: اهلل  : يقول12السؤال

هل يستفاد من هذه اآلية أن النار جتذب  .[ 185آل عمران: ] ﴾ۓ

 الناس إليها جذبًا، فمن زحزح عنها فاز؟

َن الَبَشرأ   أوالً:جواب: لا ْن أََحد  مأ ُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم بأأَنَُّه َما مأ َيجأ
ََلُم، لأَقْولأهأ َصلَّى ََلُة َوالسَّ ُم الصَّ َياءأ َعَلْيهأ ُ  َمعُصوٌم، َعَدا اِلَْنبأ َلْيهأ عَ اّٰلله

هأ َوَسلََّم:  َخطَّائأيَن ُر الْ َوَخيْ  ،»ُكلُّ َبنأي آَدَم َخطَّاءٌ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ابُونَ  َي « رواه الحاكم  التَّوَّ ُ   َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ  . َعْنهُ اّٰلله
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أَنَُّه َلْن َيْدُخَل أََحُدَنا الَجنََّة بأ   ثانياً: ُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم بأ ، لأَقْولأهأ  َيجأ َعَملأهأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّ اّٰلله َل أََحدَم: »َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْنُكْم َعَمُلُه   اً َلْن يُْدخأ مأ
 .اْلَجنََّة«

أ؟  َقالُوا: َوََل أَْنَت َيا َرُسوَل   اّٰلله
َدنأَي  ُ  َقاَل: »َوََل أََنا، إأَلَّ أَْن َيَتَغمَّ ْنُه اّٰلله «مأ رواه   بأَفْضل  َوَرْحَمة 

َي   َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ الشيخان  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
أ    َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم َقْوَل   ُب َيجأ ثالثاً:   ڤڤڤٹ﴿تعالى:  اّٰلله

 .[123]النساء:  ڄڄڄڦڦڦڦڤ
 وبناء على ذلك:

َوى الذي  َياَمةأ سأ ُحهُ َفَمنأ الذي َيْنُجو َيْوَم القأ ُ  يَُزْحزأ تعالى َعنأ  اّٰلله
ُلُه الَجنََّة؟  ، َويُدخأ  النَّارأ

َياَمةأ َعَلى  : اِلُوَلى: أَْن يَُزْحزَ َفالَفْوُز َيْوَم القأ َح الَعْبُد َعنأ  َدَرَجَتْينأ
؛ َهَذا َفْوٌز. ، َوَلو إلى أَْهلأ اِلَْعَرافأ  النَّارأ

َح َعنأ  َوالثَّانأَيُة: أَْن يُْدَخَل الَجنََّة؛ َفَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َلْم َيُقْل:   َفَمْن ُزْحزأ
؛ َبل َجَمَع َبْيَن اِلَْمَرْينأ  ْلَجنََّة َفَقْد َفازَ َل اأُْدخأ َفَقْد َفاَز؛ َوَلْم َيُقْل: َمْن  النَّارأ  
 .﴾ۓےےھھھھہ﴿َفَقاَل: 

نْ  َنَّ الَعْبَد عأ ، َوَيُمرُّ  ِلأ َدَما َيَرى اِلَْهَواَل َوأَْلَواَن الَعَذابأ في النَّارأ
يهأ  ِّ ُ  َعَلْيَها، ثُمَّ يَُنجأ ُلُه الَجنََّة لأيَ اّٰلله ْنَها، َويُْدخأ يَها َما ََل َعْيٌن  تعالى مأ َرى فأ

؛ َهَذا ُهَو الَفوْ َرأَْت، َوََل أُ  َعْت، َوََل َخَطَر َعَلى َقْلبأ َبَشر  يُم. ُذٌن َسمأ  ُز الَعظأ
. آمين. هذا،اللهُهمَّ  ْمَنا بأهأ  تعالى أعلم.واّٰلله  أَْكرأ
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 ﴾إِنََّك ََل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبتَ ﴿

گگگککک﴿ تعاىل: اهلل  : كيف نفهم قول13السؤال

ڤڤٹ﴿ تعاىل يقول: واهلل  .[56]القصص:    ڳڳڳگ
 ؟[52]الشورى:  ڤڤ

َنا َرُسولأ   أوالً: الجواب:   ِّدأ ِّ َسيأ ِّ َعمأ يَمُة َنَزَلْت في َحقأ هأ اآليَُة الَكرأ   َهذأ
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، روى الشيخان َعْن اّٰلله يدأ َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ   َسعأ
ا َحَضَرْت أََبا َطالأب  الَوَفاُة، َجاَءُه َرُسولُ  نأ بْ  ، َعْن أَبأيهأ َقاَل: َلمَّ   الُمَسيِّأبأ

أ   ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله ، َوَعْبدَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْنَدُه أََبا َجْهل    َفَوَجَد عأ
أ  يَرةأ اّٰلله  .ْبَن أَبأي أَُميََّة ْبنأ الُمغأ

لََه إأَلَّ » َفَقاَل: ُ  أَْي َعمِّأ ُقْل: َل إأ ْنَد  اّٰلله َمًة أَُحاجُّ َلَك بأَها عأ أ َكلأ  «. اّٰلله
، َوَعْبدُ  أ    َفَقاَل أَبُو َجْهل  ؟ اّٰلله لَّةأ َعْبدأ الُمطَّلأبأ  ْبُن أَبأي أَُميََّة: أََتْرَغُب َعْن مأ

أ  َفَلْم َيَزْل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله  َوَسلََّم  آلأهأ َوَصْحبأ
ُضَها َعلَ  َر َما  َيْعرأ ، َحتَّى َقاَل أَبُو َطالأب  آخأ تأْلَك الَمَقاَلةأ يَدانأهأ بأ ، َويُعأ ْيهأ

َلَه إأَلَّ  ، َوأََبى أَْن َيُقوَل: َل إأ لَّةأ َعْبدأ الُمطَّلأبأ ُ.  َكلََّمُهْم: َعَلى مأ  اّٰلله
أ  َقاَل َرُسولُ فَ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله أ وَ : »َوَصْحبأ   اّٰلله

َرنَّ َلَك َما َلْم أُْنَه َعْنَك«  .َِلَْسَتْغفأ
ُ َفأَْنَزَل    ڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿: اّٰلله

ُ    َوأَْنَزَل .  [ 113]التوبة:   ، َفَقاَل لأَرُسولأ اّٰلله أ    فأي أَبأي َطالأب  ُ    َصلَّى اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله
هأ َوَسلَّمَ  هأ لأ آ  . ڳڳڳگگگگککک﴿ : َوَصْحبأ

َيدأ  ثانياً: َداَيُة بأ أ  الهأ ، َوَلو َشاءَ اّٰلله ُ  َعزَّ َوَجلَّ تعالى َلَهَدى النَّاَس  اّٰلله
يع  ، َوََل   ًا َجمأ َماءأ ُزُه َشْيٌء في اِلَْرضأ َوََل في السَّ َنَُّه ََل ُيْعجأ ، ِلأ ي   بأالَقْهرأ َيْجرأ
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هأ إأ  يُد، َقا في ُمْلكأ ککڑڑژژڈڈ﴿ َل تعالى: َلَّ َما يُرأ

ڦڤڤڤڤٹٹٹ﴿ . َوَقاَل تعالى:  [ 149]اِلنعام:    ک

ُ . فَ [99]يونس:  ﴾ڦ َداَيُة َخْلق اّٰلله هأ الهأ يَجاد اً َعزَّ َوَجلَّ بأَيدأ  . اً َوَسَبب  اً َوإأ
ُ  َجَعَل ثالثاً:  ْنَيا لأُكلأِّ اّٰلله هأ الَحَياةأ الدُّ َنَُّه  اً  َشْيء  َسَببتعالى في َهذأ ، ِلأ

َباَد ُجْزء يف اً أَْعَطى العأ َيارأ َتْكلأ َن اَلْختأ َدا اً مأ ن ُجْمَلةأ أَْسَبابأ الهأ َيةأ  َلُهْم؛ َفمأ
ََلُم. ََلُة َوالسَّ ُم الصَّ َياءأ َعَلْيهأ ُسلأ َواِلَْنبأ رَساُل الرُّ  إأ
َقٌة للجَ  َي ُمَحقَّ َببأ َفهأ َداَيُة السَّ ْن َحْيُث هأ يعأ  َومأ ۋۋٴۇ﴿مأ

. َفَمْن [7]الرعد:  ﴾ڃڃڃ﴿. [17]فصلت:  ﴾ۉۉۅۅ
َياُذ بأ  أ َشاَء آَمَن، َوَمْن َشاَء َكَفَر َوالعأ  تعالى. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
نَ  َداَيُة مأ أ  َفالهأ َداَيُة  اّٰلله ، َوهأ ََلَلة  َداَيُة دأ ، هأ هأ َعَلى َنْوَعْينأ تعالى لأَخْلقأ

.  َمُعوَنة  َوَخلق 
دَ  َدايَُة ايَ هأ َي هأ ََلَلةأ هأ ِّ َي َما أََشارَ ُة الدأ ، َوهأ َببأ ُ  السَّ َلْيَها  اّٰلله تعالى إأ

هأ ﴾ ڤڤڤڤٹ﴿بأَقْولأهأ تعالى:  ؛ َهذأ ََلَلة  َداَيَة دأ . َيْعنأي هأ
يَفُتُه َصلَّى  َي َوظأ ُ  هأ هأ َوَسلََّم اّٰلله ۅۅۋ﴿َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 .[22ـ21ية: ]الغاش ﴾ېېې ۉۉ
ا  َي َحْصر َوأَمَّ َداَيُة الَمُعوَنةأ َوالَخْلقأ َفهأ ، َوَذلأَك  اّٰلله  بأَيدأ  اً هأ َعزَّ َوَجلَّ

. َيْعنأي ََل ڳڳڳگگگگککک﴿لأَقْولأهأ تعالى:  
َداَيَة.  هأ الهأ  َتْخُلُق في َقْلبأ
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َذلأَك يُْفَهُم َقْولُُه تعالى:  ڳگگگگککک﴿َوبأ

. ََل  نأي:. َيعْ ڳڳ َداَيَة في الَقْلبأ  َتْخُلُق الهأ
. َيْعنأي: َتُدلُّ َعَلى  ﴾ڤڤڤڤٹ﴿َوَقْولُُه تعالى: 
. يمأ َراطأ الُمْسَتقأ ِّ  الصأ

  . َببأ ، َوالثَّانأَيُة تُْحَمُل َعَلى السَّ يَقةأ َفاآلَيُة اِلُوَلى تُْحَمُل َعَلى الَحقأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 صالةكل  قراءة بعض السور بعد

: ما حكم قراءة سورة يس صباحًا، وسورة نوح ظهرًا، وسورة 14السؤال

 النبأ عصرًا، وسورة الواقعة بعد املغرب، وسورة امللك بعد العشاء؟

َراَءُة ُسوَرةأ يس َصَباح أوالً:الجواب:  يَها َبْعُض   اً قأ َوَمَساًء، َوَرَد فأ
، روى الدارمي َعنأ   يَفةأ عأ يثأ الضَّ َي   َعبَّاس    نأ بْ ا اِلََحادأ ُ    َرضأ : َعْنُهَما َقاَل اّٰلله

ينَ  يس  َقَرأَ  َمنْ  َي  يُْصبأحُ  حأ هأ  ْسرَ ـ يُ  أُْعطأ َي،ـ يُ  َحتَّى  َيْومأ   فأي  َقَرأََها  َوَمنْ  ْمسأ
َي  َلْيلأة   َصْدرأ  هأ َلْيلَ  يُْسرَ   أُْعطأ  . يُْصبأحَ   َحتَّى تأ

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ وروى الدرامي  ُ  َرضأ أ   َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َغاءَ  َلْيَلة   فأي  يس َقَرأَ  »َمنْ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اْبتأ
أ  َوْجهأ  رَ   ،اّٰلله « تأْلَك  فأي َلهُ  ُغفأ ْيَلةأ  .اللَّ

، َفَقْد رَ  ثانياً: بأ َعةأ َبْعَد الَمْغرأ َراَءُة ُسوَرةأ الَواقأ ا قأ ِّيأِّ  أَمَّ
نأ َوى اْبُن السُّ

َي  َمْسُعود   اْبنَ أَنَّ  في َعَملأ الَيْومأ َواللَّْيَلةأ والبيهقي، ُ  َرضأ :  َقاَل  َعْنهُ اّٰلله
ْعُت  أ  َرُسوَل  َسمأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َعَلْيهأ َوعَ اّٰلله   »َمنْ : َيُقولُ َلى آلأهأ َوَصْحبأ

َعةأ  ُسوَرةَ   َقَرأَ  أ  فأي اْلَواقأ ْبهُ  َلمْ  َلة  يْ لَ  ُكلِّ  .«اً أََبد  َفاَقةٌ  تُصأ
يٌف.َلْيَلة   ُكلَّ  َيْقَرْأَنَها أَنْ  َبَناتأي أََمْرُت   َوَقدْ : َقاَل  يٌث َضعأ  . َوُهَو َحدأ
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، َفَقْد روى الحاكم   ثالثاً: َشاءأ َراَءُة ُسوَرةأ الُمْلكأ َبْعَد العأ ا قأ أَمَّ
َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي   َعنْ والترمذي   ُ    َرضأ ُ    َصلَّى   النَّبأيِّأ   َعنأ   ، هُ نْ عَ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم   نَّ :  َقاَل آلأهأ َوَصْحبأ نَ   ُسوَرةً   »إأ  لأَرُجل    َشَفَعْت   آَيةً   ثَََلثُونَ   الُقْرآنأ   مأ
رَ  َحتَّى  َي  َلُه، ُغفأ ي  َتَباَركَ  ُسوَرةُ  َوهأ هأ  الَّذأ َيدأ  .الُمْلُك« بأ

َي   س  َعبَّا  اْبنأ   َعنأ وروى الترمذي   ُ    َرضأ   َبْعُض   َضَرَب :  َقاَل   َعْنُهَمااّٰلله
يِّأ  أَْصَحابأ  ُ  َصلَّى  النَّبأ هأ اّٰلله َباَءهُ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َقْبر   َعَلى خأ

ُب  ََل  َوُهوَ  َذا َقْبٌر، أَنَّهُ  َيْحسأ يهأ  َفإأ ْنَسانٌ  فأ ي َتَباَركَ  ُسوَرةَ  َيْقَرأُ  إأ هأ  الَّذأ َيدأ   بأ
 .َخَتَمَها َحتَّى  الُمْلُك 

ُ    َصلَّى   النَّبأيَّ   َفأََتى هأ َوَسلََّم    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   َرُسوَل   َيا :  َفَقاَل َوَصْحبأ
أ  نِّأي، اّٰلله َبائأي  َضَرْبُت  إأ ُب  ََل  َوأََنا َقْبر   َعَلى خأ َذا  َقْبٌر، أَنَّهُ  أَْحسأ يهأ  َفإأ ْنَسانٌ  فأ   إأ
 .َخَتَمَها  َحتَّى الُمْلكأ  َركَ َتَبا ُسوَرةَ   َيْقَرأُ 

أ  َرُسولُ  َفَقاَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َي : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   »هأ
َي  الَمانأَعُة، َيُة، هأ يهأ  الُمْنجأ نْ  تُْنجأ « َعَذابأ  مأ  .الَقْبرأ

َي  َجابأر  وروى اإلمام أحمد والحاكم والترمذي عن  ُ  َرضأ َعْنُه،  اّٰلله
ُ   َصلَّى  النَّبأيَّ   أَنَّ  هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   َيْقَرأَ   َحتَّى  َيَنامُ   ََل  َكانَ َوَصْحبأ
يُل  الم ْجَدةُ  َتْنزأ ي  َوَتَباَركَ  ،السَّ هأ  الَّذأ َيدأ  .الُمْلُك  بأ

َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ وروى الحاكم  ُ  َرضأ   َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنُهَمااّٰلله
أ  ُ  َصلَّى  اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ْدُت : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ أ  َقْلبأ  فأي  أَنََّها »َودأ   ُكلِّ

» ن  ي َتَباَركَ  َيْعنأي ـ   ُمْؤمأ هأ  الَّذأ  ـ. الُمْلُك  بأَيدأ
 وبناء على ذلك:

َراَءُة ُسوَرةأ يس َصَباح َعةأ َبعْ  اً َفُيْسَتَحبُّ قأ َد  َوَمَساًء، َوُسوَرةأ الَواقأ
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ْجَدةأ  ، َوُسوَرةأ السَّ بأ .  الَمْغرأ َشاءأ  َوالُمْلكأ َبْعَد العأ
َما َبْعَد الظُّْهرأ َوالـَعْصرأ   َراَءتأهأ ْد في قأ َراَءُة ُسوَرةأ نُوح  َوالنََّبأأ َفَلْم َيرأ ا قأ أَمَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله   َشْيٌء. هذا،
ً َوْزن اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  لَُهمْ  نُِقيمُ  فاََل ﴿  ﴾ا

 ؟[105]الكهف:    ﴾ ڭۓۓےےھ﴿: ما معنى قوله تعاىل: 15سؤاللا

:  الجواب:   ڳڳگگگ﴿َقْولُُه تعالى في ُسوَرةأ الَكْهفأ

ہۀ  ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ  ڳ
]الكهف:   ﴾ڭۓۓےےھھھھہہہ

يُف الذي رواه الشيخان [105ـ103 رأ يُث الشَّ َرُه الَحدأ  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ . َفسَّ
َي  ُ  َرضأ أ  َرُسولأ  َعنْ  َعْنُه،اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَّهُ »:  َقاَل  ُجُل   َلَيْأتأي   إأ يمُ   الرَّ ينُ   الَعظأ مأ ،  َيْومَ   السَّ َياَمةأ نُ   ََل   القأ ْندَ   َيزأ أ    عأ   َجَناحَ اّٰلله

،  «. ﴾ڭۓۓےےھ﴿ :واؤُ اْقرَ  َبُعوَضة 
وَ وفي   َي   َسْعد    ْبنأ   ُمْصَعبأ   َعنْ اَية  للحاكم  رأ ُ    َرضأ   ُكْنُت :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله

َذا  َحتَّى ،أَبأي َعَلى أَْقَرأُ  هأ  َبَلْغُت  إأ .  ڳڳگگگ﴿ :اآْلَيةَ  َهذأ
ُج؟  أَُهمُ  ،أََبَتاهُ   َيا :ُقْلُت   اْلَخَوارأ

ہہہہۀ﴿  :َبْعَدَها  الَّتأي  اآْليَةَ   اْقَرأأ   ،بَُنيَّ   َيا  ََل :  َقاَل 

 .﴾ڭۓۓےےھھھھ
ُدونَ  ُهمُ : َقاَل  نَ  الُمْجَتهأ مْ  بأآَياتأ  ُكْفُرُهمْ  َكانَ  ،النََّصاَرى مأ   َربِّأهأ
د   جَ   َوَلكأنَّ   ؛َشَراٌب   َوََل   َطَعامٌ   اْلَجنَّةأ   فأي  َلْيَس :  َوَقالُوا؛  َولأَقائأهأ   بأُمَحمَّ   اْلَخَوارأ

ُقونَ  ُهمُ  ينَ  اْلَفاسأ أ  َعْهدَ  نَ َيْنُقُضو الَّذأ نْ اّٰلله يَثاقأهأ  َبْعدأ  مأ   أََمرَ  َما َوَيْقَطُعونَ  مأ
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 ُ ُدونَ  يُوَصَل  أَنْ   بأهأ اّٰلله ُرونَ  ُهمُ   أُوَلئأَك   اِْلَْرضأ  فأي  َويُْفسأ  . اْلَخاسأ
، الذي   يَزانأ ْنَساُن بأُوُجودأ المأ َن اإلأ رأ أَْن يُْؤمأ يَمانأ بأالَيْومأ اآلخأ َن اإلأ َومأ

ُ  يَقَتُه إأَلَّ ََل َيْعَلُم َحقأ  تعالى، َحْيُث تُوَزُن بأهأ اِلَْعَماُل، َقاَل تعالى: اّٰلله
ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿

. َوَقاَل تعالى: [47]اِلنبياء:  ڇڇچچچچڃڃڃ
چچچ  چڃڃڃڃ  ڄڄڄڄڦ﴿ 

  ﴾ ژڈڈ  ڎڎڌڌڍ  ڍڇڇ  ڇڇ
 .[11ـ6]القارعة: 

َياَمةأ َثََلثَ َوَذَكَر الُعَلَماُء بأأَنَّ المَ   ٌة:ْوُزوَن َيْوَم القأ
ُ  اِلَْعَماُل، َوَيُدلُّ َعَلى َذلأَك َقْولُُه َصلَّى أوالً: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » َمَتانأ َوَصْحبأ يَفَتانأ  َكلأ ، َعَلى َخفأ يَلَتانأ  اللِّأَسانأ ،  فأي َثقأ يَزانأ  اْلمأ
يَبَتانأ  َلى َحبأ ْحَمنأ  إأ أ  ُسْبَحانَ : الرَّ ،اّٰلله هأ أ  ُسْبَحانَ  َوبأَحْمدأ يمأ اّٰلله « رواه  اْلَعظأ

َي   ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ الشيخان  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
ُل، َوَيُدلُّ َعَلى َذلأَك َقْولُُه َصلَّى ثانياً:  ُ  الَعامأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » نَّهُ َوَصْحبأ جُ  َلَيْأتأي إأ يمُ  ُل الرَّ ينُ  الَعظأ مأ ، َيْومَ  السَّ َياَمةأ نُ  ََل  القأ   َيزأ
ْندَ  أ  عأ ،  َجَناحَ اّٰلله « رواه  ﴾ ڭۓۓےےھ﴿ :واؤُ اْقرَ  َبُعوَضة 

َي   ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ الشيخان  ُ  َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
، َوَيُدلُّ َعَلى َذلأَك َقْولُُه َصلَّى ثالثاً  ُ  : َصَحائأُف اِلَْعَمالأ   ْيهأ َعلَ اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » نَّ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َ  إأ نْ  َرُجَلً  َيْسَتْخلأُص اّٰلله تأي  مأ   َعَلى  أُمَّ
َياَمةأ  َيْومَ  اْلَخََلئأقأ  وسأ ؤُ رُ  ينَ  تأْسَعةً  َعَلْيهأ  َفَيْنُشرُ  ،اْلقأ ً  َوتأْسعأ َلِّ جأ   ُكلُّ  ،سأ
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لِّ   جأ ْثُل  سأ :  َهَذا مأ َواَية  ْثُل ـ في رأ نْ  أَتُْنكأرُ : َيُقولُ  ثُمَّ   ـ رأ الَبَص  َمدِّأ  مأ  َهَذا  مأ
 اْلَحافأظُوَن؟ َكَتَبتأي  أََظَلَمَك   ؟اً َشْيئ

 .َربِّأ  َيا ََل : َفَيُقولُ 
 ُعْذٌر؟  أََفَلَك : َفَيُقولُ 
 .َربِّأ  َيا ََل : َفَيُقولُ 
نَّ   َبَلى،:  َفَيُقولُ  ْنَدنَا  َلَك   إأ نَّهُ   َحَسَنًة،  عأ جُ خْ َفيُ   اْلَيْوَم،  َعَلْيَك   ظُْلمَ   ََل   َوإأ   رأ

يَها بأَطاَقةً  َلهَ   ََل  أَنْ  أَْشَهدُ  :فأ ُ  إأَلَّ  إأ د أَنَّ   َوأَْشَهدُ  ،اّٰلله  .َوَرُسولُهُ   َعْبُدهُ  اً ُمَحمَّ
، َيا: َفَيُقولُ  هأ  َما  َربِّأ َطاَقةُ   َهذأ هأ  َمعَ  اْلبأ ؟  َهذأ تأ َلَّ جأ  السِّأ
نََّك : َفَقاَل   .تُْظَلمُ  ََل  إأ
ُت  َفُتوَضعُ : َقاَل  َلَّ جأ ، فأي السِّأ ة  َطاَقةُ  كأفَّ ة   فأي َواْلبأ   َفَطاَشتأ  ،كأفَّ
ُت  َلَّ جأ َطاَقُة، َوَثُقَلتأ  السِّأ أ  اْسمأ  َمعَ  َيْثُقُل  َوََل  اْلبأ « رواه الحاكم  َشْيءٌ اّٰلله

أ   َعْبدَ َعْن  و  ْبنَ اّٰلله َي  اْلَعاصأ  ْبنأ  َعْمرأ ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
 ذلك:وبناء على 

ُر الَفاسأ  ُر يُوَضُع ُهَو وَ َفالَعْبُد الَكافأ لُّ َعَملأهأ في  ُق الَفاجأ جأ َعَمُلُه َوسأ
ْندَ  ُن عأ ، َفََل َيزأ يَزانأ أ  المأ َياُذ اّٰلله يَن، َوالعأ َن الَهالأكأ ، َوَيُكوُن مأ َجَناَح َبُعوَضة 

أ بأ  ُ    تعالى، أََجاَرَنا  اّٰلله ْن َذلأَك، َوَوفََّقَنا لأ اّٰلله يمَ مأ َنا بأاإلأ ينأ يلأ َمَوازأ انأ َوالَعَملأ  َتْثقأ
الأحأ َمَع اإلأ  .الصَّ  ْخََلصأ

يٌَّة   هأ أُُموٌر َغْيبأ ، َوَهذأ يمأ َن بأَما َجاَء في الُقْرآنأ الَعظأ مُّ أَْن نُْؤمأ َوالُمهأ
يَها التَّْسلأيمُ  ُب فأ أ  َيجأ َنا َرُسولأ ّٰلله ِّدأ أ  تعالى، َولأَسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َلْيهأ َوَعَلى عَ اّٰلله

هأ   تعالى أعلم.واّٰلله  َوَسلََّم. هذا،آلأهأ َوَصْحبأ
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 سورة بني إسرائيل

 : هل صحيح بأن سورة اإلسراء تسمى بسورة بين إسرائيل؟16السؤال

َي  َعائأَشةَ َرَوى الحاكم َعْن الجواب:  ُ  َرضأ   َكانَ : َتُقولُ  َعْنَهااّٰلله
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّ اّٰلله   َما  َنُقوَل   َحتَّى  َيُصومُ َم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يدُ  َر،  أَنْ  يُرأ رُ  يُْفطأ يدُ  َما َنُقوَل  َحتَّى َويُْفطأ أ  فأي َيْقَرأُ  َوَكانَ  َيُصوَم، أَنْ  يُرأ   ُكلِّ
ْسَرائأيَل   َبنأي ُسوَرةَ  َلْيَلة   َمرَ   إأ  .َوالزُّ

ْحَمنأ  َعْبدأ وروى اإلمام البخاري َعْن  يدَ  ْبنأ  الرَّ :  َقاَل  َقْيس   ْبنأ  َيزأ
ْعُت  َي  َمْسُعود   اْبنَ  َسمأ ُ  َرضأ ْسَرائأيَل، َبنأي  فأي َيُقولُ  َعْنهُ اّٰلله ،  إأ  َوالَكْهفأ
َياءأ  َوطه، َوَمْرَيَم، نَُّهنَّ : َواِلَْنبأ نَ  إأ َتاقأ  مأ   لُّ كُ  وَ هُ وَ  يق  تأ عَ  عُ مْ جَ ) اِلَُولأ  العأ

نْ  َوُهنَّ  (رأ وَ السُّ  هأ ذأ هَ  يُل ضأ فْ تَ  ادُ رَ المُ وَ  ؛ةأ ودَ في الجُ  ةَ ايَ الغَ  غَ لَ بَ  ء  ْي َش   مأ
يتأََل   (.ةأ يمَ دأ ي القَ اتأ وظَ فُ حْ مَ ) دأ

يأِّ   َتٌة َعنأ النَّبأ  ُكلََّها َثابأ
َورأ في الُقْرآنأ َوَذَكَر أَْكَثُر الُعَلَماءأ أَنَّ أَْسَماَء السُّ

ُ  َصلَّى يٌَّة َعنْ اّٰلله يفأ َي َتْوقأ هأ َوَسلََّم، َوهأ ُ   ُه َصلَّىَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم.  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

: َوَقْد َثَبَت  يُّ
ُيوطأ َماُم السُّ   رأ وَ السُّ  اءأ مَ ْس أَ  يعَ مأ جَ  نَّ أَ َوَيُقوُل اإلأ

 َلَبيَّْنُت َذلأَك. اهـ. ارأ اآلثَ وَ  يثأ ادأ حَ اِلَ  نَ مأ  يفأ قأ وْ التَّ بأ 
َطاَلةأ  ؛ َوَلْوََل َخْشَيُة اإلأ

يمأ َكاَنْت  َبْعُض الَوَذَهَب  ُعَلَماءأ إلى أَنَّ أَْسَماَء ُسَورأ الُقْرآنأ الَكرأ
يأِّ َصلَّى  النَّبأ

َيةأ َتْسمأ ُ    بأ هأ َوَسلََّم َلَها، َوَكاَن َبعْ اّٰلله ُضَها  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  َرامأ َرضأ َحاَبةأ الكأ َن الصَّ َهاد  مأ ُ  بأاْجتأ  َعْنُهْم. اّٰلله

 ى ذلك:وبناء عل
  ، نأ اْسم  ، لََها أَْكَثُر مأ يمأ ْن ُسَورأ الُقْرآنأ الَكرأ َها مأ ْسَراءأ َكَغْيرأ َفُسوَرُة اإلأ
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ْسَراءأ   ةأ إأ َثْت َعْن قأصَّ َنََّها َتَحدَّ ، ِلأ ْسَراءأ َي ُسوَرُة اإلأ ُ    النَّبأيأِّ َصلَّىَفهأ َعَلْيهأ  اّٰلله
َن الَمْس  هأ َوَسلََّم مأ دأ اِلَْقَصى. َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ دأ الَحَرامأ إلى الَمْسجأ  جأ

َحاَبةأ في   ْسَرائأيَل، َكَما َجاَء َعَلى لأَسانأ َبْعضأ الصَّ َي ُسوَرُة َبنأي إأ َوهأ
، لأُوُرودأ أَْحَوالأ َبنأ  يَحةأ حأ يثأ الصَّ ْم  اِلََحادأ هأ ْفَسادأ يَها َوإأ ْسَرائأيَل فأ  ي إأ

.  في اِلَْرضأ
 َ َي ُسوَرُة ُسْبَحاَن، ِلأ هأ َوهأ .نََّها اْفُتتأَحْت بأَهذأ َمةأ   الَكلأ

ْسَرائأيَل،   ، َوُسوَرُة َبنأي إأ ْسَراءأ وَرُة َلَها أَْسَماٌء َثََلَثٌة، ُسوَرُة اإلأ َفالسُّ
 َوُسوَرُة ُسْبَحاَن.

هأ  َة بأَفْضلأ  َوَهذأ ُِّر اِلُمَّ ْسَراءأ تَُذكأ يَمُة الُمَباَرَكُة ُسوَرُة اإلأ وَرُة الَعظأ السُّ
ِّدأ  أ  َنا َرُسولأ َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َوبأَكَراَمتأهأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْندَ  أ   َوَمَكاَنتأهأ عأ ْسَراءأ اّٰلله َثةأ اإلأ ، َوبأَحادأ .َعزَّ َوَجلَّ ْعَراجأ   َوالمأ
ْسَرائأ  َنََّها َفَضَحْت َبنأي إأ ْسَرائأيَل ِلأ َيْت بأُسوَرةأ َبنأي إأ ِّ يَل الذيَن  َوُسمأ

يثُوَن في اِلَْرضأ َفَساد ُدوَن في  اً َعاثُوا َوَيعأ ُدوَن الُمْفسأ ، َفُهُم الَفاسأ
لَُّة َوالَمْسَكَنُة، َوَباُؤو ِّ ُم الذأ َبْت َعَلْيهأ ، الذيَن ُضرأ َن اِلَْرضأ أ ا بأَغَضب  مأ ،  اّٰلله

ُم اللَّْعَنُة. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  َوُصبَّْت َعَلْيهأ
 لتالوةصحف بعد اإغالق الم

: هل جيب على تالي القرآن العظيم إغالقه بعد االنتهاء من 17السؤال

 التالوة؟

:  الجواب:   يمأ َتابأهأ الَعظأ ڤڤٹ﴿َفَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل في كأ

يمأ كأَتابأ [32]الحج:  ڦڦڦڤڤ ْن َتْعظأ أ  . َومأ َعزَّ َوَجلَّ  اّٰلله
ْغََلُقُه َبْعَد اَلْنتأ  َنَّ في َذلأ إأ ، ِلأ ََِّلَوةأ َن التأ يٌم لأكأَتابأ َهاءأ مأ أ  َك َتْعظأ َعزَّ  اّٰلله
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، َوَتْرُكُه َمْفُتوح ُضُه لأَتْقلأيبأ َصَفحَ  اً َوَجلَّ ِّ َراَءةأ َقْد يَُعرأ ، َبْعَد القأ اتأهأ بأالَهَواءأ
، َوَتَساُقطأ  ِّ الَحَشَراتأ َعَلْيهأ ، أَو لأَحطأ .أَو لأَعَبثأ اِلَْطَفالأ بأهأ   الُغَبارأ َعَلْيهأ

 وبناء على ذلك:
َرةأ َما َيُدلُّ َعَلى َجَوازأ َبَقاءأ الُقْرآنأ َمْفُتوح نَّةأ الُمَطهَّ ْد في السُّ   اً َفَلْم َيرأ
َنَّ   ، ِلأ ََِّلَوةأ َن التأ َهاءأ مأ هأ َبْعَد اَلْنتأ ْغََلقأ ، َوََل َعَلى ُوُجوبأ إأ ََِّلَوةأ َبْعَد التأ

يَم لَ  يمأ  اً ْم َيُكْن َمْجُموعالُقْرآَن الَكرأ ْن َبابأ التَّْعظأ ، َوَلكأْن مأ َبْيَن َدفََّتْينأ
ْونأ لأكأَتابأ  أ  َوالصَّ صأ َلُه.   تعالى أَْن يُْغَلَق َويُوَضعَ اّٰلله في َمَكانأهأ الُمَخصَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
 ﴾َوأَْنِصتُوا لَهُ  فَاْستَِمعُوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإِذَا﴿

ٴۇۈۈۆۆ﴿: ما سبب نزول قوله تعاىل: 18السؤال

 ؟ وما معناه؟[204]األعراف:  ۅۋۋ

َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي  َعنْ روى الدارقطني    أوالً:الجواب:   ُ    َرضأ أَنَُّه    َعْنُه،اّٰلله
هأ  َعنْ  َقاَل  ۋۋٴۇۈۈۆۆ﴿  :اآْلَيةأ  َهذأ

أ    َرُسولأ   َخْلَف   َوُهمْ   اِْلَْصَواتأ   َرْفعأ   فأي  َنَزَلْت :  ۅ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم  ََلةأ  فأيَوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  .الصَّ

َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي  َعنْ وروى البيهقي   ُ    َرضأ هأ   فأي  َقاَل   أَنَّهُ َعْنُه،  اّٰلله :  اآْلَيةأ   َهذأ
 فأي  َيَتَكلَُّمونَ  النَّاُس  َكانَ : ۋٴۇۈۈۆۆ﴿

ََلةأ  هأ  َفَنَزَلْت  ،الصَّ  .اآْليَةُ  َهذأ
يُّ في اِلَْوَسطأ  

َي   َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ وروى الطََّبَرانأ ُ    َرضأ :  َقاَل َعْنُهَما  اّٰلله
أ  َرُسولُ  َكانَ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َذا  بأَمكَّةَ  َوُهوَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   إأ
 . بأهأ  َيْجَهرُ  اْلُقْرآنَ   َقَرأَ 
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ُكونَ  َفَكانَ  ڭۓۓ﴿: َوَيُقولُونَ  َعْنُه، النَّاَس  َيْطُرُدونَ  الُمْشرأ

 .[26]فصلت:  ﴾ۇۇڭڭڭ
َذا  َوَكانَ  َراَءَتهُ   أَْخَفى  إأ بُّ   َمنْ   َيْسَمعْ   َلمْ   قأ   َفأَْنَزَل ؛  اْلُقْرآنَ   ْسَمعَ َي   أَنْ   يُحأ

 ُ   ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿: َوَجلَّ  َعزَّ اّٰلله
 .[110]اإلسراء: 

يمَ ثانياً:   ْنَصاتأ للُقرآنأ  ُة َتُدلُّ َعلَ اآلَيُة الَكرأ ى ُوُجوبأ اَلْستأَماعأ َواإلأ
، َسَواٌء  يمأ ٌة في  الَكرأ َي َعامَّ َجَها، َوهأ ََلةأ أَم َخارأ ََِّلَوُة في الصَّ أََكاَنتأ التأ

 . ، َوُكلأِّ اِلَْحَوالأ يعأ اِلَْوَضاعأ  َجمأ
، َكَما َجاَء في ُمْسَندأ ا ََلةأ َمامأ أحمد  َوَيَتأَكَُّد َذلأَك في الصَّ   أَبأي   َعنْ إلأ

َي   ُهَرْيَرةَ  ُ    َرضأ أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله ُ    َصلَّى اّٰلله هأ اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نََّما»:  َوَسلَّمَ  َل   إأ َمامُ   ُجعأ ،  لأُيْؤَتمَّ   اإْلأ َذا  بأهأ ُروا،  َكبَّرَ   َفإأ َذا  َفَكبِّأ ُتوا   َقَرأَ   َوإأ  «. َفأَْنصأ

، َفَقالُوا: َذا َوهَ  يَّةأ َلْيهأ ُفَقَهاُء الَحَنفأ ي  َما َذَهَب إأ ُب َعَلى الُمْقَتدأ َيجأ
َراَءة ُمْطَلق ْنَد القأ ُكوُت عأ ، اً السُّ َذا أََسرَّ ُت إأ

َماُم، َويُْنصأ َذا َجَهَر اإلأ ، َفَيْسَمُع إأ
يم َه َتْحرأ ي ُكرأ َذا َقَرأَ الُمْقَتدأ  .اً َوإأ

 وبناء على ذلك:
َر النَّ   َنَزَلْت   َفاآلَيةُ  ، َوأُمأ ََلةأ اُس بأاَلْستأَماعأ في َرْفعأ اِلَْصَواتأ في الصَّ

ْنَد   يًَّة، َوَهَذا عأ يًَّة أَْم َجْهرأ ِّ رأ ََلُة سأ ََِّلَوة، َسَواٌء َكاَنتأ الصَّ ْنَد التأ ْنَصاتأ عأ َواإلأ
. يَّةأ  الَحَنفأ

 ُفَقَهاءأ
ْبَرَة بأُعمُ  ، لأَذا  َوَذَكَر الُفَقَهاُء بأأَنَّ العأ َببأ ، ََل بأُخُصوصأ السَّ ومأ اللَّْفظأ

ََلةأ َقالُوا بأأَنَّ  َج الصَّ يَن يُْقَرأُ َخارأ يمأ حأ  اَلْستأَماَع إلى تأََلَوةأ الُقْرآنأ الَكرأ
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ُب   ؛ َوَهَذا الَواجأ يٌّ لأَتْركأ اَلْستأَماعأ
ٌب، َما َلْم َيُكْن ُهَناَك ُعْذٌر َشْرعأ َواجأ

ذَ  يٌّ إأ
َفائأ ٌب كأ يَن. َواجأ ْثُم َعنأ الَباقأ  ا َقاَم بأهأ الَبْعُض َسَقَط اإلأ

َمهُ َيقُ  يَن َرحأ ُ  وُل اْبُن َعابأدأ   لأْلُقْرآنأ  اَلْستأَماعَ  أَنَّ  اِْلَْصُل تعالى: اّٰلله
َفاَية   َفْرُض  َنَّهُ  ،كأ َقاَمةأ  ِلأ أ هأ  إلأ   َوَذلأَك  ،ُمَضيَّع   َغْيرَ  إَلْيهأ  اً ُمْلَتَفت َيُكونَ  بأأَنْ  َحقِّأ
ْنَصاتأ   َيْحُصُل  ؛  بأإأ ََلمأ   َردِّأ   فأي  َكَما  اْلَبْعضأ  تعالى أعلم. واّٰلله    اهـ. هذا،  .السَّ
 ﴾اْلبِغَاءِ  َعلَى فَتَيَاِتُكمْ  تُْكِرهُوا َوََل ﴿

ڈڎڎڌڌڍ﴿ تعاىل: اهلل  : ما هو تفسري قول19السؤال

ڳگگگگککککڑڑژژڈ

 ؟[33]النور:  ڳڳ

ژڈڈڎڎڌڌڍ﴿لى: َقْولُُه تعاالجواب: 

. َنَزَل  ڳڳڳگگگگککککڑڑژ
أ  في َعْبدأ  يفأ الذي  َسُلوَل  اْبنأ  أَُبيِّ   ْبنأ اّٰلله رأ يثأ الشَّ ، َكَما َجاَء في الَحدأ

َمهُ  ُ  رواه اإلمام مسلم َرحأ َي  َجابأر   َعنْ تعالى اّٰلله ُ  َرضأ   َكانَ : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله
أ   َعْبدُ  َية   َيُقولُ  َسُلوَل   اْبنُ   يِّ  أُبَ  ْبنُ اّٰلله يَنا اْذَهبأي: َلهُ  لأَجارأ  .اً َشْيئ  َفاْبغأ

ُ    َفأَْنَزَل  ژژڈڈڎڎڌڌڍ﴿ :  َوَجلَّ   َعزَّ اّٰلله

 .ڳڳ﴿لهنَّ   ﴾ڳگگگگککککڑڑ
َشَة بأَها،   ُف الَفاحأ ْن َيْقَترأ َي التي َخَرَجْت َتْبَحُث َعمَّ يُّ هأ

َوالَمْرأَُة الَبغأ
.ٌء أََكاَنْت  َسَوا  ُمْكَرَهًة، أَْم َغْيَر ُمْكَرَهة 

َضاَها   ، َوَمْن َفَعَلْت َذلأَك َمَع رأ يٌّ
َي َبغأ َفَمْن َفَعَلْت َذلأَك ُمْكَرَهًة َفهأ

ْثُم َعَلى   ْثَم َعَلْيَها، َبلأ اإلأ ْكَراهأ ََل إأ ، َوَلكأْن َمْن َفَعَلْت َذلأَك بأاإلأ يٌّ
َي َبغأ َفهأ
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، لأَقوْ  هأ ُ  ا  لأهأ َصلَّىالُمْكرأ هأ َوَسلََّم:  ّٰلله ُ    »َتَجاَوزَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َعنْ اّٰلله
تأي ْسَياَن،  اْلَخَطأَ،   أُمَّ ُهوا  َوَما  َوالنِّأ «   اْسُتْكرأ   َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ رواه الحاكم    َعَلْيهأ
َي  ُ  َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله

يُّ 
َي الَبغأ ا َغْيُر المْكَرَهةأ َفهأ انأَيُة اآلثأَمُة. َوأَمَّ  الزَّ

يٌث، روى الشيخان  َغاءأ َحَراٌم َوَخبأ   أَبأي َعنْ َوأَْخُذ الَمالأ َعَلى البأ
يِّأ  َمْسُعود   َي  اِْلَْنَصارأ ُ  َرضأ أ  َرُسوَل  أَنَّ َعْنُه، اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله

هأ َوَسلََّم   ،اْلَكلْ   َثَمنأ   َعنْ   َنَهى آلأهأ َوَصْحبأ ،  َوَمْهرأ   بأ يِّأ
نأ   َوُحْلَوانأ   اْلَبغأ  .اْلَكاهأ

 وبناء على ذلك:
َذا أََراَدْت   ْكَراُهَها إأَلَّ إأ ُر إأ َنا، َوََل يَُتَصوَّ ِّ َماءأ َعَلى الزأ ْكَراُه اإلأ َفَيْحُرُم إأ

ن نژڈڈ﴿، لأَذا َقاَل تعالى: اً َتَحصُّ ْد َتَحصُّ َذا َلْم تُرأ ا إأ نََّها   اً . َوأَمَّ َفإأ
يَّاً تَ  َها َمْنُعَها. ُكوُن َبغأ ِّدأ ُب َعَلى َسيأ   آثأَمًة، َوَيجأ

، َوَفَتحَ  هأ ْثَم َعَلْيَها، َبْل َعَلى الُمْكرأ َهتأ اِلََمُة َعَلى َذلأَك َفََل إأ َذا أُْكرأ   َفإأ
  ُ ، َفَقاَل:  اّٰلله هأ ڳگگگگکک﴿تعالى َباَب التَّْوَبةأ للُمْكرأ

ُه إ. ڳڳ أ  لىَفْلَيُتبأ الُمْكرأ ُب اّٰلله ا يُْغضأ َ   تعالى، َوْلُيْقلأْع َعمَّ اّٰلله
. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  تعالى َعَلْيهأ
 المحكم والمتشابه

ڻڻڻںںڱڱ﴿تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول20السؤال

. وما هو الفارق بني اآليات احملكمات [7]آل عمران:  ﴾ڻ

 واملتشابهات؟

َف  الُقْرآُن الكَ   أوالً:الجواب:   يُم ُوصأ أَنَُّه ُمْحَكٌم ُكلُُّه، َقاَل تعالى: رأ بأ
هأ  [1]هود:  ڳڳڳ﴿ هأ َوأَْلَفاظأ . َفالُقْرآُن ُمْحَكٌم َوُمْتَقٌن في أَْخَبارأ
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. ، َوََل َتَعاُرَض فأيهأ هأ  َوأَْحَكامأ
أَنَُّه ُمَتَشابأٌه، َقاَل تعالى: ثانياً:  َف بأ ڤڤڤٹٹ﴿ُوصأ

هُ   . َفُهوَ [23]الزمر:    ڤ هأ َفََل َتَناُقَض    اً  َبْعُضُه َبْعضيُْشبأ ْحَكامأ في َكَمالأهأ َوإأ
ُق َبْعُضُه   ِّ ، َويَُصدأ ، َبْل ُكلُُّه َيْشَهُد َبْعُضُه لأَبْعض  هأ ، َوأَْخَبارأ هأ َبْيَن أَْحَكامأ

يأِّ أَنَّ تأََلَوَة الُقْرآنأ َتْحَتاُج إلى َتَدبُّر  َوَتأَمُّ اً َبْعض
يعأ َن الطَّبأ ًة ، َومأ ، َوَخاصَّ ل 

يَما َيبْ  يَها َتَعاُرضفأ ْنَسانأ فأ چڇچچ﴿، َولأَذلأَك َقاَل تعالى:  اً ُدو لإلأ

 .[82]النساء:  ﴾ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ
َف بأأَنَّ َبْعَضُه ُمْحَكٌم َوَبْعَضُه اآلَخَر ُمَتَشابأٌه، َقاَل تعالى:  ثالثاً:  ُوصأ

  ﴾ ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ﴿
 .[7]آل عمران: 

ِّن ر اً َوالُمْحَكُم ُهَنا ُهَو َما َكاَن َمْعَناُه َبيأ ْثُل َقْولأهأ تعالى: اً َظاهأ ، مأ
ٻٻٱ﴿. َوَقْولأهأ تعالى: [43]البقرة:  ںڱڱڱ﴿
  ﴾ ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻ

ھھھھہہہہۀ﴿. َوَقْولأهأ تعالى: [90]المائدة: 

ڇڇڇڇ﴿. َوَقْولأهأ تعالى:  [278]البقرة:    ۓۓےے

]النور:  ﴾ کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

َرةأ التي [30 َحةأ الظَّاهأ رأ اآلَياتأ الَواضأ ُ  يَُكلأُِّف . إلى آخأ َة  اّٰلله تعالى بأَها اِلُمَّ
 . ْن فأْعل  أَو َتْرك   مأ

َي   يُّ أَْن َيْرَتقأ يُع الَعْقُل الَبَشرأ َي اآلَياُت التي ََل َيْسَتطأ ا الُمَتَشابأُه َفهأ أَمَّ
َها، َكَقْولأهأ تعالى:   يَقتأ َفةأ َحقأ ڤڤٹٹٹٹٿ﴿إلى َمْعرأ
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ڀ ڀڀڀپ﴿َوَكَقْولأهأ تعالى:  .[103]اِلنعام:  ڦڤڤ
]طه:  ﴾ ڑژژڈ﴿. َوَكَقْولأهأ تعالى: [23ـ22]القيامة:  ٺٺ

ْثلأ  [47]الذاريات:    ۈئۆئۆئۇئۇئ﴿. َوَكَقْولأهأ تعالى:  [5 . إلى مأ
هأ اآلَياتأ الكَ  .َهذأ يَماتأ  رأ

 وبناء على ذلك:
نأ  َفاآلَياُت الُمْحَكَماُت ُهنَّ آَياُت  َن الُمْؤمأ ، َوالَمْطُلوُب مأ التَّْكلأيفأ

ا اآلَياُت الُمَتَشابأَهاُت   يَماُن بأَها ثُمَّ الَعَمُل بأَمْضُمونأَها، أَمَّ تَُجاَهَها اإلأ
يَماُن بأَها َوالتَّْسلأ  نأ اإلأ َن الُمْؤمأ َها إلى  َفالَمْطُلوُب مأ يُم َفَقْط، َوأَْن َيُردَّ

، َفكُ  َفاتأ اآلَياتأ الُمْحَكَماتأ أ   لُّ َما َيَتَعلَُّق بأصأ ُعَها  اّٰلله تعالى َوأَْسَمائأهأ يُْرجأ
  : َحةأ   ﴾ ٹٹٿٿٿٿٺ﴿إلى اآلَيةأ الُمْحَكَمةأ الَواضأ

 .[11]الشورى: 
ْلمأ ال اللهُهمَّ   يَن في العأ خأ اسأ َن الرَّ

ۅۅۋۋٴۇ﴿ ذيَن  اْجَعْلَنا مأ
،  [7]آل عمران:    ۉۉ نَّا الَعَمُل بأهأ َِّنا، َوالَمْطُلوُب مأ ْندأ َربأ ْن عأ . َفالُمْحَكُم مأ

، فَ  يَماُن بأهأ نَّا اإلأ َِّنا، َوالَمْطُلوُب مأ ْندأ َربأ ْن عأ ُ َوالُمَتَشابأُه مأ ِّْفنَا    اّٰلله تعالى َلْم يَُكلأ
 : يَّةأ  َكْيفأ

َفةأ :  َلمْ . وَ ﴾ڑژژڈ﴿بأَمْعرأ َفةأ ِّْفَنا بأَمْعرأ ڦ﴿يَُكلأ
: [4]الحديد:  ﴾ڄڦڦڦ يَّةأ  َكْيفأ

َفةأ ِّْفَنا بأَمْعرأ ہہہ﴿. َوَلْم يَُكلأ

. َبْل َكلََّفَنا  [84]الزخرف:  ۓۓےھےھھھہ
هأ اآلَياتأ َفَقْط. يَمانأ بأَهذأ  بأاإلأ

ۓڭۓےےھھھھہہہہۀ﴿

َرُكوا اآلَياتأ الُمْحَكَماتأ  ءأ تَ . َهُؤََل [7]آل عمران:  ۇۇڭڭڭ
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ْم،  ، َوَوَقَع الَبْعُض في َشَركأهأ َة في اآليَاتأ الُمَتَشابأَهاتأ َوَشكَُّكوا اِلُمَّ
َي أَْن َيُردَّ الُمَتَشابأَه إلى الُمْحَكمأ إلى َقْولأهأ تعالى:  ٿٺ﴿َوَنـسأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[11]الشورى:  ﴾ٹٹٿٿٿ
ُ  ِحب  ََل يُ ﴿  ﴾الَجْهَر بِالس وءِ ّٰللاه

پپپٻٻٻٻ﴿تعاىل:  اهلل : ما تفسري قول21السؤال

 ؟[148]النساء:  ٺٺٺڀڀڀڀپ

: الجواب:  َِّساءأ پٻٻٻٻ﴿َقْولُُه تعالى في ُسوَرةأ النأ

َ  . َيْعنأي أَنَّ ٺٺٺڀڀڀڀپپپ بُّ  اّٰلله تعالى ََل يُحأ
، وءأ ، أَو  اً رأ بأهأ أَْيضَوََل َغْيَر الَجهْ   الَجْهَر بأالسُّ ْن َسب ِّ ، مأ يحأ َن الَقْولأ الَقبأ ، مأ

، َوَما َشاَكَل َذلأَك، إأَلَّ َمن َكاَن َمْظُلوم ، أَو َقْذف  ، أَو َلْعن  َفَلُه أَْن   اً َشْتم 
يَد َعَلى َذلأَك  ، َوََل َيزأ َِّئةأ يأ َِّئةأ بأالسَّ يأ  .يَُقابأَل السَّ

َي ْن أَبأي ُهَرْيرَ روى اإلمام مسلم عَ  ُ  َة َرضأ أ   َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: »الُمْسَتبَّانأ َما َقاََل َفَعَلى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 ِّ ْثَم السأ ، َما َلْم َيْعَتدأ الَمْظُلوُم« َمْعَناُه أَنَّ إأ ئأ نأ اْثَنْينأ َبابأ الَواقأعأ مأ اْلَبادأ
ْنُهَما ُكلَُّه، إأَلَّ أَْن َيَتَجاَوَز الثَّانأي َقْدَر اَلْنتأَصارأ َفَيُقوَل  ُمْخَتصٌّ  ئأ مأ  بأالَبادأ

ا َقاَل َلُه. مَّ ئأ أَْكَثَر مأ  للَبادأ
، لأَقْولأهأ تعالى:  ْن َبابأ الَعْدلأ ېېۉۉۅ﴿َهَذا مأ

ْحَساُن لأ . َوَلكأْن َكْظُم الَغْيظأ  [126]النحل:    ﴾ ېې َمن أََساَء  َوالَعْفُو َواإلأ
ٹٹٹٹٿٿٿ﴿أَْوَلى، َوَذلأَك لأَقْولأهأ تعالى:  

 .[134]آل عمران:  ﴾ڤڤ
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 وبناء على ذلك:
ُ فَ  ، َويَْمُقُت َذلأَك    اّٰلله وءأ َوََل َغْيَر الَجْهرأ بأهأ بُّ الَجْهَر بأالسُّ تعالى ََل يُحأ

، َوَيْشَمُل َجمأ  ُن،  َويَُعاقأُب َعَلْيهأ َِّئةأ التي َتُسوُء َوتُْحزأ يأ يَع اِلَْقَوالأ السَّ
بأِّ َوَنْحوأ َذلأَك، َفُكلُّ َذلأَك  ، َوالسَّ ، َوالَقْذفأ ْتمأ يٌّ عَ َكالشَّ ُضهُ  َمْنهأ   ْنُه، َويُْبغأ

 ُ َِّن.اّٰلله يأ ، َوالَكََلَم الطَّيأَِّب اللَّ َن الَقْولأ بُّ الُحْسَن مأ  تعالى، َوَلكأْن يُحأ
َم َفإأ إأَلَّ َمن  َياَدة   ظُلأ ، بأُدونأ زأ َِّئةأ يأ َِّئَة بأالسَّ يأ نَُّه َيُجوُز َلُه أَْن يَُقابأَل السَّ

ى بأالقَ  ، َوََل َيَتَعدَّ ، َوَلكأنَّ الَعْفَو أَْوَلى  َعَلى َمْظَلَمتأهأ هأ ْولأ َعَلى َغْيرأ َظالأمأ
 . [40]الشورى:  ﴾ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿

هأ فروى اإلمام أحمد  َي  َعْن أَبأ ي ُمْسَندأ ُ  ي ُهَرْيَرَة َرضأ َعْنُه، أَنَّ  اّٰلله
ُ  َشَتَم أََبا َبْكر  َوالنَّبأيُّ َصلَّى َرُجَلً  هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ٌس، َفَجَعَل النَّبأيُّ َصلَّى
ُ  َجالأ هأ َوَسلََّم َيْعَجُب  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، َوَيتَ  ا أَْكَثَر َردَّ َعَلْيهأ َبْعَض َقْولأهأ ُم، َفَلمَّ َب النَّبأيُّ َصلَّى فَ َبسَّ

ُ  َغضأ َعَلْيهأ اّٰلله
 . َقُه أَبُو َبْكر  هأ َوَسلََّم َوَقاَم، َفَلحأ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

أ َفَقاَل: َيا َرُسوَل  ا َرَدْدُت اّٰلله َعَلْيهأ  ، َكاَن َيْشُتُمنأي َوأَْنَت َجالأٌس، َفَلمَّ
ْبَت َوُقْمَت. ، َغضأ  َبْعَض َقْولأهأ

نَّهُ  ،   َقاَل: »إأ ا َرَدْدَت َعَلْيهأ َبْعَض َقْولأهأ َكاَن َمَعَك َمَلٌك َيُردُّ َعْنَك، َفَلمَّ
 .» ْيَطانأ َْقُعَد َمَع الشَّ ْيَطاُن، َفَلْم أَُكْن ِلأ  َوَقَع الشَّ

، َثََلٌث ُكلُُّهنَّ  َم بأَمْظَلَمة   ثُمَّ َقاَل: »َيا أََبا َبْكر  ْن َعْبد  ظُلأ : َما مأ  َحقٌّ
ي َعْنهَ َفيُ  أ  اْغضأ ، إأَلَّ أََعزَّ ّٰلله ُ  َعزَّ َوَجلَّ بأَها َنْصَرُه، َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَب  اّٰلله

َلًة، إأَلَّ َزاَدهُ  يُد بأَها صأ ، يُرأ يَّة 
ُ  َعطأ ، بأَها َكْثَرًة، َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَب َمْسأَلَ اّٰلله ة 

يُد بأَها َكْثَرًة، إأَلَّ َزاَدهُ  ُ  يُرأ لًَّة«. هذا،َعزَّ َوجَ اّٰلله  تعالى أعلم.واّٰلله  لَّ بأَها قأ
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 ﴾قَْلبِي ِليَْطَمئِنَّ  َولَِكنْ ﴿

تعاىل لسيدنا إبراهيم عليه السالم: اهلل  : ما هو تفسري قول22السؤال

 ؟[260]البقرة:  ﴾ٿٺٺٺٺڀڀڀڀ﴿ 

َِّدَنا أَيَُّها  اْطَمئأنَّ الجواب:  ائأُل بأأَنَّ َسيأ ََلُم َما  السَّ يَم َعَلْيهأ السَّ ْبَراهأ إأ
َ    َشكَّ بأأَنَّ  ُِّدَنا َرُسولُ اّٰلله ْن َذلأَك، َفَهَذا َسيأ  تعالى يُْحيأي الَمْوَتى، َوَحاَشاُه مأ

أ  ُ  َصلَّى اّٰلله ُق المَ اّٰلله ادأ هأ َوَسلََّم الصَّ ي  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْصُدوُق َيْنفأ
ْبَراهأ  َنا إأ ِّدأ : »َعن َسيأ كَّ بأَقْولأهأ ََلُم الشَّ كِّأ  أََحقُّ  َنْحنُ يَم َعَلْيهأ السَّ نْ  بأالشَّ   مأ

يمَ  ْبَراهأ ذْ  إأ ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻ﴿: َقاَل  إأ

ُ  َوَيْرَحمُ . [260]البقرة:  ﴾ٿٺ ي  َكانَ  َلَقدْ  ،اً لُوطاّٰلله َلى  َيْأوأ   ُرْكن   إأ
يد   ْثُت  َوَلوْ  ،َشدأ ْجنأ  فأي َلبأ َي  َِلََجْبُت  يُوُسُف، َلبأَث  َما طُوَل  السِّأ اعأ «  الدَّ

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي   َعنْ رواه الشيخان  ُ   َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
ُ    َوَمْعَنى َقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   أََحقُّ   َنْحنُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

كِّأ  نْ  بأالشَّ ْبرَ  مأ يمَ إأ كَّ اهأ يَم َعَلْيهأ «: أَنَّ الشَّ ْبَراهأ َنا إأ ِّدأ ِّ َسيأ يُل في َحقأ َيْسَتحأ
ق ِّ  الَمْوَتى َلو َكاَن ُمَتَطرأ

ْحَياءأ كَّ في إأ ََلُم، َوإأنَّ الشَّ ُم    اً السَّ َياءأ َعَلْيهأ إلى اِلَْنبأ
يَم َعلَ  ْبَراهأ ْن إأ ََلُم َلُكْنُت أََنا أََحقُّ بأهأ مأ ََلُة َوالسَّ ََلُم، َوَقْد  الصَّ ْمُتْم  ْيهأ السَّ َعلأ

 . ََلُم لَْم َيُشكَّ يَم َعَلْيهأ السَّ ْبَراهأ ، َفاْعَلُموا أَنَّ إأ  أَنأِّي َلْم أَُشكَّ
 وبناء على ذلك:

ينأ   ْلمأ الَيقأ ْن عأ َل َوَيَتَرقَّى مأ ََلُم أََراَد أَْن َينَتقأ يُم َعَلْيهأ السَّ ْبَراهأ ُِّدَنا إأ َفَسيأ
َ    بأأَنَّ  يَمانتعالى ُهَو الذي يُْحيأي  اّٰلله ُن إأ ، َفَكاَن يُْؤمأ ينأ   اً الَمْوَتى إلى َعْينأ الَيقأ

َ  بأأَنَّ  اً ُمْطَلق يأِّ ُرْؤَيَة  اّٰلله  الَقْلبأ
يَمانأ تعالى يُْحيأي الَمْوَتى، َوَلكأْن أََراَد َمَع اإلأ

ين ينُُه َيقأ ، لأَيْزَداَد َيقأ  تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،اً الَعْينأ
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 ﴾اْلغَاُوونَ  ُهمُ يَتَِّبعُ  َوالش عََراءُ ﴿

 ۆۆۇ﴿تعاىل يف سورة الشعراء: اهلل  : يقول23السؤال
 . أي شعراء هؤالء؟[224]الشعراء: 

أ  َقْولُ الجواب:  . ُهْم ُشَعَراُء  ۆۆۇ﴿تعالى: اّٰلله
ُعُهْم الَغاُووَن مأ  ْسقأ َوالُمُجونأ الذيَن َيتَّبأ يَن َوأَْهلأ الفأ كأ َن النَّاسأ  الُمْشرأ

. ِّ نأ ْنسأ َوالجأ ينأ اإلأ  َوَشَياطأ
، ََل   هأ َعَراُء الذيَن َيْذَهُبوَن في ُكلأِّ َواد  َكالَبَهائأمأ َعَلى َوْجهأ َهُؤََلءأ الشُّ
َشادأ َوَقْصدأ   يقأ الرَّ يٌد َعْن َطرأ

، َبعأ ِّ ُف َقْصَدُه، َوََل َهَدَفُه، َحائأٌر َعنأ الَحقأ َيْعرأ
. يلأ بأ  السَّ

َعرَ  َهُؤََلءأ  ُدوَن،   اءُ الشُّ الذيَن يَُقولُوَن َما ََل َيْفَعُلوَن، َوَما ََل َيْعَتقأ
ب يَن َكذأ لأ َمْن َشاُؤوا، َوَيْهُجوَن آَخرأ  . اً َوُزور اً َيْمَدُحوَن بأالَباطأ

ُ  َوَيُقوُل َصلَّى ِّ َهُؤََلءأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم في َحقأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ُكمْ  َجْوُف   ْمَتلأئَ يَ  »َِلَنْ ْم: َوأَْمَثالأهأ  نْ  َلهُ  َخْيرٌ   اً َقْيح أََحدأ ْعر َيْمَتلأئَ  أَنْ  مأ  « اً شأ

َي  ُعَمرَ  اْبنأ  َعنأ رواه اإلمام البخاري  ُ   َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله
 وبناء على ذلك:

َعَراُء الذيَن َعَناُهمُ  ُ    َفالشُّ َعَراءأ ُهُم الذينَ اّٰلله رأ ُسوَرةأ الشُّ   تعالى في آخأ
 ، ْسقأ َوالُفُجورأ ْن أَْهلأ الفأ ْم مأ هأ يَن َوَغْيرأ كأ َن الُمْشرأ َيُقولُوَن َما ََل َيْفَعُلوَن، مأ

َلً  ،  َوالذيَن َيْجَعُلوَن الَحقَّ َباطأ لأ اً، يَْمَدُحوَن أَْهَل الَباطأ َل َحقَّ ، َوالَباطأ
ْنُهْم. ، َوَيْسَخُروَن مأ ِّ وَن أَْهَل الَحقأ  َوَيُذمُّ

عَ  ا الشُّ َل  رَ أَمَّ وَن الَباطأ ، َوَيُذمُّ ِّ َوأَْهلأهأ اُء الذيَن يَُدافأُعوَن َعنأ الَحقأ
 َوأَْهَلُه، َفَلْيُسوا َمْشُمولأيَن بأَهَذا. 
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َي  الَبَراءأ  َعنأ روى الشيخان  ُ  َرضأ ُ   َصلَّى النَّبأيُّ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله اّٰلله
هأ َوَسلََّم  مْ  أَوْ ـ  »اْهُجُهمْ : انَ سَّ لأحَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ هأ يُل ـ  َهاجأ ْبرأ   َوجأ

 .َمَعَك«
َي   َعائأَشةَ   َعنْ وروى اإلمام مسلم   ُ    َرضأ أ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنَهااّٰلله   َصلَّىاّٰلله

 ُ هأ َوَسلََّم اّٰلله نَّهُ  ،اً ُقَرْيش »اْهُجوا : َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َعَلْيَها  أََشدُّ  َفإأ
نْ  «  َرْشق   مأ  . بأالنَّْبلأ

يَمانأ   َعَراَء الذيَن ُهْم أَْهُل اإلأ يَمَة اْسَتْثَنتأ الشُّ لأَذا َنَرى اآلَيَة الَكرأ
، َفَقاَل تعالى:  الأحأ وئوئەئەئائائ﴿َوالَعَملأ الصَّ

 ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
 .[227]الشعراء: 

يُحُه قَ  ْعُر َكََلٌم، َحَسنُُه َحَسٌن، َوَقبأ ِّ يٌح. َفالشأ  بأ
َي   اْلَحَسنأ   َعنأ يُرَوى   ُ    َرضأ َي   اْلَخطَّابأ   ْبنَ   ُعَمرَ   أََتْوا   ًا َقْوم   أَنَّ َعْنُه،  اّٰلله   َرضأ

  ُ يرَ   َيا :  َفَقالُوا   َعْنهُ اّٰلله ينَ   أَمأ نأ نَّ   ، الُمْؤمأ َمام   َلَنا   إأ َذا   ًا إأ نْ   َفَرغَ   إأ  . َتَغنَّى   َصََلتأهأ   مأ
 ُهَو؟  َمنْ : ُعَمرُ  َفَقاَل 
ُجُل  َلهُ  َفُذكأرَ   . الرَّ
َنا   ُقوُموا :  َفَقاَل  ؛   بأ َلْيهأ نَّا   إأ نْ   َفإأ ْهَنا   إأ َلْيهأ   َوجَّ ْسَنا   أَنَّا   َيظُنُّ   إأ  . أَْمَرهُ   َعَلْيهأ   َتَجسَّ
نْ   َجَماَعة    َمعَ   ُعَمرُ   َفَقامَ :  َقاَل  ُ    َصلَّى  النَّبأيِّأ   أَْصَحابأ   مأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  ُجَل  أََتُوا َحتَّى آلأهأ َوَصْحبأ دأ  فأي َوُهوَ   الرَّ  . الَمْسجأ
ا َلى َنَظرَ  أَنْ  َفَلمَّ يرَ  َيا: َفَقاَل  َفاْسَتْقَبَلهُ  َقامَ  ُعَمرَ  إأ ينَ  أَمأ نأ   َما ،الُمْؤمأ
نْ  بأَك؟  َجاءَ  َوَما َحاَجُتَك؟ ْنَك  بأَذلأَك  أََحقَّ  ُكنَّا َلَنا؛ اْلَحاَجةُ  َكاَنتأ  إأ  أَنْ  مأ
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يَفةُ  َعظَّْمَناهُ  َمنْ  َفأََحقُّ  َلَك؛ اْلَحاَجةُ  تأ َكانَ  َوإأنْ  َنْأتأَيَك، أ   َرُسولأ  َخلأ اّٰلله
ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 .َساَءنأي  أَْمرٌ   َعْنَك  َبَلَغنأي ،َوَيَحَك : ُعَمرُ   َلهُ  َقاَل 
يرَ   َيا ُهوَ  َوَما: َقاَل  يَن؟  أَمأ نأ  الُمْؤمأ
نُ أََتتَ : َقاَل  َباَدتأَك؟ فأي  َمجَّ  عأ
يرَ  َيا  ََل : َقاَل  يَن،  أَمأ نأ نََّها الُمْؤمأ َظةٌ  َلكأ ظُ   عأ ي  بأَها أَعأ  .َنْفسأ
نْ  ُقْلَها،: ُعَمرُ  َقاَل  نْ  َمَعَك، ُقْلُتهُ  اً َحَسن اً َكََلم َكانَ  َفإأ   اً َقبأيح َكانَ  َوإأ
 . َعْنهُ   َنَهْيُتَك 

 :َفَقاَل 
ــ َوفُ  ــ كُ  يَؤادأ ـــ ــ لَّ ـــ ــ مَ ـــ ــ عَ  اـــ ــ اتَ ـــ ـــ تُ بْ ـــ  هُ ـــ
ــــــ ال  أََراهُ  ََل  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــ ْهرَ ـــ ي  إأَلَّ   دَّ  اً ََلهأ
ينَ   َيا وءأ   َقرأ ــُّ َبا   َهَذا َما الســـــ ــِّأ  الصـــــ

اٌب  ــَ بـ انَ  َوشــــــــَ ــَ ى  َعنِّأي بـ  َفَمضــــــــَ
 َفَناــــــ الْ  إأَلَّ  َدهُ ــــــ عْ ــــــ بَ   يــــــ أَُرجِّأ  اــــــ مَ 
يـــــ فْ ـــــ نَ   حَ ـــــ َويْ   اً دـــــ أَبَ   اـــــ أََراهَ   ََل   سأ

تأ  ََل  َنْفُس  انَ  َوََل  ُكنـــْ  اْلَهَوى كــَ
 

َدى فأي  ــَ ْجَرانأ لْ ا مــ ي هأ  َتَعبأي َيْبغأ
ــ تَ  فأي ــ مَ ــ يــ ــ ادأ ــ فَ  هأ ــ ــ قَ ــ ــ بَ  دْ ــ حَ ــ ــ بأ   رَّ  يــ
َي  بأ  فأي  َذاـــــ كَ  رُ ـــــ مْ ـــــ عُ ـــــ الْ   َفنأ  اللَّعأ
ــ أَقْ   أَنْ   َقْبَل  ــ ضأ ـــ ــ مأ  َي ـــ ــ نْ ـــ ــ أََربأ  هُ ـــ  يـــ
ْيُب   َضيََّق  يـــــــ لَ ـــــــ طْ ـــــــ مَ  َعَليَّ   الشَّ  بأ
 أََدبأ  فأي  َوََل  ََل   ل  ــــــ يــــــ مأ ــــــ جَ  فأي

بأي افأي الَمْوَلى َراقأ  َهبأي ارْ وَ  َوخـــَ
 

َي   ُعَمرُ  َفَقاَل : َقاَل  ضأ ُ  رأ  : َعْنهُ اّٰلله
تأ  ََل  َنْفُس  انَ  َوََل  ُكنـــْ  اْلَهَوى كــَ

 

بأي  افأي اْلَمْوَلى َراقأ  َواْرَهبأي  َوخـــَ
 

َي  ُعَمرُ  َقاَل  ثُمَّ  ُ  َرضأ واّٰلله   . هذا،َغنَّى َمنْ  َفْلُيَغنِّأ  َهَذا َعَلى: َعْنهُ اّٰلله
 تعالى أعلم.
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ً َونِفَاق اً رأََشد  ُكفْ  اْْلَْعَرابُ ﴿  ﴾ا

ڱڱڳڳ﴿ تعاىل:  اهلل : ما هو تفسري قول24السؤال

 ؟[ 97]التوبة:    ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ي الذيَن  الجواب:  ي َوالَبَرارأ الَمْقُصوُد بأاِلَْعَرابأ ُهْم ُسكَّاُن الَبَوادأ
، َوََل َيْدُخُلوَنَها إأَلَّ لأَحا يُموَن في الُمُدنأ . ََل يُقأ  َجة 

، َيُقوُل َصلَّى  ْم َطْبُع الَجَفاءأ يهأ ُ  َواِلَْعَراُب بأَشْكل  َعامِّ  فأ َعَلْيهأ  اّٰلله
ْيَد َغَفَل،  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َيَة َجَفا، َوَمْن اتََّبَع الصَّ هأ َوَسلََّم: »َمْن َسَكَن الَبادأ

ْلَطانأ اْفَتَتَن« رواه اإلمام أ حمد وأبو داود والترمذي َوَمْن أََتى أَْبَواَب السُّ
َي  ُ  َعْن اْبنأ َعبَّاس  َرضأ  َعْنُهَما. اّٰلله

ْن َغيْ  نأ  ُكْفُر َهُؤََلءأ َونأَفاُقُهْم أََشدُّ مأ يُدوَن َعْن َمَواطأ َنَُّهْم َبعأ ْم، ِلأ هأ رأ
ْلَظٌة َوَجَفاٌء. ْنَدُهْم غأ ، َوعأ ْلمأ َوالُعَلَماءأ  العأ

 وبناء على ذلك:
ي َوالَبرَ َفاِلَْعَراُب ُسكَّانُ  ْنُهْم، َونأَفاُق َمْن   الَبَوادأ ي ُكْفُر َمْن َكَفَر مأ ارأ

ْن ُكْفرأ   ْنُهْم، أََشدُّ مأ ْم، َناَفَق مأ يهأ ْم، لأُوُجودأ الَفَظاَظةأ َوالَغََلَظةأ فأ هأ َونأَفاقأ َغْيرأ
ْلمأ َوالعُ  ْم َعنأ العأ هأ ُلوا َعَلْيَها بأَسَببأ بُْعدأ ُم التي ُجبأ .َولأَجْفَوتأهأ  َلَماءأ

الأحأ َوالتَّْقَوى، َكَما َقاَل   يَمانأ َوالَعَملأ الصَّ ْنُهْم أَْهُل اإلأ َوَلكأنَّ مأ
ېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿تعالى:  

ېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائائىى

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[99]التوبة:  ىئىئىئ
ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ﴿ ُسُل فَضَّ  ﴾تِْلَك الر 

  ﴾ ھھہہہہ﴿ : كيف نوفق بني قوله تعاىل: 25ؤالالس
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  ﴾ پپٻٻٻٻ﴿ : تعاىل قوله وبني. [285]البقرة: 
 ؟[253]البقرة: 

أ    َقْولُ الجواب:   . َهَذا َخَبٌر  ﴾ھھہہہہ﴿تعالى:  اّٰلله
نَ  أ  مأ ْذ َيُقولُ اّٰلله يَن إأ نأ ُ  تعالى َعنأ الُمْؤمأ ڱڳڳڳ﴿تعالى: اّٰلله

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

 .[285]البقرة:  ھھہ
َياءأ  يعأ اِلَْنبأ ُقوَن بأَجمأ ِّ نُوَن يَُصدأ ْن  َفالُمْؤمأ ُقوَن مأ ِّ َوالُمْرَسلأيَن، َوََل يَُفرأ

يَع   نُوَن بأأَنَّ الَجمأ يَن، َبْل يُْؤمأ َياءأ َوالُمْرَسلأ َن اِلَْنبأ يَماُن َبْيَن أََحد  مأ َحْيُث اإلأ
ْن قأَبلأ رَ  َي ُمْرَسُلوَن مأ ، َوهأ َدة  يَدة  َواحأ َِّنا َجلَّ َوَعََل، َوأَنَُّهم َجاُؤوا بأَعقأ بأ

لَ  ُ.  َه إأَلَّ َقْوُل: ََل إأ  اّٰلله
  ، ت  َلَّ ْخَوٌة لأعأ يَن ُهْم إأ َياءأ َوالُمْرَسلأ يَع اِلَْنبأ نُوَن بأأَنَّ َجمأ نُوَن يُْؤمأ الُمْؤمأ

يفأ الذي رواه اإلما رأ يثأ الشَّ م البخاري َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َكَما َجاَء في الَحدأ
َي  ُ  َرضأ أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ  ىَصلَّ اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َياُء   ، َواِْلَْنبأ َرةأ ْنَيا َواآْلخأ يَسى اْبنأ َمْرَيَم فأي الدُّ َوَسلََّم: »أََنا أَْوَلى النَّاسأ بأعأ
ت   ْخَوٌة لأَعَلَّ ْم إأ هأ ينأ ٌد«. )الَمْقُصوُد: أَنَّ أَْصَل دأ ينُُهْم َواحأ َهاتُُهْم َشتَّى َودأ ، أُمَّ

(.َواحأ  َرائأعأ نأ اْخَتَلَفْت ُفُروُع الشَّ يُد، َوإأ  ٌد، َوُهَو التَّْوحأ
ا َقْولُُه تعالى:  نَ ﴾پپٻٻٻٻ﴿أَمَّ   . َفُهَو َخَبٌر مأ

أ  َياَء َوالُمرْ اّٰلله ْندَ تعالى، بأأَنَّ اِلَْنبأ يَن عأ أ  َسلأ َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم َدَرَجاٌت،  اّٰلله
ْن  يلأ َوَبْعُضُهْم أَْفَضُل مأ َتْفضأ ، بأ أ  َبْعض  يلأ الَبَشرأ َبْيَنُهْم. اّٰلله  تعالى، ََل بأَتْفضأ

ُ فَ  َن الَمََلئأَكةأ َبْعَضُهْم َعَلى    اّٰلله َي مأ ْكَمُتُه أَْن َيْصَطفأ تعالى اْقَتَضْت حأ
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، َوفَ  يَل  َبْعض  ْسَرافأ يَكائأيَل َوإأ يَل َومأ ْبرأ يلأ جأ ، َكَتْفضأ َل َبْعَضُهْم َعَلى َبْعض  ضَّ
 َمالأَك َوَرْضَواَن. وَ 

، َوَجَعَل   ِّيَن َعَلى َبْعض  يأ َل َبْعَض النَّبأ َوَكَذلأَك اْصَطَفى َوَخصَّ َوَفضَّ
د َِّدَنا ُمَحمَّ ُ  َصلَّى  اً َسيأ هأ اّٰلله َياَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ءأ   َوَسلََّم أَْفَضَل اِلَْنبأ

ُِّدنَ  َح بأَذلأَك َسيأ يَن، َكَما َصرَّ
أ    ا َرُسولُ َوالُمْرَسلأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

ي   َياَمةأ َوََل َفْخَر، َوبأَيدأ : »أََنا َسيِّأُد َوَلدأ آَدَم َيْوَم القأ هأ َوَسلََّم بأَقْولأهأ َوَصْحبأ
يِّ  َيْوَمئأذ  آَدمُ لأَواُء الحَ  ْن َنبأ

َواُه إأَلَّ َتْحَت   ْمدأ َوََل َفْخَر، َوَما مأ لأَوائأي،    َفَمْن سأ
يد    ُل َمْن َتْنَشقُّ َعْنُه اِلَْرُض َوََل َفْخَر« رواه الترمذي َعْن أَبأي َسعأ َوأََنا أَوَّ

َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
 وبناء على ذلك:

، َفاآلَيُة َفََل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيَتيْ  يَمَتْينأ نَ نأ الَكرأ ْخَباٌر مأ أ   اِلُوَلى إأ اّٰلله
َياءأ  تعالى بأأَنَّ  يَماُن َبْيَن اِلَْنبأ ْن َحْيُث اإلأ ُقوَن مأ ِّ يَن ََل يَُفرأ

نأ الُمْؤمأ
. َِّنا َعزَّ َوَجلَّ ْندأ َربأ ْن عأ يَن، َفالُكلُّ ُمْرَسٌل مأ  َوالُمْرَسلأ

نَ َواآلَيُة الثَّانأَيُة َكَذلأَك   ْخَباٌر مأ أ    إأ َ    تعالى بأأَنَّ اّٰلله ِّيَن  اّٰلله يأ َل َبْعَض النَّبأ َفضَّ
ُسلأ  َعلَ  َن الرُّ َل أُولأي الَعْزمأ مأ ، َوَفضَّ َياءأ ُسَل َعَلى اِلَْنبأ َل الرُّ ، َفَفضَّ ى َبْعض 

د  َِّدَنا ُمَحمَّ َل َسيأ يَن، َوَفضَّ َياءأ َوالُمْرَسلأ ُ  َصلَّى اً َعَلى َسائأرأ اِلَْنبأ َعَلْيهأ   اّٰلله
َن  هأ َوَسلََّم َعَلى أُولأي الَعْزمأ مأ ، َوَعَلى َسائأرأ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُسلأ الرُّ

أ  يَن؛ َوّٰلله َياءأ َوالُمْرَسلأ هأ َصلَّىاِلَْنبأ ْن أَْتَباعأ نَُّة بأأَْن َجَعَلَنا مأ ُ    الَحْمُد َوالمأ اّٰلله
هأ َوَسلَّمَ   .َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َ  أَْسأَلُ  َتَنا بأالَقْولأ الثَّابأتأ َحتَّى َنْلقَ اّٰلله ِّ يََّنا َصلَّىتعالى أَن يَُثبأ ُ   ى َنبأ اّٰلله
. آمين. هذا،  هأ َوَسلََّم َعَلى الَحْوضأ  تعالى أعلم. واّٰلله    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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 ﴾لَُكمْ   اً َعدُو   َوأَْوََلِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ ﴿

ڑڑژژڈ﴿ تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول26السؤال

ڳگگگگکککک

 ؟[14]التغابن:  ڱڱڳڳڳ

هأ  الجواب:   يُّ في ُسَننأ ذأ ِّْرمأ َماُم التأ َي   َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ أَْخَرَج اإلأ ُ    َرضأ اّٰلله
هأ   َعنْ   َرُجٌل   َوَسأََلهُ   ،َعْنُهَما کڑڑژژڈ﴿:  اآلَيةأ   َهذأ
 .﴾گککک
َجالٌ  َهُؤََلءأ : َقاَل  نْ  أَْسَلُموا رأ   النَّبأيَّ  َيْأتُوا أَنْ  َوأََراُدوا َمكَّةَ  أَْهلأ  مأ

ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   أَنْ  َوأَْوََلُدُهمْ  أَْزَواُجُهمْ  َفأََبى ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ  َرُسوَل  َيْأتُوا  أَنْ  َيَدُعوُهمْ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ  َوَعَلى َعَلْيهأ اّٰلله  ، آلأهأ َوَصْحبأ

ا أ    َرُسوَل   أََتْوا  َفَلمَّ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله   النَّاَس   اَرأَوُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ينأ  فأي  ُهواَفقأ  َقدْ  وا الدِّأ ُ  َفأَْنَزَل ؛ يَُعاقأُبوُهمْ  أَنْ  َهمُّ ڈ﴿: َوَجلَّ  َعزَّ اّٰلله
گگگککککڑڑژژ

 . ﴾ڱڱڳڳڳڳگ
هأ اآلَيةأ  ََللأ َهذأ ْن خأ رَ َفمأ يَمةأ َحذَّ ُ  الَكرأ ًة  اّٰلله َة ـ َوَخاصَّ تعالى اِلُمَّ

ْم َمْن ُهَو َعُدوٌّ َلُهْم، َكَما أَْخَبَر   هأ ْم َوأَْزَواجأ هأ ْن أَْوََلدأ ْنُهْم ـ أَنَّ مأ يَن مأ نأ الُمْؤمأ
ْتنٌَة.  أَنَّ اِلَْمَواَل َواِلَْوََلَد فأ

هأ الَعَداَوةأ أَنَّ الَعْبَد قَ  ْوَجةأ َوالَوَلدأ َعنأ  َوالُمَراُد بأَهذأ ي بأالزَّ ْد َيْلَتهأ
، َوَقْد َيُكونُوا َسَبب الأحأ َمُه، أَو َسَبب اً الَعَملأ الصَّ ُجلأ َرحأ  الرَّ

يَعةأ في   اً في َقطأ
يُب َلُهْم بأَدافأعأ الَمَحبَّةأ  ، َفَيْسَتجأ َيةأ هأ في الَمْعصأ .  ُوُقوعأ يَّةأ ْطرأ يَّةأ َوالفأ فأ  الَعاطأ
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 ذلك:وبناء على 
َثالأ أَْمرأ   َها، َوَذلأَك بأَصْرفأهأ َعنأ اْمتأ ًة لأَزْوجأ ْوَجُة َقْد َتُكوُن َعُدوَّ َفالزَّ

ْن َزْوَجة  َكاَنْت َسَبب ، َوَهَذا أَْمٌر ُمَشاَهٌد، َفَكْم مأ ِّهأ َعزَّ َوَجلَّ في ُعُقوقأ   اً َربأ
َها لأَوالأدَ  ، َوَسَببَزْوجأ ، َوَس  اً ْيهأ هأ مأ يَعةأ َرحأ في ُسُكوتأهأ َعنأ   اً َببفي َقطأ

، َولأَباسأ  ْن َكْشفأ الَعْوَراتأ ًة مأ ، َوَخاصَّ الُمْنَكَراتأ التي َيَراَها في َبْيتأهأ
؟  َيات  َيات  َعارأ ، َكاسأ َحَة ثأَياَب أَْهلأ النَّارأ َِّياَب الَفاضأ ْوَجةأ الثأ  الَبَناتأ َوالزَّ

ِّْسَبةأ للَوَلدأ َقْد لأَك بأ َوَكذَ  َيةأ  اً َيُكوُن َسَببالنأ هأ في َمْعصأ   في ُوُقوعأ َوالأدأ
أ  ْرَمانأ اّٰلله َن اآلَباءأ َوَقَع في حأ تعالى، َوَهَذا أَْمٌر ُمَشاَهٌد َكَذلأَك، َفَكْم مأ

َن اآلبَ  ؟ َوَكْم مأ هأ ي ِّ َنْحَو َوَلدأ
فأ َكةأ بأَدافأع  َعاطأ َن التَّرأ َناثأ مأ اءأ َمْن َسَلَك  اإلأ

يق َن  لأَكْسبأ  اً َطرأ ؟ َوَكْم مأ هأ ْن أَْجلأ أَْوََلدأ يق  َغْيرأ َمْشُروع  مأ ْن َطرأ  الَمالأ مأ
؟  ْن أَْجلأ أَْبَنائأهأ َمُه مأ  اآلَباءأ َمْن َقَطَع َرحأ

ا َقْولُُه تعالى:   . َفُهَو أَْمٌر [15]التغابن:    ڻںںڱ﴿َوأَمَّ
ٌح، َفالَماُل َوالَولَ  َباٌر  َواضأ ا أَْن َيْشُكَر الَعْبُد َربَُّه َعَلى نأْعَمةأ ُد اْختأ مَّ َواْبتأََلٌء، َفإأ

، َويَُربأِّي الَوَلَد  ، َوَذلأَك بأـَصْرفأ الَمالأ في الطُُّرقأ الـَمْشُروَعةأ الَمالأ َوالَوَلدأ
َتابأ  أ  َعَلى كأ ُ  تعالى َوُسنَّةأ َرُسولأهأ َصلَّى اّٰلله هأ  ى آلأهأ َوَصحْ َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله بأ

َيَة   َل َتْربأ ، َويُْهمأ َف الَماَل في الطُُّرقأ َغْيرأ الَمْشُروَعةأ ا أَْن َيْصرأ مَّ َوَسلََّم، َوإأ
هأ    تعالى أعلم.واّٰلله   ؟ هذا،[40]النمل:  ﴾ہہہۀ﴿أَْوََلدأ

 ترتيب سور القرآن

هذا  : املعلوم بأن ترتيب سور القرآن توقيفي، فكيف نوفق بني27السؤال

 َمَع َصلَّْيُت: َقاَل َعْنُهاهلُل  َرض َي ُحَذْيَفَة َعْنوحديث اإلمام مسلم 

 َفاْفَتَتَح َلْيَلٍة، َذاَتَعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم اهلُل  َصلَّى النَّب يِّ
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 ف ي ب َها يُيَصلِّ: َفُقْلُت َمَضى، ُثمَّ اْلم اَئة ، ع ْنَد َكُعَيْر: َفُقْلُت اْلَبَقَرَة،

 ُثمَّ َفَقَرَأَها، النَِّساَء، اْفَتَتَح ُثمَّ ب َها، َيْرَكُع: َفُقْلُت َمَضى،ـَف َرْكَعٍة،

 َتْسب يٌح ف يَها ب آَيٍة َمرَّ ِإَذا ،ُمَتَرسِّاًل َيْقَرُأ َفَقَرَأَها، ع ْمَراَن، آَل اْفَتَتَح

 ؟َتَعوََّذ ب َتَعوٍُّذ رََّم َوِإَذا َسَأَل، ب ُسَؤاٍل َمرَّ َوِإَذا َسبََّح،

َنا َرُسولأ الجواب:   ِّدأ يُم َسيأ أ    َتْقدأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْمَراَن، َكاَن َقْبَل َترْ  َِّساءأ َعَلى ُسوَرةأ آلأ عأ تأيبأ ُسَورأ الُقرآنأ  َوَسلََّم ُسوَرَة النأ

، َوبَ  نَّ َتْرتأيَب ُسَورأ الُقْرآنأ َلْيَس  َكَما َيُقوُل َبْعُض الُفَقَهاءأ ْعُضُهْم َقاَل إأ
َي َتْوقأ  َحاَبةأ َرضأ َن الصَّ َهاٌد مأ يَّاً، َبْل ُهَو اْجتأ ُ  يفأ لُّوَن َعَلى  اّٰلله َعْنُهْم، َوَيْسَتدأ

. يفأ رأ يثأ الشَّ  َذلأَك بأَهَذا الَحدأ
 وبناء على ذلك:

يَها ْنُهْم َمْن َقا  َفَمْسأََلُة َتْرتأيبأ ُسَورأ الُقْرآنأ فأ ، مأ ََلٌف َبْيَن الُفَقَهاءأ َل  خأ
َنا َرُسولأ يٌّ فأ ي ق َتوْ  ِّدأ أ  ، َوَعَلى َهَذا الَقْولأ ُتْحَمُل َصََلُة َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

.   َوَعَلى آلأهأ  يمأ هأ َوَسلََّم َعَلى أَنََّها َكاَنْت َقْبَل َتْرتأيبأ ُسَورأ الُقْرآنأ الَكرأ  َوَصْحبأ
َحاَبةأ   َن الصَّ َهاٌد مأ يمأ اْجتأ ْنُهْم َمْن َقاَل بأأَنَّ َتْرتأيَب ُسَورأ الُقْرآنأ الَكرأ َومأ

َي  ُ  َرضأ ي اّٰلله لُّوَن َعَلى َذلأَك بأَهَذا الَحدأ .َعْنُهْم، َوَيْسَتدأ يفأ رأ  ثأ الشَّ
يَها. هذا، يَل فأ َلَة َونُطأ َِّي النَّافأ مُّ ُهَو أَْن نَُصلأ  تعالى أعلم.  واّٰلله  َوالُمهأ

 معنى كلمة: طه في القرآن الكريم

 َسي ِّد َنا أمساء من اسم هو وهل. ﴾ڄ﴿ : ما معنى قوله تعاىل: 28السؤال

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟ اهلُل َصلَّى اهلل  َرُسوِل

َمُة الجواب:  يَّةأ الُحُروفأ  ﴾ڄ﴿َكلأ ، َكَبقأ يمأ . في الُقْرآنأ الَعظأ
َن اآل الُمقَ  َي مأ ، َوهأ َورأ َياتأ الُمَتَشابأَهاتأ التي ََل طََّعةأ في ُفَواتأحأ َبْعضأ السُّ
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يَلَها إأَلَّ  ُ    َيْعَلُم َتْأوأ ْلمأ َيُقولُوَن َعْنَها َوَعْن  اّٰلله ُخوَن في العأ اسأ ا الرَّ تعالى، َوأَمَّ
: أَْمَثالأهَ  َن الُمَتَشابأهأ  .[7]آل عمران:  ﴾ۉۉۅۅۋۋ﴿ ا مأ

َي  نَ مأ  وُل اْبُن َمْسُعود  َوَغْيُرهُ قُ َويَ  َحاَبةأ َرضأ ُ  الصَّ َعْنُهْم: الُحُروُف  اّٰلله
ُر.  َن الَمْكُتومأ الذي ََل يَُفسَّ  الُمَقطََّعُة مأ

دأ اْلُحُروَف الُمَقطََّعُة فأي   : َلْم َنجأ اْلُقْرآنأ إأَلَّ فأي أََوائألأ  َوَقاَل أَبُو َحاتأم 
، َوََل َنْدرأ  َورأ ُ   ي َما أََرادَ السُّ  َعزَّ َوَجلَّ بأَها.اّٰلله

نَّ  بأيُع ْبُن َخْثَيَم: إأ َ    َوَيُقوُل الرَّ ْنُه  اّٰلله تعالى أَْنَزَل َهَذا الُقْرآَن َفاْسَتْأَثَر مأ
ْلم  َما َشاَء، َوأَْطَلَعُكْم َعَلى َما  هأ َفَلْسُتْم  بأعأ ا َما اْسَتْأَثَر بأهأ لأَنْفسأ َشاَء، َفأَمَّ

َنائأ  ا الذي أَْطَلَعُكْم َعَليْ بأ يهأ َفََل َتْسأَلُوا َعْنُه، َوأَمَّ هأ َفُهَو الذي َتْسأَلُوَن َعْنُه  لأ
، َوَما بأُكلأِّ الُقْرآنأ َتْعَلُموَن، َوََل بأُكلأِّ َما َتْعَلُموَن َتْعمَ  ُروَن بأهأ  ُلوَن.َوتُْخبأ

 وبناء على ذلك:
ُ فَ  َن  اّٰلله هأ مأ ، الُحُروفأ الُمَقطََّعةأ في َفَواتأ تعالى أَْعَلُم بأُمَرادأ َورأ حأ السُّ

َبار َن الُمَتَشابأهأ في الُقْرآنأ اْختأ َي مأ ْثَل َما  اً َواْمتأَحان اً َوهأ ، َفَمْن آَمَن َوَقاَل مأ
ْلمأ أُثأيَب َعَلى ُخوَن في العأ اسأ  َذلأَك. َقاَل الرَّ

ْنُهْم َمن َقاَل  َشاَرٌة إلى أَنََّها تَ إأ  : َومأ ْعجَ نََّها إأ يٌه َعَلى إأ يٌح َوَتْنبأ ازأ  ْلمأ
، َوَذلأَك بأَسَببأ َسْردأ َبْعضأ ُحُروفأ اللَُّغةأ التي َتَتَركَُّب اللَُّغُة  الُقْرآنأ الَكريمأ

يعأ التَّ  ْن َبدأ ي بأَما أُْحكأَم مأ ْنَها، ثُمَّ التََّحدأِّ ْنَها، َفَعَلى َذلأَك  مأ زأ مأ ْركأيبأ الُمْعجأ
يٌد َعَلى َي َتْأكأ ى  هأ يَم الذي َتَحدَّ ُ  أَنَّ الُقْرآَن الَكرأ تعالى بأَها ُفَصَحاَء  اّٰلله

هأ َفَعَجُزوا، ُكلُّ َذلأَك   ْثلأ ْن مأ َدة  مأ ْثلأهأ أَو بأُسوَرة  َواحأ الَعَربأ َعْن أَْن َيْأتُوا بأمأ
يٌد أَنَّ ال يزأ الَعلأيمأ َوََل َتْأكأ ْندأ الَعزأ ْن عأ ٌل مأ يَم ُمَنزَّ َطاَقَة للَبَشرأ   ُقْرآَن الَكرأ

. ْثلأهأ ْتَيانأ بأمأ  َعَلى اإلأ



 كتاب القرآن الكريم 
 

51 

َمُة   َنا َرُسولأ ﴾ ڤ﴿. وَ ﴾ڄ﴿َوَكلأ ِّدأ  َسيأ
ْن أَْسَماءأ أ    . َلْيَسَتا مأ   َصلَّىاّٰلله

  ُ ، َوَبْعُض الُعَلَماءأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ْنَد ُجلأِّ الُعَلَماءأ هأ َوَسلََّم؛ َوَهَذا عأ  َوَصْحبأ
أَنََّها ا يأِّ َصلَّ َقاَل بأ ُ    ىْسٌم للنَّبأ هأ َوَسلََّم كَ اّٰلله . ﴾ ڤ﴿:  ـ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، لأَذا ََل يُْنَكُر َعَلى َمْن َذَكَر َهَذا اَلْسمأ  .َوَلكأْن بأُدونأ َدلأيل  هأ   في أَْشَعارأ
ُد، َيْعنأي طَ  . َتْعنأي َطْأَها﴾ڄ﴿َوَلْيَس َكَما َيُقوُل الَبْعُض:  أأ  َيا ُمَحمَّ

َة َلَها. هذا،اِلَْرَض، َوَما َشاكَ  حَّ يرأ التي ََل صأ َن التََّفاسأ واّٰلله  َل َذلأَك مأ
 تعالى أعلم.

ُ  َصلَّىّٰللاه  النعيم هو رسول  َعلَْيِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ ّٰللاه

ہ﴿: ما صحة هذا القول املنسوب للباقر يف قوله تعاىل: 29السؤال
 َصلَّىاهلل  : إن النعيم هو رسول[8ثر: تكا ]ال ھھھھ

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟اهلُل 

ي الجواب:  ازأ يرأ الرَّ
  ُت لْ خَ دَ : اَل قَ  الجعفي رأ ابأ جَ  نْ عَ َجاَء في َتْفسأ

ھھہ﴿: هأ لأ وْ قَ  في  يلأ وأ أْ التَّ  اُب بَ رْ أَ  ولُ قُ تَ  امَ : اَل قَ فَ  رأ اقأ البَ  ىلَ عَ 
 ؟ ﴾ھھ

ِّ  ونَ ولُ قُ يَ : ُت لْ قُ فَ   .دُ ارأ البَ  اءُ المَ وَ  لُّ الظأ
ِّ  في هُ تَ دْ عَ قْ أَ وَ  اً دحَ أَ  َك تَ يْ بَ  َت لْ خَ دْ أَ  َك نَّ أَ  ولَ : اَل قَ فَ    اءً مَ  هُ تَ يْ قَ ْس أَ وَ  ل ِّ ظأ

 ؟ هأ يْ لَ عَ  نُّ مُ تَ أَ  اً دارأ بَ 
 .ََل : ُت لْ قُ فَ 
ُ فَ : اَل قَ   .هُ نْ عَ  هُ لَ أَ ْس َي  مَّ ثُ  هُ يَ قأ ْس يَ وَ  هُ دَ بْ عَ  مَ عأ طْ يُ   نْ أَ  نْ مأ   مُ رَ كْ أَ  اّٰلله
 ؟ هُ يلُ وأ أْ تَ  امَ : ُت لْ قُ فَ 
أ    ولُ سُ رَ   وَ هُ   يمُ عأ النَّ :  اَل قَ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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ُ    مَ عَ نْ أَ   هُ لَ وْ قَ   َت عْ مأ َس   امَ أَ   ،ةأ لَ ََل الضَّ   نَ مأ   هأ بأ   مْ هُ ذَ قَ نْ تَ اْس فَ   مأ الَ العَ   اذَ هَ   ىلَ عَ   هأ بأ اّٰلله
ُ . وَ [164]آل عمران:    ﴾ائائىىېېېېۉ﴿:  تعالى  اّٰلله

 . ْسَبةأ للَباقأرأ هأ النِّأ ةأ َهذأ حَّ  تعالى أَْعَلُم بأصأ
ِّ َعنأ  يأ ذأ ِّْرمأ َبْيرأ َوَقْد َجاَء في ُسَننأ التأ امأ  ْبنأ  الزُّ َي  الَعوَّ ُ  َرضأ َعْنُه  اّٰلله

ا: َقاَل  َبْيرُ  َقاَل . ﴾ھھھھہ﴿: َنَزَلْت  َلمَّ   َرُسوَل  َيا: الزُّ
أ  يمأ  َوأَيُّ  ،اّٰلله نََّما َعْنُه،  نُْسأَلُ  النَّعأ  َوالَماُء؟  التَّْمرُ  اِلَْسَوَدانأ  ُهَما َوإأ

نَّهُ   »أََما: َقاَل   . َسَيُكوُن«  إأ
 وبناء على ذلك:

ُ فَ  َي   اّٰلله ْسَبةأ َهَذا الَقْولأ للَباقأرأ َرضأ نأ ُ    تعالى أَْعَلُم بأ ْعَناُه َعْنُه، َوَلكأنَّ مَ اّٰلله
يٌح، فَ  ُِّدَنا َرُسولُ َصحأ أ   َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّ اّٰلله َم ُهَو  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َِّعمأ التي أَْسَبَغَها ْن أََجلأِّ النأ ُ    مأ يَّةأ َجْمَعاَء، لأَقْولأهأ تعالى: اّٰلله تعالى َعَلى الَبَشرأ
ْحَمةُ [107]اِلنبياء:  گگگکک﴿ ْن أَْعَظمأ  . َوالرَّ   نأَعمأ مأ
أ   تعالى.اّٰلله

َة َسْوَف   يهأ بأأَنَّ اِلُمَّ ا ََل َشكَّ فأ مَّ نَا َرُسولأ َومأ ِّدأ أ    تُْسأَُل َعْن َسيأ   َصلَّى اّٰلله
 ُ يثأ  اّٰلله ، َكَما َجاَء في الَحدأ َياَمةأ هأ َوَسلََّم َيْوَم القأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يفأ الذي رواه اإل رأ أ    َعْبدأ   ْبنأ   َجابأرأ مام مسلم َعْن  الشَّ َي اّٰلله ُ    َرضأ َعْنُهَما،  اّٰلله
ُ  النَّبأيأِّ َصلَّىَعنأ  هأ َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: »اّٰلله   َوأَْنُتمْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 . َقائأُلوَن؟« أَْنُتمْ  َفَما َعنِّأي، تُْسأَلُونَ 
ْيَت  َت َبلَّغْ  َقدْ   أَنََّك   َنْشَهدُ : َقالُوا  . َوَنَصْحَت  َوأَدَّ
هأ : َفَقاَل  ْصَبعأ إأ ، بأ اَبةأ بَّ َلى  َهاَيْرَفعُ  السَّ َماءأ  إأ َلى َوَيْنُكُتَها السَّ   : النَّاسأ  إأ

،اللههُ » ،اللههُ  اْشَهْد، مَّ ات    َثََلَث  اْشَهْد«  مَّ  . َمرَّ
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ُِّدَنا َرُسولُ  : َهْل َبلََّغ َسيأ َياَمةأ أ  َسْوَف نُْسأَُل َيْوَم القأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
ْن أَْعَظمأ نأَعمأ   َوَعَلى آلأهأ  َي مأ ِّهأ َعزَّ َوَجلَّ ـ َوالتي هأ َساَلَة َربأ هأ َوَسلََّم رأ  َوَصْحبأ

أ   تعالى ـ أَْم ََل؟ اّٰلله
ِّهأ  اً َوَسَيُكوُن الَجَواُب َقْطع َساَلَة َربأ ِّ َوََل َرْيب  أَنَُّه َبلََّغ رأ ، َوبأُدونأ َشك 

ِّْعَمَة الُعْظَمى، َوَسْوَف نُْسأَلُ تأْلَك  ، َهْل    النأ ُسولأ  َوالرَّ
َساَلةأ ِّ  الرأ

َعْن نأْعَمةأ
أ    أََجْبَنا َرُسوَل  ُ    َصلَّى اّٰلله َلْيهأ  اّٰلله يَما َدَعاَنا إأ هأ َوَسلََّم فأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 أَْم ََل؟ 
راللهُهمَّ   ِّْقَنا لَلْستأَجاَبةأ ظَاهأ نبَ وَ   اً َوفأ  أعلم.تعالى  واّٰلله    . آمين. هذا،اً اطأ

 الفرق بين العفو والصفح

  ائىىېېېېۉ﴿ تعاىل: اهلل  : يقول30السؤال
 . ما هو الفارق بني العفو والصفح؟[13]المائدة: 

َنا َرُسولأ الجواب:  ِّدأ َطاٌب لأَسيأ أ  َهَذا خأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ وَ  يٌض َلُه َصلَّى  ،َسلَّمَ َوَصْحبأ يهأ َتْحرأ ُ    فأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْن أَْنَواعأ التََّعاُملأ َمَع   ، َوَهَذا َنْوٌع مأ َلْيهأ ْن أََساَء إأ َعَلى أَْن َيْعُفَو َوَيْصَفَح َعمَّ
 ِّ ، َفالَعْدُل َجَزاُء َسيأ يَن بأالَفْضلأ ََل بأالَعْدلأ ِّ اآلَخرأ ا الَفْضُل  َئة  َسيأ ْثُلَها، َوأَمَّ َئٌة مأ

. فَ  َِّئةأ بأالَحَسَنةأ يأ  ُمَقاَبَلُة السَّ
 : هأ يرأ َماُم الُقْرطُبأيُّ في َتْفسأ   ةأ ذَ اخَ ؤَ المُ  كُ رْ تَ : وُ فْ العَ وَ َوَيُقوُل اإلأ

  ُت ْض رَ عْ أَ   اذَ إأ   ن  ََل فُ   نْ عَ   ُت حْ فَ َص ؛  سأ فْ النَّ   نَ مأ   هأ رأ ثَ أَ   ةُ الَ زَ إأ :  حُ فْ الصَّ وَ   ؛ بأ نْ الذَّ بأ 
  هُ لُ وْ قَ  هُ نْ مأ وَ  ؛هُ تُ كْ رَ تَ وَ  هُ نْ عَ  ُت ْض رَ عْ أَ  ا ذَ إأ  اً حفْ َص  هُ نْ عَ  ُت بْ رَ َض  دْ قَ وَ  ؛هأ بأ نْ ذَ  نْ عَ 

 .[5]الزخرف:  ڳڳگگ﴿ :تعالى
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 وبناء على ذلك:
، َوُربََّما أَْن َيْبَقى   ؛ الَعْفُو ُهَو َعَدُم الُمَؤاَخَذةأ َن الَعْفوأ ْفُح أَْبَلُغ مأ َفالصَّ
ْفُح َفُهَو  ا الصَّ ْنَساُن َقْد َيْعُفو َوََل َيْصَفُح؛ َوأَمَّ ، َفاإلأ أََثُر َذلأَك في النَّْفسأ
ْدُر َسلأيم ، بأَحْيُث َيْبَقى الصَّ َن النَّْفسأ هأ مأ   اً التََّجاُوُز َعنأ الَخَطأأ َمَع َمْحوأ أََثرأ

يأِّ َص   ُسنَُّة النَّبأ
هأ ، َوَهذأ َلْيهأ ُ  لَّىَنْحَو َمْن أََساَء إأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي  َمالأك   ْبنأ  أََنسأ َوَسلََّم، روى الترمذي َعْن  ُ  َرضأ  لأي  َقاَل َقاَل:  َعْنهُ اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ، »َيا: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نْ  بَُنيَّ   َقَدْرَت  إأ

َي مْ َوتُ  تُْصبأحَ  أَنْ  َك  فأي َلْيَس  سأ شٌّ  َقْلبأ ََحد   غأ نْ  َوَذلأَك  ، بَُنيَّ  َيا؛ َفاْفَعْل  ِلأ   مأ
نأي  َوَمنْ  أََحبَّنأي، َفَقدْ  ُسنَّتأي  أَْحَيا  َوَمنْ  ُسنَّتأي، ي  َكانَ  أََحبَّ « فأي َمعأ .  الَجنَّةأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

ُ  يَُكل َِمهُ َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ﴿ ً ْحي وَ إَِلَّ ّٰللاه  ﴾ا

ییییىئىئىئ﴿تعاىل:  اهلل : ما هو تفسري قول31السؤال

متختجتحتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ

 ؟[51]الشورى:  ىت

ُ  َذَكرَ الجواب:  يَمةأ َتْكلأيمَ اّٰلله هأ اآلَيةأ الَكرأ أ  تعالى في َهذأ تعالى  اّٰلله
، َفَقاَل:  َيائأهأ َوُرُسلأهأ َْنبأ ىئمئحئجئییییىئىئىئ﴿ِلأ

 . ﴾ىتمتختجتحتيبىبمبخبحبجبيئ
نَ  أ    َفالَوْحُي مأ ْنَها الَوْحُي الذي  اّٰلله َدةٌ، مأ ِّ هأ َلُه أَْشَكاٌل ُمَتَعدأ تعالى لأُرُسلأ

يُم اً َقْد َيُكوُن َيَقَظًة أَو َمَنام ْنَها التَّْكلأ ْنَها  ، َومأ ، َومأ َجاب  ْن َوَراءأ حأ ُمَباَشَرًة مأ
يَل َعلَ  ْبرأ َنا جأ ِّدأ يقأ َسيأ ََلُم.َعْن َطرأ  ْيهأ السَّ
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يُم الَخاصُّ الذي   ، َوَلْيَس ُهَو التَّْكلأ ِّ َهَذا ُهَو التَّْكلأيُم بأَشْكل  َعام 
، َقاَل تعالى:  ٻٻٻ﴿َخصَّ بأهأ َمْوََلَنا َعزَّ َوَجلَّ َبْعَض ُرُسلأهأ

يٌم َخاصٌّ ََل َيْعَلُم [253]البقرة:    ﴾ ڀڀڀپپپپٻ . َوَهَذا َتْكلأ
يَقَتُه إأ  ُ   َلَّ َحقأ . اّٰلله ِّ ُسوُل الذي ُخصَّ بأَهَذا التَّْكلأيمأ الَخاصأ  تعالى، ثُمَّ الرَّ

َنا َرُسولأ  ِّدأ ِّْسَبةأ لأَسيأ ا بأالنأ أ  َوأَمَّ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ُ  َوَسلََّم، َفَقْد أَْوَحى َلْيهأ َيَقَظًة َوَمَناماّٰلله ْسَراءأ  َمُه ، َوَكلَّ اً تعالى إأ َلْيَلَة اإلأ
يم ْعَراجأ َتْكلأ ََلُم، َفَحَصَل    اً َوالمأ يُل َعَلْيهأ السَّ ْبرأ ُِّدَنا جأ اً، َوَنَزَل َعَلْيهأ َسيأ َخاصَّ

َنا رَ  ِّدأ أ    ُسولأ لأَسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َما َلْم َيْحُصْل  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َن اِلَ  هأ مأ ََلُم.لأَغْيرأ ََلُة َوالسَّ ُم الصَّ يَن َعَلْيهأ َياءأ َوالُمْرَسلأ  ْنبأ

 وبناء على ذلك:
أ  َفَتْكلأيمُ  ا َعْن اّٰلله مَّ يَن إأ َياءأ َوالُمْرَسلأ يقأ الَوْحيأ َيَقَظًة  تعالى لألَْنبأ طَرأ

ا َعنْ اً أَو َمنام مَّ ، َوإأ َجاب  ْن َوَراءأ حأ يقأ التَّْكلأيمأ مأ ا َعْن َطرأ مَّ َنا    ، َوإأ ِّدأ يقأ َسيأ َطرأ
ََلُم.  يَل َعَلْيهأ السَّ ْبرأ  جأ

ُِّدَنا َرُسولُ  ا َسيأ أ    أَمَّ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، فَ اّٰلله َقْد  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ُ  َكلََّمهُ  َلْيهأ  اّٰلله ، َوأَْرَسَل إأ يَم الَعامَّ ، َوَكلََّمُه التَّْكلأ يقأ الَوْحيأ تعالى َعْن َطرأ
ََلُم، َوَزاَدُه َتَباَرَك وتعالى بأأَْن َكلََّمُه تَ َس  يَل َعَلْيهأ السَّ ْبرأ َِّدَنا جأ يميأ اً    اً ْكلأ َخاصَّ

ْنَدمَ  ، عأ ْعَراجأ ْسَراءأ َوالمأ َن  َلْيَلَة اإلأ هأ َكَما َقاَلُه َكثأيٌر مأ َعْيَنْي َرْأسأ ا َرأَى َربَُّه بأ
َلْيهأ َما أَْوَحى. ، َوأَْوَحى إأ  الُعَلَماءأ
َِّمهُ  ُ  َوََل َغَراَبَة في أَْن يَكلأ َذا َكانَ اً تعالى كأَفاحاّٰلله ُ  ؛ َفإأ تعالى َكلََّم اّٰلله

أ  َعْبدَ  ُِّدَنا َرُسولُ ، اً ْبَن َحَرام  كأَفاحاّٰلله أ  َفَلَسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
ْن َبابأ أَْوَلى.  هأ َوَسلََّم مأ  َوَصْحبأ
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أ  نأ َعْبدأ ْن َجابأرأ بْ روى الترمذي عَ  َي اّٰلله ُ  َرضأ َينأي  اّٰلله َعْنُهَما َقاَل: َلقأ
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َفَقاَل لأي: »َيا َجابأُر، َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله بأ

ر  «؟ اً َما لأي أََراَك ُمْنَكسأ
أ ُقْلُت: َيا َرُسوَل  َد أَبأي، وَ اّٰلله َياَلً ، اْسُتْشهأ  . اً َوَدْين َتَرَك عأ

َي  ُرَك بأَما َلقأ ُ   َقاَل: »أََفََل أَُبشِّأ  بأهأ أََباَك«؟ اّٰلله
أ.  َقاَل: َبَلى َيا َرُسوَل   اّٰلله

ُ    َقاَل: »َما َكلَّمَ  ، َوأَْحَيا أََباَك َفَكلََّمُه    اً أََحداّٰلله َجاب  ْن َوَراءأ حأ َقطُّ إأَلَّ مأ
ياً كأَفاح َك.، َتَمنَّ َعَليَّ أُعْ ؛ َفَقاَل: َيا َعْبدأ  طأ

ينأي َفأُْقَتَل فأيَك َثانأَيًة. ، تُْحيأ  َقاَل: َيا َربِّأ
نَُّه قَ  : إأ بُّ َعزَّ َوَجلَّ َلْيَها ََل يُْرَجُعوَن«. َقاَل الرَّ نِّأي أَنَُّهْم إأ  ْد َسَبَق مأ
هأ اآلَيُة:  َلْت َهذأ   ﴾ڱڱڳڳڳڳگگ﴿َقاَل: َوأُْنزأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[169]آل عمران: 
 الصفح الجميل

 هو ما. [85]الحجر:  ﴾ڭڭڭ﴿ تعاىل:  اهلل : يقول32السؤال

 اجلميل؟ الصفح

َنا  ﴾ڭڭڭ﴿ َقْولُُه تعالى:  الجواب:   ِّدأ َطاٌب لأَسيأ . ُهَو خأ
أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّىاّٰلله فْ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم أَْن َيْصَفَح الصَّ َح  َوَصْحبأ

؛ َوهُ  َلْيهأ ْن أََساَء إأ يَل َعمَّ هأ َصلَّىالَجمأ ْن َبْعدأ تأهأ مأ ُمَّ َطاٌب ِلأ ُ  َو خأ َعَلْيهأ  اّٰلله
، َوَقْد   َن الَعْفوأ ْن أََساَء ُهَو أَْبَلُغ مأ ْفُح َعمَّ هأ َوَسلََّم؛ َوالصَّ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنَساُن َوََل َيْصَفُح.َيْعُفو ا  إلأ
ْفُح الجَ  يُل ُهَو الَعفْ َوالصَّ ،  مأ َن النَّْفسأ هأ مأ ْن أََساَء، َمَع َمْحوأ أََثرأ ُو َعمَّ
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. يءأ َتاب  للُمسأ  َوبأُدونأ عأ
 وبناء على ذلك:

َلْيهأ إأَلَّ أَْصَحاُب النُُّفوسأ   ُل إأ يُل ُخُلٌق َسام  َعال  ََل َيصأ ْفُح الَجمأ َفالصَّ
كأ  ْن أََساَء  الزَّ ، َحْيُث َيْصَفُحوَن َعمَّ . هذا،يَّةأ َتاب  ْم بأُدونأ عأ َلْيهأ تعالى  واّٰلله    إأ

 أعلم.
ٍ َرِحيمٍ  َساَلٌم قَْوَلً ﴿  ﴾ِمْن َرب 

 ؟[58]يس:    ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ تعاىل:  اهلل : ما معنى قول33السؤال

أ  َجاَء في ُسَننأ اْبنأ َماَجه َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ الجواب:  َي اّٰلله ُ   َرضأ اّٰلله
أ  ُسولُ َعْنُهَما َقاَل: َقاَل رَ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َذا  ْذ َسَطَع َلُهْم نُوٌر، َفَرَفُعوا ُرُؤوَسُهْم، َفإأ ْم، إأ هأ يمأ »َبْيَنا أَْهُل اْلَجنَّةأ فأي َنعأ
مْ  بُّ َقْد أَْشَرَف َعَلْيهأ ََلُم َعَلْيُكمْ الرَّ ْم، َفَقاَل: السَّ ْن َفْوقأهأ ؛   مأ  َيا أَْهَل اْلَجنَّةأ

أ َقاَل: َوَذلأَك َقْوُل    . ﴾ڤڤڤٹٹ﴿ : اّٰلله
  ، يمأ َن النَّعأ َلى َشْيء  مأ ُتوَن إأ ، َفََل َيْلَتفأ َلْيهأ ْم، َوَيْنظُُروَن إأ َلْيهأ َقاَل: َفَيْنظُُر إأ

 ، َلْيهأ َب َعْنُهْم، َوَيْبَقى نُوُرُه وَ َما َداُموا َيْنظُُروَن إأ ْم َحتَّى َيْحَتجأ َبَرَكُتُه َعَلْيهأ
ْم. َوُهَو حَ  هأ َيارأ يٌف.فأي دأ يٌث َضعأ  دأ

أ  َفأَْهُل الَجنَّةأ َيْسَمُعوَن َكََلمَ  ُِّد  اّٰلله َطَة، َويَُؤكأ تعالى َوَسََلَمُه بأََل َواسأ
ََلَم   ﴾ڤڤ﴿ . َوَقْولُُه تعالى: ﴾ٹ﴿َذلأَك َقْولُُه تعالى:  لأُيْعَلَم أَنَّ السَّ
.َلْيَس َعَلى لأَسانأ  ير    َسفأ

ْحَمُة في تأْلَك الَحاَلةأ ِلَْهلأ الَجنَّةأ  هَ  ، َوالرَّ يم 
ْن َرب ِّ َرحأ ََلُم مأ َذا السَّ

ُ  أَْن َيْرُزَقُهمُ  نَ اّٰلله ِّْعَمُة مأ ََلمأ لأَتْكُمَل النأ ْؤَيَة َمَع َسَماعأ السَّ أ   تعالى الرُّ اّٰلله
ْم.  تعالى َعَلْيهأ
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 وبناء على ذلك:
ْم َوَربأِّ   ڤڤٹٹ﴿فَقْولُُه تعالى:  ِّهأ ْن َربأ ُهَو َسََلٌم مأ

يَّةأ  
، َوَبْعَد َتحأ يَما َبْيَنُهْم في َدارأ الَقَرارأ ََلمأ فأ يَّةأ َوالسَّ

، َبْعَد َتَباُدلأ التَّحأ الُوُجودأ
بأيَن، َقاَل تعالى:   الُمَقرَّ

ڱڱڱڳڳڳ﴿ َوَسََلمأ الَمََلئأَكةأ

 .[24ـ 23]الرعد:  ۀۀڻڻڻڻںں ڱ
يَن.  اللهُهمَّ  مأ احأ َك َيا أَْرَحَم الرَّ

ْن أَْهلأ َهَذا الُمَقامأ بأَرْحَمتأ اْجَعْلَنا مأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  آمين. هذا،

 ﴾ إِنَّهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ ﴿

 ؟[8]الطارق:  ڃڄڄڄ﴿: ما تفسري قوله تعاىل: 34السؤال

َمامأ الجواب:   يحأ اإلأ ِّ َجاَء في َصحأ يأ َمهُ الُبَخارأ ُ   َرحأ تعالى: َوَقاَل  اّٰلله
ٌد:  .ڃڄڄڄ﴿ُمَجاهأ ْحلأيلأ  . النُّْطَفُة فأي اإلأ

َمَة َقاَل:  ْكرأ .ڃڄڄڄ﴿َوَعْن عأ ْلبأ  . َقاَل: للصُّ
: وقوله تعالى:   هأ يرأ ير  في َتْفسأ يهأ ڃڄڄڄ﴿َوَيُقوُل اْبُن َكثأ . فأ

: أََحُدُهَما َعَلى  ، إَرْجعأ َهَذا المَ َقْوََلنأ افأقأ ْنُه  اءأ الدَّ هأ الذي َخَرَج مأ ِّ لى َمَقرأ
َمُة َوَغْيُرُهَما. ْكرأ ٌد َوعأ ٌر َعَلى َذلأَك؛ َقاَلُه ُمَجاهأ  َلَقادأ

 ، ْن َماء  َدافأق  ْنَسانأ الَمْخُلوقأ مأ نَُّه َعَلى َرْجعأ َهَذا اإلأ َوالَقْوُل الثَّانأي: إأ
َعاَدتأهأ َوَبْعثأهأ  ارأ اآل أَْي إأ ٌر،إلى الدَّ َرةأ َلَقادأ َدا خأ َنَّ َمْن َقَدَر َعَلى البأ ةأ َقَدَر  يَ ِلأ
. اهـ. َعاَدةأ  َعَلى اإلأ

 وبناء على ذلك:
ُ    . َيْعنأي:ڃڄڄڄ﴿َفَقْولُُه تعالى:   ٌر َعَلى  اّٰلله َجلَّْت ُقْدَرتُُه َقادأ
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 ، َعاَدةأ ُكلأِّ َشْيء  إلى َما َكاَن َعَلْيهأ َعادَ إأ ٌر َعَلى إأ ةأ النُّْطَفةأ في  َفُهَو َقادأ
حلأيلأ  ، اإلأ َعاَدتأهأ َبْعَد َمْوتأهأ ٌر َعَلى إأ ، َوَقادأ ْلبأ َعاَدتأهأ في الصُّ ٌر َعَلى إأ ، َوَقادأ

يٌف في أَْصلأهأ الذي ُخلأَق  ْرَشاٌد للَعْبدأ إلى أَنَُّه َعْبٌد َضعأ َوفأي ُكلأِّ َذلأَك إأ
ْرَشاٌد لَ  ْنُه، َوإأ َف بأيَ مأ . هذا،ُه َعَلى أَْن َيْعَترأ  تعالى أعلم.واّٰلله  ْومأ الَمَعادأ

َ  إِنَّ ﴿  ﴾ََل يُغَي ُِر َما بَِقْوٍم َحتَّى يَُغي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ ّٰللاه

ڭڭۓۓےےھھ﴿ تعاىل:  اهلل : ما تفسري قول35السؤال

 ؟[11]الرعد:  ﴾ ڭڭ

ُض َعْبَدُه الذيالجواب:  أَْنَعَم َعَلْيهأ   َكأَنَّ الَحقَّ َجلَّ َجََللُُه يَُحرأِّ
َرةأ وَ  َِّعمأ الظَّاهأ ،  َمْوََلُه بأالنأ َياعأ َن الضَّ َِّعمأ مأ هأ النأ َنةأ أَْن يَُحافأَظ َعَلى َهذأ الَباطأ

هأ َتَباَرَك وتعالى، َقاَل تعالى:  ڦڦڦڤ﴿ َوَذلأَك بأُشْكرأ
 .[7]إبراهيم:  ﴾ڄڦ

َي  يزأ َرضأ ُِّدَنا ُعَمُر ْبُن َعْبدأ الَعزأ ُ  َيُقوُل َسيأ ُِّدوا نأَعمَ اّٰلله أ  َعْنُه: َقيأ َعزَّ  اّٰلله
ْكرأ  أ   َوَجلَّ بأالشُّ ، َوُشْكرُ ّٰلله أ  َعزَّ َوَجلَّ . رواه البيهقي. اّٰلله َيةأ  َتْرُك الَمْعصأ

َي  ُ    َوَيُقوُل اْبُن َعبَّاس  َرضأ :  َعْنهُ اّٰلله هأ اآلَيةأ ےےھھ﴿َما في َهذأ
ُِّر َما بأهأ ﴾ڭڭڭڭۓۓ ِّْعَمةأ َحتَّ : ََل يَُغيأ َن النأ ى َيْعَمُلوا ْم مأ

ي َفَيْرَفعُ  ُ  بأالَمَعاصأ َِّعَم.اّٰلله  َعْنُهُم النأ
مَ  ُ   َوَرحأ  تعالى َمْن َقاَل:اّٰلله

ا ــَ اْرَعهـ ــَ ة  فـ ــَ َت فأي نأْعمـ ــْ َذا ُكنـ  إأ
ْم  هأ َوَداوأ ــَ لــ رأ اإلأ كــْ ذأ ــأ ا بــ ــَ هــ يــْ لــَ  عــَ

 

َعمْ   يــُل النِّأ ي تُزأ اصــــــــأ نَّ الَمعــَ إأ  فــَ
هَ  لـَ نَّ اإلأ َِّقمأ  َفـــــــــــــــــإأ يُع النأ رأ  ســــــــَ

 

 وبناء على ذلك:
ْكَمةأ  ْن َكَمالأ حأ أ  َفمأ ْم  اّٰلله ُِّر َما بأهأ ، أَنَُّه ََل يَُغيأ هأ بأالَخْلقأ تعالى َوَرْحَمتأ
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ة    دَّ ْن شأ ، َومأ ة  دَّ ْن َرَخاء  إلى شأ ، َومأ ِّ إلى َخْير  ْن َشر  ، َومأ ِّ ْن َخْير  إلى َشر  مأ
ِّ إلى ُذل ِّ  ز  ْن عأ ، َومأ ْم. إلى َرَخاء  هأ ، َحتَّى يَُغيِّأُروا َما بأأَْنُفسأ ِّ ز  ْن ُذل ِّ إلى عأ  ، َومأ

َقاَمة  َعَلى َشْرعأ فَ  ْن َكانُوا في َصََلح  َواْستأ أ  إأ تعالى، ثُمَّ َغيَُّروا  اّٰلله
َنُهْم، َغيَّرَ  َرُهْم َوَباطأ ُ  َظاهأ ْم،  اّٰلله هأ َلَها إلى َغْيرأ َِّعَم َوَحوَّ ُم النأ تعالى َعَلْيهأ

ْن ُمَخاَلَفات  َوأَذَ  ْم مأ يهأ َمْت أَْيدأ يَجَة َما َقدَّ ، َكَما َقاَل   اَقُهم َنتأ َنة  َرة  َوَباطأ ظَاهأ
ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿تعالى: 

 .[53]اِلنفال:  ﴾ٿٿٺٺ
ُلُهمُ  ُ  َوَقْد يُْمهأ وا َعَلى َتْغيأيرأ  اّٰلله ْن أََصرُّ ُعوَن، َفإأ تعالى َلَعلَُّهْم َيْرجأ

، َكَما َقاَل تعالى: الَبا ة  رَّ
، أََخَذُهْم َعَلى غأ رأ نأ َوالظَّاهأ ىئىئېئ﴿طأ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئییییىئ

 .[44]اِلنعام:  جتيبىب
َياُذ   ُة الُكْبَرى َوالعأ َي الطَّامَّ هأ هأ ، َوَهذأ َياَمةأ ُرُهْم إلى َيْومأ القأ ِّ َوَقْد يَُؤخأ

أ بأ  ، َقاَل تعالى: تعالى، لأَيُكوَن الَعَذاُب َلُهمْ  اّٰلله ېئېئېئ﴿ أََشدَّ

 يئىئمئحئجئییییىئىئىئ
 .[43ـ 42]إبراهيم:  ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ْن َكاَن  ، َوإأ ي َوالُمْنَكَراتأ َوالُمَخاَلَفاتأ قأيَن في الَمَعاصأ َباُد َغارأ العأ
أ  ثُمَّ َرَجُعوا إلى راّٰلله ن اً تعالى َظاهأ نَّ اً َوَباطأ َ  ، َفإأ ُِّر مَ اّٰلله نْ يَُغيأ ْم مأ ة  ا بأهأ دَّ  شأ

ْم، إلى َحالَ  ق  َوَتَكالُبأ النَّاسأ َعَلْيهأ ق  َوَتَفرُّ ة  َحَسَنة   َوَجْدب  َوَقْحط  َوَتَمزُّ
ُ   ََل َيْعَلُمَها إأَلَّ   تعالى أعلم.واّٰلله   تعالى. هذا،اّٰلله
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 ﴾َحَسنَةً  يَْقتَِرفْ  َوَمنْ ﴿

ڤڤڤٹٹٹٹٿ﴿تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول36السؤال

 ؟[23]الشورى:  ڦڦڦڤ

. َيعنأي  ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ﴿َقْولُُه تعالى: الجواب: 
َنا َرُسولأ َمْن َيْعَمْل  ِّدأ ًة ُحبَّ آلأ َسيأ ْب َطاَعًة، َوَخاصَّ أ  َحَسَنًة، َوَيْكَتسأ اّٰلله

ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم  اّٰلله دْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ يَها  َلهُ   َنزأ ْف    ،اً ُحْسن  فأ َيْعنأي نَُضاعأ
 .  َلُه الثََّواَب في الَحَسَنةأ

َنَّ َصْدَر اآلَيةأ َيُقولُ  ُ    ِلأ يَها:تاّٰلله ٺٺٺٺڀڀڀ﴿  عالى فأ

 . [23]الشورى:  ﴾ ٿٿ
يرأ   يُّ في الَكبأ

َي   َعبَّاس    اْبن    َعنأ روى الطََّبَرانأ ُ    َرضأ ا :  َقاَل   َعْنُهَمااّٰلله   َلمَّ
 . ﴾ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ﴿: َنَزَلْت 

أ   َرُسوَل   َيا :  َقالُوا  ينَ   َهُؤََلءأ   َقَراَبُتَك   َوَمنْ   ، اّٰلله ُتُهْم؟   َعَلْيَنا   َوَجَبْت   الَّذأ  َمَودَّ
يٌّ : َقاَل 

َمةُ  »َعلأ  .َواْبَناُهَما« َوَفاطأ
 وبناء على ذلك:

ْب  ٹٹٿ﴿ َفَمْعَنى َقْولأهأ تعالى:  . َيْعنأي: َوَمْن َيْكَتسأ
َراُف ُهوَ  ْنَب أَْي: اْكَتَس  َطاَعًة، َفاَلْقتأ َبُه، اَلْكتأَساُب، يَُقاُل: اْقَتَرَف الذَّ

هأ   َْوََلدأ َواْقَتَرَف الَحَسَنَة أَْي: اْكَتَسَبَها، َواْقَتَرَف الَماَل اْقَتَناُه، َواْقَتَرَف ِلأ
ْعَمالَُها في اْقتأ  ِّ أَْشَهُر، َفاْستأ رأ َرافأ  اْكَتَسَب َلُهْم، َوَلكأنَّ اْستأْعَماَلَها في الـشَّ

يٌح َعَلى اِلَْصلأ   تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،الَحَسَنةأ أَْي: في اْكتأَسابأَها َفصأ
 هل الوقوف على رؤوس اآليات من السنة؟ 

 : هل الوقوف على رؤوس اآليات أثناء التالوة من السنة؟37السؤال
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َي  َسَلَمةَ  أُمِّأ  َعنْ َرَوى الحاكم الجواب:  ُ  َرضأ   النَّبأيَّ  أَنَّ  َعْنَها،اّٰلله
ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َراَءَتهُ   َيْقَطعُ   َكانَ َوَصْحبأ ٺ﴿ :  آَيةً   آَيةَ   قأ

ُف   ثُمَّ .  [ 2]الفاتحة:    ﴾ ٿٺٺ ُف   ثُمَّ .  [ 3]الفاتحة:    ﴾ ھھ﴿ :  َيقأ  . َيقأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َفَكاَن َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

ُلَها بأَما َبْعَدَها. ، َوََل َيصأ ُف َعَلى َرْأسأ ُكلأِّ آَية   َيْقَرأُ الُقْرآَن آَيًة آَيًة، َوَيقأ
 وبناء على ذلك:

َنَّ َذلأَك أَْدَعى للَفْهمأ   َراَءَتُه آَيًة آَيًة، ِلأ َفَعَلى َتالأي الُقْرآنأ أَْن َيْقَطَع قأ
َي   ، َوهأ َنا َرُسولأ سُ َوالتََّدبُّرأ ِّدأ أ    نَُّة َسيأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم. اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َفَعَلْيهأ أَْن َيَتَعلََّم   يَلةأ ا في اآلَياتأ الطَّوأ ، أَمَّ يَرةأ َهَذا في اآلَياتأ الَقصأ
  ، ْلَم الَوْقفأ َواَلْبتأَداءأ  طَ   ي بأ أَ   نأ بْ   يأِّ لأ عَ   نْ عَ :  انأ قَ تْ اإلأ   في   يُّ وطأ يُ السُّ   اَل قَ عأ

  ب  الأ
َي  ُ  َرضأ : يُل تأ رْ التَّ . [4]المزمل:  ﴾ ٿٿٿ﴿: تعالى هأ لأ وْ قَ  فيَعْنُه اّٰلله

 اهـ. .وفأ قُ الوُ  ةُ فَ رأ عْ مَ وَ  وفأ رُ الحُ   يدُ وأ جْ تَ 
َمهُ  ِّ َرحأ يأ ُ  َوَيُقوُل اْبُن الَجَزرأ ي ِّ َدلأيٌل َعَلى  اّٰلله

ي َكََلمأ َعلأ تعالى: َففأ
ْنَدَنا ُوُجوبأ َتَعلُّ  ، َوَصحَّ َبْل َتَواَتَر عأ َفتأهأ هأ َوَمْعرأ َن  مأ َناُء بأهأ مأ َتَعلُُّمُه َواَلْعتأ

، َوَكََلُمُهْم في َذلأَك َمْعُروٌف َونُُصوُصُهْم َعَلْيهأ َمْشُهوَرةٌ   الأحأ َلفأ الصَّ السَّ
، َومأ  ةأ الَخَلفأ َعلَ في الُكُتبأ ْن أَئأمَّ يزأ أَْن ََل  ْن َثمَّ اْشَتَرَط َكثأيٌر مأ ى الُمجأ

يَز أََحد  ْنَد ُكلأِّ   ًا ُيجأ ُتَنا يُوقأُفوَنَنا عأ َداَء، َوَكاَن أَئأمَّ هأ الَوْقَف َواَلْبتأ َفتأ  إأَلَّ َبْعَد َمْعرأ
؛ ُسنًَّة أَخَ  يهأ بأاِلََصابأعأ َلْيَنا فأ يُروَن إأ لأيَن. َحْرف  َويُشأ ُهُم اِلَوَّ  ُذوَها َعْن ُشُيوخأ

ا يُْؤَسُف  مَّ ْلمأ الَوْقفأ   اً َلُه أَنَّ َكثأير َومأ وَن بأعأ ْلمأ ََل َيْهَتمُّ ْن َطَلَبةأ العأ مأ
اً. دَّ مٌّ جأ ْلمأ أَنَُّه ُمهأ ، َمَع العأ  َواَلْبتأَداءأ
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ذَ  نََّة، َوإأ نَُّه َخاَلَف السُّ َذا َوَصَل َفََل َحَرَج، َوَلكأ ي أَن  َوإأ ا َوَقَف َيْنَبغأ
َذا َوَص  ، َوإأ َف َعَلى ُسُكون  . هذا، َيقأ َمةأ رأ الَكلأ يكأ آخأ ْن َتْحرأ   َل َفََل بُدَّ مأ

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 التوفيق بين آية وحديث شريف

ڳگگگ﴿ : كيف نوفق بني قوله تعاىل: 38السؤال

ڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

 ئة نفس؟م القاتل حديث وبني. [ 93]النساء:  ڻڻ

ڳگگگ﴿َقْولُُه تعالى: أوالً: الجواب: 

ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

، َوأََصرَّ َعَلى َذلأَك، َوَماَت ﴾ڻ نأ
ِّ َمنأ اْسَتَحلَّ َقْتَل الُمْؤمأ . َهَذا في َحقأ

مَ  َنَّ َمنأ اْسَتَحلَّ َما َحرَّ
ُ   َعَلى َذلأَك، ِلأ  تعالى َفَقْد َكَفَر.اّٰلله
أ َك بأ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َفَتَح َباَب التَّْوَبةأ أََماَم َمْن أَْشرَ ثانياً:  تعالى،  اّٰلله

پپپپٻٻٻٻٱ﴿َوَقَتَل، َوَزَنى، َفَقاَل تعالى: 

ٹ  ٹٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀ

ڃڃڄڄڄڄ  ڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڌ ڍڍڇڇڇچڇچچچڃڃ

. َوَقاَل تعالى: [71ـ68]الفرقان:  ڑژژڈڈڎڎڌ
ڭۓۓےےھھھھہہہہۀۀ﴿

 . [53مر: ]الز ۆۆۇۇڭڭڭ
يفأ   ثالثاً: رأ يثأ الشَّ ، َكَما َجاَء في الَحدأ ائََة َنْفس  يُث الَقاتألأ مأ َحدأ
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َي  يِّأ َرضأ يد  اْلُخْدرأ ُ  الذي رواه اإلمام مسلم َعْن أَبأي َسعأ   َنبأيَّ َعْنُه، أَنَّ اّٰلله
أ   ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »َكااّٰلله يَمْن َكاَن َقْبَلُكْم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َن فأ

يَن َنْفسَرُجٌل َقَتَل تأْسَعًة َوتأ  ، َفَسأََل َعْن أَْعَلمأ أَْهلأ اِْلَْرضأ َفُدلَّ َعَلى  اً ْسعأ
نَُّه َقَتَل تأ  ، َفأََتاُه َفَقاَل: إأ ب  يَن َنْفسَراهأ ؟ اً ْسَعًة َوتأْسعأ ْن َتْوَبة   ، َفَهْل َلُه مأ
ائًَة، ثُمَّ َسأَ َفَقاَل: ََل، َفَقَتَلُه، َفكَ  َل بأهأ مأ َل َعْن أَْعَلمأ أَْهلأ اِْلَْرضأ  مَّ

؟  ْن َتْوَبة  ، َفَهْل َلُه مأ ائََة َنْفس  نَُّه َقَتَل مأ ، َفَقاَل: إأ  َفُدلَّ َعَلى َرُجل  َعالأم 
َلى أَْرضأ َكَذا  َفَقاَل:  ؟ اْنَطلأْق إأ َنَعْم، َوَمْن َيُحوُل َبْيَنُه َوَبْيَن التَّْوَبةأ

نَّ بأَها أَُناسَوكَ  َ    َيْعُبُدونَ   اً َذا، َفإأ َ    َفاْعُبدأ اّٰلله َك،  اّٰلله َلى أَْرضأ ْع إأ َمَعُهْم، َوََل َتْرجأ
. نََّها أَْرُض َسْوء   َفإأ

َذا َنَصَف الطَّ  يهأ َمََلئأَكُة  َفاْنَطَلَق َحتَّى إأ يَق أََتاُه الَمْوُت، َفاْخَتَصَمْت فأ رأ
ْحَمةأ َوَمََلئأَكُة الْ  : َجاَء َتائأبالرَّ ْحَمةأ َكُة الرَّ

، َفَقاَلْت َمََلئأ هأ  ُمْقبأَلً  اً َعَذابأ َقْلبأ بأ
َلى  أ إأ نَُّه َلْم َيْعَمْل َخْيراّٰلله : إأ . اً ، َوَقاَلْت َمََلئأَكُة اْلَعَذابأ  َقطُّ

، َفَجَعُلوُه َبْيَنُهْم، َفَقاَل: قأيُسوا َما َبيْ َفأَ  يِّ 
َن  َتاُهْم َمَلٌك فأي ُصوَرةأ آَدمأ

َما َكاَن أَْدَنى َفُهَو َلُه، َفَقاُسوُه َفَوَجُدو َلى أَيَّتأهأ ، َفإأ َلى اِْلَْرَضْينأ ُه أَْدَنى إأ
.» ْحَمةأ َكُة الرَّ

 اِْلَْرضأ الَّتأي أََراَد، َفَقَبَضْتُه َمََلئأ
ا أََتاُه الَمْوُت َنأَى قَ  َر َلَنا، أَنَُّه َلمَّ . اَل َقَتاَدُة: َفَقاَل اْلَحَسُن ُذكأ هأ   بأَصْدرأ
(. )أَي: الأَحةأ َم لأَيْقُرَب بأَذلأَك إألى اِلَْرضأ الصَّ  َنَهَض َوَتَقدَّ

أ  َرُجٌل أَْقَبَل َعَلى ُ ، وَ اً تعالى َتائأباّٰلله ْبدأ َما َلْم  تعالى َيْقَبُل َتْوَبَة العَ  اّٰلله
ْر.  يَُغْرغأ

 وبناء على ذلك:
يَمةأ ال لأِّ َقْتلأ  َفََل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيةأ الَكرأ ُث َعْن ُمْسَتحأ تي َتَتَحدَّ
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دالُمؤْ  نأ َعامأ د اً مأ يثأ اً ُمَتَعمأِّ رٌّ َعَلى َذلأَك، َوَبْيَن الَحدأ ، َوَماَت ُوَهَو ُمصأ
َنَّ الَقاتأَل للمأ  ، ِلأ يفأ رأ ُ ، وَ اً ئَةأ َنْفس  َجاَء َتائأباالشَّ ڄڄ﴿تعالى َيُقوُل:  اّٰلله

ڇڇچڇچچچڃڃڃڃڄڄ

 تعالى أعلم.واّٰلله   ،. هذاڍڇ
يَمانَ  قُلُوِبِهمُ  فِي َكتَبَ  أُولَئِكَ ﴿  ﴾اْْلِ

ڤڤٹٹٹ﴿تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول39السؤال

 ؟[22]المجادلة:  ﴾ ڦڤڤ

يَماَن، أَْي  الجواب:   هأ اإلأ َبادأ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َيْكُتُب في ُقُلوبأ َبْعضأ عأ
ْم، َويُمَ  ُتُه في ُقُلوبأهأ ِّ ، َوََل  يَُثبأ َتنأ ُف الفأ ْم َعَواصأ ُف بأهأ يَها، َفََل َتْعصأ ِّنُُه فأ كأ

ينُُهْم بأُرو  ُبُهُم اِلَْهَواُء، َويُعأ َتنأ َتْغلأ َن الفأ ْم مأ يهأ ْنُه، َفَيقأ . َوَنزَ   ح  مأ ْيَطانأ  َغاتأ الشَّ
ُهمُ  َباُد الذيَن اْخَتصَّ ُ  َهُؤََلءأ العأ َيةأ الذيَن اّٰلله هأ النَّاحأ ُهُم  تعالى بأَهذأ

أ  الذيَن َجَعُلوا َوََلَءُهمْ  ُ  تعالى َولأَرُسولأهأ َصلَّىّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
يلأ َذلأَك ُكلَّ َوََلء  َلُهْم َمَع أَْعَداءأ  هأ َوَسلََّم، َوَقَطُعوا في َسبأ أ   َوَصْحبأ اّٰلله

ْم مأ  َلْيهأ بأيَن إأ ْن أَْقَربأ الُمَقرَّ ، َكَما َقاَل  تعالى، َوَلو َكانُوا مأ يَرة  ْن أَْهل  َوَعشأ
ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿تعالى: 

]المجادلة:   ﴾ ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ

يُل ُقُلوبُُهْم لأَمْن َحاَرَب [22 َ  . َهُؤََلءأ الذيَن ََل َتمأ ٹ﴿َوَرُسوَلُه اّٰلله
 .﴾ڦڤڤڤڤٹٹ

 وبناء على ذلك:
ُ  َفَمْن أََراَد أَْن َيْكُتَب  َتُه َوَيْحَفَظُه،  ي َقْلبأ تعالى فاّٰلله ِّ يَماَن َويَُثبأ هأ اإلأ
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يَن، َفَعَلْيهأ بأالُحبأِّ   نأ َْرَواحأ الُمْؤمأ ، الذي ُهَو ُروٌح ِلأ يمأ َويَُؤيأَِّدُه بأالُقْرآنأ الَعظأ
أ في  أ ، َوالُبْغضأ في اّٰلله ، َكَما َقاَل َصلَّى اّٰلله يَمانأ َنَّ َهَذا أَْوَثُق ُعَرى اإلأ   ، ِلأ
 ُ هأ َوَسلََّم: »لَ عَ   اّٰلله نَّ ْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ يَمانأ   ُعَرى  أَْوَثَق   إأ بَّ   أَنْ   اإْلأ   فأي   تُحأ
أ  َض   ، اّٰلله أ   فأي   َوُتْبغأ ب    ْبنأ   اْلَبَراءأ   َعنأ « رواه اإلمام أحمد  اّٰلله َي   َعازأ ُ    َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

، َفالَمطْ َعَمٌل َقْلبأ َوَتْجُدُر الُمََلَحَظُة ُهَنا بأأَنَّ الُودَّ   نأ  يٌّ َن الُمْؤمأ ُلوُب مأ
هأ َمْن َحادَّ  َقْلبأ َ  أَْن ََل َيَودَّ بأ َوَرُسوَلُه، َوَهَذا ََل َيْعنأي أَْن يَُخالأَق َهُؤََلءأ  اّٰلله

َنا َرُسولأ  ِّدأ ، َبْل َيْسَمُع َقْوَل َسيأ رأ  في الظَّاهأ
ء  أ  بأُخُلق  َسيأِّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلَّ َوَعَلى آلأ  « بأُخُلق   النَّاَس  َوَخالأقأ َم: »هأ َوَصْحبأ رواه الترمذي  َحَسن 

َي  َذرِّ   أَبأي َعنْ  ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
َن الُخُلقأ الَحَسنأ اْلتأَزاُم َقْولأهأ تعالى:    ﴾ىېې﴿ َومأ

ھھھھہہہہ﴿. َوَقْولأهأ تعالى: [83]البقرة: 

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓڭۓےے

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[125]النحل:  ۋ
 ﴾ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهمْ ﴿

  ﴾ۀۀڻڻڻ﴿ تعاىل:  اهلل : ما تفسري قول40السؤال
 ؟[71]اإلسراء: 

، بأَحْيُث يُْدَعى  الجواب:   َياَمةأ ُث َعْن َيْومأ القأ يَمُة َتَتَحدَّ هأ اآلَيُة الَكرأ َهذأ
َلْيهأ مأ  ، أَو كأَتاب  النَّاُس بأَمنأ اْنَتَموا إأ ، أَو َعالأم  ي ِّ ينأ  ْن َنبأ ، َفُيَقاُل: َيا أَْتَباَع دأ

د  َصلَّى َنا ُمَحمَّ ِّدأ ُ  َكَذا، أَو َيا أَْتَباَع َسيأ هأ َوَسلََّم، اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َياءأ  َن اِلَْنبأ ي ِّ مأ َن العُ أَو َيا أَْتَباَع َنبأ .، أَو َيا أَْتَباَع ُفََلن  مأ  َلَماءأ

ْم، َفُيَقاُل: َيا   َياَمةأ بأكأَتابأ أَْعَمالأهأ يَل: يُْدَعى النَّاُس يَْوَم القأ َوقأ
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؛ َكَقْولأهأ تعالى:  ِّ رأ َتابأ الشَّ ، َوَيا أَْصَحاَب كأ َتابأ الَخْيرأ ې﴿أَْصَحاَب كأ
، َفَيُقوُل: [12]يس:  ﴾ەئائائىى هأ ينأ َتاَبُه بأَيمأ ٌذ كأ ں﴿ . َفآخأ
َعَداُء أُولُوا  [20ـ19]الحاقة:    ہۀۀڻڻ  ڻڻں . َوُهُم السُّ

ْنَيا.   اِلَْبَصارأ َوالَبَصائأرأ في الدُّ
، َفَيُقوُل:   َمالأهأ َتاَبُه بأشأ ٌذ كأ ەئائائى  ىېېېې﴿َوآخأ

  ﴾ ىئىئىئېئ ېئېئۈئۈئۆئۆئ ۇئۇئوئوئ ەئ
 .[29ـ25]الحافة: 

 وبناء على ذلك:
ُ فَ  هأ اآلَيةأ َحاَلَة النَّاسأ يَ َتَباَرَك وتعالى َيْذُكُر في هَ  اّٰلله ،  ذأ َياَمةأ ْوَم القأ

َة   يَم، َيا أُمَّ ْبَراهأ َة إأ ، َفُيَقاُل: َيا أُمَّ ِّهأ يأ َنبأ ، َيْعنأي بأ هأ َمامأ إأ ، ُكلٌّ بأ َفُيَناَدى َعَلى النَّاسأ
د  َصلَّى َة ُمَحمَّ يَسى، يَا أُمَّ َة عأ ُ ا ُموَسى، َيا أُمَّ ْم أَجْ ّٰلله يَن؛  َعَلْيهأ َوَعَلْيهأ َمعأ

د   ،    َوُكلُّ َواحأ هأ ينأ َيمأ ِّهأ بأ يأ َتاَبُه أََماَم َنبأ ، َفَمْن أََخَذ كأ َتاُب َعَملأهأ َتابُُه، كأ ْنُهْم َمَعُه كأ مأ
َن الَعَملأ الذي ُيَبيأُِّض الوَ  يهأ مأ ، لأَما َيَرى فأ ْبَشار   ْجَه. َفَيْقَرأَُه بأَفَرح  َوُسُرور  َواْستأ

َمالأ  َياُذ بأ َوَمْن أََخَذُه بأشأ أ هأ َوالعأ َر    اّٰلله ، َفَيْقَرأَُه َفَيْنَدَم َوَيَتَحسَّ ِّهأ يأ تعالى أََماَم َنبأ
ُد الَوْجَه. ِّ َن الَعَملأ الذي يَُسوأ يهأ مأ ، لأَما َيَرى فأ ي بأالَوْيلأ َوالثُُّبورأ  َويَُنادأ

َي روى الترمذي والحاكمـ  واللفظ لهـ  َعْن   ُ    أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ُه، َعنْ اّٰلله
يِّأ َصلَّى  ُ    َعنأ النَّبأ هأ َوَسلََّم فأي َقْولأهأ َتَعاَلى:  اّٰلله ڻ﴿َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 .﴾ ۀۀڻڻ
هأ   ْسمأ ، َويَُمدُّ َلُه فأي جأ هأ ينأ َيمأ َتاَبُه بأ  َقاَل: »يُْدَعى أََحُدُهْم َفُيْعَطى كأ

َراع تُّوَن ذأ  «. اً سأ
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ْن لُْؤلُؤ  َيَتأَلَِْلُ«. يُْجَعُل َعَلى ُض َوْجُهُه، وَ َقاَل: »َويَُبيَّ  هأ َتاٌج مأ  َرْأسأ
يد  َفَيُقولُوَن:  ْن َبعأ ، َفَيَرْوَنُه مأ َلى أَْصَحابأهأ َنا  اللهُهمَّ َقاَل: »َفَيْنَطلأُق إأ اْئتأ

ْك َلَنا فأي َهَذا، َحتَّى   ، َوَبارأ أ َرُجل   بأهأ نَّ لأُكلِّ ُروا، إأ ْنُكْم َيْأتأَيُهْم َفَيُقوُل: أَْبشأ مأ
ْثَل َهَذا.   مأ

َراع تُّوَن ذأ هأ سأ ْسمأ ُد َوْجُهُه، َويَُمدُّ َلُه فأي جأ ُر َفُيَسوَّ ا اْلَكافأ ، َعَلى  اً َوأَمَّ
أ ُصوَرةأ آَدَم َفَيَراُه أَْصَحابُُه َفَيُقولُوَن: َنُعوُذ بأ  ْن َهَذا،  اّٰلله ؛  للهُهمَّ امأ ََل َتْأتأَنا بأهأ

ْم َفَيُقولُوَن: َواَيةأ الترمذي: اللهُهمَّ  َفَيْأتأيهأ ْرُه ـ في رأ هأ ـ َفَيُقوُل: اللهُهمَّ أَخِّأ أَْخزأ
ُ أَْبَعَدُكُم   ْثَل َهَذا«. اّٰلله ْنُكْم مأ نَّ لأُكل ِّ مأ  ، َفإأ

َ    أَْسأَلُ  َياَمةأ بأَس اّٰلله د  َصلَّى تعالى أَْن نُْدَعى َيْوَم القأ َنا ُمَحمَّ ِّدأ ُ    يأ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم، َوَعَلى آلأهأ  يَن بأُرْؤَيةأ   َوَصْحبأ رأ يَن ُمْسَتْبشأ حأ َنا َفرأ ينأ َتابَُنا بأَيمأ َوكأ

د  َصلَّى َنا ُمَحمَّ ِّدأ ُ    الَحبأيبأ اِلَْعَظمأ َسيأ هأ َوَسلََّم،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 تعالى أعلم.واّٰلله   َعنَّا. آمين. هذا،َوُهَو َراض  

 ريف ف الشحتحلية المص

: هل جيوز حتلية املصحف الشريف باأللوان، مما يعني التالي 41السؤال

 للقرآن الكريم على صحة التالوة، وفهم أحكام التجويد؟

ا َيْحُصُل بأهأ الجواب:  مَّ ، مأ يمأ بأاِلَْلَوانأ َيُة الُقْرآنأ الَكرأ ْفُق  َتْحلأ ِّ الرأ
، َوَفْهمأ أَحْ  هأ ينُُه َعَلى َفْهمأ ، َويُعأ َفةأ الُوُقوفأ  لأَتالأيهأ ، َوَمْعرأ يدأ َكامأ التَّْجوأ

، َجائأَزٌة َشْرعَواَلْبتأَداءأ الصَّ  يحأ  .اً حأ
َلً  َنَّ الُقْرآَن ُكتأَب أَوَّ َن   ِلأ ، ثُمَّ َرأَْوا مأ ، َوََل َتْشكأيل 

يط  بأُدونأ َتْنقأ
ْكَمةأ َوال يُم، َوأَْن تَُشكََّل الحأ َط الُقْرآُن الَكرأ َعاَنًة  َمْصَلَحةأ أَْن يَُنقَّ  ُحُروُفُه، إأ

 ِّ يمأ َعَلى التأ . لأَتالأي الُقْرآنأ الَكرأ يَحةأ حأ  ََلَوةأ الصَّ
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د  : َكاَن اْلُقْرآُن ُمَجرَّ ير 
فأ  اً َيُقوُل َيْحَيى ْبُن َكثأ ُل َما   ،فأي الَمَصاحأ َفأَوَّ

يهأ النَّ  ، َوَقالُوا: ََل بَ   ْقطَ أَْحَدثُوا فأ  ،ُهَو نُوٌر َلهُ   ،ْأَس بأهأ َعَلى اْلَباءأ َوالتَّاءأ َوالثَّاءأ
، ثُمَّ أَْحَدثُوا اْلَفَواتأَح َواْلَخَواتأَم.   اً ثُمَّ أَْحَدثُوا نَُقط ْنَد ُمْنَتَهى اآليأ

 عأ
 وبناء على ذلك:

َيةأ الُمْصَحفأ ال ْن َتْحلأ َعاَنةأ َتالأي  ـ َفََل َحَرَج مأ أ ، إلأ يفأ بأاِلَْلَوانأ رأ شَّ
ََِّل  يمأ َعَلى التأ ْن َشاءَ الُقْرآنأ الَكرأ يَحةأ إأ حأ ُ  َوةأ الصَّ ٿٿ﴿تعالى اّٰلله

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[220]البقرة:  ﴾ ٹٿٿ
 شر الدواب عند ّٰللاه 

ہہہۀۀڻڻ﴿ تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول42السؤال

ۇڭڭڭڭۓۓےےھ  ھھھہ

 ؟[23ـ22]األنفال:  ۆۇ

ھہہہہۀۀڻڻ﴿ َقْولُُه تعالى:  الجواب:  

، َوأَْخَرُسوا  ﴾ھ ِّ وا آَذاَنُهْم َعْن َسَماعأ الَحقأ ُث َعْن أَْقَوام  َصمُّ . َيَتَحدَّ
، َفَهُؤََلءأ ُهْم َشرُّ َمْن َدبَّ َعَلى َوْجهأ  َنَتُهْم َعنأ النُّْطقأ بأهأ ْن  أَْلسأ اِلَْرضأ مأ

أ  َخْلقأ   تعالى.  اّٰلله
ُ    َفَقْد َجَعَلُهمُ  ْنسأ ااّٰلله ْن جأ َنَّ تعالى مأ ، ِلأ َحُهْم  لَبَهائأمأ ُهْم َصَرُفوا َجَوارأ

، َوَكاَبُروا َبْعَد   َنَُّهْم َعاَنُدوا َبْعَد الَفْهمأ َها، ِلأ ا ُخلأَقْت َلُه، ثُمَّ َجَعَلُهْم َشرَّ َعمَّ
، َوفأي  . الَعْقلأ ِّ مأ ، َغاَيٌة في الذَّ يهأ بأَهَذا اِلُْسُلوبأ ضأ التَّْشبأ ْم في َمْعرأ هأ ْكرأ  ذأ
ْثُل  يمأ َكثأيٌر، َكَقْولأهأ تعالى:  َهَذا ا  َومأ ٹ﴿لَوْصفأ في الُقْرآنأ الَكرأ

. َوَكَقْولأهأ [171]البقرة:    ﴾ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ
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 .[179]اِلعراف:  ﴾ڦڦڦڤڦڤڤڤٹ﴿تعالى: 
ۇڭڭڭڭۓۓےےھ﴿ثُمَّ َيُقوُل تعالى: 

ُ  . َيْعنأي: َوَلو َعلأمَ ﴾ۆۇ وا آَذانَ في َهُؤََلءأ الذياّٰلله ُهْم،  َن َصمُّ
َنَتُهْم، َخْير ْدق اً َوأَْخَرُسوا أَْلسأ ،  اً َوصأ ْغَبةأ فأيهأ ، َوالرَّ

َداَيةأ في َطَلبأ الهأ
، أَْي:   م  َوَتَدبُّر  َظ، َسَماَع َتَفهُّ يَن َوالَمَواعأ َِلَْسَمَعُهُم الُحَجَج َوالَبَراهأ

يَن َحتَّى َيْسَمُعوا َسَماَع ا عأ يَن، َوَلكأْن َعلأمَ َلَجَعَلُهْم َسامأ قأ ِّ ُ  لُمَصدأ تعالى اّٰلله
يهأ  َن  أَنَُّه ََل َخْيَر فأ ُعوُه مأ ا َسمأ مَّ م  َلَتَولَّْوا مأ َنَُّه لَو أَْسَمَعُهْم َسَماَع َتَفهُّ ْم، ِلأ

ِّ َوأَْعَرُضوا.   الَحقأ
 وبناء على ذلك:

ْبر وا آَذاَنُهْم كأ َن النَّاسأ َصمُّ َئٌة مأ نَ  اً َفَهُؤََلءأ فأ ، َوأَْخَرُسوا  اً ادَوعأ
َنَتُهْم َعنأ النُّْطقأ بأهأ  ْكَبارأَْلسأ اً َواْستأ ْندَ اً ُعُلوَّ َوابأِّ عأ أ   ، َفَهُؤََلءأ َشرُّ الدَّ اّٰلله

ُ    تعالى، َهَداُهمُ  َداَيَة َمُعوَنة  لأَما َعلأمَ اّٰلله ْم هأ هأ ، َوَلْم َيْهدأ ََلَلة  َداَيَة دأ   تعالى هأ
  ُ ْن  اّٰلله ْم مأ يهأ ْصَرار  َعَلى الغأ تعالى فأ ، َوَصَدَق إأ ُ    َواَيةأ ٴۇ﴿َقائأُل:  تعالى الاّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله    . هذا،[17]فصلت:    ۉۉۅۅۋۋ

 توفيق بين آية وحديث

. ويقول [36]الزمر:  ﴾ڎڎڌڌ﴿تعاىل: اهلل  : يقول43السؤال

« له كاٍف ال َمْن َكْمَعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم: »اهلُل  َصلَّى

 فهل هناك تعارض؟

ُ  ؟ َعبَّرَ ﴾ڎڎڌڌ﴿َقْولُُه تعالى: الجواب:  تعالى  اّٰلله
  ، يُر َذلأَك في النُُّفوسأ ، َوالُمَراُد َتْقرأ ْثَباتأ ْفَهامأ ُمَباَلَغًة في اإلأ بأَلْفظأ اَلْستأ

، بأحَ  هأ َفاَيتأهأ َعَلى أَْبَلغأ َوْجه  َوأَْظَهرأ َشاَرُة إلى كأ ُر أََحٌد.َواإلأ  ْيُث ََل يُْنكأ
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ُِّدَنا َرُسولُ َوالُمَراُد بأعَ  هأ ُهَنا ُهَو َسيأ أ  ْبدأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم، فَ  ُ َوَصْحبأ ًة   اّٰلله ، َوَخاصَّ يعأ ُشُؤونأهأ تعالى َكاف  َعْبَدُه الَيْوَم في َجمأ

َفةأ  أ    في َمْعرأ َليْ تعالى، َحْيُث  اّٰلله يَماَن،  َحبََّب إأ َلْيهأ الُكْفَر َوالُفُسوَق  هأ اإلأ َه إأ َوَكرَّ
ْصَياَن.   َوالعأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َفُهَو َكاف  لأَسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َنَّ  ، ِلأ يعأ ُشُؤونأهأ هأ في َجمأ َق  َوَسلََّم، َولأَمْن َساَر َعَلى َدربأهأ َوَنْهجأ َمْن َتَحقَّ

يَّ  أ  ةأ بأالُعُبودأ ُ   تعالى َكَفاهُ ّٰلله .اّٰلله َرتأهأ هأ َوُدْنَياُه َوآخأ ينأ ْن أَْمرأ دأ ُه مأ  تعالى َما أََهمَّ
ا َقْولُُه َصلَّى  ُ    أَمَّ هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   اف  كَ   ََل   َمنْ   َكمْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يثأ هُ لَ  يفأ الذي َرَواُه اإلأ  «. َفَقْد َوَرَد في الَحدأ رأ   أََنس   َعنْ َماُم ُمْسلأٌم الشَّ
َي  ُ  َرضأ أ  َرُسوَل  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َذا َكانَ  َلى  أََوى إأ هأ  إأ أ  »اْلَحْمدُ : َقاَل  فأَراشأ ي ّٰلله  ،اَناَوَكفَ  َوَسَقاَنا، أَْطَعَمَنا الَّذأ

نْ  َفَكمْ  َوآَواَنا، مَّ َي« َوََل  َلهُ  َكافأَي  ََل  مأ  . ُمْؤوأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َفَسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َيْشُكرُ اّٰلله   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

  َ َن اِلَْرضأ اّٰلله  َما  تعالى َوَيْحَمُدُه َعَلى نأْعَمةأ الَماءأ الذي يُْنبأُت بأهأ َمْوََلَنا مأ
، َوَعَلى  َيْحَتاُجُه   ارأ ، َوَكْيدأ الُفجَّ ِّ اِلَْشَرارأ ْن َشرأ  مأ

َفاَيةأ الَعْبُد، َوَعَلى نأْعَمةأ الكأ
؛  َن الَبْردأ ِّ َومأ َن الَحرأ ْنَساُن، َوَيْسُكُن بأهأ مأ َلْيهأ اإلأ ي إأ نأْعَمةأ الَمْأَوى الذي َيْأوأ

 ِّ هأ النأ ُموا َهذأ َن النَّاسأ َمْن ُحرأ ا أَ َوَكْم مأ مَّ َرَمانْعَمَة، إأ لأَما اْقَتَرَفْت    اً ْن َيُكوَن حأ
َبار ا اْختأ مَّ ْم، َوإأ يهأ  َواْبتأََلًء. اً أَْيدأ

 وبناء على ذلك:
، فَ  يثأ ُ َفََل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيةأ َوالَحدأ َق   اّٰلله تعالى َكاف  ُكلَّ َعْبد  َتَحقَّ
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، َوأَْحَيان يَّةأ ُ  َيْبَتلأي   اً بأالُعُبودأ َبار اّٰلله َِّعمأ اْختأ َن النأ ْرَمانأهأ مأ َواْبتأََلًء، أَو   اً الَعْبَد بأحأ
ىئمئحئجئییی﴿ُعُقوَبًة َكَما َقاَل تعالى: 

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[30]الشورى:  حبجبيئ
 ﴾َواْلِفتْنَةُ أََشد  ِمَن اْلقَتْلِ ﴿

: لويقو. [191]البقرة:  ﴾ڀڀڀپ﴿تعاىل:  اهلل : يقول44السؤال

. وحنن نعلم بأن قتل املؤمن [217]البقرة:  ﴾ڑژژڈ﴿ 

عامدًا متعمدًا من أكرب الكبائر، ومن أعظم املوبقات، فكيف 

 نوفق بني اآليتني، وبني القتل الذي هو كبرية من الكبائر؟

ڈ﴿ . َوَقْولُُه: ﴾ڀڀڀپ﴿َقْولُُه تعالى: الجواب: 

ْتَنَة ﴾ڑژژ هأ حَ  الَعْبدأ في. َيْعنأي أَنَّ فأ ينأ َع َعْنُه، َوَيُكوَن  دأ تَّى َيْرجأ
ك أ بأ  اً مْشرأ ْن   اً تعالى، َكافأر اّٰلله ، أََشدُّ َوأَْعَظُم َوأَْكَبُر مأ يَمانأهأ هأ َوإأ ْسََلمأ بأهأ َبْعَد إأ
.ْقتَ أَْن يُ  ٌك بأهأ ِّ ، ُمَتَمسأ هأ ينأ يٌم َعَلى دأ  َل َوُهَو ُمقأ

ٌد في َقْولأهأ تعالى:   نأ  ﴾ڀڀڀپ﴿َيُقوُل ُمَجاهأ . اْرتأَداُد الُمْؤمأ
 . َن الَقْتلأ  إلى الَوَثنأ أََشدُّ َعَلْيهأ مأ
َن  ﴾ڀڀڀپ﴿َوَيُقوُل َقَتاَدُة: َقْولُُه تعالى:  ْرُك أََشدُّ مأ ِّ . الشأ

.  الَقْتلأ
 وبناء على ذلك:

نأ َخْيٌر   ْنَسانأ الُمْؤمأ ينأ َفَقْتُل اإلأ ْن أَْن يُْفَتَن في دأ أ    َلُه مأ   َيْرَتدَّ تعالى، وَ اّٰلله
ك  ، َوَيُعوَد ُمْشرأ يَمانأهأ هأ َوإأ ْسََلمأ . اً َعْن إأ ْن َقْتلأهأ هأ أَْكَبُر َوأََشدُّ مأ ينأ ْتَنَة في دأ َنَّ الفأ  ، ِلأ

ڳگگگ﴿َفََل َتَعاُرَض َبْيَن َهَذا َوَقْولأهأ تعالى:  
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ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ

 .[93]النساء:  ڻ
 ِّ نأ بأَغْيرأ َحق  ، َكمَ   َفَقْتُل الُمْؤمأ ْبعأ َن الُموبأَقاتأ السَّ يثأ  مأ ا َجاَء في الَحدأ

َي  يفأ الذي رواه الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ رأ ُ  الشَّ  َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله
أ   ُ    َصلَّى اّٰلله «.   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ْبَع الُموبأَقاتأ ُبوا السَّ هأ َوَسلََّم َقاَل: »اْجَتنأ  َوَصْحبأ

أ يَل: َيا َرُسوَل قأ  ؟اّٰلله  ، َوَما ُهنَّ
ْرُك بأ  أ َقاَل: »الشِّأ مَ اّٰلله ي َحرَّ

ْحُر، َوَقْتُل النَّْفسأ الَّتأ ُ    ، َوالسِّأ ، اّٰلله إأَلَّ بأاْلَحقِّأ
َبا ، َوأَْكُل الرِّأ َناتأ  َوأَْكُل َمالأ اْلَيتأيمأ ، َوَقْذُف الُمْحصأ ْحفأ ، َوالتََّولِّأي َيْوَم الزَّ

«.اْلَغافأََل  َناتأ  تأ الُمْؤمأ
. هذا،  هأ َن َقْتلأ هأ َواْرتأَداُدُه أَْعَظُم مأ يأنأ ْتَنُتُه في دأ  تعالى أعلم. واّٰلله    َوَلكأْن فأ

ُ  َعفَا﴿  ﴾َعْنَك ِلَم أَِذْنَت لَُهمْ ّٰللاه

 أال. [ 43]التوبة:  ﴾ ڇڇڇچچچ﴿ : يف قوله تعاىل: 45السؤال

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم  اهلُل ىلََّص اهلل  َرُسوَل َسي َِّدَنا أن على يدلُّ

 ب له؟تعاىل على اخلطأ، بل يصوِّ اهلل هقد جيتهد وخيطئ، وال يقرُّ

ڍڍڇڇڇڇچچچ﴿ َقْوُلُه تعالى:  الجواب:  
َِّدَنا َرُسوَل ڎڎڌڌ أ    . ََل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ َسيأ   َصلَّى اّٰلله
  ُ هأ َوَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله . هأ َوَصْحبأ ْذَن َلُهْم بأَعَدمأ الُخُروجأ  لََّم أَْخَطأَ اإلأ

، َوُهَما َقْولُُه تعالى:  هأ اآلَيةأ ابأَقَتانأ لأَهذأ لأيُل َعَلى َذلأَك اآلَيَتانأ السَّ َوالدَّ
ڀڀپڀپپپٻٻٻٻٱ﴿

ٹٹٹٹٿٿٿٿ  ٺٺٺٺڀ
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ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

 . [42ـ41]التوبة:  ڃڃڃڃڄ
ْنَدَما َيْسَمُع َقْوَلُه تعالى:  ُق عأ ادأ ُن الصَّ ٻٱ﴿الُمْؤمأ

يل   ٻ يٌل َوأَْلُف ُمْسَتحأ ، َوُمْسَتحأ َهادأ . ََل يُْمكأُن أَْن َيَتَخلََّف َعنأ الجأ
يٌَّة، َبْل  أَن  يقأ ْنَدُه أَْعَذاٌر َحقأ

ْن َكاَنْت عأ َم اِلَْعَذاَر لأَيَتَخلََّف، َحتَّى َوإأ ِّ يَُقدأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ ْخَفاَءَها َعْن َسيأ ُل إأ أ    َسُيَحاوأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

د  .اً َوَسلََّم لأَيْخُرَج َمَعُه ُمَجاهأ
 ِّ ، َوُهَو َيْسَمُع َقْوَلُه تعالى: َكْيَف يَُفكأ ُق بأاِلَْعَذارأ ادأ ُن الصَّ ُر الُمْؤمأ

ٌر ٻٻٱ﴿ نَ . أَْمٌر َصادأ أ  مأ ، بأُدونأ اّٰلله يعأ تعالى للَجمأ
؟  يٌر َعامٌّ ، َيْعنأي َكَما َنُقوُل َنْحُن: َنفأ ْثَناء   اْستأ

هأ اآلَيةأ َكاَن َدلأيَلً  ْدقأهأ في   َفَمنأ اْسَتْأَذَن َبْعَد َهذأ َعَلى نأَفاقأهأ َوَعَدمأ صأ
، َوَهَذا َما أَكََّدُه الَحقُّ ُسْبَحاَنُه وتعالى بأقَ  يَمانأ ْولأهأ َعْن َهُؤََلءأ الذيَن اإلأ

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ﴿اْسَتْأَذنُوا: 

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

 َهَذا أوالً.. ڃڃڃ
ڍڍڇڇڇڇچچچ﴿َقْولُُه تعالى:  ثانياً:

َِّدَنا َرُسوَل ڎڎڌڌ أ  . ََل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ َسيأ اّٰلله
ُ  َصلَّى ْذنأ َلُهْم بأَعَدمأ  هأ َوَس َوَصْحبأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله لََّم أَْخَطأَ في اإلأ

هأ اآلَيَة، َقاَل تعالى   لأيُل َعَلى َذلأَك، اآلَياُت التي َتَلْت َهذأ ، َوالدَّ الُخُروجأ
ککککڑڑژژڈ﴿َبْعَدَها: 
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ڱڱڱڱڳ ڳڳڳگگگگ

ہ ہہۀۀڻڻڻڻںں
ڭڭڭۓۓےےھھھھ

ۅۋۋٴۇۈۈۆ ۆۇۇڭ

ائائىېىېېېۉۉۅ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ  ەئ

 .[48ـ44]التوبة:  ﴾ٺٺٺٺڀ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َفأَْيَن َخَطأُ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

، َوُهْم َيْحلأُفوَن بأ  ْذنأ َلُهْم بأَعَدمأ الُخُروجأ أ َوَسلََّم في اإلأ ب اّٰلله ْم:  َقوْ بأ  اً َكذأ لأهأ
 ؟ ﴾ ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ﴿

ْذنأ َلُهْم بأَعَدمأ الُخُروجأ َوُهُم الذيَن اتََّفُقوا َعَلى   أَْيَن الَخَطأُ في اإلأ
، َوَقالُوا  ْئَذانأ نُوا َرُسوَل اَلْستأ : اْسَتْأذأ أ  َبْعُضُهْم لأَبْعض  ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم، ْن لَ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َن َلُكْم َفاْقُعُدوا، َوإأ ْن أَذأ ْم َيْأَذْن َلُكْم  َفإأ
 َفاْقُعُدوا؟ 

 وبناء على ذلك:
أَنَّ  . ََل َيُدلُّ َعَلى ﴾ڇڇڇچچچ﴿َفَقْولُُه تعالى: 

َِّدَنا َرُسوَل  أ  َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم أَْخَطأَ في اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َهادأ  َبهُ اْجتأ ، ثُمَّ َصوَّ ُ    هأ يُب اّٰلله أ    تعالى؛ َوَمْن َقاَل َذلأَك، َنُقوُل َلُه: أَْيَن َتْصوأ اّٰلله

ْنُه ـ  ُ  َحاَشاُه َصلَّى تعالى َلُه َبْعَد الَخَطأأ الذي َصَدَر مأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم ـ؟   َوَصْحبأ
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ْن َذلأَك َتَمام َقًة لأَما َفَعَلُه جَ ، اً َبْل َعَلى الَعْكسأ مأ ِّ اَءتأ اآلَياُت ُمَصدأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ    َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، بأَقْولأهأ  اّٰلله تعالى: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ڭڭۓۓےےھھھھہ﴿ 

ۅۋۋٴۇۈۈۆ ۆۇۇڭڭ
 . ائائىېىېېېۉۉۅ

ُِّدَنا َرُسولُ  َي َسيأ أ   َلَقْد ُهدأ ُ    َصلَّى  اّٰلله هأ َوَسلََّم    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
تأهأ َصلَّى ْذنأ َلُهْم بأَعَدمأ الُخُروجأ بأنُورأ نُُبوَّ ُ  إلى اإلأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

ْذُن َلُهْم ُمَوافأق هأ َوَسلََّم، َفَكاَن اإلأ ْلمأ  اً َوَصْحبأ أ  لأَما في عأ َنَّهُ اّٰلله   تعالى، ِلأ
ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم َمْعُصوٌم.َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ وَ اّٰلله  َصْحبأ

َذا َكاَن الَحقُّ   ، َفإأ َة َغْيُر َمْعُصوَمة  َنَّ اِلُمَّ ، ِلأ ةأ َوَلكأْن َهَذا َدْرٌس لألُمَّ
 : ڍڇڇڇڇچچچ﴿َجلَّ َجََللُُه َقاَل للَمْعُصومأ

ْعلَ ڎڎڌڌڍ َق فأ َق  . َمَع أَنَُّه َصدَّ ُه، َوَصدَّ
ْذَنُه َلُهمْ  يَما  ، إأ ْن َبابأ أَْوَلى َوأَْوَلى، َحتَّى ََل َيَتَعاَمُلوا فأ ةأ مأ َن اِلُمَّ َفَغْيُرُه مأ

ي أََحُدُهْم أَنَُّه َرأَى بأنُورأ  عأ ، َفََل َيدَّ رأ أ    َبْيَنُهْم إأَلَّ َحْسَب الظَّاهأ تعالى، َوأَنَُّه  اّٰلله
َم أَْن َيْفَعَل َكذَ  . هذا،ا َوَكَذا بأُدونأ َدلأيل  َظاهأ أُْلهأ  تعالى أعلم.واّٰلله   ر 

ُ وَ ﴿  ﴾أَْمِرهِ  َعلَى َغاِلبٌ  ّٰللاه

 ؟[21]يوسف:    وئەئەئائ﴿ تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول46السؤال

اٌل لأَما وئەئەئائ﴿ َقْولُُه تعالى:  الجواب:   يُد،   . َيْعنأي َفعَّ يُرأ
، َوََل َمانأعَ  َع لأَقَضائأهأ ، َوََل في َسَمائأهأ ََل َدافأ هأ هأ في أَْرضأ ائ﴿  َعْن ُحْكمأ

ىتمتختحت﴿.  [82]يس:    ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
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مئ﴿ . [44]فاطر:  مخحخجخمحجحمجحجيثىثمثجثيت
َذُة.[18]اِلنعام:  ىبمبخبجبحبيئىئ َي النَّافأ يَئُتُه هأ  . َوَمشأ

ْن  َنا يُوُسَف َوإأ ِّدأ ِّ َسيأ هأ اآلَيُة َنَزَلْت في َحقأ ََلُم  َكاَنْت َهذأ  َعَلْيهأ السَّ
ْخَوتُ  ، َحْيُث أََراَد إأ ْخَوتأهأ َنا َيْعُقوَب َعَلْيهأ  َوإأ ِّدأ هأ َسيأ ُقوا َبْيَنُه َوَبْيَن َوالأدأ ِّ ُه أَْن يَُفرأ

، َوأََراُدوا بأهأ كُ  ََلُم، َوأَْن َيْجَعُلوُه في الُجبأِّ ، َوَلكأنَّ السَّ  لَّ ُسوء  َوَمْكُروه 
 َ ،تعالى أََراَد بأ اّٰلله ُ  َفَكاَن اِلَْمُر َكَما أََرادَ  هأ ُكلَّ َخْير  تعالى َوَدبََّر، َوَلكأنَّ  اّٰلله

َيدأ  أ  أَْكَثَر النَّاسأ ََل َيْعَلُموَن أَنَّ اِلَْمَر ُكلَُّه بأ  تعالى.اّٰلله
ْنيَ  َن أَنَّ اِلَمْ َوَمْن َتَدبََّر أَْحَواَل الدُّ َر  ا َوَعَجائأَب أَْحَوالأَها َعَرَف َوَتَيقَّ

أ  ُكلَّهُ  أ  تعالى، َوأَنَّ َقَضاءَ ّٰلله َي الُعْلَيا. اّٰلله يَئَتُه هأ  تعالى ُهَو الَغالأُب، َوَمشأ
 وبناء على ذلك:

ْن َقْولأهأ تعالى:   ُ . َيْعنأي: وَ وئەئەئائ﴿َفالُمَراُد مأ َغالأٌب    اّٰلله
بَ  ، َوأَْن َيْعَلَم العأ هأ يقأ أَْمرأ ْنَجازأ َوَتْحقأ ْلمَغْيَرُه َعَلى إأ م  اً اُد عأ َ    أَنَّ   اً َجازأ تعالى  اّٰلله

، َوََل َمانأَع َوََل ُمَخالأَف، َبْل ُهَو   َذا أََراَد َقـَضى الُمَراَد، َوََل َرادَّ لأَقَضائأهأ إأ
َواُه.  الَغالأُب لأَما سأ
اٌل لأَما َيَشاُء. هذا، َوَيُقوُل َسعأ  : َيْعنأي َفعَّ هأ اآلَيةأ   يُد ْبُن ُجَبْير  في َهذأ

 تعالى أعلم. واّٰلله 
 الفرق بين الزوجة والمرأة 

: هل صحيح بأن هناك فارق بني الزوجة واملرأة؟ يقال بأن 47السؤال

الزوجة تطلق على املرأة اليت بينها وبني زوجها وفاق تام، بدليل 

ۀ﴿. وقوله تعاىل: [6]األحزاب:  ﴾ۋۋ﴿قوله تعاىل: 
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ژژڈ﴿. وقوله تعاىل: [19]األعراف:  ہہہۀ
. هؤالء كان [21]الروم:  گککککڑڑ

أما إذا مل يكن هناك  بينهم توافق يف العقيدة والسلوك واألخالق.

