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ِ  ِإَّلا ِعَبادَ ﴿  ﴾ الُمْخَلِصينَ اّٰلله
ے  ےھھھھ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما تفسري قول: 1السؤال

ۋٴۇۈ  ۈۆۆۇۇ  ڭڭڭڭۓۓ

 ؟[41ـ38]الصافات:  ﴾ ۅۋ

  ےھھھھ﴿للنَّاِس: َتَعاَلى  ِخَطاُب اّلٰلِ الجواب:  

ِل، ثُمَّ اْسَتْثَنى ِعَباَدُه َفالَجَزاُء ِمْن ِجْنِس الَعمَ   ﴾ڭڭڭۓۓے
َكَقْوِلِه   پ  پپٻٻٻ  ٻٱ﴿  َتَعاَلى:الُمْخَلِصيَن، 

 .]العصر[ ﴾ ٺٺٺٺڀڀڀڀپ
ٿٿٿ  ٺٺٺٺڀڀڀ﴿  َتَعاَلى:َوَكَقْوِلِه  

 .[6ـ4]التين:  ﴾ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ ٹٿ
  ڱڳڳڳڳگگگکک﴿  َتَعاَلى:َوَكَقْوِلِه  

 .[72ـ71م: ري]م  ﴾ڻڻڻںںڱڱڱ
]المدثر:    ﴾ختحتجت  يبىبمبخبحبجب﴿  َتَعاَلى:َوَكَقْوِلِه  

 .[39ـ38
أَْي: َلْيُسوا َيُذوُقوَن الَعَذاَب األَِليَم،    ﴾ۆۆۇۇ﴿َوُهَنا:  

َلُهْم   َكاَن  ِإْن  َسِيَِّئاِتِهْم،  َعن  يَُتَجاَوُز  َبْل  الِحَساِب،  في  يَُناَقُشوَن  َوََل 
الحَ  َويُْجَزْوَن  إلى َسِيَِّئاٌت،  ِضْعٍف،  َسْبِعِمائَِة  إلى  أَْمَثاِلَها  ِبـَعْشِر  َسَنَة 
 ِمَن التَّْضِعيِف.َتَعاَلى  اّلٰلُ  َشاءُ أَْضَعاٍف َكِثيَرٍة، إلى َما َي 
 وبناء على ذلك:

ِبالَفْضِل ََل ِبالَعْدِل،  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفالُمْخِلُصوَن َوالُمْخَلُصوَن يَُعاِمُلُهمُ 
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حِ  ِبِإْذنِ ا  َيِسير   ا  َسابَويَُحاِسُبُهْم  اْبِتَداء   الَجنََّة  َويُْدِخُلُهُم  َوَيْسُتُرُهْم،  اّلٰلِ    ، 
 أعلم.َتَعاَلى   اّللٰ . هذا، وتعالى

ِلينَ  ا  َلْو أَنا ِعْنَدَنا ِذْكر﴿  ﴾ ِمَن اْْلَوا
ۀڻ  ڻڻڻںںڱڱ﴿ َتَعاَلى: اهلل ما تفسري قول: 2السؤال

 ؟[169ـ168]الصافات:  ﴾ہۀ

ۀۀڻ  ڻڻڻںںڱڱ﴿  َتَعاَلى:َقْولُُه  اب:  الجو

َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِبْعَثِة َسِيِِّدَنا َرُسولِ . ُهَو َكََلُم الُمْشـِرِكيَن َقْبَل  ﴾ہ
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َحْيُث َكانُوا َيُقولُوَن ِإَذا َعيََّرُهْم أََحٌد ِبالَجْهِل:  

ِعنْ  َكاَن  أَلَْخَلْصَنا  َلْو  َواإِلْنجيِل،  َكالتَّْوَراِة  ِليَن  األَوَّ ُكُتِب  ِمْن  ِكَتاٌب  َدَنا 
ٌد َصلَّىّلٰلِ    الِعَباَدةَ  ا َجاَءُهْم َسِيُِّدنَا ُمَحمَّ َعَلْيِه  اّلٰلُ    تعالى، َوَلْم َنْكُفْر ِبِه؛ َفَلمَّ

ْكِر َوالُقْرآِن ال   َعِظيِم، َوِبالِعْلِم الذي أَْكَرَمهُ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبالِذِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَهَذا ّلٰلُ  ا  ِبِه، َكَفُروا ِبِه َصلَّىَتَعاَلى    اّلٰلُ 

َعى َما َلْيَس ِفيِه.  َشْأُن َمِن ادَّ
 وبناء على ذلك:

َيُقولُوَن َقْبَل ِبْعَثِة َسِيِِّدَنا    يُْخِبُر َعِن الُمْشِرِكيَن ِبَما َكانُوا َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ 
َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َلْو َكاَن ِعْنَدَنا ِكَتاٌب  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ُسولِ رَ 

َماِويَِّة التي أَْنَزَلَها ْرَنا ِبَها ِمْن َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِمَن الُكُتِب السَّ ََلْهَتَدْيَنا ِبَها، َوَتَطهَّ
ِتَنا، َوِمْن ُكِلِّ َضََلٍل َوَشٍرِّ وَ  ا َجاَءُهْم  َجاِهِليَّ ٌق ِلَما  ِشْرٍك، َفَلمَّ ِكَتاٌب ُمَصِدِّ

ڇ﴿  َتَعاَلى:َعَلْيَها، َكَما َقاَل َربَُّنا َتَباَرَك و  َسَبَقُه ِمَن الُكُتِب َوُمَهْيِمنٌ 
]المائدة:   ﴾ ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ
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، َكَفُروا ِبِه، وَ . ِبَواِسَطِة أَْفَضِل َرُسولٍ [48 بُوُه، َوَحاَربُوُه. َوَنِبٍيِّ  َكذَّ
َرُسولِ َحالُُهْم   َسِيِِّدَنا  ِبْعَثِة  َقْبَل  الِكَتاِب  أَْهِل  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َكَحاِل 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َحْيُث َكانُوا َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَعَرِب ِبِه  
 َتَعاَلى:ْم َكَما َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَيُقولُوَن َلهُ  اّلٰلُ  َصلَّى

. أَْي: َوَقْد َكانُوا  [89]البقرة:    ﴾ٺٺٺڀڀڀڀ﴿
َعَلى  ِبَمِجيِئِه  َيْسَتْنِصُروَن  الِكَتاِب  ِبَهَذا  ُسوِل  الرَّ َهَذا  َمِجيِء  َقْبِل  ِمْن 

َسُيْبَعُث َنِبيٌّ في آِخِر  ِرِكيَن ِإَذا َقاَتُلوُهْم، َيُقولُوَن: ِإنَُّه  أَْعَداِئِهْم ِمَن الُمشْ 
َوِإَرمَ  َعاٍد  َقْتَل  َمَعُه  َنْقُتُلُكْم  َماِن  َعْن  الزَّ ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َقاَل  َكَما   ،

، َعْن أَْشَياٍخ ِمْنُهْم َقاَل: قَ  الُوا: ِفيَنا  َعاِصِم ْبِن ُعَمَر َعْن َقَتاَدَة األَْنَصاِرِيِّ
األَْنَصاِر ـ َوِفي الَيُهوِد الذيَن َكانُوا ِجيَراَنُهْم، َنَزَلْت  َوِفيِهْم ـ َيْعِني في    اّللِٰ وَ 

ُة؛ َيْعِني:   ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ َهِذِه الِقصَّ

  ﴾ ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
 .[89]البقرة: 

بالُقْرآِن  اّلٰلَ    َنْسأَلُ  لإِليَماِن  َهَداَنا  َصلَّىالذي  ٍد  ُمَحمَّ اّلٰلُ    َوِبَسِيِِّدَنا 
في   الثَّاِبِت  ِبالَقْوِل  َتَنا  يَُثِبِّ أَْن  َوَنْرُجوُه  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ْنَيا َواآلِخَرِة. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الَحَياِة الدُّ
 من هو الذي أوتي اآليات؟ 

ڻڻںںڱڱڱ﴿ َتَعاَلى: اهلل يقول: 3السؤال

ھھھہ  ہہہۀۀڻڻ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ
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 ؟﴾ائىىې

َرُسولِ   ا  آِمرَتَعاَلى    اّلٰلُ   َيُقولُ الجواب:   َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِلَسِيِِّدَنا 
ِة َخَبرَ  َتَعاَلى    اّلٰلُ    َرُجٍل آَتاهُ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْن َيْتُلَو َعَلى األُمَّ

ڻڻڻڻںںڱڱڱ﴿ آَياِتِه َفاْنَسَلَخ ِمْنَها:  

ۓےےھھھھہ  ہہہۀۀ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ

 .﴾ ائىىېېېېۉۉۅۅ
َذَكَرهُ  الذي  ُجِل  الرَّ َهَذا  َتْعِييِن  الُعَلَماُء في  في  َتَعاَلى    اّلٰلُ   اْخَتَلَف 

َعْنُهم: ُهَو َبْلَعاُم ْبُن  اّلٰلُ   َيُقوُل اْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي ،  َهِذِه اآلَيةِ 
َباَعْوَراَء، َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َكاَن في َزَمِن َسِيِِّدَنا ُموَسى َعَلْيِه  

ََلُم، َوَكاَن َعاِلم  َكاِتٍب. َيْكُتُب َعْنُه اْثَنا َعَشَر أَْلَف  ا  َكِبير ا  السَّ
َرُجَل   األَْمِر  َظاِهِر  في  َضلَّ    ا  َصاِلح  َكاَن  ثُمَّ  للنَّاِس،  َيْبُدو  ِفيَما 

ِإيَّاَها، َتَعاَلى    اّلٰلُ   تعالى، َوُسِلَخْت ِمْنُه َجِميُع الُعُلوِم التي آَتاهُ   اّلٰلِ َوالِعَياُذ بِ 
 .تعالى اّللِٰ إِليَماُن َوالِعَياُذ بِ ثُمَّ اْنَسَلَخ ِمْنُه ا

َعْنُه، ِفي َقْوِلِه َعزَّ  اّلٰلُ    ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    وروى الحاكم َعْن َعْبدِ 
  : . َقاَل: ُهَو َبْلَعُم  ﴾ڻڻڻںںڱڱڱ﴿َوَجلَّ

 ْبُن َباُعوَراَء. ا
ُجِل. َوِقيَل: َنَزَلت َهِذِه اآلَيُة في َحِقِّ َغْيِر َهَذا   الرَّ

 وبناء على ذلك:
أَ  َعَلْيِه  ُجَل الذي أُوِتَي  ْكَثُر الُعَلَماَفالذي  الرَّ أَنَّ َهَذا  ِريَن  َوالُمَفِسِّ ِء 

َباَعْوَراَء؛   ْبُن  َبْلَعاُم  ُهَو  اإِليَماُن  ِمْنُه  َوُسِلَخ  ِمْنَها،  اْنَسَلَخ  ثُمَّ  اآلَياِت، 
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ْيَطاِن، َوَرْغبَ َوَسَبُب َذِلَك اِتَِّباُعُه ِلَهَواُه، َوَسيْ  ُتُه في ُرُه َخْلَف ُخطَُواِت الشَّ
ْنَيا؛ َوَمْن َكاَن َهَذا َوْص   تعالى. اّللِٰ َفُه َساَءْت َخاِتَمُتُه َوالِعَياُذ بِ الدُّ

م ُجُل الذي َكاَن ُمَكرَّ ، َصاَر َمَثُلُه َكَمَثِل الَكْلِب ِبَسَبِب اِتَِّباِع  ا  َهَذا الرَّ
ُث في َساِئِر أَْحَواِلِه، ِإْن ُشِبَِّه ِبالَكْلِب أِلَنَّ الَكْلَب َيْلهَ َهَواُه َوَشَهَواِتِه، وَ 

 َلْيِه َيْلَهْث، َوِإْن َتَرْكَتُه َيْلَهْث. َحَمْلَت عَ 
َضَرَبهُ  الذي  ُجُل  الرَّ َيْعَتِبَر    َمَثَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َهَذا  أَْن  أََراَد  َمْن  ِلُكِلِّ 

نََّة َوالِعْلَم َوالنُّوَر وَ َوَيَتَذكََّر، َفَمْن أُوِتَي القُ  الُهَدى، َوَلْم َيْعَمْل ِبِه  ْرآَن َوالسُّ
ُجِل،    ِمْن ِعْلمٍ َتَعاَلى    اّللِٰ  بِ ـ َوالِعَياذُ  ََل َيْنَفُع ـ َقْد َتُكوُن َنِتيَجُتُه َنِتيَجَة َهَذا الرَّ

بِ  َوالِعَياُذ  ِعْلٍم،  َعَلى  َضََللُُه  َيُكوُن  َقاَل  تعالى،    اّللِٰ ِبَحْيُث    َتَعاَلى: َكَما 
ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿

 ؟ [23]الجاثية:  ﴾ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ
َربََّنا ِعْلم َيا  َواْجَعْل  ا  َناِفع  ا  َنْسأَلَُك  َيْنَفُع،  ِعْلٍم ََل  ِمْن  ِبَك  َوَنُعوُذ   ،

ة  َلَنا ََل   َنا اآلِخَرَة، َواْجَعْل ِعْلَمَنا ُحجَّ اِحِميَن. آمين.  َهمَّ َعَلْيَنا َيا أَْرَحَم الرَّ
 أعلم.ى الَ َتعَ  واّللٰ  هذا،

 ﴾َيا أُْخَت َهاُرونَ ﴿
ڄڄڄڄڦ﴿  َتَعاَلى:من هو هارون املقصود بقوله : 4السؤال

 ؟[28]مريم:  ﴾چچڃڃڃڃ

ا  الجواب:   َقِدْمُت  َرَوى اإلمام مسلم َعِن الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َقاَل: َلمَّ
أُ  َيا  َتْقَرُؤوَن  ِإنَُّكْم  َفَقالُوا:  َسأَلُوِني،  َقْبَل  َنْجَراَن  َوُموَسى  َهاُروَن،  ْخَت 

 ِعيَسى ِبَكَذا َوَكَذا. 
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َرُسولِ  َعَلى  َقِدْمُت  ا  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَلمَّ آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َوَسلََّم َسأَْلُتُه َعْن َذِلَك. 

اِلِحيَن َقْبلَ  َفَقاَل: وَن ِبأَْنِبَياِئِهْم َوالصَّ  ُهْم«. »ِإنَُّهْم َكانُوا يَُسمُّ
ََلُم   ا َحَمَلْت ِبَسِيِِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه السَّ ََلُم، َلمَّ ِيَِّدُة َمْرَيُم َعَلْيَها السَّ َفالسَّ

ِعيَس  َسِيَِّدنَا  َوَوَلَدْت  ُكْن،  ِبَكِلَمِة:  َوَجلَّ  َعزَّ  َرِبَِّها  ََلُم،  ِبأَْمِر  السَّ َعَلْيِه  ى 
بُ  ِيَِّدُة في الَفاِحَشِة،  اتََّهَمَها النَّاُس ِبالَفاِحَشِة، َوَتَعجَّ وا َكْيَف َتَقُع َهِذِه السَّ

؟ َوِهَي ِمْن َنْس   ٍل َطاِهٍر ِمْن ِجَهِة األَِب َواألُِمِّ
َلَها:   اِلِح،    ﴾ڄڦ﴿َوَقْولُُهْم  الصَّ ُجِل  الرَّ َشِبيَهَة  َيا  َمْعَناُه: 

 وَن. الَمْعُروِف في َزَماِنِهْم ِبالطُّْهِر َوالَعَفاِف، َوَكاَن اسُمُه َهارُ 
 وبناء على ذلك:
َرُجٌل َصاِلٌح َمْعُروٌف في    ﴾ ڄڦ﴿  َتَعاَلى:َفالَمْقُصوُد ِبَقْوِلِه  

ََل  السَّ َعَلْيَها  َمْرَيَم  ِيَِّدِة  السَّ ُموَسى َزَمِن  َسِيِِّدَنا  أََخا  الَمْقُصوُد  َوَلْيَس  ُم، 
ََلُم. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َعَلْيِهَما السَّ

ُ  ِإْن َيْعَلمِ ﴿  ﴾ ا  ِفي ُقُلوِبُكْم َخْير اّٰلله
ٺٺڀڀڀڀپ﴿  َتَعاَلى: اهلل ما تفسري قول: 5السؤال

 ؟[70]األنفال:  ﴾ٿٿٺٺ

  اْبنِ   َعنِ في َسَبِب نُُزوِل َهِذِه اآلَيِة:  اإِلَماُم أَْحَمُد  َرَوى  الجواب:  
  الُمطَِّلِب   َعْبدِ   ْبنَ   اْلَعبَّاَس   أََسرَ   الَِّذي  َكانَ :  َقاَل   َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس 
 َلهُ   َفَقاَل   َسَلَمَة،  َبِني  أََحدُ   َعْمٍرو،  ْبنُ   َكْعُب   َوُهوَ   َعْمٍرو،  ْبنُ   اْلَيَسرِ   أَبُو

  أََبا  َيا  أََسْرَتهُ   َكْيَف »:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولُ 
 «. اْلَيَسِر؟ 
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   َكَذا،  َهْيَئُتهُ   َقْبُل،  َوََل   َبْعُد،  َرأَْيُتهُ   َما  َرُجٌل   َعَلْيهِ   َنِنيأََعا  َلَقدْ :  َقاَل 
 . َكَذا َهْيَئُتهُ 

َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  اّللِٰ   َرُسولُ   َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َلَقدْ »:  َعَلْيِه 
 «.َكِريمٌ  َمَلٌك  َعَلْيهِ  أََعاَنَك 

  أَِبي   ْبنَ   َعِقيَل   أَِخيَك   َواْبنَ   َنْفَسَك،  اْفدِ   اُس،َعبَّ   َيا »:  ِلْلَعبَّاِس   َوَقاَل 
  اْلَحاِرِث   َبِني   أََحدُ ـ    َجْحَدمٍ   ْبنَ   ُعْتَبةَ   َوَحِليَفَك   اْلَحاِرِث،  ْبنَ   َوَنْوَفَل   َطاِلٍب،

 ـ«. ِفْهرٍ  ْبنِ ا
 .وِنياْسَتْكَرهُ  َوِإنََّما َذِلَك، َقْبَل  ا  ُمْسِلم ُكْنُت  ِإنِِّي :  َوَقاَل  َفأََبى،: َقاَل 
ِعي  َما  َيُك   ِإنْ   ِبَشْأِنَك،  أَْعَلمُ   اّلٰلُ »:  َقاَل    ِبَذِلَك،  َيْجِزيَك   اّلٰلُ فَ   ،ا  َحقِّ   َتدَّ

ا  «. َنْفَسَك  َفاْفدِ  َعَلْيَنا، َكانَ  َفَقدْ  أَْمِرَك،  َظاِهرُ  َوأَمَّ
  أََخذَ  َقدْ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َوَكانَ 

 . ِفَداَي  ِمنْ  ِلي  اْحُسْبَها اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  َذَهٍب، أُوِقيَّةَ  ْشِرينَ ـ عِ  ِمْنهُ 
 «.ِمْنَك اّلٰلُ  أَْعَطاَناهُ  َشْيءٌ  َذاكَ  ََل،»: َقاَل 
 .َمالٌ  ِلي َلْيَس  َفِإنَّهُ : َقاَل 
  أُمِِّ   ِعْندَ   َخَرْجَت،  َحْيُث   ِبَمكََّة،  َوَضْعَتهُ   الَِّذي   الَمالُ   َفأَْينَ »:  َقاَل 
  َهَذا،   َسَفِري  ِفي  أُِصْبُت  ِإنْ :  َفُقْلَت   َغْيَرُكَما،  أََحدٌ  َمَعُكَما َوَلْيَس  اْلَفْضِل،
 «. َكَذا؟ اّلٰلِ  َوِلَعْبدِ  َكَذا، َوِلُقَثمَ  ،َكَذا َفِلْلَفْضلِ 
،  َبَعَثَك   َفَوالَِّذي :  َقاَل    َغْيِري   النَّاِس   نَ مِ   أََحدٌ   ِبَهَذا   َعِلمَ   َما  ِباْلَحقِِّ
 اّلٰلِ.  َرُسولُ  أَنََّك   أَلَْعَلمُ  َوِإنِِّي  َوَغْيُرَها،

الَحاِكِم:   ِرَواَيِة  َوَحِليَفُه، َوِفي  أََخَوْيِه  َواْبَنْي  َنْفَسُه  اْلَعبَّاُس  َفَفَدى 
:  اّلٰلُ    َوأَْنَزَل  ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ َعزَّ َوَجلَّ
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  ﴾ ٹٹٹٿٹٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ
 . [70نفال: أل]ا

َفأَْعَطاِني َمَكاَن اْلِعْشِريِن اأْلُوِقيَِّة ِفي  َعْنُه:  اّلٰلُ    َيُقوُل الَعبَّاُس َرِضَي 
، ُكلُُّهْم ِفي َيِدِه َماٌل َيـْضِرُب ِبِه، َمَع َما أَْرُجو ِمْن  ا  اإِلْسََلِم ِعْشِريَن َعْبد

.اّلٰلِ  َمْغِفَرةِ   اهـ.  َعزَّ َوَجلَّ
 َبْعَد ِإْسََلِمِه: َوِدْدُت َلْو أََخَذ  َعْنهُ اّلٰلُ    اُس َرِضَي ُدَنا الَعبَّ َيُقوُل َسِيِّ وَ 

 .﴾ٿٿٺٺٺ﴿ َتَعاَلى:ِمِنِّي أَْضَعاَفَها، ِلَقْوِلِه 
 وبناء على ذلك:

َسِيِِّدَنا الَعبَّاِس    َفَهِذِه اآلَيُة َوِإْن َكاَنْت في َظاِهِر األَْمِر َنَزَلْت في َحِقِّ 
أَُساَرى َبْدٍر، َفِهَي ُمْطَلَقٌة، أِلَنَّ الِعْبَرَة ِبُعُموِم  َعْنُه، أَو في َحِقِّ    اّلٰلُ   َرِضَي 

َبِب.   اللَّْفِظ، ََل ِبُخُصوِص السَّ
ِة ِبأَنَّ  َيْنظُُر إلى ُقُلوِب الِعَباِد َوَما  َتَعاَلى    اّللَٰ   َوِفي اآلَيِة ِإْرَشاٌد لألُمَّ
م مسلم َعْن أَِبي  ِريِف الذي رواه اإلماِفيَها، َكَما َجاَء في الَحِديِث الشَّ 

َرِضَي  َرُسولُ اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة  َقاَل  َقاَل:  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ََل َيْنظُُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيْنظُُر ِإَلى  اّلٰلَ    َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ 

 ُكْم َوأَْعَماِلُكْم«.ُقُلوبِ 
، أِلَنَّ َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ  ِبُكِلِّ َشْيٍء  َتَعاَلى    اّللَٰ   َيْعَلُم َما ِفيَها ِمْن َخْيٍر َوَشٍرِّ
  ﴾ ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿َعِليٌم  
 . [16]ق: 

ا َكَقْوِلِه  يَُعاِمُل َخْلَقُه ِمْن ِخََلِل َما َتْحَتِويُه ُقُلوبُُهْم، َوَهذَ َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ 
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ڱڳڳڳڳگگگگککک﴿  َتَعاَلى:

 .[18]الفتح:  ﴾ڱ
هُ  ُدُه في َجِميِع  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفَصاِحُب الَقْلِب التَِّقِيِّ النَِّقِيِّ َيَتَوَلَّ َويَُسِدِّ

ا أُِخَذ ِمْنُه في َساِئِر أَْحَواِلِه.   ا  َويُْؤِتيِه َخْيرُشُؤوِنِه،   ِممَّ
َرِة ُقُلوِبَنا، َوأَْن ََل َيَرى ِفيَها َمْوََلَنا َجلَّ َوَعََل   َنْهَتمَّ ِبَطَهاِلَذا َعَلْيَنا أَنْ 

ة  َعَلى  ا  ََل َشر  ا  ِإَلَّ َما يُْرِضيِه، َوأَْن َيْعَلَم أَنَّ ِفيَها َخْير اّلٰلِ    َخْلِق ، َوَخاصَّ
َرِت الُقُلوُب اْسَتَقاَمِت الَجَواِرُح، ِلَقوْ  َعَلْيِه اّلٰلُ    ِلِه َصلَّى تعالى، َوِإَذا َتَطهَّ

َصَلَحْت   ِإَذا   : ُمْضَغة  الَجَسِد  ِفي  َوِإنَّ  »أَََل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى 
ُد ُكلُُّه، أَََل َوِهَي الَقْلُب« رواه  َصَلَح الَجَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَس 

 َعْنُهَما. اّلٰلُ   َي الشيخان َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َرِض 
َخْيرالٰلهُ  ِإَلَّ  ِفيَها  َتْجَعْل  َوََل  ُقُلوَبَنا،  ْر  َطِهِّ وا  مَّ  هذا،  آمين.     اّللٰ . 
 أعلم.َتَعاَلى 

 ﴾ الثاَقََلنِ َسَنْفُرُغ َلُكْم أَيَُّه ﴿
 ؟[31]الرمحن:  ﴾ۀڻڻڻ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما معنى قول: 6السؤال

الُعلَ الجواب:   َبْعُض  آَيةٍ َيُقوُل  أَْخَوُف  ِكَتاِب   َماِء:  تعالى، اّلٰلِ    في 
 .﴾ۀڻڻڻ﴿ َتَعاَلى:ِهَي َقْولُُه 

ڻڻڻ﴿  َتَعاَلى:َعْنُهَما في َقْوِلِه  اّلٰلُ    َوَيُقوُل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 

 ُشُغٌل. اّللِٰ ِلِعَباِدِه، َوَلْيَس بِ اّلٰلِ   : َهَذا َوِعيٌد ِمنَ ﴾ۀ
 ْقِصُد ِلُعُقوَبِتُكْم، َونُْحِكُم َجَزاَءُكْم.ُن َقَتاَدَة: أَْي َسنَ َوَقاَل أَبُو َنْصِر بْ 

َوالُبَكاءِ  قَِّة  الرِّ ْنَيا في  اْبُن أَِبي الدُّ ْبِن َذْكَواَن    وروى  ِإْسَماِعيَل  َعْن 
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َقاِشيُّ ِإْن َدَخَل َبْيَتُه َبَكى، َوِإْن َشِهَد جِ    َناَزة  َبَكى، َوِإنْ َقاَل: َكاَن َيِزيُد الرَّ
 ْخَوانُُه َبَكى َوأَْبَكاُهْم. َجَلَس ِإَلْيِه إِ 

َلْو َكاَنِت النَّاُر ُخِلَقْت َلَك   اّللِٰ : َيا أََبْه َكْم َتْبِكي؟ وَ ا  َفَقاَل َلُه اْبنُُه َيْوم
 َما ِزْدَت َعَلى َهَذا اْلُبَكاِء.

، َوَهْل ُخِلَقِت النَّاُر ِإَلَّ  َك َيا بَُنيَّ  ِلي، َوأِلَْصَحاِبي،  َفَقاَل: َثِكَلْتَك أُمُّ
، أََما َتْقرَ  ْخَواِنَنا ِمَن اْلِجنِِّ :  َوإِلِ ؟ أََما َتْقَرأُ  ﴾ۀڻڻڻ﴿أُ َيا بَُنيَّ

:  َيا  ؟ َفَجَعَل  [35]الرحمن:  ﴾ائىىېېېېۉ﴿بَُنيَّ
 .[44]الرحمن:  ﴾ٹٹٹٿٿ﴿َيْقَرأُ َعَلْيِه َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى: 
اِر َوَيْصُرُخ  َقاَل: َفَجَعَل َيُجوُل   َوَيْبِكي، َحتَّى ُغِشَي َعَلْيِه. ِفي الدَّ

، َما  ُه: َيا بَُنيَّ  أََرْدَت ِإَلى َهَذا ِمْن أَِبيَك؟ َفَقاَلْت ِلْلَفَتى أُمُّ
وَ  َحتَّى    اّللِٰ َفَقاَل:  أَِزيَدُه  أَْن  أُِرْد  َلْم  َعَلْيِه،  َن  أَُهوِِّ أَْن  أََرْدُت   ِإنََّما 
 َيْقُتَل َنْفَسُه.

 وبناء على ذلك:
ِبَقْوِلِه:  َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ  َوالِجنِِّ  اإِلْنِس  َعاَلَم  ُد  ڻڻڻ﴿ َيَتَوعَّ
ِبأَْمٍر َحتَّى َيْفَرَغ َلُهْم، أِلَنَّ   . َمَع أَنَُّه َتَباَرَك وتعالى َلْيَس َمْشُغوَل  ﴾ۀ

 أَْمَرُه ِبَكِلَمِة ُكْن.
َيشْ  ََل  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَُّنا  تُ َوالَحِقيَقُة  َوََل  َسْمٍع،  َعْن  َسْمٌع  ْغِلطُُه  َغُلُه 
يَن.  ُم ِبِإْلَحاِح الُمِلِحِّ  الَمَساِئُل، َوََل َيَتَبرَّ

ِلَمْن   الَقاِئُل  يَُقوُل  َكَما  الَوِعيُد،  ِبَها  الَمْقُصوُد  الَكِريَمُة  اآلَيُة  َفَهِذِه 
ُغ َلَك. ُدُه: َسأََتَفرَّ  َيَتَوعَّ
َشْأٍن، ثُمَّ َيْفُرُغ ِمْن َهَذا  َيْشَغُلُه َشْأٌن َعْن  َتَعاَلى    اّللَٰ   َوَلْيَس الَمْعَنى أَنَّ 
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يُِديُر ُكلَّ َشْيٍء في آٍن َواِحٍد في َمَشاِرِق األَْرِض  َتَعاَلى  اّلٰلُ َوَيْأِتي َهَذا، فَ 
يُِديُرُه ُكلَّ َذِلَك في آٍن َواِحٍد، َوََل يُْعِجُزُه   َماَواِت،  َوَمَغاِرِبَها، َوِفي السَّ

مَ َش  السَّ في  َوََل  األَْرِض  في  ٹٿٿٿٿٺ﴿اِء  ْيٌء 

 . [11]الشورى:  ﴾ٹ
  ولِ قُ عْ مَ   ِب َس حَ بِ   اٌب طَ خِ   َك لِ ذَ   نَّ أَ   ةِ غَ اللُّ   لِ هْ أَ   ُض عْ بَ   رَ بَ تَ اعْ وَ 

يَ مَ كَ فَ   ،ِب اطَ خَ المُ  أَ نَ عْ مَ بِ   ،َك لَ   غُ رُ فْ أَ َس   هِ لِ وْ قَ بِ   هُ مَ ْص خَ   ُل ائِ القَ   دُ عَّ وَ تَ ا    هُ نَّ ى 
 . يدِ عِ الوَ  يِق قِ حْ إلى تَ  ٌة ارَ َش إِ  َك لِ ذَ فَ  ،ٍكِّ َش   ونِ دُ بِ  هُ بُ اقِ عَ يُ وَ   هُ بُ اِس حَ يُ َس 

ڄڄڄڦڦڦڦڤ﴿   َتَعاَلى:  هِ لِ وْ قَ   ُل ثْ مِ وَ 

  دَ نْ عِ   َس يْ َل وَ   ،ِب اطَ خَ المُ   ولِ قُ عْ مَ   ِب َس حَ بِ   اٌب طَ ا خِ ذَ هَ فَ .  [27]الروم:    ﴾ڄ
 .يرٌ ِس يَ   ّللِٰ ا ىلَ عَ  هُ لُّ كُ فَ  ؛نُ وَ هْ  أَ ََل وَ   ُب عَ ْص أَ َتَعاَلى  اّللِٰ 

ہہہۀۀڻڻڻ﴿   :ِجِّ الحَ   ةِ ورَ في سُ َتَعاَلى    ولُ قُ يَ 

  اّللٰ هذا، و.  [70]الحج:    ﴾ڭڭڭۓۓےےھھھہھ
 أعلم.َتَعاَلى 
 ﴾ َيْعَلُم َخاِئَنَة اْْلَْعُينِ ﴿
 ﴾ ڃڃڄڄڄڄ﴿  َتَعاَلى: اهلل ما تفسري قول: 7السؤال

 ؟[19]غافر: 

.  ﴾ڃڃڄڄڄڄ﴿  :اَلىَتعَ اّلٰلِ    َقْولُ الجواب:  
عزَّ وجلَّ  اّلٰلُ    في َتْفِسيِرِه: يُْخِبرُ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َيْعِني َكَما َيُقوُل اْبُن َكِثيٍر َرِحَمهُ 

َصِغيِرَها  َوَحِقيِرَها،  َجِليِلَها  اأْلَْشَياِء،  ِبَجِميِع  الُمِحيِط  التَّامِِّ  ِعْلِمِه  َعْن 
اّلٰلِ    ِلَيْحَذَر النَّاُس ِعْلَمُه ِفيِهْم، َفَيْسَتْحُيوا ِمنَ ا؛  َوَكِبيِرَها، َدِقيِقَها َوَلِطيِفهَ 

  َحقَّ الَحَياِء، َوَيتَُّقوُه َحقَّ َتْقَواُه، َويَُراِقُبوُه ُمَراَقَبَة َمْن َيْعَلُم أَنَُّه َيَراُه، َفِإنَّهُ 
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، َوَيعَتَعاَلى   َما َتْنَطِوي َعَلْيِه َخَباَيا    َلمُ َيْعَلُم الَعْيَن الَخاِئنََة َوِإْن أَْبَدْت أََماَنة 
َراِئِر. َماِئِر َوالسَّ ُدوِر ِمَن الضَّ  الصُّ

ڄڄڄڄ﴿ َعْنُهَما في َقْوِلِه:  اّلٰلُ    َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 
ُجُل َيْدُخُل َعَلى أَْهِل اْلَبْيِت َبْيَتُهْم، َوِفيِهُم الَمْرأَُة  ﴾ڃڃ : ُهَو الرَّ

 ِبِه َوِبِهُم الَمْرأَُة الَحْسَناُء، َفِإَذا َغَفُلوا َلَحَظ ِإَلْيَها، َفِإَذا  ُمرُّ الَحْسَناُء، أَْو تَ 
، َوَقِد اطََّلعَ  ، َفِإَذا َغَفُلوا َلَحَظ، َفِإَذا َفِطنُوا َغضَّ ِمْن  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفِطنُوا َغضَّ

َّل  َقْلِبِه أَنَُّه َودَّ َلو اطََّلَع َعَلى َفْرِجَها.   . َهَذا أَوا
َصلَّى  ثانيا : »يُْطَبُع  اّلٰلُ    َيُقوُل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َها ِإَلَّ الِخَياَنَة َوالَكِذَب« رواه اإلمام أحمد َعْن   الُمْؤِمُن َعَلى اْلِخََلِل ُكلِِّ
 َعْنُه. اّلٰلُ   أَِبي أَُماَمَة َرِضَي 

ِبَخاِئَنِة   اإلِ َوالُمَراُد  ِبالعَ األَْعُيِن  روى  يَماُء  ِخََلَفُه،  يُْظِهُر  ِبَما  ْيِن 
ا َكاَن َيْوُم َفْتِح َمكََّة اْخَتَبأَ َعْبدُ  ْبُن َسْعِد ْبِن  اّلٰلِ   الحاكم َعْن َسْعٍد َقاَل: لَمَّ

اَن َرِضَي  َقَفُه َعَلى  َعْنُه، َفَجاَء ِبِه َحتَّى أَوْ اّلٰلُ    أَِبي َسْرٍح ِعْنَد ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
َباِيْع    اّلٰلِ،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  اّلٰلُ    ىالنَِّبيِِّ َصلَّ 

، ثُمَّ أَْقَبَل َعَلى أَْصَحاِبِه، َفَقاَل: »أََما ا  َفَرَفَع َرْأَسُه َفَنظََر ِإَلْيِه َثََلث  اّلٰلِ،َعْبَد  
ِحيَن َرآِني َكَفْفُت َيِدي َعْن َبْيَعِتِه    ُم ِإَلى َهَذاُرَشْيٌد يَُقوَكاَن ِفيُكْم َرُجٌل  

 َفَيْقُتُلُه؟«. 
 َما ِفي َنْفِسَك، أَََل أَْوَمْأَت ِإَلْيَنا ِبَعْيِنَك؟ اّلٰلِ    َفَقالُوا: َما َنْدِري َيا َرُسوَل 

 «.ُة اأْلَْعُينِ َفَقاَل: »ِإنَُّه ََل َيْنَبِغي ِلَنِبيٍِّ أَْن َتُكوَن َلُه َخاِئنَ 
 وبناء على ذلك:

النُُّفوِس  َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ  َما في  َوَيْعَلُم  األَْشَياِء،  ِبَجِميِع  ٱ﴿ُمِحيٌط 
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 . [16]ق:  ﴾ ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻ
ِمْن   الَعْبُد  يُِريُد  َما  َوَيْعَلُم  الُقُلوِب،  َنَواَيا  َيْعَلُم  َتَباَرَك وتعالى  َفُهَو 

 َوالَباِطَنِة. يِع َجَواِرِحِه الظَّاِهَرِة َحَرَكاٍت َوَسَكَناٍت في َجمِ 
ََلَمَة. آمين. هذا، و َتَعاَلى  اّللَٰ  أَْسأَلُ   أعلم. َتَعاَلى  اّللٰ الِحْفَظ َوالسَّ

 ﴾ ِبَبْعض   َبْعُضَنا  اْسَتْمَتعَ  َرباَنا ﴿
 ؟[128]األنعام:  ﴾ ڳڳڳڳ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما تفسري قول: 8السؤال

ڑڑژژڈڈ﴿  َتَعاَلى:  اّلٰلُ   َيُقولُ الجواب:  

ڱڳڳڳڳگگگگکککک

ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

 . [128]األنعام:  ﴾ھ
  هُ صُّ قُ تَ   ايمَ فِ   دُ مَّ حَ مُ   ايَ   رْ كُ اذْ وَ   َتَعاَلى:  ولُ قُ يَ َيُقوُل اْبُن َكِثيٍر في َتْفِسيِرِه:  

ک﴿   مْ هُ اءَ يَ لِ وْ أَ وَ   نَّ الجِ :  ينِ عْ يَ   ﴾ ژڈڈ﴿   هِ بِ   مْ هُ رُ ِكِّ ذَ تُ وَ   مْ هِ يْ لَ عَ 
  ،مْ هُ ونَ يعُ طِ يُ وَ   مْ هِ بِ   ونَ وذُ عُ يَ وَ   ا،يَ نْ الدُّ   في  مْ هُ ونَ دُ بُ عْ يَ   وا انُ كَ   الذينَ   ﴾ک

ڑڑژ﴿:  ا  وررُ غُ   لِ وْ القَ   َف رُ خْ زُ   ٍض عْ بَ   إلى  مْ هُ ُض عْ بَ   يوحِ يُ وَ 

  لُّ دُ يَ   مِ ََل الكَ   اُق يَ ِس وَ .  الِجنِِّ   ْعَشرَ ـ مَ   َيا:  ولُ قُ يَ   مَّ ثُ :  ْي أَ   ﴾ککک
 . وِف ذُ حْ المَ  ىلَ عَ 

  مْ هِ لِ ََل ْض إِ   نْ مِ :  ْي أَ   ﴾ کککڑ﴿:  هِ لِ وْ قَ   ى نَ عْ مَ وَ 
چچڃڃڃڃڄڄ﴿  َتَعاَلى:َقاَل    امَ كَ   ،مْ هِ ائِ وَ غْ إِ وَ 

ژ  ڈڈڎڎڌڌڍ  ڍڇڇڇڇچچ

 .[62ـ60]يس:  ﴾گککککڑڑژ
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ڑڑژ﴿:  اٍس بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   ،ةَ حَ لْ طَ   يبِ أَ   نُ بْ   يُّ لِ عَ   اَل قَ وَ 

  ،دٌ اهِ جَ مُ   اَل قَ   َك لِ ذَ كَ وَ .  ا  يرثِ كَ   مْ هُ نْ مِ   مْ تُ لْ لَ ْض أَ :  ينِ عْ يَ   ﴾ ککک
 . ةُ ادَ تَ قَ وَ  ،نُ َس الحَ وَ 

  اءَ يَ لِ وْ أَ   نَّ أَ :  ينِ عْ يَ   ﴾ڳڳڳڳگگگگ﴿
 اهـ. .اذَ هَ بِ  َك لِ ذَ  نْ عَ َتَعاَلى  ّلٰلِ  ينَ يبِ جِ مُ   واالُ قَ  ِس نْ اإلِ   نَ مِ  ِنِّ الجِ 

: اْنَتَفَع اإِلْنُس ِبَتْزِييِن  ْي : أَ ﴾ڳڳڳڳ﴿  َتَعاَلى:َوَقْولُُه  
َهَواِت َلُهْم، َواْنَتَفَع الِجنُّ ِبَطاَعِة اإِلْنِس َلُهْم.  الشَّ

 وبناء على ذلك:
َيْجَمعُ  ِعْنَدَما  الَمْحَشِر،  َيْوِم  َعْن  ُث  َتَتَحدَّ الِجنَّ  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفاآلَيُة 

، َقِد اْسَتْكَثْرتُمْ ، َفَيُقوُل: َيا َجَماَعَة اا  َواإِلْنَس َجِميع ِمْن ِإْغَواِء اإِلْنِس    لِجِنِّ
  إلى   وا عُ مَ تَ اْس وَ   نَّ الجِ   وا اعُ طَ أَ   الذينَ   ُس نْ اإلِ   يُب جِ يُ فَ   ، مْ هِ لِ ََل ْض إِ وَ 
  ينِ اطِ يَ الشَّ بِ   ُس نْ اإلِ   عَ فَ تَ انْ   ،رِ اآلخَ بِ   انَّ مِ   لٌّ كُ   عَ فَ تَ انْ   انَ بَّ رَ :  مْ هُ وْ لَّ وَ تَ وَ   مْ هِ تِ َس وَ ْس وَ 
 نُّ الجِ  عَ فَ تَ انْ وَ  ا،هَ يْ لَ إِ   لِ صُّ وَ التَّ  اِب بَ ْس أَ   ىلَ عَ وَ  اِت وَ هَ الشَّ   ىلَ عَ  مْ وهُ لُّ دَ  ُث يْ حَ 
  الذي   انَ لَ جَ أَ   ا نَ غْ لَ بَ وَ   ،مْ هِ ادِ رَ مُ   ىلَ عَ   مْ وهُ دُ اعَ َس وَ   مْ وهُ اعُ طَ أَ   ُث يْ حَ   ِس نْ اإلِ بِ 
  مْ كُ احْ فَ   ا،نَ وبِ نُ ذُ بِ   انَ فْ رَ تَ اعْ   ،اءِ زَ الجَ وَ   ِث عْ البَ   مَ وْ يَ   وأَ   َت وْ المَ   ْي أَ   ا،نَ لَ   َت لْ جَّ أَ 
  ةَ امَ دَ النَّ وَ   ةَ رَ ْس الحَ   انَ رْ هَ ظْ أَ   دْ قَ لَ وَ   ،ينَ مِ اكِ الحَ   مُ كَ حْ أَ   َت نْ أَ وَ   ،اءُ شَ تَ   امَ بِ   اينَ فِ 
 .ايَ نْ الدُّ  في انَ طْ رَّ فَ  امَ  ىلَ عَ 

   مْ تُ نْ أَ   مْ كُ لُ زِ نْ مَ وَ   مْ اكُ وَ أْ مَ   ارُ النَّ :  هِ لِ وْ قَ بِ َتَعاَلى    الحقُّ اّلٰلُ    مُ هُ ابَ جَ أَ فَ 
 اّللٰ . هذا، وامِ وَ الدَّ   ىلَ عَ   ونَ دُ لَّ خَ مُ   ايهَ فِ   ونَ ثُ اكِ مَ   مْ ُت نْ أَ وَ   ،مْ كُ انُ وَ عْ أَ وَ   ماهُ يَّ إِ وَ 

 أعلم.َتَعاَلى 
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 ﴾ِإَلى الَحْولِ  ا  َوِصياة  ِْلَْزَواِجِهْم َمَتاع﴿
قوله األوىل:  ؛ظاهرهما التعارضَتَعاَلى  اهلل آيتان من كتاب: 9السؤال

پپپپٻٻٻٻٱ﴿ َتَعاَلى:
 .(234كذلك اآلية ) البقرة سورة يف وهي. ﴾ڀ

ڦڦڦڤڤڤ﴿  َتَعاَلى:: قوله والثانية

اآلية  يف سورة البقرة وهي. ﴾ڃڄڄڄڄڦ

األوىل هي قبل الثانية يف ترتيب املصحف، فكيف فاآلية  .(240)

 نوفق بني اآليتني؟

ٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:َقْولُُه  أوَّل :  الجواب:  

 َناِسخٌ ( ِمْن ُسوَرِة الَبَقَرِة  234اآلَيُة ).  ﴾ڀپپپپ
ڄڦڦڦڦڤڤڤ﴿   َتَعاَلى: ِلَقْوِلِه  

اآلَيُة    َوِإْن َجاَءِت ( ِمْن ُسوَرِة الَبَقَرِة،  240اآلَيُة ).  ﴾ڃڄڄڄ
ِريِف َقْبَل الَمْنُسوَخِة  في الُقْرآِن الَعِظيِم  النَّاِسَخُة    . في َتْرِتيِب الُمْصَحِف الشَّ
الَعِظيمِ َك  َناهُ وَ  الُقْرآِن  في  َهَذا  ِمْثُل  آَخُر  َقْولُُه  َمْوِضٌع   َتَعاَلى:، 

ۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿

ۓۓےےھھھھہہہہۀ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

ەئەئائائىىېېېېۉۉۅۅ

.  ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ
 األُوَلى في َتْرِتيِب الُمْصَحِف  ( ِمْن ُسوَرِة األَْحَزاِب، ِهَي 50َوَهِذِه اآلَيُة )
ِريِف، َوَلِكنََّها َناِسَخٌة لآلَيِة التي َجاَءْت َبْعَدَها في َتْرِتيِب الُمْصَحِف    الشَّ
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ِريِف، َوِهَي َقْولُُه   ڍڍڇڇڇڇچچچچ﴿  َتَعاَلى:الـشَّ

گککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ

ِهَي في َتْرِتيِب الُمْصَحِف    ،ْحَزاِب ( ِمْن ُسوَرِة األَ 52. َوَهِذِه اآلَيُة )﴾گ
ِريِف   .النَّاِسَخةِ اآلَيِة َبْعَد الشَّ

ْكُر ُهَنا ـ َوالِعْلمُ    َمَنعَ َتَعاَلى    اّللَٰ   ـ إلى أَنَّ َتَعاَلى    اّللِٰ   ِعْندَ   َوَيْجُدُر الِذِّ
ِمنَ اّلٰلُ    َصلَّى  َنِبيَّهُ  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  جِ زَ التَّ   َعَلْيِه    ِنَساِئهِ   َعَلى  وُّ

َل  اّلٰلُ    َرِضَي  ڍڇڇڇڇچچچچ﴿  َتَعاَلى:  ِبَقْوِلهِ   َعْنُهنَّ أَوَّ

گککککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

أِلَ هِ ائِ َس نِ لِ   ا  امرَ كْ إِ   [52]األحزاب:    ﴾گ   ارَ الدَّ وَ   هُ لَ سُ رُ وَ اّلٰلَ    نَ رْ تَ اخْ   نَّ هُ نَّ ؛ 
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.اّلٰلُ  َصلَّى يُّ بِ النَّ  نَّ هُ يَّرَ ا خَ مَ دَ نْ عِ  ،ةَ رَ اآلخِ 

ڱڱڱڱڳ﴿   َتَعاَلى:ِبَقْوِلِه    عُ انِ المَ   مُ كْ ا الحُ ذَ هَ   خَ نُِس   مَّ ثُ 

ہہہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې

  ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ َتَعاَلى  اّلٰلُ   َفأََباحَ . ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  وَ نَّ هِ رِ يْ غَ بِ   جَ وُّ زَ التَّ َعَلْيِه    َك لِ ذَ ؛ 
 َوَسلََّم.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ   َصلَّى  ِيِّ بِ للنَّ  ا  امرَ كْ إِ 

  هُ نَّ أَ بِ   اَءهُ َس نِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   يُّ بِ نَّ ال  مَ رَ كْ أَ   مَّ ثُ 
 . َك لِ ذَ بِ  نَّ هِ يْ لَ عَ   هُ لَ  نَّةُ المِ  ِت انَ كَ فَ  ؛نَّ هِ يْ لَ عَ   جْ وَّ زَ تَ يَ  مْ لَ 
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 وبناء على ذلك:
پپپٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:َفَقْولُُه  
ڦڦڤڤڤ﴿  َتَعاَلى:. َناِسٌخ ِلَقْوِلِه  ﴾ڀپ

. َفاألُوَلى َوِإْن َكاَنْت في ﴾ڃڄڄڄڄڦڦ
ال الُمْصَحِف  في  ـ َتْرِتيِب  َرة   ُمَتأَِخِّ َكاَنْت  أَنََّها  ِإَلَّ  الثَّاِنَيِة،  َقْبَل  ِريِف  شَّ

 أعلم. َتَعاَلى  اّللٰ النُُّزوِل. هذا، و

ة  َوَسطَوَكَذِلَك ﴿  ﴾ا  َجَعْلَناُكْم أُما
ڤڤڤڤ﴿  َتَعاَلى: اهلل ما تفسري قول: 10السؤال

 ؟[143]البقرة:  ﴾ڄڄڄڄڦڦڦڦ

َجاَء في َصِحيِح اإِلَماِم الُبَخاِرِيِّ َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ  الجواب:  
َرُسولُ اّلٰلُ    َرِضَي  َقاَل  َقاَل:  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ْيَك َوَسْعَدْيَك َوَسلََّم: »يُْدَعى نُو .َيا رَ ٌح َيْوَم الِقَياَمِة، َفَيُقوُل: َلبَّ  بِِّ
 َفَيُقوُل: َهْل َبلَّْغَت؟ 

 َفَيُقوُل: َنَعْم.
ِتِه: َهْل َبلََّغُكْم؟   َفُيَقاُل أِلُمَّ

 َفَيُقولُوَن: َما أََتاَنا ِمْن َنِذيٍر.
 َفَيُقوُل: َمْن َيْشَهُد َلَك؟ 

تُ  ٌد َوأُمَّ ڄڄڄ﴿ ْد َبلََّغ:  ُه، َفَتْشَهُدوَن أَنَُّه قَ َفَيُقوُل: ُمَحمَّ
 «. ﴾ڄ

ڦڦڤڤڤڤ﴿َفَذِلَك َقْولُُه َجلَّ ِذْكُرُه:  
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 .﴾ڄڄڄڄڦڦ
الَعْدلُ   أَْفَضَلُه    َوالَوَسُط:  َوأَوَسطُُه َوَواِسَطُتُه َتعِني  يِء  َوَوَسُط الشَّ

ُه َويُ  ٍة ِفْيهِ َقاُل َواِسَطُة الِعْقِد أِلَ َوأَْوَسَعُه َوأََهمَّ  .ْكَبِر َحبَّ
أَْي:   ﴾ڤڤ﴿ َتَعاَلى:َفاآلَيُة الَكِريَمُة تَُبِيُِّن أَنَّ الُمَراَد ِمْن َقْوِلِه  

 . ا  ِخَيار  َعْدَل  
َهاَدُة َعَلى األَُمِم َيْوَم  َهاَدِة َعَلى النَّاِس، الشَّ الِقَياَمِة،  َوالُمَراُد ِمَن الشَّ

 تعالى.اّلٰلِ  َساََلِت أَنَّ ُرَسَلُهْم َقْد َبلَُّغوُهْم رِ 
َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ    روى اإلمام أحمد َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ َرِضَي 

  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »يُْدَعى نُوٌح َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ 
ََلُم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيَقاُل َلُه: هَ   ْل َبلَّْغَت.السَّ

 َفَيُقوُل: َنَعْم.
 َفُيْدَعى َقْوُمُه، َفُيَقاُل َلُهْم: َهْل َبلََّغُكْم؟ 

 َفَيُقولُوَن: َما أََتاَنا ِمْن َنِذيٍر ـ أَْو َما أََتاَنا ِمْن أََحٍد ـ.
 َلَك؟َفُيَقاُل ِلنُوٍح: َمْن َيْشَهُد 
ُتُه. ٌد َوأُمَّ  َفَيُقوُل: ُمَحمَّ

 .﴾ڤڤڤڤ﴿ ْولُُه:  َقاَل: َفَذِلَك قَ 
 َقاَل: اْلَوَسُط اْلَعْدُل. 

 َقاَل: َفُيْدَعْوَن َفَيْشَهُدوَن َلُه ِباْلَبََلِغ.
 َقاَل: ثُمَّ أَْشَهُد َعَلْيُكْم«. 

َعْنُه  اّلٰلُ    اْلُخْدِريِِّ َرِضَي وروى اإلمام أحمد أيضا  َعْن أَِبي َسِعيٍد  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيِجيُء  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
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ُجََلِن، َوأَْكَثُر ِمْن َذِلَك،   ُجُل، َوالنَِّبيُّ َوَمَعُه الرَّ النَِّبيُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمَعُه الرَّ
 ْوُمُه، َفُيَقاُل َلُهْم: َهْل َبلََّغُكْم َهَذا؟ َفُيْدَعى قَ 

 َفَيُقولُوَن: ََل.
 ْل َبلَّْغَت َقْوَمَك؟َلُه: هَ  َفُيَقالُ 

 َفَيُقوُل: َنَعْم.
 َفُيَقاُل َلُه: َمْن َيْشَهُد َلَك؟ 

ُتُه. ٌد َوأُمَّ  َفَيُقوُل: ُمَحمَّ
ُتُه، َفُيَقاُل َلُهْم: َهْل َبلََّغ هَ   َذا َقْوَمُه؟ َفُيْدَعى َوأُمَّ

 َفَيُقولُوَن: َنَعْم.
 َفُيَقاُل: َوَما ِعْلُمُكْم؟ 

َنِبيُّ َفَيُقولُوَن:   َقْولُُه:  َجاَءَنا  َقْد َبلَُّغوا، َفَذِلَك  ُسَل  َنا، َفأَْخَبَرَنا: أَنَّ الرُّ
ڦڦڦ﴿ـ    ـ َقاَل: َيُقوُل: َعْدَل    ﴾ڤڤڤڤ﴿

 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ . هذا، و﴾ڄڄڄڄڦ
ِ  عمر َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ُ   َصلاى اّٰلله  لاَم في القرآن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّٰلله

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اهلُل  َصلَّىاهلِل  عمر َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 11السؤال

 ةَوَسلََّم ثالث وستون سنة، أربعون منها قبل البعثة، وثالث عشر

بعدها، وعشر سنوات بعد اهلجرة، وهذا مشار إليه يف ثالث سور؛ 

یىئیىئىئېئېئ﴿  :َتَعاَلىاألوىل يف سورة غافر، َقاَل 

(. ورقم 77اآلية ) ﴾ جبيئىئمئحئجئیی

 السورة أربعون.

ۉۉۅۅۋ﴿  َتَعاَلى:والثانية يف سورة الرعد، َقاَل 
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(. ورقم 40اآلية ) ﴾ائائىىېېېې

 السورة ثالثة عشر.

ڌڍڍڇڇڇ﴿ َتَعاَلى:والثالثة يف سورة يونس، َقاَل 
(. ورقم 46اآلية ) ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌ

 السورة عشرة.