کک﴿ توافق بني الزوجني يقال عنها امرأة، كقوله تعاىل: 

ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ

ڭۓۓےےھھ ھھہہ

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ڄ﴿ . وكقوله تعاىل: [11ـ10حريم: لت]ا ېۉۉ

توافق، إما يف العقيدة . هؤالء مل يكن بينهم [5]مريم:  ﴾ڄڄ

اهلل  كامرأة نوح ولوط وزوجة فرعون، أو بسبب عدم اإلجناب، ألن

]األنبياء:   ﴾ېۉۉ﴿تعاىل قال يف قصة سيدنا زكريا: 

 فهل هذا الكالم صحيح؟ .[90

َنَّ ُهَناَك آيَ َهَذا َكََلٌم َغْيُر َصحأ الجواب:  ، ِلأ يَمًة َتُردُّ َعَلى  يح  ات  َكرأ
، َكَقْولأهأ تعالى:  يقأ ھہہہہۀۀڻڻڻ﴿َهَذا التَّْفرأ

. َفَهْل َلْم َيُكْن  [35]آل عمران:  ﴾ڭڭۓۓےےھھھ
 َبْيَنُهَما َتَواُفٌق؟ 

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ﴿َوَكَقْولأهأ تعالى: 

ڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌڍڌڍ
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. [37]اِلحزاب:  ﴾ ڱڱڱڳڳڳڳگگگگک
 َمَع أَنَُّه َلْم َيُكْن َبْيَنُهَما َتَواُفٌق.

ڀپپپپٻٻٻٻ﴿ َوَكَقْولأهأ تعالى:  

. [12]النساء:  ﴾ڀ  . َوَهَذا َعامٌّ في ُكلأِّ الَحاََلتأ
جثيتىتمتختحتجتيبىب﴿َوَكَقْولأهأ تعالى: 

]الممتحنة:  خسحسجسمخحخجخجحمحمجحجيثىثمث

؟ [11 َكةأ ُجلأ الُمْسلأمأ َوالُمْشرأ  . َفأَْيَن التََّواُفُق َبْيَن الرَّ
ککڑڑژژڈ﴿َوَكَقْولأهأ تعالى: 

ڱڳڳڳڳگگگگکک

ُ . َفأَْيَن التََّواُفُق وَ [14]التغابن:  ڱ َمَع   ﴾ کک﴿ تعالى َيُقوُل:  اّٰلله
 : ْكرأ  .کڑڑ﴿ذأ

يفأ الذي رواه اإلمام البخاري َعْن  في الحَ   َوَجاءَ  رأ يثأ الشَّ   َمْيُموَنةَ دأ
َي  ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َكانَ َعْنَها َقاَلْت: اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
َذاَوَسلََّم  رَ   أَنْ  أََرادَ   إأ نْ  اْمَرأَةً   يَُباشأ َي  َفاتََّزَرْت  أََمَرَها  نأَسائأهأ   مأ  . َحائأٌض  َوهأ

َي   َعائأَشةَ   َعنْ وروى أيضاً   ُ    َرضأ   َرُسولأ   َمعَ   اْعَتَكَفْت :  َقاَلْت   َعْنَها اّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله نْ  اْمَرأٌَة َوَصْحبأ هأ  مأ  . أَْزَواجأ

َي  ُ  َوَوَرَد َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َتْرُجَمانأ الُقْرآنأ َرضأ   َماَعْنُهَما أَنَُّه َقاَل:  اّٰلله
يِّ   اْمَرأَةُ  َزَنتأ  يَع  َقطُّ  َنبأ َباَرةأ َجمأ ْن ُشُمولأ العأ ي ِّ مأ ؛ َولَْم َيُقْل: َزْوَجُة َنبأ

ََلُم. ََلُة َوالسَّ ُم الصَّ َياءأ َعَلْيهأ  اِلَْنبأ
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، َبةأ احأ ْوَجةأ َوالَمْرأَةأ َوالصَّ ُقوا َبْيَن الزَّ ِّ يُم    َوالَعَرُب َلْم يَُفرأ َوالُقْرآُن الَكرأ
، َوبأَلَهَجاتأ العَ  يَّةأ  الَعَربأ

. َنَزَل بأاللَُّغةأ  َربأ
يمأ  ْعَماَل الُقْرآنأ الَكرأ َبة  في الَمْعَنى،   َوََل َشكَّ أَنَّ اْستأ َْلَفاظ  ُمَتَقارأ ِلأ

يأِّ الذي ََل يُ 
ْعَجازأ الُقْرآنأ َن اإلأ ، ُهَو ُجْزٌء مأ َقة  ِّ َع ُمَتَفرأ ْحَصى،  َوفأي َمَواضأ

. هذا، يَّاً، أَو في اِلَْحَكامأ ْلمأ
يَّاً، أَو عأ ْعَجاُز لَُغوأ تعالى واّٰلله  َسَواٌء َكاَن اإلأ

 أعلم.
 

** ** ** 
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 إنكار الحديث الضعيف

: هناك من ينكر احلديث الضعيف ويساويه باحلديث املوضوع، 1السؤال

 فما حكم هذا اإلنكار؟

ُقوَنَها َوَيْطَعنُوَن في  الجواب:  َة َويَُفسِّأ ُعوَن اِلُمَّ َفَهُؤََلءأ الذيَن يَُبدِّأ
َها، َبَدأُوا يَُساُووَن َبْيَن   ةأ َوَخَلفأ ،  َسَلفأ اِلُمَّ يفأ َوالَمْوُضوعأ عأ يثأ الضَّ الَحدأ

، دُ  يفأ َوالَعَمَل بأهأ في َفَضائألأ اِلَْعَمالأ عأ يثأ الضَّ ْكَر الَحدأ ُموَن ذأ وَن  َويَُحرِّأ
، َوَبْيَن َما َكاَن في الَفَضائألأ  يق  َبْيَن َما َكاَن في اِلَْحَكامأ َوالَعَقائأدأ َتْفرأ

َقائأقأ َوالتَّْرغأ  . يبأ َوالتَّرْ َوالرَّ يبأ  هأ
 . َجالأ  ُفُحولأ الرأِّ

ْن آَراءأ يَف ُهَو َخْيٌر مأ عأ يَث الضَّ  َلْم َيْعَلْم َهُؤََلءأ بأأَنَّ الَحدأ
يَف ُهَو في اِلَْصلأ َمْنُسوٌب  ُؤََلءأ بأأَنَّ َوَلْم َيْعَلْم هَ  عأ يَث الضَّ الَحدأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  إلى َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله ََلفأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم، بأخأ َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ ، َفُهَو َمْكُذوٌب َعَلى َسيأ يثأ الَمْوُضوعأ أ    الَحدأ ُ    َصلَّى اّٰلله   ْيهأ َعلَ اّٰلله
هأ َوَسلََّم.  َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

َواَيتُ  لُّ رأ يَف َتحأ عأ يَث الضَّ ْجَماعأ َوَلْم َيْعَلْم َهُؤََلءأ بأأَنَّ الَحدأ إأ  ُه بأ
ةأ َوَجَهابأَذتَُها، َوَذَكُروا َذلأَك   ، َوَهَذا َما َفَعَلُه ُعَلَماُء اِلُمَّ ََلف  ةأ بأُدونأ خأ اِلُمَّ

ََل  م، بأخأ َواَيُتُه إأَلَّ  في ُمَصنََّفاتأهأ ، َحْيُث ََل َتُجوُز رأ يثأ الَمْوُضوعأ فأ الَحدأ
 . هأ  لأَبَيانأ َوْضعأ

ةأ   َوَلْم َيْعَلْم َهُؤََلءأ  َل بأهأ ُعَلَماُء اِلُمَّ يَف َقْد َعمأ عأ يَث الضَّ بأأَنَّ الَحدأ
، َكمَ  يبأ يبأ َوالتَّْرهأ َقائأقأ َوالتَّْرغأ لأ َوالرَّ

ْجَماعأ في الَفَضائأ ُة  بأاإلأ َل بأهأ َعامَّ ا َعمأ
َذا َلمْ  ْلمأ في اِلَْحَكامأ إأ ، َوَهَذا   أَْهلأ العأ يٌث َمْقُبوٌل في الَبابأ ْد َحدأ َيرأ

 . يثأ الَمْوُضوعأ ََلفأ الَحدأ ، بأخأ ُع على َضََلَلة  ُة ََل َتْجَتمأ ، َواِلُمَّ ْجَماعأ  بأاإلأ
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يَف  عأ يَث الضَّ ٌج َتْحَت أَْصل   َوَلْم َيْعَلْم َهُؤََلءأ بأأَنَّ الَحدأ ُمْنَدرأ
يَعةأ  رأ .َمْعُمول  بأهأ في الـشَّ يثأ الَمْوُضوعأ ََلفأ الَحدأ   بأخأ
حأ  َوَلْم َيْعَلْم َهُؤََل  اجأ يَف ُهَو َبْيَن الرَّ عأ يَث الضَّ ءأ بأأَنَّ الَحدأ

ُتُه َفُهَو الَخْيُر، َوإأَلَّ َفََل َيُضرُّ الَعمَ  حَّ َذا َثَبَتْت صأ ، َفإأ .َوالَمْرُجوحأ  ُل بأهأ
؟ يفأ َوالَمْوُضوعأ عأ يثأ الضَّ ي َهُؤََلءأ َبْيَن الَحدأ  َفَكْيَف يَُسوِّأ

َمهُ َوأََنا أَْنُقُل َلُكْم ُهَنا كَ  ِّ َرحأ يأ َمامأ النََّووأ ُ  ََلَم اإلأ َتابأهأ اّٰلله تعالى في كأ
َمهُ  ُ   )اِلَْذَكاُر(: َيُقوُل َرحأ  تعالى:اّٰلله

ي لأَمْن َبَلَغُه َشْيٌء في فَ ]َفْصُل[: اْعَلْم أَنَُّه َيْنبَ  َضائألأ اِلَْعَمالأ أَْن  غأ
نْ  َدًة، لأَيُكوَن مأ ًة َواحأ  َوَلْو َمرَّ

ي أَْن َيْتُرَكُه ُمْطَلق َيْعَمَل بأهأ ، َوََل َيْنَبغأ ، اً أَْهلأهأ
يأِّ َصلَّى   النَّبأ

ْنُه، لأَقْولأ َر مأ ُ  َبْل َيْأتأي بأَما َتَيسَّ هأ  َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ اّٰلله  َوَصْحبأ
ْنهُ َوَسلَّ  َذا أََمْرتُُكْم بأَشْيء  َفْأتُوا مأ : »َفإأ تأهأ حَّ يثأ الُمتََّفقأ َعَلى صأ   َم في الَحدأ

َي  ُ   َما اْسَتَطْعُتْم« رواه الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ  َعنُه. اّٰلله
ثأيَن َوالُفَقَهاُء َوَغيْ  ِّ َن الُمَحدأ ُرُهم: َيُجوُز  ]َفْصُل[: َقاَل الُعَلَماُء مأ

يبأ   يفأ  َويُْسَتَحبُّ الَعَمُل في الَفَضائألأ َوالتَّْرغأ عأ يثأ الضَّ يبأ بأالَحدأ َوالتَّْرهأ
 . اً ْم َيُكْن َمْوُضوعَما لَ 

 وبناء على ذلك:
. هذا،   ََل َيُجوُز أَْن يَُساَوىف يثأ الَمْوُضوعأ يُف بأالَحدأ عأ يُث الضَّ   الَحدأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 ة العزاب شرار اْلم

 ما صحة حديث: شراركم عزابكم؟ :2السؤال

يُّ الجواب: 
َي  أَبأي ُهَرْيَرةَ  َعنْ َفَقْد َرَوى أَبُو َيْعَلى َوالطََّبَرانأ ُ   َرضأ اّٰلله

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ْن أََجلأي إأَلَّ ْم َيبْ َلْو لَ  َقاَل : َعْنُه  دٌ َق مأ يُت   َيْوٌم َواحأ َ  َلَلقأ نِّأي اّٰلله ، َفإأ بأَزْوَجة 
ْعُت َرُسوَل  أ  َسمأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله :  َيُقولُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ابُُكمْ » َراُرُكْم ُعزَّ يٌف.شأ يٌث َضعأ  « َوُهَو َحدأ
َي   َذرِّ     أَبأي َعنْ وروى اإلمام أحمد   ُ    َرضأ يأِّ َصلَّى اّٰلله ُ    َعْنُه، َعنأ النَّبأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم َقاَل: » ابُُكْم،  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َراُرُكْم ُعزَّ َكاُح، شأ إأنَّ ُسنََّتَنا النِّأ
ابُُكمْ  ُل َمْوَتاُكْم ُعزَّ يٌف.َوأََراذأ يٌث َضعأ  «. َوُهَو َحدأ
 وبناء على ذلك:

يَثاَفَهَذانأ  ُط  الَحدأ بأ الذي ََل َيْضبأ ِّ الَعازأ ، َوُهَما في َحقأ يَفانأ نأ َضعأ
ْم َقْوَل  ، َوَلْم َيْلَتزأ يَّةأ

ْرعأ أ  َنْفَسُه، َوَيَقُع في الُمَخالََفاتأ الشَّ :  اّٰلله َعزَّ َوَجلَّ
  . هذا، [33]النور:  ﴾ ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ﴿

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 القاتل بالقتلبشر 

 : ما صحة حديث: بشر القاتل بالقتل، والزاني بالفقر؟3السؤال

،  الجواب:  رأ الَقاتأَل بأالَقْتلأ ِّ : َبشأ يَفةأ رأ يثأ الشَّ َفَلْم َيْثُبْت في اِلََحادأ
. انأَي بأالَفْقرأ  َوالزَّ

َذا َلْم َيْعُف َعْنُه  يٌح، َفالَقاتأُل إأ ،  َوَلكأنَّ الَمْعَنى َصحأ أَْولأَياُء الَمْقُتولأ
نَّ َوُرفأ  ي، َفإأ ْن َلْم تَُطبَّقأ الُحُدوُد َقْد يَُسلأِّطُ َع أَْمُرُه إلى الَقاضأ اً، َوإأ   ُه يُْقَتُل َحدَّ
 ُ .اّٰلله ْنسأ الَعَملأ ْن جأ َنَّ الَجَزاَء مأ  تعالى َعَلْيهأ َمْن َيْقُتُلُه، ِلأ

انأَي بأالَفْقرأ  : َوالزَّ ِّْسَبةأ ا بأالنأ يٌح َكَذلأَك أَمَّ نُوَب  ؛ َفالَمْعَنى َصحأ َنَّ الذُّ ، ِلأ
، َقاَل تعالى: َوالَمَعاصأ  وءأ َوالَمَصائأبأ جئیی﴿َي ََل َتْأتأي إأَلَّ بأالسُّ
]الروم:   ﴾ حتجتيبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ
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يئىئمئحئجئییی﴿. َوَقاَل تعالى:  [41

نُوبأ َقْد  [30]الشورى:    حبجب ، َوتُرْ . َوبأَسَببأ الذُّ ْزقأ ِّ َن الرأ ْفُع  يُْحَرُم الَعْبُد مأ
ا َرَزَقهُ  ُ   الَبَرَكُة َعمَّ  تعالى.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َيةأ   ُجُل َعَلى َمْعصأ ْن َقْد يُْبَتَلى الرَّ

، َوَلكأ يف  يث  َشرأ َفَهَذا َلْيَس بأَحدأ
يَمْت ُحُدودُ  َذا أُقأ أ   الَقْتلأ بأالَقْتلأ إأ . تعالى، اّٰلله ْنسأ الَعَملأ ْن جأ َنَّ الَجَزاَء مأ  ِلأ

َنا َوَلْم َيُتْب إلى ُتلأَي بأاَوَمنأ ابْ  ِّ أ  لزأ تعالى َفَقْد يُْبَتَلى بأالَفْقرأ َوالَعَنا؛  اّٰلله
چڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿َوَعَلى ُكلأِّ اِلَْحَوالأ  

ڈڎڎڌڌ  ڍڍڇڇڇڇچچچ
 .[71ـ70]الفرقان:  ڑژژڈ

َ  أَْسأَلُ  يعاّٰلله ا اً تعالى أَْن َيْرُزَقَنا َجمأ َقَة النَُّصوَح. التَّْوَبَة الصَّ آمين.  دأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 صحة أحاديث

 : ما صحة األحاديث التالية؟4السؤال

وا«:» أوالً:الجواب:    ُصوُموا َتِصحُّ
يُّ في اِلَْوَسطأ َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة  

َي روى الطََّبَرانأ ُ    َرضأ َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »اْغُزوا َتْغَنُموا،  يْ َعلَ اّٰلله هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يٌف. يٌث َضعأ وا، َوَسافأُروا َتْسَتْغنُوا« َوُهَو َحدأ حُّ  َوُصوُموا َتصأ
اِئمَ   :ثانياً: َخْمٌس يُْفِطُرن الصَّ

ُرن يَمُة َواْلغأ   َخْمٌس يُْفطأ ُب َوالنَّمأ ائأَم َوَيْنُقْضَن اْلُوُضوَء: اْلَكذأ يَبُة  الصَّ
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يٌث  َبُة. َوُهَو َحدأ يُن اْلَكاذأ   َمْوُضوٌع.َوالنََّظُر بأَشْهَوة  َواْلَيمأ
 : ثالثاً: »َلْو َيْعَلُم اْلِعَباُد َما َرَمَضاَن«

َي  يِّأ َرضأ َفارأ ُ  ا  روى البيهقي َعْن أَبأي َمْسُعود  اْلغأ ْعُت  ّٰلله َعْنُه َقاَل: َسمأ
أ    َرُسوَل  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َذاَت َيْوم  َوأََهلَّ َرَمَضانُ   َوَعَلى   َعَلْيهأ اّٰلله  آلأهأ َوَصْحبأ

َنُة ُكلَُّها«. تأي أَْن َتُكوَن السَّ َباُد َما َرَمَضاَن َلَتَمنَّْت أُمَّ  َفَقاَل: »َلْو َيْعَلُم اْلعأ
ْن ُخَزاَعَة: يَا َنبأيَّ 

أ َفَقاَل َرُجٌل مأ ْثَنا.اّٰلله  ، َحدِّأ
نَّ اْلجَ  َلى اْلَحْولأ نََّة َلُتَزيَُّن  فَقاَل: »إأ ْن َرْأسأ اْلَحْولأ إأ « َوُهَو  لأَرَمَضاَن مأ

يٌف.  يٌث َضعأ  َحدأ
لُُه َرْحَمٌة«:   رابعاً: »أَوَّ

َي  ُ  روى اْبُن ُخَزْيَمَة َعْن َسْلَماَن َرضأ أ   َعْنُه َقاَل: َخَطَبَنا َرُسولُ اّٰلله اّٰلله
ُ    َصلَّى رأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله هأ َوَسلََّم فأي آخأ ْن َشْعَباَن، َفَقاَل:  ْحبأ  َيْوم  مأ
ْن  »أَيُّهَ  يهأ َلْيَلٌة َخْيٌر مأ يٌم، َشْهٌر ُمَباَرٌك، َشْهٌر فأ ا النَّاُس، َقْد أََظلَُّكْم َشْهٌر َعظأ

، َجَعَل  ُ  أَْلفأ َشْهر  عاّٰلله هأ َتَطوُّ َياَم َلْيلأ يَضًة، َوقأ َياَمُه َفرأ يهأ ، َمْن َتقَ اً صأ َب فأ  رَّ
يَضةً  ، َكاَن َكَمْن أَدَّى َفرأ َن اْلَخْيرأ يهأ   بأَخْصَلة  مأ َواُه، َوَمْن أَدَّى فأ يَما سأ فأ

يٌف. يٌث َضعأ َواُه« َوُهَو َحدأ يَما سأ يَضًة فأ يَن َفرأ يَضًة، َكاَن َكَمْن أَدَّى َسْبعأ  َفرأ
اِئِم ِعْنَد ِفْطِرِه َدْعَوًة«:   َخامساً: »ِإنَّ ِللصَّ

يرأ والحاكم وابن ماجه َعْن َعْبدأ لطَّبَ روى ا يُّ في الَكبأ
أ  َرانأ ْبنأ  اّٰلله

َي  و ْبنأ اْلَعاصأ َرضأ ُ  َعْمرأ أ  َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله
هأ َلَدْعَوٌة  ْنَد فأْطرأ ائأمأ عأ نَّ لألصَّ هأ َوَسلََّم: »إأ ْسَناُدُه  تُرَ   َما  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ « َوإأ دُّ

يٌح.   َصحأ
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 ْن َرَمَضاَن«: مِ   اً سادساً: »َمْن أَْفَطَر َيْوم
هأ َقاَل: َويُْذَكُر َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة   يحأ روى اإلمام البخاري في َصحأ

َي  ُ    َرضأ ،   اً َعْنُه َرَفَعُه: »َمْن أَْفَطَر َيْوماّٰلله ْن َغْيرأ ُعْذر  َوََل َمَرض  ْن َرَمَضاَن مأ مأ
ْن َصاَمُه«. ْهرأ َوإأ َياُم الدَّ هأ صأ  َلْم َيْقضأ

َي وَجاَء في َمْجَمعأ  : َوَعنأ اْبنأ َمْسُعود  َرضأ َوائأدأ ُ     الزَّ َعْنُه َقاَل: َمْن  اّٰلله
َي  ًا أَْفَطَر َيْوم  ْن َغْيرأ ُرْخَصة  َلقأ ْن َرَمَضاَن مأ َ  مأ ْهَر ُكلَُّه ـ اّٰلله ْن َصاَم الدَّ  بأهأ ـ َوإأ
ْن َشاءَ  َجاُلُه ثأَقاٌت.  َغَفَر لَ إأ ، َورأ يرأ يُّ فأي اْلَكبأ

َبُه. َرَواُه الطََّبَرانأ ْن َشاَء َعذَّ  ُه، َوإأ

 :اّللِٰ  َشْهرُ  سابعاً: َرَجٌب 
: »َرَجٌب  الأ أ َشْهُر  َجاَء في َكْنزأ الُعمَّ ي، َوَرَمَضاُن  اّٰلله ، َوَشْعَباُن َشْهرأ

تأي« رواه  ، وَ َشْهُر أُمَّ يُّ
ْيَلمأ يالدَّ يٌث َضعأ  ٌف.ُهَو َحدأ

 ثامناً: َيْوُم َصْوِمُكْم َيْوُم َنْحِرُكْم:
يُث َمْوُضوٌع.  َهَذا الَحدأ

يِن:  َواُج ِنْصُف الِدِّ  تاسعاً: الزَّ
َي  ُ  روى الحاكم َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ أ   َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله اّٰلله

ُ  َصلَّى ُ  : »َمْن َرَزَقهُ هأ َوَسلََّم َقاَل َلى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ َوعَ اّٰلله اْمَرأًَة  اّٰلله
، َفْلَيتَّقأ  هأ ينأ أ  َصالأَحًة، َفَقْد أََعاَنُه َعَلى َشْطرأ دأ ْطرأ الثَّانأي« َوَهَذا  اّٰلله فأي الشَّ

. ْسَنادأ يُح اإْلأ يٌث َصحأ  َحدأ
َج َفَقْد أَْحَرَز َشطْ  : »َمْن َتَزوَّ َواَية  ، َفْليَ وفي رأ هأ ينأ َ  تَّقأ َر دأ ْطرأ  اّٰلله في الشَّ

يثأ أََنس  بأَسنَد    ْن َحدأ َللأ مأ ِّ في العأ يأ : رواه اْبُن الَجْوزأ يُّ
َراقأ الثَّانأي« َقاَل العأ

. هذا، يف   تعالى أعلم.واّٰلله   َضعأ
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 َوَمنَعَُهُم اْلعََملَ  ،أَْلَزَمُهُم الَجدَلَ 

َوَمَنَعُهُم  ،َأْلَزَمُهمُ اجَلَدَل ًاب َقْومٍ َشرِّ اهلُل ِإَذا َأَراَد: ما صحة حديث: 5السؤال

 ؟اْلَعَمَل

َي   َعْن أَبأي أَُماَمةَ َفَقْد َرَوى الحاكم والترمذي  الجواب:   ُ    َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
أ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ اّٰلله : »َما َضلَّ  َوَسلَّمَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 . َلْيهأ إأَلَّ أُوتُوا الَجَدَل«وا عَ َكانُ  ًى َقْوٌم َبْعَد ُهدَ 
أ  ثُمَّ َتََل َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله هأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َهذأ

يٌث [58]الزخرف:    وئوئەئەئائائىىېې﴿اآلَيَة:   . َوُهَو َحدأ
يٌح.   َصحأ

 وبناء على ذلك:
يُث:  َذا أََرادَ َفَحدأ ُ  إأ  َشرِّ بأَقوْ اّٰلله

؛  َوَمَنَعُهُم اْلَعَمَل  ،أَْلَزَمُهُم الَجَدَل  اً م 
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ    َلْم َيْثُبْت َعْن َسيأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم،  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
يح  ْن َكاَن الَمْعَنى َصحأ  .اً َوإأ

نَّمَ  َمهُ َوإأ يأِّ َرحأ
ُ    ا َوَرَد َهَذا الَكََلُم َعنأ اِلَْوَزاعأ تعالى، َحْيُث َقاَل:  اّٰلله

َ    َبَلَغنأي أَنَّ   َشرِّ اّٰلله
َذا أََراَد بأَقْوم  .  َوَمَنَعُهُم اْلَعَمَل   ، أَْلَزَمُهُم اْلَجَدَل   اً َعزَّ َوَجلَّ إأ

 تخريج أحاديث اإلحياء./
يِّأ   َمْعُروف  وروى البيهقي َعْن  

َذا أََرادَ    أَنَُّه َقاَل: اْلَكْرخأ ُ    إأ   ًا َخْير بأَعْبد   اّٰلله
 َشرِّ   ، َفَتَح َعَلْيهأ َباَب اْلَعَملأ 

َذا أََراَد بأَعْبد  ، َوإأ أَْغَلَق    ًا َوأَْغَلَق َعَلْيهأ َباَب اْلَجَدلأ
 تعالى أعلم.واّٰلله    . هذا، اْلَجَدلأ َوَفَتَح َعَلْيهأ َباَب    ، َعَلْيهأ َباَب اْلَعَملأ 

 ني في عائشةوَل تؤذ

 ؟« عائشةيف نيوال تؤذ»: ما صحة حديث: 6السؤال
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َفَقْد أَْخَرَج اإلمام البخاري في صحيحه َعْن َعائأَشَة  الجواب: 
َي  ُ  َرضأ ُ  َعْنَها، أَنَّ النَّبأيَّ َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

َي  ِّ َسَلَمَة َرضأ ُمأ ُ  ِلأ ينأي فأي َعائأَشةَ »ََل َعْنَها: اّٰلله الَوْحَي َلْم َيْأتأنأي   نَّ َفإأ  ، تُْؤذأ
 .َوأََنا فأي َثْوبأ اْمَرأَة  إأَلَّ َعائأَشَة«

 وبناء على ذلك:
 : يٌح رواه اإلمام البخاري، َوَلكأْن بأَهَذا اللَّْفظأ يُث َصحأ   »ََل َفالَحدأ

ينأي فأي َعائأَشةَ  نَّ الَوْحَي َلْم َيْأتأنأي َوأََنا فأي َثْوبأ اْمَرأَة    ،تُْؤذأ .  َعائأَشَة«  إأَلَّ   َفإأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 الزانية من القردة ترجم؟ 

: هناك من يطعن يف صحيح اإلمام البخاري، ويستدل 7السؤال

مستهزئًا، حبديث رواه يف صحيحه، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن َقاَل: 

ْت، َفَرَجُموَها، َزَنْد َرَأْيُت ف ي اجَلاه ل يَّة  ق ْرَدًة اْجَتَمَع َعَلْيَها ق َرَدٌة، َق

 َفَرَجْمُتَها َمَعُهْم. فما رأيكم يف ذلك؟

َمهُ أوالً: الجواب:  يُّ َرحأ َماُم الُبَخارأ َثُة َذَكَرَها اإلأ هأ الَحادأ ُ   َهذأ اّٰلله
، َيْذُكُر في َهَذا الَبابأ َبْعَض   يَّةأ لأ  الَجاهأ

هأ في َبابأ أَيَّامأ يحأ تعالى في َصحأ
َنا  ِّدأ يثأ َسيأ أ  َرُسولأ أََحادأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَن.  ، َوَبْعَض أَْقَوالأ التَّابأعأ َحاَبةأ  َوَبْعَض أَْقَوالأ الصَّ
َمهُ  َماُم َرحأ ُة َذَكَرَها اإلأ صَّ هأ القأ ُ  َوَهذأ ،  اّٰلله و ْبنأ َمْيُمون  تعالى َعْن َعْمرأ

لأ  ُ  يأِّ َصلَّىيََّة َوَزَمَن النَّبأ الذي أَْدَرَك الَجاهأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَُّه َلْم َيَر النَّبأيَّ َصلَّى

ُ    َوَسلََّم، َوَلكأ هأ َوَسلََّم، َفُهَو  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَن.  َبارأ التَّابأعأ ْن كأ  مأ
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هأ القأ ثانياً:  ُة َلْم َيْذُكْرَهاَهذأ يُّ  صَّ َماُم الُبَخارأ َمهُ اإلأ ُ   َرحأ تعالى أَنََّها اّٰلله
َنا َرُسولأ  ِّدأ ْن َكََلمأ َسيأ أ    مأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، َوََل  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي  َحاَبةأ َرضأ ْن َكََلمأ أََحدأ الصَّ ُ  مأ نََّما َرَوااّٰلله ا َش َعْنُهْم، إأ َكاَيًة َعمَّ اَهَدُه  َها حأ
َلةأ  َعْمُرو ْبُن  ي إلى َمْنزأ يُث الذي َرَواُه َعْمٌرو ََل َيْرَتقأ ، َوَهَذا الَحدأ َمْيُمون 

َمامأ   يحأ اإلأ ْنَكاُر َعَلى َصحأ ؛ َفأَْيَن َتْكُمُن الَغَراَبُة؟ َولأَماَذا اإلأ يَّةأ نَّةأ النََّبوأ السُّ
؟  ِّ يأ  الُبَخارأ

ْنَد ُعَلَما َوَقدْ ثالثاً:  يَن في َعاَلمأ  ءأ اِلَْحَياءأ الُمَتخَ َثَبَت عأ صأ صأِّ
َها، َوَقْد َيثأُب َبْعُضَها َعَلى   ، أَنَّ الَبَهائأَم َقْد َتَتَعاَدى َعَلى َبْعضأ الَحَيَواَناتأ

، َويَُعاقأُب َبْعُضَها َبْعض ْنَدُهْم أَنَّ الُقُروَد أَْزَنى الَبَهائأمأ اً َبْعض   .، َوَثَبَت عأ
يَها  ى َعاَلمأ الَبَهائأمأ َوَمنأ اطََّلَع َعلَ  َن الَعَجائأبأ َوالَبَدائأعأ فأ نَُّه َيَرى مأ ، َفإأ
ُ  َما ََل َيْعَلُمُه إأَلَّ  يم اّٰلله َيُقولُوَن: َلْيَس َشْيٌء   اً تعالى، َوَكاَن الَعَرُب َقدأ

ْنَساُن َوال َواُج َوالَغْيَرُة إأَلَّ اإلأ يهأ الزَّ ُع فأ ْرُد.َيْجَتمأ  قأ
ِّْلَفازأ َوَما َيُبثُّ َعْن َعاَلمأ الَحَيَوانأ   الَيْوَم َعلَ َوَمنأ اطََّلعَ  ى َشاَشاتأ التأ

يب اً َلَرأَى أَْمر َقُه. اً َعجأ يَّاً َلَما َصدَّ َلْيهأ َنَظرأ َل إأ  ، َلْو نُقأ
 وبناء على ذلك:

مَ  ِّ َرحأ يأ َمامأ الُبَخارأ يحأ اإلأ ُئ بأَصحأ ُ  هُ َفَهَذا الذي َيْسَتْهزأ تعالى،  اّٰلله
يَقةأ  ْذُكُر َهذأ َويَ  َمامأ ُهَو في الَحقأ يحأ اإلأ ْن أَْجلأ الطَّْعنأ في َصحأ َة مأ صَّ هأ القأ

ينأ  ْنَساٌن َحاقأٌد َعَلى دأ أ  إأ ،  اّٰلله يفأ رأ يثأ الشَّ يُد التَّْشكأيَك في الَحدأ تعالى، يُرأ
ينأ  ةأ َعْن دأ ْبَعادأ اِلُمَّ ْن أَْجلأ إأ أ   مأ  .َوَعَمَلً  اً ُسُلوك تعالىاّٰلله

َمهُ لا يُّ َرحأ َماُم الُبَخارأ ُة َذَكَرَها اإلأ صَّ ُ  قأ َن  اّٰلله تعالى َعْن َرُجل  مأ
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 ، يَّةأ لأ ا َرآُه في الَجاهأ َث َعمَّ ، َوَتَحدَّ ْسََلمأ يَّةأ َواإلأ لأ يَن، َعاَش في الَجاهأ التَّابأعأ
هأ َعْن  يحأ ُث في َصحأ َماُم َيَتَحدَّ ، َذَكَر فأ َواإلأ يَّةأ لأ يَث،  أَْعَمالأ الَجاهأ يَها أََحادأ

يهأ  َوأَْقَواَل الصَّ  َلُة؟ َوَعاَلُم الَحَيَوانأ فأ يَن، َفأَْيَن َتْكُمُن الُمْشكأ َحاَبةأ َوالتَّابأعأ
ُل. هذا، َن الَعَجائأبأ َما يُْذهأ  تعالى أعلم.واّٰلله  مأ

 «َشيَاِطينَهُ  لَيُْنِضي الُمْؤِمنَ  إِنَّ »

 َكَما َشَياط يَنُه، َلُيْنض ي امُلْؤم َن ِإنَّ: ورد يف احلديث الشريف: »8الالسؤ

 «. ما صحة هذا احلديث؟ وما معناه؟السََّفِر ف ي َبع رَيُه َأَحُدُكْم ُيْنض ي

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ َفَقْد َوَرَد في ُمْسَندأ اإلمام أحمد الجواب:    َرضأ
  ُ أ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنهُ اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  َلى آلأهأ وَ َعَلْيهأ َوعَ اّٰلله نَّ »:  َقاَل َصْحبأ   إأ

نَ  ي  الُمْؤمأ يَنُه، َلُيْنضأ ي َكَما َشَياطأ يَرهُ  أََحُدُكمْ  يُْنضأ َفرأ  فأي َبعأ «. َوُهَو  السَّ
يٌف.  يٌث َضعأ  َحدأ

َمُة:   ي َكلأ يَنهُ   يُْنضأ يم  ، أَْي َمْهُزوَلً اً َيْجَعُلُه َنْضو: أَْي:  َشَياطأ لأَكْثَرةأ    اً َسقأ
ْذََل  يرلأهأ َلُه، َوَجعْ إأ .  اً لأهأ أَسأ هأ  َتْحَت َقْهرأ

َتاَب  ُم َنْفَسُه كأ ْنَدَما يُْلزأ ، عأ نأ ْنَسانأ الُمْؤمأ أ  َوَهَذا َشْأُن اإلأ تعالى،  اّٰلله
ُ    َوُسنََّة َرُسولأهأ َصلَّى  ،  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله هأ ِّ هأ َوَسلََّم يَُسلأِّطُُه َعَلى َعُدوأ هأ َوَصْحبأ

 ِّ يَلً َويَُصيأ ، َبْل َوََل َيْجَعُل َلُه َعَلْيهأ َسبأ هأ ڱ﴿، َقاَل تعالى: ُرُه َتْحَت ُحْكمأ
 . [42]الحجر:  ںںڱڱڱ

 وبناء على ذلك:
ٌب  ُن ُمْتعأ يٌف رواه اإلمام أحمد، َوالُمْؤمأ يُث َضعأ َشْيَطاَنُه،  َفالَحدأ

َزا يَّاُه، َوَذلأَك بأاْلتأ هأ إأ هأ َلُه، َوَقْهرأ يَعةَ بأُمَخاَلَفتأ هأ َشرأ أ  مأ هأ بأََل  اّٰلله ْهََلكأ تعالى، َوإأ
َلَه إأَلَّ  ُ  إأ يفأ الذي رواه أَبُو  اّٰلله رأ يثأ الشَّ ، َكَما َجاَء في الَحدأ ْغَفارأ َواَلْستأ
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َي  َبْكر   أَبأي  َعنْ َيْعَلى  ُ  َرضأ يِّأ  َعنأ  ،َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّى النَّبأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ   َلهَ   بأََل   َعَلْيُكمْ »:  َقاَل َوَسلََّم  َوَصْحبأ ُ    إأَلَّ   إأ ْغَفارأ اّٰلله ْنُهَما،   َفأَْكثأُروا  ،َواَلْستأ   مأ

نَّ  ْبلأيَس  َفإأ ، النَّاَس  أَْهَلْكُت : َقاَل  إأ نُوبأ َلهَ  ََل بأ  َفأَْهَلُكونأي بأالذُّ ُ  إأَلَّ  إأ اّٰلله
، ْغَفارأ ا َواَلْستأ   أَنَُّهمْ  َيْحَسُبونَ  َوُهمْ  ،بأاِْلَْهَواءأ  مْ أَْهَلْكُتهُ  َذلأَك  َرأَْيُت  َفَلمَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله   «. هذا،ُمْهَتُدونَ 
قُوا»  الَمَضاِجعِ« فِي بَْينَُهمْ  َوفَر ِ

 ل َسْبِع ب الصَّالة  الصِّْبَياَن »ُمُروا: يرجى شرح احلديث الشريف: 9السؤال

 .امَلَضاج ِع« ف ي َبْيَنُهْم َوَفرُِّقوا س ن نَي، َعْشِر ف ي َعَلْيَها َواْضِرُبوُهْم س ن نَي،

  وَعْمرأ َفَقْد َرَوى اإلمام أحمد والحاكم وأبو داود َعْن الجواب: 
،  ْبنأ  ،  َعنْ   ُشَعْيب  ،  َعنْ   أَبأيهأ هأ أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َجدِّأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  ْبَيا »ُمُروا: آلأهأ َوَصْحبأ ََلةأ  نَ الصِّأ يَن، لأَسْبعأ  بأالصَّ نأ بُوُهمْ  سأ  َواْضرأ
يَن، َعْشرأ  فأي َعَلْيَها نأ ُقوا سأ « فأي َبْيَنُهمْ  َوَفرِّأ عأ  . الَمَضاجأ

  ، بأ التَّْعلأيمأ لألَْبَناءأ َيامأ بأَواجأ ُم اآلَباَء َواِلَُمَهاتأ بأالقأ يُث يُْلزأ َهَذا الَحدأ
 . َباَداتأ ًة العأ  َوَخاصَّ
َما يُّ َيُقوُل اإلأ َمهُ   ُم النََّووأ ُ    َرحأ حٌ   بأهأ   َواَلْستأْدََللُ عالى:  تاّٰلله َنَّهُ   ، َواضأ   ِلأ

بأيَّ   بأَمْنطُوقأهأ   َيَتَناَولُ  يَّةَ   الصَّ بأ ََلةأ   اِْلَْمرأ   فأي  َوالصَّ ْربأ   بأالصَّ يهأ   ،َعَلْيَها  َوالضَّ   َوفأ
َياَدٌة  َي   أُْخَرى زأ يُق   َوهأ عأ  فأي التَّْفرأ  . الَمَضاجأ

َمهُ َوَيُقوُل  ُ  َرحأ ُب تعالى: اّٰلله َهاتأ  اآْلَباءأ  َعَلى َيجأ   َتْعلأيمُ  َواِْلُمَّ
مُ  هأ ََلةَ  الطََّهاَرةَ  أَْوََلدأ َرائأعَ  َوالصَّ ينَ  َسْبعأ  َبْعدَ  َوالشَّ نأ   َعَلى  َوَضْربُُهمْ  ،سأ
َها ينَ   َعْشرأ  َبْعدَ  َتْركأ نأ  . هذا أوالً. سأ

يقأ َبْيَن اِلَْبنَ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى وُ ثانياً:  اءأ َوُهْم  ُجوبأ التَّْفرأ
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، أَو َبْيَنُه   ، أَوأَخ  َوأُْخت  ، أَو أُْخَتْينأ يَن، َسَواٌء َبْيَن أََخَوْينأ نأ أَْبَناُء َعْشرأ سأ
 ِّ ْنتأ َوأُمأ ، أَو َبْيَن البأ ، أَو َبْيَنُه َوَبْيَن أَبأيهأ هأ ِّ  َها.َوَبْيَن أُمأ

: أَنَّ  َقةأ َطاٌء.ُه ََل بُدَّ أَْن َيُكوَن لأ َوَمْعَنى التَّْفرأ َطاٌء َووأ د  غأ  ُكلأِّ َواحأ
 وبناء على ذلك:

، َويُـْضَرُب اِلَْبَناُء   َغرأ ِّ َباَداتأ ُمْنُذ الصأ يُم اِلَْبَناءأ أَْحَكاَم العأ ُب َتْعلأ َفَيجأ
َن  َرةأ مأ ََلةأ في الَعاشأ .َعَلى َتْركأ الصَّ  الُعُمرأ

يُق َبيْ  ُب التَّْفرأ عأ في العَ َكَما َيجأ ْم  َنُهْم في الَمَضاجأ هأ ْن ُعُمرأ َرةأ مأ اشأ
يهأ   ُك فأ  َتَتَحرَّ

هأ ْن ُعُمرأ َرةأ مأ َنَّ الَوَلَد في الَعاشأ ، ِلأ ين  ْتَنةأ َوَلو َبْعَد حأ َخْشَيَة الفأ
ْم َقْد يُهأ  هأ ْهَوُة، َوَنْوُم اِلَْبَناءأ َمَع َبْعضأ ْهَوَة، َوَقْد َيَقُعوَن في  الشَّ يُج الشَّ

رَ ال ُ  َمْحظُورأ ـ ََل َقدَّ  تعالى أعلم.واّٰلله  تعالى ـ. هذا،اّٰلله
 نَِهايَةٌ  ِلبََرَكتِي َولَْيسَ 

 َرض يُت َوِإَذا َرض يُت، ُأط ْعُت ِإَذا ِإنِّي: ما صحة هذا احلديث: 10السؤال

 ُتَغض ْب َوِإَذا َغض ْبُت، ْيُتص ُع َوِإَذا ن َهاَيٌة، ل َبَرَكت ي َوَلْيَس َباَرْكَت،

 ؟السَّاب َع اْلَوَلَد م نِّي َتْبُلُغ اللَّْعَنَة َوِإنَّ َلَعْنُت،

يثالجواب:  ْن   اً َفَهَذا اللَّْفُظ َلْيَس َحدأ يَّاً، َبْل ُهَو مأ يَّاً، َوََل ُقْدسأ َنَبوأ
ه    ْبنأ   َوْهبأ َكََلمأ   : َعْن  ُمَنبِّأ ْلَيةأ اِلَْولأَياءأ ه    ْبنأ   َوْهبأ ، َكَما َجاَء في حأ :  َقاَل   ُمَنبِّأ
نَّ  بَّ   إأ ْسَرائأيَل  َبنأي  بأهأ  َيْعتأُب   َما َبْعضأ   فأي َقاَل   َوَتَعاَلى  َتَباَركَ  الرَّ نِّأي: إأ َذا   إأ   إأ

ْعُت  يُت،  أُطأ َذا   َرضأ يُت   َوإأ َذا  نأَهاَيٌة،  لأَبَرَكتأي  َوَلْيَس   َباَرْكَت،  َرضأ   ْيُت صأ عُ   َوإأ
ْبُت، َذا  َغضأ ْبُت  َوإأ نِّأي َتْبُلغُ  ةَ ْعنَ اللَّ  َوإأنَّ   َلَعْنُت، َغضأ ابأعَ  اْلَوَلدَ  مأ  . السَّ

 وبناء على ذلك:
ْن َكََلمأ َوْهب  ْبنأ   ، َوُهَو مأ ي ِّ

، َوََل ُقْدسأ يف  يث  َشرأ َفَهَذا َلْيَس بأَحدأ
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يفأ الذي رواه   رأ يثأ الشَّ ، وفي الَحدأ يَّاتأ يلأ
ْسَرائأ ْن أَخَبارأ اإلأ ، َوُهَو مأ ِّه  ُمَنبأ

أ  دأ َعبْ  َعنْ اإلمام البخاري  و  ْبنأ اّٰلله َي  َعْمر  ُ  َرضأ   َصلَّى  بأيَّ النَّ  أَنَّ  ،َعْنُهَمااّٰلله
 ُ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ثُوا  آَيًة، َوَلوْ  َعنِّأي »َبلِّأُغوا: َقاَل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َوَحدِّأ
ْسَرائأيَل   َبنأي َعنْ   «.َحَرجَ   َوَلَ   إأ

يُق، و يثأ أَنَّ الُجْزَء اِلَ َوَلكأْن ََل يُْشَتَرُط التَّْصدأ رأ الَحدأ َل  في َظاهأ وَّ
ْنُه ََل   .مأ ْن َبابأ الَفْضلأ َنَّ َذلأَك مأ ، ِلأ  اْعتأَراَض َعَلْيهأ

ُض َقْوَلُه   َنَُّه يَُعارأ ْشَكاٌل، ِلأ يهأ إأ يثأ َففأ َن الَحدأ ا الُجْزُء الثَّانأي مأ َوأَمَّ
 أعلم.لى تعاواّٰلله  . هذا،[164]اِلنعام:  ﴾ یىئىئىئېئ﴿تعالى: 

 «قَالَ  َكَما فَُهوَ   مِ اِْلْساَل  َغْيرِ  ِملَّةٍ  َعلَى َحلَفَ  »َمنْ 

 َغْيِر م لٍَّة َعَلى َحَلَف »َمْن: ما معنى هذا احلديث الشريف: 11السؤال

 َيْمل ُك، ال ف يَما َنْذٌر آَدَم اْبِن َعَلى َوَلْيَس َقاَل، َكَما َفُهَو اِماإِلْسَل

 َلَعَن َوَمْن الق َياَمة ، َيْوَم ب ه  ُعذَِّب الدُّْنَيا ف ي َشْيٍءب  َنْفَسُه َقَتَل َوَمْن

 ؟َكَقْتل ه « َفُهَو ب ُكْفٍر ًاُمْؤم ن َقَذَف َوَمْن َكَقْتل ه ، َفُهَو ًاُمْؤم ن

يُث َرَواُه اإلمام البخاري َعْن الجواب:  اكأ  ْبنأ  َثابأتأ َفالَحدأ حَّ   الضَّ
َي  ُ  َرضأ أ  وَل سُ رَ  أَنَّ َعْنُه، اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
لَّة   َعَلى َحَلَف  »َمنْ : َقاَل  ْسََل  َغْيرأ  مأ   اْبنأ  َعَلى َوَلْيَس  َقاَل، َكَما َفُهوَ  مأ اإلأ
يَما َنْذرٌ  آَدمَ  ْنَيا فأي بأَشْيء   َنْفَسهُ  َقَتَل  َوَمنْ  َيْملأُك، ََل  فأ َب  الدُّ   َيْومَ  بأهأ  ُعذِّأ

، َياَمةأ ن  َلَعنَ   َوَمنْ   القأ ،  َفُهوَ   اً ُمْؤمأ ن  َقَذَف   َوَمنْ   َكَقْتلأهأ «  َفُهوَ   بأُكْفر    اً ُمْؤمأ  . َكَقْتلأهأ
ُ  َقْولُُه َصلَّىأوالً:  هأ َوَسلََّم: اّٰلله   َحَلَف  »َمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

لَّة   َعَلى ْسََل  َغْيرأ  مأ َن اِلُُمورأ  « َقاَل  َكَما َفُهوَ  مأ اإلأ َيْعنأي َمْن َقاَل في أَْمر  مأ
ب داً َكاذأ : أََنا َما   اً ، َوَكاَن ُمَتَعمأِّ َب، َفُهَو َكَما َقاَل، َكَمْن َيُقوُل لأَزْوَجتأهأ الَكذأ
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ْن ُكْنُت ُقْلُت أَو َفَعْلُت َفُهَو   ُلُه ـ َوإأ ُقْلُت َوََل َفَعْلُت أَْمَر َكَذا ـ َوُهَو َفاعأ
يٌّ  ْن  ؛ َفهَ َيُهودأ لَّةأ إأ َن المأ ، َوَخَرَج بأَذلأَك مأ َن الَكَبائأرأ يَرًة مأ َذا َقدأ اْرَتَكَب َكبأ

ُب َعَلْيهأ أَْن   ٌق، َيجأ َذا َلْم َيْرَض بأالُكْفرأ َفُهَو َفاسأ ، َوإأ َكاَن َيْرَضى بأالُكْفرأ
أ  َيُتوَب إلى  . اّٰلله  تعالى في الَحاَلَتْينأ

ُ ا َقْولُُه َصلَّىثانياً:  هأ َوَسلََّم:  ّٰلله   َعَلى  »َوَلْيَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَما  َنْذرٌ   آَدمَ   اْبنأ  يُقُه، َوَيْلَحُقُه بأَذلأَك   اً « َيْعنأي َمْن َنَذَر َنْذرَيْملأُك   ََل   فأ ََل يُطأ

، أَْو َنَذَر نَ  َق بأُكلأِّ َمالأهأ يَرةٌ، َكَمْن َنَذَر أَْن َيَتَصدَّ ٌة َكبأ ََل َيْملأُك َثَمَنُه،    اً ْذرَمَشقَّ
، َقاَل تعالى:  ين  اَرُة َيمأ ، َوَعَلْيهأ َكفَّ ُب َعَلْيهأ الَوَفاُء بأَهَذا النَّْذرأ َفَهَذا ََل َيجأ

ڭۓۓےےھھھھہہہ﴿

 .[16]التغابن:  ۇۇڭڭڭ
ُ  َقْولُُه َصلَّى ثالثاً: هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َقَتَل  »َوَمنْ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنَيا فأي بأَشْيء   َنْفَسهُ  َب  الدُّ َياَمةأ  َيْومَ  بأهأ  ُعذِّأ ُر يَُعاَقُب َيْوَم  القأ « َيْعنأي الُمْنَتحأ
يفأ الذي رواه   رأ يثأ الـشَّ ْثلأ َما َقَتَل بأهأ َنْفَسُه، َوَقْد َجاَء في الَحدأ َياَمةأ بأمأ القأ

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ الشيخان  ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ  اّٰلله ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
هأ َوَسلَّمَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ وَ  يَدة    َنْفَسهُ   َقَتَل   »َمنْ :  َصْحبأ يَدتُهُ   بأَحدأ هأ   فأي  َفَحدأ  َيدأ

أُ  هأ  فأي  بأَها َيَتَوجَّ يَها  اً ُمَخلَّد اً َخالأد َجَهنَّمَ  َنارأ  فأي َبْطنأ   َب رأ َش  َوَمنْ  ، اً أََبد فأ
اهُ  َفُهوَ  َنْفَسهُ  َفَقَتَل  اً ُسمِّ  يَها اً ُمَخلَّد اً َخالأد  َجَهنَّمَ  َنارأ  فأي َيَتَحسَّ   َوَمنْ  ،اً أََبد   فأ

نْ  َتَردَّى يَها اً ُمَخلَّد اً َخالأد َجَهنَّمَ  َنارأ  فأي  َيَتَردَّى َفُهوَ  َنْفَسهُ  َفَقَتَل  َجَبل   مأ  فأ
ْن أَْكَبرأ «اً أََبد  . . َفاَلْنتأَحاُر مأ  الَكَبائأرأ

ُ  َقْولُُه َصلَّىرابعاً:  هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   َلَعنَ  َوَمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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ن « َفُهوَ  اً ُمْؤمأ ن َكَقْتلأهأ ، َفَمْن َلَعَن ُمْؤمأ َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ نأ َكبأ  اً َيْعنأي َلْعُن الُمْؤمأ
ْثمأ الَقاتأ  ْثمأ َكإأ َن اإلأ َياُذ بأ َكاَن َعَلْيهأ مأ أ لأ َوالعأ َيمأ    اّٰلله ْن شأ تعالى؛ َواللَّْعُن َلْيَس مأ

. نأ ْنَسانأ الُمْؤمأ  اإلأ
ُ    َقْولُُه َصلَّى خامساً:   هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   َقَذَف   َوَمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ن يرأ الَكَقْتلأهأ  َفُهوَ  بأُكْفر   اً ُمْؤمأ ْقَداُم َعَلى َتْكفأ يٌر،  « َيْعنأي اإلأ ُمْسلأمأ أَْمٌر َخطأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ نأ بأالُكْفرأ َقْوُل َسيأ َف الُمْؤمأ ي َقاذأ يٌم، َوَيْكفأ أ  َوَزَلٌل َعظأ   َصلَّى اّٰلله

  ُ هأ َوَسلََّم: » اّٰلله ،   َرُجَلً   َدَعا   َوَمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َعُدوُّ :  َقاَل   أَوْ   بأاْلُكْفرأ
أ    تعالى أعلم. واّٰلله    )َباَء َوَرَجَع(«. هذا،   َعَلْيهأ   َحارَ   إأَلَّ   َكَذلأَك   َوَلْيَس اّٰلله

 الدنيا ملعونة

 َما َمْلُعوٌن ،َمْلُعوَنٌة الدُّْنَيا ِإنَّ »َأال: ما صحة هذا احلديث: 12السؤال

 ؟ُمَتَعلٌِّم« َأْو َوَعال ٌم ،َواالُه َوَما اهلل  ذ ْكُر ِإال ،ف يَها

يُث َرَوا الجواب:  َي  ُهَرْيَرةَ بأي ُه الترمذي َعْن أَ َفالَحدأ ُ  َرضأ َعْنُه  اّٰلله
ْعُت َقاَل:  أ   َرُسوَل   َسمأ ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله :  َيُقولُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَّ  »أَََل  ْنَيا إأ يَها َما َمْلُعونٌ  ،َمْلُعوَنةٌ  الدُّ ْكرُ  إأَلَّ  ،فأ أ  ذأ   أَوْ  الأمٌ َوعَ  ،َواََلهُ  َوَمااّٰلله

يٌث َحَسٌن.  ُمَتَعلِّأٌم«  َوُهَو َحدأ
َي َداُر َتْكلأيف  يَُجاَزى الَعْبُد َعَلى   ، َوهأ َرةأ ْنَيا َمْزَرَعٌة لآلخأ َفالدُّ

ْحَسان َقاباً الَحَسَناتأ إأ َِّئاتأ عأ يأ َي َلْيَسْت َمْذُموَمًة اً أَو ُغْفَران  اً ، َوَعَلى السَّ ، َوهأ
ي َذا اْرتُكأَبْت فأ ي َوالُمْنَكَراإأَلَّ إأ َكْت ُحُرَماُت َها الَمَعاصأ أ    ُت، َواْنُتهأ  تعالى.اّٰلله

َي  يٌّ َرضأ
ُِّدَنا َعلأ ُ  َيُقوُل َسيأ ْنَيا: اّٰلله نََّها َعْنُه َعنأ الدُّ ْدق   َلَدارُ  إأ   لأَمنْ  صأ

َقَها، َية    َوَدارُ   َصدَّ مَ   لأَمنْ   َعافأ ًنى  َوَدارُ   َعْنَها،  َفهأ دَ   لأَمنْ   غأ نْ   َتَزوَّ دُ   َها،مأ   َوَمْسجأ
بَّاءأ  أ  أَحأ ، َعزَّ اّٰلله ، َوَمْهبأطُ  َوَجلَّ ، َوُمَصلَّى َوْحيأهأ ،  َوَمْتَجرُ  َمََلئأَكتأهأ   أَْولأَيائأهأ
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يَها  اْكَتَسُبوا  ْحَمَة،  فأ يَها  َوَربأُحوا  الرَّ ْنَيا،  َيُذمُّ   َذا   َفَمنْ   اْلَجنََّة،  فأ   آَذَنْت   َوَقدْ   الدُّ
َها، َراقأ َبََلئأَها َفَمثََّلْت  َوأَْهَلَها، َنْفَسَها َوَنَعْت  ْيَنَها،بَ  َوَناَدْت  بأفأ   اْلَبََلَء، بأ

َقْت ـ َوَش  َها وَّ َلى  بأُسُرورأ ،ـ ال إأ ُرورأ َها سُّ ْندَ  َقْومٌ  َفَذمَّ ، عأ َدَها  النََّداَمةأ   َوَحمأ
َثْتُهمْ  ،آَخُرونَ  ْنَيا،  ُمْعَتلُّ لا أَيَُّها َفَيا َفَذَكُروا، َوَذكََّرْتُهمْ  ُقوا،َفَصدَّ  َحدَّ   بأالدُّ
َها  الُمْغَترُّ  ْنَيا،  اْسَتْهَوْتَك   َمَتى  ،بأُغُرورأ ْتَك   َمَتى  َبْل   الدُّ عأ   ؟َغرَّ   آَبائأَك   ألأَمَضاجأ
نَ  عأ   أَمْ   الثََّرى؟   مأ َهاتأَك   بأَمَصارأ نَ   أُمَّ َلى؟   مأ ْيَك   َقلَّْبَت   َقدْ   َكمْ   اْلبأ ْضَت   بأَكفَّ   َوَمرأ

َيَدْيَك، َفاَء، َلهُ  َتْطُلُب  بأ بَّاَء،  َلهُ  َوَتْسأَلُ  الشِّأ   َوَلمْ  بأَحاَجتأَك، َتْظَفرْ  لَمْ  اِْلَطأ
َبتأَك، تُْسَعْف  ْنَيا َلَك  َمثََّلْت  َقدْ  بأَطلأ هأ  الدُّ   ََل  َيْومَ  ،اً َغد ْصَرَعَك ـ مَ  بأَمْصَرعأ
بَّاُؤكَ  َيْنَفُعَك   َوََل  بَُكاُؤَك، َعْنَك  يُْغنأي   زهد. . رواه ابن أبي الدنيا في الأَحأ

 وبناء على ذلك:
تأ   َذا َغرَّ ْنَيا َتُكوُن َمْلُعوَنًة إأ يٌح، َوَمْعَناُه أَنَّ الدُّ

يُث َحَسٌن َصحأ َفالَحدأ
َبَها َعنأ  اتأَها، َوَحَرَفْت َصاحأ يَّةأ النَّْفَس بأَزْهَرتأَها َوَلذَّ أ  الُعُبودأ  تعالى. ّٰلله

ْكرأ  ِّ ْن أَْهلأ الذأ ا َمْن َكاَن مأ أ  أَمَّ رأ  لى،تعاّٰلله ََوامأ َثالأ ِلأ ْن أَْهلأ اَلْمتأ   َومأ
أ  الأِّ َعَلىاّٰلله ْلمأ النَّافأعأ الدَّ ْن أَْهلأ العأ ، َوَكاَن مأ َنابأ َنْهيأهأ أ   تعالى، َواْجتأ اّٰلله

ْن َذلأَك.تعالى، َفُهَو   ُمْسَتْثَنى مأ
ُب إلى أ   َفُكلُّ َعَمل  يَُقرأِّ ْندَ اّٰلله أ  تعالى ُهَو َعَمٌل َمْحُبوٌب عأ تعالى،  اّٰلله

َنَُّه َشَغَل الَعْبَد َعنأ  أ    َوإأَلَّ َفُهَو َمْلُعوٌن، ِلأ  تعالى أعلم.واّٰلله    تعالى. هذا،اّٰلله
 قصة كفالة الغزالة 

ة اليت صادها اليهودي وقيدها، فرأت : ما صحة حديث الغزال13السؤال

وطلبت منه أن  َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم،اهلُل  النيب َصلَّى

أجل إرضاعهم، فكفلها َسي ُِّدَنا  يكفلها حتى تذهب إىل أطفاهلا من
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، َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم، فذهبت وعادتاهللُ  َصلَّىاهلل   َرُسوُل

 فأسلم اليهودي؟

، أَنَُّه ََل أَْصَل َلَها، َوخَ الجواب:   ةأ صَّ هأ القأ ًة  َفأََصحُّ اِلَْقَوالأ في َهذأ اصَّ
يَّ َقيََّد النَّبأيَّ 

ةأ بأأَنَّ الَيُهودأ صَّ ا ُذكأَر في القأ مَّ ُ   َصلَّىمأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم َمَكاَنَها.  َوَصْحبأ

يأِّ  َيُقوُل السَّ  ير  َقاَل: ََل أَْصَل َلُه، َوَمْن َنَسَبُه إلى النَّبأ
: اْبُن َكثأ يُّ َخاوأ

ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم َفَقْد َكَذَب.يْ َعلَ اّٰلله  هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َمهُ  ُ    َوَيُقوُل الَحافأُظ اْبُن َحَجر  َرحأ يُم الَغَزاَلةأ َفَلْم اّٰلله ا َتْسلأ تعالى: َوأَمَّ

ْد لَ  ْسَنادَنجأ ، وَ اً ُه إأ يف  ْن َوْجه  َضعأ ، َوََل مأ ِّ ي  ْن َوْجه  َقوأ ُ ، ََل مأ تعالى   اّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،أَْعَلُم. اهـ 

 التوفيق بين أحاديث النبيذ

 ق بني األحاديث التالية:: كيف نوف14ِّالسؤال

َعْنُهَما  اهلُل َرض َي اهلل  األول: رواه اإلمام مسلم َعْن َجاب ِر ْبِن َعْبد 

َسلََّم َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َو اهلُل َصلَّى اهلل  َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل

َفَقاَل:  ؟ًا، َأال َنْسق يَك َنب يذاهلل َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل  َفاْسَتْسَقى.

َفَقاَل  ب َقَدٍح ف يه  َنب يٌذ.َقاَل: َفَخَرَج الرَُّجُل َيْسَعى، َفَجاَء  »َبَلى«.

ْرَتهُ َوَلْو َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم: »َأال َخمَّ اهلُل َصلَّى اهلل  َرُسوُل

 َقاَل: َفَشِرَب. «.ًاَتْعُرُض َعَلْيه  ُعود

 امُلَزن يِّ َرض َي اهلل  الثَِّان ي: كذلك رواه اإلمام مسلم َعنْ َبْكرِ ْبنِ َعْبد 

َمعَ اْبنِ َعبَّاسٍ ع ْندَ اْلَكْعَبة ، َفَأَتاهُ َأْعَراب يٌّ  ًاَعْنهُ َقاَل: ُكْنتُ َجال س هلُلا

ي َأَرى َبن ي َعمُِّكْم َيْسُقوَن اْلَعَسَل َواللََّبَن َوَأْنُتْم َتْسُقوَن َفَقاَل: َما ل 



 كتاب الحديث الشريف 
 

100 

َعبَّاٍس: اْلَحْمُد هلل ، َفَقاَل اْبُن  نَّب يَذ؟ َأم ْن َحاَجٍة ب ُكْم َأْم م ْن ُبْخٍل؟ال

ه  َعَلْيه  َوَعَلى آل  اهلُل َما ب َنا م ْن َحاَجٍة َوال ُبْخٍل، َقد َم النَّب يُّ َصلَّى

َم َعَلى َراح َلت ه  َوَخْلَفُه ُأَساَمُة، َفاْسَتْسَقى َفَأَتْيَناُه ب ِإَناٍء َوَصْحب ه  َوَسلَّ

َساَمَة، َوَقاَل: »َأْحَسْنُتْم َوَأْجَمْلُتْم، م ْن َنب يٍذ َفـَشِرَب، َوَسَقى َفْضَلُه ُأ

 اهلُل َصلَّى اهلل  ُلَكَذا َفاْصَنُعوا«. َفال ُنِريُد َتْغي رَي َما َأَمَر ب ه  َرُسو

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم.

ٍب م ْن الثالث: رواه ابن أبي شيبة َعْن َهمَّاٍم َقاَل: ُأت َي ُعَمُر ب َنب يذ  َزب ي

َنب يذ  َزب يب  الطَّائ ف ، َقاَل: َفَلمَّا َذاَقُه َقطََّب َفَقاَل: ِإنَّ ل َنب يذ  َزب يب  

، ُثمَّ َدَعا ب َماٍء َفَصبَُّه َعَلْيه  َفـَشِرَب، َوَقاَل: ِإَذا اْشَتدَّ ًاُعَرامالطَّائ ف  َل

 َعَلْيُكْم َفُصبُّوا َعَلْيه  امَلاَء َواْشَرُبوا.

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلَّمَ  اهلُل َصلَّى اهلل  اد بأن َسي َِّدَنا َرُسوَلهل يستف

 َعْنهُ، كما يزعم البعض؟ اهلُل مر َرض َيشرب اخلمر، وكذلك سيدنا ع

َِّدَنا َرُسوَل الجواب:   يهأ َدلأيٌل َعَلى أَنَّ َسيأ ُل َلْيَس فأ يُث اِلَوَّ أ    َفالَحدأ اّٰلله
ُ    َصلَّى ْن َذلأَك  اّٰلله َب الَخْمَر ـ َحاَشاُه مأ هأ َوَسلََّم َشرأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنَساُن  َذا َكاَن اإلأ َنا َرُسولأ ـ َوإأ ِّدأ أ  َيظُنُّ أَنَّ َقْوَل َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
ْرَتُه« الَخْمرُ  هأ َوَسلََّم: »أََلَّ َخمَّ ش آلأهأ َوَصْحبأ َنَّ اً َفَقْد أَْخَطأَ َخَطأً َفاحأ ، ِلأ

ُ  َقْوَلُه َصلَّى  هأ َوَسلََّم: »أََلَّ اّٰلله ْرَتُه« َيْعنأي: أَََل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َخمَّ
ُ  َلى َذلأَك َقْولُُه َصلَّىَغطَّْيَتُه، َوَيُدلُّ عَ  هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

،  اً «. )َوَمْعَناُه َتُمدُّ َعَلْيهأ َعْرضاً ْو َتْعُرُض َعَلْيهأ ُعود»َولَ  ََلَف الطُّولأ ، أَْي خأ
ْنَد َعَدمأ َما  ؛ َوَمْعَناُه: َتْجَعُلُه َعَلْيهأ بأ َوَهَذا عأ ِّيهأ بأهأ َن  يَُغطأ الَعْرضأ لأُيَصاَن مأ

.) ْيَطانأ َوالَهَواءأ َواِلَْقَذارأ  الشَّ
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يُث الثَّ  ا الَحدأ ،  أَمَّ يذأ َحٌة َعَلى َجَوازأ ُشْربأ النَّبأ يهأ َدََلَلٌة َواضأ انأي: َففأ
يحأ اإلمام مسلم َحْيُث َعْنَونَ  َباَحةأ اً َلُه ُعْنَوان َكَما َجاَء في َصحأ : َباُب إأ

ْر ُمْسكأر ي َلْم َيْشَتدَّ َولَْم َيصأ يذأ الَّذأ  .اً النَّبأ
يثأ التي َذَكَرَها اإل ْن ُجْمَلةأ اِلََحادأ َي مأ ُ   مام، َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ اّٰلله

أ    َعْنُهَما َقاَل: َكاَن َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم يُنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ وَ اّٰلله َتَبُذ  َصْحبأ
يُء، َواْلغَ  َذا أَْصَبَح َيْوَمُه َذلأَك، َواللَّْيَلَة الَّتأي َتجأ ، َفَيْشَربُُه إأ َل اللَّْيلأ َد  َلُه أَوَّ

َم، أَْو أََمَر   َي َشْيٌء َسَقاُه اْلَخادأ ْن َبقأ ، َفإأ َلى اْلَعْصرأ ْيَلَة اِْلُْخَرى، َواْلَغَد إأ َواللَّ
. بأهأ َفُص   بَّ

َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َيُقوُل اإلأ يثأ َدََلَلٌة  اّٰلله هأ اِْلََحادأ تعالى: فأي َهذأ
، َوَجَوازأ ُشرْ  َباذأ ْنتأ يذأ َما َداَم ُحْلوَعَلى َجَواز اَلأ ،   اً بأ النَّبأ َلْم َيَتَغيَّر َوَلْم َيْغلأ

ا َسْقيهُ  ، َوأَمَّ ةأ ْجَماعأ اِْلُمَّ إأ َنَُّه   َوَهَذا َجائأٌز بأ ُه، َفألأ َم َبْعَد الثَََّلثأ َوَصبُّ اْلَخادأ
ُ    يُُّرُه، َوَكاَن النَّبأيُّ َصلَّىََل يُْؤَمُن َبْعَد الثَََّلثأ َتغَ  هأ  َعَليْ اّٰلله هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُه: م أَْو َصبَّ ؛ َوَقْولُُه: َسَقاُه اْلَخادأ ُه َعْنُه َبْعَد الثَََّلثأ َمْعَناُه َتاَرًة:  َوَسلََّم َيَتَنزَّ
، فَ  يذأ ْختأََلفأ َحالأ النَّبأ ْختأََلُف َلأ ُه، َوَذلأَك اَلأ َم، َوَتاَرًة َيُصبُّ يهأ اْلَخادأ ْن  َيْسقأ إأ

َم َوََل  َكاَن َلْم يَ  ْسَكارأ َسَقاُه اْلَخادأ ئأ اإلأ ْن َمَبادأ يهأ َتَغيٌُّر َوَنْحُوُه مأ ْظَهْر فأ
َنَُّه َماٌل َتْحرُ  يُقُه؛ ِلأ هيُرأ يهأ اً ُم إأَضاَعُتُه، َوَيْتُرُك ُشْرَبُه َتَنزُّ ْن َكاَن َقْد َظَهَر فأ ، َوإأ

ْسَكارأ َوالتََّغيُّرأ أََراَقهُ  ئأ اإلأ ْن َمَبادأ َذا أَْسَكَر َصاَر َحَرام َشْيٌء مأ َنَُّه إأ س  ًا ؛ ِلأ  اً َوَنجأ
َر ََل َيُجوزُ  َنَّ الُمْسكأ َم؛ ِلأ يهأ اْلَخادأ َم َكَما ََل َفُيَراُق َوََل َيْسقأ َيُجوُز    َسْقُيُه اْلَخادأ

ا ُشْربُُه َصلَّى ُ  ُشْربُُه، َوأَمَّ هأ َوَسلََّم َقْبَل الثَََّلثأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
َئ َتَغيُّر  َوََل َشكَّ أَْصَلً  ُ . وَ َفَكاَن َحْيُث ََل َتَغيَُّر، َوََل َمَبادأ  أَْعَلم. اهـ.  اّٰلله
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ا الحَ  يُث الثَّ أَمَّ َِّدَنا ُعَمردأ َي   اً الأُث: أَنَّ َسيأ ُ    َرضأ يذأ َزبأيب   اّٰلله َنبأ َعْنُه أُتأَي بأ
يذأ زَ  ْن َنبأ يذأ َزبأيبأ  مأ نَّ لأَنبأ ا َذاَقُه َقطََّب َفَقاَل: إأ ، َقاَل: َفَلمَّ بأيبأ الطَّائأفأ

ُه َعَلْيهأ َفـشَ اً الطَّائأفأ َلُعَرام  َفَصبَّ
َماء  َذا اْشَتدَّ َعَلْيُكْم  ، ثُمَّ َدَعا بأ َب، َوَقاَل: إأ رأ

يٌح. َفُصبُّ   وا َعَلْيهأ الَماَء َواْشَربُوا. َفُهَو َخَبٌر َصحأ
يَذ َكاَن ُمْسكأروَ  يهأ أَنَّ َذلأَك النَّبأ َة فأ ْخَباٌر  اً َلكأْن ََل ُحجَّ يهأ إأ ، َوَلكأْن فأ

ةٌ، َوأَنَّهُ  دَّ يَذ الطَّائأفأ َلُه ُعَراٌم َوشأ ُِّدَنا  بأأَنَّ َنبأ َبُه، َفَسيأ  ثُمَّ َشرأ
 َكَسَر َهَذا بأالَماءأ

َي  ُ   ُعَمُر َرضأ َي أَْن َيْعُرَم وَ اّٰلله .َعْنُه َخشأ َل َكْسَرُه بأالَماءأ  َيْشَتدَّ َفَتْعجَّ
 وبناء على ذلك:

له  ُل: الَمْقُصوُد بأَقْولأهأ  َفلأ ، َفاِلَوَّ يثأ هأ الَحْمُد ََل َتَعاُرَض َبْيَن اِلََحادأ
ُ    ىَصلَّ  ْرَتُه« َيْعنأي: أَََل َغطَّْيَتُه.  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »أََلَّ َخمَّ  َوَصْحبأ

يذأ َجائأٌز َشْرع هأ  اً َوالثَّانأي: ُشْرُب النَّبأ َنا  بأُشُروطأ يُذ فأي َعصرأ ا النَّبأ ؛ أَمَّ
َن الُكُحولأ   . َهذا َفَل َيُجوُز ُشربُُه ِلنَُّه ََل َيخُلو مأ

َي َوالثَّالأُث:  ُِّدَنا ُعَمُر َرضأ ُ  َسيأ يذأ َماًء َخْشَيَة  اّٰلله َعْنُه أََضاَف َعَلى النَّبأ
. هذا،  .تعالى أعلمواّٰلله  أَْن َيْشَتدَّ

 التوفيق بين حديثين في صالة الفجر

 :َقاَلَعْنُه اهلُل  َرض َي اأَلْسَلم يِّ َبْرَزَة َأب ي َعْن: روى اإلمام مسلم 15السؤال

 ف ي َيْقَرُأَعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم اهلُل  َصلَّى اهلل  َرُسوُل َكاَن

 .آَيًة اْلم اَئة  ِإَلى السِّتِّنَي َبْيَن َما اْلَفْجِر

: َرُجٌل َقاَل: َقاَل َعْنُهاهللُ  َرض َي َمْسُعوٍد َأب ي َعْنوروى اإلمام البخاري 

 ب َنا ُيط يُل م مَّا الَفْجِر ف ي الصَّاَلة  َعِن خَُّرأَلَتَأ ِإنِّي، اهلل  َرُسوَل َيا

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  اهلُل  َصلَّى اهلل  َرُسوُل َفَغض َب .ف يَها ُفالٌن
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 ُثمَّ َيْوَمئ ٍذ، م ْنُه ًاَغَضب َأَشدَّ َكاَن َمْوض ٍع ف ي َغض َب َرَأْيُتُه َما ،َوَسلََّم

 َفْلَيَتَجوَّْز، النَّاَس َأمَّ َفَمْن ُمَنفِِّريَن، م ْنُكْم ِإنَّ النَّاُس، اَهَأيُّ »َيا: َقاَل

 .احَلاَجة « َوَذا َوالَكب رَي الضَّع يَف َخْلَفُه َفِإنَّ

 ق بني احلديثني الشريفني؟فكيف نوفِّ

يُل  َفَقدأ اتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَُّه يَُسنُّ في َصََلةأ الَفْجرأ تَ الجواب:  ْطوأ
َراَءتأَها،  َواَل  فأيَها َيْقَرأَ   بأأَنْ قأ لأ  طأ  . الُمَفصَّ

. ْن ُسوَرةأ الُحُجَراتأ إلى ُسوَرةأ الُبُروجأ لأ مأ َواُل الُمَفصَّ  َوطأ
َي  يِّأ اِْلَْسَلمأ  َبْرَزةَ  أَبأي َعنْ وروى اإلمام مسلم  ُ  َرضأ :  َقاَل َعْنُه اّٰلله

أ  َرُسولُ  َكانَ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم عَ اّٰلله   اْلَفْجرأ  فأي َيْقَرأُ َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
تِّأينَ   َبْينَ  َما َلى  السِّأ ائَةأ   إأ  .آَيةً  اْلمأ

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ وروى اإلمام مسلم  ُ  َرضأ   َصلَّى  النَّبأيَّ  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله
 ُ هأ َوَسلََّم اّٰلله ، فأي َيْقَرأُ  َكانَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْبحأ : اْلُجُمَعةأ  َيْومَ  الصُّ
يُل  بأالم ْكَعةأ  فأي  َتْنزأ ْنَسانأ  َعَلى  أََتى َهْل  الثَّانأَيةأ  َوفأي  اِْلُوَلى، الرَّ ينٌ  اإْلأ   حأ
نَ  ْهرأ  مأ  .اً َمْذُكور  اً َشْيئ َيُكنْ  َلمْ  الدَّ

. ََلُة في الَحَضرأ َذا َكاَنتأ الصَّ  َهَذا إأ
، فَ  َفرأ ا في السَّ َتابأ أَيَّ ُسوَرة  َشاَء، روى ابن  َيْقَرأُ َمَع َفاتأحَ أَمَّ ةأ الكأ

ر   ْبنُ  ُعْقَبةَ  َعنْ أبي شيبة  يِّأ  َعامأ
َي  اْلُجَهنأ ُ  َرضأ يِّأ  َمعَ  ُكْنُت : َقاَل َعْنُه اّٰلله   النَّبأ

ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم اّٰلله ،  فأي َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ا َسَفر  نَ   ْجرُ اْلفَ  َطَلعَ  َفَلمَّ   أَذَّ
،  َعنْ  أََقاَمنأي   ثُمَّ  َوأََقاَم، هأ ينأ َذَتْينأ  َفَقَرأَ  َيمأ  . بأالُمَعوِّأ

 وبناء على ذلك:
ْقَدارأ الذي َكاَن يُ  َطاَلُة بأالمأ ُِّدَنا  َفاِلَْصُل في َصََلةأ الَفْجرأ اإلأ ِّيهأ َسيأ َصلأ
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أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ اّٰلله يَد َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلى  َوَسلََّم، َوأَْن ََل َيزأ
ر يفأ الذي رواه  اً َذلأَك َحتَّى ََل َيُكوَن ُمَنفأِّ رأ يثأ الشَّ ، َكَما َجاَء في الَحدأ

َي   َمْسُعود    أَبأي  َعنْ اإلمام البخاري   ُ    َرضأ   َرُسوَل   َيا:  َرُجٌل   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله
أ  نِّأي ، اّٰلله رُ  إأ َلَ  َعنأ   َِلََتأَخَّ ا  الَفْجرأ  فأي ةأ الصَّ مَّ يُل  مأ َنا يُطأ يَها نٌ ُفََل  بأ  .فأ

َب  أ  َرُسولُ  َفَغضأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َما ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َب  َرأَْيُتهُ  ع   فأي  َغضأ ْنهُ  اً َغَضب أََشدَّ  َكانَ  َمْوضأ ،  مأ   أَيَُّها  »َيا: َقاَل  ثُمَّ  َيْوَمئأذ 

نَّ  النَّاُس، ْنُكمْ  إأ يَن، مأ رأ ْز، النَّاَس  أَمَّ  َفَمنْ  ُمَنفِّأ نَّ  َفْلَيَتَجوَّ يَف  َخْلَفهُ  َفإأ عأ   الضَّ
يرَ  « َوَذا َوالَكبأ  . الَحاَجةأ

. َفََل َتَعاُرَض َبْيَن  يَفْينأ رأ يَثْينأ الشَّ  الَحدأ
ْم إأ  يُل َعَلْيهأ يَن، َفََل يُطأ َي َحاَل الَمْأُمومأ َمامأ أَْن يَُراعأ َطاَلًة  َوَعَلى اإلأ

ََلةأ َخْلَفُه، لأَقْولأهأ َصلَّى َن الصَّ ُرُهْم مأ ِّ ُ  تَُنفأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َذا َوَسلََّم:  ْف، لنَّاَس ا أََحُدُكمُ  أَمَّ  »إأ نَّ  َفْلُيَخفِّأ مُ  َفإأ يهأ يَر، فأ غأ يَر،  الصَّ   َواْلَكبأ

يَف، عأ يَض،  َوالضَّ َذا  َوالَمرأ أ   هُ َوْحدَ   َصلَّى  َفإأ رواه اإلمام    َشاَء«  َكْيَف   َفْلُيَصلِّ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي   َعنْ مسلم  ُ  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

يَد َعَلى َما  ُ  َكاَن َيْفَعُلُه النَّبأيُّ َصلَّىَوَكَما ُقْلُت بأأَْن ََل َيزأ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم.  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َماُم الَحكأيُم ُهَو الذي   ِّيَن. هذا َواإلأ ي َحاَل الُمَصلأ  تعالى أعلم. واّٰلله    ، يَُراعأ
 طهور العبد قبل موته

 ؟َمْوت ه « َقْبَل َطهََّرُه ًاَخْير ب َعْبٍد اهلُل َأَراَد »ِإَذا: ما صحة هذا احلديث: 16السؤال

يرأ الجواب:  يُّ في الُمْعَجمأ الَكبأ
  أَُماَمةَ  أَبأي  َعنْ َفَقْد َرَوى الطََّبَرانأ

َي  ُ  َرضأ ُ  َصلَّى َعْنُه، َعنأ النَّبأيأِّ اّٰلله َذا َقاَل:  َوَسلَّمَ  َعَلْيهأ اّٰلله ُ  أََرادَ  »إأ  بأَعْبد  اّٰلله
َرهُ  اً َخْير « َقْبَل  َطهَّ  .َمْوتأهأ
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أ  َرُسوَل  َيا: َقالُوا ؟  َطُهورُ  َوَما   ،اّٰلله  اْلَعْبدأ
ُمهُ   َصالأحٌ   »َعَمٌل :  َقاَل  يَّاُه،   يُْلهأ َض   َحتَّى   إأ «   هُ َيْقبأ يٌح.   َعَلْيهأ يٌث َصحأ  َوُهَو َحدأ

َواَية  للترمذي  َي  أََنس   َعنْ وفي رأ ُ  َرضأ أ   َرُسولُ  َقاَل : َقاَل َعْنُه اّٰلله اّٰلله
ُ    َصلَّى  هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َذا :  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُ    أََرادَ   »إأ  . اْسَتْعَمَلُه«   ًا َخْير   بأَعْبد  اّٰلله

يَل  ُلهُ َي  َكْيَف : َفقأ أ؟   َرُسوَل   َيا  ْسَتْعمأ  اّٰلله
ُقهُ :  َقاَل  «   َقْبَل   َصالأح    لأَعَمل    »ُيَوفِّأ يٌح َكَذلأَك.   الَمْوتأ يٌث َصحأ  َوُهَو َحدأ

 وبناء على ذلك:
يٌح. هذا،    يٌث َصحأ يُّ َوُهَو َحدأ

يُث َرَواُه الطََّبَرانأ  تعالى أعلم. واّٰلله    َفالَحدأ
 الشمس والقمر ثوران عقيران 

 : ما صحة حديث: الشمس والقمر ثوران عقريان؟17السؤال

يحأ الذي رواه اإلمام  الجواب:  حأ يثأ الصَّ َفَقْد َجاَء في الَحدأ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ البخاري  ُ  َرضأ ُ  َصلَّى النَّبأيِّأ  َعنأ  َعْنُه،اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  ْمُس : َقاَل آلأهأ َوَصْحبأ َرانأ  َمرُ َوالقَ  »الشَّ « َيْومَ  ُمَكوَّ َياَمةأ . َيْعنأي  القأ
 .امَ هُ ءُ وْ َض   َب هَ ذَ  دْ قَ وَ   انأ يَّ وأ طْ مَ 

َواَية   أ  َعْبدأ  َعنْ َوفأي رأ اَناجأ اّٰلله ْدُت : َقاَل  الدَّ   َعْبدأ  ْبنَ  َسَلَمةَ  أََبا َشهأ
ْحَمنأ  د   فأي  َجَلَس  الرَّ أ  َعْبدأ  ْبنأ  َخالأدأ  َزَمنأ  فأي  َمْسجأ   أَُسْيدَ  ْبنأ  الأدأ خَ  ْبنأ اّٰلله

َثا إَلْيهأ   َفَجَلَس  اْلَحَسنُ  َفَجاءَ : َقاَل   . َفَتَحدَّ
َثَنا: َسَلَمةَ  أَبُو َفَقاَل  َي  ُهَرْيَرةَ  أَبُو َحدَّ ُ  َرضأ يِّأ  َعنأ َعْنُه، اّٰلله   َصلَّى  النَّبأ

  ُ هأ َوَسلََّم  اّٰلله ْمُس »:  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َرانأ يُ   َثْوَرانأ   َواْلَقَمرُ   الشَّ   َكوَّ
َياَمةأ  َيْومَ في النَّارأ    «. اْلقأ
 َذْنُبُهَما؟  َما: اْلَحَسنُ  َفَقاَل 
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ثَُك   إنََّما:  َفَقاَل  أ    َرُسولأ   َعنْ   أَُحدِّأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يُّ في ُمْشكألأ ا اْلَحَسنُ   َفَسَكَت َوَسلََّم؛    . صحيح آلَثارأ َوَقاَل:  . رواه الطََّحاوأ

َي  ِّ َرضأ يأ ْهنأ الَحَسنأ الَبْصرأ ُ  َلَقْد َتَباَدَر إلى ذأ ْمَس  اّٰلله َعْنُه أَنَّ الشَّ
ْن ُدونأ  َدا مأ َنَُّهَما ُعبأ َبانأ ُعُقوَبًة َلُهَما، ِلأ أ  َوالَقَمَر في النَّارأ يَُعذَّ تعالى، اّٰلله

ُه  َنا َرُسوأَبُو َسَلَمَة إلى َمْسأََلةأ التَّ َفَردَّ ِّدأ يقأ بأَقْولأ َسيأ أ  لأ ْصدأ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
هأ َوَسلََّم.  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 وبناء على ذلك:
يح:  حأ يُث الصَّ ْمُس َفالَحدأ َرانأ  َوالَقَمرُ   »الشَّ « يَْومَ  ُمَكوَّ َياَمةأ  . القأ

يَحٌة َكَما َقا  َواَيٌة َصحأ َواَيُة الثَّانأَيُة رأ ِّ . َوالرأ يُّ في ُمْشكألأ اآلَثارأ  َل الطََّحاوأ
َبانأ أَْهَل النَّارأ َكَسائأرأ   ِّ َبا، َفُهَما يَُعذأ َبا ََل لأُيَعذَّ ِّ َرانأ في النَّارأ لأُيَعذأ َويَُكوَّ

بُوَن أَْهَلَها، َقاَل تعال ِّ ۋۋٴۇۈۈ﴿ى: الَمََلئأَكةأ الذيَن يَُعذأ

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

يبأ   ەئ ْن َتْعذأ  . [6]التحريم:  ۇئوئوئ﴿  أَْهلأ النَّارأ  مأ
ْذ ََل   يَها إأ َبانأ فأ ْم ََل ُمَعذَّ َْهلأ النَّارأ بأُذنُوبأهأ َبانأ ِلأ ِّ ْمُس َوالَقَمُر ُمَعذأ َفالشَّ

ْن َذلأَك  ڄڄڄ﴿، َقاَل تعالى: اً َتَمامُذنُوَب َلُهَما، َبْل َعَلى الَعْكسأ مأ
ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

ککککڑڑژژڈڎڈڎڌڌڍ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[18]الحج:  ڱڳڳڳڳگگگگ
 امرأته   إلىالرجل   نظر إذا

 ونظرت ،امرأته إىل نظر إذا الرجل إن: ما صحة هذا احلديث: 18السؤال



 كتاب الحديث الشريف 
 

107 

 تساقطت بكفها أخذ فإذا رمحة، نظرة إليهما تعاىل اهلل نظر ،إليه

 ؟أصابعهما خالل من ذنوبهما

ثأيَن، َوَقاَل  الجواب:   ِّ ْنَد أَْكَثرأ الُمَحدأ ٌب َوَمْوُضوٌع عأ يُث َكذأ َفَهَذا الَحدأ
هأ   ْن َعَظَمتأ يٌم، َومأ ْسََلَم َعظأ يُق َعَلْيهأ بأأَنَّ اإلأ ، َوََل َيُجوُز التَّْعلأ هأ َبْعُضُهم بأَضْعفأ

هأ َنْظَرَة َرْحَمة   ْوَج َعَلى النََّظرأ إلى َزْوَجتأ َض الزَّ ْوَجَة. أَنَُّه َحرَّ  ، َوَكَذلأَك الزَّ
 وبناء على ذلك:

. هأ ٌب َوَمْوُضوٌع، َوَبْعُضُهم َقاَل بأَضْعفأ يُث َكذأ  َفَهَذا الَحدأ
ُ    َنَعْم؛ النَّبأيُّ َصلَّى َِّساءأ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم أَْوَصى بأالنأ َوَصْحبأ

هَ اً َخْير َن  اً ا َخْير، َوَكَذلأَك أَْوَصى الَمْرأََة بأَزْوجأ ، َوَجاَء في َذلأَك مأ
يثأ الَمْوُضوَعةأ َوالَمْكُذوَبةأ َعْن   يَحةأ َما يُْغنأي َعنأ اِلََحادأ حأ يثأ الصَّ اِلََحادأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم. هذا، اّٰلله واّٰلله   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 تعالى أعلم.

 غضب ّٰللاه سورة الفاتحة تمنع 

سورة يس ، سورة الفاحتة متنع غضب اهلل: ما صحة حديث: 19السؤال

سورة الدخان ، سورة الواقعة متنع الفقر، متنع عطش يوم القيامة

سورة ، امللك متنع عذاب القربسورة ، متنع أهوال يوم القيامة

، سورة الكافرون متنع الكفر عند املوت، الكوثر متنع اخلصومة

سورة ، سورة الفلق متنع احلسد، متنع النفاقسورة اإلخالص 

 ؟الناس متنع الوسواس

َنا َرُسولأ الجواب:   ِّدأ أ    َفَلْم َيْثُبْت َعنأ َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
َواَيُتُه، َوََل َنْشُرُه َعَلى َصَفَحاتأ  َوَص  يُث، َوََل َتُجوُز رأ هأ َوَسلََّم َهَذا الَحدأ ْحبأ
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دالتَّ  َرُه ُمَتَعمأِّ َنَّ َناشأ ، ِلأ يأِّ
َنا َرُسولأ  اً َواُصلأ اَلْجتأَماعأ ِّدأ  َيَقُع َتْحَت َقْولأ َسيأ

أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّ اّٰلله د َعَليَّ  َكَذَب  َمنْ َم: »َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  اً ُمَتَعمِّأ
أْ  نَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ « مأ َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي   َعنْ رواه الشيخان   النَّارأ ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َنا َرُسولأ  ِّدأ ، َوُهَو َمْكُذوٌب َعَلى َسيأ يثأ أ   َفََل أَْصَل لأَهَذا الَحدأ اّٰلله

ُ    َصلَّى يٌف بأأَنَّ  اّٰلله يٌث َضعأ هأ َوَسلََّم، َوَلكأْن َوَرَد َحدأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 ةأ َتْمَنُع الَفْقرَ ُسوَرَة الَواقأعَ 

َي  َمْسُعود   اْبنأ روى البيهقي َعنأ  ُ  َرضأ ْعُت : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله   َرُسوَل  َسمأ
أ   ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعةأ   ُسوَرةَ   َقَرأَ   »َمنْ :  َيُقولُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اْلَواقأ
أ  فأي ْبهُ  َلمْ  َلْيَلة   ُكلِّ  . «اً أََبد َفاَقةٌ  تُصأ

يٌف.َلْيَلة   ُكلَّ  َيْقَرْأَنَها أَنْ  َبَناتأي أََمْرُت   َوَقدْ : َقاَل  يٌث َضعأ  . َوُهَو َحدأ
َيُة، روى الترمذي   َي الُمْنجأ   َعبَّاس    اْبنأ   َعنْ َوَوَرَد أَنَّ َسوَرَة الُمْلكأ هأ

َي  ُ  َرضأ يأِّ َصلَّى اّٰلله ُ  َعْنُهَما، َعنأ النَّبأ هأ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله َم  هأ َوَصْحبأ
َي َقاَل:  َي  الَمانأَعُة، »هأ َيُة، هأ يهأ  الُمْنجأ نْ  تُْنجأ «القَ  َعَذابأ  مأ واّٰلله   . هذا،ْبرأ

 تعالى أعلم.
 قصة العباءة

َعَلْيه   اهلُل َصلَّى اهلل : ما صحة هذه الرواية: أنه أهدي لرسول20السؤال

 تفظت بها السيدة عائشة رضيَوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم عباءة، اح

فقال: يا عائشة،  صدقة. اهلل عنها، دق الباب سائل يسأل رسول اهلل

أخذها السائل فرحًا، وذهب إىل السوق وهو  السائل العباءة.أعطي 

جتمع الناس حوله كل يريد  ينادي: من يشرتي عباءة رسول اهلل.
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ضر شراءها، مسع النداء رجل أعمى، فقال لغالمه: اذهب وأحـ

 العباءة مهما غال مثنها، فإن فعلت فأنت حر لوجه اهلل.

 اهلل ال: يا رب حبقأحضر الغالم العباءة، فأمسكها األعمى وق

عليك وبركة عباءته الطاهرة بني يدي أعد إلي بصري، فما لبث 

 أن عاد بصره.

فرحًا وهو يقول: يا رسول اهلل، عاد بصري،  اهلل خرج إىل رسول

 ة مين، وقص عليه ما حدث.وإليك العباءة هدي

حتى بانت نواجذه ثم قال: انظري يا عائشة  اهلل ضحك رسول

فقد أغنت فقريًا، وشفت مريضًا، وأعتقت عبدًا،  إىل تلك العباءة،

 ثم عادت إلينا؟

ُب َعَلى الجواب:  ْن أَْكَبرأ الَكَبائأرأ الَكذأ أ  َفمأ َنا  اّٰلله ِّدأ تعالى، َوَعَلى َسيأ
أ    َرُسولأ  ُ    ىلَّ َص اّٰلله هأ َوَسلََّم، َيُقوُل َصلَّىاّٰلله ُ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ  اّٰلله

دَوعَ  هأ َوَسلََّم: »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّأ َن  اً َلى آلأهأ َوَصْحبأ ْأ َمْقَعَدُه مأ ، َفْلَيَتَبوَّ
َي  « رواه الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ُ  النَّارأ  .هُ َعنْ اّٰلله

َب َعَلى أ  َحتَّى َذَكَر َبْعُض الُفَقَهاءأ أَنَّ الَكذأ َنا  تعالى، َوَعَلى اّٰلله ِّدأ َسيأ
أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّىاّٰلله ُج َعنأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم، ُكْفٌر يُْخرأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنَساُن. َدُه اإلأ َذا َتَعمَّ لَّةأ إأ  المأ
 وبناء على ذلك:

هأ ا َواَيةُ َفَهذأ ِّ َنا َرُسولأ لرأ ِّدأ ٌب َعَلى َسيأ َي َكذأ ، َوهأ يَحة  أ    َغْيُر َصحأ اّٰلله
ُ  َصلَّى َواَيُتَها، َكَما َيْحُرُم  اّٰلله هأ َوَسلََّم، َتْحُرُم رأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َوَمْن َنَشَرَها َوُهَو َيْعَلُم أَنََّها  ٌب اْنَدَرَج  َنْشُرَها َعَلى َوَسائألأ اَلتأَِّصالأ َكذأ
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َنا َرُسولأ  ِّدأ ابأيَن َعَلى َسيأ أ  َمَع ُجْمَلةأ الَكذَّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
َدلأيلأ َقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم، بأ ُ  َوَصْحبأ هأ َوَسلََّم: اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يث  يَُرى أَ  َث َعنِّأي بأَحدأ بأيَن« رواه اإلمام  »َمْن َحدَّ ٌب، َفُهَو أََحُد اْلَكاذأ نَُّه َكذأ
َي مسلم َعْن َسمُ  ُ  َرَة َرضأ  تعالى أعلم. واّٰلله  َعْنُه. هذا،اّٰلله

تِي«  »اْلِحدَّةُ ََل تَُكوُن إَِلَّ فِي َصاِلِحي أُمَّ

 : ما صحة احلديث: »اْلح دَُّة ال َتُكوُن ِإال ف ي َصال ح ي ُأمَّت ي«؟21السؤال

َي أوالً: : وابالج يِّأ َرضأ يد  الُخْدرأ ُ   روى الترمذي َعْن أَبأي َسعأ اّٰلله
يأِّ َصلَّى ُ  َعْنُه، َعنأ النَّبأ هأ َوَسلََّم َقاَل: »أَََل إأنَّ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنُهمُ  يهأ ـ أَََل َوإأنَّ مأ يَء  َبنأي آَدَم ُخلأُقوا َعَلى َطَبَقات  َشتَّى ـ َوَجاَء فأ  الَبطأ
يُع الغَ  ْنُهْم َسرأ ، َومأ يَع الَفْيءأ ، َفتأْلَك بأتأْلَك«. الَغَضبأ َسرأ يُع الَفْيءأ  َضبأ َسرأ

َها،  تأي َوأَْبَرارأ ي أُمَّ ُة ََل َتُكوُن إأَلَّ فأي َصالأحأ دَّ يُث: »اْلحأ ا َحدأ أَمَّ
بْ  يُء« رواه الديلمي، َوَقاَل اْبُن السَّ َها ثُمَّ َتفأ

َيائأ ْد َلُه َسَندَوأَْتقأ : َلْم أَجأ يأِّ
 . اً كأ

يِّ  
يٌث َعْن َعلأ َي َوُهَناَك َحدأ ُ   َرضأ أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله   َصلَّى اّٰلله

 ُ َذا اّٰلله يَن إأ اُؤُهُم، الَّذأ دَّ تأي أَحأ َياُر أُمَّ هأ َوَسلََّم: »خأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ُبوا َرَجُعوا« رواه البيهق  ي.َغضأ

يُّ في اِلَْوَس 
: أَْخَرَجُه الطََّبَرانأ يُّ

َراقأ َعبأ  َوَقاَل العأ يُّ في الشُّ
، َوالَبْيَهقأ طأ

. يف  ي ِّ بأَسَند  َضعأ
يثأ َعلأ ْن َحدأ  مأ

 وبناء على ذلك:
يُث الَحَسُن الذي رواه   ، َوالَحدأ يفأ عأ يُث َبْيَن الَوْضعأ َوالضَّ َفالَحدأ

يُع الغَ  ْنُهْم َسرأ «. َوَلكأنَّ َخْيَر النَّاسأ َمْن  الترمذي: »َومأ يُع الَفْيءأ َضبأ َسرأ
: »أَََل  َكاَن بَ  يفأ رأ يثأ الشَّ َضا، َكَما َجاَء في الَحدأ يَع الرأِّ يَء الَغَضبأ َسرأ طأ
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 .» يُع الَفْيءأ يُء الَغَضبأ َسرأ  َوَخْيُرُهْم َبطأ
ةأ الصَّ  دَّ يثأ َيُكوُن الُمَراُد بأالحأ ََلَبُة في  َوَعَلى َفَرضأ َضْعفأ الَحدأ

يَمانأ   ْن َغْيَرةأ اإلأ َي َتْنَشأُ مأ ، َوهأ ينأ ِّ يَمانأ َمْن  الدأ ةأ اإلأ َياُر أُمَّ ، َفخأ ينأ ِّ يًَّة للدأ َحمأ
ْبر  َوَهَوى. هذا، يَمانأ َل َعْن كأ ةأ اإلأ تُُه َعْن َتَزايُدأ ُقوَّ دَّ تعالى  واّٰلله    َتَزاَيَدْت حأ

 أعلم.
 بئس اْلدم الخل

اْلَخلُّ« وحديث: بئس  ْعَم اأُلُدُمني حديث: »ن : كيف نوفق ب22السؤال

 األدم اخلل؟

أ  َفَقْد َرَوى اإلمام مسلم َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ الجواب:  َي اّٰلله ُ   َرضأ اّٰلله
ُ    َعْنُهَما، أَنَّ النَّبأيَّ َصلَّى  هأ َوَسلََّم َسأََل أَْهَلُه اِْلُُدَم. اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنَدَنا إأ قَ فَ  .الُوا: َما عأ  َلَّ َخلٌّ
 .» ، نأْعَم اِْلُُدُم اْلَخلُّ ، َوَيُقوُل: »نأْعَم اِْلُُدُم اْلَخلُّ ، َفَجَعَل َيْأُكُل بأهأ  َفَدَعا بأهأ

: َفَهَذا ََل أَْصَل َلُه. يُث: بأْئَس اِلُُدُم الَخلُّ ا َحدأ  َوأَمَّ
 وبناء على ذلك:

ُل: »نأْعَم  يُث اِلَوَّ يٌث َصحأ َفالَحدأ « َحدأ يٌح رواه اإلمام  اِْلُُدُم اْلَخلُّ
يُث الثَّانأي َفََل أَْصَل َلُه. هذا، مسلم. ا الَحدأ  تعالى أعلم.واّٰلله   َوأَمَّ

 أنا وأبو بكر كفرسي رهان

: ما صحة هذا احلديث: أنا وأبو بكر كفرسي رهان، فلو 23السؤال

 به، ولكن سبقته فآمن بي؟سبقين آلمنت 

ِّ َفاالجواب:   ُِّدَنا َرُسولُ لصأ َبُه بأَذلأَك َسيأ يُق َحْيُث َلقَّ ِّ دأ ِّ يُق ُهَو الصأ ِّ أ    دأ اّٰلله
ُ  َصلَّى يثأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم بأَقْولأهأ َكَما َجاَء في الَحدأ َوَصْحبأ

يفأ الذي رواه اإلمام البخاري  رأ َي  َمالأك   ْبنأ  أََنسأ  َعنْ الشَّ ُ  َرضأ   ُه، َعنْ اّٰلله
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ُ    َصلَّى   النَّبأيَّ   أَنَّ  هأ َوَسلََّم  اّٰلله دَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ،   َوأَبُو   ،اً أُُحد  َصعأ  َبْكر 
مْ   َفَرَجَف  َوُعْثَمانُ  ُر،َوُعمَ   .بأهأ

نََّما  ،أُُحدُ  »اْثُبْت : َفَقاَل  ، َعَلْيَك  َفإأ يٌق،  َنبأيٌّ دِّأ « َوصأ يَدانأ  .َوَشهأ
َحابأيُّ ال يهأ َوُهَو الصَّ يُل الذي َقاَل فأ : َجلأ ڭڭ﴿  َمْوََلَنا َعزَّ َوَجلَّ

 . [40]التوبة:  ۇ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  والذي أَْسَماُه َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

أ َوَسلََّم َعتأيَق  يفأ الذي رواه الحاكم اّٰلله رأ يثأ الشَّ   َعنْ ، َكَما َجاَء في الَحدأ
يَسى  أ  ُعَبْيدأ  ْبنأ  َطْلَحةَ  ْبنأ  عأ ينَ  أُمِّأ  َعَلى َدَخْلُت : َقاَل اّٰلله نأ  َوَعائأَشةُ  الُمْؤمأ
َي   َطْلَحةَ   بأْنُت  َها  َتُقولُ   َوهأ ُمِّأ ،  َخْيرٌ   أََنا :  أَْسَماءَ   ِلأ ْنكأ نْ   َخْيرٌ   َوأَبأي  مأ  . كأ أَبأي  مأ

َها  َفَجَعَلْت : َقاَل  ُمَها أُمُّ نِّأي  َخْيرٌ   أَْنتأ : َوَتُقولُ  َتْشتأ  .مأ
ينَ   أُمُّ  َفَقاَلْت  نأ ي  أَََل : َعائأَشةُ  الُمْؤمأ  َبْيَنُكَما؟   أَْقضأ
 .َبَلى  َقاَلْت 
نَّ : َقاَلْت  َي  َبْكر   أََبا َفإأ ُ  َرضأ أ  َرُسولأ  َعَلى  َدَخَل  َعْنهُ اّٰلله ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  يُق   أَْنَت   ، ر  َبكْ   أََبا   »َيا :  َفَقاَل   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ أ    َعتأ نَ اّٰلله «   مأ  . النَّارأ
نْ : َقاَلْت  يق َذلأَك  َقْبَل  ُسَميَّ   َيُكنْ  َوَلمْ  اً َعتأيق ُسَميَّ  َيْوَمئأذ   َفمأ  .اً َعتأ
أ  ُعَبْيدأ  ْبنُ  َطْلَحةُ  َدَخَل  ثُمَّ : َقاَلْت  نْ  َطْلَحةُ  َيا »أَْنَت : َفَقاَل  ،اّٰلله مَّ   مأ

 . َنْحَبُه« َقَضى 
ا َحدأ  ،  يُث: أََنا وَ َوأَمَّ ، َفَلْو َسَبَقنأي آَلَمْنُت بأهأ َهان  أَبُو َبْكر  َكَفَرَسْي رأ

ْن َكََلمأ الَعوَ  ًة، َوُهَو مأ حَّ .َوَلكأْن َسَبْقُتُه َفآَمَن بأي. َفََل أَْصَل َلُه َوََل صأ ِّ  امأ
 وبناء على ذلك:

َنا َرُسولأ  ِّدأ يُث َمْكُذوٌب َوَمْوُضوٌع َعْن َسيأ أ  َفَهَذا الَحدأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله
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ِّ الذيَن أََراُدوا َمْدَح    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  ْن َكََلمأ الَعَوامأ هأ َوَسلََّم، َوُهَو مأ َوَصْحبأ
َي  يقأ َرضأ دأِّ ِّ ُ  الصأ َساَلَة َلْيَسْت َكْسباّٰلله ِّ َنَّ الرأ

نَ اً َعْنُه، ِلأ َبٌة مأ َي هأ أ   ، َبْل هأ اّٰلله
ْنَحٌة، َقاَل تعالى . [124]اِلنعام:   ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئ﴿:  تعالى َومأ

ُِّدَنا َرُسولُ َوَما  أ  َكاَن َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  يُق َرضأ ِّ دأ ِّ ُ   َوالصأ . هذا،اّٰلله َساَلةأ ِّ  تعالى أعلم.واّٰلله  َعْنُه َيَتَساَبَقانأ إلى الرأ

ُ  َشاءَ  َما  دٌ ُمَحمَّ  َوَشاءَ  ،ّٰللاه

 ؟ُمَحمٌَّد َوَشاَء ،اهلُل َشاَء َما: ما صحة حديث: 24السؤال

َي أوالً:  الجواب:   يَُّة هأ يقأ يَئُة الَحقأ أ    الَمشأ يَئُة  ّٰلله ا َمشأ تعالى َوْحَدُه، َوأَمَّ
يَئةأ  َي بأَمشأ أ  الَبَشرأ َفهأ َ  تعالى، َوَلوََل أَنَّ اّٰلله َن  اّٰلله َباَد َشْيًئاً مأ تعالى َمَنَح العأ

يَن َكَس ا  َلَكانُوا ُمَسيَّرأ
يَئةأ ، َقاَل تعالى:  لَمشأ چڃڃ﴿ائأرأ الَمْخُلوَقاتأ

 .[30]اإلنسان:  ﴾چچچ
هأ َعْن   يدأ   َعْبدأ وروى أبو داود في ُسَننأ ،  َبنأي  َمْوَلى  اْلَحمأ م  هُ   أَنَّ   َهاشأ   أُمَّ

َثْتهُ  مُ   َوَكاَنْت   َحدَّ يِّأ   َبَناتأ   َبْعَض   َتْخدأ ُ   َصلَّى   النَّبأ هأ   اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يِّأ  اْبَنةَ  أَنَّ  ،َوَسلَّمَ  ُ  َصلَّى النَّبأ هأ َوَسلََّم اّٰلله َثْتَهاَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  ،َحدَّ

ُ  َصلَّى النَّبأيَّ  أَنَّ  ُمَها َكانَ هأ َوَسلََّم َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله : َفَيُقولُ  يَُعلِّأ
ينَ  يولأ »قُ  ينَ  حأ أ  ُسْبَحانَ  :تُْصبأحأ هأ اّٰلله ةَ  ََل  ،َوبأَحْمدأ أ بأ  إأَلَّ  ُقوَّ ُ  َشاءَ  َما، اّٰلله اّٰلله

نَّهُ   ،َيُكنْ   َلمْ   َيَشأْ   َلمْ   َوَما   ،َكانَ  ينَ   َقاَلُهنَّ   َمنْ   َفإأ ظَ   يُْصبأحُ   حأ َي،  َحتَّى   ُحفأ  يُْمسأ
ينَ   َقاَلُهنَّ  َوَمنْ  ي   حأ ظَ   يُْمسأ  . َح«بأ يُْص  َحتَّى   ُحفأ

يرأ َعْن  يُّ في الَكبأ
أ  َعْبدأ وروى الطََّبَرانأ َي  َمْسُعود   ْبنأ اّٰلله ُ  َرضأ   َعْنهُ اّٰلله

يٌب، آت   ُهوَ  َما ُكلُّ َقاَل:  يدَ  إأنَّ  أَََل  َقرأ ، َلْيَس  َما اْلَبعأ ُ   َيْعَجُل  ََل  بأآت  اّٰلله
فُّ  َوََل  ،أََحد   لأَعَجَلةأ  َْمرأ  َيخأ ، ِلأ ُ  َشاءَ  َما النَّاسأ يدُ  النَّاُس، َشاءُ  َما ََل اّٰلله   يُرأ
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 ُ يدُ  اً أَْمر اّٰلله ُ  َشاءَ  َما ،اً أَْمر النَّاُس  َويُرأ هَ  َوَلوْ  َكانَ اّٰلله َب  ََل  النَّاُس، َكرأ   ُمَقرِّأ
ُ   َباَعدَ  لأَما دَ  َوََل اّٰلله َب  لأَما ُمَبعِّأ ُ   َقرَّ ْذنأ  إأَلَّ   َشْيءٌ   َيُكونُ   َوََل  ،اّٰلله إأ أ. بأ  اّٰلله

َيُة َبْينَ  نياً:اث أ  ََل َيُجوُز التَّْسوأ ْن اّٰلله ، مأ هأ ْن َخْلقأ تعالى َوَبْيَن أََحد  مأ
ُ  ُجْمَلةأ َذلأَك ََل َيُجوُز أَْن َنُقوَل: َما َشاءَ  ْئَت، َبْل اّٰلله َنُقوُل: َما تعالى َوشأ

ُ    َشاءَ  َِّدَنا َرُسوَل اّٰلله َنَّ َسيأ
ْئَت، ِلأ أ    تعالى ثُمَّ شأ ُ    ىَصلَّ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم َنَهى َعْن َذلأَك، روى الحاكم   ،  بأْنتأ   ُقَتْيَلةَ   َعنْ َوَصْحبأ يِّ 
  اْمَرأَة    َصْيفأ

نْ  نَّ : َقاَلْت  ُجَهْيَنةَ  مأ َلى  َجاءَ  اً َحْبر إأ ُ  َصلَّى النَّبأيِّأ  إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلَّمَ  نَُّكمْ : َل َفَقا َوَصْحبأ ُكونَ  إأ ُ  َشاءَ  َما :َتُقولُونَ  ،تُْشرأ ْئَت اّٰلله   ؛َوشأ

 . َواْلَكْعَبةأ  :َوَتُقولُونَ 
أ  َرُسولُ  َفَقاَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ اّٰلله   : »ُقولُوا: َوَسلَّمَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُ  َشاءَ  َما ْئَت  ثُمَّ اّٰلله « َوَربِّأ  :َوُقولُوا  ،شأ  . اْلَكْعَبةأ
يـ  الطَُّفْيلأ  َعنْ وى الدارمي رو نَ  َرُجٌل  َقاَل : َقاَل ـ  َعائأَشةَ  أَخأ   مأ

كأينَ  نَ  لأَرُجل   الُمْشرأ ينَ  مأ  َما : َتُقولُونَ  أَنَُّكمْ  َلْوََل  أَْنتُمْ  اْلَقْومُ  نأْعمَ : الُمْسلأمأ
ُ  َشاءَ  دٌ  َوَشاءَ  ،اّٰلله  . ُمَحمَّ

عَ  ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  َفَسمأ هأ َوَسلََّم َعَلى آلأ َعَلْيهأ وَ اّٰلله  ََل »: َفَقاَل هأ َوَصْحبأ
ٌد،   َوَشاءَ ،  اّٰللهُ   َشاءَ   َما :  َتُقولُوا  دٌ   َشاءَ   ثُمَّ   ، اّٰللهُ   َشاءَ   َما :  ُقوُلوا   َوَلكأنْ   ُمَحمَّ  «. ُمَحمَّ

َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ وروى ابن ماجه   ُ   َرضأ   َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنُهَمااّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ  اّٰلله َذا»: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َفََل  أََحُدُكمْ  َحَلَف  إأ
ُ  َشاءَ   َما: َيُقْل  ْئَت، اّٰلله ُ  َشاءَ   َما: لأَيُقْل  َوَلكأنْ  َوشأ ْئَت  ثُمَّ  ،اّٰلله  «. شأ

 وبناء على ذلك:
يُث: » ُ  َشاءَ  َما : َتُقولُوا ََل َفَحدأ ٌد،  َوَشاءَ ، اّٰلله   َما : ُقولُوا نْ َوَلكأ  ُمَحمَّ
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ُ  َشاءَ  دٌ   َشاءَ  ثُمَّ  ،اّٰلله يٌح. ُمَحمَّ يٌث َصحأ  « رواه الدارمي َوُهَو َحدأ
َق الُعَلَماُء َبْيَن  َنَّ الَواَو للَجْمعأ َبْيَن  َوَقْد َفرَّ ، ِلأ َباَرَتْينأ العأ

ََلَلةأ َعَلى أَنَّ َمْرَتَبَة الَمْعطُوفأ ُدوَن ال ِّ ، َوثُمَّ للدأ َفاتأ َمْعطُوفأ الُمَتَعاطأ
. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   َعَلْيهأ

 «َنَجا بِهِ  أُِمرَ  َما بِعُْشرِ  ِمْنُهمْ  َعِملَ  َمنْ »

 ُأم َر َما ُعْشَر م ْنُكْم َتَرَك َمْن َزَماٍن ف ي »ِإنَُّكْم: ما صحة حديث: 25السؤال

 ؟َنَجا« ب ه  َرُأم  َما ب ُعْشِر م ْنُهْم َعم َل َمْن َزَماٌن َيْأت ي ُثمَّ ،َهَلَك ب ه 

ِّ  الجواب:   يأ ذأ ِّْرمأ َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي   َعنْ َفَقْد َجاَء في ُسَننأ التأ ُ    َرضأ   ، َعْنهُ اّٰلله
يِّأ   َعنأ  ُ    َصلَّى  النَّبأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله نَُّكمْ :  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َزَمان    فأي  »إأ
ْنُكمْ   َتَركَ   َمنْ  رَ   َما  ُعْشرَ   مأ َل   َمنْ   َزَمانٌ   َيْأتأي  ثُمَّ   ،َهَلَك   بأهأ   أُمأ ْنُهمْ   َعمأ   بأُعْشرأ   مأ
رَ  َما ثُوَن.   َنَجا« بأهأ   أُمأ ِّ يٌف َكَما َقاَل الُمَحدأ يٌث َضعأ  َوَهَذا َحدأ

َمامأ أَْحَمَد  َي  َذرِّ   أَبأي َعنْ َوَجاَء في ُمْسَندأ اإلأ ُ  َرضأ   النَّبأيَّ  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َوَعَلى آَعَلْيهأ اّٰلله نَُّكمْ »: َقاَل لأهأ َوَصْحبأ  ُعَلَماُؤهُ  َزَمان   فأي  إأ
يرٌ  يٌل،  ُخَطَباُؤهُ  ،َكثأ  ـ  َهَلَك : َقاَل  أَوْ  ـ  َهَوى َيْعَلمُ  َما ُعَشْيرَ  فأيهأ  َتَركَ  َمنْ  َقلأ

لُّ  َزَمانٌ  النَّاسأ  َعَلى َوَسَيْأتأي َك  نْ مَ  ُخَطَباُؤُه، َوَيْكثُرُ  ُعَلَماُؤهُ  َيقأ يهأ  َتَمسَّ   فأ
يٌف َنَجا َيْعَلمُ  َما  بأُعَشْيرأ  يٌث َضعأ  َكَذلأَك.« َوُهَو َحدأ

 وبناء على ذلك:
يٌح.  يٌف، َوَلكأنَّ َمْعَناُه َصحأ يُث َضعأ  َفالَحدأ

ينأ أَْمٌر   ِّ ةأ بأالدأ َن اِلُمَّ لأ مأ َلفأ اِلَوَّ َك السَّ يُث َيُدلُّ َعَلى أَنَّ َتَمسُّ الَحدأ
يهأ ُسُهوَلةٌ  َلً فأ يَماَن أَوَّ يَدةٌ، َحْيُث أُوتأَي الَقْوُم اإلأ ُِّدَنا   َشدأ ثُمَّ الُقْرآَن؛ َوَسيأ

أ   َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله ْم، َوالُعَلَماُء اّٰلله يهأ هأ َوَسلََّم َكاَن فأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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ُدوَن َعَلى الَخْيرأ أَْعَوان يُروَن، َوَكانُوا َيجأ ْم َكثأ يهأ  .اً فأ
لُّ الُعَلَماُء، َوَيكْ  َمانأ َيقأ رأ الزَّ ا في آخأ ُذ  أَمَّ اُق، َوَيتَّخأ ثُُر الظََّلَمُة َوالُفسَّ

اَلً  اً النَّاُس ُرُؤوس ْنَدَها يُْعَذُر الُمْسلأُموَن في التَّْركأ في َذاَك  ُجهَّ ، َوعأ
َنَُّهمْ  ، َوِلأ لَّةأ الُعَلَماءأ ، َولأقأ رأ ، للَجْهلأ الُمْنَتشأ ُدوَن َعَلى الَخْيرأ   الَوْقتأ ََل َيجأ

ُِّدَنا َرُسولُ ، َوَهَذا َما أَ اً أَْعَوان أ    كََّدُه َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يفأ الذي رواه أبو داود َعْن   رأ يثأ الشَّ   َثْعَلَبة   أبيَوَسلََّم َكَما َجاَء في الَحدأ

َي  ُ  َرضأ ُ  لَّىأََل النَّبأيَّ َص َعْنُه أَنَُّه َس اّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ وَ اّٰلله َصْحبأ
هأ َعْن   .[105]المائدة:  ﴾ڦڦ﴿: اآْلَيةأ  َهذأ

ُ  َصلَّى َفَقاَل  هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ُروا »َبلأ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اْئَتمأ
، ، َعنأ  َوَتَناَهْوا بأالَمْعُروفأ َذا َحتَّى الُمْنَكرأ  ًى َوَهوَ  ،اً ُمَطاع اً ُشحِّ  َرأَْيَت  إأ

ْعَجاَب  ُمْؤَثَرًة، َوُدْنَيا ،اً ُمتََّبع أ  َوإأ ي ُكلِّ ، َرْأي   ذأ َرْأيأهأ َك، َفَعَلْيَك  بأ َنْفسأ  َوَدعْ  بأ
،  َعْنَك  نَّ  اْلَعَوامَّ نْ  َفإأ ، أَيَّامَ  َوَرائأُكمْ  مأ ْبرأ ْبرُ  الصَّ يهأ  الصَّ ْثُل  فأ   َعَلى َقْبض   مأ
لأ  ،اْلَجْمرأ  مْ  لأْلَعامأ يهأ ْثُل  فأ ينَ  أَْجرأ  مأ ْثَل  يَْعَمُلونَ  َرُجَلً  َخْمسأ « مأ  . َعَملأهأ

أ  َرُسوَل   َيا: َقاَل  ينَ   أَْجرُ  ،اّٰلله ْنُهْم؟  َخْمسأ  مأ
ينَ  »أَْجرُ : َقاَل  ْنُكْم«  َخْمسأ  .مأ

َواَية  َقاَل: » َ وفي رأ ُدونَ  مْ كُ نَّ ِلأ   ونَ دُ َيجأ  َوََل  اً انوَ عْ أَ  اْلَخْيرأ  َعَلى َتجأ
. . / «اً انوَ عْ أَ  َعَلْيهأ  ينأ ْحَياءأ ُعُلومأ الدأِّ يثأ إأ يجأ أََحادأ  َكَذا في َتْخرأ

َر بأهأ َنَجا، لأَعَدمأ الُقْدَرةأ َعَلى   َمانأ َمْن َفَعَل ُعْشَر َما أُمأ رأ الزَّ ي آخأ َففأ
، َوَكْثَرةأ الفُ  لَّةأ الُعَلَماءأ ، َوقأ ، بأَسَببأ الَجْهلأ ِّ َفةأ الَحقأ الأِّيَن  َمْعرأ اقأ َوالضَّ سَّ

لأِّ  َفةأ َمَعاذَ الُمضأ ْهَمالأ َمَع الَمْعرأ يرأ َواإلأ أ  يَن، ََل للتَّْقصأ واّٰلله   تعالى. هذا،اّٰلله
 تعالى أعلم.
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 ريق المؤمن شفاء

 : هل ثبت يف األحاديث الشريفة بأن ريق املؤمن فيه شفاء؟26السؤال

َنا َرُسولأ الجواب:  ِّدأ أ  َفَما َثَبَت َعْن َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
يح ْن َكاَن الَمْعَنى َصحأ َفاٌء. َوإأ نأ شأ يُق الُمْؤمأ هأ َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: رأ  .اً َوَصْحبأ

َي  ُ  روى اإلمام مسلم َعْن َعائأَشَة َرضأ أ  َعْنَها، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله   َصلَّى اّٰلله
  ُ هأ َوَسلََّم    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ْنُه، أَْو  كَ َوَصْحبأ ْيَء مأ ْنَساُن الشَّ َذا اْشَتَكى اإْلأ اَن إأ

هأ َقْرَحٌة أَْو ُجْرحٌ  ُ    َقاَل النَّبأيُّ َصلَّى ،  َكاَنْت بأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 ، اَبَتُه بأاِْلَْرضأ هأ َهَكَذا، َوَوَضَع ُسْفَياُن َسبَّ ْصَبعأ إأ أ  ثُمَّ َرَفَعَها »بأاْسمأ  بأ ، تُْرَبُة  اّٰلله

َنا«.  ْذنأ َربِّأ إأ يُمَنا، بأ َنا، لأُيْشَفى بأهأ َسقأ يَقةأ َبْعضأ َنا، بأرأ  أَْرضأ
َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َيُقوُل اإلأ تعالى: َقاَل ُجْمُهوُر الُعَلَماءأ الُمَراُد  اّٰلله

؛ َوقأ  َنا ُهَنا ُجْمَلُة اِلَْرضأ يَقةأ أََقلُّ  يَل أَْرُض  بأأَْرضأ ِّ َها َوالرأ ًة لأَبَرَكتأ  َخاصَّ
يَنةأ الَمدأ

  ، اَبةأ بَّ هأ السَّ هأ َعَلى أُْصُبعأ يقأ َنْفسأ ْن رأ يثأ أَنَُّه َيْأُخُذ مأ ؛ َوَمْعَنى الَحدأ يقأ ِّ َن الرأ مأ
ْنُه َشْيٌء َفَيْمَسُح بأهأ َعلَ  عأ ثُمَّ َيَضُعَها َعَلى التَُّرابأ َفَيْعَلُق بأَها مأ   ى الَمْوضأ

 . يحأ أَو الَعلأيلأ  الَجرأ
ُ َعْنَها، أن   َي اّٰلله وجاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة َرضأ

ُ َعَلْيهأ وعلى آله وصحبه َوَسلََّم كان يقول للمريض: »    بأْسمأ النبي َصلَّى اّٰلله
أ،  َنا   اّٰلله َنا   ، تُْرَبُة أَْرضأ يَقةأ َبْعضأ يُمَنا   ، بأرأ إأ   ، ُيْشَفى َسقأ نَ ْذنأ  بأ  «. ا َربِّأ

يِّأ   يقأ النَّبأ ُه َبْعُضُهْم بأرأ ، َوَخصَّ  الَمْسحأ
َيعنأي َيقوُل َهذا الَكَلَم في حالأ

، َواِلََصحُّ الُعُموُم،   يَنةأ هأ َوَسلََّم َوتُْرَبةأ الَمدأ ُ َعَلْيهأ َوَعلى آلأهأ َوَصْحبأ َصلَّى اّٰلله
أ ُسْبَحاَنُه َيْجَعُلُه   َن اّٰلله َفاُء مأ . فأيما َيَشاءُ َوالشِّأ َن اِلَْسَبابأ   مأ
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 وبناء على ذلك:
، َوَلكأنَّ َمْعَناُه   يف  يث  َشرأ َفاٌء َلْيَس بأَحدأ نأ شأ يُق الُمْؤمأ يُث: رأ َفَحدأ

يٌح. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  َصحأ
ُ  ما صحة هجاء حسان بن ثابت للنبي َصلَّى  َوَصْحبِِه َوَسلََّم؟  َعلَْيِه َوَعلَى آِلهِ ّٰللاه

: ما صحة القول بأن املشركني أعطوا سيدنا حسان بن ثابت 27السؤال

َعَلْيه  اهلُل  َعْنُه مبلغًا من املال حتى يهجو النيب َصلَّىاهلُل  َرض َي

َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم بشعره، فوقف حسان على ربوة ينتظر 

لََّم أن يأتي لينظر َلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسَعَلْيه  َوَعاهلُل  الرسول َصلَّى

َعَلْيه  اهلُل  فمر احلبيب َصلَّى فيهجوه بها، صفة من صفاتهاىل 

َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم، فلما رآه حسان رجع اىل قريش ورد هلم 

املال وقال: هذا مالكم ليس لي فيه حاجة، وأما هذا الذي أردمت 

ول اهلل؛ فقالوا: ما إني أشهدك أن أشهد أنه رس اللُهمَّأن أهجوه، 

 فأجابهم بقوله: ؟ ما هلذا أرسلناك.دهاك

 ملا َرَأْيُت إىل أنواره سطعت

 من حسن صورته بصري خوفًا على

 روح من النور يف جسم من القمر
 

 كفي على بصري خيفيتوضعت من  

 فلست أنظره إال على قدري

 كحلية نسجت من األجنم الزهر
 

، َوََل في ُكُتبأ  الجواب:  مأ َيرأ َوالتََّراجأ ِّ َفَلْم َيْثبْت في ُكُتبأ السأ
َِّدَنا  يَن أَْعَطوا َسيأ كأ يثأ أَنَّ الُمْشرأ َي اِلََحادأ اَن ْبَن َثابأت  َرضأ ُ  َحسَّ  َعْنهُ اّٰلله

َِّدَنا َرُسوَل  َلً َما أ  لأَيْهُجَو َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم.  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 »أَْنَت َوَمالَُك ِْلَبِيَك«

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه   اهلُل : ما هو سبب قول النيب َصلَّى28السؤال

 »َأْنَت َوَماُلَك أَلب يَك«؟َوَسلََّم ألحدهم: 

http://ayonegy.com/vb/t34767/
http://ayonegy.com/vb/t34767/
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أ  َفَقْد روى ابن ماجه َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ الجواب:  َي اّٰلله ُ   َرضأ اّٰلله
أ َقاَل: َيا َرُسوَل    َعْنُهَما، أَنَّ َرُجَلً  نَّ لأي َماَلً اّٰلله نَّ أَبأي يُرأ اً َوَوَلد  ، إأ يُد أَْن  ، َوإأ

 َيْجَتاَح َمالأي. 
َبأيَك«.َفَقاَل: »أَْنَت َوَمالَُك    ِلأ

نَّ َماَل اْلَوَلدأ َلُه،   ، َفإأ َباَحةأ ََل لألتَّْملأيكأ ُم لأإْلأ َقاَل اْبُن َرْسََلَن: الَلَّ
، َوُهَو َمْوُروٌث َعْنُه.  َوَزَكاَتُه َعَلْيهأ

يُّ في الُمْعَجمأ 
يرأ َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ وروى الطََّبَرانأ غأ أ  الصَّ َقاَل:  اّٰلله

يِّأ َصلَّ َجاَء َرُجٌل إأ  ُ  ىَلى النَّبأ هأ َوَسلََّم َفَقاَل: َيا اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ َرُسوَل   نَّ أَبأي أََخَذ َمالأي.اّٰلله  ، إأ

ُ  َفَقاَل النَّبأيُّ َصلَّى  :  اّٰلله ُجلأ لرَّ
هأ َوَسلََّم لأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

أَبأيَك«.  »اْذَهْب َفْأتأنأي بأ
ََلُم َعَلى النَّبأيِّأ َصلَّىزَ َفنَ  يُل َعَلْيهأ السَّ ْبرأ ُ  َل جأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

نَّ  هأ َوَسلََّم َفَقاَل: »إأ َ   َوَصْحبأ ََلَم، َويَُقواّٰلله ئَُك السَّ ْيُخ،  يُْقرأ َذا َجاَءَك الشَّ ُل: إأ
َعْتُه أُذُ  هأ َما َسمأ  َناُه«. َفَسْلُه َعْن َشْيء  َقاَلُه فأي َنْفسأ
ْيُخ َقاَل َلُه النَّبأيُّ َصلَّى ا َجاَء الشَّ ُ  َفَلمَّ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يُد أَْن َتْأخُ  َك َيْشُكوَك، أَتُرأ  َذ َمالَُه؟«. َوَسلََّم: »َما َباُل اْبنأ

أ َفَقاَل: َسْلُه َيا َرُسوَل  اتأ اّٰلله هأ أَْو َخاََلتأهأ أَْو  ، َهْل أَْنَفْقُتُه إأَلَّ َعَلى َعمَّ
ي؟   َعَلى َنْفسأ

ُ    َفَقاَل النَّبأيُّ َصلَّى ْن  اّٰلله ، َدْعَنا مأ يهأ هأ َوَسلََّم: »إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْرَنا َعْن َشْي  َعْتُه أُُذَناَك«. َهَذا أَْخبأ َك َما َسمأ  ء  ُقْلَتُه فأي َنْفسأ
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ْيُخ: وَ  أ َفَقاَل الشَّ أ  َل َيا َرُسو اّٰلله ُ  َما َيَزالُ اّٰلله يناّٰلله يُدَنا بأَك َيقأ ، َلَقْد  اً َيزأ
ي َشْيئ َعْتُه أُُذَناَي.  اً ُقْلُت فأي َنْفسأ  َما َسمأ

 َفَقاَل: »ُقْل، َوأََنا أَْسَمُع«.
 َقاَل: ُقْلُت: 

 َغــــَذْوتُــــَك َمــــْولُوداً َوُمْنُتَك َيافأعاً 
ْقمأ َلْم أَ  اَفْتَك بأالسـُّ َذا َلْيَلٌة ضـَ  بأْت إأ

يَكأَنِّأي أََنا اْلمَ   َطـُروُق ُدوَنَك بأالَّذأ
نََّها  ي َعَلْيَك َوإأ َدى َنْفســأ  َتَخاُف الرَّ
نَّ َواْلَغاَيَة الَّتأي ــْغـــَت السِّأ ــَلـ ا َبـ  َفَلمَّ

ْلَظًة َوَفَظاَظةً َجَعْلَت    َجـــــَزائأـــــي غأ
تأي ْذ َلْم َتـــْرَع َحـــقَّ أُبُـــوَّ  َفـــَلـــْيـــَتَك إأ

ــــََلفأ َتــــَراُه ُمــــَعــــدِّ    َكــــــــــــأَنَّهُ اً لأْلــــخأ
 

ــَعلُّ بأَما أَْجنأي َعَلْيَك َوَتْنَهُل    تُــــــــــ
ُل  راً أََتَمْلـمَ اهأ ــَ َك إأَلَّ ســــــ ْقـمأ  لأســــــــُ
ْقَت بأهأ ُدونأي َفَعْيَناَي َتْهُمُل   طُـــــــرأ
ُل  ٌت ُمَؤجــَّ ــْ  َلَتْعَلُم أَنَّ الَمْوَت َوق
ُل  ــَدى َما فأيَك ُكْنُت أَُؤمِّأ َلْيَها َمــــ  إأ

ـــُل أَْنَت المُ َكأَنََّك   ـــُم الُمَتـــَفـــضِّأ  ْنـــعأ
ُر َيْفَعُل   َفَعْلَت َكَما اْلَجاُر الُمَجاوأ
ــُل  ــــ ــ َوابأ ُمَوكَّ  بأَردِّ  َعَلى أَْهلأ الصَّ

 

يَنئأذ   ُ  أََخَذ النَّبأيُّ َصلَّىَقاَل: َفحأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، َوَقاَل: » هأ َتََلبأيبأ اْبنأ يٌف.بأ يٌث َضعأ َبأيَك« َوَهَذا َحدأ  أَْنَت َوَمالُُك ِلأ
 وبناء على ذلك:

ُ  َفَقْولُُه َصلَّى هأ َوَسلََّم: »أَْنَت َوَمالُُك   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
يُّ َفُهَو  

هأ َكَما َرَواُه الطََّبَرانأ ا َسَبُب ُوُرودأ يٌح؛ َوأَمَّ يٌث َصحأ َبأيَك«. ُهَو َحدأ ِلأ
يٌف. هذا،حَ  يٌث َضعأ  تعالى أعلم.واّٰلله  دأ

 فتحجب المالئكة صوته

هو : ما صحة هذا احلديث: إذا رفع العبد يديه للسماء و29السؤال

عاص فيقول: يا رب، فتحجب املالئكة صوته، فيكررها يا رب، 
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فتحجب املالئكة صوته، فيكررها يا رب، فتحجب املالئكة صوته، 

عز وجل: إىل متى حتجبون صوت  اهلل فيكررها يف الرابعة، فيقول

 عبدي عين؟ لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي؟

يُث الجواب:  يُع أَْن  َفَهَذا الَحدأ َنَّ الَمََلئأَكَة ََل َتْسَتطأ َمْوُضوٌع، ِلأ
أ    َتْحُجَب َصْوَت الَعْبدأ َعنأ  ُ تعالى، َوَكْيَف َيُكوُن َهَذا، وَ اّٰلله تعالى َيْعَلُم    اّٰلله

رَّ  ِّ
.   اّٰللهُ َفى؟ وَ  َوأَخْ السأ َماءأ  تعالى ََل َيْخَفى َعَلْيهأ َشْيٌء في اِلَْرضأ َوََل في السَّ

يأِّ َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ َوَلكأْن جَ 
َعاءأ للطََّبَرانأ أ   اَء في كأَتابأ الدُّ َي اّٰلله   َرضأ

  ُ أ    َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:    َعَلى آلأهأ َعَلْيهأ وَ اّٰلله َوَصْحبأ
نَّ اْلَعْبَد لأَيْدُعو ، إأ هأ ي بأَيدأ ي َنْفسأ َ  »َوالَّذأ  َوَجلَّ َوُهَو َعَلْيهأ َغْضَباُن  َعزَّ اّٰلله

: أََبى   ُض َعْنُه، ثُمَّ َيْدُعوُه َفَيُقوُل لأَمََلئأَكتأهأ ُض َعْنُه، َوَيْدُعوُه َفُيْعرأ َفُيْعرأ
ي أَْن َيْدُعوَ  ُدُكْم أَنِّأي َقدأ اْسَتَجْبُت  َعْبدأ ُض َعْنُه، أُْشهأ ي، َيْدُعونأي َفأُْعرأ  َغْيرأ

يٌث َض  يٌف.َلُه« َوُهَو َحدأ  عأ
 وبناء على ذلك:

َة َلُه. هذا،  حَّ يٌث َمْوُضوٌع ََل صأ َؤالأ َحدأ يُث الَمْذُكوُر في السُّ   َفالَحدأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 َوتَعَالَى َجد كَ 

 ُعَمَر َأنَّ ،ث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم احلدي: جاء يف30السؤال

: َيُقوُل اْلَكل َمات  ب َهُؤالء  َيْجَهُر َكاَن ،َعْنُهاهلُل  َرض َي اخَلطَّاب  ْبَن

 ِإَلَه َوال َجدَُّك، َوَتَعاَلى اْسُمَك، َتَباَرَك َوب َحْمد َك، مَُّهالل ُسْبَحاَنَك

أم بكسرها؟ ألن هناك  . فهل كلمة جدك بفتح اجليمَغْيُرَك

ري من حيذر من لفظها بالفتح، ويقولون بأن اجلد هو أب الكث

 يف ذلك؟ األب، فما هو الصواب
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َمُة  الجواب:   ، َوَجاَءْت َكلأ هأ يحأ َماُم ُمْسلأٌم في َصحأ يُث َرَواُه اإلأ َفالَحدأ
، َكَما َنصَّ َعَلْيهأ الُعَلَماُء. َك بأالَفْتحأ ََل بأالـَكْسرأ ِّ  َجدأ

َي   َعائأَشةَ   َعنْ   الحاكم َوَغْيُرهُ   وى ور ُ    َرضأ   َرُسولُ   َكانَ :  َقاَلْت   َعْنَها اّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َذاَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ََلةَ  اْسَتْفَتحَ  إأ : َقاَل  الصَّ

َك، اللهُهمَّ    »ُسْبَحاَنَك  كَ جَ   َوَتَعاَلى   ، اْسُمَك   َوَتَباَركَ   َوبأَحْمدأ َلهَ   َوََل   ، دُّ  . َغْيُرَك«   إأ
َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َيُقوُل اإلأ :  احأ تَ فْ تأ اَلْس  اءأ عَ دُ  في هُ لُ وْ قَ وَ تعالى: اّٰلله

َك«    ادُ رَ المُ  :يَل قأ وَ  ،َك تُ مَ ظَ عَ  ْت عَ فَ تَ ارْ  :ْي أَ  ،يمأ الجأ  وحَ تُ فْ مَ »َوَتَعاَلى َجدُّ
ِّ الجَ بأ    هُ نْ مأ وَ  ،ةَ مَ ظَ العَ  َلَّ إأ  يُّ ابأ طَّ الخَ  رأ كُ ذْ َي  مْ لَ وَ  ،نٌ َس حَ  امَ هُ ََل كأ وَ  ؛ ىنَ الغأ  دأ
ِّ الجأ   نأ عَ   اً اربَ خْ إأ   ىالَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ   . هُ تُ مَ َظ عَ   :ْي أَ .  [3]الجن:    ڤڤڤڤ﴿:  نأ

َمهُ  يُّ َرحأ
ُ   َوَقاَل الُبُهوتأ :اّٰلله َناعأ افأ القأ كَ  َوَتَعاَلى» تعالى في َكشَّ «  َجدُّ

، بأَفْتحأ  يمأ  .َعَظَمُتَك  َواْرَتَفَعْت  َجََللَُك،  َعََل :  أَْي   اْلجأ
يحأ الذي رواه اإلمام  حأ يثأ الصَّ َوَهَذا ُمَؤكٌَّد َعَلْيهأ في الَحدأ

يَرةَ البخاري أَنَّ   َلى  َكَتَب   الُمغأ يَةَ   إأ َي   ُسْفَيانَ   أَبأي  ْبنأ   ُمَعاوأ ُ    َرضأ : َعْنُهَمااّٰلله
أ  َرُسوَل  أَنَّ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  ى آلأهأ َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله  فأي يَُقولُ  َكانَ َوَصْحبأ
أ  ُدبُرأ  َذا ة  َصََل  ُكلِّ لَهَ   »ََل : َسلَّمَ   إأ َلَّ   إأ ُ    إأ يَك   ََل  َوْحَدهُ اّٰلله  الُمْلُك، لَهُ  لَُه، َشرأ
أ   َعَلى  َوُهوَ   الَحْمُد،  َولَهُ  يٌر،  َشْيء    ُكلِّ  َوََل   أَْعَطْيَت،  لأَما  َمانأعَ   ََل اللهُهمَّ    َقدأ
ْنَك   الَجدِّأ   َذا  َيْنَفعُ   َوََل   َمنَْعَت،  لأَما  َي ُمْعطأ  ى نَ ا الغأ ذَ   عُ فَ نْ  يَ ََل   :ْي أَ )  الَجدُّ   مأ
 هُ الَ قَ  .كَ دَ نْ عأ  اهُ نَ عْ مَ  َك نْ مأ وَ  ؛َك تأ اعَ طَ بأ  ُل مَ العَ  هُ عُ فَ نْ ا يَ مَ نَّ إأ وَ  ،اهُ نَ غأ  كَ دَ نْ عأ 

ِّ  «(يُّ رأ هَ وْ الجَ  نَى وَ . يَْعنأي: ََل َيْنَفُع َذا الَحظأ نْ َوالغأ نَاُه الَجاهأ مأ َك َحظُُّه َوغأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  َوَجاُهُه. هذا،
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 وبناء على ذلك:
ثأيَن،  ِّ َك« بأالَفْتحأ ََل بأالـَكْسرأ بأاتأَِّفاقأ الُعَلَماءأ َوالُمَحدأ  َفَلْفُظ: »َوَتَعاَلى َجدُّ

: الَعَظَمُة. ِّ بأالَفْتحأ  َوَمْعَنى الَجدأ
،تأي بأَمعنَ الَجدِّأ َيأْ  َوإأن َكاَن َلْفظُ    اً إأَل أَنَُّه َليَس َمقُصود ى َوالأدأ اِلَبأ

َنَّ  ،بأَذلأَك ُهنا َ  ِلأ ٌه َعن َذلأَك َفَل َوَلَد َلُه َوََل َوالأَد. اّٰلله  َتَعالى ُمَنزَّ
َهَم َذلأَك َفَما ُهَو َقائأٌل فأي َقْولأهأ َتَعاَلى: ؟  ڤڤڤڤ﴿  َوَمن َتوَّ

يمَ َفهل  لىَنَسَبت اآليُة الَكرأ أ  ُة الَجدَّ إأ ُ  َتَعاَلى َتَعالى؟اّٰلله  َعن َذلأَك  اّٰلله
يراً   . ُعُلواً َكبأ

د د اً َوَمْن َقاَل بأَكْسرأ الجيمأ َعامأ َنا   اً ُمَتَعمأِّ ِّدأ ُف َكََلَم َسيأ نَُّه يَُحرأِّ َفإأ
أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، َوُهَو ُمنْ اّٰلله ٌج َتْحَت  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َدرأ

يفأ الذي ر رأ ِّ الشَّ يأ يدأ النََّبوأ يَرةأ  َعنأ واه الشيخان الَوعأ َي  الُمغأ ُ  َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
ْعُت : َقاَل  ُ  َصلَّى النَّبأيَّ  َسمأ هأ َوَسلََّم اّٰلله  »إأنَّ : َيُقولُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ب ب    َلْيَس   َعَليَّ   اً َكذأ ،   َعَلى  َكَكذأ ًدا،   َعَليَّ   َكَذَب   نْ مَ   أََحد  أْ   ُمَتَعمِّأ  َمْقَعَدهُ   َفْلَيَتَبوَّ
نَ  « مأ  تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا، النَّارأ

 نية المرء خير من عمله

 : ما صحة قول: نية املرء خري من عمله، وما معناه؟31السؤال

يرأ الجواب:  يُّ في الَكبأ
  َسْعد   ْبنأ  َسْهلأ  َعنْ َفَقْد َرَوى الطََّبَرانأ

يِّأ اعأ السَّ  َي  دأ ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل َعْنُه اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلَّمَ  نأ  »نأيَّةُ : َوَصْحبأ نْ  َخْيرٌ  الُمْؤمأ ، مأ نْ  ْيرٌ خَ  الُمَنافأقأ  َوَعَمُل  َعَملأهأ  مأ

، ، َعَلى َيْعَمُل  َوُكلٌّ  نأيَّتأهأ َذا نأيَّتأهأ َل  َفإأ نُ  َعمأ هأ  فأي َنارَ  َعَمَلً  الُمْؤمأ .  نُوٌر« َقْلبأ
يٌف. يٌث َضعأ  َوُهَو َحدأ
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َي  أََنس  وروى البيهقي َعْن  ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله   َصلَّىاّٰلله
 ُ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله نأ  نأيَّةُ »: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نْ  أَْبَلغُ  الُمْؤمأ  « َوُهوَ َعَملأهأ  مأ

يثٌ  يٌف  َحدأ  . َضعأ
يهأ أَْقَواَلً  يثأ فأ اُح الَحدأ ، َفَقْد َقاَل ُشرَّ يثأ ا َمْعَنى الَحدأ ْنَها:  َوأَمَّ ًة؛ مأ دَّ  عأ

1  ، ِّيََّة َعَمٌل َقْلبأيٌّ
َنََّها َغْيٌب  ـ أَنَّ النأ َوأَْعَماُل الَقْلبأ َتُكوُن ُمَضاَعَفًة، ِلأ

ُع َعَلْيَها أََحٌد إأَلَّ  ُ  َوََل َيطَّلأ . اّٰلله َرةأ ََلفأ اِلَْعَمالأ الظَّاهأ  تعالى، بأخأ
َياٌء َوََل ُسْمَعٌة، َوََل َتْدُخُل َعَلْيَها آَفٌة  2 رٌّ ََل َيْدُخُلَها رأ ِّيََّة سأ

ـ أَنَّ النأ
َن اآل ُط الَعَمَل.مأ  َفاتأ التي تُْحبأ
ْندَ 3 َي َشْرُط َقُبولأ الَعَملأ عأ ِّيَُّة هأ

أ    ـ النأ ُ    َصلَّى  تعالى، لأَقْولأهأ اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم:  نََّماَوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، اِلَْعَمالُ  »إأ يَّاتأ

نََّما بأالنِّأ أ  َوإأ ئ   لأُكلِّ  َما  اْمرأ
َي  الَخطَّابأ  ْبنأ  ُعَمرَ خاري َعْن « رواه اإلمام البَنَوى ُ  َرضأ . لأَذا  َعْنهُ اّٰلله

.  اً َكاَنْت َخْير رأ َن الَعَملأ الظَّاهأ  مأ
نأ َدائأم4 ي أَنَّ نأيََّة الُمْؤمأ

، َيْعنأ َن الَعَملأ ِّيَُّة َخْيٌر مأ
ةٌ،   اً َوأََبد اً ـ النأ رَّ

ُمْسَتمأ
ُع، لأَذا َكاَن ُخُلوُد أَْهلأ الَجنَّةأ في الَجنَّةأ   الأَحَة َقْد َتْنَقطأ َوَلكأنَّ اِلَْعَماَل الصَّ

ِّيََّة َعَلى الطَّاَعاتأ ُمْسَتمأ 
ْنَدُهْم، َوَكَذلأَك َكاَن ُخُلوُد أَْهلأ  بأَسَببأ أَنَّ النأ ٌة عأ رَّ

ْنَدُهْم. النَّارأ في النَّارأ بأَسَببأ أَنَّ   ٌة عأ رَّ
ي َوالُمْنَكَراتأ ُمْسَتمأ ِّيََّة َعَلى الَمَعاصأ

 النأ
 وبناء على ذلك:

َز عَ  ، َفَمْن َعجأ ْن أَْعَمالأ الُقُلوبأ ِّيَُّة مأ
يٌف، َوَمْعنَاُه النأ يُث َضعأ ْن  َفالَحدأ

ي ، َوَكاَن َناوأ ر  رأ لأَسَبب  َقاهأ الأحأ في الظَّاهأ ْتَيانأ الَعَملأ الصَّ دق   العَ  اً إأ َمَل بأصأ
َلً  ْذنأ  ُكتأَب َلُه اِلَْجُر َكامأ أ  بأإأ  تعالى.اّٰلله

َي  أََنس   َعنْ روى اإلمام البخاري  ُ  َرضأ ُ   َصلَّى النَّبأيَّ  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله اّٰلله
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هأ  َعَلْيهأ َوَعَلى  ،  فأي َكانَ  َوَسلََّم آلأهأ َوَصْحبأ نَّ : َفَقاَل  َغَزاة  يَنةأ  اً أَْقَوام  »إأ   بأالَمدأ
ْعب َسَلْكَنا  َما َخْلَفَنا، ي َوََل  اً شأ ، َمَعَنا  َوُهمْ  إأَلَّ  اً َوادأ يهأ  .الُعْذُر«  َحَبَسُهمُ  فأ

الأحَ  َي الَعْبُد اِلَْعَماَل الصَّ يُث أَْن َيْنوأ َي  َوََل َيْعنأي الَحدأ َة، َوَيْكَتفأ
ِّيََّة 
َنَّ النأ ، ِلأ ِّيَّةأ ُدوَن الَعَملأ

بأُدونأ َعَمل  َمَع َوُجودأ الُقْدَرةأ َعَلى الَعَملأ  بأالنأ
ي. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  ََل َتْكفأ

 من صبرت على سوء خلق زوجها

 زوجها خلق سوء على صربت من: ما صحة هذا احلديث: 32السؤال

 ؟فرعون امرأة آسية أعطى ما مثل اهلل أعطاها

يثالجواب:  يف اً َفَهَذا َلْيَس َحدأ َنا َرُسولأ  اً َشرأ ِّدأ أ  َعْن َسيأ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
ُر َعَلى ُسوءأ   ْن َكاَنت اَلمْرأَُة التي َتْصبأ هأ َوَسلََّم، َوإأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ََللأ َقْولأ  ْن خأ َها َعَلى َوْعد  مأ ڦ  ڤڤڤ﴿هأ تعالى:  ُخُلقأ َزْوجأ
چچچچڃ  ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ََللأ َقْولأهأ تعالى: [157ـ155]البقرة:    ڍڇڇڇڇ ْن خأ . َومأ
 . [10]الزمر:  محجحمجحجيثىث﴿

 وبناء على ذلك:
هأ الُجمَلةُ  َنا َرُسولأ  َفَهذأ ِّدأ أ  َلْيَس َلها َسَنٌد إلى َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

َها َعَلى ُسوءأ ُخُلقأ  هأ َوَعَلى آلأ  هأ َوَسلََّم، َوَلكأنأ الَمْرأَُة تُْؤَجُر بأَصْبرأ َوَصْحبأ
َنا  ِّدأ يَها َقْوُل َسيأ َها، َوَيْكفأ َها َمَع َزْوجأ َها، َوتُْؤَجُر َعَلى ُحْسنأ ُخُلقأ َزْوجأ

أ    َرُسولأ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  اّٰلله نْ   نَّ »إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُكمْ   مأ َليَّ   أََحبِّأ   إأ
نِّأي َوأَْقَربأُكمْ  َياَمةأ  َيْومَ  اً َمْجلأس مأ َنُكمْ  القأ  َعنْ « رواه الترمذي اً أَْخََلق أََحاسأ

َي  َجابأر   ُ   َرضأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َعْنُه. هذا،اّٰلله
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 من كان آخر كالمه الشهادة

 ِإال ِإَلَه ال َكالم ه  آخ ُر َكاَن »َمْن: جاء يف احلديث الشريف: 33السؤال

. فهل يفيد هذا احلديث الشريف أنه من ختم اْلَجنََّة« َدَخَل اهلُل

 له عليها ال يدخل النار أبدًا، ويدخل اجلنة ابتداًء؟

َي   َجَبل    ْبنأ   ُمَعاذأ   َعنْ َفَقْد َرَوى الحاكم وأبو داود  الجواب:   ُ   َرضأ   اّٰلله
أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ  ُ  ىَصلَّ اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   »َمنْ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
رُ  َكانَ  هأ  آخأ َلهَ  ََل  َكََلمأ ُ  إأَلَّ  إأ  .اْلَجنََّة« َدَخَل اّٰلله

َي   َمالأك    ْبنأ   أََنسأ وروى اإلمام البخاري َعْن   ُ    َرضأ   ُذكأرَ :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله
ُ    َصلَّى  النَّبأيَّ   أَنَّ   لأي هأ َوَسلََّم    َوَعَلى  َعَلْيهأ اّٰلله :  َجَبل    ْبنأ   لأُمَعاذأ   َقاَل آلأهأ َوَصْحبأ
َي  »َمنْ  َ  َلقأ كُ  ََل اّٰلله  . الَجنََّة«  َدَخَل  اً َشْيئ بأهأ  يُْشرأ

رُ  أََلَ : َقاَل   النَّاَس؟  أَُبشِّأ
نِّأي  ،»ََل : َقاَل   .َيتَّكأُلوا« أَنْ  أََخاُف  إأ

َي  َمالأك    ْبنأ  أََنسأ وروى الشيخان َعْن  ُ   َرضأ   َصلَّى النَّبأيَّ  أَنَّ َعْنُه،  اّٰلله
 ُ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله يُفهُ  َوُمعاذٌ  ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، َعَلى َردأ ْحلأ  »َيا : َقاَل  الرَّ
« ْبنَ  ُمَعاذَ   .َجَبل 

أ   َرُسوَل  َيا  َلبَّْيَك : َقاَل   .َوَسْعَدْيَك اّٰلله
 .ُمَعاُذ« »َيا: َقاَل 
أ   َرُسوَل  َيا  َلبَّْيَك : َقاَل   ـ. اً ثَثََل ـ  َوَسْعَدْيَك اّٰلله
نْ  »َما: َقاَل  َلهَ  ََل  أَنْ  َيْشَهدُ  أََحد   مأ ُ  إأَلَّ  إأ د َوأَنَّ اّٰلله أ  َرُسولُ  اً ُمَحمَّ   ، اّٰلله

ْدق نْ   اً صأ ، مأ هأ َمهُ   إأَلَّ  َقْلبأ ُ  َحرَّ «  َعَلىاّٰلله  .النَّارأ
أ  َرُسوَل   َيا :َقاَل  رُ   أََفََل  ،اّٰلله ُروا؟  النَّاَس   هأ بأ  أُْخبأ  َفَيْسَتْبشأ
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ذ : َقاَل  ْندَ  ُمَعاذٌ  بأَها َوأَْخَبرَ . َيتَّكأُلوا« اً »إأ   وعأ قُ الوُ  ةَ يَ شْ خَ ) اً َتأَثُّم َمْوتأهأ  عأ
 (.مأ لْ العأ  انأ مَ تْ كأ لأ  مأ ثْ في اإلأ 

يَئةأ  يَن ُهْم في َمشأ نأ َن الُمْؤمأ نُوبأ مأ نَّةأ إلى أَنَّ أَْهَل الذُّ   َوَذَهَب أَْهُل السُّ
أ   :  اّٰلله . َوأَنَُّهْم  [184]البقرة:    ککڑڑژژ﴿ تعالى الَقائألأ

، َيْدُخُلوَن الَجنََّة  نُوبأ َن الذُّ يَميَن مأ يَن َسلأ يَن َتائأبأ دأ ِّ َذا َماتُوا ُمَوحأ   بأَرْحَمةأ إأ
أ  لََّة الَقَسمأ اّٰلله ُم النَّاُر إأَلَّ َتحأ گگگکک﴿تعالى، َوَتْحُرُم َعَلْيهأ

  ڻڻڻںںڱڱڱ ڱڳڳڳڳگ
 .[72ـ71]مريم: 

يَن  َذا َكانُوا ُمَخلأِّطأ ا إأ .  [102]التوبة:  ﴾کڑڑژژ﴿َوأَمَّ
ُم  هأ يدأ قأ َفََل يُْقَطُع أَنَُّهْم ََل َيْدُخُلوَن  َوَماتُوا َعَلى َذلأَك، َمَع َتْوحأ ادأ الصَّ

ْذنأ النَّاَر، َوََل يُْقَطُع َكَذلأَك أَنَُّهْم َيْدُخُلوَن الَجنَّ  إأ أ   َة اْبتأَداًء، َبْل يُْقَطُع بأ اّٰلله
ر ، َوَيْدُخُلوَن الَجنََّة آخأ  .اً تعالى أَنَُّهم ََل يَُخلَُّدوَن في النَّارأ

ُن الُموَ  َداًء  َفالُمْؤمأ َياَمةأ اْبتأ هأ ُهَو ُمَعاَفًى َيْوَم القأ يدأ ُق في َتْوحأ ادأ ُد الصَّ ِّ حأ
، َوأَْمُرُه إلى أَو نأَهاَيًة، َوََل يَُخلَُّد في ا  أ  لنَّارأ  تعالى.اّٰلله

ةأ   ََلَف َبْيَن أَئأمَّ ، َفََل خأ َهاَدَتْينأ ْنَيا الشَّ َن الدُّ هأ مأ ُر َكََلمأ ا َمْن َكاَن آخأ أَمَّ
ْن ُدُخولأ الَجنَّةأ بأَفْضلأ الُمْس  يَن أَنَُّه ََل بُدَّ َلُه مأ أ  لأمأ تعالى، َوَلكأْن َبْعَد  اّٰلله

ِّ الَمَظالأمأ إلى أَْهلأهَ الَفْصلأ َبْيَن ال ، َوَردأ َبادأ َذا َشاءَ عأ ُ  ا؛ َوإأ تعالى أَْن  اّٰلله
َلُه الَجنََّة   َعاتأ بأَفْضلأهأ َويُْدخأ َل َعْنُه التَّبأ ْن َيَتَحمَّ ْن َقْبُل َومأ َداًء َفَلُه اِلَْمُر مأ اْبتأ

 .[23]اِلنبياء:  ﴾ ۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿َبْعُد  
َ  َنْسأَلُ  َن التعالى أَْن نَ اّٰلله ْنَد نأَهاَيةأ  ُكوَن مأ َهاَدَتْينأ عأ يَن بأالشَّ قأ نَّاطأ



 كتاب الحديث الشريف 
 

128 

َلَنا َربُّنَا َجلَّْت ُقْدَرتُُه الَجنََّة  ْنُه َوَكَرم اْبتأَداًء َفْضَلً آَجالأَنا، َوأَْن يُْدخأ . اً مأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  آمين. هذا،

 «بِاللَّْيلِ  الَمَطرَ  َْلَْسقَْيتُُهمُ »

 أَلْسَقْيُتُهُم َأَطاُعون ي، عبيد ي َأنَّ َلْوا احلديث: »: ما صحة هذ34السؤال

 َأْسَمْعُتُهْم َوَلَما ب النََّهاِر، الشَّْمَس َعَلْيِهُم َوَأْطَلْعُت ب اللَّْيِل، امَلَطَر

 «؟الرَّْعد  َصْوَت

َماُم الَحاكأُم في الُمْسَتْدَركأ الجواب:    ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ َفَقْد َرَوى اإلأ
َي  ُ  َرضأ يِّأ  َعنأ  َعْنُه،اّٰلله ُ  َصلَّى النَّبأ هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله :  َقاَل َوَصْحبأ

نَّ » َي   أَنَّ   لَوْ :  َيُقولُ   َتَعاَلى  َربَُّكمْ   إأ َبادأ ،   الَمَطرَ   َِلَْسَقْيُتُهمُ   ، أََطاُعونأي  عأ   بأاللَّْيلأ
مُ   َوأَْطَلْعُت  ْمَس  َعَلْيهأ ، الشَّ ْعُهمْ   َوَلمْ  بأالنََّهارأ ْعدأ  َصْوَت   أُْسمأ  «. الرَّ

َماُم الَحاكأُم:  يثٌ  َهَذاَوَقاَل َعْنُه اإلأ يحُ  َحدأ ْسَنادأ  َصحأ ؛ َوأَْوَرَدُه  اإْلأ
. َعَفاءأ َهبأيُّ في الضُّ َماُم الذَّ  اإلأ