. فهل هذا ﴾ ېې﴿  َتَعاَلى:يف مجيع هذه السور ذكر قوله 

 من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم؟

َعزَّ َوَجلَّ ُمْعِجٌز في َبَياِنه، اّلٰلِ    َيِقيٍن ِبأَنَّ َكََلمَ َنْحُن َعَلى  الجواب:  
اْنتِ  َوَهَذا  أَْحَكاِمِه،  َوُمْعِجٌز في  أَْلَفاِظِه،  َدلَّ  َوُمْعِجٌز في  َوِإْن  َلِطيٌف،  َباٌه 

 .[42]فصلت:  ﴾ڻںںڱ﴿ َفِإنََّما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه 
مئحئ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َهَذا، َهِل اْنَتَبَه إلى َقْولِ َوَلِكْن َمِن اْنَتَبَه إلى  

 .[31ـ30]فصلت:  ﴾حتجتيبىبمبخبحب  جبيئىئ
 أعلم.َتَعاَلى    اّللٰ تعالى؟ هذا، واّلٰلِ    ِي َفَماَذا أََعدَّ ِلَمْوِتِه، َوِللُوُقوِف َبْيَن َيدَ 

 ﴾ ِفْدَية    يُِطيُقوَنهُ  الاِذينَ  َوَعَلى ﴿
ڌڍڍڇ﴿  َتَعاَلى:اهلل  تفسري قولما هو : 12السؤال

گگگکککڑکڑژژڈڈڎڎڌ

 ؟[185]البقرة:  ﴾ڳگ

ِمنْ الجواب:   الُعَلَماُء  ِفيَها  َتَكلََّم  الَكِريَمُة  اآلَيُة  ِريَن    َهِذِه  ُمـَفِسِّ
َقاَل ِبأَنَّ َهِذِه   َبْعُضُهْم  ِبَقْوِلِه  َوُفَقَهاَء؛  ہۀ﴿  َتَعاَلى:اآلَيَة َمْنُسوَخٌة 

 .[185]البقرة:  ﴾ ہہہ
ا :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اأْلَْكَوعِ   ْبنِ   َسَلَمةَ   َعنْ روى الشيخان     َنَزَلْت   َلمَّ
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  أَنْ   أََرادَ   نْ مَ   َكانَ .  ﴾ڎڌڌڍڍڇ﴿:  اآْلَيةُ   َهِذهِ 
 .َفَنَسَخْتَها ؛َبْعَدَها  الَِّتي اآْلَيةُ  َنَزَلِت  َحتَّى   َوَيْفَتِدَي، يُْفِطرَ 

ِهَي   َبْل   ، َمْنُسوَخة  َلْيَسْت  الَكِريَمُة  اآلَيُة  َقاَل:  ُمْحَكَمٌة،  َوَبْعُضُهْم 
ُجِل الَكِبيِر َوالَمْرأَِة الَكِبيَرِة الَّذَ  ُث َعِن الرَّ ْيَن َيْصُعُب َعَلْيِهَما  َوِهَي َتَتَحدَّ

َيا الِصِّ َعَلْيِه  َيُشقُّ  َمْن  ُكلُّ  َوَكَذِلَك  َياُم،  ِلَسَفٍر،  الِصِّ أَو  ِلَمَرٍض  َلْيَس  ُم 
َص َلُهْم أَْن يُْطِعُموا َعْن ُكِلِّ َيْوٍم   .ا  ِمْسِكينَفُرِخِّ

 وبناء على ذلك:
ہۀ﴿  َتَعاَلى:َخٌة ِبَقْوِلِه  َفِإَذا ُقْلَنا ِبَقْوِل َمْن َقاَل ِبأَنَّ اآلَيَة َمْنُسو

 . َفُهَو َصِحيٌح. ﴾ہہہ
َوِإَذا ُقْلَنا ِبأَنَّ اآلَيَة ُمْحَكَمٌة َفالَمْعَنى َصِحيٌح، َوَيُكوُن َمْعَنى اآلَيِة:  

الذيَن   ِبَسَبِب  َوَعَلى  ِصَياِمِهْم  في  ة   َمَشقَّ َيِجُدوَن  َوَلِكنَُّهْم  َيُصوُموَن، 
ْيُخوَخِة َوالَعْجزِ  أَْفَطُروا، َوََل َقَضاَء    الشَّ َوالَهَرِم، ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن ِإْن 

 أَُخَر. َعَلْيِهْم ِمْن أَيَّامٍ 
 الِفْدَيِة، ُمَتَعِلٌِّق ِبِمْقَدارِ   ﴾ ڑڑژژڈڈ﴿   َتَعاَلى:َوَقْولُُه  

َر ِمْن ِمْسِكيٍن، َفَيُكوُن َمْعَنى اآلَيِة: ِإنَّ الذي يُِريُد أَْن َيِزيَد َعَلى ِإْطَعاِم أَْكثَ 
 أعلم.َتَعاَلى   اّللٰ . هذا، و َلهُ  َخْيرٌ  َفُهوَ َفُيْطِعُم ِمْسِكيَنْيِن أَو أَْكَثَر 

 ﴾َوََّل َتْقتُُلوا أَْوََّلَدُكْم ِمْن ِإْمََلق  ﴿
ېېۉۉ﴿يف سورة األنعام: َتَعاَلى  اهلل يقول: 13السؤال

ة يف سورَتَعاَلى  يقولو. [151]األنعام:  ﴾ائىىېې

. [31]اإلسراء:  ﴾ڍڇڇڇڇچچچچ﴿راء: اإلس

 اآليتني؟ بني الفارق هو فما
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ېېۉۉ﴿اآلَيُة التي في ُسوَرِة األَْنَعاِم:  الجواب:  

ا َكاَن اآلَباُء يَُعانُوَن ِمَن الَفْقِر َوالُجوِع ﴾ائىىېې . َلمَّ
الُجوِع َوالَحاَجِة، َفَجاَءِت اآليَُة  َكانُوا َيْقُتُلوَن أَْوََلَدُهْم ِلَما يَُعانُوَن ُهْم ِمَن  

ا   َفَقاَل  َيْحَتاُجوَنُه،  الَكِريَمُة تَُبِيُِّن َلُهْم أََلَّ َيَخاُفوا َعَلى َنْقِص َما ِعْنَدُهْم ِممَّ
 . َوُنْذِهُب َفْقَرُكْم َوُجوَعُكْم َوَنْرُزُق َمْن َسَيْأِتيُكْم. ﴾ ىى﴿   َتَعاَلى: 

ڇڇچچچچ﴿ُسوَرِة اإِلْسَراِء:    َواآلَيُة الثَّاِنَيُة التي في

ا َكاَن اآلَباُء ِعْنَدُهْم َما َيْكِفيِهْم، ﴾ڍڇڇ . َوِفي َهِذِه اآلَيِة َلمَّ
َيِعيُشوَن اإِلْمََلَق، َوَلِكنَُّهْم َيَخاُفوَن ُوُقوَعُه ِبِهْم ِبَسَبِب ُمَشاَرَكِة َمْن  َوََل  

أَنَّ  َفَبيََّن  األَْوََلِد،  ِمَن  َما    َيْأِتيِهْم  َيْأُخُذوا  َلْن  األَْوََلِد  ِمَن  َسُتَربُّوَن  َمْن 
ْزِق، فَ  ْزٍق َجِديٍد، َوَيْرُزُقُكْم َكَما َكاَن  َيْرُزُقُهْم ِبرِ َتَعاَلى    اّلٰلُ ِعْنَدُكْم ِمَن الِرِّ
َواِم.  َيْرُزُقُكْم َعَلى الدَّ
 وبناء على ذلك:

  ا  َسَبِب الَفْقِر، ِإْن َكاَن َمْوُجودَفِفي اآلَيَتْيِن َنْهٌي َعْن َقْتِل األَْوََلِد بِ 
 ِمْن ُوُقوِعِه في الُمْسَتْقَبِل.  ا  ، أَو َكاَن َخْوفا  َواِقع

َثْت َعِن النَّْهِي َعْن َقْتِل األَْوََلِد ِبَسَبِب  َفاآلَيُة في ُسورَ  ِة األَْنَعاِم َتَحدَّ
َيْعِني: ِمْن َفْقر َواِقٍع،  .  ﴾ېې﴿  َتَعاَلى:الَفْقِر الَواِقِع الَحاِلِّ ِبِهْم، َفَقاَل  

ٌل ِبِرْزِق األُُصوِل َوالُفُروِع.  َوَبيََّن أَنَُّه ُمَتَكِفِّ
َثْت َعِن النَّْهِي َعْن َقْتِل األَْوََلِد   َواآلَيُة التي في ُسوَرِة اإِلْسَراِء َتَحدَّ

َفَقاَل   الُمْسَتْقَبِل،  الَفْقِر في  ُوُقوِع  َخْوِف    . ﴾ڇچ﴿  َتَعاَلى:ِبَسَبِب 
يَّ  ِرِّ الذُّ ِبِرْزِق  ٌل  ُمَتَكِفِّ أَنَُّه  َلُهْم  َوَبيََّن  الَفْقِر،  ُوُقوِع  َخْوَف  َل  َيْعِني:  أَوَّ ثُمَّ    ِة 

 َيْرُزُق األُُصوَل.
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َم:   َقدَّ اإِلْمََلَق  ُهُم  َيِعيُشوَن  اآلَباُء  َكاَن  ا  ا  ﴾ى﴿ َفَلمَّ َولَمَّ  .
ِبَسبَ  ِبِهْم  اإِلْمََلِق  ُوُقوَع  َيَخاُفوَن  َما  َكانُوا  األَْبَناُء  َيْأُخَذ  أَْن  َخْوِفِهْم  ِب 

مَ  َل ِبِه َربُُّهْم، َوَلْيَس  . َفَما  ﴾ڇ﴿:  ِعْنَدُهْم َقدَّ َسَيْأُكُلوَنُه ِرْزٌق َجِديٌد َتَكفَّ
ِتُكْم.  ا  ُجْزء  ِمْن ِحصَّ

ُوُجوِد   ِبَسَبِب  ْزِق  الِرِّ ِضيِق  ِمْن  َتْخَش  ََل  األَْحَواِل،  ُكِلِّ  َوَعَلى 
  ْزَق َعَلى ، َوََل ِإْن ُكْنَت َتْخَشى الَفْقَر، أِلَنَّ الِرِّ ا  ََل ِإْن ُكْنَت َفِقير  األَْوََلِد،

 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ َوَلْيَس َعَلْيَك. هذا، وَتَعاَلى  اّللِٰ 

 ﴾ ا  َهْب ِلي ُحْكم﴿
حكاية عن سيدنا إبراهيم َعَلْيِه َتَعاَلى  اهلل ما تفسري قول: 14السؤال

 ﴾ مبخبحبجبيئىئ﴿الُم: الصَِّالُة َوالسَِّ
 ؟[83]الشعراء: 

ََلُم َبْعَد  َهَذا ِمْن ُدَعاِء  الجواب:   ََلُة َوالسَّ َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه الصَّ
َلُدْن َخْلِقِه  ِنْعَمَتُه ِمْن  َد  ، َوَعظََّم َشْأَنُه، َوَعدَّ أَْن أَْثَنى َعَلى َرِبِِّه َعزَّ َوَجلَّ

ى  َتَعالَ   َما َيْرُجوُه في اآلِخَرِة ِمْن َرْحَمِتِه، َكَما َقاَل إلى ِحيِن َوَفاِتِه، َمَع  
ۇئۇئ  وئوئەئەئائ  ائىىېې﴿َعْنُه:  

یییىئىئ  ىئېئېئېئۈئ  ۈئۆئۆئ

جبيئىئ﴿. َبْعَد َهَذا َدَعا ِبَقْوِلِه:  [82ـ78]الشعراء:    ﴾ مئحئجئی
پ  پپٻٻٻٻٱ  ىبمبخبحب

  ٹٹٹٹٿ  ٿٿٿٺٺٺٺ  ڀڀڀڀپ

 .[ 89ـ82]الشعراء:  ﴾ڃڃڄڄڄڄڦ ڦڦڦڤڤڤڤ
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َسأََل   أُُمورَفَقْد  َوَجلَّ  َعزَّ  الُمْصَطَفْيَن،    ا  َربَُّه  األَْخَياِر  ِمَن  َتْجَعُلُه 
 للتَّْعِليِم َواَلْقِتَداِء ِبِه، َوِتْلَك األُُموُر ِهَي:

َوَمْعِرَفة     ا  َوَفْهم  ا  م، َيْعِني: ِعلْ ا  أَْن يََهَب َلُه ُحْكمَتَعاَلى    اّللَٰ   َسأََل أوَّل :  
َقْلَبُه   ِبَها  ُر  َعَلىيَُنِوِّ َف  ِلَيَتَعرَّ ِريَف،  الَحقَّ  اّلٰلِ    الشَّ يُْدِرَك  َوأَْن  تعالى، 

َواَب ِمْن أَْجِل الَعَمِل ِبِه.  َوالصَّ
ِل.َتَعاَلى  اّلٰلُ  أَْن يُْلِحَقهُ ثانيا :  ِهيَن الُكمَّ اِلِحيَن الُمَنزَّ  ِبالصَّ
  َجِميَل    ا  ي: ِذْكرَيْجَعَل َلُه ِلَساَن ِصْدٍق في اآلِخِريَن، َيْعنِ   نْ أَ ثالثا :  

ْنَيا ِلُيْقَتَدى ِبِه في الَخْيِر.  َبْعَد َوَفاِتِه، يُْذَكُر ِبِه في الدُّ
َيْجَعَلهُ رابعا :   ِبَها  َتَعاَلى    اّلٰلُ   أَْن  َيَتَمتَُّع  النَِّعيِم،  َجنَِّة  َوَرَثِة  ِمْن 

ثهِ   ا َوَنِعيِمَها، َكَما َيَتَمتَُّع الَواِرُث ِبِإْرِث َوِبَخْيَراِتهَ  ْنَيا. ُمَورِِّ  في الدُّ
أِلَِبيِه، أِلَنَُّه َوَعَد أََباُه ِبَذِلَك:  َتَعاَلى    اّلٰلِ   َطَلَب الَمْغِفَرَة ِمنَ خامسا :  

ا َتَبيََّن َلُه أَنَُّه  [47]مريم:    ﴾ ۅۅۋۋۈٴۇۈۆ﴿ . َوَلِكْن َلمَّ
أَ ِمْنُه. ّللِٰ  َعُدوٌّ   َتَبرَّ

أَْن يُِجيَرُه ِمَن الِخْزِي َوالَهَواِن َيْوَم  َتَعاَلى    َمْوََلهُ ثُمَّ َسأََل  سادسا :  
 . ﴾ڃڄڄڄڄڦ ڦڦڦڤڤڤڤ﴿الِقَياَمِة 

ِة َخْوِفِه ِمنَ  ِمْن ِشدَّ َذِلَك  أَنَُّه َصلَّىاّلٰلِ    َوُكلُّ  َمَع  َعَلْيِه  اّلٰلُ    تعالى، 
 ْعُصوٌم.َوَسلََّم مَ 

 وبناء على ذلك:
ََلُم،   ََلُة َوالسَّ َفالَمْقُصوُد ِبالُحْكِم ِمْن ُدَعاِء َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه الصَّ

تعالى، َحتَّى َيَضَع ُكلَّ أَْمٍر ِمَن األُُموِر اّلٰلِ    الِعْلُم َوالَمْعِرَفُة َوالَفْهُم َعنِ 
 م.أعلَتَعاَلى  اّللٰ في َمَحِلِِّه. هذا، و
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 ﴾ ِبظُْلم    يَماَنُهمْ إِ  َيْلِبُسوا  َوَلمْ ﴿
پٻٻٻٻٱ﴿ َتَعاَلى:ما تفسري قوله : 15السؤال

 ؟[82]األنعام:  ﴾ڀڀپپپ

نَُّة  الجواب:   السُّ ثُمَّ  الَكِريُم،  الُقْرآُن  الَكِريَم  الُقْرآَن  ُر  يَُفِسِّ َما  َخْيُر 
البخاري   اإلمام  روى  َرُة،  ا :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اّلٰلِ   َعْبدِ   َعنْ الُمَطهَّ   َلمَّ

  َصلَّى  النَِّبيِِّ   أَْصَحاُب   َقاَل .  ﴾پٻٻٻٻٱ﴿:  َنَزَلْت 
 ِبظُْلٍم؟   ِإيَماَنهُ   َيْلِبْس  َلمْ  أَيَُّنا : َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه  اّلٰلُ 

 .[13]لقمان:  ﴾ڄڄڄڦڦڦڦڤ﴿: َفَنَزَلْت 
ا:  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ   َعْبدُ  َقاَل :  ا  ام البخاري أَْيضوفي ِرَواَيٍة لإلم  َلمَّ

 .﴾پٻٻٻٻٱ﴿: َنَزَلْت 
 َنْفَسُه؟  َيْظِلمُ  َلَ   أَيَُّنا اّلٰلِ،  َرُسوَل  َيا: ُقْلَنا
  أََوَلمْ   ِبِشْرٍك،  ﴾پٻٻٻ﴿  َتُقولُونَ   َكَما  َلْيَس »:  َقاَل 
ڄڄڦڦڦڦڤڤ﴿  :هِ ْبنِ َِل   لُْقَمانَ   َقْولِ   ِإَلى   َتْسَمُعوا

 «. ﴾ڄ
 وبناء على ذلك:

ِمَن   َلْيَسْت  َوالَكَباِئُر  َوالَمَعاِصي  نُوُب  َيْسَتِحلَّ  َفالذُّ َلْم  ِإَذا  ْرِك  الِشِّ
اْرِتَكاِب   َعَلى  َصاِحَبَها  ُئ  يَُجِرِّ َغاِئِر  الصَّ اْقِتَراَف  َوَلِكنَّ  الَكَباِئَر،  الَعْبُد 

الَكبَ  َواْرِتَكاُب  مَ الَكَباِئِر،  َحرَّ َما  َِلْسِتْحََلِل  َصاِحَبَها  َيْدَفُع  َقْد  اّلٰلُ   اِئِر 
 تعالى. 

َلِف: الَمَعاِصي َبِريُد الُكْفِر.ِلَذِلَك َقاَل َبْعُض ال   سَّ
ِبَقْوِلِه   .  ﴾پٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:َفالَمْقُصوُد 
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ِإَذا َوَقَع في الَمَعاِصي َوالمُ   ا  ْنَكَراِت ُسُلوكأَْي: ِبِشْرٍك، ِلَذِلَك َفالُمْؤِمُن 
ا َمْن َوَقَع ِفيَها اْعِتَقاد   َواْسِتْحََلَل    ا  ُدوَن اْعِتَقاٍد َفُهَو إلى التَّْوَبِة أَْقرُب، أَمَّ

بِ  مَ   اّللِٰ َوالِعَياُذ  َحرَّ َحْيُث  ِبِشْرٍك،  َيْعِني  ِبظُْلٍم،  ِإيَماَنُه  َلَبَس  َفَقْد     تعالى، 
مَ تعالى، َوُهَو يُِحلُّ َما حَ اّلٰلُ     اّللٰ تعالى. هذا، و  اّللِٰ َوالِعَياُذ بِ َلى  َتَعا  اّلٰلُ   رَّ

 أعلم.َتَعاَلى 
 ﴾ ا  َفَجَعْلَناُه َهَباء  َمْنثُور﴿
ڃڃڄڄڄڄ﴿ َعزَِّ َوَجلَِّ:  اهلل ما تفسري قول: 16السؤال

 ؟[23]الفرقان:  ﴾چڃڃ

أََساٍس ِمَن  يَّة  َعَلى  َيِجُب أَْن َتُكوَن َمْبنِ َتَعاَلى    ّلٰلِ   الِعَباَدةُ الجواب:  
ْرُع َصاِلح اِلُح ُهَو َما َجَعَلُه الشَّ اِلِح، َوالَعَمُل الصَّ ،  ا  اإِليَماِن َوالَعَمِل الصَّ

مجحجيثىثمثجثيت﴿  َتَعاَلى:ِفيِه، َقاَل  َتَعاَلى   ّللِٰ   َمَع اإِلْخََلِص 

 . [110]الكهف:  ﴾جسمخحخجخمحجح
ُكِلِّ الِعَباَداِت، َوُهَو َمْقِصُد َجِميِع  اُس  ُهَو أََس َتَعاَلى    ّللِٰ   َفاإِلْخََلُص 

ََلُم، َوَعَلْيِه الَمَداُر َيْوَم الِقَياَمِة. ََلُة َوالسَّ  األَْنِبَياِء َوالُمْرَسِليَن َعَلْيِهُم الصَّ
.  ﴾چڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿  َتَعاَلى:َفَقْولُُه  

الِعَباَد، َفُكلُّ َعَمٍل َلْم  اَلى  عَ تَ   اّلٰلُ   ِإَشاَرٌة إلى َيْوِم الِقَياَمِة، ِحيَن يَُحاِسُب 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    يُْبَن َعَلى اإِليَماِن َوالُمَتاَبَعِة ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ٌض أِلَْن َيْجَعَلهُ   .ا  َهَباء  َمْنثُورَتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَصْحِبِه َوَسلََّم َمَع اإِلْخََلِص، ُمَعرَّ
َياَء في األَْعَماِل ُمْحِبٌط للَعَمِل، َفََل أَْجمَ   َوَقدْ  َع الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الِرِّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ   يُْجَزى َعَلْيَها الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة، ِلَقْوِلِه َصلَّى
َرَكاءِ أَْغَنى الأََنا    َتَعاَلى:َتَباَرَك وَ اّلٰلُ    َوَسلََّم: »َقاَل  ْرِك، َمْن َعِمَل    شُّ َعِن الـشِِّ
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أَْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِري، َتَرْكُتُه َوِشْرَكُه« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي    َعَمَل  
 َعْنُه.اّلٰلُ   ُهَرْيَرَة َرِضَي 

 وبناء على ذلك:
نُُفوِس    أََثٌر َعِظيٌم فيَفَهِذِه اآلَيُة الَكِريَمُة ِمْن أَْخَوِف اآلَياِت، َوَلَها  

ٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    ِنيَن األَْتِقَياِء، ِلَذِلَك َوَصَفُهمُ الُمْؤمِ 

  ﴾ ٿٺٺٺٺڀڀ  ڀڀپپپپ
 .[61ـ60]المؤمنون: 

تعالى، َفالُمْؤِمُن اّلٰلِ    أِلَنَّ اإِلْخََلَص ُهَو ِسرُّ الِعَباَداِت ِلَقُبوِلَها ِعْندَ 
َياءُ  اِلَحِة َفأَْحَبَطهَ   َيَخاُف أَْن َيُكوَن الِرِّ ا، َكَما َقاَل  َدَخَل َعَلى أَْعَماِلِه الصَّ

ائائىىېېېېۉۉۅ﴿  َتَعاَلى:

ىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئییییىئىئ

 أعلم.َتَعاَلى   اّللٰ . هذا، و[264]البقرة:  ﴾ىب
َماَواُت َواْْلَرْ ﴿  ﴾ ُض َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السا
ېېېۉۉۅۅ﴿ َتَعاَلى: اهلل ما تفسري قول: 17السؤال
ۆئۈئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ  ىىې

يئىئمئحئجئیییی  ىئىئېئېئېئۈئ

 ؟[108ـ106]هود:  ﴾ىتمتختحتيبجتىبمبخبحبجب

ۉۉۅۅ﴿في َحِقِّ أَْهِل النَّاِر:  َتَعاَلى    َقْولُهُ   أوَّل :الجواب:  
ۇئۇئوئوئەئەئائائ  ىىېېېې

ۇئۇئ﴿  َتَعاَلى:. َهَذا اَلْسِتْثَناُء في َقْوِلِه  ﴾ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئ
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. ََل َيُدلُّ َعَلى َفَناِء النَّاِر، أَو ُخُروِج الَكَفَرِة ِمْنَها، َوِإنََّما ُهَو في ﴾ۆئۆئ
  الُمْؤِمِنيَن الذيَن َفَعُلوا ِفْعَل الَكَفَرِة َمَع َعَدِم اَلْسِتْحََلِل، َفِإَذا َشاءَ ُعَصاِة  

َبُهْم ِفيَها َزَمانَتَعاَلى    اّلٰلُ  َبُهْم في َناِر َجَهنََّم َعذَّ ، ثُمَّ َيْخُرُجوَن ِمْنَها  ا  أَْن يَُعِذِّ
َوالُمْرَسلِ  األَْنِبَياِء  ِمَن  اِفِعيَن  الشَّ ِبَرْحَمةِ ِبَشَفاَعِة  ثُمَّ  َوالُمْؤِمِنيَن،   اّلٰلِ   يَن، 

اِحِميَن، َفََل َيْبَقى فيَتَعاَلى   ، َوَلو َلْم  اّلٰلُ النَّاِر َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ    أَْرَحِم الرَّ
.  ا  َيْعَمْل َخْير  َقطُّ

َشاءَ  الذيَن  الُمْؤِمِنيَن  ِلُعَصاِة  َشاِمٌل  ُهَنا  أَْن َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفاَلْسِتْثَناُء 
َماِن. ة  ِمَن الزَّ َبُهْم في َناِر َجَهنََّم ُمدَّ  يَُعِذِّ

ا َقْولُهُ ثانيا :   ِمْنُهْم ـ: َتَعاَلى   اّلٰلُ  في َحِقِّ أَْهِل الَجنَِّة ـ َجَعَلَنا اَلى  عَ تَ   أَمَّ
ىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئیییی﴿

. ََل َيْعِني أَنَّ َنِعيَم أَْهِل الَجنَِّة َيْنَقِضي، أَو َيُزوُل،  ﴾متختحتيبجت
مَ  َوَهَذا  ُدُخوِلَها،  َبْعَد  الَجنَِّة  ِمَن  الَجنَِّة  أَْهُل  َيْخُرُج  َقْولُُه  أَو  َعَلْيِه  َدلَّ  ا 

 . َيْعِني: َغْيَر ُمْنَقِطٍع. ﴾متختحت﴿ َتَعاَلى:
َقْولُُه   يَُؤِيُِّدُه  َما    ۆۆۇۇڭڭ﴿  َتَعاَلى:َوَهَذا 

. َفُهْم آِمنُوَن ِمَن الَمْوِت، آِمنُوَن ِمَن [46ـ45]الحجر:    ﴾ ٴۇۈۈ
ُر، َكَما َقاَل  الُخُروِج، آِمنُوَن ِمَن األَْمَراِض َواألَْحَزاِن َوُكِلِّ     َتَعاَلى:َما يَُكِدِّ

ائائ  ىىېېېېۉۉۅۅۋ﴿

ڳ﴿  َتَعاَلى:. َوَكَما َقاَل  [48ـ47]الحجر:    ﴾ۇئۇئوئوئەئەئ

ڻڻڻڻ ںںڱڱ  ڱڱڳڳڳ

ےھھھ  ھہہہہ  ۀۀ

ۈۆۇۆۇڭڭڭڭۓ  ۓے
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 . [57ـ51]الدخان:  ﴾ ېېېۉۉۅۅۋۋ ٴۇۈ
ا اَلْسِتْثَناُء في ِل أَْزِمَنِة َيْوِم الِقَياَمِة،  َهِذِه اآلَيِة َفُهَو اْس   َوأَمَّ ِتْثَناٌء في أَوَّ

َفِإْن    ، ِنَهاَية  َيْدُخُلوَنَها  َبْل   ، اْبِتَداء  الَجنََّة  َيْدُخُلوَن  ََل  َطاِئَفٌة  ُهَناَك  َيْعِني 
 َدَخُلوَها َصاُروا آِمِنيَن. 
 وبناء على ذلك:

النَّ َفاَلْس  أَْهِل  في  الِنَِّهاَيِة،  ِتْثَناُء  في  ُهَو  َشَفاَعُة  اِر  َتْشَمُلُهْم  َحْيُث 
ا اَلْسِتْثَناُء في أَْهِل الَجنَِّة َفُهَو   اِحِميَن؛ َوأَمَّ اِفِعيَن، َوَرْحَمُة أَْرَحِم الرَّ الشَّ

، َبْل يَ   ْدُخُلَها ِنَهاَيٍة.في الِبَداَيِة، َفُهَناَك َمْن ََل َيْدُخُل الَجنََّة اْبِتَداء 
. آمين. هذا، وَتَعاَلى    اّللَٰ   لُ َنْسأَ    اّللٰ أَْن يُْكِرَمَنا ِبُدُخوِل الَجنَِّة اْبِتَداء 
 أعلم.َتَعاَلى 

 الباقيات الصالحات 

فيها: َتَعاَلى  اهلل ما هي الباقيات الصاحلات، اليت قال: 18السؤال

 ؟[46]الكهف:  ﴾ٺڀڀڀڀپپپ﴿

االجواب:   ِريِف  الشَّ الَحِديِث  في  أحمد  َجاَء  اإلمام  رواه  لذي 
اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    ْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ َرِضَي والحاكم عَ 

اِلَحاِت«.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »اْسَتْكِثُروا ِمَن    اْلَباِقَياِت الصَّ
 ؟ اّللِٰ ِقيَل: َوَما ُهنَّ َيا َرُسوَل 

 َقاَل: »الِملَُّة«.
 ِقيَل: َوَما ِهَي؟ 

َة   َقاَل: »التَّْكِبيُر، َوالتَّْهِليُل، َوالتَّْسِبيُح، َوالتَّْحِميُد، َوََل َحْوَل َوََل ُقوَّ
.«. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف َكَما ذَ اّللِٰ ِإَلَّ بِ  َهِبيًّ  َكَر الذَّ
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اْلَبا ِبأَنَّ  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  الَكِلَماُت  َوَذَكَر  ِهَي  اِلَحاِت  الصَّ ِقَياِت 
ِريِف: ُسْبَحاَن  الَخمْ  ّلٰلِ،    َوالَحْمدُ   اّلٰلِ، َسُة الَمْذُكوَرُة في َهَذا الَحِديِث الشَّ

َة ِإَلَّ بِ أَْكَبُر، َوََل َحوْ  اّلٰلُ ، وَ اّلٰلُ َوََل ِإَلَه ِإَلَّ    اّلٰلِ.َل َوََل ُقوَّ
هِ  َقاَل:  الُفَقَهاِء  الصَّ َوَبْعُض  األَْعَماِل  َجِميُع  ة   َي  َوَخاصَّ اِلَحِة، 

اِلَحاُت.  َلَواِت الَخْمَس، ِهَي اْلَباِقَياُت الصَّ  الصَّ
 وبناء على ذلك:

ال الَحِديِث  في  َجاَء  َكَما  ِهَي  اِلَحاُت  الصَّ ِريِف ـ َفاْلَباِقَياُت  َوِإْن  شَّ  ،
اِلَحِة التي تُْرِض ، َوِهَي َتْشَمُل َجِميَع األَعْ ا  َكاَن الَحِديُث َضِعيف   ي َماِل الصَّ

َيْت َباِقَياٍت، أِلَنََّها َتْبَقى ِلَصاِحِبَها ََل َتُزوُل َوََل َتْفَنى َكَما  اّلٰلَ   تعالى، َوُسِمِّ
نَيا،   َيْت َصاِلَحاٍت، أِلَنََّها تُْرِضي ُهَو الَحاُل في ِزيَنِة الَحَياِة الدُّ اّلٰلَ    َوُسِمِّ

 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ تعالى. هذا، واّلٰلُ  ا َوَقَعْت َكَما أََرادَ تعالى، ِبَسَبِب َكْوِنهَ 

 ﴾ ا  َعِليِّ   ا  َوَرَفْعَناُه َمَكان﴿
عن سيدنا إدريس َعَلْيِه الصَِّالُة َوالسَِّالُم: َتَعاَلى  اهلل يقول: 19السؤال

 ذا املكان العلي؟ه هو ما. [57]مريم:  ﴾ڌڍڍ﴿ 

اإِلَمامِ الجواب:   النَِّبيَّ   َجاَء في َصِحيِح  أَنَّ  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى   ُمْسِلٍم 
َماِء   َلْيَلَة الِمْعَراِج في السَّ َسِيَِّدَنا ِإْدِريَس  َلِقَي  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 

اِبَعِة.  الرَّ
َب َوَدَعا ِلي    اّلٰلُ   َيُقوُل َصلَّى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َفَرحَّ

َقاَل ِبخَ  :  اّلٰلُ    ْيٍر،  َوَجلَّ َماِء  ﴾ڌڍڍ﴿َعزَّ  السَّ ِإَلى  ِبَنا  ُعِرَج  ثُمَّ   .
 اْلَخاِمَسِة.

ا َمْسأََلُة َرْفِع   اِبَعُة؛ َوأَمَّ َماُء الرَّ َسِيِِّدَنا ِإْدِريَس  َفالَمَكاُن الَعِليُّ ُهَو السَّ



 كتاب القرآن الكريم 
 

37 

َماِء َحي َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َنا َرُسولِ ، َلْم َيْثُبْت َعْن َسِيِّدِ ا  أَْم َمْيت  ا  إلى السَّ
الِقَصِص  َبْعُض  َوُهَناَك  َشْيٌء،  َذِلَك  في  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى 

اِبَعِة،    ا   ِبأَنَُّه ُرِفَع َحياإِلْسَراِئيِليَِّة ََل يُْعَتَمُد َعَلْيَها َتُقولُ  َماِء الرَّ َوُقِبَض في السَّ
ِة َهَذا الَكََلِم، َفُهَو ِمَن اإِلْسَراِئيِليَّاِت. اّلٰلُ   ،َوَلِكْن َكَما ُقْلُت   أَْعَلُم ِبِصحَّ

 وبناء على ذلك:
ِريَس َعَلْيِه َوَعَلى  ِبأَنَّ َسِيَِّدَنا ِإدْ   ا  َجاِزم  ا  َفَيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَتِقَد اْعِتَقاد

ََلِة َوأََتمُّ التَّسِليِم ُرِفعَ  اِبَعُة،    ا  َعِلي   ا   َمَكانَنِبِيَِّنا أَْفَضُل الصَّ َماُء الرَّ َوُهَو السَّ
، أِلَنَُّه ِمَن األُُموِر الَغْيِبيَِّة التي ََل َيْعَلُمَها  ا  َوََل َنُقوُل َبْعَد َهَذا الَكََلِم َكََلم

ُرِفَع َحيتاّلٰلُ    ِإَلَّ  أَنَُّه  نَِّة  السُّ الُقْرآِن َوََل في  َيْثُبْت ََل في  َوَلْم   مَّ ثُ   ا  عالى، 
 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ . هذا، وا  ُقِبَض، أَو أَنَُّه َما َزاَل َحي

َبات   َلهُ ﴿  ﴾ َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  ُمَعقِِّ
ۀۀڻڻڻڻ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما هو تفسري قول: 20السؤال

 ؟[11]الرعد:  ﴾ھہہہہ

ِميُر في َقْوِلِه  الجواب:   َراِجٌع    ﴾ۀڻڻڻڻ﴿  َتَعاَلى:الضَّ
ڳڳگگگگک﴿ِفيِه:  َتَعاَلى    اّللٰ   ْبِد الذي َقاَل إلى العَ 
 .[10]الرعد:  ﴾ںڱڱڱڱڳڳ

َوَلُه  َتَعاَلى    اّلٰلُ   يُْخِبرُ  ِإَلَّ  ِعَباِدِه  ِمْن  َعْبٍد  ِمْن  َما  ِمَن  ِبأَنَُّه  َباٌت  ُمَعِقِّ
ِبالنَّ  ِباللَّْيِل، َوَحَرٌس  َيَتَعاَقُبوَن َعَلْيِه، َحَرٌس  َيْحَفظُوَنُه ِمَن  الَمََلِئَكِة  َهاِر، 
َيَتَعاَقُب َمََلِئَكٌة آَخُرونَ  َكَما  ِمْن  األَْسَواِء َوالَحاِدَثاِت،  ِلِحْفِظ األَْعَماِل   

 .  َخْيٍر َوَشٍرِّ
  َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َرةَ ُهَريْ   أَِبي   َعنْ روى الشيخان  
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 ِباللَّْيِل،   َمََلِئَكةٌ   ِفيُكمْ   َيَتَعاَقُبونَ » :  َقاَل ِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ  
  َيْعُرجُ   ثُمَّ   اْلَعْصِر،   َوَصََلةِ   اْلَفْجِر،  َصََلةِ   ِفي   َوَيْجَتِمُعونَ   ِبالنََّهاِر،  َوَمََلِئَكةٌ 
 ِعَباِدي؟   َتَرْكُتمْ   َكْيَف :  ِبِهمْ   أَْعَلمُ   َوُهوَ   َربُُّهمْ   َفَيْسأَلُُهمْ   ِفيُكْم،  َباتُوا  الَِّذينَ 

 «. يَُصلُّونَ  َوُهمْ  َوأََتْيَناُهمْ   يَُصلُّوَن،  َوُهمْ  َتَرْكَناُهمْ : َفَيُقولُونَ 
  َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ وروى الترمذي  

َي   مْ »ِإيَّاكُ :  َقاَل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َمنْ   َمَعُكمْ   َفِإنَّ   ،َوالتََّعرِِّ
ُجُل   ْفِضي ـ يُ   َوِحينَ   ،الَغاِئطِ   ِعْندَ   ِإَلَّ   يَُفاِرُقُكمْ   ََل    ُيوُهمْ َفاْسَتحْ   أَْهِلِه،  ِإَلى   الرَّ

 . َوأَْكِرُموُهْم«
 وبناء على ذلك:
ِميُر في َقْوِلِه    . َراِجٌع إلى الَعْبِد، َوالَمْعَنى: ﴾ ڻڻ﴿   َتَعاَلى: َفالضَّ

َوَوَصَفُهْم  نَّ أَ  الَحَفَظِة،  الَمََلِئَكِة  ِمَن  َباٌت  ُمَعِقِّ َولَُه  ِإَلَّ  َعْبٍد  ِمن  َما  ُه 
ا أِلَْجِل   َباِت، ِإمَّ أَنَّ َمََلِئَكَة اللَّْيِل َتْعِقُب َمََلِئَكِة النََّهاِر، َوِبالَعْكِس،  ِبالُمَعِقِّ

ُبوَن أَْعَماَل ال ا أِلَْجِل أَنَُّهْم َيَتَعقَّ  ِعَباِد َوَيَتَتبَُّعونََها ِبالِحْفِظ َوالُكُتِب. َوِإمَّ
َباٌت َكَذِلَك َيْحَفظُوَنُه ِبأَْمرِ  ُعوَن َعْنُهُم الَبََلَء  تعالى، َوَيْدفَ اّلٰلِ    َوَلُه ُمَعِقِّ

َوَهَذا   أَْحَواِلِهْم،  َجِميِع  وفي  َوَقاُموا،  اْنَتَبُهوا  ِإَذا  أَو  َوَغَفُلوا،  َناُموا  ِإَذا 
َيْحَفظُونَُه، ََل َعْن أَْمِر أَْنُفِسِهْم،  اّلٰلِ    . َيْعِني: َعْن أَْمرِ ﴾ھہہ﴿َمْعَنى: 

 َتَعاَلى:َوِبأَْمِرِه َجلَّْت ُقْدَرتُُه، َكَقْوِلِه  َتَعاَلى    اّللِٰ   َفُهْم ُمَوكَُّلوَن ِبِه ِبِحْفِظِه ِمنَ 
 . َيْعني َعْن ُجوٍع.[4]قريش:  ﴾ٺٺٺٺ﴿

َتَعاَلى   اّلٰلِ   تعالى، َفِإَذا َجاَء َقَدرُ اّلٰلِ    َقَدرَ ْسَتِطيُع أَْن يَُردَّ  أِلَنَُّه ََل أََحَد َي 
َر َعَلْيِه أَْن   تعالى. اّلٰلِ    َيَقَع ِبِه َوَقَع، َوَتَتَخلَّى َعْنُه الَمََلِئَكُة ِبأَْمرِ الذي ُقِدِّ

 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ هذا، و
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َ  َيْخَشى ِإناَما ﴿  ﴾ اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ   ِمنْ اّٰلله
 ﴾ ۉۉۅۅۋۋ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما تفسري قول: 21السؤال

 ؟[28]فاطر: 

اْبُن  الجواب:   َرِحَمهُ َيُقوُل  اآلَيِة: َتَعاَلى    اّلٰلُ   َكِثيٍر  َهِذِه  َتْفِسيِر  في 
 ِت انَ كَ   امَ لَّ كُ   هُ نَّ أِلَ   ،هِ بِ   ونَ فُ ارِ العَ   اءُ مَ لَ العُ   هِ تِ يَ شْ خَ   قَّ حَ   اهُ شَ خْ َي   ا مَ نَّ إِ   :ْي أَ 

  وِت عُ نْ المَ   الِ مَ الكَ   اِت فَ ِص بِ   وِف ُص وْ المَ   يمِ لِ العَ   يرِ دِ القَ   يمِ ظِ للعَ   ةُ فَ رِ عْ المَ 
  ِت اَن كَ   َل مَ كْ أَ   هِ بِ   مُ لْ العِ وَ   مَّ تَ أَ   هِ بِ   ةُ فَ رِ عْ المَ   ِت انَ كَ   امَ لَّ كُ   ى،نَ ْس الحُ   اءِ مَ ْس األَ بِ 

 .رَ ثَ كْ أَ وَ   مَ ظَ عْ أَ  هُ لَ  ةُ يِ شْ الخَ 
ۋۋ﴿  َتَعاَلى:  هِ لِ وْ قَ   في   اٍس بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   ةَ حَ لْ طَ   ي بِ أَ   نُ بْ   يُّ لِ عَ   اَل قَ 

 . يرٌ دِ قَ   ءٍ ْي َش  ِلِّ كُ  ىلَ عَ اّلٰلَ  نَّ أَ  ونَ مُ لَ عْ يَ  الذينَ : اَل قَ . ﴾ۉۉۅۅ
:  اَل قَ   اٍس بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   ةَ مَ رِ كْ عِ   نْ عَ   ةَ رَ مْ عَ   ي بِ أَ   نِ ابْ   نِ عَ   ةَ عَ يْ هِ لَ   نُ ابْ   اَل قَ وَ 

  مَ رَّ حَ وَ   هُ لَ ََل حَ   لَّ حَ أَ وَ   ،ا  ئ يْ َش   هِ بِ   كْ رِ شْ يُ   مْ لَ   نْ مَ   هِ ادِ بَ عِ   نْ مِ   نِ مَ حْ الرَّ بِ   مُ الِ العَ 
 .هِ لِ مَ عَ بِ  ٌب اَس حَ مُ وَ  يهِ قِ ََل مُ  هُ نَّ أَ   نَ قَ يْ أَ وَ  هُ تَ يَّ ِص وَ   ظَ فِ حَ وَ  ،هُ امَ رَ حَ 

  ةِ يَ ِص عْ مَ   نَ يْ بَ وَ   َك نَ يْ بَ   ولُ حُ تَ   التي  َي هِ   ةُ يَ شْ الخَ :  رٍ يْ بَ جُ   نُ بْ   يدُ عِ َس   اَل قَ وَ 
 . لَّ جَ وَ   زَّ عَ  اّللِٰ 

  َب غِ رَ وَ   ،ِب يْ الغَ بِ   نَ مَ حْ الرَّ   َي ِش خَ   نْ مَ   مُ الِ العَ :  يُّ رِ ْص البَ   نُ َس الحَ   اَل قَ وَ 
ۋۋ﴿  نُ َس الحَ   ََل تَ   مَّ ثُ   ،يهِ فِ اّلٰلُ    طَ خِ َس   ايمَ فِ   دَ هِ زَ وَ   ،يهِ فِ اّلٰلُ    َب غِ رَ   ايمَ فِ 

 . ﴾ىېېېۉېۉۅۅ
  ، يِث دِ الحَ   ةِ رَ ثْ كَ   نْ عَ   مُ لْ العِ   َس يْ َل :  َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ودٍ عُ ْس مَ   نُ ابْ َوَيُقوُل  

 . ةِ يَ شْ الخَ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ عَ  مَ لْ العِ  نَّ كِ لَ وَ 
  نَّ إِ :  اَل قَ   ٍك الِ مَ  نْ عَ  ٍب هْ وَ  نِ بْ ا نِ عَ  يُّ رِ ْص المِ  حٍ الِ َص  نُ بْ  دُ مَ حْ أَ  اَل قَ وَ 
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  اهُ نَ عْ مَ ،  ِب لْ القَ   فياّلٰلُ    هُ لُ عَ جْ يَ   ورٌ نُ   مَ لْ العِ َوَلِكنَّ    ،ةِ ايَ وَ الِرِّ   ةِ رَ ثْ كَ بِ   َس يْ لَ   مَ لْ العِ 
َعزَّ َوَجلَّ  اّلٰلُ    َض رَ فَ   الذي  لمُ العِ   امَ نَّ إِ وَ   ،ةِ ايَ وَ الِرِّ   ةِ رَ ثْ كَ بِ   كُ رَ دْ تُ   ََل   ةَ يَ شْ الخَ   نَّ أَ 
َعنُهْم اّلٰلُ    َرِضَي   ةِ ابَ حَ الصَّ   نِ عَ   اءَ جَ   ا مَ وَ   ةُ نَّ السُّ وَ   اُب تَ الكِ   وَ هُ   امَ نَّ إِ فَ   ،عَ بَ تَّ يُ   نْ أَ 
  ونُ كُ َي وَ   ،ةِ ايَ وَ الِرِّ بِ   َلَّ إِ   كُ رَ دْ يُ   ََل   اذَ هَ فَ   ،ينَ مِ لِ ْس المُ   ةِ مَّ ئِ أَ   نْ مِ   مْ هُ دَ عْ بَ   نْ مَ وَ 
 .يهِ انِ عَ مَ  ةَ فَ رِ عْ مَ وَ  مِ لْ العِ  مَ هْ فَ  هِ بِ  يدُ رِ يُ   ورٌ نُ : هِ لِ وْ قَ   يُل وِ أْ تَ 

  انَ كَ :  اَل قَ   لٍ جُ رَ   نْ عَ   ِيِّ مِ يْ التَّ   انَ يَّ حَ   يبِ أَ   نْ عَ   يُّ رِ وْ الثَّ   انُ يَ فْ سُ   اَل قَ وَ 
 رِ مْ أَ بِ   مٍ الِ عَ بِ   َس يْ لَ  اّللِٰ بِ   مٌ الِ عَ وَ   اّلٰلِ،   رِ مْ أَ بِ   مٌ الِ عَ   اّلٰلِ، بِ   مٌ الِ عَ :  ةٌ ثَ ََل ثَ  اءُ مَ لَ العُ   : الُ قَ ُي 

  ىشَ خْ َي   الذياّلٰلِ    رِ مْ أَ بِ وَ   اّللِٰ بِ   مُ الِ العَ فَ   اّلٰلِ،بِ   مٍ الِ عَ بِ   َس يْ َل   اّلٰلِ،  رِ مْ أَ بِ   مٌ الِ عَ وَ   اّلٰلِ،
اّلٰلِ    رِ مْ أَ بِ   مٍ الِ عَ بِ   َس يْ لَ   اّللِٰ بِ   مُ الِ العَ وَ   ،َض ائِ رَ الفَ وَ   ودَ دُ الحُ   مُ لَ عْ يَ وَ َتَعاَلى    اّللَٰ 

  َس يْ َل اّلٰلِ   رِ مْ أَ بِ  مُ الِ العَ وَ  ،َض ائِ رَ الفَ  ََل وَ  ودَ دُ الحُ  مُ لَ عْ يَ  ََل وَ اّلٰلَ  ى شَ خْ َي  الذي 
.   اّلٰلَ   ىشَ خْ َي  ََل وَ  َض ائِ رَ الفَ وَ  ودَ دُ الحُ  مُ لَ عْ يَ   الذي اّللِٰ بِ  مُ الِ العَ   َعزَّ َوَجلَّ

ْعِديُّ     رَ ثَ كْ أَ   انَ كَ   ،مَ لَ عْ أَ   اّللِٰ بِ   انَ كَ   نْ مَ   لُّ كُ فَ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َرِحَمهُ َوَقاَل السَّ
  ادَ دَ عْ تِ اَلْس وَ   ي،اِص عَ المَ   نِ عَ   اَف فَ كِ اَلنْ اّلٰلِ    ةُ يَ شْ خَ   هُ لَ   ْت بَ جَ وْ أَ وَ   ،ة  يَ شْ خَ   هُ لَ 
  اّلٰلِ،  ةِ يَ شْ خَ   إلى  اعٍ دَ   هُ نَّ إِ فَ   ،مِ لْ العِ   ةِ يلَ ِض فَ   ىلَ عَ   يٌل لِ دَ   اذَ هَ وَ   ،اهُ شَ خْ يَ   نْ مَ   اءِ قَ لِ لِ 
ٿٿٺٺٺٺ﴿  َتَعاَلى:َقاَل    امَ كَ   ،هِ تِ امَ رَ كَ   ُل هْ أَ   مْ هُ   هِ تِ يَ شْ خَ   ُل هْ أَ وَ 

 .[8]البينة:  ﴾ ٹٹٿٿ
 وبناء على ذلك:

ََل َيْخَشاُه  َتَعاَلى    اّللَٰ   ى اآلَيِة أَنَّ َفالَفاِعُل في اآلَيِة ُهُم الُعَلَماُء، َوَمْعنَ 
ِفيَها  أََحٌد   َواآلَيُة  َوُسْلَطاَنُه،  ُقْدَرَتُه  َيْعِرُفوَن  الذيَن  َوُهُم  الُعَلَماُء،   ِإَلَّ 

َفُهَو َعاِلٌم، َوََل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ ُكلَّ  َتَعاَلى    اّللَٰ   َدِليٌل َعَلى أَنَّ ُكلَّ َمْن َخِشَي 
 ْخَشاُه.َعاِلٍم يَ 
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أَنَّ  َتَعاَلى   ُهَو الذي َيْخَشى الُعَلَماَء،ى  َتَعالَ   اّللَٰ   َوَلْيَس َمْعَنى اآلَيِة 
 . ا  َكِبير ا  َعزَّ َوَجلَّ َعْن َذِلَك ُعُلواّلٰلُ 

اِلَح، َوالَخْشَيَة ِمْنَك في  الٰلهُ  مَّ ِإنَّا َنْسأَلَُك الِعْلَم النَّاِفَع، َوالَعَمَل الصَّ
ِرِّ وَ   أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ الَعَلِن. آمين. هذا، والِسِّ

 لعونة في القرآنالشجرة الم

ڄڄڄڄڦ﴿يف سورة اإلسراء: َتَعاَلى  اهلل يقول: 22السؤال
ڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

 . ملاذا لعنت الشجرة، مع أنها غري مكلفة؟[60]اإلسراء:  ﴾ڍ

  في   اهَ نُ عْ لَ وَ ِسيِر َهِذِه اآلَيِة:  َيُقوُل اإِلَماُم الَبْيَضاِويُّ في َتفْ الجواب:  
  ا هَ نَّ أَ بِ   اهَ فَ َص وَ   و أَ   ،ةِ غَ الَ بَ للمُ   ازِ جَ المَ   ىلَ عَ   هِ بِ   ْت فَ ِص وُ   ،ايهَ مِ اعِ طَ   نُ عْ لَ   آنِ رْ القُ 
  ةٌ يَ ذِ ؤْ مُ   ةٌ وهَ رُ كْ مَ   اهَ نَّ أَ بِ   وأَ   ،ةِ مَ حْ الرَّ   نَ مِ   انٍ كَ مَ   دُ عَ بْ أَ   هُ نَّ إِ فَ   يمِ حِ الجَ   لِ ْص أَ   في
 . ا  ارَض  انَ كَ  امَّ لَ   ونٌ عُ لْ مَ  امٌ عَ طَ  مْ هِ لِ وْ قَ  نْ مِ 

قُّوِم، َوالُمَراُد ِبَلْعِنَها َلْعُن  ِريَن: ِهَي َشَجَرُة الزَّ َوَقاَل ُجْمُهوِر الُمَفِسِّ
. [44ـ43]الدخان:    ﴾ڦڦ  ڦڦڤڤ﴿  َتَعاَلى:آِكِلَها، َقاَل  

 َوالَعَرُب َيُقولُوَن ِلُكِلِّ َطَعاٍم َمْكُروٍه: َمْلُعوٌن.
:  َقْوِلهِ   ِفي  اْلُقْرآنِ   ِفي  الَمْذُموَمةُ   أَِي   :َوالَمْلُعوَنةُ َعاُشور:  اْبُن    َوَقاَل 

.  [65]الصافات:    ﴾ڻڻڻں﴿  :َوَقْوِلهِ .  ﴾ڦڦ﴿
  : َوِقيَل .  [46ـ45]الدخان:    ﴾ڃڃ  ڃڃڄڄڄ﴿:  َوَقْوِلهِ 
ْبَعادُ   َوِهَي   ،اللَّْعَنةِ   َمَكانِ   ِفي  َمْوُضوَعةٌ   أَنََّها :  اْلَمْلُعوَنةِ   َمْعَنى    ِمنَ   اإْلِ

ْحَمِة،  .اْلَعَذاِب  َمْوِضعِ  ِفي َمْخُلوَقةٌ  أِلَنََّها الرَّ
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 وبناء على ذلك:
ا  مَ كَ   ،يمُ ثِ  األَ َلَّ ا إِ هَ نْ مِ   ُل كُ أْ  يَ ََل   هُ نَّ أِلَ   ،اهَ لِ آكِ   نُ عْ ا لَ هَ لَ   نِ عْ اللَّ   نَ مِ   ادُ رَ المُ فَ 

  نَّ أِلَ   ،ونٌ عُ لْ مَ   يمُ ثِ األَ وَ .  ﴾ڦڦ  ڦڦڤڤ﴿  َتَعاَلى:  اَل قَ 
ذَ ََل   ةَ رَ جَ الشَّ  حَ هَ لَ   َب نْ   تُلْ تَّ ا  الحَ لَ عَ   نَ عَ ى  ُوِص مَ نَّ إِ وَ ،  ةِ يقَ قِ ى    نِ عْ لَ بِ   ْت فَ ا 
 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ . هذا، وازِ جَ ى المَ لَ ا عَ هَ ابِ حَ ْص أَ 

ََلُم   سؤال ََلُة َوالسا  سيدنا زكريا َعَلْيِه الصا
مُ سأل ربه َعزَِّ َوَجلَِّ الذرية ةُ َوالسَِّالسيدنا زكريا َعَلْيهِ الصَِّال: 23السؤال

ڄڄڦڦڦڦ﴿حلمل الرسالة، فقال: 

ڇڇڇڇچچ  چچڃڃڃڃڄڄ

ڎ﴿ية بقوله: نا بالذرِّه ربُّ. وعندما بشرَّ﴾ڌڍڍ

عندها قال  .﴾ککککڑڑژژڈڈڎ

ڳڳڳگگگ﴿سيدنا زكريا َعَلْيِه الصَِّالُة َوالسَِّالُم: 

. فما [8ـ5 ]مريم:  ﴾ڻںںڱڱڱڱڳ

 وجه سؤاله؟

ِيَِّدَة  الجواب:   َل السَّ ََلُم ِعْنَدَما َتَكفَّ ََلُة َوالسَّ َسِيُِّدَنا َزَكِريَّا َعَلْيِه الصَّ
َلَها، َحْيُث َرَزَقَها ِمْن َحْيُث ََل َتْحَتِسُب،  َتَعاَلى    اّللِٰ   َمْرَيَم، َوَرأَى ِإْكَرامَ 

ٱ﴿  َتَعاَلى:الَوَلَد، َكَما َقاَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   هُ َدَعا َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَْن َيْرُزقَ 

]آل   ﴾ٺٺٺڀٺڀڀڀپپپپٻٻٻٻ

 .[38عمران: 
َعَلْيِه  َتَعاَلى    اّلٰلُ   فاْسَتَجاَب  ِبَسِيِِّدَنا َيْحَيى  َرْتُه الَمََلِئَكُة  ُدَعاَءُه، َوَبشَّ

ْيُخوَخةِ  ََلُم، َوَكاَن في ِسِنِّ الشَّ ََلُة َوالسَّ ، َقاَل  ا  ، َوَكاَنِت اْمَرأَتُُه َعاِقرالصَّ



 كتاب القرآن الكريم 
 

43 

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿  َتَعاَلى:

 .[39]آل عمران:  ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦ
ََلُم، َفَقاَل:   ََلُة َوالسَّ َب َسِيُِّدَنا َزَكِريَّا َعَلْيِه الصَّ چڃ﴿ِعْنَدَها َتَعجَّ

  ﴾ ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ
 . [40]آل عمران: 
َمْرَيَم:  اَلى  َتعَ   َوَقاَل  ُسوَرِة  في  ِب  التََّعجُّ َهَذا  گگگ﴿َعْن 
ڻ  ڻ  ڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ
 . ﴾ےےھھھھہہہہۀۀڻ

ََلُم َلْيَس اْسِتْبَعاد ََلُة َوالسَّ ُب ِمْن َسِيِِّدَنا َزَكِريَّا َعَلْيِه الصَّ   ا  َهَذا التََّعجُّ
، َمَعاَذ  اّلٰلِ    ِلُقْدَرةِ  َوَكْيَف َيُكوُن َهَذا َوُهَو الذي َرأَى َخْرَق    ،اّللِٰ َعزَّ َوَجلَّ

ََلُم. ِيَِّدِة َمْرَيَم َعَلْيَها السَّ  الَعَواِئِد للسَّ
ََلُم ِحيَن أُِجيَب ُدَعاُؤُه،  ََلُة َوالسَّ َب َسِيُِّدَنا َزَكِريَّا َعَلْيِه الصَّ َلَقد َتَعجَّ

ِفيَِّة َما يُوَلُد َلُه، َوالَوْجِه الذي َيْأِتيِه  َكيْ   ، َوَلِكنَُّه َسأََل َعنْ ا  َشِديد   ا  َوَفِرَح َفَرح
ِل ُعُمِرَها، َمَع ِكَبِرِه    ا  ِمْنُه الَوَلُد، َمَع أَنَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت َعاِقر َلْم َتِلْد ِمْن أَوَّ

 َوِكَبِرَها.
ُمَتأَِثِّر ، وَ   ا  َيْسأَُل  ِنِّ الِسِّ َكِبيٌر في  ُهَو  الُمْعَتاَدِة،  َعاِقٌر،  ِهَي  ِباألَْحَواِل 

 َطِريَقٍة َسَيْأِتيِه الَوَلُد؟  ةِ َكْيَف َسَيُكوُن َهَذا الَوَلُد، َهْل ِمْن َزْوَجٍة َثاِنَيٍة، أَْم ِبأَيَّ 
الَوَلُد:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفَبيَّنَ  َيُكوُن  ۅۋۋٴۇ﴿ َكْيَف 

 . [90]األنبياء:  ﴾ېۉۉۅ
 وبناء على ذلك:

ََلُم  َيكُ   أَنْ َتَعاَلى    اّللِٰ   َفَمَعاذَ  َوالسَّ ََلُة  الصَّ َعَلْيِه  َزَكِريَّا  َسِيُِّدَنا  وَن 
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تعالى، َوَهَذا َلْيَس ِمْن َوْصِف الُمْؤِمِن، َفَكْيَف َيُكوُن  اّلٰلِ   ِلُقْدَرةِ  ا  ُمْسَتْبِعد
 ِمْن َوْصِف َنِبٍيِّ ِمَن األَْنِبَياِء؟
ُب َلُه  ُكوُن لَُه الَوَلُد؟ أَيُوهَ َيْعِرَف ِبأَِيِّ َطِريٍق َسيَ َوَلِكْن َكاَن يُِريُد أَْن 

ُجُه َربَُّنا   ََلِن َشابَّْيِن؟ أَْم يَُزِوِّ َوُهَو َواْمَرأَتُُه ِبِتْلَك الَحاِل ِمَن الِكَبِر، أَْم يَُحوَّ
 َعزَّ َوَجلَّ َغْيَرَها؟ 

  :  . ﴾ېۉۉ﴿ َفَجاَء الَبَياُن اإِلَلِهيُّ
ْم ُكلَّ َمْن ََل  َك َعَلى ُكِلِّ َشْيٍء، أَْكرِ بَّ ُكِلِّ َشْيٍء، ِبُقْدَرتِ مَّ َيا رَ الٰلهُ 

يٍَّة َصاِلَحٍة َطِيَِّبٍة ُمَباَرَكٍة َجِميَلٍة ِبَخْلِقَها َوُخُلِقَها َمَع اَلْسِتَقاَمِة.  َوَلَد َلُه ِبُذِرِّ
 أعلم.َتَعاَلى   اّللٰ آمين. هذا، و 

ياِتي  َوِمنْ ﴿لماذا قال:   ولم يقل: وذريتي؟  ﴾ُذرِِّ
يف دعاء سيدنا إبراهيم َعَلْيِه الصَِّالُة َوالسَِّالُم: جاء لقد : 24السؤال

]إبراهيم:  ﴾ائائىېىېېېۉۉ﴿ 

 ومل يقل: وذرييت؟ ﴾ېې﴿ . ملاذا قال: [40

ََلُم:  الجواب:   ََلُة َوالسَّ ۉۉ﴿ُدَعاُء َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه الصَّ
اْخَتَلَف الُعَلَماُء في َمِجيِء    ﴾ ائائىېىېېې

، َهْل ُهَو للتَّْبعِ   يِض أَْم لَلْبِتَداِء؟ َحْرِف الَجِرِّ
أَنَّ   الُعَلَماِء إلى  أَ   (ِمنْ )َذَهَب َبْعُض  ِمْن  َوَهَذا  َدِب  ُهَنا للتَّْبِعيِض، 

ِحْكَمةَ  أَنَّ  َيْعَلُم  َكاَن  َحْيُث  ََلُم،  َوالسَّ ََلُة  الصَّ َعَلْيِه  ِإْبَراِهيَم   اّلٰلِ   َسِيِِّدَنا 
َقاَل  َتَض اقْ َتَعاَلى   َكَما  الَكاِفِر،  الَعْبِد  َوُوُجوَد  الُمْؤِمِن،  الَعْبِد  ُوُجوَد  ْت 
َوَقاَل:  [2]التغابن:    ﴾ ڤڤٹٹ﴿  َتَعاَلى: ڎڎڌ﴿. 
 .[113]الصافات:  ﴾ ککڑڑژژڈڈ
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ََلُم َعِلَم ِبِعْلمِ  ََلُة َوالسَّ ْعَض   بَ أَنَّ َتَعاَلى    اّللِٰ   َفَسِيُِّدَنا ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه الصَّ
َيُكوُن َكاِفر يَِّتِه  َقاَل  ا  ُذِرِّ ھھھھہہہہۀ﴿  َتَعاَلى:، 

 .[124]البقرة:  ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے
ُهَنا اْبِتَداِئيٌَّة َوَلْيَسْت للتَّْبِعيِض،    (ِمنْ )َوُهَناَك َبْعُض الُعَلَماِء َقاَل إَنَّ  

ََل  ََلُم ََل َيْسأَلُ أِلَنَّ َسِيَِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه الصَّ ُه  َتَعاَلى  اّللَٰ  ُة َوالسَّ ِإَلَّ َما يُِحبُّ
يَِّتِه.  ِلَنْفِسِه َوِلُذِرِّ

  َربِِّ ُهَنا ِلَبَياِن الِجْنِس، َفَيُكوُن الَمْعَنى:    (ِمنْ )نَّ  إ  َوُهَناَك َمْن َقاَل:  
ََلةِ   ُمِقيمَ  اْجَعْلِني  يَِّتيَواْجَعْل ِجْنَس  الصَّ ََلِة؛ وَ ُمِقيِمي ال   ُذرِِّ َهَذا َكَقْوِلِه  صَّ
  ﴾ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ﴿  َتَعاَلى:
 . [29]الفتح: 

 وبناء على ذلك:
ََلُم:   ََلُة َوالسَّ . َيْشَمُل  ﴾ېې﴿ َفَقْوُل َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه الصَّ

يََّة َكاِمَلة  ِإْن َشاءَ  ِرِّ َهَب إلى َذِلَك  تعالى، َفِهَي ِلَبَياِن الِجْنِس َكَما ذَ اّلٰلُ    الذُّ
 َبْعُض الُعَلَماِء.