 وبناء على ذلك:
 . َهبأيُّ َماُم الذَّ يٌف، َكَما َذَكَر اإلأ يُث َضعأ  َفالَحدأ

َ    َوَنْسأَلُ  ، وَ اّٰلله َِّقَنا لأَطاَعتأهأ َلَنا  تعالى أَْن يَُوفأ ، َوأَْن يَُعامأ َيتأهأ َنابأ َمْعصأ اْجتأ
يُد. هذا، اُل لأَما يُرأ ، َوُهَو الَفعَّ  تعالى أعلم.واّٰلله  بأَفْضلأهأ ََل بأَعْدلأهأ

 ابن العواتك

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه اهلُل  : ورد يف احلديث الشريف أن النيب َصلَّى35السؤال

 فما معناه؟ اْلَعَوات ك « اْبُن »َأَناَوَصْحب ه  َوَسلََّم قال: 

يرأ َعْن الجواب:  يُّ في الَكبأ
َياَبةَ َفَقْد َرَوى الطََّبَرانأ م   ْبنأ  سأ   َعاصأ

يِّأ 
َلمأ َي السُّ ُ   َرضأ أ  َرُسوَل  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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« اْبنُ  »أََنا: ُحَنْين   َيْومَ  َقاَل َم َوَسلَّ  . اْلَعَواتأكأ يحأ حأ َجاُل الصَّ َجالُُه رأ  . َورأ
  : ْن ُسَلْيم   َوالَعَواتأُك ُهنَّ َثََلُث نأْسَوة  مأ

 .اف  نَ مَ  دأ بْ عَ  مُّ أُ  ل  ََل هأ  ُت نْ بأ  ةُ كَ اتأ عَ 
  نأ بْ  ةَ رَّ مُ   ُت نْ بأ  ةُ كَ اتأ عَ وَ 

 .اف  نَ مَ  دأ بْ عَ  نأ بْ  مأ اشأ هَ  مُّ أُ  ل  ََل هأ
   نأ بْ   ةَ رَّ مُ   نأ ابْ   صأ قَ وْ اِلَ   ُت نْ بأ   ةُ كَ اتأ عَ وَ 

ِّ أُ   ةَ نَ آمأ   يبأ أَ   ب  هْ وَ   مُّ أُ   ل  ََل هأ   يأِّ بأ النَّ   مأ
ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 وبناء على ذلك:
اتأهأ َصلَّى  َفالَعَواتأُك  ْن َجدَّ ُ  َجْمُع َعاتأَكَة، َوُهنَّ مأ هأ َوَعَلى آلأهأ  يْ َعلَ اّٰلله

هأ َوَسلََّم، َوَقْد َقاَل َهَذا َصلَّى ُ  َوَصْحبأ هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
. هذا،  تعالى أعلم. واّٰلله  َيْوَم ُحَنْين 

 َل ترفع عصاك عن أهلك 

 صحة احلديث الشريف: ال ترفع عصاك عن أهلك؟ : ما36السؤال

  أَبأي  َعنْ بخاري في اِلََدبأ الُمْفَردأ ى اإلمام الَفَقْد َروَ الجواب: 
ْرَداءأ  َي   الدَّ ُ    َرضأ أ    َرُسولُ   أَْوَصانأي :  َقاَل َعْنُه  اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم  كْ ـ تُ  ََل : بأتأْسع  َوَصْحبأ أ بأ  ْشرأ نْ  ؛اً َشْيئ اّٰلله ْعَت  َوإأ ْقَت، أَوْ  ُقطِّأ   ََل وَ  ُحرِّأ
ََلةَ  َتْتُرَكنَّ  د الَمْكُتوَبةَ  الصَّ د َتَرَكَها َوَمنْ  ، اً ُمَتَعمِّأ ئَْت  اً ُمَتَعمِّأ ْنهُ  َبرأ ُة، مأ مَّ   الذِّأ
نََّها اْلَخْمَر، َتْشَرَبنَّ  َوََل  ْفَتاحُ  َفإأ أ  مأ ، ُكلِّ عْ  َشرِّ  نْ  َوالأَدْيَك، َوأَطأ   أَنْ  أََمَراكَ  َوإأ

نْ  َتْخُرجَ  َعنَّ  َوََل  ُهَما،لَ  َفاْخُرجْ  ُدْنَياكَ  مأ   أَنََّك  َرأَْيَت  َوإأنْ  اِْلَْمرأ  ُوََلةَ  تَُنازأ
( أَْنَت  أَنََّك  َرأَْيَت  َوإأنْ  )يعني: أَْنَت  نَ  َتْفُررْ  َوََل  ،َوْحَدَك َعلى الَحقِّأ   مأ

، ْحفأ نْ   الزَّ ْق   أَْصَحابَُك،  َوَفرَّ   َهَلْكَت   َوإأ نْ   َوأَْنفأ   َوََل   أَْهلأَك،  َعَلى  َطْولأَك   مأ
ْفُهمْ   أَْهلأَك،   َعنْ   َعَصاكَ   عْ فَ َترْ  أ    فأي   َوأَخأ يٌث َوَجلَّ   َعزَّ اّٰلله يٌف.  « َوُهَو َحدأ  َضعأ
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ْرُب   ، َوأَْن َيُكوَن الضَّ ْوَجةأ في َحاَلةأ النُُّشوزأ َوالُمَراُد بأهأ َضْرُب الزَّ
َي الَوْجَه، َوأَْن ََل َيخْ  ، أَْن َيتَّقأ يَّةأ

ْرعأ هأ الـشَّ ، َوبأُشُروطأ ِّ َش َلْحمبأَحق  ، َوََل  اً دأ
َر َعْظم ، َوُهَو الُمَراُد بأ  اً ، َوَيُكوَن َضْرباً َيْكسأ ح  ٹ﴿َقْولأهأ تعالى: َغْيَر ُمَبرأِّ
 .[34]النساء:    ڦڦڤڤڤڤٹ

 وبناء على ذلك:
يٌف. يُث َضعأ  َفالَحدأ

يبأ في َحالَ  ْن أَْجلأ التَّْأدأ ْن َجْعلأ الَعَصا في الَبْيتأ مأ ةأ  َوالَمْقُصوُد مأ
، َمَع ُمَراَقَبةأ  أ  النُُّشوزأ ُ  لأَقْولأهأ َصلَّىتعالى، َوَمَع ُوُجوبأ التََّذكُّرأ اّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » ُكْم« أُوََلئأَك  َلْيَس َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َيارأ   َعنْ رواه الحاكم  بأخأ
َياسأ  أ  َعْبدأ   ْبنأ  إأ  .ُذَباب   أَبأي   ْبنأ اّٰلله

نأِّي أَ  يبأ أَْهلأهأ في َحاُقوُل لأمَ َوإأ َلةأ  ْن أََراَد َوْضَع الَعَصا في الَبْيتأ لأَتْأدأ
َك،  يبأ َنْفسأ ِّْر في َتْأدأ ْوَجةأ َفكأ يبأ الزَّ َِّر في َتْأدأ ، َقْبَل أَْن تَُفكأ النُُّشوزأ

َنا رَ  ِّدأ ، َوَتَذكَّْر َقْوَل َسيأ َقاَمةأ َوَكْظمأ الَغْيظأ ْلَها َعَلى اَلْستأ أ   ُسولأ َواْحمأ اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله يدُ  ْيَس »َل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ دأ ، الشَّ َرَعةأ نََّما  بأالصُّ   إأ

يدُ  دأ ي الشَّ ْندَ  َنْفَسهُ  َيْملأُك  الَّذأ  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ « رواه الشيخان الَغَضبأ  عأ
َي  ُ  َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله

أ  َوَتَذكَّْر َقْوَل  ېېېېۉۉ﴿تعالى: اّٰلله

َن الُمَعاَشَرةأ [19]النساء:    ﴾وئوئەئەئائائىى . َومأ
ُبوَن. هذا،  َياَر ََل َيـْضرأ َنَّ الخأ َب، ِلأ  تعالى أعلم. واّٰلله    بأالَمْعُروفأ أَْن ََل َتْضرأ

** ** ** 
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 النبي والرسول

 : ما هو الفارق بني النيب والرسول؟1السؤال

ُ  َفالنَّبأيُّ ُهَو َرُجٌل أَْوَحىب: الجوا ،  اّٰلله َلْيهأ بأَشْرع  َيْعَمُل بأهأ تعالى إأ
. هأ يغأ َتْبلأ  َوَلْم َيْأُمْرُه بأ

ُسوُل ُهَو َرُجٌل  ُ  أَْوَحىَوالرَّ ، َوأََمَرُه  اّٰلله َلْيهأ بأَشْرع  َيْعَمُل بأهأ تعالى إأ
، َوَلْيَس  ، َفُكلُّ َرُسول  َنبأيٌّ

هأ يغأ َتْبلأ ي ِّ َرُسوَلً بأ ٌد َصلَّى ُكلُّ َنبأ ُِّدَنا ُمَحمَّ   ، َوَسيأ
  ُ  َوَسلََّم َنبأيٌّ َوَرُسوٌل، َقاَل تعالى:  اّٰلله

هأ ڀڀ﴿َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
: [45]اِلحزاب:  ٺٺٺٺڀ هأ ِّ . َوَقاَل تعالى في َحقأ
ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې﴿

. َجَمَعَتا بَ . َفاآلَيَتانأ [ 40]اِلحزاب:  ﴾ېئېئ َساَلةأ ِّ ةأ َوالرأ هأ بأالنُُّبوَّ  ْيَن َوْصفأ
 وبناء على ذلك:

، إأَلَّ أَنَّ النَّبأيَّ َلْم يُْؤَمْر بأالتَّْبلأيغأ،  
َلْيهأ ُسوُل كأََلُهَما يُوَحى إأ َفالنَّبأيُّ َوالرَّ

، َوَقْد َيُحلُّ ُكلُّ ْلَفظ  َمَحلَّ اآل  َر بأالتَّْبلأيغأ ُسوُل أُمأ ، َقاَل تعالى:  َوالرَّ ڱ﴿ َخرأ
  ھھہہہہۀۀ ڻڻڻڻںں
 .[7ـ6: ف]الزخر

گگککککڑڑژژڈڈ﴿َوَقاَل تعالى:  

ںڻںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[52]الحج:   ڻڻڻ
 اعتقادنا في سيدنا عيسى عليه السالم

يا مسلمني يف : وجه بعضهم لي سؤااًل: ما هو اعتقادكم 2السؤال

أجيبه، اجلواب، ومل أدر ماذا  عيسى عليه السالم؟ فحرت يف

 فأرشدني إىل الصواب.
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ََلُم ُهَو َما  الجواب:  يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ َفاْعتأ
، َقاَل تعالى:   يمأ يَّاُه َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ ٻٻٻٱ﴿َعلََّمَنا إأ

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻ

أ    . َفُهَو َرُسولُ [6]الصف:    ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ اّٰلله
د  َصلَّى َنا ُمَحمَّ ِّدأ َِّنا َسيأ يأ َنبأ َرُهْم بأ ، َوَقْد َبشَّ هأ ُ  إلى َقْومأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم.  َوَصْحبأ
 ِّ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ ََلُم اْعتأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ يَّادأ ُه  ُهَو َما َعلََّمَنا إأ

، َقاَل تعالى:  يمأ ۈئۈئۆئۆئۇئ﴿َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ

ىئمئحئجئیییی ىئىئىئېئېئېئ

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ يئ

ڤڤڤٹٹٹٹٿ ٿٿٿٺٺٺ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ ڦڦڦڤ

ڑژژڈ ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ چ

ڳڳڳگگگگ ککککڑ

ۀ ۀڻڻڻڻںں ڱڱڱڱڳ

ڭڭڭۓۓے ےھھھھہہہہ

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ  ۆۆۇۇڭ

]مريم:    ﴾ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ  ەئەئائائى

أ  . َفُهَو َعْبدُ [36ـ24 بَ اّٰلله يَرةأ عأ ْن خأ يُُّه، َوُهَو مأ أ  ادأ تعالى َوَنبأ  تعالى.اّٰلله
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يَّاُه   ََلُم ُهَو َما َعلََّمَنا إأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ اْعتأ
، َقاَل تعالى:   يمأ ڄڄڄڦ﴿ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

ُ ا . َفُهَو َصلَّى[72]المائدة:  ﴾ڈڈڎڎڌڌ َعَلْيهأ َوَسلََّم   ّٰلله
َباَدةأ  أ  َداع  إلى عأ ْركأ بأ اّٰلله ِّ َن الشأ ةأ مأ يرأ اِلُمَّ ، َوَتْحذأ هأ يدأ أ تعالى، َوإلى َتْوحأ   اّٰلله

ْركأ َجْعُل الَوَلدأ  ِّ ْن أَْعَظمأ أَْنَواعأ الـشأ أ  تعالى، َومأ تعالى، َكَما َقاَل تعالى: ّٰلله
ۆۆ ۇۇڭڭڭ ڭۓۓےے﴿

ى ېېېېۉ ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ  وئەئەئائائى

  ﴾ يئىئمئحئجئی  یییىئىئ  ىئېئ
 .[95ـ88]مريم: 

يَّاُه   ََلُم ُهَو َما َعلََّمَنا إأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ اْعتأ
، َقاَل تعالى:  يمأ ھہہہہ﴿َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ

ٴۇۈۈۆۆۇ  ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

َِّدةأ الَعْذَراءأ  . َفُهَو َمْخُلوٌق [ 60ـ59]آل عمران:  ﴾ۋ يأ َن السَّ : ُكْن؛ مأ َمةأ بأَكلأ
ََلُم، َكَما َخَلَق  َِّدةأ َمْرَيَم َعَلْيَها السَّ يأ ُ    الَبُتولأ السَّ : اّٰلله َمةأ َِّدَنا آَدَم بأَكلأ تعالى َسيأ

. ْن تَُراب   ُكْن؛ مأ
يَّاُه   َقادُ اْعتأ  ََلُم ُهَو َما َعلََّمَنا إأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن في َسيأ الُمْسلأمأ

، َقاَل تعالى:  يمأ ۇئۇئوئوئ﴿ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ

جئییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
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ڀڀپ  پپپٻٻٻٻٱ  مئحئ
ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀ

ََلُم َمْخُلوٌق  [47ـ45]آل عمران:  ڦڦڦڦ ََلُة َوالسَّ . َفُهَو َعَلْيهأ الصَّ
: ُكْن. َمةأ  بأَكلأ

يَّاُه   ََلُم ُهَو َما َعلََّمَنا إأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ اْعتأ
ِّ اليَ  ، َقاَل تعالى في َحقأ يمأ : َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ ٹ﴿ُهودأ

ڃڃڄڄڄڄڦڦ  ڦڦڤڤڤڤ

ڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

ڱڱڱڳڱڳڳڳ  گگگگککککڑڑژژ

ھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ  ںں

ََلُم َلْم َيُمْت، َوَلْم  [159ـ156]النساء:  ﴾ےے ََلُة َوالسَّ . َفُهَو َعَلْيهأ الصَّ
ُ  ْد َرَفَعهُ يُْقَتْل، َوَلْم يُْصَلْب، َوقَ   َحيَّاً.اّٰلله

َماءأ  تعالى إلى السَّ
يَّاُه   ََلُم ُهَو َما َعلََّمَنا إأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ اْعتأ

، َقاَل تعالى:  يمأ ڇڇڇچچ﴿َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآنأ الَعظأ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک

ڭڭڭڭۓۓےےھ ھھھہہہہۀۀ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ُ  . َفُهَو َصلَّى[117ـ116]المائدة:  ﴾ەئەئائائىېى َعَلْيهأ َوَسلََّم اّٰلله
لُوا.  هأ الذيَن َغيَُّروا َوَبدَّ ْن َقْومأ أُ مأ  َيَتَبرَّ
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 ِّ يَن في َسيأ َقاُد الُمْسلأمأ ََلُم اْعتأ يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ يَّاُه  ُهَو َما دأ َعلََّمَنا إأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ    َسيأ ُ    َصلَّى اّٰلله :  اّٰلله هأ َوَسلََّم بأَقْولأهأ ي َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   »َوالَّذأ

ي ، َنْفسأ هأ َكنَّ  بأَيدأ َل  أَنْ  َلُيوشأ يُكمْ  َيْنزأ ط اً َحَكم َمْرَيمَ  اْبنُ  فأ رَ  ،اً ُمْقسأ   َفَيْكسأ
لأيَب، نْ  َوَيْقُتَل  الصَّ يَر،الخأ ْزَيَة، َوَيَضعَ  زأ يَض  الجأ  َيْقَبَلهُ  ََل  َحتَّى الَمالُ  َوَيفأ

َي  ُهَرْيَرةَ  « رواه الشيخان َعْن أَبأي أََحدٌ  ُ  َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
 وبناء على ذلك:

ََلمُ  يَسى َعَلْيهأ السَّ نَا عأ ِّدأ يَن بأَسيأ َقاُد الُمْسلأمأ أ  أَنَُّه َرُسوُل َفاْعتأ ، َوُهَو  اّٰلله
َبادأ  ْن عأ ، َوأَنَُّه َعْبٌد مأ ُسلأ َن الرُّ ْن أُولأي الَعْزمأ مأ أ  مأ يَن، َوأَنَُّه َداع  اّٰلله مأ الُمَكرَّ

َباَدةأ  أ    إلى عأ هأ َعنأ اّٰلله يهأ َن    َوْحَدُه، َوَتْنزأ ََلُم َمْخُلوٌق مأ ، َوأَنَُّه َعَلْيهأ السَّ ركأ ِّ الشأ
يأِّدَ  نَا السَّ ِّدأ : ُكْن؛ َكَسيأ َمةأ ََلُم بأَكلأ ْن  ةأ َمْرَيَم َعَلْيَها السَّ ََلُم مأ آَدَم َعَلْيهأ السَّ

، َوأَنَُّه َلْم َيُمْت إلى اآلَن، َوَلْم يُْصَلْب، َوَلْم يُْقَتْل، َوَقْد َرَفَعهُ  ُ  تَُراب    اّٰلله
َما  رأ الزَّ  َحيَّاً، َوَسَيْنُزُل في آخأ

َماءأ هأ  تعالى إلى السَّ ْن َقْومأ أُ مأ ، َوأَنَُّه َيَتَبرَّ نأ
أ.  َلْيهأ َوَقالُوا َعْنُه اْبنُ الذيَن اْفَتَرْوا عَ   اّٰلله

ََلُم أَنَُّه َلْيَس   يَسى َعَلْيهأ السَّ َنا عأ ِّدأ يَن بأَسيأ َقاُد الُمْسلأمأ ، َوََل اْبناْعتأ َله  إأ   اً بأ
َنَّ  ، ِلأ َلهأ َ    لإلأ َر َمْن َقاَل بأذَ اّٰلله ڱڱڱڳڳ﴿لأَك:  تعالى َكفَّ

 .[17]المائدة:  ﴾ڻڻںںڱ
ںںڱڱڱ﴿َوَلَعْن َمْن َقاَل َذلأَك: َقاَل تعالى: 

ھہہہہۀۀڻڻڻڻ

 .[30]التوبة:    ﴾ڭڭڭڭۓےۓےھھھ
أ    الَحْمدُ  َنا. هذا، الذي  ّٰلله ْن أَْمرأ يَرة  مأ  تعالى أعلم. واّٰلله    َجَعَلَنا َعَلى َبصأ
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 اْلنبياء الصفات الواجبة في

: ما هي الصفات اليت جيب أن تتوفر يف الرسل عليهم الصالة 3السؤال

 والسالم؟

ْن ُرُسلأ الجواب:   َف بأَها أَيُّ َرُسول  مأ ُب أَْن َيتَّصأ َفاُت التي َيجأ ِّ   َفالصأ
أ  يعاّٰلله ََلُم َجمأ ََلُة َوالسَّ ُم الصَّ ْدُق، َواِلََماَنُة، َوالَفَطانَ اً َعَلْيهأ ِّ َي: الصأ ُة، ، هأ

يُغ.  ْصَمُة، َوالتَّْبلأ  َوالعأ
ْتَماُن،   َياَنُة، َوالَبََلَدُة، َوالكأ ُب، َوالخأ ُم الَكذأ هأ ِّ يُل في َحقأ َكَما أَنَُّه َيْسَتحأ

َرُة. هذا،َواْرتَكاُب  ِّ َفاُت الُمَنفأ ِّ ي، َوالصأ  تعالى أعلم.واّٰلله  الَمَعاصأ
 الفارق بين توحيد اْللوهية والربوبية

 بني توحيد األلوهية والربوبية؟ الفارق : ما هو4السؤال

ْن  الجواب:  يَن مأ َياءأ َوالُمْرَسلأ يُع اِلَْنبأ يُد الذي َجاَء بأهأ َجمأ َفالتَّْوحأ
َنا آدَ  ِّدأ د  َصلَّىَزَمنأ َسيأ َنا ُمَحمَّ ِّدأ ََلُم إلى َزَمنأ َسيأ ُ    َم َعَلْيهأ السَّ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم،  ُن بأ آلأهأ َوَصْحبأ ْنَساُن الُمْؤمأ َد اإلأ َ  أَنَّ ُهَو أَْن َيْعَتقأ ٌد  اّٰلله تعالى َواحأ
. ٌد في أَْفَعالأهأ ، َوَواحأ فاتأهأ ٌد في صأ ، َوَواحأ  في َذاتأهأ

َباَدَة إأَلَّ ُهَو َتَباَرَك وتعالى.   َوَمنْ  قُّ أََحٌد العأ َم أَنَُّه ََل َيْسَتحأ  أَْيَقَن َهَذا َعلأ
بُ  يُد الرُّ ي َوَتْوحأ ، َوَتْوحأ بُوبأيََّة  وبأيَّةأ َد الرُّ ، َفَمْن َوحَّ َمانأ  ُمَتََلزأ

يَّةأ ُد اِلُلُوهأ
َما أَ  هأ يََّة، َوَمْن أَْشَرَك في أََحدأ َد اِلُلُوهأ ، َفََل َربَّ إأَلَّ  َوحَّ ْشَرَك في اآلَخرأ

 ُ َلَه إأَلَّ اّٰلله ُ. ، َوََل إأ  هذا أوالً.  اّٰلله
يعأ اِلَ ثانياً:  َياءأ َوالُمْرَس َدْعَوُة َجمأ ، بأُدونأ  ْنبأ يدأ يَن َدْعَوٌة إلى التَّْوحأ لأ

ةأ التَََّلُزمأ َبْيَنُهَما، َوََل   دَّ ، لأشأ يَّةأ بُوبأ  الرُّ
يدأ ، َوَتْوحأ يَّةأ  اِلُلُوهأ

يدأ يق  َبْيَن َتْوحأ َتْفرأ
ْن َقْولأهأ تعالى:   ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ﴿ أََدلَّ َعَلى َذلأَك مأ

ُكْم؟  ،[72: ]اِلعراف  ﴾ڄڄڦڦڦ َلهأ  َوَلْم َيُقْل: أََلْسُت بإأ
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ُ  َوَقْد َجَعَل  ، َفَقاَل  اّٰلله َباَدةأ ًة َعَلى َمْن أَْشَرُكوا بأهأ في العأ تعالى ُحجَّ
ڎڌڌ ڍڍڇڇڇڇچچچچ﴿تعالى: 
]اِلعراف:    ﴾گگککککڑڑژژڈڈڎ

 . [173ـ172
يٌح في أَنَّ أَْخَذ الَعْهدأ َفَهَذا َنصٌّ   بُوبأيَّةأ هُ َصرأ  الرُّ

يدأ َو أَْخُذ الَعْهدأ   بأَتْوحأ
َباَدةأ  يدأ العأ َتْوحأ أ  بأ َنا َرُسولأ ّٰلله ِّدأ ْن َزَمنأ َسيأ يهأ مأ ََلَف فأ أ   تعالى، َوَهَذا ََل خأ اّٰلله

ُ   َصلَّى نَ اّٰلله هأ َوَسلََّم إلى َيْومأ  ا َهَذا. َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
  ْبنأ  اْلَبَراءأ  َعنأ اإلمام أحمد يثأ الذي رواه َجاَء في الَحدأ  ثالثاً:

ب   َي   َعازأ ُ    َرضأ يأِّ َصلَّى اّٰلله ُ    َعْنُه، َعنأ النَّبأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
،  َفَيْأتأيهأ َقاَل: » ،  َمَلَكانأ ُ   َربِّأَي :  َفَيُقولُ   َربَُّك؟  َمنْ :  َلهُ   َفَيُقوََلنأ   َفُيْجلأَسانأهأ  «. اّٰلله

َلُهَك؟ َسأَََلُه َمْن َربَُّك؟ َفأََجاَبُهَما: : َمْن إأ    َفَهلأ الَمَلَكانأ َيْسأَََلنأ
 ُ  َربأِّي. اّٰلله

يُد اِلُلُوهأ  ، َفأَْيَن َتْوحأ بُوبأيَّةأ يُد الرُّ
: َهَذا َتْوحأ ،  َهْل َيُقوُل َلُه الَمَلَكانأ يَّةأ

يَك؟ بُوبأيَّةأ ََل يُْنجأ يُد الرُّ
 َفَتْوحأ

 ء على ذلك:ناوب
، ََل  َمانأ يَّةأ ُمَتََلزأ بُوبأ  َوالرُّ

يَّةأ يُد اِلُلُوهأ
َد   َفَتْوحأ ، َفَمْن َوحَّ َيْنَفكَّانأ

َد  يََّة َوحَّ َد اِلُلُوهأ يََّة، َوَمْن َوحَّ َد اِلُلُوهأ يََّة َوحَّ بُوبأ يََّة، َوَلْم َيْثُبْت الرُّ بُوبأ الرُّ
يٌق  َتاب  َوََل في ُسنَّة  َتْفرأ  َبْيَنُهَما.في كأ

يدأ   ُقوا َبْيَن َتْوحأ  َفرَّ
َن النَّاسأ َئٌة مأ يَرةأ َظَهَرْت فأ َنةأ اِلَخأ َوَلكأْن في اآلوأ

يَن مأ  ُروا َبْعَض الُمْسلأمأ ِّ ، لأُيَكفأ بُوبأيَّةأ  الرُّ
يدأ ، َوَتْوحأ يَّةأ َلَه  اِلُلُوهأ ْن َيُقوُل: ََل إأ مَّ
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ُ إأَلَّ  ُلوا إاّٰلله َذا َتَوسَّ أ  لى، َوَذلأَك إأ يَن َواِلَْولأَياءأ  اّٰلله َياءأ َوالُمْرَسلأ تعالى بأاِلَْنبأ
يَن. هذا، الأحأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َوالصَّ

 الكفر في حالة الغضب الشديد 

يف حالة غضب : ما حكم اإلنسان الذي تلفظ بكلمة الكفر، وهو 5السؤال

 شديد، ومل َيِع ما يقول؟

َياذُ الجواب:   أ بأ   أوَلً: الُكْفُر َوالعأ ، َوَسَبٌب    اّٰلله ْسََلمأ ٌة َعنأ اإلأ دَّ تعالى رأ
، َقاَل تعالى:  يئىئمئحئجئییی﴿لأُحُبوط الَعَملأ

ح[5]المائدة:  ﴾خبحبجب اً أَو َمازأ ، لأَقْولأهأ تعالى:  اً . َسَواٌء َكاَن َجادَّ
ڑڑژڈژڈڎڎڌڌڍ﴿

ڱڳڳڳڳگگگگ کککک

 . [66ـ65]التوبة:  ﴾ڻڻڻںںڱڱڱ
ْن َفْضلأ  أ  ثانياً: مأ هأ أَنَُّه َفَتَح َلُه َمَجاَلً اّٰلله للتَّْوَبةأ َقْبَل   تعالى َعَلى َعْبدأ
، َفَقاَل تعالى:   ھھھھہہہہۀۀ﴿َمْوتأهأ

 . [53]الزمر:  ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے
 ، يدأ دأ َمةأ الُكْفرأ في َحاَلةأ الَغَضبأ الشَّ َظ بأَكلأ نَّهُ َحْيُث ثالثاً: َمْن َتَلفَّ   إأ

ُم بأ  ي َما َيُقوُل، َويُْقسأ أ َكاَن ََل َيعأ َمةأ   اّٰلله َظ بأَكلأ تعالى أَنَُّه َما َيْذُكُر أَنَُّه َتَلفَّ
ٌج َتْحَت   َنَُّه ُمْنَدرأ ، َوََل َيْعَلُم َماَذا َتَكلََّم، َفََل َيَتَرتَُّب َعَلْيهأ َشْيٌء، ِلأ الُكْفرأ

ُ    َقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »ََل َطََلَق، َوََل َعتَ هأ وَ َعَليْ اّٰلله اَق فأي  َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  « رواه اإلمام أحمد والحاكم َعْن َعائأَشَة َرضأ ْغََلق  ُ  إأ  َعْنَها. اّٰلله

َياُذ بأ  َمُة الُكْفرأ َوالعأ أ َوَكَذلأَك َكلأ  تعالى. اّٰلله
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 وبناء على ذلك:
َذا أَْقَسَم بأ  أ َفإأ ي َما َيُقوُل، َوََل َيْذُكُر َما َقاَل،   نَُّه َماتعالى بأأَ  اّٰلله َكاَن َيعأ

ْنَد   َط َنْفَسُه عأ بأ َعَلْيهأ أَْن َيْضبأ َن الَواجأ َفََل َيَتَرتَُّب َعَلْيهأ َشْيٌء، َوَلكأْن مأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ ، َوَيْسَمَع َقْوَل َسيأ أ    الَغَضبأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ  آلأهأ َوَص   َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله ْحبأ

ْنَد  وَ  ي َيْملأُك َنْفَسُه عأ يُد الَّذأ دأ نََّما الشَّ ، إأ َرَعةأ يُد بأالصُّ دأ َسلََّم: »َلْيَس الشَّ
َي  « رواه الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ُ  اْلَغَضبأ تعالى  واّٰلله  َعْنُه. هذا،اّٰلله

 أعلم.
** ** ** 
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 جاف على جاف 

 جاف على جاف طاهر بال خالف؛ قاعدة فقهية؟قول: : هل 1السؤال

ِّ الجواب:  َدًة  َفَقْوُل: َجافٌّ َعَلى َجاف  ، َلْيَس َقاعأ ََلف  ٌر بأََل خأ َطاهأ
َذا ََلَقى َشْيئ ُس إأ َدُة: النَّجأ يًَّة، َبْل ُهَو َقْوٌل َمْأثُوٌر، َوَلكأنأ الَقاعأ ْقهأ ر اً فأ  اً َطاهأ

ُسُه.ـ َوُهَما َجافَّانأ ـ ََل يَُن  ِّ  جأ
، ثُ  هأ ْن َبْول  أَو َغْيرأ َثاُل َذلأَك: أَْرٌض أََصاَبْتَها َنَجاَسٌة مأ ْت،  مأ مَّ َجفَّ

ر َساَط َيْبَقى َطاهأ نَّ البأ َع َعَلْيَها بأَساٌط َجافٌّ َكَذلأَك، َفإأ ُسُه  اً َوُوضأ ِّ ، َوََل يَُنجأ
ْت َص  ، َحتَّى َلْو َصلَّى َعَلْيهأ َصحَّ  ََلَتُه.َما َتْحَتُه للَجَفافأ

ي ِّ أَْو فأَراش  َنَجاَسٌة َوَقْد َجفَّ 
َذا َكاَن َعَلى ُكْرسأ ْنَها: إأ ْت َوَجَلَس  َومأ

ُس َثْوبُُه، َلكأْن َلو  ، َفََل َيَتَنجَّ ْنَساٌن َوَثْوبُُه َجافٌّ َراشأ إأ يأِّ أَو الفأ
َعَلى الُكْرسأ

قأ للُكْرسأ  ى الَعَرُق إلى الثَّْوبأ الُمََلصأ َق َوَتَعدَّ نَّهُ َعرأ َراشأ َفإأ  َيْنُجْس.   يأِّ أَو الفأ
 وبناء على ذلك:

 ِّ يًَّة؛  َفَقْوُل: َجافٌّ َعَلى َجاف  ْقهأ َدًة فأ
، َلْيَس َقاعأ ََلف  ٌر بأََل خأ َطاهأ

يٌح. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   َوالَمْعَنى َصحأ
 قضاء الصيام للمرأة الحائض والنفساء

 حلائض والنفساء الصوم؟: هل هناك دليل حيرم على املرأة ا2السؤال

يد   َفَقْد َرَوى اإلمام البخاري  الجواب:   يِّأ َعْن أَبأي َسعأ َي   الُخْدرأ   َرضأ
  ُ يأِّ َصلَّى اّٰلله ُ    َعْنُه، َعنأ النَّبأ هأ َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل:  اّٰلله »َما  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ين  أَْذَهَب   ْن َناقأَصاتأ َعْقل  َودأ «َرأَْيُت مأ ْحَداُكنَّ ْن إأ مأ مأ ُجلأ الَحازأ  . لأُلبِّأ الرَّ
ينأ  َنا َيا َرُسوَل ُقْلَن: َوَما نُْقَصاُن دأ أ؟   َنا َوَعْقلأ  اّٰلله

ُجلأ   الرَّ
ْثَل نأْصفأ َشَهاَدةأ  .«؟ َقاَل: »أََلْيَس َشَهاَدُة الَمْرأَةأ مأ

 .ُقْلَن: َبَلى
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َها، أََلْيَس  ْن نُْقَصانأ َعْقلأ أ َوَلْم  َقاَل: »َفَذلأكأ مأ َذا َحاَضْت َلْم تَُصلِّ إأ
 .ُقْلَن: َبَلى . «؟َتُصمْ 

َها«َقاَل:  ينأ ْن نُْقَصانأ دأ  .»َفَذلأكأ مأ
َيامأ في أَنَّ الَمْرأََة ََل   ِّ ََلةأ َوالصأ ْق َبْيَن الصَّ ِّ يُف َلْم يَُفرأ رأ يُث الشَّ الَحدأ

َها، َوَهَذا َما أَكََّدتْ  :  تَُصلأِّي َوََل َتُصوُم أَيَّاَم َحْيضأ نَّ َِّساُء بأَقْولأهأ ؛ أَْي:  َبَلىُه النأ
َياَم كَ  ِّ ََلَة.َيْتُرْكَن الصأ  َما َيْتُرْكَن الصَّ

َعْن ُمَعاَذَة َقاَلْت: َسأَْلُت َعائأَشَة َفُقْلُت: َما َباُل  وروى اإلمام مسلم  
ََلةَ ـ اْلَحائأضأ تَ  ي الصَّ ْوَم، َوََل َتْقضأ ي الصَّ  ؟ ْقضأ

يَّةٌ  ؟  َفَقاَلْت: أََحُرورأ  اءَ َض قَ  ونَ بُ وجأ وا يُ انُ كَ  جأ ارأ وَ الخَ  نَ مأ  ةٌ ئَ فأ ) أَْنتأ
 (.اءَ ورَ رُ إلى حَ   ةً بَ ْس نأ  ةأ يَّ ورأ رُ الحَ وا بأ مُّ سُ وَ ،  ضأ ائأ ى الحَ لَ عَ  ةأ ََل الصَّ 

نِّأي أَْسأَُل.  ، َوَلكأ يَّة   ُقْلُت: َلْسُت بأَحُرورأ
وْ  يُبَنا َذلأَك، َفنُْؤَمُر بأَقَضاءأ الصَّ ، َوََل نُْؤَمُر بأَقَضاءأ  َقاَلْت: َكاَن يُصأ مأ

ََلةأ   .الصَّ
َياَم أَيَّاَم   ِّ ََلَة َوالصأ َِّساءأ أَنَُّهنَّ َيْتُرْكَن الصَّ ْنَد النأ ٌح عأ َفاِلَْمُر َواضأ
َياَم َوََل   ِّ ي الصأ هأ الَمْرأَُة َتْسأَُل: لأَماَذا َنْقضأ ، َوَكاَنت َهذأ َِّفاسأ الَحْيضأ َوالنأ

ََلَة؟  ي الصَّ  َنْقضأ
ْن َذلأَك، َوتَ أَْن َتعْ  أََراَدْت  لََّة مأ َف العأ ََلةأ  رأ َن الصَّ َس َوْجَه الَمْنعأ مأ ْلَتمأ

 . ََلةأ َيامأ ُدوَن الصَّ ِّ ، ثُمَّ تُْؤَمَر بأَقَضاءأ الصأ
َيامأ ِّ  َوالصأ

َي  َِّدُة َعائأَشُة َرضأ يأ ُ    َفأََحاَلْتَها السَّ يَن يُْؤَخُذ  اّٰلله ِّ َنَّ الدأ ، ِلأ َعْنَها إلى النَّصأِّ
، َوَلْو َكاَن بأالبأال َن  نَّْقلأ ََل بأالَعْقلأ َِّدُة َعائأَشُة: َما َمَنَعكأ مأ يأ َعْقلأ َلَقاَلتأ السَّ
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َي   نََّها َعلأَمْت َوهأ ؛ َوَلكأ َذا ُصْمتأ َفََل َقَضاَء َعَلْيكأ ي، َفإأ ؟ ُصومأ َيامأ ِّ الصأ
ْوَم َيْحُرُم َعَلى الَمْرأَةأ الَحائأضأ َوال  يَهُة أَنَّ الصَّ ، َكَما َتْحُرُم  الَفقأ نَُّفَساءأ

ََلُة، وَ  ْن َرْحَمةأ الصَّ أ    مأ ، اّٰلله ََلةأ َيامأ ُدوَن الصَّ ِّ تعالى أَنَُّه أََمَر الَمْرأََة بأَقَضاءأ الصأ
َدًة.  ًة َواحأ  َمرَّ

َنةأ ي السَّ ْوُم َففأ ا الصَّ ، أَمَّ َرٌة في ُكلأِّ َيْوم  ِّ ََلَة ُمَتَكرأ َنَّ الصَّ  ِلأ
 وبناء على ذلك:

َها  ُرمُ َفَيحْ  ََلُة    َعَلى الَمْرأَةأ أَيَّاَم َحْيضأ ْوُم، َكَما َتْحُرُم الصَّ َها الصَّ َونأَفاسأ
َِّدَنا َرُسوَل  َنَّ َسيأ

أ    َعَلْيَها، ِلأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َلْم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، َكَما َجاَء  َيامأ ِّ ََلةأ َوالصأ ْق َبْيَن الصَّ ِّ .يَُفرأ يفأ رأ يثأ الشَّ  في الَحدأ

يَن، َوَهَذا َما    َوَهَذا اِلَْمرُ  نأ َهاتأ الُمْؤمأ َحاَبةأ َوأُمَّ ْنَد نأَساءأ الصَّ َمْعُلوٌم عأ
ةأ َسَلف ْنَد اِلُمَّ  .اً َوَخَلف اً ُهَو ُمْجَمٌع َعَلْيهأ عأ

َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َيُقوُل اإلأ يثأ اّٰلله ْنَد َشْرحأ الَحدأ »َما  : تعالى عأ
ْن َناقأَصاتأ َعْقل  وَ  «َرأَْيُت مأ ين  ْومأ  دأ يمأ الصَّ ُة َعَلى َتْحرأ : َفأَْجَمَعتأ اِلُمَّ

حُّ َصْوُمَها. ، َوَعَلى أَنَُّه ََل َيصأ  َعَلى الَحائأضأ َوالنَُّفَساءأ
ْجَماعأ  : الَحائأُض ََل ُتَصلأِّي؛ َوَهَذا بأاإلأ ِّ  الَبرأ

َماُم اْبُن َعْبدأ  . اهـ.َوَيُقوُل اإلأ
؛ َوَيُقولُ َوَما أَْجَمَع َعَلْيهأ الُمْسلأمُ  ُ  وَن َفُهَو الَحقُّ ڦ﴿تعالى: اّٰلله

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

 .[115]النساء:  ڍڇڇڇڇچ
، َوَقاَل: َيُجوُز   َيامأ الَحائأضأ َوالنَُّفَساءأ َق َبْيَن َصََلةأ َوصأ َوَمْن َفرَّ

. َتُصوَم؛ َفْلَيْأتأ  للَحائأضأ َوالنَُّفَساءأ أَنْ  لأيلأ  بأالدَّ
ْن   ََلُة، مأ ْوُم َكَما َتْحُرُم الصَّ نَّ الصَّ َِّساُء أَنَُّه َيْحُرُم َعَلْيهأ َلَقْد َعلأَمتأ النأ
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َنا َرُسولأ  ِّدأ أ    َزَمنأ َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله َنا  اّٰلله هأ َوَسلََّم إلى َيْومأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َها، َوَما أََحٌد َقاَل َلَها  َبَت أَنَّ اْمَرأًَة َص َهَذا، َوَما ثَ  َها َونأَفاسأ اَمْت أَيَّاَم َحْيضأ

يَن:  ِّ الُمَسافأرأ ، َكَما َقاَل تعالى في َحقأ ْن ُصْمتأ َفُهَو َخْيٌر َلكأ ک﴿إأ
 .[184]البقرة:  ﴾ڳگگگگکک

ِّدأ لأَذا َيْحُرُم َعَلى الَمْرأَةأ الَحائأضأ َوالنَُّفَساءأ الصَّ  َنا  ْوُم، لأَقْولأ َسيأ
أ  َرُسولأ  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: »اّٰلله َذا َحاَضْت  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ أََلْيَس إأ

أ َوَلْم َتُصمْ   تعالى أعلم.واّٰلله  ؟«. هذا،َلْم تَُصلِّ
 نجاسة الخمر

 : هل جناسة اخلمر جناسة حسية أم معنوية؟3السؤال

َنَجاَسٌة    الَخْمرأ   َنَجاَسةَ   ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ َهَب  َفَقْد ذَ الجواب:  
ْجس َها رأ َيتأ َها، َوَتْسمأ ، لأثُُبوتأ ُحْرَمتأ مأ يٌَّة ُمَغلََّظٌة َكالَبْولأ َوالدَّ ِّ سأ

، َقاَل  اً حأ
ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿تعالى:  

ْيُء [90]المائدة:  ﴾ ٺٺڀ ْجُس ُهَو الشَّ ُر وَ . َوالرأِّ  . النَّتأنُ الَقذأ
، وَ  وا َبْعُض الُفَقَهاءأ َخاَلُفوا َقوَل ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ رَعدُّ ْجَس َقذأ   اً الرأِّ

يًَّة.   َقَذاَرًة َمْعَنوأ
 وبناء على ذلك:

. هذا، ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ يٌَّة ُمَغلََّظٌة عأ ِّ سأ
  َفَنَجاَسُة الَخْمرأ َنَجاَسٌة حأ

 .أعلمتعالى واّٰلله 
 سؤر الهرة

طعام أو شراب  ه: هل أكل وشرب القطط من اإلناء الذي في4السؤال

 ينجسه؟
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يَنار   ْبنأ  َصالأحأ  ْبنأ  َداُودَ  َعنْ روى أبو داود الجواب:  ، دأ ارأ   َعنْ  التَّمَّ
، هأ يَسة   أَْرَسَلْتَها َمْوََلَتَها أَنَّ  أُمِّأ َلى  بأَهرأ َي  َعائأَشةَ  إأ ُ  َرضأ  َفَوَجَدْتَها  َعْنَها،اّٰلله
َليَّ  َفأََشاَرْت  لِّأي،َص تُ  يَها، أَنْ  إأ ةٌ، َفَجاَءْت  َضعأ رَّ

ْنَها، َفأََكَلْت  هأ ا مأ  َفَلمَّ
نْ  أََكَلْت  اْنَصَرَفْت  ةُ  أََكَلتأ   َحْيُث   مأ رَّ  .اْلهأ

نَّ : َفَقاَلْت  أ  َرُسوَل  إأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
نََّها: َقاَل  نََّما ،بأَنَجس   َسْت يْ َل  »إأ َي  إأ نَ  هأ افأينَ  مأ  َرأَْيُت  َوَقدْ  َعَلْيُكْم« الطَّوَّ

أ   َرُسوَل  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله أُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َها َيَتَوضَّ  .بأَفْضلأ
  بأي أَ   اْبنأ   َتْحَت  َوَكاَنْت ـ  َمالأك   ْبنأ  َكْعبأ  بأْنتأ  َكْبَشةَ  َعنْ وفي رواية 

ٌة  َفَجاَءْت  ،اً َوُضوء َلهُ  َفَسَكَبْت  َدَخَل  َقَتاَدةَ  أََبا أَنَّ ـ  َقَتاَدةَ  رَّ
َبْت  هأ ْنُه،  َفَشرأ   مأ

َناءَ  َلَها َفأَْصَغى َبْت، َحتَّى  اإْلأ ، أَْنظُرُ  َفَرآنأي: َكْبَشةُ  َقاَلْت  َشرأ َلْيهأ :  َفَقاَل  إأ
ينَ  ي؟  اْبَنةَ  َيا  أََتْعَجبأ  أَخأ

 .َنَعمْ : َفُقْلُت 
نَّ :  َفَقاَل  أ    َرُسوَل   إأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله :  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

نََّها ،  َلْيَسْت  »إأ نََّها   بأَنَجس  نَ  إأ افأينَ  مأ « َعَلْيُكمْ  الطَّوَّ اَفاتأ  .َوالطَّوَّ
 وبناء على ذلك:

يَّةأ  َن الَحَنفأ  مأ
يَّةأ  َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ

افأعأ يَّةأ َوالشَّ  َوالَمالأكأ
ٌر، لأَقْولأهأ َصلَّىَوالَحَنابأَلةأ  رَّ َطاهأ ُ  إلى أَنَّ الهأ هأ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نََّهاَوَسلََّم:  نََّما ،بأَنَجس   َلْيَسْت  »إأ َي  إأ نَ   هأ افأينَ  مأ  . َعَلْيُكْم« الطَّوَّ

َطُط أَو َذا أََكَلتأ القأ نَّ  َفإأ َناء  َفإأ ن إأ َبْت مأ ُبُه  َشرأ ُه ََل َيْنُجُس، َوَصاحأ
ٌر،  َنَُّه َطاهأ ْربأ َفَلُه َذلأَك، ِلأ ْن َطاَبْت َنفُسُه في اِلَْكلأ أَو الشُّ ، َفإأ بأالَخَيارأ
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ْب َنْفُسُه َتَرَكُه، إأَلَّ   ْن َلْم َتطأ طَّ َوإأ ْن ُوُجودأ َنَجاَسة  َعَلى َفمأ القأ َذا َتأَكََّد مأ .  إأ ةأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 الوضوء بعد أكل لحم الجمل 

: هل صحيح بأنه جيب على اإلنسان أن يتوضأ إذا أكل حلم 5السؤال

 جزور؟

َي  َجابأر   َعنْ َفَقْد روى أبو داود الجواب:  ُ  َرضأ   َكانَ : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله
رَ  نْ  اِْلَْمَرْينأ  آخأ أ  َرُسولأ  مأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم هأ وَ َعَليْ اّٰلله َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ا اْلُوُضوءأ  َتْركُ  مَّ  . النَّارُ  َغيََّرتأ   مأ

يَّةأ َوالَحَنابأَلةأ  
افأعأ يَّةأ َوالشَّ  َوالَمالأكأ

يَّةأ َن الَحَنفأ  مأ
َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ

ُض الُوُضوَء، َكأَْكلأ َسائأ إلى أَنَّ  . أَْكَل َلْحمأ الَجُزورأ ََل يُْنقأ َمةأ  رأ اِلَْطعأ
َي  ُ  َقاَل اْبُن َعبَّاس  َرضأ ا  اْلُوُضوءُ َعْنُهَما: اّٰلله مَّ ا  َوَلْيَس  َخَرجَ  مأ مَّ   مأ

 . رواه ابن أبي شيبة.َدَخَل 
ُب الُوُضوُء َعَلى َمْن أََكَل َلْحَم   َوَذَهَب َبْعُض الُفَقَهاءأ إلى أَنَُّه َيجأ

افأ  ًة، َوُهَو َقْوُل الشَّ يثأ اإلمام مسلم  الَجُزورأ َخاصَّ ، لأَحدأ يمأ يأِّ في الَقدأ
عأ

َي  َسُمَرةَ  ْبنأ  َجابأرأ  َعنْ  ُ  َرضأ أ  َرُسوَل  َسأََل  َرُجَلً  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
هأ َوَسلََّم:  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  أُ َوَصْحبأ نْ  أَأََتَوضَّ ؟  لُُحومأ  مأ  اْلَغَنمأ

نْ : َقاَل  ْئَت  »إأ نْ   ْأ،َفَتَوضَّ  شأ ْئَت  َوإأ ْأ« َفََل  شأ  .َتَوضَّ
أُ  :َقاَل  نْ  أََتَوضَّ ؟  لُُحومأ  مأ بألأ  اإْلأ
أْ  »َنَعمْ : َقاَل  نْ  َفَتَوضَّ « لُُحومأ  مأ بألأ  . اإْلأ
؟   َمَرابأضأ  فأي أَُصلِّأي : َقاَل   اْلَغَنمأ
 . »َنَعْم«: َقاَل 
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كأ  فأي أَُصلِّأي : َقاَل  ؟  َمَبارأ بألأ  اإْلأ
 . »ََل«: َقاَل 

َوايَ  ب    ْبنأ   الَبَراءأ   َعنْ وأبي داود  ة  للترمذي  وفي رأ َي   َعازأ ُ    َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُسئأَل : َقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   َعنأ َوَصْحبأ

نْ  الُوُضوءأ  ؟  لُُحومأ  مأ بألأ  اإلأ
ْنَها« واؤُ »َتَوضَّ : َفَقاَل   .مأ
؟  لُُحومأ  نْ مأ  الُوُضوءأ  َعنأ  َوُسئأَل   الَغَنمأ
ْنَها« واؤُ َتَتَوضَّ  »ََل : َفَقاَل   .مأ

 وبناء على ذلك:
ْنَد   ُض الُوُضوَء عأ .َفأَْكُل َلْحمأ الَجَملأ ََل يُْنقأ  ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ

َة َلَها، بأأَنَّ   حَّ ُث النَّاُس بأَها ََل أَْصَل َلَها َوََل صأ ٌة َيَتَحدَّ َوُهَناَك قأصَّ
ُ  لَّى النَّبأيَّ َص  هأ َوَسلََّم َكاَن َجالأساّٰلله َبْيَن أَْصَحابأهأ   اً َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

مْ  هأ ْن أََحدأ ، َفَخَرَج مأ ، َوَكاَن   َذاَت َيْوم  يٌح، َفاْسَتْحَيا أَْن يَُقوَم َبْيَن النَّاسأ رأ
 .  َقْد أََكَل َلْحَم َجُزور 
أ  َفَقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله ْترعَ اّٰلله هأ َوَسلََّم سأ   اً َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْأ. : َمْن أََكَل َلْحَم َجُزور  َفْلَيَتَوضَّ  َعَلْيهأ
يُع َوَتوَ  ُؤوا. هذا،َفَقاَم الَجمأ  تعالى أعلم.واّٰلله   ضَّ
 اَلستبراء من البول

: رجل يذهب لقضاء حاجته، ويسرع باخلروج بدون االسترباء 6السؤال

 صالته صحيحة؟من البول، فهل 

َي   َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ َفَقْد َرَوى الشيخان  الجواب:   ُ    َرضأ :  َقاَل َعْنُهَما  اّٰلله
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أ    َرُسولُ   َمرَّ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله : َفَقاَل   َقْبَرْينأ   َعَلىَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَُّهَما »أََما َبانأ  إأ َبانأ  َوَما ،َلُيَعذَّ ، يفأ  يَُعذَّ ير  ا  َكبأ ي ـ يَ  َفَكانَ  أََحُدُهَما  أَمَّ   ْمشأ

، يَمةأ ا بأالنَّمأ نْ  َيْسَتتأرُ   ََل  َفَكانَ  اآْلَخرُ   َوأَمَّ « مأ  . َبْولأهأ
يب   َفَدَعا  :َقاَل  (  َرْطب   بأَعسأ َن النَّْخلأ هُ  )ُغْصٌن مأ   ثُمَّ  ،بأاْثَنْينأ  َفَشقَّ

د َهَذا  َعَلى َغَرَس  د َهَذا َوَعَلى ، اً َواحأ ُف  أَنْ  »َلَعلَّهُ : َقاَل  ثُمَّ ؛ اً َواحأ   يَُخفَّ
 .َيْيَبَسا« َلمْ  َما َعْنُهَما

َي  أََنس   َعنْ وروى الدارقطني  ُ  َرضأ أ   َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ُهوا :َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نَ  »َتَنزَّ نَّ  ، اْلَبْولأ  مأ ةَ  َفإأ   َعامَّ
ْنُه« اْلَقْبرأ  َعَذابأ   . مأ

بأ َعَلى   ْن أَْصَحابأ الَمَذاهأ يُع الُفَقَهاءأ مأ َذا  َواتََّفَق َجمأ َث إأ أَنَّ الُمْحدأ
حُّ ُوُضوُءُه، َوَصََلتُُه  نَُّه ََل َيصأ ْنُه، َفإأ جأ مأ َطاعأ الَخارأ ِّهأ َعَدُم اْنقأ َغَلَب َعَلى َظنأ

َعاَدتَُها، ُب َعَلْيهأ إأ َلٌة، َيجأ . َباطأ َن الَبْولأ ْبَراءأ مأ  َبْعَد اَلْستأ
 وبناء على ذلك:

َر َقلأ  ، َحتَّى   يَلً َفَعَلى الُمْسلأمأ أَْن َيْنَتظأ هأ َبْعَد َقَضاءأ َحاَجتأهأ َعَلى َنْفسأ
، اْسَتْنَجى ثُمَّ اْنَصَرَف  هأ أَنَُّه لَْم َيْبَق َشْيٌء في الَمْخَرجأ ْن َنْفسأ َذا أََحسَّ مأ إأ

.للُوُضوءأ َوال ََلةأ  صَّ
  ، ْبَراءأ َر التََّفكَُّر في اَلْستأ َس، َوَيُشقُّ َعَلْيهأ اِلَْمُر. َوَعَلْيهأ أَْن ََل ُيْكثأ  َفُيَوْسوأ

، َوََل   يدأ ْل َحتَّى ََل َتَقَع َتْحَت الَوعأ يَط، ََل تُْهمأ ْفَراَط َوََل َتْفرأ َفََل إأ
ْس َحتَّى ََل َتُشقَّ َعَلْيَك اِلَْمَر.   تَُوْسوأ

هأ لأَطْردأ  ُتلأَي بأالَوْسَوَسةأ في َذلأَك، َفْلَيْنَضحأ الَماَء َعَلى َفْرجأ  ابْ َوَمنأ 
. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   الَوْسَوَسةأ
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 طلب الماء لجواز التيمم

: إذا أراد اإلنسان أن يتيمم، فما هي املسافة اليت تلزمه يف طلب 7السؤال

 املاء، حتى يصح تيممه؟

، َما َلْم َيَتَيقَّ َق الُفَقهَ َفَقدأ اتَّفَ الجواب:   مأ َطَلَب الَماءأ ْن  اُء لأَجَوازأ التََّيمُّ
ا   َن َعَدَم ُوُجودأ الَماءأ ََل يُْشَتَرُط أَْن َيْبَحَث َعْنُه، أَمَّ َذا َتَيقَّ ، َفإأ هأ َعَدَم ُوُجودأ

ْن َذلأَك َوَجَب َعَلْيهأ أَْن َيْطُلَب الَماَء. ْن مأ َذا َلْم َيَتَيقَّ  إأ
يُح ْختَ َوا ِّ الُبْعدأ َعنأ الَماءأ الذي يُبأ َم: َلَف الُفَقَهاُء في َحدأ  التََّيمُّ

ُل   ِّ َما يَُعادأ يأ ْقَياسأ الَعْصرأ يُل بأالمأ يٌل، َوالمأ يَُّة إلى أَنَُّه مأ َفَذَهَب الَحَنفأ
 متراً. 1680

َق ُوُجوَد الَماءأ َحوْ  َذا َتَحقَّ يَُّة إلى أَنَُّه إأ
افأعأ ِّ  َوَذَهَب الشَّ َلُه َطَلَبُه في َحدأ

. تََّة آَلفأ ُخْطَوة   الُقْربأ َوُهَو سأ
. وَ  يََلنأ يَُّة إلى أَنَُّه مأ  َذَهَب الَمالأكأ

ْنُه َعاَدًة. يَما َقُرَب مأ ْنَد الَحَنابأَلةأ فأ  َوعأ
 وبناء على ذلك:

ْن أَْجلأ الُغْس  ْنَساَن للَبْحثأ َعنأ الَماءأ مأ ُم اإلأ  لأ  َفالَمَساَفُة التي تُْلزأ
، َوأَْرَجُح   ََلٌف َبْيَن الُفَقَهاءأ يَها خأ ُم فأ  أَو الُوُضوءأ َحتَّى يَُباَح َلُه التََّيمُّ

ُ اِلَْقَوالأ ـ وَ  يَما َقُرَب  اّٰلله ْنُه َعاَدًة. هذا،  تعالى أَْعَلُم ـ َما َقاَلُه الَحَنابأَلُة فأ   مأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 المسح على الجورب الطبي 

 يض يف رجليه، طلب منه الطبيب لبس اجلورب الطيبان مر: إنس8السؤال

 الضيق، حيث يصعب عليه لبسه وخلعه، فهل جيوز املسح عليه؟

ََلةأ َفْرٌض، لأَقْولأهأ تعالى: الجواب:  نَّ َغْسَل الَقَدَمْينأ للصَّ ٱ﴿َفإأ
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ڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

يَصاُل  [6]المائدة:  ﴾ٺٺٺٺڀ َذا َكاَن إأ . َوإأ
يَض، أَو َكاَن َمْطُلوب إلى الَقَدَمْينأ َيُضرُّ المَ الَماءأ  يَّاً أَْن َيْلَبَس   اً رأ ِّ بأ ْنُه طأ مأ

يُب ثأَقًة، َوَكاَن لُْبُسُه َوَخْلُعهُ  َِّق، َوَكاَن الطَّبأ يأ ِّبأِّيَّ الضَّ
 يَُسبأُِّب  الَجْوَرَب الطأ

َن الَمْسحأ َعَلى الَجْوَربأ  يَرًة، َفََل َحَرَج مأ ًة َكبأ . َمَشقَّ ِّبأِّيأِّ
 الطأ

 وبناء على ذلك:
ْن َطبأيب  ُمْسلأم    َشاَرة  مأ إأ يَّاً، َوَكاَن بأ ِّبأِّيأِّ َضُرورأ

َذا َكاَن لُْبُس الَجْوَربأ الطأ َفإأ
، َوَكاَن َخْلُعُه أَْثَناَء  يَرًة َوَضَررثأَقة  ًة َكبأ  يَُسبأُِّب َمَشقَّ

َن   اً الُوُضوءأ َفََل َحَرَج مأ
، َوَيكُ  . هذا،الَمْسحأ َعَلْيهأ  تعالى أعلم.واّٰلله  وُن َكالَمْسحأ َعَلى الَجَبْيَرةأ

 مياه الصرف الصحي 

: هل تصبح مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها وتصفيتها مياًه 9السؤال

 ربها؟طاهرًة مطهرًة، وهل جيوز ش

َذا  الجواب:  يَر َيْطُهُر إأ َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاُء إلى أَنَّ الَماَء الَكثأ
، أَو َزاَل  َضاَفةأ َماء  َطُهور  َعَلْيهأ إأ ، أَو بأ هأ َنْفسأ ،   َزاَل َتَغيُُّرُه بأ َتَغيُُّرُه بأطُولأ ُمْكث 

 . َياح  َعَلْيهأ  أَو َتْأثأيرأ َشْمس  َوُمُرورأ رأ
 على ذلك: وبناء

َياُه المُ  ْنَها النَّجَ َفالمأ َذا َزاَلْت مأ يأِّ إأ ِّ
حأ ِّ ْرفأ الصأ َياُه الصَّ اَسُة  َعاَلَجُة مأ

، َوََل  اً َتَمام هأ ، َوََل في َطْعمأ ، َوََل في لَْونأهأ ، َوَلْم َيْبَق للنََّجاَسةأ أََثٌر في الَماءأ
َي ال َها، َوهأ نََّها َتُعوُد إلى أَْصلأ ، َفإأ هأ يحأ حُّ الُوُضوُء  في رأ يَُّة، َفَيصأ طَُّهورأ

ْنَها، َكَما َيُجوُز ُشْربَُها.  َوالُغْسُل مأ
َنابَُها اكْ َواِلَْوَلى اجْ  َنَّ النَّْفَس  تأ ، ِلأ الأَحةأ َياهأ اِلُْخَرى الصَّ َفاًء بالمأ تأ
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َذا َكاَن اْستأْخَداُمَها للضَّ  ُرَها، َوَلكأْن إأ َياَه َوَتْسَتْقذأ ُروَرةأ َفََل  َتَعاُف تأْلَك المأ
يَها. هذا،  تعالى أعلم. واّٰلله  َحَرَج فأ

 اَلنتفاع من جلود السباع

ن أن ينتفع من جلود السباع؟ وإذا لبس ز لإلنسا: هل جيو10السؤال

 اإلنسان شيئًا منها أثناء الصالة، فهل صالته صحيحة؟

ُة الجواب:  لُّ َمْهَما َكاَنتأ الَمادَّ َِّباسأ الحأ َع  َفاِلَْصُل في اللأ التي ُصنأ
، َوُجُلودأ  ُكورأ يرأ للذُّ ، َكالَحرأ هأ يمأ ْنَها، إأَلَّ َما َوَرَد َنصٌّ بأَتْحرأ الَمْيَتةأ َوَما ََل  مأ

َذا ُدبأَغْت َطُهَرْت  يرُ ـ يَُذكَّى، َفإأ ْنزأ ،   ـ إأَلَّ الخأ ََلةأ َوَحلَّ لُْبُسَها، َوَلو في الصَّ
ُ  لأَقْولأهأ َصلَّى َهاب  ُدبأَغ َفَقْد  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »أَيَُّما إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْلُد قَ  َهاُب: ُهَو الجأ ْلَد َمْأُكولأ اللَّْحمأ َطُهَر )اإلأ َباغأ، َوُعُموُمُه َيْشَمُل جأ ِّ ْبَل الدأ
») هأ َي   َوَغْيرأ ُ  رواه الترمذي َعْن اْبنأ َعبَّاس  َرضأ  َعْنُهَما. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
يَّةأ إلى    َوالَمالأكأ

يَّةأ
افأعأ يَّةأ َوالشَّ َن الَحَنفأ  مأ

َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ
َباغأ. َل اَجَوازأ  ِّ َباعأ بأَشْرطأ الدأ ِّ َفاعأ بأُجُلودأ السأ  ْنتأ

يُّ َعْن َخالأد   
، لأَما َرَواُه النََّسائأ َوَخاَلَف في َذلأَك َبْعُض ُفَقَهاءأ الَحَنابأَلةأ

َيَة َفَقاَل َلُه: أَْنُشُدَك بأ  َب َعَلى ُمَعاوأ ْقَداُم ْبُن َمْعدأ يَكرأ أ َقاَل: َوَفَد اْلمأ ، َهْل  اّٰلله
أ   َرُسوَل َلُم أَنَّ َتعْ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َنَهى َعْن  َعَلْيهأ وَ اّٰلله َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُكوبأ َعَلْيَها؟ ، َوالرُّ َباعأ  َقاَل: َنَعْم.  لُُبوسأ ُجُلودأ السِّأ
َيَة   ( َعْن ُمَعاوأ َباعأ َولأَما َرَواُه أبو داود )َباٌب فأي ُجُلودأ النُُّمورأ َوالسِّأ

َي  ُ  َرضأ أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ ا َصلَّىاّٰلله هأ  ّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َماَر )أَْي: النُُّموَر(«. ، َوََل النِّأ  َوَسلََّم: »ََل َتْرَكُبوا اْلَخزَّ
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يرأـ  َن الَحرأ ْبَرْيَسم  ـ َوُهَو َنْوٌع مأ ْن ُصوف  َوإأ : ثأَياٌب تُْنَسُج مأ   )الَخزُّ
، وَ وَ  هأ بأالَعَجمأ َْجلأ التََّشبُّ ِّ النَّْوُع اآلَخَر َوُهَو  النَّْهُي َعْنَها ِلأ يَد بأالَخزأ ْن أُرأ إأ

/ النهاية(. ْبَرْيَسمأ َن اإلأ يَعُه َمْعُموٌل مأ َنَّ َجمأ  الَمْعُروُف اآلَن َفُهَو َحَراٌم، ِلأ
يهأ  َباعأ ُمْخَتَلُف فأ ِّ ْن ُجُلودأ السأ َفاُع مأ ، َفَمْن َقاَل  َن ال َبيْ  َفاَلْنتأ ُفَقَهاءأ

َفاعأ مأ  يَها، َوَمْن َقاَل بأَعَدمأ الَجَوازأ  بأَجَوازأ اَلْنتأ َذا َصلَّى فأ ْت َصََلتُُه إأ ْنَها َصحَّ
يَها. هذا، حُّ َصََلتُُه فأ  تعالى أعلم.واّٰلله  ََل َتصأ

 النية في الغسل 

اجلمعة، فهل : إذا أراد اإلنسان أن يغتسل من اجلنابة، أو غسل 11السؤال

 يشرتط لصحة الغسل النية؟

َي الجواب:    َفَقْد َرَوى اإلمام البخاري َعْن ُعَمَر ْبنأ الَخطَّابأ َرضأ
  ُ ْعُت َرُسوَل اّٰلله أ    َعْنُه َقاَل: َسمأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَّاتأ 
نََّما اِلَْعَماُل بأالنِّأ ئ  َما َنَوى«. َيُقوُل: »إأ أ اْمرأ نََّما لأُكلِّ  ، َوإأ

، َوَقْد أََمَرَنا َربَُّنا َتَباَرَك وتعالى  وَ  ِّيَّاتأ
ْخََلَص في اِلَْعَمالأ إأَلَّ بأالنأ ََل إأ

، َقاَل تعالى:  ْخََلصأ يمأ بأاإلأ ِّ الُقْرآنأ الَكرأ ڱڱڱڳڳ﴿بأَنصأ

 .[5]البينة:  ڻںںڱ
ِّيَّةأ في الُغْسلأ   الُفَقَهاءأ إلى ُوُجوبأ َوَعَلى َهَذا َذَهَب ُجْمُهورُ 

النأ
. َفاسأ ، َوالُغْسلأ َمَن الَحْيضأ َوالنِّأ َن الَجَناَبةأ ، َكالُغْسلأ مأ بأ  الَواجأ

. ِّيَّةأ في الُوُضوءأ
، َكالنأ ِّيَّةأ في الُغْسلأ

ِّيَّةأ النأ
يَُّة إلى ُسنأ  َوَذَهَب الَحَنفأ

 وبناء على ذلك:
َبٌة ف ِّيَُّة َواجأ

نْ َفالنأ بأ عأ ْنَد  دَ ي الُغْسلأ الَواجأ ، َوُسنٌَّة عأ  ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ
. يَّةأ  الَحَنفأ
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ِّيَُّة ُسنٌَّة. هذا،
، َفالنأ يَّةأ اِلَْغَسالأ ا في َبقأ  تعالى أعلم.واّٰلله  أَمَّ

 شروط المسح على الجبيرة

 : ما هي شروط املسح على اجلبرية، وكيف يكون املسح عليها؟12السؤال

يَرةأ َما َيلأي:َفُيْشَتَرُط  الجواب:  لأَجَوازأ الَمْسحأ َعَلى الَجبأ
1  ، ا َيُضرُّ بأهأ مَّ رأ أَو الَمْجُروحأ مأ ـ أَْن َيُكوَن َغْسُل الُعْضوأ الُمْنَكسأ

ا َيُضرُّ بأَها،   مَّ َراَحةأ مأ   يُْخَشى   َكانَ   أَوْ َوَكَذلأَك َلو َكاَن الَمْسُح َعَلى َعْينأ الجأ
َررأ  ُحُدوُث  َنْزعأ  الضَّ يَرةأ الْ   بأ  .َجبأ
يَحةأ   ْعَضاءأ اِلَ   َغْسُل   َيُكونَ ـ أَْن ََل  2 حأ يَحةأ   ْعَضاءأ بأاِلَ   َيُضرُّ   الصَّ ،  الَجرأ

نْ  ، َوَيَتيَ بأَها  ُضرُّ ـ يَ   َكانَ  َفإأ هأ الَحالأ يَرةأ في َهذأ  . مُ مَّ ، َفََل يَْمَسُح َعَلى الَجبأ
َذا  3 يَحةُ   ْعَضاءُ اِلَ   َكاَنتأ ـ إأ حأ دِّ   ةً َقلأيلَ   الصَّ ،  َكَيد    ،اً جأ َدة  َفََل َيْمَسُح    َواحأ

، َبْل َيَتيَ  هأ الَحالأ يَرةأ في َهذأ  . مُ مَّ َعَلى الَجبأ
ْكلأ التَّالأي: ، َفَتُكوُن بأالشَّ يَرةأ يَُّة الَمْسحأ َعَلى الَجبأ ا َكْيفأ  أَمَّ

1. ْن أَْعَضائأهأ يَح مأ حأ ُل الصَّ  ـ َيْغسأ
، بأ 2 يَرةأ يَرَة ُكلََّها. َشْرطأ أَْن  ـ َوَيْمَسُح َعَلى الَجبأ َب الَمْسُح الَجبأ َيْسَتْوعأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 
** ** ** 
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 السجود على اْلنفحكم 

: هل يشرتط لصحة السجود يف الصالة أن ميكن األنف مع 1السؤال

 اجلبهة على األرض؟

َي َفَقْد َرَوى الشيخان َعنأ اْبنأ َعبَّاس  الجواب:  ُ   َرضأ َعْنُهَما، أَنَّ  اّٰلله
أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله ْرُت أَْن   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »أُمأ َوَصْحبأ

.»  أَْسُجَد َعَلى َسْبَعةأ أَْعظُم 
؛ لأَذا َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ  يفأ رأ يثأ الشَّ َوَلْم َيْذُكرأ اِلَْنَف في الَحدأ

َن   َمامأ أَ مأ يَّةأ َوفي ْرَواَية  َعنأ اإلأ يَّةأ َوَبْعضأ الَحَنفأ
افأعأ يَّةأ َوالشَّ ْحَمَد إلى  الَمالأكأ

ب ُجوَد َعَلى اِلَْنفأ ُسنٌَّة َوَلْيَس َواجأ يثأ َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ اً أَنَّ السُّ أ   ، لأَحدأ اّٰلله
َي  ُ  َرضأ أ  َعْنُهَما: َرأَْيُت َرُسوَل اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله هأ   اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

. رواه اْبُن أَبأي َشْيَبَة. َوَسلََّم َيْسُجُد فأي أْعلى َجْبَهتأهأ َعَلى قأ  ْعرأ  َصاصأ الشَّ
، َيُقوُل َصلَّى هأ َلْم َيْسُجْد َعَلى اِلَْنفأ َذا َسَجَد بأأَْعَلى َجْبَهتأ ُ   َوإأ اّٰلله

هأ وَ  َذا َسَجْدَت َفأَْمكأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َن َسلََّم: »َوإأ ْن َجْبَهَتَك مأ
َد َحْجَم ا ، َحتَّى َتجأ « رواه اإلمام أحمد َعنأ اْبنأ َعبَّاس  اِلَْرضأ ِلَْرضأ

َي  ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
  ، ِّ اِلَْنفأ إلى الَجْبَهةأ يَُّة، َوَقالُوا بأُوُجوبأ َضمأ َوَخاَلَف في َذلأَك الَحَنفأ

َي   لأَما َرَوى ُ    الشيخان َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ أ    َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله   َصلَّى اّٰلله
 ُ ْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلى َسْبَعةأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »أُمأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 ، هأ ـ َواْلَيَدْينأ هأ َعَلى أَْنفأ ، َوأَْطَرافأ  أَْعظُم  اْلَجْبَهةأ ـ َوأََشاَر بأَيدأ ْجَلْينأ َوالرِّأ
ْعَر« َياَب، َوََل الشَّ َت الثِّأ ، َوََل َنْكفأ  .  اْلَقَدَمْينأ

؛   ُجودأ ْنَد السُّ الَكْفُت: ُهَو َجْمُع الثَّْوبأ لأَئَلَّ َيَقَع َعَلى اِلَْرضأ عأ
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. ُجودأ َياَبُه َوََل َشْعَرُه أَْثَناَء السُّ  َوالُمَراُد: أَنَُّه ََل َيْجَمُع ثأ
هأ َصلَّى َش َوإأ  ُ  اَرتُُه إلى أَْنفأ هأ َوَسلََّم َتدُ اّٰلله لُّ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 َعَلى أَنَُّه أََراَدُه.
 وبناء على ذلك:

ََلةأ َتْمكأيُن اِلَْنفأ َمَع الَجْبَهةأ   ُجودأ في الصَّ ةأ السُّ حَّ َفََل يُْشَتَرُط لأصأ
ُجوَد َعلَ  َنَّ السُّ ، ِلأ ُجودأ ، َما َعَدا  في السُّ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ى اِلَْنفأ ُسنٌَّة عأ

ٌب  يَّةأ َفُهَو َواجأ  . الَحَنفأ
ََلفأ َمْطُلوب  ، َفاِلَْوَلى أَْن َيْسُجَد َعَلى َجْبَهتأهأ َوَيُضمَّ  ةٌ َوُمَراَعاُة الخأ

. هذا، ُجوَد َعَلى اِلَْنفأ َلْيَها السُّ  تعالى أعلم.واّٰلله  إأ
 ي الصالةكف الثوب والشعر ف

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه   اهلُل : جاء يف احلديث الشريف، يقول َصلَّى2السؤال

 ًاَوَصْحب ه  َوَسلََّم: »ُأم ْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسْبَعة  َأْعُظٍم، َوال َأُكفَّ َثْوب

 «؟ًاَوال َشْعر

َي الجواب:   ُ    َفَقْد َرَوى اإلمام مسلم َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ َعْنُهَما،  اّٰلله
يِّأ َصلَّى ُ    َعنأ النَّبأ ْرُت أَْن أَْسُجَد    َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »أُمأ آلأهأ َوَصْحبأ

، َوََل أَُكفَّ َثْوب  «.اً َوََل َشْعر اً َعَلى َسْبَعةأ أَْعظُم 
ْعَر«. َياَب، َوََل الشَّ َت الثِّأ : »َوََل َنْكفأ ْيَخْينأ َواَية  للشَّ  وفي رأ

ْنَد  َكفُّ َوالَكْفُت: ُهَو َجْمُع الثَّْوبأ لأَئَلَّ َيَقَع عَ لا َلى اِلَْرضأ عأ
 . ُجودأ َياَبُه َوََل َشْعَرُه أَْثَناَء السُّ ؛ َوالُمَراُد: أَنَُّه ََل َيْجَمُع ثأ ُجودأ  السُّ

ََلةأ َمكْ  ، أَو َكْفَت الُكمأِّ في الصَّ يَر الثَّْوبأ ُروٌه  َوَذَكَر الُفَقَهاُء أَنَّ َتْشمأ
يه َماُم  اً َتْنزأ َمهُ ، َوَيُقوُل اإلأ يُّ َرحأ ُ    النََّووأ تعالى: اتََّفَق الُعَلَماُء َعَلى النَّْهيأ اّٰلله
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ُه أَو َنْحُوُه، أَو َرْأُسُه َمْعُقوٌص، أَو َمْرُدوٌد   ٌر َوُكمُّ ََلةأ َوَثْوبُُه ُمَشمَّ َعنأ الصَّ
، أَو َنْحُو َذلأ  َماَمتأهأ يٌّ َعْنُه بأاتأِّ َشْعُرُه َتْحَت عأ .َك، َفُكلُّ َهَذا َمْنهأ  َفاقأ الُعَلَماءأ

 وبناء على ذلك:
، َواتََّفُقوا  ََلةأ َياَبُه َوََل َشْعَرُه أَْثْناَء الصَّ َفَعَلى الُمَصلأِّي أَْن ََل َيْجَمَع ثأ

يَحٌة، َولَ  ََلُة َصحأ ََلةأ َفالصَّ نََّها َعَلى أَنَّ َمْن َكفَّ َثْوَبُه َوَشْعَرُه في الصَّ كأ
ي َراَدُة ُسُجودأ  َمْكُروَهٌة َكَراَهَة َتْنزأ َي إأ ْكَمُة في النَّْهيأ َعْن َذلأَك هأ ، َوالحأ ه 

َذا َكاَن الَكفُّ لأ  ْعرأ َمَع الُمَصلأِّي، إأَلَّ إأ ، أَو َكاَن الثَّْوُب  ـ الثَّْوبأ َوالشَّ َضُروَرة 
ِّ ال ْنَدَها ََل َحَرَج في َكفأ ، عأ . ُدوَن الَكْعَبْينأ  ثَّْوبأ

هأ  َوَتْجُدُر  َر َعْن أَْكَمامأ ِّ ي للُمَصلأِّي أَْن يَُشمأ َشاَرُة إلى أَنَُّه ََل َيْنَبغأ اإلأ
. هذا،  يهأ يَحٌة َمَع َكَراَهةأ التَّْنزأ َر َفَصََلتُُه َصحأ ْن َشمَّ ََلَة، َفإأ َراَدتأهأ الصَّ ْنَد إأ   عأ

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 فضل صالة الضحى 

 ؟صالة الضحى : ما هو فضل3السؤال

َي  َعْن أَبأي َذرِّ  َفَقْد أَْخَرَج اإلمام مسلم  الجواب: ُ  َرضأ ، َعنأ  َعْنهُ اّٰلله
يِّأ  ُ  َصلَّى النَّبأ هأ َوَسلََّم، اّٰلله أ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُح َعَلى ُكلِّ  أَنَُّه َقاَل: »ُيْصبأ

(  ُسََلَمى   ْفَصل  ُكْم َصَدَقٌة، َفُكلُّ  )مأ ْن أََحدأ يَحة  َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتحْ مأ يَدة   َتْسبأ مأ
يَرة  َصَدَقٌة، َوأَْمٌر بأالَمْعُروفأ َصَدَقٌة،   يَلة  َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْكبأ َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْهلأ

ْن َذلأَك َرْكَعَتانأ َيْرَكعُ  ُئ مأ َحى« َوَنْهٌي َعنأ الُمْنَكرأ َصَدَقٌة، َوُيْجزأ َن الضُّ  . ُهَما مأ
أ  َعْبدأ َعْن  اإلمام أحمد َوأَْخَرَج  بَُرْيَدَة، َعْن أَبأيهأ َقاَل: َقاَل   ْبنأ اّٰلله

أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ْنَسانأ َثََلُث  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ فأي اإْلأ
َلً  تُّوَن َمْفصأ ائَة  َوسأ ل  فأ   ، َفَعَلْيهأ أَنْ مأ أ َمْفصأ َق َعْن ُكلِّ أ َيْوم  بأَصَدَقة  َيَتَصدَّ  «. ي ُكلِّ
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يُق َذلأَك يَا َرُسوَل  أ؟   َقالُوا: َوَمْن يُطأ  اّٰلله
يهأ َعنأ  »َقاَل:  ْيُء تَُنحِّأ نَُها، أَوأ الشَّ دأ َفَتْدفأ النَُّخاَعُة َتَراَها فأي الَمْسجأ

ْر َفَرْكَعَتا الضُّ  ْن َلْم َتْقدأ ، َفإأ يقأ ئَُك الطَّرأ  «. َحى تُْجزأ
َي أَبأ   َعنْ وروى الشيخان   ُ    ي ُهَرْيَرَة َرضأ يلأي  اّٰلله َعْنُه َقاَل: أَْوَصانأي َخلأ

ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم  اّٰلله أ  بأَثََل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْن ُكلِّ َيامأ َثَلََثةأ أَيَّام  مأ : صأ ث 
َحى، َوأَْن   ، َوَرْكَعَتيأ الضُّ  . أُوتأَر َقْبَل أَْن أََنامَ َشْهر 

، َوأَبأي َذرِّ  عَ وروى الترمذي  ْرَداءأ َي  ْن أَبأي الدَّ ُ  َرضأ َعْن  َعْنُهَما، اّٰلله
أ    َرُسولأ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم،  اّٰلله أ    َعنأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َتَباَرَك َوَتَعاَلى اّٰلله

لأ النَّ أَنَُّه َقاَل: »اْبَن آَدَم اْرَكعْ  ْن أَوَّ َرُه« لأي أَْرَبَع َرَكَعات  مأ َك آخأ  . َهارأ أَْكفأ
أ  َعْن َعْبدأ وروى اإلمام أحمد  و ْبنأ اْلَعاصأ اّٰلله َي  ْبنأ َعْمرأ ُ   َرضأ اّٰلله

أ  َقاَل: َبَعَث َرُسولُ  َعْنُهَما ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يًَّة، ْجَعَة، َفتَ   َسرأ ُموا، َوأَْسَرُعوا الرَّ

َث النَّاُس بأُقْربأ َمْغَزاُهْم، َوكَ َفَغنأ ْثَرةأ َحدَّ
مْ  ْم، َوُسْرَعةأ َرْجَعتأهأ يَمتأهأ  .َغنأ

أ  َفَقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله أَََل  »: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْنهُ  يَمًة، َوأَْوَشَك ًى  َمْغزَ أَُدلُُّكْم َعَلى أَْقَرَب مأ أَ، ، َوأَْكَثَر َغنأ  َرْجَعًة؟ َمْن َتَوضَّ

َحى، َفُهَو أَْقَرُب َمْغزَ  ثُمَّ  دأ لأُسْبَحةأ الضُّ َلى الَمْسجأ يَمًة، ًى َغَدا إأ ، َوأَْكَثُر َغنأ
 «. َوأَْوَشُك َرْجَعةً 

َي   َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  وروى الترمذي   ُ    َرضأ   َقاَل: َقاَل َرُسولُ   َعْنهُ اّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ  ْيهأ َعلَ اّٰلله ْنَتْي  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َحى ثأ : »َمْن َصلَّى الضُّ

ُ  َعْشَرَة َرْكَعًة َبَنى « اً َلُه َقْصراّٰلله ْن َذَهب  فأي الَجنَّةأ  .مأ
َي  َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ وروى اإلمام أحمد والترمذي  ُ  َرضأ َقاَل:   َعْنهُ  اّٰلله
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أ  َقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ  اّٰلله َمْن َحاَفَظ »: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْثَل َزَبدأ اْلَبْحرأ  ْن َكاَنْت مأ َرْت ُذنُوبُُه َوإأ َحى، ُغفأ  «.َعَلى ُشْفَعةأ الضُّ

َي أَبأي َذرِّ   وروى البيهقي َعْن   ُ    َرضأ يِّأ  ال َعْنُه، َعنأ  اّٰلله ُ    َصلَّىنَّبأ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم َوَعَلى آلأهأ وَ  َحى َسْجَدَتْينأ َلْم يُْكَتْب َصْحبأ َقاَل: »َمْن َصلَّى الضُّ

يَن، َوَمْن َصلَّى أَْرَبع لأ َن اْلَغافأ تِّ  اً مأ َن اْلَقانأتأيَن، َوَمْن َصلَّى سأ َي  اً ُكتأَب مأ ُكفأ
، َوَمْن َصلَّى ثَ  ُ  َكَتَبهُ  اً َمانأيَذلأَك اْلَيْومأ يَن، وَ اّٰلله َن اْلَعابأدأ ْنَتْي  مأ َمْن َصلَّى ثأ

ُ  ْشَرَة َرْكَعًة َبَنىعَ  ْن يَْوم  َوََل َلْيَلة  إأَلَّ  اً َلُه َبْيتاّٰلله ، َوَما مأ أ فأي اْلَجنَّةأ يهأ   َوّٰلله فأ
، َوَما َمنَّ  هأ بأَصَدَقة  َبادأ َنٌن َيُمنُّ بأهأ َعَلى عأ ُ    مأ ْن  اّٰلله هأ بأَشْيء  أَْفَضَل مأ َبادأ َعَلى عأ

مَ  ْكَرُه«أَْن يُْلهأ  . ُهْم ذأ
 وبناء على ذلك:

َنا َرُسولأ  ِّدأ َِّباُع لأَسيأ َها اَلتأ ِّ ْن أََهمأ َحى َكثأيَرةٌ؛ مأ نَّ َفَضائأَل َصََلةأ الضُّ   َفإأ
أ   ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم، َوإأ اّٰلله ُ    ْحَياُء ُسنَّتأهأ َصلَّى َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم، َويَُتقَ َوَعَلى آلأهأ َوَص  ُب بأَها إلى ْحبأ أ  رَّ تعالى، َوَيَناُل بأَها الَعْبُد  اّٰلله
ُِّدَنا َرُسولُ  أ    الثََّواَب الذي َوَعَد بأهأ َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

ِّْقَنا للُمَحاَفَظةأ َعَلْيَها. آمين. هذا،للهُهمَّ اَوَسلََّم.   تعالى أعلم. ّٰلله وا َوفأ
 سجدة الشكر

 : هل ورد يف الشرع الشريف سجود الشكر؟4السؤال

َي  َعْن أَبأي َبْكَرةَ روى الحاكم وابن ماجه أوالً: الجواب:  ُ   َرضأ اّٰلله
أ    َقاَل: َكاَن َرُسولُ   َعْنهُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َذا أََتاُه  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ إأ
ُه، أَ أَمْ  دٌر َيُسرُّ ، َخرَّ َساجأ

أ  اً ُشْكر  اً ْو يَُسرُّ بأهأ  .َعزَّ َوَجلَّ ّٰلله
ْحَمنأ ْبنأ َعْوف  وروى الحاكم   الرَّ

َي  َعْن َعْبدأ ُ  َرضأ ، أَنَّ  َعْنهُ اّٰلله
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أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله يُت  »َقاَل: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نِّأي َلقأ إأ
يَل َعَلْيهأ جأ  نَّ َربََّك، َيُقوُل: َمْن َصلَّى َعَلْيَك ْبرأ َرنأي َوَقاَل: إأ ََلُم َفَبشَّ السَّ

، َفَسَجْدُت  ، َوَمْن َسلََّم َعَلْيَك َسلَّْمُت َعَلْيهأ أ   َصلَّْيُت َعَلْيهأ  «. اً ْكرشُ ّٰلله
َي  يُق َرضأ ِّ دأ ِّ ُِّدَنا أَبُو َبْكر  الصأ ُ  َوَسيأ اَمَة  يَن َفَتَح الَيمَ َعْنُه َسَجَد حأ اّٰلله
 . ابأ َمَة الَكذَّ يَن َجاَءُه َخَبُر َمْقَتلأ ُمْسَيلأ  حأ

َي  يٌّ َرضأ
ُِّدَنا َعلأ ُ  َوَسيأ يَن َوَجَد َذا الثَُّديَّةأ َبْيَن َقْتَلى  اّٰلله َعْنُه َسَجَد حأ

. الَخوَ  جأ  ارأ
َي  ُِّدَنا َكْعُب ْبُن َمالأك  َرضأ ُ  َوَسيأ ا بُ اّٰلله َتْوَبةأ َعْنُه َسَجَد لَمَّ َر بأ ِّ أ   شأ اّٰلله

.  تعالى َعَلْيهأ
ْكرأ لأطُُروءأ  ثانياً:  َن الُفَقَهاءأ إلى أَنَُّه يُْشَرُع ُسُجوُد الشُّ يٌر مأ َذَهَب َكثأ

، َكأَْن َرَزقَ  َرة  َعَلى الَعْبدأ ُ    هُ نأْعَمة  َظاهأ َفاعأ   اً تعالى َوَلداّٰلله ْندأ ؛ أَو َلأ َبْعَد الَيْأسأ
، َكأَْن شُ  يٌض، أَو َوَجَد َضالًَّة، أَو َنَجا مأ نأْقَمة  َي َلُه َمرأ . فأ ق   ْن َمْأزأ
ْكرأ يُْشَتَرُط َلُه َما  ثالثاً:  َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ ُسُجوَد الشُّ

 ، ْن َطَهاَرة  ، مأ ََلةأ ، َواْجتأَنابأ  يُْشَتَرُط للصَّ ، َوَسْترأ الَعْوَرةأ ْبَلةأ ْقَبالأ القأ َواْستأ
َمهُ َنجَ  َيَة َرحأ ؛ َوَخاَلَف اْبُن َتْيمأ ُ  اَسة  تعالى الُجْمُهوَر َوَقاَل: ََل يُْشَتَرُط  اّٰلله

 َلَها الطََّهاَرُة.
ْكرأ  رابعاً: َح الُفَقَهاُء بأأَنَّ ُسُجوَد الشُّ َفاتأ َوَصرَّ َفاُت  تُْعَتَبُر فأي صأ هأ صأ
ََل ُسُجودأ التِّأََل  َج الصَّ ،َوةأ َخارأ َذا أَرَ  ةأ ، اْسَتْقَبَل  اَد الَعْبُد َفإأ ْكرأ ُسُجوَد الشُّ

ْبَلَة، َوَكبََّر، َوَسَجَد  ُ  َسْجَدًة َيْحَمدُ القأ ُحهُ اّٰلله يَها َويَُسبِّأ ُِّر  َتَعاَلى فأ ، ثُمَّ يَُكبأ
يَرًة أُْخَرى َوَيْرَفُع َرْأَسُه.  َتْكبأ

َح الُفَقَهاُء أَنَُّه ََل َيُجوُز أَْن َيْسُجَد المساً: خا ْكرأ َوُهَو  َوَصرَّ َعْبُد للشُّ
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ْن َسَجَد في ال ، َفإأ ََلةأ ََلةأ  في الصَّ ََلةأ َسْجَدًة َزائأَدًة َعْن ُسُجودأ الصَّ صَّ
 َبَطَلْت َصََلتُُه. 

 وبناء على ذلك:
َذا َفُسُجوُد الشُّ  ُ  َساَق ْكرأ أَْمٌر َمْشُروٌع إأ ، أَو َدَفَع  اً تعالى للَعْبدأ َنْفعاّٰلله
اً. هذا  تعالى أعلم.واّٰلله   ،َعْنُه ُضرَّ

 حكم التعوذ والبسملة في الصالة 

: ما حكم التعوذ والبسملة يف الصالة، هل قبل الفاحتة أم قبل 5السؤال

 الفاحتة والسورة؟

ََلةأ أوالً: الجواب:  َعاَذُة في الصَّ ، اَلْستأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ُسنٌَّة عأ
باً َسَواٌء َكاَنْت َفْرض ََلفَنْفَلً و ، أَ اً ، أَو َواجأ يَّةأ الذيَن   اً ، أَو َقَضاًء، خأ للَمالأكأ

. يَضةأ َلةأ ُدوَن الَفرأ أَنََّها َجائأَزٌة في َصََلةأ النَّافأ  َقالُوا بأ
، َيْعنأ  َراَءةأ َعاَذُة َقْبَل القأ ،  َوَتُكوُن اَلْستأ َراَءةأ ُسوَرةأ الَفاتأَحةأ ي َقْبَل قأ

، ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ََلف َوَهَذا عأ َراَءةأ   اً خأ أَنََّها َبْعَد قأ يَّةأ الذيَن َقالُوا بأ للَمالأكأ
.  ُسوَرةأ الَفاتأَحةأ

ْن ُكلأِّ رَ ثانياً:   لأ الَفاتأَحةأ مأ دأ في أَوَّ َمامأ َوالُمْنَفرأ ، الَبْسَمَلُة ُسنٌَّة لإلأ ْكَعة 
؛ َوََل تُقْ  وَرةأ َراَءتَُها َبْيَن الَفاتأَحةأ َوالسُّ َمامأ  َوََل تَُسنُّ قأ َن اإلأ يَّةأ مأ ْنَد الَمالأكأ

َرأُ عأ
، وَ  دأ َلةأ  أَو الَمْأُمومأ أَو الُمْنَفرأ يَّةأ في َصََلةأ النَّافأ ْنَد الَمالأكأ

َراَءتَُها عأ َتُجوُز قأ
وَرةأ  .َقْبَل الَفاتأَحةأ َوالسُّ  في ُكلأِّ َرْكَعة 

َمامأ  ُب الَبْسَمَلُة َعَلى اإلأ يَّةأ َتجأ
افأعأ ْنَد الشَّ دأ في  َوعأ  َوالَمْأُمومأ َوالُمْنَفرأ
َداءأ ُكلأِّ ُسوَرة  في َرَكَعاتأ  ُكلأِّ َرْكَعة  َقْبَل َفا ْنَد اْبتأ ، َوتُْقَرأُ عأ َتابأ تأَحةأ الكأ

. ََلةأ  الصَّ
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 وبناء على ذلك:
َعاَذُة عأ  ْفَتاحأ َوَقْبَل  َفاَلْستأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ُسنٌَّة َبْعَد ُدَعاءأ اَلْستأ

ذ  ََل قأرَ  َراَءةأ بأُدونأ َتَعوُّ َذا َشَرَع في القأ ، َوإأ .اَءةأ ُسوَرةأ الَفاتأَحةأ ذأ   َيُعوُد للتََّعوُّ
دأ في َمامأ َوالُمْنَفرأ َي ُسنٌَّة لإلأ ِّْسَبةأ للَبْسَمَلةأ َفهأ ا بأالنأ ْن    أَمَّ لأ الَفاتأَحةأ مأ أَوَّ

وَرةأ َبعْ  ، َوََل تُْقَرأُ َقْبَل السُّ .ُكلأِّ َرْكَعة   َد الَفاتأَحةأ
يعأ   َراَءةأ ُسوَرةأ الَفاتأَحةأ في َجمأ ْنَد قأ يَّةأ عأ

افأعأ ْنَد الشَّ َبٌة عأ َي َواجأ َوهأ
ََلُة َفْرض ، َسَواٌء أََكاَنتأ الصَّ ََلةأ باً َرَكَعاتأ الصَّ ، أَْم ُسنًَّة، َوتُْقَرأُ  اً ، أَْم َواجأ

. َداءأ ُكلأِّ ُسوَرة  َبْعَد الَفاتأَحةأ ْنَد اْبتأ  تعالى أعلم. واّٰلله   هذا، عأ
 رفع اليدين أثناء القنوت

: هل من السنة أن يرفع اإلمام واملقتدي يديه أثناء دعاء 6السؤال

 القنوت، وميسح وجهه بعد الدعاء؟

َفَقدأ اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َرْفعأ الَيَدْينأ أَْثَناَء ُدَعاءأ الُقنُوتأ  الجواب: 
 ، ََلةأ يَُّة فأ َفَذَهَب اْلحَ في الصَّ يَُّة فأي الَمْشُهورأ  ي اِلَ َنفأ َصحِّأ َوالَمالأكأ

َلى أَنَّ الُمَصلِّأَي ََل  يحأ إأ حأ يَُّة فأي ُمَقابأل الصَّ
افأعأ ُدَعاءأ  َيْرَفُع َيَدْيهأ فأي َوالشَّ

  ، َنَُّه  اْلُقنُوتأ َياسَفََل   ،ة  ُدَعاٌء فأي َصََل ِلأ يهأ َرْفُع اْلَيَدْينأ قأ َعاءأ َعَلى دُ   اً  يَُسنُّ فأ
. ا دأ َتاحأ َوالتََّشهُّ  َلْفتأ

َواَية    يحأ َوأَبُو يُوُسَف فأي رأ حأ يَُّة فأي الصَّ
افأعأ َوَذَهَب اْلَحَنابأَلُة َوالشَّ

َلى أَنَّ َرْفَع   ،َعْنهُ  ، إأ َنَّ اْلَيَدْينأ فأي ُدَعاءأ اْلُقنُوتأ ُمْسَتَحبٌّ لأَلتِّأَباعأ   اً َعَددَوِلأ
َي  َحاَبةأ َرضأ َن الصَّ ُ  مأ َيُهْم فأي اْلُقنُوتأ  اّٰلله َفَعْن أَبأي َرافأع    ،َعْنُهْم َرَفُعوا أَْيدأ

َي   أَنَُّه َصلَّى ُ    َخْلَف ُعَمَر َرضأ ُكوعأ اّٰلله  َوَرَفَع َيَدْيهأ َوَجَهَر َعْنُه َفَقَنَت َبْعَد الرُّ
. َعاءأ  رواه البيهقي.  بأالدُّ
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َما: أَْن َيْرَفَع َيَدْيهأ  هأ يَُّة َرْفعأ هأ َحال ُقنُوتأهأ َوَيْبُسطَُها   َوَكْيفأ َلى َصْدرأ إأ
.َوبُ  َماءأ  طُونأَها َنْحَو السَّ

 : يَّةأ َن الَمالأكأ  َبْأَس بأَرْفعأ َيَدْيهأ فأي ُدَعاءأ نَُّه ََل إأ َوَقال اْبُن اْلَجَلَّبأ مأ
.  اْلُقنُوتأ

َن ُدَعاءأ الُقنُ  ا َمْسُح الَوْجهأ بأالَيَدْينأ َبْعَد الَفَراغأ مأ ، أَمَّ َفَذَهَب  وتأ
يحأ َواْلَحَنابألَ  حأ يَُّة َعَلى الصَّ

افأعأ يَُّة َوالشَّ َواَية  اْلَحَنفأ َلى أَنَُّه ََل   ،ُة فأي رأ  َيْمَسُح  إأ
َما َوْجَههُ  َنَُّه  ،بأهأ يهأ َخَبٌر، ِلأ َنَُّه َلْم َيْثُبْت فأ ة  َفَلْم يُْسَتَحْب ُدَعاٌء فأي َصََل َوِلأ

يهأ َكَسا هأ فأ ََل َمْسُح َوْجهأ َيةأ فأي الصَّ . ئأرأ اِلَْدعأ  ةأ
، َوا َلى  َوَذَهَب اْلَحَنابأَلُة فأي الَمْذَهبأ يحأ إأ حأ يَُّة فأي ُمَقابأل الصَّ

افأعأ لشَّ
َما َوَرَد أَنَّ النَّبأيَّ  

ُ   َصلَّىأَنَُّه يُْسَتَحبُّ الَمْسُح لأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َذا َدعَ َوَسلََّم  ،  هأ َمَسَح َوْجَههُ ا َفَرْفَع َيَديْ َكاَن إأ َيَدْيهأ َنَُّه بأ َيَدْيهأ  ُدَعاٌء َيْرَفُع َوِلأ

َما هأ بأهأ بَّ َمْسُح َوْجهأ يهأ َفاْسُتحأ  .فأ
 وبناء على ذلك:

َعاءأ   ْفعأ أَْثَناَء الدُّ َن الرَّ
، َوََل َحَرَج مأ يٌَّة َبْيَن الُفَقَهاءأ ََلفأ َفالَمْسأََلُة خأ

َما، َوَعَدمأ َمْسحأ الَوْجهأ َبْعَد  وَمْسحأ الَوجْ  هأ ْن َعَدمأ َرْفعأ ، َوََل َحَرَج مأ هأ
 . ْن ُدَعاءأ الُقنُوتأ َهاءأ مأ  تعالى أعلم.واّٰلله   هذا،اَلْنتأ

 المرأة في أجر صالة الجماعة؟ هل تشترك 

 َجَماَعٍة ف ي الَغَداَة َصلَّى »َمْن: لقد جاء يف احلديث الشريف: 7السؤال

 َكاَنْت َرْكَعَتْيِن َصلَّى ُثمَّ الشَّْمُس، َتْطُلَع َحتَّى اهلَل َيْذُكُر َقَعَد ُثمَّ

. فهل تشرتك املرأة يف َتامٍَّة« َتامٍَّة َتامٍَّة؛ َوُعْمَرٍة َحجٍَّة َكَأْجِر َلُه

 هذا األجر إذا صلت الفجر يف مجاعة؟
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يُث رواه الترمذي الجواب:  َي  أََنس   َعنْ َفَهَذا الَحدأ ُ  َرضأ  َعْنُه، َعنأ  اّٰلله
يأِّ َصلَّى ُ    النَّبأ يٌث َحَسٌن.   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم؛ َوَقاَل َعْنُه: َحدأ  َوَصْحبأ

َِّساَء. َجاَل َوالنأ ِّ يثأ َيْشَمُل الرأ ُر الَحدأ  َوَظاهأ
دأ  ْن َصََلتأَها في َمْسجأ َها َخْيٌر َلَها مأ َنا    َوَلكأْن َصََلُة الَمْرأَةأ في َبْيتأ ِّدأ َسيأ

أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، َكَما َجاَء في  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
يفأ الذي رواه اإلمام أحمد   رأ يثأ الشَّ   ُحَمْيد    أَبأي   اْمَرأَةأ   ُحَمْيد    أُمِّأ   َعنْ الَحدأ

، يِّأ دأ اعأ ُ  َصلَّى النَّبأيَّ  َجاَءتأ  أَنََّها السَّ هأ َوَسلََّم   َوَعلَ َعَلْيهأ اّٰلله ى آلأهأ َوَصْحبأ
أ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَلْت  نِّأي  ،اّٰلله بُّ  إأ ََلةَ  أُحأ  .َمَعَك  الصَّ

ينَ  أَنَّكأ  َعلأْمُت  َقدْ »: َقاَل  بِّأ ََلةَ  تُحأ ي، الصَّ   َبْيتأكأ  فأي َوَصََلتُكأ  َمعأ
نْ  َلكأ  َخْيرٌ  ، فأي َصََلتأكأ  مأ نْ  َخْيرٌ  ُحْجَرتأكأ  فأي َوَصََلتُكأ  ُحْجَرتأكأ   مأ

،  فأي  َصََلتأكأ  كأ كأ   فأي  َوَصََلتُكأ   َدارأ نْ   َلكأ   َخْيرٌ   َدارأ دأ   فأي  َصََلتأكأ   مأ  َمْسجأ
 ، كأ دأ   فأي   َوَصََلُتكأ   َقْومأ كأ   َمْسجأ نْ   َلكأ   َخْيرٌ   َقْومأ ي   فأي   َصََلتأكأ   مأ دأ  «. َمْسجأ

َي   َفأََمَرْت  دٌ   َلَها  َفُبنأ نْ   َشْيء    أَْقَصى   فأي  َمْسجأ َها  مأ ،  َبْيتأ هأ   َفَكاَنْت   َوأَْظَلمأ
يهأ  تَُصلِّأي َيتأ  َحتَّى   فأ َ  َلقأ  . َوَجلَّ  َعزَّ اّٰلله

يَها َشَرف َدًة َفَيْكفأ َذا َصلَّتأ الَمْرأَُة في َبْيتأَها ُمْنَفرأ َرَف    اً َوإأ أَنََّها َتَناُل الشَّ
ُِّدنَا َرُسولُ  يَم الذي َذَكَرُه َسيأ أ  الَعظأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ   َعَلى آلأهأ َعَلْيهأ وَ اّٰلله َوَصْحبأ

  : ْبحأ   َصََلةَ   َصلَّى   »َمنْ َوَسلََّم بأَقْولأهأ ةأ   فأي   َفُهوَ   الصُّ مَّ أ   ذأ ُ    َيْطُلَبنَُّكمُ   َفََل   ،اّٰلله اّٰلله
نْ  تأهأ  مأ مَّ ، ذأ نَّهُ  بأَشْيء  نْ  َيْطُلْبهُ  َمنْ  َفإأ تأهأ  مأ مَّ ْكُه، بأَشْيء   ذأ  َعَلى  َيُكبَّهُ  ثُمَّ  يُْدرأ

هأ  أ  َعْبدأ  ْبنأ  ُجْنَدبأ رواه اإلمام مسلم َعْن  َجَهنََّم«  َنارأ  فأي  َوْجهأ َي اّٰلله   َرضأ
 ُ  َعْنُه.اّٰلله
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 وبناء على ذلك:
  ، ُجلأ في أَْجرأ َمْن َصلَّى الَفْجَر في َجَماَعة  ُك َمَع الرَّ َفالَمْرأَُة َتْشَترأ

َ    ثُمَّ َجَلَسْت َتْذُكرُ  ْمُس، ُث اّٰلله َحى. مَّ َص تعالى َحتَّى َتْطُلَع الشَّ  لَّْت َرْكَعَتيأ الضُّ
ْن َشاءَ  َدًة في َبْيتأَها َفُهَو َخْيٌر َلَها، َوإأ َذا َصلَّْت ُمْنَفرأ ُ    َوإأ تعالى يُْكَتُب  اّٰلله

َها، لأَقْولأهأ َصلَّى  ْدقأ نأيَّتأ َد َصََلَة الَفْجرأ في َجَماَعة  بأصأ  َلَها اِلَْجُر َكَمْن َشهأ
  ُ : »آلأهأ  َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله ِّيَّةأ

ْدقأ النأ َث َعْن صأ ْنَدَما َتَحدَّ هأ َوَسلََّم عأ  َفُهَماَوَصْحبأ
يِّأ  َكْبَشةَ  أَبأي َعنْ « رواه اإلمام أحمد َسَواءٌ  اِْلَْجرأ  فأي َي  اِْلَْنَمارأ ُ   َرضأ اّٰلله

 تعالى أعلم.واّٰلله  َعْنُه. هذا، 
 جلسة اَلستراحة 

 ؟الةالص: ما حكم جلسة االسرتاحة يف 8السؤال

َن  الجواب:  َذا َقاَم مأ َفَقْد َذَهَب ُجمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ الُمَصلأِّي إأ
يًَّة  يهأ ْعُلَها َكَراَهًة َتْنزأ ، َويُْكَرُه فأ

َراَحةأ ْلَسَة اَلْستأ ْجَدةأ الثَّانأَيةأ ََل َيْجلأُس جأ السَّ
 لأَمْن َلْيَس بأهأ ُعْذٌر. 

اَدُة   يَُّة َوَقالُوا:  االشَّ َوَخاَلَف في َذلأَك السَّ
ْجَدةأ   َبْعدَ   يَُسنُّ فأعأ   الثَّانأَيةأ   السَّ

ْلَسةٌ  َراَحةأ  جأ  . َعْنَها َتُقومُ  َرْكَعة   ُكل فأي  لأَلأْستأ
 وبناء على ذلك:

ََلف اً، خأ دَّ يَفًة جأ ، َوَتُكوُن َخفأ يَّةأ
افأعأ ْنَد الشَّ َراَحةأ ُسنٌَّة عأ ْلَسُة اَلْستأ   اً َفجأ

. هذا،لأُجْمُهورأ الُفَقَها  تعالى أعلم.واّٰلله   ءأ
 سنة العشاء القبلية

 : هل توجد سنة قبلية لصالة العشاء؟9السؤال

َي  َعائأَشةَ  َعنْ روى الترمذي الجواب:  ُ  َرضأ   َقاَل : َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   ثأْنَتْي   ىَعلَ   َثاَبرَ   َمنْ »:  َوَصْحبأ
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نَ   َرْكَعةً   َعْشَرةَ  نَّةأ   مأ ُ    َبَنى  السُّ ،   َقْبَل   َرَكَعات    أَْرَبعأ :  الَجنَّةأ   فأي  اً َبْيت  َلهُ اّٰلله   الظُّْهرأ
،  َبْعدَ   َوَرْكَعَتْينأ   َبْعَدَها،  َوَرْكَعَتْينأ  بأ ،  َبْعدَ   َوَرْكَعَتْينأ   الَمْغرأ َشاءأ   َوَرْكَعَتْينأ   العأ

 «.الَفْجرأ  َقْبَل 
َي  الفُ َوَنصَّ  ُ  َقَهاُء َرضأ يَُّة: اّٰلله

افأعأ   فأي  اِلَْكَمل َعْنُهْم َكَما َقاَل الشَّ
َواتأبأ  ْترأ  َغْيرأ  الرَّ ، َقْبل َرْكَعَتانأ : َرْكَعةً  ْشَرةَ ـ عَ  َثَمانأَي  اْلوأ   َقْبل  َوأَْرَبعٌ  اْلَفْجرأ
، ْنَتانأ  الظُّْهرأ ، َقْبل  َوأَْرَبعٌ  َبْعَدَها، َوثأ ْنتَ  اْلَعْصرأ ،  َبْعدَ  انأ َوثأ بأ   َوأَْرَبعٌ  الَمْغرأ
َشاءأ  َقْبل  ْنَتانأ  ،اْلعأ  .َبْعَدَها  َوثأ

يَّةُ  َوَيَرى  َياَدةً  يُْسَتَحبُّ  أَنَّهُ  اْلَحَنفأ َننأ  َعَلى زأ َواتأبأ  السُّ   َقْبل  أَْرَبعٌ : الرَّ
، َشاءأ  َقْبل َوأَْرَبعٌ  اْلَعْصرأ ْنَها َبْعَدَها، َوأَْرَبعٌ  العأ ،ؤَ مُ  َرْكَعَتانأ  مأ تٌّ  كََّدَتانأ   َوسأ

بأ  َبْعدَ   . الَمْغرأ
 وبناء على ذلك:

. هذا، َشاءأ ْنَد الُفَقَهاءأ َصََلُة أَْرَبعأ َرَكَعات  َقْبَل العأ واّٰلله    َفالُمْسَتَحبُّ عأ
 تعالى أعلم.

 المقصود بركعتي الفجر

 اَهَأنَّ ،َعْنَهااهلُل  َرض َي َعائ َشَة َعْن: جاء يف صحيح اإلمام مسلم 10السؤال

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  اهلُل  َصلَّى اهلل  َرُسوُل َكاَن: َتُقوُل َكاَنْت

 ف يِهَما َقَرَأ َهْل: َأُقوُل ِإنِّي َحتَّى َفُيَخفُِّف، اْلَفْجِر َرْكَعَتِي ُيَصلِّيَوَسلَّمَ 

 فما هو املقصود بركعيت الفجر، السنة أم الفرض؟ اْلُقْرآِن؟ ب ُأمِّ

يٌح رواه اإلمام مسلم.اب: الجو يُث َصحأ  َفَهَذا الَحدأ
َواَية  لإلمام البخاري  َي  َعائأَشةَ  َعنْ وفي رأ ُ  َرضأ   َكانَ : َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله

ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  هأ َوَسلََّم اّٰلله ُف َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْكَعَتْينأ  يَُخفِّأ   اللََّتْينأ  الرَّ
نِّأي  َحتَّى حأ بْ الصُّ  ةأ َصََل  َقْبَل  ؟  بأأُمِّأ  َقَرأَ  َهْل : َِلَُقولُ  إأ َتابأ  الكأ
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َواَية  أُْخَرى لإلمام مسلم  َي  َعائأَشةَ  َعنْ وفي رأ ُ  َرضأ :  َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله
أ  َرُسولُ  َكانَ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله   َرْكَعَتيأ  يَُصلِّأي َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

عَ   َذاإأ  اْلَفْجرأ  ُفُهَما  اِْلََذاَن،  َسمأ  .َويَُخفِّأ
 وبناء على ذلك:

َي ُسنَُّة الَفْجرأ ََل الفَ  يُث هأ يَضُة، َفالَمْقُصوُد بأَرْكَعَتيأ الَفْجرأ في الَحدأ رأ
َراَءةأ  يُف القأ نَّةأ َتْخفأ َن السُّ ، َفَقالُوا: مأ َلْيهأ ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ َوَهَذا َما َذَهَب إأ

ُِّد َهَذا َما رواه اإلمام مسلم في ُسنَّةأ  ، َويَُؤكأ َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ الَفْجرأ   َرضأ
 ُ أ  َرُسوَل  أَنَّ َعْنُه، اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله  فأي  َقَرأَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 . ٻٻٻٱ﴿وَ  ،ٻٻٱ﴿  اْلَفْجرأ  َرْكَعَتيأ 
 . نَّةأ  َهَذا في السُّ

ُ  ُه َصلَّىَت أَنَّ َوَثبَ  يُل   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم َكاَن يُطأ َوَصْحبأ
يفأ الذي رواه  رأ يثأ الشَّ ، َكَما َجاَء في الَحدأ َراَءَة في َصََلةأ الَفْجرأ القأ

يِّأ  َبْرَزةَ  أَبأي َعنْ اإلمام مسلم 
َي  اِْلَْسَلمأ ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَل َعْنُه اّٰلله   اّٰلله

ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم اّٰلله تِّأينَ  َبْينَ  َما  اْلَفْجرأ  فأي َيْقَرأُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   السِّأ
َلى ائَةأ  إأ  تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،آَيةً  اْلمأ

 صالة البردين 

 : ما هو املقصود بصالة الربدين؟11السؤال

،  َعنْ   ُموَسى،  أَبأي   ْبنأ   َبْكرأ   أَبأي   َعنْ َفَقْد َرَوى الشيخان  الجواب:     أَبأيهأ
أ  َرُسوَل  أَنَّ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله   َصلَّى  »َمنْ : َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 . الَجنََّة« َدَخَل   الَبْرَدْينأ 
هأ  رأ لأ النََّهارأ َوآخأ َما في أَوَّ هأ ْبُح َوالَعْصُر، لأُوُقوعأ  .َوالَبْرَدانأ ُهَما الصُّ
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َما، َفُهَما الَوْقَتانأ  َوالَمْقُصو ْن َذلأَك الَحثُّ َعَلى الُمَحاَفَظةأ َعَلْيهأ ُد مأ
يثأ  ، َكَما َجاَء في الَحدأ ، َوَمََلئأَكُة النََّهارأ َما َمََلئأَكُة اللَّْيلأ يهأ اللََّذانأ َتَتَباَدل فأ

يفأ الذي رواه الشيخان  رأ َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ الشَّ ُ  َرضأ  َرُسوَل  أَنَّ  َعْنُه، اّٰلله
أ   ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله يُكمْ   َيَتَعاَقُبونَ »:  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َمَلَئأَكةٌ   فأ

،  َوَمَلَئأَكةٌ   بأاللَّْيلأ  ُعونَ   بأالنََّهارأ ،  ةأ َوَصََل   الَفْجرأ   ةأ َصََل   فأي  َوَيْجَتمأ   ثُمَّ   الَعْصرأ
ينَ  َيْعُرجُ  يُكْم،  اتُوابَ  الَّذأ مْ  أَْعَلمُ  َوُهوَ  َفَيْسأَلُُهمْ  فأ ي؟  َتَرْكُتمْ  َكْيَف : بأهأ َبادأ   عأ

 «. يَُصلُّونَ  َوُهمْ  َوأََتْيَناُهمْ   يَُصلُّوَن،  َوُهمْ  َتَرْكَناُهمْ : َفَيُقولُونَ 
 وبناء على ذلك:

ْبُح َوالَعْصُر، َوَلْيَس المُ  َراُد أَْن  َفالَمْقُصوُد بأَصََلةأ الَبْرَدْينأ الصُّ
َدًة، َبلأ الُمَرادُ  ًة َواحأ َِّيُهَما الَعْبُد َلو َمرَّ

َما،    يَُصلأ يُد َعَلى الُمَحاَفَظةأ َعَلْيهأ التَّْأكأ
  پپپٻٻٻٻٱ﴿لأَقْولأهأ تعالى: 

 .[34]المعارج:  ېئۈئۈئۆئۆئ﴿. َولأَقْولأهأ تعالى: [238]البقرة: 
َنَّ اَوَمْن َحاَفَظ َعَلْيَها َحاَفَظ َعَلى  ْن َبابأ أَْوَلى، ِلأ َها مأ لنَّْفَس  َغْيرأ

ا َجاَء في التَّْأكأيدأ َعَلى  مَّ ، َومأ ْبحأ َوالَعْصرأ يُل إلى النَّْومأ في َوْقتأ الصُّ َتمأ
يُث الذي رواه اإلمام مسلم َعْن   ََلَتْينأ الَحدأ  ُعَماَرةَ   ْبنأ   َبْكرأ   أَبأيَهاَتْينأ الصَّ

ْعُت : َقاَل  هأ أَبأي َعنْ  ُرَؤْيَبَة، ْبنأ  أ  َرُسوَل  َسمأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم  ،  طُُلوعأ  َقْبَل  َصلَّى أََحدٌ  النَّارَ  َيلأجَ  »َلنْ : َيُقولُ َوَصْحبأ ْمسأ   الشَّ

 .(َواْلَعْصرَ  اْلَفْجرَ  َيْعنأي )  ُغُروبأَها« َوَقْبَل 
َواَية  لإلمام البخاري     فأي  بَُرْيَدةَ  َمعَ  ُكنَّا: َقاَل   الَملأيحأ   بأيأَ  َعنْ َوفأي رأ

ي   َيْوم    فأي   َغْزَوة   ،   ذأ ُروا :  َفَقاَل   َغْيم  ،   بأَصَلَةأ   َبكِّأ نَّ   الَعْصرأ ُ    َصلَّى   النَّبأيَّ   َفإأ  َعَلْيهأ اّٰلله
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هأ َوَسلََّم    َوَعَلى آلأهأ   . ُه«َعَملُ   َحبأطَ   َفَقدْ   َعْصرأ ـ ال  ةَ َصََل   َتَركَ   »َمنْ :  َقاَل َوَصْحبأ
َواَية  للشيخين   َي   ُعَمرَ   اْبنأ   َعنأ َوفأي رأ ُ    َرضأ أ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنُهَمااّٰلله اّٰلله

ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم  اّٰلله ي:  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ،  َصََلةُ   َتُفوتُهُ   »الَّذأ  اْلَعْصرأ
تعالى  واّٰلله  . هذا،«(هُ الُ مَ وَ  هُ لُ هْ أَ  هُ نْ مأ  عَ زأ تُ انْ )َمْعَناُه:  َوَماَلهُ  أَْهَلهُ  ُوتأرَ  َكأَنََّما
 أعلم.

 أوقات الكراهة عند المالكية 

 : ما هي أوقات الصالة املكروهة عند املالكية؟12السؤال

َن  َذَهَب َفَقْد الجواب:  يَّةأ ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ مأ يَّةأ  اْلَحَنفأ
افأعأ   َوالشَّ

َلى  َواْلَحَنابأَلةأ  ْندَ :  َثةٌ َثََل   اْلَكَراَهةأ   اتأ قَ أَوْ   َعَددَ   أَنَّ   إأ ْمسأ   طُُلوعأ   عأ َلى  الشَّ   أَنْ   إأ
عَ  ْقَدارأ  َتْرَتفأ ،  أَوْ  ُرْمح   بأمأ ْندَ  ُرْمَحْينأ َوائأَها َوعأ َماءأ  َوَسطأ  فأي اْستأ   َحتَّى  السَّ
ْندَ   ،َتُزوَل  َها  َوعأ َرارأ ُب   ََل   بأَحْيُث   اْصفأ َها  فأي   اْلَعْينَ   تُْتعأ َلى  ُرْؤَيتأ   ؛ َتْغُرَب   أَنْ   إأ

يَّةُ   َواْسَتْثَنى
افأعأ ََل  الشَّ  .اْلُجُمَعةأ  َوَيْومأ  بأَمكَّةَ  ةَ الصَّ

نََّما هأ  َكاَنْت  َوإأ ؛ أَْوَقاَت  ْوَقاُت اِلَ  َهذأ َ  َكَراَهة  ْمَس  نَّ ِلأ   َتْطُلعُ  الشَّ
ي ْيَطانأ  َقْرَنيأ  َبْينَ  َوَتْصَفرُّ  َوَتْسَتوأ ََل  َفَتُكونُ  ،الشَّ هأ  فأي ةُ الصَّ  ْوَقاتأ ِلَ ا َهذأ
ًهاً  ْمَس؛ َيْعُبُدونَ  بأَمنْ  َتَشبُّ َ  الشَّ هأ  فأي َيْعُبُدوَنَها نَُّهمْ ِلأ   َيُدلُّ ؛ ْوَقاتأ اِلَ  َهذأ
يُّ   الُمَوطَّأأ   فأي  َمالأٌك   أَْخَرَجهُ   َما  َذلأَك   َعَلى

أ    َعْبدأ   َعنْ   َوالنََّسائأ يُّ  اّٰلله
َنابأحأ الصُّ

َي  ُ  َرضأ أ  َرُسول أَنَّ َعْنُه، اّٰلله ُ  َصلَّى  اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَّ »: َقاَل  ْمَس  إأ ، َقْرنُ  َوَمَعَها َتْطُلعُ  الشَّ ْيَطانأ َذافَ  الشَّ  ثُمَّ  َفاَرَقَها، اْرَتَفَعْت  إأ
َذا َذا َقاَرَنَها، اْسَتَوْت  إأ َذا َفاَرَقَها، َزاَلْت  َفإأ َذا ا،َقاَرَنهَ  لأْلُغُروبأ  َدَنْت  َفإأ   َفإأ

أ    َرُسول  َوَنَهى«  َفاَرَقَها  َغَرَبْت  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
ََل  َعنأ  اَعاتأ  تأْلَك  فأي ةأ الصَّ  .السَّ
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يَّةُ  َوَذَهَب  َلى الَمالأكأ ْندَ : اْثنَانأ  اْلَكَراَهةأ  أَْوَقاتأ  َعَددَ  أَنَّ  إأ  ،الطُُّلوعأ  عأ
نْ  َرارأ  دَ َوعأ ْصفأ ا ؛اَلأ َواءأ  َوْقَت  أَمَّ ََل  تُْكَرهُ  َفََل  اَلْستأ يهأ  ةُ الصَّ ْنَدُهْم، فأ   عأ

ُتُهمْ  ، أَْهل َعَمل َذلأَك  فأي َوُحجَّ يَنةأ نَُّهمْ  الَمدأ   َوْقتأ  فأي يَُصلُّونَ  َكانُوا َفإأ
، َواءأ ْستأ يَنةأ  أَْهل َوَعَمُل  اَلأ ةٌ  الَمدأ ْندَ  ُحجَّ ؛ عأ َ  َمالأك  يَنةَ لا نَّ ِلأ نُ  َمدأ  َمْوطأ
ُسولأ  ُ   َصلَّىالرَّ هأ َوَسلََّم اّٰلله ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َواْلَوْحُي  َوأَْصَحابأهأ

ل َكانَ  مْ  َبْينَ   َيْنزأ  .َظْهَراَنْيهأ
 وبناء على ذلك:

 ، يَّةأ اْثَنانأ ْنَد الَمالأكأ
ْندَ َفأَْوَقاُت الَكَراَهةأ عأ ، عأ ْمسأ   ْندَ َوعأ  طُُلوعأ الشَّ

َرارأ  ْصفأ َواءأ اَلأ ا َوْقُت اَلْستأ ْنَدُهْم. هذا،   ؛ أَمَّ يهأ عأ  تعالى أعلم. واّٰلله    َفََل َكَراَهَة فأ
 قضاء السنن 

 : إذا فاتت صالة السنة هل جيب قضاؤها؟13السؤال

، لأَما َرَوى اإلمام الجواب:   ِّ َننأ ُمْسَتَحبٌّ بأَشْكل  َعام  مسلم   َفَقَضاُء السُّ
َي  اْلَخطَّابأ  نأ بْ   ُعَمرَ َعْن  ُ   َرضأ أ  َرُسولُ  َقاَل َعْنُه َقاَل:  اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  ، َعنْ  َنامَ  »َمنْ : َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْزبأهأ ْنُه، َشْيء   َعنْ  أَوْ  حأ  َفَقَرأَهُ  مأ
يَما ، َصََلةأ   َبْينَ  فأ ، َوَصََلةأ   اْلَفْجرأ نَ   َقَرأَهُ  َكأَنََّما َلهُ  ُكتأَب  الظُّْهرأ « مأ  . اللَّْيلأ

َي  ُ  وروى اإلمام البخاري َعْن َعائأَشَة َرضأ   َوأََحبُّ َعْنَها َقاَلْت: اّٰلله
ََل  َلى   ةأ الصَّ يِّأ   إأ ُ    َصلَّى   النَّبأ هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ اّٰلله مَ   َما  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َعَلْيهأ   ُدووأ
نْ  َذا َوَكانَ  َقلَّْت، َوإأ  .َعَلْيَها  َداَومَ  َصَلَةً  ىَصلَّ  إأ

َواَية  لإلمام مسلم  َي  َعائأَشةَ  َعنْ وفي رأ ُ  َرضأ   َكانَ : َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َذا َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َل   إأ   أَْثَبَتُه،   َعَمَلً   َعمأ
َذا َوَكانَ  نَ  َنامَ  إأ ، مأ َض، أَوْ  اللَّْيلأ نَ   َصلَّى َمرأ ْنَتْي  النََّهارأ  مأ  .َرْكَعةً  َعْشَرةَ  ثأ
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َي َسَلَمَة  أُمِّأ وروى الشيخان َعْن  ُ  َرضأ ُ   النَّبأيَّ َصلَّىَعْنَها أَنَّ اّٰلله اّٰلله
هأ َوَسلََّم   َعنأ  َسأَْلتأ  ،أَُميَّةَ  أَبأي  بأْنَت  »َيا: َلَها َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

كْ  ، َبْعدَ  َعَتْينأ الرَّ نَّهُ  اْلَعْصرأ نْ  َناٌس  أََتانأي إأ ْسََلمأ  اْلَقْيسأ  َعْبدأ  مأ نْ  بأاإْلأ  مأ
ْم، هأ ْكَعَتْينأ  َعنأ  َفَشَغُلونأي َقْومأ ، َبْعدَ  اللََّتْينأ  الرَّ « َفُهَما الظُّْهرأ  .َهاَتانأ

 وبناء على ذلك:
َذا َفاَتْت، َوَلكأنَّ  َننأ إأ َذا َكانَ َفُيْسَتَحبُّ َقَضاُء السُّ يَضةأ أَْوَلى إأ   َقَضاَء الَفرأ

نْ   تعالى أعلم. اّٰلله  و   . هذا، ؛ ِلن قضاءها فرض َسانأ َقَضاُء الَفَرائأضأ َعَلى اإلأ
 الصالة عن الميت

 : إذا مات إنسان وعليه صلوات مل يصلها، فهل يصلي عنه ورثته؟14السؤال

يُّ الجواب: 
َي  اس  َعبَّ  اْبنأ  َعنأ َفَقْد َرَوى النََّسائأ ُ  َرضأ :  َقاَل  َعْنُهَما اّٰلله

، َعنْ  أََحدٌ  يَُصلِّأي ََل  مُ  َوَلكأنْ  ،أََحد   َعنْ  أََحدٌ  َيُصومُ  َوََل  أََحد    َعْنهُ  يُْطعأ
أ  َمَكانَ  نْ  اً ُمدِّ   َيْوم   ُكلِّ ْنَطة    مأ  .حأ

َلَواتأ   اً َوَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ َمْن َتَرَك َشْيئ َن الصَّ مأ
َِّدَنا    لَمْفُروَضةأ َوَماَت ا َنَّ َسيأ

ُدوَن أََدائأَها َوَقَضائأَها، َفََل يَُصلأِّي َعْنُه أََحٌد، ِلأ
أ   َرُسوَل  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َنَهى َعْن َذلأَك.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 وبناء على ذلك:
ْن َوَرَثتأهأ   يَُصلأِّي َعْنُه أَ َضاُء َصَلَواٌت، َفََل َفَمْن َماَت َوَعَلْيهأ قَ  َحٌد مأ

َباَدٌة َبَدنأيٌَّة َمْحَضٌة. هذا،
ََلَة عأ َنَّ الصَّ ْم، ِلأ هأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َوََل َغْيرأ

 إمامة اْلبكم واْلصم

 إمامته؟ ، فهل تصحُّ، أو أصمَّ: إذا كان الرجل أبكَم15السؤال

قأ بأاالجواب:  َداَء النَّاطأ نَّ اْقتأ َنَُّه َفإأ ٌز َعنأ  ِلَْخَرسأ ََل َيُجوُز، ِلأ َعاجأ
؛ َوَبْعُض الُفَقَهاءأ  ، َوَهَذا بأاتأَِّفاقأ الُفَقَهاءأ ََِّلَوةأ ْحَرامأ َوالتأ يَرةأ اإلأ َتْكبأ النُّْطقأ بأ
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حُّ   ؛ َوَبْعُضُهْم َقاَل ََل َتصأ هأ ْثلأ هأ لأمأ َماَمتأ ةأ إأ حَّ ثْ َقاَل بأصأ َْخَرس  مأ َماَمُتُه َوَلو ِلأ . إأ  لأهأ
يِّأ  َمْسُعود   أَبأي َعنْ روى اإلمام مسلم  َي  اِْلَْنَصارأ ُ  َرضأ :  َقاَل  َعْنهُ اّٰلله

أ  َرُسولُ  َقاَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  اْلَقْومَ  »َيُؤمُّ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َتابأ  ُهمْ أُ أَْقرَ  أ  لأكأ نْ  ،اّٰلله َراَءةأ  فأي َكانُوا َفإأ ، َفأَْعَلُمُهمْ  ،اءً َسوَ  اْلقأ نَّةأ نْ  بأالسُّ   َفإأ

نَّةأ  فأي َكانُوا ْجَرًة، َفأَْقَدُمُهمْ  َسَواًء، السُّ نْ  هأ ْجَرةأ  فأي َكانُوا َفإأ   َسَواًء، اْلهأ
ْلم  َفأَْقَدُمُهمْ  نَّ  َوََل  ،اً سأ ُجُل  َيُؤمَّ ُجَل  الرَّ ،  فأي الرَّ   َبْيتأهأ   فأي َيْقُعدْ  َوََل  ُسْلَطانأهأ

«  إأَلَّ   هأ َمتأ َتْكرأ  َعَلى ْذنأهأ إأ  .بأ
مَّ ََل   َنَّ الصُّ ، ِلأ ََلَف بأَجَوازأ اَلْقتأَداءأ بأهأ ِّ َفََل خأ َداُء بأاِلََصمأ ا اَلْقتأ أَمَّ

َها. ََلةأ َوََل بأُشُروطأ ْن أَْفَعالأ الصَّ لُّ بأَشْيء  مأ  يُخأ
 وبناء على ذلك:

ُب اِلَْرَبَعُة َعَلى َعَدمأ فَ  َماَمةأ اِلَْبَكمأ  َقدأ اتََّفَقتأ الَمَذاهأ ةأ إأ حَّ  صأ
( لأَغْيرأ  . )اِلَْخَرسأ ََلٌف َبْيَن الُفَقَهاءأ يَها خأ هأ َففأ ْثلأ َماَمُتُه لأمأ ا إأ يَن، َوأَمَّ قأ َن النَّاطأ  هأ مأ

ْنَد   يَحٌة عأ ِّ َفَصحأ َماَمُة اِلََصمأ ا إأ ، َوَلكأنأ اِلَْوَلى أَْن  أَمَّ ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ
َم لإلأ  ، َوََل َتْصفأ ََل َيَتَقدَّ َجالأ يَح الرأِّ َنَُّه ََل َيْسَمُع َتْسبأ

َذا  َماَمةأ ِلأ َِّساءأ إأ يَق النأ
. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   أَْخَطأَ في َصََلتأهأ

 دعاء القنوت بالجمع أم بالمفرد

دعاء القنوت يف صالة الفجر، ويف صالة الوتر، : كيف يكون 16السؤال

 بصيغة اجلمع أم املفرد؟

َي :  الجواب يِّ  َرضأ
ُ    َفَقْد َرَوى أبو داود َعنأ اْلَحَسنأ ْبنأ َعلأ َعْنُهَما  اّٰلله

أ    َقاَل: َعلََّمنأي َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َكلأَمات   اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
: »أَقُ  ْترأ نأ اللهُهمَّ ولُُهنَّ فأي اْلوأ نأي فأيَمْن َهَدْيَت، َوَعافأ يَمْن َعاَفْيَت،  اْهدأ ي فأ
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نََّك  َوَتَولَّنأي فأ  ي َشرَّ َما َقَضْيَت، إأ
يَما أَْعَطْيَت، َوقأنأ ْك لأي فأ يَمْن َتَولَّْيَت، َوَبارأ

لُّ َمنْ  نَُّه ََل َيذأ ي َوََل يُـْقَضى َعَلْيَك، َوإأ زُّ َمْن َعاَدْيَت،   َتـْقضأ َواَلْيَت، َوََل َيعأ
 ْيَت«.َتَباَرْكَت َربََّنا َوَتَعالَ 

َي  ، أَنَّ ُعَمَر َرضأ ُ    وروى البيهقي َعْن ُعَبْيدأ ْبنأ ُعَمْير  َعْنُه َقَنَت َبْعَد  اّٰلله
ُكوعأ َفَقاَل:  َناتأ َوالمُ اللهُهمَّ الرُّ يَن، َوالُمْؤمأ نأ ْر َلَنا َولأْلُمْؤمأ يَن  اْغفأ ْسلأمأ

ْم َوأَْصلأْح َذاَت  ، َوأَلِّأْف َبْيَن ُقُلوبأهأ ْم، َوانْ  َوالُمْسلأَماتأ هأ ُصْرُهْم َعَلى  ـ َبْينأ
ْم،  هأ َك َوَعُدوِّأ وَن َعْن  اللهُهمَّ َعُدوِّأ يَن َيُصدُّ اْلَعْن َكَفَرَة أَْهلأ اْلكأَتابأ الَّذأ

بُوَن ُرُسَلَك، َويَُقاتأُلوَن أَوْ  يلأَك َويَُكذِّأ ،  َسبأ ْم،    مَّ اللههُ لأَياَءكأ َمتأهأ َخالأْف َبْيَن َكلأ
ْل أَْقَدامَ  ي ََل َتُردُّ َوَزْلزأ ْم َبْأَسَك الَّذأ ْل بأهأ يَن،  ُهْم، َوأَْنزأ مأ ُه َعنأ اْلَقْومأ الُمْجرأ

أ  بأْسمأ  ، اّٰلله يمأ حأ ْحَمنأ الرَّ ُرَك، َونُْثنأي َعَلْيَك،  اللهُهمَّ الرَّ ينَُك َوَنْسَتْغفأ نَّا َنْسَتعأ إأ
أ    ُرَك، َوَنْخَلُع َوَنْتُرُك َمْن َيْفُجُرَك، بأْسمأ َوََل َنْكفُ  ،  اّٰلله يمأ حأ ْحَمنأ الرَّ اللهُهمَّ  الرَّ

ُد، َوَنْخَشى َعَذاَبَك   يَّاَك َنْعُبُد، َوَلَك نَُصلِّأي َوَنْسُجُد، َوَلَك َنْسَعى َوَنْحفأ إأ
يَن ُملْ  دَّ َوَنْرُجو َرْحَمتأَك، إأنَّ َعَذاَبَك بأاْلَكافأرأ ٌق.اْلجأ  حأ

 وبناء على ذلك:
يَفَلو َقَنَت الَعْبُد في َصََل  ْترأ بأصأ َغةأ الُمْفَردأ ََل َحَرَج َكَما  ةأ الَفْجرأ َوالوأ

ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َعلََّم َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َِّدَنا اّٰلله هأ َوَسلََّم َسيأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  ي ِّ َرضأ

ُ  الَحَسَن ْبَن َعلأ يَغةأ الَجْمعأ َكَماعَ اّٰلله ْن َدَعا بأصأ َفَعَل   ْنُه َذلأَك، َوإأ
َي  ُِّدَنا ُعَمُر َرضأ ُ   َسيأ  َعْنُه ََل َحَرَج. اّٰلله

َمام ْن َكاَن إأ يَغةأ الَجْمعأ إأ داً َواِلَْوَلى أَْن َيْدُعَو بأصأ ْن َكاَن ُمْنَفرأ   اً ، َوإأ
يَغةأ الَجْمعأ أَ  َعاءأ بأصأ َواَيةأ َفُهَو ُمَخيٌَّر َبْيَن الدُّ ْنَد رأ ، َوَلكأْن عأ يَغةأ الُمْفَردأ  و بأصأ

ُب أَْن َيُكوَن َكَما َوَرَد. هذا، يثأ َيجأ  تعالى أعلم.واّٰلله  الَحدأ
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 اْلذان  دتقبيل ظفري اْلبهامين عن

األذان بدعة  د: هل صحيح بأن تقبيل ظفري اإلبهامني عن17السؤال

 حمرمة شرعًا؟

َتابأ َكْشفأ الَخَفا: روى الديلمي َعْن  الجواب:  أوَلً: َجاَء في كأ
ُ  َي أَبأي َبْكر  َرضأ  داّٰلله : أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ِّنأ َع َقْوَل الُمَؤذأ ا َسمأ   اً َعْنُه، أَنَُّه َلمَّ

أ َرُسوُل   ، َوَمَسَح َعْيَنيْ اّٰلله اَبَتْينأ بَّ َن اِلُْنُمَلَتْينأ السَّ .، َقاَلُه َوَقبََّل َباطأ  هأ
ُ  َفَقاَل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ْعَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َمْن َفَعَل فأ

يلأي َفَقْد َحلَّْت َلهُ    َشَفاَعتأي«. َخلأ
َذا َثَبَت َرْفُعُه إلى   ي: َوإأ ؛ َوَقاَل الَقارأ حُّ : َوََل َيصأ دأ َقاَل في الَمَقاصأ

، لأ  ي الَعَمُل بأهأ يقأ َفَيْكفأ ِّ دأ ِّ ََلُم: َعَلْيُكم بأُسنَّتأي  الصأ ََلُة َوالسَّ َقْولأهأ َعَلْيهأ الصَّ
يَل: ََل يُْفَعْل َوََل يُْنهَ  َوُسنَّةأ  ي؛ َوقأ ْن َبْعدأ يَن مأ دأ اشأ  الرَّ

 ى. اهـ.الُخَلَفاءأ
رأ  ثانياً:  ِّ في آخأ يأ َيةأ َمَراقأي الَفََلحأ للطَّْحَطاوأ َتابأ َحاشأ َجاَء في كأ

، أَنَُّه يُْسَتَحبُّ َبابأ اِلََذانأ )َفا يُّ َعْن َكْنزأ الُعبَّادأ
 أَْن َيُقوَل  ئأَدةٌ( َذَكَر الُقُهْسَتانأ

يأِّ َص  َهاَدَتْينأ للنَّبأ َن الشَّ
ْنَد َسَماعأ اِلُوَلى مأ ُ    لَّىعأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُ  َوَسلََّم: َصلَّى أ َعَلْيَك َيا َرُسوَل اّٰلله نْ اّٰلله ْت َعْينأي بأَك َيا  ، َوعأ : َقرَّ
َد الثَّانأَيةأ

أ َرُسوَل  ِّ اللهُهمَّ ، اّٰلله ْبَهاَمْيهأ َعَلى َعْيَنْيهأ عْ َمتأ ْمعأ َوالَبَصرأ ـ َبْعَد َوْضعأ إأ   نأي بأالسَّ
نَُّه َصلَّى  ـ  ُ   َفإأ هأ َوَسلََّم َيُكوُن َلُه َقائأد َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله . اً َوَصْحبأ  في الَجنَّةأ

يَن في َبابأ اِلََذانأ )َتتأمَّ  َيةأ اْبنأ َعابأدأ ٌة(: يُْسَتَحبُّ  ثالثاً: َجاَء في َحاشأ
َهاَدةأ  َن الشَّ ْنَد َسَماعأ اِلُوَلى مأ ُ  : َصلَّىأَْن يَُقاَل عأ أ َعَلْيَك َيا َرُسوَل اّٰلله ،  اّٰلله

ْنَد  ْت بأَك َعْينأي َيا َرُسوَل َوعأ ْنَها: َقرَّ
أ الثَّانأَيةأ مأ ِّْعنأي  اللهُهمَّ ؛ ثُمَّ َيُقوُل: اّٰلله َمتأ

ْمعأ َوالَبَصرأ ـ َبعْ  ْبَهاَمْيهأ َعَلى الَعْينَ بأالسَّ نَُّه َصلَّى ـ  ْينأ َد َوْضعأ إأ ُ  َفإأ َعَلْيهأ  اّٰلله
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هأ َوَسلََّم َيُكوُن َقائأ  . اً دَوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َلُه إلى الَجنَّةأ
: )َفائأَدٌة(  رابعاً: بأ الَجلأيلأ في َشْرحأ ُمْخَتَصرأ َخلأيل  َجاَء في َمَواهأ

الأُح  َقاَل فأي الَمَسائألأ المَ  ُدوُق الصَّ يُق الصَّ ِّ دأ يُه الصَّ َثَنا اْلَفقأ : َحدَّ ْلُقوَطةأ
ُر بأ اِْلَْزَكى اْلَعالأُم اِْلَوْ  ُد الُمَجاوأ ُد  َفى الُمْجَتهأ  الُمَتَجرِّأ

دأ اْلَحَرامأ الَمْسجأ
يِّ  
ينأ ُعْثَماَن ْبنأ َعلأ الأحأ َبَهاءأ الدِّأ َنا الصَّ ينأ ْبُن َسيِّأدأ   اِْلَْرَضى َصْدُر الدِّأ

َظهُ  يِّأ َحفأ
ُ  اْلَفاسأ َر  اّٰلله َن الُمَفسِّأ ْيَخ اْلَعالأَم الُمَتَفنِّأ يُت الشَّ َتَعاَلى َقاَل: َلقأ

َث الَمْشُهوَر ا يَراَز، َوُكْنُت    ْلَفَضائألأ الُمَحدِّأ يَنةأ شأ يَّ بأَمدأ
ينأ اْلُخَراَسانأ نُوَر الدِّأ

َع الُمَؤذِّأ  ا َسمأ ْنَدُه فأي َوْقتأ اِْلََذانأ َفَلمَّ دعأ َرُسوُل    اً َن َيُقوُل: أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
أ  ينأ إْبَهاَمْي َيَدْيهأ اْلُيْمَنى َواْليُ اّٰلله ْيُخ نُوُر الدِّأ ْسَرى، َوَمَسَح  ، َقبََّل الشَّ

  ، َيةأ اِْلَْنفأ ْن َناحأ ًة، َبَدأَ بأالُموقأ مأ  َمرَّ
د  أ َتَشهُّ ْنَد ُكلِّ بأالظُّْفَرْينأ أَْجَفاَن َعْيَنْيهأ عأ
ْدغأ. َيةأ الصُّ ْن َناحأ  َوَخَتَم بأاللََّحاظأ مأ

 َقاَل: َفَسأََلْتُه َعْن َذلأَك. 
ْن َغْيرأ رأ  َضْت  َفَقاَل: إنِّأي ُكْنُت أَْفَعُلُه مأ ، ثُمَّ َتَرْكُتُه، َفَمرأ يث  َواَيةأ َحدأ

أ  َعْيَناَي، َفَرأَْيُت َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ وَ َوَصحْ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َسلََّم فأي  بأ
، إْن أََرْدَت   ي فأي اِْلََذانأ ْكرأ ْنَد ذأ ، َفَقاَل لأي: لأَم َتَرْكَت َمْسَح َعْيَنْيَك عأ الَمَنامأ

 أَْن َتْبَرأَ َعْيَناَك َفُعْد إَلى الَمْسحأ ـ أَْو َكَما َقاَل ـ.
ئَْت َعْيَناَي، َوَلْم يَُعاوأ َفاْسَتي   َما إَلى اآْلَن. َرُضهُ مَ ْدنأي  َقْظُت َوَمَسْحُت، َفَبرأ

 وبناء على ذلك:
يقأ   ِّ دأ ِّ َذا َثَبَت َرْفُعُه إلى الصأ ي: َوإأ يَها َقْوُل الَقارأ ي فأ هأ َمْسأََلٌة َيْكفأ َفَهذأ
ََلُم: َعَلْيُكم بأُسنَّتأي َوُسنَّةأ  ََلُة َوالسَّ ، لأَقْولأهأ َعَلْيهأ الصَّ ي الَعَمُل بأهأ َفَيْكفأ
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 الرَّ 
يالُخَلَفاءأ دأ نْ  نَ اشأ يَل: ََل يُْفَعْل َوََل يُْنَهى. اهـ. هذا، مأ ي؛ َوقأ واّٰلله   َبْعدأ

 تعالى أعلم.
 التثاؤب في الصالة

 الصَّالة ، ف ي َأَحُدُكْم َتَثاَءَب »ِإَذا: ما صحة هذا احلديث: 18السؤال

 ؟َيْدُخُل« الشَّْيَطاَن َفِإنَّ اْسَتَطاَع، َما َفْلَيْكظ ْم

يد   أَبأي  اْبنأ  َعنأ مام مسلم ُث رواه اإلي َفَهَذا الَحدأ الجواب:    َسعأ
يِّأ  َي  اْلُخْدرأ ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  أَبأيهأ  َعنْ  ،َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  َذا: َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، فأي أََحُدُكمْ  َتَثاَءَب  »إأ ََلةأ مْ َفْليَ  الصَّ   َما ْكظأ
نَّ  ،اْسَتَطاعَ  ْيَطانَ  َفإأ  .َيْدُخُل« الشَّ

ََلةأ بأَشْكل    ، َوفأي الصَّ ِّ َح الُفَقَهاُء بأَكَراَهةأ التََّثاُؤبأ بأَشْكل  َعامأ َوَقْد َصرَّ
، َوَمنأ اْعَتَراُه َذلأَك  ِّ مْ َخاص  ، َكأَْن اْسَتَطاعَ  َما هُ َفْلَيْكظأ ُه َقْدَر َطاَقتأهأ ، َوْلَيُردَّ

، َفإأ  َق َشَفَتْيهأ َز َعْن َذلأَك َفلَيَضْع يَ نْ يُْطبأ ْض َصْوَتُه،  َعجأ ، َوْلُيْخفأ هأ َدُه َعَلى َفمأ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ روى اإلمام البخاري   ُ   َرضأ يِّأ   َعنأ  َعْنُه،اّٰلله ُ  َصلَّى  النَّبأ اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  نَ  التََّثاُؤُب »: َقاَل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، مأ ْيَطانأ َذافَ  الشَّ   َتَثاَءَب  إأ
هُ َفْليَ  أََحُدُكمْ  نَّ  اْسَتَطاَع، َما ُردَّ َذا أََحَدُكمْ  َفإأ َك  َها،:  َقاَل  إأ ْيَطانُ  َضحأ  «.الشَّ

َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي   َعنْ وروى ابن ماجه   ُ    َرضأ أ    َرُسوَل   أَنَّ َعْنُه،  اّٰلله   َصلَّى اّٰلله
 ُ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َذا : َقاَل   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َيَدهُ  َفْلَيَضعْ  أََحُدُكْم،  َتَثاَءَب  »إأ
، َعَلى يهأ ي،  َوََل  فأ نَّ  َيْعوأ ْيَطانَ  َفإأ ْنُه« َيْضَحُك  الشَّ  .مأ

 وبناء على ذلك:
َمهُ  َماُم ُمْسلأٌم َرحأ يٌح َرَواُه اإلأ يُث َصحأ ُ  َفالَحدأ واّٰلله   تعالى. هذا،اّٰلله

 تعالى أعلم.
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 التسبيح باليد اليسرى

التسبيحات باليد اليسرى، بعد االنتهاء من : هل جيوز أخذ 19سؤاللا

 الصالة؟

َي  َعائأَشةَ  َعنْ روى اإلمام البخاري الجواب:  ُ  َرضأ :  َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله
ُ  َصلَّى  النَّبأيُّ  َكانَ  هأ َوَسلََّم اّٰلله ُبهُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُن،  يُْعجأ   فأي التََّيمُّ
لأ  ، ،هأ َتَنعُّ لأهأ ، َوَتَرجُّ هأ  .ُكلِّأهأ  َشْأنأهأ  َوفأي َوطُُهورأ

َواَية    ُ    َصلَّى   أَنَّهُ وفي رأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله ُبهُ   َكانَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   يُْعجأ
نُ   . اْسَتَطاعَ  َما التََّيمُّ

، بأْنتأ  ُحَمْيَضةَ وروى الترمذي والحاكم َعْن  ر  تأَها َعنْ  َياسأ  َجدَّ
نْ   َوَكاَنْت  َرَة،يْ يَُس  َراتأ  مأ أ  َرُسولُ  َلَنا َقاَل : َقاَلْت  الُمَهاجأ ُ   َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  يحأ  »َعَلْيُكنَّ : َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، َوالتَّْهلأيلأ  بأالتَّْسبأ يسأ  َوالتَّْقدأ
ْدنَ  لأ  َواْعقأ نَُّهنَّ  ،بأاِلََنامأ  َفَتْنَسْينَ  َتْغُفْلنَ  َوََل  َقاٌت،طَ ُمْسَتنْ  ََلٌت َمْسئُو َفإأ
ْحَمَة«  . الرَّ

أ    َعْبدأ   َعنْ وروى أبو داود   و  ْبنأ اّٰلله َي   َعْمر  ُ    َرضأ   َرأَْيُت :  َقاَل   َعْنُهَمااّٰلله
أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله دُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َقالَ ؛ التَّْسبأيحَ  َيْعقأ
هأ : ةَ مَ ُقَدا اْبنُ  ينأ  .بأَيمأ

. ْفَصل  ْكر  َعَلى مأ ْبَهاَمُه في ُكلأِّ ذأ لأ أَْن َيَضَع إأ  َوالَعْقُد بأالَمَفاصأ
 وبناء على ذلك:

، َكَما َيُجوُز أُْخُذَها بأالَيدأ الُيْمَنى،   يَحاتأ بأالَيَدْينأ َفَيُجوُز أَْخُذ التَّْسبأ
، أَو بأالحَ  ْبَحةأ يثأ  َص َوَكَما َيُجوُز أَْخُذَها بأالسُّ ى، َكَما َجاَء في الَحدأ

يفأ الذي رواه أبو داود َعْن   رأ َي   َوقَّاص    أَبأي  ْبنأ   َسْعدأ الشَّ ُ    َرضأ   أَنَّهُ   َعْنُه،اّٰلله



 كتاب الصَلة 
 

184 

أ   َرُسولأ  َمعَ   َدَخَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله  اْمَرأَة   َعَلى َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 . بأهأ  تَُسبِّأحُ ـ  ًى َحَص   وْ أَ ـ  َنًوى  َيَدْيَها  َوَبْينَ 

ُركأ : َفَقاَل  نْ  َعَلْيكأ  أَْيَسرُ   ُهوَ  بأَما »أُْخبأ  . «ـ  أَْفَضُل   أَوْ ـ  َهَذا  مأ
أ  »ُسْبَحانَ : َفَقاَل  ، فأي  َخَلَق  َما َعَددَ اّٰلله َماءأ أ  َوُسْبَحانَ  السَّ   َما َعَددَ اّٰلله

، فأي َخَلَق  أ  َوُسْبَحانَ  اِْلَْرضأ أ   َوُسْبَحانَ  َذلأَك، َبْينَ  َلَق خَ  َما  َعَددَ اّٰلله اّٰلله
ُ وَ  َخالأٌق، ُهوَ  َما َعَددَ  ْثُل  أَْكَبرُ  اّٰلله أ  َواْلَحْمدُ  َذلأَك، مأ ْثُل ّٰلله َلهَ  َوََل  َذلأَك، مأ   إأ
ُ  إأَلَّ  ْثُل اّٰلله ةَ   َوََل  َحْوَل  َوََل  َذلأَك، مأ أ بأ  إأَلَّ  ُقوَّ ْثُل  اّٰلله  .َذلأَك« مأ

ََلةأ اِلَْفَضُل أَْن  أَْخُذ التَّْسبأيحَ  َوَعَلى ُكلأِّ َحال   اتأ التي َبْعَد الصَّ
، َوأَْن َتُكوَن بأال ًة  َتُكوَن بأالَيدأ َذا أََخَذَها بأالُيْسَرى َفََل َحَرَج، َوَخاصَّ ُيْمَنى، َوإأ

يُح. مُّ ُهَو التَّْسبأ َل َسَتْشَهُد َلُه؛ َوالُمهأ ُر بأأَنَّ اِلََنامأ َذا َكاَن َيْسَتْحضأ   هذا،  إأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 ما هي سنة الوقت؟

اجلمعة : نسمع عن بعض احلنفية، أنه بعيد صالة الظهر يوم 20السؤال

 بعد صالة اجلمعة، ثم يصلي ركعتني سنة الوقت، فما هي سنة الوقت؟

َمهُ الجواب:  يَن َرحأ َيةأ اْبنأ َعابأدأ ُ  َفَقْد َجاَء في َحاشأ تعالى: َقاَل اّٰلله
ير  فأي َشْرحأ  غأ : َواِْلَْوَلى أَْن يَُصلِّأَي َبْعَد اْلُجُمَعةأ ُسنََّتَها )أَْي:  الُمْنَيةأ الصَّ

رأ  ُسنََّة ا ، أَْي نأيَّةأ آخأ
يَّةأ
هأ النِّأ ( ثُمَّ اِْلَْرَبَع بأَهذأ

يَّةأ أَْرَبَع َرَكَعات  لُجُمَعةأ الَبْعدأ
، ثُمَّ َرْكَعَتْينأ  .  ظُْهر  أَْدَرْكُتُه َوَلْم أَُصلِّأهأ  ُسنََّة اْلَوْقتأ

َها، َوإأ  تأ اْلُجُمَعُة َيُكوُن َقْد أَدَّى ُسنََّتَها َعَلى َوْجهأ ْن َصحَّ َلَّ َفَقْد  َفإأ
هأ   وَرَة َمَع اْلَفاتأَحةأ فأي َهذأ ي أَْن َيْقَرأَ السُّ ، َوَيْنَبغأ َصلَّى الظُّْهَر َمَع ُسنَّتأهأ

، إْن َلْم َيُكْن َعَلْيهأ َقَضاٌء، ْن َوَقَعْت َفْرض  اِْلَْرَبعأ ْن    اً َفإأ ، َوإأ وَرُة ََل َتُضرُّ َفالسُّ
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وَرةأ  َوَقَعْت َنْفَلً  َراَءُة السُّ َبٌة. اهـ.َفقأ  َواجأ
 وبناء على ذلك:

رأ   يَّةأ آخأ
نأ َفالَمْقُصوُد بأُسنَّةأ الَوْقتأ َيْوَم الُجُمَعةأ َبْعَد َصََلةأ الظُّْهرأ بأ

ِّهأ  يَُّة الُمَؤكََّدُة. هذا،   ُهوَ   ،ظُْهر  أَْدَرْكُتُه َوَلْم أَُصلأ تعالى واّٰلله    ُسنَُّة الظُّْهرأ الَبْعدأ
 أعلم.

 قراءة سورة المسد في الصالة 

يكره قراءة سورة املسد يف الصالة؟ وهل  : هل صحيح بأنه21السؤال

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه   اهلُل َصلَّى اهلل  صحيح بأن َسي َِّدَنا َرُسوَل

 نهى رجاًل عن قراءتها يف الصالة؟ َوَسلََّم

، َوَمْطُلوٌب  الجواب:  يمأ يَّةأ ُسَورأ الُقْرآنأ الَعظأ  َكَبقأ
نَّ ُسوَرَة الَمَسدأ َفإأ

، َوَذلأَك لأَقْولأهأ تعالى:  َورأ يَّةأ السُّ َراَءةأ َبقأ َراَءتَُها َكقأ ْنَسانأ الُمْسلأمأ قأ َن اإلأ مأ
ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ﴿

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ  چچچچ

 .[92ـ91]النمل:   کڑڑژژ
د  َصلَّى  َنا ُمَحمَّ ِّدأ َة َسيأ َورأ التي أَْثَبَتْت نُُبوَّ ِّ السُّ ْن أََهمأ   َوُسوَرُة الَمَسدأ مأ

 ُ يَم َكََلمُ اّٰلله هأ َوَسلََّم، َوأَنَّ الُقْرآَن الَكرأ أ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعزَّ  اّٰلله
ْندأ َغْيرأ َفَلو َكا ، َوَجلَّ  ْن عأ أ ا َن مأ َق ّٰلله تعالى ََلْسَتَطاَع أَبُو َلَهب  أَْن َيْنطأ

ُب الُقْرآَن ُكلَُّه. ِّ َذلأَك يَُكذأ ، َوبأ َهاَدَتْينأ  بأالشَّ
نَ  يٌد مأ يَها َوعأ أ    ُسوَرُة الَمَسدأ فأ ْعيأ اّٰلله َلْت َلُه َنْفُسُه للسَّ   تعالى لأُكلأِّ َمْن َسوَّ

 ِّ دأ يلأ  في الصَّ أ  َعْن َسبأ ذَ اّٰلله يُب  تعالى، َفإأ يُب الَقرأ يُب النَّسأ ا َكاَن َهَذا الَحسأ
ينأ  ِّ َعْن دأ دأ أ    الذي َسَعى للصَّ ؟ اّٰلله هأ يَجَتُه، َفَكْيَف بأَغْيرأ هأ َنتأ  تعالى َكاَنْت َهذأ
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 وبناء على ذلك:
 ، َراَءةأ ُسوَرةأ الَمَسدأ ْد َدلأيٌل َعَلى َكَراَهةأ قأ ََلةأ ََل َفَلْم َيرأ َوََل    في الصَّ

هَ  ْن َكََلمأ في َغْيرأ َنََّها مأ أ. ا، ِلأ  اّٰلله
َِّدَنا َرُسوَل  أ    َوَبْعُض النَّاسأ َيظُنُّ بأأَنَّ َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ  ِّ ِّ َعمأ َنََّها َنَزَلْت في َحقأ َراَءتأَها، ِلأ ْن قأ هأ َوَسلََّم َيَتأَذَّى مأ ،   َوَصْحبأ أَبأي َلَهب 
َِّدَنا َرُسوَل  َنَّ َسيأ

، ِلأ يح  أ    َوَهَذا َكََلٌم َغْيُر َصحأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َما َلمْ  ِّ ْن َعمأ َي مأ هأ َوَسلََّم َلقأ . َوَصْحبأ بأهأ ْن أََقارأ ْن أََحد  مأ   َيْلَقُه مأ
َِّدَنا َرُسوَل  أ  َوَما َثَبَت بأأَنَّ َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َراَءتأَها. هذا، َوَسلََّم َنَهى َرُجَلً  ََلةأ َعْن قأ َراَءتأَها في الصَّ ْن قأ ُر مأ  َكاَن يُْكثأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 واْلصم اْلبكمة صال

 : هل جتب الصالة على األبكم واألصم، أم تسقط عنه؟22السؤال

ْن الجواب:  أ  ْضلأ فَ َفمأ   ﴾ ھہہہ﴿ تعالى َعَلْيَنا َقْولُُه: اّٰلله
َنا َرُسولأ [16]التغابن:  ِّدأ أ  . َوَقْوُل َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

ْنُه َما اْسَتَطْعُتْم« رواه اإلمام البخاري   َذا أََمْرتُُكْم بأأَْمر  َفْأتُوا مأ َوَسلََّم: »َوإأ
َي  يَعْن أَبأ  ُ   ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

َراَءَة، َوَكَذلأَك اِلََصمُّ   يُع القأ َفالَعْبُد اِلَْبَكُم َواِلَْخَرُس الذي ََل َيْسَتطأ
ُكُه  الذي َفَقَد  ، َفَما يُْدرأ هأ ، ََل يَُكلَُّف إأَلَّ بأَما ُهَو في ُوْسعأ ْمعأ َة السَّ َحاسَّ

هأ يَُطاَلُب بأهأ َشْرع َبَصرأ َراَءة  َوََل لَ عَ   اً بأ ، َفُيَصلأِّي َوَلو بأُدونأ قأ َطاَعتأهأ ى َقْدرأ اْستأ
يُك  ْنُه َتْحرأ ، َوََل يُْطَلُب مأ دأ َراَءة  للتََّشهُّ يح  َوََل قأ .َتْسبأ   لأَسانأهأ َوَشَفَتْيهأ
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 وبناء على ذلك:
َطاَعتأ  ِّ أَن يَُصلِّأَي َعَلى َقْدرأ اْستأ ُب َعَلى اِلَْخَرسأ َواِلََصمأ ْن  هأ َفَيجأ ، َفإأ

ْمَكانأ أَْن َيَتَعلََّم َوَجَب َعَلْيهأ أَْن َيَتعَ  نَةأ  َكاَن بأاإلأ هأ اآلوأ ًة في َهذأ لََّم، َوَخاصَّ
َز عَ  ْن َعجأ ، َوإأ ِّ يهأ أَن  ُهَناَك طُُرٌق لأَتْعلأيمأ اِلَْخَرسأ َواِلََصمأ ْن َذلأَك َفَيْكفأ

َراَءة   ََلةأ بأُدونأ قأ ، لأَقْولأهأ تعالى:  َيْأتأَي بأَحَرَكاتأ الصَّ ڍڍ﴿َوََل َتْسبيح 
کڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ۆۆۇۇ﴿. َولأَقْولأهأ تعالى:  [6]المائدة:  ﴾ کک

.  ﴾ھہہہ﴿. َولأَقْولأهأ تعالى:  [185]البقرة:    ۋٴۇۈۈ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 أدعية اَلستسقاء

َعَلْيه   اهلُل َصلَّى اهلل  ِلو: ما هو الدعاء الذي ورد عن َسي ِّد َنا َرُس23السؤال

 َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم يف االستسقاء؟

َي الجواب:  ُ   َفَقْد َرَوى اإلمام البخاري َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ اّٰلله
،   َعْنُه، َيْذُكُر أَنَّ َرُجَلً  ْنَبرأ َجاَه المأ ْن َباب  َكاَن وأ َدَخَل َيْوَم الُجُمَعةأ مأ

أ  لُ وَوَرسُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َقائأٌم َيْخطُُب،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ    َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َقائأمَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله ؛ َفَقاَل: اً َوَصْحبأ

أ َيا َرُسوَل  ي، َواْنَقَطَعتأ السُّ اّٰلله َ  ُبُل، َفاْدعُ : َهَلَكتأ الَمَواشأ يثَُنا.اّٰلله  يُغأ
أ  َقاَل: َفَرَفَع َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

، َفَقاَل: » نَا، اللهُهمَّ َيَدْيهأ َنا، اللهُهمَّ اْسقأ َنا«.اللهُهمَّ اْسقأ  اْسقأ
َي  ُ    َقاَل أََنُس َرضأ أ اَعْنُه: َوََل وَ اّٰلله ،    ّٰلله ْن َسَحاب  َماءأ مأ َما َنَرى فأي السَّ

ٌق( َوََل َشْيئ ِّ ْيَنَنا َوَبْيَن َسْلع  )َجَبل  َمْعُروف   ، َوَما بَ اً َوََل َقَزَعًة )َسَحاٌب ُمَتَفرأ
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. ، َوََل َدار  ْن َبْيت  ( مأ يَنةأ  بأالَمدأ
ْثُل التُّْرسأ )أَْي:  ْن َوَرائأهأ َسَحاَبٌة مأ ا مُ َقاَل: َفَطَلَعْت مأ يَرًة( َفَلمَّ ْسَتدأ

َماَء، انْ  َطتأ السَّ  َتَشَرْت ثُمَّ أَْمَطَرْت. ـ َتَوسَّ
أ  َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ  وروى الحاكم وأبو داود َعنْ  َي اّٰلله ُ  َرضأ َعْنُهَما  اّٰلله

 النَّبأيَّ َصلَّى 
ُ  َقاَل: أََتتأ هأ َوَسلََّم َبَواكأي.اّٰلله  )أي: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

(نأَس  َطاعأ اَلمَطرأ ن انقأ َياٌت مأ  اٌء َباكأ
َنا َغْيثاللهُهمَّ َفَقاَل: » يث اً اْسقأ يئاً ُمغأ ب اً يعَمرأ  اً ، َمرأ ع اً )أَْي: ُمَخصَّ (  اً َناجأ

َلً  اً َنافأع ، َعاجأ «.   َغْيَر َضارِّ  ل   َغْيَر آجأ
َماُء. ُم السَّ  َقاَل: َفأَْطَبَقْت َعَلْيهأ
َة ْبنأ  وروى الحاكم َعْن َكْعبأ ْبنأ  َة أَْو ُمرَّ ْعُت   ُمرَّ َكْعب  َقاَل: َسمأ

أ    َرُسوَل  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َدَعا َعَلى ُمَضَر َفأََتْيُتُه  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  َ  ، إأنَّ اّٰلله نَّ َقْوَمَك قَ اّٰلله   دْ َقْد أَْعَطاَك َواْسَتَجاَب َلَك، َوإأ

َ  َهَلُكوا، َفاْدعُ   َلُهْم.اّٰلله
َنا َغْيثاللهُهمَّ َفَقاَل: » يث  اً اْسقأ يئ  اً ُمغأ يع اً َمرأ َلً  اً َطَبق  اً َغَدق اً َسرأ ، َغْيَر  َعاجأ

( َنافأع ر  ِّ يء  ُمَتأَخأ «.  اً َرائأث  )أَْي: َغْيَر َبطأ  َغْيَر َضارِّ 
، َقاَل  َعاءأ يأِّ في الدُّ

َواَية  للطََّبَرانأ ُ  لَّى َص َوفأي رأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم: » ْثَنا، اللهُهمَّ َوَصْحبأ َنا َوأَغأ نَا َغْيثاللهُهمَّ اْسقأ يث اً اْسقأ يئ اً ُمغأ اً  َوَحيِّ  اً َهنأ

ق اً َغَدق اً َطَبق اً َوَحن اً َربأيع يِّ  اً َعامِّ  اً ُمْغدأ يِّ  اً َهنأ يع اً َمرأ َلً  َوابأَلً  اً َمْرَتع اً َمرأ  َشامأ
َلً  اً َنافأع اً َدَرر اً َدائأم ُمَجلِّأَلً  بأَلً ْس مُ  ، َعاجأ ، َغْيث َغْيَر َضارِّ  اللهُهمَّ   اً َغْيَر َرايأث 

َباَد، َوَتْجَعُلُه َبََلغ يُث بأهأ اْلعأ ََلَد، َوتُغأ ،   اً تُْحيأي بأهأ اْلبأ نَّا َواْلَبادأ رأ مأ لأْلَحاضأ
يَنَتَها،  اللهُهمَّ   َنا زأ ْل فأي أَْرضأ ْل َعَلْيَنا فأي أَرْ وَ أَْنزأ َنا َسَكَنَها،  أَْنزأ ْل  اللهُهمَّ  ضأ أَْنزأ
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َماءأ َماًء َطُهور َن السَّ ا َخَلْقَت أَْنَعام   اً تُْحيأي بأهأ َبْلَدًة َمْيت  اً َعَلْيَنا مأ مَّ هأ مأ   اً َواْسقأ
يَّ َكثأير

 «.اً َوأََناسأ
يأِّ في اِلَْوَسطأ َعْن َجابأرأ 

َواَية  للطََّبَرانأ أ    ْبنأ َعْبدأ   َوفأي رأ َي اّٰلله   َوأََنس  َرضأ
 ُ أ  َعْنُهَما َقاََل: َكاَن َرُسولُ اّٰلله ُ   َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َذا اْسَتْسَقى َقاَل: » ُع بأَها  اللهُهمَّ إأ َعًة، تُْشبأ َعًة َنافأ َعًة، َوادأ َنا ُسْقَيا َواسأ اْسقأ
يئ اً َواِْلَْنُفَس، َغْيث اِْلَْمَواَل  يئاً َهنأ يَنا  ، ُمَجلََّلً اً ، َطَبقاً ، َمرأ ُغ بأهأ َعَلى َبادأ ، تُْسبأ

ْن َبَرَكاتأ  ُج َلَنا بأهأ مأ ، َوتُْخرأ َمَواتأ ْن َبَرَكاتأ السَّ ُل بأهأ مأ َنا، تُْنزأ رأ َوَحاضأ
ي نََّك َسمأ يَن، إأ اكأرأ َن الشَّ ْنَدُه مأ ، َوَتْجَعُلَنا عأ «. هذا، عُ اِْلَْرضأ َعاءأ واّٰلله   الدُّ

 تعالى أعلم.
 صالة المرأة أمام الرجال اْلجانب

 : هل تبطل صالة املرأة إذا صلت ورآها الرجال األجانب؟24السؤال

َجالأ  الجواب:  يَع َبَدنأ الَمْرأَةأ َعْوَرٌة أََماَم الرأِّ َفاِلَْصُل أَنَّ َجمأ
، روى أبو داود  ُ  َي َرضأ  َعائأَشةَ  َعنْ اِلََجانأبأ ْكَبانُ  َكانَ : َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله  الرُّ

ونَ  َنا  َيُمرُّ أ    َرُسولأ   َمعَ   َوَنْحنُ   بأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َماٌت، َذا  ُمْحرأ ْحَداَنا  َسَدَلْت   بأَنا  َحاَذْوا  َفإأ ْلَباَبَها  إأ نْ   جأ َها  مأ َها  َعَلى  َرْأسأ  ، َوْجهأ

َذافَ   .َكَشْفَناهُ  ُزوَناَجاوَ  إأ
َجاُل   يَصًة َعَلى أَْن ََل َيَرى َوْجَهَها الرِّأ َفَعَلى الَمْرأَةأ أَْن َتُكوَن َحرأ
ََلٌف َبْيَن   يهأ خأ ْن َكاَن َوْجُه الَمرأَةأ فأ َتنأ ـ َوإأ ًة في َزَمنأ الفأ اِلََجانأُب، َوَخاصَّ

 الُفَقَهاءأ َهْل ُهَو َعْوَرٌة أَْم ََل؟ـ.
َها، َوَرآَها وَ  ، أَو في َبْيتأ دأ ْن َكاَنْت في الَمْسجأ ِّْسَبةأ لأَصََلتأَها إأ ا بأالنأ أَمَّ

ْن َشاءَ  يَحٌة إأ َي تَُصلأِّي، َفَصََلتَُها َصحأ َجاُل اِلََجانأُب َوهأ ُ  الرِّأ  تعالى.اّٰلله
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 وبناء على ذلك:
َِّي الَمْرأَُة في َمَكان  ََل َيَراَها َجاُل اِلََجانأُب؛  فأ   َفاِلَْوَلى أَْن تَُصلأ ِّ يهأ الرأ

، أَو َدَخَل َعَلْيَها َرُجٌل أَْجَنبأيٌّ   بأ
َجالأ اِلََجانأ ـَحْضَرةأ الرأِّ َوَلكأْن َلْو َصلَّْت بأ

يَحٌة ََل َتْبطُُل. َي في َصََلتأَها، َفَصََلتَُها َصحأ  َوهأ
ُجلأ أَْن ََل َيْنظَُر إلى الَمْرأَةأ بأَشْكل  عَ  ُق بأالرَّ

ئأ ، َوفي َصََلتأَها  اَوالَلَّ ِّ م 
. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   بأَشْكل  َخاص ِّ

 وضع اليدين في الصالة 

 : كيف توضع اليدان أثناء الصالة بالنسبة للرجل واملرأة؟25السؤال

ْنَد  الجواب:   ، َوَهَذا عأ ةأ رَّ َفُتوَضُع الَيُد الُيْمَنى َعَلى الُيْسَرى َتْحَت السُّ
يَّةأ  اَدةأ الَحَنفأ ، بأَحْيُث   ،السَّ ةأ رَّ  َفُتوَضُع َفْوَق السُّ

يَّةأ
افأعأ اَدةأ الشَّ ْنَد السَّ ا عأ أَمَّ

ِّق ِّ الـُيْسَرى، ُمَحلأ رأ الَكفأ ْنَصرأ   اً َيَضُع الُمَصلأِّي َكفَّ الُيْمَنى َعَلى َظاهأ بأالخأ
. ُجلأ  للرَّ

ِّْسَبةأ ، َهَذا بأالنأ ْسغأ ْبَهامأ َعَلى الرُّ  َواإلأ
ا الَمْرأَُة، فَ  َنَُّه  تَ أَمَّ ، ِلأ ْن َغْيرأ َتْحلأيقأ اِلََصابأعأ َها مأ َضُع َيَدْيَها َعَلى َصْدرأ

 . ِّ  أَْسَتُر َلَها، بأَحْيُث َتَضُع الَكفَّ َعَلى الَكفأ
َلْيهأ ُجْمُهوُر   ََلُف َما َذَهَب إأ هأ خأ ُجلأ َيَدْيهأ َعَلى َصْدرأ َوَوْضُع الرَّ

. هذا،  أعلم.تعالى واّٰلله  الُفَقَهاءأ
 

** ** ** 
 

 



 

 
 
 
 

 كتاب اجلنائز
 





 كتاب الجنائز 
 

193 

 نَِساُؤهُ  إَِلَّ  َغَسلَهُ  َما

 َغَسَلُه َما اْسَتْدَبْرُت، َما َأْمِري م ْن اْسَتْقَبْلُت َلْو: ما صحة حديث: 1السؤال

 ؟ن َساُؤُه ِإال

َي الجواب:  َِّدةأ َعائأَشَة َرضأ يأ ْن َكََلمأ السَّ يُث مأ ُ  َفَهَذا الَحدأ َعْنَها  اّٰلله
، َعْن أبو داود في ُسَننأ  رواه اإلمام  َي  َعائأَشةَ هأ ُ  َرضأ ا: َقاَلْت  َعْنَهااّٰلله  َلمَّ

يِّأ  َغْسَل  أََراُدوا ُ  َصلَّى  النَّبأ هأ َوَسلََّم اّٰلله أ وَ : َقالُواَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اّٰلله
ي َما دُ  َنْدرأ أ  َرُسوَل  أَنَُجرِّأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ وَ َعَلْيهأ َوَعَلى آاّٰلله نْ َسلََّم لأهأ َوَصْحبأ   مأ

َيابأهأ  دُ  َكَما ثأ ُلهُ َنغْ  أَمْ  َمْوَتاَنا، نَُجرِّأ  ثأَيابُُه؟  َوَعَلْيهأ  سأ
ا ُ  أَْلَقى  اْخَتَلُفوا َفَلمَّ مُ اّٰلله ْنُهمْ  َما َحتَّى ،النَّْومَ  َعَلْيهأ   َوَذْقنُهُ  إأَلَّ  َرُجلٌ  مأ

، فأي هأ نْ  ُمَكلِّأمٌ  َكلََّمُهمْ  ثُمَّ  َصْدرأ َيةأ  مأ   أَنْ : ُهوَ  َمنْ  َيْدُرونَ  ََل  اْلَبْيتأ  َناحأ
ُلوا ُ    َصلَّى  النَّبأيَّ   اْغسأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله   َفَقاُموا   ثأَيابُُه،  َوَعَلْيهأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َلى أ  َرُسولأ  إأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله  َوَعَلْيهأ  َفَغَسُلوهُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يُصُه، يصأ  َفْوَق  الَماءَ  َيُصبُّونَ  َقمأ يصأ   َويَُدلِّأُكوَنهُ  اْلَقمأ مْ   ُدونَ  بأاْلَقمأ يهأ  . أَْيدأ

نْ   اْسَتْقَبْلُت   َلوْ :  َتُقولُ   َعائأَشةُ   َوَكاَنْت  ي  مأ   َغَسَلهُ   َما  اْسَتْدَبْرُت،  َما  أَْمرأ
يٌث َحَسٌن.نأَساُؤهُ  إأَلَّ   . َوُهَو َحدأ

ْنَد  ُفَقَهاءأ إلى َجَوازأ ُجْمُهوُر ال َوَقْد َذَهَب  يلأ الَمْرأَةأ َزْوَجَها عأ َتْغسأ
ُب الَبْينُوَنَة الُكْبَرى، بأأَْن َطلََّقَها  َذا َلْم َيْحُدْث َقْبَل َمْوتأهأ َما يُوجأ ، إأ َمْوتأهأ

َطاعأ الَعََلقَ اً ، أَو َثََلثاً َبائأن  اً َطََلق ُلُه َلْنقأ ِّ يَّةأ َبْيَنُهَما.، ثُمَّ َماَت، ََل تَُغسأ ْوجأ  الزَّ
 ةأ

ُب الَبْينُوَنَة  َوكَ  َذا َحَدَث َما يُوجأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ إأ ُلُه عأ ِّ َذلأَك ََل تَُغسأ
هأ لأَزَوالأ   يلأ ، ثُمَّ أَْسَلَمْت َقْبَل َتْغسأ ْت َبْعَد الَوَفاةأ ، َكَما َلْو اْرَتدَّ َبْعَد الَمْوتأ

َِّكاحأ َبْيَنُهَما.  النأ
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 ء على ذلك:ناوب
يٌث حَ  يُث َحدأ يُل الَمْرأَةأ َزْوَجَها َفالَحدأ  َسٌن َرَواُه أَبو داود، َوَيُجوُز َتْغسأ

ْنُه َثََلث َذا َلْم َتُكْن ُمَطلََّقًة مأ . هذا،  اً َبْعَد َوَفاتأهأ إأ  تعالى أعلم. واّٰلله    َقْبَل َمْوتأهأ
 النياح على الميت، ولطم الخدود 

امليت، حتريم النياحة على  حاديث الشريفة: هل ورد يف األ2السؤال

 اخلدود؟ ولطم

َِّساءأ  الجواب:  ْنَد النأ ًة عأ ، َوَخاصَّ ثأ الَوَفاةأ َن الُمْنَكَراتأ في َحَوادأ َفمأ
، َوَشقُّ   ، َوَلْطُم الَوْجهأ ْوتأ في الُبَكاءأ ، َوَرْفُع الصَّ َِّياَحُة َعَلى الَمْيتأ النأ

ي  ََحادأ ، َوَذلأَك لألأ َِّيابأ :الثأ  ثأ التَّالأَيةأ
َي   أَبأي أَُماَمةَ َعنْ روى ابن ماجه  ُ  َرضأ أ  ، أَنَّ َرُسوَل َعْنهُ اّٰلله   َصلَّى اّٰلله

  ُ هأ َوَسلََّم  اّٰلله اقََّة َجْيَبَها َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َشَة َوْجَهَها، َوالشَّ ، »َلَعَن اْلَخامأ
» َيَة بأاْلَوْيلأ َوالثُُّبورأ اعأ  .َوالدَّ

أ  َعْن َعْبدأ اإلمام البخاري  وى ور َي  اّٰلله ُ  َرضأ َعْنُه َقاَل: َقاَل النَّبأيُّ  اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله نَّا َمْن َلَطَم الُخُدوَد،  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ : »َلْيَس مأ

» يَّةأ لأ  . َوَشقَّ الُجُيوَب، َوَدَعا بأَدْعَوى الَجاهأ
يِّأ  أَبأي وروى اإلمام مسلم َعنْ  َي  رَ َمالأك  اِْلَْشَعرأ ُ  ضأ ، أَنَّ  َعْنهُ اّٰلله

ُ  َصلَّى النَّبأيَّ  هأ َوَسلََّم اّٰلله ْن  »َقاَل: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ تأي مأ أَْرَبٌع فأي أُمَّ
، َوالطَّْعُن فأي ا : اْلَفْخُر فأي اِْلَْحَسابأ ، ََل َيْتُرُكوَنُهنَّ يَّةأ لأ ،  أَْمرأ اْلَجاهأ ِْلَْنَسابأ

َياَحةُ  ، َوالنِّأ ْسَقاُء بأالنُُّجومأ  «.َواَْلْستأ
َياَمةأ َوَعَلْيَها   َذا َلْم َتُتْب َقْبَل َمْوتأَها، تَُقاُم َيْوَم اْلقأ َوَقاَل: »النَّائأَحُة إأ

َران   ْن َقطأ ْرَباٌل مأ ْن َجَرب    (ابأ ذَ المُ   اسأ حَ النُّ )أَي: تُْطَلى بأ   سأ ْرٌع مأ ي  نأ عْ يَ )  َودأ
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 .«(ةُ كَّ الحَ وَ  ُب رَ ا الجَ هَ ائأ َض عْ أَ  ى لَ عَ  طُ لَّ َس يُ 
أ  َعْن َعْبدأ وروى اإلمام مسلم  َي  ْبنأ ُعَمرَ اّٰلله ُ  َرضأ ، أَنَّ  َعْنُهَمااّٰلله

أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله نَّ الَميِّأَت  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َقاَل: »إأ
ُبَكاءأ اْلحَ  ُب بأ «يَُعذَّ  . يِّأ

َواَية  للشيخين َعنأ  َي وفي رأ ُ  اْبنأ ُعَمَر، َعْن أَبأيهأ َرضأ َعْنُهَما، َعنأ  اّٰلله
يِّأ  ُ  َصلَّىالنَّبأ هأ َوَسلََّم اّٰلله ُب فأي  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َقاَل: »الَميِّأُت يَُعذَّ

» هأ بأَما نأيَح َعَلْيهأ  .َقْبرأ
 وبناء على ذلك:

َِّياَحةأ  أََحادأ َفَقْد َوَرَدْت   َن النأ َِّساَء مأ ًة النأ َة َوَخاصَّ ُر اِلُمَّ ِّ يَفٌة تَُحذأ يُث َشرأ
َذا َكاَن الَمْيُت أَْوَصى   ، َوإأ َِّيابأ ِّ الثأ ، َوَشقأ ، َوَلْطمأ الُخُدودأ َعَلى الَمْيتأ

َنَّهُ  ، ِلأ هأ بأَما نأيَح َعَلْيهأ ُب في َقْبرأ نَُّه يَُعذَّ َذلأَك َقْبَل َمْوتأهأ َفإأ يَُخالأُف    اً  أَْمرأََمرَ   بأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ    أَْمَر َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله ُب اّٰلله هأ َوَسلََّم، أَو يَُعذَّ َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْم   هأ هأ الُمْنَكَراتأ بأَمْوتأهأ َوَلْم يُوصأ َذا َكاَن يَْعَلُم ُوُقوَع َهذأ هأ الَمْيُت إأ َقْبرأ بأ
َنابأَها. هذا،  الى أعلم.تع واّٰلله  بأاْجتأ

 هل يرد اْلنسان إلى تربته التي خلق منها؟

 : هل صحيح بأن اإلنسان يرد إىل الرتبة اليت خلق منها؟3السؤال

يد    أَبأي  َعنْ َفَقْد َرَوى الحاكم  الجواب:   يِّأ   َسعأ َي   اْلُخْدرأ ُ    َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
ُ  َصلَّى  النَّبأيُّ  َمرَّ : َقاَل  هأ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله َناَزة  َم هأ َوَصْحبأ ْندَ  بأجأ   َقْبر   عأ
 َهَذا؟«  َمنْ  »َقْبرُ : َفَقاَل 

يُّ  ُفََلنٌ : َفَقالُوا
أ.  َرُسوَل   َيا  اْلَحَبشأ  اّٰلله

أ  َرُسولُ  َفَقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َلهَ  »ََل : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   إأ
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ُ   إأَلَّ  َلهَ   ََل ،  اّٰلله ُ   إأَلَّ   إأ يَق ،  اّٰلله نْ   سأ هأ   مأ َلى   َوَسَمائأهأ   أَْرضأ ْنَها  الَّتأي  تُْرَبتأهأ   إأ .  ُخلأَق«  مأ
يثٌ   َهَذاَوَقاَل:  يحُ  َحدأ ، َصحأ ْسَنادأ َجاهُ   َوَلمْ  اإْلأ  .يَُخرِّأ

َي  ُ    وروى الخطيب البغدادي َعنأ اْبنأ َمْسُعود  َرضأ يأِّ  َعْنُه، َعنأ  اّٰلله النَّبأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: » ْيهأ َعلَ اّٰلله نْ  َماَوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َوفأي  إأَل  َمْولُود   مأ
تأهأ  نْ  ُسرَّ ْنَها يُوَلدُ  الَّتأي  تُْرَبتأهأ  مأ َذا  ،مأ َلى ُردَّ  َفإأ َلى ُردَّ  اْلُعُمرأ  أَْرَذلأ  إأ   تُْرَبتأهأ  إأ
ْنَها ُخلأَق  الَّتأي ْقَنا َوُعَمرُ  ر  َبكْ  وبُ أَ وَ  انَ أَ وَ  ،فيها يُْدَفنَ  َحتَّى  مأ نْ  ُخلأ   تُْرَبة   مأ

َدة   يَها ،َواحأ يٌف.نُْدَفنُ  َوفأ يٌث َضعأ  « َوُهَو َحدأ
َي  اس  بَّ عَ  نأ ابْ وروى عبد الرزاق َعنأ  ُ  َرضأ   نُ فَ دْ يُ : اَل قَ  هُ نَّ أَ َعْنُهَما اّٰلله

 .اهَ نْ مأ  َق لأ خُ  التي ةأ بَ رْ التُّ   في ان  َس نْ إأ  لُّ كُ 
يُّ في اِلَوْ 

ْرَداءأ  ي أَبأ َعْن  َسطأ وروى الطََّبَرانأ َي  الدَّ ُ  َرضأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله
َنا َمرَّ  ُ  َصلَّى  النَّبأيُّ   بأ هأ َوَسلََّم اّٰلله رُ  َوَنْحنُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  .اً َقْبر َنْحفأ

 . َتْصَنُعوَن؟« »َما: َفَقاَل 
رُ : ُقْلَنا  .اِْلَْسَودأ  لأَهَذا  اً َقْبر  َنْحفأ
يَُّتهُ  بأهأ  ْت اءَ »جَ : َفَقاَل 

َلى َمنأ « إأ  . تُْرَبتأهأ
ْثُتُكمْ  لأمَ  اْلُكوَفةأ  أَْهَل  يَا َتْدُرونَ : أَُساَمةَ  أَبُو َقاَل  ؟ بأَهَذا  َحدَّ يثأ   اْلَحدأ

َقا  َوُعَمرَ  َبْكر   أََبا َِلَنَّ  نْ  ُخلأ أ  َرُسولأ  تُْرَبةأ  مأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَس  يٌف.َوَصْحبأ يٌث َضعأ  لََّم. َوُهَو َحدأ

 وبناء على ذلك:
َذا أََرادَ  ْنَها، َفإأ ْنَسان  َيُموُت في اِلَْرضأ التي ُخلأَق مأ ُ    َفُكلُّ إأ تعالى  اّٰلله

ْنَها، َجَعَل   َلْيَها َحاَجًة لأَيُموَت فأيَها  َمْوَت َعْبد  في اِلَْرضأ التي ُخلأَق مأ َلُه إأ
يذ َرهُ  اً َتْنفأ ُ  لأَما َقدَّ يرأ تعالى أََزَلً اّٰلله يُّ في الَكبأ

 ْبنأ  أَُساَمةَ  َعنْ ، روى الطََّبَرانأ
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َي   َزْيد   ُ    َرضأ أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله هأ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
ُ  َجَعَل  »َما: َوَسلَّمَ  يَّةَ اّٰلله

يَها هُ لَ  َجَعَل  إأَلَّ  بأأَْرض   َعْبد   َمنأ   . هذا، َحاَجًة« فأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 حكم صالة الجنازة

 : ما حكم الصالة على اجلنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟4السؤال

َها  َفالُحُقوُق َعَلى الجواب:  ْن ُجْمَلتأ يَرةٌ، مأ يَما َبْيَنُهْم َكثأ يَن فأ الُمْسلأمأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َما أَْوَضَحُه َسيأ ُ  ىَصلَّ اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 : «  الُمْسلأمأ  َعَلى الُمْسلأمأ  »َحقُّ بأَقْولأهأ تٌّ  . سأ
يَل  أ؟  َرُسوَل   َيا ُهنَّ  َما : قأ  اّٰلله
َذا : اَل قَ  يَتهُ  »إأ ، َفَسلِّأمْ  َلقأ َذا  َعَلْيهأ ْبُه، َدَعاكَ  َوإأ َذا  َفأَجأ   اْسَتْنَصَحَك  َوإأ
َذا َلُه، َفاْنَصحْ  دَ  َعَطَس  َوإأ َ  َفَحمأ ْتُه،شَ فَ اّٰلله َذا مِّأ َض  َوإأ َذا ،َفُعْدهُ  َمرأ   َماَت  َوإأ
ْعُه« َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ رواه اإلمام مسلم  َفاتَّبأ ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

َذا َماَت. ََلُة َعَلْيهأ إأ هأ الُحُقوقأ الصَّ ْن ُجْمَلةأ َهذأ  َفمأ
ََلَة َعَلى الَمْيتأ اَوَذَهَب الُفَقَهاُء إلى أَنَّ  َفاَية   الصَّ لُمْسلأمأ َفْرُض كأ

ْثُم َعنأ   َذا َفَعَلَها الَبْعُض َسَقَط اإلأ ، َفإأ ْجَماعأ هأ  َعَلى اِلَْحَياءأ بأاإلأ الَباقأيَن، َوَهذأ
ةأ بأَفْضلأ  هأ اِلُمَّ ْن َخَصائأصأ َهذأ أ  مأ  تعالى. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
ََل َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الفُ  َناَزةأ َفْرٌض َعَلى  َقَهاءأ إلى أَنَّ الصَّ َة َعَلى الجأ

. هذا، ، َوَلْيَس َفْرَض َعْين  َفاَيةأ  تعالى أعلم.واّٰلله  الكأ
 المغسل للميتغسل 

 ل ميتًا أن يغتسل؟: هل جيب على من غس5َّالسؤال

َي   ُهَرْيَرةَ َفَقْد َرَوى اإلمام أحمد وابن ماجه َعْن أَبأي  الجواب:     َرضأ
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 ُ ُ  َصلَّى النَّبأيِّأ  َعنأ  ،َعْنهُ اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله  َمنْ »: َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َل  ت َغسَّ ْل  اً َميِّأ  «.َفْلَيْغَتسأ

َمهُ  َتابأ الُمْغنأي َلْبنأ ُقَداَمَة َرحأ ُ    َوَجاَء فأي كأ   َصلَّى   النَّبأيَّ تعالى أَنَّ  اّٰلله
 ُ يِّ   أََمرَ هأ َوَسلََّم  ى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله َل   أَنْ  اً َعلأ ا يَْغَتسأ َل   َلمَّ  .أََباهُ  َغسَّ

َل. َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَ  لأ الَمْيتأ أَْن َيْغَتسأ  نَُّه يُْسَتَحبُّ لأَغاسأ
 وبناء على ذلك:

َل َمْيت يُث ََل َيدُ اً َفُيْسَتَحبُّ الُغْسُل لأَمن َغسَّ لُّ َعَلى  ، َوالَحدأ
، ، لأَما َرَواُه البيهقي والدارقطني  الُوُجوبأ   َعنأ َبْل َيُدلُّ َعَلى اَلْستأْحَبابأ

َي   ُعَمرَ   اْبنأ  ُ    َرضأ ُل   ُكنَّا:  َقاَل َعْنُهَما  اّٰلله نَّا  ،الَميِّأَت   نَُغسِّأ ُل   َمنْ   َفمأ نَّا   ،َيْغَتسأ   َومأ
ُل  ََل  َمنْ   . َيْغَتسأ

َي   َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ َولأَما َرَواُه الحاكم   ُ    َرضأ   َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنُهَمااّٰلله
أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َغْسلأ  فأي َعَلْيُكمْ  »َلْيَس : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

تأُكمْ  َذا   ُغْسٌل   َميِّأ ْلتُُموُه،  إأ نَّ   َغسَّ َتُكمْ   َفإأ  ُلوا َتْغسأ   أَنْ   َفَحْسُبُكمْ   َنَجس  بأ   َلْيَس   َميِّأ
َيُكْم«  تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،أَْيدأ

 تصوير الميت

 : هل جيوز أن يصور اإلنساُن اإلنساَن بعد موته، وحيتفظ بصورته؟6السؤال

ْنُهْم َمْن الجواب:  ، َفمأ يٌَّة َبْيَن الُفَقَهاءأ ََلفأ يرأ َمْسأََلٌة خأ َفَمْسأََلُة التَّْصوأ
ْنُهْم َمنْ  يَر، َومأ ، َوَذلأَك لأَقْولأهأ َصلَّى أََجاَز التَّْصوأ َمُه، إأَلَّ لأَضُروَرة  ُ   َحرَّ اّٰلله

هأ َوَسلََّم:  نَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َياَمةأ  َيْومَ  اً َعَذاب سأ النَّا أََشدَّ  »إأ   اْلقأ
ُرونَ  أ  َعْبدأ   َعنْ « رواه الشيخان الُمَصوِّأ َي اّٰلله ُ  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

ُق َعَلى َتْص َوَهَذا الُحْكُم َي  .ْنَطبأ ْنَسانأ َبْعَد َمْوتأهأ يرأ اإلأ  وأ
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 وبناء على ذلك:
ْيرأ الَعبدأ َبْعَد   ْيَم َتْصوأ َنَُّه َقْد َيُكوُن الَمْيُت َعَلى  َفأََنا أََرى َتحرأ ، ِلأ َمْوتأهأ

وَرُة َسبَ  لأُوُجودأ   اً بَحاَلة  ََل َيْرَضى أَْن َيَراُه أََحٌد َعَلْيَها، َوُربََّما أَْن َتُكوَن الصُّ
. هذا، ، َرُجل  أَو اْمَرأَة  ير  ير  أَو َكبأ ْنَسان  َصغأ ْعبأ في َنْفسأ إأ واّٰلله    الَفَزعأ َوالرُّ

 علم.تعالى أ
 البقية في حياتك

 : ما صحة هذا القول يف التعازي ألهل املتوفى: البقية يف حياتك؟7السؤال

يرأ الجواب:  يُّ في الَكبأ
َي َفَقْد َرَوى الطََّبَرانأ ُ    َعْن أَبأي أَُماَمَة َرضأ اّٰلله

أ   َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »َنَفَث   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
ي أَنَّ نْفس َل  اً ُروُح اْلُقُدسأ فأي َرْوعأ ْنَيا َحتَّى َتْسَتْكمأ َن الدُّ َلْن َتْخُرَج مأ

ْبَطاأََجَلَها، َوَتْسَتْوعأ  َلنَُّكمأ اْستأ ، َوََل َيْحمأ ُلوا فأي الطََّلبأ ْزَقَها، َفأَْجمأ ُء  َب رأ
ْزقأ أَْن َتْطُلُبوُه بأ  َيةأ الرِّأ أ َمْعصأ نَّ اّٰلله َ   ، َفإأ «. اّٰلله ْنَدُه إأَلَّ بأَطاَعتأهأ  ََل يَُناُل َما عأ

ُم َوََل َيَتأَ  ، َقاَل  َفأََجُل الَعْبدأ َمْحٌدوٌد َوَمْحُتوٌم، ََل َيَتَقدَّ ُر َعْن َوْقتأهأ خَّ
 .[11]المنافقون:    ۆئۇئۇئوئەئوئەئائائىىې﴿تعالى:  

يفأ الذي رواه   رأ يثأ الشَّ ْزُق َمْقُسوٌم، َكَما َجاَء في الَحدأ ِّ َوالرأ
أ    الشيخان َعْن َعْبدأ  َي اّٰلله ُ    َرضأ َثَنا َرُسولُ اّٰلله أ    َعْنُه َقاَل: َحدَّ ُ    َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله

نَّ أََحدَ  َعَلى آلأهأ وَ  ُق اْلَمْصُدوُق: »إأ ادأ هأ َوَسلََّم َوُهَو الصَّ ُكْم يُْجَمُع َوَصْحبأ
يَن َيْوم هأ أَْرَبعأ ْثَل َذلأَك، ثُمَّ  اً َخْلُقُه فأي َبْطنأ أُمِّأ ، ثُمَّ َيُكوُن فأي َذلأَك َعَلَقًة مأ

ْثَل َذلأَك، ثُمَّ يُْرَسُل ال  وَح، َيُكوُن فأي َذلأَك ُمْضَغًة مأ َمَلُك َفَيْنُفُخ فأيهأ الرُّ
: بأَكْتبأ رأ  يٌد«.َويُْؤَمُر بأأَْرَبعأ َكلأَمات  يٌّ أَْو َسعأ

، َوَشقأ ، َوَعَملأهأ ، َوأََجلأهأ  ْزقأهأ



 كتاب الجنائز 
 

200 

 وبناء على ذلك:
ْزقأهأ َوأََجلأهأ   ْن رأ ْزُق الَعْبدأ َوأََجُلُه يَُموُت، َوَلْن َيْبَقى مأ َذا اْنَتَهى رأ َفإأ

ي  َشْيٌء، لأَذا ائأعأ َبْيَن النَّاسأ أَْن َيُقوَل الُمَعزأِّ َن الَخَطأأ الشَّ : مأ َْهلأ الَمْيتأ ِلأ
يَُّة في َحَياتأُكْم.  الَبقأ

يَُّة التي َتُكوُن في َحَياةأ أَْهلأ الُمَتَوفَّى؟  َي الَبقأ  َما هأ
َْهلأ الُمَتَوفَّى: أَْعَظمَ  ي أَْن َيُقوَل ِلأ ُ    لأَذا َعَلى الُمَعزأِّ  ْجَرُكْم، َوأَْحَسنَ أَ اّٰلله

نَّ فأي َِّتُكْم، إأ َم َميأ أ  َعَزاَءُكْم، َوَرحأ ، َوَخَلفاّٰلله يَبة  أ ُمصأ ْن ُكلِّ أ   اً َعَزاًء مأ ْن ُكلِّ مأ
، َفبأ  أ َفائأت  َم الثََّواُب. رواه    اّٰلله نََّما الَمْحُروُم َمْن ُحرأ يَّاُه َفاْرُجوا، َفإأ َفثأُقوا، َوإأ

أ  َعْبدأ الحاكم َعْن َجابأرأ ْبنأ  َي اّٰلله ُ   َرضأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َعْنُهَما. هذا،اّٰلله
 كيفية صالة الجنازة

 : كيف تكون صالة اجلنازة؟8السؤال

َلً الجواب:   ، َوَسََلٌم َبْعَدَها؛ َهَذا أَوَّ يَرات  َناَزةأ أَْرَبُع َتْكبأ  . َفَصََلُة الجأ
َذاءأ َصْدرأ الَمْيتأ  َماُم بأحأ ُف اإلأ َكاَن أَْم أُْنَثى، َوَيْصَطفُّ    اً  َذَكرثانياً: َيقأ

 النَّاُس َخْلَفُه.
َماُم َوالُمْقَتُدوَن ُدَعاَء   يَرةأ اِلُوَلى أَْن َيْقَرأَ اإلأ ثالثاً: يَُسنُّ َبْعَد التَّْكبأ

َتابأ َفَقْط. يَّةأ تُْقَرأُ َفاتأَحُة الكأ
افأعأ ْنَد الشَّ ، َوعأ  الثََّناءأ

يرَ ثالثًا: ُيَسنُّ َبْعَد التَّ  يََّة. ْكبأ يمأ ْبَراهأ َلَواتأ اإلأ يُع الصَّ  ةأ الثَّانأَيةأ أَْن َيْقَرأَ الَجمأ
، َولأَجَماَعةأ   هأ ، َولأَنْفسأ َعاُء للَمْيتأ يَرةأ الثَّالأَثةأ الدُّ رابعاً: يَُسنُّ َبْعَد التَّْكبأ

َذا َدَعا بأالَمْأثُورأ   ِّ ُدَعاء  َشاَء، َوَلكأْن إأ يَن، بأأَيأ ِّ الُمْسلأمأ َنا َرُسولأ َعْن َسيأ أ    دأ اّٰلله
ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم َفُهَو أَْفَضُل. اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َعاُء الَمْأثُوُر:  رْ اللهُهمَّ »َوالدُّ َنا اْغفأ َنا، لأَحيِّأ تأ َنا  َوَميِّأ دأ َنا،  َوَشاهأ   َوَغائأبأ
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َنا يرأ َنا،  َوَصغأ يرأ نَا َوَكبأ  . ا«َوأُْنَثانَ  َوَذَكرأ
نَّا  أَْحَيْيَتهُ  َمنْ اللهُهمَّ » ، َعَلى  َفأَْحيأهأ  مأ ْسََلمأ ْيَتهُ  َوَمنْ  اإلأ نَّا  َتَوفَّ  َفَتَوفَّهُ  مأ
« َعَلى يَمانأ  . اإلأ

ْمَنا ََل اللهُهمَّ » نَّا َوََل   أَْجَرُه،  َتْحرأ  . َبْعَدُه«  َتْفتأ
ْنُه َما رواه اإلمام مسلم َعْن   َي   َمالأك    ْبنأ   َعْوفأ َومأ ُ    َرضأ :  َعْنُه َقاَل اّٰلله

أ  َرُسولُ  َصلَّى ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله ،جأ  َعَلىَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َناَزة 
ْظُت  نْ  َفَحفأ رْ اللهُهمَّ » :َيُقولُ  َوُهوَ  ُدَعائأهأ  مأ   َواْعُف  َوَعافأهأ  ،َواْرَحْمهُ  َلهُ  اْغفأ

مْ   َعْنُه، ْلهُ   ُمْدَخَلُه،  عْ َوَوسِّأ   نُُزَلُه،  َوأَْكرأ ،  َوالثَّْلجأ   بأالَماءأ   َواْغسأ هأ   َواْلَبَردأ نَ   َوَنقِّأ   مأ
ْيَت  َكَما اْلَخَطاَيا  نَ  اِْلَْبَيَض  الثَّْوَب  َنقَّ ، مأ َنسأ ْلهُ  الدَّ نْ  اً َخْير  اً َدار  َوأَْبدأ   مأ
، هأ نْ  اً َخْير َوأَْهَلً  َدارأ نْ  اً َخْير اً َوَزْوج ،أَْهلأهأ  مأ ، مأ هأ   اْلَجنَّةَ  ْلهُ ْدخأ َوأَ  َزْوجأ
ْذهُ  نْ  َوأَعأ نْ  أَوْ ـ  اْلَقْبرأ  َعَذابأ   مأ  ـ«.  النَّارأ  َعَذابأ   مأ

ير ْن َكاَن الَمْيُت َصغأ ْم:   اً َوإأ َعاءأ الَمْذُكورأ إلى َقْولأهأ َيْدُعوَن َلُه بأالدُّ
«. ثُمَّ َيُقولُوَن: » يَمانأ «  اً َوأَْجر  اً َوَسَلف  اً طَفرَ   َلَنا  اْجَعْلهُ اللهُهمَّ  »َفَتَوفَُّه َعَلى اإلأ

 رواه اإلمام البخاري. 
م   ًا )أَْجر   ًا اْجَعْلُه َلَنا َفَرط اللهُهمَّ   ع   ًا اْجَعْلُه َلَنا َشافأع ، وَ ًا ( َوُذْخر ًا ُمَتَقدأِّ  . ًا َوَمَشفَّ

ْذ ََل َذْنَب لَُهَما. ، إأ ، َوََل للَمْجنُونأ يأِّ بأ  َوََل يُْسَتْغَفُر للصَّ
َهاءأ  َب اَلْنتأ ِّ  ثُمَّ َعقأ ، يَُكبأ

َعاءأ َن الدُّ ُِّموَن  مأ ابأَعَة، َويَُسلأ يَرَة الرَّ ُروَن التَّْكبأ
ين َبَها ُمَباَشَرًة َيمأ َماَلً   اً َعقأ  .َوشأ

َيُهْم، إأَلَّ في   َماُم َوالُمَصلُّوَن أَْيدأ يَراتأ اِلَْرَبعأ ََل َيْرَفُع اإلأ َوفأي التَّْكبأ
يَرةأ اِلُوَلى، َبْل َتْبَقى أَْيدأ  َماُم  التَّْكبأ ، َويَُخافأُت اإلأ ةأ رَّ َدًة َفْوَق السُّ

ْم ُمْنَعقأ يهأ
يرأ َوْحَدُه. هذا، ، َوَيْجَهُر بأالتَّْكبأ َعاءأ  تعالى أعلم.واّٰلله   في الدُّ
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 تعزية أهل الكتاب

: هل جيوز لإلنسان أن يعزي رجاًل نصرانيًا بفقد قريب له، وأن 9السؤال

 تعاىل مليتهم؟ اهلل يدعو

يعأوالً الجواب:  ُن َمْأُموٌر أَْن َيُقوَل للنَّاسأ َجمأ ْنَساُن الُمْؤمأ   اً : اإلأ
. ، َوَمْأُموٌر بأُحْسنأ اً ُحْسن َوارأ ، َوُحْسنأ الجأ ، َوُحْسنأ التََّعاُملأ  اِلَْخََلقأ

، أَنَّ َرُسوَل  هأ ، َعْن َجدِّأ ، َعْن أَبأيهأ و ْبنأ ُشَعْيب    روى البيهقي َعْن َعْمرأ
أ   ُ   َصلَّى اّٰلله يَرانُ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ   اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »اْلجأ ْنُهْم    َوَصْحبأ َثََلَثٌة: َفمأ

ي   ا الَّذأ ، َفأَمَّ ْنُهْم َمْن َلُه َحقٌّ ، َومأ انأ ْنُهْم َمْن َلُه َحقَّ ، َومأ َمْن َلُه َثََلَثُة ُحُقوق 
يُب َلُه حَ  ُم اْلَقرأ ، َوَحقُّ اإْلأ َلُه َثََلَثُة ُحُقوق  َفاْلَجاُر الُمْسلأ ،  قُّ اْلَجارأ ْسََلمأ

، َوَحقُّ   َوارأ انأ َفاْلَجاُر الُمْسلأُم َلُه َحقُّ اْلجأ ي َلُه َحقَّ ا الَّذأ ، َوأَمَّ َوَحقُّ اْلَقَراَبةأ
.» َوارأ ٌد َفاْلَجاُر اْلَكافأُر َلُه َحقُّ اْلجأ ي َلُه َحقٌّ َواحأ ا الَّذأ ، َوأَمَّ ْسََلمأ  اإْلأ

أ َل  ُقْلَنا: َيا َرُسو ُمُهمْ اّٰلله َنا؟  ، نُْطعأ ْن نُُسكأ  مأ
يَن َشْيئ كأ ُموا الُمْشرأ «.   اً َقاَل: »ََل تُْطعأ َن النُُّسكأ  مأ

َذا   ثانياً: يأِّ إأ
ُجلأ النَّْصَرانأ  الرَّ

يةأ َذَهَب َبْعُض الُفَقَهاءأ إلى َجَوازأ َتْعزأ
يَبُة ال ْن ُجْمَلةأ الَمَصائأبأ ُمصأ يَبٌة، َومأ ، َوَلكأْن بأَشْرطأ َنَزَلْت بأهأ ُمصأ   َمْوتأ

 . َيةأ  َعَدمأ ُوُجودأ الُمْنَكَراتأ أَْثَناَء التَّْعزأ
، َوَلكأْن ََل َحَرَج  ثالثاً  ْحَمةأ  َوالرَّ

َرةأ ْم بأالَمْغفأ َعاُء لأَمْيتأهأ : ََل َيُجوُز الدُّ
: َجَبرَ  َيةأ ْن أَْن يَُقاَل َلُهْم أَْثَناَء التَّْعزأ ُ  مأ يَبَتَك، أَو اّٰلله ُ  أَْحَسنَ ُمصأ َلَك  اّٰلله

.ال  َخَلَف بأالَخْيرأ
 وبناء على ذلك:

ْظَهاَر   َتابأ إأ َيةأ أَْهلأ الكأ ِّيَُّة في َتْعزأ
َذا َكاَنتأ النأ َها، َفإأ دأ َفاِلُُموُر بأَمَقاصأ
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ْم إلى َداَيتأهأ ْنَساُن في هأ ، َوأَْن َيْطَمَع اإلأ يَن الَحَسَنةأ أ  أَْخََلقأ الُمْسلأمأ اّٰلله
يَ ََل َحَرجَ تعالى، فَ  ْن َتْعزأ ـَشْرطأ أَْن ََل َيُكوَن ُهَناَك ُمْنَكَراٌت أَْثَناَء   مأ ْم، بأ تأهأ

َنَّ  ، ِلأ ْحَمةأ  َوالرَّ
َرةأ ْم بأالَمْغفأ ي لأَمْيتأهأ ، َوََل َيْدُعو الُمَعزأِّ َيةأ َ  التَّْعزأ تعالى  اّٰلله

گککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿َيُقوُل: 
 .[116]النساء:  ڳڳڳگگگ

كَوَهَذا َماَت  يَسى اْبُن  اً ُمْشرأ : عأ أ بأَقْولأهأ َياُذ بأ اّٰلله أ ، َوالعأ  تعالى. هذا، اّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 
** ** ** 
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 نقصان المال أثناء الحول 

 

عز وجل مبال مبقدار النصاب وزيادة، ولكن اهلل  : لقد أكرمين1السؤال

نقص املال عن النصاب، وقبل نهاية احلول رجع املال  ولأثناء احل

 صابًا، فهل جتب الزكاة فيه؟ن

هأ َسَنًة  الُمَراُد    أوالً:الجواب:   بأ بأاْلَحْول أَْن َيتأمَّ َعَلى الَمال بأَيدأ َصاحأ
ْن َلْم َتتأمَّ َفََل  يًَّة، َفإأ َلًة َقَمرأ ، إأَلَّ َكامأ يهأ هأ  َزَكاَة فأ َيدأ َماٌل آَخُر َبَلَغ    أَْن َيُكوَن بأ

، َقدأ اْنَعَقَد َحْولُهُ   اً بنأَصا ْنَد َتَمامأ الَحْولأ يعأ عأ   لأَقْولأهأ َصلَّى   ، َفيَزكأِّي َعنأ الَجمأ
 ُ هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ََل َزَكاَة فأي َمال  َحتَّى َيُحوَل َعَلْيهأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي  َشةَ ئأ َعْن َعا« رواه ابن ماجه  اْلَحْولُ  ُ   َرضأ  َعْنَها.اّٰلله
َكاُة  يَها الزَّ ُب فأ ، َفَتجأ ُروعأ ْن َذلأَك َزَكاُة الزُّ َوَلْو َلْم َيُحلأ  َويُْسَتْثَنى مأ

 .[141]اِلنعام:  ﴾ۇۇڭڭ﴿ الَحْوُل، لأَقْولأهأ تعالى: 
، َفإأ ثانياً:  َِّصابأ فأيهأ َطَرَفا الَحْولأ  َتمَّ  نْ الَوْقُت الذي يُْعَتَبُر ُوُجوُد النأ

َكاُة، َولَ  هأ َوَجَبْت فأيهأ الزَّ رأ لأهأ َوآخأ َِّصاُب في أَوَّ و َنَقَص الَماُل َعنأ النأ
مأ الَماُل  َِّصابأ في أَْثَنائأهأ َما َلْم َيْنَعدأ نأ اْنَعَدَم َلْم النأ يًَّة، َفإأ دأ اْلَحْولُ ُكلِّأ   َيْنَعقأ

ْنَد َتَمامأ النِّأَصابأ إأَلَّ  َذا  عأ يَّةأ َمَثَلً ْخَرَجُه َعنأ الُعرُ أَ   ، َوَكَذلأَك إأ َِّجارأ ،  وضأ التأ
ْكَنى َقْبَل نأَهاَيةأ الَحْولأ  ِّيََّة َوَجَعَلُه للسُّ

َِّجاَرةأ َفَغيََّر النأ ْنَدُه َبْيٌت للتأ َكَرُجل  عأ
كَ  يهأ الزَّ ُب فأ  اُة.َفََل َتجأ

 وبناء على ذلك:
َِّصاَب في أَوَّ  َذا َكاَن الَماُل الذي َبَلَغ النأ ، َفإأ هأ رأ ، َوفأي آخأ لأ الَحْولأ

َكاُة،  يهأ الزَّ ُب فأ .َتجأ َِّصابأ أَْثَناَء الَحْولأ  َوَلو َنَقَص َعنأ النأ
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َلً  َِّصاُب َكامأ َذا اْنَعَدَم النأ ا إأ ي أَمَّ ْنَدَها َيْبَدأُ الَحْوُل الَجدأ ْلكأ  ، َفعأ ُد بأمأ
. هذا، يد   تعالى أعلم.واّٰلله   نأَصاب  َجدأ
 صدقة  لهنفقة الرجل على أه

 : هل صحيح بأن الرجل إذا أنفق على أهله كان له يف ذلك صدقة؟2السؤال

َي الجواب:  ُ  روى اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله
أ  َقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله يَناٌر أَْنَفْقَتُه  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »دأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يلأ َس  فأي أ بأ ،  اّٰلله ْسكأين  ْقَت بأهأ َعَلى مأ يَناٌر َتَصدَّ ، َودأ يَناٌر أَْنَفْقَتُه فأي َرَقَبة  ، َودأ
يَناٌر أَْنَفْقَتُه َعَلى أَْهلأَك، أَْعَظُمَها أَْجر ي أَْنَفقْ  اً َودأ  َتُه َعَلى أَْهلأَك«. الَّذأ

َي  ُ  وروى اإلمام البخاري َعْن َسْعدأ ْبنأ أَبأي َوقَّاص  َرضأ َعْنُه،  اّٰلله
يأِّ َصلَّى ُ    َعنأ النَّبأ َق  اّٰلله نََّك َلْن تُْنفأ هأ َوَسلََّم َقاَل: »َوإأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ي بأَها َوْجهَ  أ    َنَفَقًة َتْبَتغأ رْ اّٰلله  َت بأَها، َحتَّى َما َتْجَعُل فأي فأي اْمَرأَتأَك«.إأَلَّ أُجأ
َي بأ وروى اإلمام البخاري َعْن أَ  ُ  ي َمْسُعود  َرضأ يِّأ  اّٰلله َعْنُه، َعنأ النَّبأ

ُ  َصلَّى ُجُل َعَلى  اّٰلله َذا أَْنَفَق الرَّ  َوَسلََّم َقاَل: »إأ
هأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُبَها فَ  هأ َيْحَتسأ  ُهَو َلُه َصَدَقٌة«. أَْهلأ
َب َرضأ  ي َكرأ ْقَدامأ ْبنأ َمْعدأ ُ  َي وروى اإلمام أحمد َعنأ اْلمأ َعْنُه  اّٰلله

أ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َما أَْطَعْمَت   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   َوَصْحبأ
 َنْفَسَك، َفُهَو َلَك َصَدَقٌة، َوَما أَْطَعْمَت َوَلَدَك، َفُهَو َلَك َصَدَقٌة، َوَما أَْطَعْمَت 

َمَك، َفُهَو َلَك َصَدَقٌة«.وَ َزْوَجَتَك، َفُهَو َلَك َصَدَقٌة،   َما أَْطَعْمَت َخادأ
 وبناء على ذلك:

ْن   َفالنََّفَقُة َعَلى ُجلأ َنَفَقُتُهْم مأ ُب َعَلى الرَّ ْن َتجأ مَّ ًة مأ اِلَْهلأ َوَخاصَّ
، َحتَّى ََل َيظُنَّ َظانٌّ   يَفةأ رأ يثأ الشَّ ، َصَدَقٌة، َكَما َجاَء في اِلََحادأ َزْوَجة  َوَوَلد 



 كتاب الزكاة والصدقات 
 

209 

.هُ أَنَّ  بأ الذي َعَلْيهأ ََل يُْؤَجُر َعَلْيهأ   َمْن َقاَم بأالَواجأ
ُِّدَنا َرُسولُ َوَيْبَدأُ بأالنََّفقَ  ْكلأ الذي َذَكَرُه َسيأ أ  ةأ بأالشَّ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

َي  هأ َوَسلََّم، روى أبو داود والحاكم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ  َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
 ُ ُ    َعْنُه َقاَل: أََمَر النَّبأيُّ َصلَّى  اّٰلله هأ وَ اّٰلله ،  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َدَقةأ َسلََّم بأالصَّ

أ َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل  يَناٌر.اّٰلله ي دأ ْندأ  ، عأ
َك«. ْق بأهأ َعَلى َنْفسأ  َقاَل: »َتَصدَّ

ي آَخُر.  ْندأ  َقاَل: عأ
ْق بأهأ َعَلى وَ  َك«.َل َقاَل: »َتَصدَّ  دأ

ي آَخُر.  ْندأ  َقاَل: عأ
َك«.  ْق بأهأ َعَلى َزْوجأ  َقاَل: »َتَصدَّ

ي آَخُر. َقاَل:  ْندأ  عأ
َك«. مأ ْق بأهأ َعَلى َخادأ  َقاَل: »َتَصدَّ

ي آَخُر.  ْندأ  َقاَل: عأ
 َقاَل: »أَْنَت أَْبَصُر«. 

يَرْينأ   اً َوَطْبع َذا َكاَنا َفقأ َبٌة إأ َوَتُكوُن َمْرَتَبُتُهْم    ،النََّفَقُة َعَلى اِلََبَوْينأ َواجأ
. هذا، ْوَجةأ َوالَوَلدأ  أعلم.تعالى واّٰلله  َبْعَد الزَّ

 
** ** ** 
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 تجديد نية الصوم

جتديد النية كل : هل يشرتط لصحة الصيام يف شهر رمضان 1السؤال

 يوم؟ أم جيوز أن ينوي صيام الشهر بكامله؟

ِّيَُّة  أوالً:الجواب: 
ةأ َشرْ النأ حَّ ْنَد ٌط في صأ ْومأ عأ يعأ الصَّ ،  َجمأ الُفَقَهاءأ

ُ    لأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »ََل َعَمَل لأَمْن ََل نأيََّة َلُه،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي َوََل أَْجرَ  ْسَبَة َلُه« رواه البيهقي َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ ُ     لأَمْن ََل حأ  . هُ َعنْ اّٰلله

ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى نََّما اِلَْعَماُل  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ئ  َما َنَوى« رواه اإلمام البخاري  أ اْمرأ نََّما لأُكلِّ ، َوإأ يَّاتأ

  َعْن ُعَمَر ْبنأ الَخطَّابأ   بأالنِّأ
َي  ُ  َرضأ َباَدةٌ، َوََل  اّٰلله ْوُم عأ َبادَ َيجُ َعْنُه. َوالصَّ ، َكَسائأرأ العأ .وُز بأُدونأ نأيَّة   اتأ

ِّيَّةأ في ُكلأِّ َيْوم    ُوُجوبأ  َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى ثانياً: 
يدأ النأ َتْجدأ

َنَّ صأ  ، ِلأ َن اللَّْيلأ ْن َرَمَضاَن مأ ُط  مأ لٌَّة، ََل َيْرَتبأ َباَدٌة ُمْسَتقأ َياَم ُكلأِّ َيْوم  عأ
، وَ  . ََل َبْعُضُه أبأَبْعض    َيْفُسُد بأَفَسادأ َبْعض 

ْهرأ   َدٌة َعنأ الشَّ ي نأيٌَّة َواحأ يَُّة، َوَقالُوا: َتْكفأ َوَخاَلَف في َذلأَك الَمالأكأ
لأهأ  ِّهأ في أَوَّ   ضأ رَ المَ  وأ أَ  ضأ يْ الحَ كَ  ر  ذْ عُ لأ  هرأ الشَّ  ثناءأ في أَ  رَ فطأ ُي  نْ  أَ َلَّ إأ  ، ُكلأ

 يَّ النِّأ   ديدُ جْ تَ   ُب جأ يَ فَ 
 .لَك ذَ   بعدَ   ةأ

 ء على ذلك:ناوب
ََلف ، خأ ِّيَّةأ في ُكلأِّ َيْوم 

يدأ النأ ْن َتْجدأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ََل بُدَّ مأ  اً َفعأ
يَّةأ  ـيَُّة َمَكانَُها الَقلُب َوََل ُيشَتَرُط َلَها التََّلُفُظ بأاللأَسانأ   ، للَمالأكأ

َجَمَع    َوإأن   ، والنِّأ
ْن َذلأَك سانأ َمَع نأيَّةأ الَقلبأ التََّلُفَظ بأاللأ   تعالى أعلم. واّٰلله    هذا،  . َفََل َحَرَج مأ

 السحور من التمر

 : هل من السنة أن يتسحر املؤمن بالتمر؟2السؤال

، لأَقْولأهأ َصلَّى  أوالً:الجواب:   ائأمأ ُحوُر ُسنٌَّة للصَّ ُ    السَّ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
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هأ َوَسلََّم: » نَّ آلأهأ َوَصْحبأ ُروا، َفإأ ُحورأ َبَرَكةً  فأيَتَسحَّ « رواه الشيخان  السُّ
َي  ُ   َعْن أََنس  َرضأ  . َعْنهُ اّٰلله

ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم:  َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله »َفْصُل َما َبْيَن  آلأهأ َوَصْحبأ
 » َحرأ ، أَْكَلُة السَّ َيامأ أَْهلأ اْلكأَتابأ َنا َوصأ َيامأ و  رواه اإلمام مسلم    صأ َعْن َعْمرأ

َي  اْلَعاصأ  نأ بْ  ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم اّٰلله ينُوا بأَطَعامأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ »اْسَتعأ

» َيامأ اللَّْيلأ َقْيُلوَلةأ النََّهارأ َعَلى قأ ، َوبأ َيامأ النََّهارأ َحرأ َعَلى صأ رواه الحاكم    السَّ
َي َعبَّ َعنأ اْبنأ وابن ماجه  ُ  اس  َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله

ُحورأ  يَلُة السَّ ْن أَْكل  أَو ُشْرب  َحَصَلْت بأهأ َفضأ ،  َوُكلُّ َما َحَصَل مأ
ُ    لأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ُحوُر أَْكُلُه َبَرَكٌة، َفََل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ السَّ

نَّ دُ َتَدُعوُه، َوَلْو أَْن َيْجَرَع أَحَ  ، َفإأ ْن َماء  َ    ُكْم ُجْرَعًة مأ َعزَّ َوَجلَّ َوَمََلئأَكَتُه  اّٰلله
ينَ  رأ يِّأ واه اإلمام أحمد « ر يَُصلُّوَن َعَلى الُمَتَسحِّأ يد  اْلُخْدرأ  َعْن أَبأي َسعأ

َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
َي   َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ روى أبو داود    ثانياً: ُ    َرضأ   َصلَّى يِّأ  بأ ، َعنأ النَّ َعْنهُ اّٰلله

 ُ هأ َوَسلََّم  اّٰلله نأ التَّْمُر«َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  .َقاَل: »نأْعَم َسُحوُر الُمْؤمأ
 وبناء على ذلك:

  ، ِّ َطَعام  أَو َشَراب  نَُّة بأأَيأ هأ السُّ ُحورأ ُسنٌَّة، َوَتْحُصُل َهذأ َفَطَعاُم السَّ
رُ  ِّ . هذا، اً ْيئ َش َويُْسَتَحبُّ أَْن َيْأُخَذ الُمَتَسحأ َن التَّْمرأ  تعالى أعلم.واّٰلله  مأ
 اْلكل والشرب عند أذان الفجر 

رمضان، هل جيوز أن يأكل أو يشرب : إنسان يريد صيام شهر 3السؤال

 مع بداية األذان؟
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ُ  َيُقولُ  أوالً:الجواب:  ڃڃڃڄڄڄ﴿تعالى: اّٰلله

َو اِلََذاُن  هُ . َوالُمَراُد بأالَفْجرأ [187]البقرة:  ڇچچچچڃ
ُ  َقْولأهأ َصلَّىالثَّانأي، لأ  هأ َوَسلََّم: »ََل َيْمَنَعنَّ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

َع   ي ـ لأَيْرجأ ُن ـ أَْو َقاَل يَُنادأ نَُّه يَُؤذِّأ ، َفإأ هأ ْن َسُحورأ أََحَدُكْم أََذاُن بأََلل  مأ
َه َنائأَمُكْم، َولَ  ْيهأ  ْيَس َقائأَمُكْم، َويَُنبِّأ  الَفْجُر أَْن َيُقوَل َهَكَذا ـ َوَجَمَع َيْحَيى َكفَّ

« رواه اإلمام البخاري  ـ َحتَّى َيقُ  اَبَتْينأ بَّ ْصَبَعْيهأ السَّ وَل َهَكَذا ـ َوَمدَّ َيْحَيى إأ
َي  ُ  َعنأ اْبنأ َمْسُعود  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

ُحورأ إلى ُقَبْيلأ ا يُر السَّ نَّةأ َتْأخأ َن السُّ ، لأَقْولأهأ َصلَّىلفَ َومأ ُ  ْجرأ َعَلْيهأ  اّٰلله
تأي  ْطَر« رواه   َوَسلََّم: »ََل َتَزاُل أُمَّ ُلوا اْلفأ ُحوَر، َوَعجَّ ُروا السَّ بأَخْير  َما أَخَّ

َي  ُ  اإلمام أحمد َعْن أَبأي َذرِّ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
قأ ـ اِلََذاُن الثَّ ثانياً:  ادأ َذا َدَخَل َوْقُت الَفْجرأ الصَّ ََلدأ التي  انأ إأ ي في البأ

ُن فأيَها أََذاَنانأ ـ َوَجَب   َب بأَداَيَة اِلََذانأ َفَقْد  يَُؤذَّ ْمَساُك، َفَمْن أََكَل أَو َشرأ اإلأ
 أَْفَسَد َصْوَمُه.

 وبناء على ذلك:
ْمَساُك   قأ َوَجَب اإلأ ادأ ُن َوْقَت طُُلوعأ الَفْجرأ الصَّ ِّ َن الُمَؤذأ َذا أَذَّ َفإأ

هأ َطَعاٌم أَو َشَراٌب ُمرأ ُمَباَشَرًة لأ  َذا َكاَن في َفمأ ، َفإأ ْومأ ُه  يدأ الصَّ ، َعَلْيه أَْن يَُمجَّ
د َذا اْبَتَلَعُه َعامأ َعُه، َفإأ َفَقْد أَْفَطَر، َوَعَلْيهأ الَقَضاُء َمَع   اً َوََل َيُجوُز أَْن َيْبَتلأ

، َقاَل  ْمَساُك َذلأَك الَيْومأ ُب َعَلْيهأ إأ ، َوَيجأ اَرةأ ڄڄڄ﴿الى: تع  الَكفَّ

ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

گگکگکککڑژڑژڈڈڎ
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 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[187]البقرة:  ڳڳڳڳگ
 سمع النداء واْلناء في يده

َعَلْيه  َوعلى  اهلُل َصلَّى اهلل  : لقد مسعت حديثًا عن َسي ِّد َنا َرُسوِل4السؤال

ُدُكُم النَِّداَء َواإِلَناُء َعَلى قول: »ِإَذا َسم َع َأَح يَوَصْحب ه  َوَسلََّم آل ه 

ْقض َي َحاَجَتُه م ْنُه«. ما معناه؟ وهل جيوز ـَيد ه  َفال َيَضْعُه َحتَّى َي

 ملريد الصيام أن يأكل أو يشرب أثناء أذان الفجر؟

تَ أوالً: الجواب:  َن الكأ ْنَباُط اِلَْحَكامأ مأ نَّةأ َهذَ اْستأ َن  ا ابأ َوالسُّ مأ
ِّ  اْختأَصاصأ الُعَلمَ  َن اْختأَصاصأ الَعَوامأ يَن، َوَلْيَس مأ دأ اءأ الُفَقَهاءأ الُمْجَتهأ

ُم َقْوَل  ا َنْحُن َفَنْلَتزأ أ  أَْمَثالأَنا، أَمَّ : اّٰلله ٺٺڀڀڀڀ﴿ َعزَّ َوَجلَّ

 .[43]النحل:  ٺ
ُة اِلَْرَبعَ َذَهَب ُجْمُهوُر ثانيا:  ، َواِلَئأمَّ

،   ةُ الُفَقَهاءأ بأ أَْصَحاُب الَمَذاهأ
ُة ُفقَ  َرابأ بأطُُلوعأ َوَعامَّ َناعأ َعنأ الطََّعامأ َوالشَّ ، إلى ُوُجوبأ اَلْمتأ َهاءأ اِلَْمَصارأ

َياَم، َسَواٌء َكاَن َفْرض ِّ ، لأَمْن أََراَد الصأ قأ ادأ ب  أَو َنْفَلً  اً الَفْجرأ الصَّ  . اً أَو َواجأ
چڃڃڃڃڄڄڄ﴿ َوَدلأيُلُهْم َقْولُُه تعالى: 

 . [187]البقرة:  ﴾ ڇچچچ
ُ  َوَقْولُُه َصلَّى نَّ بأََلَلً اّٰلله هأ َوَسلََّم: »إأ ُن   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ يَُؤذِّأ

 .» َن اْبُن أُمِّأ َمْكُتوم  ، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّأ  بأَلْيل 
َهَذا َوَيْرَقى َهَذا. رواه الشيخان  َل َقاَل: َوَلْم َيُكْن َبْيَنُهَما إأَلَّ أَْن َيْنزأ 

َي َعنأ اْبنأ ُعَمَر  ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
ُ  َوَقْولُُه َصلَّى : اّٰلله هأ َوَسلََّم: »اْلَفْجُر َفْجَرانأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ََلةَ  لُّ الصَّ ُم الطََّعاَم، َوََل يُحأ نَُّه ََل يَُحرِّأ ُل َفإأ ا اِْلَوَّ ُم  ، وَ َفأَمَّ نَُّه يَُحرِّأ ا الثَّانأي َفإأ أَمَّ
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ََلَة« رواه الحاكم َعنأ اْبنأ َعبَّاس  رَ  لُّ الصَّ َي الطََّعاَم، َويُحأ ُ   ضأ  َعْنُهَما. اّٰلله
يُث الذي رواه اإلمام أحمد والحاكم َوأبو داود َعْن  ثالثاً:   ا الَحدأ أَمَّ

َي  ُ  أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ُ  َصلَّى يأِّ َعْنُه، َعنأ النَّبأ اّٰلله هأ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
دَ  َع أََحُدُكُم النِّأ َذا َسمأ هأ َفََل َيَضْعُه َحتَّى َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: »إأ َناُء َعَلى َيدأ اَء َواإْلأ

ْنُه«.  َي َحاَجَتُه مأ ُن َقْبَل طُُلوعأ َمْحُموٌل َيْقضأ ِّ َن َكاَن يَُؤذأ ِّ َعَلى أَنَّ الُمَؤذأ
.لفَ ا قأ ادأ  ْجرأ الصَّ

َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َيُقوُل اإلأ : َذَكْرَنا اّٰلله أَنَّ َمْن  تعالى في الَمْجُموعأ
هأ  ْلمأ نأ اْبَتَلَعُه َبْعَد عأ يهأ َطَعاٌم َفْلَيْلُفْظُه َويُتأمَّ َصْوَمُه، َفإأ َطَلَع الَفْجُر َوفأي فأ

يُث اْبنأ ُعَمَر َوَعائأَشَة  خأ   بأالَفْجرأ َبَطَل َصْوُمُه، َوَهَذا ََل  ؛ َوَدلأيُلُه َحدأ يهأ ََلَف فأ
َي  ُ  َرضأ أ  َعْنُهْم، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

نَّ بأََلَلً  َن اْبُن أُ  َقاَل: »إأ ، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّأ ُن بأَلْيل  «   مِّأ يَُؤذِّأ َمْكُتوم 
 رواه الشيخان. 

يُث أَبأي ُهَرْيرَ  ا َحدأ يُث بأَمْعَناُه؛ َوأَمَّ يحأ أََحادأ حأ َي َوفأي الصَّ ُ   َة َرضأ اّٰلله
يأِّ َصلَّى ُ  َعْنُه، َعنأ النَّبأ َذا  اّٰلله هأ َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: »إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َداَء َوا َع أََحُدُكُم النِّأ ْنُه«.  إْلأ َسمأ َي َحاَجَتُه مأ هأ َفََل َيَضْعُه َحتَّى َيْقضأ نَاُء َعَلى َيدأ
: َوَكاَن ال َواَية  َذا َبَزَغ الَفْجُر؛ َفَرَوى الَحاكأُم أَبُو َعْبدأ َوفأي رأ ُن إأ ِّ ُن يَُؤذأ ِّ   ُمَؤذأ

أ  ؛ َوَروَ اّٰلله يٌح َعَلى َشْرطأ ُمْسلأم  َواَيَة اِلُوَلى َوَقاَل: َهَذا َصحأ ِّ َما  اهُ الرأ
ِّ أَ  ْنَد َعَوامأ ْن َصحَّ َمْحُموٌل عأ يُّ ثُمَّ َقاَل: َوَهَذا إأ

ْلمأ َعَلىالَبْيَهقأ أَنَُّه   ْهلأ العأ
ُ    َصلَّى َم أَنَُّه يَُناَدى َقْبَل طُُلوعأ الَفْجرأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم َعلأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

. ابأَحْيُث َيَقُع ُشْربُُه ُقَبْيلأ طُُلوعأ   لَفْجرأ
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ْن َكََلمأ َمْن ُدوَن أَبأي   َذا َبَزَغ: يُْحَتَمُل أَْن َيُكوَن مأ َقاَل: َوَقْولُُه: إأ
يأِّ َصلَّى اً َرْيَرَة، أَو َيُكوُن َخَبر هُ  ي، َوَيُكوُن َقْوُل النَّبأ

ُ  َعنأ اِلََذانأ الثَّانأ اّٰلله
َذا َسمأ  هأ َوَسلََّم: »إأ َناُء َعَلى  َع َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َداَء َواإْلأ أََحُدُكُم النِّأ

هأ َفََل َيَضعْ  ْنُه«.َيدأ َي َحاَجَتُه مأ لأ لأَيُكوَن   اً َخَبر ُه َحتَّى َيْقضأ َِّداءأ اِلَوَّ َعنأ النأ
َي   اً ُمَوافأق يثأ اْبنأ ُعَمَر َوَعائأَشَة َرضأ ُ    لأَحدأ ُق  اّٰلله َعْنُهْم؛ َقاَل: َوَعَلى َهَذا َتتَّفأ
 اهـ.  ُر.اِلَْخَبا

 وبناء على ذلك:
ُن لأَصََلةأ الَفْجرأ َفََل َيُجوُز  ِّ َن الُمَؤذأ َذا أَذَّ َنَّ  َفإأ ْرُب، ِلأ اِلَْكُل وََل الشُّ

ْنَد طُُلوعأ الَفْجرأ  ُن عأ ِّ ُن يَُؤذأ ِّ َذا َكاَن الُمَؤذأ َيامأ َقْد َبَدأَ، َهَذا إأ ِّ َوْقَت الصأ
نأيَن في  ِّ ؛ َوبأَما أَنَّ الُمَؤذأ قأ ادأ ،  بأ   الصَّ ُدوَن َعَلى التَّْوقأيتأ الَمْعُروفأ َنا َيْعَتمأ ََلدأ

يٌح إأ  ُ    ْن َشاءَ َوُهَو َتْوقأيٌت َصحأ ْن أَْهلأ  اّٰلله َبلأ َلْجَنة  مأ ْن قأ َنَُّه ُمَعدٌّ مأ تعالى، ِلأ
ْلمأ ال ُب ـ العأ ، َفَيجأ ْلمأ الَفَلكأ يَن في عأ ِّ ْن قأَبلأ ُعَلَماَء ُمْخَتصأ ، َومأ يأِّ

ْرعأ شَّ
.زَ اَلْلتأ   اُم بأهأ

ُة اِلَْرَبَعُة أَ  ، َواِلَئأمَّ
بأ  َوَهَذا َما َعَلْيهأ ُجْمُهوُر الُعَلَماءأ ْصَحاُب الَمَذاهأ

. يأِّ
ْسََلمأ  الُمتََّبَعةأ في الَعاَلمأ اإلأ

َؤالأ ُهَو َمْحُموٌل َعَلى أَنَُّه َصلَّى  يثأ الَمْذُكورأ في السُّ   َوالُمَراُد بأالَحدأ
 ُ هأ  َلىَعَلْيهأ َوعَ اّٰلله ي ُقَبْيَل  آلأهأ َوَصْحبأ َي َكاَن يَُنادأ  َوَسلََّم َعلأَم أَنَّ الُمَنادأ
، بأَحْيُث َيَقُع الطُُلو قأ ادأ ، َوَلو َلْم  ـ عأ الَفْجرأ الصَّ ْرُب ُقَبْيَل طُُلوعأ الَفْجرأ شُّ

ڃڃڄڄڄ﴿َيُكْن َكَذلأَك َلَتَعاَرَض َهَذا َمَع َقْولأهأ تعالى: 

 .[187 قرة:الب] ﴾ڇچچچچڃڃ
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يص ُن َيُكوُن َحرأ ْنَساُن الُمْؤمأ ي    اً َواإلأ ، َفَيتَّقأ َباَدةأ تأهأ في العأ مَّ َعَلى َبَراَءةأ ذأ
، لأَقْولأهأ َصلَّى ُبَهاتأ ُ  الشُّ هأ َوَسلََّم: »َفَمنأ اتََّقى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، هأ ْرضأ هأ َوعأ ينأ ُبَهاتأ اْسَتْبَرأَ لأدأ « وَ   الشُّ ُبَهاتأ َوَقَع فأي اْلَحَرامأ َمْن َوَقَع فأي الشُّ
َي  ير  َرضأ ُ  رواه اإلمام مسلم َعنأ النُّْعَمانأ ْبنأ َبشأ  َعْنُهَما. اّٰلله

ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى يُبَك  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َدْع َما َيرأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَّ ا يُبَك، َفإأ َلى َما ََل َيرأ يَبٌة« رواه لصِّأ إأ َب رأ نَّ الَكذأ الحاكم  ْدَق طَُمْأنأيَنٌة، َوإأ

َي  ي ِّ َرضأ
ُ  َعنأ الَحَسنأ ْبنأ َعلأ  َعْنُهَما. اّٰلله

نأ أَْن َيْحَتاَط بأالَعَملأ بأاِلََذانأ   ْنَسانأ الُمْؤمأ ُب َعَلى اإلأ لأَذا َيجأ
قأ  ادأ ُد طُُلوَع الَفْجرأ الصَّ ِّ يَماتأ التي تَُحدأ ، لأَماَذا  بأاَوالتَّْقوأ يَقةأ قأ اَعةأ َوالدَّ لسَّ

ُدوَن َعلَ  ؟ َيْعَتمأ َيامأ ِّ ُدوَن َعَلْيَها في الصأ ، َوََل َيْعَتمأ ََلةأ  ْيَها في أََداءأ الصَّ
ذ ُن   اً إأ ِّ َن يَُؤذأ ِّ ائأُم أَنَّ الُمَؤذأ َن الصَّ َذا َتَيقَّ يُث َمْحُموٌل َعَلى أَنَُّه إأ َفالَحدأ

دأ ا . هذا،لصَّ َقْبَل الَوْقتأ الُمَحدَّ يمأ يحأ بأالتََّقاوأ  تعالى أعلم.واّٰلله   حأ
 عاجزاً ثم صار قادراً  كان

 : إنسان كان عاجزًا عن الصيام بسبب مرض مزمن، وحبمد5السؤال

تعاىل مت شفاؤه بعد سنني، وكان قد دفع الفدية عما أفطر اهلل 

 يف شهر رمضان، فهل جيب عليه القضاء بعد دفع الفدية؟

يَُّة إلى أَنَّ  َمْسأََلةٌ هأ َفَهذأ الجواب:  يَها الُفَقَهاُء؛ َذَهَب الَحَنفأ  اْخَتَلَف فأ
ز ْسكأين اً َمْن َكاَن َعاجأ َيامأ َفأَْطَعَم َعْن ُكلأِّ َيْوم  مأ ِّ ، ثُمَّ َقَدَر َعَلى  اً َعنأ الصأ

ْطَعاُم َنْفَلً  ْوُم، َواْنَقَلَب اإلأ َيامأ َوَجَب َعَلْيهأ الصَّ ِّ  .الصأ
:  الُمْختَ   رِّأ الدُّ   َجاَء في  ْطَعامأ  ارأ رأ اإلأ ْومأ فأي آخأ َوَكَذا َلْو َقَدَر َعَلى الصَّ
ْومُ  َمُه الصَّ ْطَعاُم َنْفَلً   ،َلزأ  .َواْنَقَلَب اإْلأ
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  : َداَيةأ َداءأ َوَجاَء في َشْرحأ الهأ ْومأ َيْبطُُل ُحْكُم اْلفأ  .َوَلْو َقَدَر َعَلى الصَّ
، يَّةأ
افأعأ ا َمْذَهُب الشَّ ينْلَزُمُه يَ  َفََل  أَمَّ ْسكأ َعْن   اً الَقَضاُء َما َداَم أَْطَعَم مأ

َئ َبْعَد َذلأَك.  ، ثُمَّ َبرأ نأ  ُكلأِّ َيْوم  أَْفَطَرُه بأَسَببأ الَمَرضأ الُمْزمأ
يَن:  ْطَعامَ َجاَء في َرْوَضةأ الطَّالأبأ َفأَْطَعَم  ،َوَكَذا َلْو َكاَن َفْرُضُه اإْلأ

َلْيهأ َعَلى الصَّ َر  َقدَ ثُمَّ  ،َبْعَض الَمَساكأينأ  ، ََل َيْلَزُمُه اْلُعُدوُل إأ  . ْومأ
َمهُ  ِّ َرحأ يأ َمامأ النََّووأ ُ  َوَجاَء في الَمْجُموعأ لإلأ َذا أَْفَطَر  إأ تعالى: اّٰلله

زُ  ْيُخ اْلَعاجأ ي ََل ُيْرَجى بُْرُؤهُ  الشَّ يُض الَّذأ ْومأ  ، َوالَمرأ  َفَهْل  ، ثُمَّ َقَدَر َعَلى الصَّ
ْومأ   اءُ َيْلَزُمُه َقَض  يهأ َوْجَهانأ   ؛الصَّ يُّ   :فأ

مأ ارأ يُّ   ،َحَكاُهَما الدَّ َوَنَقَلُه   ،َوَقاَل اْلَبَغوأ
ي ُحَسْينٌ  َ   ،أَنَُّه ََل َيْلَزُمهُ   ، اْلَقاضأ ْومأ   اً نَُّه َلْم َيُكْن ُمَخاَطبِلأ ْدَيةأ   ،بأالصَّ  . َبْل بأاْلفأ

 ناء على ذلك:وب
ََلٌف َبْيَن الفُ  يَها خأ َواَية  قَ َفالَمْسأََلُة فأ ، وفي رأ يَّةأ ْنَد الَحَنفأ

، َفعأ ْنَد  َهاءأ  عأ
ْومأ َبْعَد َعْجز  َفَعَلْيهأ   ، َمْن َقَدَر َعَلى الصَّ يَّةأ

افأعأ ْنَد الشَّ ، َوَوْجه  عأ الَحَنابأَلةأ
ْس  ينالَقَضاُء َوَلو أَْطَعَم َعْن ُكلأِّ َيْوم  مأ ْمَراَر الَعْجزأ اً كأ َنَُّهُم اْعَتَبُروا اْستأ   ، ِلأ

. اً ْرطَش  دَيةأ َحةأ الفأ  لأصأ
يَُّة َوالَحَنابأَلُة في الَمْذَهَبْينأ إلى أَنَُّه ََل َقَضاَء َعَلْيهأ َبْعَد  

افأعأ َوَذَهَب الشَّ
َتُه بَ  مَّ ، َواْعَتَبُروا ذأ ْطَعامأ َيامأ َوَبْعَد اإلأ ِّ . الُقْدَرةأ َعَلى الصأ ْدَيةأ ْخَراجأ الفأ إأ ئَْت بأ  رأ

َذا َخَرَج الذي َش  ُ ا اُه  فَ َوإأ ََلفأ َبْيَن   َتعالى  ّٰلله َن الخأ ن  مأ ْن َمَرض  ُمْزمأ مأ
، َوَصاَم َما أَْفَطَرُه َكاَن َخْير ا أَْفَطَرُه. هذا، اً الُفَقَهاءأ ْدَيَة َعمَّ   َلُه، َوَلو َدَفَع الفأ

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 صوم يوم الجمعة منفرداً 

ردًا، وخاصة إذا منفهل جيوز لإلنسان أن يصوم يوم اجلمعة  :6السؤال

 لنصف من شعبان؟صادف يوم عرفة، أو يوم ا
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ْنَد  الجواب:  : ََل َبْأَس عأ يَّةأ  الُكَوْيتأ
يَّةأ ْقهأ  الفأ

َفَقْد َجاَء في الَمْوُسوَعةأ
، َوُهَو َقْوُل أَبأ  هأ َرادأ يَّةأ بأَصْومأ َيْومأ اْلُجُمَعةأ بأاْنفأ . اْلَحَنفأ د  يَفَة َوُمَحمَّ  ي َحنأ

َي ْنَد الَمالأكأ عأ  َويُْنَدُب  َي َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ ، لأَما ُروأ ُ  يَّةأ َتَعاَلى  اّٰلله
ُر.   َعْنُهَما، أَنَُّه َكاَن َيُصوُمُه َوََل يُْفطأ

يٌث فأي َكَراَهتأهأ إأَلَّ أَْن َيُصوَم   َقْبَلُه َوَبْعَدُه،  َوَقاَل أَبُو يُوُسَف: َجاَء َحدأ
َياُط أَْن َيُض  َلْيهأ َيْوم مَّ َفَكاَن اَلْحتأ  آَخَر. اً إأ

يَن: َوََل َبْأَس بأَصْومأ َيْومأ   َيةأ اْبنأ َعابأدأ ِّ الُمْخَتارأ َوَحاشأ رأ َوَجاَء في الدُّ
َي َعْن اْبنأ َعبَّاس  أَنَّ  ، لأَما ُروأ د  يَفَة َوُمَحمَّ ْنَد أَبأي َحنأ ُه َكاَن َيُصوُمُه  اْلُجُمَعةأ عأ

ُر. اهـ.   َوََل يُْفطأ
 لك:وبناء على ذ

د َيامأ َيْومأ الُجُمَعةأ ُمْنَفرأ ْن صأ ْن َكاَن اِلَْوَلى أَْن َيُضمَّ  اً َفََل َحَرَج مأ ، َوإأ
َلْيهأ َيْوم . اً َبْعَدُه ُخُروج اً َقْبَلُه أَو َيْوم اً إأ ََلفأ َن الخأ  مأ

َذا َصاَدَف َيْوم ا إأ َب  اً أَمَّ َيُة، َكَما َلونُدأ ي الَكَراهأ يهأ َصْوُمُه َفَتْنَتفأ   فأ
ْن َشْعَباَص  ِّْصفأ مأ َن، لأَما َرَوى اإلمام البخاري  اَدَف َيْوَم َعَرَفَة، َوَيْوَم النأ

َي  ْمَراَن ْبنأ ُحَصْين  َرضأ ُ    َعْن عأ ُ    َعْنُهَما، َعنأ النَّبأيِّأ َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
مْ وَ   أََلُه أَْو َسأََل َرُجَلً ـ هأ َوَسلََّم، أَنَُّه َس آلأهأ َوَصْحبأ  َراُن َيْسَمُع َفَقاَل: »َيا أََبا عأ

؟«. )َيْعنأي َوَسَطُه(. ْهرأ ، أََما ُصْمَت َسَرَر َهَذا الشَّ  ُفََلن 
َي  يِّأ ْبنأ أَبأي َطالأب  َرضأ

ُ    َولأَما َرَوى ابن ماجه والبيهقي َعْن َعلأ  َعْنهُ اّٰلله
أ    اَل َرُسولُ َقاَل: قَ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَس آلأ   َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله َذا َكاَنْت  هأ َوَصْحبأ لََّم: »إأ

ْن َكاَن َهَذا   ْن َشْعَباَن، َفُقوُموا َلْيَلَها، َوُصوُموا َنَهاَرَها«. َوإأ َلْيَلُة النِّأْصفأ مأ
يف  يُث َضعأ نَُّه يُْعَمُل بأهأ في َفَضائألأ اِلَْعمَ   ًا الَحدأ . هذا، َفإأ  تعالى أعلم. واّٰلله    الأ
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 انشعبالصيام بعد النصف من 

 : هل صحيح بأن الصيام بعد النصف من شعبان مكروه؟7السؤال

َي الجواب:  ُ  َفَقْد َرَوى أبو داود َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ َعْنُه، أَنَّ  اّٰلله
أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله َذا اْنَتَصَف  اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »إأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 ُصوُموا«. تَ  َشْعَباُن، َفََل 
َي  ُ    وروى الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ أ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله اّٰلله

ُ    َصلَّى مُ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »ََل َتَقدَّ وا َرَمَضاَن بأَصْومأ َيْوم   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، إأَلَّ َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوم  ُصْمُه«.ْليَ فَ  ،اً َوََل َيْوَمْينأ

 وبناء على ذلك:
ُ    َفَقْد َذَكَر الُفَقَهاُء بأأَنَّ النَّبأيَّ َصلَّى  هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ِّْصفأ  َيامأ َبْعَد النأ ِّ :َنَهى َعنأ الصأ ْن َهَذا النَّْهيأ ْن َشْعَباَن، َويُْسَتْثَنى مأ   مأ
، َكَرُجل  اْعَتاَد َصْومَ الـ َمْن َكاَنْت َلُه َعاَدٌة بأ 1 َيامأ ِّ  َيْوَميأ اَلْثَنْينأ  صأ

ْن َشْعَباَن.  ِّْصفأ مأ نَُّه َيُصوُمُهَما َوَلو َبْعَد النأ ، َفإأ يسأ  َوالَخمأ
ِّْصفأ  ـ َمْن َبَدأَ  2 ْن َشْعَباَن، َفَوَصَل َما َبْعَد النأ ِّْصفأ مأ َيامأ َقْبَل النأ ِّ بأالصأ

 ِّ يأ َي دَ بأَما َقْبَلُه، لأَقْولأ السَّ ُ  ةأ َعائأَشَة َرضأ َعْنَها: َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَُّه، اّٰلله
 . رواه اإلمام مسلم.َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إأَلَّ َقلأيَلً 

َِّساءأ   ـ َويُْسَتْثَنى3 َن النأ ْن َهَذا النَّْهيأ َمْن َيُصوُم َقَضاَء َرَمَضاَن مأ مأ
، َوَكَذلأَك َمْن َيُصوُم  َجالأ َذا َجاَز َصْوُم  َقَض َوالرأِّ َنَُّه إأ اَرًة، ِلأ ، أَو َكفَّ اَء النَّْذرأ

يهأ لأَمْن َلُه َعاَدٌة، َكاَن القَ  َلةأ فأ اَرُة مأ النَّافأ ْن َبابأ أَْوَلى.  َضاُء َوالنَّْذُر َوالَكفَّ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
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 فدية الصيام لشخص واحد 

ن أن يدفع مضا: هل جيوز للمريض الذي عجز عن قضاء ر8السؤال

  بد من إعطائها ملساكني عدة؟فدية صيامه ملسكني واحد، أم ال

َعٌة، َفُهَناَك  الجواب:   ِّ اَراتأ ُمَتَنوأ ْطَعامأ َفَقْد َذَكَر الُفَقَهاُء أَنَّ الَكفَّ إأ اَرٌة بأ  َكفَّ
ْسكأين ِّيَن مأ تأ َماعأ في َنَهارأ َرَمَضاَن َعامأ اً سأ ، َوالجأ َِّهارأ اَرةأ الظأ ، َوََل بُدَّ  اً د، َكَكفَّ

ْسكأين ِّيَن مأ تأ ْن َضْبطأ الَعَددأ سأ يَها مأ ِّيَن َيْوماً فأ تأ د  سأ ْسكأين  َواحأ ْطَعامأ مأ  .اً ، أَو إأ
ْطَعامأ  إأ اَرٌة بأ ينأ  َوُهَناَك َكفَّ اَرةأ الَيمأ يَن، َكَما في َكفَّ َعَشَرةأ َمَساكأ

ْن َضْبطأ  [89]المائدة:    ﴾ۉۅۅۋ﴿ يَها مأ َددأ العَ . َوََل بُدَّ فأ
يَن، أَْو إأطْ  .َعَشَرةأ َمَساكأ د  َعَشَرَة أَيَّام  ْسكأين  َواحأ  َعامأ مأ

تَّةأ َمَساكأيَن، َكَمْن  ْطَعامأ سأ إأ اَرٌة بأ ْن   اً َفَعَل َمْحظُورَوُهَناَك َكفَّ مأ
اَرُتُه   ، َفَكفَّ ْحَرامأ  . [ 196]البقرة:    ﴾ ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿ َمْحظوَراتأ اإلأ
َي  بأ روى الشيخان َعْن َكعْ  ُ  ْبنأ ُعْجَرَة َرضأ َعْنُه َقاَل: أََتى َعَليَّ  اّٰلله

ُ  النَّبأيُّ َصلَّى ، َوالَقْمُل   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َيةأ هأ َوَسلََّم َزَمَن الُحَدْيبأ َوَصْحبأ
َك؟«.  يَك َهَوامُّ َرْأسأ ي، َفَقاَل: »أَيُْؤذأ  َيَتَناَثُر َعَلى َوْجهأ

 ُقْلُت: َنَعْم. 
يَن، أَْو اْنُسْك  َفاْحلأْق : »َقاَل  تََّة َمَساكأ ْم سأ ، أَْو أَْطعأ ، َوُصْم َثَلََثَة أَيَّام 
يَكًة«. ي بأأَيِّأ َهَذا َبَدأَ.  َنسأ  َقاَل أَيُّوُب: ََل أَْدرأ

 . تََّة أََيام  د  سأ ْسكأين  َواحأ ْطَعامأ مأ يَن، أَو إأ تَّةأ َمَساكأ ْن َضْبطأ الَعَددأ سأ  َفََل بُدَّ مأ
ُدُه  َك َكفَّ َناَوهُ  يضأ الذي يُجهأ ، َكَما في الَمرأ د  ْسكأين  َواحأ ْطَعامأ مأ إأ اَرٌة بأ
وْ  يُع الَقَضاَء، لأَقْولأهأ تعالى: الصَّ ڌڍڍڇ﴿ ُم، َوََل َيْسَتطأ

 .[184]البقرة:  ﴾ڎڌ
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 وبناء على ذلك:
َن الكَ  اَرة  مأ ْن َضْبطأ َعَددأ الَمَساكأينأ في ُكلأِّ َكفَّ ، أَو  فَّ َفََل بُدَّ مأ اَراتأ

د  بأَعَددأ  ْسكأين  َواحأ اَرةأ لأمأ ْعَطاءأ الَكفَّ .إأ  اِلَيَّامأ
َها   َها َوَدْفعأ َيامأ َفََل َحَرَج في َجْمعأ ِّ زأ َعنأ الصأ اَرةأ الَعاجأ ِّسَبةأ لأَكفَّ ا بأالنأ أَمَّ

. هذا، د  ْسكأين  َواحأ  تعالى أعلم.واّٰلله  لأمأ
 تذوق الطعام للصائم 

ائمة أن تتذوق الطعام أثناء طهيه، ألن للمرأة الصوز : هل جي9السؤال

 غضوب، شديد االنفعال؟زوجها رجل 

يحأ اإلمام البخاري: الجواب:    َوَقاَل اْبُن َعبَّاس  َفَقْد َوَرَد في َصحأ
َي  ُ  َرضأ ْيءَ : ََل َعْنُهَمااّٰلله ْدَر أَوأ الشَّ َم القأ   . َيْعنأي: ََل َبْأَس أَنْ  َبْأَس أَْن َيَتَطعَّ

َق َما يُْطَبُخ في القأ يَ  نَ َتَذوَّ ، أَو مأ ْن َطَعام  .  ْدرأ مأ  الَمْطُعوَماتأ
َمهُ  َماُم أَْحَمُد ْبُن َحْنَبل  َرحأ ُ  َوَيُقوُل اإلأ أََحبُّ إَليَّ أَْن  تعالى: اّٰلله

ُه، َوََل َبْأَس بأهأ  ْن َفَعَل َلْم َيُضرَّ ، َفإأ
 . َيْجَتنأَب َذْوَق الطََّعامأ
يماُء أَنَُّه يُكْ هَ َوَنصَّ الُفقَ  َن الطَّعَ  اً َرُه َتْحرأ ،  َذْوُق َشْيء  مأ امأ بأََل ُعْذر 

ْوُم َنْفَلً  ، َوَلو َكاَن الصَّ ْومأ للَفَسادأ يضأ الصَّ ْن َتْعرأ يهأ مأ  . لأَما فأ
 وبناء على ذلك:

ْوُج َغُضوب َذا َكاَن الزَّ ْن َذْوقأ اً َفإأ ْوَجُة، َفََل َحَرَج مأ   ، َوَتْخَشاُه الزَّ
، بأَشْرطأ أَْن تَ ال َدالأهأ ْنُه َشْيئطََّعامأ لأَتْنظَُر إلى اْعتأ َع مأ ُه َوََل َتْبَتلأ َذا  اً ُمجَّ ، َهَذا إأ

ر  ْنُه َشْيئ  اً َلْم يُوَجْد َغْيُرَها ُمْفطأ َذا اْبَتَلَعْت مأ ، َوإأ  َوَجَب  َعْن َغْيرأ َقْصد    اً بأُعْذر 
؛ وَ  اَرةأ ا الُحْكُم َكَذلأَك لأَصانأعأ الطََّعامأ في  َهذَ َعَلْيَها الَقَضاُء ُدوَن الَكفَّ

. هذا،الَمَطاعأ   تعالى أعلم.واّٰلله   مأ
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 صيام الجنب

: هل صحيح بأن اإلنسان إذا كان جنبًا ومل يغتسل فصيامه 10السؤال

 غري صحيح؟

، أَنَُّه َسأََل   َعنْ َفَقْد َرَوى اإلمام مسلم الجواب:  ُسَلْيَماَن ْبنأ َيَسار 
َي مَ أُمَّ َسلَ  ُ  َة َرضأ ُح ُجنُباّٰلله ُجلأ يُْصبأ أََيُصوُم، َقاَلْت: َكاَن   اً َعْنَها، َعنأ الرَّ
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله ُح ُجنُباّٰلله ، ثُمَّ َيُصومُ   اً َعَلْيهأ َوَسلََّم يُْصبأ

ْن َغْيرأ اْحتأََلم   . مأ
يِّأ وروى الترمذي  يد  الُخْدرأ َي َعْن أَبأي َسعأ ُ  َرضأ َقاَل: َقاَل   هُ َعنْ اّٰلله

أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ْرَن  »: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َثََلٌث ََل يُْفطأ
َجاَمُة، َوالَقْيُء،  ائأَم: الحأ ْحتأََلمُ الصَّ  «. َواَلأ

، اً م، ثُمَّ أَْصَبَح َصائأ َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ َمْن أَْجَنَب َلْيَلً 
َي ُجنُب ن َبقأ ، َوإأ يٌح َوََل َقَضاَء َعَلْيهأ ، َوَلكأْن َيُكوُن   اً َفَصْوُمُه َصحأ ُكلَّ الَيْومأ

َذلأَك َيتْ  اً آثأم َنَُّه بأ ، ِلأ َتْركأ اَلْغتأَسالأ ََلَة.بأ  ُرُك الصَّ
 وبناء على ذلك:

ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ َمْن أَْصَبَح ُجنُب يٌح،  صأ َوُهَو َصائأٌم فَ   اً َفعأ َياُمُه َصحأ
ا َما َوَرَد َعنْ َوأَ  َي   مَّ ُ    أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ، َفََل  اً َمْن أَْصَبَح ُجنُبَعْنُه أَنَُّه َقاَل: »اّٰلله

يهأ « رواه َصْوَم َلهُ  اإلمام أحمد. َفَبْعُضُهْم َقاَل َمْنُسوٌخ، َوَبْعُضُهْم َقاَل فأ
، َوُهوَ  ْرَشاٌد لألَْكَملأ َواِلَْفَضلأ َل َقْبَل الَفْجرأ لأَيُكوَن  أَ   إأ نَُّه يُْسَتَحبُّ أَْن َيْغَتسأ

، َوأَ  ْومأ لأ الصَّ ْن أَوَّ ة  مأ َنا َرُسوَعَلى َطَهاَرة  َتامَّ ِّدأ يُر َسيأ ا َتْأخأ أ    لأ مَّ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
يع هأ َوَسلََّم اَلْغتأَساَل َتْشرأ ةأ بأَجَوا اً َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ َذلأَك.  زأ لألُمَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
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 الوطء في الدبر في نهار رمضان 

 : ماذا يرتتب على ر جل وطئ زوجته من الدبر يف نهار رمضان؟11السؤال

ُِّدَنا  الجواب:  َر َسيأ ، َوَقْد َحذَّ َن الَكَبائأرأ يَرًة مأ ُجُل َكبأ َفَقْد أََتى َهَذا الرَّ
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله : َوعلى آ هأ َعَليْ اّٰلله ْن َذلأَك بأَقْولأهأ هأ َوَسلََّم مأ لأهأ َوَصْحبأ

َها«  َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة رواه أبو داود والنسائي    »َمْلُعوٌن َمْن أََتى اْمَرأًَة فأي ُدبُرأ
َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

ُ  َوبأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله نتَ »َمْن أَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اً ى َكاهأ
َقُه بأَما َيُقولُ  هَ   اً َحائأض  أَْو أََتى اْمَرأََتهُ   ،َفَصدَّ َئ  أَْو أََتى اْمَرأََتُه فأي ُدبُرأ ا َفَقْد َبرأ

» د  َل َعَلى ُمَحمَّ ا أُْنزأ مَّ َي  َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ رواه أبو داود  مأ ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
َها َنَهاَر  ُه َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ  َمْن أََتى اْمَرأًَة في ُدبُرأ

، َوَقالُ رَ  اَرةأ  وا: ََل َفْرَق َبْيَن الَفْرجأ ُقُبَلً َمَضاَن َوَجَب َعَلْيهأ الَقَضاُء َمَع الَكفَّ
ْن َذَكر  أَو أَْنَثى، َوَمْن َفَعَل َذلأَك َفَقْد َفَسَد َصْوُمُه في َشْهرأ  اً أَو ُدبُر ، مأ

اَرةأ ُهَو َوَزْوَجُتُه. عَ َرَمَضاَن، َوَوَجَب   َلْيهأ الَقَضاُء َمَع الَكفَّ
أَنَُّه َمْن أََتى  َوَخاَلَف َبْعُض الُفَقَهاءأ َرْأَي ُجْمُهورأ الفُ  َقَهاءأ َوَقالُوا بأ

ُب َعَلْيهأ َقَضاُء َذلأَك الَيْومأ   ، َوَيجأ يَرة  َية  َكبأ َها َوَقَع في َمْعصأ اْمَرأََتُه في ُدبُرأ
.جَ ُهَو َوَزوْ  اَرة   ُتُه بأُدونأ َكفَّ

 وبناء على ذلك:
ارَ  ْوَجْينأ الَقَضاُء َمَع الَكفَّ َن الزَّ ُب َعَلى ُكل ِّ مأ ْنَد ُجْمُهورأ  َفَيجأ ةأ عأ

ْوُج   ْن َذلأَك، َوالزَّ َِّن َزْوَجَها مأ ْوَجةأ أَْن تَُمكأ ، َكَما َيْحُرُم َعَلى الزَّ الُفَقَهاءأ
ْوَجُة آثأَمانأ في َذلأَك  َها. هذا،، وَ َوالزَّ ْن َزْوجأ ْوَجُة مأ  واّٰلله  ََل َتْطُلُق الزَّ

 تعالى أعلم.
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 أقسام اَلعتكاف

 اعتكاف مسنون يف غري العشر األواخر من رمضان؟: هل هناك 12السؤال

ْن   أوالً:الجواب:  رأ مأ اَلْعتأَكاُف ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة في الَعْشرأ اِلََواخأ
.َعدَ  َرَمَضاَن، َوُمْسَتَحبٌّ فأيَما  ا َذلأَك، َوََل َيْلَزُم إأَلَّ بأالنَّْذرأ

يأِّ َصلَّ  ْعُل النَّبأ
هأ فأ ِّيَّتأ

لأيُل َعَلى ُسنأ ُ  ىَوالدَّ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ب ، َتَقرُّ أ  إلى اً َوَسلََّم، َوُمَداَوَمُتُه َعَلْيهأ ، َواْعتأَكاُف  اً تعالى، َوَطَلباّٰلله لأَثَوابأهأ

ُ  هأ َمَعُه َصلَّىَواجأ أَزْ  هأ َوَسلََّم َوَبْعَدُه.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ب َوَيُكوُن اَلْعتأكَ  ، لأَقْولأهأ َصلَّى اً اُف َواجأ ُ  بأالنَّْذرأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم: » يعَ َوَصْحبأ َ  َمْن َنَذَر أَْن يُطأ ْعُه، َوَمنْ اّٰلله َيُه َفَلَ َنذَ  َفْلُيطأ   َر أَْن َيْعصأ

 » هأ َي رواه اإلمام البخاري  َيْعصأ ُ  َعْن َعائأَشَة َرضأ  . َعْنَهااّٰلله
َي  ُ  َوَعنأ اْبنأ ُعَمَر َرضأ أ َيا َرُسوَل َعْنُهَما أَنَُّه َقاَل: اّٰلله نِّأي ُكْنُت  اّٰلله ، إأ

دأ الَحَرامأ فأي يَّةأ الجَ  َنَذْرُت أَْن أَْعَتكأَف َلْيَلًة فأي الَمْسجأ لأ  .اهأ
َك«  َنْذرأ  رواه الترمذي.  َقاَل: »أَْوفأ بأ

 ثانياً: أَْقَساُم االْعِتَكاِف:
عـ اْعتأكَ 1 ْنَساُن اَلْعتأَكاَف َتَطوُّ َي اإلأ أ   اً اٌف َمْنُدوٌب، َوُهَو أَْن َيْنوأ ّٰلله

 تعالى، َوأََقلُُّه َلْحَظٌة، أَو َيْوٌم، أَو َلْيَلٌة.
ٌب،2 . َذا ََل َيُكوُن إأَلَّ بأ َوهَ  ـ اْعتأَكاٌف َواجأ  النَّْذرأ
ْن َشْهرأ َرَمَضاَن، َوُهَو  ـ اْعتأَكاٌف َمْسنُوٌن، َوُهَو في الَعْشرأ  3 يرأ مأ اِلَخأ

يَن َسَقَط الطََّلُب   َذا َقاَم بأهأ َبْعُض الُمْسلأمأ ، َفإأ َفاَية  ُسنٌَّة ُمَؤكََّدةٌ، أَْي ُسنَُّة كأ
يَن.  َعنأ الَباقأ



 تاب الصيام ك
 

228 

 ك:وبناء على ذل
ْن َرَمَضاَن، َوُهَو ُسنَّ فَ  يرأ مأ ٌة  اَلْعتأَكاُف الَمْسنُوُن ُهَو في الَعْشرأ اِلَخأ

ب  ًة   اً ُمَؤكََّدةٌ، َوَقْد َيُكوُن َواجأ ، َوَما َعَدا َذلأَك َفُهَو ُمْسَتَحبٌّ َوَخاصَّ بأالنَّْذرأ
. هذا،  دأ َولَو لأَلْحَظة  أَو َساَعة  ْنَد ُدُخولأ الَمْسجأ  لم.ى أعتعالواّٰلله  عأ

 حاضت قبل الغروب

الشهرية إذا كانت املرأة صائمة يف رمضان، وجاءتها عادتها  :13السؤال

 قبل املغرب بعشـر دقائق، فهل تتم صيامها أم تفطر؟

َمهُ الجواب:  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َفَيُقوُل اإلأ ُة  اّٰلله تعالى: َفأَْجَمَعتأ اِلُمَّ
ْومأ عَ  يمأ الصَّ حُّ َصْومُ   َلى َعَلى َتْحرأ ، َوَعَلى أَنَُّه ََل َيصأ  َها.الَحائأضأ َوالنَُّفَساءأ
َمهُ  ُ    َوَيُقوُل َرحأ ُة َعَلى ُوُجوبأ َقَضاءأ َصْومأ  اّٰلله تعالى: َوأَْجَمَعتأ اِلُمَّ

 َرَمَضاَن َعَلْيَها. 
ْلمأ َعَلى أَنَّ الَحائأَض َوالنُّ  َساَء ََل  فَ َوَيُقوُل اْبُن ُقَداَمَة: أَْجَمَع أَْهُل العأ

َرانأ َرَمَض  ْوُم، َوأَنَُّهَما يُْفطأ ُل َلُهَما الصَّ َذا َصاَمَتا َيحأ ، َوأَنَُّهَما إأ َيانأ اَن، َوَيْقضأ
َي  َِّدُة َعائأَشُة َرضأ يأ ْوُم، َوَقْد َقاَلتأ السَّ ْئُهَما الصَّ ُ    َلْم يُْجزأ يُض  اّٰلله َعْنَها: ُكنَّا َنحأ

أ    َعَلى َعْهدأ َرُسولأ  ُ    ىلَّ َص اّٰلله هأ َوَسلََّم، ثُمَّ َنْطهُ اّٰلله ُر، َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
. رواه الترمذي والنسائي.  ََلةأ ، َوََل َيْأُمُرَنا بأَقَضاءأ الصَّ َيامأ  َفَيْأُمُرَنا بأَقَضاءأ الصِّأ

ُ  َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »أََلْيَس إأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َذا  َوَصْحبأ
أ َوَلْم َتُصْم، َفذَ  َها« رواه اإلمام البخاري  َحاَضْت َلْم تَُصلِّ ينأ لأَك نُْقَصاُن دأ

َي  يد  َرضأ ُ  َعْن أَبأي َسعأ  َعْنُه. اّٰلله
 وبناء على ذلك:

َِّفاسأ ُهَو َكَدمأ الحَ  َنَّ َدَم النأ ،  َفالَحائأُض َوالنَُّفَساُء َسَواٌء، ِلأ ْيضأ
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َن النََّهارأ  ُوجأ   َوُحْكُمُه ُحْكُمُه، َوَمَتى  َفَسَد َصْوُم َذلأَك  َد الَحْيُض في ُجْزء  مأ
ُع   ، َوََل َتْجَتمأ ةأ ْجَماعأ اِلُمَّ إأ ، َوَهَذا بأ هأ رأ لأهأ أَو في آخأ َد في أَوَّ ، َسَواٌء ُوجأ الَيْومأ

ْجَماعأ تَ  ، َوُمَخاَلَفُة اإلأ ُة َعَلى َضََلَلة  ڦڦ﴿ْحُرُم، لأَقْولأهأ تعالى: اِلُمَّ

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

 .[115]النساء:  ڍڇڇڇڇ
هأ َبَطَل   َي َصائأَمٌة في َنَهارأ َرَمَضاَن أَو َغْيرأ َذا َحاَضتأ الَمْرأَُة َوهأ َفإأ

، َوَوَجَب   بأ بأَلْحَظة  َياُمَها، َوَلو َكاَن َذلأَك ُقَبْيَل الَمْغرأ َعَلْيَها َقَضاُء َذلأَك  صأ
َذا َكاَن َفرْ  ب اً ضالَيْومأ إأ َذا َكاَن َنْفَلً اً أَو َواجأ ، َوإأ ُب   ، بأاتأَِّفاقأ الُفَقَهاءأ ََل َيجأ

  ، يَّةأ َوالَحَنابأَلةأ  َوالَمالأكأ
يَّةأ
افأعأ َن الشَّ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ مأ الَقَضاُء َعَلْيَها عأ

، و نَُّه يُْسَتَحبُّ َنَّ التَّ َوَلكأ ُب الَقَضاُء، ِلأ يَّةأ َيجأ ْنَد الَحَنفأ
ُروعأ طَ عأ ٌم بأالشُّ َع ُمْلزأ وُّ
يَّاً َوَقَض  ْنَدُهْم ُمضأ

َباَدةأ َحَراٌم، لأَقْولأهأ عأ ْبَطاُل العأ َباَدةٌ، َوإأ َنَّ الُمَؤدَّى عأ اًء، َوِلأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،[33]محمد  ڈڈڎ﴿تعالى: 

 ةاْليام التسعصيام 

 احلجة؟ هر ذيمن ش ة: ما هو الدليل على صيام األيام التسع14السؤال

َي الجواب:   ُ    َفَقْد َرَوى الترمذي َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ َعْنُهَما َقاَل:  اّٰلله
أ  َقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله ْن أَيَّام    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َما مأ َوَصْحبأ

َلى نَّ أََحبُّ إأ يهأ الأُح فأ أ  الَعَمُل الصَّ ْن هَ اّٰلله هأ مأ «.  اِلَيَّاذأ  مأ الَعْشرأ
أ َفَقالُوا: َيا َرُسوَل  يلأ اّٰلله َهاُد فأي َسبأ أ؟  ، َوََل الجأ  اّٰلله

أ    َفَقاَل َرُسولُ  ُ    َصلَّى اّٰلله َهادُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َوََل الجأ   َوَصْحبأ
يلأ   أ فأي َسبأ هأ َوَمااّٰلله «.  لأهأ ، إأَلَّ َرُجٌل َخَرَج بأَنْفسأ ْن َذلأَك بأَشْيء  ْع مأ  َفَلْم يَْرجأ
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َي  ُ  وروى البيهقي َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ   َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله
أ   ُ    َصلَّىاّٰلله ْندَ َعَلْيهأ وَ اّٰلله ْن أَيَّام  أَْفَضُل عأ هأ َوَسلََّم: »َما مأ أ    َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله

نَّ  يهأ َلى أَ َوََل اْلَعَمُل فأ أ  َحبُّ إأ ، َفأَْكثأُروا  اّٰلله هأ اِْلَيَّامأ اْلَعْشرأ ْن َهذأ َعزَّ َوَجلَّ مأ
نََّها أَيَّاُم التَّهْ  ، َفإأ يرأ َن التَّْهلأيلأ َوالتَّْكبأ نَّ مأ يهأ ْكرأ فأ يرأ َوذأ أ لأيلأ َوالتَّْكبأ ، َوإأنَّ  اّٰلله

، وَ  َيامأ َسَنة  ُل بأصأ ْنَها َيْعدأ َياَم َيْوم  مأ ائَةأ  اْلعَ صأ نَّ يَُضاَعُف َسْبعمأ يهأ َمَل فأ
يٌث َضعأ  «. َوُهَو َحدأ ْعف   يٌف.ضأ

الأحأ أَ  َن الَعَملأ الصَّ َياُم مأ ِّ : َهلأ الصأ ائألأ ُه للسَّ َؤاُل الذي يَُوجَّ  ْم ََل؟ َوالسُّ
يَمًة ُكْبَرى، َوَهْل َقاَل َصلَّى  الأحأ َجرأ َن الَعَملأ الصَّ َذا أَْخَرْجَناُه مأ ُ   إأ   اّٰلله

ْوُم؟ لَ عَ  هأ َوَسلََّم إأَلَّ الصَّ  ْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  َِّدةأ َعائأَشَة َرضأ يأ ُ  َهْل َعَدُم ُرْؤَيةأ السَّ ِّ اّٰلله يأ َياَم؟ السَّ ِّ ي الصأ َدُة  َعْنَها َيْنفأ

َي  ُ  َعائأَشُة َرضأ أ  َعْنَها َقاَلْت: َما َرأَْيُت َرُسوَل اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلى هأ وَ َعَليْ اّٰلله
هأ َوَسلََّم َصائأمآلأ  . رواه اإلمام مسلم. َوَلْم َتُقْل: ـ فأي الْ  اً هأ َوَصْحبأ َعْشرأ َقطُّ

 َما َصاَم.
َحاَبُة َصاُموَها أْم ََل؟  ائأُل: َهلأ الصَّ َذا َسأََل السَّ  َوإأ

َنا َرُسولأ الجواب:   ِّدأ أ    َلَقْد َكاَن أَْصَحاُب َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلى  هأ وَ َعَليْ اّٰلله
ا َنْحُن الَيْوَم  آلأ  ، َوأَمَّ َزامأ في الُقُرَباتأ هأ َوَسلََّم َيْحَتالُوَن َعَلى اَلْلتأ هأ َوَصْحبأ
.ال َزامأ َن النَّاسأ َيْحَتالُوَن َعَلى التََّفلُّتأ َوَعَدمأ اَلْلتأ يُر مأ  َكثأ

الأَح في أَ  ُد أَنَُّهُم اْلَتَزُموا الَعَمَل الصَّ ْن  يَّ َوَنْحُن َنْعَتقأ ، َوالتي مأ امأ الَعْشرأ
َياُم.  ِّ َها الصأ  ُجْمَلتأ

 وبناء على ذلك:
ِّْس  َياُم اِلَيَّامأ التأ نَّةأ صأ َن السُّ الأَحةأ  ةأ عأ َفمأ َن اِلَْعَمالأ الصَّ َنََّها مأ ، ِلأ
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: »ُكلُّ َعَملأ اْبنأ آَدَم   يأِّ
يثأ الُقْدسأ َجةأ َتْحَت َقْولأهأ تعالى في الَحدأ الُمْنَدرأ

« رواه اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة   َلَّ َلُه إأ  ي بأهأ نَُّه لأي َوأََنا أَْجزأ َياَم، َفإأ الصِّأ
َي  ُ  َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله

َنا َرُسولأ  ِّدأ ا َوَصَلَنا َعْن َسيأ َياَمةأ َعمَّ أ   َوَنْحُن َسْوَف نُْسأَُل َيْوَم القأ اّٰلله
ُ  َصلَّى هأ اّٰلله يَفةأ َوَس  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ رأ يثأ الشَّ َن اِلََحادأ ، َهلأ  لََّم مأ

 اْلَتَزْمَنا أَْم ََل؟ 
َنَّ  َ  ِلأ   ہہۀۀڻڻ﴿تعالى َيُقوُل: اّٰلله
 .[65]القصص: 

َِّدَنا َرُسوَل  أ    َوَعَلى َفَرضأ أَنَّ َسيأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َياَمَها  انْ َوَسلََّم َما َصاَمَها بأَسَببأ  ، َهْل َهَذا َيْعنأي أَنَّ صأ َغالأهأ بأأُُمور  أََهمَّ شأ

ينأ بأ  أ   ْدَعٌة في دأ ؟ هاّٰلله  تعالى أعلم.واّٰلله   ذا،َعزَّ َوَجلَّ
 صيام يوم السبت واْلحد

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  اهلُل َصلَّى اهلل  : هل صحيح بأن َسي َِّدَنا َرُسوَل15السؤال

واألحد، خمالفة   كان يصوم يوم السبتلََّمَوَصْحب ه  َوَس

 للمشركني، ألنهما عيدان للمشركني؟

َمْوَلى اْبنأ َعبَّاس  أَْخَبَرُه، أَنَّ اْبَن   اً روى الحاكم أَنَّ ُكَرْيبالجواب: 
ُسولأ َصلَّى  اً َعبَّاس  َوَناس ْن أَْصَحابأ الرَّ ُ  مأ هأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله ْحبأ

َلى أُمِّأ  بَ َوَسلَّمَ  أ  َسَلَمَة أَْسأَلَُها َعْن أَيِّأ اِْلَيَّامأ َكاَن َرُسولُ  َعثُونأي إأ   َصلَّى اّٰلله
 ُ َياماّٰلله هأ َوَسلََّم أَْكَثَر َلَها صأ  ؟ اً َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 . ْبتأ َواِْلََحدأ  َفَقاَلْت: َيْوُم السَّ
ْم َفأَْخَبْرتُُهْم، َفَرَجْعُت   َلْيهأ  أَنَُّهْم أَْنَكُروا َذلأَك.َفكَ إأ
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َلْيكأ َهَذا فأي َكَذا َوَكَذا،   نَّا َبَعْثَنا إأ َلْيَها َفَقالُوا: إأ ْم إأ هأ َفَقاُموا بأأَْجَمعأ
 َفَذَكَر أَنَّكأ ُقْلتأ َكَذا َوَكَذا.

أ  َفَقاَلْت: َصَدَق، إأنَّ َرُسوَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ عَ اّٰلله
َن اِْلَيَّامأ َيْومَ َسلََّم أَْكَثَر َما َكاَن َيُصووَ  ، َوَكاَن َيُقوُل:   ُم مأ ْبتأ َواِْلََحدأ السَّ

يد  لألْ  نَُّهَما َيْوَما عأ َجالُُه  ـ »إأ يُث رأ يُد أَْن أَُخالأَفُهْم« َوالَحدأ يَن، َوأََنا أُرأ كأ ُمْشرأ
َحُه الَحاكأُم، َوَواَفقَ  ، َصحَّ يحأ حأ َجاُل الصَّ .ُه ارأ َهبأيُّ  لذَّ

هأ َمْكُروٌه،    َد َصْومأ َيْومأ اِلََحدأ بأُخُصوصأ َوَنصَّ الُفَقَهاُء إلى أَنَّ َتَعمُّ
َذا َواَفَق َيْوم ْبتأ  كَ   اً إأَلَّ إأ يَن أَنَّ َصْوَم َيْومأ السَّ اَن َيُصوُمُه، َواْسَتْظَهَر اْبُن َعابأدأ

يهأ َتَشبٌُّه بأاليَ   اً َواِلََحدأ َمع َنَُّه َلْم  ُهوَلْيَس فأ ْنُهَما  دأ َوالنََّصاَرى، ِلأ ْق َطائأَفٌة مأ َتتَّفأ
َما. هأ يمأ  َعَلى َتْعظأ

 وبناء على ذلك:
َِّدنَ  أ  ا َرُسوَل َفَقْد َثَبَت بأأَنَّ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، يَ  ْبتأ َواِلََحدأ ُع َبْيَن الَيْوَمْينأ ُمَخاَلَفًة ْجمَ َوَسلََّم َكاَن َيُصوُم َيْوَم السَّ
َمُتُهْم َعَلى تَ  يَن الذيَن َما اتََّفَقْت َكلأ كأ ، َفُكلُّ َطائأَفة  للُمْشرأ يمأ الَيْوَمْينأ   ْعظأ

ُ   ، َفَصاَمُهَما َصلَّىاً َعظََّمْت َيْوم هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
مَ  هأ َيامأ يعا جَ َوََل َحَرَج في صأ  تعالى أعلم. واّٰلله  . هذا، اً مأ

 
** ** ** 
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 الدليل على اشتراط الطهارة للطواف

: مسعنا من بعض العلماء أن الطواف بالبيت احلرام ال يشرتط 1السؤال

 له الطهارة، ألنه ال يوجد دليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟

َي  ابأر   جَ َعنْ ي روى اإلمام البخار أوالً:الجواب:  ُ  َرضأ ،  َعْنهُ اّٰلله
َك َغْيَر الطََّوافأ بأاْلَبْيتأ َوََل   َحاَضْت َعائأَشُة َفَنَسَكتأ   .  تَُصلِّأيالَمَناسأ

، َعْن َرُجل  َقْد أَْدَرَك النَّبأيَّ وروى اإلمام أحمد 
  َصلَّى َعْن َطاُوس 

 ُ هأ َوَسلَّمَ  َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله ُ  َصلَّىنَّبأيَّ  ال ، أَنَّ آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم  َذا طُْفُتْم، َفأَقألُّوا اْلَكََلمَ » َقاَل: َوَصْحبأ نََّما الطََّواُف َصََلةٌ، َفإأ  «.إأ

َي  َعنأ اْبنأ َعبَّاس  وروى الحاكم  ُ  َرضأ   ُسولُ َعْنُهَما َقاَل: َقاَل رَ اّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ  َوَعلَ ْيهأ لَ عَ اّٰلله  ، : »الطََّواُف بأاْلَبْيتأ َصََلٌة ى آلأهأ َوَصْحبأ

َ    إأَلَّ أَنَّ  «اّٰلله يهأ اْلَكََلَم، َفَمْن َيَتَكلَُّم َفََل َيَتَكلَُّم إأَلَّ بأَخْير   . أََحلَّ َلُكْم فأ
ثَهَذا بأأَنَّ َمْن َطاَف بأالَبْيتأ ُمحْ َنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى ثانياً:  َفَطَواُفُه  اً دأ

ب ْن َكاَن َطَواُفُه َواجأ ، إأ ََدائأهأ ، َوَعَلْيهأ الَعْوُد ِلأ ْنَد الُجْمُهورأ ٌل عأ لُّ  اً َباطأ ، َوََل َتحأ
َيُه.  ِّ َفاَضة  َحتَّى يَُؤدأ ْن َكاَن َطَواَف إأ َِّساُء إأ  َلُه النأ

يَّةأ َمْن أَْحَدَث أَْثنَ ثالثاً:  
افأعأ ْنَد الشَّ ، عأ َواَية   َوال   اَء الطََّوافأ ، َوفأي رأ يَّةأ َحَنفأ

ْنَد الَمالأكأ  يُدَها.عأ ُم اِلَْشَواَط َوََل يُعأ ِّ أُ َويَُتمأ ، َيْذَهُب َوَيَتَوضَّ  يَّةأ
. لأهأ ْن أَوَّ يُد الطََّواَف مأ يَّةأ أَنَُّه يُعأ ْنَد الَمالأكأ

 َوالَمْشُهوُر عأ
ْنَد  يُد الَوعأ ُل: يُعأ : اِلَوَّ .طَّوَ الَحَنابأَلةأ َقْوََلنأ  اَف َبْعَد الُوُضوءأ

ُل. أُ َويُْكمأ  َوالثَّانأي: َيَتَوضَّ
 وبناء على ذلك:

، لأَقْولأهأ  َن الَحَدثأ اِلَْصَغرأ َواِلَْكَبرأ َفُيْشَتَرُط للطََّوافأ الطََّهاَرُة مأ



 كتاب الحج والعمرة 
 

236 

ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله   َلَّ إأ  ،»الطََّواُف بأاْلَبْيتأ َصََلٌة بأ
َ   أَنَّ  «اّٰلله  .أََحلَّ َلُكْم فأيهأ اْلَكََلَم، َفَمْن َيَتَكلَُّم َفََل َيَتَكلَُّم إأَلَّ بأَخْير 

يهأ   ، َفََل ُبدَّ فأ ََلُة ََل َتُجوُز بأُدونأ َطَهاَرة  ََلًة، َوالصـَّ َذا َكاَن الطََّواُف صـَ َفإأ
. مأ   َن الطََّهاَرةأ

َظُه  كتو َوَقْد أََضاَف أُْستاُذنا الدُّ  ي الُكردي َحفأ ُ َتَعالى  ر أَْحمد الَحجِّ اّٰلله
 َعلى الَجوابأ ما َيلأي: 

َوَقاَل الَحَنِفيَُّة: الطَّهاَرُة ِفي الطَّواِف واِجَبٌة َوَلْيَسْت ُرْكنًا ِفيِه، َفَمِن  ] 
ْت ِللطََّواِف َوِهَي  ْن  اٍة إِ حاِئٌض َصحَّ َطَواُفها ِعْنَدُهْم َوَعَلْيَها َذْبُح َش اْضطُرَّ

ُجُل ِإَذا  َكاَن َطواَف ُعْمَرٍة، َوِإْن َكاَن َطَواَف َحجٍِّ َفَعلَ  ْيَها َجَمٌل، َوَكَذِلَك الرَّ
 تعالى أعلم. واّٰلله    هذا،   [. َطاَف ُجُنبًا أَْو ِمْن َغْيِر ُوُضوءٍ 
 إعطاء الفقير من الزكاة ليحج 

داء ه من الزكاة ألؤ: رجل فقري يريد احلج، فهل جيوز إعطا2لسؤالا

 فريضة احلج؟

ُ  َيُقولُ أوالً: الجواب:  : اّٰلله ۓۓےےھھ﴿ َعزَّ َوَجلَّ

 .[97]آل عمران:  ﴾ڭڭڭ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َوُسئأَل َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
، روى الحاكم  يلأ بأ َي َعنأ السَّ ُ  َعْن أََنس  َرضأ ُ   َصلَّى لنَّبأيِّأ نأ اَعْنُه، عَ اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم  ےھھ﴿فأي َقْولأهأ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 . ﴾ڭڭڭۓۓے

أ َقاَل: قأيَل: َيا َرُسوَل  يُل؟ ، اّٰلله بأ  َما السَّ
َلُة« احأ اُد َوالرَّ  . َقاَل: »الزَّ
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دأ الزَّ  ر  ادَ َوَقاَل الُفَقَهاُء: َمْن َلْم َيجأ َلَة َيُكوُن ُمْعسأ ُب  اً َوالَراحأ ، َفََل َيجأ
 َعَلْيهأ أََداُء الَحجأِّ اْبتأَداًء.

فأ الثانياً:  : في َقْولأهأ تعالى في َمَصارأ َكاةأ ڻڻڻ﴿ زَّ

ھھھھہہہہۀۀ

. َذَهَب  [60]التوبة:  ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے
ْنَدَما يُْطَلُق ﴾ےھھ﴿ ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ َقْوَلُه تعالى: . عأ

يلأ  َهادأ في َسبأ ُف إلى الجأ أ  َيْنَصرأ ، لأَذا َقاَل  اّٰلله تعالى، َفُتْحَمُل اآلَيُة َعَلْيهأ
. َكاةأ َن الزَّ ْرُف للَحجأِّ مأ : ََل َيُجوُز الصَّ  ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ

ُج َتْحَت َقْولأهأ  ْندَ َوَخاَلَف في َذلأَك الَحَنابأَلُة، َفَذَهُبوا إلى أَنَّ الَحجَّ َي  رأ
، لأَما روى أبو داود  ﴾ےھھ﴿تعالى:  َكاةأ َن الزَّ يهأ مأ . َفُيْصَرُف فأ
أ  َمَع َرُسولأ  اً : َكاَن أَبُو َمْعَقل  َحاجِّ أُمِّأ َمْعَقل  َقاَلْت َعْن  ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم   َم، َقاَلْت َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ا َقدأ : َقْد َعلأْمَت أَ  أُمُّ َفَلمَّ نَّ َعَليَّ   َمْعَقل 
ةً  َيانأ َحتَّى َدَخََل َعَلْيهأ  ،َحجَّ  . َفاْنَطَلَقا َيْمشأ

أ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل  َبأي َمْعَقل  َبْكراّٰلله ًة َوإأنَّ ِلأ )ُهَو   اً ، إأنَّ َعَليَّ َحجَّ
 .) بألأ َن اإلأ يُّ مأ

تأ  الفأ
: َصَدَقْت،  يلأ َجَعلْ َقاَل أَبُو َمْعَقل  أ. ُتُه فأي َسبأ  اّٰلله

أ  َفَقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َها  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ : »أَْعطأ
يلأ  نَُّه فأي َسبأ ، َفإأ أ َفْلَتُحجَّ َعَلْيهأ  . «اّٰلله

أ َفأَْعَطاَها اْلَبْكَر، َفَقاَلْت: يَا َرُسوَل   نِّأي اْمَرأٌَة قَ اّٰلله ْمُت  ْد كَ ، إأ ْرُت َوَسقأ بأ
ُئ َعنِّأ َفَهْل مأ  تأيْن َعَمل  يُْجزأ ْن َحجَّ  .ي مأ
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ًة« ُئ َحجَّ  . َقاَل: »ُعْمَرٌة فأي َرَمَضاَن تُْجزأ
 وبناء على ذلك:

َكاةأ بأَشْرطأ أَْن   َن الزَّ يُر َغْيَر ُمَكلَّف  بأالَحجأِّ َفََل يُْعَطى مأ َفَما َداَم الَفقأ
ْنَد ُجمْ  يهأ عأ ، َما َعَدا  ُهورأ َيُحجَّ فأ ْن  الُفَقَهاءأ ، َوَلكأْن ََل َحَرَج مأ الَحَنابأَلةأ

، ثُمَّ ُهَو بأالَخَيارأ َيُحجُّ بأهأ أَو ََل. هذا، َكاةأ َن الزَّ هأ مأ
ْعَطائأ  تعالى أعلم.واّٰلله    إأ

 الواقي من الشمس

 : هل جيوز وضع الواقي من الشمس أثناء اإلحرام باحلج؟3السؤال

ذَ الجواب:   ْحَرامأ َعَلى  الذي َيَضُعهُ   َن )الكريم(ا َكا َفإأ  الَحاجُّ أَْثَناَء اإلأ
ًة   ، َوَخاصَّ يهأ ْمسأ َغْيَر ُمَطيَّب  َفََل َحَرَج فأ َن الشَّ َقاَيةأ مأ ن أَْجلأ الوأ هأ مأ َوْجهأ

ََلج َذا َكاَن عأ  .اً إأ
َذا َكاَن ُمَطيَّب ا إأ في َحالَ  اً أَمَّ ْعَمالُُه، إأَلَّ ، َوَتْلَزُم  ةأ اَلَفَيْحُرُم اْستأ َرارأ ْضطأ

ْدَيُة في َهَذا الحَ  .الفأ  الأ
 وبناء على ذلك:

  ، ْعَمالأهأ ْمسأ َغْيَر ُمَطيَّب  ََل َحَرَج في اْستأ َن الشَّ َذا َكاَن الَواقأي مأ َفإأ
َذا َكاَن ُمَطيَّب ْدَيُة فأيهأ إأ ُب الفأ  تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،اً َوإأَلَّ َفَتجأ

 
** ** ** 
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 ذبح الكتابي لألضحية 

ولدي مقيم يف أملانيا، ويريد أن يضحي، ولكن ال يعرف الذبح، : 1السؤال

 وال يوجد مسلم ليذبح، فهل جيوز أن يذبح له أضحيته رجل نصراني؟

َِّياَبُة في َذْبحأ اِلُ الجواب:   حُّ النأ َيةأ  ْضحأ َفَقدأ اتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَُّه َتصأ
َذا َكاَن النَّائأُب ُمْسلأم ُ  لأَقْولأهأ َصلَّى، اً إأ هأ َوَسلََّم: اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َمةُ  َيا» يقُ  ،َفاطأ َلى   ْومأ يَّتأَك  إأ
يَها أُْضحأ يد   أَبأي  َعنْ « رواه الحاكم َفاْشَهدأ  َسعأ

يِّأ  َي  اْلُخْدرأ ُ   َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
حَّ وُر اَوَذَهَب ُجْمهُ  َيةأ مَ لُفَقَهاءأ إلى صأ َذا َكاَن  ةأ التَّْضحأ َع الَكَراَهةأ إأ

ْن أَْهلأ  َنَُّه مأ َتابأيَّاً، ِلأ ُب كأ
َكاةأ النَّائأ  )َيْعنأي َذبأيَحُتُه َحََلٌل(.  الذَّ

 وبناء على ذلك:
ْد َوَلُدكأ ُمْسلأم  ْن َلْم َيجأ َيَتُه، َفََل َحَرَج مأ   اً َفإأ َِّل  ْن أَ َيْذَبُح َلُه أُْضحأ ْن يَُوكأ

ْن َكاَن اِلَْفَضُل أَْن َيْذَبحَ  َرُجَلً  ، َوإأ َيتأهأ .   هاَنـْصَرانأيَّاً في َذْبحأ أُْضحأ هأ بأَنْفسأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 النية في اْلضحية 

 : كيف تكون النية ملن أراد أن يضحي؟2السؤال

ةأ التَّْضحأ الجواب:  حَّ ي لأصأ ِّ :َيةأ َفُتْشَتَرُط في الُمَضحأ  َثََلَثُة ُشُروط 
، َوَقْد َيُكوُن   ْبَح َقْد َيُكوُن للَّْحمأ َنَّ الذَّ ، ِلأ َيةأ ُل: نأيَُّة التَّْضحأ ْرُط اِلَوَّ الشَّ

، لأَقْولأهأ َصلَّى ِّيَّةأ
، َوالُقْرَبُة ََل َتُكوُن إأَلَّ بأالنأ ُ  للُقْرَبةأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ   اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » ،  اِلَْعَمالُ   انَّمَ إأ َوَصْحبأ يَّاتأ
نََّما  بأالنِّأ أ   َوإأ ئ    لأُكلِّ « رواه َنَوى  َما  اْمرأ

َي  الَخطَّابأ  ْبنَ  ُعَمرَ عن  اإلمام البخاري  ُ  َرضأ  . َعْنهُ اّٰلله
، َفََل بُدَّ   َن الُقُرَباتأ َيُة ُقْرَبٌة مأ يَُّة َمَحلَُّها الَقْلُب.َواِلُْضحأ

، َوالنأ ِّيَّةأ
َن النأ  مأ

ْرُط  ِّيَُّة الثَّاالشَّ
،  نأي: النأ ْبحأ ، أَو بأالتَّْعيأينأ َقْبَل الذَّ ْبحأ ْنَد الذَّ َتُكوُن عأ
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هأ   ُكُه، َكأَْن َيُقوَل: َجَعْلُت َهذأ ا َيْملأ مَّ َها مأ ْفَرازأ ، أَو بأإأ
َراءأ ِّ َوالتَّْعيأيُن َيُكوُن بأالـشأ

َيًة.الشَّ   اَة أُْضحأ
َك ا ْرُط الثَّالأُث: أَْن ََل يَُشارأ ِّ الشَّ َيُة  لُمَضحأ َذا َكاَنتأ اِلُْضحأ َي أََحٌد إأ

زاً  َشاةً  يَها َسْبَعٌة. هذا،أو َماعأ ُك فأ َمالأ أَو الَبَقرأ َفَيْشَترأ واّٰلله   ، إأَلَّ في الجأ
 تعالى أعلم.

 إخصاء الغنم

 يعترب نقصًا فيها، فال حتل التضحية بها؟: إخصاء الغنم أال 3السؤال

ْخَص وُر الَفَقْد َذَهَب ُجْمهُ الجواب:   اَء الَبَهائأمأ َمْأُكوَلةأ  ُفَقَهاءأ إلى أَنَّ إأ
. اً اللَّْحمأ َجائأٌز َشْرع ْن َصََلحأ اللَّْحمأ يهأ مأ  ، لأَما فأ

َجاءُ  ، َوالوأ َكرأ ْصَيَتْينأ ُدوَن الذَّ َصاُء ُهَو َسلُّ الخأ ،    َوالخأ َصاءأ يٌه بأالخأ َشبأ
ْهَوَة. ُر الشَّ َنَُّه َيْكسأ  ِلأ

 :وبناء على ذلك 
ْخَصائأَها َصََلٌح    اً َوََل َعْيب  اً اُء الَغَنمأ ََل يُْعَتَبُر َنْقصْخَص َفإأ  يَها، َبْل في إأ فأ

ُِّدنَا َرُسولُ  ى َسيأ ، َوَقْد َضحَّ أ  للَغَنمأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله ْحبأ
، َكَما َجاَء في الَحدأ  يفأ الذي رواه أبو  يثأ الَوَسلََّم بأَكْبَشْينأ َمْوُجوَءْينأ رأ شَّ

أ    َعْبدأ   ْبنأ   َجابأرأ   َعنْ داود   َي اّٰلله ُ    َرضأ ُ    َصلَّى   النَّبأيُّ   َذَبحَ :  َقاَل   َعْنُهَما اّٰلله  َعَلْيهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم  َوَعَلى آلأهأ  ْبحأ   َيْومَ َوَصْحبأ  .ُموَجأَْينأ   أَْمَلَحْينأ  أَْقَرَنْينأ   َكْبَشْينأ  الذَّ

. هذا،َكالمَ  َوالَمْوُجوءُ  يأِّ
 تعالى أعلم.واّٰلله  ْخصأ

 التسمية عند الذبح 

عليها، : حنن نعلم أنه ال جيوز أكل الذبيحة إذا مل ُيَسمِِّ الذابح 4السؤال

]األنعام:   ﴾ ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿ لقوله تعاىل: 
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 يذبح النصراني للمسلم، والنصراني ال ُيَسمِِّ أن جيوز فكيف. [121

 تعاىل؟ اهلَل

ْنَد  ْد ذَ َفقَ : الجواب َبٌة عأ َيَة َواجأ َهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ التَّْسمأ
ََلف ، خأ ْبحأ ْبحأ ُسنٌَّة،   اً الذَّ ْنَد الذَّ َيُة عأ يَّةأ الذيَن َقالُوا: التَّْسمأ

افأعأ اَدةأ الشَّ للسَّ
ابأُح: بأْسمأ  يَغُتَها أَْن َيُقوَل الذَّ أ َوصأ ، لأمَ اّٰلله ْعلأ ْنَد الفأ ى أبو داود َعْن ا َروَ ؛ عأ

أ   َعْبدأ َجابأرأ ْبنأ  َي اّٰلله ُ  َرضأ ْدُت َمَع رَ اّٰلله أ  ُسولأ َعْنُهَما َقاَل: َشهأ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
ا َقَضى ُخْطَبَتُه   هأ َوَسلََّم اِْلَْضَحى بأالُمَصلَّى، َفَلمَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

هأ وأُتأَي بأ  ْنَبرأ ْن مأ أ  َفَذَبَحُه َرُسولُ  َكْبش  َنَزَل مأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم بأَيدأ  ، َوَقاَل: »بأْسمأ َوَصْحبأ أ هأ ُ ، وَ اّٰلله ْن َلْم   اّٰلله أَْكَبُر، َهَذا َعنِّأي، َوَعمَّ

. َيةأ ُد َتْركأ التَّْسمأ ْنَدُهْم َتَعمُّ تأي«. َويُْكَرُه عأ ْن أُمَّ  يَُضحِّأ مأ
يَد، َعنأ  بل وروى ا يهقي وأبو داود في المراسيل َعْن َثْورأ ْبنأ َيزأ

، َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ْلتأ أ  الصَّ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ  »َذبأيَحُة الُمْسلأمأ َحََلٌل، َذَكَر اْسمَ  ْن َذَكرَ اّٰلله نَُّه إأ َيْذُكْر    َلمْ أَْو َلْم َيْذُكْر، إأ

أ إأَلَّ اْسَم   «. اّٰلله
 وبناء على ذلك:

َذا  ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ إأ ْبحأ  َفعأ ْنَد الذَّ َيةأ عأ ُم َتْرَك التَّْسمأ َد الُمْسلأ َتَعمَّ
ََلف دَ  اً َفَذبأيَحُتُه ََل تُْؤَكُل، خأ َذا َتَعمَّ هأ إأ َيةأ َذْبحأ يَّةأ الذيَن َقالُوا أبأَكَراهأ

افأعأ   للشَّ
.َعدَ  َيةأ  َم التَّْسمأ

ا َذبأيَحُة أَْهلأ الكأَتابأ   ُ    أََباَحَهاَفَقْد  َوأَمَّ :    َعزَّ اّٰلله ۋ﴿َوَجلَّ َلَنا بأَقْولأهأ
ا َقْولُُه [5  ]المائدة:  ېۉۉۅۅ َيَة، َوأَمَّ . َوُهْم ََل َيْذُكُروَن التَّْسمأ

َفالُمَراُد َما ُذكأَر   ﴾ ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿تعالى: 
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أ   َغْيُر اْسمُ  َلْيهأ عَ  پ﴿تعالى، أَْي: َما ُذبأَح لألَْصَنامأ بأَدلأيلأ َقْولأهأ تعالى: اّٰلله
نَُّه َقاَل: [3]المائدة:  ڀڀپپ ، َفإأ َياُق اآلَيةأ َدلأيٌل َعَلْيهأ ڈ﴿. َوسأ
يَها فأْسق﴾ڈ ْهََلُل لأَغْيرأ  اً . َوالَحاَلُة التي َيُكوُن فأ َي اإلأ أ  هأ  تعالى.اّٰلله

، ْصرَ َفالنَّ  يءأ َذا َذَبَح َكَما َيْذَبُح الُمْسلأُم، َفَيْقَطُع الُحْلُقوَم َوالَمرأ يُّ إأ
انأ

َم، َوَلْم َيْذُكرأ اْسَم َغْيرأ  أ    َوَيْنَهُر الدَّ نََّها تُْؤَكُل، َواَلْستأْدََلُل بأاآليَةأ  اّٰلله تعالى َفإأ
َنَّ َقْولَُه تعالى:  ، ِلأ ِّهأ ڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿في َغْيرأ َمَحلأ

َذا َذَبَح لأَغْيرأ ﴾ڈڈ أ  . إأ .  اّٰلله يَمةأ َياقأ اآلَيةأ الَكرأ تعالى َكَما ُهَو في سأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 د بدم العقيقةوخضاب رأس المول

: هل صحيح بأنه من السنة إذا ولد لإلنسان مولود، وعقَِّ عنه، 5السؤال

 أن يلطخ رأس املولود بدم العقيقة؟

ر    َروَ َفَقدْ  الجواب: ى اإلمام أحمد وأبو داود َعْن َسْلَماَن ْبنأ َعامأ
َي  بِّأيِّأ َرضأ ُ  الضَّ أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

يُقوا َعْنُه َدم يَقُتُه، َفأَْهرأ هأ َوَسلََّم: »َمَع اْلُغََلمأ َعقأ يطُوا، َوأَ اً َوَصْحبأ   َعْنهُ  مأ
ي َيُكوُن َعَلى َرْأسأ  اِْلََذى«.  ْعُر الَّذأ يَقُة أَْصُلَها الشَّ َقاَل أَبُو عبيد: الَعقأ

َنَُّه يُْحَلُق  يَقًة، ِلأ اُة الَّتأي تُْذَبُح َعْنُه َعقأ َيتأ الشَّ نََّما ُسمأِّ يَن يُوَلُد، َوإأ بأيأِّ حأ الصَّ
، َوُهوَ  ْبحأ ْنَد الذَّ ْعُر عأ يطُوا عَ ُه: »وَ َقْولُ   َعْنُه الشَّ ْنُه اِْلََذى«. َوَيْعنأي بأاِلََذى  أَمأ

ْعَر.  َذلأَك الشَّ
يَد ْبَن َعْبد    َثُه أَنَّ َيزأ وروى ابن ماجه َعْن أَيُّوَب ْبنأ ُموَسى، أَنَُّه َحدَّ

َثُه، أَنَّ النَّبأيَّ َصلَّى يَّ َحدَّ
ُ  الُمَزنأ هأ وَ اّٰلله :  َقاَل  َسلَّمَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

«. »يَُعقُّ عَ  ، َوََل يَُمسُّ َرْأُسُه بأَدم   نأ اْلُغََلمأ



 والذبائحكتاب اِلضحية 
 

245 

َذا ُولأَد   يَّةأ إأ لأ وروى أبو داود َعْن أَبأي بَُرْيَدَة َقاَل: ُكنَّا فأي اْلَجاهأ
ا َجاءَ  َها، َفَلمَّ َنا ُغََلٌم َذَبَح َشاًة َوَلَطَخ َرْأَسُه بأَدمأ ََحدأ ُ  ِلأ ْسََلمأ اّٰلله ُكنَّا  بأاإْلأ

. ُح َشاًة، َونَ َنْذبَ  ُخُه بأَزْعَفَران   ْحلأُق َرْأَسُه، َونَُلطِّأ
َي  بَّاَن َعْن َعائأَشَة َرضأ ُ  وروى اْبُن حأ َعْنَها َقاَلْت: َكانُوا فأي اّٰلله

َذا َحَلُقوا رَ  ، َفإأ يَقةأ يِّأ َخَضُبوا ُقْطَنًة بأَدمأ اْلَعقأ بأ وا َعنأ الصَّ َذا َعقُّ  إأ
يَّةأ لأ ْأَس  اْلَجاهأ

بأيِّأ ال .  َوَضُعوَهاصَّ هأ  َعَلى َرْأسأ
ُ    َفَقاَل النَّبأيُّ َصلَّى هأ َوَسلََّم:اّٰلله »اْجَعُلوا َمَكاَن    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

مأ َخُلوق  «. اً الدَّ
 وبناء على ذلك:

يُخ ـ َرْأسأ الَمْولُودأ بأَدمأ  َضاُب ـ َتْلطأ َنَّ الدَّ َفََل َيُجوُز خأ ، ِلأ يَقتأهأ َم  َعقأ
ْبَعاُد النََّجاَنجأ  ُب إأ ، َوَلكأْن ٌس، َوَيجأ يَّةأ لأ ْن َعاَدةأ الَجاهأ  َعْنُه، َوَهَذا َكاَن مأ

َسةأ
. هذا،  ِّيبأ َن الطأ ، أَو َشْيء  مأ ْعَفَرانأ َن الزَّ ـَشْيء  مأ َب بأ   يُْسَتَحبُّ أَْن يَُخضَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 العقيقة أم ثمنها

نها ذبح العقيقة، أم التصدق بثمجرًا، : أيهما أفضل وأعظم أ6لسؤالا

 ألصحاب احلاجة؟

، لأَقْولأهأ َصلَّىالجواب:  َن الُفَقَهاءأ ْنَد َكثأير  مأ يَقُة ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة عأ  َفالَعقأ
 ُ هأ َوَسلََّم: اّٰلله يَقتأ  ُمْرَتَهنٌ  »الُغََلمُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َعْنهُ  يُْذَبحُ  ، هأ بأَعقأ
ى،  ،ابأعأ السَّ   َيْومَ    ُجْنُدب    ْبنأ   َسُمَرةَ   َعنْ رواه الترمذي    َرْأُسُه«   َويُْحَلُق   َويَُسمَّ

َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
َواَية  ِلبي داود  َي  ُجْنُدب   ْبنأ  َسُمَرةَ  َعنْ وفي رأ ُ  َرضأ   أَنَّ  َعْنُه،اّٰلله
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أ    َرُسوَل  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله يَنةٌ   ُغََلم    »ُكلُّ :  َقاَل َم  َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َرهأ
يَقتأهأ  هأ   َيْومَ  َعْنهُ  تُْذَبحُ  ،بأَعقأ ى«  َويُْحَلُق  ،َسابأعأ  .َويَُسمَّ

يَنةٌ َمْرَتَهٌن وَ  ْثلأهأ َحتَّى يَُعقَّ َعْنُه. َرهأ  : َيْعنأي ََل َيْنُمو نُُموَّ مأ
َها، َومَ َوَذْبُح  يعأ َثَمنأ ْن تْوزأ يَقةأ أَْوَلى مأ يَقةأ َما  ْن وَ الَعقأ َع َثَمَن الَعقأ  زَّ
. نَّةأ  أََتى بأالسُّ

 وبناء على ذلك:
َب إلى  َنَّ التََّقرُّ ، ِلأ يَقةأ نَُّة َذْبُح الَعقأ أ   َفالسُّ ، اّٰلله َيةأ ، َكاِلُْضحأ ْبحأ  تعالى بأالذَّ

َها َما أَتَ  َثَمنأ َق بأ . هذا،َوَمْن َتَصدَّ نَّةأ  تعالى أعلم.واّٰلله  ى بأالسُّ
 اء البيتر ة عن شالذبيح

: هل من السنة أن يذبح اإلنسان ذبيحة إذا اشرتى بيتًا أو بناه 7السؤال

 وأمت بناءه، وذلك لدفع شر العني عنه؟

ْنَد أوالً: الجواب:  ، أَو عأ َراءأ الَبْيتأ ْنَد شأ بأيَحُة التي تُْذَبُح عأ َتَمامأ  الذَّ
َي في اللَُّغةأ  يَرًة، َوهأ ى َوكأ ، تَُسمَّ َنائأهأ َن البأ . مأ ، َوُهَو ُعشُّ الطَّائأرأ  َوْكرأ

يَرَة ـ الطََّعاُم  ثانياً:   يَُّة إلى أَنَّ الَوكأ
افأعأ ْنُهُم الشَّ َذَهَب َبْعُض الُفَقَهاءأ َومأ
، أَو عأ  َناءأ الَبْيتأ ْن بأ ْنَد الَفَراغأ مأ ٌة، َوَلْيَسْت  الذي يُتََّخُذ عأ َرائأهأ ـ ُمْسَتَحبَّ ْنَد شأ

، َوهَ  َبة  ، َوََل َتَتأَكَُّد َتأَكَُّد َولأيَمةأ َذا عأ بأَواجأ .ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ  الُعْرسأ
يأِّ َصلَّى  َوَلْيَس َلَها أَْصٌل   النَّبأ

ُ  في ُسنَّةأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَّهَ  َجٌة َتْحَت َقْولأهأ تعالى: َوَسلََّم، َوَلكأ ڦڦڦڤ﴿ ا ُمْنَدرأ
 .[7يم: ]إبراه ﴾ڄڦ

ْن ُشْكرأ  أ    َومأ ، لأَقْولأهأ َصلَّى اّٰلله ْطَعاُم الطََّعامأ ُ    تعالى إأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
ُموا الطََّعاَم، َوَصلُّوا  ََلَم، َوأَْطعأ هأ َوَسلََّم: »َيا أَيَُّها النَّاُس، أَْفُشوا السَّ َوَصْحبأ
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« روَوالنَّاُس نأَياٌم، َتْدُخُلوا الَجنََّة بأَسََل  أ    اه الترمذي َعْن َعْبدأ م  ْبنأ َسََلم  اّٰلله
َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

ْن ُعُيونأ ثالثاً:   َقاَيُة مأ ْنَساُن َقْوَل   الوأ َم اإلأ ، أَْن َيْلَتزأ ينأ دأ أ    الَحاسأ تعالى  اّٰلله
ُبُه:   ڈڎڎڌ﴿ُكلََّما َدَخَل َبْيَتُه، أَو َرأَى في َمالأهأ وأَْهلأهأ َما يُْعجأ

 .[39]الكهف:  کککڑڑژژڈ
َي  ُ  روى البيهقي َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ   َرُسولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل اّٰلله

أ   ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َما أَْنَعمَ اّٰلله ُ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى  اّٰلله
ُ  وُل: َفَيُقوُل: َما َشاءَ د  َيقُ َعْبد  نأْعَمًة فأي أَْهل  َوَمال  َوَولَ  َة إأَلَّ بأ اّٰلله أ ََل ُقوَّ   اّٰلله

يهأ آَفًة ُدوَن ا «. َفَيَرى فأ  لَمْوتأ
َي  يَن َرضأ نأ ُ  وروى الحاكم َعْن َعائأَشَة أُمِّأ الُمْؤمأ َعْنَها َقاَلْت: َكاَن  اّٰلله

ُ  النَّبأيُّ َصلَّى هأ َوَس  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َذا أََتاُه اِْلَْمرُ لََّم َوَصْحبأ ُه َقاَل:  إأ  َيُسرُّ
أ  »اْلَحْمدُ  َذا أََتاُه اِْلَْمُر َيْكَرُهُه، َقاَل:  ّٰلله الأَحاُت« َوإأ هأ َتتأمُّ الصَّ ْعَمتأ نأ ي بأ الَّذأ
أ  »اْلَحْمدُ  «. ّٰلله أ َحال   َعَلى ُكلِّ

 وبناء على ذلك:
يَرة  لأَمنأ اْشَتَرى  ابأ جَ الُفَقَهاءأ إلى اْستأْحبَ َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر   ْعلأ َوكأ

َناد اً َبْيت أ  َعَلى َقْولأ  اً أَو َبَناُه، اْستأ ڦڦڦڤ﴿ تعالى: اّٰلله
.[7]إبراهيم:  ﴾ڄڦ ْكرأ َجْعُل َولأيَمةأ َطَعام  َن الشُّ  . َومأ

: »َما  ْن َقْولأهأ َي الَعْيَن َفْلُيْكثأْر مأ ُ  َشاءَ َوَمْن َخشأ َة إأَلَّ اّٰلله أ  بأ ََل ُقوَّ «  اّٰلله
أ  »اْلَحْمدُ  الأَحاُت«. هذا،ّٰلله هأ َتتأمُّ الصَّ ْعَمتأ نأ ي بأ  تعالى أعلم.واّٰلله   الَّذأ

** ** ** 
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 الغنى في النكاح

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم: اهللُ  : كيف نوفق بني قوله َصلَّى1السؤال

 َأَغضُّ َفِإنَُّه َفْلَيَتَزوَّْج، اْلَباَءَة م ْنُكُم اْسَتَطاَع َمِن ،الشََّباب  َمْعَشَر »َيا

 َلُه َفِإنَُّه ب الصَّْوِم، َفَعَلْيه  َيْسَتط ْع َلْم َوَمْن ل ْلَفْرِج، َوَأْحَصُن َبَصِر،ـل ْل

 ؟النَِّكاِح ف ي اْلغ َنى اْلَتم ُسوا«. وبني حديث: ِوَجاٌء

يُث اِلَ  أوالً:الجواب:  ُل رواه الشيخان َعنأ اْبنأ َمْسُعود   الَحدأ وَّ
َي  ُ  َرضأ يأِّ َصلَّىاّٰلله ُ  َعْنُه، َعنأ النَّبأ هأ َوَسلََّم َقاَل:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
،  َمْعَشرَ   »َيا َبابأ ْنُكمُ   اْسَتَطاعَ   َمنأ   الشَّ ْج،  اْلَباَءةَ   مأ نَّهُ   َفْلَيَتَزوَّ ،  أََغضُّ   َفإأ   لأْلَبَصرأ
، أَْحَصنُ وَ  عْ  لَمْ  َوَمنْ  لأْلَفْرجأ ،  َفَعَلْيهأ  َيْسَتطأ ْومأ نَّهُ  بأالصَّ َجاٌء« َلهُ  َفإأ  . وأ

يث يُث الثَّانأي َفَلْيَس َحدأ ا الَحدأ يف اً أَمَّ يأِّ َصلَّى اً َشرأ ُ  َعنأ النَّبأ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم، إأ  َي   ود  عُ َمْس   اْبنأ نََّما ُهَو َقْوُل  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُ    َرضأ َعْنُه، َحْيُث  اّٰلله

ُسوا :َقاَل  َنى اْلَتمأ َكاحأ  فأي اْلغأ ڀڀڀپ﴿َقْوَلُه تعالى:  َوَتَل ؛النِّأ
 .[32]النور:  ﴾ٺٺڀ

َي ثانياً:  يفأ َوَكََلمأ اْبنأ َمْسُعود  َرضأ رأ يثأ الشَّ   ََل َتَعاُرَض َبْيَن الَحدأ
  ُ ْن  اّٰلله َنَّ الَمْقُصوَد مأ ُ    ْولأهأ َصلَّىقَ َعْنُه، ِلأ هأ َوَسلََّم: اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْنُكمُ  اْسَتَطاعَ  َمنأ » جْ  اْلَباَءةَ  مأ ؛ َوَبْعُضُهْم  َفْلَيَتَزوَّ َماعأ « أَْي: الُقْدَرَة َعَلى الجأ

. َِّكاحأ  َقاَل: الُقْدَرَة َعَلى ُمَؤنأ النأ
َي وَ  ُ  َقْوُل اْبنأ َمْسُعود  َرضأ ُسوا : هُ َعنْ اّٰلله َنى اْلَتمأ َكاحأ  فأي اْلغأ ؛ َلْيَس  النِّأ

، َوفي َقْولأهأ تعالى:  هأ َنى في َكََلمأ ڀڀڀڀپ﴿ الَمْقُصوُد بأالغأ
َنى    ﴾ٺٺ ، َوُهَو الَقَناَعُة، َوَهَذا الغأ َنى النَّْفسأ ، َبلأ الُمَراُد غأ َنى الَمالأ غأ

، لأَقْولأهأ َصلَّى َنى الَمالأ ْن غأ ُ  أَْفَضُل مأ هأ َوَسلََّم:   اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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َنى   »َلْيَس  ،  َكْثَرةأ   َعنْ   الغأ َنى   َوَلكأنَّ   الَعَرضأ َنى  الغأ « رواه الشيخان  النَّْفسأ   غأ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ  ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
، َوَبْيَن َقْولأ  يفأ رأ يثأ الشَّ َي  َفََل َتَعاُرَض َبْيَن الَحدأ   اْبنأ َمْسُعود  َرضأ

 ُ  َعْنُه.اّٰلله
َذا َكاَنْت  َواجأ إأ َباَب َعَلى الزَّ يُث َيُحضُّ الشَّ ْنَدُهُم الُقْدَرُة  َفالَحدأ عأ

َباَدةً  َج عأ ، َوَمْن َتَزوَّ َِّكاحأ يَُّة َوُمَؤُن النأ أ  الَجَسدأ ُ  تعالى أَْغَناهُ ّٰلله تعالى في  اّٰلله
. َنى النَّْفسأ هأ غأ  نأَكاحأ

.  ﴾ٺٺڀڀ﴿َلى ُكلأِّ َحال  الَوْعُد في َقْولأهأ تعالى: عَ وَ 
َِّنا عَ  ، َوَحاَشا لأَربأ يَئةأ َج َوُهَو  ُمَقيَُّد بأالَمشأ زَّ َوَجلَّ أَْن يُْخلأَف َوْعَدُه لأَمْن َتَزوَّ

ير ، َوَلو َكاَن َفقأ هأ ْعَفاَف َنْفسأ يُد إأ ، لأَقْولأهأ َصلَّى  اً يُرأ ةأ ُ    في الَمادَّ هأ َوَعَلى  يْ َعلَ اّٰلله
هأ َوَسلََّم: » أ    َعَلى   َحقٌّ   َثََلَثةٌ آلأهأ َوَصْحبأ دُ :  َعْونُُهمْ اّٰلله يلأ   فأي  الُمَجاهأ أ   َسبأ   ، اّٰلله

ي  َوالُمَكاَتُب  يدُ   الَّذأ ي  َوالنَّاكأحُ   اِلََداَء،  يُرأ يدُ   الَّذأ « رواه الترمذي  الَعَفاَف   يُرأ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ  ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

َي وَ  يُق َرضأ ِّ دأ ِّ ُ    َيُقوُل الصأ يُعوا َعْنُه:  اّٰلله َ    أَطأ يَمااّٰلله نَ   بأهأ   أََمَرُكمْ   فأ َكاحأ   مأ   النِّأ
زْ  نَ   َوَعَدُكمْ  َما  َلُكمْ  يُْنجأ َنى مأ  تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،اْلغأ

 والده َل يزوجه

: شاب يف أوج شبابه، يريد الزواج من أجل إعفاف نفسه، ويطلب 2السؤال

لده أن يزوجه، فريفض الوالد زواجه اآلن، وهو يف حرية من وامن 

 يحتك؟أمره، ماذا يفعل؟ وما هي نص

َما  الجواب:  هأ يَصْينأ َعَلى َوَلدأ َذا َكاَنا َحرأ ِّ إأ ُِّر ُكلَّ أَب  َوُكلَّ أُم  َفأَُذكأ
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َنَّ  ، ِلأ َياَمةأ َ  الذي ُسُيْسأَََلنأ َعْنُه َيْوَم القأ ٴۇۈۈ﴿تعالى يَُقوُل: اّٰلله
ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

الَعَراقأيلأ في  . بأأَنَّ َجْعَل  [6]التحريم:    ﴾ۇئوئوئەئەئائائ
ٌة ُكْبَرى.  َزَواجأ اِلَْبَناءأ َطامَّ

، َهْل َتْذُكَرانأ َقْوَل  أ  َيا أَيَُّها اِلَُب، َيا أَيَُّتَها اِلُمُّ ٱ﴿تعالى: اّٰلله

ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

َجانأ َوَلَدُكمْ [32]النور:   ٿٿٺ ِّ َماَذا ََل تَُزوأ  ؟ ا؟ َفلأ
َنا َرُسولأ َيا أَيَُّها  ِّدأ ، َتَذكََّرا َقْوَل َسيأ أ  اِلَُب، َيا أَيَُّتَها اِلُمُّ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم: »َثََلَثٌة َحقٌّ َعَلى أ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُد اّٰلله َعْونُُهْم: الُمَجاهأ
أ يلأ  بأ فأي َس  يُد اِلََداَء، وَ اّٰلله ي يُرأ يُد الَعَفاَف«  ، َوالُمَكاَتُب الَّذأ ي يُرأ النَّاكأُح الَّذأ

َي  ُ   رواه الترمذي َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
ُ  َلَقْد أََمرَ  ْعَفاَف  اّٰلله يجأ َمْن ََل َزْوَج َلُه، َوَوَعَد َمْن أََراَد إأ تعالى بأَتْزوأ

هأ  ْنُه َتَباَرَك وتعالى، َوَربَُّنا َعزَّ َوجَ  َنْفسأ يَعاَد.بأالَعْونأ مأ  لَّ ََل يُْخلأُف المأ
 وبناء على ذلك:

هأ   ًة في َهذأ ُجوا أَْوََلَدُكْم، َوَخاصَّ َهاُت، َزوأِّ َفَيا أَيَُّها اآلَباُء َواِلُمَّ
عُ  َوارأ ، الشَّ ِّ َوالَبْحرأ ٌر في الَبرأ ؛ الَفَساُد ُمـْنَتشأ

َنةأ ،   اآلوأ َتْدُعو إلى الَفَسادأ
َزُة َوَسائأُل التََّواُصلأ اَلْجتأَماعأ  ، أَْجهأ يأِّ بأَشْكل  َعامِّ  َتْدُعو إلى الَفَسادأ

ُروَن؟  ، َفَماَذا َتْنَتظأ يَّةأ َتْدُعو إلى الَفَسادأ
ْعََلمأ الَمْسُموَعةأ َوالَمْرئأ  اإلأ

أ    ََل َتْخَشُوا الَفْقَر َما َداَمْت َخَزائأنُ  أ    آْلَنًة، َوَخَزائأنُ مَ اّٰلله  . ًا ََل َتْنَفُد أََبد اّٰلله
َِّدَنا ُشَعْيبَتَذكَّ  ْنَدَما َقاَل   اً ُروا َسيأ ََلُم، عأ َما السَّ َِّدَنا ُموَسى َعَلْيهأ َوَسيأ
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ََلُم:  َما السَّ َنا ُموَسى َعَلْيهأ ِّدأ ُِّدَنا ُشَعْيٌب لأَسيأ ۈۆۆۇۇ﴿ َسيأ

ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

. [27]القصص:  ﴾ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
َنا   ِّدأ ََلُم، الذي َقاَل َقْبَل لأَقائأهأ َمَع َسيأ ُِّدَنا ُموَسى َعَلْيهأ السَّ َماَذا َكاَن َيْملأُك َسيأ

ََلُم:    ؟ [24]القصص:  ﴾ژڈڈڎڎڌڌڍ﴿ ُشَعْيب  َعَلْيهأ السَّ
َهاُت، بأأَنَّ الكَ  َبابأ َفَس ثأ َتَذكَُّروا َيا أَيَُّها اآلَباُء َواِلُمَّ َن الشَّ يرَ يَر مأ  َق، َوالَكثأ

َْبَنائأُكْم؟ هذا،  قَُّعوَن ِلأ َِّساءأ َطَغْيَن، َفَماَذا َتَتوَّ َن النأ  تعالى أعلم.واّٰلله  مأ
 خدمة الزوجة لزوجها

: ما هي واجبات الزوجة حنو زوجها؟ هل جيب عليها أن تقوم 3السؤال

 باخلدمة لزوجها؟

َباتأ الجواب:  ْن َواجأ ْوَجةأ َعَلى ا َفمأ ْدَمُة َبْيتأهأ  لزَّ ْدَمُتُه، َوخأ َها خأ َزْوجأ
 . هأ  َوأَْوََلدأ

َية   يَعُه بأالَمعُروفأ ـ في َغْيرأ َمْعصأ أ   َوأَْن تُطأ  َعزَّ َوَجلَّ ـ.ّٰلله
َها، َوَتْرَعى َماَلُه َوَوَلَدُه   ْرَضُه، َوتَُحافأَظ َعَلى َشَرفأ َوأَْن َتُصوَن عأ

.  َوَسائأَر ُحُقوقأهأ
َل.  أَْن َتَتَزيَّنَ وَ   َلُه َوَتَتَجمَّ

. ْذنأهأ إأ ْنُه إأَلَّ بأ  َوأَْن َتْلَزَم بْيَتَها َوََل َتْخُرَج مأ
 . ْذنأهأ إأ هأ إأَلَّ بأ ََحد  ُدُخوَل َبْيتأ  َوأَْن ََل َتأَذَن ِلأ

ع ر  اً َوأَْن ََل َتُصوَم َتَطوُّ َذا َكاَن َحاضأ ْذنأهأ إأ إأ  . اً إأَلَّ بأ
َضا بأاليَ  َن النَّفَ سأ َوالرأِّ .يرأ مأ  َقةأ َحْسَب الُعْرفأ َوالَحالأ

. هأ َراشأ َذا َدَعاَها لأفأ يَبُه إأ  َوأَْن تُجأ
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. هأ  َوأَْن َتُقوَم َعَلى ُحْسنأ َرَعاَيةأ أَْوََلدأ
. ، َوأَْهلأهأ بأهأ ، َوأََقارأ َن ُمَعاَمَلَة َوالأَدْيهأ  َوأَن تُْحسأ

وْ َوأَْن َتْكُتَم أَْسَراَر الَحَياةأ  .جأ الزَّ ِّ ، َوأَْسَراَرُه بأَشْكل  َعام   يَّةأ
. هأ َحْسَب الُعْرفأ هأ َوَشَرابأهأ َولأَباسأ  َوأَْن َتْخُدَمُه في َطَعامأ

ْذنأ  إأ َذلأَك الَجنَُّة بأ أ    َوَلَها بأ  تعالى. اّٰلله
ُ َتَعالى   َظُه اّٰلله ي الُكردي َحفأ كتور أَْحمد الَحجِّ َوَقْد أََضاَف أُْستاُذنا الدُّ

 ابأ ما َيلأي: و َعلى الجَ 
اًء ِإَذا اْمَتَنَعْت  ]  ــَ َُ تُْلَزُم ِبٍَّمٍِّ ِمْن َذِلَك َقضــ اًء، َف ــَ َهَذا ُكلُُّه ِدَياَنًة ال َقضــ

 تعالى أعلم. ، واّٰلله  هذا [.  اْمَتَنَعْت َعْنُه، َوَلِكْن َتٍَّْثُم ِإْن َكاَنْت َقاِدَرًة وَ 
 امتناع سفر المرأة مع زوجها

ن البلد، وأطلب من زوجيت أن تسافر م : لظروف قاهرة خرجت4السؤال

 وتأتي إلي، ولكنها ترفض حبجة حرصها على بقائها جبانب أهلها،

 فهل هذا من حقها؟

،  أوالً: الجواب:  َفرأ ُب َعَلى الَمْرأَةأ أَْن َتْصَحَب َزْوَجَها في السَّ َيجأ
َفرأ َمَعُه أَو اللُُّحوقأ بأهأ في َبَلد  َغْيرأ  َذا َطَلَبَها للسَّ َها،بَ   إأ ْن َكاَن َذلأَك الَبَلُد    َلدأ إأ

ناً؛ َنا َرُسولأ  آمأ ِّدأ َنَّ أَْصَحاَب َسيأ أ  ِلأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  َعَلْيهأ َوعلى آلأ اّٰلله هأ َوَصْحبأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َوَسلََّم، َبْل نأَساُء َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْم.َس َوَسلََّم َكانُوا يُ  َسائأهأ نأ  افأُروَن بأ
َية  ثانياً:  ْوجأ في َغْيرأ َمْعصأ أ  َطاَعُة الزَّ ،  ّٰلله َبٌة َعَلى الَمْرأَةأ تعالى َواجأ

ُِّدَنا َرُسولُ َوَقْد َبيَّ  أ    َن َذلأَك َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
« : َلْيَها  بأَقولأهأ َذا َنَظَر إأ َظْتهُ َس إأ َذا َغاَب َعْنَها َحفأ َذا أََمَرَها أََطاَعْتُه، َوإأ ْتُه، َوإأ «  رَّ
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َي رواه الحاكم   ُ   َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ  . َعْنُهَمااّٰلله
ُ    َوبأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله َذا َصلَّتأ الَمْرأَُة  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ إأ

يَل َلَها:  هْ َخْمَسَها، َوَصاَمْت َش  َظْت َفْرَجَها، َوأََطاَعْت َزْوَجَها قأ َرَها، َوَحفأ
ْئتأ  ْن أَيِّأ أَْبَوابأ اْلَجنَّةأ شأ َعْن َعْبدأ  « رواه اإلمام أحمد اْدُخلأي اْلَجنََّة مأ

ْحَمنأ ْبنأ َعْوف   َي  الرَّ ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
ُ  َوبأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: حْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله  »أَيَُّما اْمَرأَة   بأ

َة  َسَلمَ  أُمِّأ « رواه الحاكم َعْن َماَتْت َوَزْوُجَها َعْنَها َراض  َدَخَلتأ اْلَجنَّةَ 
َي  ُ  َرضأ  .َعْنَهااّٰلله

ْن  ثالثاً:  َر ـ بأَزْوَجتأهأ مأ ْوجأ أَن َيْظَعَن ـ يَُسافأ َنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ للزَّ
َهْت.لَ َبَلد  إلى بَ   د  َوَلو َكرأ

 وبناء على ذلك:
، َوَتْسَتقأ  َلْيهأ َر إأ يَع َزْوَجَها، َوأَْن تَُسافأ ْوَجةأ أَْن تُطأ ُب َعَلى الزَّ رَّ َمَعُه  َفَيجأ

يَمًة،   يَشًة َكرأ يُش في تأْلَك الَبَلدأ عأ يَها َمَعاُشُه، َما َداَم أَنََّها َتعأ في الَبَلدأ التي فأ
ن ونَ َوبأَشْرطأ أَْن َيكُ  يُق آمأ . اً الطَّرأ َها في تأْلَك الَبَلدأ ينأ  ، َوأَْن ََل تُْفَتَن في دأ

َفرأ إلى  َذا اْمَتَنَعْت الَمْرأَُة َعنأ السَّ ن َفإأ يُق آمأ َها، َوَكاَن الطَّرأ َغْيَر   اً َزْوجأ
، َكاَنتأ اْمَرأًَة َناشأ  ةأ َغْيرأ الُمْحَتَمَلةأ ، َمَع َعَدمأ ُوُجودأ الَمَشقَّ َيًة، َزةً َمُخوف    َوَعاصأ

. هذا، ْوجأ ، َوُمَتاَبَعةأ الزَّ ْغَفارأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َوَعَلْيَها بأالتَّْوَبةأ َواَلْستأ
 حيضهايسقى من 

هل صحيح بأن الرجل إذا منع ابنته من الزواج، فإنه يشرب  :5السؤال

 من دم حيضها يوم القيامة؟

ُجلأ أَنْ أوالً: الجواب:  َذا   يَ َيْحُرُم َعَلى الرَّ َواجأ إأ َن الزَّ ْمَنَع اْبَنَتُه مأ
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، لأَقْولأ  َواجأ َبًة في الزَّ َي َراغأ َلْيَها الُكْفُء، َوَكاَنْت هأ َم إأ ڈ﴿ هأ تعالى: َتَقدَّ
ْنتأ  [232]البقرة:  ڑڑژژ ْضَراٌر بأالبأ . َفالُعْضُل ظُْلٌم َوإأ

. َواجأ َها في الزَّ َها َحقَّ  في َمْنعأ
َثنأي   ﴾ژڈ﴿ الَحَسنأ َعنأ وروى اإلمام البخاري  َقاَل: َحدَّ

ْجُت أُْخت ، َقاَل: َزوَّ يهأ ، أَنََّها َنَزَلْت فأ ُل ْبُن َيَسار  ْن َرُجل  َفَطلََّقَها،   اً َمْعقأ لأي مأ
تَُها َجاَء َيْخطُُبَها. دَّ َذا اْنَقَضْت عأ  َحتَّى إأ

ْجُتَك َوَفَرْشُتَك َوأَْكَرْمُتَك، َفَطلَّ  ئْ قْ َفُقْلُت َلُه: َزوَّ  َت َتْخُطُبَها، َتَها، ثُمَّ جأ
أ ََل وَ  َلْيَك أََبد اّٰلله يُد   ، َوَكاَن َرُجَلً اً َلَ َتُعوُد إأ ، َوَكاَنتأ الَمْرأَُة تُرأ ََل َبْأَس بأهأ

 . َلْيهأ َع إأ  أَْن َتْرجأ
ُ  َفأَْنَزَل  هأ اآلَيَة: اّٰلله  . ﴾ژڈ﴿ َهذأ

أ َفُقْلُت: اآلَن أَْفَعُل َيا َرُسوَل  يَّاُه.اَل ، قَ اّٰلله َجَها إأ  : َفَزوَّ
َبٌة، َفَقْد   َي َراغأ ، َوهأ ْن َرُجل  ُكْفء  َواجأ مأ َن الزَّ َذا َمَنَع اْبَنَتُه مأ ُجُل إأ َوالرَّ

أ  َخاَلَف أَْمرَ  : اّٰلله َيْعنأي:  . [32]النور:  ٻٻٱ﴿َعزَّ َوَجلَّ الَقائألأ
ِّ   اً َمن ََل َزْوَج َلُه، َسَواٌء َكاَنْت بأْكر  .اً بأَْم َثيأ

يجأ اْبَنتأهأ ظُْلمثانياً:  ْن َتْزوأ ُجُل مأ َذا اْمَتَنَع الرَّ ِّ  اً َوُعْدَوان اً إأ ، َوبأُدونأ أَيأ
، َفَلَها أَْن َتْرَفَع أَْمَرَها إلى ال َواجأ َي َتْرَغُب في الزَّ ، َوهأ ي ِّ

ر  َشْرعأ ِّ ي ُمَبرأ َقاضأ
َجَها، لأَقْولأهأ َصلَّى ِّ يأِّ لأُيَزوأ

ْرعأ ُ    الشَّ ْن  لَ عَ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َفإأ ْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  يَّ َلُه« رواه الترمذي َعْن َعائأَشَة َرضأ

يُّ َمْن ََل َولأ
ْلَطاُن َولأ   اْشَتَجُروا َفالسُّ

 ُ  َعْنَها.اّٰلله
ْد في ثالثاً: وَ  َذا َمَنَع اْبَنَتُه مأ َلْم َيرأ ُجَل إأ  بأأَنَّ الرَّ

يَفةأ رأ يثأ الشَّ َن  اِلََحادأ
نَُّه يَ  َواجأ َفإأ .ـ الزَّ َياَمةأ َها َيْوَم القأ ْن َدمأ َحْيضأ  ْشَرُب مأ
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 وبناء على ذلك:
َن   يَفةأ أَنَّ اِلََب الذي َيْمَنُع اْبَنَتُه مأ رأ يثأ الشَّ َفَلْم َيْثُبْت في اِلََحادأ

َواجأ  َها، َوَلكأنَّ اِلََب َيُكوُن الزَّ ْن َدمأ َحْيضأ هأ  في بأُدونأ َسَبب  يُْسَقى مأ َهذأ
َْمرأ  ، َوُمَخالأٌف ِلأ أ  الَحاَلةأ آثأٌم َوَعاص  َْمرأ َرُسولأهأ َصلَّىاّٰلله ُ   تعالى، َوِلأ اّٰلله

ْنتأ أَْن َتْرَفعَ  ِّ البأ ْن َحقأ هأ َوَسلََّم، َومأ أَْمَرَها إلى   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َجَها. هذا، ِّ يأِّ لأُيَزوأ

ْرعأ ي الشَّ  أعلم.لى  تعاواّٰلله  الَقاضأ
 تزوجت في فترة العدة

امرأة تزوجت من رجل بعد طالقها من زوجها األول، وهي يف  :6السؤال

 فرتة العدة، فما هو حكم هذا الزواج؟

ََلف  َعَلى أَنَُّه ََل َيُجوُز  الجواب:   يُع الُفَقَهاءأ َوبأُدونأ خأ َفَقدأ اتََّفَق َجمأ
يأِّ نأَكاُح الَمْرأَةأ  ُجلأ اِلَْجَنبأ ةأ ال للرَّ تُ  اً أَيِّ  ،ُمْعَتدَّ دَّ ْن َطََلق  أَو َكاَنْت عأ َها مأ

أ  َوَذلأَك لأَقْولأ  ،َمْوت   : اّٰلله کڑڑژژڈ﴿َعزَّ َوَجلَّ

َي  [235]البقرة:  ﴾ کک َِّكاحأ َحتَّى َيْنَقضأ ُدوا ُعْقَدَة النأ . َيْعنأي: ََل َتْعقأ
ُ  َما َكَتَب  .اّٰلله ةأ دَّ َن العأ  َعَلْيَها مأ

َذا   َي في  َتمَّ َفإأ دٌ  الَعْقُد َعَلْيَها َوهأ ةأ َفُهَو َزَواٌج َفاسأ دَّ َواُج    ،َفْتَرةأ العأ َوالزَّ
ُخولأ ََل ُحْكَم َلُه.  ُد َقْبَل الدُّ  الَفاسأ

 . يَّةأ ْوجأ ْن آَثارأ الزَّ  َوََل َيَتَرتَُّب َعَلْيهأ َشْيٌء مأ
ُخوُل بأَها. لُّ الدُّ  َفََل َيحأ
ُب َلَها َمْهٌر     نََفَقٌة.َوََل َوََل َيجأ

ُب َعَليْ  ةٌ.َوََل َيجأ دَّ  َها عأ
.  َوََل َتْثُبُت بأهأ ُحْرَمُة الُمَصاَهَرةأ
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َذا َماَت أََحُدُهَما.   َوََل َتَواُرَث َبْيَنُهَما إأ
َما هأ َقا بأأَْنُفسأ َما أَْن َيَتَفرَّ ُب َعَلْيهأ ي َبْيَنُهَما. ،َوَيجأ َق الَقاضأ  َوإأَلَّ َفرَّ

َذا َحَصَل دُ  ةأ خُ َوإأ َيةً   ،وٌل بأالَمْرأَةأ الُمْعَتدَّ ُخوُل َمْعصأ َوَوَجَب    ،َكاَن الدُّ
يُق َبْيَنُهَما قُّ الَمْرأَُة الَمْهرَ   ،التَّْفرأ َذا َحَمَلْت َثَبَت النََّسُب للَوَلدأ   ،َوَتْسَتحأ   ، َوإأ

يَدٌة. ٌة َجدأ دَّ ُب َعَلْيَها عأ  َوَتجأ
ُخوَل  ال  َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ  ،  دُّ ُمَها َعَلْيهأ ِّ ةأ ََل يَُحرأ بأالُمْعَتدَّ

َواُج بأَها. تَُها َحلَّ َلُه الزَّ دَّ َذا اْنَقَضْت عأ  َفإأ
ُجلأ   ُمَها َعَلى الرَّ ِّ  يَُحرأ

ةأ ُخوَل بأالُمْعَتدَّ يَُّة إلى أَنَّ الدُّ َوَذَهَب الَمالأكأ
يم ُق َبْيَنُهَما، َوََل اً ُمَؤبَّد اً َتْحرأ لُّ َلهُ تَ  ، َفُيَفرَّ ، لأَما َرَوى اإلمام مالك  اً  أََبدحأ

، أَنَّ طَُلْيَحَة    ْبنأ الُمَسيَّبأ وَعْن ُسَلْيَماَن ْبنأ َيَسار 
يدأ في الُمَوطَّأأ َعْن َسعأ

تأَها؛  دَّ ، َفَطلََّقَها، َفَنَكَحْت فأي عأ يِّأ
يََّة َكاَنْت َتْحَت ُرَشْيد  الثََّقفأ اِْلََسدأ

َق  اْلَخطَّ  نُ َضَرَبَها ُعَمُر بْ ـ فَ  ، َوَفرَّ
ْخَفَقةأ َضَرَبات  ، َوَضَرَب َزْوَجَها بأاْلمأ ابأ

ْن َكاَن   تأَها، َفإأ دَّ : أَيَُّما اْمَرأَة  َنَكَحْت فأي عأ َبْيَنُهَما، ثُمَّ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابأ
َق َبْيَنُهَما، ثُمَّ  َجَها َلْم َيْدُخْل بأَها، ُفرِّأ ي َتَزوَّ ْت   َزْوُجَها الَّذأ تأَها اْعَتدَّ دَّ يََّة عأ  َبقأ

. َن اْلُخطَّابأ باً مأ . ثُمَّ َكاَن اآْلَخُر َخاطأ لأ َها اِْلَوَّ ْن َزْوجأ  مأ
َها   َن َزْوجأ تأَها مأ دَّ يََّة عأ ْت َبقأ َق َبْيَنُهَما، ثُمَّ اْعَتدَّ ْن َكاَن َدَخَل بأَها، ُفرِّأ َوإأ

، ثُ  َن اآْلَخرأ ْت مأ ، ثُمَّ اْعَتدَّ لأ َعانأ أََبد َلَ َيجْ مَّ اِْلَوَّ  .اً َتمأ
 وبناء على ذلك:

دٌ  ةأ َفاسأ َي آثأَمةٌ  ،َفَزَواُج الَمْرأَةأ الُمْعَتدَّ ْوُج َيُكوُن آثأم ،َوهأ َذا   اً َوالزَّ إأ
ُخولأ  ، َوََل َيَتَرتَُّب َعَلْيهأ أَيُّ أَثَر  َقْبَل الدُّ ةأ دَّ َذا َتمَّ   ،َكاَن َيْعَلُم أَنََّها في العأ َفإأ

 تعالى أعلم.واّٰلله    ،َتَرتََّبْت َعَلْيهأ اآلَثاُر التي ُذكأَرْت أَْعََلُه. هذاُل بأَها  ُخوالدُّ 
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 الرجوع بالهدية للخاطب

: تقدم شاب خلطبة فتاة، وبعد فرتة رغبت الفتاة عنه، وفسخت 7السؤال

 اخلطبة، فهل يسرتد اخلاطب اهلدايا؟

ُب الجواب:  َم الَخاطأ َذا َقدَّ هأ لأَمْخطُوبَ َفإأ َن الَمْهرأ الُمتََّفقأ  تأ  أَْشَياَء مأ
َذا   َذا َكاَنْت َقائأَمًة، َوإأ دَّ َعْيَنَها إأ ْطَبُة، َفَلُه أَْن َيْسَترأ َختأ الخأ ، َوُفسأ َعَلْيهأ

يَمَتَها. دُّ قأ  اْسُتْهلأَكْت َيْسَترأ
ْن َغْيرأ المَ  َمَها مأ ِّْسَبةأ للَهَداَيا التي َقدَّ ا بأالنأ ،  فَ ْهرأ الُمتَّ َوأَمَّ قأ َعَلْيهأ

َها. دُّ َذا اْسُتْهلأَكْت َفََل َيْسَترأ ا إأ َذا َكاَنْت َقائأَمًة، َوأَمَّ َها إأ دُّ  َفَيْسَترأ
 وبناء على ذلك:

َن الَمْهرأ َعْين دَّ َما َكاَن مأ بأ أَْن َيْسَترأ َذا اْسُتْهلأَك؛  اً َفلأْلَخاطأ يَمَتُه إأ أَو قأ
َها إأ  دُّ ا الَهَداَيا َفَيْسَترأ  ا َكاَنْت َقائأَمًة، َوإأَلَّ َفََل.ذَ أَمَّ

وا َهَداَياُهْم. هذا، دُّ َرامأ أَْن ََل َيْسَترأ  تعالى أعلم.واّٰلله   َوَشْأُن الكأ
 يتهم زوجته بالفاحشة

ته بأنها ترتكب : هناك خالف بني زوجني، والرجل يتهم زوج8السؤال

 الفاحشة، وذلك من خالل أوهام وشكوك، فهل صحيح بأن الرجل

 اتهم زوجته تطلق منه؟ ذاإ

، أوالً: الجواب:  َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ َشةأ َكبأ هأ بأالَفاحأ ْوجأ لأَزْوَجتأ اتأَِّهاُم الزَّ
ا أَْن  مَّ َنا، َوإأ ِّ ْحَضارأ أَْرَبَعةأ ُشُهود  َيْشَهُدوَن بأالزأ َويُْلَزُم في َهَذا الَحالأ بأإأ

ْن أَبَ  نَُّه يُْجَلُد َثمَ ى َتُكوَن الُمََلَعَنُة َبْيَنُهَما، َفإأ انأيَن َجْلَدًة، َوتَُردُّ  الُمََلَعَنَة َفإأ
گگگککککڑڑ﴿َشَهاَدتُُه، لأَقْولأهأ تعالى: 

ۀۀڻڻڻ  ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ
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ڭڭڭڭۓۓےےھ  ھھھہہہہ

ېۉۉۅ ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ ائىىېېې

 . [9ـ4]النور:  ﴾ جئییییىئىئىئېئ ېئېئ
أ تعالى. َ تعالى، َوَيَتَذكََّر ُوُقوَفُه َبْيَن َيَديأ اّٰلله َي اّٰلله ْوجأ أَْن َيتَّقأ  َفَعَلى الزَّ

، أَو  ثانياً:  يحأ رأ ْوَجةأ إأَلَّ بأَلْفظأ الطَََّلقأ الصَّ الطَََّلُق ََل َيَقُع َعَلى الزَّ
. يأِّ بأَقْصدأ الطَََّلقأ

َنائأ  الكأ
 ذلك: على وبناء 

، َوَلُه أَْحَكاُمُه التي  َفاتأَِّهاُم الزَّ  َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ َشةأ َكبأ ْوَجةأ بأالَفاحأ
ْوَجُة  ْن قأَبلأ بهأ َذَكْرَناَها، َوََل َتْحُرُم الزَّ َها َحتَّى َيتأمَّ َطََلُقَها مأ َعَلى َزْوجأ

. هذا، يأِّ
ْرعأ ي الشَّ َها أَو الَقاضأ  لم.تعالى أع واّٰلله   َزْوجأ
 لي وشارب مخدراتزوجها َل يصوم وَل يص

: امرأة تزوجت من رجل ال يصوم وال يصلي، ويـشرب املخدرات، 9السؤال

 فهل من حقها أن تطلب الطالق منه؟

ُِّدَنا َرُسولُ  أوالً: الجواب:  أ  َصَدَق َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم الَقائأُل:  َلْيُكمْ  َخَطَب  اذَ »إأ َوَصْحبأ يَنهُ  َتْرَضْونَ  َمنْ  إأ  َوُخُلَقهُ  دأ

ُجوُه، ْتَنةٌ   َتُكنْ   َتْفَعُلوا  إأَلَّ   َفَزوِّأ ،  فأي  فأ يٌض«   َوَفَسادٌ   اِلَْرضأ رواه الترمذي    َعرأ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ  ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

يُّ 
ْن أَْيَن َولأ َها مأ يجأ ْوَجةأ َقْبَل َتْزوأ هأ الزَّ ؟ َهذَ َهذأ ُجلأ  ا الرَّ
َياَم ُجُحودثانياً:  ِّ ََلَة أَو الصأ ْنَكار اً َواْستأْخَفاف اً َمن َتَرَك الصَّ ،  اً َواْستأ

مَ  ُ  َواْسَتَحلَّ َما َحرَّ َن  اّٰلله ُج مأ ُر ََل يَُزوَّ ٌر، َوالَكافأ ، َفُهَو َكافأ َعزَّ َوَجلَّ



 كتاب النكاح 
 

262 

. الُمْسلأَماتأ  َناتأ  الُمْؤمأ
ََل ثالثاً:  َياَم َكَسَلً َة َمْن َتَرَك الصَّ ِّ ، َوَكَذلأَك َمْن  َوالصأ َفَلْيَس بأَكافأر 

ٌق   نَُّه َعاص  َفاسأ ، َوَلكأ َماتأ بأُدونأ اْستأْحََلل  َفَلْيَس بأَكافأر  َوَقَع في الُمَحرَّ
 ُمْرَتكأٌب الَكَبائأَر.