ِإْبَراهِ  َسِيِِّدَنا  ُدَعاُء  َهَذا  يَُؤِكُِّد  ا  في  َوِممَّ ََلُم  َوالسَّ ََلُة  الصَّ َعَلْيِه  يَم 
 .[35]إبراهيم:  ﴾ڦڦڤڤڤ﴿َمْوِطٍن آَخَر: 

َسِيُِّدَنا َرُسولُ  َسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَكاَن 
ِتِه ُكِلِّهَ  ِتي  مَّ الٰلهُ »ا، َفَيُقوُل:  َيْدُعو أِلُمَّ ِتي«    أُمَّ   َعْبدِ   َعنْ رواه اإلمام مسلم  أُمَّ

 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ َعنُهَما. هذا، واّلٰلُ  َرِضَي  اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ اّلٰلِ 
 ﴾ آِمنُوا  آَمنُوا الاِذينَ  أَيَُّها  َيا ﴿
 ﴾ڇچچچ﴿ يف كتابه العظيم: َلى َعاَت َقاَل: 25السؤال
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. لقد أثبت هلم اإلميان، ثم طلب منهم اإلميان، كيف [136]النساء: 

 يكون هذا؟

َباِب    ﴾ڇچچچ﴿  َتَعاَلى:َقْولُُه  الجواب:   ِمْن  َلْيَس 
ِخَطاٌب   اآلَيُة  َهِذِه  َقالُوا:  ِريَن  َوالُمَفِسِّ الُعَلَماَء  أِلَنَّ  الَحاِصِل،  َتْحِصيِل 

تعالى، َوِبأَْنِبَياِئِهْم، َطَلَب ِمْنُهم َربَُّنا َعزَّ    اّللِٰ ِل الِكَتاِب الذيَن آَمنُوا بِ أِلَهْ 
ٍد َصلَّىتعالى، َوأَنْ   اّللِٰ َوَجلَّ أَن يُْؤِمنُوا بِ  اّلٰلُ     يُْؤِمنُوا ِبِرَساَلِة َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ

أِلَنَُّه   َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  الَخْلِق َعَلْيِه  َساِئِر  َوإلى  ِإَلْيِهْم  ُمْرَسٌل 
َة اآلَيِة:  ا  َجِميع ڇڇڇڇچچچ﴿، أِلَنَّ َتِتمَّ

ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍ

 .[136]النساء:  ﴾ڳڳگگگگکک
ِريَن َقالُوا: َقْولُُه   چچچ﴿  َتَعاَلى:َوَبْعُض الُعَلَماِء َوالُمَفِسِّ

وا َعَلْيِه  َيْثُبُتوا َعَلى َذِلَك اإلِ   . ُهَو َطَلٌب ِمْنُهْم أَنْ ﴾ڇ يَماِن، َوأَْن َيْسَتِمرُّ
، َوأَْن َيْزَداُدوا ِمْنُه،  َحتَّى َيْأِتَيُهُم الَيِقيُن، َوأَْن َيْرَتُقوا في َدَرَجاِت اإِليَمانِ 

 أِلَنَّ اإِليَماَن َيِزيُد َوَيْنُقُص.
 وبناء على ذلك:

َتْحِصيِل  َس  َليْ   ﴾ڇچچچ﴿  َتَعاَلى:َفَقْولُُه   َباِب  ِمْن 
َياَدِة، َكَما َنُقوُل  الَحاِصِل، َبْل ُهَو ِمْن َباِب الثََّباِت َواَلْسِتْمَراِر َوَطَلِب الِزِّ

َيْعِني ِزْدَنا    [6]الفاتحة:    ﴾ٹٹٹ﴿في َصََلِتَنا في ُكِلِّ َرْكَعٍة:  
 َعَلى َذِلَك َحتَّى َنْلَقاَك. ا  ى َوَثَباتُهد  

لَعْبِد، أِلَنَُّه َقْد َيَتَقلَُّب الَعْبُد ِمْن َحاٍل   َعَلى َضْعِف اوفي َهَذا َدِليلٌ 
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َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    إلى َحاٍل، أََلْم َيُقْل َسِيُِّدنَا َرُسولُ 
ُجُل  يُْصِبحُ  الُمْظِلِم، اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  ا  ِفَتن ِباأْلَْعَمالِ  »َباِدُرواَوَسلََّم:   ا  ُمْؤِمن الرَّ
  ِمنَ   ِبَعَرٍض   ِديَنهُ   َيِبيعُ   ،ا  َكاِفر  َويُْصِبحُ   ا  ُمْؤِمن  يُْمِسي  أَوْ   ،ا  َكاِفر  َويُْمِسي 
ْنَيا«  َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ  ؟ رواه اإلمام مسلمالدُّ

ِقَياِء َواألَْصِفَياِء، َوَسِيِِّد  أََلْم َيُقْل َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ ِلَسِيِِّد األَْتِقَياِء َواألَنْ 
 ؟ [1]األحزاب:  ﴾ ٻٻٻٱ﴿ األَْنِبَياِء َوالُمْرَسِليَن: 

َوفََّقهُ  َمْن  ِعيُد  َيِزيُد  َتَعاَلى    اّلٰلُ   السَّ أِلَنَُّه  اإِليَماِن،  ِزَياَدِة  ِلَطَلِب 
َعَليْ  َواَلْسِتْمَراِر  اإِليَماِن  َعَلى  الثََّباِت  َوِلَطَلِب  الَمْوِت  َوَيْنُقُص،  َحتَّى  ِه 

]آل    ﴾ىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ﴿

ْت   الُقُلوِب   ُمَقلَِِّب   َيامَّ  الٰلهُ .  [8عمران:   . َوَهَذا ِمْن ُدَعاِئِه  ِديِنَك   َعَلى ُقُلوَبَنا    َثبِِّ
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. هذا،اّلٰلُ   َصلَّى

 ﴾َمَكان   ُكلِِّ  ِمنْ  الَمْوُت  هِ َوَيْأِتي﴿
ۆۆۇۇڭ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما هو تفسري قول: 26السؤال
 ؟[17]إبراهيم:  ﴾ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

ٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭ﴿   َتَعاَلى:َقْولُُه  الجواب:  
ِهَي في َحِقِّ ُكِلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد، َكَما في اآلَيِة    ﴾ۉۅۅۋ

اِبَقِة:   ھھھہ  ہہہۀۀڻ﴿السَّ
ۆۇۇڭڭڭڭۓ  ۓےےھ

ِعْنَدَما  [17ـ16]إبراهيم:    ﴾ۉۅۅۋٴۇۋۈۈۆ  .
ەئائائى﴿ َتَعاَلى:يُْلَقى في َناِر َجَهنََّم َيْوَم الِقَياَمِة، َكَما َقاَل  

 . [23ـ22]الفجر:  ﴾ۇئۇئوئ وئەئ
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ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم     َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ وفي الَحِديِث الشَّ
:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعنهُ   اّلٰلُ 

  أَْلَف   َسْبُعونَ   ِزَمامٍ   ُكلِِّ   َمعَ   ِزَماٍم،  أَْلَف   َسْبُعونَ   َلَها  َيْوَمِئذٍ   ِبَجَهنَّمَ   »يُْؤَتى
وَنَها« َمَلٍك   .َيُجرُّ

:  َقاَل   َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   ي أَبِ   َعنْ وروى اإلمام أحمد والترمذي  
 ُعنٌُق   َتْخُرجُ »:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل 
  َيْنِطُق،   َوِلَسانٌ   َتْسَمَعانِ   َوأُُذَنانِ   تُْبِصَرانِ   َعْيَنانِ   َلَها   الِقَياَمةِ   َيْومَ   النَّارِ   ِمنَ 

  ا  ِإَلهاّلٰلِ    َمعَ   َدَعا  َمنْ   َوِبُكلِِّ   يٍد،َعنِ   َجبَّارٍ   ِبُكلِِّ   ِبَثََلَثٍة،  ُوكِِّْلُت   يِإنِِّ :  َيُقولُ 
ِرينَ  آَخَر،  «. َوِبالُمَصوِِّ

ِلَسِيِِّدَنا   الُمَعاِنِديَن  الَجبَّاِريَن  َعِن  ُث  َيَتَحدَّ ُسْبَحاَنُه وتعالى  َفالَحقُّ 
َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولِ  َوَصْحِبهِ َعَلْيِه  َيُقوُل  آِلِه  َوَسلََّم،    َتَعاَلى: 

َيْعِني ِمْن أََماِمِه   ﴾ھھہ  ہہہۀۀڻ﴿
َيْخُرُج  ﴾ےےھھ﴿َجَهنَُّم   ِقيُق الذي  الرَّ الَماُء  ِديُد ُهَو  . الصَّ

ِحيَن تُْشَوى  ِمَن الُجْرِح، َوُهَو الَقْيُح الذي َيِسيُل ِمْن أَْجَساِد أَْهِل النَّاِر  
 ْم.ُجُلوُدهُ 

ُجْرَعة ،   ُجْرَعة   َيْأُخُذُه  ِديَد،  الصَّ َهَذا  ُع  َيَتَجرَّ الَعِنيُد  الَجبَّاُر  َوَهَذا 
َوَلِكْن ََل َيْسَتِطيُع أَْن َيْبَتِلَعُه ِبُسُهوَلٍة، ِلُسوِء َطْعِمِه َوَشْكِلِه َوِريِحِه، َوَمَع  

ي َيْنظُُر َهَذا . َيْعنِ ﴾ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ﴿ُكِلِّ َهَذا:  
َفَيرَ الَجبَّ  الَعِنيُد،  ُمِحيطاُر  الَمْوَت  َيُموُت،    ا  ى  ََل  َلِكنَُّه  ُكِلِّ ِجَهٍة،  ِمْن  ِبِه 

ۋ﴿  َتَعاَلى:ِلَقْوِلِه    ا  َويَُفاَجأُ ِبأَنَّ الَعَذاَب يُِحيُط ِبِه ِمْن ُكِلِّ ِجَهٍة، ِمْصَداق
 .﴾ۉۅۅ
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 النَّاِس  َتَمُل، أِلَنَّ أََخفَّ ََل يَُطاُق َوََل يُحْ َتَعاَلى    اّللِٰ َعَذاٌب َوالِعَياُذ بِ 
الَحِديِث    ا  َعَذاب في  َجاَء  َكَما  َجْمَرَتْيِن،  ِمْن  َرْأِسِه  ِدَماُغ  َيْغِلي  َرُجٌل 

ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم َعِن   َعنُهَما  اّلٰلُ   َرِضَي   َبِشيرٍ   ْبنِ   النُّْعَمانِ الشَّ
:  َيُقولُ ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  يْ َعلَ اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسوَل   َسِمْعُت : َقاَل 
  َقَدَمْيهِ   أَْخَمِص   ِفي  تُوَضعُ   َلَرُجلٌ   اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   ا  َعَذاب  النَّارِ   أَْهلِ   أَْهَونَ   »ِإنَّ 

 .ِدَماُغُه« ِمْنُهَما َيْغِلي َجْمَرَتاِن،
  ِمْن َذِلَك. هذا، اّلٰلُ    ا. أََجاَرنَ ا  َوُمَضاَعف  ا  َكاَن الَعَذاُب َغِليظَفَكْيَف ِإَذا  

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
 آناء الليل وأطراف النهار

ڑڑژژڈڈڎڎ﴿َتَعاَلى  اهلل يقول: 27السؤال

 ﴾ڱڳڳڳڳگگگکگککک
 . ما هو املقصود بآناء الليل وأطراف النهار؟[130]طه: 

يَُس َتَعاَلى    اّلٰلُ   َيْطُلُب الجواب:   أَْن  َعْبِدِه  َتْسِبيحِمْن    ا  َداِئم  ا  ِبَِّحُه 
 ، َوََل َيْخُلو الَعْبدُ َوُمَتَواِلَيةٌ   َعَلى الَعْبِد َداِئَمةٌ َتَعاَلى    اّللِٰ   ، َكَما أَنَّ ِنَعمَ ا  َوُمَتَواِلي 

 َوالِنَِّعُم َتْتَرى َعَلْيِه ِبََل َعٍدِّ َوََل َحٍدِّ َوََل َتْنَتِهي.َلْحَظة  ِمَن اللََّحَظاِت ِإَلَّ  
َفِنَعُمُه  [18]النحل:    ﴾ ڦڦڦڦڤڤ﴿  َتَعاَلى:َقاَل    .

َداِئَمٌة َعَلى َعْبِدِه، ُهَو َناِئٌم َوُهَو ُمْسَتْيِقٌظ، ُهَو َطاِئٌع َوُهَو َعاٍص، ُهَو ُمْقِبٌل  
َوُكلُّ   ُمْدِبٌر،  ِنْعَمٍة  َوُهَو  َوُكلُّ  ْكَر،  َوالشُّ الَحْمَد  َتْسَتِحقُّ  الِنَِّعِم  ِمَن  ِنْعَمٍة 

 تعالى.اّلٰلُ   ََل َيْعَلُمَها ِإَلَّ   ا   في َطيَّاِتَها ِنَعمَتْحِمُل 
ُكِلِّ   يَُسِبَِّحُه في  أَْن  َعَلْيِه  الُمْنَعِم  الَعْبِد  ِمَن  َيْطُلُب  َوَجلَّ  َعزَّ  َفَربَُّنا 

. ﴾ڳڳڳگگگکگکککڑ﴿األَْوَقاِت  
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 هذا أوَّل . 
  ٌي نْ أَ   :عُ مْ جَ   َي هِ   اءَ آنَ   ةُ مَ لِ كَ وَ   ؛لِ يْ اللَّ   اُت اعَ َس   :ْي أَ   لِ يْ اللَّ   اءُ آنَ   ثانيا :

 ءُ زْ الجُ   ةِ اعَ السَّ بِ   دُ َص قْ يُ   ُث يْ حَ   ،هُ نْ مِ   ةُ اعَ و السَّ أَ   نِ مَ الزَّ   نَ مِ   ءُ زْ الجُ   وَ هُ وَ   ، نٌي إِ وَ 
 .ةَ ودَ هُ عْ المَ  ةَ اعَ السَّ  َس يْ َل وَ  نِ مَ الزَّ  نَ مِ 

َوُكلُّ َعْبٍد يَُسِبُِّح في    َيْعِني: َسِبِّْح ِبَحْمِد َرِبَِّك في أَْجَزاِء اللَّْيِل ُكِلَِّها،
ِتِه، َوَهَذا َيْخَتِلُف ِمْن َعْبٍد إلى َعْبٍد، َوُهَناَك ِمَن    أَْجَزاِء اللَّْيِل َحْسَب ِهمَّ

يالِعَباِد َمْن ََل َيْفُتُر َعِن التَّْسِبيِح َل  ِبَسِيِِّدَنا    ا  ْحَظة  َواِحَدة  ِمْن َلَحَظاِتِه، ُمَتأَِسِّ
 اّللَٰ   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم الذي َكاَن َيْذُكرُ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ 
 َعَلى َساِئِر أَْحَياِنِه.َتَعاَلى 

ا َقْولُُه  َل ﴾ڳڳ﴿  َتَعاَلى:أَمَّ  النََّهاِر َوآِخَرُه.. َيْعِني أَوَّ
ْيِل، َيْعِني في أَْجَزاِء  َفَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َطَلَب التَّْسِبيَح ِمْن َعْبِدِه آَناَء اللَّ 

ا في النََّهارِ  َفَطَلَب ِمْنُه التَّْسِبيَح َطَرَفِي النََّهاِر، أِلَنَّ النََّهاَر   اللَّْيِل ُكِلَِّها، َوأَمَّ
ٻٱ﴿ْعِي، َوَهَذا َما أَكََّدُه َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ ِبَقْوِلِه:  َمَحلٌّ للَعَمِل َوالسَّ 

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

ڦڤڤڤڤٹٹ  ٹٹٿٿٿٿ

 . [10ـ9]الجمعة:  ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

النََّهاِر ِهَي ِعْنَد طُُلوِع َفآَناُء اللَّْيِل ِهَي أَْجَزاُء اللَّْيِل ُكلَُّها، َوأَْطَراُف  
 الَفْجِر، َوأََذاِن الَمْغِرِب. 

َيْنَساُه، أِلَنَّ ِنَعَمُه ََل تَُعدُّ   أَْن َيْذُكَرُه فَ يُِريُد ِمْن َعْبِدهِ َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ  ََل 
 َوََل تُـْحَصى، َوَحتَّى ََل َتْشَغُلُه الِنِّْعَمُة َعِن الُمْنِعِم.
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 نْ عَ   ولُ خْ تَ   ََل   نْ مَ لِ   َك تَ بَ اقَ رَ مُ   ْل عَ اجْ   َتَعاَلى:  اّللِٰ ِفيَن بِ َيُقوُل َبْعُض الَعارِ 
  َك تَ اعَ طَ   ْل عَ اجْ وَ   ،َك نْ عَ   هُ مُ عَ نِ   عُ طِ قَ نْ تَ   ََل   نْ مَ لِ   كَ رَ كْ شُ   ْل عَ اجْ وَ   ،َك يْ لَ إِ   هِ رِ ظَ نَ 
  هِ ُمْلكِ   نْ عَ   جُ رُ خْ تَ   ََل   َمنْ لِ   َك وعَ ُض خُ   ْل عَ اجْ وَ   ،هُ نْ عَ   ينِ غْ تَ ْس تَ   ََل   نْ مَ لِ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   هذا، .هِ انِ طَ لْ سُ وَ 

 من هو الصاحب بالجنب والجار الجنب؟

ہہہ﴿  َتَعاَلى:وله من هو املقصود بق: 28السؤال

 ؟[36]النساء:  ﴾ھ

ڱڱڱڱڳڳڳ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  
ہہۀۀڻڻڻڻںں

ڭڭڭۓےۓےھھھھہہ

 .[36]النساء:  ﴾ۆۇۇڭ
الَمْقُصوُد ِبالَجاِر في َهِذِه اآلَيِة الَكِريَمِة، ُهَو َمْن َكاَن َمْسَكنُُه  أوَّل :  

 َمَعَك في َعَقاٍر، أَو ِتَجاَرٍة، أَو َسَفٍر. ا  ِريك، أَو َش ِمْنَك  ا  َقِريب
اِفِعيُّ َرِحَمهُ  َبَدنُُه َبَدَن    ُكلُّ َمْن َقاَرَب   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوَيُقوُل اإِلَماُم الشَّ

 َصاِحِبِه، ِقيَل َلُه: َجاٌر.
ِه، أَ    نَّ َرُسوَل روى البيهقي َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َجِدِّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »الِجيَراُن َثََلَثٌة: َفِمْنُهْم  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ  
ا الذي  َمْن َلُه  ؛ َفأَمَّ اِن، َوِمْنُهْم َمْن َلُه َحقٌّ َثََلَثُة ُحُقوٍق، َوِمْنُهْم َمْن َلُه َحقَّ

لُمْسِلُم الَقِريُب َلُه َحقُّ الَجاِر، َوَحقُّ اإِلْسََلِم،  َلُه َثََلَثُة ُحُقوٍق: َفالَجاُر ا
اِن: َفالَجاُر الُمْس  ا الذي َلُه َحقَّ ُم َلُه َحقُّ الِجَواِر، َوَحقُّ  لِ َوَحقُّ الَقَراَبِة؛ َوأَمَّ

ا الذي َلُه َحقٌّ َواِحٌد: َفالَجاُر الَكاِفُر َلُه َحقُّ الِجَواِر«.  اإِلْسََلِم؛ َوأَمَّ
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 نُْطِعُمُهْم ِمْن نُُسِكَنا؟  اّلٰلِ، َيا َرُسوَل  َنا:ُقلْ 

 ِمَن النُُّسِك«.   ا  َقاَل: »َل تُْطِعُموا الُمْشِرِكيَن َشْيئ
 الُقْرَبى: ُهَو الذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َقَراَبٌة، َوُهَو َجاٌر َلَك. َفالَجاُر ُذو

 َبْيَنُه، َوُهَو َجاٌر َلَك. َوالَجاُر الُجنُُب: ُهَو الذي ََل َقَراَبَة َبْيَنَك وَ 
َرِضَي ثانيا :   َمْسُعوٍد  اْبُن  َفَيُقوُل  ِبالَجْنِب،  اِحُب  الصَّ ا  َعنُه:  اّلٰلُ    أَمَّ
اِحُب ِبا ْوَجُة.الصَّ  لَجْنِب: الزَّ

َفِر. اِحُب في السَّ  َوِقيَل: الُمَراُد ِبِه الصَّ
 . َوِقيَل: َرِفيُقَك الذي يَُراِفُقَك في َسَفٍر أَو َحَضرٍ 

 َوََل َشكَّ ِبأَنَّ َهِذِه اآلَيَة َتَتَناَوُل الَجِميَع ِبالُعُموِم، أِلَنَّ اإِلْنَساَن الُمْؤِمنَ 
َفِر َوفي الَحَضِر.ُمَطاَلٌب   اِحِب في السَّ ْوَجِة، َوإلى الصَّ  ِباإِلْحَساِن إلى الزَّ
ْوَجِة: َتَعاَلى  َقاَل   .[19]النساء:  ﴾ۉۉ﴿في َحِقِّ الزَّ

اِحِب  اّلٰلُ    لَّىَوَقاَل َص  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم في َحِقِّ الصَّ
 َخْيُرُهْم ِلَصاِحِبِه، َوَخْيُر اْلِجيَراِن ِعْندَ اّلٰلِ    الُمْطَلِق: »َخْيُر اأْلَْصَحاِب ِعْندَ 

  و َرِضَي ْبِن َعْمرٍ اّلٰلِ    َخْيُرُهْم ِلَجاِرِه« رواه الحاكم والترمذي َعْن َعْبدِ اّلٰلِ  
 َعنُهَما. اّلٰلُ 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َوَبْيَنُه،   َبْيَنَك  َقَراَبَة  ََل  الذي  الَجاُر  ُهَو  الُجنُِب  ِبالَجاِر  َفالَمْقُصوُد 

َضَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َوَلَقْد َحرَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    ِر، َفَقاَل َصلَّىاِن إلى الَجاَعَلى اإِلْحَس 

ثُُه« رواه الشيخان   »َما َزاَل ِجْبِريُل يُوِصيِني ِباْلَجاِر، َحتَّى َظَنْنُت أَنَُّه َسُيَورِِّ
 َعنُهَما.اّلٰلُ   َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
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َرَنا ِمَن اإِلَساَءِة ِإَليْ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َفَقاَل َصلَّىِه،  َوَحذَّ
 ََل يُْؤِمُن«. اّلٰلِ ََل يُْؤِمُن، وَ  اّللِٰ ََل يُْؤِمُن، وَ  اّللِٰ َوَسلََّم: »وَ 

 ؟ اّلٰلِ ِقيَل: َوَمْن َيا َرُسوَل 
َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِيَقُه« رواه اإلمام البخاري َعْن أَ  ِبي  َقاَل: »الَِّذي َلَ 

 َعنُه.اّلٰلُ   ُشَرْيٍح َرِضَي 
ْوَجُة َصاِحَبٌة، َقاَل   اِحُب ِبالَجْنِب، َشاِمٌل ِلُكِلِّ َصاِحٍب، َفالزَّ َوالصَّ

أَْي:    [36ـ34]عبس:   ﴾ ىئ مئحئجئ  ییییىئىئ﴿  َتَعاَلى:
ال في  اِحُب  َوالصَّ َصاِحٌب،  َفِر  السَّ في  اِحُب  َوالصَّ َحَضِر ـ َزْوَجِتِه؛ 

َعَلْيِه اّلٰلُ    ُلوٌب في َشْرِعَنا، ِلَقْوِلِه َصلَّى ْحَساُن للَجِميِع َمطْ َصاِحٌب؛ َواإلِ 
َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن« رواه الترمذي 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َعنُه. هذا،اّلٰلُ   َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي 
 ﴾ َتْسُجدَ   أََّلا  َمَنَعَك  َما ﴿
ېېۉۉۅ﴿  َتَعاَلى:اهلل  ما تفسري قول: 29السؤال

پٻٻٻٻٱ ەئەئائائىىېې
 ؟[12ـ11]األعراف:  ﴾ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپ

َتْوِبيٍخ  الجواب:   ُسَؤاَل  ِإْبِليَس  َيْسأَُل  وتعالى  ُسْبَحاَنُه  الَحقُّ 
ِبَقْوِلِه   أَيُّ ﴾پپپٻٻٻٻ﴿  َتَعاَلى:َواْحِتَقاٍر،  َيْعني:   َشْيٍء . 

ُجوَد، َوتُْلِزَمُه َنْفَسَك ِإْذ  َمنَ  َق السُّ َعَك أََلَّ َتْسُجَد؟ أَو َما َمَنَعَك ِمْن أَْن تَُحِقِّ
ُجوِد؟   أََمْرتَُك؟ َمْن َقاَل َلَك: ََل َتْسُجْد؟ َما َمَنَعَك َوَحَمَلَك َعَلى َعَدِم السُّ

ْبِليَس:  َتَعاَلى    َفَقْولُهُ  َكأَنَّهُ ﴾ٻٻٻٻ﴿إِلِ أَ ؟  َهمَّ  َيْسُجَد    ْن 
ُجوِد؛ َوَيْسأَلُُه ُسَؤاَل َتْوِبيٍخ َما َمَنَعَك ِبإِ  ْقَناِعَك َفَجاَءُه َمْن َيْمَنُعُه َعِن السُّ
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 ِبأَْن ََل َتْسُجَد؟ 
ٺٺٺٺڀڀڀڀپ﴿َفَجاَء الَجَواُب ِمْن إْبِليَس: 

 . ﴾ٿ
الَغاِفلِ  الَعْبِد  َجَواَب  إْبِليَس  َجَواُب  َكاَن  أِلَنَّ َلَقْد  ُهَو  َتَعاَلى    اّللَٰ   ، 

ْبِليَس النَّاَر،  تعالى، َوُهَو الذي  اّلٰلِ    َخاِلُق النَّاِر َوالِطِّيِن، َفُهَما َخْلُق  اْخَتاَر إِلِ
 تعالى؟ ّلٰلِ  َواْخَتاَر آِلَدَم التَُّراَب، َفأَْيَن التََّفاُضُل َما َداَما َمْخُلوَقْينِ 

َتَعاَلى    اّلٰلُ   َم الذي َخَلَقهُ َد ِإْبِليُس النَّاِريُّ آِلدَ َوالَخاِلُق أََمَر أَْن َيْسجُ 
ِمنْ  للَمْخُلوِق  بُدَّ  َوََل  ِطيٍن،  أََشدُّ  ِمْن  َبْعُضُهْم:  َقاَل  ِلَذا  الَخاِلِق،  َطاَعِة   

 . ِإْبِليُس  الَعاَلِميَن َغْفَلة  
ا َدْعَوى ِإْبِليُس أَنَّ النَّاَر َخْيٌر ِمَن الِطِّيِن َفَدعْ  َوى َباِطَلٌة، َوالَواِقُع  أَمَّ

ُروُع  ِمْنُه الِخْصَب، َوَكاَن ِمَن  اّلٰلُ    يَُناِقُضَها، أِلَنَّ الِطِّيَن َخَلَق  الِخْصِب الزُّ
َوالِثَِّماُر َواألَْشَجاُر َوالنَِّخيُل، َوُكلُّ َطَعاِم أَْهِل األَْرِض، َوالَماُء َيْنِزُل َعَلْيِه  

 .  اإِلْنِس َوالَحَيَوانِ َفَيُكوُن ِمْنُه َطَعامُ  ا  َغْيث
ِمْنُه   َفالِطِّيُن  َوُمْحِرَقٌة،  َرٌة  ُمَدِمِّ َفِهَي  النَّاُر  ا  النَّاِر  أَمَّ َوِمَن   الَعَماُر، 

َماُر.   َيُكوُن الدَّ
ُكوُن َوالَوَقاُر َواألََناُة َوالِحْلُم َوالَحَياُء   َزاَنُة َوالسُّ َجْوَهُر الِطِّيِن ِمْنُه الرَّ

ْبُر، َوأَ  اَوالصَّ ٌة َواْرِتَفاٌع َواْضِطَراٌب.   مَّ ٌة َوَطْيٌش َوِحدَّ  َجْوَهُر النَّاِر ِخفَّ
َعاَدِة التي  َوِمْن ِخََلِل هَ  ََلُم ِبالسَّ ََلُة َوالسَّ َذا َفاَز َسِيُِّدَنا آَدُم َعَلْيِه الصَّ

َع، َفأَْكَرَمهُ  ِفَرِة َواَلْجِتَياِز  َمغْ ِبالَتَعاَلى    اّلٰلُ   َسَبَقْت َلُه، َفَتاَب َوَتَواَضَع َوَتَضرَّ
ا ِإْبِليُس َفَشِقَي ِباَلْسِتْكَباِر َواإِلْص  َراِر َوالِعَناِد، َفأَْوَرَثُه َذِلَك َوالِهَداَيِة، َوأَمَّ

َقاَء َوالِعَياُذ بِ   تعالى. اّلٰلِ الَهََلَك َوالَعَذاَب َواللَّْعَنَة َوالشَّ
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أَْذَفُر، َوََل    نَّ تَُراَب الَجنَِّة ِمْسٌك التَُّراِب َعَلى النَّاِر، أَ   َوَيْكِفي َفْضَل 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َناَر ِفيَها. هذا،

د   انَ كَ  َما ﴿  ﴾ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ   أََحد   أََبا  ُمَحما
ەئائائىىې﴿  َتَعاَلى:كيف نوفق بني قوله : 30السؤال

. ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعِن احَلَسِن َوعلى آِلَعَلْيِه اهلُل  َوَبْيَن َقْوِلِه َصلَّى

 ِفَئَتْيِن َبْيَن ِبِه ُيْصِلَح َأْن اهلَل َوَلَعلَّ َسيٌِّد، َهَذا »اْبِنيَعنُه: اهلُل  َرِضَي

 «؟امُلْسِلِمنَي ِمَن

َقاَل أوَّل :  الجواب:   اإِلْشَكاُل،  ََلْنَتَفى  الَكِريَمَة  اآلَيَة  َتَدبَّْرَنا    َلو 
ۇئوئوئەئەئائائىىې﴿  َتَعاَلى:ْبَل َقْوِلِه  قَ َتَعاَلى  

ڦڦڦڤڤڤ﴿:  ﴾ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

ڑژژڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇڇڇ

ڱڱڳڳڳڳگگگگککککڑ

ھھھھہہہہۀۀڻڻڻڻںں  ڱڱ

ٴۇۈۈۆۆۇ  ۇڭڭڭڭۓےۓے

 .[39ـ37]األحزاب:  ﴾ېېۉۅۉۅۋۋ
َشْأِن َزَواِج   َثْت َعْن  َتَحدَّ الَكِريَمُة  َعَلْيِه  اّلٰلُ    النَِّبِيِّ َصلَّىَهِذِه اآلَيُة 

ِيَِّدِة َزْيَنَب َبْعَد أَْن َطلََّقَها َسِيُِّدَنا َزْيُد ْبُن   َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِمَن السَّ
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َنا َرُسولُ َعنُه، الذي َتَبنَّاُه َسِيِّدُ اّلٰلُ   َحاِرَثَة َرِضَي 

 ْحِبِه َوَسلََّم َقْبَل َتْحِريِم التََّبِنِّي. آِلِه َوَص 
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َمهُ  الذي َحرَّ التََّبِنِّي  ُحْكِم  ُث َعْن  َتَتَحدَّ الَكِريَمُة  تعالى،  اّلٰلُ    َفاآلَيُة 
 ا  لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َواِلد ِه َوعَعَليْ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَما َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 َعنُه. اّلٰلُ  ِد ْبِن َحاِرَثَة َرِضَي ِلَسِيِِّدَنا َزيْ 
ا ِبالِنِّْسَبِة ِلَسِيِِّدَنا الَحَسِن َوالُحَسْيِن َرِضَي  َعنُهَما، َفُهَما ِسْبَطاُه اّلٰلُ    أَمَّ

ِة،  ، َفََل يُْنَسَباِن ِإَلْيِه ِمْن ِجَهةِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  األُبُوَّ
يُ  َرِضَي َبْل  َعِلٍيِّ  َسِيِِّدَنا  أَِبيِهَما  إلى  ُكوُر اّلٰلُ    ْنَسَباِن  الذُّ أَْبَناُؤُه  ا  َوأَمَّ َعنُه، 

ِريِف ُكلُُّهم َماتُوا َقْبَل بُُلوِغ الُحُلِم.  الذيَن ُهُم ِمْن ُصْلِبِه الشَّ
 ِلَك:َوِبَناء  َعَلى ذَ 

ِريِف، َفاآلَيُة َتَتَكلَُّم   َفََل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيِة الَكِريَمِة َوالَحِديِث  الشَّ
  ا  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َلْيَس أَباّلٰلُ    َعْن أَْحَكاِم التََّبِنِّي، َفُهَو َصلَّى

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ُم ِمَن األَِب، أِلَنَُّه َصلَّىأِلََحٍد ِمَن الُمْسِلِميَن، َبْل هَو أَْعظَ   ا  َحِقيِقي
  ﴾ ۋۋۈٴۇۈۆۆۇ﴿ َوَصْحِبِه َوَسلََّم    َوعلى آِلهِ 
 .[6]األحزاب: 

َصلَّى  َلُه  ُوِلَد  الَقاِسُم  اّلٰلُ    َوَقْد  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  َعَلْيِه 
مَ  َوُكلُُّهْم  َخِديَجَة،  ِمْن  َوالطَّاِهُر  َرِضَي َوالطَِّيُِّب  أَْن  اّلٰلُ    اتُوا  ُدوَن  َعنُهْم 

 الُحُلَم.َيْبُلُغوا 
ا الَحَسُن َوالُحَسْيُن َرِضَي    َعنُهَما، َفُهَما ِسْبَطا َسِيِِّدَنا َرُسولِ اّلٰلُ    أَمَّ

اُهَما َصلَّىاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   ِه  َعَليْ اّلٰلُ    َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوِإْن َسمَّ
  َعنُه. هذا، اّلٰلُ    بُوُهَما َسِيُِّدَنا َعِليٌّ َرِضَي لى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اْبَنْيِن، َفأَ َوع
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
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ُ َمْن َكاَن َيظُنُّ أَْن َلْن َيْنُصَرُه  ﴿  ﴾ اّٰلله
يبىبمبخبحبجبيئىئ﴿َعزَِّ َوَجلَِّ:  اهلل ما تفسري قول: 31السؤال
مجحجيثىثمثجثيتىتمتختحتجت

 ؟[15]احلج:  ﴾محجح

ِعْنَد َهِذِه اآلَيِة:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   اإِلَماُم الُقْرطُِبيُّ َرِحَمهُ َيُقوُل  الجواب:  
اُس: ِمْن أَْحَسِن َما ِقيَل ِفيَها أَنَّ الَمْعَنى: َمْن َكاَن َيظُنُّ   َقاَل أَبُو َجْعَفٍر النَّحَّ

داّلٰلُ    أَْن َلْن َيْنُصرَ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوأَنَُّه  اّلٰلُ    ى َصلَّ   ا  ُمَحمَّ
أُوِتَيُه   الذي  النَّْصَر  َيْقَطَع  أَْن  َلُه  أَْي:  ﴾يتىتمتخت﴿ َيَتَهيَّأُ   .
َماِء   . أَْي: ثُمَّ ْلَيْقَطِع النَّْصَر  ﴾ مثجث﴿َفْلَيْطُلْب ِحيَلة  َيِصُل ِبَها إلى السَّ

َلُتُه َما َيِغيظُُه ِمْن َنْصِر . َوِحي﴾محجحمجحجيثىث﴿ِإْن َتَهيَّأَ َلُه  
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.اّلٰلُ   النَِّبِيِّ َصلَّى

َوالَفاِئَدُة في الَكََلِم أَنَُّه ِإَذا َلْم َيَتَهيَّْأ َلُه الَكْيُد َوالِحيَلُة ِبأَْن َيْفَعَل ِمْثَل  
 ْصِر. النَّ َهَذا َلْم َيِصْل إلى َقْطِع 

ٍد    ﴾ىبمب﴿ َوَكَذا َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِإنَّ الِكَناَيَة في   َتْرِجُع إلى ُمَحمَّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوُهَو َوِإْن َلْم َيْجِر ِذْكُرُه َفَجِميُع  اّلٰلُ    َصلَّى

ٍد َصلَّى   ّللٰ ا بِ الَكََلِم َدالٌّ َعَلْيِه، أِلَنَّ اإِليَماَن ُهَو اإِليَمانُ  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َوِبُمَحمَّ
يِن الذي   يِن اْنِقََلٌب َعِن الِدِّ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َواَلْنِقََلُب َعِن الِدِّ

ٌد َصلَّى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، أَْي َمْن َكاَن َيظُنُّ اّلٰلُ    أََتى ِبِه ُمَحمَّ
نْ  داِدي  يُعَ   ِممَّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوَمْن َيْعُبدُ اّلٰلُ    َصلَّى  ا  ُمَحمَّ
د اّلٰلَ   َفْلَيْفَعْل َكَذا َوَكَذا.  ا  َعَلى َحْرٍف أَنَّا ََل َنْنُصُر ُمَحمَّ
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 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َد ُمُروٍر أَنَّ  َلْن َيْنُصَر َسِيَِّدَنا  َتَعاَلى    اّللَٰ   َفَمْن َكاَن َيُمرُّ ِبَخاِطِرِه ُمَجرَّ

د  َيْنَتِهَي َعْن  اّلٰلُ    َصلَّى  ا  ُمَحمَّ أَْن  َفَعَلْيِه  َوَسلََّم،  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 
تعالى، َفِإْن َظنَّ َفلَيْفَعْل َما  اّلٰلُ    َذِلَك، أِلَنَُّه ِمَن الُمْسَتِحيِل أَْن ََل َيـْنُصَرهُ 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َلُه. هذا،َتَعاَلى  اّلٰلُ  َقاَل 
 إلقاء سيدنا موسى اْللواح 

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ﴿ َتَعاَلى:َقاَل : 32السؤال

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

ڍڇڇڇڇچچ  چچڃڃڃ

. كيف يلقي سيدنا موسى َعَلْيِه ﴾ڎڎڌڍڌ

 تعاىل؟اهلل  كالمالصَِّالُة َوالسَِّالُم األلواح، وفيها 

ڤڤڤٹٹ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َتَذكَّْر َقْوَل أوَّل :  جواب:  لا

ِعْنَدُه، َوَمْن    ا  َسِيَِّدَنا ُموَسى َمْحُبوبَتَعاَلى    اّلٰلُ   َيْعِني َجَعَل   [39]طه:    ﴾ڦڤ
َوَيْفَتحُ   ا  َعَلى النَّاِس، َوَمْحُبوب  ا  َكاَن َكِريماّلٰلِ    ِعْندَ   ا  َكاَن َمْحُبوب   ِعْنَدُهْم، 

َلُه َقْلَب ِفْرَعْوَن َوَقْلَب َزْوَجِتِه َتَعاَلى    اّلٰلُ   َلُه الُقُلوَب الُمْغَلَقَة، َفَقْد َفَتحَ   اّلٰلُ 
گگگککککڑڑژژڈڈڎڎ﴿

 َتْعِني: َجَعْلُت. ﴾ٹ﴿. َفَكِلَمُة [9]القصص:  ﴾گ
ََلمُ ثانيا :   ََلُة َوالسَّ ا َرَجَع َسِيُِّدَنا ُموَسى َعَلْيِه الصَّ  َوَوَجَد َقْوَمُه َقِد  َلمَّ

، َوَحِزَن َعَلْيِهْم أََشدَّ الُحْزِن، َكَما  ا  َشِديد  ا  اتََّخُذوا الِعْجَل، َغِضَب َغَضب
 .[150]األعراف:  ﴾پپٻٻٻٻٱ﴿ َتَعاَلى:َقاَل 

ا َكِلَمُة آَسَفُه َفَتْعِني   األََسُف: ُهَو الُمَباَلَغُة في الُحْزِن َوالَغَضِب، أَمَّ
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َقاَل  أَْغَض  َكَما  . [55]الزخرف:    ﴾ ھھہہ﴿  َتَعاَلى:َبُه، 
ا أَْغَضُبوَنا   .ِمْنُهمْ  اْنَتَقْمَناَيْعِني: َفَلمَّ

ََلُم ِعْنَدَما َرأَى ِمْن َقْوِمِه َما َرأَى   ََلُة َوالسَّ َفَسِيُِّدَنا ُموَسى َعَلْيِه الصَّ
ڀپ﴿َوَقاَل َلُهْم:    َغِضَب أََشدَّ الَغَضِب َمَع أََشِدِّ الُحْزِن َعَلْيِهْم،

 ؟ [150]األعراف:  ﴾ٺٺٺڀڀڀ
َلُهْم:   ائائىىېېېېۉ﴿َوَقاَل 

 .[86]طه:  ﴾ ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئ
ثُمَّ َبْعَد َهَذا الِخَطاِب ِلَقْوِمِه أََراَد أَْن يَُعاِتَب أََخاُه َسِيَِّدَنا َهاُروَن َعَلْيِه  

األَلْ  َفَوَضَع  ََلُم،  َوالسَّ ََلُة  ِمْن  الصَّ اَها  َتَلقَّ التي  َجاِنبَواَح  َوَجلَّ  َعزَّ   ا  َرِبَِّنا 
َر َعْن َمْقِدَرٍة، َقاَل   ا  ، َظنا  َشِديد  ا  ِلُسَؤاِل أَِخيِه َوِلَلْوِمِه َلْوم َتَعاَلى   ِمْنُه أَنَُّه َقـصَّ

 .﴾ٹٹٹٿٿٿٿ﴿ َعْن َهَذا الَمْوِقِف:  
ڤ﴿  َتَعاَلى:، َوَقاَل َلُه َكَما أَْخَبَرَنا  َفَبيََّن َلُه َسِيُِّدَنا َهاُروُن الَمْوِقَف 

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

 .﴾چڃڃ
ََلُم َشِديَد الَغَضِب  ََلُة َوالسَّ تعالى، ّلٰلِ    َوَكاَن َسِيُِّدَنا ُموَسى َعَلْيِه الصَّ
ََلُة  َلِكنَُّه َسِريُع الَفْيِء، َفِعْنَدَما َعَرَف الَحِقيَقَة ِمْن أَِخيِه َهاُروَن َعلَ  ْيِه الصَّ

ََلُم   ڎڌڍڌڍڇڇڇڇچچ﴿َوالسَّ

َوَطَلَب  ﴾ڎ أَِخيِه،  َعَلى  التَِّبَعَة  أَْلَقى  أِلَنَُّه  ِلَنْفِسِه  الُغْفَراَن  َطَلَب   .
أِلَ  أِلَِخيِه  َوَلْم الَمْغِفَرَة  َواِب،  الصَّ ِة  َجادَّ َعَلى  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َحَمَل  َما  نَُّه 

 ِمْنُهْم.  ا  ِيِِّهْم َخْوفَيْمَنْعُهْم ِمْن غَ 
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 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َوَضَعَها  ﴾ٿٿ﴿  َتَعاَلى:َفَقْولُُه   َبْل  َرَماَها،  أَنَُّه  َيْعِني  ََل   .

َل  اّلٰلَ    ، َوَسأََل ا  َجاِنب َلُه أَوَّ أِلَنَُّه َجَعَل التَِّبَعَة َعَلى أَِخيِه، َوَطَلَب    الَمْغِفَرَة 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ِمْنُهْم. هذا، ا  نَُّه َلْم يَْمَنْعُهْم َخْوفالَمْغِفَرَة أِلَِخيِه أِلَ 

 ﴾َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدَنى ﴿
چ چچڃڃڃڃ﴿  َتَعاَلى: اهلل ما معنى قول: 33السؤال

 ڑژژڈڈ ڎڎڌڌڍڍ ڇڇڇڇچ

 ؟[14ـ9]النجم:  ﴾گگگگ ککککڑ

البخاري  الجواب:   اإلمام  ِإْسَحاَق روى  أَِبي  َقاَل:  َعْن  ْيَباِنِيِّ  الشَّ  
ْبَن ُحَبْيٍش َعْن َقْولِ   چچڃڃڃڃ﴿   َتَعاَلى:اّلٰلِ    َسأَْلُت ِزرَّ 

 .﴾ ڇڇڇچچ
ـ َصلَّى أَنَُّه  َمْسُعوٍد:  اْبُن  َثَنا  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َقاَل: َحدَّ َعَلْيِه 

 ِستُِّمائَِة َجَناٍح. َوَسلََّم ـ َرأَى ِجْبِريَل، َلُه  
اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعْن َمْسُروٍق َقاَل: ُقْلُت ِلَعاِئَشَة َرِضَي 

َهْل   َتاْه،  أُمَّ َيا  َصلَّىَعْنَها:  ٌد  ُمَحمَّ َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َرأَى  آِلِه  َوَعَلى   َعَلْيِه 
 َوَسلََّم َربَُّه؟ 

ُقلْ  ا  ِممَّ َشَعِري  َقفَّ  َلَقْد  ِمْن  َفَقاَلْت:  َوالَخْوِف  الَفَزِع  ِمَن  )َقاَم  َت 
َثَكُهنَّ َفَقْد كَ اّلٰلِ    َبةِ َهيْ  ( أَْيَن أَْنَت ِمْن َثََلٍث، َمْن َحدَّ َذَب: َمْن  َعزَّ َوَجلَّ

د  َثَك أَنَّ ُمَحمَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َرأَى َربَُّه َفَقْد اّلٰلُ    َصلَّى  ا  َحدَّ
ثُ  َقَرأَْت:  َكَذَب،  ڤڤڤٹٹٹٹٿ﴿مَّ 

ىئمئحئجئییییىئىئىئ﴿ .  [103]األنعام:    ﴾ڦ
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ثُمَّ  [51]الشورى:    ﴾يئ َكَذَب،  َفَقْد  َغٍد  ِفي  َما  َيْعَلُم  أَنَُّه  َثَك  َحدَّ َوَمْن   .
َثَك أَنَُّه  [34]لقمان:    ﴾ یىئىئىئېئېئ﴿َقَرأَْت:   . َوَمْن َحدَّ

ڌڍڇڇڇڇچچچچ﴿: َكَتَم َفَقْد َكَذَب، ثُمَّ َقَرأَْت 

  ﴾ گگگکککڑڑژژڈڎڎڌ
َتْيِن.. [67]المائدة:  َلَُم ِفي ُصوَرِتِه َمرَّ  َوَلِكنَُّه َرأَى ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ

َرِضَي  ِلَعاِئَشَة  ُقْلُت  َقاَل:  َمْسُروٍق  َعْن  للشيخين  رواية  اّلٰلُ    وفي 
 .﴾چڃڃڃڃ ڄڄڄڄ﴿َعْنَها: َفأَْيَن َقْولُُه: 

َة   ُجِل، َوِإنَُّه أََتاُه َهِذِه الَمرَّ َقاَلْت: َذاَك ِجْبِريُل َكاَن َيْأِتيِه ِفي ُصوَرِة الرَّ
 هذا أوَّل .ِفي ُصوَرِتِه الَِّتي ِهَي ُصوَرتُُه َفَسدَّ األُُفَق. 

َقاَل    ثانيا : َمْن  روى  إِ َوُهَناَك  َفَرآُه،  َمْوََلَنا  َحْضَرِة  ِمْن  َدَنا  اْبُن  نَُّه 
ََلِن  اّلٰلُ    ُخَزْيَمَة في التَّْوِحيِد أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي  َعْنُهَما َوأََبا َذرٍِّ َكاَنا َيَتأَوَّ

أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َربَُّه  اّلٰلُ    َهِذِه اآلَيَة  َرأَى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
ڌڍڍ  ڇڇڇڇچچ﴿يَّنَّا  َما بَ   ِبُفَؤاِدِه ِلَقْوِلِه َبْعَد ِذْكرِ 

َل أَنَّ َقْوَلُه:    ﴾ڎڌ  چچڃڃڃڃ  ڄڄڄڄ﴿َوتُُؤوِِّ

النَِّبيَّ َصلَّى﴾ڇڇڇچچ أَنَّ  َوَصْحِبِه اّلٰلُ    .  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َعزَّ َوَجلَّ    اّللَٰ   َوَسلََّم َدَنا ِمْن َخاِلِقِه َعزَّ َوَجلَّ َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدَنى، َوأَنَّ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َما أَْوَحى، َوأَنَّ  اّلٰلُ    أَْوَحى ِإَلى النَِّبيِِّ َصلَّى 
ْب َما َرأَى، اّلٰلُ    ُفَؤاَد النَِّبيِِّ َصلَّى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َلْم يَُكذِِّ

 َجلَّ َوَعََل.ُرْؤَيَتُه َخاِلَقُه َيْعنُوَن 
َعْنُهَما َقاَل:  اّلٰلُ    وروى الترمذي َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 

ٌد َربَُّه.  َرأَى ُمَحمَّ
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 . ﴾ڤٹٹٹٹٿ﴿َيُقوُل:  اّلٰلُ  ُقْلُت: أََلْيَس 
ٌد  ُرُه، َوَقْد َرأَى مُ َقاَل: َوْيَحَك، َذاَك ِإَذا َتَجلَّى ِبنُوِرِه الَِّذي ُهَو نُو َحمَّ

 َتْيِن.َربَُّه َمرَّ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِلَرِبِِّه  اّلٰلُ    َفَمْسأََلُة ُرْؤَيِة النَِّبِيِّ َصلَّى
ال َوَقَع  التي  الَمَساِئِل  ِمَن  َوالِمْعَراِج  اإِلْسَراِء  َلْيَلَة  َوَجلَّ  ِفيَها  َعزَّ  َكََلُم 

َحاَبِة َرِضَي  ا  رُمَبِكِّ   َعْنُهْم إلى َيْوِمَنا َهَذا.اّلٰلُ  في َعْهِد الصَّ
َصلَّى النَِّبِيِّ  ُرْؤَيَة  يُْثِبتُوَن  نَِّة  السُّ ُعَلَماِء  آِلِه  اّلٰلُ    َوأَْكَثُر  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َيُقوُل اْبُن َتْيِمَيَة   َلْيَلِة الِمْعَراِج، َوفي َهَذا َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِلَرِبَِّنا َعزَّ َوَجلَّ في  
د  َتَعاَلى:اّلٰلُ    هُ َرِحمَ  نَِّة َيُقولُوَن: ِإنَّ ُمَحمَّ َعَلْيِه  اّلٰلُ   َصلَّى  ا  َوأَْكَثُر ُعَلَماِء السُّ

 لفتاوى. َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َرأَى َربَُّه َلْيَلَة الِمْعَراِج. /كذا في مجموع ا 
ُمْمِكَنٌة َوَلْيَسْت  َتَعاَلى    اّللِٰ   في ُرْؤَيةِ َنْعَلَم أَنَّ األَْصَل  َوَيِجُب َعَلْيَنا أَْن  

ْنَيا، َلَما َسأََلَها َسِيُِّدَنا ُموَسى َعَلْيِه  ، َوَلو َكاَنْت ُمْسَتِحيَلة  في الدُّ ُمْسَتِحيَلة 
ََلُم ِبَقْوِلِه:  ََلُة َوالسَّ  .[143]األعراف:  ﴾ ۆۆۇۇ﴿الصَّ

َهِبيُّ َرحِ َوَيُقوُل اإِلَمامُ  ْؤَيَة    َتَعاَلى:اّلٰلُ    َمهُ  الذَّ َوََل نَُعِنُِّف َمْن أَْثَبَت الرُّ
ْنَيا، َوََل َمْن َنَفاَها، َبْل َنُقوُل:  َوَرُسولُُه أَْعَلُم. اّلٰلُ   ِلَنِبِيَِّنا في الدُّ

الرُّ  أَْنَكَر  َمْن  ُع  َونَُبِدِّ نَُعِنُِّف  ُرْؤَيةُ َبَل  ِإْذ  اآلِخَرِة،  في   في  اّلٰلِ    ْؤَيَة 
 َثَبَتْت ِبنُُصوٍص ُمَتَواِفَرٍة. اهـ. /كذا في سير أعَلم النبَلء. هذا، اآلِخَرِة  

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 ما يقوم مقام سجود التَلوة

وفيها سجدة َتَعاَلى  اهلل إذا قرأ اإلنسان آية من كتاب: 34السؤال
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 لتالوة؟يسجدها، فهل هناك ما يقوم مقام سجود االتالوة، ومل 

ُجوِد  الجواب:   اِفِعيَِّة إلى أَنَُّه يَُقوُم َمَقاَم السُّ َذَهَب الَقْلُيوِبيُّ ِمَن الشَّ
ر ْكِر َما َيُقوُم َمَقاَم التَِّحيَِّة ِلَمْن َلْم يُِرْد ِفْعَلَها، َوَلْو ُمَتَطهِِّ ؛  ا  للِتََِّلَوِة أَو الشُّ

 أَْكَبُر.  اّلٰلُ ، وَ اّلٰلُ ََل إَلَه إَلَّ  وَ ّلٰلِ،  َواْلَحْمدُ  اّلٰلِ،َحاَن َوُهَو ُسبْ 
ا ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َفََل بُدَّ ِمْن ُسُجوِد الِتََِّلَوِة أِلَنََّها َواِجَبٌة ِعْنَدُهْم.  َوأَمَّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
اِفِعيَِّة، َفَمْن َتَرَك السُّ َفَسْجَدُة الِتََِّلَوِة ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة ِعْندَ  نََّة الُمَؤكََّدَة   الشَّ

 أَْكَبُر.  اّلٰلُ ، وَ اّلٰلُ َوََل إَلَه إَلَّ  ّلٰلِ،    َواْلَحْمدُ   اّلٰلِ،ِمْن أَْن َيُقوَل: ُسْبَحاَن  َفََل أََقلَّ  
َمَقاَم   َشْيٌء  َيُقوُم  َوََل  ُوُجوِبَها،  إلى  الَحَنِفيَُّة  ِإَلَّ  َوَذَهَب  الَواِجِب 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  اإِلْتَياُن ِبِه. هذا،

 تداخل سجود التَلوة
إذا كنت أحفظ سورة من القرآن، وفيها آية سجدة، فهل : 35السؤال

 جتب عليَِّ سجدة التالوة كلما قرأتها؟

َفََل  الجواب:   َواِحٍد،  َمْجِلٍس  في  ْجَدِة  السَّ آَيَة  اإِلْنَساُن  َر  َكرَّ ِإَذا 
 َيِجُب َعَلْيِه ِإَلَّ َسْجَدٌة َواِحَدةٌ.