 وبناء على ذلك:
وْ  َذا َكاَن الزَّ مَ َفإأ َما َحرَّ

ً لأ َلَّ ُ    ُج ُمْسَتحأ اً بأَما أََمرَ ، وَ تعالىاّٰلله فَّ ُ    ُمْسَتخأ اّٰلله
َنَُّه   بهأ  تعالى َفُهَو َعْبٌد َكافأٌر، َوََل َيُجوُز للَمْرأَةأ الُمْسلأَمةأ أَْن َتْبَقى َتْحَتُه، ِلأ

ْنَها.  َواُج مأ لُّ َلُه الزَّ  ََل َيحأ
ي َذا َكاَن َعاصأ ا إأ ُ    َما أََمرَ لأ   اً َوأَمَّ ،  َو  تعالى َوَنَهى َعْنُه َفهُ اّٰلله ُمْسلأٌم َعاص 

َن   َها مأ َيْت َعَلى َنْفسأ َذا َخشأ َها، إأَلَّ إأ ْن َطََلقأ َوَصْبُر الَمْرأَةأ َعَلْيهأ َخْيٌر لََها مأ
َها َفَلَها أَْن َتْطُلَب الطَََّلَق َمْنُه. هذا، ينأ ْتَنةأ في دأ  تعالى أعلم.واّٰلله   الفأ

 فيت قبل زوجها ولم تقبض المهرتو

فيت قبل زوجها، ومل تقبض املهر من زوجها، وأبواها تو : امرأة10السؤال

 على قيد احلياة، فهل من حقهم أن يطالبوا الزوج مبهر ابنتهم؟

يٌح،  أوالً:  الجواب:   يٌّ َصحأ ْوَجةأ َدْيٌن َقوأ   ََل   أَنَّهُ   َعَلْيهأ   َيْصُدُق َمْهُر الزَّ
عُ  َلً ْبَراءأ إلأ ا أَوأ  َداءأ بأاِلَ  إأَلَّ  ُوُجوبأهأ  اْستأْمَرارُ  َيْنَقطأ ْوُج َكامأ اُه الزَّ َذا أَدَّ ـ   ، َفإأ

َها  ْن َمْهرأ ْوَجُة َزْوَجَها مأ َذا أَْبَرأَتأ الزَّ َر ـ اْنَتَهى، َوَكَذلأَك إأ َم َوالُمَؤخَّ الُمَقدَّ
رأ اْنَتَهى، َوَلْم َيْبَق َدْين مأ َوالُمَؤخَّ . اً الُمَقدَّ ْوجأ ةأ الزَّ مَّ  في ذأ

َذا لَ ثانياً:  ا إأ ْوُج َزْوَجَتُه ْم أَمَّ ِّ الزَّ َمْهَرَها، َوَماَتْت َحلَّ اِلََجُل،  يَُؤدأ
َها، َوََل َيُجوُز َحْبُسُه   هأ لأَوَرَثتأ ْوجأ أَْن َيْدَفَع َصَداَق َزْوَجتأ َوَوَجَب َعَلى الزَّ

، َوَطْبع  ثأيَن َلَها. اً َوَمْنُعُه َعنأ الَوَرَثةأ َن الَوارأ  ُهَو مأ
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 وبناء على ذلك:
ْوَجةأ َعَلى قَ  امَ َفَما دَ  ْم أَْن َيْأُخُذوا  أََبَوا الزَّ هأ ِّ ْن َحقأ ، َفمأ ْيدأ الَحَياةأ

َِّباُس َوالَمْهُر َغْيُر   َهُب َواللأ َها الذَّ ْن َتْرَكتأ ْم، َومأ َكةأ اْبَنتأهأ ْن َترأ يَبُهْم مأ َنصأ
َلْيَها، َسَواٌء َكانَ  ، َوَسائأُر ُمْمَتَلَكاتأَها التي َتُعوُد إأ ْوجأ    ْت الَمْقُبوضأ َن الزَّ َبًة مأ هأ

بأَها.أَو هَ  َها َوأََقارأ ْن أَْرَحامأ يًَّة مأ  دأ
َذا َكاَن   اً َوَطْبع يهأ الَمْهُر، إأ هأ بأَما فأ َكةأ َزْوَجتأ ْن َترأ بُُع مأ ْوُج َلُه الرُّ الزَّ

ِّْصُف.  ْوَجةأ َوَلٌد، َوإأَلَّ َفَلُه النأ  للزَّ
ْنهُ  د  مأ َذا َكاَن َل َماَواِلَُب َواِلُمُّ لأُكلأِّ َواحأ ُدُس إأ ْم َوَلٌد،  َلُه السُّ ْبَنتأهأ

ْن َكاَن   ُدُس إأ ، َوإأَلَّ َفاِلُمُّ َلَها السُّ ِّ اِلُْنَثَيْينأ ْثُل َحظأ َكرأ مأ َوالَباقأي لألَْوََلدأ للذَّ
ْخَوةٌ، َوالَباقأي لألَبأ  ْوجأ   للَمْيَتةأ إأ يبأ الزَّ   بأ ، َوإأَلَّ َفَلَها الثُُّلُث َولألَ َبْعَد َنصأ

ُدُس. هذا،  لى أعلم.تعاواّٰلله   السُّ
 تريد الزواج من رجل في دولة أوربية

: عندي ابنة تدرس يف اجلامعة، وتقدم خلطبتها رجل مقيم 11السؤال

يف دولة أوربية، مل أرَض منه دينًا وال ُخلقًا، وابنيت تريده، وتقول: 

 ؟أنت لست مسؤواًل عن آخرتي، وأريد الزواج منه، فماذا أفعل

نَا َرُسولأ أوالً: لجواب: ا ِّدأ أ  َتَذكَّْر أَْنَت َوَزوَجُتَك َقْوَل َسيأ   َصلَّى اّٰلله
 ُ هأ َوَسلََّم: اّٰلله  َعنْ  ولٌ ؤُ َمْس  َوُكلُُّكمْ  َراع   ُكلُُّكمْ  »أَََل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَّتأهأ 
ْنُهْم ـ    َرعأ ُجُل ـ َوَعدَّ مأ ،ْيتأ بَ   أَْهلأ   َعَلى   َراع    َوالرَّ ،   َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َوُهوَ   هأ يَّتأهأ

 َرعأ
َيةٌ  َوالَمْرأَةُ  َها َبْيتأ  أَْهلأ  َعَلى َراعأ هأ  َزْوجأ َي  َوَوَلدأ « رواه  َعْنُهمْ  وَلةٌ ؤُ َمْس  َوهأ

أ  َعْبدأ   َعنْ اإلمام البخاري  َي  ُعَمرَ  ْبنأ اّٰلله ُ   َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله
أ  َوَسْوَف تُْسأَلُوَن َعْن نأَداءأ  ۋۋٴۇۈۈ﴿لى: تعااّٰلله
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ەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

 .[6]التحريم:  ۇئوئوئەئ
َنا َرُسولأ ثانياً:  ِّدأ يَث َسيأ أ  َتَذكَُّروا َحدأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم:   َذاَوَصْحبأ َلْيُكمْ   َخَطَب   »إأ يَنهُ   َتْرَضْونَ   َمنْ   إأ ُجوُه،  َوُخُلَقهُ   دأ   إأَلَّ   َفَزوِّأ
ْتَنةٌ  َتُكنْ  َتْفَعُلوا يٌض«  َوَفَسادٌ  اِلَْرضأ  فأي فأ  أَبأي َعنْ رواه الترمذي  َعرأ
َي  ُهَرْيَرةَ  ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

َفأَْنَت َيا أَيَُّها اِلَُب الُمَخاَطُب بأَذلأَك، َوََل نأَكاَح إأَلَّ بأُمَواَفَقتأَك،  
ُ    لأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم:  آلأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله يِّأ   إأَلَّ   نأَكاحَ   »ََل هأ َوَصْحبأ

« رواه  بأَولأ
َي  ُموَسى   أَبأي  َعنْ الحاكم وأبو داود والترمذي   ُ   َرضأ  . َعْنهُ اّٰلله

ُ  َوْلَتْذُكرأ اْبَنُتَك َقْوَلُه َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله  »ََل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
جُ تُزَ  جُ   َوََل   ،ةَ الَمْرأَ   الَمْرأَةُ   وِّأ نَّ   َنْفَسَها،  الَمْرأَةُ   تَُزوِّأ انأَيةَ   َفإأ َي   الزَّ جُ   الَّتأي  هأ  تَُزوِّأ

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ « رواه ابن ماجه َنْفَسَها ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
َِّراَها بأ ثالثاً:   ْحَساُن َلْبَنتأَك، َوَذكأ ٌب َعَلْيَك َوَعَلى َزْوَجتأَك اإلأ أ َواجأ   اّٰلله

رأ بأأُْسُلوب  َحكأيم   التعالى وَ    ےےھھھھہہ﴿َيْومأ اآلخأ
 .[44]طه: 

َِّراَها بأَقْولأهأ َصلَّى ُ    َذكأ هأ َوَسلََّم:    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   أََحبَّ   »َمنْ َوَصْحبأ
َرتأهأ  أََضرَّ  ُدْنَياهُ  َرَتهُ  أََحبَّ  َوَمنْ  ، بأآخأ ُدْنَياهُ  أََضرَّ  آخأ  َما  َعَلى  ى ْبقَ يَ  َما  َفآثأُروا  ، بأ
يِّأ   ُموَسى   أَبأي   َعنْ رواه اإلمام أحمد والحاكم    َيْفَنى«  َي   اِْلَْشَعرأ ُ    َرضأ  . َعْنهُ اّٰلله

َِّراَها بأَقْولأهأ تعالى:  پپ ٻٻٻٻٱ﴿َوَذكأ

 . [17ـ16]اِلعلى:  پ
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وئوئەئەئائائىىې﴿ َوبأَقْولأهأ تعالى:  

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ ۆئۇئۇئ

 .[124ـ123]طه:  یی
 بناء على ذلك:و

رأ  َ  اْسَتْغفأ رأ اِلَْمرأ وَ اّٰلله َنَُّه في َظاهأ ُ تعالى أَْنَت َوَزْوَجُتَك، ِلأ تعالى   اّٰلله
  ، َيةأ الَوَلدأ ـ َوَهَذا َظنٌّ يَحُة في َتْربأ حأ ْنَدُكُم الُمَتاَبَعُة الصَّ أَْعَلُم، َلْم َتُكْن عأ

ُ وَ  يَقةأ ـ. اّٰلله  تعالى أَْعَلُم بأالَحقأ
ْبرأ َوالُمَصاَبَرةأ َليْ َوعَ  َعاءأ َوالتََّلطُّفأ َمَعَها، ُكْم بأالصَّ َوالنُّْصحأ َوالدُّ

َزاُم   ْنَدَها اَلْلتأ َذا لَْم َيُكْن عأ ًة إأ ، َوَخاصَّ َواجأ َوَعَدمأ الُمَواَفَقةأ َعَلى َهَذا الزَّ
، َمَع َعَدمأ َتَحقُّ  ََلدأ َنَّ َذَهاَبَها إلى تأْلَك البأ ُل، ِلأ ينأ  قأ الَكامأ بأ بأالدأِّ الَخاطأ

َها َوُدْنَياَها، َوَعَلْيَها أَْن ََل َتْغَترَّ   اً ْد َيُكوُن َسَببَوالُخُلقأ قَ 
ينأ في َضَياعأ دأ

ْن أَنَّ  ، َوََل أََدلَّ َعَلى َذلأَك مأ ، َفَحَياتُُهْم َحَياُة َشَقاء  َوَضْنك  رأ الَغْربأ بأَمَظاهأ
َولأ َماَعاأَْعَلى نأْسَبة  لَلْنتأَحارأ في ال َي في أَْرَقى الدُّ يَّاً. هذا،َلمأ هأ ِّ واّٰلله   دأ

 تعالى أعلم.
 زواج النصراني من مسلمة

: مسعت من بعض الناس أنه يتحدى املسلمني بأن يأتوه بآية حترم 12السؤال

 نكاح املسلمة من النصراني، فهل من دليل على حتريم هذا النكاح؟

يالجواب:  لأيُل َعَلى َتْحرأ ي ِّ أَو  مأ َفالدَّ
ْن َنْصَرانأ َمةأ مأ َزَواجأ الُمْسلأ

ِّ َقْولُُه تعالى:  ي   .[224]البقرة:  ﴾ڌڍڍڇڇ﴿ َيُهودأ
 ، ْلمأ ْنَد أَْهلأ العأ يَن بأاَلتأَِّفاقأ عأ كأ َن الُمْشرأ يُّ ُهَما مأ يُّ َوالَيُهودأ

َوالنَّْصَرانأ
لأيُل َعَلى أَنَّ أَْهَل ال كأينَ َوالدَّ َن الُمْشرأ َتابأ مأ ڱ﴿ْولُُه تعالى: قَ  كأ
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ہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭڭڭۓےۓےھھھھہہ

ۋٴۇۈۈۆۆۇ ۇڭ

ائىېىېېېۉۉۅۅۋ

 .[31ـ 30]التوبة:  ۇئوئوئەئەئائ
ُكوَن َقْولُُه تعالى:   لأيُل َعَلى أَنَُّهْم ُمْشرأ ڦڤڤڤڤ﴿الدَّ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

 ]آل   ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

 .[64عمران: 
پپپٻٻٻٻٱ﴿َوَقْولُُه تعالى: 

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ

ڈژڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

 هذا أوالً.. [171]النساء:  ﴾ڑڑژ
، َقاَل تعالى:  ثانياً  يمأ ِّ الُقْرآنأ الَعظأ اٌر بأَنصأ َتابأ ُكفَّ ڄڄ﴿: أَْهُل الكأ
 .[1]البينة:  ڇڇچچچچڃڃڃڃ

 . [ 73]المائدة:    ﴾ گککککڑڑژ﴿ َوَقاَل تعالى:  
ڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿َوَقاَل تعالى: 

 .[17]المائدة:  ﴾ڻ
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َنا َرُسولأ ثالثاً:  ِّدأ ُكوَن في َزَمنأ َسيأ اٌر َوُمْشرأ َتابأ ُهْم ُكفَّ أ   أَْهُل الكأ اّٰلله
ُ  َصلَّى َنَُّهْم َجَحُدوا  ى آَعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله ٌح ِلأ هأ َوَسلََّم، ُكْفُرُهْم َواضأ لأهأ َوَصْحبأ

َنَُّهْم َقالُوا عُ  ٌح ِلأ ْرُكُهْم َواضأ ، َوشأ أ َزْيٌر اْبُن الَحقَّ يُح اْبُن اّٰلله أ ، َوالَمسأ ،  اّٰلله
أ  َفَكانُوا َيْعُبُدوَن َغْيرَ   تعالى َوالُقْرآُن يُْنَزُل. اّٰلله

َم اإلأ رابعاً:  َكةأ  ْسََل َحرَّ َن الُمْشرأ َج مأ ُجلأ الُمْسلأمأ أَْن َيَتَزوَّ ُم َعَلى الرَّ
، َفَقاَل تعالى:  ِّ .  [221]البقرة:  ڃڄڄڄڄ﴿بأَشْكل  َعام 

ْن نأَساءأ أَْهلأ  َكاتأ الَحَرائأَر مأ َن الُمْشرأ نَُّه اْسَتْثَنى مأ ، َوَلكأ  َوَهَذا بأاتأَِّفاقأ الُعَلَماءأ
، َفأََباحَ  َتابأ َدلأيلأ َقْولأهأ تعالى: لل الكأ ْنُهنَّ بأ َج مأ ۈۆ﴿ُمْسلأمأ أَْن َيَتَزوَّ

ائىېىېېېۉۉۅۅۋٴۇۋۈ

ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

يئىئمئحئجئیییىئیىئىئېئېئ

ْرَكُهْم.[5]المائدة:    خبحبجب يمأ ُكْفَرُهْم َوشأ ْثَباتأ الُقْرآنأ الَكرأ  . َمَع إأ
 وبناء على ذلك:

لأيُل  ي ِّ َقْولُُه تعالى:  عَ َفالدَّ
َمةأ بأَنْصَرانأ يمأ َزَواجأ الُمْسلأ ڇ﴿َلى َتْحرأ

ِّ [224]البقرة:  ﴾ڌڍڍڇ ُكوَن بأَنصأ َتابأ ُمْشرأ . َوأَْهُل الكأ
. يهأ ْثَناَء فأ ، َوَهَذا ُحْكٌم َعامٌّ ََل اْستأ يمأ  الُقْرآنأ الَعظأ
ُجلأ الُمْس  ْسََلُم َعَلى الرَّ َم اإلأ َك َحرَّ

َكًة بأَشْكل   لأمأ َوَكَذلأ  أَْن َيْنكأَح ُمْشرأ
، َفَقاَل تعالى:   .ڃڄڄڄڄ﴿َعامِّ 

ُجلأ الُمْسلأمأ   يَن، َفأََباَح للرَّ
كأ َن الُمْشرأ َواْسَتْثَنى نأَساَء أَْهلأ الكأَتابأ مأ

َكًة، َفَقاَل تعالى:  يَّة  َوَلو َكاَنْت ُمْشرأ َتابأ ْن كأ َج مأ ۈۈۆ﴿أَْن َيَتَزوَّ
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ائىېىېېېۉۉۅۅۋٴۇۋ

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

مئحئجئیییىئیىئىئېئېئېئ

 تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،خبحبجبيئىئ
 هل تطالب المرأة بالمقدم؟

: هل من حق املرأة أن تطالب مبهرها املقدم غري املقبوض، 13السؤال

 وهي يف بيت الزوجية؟

ۀڻ﴿تعالى: َل َقا ،َفالَمْهُر َحقٌّ َثابأٌت للَمْرأَةأ الجواب: 

 .[4]النساء:  ۓۓےےھھھھہہہہۀ
ْوجأ َزْوَجَتُه، َوَيَتأَكَُّد   َواتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الَمْهَر َيَتأَكَُّد بأَوْطءأ الزَّ

. ، َوَلو َقْبَل الُدُخولأ ْوجأ َبْعَد الَعْقدأ  بأَوَفاةأ الزَّ
يَُّة إلى أَنَّ الَمهْ  َذا َحَصَلْت َخْلَوٌة  َر َوَذَهَب الَحَنفأ ْوَجةأ إأ َيَتأَكَُّد للزَّ

َها.َصحأ   يَحٌة َبْيَنَها َوَبْيَن َزْوجأ
َها َحتَّى َتْقَبَض   ْن َزْوجأ َها مأ َواتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ للَمْرأَةأ َمْنَع َنْفسأ

ً، َوَلْم َيْحُصْل  ُم ـ َحاَلَّ َذا َكاَن ـ الُمَقدَّ  وٌل. ُدخُ َمْهَرَها، َهَذا إأ
ُخوُل َقْبَل َقْبضأ ال َذا َتمَّ الدُّ ا إأ ، َوأََراَدتأ  أَمَّ لأ َغْيرأ الَمْقُبوضأ ُمَعجَّ

ََلٌف   يهأ خأ َل، َففأ َها َحتَّى َيْدَفَع َلَها الَمْهَر الُمَعجَّ َع َعْن َزْوجأ ْوَجُة أَْن َتْمَتنأ الزَّ
ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ََل َيحأ  ؛ عأ َها،  قُّ َبْيَن الُفَقَهاءأ َع َعْن َزْوجأ  َلَها أَْن َتْمَتنأ

ْنَد الحَ  َم.َوعأ َِّمَها َمْهَرَها الُمَقدَّ َناُع َحتَّى يَُسلأ قُّ َلَها اَلْمتأ يَّةأ َيحأ  َنفأ
 وبناء على ذلك:

مأ   َها الُمَقدَّ ُخوُل بأَها أَْن تَُطالأَب بأَمْهرأ ِّ الَمْرأَةأ التي َتمَّ الدُّ ْن َحقأ َفمأ
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ْنَد ُجْمُهو َها، َولَ رأ  عأ ، َوَلو َكاَنْت في َبْيتأ َزْوجأ كأْن ََل َيُجوُز َلَها أَْن  الُفَقَهاءأ
ََلف ، خأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ َها عأ . هذا،  اً َتْمَنَع َنْفَسَها َعْن َزْوجأ يَّةأ واّٰلله    للَحَنفأ

 تعالى أعلم.
 وليمة العرس، وأقل ما يجزئ فيها

حديث شريف؟ وماحكم  ب َشاٍة« َوَلْو ْمل »َأْو: هل قول القائل: 14السؤال

 وليمة العرس، ومتى تكون؟

َي  أََنس   َعنْ روى الشيخان  أوالً:الجواب:  ُ  َرضأ   َرأَى: َقاَل  َعْنهُ اّٰلله
ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  هأ َوَسلََّم اّٰلله ْحَمنأ  َعْبدأ  َعَلىَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   ْبنأ  الرَّ
 . َمْه« أَوْ  »َمْهَيْم،: َفَقاَل  ،َرة  ُصفْ  أََثرَ  َعْوف  

ْجُت : َقاَل  نْ  َنَواة   َوْزنأ  َعَلى  اْمَرأَةً  َتَزوَّ  . َذَهب   مأ
ُ  »َباَركَ : َفَقاَل  « َوَلوْ  أَْولأمْ  َلَك،اّٰلله  . بأَشاة 

ْنَد َبْعضأ  ثانياً:  ، َوعأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ َولأيَمُة الُعْرسأ ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة عأ
َِّدَنا َرُسوَل َقهَ الفُ  َنَّ َسيأ

، َوِلأ يفأ رأ يثأ الشَّ رأ الَحدأ َبٌة لأَظاهأ أ  اءأ َواجأ   َصلَّى اّٰلله
 ُ َذا  اّٰلله نأ اَلْستأَجاَبَة إأ هأ َوَسلََّم أَْوَجَب َعَلى الُمْؤمأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َلْيَها، َقاَل َصلَّى َي إأ ُ    ُدعأ هأ َوَسلََّم: »َص هأ وَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله بأ   َلمْ   َوَمنْ ْحبأ   يُجأ
ْعَوَة، َ    َعَصى   َفَقدْ   الدَّ َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي  َعنْ « رواه اإلمام مسلم  َوَرُسوَلهُ اّٰلله   َرضأ

 ُ  َعْنُه.اّٰلله
َواَية  للشيخين َعْن  أ  َعْبدأ وفي رأ َي  ُعَمرَ  ْبنأ اّٰلله ُ  َرضأ :  َيُقولُ  َعْنُهَمااّٰلله

أ  َرُسولُ  َقاَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله يُبوا : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ هأ  »أَجأ  َهذأ
ْعَوةَ  َذا الدَّ يُتمْ  إأ  . َلَها« ُدعأ

أ    َعْبدُ   َوَكانَ :  َقاَل  ْعَوةَ   َيْأتأي اّٰلله  .َصائأمٌ   َوُهوَ   الُعْرسأ   َوَغْيرأ   الُعْرسأ   فأي   الدَّ
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َواَية  للشيخين  أ  ْبدأ عَ  َعنْ وفي رأ َي  ُعَمرَ  نأ بْ  اّٰلله ُ  َرضأ   أَنَّ  ،َعْنُهَمااّٰلله
أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َذا : َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َي  »إأ   ُدعأ
َلى أََحُدُكمْ  .َفْلَيْأتأَها« الَولأيَمةأ  إأ  . َيْعنأي َولأيَمَة الُعْرسأ

، َوَتْحُصُل  نَّ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَ   ثالثاً: ََقلأِّ الَولأيَمةأ ُه ََل َحدَّ ِلأ
ِّ َشْيء  أَْطَعَمُه، روى اإلمام البخاري  نَُّة بأأَيأ هأ  َعنْ السُّ يَّةَ  أُمِّأ   َشْيَبةَ  بأْنتأ  َصفأ

َي  ُ    َرضأ ُ    َصلَّى  النَّبأيُّ   أَْولَمَ :  َقاَلْت   َعْنَهااّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْينأ  نأَسائأهأ  َبْعضأ  َلىعَ  نْ  بأُمدَّ ير   مأ  .َشعأ

ُر َفأََقلُّ الَولأيَمةأ َشاةٌ. ا الُمْقَتدأ ، أَمَّ رأ َعَلى َشاة   َهَذا لأَغْيرأ الُمْقَتدأ
ْنُهْم رابعاً:  ، مأ يهأ َبْيَن الُفَقَهاءأ ْنَد  َوْقُت الَولأيَمةأ ُمْخَتَلٌف فأ َمْن َقاَل: عأ

ْنُهْم مَ  ؛ َومأ . ْن  الَعْقدأ ُخولأ  َقاَل: َبْعَد الدُّ
، لأَما َرَوى الشيخان  ُخولأ   ْبنأ  أََنسأ  َعنْ َواِلَْوَلى أَْن َتُكوَن َبْعَد الدُّ

َي   َمالأك   ُ    َرضأ ا:  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله جَ   َلمَّ أ    َرُسولُ   َتَزوَّ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم  ،حْ جَ   بأْنَت  َزْيَنَب َوَصْحبأ ُموا الَقْومَ   َدَعا ش   .َفَطعأ

َمُن، َحتَّى َذَكَر ُفَقَهاُء  َها َمْهَما َطاَل الزَّ َر لأَوْقتأ ٌع، َفََل آخأ َوَوْقُتَها ُمَوسَّ
. يَّةأ أَنََّها ََل َتُفوُت بأطََلق  َوََل َمْوت 

افأعأ يَّةأ َوالشَّ  الَمالأكأ
 وبناء على ذلك:

يٌح. «اة  بأشَ  َوَلوْ  أَْولأمْ َفالُجْمَلُة: » يٌف َصحأ يٌث َشرأ  َحدأ
يَها أَيُّ َطَعام    ُئ فأ ، َويُْجزأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ َوالَولأيَمُة ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة عأ

نَُّة َشاٌة أََقلُّ َشْيء  لأَمْن كَ  ، َوإأَلَّ َفالسُّ اةأ َز َعنأ الشَّ رلأَمْن َعجأ  َعَلْيَها.  اً اَن َقادأ
ا. هذا،بَ  َواِلَْوَلى أَْن َتُكونَ  هأ رأ خأ ، َوََل َوْقَت آلأ ُخولأ واّٰلله   ْعَد الدُّ

 تعالى أعلم.
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 يريد الزواج من ثانية ولن يعدل

: أريد الزواج من امرأة ثانية، ولكن أنا على يقني بأني ال 15السؤال

زواجي هذا، ألني أستطيع أن أعدل بينهما، فهل من حرج يف 

 حباجة إىل زوجة ثانية؟

ِّ الُقْرآنأ   نَّ إأ أوالً:  الجواب:   ْوَجاتأ أَْمٌر ُمَباٌح َمْشُروٌع بأَنصأ َد الزَّ َتَعدُّ
 : يمأ ڳڳگگگگککککڑڑژژ﴿الَكرأ

 .[3]النساء:  ﴾ڳ
ُجُل في   يَد الرَّ َن الُفَقَهاءأ إلى أَنَُّه يُْسَتَحبُّ أَْن ََل َيزأ يُر مأ َوَذَهَب الَكثأ

نْ  َدة  مأ َِّكاحأ َعَلى اْمَرأَة  َواحأ ْعَفاُف، غَ   النأ ْن َحَصَل بأَها اإلأ ، إأ َرة  ْيرأ َحاَجة  َظاهأ
 للُمَحرَّ 

ضأ َن التََّعرُّ َدةأ مأ َياَدةأ َعَلى الَواحأ ِّ ، َقاَل تعالى: لأَما في الزأ ڄ﴿مأ
 .[129]النساء:  ﴾ڃڃڃڃڄڄڄ

يَزانُ ثانياً:   أ    الَعْدُل مأ ينأ َوال اّٰلله ِّ ، َوُهَو َقَواُم الدأ ْنَيا،  دُّ تعالى في اِلَْرضأ
َماَواُت َواِلَْرُض، َقاَل تعالى:   ، َوبأهأ َقاَمتأ السَّ ٱ﴿َوَسَبُب َصََلحأ الَخْلقأ

ڀپپپپٻٻٻٻ

 . [25]الحديد:  ڀ
ُِّدَنا َرُسولُ  َر َسيأ أ    َوَقْد َحذَّ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َفَقاَل: » َن الظُّْلمأ « رواه  اتَّ مأ َياَمةأ نَّ الظُّْلَم ظُُلَماٌت َيْوَم اْلقأ ُقوا الظُّْلَم، َفإأ
أ  َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ   اإلمام مسلم َي اّٰلله ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

ْوجأ  ْن أَْقَبحأ الظُّْلمأ ظُْلُم الزَّ ېئېئ﴿ َزْوَجَتُه، َقاَل تعالى:  َومأ

 . [42]إبراهيم:  یىئىئىئېئ
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 ك:وبناء على ذل
يُف، َوَلْيَس ُسنًَّة، َوَلكأنَّ   رأ ْرُع الشَّ ْوَجاتأ أَْمٌر أََباَحُه الشَّ ُد الزَّ َفَتَعدُّ

. نَّةأ َدًة َفَقْد أََتى بأالسُّ َج َواحأ َواَج ُسنٌَّة، َفَمْن َتَزوَّ  الزَّ
، َوَلكأْن َعَلْيهأ بأالَعْدلأ َبْينَ َوَمْن   َد َفََل َحَرَج َعَلْيهأ ِّ ، زَ   أََراَد أَن يَُعدأ ْوَجاتأهأ

، َوالظُّْلمَ  ، َوأَْوَجبأ الطَّاَعاتأ َباَداتأ ْن أََجلأِّ العأ َنَّ الَعْدَل مأ ْن أَْقَبحأ   ِلأ مأ
َمهُ  َهَذا َحرَّ

، َولأ نُوبأ ُ  الذُّ ، َفَقاَل اّٰلله هأ نِّأي  تعالى َعَلى َنْفسأ ي، إأ َبادأ : »َيا عأ
ي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنكُ  ْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفسأ م مْ َحرَّ ، َفََل َتَظاَلُموا« رواه  اً ُمَحرَّ

َي  ُ  اإلمام مسلم َعْن أَبأي َذرِّ  َرضأ ْن  اّٰلله ْوَجاتأ مأ َعْنُه. َوالَعْدُل َبْيَن الزَّ
. َباتأ  أَْوَجبأ الَواجأ
ْن َمْطَعم   َعْدٌل في  ، َعْدٌل في النََّفَقةأ مأ ، َعْدٌل في الَمْسَكنأ الَمبأيتأ

، َوعَ   ٌل في الَهَداَيا َوالَعَطاَيا. دْ َوَمْشَرب  َوَمْلَبس 
يدأ   ، َوَوَقَع َتْحَت الَوعأ ْل َبْيَن َزْوَجاتأهأ َوَقَع في الظُّْلمأ َوَمْن َلْم َيْعدأ

ْنُه  َر مأ يدأ الذي َحذَّ دأ ُِّدَنا َرُسولُ الشَّ أ  َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم، روى اإلمام أحمد و َي   ابنَوَصْحبأ ُ   ماجه َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ اّٰلله

أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: »َمْن  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َياَمةأ  َكانَ  ْحَداُهَما َعَلى اِْلُْخَرى، َجاَء َيْوَم اْلقأ يُل َمَع إأ ، َيمأ ْت َلُه اْمَرأََتانأ

َياَمةأ َغْيَر  قَّ َوأََحُد شأ  يُئ َيْوَم القأ ، َيْعنأي: َيجأ ْيهأ َساقأٌط« أَْي: أََحُد نأْصَفْيهأ
، َبْل َكاَن   ي الطََّرَفْينأ بأالنََّظرأ إلى الَمْرأََتْينأ ْحَداُهَما.ُمْسَتوأ ُح إأ ِّ  يَُرجأ

َي  َواَية  لإلمام أحمد َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ ُ  َوفأي رأ يِّأ  نَّ َعْنُه، َعنأ ال اّٰلله بأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرأََتانأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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ْحَداُهَما َعَلى اِْلُْخَرى، َجاءَ  أ يُل إلأ ْيهأ َساقأطَيمأ قَّ َياَمةأ َيُجرُّ أََحَد شأ ـ   اً  َيْوَم اْلقأ
 أَْو َمائأًَل ـ«. 

َواَية  ِلبي داود عَ  َي ْن َوفأي رأ ُ  أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ يِّأ  اّٰلله َعْنُه، َعنأ النَّبأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرأَتَ اّٰلله انأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُه َمائأٌل«. قُّ َياَمةأ َوشأ ْحَداُهَما، َجاَء َيْوَم اْلقأ َلى إأ  َفَماَل إأ
َواَية  للترمذي عَ  َي   نْ َوفأي رأ ُ    أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ يِّأ َصلَّى اّٰلله   َعْنُه، َعنأ النَّبأ

  ُ جُ اّٰلله ْنَد الرَّ
َذا َكاَن عأ هأ َوَسلََّم َقاَل: »إأ لأ اْمَرأََتانأ َفَلْم َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُه َساقأٌط«.  قُّ َياَمةأ َوشأ ْل َبْيَنُهَما، َجاَء َيْوَم القأ  َيْعدأ
: َتامأ ر إأ   في الخأ ،    اً ْن ُكْنَت َقادأ ْن َثانأَية  َواجأ مأ ْم َعَلى الزَّ َعَلى الَعْدلأ َفأَْقدأ

، َوإأَلَّ َفَيْحُرُم عَ  َثانأَية  َواجأ بأ اً للزَّ َذا ُكْنَت ُمْضَطرَّ َنَّ إأ َواُج، ِلأ َلْيَك َهَذا الزَّ
. َياَمةأ  الظُّْلَم ظُُلَماٌت َيْوَم القأ

َم عَ  ْن أَْن تُْقدأ ، َفَدْرُء   َلىَفاْحَذْر مأ م  ُلَك إلى ُمَحرَّ أَْمر  ُمَباح  يُوصأ
. هذا، ٌم َعَلى َجْلبأ الَمَصالأحأ دأ ُمَقدَّ  تعالى أعلم.واّٰلله  الَمَفاسأ

 زواج اْلقارب

 من حرج يف زواج الرجل من أقاربه؟: هل 16السؤال

ُ  َفَيُقولُ الجواب:  : اّٰلله يمأ َتابأهأ الَعظأ ڱڱڳ﴿َعزَّ َوَجلَّ في كأ

ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱ

ڭڭڭۓۓےےھھھھہ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

وئوئەئەئائائىىېېېې

 .[50]اِلحزاب:  ﴾ېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئ
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ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َوَسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َج  اّٰلله هأ َوَسلََّم َتَزوَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
تأهأ ال  نأ اْبَنةأ َعمَّ َي سَّ مأ َِّدةأ َزْيَنَب بأْنتأ َجْحش  َرضأ ُ  يأ َعْنَها َوأَْرَضاَها، اّٰلله

ُِّدَنا َرُسولُ  َج َسيأ أ    َوَكَذلأَك َزوَّ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  عَ اّٰلله َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  َمَة َرضأ َِّدَة َفاطأ يأ ُ  السَّ َي اّٰلله ي ِّ َرضأ

َنا َعلأ ِّدأ ْن َسيأ ُ  َعْنَها مأ َعْنُه، َوُهَو اْبُن   اّٰلله
هأ َصلَّى ِّ ُ  َعمأ هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 وبناء على ذلك:
ْن َزَواجأ  بأهأ َفََل َحَرَج مأ ْن أََقارأ ُجلأ مأ مأ   الرَّ لأَك  َغْيرأ الَمحارأ  ، َوذَّ

نَ  ِّدأ ْعلأ َسيأ ، َولأفأ يمأ يحأ في الُقْرآنأ الَعظأ رأ ِّ الـصَّ أ  ُسولأ ا رَ للنَّصأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله
يهأ َحَرٌج َلَذَكَرهُ  هأ َوَسلََّم، َوَلو َكاَن فأ ُ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ تعالى في اّٰلله

. ال يمأ  ُقْرآنأ الَعظأ
ـ   اً ياوأ َض  ُق لَ خْ يُ  دَ َل الوَ  نَّ إأ فَ  ،ةَ ابَ رَ وا القَ حُ كأ نْ  تَ ََل َوَما َيَتَناَقُلُه الَبْعُض: 

َنا َرُسولأ َنحأ َيْعنأي  ِّدأ يف  َعْن َسيأ يث  َشرأ ْسمأ ـ َلْيَس بأَحدأ أ  يَف الجأ   َصلَّى اّٰلله
 ُ هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يٌث   بُوا ََل تُْضُووا. َفَهَذا َحدأ : اْغَترأ يفأ رأ يثأ الشَّ ا َما َوَرَد في الَحدأ َوأَمَّ
يٌف، وَ   تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،  .اً ادنَ ْس إأ   هُ لَ  دْ جأ أَ  مْ لَ : يأِّ كأ بْ السَّ  نُ ابْ  اَل قَ َضعأ

 عقد نكاح شاهده رب العالمين

: ما حكم عقد الزواج بني رجل وامرأة بدون شهود، واكتفيا 17السؤال

 خري الشاهدين؟ اهلل بقوهلما:

يهأ بأأَنَّ الجواب:  ا ََل َشكَّ فأ مَّ َ  َفمأ يَن تعالى ُهَو اّٰلله دأ اهأ ى  َعلَ َخْيُر الشَّ
، َوَلكأنَّ  َبادأ يعأ أَْقَوالأ َوأَْفَعالأ العأ َ  َجمأ يَن  اّٰلله دأ اهأ تعالى الذي ُهَو َخْيُر الشَّ

 : يمأ َتابأهأ الَعظأ .  [282]البقرة:  ﴾ڑژژڈ﴿َيُقوُل في كأ
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ىى﴿. َوَيُقوُل: [2]الطَلق:  ﴾ ژژڈڈ﴿َوَيُقوُل: 

 أوالً. هذا  . [282]البقرة:  ائ
َنا َرُسولأ الى تعاّلٰلُ  ثانياً: ِّدأ َثالأ أَْمرأ َسيأ يَن أََمَرَنا بأاْمتأ دأ اهأ أ   َخْيُر الشَّ اّٰلله

ُ  َصلَّى : اّٰلله هأ َوَسلََّم بأَقْولأهأ ېئېئېئۈئ﴿َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
: [59]النساء:  ىئىئىئ   پٻٻٻٻٱ﴿. َوبأَقْولأهأ

ْن ُمَخاَلَفةأ أَ [80]النساء:  َرَنا مأ ، َفَقاَل: ْمرأ . َوَحذَّ کککڑ﴿ هأ

ٻٱ﴿. َوَقاَل: [63]النور:  ڳڳڳگگگگک
ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

 . [36]اِلحزاب:  ٹٹٹٹٿٿٿ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َوَسيأ ُ   َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َيُقوُل:   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
يِّ  
ْن نأَكاح  َعَلى َغْيرأ َذلأَك،  وَ »ََل نأَكاَح إأَلَّ بأَولأ ، َوَما َكاَن مأ َدْي َعْدل  َشاهأ

بَّاَن   يَّ َلُه« رواه اْبُن حأ
يُّ َمْن ََل َولأ

ْلَطاُن َولأ ْن َتَشاَجُروا َفالسُّ ٌل، َفإأ َفُهَو َباطأ
َي  ُ   َعْن َعائأَشَة َرضأ  َعْنَها. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
ْشَهاُد َعَلى َعْقدأ الزَّ  ، َوُهَو  َواجأ َفاإلأ َواجأ ْن أَْرَكانأ َعْقدأ الزَّ  ُهَو ُرْكٌن مأ

ةأ   حَّ َباتأ صأ ْن َواجأ ٌب مأ ، َوُهَو َواجأ َواجأ ةأ َعْقدأ الزَّ حَّ ْن ُشُروطأ صأ َشْرٌط مأ
َياط ، َوَذلأَك اْحتأ َواجأ َنَُّه َعْقٌد َيَتَعلَُّق بأهأ َحقُّ َغْيرأ  اً َعْقدأ الزَّ ، َوِلأ لألَْبَضاعأ

يَع  قأدَ الُمَتَعا يهأ لأئََلَّ َيْجَحَدُه أَبُوُه َفَيضأ َهاَدُة فأ َطتأ الشَّ ، َوُهَو الَوَلُد، َفاْشُترأ ْينأ
ْوَجةأ بَ  َنا َعنأ الزَّ ِّ ٌة إلى َدْفعأ تُْهَمةأ الزأ َنَّ الَحاَجَة َماسَّ َِّكاحأ  النََّسُب، َوِلأ ْعَد النأ

. ُهودأ ُع إأَلَّ بأالشُّ ، َوََل َتْنَدفأ ُخولأ  َوالدُّ
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ذَ فَ  َن الَبَشرأ َفُهَو َعْقدٌ إأ َواجأ بأُدونأ ُشُهود  مأ ُب  دٌ فاسأ   ا َتمَّ َعْقُد الزَّ ، َوَيجأ
ُجلأ َوالَمْرأَةأ   َبْيَن الرَّ

هأ الَعََلَقةأ   َل بْ قَ  هأ ارأ هَ ْش إأ بأ  ةُ يَّ كأ الأ ا المَ فَ تَ اكْ وَ . َفْسُخ َهذأ
 . ولأ خُ الدُّ 

ُ  َوَقْولُُهَما: يَن ُهَو اّٰلله دأ اهأ َنَّ َربََّنا َعزَّ  َتحْ َخْيُر الشَّ ، ِلأ ل  يُل َحاصأ صأ
ٌد َعَلى ُكلأِّ َشْيء   کڑڑژژڈڈڎڎ﴿َوَجلَّ َشاهأ

  . هذا،[3]سبأ:    ڳڳڳڳگگگگککک
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 اْلسالم ضرب الزوجة؟  أباح هل

: هل صحيح بأن اإلسالم يبيح للرجل أن يضرب زوجته على 18السؤال

 جة التأديب هلا؟ة حبالشاردة والوارد

َباتأ التي  الجواب:   هأ الَواجأ ْوجأ أَْن َيَتَعلََّم َقْبَل َزَواجأ ُب َعَلى الزَّ َفَيجأ
، َقْبَل أَْن  ْوَجةأ َذا َكاَن  َعَلْيهأ َنْحَو الزَّ َيَتَعلََّم الُحُقوَق التي َلُه َعَلْيَها، َهَذا إأ
ُر ُوُقوَفُه َبْيَن َيَديأ  أ  َيْسَتْحضأ : ى التعالاّٰلله پپپ﴿َقائألأ

 .[93ـ92]الحجر:  ڀڀڀ پ
هأ أُُمورأوالً:  ْوجأ أَْن َيْعَلَم َقْبَل َزَواجأ ُب َعَلى الزَّ  :اً َيجأ

َها، َوأََمَر  1 ْكَرامأ ْوَجةأ وإأ ْحَسانأ إلى الزَّ ـ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ أََمَر بأاإلأ
َهَها  ، َحتَّى َلو َكرأ ْبَغَضَها، َقاَل تعالى:  َوأَ بأُمَعاَشَرتأَها بأالَمْعُروفأ

ەئەئائائىىېېېۉېۉ﴿

 .[19]النساء:  ﴾وئوئ
، َكَما أَنَّ َلُه   اً للَمْرأَةأ ُحُقوقـ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َبيََّن أَنَّ 2 ْوجأ َعَلى الزَّ
. [228]البقرة:  ﴾ ڱڱڱڳڳ﴿َعَلْيَها، َفَقاَل تعالى:  اً ُحُقوق
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ُه إلى اآل ُب التََّنبُّ ، بأأَنَّ  َيةأ َوَيجأ يَمةأ َ  الَكرأ ْوَجةأ َعَلى  اّٰلله َم َحقَّ الزَّ تعالى َقدَّ
، لأَيُقوَم   ْوجأ ِّ الزَّ َلً َحقأ ْوُج أَوَّ َهاُهَو بأ   الزَّ ْكرامأ ، ََل الَعْكَس  إأ هأ ِّ ، ثُمَّ يَُطالأَب بأَحقأ

 . يرأ َنا الَمرأ  َكَما ُهَو ُمَشاَهٌد في َواقأعأ
ُِّدَنا َرُسولُ 3 أ  ـ َسيأ ُ  لَّىَص اّٰلله ْحَسانأ إلى  اّٰلله َعَلْيهأ َوَسلََّم أَْوَصى بأاإلأ

ْحََللأَها َها َوإأ ْكَرامأ إأ ْوَجةأ بأ ُن إلى  الزَّ ، َوَجَعَل َخْيَر النَّاسأ ُهَو الذي يُْحسأ
، َفَقاَل َصلَّى ُ  أَْهلأهأ هأ َوَسلََّم: »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َهْ  َي لأهأ ِلأ َْهلأي« رواه الترمذي َعْن َعائأَشَة َرضأ ُ   ، َوأََنا َخْيُرُكْم ِلأ  َعْنَها.اّٰلله
ُ  ىَوَقاَل َصلَّ  نأ أَْكَملأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »مأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَمان يَن إأ نأ « رواه الحاكم و اً أَْحَسنُُهْم ُخُلق اً الُمْؤمأ مذي  الترَوأَْلَطُفُهْم بأأَْهلأهأ

َي  ُ   َعْن َعائأَشَة َرضأ  َعْنَها.اّٰلله
ُ  َوَقاَل َصلَّى  هأ َوَسلََّم: »َفاتَُّقواَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله َ  بأ فأي  اّٰلله

نَُّكْم أََخْذتُُموُهنَّ بأأََمانأ  ، َفإأ َساءأ أ النِّأ َمةأ اّٰلله أ ، َواْسَتْحَلْلتُْم ُفُروَجُهنَّ بأَكلأ ،  اّٰلله
ْئَن ُفُرَشُكْم أََحدْم عَ َوَلكُ  نَّ أَْن ََل يُوطأ ْن َفَعْلَن َذلأَك   اً َلْيهأ َتْكَرُهوَنُه، َفإأ

بُ  ْزُقُهنَّ َوكأْسَوتُُهنَّ   اً وُهنَّ َضْربَفاْضرأ ، َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم رأ ح  َغْيَر ُمَبرِّأ
« رواه اإلمام مسلم َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ  أ   بأالَمْعُروفأ َي اّٰلله ُ  َرضأ  َعْنُهَما.   اّٰلله

ُِّم في ثانياً:  أَنَُّه ُهَو الَقيأ ْوجأ أَْن َيْعَلَم بأ ُب َعَلى الزَّ ، َوأَنَُّه  َيجأ الَبْيتأ
ْوَجةأ أََمامَ  أ  الَمْسُؤوُل َعنأ الزَّ ، اّٰلله ، َوُحْسنأ الُمَعاَمَلةأ َيةأ تعالى، بأُحْسنأ التَّْربأ

يقأ الذي َرَسمَ  ، بأالطَّرأ يبأ ُ  هُ َوُحْسنأ التَّْأدأ يمأ اّٰلله تعالى َلُه في الُقْرآنأ الَعظأ
 : ڦڤڤڤڤٹٹ﴿بأَقْولأهأ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ چ
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 .[35ـ34]النساء:  گگگککککڑڑژژ
زأ  ثالثاً:   ْوَجةأ النَّاشأ ْوجأ أَْن َيْعَلَم َكْيَف َيُكوُن َضْرُب الزَّ ُب َعَلى الزَّ َيجأ

َنا َرُسولأ َذا إأ  ِّدأ ََللأ َكََلمأ َسيأ ْن خأ أ  َلْم َيْنَفْعَها الَوْعُظ، َوَذلأَك مأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله
 . ِّهأ َعزَّ َوَجلَّ هأ َوَسلََّم الُمَبلأِّغأ َعْن َربأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َلً  ُب َعَلْيهأ أَْن َيَتَذكََّر أَوَّ أ    َقْوَل   َكَما َيجأ ککڑ﴿   تعالى:اّٰلله

. َحتَّى ََل َيَقَع  [63]النور:  ڳڳڳگگگگکک
. في الظُّْلمأ  زأ  بأَضْربأ َزْوَجتأهأ النَّاشأ

َِّدَنا َرُسوَل  رابعاً: ْوجأ أَْن َيْعَلَم بأأَنَّ َسيأ ُب َعَلى الزَّ أ  َيجأ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
هأ َوَسلََّم الذي أَْنَزَل  ُ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ .  ﴾ڦ﴿َعَلْيهأ َقْوَلُه:  اّٰلله

م َي اً د، َوََل امَرأًَة أَبَ اً َما َضَرَب َخادأ  ، روى اإلمام مسلم َعْن َعائأَشَة َرضأ
 ُ أ  َعْنَها َقاَلْت: َما َضَرَب َرُسولُ اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله هأ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َوََل    اً َوَسلََّم َشْيئ هأ َيدأ ماْمرَ َقطُّ بأ يلأ  اً أًَة، َوََل َخادأ َد فأي َسبأ أ ، إأَلَّ أَْن يَُجاهأ ،  اّٰلله
مأ   ْن َمَحارأ ، إأَلَّ أَْن يُْنَتَهَك َشْيٌء مأ هأ بأ ْن َصاحأ َم مأ ، َفَيْنَتقأ ْنُه َشْيٌء َقطُّ َوَما نأيَل مأ

أ  مَ اّٰلله أ  ، َفَيْنَتقأ .ّٰلله  َعزَّ َوَجلَّ
َياسأ ْبنأ َعْبدأ  أ وروى الحاكم َعْن إأ اب  َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ْبنأ أَبأي ُذبَ  اّٰلله

أ  ُ   َصلَّىاّٰلله َماَء اّٰلله بُوا إأ هأ َوَسلََّم: »ََل َتْضرأ أ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  «. اّٰلله
َلى َرُسولأ  أ    َفَجاَء ُعَمُر إأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

أ َرُسوَل  َيا َفَقاَل: .، َذئأ اّٰلله نَّ هأ َساُء َعَلى أَْزَواجأ  ْرَن )اْجَتَرْأَن( النِّأ
، َفأََطاَف بأآلأ َرُسولأ  نَّ َص فأي َضْربأهأ أ  َفَرخَّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

 . يَن أَْزَواَجُهنَّ يٌر َيْشَتكأ هأ َوَسلََّم نأَساٌء َكثأ  آلأهأ َوَصْحبأ
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ُ  لَّى َص َفَقاَل النَّبأيُّ  هأ َوَسلََّم: »َلَقْد َطاَف  َعَلْيهأ اّٰلله  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
د  َصلَّى ُ  بأآلأ ُمَحمَّ يٌر َيْشَتكأيَن  اّٰلله هأ َوَسلََّم نأَساٌء َكثأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُكْم«.  َيارأ ، َلْيَس أُوََلئأَك بأخأ  أَْزَواَجُهنَّ
 وبناء على ذلك:

َذا َعرَ  ْوُج  َف  َفإأ َزًة،  الزَّ َذا َكاَنْت َناشأ ْوَجَة إأ َب الزَّ َهَذا، ثُمَّ أََراَد أَْن َيْضرأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َفْلَيْسَمْع َقْوَل َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، روى اإلمام البخاري َعْن َعْبدأ  ْربأ أ    َقْبَل الضَّ َي ْمعَ ْبنأ زَ اّٰلله ُ    َة َرضأ َعْنُه،  اّٰلله
يِّأ َصلَّى  ُ    َعنأ النَّبأ ُد أََحُدُكُم  اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »ََل َيْجلأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 .» رأ الَيْومأ ُعَها فأي آخأ ، ثُمَّ يَُجامأ
 اْمَرأََتُه َجْلَد الَعْبدأ

ُ  َوَيُقوُل َصلَّى  هأ َوَسلَّ َصحْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ وَ اّٰلله بُوُهنَّ بأ َم: »َفاْضرأ
«.  اً َضْرب ح   َغْيَر ُمَبرِّأ

، َوَغْيَر   ح  ُب أَْن َيُكوَن َغْيَر ُمَبرأِّ ْرَب َيجأ َوَنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الضَّ
ْنُه التَّْأدأ  َنَّ الَمْقُصوَد مأ َن الَمُخوَفَة، ِلأ يهأ الَوْجَه َواِلََماكأ ، َوأَْن َيَتَوقَّى فأ  يُب ُمْدم 

تْ  ْوَجَة.ََل اإلأ ُِّب الزَّ حأ يَُؤدأ ْرَب َغْيَر الُمَبرأِّ َذا َعلأَم بأأَنَّ الـضَّ  ََلُف، َهَذا إأ
بَُها َيْحُرُم َعَلْيهأ َضْربَُها،  ِّ حأ ََل يَُؤدأ ْرَب َغْيَر الُمَبرأِّ َم بأأَنَّ الضَّ َذا َعلأ َوإأ

ح اً َوَكَذلأَك َيْحُرُم َعَلْيهأ َضْربَُها َضْرب ْوَجَة  َلو َكاَن وَ  اً ُمَبرأِّ ُِّب الزَّ َذلأَك يَُؤدأ
. رأ  في الظَّاهأ

ْن َشْأنأ   َنَّ َهَذا َلْيَس مأ َِّساَء، ِلأ ةأ النأ َياُر اِلُمَّ ُب خأ : ََل َيْضرأ وفي الأخَتامأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ بأِّ الُمتَّبأعأ لأَسيأ ْن َشْأنأ الُمحأ ، َوََل مأ َرامأ أ  الكأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم.آلأهأ َوَص  َلىَوعَ   ْحبأ
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َتْقَوى  َِّرا َوَلَدُهَما بأ ْوجأ أَْن يَُذكأ أ    َوَعَلى َوالأَديأ الزَّ ،  اّٰلله تعالى في َزْوَجتأهأ
. اً َوأَْن َيُكوَنا َعْون ، ََل َعَلى ُسوءأ اِلَْخََلقأ  َلُه َعَلى ُحْسنأ اِلَْخََلقأ

َذا كَ  ْرَب للَمْرأَةأ إأ ََلَح  اَن َوَما أَْقَبَح الضَّ ُرُه التَّْقَوى َوالصَّ ْن َظاهأ مَّ مأ
َقاَمَة، َكْيَف َيُكونُ  ُِّدَنا َرُسولُ   َواَلْستأ ُب َزْوَجَتُه، َوَسيأ  َهَذا َوْصَفُه، َوُهَو َيْضرأ

أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم يَُقوُل: »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، وَ  َْهلأهأ َي أَنَ ِلأ َْهلأي« رواه الترمذي َعْن َعائأَشَة َرضأ ُ   ا َخْيُرُكْم ِلأ  َعْنَها.اّٰلله

. يَّةأ ْخصأ يُف الشَّ ْوَجَة إأَلَّ َضعأ ُب الزَّ يَقُة: ََل َيْضرأ واّٰلله   هذا، َوالَحقأ
 تعالى أعلم.

 ﴾َواْضِربُوهُنَّ ﴿معنى قوله تعالى: 

زة التواصل أجه : هناك معلومة يتناقلها بعض الناس على19السؤال

ٹٹ﴿ تعاىل يف تأديب نشوز املرأة:اهلل  االجتماعي بأن قول
. [34]النساء:   ﴾ڦڦڤڤڤڤ

الزوجة خارج بيت املقصود من الضرب هو املباعدة أو االبتعاد عن 

الزوجية، وليس املقصود الضرب باليد كما يفهمه العوام، ألن 

 الكالم صحيح؟هذا اإلسالم أرقى وأرفع من أن يهني املرأة، فهل 

يفأ الذي  الجواب:   رأ يثأ الـشَّ ُض َما َجاَء في الَحدأ َفَهَذا الَكََلُم يَُعارأ
أ    َعْبدأ   ْبنأ   َجابأرأ َعْن    رواه اإلمام مسلم َي اّٰلله ُ    َرضأ يأِّ َصلَّى اّٰلله   َعْنُهَما، َعنأ النَّبأ

 ُ هأ َوَسلََّم َقاَل: »اّٰلله َ  واقُ َفاتَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، فأياّٰلله َساءأ نَُّكمْ  النِّأ   َفإأ
أ  بأأََمانأ  أََخْذتُُموُهنَّ  َمةأ  ُفُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتمْ  ،اّٰلله أ  بأَكلأ نَّ  َوَلُكمْ ، اّٰلله   َعَلْيهأ

ْئنَ  ََل  أَنْ  نْ  َتْكَرُهوَنُه، اً أََحد ُفُرَشُكمْ  يُوطأ بُوُهنَّ  َذلأَك  َفَعْلنَ  َفإأ  اً َضْرب َفاْضرأ
ح  مُ  رَ َغيْ   «.َبرِّأ
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يَف الذي رواه اإلمام البخاري  رأ يَث الشَّ ُض الَحدأ   َعْبدأ  َعنْ َويَُعارأ
أ  َي  َزْمَعةَ  ْبنأ اّٰلله ُ  َرضأ ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  َنَهى : اَل قَ َعْنُه اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  ُجُل  َيْضَحَك  أَنْ َوَصْحبأ ا الرَّ مَّ نَ  َيْخُرجُ  مأ ،اِلَ  مأ   »بأمَ : َوَقاَل  ْنُفسأ
ُب  ، َضْرَب   اْمَرأََتهُ  أََحُدُكمُ  َيْضرأ ،  أَوأ  الَفْحلأ  .يَُعانأُقَها« َلَعلَّهُ  ثُمَّ  الَعْبدأ

َواَيةأ اإلمام أحمد: » ُب  َعََلمَ وفي رأ   َضْرَب  اْمَرأََتهُ  أََحُدُكمْ  َيْضرأ
، ُعَها  ثُمَّ  اْلَعْبدأ نْ  يَُضاجأ رأ   مأ  «.اللَّْيلأ  آخأ

ُض َويُعَ  يَف الذي رواه اإلمام الحاكم ارأ رأ يَث الشَّ َياسأ  َعنْ  الَحدأ   إأ
أ  َعْبدأ  ْبنأ  أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  ُذَباب   أَبأي ْبنأ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  بُوا »ََل : َوَصْحبأ َماءَ  َتْضرأ أ   إأ  . «اّٰلله
َلى   ُعَمرُ   َفَجاءَ  أ   ولأ َرسُ   إأ ُ    َصلَّى  اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

أ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  َساءُ  َذئأْرنَ  ،اّٰلله نَّ  َعَلى النِّأ هأ َص  )اْجَتَرْأَن(  أَْزَواجأ    َفَرخَّ
نَّ  فأي  .َضْربأهأ

أ  َرُسولأ  بأآلأ  َفأََطاَف  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ وَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله َسلََّم  بأ
يرٌ  نأَساءٌ   .أَْزَواَجُهنَّ  َيْشَتكأينَ  َكثأ

ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  َفَقاَل  هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َطاَف  »َلَقدْ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
د   بأآلأ  ُ  َصلَّى ُمَحمَّ هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله يرٌ  نأَساءٌ َوَصْحبأ   َيْشَتكأينَ  َكثأ
،ْزَوا أَ  ُكْم« أُوَلئأَك   َلْيَس  َجُهنَّ َيارأ  . بأخأ

ُجُل َزْوَجَتُه    الرَّ
ُِّب بأهأ ا يَُؤدأ مَّ َوَقْد َنصَّ الُفَقَهاُء بأاَلتأَِّفاقأ َعَلى أَنَّ مأ

ْرَب، َواْشَتَرطُوا في َضْربأ التَّْأدأ  َها الـضَّ ْنَد نُُشوزأ ْوَجُة  عأ ْن َنَشَزتأ الزَّ يبأ إأ
ْرُب  ، َوََل  َغيْ أَْن َيُكوَن الضَّ ف  ، َوََل ُمَخوأِّ ، َوََل َشائأن  ح   َوََل ُمَبرأِّ

َر ُمْدم 
ُر َعْظم ََلُح ََل َغْيَر.اً َيْكسأ ْنُه الصَّ َنَّ الَمْقُصوَد مأ  ، ِلأ
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 وبناء على ذلك:
َنا  َفَهَذا الَكََلُم الُمَتَداَوُل َغْيُر  ِّدأ يثأ َسيأ يٌب لأَحدأ يهأ َتْكذأ ، َوفأ يح  َصحأ

أ   َرُسولأ  ُ    ى َصلَّ   اّٰلله زأ اّٰلله هأ َوَسلََّم، َوَضْرُب الَمْرأَةأ النَّاشأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َيارأ   ِّ الخأ ، َوَلكأنأ اِلَْوَلى َواِلَْكَرُم في َحقأ نَّةأ َتابأ َوالسُّ يبأ َمْشُروٌع بأالكأ للتَّْأدأ

َفاظمأ  بُوا حأ ةأ   اً َن اِلَْزَواجأ أَْن ََل َيْضرأ . َوالرَّ َعَلى الَمَودَّ ْوَجْينأ  ْحَمةأ َبْيَن الزَّ
ْرَضاَء   يلأ َيَتَكلَُّف إأ ُب َهَذا التَّْأوأ يد  أَْن َيُكوَن َصاحأ َبعأ َواِلَْمُر َلْيَس بأ

، الذيَن يَُشكأُِّكوَن النَّ  ْسََلمأ َوَمْرَضى الُقُلوبأ ْم  أَْعَداءأ اإلأ هأ ينأ اَس بأدأ
وَن الطَّ  ْسََلَم، َوَيَغضُّ ُموَن اإلأ َن ْرَف عَ َوَيتَّهأ ْسََلمأ للَمْرأَةأ مأ يبأ اإلأ ا في َتْأدأ مَّ

، قأَياس ْحَمةأ ، َفَما   اً الرَّ َِّساءأ يَّةأ في التََّعاُملأ َمَع النأ َن الَوْحشأ ْم مأ َعَلى َما َلَدْيهأ
يُر َعْن أَنََّها  ُم َرْأُس امْ َتْذُكُرُه التََّقارأ يَقُة في الَغْربأ إأَلَّ َويَُهشَّ   َرأَة  ََل َتُمرُّ َدقأ

يُروَن  ْنَد َذلأَك َوََل يُشأ ُفوَن عأ ، َوَلكأْن َمْرَضى النُُّفوسأ ََل َيقأ ْربأ َوالَقْتلأ بأالضَّ
. هذا، َلْيهأ  تعالى أعلم.واّٰلله  إأ

 رفع صوت المرأة على زوجها 

 تقامة، ولكنها ترفع صوتها على زوجها: امرأة صاحبة دين واس20السؤال

 عز وجل؟اهلل  حكمها يف دين ا، فماحتى تسمع اجلوار يف حالة غضبه

ُ  َفَيُقولُ الجواب:  ېېۉېۉ﴿تعالى: اّٰلله

هأ [19]النساء:  ﴾وئوئەئەئائائىىې . َوَهذأ
، َفُهَو َحقٌّ   ْوَجةأ ِّ للزَّ ْن َحق  َنَُّه َما َكاَن مأ ، ِلأ ْوَجْينأ الُمَعاَشَرُة ُمَتَباَدَلٌة َبْيَن الزَّ

، لأَقْولأهأ تعالى:  ُجلأ  . [228]البقرة:  ﴾ڱڱڱڳڳ﴿للرَّ
 ، َرَها بأالَمْعُروفأ َها أَْن يَُعاشأ ِّ الَمْرأَةأ َعَلى َزْوجأ ْن َحقأ َذا َكاَن مأ َفإأ

 . َرُه بأالَمْعُروفأ ُجلأ َعَلى َزْوَجتأهأ أَْن تَُعاشأ ِّ الرَّ ْن َحقأ
 َهَذا أوالً.َفَكَذلأَك مأ
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نْ ثانياً:  َها مأ ِّ  ُسوءأ َرْفُع َصْوتأ الَمْرأَةأ َعَلى َزْوجأ    اِلََدبأ في َحقأ
، لأَقْولأهأ تعالى:  ي الَبْيتأ .  [34]النساء:  ٻٻٻٱ﴿َراعأ

ُ    َولأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله ُجُل »  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   أَْهلأهأ   فأي   َراع    َوالرَّ
يَّتأهأ  َعنْ  ولٌ ؤُ َمْس  َوُهوَ 

َي « رواه الشيخان َعنأ اْبنأ ُعَمَر َرعأ ُ   َرضأ  َعْنُهَما. اّٰلله
َمُه   ُب َعَلى الَمْرأَةأ أَْن َتْحَترأ ي َلُه َيجأ اعأ  َوالرَّ

ُِّم َعَلى الَبْيتأ َوالَقيأ
ِّي   ، َوَهَذا يَُؤدأ ، َوأَْن ََل َتْرَفَع َصْوَتَها َعَلْيهأ َبُه بأاِلََدبأ َِّرُه، َوأَْن تَُخاطأ َوتَُوقأ

ةأ َبيْ  ، ْوَجْينأ َن الزَّ إلى َدَوامأ اِلُْلَفةأ َوالَمَودَّ َن الُمَعاَشَرةأ بأالَمْعُروفأ ، َوُهَو مأ
َلُهْم.  ْنَزالأ النَّاسأ َمَنازأ  َوإأ

َذا َكاَنْت بأسب ِّ  ثالثاً: ِإنَّ  ًة إأ َها، َوَخاصَّ َرْفَع َصْوتأ الَمْرأَةأ َعَلى َزْوجأ
، َحَراٌم َشْرع ِّ َغلأيظ  ، أَو َكََلم  َفظ  َيًة  ُة بأ ، َوَتُكوُن الَمْرأَ اً أَو َشْتم  َذلأَك َعاصأ

يُبَها َيُكوُن َكَما َقاَل   َها، َوَتْأدأ ْن قأَبلأ َزْوجأ يَب مأ قُّ التَّْأدأ َزًة َتْسَتحأ َِّها، َناشأ لأَربأ
ڦڤڤڤڤٹٹ﴿تعالى: 

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ چ
 .[35ـ34]النساء:  گگگککککڑڑژژ

 وبناء على ذلك:
َِّها، بأَرْفعأ َصْوتأَها َعَلى  َفَهذأ  َيًة لأَربأ َزًة، َوَعاصأ هأ الَمْرأَُة تُْعَتَبُر َناشأ

يئ َذا َكاَن َزْوُجَها ُمسأ َها، َوإأ ،   اً َزْوجأ َساَءَة بأاِلََدبأ هأ اإلأ َفَعَلْيَها أَْن تَُعالأَج َهذأ
َيةأ  أ  ََل بأالُجْرأَةأ َعَلى َمْعصأ ًة  َها عَ تعالى، بأَرْفعأ َصْوتأ اّٰلله َها، َوَخاصَّ َلى َزْوجأ

َذا َكاَن في َذلأَك َسبٌّ أَو َشْتٌم.  إأ
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َنا َرُسولأ  ِّدأ ْن َقْولأ َسيأ هأ الَمْرأَُة مأ أ   أَْيَن َهذأ ُ    َصلَّى  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
َقةأ  َِّيةأ الُمْنفأ ائأَمةأ الُمَصلأ ِّ الَمْرأَةأ الصَّ هأ َوَسلََّم في َحقأ اَنْت  التي كَ َوَصْحبأ

يَف الذي رواه   رأ يَث الشَّ هأ الَمْرأَُة الَحدأ يَراَنَها بألأَسانأَها؟ لأَتْسَمْع َهذأ ي جأ تُْؤذأ
َي   ْيَرةَ ُهرَ   أَبأي   َعنْ اإلمام أحمد   ُ    َرضأ أ   َرُسوَل   َيا :  َرُجٌل   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله   ،اّٰلله

نَّ  نْ  يُْذَكرُ  ُفََلَنةَ  إأ يَ  َصََلتأَها، َكْثَرةأ  مأ َها،َوصأ َها، امأ ي  أَنََّها َغْيرَ  َوَصَدَقتأ  تُْؤذأ
يَراَنَها َي »: َقاَل ، بألأَسانأَها  جأ  «. النَّارأ  فأي هأ

أ  َرُسوَل  َيا: َقاَل  نَّ  ،اّٰلله نْ  يُْذَكرُ  ُفََلَنةَ  َفإأ لَّةأ  مأ َها، قأ َيامأ   َوَصَدَقتأَها، صأ
نََّها َوَصََلتأَها، ُق  َوإأ نَ  بأاِْلَْثَوارأ  َتَصدَّ ِّ حَ تَ المُ  نُ بَ اللَّ )ُهَو  قأطأ اِْلَ  مأ   ُل ثْ مأ  رُ جأ

ي َوََل ( نأ بْ الجُ  يَرانََها  تُْؤذأ َي »: َقاَل  بألأَسانأَها، جأ  «. اْلَجنَّةأ  فأي هأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ ْن َقْولأ َسيأ ينأ َوالُخُلقأ مأ ِّ َبُة الدأ هأ الَمْرأَُة َصاحأ أ   َوأَْيَن َهذأ اّٰلله

ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم: »آلأهأ َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله َذاَوَصْحبأ   َخْمَسَها،  الَمْرأَةُ  َصلَّتأ  إأ
َظْت  َشْهَرَها، َوَصاَمْت   اْدُخلأي: َلَها قأيَل  َزْوَجَها َوأََطاَعْت  َفْرَجَها، َوَحفأ
نْ  اْلَجنَّةَ  ْئتأ  اْلَجنَّةأ  أَْبَوابأ  أَيِّأ   مأ ْحَمنأ   َعْبدأ  َعنْ «؟ رواه اإلمام أحمد  شأ   الرَّ
َي  َعْوف   ْبنأ  ُ  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

ْن َقْولأهأ تعالى:   َقاَمةأ مأ ينأ َواَلْستأ ِّ َبُة الدأ هأ الَمْرأَُة َصاحأ َوأَْيَن َهذأ
؟ َفَهْل [34]النساء:  ﴾ٹٿٿٿٿٺٺ﴿

َها؟  َفاتأ َتْرَفُع َصْوَتَها َعَلى َزْوجأ ِّ هأ الصأ  َمنأ اتََّصَفْت بأَهذأ
ْوجَ  : أَْنَصُح الزَّ ُِّر  بأالصَّ  َوَعَلى ُكلأِّ َحال  ، َوأَْن ََل يَُفكأ ْبرأ َعَلى َزْوَجتأهأ

َها، لأَقْولأهأ تعالى:  ىېېېېۉۉ﴿في َطََلقأ

 .[19]النساء:  ﴾ وئوئەئەئائائى
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نَ  يَش بأاِلََملأ الَمْوُعودأ مأ ْوجأ أَن َيعأ أ  َوَعَلى َهَذا الزَّ تعالى، الذي  اّٰلله
ََل  ْن خأ يَعاَد، َوَذلأَك مأ ۆئۇئۇئ﴿ْولأهأ تعالى: لأ قَ ََل يُْخلأُف المأ

ََللأ َقْولأهأ [153]البقرة:  ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ ْن خأ . َومأ
ََللأ َقْولأهأ  [10]الزمر:  محجحمجحجيثىث﴿تعالى:  ْن خأ . َومأ
]يوسف:   ڻڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿تعالى:  

أ  َوْلَيْذُكْر َقْوَل . [90 ۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿تعالى: اّٰلله

ْن أَْخََلَقَنا. آمين. هذا،ُهمَّ الله  [20]الفرقان:  ېئېئۈئ ِّ واّٰلله   َحسأ
 تعالى أعلم.

 خاطب عاق ْلمه

طبيت شاب، خل: أنا فتاة جتاوزت الثالثني من عمري، تقدم 21السؤال

وبعد السؤال عنه تبني أنه عاق لوالديه، وخاصة ألمه، فهل 

 الزواج منه؟ علىتنصحين باملوافقة 

ُِّدَنا َرُسولُ الجواب:   أ   َفَيُقوُل َسيأ ُ    َصلَّى  اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَنُه َوخُ  َلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن دأ َذا َخَطَب إأ ُجوُه، إأَلَّ َتْفَعُلوا َوَسلََّم: »إأ ُلَقُه َفَزوِّأ

يٌض« رواه الترمذي َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة   ، َوَفَساٌد َعرأ ْتَنٌة فأي اِلَْرضأ َتُكْن فأ
َي  ُ  َرضأ  ْنُه.عَ  اّٰلله

، َمَع أَنَّ  ِّ لأَوالأَدْيهأ ْنَد َهَذا الَعاقأ ين  َوُخُلق  عأ َ    َفأَيُّ دأ تعالى َيُقوُل َلُه: اّٰلله
ڳگگگگککککڑڑژژڈڈ﴿

 ؟ [15]لقمان:  ﴾ڳڳڳ
ْنهُ  َقاَم مأ نَّ اَلْنتأ َما، َفإأ اً َعَلى ُعُقوقأهأ رَّ

 في  َوَمْن َكاَن َعاقَّاً لأَوالأَدْيهأ َوُمصأ
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يفأ الذي رواه اإلمام  حَ  رأ يثأ الشَّ ٌق، َكَما َجاَء في الَحدأ ْنَيا ُمَحقَّ َياتأهأ الدُّ
هأ   البخاري في اِلََدبأ الُمْفَردأ عن يزأ َعْن أَبأيهأ َعْن َجدِّأ َبكَّارأ ْبنأ َعْبدأ اْلَعزأ

يِّأ َصلَّى ُ  َعنأ النَّبأ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله : »ُكلُّ ُذنُوب   َقاَل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
رُ  ُ  يَُؤخِّأ َياَمةأ إأَلَّ الَبْغَي َوُعُقوَق الَوالأَدْينأ اّٰلله َلى َيْومأ القأ ْنَها َما َشاَء إأ ـ أَو   مأ

.» ْنَيا َقْبَل الَمْوتأ َها فأي الدُّ بأ ُل لأَصاحأ ِّ م ـ يَُعجأ حأ  َقطيعَة الرَّ
َي  ُ  وروى الحاكم َعْن أََنس  َرضأ أ   َرُسولُ : َقاَل َعْنُه َقاَل اّٰلله   َصلَّىاّٰلله

 ُ ََلنأ ُعُقوَبُتُهَما فأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َباَبانأ ُمَعجَّ ْنَيا َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ي الدُّ
 اْلَبْغُي َواْلُعُقوُق«. 

َي  ُ  وروى أبو داود والترمذي َعْن أَبأي َبْكَرَة َرضأ َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّٰلله
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله ْن َذْنب  أَْجَدُر    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َما مأ َوَصْحبأ

َل  ُ    أَْن يَُعجِّأ َرةأ اّٰلله ُر َلُه فأي اآْلخأ خأ ْنَيا، َمَع َما َيدَّ هأ اْلُعُقوَبَة فأي الدُّ بأ َتَعاَلى لأَصاحأ
.» مأ حأ  الرَّ

يَعةأ ْثُل اْلَبْغيأ َوَقطأ  مأ
َواَيةأ الحَ  َي   اكأمأ وفي رأ ُ   َعْن أَبأي َبْكَرَة َرضأ ْعُت َرُسوَل   اّٰلله   َعْنُه َقاَل: َسمأ

أ  ُ  َصلَّىاّٰلله رُ اّٰلله نُوبأ يَُؤخِّأ هأ َوَسلََّم َيُقوُل: »ُكلُّ الذُّ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
  ُ َياَمةأ إأَلَّ ُعُقوَق اْلَوالأَديْ اّٰلله َلى َيْومأ اْلقأ ْنَها إأ ، فَ َما َشاَء مأ نَّ نأ ُ    إأ لُ اّٰلله ُه  َتَعاَلى يَُعجِّأ

.» هأ فأي اْلَحَياةأ َقْبَل الَمَماتأ بأ  لأَصاحأ
 وبناء على ذلك:

َنَُّه َمْن   ، ِلأ ابأِّ ْن َهَذا الشَّ َواجأ مأ َفأَْنَصُحكأ بأَعَدمأ الُمَواَفَقةأ َعَلى الزَّ
ْن َبابأ أَْنَكَر َمْعُروَف َوالأَدْيهأ َحتَّى َصاَر َرُجَلً  َر  أَوْ ، َفمأ َلى َوأَْوَلى أَْن يُْنكأ

.المَ  يَما َبْيَنُه َوَبْيَن َزْوَجتأهأ  ْعُروَف فأ
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َنا َرُسولأ  ِّدأ ُت إلى َقْولأ َسيأ ُجُل ََل َيْلَتفأ َذا َكاَن الرَّ أ    إأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم: »الَوالأُد أَْوَسُط أَْبَوابأ الَجنَّةأ  ْع ، َفإأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْئَت َفأَضأ ْن شأ

َي ااَب أَْو اْحَفْظُه« روَذلأَك البَ  ْرَداءأ َرضأ   ه الترمذي والحاكم َعْن أَبأي الدَّ
 ُ ؟ اّٰلله يهأ ، َفأَيُّ َخْير  فأ هأ اً َعَلى ُعُقوقأ َوالأدأ رَّ

َذا َكاَن ُمصأ  َعْنُه. َوإأ
فَ  هأ َبْعَد َمْعرأ ِّ اً َعَلى ُعُقوقأ أُمأ رَّ

َذا َكاَن ُمصأ هأ َوإأ ُ  بأَقْولأهأ َصلَّىتأ هأ  َعَليْ اّٰلله
ْجَلَها، َفَثمَّ اْلَجنَُّة« رواه ابن ماجه َعْن  هأ َوَسلََّم: »اْلَزْم رأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي  يِّأ َرضأ
َلمأ َمَة السُّ َيَة ْبنأ َجاهأ ُ   ُمَعاوأ ؟ اّٰلله يهأ  َعْنُه. َفأَيُّ َخْير  فأ

َِّقاءأ اَجْت َويُْذَكُر بأأَنَّ اْمَرأًَة َتَزوَّ  ي اللأ ، َففأ ْن َرُجل  لأ َمَعُه َعَلى  مأ ِلَوَّ
ْوَجُة   ، َفاْلَتَفَتتأ الزَّ هأ ِّ هأ َقْبَل أُمأ َم الطََّعاَم لأَزْوَجتأ ُه َمْوُجوَدًة، َفَقدَّ َطَعام  َكاَنْت أُمُّ

ِّْقنأي اآلَن. َها: َطلأ  َقائأَلًة لأَزْوجأ
 َقاَل: لأَماَذا؟ 

ْرُق دَ  اٌس َفَقاَلْت َلُه: العأ َب سَّ يُد أَْن أُْنجأ ْنَك َوَلد، َوََل أُرأ ََل َيْهَتمُّ   اً مأ
َلً  هأ أَوَّ ِّ أُمأ يُد َوَلد  ؛بأ نََّما أُرأ ْثَلَك، إأ . هذا،  اً مأ   َيْهَتمُّ بأي َقْبَل أَْن َيْهَتمَّ بأَزْوَجتأهأ

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 هل يعود حق الحضانة؟ 

ار، وهم يف الد صغ: امرأة طلقت من زوجها، وعندها أو22السؤال

رجل آخر، فسقط حقها يف احلضانة، ثم حضانتها، تزوجت من 

 طلقت منه، فهل يعود هلا حق احلضانة ألبنائها؟

َج  أوالً: الجواب:   ْنُه، َكأَْن َتَتَزوَّ َحقُّ الَحَضاَنةأ َيْسُقُط بأُوُجودأ َمانأع  مأ
، لأَما َرَوى   ي ِّ َعنأ الَمْحُضونأ َنُة بأأَْجَنبأ

و  َعْن    الحاكمالَحاضأ أ ْبنأ َعْمر  َعْبدأ اّٰلله
ُ َعْنهُ  َي اّٰلله أ ، أَنَّ اْمَرأًَة َقاَلْت: َيا َرُسوَل َماَرضأ ، اْبنأي َهَذا َكاَن َبْطنأي َلُه  اّٰلله
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ي َلُه  ْجرأ َقاًء، َوحأ َعاًء، َوَثْديأي َلُه سأ نَّ أََباُه َطلََّقنأي، َوأََراَد أَْن  وأ َواًء، َوإأ حأ
َعُه عَ   نِّأي.َيْنزأ

أ   هأ َوَسلَّمَ َقاَل َلَها َرُسوُل اّٰلله ُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ : »أَْنتأ  َصلَّى اّٰلله
ي«  . أََحقُّ بأهأ َما َلْم َتْنكأحأ

َذا زَ ثانياً:   يٌَّة َتُقوُل: إأ ْقهأ َدةٌ فأ
اَل الَمانأُع َعاَد الَمْمنُوُع؛ َوَنصَّ  ُهَناَك َقاعأ
يَّةأ َوالَحَنابأَلةأ أَنَّ َحقَّ الَحَضاَنةأ َيُعوُد  َن الُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ مأ 

افأعأ يَّةأ َوالشَّ َحنَفأ
. ي ِّ ن أَْجَنبأ

 بأَطََلقأ الَمْنُكوَحةأ مأ
 وبناء على ذلك:

َها الثَّانأي ْن َزْوجأ َْبَنائأَها  َفإَذا طُلأَِّقتأ الَمْرأَُة مأ نَّ َحقَّ الَحَضاَنةأ ِلأ ، َفإأ
 َ َلْيَها، ِلأ . هذا، واّٰلله تعالى أعلم.نَّهُ َيُعوُد إأ هأ   َزاَل َسَبُب ُسُقوطأ

 
** ** ** 
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 قالت سرحني قال سرحتك

: امرأة قالت لزوجها: سرحين، فقال هلا: سرحتك، ومل يقصد 1السؤال

 بذلك طالقًا، فهل يقع الطالق على الزوجة بلفظ: سرحتك؟

ا أَ َفأَْلَفاُظ الطَََّلقأ إأ الجواب:  يَحًة، مَّ ا أَْن َتُكوَن  ْن َتُكوَن َصرأ مَّ َوإأ
يح َذا َكاَن اللَّْفُظ َصرأ َناَيًة، َفإأ ، َوَيَقُع بأهأ الطَََّلُق َنَوى   اً كأ َفََل َيْحَتاُج إلى نأيَّة 

َناَيًة َفََل يََقُع الطَََّلُق إأَلَّ بأ  َذا َكاَن اللَّْفُظ كأ ا إأ ، َوأَمَّ ْوُج أَْم َلْم َيْنوأ ِّيَّ الزَّ
. النأ  ةأ

، أَْم  َواْخَتَلَف الفُ  يَّانأ في الطَََّلقأ
َنائأ ، َهْل ُهَما كأ َقَهاُء في َلْفَظْينأ
. ، َوَفاَرْقُتكأ ْحُتكأ ، َهَذانأ اللَّْفَظانأ ُهَما: سرَّ يَحانأ  َصرأ

َناَيةأ في   ْن أَْلَفاظأ الكأ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى أَنَّ َهَذْينأ اللَّْفَظْينأ مأ
َهاالطَََّل  ، لأَعَدمأ اْشتأ .قأ هأ َما، َويُْسَتْعَمََلنأ في الطَََّلقأ َوفي َغْيرأ يهأ  رأ الطَََّلقأ فأ

ْنَدُهْم، إلى أَنَُّهَما   يَُّة الُجْمُهوَر في الَقْولأ الَمْشُهورأ عأ
افأعأ َوَخاَلَف الشَّ

َما في الُقْرآنأ الكَ  هأ ، لأُوُرودأ يَحانأ في الطَََّلقأ ،َلْفَظانأ َصرأ يمأ َقاَل تعالى:   رأ
کڑڑژ﴿َوَقاَل تعالى:    .[28]اِلحزاب:    ۆۆۇ﴿
 .[130]النساء:  ککک

 وبناء على ذلك:
ْد بأَذلأَك َطََلق ، َوَلْم َيْقصأ ْحُتكأ : َسرَّ

تأهأ ُجلأ َلْزَوجأ َذا َقاَل الرَّ ، ََل  اً َفإأ
ْنَد ُجْمُهورأ  ْوَجةأ عأ ، َما َلْم  الُفقَ   َيَقُع بأَذلأَك الطَََّلُق َعَلى الزَّ َيْنوأ الطَََّلَق،  َهاءأ

ََلف ْن   اً خأ يٌح مأ َنَُّه َلْفٌظ َصرأ يَّةأ الذيَن َقالُوا بأُوُقوعأ الطَََّلقأ َعَلْيَها، ِلأ
افأعأ للشَّ

. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  أَْلَفاظأ الطَََّلقأ ََل َيْحَتاُج إلى نأيَّة 
 هل يحتاج إلى لفظ الطالق

امرأة بدون ولي وال شهود، ثم عرف أن العقد وج رجل : إذا تز2السؤال
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غري صحيح، هل جيب عليه أن يطلقها، أم يرتكها بدون لفظ 

 الطالق؟

ي ِّ َوََل ُشُهود  الجواب: 
ْندَ  دٌ فاسأ َعْقٌد الَعْقُد بأُدونأ َولأ ُجْمُهورأ   عأ

، َوََل َيَتَرتَُّب  َذا َلْم َيتأمَّ   الُفَقَهاءأ  ُخوُل.  الدُّ َعَلْيهأ أَيُّ أََثر  إأ
التَّْوَبةأ َوَكْثَرةأ   َما بأ َقا، َوَعَلْيهأ َما أَْن َيَتَفرَّ ُخوُل، َوَجَب َعَلْيهأ َذا َتمَّ الدُّ َفإأ

َق َبيْ  َيارأ َفرَّ
َقا بأاَلْختأ َذا َلْم َيَتَفرَّ  َعَلى َما َحَصَل؛ َوإأ

، َوالنََّدمأ ْغَفارأ َنُهَما  اَلْستأ
َرُهَما.  ي َوَعزَّ  الَقاضأ

هأ ا َوفأي هَ  قُّ لَحاَلةأ ذأ ى، َوَتْثُبُت ُحْرَمُة   ةُ جَ وْ الزَّ َتْسَتحأ الَمْهَر الُمَسمَّ
 . ُب َعَلى الَمْرأَةأ أَْن َتْعَتدَّ َبْعَد الُمَفاَرَقةأ  الُمَصاَهَرةأ َبْيَنُهَما، َوَيجأ

يُق َبْيَنُهَما إلى  َنَّ الُفَقهَ َوََل َيْحَتاُج التَّْفرأ ، ِلأ ُجلأ َن الرَّ
اَء َطََلق  مأ

يَحة  )َيْعنأي في َعْقدأ  اتَّ  يَّة  َصحأ ْوَجُة في َزْوجأ َفُقوا َعَلى أَنَّ َمَحلَّ الطَََّلقأ الزَّ
يَها ُدُخوٌل أَم ََل. ( َحَصَل فأ ُروطأ يح  ُمْسَتْوف  للشُّ  َزَواج  َصحأ

َلً  َواُج َباطأ د  َفَلو َكاَن الزَّ َنَّ ال  اً أَو َفاسأ  أََثٌر  طَََّلَق َفَطلََّقَها َلْم تَُطلَّْق، ِلأ
. يحأ حأ َواجأ الصَّ ْن آَثارأ الزَّ  مأ

 وبناء على ذلك:
ُخوُل بأَها، َوَيُقوَل   َذا َتمَّ الدُّ هأ الَمْرأََة إأ ُجلأ أَْن َيْتُرَك َهذأ ُب َعَلى الرَّ َفَيجأ

  ، يَلكأ ، أَو َخلَّْيُت َسبأ ْن َبابأ أَوْ َلَها: َتَرْكُتكأ ُخوُل َفمأ َذا َلْم َيتأمَّ الدُّ  ْوَلى. َلى َوَأ َوإأ
َواَج َلْيَس   َنَّ الزَّ ، ِلأ َمةأ الطَََّلقأ ظأ َكلأ َوََل َيْحَتاُج اِلَْمُر إلى َتَلفُّ

يح  ْن ََل َيْنُقُص ًا َصحأ تأ الُمَفاَرَقُة َبْيَنُهَما، َوَلكأ َمةأ الطَََّلقأ َتمَّ َكلأ َظ بأ َذا َتَلفَّ  ، َفإأ
َنَُّه َلْيَس َطََلق ، ِلأ . هذا،في مَ  اً بأهأ َعَدُد الطَََّلقأ ِّهأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َحلأ
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 اخرجي من بيتي

: يف حالة شجار شديد مع زوجيت، قمت بطردها من البيت، 3السؤال

فأبت اخلروج، وقالت: لن أخرج من بييت، فقلت هلا: أي بيت لك؟ 

ى عدم اخلروج، هل هذا البيت بيت الذي خلفك؟ وأصرت عل

فهل كنت  البيت، وقمت بعد املشاجرة بطالقها وطردها من

 مصيبًا أم خمطئًا؟

  اً َلو أَنََّك َسأَْلَت َقْبَل الطَََّلقأ َماَذا َتْفَعُل َلَكاَن َخْيرأوالً: الجواب: 
َنَّ  َ  َلَك، ِلأ ]النحل:  ٺٺٺڀڀڀڀ﴿تعالى َيُقوُل: اّٰلله

يهأ أَ . َقْبَل أَْن [43 ْرعأ فأ ِّ َعَمل  َسْل َعْن ُحْكمأ الشَّ َلً َتُقوَم بأأَيأ مَ  ،وَّ ُ   َوَرحأ اّٰلله
أ  تعالى اْبَن َعَطاءأ  ْن َعََلَماتأ النُّْجحأ في  اّٰلله ْنَدَما َقاَل: مأ ِّ عأ يأ َكْنَدرأ السَّ

ُجوُع إلى  ، الرُّ َِّهاَياتأ أ  النأ .اّٰلله َداَياتأ  في البأ
ُب ثانياً:  أ  َعَلْيَك أَْن َتْعَلَم َقْوَل َيجأ ٻٻٻٱ﴿ تعالى: اّٰلله

ٺٺٺٺڀڀڀپڀپپپٻ

ڦڦڤڦڤڤٹڤٹٹٹٿٿٿٿ

. [1]الطَلق:    ڇچچچچڃڃڃڄڃڄڄڄڦ
ُ    َلَقْد أَْثَبَت  يمأ اّٰلله ْن َبابأ التَّْكرأ يمأ أَنَّ الَبْيَت َلَها، مأ ِّ الُقْرآنأ الَكرأ  َعزَّ َوَجلَّ بأَنصأ

َمةأ  أ لأَمْن أََخْذَتَها بأَكلأ يَثاَق ااّٰلله . لَغلأيظَ ، َوأَْعَطْيَتَها المأ َواجأ ْنَد َعْقدأ الزَّ   عأ
ةأ   ْن أَْجلأ َدْيُموَمةأ الَمَودَّ يمأ مأ َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ أَْرَشَدَنا في الُقْرآنأ الَعظأ
َها الذي َتُعوُد   ْوَجُة َمَع َزْوجأ ْوَجْينأ إلى أَنَّ الَبْيَت الذي َتْسُكنُُه الزَّ َبْيَن الزَّ

ُتُه َلُه، ُهَو َلَها، يَّ ْلكأ ِّدأ َكَما    مأ  َسيأ
َساءأ أ    َنا َرُسولأ َقاَل تعالى لأنأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم:  . َوَقاَل:  [33]اِلحزاب:  ڃڃڃ﴿َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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، َمَع  [34]اِلحزاب:    ڳگگگگ﴿ . َنَسَب الُبُيوَت َلُهنَّ
َنا َرُسولأ  ِّدأ ْلٌك لأَسيأ أ   أَنََّها مأ ُ  ىَصلَّ اّٰلله هأ َوَسلََّم. اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، في ثالثاً:  َدة  يَّةأ إأَلَّ في َحاَلة  َواحأ ْوجأ ْن َبْيتأ الزَّ الَمْرأَُة ََل َتْخُرُج مأ
، َكَما َقاَل تعالى:  يَّةأ ْوجأ  الزَّ

َياَنةأ ٿٿٺٺٺ﴿َحاَلةأ الخأ

ڄڦڦڦڤڦڤڤٹڤٹٹٹٿٿ

 .﴾ڇچچچچڃڃڃڄڃڄڄ
 وبناء على ذلك:

ِّ َزْوَجتأَك، َوُربََّما أَنََّك أَْنَكْرَت الَمْعُروَف   ٌئ في َحقأ َفأَْنَت ُمْخطأ
َ    َوالَفْضَل َبْيَنَك َوَبْيَنَها، َمَع أَنَّ    ﴾ ییىئىئ﴿ تعالى َيُقوُل:  اّٰلله

 . [237]البقرة: 
ئ َنَُّه َكاَن  َخلَّفَ  بأَقْولأَك لََها: َهْل َهَذا َبْيُت الذي اً َوُكْنَت ُمْخطأ ؟ ِلأ كأ

ُت بأأَنَّ الَبْيَت ُهَو   يَمَة التي تُْثبأ بأ َعَلْيَك أَْن َتَتَذكََّر اآلَياتأ الَكرأ َن الَواجأ مأ
، فَ  ْوَجْينأ ْوَجةأ َما َداَمتأ الَعََلَقُة َقائأَمًة َبْيَن الزَّ ُ للزَّ تعالى َنَسَب الُبُيوَت   اّٰلله

 ، ْوَجاتأ ََل لألَْزَواجأ نْ  للزَّ يَن  َوإأ يَقًة، َوَما َذاَك إأَلَّ  لها َكانُوا ُهُم الَمالأكأ َحقأ
َدة  َما َنَسَب الَبْيَت َلَها، بأَقْولأهأ تعالى:  ، إأَلَّ في آَية  َواحأ ْوَجةأ يمأ الزَّ لأَتْكرأ

ڀپڀپپپٻٻٻٻٱ﴿

  ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ
 .[15]النساء: 

ْصَمتأَك، إَذا َكاَن  ْوَجتأ َوأَْنَصُحَك بأاَلْعتأَذارأ لأزَ  َعاَدتأَها إلى عأ إأ َك، َوبأ
َدةٌ، َوإأَلَّ   ٌة َواحأ  َمرَّ

ة  ، وفي ُكلأِّ َمرَّ
ة  ي َمرَّ

ة  أَو َثانأ لأ َمرَّ َوَّ
َهَذا الطَََّلُق ِلأ
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ْن َبْعُد َحتَّى   لُّ َلَك مأ َغْيَرَك.    اً َتْنكأَح َزْوجَفَحُرَمْت َعَلْيَك َزْوَجُتَك َوََل َتحأ
 تعالى أعلم. واّٰلله  هذا،

 التوقيع على صك المخالعة 

: اتفق رجل مع زوجته على املخالعة الرضائية بينهما، وإنهاء 4السؤال

احلياة الزوجية بينهما، فُكتب هلما صك املخالعة، ووقَِّع كلِّ من 

ة، الزوجني على صك املخالعة، ومل يتبادال ألفاظ عقد املخالع

 فهل وقعت املخالعة بينهما؟

يَجاُب  اجواب: ال ، َوُهَما اإلأ َوض  َذا َكاَن بأعأ لُخْلُع َلُه ُرْكَنانأ إأ
، َفََل َتَقُع الُفْرَقُة، َوََل يُْسَتَحقُّ   َوض  َنَُّه َعْقٌد َعَلى الطَََّلقأ بأعأ َوالَقُبوُل، ِلأ

 . َوُض بأُدونأ الَقُبولأ  العأ
ََلفأ الُخْلعأ  وْ بأخأ َذا َقاَل الزَّ ، َفإأ َوض  ؛  ُج لأزَ بأَغْيرأ عأ : َخاَلْعُتكأ ْوَجتأهأ

َلْت   نَُّه َيَقُع الطَََّلُق َعَلْيَها، َسَواٌء َقبأ َوَض، َوَنَوى الطَََّلَق، َفإأ َوَلْم َيْذُكرأ العأ
. ، َفََل َيْحَتاُج إلى َقُبول  َوض  َنَّ َهَذا طَََلٌق بأَغْيرأ عأ  أَْم َلْم َتْقبْل، ِلأ

َتاَبُة أَْلَفاظأ ال فَ  َذا َكاَنت كأ ، ُمَخالَ إأ ْوَجْينأ َن الزَّ ةأ َعَلى َوَرَقة  بأَطَلبأ ُكل ِّ مأ  عأ
نَّ الُخْلَع َيَقُع َوَلو   يَحًة، َوَتَراَضَيا بأَها، َوَوقََّعا َعَلْيَها، َفإأ يَغُة َصرأ ِّ َوَكاَنتأ الصأ

. َلْم َيَتَباَدََل اِلَْلَفاَظ، َوَيَتَرتَُّب َعَلى هَ   َذا الَعْقدأ أَْحَكاُم الُخْلعأ
 لك:ء على ذوبنا

ْوَجْينأ بأَها،   َن الزَّ َي ُكلٌّ مأ يَحًة، َوَرضأ يَغُة الُمَخالََعةأ َصرأ َذا َكاَنْت صأ َفإأ
م ْنُهَما َفاهأ د  مأ د اً َوَكاَن ُكلُّ َواحأ يَحٌة   اً َمْعَناَها َوَقاصأ َلَها، َفالُمَخاَلَعُة َصحأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  َما َداَما َوقََّعا َعَلى َذلأَك. هذا،
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 مة من العدة؟ما الحك

تعاىل على النساء،  اهلل : ما هي احلكمة من العدة اليت كتبها5السؤال

 وخاصة إذا بلغت املرأة سن اليأس، أو كانت صغرية مل حتض؟

ُب َعَلى الَمْرأَةأ َعْنَد  الجواب:  َة َتجأ دَّ َفَقدأ اتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ العأ
َها، لأَقْولأهأ    ﴾ چچچڃڃ﴿:  تعالىُوُجودأ َسَببأ

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿. َولأَقْولأهأ تعالى: [228]البقرة: 

  ﴾ وئوئەئەئائائىىېېېېۉ
پٻٻٻٻٱ﴿. َولأَقْولأهأ تعالى: [4]الطَلق: 

 . [234]البقرة:  ﴾ڀپپپ
ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى لُّ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »ََل َيحأ ْمرَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ أَة   َلأ

ُن بأ  أ تُْؤمأ ،    اّٰلله ، إأَلَّ َعَلى َزْوج  دَّ َعَلى َميِّأت  َفْوَق َثََلث  ، أَْن تُحأ رأ َوالَيْومأ اآلخأ
دُّ َعَلْيهأ أَْرَبَعَة أَْشُهر  َوَعـْشر نََّها تُحأ َي اً َفإأ يَبَة َرضأ  « رواه الشيخان َعْن أُمِّأ َحبأ

 ُ  َعْنَها.اّٰلله
ُة  ةأ َعَلى َعَلى وُ َوأَْجَمَعتأ اِلُمَّ دَّ الَمْرأَةأ الُمَطلََّقةأ َبْعَد  ُجوبأ العأ

ُخولأ  َها َسَواٌء َدَخَل بأَها أَْم  بأها  الدُّ َجةأ َبْعَد َوَفاةأ َزْوجأ ِّ ، َوَعَلى الَمْرأَةأ الُمَتَزوأ
 َلْم َيْدُخْل. 

َها، َوَلو قَ  ُخولأ  ْبَل اَوَبْعُض الُفَقَهاءأ أَْوَجَبَها َعَلى الَمْرأَةأ َبْعَد َطََلقأ لدُّ
ْت  َذا َتمَّ يَحٌة َبْيَنُهَما.  إأ  َخْلَوٌة َصحأ

ُب َعَلى الَمْرأَةأ الُمَطلََّقةأ أَو   يٌّ َيجأ ةأ أَنََّها أَْمٌر َتَعبُّدأ دَّ َواِلَْصُل في العأ
يُض،  ْن َتحأ مَّ ، أَو َكاَنْت مأ نَّ الَيْأسأ الُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها، َسَواٌء َبَلَغْت سأ

نْ أَو  مَّ ْض َبْعُد، َس  مأ َي أََمةٌ َلْم َتحأ لََّة أَْم ََل، َفهأ ْكَمَة َوالعأ أ   َواٌء َعَرَفتأ الحأ ّٰلله
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ْعَنا َوأََطْعَنا، لأَقْولأهأ تعالى:  ٻٱ﴿تعالى، ََل َيَسُعَها إأَلَّ أَْن َتُقوَل: َسمأ
ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

 . [36]اِلحزاب:  ٹٹٹٹٿٿٿ
 ى ذلك:وبناء عل

ُ  َفَقْد َقَضى  ُ  تعالى َوَرُسولُُه َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َوَسلََّم أَْن َتْعَتدَّ الَمْرأَُة الُمَطلََّقُة أَو الُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها، َسَواٌء َكاَنْت  

 ، َغرأ أَو الَيْأسأ ِّ يُض أَْم ََل، بأَسَببأ الصأ ْن َتحأ مَّ َنَّ مأ ةأ في ِلأ دَّ َها أَْمٌر   العأ ِّ َحقأ
. هذا، يٌّ  تعالى أعلم. واّٰلله  َتَعبُّدأ

 
** ** ** 

 

 





 

 
 
 
 

 كتاب الوصايا واملواريث
 





 ايا والمواريث كتاب الوص
 

301 

 الوارثين شراء حصص 

 

والدي تويف، وأنا ميسور احلال، اشرتيت من إخوتي حصصهم  :1السؤال

من الرتكة، ولكن بأسعار خمتلفة، فهل يف ذلك حرج؟ مع العلم 

وهل جيوز أن يرجع بعض  منهم بكامل رضاهم. ني اشرتيتأ

 الورثة يف بيع نصيبه؟

ُ  َفَيُقولُ الجواب:  : اّٰلله ڤڤڤڤٹ﴿َعزَّ َوَجلَّ

 .[29]النساء:    ﴾ ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ
َذا َحَصَل   ، َفإأ يَجابأ َوالَقُبولأ ي َبْيَن الطََّرَفْينأ َيُكوُن بأاإلأ َوالتََّراضأ

ي بأا يَجابأ التََّراضأ ُق    إلأ َذا َحَصَل التََّفرُّ َياُر إأ َم الَعْقُد، َوَسَقَط الخأ َوالَقُبولأ َلزأ
ي، لأَقْولأهأ َصلَّىَبْيَن الَبائأعأ  ُ  َوالُمْشَترأ هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َقا  َيارأ َما َلْم َيَتَفرَّ
ْن َصَدَقا َوَبيََّنا  ـ َقا ى َيَتَفرَّ أَْو َقاَل: َحتَّ ـ  »اْلَبيِّأَعانأ بأاْلخأ َفإأ

ْن َكَتَما َوَكَذَبا  َما، َوإأ هأ َك َلُهَما فأي َبْيعأ َمابُورأ هأ َقْت َبَرَكُة َبْيعأ « رواه  ُمحأ
َزام  الشيخان  َي  َعْن َحكأيمأ ْبنأ حأ ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
ْخوَ  َذا َتمَّ الَبْيُع َبْيَنَك َوَبْيَن إأ ْنُهْم  تأَك بأالَفإأ د  مأ ي َبْيَنُكْم، ُكلُّ َواحأ تََّراضأ

، َوبأُدونأ غَ  ْكَراه  ، َوبأُدونأ إأ َدة  ، َوَلو اْخَتَلَفتأ اِلَْثَماُن، َفالَبْيُع َعَلى حأ َرر 
ْدُق َقائأم ِّ ، َما َداَم الصأ ٌم للطََّرَفْينأ يٌح، َوُهَو ُمْلزأ ، َوَلْم َيُكن   اً َصحأ في الَبْيعأ

.   لأيٌس أَوُهَناَك َتدْ  شٌّ  غأ
ي َبْيَنُكَما ثأيَن َفْسُخ الَعْقدأ إأَلَّ بأالتََّراضأ ََحدأ الَوارأ قُّ ِلأ َنَّ  َوََل َيحأ ، ِلأ

، لأَقْولأهأ َصلَّى َقاَلَة َجائأَزٌة في الَبْيعأ ُ  اإلأ هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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م ُ   َل َبْيَعَتُه أََقا  اً »َمْن أََقاَل َنادأ «   اّٰلله َياَمةأ َعْن أَبأي  رواه ابن حبان    َعْثَرَتُه َيْوَم اْلقأ
َي  ُهَرْيَرةَ  ُ   َرضأ  تعالى أعلم.واّٰلله  هذا، َعْنُه.اّٰلله

 أوصت بذهبها لبناتها

: هل جيوز للمرأة أن توصي بذهبها لبناتها دون أبنائها؟ وهل 2السؤال

 تنفذ هذه الوصية؟

يُّ  هقي والدَّ َفَقْد أَْخَرَج البي الجواب:  
َي َعنأ اْبنأ َعبَّاس   اَرُقْطنأ ُ    َرضأ اّٰلله

أ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ   َعْنُهَما ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله »ََل    :َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ث  إأَلَّ أَْن َيَشاَء اْلَوَرَثُة« يَُّة لأَوارأ  .َتُجوُز اْلَوصأ

و ْبنأ وروى الترمذي  جَ َعْن َعْمرأ َي  ةَ  َخارأ ُ  َرضأ يأِّ  اّٰلله َعْنُه، َعنأ النَّبأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: عَ اّٰلله نَّ َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َ  »إأ ي  اّٰلله أَْعَطى ُكلَّ ذأ

ث   يََّة لأَوارأ ُه، َوََل َوصأ  «. َحقِّ  َحقَّ
ث  َعَلى َقْوَليْ  يَّةأ لأَوارأ :َواْخَتَلَف الُفَقَهاُء في الَوصأ  نأ

يَّةأ ُل: األَوَّ  ْنَد  َوُهَو َمْذَهُب الَحَنفأ يَّةأ َوالَحنَابأَلةأ َوَقْوٌل عأ
افأعأ َوالشَّ

نََّها َتُكوُن َمْوُقوَفًة   يَحًة، َوَلكأ ُد َصحأ ثأ َتْنَعقأ يََّة للَوارأ ، إلى أَنَّ الَوصأ
يَّةأ الَمالأكأ

ْن أََجاُزوَها يَن، َفإأ َجاَزةأ الَورَثةأ الَبالأغأ ْن  َبْعَد وَ   َعَلى إأ َذْت، َوإأ ِّ ي نُفأ َفاةأ الُموصأ
يُزوَها َبَطَلْت، َوَلْم َيُكْن َلَها أََثٌر.لَ   ْم يُجأ

ْن أََجاَزَها َبْعُض الَوَرَثةأ  ِّ َمْن   َوُهَو َعاقأٌل َبالأٌغ ُمَخيَّرٌ َوإأ َذْت في َحقأ نُفأِّ
يَها   أََجاَزَها  هأ فأ تأ صَّ ْقَدارأ حأ ِّ َمنْ بأمأ ُ    ْز، لأَقْولأهأ َصلَّى َلْم ُيجأ  ، َوَبَطَلْت في َحقأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم:  َعَليْ  ث  إأَلَّ أَْن َيَشاَء اْلَوَرَثُة« هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ يَُّة لأَوارأ  . »ََل َتُجوُز اْلَوصأ
َلٌة  : الثَّاِني  ثأ َباطأ يَُّة للَوارأ ، الَوصـأ

يَّةأ
افأعأ ْنَد الشـَّ يَّةأ َوَقْوٌل عأ َمْذَهُب الَمالأكأ

ًا مُ  ْن ْطَلقــَ ا ، َوإأ اَزهــَ َة   أَجــَ يــَّ ــأ َنَّ الَوصـــــ َدأًَة، ِلأ ًة ُمْبتــَ يــَّ
ُة، إأَلَّ أَْن يُْعطُوُه َعطأ الَوَرثــَ

، َوُتثأ  يَّةأ الَوَرَثةأ َبقأ َرَر بأ ُق الضَّ
ثأ تُْلحأ ْم. للَوارأ هأ يَظَة في نُُفوسأ  يُر الَحفأ
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 وبناء على ذلك: 
نَّ  ُد، َوَلكأ يَُّة للَبَناتأ َتْنَعقأ ــأ يَن،  َها َموْ َفالَوصـ َجاَزةأ الَوَرَثةأ الَبالأغأ ُقوَفٌة َعَلى إأ

َذْت  ِّ ا نـُفأ اُزوـهَ ْن أـَجَ إأ ةأ   فـَ كـَ ْن ثُلـُثأ التَّرأ انـَْت أَْكَثَر مأ ا، َوَلْو كـَ يَمُتـهَ انـَْت قأ ا كـَ   . َمْهـمَ
 تعالى أعلم. واّٰلله    ذا، ه 

 تنازل عن حصته ثم ندم 

ث، وهو نادم يف املريا: بعد وفاة والدي تنازل أخي لي عن حصته 3السؤال

 على ما حصل، ويريد اآلن حصته من الرتكة، فهل حيق له هذا؟

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ روى الحاكم وأبو داود الجواب:  ُ  َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  أََقاَل   »َمنْ :  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ُ   اَلهُ أَقَ  اً لأمُمْس   .َعْثَرَتُه«اّٰلله

بَّاَن  اُر َواْبُن حأ َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ ورواه الَبزَّ ُ  َرضأ   َقالَ : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله م أََقاَل  »َمنْ  :َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اً َنادأ
ُ   أََقاَل   َبْيَعَتُه، « َيْومَ  ْثَرَتهُ عَ اّٰلله َياَمةأ  . اْلقأ

  ، َيمأ ِّ َن الشأ ، َوَمَحاسأ َم اِلَْخََلقأ َوَذَكَر الُفَقَهاُء َوالُعَلَماُء بأأَنَّ َمَكارأ
هْ  ، الذي َجَعَل  َوالُجوَد َوالَكَرَم، َوالزُّ َنا الَحنأيفأ ينأ ْن ُصْلبأ دأ ْنَيا، مأ َد في الدُّ

َبادأ  ْنَيا َهْمَزَة َوْصل  َبْيَن العأ .  ََل َهمْ الدُّ  َزَة َقْطع 
ْحَسانأ  ، َوالتََّعاُملأ بأاإلأ َلةأ اِلَْرَحامأ َضَنا َعَلى صأ َنا أَنَُّه َحرَّ

ينأ نأ دأ ْن َمَحاسأ  مأ
، بأالَفْضلأ ََل  يَزانأ .ََل بأالمأ   بأالَعْدلأ
 وبناء على ذلك:
يص َذا ُكْنَت َحرأ يَل  اً َفإأ ُ  َعَلى أَْن يُقأ ْوَم  َمَتَك يَ تعالى َعْثَرَتَك َوَنَدااّٰلله

ْن َكاَن اِلَْصُل   ، َوإأ هأ َكةأ َوالأدأ ْن َترأ َتُه مأ صَّ َلْيهأ حأ ْد إأ ، َفأَقأْل َنَداَمَتُه َوأَعأ َياَمةأ القأ
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َن  في َذلأَك أَنَّ   اقأَط ََل يَُعوُد، َوَلكأْن َتَذكَّْر أَنَّ التََّعاُمَل بأالَفْضلأ أَْوَلى مأ السَّ
، َوُكنْ  يص التََّعاُملأ بأالَعْدلأ يَك، َفُهَو َخْيٌر   اً َحرأ َعَلى ُحْسنأ الَعََلَقةأ َمَع أَخأ

َداَيًة وَ  يَها، َوُربََّما أَُخوَك َتَناَزَل بأ ْنَيا بأَما فأ َن الدُّ ،  َلَك مأ ُهَو َعَلى اْستأْحَياء 
َذ بأَسْيفأ الَحَياءأ َفُهَو ُسْحٌت َوَحَراٌم. هذا،   تعالى أعلم.واّٰلله  َوَما أُخأ

 هل يرثها زوجها؟ي العدة، ماتت وهي ف

: امرأة طلقها زوجها طالقًا بائنًا، فماتت قبل انقضاء عدتها، 4السؤال

 فهل يرث منها زوجها؟

َذا  َفَقْد َذَهَب الُفقَ الجواب:  ي ِّ إأ
ْن َطََلق  َرْجعأ َة مأ َهاُء إلى أَنَّ الُمْعَتدَّ

َث أَ  ةأ َورأ دَّ َي في العأ اآلَخَر لأَبَقاءأ آَثارأ  َحُدُهَماَماَتْت، أًو َماَت َزْوُجَها َوهأ
ُة َقائأَمًة. دَّ تأ العأ يَّةأ َما َدامأ ْوجأ  الزَّ

ْن َطََلق  َبائأن  في حَ  َة مأ نَّ الُمْعَتدَّ َضاَها َوَقالُوا: إأ ، بأرأ ْوجأ ةأ الزَّ حَّ اَلةأ صأ
َضاَها، ََل َتَواُرَث َبْيَنُهَما.  أَو بأَغْيرأ رأ

 وبناء على ذلك:
َذا َطلََّق  ُجُل  َفإأ ، َوَماَتتأ   اً َبائأن اً  َزْوَجَتُه َطََلقالرَّ هأ َيارأ َضاُه َواْختأ بأرأ

ْنَها. ُث مأ تأَها َفََل َيرأ دَّ َي في عأ ْوَجُة َوهأ  الزَّ
: يَّةأ َشْرَطانأ ْوجأ يَراثأ بأالزَّ َنَّ الُفَقَهاَء اْشَتَرطُوا للمأ  ِلأ

َذا َكانَ 1 يَحًة، َفإأ يَُّة َصحأ ْوجأ د الَعْقدُ ـ أَْن َتُكوَن الزَّ َفََل َتَواُرَث   اً  َفاسأ
 َنُهَما. َبيْ 

يَقًة أَو ُحْكم2 يَُّة َقائأَمًة َوْقَت الَوَفاةأ َحقأ ْوجأ ، َوَذلأَك  اً ـ أَْن َتُكوَن الزَّ
ْوَجُة   ، أَْو بأأَْن َتُكوَن الزَّ .  اً ُمَطلََّقًة َطََلقَغْيَر ُمَطلََّقة  ةأ دَّ َي في العأ يَّاً َوهأ

 َرْجعأ
ذَ  ا إأ نَُّه ََل  اً لطَََّلُق َبائأنا َكاَن اأَمَّ  َتَواُرَث َبْيَنُهَما، َوَلو َكاَنتأ الَوَفاُة َفإأ
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َن   اً مأ َر َفارَّ َذا َكاَن َمْن َتَولَّى َسَبَب الُفْرَقةأ َقدأ اْعُتبأ ، إأَلَّ إأ ةأ دَّ في َحالأ العأ
يض َذا َكاَن َمرأ ، َوَذلأَك إأ يَراثأ ، َكأَْن يُ  اً المأ َِّق َمَرَض الَمْوتأ ُجُل  َطلأ الرَّ

يُض َمَرَض المَ  دالَمرأ ، َوَكَذلأَك   اً ْوتأ َزْوَجَتُه َقاصأ يَراثأ َن المأ ْرَمانأَها مأ حأ
يَضٌة َمَرَض الَمْوتأ  َي َمرأ َها َوهأ ْن َزْوجأ الَمْرأَُة التي َتْطُلُب الطَََّلَق مأ

. هذا، يَراثأ َن المأ ْرَمانأُه مأ َدًة حأ  تعالى أعلم.واّٰلله   َقاصأ
 أوَلد المحرومتعامل مع ال

عل اإلنسان مع أوالد احملروم، الذين فقدوا حقهم : ماذا يف5السؤال

 بوفاة جدهم؟

، الجواب:  َفأَْوََلُد الَمْحُرومأ ُهْم أَْوََلُد اَلْبنأ الُمَتَوفَّى َقْبَل أَبأيهأ
مْ  هأ ْم بأُوُجودأ أَْبَناءأ َجدأِّ هأ ِّ ْن َجدأ ثُوَن مأ َ ُكورأ الذُّ  َوَهُؤََلءأ ََل َيرأ نَّ اِلَْبَناَء ، ِلأ

 ِّ َنَُّهُم اِلَْقَرُب إلى الُمَتَوفَّى، َوأَْبَناُء الَجدأ ْم، ِلأ ْن أَبأيهأ ْرثأ مأ أََحقُّ بأاإلأ
َنَُّهم أَْقَرُب لألُمَتَوفَّى.   َيْحُجُبوَن أَْبَناَء اِلَخأ ِلأ

ېېېۉ﴿في َقْولأهأ تعالى:    َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ روى أبو داود  

يَّةُ   َفَكاَنتأ . َقاَل:  [180لبقرة:  ]ا   ﴾ىې   َنَسَخْتَها   َحتَّى   ،َكَذلأَك   اْلَوصأ
يَراثأ  آَيةُ   .المأ

 وبناء على ذلك:
ْم أَو   هأ ِّ َكةأ َجدأ ْن َترأ َِّي َقْبَل أَبأيهأ مأ َْوََلدأ اَلْبنأ الذي تُُوفأ َفََل َحقَّ ِلأ

 ِّ ْم بأُوُجودأ أَْوََلدأ الَجدأ تأهأ ُكورأ   َجدَّ  . الذُّ
،  يَُقاُل: لأَذا ََل  َكتأهأ َنَُّه ََل َحقَّ َلُهْم في َترأ ْم؛ ِلأ هأ ْن َجدأِّ ُهْم مأ َفَقُدوا َحقَّ

هأ   ةأ َوَلدأ صَّ ْقَدارأ حأ ي َلُهْم َقْبَل َوَفاتأهأ بأمأ ِّ أَْن يُوصأ ْن َكاَن اِلَْوَلى بأالَجدأ َوإأ
. َكةأ  ى أعلم.تعال واّٰلله  هذا، الُمَتَوفَّى بأَشْرطأ أَْن ََل َتَتَجاَوَز ثُُلَث التَّرأ
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 أوصى بالتبرع بأعضائه

: إنسان أوصى بالتربع ببعض أعضائه بعد موته، فهل تصح 6السؤال

 هذه الوصية؟

ْنَساُن َقْبَل َمْوتأهأ بأأَْن يُْؤَخَذ  الجواب:   َي اإلأ َفَقْد أََجاَز الُفَقَهاُء أَن يُوصأ
ْن أَْعَضائأهأ َغْيرأ  ْنَس ُعْضٌو مأ أ يَّةأ إلأ  َحي ِّ التََّناُسلأ

َتَتَوقَُّف َحَياتُُه َعَلى َذلأَك   ان 
: ْنُه َعَلى َذلأَك بأُشُروط  يَّة  مأ  أََساسأ

يَفة  ، أَو َتَتَوقَُّف َسََلَمُة َوظأ  الُعْضوأ
ُع َبالأغ1 د َعاقأَلً  اً ـ أَْن َيُكوَن الُمَتَبرِّأ  .اً َراشأ
.ـ أَْن َيْأَذَن الَمْيُت بأَذلأَك قَ 2  ْبَل َمْوتأهأ

َذا َلْم َيُكْن َقْد أَْوَصى بأَذلأَك  َذَن الوَ ـ أَْن َيأْ 3 َرَثُة بأَذلأَك َبْعَد َمْوتأهأ إأ
.  َقْبَل َمْوتأهأ
، أَو ََل َوَرَثَة  4 يَّةأ َوَلْم َيْأَذْن َقْبَل َمْوتأهأ َذا َكاَن الُمَتَوفَّى َمْجُهوَل الُهوأ ـ إأ
نَُّه   عأ في َهذأ َلُه، َفإأ يَن. هأ الَحالَ يُْشَتَرُط لأَجَوازأ التََّبرُّ يأِّ أَْمرأ الُمْسلأمأ

 ةأ ُمَواَفَقُة َولأ
يعأ َوَظائأفأ  5 َتَعطُّلأ َجمأ ، َوَذلأَك بأ عأ ْن َمْوتأ الُمَتَبرِّأ َق مأ الَبَدنأ  ـ أَْن يَُتَحقَّ

يَها   َماغُ ـ بأَما فأ ِّ يَّاً ََل َرْجَعَة    َتَعطَُّلً ـ    الدأ
، َوأَْن َيَتَوقََّف الَقْلُب َوالتَّ نأَهائأ يهأ ُس  فأ َنفُّ

.  اً َتامِّ  اً َتَوقُّف يهأ  ََل َرْجَعَة فأ
ُع بأهأ ُمَقابأَل َمال  )أَْي: َبْيع6  (.اً ـ أَْن ََل َيُكوَن الُعْضُو الُمَتَبرَّ

 وبناء على ذلك:
ْنَساُن بأَبْعضأ  َي اإلأ ْن أَْن يُوصأ يَّةأ  َفََل َحَرَج مأ هأ َغْيرأ التََّناُسلأ

أَْعَضائأ
 َحي ِّ بأالـ 

ْنَسان  أ ُروطأ إلأ  تعالى أعلم. واّٰلله   التي ُذكأَرْت. هذا،شُّ
** ** ** 
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 ﴾قُلُوبُُكمْ  َكَسبَتْ  بَِما يَُؤاِخذُُكمْ  َولَِكنْ ﴿

پپٻٻٻٻٱ﴿تعاىل: اهلل  : ما تفسري قول1السؤال

 ؟[225]البقرة:  ٺٺڀڀڀڀپپ

پپپٻٻٻٻٱ﴿َفَقْولُُه تعالى: الجواب: 

ڭڭڭڭ﴿. ُهَو َكَقْولأهأ تعالى: ٺٺڀڀڀڀپ

 .[89]المائدة:  ﴾ٴۇۈۈۆۆۇۇ
ينأ   ، َوالَيمأ ينأ الَغُموسأ ، َوَيمأ ينأ اللَّْغوأ َثانأ َعْن َيمأ َهاَتانأ اآلَيَتانأ َتَتَحدَّ

. َدةأ  الُمْنَعقأ
َبُة َعْمد يُن الَكاذأ َي الَيمأ : هأ يُن الَغُموسأ ي مَ في المَ  اً َفَيمأ هأ  اضأ ْلمأ َع عأ

  ، ْثَباتأ يَما يَُقوُل، َسَواٌء أََكاَنْت َعَلى النَّْفيأ أَْم َعَلى اإلأ ٌب فأ بأالَحالأ أَنَُّه َكاذأ
أ َكأَْن َيُقوَل: وَ  أ َما َفَعْلُت َكَذا، َوُهَو َيْعَلُم أَنَُّه َفَعَلُه، أَو وَ  اّٰلله َلَقْد َفَعْلُت   اّٰلله
  َيْفَعْلُه.ُه َلمْ ُم أَنَّ َكَذا، َوُهَو َيْعلَ 

يُن التي َقاَل  هأ الَيمأ ُ  َهذأ يَها: اّٰلله ڀپپپ﴿تعالى فأ

 .﴾ٴۇۈۈۆۆ﴿ . َوَقاَل فأيَها: ﴾ڀ
ْم: ََل وَ  ، َكَقْولأهأ ي َبْيَن النَّاسأ يُن التي َتْجرأ َي الَيمأ : هأ يُن اللَّْغوأ أ َوَيمأ ،  اّٰلله

أ َبَلى وَ  ْن َغْيرأ َقْصدأ الَيمأ اّٰلله ، فَ ؛ أَْي: مأ َها بأََل َقْصد   ينأ َِّساُن إلى َلْفظأ ُق اللأ َيْسبأ
 لأَمْعَناَها.

َي اليَ  َدُة: َفهأ يُن الُمْنَعقأ ا الَيمأ يُن َعَلى أَْمر  َسَيْفَعُلُه الَحالأُف في  َوأَمَّ مأ
يَن.  ٌد الَيمأ ، َوُهَو َقاصأ  الُمْسَتْقَبلأ

 وبناء على ذلك:
ي َعَلى   يُن اللَّْغوأ التي َتْجرأ َِّساَفَيمأ ْن َغْيرأ َقْصد  َغْيُر ُمَؤاَخذ  بأَها  اللأ نأ مأ



 كتاب اِليمان والنذور 
 

310 

يَها   الَعْبُد. َد فأ يُن الَغُموُس التي َتَعمَّ َي الَيمأ يُن الُمَؤاَخُذ بأَها َفهأ ا الَيمأ أَمَّ
، َوَنَطَق   بأ هأ َعَلى الَكذأ َقْلبأ َنَُّه َعَزَم بأ ، ِلأ بأ هأ بأالَكذأ ْلمأ َب َمَع عأ الَحالأُف الَكذأ

ي بألأَسانأهأ  َلْيَها بأَقْولأهأ الَيمأ هأ الُمَشاُر إأ َبَة، َوَهذأ پپ﴿تعالى:  َن الَكاذأ

 . ﴾ڀڀپ
ا اآلَيُة الثَّانأَيُة التي َقاَل  ُ  َوأَمَّ يَها: اّٰلله ۇڭڭڭڭ﴿تعالى فأ

، ﴾ٴۇۈۈۆۆۇ ينأ اللَّْغوأ َثْت َعْن يَمأ . َتَحدَّ
 َفالَعْبُد َغْيُر ُمَؤاَخذ  َعَلْيَها.

ا ال  يُن أَمَّ ، َوُهَو  التي َحَلَفَها الَعْبُد َعَلى أَْمر  َيمأ َسَيْفَعُلُه في الُمْسَتْقَبلأ
يٌن َمْعُقوَدةٌ، َسَواٌء  َي َيمأ ، َبْل هأ َي َلْيَسْت بأَلْغو  َوََل َغُموس  يَن، َفهأ ٌد الَيمأ َقاصأ

ْثَبات اً َكاَنْت َنْفي أ ، َكأَْن َيُقوَل: وَ اً أَْم إأ أ وَ   َذا، أَوََل أَْفَعُل كَ  اّٰلله  َِلَْفَعَلنَّ َكَذا.  اّٰلله
يَها.َفَيمأ  اَرَة فأ  يُن اللَّْغوأ ََل َكفَّ

اَرُة. يَها الَكفَّ يَها َففأ َذا َحَنَث فأ َدُة إأ يُن الُمْنَعقأ  َوالَيمأ
، َفَقدأ اْخَتَلَف   ْثمأ َبَها في اإلأ ُس َصاحأ يُن الَغُموسأ التي َتْغمأ ا َيمأ أَمَّ

االُفَقَهاُء في ُوُجوبأ   يَها.الَكفَّ  َرةأ فأ
يَُّة إفَ  ْنَها، َوَردُّ  َذَهَب الَحَنفأ ُب التَّْوَبُة مأ اَرَة َعَلْيَها، َبْل َتجأ لى أَنَُّه ََل َكفَّ

ْن َكاَنْت ُهَناَك ُحُقوٌق، لأَقْولأهأ تعالى:  َها، إأ وئەئ﴿الُحُقوقأ إلى أَْهلأ
ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ

  خبحبجبيئىئمئحئجئیییی
 .[77عمران: ]آل 

ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   َعَلى  َحَلَف  َمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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ينأ  عُ  (اهَ بأ بَ َس بأ  َس بأ حُ ا وَ هَ بأ  مَ زأ لْ أُ  اً ينمأ يَ  :ْي أَ ) َصْبر   َيمأ ئ   َماَل  بأَها َيْقَتطأ   اْمرأ
يَها  ُهوَ   ُمْسلأم   ٌر،  فأ َي   َفاجأ َ    َلقأ  َعْبدأ   َعنْ رواه الشيخان    َغْضَباُن«  َلْيهأ عَ   َوُهوَ اّٰلله
أ  َي اّٰلله ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله َي  َمنْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َ  َلقأ  ََل اّٰلله
كُ  ، َزَكاةَ  َوأَدَّى ،اً َشْيئ بأهأ  يُْشرأ ب َمالأهأ ب َنْفُسهُ  بأَها اً َطيِّأ  َوأََطاَع،  عَ َوَسمأ  ،اً ُمْحَتسأ
اَرٌة   َلُهنَّ   َلْيَس   َوَخْمٌس ـ    اْلَجنَّةَ   َدَخَل   أَوْ ـ    اْلَجنَّةُ   َفَلهُ  ْركُ   :َكفَّ أ بأ   الشِّأ   َوَقْتُل   ،اّٰلله

،  بأَغْيرأ   النَّْفسأ  ،  َبْهُت   أَوْ   َحقِّ  ن  َرارُ   أَوأ   ُمْؤمأ ،  َيْومَ   اْلفأ ْحفأ ينٌ   أَوْ   الزَّ  َصابأَرٌة   َيمأ
عُ  َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي   َعنْ « رواه اإلمام أحمد  َحقِّ    َغْيرأ بأ   َماَلً   بأَها   َيْقَتطأ ُ    َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

َْصَحابأَها،   َعاَدةأ الُحُقوقأ ِلأ اَرُة، َمَع إأ ُب فأيَها الَكفَّ يَّةأ َتجأ
افأعأ ْنَد الشَّ َوعأ

ْن َكاَنْت ُهَناَك ُحُقوٌق. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  إأ
 النذر للواجب 

 ر أن يصوم شهر رمضان، فماذا يرتتب عليه؟إنسان نذ: 2ؤالالس

،  الجواب:  ْرُع َعَلْيهأ َن اِلُُمورأ التي أَْوَجَبَها الشَّ ْعَل أَْمر  مأ َفَمْن َنَذَر فأ
َن اِلُُمورأ   ؛ أَو َنَذَر َتْرَك أَْمر  مأ َلَواتأ الَخْمسأ َكَصْومأ َرَمَضاَن، َوأََداءأ الصَّ

ْرُع َترْ التي أَْوَجَب   ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ َكَها، كَ الشَّ َنا؛ َفعأ ِّ ، َوالزأ ُشْربأ الَخْمرأ
. َزاُمُه بأالنَّْذرأ حُّ اْلتأ ُد َهَذا النَّْذُر، َوََل َيصأ  ََل َيْنَعقأ

 وبناء على ذلك:
ُد، َوَعَلْيهأ أَنْ   َيُصوَم  َفَمْن َنَذَر أَْن َيُصوَم َشْهَر َرَمَضاَن، َفَنْذُرُه ََل َيْنَعقأ

. هذا،َر َرَمَض َشهْ  هأ ، ََل بأَناًء َعَلى َنْذرأ ْرعأ َناًء َعَلى َتْكلأيفأ الشَّ واّٰلله   اَن بأ
 تعالى أعلم.

** ** ** 
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 شروط المضاربة، وزكاة مال المضاربة 

: ما هي شروط عقد املضاربة؟ وكيف يؤدي زكاة مال شركة 1السؤال

 أن يأخذ من مال الشركة؟ املال املضاربة؟ وهل حيق لصاحب

ُر  الُمَضاَرَبُة َتُكوُن بأَدْفعأ أوالً: الجواب:  َخَر َيتَّجأ ْنَسان  آلأ ْن إأ َمال  مأ
ْبُح َبْيَنُهَما، َوَهَذا الَعْقُد َجائأٌز َشْرع ، َعَلى أَن َيُكوَن الرَّ

يهأ بأاتأَِّفاقأ الُفَقَهاءأ   اً فأ
َنَّ اِلَْصَل َعدَ اً اْستأْحَسان .ُم َجوَ ، ِلأ ، لأَجَهاَلةأ اِلُْجَرةأ هأ  ازأ

:أََهمُّ ُشُروطأ َعْقدأ الُمَضاثانياً:  ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ  َرَبةأ عأ
ْنَدُهُم  1 حُّ عأ ، َوََل َتصأ َنانأيرأ مأ َوالدَّ َراهأ َن الدَّ ـ أَْن َيُكوَن َرْأُس الَمالأ مأ

. يَّةأ َِّجارأ  الُمَضاَرَبُة بأالُعُروضأ التأ
َكةأ َمْعُلومُب أَنْ ـ َوَيجأ 2 رأ  .اً  َيُكوَن َرْأُس َمالأ الشَّ
.ـ َوأَْن يَُسلََّم َرأْ 3 لأ بأ الَعامأ  ُس الَمالأ إلى الُمَضارأ
ْبُح َمْعُلوم4 ، َوأَْن َيُكوَن ُجْزء اً ـ أَْن َيُكوَن الرَّ يَكْينأ رأ َن الشَّ   اً لأُكل ِّ مأ
 .أو... اً ، أَو ُربُعاً ، أَو ثُُلثاً ، نأْصفاً َشائأع

لأ أَْن َيْعَمَل بأَرْأسأ الَمالأ إأَلَّ مَ ـ ََل 5 بأ الَعامأ ا اتََّفَق َيُجوُز للُمَضارأ
. بأ الَمالأ  َعَلْيهأ َمَع َصاحأ

َذا َتلأَف أَو  6 لأ َرْأَس الَمالأ إأ بأ الَعامأ يُن الُمَضارأ ـ ََل َيُجوُز َتْضمأ
بأ َيدُ  َنَّ َيَد الُمَضارأ ْنُه، ِلأ يط  مأ ي  فَ َنة   أََما  َضاَع بأََل َتْفرأ ََل َيْضَمُن إأَلَّ بأالتََّعدأِّ

 . يطأ  أَو بأالتَّْفرأ
َذا  7 . ـ إأ ْبحأ َن الرَّ

نََّها تُْجَبُر مأ َكةأ الُمَضاَرَبةأ َفإأ  َحَصَلْت َخَساَرٌة في َشرأ
ا  ثالثاً:  ، أَمَّ بأ َرْأسأ الَمالأ َزَكاُة َرْأسأ َمالأ الُمَضاَرَبةأ َعَلى َصاحأ

ُب  ْبُح َفَصاحأ ،  َرْأسأ  الرَّ ِّيهأ يُف َرْبَحُه إلى َرْأسأ َمالأهأ َويَُزكأ  الَمالأ يُضأ
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َذا َبَلَغ نأَصابَوالُمَضارأ  ُل يَُزكأِّي َرْبَحُه إأ ْنَدُه َماٌل َغْيُرُه  اً ُب الَعامأ ، أَو َكاَن عأ
 . يعأ ِّي َزَكاَة الَجمأ َلْيهأ َويَُؤدأ يُفُه إأ  َفُيضأ

بأ َرْأسأ المَ  رابعاً: ْن َرْأسأ َمالأ   اً ْن َيْأُخَذ َشْيئالأ أَ ََل َيُجوُز لأَصاحأ مأ
ا َقْرض مَّ ، إأ لأ بأ الَعامأ يكأ الُمَضارأ رأ ْذنأ الشَّ َكةأ الُمَضاَرَبةأ إأَلَّ بأإأ ا  اً َشرأ مَّ ، َوإأ

ْنَقاص ْن َرْأسأ َمالأ ال اً إأ َكةأ َفََل ـ مأ رأ ْنَقاَص َمالأ الشَّ ْن َكاَن الَقْصُد إأ ، َفإأ َكةأ رأ شَّ
ْن َتْص  َيةأ بُدَّ مأ َكةأ فأ رأ َلً   َعْقدأ الشَّ . هذا، أَوَّ يد  يُدَها بأَرْأسأ َمال  َجدأ   ، ثُمَّ َتْجدأ

 تعالى أعلم.واّٰلله 
 لقطة الذهب 

 : إنسان وجد قطعة من الذهب، فماذا يرتتب عليه؟2السؤال

يِّأ   ْبنأ   َزْيدأ َفَقْد َرَوى اإلمام مسلم َعْن  الجواب:  
َي َخالأد  اْلُجَهنأ    َرضأ

 ُ أ  ُسئأَل َرُسولُ اَل: قَ  ْنهُ عَ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
؟  قأ ، أَوأ اْلَورأ َهبأ  َعنأ اللَُّقَطةأ الذَّ
َكاَءَها  ْف وأ َباَطَها( َفَقاَل: »اْعرأ َفاَصَها)رأ َناَءَها( َوعأ ْفَها َسَنًة،   )إأ ثُمَّ َعرِّأ

ْف َفاْس  ْن َلْم َتْعرأ ْن َجاَء َطالأُبَها َيْومْقَها، َوْلَتُكْن وَ َتْنفأ َفإأ ْنَدَك، َفإأ يَعًة عأ َن    اً دأ مأ
» َلْيهأ َها إأ ْهرأ َفأَدِّأ  .الدَّ

يُفَها   َذا اْلَتَقَط لَُقَطًة َوَجَب َعَلْيهأ َتْعرأ ُجَل إأ َوَنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الرَّ
ِّهأ أَنَّ  ًة َيْغلأُب َعَلى َظنأ َبَها ََل َيْطُلبُ  َصاَسَنًة، أَو ُمدَّ  َها َبْعَد َذلأَك. حأ

ْف َكاَن آثأم َذا َلْم يَُعرأِّ َها.اً َوإأ بأ يٌع َلَها َعْن َصاحأ َنَّ في َذلأَك َتْضيأ  ، ِلأ
ير ُط َفقأ ُبَها، َوَكاَن الُمْلَتقأ َذا َلْم َيْظَهْر َصاحأ َنةأ إأ نَُّه  اً َوَبْعَد السَّ ، َفإأ

ْن َكاَن َغنأ  ُكَها، َوإأ َق بأَها؛ وَ   يَّاً َيْمَتلأ نَتَصدَّ ُط َضامأ   اً فأي الَحاَلَتْينأ َيُكوُن الُمْلَتقأ
َبَها. َذا َعَرَف َصاحأ  َلَها إأ
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 وبناء على ذلك:
ْن َلْم   َف َعَلْيَها َسَنًة، َفإأ َهبأ أَْن يَُعرأِّ ُب َعَلى َمنأ اْلَتَقَط قأْطَعَة الذَّ َفَيجأ

ير َبَها، َوَكاَن ُهَو َفقأ ْف َصاحأ َق بأَها؛ أََخذَ   اً َيْعرأ يَّاً َتَصدَّ
ْن َكاَن َغنأ ، َوإأ هأ َها لأَنْفسأ

يَمَتَها. هذا، َن قأ َبَها َبْعَد َذلأَك َضمأ َذا َعَرَف َصاحأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َوإأ

 أخذ التعويض عن حادث 

ث سري وما شاكل ذلك د: إذا أخذ اإلنسان تعويضًا عن حا3السؤال

 يعترب باع مصيبته؟

ْن أََساَء، َفَقاَل   َحضَّ َفَقدْ الجواب:  يُف َعَلى الَعْفوأ َعمَّ رأ ْرُع الشَّ  الشَّ
گگگگککککڑڑژژڈ﴿تعالى:  

ۀڻۀڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ڭڭ ڭۓۓےےھھھہھہہہ
 .[179ـ178]البقرة:  ۈۆۆۇۇڭ

ڭڭڭڭۓۓےے﴿َوَقاَل تعالى:  

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

اَرًة لأُذنُوبأ  [45ة: المائد] ېېۉۉ . أَْي َيُكوُن َذلأَك الَعْفُو َكفَّ
َساَءةأ َعْمد ِّ اإلأ ي؛ َهَذا في َحقأ ْن َبابأ أَْوَلى. اً الَعْبدأ الَعاصأ  ، َفالَخَطأُ مأ

 وبناء على ذلك:
: َياَرات  َلْيهأ ُهَو َبْيَن َثََلَثةأ خأ  َفالُمَساُء إأ

ْفُح لأيَ  ُل: الَعْفُو َوالصَّ يَن َوأَْجَرُهْم، َقاَل تعالى: َناَل اِلَوَّ َدَرَجَة الُمتَّقأ
]آل  ﴾ ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿
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. [40]الشورى:  ۇڭڭڭڭۓ﴿. َوَقاَل تعالى: [134عمران: 
  ﴾گگگککککڑڑژڈژڈ﴿َوَقاَل تعالى: 

 .[22]النور: 
ْفحأ لأَيْلَقى الُمْذنأُب الثَّانأي:   ْمَساُك َعنأ الَعْفوأ َوالصَّ ُه بأَما اْقَتَرَف   َربَّ اإلأ
. ْثمأ َن اإلأ  مأ

َساَءةأ  ْلُح َعَلْيَها، وفي إأ ، أَو الصُّ َساَءةأ الَعْمدأ َصاُص في إأ الثَّالأُث: القأ
َيُة. ِّ  الَخَطأأ الدأ

، َوََل يُْعَتَبُر أَنَُّه َباَع  ُمَقابأَل الَخَطأأ َفََل َحَرَج عَ  َوَمْن أََخَذ َماَلً  َلْيهأ
يَبَتُه. هذا،  تعالى أعلم. واّٰلله   ُمصأ

 العمل في السوق السوداء في الدول اْلوروبية

: ولدي سافر يف هذه األزمة إىل أملانيا، وهناك مينح هو وزوجته 4السؤال

وأوالده مرتبًا لكل واحد منهم ما يكفيهم، وليس مسموحًا هلم 

عمل خمالفًا للقانون يف السوق السوداء فهل من  بالعمل، فإذا

 ه؟حرج شرعي علي

َية  واب: الج يِّأ اِلَْمرأ في َغْيرأ َمْعصأ
أ  َفَطاَعُة َولأ َبٌة َعَلى  ّٰلله تعالى َواجأ

يثأ  ْم، َكَما َجاَء في الَحدأ هأ ْنَد ُشُروطأ ، َوالُمْسلأُموَن عأ نأ ْنَسانأ الُمْؤمأ اإلأ
يفأ الذي رواه  رأ يأِّ َصلَّىالشَّ ُ  اإلمام البخاري َعنأ النَّبأ  آلأهأ  َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله

هأ َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل:   ْندَ  »الُمْسلأُمونَ َوَصْحبأ ْم« عأ هأ  .ُشُروطأ
ُ  َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله  الُمَنافأقأ  آَيةُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َذا : َثََلثٌ  َث  إأ َذا َب،َكذَ  َحدَّ َذا أَْخَلَف، َوَعدَ  َوإأ نَ  َوإأ « رواه َخانَ  اْؤتُمأ
َي   ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ شيخان ال ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
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ُ    َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ،   َعَلْيُكمْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْدقأ   بأالصِّأ
نَّ  ْدَق   َفإأ ي  الصِّأ َلى  َيْهدأ ،  إأ رِّأ نَّ   اْلبأ رَّ   َوإأ ي  اْلبأ َلى  َيْهدأ ،  إأ ُجُل   َيَزالُ   َوَما  اْلَجنَّةأ   الرَّ
ى  ْصُدُق يَ  ْدَق   َوَيَتَحرَّ ْندَ   يُْكَتَب   َحتَّى  الصِّأ أ    عأ يقاّٰلله دِّأ يَّاُكمْ   ،اً صأ َب،   َوإأ   َواْلَكذأ

نَّ  َب  َفإأ ي   اْلَكذأ َلى  َيْهدأ ، إأ ي  اْلُفُجورَ  َوإأنَّ  اْلُفُجورأ َلى  َيْهدأ ، إأ   َيَزالُ   َماوَ  النَّارأ
ُجُل  ُب  الرَّ ى  َيْكذأ َب  َوَيَتَحرَّ نْ  يُْكَتَب  َحتَّى اْلَكذأ أ  دَ عأ اباّٰلله رواه اإلمام   « اً َكذَّ
أ  َعْبدأ  َعنْ مسلم  َي اّٰلله ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

ُ    َوَيُقوُل َصلَّى  هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َلى   اِْلََماَنةَ   »أَدِّأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َمنأ   إأ
َي   ْيَرةَ ُهرَ   أَبأي   َعنْ رواه الحاكم    َخاَنَك«   َمنْ   َتُخنْ   َوََل   اْئَتَمَنَك،  ُ    َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
ْعُل، َوْلَيْذُكْر   أَنَُّه َيْحُرُم َعَلْيهأ َهَذا الفأ ُب َعَلْيَك أَْن تُْعلأَم َوَلَدَك بأ َفَيجأ

أ  َقْوَل  . َفَما َداَم  [1]المائدة:  ﴾کڑڑژژ﴿تعالى: اّٰلله
يهَ  ْوَلةأ التي ُهَو فأ ْم  ا، أَ الَعْقُد َبْيَنُه َوَبْيَن الدَّ يهأ نَُّهْم يُْعطُونَُه َمَع أُْسَرتأهأ َما َيْكفأ

يح ْنُه َتْصرأ ، َوَلو َلْم َيْأُخُذوا مأ أَنَُّه    اً بأَشْرطأ َعَدمأ الَعَملأ ْنُهْم بأ في َذلأَك، ثأَقًة مأ
ٌم الَقانُوَن، َفَيْحُرُم َعَلْيهأ َشْرع نْ  اً ُمْلَتزأ   الَعَمُل، لأَما َيَتَرتَُّب َعَلى َذلأَك مأ

.ُمخَ  يَّةأ
ْرعأ يَلةأ َغْيرأ الشَّ ، َوالحأ َياَنةأ ، َوالخأ بأ َن الَكذأ ، مأ يَّة 

 اَلَفات  َشْرعأ
ْمُه بأأَنَّ أَْعَداءَ  يََّة َوُهْم في   َوأَْعلأ ْسََلمأ َة اإلأ  يَُراقأُبوَن اِلُمَّ

ةأ هأ اِلُمَّ َهذأ
ْنَدُهْم؟  َذا َكاَن الُمْسلأُم عأ ْم، َفَكْيَف إأ هأ  بأََلدأ

ِّرْ  ْسََلُم،   َوَل َوَذكأ ََلدأ َعَلى أَنَُّه ُهَو اإلأ َلْيهأ في تأْلَك البأ أَنَُّه يُْنَظُر إأ َدَك بأ
يحَ  حأ وَرَة الصَّ ، لأَقْولأهأ َصلَّىَفْلُيْعطأ الصُّ هأ ينأ ُ  َة َعْن دأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » نَ  َرُجل   ُكلُّ َوَصْحبأ ينَ  مأ نْ  ة  َثْغرَ  َعَلى  الُمْسلأمأ ، ثَُغرأ  مأ ْسََلمأ  اإْلأ
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 َ ْسََلمُ  يُْؤَتى ََل  اّٰللهَ اّٰلله نْ  اإْلأ َبلأَك  مأ المروزي في   رُ ْص نَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ « رواه قأ
 .كتاب السنة

ينأ  يَء إلى دأ ِّْرُه أَْن ََل يُسأ أ  َذكأ ،  اّٰلله ْرَهمأ ِّ يَنارأ َوالدأ ِّ ْن أَْجلأ الدأ تعالى مأ
 ، َنةأ هأ اآلوأ ًة في َهذأ يَن،  َحْيُث   َوَخاصَّ ْسََلمأ في بأََلدأ الُمْسلأمأ  الَحْرُب َعَلى اإلأ

َِّئةً  َي ُصوَرًة َسيأ يُق بأهأ أَْن يُْعطأ ؟ َفَهْل َيلأ ِّ شأ َداعأ َوالغأ بأ َوالخأ هأ بأالَكذأ ْسََلمأ   َعْن إأ
 : َعاءأ ُِّمَنا أَْن َنْدُعَوُه بأَهَذا الدُّ ِّْر َوَلَدَك بأَقْولأهأ تعالى َحْيُث يَُعلأ ىئ﴿َذكأ

. َهُؤََلءأ [5]الممتحنة:    خبحبجبيئمئىئحئجئییییىئ
ْدقأَك   اُر اْعَتَمُدوا َعَلى صأ ْن َشاَهُدوَك الُكفَّ ، َفإأ ـَشْرطأ َعَدمأ الَعَملأ بأالَمُعوَنةأ بأ

ابُوَن؛ َفَيظُنُّوَن أَْنُفَسُهْم   نَُّهْم َسَيُقولُوَن: أَْنُتْم َيا ُمْسلأُموَن َقْوٌم َكذَّ ُب، َفإأ َتْكذأ
ْم َيُقوُل َلُه بألأَسانأ الَحالأ أَنْ أَنَّهُ  ، َوَكأَنَّ َمْن َكَذَب َعَلْيهأ ِّ ُتْم َعَلى  ْم َعَلى َحق 

. لأ ، َوَنْحُن َعَلى الَباطأ ِّ  َحق 
أ وَ  ينَ  اّٰلله ََلدأ اْلَتَزُموا دأ يَن في تأْلَك البأ يمأ يَن الُمقأ أ   َلْو أَنَّ الُمْسلأمأ اّٰلله

أ أََسف   ُر التعالى، َلَكاَن َلُهُم اِلَثَ  ، َوَلكأْن َوبأُكلِّ َداَيةأ َهُؤََلءأ الَقْومأ يُر في هأ َكبأ
َرٌة، أَْن َتَرى الُمؤْ  َبا، َوَزْوَجُتُه َسافأ ِّ ُع َوَيُغشُّ َوَيَتَعاَمُل بأالرأ ُب َويَُخادأ َن َيْكذأ مأ

َن الُمْسلأ  َنا، َفَيْعَجُبوَن مأ ينأ ٌم في دأ ينَ َوُهْم َيْعَلُموَن أَنَّ َهَذا ُمَحرَّ أََهَذا ُهَو   مأ
ْسََلُمُكْم؟   إأ
يَلً اللهُهمَّ  اً َجمأ َلْيَك َردَّ َنا إأ  تعالى أعلم.واّٰلله  ا،. آمين. هذ ُردَّ

 ضمان العارية 

: أريد أن أعري صديقي عارية، وأشرتط عليه أن تكون مضمونة 5السؤال

 عليه مهما كانت األسباب، فهل من حرج يف ذلك؟

  َعنْ   أَُميََّة،  ْبنأ   َصْفَوانَ   ْبنأ   أَُميَّةَ   َعنْ د  ام أحمَفَقْد َرَوى اإلمالجواب:  
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أ  َرُسوَل  أَنَّ : أَبأيهأ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله ْنهُ  اْسَتَعارَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   مأ
ُد؟   َيا اً أََغْصب: َفَقاَل  ،اً أَْدَراع ُحَنْين   َيْومَ   ُمَحمَّ

َيةٌ   َبْل »: َقاَل   «.ُمونَةٌ َمْض   َعارأ
 .َبْعُضَها َفَضاعَ : َقاَل 

أ  َرُسولُ  َعَلْيهأ  َفَعَرَض  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َنَها أَنْ   . َلهُ  يَُضمِّأ

أ  َرُسوَل   َيا اْلَيْومَ  أََنا : َقاَل  ْسََلمأ  فأياّٰلله  .أَْرَغُب   اإْلأ
َواَية  للحاكم   َي   بَّاس  عَ   اْبنأ   َعنأ وفي رأ ُ    َرضأ أ    َرُسوَل   أَنَّ   َعْنُهَما،اّٰلله اّٰلله

ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َعَليْ اّٰلله نْ  اْسَتَعارَ هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   أَُميَّةَ  ْبنأ  َصْفَوانَ  مأ
َنان  اً أَْدُرع  .ُحَنْين    َغْزَوةأ   فأي اً َوسأ

أ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  َيةٌ  ،اّٰلله اٌة؟  أََعارأ  ُمَؤدَّ
َيةٌ »: اَل قَ  اٌة«  َعارأ  . ُمَؤدَّ

َي   َسُمَرةَ   َعنْ وروى الحاكم وأبو داود والترمذي   ُ    َرضأ   َعنأ   َعْنُه،اّٰلله
يِّأ  ُ    َصلَّى  النَّبأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله   أََخَذْت   َما  اْلَيدأ   »َعَلى:  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َيُه« َحتَّى   . تَُؤدِّأ

ََلَف َبْيَن الُفَقهَ  َن  ي أَنَّ اءأ فَوََل خأ ي مأ ْن َتلأَفْت بأالتََّعدأِّ َيَة إأ الَعارأ
نَُّه َيْضَمنَُها. يرأ َفإأ  الُمْسَتعأ

ْنَد   ، َفاْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َذلأَك، َفعأ ير  ْن َغْيرأ َتْقصأ َذا َهَلَكْت مأ ا إأ َوأَمَّ
ي.  يَّةأ ََل َيْضَمُن إأَلَّ بأالتََّعدأِّ  الَحَنفأ

يَّ 
افأعأ ْنَد الشَّ ، الَحَناةأ وَ َوعأ ْيءأ الُمَعارأ يُر بأَهََلكأ الشَّ بأَلةأ َيْضَمُن الُمْسَتعأ

. ير  ، أَو أَْتَلَفَها َغْيُرُه، َوَلو بأََل َتْقصأ يَّة   َوَلو َهَلَك بأآَفة  َسَماوأ
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 وبناء على ذلك:
يرأ أَنََّها َعا ْط َعَلى الُمْسَتعأ ، َفاْشَترأ َيةأ َذا أََرْدَت َضَماَن الَعارأ َيةٌ َفإأ   رأ

نَمْضُمو ْن َواَفَق َعَلى َذلأَك َفَيُكوُن َضامأ اٌة َمْهَما َكاَنتأ اِلَْسَباُب، َفإأ   اً َنٌة ُمَؤدَّ
َقْت، أَو َضاَعْت، لأَقْولأهأ َصلَّى  ، أَو ُسرأ ر  ْن َهَلَكْت بأَسَبب  َقاهأ ُ   َلَها َوإأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » يَ  َبْل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َيةٌ «. ْضُموَنةٌ مَ  ةٌ َعارأ اٌة« »َعارأ .  ُمَؤدَّ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 قضاء الدين القديم  

: إذا كان على اإلنسان َدين قديم كيف يقضيه، وخاصة إذا 6السؤال

 تغريت قيمة العملة تغريًا فاحشًا؟

ينأ أَْن َيْعَلَم َقْوَل  أوالً:الجواب:  ُب َعَلى الَمدأ أ  َيجأ :  َعزَّ َوجَ اّٰلله لَّ
َذا َحلَّ اِلََجُل  [283]البقرة:  ﴾ٹٿٿٿٿٺٺ﴿ . َفإأ

ر ْن َكاَن َقادأ ، إأ ْنَد الطََّلبأ ْينأ َعَلى الَفْورأ عأ ،  اً َوَجَب َوَفاُء الدَّ َعَلى الَوَفاءأ
يأِّ َصلَّى  النَّبأ

ُ  َوإأَلَّ اْنَدَرَج َتْحَت َقْولأ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله :  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يِّأ  ُل َمطْ »

َذا ظُْلٌم، اْلَغنأ عَ  َوإأ « رواه الشيخان  َفْلَيْتَبعْ  َملأيء   َعَلى أََحُدُكمْ  أُْتبأ
َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ  ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َوَتْحَت َقْولأ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
دأ الوَ  »َليُّ َوَسلََّم:  لُّ ( هأ نأ يْ دَ  اءأ َض ى قَ لَ عَ  رأ ادأ القَ  ُل طْ مَ )  اجأ   ُعُقوَبَتهُ  يُحأ
ْرَضُه« ْرُضهُ : ُسْفَيانُ  َقاَل . َوعأ . رواه  الَحْبُس  َوُعُقوَبُتهُ  ؛َمَطْلَتنأي: َيُقولُ  عأ

َي  ُهَرْيَرةَ   أَبأي   َعنْ اإلمام البخاري  ُ   َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
ُ  َوَتْحَت َقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »ْيهأ وَ َعلَ اّٰلله   أََخذَ  َمنْ َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يدُ   النَّاسأ   أَْمَواَل  ُ    أَدَّى   أََداَءَها  يُرأ يدُ   أََخذَ   َمنْ وَ   َعْنُه، اّٰلله ْتَلََفَها  يُرأ ُ   أَْتَلَفهُ   إأ   « اّٰلله
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َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ رواه اإلمام البخاري  ُ   َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
ُب َعَلى  ثانياً: اَيجأ أ  ئأنأ أَْن َيْعَلَم َقْوَل الدَّ ىىې﴿تعالى: اّٰلله
 .[280]البقرة:    ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائائ

َنا َرُسولأ َوَقْوَل  ِّدأ أ  َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
رـ مُ  أَْنَظرَ  َمنْ » ُ  أََظلَّهُ  َعْنُه، َوَضعَ  أَوْ  اً ْعسأ لِّأ  يفأ اّٰلله «ظأ رواه اإلمام مسلم  هأ

َي  تأ َرضأ امأ ُ  َعْن ُعَباَدَة ْبنأ الصَّ  َعْنُه. اّٰلله
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َوَقْوَل َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

رٌ  َكانَ » َذا النَّاَس، يَُدايأنُ  َتاجأ ر َرأَى  َفإأ ْتَيانأهأ  َقاَل  اً ُمْعسأ  َعْنُه، وا اَوزُ َتجَ : لأفأ
َ  َلَعلَّ  ُ  َفَتَجاَوزَ  َعنَّا،  َيَتَجاَوزَ  أَنْ اّٰلله « رواه اإلمام البخاري َعْن أَبأي  َعْنهُ اّٰلله

َي  ُهَرْيَرةَ  ُ   َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َوَقْوَل َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

ر َظرَ أَنْ  َمنْ » أ  َفَلهُ  ، اً ُمْعسأ لَّ  أَنْ  َقْبَل  َصَدَقٌة،  َيْوم   بأُكلِّ ْيُن، َيحأ َذا  الدَّ   َحلَّ  َفإأ
ْيُن، أ  َفَلهُ  َذلأَك  َبْعدَ  َفأَْنَظَرهُ  الدَّ ْثُلهُ  َيْوم   بأُكلِّ  َعنْ رواه الحاكم  َصَدَقًة« مأ
َي  أَبأيهأ   َعنْ  بَُرْيَدَة، ْبنأ   ُسَلْيَمانَ  ُ   َرضأ  ُه. َعنْ اّٰلله
َن الشــــــــَّ لثــاً: ثــا  اءأ مأ َب ُجْمُهوُر الُفَقهــَ ةأ  َذهــَ يــَّ الأكأ  َوالمــَ

ةأ ابألــَ ةأ َوالَحنــَ يــَّ
افأعأ

، َيْعنأي   ْينأ ينأ أََداُء َعْينأ الــدَّ دأ َب َعَلى المــَ َة إلى أَنَّ الَواجــأ يفــَ امأ أَبأي َحنأ مــَ َواإلأ
ًا َنْفَس  تأ َدْينــَ ابــأ ، َوالثــَّ دأ دأ في الَعقــْ دَّ دأ الُمحــَ اَدة  أَو  في الــ  النَّقــْ يــَ ، ُدوَن زأ ةأ مــَّ ِّ ذأ

َواهُ  ائأنأ سأ ، َوَلْيَس للدَّ  . نُْقَصان 
ُ َتَعالى   َظُه اّٰلله ي الُكردي َحفأ كتور أَْحمد الَحجِّ َوَقْد أََضاَف أُْستاُذنا الدُّ

 َعلى الَجوابأ ما َيلأي: 
 [.  ِبَذِلَك اِئنُ َيْوَم الَوَفاِء ِبٍَّمِِّ ُعْمَلٍة َكاَن ِإَذا َرِضَي الدَّ أَْو ِقيَمُتُه  ] 
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َماُم أَبُو يُوُسُف َيْذَهُب إلى َهَذا، ثُمَّ َرَجَع َعْنُه؛ َوَقاَل: أَنَُّه   َوَكاَن اإلأ
َي قأيَمَة النَّْقدأ الذي َطَرأَ َعَلْيهأ الَغََلُء أَو  ِّ ينأ أَْن يَُؤدأ ُب َعَلى الَمدأ َيجأ

ْن َنْقد  َرا ةأ مأ مَّ ِّ ْخُص َيْوَم ثُُبوتأهأ في الذأ ، الرُّ يَمُة َيْوَم  ئأج  ُب القأ ي الَبْيعأ َتجأ َففأ
 . ، َوفأي الَعْرضأ َيْوَم الَقْبضأ  الَعْقدأ

 وبناء على ذلك:
 ، ْينأ َد َعْيَن الدَّ ِّ ينأ أَْن يَُسدأ ُب َعَلى الَمدأ ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ َيجأ َفعأ

؛ َوَهَذا الذي أُْفتأي تأهأ مَّ دأ في ذأ . َوبأَنْفسأ النَّْقدأ الُمَحدَّ  بأهأ
ر َذا َكاَن َقادأ يُن أَنَُّه إأ َعَلى الَوَفاءأ َوَلْم َيفأ َفُهَو   اً َوَلكأْن لأَيْعَلمأ الَمدأ

ْن َحَسَناتأهأ لأمَ  ، َحْيُث يُْؤَخُذ مأ َياَمةأ ْن َظَلَمُه،  َظالأٌم، َوالظُّْلُم ظُُلَماٌت يَْوَم القأ
ر ْن َلْم َيُكْن َقادأ ثْ   اً َوإأ ْن َشاءَ َم َعلَ َعَلى الَوَفاءأ َفََل إأ ُ    ْيهأ إأ  هذا أوالً.تعالى.  اّٰلله

َنا َرُسولأ ثانياً:   ِّدأ يُن َقْوَل َسيأ أ    لأَيْعَلمأ الَمدأ ُ    َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم:  نُ  »ََل َوَصْحبأ بَّ  َحتَّى ُدُكمْ أَحَ  يُْؤمأ يهأ  يُحأ َخأ بُّ  َما ِلأ هأ  يُحأ «  لأَنْفسأ

َي  أََنس   َعنْ اري م البخرواه اإلما ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
ََللأ َهَذا   ْن خأ ْلُه مأ ، َوْلُيَعامأ ائأنأ يُن َنْفَسُه َمَكاَن الدَّ َفْلَيَضعأ الَمدأ

. يفأ رأ يثأ الشَّ  الَحدأ
ََللأ َقْولأهأ َصلَّى  ْن خأ ُ  َومأ هأ َوَسلََّم: اّٰلله نَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   »إأ

َياَرُكمْ  َي « رواه الشيخان َعْن أَبأي َقَضاءً  ُكمْ ْحَسنُ أَ  خأ ُ  ُهَرْيَرَة َرضأ َعْنُه. اّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 حالته حالة عسر وفقر 

: أنا يف حالة عسر وفقر وَدين، وحباجة ماسة إىل بيت، فهل 7السؤال

 جيوز شراء بيت عن طريق البنوك الربوية؟
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َذا ُكْنَت في َحاَلةأ الجواب:  أ  ر  َوأَْنَت  ُعْس َفإأ َبا، َطائأٌع في َتْركأ الّٰلله ِّ رأ
يَّةأ التي َقاَل  َبوأ ِّ َر أُُموُرَك بأالُمَعاَمََلتأ الرأ يَها:  اّٰلله    َفَهْل َتَتَوقَُّع أَْن َتَتَيسَّ تعالى فأ

 ؟ [279]البقرة:  ۈۆۆۇۇ﴿
ْغَفارأ َمَع التَّْقَوى، َوتَ  أ   َقْوَل َذكَّرْ َعَليَّ َوَعَلْيَك بأَكْثَرةأ اَلْستأ تعالى:  اّٰلله

 .[3ـ2]الطَلق:  ۀۀڻڻڻ ڻںںڱڱڱڱ﴿
أ    َوَتَذكَّْر َقْوَل  يَن َقاَل  اّٰلله ََلُم حأ َنا نُوح  َعَلْيهأ السَّ ِّدأ َكاَيًة َعْن َسيأ تعالى حأ

  : هأ   ٻٻٻٻٱ  مئحئجئیییی﴿لأَقْومأ
 . [12ـ10]نوح:  ٺڀڀڀڀپپپپ

ِّ  َوَتَذكَّْر َقْوَل  َنا َرُسولأ َسيأ أ  دأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
مَ   »َمنْ َوَسلََّم:   ْغَفارَ   َلزأ ْستأ ُ    َجَعَل   اَلأ نْ   َلهُ اّٰلله أ   مأ يق    ُكلِّ نْ   َمْخَرًجا،  ضأ أ   َومأ   ُكلِّ

نْ  َوَرَزَقهُ  َفَرًجا، َهمِّ   ُب« ََل  َحْيُث  مأ   اس  َعبَّ  اْبنأ  َعنأ رواه أبو داود  َيْحَتسأ
َي  ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

: َيةأ هأ اِلَْدعأ  َوَحافأْظ َعَلى َهذأ
َذا أَْمَسْيَت:ـ 1 َذا أَْصَبْحَت، َوإأ  ُقْل إأ

َن اْلَعْجزأ  اللهُهمَّ  ، َوأَُعوُذ بأَك مأ َن اْلَهمِّأ َواْلَحَزنأ نِّأي أَُعوُذ بأَك مأ إأ
َن اْلُجْبنأ َواْلبُ  ، َوأَُعوُذ بأَك مأ ، َواْلَكَسلأ نْ  ْخلأ ، َوأَُعوُذ بأَك مأ ْينأ  َغَلَبةأ الدَّ

َجالأ   .َوَقْهرأ الرِّأ
يَّ  اللهُهمَّ  

َك، َماض  فأ َيتأي بأَيدأ َك، اْبُن أََمتأَك، َناصأ نِّأي َعْبُدَك، َواْبُن َعْبدأ إأ
ْيَت بأهأ َنْفَسَك  أ اْسم  ُهَو َلَك، َسمَّ يَّ َقَضاُؤَك، أَْسأَلَُك بأُكلِّ

، ُحْكُمَك، َعْدٌل فأ
َتابأَك، أَْو َعلَّْمَتُه أََحد  أَوْ  ْلمأ    اً أَْنَزْلَتُه فأي كأ َك، أَوأ اْسَتْأَثْرَت بأهأ فأي عأ ْن َخْلقأ مأ
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ََلَء ُحْزنأي،   ي، َوجأ ْنَدَك، أَْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َربأيَع َقْلبأي، َونُوَر َصْدرأ اْلَغْيبأ عأ
ي  . َوَذَهاَب َهمِّأ

نَ 2 ْنَد الُخُروجأ مأ : يْ  البَ ـ َوُقْل عأ  تأ
أ  بأْسمأ  ينأي، اّٰلله ي َوَمالأي َودأ ْك  اللهُهمَّ َعَلى َنْفسأ نأي بأَقَضائأَك، َوَبارأ َرضِّأ

َر لأي يَما ُقدِّأ ْلَت   ،لأي فأ يَر َما َعجَّ ْرَت، َوََل َتْأخأ يَل َما أَخَّ بَّ َتْعجأ  . َحتَّى ََل أُحأ
َعةأ َبْعَد ال3 َراَءُة ُسوَرةأ الَواقأ . َمْغرأ ـ َوَعَليَك بأقأ  بأ ُكلَّ َيْوم 
4  . ْخََلصأ َوالَفَلقأ َوالنَّاسأ َراَءُة ُسوَرةأ الَفاتأَحةأ َواإلأ ـ َوَعَليَك بأقأ

(. وَ  ات  َك، َوبأَطاَعتأَك َعْن  اللهُهمَّ : )َسْبَع َمرَّ نأي بأَحََللأَك َعْن َحَرامأ أَْغنأ
ات   َواَك. )َسْبَع َمرَّ

ْن سأ َيتأَك، َوبأَفْضلأَك َعمَّ ، (. َبعْ َمْعصأ َد َصََلةأ الُجُمَعةأ
 . يَّةأ نَّةأ الَبْعدأ َيامأ لأَصََلةأ السُّ  َقْبَل القأ

ًة َسيأِّ 5 ؛ َوَخاصَّ ْغَفارأ :ـ َكْثَرُة اَلْستأ ْغَفارأ  ُد اَلْستأ
َلَه إأَلَّ أَْنَت، َخَلْقَتنأي َوأََنا َعْبُدَك، َوأََنا َعَلى  أَْنَت َربِّأي ََل اللهُهمَّ   إأ
َك َوَوعْ  َك مَ َعْهدأ ْن َشرِّأ َما َصَنْعُت، أَبُوُء َلَك دأ ا اْسَتَطْعُت، أَُعوُذ بأَك مأ

َذْنبأي َفاْغفأ  ، َوأَبُوُء َلَك بأ َك َعَليَّ
ْعَمتأ نأ نُوَب إأَلَّ أَْنَت بأ ُر الذُّ نَُّه َلَ َيْغفأ  .  ْر لأي، َفإأ

 وبناء على ذلك:
َراُء َبْيت  َعنْ  يقأ الُبنُوكأ َفَيْحُرُم َعَلْيَك شأ َنَُّه ََل يُْشَتَرُط   َطرأ ، ِلأ يَّةأ َبوأ ِّ  الرأ

ْنَسانأ أَْن َيْسُكَن َبْيت لَ   اً لإلأ يَُّتُه إأ لأكأ ْمَكانأهأ أَْن َيْسُكَن َبْيتَتُعوُد مأ ، َوبأإأ ،   اً ْيهأ بأاِلُْجَرةأ
يَّاَك بأَتْقَوى ي َوإأ ُِّر َنْفسأ أ  َوأَُذكأ ، َفَمنأ اتَّقَ اّٰلله َ  ىَعزَّ َوَجلَّ َعَل َلُه تعالى جَ اّٰلله

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،اً َمْخَرج
 أخذ الربا في حالة اَلضطرار 

 الربا يف حالة االضطرار؟: هل جيوز أخذ 8السؤال
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يمالجواب:  يُف َتْحرأ ينَُنا الَحنأ َمُه دأ َبا َحرَّ ِّ َل   اً َفالرأ َد َفاعأ يَّاً، َوَتَوعَّ
َقْطعأ

يد  يد اً َذلأَك َوعأ ھھہہہہۀ﴿ْولأهأ تعالى: بأقَ  اً َشدأ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ  ڭۓۓےےھھ

 .[279ـ278]البقرة:  ﴾ېېۉۉۅۅۋۋ
ُِّدَنا َرُسولُ َوَقْد   أ    َلَعَن َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يفأ الذي  رأ يثأ الشَّ َبا، َكَما َجاَء في الَحدأ ِّ ْن  رواه اإلمام مسلم عَ آكأَل الرأ
َي  ُ    َجابأر  َرضأ أ    َعْنُه َقاَل: َلَعَن َرُسولُ اّٰلله ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َعَلْيهأ  اّٰلله  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

«؛ َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«. َدْيهأ َلُه، َوَكاتأَبُه، َوَشاهأ َبا، َوُمْؤكأ  َوَسلََّم آكأَل الرِّأ
 وبناء على ذلك:

ْعَطاءً َفالتََّعاُمُل ب َبا إأ ِّ ، َوَما ُهَو َوْجُه   اً َوأَْخذ الرأ َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ َكبأ
 ِّ َرارأ للتََّعاُملأ بأالرأ

 َبا؟ اَلْضطأ
ُتُه َلُه، َوََل   يَّ ْلكأ ْنَساُن في َمْسَكن  َتُعوُد مأ َوََل يُْشَتَرُط أَْن َيْسُكَن اإلأ

َي َسيَّاَرًة، َوََل يُْشَتَرطُ  ،   أَْن َيُكوَن َلهُ يُْشَتَرُط أَْن َيْشَترأ  َرْأُسَمال  َيْعَمُل بأهأ
َر  ، أَو َيْسَتْأجأ ْمَكانأ أَْن َيْسُكَن بأاآلَجارأ اإلأ ير َفبأ ، َوأَْن  اً َسيَّاَرًة، أَو َيْعَمَل أَجأ

َْخذأ الُقُروضأ  َراُر ِلأ َر، َفَما ُهَو اَلْضطأ َر، َوَيْلَبَس َما َتَيسَّ َيْأُكَل َما َتَيسَّ
؟  يَّةأ َبوأ ِّ ُه إلى الُمْضَطرُّ َيَتوَ  الرأ أ  جَّ ، َقاَل تعالى: اّٰلله َعاءأ ۆۇ﴿تعالى بأالدُّ
ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ

 .[62]النمل:  ىىې
، َكَما َقاَل تعالى:  هأ ََلُم لأَقْومأ َنا نُوح  َعَلْيهأ السَّ ِّدأ َوْلَيْذُكرأ الَعْبُد َقْوَل َسيأ

پ  ٻٻٻٻٱ  مئحئجئیییی﴿
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 .[12ـ 10]نوح:  ٺڀڀڀڀپپپ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َوْلَيْذُكْر َقْوَل َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْغَفاَر َجَعَل  ْستأ َم اَلأ ُ    َوَسلََّم: »َمْن َلزأ يق  َمْخَرجاّٰلله أ ضأ ْن ُكلِّ أ  اً َلُه مأ ْن ُكلِّ ، َومأ

ْن َحْيُث ََل اً َهمِّ  َفَرج ُب« روا، َوَرَزَقُه مأ ه أبو داود َعنأ اْبنأ َعبَّاس    َيْحَتسأ
َي  ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

أ   اً َتَرَك َشْيئَوَمْن  َضهُ ّٰلله ُ   َعوَّ ْنُه. هذا، اً َخْيراّٰلله  تعالى أعلم.واّٰلله  مأ
 حكم القتل الخطأ 

: إنسان يقود سيارة، فقتل إنسانًا خطًأ، ماذا يرتتب عليه؛ مع 9السؤال

 قري احلال؟العلم أنه ف

ُ    َفَيُقولُ   الجواب: :  اّٰلله يمأ َتابأهأ الَعظأ ڀڀڀڀ﴿ تعالى في كأ
ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

 .[92]النساء:  ک
ن َيُة َمَع    اً َفَمْن َقَتَل ُمْؤمأ ِّ ، َوالَخَطأً، َوَجَبْت َعَلْيهأ الدأ اَرةأ ُب  الَكفَّ َيُة َتجأ ِّ دأ

  ، َهبأ َن الذَّ يَنار  مأ ، أَو أَْلُف دأ بألأ َن اإلأ ائٌَة مأ َي مأ يَُة هأ ِّ ، َوالدأ َلةأ الَقاتألأ َعَلى َعاقأ
 . ةأ ضَّ َن الفأ ْرَهم  مأ  أَو اْثَنا َعَشَر أَْلفأ دأ

َي أَْقُرَبا َلُة هأ ، َيْعنأي اَوالَعاقأ َهةأ اِلَبأ ْن جأ .ًء الَقاتألأ مأ  لَعَصَباتأ
ا قَّ ََل ُوُجوَد َلُه الَيْوَم،    أَمَّ ، َوبأَما أَنَّ الرأِّ

َنة  ْتُق َرَقَبة  ُمْؤمأ َي عأ اَرُة َفهأ الَكفَّ
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، َوَمْن  َوَجَب َعَلى الَقاتألأ َخَطأً أَْن َيُصوَم َشْهَرْينأ ُمَتَتابأَعْينأ َمَكاَن   اَرةأ الَكفَّ
ْهَرْينأ لأَشيْ  َيامأ الشَّ ين   ُخوَخة  أَو َمَرض  َعَجَز َعْن صأ ْسكأ ِّيَن مأ تأ ُم سأ ن  َفُيْطعأ  . اً ُمْزمأ

 وبناء على ذلك:
  ، يََة لأَوَرَثةأ الَمْقُتولأ ِّ يَّاَرةأ أَْن َيْدَفُعوا الدأ  السَّ

َلةأ َقائأدأ ُب َعَلى َعاقأ َفَيجأ
. إأَلَّ أَْن َيْعُفوا عَ  َيةأ ِّ َن الدأ ُحوُهْم بأَشْيء  مأ  ْنُهْم، أَو يَُسامأ
ُب َعَلى الَقاتأ َوَكَما َي  ز جأ ْن َكاَن َعاجأ ، َفإأ َياُم َشْهَرْينأ ُمَتَتابأَعْينأ   اً لأ صأ

ْسكأين ِّيَن مأ تأ ُم سأ ن  يُْطعأ َيامأ لأَشْيُخوَخة  أَو َمَرض  ُمْزمأ ِّ واّٰلله   . هذا، اً َعنأ الصأ
 تعالى أعلم.