ََلُم، َكاَن  ْص َواألَ  ََلُة َوالسَّ ُل في َذِلَك َما ُرِوَي َعْن ِجْبِريَل َعَلْيِه الصَّ
ْجَدِة َعَلى َرُسولِ  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َيْنِزُل ِبالَوْحِي، َفَيْقَراُ آَيَة السَّ

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم    َوَعَلى  َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َم، َوَرُسولُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ 
ة  َواِحَدة .  ُن، ثُمَّ َيْقَرأُ َعَلى أَْصَحاِبِه، َوَكاَن ََل َيْسُجُد ِإَلَّ َمرَّ  َكاَن َيْسَمُع َوَيَتَلقَّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
،  َتْكِفيِه َسْجَدٌة َواِحَدٌة   ا  َمْجِلٍس َواِحٍد ِمَرارَفَمْن َتََل آَية  َواِحَدة  في 
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ا ِإَذا اْخَتَلَف ال َمْجِلُس أَو اْخَتَلَفِت الِتََِّلَوُة َفَقَرأَ أَْكَثَر ِمْن آَيٍة ِفيَها َسْجَدةٌ  أَمَّ
َر ُوُجوُب َسْجَدِة الِتََِّلَوِة ِبَعَدِد اآلَياِت، أَو ِبَعَدِد الَمَجاِلِس التي َكرَّ  َر  َتَكرَّ

ْجَدِة. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   ِفيَها آَيَة السَّ
 قرأ القرآن في ركعة 

َعنهُ قرأ القرآن كله  اهلُل هل صحيح بأن سيدنا عثمان َرِضَي: 36السؤال

 يف ركعة واحدة؟

َماُن َخْلٌق ِمْن َخْلِق أوَّل :  الجواب:   َتَباَرَك وتعالى،  اّلٰلِ    الَوْقُت َوالزَّ
ِه، َفَيُقوُموَن ِبالَعَمِل الَكِثيِر  َعزَّ َوَجلَّ في الَوْقِت ِلَبْعِض َخْلقِ اّلٰلُ    كُ َوَقْد يَُبارِ 

 َوْقٍت َقِليٍل ِمْن َحْيُث الِحَساُب، َوَلِكنَُّه َكِثيٌر ِمْن َحْيُث الَبَرَكُة.في 
َيْقِبُض   َشْيٍء،  ُكِلِّ  َعَلى  الَقاِدُر  َوَجلَّ  َعزَّ  َما  َربَُّنا  َوَيْفَعُل  َوَيْبُسُط، 

تعالى يَُباِرُك في الَوْقِت َكَذِلَك َقْد َيْنِزُع  يُِريُد، َوَكَما أَنَّ الَحقَّ ُسْبَحاَنُه و
الوَ  ِمَن  ُهَرْيَرَة الَبَرَكَة  أَِبي  َعْن  مسلم  اإلمام  روى  نُوِب،  الذُّ ِبَسَبِب  ْقِت 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َعنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    َرِضَي 
َنُة أَْن تُْمَطرُ َقاَل: »َلْيَسِت السَّ  وا َوتُْمَطُروا،  َنُة ِبأَْن ََل تُْمَطُروا، َوَلِكِن السَّ

 «.ا  َوََل تُْنِبُت اأْلَْرُض َشْيئ
اَل النَِّبيُّ  َعنُه َقاَل: قَ اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

اَعُة َحتَّى يُْقبَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى َض  : »ََل َتُقوُم السَّ
َماُن، َوَتْظَهَر الِفَتُن، َوَيْكثَُر الَهْرُج ـ   ََلِزُل، َوَيَتَقاَرَب الزَّ الِعْلُم، َوَتْكثَُر الزَّ

ثَُر ِفيُكُم الَماُل َفَيِفيَض«. َوَهَذا التََّقاُرُب َيْعِني  َوُهَو الَقْتُل الَقْتُل ـ َحتَّى َيكْ 
 لَبَرَكِة ِمَن الَوْقِت.َذَهاَب ا

اِريُّ َوَعْلَقَمُة    ثانيا : َجاَء في ِكَتاِب اَلْسِتْذَكاِر: َكاَن ُعْثَماُن َوَتِميٌم الدَّ
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ِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر َوَجَماَعٌة  َوَغْيُرُهْم َيْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن ُكلَُّه ِفي َرْكَعٍة؛ َوَكاَن َس 
َتْيِن َوأَ   ْكَثَر ِفي َلْيَلٍة.َيْخِتُموَن اْلُقْرآَن َمرَّ

ا ََل َشكَّ ِفيِه ِبأَنَّ َسِيَِّدَنا ُعْثَماَن َرِضَي  ِبيَن ِعْندَ اّلٰلُ    َوِممَّ   َعنُه ِمَن الُمَقرَّ
َلُه في الَوْقِت، َفَقَرأَ الُقْرآَن  َعاَلى  تَ   اّلٰلُ   تعالى، َفَما ِهَي الَغَراَبُة ِإَذا َباَركَ اّلٰلِ  

 ٍة َواِحَدٍة؟ الَكِريَم ُكلَُّه في َرْكعَ 
َرِحَمهُ  اِفِعيُّ  الشَّ اإِلَماُم  َشْهِر َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَكاَن  في  الُقْرآَن  َيْخِتُم 

ة .  َرَمَضاَن ِسِتِّيَن َمرَّ
ِبيُع ْبُن ُسَلْيَماَن: َكاَن  َجاَء في َتاِريِخ ِدَمْشَق َِلْبِن َعَساِكَر، َقاَل الرَّ 

اِفِعيُّ َيْخِتُم في ُكِلِّ َلْيَلةٍ  ، َفِإَذا َكاَن في َشْهِر َرَمَضاَن َخَتَم في    الشَّ َخْتَمة 
، َفَكاَن َيْخِتُم في َشْهِر َرَمَضاَن ُكِلِّ َلْيَلٍة مِ  ْنَها َخْتَمة ، َوفي ُكِلِّ َيْوٍم َخْتَمة 

.  ِسِتِّيَن َخْتَمة 
ْأُت  َقاَل: َقرَ   َعنهُ اّلٰلُ    ِبي َشْيَبَة َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َرِضَي وروى اْبُن أَ 

 ْرآَن ِفي اْلَكْعَبِة ِفي َرْكَعٍة. اْلقُ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

اِريَّ َوَعْلَقَمَة َوَغْيَرُهْم َكانُوا    ا  َفَقْد َوَرَد أَنَّ َسِيَِّدَنا ُعْثَماَن َوَتِميم الدَّ
 َيْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن ُكلَُّه ِفي َرْكَعٍة. 
أِلَنَّ  َذِلَك،  في  َغَراَبَة  في    اّللَٰ   َوََل  َلُهْم  يَُباِرُك  َكاَن  وتعالى  َتَباَرَك 

 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ   الَوْقِت، َفَيْأتُوَن ِفيِه ِبَعَمٍل َكِثيٍر. هذا،
 ك اللسان أثناء التَلوةتحري

هل تصح تالوة القرآن الكريم بالنظر إليه، وتالوته بالقلب : 37السؤال

 دون حتريك اللسان؟
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للُقْرآنِ الجواب:   ِبالنَّظَ الِقَراَءُة  الَعِظيِم  ََل    الِلَِّساِن  َتْحِريِك  ُدوَن  ِر 
َسِيِّ  ِبَها  َوَعَد  التي  الِتََِّلَوِة  أَْجَر  النَّاِظُر  ِبَها  َرُسولُ َيَناُل  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ُدَنا 

  َفَلهُ   اّللِٰ   ِكَتاِب   ِمنْ   ا  َحْرف  َقَرأَ   »َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبَقْوِلِه:  
  َحْرٌف   أَِلٌف   َوَلِكنْ   َحْرٌف،  الم  أَُقولُ   ََل   أَْمَثاِلَها،  ِبَعْشرِ   َوالَحَسَنةُ   َحَسَنٌة،  ِبهِ 

  َرِضَي   َمْسُعودٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ « رواه الترمذي َعْن  َحْرٌف   َوِميمٌ   َحْرٌف   َوََلمٌ 
 َعْنُه.اّلٰلُ 

  ِلَصاِحِب   يَُقالُ لََّم: »ِه َوَصْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ    َوِبَقْوِلِه َصلَّى
ْنَيا،  ِفي  تَُرتُِِّل   ُكْنَت   َكَما  َوَرتِِّْل   َواْرَتِق،  اْقَرْأ،:  اْلُقْرآنِ    ِعْندَ   َمْنِزَلَك   َفِإنَّ   الدُّ
  َرِضَي   َعْمٍرو  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ « رواه أبو داود والترمذي  َتْقَرُؤَها  آَيةٍ   آِخرِ 
 ا.َعْنُهمَ اّلٰلُ 

  ِباْلُقْرآنِ   »الَماِهرُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوِبَقْوِلِه َصلَّى
َفَرةِ   َمعَ    َعَلْيهِ   َوُهوَ   ِفيِه،  َوَيَتَتْعَتعُ   اْلُقْرآنَ   َيْقَرأُ   َوالَِّذي   اْلَبَرَرِة،  اْلِكَرامِ   السَّ

،  َعْنَها.اّلٰلُ  َرِضَي   اِئَشةَ عَ  َعنْ رواه اإلمام مسلم   أَْجَراِن« َلهُ  َشاقٌّ
  ، اْلُقْرآنَ   وا ؤُ »اْقرَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوِبَقْوِلِه َصلَّى

  أَُماَمةَ « رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي  أِلَْصَحاِبهِ  ا  َشِفيع  اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َيْأِتي َفِإنَّهُ 
 َعْنُه.   اّلٰلُ   َرِضَي اْلَباِهِليِِّ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َرتََّب  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
َوَهَذا   اللَِِّساِن،  ِبَتْحِريِك  ِإَلَّ  َتُكوُن  ََل  َوالِقَراَءُة  الِقَراَءِة،  َعَلى  الثََّواَب 

ِمنَّا َشْرع ِلَما َرَوى ابن ماجه  ا  َمْطُلوٌب  :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   انَ بَ َثوْ   َعنْ ، 
ا ةِ   ِفي َزَل نَ  َلمَّ َهِب   اْلِفضَّ  َنتَِّخُذ؟  الَمالِ   َفأَيَّ : َقالُوا  َنَزَل،  َما َوالذَّ

 َبِعيِرِه، َعَلى  َفأَْوَضعَ  َذِلَك،  َلُكمْ  أَْعَلمُ  َفأََنا: َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  ُعَمرُ  َقاَل 
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َوَصْحِبِه    اّلٰلُ   َصلَّى   النَِّبيَّ   َفأَْدَركَ  آِلِه  َوَعَلى  ،  أََثِرهِ   ِفي   َوأََنا  ،َوَسلَّمَ َعَلْيِه 
 َنتَِّخُذ؟  الَمالِ   أَيَّ  اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا: َفَقاَل 

،  َوَزْوَجة    ،ا  َذاِكر  ا  َوِلَسان  ،ا  َشاِكر  ا  َقْلب  أََحُدُكمْ   »ِلَيتَِّخذْ :  َفَقاَل    ُمْؤِمَنة 
 .«َرةِ اآْلخِ  أَْمرِ  َعَلى  أََحَدُكمْ  تُِعينُ 

الطََّبَراِنيُّ   َكَذِلَك، روى  َمْطُلوٌب  َفُهَو  للتََّدبُِّر  الُقْرآِن  النََّظُر في  ا  أَمَّ
  أَِديُموا :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ في الَكِبيِر َوالَبْيَهِقيُّ  

 .الُمْصَحِف   ِفي النََّظرَ 
ال الُمْصَحِف  إلى  ِريِف َفالنََّظُر  أَو    شَّ الِحْفِظ،  ِلُمَراَجَعِة  أَو  للتََّدبُِّر، 

ُب ِبَها إلى ْرِعيَِّة، ِعَباَدٌة يَُتَقرَّ .اّلٰلِ   للَبْحِث َعِن األَْحَكاِم الشَّ  َعزَّ َوَجلَّ
 وبناء على ذلك:

  الِلَِّسانِ َفالنََّظُر في الُقْرآِن الَكِريِم، َوِتََلَوتُُه في الَقْلِب، ُدوَن َتْحِريِك  
َبُر ِتََلَوة  يُْؤَجُر َعَلْيَها النَّاِظُر، َفََل بُدَّ ِمْن َتْحِريِك الِلَِّساِن َحتَّى َيَناَل  ََل يُعتَ 

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  أَْجَر الِتََِّلَوِة َمَع التََّدبُِّر َوالَفْهِم. هذا،
 التغني بالقرآن 

ي ي َعْن َأِبمام البخارجاء يف احلديث الشريف الذي رواه اإل: 38السؤال

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اهلُل َصلَّى اهلِل َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلُل ُهَرْيَرَة َرِضَي

ما هو املقصود  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِبالُقْرآِن«.

 بالتغين بالقرآن العظيم؟

َعْنُه أَنَُّه  اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي البخاري َعْن أَِبي  َرَوى اإلمام  الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْم اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َكاَن َيُقوُل: َقاَل َرُسولُ 

( أَْن   ِلَشْيٍء َما أَِذَن ِللنَِّبيِِّ )أَْي: َما اْسَتَمَع ِلـَشْيٍء َما اْسَتَمعَ اّلٰلُ  َيْأَذنِ  للنَِّبِيِّ
ُن َصْوَتُه ِبِه َوَيْطَرُب َلُه(«. َتَغنَّى ِبالُقْرآيَ   ِن )يَُحِسِّ
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اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى َكَذِلَك َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 آِن«.َيَتَغنَّ ِبالُقرْ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلمْ اّلٰلُ    َصلَّى 

  وروى اإلمام أحمد والحاكم َوَغْيُرُهَما َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  

 »َزيِِّنُوا اْلُقْرآَن ِبأَْصَواِتُكْم«.
بُّ ِلَتاِلي الُقْرآِن الَعِظيُم َتْحِسيُن  ى أَنَُّه يُْسَتحَ صَّ الُفَقَهاُء َعلَ َوَقْد نَ 

 الِقَراَءِة َوَتْرِتيُلَها، َوأَْن يُمِكَِّن ُحُروَف الَمِدِّ َوالِلِّيِن ِمْن َغْيِر َتَكلٍُّف.
ُن الَقاِرُئ َصْوَتُه ِبالُقْرآِن، َوَيْقَرأُ  ُه ِبُحْزٍن  َوَيُقوُل اإِلَماُم أَْحَمُد: يَُحِسِّ

َثَبَت َوَتدَ  َفَقْد  َغْيُر بٍُّر،  ُمْسَتَحبٌّ  َوَتْطِريَبُه  ِبالُقْرآِن  ْوِت  الصَّ َتْحِسيَن  أَنَّ   
 َمْكُروٍه، ِإَذا َلْم يُْفِض إلى ِزَياَدِة َحْرٍف ِفيِه أَو َتْغِييِر َلْفِظِه. 

  اَل َرُسولُ َعْنُه َقاَل: قَ اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُموَسى َرِضَي 
َرأَْيَتِني  اّلٰلُ    َصلَّى   اّللِٰ  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أِلَِبي ُموَسى: »َلْو  َعَلْيِه 

 ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد«.  ا  َوأََنا أَْسَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد أُوِتيَت ِمْزَمار
لَْو َعِلْمُت ِبَمَكاِنَك    اّلٰلِ،  ُموَسى: َيا َنِبيَّ وفي ِرَواَيِة الَحاِكِم: َفَقاَل أَبُو  

 . )َوالتَّْحِبيُر: أَْي التَّْحِسيُن(.ا  َلَحبَّْرُت َلَك َتْحِبير
 وبناء على ذلك:

ْوِت ِبالِتََِّلَوِة، َمَع َضْبِط   َفالتََّغِنِّي ِبالُقْرآِن الَعِظيِم َيْعِني َتْحِسيَن الصَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َها. هذا،التَّْجِويِد َوَعَدِم الُخُروِج َعَليْ أَْحَكاِم 

 أخذ اْلجرة على تعليم القرآن الكريم 
 هل جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريم؟: 39السؤال

َعْنُهَما،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنِ َرَوى اإلمام البخاري  الجواب:  
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وا ِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  يْ َعلَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   أَْصَحاِب   ِمنْ   ا  َنَفر  أَنَّ    َمرُّ
 َهْل :  َفَقاَل   الَماِء،  أَْهلِ   ِمنْ  َرُجٌل   َلُهمْ   َفَعَرَض   َسِليٌم، أَوْ   َلِديغٌ   ِفيِهمْ   ِبَماٍء،
 ِمْنُهْم،   َرُجٌل   َفاْنَطَلَق   ،ا  َسِليم  أَوْ  ا  َلِديغ  َرُجَل    الَماءِ   ِفي  ِإنَّ  َراٍق، ِمنْ   ِفيُكمْ 
اءِ   َفَجاءَ   َفَبَرأَ،  َشاٍء،  َعَلى  الِكَتاِب   اِتَحةِ فَ بِ   َفَقَرأَ    َفَكِرُهوا   أَْصَحاِبِه،  ِإَلى  ِبالشَّ
 ؟ ا  أَْجراّلٰلِ   ِكَتاِب  َعَلى  أََخْذَت : َوَقالُوا َذِلَك 

 . ا  أَْجر اّلٰلِ    ِكَتاِب   َعَلى   أََخذَ   اّلٰلِ،   َرُسوَل   َيا :  َفَقاُلوا   الَمِديَنَة،   َقِدُموا   َحتَّى 
  أََحقَّ   »ِإنَّ :  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل 

 .«اّلٰلِ  ِكَتاُب  ا  أَْجر َعَلْيهِ  أََخْذتُمْ  َما
ِريُف َوِإْن َكاَن َسَبُبُه هُ  ْقَيَة، ِإَلَّ أَنَّ اللَّْفَظ ُهَنا  َوَهَذا الَحِديُث الشَّ َو الرُّ

  أََخْذتُمْ   َما   أََحقَّ   »ِإنَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ     َصلَّى َعامٌّ ِبَقْوِلهِ 
َبِب. . َوالِعْبَرُة ِبُعُموِم اللَّْفِظ، ََل ِبُخُصوِص «اّلٰلِ  ِكَتاُب  ا  أَْجر َعَلْيهِ   السَّ

ةَ قُ   ْبنَ   ُمَعاِوَيةَ   َسأَْلُت :  َقاَل   ُشْعَبةَ َوَرَوى الَبْيَهِقيُّ َعْن    . الُمَعلِِّمِ   أَْجرِ   َعنْ   رَّ
 .ا  أَْجر  َلهُ  أََرى: َقاَل 
 .َيْكَرُههُ   ا  أََحد  أَْسَمعْ  َلمْ : َفَقاَل  اْلَحَكَم، َوَسأَْلُت : ُشْعَبةُ   َقاَل 
  َكِرهَ   ا  أََحد  أَْسَمعْ   َلمْ :  اْلَحَكمُ   َوَقاَل :  التَّْرَجَمةِ   ِفي   اْلُبَخاِريُّ   َقاَل 

 .الُمَعلِِّمِ   أَْجرَ 
 .ا  َبْأس الُمَعلِِّمِ   ِبأَْجرِ   ِسيِرينَ  اْبنُ  َيرَ   َلمْ وَ : َقاَل 
ْيخُ   َقاَل  يَنا:  الشَّ   ِبَتْعِليمِ   َيَرَيانِ   ََل   َكاَنا  أَنَُّهَما   ِقََلَبةَ   َوأَِبي   َعَطاءٍ   َعنْ   َوُروِِّ
 . ا  َبْأس  ِباأْلَْجرِ  اْلِغْلَمانِ 

 وبناء على ذلك:
أَْخِذ األُْجَرِة َعَلى َتْعِليِم الُقْرآِن َفَقْد َذَهَب أَْكَثُر الُفَقَهاِء إلى َجَواِز  
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ِريِم، َوِإْن َكاَن األَْوَلى َعَدُم أَْخِذ األُْجَرِة ِمَن النَّاِس َعَلى َذِلَك، َفِإْن  الكَ 
َتُه،    ا  َعِلُِّم األَْجَر َعَلى َتْعِليِم الُقْرآِن الَكِريِم، َعَلْيِه أَْن َيُكوَن ُمَراِقبأََخَذ المُ  ِنيَّ
  َل ِمْنُه َنْيَل الَخْيِريَِّة التي َقاَل ِفيَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ ْجَعَل الَقْصَد األَوَّ َوأَْن يَ 
 الُقْرآنَ   َتَعلَّمَ   َمنْ   »َخْيُرُكمْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  

 .َعْنهُ  اّلٰلُ  َرِضَي  ُعْثَمانَ  َعنْ « رواه اإلمام البخاري  َوَعلََّمهُ 
  واّللٰ   . هذا،[72]يونس:    ﴾ ڇڇچچچ﴿َوأَْن َيْنَطِلَق ِمْن ُمْنَطَلِق:  

 أعلم.َتَعاَلى 
 القرآن اللغو عند 

 اللغو: ثالثًا لكم كره اهلل إنما معنى احلديث الشريف: »: 40السؤال

 «؟الصالة يف والتخصر الدعاء، يف الصوت ورفع القرآن، عند

َرَواالجواب:   الرَّ الَحِديُث  َعْبُد  الُمَباَرِك  ُه  الُمَصنَِّف واْبُن  اِق في  زَّ
ْهِد   الزُّ َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َكِثيرٍ   أَِبي  ْبنِ   َيْحَيى  َعنْ في 

َوَسلَّمَ   ،اْلُقْرآنِ   ِعْندَ   اللَّْغوَ :  ا  َثََلث  َلُكمْ   َكِرهَ اّلٰلَ    ِإنَّ »:  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 
ْوِت   َوَرْفعَ  َعاِء،  ِفي   الصَّ رَ   الدُّ ََلةِ   ِفي   َوالتَخصُّ  «. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.الصَّ

َوِفيِه ِإَشاَرٌة َواِضَحٌة إلى ُوُجوِب اَلْسِتَماِع ِلِتََلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم،  
ۋٴۇۈۈۆۆ﴿ِبَقْوِلِه:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَهَذا َما أَْوَجَبهُ 

َخاِرَج  [204  ]األعراف:  ﴾ ۅۋ الُقْرآِن  ِتََلَوِة  إلى  اَلْسِتَماَع  أِلَنَّ   .
ََلِة َواِجٌب ِعْنَد َكِثيٍر ِمَن الُفَقَهاِء.  الصَّ

َواللَّْغُو أَْثَناَء ِتََلَوَة الُقْرآِن الَكِريِم َلْيَس ِمْن َوْصِف الُمْؤِمِنيَن، َبْل  
ےےھ﴿ِكيَن:  لُمْشرِ َعِن اَتَعاَلى    الُمْشِرِكيَن، َقاَل ُهَو ِمْن َوْصِف  

َّل  . [26]فصلت:   ﴾ۇۇڭڭڭڭۓۓ  . َهَذا أَوا
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إلى   ثانيا : الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب  َفَقْد  َعاِء،  ِبالدُّ ْوِت  الصَّ َرْفُع  ا  أَمَّ
َعاِء، ِلَقْوِلِه   ْوِت ِبالدُّ ھہہ﴿  َتَعاَلى:اْسِتْحَباِب َعَدِم َرْفِع الصَّ

 .[55]األعراف:  ﴾ھ
َص َوِلَقوْ  َوَسلََّم:  اّلٰلُ    لَّىِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ،النَّاُس   »أَيَُّها َعَلْيِه 

 ِإنَُّكمْ   ،ا  َغاِئب  َوََل   أََصمَّ   َتْدُعونَ   َلْيَس   ِإنَُّكمْ   أَْنُفِسُكْم،  َعَلى   (واقُ فُ ارْ )  اْرَبُعوا
الشيخان  َمَعُكمْ   َوُهوَ   ،ا  َقِريب  ا  َسِميع  َتْدُعونَ  رواه    ُموَسى   ي أَبِ   َعنْ « 

 .َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي   األَْشَعِريِِّ 
ََلِة َفَمْكُروٌه َتْحِريم  ثالثا : ُر في الصَّ ا التََّخصُّ   َعنْ ، روى الشيخان  ا  أَمَّ

آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيُّ   َنَهى:  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُجُل  يَُصلَِِّي   أَنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم   .ا  ُمْخَتِصر الرَّ

  نُِهَي :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ َوِفي ِرَواَيٍة لإلمام البخاري  
ََل   ِفي الَخْصرِ  َعنِ   . ةِ الصَّ

َعَلى   الَيِد  َوْضُع  ِبَذِلَك  َحاَجٌة  َوالُمَراُد  ِبِه  َتُكْن  لَْم  َما  الَخاِصَرِة، 
 ا، َفِإْن َكاَن ِبِه ُعْذٌر َفََل َحَرَج في َذِلَك.َتْدُعو إلى َوْضِعهَ 

 وبناء على ذلك:
َفالَحِديُث َضِعيٌف، َوَلِكنَّ َمْعَناُه َصِحيٌح، َفَيِجُب اَلْسِتَماُع للُقْرآِن  

أَثْ  اللَّْغِو  َوَعَدُم  ِتََلَوِتِه،  َعاِء، أَْثَناَء  الدُّ في  ْوِت  الصَّ َوَخْفُض  الِتََِّلَوِة،  َناَء 
َعَلى الَخاِصَرِة أَْثَناَء  ُن َبْيَن اإِلْسَراِر َوالَجْهِر، َونُِهَي َعْن َوْضِع الَيِد  َوَيُكو

ََلِة. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   الصَّ
 وضع القرآن على اْلرض 

القرآن، ومرت عليه آية السجدة، وأراد إذا كان اإلنسان يقرأ : 41السؤال



 كتاب القرآن الكريم 
 

72 

 ض، ثم يسجد؟السجود، هل جيوز أن يضع القرآن على األر

ڦڦڤڤڤڤٹ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 .[32]الحج:  ﴾ڦ
َرِضَي  َوالُعَلَماِء  الُفَقَهاِء  َبْيَن  ِخََلَف  ُوُجوِب  اّلٰلُ    َوََل  في  َعْنُهْم 

أَْن ََل  اْحِتَراِم   َوِصَياَنِتِه  َوِمَن اَلْحِتَراِم للُقْرآِن  َوِصَياَنِتِه،  الَكريِم  الُقْرآِن 
ة  ِإَذا ُوِجَدِت الِخَزاَناُت أَو الطَّاِوََلُت التي   يُوَضَع َعَلى األَْرِض، َوَخاصَّ

 وَضُع َعَلْيَها الُقْرآُن الَكِريُم، َهَذا في الَمْسِجِد. يُ 
ا في الُبُيوِت َفمِ  ُفوُف، َواألََماِكُن  أَمَّ ْن َباِب أَْوَلى َوأَْوَلى َحْيُث الرُّ

ُفوِف. الُمْرَتِفَعُة، َفَيْنَبغِ   ي َعَلى َتاِلي الُقْرآِن أَْن َيْجَعَلُه َعَلى َرٍفِّ ِمَن الرُّ
 وبناء على ذلك:

اَلى  َتعَ   اّللِٰ   َفِمْن َتْعِظيِم الُقْرآِن الَعِظيِم الذي ُهَو َشِعيَرٌة ِمْن َشَعاِئرِ 
يُوَجْد ِبَجاِنِبِه  أَْن ََل يُوَضَع َعَلى األَْرِض ِلَمْن أََراَد ُسُجوَد الِتََِّلَوِة، َفِإَذا َلْم  

َر َسْجَدَة الِتََِّلَوِة إلى َما َبْعَد  َطاِوَلٌة للُقْرآِن َيَضُعُه َعَلْيَها، َفِبِإْمَكاِنِه أَْن يُ  َؤِخِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ا ََل َتِجُب َعَلى الَفْوِر. هذا،اَلْنِتَهاِء ِمَن الِتََِّلَوِة، أِلَنَّهَ 

 
** ** ** 
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 »اْلَْرَواُح ُجنُود  ُمَجناَدة «

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اهلُل َصلَّى اهلِل ما هو شرح حديث َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 1السؤال

 ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة«؟َوَصْحِبِه َوَسلََّم »اأَلْرَواُح 

َها  نْ عَ اّلٰلُ    الَحِديُث َرَواُه اإلمام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الجواب:  
َصلَّى النَِّبيَّ  َسِمْعُت  َيُقوُل:  اّلٰلُ    َقاَلْت:  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 ِمْنَها اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلَف«. »األَْرَواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدٌة، َفَما َتَعاَرَف  
وَ  الَحِديِث  التي  ِبأَنَّ    أَْعَلُم:َتَعاَلى    اّلٰلُ َوَمْعَنى  ِبَهااألَْرَواَح    َيُقوُم 

َفَما الَجَسدُ  ُمْخَتِلَفٌة،  َوأَْنَواٌع  َعٌة،  ُمَجمَّ ُجُموٌع  ِهَي  الَحَياُة،  ِبَها  َوَتُكوُن   ،
َفاِت َوَتَناَسَب في األَْخََلِق اْئَتَلَف، َوِإَلَّ اْخَتَلَف.َتَواَفَق ِمْنَها   في الِصِّ

ْبَل األَْجَساِد، َوأَنََّها  نَّ األَْرَواَح َمْخُلوَقٌة قَ َوِفي الَحِديِث ِإَشاَرٌة إلى أَ 
َواْخِتََلٍف  اْئِتََلٍف  ِمِن  ِقْسَماِن  الِحيِن  َذِلَك  َوَتَواَجَهْت   ،ِمْن  َتَقاَبَلْت    ِإَذا 

ِر اْئَتَلَفْت ِفي الُدْنَيا، َوالَعْكُس ِبالَعْكِس.و  اْئَتَلَفْت ِفي َعاَلِم الذَّ
َعاَدةِ  َعا  َفأَْهُل السَّ َدِة َتَواُفٌق، َوَمَع َغْيِرِهُم اْخِتََلٌف، َفِإَذا  َمَع أَْهِل السَّ

َعَلى   اْئَتَلَفْت  ْنَيا  الدُّ في  األَْرَواُح  ِفيَها  التي  األَْجَساُد  َما  َتََلَقِت  َحَسِب 
رِِّ  َوَيِميُل    ، َوِلَذا َتَرى الَخِيَِّر يُِحبُّ األَْخَياَر، َتَعاَرَفْت َواْئَتَلَفْت ِفي َعاَلِم الذَّ

يَر يُِحبُّ ا  ِرِّ  ألَْشَراَر، َوَيِميُل ِإَلْيِهْم. ِإَلْيِهْم، َوالِشِّ
 َمْن َقاَل:َتَعاَلى  اّلٰلُ   َوَرِحمَ 

 َكَذِلَك َمْن َقاَل: َتَعاَلى  اّلٰلُ   َوَرِحمَ 

ــاٌد ُمجَ  ــُلوَب أَلَْجَنـــــ ــُقـــــ  نََّدٌة ِإنَّ اْلـــــ
ُمْؤَتِلٌف  َفُهَو  ا  ــَ ِمْنهـ اَرَف  ــَ َتعـ ا  ــَ  َفمـ

 

ــَمْن َذا ِفيِه َيْخَتِلُف   ُسوِل َف  َقْوُل الرَّ
ــا َفُهَو ُمْخَتِلٌف ا  َومَ  ــَهـ ــْنـ ــَر ِمـ ــاَكـ ــَنـ  َتـ

 

ِة ِنْسَبةٌ  اَلمِ   َبـــــــْيـــــــِني َوَبْيَنَك في الَمَحبَّ َذا العـَ ِرِّ هـَ ُتوَرٌة َعْن ســــــــِ  َمســــــــْ
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 وبناء على ذلك:
َفاألَْرَواُح َقْبَل َخْلِق األَْجَساِد َكاَنْت َمْوُجوَدة ، ِمنَها الُمَتآِلُف، َوِمْنَها  

التَّآلُُف  الُمْخَتِلُف،   َهَذا  اْنَعَكَس  األَْجَساِد،  في  األَْرَواُح  َحلَِّت  َوِعْنَدَما 
يِريَن. َواَلْخِتََلُف في األَْجَساِد، َفالَخِيُِّر َمَع الخَ  ِرِّ يُر َمَع الِشِّ ِرِّ  ِيِِّريَن، َوالـشَّ

مين.  أَْن َيْجَعَلَنا في َتآلٍُف َمَع َجِميِع الُمْؤِمِنيَن. آَتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 «ا  ُمَطاع ا  »ِإَذا َرأَْيَت ُشحِّ 
، َوَهَوًى ًااعُمَط ًايرجى شرح احلديث الشريف: »ِإَذا َرَأْيَت ُشحِّ: 2السؤال

، َوُدْنَيا ُمْؤَثَرًة، َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي ِبَرْأِيِه، َفَعَلْيَك ًاُمتََّبع

َعَوامَّ، َفِإنَّ ِمنْ َوَراِئُكمْ َأيَّامَ الصَّْبِر، الصَّْبرُ ِفيِه ِبَنْفِسَك، َوَدعْ َعْنكَ اْل

 ُل َأْجِر َخْمِسنَي َرُجاًلِمْثُل َقْبٍض َعَلى اْلَجْمِر، ِلْلَعاِمِل ِفيِهْم ِمْث

 َيْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلِه«.

أََبا  الجواب:   َسأَْلُت  َقاَل:  ْعَباِنِيِّ  الشَّ أَُميََّة  أَِبي  َعْن  داود  أَبُو  َرَوى 
، َفُقْلُت: يَا أََبا َثْعَلَبَة، َكْيَف َتُقوُل ِفي َهِذِه اآْلَيِة:   ڦ﴿َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيَّ

 ؟ [105]المائدة:  ﴾ڦ
  َصلَّىاّلٰلِ    َعْنَها َرُسوَل   ، َسأَْلُت ا  َلَقْد َسأَْلَت َعْنَها َخِبير  اّلٰلِ َقاَل: أََما وَ 

ِبالَمْعُروِف، اّلٰلُ   اْئَتِمُروا  »َبِل  َفَقاَل:  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َرأَْيَت ُشحِّ  ِإَذا  الُمْنَكِر، َحتَّى  َعِن  ُمتََّبعا  اع ُمطَ   ا  َوَتَناَهْوا  َوَهَوى   َوُدْنَيا  ا  ،   ،

،   ُمْؤَثَرة ، َوِإْعَجاَب ُكلِِّ  ِذي َرْأٍي ِبَرْأِيِه، َفَعَلْيَك ِبَنْفِسَك، َوَدْع َعْنَك اْلَعَوامَّ
ْبُر ِفيِه ِمْثُل َقْبٍض َعَلى اْلَجْمِر، ِلْلَعاِمِل   ْبِر، الصَّ َفِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم أَيَّاَم الصَّ

ا َنْحُن   أَْرَواُحنـــَ ْت  اَببـــَ َذاِن َتحـــَ  اللـــَّ
 

ِق  لـْ خـَ ِل  ــْ بــ قـَ ْن  ةَ اّلٰلِ    مـِ ــَ يـنــ آَدمِ طـِ   
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 ُل أَْجِر َخْمِسيَن َرُجَل  َيْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلِه«.ِفيِهْم ِمثْ 
ِريُف ِفيِه َحضٌّ َعَلى األَْمِر ِبالَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن   َهَذا الَحِديُث الشَّ
ُه  الُمْنَكِر، ََل َكَما َيْفَهُمُه الَكِثيُر ِمَن النَّاِس، ِبأَنَّ اإِلْنَساَن ِإَذا اْهَتَدى ََل َيُضرُّ

، َوأَنَّ األَْمَر ِبالَمْعُروِف َوا َضََللُ   . ا  لنَّْهَي َعِن الُمْنَكِر َلْيَس َواِجب  َغْيِرِه ِإَذا َضلَّ
األَْمُر َعَلى الَعْكِس ِمْن َذِلَك، َيِجُب األَْمُر ِبالَمْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن  

ْهِي َعِن الُمْنَكِر، الُمْنَكِر، َوَُل يُْمِسُك اإِلْنَساُن َعِن األَْمِر ِبالَمْعُروِف َوالنَّ 
ُه َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدى، َبْل َعَلْيِه أَْن  َوَيَتَعلَُّل ِبأَنَُّه َقِد اْهتَ  َدى، َوأَنَُّه ََل َيُضرُّ

َعَلى    ا  َيْأُمَر َوَيْنَهى، َوَبْعَد َذِلَك َيُكوُن َقْد أَدَّى الذي َعَلْيِه، َوَيُكوُن َمْأُجور
َعَلى َخْيٍر،   الَمْطُلوُب، َوُهَو َخْيرٌ ْن َحَصَلِت اْسِتَجاَبٌة َفُهَو  أَْمِرِه َوَنْهِيِه، َوإِ 

. ُه َمْن َضلَّ  َوِإَلَّ َقاَم ِبالذي َعَلْيِه، َوِعْنَدَها ََل َيُضرُّ
َصلَّى َرأَْيَت  اّلٰلُ    َقْولُُه  ِإَذا  »َحتَّى  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

حُّ َوالِحْرُص ِني:  «: َيعْ ا  ُمَطاع  ا  ُشحِّ  َعَلى الَماِل،    أَنَّ النَّاَس َغَلَب َعَلْيِهُم الشُّ
: ِبَمْعَنى الُبْخِل، َبْل ُهَو أََشدُّ الُبْخِل؛ َوِلَهَذا   حُّ َوالتََّناُفُس في َتْحِصيِلِه، َوالشُّ

:  اّلٰلُ    َيُقولُ  َوَجلَّ   ﴾جبيئىئمئحئجئی﴿ َعزَّ 
 . [9]الحشر: 

؛ أِلَنَُّه يُْطلَ َوالُبْخُل َعامٌّ َوخَ  َويَُقاُل  ُق َعَلى َبْعِض أَْفَراِد الُبْخِل؛  اصٌّ
، َوَلْيَسْت ُكلُّ أَْفَراِد الُبْخِل ُشح ، َوِإنََّما يَُقاُل للَجِميِع بُْخٌل، َويَُقاُل  ا  َلُه: ُشحٌّ

.  ِلُكِلِّ َما َكاَن أََشدَّ ِمْن َغْيِرِه ُشحٌّ
«:  ا  َبعَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوَهَوى  ُمتَّ َلى آِلِه وَ َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى

َوَعْن َرُسوِلِه اّلٰلِ    َيْعِني: أَنَّ النَّاَس اتََّبُعوا أَْهَواَءُهْم، َوَلْم َيتَِّبُعوا َما َجاَء َعنِ 
َوَعْن    اّللِٰ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َبْل أَْعَرُضوا َعْن ِكَتاِب اّلٰلُ    َصلَّى
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َصلَّى َرُسوِلِه  َعَلْيِه  َعَلْيهِ اّلٰلُ    ُسنَِّة  َكاَن  َوَما  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   
َحاَبُة الِكَراُم َرِضَي   َعْنُهْم َوأَْرَضاُهْم.َتَعاَلى  اّلٰلُ  الصَّ

َوَسلََّم: »وَ اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُمْؤَثَرة «:  َعَلْيِه  ُدْنَيا 
يُْؤِثرُ يَيْعنِ  النَّاَس  أَنَّ  َعَلى  :  الَعاِجَلَة  َويُْؤِثُروَن  َعَلْيَها،  َوَيْحِرُصوَن  ونََها 

َبْل َتَرى اإِلْنَساَن يُْؤِثُر  وَن ِباآلِجَلِة،  َيْهَتمُّ اآلِجَلِة، َويُِحبُّوَن الَعاِجَلَة َوََل 
ْنَيا َعَلى اآلِخَرِة، َوَيْحِرُص   ُل َعِن اآلِخَرِة.َعَلْيَها َوَيْغفُ  الدُّ

َصلَّ  َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَوَقْولُُه  ِ    آلهَعَلْيِه  ُكلِّ »َوِإْعَجاَب  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه 
َل َعَلى نُُصوِص   ِذي َرْأٍي ِبَرْأِيِه«: أَْي: أَْن يُْعَجَب اإِلْنَساُن ِبَرْأِيِه َوََل يَُعِوِّ

َوِإنَّمَ  نَِّة،  َوالسُّ التَّْعِويالِكَتاِب  ُهَو  َوالَحقُّ  َرْأِيِه،  َعَلى  ُل  يَُعِوِّ َما ا  َعَلى   ُل 
نَِّة، َوِإْطَراُح اآلَراِء ِإَذا َكاَنْت ُمَخاِلَفة  ِلَما َجاَء في   َجاَء في الِكَتاِب َوالسُّ

نَِّة.  الِكَتاِب َوالسُّ
»َفَعَلْيَك ِبَنْفِسَك،   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى

َعْنَك   َخََلِصَك َوَدْع  في  َتْجَتِهَد  أَْن  َعَلْيَك  َذِلَك  ِعْنَد  َيْعِني:   :» اْلَعَوامَّ
أِلَنََّها  َوالَفاِئَدِة؛  الَجْدَوى  ِلِقلَِّة  َوَذِلَك  النَّاَس،  َعْنَك  َوَتَدَع  َوَنَجاِتَك، 

ا َجاَء  َعِن اَلْسِتَجاَبِة َواَلْلِتَزاِم ِبمَ   َحَصَلْت َهِذِه األُُموُر التي اْنَشَغُلوا ِبَها
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. اّلٰلُ   َوَعْن َرُسوِلِه َصلَّىاّلٰلِ   َعنِ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َفِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم  اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى
ْبِر«:   ا َيْحُصُل    ا  َوَراِئُكْم أَيَّامْعِني: ِإنَّ ِمْن  يَ أَيَّاَم الصَّ ْبُر ِفيَها َعِظيٌم، َوِممَّ الصَّ

ِمْن ِفَتٍن في ِتْلَك األَيَّاِم َفالَقاِبُض َعَلى ِديِنِه ِفيَها َكالَقاِبِض َعَلى الَجْمِر،  
ةِ  ِة األَْهَواِل َوالِفَتِن، َفالذي َيُكوُن َعَلى الَجادَّ   ا  َيُكوُن َغِريب  َيْعِني: ِمْن ِشدَّ

 ْيَن النَّاِس، َوالَقاِبُض َعَلى ِديِنِه ِفيَها َكالَقاِبِض َعَلى الَجْمِر. بَ 
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َفِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم  اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى
ْبُر ِفيِه ِمْثُل َقْبٍض َعَلى اْلَجمْ  ْبِر، الصَّ َعَلى الَجْمِر  ِر«: الذي َيْقِبُض  أَيَّاَم الصَّ

َتِجُدُه َيَتَمْلَمُل َوََل َيْسَتِطيُع أَْن يُْبِقَي الَجْمَر في َيِدِه، َبْل يُِريُد أَْن َيَتَخلََّص  
الَجْمِر،  َعَلى  َكالَقاِبِض  َماِن  الزَّ َذِلَك  في  ِديِنِه  َعَلى  َيْصِبُر  َفالذي  ِمْنُه، 

ٌك  ، َوالَجْمُر يُْحرِ ة  َوَمْعَناُه: أَنَّ ِفيِه ِشدَّ  ُقُه َويُْؤِلُمُه، َوَلِكنَُّه َمَع َذِلَك ُمَتَمِسِّ
 ِبِديِنِه َكَصْبِر الَقاِبِض َعَلى الَجْمِر. 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِلْلَعاِمِل ِفيِهْم ِمْثُل  اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى
ِلْلَعاِمِل ِفيِهْم« َيْعِني: في َذِلَك ِمْثَل َعَمِلِه«: »  أَْجِر َخْمِسيَن َرُجَل  َيْعَمُلونَ 

 الَوْقِت، ِمْثُل أَْجِر َخْمِسيَن َرُجَل  َيْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلِه. 
ْن َيْأُمُر ِبالَمْعُروِف َوَيْأِتيِه، َوَيْنَهى َعِن  َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ  أَْن َيْجَعَلَنا ِممَّ

َوَيْجَتِنبُ  ِمْنَها َوَما َبَطَن. ، َوأَْن َيْحَفَظنَ هُ الُمْنَكِر  ا ِمْن َجِميِع الِفَتِن َما َظَهَر 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  آمين. هذا،

 سنة  أربعون عليه  أتت  من
 خريه يغلب ومل سنة أربعون عليه أتت منما صحة حديث: : 3السؤال

 ؟النار إىل فليتجهز شره

  هِ يْ لَ عَ   ْت تَ أَ   نْ : مَ ِكَتاِبهِ في  ا  فَ خَ لا  ِف شْ كَ   اِب تَ كِ َذَكَر َصاِحُب  الجواب:  
النَّ   زْ هَّ جَ تَ يَ لْ فَ   هُ رَّ َش   هُ رُ يْ خَ   ْب لِ غْ يَ   مْ لَ وَ   ،ة  نَ َس   ونَ عُ بَ رْ أَ  الَحِديَث    ؛ارِ إلى  أَنَّ 
  هِ دِ نَ َس بِ   ِيِّ وِ رَ الهَ   ٍك الِ مَ   نِ بْ اّلٰلِ    دِ بْ عَ   نِ بْ   حِ ارِ بَ   ةِ مَ جَ رْ في تَ   يُّ دِ زْ األَ   هُ جَ رَ خْ أَ 

 .هُ عَ فَ رَ  اٍس بَّ عَ  نِ إلى ابْ 
 .اهُ نَ بْ مَ  نِ ََل طْ ى بُ لَ عَ   لُّ دُ ا يَ مَ  اهُ نَ عْ في مَ  َس يْ لَ : فَ يُّ ارِ القَ   ولُ قُ يَ وَ 
َذَكَرُه  دُ ِيِّ ؤَ يُ وَ  َما  َهَذا  َس ََل بِ   يُّ مِ لَ يْ الدَّ   مَ ا  وعفُ رْ مَ   رٍ ابِ جَ   نْ عَ   دٍ َن    مْ لَ   نْ : 
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 َس يْ لَ فَ ،  ِب يْ في الغَ اّلٰلَ    َش خْ َي   مْ لَ وَ   ،ِب يْ العَ   نَ مِ   ِي حْ تَ ْس َي وَ ،  ِب يْ الشَّ   دَ نْ َيْرَعِو عِ 
 َوُهَو َضِعيٌف. .ةٌ اجَ حَ  يهِ فِ ّلٰلِ 

َضِعيٍف   ِبَسَنٍد  الَحَداِئِق  ِكَتاِب  اِمِت   نِ بْ   َباَدةَ عُ   َعنَوَجاَء في  :  الصَّ
  ِإنَّ :  َفَقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى  ِيِّ بِ النَّ   ِإَلى  ِجْبِريُل   َجاءَ 
 غَ لَ بَ   اِإذَ   َحتَّى  هِ تِ اَث دَ حَ   ِفي  يدِ بْ عَ بِ   اقَ فُ ارْ   :امَ َلهُ   َفَقاَل   نِ يْ ظَ افِ الحَ   رَ أَمَ اّلٰلَ  

 .ا قَ ِقِّ حَ وَ   اظَ فَ احْ فَ  ينَ األَْرَبعِ 
 . كَ رَ ذْ حِ   ذْ َفخُ   ينَ األَْرَبعِ   َت غْ لَ بَ   ا ِإذَ :  َمْسُروٌق   َقاَل   ، َحاِتمٍ   ي بِ َأ   اْبنُ َوأَْخَرَج  

 وبناء على ذلك:
َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ْمَلُة َلْيَسْت ِمْن أََحاِديِث َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِه الجُ َفَهذِ 

َحاَبِة َفِهَي  ْت ِبَسَنِدَها إلى َبْعِض الصَّ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوِإَذا َصحَّ
ِيَِّئاِت َوَلمْ  تعالى، اّلٰلِ    َيُتْب إلى   َمْحُموَلٌة َعَلى َمْن َماَت َوُهَو ُمِصرٌّ َعَلى السَّ

إلى  َتاَب  َمْن  ا  َفَتْوَبُتُه  اّلٰلِ    أَمَّ الَغْرَغَرِة  في  ُروُحُه  َتَقَع  أَْن  َقْبَل  َوَجلَّ  َعزَّ 
  َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ ي  تعالى، روى اإلمام أحمد والترمذاّلٰلِ    َمْقُبوَلٌة ِبِإْذنِ 

  »ِإنَّ :  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم    ّلٰلُ ا  َصلَّى  النَِّبيِِّ   َعنِ   ،َعْنُهَمااّلٰلُ  
 . يَُغْرِغْر« لَمْ  َما الَعْبدِ  َتْوَبةَ  َيْقَبُل اّلٰلَ 

ْحَمنِ   َعْبدِ   نْ وروى اإلمام أحمد عَ    َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلَبْيَلَماِنيِِّ   ْبنِ   الرَّ
آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    لِ َرُسو  أَْصَحاِب   ِمنْ   أَْرَبَعةٌ   اْجَتَمعَ :  َقاَل  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َرُسوَل   َسِمْعُت :  أََحُدُهمْ   َفَقاَل   ،َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
 . «ِبَيْومٍ  َيُموَت   أَنْ   َقْبَل   اْلَعْبدِ  َتْوَبةَ  َيْقَبُل اّلٰلَ   ِإنَّ »: َيُقولُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ   ِمنْ   َهَذا   َسِمْعَت   آْنَت :  الثَّاِني  َفَقاَل 
 ؟ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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 .َنَعمْ : َقاَل 
َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت   َوأََنا:  َقاَل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 «. َيْومٍ   ِبِنْصِف  َيُموَت   أَنْ  َقْبَل   اْلَعْبدِ  َتْوَبةَ  َيْقَبُل   اّللَٰ  ِإنَّ »: َيُقولُ َوَسلََّم 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ   ِمنْ   َهَذا   َسِمْعَت   آْنَت :  الثَّاِلُث   َفَقاَل 
 ؟ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

 .َنَعمْ : َقاَل 
َوَصْحِبِه    ّلٰلُ ا  َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت   َوأََنا:  َقاَل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 «. ِبَضْحَوةٍ  َيُموَت   أَنْ  َقْبَل   اْلَعْبدِ  َتْوَبةَ  َيْقَبُل اّلٰلَ   ِإنَّ »: َيُقولُ َوَسلََّم 
اِبعُ  َل َقا َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ   ِمنْ  َهَذا  َسِمْعَت  آْنَت :  الرَّ

 ؟ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
 .َنَعمْ : اَل قَ 

 : َيُقولُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت   َوأََنا 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  «. هذا،ِبَنَفِسهِ  يَُغْرِغرْ  َلمْ  َما  اْلَعْبدِ   َتْوَبةَ  َيْقَبُل اّلٰلَ  ِإنَّ »

 كما تكونوا يولى عليكم 

 كما تكونوا يوىل عليكم؟ حديث: ةما صح: 4السؤال

ْيَلِميُّ في ُمْسَنِد الِفْرَدْوِس والقضاعي في ُمْسَنِدِه  َرَوى  الجواب:   الدَّ
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى اّلٰلُ    ـ َواللَّْفُظ َلُه ـ َعْن أَِبي َبْكَرَة َرِضَي 

َقاَل: »كَ  َوَسلََّم  ـ عَ آِلِه َوَصْحِبِه  ُر  يَُؤمَّ أَْو  ـ  يَُولَّى  َتُكونُوَن  َلْيُكْم« َوُهَو  َما 
 َحِديٌث َضِعيٌف. 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَرَوى البيهقي َعْن أَِبي ِإْسَحاَق َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
وَ  َعَلْيُكْم«  ُر  يَُؤمَّ َكَذِلَك  َتُكونُوا  »َكَما  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َو  هُ َوَعَلى 
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 َحِديٌث َضِعيٌف. 
َيْدُعو َعَلى    َعِن الَحَسِن الَبْصِرِيِّ أَنَُّه َسِمَع َرُجَل    َوَرَوى الطََّبَراِنيُّ 

اِج، َفَقاَل َلُه: ََل َتْفَعْل، ِإنَُّكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أُوِتيُتْم، ِإنََّما َنَخاُف ِإْن   الَحجَّ
اُج أَو َماَت أَْن َيَتَولَّى عَ  ِوَي: أَنَّ  َلْيُكُم الِقَرَدُة َوالَخَناِزيُر، َفَقْد رُ ُعِزَل الَحجَّ

الُُكْم، َوَكما َتُكونُوا يَُولَّ   َعَلْيُكْم.  ى أَْعَماَلُكْم ُعمَّ
َعَلْيِهْم  اّلٰلُ    َويُْفَهُم ِمَن الَحِديِث أَنَّ النَّاَس ِإْن َكانُوا َصاِلِحيَن َجَعَل 

 . ا  ِسدَن َجَعَل أَِميَرُهْم َفاي، َوِإْن َكانُوا َفاِسدِ ا  َصاِلح ا  أَِمير
، َوِإْن َكاَن َغْيَر َذِلَك اْخَتاَر  ا  اْخَتاَر َصاِلح  ا  َوالُمْجَتَمُع ِإن َكاَن َصاِلح

 ِمْن ِجْنِسِه، َوالطُُّيوُر َعَلى أَْشَكاِلَها َتَقُع.
  ُدودِ َد حُ ِعنْ   ا  َوقَّاف  ا  َصاِلح  ا  َوَحاَشا ِلَرِبَِّنا َعزَّ َوَجلَّ أَْن َيَرى ُمْجَتَمع

ڑژژڈ﴿  َتَعاَلى:َسِلَِّط َعَلْيِهْم َغْيَر َصاِلٍح، َقاَل  َفيُ َتَعاَلى    اّللِٰ 
ڳڳڳڳگگگگککککڑ

اِلِح أَْن يَُولَّى  [97]النحل:    ﴾ڱڱ . َوِمَن الَحَياِة الطَِّيَِّبِة للُمْجَتَمِع الصَّ
 َعَلْيِهْم ِخَياُرُهْم.

 وبناء على ذلك:
، َوَرِحمَ   ِعيٌف، َوَلِكنِ َفالَحِديُث َض    اّلٰلُ   الَمْعَنى َصِحيٌح ِبَشْكٍل َعاٍمِّ

 َمْن َقاَل: َتَعاَلى 
ا  ُتنـــَ َبِليَّ ْت  ا َدامـــَ ُذنُوِبنـــَ  بـــِ

 

ُفَها ِإذا تُْبَنا  اّلٰلُ وَ    َيْكشـــــــِ
 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 فارحموا موتاكم بالصدقة

الليلة يت أشد من ال يأتي على املما صحة هذا احلديث: : 5السؤال
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األوىل، فارمحوا موتاكم بالصدقة، فمن مل جيد فليصل 

ركعتني، يقرأ يف كل ركعة منهما فاحتة الكتاب، وآية الكرسي، 

م ابعث هالل :أحد إحدى عشرة مرة، ويقول اهلل وأهلاكم، وقل هو

من ساعته إىل قربه  اهلل ثوابها إىل قربه فالن ابن فالنة، فيبعث

نور وهدية، يؤنسونه يف قربه إىل أن ملك  لألف ملك، من ك

املصلى بعدد ما طلعت عليه الشمس  اهلل ينفخ يف الصور، ويعطي

ويبنى  ،له أربعني ألف درجة ألف حجة وعمرة اهلل ويرفع ،حسنات

 ؟ألف حلة اويعطى ثواب ألف شهيد ويكس ،له ألف مدينة يف اجلنة

األَحَ الجواب:   ُجْمَلِة  ِمْن  الَحِديُث  الَمْوُضوَعِة  اِديِث َهَذا   
َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َعَلى  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوالَمْكُذوَبِة  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 َوَسلََّم، َوََل َتُجوُز ِرَواَيُتُه.
 وبناء على ذلك:

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َفَهَذا الَحِديُث َمْوُضوٌع. هذا،
 ِم« ا الشا »ِإَذا َفَسَد أَْهُل 

 ما صحة احلديث: »ِإَذا َفَسَد َأْهُل الشَّاِم َفال َخْيَر ِفيُكْم«؟: 6السؤال

َة، َعْن أَِبيِه َقاَل: َقاَل  الجواب:   َرَوى اإلمام أحمد َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ
اِم،  ُل الهْ َد أَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَذا َفَس اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ  شَّ

ِتي َمْنُصوِريَن، ََل يَُبالُوَن َمْن َخَذَلُهْم  َفََل َخْيَر ِفيُكْم، َوََل َيَزاُل أَُناٌس ِمْن أُمَّ
اَعُة« َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح، ِرَجالُُه ِثَقاٌت.   َحتَّى َتُقوَم السَّ

 وبناء على ذلك:
إلى   ِإَشاَرٌة  َوِفيِه  َصِحيٌح،  َصََل َفالَحِديُث  بِ أَنَّ  أَْهِل  اِم  َح  الشَّ ََلِد 
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ِبَفْضلِ  َوَلِكْن  للَجِميِع،  َفَساٌد  َوَفَساَدُهْم  للَجِميِع،  َوَجلَّ  اّلٰلِ    َصََلٌح  َعزَّ 
اِم. ِة في ِبََلِد الشَّ  الطَّاِئَفُة الَمْنُصوَرُة في َهِذِه األُمَّ

ُسْفَياَن َوكَ  أَِبي  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َعْن  َعَلى  روى اإلمام أحمد  ْلِمْنَبِر  ااَن 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل:  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل 

ِتي َقاِئَمة  ِبأَْمرِ  ُهْم َمْن َخَذَلُهْم أَْو َخاَلَفُهْم  ـ ََل يَ اّلٰلِ    »ََل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ ُضرُّ
 َعزَّ َوَجلَّ َوُهْم َظاِهُروَن َعَلى النَّاِس«. اّلٰلِ  ْمرُ َحتَّى َيْأِتَي أَ 

، َفَقاَل: َيا أَِميَر الُمْؤِمِنيَن، َسِمْعُت    َفَقاَم َماِلُك ْبُن َيَخاِمرَ  ْكَسِكيُّ السَّ
اِم«.   ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، َيُقوُل: »َوُهْم أَْهُل الشَّ

، َيُقوُل:  ا  ُعُم أَنَُّه َسِمَع ُمَعاذزْ َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َوَرَفَع َصْوَتُه َهَذا َماِلٌك، يَ 
اِم«.   »َوُهْم أَْهُل الشَّ

اّلٰلُ    اِم ِبََلٌد ُمَباَرَكٌة، َواإِليَماُن ِفيَها أَيَّاَم الِفَتِن، ِلَقْوِلِه َصلَّىَفِبََلُد الشَّ 
اِب اْنُتِزَع ِمْن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنِِّي َرأَْيُت َكأَنَّ َعُموَد اْلِكتَ 

اِم،  َتْحِت ِوَساَدِتي، َفأَْتَبْعُتُه َبَصِري َفِإَذا ُهَو نُوٌر َس  اِطٌع ُعِمَد ِبِه ِإَلى الشَّ
اِم« رواه الحاكم َعْن َعْبدِ  يَماَن ِإَذا َوَقَعِت اْلِفَتُن ِبالشَّ ْبِن  اّلٰلِ    أَََل َوِإنَّ اإْلِ

 َما.هُ نْ عَ اّلٰلُ   َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي 
ُه َقاَل: َقاَل  َعنْ اّلٰلُ    وروى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر َعْن أَِبي أَُماَمَة َرِضَي 

»َصْفَوةُ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِمْن  اّلٰلِ    َعَلْيِه 
اُم، َوِفيَها َصْفَوتُُه ِمْن َخْلِقِه َوِعبَ  ِتي  أَْرِضِه الشَّ اِدِه، َوَلَيْدُخَلنَّ اْلَجنََّة ِمْن أُمَّ

 ََل َعَذاَب«. اَب َعَلْيِهْم وَ ثُلٌَّة ََل ِحَس 
ُروا ِنْعَمةَ  اِم أَْن يَُقِدِّ   َعَلْيِهْم. هذا، َتَعاَلى    اّلٰلِ   ِلَذا َوَجَب َعَلى أَْهِل الشَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
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ُ   َلَذَهَب  تُْذِنُبوا َلمْ  َلوْ »  «مْ ِبكُ اّٰلله
 َوَلَجاَء ِبُكْم، اهلُل َلَذَهَب ُتْذِنُبوا َلْم َلْوما صحة هذا احلديث: »: 7السؤال

 ؟َلُهْم« َفَيْغِفُر اهلَل َفَيْسَتْغِفُروَن ُيْذِنُبوَن، ِبَقْوٍم

  ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ َهَذا الَحِديُث َصِحيٌح َرَواُه اإلمام مسلم  الجواب:  
آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل   :َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي  َوَعَلى  َوَصْحِبِه  َعَلْيِه 
  ِبَقْومٍ   َوَلَجاءَ   ِبُكْم،اّلٰلُ    َلَذَهَب   تُْذِنُبوا  َلمْ   َلوْ   ،ِبَيِدهِ   َنْفِسي   »َوالَِّذي:  َوَسلَّمَ 

 .َلُهْم« َفَيْغِفرُ اّلٰلَ   َفَيْسَتْغِفُرونَ  يُْذِنُبوَن،
ال الَحِديُث  ِفيِه  شَّ َوَهَذا  َلْيَس  في  ِريُف  للُوُقوِع  نُوِب  َتْرِغيٌب  الذُّ

 ـ َوَلِكنَُّه َتْرِغيٌب للُمْذِنِبيَن في التَّْوَبِة َواإِلَناَبِة.َتَعاَلى    اّللِٰ   َوالَمَعاِصي ـ َمَعاذَ 
  نَ َوَكأَنَُّه َيُقوُل: َيا ِعَباِدي، لَو ُكْنُتْم َكالَمََلِئَكِة الِكَراِم الذيَن ََل َيْعُصو

َما  اّلٰلَ   َوَيْفَعُلوَن  أََمَرُهْم،  َوَلَجاَء  َما  ِبُكْم،  َلَذَهَب    يُْذِنُبونَ   ِبَقْومٍ يُْؤَمُروَن، 
 . َيْسَتْغِفُرونَ وَ 

َيْظَهُر اْسمُ  ْظَهاِر ِصَفاِتِه َعزَّ َوَجلَّ َوآَثاِرَها، َوِإَلَّ َفَكْيَف    َوَذِلَك إِلِ
اِر الَتَعاَلى  اّللِٰ   ُفوِر؟غَ الَغاِفِر الَغفَّ

 وبناء على ذلك:
ـ َمَعاذَ  ِلِفْعِل الَمَعاِصي  َوَلْيَس ِفيِه َتْرِغيٌب    اّلٰلِ   َفالَحِديُث َصِحيٌح، 

ْظَهاِر آَثاِر أَْسَماِئِه َتَباَرَك وتعالى، َوِمْن َهَذا الُمْنَطَلِق َقاَل  َتَعاَلى   ـ َبْل إِلِ
َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    َصلَّى آِلِه  َوَعَلى    َوَخْيرُ   ،َخطَّاءٌ   مَ آدَ   َبِني   ُكلُّ لََّم: »َس َعَلْيِه 

ابُوَن«   اْلَخطَّاِئينَ   .َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك  ْبنِ  أََنِس  َعنْ رواه الحاكم  التَّوَّ
اْرِتَكاِب   إلى  َيْدُعو  الَحِديَث  َهَذا  أَنَّ  َوَظنَّ  َم  َتَوهَّ النَّاِس  َوَبْعُض 

چ﴿َيُقوُل:  َتَعاَلى    اّلٰلُ َف َيُكوُن َهَذا، وَ ؛ َكيْ ىتعال  اّللِٰ الَمَعاِصي َوالِعَياُذ بِ 
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ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[90]النحل:  ﴾ژژڈڎڈ
 النااَر« َدَخَل  َفَماَت »
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اهلُل  َصلَّىاهلِل  مسعت حديثًا عن َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 8السؤال

 َفْوَق َأَخاُه َيْهُجَر َأْن ِلُمْسِلٍم َيِحلُّ »الَم يقول فيه: َوَصْحِبِه َوَسلَّ

فهل يدخل النار  النَّاَر« َدَخَل َفَماَت َثالٍث َفْوَق َهَجَر َفَمْن َثالٍث،

 خالدًا فيها؟

ِبَسَنٍد َصِحيٍح،  الجواب:   داود  أبو    ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ الَحِديُث رواه 
  ِلُمْسِلمٍ   َيِحلُّ   »ََل   :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل   :َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 

 . النَّاَر« َدَخَل  َفَماَت  َثََلٍث  َفْوَق  َهَجرَ  َفَمنْ  َثََلٍث، َفْوَق  أََخاهُ  َيْهُجرَ  أَنْ 
ِريُف يُِفيُد َكَما َقاَل  أََخاُه     الُعَلَماُء َوالُفَقَهاُء، َمْن َهَجرَ َوالَحِديُث الشَّ

  اّلٰلُ   َعَلى الَهْجِر َوالَقِطيَعِة َدَخَل النَّاَر، ِإْن َشاءَ   ا  َفْوَق َثََلٍث َفَماَت ُمـِصر
ِديَن، ثُمَّ َتُكوُن َنِتيَجُتُه إلى الَجنَِّة.َتَعاَلى   َتْعِذيَبُه َمَع ُعَصاِة الُمَوِحِّ

ا أَْن   َع ِعْلِمِه ِبُحْرَمِتِه  ْسَتَحلَّ َذِلَك مَ ا ُمَؤبََّدا ِإِن    ا  يُْدِخَلُه النَّاَر َخاِلدَوِإمَّ
 َواإِلْجَماِع َعَلْيَها.

َلِميِِّ   ِخَراٍش   أَِبي  َعنْ وروى الحاكم     َسِمعَ   أَنَّهُ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   السُّ
آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل  َوَعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه    َهَجرَ   »َمنْ :  َيُقولُ ِبِه 
 .َدِمِه« َكَسْفِك  َفُهوَ  َسَنة   أََخاهُ 

 . ا  َوظُْلم  ا  َكأَنَُّه َسَفَك َدَمُه ُعْدَوان  ا  َيْعِني َيُكوُن الَهاِجُر أِلَِخيِه َسَنة  آِثم
 وبناء على ذلك:

،  َفَمْن َماَت َوُهَو َهاِجٌر أِلَِخيِه َفْوَق َثََلٍث َفَماَت   َدَخَل النَّاَر اْبِتَداء 
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فَ  الشَّ َتَنالُُه  ُمْسَتِحَل  اثُمَّ  َيُكْن  َلْم  ِإَذا  ُخُلود  َعُة  النَّاَر  َيْدُخُل  أَو     ا  الَهْجَر، 
  واّللٰ   َهَذا، َوُهَو َيْعَلُم أَنَّ َذِلَك َكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر. هذا،  ِإَذا َكاَن ُمْسَتِحَل  

 أعلم.َتَعاَلى 
 من شهر رمضانآخر جمعة 

اأَلْنَصاِريِّ َقاَل:  اهلِل ِن َعْبِدْب َعْن َجاِبِرما صحة هذا احلديث: : 9السؤال

ِفي َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اهلُل  َصلَّى اهلِل َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل

َيا َجاِبُر، َهَذا آِخِر ُجُمَعٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن، َفَلمَّا َبُصَر ِبي َقاَل ِلي: 

مَّ ال َتْجَعْلُه آِخَر ُهالل: َودِّْعُه َوُقْلَفآِخُر ُجُمَعٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن 

َوال َتْجَعْلِني  ًاَمْرُحوم اْلَعْهدِ ِمنْ ِصَياِمَنا ِإيَّاُه، َفِإنْ َجَعْلَتهُ َفاْجَعْلِني

ِإمَّا ِبُبُلوِغ  احُلْسَنَيْيِن، َفِإنَُّه َمْن َقاَل َذِلَك َظِفَر ِبِإْحَدى، ًاَمْحُروم

 ؟َوَرْحَمِتِه اهلِل ا ِبُغْفَراِنمََّشْهِر َرَمَضاَن، َوِإ

َمْوُضوٌع، َوََل  الجواب:   َوُهَو َحِديٌث  َلُه،  َة  َهَذا الَحِديُث ََل ِصحَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َتُجوُز ِرَواَيُتُه ِإَلَّ ِلَبَياِن َوْضِعِه. هذا،

 اللعين هذا إبليس 
 قال: ماعنه اهلل بن عباس رضياعن ما صحة هذا احلديث: : 10السؤال

عليه وسلم يف بيت رجل من األنصار  اهلل صلى اهلل كنا مع رسول

أتأذنون لي بالدخول ولكم  ،يا أهل املنزل :يف مجاعة، فنادى مناد

 إلي حاجة.

 ؟عليه وسلم: أتعلمون من املنادي اهلل صلى اهلل فقال رسول

 ورسوله أعلم. اهلل :وافقال

 .تعاىل اهلل بليس لعنهإ عليه وسلم: هذا اهلل صلى اهلل فقال رسول
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 .اهللعنه: أتأذن لي بقتله يا رسول  اهلل فقال عمر بن اخلطاب رضي

يا عمر، أما علمت أنه  عليه وسلم: مهاًل اهلل فقال الرسول صلى

 ،من املنظرين إىل يوم معلوم، ولكن افتحوا له الباب، فإنه مأمور

 ؟..فإذا هو شيخ أعور ،فافهموا عنه وامسعوا

َة َلُه، َوََل أَْصَل، َوََل َتُجوُز ِرَواَيُتُه  ا  ذَ هَ الجواب:   الَحِديُث ََل ِصحَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ذا،ِإَلَّ للتَّْعِليِم ِبأَنَُّه َحِديٌث َمْوُضوٌع. ه

ْعَوةِ  َهِذهِ  َربا  ما اللههُ » ةِ  الدا  «التااما
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  هلُلا َصلَّىاهلِل  ما تفسري قول َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 11السؤال

 ،الَقاِئَمِة التَّامَِّة َوالصَّاَلِة الدَّْعَوِة َهِذِه َربَّ مَُّهاللَوَصْحِبِه َوَسلََّم: »

 الَِّذي ًاَمْحُمود ًاَمَقام َواْبَعْثُه َوالَفِضيَلَة، الَوِسيَلَة ًاُمَحمَّد آِت

 «ِةالِقَياَم َيْوَم َشَفاَعِتي َلُه َحلَّْت َوَعْدَتُه،

البخاري  الجواب:   اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ روى اإلمام 
  َمنْ »:  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ :  َعْنُهَما
َداءَ  َيْسَمعُ   ِحينَ   َقاَل  ْعَوةِ   َهِذهِ  َربَّ  مَّ الٰلهُ : النِِّ ََل  ِة،امَّ تَّ ال  الدَّ  ،الَقاِئَمةِ   ةِ َوالصَّ
د  آِت   َوَعْدَتُه،  الَِّذي   ا  َمْحُمود  ا  َمَقام  َواْبَعْثهُ   َوالَفِضيَلَة،  الَوِسيَلةَ   ا  ُمَحمَّ

 «.الِقَياَمةِ  َيْومَ   َشَفاَعِتي  َلهُ  َحلَّْت 
  َيْسَمعُ   ينَ حِ   َقاَل   َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َقْولُُه َصلَّى

َداءَ  ُن،  النِِّ نَِّة أَْن َيُقوَل ِمْثَل َما َيُقوُل الُمَؤِذِّ « أَْي: َتَماَم األََذاِن، أِلَنَُّه ِمَن السُّ
ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم    ْبنِ اّلٰلِ  َعْبدِ   َعنْ َكَما َجاَء في الَحِديِث الـشَّ

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيَّ   َسِمعَ   هُ نَّ أَ   ،َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   اْلَعاِص   ْبنِ   َعْمِرو
َن،  َسِمْعُتمُ   »ِإَذا:  َيُقولُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم     ثُمَّ   ،َيُقولُ   َما  ِمْثَل   َفُقولُوا  الُمَؤذِِّ
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،  َصلُّوا   َسُلوا   مَّ ثُ   ، ا  َعْشر  ِبَها   َعَلْيهِ اّلٰل    َصلَّى  َصََلة    َعَليَّ   َصلَّى  َمنْ   َفِإنَّهُ   َعَليَّ
  اّلٰلِ،   ِعَبادِ   ِمنْ   ِلَعْبدٍ   ِإَلَّ   َتْنَبِغي   ََل   اْلَجنَِّة،  ِفي  َمْنِزَلةٌ   َفِإنََّها  اْلَوِسيَلَة،  ِلَي اّلٰلَ  

َفاَعُة«  َلهُ   َحلَّْت   اْلَوِسيَلةَ   ِلي  َسأََل   َفَمنْ   ُهَو،  أََنا  أَُكونَ   أَنْ   َوأَْرُجو . َفَقْولُُه الشَّ
َداءَ   َيْسَمعُ   ِحينَ َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »وَ   َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّى « َيْعِني َبْعَد  النِِّ

 الَفَراِغ ِمَن الِنَِّداِء. 
َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َقْولُُه َصلَّى   َهِذهِ   َربَّ   مَّ الٰلهُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 

ْعَوةِ  ةِ   الدَّ َوهِ التَّامَّ األَْلَفاِظ،  َهِذِه  َربَّ  ََل   َي «  التي  ِة  التَّامَّ األََذاِن  َكِلَماُت 
 َيْدُخُلَها َتْغِييٌر َوََل َتْبِديٌل، َبْل ِهَي َباِقَيٌة إلى َيْوِم النُُّشوِر.

ََل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َقْولُُه َصلَّى «  الَقاِئَمةِ  ةِ َوالصَّ
اِئَمِة إلى ِقيَ الَباِقَيِة  اَعِة.اَوالدَّ  ِم السَّ

َصلَّى »اّلٰلُ    َقْولُُه  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  د  آِت   َعَلْيِه    ا  ُمَحمَّ
دالَوِسيَلةَ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى  ا  « َيْعِني: أَْعِط َسِيَِّدَنا ُمَحمَّ

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ى َتُكوُن ِإَلَّ لَُه َصلَّ   ا في الَجنَِّة، التي ََل َوَسلََّم الَمْنِزَلَة الُعْليَ 
 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.
« َيْعِني  َوالَفِضيَلةَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َقْولُُه َصلَّى

اِئَدَة َعَلى َساِئِر الَمْخُلوِقيَن.   الَمْرَتَبَة الزَّ
َصلَّىقَ  »لَ عَ اّلٰلُ    ْولُُه  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ا  َمَقام  َواْبَعْثهُ ْيِه 
»ا  َمْحُمود َواآلِخُروَن  لُوَن  األَوَّ ِفيِه  َيْحَمُدُه  الذي  الَمَقاَم  َيْعِني    الَِّذي « 
ِبَقْوِلَك:  َوَعْدَتهُ  َيْعِني  . [79]اإلسراء:    ﴾ڈڎڎڌڌڍ﴿« 
َفاَعِة الُعْظَمى.َوُهَو   َمَقاُم الشَّ
  َشَفاَعِتي   َلهُ  َحلَّْت َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ  َصلَّى لُهُ وْ قَ 
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ا في ُدُخوِل الَجنَِّة الِقَياَمةِ   َيْومَ « أَْي: َوَجَبْت َلُه َشَفاَعِتي  الِقَياَمةِ   َيْومَ  ، ِإمَّ
، أَو َمآَل    في َرْفِع َدَرَجاِتِه.، أَو اْبِتَداء 

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   ُكِلِّ َهَذا. آمين. هذا،ْمَنا بِ رِ مَّ أَكْ الٰلهُ 
 قراءة ثَلث آيات من آخر سورة الحشر

 َأُعوُذ: َمرَّاٍت َثالَث ُيْصِبُح ِحنَي َقاَل َمْنما صحة احلديث: »: 12السؤال

 ِمْن آَياٍت َثالَث َوَقَرَأ ،الرَِّجيِم الشَّْيَطاِن ِمَن الَعِليِم السَِّميِع اهلِلِب

 َعَلْيِه ُيَصلُّوَن َمَلٍك َأْلَف َسْبِعنَي ِبِهاهلُل  َوكََّل ،احَلْشِر ُسوَرِة ِرآِخ

 ِحنَي َقاَلَها َوَمْن ،ًاَشِهيد َماَت الَيْوِم َذِلَك ِفي َماَت َوِإْن ُيْمِسَي، َحتَّى

 «؟امَلْنِزَلِة بِتِلْكَ َكاَن ُيْمِسي

  ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َيَسارٍ   ْبنِ   لِ َمْعقِ   َعنْ َجاَء في ُسَنِن الترمذي  الجواب:  
  ِحينَ   َقاَل   َمنْ »:  َقاَل   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   َعنِ 

اٍت   َثََلَث   يُْصِبحُ  ِميعِ   اّللِٰ بِ   أَُعوذُ :  َمرَّ ْيَطانِ   ِمنَ   الَعِليمِ   السَّ ِجيمِ   الشَّ   َوَقَرأَ   ،الرَّ
  َمَلٍك   أَْلَف   َسْبِعينَ   ِبهِ اّلٰلُ    َوكََّل   ،الَحْشرِ   ُسوَرةِ   آِخرِ   ِمنْ   ٍت آَيا  َثََلَث 

  َوَمنْ   ،ا  َشِهيد   َماَت   الَيْومِ   َذِلَك   ِفي  َماَت   َوِإنْ   يُْمِسَي،  َحتَّى   َعَلْيهِ   يَُصلُّونَ 
َشاَر إلى  أَ « َوِإْسَناُدُه ِفيِه َضْعٌف، َكَما  الَمْنِزَلةِ   ِبِتْلَك   َكانَ   يُْمِسي   ِحينَ   َقاَلَها

، َوَكَذلِ  َهِبيُّ : ِإْسَناُدُه ِفيِه َضْعٌف.َذِلَك الذَّ  َك َقاَل اإِلَماُم النََّوِويُّ
 وبناء على ذلك:

ِعيِف   الضَّ ِبالَحِديِث  َوالَعَمُل  َضِعيٌف،  َفَضاِئِل  َفالَحِديُث  في 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  األَْعَماِل ََل ِإْشَكاَل ِفيِه. هذا،

 لبطيخ ا أحاديث فوائد

عليه  اهلل صلى اهلل ما صحة هذه األحاديث: قال رسول: 13السؤال

وسلم: عليكم بالبطيخ؛ فإن فيه عشر خصال: هو طعام، وشراب، 
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البطن، ويكثر ماء الظهر، وأشنان، ورحيان، ويغسل املثانة، ويغسل 

 ويقطع الربودة، وينقي البشرة.

فاكهة اجلنة،  هاعليه وسلم: تفكهوا بالبطيخ؛ فإن اهلل وقال صلى

 لف رمحة، وأكلها شفاء من كل داء.وفيها ألف بركة، وأ

عليه وسلم: ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ إال  اهلل وقال صلى

 يكون مولودها حسن الوجه واخللق.

عليه وسلم: البطيخ قبل الطعام يغسل البطن  اهلل ل صلىوقا

 غساًل، ويذهب بالداء أصاًل.

البطيخ وال تقطعها قطعا؛ فإنها لم: عض وسعليه  اهلل وقال صلى

فاكهة مباركة طيبة، مطهرة الفم، مقدسة القلب، تبيض 

األسنان، وترضي الرمحن، رحيها من العنرب، وماؤها من الكوثر، 

 ردوس، ولذتها من اجلنة، وأكلها من العبادة؟وحلمها من الف

َرِضَي الجواب:   َعاِئَشَة  َعْن  داود  أبو  َكاَن  َها  نْ عَ اّلٰلُ    َرَوى  َقاَلْت: 
يَخ  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ  اْلِبطِِّ »َيْأُكُل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َطِب َفَيُقوُل: َنْكِسُر َحرَّ هَ   َذا ِبَبْرِد َهَذا، َوَبْرَد َهَذا ِبَحرِِّ َهَذا«. ِبالرُّ
ا َهِذِه األََحاِديُث التي َتْذُكُر َفوَ  َة َلَها، َوََل  اَوأَمَّ ِئَد الِبِطِّيِخ، َفََل ِصحَّ

نَِّة، َوَقْد َتُكوُن َهِذِه الَفَواِئُد َوَضَعَها َزاِرُع الِبِطيِخ  أَْص  َل َلَها في ُكُتِب السُّ
َعاِئِه أَنَّ َماَءَها ِمَن  ِلَفاِئَدِتِه، أَ  و التَّاِجُر الُمَرِوُج ِلِسْلَعِتِه، َوََل َيْخَشى ِمَن اِدِّ

َتَها ِمَن الَجنَِّة، َوأَْكَلَها ِمَن الِعَباَدِة،  رِ الَكْوثَ  ، َوَلْحَمَها ِمَن الِفْرَدْوِس، َوَلذَّ
أُ   َفُهوَ  َعْن  ُث  َوَيَتَحدَّ ْع،  تَُشرَّ َلْم  ِعَباَدة   ُع  َتْوِقيِفيٍَّة ََل َيِحقُّ  يَُشِرِّ َغْيِبيٍَّة  ُموٍر 

رْ  ِليِل الشَّ  ِيِّ َلَها.عِ أِلََحٍد الَحِديُث ِفيَها ِبَغْيِر الدَّ
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ِمَن   َكاَن  َما  ِإَلَّ  ُذِكَرْت  التي  الَفَواِئِد  َبْعُض  للِبِطِّيِخ  َتُكوُن  َوَقْد 
َيُجوُز   ََل  َتْوِقيِفيٍَّة  َغْيِبيٍَّة  أُُموٍر  ؛  اإِلْخَباِر َعْن  ْرِعِيِّ الشَّ ِليِل  ِبالدَّ ِإَلَّ  ِذْكُرَها 

 أَْعَلُم.  اّلٰلُ وَ 
 وبناء على ذلك:
أَ ِص   َفاألََحاِديُث ََل  َلَها َوََل  َة  ِلَبَياِن  حَّ ْصَل، َوََل َتُجوُز ِرَواَيُتَها ِإَلَّ 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َوْضِعَها. هذا،
 ِفيَها« »َلْو َدَخْلتُُموَها َلْم َتَزالُوا 

 َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اهلُل جاء يف صحيح اإلمام مسلم َعنْ َعِليٍّ َرِضَي: 14السؤال

، َوَأمََّر ًاَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َبَعَث َجْيشَع اهلُل َصلَّى اهلِل

َأْن َيْدُخُلوَها، ، َوَقاَل: اْدُخُلوَها، َفَأَراَد َناٌس ًا، َفَأْوَقَد َنارَعَلْيِهْم َرُجاًل

 َوَقاَل اآلَخُروَن: ِإنَّا َقْد َفَرْرَنا ِمْنَها.

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،  هلُلا َصلَّى اهلِل َفُذِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل

ِإَلى َفَقاَل ِللَِّذيَن َأَراُدوا َأْن َيْدُخُلوَها: »َلْو َدَخْلُتُموَها َلْم َتَزاُلوا ِفيَها 

 َيْوِم اْلِقَياَمِة«.

ا َمِإنَّ ،اهلِل، َوَقاَل: »ال َطاَعَة ِفي َمْعِصَيِة ًاَحَسن َوَقاَل ِلآلَخِريَن َقْواًل

 َعُة ِفي امَلْعُروِف«.الطَّا

فلماذا لو دخلوها لكانوا يف النار، مع أنهم مأمورون بطاعة األمري 

 طاعة مطلقة؟

الَحِدي الجواب:   َيْشَرُح  َما  الذي  َخْيُر  الَحِديُث  َهَذا  الَحِديُث؛  َث 
ْدِريِِّ  لخُ ُذِكَر َرَواُه اإلمام مسلم، َوَجاَء في ِرَواَيِة ابن ماجه َعْن أَِبي َسِعيٍد ا

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    َرِضَي 
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ا اْنَتَهى ِإَلى َرْأِس َغَزاِتِه،  َبَعَث َعْلَقَمَة ْبَن ُمَجزِِّ  ٍز َعَلى َبْعٍث، َوأََنا ِفيِهْم، َفَلمَّ
اْس  الطَِّريِق،  ِبَبْعِض  َكاَن  َر تَ أَْو  َوأَمَّ َلُهْم،  َفأَِذَن  الَجْيِش،  ِمَن  َطاِئَفٌة  ْأَذَنْتُه 

، َفُكْنُت فِ اّلٰلِ    َعَلْيِهْم َعْبدَ  ْهِميَّ ا  ْبَن ُحَذاَفَة ْبِن َقْيٍس السَّ يَمْن َغَزا َمَعُه، َفَلمَّ
، ا  َلْيَها َصِنيععَ   ِلَيْصَطُلوا، أَْو ِلَيْصَنُعوا  ا  َكاَن ِبَبْعِض الطَِّريِق، أَْوَقَد اْلَقْوُم َنار

ْمُع َوالطَّاَعُة؟ اّللِٰ َفَقاَل َعْبُد   : َوَكاَنْت ِفيِه ُدَعاَبٌة: أََلْيَس ِلي َعَلْيُكُم السَّ
 َقالُوا: َبَلى.

 َقاَل: َفَما أََنا ِبآِمِرُكْم ِبَشْيٍء، ِإَلَّ َصَنْعُتُموُه؟ 
 َقالُوا: َنَعْم.

  َتَواَثْبُتْم ِفي َهِذِه النَّاِر.َقاَل: َفِإنِِّي أَْعِزُم َعَلْيُكْم، ِإَلَّ 
ا َظنَّ أَنَُّهْم َواِثُبوَن، َقاَل: أَْمِسُكوا َعَلى   ُزوا، َفَلمَّ َفَقاَم َناٌس، َفَتَحجَّ

 أَْنُفِسُكْم، َفِإنََّما ُكْنُت أَْمَزُح َمَعُكْم. 
ِللنَِّبيِِّ َصلَّى َذِلَك  َذَكُروا  َقِدْمَنا  ا  َوعَ اّلٰلُ    َفَلمَّ َوَصْحبِ لَ َعَلْيِه  آِلِه  ِه  ى 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسولُ 
 َفََل تُِطيُعوُه«. اّلٰلِ،ْم ِمْنُهْم ِبَمْعِصَيِة أََمَركُ 

َرِضَي  َحاَبُة  اْمِتَثالِ اّلٰلُ    الصَّ في  َيَتَناَفُسوَن  َكانُوا  َسِيِِّدَنا  أَ   َعْنُهْم  ْمِر 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفِمْنُهْم َمْن َكاَن َيْأُخُذ  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ 
 ِديَث َعَلى َظاِهِرِه، َوِمْنُهْم َمْن َكاَن َيْأُخُذ الَحِديَث َعَلى َمْضُموِنِه.الحَ 

َرِضَي  َحاَبُة  الصَّ اْنَقَسَم  إلى    اّلٰلُ   ِلَذِلَك  الَحَدِث  َهَذا  في  َعْنُهْم 
ِه َوَعَلى َعَليْ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِقْسَمْيِن، ِمْنُهْم َمْن َقاَل: ِإنََّما َفَرْرَنا ِإَلى َرُسولِ 

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِمَن النَّاِر.
َحتَّى في  ،  َوِمْنُهْم َمْن َحَمَل أَْمَر َطاَعِة األَِميِر َعَلى ُعُموِم األَْحَوالِ 



 كتاب الحديث الشريف 
 

94 

 َحاِل الَغَضِب، أو في َحاِل األَْمِر ِبالَمْعِصَيِة.
َق الِنِّيَِّة ََل َيَقُع ِإَلَّ  ِلَرْحَمِة الَجِميِع، َوِإنَّ َصادِ   ا  َفَكاَن اْخِتََلُفُهْم َسَبب

، َفِإنَّ ـ في َخْيٍر، َوَلو َقَصَد ال رَّ َبْعُض    َيْصِرُفُه َعْنُه، َوِلَهَذا َقاَل َتَعاَلى    اّللَٰ   شَّ
 .اّلٰلُ َكَفاُه اّلٰلِ  ، َوَمْن َتَوكََّل َعَلىاّلٰلُ َوَقاُه اّلٰلِ   َدَق َمعَ أَْهِل الَمْعِرَفِة: َمْن َص 

 َمْن َهمَّ ِبِإْلَقاِء َنْفِسِه في ِتْلَك النَّاِر، َفَسلََّمهُ َتَعاَلى    اّلٰلُ   ا َحِفظَ َوِمْن َهذَ 
اهُ   ا اَلْخِتََلِف الذيذَ ِمْنَها ِبَسَبِب هَ َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِمْنَها. َتَعاَلى    اّلٰلُ   َحَصَل، َوَنجَّ

َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْو َدَخْلُتُموَها َلْم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى
ْم يَُموتُوَن  هُ َتَزالُوا ِفيَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة« َيْعِني ِتْلَك النَّاَر التي أُوِقَدْت، أِلَنَّ 

، َوَلْيَس الُمَراُد أَنَُّهْم َيْخُلُدوَن   في ِفيَها ِبَتْحِريِقَها، َفََل َيْخُرُجوَن ِمْنَها أَْحَياء 
 َناِر َجَهنََّم َيْوَم اْلِقَياَمِة. 
 وبناء على ذلك:

وَها َلْم  مُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْو َدَخْلتُ اّلٰلُ  َفَقْولُُه َصلَّى
ي َلو َدَخُلوَها َكانُوا ََل َيْخُرُجوَن مْنَها، َتَزالُوا ِفيَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة« َيْعنِ 

 َها تُْحِرُقُهْم َفُتِميُتُهْم، َوالَمْيُت ََل َيَقُع ِمْنُه الُخُروُج.أِلَنَّ 
َحاَبِة أِلَْمِر َس  اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  ِدَنا َرُسولِ ِيِّ َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل ِبَبَرِكِة َتْصِديِق الصَّ

اّلٰلَ    ، َفَمْن َصَدَق الَجِميعَ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َسلَّمَ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  تعالى. هذا،اّلٰلُ  تعالى، َوَقاهُ 

 «َواِحَدة   َنْعل    ِفي  أََحُدُكمْ  َيْمِش  »ََّل 
«؟ وما َواِحَدٍة َنْعٍل ِفي َأَحُدُكْم َيْمِش »ال حديث: صحة ام: 15السؤال

 معناه؟ وهل املريض يدخل حتت هذا احلديث الشريف؟

مسلم  الجواب:   اإلمام    أَنَّ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ روى 
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َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َيْمِش   »ََل :  اَل قَ   َعَلْيِه 
 . «ا  َجِميع ِلَيْخَلْعُهَما أَوْ  ،ا  َجِميع  ِلُيْنِعْلُهَما َواِحَدٍة، َنْعلٍ  ِفي أََحُدُكمْ 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَهَذا الَحِديُث ِفيِه ِإْرَشاٌد ِمْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ُصوَرِة   ِبَتْجِميِل  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  إلى اإلِ آِلِه  ِباإِلَضاَفِة  الظَّاِهَرِة،  ْنَساِن 

ِبُشْكِرِه َعَلى أَنَُّه  َتَعاَلى    اّلٰلِ   ِطَنِة، َوَيُقوُم ِبَحِقِّ ُصوَرِتِه الَبا  اْعِتَناِئِه ِبَتْكِميلِ 
َل ُصوَرَتُه.  َجمَّ

َوالتَّْطهِ  َوالتَّْقَوى،  ِباإِليَماِن  َتُكوُن  الَباِطنَِة  وَرِة  ِبالصُّ ِمَن  يرِ َوالِعَناَيُة   
ْكرِ  نُوِب، َوالشُّ ِل ّلٰلِ  الذُّ  ِباألَْخََلِق الَحِميَدِة.تعالى، َوالتََّجمُّ

الِعَناَيِة   ِمَن  الَمْشُروَعِة  يَنِة  ِبالِزِّ ِبالتََّزيُِّن  الظَّاِهَرِة  وَرِة  ِبالصُّ َوالِعَناَيُة 
ْعِر َوالِلَِّباِس الَحَسِن َوَغْيِر َذِلَك.  ِبالشَّ

ِفُر النَّاُس ِمْنُه  َد َتْشِويَه َنْفِسِه ِبُلْبِس َما َينْ َساِن أَْن َيَتَقصَّ نْ َوََل َيِحلُّ لإلِ 
 َويُْخِرُجُه َعِن الُمْعَتاِد. 

َرُسوَل  َسِيَِّدَنا  أَنَّ  َذِلَك  ُجْمَلِة  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِمْن  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُجُل  في َنْعٍل َواِحَدٍة، أَي: في ِإْحَدى    َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنَهى أَْن َيـْمِشَي الرَّ

 َرى ِمْن َغْيِر ُعْذٍر. َقَدَمْيِه ُدوَن األُخْ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوَقْد أَكََّد َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

ِبَقْوِلِه:     َحتَّى   اأْلُْخَرى   ي فِ   َيْمِش   َفََل   أََحِدُكمْ   ِشْسعُ   اْنَقَطعَ   »ِإَذا َذِلَك 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ رواه اإلمام مسلم  يُْصِلَحَها« 

وَ  َذِلَك  ِمْن  ِلِوَقاَيِة  َتَعاَلى    اّلٰلُ َوالِحْكَمُة  ُشِرَعْت  النَّْعَل  أَنَّ  أَْعَلُم: 
اْنَفَرَدْت  َفِإَذا  َنْحِوِه،  أَو  ِمْن َشْوٍك  ِمَن األَْرِض،  ْجِل  الَقَدَمْيِن  ْحَدى  إِ   الِرِّ

ْحَدى ِرْجَلْيِه َما ََل َيَتَوقَّى لألُْخَرى.   اْحَتاَج الَماِشي أَْن َيَتَوقَّى إِلِ
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 ْن َهَذا َحالُُه.َوَهِذِه الِمْشَيُة َتْلِفُت النَّظََر، َوُربََّما يُْزَدَرى مَ 
 وبناء على ذلك:

ِريُف َصِحيٌح َرَواُه اإلمام مسلم، وَ  ْرَشاٌد َوَتْعِليٌم  يِه إِ فِ َفالَحِديُث الشَّ
الظَّاِهَرِة   ُصوَرِتِه  في  ِإْخَواِنِه  َبْيَن  اَمِة  َكالشَّ اإِلْنَساُن  َيُكوَن  أَْن  ِة  لألُمَّ

، َوِبَذِلَك يُْقَبُل ِمْنُه ِإَذا َبلََّغ آَية  َعْن ا  َمْألُوف  ا  َوالَباِطَنِة، َحتَّى َيُكوَن َمْحُبوب
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. اّلٰلُ   ىلَّ َص اّلٰلِ   َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ا الَمْريُض ََل َيُكوُن َمْشُموَل   أِلَْن َيْلَبَس    ا  ِبَذِلَك ِإَذا َكاَن ُمْضَطر  َوأَمَّ
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   ِحَذاَءُه ِبِرْجٍل ُدوَن أُْخَرى. هذا،

 حديث السفياني 

ُجٌل ُيَقاُل َلُه: السُّْفَياِنيُّ ِفي ُج َرُر»َيْخما صحة هذا احلديث: : 16السؤال

ُعْمِق ِدَمْشَق، َوَعامَُّة َمْن َيْتَبُعُه ِمْن َكْلِب، َفَيْقُتُل َحتَّى َيْبَقَر ُبُطوَن 

النَِّساِء، َوَيْقُتُل الصِّْبَياَن، َفَتْجَمُع َلُهْم َقْيٌس َفَيْقُتُلَها َحتَّى ال ُيْمَنُع 

ُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيِتي ِفي اْلَحرَِّة َفَيْبُلُغ السُّْفَياِنيَّ، ُج َرُرَيْخَذَنُب َتْلَعٍة، َو

ِمْن ُجْنِدِه َفَيْهِزُمُهْم، َفَيِسرُي ِإَلْيِه السُّْفَياِنيُّ ِبَمْن  ًاَفَيْبَعُث ِإَلْيِه ُجْند

 ْنُهْمِمُجو َمَعُه َحتَّى ِإَذا َصاَر ِبَبْيَداَء ِمَن اأَلْرِض ُخِسَف ِبِهْم، َفال َيْن

 ِإال امُلْخِبُر َعْنُهْم«؟

َهَذا الَحِديُث رواه اإلمام الحاكم في الُمْسَتْدَرِك َعْن أَِبي  الجواب:  
َرِضَي  َرُسولُ اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة  َقاَل  َقاَل:  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ُة  : السُّ هُ ُل لَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيْخُرُج َرُجٌل يَُقا ْفَياِنيُّ ِفي ُعْمِق ِدَمْشَق، َوَعامَّ
ْبَياَن،   الصِِّ َوَيْقُتُل  َساِء،  النِِّ بُطُوَن  َيْبَقَر  َحتَّى  َفَيْقُتُل  َكْلِب،  ِمْن  َيْتَبُعُه  َمْن 
ِمنْ  َرُجٌل  َوَيْخُرُج  َتْلَعٍة،  َذَنُب  يُْمَنُع  ََل  َحتَّى  َفَيْقُتُلَها  َقْيٌس  َلُهْم    َفَتْجَمُع 
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، َفَيْبَعُث ِإَلْيِه ُجْند َبيْ لِ أَهْ  ْفَياِنيَّ ِة َفَيْبُلُغ السُّ ِمْن ُجْنِدِه َفَيْهِزُمُهْم،    ا  ِتي ِفي اْلَحرَّ
ْفَياِنيُّ ِبَمْن َمَعُه َحتَّى ِإَذا َصاَر ِبَبْيَداَء ِمَن اأْلَْرِض ُخِسَف   َفَيِسيُر ِإَلْيِه السُّ

َعْنُهْم« َوَقاَل َعْنُه: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ِبُر  خْ المُ   ِبِهْم، َفََل َيْنُجو ِمْنُهْم ِإَلَّ 
 . َهِبيُّ ْيَخْيِن، َوَلْم يُْخِرَجاُه؛ َوَواَفَقُه الذَّ ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ  اإْلِ

َتْسَتْهِدُف   اَعِة  السَّ ِقَياِم  َقْبَل  ِفَتٍن  ُوُجوِد  َعَلى  َيُدلُّ  الَحِديُث  َوَهَذا 
 .ازِ َبْعُضَها ِبََلَد الِحجَ 

 َتْفِسيُر َبْعِض َكِلَماِت الَحِديِث: 
َواِحي تُْنَسُب إلى َبِني َكْلٍب.   َكْلب: َقِبيَلٌة َعَرِبيٌَّة َتْسُكُن ِتْلَك الضَّ

.  َقْيٌس: ْفَياِنيَّ  َقِبيَلٌة َعَرِبيٌَّة تَُقاِتُل السُّ
أَ  يَْعِني:  أَْسَفَل،  إلى  ُعُلٍوِّ  ِمْن  الَماِء  َمِسيُل  َتْلَعٍة:  ِهُك  َيْنتَ   نَّهُ َذَنُب 

َوالَخَراِب   َماِر  الدَّ َعِن  ِكَناَيٌة  َوُهَو  َياِر،  الِدِّ ِخََلَل  َوَيُجوُس  َمَحاِرَمَها، 
ْفَياِنيُّ ِبَقْيٍس.   َوالتَّْشِريِد الذي يُْلِحُقُه السُّ

َرِة. ُة: ِمْنَطَقٌة ِمْن َضَواِحي الَمِديَنِة الُمَنوَّ  اْلَحرَّ
ْحَراُء.   الَبْيَداُء: الصَّ

 ى ذلك:علناء وب
َحِديٌث   َهَذا  َعْنُه:  َوَقاَل  الحاكم،  اإلمام  رواه  َصِحيٌح  َفالَحِديُث 

 . َهِبيُّ ْيَخْيِن، َوَلْم يُْخِرَجاُه؛ َوَواَفَقُه الذَّ ْسَناِد َعَلى َشْرِط الشَّ  َصِحيُح اإْلِ
َعََلَمٌة   َوُهَو  اَعِة،  السَّ ِقَياِم  َعََلَماِت  ِمْن  َعََلَمٌة  لِ َوُهَو  ُهوِر  ظُ أَِكيَدٌة 

ََلُم. الَمْهدِ   ِيِّ َعَلْيِه السَّ
  ، الَمْهِديُّ أَنَُّه  نَْفِسِه  َعْن  أَْعَلَن  َرُجٌل  َوَخَرَج   ، ْفَياِنيُّ السُّ َظَهَر  َفِإَذا 

األَْرَض ِبَهَذا الَجْيِش الذي أََراَد ِقَتاَل اّلٰلُ    َوَخَرَج َجْيٌش ِلِقَتاِلِه، َوَخَسَف 
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، َتَيقَّ  ََلُم َحقِلَك ِبأَنَّهُ ذَ   َنا ِعْندَ الَمْهِدِيِّ   واّللٰ   . هذا،ا   ُهَو الَمْهِديُّ َعَلْيِه السَّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 حرمة نساء المجاهدين 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اهلُل َصلَّى اهلِل هل صحيح بأن َسيَِِّدَنا َرُسوَل: 17السؤال

الَقاِعِديَن ى امُلَجاِهِديَن َعَلَوَصْحِبِه َوَسلََّم قال: »ُحْرَمُة ِنَساِء 

ِة ُأمََّهاِتِهْم«؟ وإن كان هذا صحيحًا، فهل يعين أن زوجة َكُحْرَم

 اجملاهد إذا مات ال جيوز ألحد أن يتزوج منها، ألنها كأمه؟

الَحِديُث رواه اإلمام مسلم في َصِحيِحِه، َعْن ُسَلْيَماَن  الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى   اّللِٰ   : َقاَل َرُسولُ ْبِن بَُرْيَدَة، َعْن أَِبيِه َقاَل 

َوَما   َهاِتِهْم،  أُمَّ َكُحْرَمِة  الَقاِعِديَن  الُمَجاِهِديَن َعَلى  ِنَساِء  َوَسلََّم: »ُحْرَمُة 
ونُُه  ِمَن الُمَجاِهِديَن ِفي أَْهِلِه َفَيخُ   ِمْن َرُجٍل ِمَن اْلَقاِعِديَن َيْخُلُف َرُجَل  

 ْلِقَياَمِة، َفَيْأُخُذ ِمْن َعَمِلِه َما َشاَء، َفَما َظنُُّكْم؟«. ُوِقَف َلُه َيْوَم ا ِفيِهْم، ِإَلَّ 
ِبُعْنَواٍن   ِكَتاِبِه  في  ُمْسِلٌم  اإِلَماُم  َلُه  َعْنَوَن  ِريُف  الشَّ الَحِديُث  َوَهَذا 

ِريِف، َفَقاَل اإِلمَ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    هُ اُم ُمْسِلٌم َرِحمَ يُْفَهُم ِمْنُه َمْعَنى الَحِديِث الشَّ
 .  َباُب ُحْرَمِة ِنَساِء الُمَجاِهِديَن، َوِإْثِم َمْن َخاَنُهْم ِفيِهنَّ

الُمَجاِهِديَن   ِلِنَساِء  ُض  التََّعرُّ َيْحُرُم  أَنَُّه  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  َوَمَفاُد 
ٍم، َوَخْلَوٍة،   ٍم، َوَعَلى  ِبِريَبٍة، ِمْن َنَظٍر ُمَحرَّ َقاِعِد أَْن َيُكوَن  الَوَحِديٍث ُمَحرَّ

، َوأَْن َيُقوَم ِبَقَضاِء َحَواِئِجِهنَّ التي ََل َيَتَرتَُّب َعَلْيَها َمْفَسَدةٌ،    ا  ُمْحِسن ِإَلْيِهنَّ
َهاٍت ِمْن َحْيُث الَمْنزِ  ُل ِبَها إلى ِريَبٍة، َوأَْن َيَتَعاَمَل َمَعُهنَّ َكأُمَّ َلُة، َوََل يَُتَوصَّ

 هذا أوَّل . .  [53]األحزاب:    ﴾ېېۉ﴿، َبْل ِبالتََّقيُِّد:  ةٍ َوَلِكْن ِبُدوِن َخْلوَ 
َنا ـ َوالِعَياُذ بِ ثانيا :   ِريِف أَنَّ الِزِّ ـ  َتَعاَلى    اّللِٰ َويُْسَتَفاُد ِمَن الَحِديِث الشَّ
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َنا  ، أَْعَظُم ِمَن الِزِّ  ِبَغْيِرَها.ِبَواِحَدٍة ِمْنُهنَّ
َنا َيْعظُُم ُجْرمُ  َنا ِبَذاِت   هُ أِلَنَّ ِإْثَم الِزِّ الَمْحَرِم،    ِبَحَسِب َمَواِرِدِه، َفالِزِّ

ِإْذ ِفي  َلَها،  َزْوَج  ِبَمْن ََل  أَو  ِبأَْجَنِبيٍَّة،  َنا  الِزِّ ِمَن  أَْعَظُم  ْوِج،  الزَّ ِبَذاِت  أَو 
َوِإْفَسا ْوِج،  الزَّ ُحْرَمِة  اْنِتَهاُك  َيُكنْ َذِلَك  َلْم  َعَلْيِه  َنَسٍب  َوَتَعلُُّق  ِفَراِشِه،    ُد 

َنا ِبَغْيِر َذاِت الَبْعِل َواألَْجَنِبيَِّة. ا  َوُجْرم  ا  ِمْنُه، َفُهَو أَْعَظُم ِإْثم  ِمَن الِزِّ
َنا ِإْثُم ُسوِء الِجَواِر،   َنا ِبَزْوَجِة الَجاِر، اْنَضمَّ إلى ِإْثِم الِزِّ َوِإْن َكاَن الِزِّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:    اّلٰلُ   ِمْن أَْعَظِم الَبَواِئِق، ِلَقْوِلِه َصلَّى  َوَذِلَك 
 ََل يُْؤِمُن«.  اّللِٰ ََل يُْؤِمُن، وَ  اّلٰلِ ََل يُْؤِمُن، وَ  اّللِٰ »وَ 

 ؟ اّلٰلِ ِقيَل: َوَمْن َيا َرُسوَل 
َيْأَمُن َجاُرُه   َبَواِيَقُه« رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي  َقاَل: »الَِّذي ََل 

 َعْنُه. اّلٰلُ   ُشَرْيٍح َرِضَي 
ِحِم. ا  أَو َقِريب ا  َوِإْن َكاَن الَجاُر أَخ  ، اْنَضمَّ إلى اإِلْثِم ِإْثُم َقِطيَعِة الرَّ

َنا ِبَزْوَجِة الُمَجاِهِد الذي َخَرَج للِجَهاِد في َسِبيلِ    َفَكْيَف ِإَذا َكاَن الِزِّ
ْعََلِء َكِلَمةِ  اّللِٰ   تعالى؟ اّلٰلِ  تعالى، َوإِلِ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: َوَما ِمْن َرُجٍل  اّلٰلُ    َصلَّى   ِلَذِلَك َقاَل 
ِمَن الُمَجاِهِديَن ِفي أَْهِلِه َفَيُخونُُه ِفيِهْم، ِإَلَّ    ِمَن اْلَقاِعِديَن َيْخُلُف َرُجَل  

ْم؟« أَْي: َما َظنُُّكْم  كُ َم اْلِقَياَمِة، َفَيْأُخُذ ِمْن َعَمِلِه َما َشاَء، َفَما َظنُّ ُوِقَف َلُه َيوْ 
 أَْن َيْتُرَك َلُه ِمْن َحَسَناِتِه؟ 
 وبناء على ذلك:

التََّعاُمِل   إلى  ِإَشاَرٌة  َوِفيِه  ُمْسِلٌم،  اإِلَماُم  َرَواُه  َصِحيٌح   َفالَحِديُث 
َهاٍت ِمْن َحْيُث اَلْحِتَراُم، َوالتَّْقِديَمَع َزْوَجاِت الُمَجاِهِديَن   ََل    ُر،َكأَنَُّهنَّ أُمَّ
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َزْوُجَها حَ  َماَت  ِإَذا  أِلَنَُّه  التَّْحِريُم،  َحْيُث  ِبَها. هذا،ِمْن  َواُج  الزَّ  واّللٰ   لَّ 
 أعلم.َتَعاَلى 

 بن الخطابفأحببت أن يكون هذا القصر َّل 
 بكٍر أبا الفاروق عمر بن اخلطاب اشكما صحة هذه القصة: : 18السؤال

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اهلُل  ىلََّص اهلل رسول عنهما إىل اهلل رضي الصديق

 ،أبو بكر وال يلقي حتية السالم مير عليَّ فقال:َوَصْحِبِه َوَسلََّم 

 وينتظرني أن أبادره أنا.

عن سبب هذا اجلفاء  اهلل وحني حضر أبو بكر الصديق سأله رسول

 .مع عمر

ن من بادر أخاه إ :مسعتك تقول ،اهللفقال أبو بكر: يا رسول 

له قصرًا يف اجلنة، فأحببت أن  اهلل ية والسالم بنىلتحاملسلم با

 ؟فبكى عمر؛ بن اخلطابيكون هذا القصر ال

ُة َغْيُر َصِحيَحٍة، َوََل َتُجوُز  الجواب:   ِلَبَياِن  َهِذِه الِقصَّ ِرَواَيُتَها ِإَلَّ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َوْضِعَها. هذا،

 . «ا  َلِديغ أَُموَت  أَنْ  ِبَك   َوأَُعوذُ »
َعَلْيهِ َوَعَلى آِلهِ َوَصْحِبِه اهلُل  َصلَّىاهللِ  لقد استعاذ َسيُِِّدَنا َرُسوُل: 19ؤالالس

 الشهادة، فلماذا؟َوَسلََّم من بعض األمور، مع أنها سبيل يف نيل 

اّلٰلُ    َرِضَي   َيَسرِ ـ الْ   أَِبي   َعنْ روى اإلمام أحمد وأبو داود  الجواب:  
: َيْدُعو َكانَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنهُ 
ي،  ِمنَ  ِبَك  َوأَُعوذُ   الَهْدِم، ِمنَ  ِبَك  أَُعوذُ  ِإنِِّي  مَّ الٰلهُ »   ِمنَ   ِبَك  َوأَُعوذُ   التََّردِِّ

ْيَطا   َيَتَخبََّطِني  أَنْ   ِبَك   َوأَُعوذُ   َواْلَهَرِم،  َواْلَحَرِق،  اْلَغَرِق،  الَمْوِت،   ِعْندَ   نُ الشَّ
 . «ا  َلِديغ أَُموَت  أَنْ  ِبَك  َوأَُعوذُ  ،ا  ُمْدِبر َسِبيِلَك  ِفي  أَُموَت  أَنْ   ِبَك  َوأَُعوذُ 
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َرُسولُ  َسِيُِّدَنا  اْسَتَعاَذ  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َلَقِد  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َهاَدِة، َكَما َجاَء في    ا  َببَوَسلََّم ِمْن َهِذِه األُُموِر، َوِإْن َكاَنْت َس  في َنْيِل الشَّ

ِريِف الذي رواه اإلمام البخاري   اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ الَحِديِث الشَّ
  »الَمْبطُونُ :  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ   َصلَّى النَِّبيِِّ   َعنِ  ،َعْنهُ 

 .ٌد«يهِ َش  َوالَمْطُعونُ   َشِهيٌد،
  َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى اّلٰلُ    َرِضَي   َعِتيٍك   ْبنِ   َجاِبرِ وروى الحاكم َعْن  

َهاَدةُ َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    ِفي   اْلَقْتلِ   ِسَوى  َسْبعٌ   الشَّ
  اْلَجْنِب   َذاِت   ِحُب َوَصا  َشِهيٌد،  َوالَغِريُق   َشِهيٌد،  الَمْطُعونُ :  اّللِٰ   َسِبيلِ 
  َتْحَت   َيُموُت   َوالَِّذي  َشِهيٌد،  اْلَحِريِق   َوَصاِحُب   َشِهيٌد،  َوالَمْبطُونُ   َشِهيٌد،
 )َيْعِني النَُّفَساَء(«.  َشِهيَدٌة   ِبَجْمعٍ  َتُموُت  َوالَمْرأَةُ  َشِهيٌد،  اْلَهْدمِ 

َوُمْقِلَقٌة، َوُمْتِعَبٌة  ُمْجِهَدٌة  َهِذِه األَْسَباَب  اإِلْنَساُن  قَ   أِلَنَّ  َيْصِبُر  ْد ََل 
ُل آََلمَ  ْيَطاُن َهِذِه الُفْرَصَة ُفْرَصَة الشَّ  َها، َوُربََّما َيْنَتِهزُ َعَلْيَها، َوَقْد ََل َيَتَحمَّ

 تعالى.اّلٰلِ  َضْعِف اإِلْنَساِن، َفَيْحِمَلُه َعَلى اَلْعِتَراِض َعَلى َقَدرِ 
ِمن   اَلْسِتَعاَذِة  َسَبُب  َيُكوُن  ِمَحنَهذِ أَو  َظاِهِرَها  أَنَّ في  األُُموِر    ا  ِه 

َهاَدِة للتَّْنِبيِه  َوَبََلء    َوَمَصاِئَب  ا َما َيَتَرتَُّب َعَلى َذِلَك ِمْن َنْيِل أَْجِر الشَّ ، َوأَمَّ
في  َجاَء  َكَما  الُمْؤِمِن،  َحِقِّ  في  َخْيٌر  َذاِتَها  َحِدِّ  في  الُمِصيَبَة  أَنَّ  َعَلى 

ِريِف    َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُصَهْيٍب   َعنْ ذي رواه اإلمام مسلم  ال  الَحِديِث الشَّ
َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل    ا  »َعَجب:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 
  أََصاَبْتهُ   نْ إِ   ِلْلُمْؤِمِن،  ِإَلَّ   أِلََحدٍ   َذاكَ   َوَلْيَس   َخْيٌر،  ُكلَّهُ   أَْمَرهُ   ِإنَّ   الُمْؤِمِن،  أِلَْمرِ 
اءُ  اءُ   أََصاَبْتهُ   َوِإنْ   لَُه،  ا  َخْير  َفَكانَ   َشَكَر،  َسرَّ َه  َلُه«  ا  َخْير  َفَكانَ   ،َصَبرَ   َضرَّ . َفَنبَّ

ِل.  ْبِر َوالتََّحمُّ  َعَلى الثََّواِب ِمْن أَْجِل الصَّ
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 وبناء على ذلك:
َرُسولُ  َسِيُِّدَنا  اْسَتَعاَذ  َوعَ يْ َعلَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَقِد  َوَصْحِبِه  ِه  آِلِه  َلى 

ُل آََلَمَها، َوَقْد َيْسَتِغلُّ َوَسلََّم ِمْن َهِذِه   األُُموِر أِلَنَّ اإِلْنَساَن َقْد ََل َيَتَحمَّ
ْيَطاُن َضْعَف اإِلْنَساِن.  الشَّ

ْحِبِه  َص َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    أَو اْسَتَعاَذ ِمْنَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ِئِب َوالِمَحِن التي َقْد ََل يُِطيُقَها اإِلْنَساُن،  ا ِمْن ُجْمَلِة الَمَصاَوَسلََّم، أِلَنَّهَ 

اِبِر ِفيَها. هذا، ْبِر َعَلْيَها ِإْن َنَزَلْت، َوَبيََّن أَْجَر الصَّ   واّللٰ   ثُمَّ َحضَّ َعَلى الصَّ
 أعلم.َتَعاَلى 

ُهنا جِ »ثَََلث  جِ  « دُّ  دٌّ
دٌّ: النَِّكاُح، نَّ ِجدٌّ، َوَهْزُلُهدُُّهنَّ ِجما صحة حديث: »َثالٌث ِج: 20لالسؤا

 َوالطَّالُق، َوالرَّْجَعُة«؟

وأ الجواب:   الترمذي  دابَرَوى  ُهَرْيَرَة  وو  أَِبي  َعْن  ماجه  وابن  د 
ِبِه َوَسلََّم حْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    َرِضَي 

ُهنَّ جِ  جِ َقاَل: »َثََلثٌ  ، َوَهْزلُُهنَّ جِ دُّ ْجَعُة«.  دٌّ َكاُح، َوالطَََّلُق، َوالرَّ
: النِِّ دٌّ

 َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن َكَما َذَكَر اْبُن َحَجٍر في التَّْلِخيِص.
 وبناء على ذلك:

 أعلم.َتَعاَلى    واّللٰ   َماُء الَحِديِث. هذا،َفالَحِديُث َحَسٌن َكَما َذَكَر ُعلَ 
 « ِجْلُدهُ  َعَلْيهِ   َبَرَدْت   اآْلنَ »
 َجاِبٍر َعْنجاء يف احلديث الشريف الذي رواه اإلمام أمحد : 21السؤال

 ُثمَّ َوَكفَّنَّاُه، َوَحنَّْطَناُه، َفَغسَّْلَناُه، َرُجٌل ُتُوفَِّي: َقاَل َعْنُهاهلُل  َرِضَي

 ُيَصلِّيَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  هلُلا َصلَّى اهلِل َرُسوَل ِبِه َأَتْيَنا

 َعَلْيِه؟ ُتَصلِّي: َفُقْلَنا َعَلْيِه،
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 «.َدْيٌن؟ َأَعَلْيِه»: َقاَل ُثمَّ ،ًىُخَط َفَخَطا

 َأُبو َفَقاَل َفَأَتْيَناُه، َقَتاَدَة، َأُبو َفَتَحمََّلُهَما َفاْنَصَرَف، ِديَناَراِن،: ُقْلَنا

 .َعَليَّ دِّيَناَراِنلا: َقَتاَدَة

 َحقُّ»: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّماهلُل  َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل

 «.امَليُِّت؟ ِمْنُهَما َوَبِرَئ ،اْلَغِريِم

 .َعَلْيِه َفَصلَّى َنَعْم،: َقاَل

 «.الدِّيَناَراِن؟ َفَعَل َما»: ِبَيْوٍم َذِلَك َدَبْع َقاَل ُثمَّ

 .َأْمِس َماَت ِإنََّما: اَلَقَف

 .َقَضْيُتُهَما َلَقْد: َفَقاَل اْلَغِد، ِمَن ِإَلْيِه َفَعاَد: َقاَل

 اآلَن»: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّماهلُل  َصلَّى اهلِل َرُسوُل َفَقاَل

 «.ِجْلُدُه َعَلْيِه َبَرَدْت

ت ال تربأ حتى مليفهل يفهم من هذا احلديث الشريف أن ذمة ا

 ُيؤدَِّى عنه الدَِّين؟

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِمْن ِخََلِل َقْوِل َسِيِِّدَنا َرُسولِ الجواب:  
َة الَمْيِت ََل  «.  ِجْلُدهُ   َعَلْيهِ   َبَرَدْت   اآْلنَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » يُْفَهُم ِبأَنَّ ِذمَّ
الدَّ  َوْرَطِة  ِمْن  َعْنُه  ْينِ َتْخُلُص  يُْرَفُع  َوََل  الَحِقيَقِة،  َعَلى  ُتُه  ِذمَّ َتْبَرأُ  َوََل   

َماَنِة. ا ِل َعْنُه ِبَلْفِظ الضَّ ِد التََّحمُّ  لَعَذاُب ِإَلَّ ِبَقَضاِء َدْيِنِه، ََل ِبُمَجرَّ
ِبِه  حْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِيَِّدَنا َرُسوَل َوِلَذِلَك َرأَْيَنا َس 

َويَ  يَُساِرُع  َعِن  َوَسلََّم  ْيِن  الدَّ َقَضاِء  َعْن  الثَّاِني  الَيْوِم  في  َقَتاَدَة  أََبا  ْسأَُل 
 َفَعَل   َما»  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ    الَمْيِت، َفَكاَن َيُقوُل َصلَّى

يَناَراِن؟  َلُهَما أَبُوالدِِّ َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َتاَدَة، َوَقاَل لَُه َصلَّىقَ  «. َرْغَم أَنَُّه َتَحمَّ
 «.الَميُِِّت  ِمْنَها َوَبِرئَ   اْلَغِريمِ  َحقَّ اّلٰلُ  أَْوَفى  َقدْ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »
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التَّحَ  َد  ُمَجرَّ َكاَن األَْمُر  أَْتَعَب  َفَلو  َما  الَمْيِت،  َعَلى  َشْيَء  َوََل  ِل،  مُّ
َرُسو  َوََل  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    لُ َسِيُِّدَنا  َنْفَسُه،  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

يَناَرْيِن، َوَلِكْن ِلِعْلِمِه َصلَّى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    أَْشَغَل َباَلُه ِبالِدِّ
ْيِن َحتَّى     َضى َعْنُه،َفِلَذِلَك َسأََل َرُسولُ يُقْ َوَسلََّم أَنَّ الَمْيَت َيَتَعلَُّق أَْمُرُه ِبالدَّ

ْيَناَراْن. اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َماَفَعَل الدِِّ
 وبناء على ذلك:

ُة الَمْيِت ََل َتْبَرأُ  اِمِن َعْنُه. َفِذمَّ َماِن، َبْل َتْبَرأُ ِبأََداِء الضَّ ِد الضَّ  ِبُمَجرَّ
ْيُن ِديَناَرْيِن، َفَكْيَف ِبَمْن  يُْحَمى عَ   رُ َفالَقبْ  َلى الَمِديِن، َوَلو َكاَن الدَّ

َها؟ ِلَذِلَك قَ  اَل  َيْرَتُع في أَْمَواِل النَّاِس َيْمَنة  َوَيْسَرة ، َيْأُخُذَها َوََل يَُباِلي ِبَرِدِّ
  يُِريدُ   النَّاِس   أَْمَواَل   ذَ أَخَ   »َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّى
اإلمام    « اّلٰلُ   أَْتَلَفهُ   َفَهاِإْتََل   يُِريدُ   أََخذَ   َوَمنْ   َعْنُه، اّلٰلُ    أَدَّى   أََداَءَها رواه 

 .َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ البخاري 
ْتَلَف َماَلُه، ِإنََّما  أَ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ   َلْم َيُقْل َصلَّى

 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،«اّلٰلُ  أَْتَلَفهُ » َقاَل:
 َّل مهدي إَّل عيسى 

 ما صحة احلديث: ال مهدي إال عيسى؟: 22السؤال

  أَنَّ   ،َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس   َعنْ روى ابن ماجه  الجواب:  
  اأْلَْمرُ   َيْزَدادُ   »ََل :  َقاَل   ِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوعلى آلِ ِه  َعَليْ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل 

ة ،  ِإَلَّ  ْنَيا  َوََل   ِشدَّ اَعةُ   َتُقومُ   َوََل   ،ا  ُشحِّ   ِإَلَّ   النَّاُس   َوََل   ،ا  ِإْدَبار  ِإَلَّ   الدُّ  ِإَلَّ   السَّ
 . َمْرَيَم« اْبنُ  ِعيَسى  ِإَلَّ   الَمْهِديُّ  َوََل  النَّاِس، ِشَرارِ  َعَلى

َهِبيُّ في ِميَزاِن اَلْعِتَداِل: َحدِ ال وَ  َفُه الَبْيَهِقيُّ َوالَحاِكُم، َوَقاَل الذَّ  يُث َضعَّ
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 ُهَو َخَبٌر ُمْنَكٌر. 
ِثيَن.َوَقاَل الَقاِري في ِمْرَقاِة المَ   َفاِتيِح: َضِعيٌف ِباِتَِّفاِق الُمَحِدِّ

األََحادِ  أََماَم  َيْقَوى  ََل  ِعيُف،  الضَّ الَحِديُث  ِحيَحِة    يِث َوَهَذا  الصَّ
الَِّة َعَلى ُوُجوِد الَمْهِدِيِّ َعَلْيِه ا َماِن،  الدَّ ََلُم، َوأَنَُّه َسَيُكوُن في آِخِر الزَّ لسَّ

اَعِة، َوَشْرٌط ِمْن أَْشَراِطَها.َوُهَو َعََلَمٌة ِمْن َعََلَماِت   ِقَياِم السَّ
اّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   ،هُ َعنْ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ روى الحاكم  

ِتي   آِخرِ   ِفي   »َيْخُرجُ :  َقاَل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   ، الَمْهِديُّ   أُمَّ
 َوَتْكثُرُ   ،ا  ِصَحاح  الَماَل   َويُْعِطي  َنَباَتَها،  اأْلَْرُض   َوتُْخِرجُ   اْلَغْيَث،اّلٰلُ    َيْسِقيهِ 

ُة،   ظُمُ َوَتعْ   ،الَماِشَيةُ  َوُهَو    (ا  ِحَجج  َيْعِني)  «ا  َثَماِني  أَوْ   ا  َسْبع  َيِعيُش   اأْلُمَّ
ْسَنادِ   َصِحيحُ  َحِديثٌ  :   ؛اإْلِ َهِبيُّ ْسَناِد، َصِحيحُ َوَقاَل الذَّ  .يُْخِرَجاهُ  َوَلمْ  اإْلِ

  َقالَ :  َقاَل َعنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ وروى أبو داود  
َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى   اّللِٰ   َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    ِمنِِّي،   »الَمْهِديُّ :  َعَلْيِه 
 ا  َجْور  ُمِلَئْت   َكَما  ،َوَعْدَل    ا  ِقْسط  اأْلَْرَض   َيْمأَلُ   اأْلَْنِف،  أَْقَنى  اْلَجْبَهِة،  أَْجَلى
  اإلمام مسلم. ْرطِ َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َش   ِسِنيَن«   َسْبعَ   َيْمِلُك   ، ا  َوظُْلم 

ِريَفِة، َوَقاَل ُعَلَماُء الحَ  ِديِث:  َوُهَناَك َغْيُر َذِلَك ِمَن األََحاِديِث الـشَّ
 .ا  َمْعَنِوي ا  َلَقْد َتَواَتَرِت األََحاِديُث ِبظُُهوِر الَمْهِدِيِّ َتَواتُر

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
« َحدِ ِعيَسى  ِإَلَّ   الَمْهِديُّ   َوََل َفَحِديُث:  بِ   يٌث «.  اِتَِّفاِق َضِعيٌف 

في   الُقْرطُِبيُّ  اإِلَماُم  َوَيُقوُل  ِثيَن،  َضِعيٌف،  الُمَحِدِّ ِإْسَناُدُه  التَّْذِكَرِة: 
َصلَّى النَِّبيِِّ  َعِن  في  اّلٰلُ    َواألََحاِديُث  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  َعَلْيِه 

ِمْن َوَلِد َفاِطَمَة َثاِبَتٌة، أََصحُّ    ِه،التَّْنِصيِص َعَلى ُخُروِج الَمْهِدِيِّ ِمْن ِعْتَرتِ 
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 ِبَها ُدوَنُه. ِمْن َهَذا الَحِديِث، َفالُحْكمُ 
َمْهِديَّ   ََل  أَنَُّه  َعَلى  الَحِديِث  َهَذا  َحْمُل  يُْمِكُن  َحاٍل  ُكِلِّ   َوَعَلى 

يَسى َعَلْيِه  ا عِ ِإَلَّ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، َوََل َشكَّ ِبأَنَّ َسِيَِّدنَ   ا  أَو َمْعُصوم  َكاِمَل  
َسِيِِّدَنا  ِمْن  أَْفَضُل  ََلُم  َوالسَّ ََلُة  َسِيَِّدَنا  الَمْهِدِيِّ   الصَّ أِلَنَّ  ََلُم،  السَّ َعَلْيِه   

ُسِل. هذا،  الرُّ ِمَن  الَعْزِم  ِمْن أُوِلي  ََلُم َرُسوٌل  َوالسَّ ََلُة  َعَلْيِه الصَّ   ِعيَسى 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 معنى »َوََّل َهاَمَة« 
آِلِه َعَلْيِه َوعلى اهلُل  َجاَء يف احَلِديِث الشَِِّريِف، يقول َصلَّى: 23السؤال

«. ما َصَفَر َوال ،َهاَمَة َوال ِطَيَرَة، َوال ،َعْدَوى الَوَصْحِبِه َوَسلََّم: »

 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوال َهاَمَة«؟اهلُل  معنى قوله َصلَّى

َصلَّىالجواب:   وَ َعَليْ اّلٰلُ    َقْولُُه  آِلهِ ِه  »َوََل    على  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه 
 ، َوُشِرَحْت ِمْن ِقَبِل الُعَلَماِء ِبَمْعَنَيْيِن: َهاَمَة«. ِبَتْخِفيِف الِميمِ 

ُل: ِهَي َطاِئٌر يُْشِبُه الُبوَمَة، أَو ِهَي الُبوَمُة، َوَكاَنِت الَعَرُب َتَتَشاَءُم   األَوَّ
َداِر   َعَلى  َسَقَطْت  ِإَذا  الَبْيِت  أَحَ ِمْنَها  أِلَْهِل  َرٌة  ُمَبِشِّ أَنََّها  َفَيظُنُّوَن  ِدِهْم، 

 أََحٍد ِمْن أَْهِل الَبْيِت. ِبَمْوِت 
  ونَ مُ عُ زْ يَ   ُب رَ العَ   انَ كَ وَ   ،ُس أْ الرَّ   َي هِ   ةِ امَ الهَ   ةِ مَ لِ ى كَ نَ عْ مَ   ُل ْص أَ الثَّاِني:  

ى  تَّ حَ   ،يونِ قُ ي اْس ونِ قُ اْس   :لُ وقُ يَ وَ   ،يلِ تِ القَ   ةِ امَ هَ   نْ مِ   جُ رُ خْ يَ   رٌ ائِ طَ   ةَ امَ الهَ   نَّ أَ 
يَ انُ كَ   ِب رَ العَ   ُب الِ غَ وَ   ،هِ رِ أْ ثَ بِ   ذَ خَ ؤْ يُ  الطَّ ذَ هَ   نَّ أَ   ونَ دُ قِ تَ عْ وا   ةُ ومَ البُ   وَ هُ   رَ ائِ ا 
 .اهَ نْ مِ   ونَ مُ اءَ شَ تَ يَ فَ 

و  أَ   اِب رَ ى الخَ لَ عَ   لُّ دُ يَ   هُ نَّ أَ وَ   ومِ البُ   نَ مِ   مْ هِ مِ اؤُ شَ تَ وَ   مْ هِ ادِ قَ تِ اعْ   ُب بَ َس وَ 
  ادُ طَ ْص َي   ُث يْ حَ   ِب ائِ رَ في الخَ   ا  بالِ غَ   ونُ كُ تَ   رِ ائِ ا الطَّ ذَ هَ   ةِ يشَ عِ مَ   نُ وْ كَ   ِت وْ المَ 
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 .انِ رَ ئْ الفِ كَ  ِض ارِ وَ القَ  َض عْ بَ وَ  ةَ يرَ غِ الصَّ  َي اعِ فَ األَ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ِة أََحٍد  َفاَفَقْد َكاَنِت الَعَرُب َتَتَشاَءُم ِمَن الُبوَمِة، َوَيظُنُّوَن أَنََّها ُمْنِذٌر ِبوَ 
 َبْيِت أََحِدِهْم.ِمْن أَْهِل الَبْيِت ِإَذا َوَقَعْت َعَلى َسْطِح 

الَمْيِت   ُروُح  َخَرَجْت  َبِلَيْت  ِإَذا  الَمْيِت  ِعَظاَم  أَنَّ  َيْعَتِقُد  َوَبْعُضُهْم 
َسلََّم   وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    َوَكاَنْت في الَهاَمِة، َفَجاَء النَِّبيُّ َصلَّى

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َن َصلَّى الَجاِهِليََّة، َوَبيَّ ِلُيْبِطَل َهِذه الَعاَداِت 
« أَنَُّه  اإلمام  َصَفرَ   َوََل   ،َهاَمةَ   َوََل   ِطَيَرَة،  َوََل   ،َعْدَوى  ََل َوَسلََّم  رواه   »
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   ذا،. هَعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ البخاري 

 من قال في القرآن برأيه 
 ِبَغْيِر الُقْرآِن ِفي َقاَل »َمْنما معنى هذا احلديث الشريف: : 24السؤال

 ؟النَّاِر« ِمَن َمْقَعَدُه َفْلَيَتَبوَّْأ ِعْلٍم

ََل ِخََلَف َبْيَن الُفَقَهاِء في َجَواِز َتْفِسيِر الُقْرآِن الَكِريِم،  الجواب:  
ْرِعيَِّة. َو ِمْن ُفُروِض الِكَفاَياِت، َوُهَو ِمْن أََجِلِّ الُعلُ  هُ َبْل   وِم الشَّ

، ِباللَُّغِة، ا  َويُْشَتَرُط ِلَمْن أََراَد َتْفِسيَر الُقْرآِن الَعِظيِم أَْن َيُكوَن َعاِلم
ْرِف، َواَلْشِتَقاِق، َوالَمَعاِني، َوالَبَياِن، َوالَبِديِع،   لِقَراَءاِت، َوا   َوالنَّْحِو، َوالـصَّ

َوالمَ  َوالنَّاِسِخ،  النُُّزوِل،  الُمَبِيَِّنِة  َوأَْسَباِب  َواألََحاِديِث  َوالِفْقِه،  ْنُسوٍخ، 
 ِلَتْفِسيِر الُمْجَمِل َوالُمْبَهِم.