 
** ** ** 
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 صيد اليمام

 

 اليمام؟: هل جيوز صيد 1السؤال

، َوأَْكُلُه ُمَباٌح َشْرعَفالَيَماُم  الجواب:   يَّةأ ِّ  الَبرأ
ْن أَْنَواعأ الَحَمامأ ،  اً َنْوٌع مأ

ٌل َتْحَت َقْولأهأ تعالى:   .[2]المائدة:  ﴾ۋۋٴۇ﴿َوَصْيُدُه َداخأ
 وبناء على ذلك:

دأ الَقْتلأ اً َفَصْيُد الَيَمامأ َجائأٌز َشْرع ُمَجرَّ
  ُدوَن الَفائأَدةأ ، َوَلكأْن َيْحُرُم لأ

، َوََل َيُجوُز اتأَِّخاُذُه َغَرض ْفَسادأ ْن أَْنَواعأ اإلأ َنَُّه َنْوٌع مأ ْنُه، ِلأ ،   اً مأ بأُدونأ َفائأَدة 
ُ  لأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله نْ  »َماَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْنَسان   مأ   َقَتَل  إأ

َها، بأَغْيرأ  َفْوَقَها َفَما اً ُعْصُفور ُ   َسأََلهُ   إأَلَّ  َحقِّأ  .َعْنَها«  َوَجلَّ   َعزَّ اّٰلله
يَل  أ  َرُسوَل  َيا  :قأ َها؟  َوَما  ،اّٰلله  َحقُّ
ي  َرْأَسَها َيْقَطعُ  َوََل  َفَيْأُكُلَها، »َيْذَبُحَها: َقاَل  رواه النسائي   بأَها« َيْرمأ

أ   َعْبدأ  َعنْ  و  ْبنأ اّٰلله َي  َعْمر  ُ  َرضأ  َعْنُهَما. اّٰلله
يدأ أحمد َعنأ  َواَية  لإلمام  وفي رأ  رأ ْعُت :  َقاَل   الشَّ أ    َرُسوَل   َسمأ   َصلَّىاّٰلله

 ُ هأ َوَسلََّم اّٰلله   َعجَّ  ،اً َعَبث اً ُعْصُفور َقَتَل  َمنْ »: َيُقولُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َلى أ    إأ َياَمةأ   َيْومَ   َوَجلَّ   َعزَّ اّٰلله ْنهُ   اْلقأ   َوَلمْ   ،اً َعَبث  نأي َقَتلَ   اً ُفََلن  إأنَّ   ،َربِّأ   َيا:  َيُقولُ   مأ

 «. لأَمْنَفَعة   َيْقُتْلنأي 
َنَّ َصْيَد   يَّةأ ََل َيُجوُز، ِلأ ْيَد بأالُبْنُدقأ َشاَرُة ُهَنا إلى أَنَّ الصَّ َوَتْجُدُر اإلأ

ُق َخْرق يَّةأ َيْخرأ َن  )َمْيَتًة( َوالَوقأيَذُة َيُكوُن َوقأيَذًة  اً ، َوَما ُقتأَل َخْرقاً الُبْنُدقأ مأ
مَ  ُح الُمَحرَّ ْنَدئأذ  يُْصبأ ْيَد َقْبَل َمْوتأهأ َفَذكَّاُه، عأ ائأُد الصَّ َذا أَْدَرَك الصَّ ، إأَلَّ إأ اتأ
 تعالى أعلم. واّٰلله   . هذا،َحََلَلً 
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 قتل القطط

ما حكم قتل القطط إذا كانت مؤذية، وما حكم من قتل قطًا  :2السؤال

 خطًأ؟

أ  َعْن َعْبدأ روى اإلمام أحمد  أوالً:الجواب:  و ْبنأ   اّٰلله ْبنأ َعْمرأ
َي  ُ    اْلَعاصأ َرضأ أ    َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ه َسأََلهُ  اً  َقَتَل ُعْصُفورَوَسلََّم َقاَل: »َمنْ  ُ  بغير حقِّأ «. اّٰلله َياَمةأ  َعْنُه َيْوَم اْلقأ
يَل: َيا َرسُ  أ وَل قأ ُه؟ ، وَ اّٰلله  َما َحقُّ

هأ َفَيْقَطُعُه«. اً َقاَل: »َيْذَبُحُه َذْبح  ، َوََل َيْأُخُذ بأُعنُقأ
يدأ َقاَل:  رأ و ْبنأ الشَّ ْعُت  وروى اإلمام أحمد والنسائي َعْن َعْمرأ َسمأ

َي  يَد َرضأ رأ ُ    الشَّ ْعُت َرُسوَل اّٰلله أ    َعْنُه َيُقوُل: َسمأ ُ    َصلَّىاّٰلله  هأ َوَعَلى آلأهأ َعَليْ اّٰلله
هأ َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َقَتَل ُعْصُفور َلى اً َعَبث  اً َوَصْحبأ أ    ، َعجَّ إأ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم  اّٰلله

ْنُه َيُقوُل: َيا َربِّأ  َياَمةأ مأ نَّ ُفََلن اْلقأ «.اً َقَتَلنأي َعَبث اً إأ  ، َولَْم َيْقُتْلنأي لأَمْنَفَعة 
أ  وروى الحاكم َعْن َعْبدأ  َي ْبنأ َعْمر   اّٰلله ُ  و َرضأ يِّأ  اّٰلله َعْنُهَما، َعنأ النَّبأ

ُ  َصلَّى ْنَسان  َيْقُتُل  اّٰلله ْن إأ هأ َوَسلََّم َقاَل: »َما مأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َها إأَلَّ َسأََلهُ  اً ورُعْصفُ  ُ   َفَما َفْوَقَها بأَغْيرأ َحقِّأ «. َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها َيْوَم الْ اّٰلله َياَمةأ  قأ

يَل  أ : َيا َرُسوَل قأ َها؟اّٰلله  ، َوَما َحقُّ
 .» َي بأهأ َها أَْن َيْذَبَحَها َفَيْأُكَلَها َوََل َيْقَطَع َرْأَسَها َفَيْرمأ  َقاَل: »َحقُّ

َداءأ َعَلْيهأ َحَراٌم، َفََل َيُجوُز  اِلَْص  ثانياً: ُل في َقْتلأ الَحَيَوانأ َواَلْعتأ
َداُء َعَلْيهأ بأ  ِّ َنْوع  مأ اَلْعتأ ،  أَيأ مأ َن الظُّْلمأ الُمَحرَّ

َنَّ َذلأَك مأ ، ِلأ يَذاءأ ْن أَْنَواعأ اإلأ
، َكَقْولأهأ َصلَّى يهأ النَّصُّ ُ  إأَلَّ َما َوَرَد فأ هأ َوَسلََّم:   َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله آلأهأ َوَصْحبأ

: اْلَحيَُّة،
أ َواْلَحَرمأ لِّ ُق، يُْقَتْلَن فأي اْلحأ ْبَقُع،  َواْلُغَراُب اِْلَ  »َخْمٌس َفَواسأ
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َي    َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، َواْلُحَديَّا« رواه اإلمام مسلم َعْن َعائأَشَة َرضأ
 ُ  َعْنَها.اّٰلله

أ  َعْن َعْبدأ وروى الترمذي وأبو داود  َي اّٰلله ل  َرضأ ُ  ْبنأ ُمَغفَّ َعْنُه  اّٰلله
أ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: »َلْوََل أَنَّ   َعَلى آلأهأ َعَلْيهأ وَ  اّٰلله َوَصْحبأ

.» يم  ْنَها ُكلَّ أَْسَوَد َبهأ َها، َفاْقُتُلوا مأ َها ُكلِّأ َقْتلأ َن اِلَُممأ َِلََمْرُت بأ ٌة مأ  الكأََلَب أُمَّ
َداُء َعَلْيَها؛  َططأ َحَراٌم، َوََل َيُجوُز اَلْعتأ َذا  أَمَّ َفاِلَْصُل في َقْتلأ القأ ا إأ

َيةً  َكاَنْت  َها ُمْؤذأ ْن َقْتلأ ، َوََل يُْمكأُن َدْفُع أََذاَها إأَلَّ بأالَقْتلأ َفََل َحَرَج مأ
ْن أَْمَكَن َذلأَك، لأَقْولأهأ َصلَّى يٌب إأ يهأ َتْعذأ ُ  بأأُْسُلوب  َلْيَس فأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

نَّ  هأ َوَسلََّم: »إأ َ  آلأهأ َوَصْحبأ ْحَساَن َعلَ َكَتَب اّٰلله أ َش اإْلأ َذا َقَتْلُتْم ى ُكلِّ ، َفإأ ْيء 
َي  ادأ ْبنأ أَْوس  َرضأ ْتَلَة« رواه اإلمام مسلم َعْن َشدَّ نُوا اْلقأ ُ  َفأَْحسأ َعْنُه.  اّٰلله

 . يهأ َحتَّى ََل َيطُوَل َعَذاُب الَحَيَوانأ ْرَعُة فأ ْحَسانأ في الَقْتلأ السُّ َن اإلأ  َومأ
ا َقْتُل ا ثالثاً: َططأ َخَطأً، أَمَّ ، َوَكَذلأَك لقأ يهأ ْثَم فأ أَيُّ َحَيَوان  َكاَن َفََل إأ

، لأَقْولأهأ تعالى:    ھھھہہہ﴿َوََل َشْيَء َعَلْيهأ
ُ    . َولأَقْولأهأ َصلَّى[5]اِلحزاب:   هأ َوَسلََّم: »إأنَّ اّٰلله َ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َقْد  اّٰلله

تأي ا « رواه ابن ماجه  َوالنِّأ ْلَخَطأَ، َتَجاَوَز َعْن أُمَّ ُهوا َعَلْيهأ ْسَياَن، َوَما اْسُتْكرأ
َي  يِّأ َرضأ َفارأ ُ   َعْن أَبأي َذرِّ  اْلغأ  َعْنُه. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َذا َكاَنْت ََل   َططأ َوَسائأرأ الَحَيَوانَاتأ إأ َفاِلَْصُل أَنَُّه ََل َيْجوُز َقْتُل القأ

ي  َذا َثَبَت إأ ي، َفإأ يَذائأَها إأَلَّ بأالَقْتلأ َجاَز الَقْتُل  َوََل َذاُؤَها، تُْؤذأ يُْمكأُن َدْفُع إأ
يب  َلَها.  ْن َغْيرأ َتْعذأ  مأ
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َق   ْن َتَصدَّ ، َوإأ ، َوََل َشْيَء َعَلْيهأ يهأ ْثَم فأ َططأ َخَطأً َفََل إأ ا َقْتُل القأ أَمَّ
 .تعالى أعلمواّٰلله  بأَصَدَقة  َفََل َحَرَج في َذلأَك. هذا،

 ذبابحكم قتل ال

 : هل جيوز قتل الذباب؟3لسؤالا

َي َفَقْد َرَوى اإلمام البخاري َعن أَبأي الجواب:  ُ  ُهَرْيَرَة َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
ُ  َصلَّىَقاَل النَّبأيُّ َقاَل:  هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َذا َوَقَع  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ : »إأ

ُكْم  َباُب فأي َشَرابأ أََحدأ ْسُه ثُ فَ الذُّ ْحَدى َجَناَحْيهأ  ْلَيْغمأ نَّ فأي إأ ْعُه، َفإأ مَّ لأَيْنزأ
َفاًء«  . َداًء َواِلُْخَرى شأ

َبابأ   ٌر َعَلى َجَوازأ َقْتلأ الذُّ يهأ َدلأيٌل َظاهأ يُف فأ رأ يُث الشَّ َوَهَذا الَحدأ
، َوََل َحَرجَ   اً َدْفع َنَُّه َناقأٌل للَجَراثأيمأ َواِلَْمَراضأ ، ِلأ هأ هأ بأ   لأَضَررأ ْن َقْتلأ ْعقأ مأ الصَّ

َنَُّه ََل يُْعَتَبُر َحْرق ، ِلأ يأِّ
يَّ َعْنُه بأَقْولأهأ َصلَّى اً الَكْهُرَبائأ ُ  بأالنَّارأ الَمْنهأ َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » نَّ النَّاَر ََل َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُب بأَها إأَلَّ َوإأ ُ  يَُعذِّأ « رواه اإلمام  اّٰلله
َي أَبأي ُهَرْيَرةَ  َعنْ البخاري  ُ   َرضأ  .َعْنهُ اّٰلله

ُ  َوبأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله ي أَْن  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نَُّه ََل َيْنَبغأ »إأ
» َب بأالنَّارأ إأَلَّ َربُّ النَّارأ ْحَمنأ ْبنأ َعْبدأ  رواه أبو داود    يَُعذِّأ  الرَّ

أ َعْن َعْبدأ ،  اّٰلله
َي  بأيهأ َعْن أَ  ُ  َرضأ  َعْنُهَما. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
، َوََل يُْعَتَبُر   يأِّ

ْعقأ الَكْهُرَبائأ ، َوَلو بأالصَّ َبابأ ْن َقْتلأ الذُّ َفََل َحَرَج مأ
 تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،اً َحْرق

 حكم قتل الجراد 

 حكم قتل اجلراد؟ : ما4السؤال

يُّ الجواب: 
يرأ َفَقْد َرَوى البيهقي والطََّبَرانأ  أَبأي ُزَهْير   َعنْ في الَكبأ
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يِّأ  َي  النَُّمْيرأ ُ    َرضأ أ  أَنَّ َرُسوَل   َعْنُه،اّٰلله ُ   َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَُّه ُجْندُ  ،َقاَل: »ََل َتْقُتُلوا اْلَجَرادَ َوَسلََّم  أ  َفإأ «اِْلَعْ اّٰلله  .َظمأ

ْفَساد اً َجَرادأ َعَبثْحُرُم َقْتُل الَوَنصَّ الُفَقَهاُء أَنَُّه يَ  ا   اً َوإأ ، أَمَّ في اِلَْرضأ
ُث َفَساد َذا َكاَن يُْحدأ . اً َوَضَرر  اً إأ ْن َقْتلأهأ  َفََل َحَرَج مأ

 وبناء على ذلك:
 ، هأ بأُدونأ َسَبب  يهأ َعَدُم َجَوازأ َقْتلأ َنَّ َقْتَلُه بأُدونأ َسَبب   َفاِلَْصُل فأ ِلأ

ي ِّ َعَبٌث وَ 
ا َشْرعأ هأ َعْن َزْرع  َوَما َفَساٌد، أَمَّ ، أَو لأَدْفعأ َضَررأ َْكلأهأ َذا َكاَن َقْتُلُه ِلأ  إأ

ْن َشاءَ  ُ    َشاَكَل َذلأَك، َفََل َحَرَج في َذلأَك إأ  تعالى أعلم. واّٰلله    تعالى. هذا، اّٰلله
 اْلكل من اْلناء المكسور

 س مثلوم؟: ما حكم األكل من اإلناء املكسور، والشرب من كأ5سؤالال

َي   الجواب: ُ    أوَلً: روى اإلمام البخاري َعْن أََنس  َرضأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله
ُ  َكاَن النَّبأيُّ َصلَّى ،   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ْنَد َبْعضأ نأَسائأهأ هأ َوَسلََّم عأ َوَصْحبأ

يَن بأَصْحَفة  فأيَها َطَعامٌ  نأ َهاتأ الُمْؤمأ ي النَّبأيُّ  ، َفَضَرَبتأ الَّ َفأَْرَسَلْت إأْحَدى أُمَّ
تأ

ُ  َصلَّى ، َفَسَقَطتأ  اّٰلله مأ هأ َوَسلََّم فأي َبْيتأَها َيَد الَخادأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
حْ  ُ    َفُة َفاْنَفَلَقْت، َفَجَمَع النَّبأيُّ َصلَّىالصَّ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْحَفةأ  َلَق الصَّ ، ، ثُمَّ َجَعَل يَ فأ ْحَفةأ ي َكاَن فأي الصَّ يَها الطََّعاَم الَّذأ ْجَمُع فأ
ُكْم«.   َوَيُقوُل: »َغاَرْت أُمُّ

َم َحتَّى أُتأ  َها، ثُمَّ َحَبَس الَخادأ ْندأ الَّتأي ُهَو فأي َبْيتأ ْن عأ َي بأَصْحَفة  مأ
َرْت َصْحفَ  َلى الَّتأي ُكسأ يَحَة إأ حأ ْحَفَة الصَّ  الَمْكُسوَرَة  تَُها، َوأَْمَسَك َفَدَفَع الصَّ

 فأي َبْيتأ الَّتأي َكَسَرْت.
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َفَسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ وَ اّٰلله َسلََّم أََكَل  َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
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. َن الَقْصَعةأ الَمْكُسوَرةأ  مأ
َي  ثانياً: يِّأ َرضأ يد  اْلُخْدرأ ُ  روى أبو داود َعْن أَبأي َسعأ ُه، أَنَُّه  َعنْ اّٰلله

أ    َل: َنَهى َرُسولُ َقا ُ    َصلَّىاّٰلله ْربأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم َعنأ الشُّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْن ثُْلَمةأ اْلَقَدحأ  .مأ َرابأ  ، َوأَْن يُْنَفَخ فأي الشَّ

نْ  َب مأ َذا َشرأ َنَُّه إأ ، ِلأ ْن ثُْلَمةأ اْلَقَدحأ ْربأ مأ نََّما َنَهى َعنأ الشُّ َها َتَصبََّب  َوإأ
. ا هأ َوَثْوبأهأ  لَماُء، َوَساَل َقْطُرُه َعَلى َوْجهأ

 وبناء على ذلك:
، َواْس  َناء  َمْكُسور  ْن إأ َن اِلَْكلأ مأ ا  َفََل َحَرَج مأ ؛ َوأَمَّ َناءأ ْعَمالأ َهَذا اإلأ تأ

ْن ُكوب  َمْثُلوم   ْرُب مأ َنَُّه ُربََّما َيْجَرُح َفمَ فَ الشُّ يهأ َكَراَهٌة، ِلأ ، أَ فأ بأ ارأ و   الشَّ
ُب،   ارأ ُر بأَذلأَك الشَّ ، َفَيَتَضرَّ

َتُكوُن َبْعُض الَجَراثأيمأ َعَلى الَمَكانأ الَمْثلثومأ
َراُب  يَل الشَّ . هذا،َوُربََّما َيسأ بأ ارأ  تعالى أعلم.واّٰلله   َعَلى الشَّ
 إزالة تجاعيد الوجه 

قن عند : هل جيوز للمرأة إزالة جتاعيد وجهها عن طريق احل6السؤال

 صصة بذلك؟طبيبة متخ

، الجواب:   ْيُخوَخةأ َوالَعْجزأ ا أَْن َتُكوَن بأَسَببأ الشَّ مَّ يُد الَوْجهأ إأ َفَتَجاعأ
ا أَْن  مَّ يهَوإأ ْلَقَة َتْشوأ َه الخأ ح اً َتُكوَن بأَسَببأ َمَرض  َشوَّ  .اً َواضأ

ْيُخوَخةأ َوالَعْجزأ فَ  يُد بأَسَببأ الشَّ َذا َكاَنتأ التََّجاعأ اَلَجُتَها  ََل َيُجوُز ُمعَ َفإأ
ٌل َتْحَت َتْغيأيرأ َخْلقأ  َنَّ َذلأَك َداخأ ، ِلأ هأ أ  ََل بأالَحْقنأ َوََل بأَغْيرأ  تعالى.اّٰلله

يهأ  َوأَ  ث  أَدَّى إلى َتْشوأ يُد بأَسَببأ َمَرض  أَو َحادأ َذا َكاَنتأ التََّجاعأ ا إأ مَّ
، َفََل َحرَ  يدأ في الَوْجهأ ْن ُمَعالَ الَخْلقأ َوالتََّجاعأ َرًة،  َج مأ ِّ َذا َكاَنْت ُمَنفأ َها إأ َجتأ

 . َواُء ُمْؤذ  لأَجَسدأ الَمْرأَةأ  َوَلْم َيُكنأ الَحْقُن أَو الدَّ
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 ذلك: وبناء على 
يَلة   ِّ َوسأ ، أَو بأأَيأ َراَحةأ أَو الَحْقنأ يدأ الَوْجهأ بأالجأ َزاَلُة َتَجاعأ َفََل َيُجوُز إأ

، َما َلْم َتكُ  َن الَوَسائألأ َررأ َعَلى ْن َحاَلًة َمرَ مأ َن الضَّ يًَّة، بأَشْرطأ اِلَْمنأ مأ ضأ
. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   َجَسدأ الَمْرأَةأ

 يه خلو الرجل بزوجة أخ

: ما حكم الشرع يف رجل متزوج وعمله يف الليل، وأخوه ساكن 7السؤال

معه يف البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه يف البيت لوحدهما، وكل 

 مستقلة؟ما ينام يف غرفة واحد منه

يفأ الذي رواه الشيخان  الجواب:  رأ يثأ الشَّ   َعنْ َفَقْد ْجاَء في الَحدأ
ر   ْبنأ  ُعْقَبةَ  َي  َعامأ ُ  َرضأ أ  َرُسوَل  أَنَّ  َعْنُه،اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  يَّاُكمْ : َقاَل َوَصْحبأ ُخوَل  »إأ « َعَلى َوالدُّ َساءأ  .النِّأ
نَ   َرُجٌل  اَل َفقَ  أ   َرُسوَل  َيا: اِلَْنَصارأ  مأ  الَحْمَو؟  أََفَرأَْيَت  ،اّٰلله
 . الَمْوُت«  »الَحْموُ : َقاَل 

ُ    َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   َرُجلٌ   َيْخُلَونَّ   ََل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ي َمعَ  إأَلَّ  بأاْمَرأَة   « ذأ َي  َعبَّاس   اْبنأ  نأ عَ إلمام البخاري رواه ا َمْحَرم     َرضأ
 ُ  َعْنُهَما.اّٰلله

ُ  َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله   َيْخُلَونَّ  ََل  أَََل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْيَطانُ  َثالأثَُهَما َكانَ  إأَلَّ  بأاْمَرأَة   َرُجلٌ    اْبنأ  َعنأ « رواه الحاكم والترمذي الشَّ
َي  ُعَمرَ  ُ   َرضأ  َما. َعْنهُ اّٰلله

ْن   َها، َوإأ ي َزْوجأ يٌَّة َعَلى أَخأ  َزْوَجُة اِلَخأ اْمَرأٌَة أَْجَنبأ
َوبأاتأَِّفاقأ الُفَقَهاءأ

 اْمَرأٌَة ُمَحرَّ 
يَقةأ َي في الَحقأ َتًة، َوهأ يهأ ُحْرَمًة ُمَؤقَّ َمًة َعَلى أَخأ َمٌة  َكاَنْت ُمَحرَّ
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َجالأ اِلََجانأبأ مَ  يعأ الرأِّ َها. ا َداَمْت في عأ َعَلى َجمأ  ْصَمةأ َزْوجأ
  ، َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ َما َكبأ هأ يهأ في الَبْيتأ لأَوْحدأ ُجلأ َمَع َزْوَجةأ أَخأ َوَبَقاُء الرَّ

َياُذ بأ  َشةأ َوالعأ أ َوَمْدَعاٌة للُوُقوعأ في الَفاحأ يْ  اّٰلله َنَّ الشَّ َطاَن َيُكوُن تعالى، ِلأ
، وَ َثالأَثُهَما، َفَيُكوُن َرُسولُهَ  َلْيهأ َشةأ ا إأ َلْيَها، َحتَّى َيَقَعا في الَفاحأ َرُسولُُه إأ

َياُذ بأ  أ َوالعأ  تعالى. اّٰلله
َنا، َفَمَع َزْوَجةأ اِلَخأ   ِّ ْن أَْعَظمأ الزأ يَلةأ الَجارأ مأ َنا بأَحلأ ِّ َذا َكاَن الزأ  َوإأ

 .  أَْفَظُع َوأََشدُّ
 على ذلك: وبناء

َما أَْن َيْبَقيَ  ْوُج آثأما في الَبْيتأ َفَيْحُرُم َعَلْيهأ َما، َوَيُكوُن الزَّ هأ   اً لأَوْحدأ
ُب َعَلْيهأ أَْن َيْبَحَث َعْن َعَمل  آَخَر، أَو يَْمَنَع  َذا أَْلَزَم َزْوَجَتُه بأَذلأَك، َوَيجأ إأ

. هذا، َيابأهأ ْن ُدُخولأ الَبْيتأ في َحالأ غأ  تعالى أعلم.واّٰلله   أََخاُه مأ
 ظاهرة كشف العورات

يئة، وهي كشف عورات الرجال يف الشوارع : هناك ظاهرة س8السؤال

 ويف البيوت أمام األبناء والبنات، فما هو احلكم الشرعي يف ذلك؟

،  الجواب:   هأ ، َعْن َجدِّأ ، َعْن أَبأيهأ َفَقْد َرَوى الحاكم َعْن َبْهزأ ْبنأ َحكأيم 
َي  ُ  َرضأ أ ْنُه، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل عَ اّٰلله ْنَها َوَما َنَذُر؟ َراتَُنا َما ، َعوْ اّٰلله  َنْأتأي مأ

ينَُك«.  ْن َزْوَجتأَك أَْو َما َمَلَكْت َيمأ  َقاَل: »اْحَفْظ َعْوَرَتَك إأَلَّ مأ
؟  ْن َكاَن َقْوٌم َبْعُضُهْم َفْوَق َبْعض   ُقْلُت: أََرأَْيَت إأ

نأ اْسَتَطْعَت   . أَْن ََل َيَراَها أََحٌد َفََل َيَرَينََّها« َقاَل: »إأ
ْن َكاَن َخالأيُقْلُت: أَرَ   ؟ اً أَْيَت إأ
ُ َقاَل: »فَ  ْنُه«. اّٰلله  أََحقُّ أَْن يُْسَتْحَيى مأ
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َي  يِّأ َرضأ يد  اْلُخْدرأ ُ  وروى اإلمام مسلم َعْن أَبأي َسعأ َعْنُه، أَنَّ  اّٰلله
أ    َرُسوَل  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »ََل اّٰلله ُجُل   َيْنظُُر الَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ رَّ

َلى   ُجُل إأ ي الرَّ
، َوََل يُـْفضأ َلى َعْوَرةأ الَمْرأَةأ ، َوََل الَمْرأَُة إأ ُجلأ  الرَّ

َلى َعْوَرةأ إأ
َلى الَمْرأَةأ فأي الثَّ  ي الَمْرأَُة إأ ، َوََل تُْفضأ د  ُجلأ فأي َثْوب  َواحأ «. الرَّ دأ  ْوبأ اْلَواحأ

يُّ رَ  َماُم النََّووأ َمهُ َوَيُقوُل اإلأ ُ   حأ ُ    تعالى: َقْولُُه َصلَّى  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
َلى   ، َوََل الَمْرأَُة إأ ُجلأ  الرَّ

َلى َعْوَرةأ ُجُل إأ  َوَسلََّم: »ََل َيْنظُُر الرَّ
هأ آلأهأ َوَصْحبأ

ي ال ، َوََل يُـْفضأ ، َوََل تُفْ َعْوَرةأ الَمْرأَةأ د  ُجلأ فأي َثْوب  َواحأ َلى الرَّ ُجُل إأ ي  رَّ ضأ
ُجلأ إلى َعْوَرةأ الَمْرأَةُ  يُم َنَظرأ الرَّ  َتْحرأ

يهأ «. فأ دأ َلى الَمْرأَةأ فأي الثَّْوبأ اْلَواحأ  إأ
، َوَكَذلأَك َنَظُر   يهأ ََلَف فأ ، َوَهَذا ََل خأ ، َوالَمْرأَةأ إلى َعْوَرةأ الَمْرأَةأ ُجلأ الرَّ

ُجلأ  ُجلأ إلى َعْوَرةأ الَمْرأَةأ َوالَمْرأَةأ إلى َعْورَ الرَّ   الرَّ
َه  ةأ ، َوَنبَّ ْجَماعأ َحَراٌم بأاإلأ

ُ  َصلَّى ُجلأ  اّٰلله  الرَّ
ُجلأ إلى َعْوَرةأ  َوَسلََّم بأَنَظرأ الرَّ

هأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
؛ َوَذلأَك بأالتَّ  هأ إلى َعْوَرةأ الَمْرأَةأ يمأ أَْوَلى. اهـ.َعَلى َنَظرأ  ْحرأ

َذا َكاَن َيحُرُم َعلَ  ُجلأ أَ َيعنأي إأ ُجلأ ى الرَّ  الرَّ
لى َعوَرةأ َفَنَظُرُه   ، ن َينظَُر إأ

ْيمأ  لى َعوَرةأ اَلمرأَةأ أَْوَلى بأالتَّحرأ  إأ
 وبناء على ذلك:

يَن، َسوَ  َف َعْوَرَتُه أََماَم اآلَخرأ ُجلأ أَْن َيْكشأ نَُّه َيْحُرُم َعَلى الرَّ اٌء  َفإأ
َن اَكانُوا أَْبَناَء، أَو ُغَرَباَء، َوَعْوَرُة الرَّ  َنَّ َكْشَف  ُجلأ مأ ، ِلأ ْكَبةأ ةأ إلى الرُّ رَّ لسُّ

. َهَواتأ ُك الشَّ ِّ  الَعْوَراتأ يَُحرأ
 ، هأ َقْبَل أَْفَعالأهأ َِّي أَْوََلَدُه بأُسُلوكأ نَّا أَْن يَُربأ د  مأ ُب َعَلى ُكلأِّ َواحأ َوَيجأ

َِّمهُ  ُب اً ْم بأأَنَّ َكْشَف الَعْوَراتأ َحَراٌم َشْرعَوأَْن يَُعلأ لأ أَْن   َعَلى الَفا، َيجأ عأ
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أ    َيُتوَب إلى َم َعَلى  اّٰلله َقًة، َوأَْن َيْنَدَم َعَلى َما َفَعَل، َوأَْن َيْعزأ تعالى َتْوَبًة َصادأ
أ  َعَدمأ الَعْوَدةأ إلى َذلأَك، َوأَْن َيَتَذكََّر َقْوَل  ڃڃڄڄ﴿تعالى: اّٰلله

ڎڌڌڍڇڍڇڇڇچچچچڃڃ

 .[26]اِلعراف:  ڈڎ
، َوَتْركأ   ُب َعَلْيَناَيجأ  ، َوُحْسنأ الُخُلقأ َِّي أَْبنَاَءَنا َعَلى الَحَياءأ أَْن نَُربأ

. لَّةأ الَحَياءأ يَنةأ التي َتُدلُّ َعَلى قأ  اِلَْعَمالأ الُمشأ
ْنَك، اللهُهمَّ  نَّا َنْسأَلَُك أَْن َتْرُزَقَنا َحقَّ الَحَياءأ مأ َْن  وَ إأ ِّْقَنا َيا َربََّنا ِلأ َوفأ

ْأَس َنحْ  َلى.  َفَظ الرَّ  َوَما َوَعى، َوالَبْطَن َوَما َحَوى، َوأَْن َنْذُكَر الَمْوَت َوالبأ
 تعالى أعلم.واّٰلله  آمين. هذا،

 شد بطن المرأة

بطن، وأجنبت أبناء وبنات، وأصبح يف  : امرأة محلت أكثر من9السؤال

بطنها ترهاًل )اسرتخاًء يف اللحم( وهي ترغب بالقيام بعملية شد 

 هذا الرتهل، فهل هذا جائز شرعًا؟لبطن، إلذهاب ا

، َوَكاَن َذلأَك  الجواب:   يرأ َواءأ َوالَعَقاقأ َذا َكاَن بأالدَّ ِّ الَبْطنأ إأ يَُّة َشدأ َفَعَملأ
ي َجَسَد المَ  ، َفََل َحَرَج فأيهأ إْن َشاءَ ََل يُْؤذأ ُ   ْرأَةأ  تعالى.اّٰلله

يأِّ 
َراحأ َذا َكاَن بأالَعَملأ الجأ ا إأ ْرَخاُء    َفُيْنَظُر؛ َوأَمَّ ُل )اَلْستأ َذا َكاَن التََّرهُّ إأ

يط ( َبسأ يَّاً َوَمْقُبوَلً   اً في اللَّْحمأ يأِّ في    َوَعادأ
َراحأ ْجَراُء الَعَملأ الجأ َفََل َيُجوُز إأ

ُج َتْحَت َقْولأهأ تعالى:  َنَّ َهَذا اِلَْمَر َيْنَدرأ ، ِلأ هأ ِّ ۇۇ﴿َشدأ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۆۈۆ

 .[119ساء: ]الن ﴾ې
يفأ الذي رواه الشيخان  وَ  رأ يثأ الـشَّ أ  َعْبدأ  َعنْ َتْحَت الَحدأ َي اّٰلله   َرضأ
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  ُ ُ    َلَعنَ :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله َماتأ اّٰلله ،   اْلَواشأ َماتأ َصاتأ   َوالُمْسَتْوشأ ،   َوالنَّامأ َصاتأ   َوالُمَتنَمِّأ
أ.  َخْلَق   الُمَغيِّأَراتأ  لأْلُحْسنأ  َوالُمَتَفلِّأَجاتأ   اّٰلله
يََّة َرُجَلً  َحاَلً  َواِلَْسَوأُ  ي الَعَملأ َذا َكاَن الذي َسُيْجرأ ، َوفأي َذلأَك  إأ

 .  َكْشٌف للَعْوَرةأ بأُدونأ َضُروَرة  َوََل َحاَجة 
يد ُل َشدأ َذا َكاَن التََّرهُّ ا إأ ياً َوأَمَّ تاً ، َوُمْؤذأ ر  اً ، َوُمْلفأ ، َوُمَنفأِّ ،    اً للنَّظَرأ ْوجأ للزَّ

ينَ  يَّةأ  َذلأَك بأالقأ  َفََل َحَرَج حأ ، َوْلَتُقْم بأالَعَملأ ِّ الَبْطنأ
يَّة  لأَشدأ

َراحأ يَّة  جأ  بأَعَملأ
َيامأ

 ، يَضةأ َن الَخْلَوةأ بأالَمرأ َرازأ مأ َدْت، َوإأَلَّ َفَرُجٌل َمَع اَلْحتأ ْن ُوجأ يَبٌة إأ َطبأ
 . ُروطأ  َوُمَراَعاةأ الشُّ

 وبناء على ذلك:
َيامأ بأالَعمَ فَ  رَ اِلَْصُل في القأ يَّةأ الجأ يهأ  لأ ِّ الَبْطنأ ََل َيُجوُز، لأَما فأ يَّةأ لأَشدأ

احأ
ير  لأَخْلقأ  ْن َتْغيأ أ  مأ َذا  اّٰلله ا إأ ، َوأَمَّ ْن َغْيرأ َضُروَرة  تعالى، َوَكْشف  للَعْوَرةأ مأ

ْن َشاءَ  ة  َفََل َحَرَج في َذلأَك إأ ُ  َكاَن لأَضُروَرة  ُملأحَّ تعالى، َمَع ُمَراَعاةأ  اّٰلله
. هذا ُروطأ  تعالى أعلم.واّٰلله   ا،لشُّ

 تربية الكالب في البيوت

 : ما حكم تربية الكالب يف البيوت؟10السؤال

َي  ُعَمرَ  اْبنأ َفَقْد َرَوى اإلمام مسلم َعنأ الجواب:  ُ  َرضأ   ، َعْنُهَمااّٰلله
ُث  يِّأ   َعنأ   ُيَحدِّأ ُ    َصلَّى   النَّبأ هأ َوَس اّٰلله  اتََّخذَ   »َمنأ :  َقاَل لََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

،  َكْلَب   إأَلَّ   ،اً َكْلب ،  أَوْ   َزْرع  ،  أَوْ   َغَنم  نْ   َيْنُقُص   َصْيد  هأ   مأ يَراٌط«  َيْوم    ُكلَّ   أَْجرأ  . قأ
َواَية    َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي  َعنْ وفي رأ ُ    َرضأ أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله   َصلَّى اّٰلله

 ُ هأ وَ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ، َكْلَب  إأَلَّ  اً َكْلب اتََّخذَ  »َمنأ : َسلَّمَ َوَصْحبأ َية   أَوْ  َماشأ
، ، أَوْ   َصْيد  نْ  اْنَتَقَص  َزْرع  هأ  مأ  .قأيَراٌط«  َيْوم   ُكلَّ  أَْجرأ
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أ    َعْبدأ   َعنْ وروى اإلمام البخاري   َي   ُعَمرَ   ْبنأ اّٰلله ُ    َرضأ :  َقاَل   َعْنُهَمااّٰلله
أ    َرُسولُ   َقاَل  ُ    ىَصلَّ اّٰلله هأ َوَسلَّمَ َعلَ اّٰلله  ،اً َكْلب  اْقَتَنى   »َمنأ :  ْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، َكْلَب  إأَلَّ  َية  ي أَوْ  َماشأ نْ  َنَقَص  ،اً َضارأ « يَْوم    ُكلَّ  َعَملأهأ   مأ يَراَطانأ  . قأ

َناءأ الكأََل َوَنصَّ الُفَقَهاُء بأَناًء   يَثْينأ َعَلى ُحْرَمةأ اْقتأ بأ  َعَلى َهَذْينأ الَحدأ
، َوَمْن اْقَتَنى َكْلبفي الُبيُ  َذا َكاَن   اً وتأ َراَسةأ ـ َهَذا إأ هأ َوَربَّاُه لأَغْيرأ الحأ في َبْيتأ

نَُّه   ، َفإأ ْرعأ َعاَيةأ الزَّ ، أَو لأَغْيرأ رأ ْيدأ َية ـ أَو لأَغْيرأ الصَّ نْ   َيْنُقُص في َبادأ هأ   مأ   ُكلَّ   أَْجرأ
يَراطٌ  َيْوم   يَراَطانأ ـ َوالقأ  قأ يَذاءأ  يَراُط في الأَو قأ َوْزنأ َكَجَبلأ أُُحد  ـ َحْسَب إأ

ي َذا َكاَن الَكْلُب ُمْؤذأ ، َفإأ . اً َفَيُكوُن َسَبب اً الَكْلبأ يَراَطْينأ  لأَنْقصأ قأ
ذَ   َية  أَو  أَو َحْيُث َتَواَجَد َبْيُت الذي َيْقَتنأي الَكْلَب، إأ ا َكاَن في َبادأ

ينَ  ْن َكاَن في الَمدأ ، َفإأ يَنة  َذا َكاَن ةأ َذَهَب مأ َمدأ ًة إأ ، َوَخاصَّ يَراَطانأ هأ قأ ْن أَْجرأ
ي يَراٌط. اً الَكْلُب ُمْؤذأ هأ قأ ْن أَْجرأ َية  َيْنُقُص مأ ْن َكاَن في َبادأ  ، َوإأ

 وبناء على ذلك:
َيُتُه في ا ، اً لُبُيوتأ َحَراٌم َشْرعَفاتأَِّخاُذ الَكْلبأ َوَتْربأ َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ ، َوَكبأ

. هذا، اً وُن َسَببَوَيكُ   تعالى أعلم.واّٰلله  في َنْقصأ أَْجرأ الُمْقَتنأي للَكْلبأ
 في النساء يا علماء اْلمةّٰللاه  اتقوا

: مسعت عن بعض العلماء أن وجه املرأة ليس بعورة باالتفاق، 11السؤال

 سرته، فهل هذا صحيح؟وال جيب 

،  ْيَس بأَعْورَ َدْعَوى أَنَّ َوْجَه الَمْرأَةأ َل أوالً: الجواب:  يَحة  ة  َغْيُر َصحأ
يَها الُفَقَهاُء. َي َمْسأََلٌة اْخَتَلَف فأ  َوهأ

َي  َعائأَشةَ  َعنْ روى اإلمام البخاري  ُ  َرضأ ُ   َيْرَحمُ : َقاَلْت  َعْنَها اّٰلله اّٰلله
َراتأ  نأَساءَ  ا اِلَُوَل، الُمَهاجأ ُ  أَْنَزَل  َلمَّ   ڻڻڻں﴿ : اّٰلله
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ْقنَ . [31]النور:    وَ هُ  ارُ زَ اإلأ وَ  ، ارُ زَ اإلأ  وَ هُ وَ  ،ط  رْ مأ  عُ مْ جَ ) ُمُروَطُهنَّ  َشقَّ
 (.وطأ رُ المُ بأ  نَّ هُ وهَ جُ وُ   نَ يْ طَّ غَ )  بأَها َفاْخَتَمْرنَ ( ةُ ءَ ََل المأ 

يِّأ  َزْوجأ  َعائأَشةَ  َعنْ وروى الشيخان  ُ  َصلَّى  النَّبأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم ـ   ينَ َوَصْحبأ  َصْفَوانُ   َوَكانَ َقاَلْت:    ـ   َقالُوا  َما   ْفكأ اإْلأ   أَْهُل   َها لَ   َقاَل   حأ

يُّ  الُمَعطَّلأ  ْبنُ 
َلمأ يُّ  ثُمَّ  السُّ

ْكَوانأ نْ  الذَّ ، َوَراءأ  مأ ْندَ  َفأَْصَبحَ  َفأَْدَلجَ  الَجْيشأ   عأ
لأي، ْنَسان   َسَوادَ  َفَرأَى َمْنزأ ، إأ ينَ  َفَعَرَفنأي َفأََتانأي  َنائأم    َرآنأي  َوَكانَ  َرآنأي، حأ
، َقْبَل  َجابأ هأ  َفاْسَتْيَقْظُت  الحأ ينَ  بأاْستأْرَجاعأ ْرُت  ،َعَرَفنأي حأ ي  َفَخمَّ   َوْجهأ

ْلَبابأي، أ َووَ  بأجأ ْعُت  ََل وَ  َكلأَمةً  َكلََّمنأي َما اّٰلله ْنهُ  َسمأ ،  َغْيرَ  َكلأَمةً  مأ هأ   اْستأْرَجاعأ
َلَتهُ  أََناخَ  َحتَّى ئَ  َراحأ ْبُتَها،َفرَ  َيَدْيَها َعَلى َفَوطأ َلَة، بأي َيُقودُ  اْنَطَلَق فَ  كأ احأ  الرَّ
 . الَجْيَش  أََتْيَنا َحتَّى 

يُد اَلْستأْدََلَل َعَلى ُوُجوبأ َسْترأ   ، أَو َعَلى أَنَّ الَوْجَه  َوأََنا ََل أُرأ الَوْجهأ
يم  يٌَّة َبْيَن الُفَقَهاءأ َقدأ ََلفأ َي َمْسأََلٌة خأ يث اً َعْوَرٌة أَْم ََل، َفهأ  .اً َوَحدأ

ُ    أََرادَ َلو  ثانياً:   يَها  اّٰلله ََلَف فأ هأ الَمْسأََلَة ََل خأ َجلَّ َجََللُُه أَْن َيْجَعَل َهذأ
ةأ  َِلَْوَضَح َذلأَك في الُقْرآنأ العَ  ََلف  َبْيَن اِلَئأمَّ لَّ خأ ، َوَلكأْن َجَعَلَها َمحأ يمأ ظأ
َبار ُ ـ وَ َم اِلَْتَقى َواْبتأََلًء، لأَيْعلَ  اً َوالُفَقَهاءأ َوالُعَلَماءأ اْختأ  تعالى أَْعَلُم ـ. اّٰلله

ُِّدَنا َرُسولُ  أ    أََلْم َيُقْل َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يرٌ   يَْعَلُمَها  ََل   ُمَشبََّهاٌت   َوَبْيَنُهَما   َبيِّأٌن،  َوالَحَرامُ   َبيِّأٌن،   لُ الَحََل » نَ   َكثأ ،  مأ   النَّاسأ

هأ  اْسَتْبَرأَ  َشبََّهاتأ المُ  اتََّقى َفَمنأ  ينأ ، لأدأ هأ ْرضأ ُبَهاتأ  فأي َوَقعَ  َوَمنْ  َوعأ   ، الشُّ
َمى، َحْوَل  َيْرَعى  َكَراع   ُك  الحأ َعُه،  أَنْ  يُوشأ أ  َوإأنَّ  أَََل   يَُواقأ مَ  َملأك    لأُكلِّ  ،ًى حأ
َمى  إأنَّ  أَََل  أ  حأ هأ  فأي اّٰلله ُمُه، أَْرضأ َذا  ،َغةً ُمْض  الَجَسدأ  فأي َوإأنَّ  أَََل  َمَحارأ   إأ
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َذا ُكلُُّه، الَجَسدُ  َصَلحَ  َصَلَحْت  َي  أَََل  ُكلُُّه، الَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدْت  َوإأ   َوهأ
ير   ْبنأ  النُّْعَمانأ «؟ رواه اإلمام البخاري َعنأ الَقْلُب  َي  َبشأ ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

يُم، َوَحَس  يُهَناَك َقَضاَيا َحَسَمَها الُقْرآُن الَعظأ يُف،  َمَها الَحدأ رأ ُث الـشَّ
يَها، وَ  لَّ َبْحث  َفََل َمَجاَل للنََّقاشأ َوََل لَلْختأََلفأ فأ ُهَناَك َقَضاَيا َجَعَلَها َمحأ

يُدَها  ْكَمة  يُرأ َهاد  لأحأ ُ  َواْجتأ يَّةأ َمْسأََلُة  اّٰلله ََلفأ
هأ الَمَسائألأ الخأ ْن َهذأ تعالى؛ مأ

، َهْل ُهَو َعْوَرٌة أَ  ُب َسْتُرُه أَْم ََل؟ ْم ََل؟ َوَهْل الَوْجهأ   َيجأ
: ُهَناَك َمْن َقاَل بأ  ُب َسْتُرُه، َوُخََلَصُة الَقْولأ أَنَّ الَوْجَه َعْوَرٌة َوَيجأ

ُب َسْتُرُه، َوُهَناَك َمْن َقاَل أَنَُّه  ، َوََل َيجأ أَنَُّه َلْيَس بأَعْوَرة  َوُهَناَك َمْن َقاَل بأ
ُب َسْترُ َلْيَس بأَعْوَرة  َوَلكأْن  ْنَد َيجأ لَّةأ التَّْقَوى عأ ًة في َزَمنأ قأ ُه، َوَخاصَّ

، َواْنتأ  َجالأ .الرأِّ ْنَد الُعَلَماءأ ، َوَهَذا ُمَسلٌَّم بأهأ عأ  َشارأ الَفَسادأ
َنا َرُسولأ ثالثاً:  ِّدأ ََللأ َقْولأ َسيأ ْن خأ أ  مأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  نَ   َكثأيرٌ   َيْعَلُمَها  ََل   ُمَشبََّهاٌت   َماَوَبْيَنهُ : »َوَصْحبأ ،  مأ   اتََّقى  َفَمنأ   النَّاسأ
هأ   اْسَتْبَرأَ   الُمَشبََّهاتأ  ينأ هأ   لأدأ ْرضأ يُد  َوعأ َمةأ التي تُرأ «. أَيُُّهَما أَْوَلى بأالَمْرأَةأ الُمْسلأ

هأ الَمْسأَلَ  ُف أََماَم َهذأ ْنَدَما َتقأ َرتأَها، عأ : َبْعُض الَسََلَمَة آخأ ُفَقَهاءأ َقاَل ةأ
، َوَبْعُضُهْم َقاَل بأ  .بأُوُجوبأ َسْترأ الَوْجهأ َباَحةأ َكْشفأ الَوْجهأ  إأ

َنا   ِّدأ َها َقْوَل َسيأ ِّ الَقْوَلْينأ َتْأُخُذ َبْعَد َسَماعأ َها بأأَيأ ينأ يَصُة َعَلى دأ الَحرأ
أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله  اتََّقى َفَمنأ َم: »بأ

هأ  اْسَتْبَرأَ   الُمَشبََّهاتأ  ينأ رْ   لأدأ هأ َوعأ  «؟ ضأ
َن الُعَلَماءأ َوََل الُفَقَهاءأ بأأَنَّ َكْشَف َوْجهأ الَمْرأَةأ أََماَم   َلْم َيُقْل أََحٌد مأ

، َبْل َقالُوا ُمَباٌح، َوَبْعُض  ٌب أَوُسنٌَّة أَو ُمْسَتَحبٌّ َجالأ َواجأ اَل الُفَقَهاءأ قَ الرأِّ
. هأ يمأ َكْشفأ ، َوَتْحرأ هأ  بأُوُجوبأ َسْترأ
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، َوأَنَُّه َيُجوُز َكْشُفُه،  َوُسَؤالأي لأَمنْ  ُِّز َعَلى أَنَّ الَوْجَه َلْيَس بأَعْوَرة   يَُركأ
يُد   ْغَفاُل؟ َماَذا تُرأ ، لأَماَذا َهَذا اإلأ هأ لََّة َمْن َقاَل بأُوُجوبأ َسْترأ  َوََل َيْذُكُر أَدأ

 ؟ ْن َفْتَواكَ مأ 
: أَْيَن  رابعاً:   اَدةأ الُعَلَماءأ َوالُفَقَهاءأ يَّةأ  أَُقوُل للسَّ ْقهأ  الفأ

دأ َن الَقَواعأ َنْحُن مأ
؟ ََلٌف َبْيَن الُفَقَهاءأ يَها نأَزاٌع َوخأ َن الَقَضاَيا التي فأ يَّة  مأ  في َقضأ

ْفَتاءأ ْنَد اإلأ  عأ
َدةأ التي َتُقوُل: َن الَقاعأ ٌم َعَلى َجْلبأ  َدْرُء المَ  أَْيَن َنْحُن مأ دأ ُمَقدَّ َفاسأ

؟   الَمَصالأحأ
َن ا َحَة؟أَْيَن َنْحُن مأ اجأ  التي َتُقوُل: الُحْكُم َيْتَبُع الَمْصَلَحَة الرَّ

َدةأ  لَقاعأ
َجالأ اِلََجانأبأ َيْجلأُب   أََتَساَءُل َمَعُكْم: َكْشُف َوْجهأ الَمْرأَةأ أََماَم الرأِّ

 َعْكُس؟ ًة؟ أَمأ ال َمْصَلَحًة أَْم َمْفَسدَ 
؟   أَْيَن َتْكُمُن الَمْصَلَحُة في َكْشفأ َوْجهأ الَمْرأَةأ  َجالأ اِلََجانأبأ  أََماَم الرأِّ

يَرٌة  خامساً:  َجالأ اِلََجانأبأ َكثأ ُد َكْشفأ َوْجهأ الَمْرأَةأ أََماَم الرأِّ َمَفاسأ
ا َيْحُصُل  مَّ ًا، َوََل أََدلَّ َعَلى َذلأَك مأ دَّ يَرٌة جأ ير    َوَكثأ . َمَع َكثأ ابَّاتأ َبابأ َوالشَّ َن الشَّ   مأ

قُ  ُلوَن، َشَباٌب َوَشابَّاٌت َشَباٌب َوَشابَّاٌت َيْحَترأ  وَن، َشَباٌب َوَشابَّاٌت َذاهأ
ُشوَن، َشَباٌب   ُدوَن، َشَباٌب َوَشابَّاٌت َمْهُموُموَن، َشَباٌب َوَشابَّاٌت ُمَشوَّ َشارأ

ُ    َخائأُفوَن؛ َوَصَدَق   َوَشابَّاٌت   َوَشابَّاٌت ََل َيَناُموَن، َشَباٌب  تعالى الَقائأُل: اّٰلله
َن الَفَسادأ الذي َظَهَر َعََلَقاُت  [41]الروم:  مئحئجئیی﴿ . َومأ

، َوَهَذا ََل يُْنكأُرُه َعاقأٌل. يَّةأ
ْرعأ ابَّاتأ َغْيُر الشَّ َبابأ َمَع الشَّ  الشَّ

َن الَمْعُقولأ أَْن َيْأتأَي َعالأٌم َربَّانأ  يُش  يٌّ َوُهَو  أَمأ َيْعَلُم ُمْجَتَمَعُه الذي َيعأ
ِّ وَ  ِّ َحد  يهأ إلى أَيأ ،  فأ ، أَْن يُْفتأَي بأَجَوازأ َكْشفأ الَوْجهأ َلْيهأ ُمْسَتَوى َوَصَل إأ
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؟ أَْيَن َنْحُن   هأ لَّةأ الُفَقَهاءأ الذيَن َقالُوا بأُوُجوبأ َسْترأ َوَيُغضَّ الطَّْرَف َعْن أَدأ
: َدْرءُ  َدةأ ْن َقاعأ دأ مأ ؟ الَمَفاسأ ٌم َعَلى َجْلبأ الَمَصالأحأ   ُمَقدَّ

ْن قَ  ؟ أَْيَن َنْحُن مأ َرائأعأ ِّ الذَّ َدةأ َسدأ  اعأ
يَّاتأ َخْشَيَة الُوُقوعأ    اِلَْجَنبأ

َِّساءأ ْسََلُم َعَلْيَنا النََّظَر إلى النأ َم اإلأ أََما َحرَّ
َنا؟  ِّ  في الزأ

ْسََلُم َعَلْيَنا الَخْلَوَة  َم اإلأ يَّةأ َخْشَيَة الُوُقوعأ   بأالَمْرأَةأ أََما َحرَّ  اِلَْجَنبأ
َنا؟  ِّ  في الزأ

َنا؟ أََما َحرَّ  ِّ يَنةأ َخْشَيَة الُوُقوعأ في الزأ ِّ ْبَداَء الزأ ْسََلُم َعَلْيَنا إأ  َم اإلأ
َفَر َعَلى الَمْرأَةأ بأُدونأ َمْحَرم  َخْشَيَة الُوُقوعأ   ْسََلُم السَّ َم اإلأ  أََما َحرَّ

َنا؟  ِّ  في الزأ
َن  أَلَ  ْفَتاَء في َهَذا الَمْوُضوعأ ْيَس مأ بأ َعَلى َمْن أََراَد اإلأ أَْن َيْنظَُر    الَواجأ

يُشُه؟  ُل الُمْجَتَمُع الذي َنعأ ِّ َسَيصأ ِّ َحد  هأ الَفْتَوى إلى أَيأ  إلى َنَتائأجأ َهذأ
 وبناء على ذلك:

هأ  ْن أَْمرأ يَرة  مأ ُب َعَلى الُمْفتأي أَْن َيُكوَن َعَلى َبصأ َفْتَواُه،   أَْثَناءَ  َفالَواجأ
ِّي إلى   ْعَطاءأ َفْتَوى تَُؤدأ ْن إأ َيُه، َوأَْن َيُكوَن َعَلى َحَذر  مأ َف ُمْسَتْفتأ َوأَْن َيْعرأ

. دأ َوَضْربأ الَمَصالأحأ  الَمَفاسأ
يٌر بأَسَببأ  ةأ َمرأ َجالأ   َواقأُع اِلُمَّ ِّ  َبْيَن الرأ

يَّةأ
ْرعأ الَعََلَقاتأ َغْيرأ الشَّ

، فَ  َِّساءأ َن َوالنأ الَمْعُقولأ أَْن َتْتُرَك َقْوَل َمْن أَْفَتى بأُوُجوبأ َسْترأ َوْجهأ  َهْل مأ
 . هأ ، لأَنْأُخَذ بأَقْولأ َمْن َقاَل بأَجَوازأ َكْشفأ َجالأ اِلََجانأبأ  الَمْرأَةأ أََماَم الرأِّ

أ وَ  ب اً و َكاَن َكْشُف َوْجهأ الَمْرأَةأ َفْرضلَ  اّٰلله  ْلَزْمَناهُ أَو ُسنًَّة َِلَ  اً أَو َواجأ
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َثاَلً  َسائأَنا، اْمتأ َْمرأ  لأنأ أ  ِلأ : اّٰلله پپٻٻٻٻٱ﴿تعالى الَقائألأ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

 . [36]اِلحزاب:  ٹٹ
نَّ الَمْسأََلَة  ا َوإأ يٌَّة، َفالَعاقأُل الذي َيَرى َنَتائأَج الَفْتَوى َقْبَل  أَمَّ ََلفأ خأ

َها.   ُصُدورأ
، َتامأ َي  ُعَمرَ  اْبنأ  َعنْ ذي روى الترم  وفي الخأ ُ  َرضأ :  َقاَل َعْنُهَما اّٰلله

أ  َرُسولُ  َقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  َثْوَبهُ  َجرَّ  »َمنْ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ُ  َيْنظُرأ  َلمْ  ُخَيََلءَ  َلْيهأ اّٰلله « يَْومَ   إأ َياَمةأ  . القأ

َساءُ  َنْعنَ َيْص   َكْيَف فَ : َسَلَمةَ   أُمُّ  َفَقاَلْت  ؟  النِّأ نَّ  بأُذيُولأهأ
ينَ : َقاَل  ْبر  »يُْرخأ  .«اً شأ

ذ: َفَقاَلْت  ُف  اً إأ  .أَْقَداُمُهنَّ   َتْنَكشأ
يَنهُ : َقاَل  َراع »َفُيْرخأ ْدنَ  ََل  ،اً ذأ « َيزأ  .َعَلْيهأ

َها، وَ  َها، َوََل َتْهَتمُّ بأَسْترأ َوْجهأ ًة َما َرْأيُُكْم، َتْهَتمُّ بأَسْترأ َقَدمأ في  َخاصَّ
؟! َنةأ هأ اآلوأ  َهذأ

َن   يَّةأ َفَهَذا مأ هأ الَقضأ لََّة في َهذأ َنَعْم، َلو أََراَد الُعَلَماُء أَْن يَُناقأُشوا اِلَدأ
ْم، َوَمْطُلو هأ ْنُهْم َشْرعاْختأَصاصأ ةأ  اً ٌب مأ ةأ اِلُمَّ ْنَد َفْتَواُهْم لأَعامَّ ، َوَلكأْن عأ
ْم أَْن َيَتَنبَُّهوا لنَ  اً؟ َهْل  اً َفْتَوى، َهْل َتْجلأُب َنْفعَتائأجأ الَعَلْيهأ َوَتْدَفُع ُضرَّ

 َتْجلأُب َمْصَلَحًة َوَتْدَرأُ َمْفَسَدًة؟ أَمأ الَعْكُس؟ 
. َعَلْيَنا أَْن ََل َنْنَسى: دَ  ٌم َعَلى َجْلبأ الَمَصالأحأ دأ ُمَقدَّ  ْرُء الَمَفاسأ

كتور أَْحمد الَحجِّ  ُ َتَعالى  ي الُكردي  َوَقْد أََضاَف أُْستاُذنا الدُّ َظُه اّٰلله َحفأ
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 َعلى الَجوابأ ما َيلأي: 
ُص َما َعَلْيِه َجَماَعُة الُفَقَهاِء ُهَو أَنَّ َوْجَه الَمْرأَِة َلْيَس ِبَعْوَرٍة،  ]  َوُمَلخَّ

َُ َمانِ  ْوَهاُء َف ا الُمِسنَُّة َوالشَّ ابَِّة الَجِميَلِة َسْتُرُه، أَمَّ َع ِمْن  َوَلِكْن َيِجُب َعَلى الشَّ
ڤڤڤڤٹٹٹ﴿ ْشِفِه، َوَسْتُرُه أَْوَلى، ِلَقْوِلِه َتَعاَلى: كَ 

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ

 تعالى أعلم. واّٰلله    هذا،   [. [ 60:  نور ]ال   ڇڇچچچچڃ
 إلزام الزوجة بستر الوجه 

: أنا أعلم بأن مسألة سرت الوجه مسألة خالفية بني الفقهاء، 12السؤال

ولكن زوجيت ترى بأن سرت  جوب السرت،وأنا ينـشرح صدري لو

وترفض االستجابة ألمري، فهل من حقي الوجه ليس واجبًا، 

 إلزامها بسرت الوجه؟

، َبْعُضُهْم  الجواب:  ََلٌف َبْيَن الُفَقَهاءأ يَها خأ َفَمْسأََلُة َسْترأ الَوْجهأ فأ
، َوُحرْ  هأ ، َوَبْعُضُهْم َيَرى ُوُجوَب َسْترأ هأ .  َمَة َكْشفأ َيَرى َجَواَز َكْشفأ  هذا أوالً. هأ

َيةأ   ثانياً: َها في َغْيرأ َمْعصأ ْوجأ لأَزْوجأ أ    َطاَعُة الزَّ َبٌة، لأَقْولأهأ اّٰلله تعالى َواجأ
ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿تعالى: 

 .[34: ساء]الن ٺڀڀ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ    َوَقْد َرتََّب َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَس َوَص   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله لََّم  ْحبأ

يَم، َفَقاَل َصلَّى يَل الَعظأ َها الثََّواَب الَجزأ ْوَجةأ لأَزْوجأ ُ    َعَلى َطاَعةأ الزَّ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم: » َذاَوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َشْهَرَها،  َوَصاَمْت   َخْمَسَها،  الَمْرأَةُ   َصلَّتأ   إأ

َظْت  نْ   اْلَجنَّةَ   اْدُخلأي:  اَلهَ   قأيَل   َجَهاَزوْ   َوأََطاَعْت   َفْرَجَها،  َوَحفأ   أَْبَوابأ   أَيِّأ   مأ
ْئتأ   اْلَجنَّةأ  ْحَمنأ   َعْبدأ   َعنْ « رواه اإلمام أحمد  شأ َي   َعْوف    ْبنأ   الرَّ ُ    َرضأ  َعْنُه. اّٰلله
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ُ  َوَقاَل َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله   َماَتْت  اْمَرأَة   »أَيَُّماَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي   َسَلَمةَ   أُمِّأ « رواه الحاكم َعْن  اْلَجنَّةَ   َدَخَلتأ   َراض    َعْنَها   ا َوَزْوُجهَ  ُ    َرضأ  . َعْنَها اّٰلله

َيةأ  َبٌة في َغْيرأ َمْعصأ َها َواجأ ْوَجةأ لأَزْوجأ   َواتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ َطاَعَة الزَّ
أ  َضْت َنْفَسَها لأَس اّٰلله أ  َخطأ تعالى، َوإأَلَّ َعرَّ رمذي َعْن ى، روى التتعالاّٰلله
َي  أَُماَمةَ  ي أَبأ  ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  َقاَل : َعْنُه َقاَل اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  زُ   ََل   َثََلَثةٌ » :  َوَصْحبأ َع،   َحتَّى   اآلبأُق   الَعْبدُ :  آَذاَنُهمْ   َصََلتُُهمْ   ُتَجاوأ  َيْرجأ
ٌط، ْيَهاَعلَ   ُجَهاَوَزوْ  َباَتْت   َواْمَرأٌَة  َمامُ  َساخأ ُهونَ  َلهُ  َوُهمْ  َقْوم    َوإأ  «. َكارأ

يَّةأ َبْيَن الُفَقَهاءأ  ثالثاً:  ََلفأ
َها في الَمَسائألأ الخأ ْوَجةأ لأَزْوجأ َطاَعُة الزَّ

:  تُْقَسُم إلى قأْسَمْينأ
ُل:  ْن َصََلة  األَوَّ َباَدةأ مأ َذا َكاَنتأ الَمَسائأُل َتَتَعلَُّق بأالعأ َوَما  َوَزَكاة   إأ

ُع بأهأ   ُدُه َوَتْقَتنأ ُب َعَلْيَها أَْن َتْفَعَل إأَلَّ َما َكاَنْت َتْعَتقأ َشاَكَل َذلأَك، َفََل َيجأ
يأِّ َمَثَلً 

، َكَزَكاةأ الُحلأ يُن بأهأ ْوَجُة َتَرى ُوُجوَبهُ َوَتدأ يَُّة،  ، الزَّ َكَما َقاَل الَحَنفأ
ْوُج ََل َيَرى ُوُجوَبُه َكمَ  ي َهذأ ا َقاَل الَوالزَّ يَُّة، َففأ

افأعأ الَحالأ ََل َيُجوُز  هأ شَّ
َنََّها َتَرى ُوُجوَبُه،   َِّها، ِلأ يأ ْخَراجأ َزَكاةأ ُحلأ َم َزْوَجَتُه بأَعَدمأ إأ ُجلأ أَْن يُْلزأ للرَّ

َبةأ َيْومَ  َن الَعاقأ ، َقاَل تعالى:  َوَتْخَشى مأ َياَمةأ ڌڍڍ﴿  القأ

کک کڑڑژژڈڈڎڎڌ
ڱڱڳڱڳڳڳگگگگک

 .[35ـ34]التوبة:  ڻڻڻںںڱ
ََلٌف َبْيَن  الثَّاِني:  يَها خأ َذا َكاَنتأ الَمَسائأُل َتَتَعلَُّق بأأُُمور  فأ ا إأ َوأَمَّ

ْن  الُفَقَهاءأ َبْيَن الَجَوازأ   ، َفَلُه أَْن َيْمَنَعَها مأ ، َكَمْسأََلةأ َكْشفأ الَوْجهأ يمأ َوالتَّْحرأ
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َذا كَ َكْشفأ الَوْجهأ  ْصَيانُُه،  إأ ، َوَلْيَس َلَها ُمَخاَلَفُتُه َوعأ هأ اَن َيَرى ُوُجوَب َسْترأ
هأ َكَذلأَك، َوخَ  َنَّ َهَذا َيَتَعلَُّق بأَشْخصأ ، ِلأ يَّةأ هأ الَقضأ ًة في َهذأ َذا َوَخاصَّ ًة إأ اصَّ

 .  َكاَن َيَغاُر َعَلى َزْوَجتأهأ
 وبناء على ذلك:

ُب َعَلى َزْوَجتأَك أَنْ  َيةأ  َتْمَتثأ َفَيجأ َنََّك ََل َتْأُمُرَها بأَمْعصأ أ    َل أَْمَرَك، ِلأ اّٰلله
ْن َكاَنْت َترى َمْسأََلَة َكْشفأ الَوْجهأ ُمَباٌح َوَجائأٌز، َما ُدْمَت أَنََّك  تعالى، َوإأ

ْن َحْيُث الَغْيَرُة  َتَرى َك مأ َنَّ َهَذا اِلَْمَر َيَتَعلَُّق بأَحقأِّ ، َوِلأ هأ ُوُجوَب َسْترأ
يَّ 
ْرعأ .الشَّ يَعةأ رأ َطُة بأَضَوابأطأ الشَّ  ُة الُمْنَضبأ

ثأ  ْوَجَة بأاِلََثرأ الذي َجاَء في ُمْسَندأ الَحارأ هأ الزَّ ُِّر َهذأ   َعنْ َوأََنا أَُذكأ
َي   َمالأك    ْبنأ   أََنسأ  ُ    َرضأ   فأي   َوأَبُوَها  ،ُعُلوِّ    فأي   َواْمَرأَتُهُ   َغَزا   َرُجَلً   أَنَّ َعْنُه،  اّٰلله

َفلأ  نْ  َتْخُرجَ  ََل  أَنْ  َهاَوأََمرَ  ،السَّ َها مأ َلى  َفأَْرَسَلْت  ،أَبُوَها َفاْشَتَكى ،َبْيتأ   إأ
أ   َرُسولأ  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله  .َواْسَتْأَذَنْتهُ  َفأَْخَبَرْتهُ َوَصْحبأ

َلْيَها  َفأَْرَسَل  ي أَنأ   إأ َ  »اتَّقأ ياّٰلله يعأ «َزْوجَ  َوأَطأ  .كأ
نَّ  ثُمَّ  َلى َفأَْرَسَلْت ، َماَت  أََباَها إأ أ  َرُسولأ  إأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  آلأهأ  نُهُ َوَصْحبأ  .َوأَْخَبَرْتهُ  َتْسَتْأذأ
َلْيَها  َفأَْرَسَل  ي »أَنأ  إأ َ  اتَّقأ ياّٰلله يعأ « َوأَطأ  .َزْوَجكأ
أ  َرُسولُ  َفَخَرجَ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم عَ اّٰلله   َفَصلَّى َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َبأيكأ  َغَفرَ  َقدْ  اّٰللهَ  »إأنَّ : َلَها َفَقاَل ، أَبأيَها َعَلى َيتأكأ   ِلأ « بأَطَواعأ كأ  .لأَزْوجأ
َنَُّه َيْأُمُركأ   ، ِلأ ي َزْوَجكأ يعأ يَصًة َعَلى ُدُخولأ الَجنَّةأ َفأَطأ َذا ُكْنتأ َحرأ َفإأ

بَراُه َوا بأَما يَ  َتْركأ    اً جأ ، َبْل َيْأُمُركأ بأ ب  َوََل ُسنَّة  َتْركأ َواجأ َعَلْيَك، َولَْم َيْأُمْركأ بأ
َبٌة. هذا،  ْوجأ َواجأ يَن، َوَطاَعُة الزَّ دأ  تعالى أعلم. واّٰلله    أَْمر  ُمَباح  َحْسَب َما َتْعَتقأ
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 ً  ترى ستر الوجه واجبا

، ولكن زوجها عليهاجه واجبًا : إذا كانت املرأة ترى سرت الو13السؤال

يرى سرت الوجه ليس واجبًا، وكشفه أمر جائز شرعًا، وهو يأمر 

 زوجته بكشف وجهها، فهل جيب على الزوجة أن تطيع زوجها؟

ُ  َفَقْد أَْوَجَب الجواب:  َها في َغْيرأ  اّٰلله تعالى َعَلى الَمْرأَةأ َطاَعَة َزْوجأ
َية   أ    َمْعصأ ْن أَمَ ّٰلله يَ َرَها بأمَ تعالى، َفإأ ُ   ة  َفََل َطاَعَة َلُه َعَلْيَها، لأَقْولأهأ َصلَّىْعصأ اّٰلله

َيةأ  هأ َوَسلََّم: »ََل َطاَعَة لأَمْخُلوق  فأي َمْعصأ أ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعزَّ  اّٰلله
َي  « رواه اإلمام أحمد َعنأ اْبنأ َمْسُعود  َرضأ ُ  َوَجلَّ  َعْنُه.اّٰلله

ُ  َصلَّى َولأَقْولأهأ  هأ َوَسلََّم: »ََل َطاَعَة فأي  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  يِّ  َرضأ

« رواه الشيخان َعْن َعلأ نََّما الطَّاَعُة فأي الَمْعُروفأ ، إأ َية  ُ    َمْعصأ  َعْنُه. اّٰلله
 وبناء على ذلك:

َنَّ  ، ِلأ َذا َكاَنتأ الَمْرأَُة َتَرى ُوُجوَب َسْترأ الَوْجهأ َنَُّه  ٌة ُه َعْورَ َفإأ ، أَو ِلأ
، َوَزْوُجَها َيَرى َكْشَفُه أَْمر  ْتَنةأ ُب َسْتُرُه َخْشَيَة الفأ   اً َلْيَس بأَعْوَرة  َوَلكأْن َيجأ

ُد أَنَّ َكْشَفُه َحَراٌم،  اً َوُمَباح اً َجائأز َنََّها َتْعَتقأ ، ِلأ هأ ، َفَلْيَس َلُه أَْن َيْأُمَرَها بأَكْشفأ
َية  ا ْأُمُرهَ َوأَنَّ َزْوَجَها يَ  أ  بأَمْعصأ َذلأَك َفََل َطاَعَة َلُه  ّٰلله َذا أََمَرَها بأ تعالى، َفإأ

ْن أََطاَعْتُه َكاَنْت آثأَمًة. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  َعَلْيَها، َفإأ
 لعن المتبرجات

 : هل جيوز لإلنسان أن يلعن النساء املتربجات؟ لقوله َصلَّى14السؤال

 ْحب ه  َوَسلََّم: »اْلَعُنوُهنَّ، َفِإنَُّهنَّ َمْلُعوَناٌت«؟َصآل ه  َو َعَلْيه  َوَعَلى اهلُل

يفأ َيْشَمُل الَمْرأََة  الجواب:  رأ يثأ الشَّ نَّ اللَّْعَن الَمْذُكوَر في الَحدأ َفإأ
ْن َرْحَمةأ  ، َوَلْيَس الُمَراُد بأاللَّْعنأ ُهَنا الطَّْرَد مأ َفةأ ِّ هأ الصأ أ   التي اتََّصَفْت بأَهذأ   اّٰلله

َي تعالى  َنَّ الُمْسلأَم الَعاصأ يَن، ِلأ ِّيَّاً، َكَما ُهَو الَحاُل في َلْعنأ الَكافأرأ َذا  ُكلأ إأ
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  ، ، َفُهَو ُمْسلأٌم َعاص  ْسََلمأ َن الَكَبائأرأ ََل َيْخُرُج َعْن َدائأَرةأ اإلأ يَرًة مأ اْرَتَكَب َكبأ
نَُّه َيخْ  يَرَة، َفإأ َذا اْسَتَحلَّ الَكبأ . َعْن َدائأ  ُرجُ إأَلَّ إأ ْسََلمأ  هذا أوالً.َرةأ اإلأ

ُ    َلْعُن َمْن َلَعَنُهمُ ثانياً:   ُِّدَنا  اّٰلله ، َوَمْن َلَعَنُهْم َسيأ يزأ َتابأهأ الَعزأ تعالى في كأ
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله ِّ ََل َحَرَج  اّٰلله هأ َوَسلََّم، بأَشْكل  َعام  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يهأ َشْرع  .اً فأ
 . َوَكَقْولأهأ تعالى: [ 18]هود:    ﴾ ییىئىئىئ﴿ تعالى:    َكَقْولأهأ 

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿

 . [78]المائدة:  چڃڃڃڃ
ُ    َوَكَقْولأهأ َصلَّى  هأ َوَسلََّم: »َلَعنَ اّٰلله ُ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َماتأ اّٰلله  اْلَواشأ

َصاتأ وَ  ، َوالنَّامأ َماتأ ، َوالُمَتَفلِّأَجاتأ لأْلُحْسنأ الُمَتنَمِّأ َوالُمْسَتْوشأ   َصاتأ
أ الُمَغيِّأَراتأ َخْلَق  أ  « رواه اإلمام مسلم َعْن َعْبدأ اّٰلله َي اّٰلله ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

ُ    َوَكَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »َلعَ اّٰلله ُ    نأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اْلَخْمَر، اّٰلله
يَ  بَ هَوَلَعَن َساقأ َلَها، َوالَمْحُموَلَة  ا، َوَشارأ َرَها، َوَحامأ َرَها، َوُمْعَتصأ َها، َوَعاصأ

أ  َها« رواه الحاكم َعْبدأ اّٰلله َها َوُمْبَتاَعَها، َوآكأَل َثَمنأ ، َوَبايأعأ َلْيهأ َي إأ    ْبنأ ُعَمَر َرضأ
 ُ  َعْنُهَما.اّٰلله

، َسَواٌء َكانَ  ثالثاً: هأ ا َلْعَنُة َشْخص  بأَعْينأ ي اً  َكافأرأَمَّ ق اً أَو َعاصأ ، اً َفاسأ
، َعْن   ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ََل َيُجوُز، لأَما َرَواُه اإلمام البخاري َعْن َسالأم  َفعأ

َع َرُسوَل  ، أَنَُّه َسمأ أ  أَبأيهأ ُ  َصلَّىاّٰلله َذا  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله هأ َوَسلََّم إأ ْحبأ
َن الرُّ  ، َيُقوُل: »ُكوعأ فأي  َرَفَع َرْأَسُه مأ َن الَفْجرأ َرةأ مأ ْكَعةأ اآلخأ الَعْن اللهُهمَّ  الرَّ

عَ اً َوُفَلن   ًا َوُفََلن   ًا ُفََلن  ُ    ، َبْعَد َما َيُقوُل: َسمأ َدُه، َربََّنا َوَلَك اّٰلله  الَحْمُد«.  لأَمْن َحمأ
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ُ َفأَْنَزَل  ۓۓےےھھھھہہہ﴿ : اّٰلله

 . [128]آل عمران:  ﴾ڭ
َي   َذلأَك َعنْ وروى كَ  ُ    ُعَمَر ْبنأ الَخطَّابأ َرضأ َعَلى    َعْنُه، أَنَّ َرُجَلً اّٰلله

يِّأ َصلَّى   النَّبأ
ُ  َعْهدأ هأ َوَسلََّم َكاَن اْسُمُه َعْبَد  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله أ َوَصْحبأ ،  اّٰلله

َمار ُب حأ ُك َرُسوَل اً َوَكاَن يَُلقَّ أ  ، َوَكاَن يُْضحأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَعَلى آلأهأ َعَليْ  اّٰلله
 َوَسلََّم، َوَكاَن النَّبأيُّ َصلَّى

هأ ُ    َوَصْحبأ هأ َوَسلََّم َقْد    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
، َفأُتأَي بأهأ َيْوم َرابأ َد. اً َجَلَدُه فأي الشَّ  َفأََمَر بأهأ َفُجلأ
 : َن الَقْومأ ؟  ا أَْكَثرَ الَعْنُه، مَ اللهُهمَّ َفَقاَل َرُجٌل مأ  َما يُْؤَتى بأهأ

ُ  َفَقاَل النَّبأيُّ َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله : »َلَ َتْلَعنُوُه، َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ َفوَ  بُّ  اّٰلله نَُّه يُحأ َ  َما َعلأْمُت إأ  َوَرُسوَلُه«. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َجاتأ بأَشْكل   ْن َلْعنأ الُمَتَبرأِّ ، ُدو َفََل َحَرَج مأ ِّ يصأ اْمَرأَة   َعام  َن َتْخصأ

ي َعَلى أَيَّةأ َحاَلة  َتُمو  ْنَساَن ََل َيْدرأ َنَّ اإلأ َها، ِلأ َعْينأ أ   ُت، َفَقْد َتُتوُب إلى بأ اّٰلله
لُ  ُ   تعالى، َويَُبدأِّ . هذا،اّٰلله َِّئاتأَها َحَسَنات   تعالى أعلم. واّٰلله   َسيأ

 لبس الفيزونات

ن، وتظهر به أمام أبنائها، أو تلبس الفيزو: هل جيوز للمرأة أن 15السؤال

 بناتها، أو أخواتها؟

ْن ُشُروطأ لأَباسأ  الجواب:   عَفمأ يك  اً الَمْرأَةأ أَْن َيُكوَن لأَباُسَها َواسأ ،  اً َسمأ
ُف َعْوَرَة   اَفَة التي َتصأ فَّ َِّقَة أَو الشَّ يأ َِّياَب الضَّ َوَيْحُرُم َعَلْيَها أَْن َتْلَبَس الثأ

؛ وَ  ْن َبَناتأَها َوأََخَواتأَها  َعْوَرُة االَمْرأَةأ َِّساءأ الُمْسلأَماتأ مأ لَمْرأَةأ أََماَم النأ
.َوَغيْ  ْكَبةأ ةأ إلى الرُّ رَّ َن السُّ

نَّ مأ هأ  رأ
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ْخَوتأَها   َذا َلبأَستأ الَمْرأَُة الفيزون أََماَم َبَناتأَها أَو أَْبَنائأَها أَو إأ َفإأ
نَّ  َوْصُف الكَ اْنَطَبَق َعَلْيَها  َوأََخَواتأَها، يهأ يَاتأ اللََّواتأي َقاَل فأ َياتأ الَعارأ اسأ

ُِّدَنا مُ  ُِّد الُوُجودأ َسيأ ٌد َصلَّى َسيأ ُ  َحمَّ هأ َوَسلََّم: اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْنَفانأ  نْ  »صأ َياطٌ  َمَعُهمْ  َقْومٌ  أََرُهَما، َلمْ  النَّارأ  أَْهلأ  مأ   اْلَبَقرأ  َكأَْذَنابأ  سأ

بُونَ ـ يَ  َياٌت  َونأَساءٌ  النَّاَس، َها بأ  ْضرأ َياٌت  َكاسأ يََلٌت  َعارأ   َمائأََلٌت،  ُممأ
َمةأ  وُسُهنَّ ؤُ رُ  ، اْلُبْختأ  َكأَْسنأ ْدنَ  َوََل  اْلَجنََّة، َيْدُخْلنَ  ََل  الَمائأَلةأ يَحَها، َيجأ  رأ

نَّ  يَحَها  َوإأ نْ  َلُيوَجدُ  رأ يَرةأ  مأ َعْن أَبأي  رواه اإلمام مسلم  َوَكَذا«  َكَذا َمسأ
َي  ُ   ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

« : نَّ ،َوَقاَل فأيهأ نَُّهنَّ  اْلَعنُوُهنَّ « رواه اإلمام أحمد  َمْلُعوَناٌت  َفإأ
أ   َعْبدأ  َعنْ والحاكم  و  ْبنأ اّٰلله َي  َعْمر  ُ   َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله

 وبناء على ذلك:
َِّيابأ َسْتُر الَعْوَرةأ  َن الثأ نَّ الَغاَيَة مأ ، َوَعَدُم التََّشبُّهأ  ، َوَدْفُع َفإأ ْتَنةأ الفأ

َقاتأ الفَ  َِّيابأ الَفْضَفاَضةأ  بأالَفاسأ ، َوََل َيُكوُن َذلأَك إأَلَّ بأالثأ َراتأ أَْهلأ النَّارأ اجأ
. َعةأ  الَواسأ

يَرٌة   َي َحَراٌم َوَكبأ ُمَها، َفهأ ِّ ، َوتَُجسأ ُف َعْوَرَة الَمْرأَةأ َِّياُب التي َتصأ ا الثأ أَمَّ
نَ  ، َولُْبُس الفيزالَكَبائأرأ  مأ ْفَسادأ ونأ َوالظُُّهوُر بأهأ أََماَم  ، َوَدْعَوٌة للَفَسادأ َواإلأ

َنا   ِّدأ يَث َسيأ بأ ََل َيُجوُز، َوْلَتْذُكرأ الَمْرأَُة َحدأ الَبَناتأ َواِلََخَواتأ َواِلََقارأ
أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَس اّٰلله يَمانُ  َحَياءُ »الْ لََّم: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َواإْلأ
َنا يع ُقرأ َذا  ،اً َجمأ « رواه الحاكم والبخاري في اآْلَخرُ  ُرفأعَ  أََحُدُهَما ُرفأعَ  َفإأ

َي  ُعَمرَ  اْبنأ  َعنأ  اِلدب المفرد  ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
ْن َمَواقأفأ أُ  ةأ بأَمْوقأف  مأ هأ اِلُمَّ ُِّر نأَساَء َهذأ َتامأ أَُذكأ َنا السَّ َوفأي الخأ ِّ َِّدةأ  مأ يأ
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َنا َرسُ  ِّدأ َمَة بأْنتأ َسيأ أ   ولأ َفاطأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، أُمِّأ  َعنْ روى البيهقي  َمةَ  أَنَّ  َجْعَفر  أ  َرُسولأ  بأْنَت  َفاطأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم  نِّأي ،أَْسَماءُ  ايَ »: اَلْت قَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َما اْسَتْقَبْحُت  َقدأ  إأ
،  يُْصَنعُ  َساءأ نَّهُ  بأالنِّأ ُفَها الثَّْوُب  الَمْرأَةأ  َعَلى يُْطَرحُ  إأ  .َفَيصأ

أ    َرُسولأ   بأْنَت   َيا:  أَْسَماءُ   َفَقاَلْت  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يكأ  أَََل َوَسلََّم،    َرْطَبة   بأَجَرائأدَ  َفَدَعْت  ،اْلَحَبَشةأ  بأأَْرضأ  ْيُتهُ َرأَ  اً َشْيئ أُرأ
 .اً َثْوب َعَلْيَها َطَرَحْت  ثُمَّ  َفَحنَّْتَها،

َمةُ  َفَقاَلْت  َي  َفاطأ ُ  َرضأ   بأهأ  يُْعَرُف  ،َوأَْجَمَلهُ  َهَذا أَْحَسنَ  َما: َعْنَهااّٰلله
ُجُل  نَ  الرَّ َذا  ،الَمْرأَةأ   مأ تُّ  أََنا  َفإأ لأي مأ يٌّ   أَْنتأ   نأي َفاْغسأ

َي  َوَعلأ ُ    َرضأ   َوََل  َعْنهُ اّٰلله
لأي  . اً أََحد َعَليَّ  تُْدخأ

ا َيْت  َفَلمَّ َي  تُُوفِّأ ُ  َرضأ َي  َعائأَشةُ  َجاَءْت  َعْنَهااّٰلله ُ  َرضأ   َتْدُخُل،  َعْنَهااّٰلله
 .َتْدُخلأي ََل : أَْسَماءُ  َفَقاَلْت 

، أََبا َفَشَكْت  هأ  إأنَّ : َفَقاَلْت  َبْكر  يَّةَ الْ  َهذأ   اْبَنةأ  َوَبْينَ  َبْينأي  َتُحولُ  َخْثَعمأ
أ    َرُسولأ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ْثَل   َلَها  َجَعَلْت   َوَقدْ   ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   مأ
 . اْلَعُروسأ  َهْوَدجأ 

َي  َبْكر   أَبُو َفَجاءَ  ُ   َرضأ ،  َعَلى َفَوَقَف  ،َعْنهُ اّٰلله   ،أَْسَماءُ  َيا: َقاَل وَ  اْلَبابأ
يِّأ   أَْزَواجَ   َمَنْعتأ   أَنْ   َحَمَلكأ   َما ُ    َصلَّى   النَّبأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يِّأ   اْبَنةأ   َعَلى  َيْدُخْلنَ  ُ    َصلَّى  النَّبأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله  َوَجَعْلتأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْثَل  َلَها  .وسأ اْلَعرُ  َهْوَدجأ  مأ

لأي  ََل   أَنْ   أََمَرْتنأي:  َفَقاَلْت  ي  َهَذا   َوأََرْيُتَها   ،اً أََحد  َعَليَّ   تُْدخأ   َصَنْعُت   الَّذأ
َي   .َلَها َذلأَك  أَْصَنعَ   أَنْ  َفأََمَرْتنأي  ،َحيَّةٌ  َوهأ
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َي  َبْكر   أَبُو َفَقاَل  ُ  َرضأ ي : َعْنهُ اّٰلله ، َما َفاْصَنعأ   اْنَصَرَف  ثُمَّ  أََمَرْتكأ
َلَهاوَ  ، َغسَّ يٌّ

َي   َوأَْسَماءُ  َعلأ ُ  َرضأ  تعالى أعلم. واّٰلله  . هذا،َعْنُهَمااّٰلله
 اْلظفار الصناعية 

: هل جيوز تركيب األظفار الصناعية للنساء جتمالً لزوجها، 16السؤال

 وأمام النساء؟

ِّ  أوالً:الجواب:   للرأ
ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ يُم اِلَْظَفارأ ُسنٌَّة عأ َجالأ َتْقلأ

، لأَقْولأهأ َصلَّىَوالنِّ  ُ    َساءأ هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ْطَرةُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َخْمٌس   اْلفأ
نَ  َخْمٌس  أَوْ ـ  ْطَرةأ  مأ َتاُن،ـ  اْلفأ ْستأْحَداُد، اْلخأ ، َوَتْقلأيمُ  َواَلأ   َوَنْتُف  اِْلَْظَفارأ

، بأطأ «  َوَقصُّ  اإْلأ بأ ارأ َي  ْيَرةَ ُهرَ  أَبأي  َعنْ رواه الشيخان  الشَّ ُ  َرضأ َعْنُه.  اّٰلله
 . ُس َرْأَس اِلُْصُبعأ يَد َعَلى َما يََُلمأ َزاَلُة َما زأ يمأ إأ  َوالُمَراُد بأالتَّْقلأ

يُمَها ُكلَّ يَْومأ ُجُمعَ  يَن َيْومَويُْسَتَحبُّ َتْقلأ ، َويُْكَرُه َتْرُكَها إلى أَْرَبعأ ، اً ة 
َي رَ  َمالأك   ْبنأ  أََنسأ  َعنْ روى اإلمام مسلم  ُ  ضأ   فأي  َلَنا ُوقِّأَت : َقاَل َعْنُه اّٰلله

، َقصِّأ  بأ ارأ ، َوَتْقلأيمأ  الشَّ ، َوَنْتفأ  اِْلَْظَفارأ بأطأ ، َوَحْلقأ  اإْلأ   َنْتُركَ  ََل  أَنْ  اْلَعاَنةأ
نْ  أَْكَثرَ  ينَ  مأ  .َلْيَلةً  أَْرَبعأ

ُ وَ  ہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل:    اّٰلله

ککڑ﴿. َوَيُقوُل:  [7:  ]الحشر   ﴾ےےھھھھہ

 .[63]النور:  ڳڳڳگگگگکک
َي   َعبَّاس    اْبنأ   َعنأ روى الحاكم    ثانياً: ُ    َرضأ   َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنُهَمااّٰلله

أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َكانَ  َمنْ  َننَ َس  »َلَتْرَكُبنَّ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
،  اً ْبرشأ   ،َلُكمْ َقبْ  ْبر  َراع  بأشأ َراع    اً َوذأ  َضبِّ    ُحْجرَ   َدَخَل   أََحَدُهمْ   أَنَّ   َلوْ   َحتَّى  ،بأذأ

عَ   أََحَدُهمْ  أَنَّ   َلوْ  َوَحتَّى  َلَدَخْلُتْم، يقأ  اْمَرأََتهُ  َجامأ  .َلَفَعْلُتُموُه« بأالطَّرأ
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َواَية  للشيخين  يد   أَبأي َعنْ وفي رأ يِّأ  َسعأ َي  اْلُخْدرأ ُ ا َرضأ :  َقاَل  هُ َعنْ ّٰلله
أ  َرُسولُ  َقاَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ُعنَّ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َسَننَ  »َلَتتَّبأ

ينَ  نْ  الَّذأ ْبر َقْبلأُكْم، مأ ْبر   اً شأ َراع ،بأشأ ، اً َوذأ َراع    ُجْحرأ  فأي  َدَخُلوا َلوْ  َحتَّى بأذأ
 . ََلتََّبْعُتُموُهْم« َضبِّ  

أ   ُسوَل رَ  َيا: َناُقلْ   َوالنََّصاَرى؟  آْلَيُهودَ  ،اّٰلله
 . «؟»َفَمنْ : َقاَل 

َف  الأَحاتأ َونأَساءأ  َتْركأيُب اِلَْظَفارأ َعاَدُة َمْن؟ َهْل ُعرأ  َعنأ الصَّ
َلفأ َهَذا؟   السَّ

 وبناء على ذلك:
، أَو أَ  ْوجأ يَنةأ أََماَم الزَّ ِّ يَّةأ للزأ

َناعأ ِّ ِّ َفَتْركأيُب اِلَْظَفارأ الصأ َساءأ ََل  َماَم النأ
َنَُّه َتْغييٌر لأَخْلقأ  أ َيُجوُز، ِلأ جاّٰلله ْعلأ ُمْنَدرأ في   اً ، َوُربََّما أَْن َيُكوَن َهَذا الفأ

َلةأ الذي رواه الشيخان  َلةأ َوالُمْسَتْوصأ يثأ الَواصأ َي  ُعَمرَ  اْبنأ  نأ عَ َحدأ   َرضأ
 ُ أ  َرُسوَل  أَنَّ  َعْنُهَما،اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َعَلْيهأ  اّٰلله  َلَعنَ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َلةَ  َلَة، اْلَواصأ َمةَ  َوالُمْسَتْوصأ َمةَ   َواْلَواشأ  . َوالُمْسَتْوشأ
، َفَهْل يُْعَقُل أَْن   نَّةأ َن السُّ يُم اِلَْظَفارأ في ُكلأِّ أُْسُبوع  مأ َذا َكاَن َتْقلأ َوإأ

َِّم الَمْرأَُة أَْظَفاَرَها، ثُمَّ  ؟ َفْلَتتَّقأ َتْأتأي باتَُقلأ يَّةأ
َناعأ ِّ َ  ِلَْظَفارأ الصأ الَمْرأَُة،  اّٰلله

ُِّد في َذلأَك؟  َوْلَتْنظُْر لأَمْن تَُقلأ
َذا أَرَ  ََلَء  َوإأ َها َفْلَتْجَعل طأ َها لأَزوجأ َل بأأَْظَفارأ اَدت اَلمرأَُة أَن َتَتَجمَّ
َذا أََراَدت اَلْغتأس اِلَْظَفارأ َعَلى َها َوإأ َزاَلُة  اَل أَو الأَْظَفارأ ُب إأ ُوُضوَء َفَيجأ
. هذا، َلءأ  تعالى أعلم. واّٰلله  الطِّأ
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 تركيب العدسات للعين

 مال العدسات الالصقة؟: هل جيوز للمرأة استع17السؤال

،  الجواب:  ََلجأ ا أَْن َتُكوَن بأَقْصدأ العأ مَّ َقُة للَعْينأ إأ صأ َفالَعَدَساُت الَلَّ
ا أَْن َتُكوَن بأَقْصدأ  مَّ ينَ َوإأ ِّ .  الزأ  ةأ

ْشَكاَل َوََل َحَرَج في َذلأَك ُمْطَلق ََلجأ َفََل إأ ْن َكاَنت بأَقْصدأ العأ  .اً َفإأ
َذا  ا إأ ْن َشاءَ َوأَمَّ يَنةأ َفَكَذلأَك ََل َحَرَج فأيَها إأ ِّ ُ  َكاَنْت للزأ تعالى،  اّٰلله
 :  َوَلكأْن بأُشُروط 

يَها َضَررٌ 1 . ـ أَْن ََل َيُكوَن فأ  للَعْينأ
ْنَدَما َتُكوُن الَفَتاُة   ََل َيكُ ـ أَنْ 2 ًة عأ يَن، َوَخاصَّ شٌّ لآلَخرأ يَها غأ وَن فأ

َلْيَها خَ  َم إأ ٌب.َعْزَباَء، َوَتَقدَّ  اطأ
َها، َوَتَرى أَنَّ الَوْجَه  3 ُر َعْن َوْجهأ َذا َكاَنْت تُْسفأ ُب َعَلى الَمْرأَةأ إأ ـ َيجأ

عأ َغي ارأ ، َوَتْظَهُر في الشَّ ِّ َلْيَس بأَعْوَرة  ُب َعَلْيَها أَْن َتْسُتَر َوْجَهَها، َر ُمَتَنقأ َبًة، َيجأ
، َوالمَ  يَنةأ ِّ ْن ُجْمَلةأ الزأ َنَّ الَعَدَساتأ مأ َها، إأَلَّ أََماَم  ِلأ يَنتأ ْرأَُة َمْأُموَرٌة بأَسْترأ زأ

. َِّساءأ الُمْسلأَماتأ َها أَو أََماَم النأ مأ َها أَو َمَحارأ  َزْوجأ
 وبناء على ذلك:

ي يهأ َشْرعُب الَعَدَس َفَتْركأ يَنةأ ََل َحَرَج فأ ِّ َقةأ للزأ صأ ُروطأ  اً اتأ الَلَّ ، بأالشُّ
يرأ َخْلقأ التي ُذكأَرْت، َوََل يُْعَتَبُر ذَ  ْن َتْغيأ أ  لأَك مأ  تعالى.اّٰلله

يَنَتَها في َتْقَواَها أ  َوَلكأْن َعَلى الَمْرأَةأ أَْن َتْعَلَم بأأَنَّ زأ تعالى، ّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله    َجَماُل أَْخََلقأَها. هذا،نََّما ُهوَ َوَجَمالَُها إأ 

 الكذب في المزاح 

 بالفكاهة والنكتة إلضحاك الناس؟: هل جيوز التكلم 18السؤال

، َوَكاَن   أوالً:الجواب:  ْن أَْنَواعأ الُمَزاحأ الُفَكاَهُة َوالنُّْكَتُة َنْوٌع مأ
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ُِّدَنا َرُسولُ  أ    َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله ُح أَْصَحاَبُه    َعَلى آلأهأ َلْيهأ وَ عَ اّٰلله هأ َوَسلََّم يَُمازأ َوَصْحبأ
َي  َراَم َرضأ ُ  الكأ َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ َعْنُهْم، روى الترمذي اّٰلله ُ  َرضأ َعْنُه اّٰلله

أ  َرُسوَل  َيا : َقالُوا: َقاَل  نََّك  ،اّٰلله ُبَنا إأ :  تَُداعأ َواَية  نََّك ـ وفي رأ  ـ.  َمَعَنا َتْمَزحُ  إأ
نِّأي : َقاَل   .«اً َحقِّ   إأَلَّ  أَُقولُ   ََل  »إأ

بأ في    ثانياً: َب في الُمَزاحأ َحَراٌم، َكالَكذأ اتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الَكذأ
، لأَقْولأهأ َصلَّى هأ ُ  َغْيرأ هأ َوَسلََّم: »اّٰلله نُ  ََل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اْلَعْبدُ  يُْؤمأ

يَمانَ  َب  ْتُركَ َي  َحتَّى ،ُكلَّهُ  اإْلأ ، فأي اْلَكذأ َراءَ  َوَيْتُركَ  الُمَزاَحةأ   َكانَ  َوإأنْ  اْلمأ
ق َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ « رواه اإلمام أحمد اً َصادأ ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

ُ  َولأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: اّٰلله نِّأيَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َوََل  َِلَْمَزحُ  »إأ
يُّ  « اً قِّ حَ  إأَلَّ  أَُقولُ 

َي  ُعَمرَ   اْبنأ  َعنأ رواه الطََّبَرانأ ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
َثنأي : َقاَل  َحكأيم   ْبنأ  َبْهزأ وروى الترمذي َعْن  ي، َعنْ  أَبأي، َحدَّ   َجدِّأ

ْعُت :  َقاَل  ُ    َصلَّى   النَّبأيَّ   َسمأ هأ َوَسلََّم    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   ْيلٌ »وَ :  َيُقولُ َوَصْحبأ
يلألَّ  ُث   ذأ يثأ   يَُحدِّأ َك   بأالَحدأ ُب، الَقْومَ   بأهأ  لأُيْضحأ  . َلُه« َوْيلٌ  َلهُ  َوْيلٌ  َفَيْكذأ

 وبناء على ذلك:
  ، ُرورأ َعَلى النَّْفسأ ْدَخالأ السُّ أ ْن َقْول  أَو فأْعل  إلأ َفالُفَكاَهُة َوالنُّْكَتُة مأ

ْنَها وفي أُْسُلوبأَها، فَ يُْنَظُر في  ْن َكانَ الَمْقُصودأ مأ ْهَزاَء  إأ  الَمْقُصوُد بأَها اَلْستأ
يَر َفََل َتُجوُز َشْرع . اً أَو التَّْحقأ نَّةأ يٌّ َعْنُه في الكأَتابأ َوالسُّ َنَّ َهَذا َمْنهأ

 ، ِلأ
يدأ ال  ُب َفََل َتُجوُز َكَذلأَك، للَوعأ ْن َكاَن في أُْسُلوبأَها الَكذأ ذي َقاَلُه  َوإأ

ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم:  َلى آلأهأ  َعَلْيهأ َوعَ اّٰلله ي  »َوْيلٌ َوَصْحبأ ُث   لألَّذأ يثأ   يَُحدِّأ   بأالَحدأ
َك  ُب، الَقْومَ   بأهأ  لأُيْضحأ  . َلُه« َوْيلٌ  َلهُ  َوْيلٌ  َفَيْكذأ
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َيَة َوالتَّْحقأ  ْخرأ ْهَزاَء َوالسُّ ْنَها اَلْستأ َذا َلْم َيُكنأ الَقْصُد مأ ا إأ يَر، َوَلْم  أَمَّ
ٌب َفََل  يَها َكذأ َِّدَنا َرُسوَل   َحَرَج في   َيُكْن فأ َنَّ َسيأ

أ    َذلأَك، ِلأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله
َي  َراَم َرضأ ُح أَْصَحاَبُه الكأ هأ َوَسلََّم َكاَن يَُمازأ ُ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  َعْنُهْم. اّٰلله

ي في َذلأ  ي التََّمادأ ُه َذلأَك إلى مُ َوَلكأْن ََل َيْنَبغأ م   َك، َحتَّى ََل َيُجرَّ َحرَّ
َي اً ْرعَش  ُِّدَنا ُعَمُر َرضأ ُ  ، َوَكاَن َسيأ ُكهُ  َكثُرَ  َمنْ َعْنُه َيُقوُل: اّٰلله   َقلَّْت  َضحأ

فَّ  مَزاُحهُ  َكثُرَ  َوَمنْ  َهْيَبُتُه، ، اْسُتخأ نْ  أَْكَثرَ  َوَمنْ  بأهأ َف  َشْيء   مأ ، ُعرأ   َوَمنْ  بأهأ
  َقلَّ  َحَياُؤهُ  َقلَّ  َوَمنْ  َحَياُؤُه، َقلَّ  هُ َسَقطُ  َكثُرَ  َوَمنْ  َسَقطُُه، َكثُرَ  َكََلُمهُ  َكثُرَ 

 . رواه البيهقي. َقْلُبهُ  َماَت  َوَرُعهُ  َقلَّ  َوَمنْ  َوَرُعُه،
َي  يزأ َرضأ ُِّدَنا ُعَمُر ْبُن َعْبدأ الَعزأ ُ    َوَيُقوُل َسيأ َتْقَوى  َعَلْيُكمْ َعْنُه:  اّٰلله أ    بأ اّٰلله

يَك  ََل  َوْحَدهُ  يَّاُكمْ  َلُه، َشرأ َزاحَ وَ  َوإأ نََّها  ؛ اْلمأ َلى  َتُجرُّ  َفإأ ،  إأ يحأ ثُ  اْلَقبأ   َوتُورأ
يَنَة، غأ ، َوَتَجاَلُسوا الضَّ ثُوا بأاْلُقْرآنأ ، َوَتَحدَّ نْ  بأهأ يٌث  َعَلْيُكمْ  ثَُقَل  َفإأ نْ  َفَحدأ   مأ
يثأ  َجالأ  َحدأ ْنَيا. . رواه ابْ َحَسنٌ  الرِّأ  ُن أَبأي الدُّ

مَ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  هُ َوَيُقوُل اإلأ   احُ زَ المُ : اءُ مَ لَ العُ  اَل قَ تعالى:  اّٰلله
  َك حأ الضَّ  ُث يُورأ  هُ نَّ إأ فَ  ،هأ يْ لَ عَ  مُ اوَ يُدَ وَ  اٌط،رَ فْ إأ  يهأ فأ  الذي  ُهوَ  ُه،نْ عَ  يُّ هأ نْ المَ 
أ  رأ كْ ذأ  نْ عَ  ُل غأ يُشْ وَ  ،بأ لْ القَ  ةَ وَ ْس قَ وَ  ِّ  اتأ مَّ هأ مُ  في رأ كْ الفأ وَ  تعالىاّٰلله   ، ينأ الدأ
يذَ  إلى اتأ قَ وْ اِلَ  نَ مأ  ير  ثأ كَ  في ولُ ؤُ يَ وَ    طُ قأ يُْس وَ  ،ادَ قَ حْ اِلَ  ُث يُورأ وَ  ،اءأ اإلأ
 . ارَ قَ الوَ وَ  ةَ ابَ هَ المَ 

أ   ولُ سُ رَ  انَ كَ  الذي احُ بَ المُ  وَ هُ فَ  ،ورأ مُ اِلُ  هأ ذأ هَ  نْ مأ  َسلأمَ  امَ  امَّ أَ فَ  اّٰلله
ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم  اّٰلله ُ    ىَصلَّ   هُ نَّ إأ فَ   ُه،لُ عَ فْ يَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  ،حَ لَ ْص مَ لأ  الأ وَ حْ اِلَ  نَ مأ  ر  ادأ نَ  في هُ لُ عَ فْ يَ  انَ كَ  ا مَ نَّ إأ آلأهأ َوَصْحبأ   ة 
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،تأ َس اَن ؤَ مُ وَ   بأ اَط خَ المُ   سأ فْ نَ   يبأ يأ طْ تَ وَ   ةٌ نَّ سُ   وَ هُ   ْل بَ   ،اً عطْ قَ   هُ نْ مأ   عَ نْ امَ   ََل   ا ذَ هَ وَ   هأ
ِّ  هأ ذأ هَ بأ  انَ كَ  ا ذَ إأ   ةٌ بَّ حَ تَ ْس مُ   تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،ةأ فَ الصأ

 وزن خاتم الرجل 

: هل جيوز للرجل املسلم أن يلبس أكثر من خامت فضة؟ 19السؤال

 وكم هو الوزن املسموح به؟

نَُّه الجواب:  ، لأَما َرَوى  َفإأ ةأ ضَّ ُجلأ أَْن َيْلَبَس َخاَتَم الفأ َيُجوُز للرَّ
َي الشيخان َعنأ اْبنأ ُعَمَر رَ  ُ  ضأ أ  َعْنُهَما َقاَل: اتََّخَذ َرُسولُ  اّٰلله ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم َخاَتم ،    اً َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ هأ ( َوَكاَن فأي َيدأ ة  ق  )فأضَّ ْن َورأ ثُمَّ  مأ
 ُعَمَر، ثُمَّ َكاَن بَ 

، ثُمَّ َكاَن َبْعُد فأي َيدأ  أَبأي َبْكر 
َيدأ  ْعُد فأي َكاَن َبْعُد فأي َيدأ

ٌد َرُسوُل   يَس، َنْقُشُه: ُمَحمَّ ْئرأ أَرأ أ ُعْثَماَن، َحتَّى َوَقَع َبْعُد فأي بأ  «. اّٰلله
َمهُ  يَن َرحأ ُ    َوَيُقوُل اْبُن َعابأدأ َجالأ  تعالى:  اّٰلله  َحََلٌل لألرِّأ

ةأ ضَّ التََّختُُّم بأاْلفأ
ْفرأ حَ  يدأ َوالصُّ َهبأ َواْلَحدأ ، َوبأالذَّ يثأ ، روى أَبو  َراٌم َعلَ بأاْلَحدأ يثأ ْم بأاْلَحدأ ْيهأ

أ  داود َعْن َعْبدأ  ، أَنَّ َرُجَلً اّٰلله يِّأ َصلَّى  ْبنأ بَُرْيَدَة، َعْن أَبأيهأ َلى النَّبأ ُ   َجاَء إأ اّٰلله
ْن َشَبه  )نَُحاس  أَْصَفَر(.َعَلْيهأ  هأ َوَسلََّم َوَعَلْيهأ َخاَتٌم مأ   َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنسأ َما َقْد    : »َما لأيَفَقاَل َلهُ  ْن جأ « )َيْعنأي: مأ يَح اِْلَْصَنامأ ْنَك رأ ُد مأ أَجأ
َنُم(. ْنُه الصَّ  يُتََّخُذ مأ

ْن َحدأ  . َفَطَرَحُه، ثُمَّ َجاَء َوَعَلْيهأ َخاَتٌم مأ  يد 
 .» ْلَيَة أَْهلأ النَّارأ  َفَقاَل: »َما لأي أََرى َعَلْيَك حأ

أ اَفَطَرَحُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  ُذُه؟، مأ ّٰلله  ْن أَيِّأ َشْيء  أَتَّخأ
ْثَقاَلً  ُه مأ ، َوََل تُتأمَّ ق  ْن َورأ ْذُه مأ  هذا أوالً.«. َقاَل: »اتَّخأ

ُجُل ثانياً:  َذا اتََّخَذ الرَّ يَد  إأ ُب َعَلْيهأ أَْن ََل َيزأ نَُّه َيجأ ةأ َفإأ ضَّ َخاَتَم الفأ
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، لأَقْولأهأ َصلَّى ْثَقال  ُ   َخاَتَمُه َعَلى مأ هأ َوَسلََّم: »َوََل    َعَلْيهأ   اّٰلله َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْثَقاَلً  ُه مأ .تُتأمَّ ُل َخْمَس غرامات  ْثَقاُل َما يَُعادأ  «. َوالمأ

ا َعَددُ ثالثاً:  ، َفَقدأ اْخَتَلَف فأيهأ الُفَقَهاُء، َفَقاَل  َوأَمَّ ُجلأ مأ الرَّ
َخَواتأ

ُجلأ أَْكَثرُ  يَُّة: ََل يَُباُح للرَّ
ْن َخاتَ  الَمالأكأ ُد في مأ ، َوَلو َكاَن التََّعدُّ د  م  َواحأ

 .اً ُحُدودأ الَوْزنأ الُمَباحأ َشْرع
ُجُل َخَواتأي يَُّة: َلوأ اتََّخَذ الرَّ

افأعأ ْنَها  َوَقاَل الشَّ َد مأ يَرًة لأَيْلَبَس الَواحأ َم َكثأ
دأ َجاَز.   َبْعَد الَواحأ

 وبناء على ذلك:
ُجلأ أَْن َيَتخَ  ْثَقاَلً تََّم بأالَفَيُجوُز للرَّ ، َعَلى أَْن ََل َيَتَجاَوَز َوْزنُُه مأ ةأ ضَّ   فأ

ْمَن ا5/ َدُه ضأ ْن َعدَّ ، َفإأ د  لُمَتَعاَرفأ غ/ َواِلَْوَلى اَلْقتأَصاُر َعَلى َخاَتم  َواحأ
ْن َشاءَ  يهأ إأ ُ  َعَلْيهأ َفََل َحَرَج فأ ُد في ُحُدودأ الَوْزنأ  اّٰلله تعالى، َما َداَم التََّعدُّ

 تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،اً ْرعُمَباحأ َش ال
 ذهاب المرأة إلى المسابح

 : هل جيوز للمرأة املسلمة أن تذهب إىل املسابح املخصصة للنساء؟20السؤال

:الجواب:  َباَحةأ أَْمٌر ُمَباٌح بأُشُروط  ِّ َمةأ للسأ  َفَذَهاُب الَمْرأَةأ الُمسلأ
َِّساءأ الُمْسلأَماتأ    ْوَرتأَها؛ـ أَْن َتُكوَن الَمْرأَُة َساتأَرًة لأعَ 1 َوَعْوَرتَُها أََماَم النأ

 . ْكَبةأ ةأ إلى الرُّ رَّ َن السُّ
 مأ

يَن.ـ أَْن ََل َيُكوَن ُهَناَك َكْشٌف للَعْوَرا2 َبلأ اآلَخرأ ْن قأ  تأ مأ
3. َجال  َمَع نأَساء   ـ أَْن ََل َيُكوَن ُهَناَك اْختأََلُط رأ
ْن أَ ـ أَْن ََل َيُكوَن ُهَناَك نأَسا4 َمَة  ٌء مأ َنَّ الَمْرأََة الُمْسلأ ، ِلأ ْهلأ الكأَتابأ

. َتابأيَّةأ  ََل َيُجوُز أَْن َتْظَهَر أََماَم الَمْرأَةأ الكأ
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َجاُل. اً الَمَكاُن َمْأُمونـ أَْن َيُكوَن 5 ِّ ُع َعَلْيهأ الرأ  ، بأَحْيُث ََل َيطَّلأ
 وبناء على ذلك:

ْن َذَهابأ الَمْرأَةأ إلى  ُروطأ التي ُذكأَرْت،  الَمَسابأ  َفََل َحَرَج مأ حأ بأالشُّ
ِّ الذي رواه اإلمام أحمد َعْن  يأ يدأ النََّبوأ   أُمِّأ َوإأَلَّ اْنَدَرَجْت َتْحَت الَوعأ

ْرَداءأ  َي  الدَّ ُ  َرضأ نَ  َخَرْجُت : َعْنَها َقاَلْت اّٰلله امأ  مأ َينأي اْلَحمَّ أ   َرُسولُ  َفَلقأ اّٰلله
ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم  آلأهأ َوَص َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله نْ »:  َفَقاَل ْحبأ ؟   أُمَّ   َيا   أَْينَ   مأ ْرَداءأ  «. الدَّ

نَ : َقاَلْت  امأ   مأ  . اْلَحمَّ
ي»: َفَقاَل  ي َوالَّذأ ، َنْفسأ هأ َيدأ نَ  َما بأ َياَبَها َتَضعُ  اْمَرأَة   مأ   َبْيتأ  َغْيرأ  فأي ثأ

نْ  أََحد   َهاتأَها، مأ َي  إأَلَّ  أُمَّ تْ  ُكلَّ  َهاتأَكةٌ  َوهأ ْحَمنأ  َوَبْينَ  اَبْيَنهَ  ر  سأ   «. هذا، الرَّ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 مادة ْلزالة شعر العانة

 : هل جيوز استعمال مادة )ما( إلزالة شعر العانة عوضاً عن احللق؟21السؤال

ْن  الجواب:  َي مأ َفَقدأ اتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ َحْلَق الَعانَةأ ُسنٌَّة، َوهأ
ْطَرةأ  َي  ُعَمرَ  اْبنأ  َعنأ مام البخاري ، روى اإل ُسَننأ الفأ ُ  َرضأ   أَنَّ  ،َعْنُهَمااّٰلله

أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله نَ »: َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْطَرةأ ال مأ : فأ
، َحْلُق  ، َوَتْقلأيمُ  الَعاَنةأ بأ  َوَقصُّ  اِلَْظَفارأ ارأ  «. الشَّ

ًة، َوَجاَز في ُكلأِّ  ُكوَن َحلْ َويُْسَتَحبُّ أَْن يَ   في ُكلأِّ أُْسُبوع  َمرَّ
ُق الَعاَنةأ

يَن. اً َخْمَسَة َعَشَر َيْوم َه َتْرُكُه َوَراَء اِلَْرَبعأ  ، َوُكرأ
ََلَف َبْيَن   ، )النُّْوَرُة:  َوََل خأ رأ َزاَلةأ َشْعرأ الَعاَنةأ بأالتََّنوُّ الُفَقَهاءأ في َجَوازأ إأ
، ثُمَّ  ْن َزْرنأيخ   َغَلَبْت َحَجُر الكأْلسأ  َعَلى أَْخََلط  تَُضاُف إلى الكأْلسأ مأ

زَ  ْن َوَسائألأ اإلأ يَلة  مأ ِّ َوسأ ( أَو بأأَيأ ْعرأ َزاَلةأ الشَّ أ ، َوتُْسَتْعَمُل إلأ هأ ، بأَشرطأ  َوَغْيرأ اَلةأ
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، لأَقْولأهأ َصلَّى ْضَرارأ بأالَجَسدأ ُ  َعَدمأ اإلأ هأ َوَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله لََّم: ْحبأ
َرارَ   َوََل   َضَررَ   »ََل  يد    أَبأي   َعنْ « رواه الحاكم  ضأ يِّأ   َسعأ َي   اْلُخْدرأ ُ    َرضأ  . َعْنهُ اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َن  ، بأَشْرطأ أَْن ََل  َفََل َحَرَج مأ َزاَلةأ َشْعرأ الَعاَنةأ أ ة  إلأ ِّ َمادَّ ْعَمالأ أَيأ اْستأ

َسًة، َوأَْن ََل  ًة َنجأ .  َتُضرَّ َتُكوَن َمادَّ هأ يَلَها بأَنْفسأ ، َوأَْن يُزأ ْنَسانأ  بأَجَسدأ اإلأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َوَلكأنَّ الَحْلَق أَْفَضُل لأُمَواَفَقةأ أَْمرأ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

ََلُف  يَلة  أُْخَرى َغْيرأ الَحْلقأ خأ َزاَلُتُه بأَوسأ هأ َوَسلََّم، َوإأ   َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 تعالى أعلم. واّٰلله  . هذا،اِلَْوَلى

 تسمية المولودة باسم راما

 : هل جيوز أن يسمي اإلنسان مولودة له باسم راما؟22السؤال

ْن حَ  أوالً:الجواب:  ِّ الَوَلدأ َعَلى َوالأَدْيهأ أَْن َيْخَتاَرا َلُه اَلْسَم  مأ قأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  الَحَسَن، َوَهَذا َما أََمَر بأهأ َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

يفأ الذي رواه أبو داود   رأ يثأ الـشَّ هأ َوَسلََّم، َكَما َجاَء في الَحدأ   َعنْ َوَصْحبأ
ْرَداءأ   أَبأي َي   الدَّ ُ    َرضأ أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  نَُّكمْ »: َوَصْحبأ َياَمةأ  َيْومَ  تُْدَعْونَ  إأ   آَبائأُكْم، َوأَْسَماءأ  بأأَْسَمائأُكْم، اْلقأ
نُوا   .أَْسَماَءُكْم« َفأَْحسأ

، َذَكَر الُفقَ  ثانياً: نَّةأ َن السُّ يحأ إلى الَحَسنأ مأ يَر اَلْسمأ الَقبأ َهاُء بأأَنَّ َتْغيأ
َي  ُعَمرَ  اْبنأ  َعنأ روى اإلمام مسلم  ُ  َرضأ   َكاَنْت  لأُعَمرَ  اْبَنةً  نَّ أَ ُهَما، َعنْ اّٰلله

َيةُ  :َلَها يَُقالُ  اَها ؛َعاصأ أ  َرُسولُ  َفَسمَّ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَلةَ َوَسلََّم   .َجمأ

يدأ وروى اإلمام مسلم َعْن  ، ْبنأ  َسعأ هُ  أَنَّ  الُمَسيِّأبأ مَ  اً َحْزن َجدَّ   َقدأ
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يِّأ   َعَلى ُ   َصلَّى  النَّبأ هأ َوَسلََّم    اّٰلله  . «؟اْسُمَك   »َما:  َفَقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ي: َقاَل   . َحْزنٌ   اْسمأ
 . َسْهٌل«  أَْنَت   »َبْل : َقاَل 
انأيهأ   اً اْسم بأُمَغيِّأر   أََنا  َما: َقاَل   . أَبأي  َسمَّ
يَنا َزاَلْت  َفَما: الُمَسيِّأبأ  اْبنُ  َقاَل   . َبْعدُ   الُحُزوَنةُ  فأ

، َوُهَو اْسٌم  اثالثاً:  ْنُدوسأ أَنَُّه اْسٌم لأَبْعضأ آلأَهةأ الهأ ْسُم َراَما يَُقاُل بأ
ْن   ، َويَُقاُل بأأَنَّ َهَذا اَلْسَم اْسُم َملأك  مأ يٌّ

، َبْل ُهَو اْسٌم أَْعَجمأ َغْيُر َعَربأي ِّ
َذا َكاَن   ا إأ ، أَمَّ َذا َكاَن بأاِلَلأفأ ، َهَذا إأ ْنُدوسأ الَمْربُوَطةأ )رامة(    بأالتَّاءأ ُمُلوكأ الهأ

َنا ِّدأ أَنَُّه اْسُم َقْرَية  بأَها َمَقاُم َسيأ ََلُم.  يَُقاُل بأ يَم َعَلْيهأ السَّ ْبَراهأ  إأ
يقأ الَبْصَرةأ إلى َمكََّة،   يَل َقْرَيٌة في َطرأ ، َوقأ يقأ ٌع بأالَعقأ َويَُقاُل ُهَو َمْوضأ

َعَراءأ َيَتَغنَّى بأاْس  . مأ َراَمةَ َوَكاَن َبْعُض الشُّ هأ إلى الَحجأِّ يقأ   في َطرأ
 وبناء على ذلك:

ْنتأ  َيةأ البأ ْن َتْسمأ َذا َكاَن الَمْقُصوُد  َفََل َحَرَج مأ ًة إأ  بأاْسمأ َراَمَة، َوَخاصَّ
َن   َذا َكاَن الَقْصُد مأ ا إأ يقأ َمكََّة، أَمَّ ْن َذلأَك اْسَم الَمَكانأ الذي ُهَو َعَلى َطرأ مأ

َيةأ التَّ  َه بأ التَّْسمأ ، َفَهَذا  َشبُّ ْنُدوسأ ْن أَْسَماءأ آلأَهةأ الهأ اْسمأ َراَما الذي ُهَو اْسٌم مأ
 .اً ُجوُز َوَحَراٌم َشْرعََل يَ 

َهاتأَنا   : لأَماَذا الُعُزوُف َعْن أَْسَماءأ أُمَّ َهاتأ َوُسَؤالأي لآلَباءأ َواِلُمَّ
َحابأيَّاتأ الجَ  يَن، َوأَْسَماءأ الصَّ نأ َهاتأ الُمْؤمأ ؟ أُمَّ  لأيََلتأ

ْم أَْحَسنَ  َْبَنائأهأ َمةأ أَْن َيْخَتاَرا ِلأ ئأُق بأالُمْسلأمأ َوالُمْسلأ َنَّ  الَلَّ ، ِلأ  اِلَْسَماءأ
. هذا، ِّ الَوَلدأ َعَلى أََبَوْيهأ ْن َحقأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َهَذا مأ
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 إطالة شعر الرجل 

 : ما حكم إطالة الشعر بالنسبة للرجل؟23السؤال

يُّ وأبو داود َرَوى النَّ َفَقْد الجواب: 
َي  ُعَمرَ  اْبنأ  َعنأ َسائأ ُ   َرضأ اّٰلله

أ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنُهَما ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله يِّ   َرأَىَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اً َصبأ
هأ  َبْعَض  َحَلَق   .َبْعَضهُ   َوَتَركَ  َشْعرأ

 .ُكلَُّه« اْتُرُكوهُ  أَوأ  ُه،ُكلَّ  »اْحلأُقوهُ : َوَقاَل  َذلأَك  َعنْ  َفَنَهى
َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي  َعنْ وروى أبو داود   ُ    َرضأ أ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنهُ اّٰلله   َصلَّىاّٰلله

 ُ هأ َوَسلََّم  اّٰلله ْمُه« َشْعرٌ   َلهُ  َكانَ  »َمنْ : َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  . َفْلُيْكرأ
يفُ  ْعرأ َتْنظأ ْكَرامأ الشَّ ْن إأ يلأ ُه بأالَغْس َومأ ينأ َوالتَّْرجأ (  لأ َوالتَّْدهأ يحأ )التَّْسرأ

َنَّ النََّظاَفَة َوُحْسَن الَمْنَظرأ َمْحُبوٌب َوَمْطُلوٌب.  ِلأ
يأِّ َصلَّى   للنَّبأ

ْن ُسَننأ الَعاَدةأ ْعرأ مأ َطاَلُة الشَّ ُ  َوإأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم، َفَقْد َكاَن َصلَّ  ُ    ىَوَصْحبأ هأ  اّٰلله يُل  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َوَسلََّم يُطأ

، روى اإلمام مسلم  َبْيهأ َل إلى َمْنكأ َي  اْلَبَراءأ  َعنأ َشْعَرُه َحتَّى َيصأ ُ   َرضأ اّٰلله
نْ  َرأَْيُت  َما: َقاَل  َعْنهُ  ي مأ ة   ذأ نْ  َحْمَراءَ  ُحلَّة   فأي أَْحَسنَ  لأمَّ أ   َرُسولأ  مأ اّٰلله

ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّ َعَليْ  اّٰلله ُب  َشْعُرهُ َم، هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َبْيهأ  َيْضرأ يدَ  َمْنكأ   َما  َبعأ
، َبْينَ  َبْينأ يلأ   َلْيَس  الَمْنكأ يرأ  َوََل  بأالطَّوأ  .بأاْلَقصأ

 .فأ تأ الكَ  عَ مَ  دأ ُض العَ  سأ أْ رَ  عُ مَ تَ جْ مُ  وَ هُ الَمْنَكُب: 
 وبناء على ذلك:
ْعرأ بأقَ  َطاَلُة الشَّ َنا َرُسولأ ْصدأ اَلتأِّ َفإأ ِّدأ أ    َباعأ لأَسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

 . يَّتأهأ
نأ ُجُل، َوَذلأَك بأ  الرَّ

هأ َوَسلََّم َمْأُجوٌر َعَلْيهأ  آلأهأ َوَصْحبأ
ِّْحَيةأ  اً َوَمْن أََطاَل َشْعَرُه اتأَِّباع ْطََلَق اللأ َنَّ إأ ، ِلأ ِّْحَيةأ يَق اللأ ، ََل َيُكوُن َحلأ
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ٌب، فَ  ُع  َواجأ نََّة؟َهلأ الُمتَّبأ ُِّق السُّ َب، َويَُطبأ  يُْتُرُك الَواجأ
، َوالذي َجَرى َعَلْيهأ   ِّ َمنأ بأَشْكل  َعام  َوَعَلى ُكلأِّ َحال  في َهَذا الزَّ
َرفأ َوالَجاهأ أَْن   ي الشَّ ي لأَذوأ يُل َشْعَرُه، لأَذا ََل َيْنَبغأ ُجَل ََل يُطأ الُعْرُف أَنَّ الرَّ

يلُ  َنَّ ُهنَ وا ُشُعورَ يُطأ اقأ أََطالُوا ُشُعوَرُهْم َوَحَلُقوا ُهْم، ِلأ اَك َبْعَض الُفسَّ
 تعالى أعلم.واّٰلله  َلُهْم. هذا، اً لأَحاُهْم، َوَكاَد أَْن َيُكوَن ُعْرف
 اْلكل عند إنسان كسبه حرام 

: إذا كان اإلنسان أكثر كسبه من حرام، فهل جيوز األكل 24السؤال

 والشرب عنده؟

يفأ الذي رواه الترمذي َعْن  َقْد َجاَء في الحَ فَ الجواب:  رأ يثأ الشَّ دأ
َي  ُ  َكْعبأ ْبنأ ُعْجَرَة َرضأ أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل لأي َرُسولُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

نَُّه ََل َيْربُو َلْحمٌ  هأ َوَسلََّم: »َيا َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة، إأ ْن   َنَبَت مأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
«.ُسْحت  إأَلَّ   َكاَنتأ النَّاُر أَْوَلى بأهأ

َي  ُ  وروى اإلمام البخاري َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ يِّأ  اّٰلله َعْنُه، َعنأ النَّبأ
ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: »َلَيْأتأَينَّ َعَلى النَّاسأ َزَماٌن،  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
«. بأَما أََخَذ المَ ي الَمْرءُ ََل يَُبالأ  ْن َحَرام  ْن َحََلل  أَْم مأ  اَل، أَمأ

َي  ُ    وروى اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ   َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله نَّ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »أَيَُّها النَّاُس، إأ َ  َوَصْحبأ ٌب  َطيِّأ اّٰلله
نَّ اً ْقَبُل إأَلَّ َطيِّأبََل يَ  َ  ، َوإأ يَن، َفَقاَل: اّٰلله يَن بأَما أََمَر بأهأ الُمْرَسلأ نأ أََمَر الُمْؤمأ
 .[51]المؤمنون:    ھھھہہہہۀۀڻڻڻ﴿

 .[172]البقرة:    ڌڍڍڇڇڇڇچ﴿َوَقاَل:  
َفَر أَْشَعَث أَْغَبَر، يُل السَّ ُجَل يُطأ ، َيا  َيُمدُّ يَ  ثُمَّ َذَكَر الرَّ َماءأ َلى السَّ َدْيهأ إأ
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َي  ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَربُُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغذأ ، َيا َربِّأ َربِّأ
، َفأَنَّى يُْسَتَجاُب لأَذلأَك؟«.   بأاْلَحَرامأ

 ناء على ذلك:وب
ْن  اً َفأَْكُل َمال  َحَرام  َحَراٌم َشْرع ْن  َكْسبأ اإلأ ، َسَواٌء أََكاَن مأ ْنَسانأ أَو مأ

يب ، َقرأ هأ يد اً َكْسبأ َغْيرأ هأ أَو َكْسبأ  اً َكاَن أَْم َبعأ ْن َكْسبأ َنَّ آكأَل الَحَرامأ مأ ، ِلأ
ُرُه إأَلَّ النَّاُر، َوََل   ِّ هأ ََل تَُطهأ يُب َغْيرأ ُ  َيْسَتجأ  َعزَّ َوَجلَّ ُدَعاَءُه.اّٰلله

ْنَسا َذا َكاَن أَْكَثَر َكْسبأ اإلأ ْن حَ َوإأ ، َفََل َيُجوُز اِلَْكُل َوالنأ مأ ْرُب  ـ َرام  شُّ
يهأ َشْيٌء   ْن َحََلل  َوفأ ا إَذا َكاَن َكْسُبُه مأ ، َوأَمَّ َن الُفَقَهاءأ ْنَد َكثأير  مأ ْنَدُه، عأ عأ

ْن َحَرام   يٌر مأ ْنَدُه.َيسأ َن اِلَْكلأ عأ  ، َفََل َحَرَج مأ
نأ  ْنَسانأ الُمْؤمأ ِّ اإلأ َيْأُكَل الَماَل الذي فأيهأ ُشْبَهٌة  أَْن ََل    َواِلَْسَلُم في َحقأ

، َوَوَقَع في   َفْضَلً  َم الطَّاَعاتأ َذا أََكَل الَحَراَم ُحرأ َنَّ الَعْبَد إأ ، ِلأ َعنأ الَحَرامأ
، وَ  ي َوالُمْنَكَراتأ ْثَلُه َتْعَمْل. الَمَعاصأ ْئَت َفمأ  َكاَن َبْعُض الُعَلَماءأ َيُقوُل: ُكْل َما شأ

َنا بأ َأ اللهُهمَّ   َك ْغنأ َيتأَك، َوبأَفْضلأ َك، َوبأَطاَعتأَك َعْن َمْعصأ  َحََللأَك َعْن َحَرامأ
َواَك. آمين. هذا، ْن سأ  تعالى أعلم.واّٰلله  َعمَّ

 تزيين اْلسنان

ن البورسلني تسمى )اللومينري( على : ما حكم وضع قشرة م25السؤال

 األسنان من أجل الزينة للمرأة؟

يَُّة، َوَنَضاَرُة   الَمْرأَ َجَمالُ أوالً: الجواب:  يَنُتَها اِلَْخََلُق الَمْرضأ ةأ َوزأ
َنَّ   ، ِلأ َيتأهأ َنابأ َمْعصأ ، َواْجتأ َِّها َعزَّ َوَجلَّ َها بأالُمَحاَفَظةأ َعَلى َطاَعةأ َربأ َوْجهأ

َيَة تَُولأُِّد ظُْلَمًة.اً الطَّاَعَة تَُولأُِّد نُور   ، َكَما أَنَّ الَمْعصأ
نَ َوْضُع قأشْ ثانياً:   يَنةأ بأُدونأ   َرة  مأ ِّ ْن أَْجلأ الزأ يَن َعَلى اِلَْسَنانأ مأ  الُبوْرَسلأ
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َهاءأ الغَ  َزاَلةأ َبْعَد اْنتأ َها، َوَتُكوُن َقابأَلًة لإلأ ْنَها،  َبْردأ اِلَْسَنانأ َوَتْفلأيجأ َرضأ مأ
َجالأ اِلََجانأبأ  َرَج  ، َفََل حَ َوََل يُوَجُد فأيَها َضَرٌر، َمَع َسْترأ َذلأَك أََماَم الرأِّ

ْذنأ  إأ يَها بأ أ  فأ يرأ َخْلقأ اّٰلله ْن َتْغيأ أ  تعالى، َوََل تُْعَتَبُر مأ  تعالى؛ َوإأَلَّ َحُرَمْت.اّٰلله
 وبناء على ذلك:

َن الُبورْ  ْشَرة  مأ يَنةأ للَمْرأَةأ  َفَوْضُع قأ ِّ ْن أَْجلأ الزأ يَن َعَلى اِلَْسَنانأ مأ َسلأ
ُروطأ الَمْذُكوَرةأ ََل حَ  يهَ بالشُّ  تعالى أعلم.واّٰلله   ا، َوإأَلَّ َفَتْحُرُم. هذا،َرَج فأ

 اللعب بالبلياردو

 : ما حكم اللعب بالبلياردو على املوبايل؟26السؤال

يثأ َفَقْبَل الَجَوابأ َعَلى  الجواب:   ائأَل بأَحدأ ي َوالسَّ ُِّر َنْفسأ : أَُذكأ َؤالأ  السُّ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »نأْعَمَتانأ  ْيهأ َوَعلَ َعلَ اّٰلله ى آلأهأ َوَصْحبأ

ُة َوالَفَراُغ« رواه اإلمام البخاري َعنأ   حَّ : الصِّأ َن النَّاسأ َما َكثأيٌر مأ يهأ َمْغُبوٌن فأ
ا َي اْبنأ َعبَّ ُ   س  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

ُ  َوبأَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله ُزوُل َقَدَما  : »ََل تَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَم َفَعَل،  هأ فأ ْلمأ يَما أَْفَناُه، َوَعْن عأ هأ فأ َياَمةأ َحتَّى يُْسأََل َعْن ُعُمرأ َعْبد  َيْوَم القأ

ْن أَْيَن اكْ  يَم أَْبََلُه« رواه  َوَعْن َمالأهأ مأ هأ فأ ْسمأ يَم أَْنَفَقُه، َوَعْن جأ َتَسَبُه َوفأ
يِّأ الترمذي َعْن أَبأي َبْرَزَة اِلَ 

َي  ْسَلمأ ُ  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله
يص ُب َعَلى الُمْسلأمأ أَْن َيُكوَن َحرأ ََللأ َهَذا َيجأ ْن خأ َن    َوقتأهأ َعَلى    اً مأ مأ

، بأُدونأ َفائأَدة  َتْنَفُعهُ  َياعأ َنا َمْحُدوَدةٌ،  الضَّ هأ أَو ُدْنَياُه، أَْنَفاُس أَْعَمارأ ينأ  في دأ
لُّ  بأ إلىَها في التَّ َوالُمَوفَُّق ُهَو الذي َيْسَتغأ أ  َقرُّ  تعالى.اّٰلله

؛ َولُْعَبُة   ْنَساُن َنْفَسُه َلْحظًَة بأالُمَباحأ يَح اإلأ ْن أَْن يُرأ َوََل َحَرَج مأ
َن اِلَْلَعابأ ا ْلَياْرُدو مأ يَها ُمَقاَمَرٌة.البأ َذا َلْم َتُكْن فأ  لُمَباَحةأ إأ



 كتاب الحظر واإلباحة 
 

372 

 وبناء على ذلك:
ْن ُمَماَرَسةأ لُْعبَ  لْ َفََل َحَرَج مأ يَها ُمَقاَمَرةٌ،  ةأ البأ َذا َلْم َتُكْن فأ َياْرُدو إأ

ب َِّع الَعْبُد َواجأ ْمَن َدائأَرةأ   اً َوبأَشْرطأ أَْن ََل يَُضيأ يَّاً، َوأَْن َتُكوَن ضأ
َشْرعأ

ْسَراَف في الَوْقتأ بأُدونأ َفائأَدة  حَ اَلْعتأ  َنَّ اإلأ ، ِلأ ْسَرٌة َوَنَداَمٌة َيْوَم ـ َدالأ
 . َياَمةأ  تعالى أعلم.  واّٰلله   هذا،القأ

 حكم المسكرة على رموش العين

: ما حكم وضع املسكرة على رموش العني، وهل جتب إزالتها 27السؤال

 أثناء الوضوء؟

يَنةأ  الجواب:  ِّ َن الزأ َفالَمْسَكَرُة التي تُوَضُع َعَلى ُرُموشأ الَعْينأ مأ
ـَشْرطأ أَْن ََل تُؤْ  اً الُمَباَحةأ َشْرع ، بأ ي الَعيْ للَمْرأَةأ َن  ذأ َنََّها مأ َن، َوأَْن تُْسَتَر ِلأ

ُب َسْتُرَها، لأَقْولأهأ تعالى:  يَنةأ التي َيجأ ِّ  .[31]النور:  ڳڳڳ﴿الزأ
َذا  َلًة َتْمَنُع ُوُصوَل الَماءأ إلى  َوإأ ُِّل َطَبَقًة َعازأ َكاَنتأ الَمْسَكَرُة تَُشكأ

ْنَد الُوُضوءأ  َزاَلُتَها عأ ُب إأ ، َفَيجأ ُموشأ َذا َكاَنْت ، َوَكَذلأ الرُّ ا إأ ، َوأَمَّ ْنَد الُغْسلأ  َك عأ
ْن ُوُصولأ الَماءأ إلى ُرُموشأ الَعْينأ  ، َوََل َتْمَنُع مأ َلة  َزاَلُتَها.   َغْيَر َعازأ ُب إأ  َفََل َيجأ

 وبناء على ذلك:
َذا َكاَنْت ََل تُْؤذأ  َن َوْضعأ الَمْسَكَرةأ َعَلى ُرُموشأ الَعْينأ إأ ي  َفََل َحَرَج مأ

.الَعْينَ  َجالأ اِلََجانأبأ ُب َسْتُرَها أََماَم الرأِّ  ، َوَيجأ
ُِّل  َذا َكاَنْت تَُشكأ ْنَد الُوُضوءأ إأ َزاَلُتَها عأ ُب إأ لأًة، َوإأَلَّ  َكَما َيجأ  َطَبَقًة َعازأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  َفََل. هذا،
 تعليق التميمة

 : ما حكم تعليق التميمة لإلنسان؟28السؤال

يفأ الذي رواه الحاكم َعْن  ْد َجاَء َفقَ الجواب:  رأ يثأ الشَّ في الَحدأ
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َي  ر  َرضأ ُ  ُعْقَبَة ْبنأ َعامأ ْعُت اّٰلله أ  َرُسوَل َعْنُه َقاَل: َسمأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله
يَمًة َفََل أََتمَّ  هأ َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َعلََّق َتمأ ُ    َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نأي:  َلُه«. َيعْ اّٰلله

ُ    أََتمَّ َفََل  َيَتُه.اّٰلله َتُه َوَعافأ حَّ  صأ
ُِّقونَ  يَمُة َخْيٌط أَو َخَرَزاٌت َكاَن الَعَرُب يَُعلأ ْم  َوالتَّمأ هأ َها َعَلى أَْوََلدأ

ْسََلُم. ْم، َفأَْبَطَلَها اإلأ هأ  َيْمَنُعوَن بأَها الَعْيَن في َزْعمأ
ي ْقَيةأ َوالتَّمأ ٌق َبْيَن الرُّ ، َفالَوُهَناَك َفارأ َن  َمةأ َراَءةأ َشْيء  مأ ْقَيُة َتُكوُن بأقأ رُّ

َنا َرُسولأ  ِّدأ َدةأ َعْن َسيأ َيةأ الَوارأ ، أَو اِلَْدعأ أ  الُقْرآنأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
يَن.  الأحأ هأ َوَسلََّم، أَوَعْن َبْعضأ الصَّ  آلأهأ َوَصْحبأ

َي َوَرَقةٌ  يَمُة َفهأ ا التَّمأ ْن َذلأَك.يُْكَتُب فأ   ََل َوأَمَّ  يَها َشْيٌء مأ
يهَ  َذا َكاَن فأ يَمةأ إأ ََلَف َبْيَن الُفَقَهاءأ في َعَدم َجَوازأ التَّمأ ا اْسٌم  َوََل خأ

َنَّ َما ََل يُْفَهُم ََل يُْؤَمُن أَْن َيُكوَن فأيهأ َشْيٌء  َوَكلأَماٌت ََل يُْعَرُف َمْعَناَها، ِلأ
َن ال َنَُّه ََل ـ مأ ، َوِلأ ْركأ ِّ ُ  إأَلَّ  َدافأَع شأ َياتأ إأَلَّ  اّٰلله تعالى، َوََل يُْطَلُب َدْفُع الُمْؤذأ

أ بأ  . اّٰلله  تعالى َوأَْسَمائأهأ
ذَ  ا إأ َن الُقْرآنأ َوأَْسَماءأ أَمَّ يَمُة ََل َتْشَمُل إأَلَّ َعَلى َشْيء  مأ   ا َكاَنتأ التَّمأ

أ  ،اّٰلله َيةأ الَمْشُروَعةأ ، َواِلَْدعأ َفاتأهأ ْنَد َفََل َحرَ  تعالى َوصأ َها عأ ْن َحْملأ َج مأ
َقى، َوالتََّمائأَم، َوال نَّ الرُّ يَث: »إأ ، َوَحَمُلوا َحدأ َوَلَة  ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ تِّأ

ْركأ ـ رواه اإلمام   ِّ َن الشأ يَها َشْيٌء مأ ْرٌك« ـ َعَلى التََّمائأمأ التي فأ ْحَر( شأ ِّ )السأ
أ  أحمد َعْن َعْبدأ  َي اّٰلله ُ  َرضأ  ْنُه.عَ اّٰلله

 اء على ذلك:وبن
ْن كأَتابأ  َيًة مأ ي أَْدعأ يَمُة َتْحَتوأ َذا َكاَنتأ التَّمأ أ    َفإأ ، أَو أَدْ اّٰلله َيَة  َعزَّ َوَجلَّ عأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ    َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم، أَو أَْسَماءَ اّٰلله أ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله
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َفاتأ  ، أَو مأ تعالى الُحْسَنى َوصأ ْن هأ يَن، َفََل َحَرَج مأ الأحأ َيةأ َبْعضأ الصَّ ْن أَْدعأ
َذا َكاَنْت   ا إأ َها؛ َوأَمَّ ي َعَلى  َحْملأ ي َكلأَمات  ََل يُْفَهُم َمْعَناَها، أَو َتْحَتوأ َتْحَتوأ

، َفََل َيُجوُز َحْمُلَها. ْركأ ِّ  َكلأَماتأ الشأ
ُب َعلَ  يَمًة َمْشُروَعًة َيجأ َقاد  ْيهأ أَنْ َوَمْن َحَمَل َتمأ َد اْعتأ م  اً َيْعَتقأ بأأَنَّ    اً َجازأ

َي َوالَمانأعَ  ، َوالُمْعطأ ارَّ َع َوالضَّ ُ    ، َوالَحافأَظ َوالُمَتَولأَِّي ُهوَ النَّافأ . اّٰلله َعزَّ َوَجلَّ
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،

 وَل فالكّٰللاه  فال

 ؟وال فالك اهلل : هل من حرج أن يقول اإلنسان: فال29السؤال

ْنَساُن:  الجواب:  َفالَمْقُصوُد بأالَفالأ الَفْأُل، َوََل َحَرَج أَْن َيُقوَل اإلأ
أ  َفالُ  نَ  َوََل َفالَُك؛ َيْعنأي َتَفاُؤَلً اّٰلله ْنُه بأالَخْيرأ الذي َيْأتأيهأ مأ أ  مأ تعالى، اّٰلله

نَ  ُلُه مأ ِّ أ   َويَُؤمأ ا َيَتَفاَءلُُه مأ اّٰلله مَّ ْنُهْم.َن النَّاسأ تعالى، َوَهَذا َخْيٌر مأ ُلُه مأ ِّ   َويَُؤمأ
 وبناء على ذلك:

هأ   ْن َقْولأ َهذأ ْن َشاءَ َفََل َحَرَج مأ َمةأ إأ ُ    الَكلأ  تعالى أعلم. واّٰلله    تعالى. هذا، اّٰلله
 العالج بالطاقة

 : ما حكم العالج بالطاقة، وأن يتخذه اإلنسان مهنة له؟30السؤال

ََلُج بأالطَّاَقةأ ُهوَ الجواب:   ، َوُهَو   َنْوٌع مأ َفالعأ يَّةأ
ْن أَْنَواعأ الطُُّقوسأ الَوَثنأ

َعاَيةأ  ِّ ، َوَقْد أَْكَرمَ   َقائأٌم َعَلى الدأ يَّةأ ُ    لأَمْذَهبأ الُبوذأ يََّة اّٰلله دأ َة الُمَحمَّ تعالى اِلُمَّ
. يدأ َن التَّْوحأ يَّةأ َعَلى أََساس  مأ

يَّةأ الَمْبنأ
ْرعأ َقى الشَّ  بأالرُّ

 وبناء على ذلك:
َ ََل َيُجوزُ فَ  ، ِلأ ََلجأ الطَّاَقةأ يَن بأعأ ْنَسانأ أَْن َيَتَعاَمَل َمَع اآلَخرأ نََّها   لإلأ

َن ال يٌَّة َعَلى أََساس  مأ
يَّةأ التي َعلََّمَنا ـ َمْبنأ

ْرعأ َقى الشَّ ، َوَعَلْيهأ أَْن َيْأُخَذ بأالرُّ ْركأ ِّ شأ
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ُِّدَنا َرُسولُ  يَّاَها َسيأ أ  إأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم. هذا، ْيهأ َوَعلَ َعلَ اّٰلله   ى آلأهأ َوَصْحبأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 دفن شعر العانة 

: هل صحيح بأنه جيب دفن شعر العانة، ألنه ال جيوز النظر 31سؤالال

 إليه من قبل اآلخرين؟

، لأَما َرَوى  الجواب:   َح الُفَقَهاُء بأاْستأْحَبابأ َدْفنأ َشْعرأ الَعاَنةأ َفَقْد َصرَّ
يُّ الطَّ 

ْشَرح  َقاَلْت: َرأَْيُت أَبأي  َبَرانأ يل  بأْنتأ مأ يرأ َعْن مأ َقلََّم أَْظَفاَرُه، في الَكبأ
أ  ثُمَّ َدَفَنَها؛ َوَقاَل: أَْي بَُنيَُّة، َهَكَذا َرأَْيُت َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم َيْفَعُل.  آلأهأ َوَصْحبأ
َما نُهُ  ُم أَْحَمد َوُسئأَل اإلأ هأ أََيْدفأ هأ َوأَْظَفارأ ْن َشْعرأ ُجلأ َيْأُخُذ مأ    َعنأ الرَّ

؟  يهأ  أَْم يُْلقأ
نُُه.  َقاَل: َيْدفأ

يهأ َشْيٌء؟   ُقْلت: َبَلَغَك فأ
نُُه. / َكَذا في الُمْغنأي َلْبنأ ُقَداَمَة.  َقاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر َيْدفأ

 وبناء على ذلك:
َنَُّه ََل َيُجوُز للَغْيرأ أَْن َيْنظُرَ ْعرأ العَ َفُيْسَتَحبُّ َدْفُن َش  ، ِلأ هأ   انَةأ َبْعَد َحْلقأ

َلً  َلْيهأ ُمتَّصأ َنَُّه ََل َيُجوُز النََّظُر إأ يَن، ِلأ ، َوَكَذلأَك ََل  إلى َشْعرأ َعاَنةأ اآلَخرأ
َلً  َلْيهأ ُمْنَفصأ  تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،َيُجوُز النََّظُر إأ

 ري بيع الواقي الذك

 : ما حكم بيع الواقي الذكري؟32السؤال

يهأ الجواب:  يأِّ  َفاِلَْصُل فأ
ْيَدلأ ُب َعَلى الصَّ ، َوَلكأْن َيجأ هأ َجَواُز َبْيعأ
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يهأ  َشُة، َوَكثَُرْت فأ يهأ الَفاحأ ًة في َزَمن  اْنَتَشَرْت فأ ، َوَخاصَّ هأ ْنَد َبْيعأ ُظ عأ التََّيقُّ
يَُّة. ْوجأ َياَنُة الزَّ

 الخأ
 ذلك:وبناء على 

َلةَ َفأَ  َيادأ يُعوا الَواقأَي الذَّ  ْنَصُح الصَّ ْن  أَْن ََل َيبأ يَّة  مأ ِّ بأ  طأ
يَّ إأَلَّ بأَوْصَفة  َكرأ

، َوَذلأَك َدْرء يب  َمْوثُوق  يهأ    اً َطبأ يُّ أَنَّ الذي َيْشَترأ
ْيَدلأ َذا َعلأَم الصَّ ؛ َوإأ دأ للَمَفاسأ

َشةأ َفَيْحُرُم عَ  ْن أَْجلأ اْرتأَكابأ الَفاحأ ْن أَْسَبابأ   اً ْيُعُه، َوَيُكوُن َسَببَلْيهأ بَ مأ مأ
. هذا،اْنتأَشارأ ال يَلةأ في الُمْجَتَمعأ ذأ  تعالى أعلم.واّٰلله   رَّ

 الغش في اَلمتحان

: بعض الطالب ال يرون الغش يف االمتحان حرامًا، بل يعتربون 33السؤال

 ذلك من باب التعاون بني الطالب، فهل هذا الكالم صحيح؟

َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي   َعنْ َرَوى الترمذي    َفَقدْ اب:  الجو  ُ    َرضأ  َرُسوَل   أَنَّ   ، َعْنهُ اّٰلله
أ   ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: اّٰلله نَّ   َفَلْيَس   َغشَّ   َمنْ »  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  . «امأ

َواَيةأ اإلمام مسلم:  ِّ  َفَلْيَس  َغشَّ  »َمنْ وفي رأ نأ  .« يمأ
َوايَ  نَّا  َلْيَس أحمد: »ةأ اإلمام وفي رأ َنا َمنْ  مأ  «. َغشَّ

َي  ُ    َوَذَكَر الُفَقَهاُء َرضأ ي  اّٰلله ، َوَيْكفأ َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ شَّ َكبأ َعْنُهْم بأأَنَّ الغأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َقْوُل َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: »اّٰلله  َلْيَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

نَّا نَ   نْ مَ   مأ را َغشَّ ع  اً « َزاجأ ، َوَرادأ ِّ شأ ،    اً َعنأ الغأ نأَسةأ هأ الدَّ َياضأ َن الُولُوغأ في حأ مأ
ز .  اً َوَحاجأ نأ هأ اِلَسأ َن الُوُقوعأ في ُمْسَتْنَقعأ  مأ

 وبناء على ذلك:
يَرةأ   َن اِلَْضَرارأ الَكبأ َنَُّه َيَتَرتَُّب َعَلْيهأ مأ ، ِلأ َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ شُّ َكبأ َفالغأ

نْ  َرةأ َما ََل في الدُّ ُ  َيْعَلُمُه إأَلَّ َيا َواآلخأ شَّ في اّٰلله ًة الغأ تعالى، َوَخاصَّ
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َها، َوَبْعَد   قُّ َهاَدةأ َمْن ََل َيْسَتحأ ، بأَحْيُث َيْحُصُل َعَلى الشَّ  اَلْمتأَحاَناتأ
لَ  جأ َيْعَمُل بأَشَهاَدتأهأ َعَلى أَنَُّه أَْهٌل للَعَملأ الُموَكلأ إأ ، وَ التََّخرُّ فأي َهَذا  ْيهأ

يَعٌة للنَّ  يعَخدأ  .اً اسأ َجمأ
َنَُّه   يٌح، ِلأ ، َفَكََلُمُه َصحأ ْن َبابأ التََّعاُونأ شَّ مأ ا الذي َيْزُعُم بأأَنَّ الغأ َوأَمَّ
  ِّ رأ ْن َبابأ التََّعاُونأ َعَلى البأ ، َوَلْيَس مأ َياَنةأ ْثمأ َوالُعْدَوانأ َوالخأ َتَعاُوٌن َعَلى اإلأ

 تعالى أعلم.ّٰلله وا . هذا،َوالتَّْقَوى
 العصا من السنة؟ هل حمل 

: هل صحيح أن محل العصا من السنة، ولو مل يكن اإلنسان 34السؤال

 حباجة لالعتماد عليها؟

يِّأ َقاَل:  الجواب: 
َفَقْد َرَوى أبو داود َعْن ُشَعْيبأ ْبنأ ُرَزْيق  الطَّائأفأ

ْن َرسُ  َلى َرُجل  َلُه ُصْحَبٌة مأ أ  ولأ َجَلْسُت إأ ُ  َصلَّى اّٰلله  َوَعَلى آلأهأ َعَلْيهأ اّٰلله
ثَُنا، َقاَل:   ، َفأَْنَشأَ يَُحدِّأ يُّ

هأ َوَسلََّم، يَُقاُل َلُه: اْلَحَكُم ْبُن َحْزن  اْلُكَلفأ َوَصْحبأ
َلى َرُسولأ  أ  َوَفْدُت إأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم َسابأَع   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

، َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل َعة  ـ أَ َسبْ  َع تأْسَعة  ـ َفَدَخْلَنا َعَلْيهأ أ ْو َتاسأ   ، ُزْرَناَك َفاْدعُ اّٰلله
 َ ْذ َذاَك ُدوٌن، اّٰلله ْأُن إأ ، َوالشَّ َن التَّْمرأ ، َفأََمَر بأَنا، أَْو أََمَر َلَنا بأَشْيء  مأ َلَنا بأَخْير 
ْدَنا فأ  اً ْمَنا بأَها أَيَّامَفأَقَ  أ  ُمَعَة َمَع َرُسولأ يَها اْلجُ َشهأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

ئ هأ َوَسلََّم، َفَقاَم ُمَتَوكِّأ دَ اً َعَلى َعص اً آلأهأ َوَصْحبأ ، َفَحمأ َ  ، أَْو َقْوس  َوأَْثَنى  اّٰلله
َبات  ُمَباَركَ  يَفات  َطيِّأ ، َكلأَمات  َخفأ ، ثُمَّ َقاَل: »أَيَُّها النَّ َعَلْيهأ

نَّ ات  ُكْم لَْن اُس، إأ
ُدوا، َوأَبْ  ، َوَلكأْن َسدِّأ ْرتُْم بأهأ يُقوا ـ أَْو َلْن َتْفَعُلوا ـ ُكلَّ َما أُمأ ُروا«. َوُهَو  ـ تُطأ شأ

يٌث َحَسٌن.   َحدأ
، أَنَّ النَّ  ، َعْن أَبأيهأ يَد ْبنأ اْلَبَراءأ  بأيَّ  وروى اْبُن أَبأي َشْيَبَة َعْن َيزأ
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ُ    َصلَّى هأ َقْوٌس  َلى آلأهأ َعَلْيهأ َوعَ اّٰلله يد  َوفأي َيدأ هأ َوَسلََّم َخَطَبُهْم َيْوَم عأ  َوَصْحبأ
 . اً أَْو َعص

وروى اْبُن أَبأي َشْيَبَة َعْن َطْلَحَة ْبنأ َيْحَيى َقاَل: َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن َعْبدأ  
يٌب.  هأ َقضأ ، َيْخطُُب َوبأَيدأ يزأ  اْلَعزأ

ِّ  َحَجر    في َكْشفأ الَخَفا: َوَقاَل اْبنُ َوَجاءَ  : َرَوى اْبُن ُعَدي  يُّ
الَهْيَثمأ

َي  ُ  َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ ْن أَْخََلقأ  اّٰلله َعْنُهَما أَنَُّه َقاَل: التََّوكُُّؤ َعَلى الَعَصا مأ
، َوَكاَن َصلَّى  َياءأ ُ   اِلَْنبأ هأ َوَسلَّ اّٰلله  َم َيَتَوكَّأُ َعَلْيَها.َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي لطََّبرَ وروى ا يرأ َعْن ُمَعاذأ ْبنأ َجَبل  َرضأ يُّ في الَكبأ
ُ  انأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله

أ    َقاَل َرُسولُ  ُ    َصلَّى اّٰلله ْنَبراّٰلله ْذ مأ ْن أَتَّخأ هأ َوَسلََّم: »إأ   اً َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْبَراهأ  ذأ اْلَعَصا فَ َفَقدأ اتََّخَذُه أَبأي إأ ْن أَتَّخأ يُم َعَلْيهأ  َقدأ اتَّ يُم، َوإأ ْبَراهأ َخَذَها أَبأي إأ

يٌف. يٌث َضعأ ََلُم«. َوُهَو َحدأ  السَّ
 وبناء على ذلك:

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َفَلْم َيْثُبْت َعْن َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
ُل َعص ُ  َصلَّىْمُلُه ، َبْل َثَبَت حَ اً َدائأم اً َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن َيْحمأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم َلَها َوُهَو َيْخطُُب الُجُمَعَة.  آلأهأ َوَصْحبأ
، َوَما يَُقاُل: َمْن َبَلَغ اِلَْرَبعأ  اً َفَحْمُلَها َدائأم نَّةأ َن السُّ يَن َوَلْم  َلْيَس مأ

كأ الَعَصا َفَقْد عَ  يٌث َمْوُضوٌع. هذا،ـ يُْمسأ  أعلم.تعالى   واّٰلله  َصى؛ َحدأ
 يتصور امرأة أجنبية

: رجل ال يستطيع أن يأتي أهله إال إذا تصور أنه جيامع امرأة 35السؤال

 أجنبية، فهل يعترب هذا من الزنا؟

ُ  َفَيُقولُ الجواب:  : اّٰلله   ﴾ ۈۈۆۆۇۇ﴿َعزَّ َوَجلَّ
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ُ  . َوَيُقوُل َصلَّى[286]البقرة:  َ  لََّم: »إأنَّ هأ َوَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله اّٰلله
« رواه   َثْت بأهأ أَْنُفَسَها، َما َلْم َيَتَكلَُّموا، أَْو َيْعَمُلوا بأهأ تأي َما َحدَّ ُمَّ َتَجاَوَز ِلأ

َي  ُ   اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه. اّٰلله
َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َوَيُقوُل اإلأ يُث اّٰلله َذا َلْم   النَّفْ تعالى: َوَحدأ سأ إأ

َياَر   َنَُّه ََل اْختأ ، ِلأ ُبُه، َفَمْعُفوٌّ َعْنُه بأاتأَِّفاقأ الُعَلَماءأ رَّ َعَلْيهأ َصاحأ
رَّ َوَيْسَتمأ

َيْسَتقأ
يَق َلُه إلى ا ، َوََل َطرأ هأ َكاكأ َعْنُه. اهـ.َلُه في ُوُقوعأ  َلْنفأ

ئ  بأَغْيرأ َطَلب   ض  َطارأ ٌل َفُكلُّ َتَخيُّل  َعارأ ُ   َتْحَت َقْولأهأ َصلَّى َداخأ اّٰلله
نَّ  هأ َوَسلََّم: »إأ َ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َثْت بأهأ  اّٰلله تأي َما َحدَّ ُمَّ َتَجاَوَز ِلأ

«أَْنُفَسَها، َما َلْم َيَتَكلَُّموا، أَْو    َفُهَو َمْعُفوٌّ َعْنُه.  َيْعَمُلوا بأهأ
ْنَسانُ  َذا َتَكلََّف اإلأ ا إأ جٌ  َهَذا  أَمَّ ، َفَهَذا َخارأ هأ ْهنأ  التََّخيَُّل، َواْسَتْدَعاُه في ذأ

مأ َشْرع َنَُّه َهمٌّ َوَعَزٌم للتََّخيُّلأ الُمَحرَّ
 .اً َعْن َدائأَرةأ الَعْفوأ َوالتََّجاُوزأ َعْنُه، ِلأ

َنا َعَدُم الْ  د َمْذَهبأ : َواِْلَْقَرُب لأَقَواعأ ِّ الُمْحَتارأ َيةأ َردأ ،  َجاَء في َحاشأ أ لِّ حأ
َيةأ   يُر ُمَباَشَرةأ الَمْعصأ يهأ َتْصوأ يَّةأ َبْيَن َيَدْيهأ َيَطُؤَها فأ َر تأْلَك اِْلَْجَنبأ َنَّ َتَصوُّ ِلأ

َها. اهـ.  َعَلى َهْيَئتأ
َنَُّهْم َقالُوا: َحتَّى اْعَتَبَر َبْعُض الُفَقهَ  َنا، ِلأ ِّ ْن أَْنَواعأ الزأ اءأ َهَذا أَنَُّه َنْوٌع مأ

نَّ  يَ  اً ُكوزَمْن أََخَذ  َر َبْيَن َعْيَنْيهأ أَنَُّه َخْمٌر َيْشَربُُه، َفإأ نُه الَماَء، َوَتَصوَّ ـْشَرُب مأ
يُر َعَلْيهأ َحَرام  .اً َذلأَك الَماَء َيصأ

 وبناء على ذلك:
، َفَيْحُرُم َعَلى ا يَّة  يًَّة َعْنُه، أَو َغْيَر أَْجَنبأ َر اْمَرأًَة أَْجَنبأ ُجلأ أَْن َيَتَصوَّ لرَّ

َنَّ َطَلَب  أَْثَناءَ  َيٌة، َوِلأ َيةأ َمْعصأ َنَّ اْستأْدَعاَء الَمْعصأ ، ِلأ  ُمَعاَشَرتأهأ لأَزْوَجتأهأ
َيٌة. َيةأ َمْعصأ  الَمْعصأ
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 ِّ ْت َبْعَض الرأ يَحٌة َعمَّ َفٌة َقبأ هأ صأ َياُذ بأ َوَهذأ َِّساءأ ـ َوالعأ أ َجالأ َوالنأ تعالى    اّٰلله
ََللأ َشارأ الـ َوَما َذاَك إأَلَّ بأَسَببأ اْنتأ  ْن خأ َلْيَها مأ ، َوالتََّطلُّعأ إأ يَلةأ ذأ  َوالرَّ

َشةأ َفاحأ
َياُذ بأ  يَّةأ ـ َوالعأ

َباحأ أ الَمَواقأعأ اإلأ  تعالى ـ. اّٰلله
َْن َنْحَفَظ الاللهُهمَّ  ِّْقَنا ِلأ ْأَس َوَما َوَعى، َوالَبْطَن َوَما َحَوى، َوأَْن  َوفأ رَّ

َلى. آمي  تعالى أعلم.واّٰلله   ن. هذا،َنْذُكَر الَمْوَت َوالبأ
 نتف اْلبط أم حلقه

 : ورد يف احلديث الـشريف أن نتف شعر اإلبط من سنن الفطرة،36السؤال

والفقهاء يقولون: إنه يصح احللق؛ أال يستفاد من األحاديث أن 

 إزالة شعر اإلبط حـصرًا جيب أن يكون بالنتف؟

َي   ةَ َعائأشَ   َعنْ َفَقْد َرَوى اإلمام مسلم  الجواب:   ُ    َرضأ :  َقاَلْت   َعْنَهااّٰلله
أ    َرُسولُ   َقاَل  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله نَ   َعْشرٌ » :  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْطَرةأ   مأ  : اْلفأ
، َقصُّ  بأ ارأ ْعفَ  الشَّ ، اءُ َوإأ ْحَيةأ َواُك، اللِّأ ْنَشاُق  َوالسِّأ ، َواْستأ   َوَقصُّ  الَماءأ

، ،لَبَراجأ ا  َوَغْسُل   اِْلَْظَفارأ ،  َوَنْتُف   مأ بأطأ ،  َوَحْلُق   اإلأ  «. الَماءأ   َواْنتأَقاُص   اْلَعاَنةأ
يَّا  َقاَل  يُت :  ُمْصَعٌب   َقاَل :  َزَكرأ َرةَ   َوَنسأ ؛  الَمْضَمَضةَ   َتُكونَ   أَنْ   إأَلَّ   اْلَعاشأ

ْنَجاءَ   َيْعنأي: الَماءأ  اْنتأَقاُص : َوكأيعٌ  َقاَل  ْستأ  .اَلأ
ُ    َي َرضأ   َرةَ ُهَريْ   أَبأي  َعنْ وروى الشيخان   أ    َرُسولأ   َعنْ   ،َعْنهُ اّٰلله   َصلَّى اّٰلله

 ُ هأ َوَسلََّم اّٰلله ْطَرةُ : َقاَل  أَنَّهُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َتاُن،  :َخْمٌس  »اْلفأ   اَلْختأ
، َوَقصُّ  َواَلْستأْحَداُد، بأ ارأ ، َوَتْقلأيمُ  الشَّ «  َوَنْتُف   اِلَْظَفارأ بأطأ  .اإلأ

بأطأ ُسنٌَّة؛ َوَلكأْن َقالُوا ََل َحَرَج  َقَهاُء  َواتََّفَق الفُ  َعَلى أَنَّ َنْتَف َشْعرأ اإلأ
يَلة   ِّ َوسأ بأطأ بأالَحْلقأ أَو بأأَيأ َزاَلةأ َشْعرأ اإلأ ْن إأ َزاَلُة مأ َي إأ َنَّ الَغاَيَة هأ َكاَنْت، ِلأ

ْنَس  َذا َتَمكََّن اإلأ ، َوَلكأنَّ النَّْتَف أَْفَضُل إأ بأطأ نْ َشْعرأ اإلأ  ُه.اُن مأ
، َوَذلأَك  َن الَحْلقأ يَّةأ النَّْتُف أَْوَلى مأ ِّ

حأ ِّ َيةأ الصأ َن النَّاحأ َوُربََّما أَْن َيُكوَن مأ
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َزام  َنا رَ   ًا اْلتأ ِّدأ يثأ َسيأ أ    ُسولأ لأَحدأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم. اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 وبناء على ذلك:
بأطأ بأالَحْلقأ َفَقْد  َن الَحلْ َفالنَّْتُف أَْوَلى مأ  ، َوَلكأْن َمْن أََزاَل َشْعَر اإلأ قأ

. هذا، نَّةأ  تعالى أعلم. واّٰلله   أََتى بأالسُّ
 زراعة قلب رجل َلمرأة 

: هل جتوز زراعة قلب رجل أجنيب المرأة أجنبية عنه، والعكس 37السؤال

 بالعكس، مع العلم بأن القلب هو مركز العلوم؟

َراعَ  أوالً: الجواب:  ْنَسان  آَخَر َجائأَزٌة َشْرعزأ أ ْنَسان  إلأ ، اً ُة َقْلبأ إأ
َررأ للَمْزرُ  َن الـضَّ ْنُه أَْكَثَر مأ َفاعأ مأ وعأ َلُه، َوبأَشْرطأ أَْن َيُكوَن  بأَشْرطأ َرَجاءأ اَلْنتأ

ْذنأ  إأ ، أَو بأ َلْيهأ هأ َبْعَد َوَفاتأهأ للُمْحَتاجأ إأ َنْقلأ َقْلبأ َن بأ ْن َمْيت  أَذأ ، أَو   َوَرثَ مأ تأهأ
. يَّةأ ْن َكاَن الَمْيُت َمْجُهوَل الُهوأ يَن إأ يأِّ أَْمرأ الُمْسلأمأ

 بأُمَواَفَقةأ َولأ
نَّ الَقْلَب الذي ُهوَ ثانياً:   ، َلْيَس ُهَو  إأ يَمانأ ، أَو َمْرَكُز اإلأ  َمْرَكُز الُعُلومأ

، فَ  يُّ ، َبْل ُهَو الَقْلُب الَمْعَنوأ يَّ َنْوَبرأ يعُ الَقْلَب الصَّ يثأ   َجمأ اآلَياتأ َواِلََحادأ
، َوَهَذا ََل  يُّ يَها ُهَو الَقْلُب الَمْعَنوأ ُث َعنأ الَقْلبأ الَمْقُصوُد فأ التي َتَتَحدَّ

 َ ُ  َحد  َعَلْيهأ إأَلَّ ُسْلَطاَن ِلأ يأِّ َصلَّى ،تعالىاّٰلله  النَّبأ
ُ  لأَقْولأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم:  ي َهَذا للهُهمَّ ا»َوَصْحبأ يَما َقْسمأ يَما َتُلْمنأي َفََل  أَْملأُك، فأ  َتْملأُك  فأ
َي  َعائأَشةَ  َعنْ « رواه الحاكم أَْملأُك  َوََل  ُ   َرضأ  .َعْنَهااّٰلله

 وبناء على ذلك:
ْن   يَّة  َعْنُه، َوَكَذلأَك مأ  أَْجَنبأ

ْمَرأَة  َراَعةأ َقْلبأ َرُجل  َلأ ْن زأ َفََل َحَرَج مأ
َراَعةأ  ُب َقْد أَْوَصى  َقْلبأ    زأ ي ِّ َعْنَها، بأَشْرطأ أَْن َيُكوَن الَواهأ َرُجل  أَْجَنبأ

اْمَرأَة  لأ
َذلأَك َقْبَل  ْنُه.بأ َفاعأ مأ ، أَو بأُمَواَفَقةأ َوَرَثةأ الُمَتَوفَّى، َمَع َرَجاءأ اَلْنتأ  َمْوتأهأ
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 َ ، ِلأ ُع بأالَقْلبأ في َحالأ الَحَياةأ َخر   نَّ َنقْ َوََل َيُجوُز التََّبرُّ َل الَقْلبأ آلأ
. هذا، بأ  تعالى أعلم.واّٰلله  يَُسبأُِّب َمْوَت الَواهأ

 بيع شعر المرأة

 هل جيوز بيع شعر املرأة؟ وهل جيوز وصله مع شعر امرأة ثانية؟: 38السؤال

ِّ ُعْضو   الجواب:   َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ إلى َعَدمأ َجَوازأ َبْيعأ أَيأ
ْن أَعْ  ْعُر، َسَواٌء َكاَن َذلأَك في َحالأ َضاءأ اإلأ مأ ، َوَيْدُخُل في َذلأَك الشَّ ْنَسانأ

، أَو َبْعَد المَ  ْيُء  الَحَياةأ ةأ الَبْيعأ أَْن َيُكوَن الـشَّ حَّ ْن ُشُروطأ صأ َنَّ مأ ، ِلأ َماتأ
ْلك .  اً الُمَباُع مأ  للَبائأعأ

يفأ الذي رواه أبو  رأ يثأ الشَّ   َعنْ لترمذي  داود وا  َوَقْد َثَبَت في الَحدأ
َزام    ْبنأ   َحكأيمأ  َي   حأ ُ    َرضأ أ    َرُسوَل   أََتْيُت :  َقاَل َعْنُه  اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلََّم   ُجُل   َيْأتأينأي:  َفُقْلُت آلأهأ َوَصْحبأ نَ   َيْسأَلُنأي  الرَّ ي،   َلْيَس   َما  الَبْيعأ   مأ ْندأ   عأ
نَ  َلهُ  أَْبَتاعُ  ،السُّ  مأ  أَبأيُعُه؟  ثُمَّ  وقأ

ْنَدَك« َلْيَس  َما َتبأعْ  »ََل : َقاَل   .عأ
 كأ لْ في مأ  نْ كُ يَ  مْ ا َل مَ  عأ يْ بَ  يمُ رأ حْ تَ  يأ هْ النَّ  رُ اهأ ظَ وَ : يُّ انأ كَ وْ الشَّ  اَل قَ 

 .هأ تأ رَ دأ قْ مَ  َت حْ تَ  َلً اخأ  دَ ََل وَ  ،انأ َس نْ اإلأ 
ْنَساُن ََل َيْملأُك أَْعَضاَءُه َحتَّى َيَتَمكََّن  ْن َبيْ َواإلأ َها؛ مأ الً عأ  .َهَذا أَوَّ

َهاٌن َلُه، وَ ثانياً:   يهأ اْمتأ ْنَسانأ فأ نَّ َبْيَع أَْعَضاءأ اإلأ ُ إأ ْنَساَن،   اّٰلله َم اإلأ  تعالى َكرَّ
.  اً َفَمْن َباَع َعْضو عأ ارأ ْنُه ـ َفَقْد َخاَلَف َمْقُصوَد الشَّ ْعُر مأ ْن أَْعَضائأهأ ـ َوالشَّ  مأ

 وبناء على ذلك:
ْنُه، َوَذلأَك لأَكَراَمةأ  ُجوُز بَ َفََل يَ  ِّ َشْيء  مأ ْيُع َشْعرأ الَمْرأَةأ َبْعَد َقصأ

يَّتأهأ لَُه، َفَمْن َباَعُه َباَع َما ََل يَ  ْلكأ  مأ
، َولأَعَدمأ ْنَسانأ َمهُ اإلأ ُك، َواْمَتَهَن َمْن َكرَّ

  ْملأ
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 ُ الً تعالى؛ اّٰلله  . َهَذا أَوَّ
َلً ْعرأ الََل َيُجوُز النََّظُر إلى َش ثانياً:  يَّةأ َوَلو َكاَن ُمْنَفصأ   َمْرأَةأ اِلَْجَنبأ

. ِّ أَو الَحْلقأ  َعْنَها بأالَقصأ
يَبة  أَو   َيْحُرُم َوْصُل َشْعرأ الَمْرأَةأ َوَلو بأَشْعرأ اْمَرأَة  ثالثاً:  ، َقرأ َثانأَية 

، َوَذلأَك لأَقْولأهأ َصلَّى يَدة  ُ  َبعأ هأ َوَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله ُ   َلَعنَ لََّم: »بأ اّٰلله
َلةَ  َلةَ  الَواصأ َي  ُعَمرَ   اْبنأ   َعنأ « رواه الشيخان َوالُمْسَتْوصأ ُ   َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله

ْعرأ   ، َفَقالُوا: َيْحُرُم َوْصُل الشَّ َلْيهأ ُجْمُهوُر الُفَقَهاءأ َوَهَذا َما َذَهَب إأ
، َسَواٌء َكاَن َشْعَر اْمَرأَ  ي ِّ

، أَو بأَشْعرأ آَدمأ ، َوَسَواٌء َكاَن َشْعَر  ة  َشْعَر َرُجل 
َما. هأ م  أَو َزْوج  أَو َغْيرأ  ُمَحرَّ

ْنَسانأ ـ رَ  َذا اْنَفَصَل أَْن   ُجَلً َواِلَْصُل في َشْعرأ اإلأ َكاَن أَو اْمَرأًَة ـ إأ
 تعالى أعلم.واّٰلله   يُْدَفَن. هذا،

 التداوي بالكي

 الج؟: ما حكم الكي بالنار بقصد الع39السؤال

، َوَجاَء  واب: الج يٌب بأالنَّارأ َنَُّه َتْعذأ َفاِلَْصُل في الَكيأِّ أَنَُّه َحَراٌم، ِلأ
يثأ ال َي ـ في الَحدأ يِّأ َرضأ

يفأ الذي رواه أبو داود َعْن َحْمَزَة اِْلَْسَلمأ رأ   شَّ
 ُ يأِّ َصلَّى اّٰلله ُ  َعْنُه، َعنأ النَّبأ هأ َوَس اّٰلله نَُّه  لََّم قَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اَل: »َفإأ

 .» ُب بأالنَّارأ إأَلَّ َربُّ النَّارأ  ََل يَُعذِّأ
َذا َتَعيََّن الَكيُّ بأ  ا إأ ََلجَوأَمَّ َتْعَصى َحلُُّه َفَجائأٌز  ـ لأَداء  اْس   اً النَّارأ َدَواًء َوعأ

َي اً َشْرع ُ    ، روى اإلمام البخاري َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ يِّأ َعْنُهَما، َعنأ الاّٰلله   نَّبأ
ُ  َصلَّى : فأي  اّٰلله َفاُء فأي َثَلََثة  هأ َوَسلََّم َقاَل: »الشِّأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

«. َش  ي َعنأ الَكيِّأ
تأ ، َوأََنا أَْنَهى أُمَّ ، أَْو َكيَّة  بأَنار   َعَسل 

، أَْو َشْرَبةأ ْحَجم   ْرَطةأ مأ
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َي  َواَية  للشيخين َعْن َجابأر  َرضأ ُ  وفي رأ يِّأ َصلَّىَعْنهُ  اّٰلله ُ   ، َعنأ النَّبأ اّٰلله
ْن َكاَن فأي هأ َوَسلََّم َقاَل: »إأ َيتأُكْم   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْن أَْدوأ َشْيء  مأ

َي«.  بُّ أَْن أَْكَتوأ ، َوَما أُحأ َنار  ، أَْو َلْذَعة  بأ ْحَجم  ي َشْرَطةأ مأ َفاٌء، َففأ  شأ
ُِّدَنا رَ  َه َسيأ نََّما َكرأ أ   ُسولُ َوإأ ُ    َصلَّى   اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَ  يهأ مأ ، َولأَهَذا َكاَنتأ   الَكيَّ بأالنَّارأ لأَما فأ يمأ ، َوالَخَطرأ الَعظأ يدأ دأ اِلََلمأ الشَّ

 .  الَكيُّ
َواءأ ُر الدَّ  الَعَرُب َتُقوُل في أَْمَثالأَها: آخأ

 وبناء على ذلك:
َنَّ  في الَكيأِّ َفاِلَْصُل  َذا َتَعيََّن، ِلأ ُص بأهأ إأ  بأالنَّارأ َحَراٌم، َوَلكأْن يَُرخَّ
َِّدَنا َرُسوَل  أ    َسيأ ُ    لَّى َص اّٰلله هأ َوَسلََّم َكَوى َسْعَد ْبَن  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي  ُ    ُمَعاذ  َوَغْيَرُه َرضأ د  مأ اّٰلله َي َن الصَّ َعْنُهْم، َواْكَتَوى َغْيُر َواحأ ُ    َحاَبةأ َرضأ اّٰلله
يُر  ، َعْنُهْم، َفَدلَّ َعَلى أَنَّ الُمَراَد بأالنَّْهيأ َلْيَس الَمْنعَ  ْنُه التَّْنفأ نََّما الُمَراُد مأ َوإأ

َذا َقاَم َغْيُرُه َمَقاَمُه. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله  َعنأ الَكيأِّ إأ
 بيع اآلَلت الموسيقية

 سيقية واملعازف؟الت املو: ما حكم بيع اآل40السؤال

يَّ  أوالً:الجواب:  يقأ َماَع إلى اآلََلتأ الُموسأ َن الَمْعُلومأ أَنَّ اَلْستأ ةأ  مأ
، لأَقْولأهأ َصلَّى ْنَد ُجْمُهورأ الُفَقَهاءأ ُ  َحَراٌم عأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

نْ  َلَيُكوَننَّ َوَسلََّم: » تأي  مأ لُّوَيْس  أَْقَواٌم، أُمَّ رَ  نَ َتحأ يَر، الحأ   َوالَخْمرَ  َوالَحرأ
َف  يُّ   َمالأك  « رواه اإلمام البخاري َعْن أَبأي  َوالَمَعازأ َي   اِْلَْشَعرأ ُ    َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

َها؟ َفَيُكوُن  يمأ ْن َتْحرأ لَُّة مأ َعَلْيَنا  الجواب: َوَقْد َيْسأَُل َبْعُضُهْم: َما العأ
أ  بأَطاَعةأ  ِّ تعالى، َوبأَطاعَ اّٰلله َنا َرُسولأ ةأ َسيأ أ  دأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

لََّة َوالَغاَيَة أَْم ََل، َقاَل تعالى:  هأ َوَسلََّم، َعَرْفَنا العأ ٻٻٱ﴿َوَصْحبأ
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ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻ

 .[36]اِلحزاب:  ٹٹٹٹٿ
ْنَد الُفَقَهاءأ بأأَنَّ  ثانياً: َم َشْيئ اّٰللهَ  َمْعُلوٌم عأ َذا َحرَّ َم َبْيَعُه،   اً تعالى إأ َحرَّ

َي  َعبَّاس   اْبنأ روى اإلمام مسلم َعنأ  ُ  َرضأ   أَْهَدى  َرُجَلً أَنَّ : َعْنُهَمااّٰلله
أ  لأَرُسولأ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َيةَ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   : ْي أَ ) َخْمر   َراوأ

 (اً رمْ خَ   ةً ئَ لأ تَ مْ مُ  ةً بَ رْ قأ 
أ  َرُسولُ  َلهُ  َفَقاَل  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   »َهْل : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َ   أَنَّ   َعلأْمَت  َمَها؟« َقدْ اّٰلله  . َحرَّ
ْنَسان َفَسارَّ ؛ ََل : َقاَل   .اً إأ
أ  َرُسولُ  َلهُ  َفَقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ وَ َوَص  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله   »بأمَ : َسلَّمَ ْحبأ
 . َساَرْرَتُه؟«
َها أََمْرتُهُ : َفَقاَل  َبْيعأ  .بأ
نَّ : َفَقاَل  ي  »إأ مَ  الَّذأ مَ  ُشْرَبَها  َحرَّ  . َبْيَعَها« َحرَّ
يَها َما  َذَهَب   َحتَّى الَمَزاَدةَ  َفَفَتحَ : َقاَل   .فأ

َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ وروى اإلمام أحمد  ُ  َرضأ   يَّ النَّبأ  أَنَّ  ،َعْنُهَمااّٰلله
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم اّٰلله نَّ »: َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َ  َوإأ َذا اّٰلله مَ  إأ   َعَلى  َحرَّ
مَ   ،اً َشْيئ َقْوم   مْ  َحرَّ  «. ثََمَنهُ  َعَلْيهأ

 وبناء على ذلك:
يَّةأ ََل َيُجوُز َشْرع يقأ َنَُّه َعْوٌن َعَلى مَ ،  اً َفَبْيُع اآلََلتأ الُموسأ َيةأ ِلأ أ    ْعصأ اّٰلله

يث يهأ َخبأ  تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،اً تعالى، َوالَكْسُب َيُكوُن فأ
** ** ** 
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 يرغب بدراسة العلوم الشرعية 

 

: أنا أرغب يف دراسة الشريعة، ولكن أخشى من ضيق الرزق، 1السؤال

 ماذا تنصحين؟بلعدم التمكن من العمل بالشهادة الشرعية، ف

ُه  والً:  أالجواب:   يُد الُمَوفَُّق َمْن َجَعَل َهمَّ عأ َرَة، َيُقوُل َصلَّىالسَّ   اآلخأ
 ُ هأ َوَسلََّم: »اّٰلله د اً َمْن َجَعَل اْلُهُموَم َهمِّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، َهمَّ  اً َواحأ

، َكَفاهُ  َرتأهأ ُ  آخأ َبْت بأهأ اْلهُ اّٰلله ْنَيا لَْم  ُموُم فأ َهمَّ ُدْنَياُه، َوَمْن َتَشعَّ ي أَْحَوالأ الدُّ
ُ  يَُبالأ  َها َهَلَك فأي أَ اّٰلله َيتأ أ  َعْن َعْبدأ « رواه ابن ماجه يِّأ أَْودأ   ْبنأ َمْسُعود  اّٰلله

َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
يُد الُمَوفَُّق َمْن أَْيَقَن بأَقْولأهأ تعالى:  عأ ھھھہہ﴿السَّ

 .[23ـ22]الذاريات:  ۇڭڭڭڭۓۓےے ھ
ُ    أَْيَقَن بأَقْولأهأ َصلَّىوَ  هأ َوَسلََّم:  اّٰلله »َنَفَث ُروُح  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ي أَنَّ نْفس َل أََجَلَها،   اً اْلُقُدسأ فأي َرْوعأ ْنَيا َحتَّى َتْسَتْكمأ َن الدُّ َلْن َتْخُرَج مأ
، َوََل  ُلوا فأي الطََّلبأ ْزَقَها، َفأَْجمأ َب رأ ْزقأ   َيْحمأ َوَتْسَتْوعأ ْبَطاُء الرِّأ َلنَُّكمأ اْستأ

َيةأ  أَ  أ ْن َتْطُلُبوُه بأَمْعصأ نَّ اّٰلله َ    ، َفإأ «اّٰلله ْنَدُه إأَلَّ بأَطاَعتأهأ يُّ    ََل يَُناُل َما عأ
رواه الطََّبَرانأ

يرأ  َي  َعْن أَبأي أَُماَمةَ في الَكبأ ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
، َوَما َكاَن لأَغْيرأ َيْأتيهأ َوأَْيَقَن بأأَنَّ َما َكاَن َلُه َس  هأ  هأ َفَلْن َعَلى َضْعفأ

. تأهأ  َيَناَلُه بأُقوَّ
ُ    َما أَْثَنىثانياً:   يمأ َعَلى َشْيء  َكَما أَْثَنى َعَلى  اّٰلله َتابأهأ الَعظأ تعالى في كأ

، َفَقاَل تعالى:  يأِّ
ْرعأ ْلمأ الشَّ یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿العأ

ۉۅۅۋۋ﴿ لى: . َوَقاَل تعا[9]الزمر:  ﴾ییی
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 . [114]طه:  ٿٿٺٺ﴿. َوَقاَل تعالى: [28]فاطر:  ﴾ۉ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َوأَْثَنى َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْلمأ َفَقاَل:  دأ َعَلى َطالأبأ العأ ُ  »َمْن يُرأ ينأ  اً بأهأ َخْيراّٰلله ْهُه فأي الدِّأ   « رواه يَُفقِّأ

َيةَ  َعنْ  الشيخان َي  ُمَعاوأ ُ  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله
يرأ ْبنأ َقْيس  َقاَل: ُكْنُت َجالأسوروى ابن ماجه  ْنَد أَبأي   اً َعْن َكثأ عأ

َن   ، أََتْيُتَك مأ ْرَداءأ َمْشَق، َفأََتاُه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا أََبا الدَّ دأ دأ ْرَداءأ فأي َمْسجأ الدَّ
يَنةأ َرُسولأ  ، َمدأ يَنةأ أ   الَمدأ ُ    ى َصلَّ   اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله يث   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ؛ لأَحدأ

يِّأ    َعنأ النَّبأ
ُث بأهأ ُ    َصلَّى َبَلَغنأي أَنََّك تَُحدِّأ هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 َقاَل: َفَما َجاَء بأَك تأَجاَرٌة؟ 
 .َقاَل: ََل 

 ُرُه؟ َك َغيْ َقاَل: َوََل َجاَء بأ 
 .َقاَل: ََل 

ْعُت َرُسوَل  نِّأي َسمأ أ  َقاَل: َفإأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يقَوَسلََّم   ْلم  اً َيُقوُل: »َمْن َسَلَك َطرأ يهأ عأ ُس فأ َل اً َيْلَتمأ ُ    ، َسهَّ يقاّٰلله َلى    اً َلُه َطرأ إأ

، َوإأنَّ الَمََلئأَكَة َلتَ  ضْجنأحَ َضُع أَ اْلَجنَّةأ ، َوإأنَّ َطالأَب   اً َتَها رأ ْلمأ لأَطالأبأ اْلعأ
، َوإأنَّ   يَتانأ فأي الَماءأ ، َحتَّى اْلحأ َماءأ َواِْلَْرضأ ُر َلُه َمْن فأي السَّ ْلمأ َيْسَتْغفأ اْلعأ

نَّ اْلعُ  ، إأ   َلَماءَ َفْضَل اْلَعالأمأ َعَلى اْلَعابأدأ َكَفْضلأ اْلَقَمرأ َعَلى َسائأرأ اْلَكَواكأبأ
يَنارَورَ  ثُوا دأ َياَء َلْم يَُورِّأ نَّ اِْلَْنبأ ، إأ َياءأ ْرَهم  اً َثُة اِْلَْنبأ ْلَم، اً َوََل دأ ثُوا اْلعأ نََّما َورَّ ، إأ

»  .َفَمْن أََخَذُه أََخَذ بأَحظِّ  َوافأر 
ُل ثالثاً:  يُّ ُهَو أَْفَضُل الُعُلومأ َوأُْوََلَها، َوبأهأ َيَتَحصَّ

ْرعأ ْلُم الشَّ   العأ
ْنَس  ِّيَّةُ اإلأ

يهأ النأ َذا َخُلَصْت فأ ، إأ َرةأ ْنَيا َواآلخأ أ  اُن َعَلى َخْيَريأ الدُّ  تعالى.ّٰلله
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َماُم أَْحَمُد:  َلى الطََّعامأ  َيُقوُل اإلأ ْنُهْم إأ ْلمأ أَْحَوُج مأ َلى اْلعأ النَّاُس إأ
َرابأ  َرابأ  ،َوالشَّ َلى الطََّعامأ َوالشَّ ُجَل َيْحَتاُج إأ َنَّ الرَّ

ًة أَْو  فأي الْ  ِلأ  َمرَّ
َيْومأ

َتْينأ  .  ،َمرَّ هأ ْلمأ بأَعَددأ أَْنَفاسأ َلى اْلعأ  َوَحاَجُتُه إأ
 وبناء على ذلك:

، َوُكْن   يفأ رأ يأِّ الشَّ
ْرعأ ْلمأ الشَّ هأ إلى َطَلبأ العأ َفأََنا أَْنَصُحَك بأالتََّوجُّ

َل  ْزَقَك َمْقُسوٌم، َوَقْد َتَكفَّ ين  بأأَنَّ رأ ُ  َعَلى َيقأ ْلمأ تعال اّٰلله ى لأَطالأبأ العأ
َذا أَْخَلَص َعَمَلهُ  يأِّ بأالَعْيشأ الَهنأيءأ إأ

ْرعأ أ  الشَّ  تعالى.ّٰلله
َي  ُ  َيُقوُل اْبُن َمْسُعود  َرضأ ْلَم، َعْنُه: اّٰلله ْلمأ َصانُوا اْلعأ َلْو أَنَّ أَْهَل اْلعأ

مْ  ، َلَساُدوا بأهأ أَْهَل َزَمانأهأ ْنَد أَْهلأهأ ْنَيا  ، َوَلكأ َوَوَضُعوُه عأ َْهلأ الدُّ نَُّهْم َبَذلُوُه ِلأ
مْ  ْن ُدْنَياُهْم، َفَهانُوا َعَلْيهأ  . رواه ابن ماجه.لأَيَنالُوا بأهأ مأ
، َوأَْخلأْص  ْلمأ ْه لأَطَلبأ العأ أ    َفَتَوجَّ ْر  ّٰلله تعالى، َواْعَمْل بأَما َعلأْمَت، َوأَْبشأ

ْن َعالأ  َنَُّه ََل أَْسَعَد مأ ، ِلأ . هذا، م  َعامأ بأالَخْيرأ واّٰلله   ل  َعَلى َوْجهأ اِلَْرضأ
 تعالى أعلم.

 امرأة تؤذي جيرانها

لنا جارة يف الظاهر صاحبة دين، حتضر جمالس العلم، غري  :2السؤال

أنها منامة ومغتابة، وتؤذي جريانها يف عرضهم، فهل تنفعها 

 طاعتها وحضورها جمالس العلم؟

يَرٌة  أوالً:الجواب:  يَبُة َكبأ َن االغأ ، َيُقولُ  مأ ُ  لَكَبائأرأ ٱ﴿تعالى: اّٰلله
ٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

 .[12]الحجرات:  ڄ
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ُ    َوَيُقوُل َصلَّى  هأ َوَسلََّم:  اّٰلله »َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ي ، َوَلْم َيْدُخلأ اإْلأ ُعوا  َماُن قَ بألأَسانأهأ يَن، َوََل َتتَّبأ ْلَبُه، ََل َتْغَتابُوا الُمْسلأمأ

ْم َيتَّبأ  نَُّه َمنأ اتََّبَع َعْوَراتأهأ ْم، َفإأ أ  عأ َعْوَراتأهأ عأ اّٰلله ُ  َعْوَرَتُه، َوَمْن َيتَّبأ َعْوَرَتُه  اّٰلله
» يِّأ رواه أبو داود   َيْفَضْحُه فأي َبْيتأهأ

َي  َعْن أَبأي َبْرَزَة اِْلَْسَلمأ ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
ُ  َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »اّٰلله َج بأي  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ا ُعرأ َلمَّ

ْن نَُحاس  َيْخُمُشوَن ُوُجوَهُهمْ   َوُصُدوَرُهْم،  َمَرْرُت بأَقْوم  َلُهْم أَْظَفاٌر مأ
يُل  ْبرأ  .َفُقْلُت: َمْن َهُؤََلءأ َيا جأ

مْ  الَّذأ َهُؤََلءأ : َقاَل  هأ ، َوَيَقُعوَن فأي أَْعَراضأ «  يَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم النَّاسأ
َي   َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  رواه اإلمام أحمد وأبو داود   ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

يرَ  ثانياً: يَمُة َكَذلأَك َكبأ ، َيُقولُ النَّمأ َن الَكَبائأرأ ُ  ٌة مأ ٴۇۈ﴿ تعالى: اّٰلله
ي بأالنَّاسأ   .[11ـ10 ]القلم: ېۉۉ ۅۅۋۋ أَْي: َيْمشأ

 . يَمةأ  بأالنَّمأ
َي  ُ  َيُقوُل اْبُن َمْسُعود  َرضأ أ وَ َعْنُه: اّٰلله َلَه َغْيُرهُ  اّٰلله ي ََل إأ َما َعَلى   ،الَّذأ

ْن لأَسان   ْجن  مأ َلى طُولأ سأ يُّ  َظْهرأ اِْلَْرضأ َشْيٌء أَْحَوُج إأ
 . رواه الطََّبَرانأ

. يرأ  في الَكبأ
ُع   اً َشدُّ َخَطريَمُة أَ َوالنَّمأ  ، َوتُوقأ ُد الَعََلَقاتأ َنََّها تُْفسأ ، ِلأ يَبةأ َن الغأ مأ

ُق َبْيَن  ِّ يَنَة، َوتَُفرأ غأ ُث الضَّ َتَن، َوتُورأ .الفأ بَّةأ ُق َبْيَن اِلَحأ ِّ يَن، َوتَُفرأ  الُمَتآلأفأ
َي َعنأ اْبنأ َعبَّاس   روى الشيخان   ُ    َرضأ أ   ولُ َقاَل: َمرَّ َرسُ َعْنُهَما  اّٰلله   اّٰلله

ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم اّٰلله نَُّهَما  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلى َقْبَرْينأ َفَقاَل: »أََما إأ
َبانأ  ا  َومَ  ،َلُيَعذَّ ، َوأَمَّ يَمةأ ي بأالنَّمأ ا أََحُدُهَما َفَكاَن َيْمشأ ، أَمَّ ير  َبانأ فأي َكبأ ا يَُعذَّ

ُر  ْن بَ اآْلَخُر َفَكاَن ََل َيْسَتتأ «مأ  .ْولأهأ
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د :َقاَل  ُه بأاْثَنْينأ ثُمَّ َغَرَس َعَلى َهَذا َواحأ يب  َرْطب  َفَشقَّ   اً َفَدَعا بأَعسأ
د ُف َعْنُهَما َما َلْم َيْيَبَسا«ثُمَّ قَ  ،اً َوَعَلى َهَذا َواحأ  . اَل: »َلَعلَُّه أَْن يَُخفَّ

َي   َعْن ُحذْيَفةَ وروى اإلمام مسلم   ُ    َرضأ   ْعُت َرُسوَل : َسمأ َقاَل َعْنُه  اّٰلله
أ   ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله اٌم« َيُقوُل: »ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  . َنمَّ

ْن   ثالثاً: ، َوُحْفَرٌة مأ َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ الَخْوُض في أَْعَراضأ النَّاسأ َكبأ
، َيْذَهُب بأالَفَرائأضأ وَ  ، َيُقوُل َصلَّى النَّوَ ُحَفرأ النَّارأ ، َوَيْذَهُب بأالَحَسَناتأ   افألأ

 ُ هأ َوَسلََّم:   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله  . »أََتْدُروَن َما الُمْفلأُس؟«َوَصْحبأ
ْرَهَم َلُه َوََل َمَتاعَ  يَنا َمْن ََل دأ  .َقالُوا: الُمْفلأُس فأ

تأي َيْأتأي يَ  ْن أُمَّ نَّ الُمْفلأَس مأ ،  ْوَم الْ َفَقاَل: »إأ َيام  ، َوصأ َياَمةأ بأَصََلة  قأ
، َوَيْأتأي َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقذَ  َف َهَذا، َوأََكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم  َوَزَكاة 

َيْت   ْن َفنأ ، َفإأ ْن َحَسَناتأهأ ، َوَهَذا مأ ْن َحَسَناتأهأ َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، َفُيْعَطى َهَذا مأ
، ثُمَّ  ْقَضى َحَسَناتُُه َقْبَل أَْن يُ  َحْت َعَلْيهأ ْن َخَطاَياُهْم َفطُرأ َذ مأ َما َعَلْيهأ أُخأ

َح فأي النَّ  «طُرأ َي  َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ رواه اإلمام مسلم  ارأ ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
 وبناء على ذلك:

َرٌة َيْوَم القأ  َي َخاسأ ، َوهأ َن الَكَبائأرأ يَرًة مأ هأ الَمْرأَُة َتْرَتكأُب َكبأ َذا  َياَمةأ َفَهذأ  إأ
أ  َلْم َتُتْب إلى  يَذاَء َدلأيٌل َعَلى عَ اّٰلله َنَّ َهَذا اإلأ يَّةأ  تعالى، ِلأ َدمأ ُوُجودأ الَخْيرأ

رَ  َذا َماَتْت َعَلى َذلأَك ََل َقدَّ يَها، َوإأ ُ  فأ . اّٰلله ْن أَْهلأ النَّارأ  تعالى َكاَنْت مأ
َي  َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ روى اإلمام أحمد  ُ  َرضأ َقاَل: َقاَل َرُجٌل:   هُ َعنْ  اّٰلله

أ َيا َرُسوَل   ْن َكثْ اّٰلله نَّ ُفََلَنَة يُْذَكُر مأ َها، َغْيَر  ، إأ َها، َوَصَدَقتأ َيامأ َرةأ َصََلتأَها، َوصأ
َسانأَها يَراَنَها بألأ ي جأ  .أَنََّها تُْؤذأ

ُ   َصلَّى َقاَل فَ  هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َي » : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  «. نَّارأ فأي ال  هأ
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َي   َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  وروى البيهقي والبزار   ُ    َرضأ يأِّ  اّٰلله َعْنُه، َعنأ النَّبأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلََّم َقاَل: » اّٰلله طُوَبى لأَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  «. هذا،َعْن ُعيوبأ النَّاسأ 
 تعالى ّٰللاه  غيرالشكوى ل

ة تعاىل من اخللق، رجاء دعواهلل  ما هو حكم الشكوى لغري :3السؤال

 صاحلة منهم، وخاصة من األبوين؟

َيٌة  اِلَْصُل في أوالً: الجواب:  ْكَوى للَمْخُلوَقاتأ أَنََّها ُمَنافأ الشَّ
يَها َتَس  َذا َكاَن فأ ْكَوى إأ هأ الشَّ ، َوَتْحُرُم َهذأ ْبرأ ٌط مأ لأَكَمالأ الصَّ أ   ْن َقَدرأ خُّ اّٰلله

بأ َعَلى الَعْبدأ أَن  َن الَواجأ هأ َمَلُكوُت  تعالى، لأَذا مأ َيْجَعَل َشْكَواُه لأَمْن بأَيدأ
يٌر. ، َوُهَو َعَلى ُكلأِّ َشْيء  َقدأ َماَواتأ َواِلَْرضأ  السَّ

ََلُم َقاَل:  ُِّدَنا َيْعُقوُب َعَلْيهأ السَّ   یییىئىئىئ﴿َسيأ
 .[86]يوسف: 

ُِّدنَ َوَس  أ  ا َرُسولُ يأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل:   َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
يَلتأي، َوَهَوانأي َعَلى النَّاسأ اللهُهمَّ » لََّة حأ تأي، َوقأ َلْيَك أَْشُكو َضْعَف ُقوَّ «  إأ

يُّ َعْن  
أ  دأ بْ عَ رواه الطََّبَرانأ َي   رَ فَ عْ جَ  نأ بْ اّٰلله ُ   َرضأ  ُه.َعنْ اّٰلله

يَها، َكَمْن  نياً: ثا يح  َفََل َحَرَج فأ ْكَوى لأَغَرض  َصحأ َذا َكاَنتأ الشَّ ا إأ أَمَّ
َواَء، أَو َكَمْن َيْشُكو َحاَجَتُه َوَفْقَرُه   َف َلُه الدَّ َيْشُكو إلى َطبأيب  َمَرَضُه لأَيصأ

هأ وَ  ِّ ُمأ ي ِّ لأَيْدَفُع َلُه َصَدَقًة َوَمُعوَنًة، أَو َيْشُكو ِلأ
َبأ لأَغنأ َن  يهأ أَ ِلأ ََحد  مأ و ِلأ

ْنُه، َفََل َحَرَج في َهذا، بأَشْرطأ أَْن   َعاءأ مأ ْن أَْجلأ اْلتأَماسأ الدُّ يَن مأ الأحأ الصَّ
نََّما ُهوَ  يَّ إأ

يقأ افأَي الَحقأ ُ  َيْعَلَم بأأَنَّ الشَّ َي  اّٰلله يُب، َوأَنَّ الُمْعطأ تعالى ََل الطَّبأ
يَّ ُهوَ 

يقأ ُ  الَحقأ َي ْبُد َل العَ  تعالىاّٰلله َعاءأ َوَقاضأ يَب للدُّ ، َوأَنَّ الُمْسَتجأ يُّ
الَغنأ
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ُ  الَحاَجاتأ ُهوَ  يَك َلُه.اّٰلله  تعالى َوْحَدُه ََل َشرأ
 وبناء على ذلك:

ي أَْن ََل َتُكوَن إأَلَّ  ْكَوى َيْنَبغأ أ  َفالشَّ ٺ﴿تعالى، َقاَل تعالى: ّٰلله

  ْن ََل . َوَلكأ [83]اِلنبياء:  ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ
َم   ِّ ي أَْن يَُقدأ ، َوَلكأْن َيْنَبغأ ْكَوى لأَمْخُلوق  بأَقْصدأ أَْمر  َمـْشُروع  َن الشَّ َحَرَج مأ

أ  َشْكَواهُ  َلً ّٰلله َي تعالى أَوَّ ُ  ؛ َعنأ اْبُن َمْسُعود  َرضأ إلى النَّبأيأِّ   اً َعْنُه َمْرُفوعاّٰلله
ُ  َصلَّى هأ اّٰلله ْكُر َقْبَل   َقاَل: مَ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ »إَذا َكاَن الشُّ

» ْكَوى َفَلْيَس بأَشاك   . الشَّ
َعاءأ   ْن أَْجلأ َطَلبأ الدُّ ْنَساُن أَْن َيْشُكَو أَْمَرُه لأَمْخُلوق  مأ َذا أََراَد اإلأ َفإأ

َي  مأ بأأَنَّ الُمْعطأ يأِّ َوالَجازأ
ينأ ْلمأ الَيقأ ، َمَع العأ يَّ   الَحقأ َوالَمانأعَ أَو الُمَساَعَدةأ

يقأ
نََّما ُهوَ  ُ  إأ ْكَوى لأَطَلبأ  اّٰلله َذا َكاَنتأ الشَّ ًة إأ تعالى َوْحَدُه، َفََل َحَرَج، َوَخاصَّ

يَن. هذا، الأحأ ، َواْستأْعَطافأ ُقُلوبأ اِلََبَوْينأ َوالصَّ َعاءأ  تعالى أعلم.واّٰلله    الدُّ
ِ  منبر َسيِ ِدنَا َرُسولِ  ُ  َصلَّىّٰللاه  آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ   َوعلىَعلَْيهِ  ّٰللاه

َعَلْيه  َوعلى  اهلُل َصلَّى اهلل  كم عدد درجات منرب َسي ِّد َنا َرُسوِل :4السؤال

آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟ وهل جيوز أن تكون عدد درجات املنرب اليوم 

ل ه  ه  َوعلى آَعَلْي اهلُل َصلَّى اهلل  أكثر من درجات منرب َسي ِّد َنا َرُسوِل

 َصْحب ه  َوَسلََّم؟ أليس هذا من البدعة احملرمة؟َو

ُِّدَنا َرُسولُ  أوالً: الجواب:  أ  َلَقدأ اتََّخَذ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوعلى  اّٰلله
،   آلأهأ  يَل: َسَنَة َثَمان  ، َوقأ ْجَرةأ َن الهأ ْنَبَرُه َسَنَة َسْبع  مأ هأ َوَسلََّم مأ َوَصْحبأ

َجاٌل  َما ر َواِلَْصُل في َذلأَك  م  َقاَل: أََتى رأ واه اإلمام البخاري َعْن أَبأي َحازأ
، َفَقاَل: َبَعَث َرُسولُ  ْنَبرأ َلى َسْهلأ ْبنأ َسْعد  َيْسأَلُوَنُه َعنأ المأ أ  إأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله
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اَها َس  َلى ُفََلَنَة، اْمَرأَة  َقْد َسمَّ هأ َوَسلََّم إأ »أَْن  ْهٌل: َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
اَر، َيْعَمُل لأي أَْعَواد  ي ُغََلَمكأ النَّجَّ َذا َكلَّْمُت النَّاَس«. اً ُمرأ نَّ إأ  ، أَْجلأُس َعَلْيهأ

ْن َطرْ  ( ثُمَّ َجاَء  َفأََمَرْتُه َيْعَمُلَها مأ
َيةأ ْن َشَجرأ الَبادأ َفاءأ الَغاَبةأ )َشَجٌر مأ

َلى َرُسولأ  أ  بأَها، َفأَْرَسَلْت إأ ُ  ىَصلَّ اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 . َعْت، َفَجَلَس َعَلْيهأ  بأَها، َفأََمَر بأَها َفُوضأ
، وَ  ْنَبُر َثََلَث َدَرَجات  ُف َصلَّىَوَكاَن المأ ُ  َكاَن َيقأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

، ثُمَّ 
َرَجةأ الثَّالأَثةأ هأ َوَسلََّم َعَلى الدَّ َرَجةأ   َوَقَف َوَصْحبأ يُق َعَلى الدَّ ِّ دأ ِّ  الصأ

ب باً الثَّانأَيةأ َتأَدُّ َرَجةأ اِلُوَلى َتأَدُّ  .اً ، ثُمَّ َوَقَف الَفاُروُق َعَلى الدَّ
َي ثُمَّ َوَقَف ُعْثَمانُ  يقأ َرضأ دأِّ ِّ ُ   َمَكاَن الصأ يٌّ  اّٰلله

َعْنُهَما، ثُمَّ َوَقَف َعلأ
َي  ُ  َرضأ َف النَّبأيأِّ اّٰلله

ُ  ى َصلَّ َعْنُه َمْوقأ هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  يََة َرضأ ، في َزَمنأ ُمَعاوأ تُّ َدَرَجات  ْن أَْسَفلأهأ سأ يَد مأ ُ  ثُمَّ زأ َعْنُه،  اّٰلله

تِّ  َي َفَكاَن الُخَلَفاُء َيْرَتُقوَن سأ ُفوَن َمَكاَن ُعَمَر َرضأ ُ  اً، َوَيقأ َعْنُه ََل  اّٰلله
بُزوَن ذَ َيَتَجاوَ   .اً لأَك َتأَدُّ

َماَم   ينَةأ اْسَتَشاَر اإلأ يُّ إلى الَمدأ
يَفُة الَعبَّاسأ يُّ الَخلأ َم الَمهدأ ا َقدأ َوَلمَّ

يَدهُ  اً َمالأك َنا َرُسولأ  أَن يُعأ ِّدأ أ  إلى َما َكاَن َعَلْيهأ أَيَّاَم َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم؛ فَ   افأْق.َلم يُوَ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َوُكلََّما  ثانياً:   يبأ أََماَم النَّاسأ ْنَبرأ لأظُُهورأ الَخطأ اِلَْصُل في اتأَِّخاذأ المأ
يأِّ  اْرَتَفَع أَْمَكَن أَْن يُْسَمعَ 

ْسََلمأ ، َوَقْد َظَهَرْت في الَعاَلمأ اإلأ  َصْوتُُه بأُوُضوح 
َعةأ التي يَ  دأ الَواسأ عُ َمَنابأُر َعالأَيٌة في الَمَساجأ ،  ْجَتمأ َن النَّاسأ يَها اآلََلُف مأ  فأ

. ةأ ْن ُعَلَماءأ اِلُمَّ ير  مأ  َوبأُدونأ َنكأ
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َياَدُة َدَرَجاتأ ثالثاً:  َذا َكاَنْت زأ ،  َوإأ هأ ْدَعُة َهذأ ْعَمتأ البأ ْنَبرأ بأْدَعًة، َفنأ المأ
دَ  َن البأ ْوتأ أَْثَناَء ُخْطَبةأ الُجُمَعةأ مأ َِّراتأ الصَّ َنةأ التي عأ الَحَس َكَما أَنَّ ُمَكبأ

ْن َشاءَ  ُ   يُْؤَجُر َعَلْيَها َصانأُعوَها إأ  تعالى.اّٰلله
 وبناء على ذلك:

َنا ِّدأ ْنَبرأ َسيأ أ  َرُسولأ  َفَعَدُد َدَرَجاتأ مأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم َكاَنْت ثَََلث َياَدةأ َعَددأ اً َوَصْحبأ ْن زأ ْنَبرأ  َدَرَجاتأ ، َوََل َحَرَج مأ  المأ

ينأ  ؛ َوَمْن َقاَل أَنَّ َهَذا بأْدَعٌة في دأ أ    َعَلى الثَََّلثأ َعزَّ َوَجلَّ َفْلَيْأتأ بأَدلأيل   اّٰلله
نَ  ينأ  مأ ُع في دأ ، َوإأَلَّ َكاَن ُهَو الُمْبَتدأ نَّةأ أ  الكأَتابأ َوالسُّ َعزَّ َوَجلَّ بأْدَعًة  اّٰلله

مُ  ِّ َمًة، َحْيُث يَُحرأ ْن كأَتابأ   اً أَْمر  ُمَحرَّ يهأ آَيٌة مأ أ    َما َوَرَد فأ يٌث  اّٰلله تعالى، َوََل َحدأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ يثأ َسيأ ْن أََحادأ أ  مأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم   اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  َيْنَهى َعْن َذلأَك. هذا،
 حكم التورية

أحدهم: هل أنت صائم، فأقول: ال؛ يسألين  : ما حكم التورية؟5السؤال

 أقصد بذلك أني لست صائمًا عن الكالم؟

َي أَْن تُْطلأَق َلْفظالجواب:   َيُة هأ ر  اً َفالتَّْورأ يُد بأهأ َمْعَنًى    اً َظاهأ في َمْعَنًى تُرأ
. هأ رأ ََلُف َظاهأ نَُّه خأ  آَخَر، َيَتَناَولُُه َذلأَك اللَّْفُظ، َوَلكأ

.سَّ َيةأ ال َوأَْصُل التَّْورأ  يحأ ََلُف التَّْصرأ يُض خأ  ْتُر، َوالتَّعرأ
هأ َباب يحأ يُض   اً روى اإلمام البخاري في َصحأ : َباٌب: الَمَعارأ بأُعْنَوان 

 .) بأ َرارأ إلى الَكذأ َها الُمْسلأُم َعنأ اَلْضطأ بأ )َسَعٌة َيْسَتْغنأي بأ  َمْنُدوَحٌة َعنأ الَكذأ
َي ْفَردأ  وروى اإلمام البخاري في اِلََدبأ المُ  ُ    َعْن َقَتاَدَة َرضأ َعْنُه، اّٰلله

ف َع ُمَطرِّأ َن اْلُكوفَ   اً أَنَُّه َسمأ ْمَراَن ْبَن ُحَصْين  مأ ْبُت عأ ،  َقاَل: َصحأ َلى اْلَبْصَرةأ ةأ إأ
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ْعر ُدنأي شأ لُُه إأَلَّ َوُهَو يُْنشأ ٌل َيْنزأ يضأ  اً َفَقلَّ َمْنزأ نَّ فأي الَمَعارأ ، َوَقاَل: إأ
. َعنأ الْ َلَمْنُدوَحٌة   بأ  َكذأ

َي  ُِّدَنا ُعَمُر َرضأ ُ  َوَيُقوُل َسيأ ي  اّٰلله يضأ َما َيْكفأ َعْنُه: أََما فأي الَمَعارأ
َن اْلَكذأ  . الُمْسلأَم مأ . رواه اإلمام البخاري في اِلََدبأ الُمْفَردأ  بأ

َذا َدَعتأ الَحاَجُة إلى ذَ  يَّةأ إأ
ْرعأ َن الُحُلولأ الشَّ َيُة تَُعدُّ مأ و  لأَك، أَ َوالتَّْورأ

َمهُ ـ الَمْصَلَحُة ال يُّ َرحأ َماُم النََّووأ يَُّة َلَها، َيُقوُل اإلأ
ْرعأ ُ  شَّ تعالى: َقاَل  اّٰلله

نْ  َداعأ الُعَلَماُء: َفإأ َحٌة َعَلى خأ يٌَّة َراجأ
 َدَعْت إلى َذلأَك َمْصَلَحٌة َشْرعأ
َلْيهأ َحاَجٌة ََل َمْنُدوَحَة َعْنَها ، أَو َدَعْت إأ َب، َفََل َبْأَس  إأَلَّ  الُمَخاَطبأ بأالَكذأ

َلْيهأ َمْصَلَحٌة َوََل َحاَجٌة، َفُهَو َمْكُروٌه َوَليْ  ْن َلْم َتْدُع إأ ، َفإأ يضأ َس  بأالتَّْعرأ
يَنئأذ  َحَرام يُر حأ ِّ َفَيصأ ل  أَو َدْفعأ َحق  َل بأهأ إلى أَْخذأ َباطأ ْن َتَوصَّ ، َفإأ ، اً بأَحَرام 

 .  َوَهَذا َضابأُط الَبابأ
 لك:اء على ذوبن

َياءأ   ِّ َن الرأ َك مأ َذا ُكْنَت َتْخَشى َعَلى َنْفسأ يَةأ إأ هأ التَّْورأ َفََل َحَرَج في َهذأ
. َيامأ ِّ  في الصأ
، أَو ظُْلٌم  َوَلكأْن  ِّ يَها َضَياُع َحق  َذا َكاَن فأ َيَة إأ ُب أَْن َنْعَلَم بأأَنَّ التَّْورأ َيجأ

َي َحرَ  ، َفهأ ل  ْثَباُت َباطأ ، أَو إأ ََحد  . هذا،   ًا ع اٌم َشرْ ِلأ ْجَماعأ  تعالى أعلم. واّٰلله    بأاإلأ
ُ  أسماء النبي َصلَّى  َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ  َعلَْيِه َوَعلَى آِلهِ ّٰللاه

َعَلْيه  َوعلى آل ه   اهلُل َصلَّى اهلل  : ما هي أمساء َسي ِّد َنا َرُسوِل6السؤال

 َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟

، َعْن   ُمَحمَّ روى الشيخان َعنْ   أوالً:الجواب:   م  دأ ْبنأ ُجَبْيرأ ْبنأ ُمْطعأ
، أَنَّ َرُسوَل  أ    أَبأيهأ ُ    َصلَّى اّٰلله نَّ لأي  َعَلْيهأ وَ اّٰلله هأ َوَسلََّم َقاَل: »إأ َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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ي َيْمُحو  ي الَّذأ ٌد، َوأََنا أَْحَمُد، َوأََنا الَماحأ ُ  أَْسَماًء، أََنا ُمَحمَّ   بأَي اْلُكْفَر،اّٰلله
ي َلْيَس   َوأََنا  ، َوأََنا اْلَعاقأُب الَّذأ ي يُْحَشُر النَّاُس َعَلى َقَدَميَّ ُر الَّذأ اْلَحاشأ
 ُه أََحٌد«.َبْعدَ 

َي  يِّأ َرضأ ُ  وروى اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُموَسى اِْلَْشَعرأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله
أ  َكاَن َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ وَ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ي َلَنا َنْفَسُه   َصْحبأ َوَسلََّم يَُسمِّأ

  ، ُر، َوَنبأيُّ التَّْوَبةأ
ي، َواْلَحاشأ ٌد، َوأَْحَمُد، َوالُمَقفِّأ أَْسَماًء، َفَقاَل: »أََنا ُمَحمَّ

 .» ْحَمةأ  َوَنبأيُّ الرَّ
، َعْن أَبأيهأ   م  دأ ْبنأ ُجَبْيرأ ْبنأ ُمْطعأ وروى اإلمام البخاري َعْن ُمَحمَّ

َي  ُ ا َرضأ أ  ُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعنْ  ّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ي َيْمُحو  ي الَّذأ ٌد، َوأَْحَمُد، َوأََنا الَماحأ : أََنا ُمَحمَّ

  َوَسلََّم: »لأي َخْمَسُة أَْسَماء 
  ُ ي يُْحَشُر النَّاُس اّٰلله ُر الَّذأ ي، َوأََنا الَعاقأُب«. َلى َقدَ عَ   بأَي الُكْفَر، َوأََنا الَحاشأ  مأ

َمهُ ثانياً:   ، َكاْبنأ َحَجر  َرحأ يفأ رأ يثأ الشَّ اُح الَحدأ ُ    َذَكَر ُشرَّ  تعالى َقاَل: اّٰلله
ي َيْظَهُر أَنَُّه أََراَد أَنَّ لأي َخْمَسَة أَْسَماء  أَْخَتصُّ بأَها َلْم يَُسمَّ بأَها أََحٌد   َوالَّذأ

يَها.و َمْشهُ أَ   َقْبلأي أَو ُمَعظََّمة   َيةأ ََل أَنَُّه أََراَد الَحْصَر فأ  وَرة  في اِلَُممأ الَماضأ
يثأ  ْكَمُة في اَلْقتأَصارأ َعَلى الَخْمَسةأ الَمْذُكوَرةأ في َهَذا الَحدأ يَل: الحأ  َوقأ

يَمةأ َوَبْيَن  َها َمْوُجوَدٌة في الُكُتبأ الَقدأ ْن َغْيرأ الأ أَنََّها أَْشَهُر مأ .اِلَُممأ السَّ  َفةأ
َفاتأهأ  اْخَتَلَف الُعَلَماُء في    لثاً:ثا ُ    َصلَّىصأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْسَبُتَها للنَّبأيأِّ َصلَّى
حُّ نأ ُ    َوَسلََّم، َهْل َتصأ هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْنُهْم َمْن َقاَل: كُ  َف أَْم ََل، َفمأ ُِّدَنا َرُسولُ بأهأ َس   لُّ َوْصف  ُوصأ أ  يأ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
يثأ   ، وفي الَحدأ يمأ هأ َوَسلََّم في الُقْرآنأ الَكرأ َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
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، َكَقْولأهأ تعالى:   ْن أَْسَمائأهأ يفأ مأ رأ ٺٺٺڀڀڀ﴿الشَّ

 .[46ـ 45]اِلحزاب:  ٹٹٹٿٿٿ ٿٺ
ُ  َوَكَقْولأهأ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »َمَثلأي َوَمَثُل َما  هأ َوعَ َعَليْ اّٰلله َلى آلأهأ َوَصْحبأ

ُ َبَعَثنأي  نِّأي أََنا   اً ، َكَمَثلأ َرُجل  أََتى َقْوماّٰلله ، َوإأ َفَقاَل: َرأَْيُت الَجْيَش بأَعْيَنيَّ
يُر الُعْرَياُن، َفالنََّجا النََّجاَء، َفأََطاَعْتُه َطائأَفٌة َفأَْدَلُجوا َعَلى  ْم  َمْهلأهأ النَّذأ

َبْتُه َطائأَفٌة َفَصبََّحُهُم الَجْيُش َفاْجَتاَحُهْم« رواه الشيخان َعْن  َفَنَجْوا، َوَكذَّ
َي أَبأي مُ  ُ   وَسى َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

َمهُ  يُّ َرحأ َماُم النََّووأ ُ  َيُقوُل اإلأ هأ الَمْذكوَراتأ  اّٰلله تعالى: َبْعُض َهذأ
ْطََلُقُهُم اِلَْسَما َفاٌت، َفإأ  َها َمَجاٌز. َء َعَليْ صأ

 وبناء على ذلك:
َنا َرُسولأ  ِّدأ َسيأ أ    َفلأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم أَْسَماٌء  َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله بأ

  ، َرةأ نَّةأ الُمَطهَّ ْنَها َما َوَرَد في السُّ ، َومأ يمأ ْنَها َما َوَرَد في الُقْرآنأ الَكرأ يَرةٌ، مأ َكثأ
يرُ  َن اَوَذَكَر الَكثأ ،   مأ دأ اهأ ، َكالشَّ يَفَة، َوأَْلَحُقوَها بأأَْسَمائأهأ رأ َفاتأهأ الشَّ لُعَلَماءأ صأ

، َوالنَّ ـ َوال رأ ِّ ي إلى ُمَبشأ اعأ ، َوالدَّ ينأ ، َوالُمبأ يرأ أ ذأ ،  ـ ، َوالاّٰلله يرأ َراجأ الُمنأ ِّ سأ
، َوالُمزَّ  ينأ ، َواِلَمأ يدأ هأ ي، َوالشَّ ، َوالَهادأ ِّْعَمةأ ، َوالنأ ْحَمةأ ،َوالرَّ لأ ،   مأِّ َوالُمْخَتارأ

. ، َوالَمْصُدوقأ قأ ادأ ، َوالصَّ عأ ، َوالُمَشفَّ يعأ فأ  َوالُمْصَطَفى، َوالشَّ
ُ  َل َبْعُض الُعَلَماءأ أَْسَماَءُه َصلَّى َوَقْد أَْوَص  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم إلى َعَددأ أَْسَماءأ  أ  َوَصْحبأ يَن، الُحْسَنى تأْسَعًة َوتأْس اّٰلله َوَبْعُضُهْم عأ
 . َفات  ائَةأ اْسم  َبْيَن أَْسَماء  َوصأ  أَْوَصَلَها إلى ثََلثأمأ

مُّ بأَداَيًة َونأ  د   َوالُمهأ َنا ُمَحمَّ ِّدأ َِّباُع لأَهَذا الَحبأيبأ اِلَْعَظمأ َسيأ َهاَيًة ُهَو اَلتأ
ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم. هذا،اّٰلله  أعلم.  تعالى واّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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 أسماء اْلنبياء والمرسلين

 الكريم؟: ما هي أمساء األنبياء واملرسلني الذين ذكروا يف القرآن 7السؤال

ُ  َفَقْد َذَكرَ الجواب:  َياءأ  اّٰلله َن اِلَْنبأ يَّاً مأ تعالى أَْسَماَء َثَمانأَيَة َعَشَر َنبأ
يَن في َقْولأهأ تعالى في ُسوَرةأ اِلَْنعَ  : َوالُمْرَسلأ ٺٺڀ﴿امأ

ڦڦ ڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

چچچڃچڃڃڃڄڄڄڦڄڦ

ڈ ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ
گگگگک کککڑژڑژڈ

 .[86ـ83]اِلنعام:  ﴾ ڱڳڳڳڳ
 َفاألَْنِبَياُء الثََّماِنَيَة َعَشَر في َهِذِه اآلَياِت ُهْم: 

ََلُم.1 يُم َعَلْيهأ السَّ ْبَراهأ ُِّدَنا إأ  ـ َسيأ
ُِّدنَ ـ 2 ََلُم.َسيأ ْسَحاُق َعَلْيهأ السَّ  ا إأ
ُِّدَنا َيْعُقوُب 3 ََلُم. ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ََلُم.4 ُِّدَنا نُوٌح َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ
ُِّدَنا َداُودُ 5 ََلُم. ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ُِّدَنا ُسَلْيَمانُ 6 ََلُم.  ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ُِّدَنا أَيُّوُب 7 ََل   ـ َسيأ  ُم.َعَلْيهأ السَّ
ُِّدَنا يُوُسُف  ـ 8 ََلُم. َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ََلُم.9 ُِّدَنا ُموَسى َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ

ُِّدَنا َهاُرونُ 10 ََلُم. ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ََلُم.11 يَّا َعَلْيهأ السَّ ُِّدَنا َزَكرأ  ـ َسيأ
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ََلُم.12 ُِّدَنا َيْحَيى َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ
يَسى َعَلْيهأ 13 ُِّدَنا عأ ََل ـ َسيأ  ُم. السَّ
ْلَياُس ـ 14 ُِّدَنا إأ ََلُم. َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
يُل 15 ْسَماعأ ُِّدَنا إأ ََلُم. ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ُِّدَنا اْلَيَسعُ 16 ََلُم.  ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ُِّدَنا يُونُُس 17 ََلُم.  ـ َسيأ  َعَلْيهأ السَّ
ََلُم.18 ُِّدَنا لُوٌط َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ

ْبَعُة ا   ُهْم: لَباُقونَ َوالسَّ
ََلُم.19 ُِّدَنا آَدُم َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ
ََلُم.20 يَس َعَلْيهأ السَّ ْدرأ ُِّدَنا إأ  ـ َسيأ
ََلُم.21 ُِّدَنا ُهوٌد َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ
ََلُم.22 ُِّدَنا َصالأٌح َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ
ََلُم.23 ُِّدَنا ُشَعْيٌب َعَلْيهأ السَّ  ـ َسيأ
ُِّدَنا ُذو ال24 ََلُم. َلْيهأ الكأْفلأ عَ ـ َسيأ  سَّ
ٌد َصلَّى 25 ُِّدَنا ُمَحمَّ ُ    ـ َوَخاَتُمُهْم َسيأ هأ َوَسلََّم. اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

: َمْت أَْسَماُؤُهْم بأَقْولأ الَقائألأ  َوَقْد نُظأ
َفةٌ  ي التَّْكلأيفأ َمْعرأ أ ذأ  َحْتٌم َعَلى ُكلِّ

ــْنُهْم ثَ  ــا مأ ــَن ــُت ــجَّ ــَك ُح ــْل  َمانأَيةٌ فأي تأ
يُس ُهوٌد ُشَعْيٌب َصالأٌح َوَكَذا   إْدرأ

 

َياء  َعــَلى   َْنبأ ــتَّفْ ِلأ يلأ َقْد ُعلأُمواال  ضأ
ر  َويَ  ْن َبْعدأ َعشـْ ْبَعٌة َوُهُمو بْ مأ  َقى سـَ

 ُذو اْلكأْفلأ آَدم بأاْلُمْخَتارأ َقْد ُختأُموا 
 

 وبناء على ذلك:
ْنُهْم ُذكأُرو  اً  اْسمَعَشرَ   َفَثَمانأَيةَ  ،  مأ َي ُسوَرُة اِلَْنَعامأ َدة  هأ ا في ُسوَرة  َواحأ
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 . يمأ َفة  في الُقْرآنأ الَكرأ ْبَعُة الَباُقوَن ُذكأُروا في ُسَور  ُمْخَتلأ  َوالسَّ
ُِّدَنا َرُسولُ  َِّباُع، َفَسيأ مُّ ُهَو اَلتأ أ  َوالُمهأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ  اّٰلله

هأ وَ َوَصحْ  َر بأقَ بأ  ۆئۇئوئۇئوئەئەئ﴿ ْولأهأ تعالى:  َسلََّم أُمأ
 .[90]اِلنعام: 

  : ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿َوَنْحُن َقاَل َلَنا َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ

. َفَهلأ اْقَتَدْيَنا بأهأ [21]اِلحزاب:  ییییىئىئىئېئېئ
ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم؟ هذا، َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله  تعالى أعلم.  واّٰلله   َوَصْحبأ

 المبشرين بالجنة أسماء

 : ما هي أمساء املبشرين باجلنة؟8السؤال

يثأ الذي رواه الترمذي َعْن َعْبدأ  الجواب:  َفَقْد َجاَء في الَحدأ
َي  ْحَمنأ ْبنأ َعْوف  َرضأ ُ  الرَّ أ  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم: »أَ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ  ، َوُعْثَماُن  بأ ، َوُعَمُر فأي الَجنَّةأ بُو َبْكر  فأي الَجنَّةأ
، َوَعْبُد  َبْيُر فأي الَجنَّةأ ، َوالزُّ ، َوَطْلَحُة فأي الَجنَّةأ يٌّ فأي الَجنَّةأ

، َوَعلأ فأي الَجنَّةأ
ْحَمنأ ْبُن َعْوف  فأي  يدٌ  الرَّ ، َوَسعأ ، َوَسْعٌد فأي الَجنَّةأ ، وَ الَجنَّةأ أَبُو   فأي الَجنَّةأ

 .» احأ فأي الَجنَّةأ  ُعَبْيَدَة ْبُن الَجرَّ
أ   َوَطْلَحُة ُهَو َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيدأ  َي اّٰلله ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

َي  امأ َرضأ َبْيُر ْبُن الَعوَّ َبْيُر ُهَو الزُّ ُ   َوالزُّ  َعْنُه. اّٰلله
َي َوَس  ُ   ْعٌد ُهَو َسْعُد اْبُن أَبأي َوقَّاص  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
َي وَ  يُد ْبُن َزْيد  َرضأ يٌد ُهَو َسعأ ُ  َسعأ  َعْنُه.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َنا َرُسولأ  ِّدأ ْن أَْصَحابأ َسيأ ُروَن بأالَجنَّةأ مأ أ  َفالُمَبشَّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
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هأ َوَس  ُِّدَنا َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ َر َسيأ يُروَن، َوَقْد َبشَّ أ  َرُسولُ لََّم َكثأ ُ   لَّىَص اّٰلله اّٰلله
َي  يَجَة بأْنَت ُخَوْيلأد  َرضأ َِّدَة َخدأ يأ هأ َوَسلََّم السَّ ُ   َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله

َي  َِّدَة َعائأَشَة َرضأ يأ ُ  َعْنَها، َوالسَّ َمَة اّٰلله َِّدَة َفاطأ يأ َي َعْنَها، َوالسَّ ُ  َرضأ َعْنَها،  اّٰلله
أ  َوَعْبدَ  َي ْبنَ اّٰلله ُ ا  َسََلم  َرضأ َي ّٰلله ْحَصن  َرضأ ُ  َعْنُه، َوُعَكاَشَة ْبَن مأ َعْنُه، اّٰلله

. َِّساءأ َجالأ َوالنأ ِّ َن الرأ  َوَغْيَرُهْم مأ
َنَّ  ، ِلأ يَن بأالَجنَّةأ رأ َي أوَلئأَك بأالَعَشَرةأ الُمَبشَّ ِّ يَرُهْم َكاَن  َوَلكأْن ُسمأ َتْبشأ

. هذا، د  يث  َواحأ  لى أعلم.تعاواّٰلله   في َحدأ
 عائشة مبشرة بالجنة؟ هل السيدة

 َعْنَها مبشرة باجلنة؟اهلُل  : هل أمنا السيدة عائشة َرض َي9السؤال

َي   َعْن َعائأَشةَ َفَقْد َرَوى الترمذي  الجواب:   ُ    َرضأ يَل  َعْنَهااّٰلله ْبرأ ، أَنَّ جأ
َلى النَّبأيِّأ َجاَء بأُصورَ  ير  َخْضَراَء إأ  َحرأ

ْرَقةأ ُ  لَّى َص تأَها فأي خأ ْيهأ َوَعَلى َعلَ اّٰلله
هأ َوَسلََّم  «آلأهأ َوَصْحبأ َرةأ ْنَيا َواآلخأ هأ َزْوَجُتَك فأي الدُّ . َوُهَو  َفَقاَل: »َهذأ

يٌح.  يٌث َصحأ  َحدأ
َواَيةأ الَحاكم َعْن   َي   َعائأَشةَ وفي رأ ُ    َرضأ أ    أَنَّ َرُسوَل   ،َعْنَهااّٰلله   َصلَّى اّٰلله

 ُ هأ َوَس َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله َي لََّم هأ َوَصْحبأ َمَة َرضأ ُ  َذَكَر َفاطأ  . َعْنَهااّٰلله
 .َفَتَكلَّْمُت أََناَقاَلْت: 
ُ  َصلَّى َفَقاَل  هأ َوَسلَّمَ اّٰلله : »أََما َتْرَضْيَن أَْن  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

؟«َتكُ  َرةأ ْنَيا َواآْلخأ  . ونأي َزْوَجتأي فأي الدُّ
أ وَ ُقْلُت: َبَلى    . اّٰلله
«َقاَل: »َفأَ  َرةأ ْنَيا َواآْلخأ  .ْنتأ َزْوَجتأي فأي الدُّ

َي  َعْن َعائأَشةَ وروى اإلمام أحمد  ُ  َرضأ يِّأ َعْنَهااّٰلله   َصلَّى، َعنأ النَّبأ
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  ُ هأ َوَسلَّ اّٰلله ُن َعَليَّ أَنِّأي َرأَْيُت َبَياَض  »َقاَل:  َم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نَُّه َلُيَهوِّأ إأ
 «.اْلَجنَّةأ فِّأ َعائأَشَة فأي كَ 

 وبناء على ذلك:
َي  َِّدَة َعائأَشَة َرضأ يأ يَفةأ يُْفَهُم بأأَنَّ السَّ رأ يثأ الشَّ هأ اِلََحادأ ََلل َهذأ ْن خأ   َفمأ

 ُ َرٌة  اّٰلله . هذا،َعْنَها ُمَبشَّ  تعالى أعلم.واّٰلله  بأالَجنَّةأ
 التخلص من سوء الظن 

 الناس؟تخلص من سوء الظن ب: كيف يستطيع اإلنسان ال10السؤال

ِّ بأالنَّاسأ ََل َيُجوُز، َوُهَو َمْحظُوٌر َشْرع أوالً:الجواب:  ،  اً ُسوُء الظَّنأ
يٌّ َعْنُه، لأَقْولأهأ َصلَّى ُ  َوَمْنهأ هأ َوَسلََّم: »ُحْسُن َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله آلأهأ َوَصْحبأ

« رواه اإلمام أحمد  َباَدةأ ْن ُحْسنأ اْلعأ ي ُهَرْيَرَة  وأبو داود َعْن أَبأ الظَّنِّأ مأ
َي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

يَن  ِّ بأالُمْسلأمأ َن الَكَبائأرأ َوُسوُء الظَّنأ يَرٌة مأ ًة َكبأ ِّ َوَخاصَّ َمْن  في َحقأ
ُرُهُم الَعَداَلُة، لأقَ  پپپٻٻٻٻٱ﴿ْولأهأ تعالى: َظاهأ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 . [12رات: ]الحج  ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ
ُ  لأهأ َصلَّىَولأَقوْ  ،  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله يَّاُكْم َوالظَّنَّ هأ َوَسلََّم: »إأ َوَصْحبأ

َي  « رواه الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ يثأ نَّ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحدأ ُ    َفإأ  َعْنُه. اّٰلله
ِّ بأالنَّاسأ َمْطُلوٌب، َيُقولُ ثانياً:  ُِّدَنا ُعَمرُ  ُحْسُن الظَّنأ َي  َسيأ ُ   َرضأ اّٰلله
ئ  ُمْسلأم  َشرِّ َعْنُه: َوََل  نأ اْمرأ َمة  َخَرَجْت مأ ُد َلُه فأي   اً َتظُنَّنَّ بأَكلأ َوأَْنَت َتجأ

 . رواه البيهقي.اْلَخْيرأ َمْحَمَلً 
ْس لَ  ُرُه َفاْلَتمأ ْيُء تُْنكأ يَك الشَّ َذا َبَلَغَك َعْن أَخأ يَن: إأ يرأ ُه  َوَيُقوُل اْبُن سأ
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د اً ُعْذر يَن ُعْذر اً َواحأ َلى َسْبعأ ْن أََصْبَتُه؛ َوإأَلَّ ُقْل: َلَعلَّ َلُه ُعْذر ، فَ اً إأ ََل   اً إأ
ُفُه. رواه البيهقي.   أَْعرأ

ُِّدنَا َرُسولُ   ثالثاً: َلْيهأ َسيأ ، َفَقْد أَْرَشَدَنا إأ ِّ  الظَّنأ
ََلُج ُسوءأ ا عأ أ    أَمَّ   َصلَّىاّٰلله

  ُ هأ وَ َعَلْيهأ َوعلى آاّٰلله : »َثََلٌث ََل لأهأ َوَصْحبأ َيَرُة،  َسلََّم بأَقْولأهأ تأي: الطِّأ ُمَّ َماٌت ِلأ زأ
 .»  َواْلَحَسُد، َوُسوُء الظَّنِّأ

ُبُهنَّ يَا َرُسوَل  أ   َفَقاَل َرُجٌل: َما يُْذهأ ؟ اّٰلله يهأ ْن ُهَو فأ مَّ  مأ
َذا َحَسْدَت َفاْسَتْغَفرأ   َذا َظَنْنَت َفََل اّٰللهَ َقاَل: »إأ ذَ ، َوإأ ْق، َوإأ ا َتَطيَّْرَت   تَُحقِّأ

« رواه ا َي َفاْمضأ َثَة ْبنأ النُّْعَمانأ َرضأ يرأ َعْن َحارأ يُّ في الَكبأ
ُ   لطََّبَرانأ  َعْنُه.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
َثالأ أَْمرأ   ، َعَلْيَك بأاْمتأ ِّ بأالنَّاسأ ْن ُسوءأ الظَّنأ َذا أََرْدَت أَْن َتَتَخلََّص مأ َفإأ

َنا َرسُ  ِّدأ أ  ولأ َسيأ ُ  ى َصلَّ اّٰلله َذا َظَنْنَت   َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َوإأ َوَصْحبأ
ْق«.  َفََل تَُحقِّأ

َها،  يمأ َها َوَتْقوأ ْصََلحأ ْل بأإأ ْن ُعُيوبأَها، َواْشَتغأ َك َوَتَخلَّْص مأ َنْفسأ َعَلْيَك بأ
هأ َتَواَضعَ  أ  َفَمْن َعَرَف ُعُيوَب َنْفسأ ْب تعالى َولأ ّٰلله ، َوَخاطأ  َنْفَسَك بأَما لنَّاسأ

مَ  َمهُ َقاَلُه اإلأ يُّ َرحأ
افأعأ ُ  اُم الشَّ  تعالى:اّٰلله

ْئَت أَْن َتْحَيا َسلأيم  َذا شأ َن اِلََذى   ًا إأ  مأ
ئ   ــْذُكْر بأهأ َعْوَرَة اْمرأ ــاَنَك ََل َتـ ــَسـ ـ  لأ

ْن   َلْيَك َمـــَعايأبَوَعـــْيـــَنَك إأ  اً أَْبـــَدْت إأ
 

  ِّ ْرُضَك َصيأ ــْوُفوٌر َوعأ  نُ َوَحظَُّك َمــــ
ــْوَراٌت  ــلَُّك َعــ ــُكــ   َولألنَّاسأ أَْلُسنُ َفــ

 َفُصْنَها َوُقْل َيــــا َعْيُن لألنَّاسأ أَْعُينُ 
 

 . ِّ ْن ُسوءأ الظَّنأ َرْت مأ يثأ التي َحذَّ  َوَعَلْيَك اْستأْحَضاَر اآلَياتأ َواِلََحادأ
َر َجَوانأَب الَخْيرأ  يَمْن أََسْأَت الظَّنَّ َوَعَلْيَك أَْن َتْسَتْحضأ َنَّ  فأ ، ِلأ فأيهأ
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ي َحَسَناتأهأ  ، َفََل تُْلقأ ِّ رأ  َوالشَّ
وءأ َن السُّ يهأ مأ َن الَخْيرأ َكَما فأ يهأ مأ ْنَساَن فأ اإلأ

. َِّئاتأ يأ َن السَّ َِّئة  مأ يَرَة بأَسيأ  الَكثأ
َعاَذةأ بأ  أ َوَعَلْيَك بأاَلْستأ ، فَ  اّٰلله يمأ جأ ْيَطانأ الرَّ َن الشَّ

يُد  تعالى مأ نَُّه يُرأ إأ
ْفَسادَ  يَن. هذا،الَعََلَقةأ بَ  إأ  تعالى أعلم.واّٰلله  ْيَنَك َوَبْيَن اآلَخرأ

 كفارة الغيبة

: ما هي كفارة الغيبة؟ وكيف أطلب السماح عمن اغتبته 11السؤال

 وخاصة إذا كان ذلك يؤدي إىل مفسدة؟

، َوهأ  أوالً:الجواب:  َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ يَبُة َكبأ   ، َوَقدْ اً َي َحَراٌم َشْرعالغأ
ُِّدَنا َرُسولُ  ْنَها َسيأ َر مأ أ  َحذَّ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَماُن َقْلَبهُ  ، َوَلْم َيْدُخلأ اإْلأ : »َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن بألأَسانأهأ ، ََل َتْغَتابُوا  بأَقْولأهأ
يَن، َوََل َتتَّ  ْم، َفإأ الُمْسلأمأ ُعوا َعْوَراتأهأ ْم َيتَّبأعُ بأ ُ  نَُّه َمنأ اتََّبَع َعْوَراتأهأ َعْوَرَتُه، اّٰلله

ُ  َوَمْن َيتَّبأعأ  « رواه اإلمام أحمد وأبو داود َعْن اّٰلله َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه فأي َبْيتأهأ
يِّأ 
َي  أَبأي َبْرَزَة اِْلَْسَلمأ ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

ُِّدَنا َرُسولُ أَْوَجَب عَ  ثانياً: أ  َلْيَنا َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم َردَّ  َها َقْبَل أَْن نَُحاَسَب َعَلْيَها، َفَقاَل َصلَّى   َوَصْحبأ   الَمَظالأمأ إلى أَْهلأ

 ُ هأ اّٰلله ْنَدُه َمْظلأمَ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ يهأ َوَسلََّم: »َمْن َكاَنْت عأ َخأ ٌة ِلأ
يهأ  َفْلَيَتَحلَّ  َخأ ْن َقْبلأ أَْن يُْؤَخَذ ِلأ ْرَهٌم، مأ يَناٌر َوََل دأ نَُّه َلْيَس َثمَّ دأ ْنَها، َفإأ ْلُه مأ

يهأ َفطُرأ  ْن َسيِّأَئاتأ أَخأ َذ مأ ْن َلْم َيُكْن َلُه َحَسَناٌت أُخأ ، َفإأ ْن َحَسَناتأهأ َحْت  مأ
« رواه اإلمام البخاري َعْن أَبأ  َي َعَلْيهأ ُ  ي ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه.   اّٰلله

ْنَها،  ثالثاً:  َر إلى التَّْوَبةأ مأ َمُه أَْن يَُبادأ َيًة َلزأ ُكلُّ َمنأ اْرَتَكَب َمْعصأ
، َوالنََّدُم َعَلى َما ـ بأ  ْنبأ ْقََلُع َعنأ الذَّ ، اإلأ َها الَمْعُروَفةأ َفَعَل، َوالَجْزُم  شُروطأ
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ا، أَو َطَلُب الَعْفوأ َعْنَها،  لَمَظالأمأ إلى أَْصَحابأهَ َعَلى أَْن ََل َيُعوَد، َوَردُّ ا
ْنَها. ْبَراُء مأ  َواإلأ
ٌب َعَلْيَك َشْرعرابعاً:  ْن َبَيانأ  اً اْستأْحََلُل َمنأ اْغَتْبَتُه َواجأ ، َوََل بُدَّ مأ

َنَّ الغأ  ، ِلأ يهأ يَبة  َما اْغَتْبَتُه فأ يَبٌة ُدوَن غأ َفٌة، َفُهَناَك غأ َذا َكاَن ََل  يَبَة ُمْخَتلأ ، َهَذا إأ
.يُ  يَمة  ِّي إلى َمْفَسَدة  َعظأ  َؤدأ

، َفَعَلى الُمْغَتابأ   يَمة  ِّي إلى َمْفَسَدة  َعظأ َذا َكاَن اَلْستأْحََلُل يَُؤدأ ا إأ أَمَّ
ْغَفارأ لأَمنأ اْغَتاَبُه.  َن اَلْستأ َر مأ  أَْن يُْكثأ

ْنَيا َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ  ُ  َي روى اْبُن أَبأي الدُّ َقاَل  َعْنُه َقاَل: اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله اَرُة َمنأ اْغَتْبَت اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َكفَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َر َلُه«.   أَْن َتْسَتْغفأ
اَرُة أَْكلأَك لَ  ٌد: َكفَّ ، َوَتْدُعَو َلُه بأ َوَقاَل ُمَجاهأ َي َعَلْيهأ يَك أَْن ُتْثنأ . ْحَم أَخأ  َخْير 

 وبناء على ذلك:
يَما ُقْلُت،  َفعَ  ، َوَيُقوَل َلُه: َكَذْبُت فأ هأ بأ َي إلى َصاحأ َلى الُمْغَتابأ أَْن يَْمشأ

ْئَت َعَفْوَت  ْن شأ َك، َوإأ ْئَت أََخْذَت َحقَّ ْن شأ َك، َفإأ  . َوَظَلْمُتَك َوأََسْأُت في َحقأِّ
َي  ْنَيا َعْن َعائأَشَة َرضأ ُ  روى اْبُن أَبأي الدُّ َيْغَتاُب  َعْنَها َقاَلْت: ََل  اّٰلله

ْنُكنَّ أََحٌد أََحد يِّأ َصلَّىاً مأ ْنَد النَّبأ
ًة َوأََنا عأ  َمرَّ

ْمَرأَة  نِّأي ُقْلُت َلأ ُ  ، َفإأ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َلطَ  نَّ َهذأ هأ َوَسلََّم: إأ .َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْيلأ يَلُة الذَّ  وأ

ي اْلُفظأي«. َفَلفَ  . َفَقاَل: »اْلُفظأ ْن َلْحم   ْظُت بأْضَعًة مأ
َذا َكاَن الذي اْغَتْبَتُه َمْيت ا إأ ، أَو    اً ، أَو َغائأباً أَمَّ َلْيهأ يُع الُوُصوَل إأ ََل َتْسَتطأ

ْغَفارأ لَ  يَرة  َعَلْيَك بأَكْثَرةأ اَلْستأ ْتَنة  َكبأ ْن ُحُدوثأ فأ َعاءأ َلُه؛ َتْخَشى مأ ُه، َوالدُّ
ئٌَة، للقَ  هأ َحاَلٌة َطارأ َدةأ التي َتُقوُل: َدرْ َوَهذأ ٌم َعَلى َجْلبأ  اعأ دأ ُمَقدَّ ُء الَمَفاسأ
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ْنَيا،   َلْيهأ في الَحَياةأ الدُّ ي َثَواَبَها إأ َن الَحَسَناتأ َوتُْهدأ َر مأ ؛ َوأَْن تُْكثأ الَمَصالأحأ
ْن َحَسَناتأ  .َقْبَل أَْن تُْؤَخَذ مأ َياَمةأ  َك َيْوَم القأ

ادأ  ، َيقُ َهَذا َبْعَد التَّْوَبةأ الصَّ يَبةأ َن الغأ ُ  وُل َصلَّىَقةأ مأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
ََحد    ْن أَْهلأ اْلَجنَّةأ أَْن َيْدُخَل اْلَجنََّة، َوِلأ ََحد  مأ ي ِلأ هأ َوَسلََّم: »ََل َيْنَبغأ َوَصْحبأ

ْن أَْهلأ النَّارأ َعَليْ  ي مأ ْنُه، َوََل َيْنَبغأ ُه مأ َمٌة َحتَّى أَُقصَّ ََحد  َمْن أَْهلأ  هأ َمْظلأ ِلأ
ْنُه  النَّ  ُه مأ َمٌة َحتَّى أَُقصَّ ْنَدُه َمْظلأ ََحد  َمْن أَْهلأ اْلَجنَّةأ عأ ارأ أَْن َيْدُخَل النَّاَر َوِلأ

 َحتَّى اللَّْطَمَة«. 
نََّما َنْأتأي َ   َفَقالُوا: َكْيَف َوإأ  ؟ اً بُْهم  َوَجلَّ ُعَراًة ُحَفاًة ُغْرَلً َعزَّ اّٰلله

ئَاتأ َقاَل: »بأالْ  يِّأ أ   « رواه الحاكم َعْن َجابأرأ ْبنأ َعْبدأ َحَسَناتأ َوالسَّ اّٰلله
َي  ُ  َرضأ  تعالى أعلم. واّٰلله  َعْنُهَما. هذا،اّٰلله

 تنزلّٰللاه  وَل يخلي رحمة

 تنزل؟ اهلل خيلي رمحة: هل جيوز أن يقال عن ظامل: ال يرحم، وال 12السؤال

ُ  َيُقولُ أوالً: الجواب:  ۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ تعالى:اّٰلله

. َوَيُقوُل  [2]فاطر:  ﴾وئوئەئائەئائىىېېېۉېۉ
ھ﴿. َوَيُقوُل تعالى:  [107]يونس:    ٺٺٺڀڀڀ﴿تعالى:  
ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے

 .[38]الزمر:  ۉۉۅۅۋۋ
ُ  َوَيُقوُل َصلَّى  هأ َوَسلََّم: »اّٰلله ََل َمانأَع  اللهُهمَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

« رواه  لأَما أَْعَطيْ  ْنَك اْلَجدُّ َي لأَما َمَنْعَت، َوََل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّأ مأ َت، َوََل ُمْعطأ
َي  َيَة ْبنأ أَبأي ُسْفَياَن َرضأ ُ  الشيخان َعْن ُمَعاوأ  َعْنُه.اّٰلله

َيٌة، بَ   ثانياً:  َي أَْقَسى ُهَناَك أَُناٌس َظالأُموَن ََل َيْرَحُموَن، ُقُلوبُُهْم َقاسأ  ْل هأ
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َن الحَ  ، َهُؤََلءأ ََل َيْرَحُموَن الَخْلَق، َوَمْن ََل يَْرَحُم الَخْلَق َلْن َيْرَحَمهُ مأ   َجرأ
  ُ َي اّٰلله ُ    تعالى، روى الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ يأِّ َصلَّىَعْنُه، عَ اّٰلله   نأ النَّبأ
 ُ هأ َوَسلَّ اّٰلله  ُم ََل يُْرَحُم«.َم َقاَل: »َمْن ََل َيْرحَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 وبناء على ذلك:
َنَُّه َقْد   : ََل َيْرَحُم؛ ََل َحَرَج في َذلأَك، ِلأ ْنَساٌن َعْن َظالأم  َذا َقاَل إأ َفإأ

ق ا أَْن َيُقوَل:اً َيُكوُن َصادأ أ  َوََل يَُخلأِّي َرحَمةَ  ، أَمَّ َمُة ُكْفر  اّٰلله هأ َكلأ ُل، َفَهذأ َتْنزأ
ُب ظَ  َنَُّه َيْنسأ َرٌة، ِلأ َذلأَك الَعْجَز إلىاهأ أ   بأ : اّٰلله متختحت﴿تعالى الَقائألأ

 .[44]فاطر:  ﴾مجحجيثىثمثجثيتىت
 ُ يُف   اّٰلله عأ َعزَّ َوَجلَّ َلُه الُقْدَرُة الُمْطَلَقُة، َفَهْل َهَذا الَمْخُلوُق الضَّ

اً َوََل َنفْ   ُضرَّ
هأ يُر الذي ََل َيْملأُك لأنَْفسأ يُع  ، َوََل َحْوَل َوََل قُ اً عالَفقأ َة، َيْسَتطأ وَّ

أ  أَْن َيْحبأَس َرْحَمةَ  َل؟ اّٰلله هأ َحتَّى ََل َتْنزأ  تعالى َعْن َخْلقأ
،  هَ  ْن َمْخُلوق  َن الَعْبدأ في َحاَلةأ َغَلَبة  َوَقْهر  مأ َمُة التي َتْخُرُج مأ هأ الَكلأ ذأ

ْنَها، ْغَفاُر مأ َم َعَلى أَنْ   َوَعَلْيهأ التَّْوَبُة َواَلْستأ َذا َوأَْن َيْجزأ َنَُّه إأ َلْيَها، ِلأ  ََل َيُعوَد إأ
رَ  ُ   اْعَتَقَدَها ـ ََل َقدَّ  تعالى أعلم.واّٰلله  َكَفَر. هذا،تعالى ـ اّٰلله

 كشف الكذب بواسطة اْلجهزة

 : هل جيوز كشف كذب اإلنسان بواسطة األجهزة؟13السؤال

يهأ    أوالً:الجواب:   ا ََل َشكَّ فأ مَّ يَرٌة مأ مأ َب َكبأ ، لأَقْولأهأ  أَنَّ الَكذأ َن الَكَبائأرأ
ُ    َصلَّى هأ َوَسلَّ اّٰلله َب  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نَّ اْلَكذأ َب، َفإأ يَّاُكْم َواْلَكذأ َم: »َوإأ

ُجُل   ، َوَما َيَزاُل الرَّ َلى النَّارأ ي إأ
نَّ اْلُفُجوَر َيْهدأ ، َوإأ َلى اْلُفُجورأ ي إأ َيْهدأ

َب َيكْ  ى اْلَكذأ ُب َوَيَتَحرَّ
ْندَ ذأ أ   َحتَّى يُْكَتَب عأ اباّٰلله « رواه اإلمام مسلم  اً َكذَّ

أ   َعْن َعْبدأ  ُ  َي َرضأ اّٰلله  َعْنُه.اّٰلله
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َنَُّه    ثانياً: ، ِلأ ، أَو بأُشُهود  ُعُدول  ْقَرارأ بأ ََل َتُكوُن إأَلَّ بأاإلأ َداَنُة بأالَكذأ اإلأ
ي أَْن َيْحُكَم َعَلىََل َيُجوُز للَحاكأمأ أَو ال بأهأ َوبأالذي   َقاضأ بأ بأَكذأ الَكاذأ

، َوإأَلَّ كَ  ُهودأ ، أَو الشُّ ْقَرارأ بأ إأَلَّ بأاإلأ  اً اَن ُحْكُمُه فأْسقَتَرتََّب َعَلى َهَذا الَكذأ
 .اً َوظُْلم  اً َوَجْور

 وبناء على ذلك:
بأ بأُكلأِّ  ْثَباتأ الَكذأ َعاَنةأ َعَلى إأ يَلة  مَ َفََل َحَرَج في اَلْستأ ،  ـ  َوسأ ْشُروَعة 

يقأ   َزةأ َوَلو َكاَن َعْن َطرأ َي   اِلَجهأ ي أَْن َيْقضأ َها، َوَلكأْن ََل َيُجوُز للَقاضأ َوَغْيرأ
َزةأ َعَلى أََساسأ   . اِلَجهأ ِّيٌّ

َنَّ َهَذا الَكْشَف َظنأ  َفَقْط، ِلأ
، َوَقْد َنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى بُْطََلنأ الُحْكمأ بأَناًء َعَلى الظَّ  َراَسةأ ، أَو الفأ ِّ نأ

َك اِلَ أَو  َنَّ َمَدارأ ، ِلأ ينأ   . هذا، اً ، ُمْدَرَكٌة َقْطعاً ْحَكامأ َمْعُلوَمٌة َشْرعالتَّْخمأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 دعاء الزوجة على زوجها 

َفَلا  اهلَل »َثالَثٌة َيْدُعوَن: لقد عرفنا يف احلديث الشريف: 14السؤال

ُيَطلِّْقَها، َسيَِّئَة اْلُخُلِق َفَلْم اَنْت َتْحَتُه اْمَرَأٌة ُيْسَتَجاُب َلُهْم: َرُجٌل َك

 ًاَوَرُجٌل َكاَن َلُه َعَلى َرُجٍل َماٌل َفَلْم ُيْشِهْد َعَلْيه ، َوَرُجٌل آَتى َسف يه

«. [5]النساء:  ﴾ ۇڭڭڭ﴿َعزَّ َوَجلَّ:  اهلُل َماَلُه َوَقْد َقاَل

فهل دعاء الزوجة على  بأن دعاء الرجل على زوجته ال يستجاب،

 يستجاب؟ زوجها

نُُه  أوالً: الجواب:  َنَُّه يُْمكأ ْوجأ َعَلى َزْوَجتأهأ ََل يُْسَتَجاُب ِلأ ُدَعاُء الزَّ
ْن  ْرَسالأ َحَكم  مأ ، أَو بأإأ ْربأ ، أَو الضَّ ، أَو الَهْجرأ ظَةأ َها بأالَمْوعأ ََلُج نُُشوزأ عأ

َذا   َها، َفإأ ْن أَْهلأ ْظ، َفَعَلْيهأ أَْهلأهأ َوَحَكم  مأ ْبرأ َعَلْيَها،    َلْم َتتَّعأ ْر  بأالصَّ ْن َلْم َيْصبأ َفإأ
ْقَها، لأَقْولأهأ تعالى:    . [ 130]النساء:    ککککڑڑژ﴿ َفْلُيَطلِّأ
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ُ    لأَذلأَك َقاَل َصلَّى هأ َوَسلََّم:  اّٰلله   »َثََلَثٌة َيْدُعونَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
  َ ْقَها«.   اُب َلُهْم: َرُجٌل َكاَنْت َفََل يُْسَتجَ اّٰلله َئَة اْلُخُلقأ َفَلْم يَُطلِّأ َتْحَتُه اْمَرأٌَة َسيِّأ

َي رواه الحاكم   يِّأ َرضأ ُ  َعْن أَبأي ُموَسى اِْلَْشَعرأ  . َعْنهُ اّٰلله
ْوَجةأ أَْن تَُعالأجَ ثانياً:   ُجلأ َفَعَلى الزَّ َن الرَّ

َذا َكاَن النُُّشوُز مأ ا إأ  نُُشوَزُه  أَمَّ
ْبرأ َوالُمَصاَبَرةأ بأ  َها َونأْعَمْت،  الصَّ نأ اْسَتَجاَب َفبأ َها، َفإأ َوالتَّنَاُصحأ َمَع َزْوجأ

َم َقْوَل  أ  َوإأَلَّ َفَعَلْيَها أَْن َتْلَتزأ پپٻٻٻٻٱ﴿تعالى: اّٰلله
ٿٿٿٿٺٺٺڀڀڀڀپپ

 .[128]النساء:    ﴾ ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ
ن  َط الزَّ  ُمَعاَلَجةأ نُُشوزأ َومأ وجأ أَن تُْسقأ ْن  الزَّ َها أَو َبْعَضُه، مأ ْوَجُة َحقَّ

ْن أََبى َوأََصرَّ َعَلى النُُّشوزأ َفَلَها أَْن َتْطُلَب   ، َفإأ
، أَو َمبأيت  ، أَو كأْسَوة  َنَفَقة 

يقأ الَقَضاءأ  يََّة، أَو الطَََّلَق َعْن َطرأ
َضائأ ِّ ْنُه الُمَخاَلَعَة الرأ رَ مأ َذا َتَعذَّ ْت ُكلُّ  ، َفإأ

، هأ اِلُُمورأ َها،   َهذأ َعاءأ َعَلى َزْوجأ َن الدُّ ُل اِلََذى، َفََل َحَرَج مأ َوَلْم َتُعْد َتْحَتمأ
َعاُء َلُه. ْن َكاَن اِلَْوَلى الدُّ  َوإأ

 وبناء على ذلك:
هأ َجائأٌز، هأ لأنُُشوزأ ْن َظَلَمَها َبْعَد ُمَعاَلَجتأ َها إأ ْوَجةأ َعَلى َزْوجأ   َفُدَعاُء الزَّ

يثأ   يفأ الذي رواه الترمذي  َكَما َجاَء في الَحدأ رأ َي   َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ الشَّ   َرضأ
 ُ أ  َقاَل: َقاَل َرُسولُ  َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ اّٰلله هأ َوَصْحبأ
َر، َوا» ائأُم َحتَّى يُْفطأ ُل، َوَدعْ َثََلَثٌة ََل تَُردُّ َدْعَوتُُهْم: الصَّ َماُم الَعادأ َوُة  إلأ

ُ    الَمْظُلومأ َيْرَفُعَها : اّٰلله بُّ  َوَيُقوُل الرَّ
َماءأ َفْوَق الَغَمامأ َوَيْفَتُح َلَها أَْبَواَب السَّ

تأي َِلَْنُصَرنَّ  زَّ ين  َوعأ  تعالى أعلم.واّٰلله  «. هذا،كأ َوَلْو َبْعَد حأ
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 يحسن لليتامى وَل يحسن ْلوَلده

برعاية يتامى من عبد صاحل حمب للخري، يقوم  : زوجي15السؤال

أقاربه، ولكن على حساب أوالده، وهذا مما أدى إىل نفور أبنائه عنه، 

 فهل تصرف الزوج يف هذه احلالة صحيح؟

نَّا َشْرعأوالً: الجواب:  َلْيهأ َمْطُلوٌب مأ ْحَساُن إأ ،  اً َكَفاَلُة الَيتأيمأ َواإلأ
ْرُع َعَلى َنا الشَّ َعاَيةأ الَيتأيمأ َوَكفَ  َوَقْد َحضَّ ، َقاَل تعالى: رأ ڳڳڳ﴿اَلتأهأ

:  [9]الضحى:    ڳ ٿٿٿٿٺ﴿ . َوَقاَل تعالى َعنأ اِلَْبَرارأ

 .[8]اإلنسان:  ٹ
  ، ًة في ُحُقوقأهأ الَمالأيَّةأ ، َوَخاصَّ هأ  َعَلى الَيتأيمأ َوظُْلمأ

َن اَلْعتأَداءأ َر مأ َوَحذَّ
ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ﴿َفَقاَل تعالى:  

 .[10]النساء:  کککک
َي  ُ  وروى اإلمام البخاري َعْن َسْهل  َرضأ   َرُسولُ َقاَل َعْنُه َقاَل: اّٰلله

أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َوأََنا َوَكافأُل الَيتأيمأ فأي  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
اَبةأ َوالُوْس  بَّ َج َبْيَنُهمَ الَجنَّةأ َهَكَذا« َوأََشاَر بأالسَّ . َوَحقٌّ َعَلى  اً ا َشْيئَطى، َوَفرَّ

يَث أَن َيْعَمَل بأهأ َطَمع َع َهَذا الَحدأ َنا َرُسولأ  اً ُكلأِّ َمْن َسمأ ِّدأ يَّةأ َسيأ
أ   بأَمعأ اّٰلله

ُ   َصلَّى هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي  ُ   وروى الشيخان َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ يِّأ    اّٰلله ُ    َصلَّىَعْنُه، َعنأ النَّبأ اّٰلله

ي َعَلى ا اعأ هأ َوَسلََّم َقاَل: »السَّ ،  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْسكأينأ ِْلَْرَمَلةأ َواْلمأ
يلأ  دأ فأي َسبأ أ  َكالُمَجاهأ ائأمأ ََل  اّٰلله ُبُه َقاَل ـ َوَكاْلَقائأمأ ََل َيْفُتُر، َوَكالصَّ ـ َوأَْحسأ

ُر«.   يُْفطأ
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َي  روى اإلمام أحمد َعْن أَبأيو ُ  ُهَرْيَرَة َرضأ َشَكا   َعْنُه، أَنَّ َرُجَلً اّٰلله
َلى النَّبأيِّأ َصلَّى  ُ  إأ .   اّٰلله هأ هأ َوَسلََّم َقْسَوَة َقْلبأ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَن«. ْسكأ مأ اْلمأ ، َوأَْطعأ  َفَقاَل: »اْمَسْح َرْأَس اْلَيتأيمأ
ُ  أَْوَجَب ثانياً:  ، َقاَل تعالى:  تعالى َعَلى الَعبْ اّٰلله هأ َوأَْبَنائأهأ َعاَيَة أَْهلأ دأ رأ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿

 .[6]التحريم:  ۇئوئوئەئەئائائىىې
ُ  َوَيُقوُل َصلَّى  ، اّٰلله هأ َوَسلََّم: »ُكلُُّكْم َراع  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَّ 
َماُم َراع  وَ َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرعأ ، اإلأ ُجُل  تأهأ ، َوالرَّ

يَّتأهأ
َمْسُؤوٌل َعْن َرعأ

« رواه اإلمام البخاري َعنأ اْبنأ ُعَمَر  َراع  فأي أَْهلأهأ َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن رَ  يَّتأهأ
عأ

َي  ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
ُ    َوَيُقوُل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »كَ اّٰلله ْثمَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   اً َفى بأالَمْرءأ إأ

َع َمْن َيُقوُت« رواه اإلمام أحمد َعْن َعْبدأ أَ  أ    ْن يَُضيِّأ و ْبنأ اْلَعاصأ  اّٰلله ْبنأ َعْمرأ
َي  ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

ُ    َوَيُقوُل َصلَّى نَّ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »إأ َ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َسائأٌل ُكلَّ  اّٰلله
ا ا َظ ذَ َراع  َعمَّ ُجُل َعَلى أَْهلأ  لأ ْسَتْرَعاُه، أََحفأ َك أَْم َضيََّع؟ َحتَّى يُْسأََل الرَّ

َي  « رواه النسائي َعْن أََنس  َرضأ ُ   َبْيتأهأ  َعْنُه.اّٰلله
ُ  َوَيُقوُل َصلَّى َذا أَْعَطى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »إأ ُ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ اّٰلله

هأ َوأَهْ َفلْ  اً أََحَدُكْم َخْير « رواه اإلمام مسلم َعْن َجابأرأ ْبنأ  َيْبَدْأ بأَنْفسأ لأ َبْيتأهأ
َي  ُ   َسُمَرَة َرضأ  َعْنُه. اّٰلله

ُ  َوَيُقوُل َصلَّى  يَناٌر أَْنَفْقَتُه فأي  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »دأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يلأ  أ َسبأ يَناٌر أَْنَفْقَتُه فأي َرقَ اّٰلله ْقَت بأ َبة  ، َودأ يَناٌر َتَصدَّ ،  ، َودأ ْسكأين  هأ َعَلى مأ
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يَناٌر أَْنَفْقَتُه َعَلى أَْهلأَك، أَْعَظُمَها أَْجر ي أَْنَفْقَتُه َعَلى أَْهلأَك« رواه  اً َودأ الَّذأ
َي  ُ   اإلمام مسلم َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
ْوجأ لأَيَتامَ  َعاَيُة الزَّ بأهأ َلُه في َذلأ ى مأ َفرأ ْندَ ْن أََقارأ يٌم عأ أ   َك أَْجٌر َعظأ اّٰلله

ْعُلُه َهَذا َسَبب ي أَْن َيُكوَن فأ َثارَ  اً تعالى، َوَلكأْن َما َيْنَبغأ نُُفوسأ أَْبَنائأهأ   ةأ في إأ
َعاَيةأ الَيَتاَمى،   هأ َورأ َْوََلدأ ْهَمالأهأ ِلأ ، َوَذلأَك بأَسَببأ إأ دأ َعَلْيهأ ٌم  َفَدْرُء الَمَفاسأ  ُمَقدَّ

َن  َعَلى َجْلبأ ا ُن إلى الَيَتاَمى َعَلْيهأ أَْن يُْحسأ ؛ َفَمْن َكاَن يُْحسأ لَمَصالأحأ
َلً  َْبَنائأهأ أَوَّ َلً ِلأ ، َحتَّى  ، َوَمْن َكاَن َيْرَعى الَيَتاَمى َعَلْيهأ أَْن يَْرَعى أَْبَناَءُه أَوَّ
َْبَنائأهأ عَ  اً َيُكوَن َعْون . هذا،ِلأ هأ ِّ  .تعالى أعلماّٰلله و َلى بأرأ

 ن أهل النار؟ فرعون م

: هل يوجد دليل واضح يف القرآن الكريم على أن فرعون من 16السؤال

 أهل النار؟

ُ    َيُقولُ   أوالً:الجواب:   ھھہہ﴿َتَباَرَك وتعالى:  اّٰلله

. ثُمَّ َقاَل  [32]القصص:  ﴾ڭڭۓۓےےھھ
ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃ﴿تعالى: 
ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

ڱڱڳڳڳڳگگگ گکک

ہہۀۀڻڻڻڻ ںںڱڱ

ڭۓۓےےھھ  ھھہہ

ۅۋۋۈٴۇۈۆۆۇ  ۇڭڭڭ

يُر في:  [42ـ38]القصص:    ﴾ۉۉۅ مأ . َعَلى ﴾ۇ﴿. الضَّ
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؟  ْرَعْوَن َوَمَلئأهأ  َمْن َيُعوُد؟ أَََل َيُعوُد َعَلى فأ
ُ  َلَقْد أَْثَبَت  ثانياً: يمأ أَنَّ فأرْ تعالى في القُ اّٰلله َن  ْرآنأ الَعظأ َعْوَن َكاَن مأ

يَن:  دأ ُ  . َوَيُقولُ [4]القصص:  ۉۅۅۋ﴿الُمْفسأ تعالى في اّٰلله
يَن:  دأ ِّ الُمْفسأ ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې﴿َحقأ

ْرَعْوُن بأَشَهاَدةأ [83]القصص:    ۈئۈئۆئۆئ أ    . َوفأ ہ﴿تعالى أَنَُّه:  اّٰلله
 .[31]الدخان:  ھھہ

ُ  ُقولُ يَ ثالثاً:    مئحئجئییییىئىئ﴿ تعالى: اّٰلله
. [98ـ97]هود:  ڀپپپپٻٻٻٻٱ

ُ  َلَقْد أَْخَبرَ  ْرَعْوَن َيْقُدُم َقْوَمُه، َوَلْم َيُقْل: َيُسوُقُهْم،  اّٰلله َعزَّ َوَجلَّ أَْن فأ
َل مَ َوَمْعُلوٌم أَنَّ   َر َكاَن ُهَو أَوَّ ِّ َذا أَْوَرَد الُمَتأَخأ َم إأ ِّ ُد، َوإأَلَّ َلْم يَ الُمَتَقدأ ُكْن  ْن َيرأ

م ُح َذلأَك َقْولُُه تعالى: اً َبْل َكاَن َسائأق اً َقادأ ِّ ٺٺڀڀ﴿، َويَُوضأ

ۆۇ﴿. َوَقْولُُه تعالى: [99]هود:  ٿٿٿٿٺٺ

أَنَُّه َوُهْم  . َفُعلأَم ﴾ۉۅۅۋۋۈٴۇۈۆ
يع ُدوَن النَّاَر َجمأ يعاً َيرأ رَ َمْلُعونُو اً ، َوأَنَُّهْم َجمأ ْنَيا َواآلخأ .َن في الدُّ  ةأ

، َقاَل: رابعاً:  ةأ َغَرقأهأ َثَنا َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َعْن قأصَّ ْنَدَما َحدَّ ٹٹ﴿عأ
ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

کک﴿. َماَذا َقاَل َلُه َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ الَقائأُل:  [90]يونس:    ﴾ڃ
  ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگ
:  ؟ أََلْم َيُقْل َلُه َربُّ [18]النساء:   ڇڇڇچچچ﴿َنا َعزَّ َوَجلَّ
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 .[92ـ91]يونس:  ڈڈڎڎڌڌڍ ڍڇ
ُِّدَنا َرُسولُ   خامساً: أ    أََلْم َيُقْل َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ

ََلةأ َعْمد  كأ الصَّ ِّ َتارأ   َظ َعَلْيَها َكاَنْت َلهُ : »َمْن َحافَ اً َوُجُحود  اً َوَسلََّم في َحقأ
، َوَمْن َلْم  اً ، َوبُْرَهاناً نُور َياَمةأ يَُحافأْظ َعَلْيَها َلْم َيُكْن َلُه نُوٌر، ، َوَنَجاًة َيْوَم اْلقأ

ْرَعْوَن، َوَهاَماَن،   َياَمةأ َمَع َقاُروَن، َوفأ َوََل بُْرَهاٌن، َوََل َنَجاةٌ، َوَكاَن َيْوَم اْلقأ
«؟ رواه اإلمام أحمد َعنأ َوأَُبيِّأ ْبنأ َخلَ  َي  ف  و َرضأ ُ   اْبنأ َعْمر   َعْنُهَما. اّٰلله

 وبناء على ذلك:
ََل  ْن خأ :  َفمأ ْرَعْوَن َوَمَلئأهأ ِّ فأ ڻںں﴿ لأ َقْولأهأ تعالى في َحقأ

. [46]غافر:  ھھہہہہۀۀڻڻڻ
 التي َذَكْرَناَها َيَتَبيَُّن أَنَّ 

يَمةأ ََللأ اآلَياتأ الَكرأ ْن خأ ْن أَْهلأ ال   َومأ ْرَعْوَن مأ ؛  فأ نَّارأ
ْن أَْهلأ النَّارأ َوُهَو الَقائأُل:   .  [24]النازعات:    چچڃ﴿َوَكْيَف ََل َيُكوُن مأ

. [38]القصص:  ڇڇڇچچچچڃ﴿ َوالَقائأُل: 
ڳڳ گگگگکککک﴿َوالَقائأُل: 

 .[37ـ36]غافر:  ںڱڱڱڱڳڳ
ْن أَْهلأ  ُ النَّارأ وَ  َكْيَف ََل َيُكوُن مأ : تعالى   اّٰلله چچ﴿َخاَطَبُه بأَقْولأهأ

: ﴾ڇڇڇڇچ ْم َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ يهأ ُدوَن َقاَل فأ . َوالُمْفسأ
 . ﴾ ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىىې﴿ 

ْنُه، َقاَل   : الَخْوُض في َهَذا اِلَْمرأ َوأَْمَثالأهأ ََل َفائأَدَة مأ َوَعَلى ُكلأِّ َحال 
. [7]القلم:  ۓےےھھھھہہہہ﴿تعالى: 
 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
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 للمعصية أعود 

تعاىل من املعصية، ولكن ما أشعر اهلل  : إني شاب أتوب إىل17السؤال

 بنفسي إال وقد رجعت إىل الذنب واملعصية ثانية، فماذا أفعل؟

ْن َفْضلأ الجواب:   أ    َفمأ ْن يُْغَلَق َحتَّى  تعالى َباُب التَّْوَبةأ َمْفُتوٌح، َولَ اّٰلله
ُب َعَلى  ُروُح الَعْبدأ َتَقَع  بأَها، َوَيجأ ْن َمْغرأ ْمُس مأ ، أَو َتْطُلَع الشَّ بأالَغْرَغَرةأ

هأ  نأ أَْن َيْصُدَق في َتْوَبتأ أ   الُمْؤمأ . ّٰلله ْنبأ  َعزَّ َوَجلَّ ُكلََّما َوَقَع في الذَّ
َي  َعْن أَبأي ُهَرْيَرةَ روى اإلمام مسلم  ُ  َرضأ يِّأ َعْنهُ اّٰلله   لَّى َص ، َعنأ النَّبأ

 ُ هأ َوَسلَّمَ عَ اّٰلله يَما َيْحكأي َعْن َربِّأهأ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل:  َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ، فأ
ْر لأي َذْنبأياللهُهمَّ ، َفَقاَل: اً أَْذَنَب َعْبٌد َذْنب»  . اْغفأ

ي َذْنب ُر الذَّ   اً َفَعلأَم أَنَّ َلُه َربِّ ،  اً َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: أَْذَنَب َعْبدأ ْنَب،  َيْغفأ
ْنبأ   . َوَيْأُخُذ بأالذَّ

ْر لأي َذْنبأي  . ثُمَّ َعاَد َفأَْذَنَب، َفَقاَل: أَْي َربِّأ اْغفأ
ي أَْذَنَب َذْنب ْنَب،    اً ، َفَعلأَم أَنَّ َلُه َربِّ اً َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َعْبدأ ُر الذَّ َيْغفأ

 . ْنبأ َوَيْأُخُذ بأالذَّ 
ْر لأي َذْنبأيثُمَّ َعاَد َفأَْذَن   .َب َفَقاَل: أَْي َربِّأ اْغفأ

ي َذْنب ْنَب،    اً ، َفَعلأَم أَنَّ َلُه َربِّ اً َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: أَْذَنَب َعْبدأ ُر الذَّ َيْغفأ
ْئَت فَ  ، اْعَمْل َما شأ ْنبأ  «.َقْد َغَفْرُت َلَك َوَيْأُخُذ بأالذَّ

ْنَيا  وروى اْبُن أَبأي يِّ  الدُّ
َي رَ  َعْن َعلأ ُ  ضأ َياُرُكْم ُكلُّ   َعْنهُ اّٰلله َقاَل: خأ

اب    )ُكلََّما ُفتأَن َتاَب(. ُمْفَتن  َتوَّ
ْن َعاَد؟  يَل: َفإأ  قأ
رُ  َ  َقاَل: َيْسَتْغفأ  .َوَيُتوُب اّٰلله
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ْن َعاَد؟  يَل: َفإأ  قأ
رُ َقاَل:  َ  َيْسَتْغفأ  .َوَيُتوُب اّٰلله

يَل: َحتَّى َمَتى؟   قأ
 . ْيَطاُن ُهَو الَمْحُسورَ َقاَل: َحتَّى َيُكوَن الشَّ 

 : يَل للَحَسنأ ِّ رَ  نْ ا مأ نَ دُ حَ أَ  يأ حْ تَ ْس يَ  ََل أَ َوقأ   مَّ ثُ  هأ وبأ نُ ذُ  نْ مأ  رُ فأ غْ تَ ْس يَ  هأ بأ
 ؟ ودُ عُ يَ  مَّ ثُ  رُ فأ غْ تَ ْس يَ  مَّ ثُ  ،ودُ عُ يَ 

  ةأ بَ وْ التَّ  نَ مأ  سأ أْ اليَ بأ  ْي أَ ـ ا ذَ هَ بأ  مْ كُ نْ مأ  رَ فأ و ظَ لَ  انُ طَ يْ الشَّ  دَّ : وَ اَل قَ فَ 
ِّ لكَ اوَ   .ارأ فَ غْ تأ اَلْس  نَ وا مأ لُّ مَ  تَ ََل فَ  ـ  اهَ نْ عَ  فأ

 وبناء على ذلك:
ْصَرارأ َعَلْيَها، َيُقوُل   َلُة في اإلأ ، الُمْشكأ َيةأ َلُة في الَمْعصأ َفَلْيَستأ الُمْشكأ

َي  يزأ َرضأ ُِّدَنا ُعَمُر ْبُن َعْبدأ الَعزأ ُ  َسيأ ب   نْ ذَ َلمَّ بأ َمْن أَ  ،اُس لنَّ ا ايُّهَ أَ َعْنُه: اّٰلله
َ  رأ فأ غْ تَ ْس يَ لْ فَ  َ  رأ فأ غْ تَ ْس يَ لْ فَ  ادَ ْن عَ إأ َوْلَيُتْب، فَ اّٰلله   رأ فأ غْ تَ ْس يَ لْ ْن عاَد فَ إأ َوْلَيُتْب، فَ اّٰلله

 َ قَ طَ ا مُ ايَ طَ خَ  َي ا هأ نَّمَ إأ َوْلَيُتْب، فَ اّٰلله ِّ نَ عْ في أَ  ةٌ وَّ   ُكلَّ  كَ ََل نَّ الهَ إأ ، وَ الأ جَ اقأ الرأ
 ا.هَ يْ لَ عَ   ارأ رَ ْص في اإلأ  كأ ََل الهَ 

يفأ الذي رواه   رأ يثأ الشَّ ُن ُمْذنأٌب َتائأٌب، َكَما َجاَء في الَحدأ َفالُمْؤمأ
َي َعْن َجابأر  البزار  ُ  َرضأ يأِّ َصلَّىاّٰلله ُ  َعْنُه، َعنأ النَّبأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم َقاَل: ُن َواه  َرا  َوَصْحبأ يٌد َمْن َهَلَك »الُمْؤمأ «قأٌع، َفَسعأ هأ  . َعَلى َرَقعأ
ْن َرْحَمةأ  أ    َفََل َتْيأَْس مأ ْدقأ التَّْوَبةأ اّٰلله أ    تعالى، َوَعَلْيَك بأصأ .  ّٰلله َعزَّ َوَجلَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
 الخوف من الظالمين 

 تنصحين؟: أخاف من الظاملني خوفًا شديدًا، فبماذا 18السؤال
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هأ اِلَ أَْنَص الجواب:   َراَءةأ َهذأ َيةأ َصَباحُحَك بأقأ  َوَمَساًء: اً ْدعأ
،  اللهُهمَّ »ـ 1 ، َوالَعْجزأ َوالَكَسلأ َن الَهمِّأ َوالَحَزنأ نِّأي أَُعوُذ بأَك مأ إأ

» َجالأ  الرِّأ
، َوَغَلَبةأ ْينأ ، َوَضَلعأ الدَّ  . َوالُجْبنأ َوالُبْخلأ

نَّا اللهُهمَّ »ـ 2 ْم،إأ هأ ْن ُشُرو  َنْجَعُلَك فأي نُُحورأ ْم«َوَنُعوُذ بأَك مأ هأ  . رأ
يَن َوَما  اللهُهمَّ ـ »3 ْبعأ َوَما أََظلَّْت، َوَربَّ اِلََرضأ َمَواتأ السَّ َربَّ السَّ

ينأ َوَما أََضلَّْت، ُكْن لأي َجار َياطأ ْم  اً أََقلَّْت، َوَربَّ الشَّ َك ُكلِّأهأ ْن َشرِّأ َخْلقأ مأ
يع َي ْن َيْفُرَط َعَليَّ أََحٌد أَ  اً َجمأ ْنُهْم أَْو أَْن َيْبغأ ، َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ َثَناُؤَك، مأ

َلَه إأَلَّ أَْنَت  َلَه َغْيُرَك، َوََل إأ  «. َوََل إأ
َماَواتأ اللهُهمَّ  »ـ  4 ، ُكْن لأي َجار   ،َربَّ السَّ يمأ ْن    اً َوَربَّ اْلَعْرشأ اْلَعظأ مأ

، أَْن َيْفُرطُوا عَ ُفََلن  َوأَْحَزابأهأ َوأَْش  هأ ، َوأَْن َيْطَغْوا، َياعأ َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ  َليَّ
َلَه َغْيُرَك«  . َثَناُؤَك، َوََل إأ

ْئَت اللههُ ـ 5 ْم بأَما شأ يهأ نأ  .مَّ اْكفأ
َذا  ْنَت َتْجَعُل الَحْزَن إأ أَ وَ  ،ا َجَعْلَتُه َسْهَلً  مَ  َسْهَل إأَلَّ ََل اللهُهمَّ ـ »6

ْئَت َسْهَلً   «. شأ
يَّاَك أَْعُبُد وَ ـ َيا َمالأَك َيْومأ ال7 ينأ إأ ِّ يُن. دأ يَّاَك أَْسَتعأ  إأ
َجاب اللهُهمَّ ـ 8 يَن حأ  . اً َمْسُتور اً اْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَن الَقْومأ الظَّالأمأ
ْتُر الَعْرشأ َمْسُبوٌل َعَلْيَنا، َوَعْينُ 9 أ  ـ سأ َلْيَنا، بأَحْولأ اّٰلله َرٌة إأ أ  َناظأ ََل  اّٰلله

ُ ا يُْقَدُر َعَلْيَنا، وَ  ْم مُ   ّٰلله ْن َوَرائأهأ . مأ يٌد في َلْوح  َمْحُفوظ  يٌط، َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمجأ  حأ
ي ـ  10 ي وَزوَجتأي    َخَبْأُت َنْفسأ ينأي وَمالأي وأَهلأي وأُُصولأي وُفُروعأ ودأ

فأي  سلمينالم وأَصَحابأي وأَدياَنُهم وأَمَوالُهم وهذا الَبَلَد وسائأَر بَلدأ 
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َة إَل باّٰلله أَْقَفالَُها ثأَقتأي بأاّٰلله ، َخَزائأنأ بأْسمأ اّٰلله  ، أَُدافـأُع بأَك  ، َمَفاتأيُحَها َل ُقوَّ
يق، َل طَاَقَة لأَمْخُلوق  َمَع ُقْدَرةأ  اللهُهمَّ  ْيُق َوَما َل أُطأ ي َما أُطأ َعن َنْفسأ

َي  ؛ َحْسبأ ُ  الَخالأقأ َة إأَلَّ  َحْوَل َوََل َوََل  ، الَوكأيلَونأْعَم اّٰلله يِّأ  بأاّٰلله   ُقوَّ
 الَعلأ

ي ُ  وَصلَّى  ،مأ الَعظأ هأ َوَسلََّم. هذا، اّٰلله د  َوعلى آلأهأ َوَصْحبأ نا ُمَحمَّ ِّدأ   َعلى َسيأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 

 الرفيق اْلعلى 

َوعلى آل ه  َعَلْيه  اهلُل  َصلَّىاهلل   : لقد ورد عن َسي ِّد َنا َرُسوِل19السؤال

»ف ي فيه:  تعاىلاهلل  مرضه الذي توفاهَوَصْحب ه  َوَسلََّم أنه قال يف 

 فما هو املقصود بالرفيق األعلى؟ الرَّف يِق اأَلْعَلى«

َي   َعْن َعائأَشةَ روى اإلمام مسلم  الجواب:   ُ    َرضأ يِّأ    َعْنَهااّٰلله َزْوجأ النَّبأ
ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّمَ اّٰلله أ  ، أَنَّ َرُسوَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُ  ىَصلَّ اّٰلله َعَلْيهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم  َوَعلَ  نَّ   ، َقاَل: »َيا َعائأَشةُ ى آلأهأ َوَصْحبأ َ    إأ ي اّٰلله ْفَق، َويُْعطأ بُّ الرِّأ

يٌق ُيحأ  َرفأ
، َوَما ََل  ي َعَلى اْلُعْنفأ ْفقأ َما ََل يُْعطأ َواهُ َعَلى الرِّأ ي َعَلى َما سأ  «.  يُْعطأ

َناًء َعَلى َهَذا َقاَل َبْعُضُهْم بأ  ْن قَ َوبأ ُ  ْولأهأ َصلَّى أَنَّ الَمْقُصوَد مأ َعَلْيهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم:   فأيقأ اِلَْعَلى« َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ي الرَّ

أ ُهَو اَلْلتأَحاُق بأ   »فأ تعالى،   اّٰلله
َ  َوََل َشكَّ بأأَنَّ  .تعاّٰلله هأ َبادأ يٌق بأعأ  الى َرفأ
فأيقأ اِلَْعَلى« َويَُقاُل:  ي الرَّ

َياأَْي: ال  »فأ َن اِلَْنبأ ءأ الذيَن  َجَماَعُة مأ
ِّيَن، َقاَل تعالى:   ِّيأ لأ ڇڇچچچچڃ﴿َيْسُكنُوَن أَْعَلى عأ

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

 .[69]النساء:  ژ
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 وبناء على ذلك:
ْن ُقْلَت: فأيقأ اِلَْعَلى«  َفإأ ي الرَّ

ُ    ُهوَ   »فأ ْن ُقْلَت:  اّٰلله ؛ َوإأ َجلَّ َجََللُُه َصحَّ
فأ  ي الرَّ

َبادأ ُهْم َجَماعَ  يقأ اِلَْعَلى« »فأ ْن عأ ْم مأ هأ يَن َوَغْيرأ َياءأ َوالُمْرَسلأ  ُة اِلَْنبأ
أ  ْندَ اّٰلله بأيَن عأ يَن الُمَقرَّ

الأحأ أ  الصَّ ؛ َوَعلَ اّٰلله ى كأََل الَحاَلْينأ َعزَّ َوَجلَّ َصحَّ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َفَسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله ِّ َعَلْيهأ َوعلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله ْنَد َربأ هأ َوَسلََّم عأ ،  بأ هأ

يَّتأهأ َصلَّى 
الأُحوَن في َمعأ َهَداُء َوالصًّ يُقوَن َوالشُّ ِّ دأ ِّ َياُء َوالُمْرَسُلوَن َوالصأ  َواِلَْنبأ

 ُ هأ َوَسلََّم.َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ وَ اّٰلله  َصْحبأ
ْم. آمين. هذا،اللهُهمَّ  يَّتأهأ

 تعالى أعلم.واّٰلله   اْجَعْلَنا بأَمعأ
 سب المسلم

 سب املسلم، وخاصة سب العلماء؟ : ما حكم20السؤال

أ    َعْبدأ   َعنْ َفَقْد روى الشيخان  الجواب:   َي   َمْسُعود    ْبنأ اّٰلله ُ    َرضأ   َعْنهُ اّٰلله
أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله َباُب : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   »سأ

َتالُهُ  ،ُفُسوٌق  الُمْسلأمأ   .ُكْفٌر« َوقأ
َباُب ْعَنى: »َومَ  أ   «: َيْعنأي ُخُروٌج َعْن َطاَعةأ ُفُسوٌق  الُمْسلأمأ  سأ اّٰلله

ُ  َوَرُسولأهأ َصلَّى ،  اّٰلله ْصَيانأ هأ َوَسلََّم، َوُهَو أََشدُّ العأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 .[7]الحجرات:  ژڈڈڎڎ﴿َقاَل تعالى: 

ُ  هأ َصلَّىَوَمْعَنى َقْولأ  هأ َوَسلََّم: » َعَلْيهأ اّٰلله َتالُهُ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َوقأ
ِّْعَمةأ : َلْيَس الَمْقُصوُد بأَذلأَك ُكْفٌر« ، َبْل ُهَو ُكْفٌر بأالنأ لَّةأ الُخُروُج َعنأ المأ

ْن نأْعَمةأ  َنَّ مأ ، ِلأ ْسََلمأ ةأ اإلأ ْحَسانأ َوأُُخوَّ أ  َواإلأ نأ َقْولُُه تعالى َعَلى الُمؤْ اّٰلله مأ
هأ [10]الحجرات:  ۋٴۇۈ﴿تعالى:  نأ ُكْفٌر بأَهذأ َتاُل الُمْؤمأ . َفقأ

َنَّ  ، ِلأ ِّْعَمةأ َ  النأ َذا َتَقاَتُلوا، تعاّٰلله يَمانأ إأ َفَة اإلأ يَن صأ نأ الى َما َنَفى َعنأ الُمْؤمأ
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ڻڻڻںڻںڱڱڱڱڳ﴿َقاَل تعالى:  

ڭڭۓۓےھےھھھہہہہۀۀ

 .[9]الحجرات:  ۆۆۇۇڭڭ
ا   نأ َفَقْد َكَفَر، َوَكاَن َذلأَك َسَببأَمَّ ْنَساُن َقْتَل الُمْؤمأ َذا اْسَتَحلَّ اإلأ في    اً إأ

، لأَقْولأهأ تعالى:  هأ في النَّارأ ڳڳگگگ﴿ُخُلودأ

  ﴾ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ
 .[93]النساء: 

 وبناء على ذلك:
َن الكَ  يَرٌة مأ ابُّ َفاسأ َفَسبُّ الُمْسلأمأ َكبأ ، َوالسَّ ةأ  َبائأرأ ِّ َعامَّ ٌق، َهَذا في َحقأ

. َن الُعَلَماءأ بُّ لأَعالأم  مأ َذا َكاَن السَّ يَن، َفَكْيَف إأ  الُمْسلأمأ
ا َسبُّ  ، أَمَّ يأِّ للُعَلَماءأ

ْلمأ ، َوالنَّْقدأ العأ  اِلََدبأيأِّ
َن اَلْعتأَراضأ ُهْم  ََل َمانأَع مأ

. ، َوُهَو كَ اً َفََل َيُجوُز َشْرع َن الَكَبائأرأ يَرٌة مأ  تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،بأ
 خصام بين اْلخوة

: حصل خصام شديد بيين وبني إخوتي، وذهبت ملصاحلتهم 21السؤال

 فأبوا عليَِّ، وأساؤوا إساءة بليغة، فهل أعود لوصلهم مرة ثانية؟

يٌّ َعنْ الُخُصوَمُة َمَع ا أوالً:الجواب:  ِّ َمْنهأ
َها، لنَّاسأ بأَشْكل  َعام 

يَعُة ََل َتجُ  ، روى الشيخان َعْن أَبأي أَيُّوَب  َوالَقطأ ْن َثََلَثةأ أَيَّام  وُز أَْكَثَر مأ
َي  يِّأ َرضأ ُ    اِْلَْنَصارأ أ    َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله هأ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

لُّ لأُمْسلأم  أَْن َيهْ  َيانأ ُجَر أََخاُه َفْوَق َثََل َوَسلََّم َقاَل: »ََل َيحأ ، َيْلَتقأ ثأ َلَيال 
 .» ََلمأ ي َيْبَدأُ بأالسَّ ُض َهَذا، َوَخْيُرُهَما الَّذأ ُض َهَذا َويُْعرأ  َفُيْعرأ

َي  يِّأ َرضأ
َلمأ َراش  السُّ ُ  وروى الحاكم َعْن أَبأي خأ َع  َعنْ اّٰلله ُه، أَنَُّه َسمأ



 تاب اآلداب ك
 

424 

أ  َرُسوَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ وَ َعَلْيهأ وَ اّٰلله َسلََّم َيُقوُل: »َمْن َهَجَر  َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
.» هأ  أََخاُه َسَنًة َفُهَو َكَسْفكأ َدمأ

اً، لأَقْولأهأ ثانياً:  دَّ يٌر جأ يٌر َوَخطأ َرْفُض اَلْعتأَذارأ َوَعَدُم َقُبولأهأ أَْمٌر َخطأ
ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم: »َوَمنأ  اّٰلله يهأ الَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َلى أَخأ ُمْسلأمأ  اْعَتَذَر إأ

يُّ  
ْد َعَليَّ اْلَحْوَض« رواه الطََّبَرانأ  َبَلَغُه َعْنُه َفَلْم يَْقَبْل ُعْذَرُه َلْم َيرأ

ْن َشْيء  مأ
َي  ُ  في اِلَْوَسطأ َعْن َعائأَشَة َرضأ  َعْنَها.اّٰلله

َصاُم ُسوءثالثاً:   َذا َكاَن َبْينَ   اً أََشدُّ َما َيُكوُن الخأ َنَُّه يَ   إأ ، ِلأ بأ ُكوُن  اِلََقارأ
َن  ، َوكأََلُهَما مأ مأ حأ  الرأِّ

يَعةأ َيَة َقطأ ، َوَمْعصأ َصامأ َيَة الخأ ، َمْعصأ َيَتْينأ َمْعصأ
، َقاَل تعالى:  ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿الَكَبائأرأ

گک  کککڑڑژژڈ  ڈڎ

 .[24ـ22]محمد:  ڳڳگگگ
 وبناء على ذلك:

َلهُ  يَلً ْم َما اْسَتَطْعَت إلى َذلأ أَْنَصُحَك أَْن َتصأ ، َوَهَذا َشْأُن  َك َسبأ
نأ بأ  ْنَسانأ الُمْؤمأ أ اإلأ رأ  اّٰلله  تعالى َوالَيْومأ اآلخأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ ُِّرَك بأَقْولأ َسيأ أ  َوأَُذكأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
  ، ُل بأالُمَكافأئأ يَوَسلََّم: »َلْيَس الَواصأ ُل الَّذأ ُمُه    َوَلكأنأ الَواصأ َعْت َرحأ َذا ُقطأ إأ

أ   َوَصَلَها« رواه اإلمام البخاري َعْن َعْبدأ  َي اّٰلله و َرضأ ُ   ْبنأ َعْمر   َعْنُهَما. اّٰلله
بَّاَن َعْن أَبأي َذرِّ   َي وروى اْبُن حأ ُ  َرضأ يلأي  اّٰلله َعْنُه َقاَل: أَْوَصانأي َخلأ

ُ  َصلَّى هأ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله : أَْوَصانأي: ى آلأهأ َوَصْحبأ َن اْلَخْيرأ َصال  مأ   َم بأخأ
َلى َمْن ُهَو ُدونأي، َوأَْوَصانأي   َلى َمْن ُهَو َفْوقأي، َوأَْن أَْنظَُر إأ بأأَْن ََل أَْنظَُر إأ
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ْن أَْدبَ بأُحبِّأ المَ  ي َوإأ مأ َل َرحأ ْنُهْم، َوأَْوَصانأي أَْن أَصأ نُوِّأ مأ َرْت،  َساكأينأ َوالدُّ
أ     أََخاَف فأيَوأَْوَصانأي أَْن ََل  ْن  اّٰلله ، َوأَْوَصانأي أَْن أَُقوَل اْلَحقَّ َوإأ َلْوَمَة ََلئأم 

ْن َقْولأ ََل َحْوَل َوََل  اً َكاَن ُمرِّ  َر مأ َة إأَلَّ بأ ، َوأَْوَصانأي أَْن أُْكثأ أ ُقوَّ نََّها َكْنٌز اّٰلله ، َفإأ
 . ْن ُكنُوزأ اْلَجنَّةأ  مأ

ير ُرَك بأَهَذا الحَ   اً َوأَخأ ِّ يفأ الذي رواه اإلمام مسلم َعْن  أَُبشأ رأ يثأ الشَّ دأ
َي  ُ  أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ أ َقاَل: َيا َرُسوَل  َعْنُه، أَنَّ َرُجَلً اّٰلله ، إأنَّ لأي َقَراَبًة  اّٰلله

لُ  ، َوأَْحُلُم عَ أَصأ َليَّ يئُوَن إأ
ْم َويُسأ َلْيهأ ُن إأ ْنُهْم  ُهْم َوَيْقَطُعونأي، َوأُْحسأ

 .َوَيْجَهُلوَن َعَليَّ 
ُ  َفَقاَل َصلَّى هأ َوَسلََّم: »َلئأْن ُكْنَت َكَما  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َماُد الَحارُّ  ُهُم الَملَّ )الرَّ فُّ
نَ ُقْلَت، َفَكأَنََّما تُسأ أ  ( َوََل َيَزاُل َمَعَك مأ يٌر  اّٰلله َظهأ

ْم َما ُدْمَت َعَلى َذلأ   َك«.َعَلْيهأ
ْنُهْم، َواْدعُ لأَذا أَُقوُل: اْسَتمأ  يَّةأ مأ ْلبأ ْم َرْغَم الَمَواقأفأ السَّ َلتأهأ   رَّ َعَلى صأ

  َ ْر في  اّٰلله ِّ ، َوََل تَُقصأ ْم، َوَتَذكَّْر َقْوَل تعالى َلُهْم بأَظْهرأ الَغْيبأ هأ ِّ أ    َحقأ تعالى:  اّٰلله
ڳڳگگگگککککڑڑژژ﴿

ہۀۀڻڻڻڻںںڱ ڱڱڱڳڳ

 تعالى أعلم.واّٰلله  ا،. هذ[35ـ34]فصلت:  ہ
 وجههّٰللاه  سيدنا علي كرم

 وجهه؟اهلل  َعْنهُ بـ كرماهلُل  : ما حكم ختصيص سيدنا علي َرض َي22السؤال

يَّاً  الجواب:  َِّدَنا َعلأ َن النَّاسأ بأأَنَّ َسيأ َنةأ الَكثأيرأ مأ َفَقْد َدَرَج َعَلى أَْلسأ
َي  ُ  َرضأ ُ  مَ ُه، يَُقاُل َعْنُه: َكرَّ َعنْ اّٰلله ، أَو َلْم  اّٰلله َنَُّه َما َسَجَد لأَصَنم  َوْجَهُه، ِلأ

، َهَذا الَكََل  يحَيطَّلأْع َعَلى َعْوَرتأهأ أَو َعْوَرةأ أََحد  ْن َكاَن َصحأ ،   اً ُم َوإأ هأ ِّ في َحقأ
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َي  ي ِّ َرضأ
نَا َعلأ ِّدأ اً بأَسيأ نَُّه َلْيَس َخاصَّ ُ    َوَلكأ َلْم َيْسُجْد  َفُهنَاَك الَكثأيُر َمْن    َعْنُه،اّٰلله

. هأ هأ أَو َعْوَرةأ َنْفسأ ، َوَلْم َيطَّلأْع َعَلى َعْوَرةأ َغْيرأ  لأَصَنم 
َماُم اْبُن َكثأير   َمهُ َوَيُقوُل اإلأ ُ   َرحأ َباَرةأ  فأي  َغَلَب  َقدْ  تعالى:اّٰلله ير   عأ   َكثأ

نَ  اخأ  مأ يٌّ  يُْفَردَ  أَنْ  لأْلُكُتبأ  النُّسَّ
َي  َعلأ ُ  َرضأ أَ َعْنُه اّٰلله ََلمُ  َعَلْيهأ  :يَُقاَل  نْ بأ   ، السَّ

نْ  َحاَبةأ   ُدونأ   مأ مَ   أَوْ   ،الصَّ ُ    َكرَّ يح  َمْعَناهُ   َكانَ   َوإأنْ   َوَهَذا   َوْجَهُه،اّٰلله   َلكأنْ   اً َصحأ
ي ى  أَنْ  َيْنَبغأ َحاَبةأ  َبْينَ  يَُسوَّ نَّ  َذلأَك،  فأي الصَّ نْ  َهَذا َفإأ يمأ  َبابأ  مأ   التَّْعظأ

، يمأ ْيخَ  َوالتَّْكرأ يرُ  انأ َوالشَّ ينَ  َوأَمأ نأ ْنهُ  بأَذلأَك  أَْوَلى  ُعْثَمانُ  الُمْؤمأ  اهـ.  .مأ
 وبناء على ذلك:
هأ   يُص َهذأ َي َفَتْخصأ ي ِّ َرضأ

َنا َعلأ ِّدأ َباَرةأ لأَسيأ ُ    العأ َن الُمَغالأينَ اّٰلله  َعْنُه َكاَنْت مأ
يَها َحَرٌج َشْرعأ  ْن َلْم َيُكْن فأ ، َوإأ يهأ يَ فأ ، َوَلكأنَّ التَّْسوأ َحاَبةأ َمْطُلوَبٌة. يٌّ  َة َبْيَن الصَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
 ﴾َعِظيمٌ  َكْيدَُكنَّ  إِنَّ ﴿

 صحيح بأن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟: هل 23السؤال

ُ    َفَقْد َقاَل الجواب:   :  اّٰلله َِّساءأ ىېېېې﴿ تعالى في َكْيدأ النأ

 .[28]يوسف:  ائى
يْ َوقَ  ِّ الشَّ :  اَل تعالى في َحقأ  . [ 76]النساء:    ڎڌڌڍڍ﴿ َطانأ

َذا َكاَن  يٌم، َوإأ ِّ َكْيُدَها َعظأ يمَوالَمْرأَُة بأَشْكل  َعام  َفَضْعُفَها   اً َكْيُدَها َعظأ
يٌف، َوَلْوََل   ُب الَكْيدأ َضعأ ، َفَصاحأ ْيَطانأ يٌم، َوَكَذلأَك َكْيُد الشَّ َكَذلأَك َعظأ

يُد.َضْعُفُه َلَما   َكاَن َيكأ
يمَوَقالُوا قَ  ْنَك،  اً دأ َذا َتَمكََّن مأ َنَُّه إأ يُف، ِلأ عأ يَّاَك أَْن َيْملأَكَك الضَّ : إأ

، َوِلَنَُّه َقْد ََل تَُتاُح  َوَواَتْتُه الفُ  هأ هأ بأَضْعفأ ْلمأ ْنُه، لأعأ ْرَصُة َفَلْن َيَدَعَك تُْفلأُت مأ
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.َلُه ُفْرَصٌة َثانأَيٌة، لأَذا َيُكوُن َضرْ   بُُه َكَضْربأ الَجَبانأ
: وَ  ِّ الَمْرأَةأ َعَراءأ في َحقأ  َقاَل َبْعُض الشُّ
 ةً صـــَ رْ فُ   ْت ابَ صـــَ أَ  اذَ إأ فَ   ةٌ يفَ عأ ضـــَ وَ 

 

 اءأ فَـ عَ الضــــــــُّ   ةُ رَ دْ قُـ  َك لـأ ذَ كَـ   ،ْت لَـ تَ قَ  
 

 وبناء على ذلك:
؛ َيُقوُل اإلأ  ِّ ْيَطانأ بأَشْكل  َعام  ْن َكْيدأ الشَّ َِّساءأ أَْعَظُم مأ َماُم  َفَكْيُد النأ

مَ  ُ    هُ الُقْرطُبأيُّ َرحأ   نَّ هأ الأ يَ تأ احْ وَ   نَّ هأ تأ َن تْ فأ   مأ ظَ عأ لأ   .﴾ائ﴿  :اَل قَ   امَ نَّ إأ وَ تعالى:  اّٰلله
 اهـ. .نَّ هأ تأ طَ رْ وَ  نْ مأ   صأ لُّ خَ التَّ  في

َنَّ َكْيَدُهنَّ   ، ِلأ ِّ ْيَطانأ بأَشْكل  َعام  ْن َكْيدأ الشَّ َِّساءأ أَْعَظُم مأ َكْيُد النأ
ْيَطانأ ُمَواَجَهٌة َوَعيَ   َوْسَوَسٌة َوَخَياٌل. اٌن، َوَكْيُد الشَّ

َذا ُقوبأَل بأَكْيدأ  يٌم إأ َِّساءأ َعظأ ْيَطانأ  َكْيُد النأ ا َكْيُد الشَّ ، َوأَمَّ َجالأ الرأِّ
يدُ  ِّْسَبةأ إلى َما يُرأ يٌف بأالنأ ُ  َفَضعأ يَذُه. اّٰلله ْمَضاَءُه َوَتْنفأ  تعالى إأ
ُِّد َعَلى أَنَّ َكْيدَ  ا يَُؤكأ مَّ يٌم بأَشكْ َومأ َِّساءأ َعظأ ، َقْولُُه َصلَّى النأ ِّ ُ   ل  َعام  اّٰلله

هأ وَ  نْ   َرأَْيُت   َماَسلََّم: »َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ين    َعْقل    َناقأَصاتأ   مأ  أَْذَهَب   َودأ
ُجلأ  لأُلبِّأ  مأ  الرَّ نْ  الَحازأ «  مأ ْحَداُكنَّ يد   أَبأي  َعنْ رواه اإلمام البخاري  إأ   َسعأ

يِّأ  َي  الُخْدرأ ُ   َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
ُِّد َذلأَك َقْولُُه َصلَّى  ُ  َويَُؤكأ هأ َوَسلََّم: »َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله   َمابأ

ي  َتَرْكُت  ْتَنةً   َبْعدأ َجالأ   َعَلى  أََضرَّ   فأ نَ   الرِّأ «  مأ َساءأ   أَُساَمةَ   َعنْ رواه الشيخان    النِّأ
َي  َزْيد   ْبنأ  ُ  َرضأ  .َعْنُهَمااّٰلله

َِّس َوا ْصَر، إأَلَّ أَنَُّه  لَكََلُم في َكْيدأ النأ يزأ مأ ْن َكََلمأ َعزأ ْن َكاَن مأ ُمَؤكٌَّد  اءأ َوإأ
يَفةأ التي ُذكأَرْت. هذا، رأ يثأ الـشَّ  تعالى أعلم.واّٰلله   في اِلََحادأ
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 خالد بن سنان 

: من هو خالد بن سنان، فقد ورد يف بعض الكتب أنه كان 24السؤال

َعَلْيه  اهللُ  د َصلَّىوسى عليه السالم وسيدنا حممنبيًا بني سيدنا م

 َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟

، أَنَّ  لجواب: ا َحاَبةأ يفأ الصَّ َصاَبةأ في َتْعرأ َتابأ اإلأ َفَقْد َجاَء في كأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ َنان  َكاَن َقْبَل بأْعَثةأ َسيأ أ  َخالأَد ْبَن سأ ُ  َصلَّىاّٰلله   َوَعَلى آلأهأ  َعَلْيهأ اّٰلله

هأ  ْعَثَتُه َصلَّى َوَصْحبأ ْك بأ ُ  َوَسلََّم، َوَلْم يُْدرأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 هذا أوالً.َوَسلََّم. 