َغْيِر   ِمْن  ْأِي  ِبالرَّ الُقْرآِن  َتْفِسيِر  َحْظِر  َعَلى  الُفَقَهاُء  أَْجَمَع  َوَكَذِلَك 
. ثُمَّ [33]األعراف:    ﴾ڌڍڍڇڇ﴿   َتَعاَلى:َقْوِلِه  ، لِ لَُغٍة َوََل َنْقلٍ 

ھ﴿  َتَعاَلى:. َوِلَقْوِلِه  [33]األعراف:    ﴾ڱڱڱڳڳڳڳ﴿َقاَل:  
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ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

 .[116]النحل:  ﴾ ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ
َصلَّى َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    ِفي  اَل قَ   »َمنْ َعَلْيِه 

أْ   ِعْلمٍ   ِبَغْيرِ   الُقْرآنِ  « رواه اإلمام أحمد والترمذي  النَّارِ   ِمنَ   َمْقَعَدهُ   َفْلَيَتَبوَّ
 َعنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  َعبَّاٍس   اْبنِ  َعنْ 

َصلَّى َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    ِفي  َقاَل   »َمنْ َعَلْيِه 
اّلٰلِ   َعْبدِ   ْبنِ   ُجْنَدِب   َعنْ   رمذي »رواه الت  أَْخَطأَ«   َفَقدْ   َصاَب َفأَ   ِبَرْأِيهِ   الُقْرآنِ 
 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َر   يَُفِسِّ أَْن  أََراَد  َمْن  َعَلى  َبْل  ِعْلٍم،  ِبُدوِن  الُقْرآِن  َتْفِسيُر  َيُجوُز  َفََل 

َل   َرُه أَوَّ نَّ ِن،  ِبالُقْرآ  الُقْرآَن أَْن يَُفِسِّ ِحيَحِة، أَو ِبُمْقَتَضى ِلَساِن  أَو ِبالسُّ ِة الصَّ
ُروِط التي َذَكَرَها الُعَلَماُء.   الَعَرِب، َوِبالشُّ

َرْت   ْأِي َفُهَو َمْشُموٌل في األََحاِديِث التي َحذَّ ِد الرَّ ا َتْفِسيُرُه ِبُمَجرَّ أَمَّ
  يُْؤِمنُ   أِلََحدٍ   َيِحلُّ   ََل ُل ُمَجاِهٌد:  ُقوْلٍم، َويَ ِمْن َتْفِسيِر الُقْرآِن الَكِريِم ِبَغْيِر عِ 

  ِبُلَغاِت   ا  َعاِلم  َيُكنْ   َلمْ   إَذا اّلٰلِ    ِكَتاِب   ِفي  َيَتَكلَّمَ   أَنْ   اآلِخرِ   َوالَيْومِ   اّللِٰ بِ 
 .ِباْلَيِسيرِ  َيْكَتِفي  َوََل  ،اْلُقْرآنِ 

ُة   ِر ِصحَّ نَِّة، َوأَْن ََل َيُكوَن  السُّ اَلْعِتَقاِد، َولُُزوُم  َكَما يُْشَتَرُط في الُمَفِسِّ
، َفَهَذا ََل يُْؤَتَمُن َعَلى ُدْنَيا، َفَكْيَف يُْؤَتَمُن َعَلى    ا  تََّهممُ  ِبِإْلَحاٍد، َوََل َهَوى 

الَكِريِم َكََلمِ  الُقرآِن  أَْسَراِر  اإِلْخَباِر َعْن  يُْؤَتَمُن في  َكْيَف  َبْل  اّلٰلِ    ِديٍن؟ 
 م.أعل  َتَعاَلى واّللٰ   ى؟ هذا،تعال

** ** ** 
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 نعيم القبر وعذابه 
إنسان يتحدث عن عذاب القرب، ويقول: دعوكم مسعت من : 1السؤال

من هذه اخلرافات، ألنه ال عذاب إال بعد احلساب، واحلساب ال 

 يكون إال يوم القيامة، فما صحة هذا القول؟

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ  َصلَّى اّللِٰ  إيَمانَُنا ِبَسِيِِّدَنا َرُسولِ أوَّل :  الجواب: 
ِإيمَ  َوَسلََّم  َصلَّىَوَصْحِبِه  َعْنُه  َثَبَت  َفَما  ُمْطَلٌق،  آِلِه  اّلٰلُ    اٌن  َوَعَلى  َعَلْيِه 

، ِلَقْوِلِه   ٿٺٺ  ٺٺڀڀڀ﴿  َتَعاَلى:َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفُهَو َحقٌّ
َوأِلَنَُّه َصلَّى[4ـ3]النجم:    ﴾ٿٿ َوَسلََّم    اّلٰلُ   .  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

  : ڑ  ژژڈڈڎڎ﴿َمْعُصوٌم، أََلْم َيُقْل َمْوََلنَا َعزَّ َوَجلَّ

 ؟ [46ـ44]الحاقة:  ﴾گگکک ککڑ
َصلَّى  الَمْصُدوُق  اِدُق  الصَّ َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َوَيُقوُل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

«  ِإَلَّ   ِمْنهُ   َخَرجَ   َما  ،ِبَيِدهِ   ْفِسيـ نَ   َفَوالَِّذيَوَسلََّم: »   َعنْ رواه الحاكم    َحقٌّ
 َعْنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي  َعْمٍرو ْبنِ اّلٰلِ   َعْبدِ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْعَلُم الَخلِق، َيُقوُل اّلٰلُ    َوُهَو َصلَّى
َوَص اّلٰلُ    َصلَّى آِلِه  َوَعَلى  »ْحبِ َعَلْيِه  َوَسلََّم:    اّلٰلِ،بِ   أَْعَلُمُكمْ   اّلٰلِ وَ   َفأََناِه 

 َعْنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ   َعْبدِ   ْبنِ  َجاِبرِ   َعنْ « رواه الحاكم َلهُ  َوأَْتَقاُكمْ 
يِق َرِضَي  ِدِّ   َقاَل  َلِئنْ َعْنُه: اّلٰلُ  َفالُمْؤِمُن الَحقُّ َيْنَطِلُق ِمْن ُمْنَطَلِق الِصِّ

 . َصَدَق  دْ قَ لَ  َذِلَك 
 اإِلْنَساُن َيُمرُّ في ثَََلَثِة َعَواِلَم َبْعَد َعاَلِم األَْصََلِب َواألَْرَحاِم.ثانيا :  

ْنَيا، َوالذي َيْنَتِهي ِبالَمْوِت.   الَعاَلُم األََوُل َعاَلُم الدُّ
اَعِة. َوَعاَلُم الَبْرَزِخ، َوالذي   َيْنَتِهي ِبِقَياِم السَّ
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 ْيَس َلُه ِنَهاَيٌة. الذي لَُه ِبَداَيٌة َوَل وَ  َوَعاَلُم اآلِخَرِة،
َوُكلُّ َعاَلٍم ِمْن َهِذِه الَعَواِلِم َلُه أَْحَكاٌم َوَقانُوٌن َيْخَتِلُف َعِن اآلَخِر،  

َوأَمَّ  َعَرْفَناَها،  ْنَيا  الدُّ الَحَياِة  َوأَْحَكاُم  الَحَياِة في  َفَقانُوُن  َوأَْحَكاُم  َقانُوُن  ا 
  ا  تعالى، َوَنْحُن َنْعَلُم َعْنَها َشْيئاّلٰلُ    َفِهَي َغْيٌب ََل َيْعَلُمَها ِإَلَّ ِخ  َعاَلِم الَبْرزَ 

ِبالِنِّْسَبِة للَحَياِة  نَِّة، َوَكَذِلَك  َوالسُّ الِكَتاِب  ِمَن  اِدِق  الَخَبِر الصَّ َعْن َطِريِق 
 األُْخَرِويَِّة. 

ْنَيا َواآلِخَرِة،   بَ َعاَلُم الَبْرَزِخ ُهَو الَعاَلُم الذي َيُكونُ الثا :  ث ْيَن َعالَِم الدُّ
اَعِة، َوُهَو عاَلٌم  َفُهَو الحَ  اِجُز َبْيَنُهَما، َزَمانُُه ِمْن ِحيِن الَمْوِت إلى ِقَياِم السَّ

ى َعاَلُم الَبْرَزِخ ِبَعاَلِم الَقْبِر،  تعالى، َويَُسمَّ اّلٰلُ    َغْيِبيٌّ ََل َيْعَلُم َحِقيَقَتُه ِإَلَّ 
 النَّاِس يُْدَفنُوَن في ُقُبوِرِهْم.  لَّ أِلَنَّ جُ 

ِإَذا َدَخَل الَعْبُد َعاَلَم الَبْرَزِخ، َفِإنَُّه يُْسأَُل َعْن َرِبِِّه َوَعْن ِديِنِه  رابعا :  
البخاري   اإلمام  اِدُق، روى  الصَّ الَخَبُر  ِبَذِلَك  َجاَء  َكَما  َنِبِيِِّه،    َعنْ َوَعْن 

َوَصْحِبِه َوَسلََّم    َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ    َصلَّى   ِبيِِّ نَّ ال  َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس 
  َلَيْسَمعُ   ِإنَّهُ   َحتَّى   أَْصَحابُهُ  َوَذَهَب   َوتُُولَِِّي   َقْبِرِه،  ِفي  ُوِضعَ  ِإَذا  الَعْبدُ »:  َقاَل 
  َهَذا   ِفي   ُقولُ تَ   ُكْنَت   َما:  َلهُ   نِ َفَيُقوََل   َفأَْقَعَداُه،  َمَلَكاِن،  أََتاهُ   ِنَعاِلِهْم،  َقْرعَ 

ُجلِ  دٍ   الرَّ   أَْشَهدُ :  َفَيُقولُ   ؟ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى   ُمَحمَّ
  ِبهِ اّلٰلُ    أَْبَدَلَك   النَّارِ   ِمنَ   َمْقَعِدكَ   ِإَلى   اْنظُرْ :  َفُيَقالُ   َوَرُسولُُه،اّلٰلِ    َعْبدُ   أَنَّهُ 

 «. الَجنَّةِ  ِمنَ  ا  َمْقَعد
 «. ا  َجِميع   َفَيَراُهَما » :  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيُّ   اَل قَ 

ڦڦڦڤ﴿   َتَعاَلى:َوَهَذا ُهَو التَّْثِبيُت الُمَشاُر ِإَلْيِه ِبَقْوِلِه  

چچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ
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  الَبَراءِ   نِ عَ ي  . َوَجاَء في َصِحيِح اإلمام البخار[ 27]إبراهيم:    ﴾ڇڇڇ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِزٍب   ْبنِ 

  َوأَنَّ ،  اّلٰلُ   ِإَلَّ   ِإَلهَ   ََل   أَنْ   َيْشَهدُ :  الَقْبرِ   ِفي   ُسِئَل   ِإَذا  الُمْسِلمُ »:  َقاَل َوَسلََّم  
د  ڄڦڦڦڦڤ﴿: َقْولُهُ  َذِلَك فَ . «اّلٰلِ  َرُسولُ  ا  ُمَحمَّ

 .﴾ڃڃڃڄڄڄ
َؤاِل َيُكوُن الَقْبُر َرْوَضة  ِمْن ِرَياِض الَجنَِّة، أَو حُ  فَرة  ِمْن  َوَبْعَد السُّ

ِريِف الذي رواه اإلمام الترمذي  ُحَفِر النَّاِر، َكَما َجاَء في الَحِديِث الشَّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    لَّىالنَِّبِيِّ َص ِن  َعْنُه، عَ اّلٰلُ    َرِضَي   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ 

 «.النَّارِ   ُحَفرِ   ِمنْ   ُحْفَرٌة   أَوْ   ،الَجنَّةِ   ِرَياِض   ِمنْ   َرْوَضةٌ   الَقْبرُ   ِإنََّماَوَسلََّم َقاَل: »
  َوَقْد َجاَء في اآلَياِت الَكِريَمِة َواألََحاِديِث النََّبِويَِّة، َما َيُدلُّ خامسا :  

؛ َيِجُب اَلْعِتَقاُد بِ عَ  ، َوَعَذاَب الَقْبِر َحقٌّ  ِهَما.َلى أَنَّ َنِعيَم الَقْبِر َحقٌّ
ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿  َلى:َتَعااّلٰلُ    َيُقولُ 

. َفُهْم أَْحَياٌء في َعاَلِم الَبْرَزِخ ِعْنَد َرِبِِّهْم  [169]آل عمران:    ﴾ڻڻں
 َفِرِحيَن يُْرَزُقوَن. 

ۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿  َتَعاَلى:  اّلٰلُ   َوَيُقولُ 

ېېېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈ

. َفَتُقوُل الَمََلِئَكُة:  [93]األنعام:    ﴾وئوئەئەئائائىى
. َوَهَذا َصِريٌح  ﴾ېۉۉ﴿. َيْعِني َيْوَم َمْوِت الظَّاِلِميَن  ﴾ۅ﴿

 في َتْعِذيِبِهْم في ُقُبوِرِهْم َعِقَب َمْوِتِهْم.
ڄڄڦڦڦڦڤڤ﴿   َتَعاَلى:َوَيُقوُل  
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ڍڇڇڇچڇچچچڃڃڃڃڄڄ

َفالَعَذاُب  [101]التوبة:    ﴾ڌڌڍ في  .  َجَهنََّم  َعَذاُب  ُهَو  الَعِظيُم 
ٌة َثاِنَيٌة في الَقْبِر.  ْنَيا، َوَمرَّ ٌة في الدُّ  اآلِخَرِة، َوُهَو َمْسُبوٌق ِبَعَذاَبيِن، َمرَّ

ڻںں  ڱڱڱڱڳڳ﴿  َتَعاَلى:َوَيُقوُل  

في َعاَلِم    ا  َوَعِشي  ا  . َهَذا الَعْرُض َعَلى النَّاِر ُغُدوِّ [46ـ45]غافر:    ﴾ڻڻ
 . [ 46]غافر:    ﴾ ھھہہہہۀۀ﴿   ا  الَبْرَزِخ َقْطع 

ا األََحاِديُث:   َوأَمَّ
ةَ   َهِذهِ   »ِإنَّ   :َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َفِمْنَها َقْولُُه َصلَّى   اأْلُمَّ

 ِمنْ   يُْسِمَعُكمْ   أَنْ اّلٰلَ    َلَدَعْوُت   َتَداَفنُوا،   ََل   أَنْ   َفَلْوََل   وِرَها،بُ قُ   ِفي   تُْبَتَلى
 .ِمْنُه« أَْسَمعُ   الَِّذي اْلَقْبرِ  َعَذاِب 

ُذوا:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  َقاَل   ثُمَّ   ِمنْ   اّللِٰ بِ   »َتَعوَّ
 . النَّاِر« َعَذاِب 

 . النَّارِ  َعَذاِب  ِمنْ  اّللِٰ بِ  َنُعوذُ : اَقالُو
ُذوا: َفَقاَل   .اْلَقْبِر« َعَذاِب   ِمنْ  اّللِٰ بِ  »َتَعوَّ
  ْبنِ   َزْيدِ . رواه اإلمام مسلم َعْن  اْلَقْبرِ   َعَذاِب   ِمنْ   اّللِٰ بِ   َنُعوذُ :  َقالُوا

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َثاِبٍت 
  َمرَّ :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   اٍس بَّ عَ   اْبنِ   َعنِ َوِمْنَها ما رواه الشيخان  

َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيُّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   »ِإنَُّهَما :  َفَقاَل   ِبَقْبَرْيِن،َعَلْيِه 
َباِن،  َبانِ   َوَما   َلُيَعذَّ ا  َكِبيٍر،  ِفي  يَُعذَّ  الَبْوِل،  ِمنَ   َيْسَتِترُ   ََل   َفَكانَ   أََحُدُهَما   أَمَّ

اأَ وَ   . ِبالنَِّميَمِة« َيْمِشي  َفَكانَ  رُ اآلخَ   مَّ
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الشيخان   رواه  ما    النَِّبيِِّ   َزْوجِ   ،َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ َوِمْنَها 
َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى

ََل   ِفي  َيْدُعو   َكانَ ِه َوَسلََّم  ْحبِ َوَعَلى آِلِه َوَص    ِبَك   أَُعوذُ   ِإنِِّي   مَّ الٰلهُ »:  ةِ الصَّ
 «. الَقْبرِ   َعَذاِب  ِمنْ 

ِهيدِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوِمْنَها َقْولُُه َصلَّى   ِعْندَ   ِللشَّ
لِ   ِفي  لَهُ   يُْغَفرُ :  ِخَصالٍ   ِستُّ اّلٰلِ     َويَُجارُ   الَجنَِّة،  ِمنَ   َمْقَعَدهُ   َوَيَرى  ،ةٍ َدْفعَ   أَوَّ
 الَوَقاِر،  َتاجُ   َرْأِسهِ   َعَلى  َويُوَضعُ   األَْكَبِر،  الَفَزعِ   ِمنَ   َوَيْأَمنُ   الَقْبِر،  َعَذاِب   ِمنْ 

ْنَيا  ِمنَ   َخْيرٌ   ِمْنَها  الَياُقوَتةُ  جُ   ِفيَها،  َوَما  الدُّ   نَ مِ   َزْوَجة    َوَسْبِعينَ   اْثَنَتْينِ   َويَُزوَّ
عُ  الِعيِن، الُحورِ   «. أََقاِرِبهِ  ِمنْ   َسْبِعينَ  ِفي َويَُشفَّ

َقْولُُه    سادسا : ا    ﴾ۇئەئوئوئەئائائىى﴿  َتَعاَلى:أَمَّ
ََل  [52]يس:   َراِقِديَن  َكانُوا  أَنَُّهْم  َعَلى  َيْسَتِدلُّ  َفَبْعُضُهم  ِبَنِعيٍم .   َيْشُعُروَن 

 َوََل َعَذاٍب. 
ٻٻٻٱ﴿   َتَعاَلى:ِه اآلَيِة َقْوَلُه  ِبَهذِ َوَنِسَي َمْن َيْسَتِدلُّ  

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻ

 .[68]الزمر:  ﴾ٹ
  َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام مسلم  

 . أَْرَبُعوَن«  َخَتْينِ فْ النَّ   َبْينَ   »َما:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
 ؟ ا  َيْوم أَْرَبُعونَ   ُهَرْيَرةَ  أََبا َيا: َقالُوا
 .أََبْيُت : َقاَل 
 ؟ ا  َشْهر أَْرَبُعونَ : َقالُوا
 .أََبْيُت : َقاَل 



 كتاب العقائد 
 

116 

؟  أَْرَبُعونَ : َقالُوا  َسَنة 
 .أََبْيُت : َقاَل 
َماءِ  ِمنَ اّلٰلُ  يُْنِزلُ  »ثُمَّ   . اْلَبْقُل« ْنُبُت َي  امَ كَ  َفَيْنُبُتوَن، َماء   السَّ
  َوُهوَ   ،ا  َواِحد  ا  َعْظم  ِإَلَّ   َيْبَلى،  ِإَلَّ   َشْيءٌ   اإِلْنَسانِ   ِمنَ   »َوَلْيَس :  َقاَل 
َنِب، َعْجُب   .  اْلِقَياَمِة«  َيْومَ  اْلَخْلُق  يَُركَُّب   َوِمْنهُ  الذَّ

ة     ُخ فيَفَما َبْيَن النَّْفَخَتْيِن َيْنَقِطُع الَعَذاُب، ِلَذا ِعنَدَما يُْنفَ  وِر َمرَّ الصُّ
، َيُقولُوَن:  .﴾ ۇئەئوئوئەئائائى﴿ َثاِنَية 

 وبناء على ذلك:
ِمَن   َتُكوُن  َكَما  ْرِعيَِّة  الشَّ ِمَن  َفأَِدلَُّة األَْحَكاِم  َتُكوُن  الَكِريِم  الُقْرآِن 

ِحيَحِة الثَّاِبَتِة َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ  نَِّة الصَّ آِلِه   َوَعَلى  هِ يْ َعلَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    السُّ
ِبأَْخِذ َما َجاَء َتَعاَلى    ، ِلُعُموِم أَْمِرهِ ا  أَو َتْقِرير  أَو ِفْعَل    َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َقْوَل  

نَّ   .[7]الحشر:  ﴾ ہہۀۀڻڻڻڻ﴿ِة ِمَن السُّ
ڀ﴿َم  َسلَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    أِلَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل 

َوِمْثَلُه  [4ـ3]النجم:    ﴾ ٿٿٿٺٺ  ٺٺڀڀ . َوأُوِتَي الُقْرآَن 
نََّة َوالِحْكَمَة َمَع الُقْرآِن الَكِريِم، َقاَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َمَعُه، َوَعلََّمهُ    َتَعاَلى: السُّ

ییییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿

نَُّة.[113]النساء:  ﴾مئحئجئ  . َوالِحْكَمُة ِهَي السُّ
:   قَ ثُمَّ  يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئجئ﴿اَل َعزَّ َوَجلَّ

 .[59]النساء:  ﴾مثجثيتىتختمتحتجت
ُث َعْن نُْكَراِن َعَذاِب الَقْبِر يُْؤِمُن بِ َفِإَذا َكاَن   َوالَيْوِم  َتَعاَلى    اّللِٰ الُمَتَحِدِّ
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َعَلْيِه َوَعَلى    اّلٰلُ   ى َوُسنَِّة َرُسوِلِه َصلَّ َتَعاَلى    اّلٰلِ   اآلِخِر، َفْلَيْرِجْع إلى ِكَتاِب 
َوِإَلَّ   َهَواُه،  َوْلَيْتُرْك  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  َوْلَيَضْع  آِلِه  ْنَيا َواآلِخَرَة،  الدُّ َخـِسَر 

ِقيَم َتْحَت َقَدِمِه، َوْلَيَضْع ِعْلَمُه الَقاِصَر َخْلَف َظْهِرِه، َوْلَيْسَتِح   َفْهَمُه السَّ
« َقاَل:  ْن  بِ َلهُ   َوأَْتَقاُكمْ   اّلٰلِ،بِ   ْعَلُمُكمْ أَ   اّللِٰ وَ   َفأََناِممَّ َوْلَيْسَتِعْذ   َتَعاَلى   اّلٰلِ « 

، ِبَسَبِب ِإْنَكاِرِه َما َصحَّ  أَْم آِجَل    َعَذاِب الَقْبِر، َوِإَلَّ َفُهَو َناِدٌم َعاِجَل    ِمنْ 
 َوَسلََّم َعْن َنِعيِم  ْحِبهِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

  َوَعَذاِبِه.الَقْبرِ 
اِلِّ الُمِضِلِّ الذي  َوََل أَْدِري َهِل الُمْؤِمُن الحَ  قُّ َيَتأَثَُّر ِبَكََلِم َهَذا الضَّ

اْنِطََلق َوُمْسِلٍم  الُبَخاِرِيِّ  اإِلَماِم  َصِحيِح  أََحاِديَث  َفْهِمِه   ا  َيْنِسُف  ِمْن 
ِقيِم؟   السَّ

ھھھہہہہۀ﴿الَقائُل:  اَلى  عَ تَ   اّلٰلُ   َوَصَدَق 

ٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭڭۓڭۓےےھ

  واّللٰ   . هذا،[7]آل عمران:    ﴾ ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ
 أعلم.َتَعاَلى 

 حكم من قال: صرعت ربنا 

 ما حكم قول القائل: صرعت ربنا، صرعت إهلنا؟: 2السؤال

ُهَو  َتَعاَلى  اّللَٰ   َم الَيِقيِن ِبأَنَّ  ِعلْ َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلمَ  أوَّل :الجواب:  
َماِء، َوُهَو   الَغِنيُّ الَحِميُد، الذي ََل يُْعِجُزُه َشْيٌء في األَْرِض َوََل في السَّ
الذي يُِجيُر َوََل يَُجاُر َعَلْيِه، َوأَنَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمِرِه، َوََل أََحَد َيْسَتِطيُع أَْن  

: »َيا ِعَباِدي،   اَء َهَذا في َصِريِح الَحِديِث َقْد جَ ى، وَ التعاّلٰلَ    َيُضرَّ  الُقْدِسِيِّ
رواه   َفَتْنَفُعوِني«  َنْفِعي  َتْبُلُغوا  َوَلْن  وِني،  َفَتُضرُّ ي  َضرِِّ َتْبُلُغوا  َلْن  ِإنَُّكْم 
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 َعْنُه.اّلٰلُ  اإلمام مسلم َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي 
نَّ الَعْبَد  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوإِ   َعَلى آِلهِ ِه وَ َعَليْ اّلٰلُ    َيُقوُل َصلَّىثانيا :  

، َيْهِوي ِبَها ِفي َجَهنََّم«  ََل يُْلِقي َلَها َباَل    اّلٰلِ، َلَيَتَكلَُّم ِبالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط  
 َعْنُه.اّلٰلُ   رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

، َتْهِوي  ا  ُلُغ ِبِه َشْيئبْ  ِبَكِلَماٍت ََل َيظُنُّ أَنََّها تَ َكلَّمُ الَعْبُد الَمْخُذوُل َقْد َيتَ 
ڤڤ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    ِبِه في َناِر َجَهنََّم، َوَنـِسَي َهَذا الَعْبُد الَمْخُذوُل َقْوَل 

 .[18]ق:  ﴾ ڦڦڦڦڤڤ
َرِضَي  َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  البخاري  اإلمام  َعنْ اّلٰلُ    وروى    َعْنُه، 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َيْضَمْن ِلي  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ولِ َرسُ 
 َما َبْيَن َلْحَيْيِه َوَما َبْيَن ِرْجَلْيِه أَْضَمْن َلُه الَجنََّة«.

أََحدُ ثالثا :   َيِعَي  أَْن  ُدوَن  األَْلُسُن،  َتَتَناَقُلُه  َقِبيٌح  َكََلٌم  أَنَُّه  ُهْم  ُهَناَك 
تعالى، َوأَْسَماِئِه، َوأَْفَعاِلِه، اّلٰلِ    اٍت َشْرِعيٍَّة َتَتَعلَُّق ِبِصَفاِت َوَقَع في ُمَخاَلفَ 

َؤاِل.  َوِصَفاِتِه، ِمْن ُجْمَلِة َذِلَك َما َوَرَد في َهَذا السُّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َظ اإِلْنَساُن َهِذِه الَكِلَمَة أَ  َض  َلَها، َفِإِنِّي أََرى  و ِمثْ َفِإَذا َتَلفَّ أَنَُّه َقْد َعرَّ
اِت اإِلَلِهيَِّة، َفَيِجُب َعَلْيِه أَْن  اّلٰلِ    َنْفَسُه ِلَسَخطِ  تعالى، َوَنَسَب النَّْقَص للذَّ
َد الَعْقَد َعَلى َزْوَجِتِه، اّلٰلِ    َيُتوَب إلى َد ِإْسََلَمُه، َوأَْن يَُجِدِّ تعالى، َوأَْن يَُجِدِّ

ْن ََل َيُعوَد ِلَهَذا اللَّْفِظ َوأَْمَثاِلِه، َوِإْن َلْم َيْقِصْد َكِلَمَة  أَ َتَعاَلى    اّللَٰ   دَ يَُعاهِ َوأَْن  
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  الُكْفِر. هذا،

 تعالى ّٰلله  رؤية المَلئكة
 تعاىل؟اهلل  هل املالئكة الكرام يرون: 3السؤال
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  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ى ُموَس   ي أَبِ   َعنْ روى اإلمام مسلم    أوَّل : الجواب:  
  ِبَخْمِس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   ِفيَنا   َقامَ :  َقاَل 

  َيْخِفُض   َيَناَم،  أَنْ  َلهُ   َيْنَبِغي َوََل   َيَناُم،  ََل   َوَجلَّ   َعزَّ اّلٰلَ   ِإنَّ »:  َفَقاَل   َكِلَماٍت،
  َقْبَل   النََّهارِ   َوَعَمُل   النََّهاِر،  َعَملِ   َقْبَل   اللَّْيلِ   َعَمُل   ِإَلْيهِ   يُْرَفعُ   ،َفُعهُ َوَيرْ   الِقْسطَ 
  أَلَْحَرَقْت   َكَشَفهُ   َلوْ ـ    النَّارُ :  َبْكرٍ   أَِبي  ِرَواَيةِ   َوِفيـ    النُّورُ   ِحَجابُهُ   اللَّْيِل،  َعَملِ 

 «.ِقهِ َخلْ   ِمنْ  هُ َبَصرُ  ِإَلْيهِ  اْنَتَهى   َما َوْجِههِ  ُسُبَحاُت 
  ُسُبَحاُت   أَلَْحَرَقْت َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » اّلٰلُ    َقْولُُه َصلَّى

« َعامٌّ َيْشَمُل َجِميَع َخْلِقِه، َوالَمََلِئَكُة  َخْلِقهِ   ِمنْ   َصُرهُ ـ بَ   ِإَلْيهِ   اْنَتَهى   َما  َوْجِههِ 
 تعالى.اّلٰلِ  الِكَراُم ِمْن َخْلِق 

، أِلَنَّ َسِيَِّدَنا  َتَعاَلى  اّللِٰ   ةُ ُرْؤيَ  ثانيا : ْنَيا َلْيَسْت ُمْسَتِحيَلة  في الَحَياِة الدُّ
ََلُم َسأََل َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َذِلَك، َفَقاَل:   ََلُة َوالسَّ ۇۇ﴿ُموَسى َعَلْيِه الصَّ

وَسى  َنا مُ . َفَلو َكاَنْت ُمْسَتِحيَلة  لََما َسأََلَها َسِيِّدُ [143]األعراف:    ﴾ۆۆ
الَجَواُب   َوَجاَء  ََلُم،  َوالسَّ ََلُة  الصَّ الَحِقِّ  َعَلْيِه  ۋٴۇۈ﴿  َتَعاَلى:ِمَن 

. َواْسِتْقَراُر الَجَبِل ﴾ېېېېۉۉۅۅۋ
 .ُمْمِكٌن َوَلْيَس ُمْسَتِحيَل  

َوَسلََّم  ِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوَقْد أُْكِرَم  
َعزَّ  َرِبِِّه  َساِئِر    ِبُرْؤَيِة  ِمْن  ِلِسَواُه  َتُكْن  َوَلْم  ْنَيا،  الدُّ الَحَياِة  في  َوَجلَّ 

نَِّة.  الَمْخُلوَقاِت، َوَهَذا َما َذَهَب ِإَلْيِه ُجْمُهوُر أَْهِل السُّ
ا ُرْؤَيةُ لثا :  ثا َقةٌ َتَعاَلى    اّللِٰ   أَمَّ َتَعاَلى    اّللَٰ   ْرُجو، َونَ في اآلِخَرِة َفِهَي ُمَحقَّ

]القيامة:   ﴾ ٺٺڀ  ڀڀڀپ﴿  َتَعاَلى:أَْن يُْكِرَمَنا ِبَذِلَك، ِلَقْوِلِه  

 .[23ـ22



 كتاب العقائد 
 

120 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ْنَيا، َوِعْنَدَما  َتَعاَلى    اّللَٰ   َفَما َثَبَت ِبأَنَّ الَمََلِئَكَة يََرْونَ  في الَحَياِة الدُّ

ا في  َعزَّ  يَُكِلُِّمُهْم َربَُّنا   اآلِخَرِة  َوَجلَّ َفِإنَُّه يَُكِلُِّمُهْم ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب، َوأَمَّ
. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َفَيَرْوَن َربَُّهْم َعزَّ َوَجلَّ

 
** ** ** 
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 صلى ولم يتوضأ 

لى آِلِه عِه َوَعَلْي اهلُل َصلَّى اهلِل هل صحيح بأن َسيَِِّدَنا َرُسوَل: 1السؤال

َوَصْحِبِه َوَسلََّم كان يصلي أحيانًا بعد استيقاظه من النوم بدون 

 أن يتوضأ؟

َعنُهَما، أَنَُّه  اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي الجواب:  
َوَصْحِبِه    ى آِلهِ َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َباَت ِعْنَد َخاَلِتِه َمْيُموَنَة، َفَقاَم َرُسولُ 

ُوُضوء  ُمَعلٍَّق  َشنٍِّ  ِمْن  أَ  َفَتَوضَّ اللَّْيِل،  ِمَن  َوَصَف  ا  َخِفيف  ا  َوَسلََّم  َقاَل:   ،
ُلُه.  ُفُه َويَُقلِِّ  ُوُضوَءُه، َوَجَعَل يَُخفِِّ

َعَلْيِه  اّلٰلُ  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفُقْمُت َفَصَنْعُت ِمْثَل َما َصَنَع النَِّبيُّ َصلَّى 
َوَصْحِبِه َوَسلََّم، ثُمَّ ِجْئُت َفُقْمُت َعْن َيَساِرِه، َفأَْخَلَفِني َفَجَعَلِني    لى آِلهِ َوع

َفآَذَنُه  ِبََلٌل  أََتاُه  ثُمَّ  َنَفَخ،  َحتَّى  َفَناَم  اْضَطَجَع  ثُمَّ  َفَصلَّى،  َيِميِنِه،  َعْن 
ْأ. ْبَح َوَلْم َيَتَوضَّ ََلِة، َفَخَرَج َفَصلَّى الصُّ  ِبالصَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َياُن: َوَهَذا ِللنَِّبيِِّ َصلَّى  ُسفْ اَل قَ 
، أِلَنَُّه َبَلَغَنا أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى ة  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َتَناُم  اّلٰلُ    َخاصَّ

 َعْيَناُه، َوََل َيَناُم َقْلُبُه. 
َقْولُُه: )ثُمَّ اْضَطَجَع َفَناَم َحتَّى    َتَعاَلى:اّلٰلُ    ِويُّ َرِحَمهُ وَ  النَّ َيُقوُل اإِلَمامُ 

ْأ( َهَذا ِمْن َخَصاِئِصِه َصلَّى  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َنَفَخ، َفَقاَم َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ
 نَّ َعْيَنْيِه َتَناَمانِ َء، أِلَ ََل ُيْنِقُض الُوُضو   ا  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَّ َنْوَمُه ُمْضَطِجع 

 َوََل َيَناُم َقْلُبُه، َفَلو َخَرَج َحَدٌث أَلََحسَّ ِبِه، ِبِخََلِف َغْيِرِه ِمَن النَّاِس.
ْأ( ِفيِه َدِليٌل َعَلى أَنَّ النَّْوَم   َوَقاَل الَحاِفُظ: َقْولُُه: )َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ

َبْل َمِظنََّة الْ ا  َلْيَس َحَدث َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    أِلَنَُّه َصلَّى  ،َحَدِث ، 
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َوَسلََّم َكاَن َتَناُم َعْينُُه َوََل َيَناُم َقْلُبُه، َفَلْو أَْحَدَث لََعِلَم ِبَذِلَك، َوِلَهَذا َكاَن  
ْأ. أَ ِإَذا َقاَم ِمَن النَّْوم َوُربََّما َلْم َيَتَوضَّ  ُربََّما َتَوضَّ

الْ  َيْأِتيِه ِفي  بِ َخطَّاَقاَل  الَِّذي  اْلَوْحَي  ِلَيِعَي  النَّْوَم  َقْلُبُه  ُمِنَع  َوِإنََّما   : يُّ
 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.اّلٰلُ   َمَناِمِه َصلَّى 

َعنَها َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  اّلٰلُ  وروى الشيخان َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
 أَْن تُوِتَر.  َقْبَل أََتَنامُ  اّلٰلِ،

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »يَا َعاِئَشُة، ِإنَّ َعْيَنيَّ  اّلٰلُ    َفَقاَل َصلَّى
 َتَناَماِن، َوََل َيَناُم َقْلِبي«. 

  َصلَّى اّلٰلِ    َعنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى اإلمام أحمد َعْن َعْبدِ 
َحتَّى َيْنُفَخ، ثُمَّ َيُقوُم،    ا  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكاَن َيَناُم ُمْسَتْلِقي  على آِلهِ ِه وَ يْ َعلَ اّلٰلُ  

أُ.   َفُيَصلِِّي َوََل َيَتَوضَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَقْد َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
النَّوْ َبعْ ي  ِلِّ يَُص  َصلَّىَد  َنْوَمُه  أِلَنَّ  ُوُضوٍء،  ِبُدوِن  آِلِه  اّلٰلُ    ِم  َوعلى  َعَلْيِه 

ا   ُض الُوُضوءَ ْنقُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َغْيُر َناِقٍض للُوُضوِء، أِلَنَّ النَّْوَم ِإنََّما َي  َلمَّ
َناِئمٌ  َوُهَو  ِمْنُه  َشْيٍء  ُخُروِج  ِمْن  َصاِحِبِه  َعَلى  وَ ِخيَف  يَ ََل ،  ُق    َعَدُم  َتَحقَّ

اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِإَلَّ في َشْخِصيَِّة َسِيِِّدَنا َرُسولِ   َنْقِض الُوُضْوِء ِبَسَبِب النَّْومِ 
ا َما َعَداُه ف النَّْوُم َناِقٌض للُوُضوِء، ِلَما  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوأَمَّ

اٍل َرِضَي ْن َصْفوَ جه عَ ما  ابنرواه اإلمام أحمد والترمذي و   اَن ْبِن َعسَّ
َقاَل: َكاَن َرُسولُ اّلٰلُ   َوَسلََّم اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعنُه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 

، ِإَلَّ ِمْن جَ   ا  َيْأُمُرَنا ِإَذا ُكنَّا َسَفر ٍة،  ابَ نَ أَْن ََل َنْنِزَع ِخَفاَفَنا َثََلَثَة أَيَّاٍم َوَلَياِليِهنَّ
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 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ْن َغاِئٍط َوَبْوٍل َوَنْوٍم«. هذا،َوَلِكْن مِ 
 الوضوء من أكل لحم الجزور

مسعت من بعض اخلطباء يقول بأنه من أكل حلم جزور : 2السؤال

 مجل ـ وجب عليه أن يتوضأ، فهل هذا صحيح؟ ـ

َنْقِض  الجواب:   الُفَقَهاُء في  ِبأَْكلِ اْخَتَلَف  الَجُزوِر    َلْحمِ   الُوُضوِء 
 ِن: َعَلى َقْوَليْ 

َوالَماِلِكيَِّة   الَحَنِفيَِّة  ِمَن  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  َقْوُل  َوُهَو  ُل:  األَوَّ الَقْوُل 
َيْنُقُض   ََل  أَنَُّه  َقْوٍل،  في  َوالَحَناِبَلِة  ِحيِح،  الصَّ الَجِديِد  في  اِفِعيَِّة  َوالشَّ

ارقطني َعِن اِة، ِلمَ َساِئِر األَْطِعمَ الُوُضوَء َكأَْكِل     ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ا روى الدَّ
  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ  

ا َيْدُخُل«.  ا َيْخُرُج َوَلْيَس ِممَّ  »الُوُضوُء ِممَّ
َعبَّاٍس  اْبُن  اْلُوُض ُهَمانْ عَ اّلٰلُ    َرِضَي   َوَيُقوُل  َيْعِني  :  َيْخُرُج،  ا  ِممَّ وُء 

 اْلَخاِرَج ِمَن النَِّجِس َوَلْم يُوَجْد ـ َيْعِني في أَْكِل َلْحِم الَجُزوِر ـ. 
اِفِعِيِّ في الَقِديِم ـ َوَتَراَجَع َعْنُه ـ َوَقْوٌل   الَقْوُل الثَّاِني: َوُهَو َقْوُل الشَّ

 ا  َعَلى ُكِلِّ َحاٍل، َنْيئ   َجُزوِر َناِقٌض للُوُضوءِ ْحِم ال، أَنَّ أَْكَل َل ِعْنَد الَحَناِبَلةِ 
 .ا  أَو َمْطُبوخ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ـ َلْيَس ِبَناِقٍض ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء.  َفأَْكُل َلْحِم الَجُزوِر ـ الَجَمِل 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 وقعت فأرة في ماء 

 س أم ال؟فيه فأرة، وماتت، هل ينجي وقعت ما حكم املاء الذ: 3السؤال

ِإْخَراُج  الجواب:   َيِجُب  َوَماَتْت،  َكِثيٍر  َماٍء  في  َفْأَرٌة  َسَقَطْت  ِإَذا 
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َل   ، ِإَلَّ ِإَذا َتَغيََّر أََحُد ا  ، َوََل َيْنُجُس َهَذا الَماُء ِإَذا َكاَن َكِثيرالَفْأَرِة ِمْنُه أَوَّ
اِئَحُة.ْعُم أَ اِفِه، اللَّْوُن أَو الطَّ أَْوَص   و الرَّ

أحمد   اإلمام  :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ روى 
أُ   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  ِقيَل   الِحَيُض،  ِفيَها  يُْلَقى  ِبْئرٌ   َوِهَي   بَُضاَعَة،  ِبْئرِ   ِمنْ   أََتَتَوضَّ

 َوالنَّْتُن؟  الِكََلِب، َولُُحومُ 
  الَماءَ   »ِإنَّ :  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  ّللِٰ ا  َرُسولُ   َفَقاَل 

ُسهُ  ََل  ،َطُهورٌ   .َشْيٌء«   يَُنجِِّ
نَِّف   اِق في الُمص  زَّ   ،يَّ رِ هْ الزُّ   ُت لْ أَ َس :  اَل قَ   رٍ مَ عْ مَ   نْ عَ وروى َعْبُد الرَّ

 ا،هَ نْ مِ   أَ ضَّ وَ تَ َي   نْ أَ   َس أْ بَ   ََل :  اَل قَ فَ ؟  ْت اتَ مَ فَ   رٍ ئْ بِ   في   ْت عَ قَ وَ   ةٍ اجَ جَ دَ   نْ عَ 
 .حَ زَ نْ تُ فَ  اءِ المَ  في اهَ نِ تْ نَ  يحُ رِ   دَ وجَ يُ  ىتَّ حَ  نَ تُ نْ تَ  نْ أَ   َلَّ إِ   ،َب رَ شْ يَ وَ 

التَّْغِييِر   َهَذا  ِإَزاَلُة  َيِجُب  الَماِء،  أَْوَصاِف  أََحُد  َتَغيََّر  ُجوُع  َفِإَذا  َوالرُّ
َوذَ  األَْصِليَِّة،  ِصَفاِتِه  إلى  بِ ِبالَماِء  َيُزوَل  ِلَك  َحتَّى  ِإَلْيِه  َكِثيٍر  َماٍء  ِإَضاَفِة 

 ِبالنَّْزِح ِمْنُه. ا  َوِإَذا َكاَن ِبْئر التَّْغِييُر،
  ، ُدونَ ةٍ َوالَماُء الَكِثيُر ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َما يَُواِزي َعَشَرَة أَْذُرٍع في َعـْشر

 َراِف. اَلْغتِ اْعِتَباٍر للُعْمِق َما َداَم الَقاُع ََل َيْظَهُر بِ 
اِفِعيَِّة الَماُء الَكِثيُر َما َبَلَغ قُ  َتْيِن َفأَْكَثَر، َوَقْد  َوِعْنَد الشَّ َر الُفَقهاُء لَّ َقدَّ

و  يلُ كِ   ةَ عَ بَ رْ أَ وَ   نِ يْ تَ َئ ي مِ اوِ َو يَُس هُ وَ   ،ا  يبرِ َتقْ   ٍيِّ اقِ رَ عِ   لٍ طْ ِة رَ ائَ مِ ِس مْ الِقلََّتيِن ِبخَ 
 . ا  يبرِ ِر َتقْ َف الِلِّتْ ِنْص وَ  ا  رتْ يَن لِ ِس َخمْ ة  وَ ئَ مِ وَ  ،امٍ غرَ 

 َوالَماُء الَقِليُل َما َكاَن ُدوَن َذِلَك.
 وبناء على ذلك:

َس، َوِإَذا َوَقَعْت في َماٍء َكِثيٍر   َفِإَذا َوَقَعِت الَفْأَرُة في َماٍء َقِليٍل َتَنجَّ
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َوَيْبَقى َطاِهرَوَجَب   ِمْنُه،  َتَغيََّر  ا  ِإْخَراُجَها  ِإَذا  ِإَلَّ  الثَََّلَثِة، أََحُد  ،  أَْوَصاِفِه 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َفِإَذا َتَغيََّر َوَجَب َتْطِهيُر الَماِء َكَما ُذِكَر. هذا،

 اْلذكار للجنب 

والنفساء، أن هل جيوز لإلنسان اجلنب، واملرأة احلائض : 4السؤال

 تعاىل؟ اهلل يذكروا

َرِضَي الجواب:   َعاِئَشَة  َعْن  الشيخان  َكاَن    ّلٰلُ ا  َرَوى  َقاَلْت:  َعْنَها 
ِ أَْحَياِنِه. اّلٰلَ    َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيْذُكرُ اّلٰلُ    النَِّبيُّ َصلَّى  َعَلى ُكلِّ

الدُّ  أَنَّ  َعَلى  الُفَقَهاُء  َوالتَّْسِبيَح  َتَعاَلى    ّلٰلِ   َعاءَ َوَنصَّ  َواَلْسِتْغَفاَر 
ََلَم على َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِميَد  َوالتَّْهِليَل َوالتَّحْ  ََلَة َوالسَّ اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َوالصَّ

  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ََل يُْشَتَرُط ِلَذِلَك الطََّهاَرُة، َويُْكَتُب األَْجرُ 
اِكِر ِإْن َشاءَ   تعالى.اّلٰلُ   َوالثََّواُب للذَّ
ْكُر ِبكُ األَكْ َوِإْن َكاَن األَْفَضُل وَ  ِلِّ أَْنَواِعِه َعَلى َطَهاَرٍة  َمُل أَْن َيُكوَن الِذِّ

ٍة، َفَقْد َرَوى الحاكم َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي  َمرَّ َعَلى    َعْنُهَما، أَنَّ َرُجَل  اّلٰلُ    َتامَّ
َم َعَلْيِه،  َفَسلَّ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوُهَو َيُبوُل،اّلٰلُ     َصلَّىالنَِّبيِِّ 

أَ، ثُمَّ اْعتَ   َذَر ِإَلْيِه، َوَقاَل: »ِإنِِّي َكِرْهُت أَْن أَْذُكرَ َوَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َحتَّى َتَوضَّ
 َطَهاَرٍة«.ِإَلَّ َعَلى طُْهٍر ـ أَْو َقاَل: ـ َعَلى اّلٰلَ 

 وبناء على ذلك:
ِمَن الَحَدِث األَْصَغِر    َهاَرةُ ا الطَّ هَ لَ َفَجِميُع أَْنَواِع األَْذَكاِر ََل يُْشَتَرُط  

َما َعَدا ِتََلَوَة  َتَعاَلى    اّللَٰ   َواألَْكَبِر، َوَعَلْيِه ََل َحَرَج َعَلى الُجنُِب أَْن َيْذُكرَ 
 َكاَن األَْوَلى أَْن يُْسِرَع لَلْغِتَساِل.الُقْرآِن الَكِريِم؛ َوِإْن 

َحرَ  َفََل  َوالنَُّفَساُء  الَحاِئُض  ا  في  أَمَّ ُمْطَلقَج  ِتََلَوَة  ا  َذِلَك  َعَدا  َما   ،
 الُقْرآِن الَكِريِم. 
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 َوَكَذِلَك ََل َحَرَج ِمَن التَّْسِبيِح َوالتَّْهِليِل َوَلو ِبآَياٍت َوَرَدْت في الُقْرآنِ 
ْكِر ََل ِبِنيَِّة الِتََِّلَوِة. هذا،الَكِريِم، وَ   أعلم. َتَعاَلى واّللٰ  َلِكْن تُْقَرأُ ِبِنيَِّة الِذِّ

 الغسل على من أسلم 
 هل جيب على النصراني الغسل إذا أسلم؟: 5السؤال

 َعْنُهْم. اّلٰلُ  َهِذِه الَمْسأََلُة ِفيَها ِخََلٌف َبْيَن الُفَقَهاِء َرِضَي الجواب: 
ُموِجٌب    أوَّل : الَكاِفِر  ِإْسََلَم  أَنَّ  إلى  َوالَحَناِبَلُة  الَماِلِكيَُّة  َذَهَب 
 أَِبي   َعنْ َم َوَجَب َعَلْيِه أَن َيْغَتِسَل، روى اإلمام أحمد  ا أَْسلَ للُغْسِل، َفِإذَ 

اّلٰلِ    َرُسولُ   َل َفَقا  أَْسَلَم،  أَُثاَلةَ   أَوْ   أَُثالٍ   ْبنَ   ثَُماَمةَ   أَنَّ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ 
  ُفََلٍن،   َبِني   َحاِئطِ   ِإَلى  ِبهِ   اْذَهُبوا»:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى
 «. َيْغَتِسَل  أَنْ  َفُمُروهُ 

  َصلَّى  النَِّبيُّ  َفأََمَرهُ ؛ أَْسَلمَ   أَنَّهُ   َعاِصٍم،  ْبنِ   َقْيِس  َعنْ وروى الترمذي 
 .َوِسْدرٍ  ِبَماءٍ   َيْغَتِسَل  أَنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ 

 . اْلَحِقيَقةِ   َمَقامَ   الَمِظنَّةُ   َفأُِقيَمِت   َجَناَبٍة،  ِمنْ   ا  َغاِلب  َلمُ ْس َي   ََل َوَقالُوا: ِإنَُّه  
اْسِتْحَباِب  ثانيا :   إلى  َوالَحَنِفيَُّة  اِفِعيَُّة  الشَّ ِإَذا  َذَهَب  للَكاِفِر  الُغْسِل 

اّلٰلُ   َصلَّى ِبيُّ  أَْسَلَم َوُهَو َغْيُر ُجنٍُب، أِلَنَُّه أَْسَلَم َخْلٌق َكِثيٌر َولَْم َيْأُمْرُهُم النَّ 
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبالُغْسِل. 

ا ِإَذا أَْسَلَم الَكاِفُر َوُهَو ُجنٌُب َوَجَب َعَلْيِه ال  ُغْسُل.أَمَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َفاِق، ، َوَهَذا ِباَلِتِّ ا  َفالُغْسُل َيِجُب َعَلى الَكاِفِر ِإَذا أَْسَلَم َوَكاَن ُجنُب
َيُكْن   َلْم  ِإَذا  ا  اِفِعيَِّة،    ا  ُجنُبأَمَّ َوالشَّ الَحَنِفيَِّة  ِعْنَد  اَلْغِتَساُل  َلُه  َفُيْسَتَحبُّ 

 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ   َوالَحَناِبَلِة. هذا،  َوَيِجُب ِعْنَد الَماِلِكيَّةِ 
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 الوسواس في الوضوء 
ء كثريًا، يف املاإنسان مبتلى بالوسواس أثناء الوضوء، يـسرف : 6السؤال

 وال يدري كيفية اخلالص من ذلك؟

ِبُمْقَتَضاَها  الجواب:   َوالَعَمَل  ْيَطاِن  الشَّ َوْسَوَسِة  إلى  اَلْلِتَفاَت  ِإنَّ 
د َتِزيُد    َحتَّى ُتْخِرَجُه إلى َخَبِر الَمَجاِنيِن، َبْل َوأَْقَبَح ِمْنُهْم.   ا  َوَتَحيُّر   ا  الَعْبَد َتَردُّ

َر َسِيِّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   ُدَناَوَقْد َحذَّ
ِبَقْوِلِه:   الُوُضوِء،  ة  في  َوَخاصَّ ْيَطاِن،  الشَّ َوْسَوَسِة  إلى  اإِلْصَغاِء    »ِإنَّ ِمَن 

رواه  «  الَماءِ  َوْسَواَس   َواتَُّقوا  َفاْحَذُروُه،  اْلَوَلَهانُ   َلهُ   يَُقالُ  ا  َشْيَطان  ِلْلُوُضوءِ 
َي ِبالَوْلَهاِن  اّلٰلُ    َرِضَي   َكْعٍب   ْبنِ   أَُبيِِّ   َعنْ الحاكم   َوُهَو   هِ لَ الوَ   نَ مِ َعْنُه. َوُسِمِّ

 َل َس أَو غَ   هُ وَ ْض عُ   َعمَّ   َفََل يْدِري َهْل   رَ ِهِّ طَ متَ الُ   رُ يِِّ حَ يُ   أِلَنَّهُ ِبِه    َي مِِّ سُ   ،رُ يُّ حَ التَّ 
 ؟ َذِلك  يرَ أَو غَ  ة  رَّ مَ 

  تعالى، ثُمَّ ِلَيْهَتِد ِبَهْدِي َسِيِِّدَنا َرُسولِ   اّلٰلِ َفْلَيْسَتِعْذ بِ َذِلَك  ِلَي بِ َوَمِن اْبتُ 
َهِذِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   إلى  َيْلَتِفْت  َوََل  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َواَء النَّاِفَع ِمَن الذي ََل َيْنطِ  ى، ِإْن ُهَو   الَهوَ ُق َعنِ الَوْسَوَسِة، َوْلَيْأُخِذ الدَّ
 ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى.

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَمْن ُحِرَم األَْخَذ ِبَوَصايَا َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ْيَطاِن،   الشَّ ِمَن  الَوْسَوَسَة  أِلَنَّ  ُكلَُّه،  الَخْيَر  ُحِرَم  َفَقْد  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه 

ََلِل َوالَحْيَرِة َوَنَكِد    ِإَلَّ ِإيَقاعُ   اَد َلهُ  ُمرَ َواللَِّعيُن ََل  الُمْؤِمِن في َوْهَدِة الضَّ
ڦڦ﴿  َتَعاَلى:الَعْيِش َوظُْلَمِة النَّْفِس َوَضَجِرَها، َوَيْنَسى الَعْبُد َقْوَلُه  

 .[6]فاطر:  ﴾چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ
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 وبناء على ذلك:
َوَرُسوِلِه،    اّللِٰ وِء، َفْلَيُقْل: آَمْنُت بِ  الُوُض ْثَناءَ أَ َفَمِن اْبُتِلَي ِبالَوْسَواِس  

ِجيِم، أِلَنَّ الَوْسَوَسَة ََل َتْسَتْحِكُم ِإَلَّ ِبَمْن    اّلٰلِ َوْلَيْسَتِعْذ بِ  ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ
َجاِهَل   َعاِلم  َكاَن  َكاَن  َمْن  أِلَنَّ  للشَّ   ا  ِباألَْحَكاِم،  َفَلْيَس    َطانِ يْ ِباألَْحَكاِم 

  َعَلْيِه.ُسلَطانٌ 
ِنِِّيِّ     َصلَّى   النَِّبيُّ   َقاَل :  َقاَلْت   َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ َوَرَوى اْبُن السُّ

  ا  َشْيئ  اْلَوْسَواِس   َهَذا  ِمنْ   َوَجدَ   َمنْ »:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  
 «. َعْنهُ   يُْذِهُب  َذِلَك  َفِإنَّ  ،ا  َثََلث هِ ُسولِ َورَ  اّللِٰ بِ  آَمنَّا: َفْلَيُقْل 

  اءٌ َص قْ تِ اْس   ي لِ   َكانَ   َقاَل:   َعَطاءٍ   ْبنِ   أَْحَمدَ وفي ِرَساَلِة الُقَشْيِرِيِّ َعْن  
  َوَلمْ   ،اءِ المَ   نَ مِ   ُت بْ بَ َص   َما  ةِ رَ ثْ كَ لِ   ة  لَ يْ لَ   ي رِ دْ َص   اَق َض فَ   ،ةِ ارَ هَ الطَّ   رِ مْ أَ   ِفي
  ِفي   وُ فْ العَ :  َيُقولُ   ا  فاتِ هَ   ُت عْ مِ َس فَ   ؛كَ وَ فْ عَ   ِبِّ رَ   ايَ :  َفُقْلُت   ،يبِ لْ قَ   نْ كُ ْس يَ 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،  .َذِلَك  ي ِنِّ عَ  اَل زَ فَ  ؛مِ لْ العِ 
 الرموش الصناعية 

 هل الرموش الصناعية متنع من صحة الوضوء؟: 7السؤال

َبْكٍر َرِضَي روى اإلمام مسلم َعْن أَْسَماَء ِبْنِت  الجواب:     اّلٰلُ   أَِبي 
ِإَلى النَِّبيِِّ َصلَّى اْمَرأٌَة  َقاَلْت: َجاَءِت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َعْنَها 

َق    ا  ِإنَّ ِلي اْبَنة  ُعَريِِّس  اّلٰلِ،َوَسلََّم َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل   أََصاَبْتَها َحْصَبٌة، َفَتَمرَّ
 الَواِصَلَة َوالُمْسَتْوِصَلَة«. اّلٰلُ  َشْعُرَها أََفأَِصُلُه، َفَقاَل: »َلَعنَ 

َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  أيضا   اأْلَْنَصاِر  اّلٰلُ    وروى  ِمَن  َجاِرَية   أَنَّ  َعْنَها، 
َط َشَعُرَها   َجْت َوأَنََّها َمِرَضْت َفَتَمرَّ   َفأََراُدوا أَْن َيِصُلوُه، َفَسأَلُوا َرُسوَل َتَزوَّ

ِبِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك »َفَلَعَن الَواِصَلَة ى آِلِه َوَصحْ  َوَعلَ َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
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أِلَنَّ    َوالُمْسَتْوِصَلَة«.  الَمْعَنى،  َهَذا  ِفيَها  ُق  َيَتَحقَّ َناِعيَُّة  الِصِّ ُموُش  َوالرُّ
ُموَش الطَّ  َناِعيَِّة. الرُّ ُموِش الِصِّ  ِبيِعيََّة تُوَصُل ِبالرُّ

َناِعيََّة تُْؤذِ أَنَّ    َوَقْد َذَكَر األَِطبَّاءُ  ُموَش الِصِّ ي الَعْيَن َوِفيَها َضَرٌر،  الرُّ
ِريِف: »ََل َضَرَر َوََل ِضَراَر« رواه اإلمام  ا  َوَهَذا َمْمنُوٌع َشْرع ، للَحِديِث الشَّ

 هذا أوَّل . َعْنُهَما. اّلٰلُ  ِن َعبَّاٍس َرِضَي أحمد وابن ماجه َعِن ابْ 
مُ َغْسُل األَْهَداِب )ثانيا :   ُضوِء، أِلَنََّها َداِخَلٌة  وِش( َواِجٌب أَْثَناَء الوُ الرُّ

، ِلَقْوِلِه   ة  ِإَذا َكاَنْت َرِقيَقة  ٻٱ﴿  َتَعاَلى:في َحِدِّ الَوْجِه، َوَخاصَّ

الَوْجِه  .  [6]المائدة:    ﴾پپپپٻٻٻ َوَشْعُر 
 ِمْنُه، َفَيِجُب َغْسُلُه.

 وبناء على ذلك:
ُموَش الِصِّ    ، أِلَنََّها ِمَن الَوْصِل الَمْنِهِيِّ َة ََل َيُجوُز اْسِتْعَماُلَها َناِعيَّ َفِإنَّ الرُّ

ُموِش الطَِّبيِعيَِّة، َوَكاَنْت َتْمَنُع ُوُصوَل الَماءِ   إلى  َعْنُه، َوِإَذا َتمَّ َوْصُلَها ِبالرُّ
ُموِش الطَِّبيِعيَِّة، َفالُوُضوُء َغْيُر َصِحيٍح. هذا،   أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  الرُّ

 ابة الماء للرجل في الخفصإ

كنت البسًا للخفني، وال يوجد فيهما خرق، ولكن دخل شيء : 8السؤال

 ملسح على اخلفني؟امن املاء إىل اجلورب، فهل يعترب هذا ناقضًا 

َعَلى َطَهاَرٍة َكاِمَلٍة، َوَكاَن الُخفُّ    ا  ِإَذا َكاَن الُخفُّ َمْلُبوسالجواب:  
وِء، َويُْمِكُن ُمَتاَبَعُة الَمْشِي ِفيِه ِض َغْسُلُه في الُوُض َمْفُرو للَمَحِلِّ ال  ا  َساِتر
ِمَن الُخُروِق، َفِإنَّ    ا  /م ـ َوَكاَن َسِليم5544َيْعِني ِبِمْقَداِر /  َفأَْكَثَر ـ   ا  َفْرَسخ

أََصا ِإَذا  ْيِن  الُخفَّ َعَلى  للَمْسِح  َناِقَضة   تُْعَتَبُر  ْجَلْيِن  للِرِّ الَماِء  َبْت  ِإَصاَبَة 
ْجَلْيِن َمعال ، َوَهَذا ِعْنَد الَحَنِفيَّةِ ا  ِرِّ ا ِعْنَد  ، أَو أِلَْكَثِر ِإْحَداُهَما في الُخِفِّ ، أَمَّ
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اِفِعيَِّة َفََل يُْعَتَبُر ُوُصوُل الَماِء إلى الَقَدِم أَو إلى ِكَلْيِهَما َناِقض للَمْسِح   ا  الشَّ
 .ا  ِإَذا َكاَن الَماُء َطاِهر
 َذِلَك:َوِبَناء  َعَلى 

ِليَم، َلْيَس    ا  َفُوُصوُل الَماِء إلى الَجْوَرِب ِلَمْن َكاَن ََلِبس الُخفَّ السَّ
ِإَذا   ا  َناِقض الَحَنِفيَِّة  ِعْنَد  للُوُضوِء  َناِقٌض  َوُهَو  اِفِعيَِّة،  الشَّ ِعْنَد  للُوُضوِء 

جَلْيِن َمع  أعلم.  اَلىعَ تَ  واّللٰ   ، أَو أِلَْكَثِر ِإْحَداُهَما. هذا،ا  أََصاَب الِرِّ
 شروط المسح على الخفين 

 على اخلفني؟ما هي شروط املسح : 9السؤال

الَمْسُح  أوَّل :  الجواب:   َيُجوُز  ََل  أَنَُّه  إلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب 
الُخِفِّ   َنْزُع  َعَلْيِه  َيِجُب  َبْل  الُغْسُل،  َعَلْيِه  َوَجَب  ِلَمْن  ْيِن  الُخفَّ َعَلى 

 َواَلْغِتَساُل.
ْيِن: أَ ا : نيثا  َهمُّ ُشُروِط الَمْسِح َعَلى الُخفَّ
ْيِن َعَلى َطَهاَرٍة َكاِمَلٍة.َيْلبَ ـ أَْن  1  َس اإِلْنَساُن الُخفَّ
 .ا  ـ أَْن َيُكوَن الُخفُّ َطاِهر2
 للَمَحِلِّ الَمْفُروِض َغْسُلُه في الُوُضوِء. ا  ـ أَْن َيُكوَن الُخفُّ َساِتر 3
 .ِبهِ ْشِي ِة المَ ـ ِإْمَكاِنيَُّة ُمَتاَبعَ 4
 ِمَن الُخُروِق. ا  ـ أَْن َيُكوَن الُخفُّ َسِليم5
 ـ أَْن َيُكوَن الُخفُّ ِمَن الِجْلِد.6
اف7 َشفَّ َيُكوَن  ََل  أَْن  هذا،  ا  ـ  ِخََلِلِه.  ِمْن  الَقَدُم  َتَعاَلى    واّللٰ   َتْظَهُر 
 أعلم.
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 حاضت بعد العصر 
 العصر، فهل ُتَصلِِّ امرأة جاءها احليض بعد العصر، ومل: 10السؤال

 جيب عليها قضاء صالة العصر؟

لألََداِء    اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في ُوُجوِب األََداِء ِلَمْن َكاَن أَْهَل  اب:  الجو
ِل الَوْقِت، ثُمَّ َطَرأَ َعَلْيِه ُعْذٌر في آِخِرِه، َكَمْن َكاَن أَْهَل   ََلِة في    في أَوَّ للصَّ

ِل الَوْقِت، َفَلْم يَُصِلِّ  َنُع ِمَن األََداِء، ى َطَرأَ َعَلْيِه آِخَر الَوْقِت ُعْذٌر َيمْ  َحتَّ أَوَّ
َكَما ِإَذا َحاَضِت الطَّاِهَرُة في آِخِر الَوْقِت أَو َنِفَسْت َوَقْد َبِقَي ِمَن الَوْقِت  

 َما َيَسُع الَفْرَض.
 َواألَْهِليََّة  لُوُجوَب َفِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء َيْلَزُم َقَضاُء الَفِريَضِة، أِلَنَّ ا

ِل الَوقْ   ِت، َفَيْلَزُم الَقَضاُء.َثاِبَتٌة في أَوَّ
ا ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َفََل َيْلَزُم الَقَضاُء، أِلَنَّ الُوُجوَب َيَتَعيَُّن ِعْنَدُهْم في   أَمَّ

 آِخِر الَوْقِت.
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

عَ  َيِجُب  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  المَ َفِعْنَد  َوْقُت  َلى  َعَلْيَها  َدَخَل  التي  ْرأَِة 
َصََلِة الـَعْصِر َوَلْم تَُصِلِِّه َحتَّى َحاَضْت أَو َنِفَسْت أَْن َتْقِضَي َفِريَضَة َصََلِة  

 الَعْصِر.
 َوِعْنَد الَحَنِفيَِّة ََل َيِجُب َعَلْيَها الَقَضاُء.

  ْوِل ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َفَتْقِضَي َذ ِبقَ َوأََنا أَْنَصُح الَمْرأََة الُمْسِلَمَة أَْن َتْأخُ 
ُتَها ِبَيِقيٍن. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َما َفاَتَها َحتَّى َتْبَرأَ ِذمَّ

 طهرت من حيضها بعد العصر
امرأة حائض، طهرت من حيضها بعد دخول وقت العصر، : 11السؤال

 فهل جيب عليها قضاء صالة الظهر؟
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الْ الجواب:   إِ ُفَقَهاأَْجَمَع  أَنَُّه  َعَلى  حَ ُء  َتَغيََّرْت  اإِلْنَساِن  َذا  اَلُة 
أَْسَلَم   أَْو  ْفُل،  الطِِّ َبَلَغ  أَو  النَُّفَساُء،  أَِو  الَحاِئُض  َطُهَرِت  َكأَْن  التَّْكِليِفيَِّة، 

ِمَن  َبِقَي  اْلَكاِفُر، أَْو أََفاَق الَمْجنُوُن أَِو الُمْغَمى َعَلْيِه، أَْو أََقاَم الُمَساِفُر َوَقْد  
 ِفيِه أََداُء اْلِعَباَدِة، َفِإنَُّه َيِجُب َعَلْيِه األََداُء. الَوْقِت ِمْقَداُر َما يُْمِكُن 

َوَلِكنَُّهُم اْخَتَلُفوا ِفيَما ِإَذا َحَصل َهَذا التََّغيُُّر ِفي اْلَعْصِر أَِو الِعَشاِء،  
َلى، َوَصََلُة الَمْغِرِب ِفي   األُوَهل َتِجُب َعَلْيِهْم َصََلُة الظُّْهِر ِفي اْلَحاَلةِ 

 َيِة؟ الثَّانِ 
َوْقَت   أِلَنَّ  َوالَمْغِرِب؛  الظُّْهِر  ُوُجوِب  ِإَلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب 

 الثَّاِنَيِة َوْقُت األُوَلى َحال الُعْذِر. 
َعَلْيِهْم  َتِجُب  َوَذَهَب الَحَنِفيَُّة َوالَحَسُن الَبْصِريُّ َوالثَّْوِريُّ ِإَلى أَنَُّه ََل  

الَِّتي   ََلُة  الصَّ األُوَلى  ِإَلَّ  َوْقَت  أِلَنَّ  الَماِنَعُة؛  األَْسَباُب  َوْقِتَها  َزاَلْت ِفي 
 َخَرَج ِفي َحال ُعْذِرِهْم. 

َبْعَد   ِنَفاِسَها  أَو  َحْيِضَها  ِمْن  َطُهَرْت  التي  الَمْرأَِة  َعَلى  َوَجَب  َفَقْد 
َصََلَة   َتْقِضَي  أَْن  وَ الظُّهْ الَعْصِر  َحاِضَرة ،  الَعْصَر  َوتَُصِلَِّي  ِإَذا  ِر،  َكَذِلَك 

َطُهَرْت َبْعَد الِعَشاِء َفِإنََّها َتْقِضي الَمْغِرَب َوتَُصِلِّي الِعَشاَء َحاِضَرة ؛ َوَهَذا  
 ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء.

ا ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َفََل َيِجُب َعَلى الَمْرأَِة ِإَلَّ الصَّ  لتي َطُهَرْت في ََلُة اأَمَّ
 َوْقِتَها. 

ُتَها   ِذمَّ ِلَتْبَرأَ  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  ِبَقْوِل  َتْأُخَذ  أَْن  الَمْرأََة  أَْنَصُح  َوأََنا 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ِبَيِقيٍن. هذا،

** ** ** 



 

 
 
 
 

 كتاب الصالة

 





   كتاب الصَلة 
 

137 

 نصيحة لتارك الصَلة
 تك له؟إنسان تارك لصالته، فما هي نصيح: 1السؤال

ََلِة، الجواب:   َلْت َلُه نَْفُسُه َتْرَك الصَّ ة  َمْن َسوَّ أَْنَصُح َنْفِسي َوَخاصَّ
 َفأَُقوُل:

يِن، َوُرْكٌن ِمْن أَْرَكاِن اإِلْسََلِم، َوِهَي ِصَلٌة  أوَّل :   ََلُة َعُموُد الِدِّ الصَّ
ِعيُد الُمَوفَُّق َمْن َحاَفَظ عَ  ا، أِلَنََّها َسَبٌب َكِبيٌر ِمن  َلْيهَ َبْيَن الَعْبِد َوَرِبِِّه، َوالسَّ

أَْس  َوَسَبٌب ِمْن  الَفَواِحِش َوالُمْنَكَراِت،  َتْرِك  َباِب الَمُعوَنِة للَعْبِد  أَْسَباِب 
 َعَلى الَمَصاِئِب. 

ِديِد ِإَذا َلْم َيُتْب  ثانيا :   ََلِة َعَلى َوِعيٍد ِبالِعَقاِب الشَّ الُمَتَهاِوُن في الصَّ
ھہہہ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    لتََّهاُوِن ِفيَها، َيُقولُ لَّ ِمَن اجَ  وَ َعزَّ اّلٰلِ    إلى
ۆۇۇڭڭ  ڭڭۓۓےےھھھ
 .[60ـ59]مريم:  ﴾ۆ

جت﴿َعْن أَْهِل الَجنَِّة َوالنَّاِر في ِحَواٍر َداَر َبْيَنُهْم:    ا  ُمْخِبرَتَعاَلى    َوَقاَل 
مخ  حخجخمحجحمج  حجيثىث  مثجثيتىت  متختحت

 معجعمظمطحط  مضخضحضجضمص  حصمسخسحسجس

 .[47ـ39]المدثر:  ﴾حقيفىفمف  خفحفجفمغجغ
ُجلِ   َبْينَ   »ِإنَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوَيُقوُل َصلَّى   الرَّ

ْركِ ـ ال  َوَبْينَ  ََلِة«  َتْركَ   َواْلُكْفرِ   شِِّ    َرِضَي َجاِبرٍ رواه اإلمام مسلم َعْن    الصَّ
 َعْنُه.اّلٰلُ 

  َصَلَةَ   َتَركَ   » »َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    ى َصلَّ َوَيُقولُ 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي   بَُرْيَدةَ رواه اإلمام البخاري َعْن  َعَمُلُه«  َحِبطَ  َفَقدْ  َعْصرِ ـ ال
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ماجه   ابن  ْرَداءِ   أَِبي  َعنْ وروى    أَْوَصاِني :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   الدَّ
 ، ا  َشْيئ  اّللِٰ بِ   تُْشِركْ   »ََل :  أَنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   يَخِليلِ 
ْعَت   َوِإنْ  ْقَت،  ُقطِِّ د  َمْكُتوَبة    َصََلة    َتْتُركْ   َوََل   َوُحرِِّ  َتَرَكَها  َفَمنْ   ،ا  ُمَتَعمِِّ

د  ُة،  ِمْنهُ   َبِرئَْت   َفَقدْ   ،ا  ُمَتَعمِِّ مَّ «  ُكلِِّ   ِمْفَتاحُ   َفِإنََّها  الَخْمَر،  َرِب َتشْ   َوََل   الذِِّ  . َشرٍِّ
 وبناء على ذلك:

ََلِة َوالُمَتَهاِوَن ِفيَها أَْن َيتَِّقَي  ، َوأَْن  اّلٰلَ    َفأََنا أَْنَصُح َتاِرَك الصَّ َعزَّ َوَجلَّ
في  َلى  َعاتَ   اّلٰلُ   يَُحاِفَظ َعَلى َصََلِتِه، أِلَنََّها الَفِريَضُة الَوِحيَدُة التي َفَرَضَها

 َماِء َلْيَلَة اإِلْسَراِء َوالِمْعَراِج.السَّ 
َوْلَيُكْن َعَلى َحَذٍر ِمْن َتْرِكَها، َفِفي التَّْرِك َخَساَرٌة ُكْبَرى للَعْبِد في  

ْنَيا َواآلِخَرِة، روى     أَِبي  َعنْ ـ    ِثَقاٌت   َوِرَجالُهُ ـ    اأْلَْوَسطِ   ِفي  الطََّبَراِنيُّ الدُّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   َعْنُه،اّلٰلُ    ِضَي رَ   ُهَرْيَرةَ 
 «. اْلَقْبِر؟ َهَذا َصاِحُب  َمنْ »: َفَقاَل  ِبَقْبرٍ   َمرَّ َوَسلََّم 

 . ُفََلنٌ : َفَقالُوا
 . ُدْنَياُكْم« َبِقيَّةِ   ِمنْ  َهَذا  ِإَلى أََحبُّ  َرْكَعَتانِ »: َفَقاَل 

َِلْبنِ اِروَ   َوِفي الُمَباَرِك:  َيٍة  ا  َخِفيَفَتانِ   »َرْكَعَتانِ     َوَتْنِفُلونَ   َتْحِقُرونَ   ِممَّ
 أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   . هذا، ُدْنَياُكْم«   َبِقيَّةِ   ِمنْ   ِإَلْيهِ   أََحبُّ   َعَمِلهِ   ِفي   َهَذا   َيِزيُدُهَما 

 حكم الكَلم أثناء اْلذان 
 ؟أثناء األذانما حكم الكالم : 2السؤال

اِمُع ِمْثَل    أوَّل :اب:  الجو ِن ُسنٌَّة، َوَذِلَك ِبأَْن يَُقوَل السَّ ِإَجاَبُة الُمَؤِذِّ
َصلَّى ِلَقْوِلِه  ِن،  الُمَؤِذِّ َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َقْوِل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    »ِإَذا َعَلْيِه 

َن،  َسِمْعُتمُ   َصلَّى   َمنْ   َفِإنَّهُ   ،َعَليَّ   َصلُّوا  ثُمَّ   ،َيُقولُ   َما  ِمْثَل   َفُقولُوا  الُمَؤذِِّ
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  َفِإنََّها   اْلَوِسيَلَة،  ِلَي اّلٰلَ    َسُلوا   ثُمَّ   ، ا  َعْشر  ِبَها   َعَلْيهِ اّلٰل    َصلَّى   َصََلة    َعَليَّ 
  ُهَو،  أََنا   أَُكونَ   أَنْ   َوأَْرُجو  اّلٰلِ،  ِعَبادِ   ِمنْ   ِلَعْبدٍ   ِإَلَّ   َتْنَبِغي  ََل   اْلَجنَِّة،  ِفي   َمْنِزَلةٌ 
َفاَعةُ   َلهُ   َحلَّْت   اْلَوِسيَلةَ   ِلي  َسأََل   َفَمنْ  اّلٰلِ   َعْبدِ   َعنْ « رواه اإلمام مسلم  الشَّ
 َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو  ْبنِ 

َة ِإَلَّ بِ  ِلَما روى    اّلٰلِ،َويَُسنُّ أَْن َيُقوَل ِعْنَد الَحْيَعَلِة: ََل َحْوَل َوََل ُقوَّ
اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   اْلَخطَّاِب   ْبنِ   ُعَمرَ اإلمام مسلم َعْن  

نُ   َقاَل   ِإَذا»:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلُ   أَْكَبرُ اّلٰلُ   :الُمَؤذِِّ
  ، اّلٰلُ   ِإَلَّ   ِإَلهَ   ََل   أَنْ   أَْشَهدُ :  َقاَل   ثُمَّ   أَْكَبُر،اّلٰلُ    أَْكَبرُ   اّلٰلُ   :أََحُدُكمْ   َفَقاَل   أَْكَبُر،
د   أَنَّ   أَْشَهدُ :  َقاَل   ثُمَّ   ،اّلٰلُ   ِإَلَّ   ِإَلهَ   ََل   أَنْ   أَْشَهدُ :  َقاَل  :  َقاَل اّلٰلِ    َرُسولُ   ا  ُمَحمَّ

د   أَنَّ   أَْشَهدُ  ََلِة،  َعَلى  َحيَّ :  َقاَل   ثُمَّ   اّلٰلِ،  َرُسولُ   ا  ُمَحمَّ   َحْوَل   ََل :  َقاَل   الصَّ
ةَ   َوََل  ةَ   َوََل   َحْوَل   ََل :  َقاَل   اْلَفََلِح،  َعَلى  َحيَّ :  َقاَل   ثُمَّ   اّلٰلِ،بِ   ِإَلَّ   ُقوَّ   ِإَلَّ   ُقوَّ
  ِإَلَّ   ِإَلهَ   ََل :  َقاَل   ثُمَّ   أَْكَبُر،اّلٰلُ    أَْكَبرُ اّلٰلُ    :َقاَل   أَْكَبُر،اّلٰلُ    أَْكَبرُ اّلٰلُ    :َقاَل   ثُمَّ   اّلٰلِ،بِ 

 «. اْلَجنَّةَ   َدَخَل  َقْلِبهِ  ِمنْ اّلٰلُ  ِإَلَّ   َلهَ إِ   ََل  :َقاَل  ،اّلٰلُ 
ََلُة َخْيٌر ِمَن   َكَما يَُسنُّ ِعْنَد أََذاِن الَفْجِر أَْن َيُقوَل ِعْنَد التَّْثِويِب )الصَّ

َكَما   َوَبِرْرَت،  َصَدْقَت  »النَّْوِم(:  األََذاِن:  ِخَتاِم  َيُقوَل في  أَْن    مَّ الٰلهُ يَُسنُّ 
ْعَوةِ   َهِذهِ   َربَّ  ِة،  الدَّ ََل   التَّامَّ د  آِت   الَقاِئَمِة،   ةِ َوالصَّ  الَوِسيَلةَ   ا  ُمَحمَّ

«. َكَما َجاَء في الَحِديِث  َوَعْدَتهُ   الَِّذي  ا  َمْحُمود  ا  َمَقام  َواْبَعْثهُ   َوالَفِضيَلَة،
الذي   ِريِف  البخاري  الـشَّ اإلمام    ّلٰلُ ا  َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ رواه 

  َمنْ »:  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   َعْنُهَما،
َداءَ  َيْسَمعُ   ِحينَ   َقاَل  ْعَوةِ   َهِذهِ  َربَّ  مَّ الٰلهُ : النِِّ ِة، الدَّ ََل  التَّامَّ  الَقاِئَمِة،  ةِ َوالصَّ
د  آِت   َوَعْدَتُه،  الَِّذي   ا  َمْحُمود  ا  َمَقام  َواْبَعْثهُ   َلَة،َوالَفِضي  الَوِسيَلةَ   ا  ُمَحمَّ
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 «.الِقَياَمةِ  َيْومَ   َشَفاَعِتي  َلهُ  َحلَّْت 
الَحِديِث   في  َجاَء  َكَما  الَمْغِرِب،  أََذاِن  َبْعَد  َيُقوَل  أَْن  يَُسنُّ  َكَما 

الحاكم وأبو داود   الذي رواه اإلمام  ِريِف    اّلٰلُ   َرِضَي   َسَلَمةَ   أُمِِّ   َعنْ الشَّ
لََّم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َعلََّمِني:  َقاَلْت َعْنَها  
  َنَهاِرَك،   َوِإْدَبارُ   َلْيِلَك،  ِإْقَبالُ   َهَذا  ِإنَّ   مَّ الٰلهُ »:  الَمْغِرِب   أََذانِ   ِعْندَ   أَُقوَل   أَنْ 

 . ِلي« َفاْغِفرْ  ُدَعاِتَك، َوأَْصَواُت 
ُجنُب  نيا :اث اإِلْنَساُن  َكاَن  َوَلو  ِن  الُمَؤِذِّ ِإَجاَبُة  َكاَنِت  ا  يُْسَتَحبُّ  أَو   ،

أَو نَُفَساَء، َهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َعَدا الَحَنِفيَِّة َقالُوا: ََل    ا  الَمْرأَُة َحاِئض
 تُْنَدُب للَحاِئِض َوََل للنَُّفَساِء اإِلَجاَبُة.

حَ ثالثا :   اُء أَنَّ الَكََلَم أَْثَناَء األََذاِن َمْكُروٌه ِإَذا َكاَن  وُر الُفَقهَ ُجْمهُ   َصرَّ
 ِر َضُروَرٍة. ِلَغيْ 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ُن،  الُمَؤِذِّ َيُقولُُه  َما  اِمُع  السَّ َيُقوَل  َوأَْن  ِن،  الُمَؤِذِّ ِإَجاَبُة  نَِّة  السُّ َفِمَن 

أَْثنَ  الَكََلُم  اِمِع  للسَّ اَويُْكَرُه  َمْهُجوَرةٌ،  اَء  ُسنٌَّة  َوَهِذِه  ِلَضُروَرٍة،  ِإَلَّ  ألََذاِن 
أَْحَيا   َرُسولِ َوَمْن  َسِيِِّدَنا  ُسنَِن  ِمْن  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ُسنَّة   َوَعَلى  َعَلْيِه 

ُه َكاَن َمَعُه في الَجنَِّة. ُه، َوَمْن أََحبَّ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفَقْد أََحبَّ
اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   أَُماَمةَ   أَِبي  نْ عَ اكم  وروى الح

  أَْبَواُب   ُفِتَحْت   الُمَناِدي   َناَدى   ِإَذا»:  َقاَل   َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ عَ 
َماِء، َعاُء،  َواْسُتِجيَب   السَّ ٌة   أَوْ   َكْرٌب   ِبهِ   َنَزَل   َفَمنْ   الدُّ   الُمَناِدي،   نِ َتَحيَّ َفْليَ   ِشدَّ

ُروا،  َكبَّرَ   َفِإَذا دَ   َوِإَذا   َكبِِّ ُدوا،   َتَشهَّ ََلِة،   َعَلى   َحيَّ :  َقاَل   َوِإَذا   َتَشهَّ :  َقاَل   الصَّ
ََلِة،  َعَلى   َحيَّ    اْلَفََلِح،   َعَلى   َحيَّ :  َقاَل   اْلَفََلِح،  َعَلى   َحيَّ :  َقاَل   َوِإَذا   الصَّ
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اِدَقةِ   َوةِ عْ الدَّ   هِ َهذِ   َربَّ   مَّ الٰلهُ :  َيُقولُ   ثُمَّ    َلَها   الُمْسَتَجاُب   الُمْسَتَجاَبةِ   الصَّ
،  َدْعَوةِ    َعَلْيَها،   َواْبَعْثَنا  َعَلْيَها،  َوأَِمْتَنا  َعَلْيَها  أَْحِيَنا  التَّْقَوى،  َوَكِلَمةِ   اْلَحقِِّ

  واّللٰ   «. هذا،هُ َحاَجتَ اّلٰلَ    َيْسأَلُ   ثُمَّ   َوأَْمَوات ا،  أَْحَياء    أَْهِلَها  ِخَيارِ   ِمنْ   َواْجَعْلَنا
 أعلم.َتَعاَلى 

 الصَلة قاعدا  بغير عذر 
 هل تصح الصالة قاعدًا بغري عذر؟: 3لسؤالا

ََلِة،  الجواب:   الصَّ أَْرَكاِن  ِمْن  ُرْكٌن  الَفِريَضِة  َصََلِة  الِقَياَم في  ِإنَّ 
َقاِدر َكاَن  َقاِعد   ا  َفَمْن  َوَصلَّى  الِقَياِم  َباطِ   ا  َعَلى  َغيُر َصِحيَحٍة  َلٌة  َفَصََلتُُه 

ِريِف الذي رواه اإلمام البخاري  َيِجُب    َعنْ َعَلْيِه ِإَعاَدتَُها، للَحِديِث الشَّ
 النَِّبيَّ   َفَسأَْلُت   َبَواِسيُر،  ِبي  َكاَنْت :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُحَصْينٍ   ْبنِ   ِعْمَرانَ 
ََل   نِ عَ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ    َصلَّى  ، ا  َقاِئم  »َصلِِّ :  َفَقاَل   ِة،الصَّ
 . َجْنٍب« َفَعَلى َتْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ،ا  َفَقاِعد َتْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ 

ا ِإَذا َكاَن َمِريض ُر  ََل َيْسَتِطيُع الِقَياَم، َوَكاَن ِقَياُمُه َيُضرُّ ِبِه، أَو يُؤَ   ا  أَمَّ ِخِّ
 .ا  َقاِعدِشَفاَءُه َفَلُه أَْن يَُصِلَِّي  

َجَواِز   في  الُفَقَهاِء  َبْيَن  ِخََلَف  َفََل   ، نَاِفَلة  ََلُة  الصَّ َكاَنِت  ِإَذا  ا  أَمَّ
  َمَع الُقْدَرِة َعَلى الِقَياِم، َوِإْن َكاَن الِقَياُم أَْفَضَل، ِلَقْوِلِه َصلَّى  ا  َصََلِتَها َقاِعد

  َوَمنْ   أَْفَضُل،   َفُهوَ   ا  َقاِئم  ىلَّ َص   نْ »مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:    َعَلْيهِ اّلٰلُ  
 أَْجرِ   ِنْصُف   َفَلهُ   ا  َناِئم  َصلَّى  َوَمنْ   الَقاِئِم،  أَْجرِ   ِنْصُف   َفَلهُ   ا  َقاِعد  َصلَّى
 .َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي   ُحَصْينٍ   ْبنِ  ِعْمَرانَ   َعنْ « رواه اإلمام البخاري الَقاِعدِ 

َعاِجز َكاَن  ِإَذا  ا  القِ   ا  أَمَّ َقاِعدَياِم  َعِن  َكاِمَل    ا  َفَصلَّى  األَْجُر   ، َفَلُه 
ِيَِّدُة َعاِئَشُة َرِضَي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيَّ َعْنَها: ِإنَّ  اّلٰلُ    َتُقوُل السَّ
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. رواه  َجاِلٌس   َوُهوَ   َصََلِتهِ   ِمنْ   َكِثيرٌ   َكانَ   َحتَّى   َيُمْت   َلمْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم  
 م مسلم.اإلما

 وبناء على ذلك:
َقاِعد الَفِريَضِة  َقاِدر   ا  َفَصََلُة  َكاَن  َباِطَلٌة،   ا  ِلَمْن  َصََلةٌ  الِقَياِم  َعَلى 

ِباِتِّفَ  ِإَعاَدتَُها  َعاِجزَيِجُب  اإِلْنَساُن  َكاَن  ِإَذا  ا  أَمَّ الُفَقَهاِء،  الِقَياِم    ا  اِق  َعِن 
ِة َصََلتُُه َقاِعد  ِجُب ِإَعاَدتَُها.، َوََل َي َحةٌ ِحيَص  ا  َفِبِإْجَماِع األُمَّ
ا َصََلُة النَّاِفَلِة َقاِعد َعَلى الِقَياِم َفَجاِئَزٌة ِباِتَِّفاِق   ا  ِلَمْن َكاَن َقاِدر  ا  أَمَّ

َعِن  ِلَعْجٍز  النَّاِفَلَة  َصلَّى  ِإَذا  ا  أَمَّ الَقاِئِم؛  أَْجِر  ِنْصُف  َلُه  َوَلِكْن  الُفَقَهاِء، 
َيْنقُ  َفََل  َثوَ الِقَياِم،  َتامُص  أَْجُرُه  َيُكوُن  َبْل  الَقاِئِم. هذا،  ا  ابُُه،    واّللٰ   َكأَْجِر 

 أعلم.َتَعاَلى 
 ان الفجر في تركيا أذ
ولدي يقيم يف تركيا، أعلمين أنهم يؤذنون أذان الفجر يف : 4السؤال

غري رمضان بعد وقت األذان احلقيقي مبدة، فهل يصح أن يصلي 

 الفجر قبل األذان؟

ََلِة  ُط في األَ ْشَترَ يُ الجواب:   ََلِة ُدُخوُل الَوْقِت َوْقِت الصَّ َذاِن للصَّ
حُّ األََذاُن َقْبَل ُدُخوِل الَوْقِت، َوَما َيْنَبِغي َتْأِخيُر األََذاِن  الَمْفُروَضِة، َفََل َيِص 

 َبْعَد ُدُخوِل الَوْقِت ِإَذا َكاَن في َمْسِجٍد.
الَمَسا َتْأِخيَر األََذاِن في  يُ أِلَنَّ  َتْلِبيسِجِد  َيْسَمُعُه،    ا  ْحِدُث  َمْن  َعَلى 

اِبقَ  ََلِة السَّ  ِة.َفَيظُنُّ َبَقاَء َوْقِت الصَّ
ََلَة في   الصَّ يَُصِلِّي  أَنَُّه  َيظُنُّ  َوُهَو  الَوْقِت  ُخُروِج  َبْعَد  يَُصِلِّي  َوَقْد 

 َوْقِتَها. 
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َياَم، ِصَياَم َنافِ   َيْلَتِبُس َوَقْد   و َقَضاٍء ِبأَنَّ الَوْقَت  َلٍة أَ َعَلى َمْن أََراَد الِصِّ
 الَوْقِت. ْشَرُب َبْعَد ُدُخوِل ـ َويَ َما َدَخَل، َفَيْأُكُل  

ِل َوْقِتَها في َحَرٍج، َحْيُث   أَوَّ َوَقْد يُوِقُع َمْن أََراَد َصََلَة الَفْجِر في 
 َيظُنُّ أَنَّ َوْقَت الَفْجَر َما َدَخَل، َوالَحِقيَقُة أَنَُّه َدَخَل.

 ك:ذلعلى  وبناء
ُد َتْأِخيِر أََذاِن الَفْجِر َعْن َوْقِتِه   ة   َفََل َيُجوُز َتَعمُّ َبْعَد ُدُخوِلِه، َوَخاصَّ

ِة،  ِنيَن َعَلى َذِلَك، أِلَنَّ في َذِلَك َتْلِبيٌس َعَلى األُمَّ ِإَذا اتََّفَق َجِميُع الُمَؤِذِّ
ا َدَخَل، َوَهَذا ِمَن الَعَبِث  ْجِر مَ ِبأَنَّ َوْقَت الِعَشاِء َما َخَرَج، َوأَنَّ َوْقَت الفَ 

ََلةِ  َياِم. في أَْحَكاِم األََذاِن َوالصَّ  َوالِصِّ
َدَخَل،   َما  الَفْجِر  َوْقَت  ِبأَنَّ  َياَم  الِصِّ أََراَد  ِلَمْن  َوِغشٌّ  َتْدِليٌس  َوِفيِه 

ُصوُم  ِت، َويَ َوالَحِقيَقُة َعَلى َعْكِس َذِلَك، َفَيْأُكُل َوَيْشَرُب َبْعَد ُدُخوِل الَوقْ 
 َوُهَو في الَحِقيَقِة َغْيُر َصاِئٍم.

ََلَة َبْعَد ُدُخوِل َوْقِت الَفْجِر الَحِقيِقِيِّ  : ِإَذا أََراا  َوِخَتام َد َوَلُدَك الصَّ
ُدوا َتْأِخيَر األََذاِن.   نُوَن الذيَن َتَعمَّ ِن الُمَؤِذِّ َفَصََلتُُه َصِحيَحٌة، َوَلو لَْم يَُؤِذِّ

 أعلم.َلى َعاتَ  واّللٰ  هذا،
 عدد التسبيحات بعد الصلوات

 َثاِبٍت ْبِن َزْيِد َعْنجاء يف احلديث الشريف الذي رواه النسائي : 5السؤال

 َوَثالِثنَي، ًاَثالث َصالٍة ُكلِّ ُدُبَر ُيَسبُِّحوا َأْن ُأِمُروا: َقاَل َعْنُهاهللُ  َرِضَي

 ِمَن َرُجٌل َفُأِتَي َوَثالِثنَي، ًاَبعْرَأ َوُيَكبُِّروا َوَثالِثنَي، ًاَثالث َوَيْحَمُدوا

َعَلْيِه اهلُل  َصلَّى اهلِل َرُسوُل َأَمَرُكْم: َلُه َفِقيَل َمَناِمِه، ِفي َصاِراأَلْن

 َوَثالِثنَي، ًاَثالث َصالٍة ُكلِّ ُدُبَر ُتَسبُِّحوا َأْنَوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 

 َوَثالِثنَي؟ ًاَأْرَبع ابُِّروَوُتَك َوَثالِثنَي، ًاَثالث َوَتْحَمُدوا
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 .َنَعْم: َقاَل

 .التَّْهِليَل ِفيَها َواْجَعُلوا َوِعْشِريَن، ًاَخْمس َفاْجَعُلوَها: َقاَل

 ،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّماهلُل  َصلَّى النَِّبيَّ َأَتى َأْصَبَح َفَلمَّا

 َكَذِلَك« اوَهَعُل»اْج: َفَقاَل َلُه، َذِلَك َفَذَكَر

 َرَأى َرُجاًل َأنَّ ،َعْنُهَمااهلُل  َرِضَي ُعَمَر اْبِن َعِنِرَواَيٍة َثاِنَيٍة َلُه، َوِفي 

َعَلْيِه اهلُل  َصلَّى َنِبيُُّكْم َأَمَرُكْم َشْيٍء ِبَأيِّ: َلُه ِقيَل النَّاِئُم، َيَرى ِفيَما

 ؟َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم

 َوُنَكبَِّر َوَثالِثنَي، ًاَثالث َوَنْحَمَد َوَثالِثنَي، ًاَثالث ُنَسبَِّح َأْن َناَرَأَم: َقاَل

 .ِمَئٌة َفِتْلَك َوَثالِثنَي، ًاَأْرَبع

 َوَكبُِّروا َوِعْشِريَن، ًاَخْمس َواْحَمُدوا َوِعْشِريَن، ًاَخْمس َسبُِّحوا: َقاَل

 .ِماَئٌة َفِتْلَك ،ِريَنَوِعْش ًاَخْمس َوَهلُِّلوا َوِعْشِريَن، ًاَخْمس

 َعَلْيهِ َوَعَلى آِلهِ َوَصْحِبهِ َوَسلََّم.اهللُ  َصلَّى ِللنَِّبيِّ َذِلَك َذَكَر َأْصَبَح َفَلمَّا

 »اْفَعُلوا: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّماهلُل  َصلَّىاهلِل  َرُسوُل َفَقاَل

 .اأَلْنَصاِريُّ« َقاَل َكَما

 لوات املكتوبة اليت جيب أن نلزمها؟تسبيحات بعد الصعدد ال َفَما هو

  َعنْ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى اإلمام مسلم  الجواب:  
 ِفي اّلٰلَ    َسبَّحَ   َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولِ 
 ا  َثََلثاّلٰلَ    َوَكبَّرَ   َوَثََلِثيَن،  ا  َثََلثاّلٰلَ    َوَحِمدَ   َثََلِثيَن،وَ   ا  ثَثََل   َصََلةٍ   ُكلِِّ   ُدبُرِ 

  َوْحَدهُ اّلٰلُ    ِإَلَّ   ِإَلهَ   ََل :  اْلِمائَةِ   َتَمامَ :  َوَقاَل   َوِتْسُعوَن،  ِتْسَعةٌ   َفْتِلَك   َوَثََلِثيَن،
  ُغِفَرْت   ،َقِديرٌ   َشْيءٍ   ُكلِِّ   ىَعلَ   َوُهوَ   اْلَحْمدُ   َوَلهُ   الُمْلُك   َلهُ   َلُه،  َشِريَك   ََل 

 «. اْلَبْحرِ   َزَبدِ   ِمْثَل   َكاَنْت  َوِإنْ  َخَطاَياهُ 
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اّلٰلِ    َرُسولِ   َعنْ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُعْجَرةَ   ْبنِ   َكْعِب   َعنْ وفي ِرَواَيٍة َلُه  
َباٌت :  َقاَل َصْحِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    َصلَّى   َقاِئُلُهنَّ   ُب َيِخي  ََل   »ُمَعقِِّ

،  َوَثََلثُونَ   َثََلثٌ   َمْكُتوَبٍة،  َصََلةٍ   ُكلِِّ   ُدبُرَ ـ    َفاِعُلُهنَّ   أَوْ ـ     َوَثََلثٌ   َتْسِبيَحة 
 . َتْكِبيَرة « َوَثََلثُونَ  َوأَْرَبعٌ  َتْحِميَدة ، َوَثََلثُونَ 

  النَِّبيِِّ  َعنِ  ،اَعْنُهمَ اّلٰلُ    َرِضَي  َعْمٍرو  ْبنِ اّلٰلِ  َعْبدِ  َعنْ وروى أبو داود 
  ََل   َخلََّتانِ   أَوْ   »َخْصَلَتاِن،:  َقاَل   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى
  ِبِهَما   َيْعَمُل   َوَمنْ   َيِسيٌر،  ُهَما  اْلَجنََّة،  َدَخَل   ِإَلَّ   ُمْسِلمٌ   َعْبدٌ   َعَلْيِهَما  يَُحاِفظُ 
رُ   ،ا  َعْشر  َوَيْحَمدُ   ،ا  َعْشر   ةٍ َصََل   ُكلِِّ   ُدبُرِ   ِفي  يَُسبِِّحُ   َقِليٌل،  ، ا  ْشرـ عَ   َويَُكبِِّ
رُ   اْلِميَزاِن،   ِفي  ِمائَةٍ   َوَخْمُس   َوأَْلٌف   ِباللَِِّساِن،  َوِمائَةٌ   َخْمُسونَ   َفَذِلَك    َويَُكبِِّ
 ا  ثََل ثَ   َويَُسبِِّحُ   َوَثََلِثيَن،  ا  َثََلث  َوَيْحَمدُ   َمْضَجَعُه،  أََخذَ   ِإَذا  َوَثََلِثينَ   ا  أَْرَبع

 .اْلِميَزاِن« ِفي َوأَْلٌف  ِباللَِِّساِن، ِمائَةٌ  َفَذِلَك  َوَثََلِثيَن،
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   َرأَْيُت   َفَلَقدْ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 .ِبَيِدهِ  َيْعِقُدَها

 َقِليٌل؟  َماهِ بِ  َمُل َيعْ  َوَمنْ  َيِسيرٌ  ُهَما َكْيَف  اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا: َقالُوا
ْيَطانَ   َيْعِنيـ    أََحَدُكمْ   »َيْأِتي:  َقاَل  ُمهُ   َمَناِمهِ   ِفيـ    الشَّ  َيُقوَلُه،  أَنْ   َقْبَل   َفُينَوِِّ

ُرهُ  َصََلِتهِ  ِفي َوَيْأِتيهِ   .َيُقوَلَها« أَنْ   َقْبَل   َحاَجة   َفُيَذكِِّ
لَ  َعِقَب الصَّ التَّْسِبيِح  الَواِرَدُة في  َواَياُت  اَفالِرِّ َوَرَدْت  َواِت  لَمْكُتوَبِة 

  َق الَواِرَد ِإْن َشاءَ ْنَها َعِمَل ِبِه اإِلْنَساُن َفَقْد َوافَ ِبأَْعَداٍد ُمْخَتِلَفٍة، َوأَيُّ َعَدٍد مِ 
 تعالى.اّلٰلُ 

َثََلث التَِّسِبيِح  ِرَواَيُة  َوأَْقَواَها  أَْكَثُرَها  َوالتَّْحِميِد    ا  َوَلِكْن  َوَثََلِثيَن، 
 َكِذِلَك، َفالَعَمُل ِبَها أَْوَلى.ِبيِر َوالتَّكْ 
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 وبناء على ذلك:
َواَياِت، َواألَْوَلى اْعِتَماُد األَْقَوى، َو   َفََل َحَرَج ِمَن الَعَمِل ِبِتْلَك الِرِّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َوَتْكِبيَرة . هذا،ِهَي َثََلٌث َوَثََلثُوَن َتْسِبيَحة  َوَتْحِميَدة   

 دتين الدعاء بين السج 
َعَلْيِه َوَعَلى اهلُل  َصلَّىاهلِل  هل هناك دعاء ورد عن َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 6السؤال

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم بني السجدتني يف الصالة؟

  َعْنُه، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اّلٰلُ    َرِضَي   ُحَذْيَفةَ   َعنْ روى أبو داود  الجواب:  
ْجَدَتْينِ   َبْينَ   ِفيَما  َيْقُعدُ   َكانَ ِه َوَسلََّم  َصْحبِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ     ا  َنْحو  السَّ
 . ِلي« اْغِفرْ  َربِِّ  ِلي، اْغِفرْ  »َربِِّ : َيُقولُ  َوَكانَ  ُسُجوِدِه، ِمنْ 

 . َواْرُزْقِني«   َواْهِدِني،   َوَعاِفِني،   َواْرَحْمِني،   ِلي،   اْغِفرْ   مَّ الٰلهُ » وفي ِرَواَيٍة:  
اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيَّ   أَنَّ   ،َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   بَّاٍس عَ   اْبنِ   َعنِ وروى الحاكم  

ْجَدَتْينِ   َبْينَ   َيُقولُ   َكانَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم     اْغِفرْ   مَّ الٰلهُ »:  السَّ
 . َواْرُزْقِني«  َوَعاِفِني، َواْهِدِني،   َواْرَحْمِني، ِلي،

ِرَواَيٍة:     َواْرَفْعِني،  َواْجُبْرِني،   َواْرَحْمِني،  ،ِلي  ِفرْ اغْ   مَّ الٰلهُ »وفي 
 . َواْرُزْقِني« َواْهِدِني،

َرِحَمهُ  النََّوِويُّ  اإِلَماُم    أَنْ   َواَلْخِتَيارُ   اَلْحِتَياطُ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوَيُقوُل 
َواَياِت   َبْينَ   َيْجَمعَ    ، ِلي  اْغِفرْ   مَّ هُ لٰ ال:  ةٌ َسْبعَ   َوِهَي   أَْلَفاِظَها  ِبَجِميعِ   َوَيْأِتَي   ،الرِِّ

 . َواْرُزْقِني ،َواْهِدِني  ،َواْرَفْعِني َواْجُبْرِني، ،َوَعاِفِني  ،َواْرَحْمِني
 وبناء على ذلك:
َبْيَن   َعاُء  ة   َفالدُّ َوَخاصَّ  ، ُمْسَتَحبٌّ الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  ْجَدَتْيِن  السَّ

َعاَء ِبالَمْغِفَرِة، َوأَْن َيْجَمَع   َواَياِت َكَما َقاَل اإِلَماُم النََّوِويُّ َرِحَمهُ َبْيَن  الدُّ   الِرِّ
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َفَيُقوَل:  اّلٰلُ     ْجُبْرِني،َوا   ،َوَعاِفِني  ،َواْرَحْمِني   ،ِلي  اْغِفرْ   مَّ الٰلهُ تعالى، 
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،َواْرُزْقِني ،َواْهِدِني ،َواْرَفْعِني

 سلم قبل اإلمام 

 ضجيجد األخري، حصل مام، وعند القعوخلف اإل مؤذن يصلي: 7السؤال

يف اإلذاعة، فسلم املقتدي قبل أن يسلم اإلمام من أجل إطفاء 

 اإلذاعة، فما حكم صالته؟

ِريِف الذي رواه الشيخان َعْن أَِبي  الجواب:  َجاَء في الَحِديِث الشَّ
  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   َوَعَلى  َلْيهِ عَ اّلٰلُ    َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َرَكَع  َفِإَذا  َعَلْيِه،  َتْخَتِلُفوا  َفََل  ِبِه،  ِلُيْؤَتمَّ  اإِلَماُم  ُجِعَل  »ِإنََّما  َقاَل:  أَنَُّه 
ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقولُوا: َربََّنا َلَك الَحْمُد، َوِإَذا  اّلٰلُ    َفاْرَكُعوا، َوِإَذا َقاَل: َسِمعَ 

 أَْجَمُعوَن«.  ا  َصلُّوا ُجُلوس، فَ ا  ُدوا، َوِإَذا َصلَّى َجاِلسَفاْسجُ  َسَجدَ 
ِريِف َنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى أَنَُّه ََل َيِصحُّ   َوِبَناء  َعَلى َهَذا الَحِديِث الشَّ
َوالَواِجَباِت   األَْرَكاِن  ِمَن  ََلِة  الصَّ أَْفَعاِل  في  ِإَماِمِه  َعَلى  الَمْأُموِم  ُم  َتَقدُّ

يَُتاْيِرهَ َوغَ  أَْن  َعَلْيِه  َيِجُب  َبْل  اإِلْحَراِم، ا،  َتْكِبيَرِة  ة  في  اإِلَماَم، َوَخاصَّ ِبَع 
ََلِة.   َوالتَّْسِليِم ِمَن الصَّ

َم الَمْأُموُم َعَلى ِإَماِمِه في َتْكِبيَرِة اإِلْحَراِم َلْم َيِصحَّ اَلْقِتَداُء   َفِإَذا َتَقدَّ
 َتْبطُُل َصََلُة الُمْقَتِدي.ِب، وَ ، ِباِتَِّفاِق الَمَذاهِ أَْصَل  

ََلِم، ِبأَْن يَُسِلَِّم  َواتَّ  َفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ الُمْقَتِدَي يَُتاِبُع اإِلَماَم في السَّ
َفِإنَُّه يُِعيُد، َويَُسِلُِّم َبْعَدُه، َوََل   ا  َبْعَدُه، َوَلو َسلََّم الُمْقَتِدي َقْبَل اإِلَماِم َسْهو

ا ِإْن َسلََّم َقْبَل اإِلَمامِ ْيِه، أَ َشْيَء َعلَ  َفِإنَّ َصََلَتُه َتْبطُُل ِعْنَد ُجْمُهوِر    ا   َعاِمدمَّ
اِفِعيَِّة.   الُفَقَهاِء، ِإَلَّ أَْن َيْنِوَي الُمَفاَرَقَة ِعْنَد َبْعِض الشَّ
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 وبناء على ذلك:
ِن َبَطَلْت ِبَتْسِليِمِه َقْبَل اإِلَماِم َعمْ   ْيِه ِإَعاَدتَُها َقْبَل َعلَ ، وَ ا  د َفَصََلُة الُمَؤِذِّ

 . أعلمَتَعاَلى    واّللٰ   ِج الَوْقِت، َفِإَذا َخَرَج الَوْقُت َوَجَب َقَضاُؤَها. هذا،ُخُرو
 صَلة الرغائب 

هل صحيح بأن هناك صالة تسمى صالة الرغائب تكون يف : 8السؤال

 أول مجعة من شهر رجب؟

نَِّة أَْن  َن: ِمنَ ُهَناَك َبْعُض النَّاِس َيُقولُوالجواب:   يَُصِلَِّي اإِلْنَساُن   السُّ
ِل ُجُمَعٍة ِمْن َشْهِر َرَجٍب،   ِثْنَتْي َعـْشَرَة َرْكَعة  َبْيَن الَمْغِرِب َوالِعَشاِء َلْيَلَة أَوَّ
اٍت،  َمرَّ َثََلَث  الَقْدِر  َوُسوَرِة  ة ،  َمرَّ الِكَتاِب  ِبَفاِتَحِة  َرْكَعٍة  ُكِلِّ  في  َيْقَرأُ 

.َنَتْي َعْشَرَة مَ ِص اثْ َواإِلْخََل  ة ، َوِفي َلْيَلِة الِنِّْصِف يَُصِلِّي ِمائََة َرْكَعة   رَّ
ََلُة ََل أَْصَل َلَها.  َهِذِه الصَّ

ََلَتْيِن: َهاَتاِن َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَيُقوُل اإِلَماُم النََّوِويُّ َرِحَمهُ  َعْن َهاَتْيِن الصَّ
ََلَتاِن ِبْدَعَتاِن َمْذُموَمتَ   َرَتاِن َقِبيَحَتاِن. اهـ. كَ ُمنْ اِن الصَّ

َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َعْن  َثَبَتْت  َما  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوأِلَنَُّه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ََلُة، َواألََحاِديُث الَمْذُكوَرُة َعْنَها ُكلَُّها أََحاِديُث    َوَصْحِبِه َوَسلََّم َهِذِه الصَّ

عَ  َوَمْكُذوَبٌة  َس َمْوُضوَعٌة  َرُسولِ َلى  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِيِِّدَنا  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َوَصْحِبِه َوَسلََّم.

 وبناء على ذلك:
ِل ُجُمَعٍة ِمْن َشْهِر َرَجٍب   َغاِئِب ْثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعة  َلْيَلَة أَوَّ َفَصََلُة الرَّ

َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،  عَ  اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  ا َرُسولِ َما َثَبَتْت َعْن َسِيِِّدنَ 
. هذا، اّلٰلِ    َوِهَي ِبْدَعٌة في ِدينِ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َعزَّ َوَجلَّ
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 صَلة النافلة جماعة 

 هل تصح صالة النافلة مجاعة؟: 9السؤال

  َرَوى اإلمام البخاري َعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َرِضَي   أوَّل :الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أََتاُه ِفي َمْنِزِلِه،  اّلٰلُ    ُه، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّىنْ عَ   اّلٰلُ 

 َفَقاَل: »أَْيَن تُِحبُّ أَْن أَُصلَِِّي َلَك ِمْن َبْيِتَك؟«. 
  ِإَلى َمَكاٍن.َقاَل: َفأََشْرُت َلهُ 

َصلَّى النَِّبيُّ  َر  َوَعلَ َعَلْيهِ اّلٰلُ    َفَكبَّ َوَصحْ   آِلِه  َوَصَفْفَنا  ى  َوَسلََّم،  ِبِه 
 َخْلَفُه، َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن. 

َرِضَي  أََنٍس  َعْن  مسلم  اإلمام  النَِّبيُّ  اّلٰلُ    َوَرَوى  َدَخَل  َقاَل:   َعْنُه 
ي، َوأُمُّ  َوأُمِِّ   ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَلْيَنا َوَما ُهَو ِإَلَّ أََنا،َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ    َصلَّى

 َحَراٍم َخاَلِتي. 
 َفَقاَل: »ُقوُموا َفأِلَُصلَِِّي ِبُكْم ِفي َغْيِر َوْقِت َصََلٍة«.