يأِّ  ثانياً:
يرأ للطََّبَرانأ َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ َجاَء في الُمْعَجمأ الَكبأ ُ   َرضأ اّٰلله

َلى  َنانَ سأ  ْبنأ  َخالأدأ  بأْنُت  َجاَءْت : َقاَل  َعْنُهَما ُ  َصلَّى  النَّبأيِّأ  إأ َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
هأ َوَسلََّم  يِّ   »بأْنُت : َوَقاَل  َثْوَبهُ  َلَها َفَبَسطَ آلأهأ َوَصْحبأ َوُهَو   َقْوُمُه«  َضيََّعهُ  َنبأ

يَح الذي َيُقوُل فأيهأ َصلَّى حأ يَث الصَّ ُض الَحدأ يٌف، يَُعارأ يٌث َضعأ ُ  َحدأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم: َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص عَ  َياءُ  َمْرَيَم،  بأاْبنأ  النَّاسأ  أَْوَلى »أََناْحبأ   اِْلَْنبأ

ت   أَْوََلدُ  َ  ةُ وَ خْ اإلأ  مُ هُ ) َعَلَّ  نَّ ى أَ نَ عْ المَ وَ  ؛ة  فَ لأ تَ خْ مُ  ت  اهَ مَّ أُ  نْ مأ  د  احأ وَ  ب  ِلأ
  وعُ رُ الفُ  ُث يْ حَ  نْ مأ  ْت فَ لَ تَ خْ ا نأ إأ وَ  ولُ ُص اِلُ  ُث يْ حَ  نْ مأ  ةٌ قَ فأ تَّ مُ  مْ هُ عَ ائأ رَ َش 
«   َوَبْيَنهُ   َبْينأي   َوَلْيَس   (وصأ ُص الخُ وَ   ومأ مُ العُ   َب ْس حَ وَ   نأ مَ الزَّ   َب ْس حَ  رواه   َنبأيٌّ

َي   ُهَرْيَرةَ الشيخان َعْن أَبأي  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
 وبناء على ذلك:

نَُّه َرجُ  ، َوَلكأ ي ِّ َنبأ .  ٌل َصالأٌح َكاَن في َزَمنأ َفأََصحُّ اِلَْقَوالأ أَنَُّه َلْيَس بأ  الَفْتَرةأ
ى الَعْنَقاَء َوَدَعا   هأ يَُسمَّ َعَلْيهأ َفاْنَقَرَض، ََل  َوَما يُْذَكُر َعْن َطائأر  في َزَمنأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  أَْصَل َلُه. هذا،
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ُ  هل يوم عاشوراء هو يوم سيدنا الحسين َرِضيَ   َعْنهُ ّٰللاه

 معة بأن يوم عاشوراء هو يوم: ذكر بعض خطباء اجل25السؤال

َعْنُه، فهل من املعقول أن يفرح اهلُل  استشهاد سيدنا احلسني َرض َي

يوم؟ وهل من املعقول أن يوسعوا على عياهلم يف املسلمون بهذا ال

هذا اليوم وكأنه يوم عيد؟ وحديث التوسعة على العيال يف يوم 

 لكالم؟عاشوراء بدعة، واحلديث فيها موضوع؛ فما صحة هذا ا

ىَيوْ  أوالً:الجواب:  ُ  ُم َعاُشوَراَء ُهَو الَيْوَم الذي َنجَّ يهأ  اّٰلله تعالى فأ
َِّدَنا ُموَسى َعلَ  ، َكَما َجاَء في  َسيأ هأ ْرَعْوَن َوَقْومأ ْن فأ ََلُم َوَقْوَمُه، مأ ْيهأ السَّ

يفأ الذي رواه اإلمام البخاري  رأ يثأ الشَّ َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ الَحدأ ُ  َرضأ   اّٰلله
ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  مَ َقدأ : َقاَل  َعْنُهَما هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ينَةَ َوَصْحبأ  الَمدأ
 .َعاُشوَراءَ   َيْومَ  َتُصومُ  الَيُهودَ  َفَرأَى

 .َهَذا؟« »َما: َفَقاَل 
ى  َيْومٌ  َهَذا  َصالأحٌ   َيْومٌ   َهَذا : َقالُوا ُ  َنجَّ ْسَرائأيَل   َبنأياّٰلله نْ  إأ ْم،  مأ هأ   َعُدوِّأ

 . ُموَسى هُ َفَصامَ 
ْنُكْم«  بأُموَسى أََحقُّ  »َفأََنا: َقاَل  هأ  َوأََمرَ  َفَصاَمُه،. مأ َيامأ  . بأصأ

ْن أَيَّامأ  أ  َفَيْوُم َعاُشوَراَء ُهَو مأ أ  تعالى، َوأَيَّامُ اّٰلله ُب َعَلى  اّٰلله تعالى َيجأ
ةأ أَْن َتَتَذكََّرَها، لأَقْولأهأ تعالى:  َو . َفهُ [5]إبراهيم:  ۆۆۇ﴿اِلُمَّ

ُب  يٌم ُمَباَرٌك َيجأ ةأ أَْن َتْشُكرَ َيْوٌم َعظأ َ  َعَلى اِلُمَّ تعالى َعَلى نأْعَمةأ َنَجاةأ اّٰلله
ةأ أَْن   ِّ اِلُمَّ ْن َحقأ ، َومأ هأ ْرَعْوَن َوَقْومأ ْن فأ هأ مأ ََلُم َوَقْومأ َنا ُموَسى َعَلْيهأ السَّ ِّدأ َسيأ

َيْوم  أَْسبَ  ُ  غَ َتْفَرَح بأ يهأ الاّٰلله ْن أُولأيتعالى فأ ِّْعَمَة َعَلى َرُسول  مأ َن   نأ الَعْزمأ مأ
َِّدَنا َرُسوَل  َنَّ َسيأ

، ِلأ ُسلأ أ  الرُّ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َواَية  َثانأَية   ْنُهمْ   بأُموَسى أََحقُّ  »أَْنُتمْ : َقاَل َلَنا في رأ  . ُصوُموا«فَ  ؛ مأ
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َي اْستأْشهَ ثانياً:   َنا الُحَسْينأ َرضأ ِّدأ ُ  ا  اُد َسيأ َي َعْن  ّٰلله َعْنُه َوأَْرَضاُه، َوَرضأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  آلأ َبْيتأ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْن ُقدْ  ُِّر مأ يَن في َيْومأ َعاُشوَراَء ََل يَُغيأ يَّةأ َيْومأ َعاُشوَراءَ أَْجَمعأ ْنَد   سأ عأ
 ِّ يَن، َوََل يَُغيأ ْن ُوُجوبأ ُشْكرأ الُمْسلأمأ أ  ُر مأ أ  تعالى َعَلى نأْعَمةأ اّٰلله تعالى  اّٰلله

ََلُم. َنا ُموَسى َعَلْيهأ السَّ ِّدأ  َعَلى َسيأ
َي  هأ َرضأ ُ  َوَيْوُم اْستأْشَهادأ يَمٌة َوَقَعْت َعَلى اِلُ اّٰلله َثٌة َعظأ ةأ  َعْنُه َكارأ مَّ

َِّها، َكَيْومأ  َنا  ُكلأ ِّدأ َي اْستأْشَهادأ َسيأ ُ  َحْمَزَة َرضأ َعْنُه، َوَكَيْومأ اْستأْشَهادأ  اّٰلله
َي  ُ  الَفاُروقأ َرضأ َي اّٰلله ي النُّوَرْينأ َرضأ ُ  َعْنُه، َوَكَيْومأ اْستأْشَهادأ ذأ َعْنُه،  اّٰلله

َي  ي ِّ َرضأ
َنا َعلأ ِّدأ ُ  ا  َوَكَيْومأ اْستأْشَهادأ َسيأ ،  َعْنُه، َيْوٌم َمَض ّٰلله ى بأاِلََسى َوالُحْزنأ

يَّاهُ وَ  هأ َما َعلََّمَنا إأ ْن َبْعدأ ُ  َنُقوُل مأ : اّٰلله ژڈڈڎڎ﴿َعزَّ َوَجلَّ

 . [51]التوبة:  ککڑڑژ
يَّة  َمْهَما َكاَنْت   اً َوَشْرع يُد الُحْزنأ َعَلى َوَفاةأ َشْخصأ

ََل َيُجوُز َتْجدأ
َنَّ  يَمًة، ِلأ َنا ُه َلْو َصحَّ َذلأَك َلجَ َعظأ ِّدأ ُة الُحْزَن في ُكلأِّ َعام  َعَلى َفْقدأ َسيأ َدتأ اِلُمَّ  دَّ

أ    َرُسولأ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله يَن، َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ دأ اشأ  الرَّ
 ، َوَفْقدأ الُخَلَفاءأ

نأ اْسُتشْ  مَّ َحاَبةأ َوآلأ الَبْيتأ مأ ْنُهْم، َوُقتأَل ظُ َوَفْقدأ الصَّ َد مأ  .اً َوُعْدَوان اً ْلمهأ
َنا   ِّدأ يَن َيْفَرُحوَن َيْوَم َعاُشوَراَء يَْوَم اْستأْشَهادأ َسيأ َوَمْن َقاَل بأأَنَّ الُمْسلأمأ

َي الُحَسْينأ   ُ    َرضأ ْن أَْصَحابأ  اّٰلله د  مأ َعْنُه؟ َمْن َيْفَرُح َوَيْشَمُت بأاْستأْشَهادأ َواحأ
َنا َرسُ  ِّدأ أ    ولأ َسيأ ُ   َصلَّى اّٰلله ْن    اّٰلله د  مأ هأ َوَسلََّم، أَو َواحأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  آلأ َبْيتأ َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم،  َعَلْيهأ َوعَ اّٰلله َلى آلأهأ َوَصْحبأ
يٌح أَْم ََل؟  يَمانُُه َصحأ ، َهْل إأ يَمانأهأ  َفْلَيْنظُْر في إأ
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يبأ بأ  ثالثاً: ا َقْوُل الَخطأ يٌث َمْوُضوٌع،  أَمَّ َعةأ َحدأ يَث التَّْوسأ أَنَّ َحدأ
يُف يُْعَمُل بأ  عأ يُث الضَّ يٌف، َوالَحدأ يٌث َضعأ ، َبْل ُهَو َحدأ يح  هأ  َفَلْيَس بأَصحأ

 .  في َفَضائألأ اِلَْعَمالأ
أ  َعْبدأ  َعنْ روى البيهقي  َي اّٰلله ُ  َرضأ ُ   َصلَّى  بأيُّ النَّ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ َعَليْ  عَ   َمنْ »:  هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َيالأهأ   َعَلى  َوسَّ عَ   َعاُشوَراءَ   َيْومَ   عأ  َوسَّ
 ُ  «.َسَنتأهأ   َسائأرأ  فأي  َعَلْيهأ اّٰلله

َيالأ   َعةأ َعَلى العأ َوَقْد َنصَّ َبْعُض الُفَقَهاءأ َعَلى اْستأْحَبابأ التَّْوسأ
 ي َيْومأ َعاُشوَراَء.َواِلَْهلأ ف
 ء على ذلك:وبنا

ْن أَيَّامأ  أ  َفَيْوُم َعاُشوَراَء ُهَو مأ ةأ أَْن  اّٰلله ُب َعَلى اِلُمَّ تعالى، التي َيجأ
يهأ َفْضَل  أ  َتَتَذكََّر فأ ََلُم َوَمْن َمَعُه، اّٰلله َنا ُموَسى َعَلْيهأ السَّ ِّدأ تعالى َعَلى َسيأ

َ  َوَيْشُكُروا ْرَعْوَن َوَمْن َمَعُه. نأْعَمةأ النََّجاةأ َلُهمْ تعالى َعَلى اّٰلله  َوَهََلكأ فأ
َي  َنا الُحَسْينأ َرضأ ِّدأ ُ  َوَيْوُم اْستأْشَهادأ َسيأ َثة  َعَلى  َعنْ اّٰلله ُه َكاَن َيْوَم َكارأ
َي  َنا َحْمَزَة َرضأ ِّدأ ةأ َكَيْومأ اْستأْشَهادأ َسيأ ُ  اِلُمَّ َحااّٰلله َن الصَّ هأ مأ َبةأ  َعْنُه َوَغْيرأ

َرامأ َوآلأ الَبيْ  َي الكأ ُ   تأ اِلَْطَهارأ َرضأ يع اّٰلله  .اً َعْنُهْم َجمأ
يٌث َضعأ  َعةأ َفُهَو َحدأ يُث التَّْوسأ ا َحدأ ، َكَما اً يٌف، َوَلْيَس َمْوُضوعَوأَمَّ

. هذا، يفأ رأ يثأ الشَّ  تعالى أعلم.واّٰلله  َذَكَر ُعَلَماُء الَحدأ
 أب يجاهر بكبيرة من الكبائر

 بيهم الذي جياهر بكبرية من الكبائر؟: ما هو موقف األبناء من أ26السؤال

َيٌة َثانأَيةٌ  أوالً:الجواب:  َيةأ َمْعصأ َياُذ بأ الُمَجاَهَرُة بأالَمْعصأ أ ، َوالعأ   اّٰلله
، لأَقْولأ  َياَمةأ َيةأ َقْد ََل يَُعاَفى َيْوَم القأ ُر بأالَمْعصأ َذا َلْم َيُتبأ الُمَجاهأ تعالى، َوإأ
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ِّدأ  أ  َنا َرُسولأ َسيأ ُ  ىَصلَّ اّٰلله هأ َوَسلََّم: »اّٰلله تأي  ُكلُّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   أُمَّ
يَن،  إأَلَّ   ُمَعاًفى رأ نَّ   الُمَجاهأ نَ   َوإأ ُجُل   َيْعَمَل   أَنْ   الُمَجاَهَرةأ   مأ  ، َعَمَلً   بأاللَّْيلأ   الرَّ

ُ    َسَتَرهُ   َوَقدْ   يُْصبأحَ   ثُمَّ  ،اّٰلله ْلُت   ُن،ُفََل   َيا:  وَل َفَيقُ   َعَلْيهأ َحةَ   َعمأ  َوَكَذا،   َكَذا  الَبارأ
ُف   َويُْصبأحُ   َربُُّه،  َيْسُتُرهُ   َباَت   َوَقدْ  ْترَ   َيْكشأ أ    سأ « رواه اإلمام البخاري  َعْنهُ اّٰلله

َي  ُهَرْيَرةَ َعْن أَبأي  ُ   َرضأ  َعْنُه. اّٰلله
َذا َرأَتأ الُمْنَكَر أَنْ ثانياً  ةأ إأ ُب َعَلى اِلُمَّ ب    َتْنَهى َعْنُه بأأُْسُلو: الَواجأ

، َوَذلأَك لأَقْولأهأ تعالى:  يف  . [83]البقرة:  ﴾ىېې﴿َحَسن  َوَلطأ
 .[44]طه:  ےےھھھھہہ﴿َولأَقْولأهأ تعالى: 

ْعَوةأ إلى ُب َعَلْيَنا أَْن ََل َنْنَسى اِلُْسُلوَب الَحكأيَم في الدَّ أ   َوَيجأ اّٰلله
ُِّدَنا إأ  يُم َعَلْيهأ السَّ تعالى، َفَهَذا َسيأ َلةأ في ْبَراهأ ُب َلَنا أَْرَوَع اِلَْمثأ ََلُم َيْضرأ

َطابأ اَلْبنأ  ، َقاَل تعالى ُمْخبأرخأ ِّ الَغلأيظأ َبأيهأ الَكافأرأ الَفظأ الأحأ ِلأ َعْن  اً الصَّ
ََلُم:   يَم َعَلْيهأ السَّ ْبَراهأ َنا إأ ِّدأ چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ﴿َسيأ

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ  ڇڇڇچچ

ڱ  ڳڳڳڳگگگگککک  کڑڑ

 .[45ـ42]مريم:  ۀڻڻڻڻںںڱڱڱ
؟  ِّ ْن أَبأيهأ الَفظأ دُّ مأ ھھھہہہہ﴿َفَماَذا َكاَن الرَّ

 .[46]مريم:  ڭڭۓۓےےھ
 : ، بأَقْولأهأ هأ يدأ ، َوَعَلى َتْهدأ الأُح َعَلى َفَظاَظةأ َوَغََلَظةأ أَبأيهأ   َفَردَّ اَلْبُن الصَّ

 .[47يم: ]مر ۅۅۋۋۈٴۇۈۆۇۆۇ﴿
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 وبناء على ذلك:
َيةأ َيُكوُن بأالنُّْصحأ   رأ بأالَمْعصأ ُم الُمَجاهأ ْن أَبأيهأ َفَمْوقأُف اِلَْبَناءأ مأ

َذا ُهَو َعَصى ، َفإأ يرأ َمَع َكَمالأ اِلََدبأ ْرَشادأ َوالَوْعظأ َوالتَّْذكأ َ  َواإلأ تعالى  اّٰلله
يَرةأ  ،  ، َفََل َيُجوُز َلُهْم أَنْ في اْرتأَكابأ الَكبأ َية  َيَة بأَمْعصأ  يَُقابأُلوا الَمْعصأ

أ  َوْلَيْذُكُروا َقْوَل  ککککڑڑژژڈڈ﴿تعالى: اّٰلله

 .[15]لقمان:  ڳڳڳڳگگگگ
نُوا   ِّ ، َوأَْن يَُحسأ َعاءأ بأَظْهرأ الَغْيبأ َن الدُّ ْم أَن يُْكثأُروا َلُه مأ َوَعَلْيهأ

يَرَتُهْم َمَعُه، َوأَنْ أَْخََلَقُهْم وَ  ْن أَْهلأ سأ بُّ مأ َلْيهأ َبْعَض َمْن يُحأ ُهوا إأ ِّ  يَُوجأ
هأ  ََلحأ لأنُْصحأ . هذا،الَفْضلأ َوالصَّ هأ ْرَشادأ  تعالى أعلم. واّٰلله  َوإأ
 الطريق الموصل إلى الحلم 

 ي باحللم؟: ما هو الطريق املوصل إىل التحل27ِّالسؤال

نَّ أَْقَرَب طَ الجواب:  ُل الَعْبَد إلى َفإأ يق  يُوصأ ، أَْن   رأ ْلمأ التََّحلأِّي بأالحأ
أ   َيْقَرأَ في كأَتابأ  . َعزَّ َوَجلَّ َعْن َفْضلأ الحأ اّٰلله  ْلمأ َوَكْظمأ الَغْيظأ

پپپپٻٻٻٻ﴿ َكَقْولأهأ تعالى:  

ٿٿٿٺٺٺٺ  ڀڀڀڀ

 . [134ـ133]آل عمران:  ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ
ڎڌڌڍڇڍڇڇڇچچچ﴿َوَكَقْولأهأ تعالى: 

گگکککک  ڑڑژژڈڈڎ

 .[37ـ36]الشورى:  ڳڳگگ
گگککککڑڑژڈژڈ﴿َوَكَقْولأهأ تعالى:  

 . [22]النور:  ﴾گ
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ُِّدَنا َرُسولُ  ، َفْلَيْسَمْع َما َقاَلُه َسيأ ْلمأ َفةأ الحأ   َوَمْن أََراَد أَْن َيَتَحلَّى بأصأ
أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ وَ َعَلْيهأ وَ اّٰلله رٌ  َوُهوَ  اً َغْيظ َكَظمَ  »َمنْ َسلََّم: َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َقادأ
َذُه،  أَنْ   َعَلى ُ    َدَعاهُ   يُْنفأ َياَمةأ   َيْومَ   اْلَخََلئأقأ   وسأ ؤُ رُ   َعَلى   َوَجلَّ   َعزَّ اّٰلله   َحتَّى   اْلقأ
َرهُ  ُ    يَُخيِّأ نَ اّٰلله ينأ   اْلُحورأ   مأ د والترمذي رواه اإلمام أحمد أبو داو  َشاَء«  َما  اْلعأ
َي رَ  ُمَعاذ  َعْن  ُ  ضأ  َعْنُه.اّٰلله

َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ وروى اإلمام مسلم  ُ  َرضأ   : َقاَل َقاَل ُهَما َعنْ اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله   َعْبدأ  أََشجِّأ  لأأْلََشجِّأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
نَّ » : اْلَقْيسأ  ُهَما ْينأ َخْصَلتَ  فأيَك  إأ بُّ ُ  يُحأ ْلُم، :اّٰلله  «.َواِْلََناةُ  اْلحأ

 وبناء على ذلك:
ُل إلى  يُق الُموصأ َنا َرُسولأ َفالطَّرأ ِّدأ ي بأَسيأ ِّ ْلمأ ُهَو التَّأَسأ أ  الحأ   َصلَّى اّٰلله

 ُ ْلمُ اّٰلله َة َكْيَف َيُكوُن الحأ هأ َوَسلََّم، الذي َعلََّم اِلُمَّ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
بُّهُ  ُ   الذي يُحأ .تعاّٰلله هأ ْن َعْبدأ  الى مأ

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي  َعنْ روى اإلمام البخاري  ُ  َرضأ   َرُجَلً  أَنَّ  ،َعْنهُ  اّٰلله
أ  َرُسوَل  َتَقاَضى ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله   َلهُ  َفأَْغَلظَ  ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 .أَْصَحابُهُ  بأهأ  َفَهمَّ 

نَّ   »َدُعوُه، :  َفَقاَل  بأ لأَصا   َفإأ ير   لَهُ   َواْشَتُروا   ، َمَقاًَل   الَحقِّأ   حأ يَّاُه«   َفأَْعطُوهُ   ًا َبعأ  . إأ
دُ  ََل : َوَقالُوا نْ  أَْفَضَل  إأَلَّ  َنجأ هأ   مأ نِّأ  . سأ
يَّاُه، َفأَْعطُوهُ  »اْشَتُروُه،: َقاَل  نَّ  إأ  َقَضاًء«  أَْحَسنُُكمْ  َخْيَرُكمْ  َفإأ

َي  َعائأَشةَ  َعنْ وروى اإلمام البخاري  ُ  َرضأ   اْسَتْأَذنَ : َقاَلْت  َعْنَها اّٰلله
نَ  َرْهطٌ  يِّأ  َعَلى  الَيُهودأ  مأ ُ  َصلَّى  النَّبأ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
امُ : َفَقالُوا  .َعَلْيَك  السَّ
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امُ  َعَلْيُكمُ  َبْل : َفُقْلُت   .َواللَّْعَنةُ   السَّ
نَّ  ُة،َعائأشَ  »َيا: َفَقاَل  َ   إأ يٌق اّٰلله بُّ  َرفأ ْفَق  يُحأ « اِلَْمرأ  فأي الرِّأ  .ُكلِّأهأ
 َقالُوا؟   َما َتْسَمعْ  أََوَلمْ : ُقْلُت 
 «.َوَعَلْيُكمْ :  ُقْلُت »: َقاَل 

مَ  ُ  َوَرحأ َذا  اّٰلله يُم َمْن ظُلأَم َفَحلأَم، َحتَّى إأ تعالى َمْن َقاَل: َلْيَس الَحلأ
َر اْنَتَقَم، َوَلكأنَّ الحَ  يَم َمْن ظُلأَم َفَحلأمَ َقدأ َر َعَفا.لأ َذا َقدأ  ، َحتَّى إأ

مَ وَ  ُ   َرحأ ْنَدَما َقاَل: اّٰلله يَّ عأ
افأعأ َماَم الشَّ  تعالى اإلأ

ــَ يُ  ــهُ فأ الســــــــَّ  ينأ بُ اطأ خـ ــُ بأ  يـ أ كـ  ح  بْ قُ  لِّ
ــَ  دُ ـــــــــــ يزأ ـــــــــــ يَ   اً ملْ حأ   يدُ زأ أَ فَ   ةً اهَ فَ سـ

 

ــ فَ   ــ كْ أَ ــــــ ــ كُ أَ   نْ أَ  هُ رَ ــــــ  اً يبجأ مُ  هُ لَ   ونَ ــــــ
ــَ  ــُ كـ ــْ اإلأ  هُ دَ ازَ  ود  عـ ــأ  اُق رَ حـ ـــبـــ طـ  اً يـ

 

ُ   مَ َوَرحأ   َقاَل:تعالى َمْن  اّٰلله
 ي دأ هْ جَ   قأ ََل خْ اِلَ   مَ ارأ كَ مَ   بُّ ــــــ حأ أُ 
 اً ملْ حأ   اسأ النَّ   ابأ بَ سأ   نْ عَ   حُ فَ ْص أَ وَ 

 

ـــ كْ أَ وَ   ـــ عأ أَ   نْ أَ  هُ رَ ــــ ـــ يــــ  اابَ عَ أُ   نْ أَ وَ   َب ــــ
ِّ   ىوَ هْ يَ  نْ مَ   اسأ النَّ   رُّ شـــــَ وَ   ا ابَ بَ الســـــأ

 

. آمين.اْرُزْقَنا خُ اللهُهمَّ  ْلمأ  ُلَق الحأ
 وتزكيتهامجاهدة النفس 

 : ما هو السبيل جملاهدة النفس وتزكيتها؟28السؤال

ُدوَن َوالُحَكَماُء َعَلى  الجواب:  َفَقدأ اتََّفَق الُفَقَهاُء َوالُعَلَماُء َوالُمْرشأ
َرةأ ََل َيُكوُن إأ  ْنَيا َوفأي اآلخأ َعاَدةأ في الَحَياةأ الدُّ يَق السَّ َلَّ بأَنْهيأ النَّْفسأ أَنَّ َطرأ

.الهَ َعنأ  َهَواتأ  َوى، َوُمَخاَلَفةأ الشَّ
ُ  َوَقْد َجَعَل  َتْركأ َهَواَها َسَبباّٰلله   اً تعالى ُمَخاَلَفَة النَّْفسأ َوُمَجاَهَدَتَها بأ

، َقاَل تعالى:    ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ﴿لأُدُخولأ الَجنَّةأ
 .[41ـ40]النازعات:  ېئېئۈئۈئ
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، َوأَ  َفُمَخاَلَفةُ  َباَدةأ ، َكَما َجاَء في  النَّْفسأ َرْأُس العأ َهادأ ْعَظُم الجأ
يفأ الذي رواه اإلمام أحمد والحاكم   رأ يثأ الشَّ   ُعَبْيد    ْبنأ   َفَضاَلةَ   َعنْ الَحدأ

َي  ُ  َرضأ أ  َرُسوَل  أَنَّ  ،َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ
دُ » :َقاَل  أ  َطاَعةأ  فأي  َسهُ َنفْ  َجاَهدَ  َمنْ  َوالُمَجاهأ  «.اّٰلله

مَ  ُ   َوَرحأ  تعالى َمْن َقاَل:اّٰلله
نْ  ْفلأ طِّأ ــــــ الــــــ كَ   النَّْفُس وَ  ْلهُ   إأ  َعَلى  َشبَّ  تُْهمأ

 
 

َض ـــــ ال  بِّأ ـــــ حُ  نْ  اعأ ـــــ رَّ ْمهُ ـــــ فْ ـــــ تَ   َوإأ مأ ـــــ َيْنفَ  طأ  طأ
 

 

ــ وَراعأ  ــ هَ ــ ــ َوهأ   اــ ــ عْ اِلَ  في  َي ــ ــ مَ ــ ــ َس   الأ ــ  ةٌ مَ ائأ ــ
 

 

نْ  َي   َوإأ ــ فَ   َعىالَمرْ   اْسَتْحَلتأ  هأ ــ تُ  ََل ــ ــ ــــ مأ ــــ  سأ
 

 

ةً ــــ لَ   ْت ــــ نَ ــــ سَّ ــــ حَ  َكمْ  ــــ اتأ ــــ قَ  ْرءأ ــــ مَ ــــ لألْ  ذَّ ــ ــ ــ ــ ــ  َلةً ــ
 

 

نْ  مَّ   أَنَّ   َيْدرأ  َلمْ   َحْيُث  مأ مأ ــــــــــ ال في  الســُّ ســَ  دَّ
 

 

 امَ ـــــــ هأ ـــــــ صأ اعْ وَ   انَ طَ يْ الشَّ وَ   َس فْ النَّ   فأ الأ خَ وَ 
 

 

ــــ فَ  حَ ْص النُّ  اكَ َض حَّ مَ  امَ هُ   نْ إأ وَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مأ هأ اتَّ ــــــــــــ
 

َي  َوَيُقولُ  يُق َرضأ ِّ دأ ِّ ُ  الصأ يَن اْسَتْخَلَفُه: اّٰلله يَّة  لأُعَمَر حأ نَّ  إأ َعْنُه في َوصأ
َل أَ  ُرَك نَ حَ ا أُ مَ   وَّ  . /كذا في جامع العلوم والحكم. َك يْ بَ نْ جَ   نَ يْ التي بَ   َك َس فْ ذِّأ

َي َوَيُقوُل الَفاُروُق   ُ    َرضأ ُبواَعْنُه:  اّٰلله   وا،تَُحاَسبُ   أَنْ   َقْبَل   َسُكمْ أَْنفُ   َحاسأ
،  لأْلَعْرضأ  َوَتَزيَّنُوا نََّما اِلَْكَبرأ فُّ  َوإأ َساُب  َيخأ َياَمةأ  َيْومَ  الحأ   َمنْ  َعَلى القأ
ْنَيا فأي  َنْفَسهُ  َحاَسَب   . رواه الترمذي. الدُّ

 وبناء على ذلك:
نَّ  َن الُمْسلأمأ   اً عُمَجاَهَدَة النَّْفسأ َوُمَخاَلَفَة َهَواَها َمْطُلوٌب َشرْ َفإأ مأ
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يُد َجنََّة الَمْأَوى، َوََل َيُكوُن َذلأَك إأَلَّ بأَعَدمأ اَلْستأْرَسالأ َمَعَها،  الذي يُ  رأ
ُجودأ  يََّة، َوَكْثَرةأ السُّ َها اِلَْخََلَق الَمْرضأ ْلَزامأ أ  َوإأ تعالى، َكَما َجاَء في ّٰلله
يفأ الذي رواه اإلمام مسلم َعْن   رأ يثأ الشَّ يِّأ اِْلَْس   َكْعب    ْبنأ   بأيَعةَ رَ الَحدأ

  َلمأ
َي  ُ  َرضأ أ  َرُسولأ  َمعَ  أَبأيُت  ُكْنُت : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم   . َوَحاَجتأهأ  بأَوُضوئأهأ  َفأََتْيُتهُ َوَصْحبأ
 . »َسْل«: لأي َفَقاَل 
 .اْلَجنَّةأ  يفأ  ُمَراَفَقَتَك   أَْسأَلَُك : َفُقْلُت 
 . َذلأَك« َغْيرَ  »أَوْ : َقاَل 
 .َذاكَ  ُهوَ : ُقْلُت 
نِّأي : َقاَل  َك   َعَلى »َفأَعأ « بأَكْثَرةأ  َنْفسأ ُجودأ  . السُّ

هأ َفَعَلْيهأ  َيَة َنْفسأ َنا َرُسولأ َوَمْن أََراَد َتْزكأ ِّدأ اثأ َسيأ أ   بأُصْحَبةأ ُورَّ   َصلَّىاّٰلله
  ُ هأ َوَسلََّم، الذيَن وَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَص اّٰلله َنَّ ْحبأ ، ِلأ َيَة النُُّفوسأ ثُوا َعْنُه َتْزكأ رأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ ةأ َسيأ مَّ ْن ُمهأ أ    مأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَس اّٰلله َيَة  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ لََّم َتْزكأ
، َقاَل تعالى:   ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿ النُُّفوسأ

 .[2جمعة: ]ال ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ
هأ َصلَّ  ُ    ىَوبأَقْبضأ فأيقأ    َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله  بأالرَّ

هأ هأ َوَسلََّم َواْلتأَحاقأ َوَصْحبأ
اث يُد الُمَوفَُّق َمْن أَْكَرَمهُ  اً اِلَْعَلى َتَرَك ُورَّ عأ َيَة، َفالسَّ ْلَم َوالتَّْزكأ ثُوا العأ ُ   َورأ اّٰلله

ْن َهُؤََل  د  مأ اثأ َحتَّى يُزَ تعالى بأُصْحَبةأ َواحأ َِّي َنْفَسُه.ءأ الُورَّ  كأ
َلْيَك، َوََل  ُدلَّنَ اللهُهمَّ   بَُنا إأ ِّ َن الذي يَُقرأ ْبَنا مأ ِّ ا َعَلى َمْن َيُدلَُّنا َعَلْيَك، َوَقرأ

َنا. آمين. هذا،  تعالى أعلم. واّٰلله  َتْحُجْب َعنَّا أَْحَباَبَك بأُشْؤمأ ُذنُوبأ
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 عالج اليأس والقنوط

 ا أصاب اإلنسان؟ما هو عالج اليأس والقنوط إذ: 29السؤال

ْن َرْحَمةأ الجواب:   نَّ الَيْأَس َوالُقنُوَط مأ أ    َفإأ ،  اّٰلله ْن أَْكَبرأ الَكَبائأرأ تعالى مأ
ُ    َوَقْد َنَهى  ، َقاَل تعالى:  اّٰلله يمأ پپ﴿َعزَّ َوَجلَّ َعْنُهَما في الُقْرآنأ الَعظأ

. َوَقاَل  [87]يوسف:  ﴾ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ
 .[56]الحجر:  چچڃڃڃڃڄ﴿تعالى: 

ُه َوُحْزنُُه َزاَد اْلتأَجاُؤُه إلى  ُن ُكلََّما َزاَد َهمُّ ْنَساُن الُمْؤمأ أ    َواإلأ تعالى اّٰلله
يَن   ََلُم حأ ُِّدَنا َيْعُقوُب َعَلْيهأ السَّ يٌر، َفَهَذا َسيأ  َقدأ

الذي ُهَو َعَلى ُكلأِّ َشْيء 
 ِّ َن ُحْزنَدَنا يُوُسَف َعَلْيهأ الَفَقَد َوَلَدُه َسيأ ََلُم َحزأ يد  اً سَّ َر أَنَّ اْبناً َشدأ   اً ، ثُمَّ أُْخبأ

ُه َوُحْزنُُه، َوبأالُمَقابألأ َزاَد َتَفاُؤلُُه، َقاَل تعالى في  َلُه َقْد َسَرَق، َفاْزَداَد َهمُّ
  : هأ ِّ   ﴾ ککککڑژڑژڈڈڎڎڌڌ﴿َحقأ
ڭڭۓےۓےھھھھہہ﴿. َوَقاَل: [18]يوسف: 

 .[83]يوسف:  ﴾ ۈۈۆۆۇۇڭڭ
هأ أَْيض ِّ پپٻٻٻٻٱ﴿ : اً َوَقاَل في َحقأ

 .[87]يوسف:    ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ
، َقاَل تعالى:  ََلةأ ْبرأ َوالصَّ نََّما َيُكوُن بأالصَّ ََلُج الَيْأسأ َوالُقنُوطأ إأ َفعأ

 .[153]البقرة:    ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ﴿
َتْقَوى َوَيكُ  أ    وُن بأ :    َعزَّ اّٰلله ڻ  ڻںںڱڱڱڱ﴿َوَجلَّ
 .[3ـ2]الطَلق:  ﴾ۀۀڻڻ

ڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿َوَقاَل تعالى: 
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 .[29]اِلنفال:  کڑڑژڈژڈڎڎڌ
َضا بأَقَضاءأ  أ  َوَيُكوُن بأالرأِّ ، روى اإلمام أحمد اّٰلله هأ   َعنأ تعالى َوَقَدرأ

يِّأ   اْبنأ 
ْيَلمأ يـ نَ   فأي  عَ َوقَ :  َقاَل   الدَّ نَ   َشْيءٌ   ْفسأ ،  مأ ،  ْبنَ   َزْيدَ   َفأََتْيُت   اْلَقَدرأ   َثابأت 
ْعُت : َفَقاَل  َفَسأَْلُتُه، أ  َرُسوَل  َسمأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َ  أَنَّ  َلوْ »: َيُقولُ َوَسلََّم  َب اّٰلله ، َوأَْهَل  َسَماَواتأهأ  أَْهَل  َعذَّ هأ َبُهمْ لَ  أَْرضأ   َغْيرَ  َعذَّ
َمُهْم،  َوَلوْ   َلُهْم،  َظالأم   نْ   اً َخْير  َلُهمْ   َرْحَمُتهُ   َكاَنْت   َرحأ ْم،  مأ   َكانَ   َوَلوْ   أَْعَمالأهأ
، َجَبُل  َلَك  ْثُل  أَوْ  أُُحد  يلأ  فأي أَْنَفْقَتهُ  اً َذَهب أُُحد   َجَبلأ  مأ أ  َسبأ َلهُ  َما  ،اّٰلله ُ  َقبأ اّٰلله
ْنَك  نَ   َحتَّى   مأ ، بأ   تُْؤمأ َئَك،  َيُكنْ   َلمْ   أََصاَبَك   َما   أَنَّ   َوَتْعَلمَ   اْلَقَدرأ   َما   َوأَنَّ   لأُيْخطأ

يَبَك، َيُكنْ  َلمْ  أَْخَطأَكَ  تَّ  إأنْ   َوأَنََّك  لأُيصأ  «.النَّارَ   َدَخْلَت  َهَذا، َغْيرأ  َعَلى  مأ
ِّ بأ  أ َوَيُكوُن بأُحْسنأ الظَّنأ ُ   َصلَّىتعالى، َوَذلأَك بأالنََّظرأ إلى َقْولأهأ  اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم: »َعَلْيهأ َوعَ  يُب   َماَلى آلأهأ َوَصْحبأ نْ   مَ الُمْسلأ   يُصأ   َوَصب    َوََل   َنَصب    مأ
، َوََل  أًَذى َوََل  ُحْزن   َوََل  َهمِّ   َوََل  ْوَكةأ  َحتَّى َغمِّ  رَ  إأَلَّ  يَُشاُكَها، الشَّ ُ  َكفَّ اّٰلله
نْ   بأَها يد    أَبأي  َعنْ « رواه اإلمام البخاري  َخَطاَياهُ   مأ ،الُخْدرأ   َسعأ   أَبأي   َوَعنْ   يِّأ

َي  ُهَرْيَرةَ  ُ   َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله
ُ  َوإلى َقْولأهأ َصلَّى  هأ َوَسلََّم: »اّٰلله َذاَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َسَبَقْت  إأ

نَ  لأْلَعْبدأ  أ   مأ َلةٌ اّٰلله ، َيْبُلْغَها  َلمْ  َمْنزأ ُ  اْبَتََلهُ  بأَعَملأهأ هأ  فأياّٰلله   أَوْ  هأ َمالأ  فأي أَوْ  َجَسدأ
، فأي هأ َرهُ  ثُمَّ  َوَلدأ َلةَ  يُْبلأَغهُ  َحتَّى َصبَّ ْنهُ  َلهُ  َسَبَقْت  الَّتأي  الَمْنزأ « رواه اإلمام مأ

دأ  َعنْ أحمد  ، ْبنأ  ُمَحمَّ ،  َعنْ  َخالأد  ، َعنْ   أَبأيهأ هأ هأ  َوَكانَ   َجدِّأ  . ُصْحَبةٌ  لأَجدِّأ
 وبناء على ذلك:

َب  ْيَطاُن َوأَْوقَ  َفَمْن َلعأ ْن بأهأ الشَّ أ   َرْحَمةأ َعُه في الَيْأسأ َوالُقنُوطأ مأ اّٰلله
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، لأَقْولأهأ َصلَّى ْغَفارأ ُ  تعالى، َفَعَلْيهأ بأَكْثَرةأ اَلْستأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
م  منْ َوَسلََّم: » ْغَفار،  َلزأ ُ    َجَعَل   اَلْستأ نْ   َلهُ اّٰلله أ   مأ يق    ُكلِّ أ   ومنْ   ،اً مْخرج  ضأ   ُكلِّ

نْ  َوَرَزَقهُ  ،اً َفرج َهمِّ   ُب  َلَ  حْيُث  مأ   َعبَّاس   اْبنأ  داود َعنأ  أبو رواه « َيْحَتسأ
َي  ُ  َرضأ  َعْنُهَما.اّٰلله

َن الظَّنَّ بأ  أ َوأَْن يُْحسأ :    اّٰلله ژژڈڈڎڎ﴿تعالى الَقائألأ

 .[51]التوبة:  گگگککککڑڑ
َن الصَّ  َر مأ ََلمأ َعَلى َس َوأَْن يُْكثأ َنا َرُسولأ ََلةأ َوالسَّ ِّدأ أ  يأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله

 : هأ َوَسلََّم الَقائألأ ذَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َك، تُْكَفى اً »إأ   َلَك  َويُْغَفرُ  َهمَّ
َي  َكْعب   ْبنأ  أَُبيِّأ رواه الترمذي  َذْنُبَك«  ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله

« : َمْ   اً َعَجبَوالَقائألأ ،  رأ ِلأ نأ نَّ   الُمْؤمأ ََحد    َذاكَ   َوَلْيَس   ،َخْيرٌ   ُكلَّهُ   هُ أَْمرَ   إأ   ِلأ
، إأَلَّ  نأ نْ  لأْلُمْؤمأ اءُ  أََصاَبْتهُ  إأ نْ  َلُه، اً َخْير َفَكانَ  َشَكَر، َسرَّ اءُ  أََصاَبْتهُ  َوإأ   َضرَّ

َي  ُصَهْيب   َعنْ رواه اإلمام مسلم  َلُه«  اً َخْير  َفَكانَ  ،َصَبرَ  ُ  َرضأ  ُه.َعنْ اّٰلله
ْن ُدَعا ْر مأ ََلُم: َوْلُيْكثأ َنا يُونَُس َعَلْيهأ السَّ ِّدأ  َسيأ
ںںڱڱ﴿ءأ

 .[87]اِلنبياء:  ﴾ۀڻڻڻڻ
يَن. آمين. اللهُهمَّ  يَن الَقانأطأ َن الَيائأسأ يَن، َوََل َتْجَعْلَنا مأ اْجَعْلَنا ُمَتَفائألأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
ُ  ِحقُهُ فََسيُلْ  َخْيرٌ  فِيهِ  يَكُ  إِنْ »  «بُِكمْ ّٰللاه

َعَلْيه  اهلُل  َصلَّىاهلل   : من هو الصحابي الذي قال َسي ُِّدَنا َرُسوُل30ؤالالس

 «؟ب ُكْم اهلُل َفَسُيْلح ُقُه َخْيٌر ف يه  َيُك ِإْنَوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم: »

أ    َعْبدأ   َعنْ روى الحاكم  الجواب:   َي   َمْسُعود    ْبنأ اّٰلله ُ  ا  َرضأ :  َقاَل   َعْنهُ ّٰلله
ا أ  َرُسولُ  َسارَ  َلمَّ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اّٰلله َلىَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َتُبوكَ  إأ
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ُجُل  َيَتَخلَُّف  َيَزالُ   ََل  َجَعَل  أ  َرُسوَل  َيا:  َفَيُقولُونَ  الرَّ  . ُفََلنٌ  َتَخلََّف  ،اّٰلله
نْ  »َدُعوُه،: َفَيُقولُ  يهأ  َيُك  إأ ُقهُ  ْيرٌ خَ  فأ ُ  َفَسُيْلحأ نْ  بأُكْم، اّٰلله   َغْيرَ  َيُك  َوإأ

ُ   أََراَحُكمُ  َفَقدْ  َذلأَك  ْنُه«اّٰلله  .مأ
أ  َرُسوَل  َيا : قأيَل  َحتَّى  ،  أَبُو َتَخلََّف  ، اّٰلله يُرهُ  بأهأ  َوأَْبَطأَ  َذرِّ   .َبعأ
أ    َرُسولُ   َفَقاَل  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ اّٰلله نْ   »َدُعوُه، :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  إأ

يهأ   َيُك  ُقهُ   َخْيرٌ   فأ ُ    َفَسُيْلحأ ُ    أََراَحُكمُ   َفَقدْ   َذلأَك   َغْيرَ   َيُك   َوإأنْ   بأُكْم،اّٰلله ْنُه« اّٰلله  .مأ
مَ  َي  َذرِّ   أَبُو)اْنَتَظَر(  َفَتَلوَّ ُ  َرضأ هأ  َعَلى َعْنهُ اّٰلله يرأ ، َفأَْبَطأَ  َبعأ ا َعَلْيهأ  َفَلمَّ

، َعَلى َلهُ َفَجعَ  َمَتاَعهُ  أََخذَ  هأ َعَليْ  أَْبَطأَ  هأ أ  َرُسوَل  َيْتَبعُ  َفَخَرجَ  َظْهرأ  َصلَّى اّٰلله
 ُ هأ َوَسلََّم اّٰلله يَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ  . اً َماشأ

أ    َرُسولُ   َوَنَزَل  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله   َبْعضأ   فأيَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
لأهأ  رٌ   َوَنَظرَ   ،َمَنازأ نَ   َناظأ يَن،ال   مأ أ   َرُسوَل   َيا:  َفَقاَل   ُمْسلأمأ ي   َرُجلٌ   َهَذا  ، اّٰلله   َيْمشأ
يقأ  َعَلى  . الطَّرأ

أ    َرُسولُ   َفَقاَل  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله «   أََبا   »ُكنْ :  َوَصْحبأ  . َذرِّ 
ا َلهُ  َفَلمَّ أ  َرُسوَل  ايَ : َقالُوا اْلَقْوُم، َتأَمَّ أ اوَ   ُهوَ  ،اّٰلله  .َذرِّ   أَبُو  ّٰلله
أ  َرُسولُ  َفَقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله مَ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   »َرحأ

 ُ يـ يَ  ،َذرِّ   أََبا اّٰلله  .َوْحَدُه« َويُْبَعُث  َوْحَدُه، َوَيُموُت  َوْحَدُه، ْمشأ
ْهرُ  َفَضَرَب  نْ  الدَّ ، مأ لَ  َذرِّ   أَبُو  َوُسيِّأرَ  َضْرَبتأهأ َبَذَة، ى إأ ا الرَّ   َحَضَرهُ  َفَلمَّ

َذا  َوُغََلَمهُ   اْمَرأََتهُ   أَْوَصى   الَمْوُت  ََلنأي  ُمتُّ   إأ َنانأي،   َفاْغسأ   اْحَمََلنأي  ثُمَّ   َوَكفِّأ
َعةأ   َعَلى   َفَضَعانأي  ،   َقارأ يقأ لُ   الطَّرأ ونَ   َرْكب    َفأَوَّ  . َذرِّ    أَبُو   َهَذا :  َفُقولُوا   بأُكمْ   َيُمرُّ

ا   َكاَدْت   َحتَّى   بأهأ   َعلأُموا  َفَما   َرْكٌب،  َفاطََّلعَ   َكَذلأَك   بأهأ   ُلواَفعَ   َماَت   َفَلمَّ
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يَرُه، َتَطأُ  َرَكائأُبُهمْ  َذا َسرأ نْ  َرْهط   فأي َمْسُعود   اْبنُ  َفإأ ، أَْهلأ  مأ : َفَقالُوا اْلُكوَفةأ
 َهَذا؟  َما

يَل  َناَزةُ : َفقأ  . َذرِّ   أَبأي   جأ
َي  َمْسُعود   اْبنُ  َفاْسَتَهلَّ  ُ  َرضأ  .َيْبكأي  َعْنهُ   اّٰلله
أ  َرُسولُ  َصَدَق : َفَقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

ُ  »َيْرَحمُ  يـ يَ  ،َذرِّ   أََبااّٰلله . َوُهَو َوْحَدُه« َويُْبَعُث  َوْحَدُه، َوَيُموُت  َوْحَدُه، ْمشأ
يٌف.  يٌث َضعأ  َحدأ

َي   َذرِّ    أُمِّأ   َعنْ وروى اإلمام أحمد   ُ    َرضأ ا:  َقاَلْت   َعْنَهااّٰلله   َحَضَرْت   َلمَّ
 .َبَكْيُت  اْلَوَفاةُ  َذرِّ   أََبا

؟  َما: َفَقاَل   يُْبكأيكأ
نَ   بأَفََلة    َتُموُت   َوأَْنَت   أَْبكأي  ََل   لأي   َوَما:  َقاَلْت  ،  مأ   لأي   َيدَ   َوََل   اِْلَْرضأ

َك، َدْفنأ ْندأ  َوَلْيَس  بأ يهأ  َنَك َفأَُكفِّأ  َيَسُعَك  َثْوٌب  يعأ  .فأ
ي، َتْبكأي َفََل : َقاَل  رأ نِّأي َوأَْبشأ ْعُت  َفإأ أ  َرُسوَل  َسمأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم  َمْينأ  اْمَرأَْينأ  َبْينَ  َيُموُت  ََل »: َيُقولُ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َوَلَدانأ  ُمْسلأ
َرا  َثََلَثةٌ  أَوْ  َبانأ   نأ َفَيْصبأ  «.اً أََبد النَّارَ  انأ َفَيَريَ  َوَيْحَتسأ

نِّأي  ْعُت   َوإأ أ    َرُسوَل   َسمأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله   : َيُقولُ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْنُكمْ   َرُجٌل  َلَيُموَتنَّ » نَ  بأَفََلة   مأ َصاَبةٌ   َيْشَهُدهُ   اِْلَْرضأ  مأ نَ   عأ ينَ  مأ نأ  «.الُمْؤمأ

نْ  َوَلْيَس  ،  أَوْ  َقْرَية   فأي َماَت  َوَقدْ  إأَلَّ  أََحدٌ  النََّفرأ  أُوَلئأَك  مأ   َجَماَعة 
نِّأي  ي  أََنا َوإأ ، أَُموُت  الَّذأ أ وَ  بأَفََلة  ْبُت  َوََل  َكَذْبُت  َما اّٰلله يٌث  ُكذأ . َوَهَذا َحدأ

ْسَناُدُه َحَسٌن.   إأ
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 وبناء على ذلك:
يهأ  َحابأيُّ الَجلأيُل الذي َقاَل فأ ُِّدَنا َرُسولُ َفالصَّ أ   َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم: »   َوَعَلى آلأهأ  نْ َوَصْحبأ يهأ   َيُك   إأ ُقهُ   َخْيرٌ   فأ ُ    َفَسُيْلحأ ُِّدَنا بأُكمْ اّٰلله  «. ُهَو َسيأ
َمهُ  يُّ َرحأ َفارأ ِّ الغأ ُ    أَبُو َذر  َي اّٰلله ُ    تعالى َوَرضأ  م.تعالى أعلواّٰلله    َعْنُه. هذا،اّٰلله

 الحجر اْلسود 

اجلنة وكان أبيض ل صحيح بأن احلجر األسود نزل من : ه31السؤال

 من اللنب؟

َفَقْد َرَوى الترمذي واْبُن ُخَزْيَمَة َوَغْيُرُهَما َعنأ اْبنأ َعبَّاس   الجواب:  
َي  ُ  َرضأ أ  َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ  َصلَّى اّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله َوَصْحبأ

َن الَوَسلََّم: »َنزَ  ، َوُهَو أََشدُّ َبَياضَل الَحَجُر اِلَْسَوُد مأ ،  اً َجنَّةأ َن اللََّبنأ مأ
يٌح.  يٌث َحَسٌن َصحأ َدْتُه َخَطاَيا َبنأي آَدَم« َوُهَو َحدأ  َفَسوَّ

َي  ُ  وروى اإلمام أحمد َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ يِّأ  اّٰلله َعْنُهَما، َعنأ النَّبأ
ُ    ىَصلَّ  هأ َوَسلََّم قَ َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله ، ى آلأهأ َوَصْحبأ َن اْلَجنَّةأ اَل: »اْلَحَجُر اِْلَْسَوُد مأ

َدْتُه َخَطاَيا أَْهلأ ال اً َوَكاَن أََشدَّ َبَياض ، َحتَّى َسوَّ َن الثَّْلجأ « َوُهَو  ـ مأ ْركأ شِّأ
يٌف.  يٌث َضعأ  َحدأ

أ    ْبدأ وروى اإلمام أحمد والترمذي والحاكم َعْن عَ  و رَ اّٰلله َي ْبنأ َعْمر   ضأ
 ُ ْعُت َرُسوَل َعْنُهَما َقاَل: اّٰلله أ  َسمأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َطَمَس  ْن َياُقوتأ الَجنَّةأ ْكَن َوالَمَقاَم َياُقوَتَتانأ مأ ُ   َوَسلََّم َيُقوُل: »إأنَّ الرُّ اّٰلله
ْس نُوَرُهَما َِلََض نُوَرُهَما، َوَلْو َلمْ  قأ وَ  َيْطمأ «. اَءَتا َما َبْيَن الَمْشرأ بأ  الَمْغرأ

 وبناء على ذلك:
َها يُْؤَخُذ بأأَنَّ الَحَجَر اِلَْسَوَد   يَفةأ َوَغْيرأ رأ يثأ الشَّ هأ اِلََحادأ ْن َهذأ َفمأ
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َن الُمشْ  ًة مأ َدْتُه ُذنُوُب َبنأي آَدَم، َوَخاصَّ يَن، َوََل َكاَن أَْبَيَض، َوَلكأْن َسوَّ كأ رأ
َنَّ  َغَراَبَة في َدتأ َذلأَك، ِلأ ُد الُقُلوَب، َكَما َسوَّ ِّ نُوَب َوالَخَطاَيا تَُسوأ الذُّ

َي  ُ    الَحَجَر اِلَْسَوَد، روى الترمذي َعْن أَبأي ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه، َعْن َرُسولأ اّٰلله
أ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَس اّٰلله نَّ الَعبْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َذا أَْخَطأَ لََّم َقاَل: »إأ   َد إأ

َذا ُهَو َنَزَع َواْسَتْغَفَر َوَتاَب  هأ نُْكَتٌة َسْوَداُء، َفإأ يَئًة نُكأَتْت فأي َقْلبأ َل ُص َخطأ قأ
ي َذَكَر  اُن الَّذأ يَها َحتَّى َتْعُلَو َقْلَبُه، َوُهَو الرَّ

يَد فأ ْن َعاَد زأ ُ َقْلُبُه، َوإأ ڃچ﴿: اّٰلله
 .[14]المطففين:  ڍڇڇڇڇچچچ

ُ  َوَشاءَ  َيُه أَْسَوَد اللَّْونأ بأَسَببأ َخَطاَيا َبنأي آَدَم، َوَلْم  اّٰلله تعالى أَْن يُْبقأ
َذا  نَّ الَخَطاَيا إأ يَرٌة، َفإأ ْبَرًة لأَمْن َلُه َبصأ ، لأَيُكوَن عأ يدأ  ُتَبيأِّْضُه َطاَعاُت أَْهلأ التَّْوحأ

، َفَتْأثأيُرَها في  أَثََّرْت في الَحَجرأ ال  ْلدأ . هذا، الَقْلبأ  صَّ  تعالى أعلم. واّٰلله    أََشدُّ
 بحق المقربين تعالى ّٰللاه  التوسل إلى

تعاىل حبق املقربني عنده  اهلل : هل جيوز للعبد أن يتوسل إىل32السؤال

 تبارك وتعاىل؟

يد    أوالً: الجواب:  َرَوى اإلمام أحمد وابن ماجه َعْن أَبأي َسعأ
يِّأ َقاَل: َقاَل َرُسولُ اْلُخدْ  أ  رأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َفَقاَل:  ََلةأ َلى الصَّ هأ إأ ْن َبْيتأ يَن  اللهُهمَّ »َمْن َخَرَج مأ ائألأ نِّأي أَْسأَلَُك بأَحقِّأ السَّ إأ
نِّأي عَ  ، َوََل اً  َبَطر، َوََل اً َلْم أَْخُرْج أََشر  َلْيَك، َوأَْسأَلَُك بأَحقِّأ َمْمَشاَي َهَذا، َفإأ

َغاَء َمْرَضاتأَك، َفأَْسأَلَُك  َك، َواْبتأ َياًء، َوََل ُسْمَعًة، َوَخَرْجُت اتِّأَقاَء ُسْخطأ رأ
َر لأي ُذنُوبأي،   ، َوأَْن َتْغفأ َن النَّارأ يَذنأي مأ نُوَب إأَلَّ أَْنَت،  أَْن تُعأ ُر الذُّ نَُّه ََل َيْغفأ إأ

ُ  أَْقَبَل  هأ اّٰلله «.َعَلْيهأ بأَوْجهأ  ، َواْسَتْغَفَر َلُه َسْبُعوَن أَْلفأ َمَلك 
َي  يرأ َعْن أََنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ يُّ في الَكبأ

ُ  وروى الطََّبَرانأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله



 كتاب اآلداب 
 

445 

َمُة بأْنُت أََسدأ  ا َماَتْت َفاطأ ، َدَخَل    َلمَّ يِّأ ْبنأ أَبأي َطالأب 
م  أُمُّ َعلأ َعَلْيَها  ْبنأ َهاشأ

أ  َرُسولُ  ُ  لَّى َص اّٰلله َها  اّٰلله ْنَد َرْأسأ هأ َوَسلََّم: َفَجَلَس عأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َمكأ  ُ  َفَقاَل: »َرحأ ينأي وَتْعرَ اّٰلله عأ ي، وتُْشبأ ي َبْعَد أُمِّأ ي، ُكْنتأ أُمِّأ ْيَن،  َيا أُمِّأ

ب يَن َنْفَسكأ َطيِّأ ينأي، وَتْمَنعأ َذلأ ، وتُطْ اً وتُْكسأ يَن بأ يدأ ينأي تُرأ مأ أ  َك َوْجهَ عأ اّٰلله
َرَة«. اَر اآْلخأ  َوالدَّ

َل َثََلث ي فأيهأ اْلَكاُفوُر َسَكَبُه  اً ثُمَّ أََمَر أَْن تَُغسَّ ا َبَلَغ الَماُء الَّذأ ، َفَلمَّ
أ    َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله ، ثُمَّ اّٰلله هأ

َيدأ هأ َوَسلََّم بأ   َخَلَع َرُسولُ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أ  ُ  ىَصلَّ اّٰلله َنَها  اّٰلله يَّاُه َوَكفَّ يَصُه َفأَْلَبَسَها إأ هأ َوَسلََّم َقمأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 َفْوَقُه، ثُمَّ َدَعا َرُسولُ 
ُبْرد  أ  بأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َوُغََلم، َوأََبا أَيُّوَب اِْلَْنَص أَُساَمَة ْبَن َزْيد   ، َوُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابأ يَّ أَْسَوَد   اً ارأ
ا َبَلُغوا اللَّْحَد َحَفَرُه َرُسولُ َيْحفأ  أ  ُروَن، َفَحَفُروا َقْبَرَها، َفَلمَّ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
، َوأَْخَرَج تَُراَعلَ  هأ هأ َوَسلََّم بأَيدأ .ْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ هأ َيدأ  َبُه بأ

ا َفرَ  أ    َغ َدَخَل َرُسولُ َفَلمَّ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم:  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، ثُمَّ َقاَل: » يهأ ُ َفاْضَطَجَع فأ يُت َوُهَو حَ  اّٰلله ي يُْحيأي َويُمأ يٌّ ََل َيُموُت، الَّذأ

نْ  ، وَلقِّأ َمَة بأْنتأ أََسد  ي َفاطأ ُمِّأ ْر ِلأ ْع عَ اْغفأ َتها، َوَوسِّأ َلْيَها ُمْدَخَلَها، بأَحقِّأ َها ُحجَّ
َر َعَلْيَها أَْرَبع يَن« َوَكبَّ مأ احأ نََّك أَْرَحُم الرَّ ْن َقْبلأي َفإأ يَن مأ َياءأ الَّذأ يِّأَك َواِْلَْنبأ ، اً َنبأ

َي وأَْدَخُلوها اللَّ  يُق َرضأ دِّأ ُ   ْحَد ُهَو َواْلَعبَّاُس، َوأَبُو َبْكر  الصِّأ  َعْنُهْم. اّٰلله
َي روى اإلم ثانياً: ُ  ام البخاري َعْن ُمَعاذأ ْبنأ َجَبل  َرضأ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله

يِّأ َصلَّى يُف النَّبأ ُ  َبْيَنا أََنا َردأ هأ َوَسلََّم َلْيَس اّٰلله  َبْينأي َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َي الُعوَدُة التي  ْحلأ )هأ َرُة الرَّ

َلْيَها الرَّ  َوَبْيَنُه إأَلَّ أَخأ ُد إأ
، َيْسَتنأ هأ ْن َخْلفأ اكأُب مأ

 .» ْنُه( َفَقاَل: »َيا ُمَعاُذ ْبَن َجَبل  ةأ ُقْربأهأ مأ دَّ  َوُهَو ُمَباَلَغٌة في شأ
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أ   ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل   َوَسْعَدْيَك. اّٰلله
  َساَعًة ثُمَّ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ«. ثُمَّ َسارَ 

أ   ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل   َوَسْعَدْيَك.  اّٰلله
 اَر َساَعًة ثُمَّ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ«. ثُمَّ َس 

أ   ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل   َوَسْعَدْيَك. اّٰلله
ي َما َحقُّ  أ  َقاَل: »َهْل َتْدرأ ؟«. اّٰلله هأ َبادأ  َعَلى عأ

ُ   ُقْلُت:  َوَرُسولُُه أَْعَلُم. اّٰلله
أ  َقاَل: »َحقُّ  هأ أَْن يَ اّٰلله َبادأ ُكواَعَلى عأ  «. اً بأهأ َشْيئ ْعُبُدوُه، َوََل يُْشرأ

 .»  ثُمَّ َساَر َساَعًة، ثُمَّ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ ْبَن َجَبل 
أ   ُقْلُت: َلبَّْيَك َرُسوَل   َوَسْعَدْيَك. اّٰلله

ي َما حَ  َبادأ َعَلى َفَقاَل: »َهْل َتْدرأ أ   قُّ العأ َذا َفَعُلوُه؟«.اّٰلله  إأ
ُ   ُقْلُت:  أَْعَلُم. َوَرُسولُُه اّٰلله

أ  َبادأ َعَلى َقاَل: »َحقُّ العأ  َبُهْم«. اّٰلله  أَْن ََل يَُعذِّأ
 وبناء على ذلك:

يُم َعَلى َشْرعأ  ُن الَحقُّ الُمْسَتقأ أ  َفالَعْبد الُمْؤمأ ْندَ اّٰلله   تعالى َلُه َحقٌّ عأ
أ  ، َوَهَذا ا اّٰلله يحأ حأ يفأ الصَّ رأ يثأ الشَّ ، َكَما َجاَء في الَحدأ لَحقُّ  َعزَّ َوَجلَّ

ْندَ  أ   للَعْبدأ عأ ، َكَما َقاَل تعالى:    اّٰلله ْن َبابأ الَفْضلأ ڤڤ﴿تعالى ُهَو مأ
ُ . فَ [54]اِلنعام:  ڦڦڤ ْحَسانأهأ   اّٰلله هأ َوإأ ْن َفْضلأهأ َوُجودأ تعالى مأ

ْنَدُه َتَباَرَك وتعالى. اً َلُه عأ  َجَعَل للَعْبدأ َحقَّ
ْندَ َوَما َداَم َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ جَ  اً عأ ُه، َفَما الذي َيُضرُّ أَْن  َعَل للَعْبدأ َحقَّ

ِّ َمْن َلُه َحقٌّ  ْنَدُه؟ َيْسأََل الَعْبُد َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ بأَحقأ   عأ



 داب كتاب اآل
 

447 

ْندَ  َذا َقاَل الَبْعُض: ََل َحقَّ للَعْبدأ عأ أ  َوإأ نأِّي أَُقوُل َلُهْم: َفَما اّٰلله  تعالى، َفإأ
حأ  يثأ الصَّ ي َما َحقُّ َتُقولُوَن في الَحدأ : »َهْل َتْدرأ َبادأ َعَلى يحأ أ     العأ َذا َفَعُلوُه؟«. اّٰلله  إأ

َذا َقاَل الَبْعُض بأأَنَّ  يَث: »َوإأ يَن  اللهُهمَّ الَحدأ ائألأ نِّأي أَْسأَلَُك بأَحقِّأ السَّ إأ
َتها، وَ  ْنَها ُحجَّ ، وَلقِّأ َمَة بأْنتأ أََسد  ي َفاطأ ُمِّأ ْر ِلأ يَث: »اْغفأ ْع  َعَلْيَك«. َوَحدأ َوسِّأ

ْن َقْبلأي َعَلْيَها ُمْدَخلَ  يَن مأ َياءأ الَّذأ يِّأَك َواِْلَْنبأ نََّك أَْرَحُم  َها، بأَحقِّأ َنبأ َفإأ
ْن   يُف أَْقَوى مأ عأ يُث الضَّ نأِّي أَُقوُل: الَحدأ ، َفإأ يَفانأ يَثانأ َضعأ يَن«. َحدأ مأ احأ الرَّ

 ِّ ْنَد الُعَلَماءأ َوالُمَحقأ َجالأ عأ  ُفُحولأ الرأِّ
يَن. هذا،آَراءأ  علم.تعالى أواّٰلله  قأ

 سيدنا عزير عليه السالم 

 نيب، أم عبد صاحل؟ : هل سيدنا عزير عليه السالم33السؤال

َي  ُهَرْيَرةَ  أَبأي َعنْ َفَقْد َرَوى أبو داود الجواب:  ُ  َرضأ :  َقاَل  َعْنهُ اّٰلله
أ  َرُسولُ  َقاَل  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ اّٰلله   أَتُبَّعٌ   يأَْدرأ  »َما: بأ
ينٌ  ي َوَما ََل، أَمْ  ُهوَ  َلعأ  .ََل« أَمْ   ُهوَ  َنبأيٌّ   أَُعَزْيرٌ  أَْدرأ

ْسَرائأيَل،   ْن َبنأي إأ نَا الُعَزْيرأ أَنَُّه َعْبٌد َصالأٌح مأ ِّدأ َفأََصحُّ اِلَْقَوالأ في َسيأ
َظ التَّ   اً َوَكاَن ُمَعظَّم ، َوَحفأ ْنَد الَيُهودأ يهأ اعأ لَيُهوُد، َوَزَعُموا أَنَُّه  ْوَراَة، َفَغاَلْت فأ

أ  اْبنُ  ُ  اَلىـ َتعَ اّٰلله ير اّٰلله اً َكبأ  ـ. اً َعْن َذلأَك ُعُلوَّ
ْسَرائأيَل، َكَما َذَكَر اْبُن َكثأير    َياء َبنأي إأ ْن أَْنبأ أَنَُّه َنبأيٌّ مأ َوَقاَل َبْعُضُهم بأ

. َِّهاَيةأ َداَيةأ َوالنأ  في البأ
 اء على ذلك:وبن

 ِّ ُة َسيأ يَها،  َفُنُبوَّ َنا ُعَزْير  ُمْخَتَلٌف فأ  َوأََصحُّ اِلَْقَوالأ أَنَُّه َعْبٌد َصالأٌح، َوُهوَ دأ
 . يَعَة التَّْوَراةأ يَد َشرأ هأ للتَّْوَراةأ أَْن يُعأ ْفظأ ، َواْسَتَطاَع بأحأ ْن أَْجَدادأ الَيُهودأ يٌر مأ  َجدٌّ َكبأ

تأهأ َعَليْ َوَما َثَبَت َدلأيٌل َيُدلُّ  ََلُم. هذا، َعَلى نُُبوَّ  لم. تعالى أعواّٰلله    هأ السَّ



 كتاب اآلداب 
 

448 

 المسجد والجامع

 : ما هو الفارق بني اجلامع واملسجد؟34السؤال

يمأ َقْولُُه تعالى:  الجواب:   ڃڃ﴿َفالذي َوَرَد في الُقْرآنأ الَعظأ

، َما َرَواُه الشيخان  [18]الجن:    ڃ َرةأ نَّةأ الُمَطهَّ َي   َذرِّ  َعْن أَبأي  . وفي السُّ   َرضأ
 ُ أ  َرُسوَل  َيا  :ُقْلُت :  َقاَل  َعْنهُ  اّٰلله د   أَيُّ   ،اّٰلله عَ  َمْسجأ َل؟   اِلَْرضأ  فأي ُوضأ  أَوَّ

دُ : َقاَل   .الَحَراُم«  »الَمْسجأ
؟  ثُمَّ : ُقْلُت : َقاَل   أَيٌّ
دُ  :َقاَل   .اِلَْقَصى«  »الَمْسجأ
 َبْيَنُهَما؟  َكانَ  َكمْ : ُقْلُت 
ََل  أَْدَرَكْتَك  ا أَْيَنمَ  ثُمَّ  َسَنًة، ونَ »أَْرَبعُ : َقاَل  ْه، َبْعدُ  ةُ الصَّ نَّ  َفَصلِّأ   َفإأ
« الَفْضَل  يهأ  . فأ

ُد ُهَو َبْيٌت  أ  َوالَمْسجأ ، َويُْطَلُق َعَلى ّٰلله يهأ ََلةأ فأ َقاَمةأ الصَّ أ أ  تعالى إلأ ُكلِّ
ع  يُْمكأُن أَْن يُْعَبدَ  ُ  َمْوضأ ، َويُْسَجَد لَُه،اّٰلله يهأ ُ  لأَقْولأهأ َصلَّى تعالى فأ َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم: » َلْت َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ د اِلَْرُض  لأي  َوُجعأ  «. اً َوَطُهور  اً َمْسجأ
أَنَُّه الَمَكاُن الُمَهيَّأُ للصَّ  َصُه الُفَقَهاُء بأ ، َوَخصَّ   لأَيْخُرجَ َلَواتأ الَخْمسأ

يُد َواَلْس   الُمَصلَّى  تأْسَقاُء َوَنْحُوَها.الذي يَُصلَّى فأيهأ العأ
يهأ الُجُمَعُة. َوَأ  ُد الذي ُتَصلَّى فأ عأ في اللَُّغةأ ُهَو الَمْسجأ ََلُح الَجامأ ا اْصطأ  مَّ

 وبناء على ذلك:
ُع َوَغْيُرُه، إأ  ُد الَجامأ ُد ُهَو الَمْسجأ َع َخاصٌّ  َفالَمْسجأ َلَّ أَنَّ الَجامأ

يهأ َصََلُة الُجمَ  يهأ اَلعْ بأالَمَكانأ الذي تَُؤدَّى فأ ، َوَيْحُصُل فأ   تأَكاُف. هذا، َعةأ
 تعالى أعلم.واّٰلله 
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 الجهاد اْلكبر

 : ما هو اجلهاد األكرب؟35السؤال

َي الجواب:  ُ  َفَقْد َرَوى البيهقي َعْن َجابأر  َرضأ يأِّ  َعْنُه، َعنأ اّٰلله النَّبأ
ُ    َصلَّى  هأ َوَسلََّم َقاَل: »رَ اّٰلله َهادأ اَِل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َن الجأ  ْصَغرأ َجْعَنا مأ

 .» َهادأ اِلَْكَبرأ  إلى الجأ
يهأ   ْسَناٌد فأ يثأ َجابأر  َوَقاَل: َهَذا إأ ْن َحدأ يُّ مأ

: َرَواُه الَبْيَهقأ يُّ
َراقأ َقاَل العأ

 َضْعٌف.
يُب  َي وروى الَخطأ يُّ َعْن َجابأر  َرضأ ُ     الَبْغَدادأ َم النَّبأيُّ  اّٰلله

َعْنُه َقاَل: َقدأ
ُ  لَّىَص  ْن َغَزاة  َفَقاَل َصلَّى َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله هأ َوَسلََّم مأ ُ  ى آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ  اّٰلله

ْمتُ  ، َوَقدأ م  ْمُتْم َخْيَر َمْقدأ هأ َوَسلََّم: »َقدأ َهادأ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َن الجأ ْم مأ
 .» َهادأ اِلَْكَبرأ  اِلَْصَغرأ إلى الجأ

َهادُ    اِلَْكَبُر؟ َقالُوا: َوَما الجأ
يٌف.  َهَدةُ َقاَل: »ُمَجا يٌث َضعأ  الَعْبدأ َهَواُه« َوَهَذا َحدأ

َهاَد النَّْفسأ َساَبٌق  ُد    َوََل َرْيَب أَنَّ جأ ْنَساُن ََل يَُجاهأ ، َواإلأ ارأ َهاَد الُكفَّ جأ
أ    يلأ في َسبأ  َتاَل في َسبأ اّٰلله َنَّ القأ ، ِلأ هأ اً إأَلَّ َبْعَد ُمَجاَهَدةأ َنْفسأ أ    يلأ َحقِّ َتْكَرُهُه  اّٰلله

ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ ْفُس، َقاَل تعالى: النَّ 

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

 . [216]البقرة:  ڤ
 وبناء على ذلك:

َهاُد  َهاُد اِلَْكَبُر ُهَو جأ َها ُحُدودَ َفالجأ ْلَزامأ َِّها، َوإأ َها َعْن َغيأ َنْهيأ   النَّْفسأ بأ
أ  َنَّ العَ اّٰلله يُع أَْن يُ تعالى، ِلأ َمةُ ْبَد ََل َيْسَتطأ اَر لأَتُكوَن َكلأ َد الُكفَّ أ  َجاهأ َي  اّٰلله هأ
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َتاَب  َذا َجاَهَد َنْفَسُه، َوأَْلَزَمَها كأ أ  الُعْلَيا إأَلَّ إأ ُد  تعالى؛ َوإأَلَّ َكيْ اّٰلله َف يَُجاهأ
أ  لأَتُكوَن َكلأَمةُ  ِّ اّٰلله َْمرأ َربأ َي الُعْلَيا، َوُهَو ُمَخالأٌف ِلأ ؟ هذا،هأ   واّٰلله   هأ َعزَّ َوَجلَّ
 تعالى أعلم.

ِ  كم زوجة كانت لَسيِ ِدنَا َرُسولِ  ُ  َصلَّىّٰللاه  َعلَْيِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم؟ ّٰللاه

َعَلْيه  َوَعَلى آل ه   اهلُل َصلَّى اهلل  ُدَنا َرُسوُل: عندما قبض َسي 36ِّالسؤال

 ده َصلَّىلرفيق األعلى كم زوجة ترك بعَوَصْحب ه  َوَسلَّمَ والتحق با

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟ اهلُل

َِّدَنا َرُسوَل الجواب:   َعَلى أَنَّ َسيأ
أ   َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُعَلَماءأ اّٰلله

ُ    َصلَّى يَن ُقبأَض، ُقبأَض َعنأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم حأ َن  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ تأْسع  مأ
َِّساءأ أُمَّ  َي النأ يَن َرضأ نأ ُ  َهاتأ الُمْؤمأ يعاّٰلله  .اً َعْنُهنَّ َجمأ

يفأ الذي رواه اإلمام   رأ يثأ الشَّ ُِّد َهَذا َما َجاَء في الَحدأ ا يَُؤكأ مَّ َومأ
َي  مسلم ُ  َعْن أََنس  َرضأ يِّأ َصلَّىاّٰلله لنَّبأ

ُ  َعْنُه َقاَل: َكاَن لأ لأهأ َعَلْيهأ َوَعَلى آاّٰلله
هأ َوَسلََّم تأ  َلى الَمْرأَةأ َوَصْحبأ ي إأ ، ََل َيْنَتهأ َذا َقَسَم َبْيَنُهنَّ ، َفَكاَن إأ ْسُع نأْسَوة 

ْعَن ُكلَّ  ، َفُكنَّ َيْجَتمأ  َلْيَلة  فأي َبْيتأ الَّتأي َيْأتأيَها. اِْلُوَلى إأَلَّ فأي تأْسع 
 وبناء على ذلك:
ُِّدَنا َرُسولُ  أ  َفَسيأ ُ ا َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم اْلَتَحَق  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأ ّٰلله هأ َوَصْحبأ

فأيقأ اِلَْعَلى، َوَتَرَك تأْسع َي   اً بأالرَّ يَن َرضأ نأ َهاتأ الُمْؤمأ ْن نأَسائأهأ أُمَّ ُ    مأ نَّ  َعْنهُ اّٰلله
يع : اً َجمأ  ، َوُهنَّ

يقأ َرضأ  دأِّ ِّ نَا أَبأي َبْكر  الصأ ِّدأ َِّدُة َعائأَشُة بأْنُت َسيأ يأ ُ   َي السَّ  َعْنُهَما.اّٰلله
َي َوالسَّ  َنا ُعَمَر الَفاُروقأ َرضأ ِّدأ َِّدُة َحْفَصُة بأْنُت َسيأ ُ   يأ  َعْنُهَما.اّٰلله

ْنُد بأْنُت أَبأي أَُميَّ  َِّدُة أُمُّ َسَلَمَة هأ يأ َي َوالسَّ ُ  َة َرضأ  َعْنَها.اّٰلله



 كتاب اآلداب 
 

451 

َي  َِّدُة َزْيَنُب بأْنُت َجْحش  َرضأ يأ ُ  َوالسَّ  َعْنَها.اّٰلله
يَبةَ وَ  َِّدُة أُمُّ َحبأ يأ َي السَّ ُ   َرْمَلُة بأْنُت أَبأي ُسْفَياَن َرضأ  ا. مَ َعْنهُ اّٰلله

َي  ثأ َرضأ َيُة بأْنُت الَحارأ َِّدُة ُجَوْيرأ يأ ُ  َوالسَّ  َعْنَها.اّٰلله
َي  يَُّة بأْنُت ُحَيي ِّ َرضأ َِّدُة َصفأ يأ ُ   َوالسَّ  َعْنَها.اّٰلله

َِّدُة َمْيُموَنُة بأْنُت ال  يأ َي َوالسَّ ثأ َرضأ ُ  َحارأ  َها.َعنْ اّٰلله
َي  ْنُت َزْمَعَة َرضأ َِّدُة َسْوَدُة بأ يأ ُ   َوالسَّ  َعْنَها.اّٰلله
ْنُهنَّ َحاَل َحَياتأهأ   َِّيتأ اْثَنَتانأ مأ ُ    َصلَّى َوتُُوفأ هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَجُة بأْنُت ُخَوْيلأد   َِّدُة َخدأ يأ َي َوَسلََّم، َوُهَما السَّ ُ  َرضأ ْرَضاَها،  َعْنَها َوأَ اّٰلله
َي  َِّدُة َزْيَنُب بأْنُت ُخَزْيَمَة َرضأ يأ ُ   َوالسَّ  َعْنَها.اّٰلله

مَ  ُ   َوَرحأ  تعالى َمْن َقاَل:اّٰلله
ولُ  تُُوفِّأَي  أ   َرسـُ َوة  اّٰلله عأ نأسـْ  َعْن تأسـْ

ــمُ  ــْيــ ــٌة َمــ ــَشــ ــ ــائأ ــَعــ ــةٌ َفــ ــوَنــ يَّةٌ  ــ  َوَصفأ
ــةُ  َيــ ــرأ ــَوْيــ ــْوَدة   ُجــ  ثُمَّ َســ

ــَلة   َمَع َرْمــ
 

نَّ تُْعَزى الَمْكُرَماُت إَليْ   ُب   هأ  َوتُْنسـَ
ْندٌ  ــَصُة َتْتُلوُهنَّ هأ ــْفـــ  َوَزْيَنُب   َوَحـــ

ــتٌّ   ــ ُب َثََلٌث َوسأ ــنَّ ُمَهذَّ ــُرُهــ ْكــ  ذأ
 

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
 من هو المحكَّم في الخصومات؟ 

مل يقبل بعضهم : اختلفت مع إخوتي يف تركة والدي، و37السؤال

تعاىل، وقال لي: اذهب إىل احملاكم فلها اهلل  باالحتكام لـشرع

 سبعة أبواب، وادخل من أي باب شئت، فماذا أصنع معهم؟

ُ    ولُ َفَيقُ الجواب:   :  اّٰلله يلأهأ ۋۋٴۇۈ﴿تعالى في ُمْحَكمأ َتْنزأ

يَن  [65]النساء:  ېۉۉۅۅ نأ . َفالُمَحكَُّم َبْيَن الُمْؤمأ
ُِّدَنا َرُسولُ ُهَو َس  أ    يأ ُ   َصلَّىاّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ   اّٰلله ْن َبْعدأ هأ َوَسلََّم، َومأ َوَصْحبأ
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َنا َرُسولأ  ِّدأ اُث َسيأ ُلوَن ُورَّ أ  الُعَلَماُء الَعامأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم.  َوَصْحبأ

َِّزاَع َبْيَن ال ، َوََل َيْرَفُع الظُّْلَم، إأ َوََل َيُفضُّ النأ أ  َلَّ َشْرعُ نَّاسأ تعالى  اّٰلله
يعأ َعائأٌد للَخْلقأ َوَلْيَس   ، َبْل َخْيُر َهَذا التَّْشرأ عأ ُه َعنأ الَمَصالأحأ للـُمَشرأِّ الُمَنزَّ

.  للَخالأقأ َعزَّ َوَجلَّ
ٌب َشْرعاً الظُّْلُم َحَراٌم َشْرع يعأ  »َيا اً ، َوَرْفُع الظُّْلمأ َواجأ نِّأي  ،َبادأ   إأ

ْمُت  ي،ـ نَ  َعَلى الظُّْلمَ  َحرَّ م َبْيَنُكمْ  َوَجَعْلُتهُ  ْفسأ « رواه  َتَظاَلُموا َفََل  ،اً ُمَحرَّ
َي  َذرِّ    أَبأي  َعنْ اإلمام مسلم   ُ   َرضأ ُ  َصلَّى النَّبأيِّأ  َعنأ  ،َعْنهُ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  يَما ،آلأهأ َوَصْحبأ أ   َعنأ  َرَوى  فأ  .َوَتَعاَلى َتَباَركَ اّٰلله
ُِّدَنا َرُسولُ ْد  َوقَ  أ    َرغََّب َسيأ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، روى   َياَمةأ َْصَحابأَها، َقْبَل أَْن يَُحاَسَب الَعْبُد َعَلْيَها َيْوَم القأ ِّ الَمَظالأمأ ِلأ بأَردأ
ُ  َي َرضأ  أََنس   َعنْ الترمذي  أ  َرُسولأ  َعْهدأ  َعَلى رُ عْ السِّأ  َغََل : َقاَل َعْنُه اّٰلله اّٰلله

ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم؛  اّٰلله أ   َرُسوَل   َيا:  َفَقالُواَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ رْ ،  اّٰلله  .َلَنا  َسعِّأ
ُ    َصلَّى  َفَقاَل  هأ َوَسلََّم:  اّٰلله نَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ُر،  ُهوَ   اّٰللهَ   »إأ  الُمَسعِّأ
ُط،ا الَقابأُض، اُق، لَباسأ زَّ نِّأي الرَّ ْنُكمْ  أََحدٌ  َوَلْيَس  َربِّأي أَْلَقى أَنْ  َِلَْرُجو َوإأ  مأ
َمة   َيْطُلُبنأي « َوََل   َدم   فأي بأَمْظلأ  . َمال 

يَن أَْن َيَتَحاَكُموا إلى   ُب َعَلى الُمْسلأمأ َوَنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى أَنَُّه َيجأ
أ  َتابأ كأ  ُ  َرُسولأهأ َصلَّىإلى ُسنَّةأ تعالى، وَ اّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 ، يَّةأ َواِلَْعَرافأ َوالَعاَداتأ
، ََل إلى الَقَوانأينأ الَوْضعأ َوَسلََّم في ُكلأِّ َشْيء 

ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿َوَذلأَك لأَقْولأهأ تعالى: 

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
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ڃڄڄڄڄڦڦ  ڦڦڤڤڤڤٹ
 .[61ـ60]النساء:  ﴾ڇچچچچڃڃڃ

خبحبجبيئىئمئجئحئیی﴿َولأَقْولأهأ تعالى: 

 .[50]المائدة:  مب
 وبناء على ذلك:

ُِّموا َشْرعَ  ْخَوتأَك أَْن تَُحكأ ُب َعَلْيَك َوَعَلى إأ أ  َفالَواجأ تعالى في  اّٰلله
َنَُّه ُهَو الُمحَ  يَن، َقاَل تُخُصوَمتأُكْم، ِلأ نأ ۓےے﴿عالى: كَُّم َبْيَن الُمْؤمأ

َتابأ [57]اِلنعام:   ۓ أ    . َفالتََّحاُكُم إلى َغْيرأ كأ   تعالى، َوُسنَّةأ َرُسولأهأ َصلَّىاّٰلله
 ُ ، َوأَْقَبحأ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله ْن أَْعَظمأ الُمْنَكَراتأ هأ َوَسلََّم، مأ َوَصْحبأ

، َوُهنَ  َِّئاتأ يأ يَمانأ َمْن َلمْ السَّ ِّْم َشْرعَ  اَك َخَطٌر َعَلى إأ أ  يَُحكأ تعالى في اّٰلله
، لأَقْولأهأ تعالى:  ۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ُخُصوَماتأهأ

 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،ېۉ
 النوم الكثير

: إنسان كثري النوم، وال يدري كيف يتخلص منه، فما هي 38السؤال

 النصيحة له؟

ُب عَ أوالً:  الجواب:   ْنَيا  َلى الُمْسلأمأ أَْن َيْعَلَم بأأَنَّ َيجأ ُه َما ُخلأَق في الدُّ
، َقاَل تعالى:  اً َعَبث ة  مَّ نََّما ُخلأَق لأُمهأ   ڃڃڃڄڄڄ﴿، إأ

ڭڭڭۓۓےے﴿. َوَقاَل تعالى: [56]الذاريات: 

  ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ ۇڭ
 .[116ـ115]المؤمنون: 
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ُب َعَلْيهأ أَْن َيْعلَ  أَنَُّه َمْسُؤوٌل َعْن ُعُمرأ َكَما َيجأ ، َكَما َجاَء في َم بأ هأ
يفأ الذي رواه الترمذي   رأ يثأ الشَّ يِّأ   َبْرَزةَ   أَبأي   َعنْ الَحدأ

َي   اِلَْسَلمأ ُ    َرضأ اّٰلله
أ  َرُسولُ  َقاَل : َقاَل  َعْنهُ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  »ََل : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َياَمةأ   َيْومَ   َعْبد   ا َقَدمَ   َتُزولُ  هأ  َعنْ  يُْسأََل  َحتَّى  القأ يَما  ُعُمرأ هأ   َوَعنْ  أَْفَناُه، فأ ْلمأ   عأ
نْ   َمالأهأ   َوَعنْ   َفَعَل،   فأيمَ  هأ   َوَعنْ   أَْنَفَقُه،   َوفأيمَ   اْكَتَسَبهُ   أَْينَ   مأ ْسمأ  . أَْبََلُه«   فأيمَ   جأ

ُِّدَنا َرُسوَكْثَرُة النَّْومأ َدلأيٌل َعَلى الَعْجزأ َوالكَ   ثانياً: ، َوَقْد َكاَن َسيأ   لُ َسلأ
أ   ُ    َصلَّىاّٰلله يُذ بأ اّٰلله هأ َوَسلََّم َيْسَتعأ أ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْن َذلأَك،   اّٰلله تعالى مأ

َي   َمالأك    ْبنأ   أََنسأ روى الشيخان َعْن   ُ    َرضأ أ    َنبأيُّ   َكانَ :  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله   َصلَّى اّٰلله
  ُ هأ َوَسلَّمَ َعَلْيهأ اّٰلله نِّأياللهُهمَّ  »:  َيُقولُ    َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ نَ   بأَك   أَُعوذُ   إأ   الَعْجزأ   مأ

، ، َوالُبْخلأ  َوالُجْبنأ  َوالَكَسلأ نْ  بأَك  َوأَُعوذُ  َوالَهَرمأ ، َعَذابأ  مأ   َوأَُعوذُ  الَقْبرأ
نْ  بأَك  ْتَنةأ  مأ «  الَمْحَيا فأ  .َوالَمَماتأ

ُِّدَنا َرُسو  أ  لُ َبْل َكاَن َسيأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ اّٰلله َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْنَكار ُر إأ يد اً يُْنكأ ََلُة، روى   اً َشدأ َعَلى َمْن َكثَُر َنْوُمُه َوَطاَل َحتَّى َتُفوَتُه الصَّ
أ  َعْبدأ  َعنْ الشيخان  َي اّٰلله ُ  َرضأ ْندَ  ُذكأرَ : َقاَل  َعْنهُ اّٰلله أ  َرُسولأ  عأ ُ  لَّىَص اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ   . أَْصَبحَ  َحتَّى  َلْيَلةً  َنامَ  َرُجٌل َوَصْحبأ
ْيَطانُ  َباَل  َرُجٌل  »َذاكَ : اَل قَ   .«ـ  أُُذنأهأ  فأي:  َقاَل  أَوْ ـ   أُُذَنْيهأ  فأي  الشَّ

 وبناء على ذلك:
يمَفَكْثَرُة النَّْومأ َدلأيٌل َعَلى َخَساَرةأ الَعْبدأ َيْومَ  ، َوَقالُوا َقدأ َياَمةأ َمْن  :  اً  القأ

ير اً أََكَل َكثأير َب َكثأ َب اً َشرأ يراً َناَم َكثأير اً َكثأير، َوَمْن َشرأ َفاَتُه  اً ، َوَمْن َناَم َكثأ
يٌر َقَسا َقْلُبُه، َوَمْن َقَسا َقْلُبُه َسُهَلْت َعَلْيهأ   يٌر، َوَمْن َفاَتُه َخْيٌر َكثأ َخْيٌر َكثأ

َيةُ   َوَصُعَبْت َعَلْيهأ الطَّاَعُة. الَمْعصأ
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َمهُ يَ  َياض  َرحأ ُ    ُقوُل الَفْضُل ْبُن عأ َيانأ الَقْلَب،  تعالى:  اّٰلله َخْصَلَتانأ تُْقسأ
. ، َوَكْثَرُة اِلَْكلأ  َكْثَرُة النَّْومأ

هأ   ُت النَّائأُم َعَلى َنْفسأ ، َويَُفوأِّ َكْثَرُة النَّْومأ َضَياٌع للُعُمرأ بأُدونأ َفائأَدة 
ُ  َفاتأ اِلَْبَرارأ الذيَن َقاَل صأ  ْم:  اّٰلله يهأ ڳڳگگ﴿ تعالى فأ

 .[16]السجدة:  ںڱڱڱڱڳڳ
َي  َرامأ َرضأ َحاَبةأ الكأ َفاتأ الصَّ هأ صأ ُت َعَلى َنْفسأ ُ  َكَما يَُفوأِّ َعْنُهْم  اّٰلله

ُ    الذيَن َقاَل  ْم:  اّٰلله يهأ ڀڀڀپپپپٻٻٻٻ﴿تعالى فأ

 .[20]المزمل:  ٺٺٺڀ
هأ  ُت َعَلى َنْفسأ َبادأ  َكَما يَُفوأِّ َفاتأ عأ أ  صأ يَن الذيَن َقاَل اّٰلله نأ ُ   الُمْحسأ اّٰلله

ْم:  يهأ ڎڎڌڌڍڍڇ ڇڇڇچچچ﴿تعالى فأ

 ﴾ ڳگگگ  گککککڑڑ  ژژڈڈ
 .[18ـ15]الذاريات: 

، َوُهوَ  رأ َن الَجَواهأ ْنَسانأ َجْوَهَرةٌ، َبْل أَْنَفُس مأ َرْأُس َمالأهأ   ُعُمُر اإلأ
بأ إلى  أ  للتََّقرُّ َياُمُه  تعالى،  اّٰلله يُد َمْن َقلَّ َنْوُمُه َوَطَعاُمُه، َوَكثَُر صأ عأ َفالسَّ

َنا َرُسولأ  ِّدأ يََّة َسيأ َع َوصأ َياُمُه، َوَسمأ أ    َوقأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َك  َقْبَل  َشَباَبَك : َخْمس   َقْبَل  اً َخْمس اْغَتنأمْ َوَسلََّم: » َرمأ َتَك  ،هأ حَّ   َقْبَل  َوصأ
َك، َناَءكَ   َسَقمأ َك،  َقْبَل   َوغأ «  َمْوتأَك   َقْبَل   َوَحَياَتَك   ُشْغلأَك،  َقْبَل   َوَفَراَغَك   َفْقرأ

َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ رواه الحاكم   ُ   َرضأ  . َعْنُهَمااّٰلله
، َفََل  َذا َكاَن النَّْوُم َعْن َمَرض  ا إأ ْن َشاءَ أَمَّ يهأ إأ ُ   َحَرَج فأ  تعالى.اّٰلله

َذا َجاَءَك النَّْوُم   ؛ لأَذا َقاَل َبْعُضُهْم: إأ َوأَْنَفُع النَّْومأ َما َكاَن َعْن َحاَجة 
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َذا َطَلْبَتُه أَْتَعَبَك.  بأَغْيرأ َطَلب  أََراَحَك، َوإأ
، َوُهَو أَْنفَ  نَّةأ َن السُّ لأ اللَّْيلأ مأ . هذا، َوالنَّْوُم في أَوَّ  لم. تعالى أع واّٰلله    ُع النَّْومأ

 من يظن أنه يسلم من كالم الناس فهو مجنون

اهلُل  : ما صحة هذا القول املنسوب لإلمام الشافعي َرح َمُه39السؤال

 تعاىل: من يظن أنه يسلم من كالم الناس فهو جمنون، قالوا عن

ْيه  َوَعَلى َعَلاهلُل  ثالث ثالثة، وقالوا عن حبيبنا حممد َصلَّىاهلل 

لََّم ساحر جمنون، فما ظنك مبن هو دونهما، آل ه  َوَصْحب ه  َوَس

فكالم الناس مثل الصخور، إما أن حتملها على ظهرك فينكسر، 

 أو تبين بها برجًا حتت أقدامك فتعلو وتنتصر؟

يحالجواب:  ْن َكاَن َمْعَناُه َصحأ ، َوَلكأْن َما َثَبَتْت  اً َفَهَذا الَكََلُم َوإأ
يأِّ رَ نأ 

افأعأ َمامأ الشَّ َمهُ ْسَبُتُه لإلأ ُ  حأ  تعالى. اّٰلله
يم ْرَضاُء النَّاسأ َغاَيٌة ََل تُْدَرُك. اً َوَقالُوا َقدأ  : إأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ َع َقْوَل َسيأ أ  َفالَعاقأُل َمْن َسمأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم: » َض  الَتَمَس  َمنأ َوَصْحبأ أ  اءَ رأ ُ  هُ َكَفا النَّاسأ  بأَسَخطأ اّٰلله   ُمْؤَنةَ اّٰلله

، َضاءَ  الَتَمَس  َوَمنأ  النَّاسأ أ  بأَسَخطأ  النَّاسأ  رأ ُ  َوَكَلهُ اّٰلله َلىاّٰلله « رواه  النَّاسأ  إأ
َي  َعائأَشةَ الترمذي َعْن  ُ   َرضأ  َعْنَها.اّٰلله

 وبناء على ذلك:
يٌح، َولَ  افأعأ كأْن  َفَهَذا الَكََلُم َمْعَناُه َصحأ َمامأ الشَّ َمهُ نأْسَبُتُه لإلأ ُ    يأِّ َرحأ اّٰلله

ْرَضاءَ  يَر إأ َل َواِلَخأ ُه اِلَوَّ ، َوالَعاقأُل َمْن َجَعَل َهمَّ يَحة  أ   تعالى َغْيُر َصحأ اّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله   ُسْبَحاَنُه وتعالى. هذا،

 اَلحتفال بالمولد النبوي الشريف

ء الراشدين مل حيتفلوا مبيالد خللفا: هناك من يقول أن ا40السؤال
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 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم، فماذا جنيبهم؟اهلُل  لنيب َصلَّىا

َنا َرُسولأ الجواب:  ِّدأ ْكَرى َمْولأدأ َسيأ ْل بأذأ َلُة َلْو َلْم َيْحَتفأ   أَْيَن الُمْشكأ
أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ اّٰلله َنا َهذَ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ا، َوَنْحُن  َم أََحٌد إلى َيْومأ

؟  ِّيَّتأهأ
َقادأ بأَعَدمأ ُسنأ ْعلأ الَمْولأدأ َمَع اَلْعتأ  َنُقوُم بأفأ

ينأ  َفاُل بأالَمولأدأ أَْمٌر ُمَباٌح، َوَمْن َقاَل أَنَُّه َحَراٌم أَو بأْدَعٌة في دأ   اَلْحتأ
أ   ، َوإأَلَّ  اّٰلله لأيلأ ينأ   َكانَ تعالى َفْلَيْأتأ بأالدَّ َع في دأ أ   ُهَو الُمْبَتدأ تعالى، َوَكاَن    اّٰلله

ج أ  َتْحَت َقْولأ  اً ُمْنَدرأ ۓےےھھھ﴿تعالى: اّٰلله

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

 . [116]النحل:  ۉ
 وبناء على ذلك:

، َواْحَتَفَل  ْكَرى الَمْولأدأ ةأ بأذأ ْل َسَلُف اِلُمَّ الَيْوَم  النَّاُس َوَلو َلْم َيْحَتفأ
هأ َصلَّ  ْكَرى َمْولأدأ ُ  ى بأذأ َقادأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم، َمَع اَلْعتأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

  : ْكَرى الَمْولأدأ ُلوَن بأذأ َذا َقاَل الُمْحَتفأ ؛ َنَعْم، َنُقوُل أَنَُّه بأْدَعٌة إأ ِّيَّتأهأ
بأَعَدمأ ُسنأ

َيْومأ الَمْولأدأ  َفاُل بأ  ُسنٌَّة.اَلْحتأ
أَنَُّه َما  ين  بأ أََحٌد َيْجُرُؤ َعَلى َذلأَك، َفُهَو أَْمٌر ُمَباٌح، َمْن   َوأََنا َعَلى َيقأ

لأيلأ َعَلى   هأ َفْلَيْأتأ بأالدَّ لأ َشاَء َفَعَلُه، َوَمْن َشاَء َتَرَكُه؛ َوَمْن أَْنَكَر َعَلى َفاعأ
يمأ َهَذا.  َتْحرأ

ْكَرى الَمْولأدأ لأ  َماُع بأذأ يحأ تأََلَوةأ اَلْجتأ ، َولأَمدأ يمأ َنا   الُقْرآنأ الَكرأ ِّدأ َسيأ
أ  َرُسولأ  ُ  َصلَّى اّٰلله يَرتأهأ  اّٰلله هأ َوَسلََّم، َولأَسَماعأ سأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َنا َرُسولأ  ِّدأ ٌج َتْحَت َقْولأ َسيأ هأ ُمْنَدرأ أ    َوَشَمائألأ ُ    َصلَّىاّٰلله   نْ »مَ َعَلْيهأ َوَسلََّم:  اّٰلله
ْسََلمأ   فأي  َسنَّ  َل   َحَسَنًة،  ُسنَّةً   اإْلأ ْثُل   َلهُ   ُكتأَب   َبْعَدُه،  بأَها  َفُعمأ َل   َمنْ   أَْجرأ   مأ  َعمأ



 كتاب اآلداب 
 

458 

نْ  َيْنُقُص  َوََل  بأَها، مْ  مأ هأ ْسََلمأ  فأي َسنَّ  َوَمنْ  َشْيٌء، أُُجورأ َئًة، ُسنَّةً  اإْلأ   َسيِّأ
َل  ْثُل  َعَلْيهأ  ُكتأَب  َبْعَدُه، بأَها َفُعمأ ْزرأ  مأ َل عَ  َمنْ  وأ نْ  َيْنُقُص  َوََل  بأَها، مأ   مأ

مْ أَ  هأ يرأ   َعنْ رواه اإلمام مسلم   َشْيٌء«   ْوَزارأ أ  َعْبدأ   ْبنأ   َجرأ َي اّٰلله ُ  َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
يَرةأ َلْبنأ َكثأير  َعْن  ِّ يأِّ َوَقْد َوَرَد في السأ

  ُكنَّا : َيُقولُ  اْلُحَسْينأ  ْبنأ  َعلأ
َي  نَُعلَّمُ  يِّأ  َمَغازأ ُ ا َصلَّى النَّبأ هأ َوَسلََّم َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ ّٰلله   نَُعلَّمُ  َكَمابأ

وَرةَ  نَ  السُّ  . اْلُقْرآنأ  مأ
َِّم أَْبَناَءَنا َذلأَك، َوَنْجَعَل َذلأَك   َوَلَنا في َهُؤََلءأ أُْسَوٌة َحَسَنٌة بأأَْن نَُعلأ

ًة، َوفأ  يفي َسائأرأ اِلَْوَقاتأ َعامَّ رأ هأ الشَّ ْكَرى َمْولأدأ ُ  فأ َصلَّى ي ذأ َعَلْيهأ  اّٰلله
ِّ َوْقت  َوَعَلى  ْعُل الَخْيَراتأ ََل يُْمَنُع في أَيأ ًة، َففأ هأ َوَسلََّم َخاصَّ آلأهأ َوَصْحبأ

، َويَُحضُّ َعَلْيهأ في أَْوَقات  َمْخُصوَصة  بأأَْمرأ  َن اِلَْوَقاتأ أ    مأ :  اّٰلله تعالى الَقائألأ
، َوَقدْ . َوأَيُّ َيْوم  أَ [5]إبراهيم:  ۆۆۇ﴿ ْن َهَذا الَيْومأ   ْعَظُم مأ

ُِّدَنا َرُسولُ  أ    أََمَرَنا َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله َر اّٰلله هأ َوَسلََّم بأأَْن نُْكثأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
أَ  يََّة َذلأَك بأ ، َوَبيََّن ُخُصوصأ

ََلةأ َعَلْيهأ َيْوَم الُجُمَعةأ َن الصَّ َ    نَّ مأ تعالى َخَلَق  اّٰلله
يهأ  ََل  فأ َِّدَنا آَدَم َعَلْيهأ السَّ ْعَقُة، أََوَلْيَسْت  َسيأ يهأ الصَّ يهأ ُقبأَض، َوفأ ُم، َوفأ

د  َصلَّى َنا ُمَحمَّ ِّدأ يَن َسيأ ِّدأ الُمْرَسلأ يَُّة َمْولأدأ َسيأ ُ  ُخُصوصأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
ْن أَْعظَمأ  هأ َوَسلََّم مأ . هذا، َوَصْحبأ يَّاتأ  تعالى أعلم. واّٰلله   الُخُصوصأ

ُ  َصلَّىيوم اَلثنين يوم وفاته   َعلَْيِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ ّٰللاه

: مسعت عن بعض العلماء يقول: إن يوم الثاني عشر من شهر 41السؤال

ب ه  َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحاهلُل  ربيع األول هو يوم وفاة النيب َصلَّى

م ، فهل من املعقول أن األمة حتتفل بيوَوَسلََّم، وليس يوم مولده

 َعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّم؟اهلُل  موته َصلَّى
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َمامأ أَْحَمَد أَوالً: الجواب:  َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ َجاَء في ُمْسَندأ اإلأ   َرضأ
 ُ ُ  َصلَّى  النَّبأيُّ  ُولأدَ : َقاَل  َعْنُهَما اّٰلله هأ َوَسلََّم َعَلْيهأ َوَعَلى آاّٰلله   َيْومَ لأهأ َوَصْحبأ
،اإْلأ  ، َيْومَ  َواْسُتْنبأئَ  ْثَنْينأ ْثَنْينأ ر َوَخَرجَ  اإْلأ نْ  اً ُمَهاجأ َلى َمكَّةَ  مأ يَنةأ  إأ   َيْومَ  الَمدأ

، ْثَنْينأ مَ  اإْلأ يَنةَ  َوَقدأ ،  يَْومَ  الَمدأ ْثَنْينأ ُ  َصلَّى َوتُُوفِّأَي  اإْلأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله
هأ َوَسلََّم َوَصحْ  ْثَنْينأ  َيْومَ بأ ْثَنْينأ   َيْومَ  اِْلَْسَودَ  اْلَحَجرَ  َوَرَفعَ  اإْلأ  . اإْلأ

ُ  َوَكاَن َمْولأُدُه َصلَّى ،  اّٰلله يلأ هأ َوَسلََّم َعاَم الفأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يفأ الذي رواه الحاكم في الُمْسَتْدَركأ َكمَ  رأ يثأ الـشَّ   نأ عَ ا َجاَء في الَحدأ
َي  َعبَّاس   اْبنأ  ُ  َرضأ ُ  َصلَّى النَّبأيُّ  ُولأدَ : َقاَل  ْنُهَماعَ اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله

هأ َوَسلََّم  يلأ   َعامَ َوَصْحبأ  .اْلفأ
ََلَدَتُه َصلَّى َوَذَكَرْت أَْكَثُر ُكُتبأ  َيرأ أَنَّ وأ ِّ ُ  السأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلَّمَ  ،  َكاَنْت َيْوَم اَلْثَنْينأ في الثَّ  َوَصْحبأ لأ ْن َشْهرأ َربأيع  اِلَوَّ انأي َعَشَر مأ
، فَ  لأ ْن َشْهرأ َربأيع  اِلَوَّ عأ مأ يَل أَنََّها َكاَنْت َيْوَم اَلْثَنْينأ في التَّاسأ َكاَن َذلأَك  َوقأ

يَّةأ َجمْ  ْمُس َعَلى الَبَشرأ يهأ الشَّ  َعاَء.الَيْوُم أَْسَعَد َيْوم  َطَلَعْت فأ
َي  َمالأك   ْبنأ  أََنسأ َعْن روى اإلمام البخاري  ثانياً: ُ  َرضأ   أَنَّ  َعْنُه، اّٰلله
ينَ  نْ  الَفْجرأ  َصَلَةأ  فأي ُهمْ  َبْيَنا الُمْسلأمأ ، َيْومأ  مأ ْثَنْينأ  يَُصلِّأي  َبْكر   َوأَبُو اَلأ

أ    َرُسولُ   إأَلَّ   َيْفَجْأُهمْ   َلمْ   َلُهْم، ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّ َعَليْ اّٰلله َم  هأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْترَ  َكَشَف  َقدْ  مْ  َفَنَظرَ  َعائأَشَة، ُحْجَرةأ  سأ َلْيهأ ََل  ُصُفوفأ  فأي َوُهمْ  إأ ،الصَّ   ثُمَّ  ةأ

مَ   .َحُك«َيْض  َتَبسَّ
َبْيهأ  َعَلى َبْكر   أَبُو  َفَنَكَص  َل  َعقأ ، لأَيصأ فَّ أ   َرُسوَل  أَنَّ  َوظَنَّ  الصَّ اّٰلله

ُ  َصلَّى هأ   اّٰلله يدُ  َوَسلََّم  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َلى َيْخُرجَ  أَنْ   يُرأ ََل  إأ  .ةأ الصَّ
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نُوا   أَنْ  الُمْسلأُمونَ  َوَهمَّ : أََنٌس  َفَقاَل  ْم،َصََل  فأي َيْفَتتأ   بأَرُسولأ  اً َفَرح تأهأ
أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله مْ  َفأََشارَ  ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َلْيهأ هأ  إأ   َرُسولُ  بأَيدأ
أ  ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلَّمَ اّٰلله وا أَنْ : َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   ثُمَّ ؛ َتُكمْ َصََل  أَتأمُّ

ْترَ   َوأَْرَخى  الُحْجَرةَ  َدَخَل   .السِّأ
، َيْوُم اَلْثَنْينأ في الثَّانأي َعـَشَر مأ  َراقأ ْن  َوَكاَن َهَذا الَيْوُم ُهَو َيْوُم الفأ

، َسَنةَ رَ َشْهرأ  لأ ، َوكاَن أََشدَّ اِلَيَّامأ َسَواد /11 /بأيع  اِلَوَّ ْجَرةأ َوَوْحَشًة   اً للهأ
ََلَدتأهأ أَْسَعَد   اً َوُمَصاب ، َكَما َكاَن َيْوُم وأ ْنَسانأيَّةأ ْحَنًة لإلأ يَن، َومأ َعَلى الُمْسلأمأ

ْمُس. يهأ الشَّ  َيْوم  َطَلَعْت فأ
َي   َمالأك    ْبنأ   أََنسأ   َعنْ روى الترمذي   ُ    َرضأ ا:  َقاَل   َعْنهُ اّٰلله   الَيْومُ   َكانَ   َلمَّ

ي  يهأ  َدَخَل  الَّذأ أ  ُسولُ رَ  فأ ُ  َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَنةَ  ْنَها أََضاءَ  الَمدأ ، ُكلُّ  مأ ا َشْيء  ي الَيْومُ  َكانَ  َفَلمَّ يهأ  َماَت  الَّذأ ْنَها  أَْظَلمَ  فأ  مأ

 . َشْيء   ُكلُّ 
 ك:وبناء على ذل

لأ ُولأَد  ي َشْهرأ َربأيع  اِلَوَّ ُِّدَنا َرُسولُ َففأ أ  َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى  اّٰلله
لأ َهاَجَر النَّبأيُّ َصلَّى  ي َشْهرأ َربأيع  اِلَوَّ

هأ َوَسلََّم، َوفأ ُ  آلأهأ َوَصْحبأ َعَلْيهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم، َوفأي َشْهرأ َربأي َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ  لأ ُقبأَض النَّبأيُّ َصلَّى بأ ُ  ع  اِلَوَّ   اّٰلله

هأ َوَسلََّم.  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَرتُُه َصلَّى ُ    َوَلَقْد َكاَنْت سأ هأ َوَسلََّم َمْعُروَفًة  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ْن َيْومأ َمْولأ  ْنَد النَّاسأ مأ ، َوَهذَ عأ هأ إلى َيْومأ َوَفاتأهأ ُرُه إأَلَّ  دأ ا َمْعُلوٌم ََل يُْنكأ
دٌ  َيرأ َعَرَف َهَذا. َجاحأ ِّ  ، َوَمْن َقَرأَ ُكُتَب السأ
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ُل َفَرح نََّما َيْحَتفأ يَن إأ َن الُمْسلأمأ ُل مأ بأُقُدومأ َهَذا الَحبأيبأ    اً َفالذي َيْحَتفأ
ُ    َصلَّى يهأ  َوَصحْ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله هأ َوَسلََّم، الذي َقاَل فأ :  بأ َمْوََلَنا َعزَّ َوَجلَّ

ُل  [107]اِلنبياء:  گگگکک﴿ . َوَهَذا ََل َيْعنأي أَنَُّه َيْحَتفأ
َيْومأ َوَفاتأهأ َصلَّى ُ  بأ هأ َوَسلََّم ـ َمَعاذَ اّٰلله أ  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ تعالى ـ  اّٰلله

نْ الَوفَ َولو أَنَّ َيْوَم   .    اةأ َكاَن في الثَّانأي َعَشَر مأ يَّتأهأ
نأ ، َوُكلٌّ بأ لأ َشْهرأ َربأيع  اِلَوَّ

 تعالى أعلم.واّٰلله  هذا،
 أثر اَلستخارة

: إذا استخار العبد ربه يف أمر من األمور، فكيف يعرف اخلري 42السؤال

 من الـشر يف األمر الذي أقبل عليه؟

ُِّدَنا َرُسولُ َفاَلْستأَخاَرُة التي َعلَّمَ الجواب:  يَّاَها َسيأ أ  َنا إأ ُ   َصلَّىاّٰلله اّٰلله
َعاُء بأُدَعاءأ  ، ثُمَّ الدُّ َي َصََلُة َرْكَعَتْينأ هأ َوَسلََّم هأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

 « : نِّأي اللهُهمَّ اَلْستأَخاَرةأ يُركَ  إأ َك  أَْسَتخأ ْلمأ  َك َوأَْسأَُل  بأُقْدَرتأَك،  ُركَ َوأَْسَتْقدأ  ، بأعأ
نْ  ،  َفْضلأَك   مأ يمأ نَّ   الَعظأ رُ   َك َفإأ ُر،  َوََل   َتْقدأ مُ   َوأَْنَت   أَْعَلُم،  َوََل   َوَتْعَلمُ   أَْقدأ  َعَلَّ

، ينأي فأي لأي َخْيرٌ  اِلَْمرَ  َهَذا  أَنَّ  َتْعَلمُ  ُكْنَت  إأنْ اللهُهمَّ  الُغُيوبأ ي  دأ   َوَمَعاشأ
َبةأ  ي َوَعاقأ ْرهُ  لأي ْرهُ َفاْقدأ ، أَْمرأ كْ  ثُمَّ  ي،لأ  َوَيسِّأ ، لأي َبارأ يهأ نْ  فأ  َتْعَلمُ  ُكْنَت  َوإأ

ينأي فأي لأي َشرٌّ  اِلَْمرَ  َهَذا أَنَّ  ي دأ َبةأ  َوَمَعاشأ ي َوَعاقأ ْفهُ ، أَْمرأ   َعنِّأي  َفاْصرأ
ْفنأي  نأي   ثُمَّ   َكاَن،   َحْيُث   الَخْيرَ   لأي   رْ َواْقدأ   َعْنُه،   َواْصرأ ي «  أَْرضأ  . َحاَجَتُه«   »َوُيَسمِّأ

َذا َصلَّ  هأ  ى الَعْبُد َصََلَة اَلْستأَخاَرةأ َفإأ ُق إلى َقْلبأ ، َفْلَيْنظُْر إلى الذي َيْسبأ
ْيَلةأ َعْن  ِّيأِّ في َعَملأ الَيْومأ َواللَّ

نأ ، روى اْبُن السُّ   َمالأك   ْبنأ  أََنسأ َوْلَيْعَمْل بأهأ
َي  ُ  َرضأ أ  َرُسولُ  اَل قَ : َقاَل َعْنُه اّٰلله ُ  َصلَّىاّٰلله هأ  َعَلْيهأ وَ اّٰلله َعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
َذا   أََنُس،  »َيا:  َوَسلَّمَ  رْ   بأأَْمر    َهَمْمَت   إأ يهأ   َربََّك   َفاْسَتخأ ،   َسْبعَ   فأ ات    اْنظُرْ   ثُمَّ   َمرَّ
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ي  إأَلى ُق  الَّذأ َلى  َيْسبأ نَّ  َقْلبأَك،  إأ « اْلَخْيرَ  َفإأ يهأ  .فأ
 ذلك:وبناء على 

يرأ َبْعَد َصََلةأ اَلْستأَخارَ  َعاءأ أَْن َيْنظَُر إلىَفَعَلى الُمْسَتخأ ْيءأ    ةأ َوالدُّ الشَّ
َذا َرأَى َقْلَبُه َقدأ اْنَصَرَف َعنأ اِلَْمرأ   ؛ َوإأ ، َوْلَيْعَمْل بأهأ هأ الذي َسَبَق إلى َقْلبأ

فأ اِلَْمَر َعْنُه.   َفْلَيْصرأ
َي ُهَناَك َبْعُض النَّاسأ   ُ   َمْن َيظُنُّ بأأَنَّ اَلْستأَخاَرةأ َتْعنأي أَْن يُرأ تعالى    اّٰلله

يَر مَ  ُل َعَلْيَها، أَو أَْن َيَرى َشْخص اً َنامالَعْبَد الُمْسَتخأ يَّةأ التي يُْقبأ  اً في الَقضأ
ٌئ. هأ َيُقوُل َلُه: اْفَعْل أَو ََل َتْفَعْل؛ َهَذا الظَّنُّ َخاطأ َِّلتأ يأ  في ُمخأ

َذا اْستَ  رأ الذي َسَبَق إلى  َخاَر الَعْبُد َربَُّه، َفْلَيْنظُْر في اِلَْمرأ في الَخاطأ إأ
هأ َوْليَ  ر َقْلبأ َذا َكاَن ُمَيسَّ هأ إأ : ًا ْعَمْل بأ َنَُّه َقاَل في ُدَعائأهأ ْرهُ   لأي   ْرهُ َفاْقدأ »   ، ِلأ  «. لأي   َوَيسِّأ

َذا َرأَى َصْرف ا إأ هأ َعنأ اِلَْمرأ َفـْليَ  اً َوأَمَّ َنَُّه َقاَل في  لأَقْلبأ فأ اِلَْمَر، ِلأ ْصرأ
« : ْفهُ ُدَعائأهأ ْفنأي َعنِّأي َفاْصرأ  تعالى أعلم.واّٰلله  «. هذا،َعْنهُ  َواْصرأ

 هل مارية القبطية من أمهات المؤمنين؟

 َعْنها من أمهات املؤمنني؟اهللُ  : هل السيدة مارية القبطية َرض َي43السؤال

َي الجواب:  يَُّة َرضأ
ْبطأ َيُة القأ َِّدُة َمارأ يأ ُ  َفالسَّ َعْنَها َوأَْرَضاَها َكاَنْت  اّٰلله

، َوَقْد أَْهدَ أَ  َماءأ َن اإلأ َنا َرُسولأ َمًة مأ ِّدأ ْصَر لأَسيأ ُب مأ أ   اَها الُمَقْوقأُس َصاحأ اّٰلله
ُ    َصلَّى هأ َوَسلََّم َبْعَد ُصْلحأ الاّٰلله ، َوَقْد أَْكَرَمَها َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َيةأ  ُحَدْيبأ
 ُ يَمانأ َبْعَد أَنْ اّٰلله ْسََلمأ َواإلأ  َكاَنْت َنْصَرانأيًَّة. تعالى بأاإلأ

َمهُ َيُقوُل ا ير  َرحأ ُ  لَحافأُظ اْبُن َكثأ يُّ  َوَقاَل تعالى: اّٰلله َثَنا : اْلَواقأدأ   َحدَّ
دأ  ْبنُ  َيْعُقوُب  أ  َعْبدأ  َعنْ  َصْعَصَعَة، أَبأي ْبنأ  ُمَحمَّ ْحَمنأ  دأ بْ عَ  نأ بْ اّٰلله   ْبنأ  الرَّ

أ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَل  َصْعَصَعَة، أَبأي ُ  َصلَّى  اّٰلله هأ   َعَلْيهأ َوَعَلىاّٰلله آلأهأ َوَصْحبأ
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َيةَ  يُْعَجُب َوَسلََّم  يَّةأ  بأَمارأ
ْبطأ  رأ يْ غَ  ْعرأ الشَّ  َذاَت ) ةً دَ عْ جَ  َبْيَضاءَ  َوَكاَنْت  ،اْلقأ

ْلَحاَن،  بأْنتأ  ُسَلْيم   أُمِّأ  َعَلى  َوأُْخَتَها  ا هَ لَ زَ نْ أَ فَ  ، يَلةً مأ جَ  ( طأ بْ السَّ   َما َعَلْيهأ  َفَدَخَل  مأ
أ    َرُسولُ  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم    اّٰلله ئَ   ُهَناَك،  َفأَْسَلَمَتاَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َفَوطأ
َيةَ  ، َمارأ ْلكأ َلَها بأالمأ َلى َوَحوَّ نْ  َكانَ  بأاْلَعالأَيةأ  َلهُ  َمال   إأ ، َبنأي  أَْمَوالأ  مأ يرأ   النَّضأ

يهأ  َفَكاَنْت  ، فأي  فأ ْيفأ  (. ىنَ تَ جْ المُ   ُل خْ نَّ ال :ةُ افَ رَ الخُ ) النَّْخلأ  َراَفةأ خُ  َوفأي  الصَّ
، َحَسَنةَ  َوَكاَنْت  ُهَناَك، َيْأتأيَها َفَكانَ  ينأ   ينَ يرأ شأ  َهاأُْختَ  َب هَ وَ وَ  الدِّأ

انَ  ْحَمنأ  َعْبدَ  َلهُ  َفَوَلَدْت  َثابأت   ْبنأ   لأَحسَّ  . الرَّ
َيةُ   َوَوَلَدْت  أ    لأَرُسولأ   َمارأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ وَ عَ اّٰلله َسلََّم  َلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

اهُ  اً ُغََلم يمَ   َسمَّ ْبَراهأ  .إأ
 وبناء على ذلك:

َي   يَُّة َرضأ
ْبطأ َيُة القأ َِّدُة َمارأ يأ ُ    َفالسَّ ْن  اّٰلله يَلٌة، َوَكاَنْت مأ يٌَّة َجلأ َعْنَها َصَحابأ

َمائأهأ َصلَّى ُ  إأ هأ َوَسلَّ اّٰلله ، َوَليْ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َسْت  َم، ََل َمْن َزْوَجاتأهأ
َي  يَن َرضأ نأ َهاتأ الُمْؤمأ ُ  َمْن أُمَّ يعَعْنهُ اّٰلله َنَّ اً نَّ َجمأ َ  ، ِلأ ى  اّٰلله تعالى َسمَّ

َنا َرُسولأ  ِّدأ أ  َزْوَجاتأ َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَن، فَ  نأ َهاتأ الُمْؤمأ ۋۈٴۇۈۆۆۇ﴿َقاَل تعالى: أُمَّ

. هذا،[6حزاب: ]اِل ۋ َماُء َلْسَن بأَزْوَجات   تعالى أعلم.واّٰلله  . َواإلأ
 سبحان من زين الرجال باللحى 

َعْنَها: اهلُل  : ما صحة القول املنسوب للسيدة عائشة َرض َي44السؤال

 ن الرجال باللحى؟سبحان من زيَّ

ْف في ُكُتبأ الجواب:   ِّ   َلْم َنقأ يأ يثأ السَّ يثأ َعَلى َحدأ َدةأ َعائأَشَة  اِلََحادأ
َي  ُ  َرضأ  ن الرجال باللحى.سبحان من زيَّ َعْنها: اّٰلله
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 : َتابأ َبْحرأ الَفَوائأدأ ْيخُ  َقاَل وَلكأْن َجاَء في كأ َمهُ  الشَّ ُ  َرحأ   اللِّأْحَيةُ : اّٰلله
ُجل   رَّ

يَنٌة، للأ َي   زأ َي  َعائأَشةَ  َعنْ   َوُروأ ُ  َرضأ مُ  َكاَنْت  أَنََّها ْنَهاعَ اّٰلله :  ُقولُ َفتَ  تُْقسأ
ي ََل  َجاَل   َزيَّنَ   َوالَّذأ  .بأاللِّأَحى  الرِّأ

يَّةأ ج َوَجاَء في الَمْوُسوَعةأ   الُكَوْيتأ
يَّةأ ْقهأ ْحَيُة  75/ 21الفأ ا اللِّأ : َوأَمَّ

نَّ َمَلَئأَكَة َسَماءأ   ََلُم: »إأ ََلُة َوالسَّ ًَل؛ لأَقْولأهأ َعَلْيهأ الصَّ يَها َجَماًَل َكامأ َنَّ فأ َفألأ
ْنَيا َوائأ   الدُّ َساَء بأالذَّ َجال بأاللِّأَحى َوالنِّأ « أخرجه  َتُقول: ُسْبَحاَن َمْن َزيََّن الرِّأ بأ

 الديلمي في مسند الفردوس. اهـ.

 وبناء على ذلك:
َي  َِّدةأ َعائأَشَة َرضأ يأ ُ    َفَلْم َيْثُبْت َهَذا الَكََلُم َعنأ السَّ َعْنَها، في ُحُدودأ  اّٰلله

ْن َكانَ  يح َما اطََّلْعُت، َوإأ  تعالى أعلم. واّٰلله   . هذا،اً الَمْعَنى َصحأ
 كيف يخفف عنه العذاب؟

األحاديث أنا أبا هلب خيفف عنه من العذاب : جاء يف بعض 45السؤال

 يف نار جهنم، ألنه أعتق ثويبة عندما بشرته بوالدة َسي ِّد َنا َرُسوِل

 ، أال يعارض هذا قولَعَلْيه  َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  َوَسلََّماهلُل  َصلَّىاهلل  

 ؟[23]الفرقان:   چڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿ : تعاىلاهلل 

َي َفَقْد الجواب:  يَبَة َرضأ ِّ َحبأ ُ  َرَوى اإلمام البخاري َعْن أُمأ َعْنَها  اّٰلله
اَقاَلْت:  َيهُ   َلَهب   أَبُو  َماَت  َفَلمَّ يَبة   بأَشرِّأ  أَْهلأهأ   َبْعُض  أُرأ  (.ة  الَ حَ  أأ وَ ْس أَ ) حأ

يَت؟  َماَذا : َلهُ  َقاَل   َلقأ
يُت   أَنِّأي   َغْيرَ   َبْعَدُكمْ   أَْلَق   َلمْ :  َلَهب    أَبُو   َقاَل  هأ   فأي   ُسقأ َعَتاَقتأي   َهذأ  . ثَُوْيَبةَ   بأ

اقأ في الُمَصنَّفأ   زَّ   ابَ أَ   نَّ أَ   ،ةَ مَ لَ َس   يبأ أَ   تأ نْ بأ   َب َن يْ زَ   نْ عَ َوَرَوى َعْبُد الرَّ
  َصلَّى  يَّ بأ النَّ  تأ عَ َض رْ أَ  دْ قَ  ْت اَن كَ وَ  ،ةَ بَ يْ وَ ثُ  اهَ لَ  الُ قَ يُ  ،اهَ لَ  ةً يَ ارأ جَ   َق تَ عْ أَ  ،ب  هَ لَ 
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  ُ هأ َوَسلَّمَ اّٰلله  ، مأ وْ النَّ   في   هأ لأ هْ أَ   ُض عْ بَ   ب  هَ لَ   ابَ أَ   ىأَ رَ فَ   ،َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
 ؟ دَ جَ وَ  امَ  هُ لَ أَ َس فَ 

ِّ مأ  هأ ذأ هَ  في  يُت قأ سُ  ي نأِّ أَ  رَ يْ غَ  ،ةً احَ رَ  مْ كُ دَ عْ بَ  ُت دْ جَ وَ  امَ : اَل قَ فَ  ـ   ينأ
 .ةَ بَ يْ وَ ثُ  يقأ تْ عأ  في ـ  هأ امأ هَ بْ إأ  َت حْ تَ  التي  ةأ رَ قْ النَّ  إلى ارَ َش أَ وَ 

َمهُ  ي َلبنأ َحَجر  َرحأ ُ  َوَجاَء في َفْتحأ الَبارأ   َوَذَكرَ تعالى َقاَل: اّٰلله
يُّ 
َهْيلأ ا: َقاَل  اْلَعبَّاَس  أَنَّ  السُّ ي فأي هُ َرأَْيُت  َلَهب   أَبُو َماَت  َلمَّ   َحْول   َبْعدَ  َمَنامأ

يُت  َما: َفَقاَل  َحال   َشرِّأ  فأي ُف  اْلَعَذاَب  أَنَّ  إأَلَّ  ،َراَحةً  َبْعدُكمْ  لَقأ   َعنِّأي  يَُخفَّ
 . اْثَنْينأ   َيْومأ  ُكلَّ 

ُ    َصلَّى  النَّبأيَّ   أَنَّ   َوَذلأَك :  َقاَل  هأ َوَسلََّم  اّٰلله   ُولأدَ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
،اإلأ  َيْومَ  َرْت  ثَُوْيَبةُ  َكاَنْت وَ  ْثَنْينأ هأ  َلَهب   أََبا  َبشَّ  .َفأَْعَتَقَها ؛بأَمْولأدأ

ُض َقْوَل  َن الَعَذابأ ََل يَُعارأ يُف مأ أ  َهَذا التَّْخفأ ڄڄ﴿تعالى: اّٰلله

َنَّ چڃڃڃڃڄڄ َ  . ِلأ َن َنارأ  اّٰلله تعالى َما أَْنَجاُه مأ
ْعَتاقأ ثَُوْيبَ َجَهنََّم َوأَْدَخَلُه الَجنََّة، َفَكأَنَّ عَ  ْن إأ ْدُه أَْصَلً َة َلْم َمَلُه مأ  . يُفأ

َمهُ  يُّ َرحأ
َهْيلأ َماُم السُّ ُ  َيُقوُل اإلأ   انٌ َص قْ نُ  وَ ا هُ مَ نَّ إأ  عُ فْ ا النَّ ذَ هَ تعالى: اّٰلله

في    هُ دُ جأ  َي : ََل ْي ، أَ ف  ََل  خأ ََل بأ   طٌ بَ حْ مُ   هُ لُّ كُ   رأ افأ الكَ   ُل مَ عَ  فَ َلَّ إأ ، وَ ابأ ذَ العَ   نَ مأ 
 قاني.رز . / كذا في شرح الةَ نَّ الجَ   هأ بأ  ُل خُ دْ  َي ََل وَ  ،هأ انأ يزَ مأ 

، َكَما َجاَء  َياَمةأ ِّ َبْعضأ النَّاسأ َيْوَم القأ يُف َقْد َيُكوُن في َحقأ َهَذا التَّْخفأ
يفأ الذي رواه الشيخان   رأ يثأ الشَّ يد    أَبأي  َعنْ في الَحدأ يِّأ   َسعأ َي   اْلُخْدرأ   َرضأ

  ُ أ    وَل َرسُ   أَنَّ   ،َعْنهُ اّٰلله ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  َلْيهأ عَ اّٰلله ْنَدهُ   ُذكأرَ  َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   عأ
هُ  ، يَْومَ  َشَفاَعتأي  َتْنَفُعهُ  »َلَعلَّهُ : َفَقاَل  َطالأب   أَبُو َعمُّ َياَمةأ  فأي  َفُيْجَعُل  اْلقأ
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نْ  َضْحَضاح     هأ جْ ى وَ لَ عَ  اءأ المَ  نَ مأ  قَّ ا رَ مَ  احُ َض حْ الضَّ ) َكْعَبْيهأ  َيْبُلغُ  َنار   مأ
ْنهُ  َيْغلأي( نأ يْ بَ عْ الكَ  وأ حْ إلى َن  ضأ رْ اِلَ  َماُغُه« مأ  . دأ

ْيَخْينأ  َواَية  للشَّ   َيا : َقاَل  أَنَّهُ  الُمطَّلأبأ  َعْبدأ  ْبنأ  الَعبَّاسأ  َعنأ وفي رأ
أ   َرُسوَل  ،  َطالأب    أََبا   َنَفْعَت   َهْل   ،اّٰلله نَّهُ   بأَشْيء   َلَك؟   ْغَضُب َويَ   َيُحوطَُك   َكانَ   َفإأ

نْ  َضْحَضاح   فأي وَ هُ  »َنَعْم،: َقاَل  ، مأ ْركأ  فأي َلَكانَ  أََنا  َوَلْوََل  َنار    الدَّ
نَ  اِْلَْسَفلأ  « مأ  . النَّارأ

 لإلمام مسلم َقاَل الَعبَّاُس 
َواَية  أ  َرُسوَل  َيا: وفي رأ   َطالأب   أََبا إأنَّ  ،اّٰلله

 َذلأَك؟  َنَفَعهُ  َفَهْل   ،َوَيْنُصُركَ  َيُحوطَُك  َكانَ 
نَ   َغَمَرات    فأي   تُهُ َوَجدْ   »َنَعْم، :  َقاَل  ،   مأ َلى   َفأَْخَرْجتُهُ   النَّارأ «   إأ  . َضْحَضاح 

 وبناء على ذلك:
.  چڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿َفَقْولُُه تعالى: 

ُدوَنُه في  ، بأَحْيُث َيجأ َياَمةأ الأَح ََل َيْنَفُعُهْم َيْوَم القأ يُد بأأَنَّ َعَمَلُهُم الصَّ يُفأ
ي ، َوََل َيْجَعُل َمآَلُهمْ المأ َف َعْنُهُم الَعَذاُب في َنارأ  َزانأ ْن ُخفأِّ ، َوإأ  إلى الَجنَّةأ

الأَح َجَعَلهُ  يُد بأأَنَّ َعَمَلُهُم الصَّ ُ    َجَهنََّم، َفُخُلوُدُهْم في َنارأ َجَهنََّم يُفأ تعالى  اّٰلله
 تعالى أعلم.واّٰلله  . هذا،اً َهَباًء َمْنثُور

 ياككيفية اَلست

 ولكن كيف يكون االستياك املسنون؟: السواك سنة كما نعلم، 46لسؤالا

َواكأ بأالَيدأ الُيْمَنى، لما روى اإلمام  الجواب:  ِّ ْمَساُك السأ َفُيْنَدُب إأ
َي  ُ  البخاري َعْن َعائأَشَة َرضأ ُ  َعْنَها َقاَلْت: َكاَن النَّبأيُّ َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله

هأ  ُبُه التَّيَ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َن  َوَسلََّم يُْعجأ بُّ التََّيمُّ : يُحأ َواَيةأ ُمْسلأم  ُنـ  وفي رأ مُّ
. ، َوفأي َشْأنأهأ ُكلِّأهأ هأ ، َوطُُهورأ لأهأ ، َوَتَرجُّ لأهأ  ـ فأي َتَنعُّ
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. َواكأهأ َواَيةأ أَبأي داود: َوسأ  وفي رأ
ْنَصُر أَْس  ، َواِلََصابأُع فَ ثُمَّ يُْجَعُل اْلخأ َواكأ ْوَقُه، َكَما َرَواُه اْبُن  َفَل السِّأ

أ   ْسُعود  َعْن َرُسول مَ  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
، َوَيُمرُّ بأهأ َعْرض َن اْلَجانأبأ اِلَْيَمنأ ـ أَْي َعْرَض اِلَْسَنانأ ـ   اً َويُْبَدأُ مأ

َنَّ اْستأعْ   َثَة. َقْد َيْجَرُح اللِّأ   َماَلُه طُوَلً ِلأ
 وبناء على ذلك:

َن   ئَفمأ هأ الُيْمَنى ُمْبَتدأ َيدأ ْنَساُن بأ نَّةأ أَْن َيْسَتاَك اإلأ ،    اً السُّ بأالَجانأبأ اِلَْيَمنأ
فْ  ، ثُمَّ َيُمرُّ بأهأ َعَلى أَْطَرافأ أَْسَنانأهأ الُعْلَيا َوالسُّ َلى،  َوَيُمرُّ بأهأ َعْرَض اِلَْسَنانأ

، ثُ ، ثُمَّ عَ اً َوَبْطن  اً َظْهر يأِّ اِلَْضَراسأ
َثةأ َواللِّأَسانأ َوَسْقفأ َلى َكَراسأ مَّ َعَلى اللِّأ

. هذا،  تعالى أعلم.واّٰلله   اْلَحْلقأ بأُلْطف 
 سوء المعاملة مع اْلبناء

: رجل مقيم خارج القطر، وهو يف حالة ضيق وكرب شديد، 47السؤال

 تعامله مع أبنائه، فبماذا تنصح هذا األخ؟مما أدى إىل سوء 

نَّ بأََلَد  أَْنَصُح َهَذا اأوالً: لجواب: ا ، َفإأ هأ ُجَل بأالَعْوَدةأ إلى َبَلدأ لرَّ
َنا َرُسولأ  ِّدأ امأ بأََلٌد ُمَباَرَكٌة، بأَدْعَوةأ َسيأ أ  الشَّ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ  اّٰلله

هأ َوَسلََّم، َوَخا َقاَمُتُه في َبَلد  َوَصْحبأ َذا َكاَنْت إأ ًة إأ ، َحْيُث   صَّ ي ِّ
ْسََلمأ َغْيرأ إأ

َهارا ْسُق َوالُفُجوُر، جأ ظُوَن َعَلى َذلأَك، َحتَّى  اً َنَهار  اً لفأ ، َيَناَم النَّاُس َوَيْسَتْيقأ
ْسَق َوالُفُجوَر، َوَتَجاَوُزوا ُحُدودَ  أ  أَلأُفوا الفأ تعالى، َوَحتَّى َصاَر  اّٰلله

 .اً ، َوالُمْنَكُر َمْعُروفاً ُروُف ُمْنَكرالَمعْ 
يَق َوالكَ ثانياً:  ِّ نَّ الضأ ُب َعَلْيهأ أَن  إأ نَُّه َيجأ ْنَساَن، َفإأ َذا اْعَتَرى اإلأ ْرَب إأ

يَما َبْيَنُه َوَبْينَ  َساَباتأ فأ َع الحأ أ  يَُراجأ ی﴿تعالى، لأَقْولأهأ تعالى: اّٰلله
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. [30]الشورى:  حبجبيئىئمئحئجئیی
پپپٻٻٻٻٱ﴿ َولأَقْولأهأ تعالى: 

 .[21ة: ]السجد پ
يَما َبْيَنُه َوَبْينَ َفَعَلْيهأ أَْن يَُراجأ  َساَباتأ فأ أ  َع الحأ َراءأ  اّٰلله َن اَلْجتأ تعالى، مأ

َيةأ  أ  َعَلى َمْعصأ رأ اّٰلله أ  تعالى، َوَتْركأ أََوامأ َرةأ اّٰلله .تعالى الظَّاهأ َنةأ  َوالَباطأ
نَّ ُسوَء التََّعاُملأ َمَع اِلَْبَناءأ َسَبٌب مأ ثالثاً:   َن  ْن أَْسَبابأ نُُفورأ اِلَْبنَ إأ اءأ مأ

َن  َذا َحَصَل النُُّفوُر مأ ، َوإأ َمةأ ََلدأ َغْيرأ الُمْسلأ ًة في تأْلَك البأ ، َوَخاصَّ اِلَبأ
نَّ الَوالأَد َسْوَف َيْخَسُر أَْوََلَدُه  اِلَبأ الُمَربأِّي َمَع ُسوءأ الُمْجَتَمعأ ُهَناَك، فَ  إأ

ُة َعْينأ ال ، الذي يُْكثأ الذيَن ُهْم ُقرَّ نأ ُجلأ الُمْؤمأ : رَّ َعاءأ َن الدُّ ہۀ﴿ُر مأ
 .[74]الفرقان:  ﴾ ےےھھھھہہہ

ْنَدُه   ُجلأ َمْهَما َضاَقْت بأهأ اِلَْحَواُل، َوَكثَُر عأ ُب َعَلى َهَذا الرَّ ُد  َيجأ التََّردُّ
، وَ  هأ َراُب، أَْن َيْهَتمَّ بأُحْسنأ التََّعاُملأ َمَع أَْوََلدأ ُه َوَكْربُُه َواَلْضطأ إأَلَّ َفَهمُّ

رَ َس  ُ  ْوَف َيْزَداُد ََل َقدَّ  تعالى.اّٰلله
 وبناء على ذلك:

، َوُحْسُن   ْم ُحْسُن التََّعاُملأ ِّ اِلَْبَناءأ َعَلى أَبأيهأ ْن َحقأ ، َلَعلَُّه  َفمأ التََّناُصحأ
ََللأ َقْولأهأ َصلَّى ْن خأ ُ  أَْن َيُفوَز بأأََثرأ َهَذا التََّعاُملأ مأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ   اّٰلله

: َصَدَقة  وَ  ْن َثََلث  ْنَساُن اْنَقَطَع َعَمُلُه إأَلَّ مأ َذا َماَت اإلأ هأ َوَسلََّم: »إأ   َصْحبأ
َية   ْلم  َجارأ َيْدُعو َلُه« رواه الترمذي َعْن أَبأي   َصالأح   ، َوَوَلد  يُْنَتَفُع بأهأ  ، َوعأ

َي  ُ   ُهَرْيَرَة َرضأ  َعْنُه.اّٰلله
نْ  ، َوْلَيْذُكرْ  ُحْسنأ التََّعاُملأ َوَساَعةُ  َومأ ، َوُحْسُن الَكََلمأ ْدرأ َقْوَلُه   الصَّ
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ِّ النَّاسأ [83]البقرة:  ﴾ىېې﴿تعالى:  َذا َكاَن َهَذا في َحقأ . َفإأ
ْن َبابأ أَْوَلى َوأَْوَلى.  هأ مأ ِّ أَْوََلدأ ي َحقأ ًة، َففأ  َعامَّ

كْ  يَم بأاإلأ يحأ َواَل َوأَْنَصُح َهَذا اِلََخ الَكرأ َن التَّْسبأ ََلةأ َثارأ مأ ْغَفارأ َوالصَّ  ْستأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ ََلمأ َعَلى َسيأ أ    َوالسَّ ُ    َصلَّى اّٰلله هأ وَ اّٰلله َسلََّم، َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

يَّةأ  قأ بأالُعُبودأ ، َوبأالتََّحقُّ ُجودأ أ    َوبأَكْثَرةأ السُّ ڄڄ﴿تعالى، لأَقْولأهأ تعالى:  ّٰلله
ڍ  ڇڇڇڇچچچ  چڃڃڃڃڄ
 تعالى أعلم.واّٰلله   . هذا،[99ـ97]الحجر:   ڎڌڌڍ

 متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 

 متىَعْنُه: اهلُل  القول املنسوب لسيدنا عمر َرض َي: ما صحة 48السؤال

 ؟أحرارًا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدمت

ََل َفَهَذا الَكََل الجواب:  َتابأ الوأ ، وفي  ُم َوَرَد في كأ َيةأ َعَلى الُبْلَدانأ
الأ  َي  س  َن أَ  نْ عَ َكْنزأ الُعمَّ ُ  َرضأ   رَ مَ عُ  ىتَ أَ  رَ ْص مأ  لأ هْ أَ  نْ مأ  َلً جُ رَ  نَّ أَ َعْنُه، اّٰلله

 .مأ لْ الظُّ  نَ مأ  َك بأ  ذٌ ائأ عَ  ،ينَ نأ مأ ؤْ المُ  يرَ مأ أَ   ايَ : اَل قَ فَ  ابأ طَّ الخَ  نَ بْ 
 .اً اذعَ مُ   َت ذْ عُ : اَل قَ 
  ي نأ بُ رأ ْض ـ يَ  َل عَ جَ فَ  ، هُ تُ قْ بَ َس فَ  اصأ العَ  نأ بْ  ورأ مْ عَ  نَ ابْ  ُت قْ ابَ َس : اَل قَ 

 .ينَ مأ رَ كْ اِلَ   نُ ابْ  انَ أَ :  ولُ قُ يَ وَ  طأ وْ السَّ بأ 
 .هُ عَ مَ  هأ نأ ابْ بأ  مُ دُ قْ يَ وَ   ومأ دُ القُ بأ  هُ رُ مُ أْ يَ   ور  مْ عَ   إلى  رٌ مَ عُ   َب تَ كَ فَ 
 َل عَ جَ فَ  ،ْب رأ اْض فَ  طَ وْ السَّ  ذأ خُ  ؟يُّ رأ ْص المأ  نَ يْ أَ : رُ مَ عُ  اَل قَ فَ  ،مَ دأ قَ فَ 

 .ينَ مأ رَ كْ اِلَ  نَ ابْ  بأ رأ اْض : رُ مَ عُ   ولُ قُ يَ وَ  طأ وْ السَّ بأ  هُ بُ رأ ْض يَ 
َي  ُ  ثُمَّ َقاَل ُعَمٌر َرضأ   مْ هُ تْ دَ َل وَ  دْ قَ وَ  اَس النَّ  مُ تُ دْ بَّ عَ تَ  مْ كَ  ذْ مُ  َعْنُه:اّٰلله

 ؟ اً اررَ حْ أَ  مْ هُ اتُ هَ مَّ أُ 
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 وبناء على ذلك:
يٌح، َويُْنَسُب إلى َس َفالَمعْ  َي َنى َصحأ َنا ُعَمَر َرضأ ِّدأ ُ  يأ َعْنُه بأَسَند   اّٰلله

، َكَما َذَكَر الُعَلَماُء. هذا، يف   تعالى أعلم.واّٰلله  َضعأ
 حتى أكون من المخلَصين 

ڎڎڌڌ﴿  :: ربنا عز وجل يقول خمربًا عن الشيطان49السؤال

 ﴾ گککک  کڑڑژژڈڈ
 ؟هو السبيل حتى أكون من املخَلصنيفما  [40ـ39]احلجر: 

يَن: الجواب:  َن الُمْخَلصأ ُد مأ يُل َحتَّى َيُكوَن الَواحأ بأ  َفالسَّ
َد اْعتأَقادأوالً:   م  اً أَْن َتْعَتقأ يُّ َلَك،    اً َجازأ

يقأ ْيَطاَن ُهَو الَعُدوُّ الَحقأ أَنَّ الشَّ
اً، َوأَْن تَُخالأَفُه ُجْمَلًة وَ  َذُه َعُدوَّ يَلً َوأَْن َتتَّخأ ڦڦ﴿، َقاَل تعالى:  َتْفصأ

 .[6]فاطر:  ﴾چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ
َن بأ ثانياً:   أ أَْن َتَتَحصَّ َنَّ   اّٰلله ْنُه، ِلأ َ    تعالى مأ َجلَّْت ُقْدَرتُُه َلْم َيَدْعَنا في  اّٰلله

يَق التَّ  يَل، َوَبيََّن َلَنا َطرأ بأ َر َعَلْيَنا السَّ َنا، َبْل َيسَّ ْن أَْمرأ  مأ
ْن َهَذا  َحْيَرة  نأ مأ َحصُّ

 ، ڭۓےۓےھھھھہ﴿ َفَقاَل تعالى: الَعُدوأِّ

ںںڱڱڱڱ﴿. َوَقاَل تعالى: [36]فصلت:  ڭڭ

 .[98ـ97]المؤمنون:  ہۀۀڻڻ ڻڻ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ    ثُمَّ َبيََّن َلَنا َسيأ ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

: » َذلأَك  َ  اْحَفظأ بأَقْولأهأ َي  َعبَّاس   اْبنأ  َعنأ « رواه الترمذي َيْحَفْظَك اّٰلله   َرضأ
 ُ  َعْنُهَما.اّٰلله

َثالأ  ثالثاً:  يلأ المأ يَن؛ َعَلى َسبأ يَن الُمْخَلصأ يَق الُمْخلأصأ أَْن َتْسُلَك َطرأ
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ُِّدَنا يُوُسُف َعَلْيهأ السَّ  يَق الذي َسَلَكُه َسيأ ْن  أَْن َتْسُلَك الطَّرأ ََلُم، َوَذلأَك مأ
ََللأ مُ  أ  َراَقَبةأ خأ َلُة  َتَعاَلى اّٰلله َكَما أَْخَبَرَنا َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعْنُه َعَليهأ الصَّ

ََلُم َكيَف َكاَنْت ُمَراَقَبُتهُ  أ  َوالسَّ َليهأ بأَقْولأهأ َتَعاَلى: ّٰلله ٺٺٺ﴿َوالتأَجاُؤُه إأ
أ  . ُمَراَقَبةٌ [23]يوسف:  ﴾ ڤٹٹٹٿٹٿٿٿ تعالى  ّٰلله

يعأ في  َن َجمأ ، َوبأَذلأَك َصاَر مأ ْخََلصأ ، َمَع اإلأ اِلَْقَوالأ َواِلَْفَعالأ
يَن بأَفْضلأ  أ  الُمْخَلصأ تعالى، َوَهَذا اِلَْمُر َيْحَتاُج إلى ُمَجاَهَدةأ النَّْفسأ  اّٰلله
. وءأ اَرةأ بأالسُّ  اِلَمَّ

ْدق  َكْثَرُة ُمَجاَلَسةأ الُمخْ رابعاً:  يَن بأصأ يَن الُمْخَلصأ َي   ، َحتَّىلأصأ َيـْسرأ
َنا َرُسولأ  ِّدأ َقُه أَْصَحاُب َسيأ ْم، َوَهَذا َما َحقَّ ْن َحالأهأ أ  َعَلْيَك مأ ُ   َصلَّى اّٰلله اّٰلله

هأ َوَسلََّم؛ َكَما َقاَل َبْعُضُهْم:  أ  َرُسوَل  َياَعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ   َنُكونُ  ،اّٰلله
ْنَدكَ  ُرَناتُ   عأ ،َواْلجَ   بأالنَّارأ   َذكِّأ ،  َرْأيُ   َكأَنَّا  َحتَّى  نَّةأ َذا  َعْين  نْ   َخَرْجَنا  َفإأ َك،   مأ ْندأ   عأ
، َواِْلَْوََلدَ  اِْلَْزَواجَ  َعاَفْسَنا ْيَعاتأ يَنا َوالضَّ . رواه اإلمام مسلم  اً َكثأير َنسأ

يِّأ  َحْنَظَلةَ  َعنْ  َي   اِْلَُسيِّأدأ ُ  َرضأ  َعْنُه. اّٰلله
ْكرأ كَ خامساً:  أ  ْثَرُة ذأ َنا  تعالى، اّٰلله ِّدأ ََلمأ َعَلى َسيأ ََلةأ َوالسَّ َوَكْثَرُة الصَّ

أ   َرُسولأ  ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ْمَنا بأَذلأَك. آمين. هذا،اللهُهمَّ   تعالى أعلم.واّٰلله  أَْكرأ

 من أراد الدنيا فعليه بالعلم

الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد القول: من أراد : ما صحة هذا 50السؤال

  معًا فعليه بالعلم؟نياآلخرة فعليه بالعلم، َومن أراد االثنت

َماَرةأ  الجواب:   ْنَيا، َوعأ َماَرةأ الدُّ رُّ عأ ْلَم ُهَو سأ ا ََل َشكَّ فأيهأ بأأَنَّ العأ مَّ َفمأ
، َقاَل تعا َرةأ َماَرةأ اآلخأ ، َوعأ ينأ ِّ ختحتجتيبىبمب﴿لى: الدأ
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 .[11]المجادلة:  حجيثىثمثيتجثىتمت
، َوَمْن أََراَد   ْلمأ ْنَيا َفَعَلْيهأ بأالعأ : َمْن أََراَد الدُّ َكمأ َوَجاَء في َبْعضأ الحأ

، َوَمْن أََراَد اَلْثَنتَ  ْلمأ َرَة َفَعَلْيهأ بأالعأ . اً نأ َمعياآلخأ ْلمأ  َفَعَلْيهأ بأالعأ
َمامأ ُسْفَياَن اَوَبْعُضُهْم َنَسَب َهَذا ا ، وَ لَكََلَم لإلأ ِّ يأ ُ لثَّْورأ تعالى أَْعَلُم    اّٰلله

ةأ َهَذا.  حَّ  بأصأ
 وبناء على ذلك:

يث َباَرُة َلْيَسْت َحدأ هأ العأ يف اً َفَهذأ ، َوَما  اً َشرأ َكمأ َن الحأ ْكَمٌة مأ َي حأ ، َبْل هأ
ْن َكََلمأ ُسْفَياَن ا ، َوَلكأْن َمْعَن َثَبَت أَنََّها مأ ِّ يأ يٌح. هذا، لثَّْورأ   ى الَكََلمأ َصحأ

 تعالى أعلم. واّٰلله 
 فضحني قريبي بعد توبتي

: أنا رجل كنت أرتكب بعض املخالفات الشرعية قبل زواجي، 51السؤال

تعاىل  اهلل وكان قريٌب لي مطلعًا على هذه املخالفات، وتبت إىل

أسف قرييب هذا أعلم منها، وتزوجت وحسنت حاليت، ولكن وبكل 

طالق زوجيت، فماذا  نت عليه سابقًا، وأدى األمر إىلزوجيت مبا ك

 أفعل مع قرييب هذا؟

ْندَ الجواب:  ْبرأ َوالُمَصاَبَرةأ َواْحتأَسابأ اِلَْمرأ عأ نأِّي أَْنَصُحَك بأالصَّ   َفإأ
أ  أ  تعالى، َوَتَذكَّْر َقْوَل اّٰلله . [112]اِلنعام:  ﴾چچچچڃ﴿تعالى: اّٰلله

أ  َوَتَذكَّْر َقْوَل  ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿تعالى:  اّٰلله

]البقرة:   ڍڇڇڇڇچچچچڃ ڃ

أ    . َوَتَذكَّْر َقْوَل [157ـ156 حبجبيئمئىئحئجئییی﴿تعالى:  اّٰلله

أ    . َوَتَذكَّْر َقْوَل [38]الحج:    يبىبمبخب ېئېئ﴿تعالى:  اّٰلله
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 يئىئمئحئجئییییىئىئىئېئ
 .[43ـ 42]إبراهيم:  ڀپپپپٻٻٻٻٱ

، َوكَ   َوأَُقولُ  ، اْسَمْع    اً اَن َسَببلأَمنأ اْغَتاَب، َوَنمَّ بَّةأ يقأ َبْيَن اِلَحأ في التَّْفرأ
ُِّدَنا َرُسولُ  أ   َما َقاَلُه َسيأ ُ   َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

َي ـ روى اإلمام أحمد وأبو داود َعْن 1 يِّأ َرضأ
ُ   أَبأي َبْرَزَة اِْلَْسَلمأ اّٰلله

أ  ُسولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل رَ  ُ  َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلََّم: »َيا  اّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
يَن،   يَماُن َقْلَبُه، ََل َتْغَتابُوا الُمْسلأمأ ، َوَلْم َيْدُخلأ اإلأ َمْعَشَر َمْن آَمَن بألأَسانأهأ

نَُّه مَ َوََل َتتَّ  ْم، َفإأ ُعوا َعْوَراتأهأ ْم َيتَّ بأ ُ  بأعُ نأ اتََّبَع َعْوَراتأهأ عأ اّٰلله  َعْوَرَتُه، َوَمْن َيتَّبأ
 ُ «. اّٰلله  َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه فأي َبْيتأهأ

َي 2 ُ    ـ روى اإلمام البخاري َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ َعْنُهَما َقاَل: َخَرَج  اّٰلله
ُ  النَّبأيُّ َصلَّى  ْن َبْعضأ  اّٰلله عَ َعَلْيهأ َوَسلََّم مأ ، َفَسمأ يَنةأ يَطانأ الَمدأ َصْوَت  حأ

َما. هأ َبانأ فأي ُقُبورأ ْنَساَنْينأ يَُعذَّ  إأ
يٌر، َكاَن أََحُدُهَما َلَ   نَُّه َلَكبأ ، َوإأ ير  َبانأ فأي َكبأ ، َوَما يَُعذَّ َبانأ َفَقاَل: »يَُعذَّ

، َوَكاَن اآلخَ  َن الَبْولأ ُر مأ «. َيْسَتتأ يَمةأ ي بأالنَّمأ  ُر َيْمشأ
ُ    َي اإلمام مسلم َعْن ُحذْيَفَة َرضأ ـ روى  3   َعْنُه، أَنَُّه َبَلَغُه أَنَّ َرُجَلً اّٰلله

ْعُت َرُسوَل  يَث؛ َفَقاَل ُحَذْيَفُة: َسمأ مُّ اْلَحدأ أ    َينأ ُ    َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله
هأ َوَسلََّم َيُقوُل: »ََل يَ  اٌم«.َوَصْحبأ  ْدُخُل اْلَجنََّة َنمَّ

َي اإلمام أحمد وأبو داود َعْن أَ  ـ روى4 ُ  َنسأ ْبنأ َمالأك  َرضأ َعْنُه  اّٰلله
أ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ُ    َصلَّىاّٰلله ا َعَرَج  اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َلمَّ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

، َيْخُمُشوَن ُوُجوَهُهمْ َربِّأي َمَرْرُت بأَقْوم  َلُهْم أَْظَفاٌر    بأي  ْن ُنَحاس    َوُصُدوَرُهْم. مأ
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يُل؟ َفُقْلُت: َمنْ  ْبرأ   َهُؤََلءأ َيا جأ
ْم«.  هأ ، َوَيَقُعوَن فأي أَْعَراضأ يَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم النَّاسأ  َقاَل: َهُؤََلءأ الَّذأ

َي 5 ُ  ـ روى الترمذي َعْن َواثأَلَة ْبنأ اِلَْسَقعأ َرضأ َقاَل   َعْنُه َقاَل:اّٰلله
أ  َرُسولُ  ُ  َصلَّى اّٰلله َماَتَة َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصحْ  اّٰلله رأ الشَّ هأ َوَسلََّم: »ََل تُْظهأ بأ

يَك َفَيْرَحَمهُ  َخأ ُ  ِلأ  َوَيْبَتلأيَك«.اّٰلله
َي 6 ْحَمنأ ْبنأ َغْنم  َرضأ  الرَّ

ُ  ـ روى اإلمام أحمد َعْن َعْبدأ َعْنُه،  اّٰلله
ُ  يَّ َصلَّى َيْبُلُغ بأهأ النَّبأ  هأ َوَسلََّم: »خأ َعَلْيهأ َوَعَلى اّٰلله َبادأ آلأهأ َوَصْحبأ أ   َياُر عأ اّٰلله

َر  َذا ُرُؤوا ُذكأ يَن إأ ُ الَّذأ َبادأ اّٰلله َراُر عأ أ  ، َوشأ ُقوَن  اّٰلله ، الُمَفرِّأ
يَمةأ اُؤوَن بأالنَّمأ الَمشَّ

، الَباُغوَن اْلُبَرآَء   بَّةأ ؛ َوالَعَنت:  َبْيَن اِْلَحأ يء  ُة  اْلَعَنَت« )اْلُبَرآُء َجْمُع َبرأ الَمَشقَّ
َنا، ُكلُّ َذلأَك َقْد َجاَء(.َواْلَفَساُد َوالْ  ْثُم َواْلَخَطأُ َواْلَغَلُط َوالزِّأ  َهََلُك َواإْلأ

 وبناء على ذلك:
ْبرأ َوالُمَصاَبَرةأ َواْحتأَسابأ اِلَْمرأ  أوالً:   ْندَ أَْنَصُحَك بأالصَّ أ    عأ تعالى، اّٰلله

َ  َوأَْرُجو اَرًة َلَك.تعالى أَْن َيُكوَن ذَ اّٰلله  لأَك َكفَّ
َذا َلْم َيُتْب إلى ثانياً:  يءأ إأ َك الُمسأ يبأ أ   الَحْسَرُة َوالنََّداَمُة َعَلى َقرأ اّٰلله

يد  في اَلْبتأََلءأ بأَما َعاَفاكَ  ُ  تعالى، َفُهَو َعَلى َوعأ ْنُه. تعالى اّٰلله  مأ
يد  بأأَْن َيْفَضَحهُ  ُ  َوَعَلى َوعأ  تعالى.اّٰلله

يد   ْن ُحَفرأ النَّ َوَعَلى َوعأ َذا َماَت َعَلى َذلأَك. في ُحْفَرة  مأ  ارأ إأ
َياُذ بأ  يد  بأَعَدمأ ُدُخولأ الَجنَّةأ اْبتأَداًء َوالعأ أ َوَعَلى َوعأ  تعالى. اّٰلله

ي َوالَحاضأ  يَبَك َوَنْفسأ ُِّر َقرأ يَن بأَقْولأ َوأَُذكأ عأ امأ يَن َوالسَّ أ  رأ تعالى:  اّٰلله
ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿
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 . [12]الحجرات:  ڄڄڦڦڦڦڤ
 .[11]القلم:  ېۉۉ﴿َوبأَقْولأهأ تعالى: 

َمهُ  يأِّ َرحأ
افأعأ َمامأ الشَّ ُ  َوْلَيَتَذكَّْر َكلأَماتأ اإلأ ْنَدَما َقاَل:اّٰلله  تعالى عأ

اَنَك ََل  ــَ ئ  لأســـ  َتْذُكْر بأهأ َعْوَرَة اْمرأ
َليْ  ْن أَْبـــــــــَدْت إأ  اً َك َمَعايأبَوَعْيَنَك إأ

 

ــُكلَُّك َعْوَراٌت َوللنَّاسأ أَْلُسنُ    َفــــــ
ْنَها َوُقْل َيا َعْيُن للنَّاسأ أَْعُينُ   َفصـُ

 

ر  ا َقاَل، َمَع َكْثَرةأ اَلْستأ  ُمَتَحلأَِّلً  اً َوأَُقوُل َلُه: لأَيْأتأ ُمْعَتذأ مَّ ْغَفارأ  مأ
ْر َقْوَل  أ  َوالنََّدمأ َعَلى َما َفَعَل، َوإأَلَّ َفْلَيْسَتْحضأ ېئېئ﴿عالى: ت اّٰلله

 يئىئمئحئجئییییىئىئىئېئ
 .[43ـ 42]إبراهيم:  ڀپپپپٻٻٻٻٱ

َنا. آمين. هذا،اللهُهمَّ  َنتأ ِّْقَنا لأَصْونأ أَْلسأ  تعالى أعلم.واّٰلله   َوفأ
 الباقي على ّٰللاه 

: أحيانًا يقوم اإلنسان بعمل، وينتظر نتائجه، فيقول: هذا 52السؤال

 ة صحيحة؟تعاىل، فهل هذه العباراهلل  الذي عليَّ، والباقي على

يكالجواب:   ْنَساُن َلْيَس َشرأ أ    َمعَ   اً َفاإلأ ْنَساُن َعْبٌد َمْأُموٌر  اّٰلله تعالى، اإلأ
نَ  أ    مأ تأهأ إلى  تعالى، َوَعَلْيهأ أَْن  اّٰلله ْن َحْولأهأ َوُقوَّ أَ مأ ، ثُمَّ َيَتَبرَّ

َيُقوَم بأَما ُكلأَِّف بأهأ
لأ  أ  َحوأ ، َوَيَتَوكََّل َعَلىَوُقوَّ اّٰلله أ  تأهأ .اّٰلله  تعالى َبْعَد اِلَْخذأ بأاِلَْسبابأ

َقاد َد اْعتأ م اً َوَعَلْيهأ أَْن َيْعَتقأ يَكًة مَ  اً َجازأ أ   عَ بأأَنَّ اِلَْسَباَب َلْيَسْت َشرأ اّٰلله
َرٌة  َي ُمَسخَّ أ   تعالى، َبْل هأ  تعالى.ّٰلله

 ِّ ْنَسانأ أَْن َيُقوَم بأَما ُكلأ أ  َعَلى  َف بأهأ ثُمَّ َيَتَوكََّل َوَعَلى اإلأ  تعالى.اّٰلله
 . [ 159]آل عمران:    چڃڃڃڄڃڄڄڄڦ﴿ َقاَل تعالى:  
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 وبناء على ذلك:
نأ أَْن   يُق بـأالُمْؤمأ ي َعَليَّ َوالـباقأي َيُقوَل َفََل َيلأ

َذا الّـَذأ أ    َعَلى : ـهَ تـعالى،  اّٰلله
، ثُمَّ  َبابأ أ    ى َيُقوَل: َتَوكَّْلُت َعلَ   َبْل َعَلْيهأ أَْن َيْأُخَذ بأاِلَســـــــْ ائأََلً  اّٰلله تعالى، ســـــــَ

ْنُه َتَباَرَك وتعالى. هذا،   تعالى أعلم. واّٰلله    الَمْوَلى الَمُعوَنَة مأ
 اْلربعاءالدعاء يوم 

: هل صحيح بأن الدعاء يوم األربعاء بعد الظهر يكون 53السؤال

 تعاىل؟ اهلل مستجابًا بإذن

أ  دأ أحمد َعْن َجابأرأ ْبنأ َعبْ َفَقْد َرَوى اإلمام الجواب:  َي اّٰلله ُ   َرضأ اّٰلله
ُ    َعْنُهَما، أَنَّ النَّبأيَّ َصلَّى هأ َوَسلَّ اّٰلله دأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ َم َدَعا فأي َمْسجأ

، َفاْسُتجأ اً اْلَفْتحأ َثََلث ، َوَيْوَم اِْلَْربأَعاءأ ، َوَيْوَم الثََُّلَثاءأ يَب َلُه َيْوَم  : َيْوَم اَلْثَنْينأ
.اِْلَْربأ  هأ ْشُر فأي َوْجهأ َف اْلبأ ، َفُعرأ ََلَتْينأ  َعاءأ َبْيَن الصَّ

ْل بأي أَْمٌر  اَعَة، َقاَل َجابأٌر: َفَلْم َيْنزأ ْيُت تأْلَك السَّ يٌظ، إأَلَّ َتَوخَّ مٌّ َغلأ ُمهأ
َجاَبَة. ُف اإْلأ يَها َفأَْعرأ  َفأَْدُعو فأ
َماُم الُبَخارأ  يٌث  يُّ في اِلََدبأ الُمْفَردأ َوَرَواُه اإلأ اُر، َوُهَو َحدأ ، َوالَبزَّ

. يبأ يبأ َوالتَّْرهأ  َحَسٌن َكَما َجاَء في التَّْرغأ
يُّ 
ُن  َوَيُقوُل الَبْيَهقأ َعاءأ اِْلَْوَقاُت َواِْلَْحَواُل َوالَمَواطأ ى لألدُّ : َويَُتَحرَّ

ا اِْلَْوَقا َجاَبُة؛ َفأَمَّ يَها اإْلأ ْنَها: َما َبْيَن االَّتأي يُْرَجى فأ ْن  ُت َفمأ لظُّْهرأ َواْلَعْصرأ مأ
.  َيْومأ اِْلَْربأَعاءأ

 وبناء على ذلك:
ْن يَْومأ  َعاُء َبْعَد الظُّْهرأ مأ ْن َشاءَ َفالدُّ ُ     اِلَْربأَعاءأ إأ َن اِلَْوَقاتأ  اّٰلله تعالى مأ
َعاُء. هذا، يَها الدُّ  .تعالى أعلمواّٰلله  التي يُْسَتَجاُب فأ
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 على من اتبع الهدى السالم 

: هل جيوز أن يسلم املسلم على أخيه املسلم بقوله: السالم 54السؤال

 على من اتبع اهلدى؟

يَغٌة أََمرَ  أوالً:الجواب:  هأ صأ ُ  َهذأ َِّدَنا ُموَسى َعَلْيهأ  اّٰلله تعالى بأَها َسيأ
َهابأ إلى فأرَعوَن، َقاَل تعالى:  ْنَدَما أََمَرُه بأالذَّ ََلُم عأ ىېې﴿السَّ

ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 .[47]طه:  یىئىئىئ
ُل بأَها  ثانياً: يَُّة َكاَن يُْرسأ

هأ التَّحأ ُِّدَنا َرُسولُ َهذأ أ  َسيأ ُ  َصلَّىاّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
  : َرْقَل بأَقْولأهأ يَن، َفَقْد أَْرَسَل إلى هأ هأ َوَسلََّم لأَغْيرأ الُمْسلأمأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

د  َعْبدأ »مأ  أ   ْن ُمَحمَّ ، َسََلٌم َعَلى َمنأ اتََّبَع    اّٰلله ومأ يمأ الرُّ َرْقَل َعظأ َلى هأ َوَرُسولأهأ إأ
َماُم  ا ََلُم َعَلى َمنأ اتََّبَع اْلُهَدى« َرَواُهَما اإلأ : »السَّ َواَية  ْلُهَدى«. َوفأي رأ

َي  يُّ َعنأ اْبنأ َعبَّاس  َرضأ ُ  الُبَخارأ  َعْنُهَما.اّٰلله

يُّ  اً:ثالث
َي  أَْخَرَج الَبْيَهقأ اقأ َعْن َقَتاَدَة َرضأ زَّ ُ  َوَعْبُد الرَّ َعْنُه َقاَل:  اّٰلله

ََلُم َعَلى َمنأ  ْم بُُيوَتُهْم: السَّ َذا َدَخْلُتْم َعَلْيهأ يُم َعَلى أَْهلأ الكأَتابأ إأ التَّْسلأ
 اتََّبَع اْلُهَدى. 
يَما َبْيَنهُ  رابعاً: يَن فأ نأ يَُّة الُمْؤمأ

: السَّ َتحأ ََلُم َعَلْيُكْم  ْم َتُكوُن بأَلْفظأ
أ  َوَرْحَمةُ  َي َوَبَرَكاتُُه، لأَما َرَوى الاّٰلله يرأ َعْن ُعْرَوَة َرضأ يُّ في الَكبأ

ُ   طََّبَرانأ اّٰلله
ْنُه ـ   ا َدَنا مأ ةأ ُعَمْيرأ ْبنأ َوْهب  َمَع َصْفَوانأ ْبنأ أَُميََّة ـ َقاَل: َفَلمَّ َعْنُه ـ في قأصَّ

يأِّ َصلَّى أَْي  َن النَّبأ
ُ  ا  : مأ هأ َوَسلََّمـ  َحيَّاُه ُعمَ ّٰلله ْم َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْيٌر: أَْنعأ
يَّةأ ـ. اً َصَباح لأ يَُّة أَْهلأ اْلَجاهأ

َي َتحأ  ـ َوهأ
أ    َفَقاَل َرُسولُ  ُ    َصلَّى اّٰلله هأ َوَسلََّم: »َقدْ اّٰلله   َمَنا أَْكرَ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
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  ُ يَّ َعزَّ وَجلَّ اّٰلله
َي َتحأ ََلَم، َوهأ يََّتَنا السَّ

يَّتأَك َوَجَعَل َتحأ
«.  َعْن َتحأ  ُة أَْهلأ اْلَجنَّةأ

َي  ْمَراَن ْبنأ ُحَصْين  َرضأ ُ  وروى أبو دواد والترمذي َعْن عأ َعْنُه  اّٰلله
َلى النَّبأيِّأ َصلَّى ُ    َقاَل: َجاَء َرُجٌل إأ هأ َوَسلَّ َعَلْيهأ َوَعلَ اّٰلله َم َفَقاَل: ى آلأهأ َوَصْحبأ

ََلَم، ثُ  ََلُم َعَلْيُكْم، َفَردَّ َعَلْيهأ السَّ  مَّ َجَلَس. السَّ
ُ   َفَقاَل النَّبأيُّ َصلَّى هأ َوَسلََّم: »َعْشٌر«.اّٰلله  َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ

ََلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة  أ ثُمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل: السَّ ، فَ اّٰلله  َجَلَس.، َفَردَّ َعَلْيهأ
ْشُروَن«.   َفَقاَل: »عأ

ََلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمةُ ثُمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل:  أ  السَّ ، اّٰلله َوَبَرَكاتُُه، َفَردَّ َعَلْيهأ
 َفَجَلَس.

 َفَقاَل: »َثََلثُوَن«.
ََلُم َعَلى َمنأ اتََّبَع الُهَدى؛ َفَقْد  يَغُة: السَّ ا صأ ُِّدَنا َرُسولُ َوأَمَّ   َقاَلَها َسيأ

أ  ُ  َصلَّىاّٰلله ْنَدَما  اّٰلله يَن، عأ هأ َوَسلََّم لأَغْيرأ الُمْسلأمأ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ
ََلُم َعَلى َمنأ اتََّبَع الُهَدى. َتاَبُه: السَّ ْم، َفَكاَن َيْبَدأُ كأ َلْيهأ هأ إأ  أَْرَسَل َبْعَض ُكُتبأ

 وبناء على ذلك:
يهأ المُ ُجوُز للُمْسلأمأ أَْن يَُس َفََل يَ  َِّم َعَلى أَخأ ََلُم َعَلى  لأ : السَّ ْسلأمأ بأَلْفظأ

ُِّدَنا َرُسولُ  ََلَم أَْطَلَقُه َسيأ َنَّ َهَذا السَّ أ   َمنأ اتََّبَع الُهَدى؛ ِلأ ُ  َصلَّى اّٰلله َعَلْيهأ  اّٰلله
ا  ْنَدَما َخاَطَب الُكفَّ هأ َوَسلََّم عأ لَ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْيهأ  َر؛ َوَهَذا َما َذَهَب إأ

.ُجْمُهوُر الُفَقَها  ءأ
يٌض َوَلْمٌز   يهأ َتْعرأ يَن بأَهَذا اللَّْفظأ فأ ََلمأ َعَلى الُمْسلأمأ ْطََلُق السَّ َفإأ
يَن   َة في ُوُجوبأ َتَرابُطأ الُمْسلأمأ ، َوَهَذا يَُنافأي اِلُُصوَل الَعامَّ للُمَسلَّمأ َعَلْيهأ
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ْم َوتَ  هأ مْ َوَتَعاطُفأ هأ ْم َوَتَراُحمأ ِّهأ . هذا،، َوأَنَُّهْم َكالَجَسدأ َوادأ دأ واّٰلله  الَواحأ
 تعالى أعلم.

 الحور العين لمن؟ 

 : احلور العني يف اجلنة ملن؟ هل هنَِّ للرجال دون النساء؟55السؤال

،   أوالً: الجواب:   َِّساءأ َن النأ َجالأ أَو مأ ِّ َن الرأ ْن ُكْنَت مأ ائأُل، إأ َيا أَيَُّها السَّ
َ  َسلأ  َلً اّٰلله ُ  أَْن َيْجَعَلَنا تعالى أَوَّ َنَّ اّٰلله ، ِلأ ْن أَْهلأ الَجنَّةأ َ  تعالى مأ تعالى اّٰلله

  : يمأ َتابأهأ الَعظأ ڭۓۓےےھھھھہ﴿َيُقوُل في كأ

 .[185]آل عمران:  ۇۇڭڭڭ
َذا أَْكَرَمَك  ُ  َوإأ َض اّٰلله َي َداُر رأ َوَكَراَمتأهأ  اُه تعالى بأُدُخولأ الَجنَّةأ التي هأ

َضا   َفَهَذا  يم  في الَجنَّةأ ُهَو رأ َنَّ أَْعَظَم َنعأ يَك، ِلأ أ    َيْكفأ  َتَباَرَك وتعالى َعْن َهَذا اّٰلله
ُ    الَعْبدأ الذي أَْكَرَمهُ  ؛  اّٰلله َها.اللهُهمَّ  تعالى بأُدُخولأ َدارأ َكَراَمتأهأ ْن أَْهلأ  اْجَعْلَنا مأ

ينَ لَّ وَ : َربَُّنا َعزَّ َوجَ ثانياً  ہہ﴿بأَقْولأهأ تعالى:    َصَف الُحوَر العأ

ٿ﴿ . َوبأَقْولأهأ تعالى: [56]الرحمن:  ےھھھھہہ
ڦڦڦڦ ڤڤڤڤٹ ٹٹٹٿ

 .[75ـ72]الرحمن:  ڃڃڃڄ ڄڄڄ
َطاُب لأَمْن [20]الطور:  ڍڍڇ﴿ َوَقاَل تعالى:  . َهَذا الخأ
يَمتَ َيُكوُن َبْعَد اآلَيَتْينأ  ِّ الَكرأ َجالأ أَْم للنأ ِّ ، للرأ ؟ ْينأ َِّساءأ َجالأ َوالنأ ِّ ، أَْم للرأ

 َساءأ
يحأ اإلمام البخاري َوُمْسلأم    َي   ُهَرْيَرةَ   أَبأي  َعنْ َوَجاَء في َصحأ ُ    َرضأ اّٰلله

أ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ  ُ    َصلَّىاّٰلله هأ َوَسلَّمَ   َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ اّٰلله لُ :  َوَصْحبأ   »أَوَّ
،   َلْيَلةَ   الَقَمرأ   ُصوَرةأ   َعَلى   تُُهمْ ُصورَ   الَجنَّةَ   َتلأجُ   َرة  ُزمْ   فأيَها،  َيْبُصُقونَ   ََل   الَبْدرأ
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طُوَن،   َوََل  طُوَن،  َوََل   َيْمَتخأ يَها  آنأَيُتُهمْ   َيَتَغوَّ َهُب،  فأ نَ   أَْمَشاطُُهمْ   الذَّ َهبأ   مأ   الذَّ
، ةأ ضَّ ُرُهمُ َوَمجَ  َوالفأ َي  امأ ، َوهأ ةُ ( ةُ رَ خَ بْ المَ  )َجْمُع َمْجَمَرة    ودُ العُ ) اِلَلُوَّ

ْسُك،  َوَرْشُحُهمُ   (هأ بأ   رُ خَّ بَ تَ الذي يُ   يُّ دأ نْ الهأ  أ   المأ د    َولأُكلِّ ْنُهمْ   َواحأ ،   مأ   َزْوَجَتانأ
َما ُمخُّ  يَُرى نْ  (اقأ السَّ  نَ مأ  مأ ظْ العَ  َل اخأ ا دَ مَ ) ُسوقأهأ نَ  اللَّْحمأ  َوَراءأ  مأ  مأ

، ٌد،  َقْلٌب  ُهمْ ُقُلوبُ  َتَباُغَض،  َوََل  مْ َبْينَهُ  َف اْختأََل  ََل  الُحْسنأ  يَُسبِّأُحونَ  َواحأ
 َ يِّ  بُْكَرةً اّٰلله  .«اً َوَعشأ

ُ    َقْولُُه َصلَّى  هأ َوَسلََّم: » اّٰلله أ َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ د    َولأُكلِّ ْنُهمْ   َواحأ   مأ
، أَْم َزْوَجَتانأ  َجالأ يُن للرأِّ

يُد؟ َهلأ الُحوُر العأ ؟ «. َماَذا يُفأ َِّساءأ َجالأ َوالنأ ِّ  للرأ
َي  َجَبل   ْبنأ  ُمَعاذأ  َعنْ روى الترمذي و ُ  َرضأ يِّأ   َعنأ  ،َعْنهُ اّٰلله   َصلَّى النَّبأ

  ُ هأ َوَسلََّم  اّٰلله ي   ََل »:  َقاَل َعَلْيهأ َوَعَلى آلأهأ َوَصْحبأ ْنَيا،  فأي  َزْوَجَها   اْمَرأٌَة   تُْؤذأ   الدُّ
نَ   َزْوَجُتهُ   َقاَلْت   إأَلَّ  ينأ   الُحورأ   مأ ،  ََل :  العأ يهأ ُ   اَتَلكأ قَ   تُْؤذأ نََّما  ،اّٰلله ْنَدكَ   ُهوَ   َفإأ   عأ

يلٌ  ُك  َدخأ َقكأ   أَنْ  يُوشأ َلْيَنا يَُفارأ  «. إأ
َجالأ   ، أَْم للرأِّ َجالأ يُن لأَمْن؟ للرأِّ

؟َفالُحوُر العأ َِّساءأ  َوالنأ
يرأ  يُّ في الَكبأ

َي  َسَلَمةَ  أُمِّأ  َعنْ وروى الطََّبَرانأ ُ  َرضأ :  َقاَلْت  اَعْنهَ اّٰلله
أ  وَل َرسُ  َيا  ُقْلُت  ْرنأي  ،اّٰلله أ  َقْولأ   َعنْ  أَْخبأ  .[22]الواقعة:  ﴾ڤڤ﴿  :اّٰلله

ينٌ  بأيٌض،: ُحورٌ »: َقاَل  َخامُ : عأ َلةأ  اْلَجْرَداءأ  ُشْقرُ  اْلُعُيونأ  ضأ    بأَمْنزأ
 «. النُُّسورأ   َجَناحأ 

أ   َرُسوَل   َيا :  ُقْلُت  ْرنأي   ، اّٰلله  . [ 24]الطور:    ۓےے﴿ :  َقْولأهأ   َعنْ   أَْخبأ
رِّأ   َصَفاءُ   َفاُؤُهنَّ »َص :  َقاَل  هُ   لَمْ   الَّتأي  اِْلَْصَدافأ   فأي  الدُّ ي«  َتَمسَّ  .اِْلَْيدأ
أ   َرُسوَل   َيا :  ُقْلُت  ْرنأي   ، اّٰلله  . [ 70]الرحمن:    ڀڀڀ﴿ :  َقْولأهأ   َعنْ   أَْخبأ
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،  »َخْيَراُت : َقاَل  َسانُ  اِْلَْخََلقأ « حأ  . اْلُوُجوهأ
أ   َل َرُسو   َيا :  ُقْلُت  ْرنأي   ، اّٰلله  . [ 49]الصافات:    خبحبجب﴿ :  َقْولأهأ   َعنْ   أَْخبأ
قَُّتُهنَّ : َقاَل  قَّةأ  »رأ ْلدأ  َكرأ ي اْلجأ لأ  فأي َرأَْيتأ  الَّذأ ا اْلَبْيَضةأ  َداخأ مَّ   َيلأي  مأ

ْشرَ  « َوُهوَ  اْلقأ يُّ
 . اْلُعْرفأ

أ  َرُسوَل   َيا: ُقْلُت  ْرنأي  ،اّٰلله  .[37قعة: ]الوا  ہہ﴿: َقْولأهأ   َعنْ  أَْخبأ
ْنَيا َدارأ  فأي ُقبأْضنَ  َواتأياللَّ  »ُهنَّ : َقاَل    َشْمَطاءَ  َرْمَضاءَ  َعَجائأزَ  الدُّ
ُ  َخَلَقُهنَّ  ، َبْعدَ اّٰلله َبرأ َقات    اً ُعُرب َعَذاَرى َفَجَعَلُهنَّ  اْلكأ ، ُمَتَعشَّ   اً أَْتَراب ُمَحبََّبات 
يََلد   َعَلى « مأ د   . َواحأ

أ  َرُسوَل   َيا: ُقْلُت  ْنَيا أَنأَساءُ   ،اّٰلله يُن؟  اْلُحورُ   أَمأ   َضُل أَفْ  الدُّ  اْلعأ
ْنَيا  نأَساءُ   »َبْل :  َقاَل  نَ   أَْفَضُل   الدُّ ينأ   اْلُحورأ   مأ َهاَرةأ   َكَفْضلأ   اْلعأ   َعَلى  الظِّأ
» َطاَنةأ  . اْلبأ

أ  َرُسوَل   َيا: ُقْلُت   َذاَك؟  َوبأمَ  ،اّٰلله
نَّ »: َقاَل  نَّ  بأَصََلتأهأ هأ َيامأ َباَدتأ  َوصأ نَّ َوعأ ُ  أَْلَبَس  ،اّٰللهَ  هأ   ُوُجوَهُهنَّ  اّٰلله

ير  َوأَْجَساَدُهنَّ   النُّوَر، َيابأ   ُخْضرَ   ،اِْلَْلَوانأ   بأيَض   ،َاْلَحرأ يِّأ   َصْفَراءَ   ، الثِّأ
  ، اْلُحلأ

ُرُهنَّ  رُّ  َمَجامأ َهُب  َوأَْمَشاطُُهنَّ  ، الدُّ   َفََل  اْلَخالأَداُت  َنْحنُ  أَََل : َيُقْلنَ  ،الذَّ
مَ  َوَنْحنُ  أَََل  ،اً أََبد َنُموُت  يَماُت  َوَنْحنُ  أَََل  ،اً أََبد َنْبُؤُس  َفََل  اُت النَّاعأ   الُمقأ
َياُت   َوَنْحنُ   أَََل   ،اً أََبد   ْظَعنُ نَ   َفََل  اضأ   َلهُ   ُكنَّا   لأَمنْ   طُوَبى  ، اً أََبد  َنْسَخطُ   َفََل   الرَّ

 «.َلَنا  َوَكانَ 
أ  َرُسوَل  َيا: ُقْلُت  نَّا الَمْرأَةُ  ،اّٰلله ْوَجْينأ  جُ َتَتَزوَّ  مأ   َواِْلَْرَبَعةَ  َثةَ َوالثَََّل  الزَّ

 َزْوُجَها؟  َيُكونُ  َمنْ  َمَعَها  َوَيْدُخُلونَ   اْلَجنَّةَ  َفَتْدُخُل  َتُموُت  ثُمَّ 
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نََّها ،َسَلَمةَ  أُمَّ  َيا »: َقاَل    أَْي : َفَتُقولُ  ،اً ُخُلق أَْحَسَنُهمْ  َفَتْخَتارُ  تَُخيَّرُ  إأ
ي  ْحَسَنُهمْ أَ  َكانَ  َهَذا إأنَّ  ،َربِّأ  ْنَيا َدارأ  يفأ  اُخُلقَ  َمعأ ، الدُّ يهأ ْجنأ   أُمَّ  َيا َفَزوِّأ
ْنَيا بأَخْيرأ  اْلُخُلقأ  ُحْسنُ  َذَهَب  ،َسَلَمةَ  َرةأ  الدُّ ْن َهَذا  َواآْلخأ «. َماَذا يُْسَتَفاُد مأ

؟  يفأ رأ يثأ الشَّ  الَحدأ
ُر الَمْرأََة، وَيُقوُل َلَها: َلقَ   ثالثاً: ِّ أ    ْد َظَلَمكأ َشْرعُ ُهَناَك َمْن يَُنفأ تعالى،  اّٰلله
ُ  َفَلَقْد َخصَّ  ِّ اّٰلله ْثُلَها، َكأَنَُّهْم  تعالى الرأ ، َوَلْم َيُكْن َلكأ نأْعَمٌة مأ ْعَمة  َجاَل بأنأ

 . ْسََلمأ ُضوَها َعَلى اإلأ يُلوا بأَذلأَك الَمْرأََة لأُيَحرأِّ يُدوَن أَن َيْسَتمأ  يُرأ
يَعَة التي  َي َهُؤََلءأ الطَّبأ ُ  َفَطرَ َنسأ َِّس اّٰلله اَء َعَلْيَها، َفالَمْرأَُة  تعالى النأ

يفَ  رأ َجاُل،  الشَّ ِّ َد َعَلْيَها الرأ بُّ أَْن َيَتَعدَّ
َي التي ََل َتْقَبُل َوََل تُحأ يَمُة هأ ُة الَكرأ

ْطَرَة ا َي َهُؤََلءأ أَنَّ فأ َها، َوَنسأ تأ فَّ َها َوعأ ِّ زأ َها َوعأ ِّ َها َوُسُموأ ْن َكَراَمتأ ُجلأ َوَهَذا مأ لرَّ
ْطَرةأ ال .َغْيُر فأ  َمْرأَةأ

 وبناء على ذلك:
َنةأ  َفالُحوُر العأ  ، َوَحاُل الَمْرأَةأ الُمْؤمأ َِّساءأ َجالأ ُدوَن النأ  للرأِّ

يُن في الَجنَّةأ
، َوأَْكَثُر   ْنُهنَّ ، َوأَْعَلى َدَرَجًة مأ ينأ ْن َحالأ الُحورأ العأ في الَجنَّةأ أَْفَضُل مأ

ي الَجنَّةأ َما ََل  الَجنَّةأ َما َتَتَمنَّاُه  ، َوَلَها في  َجَماَلً  َياَدةٌ، َففأ َعْيٌن َرأَْت، َوََل  َوزأ
 . َعْت، َوََل َخَطَر َعَلى َقْلبأ َبَشر   أُُذٌن َسمأ

ْطَرَة التي َفَطَرَها ُ  َوَعَلى الَمْرأَةأ أَْن ََل َتْنَسى الفأ تعالى َعَلْيَها، اّٰلله
َي ال  يَُّة هأ وأ ، َولأَذلأَك َلْم َيأْ تي ََل َتَتَطلَُّع إلى َتعَ َفالَمْرأَُة السَّ َجالأ دأ الرأِّ ُ    َذنأ دُّ اّٰلله

يَعَتَها َتأَبى   يََّة َوَطبأ وأ ْطَرَتَها السَّ َنَّ فأ ْنَيا، ِلأ َجالأ َلَها في الدُّ ِّ دأ الرأ تعالى في َتَعدُّ
 [14]الملك:  ؟ ٿٺٺٺٺڀڀ﴿َذلأَك. 
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أ  َوَمْن َيُقوُل: أَْيَن َعْدلُ  َِّساءأ  اّٰلله َجالأ َيْوَم تعالى َبْيَن النأ ِّ ،  َوالرأ َياَمةأ القأ
يعأ   َما أََراُه إأَلَّ َرُجَلً  ُض َعَلى َتْشرأ أ  َيْعَترأ ْنَيا، َوَكأَنَُّه اّٰلله تعالى في الَحَياةأ الدُّ
أ  َيُقوُل: أَْيَن َعْدلُ  ْنَيااّٰلله َِّساءأ في الَحَياةأ الدُّ َجالأ َوالنأ ِّ َن  تعالى َبْيَن الرأ ، َفأَذأ

ُجلأ أَْن َي  َج أَْكَثَر  للرَّ ؟ َتَزوَّ ْن َرُجل  َج أَْكَثَر مأ ، َوَلْم َيْأَذْن َلَها أَْن َتَتَزوَّ نأ اْمَرأَة  مأ
ْن َعَذابأ  ْنَساُن في النََّجاةأ مأ ِّرأ اإلأ َداَيًة َونأَهاَيًة لأُيَفكأ أ    َوبأ ، اّٰلله َياَمةأ تعالى َيْوَم القأ

َمهُ  ُ   َوأَْن يُْكرأ  تعالى أعلم.واّٰلله    . هذا،َلً  اْبتأَداًء ََل َمآتعالى بأُدُخولأ الَجنَّةأ   اّٰلله
 

** ** ** 
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