 ِمْنُه؟  ا  َفَصلَّى ِبَنا، َفَقاَل َرُجٌل ِلثَاِبٍت: أَْيَن َجَعَل أََنس
ِ َخيْ   َقاَل: َجَعَلُه َعَلى َخْيِر  ٍر ِمْن  يَِميِنِه، ثُمَّ َدَعا َلَنا أَْهَل اْلَبْيِت ِبُكلِّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة.  الدُّ
ي: َيا َرُسوَل    لَُه. اّلٰلَ  ُخَوْيِدُمَك، اْدعُ  اّلٰلِ،َفَقاَلْت أُمِِّ

َقاَل: ِبِه، أَْن  َدَعا ِلي  َما  َوَكاَن ِفي آِخِر  ِ َخْيٍر،  ِبُكلِّ َفَدَعا ِلي    َقاَل: 
 يِه«.مَّ أَْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه فِ الٰلهُ »

َعْنُهَما َقاَل: ِبتُّ  اّلٰلُ    َوى اإلمام البخاري َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي رَ وَ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يَُصلِِّي  اّلٰلُ    ِعْنَد َخاَلِتي، َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى

َذ ِبَرْأِسي، َفأََقاَمِني  ، َفأَخَ للَّْيِل، َفُقْمُت أَُصلِِّي َمَعُه، َفُقْمُت َعْن َيَساِرهِ ِمَن ا
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 َعْن َيِميِنِه. 
َعْنُه َقاَل: َصلَّْيُت َمَع النَِّبيِِّ  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َوَرَوى الشيخان َعْن َعْبدِ 

َوَسلَّ اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َقاِئمَعَلْيِه  َيَزْل  َفَلْم   ، َلْيَلة  َحتَّى    ا  َم 
 «. ِر َسْوءٍ َهَمْمُت ِبأَمْ 

 ُقْلَنا: َوَما َهَمْمَت؟ 
َصلَّى النَِّبيَّ  َوأََذَر  أَْقُعَد  أَْن  َهَمْمُت  آِلِه  اّلٰلُ    َقاَل:  َوَعَلى   َعَلْيِه 

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم.
َرِضَي  ُحَذْيَفَة  َعْن  اإلمام مسلم  َمَع  اّلٰلُ    َوَرَوى  َصلَّْيُت  َقاَل:  َعْنُه 

َوَصْحِبِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلٍة، َفاْفَتَتَح الَبَقَرَة،  َعَلى آِلهِ ْيِه وَ لَ عَ اّلٰلُ   النَِّبيِِّ َصلَّى
َفُقْلُت: َيْرَكُع ِعْنَد الِمائَِة، ثُمَّ َمـَضى، َفُقْلُت: يَُصلِِّي ِبَها ِفي َرْكَعٍة، َفَمَضى، 

َساَء، َفَقَرأََها، ثُمَّ افْ   َفُقْلُت:
َل ِعْمَراَن، َفَقَرأََها، َتَتَح آَيْرَكُع ِبَها، ثُمَّ اْفَتَتَح النِِّ

َل   ، ِإَذا َمرَّ ِبآَيٍة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبََّح، َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسأََل، َوِإَذا َمرَّ  َيْقَرأُ ُمَتَرسِِّ
َذ. ٍذ َتَعوَّ  ِبَتَعوُّ

  ا  ْحوَجَعَل َيُقوُل: »ُسْبَحاَن َربَِِّي اْلَعِظيِم« َفَكاَن ُرُكوُعُه َن ثُمَّ َرَكَع، فَ 
 ِقَياِمِه. ْن مِ 

ا َرَكَع.  ا  َقِريب  ِلَمْن َحِمَدُه« ثُمَّ َقاَم َطِويَل  اّلٰلُ  ثُمَّ َقاَل: »َسِمعَ   ِممَّ
َقرِ  َفَكاَن ُسُجوُدُه  اأْلَْعَلى«  َربَِِّي  َفَقاَل: »ُسْبَحاَن  َسَجَد،  ِمْن    ا  يبثُمَّ 

 ِقَياِمِه.
ِه الَحنَِفِيِّ ـ: َويُْسَتَفاُد ِمْن  في الِفقْ َجاَء في َحاِشَيِة الطَّْحَطاِوِيِّ ـ    ثانيا :
الجَ  أَْكَثرُ َطَلِب  ِبالَجَماَعِة  َفِضيَلَتَها  أَنَّ  التََّراِويِح  في  َفِضيَلِة    َماَعِة  ِمْن 

َضاَعُف َعَلى َصََلِة الَفِذِّ ِبَسْبٍع  اَلْنِفَراِد، َوِهَي َكالَجَماَعِة في الَفْرِض، َفُت 
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َوعِ  َخْمٍس  أَو  َغْيِر    ْشِريَن،َوِعْشِريَن  ِمْن  َثَواٍب  ِزَياَدُة  ِفيَها  ُق  الُمَتَحِقِّ  أَو 
ِع َجَماَعة  ِإَذا َكاَن َعَلى َغْيِر  َقْيٍد ِبالَعَدِد،   َوِمْثُل َذِلَك يَُقاُل في َصََلِة التََّطوُّ

 َوْجِه التََّداِعي. 
اِفِعِيِّ َرِحَمهُ ثالثا :   ْيُت  ا َحكَ َفمَ   :اَلىَتعَ اّلٰلُ    َجاَء في ِكَتاِب األُِمِّ للشَّ

َجاِئَزةٌ،   ا  َوَنَهار  ِمْن َهِذِه األََحاِديِث َيُدلُّ َعَلى أَنَّ اإِلَماَمَة ِفي النَّاِفَلِة َلْيَل  
 َوأَنََّها َكاإِلَماَمِة ِفي الَمْكتُوَبِة ََل َيْخَتِلَفاِن. 

َرِحَمهُ وَ  النََّوِويُّ  اإِلَماُم  الَمْجمُ َتَعاَلى    اّلٰلُ   يُقوُل  َوَقدْ في   َنصَّ  وِع: 
اِفِعيُّ  ََل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َرِحَمهُ   الشَّ أَنَُّه  َعَلى  ِبيِع  َوالرَّ الُبَوْيِطيِِّ  ُمْخَتَصَرِي  ِفي 

 َبْأَس ِبالَجَماَعِة ِفي النَّاِفَلِة. 
 وبناء على ذلك:

، َلْيَل  َفََل   َحى،  ، َكَصََلِة  ا  أَو َنَهار  َحَرَج ِمْن َصََلِة النَّاِفَلِة َجَماَعة  الضُّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ   ْيَن الِحيِن َواآلَخِر، أِلَنَُّه َصلَّىَوِقَياِم اللَّْيِل، بَ 

َلَواِت َجَماَعة  أَْحَيان  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،. ا  َوَسلََّم َصلَّى ِمْن َهِذِه الصَّ
 حكم صَلة الوتر 

كساًل؟ وماذا جيب  حكم تاركهاما حكم صالة الوتر؟ وما : 10السؤال

 عليه؟

َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ الِوْتَر ُسنٌَّة ُمَؤكََّدةٌ، أوَّل :  الجواب:  
ُهَرْيَرَة َرِضَي  النَِّبيِِّ َصلَّىاّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي  َعِن  اّلٰلُ    َعْنُه، 

 ِوْتٌر، يُِحبُّ اْلِوْتَر«. اّلٰلَ  نَّ اَل: »َوإِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َواْسَتَدلُّوا ِلَعَدِم ُوُجوِبِه ِبَما َثَبَت أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى

ْسََلِم.َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ    َجاَءُه َرُجٌل َفِإَذا ُهَو َيْسأَُل َعِن اإْلِ
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َخْمُس    اّلٰلُ   ىَصلَّ اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
ْيَلِة«.  َصَلَواٍت ِفي اْلَيْوِم َواللَّ

؟   َفَقاَل: َهْل َعَليَّ َغْيُرُهنَّ
 َع، َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن«. َقاَل: »ََل، ِإَلَّ أَْن َتطَّوَّ 
 َفَقاَل: َهْل َعَليَّ َغْيُرُه؟ 

َع«. أَْن تَ َفَقاَل: »ََل، ِإَلَّ   طَّوَّ
َكاَة. اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوَذَكَر َلُه َرُسولُ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم الزَّ

 َفَقاَل: َهْل َعَليَّ َغْيُرَها؟ 
َع«. َقاَل: »ََل، إِ   َلَّ أَْن َتطَّوَّ

ُجُل، َوُهَو َيُقوُل: وَ  ْنُقُص  ى َهَذا، َوََل أَ لَ ِزيُد عَ ََل أَ   اّلٰلِ،َقاَل: َفأَْدَبَر الرَّ
 ِمْنُه.

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَْفَلَح اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ   َحَة ْبِن ُعَبْيدِ ِإْن َصَدَق« رواه الشيخان َعْن َطلْ 
مُ  اْبِن  َعِن  النََّساِئيُّ  َرُجَل    َحْيِريٍز،َوَرَوى  يُْدَعى    أَنَّ  ِكَناَنَة  َبِني  ِمْن 

: َسِمَع َرُجَل   ٍد يَُقوُل: اْلِوْتُر َواِجٌب.  الُمْخَدِجيَّ اِم يُْكَنى أََبا ُمَحمَّ  ِبالشَّ
اِمِت، َفاْعَتَرْضُت َلُه َوُهَو   : َفُرْحُت ِإَلى ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َقاَل الُمْخَدِجيُّ

ٍد.ِجِد، َفأَ َراِئٌح ِإَلى الَمْس   ْخَبْرتُُه ِبالَِّذي َقاَل أَبُو ُمَحمَّ
ٍد، َسِمْعُت َرُسوَل َفَقاَل ُعَباَدُة: َكَذَب أَبُ  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    و ُمَحمَّ

َعَلى اْلِعَباِد، اّلٰلُ    َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َخْمُس َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ 
ْع ِمْنُهنَّ َشْيئِبِهنَّ لَ   َمْن َجاءَ  ِهنَّ َكاَن َلُه ِعنْ   ا  اْسِتْخَفاف  ا  ْم يَُضيِِّ َعْهٌد  اّلٰلِ    دَ ِبَحقِِّ

َبُه، اّلٰلِ    أَْن يُْدِخَلُه اْلَجنََّة، َوَمْن لَْم َيْأِت ِبِهنَّ َفَلْيَس َلُه ِعْندَ  َعْهٌد ِإْن َشاَء َعذَّ
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 َوِإْن َشاَء أَْدَخَلُه اْلَجنََّة«. 
عَ الت  وروى  رَ رمذي  َعِليٍِّ  ِبَحْتٍم  اّلٰلُ    ِضَي ْن  َلْيَس  الِوْتُر  َقاَل:  َعْنُه 

َرُسولُ َكَصََل  َسنَّ  َوَلِكْن  الَمْكُتوَبِة،  آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِتُكُم  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َل الُقْرآِن«. ا َيا أَهْ ِوْتٌر ُيِحبُّ الِوْتَر، َفأَْوِتُرو اّلٰلَ    َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَقاَل: »ِإنَّ 

َرِحَمهُ  َحِنيَفَة  أَبُو  َذِلَك  في  الِوْتَر  تعالى اّلٰلُ    َوَخاَلَف  ِإنَّ  َوَقاَل:   ،
، َفَمنْ اّلٰلُ   َواِجٌب، ِلَقْوِلِه َصلَّى   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اْلِوْتُر َحقٌّ

، َفَمنْ َلْم يُوِتْر َفَلْيَس ِمنَّا، اْلِوْتُر حَ  ، َفَمْن قٌّ  َلْم يُوِتْر َفَلْيَس ِمنَّا، اْلِوْتُر َحقٌّ
 َعْنُه.اّلٰلُ  ْبِن بَُرْيَدَة َرِضَي اّلٰلِ  ْيَس ِمنَّا« رواه أبو داود َعْن َعْبدِ َلْم يُوِتْر َفلَ 

  َزاَدُكمْ   اّللَٰ   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى
ِإَلى َصََلِة اْلَفْجِر«  َوِهَي اْلِوْتُر، َفَصلُّوَها ِفيَما َبْيَن َصََلِة اْلِعَشاِء    َصََلة ،

 َعْنُهَما. اّلٰلُ   َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َرِضَي عن  رواه اإلمام أحمد 
 وبناء على ذلك:

َبٌة ِعْنَد اإِلَماِم  ِء، َوَواجِ َفَصََلُة الِوْتِر ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَها
 الَجِميَع. َتَعاَلى  اّلٰلُ  أَِبي َحِنيَفَة َرِحمَ 

ِإْن   يَُؤاَخُذ  َوََل  َعَلْيَها،  يَُحاِفَظ  أَْن  الُمْؤِمِن  اإِلْنَساِن  َعَلى  َوَيْنَبِغي 
َيْوم ِبالُمَحاَفَظِة عَ   ا  َتَرَكَها  يُْنَصُح  َوَلِكْن  الُفَقَهاِء،  ِإْن  َلْيَها، وَ ِعْنَد ُجْمُهوِر 

 َفاَتْتُه يُْنَصُح ِبَقَضاِئَها.
ا ِعْنَد اإِلَماِم   َيِجُب َعَلْيِه أَْن يَُحاِفَظ  َتَعاَلى    اّلٰلُ   أَِبي َحِنيَفَة َرِحَمهُ أَمَّ

ِبَتْرِكَها، َوِإْن َتَرَكَها   ا  َعَلْيَها، َوِإْن َفاَتْتُه َوَجَب َعَلْيِه َقَضاُؤَها، َوَيُكوُن آِثم
ا َوَتاِرُكَها  ُر ُمْنِكُرهَ اُؤَها، َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل، ََل يُْكفَّ َلْيِه َقَض َوَجَب عَ   َكَسَل  
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،ا  َعْمد
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 هل يستحب ترك صَلة الضحى؟ 

 هل صحيح بأنه يستحب ترك صالة الضحى أحيانًا؟: 11السؤال

يُْس الجواب:   أَنَُّه  إلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  اَذَهَب  َعَلى  َتَحبُّ  لُمَواَظَبُة 
َوأَْن ََل   َحى،  الضُّ َرُسوَل َصََلِة  َسِيَِّدَنا  أِلَنَّ  الَعْبُد،  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َيْتُرَكَها 

أَْثَبَتُه، َوَجاَء في الَحِديِث    َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَذا َعِمَل َعَمَل  
ِريِف الذي رواه اإلمام    َعْنَها، َعِن النَِّبِيِّ اّلٰلُ    َعاِئَشَة َرِضَي مسلم َعْن  الشَّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َواْعَلُموا أَنَّ أََحبَّ الَعَمِل  اّلٰلُ    َصلَّى
«. اّلٰلِ  ِإَلى  أَْدَوُمُه َوِإْن َقلَّ

ُهَرْيرَ  أَِبي  الطََّبَراِنيُّ في األَْوَسِط َعْن  َعْنُه، َعِن  اّلٰلُ    َة َرِضَي وروى 
  ا  َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َبابعَ اّلٰلُ    النَِّبيِِّ َصلَّى

َكانُوا  الَِّذيَن  أَْيَن  ُمَناٍد:  َناَدى  الِقَياَمِة  َيْوُم  َكاَن  َفِإَذا  َحى،  الضُّ َلُه:  يَُقاُل 
َصََل  َعَلى  حَ يُِديُموَن  الضُّ ِبَرْحَمِة  ِة  َفاْدُخُلوُه  َبابُُكْم  َهَذا  َوُهَو اّللِٰ ى؟   .»

 َحِديٌث َضِعيٌف، َوَلِكْن يُْعَمُل ِبِه في َفَضاِئِل األَْعَماِل.
اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الحاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َحى   َعَلى َصََلِة الضُّ ِبِه َوَسلََّم: »ََل يَُحاِفظُ ِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ    َصلَّى
اٌب«.   ِإَلَّ أَوَّ

َسِيُِّدَنا َرُسولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَكاَن 
َحى، روى الشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ    يُوِصي ِبالُمَحاَفَظِة َعَلى َصََلِة الضُّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه ّلٰلُ  ا  َعْنُه َقاَل: أَْوَصاِني َخِليِلي َصلَّى  اّلٰلُ   َرِضَي 
َوأَْن  َحى،  َوَرْكَعَتِي الضُّ َشْهٍر،   ِ ُكلِّ ِمْن  أَيَّاٍم  ثَََلَثِة  ِبِصَياِم  ِبَثََلٍث:  َوَسلََّم 

 أُوِتَر َقْبَل أَْن أَْرُقَد.
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، ِلَما رو أَْكَثُرهَ َوأََقلَُّها َرْكَعَتاِن، وَ  وابن    اه الترمذيا اْثَنَتا َعْشَرَة َرْكَعة 
  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    ماجه ِبَسَنٍد ِفيِه َضْعٌف َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي 

َحى ِثْنَتْي اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ     َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى الضُّ
 ِفي الَجنَِّة«. ِمْن َذَهٍب  ا  َلُه َقْصراّلٰلُ  َرْكَعة  َبَنى َعْشَرةَ 

َرِحَمهُ  َعاِبِديَن  اْبُن  الَحِديَث    َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوَيُقوُل  أَنَّ  َر  َتَقرَّ َوَقْد 
ِعيَف َيُجوُز الَعَمُل ِبِه في الَفَضاِئِل.   الضَّ

 وبناء على ذلك:
عَ  الُمَحاَفَظُة  َصََلةِ َفُيْسَتَحبُّ  األََحاِديِث  َلى  ِلُعُموِم  َحى  الضُّ  

ِريَفِة، َوِإْن َتَرَكَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ    الشَّ
أَْحَيان ع  ا  َوَسلََّم  ُمَشرَّ ِلَكْوِنِه  َتَرَكَها  ِتِه َضْعٌف. هذا، ا  َفِإنََّما  أُمَّ َوفي    واّللٰ   ، 

 أعلم.اَلى َتعَ 
 جمع الصلوات للمريض 

إنسان مريض مرضًا شديدًا، فهل يصح أن جيمع بني : 12السؤال

 الصلوات أم ال؟

  ِلَجِميِع َمْرَضى الُمْسِلِميَن ِشَفاء  َعاِجَل  َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ الجواب:  
ْبَر، َوأَْن يُْكِرَمُهْم ِباألَجْ   ِر.َغْيَر آِجٍل، َوأَْن يُْلِهَمُهُم الصَّ

ا  َلَواِت للَمِريِض، َفَقِد اْخَتَلَف الُفَقَهاُء ِفيَها:  ْسَبِة للَجْمِع َبْينَ ِبالِنِّ   أَمَّ  الصَّ
َلَواِت لإِلْنَساِن   اِفِعيَِّة ََل َيُجوُز الَجْمُع َبْيَن الصَّ َمْذَهُب الَحَنِفيَِّة َوالشَّ

 َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ    َصلَّى  اّلٰلِ   الَمِريِض، أِلَنَُّه َما َثَبَت َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
َمِرَض  َوَقْد  َلَواِت،  الصَّ َبْيَن  الَجْمَع  للَمِريِض  أََجاَز  أَنَُّه  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه 

  ا  َشِديد  ا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َمَرضاّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
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ة ، وَ  اٍت ِعدَّ ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه  َعلَ اّلٰلُ    ْل َعْنُه َصلَّىَلْم يُْنقَ َمرَّ
َلَواِت.   َجَمَع َبْيَن الصَّ

َوالـَعْصِر،   الظُّْهِر  َبْيَن  الَجْمُع  َيُجوُز  َوالَحَناِبَلِة  الَماِلِكيَِّة  َوَمْذَهُب 
  اْبنِ   َعنِ ه اإلمام مسلم ِلَما روا   َوَبْيَن الَمْغِرِب َوالِعَشاِء، ِبَسَبِب الَمَرِض،

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َجَمعَ :  َقاَل   َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس 
  َغْيرِ   ِفي  ِبالَمِديَنِة،  َواْلِعَشاءِ   َوالَمْغِرِب   َواْلَعْصِر،  الظُّْهرِ   َبْينَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم  

 . رٍ طَ مَ  َوََل  َخْوٍف،
عَ اُسوَوقَ  َكَذِلَك  الَمَرَض  َفَقالُوا:  ا  ِة،  الَمَشقَّ ِبَجاِمِع  َفِر  السَّ  ِإنَّ َلى 
ةَ  َلَواِت   ِإْفَرادِ   ِفي   ِبَجاِمعٍ   الَمِريِض   َعَلى   الَمَشقَّ  . الُمَساِفرِ   َعَلى   ِمْنَها   أََشدُّ   الصَّ

 وبناء على ذلك:
َلَواِت  يُْفِرَد َبْيَن الصَّ   ِطيُع أَنْ ََل َيْستَ   ا  َشِديد   ا  َفِإَذا َكاَن الَمِريُض َمَرض

اَدِة الَماِلِكيَِّة َوالَحَناِبَلِة، َوِإْن َكاَن األَْوَلى أَْن َيْأُخَذ ِبَقْوِل   َفْلَيْأُخْذ ِبَقْوِل السَّ
ِة َدِليِلِهْم، َوِإْن َكاَن ُمْضَطر اِفِعيَِّة َوالَحَنِفيَِّة ِلُقوَّ اَدِة الشَّ ِن  ِع َفْلَيكُ للَجمْ   ا  السَّ

ََلَة األُوَلى في آِخِر َوْقِتَها، َوَيْنَتِظُر َلْحَظة  ا  ُصوِري   ا  ُع َجْمع الَجمْ   ، ُيَصِلِّي الصَّ
ِل َوْقِتَها. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َيُدلُّ َعَلى َوْقِت الثَّاِنَيِة َويَُصِلِّيَها في أَوَّ

 صَلة الخسوف
 اخلسوف، إذا خسف القمر؟ما حكم صالة : 13السؤال

الُفَقَهاِء، َص الجواب:   ُجْمُهوِر  ِعْنَد  َمَؤكََّدٌة  ُسنٌَّة  الُخُسوِف  ََلُة 
ِحيَحْيِن ـ َواللَّْفُظ   ٌة ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َوَمْنُدوٌب ِإَلْيَها، ِلَما َجاَء في الصَّ َوُمْسَتَحبَّ

ْمُس  اْنَكَسَفِت َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    للُبَخاِرِيِّ ـ َعِن الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َرِضَي   الشَّ
 ِإْبَراِهيُم، َفَقاَل النَّاُس: اْنَكَسَفْت ِلَمْوِت ِإْبَراِهيَم. َيْوَم َماَت 
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َرُسولُ  »ِإنَّ  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَقاَل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ْمَس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت  اِتِه، ْوِت أََحٍد َوََل ِلَحيَ َفاِن ِلمَ ََل َيْنَكِس   اّلٰلِ،  الشَّ

َفاْدُعوا   َرأَْيُتُموُهَما،  اإِلَماِم  اّللَٰ َفِإَذا  ِرَواَيِة  َوِفي  ـ  َيْنَجِلَي  َحتَّى  َوَصلُّوا   ،
 ُمْسِلٍم: َحتَّى َتْنَكِشَف ـ«.

َسَف  َما: أَنَّ اْلَقَمَر كَ َعْنهُ اّلٰلُ    َوأَْخَرَج البيهقي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 
ِ َرْكَعٍة ُن َعبَّاٍس ِباْلَبْصَرِة، َفخَ َوابْ  َرَج اْبُن َعبَّاٍس َفَصلَّى ِبَنا َرْكَعَتْيِن ِفي ُكلِّ

  َصلَّى اّلٰلِ    َرْكَعَتْيِن، ثُمَّ َرِكَب َفَخَطَبنَا، َفَقاَل: ِإنََّما َصلَّْيُت َكَما َرأَْيُت َرُسوَل 
 هذا أوَّل . يَُصلِِّي.   َوَسلَّمَ   َعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ 

يَُسنُّ ِلَمْن أََراَد َصََلَة الُكُسوِف أَو الُخُسوِف، أَْن َيْغَتِسَل، َوأَْن  ثانيا :  
ََلةَ  الصَّ ِإَلْيَها:  يُْدَعى  َوأَْن  الُجُمَعُة،  تَُصلَّى  َحْيُث  َوأَْن َجاِمَعة    تَُصلَّى   ،

ِمْن   َواَلْس اّلٰلِ    ِذْكرِ يُْكِثُروا  َوالتَّ ِتْغَفارِ تعالى،  َدَقِة،  َوالصَّ إلى،  ِب    اّلٰلِ   َقرُّ
َوِعْنَد  َتَعاَلى   الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  َجَماَعة   تَُصلَّى  َوأَْن  يُْسَتَطاُع،  ِبَما 

 الَحَنِفيَِّة تَُصلَّى ُفَراَدى.
فَ ثالثا :   الُخُسوِف،  َصََلِة  َكْيِفيَُّة  ا  الُفَقَهاءِ أَمَّ ُجْمُهوِر  تَُصلَّى   ِعْنَد 

 اِن َوِقَراَءَتاِن َوُرُكوَعاِن َوَسْجَدَتاِن. َرْكَعَتْيِن، في ُكِلِّ َرْكَعٍة ِقَيامَ 
َوَيْقَرأُ ُسوَرَة الَفاِتَحَة َويُِطيُل في الِقَراَءِة  ْكَعِة األُوَلى  يُْحِرُم في الرَّ

َويُِطيُل  َيْرَكُع  ثُمَّ  الَفاِتَحِة،  َيْعتَ َبْعَد  ثُمَّ  ُكوِع،  الرُّ في  َوََل   في  ِدُل  يُِطيُل   
َيْسجُ  ثُمَّ  الثَّاِنَيِة  اَلْعِتَداِل،  ْكَعِة  الرَّ إلى  َيُقوُم  ثُمَّ  َطِويَلَتْيِن،  َسْجَدَتْيِن  ُد 

ْكَعِة األُوَلى.   َفَيْفَعُل ِمْثَل َذِلَك، َوَلِكْن ُدوَن الرَّ
ا ِعْنَد الَحَنِفيَِّة تَُصلَّى َركْ  اِحٌد َوُرُكوٌع  ِقَياٌم وَ   َعَتْيِن، في ُكِلِّ َرْكَعةٍ َوأَمَّ

  َكَساِئِر النََّواِفِل. َواِحٌد، َوَسْجَدَتانِ 
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َوَيْجَهُر اإِلَماُم ِعْنَد الُجْمُهوِر، َوَكَذِلَك َيْجَهُر الُمَصِلِّي ِعْنَد الَحَنِفيَِّة  
 في َصََلِة الُخُسوِف. 

 وبناء على ذلك:
ُسنَّ  الُخُسوِف  ُجْمهُ َفَصََلُة  ِعْنَد  ُمَؤكََّدٌة  الُفقَ ٌة  ٌة  وِر  َوُمْسَتَحبَّ َهاِء، 

 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  َلْيَها ِعْنَد الَحنَِفيَِّة. هذا،َوَمْنُدوٌب إِ 
 عاد إلى بلده قبل دخول وقت الثانية  

كنت مسافرًا سفرًا طوياًل، ويف طريق العودة صليت الظهر : 14السؤال

ذان السفر، ووصلت إىل بلدي قبل أ والعصر مجع تقديم، وتابعت

 فهل جيب عليَِّ أن أعيد صالة الظهر؟ العصر،

َصََلَتِي  الجواب:   َبْيَن  الَجْمِع  َجَواِز  إلى  اِفِعيَُّة  الشَّ اَدُة  السَّ َذَهَب 
 الظُّْهِر َوالَعْصِر َوَبْيَن الَمْغِرِب َوالِعَشاِء، َجْمَع َتْقِديٍم أَو َتْأِخيٍر.

الُمْغِني:   ََل   أََتمَّ   َوِإنْ َوَجاَء في    َزاَل   ثُمَّ   اأْلُوَلى،  َوْقِت   ِفي   َتْينِ الصَّ
  الثَّاِنَيةُ   َتْلَزْمهُ   َوَلمْ   أَْجَزأَْتُه،  الثَّاِنَيِة،  َوْقِت   ُدُخولِ   َقْبَل   ِمْنُهَما  َفَراِغهِ   َبْعدَ   اْلُعْذرُ 
ََلةَ   أِلَنَّ   َوْقِتَها؛  ِفي ِتِه،  ِفي  َما   َعنْ  ُمْجِزَية   َصِحيَحة    َوَقَعْت  الصَّ  َوَبِرئَْت  ِذمَّ
ُتهُ  ةُ   َتْشَتِغلِ   َفَلمْ   ِمْنَها،  ِذمَّ مَّ   اْلُعْذِر،   َحاَل   َفْرَضهُ   أَدَّى  َوأِلَنَّهُ   َذِلَك،  َبْعدَ   ِبَها  الذِِّ
 . اهـ. َذِلَك   َبْعدَ   ِبَزَواِلهِ  َيْبطُْل  َفَلمْ 

ُهَما)في الَمْجُموِع:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َرِحَمهُ َوَيُقوُل اإِلَماُم النََّوِويُّ   (  أََصحُّ
  الطَّيِِِّب   أَبُو   اْلَقاِضي   َقَطعَ   َوِبَهَذا   ،أََقامَ   ثُمَّ   َقَصرَ   َلوْ   َكَما   ،اْلَجْمعُ   َيْبطُُل   ََل 
دِ  ِكَتاِبهِ  ِفي  . الِعَراِقيِِّينَ  ِمنَ   َوَغْيُرهُ  الُمَجرَّ

 وبناء على ذلك:
َصََل َفَصََلتَُك   ِإَعاَدُة  َعَلْيَك  َيِجُب  َوََل  اِفِعيَِّة،  الشَّ ِعْنَد  ِة  َصِحيَحٌة 
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 ِر، َوَلو َدَخْلَت َبَلَدَك َقْبَل أََذاِن الَعْصِر. الـَعْص 
أََذاِن   َقْبَل  َبَلِدَك  إلى  َسَتِصُل  ِبأَنََّك  َتْعَلُم  ُكْنَت  ِإَذا  األَْوَلى  َوَلِكِن 

ْقُصَر الظُّْهَر َفَقْط، َوتَُصِلَِّي الَعْصَر َصََلَة ُمِقيٍم.  الـَعْصِر، أَْن ََل َتْجَمَع، َفـتَ 
 أعلم.اَلى َتعَ  ّللٰ وا هذا،

 رد السَلم أثناء الصَلة
 إذا سلم إنسان على ُمَصلٍِّ، هل جيب على املصلي رد السالم؟: 15السؤال

َردَّ  الجواب:   أَنَّ  َعَلى  األَْرَبَعُة  ُة  األَِئمَّ الُمَصِلِّي  اتََّفَق  ِمَن  ََلِم  السَّ
 ِبالَقْوِل َوُهَو في َصََلِتِه ُمْبِطٌل َلَها.

الرَّ  ا  ِباإلِ َوأَمَّ َفُيْسَتَحبُّ دُّ  ِعْنَد  َشاَرِة  َويُْكَرُه  اِفِعيَِّة،  الشَّ اَدِة  السَّ ِعْنَد   
دَّ  ََلُة ـ َيْعِني الرَّ اَدِة الَحَنِفيَِّة، َوََل َتْفُسُد ِبِه الصَّ  اَرِة ـ.ِباإِلَش   السَّ

ي ََل  )َيْعنِ  ايُْفِسُدهَ   ََل  َتَعاَلى:اّلٰلُ  َجاَء في َحاِشَيِة اْبِن َعاِبِديَن َرِحَمهُ 
ََلَة(  يُ  ََلمِ   َردُّ ْفِسُد الصَّ   ، ُمْفِسدٌ   أَنَّهُ   َحِنيَفةَ   أَِبي  إَلى  َعَزا  ِلَمنْ   ا  ِخََلف  ِبَيِدِه،  السَّ

 .الَمْذَهِب  أَْهلِ   ِمنْ   أََحدٍ  ِمنْ  َنْقُلهُ  يُْعَرْف  َلمْ  َفِإنَّهُ 
 وبناء على ذلك:

ِباإِلَشاَرةِ  ََلِم  َرِدِّ السَّ ِمْن  أَْثَناءَ َفََل َحَرَج  ِلَما رواه اإلمام    ََلِة،   الصَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   ِإنَّ :  َقاَل   أَنَّهُ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ   َعنْ مسلم  

:  ُقَتْيَبةُ   َقاَل ـ    َيِسيرُ   َوُهوَ   أَْدَرْكتُهُ   ثُمَّ   ِلَحاَجٍة،  َبَعَثِني َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  
 . ِإَليَّ   َفأََشارَ  َعَلْيِه، َسلَّْمُت فَ ـ  لِِّيَص يُ 

ا  .أَُصلِِّي« َوأََنا   ا  آِنف َسلَّْمَت  »ِإنََّك : َفَقاَل  َدَعاِني َفَرغَ  َفَلمَّ
  َصلَّى  النَِّبيِِّ   َمعَ   ُكنَّا:  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ   َعنْ وفي ِرَواَيٍة َثاِنَيٍة  

  ُيَصلِِّي   َوُهوَ   َفَرَجْعُت   َحاَجٍة،   ِفي   َفَبَعَثِني َوَسلََّم    َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ  



 كتاب الصَلة 
 

160 

،  َيُردَّ   َفَلمْ   َعَلْيهِ   َفَسلَّْمُت   ِقْبَلِة،الْ   َغْيرِ   َعَلى  َوَوْجُههُ   َراِحَلِتِه،  َعَلى ا  َعَليَّ  َفَلمَّ
 .أَُصلِِّي«  ُت ُكنْ  نِِّيأَ   ِإَلَّ   َعَلْيَك   أَُردَّ   أَنْ  َيْمَنْعِني   َلمْ  »ِإنَّهُ : َقاَل   اْنَصَرَف 

ََلِم ِعْنَد الَحَنِفيَِّة. هذا،  أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  َويُْكَرُه َردُّ السَّ
 المقتدي أمام اإلمام صَلة 

إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدمًا عليه، يصلي أمامه، : 16السؤال

 فهل تصح صالته؟

َعنُه،    اّلٰلُ   َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس َجاَء في الصحيحين َعْن  الجواب:  
  ُجِعَل   ِإنََّماأَنَُّه َقاَل: »َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى

َمامُ  ُروا،  َكبَّرَ   َفِإَذا  ِبِه،  ِلُيْؤَتمَّ   اإْلِ  َفاْرَفُعوا   َرَفعَ   َوِإَذا   َفاْسُجُدوا،  َسَجدَ   َوِإَذا   َفَكبِِّ
  َصلَّى   َوِإَذا   اْلَحْمُد،  َوَلَك   َربََّنا :  َفُقولُوا.  َحِمَدهُ   ِلَمنْ   اّلٰلُ   ِمعَ َس :  َقاَل   َوِإَذا 
 «. أَْجَمُعونَ  ا  ُقُعود َفَصلُّوا ،ا  َقاِعد

ِإَذا   َوأِلَنَُّه  َتاِبٍع،  َغْيُر  ِإَماِمِه  َعَلى  ُم  َوالُمَتَقِدِّ اَلِتَِّباُع،  ُهَو  َواَلْئِتَماُم 
َم اإِلَماَم َيْشَتِبهُ  َحاُل اإِلَماِم، َوَيْحَتاُج إلى النََّظِر َوَراَءُه في ُكِلِّ  َعَلْيِه    َتَقدَّ

 اِبَعُه، َفََل يُْمِكنُُه الُمَتاَبَعُة. َوْقٍت ِلُيتَ 
اِفِعيَِّة َوالَحَناِبَلِة إلى   ِلَذِلَك َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الَحَنِفيَِّة َوالشَّ

ِم الَمْأُمومِ   َماِم. َعَلى اإلِ َعَدِم َجَواِز َتَقدُّ
َما َقاَلُه ُجْمُهوُر  إلى ِخََلِف  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَذَهَب اإِلَماُم َماِلٌك َرِحَمهُ 

ُم ِإَذا أَْمَكَنُه ُمَتاَبَعُة اإِلَماِم،   الُفَقَهاِء، َوَقاَل: َهَذا َلْيَس ِبـَشْرٍط، َويُْجِزئُُه التََّقدُّ
اإِلمَ  َيُكوَن  أَْن  يُْنَدُب  ُمَتقَ َلِكنَُّه  ماُم  ُم َعَلى    ا  ِدِّ التََّقدُّ َويُْكَرُه  الَمْأُموِم،  َعَلى 

 اتُُه ِإَلَّ ِلَضُروَرٍة.اإِلَماِم َوُمَحاذَ 
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 وبناء على ذلك:
اإِلَماِم،   َعَلى  َم  َيَتَقدَّ أَْن  للَمْأُموِم  َيُجوُز  ََل  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  َفِعْنَد 

الَجَماَعةِ  َصََلِة  ِة  ِلِصحَّ َوالُجمُ َويُْشَتَرُط  َعَلى   الَمْأُموِم  ِم  َتَقدُّ َعَدُم  َعِة 
 اإِلَماِم.

َشْرط  ا  ِخََلف َذِلَك  اْعَتَبُروا  َما  الذيَن  اَلْقِتَداِء،    ا  للَماِلِكيَِّة  ِة  ِلِصحَّ
ِم الَمْأُموِم َعَلى اإِلَماِم. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َوَلِكْن َقالُوا ِبَكَراَهِة َتَقدُّ

 ر الكعبة الصَلة على ظه
 هل تصح الصالة على ظهر الكعبة املشرفة؟: 17سؤاللا

الَماِلِكيَُّة  َهذِ الجواب:   َفَذَهَب  الُفَقَهاُء،  ِفيَها  اْخَتَلَف  َمْسأََلٌة  ِه 
ِة َصََلِة الَفِريَضِة َعَلى َظْهِر الَكْعَبِة، َوَخاَلَفُهْم  َوالَحَناِبَلُة إلى َعَدِم ِصحَّ

وَ  الَحَنِفيَُّة  َذِلَك  اِفعِ في  ِة  الشَّ ِبِصحَّ َوَقالُوا  أحمد،  لإلمام  ِرَواَيٍة  َوِفي  يَُّة 
، َوَلِكْن َقالُوا َتِصحُّ  أَو نَْفَل    ا  ََلِة َعَلى َظْهِر الَكْعَبِة، َسَواٌء َكاَنْت َفْرضالصَّ 

 ا.ْعِظيِمهَ َمَع الَكَراَهِة، ِلَما ِفيَها ِمْن ِإَساَءِة األََدِب ِباَلْسِتْعََلِء َعَلْيَها َوَتْرِك تَ 
 وبناء على ذلك:

َسْطِح الَكْعَبِة َتِصحُّ ِباَلِتَِّفاِق َبْيَن الُفَقَهاِء، َمَع  َفَصََلُة النَّاِفَلِة َفْوَق  
الُمَصِلَِّي  أِلَنَّ  ِبِه،  الَمْأُموِر  التَّْعِظيِم  َتْرِك  ِمْن  ِفيَها  ِلَما  َهِذِه    الَكَراَهِة  في 

 ْيِت.  إلى البَ الَحاَلِة ُمَصٍلِّ َعَلى الَبْيِت ََل 
عَ  َتِصحُّ  الَفِريَضِة ََل  َصََلُة  الَماِلِكيَِّة  َوَلِكْن  ِعْنَد  الَكْعَبِة  َسْطِح  َلى 

اِفِعيَِّة َوالَحَنِفيَِّة. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َوالَحَناِبَلِة، َوَتِصحُّ ِعْنَد الشَّ
 إمامة المرأة في الصَلة

 ة مجعاً من النساء؟الة الفريضهل يصح للمرأة أن تؤم يف ص: 18السؤال
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َعنُه، َعِن  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ روى ابن ماجه  الجواب:  
نَّ   ََل   أَََل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »اّلٰلُ    النَِّبِيِّ َصلَّى   اْمَرأٌَة   َتُؤمَّ

َجالِ «. أِلَنَّ ِإَماَمَة الَمْرأَِة َرُجَل    ِفْتَنٌة ِبَها. للِرِّ
  َرُسوَل ، أَنَّ  اْلَحاِرِث   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   ِبْنِت   َقةَ َورَ  أُمِِّ  َعنْ وروى أبو داود 

  َوَجَعَل   ،َبْيِتَها  ِفي  يَُزوُرَهاَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكاَن  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
ن َلَها نُ  ا  ُمَؤذِِّ  .َداِرَها أَْهَل  َتُؤمَّ  أَنْ  َمَرَهاأَ وَ  َلَها، يَُؤذِِّ

اِفِعيَِّة َوالَحَناِبَلِة َعَلى َجَواِز  َوَنصَّ   ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الَحَنِفيَِّة َوالشَّ
ِإَماَمِة الَمْرأَِة للِنَِّساِء، َوَخاَلَف في َذِلَك الَماِلِكيَُّة، َوَقالُوا: ََل َتُجوُز ِإَماَمُة  

 ْرٍض أَو َنْفٍل.اِء في فَ الَمْرأَِة للِنَِّس 
 وبناء على ذلك:

َفَتِصحُّ ِإَماَمُة الَمْرأَِة للِنَِّساِء في َصََلِة الَفِريَضِة َوالنَّاِفَلِة ِعْنَد ُجْمُهوِر  
الَماِلِكيٍَّة. هذا،  ِعْنَد  ِتَها  َوَعَدِم ِصحَّ الَحَنِفيَِّة،  ِعْنَد  الَكَراَهِة  َمَع    الُفَقَهاِء، 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
 ن صَلة الجمعة والعصر ع بي الجم

إذا كان اإلنسان يف سفر، فهل جيوز له أن جيمع بني صالة : 19السؤال

 عصر مجع تقديم؟ـاجلمعة وصالة ال

اتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ اإِلَقاَمَة ِمْن ُشُروِط ُوُجوِب    أوَّل : الجواب:  
ِلَقْوِلِه َصلَّىُة َعَلى  الُجُمَعِة، َوَعَلى َهَذا َفََل َتِجُب الُجُمعَ  ّلٰلُ  ا  الُمَساِفِر، 

َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَعَلْيِه   اّللِٰ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن كان يُْؤِمُن بِ 
، أَْو َمْمُلوٌك، َوَمِن   اْلُجُمَعُة َيْوَم اْلُجُمَعِة ِإَلَّ َمِريٌض، أَْو ُمَساِفٌر، أَْو َصِبيٌّ

اْسَتْغَنىَتْغَنى عَ اْس  ِتَجاَرٍة،  أَْو  ِبَلْهٍو  َغِنيٌّ ُحَمْيٌد« رواه   اّلٰلُ َعْنُه، وَ اّلٰل    ْنَها 
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 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  البيهقي َعْن َجاِبرٍ 
ُمَساِفر َداَم  َما  الُمَساِفِر  َعِن  ُسُقوطَُها  َسَفَرُه ا  َوَيْسَتِمرُّ  َيْقَطْع  َوَلْم   ،

اِفِعيَّةِ ، أَو اإلِ ِبالَعْوَدِة إلى َوَطِنهِ  أَْرَبَعَة أَيَّاٍم َفأَْكَثَر ِعْنَد الشَّ ، َوَخْمَسَة  َقاَمِة 
 َحَنِفيَِّة. َفأَْكَثَر ِعْنَد ال  ا  َعَشَر َيْوم

َصََلُة الُجُمَعِة َتْخَتِلُف َعْن َصََلِة الظُّْهِر في أَْكَثَر ِمْن َوْجٍه،  ثانيا :  
َوُمْسَتقِ  ُمْنَفِرَدٌة  ِبنَ َفِهَي َصََلٌة  َتْخَتِلُف َعْن  لٌَّة  َدٌة  ُمَتَعِدِّ َوَلَها ُشُروٌط  ْفِسَها، 

 َصََلِة الظُّْهِر.
 وبناء على ذلك:
الُجُمَعةِ  ْت    َفَصََلُة  َصحَّ َها  َصَلَّ َوِإْن  الُمَساِفِر،  َعَلى  َتِجُب  ََل 

ا َيْفَعُل ْصِر، َكمَ َصََلتُُه، َوَلِكْن ََل َيُجوُز لَُه أَن َيْجَمَع َبْيَنَها َوَبْيَن َصََلِة العَ 
َوال الظُّْهَر  َيْجَمُع  ُشُروطَُها ـ الُمَساِفُر،  َلَها  الُجُمَعِة  َصََلَة  أِلَنَّ  َعْصَر، 

ةُ    ُدوَن َصََلِة الظُّْهِر، َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. الَخاصَّ
َبْينَ  الَجْمِع  ِبَجَواِز  َوَقالُوا  اِفِعيَُّة،  الشَّ َذِلَك  في  الُجُمعَ َوَخاَلَف  ِة   

ا َجاَز للُمَساِفِر أَْن    َوالَعْصِر، أِلَنَُّهُم اْعَتَبُروا الُجُمَعَة َبَدَل   ِمَن الظُّْهِر، َوَلمَّ
الُجُمَعِة  َيجْ  َبْيَن  َيْجَمَع  أَْن  َلُه  َجاَز  َتْقِديٍم،  َجْمَع  َوالَعْصَر  الظُّْهَر  َمَع 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َوالَعْصِر. هذا،
 عة مرتين صَلة الجم

هل جيوز إقامة صالة اجلمعة مرتني، وذلك لضيق املسجد، : 20سؤاللا

 وكثرة املصلني، وال جمال لفتح مسجد آخر؟

َمْسِجٍد  أوَّل :  الجواب:   في  َتُكوَن  أَْن  الُجُمَعِة  َصََلِة  في  األَْصُل 
َد، ِإَلَّ ِإَذا َكثَُر َعَدُد الُمَصِلِّيَن َفعِ  َصلَّى َكَذِلَك ْنَدَها تُ َواِحٍد، َوأَْن ََل َتَتَعدَّ
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ِإَذا َض  ِإَلَّ  َمْسِجٍد آَخَر  تَُقاُم َصََلُة ُجُمَعٍة في  َوََل  َمْسِجٍد آَخَر،  اَق  في 
ُل ِبالُمَصِلِّيَن.   الَمْسِجُد األَوَّ

ےھھھھ﴿َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل في ِكَتاِبِه الَعِظيِم:  ثانيا :  

َوَيُقوُل:  [78]الحج:    ﴾ۓے ٴۇۈۈۆۆۇۇ﴿. 

 . [185]البقرة:  ﴾ۋ
َصلَّى َوَسلََّم:اّلٰلُ    َوَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    َما  »َدُعوِني  َعَلْيِه 

  أَْنِبَياِئِهْم،  َعَلى  ِفِهمْ َواْخِتََل   ِبُسَؤاِلِهمْ   َقْبَلُكمْ   َكانَ   َمنْ   َهَلَك   ِإنََّما   َتَرْكُتُكْم،
  اْسَتَطْعُتْم«   َما  ِمْنهُ   َفْأتُوا  ِبأَْمرٍ   أََمْرتُُكمْ   َوِإَذا  وُه،َتِنبُ َفاجْ   َشْيءٍ   َعنْ   َنَهْيُتُكمْ   َفِإَذا

 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ رواه اإلمام البخاري 
ُروَراُت تُِبيُح   ُة َتْجِلُب التَّْيِسيَر؛ َوالـضَّ َوالَقاِعَدُة الِفْقِهيَُّة َتُقوُل: الَمَشقَّ

 األَْمُر اتََّسَع. َذا َضاَق الَمْحظُوَراِت؛ َوإِ 
َيُتَها الُعْظَمى في ِدينِ َصََلُة الُجُمَعِة َلَها  ثالثا :   تعالى، َقاَل  اّلٰلِ    أََهِمِّ

ڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:

ڤٹٹ  ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ

 ﴾ ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ
 . [10ـ9]الجمعة: 

  اْلُجُمَعةَ   َتَركَ   َمنْ َصْحِبِه َوَسلََّم: »لى آِلِه وَ َعَلْيِه َوع اّلٰلُ    َوَقاَل َصلَّى
  َعْبدِ   َعنْ « رواه اإلمام أحمد  َقْلِبهِ   َعَلى  طُِبعَ   َضُروَرةٍ   َغْيرِ   ِمنْ   اٍت رَّ مَ   َثََلَث 
 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  أَِبيهِ  َعنْ  َقَتاَدَة، أَِبي   ْبنِ اّلٰلِ 

  َعنْ   امٌ أَْقوَ   »َلَيْنَتِهَينَّ َوَسلََّم:    َوَصْحِبهِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ    َوَقاَل َصلَّى 
  اْلَغاِفِليَن«   ِمنَ   َلَيُكوُننَّ  ثُمَّ  ُقُلوِبِهْم،   َعَلى اّلٰلُ    َلَيْخِتَمنَّ   أَوْ   اْلُجُمَعاِت،   َوْدِعِهمُ 
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 .اَعنُهماّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  ي َوأَبِ  ُعَمَر، ْبنِ اّلٰلِ   َعْبدِ رواه اإلمام مسلم َعْن 
 ِلَك:َعَلى ذَ  َوِبَناء  

َتْيِن في َمْسِجٍد  َفِإِنِّي أََرى   أَنَُّه ََل َحَرَج ِمْن ِإَقاَمِة َصََلِة الُجُمَعِة َمرَّ
َعَدُد  َوَكاَن  َثاٍن،  َمْسِجٍد  ِبَناِء  ِمْن  الُمْسِلُموَن  َيَتَمكَِّن  َلْم  ِإَذا  َواِحٍد، 

ََلِة ـُهم، َوَلْم َيَتَمكَّنُوا ِمنَ ْسِجُد لَ ِبَحْيُث لَْم َيتَِّسْع المَ   ا  الُمَصِلِّيَن َكِبير  الصَّ
ُفوِف.  َخاِرَج الَمْسِجِد َمَع اِتَِّصاِل الصُّ

َق َعَدُد الُمَصِلِّيَن في   َفَيُكوُن ِلُكِلِّ َصََلٍة َخِطيٌب َوِإَماٌم، َوأَْن َيَتَحقَّ
 الثَّاِنَيِة. 

مِ  َحَرَج  َفََل  آَخَر،  َخِطيٍب  ُوُجوُد  َر  َتَعذَّ َي َوِإَذا  أَْن  َثاِنَية   ْن  ْخطَُب 
، َويَُصِلِّي بِ  ، َوالثَّاِنَيَة َناِفَلة  َها َفِريَضة  ََلُة األُوَلى التي َصَلَّ ِهْم، َوَتُكوُن الصَّ

اِفِعيَِّة. هذا، ا  َتْقِليد اَدِة الشَّ  أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  ِلَمْذَهِب السَّ
 إطالة الدعاء في القنوت 

وت، حبيث يدعو اإلمام أكثر اء يف القنما حكم إطالة الدع: 21السؤال

 مما ورد يف األثر؟

ُكوِع  الجواب:   الُقنُوُت في َصََلِة الِوْتِر َواِجٌب ِعْنَد الَحَنِفيَِّة َقْبَل الرُّ
َعَلى  َوَجَب  الُقنُوُت  َفاَت  َوِإَذا  َنِة،  السَّ أَيَّاِم  َجِميِع  في  َرْكَعٍة،  آِخِر  في 

ْهِو،     َحالَ   َصْدِرهِ   ِإَلى   َيَدْيهِ   َيْرَفعَ   أَنْ   اْلُقنُوِت   َوَهْيَئةُ الُمَصِلِّي ُسُجوُد السَّ
َماءِ   َنْحوَ   َوبُطُوَنُهَما  َوَيْبُسَطُهَما  ُقنُوِتهِ    مَّ الٰلهُ :  َوَيُقوَل   ،ا  َمْأُموم  َكانَ   َوَلوْ   ،السَّ
 ِبَك،  ِمنُ َونُؤْ   ِإَلْيَك،  َوَنُتوُب   َوَنْسَتْغِفُرَك،  َوَنْسَتْهِديَك،  َنْسَتِعينَُك،  ِإنَّا

  ِإيَّاكَ   مَّ الٰلهُ   َنْكُفُرَك،  َوََل   َنْشُكُركَ   ُكلَُّه،  اْلَخْيرَ   َعَلْيَك   َونُْثِني   ْيَك،َعلَ   َوَنَتَوكَّل 
 َرْحَمَتَك،  َنْرُجو  َوَنْحِفُد،  َنْسَعى  َوِإَلْيَك   َوَنْسُجُد،  نَُصلِِّي  َوَلَك   َنْعُبُد،
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 ِفيَمنْ   اْهِدَنا   مَّ الٰلهُ   ٌق،ُمْلحِ   ارِ ِباْلُكفَّ   اْلِجدَّ   َعَذاَبَك   ِإنَّ   َعَذاَبَك،  َوَنْخَشى
  ِفيَما   َلَنا  َوَباِركْ   َتَولَّْيَت،  ِفيَمنْ   َوَتَولََّنا  َعاَفْيَت،  ِفيَمنْ   َوَعاِفَنا  َهَدْيَت،
 َيِذل   ََل   َوِإنَّهُ   َعَلْيَك،  يُْقَضى  َوَلَ   َتْقِضي   ِإنََّك   َقَضْيَت،  َما  َشرَّ   َوِقَنا  أَْعَطْيَت،

  َنُعوذُ   ِإنَّا   مَّ الٰلهُ   َوَتَعاَلْيَت،  َربََّنا   َتَباَرْكَت   َعاَدْيَت،   َمنْ   َيِعزُّ   ََل وَ   ْيَت،الَ وَ   َمنْ 
َثَناء    ينُْحِص   ََل   ِمْنَك،  َوِبَك   ُعُقوَبِتَك،  ِمنْ   َوِبَعْفِوكَ   َسَخِطَك،  ِمنْ   ِبِرَضاكَ 
 .َنْفِسَك  َعَلى أَْثَنْيَت  َكَما أَْنَت  َعَلْيَك 

ََلِة. َش يَد َما  َوَلُه أَْن َيزِ  َعاُء ِبِه في الصَّ ا َيُجوُز الدُّ  اَء ِممَّ
  َعنْ   ُسِئَل   أَنَّهُ   ُعْثَماَن،  أَِبي  َعنْ َوَقْد َوَرَد في ُمَصنَِّف اْبِن أَِبي َشْيَبَة  

ُجُل  َيْقَرأُ   َما ِبَقْدرِ  َيْقنُُت  َكانَ : َفَقاَل  اْلَفْجِر، ِفي  ُعَمرَ  ُقنُوِت   .آَيةٍ  ِمائَةَ   الرَّ
ُن َعلَ ُموُم َمأْ َوال  ى ُدَعاِء اإِلَماِم، َوِإْن َلْم َيْسَمْع ُدَعاَءُه َدَعا ُهَو.يَُؤِمِّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َعاِء ُهَو األَْوَلى، َوَخْيُر األُُموِر الَوَسُط، َوَقْد َنَهِت   َفاَلْعِتَداُل في الدُّ

ة   ِريَعُة أَْن َنُشقَّ َعَلى النَّاِس، َوَخاصَّ ٍة، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه ي ُكِلِّ َلْيلَ اَن فا كَ ِإذَ   الشَّ
َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  رواه    أَْنَت«  أََفتَّانٌ   ُمَعاُذ،  »َياَعَلْيِه 

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي   َجاِبرٍ  َعنْ الشيخان 
ة    َوَخاصَّ النَّاِس،  َعَلى  َيُشقَّ  ََل  أَْن  اإِلَماِم  كَ ِإذَ َفَعَلى  فِ ا  يِهُم  اَن 

َعفَ  األَْدِعَيِة  الضُّ َعِن  َيْبَتِعَد  َوأَْن  َوالَمْرَضى،  الَحاَجِة،  َوأَْصَحاُب  اُء، 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الُمْخَتَرَعِة الَمْسُجوَعِة. هذا،
** ** ** 
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 دفن ميت على ميت 
 عيدًا؟ريباً أم بما حكم دفن ميت على ميت، سواء كان امليت ق: 1السؤال

ََل َيُجوُز َنْبُش َقْبِر َمْيٍت، ِلَما َرَواُه أَبُو داود واإلمام أحمد  الجواب:  
آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ َعْنَها،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 .«ا  َحيِّ  هِ َكَكْسرِ  الَميِِِّت   َعْظمِ  »َكْسرُ : َقاَل َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
َفالَمْيُت َلُه ُحْرَمٌة، َوَكَما َكاَنْت َلُه ُحْرَمٌة في َحاِل َحَياِتِه، َفَلُه ُحْرَمٌة  

 َبْعَد َمَماِتِه.
َفِإَذا ُدِفَن الَمْيِت في الَقْبِر َوَجَب َتْرُكُه َوَحُرَم َنْبُش الَقْبِر، َحتَّى َيْبَلى  

 .ا  ِعَظاُمُه تَُرابَح ى تُْصبِ َوََل َيْبَقى َلُه أََثٌر، ِبَمْعَنى َحتَّ 
َرِحَمهُ  اِفِعيُّ  الشَّ اإِلَماُم  ِعَظاَم  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َيُقوُل  َفَوَجَد  َحَفَر  ِفيَمْن 

 .َفُتْدَفنَ   تَُعادَ  أَنْ   أَْحَبْبت  َميٍِِّت  ِعظَامُ  أُْخِرَجْت   َوِإنْ َمْيٍت: 
الُكَوْيِتيَِّة:   الِفْقِهيَِّة  الَمْوُسوَعِة  في    َوالَحَناِبَلةُ   ِكيَّةُ الِ المَ   َذَهَب َوَجاَء 

  َهْتِك   ِمنْ   َذِلَك   ِفي  ِلَما  آَخَر،  ِلَميٍِِّت   َباٍق   َميٍِِّت   َقْبرِ   َنْبُش   َيْحُرمُ   أَنَّهُ   ِإَلى
لِ األَ   الَميِِِّت   ُحْرَمةِ    َجازَ   ا  َرِميم  َوَصارَ   َبِلَي   يَِِّت المَ   أَنَّ   َظنَّ   أَوْ   َعِلمَ   َوَمَتى  ،وَّ

  ِفي  َوُهوَ   َوالَهَواِء،  الِبَلَدِ   ِباْخِتَلَِف   َذِلَك   َوَيْخَتِلُف   ،يهِ فِ   ْيِرهِ غَ   َوَدْفنُ   هُ شُ َنبْ 
ةِ   الِبَلَدِ   . الَباِرَدةِ  دِ الِبََل  ِفي  ِمْنهُ  أَْسَرعُ  الَحارَّ

  َقْولِ   ِإَلى   َرَجعَ   ـ   ا  َرِميم  َوَصارَ   َبِلَي   أَنَّهُ َشكَّ    أَْي ـ    َذِلَك   ِفي   َشكَّ   َوِإنْ 
 . َذِلَك  َمْعِرَفةِ لِ  الِخْبَرةِ  أَْهلِ 

  َكَما   التَُّراَب   َوأََعادَ   َمَكاِنَها،  ِفي  َدَفَنَها  ا  ِعَظام  ِفيَها  َفَوَجدَ   َحَفرَ   َفِإنْ 
 . َعَلْيهِ  آَخرَ  َميٍِِّت  َدْفنُ  َيُجزْ   َوَلمْ  َكانَ 

َراَعةُ   ا  َرِميم  الَميُِِّت   َصارَ   ِإَذا   َيُجوزُ   أَنَّهُ   َكَما   َوَغْيُرُهَما  َوالِحَراَثةُ   الزِِّ
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ْفنِ   عِ َمْوِض   ِفي َلة    الَمْقَبَرةُ   َتُكنِ   َلمْ   أَوْ   َواِقٍف،  ُشُروطَ   يَُخاِلْف   َلمْ   ِإَذا  الدَّ  ُمَسبَّ
 (.ايهَ فِ  نَ فِ دْ َي  نْ أَ  اءَ َش   نْ مَ لِ  ة  وكَ رُ تْ مَ  :ْي أَ )

  َقْبِرهِ   ِفي  َغْيِرهِ   َدْفنُ   َجازَ   ا  تَُراب  َوَصارَ   الَميُِِّت   َبِلَي   َلوْ :  الَحَنِفيَّةُ   َوَقال
 . َعَلْيهِ  َواْلِبَناءُ   َزْرُعهُ وَ 

 وبناء على ذلك:
ِل   َفََل َيُجوُز َدْفُن َمْيٍت َعَلى َمْيٍت آَخَر، ِإَلَّ ِإَذا َصاَرْت ِعَظاُم األَوَّ

أَْوَصى ِإْنَساٌن ِبأَْن يُْدَفَن في َقْبِر ُفََلٍن، َفََل َيِجُب َتْنِفيُذ َهِذِه  ، َوِإَذا  ا  تَُراب
ُل َقْد َصاَرْت  َها َوِصيَّ الَوِصيَِّة، أِلَنَّ  ، ِإَلَّ ِإَذا َكاَن الَمْيُت األَوَّ ٌة َلْيَسْت َشْرِعيَّة 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   . هذا،ا  ِعَظاُمُه تَُراب

 ابق دفن الموتى بشكل طو

ما حكم دفن املوتى بشكل طوابق، ميت فوق ميت، مع وجود : 2السؤال

 الرتاب العازل؟

ِخََل   أوَّل : الجواب:   َبْيَن  ََل  أَنَّ َف  أَْكَثُر ِمن  الُفَقَهاِء في  يُْدَفُن  ََل  ُه 
أِلَنَّ  َحاِفٍر،  ِر  َتَعذُّ أَو  َمَكاٍن،  َكِضيِق  ِلـَضُروَرٍة،  ِإَلَّ  َواِحٍد  َقْبٍر   َواِحٍد في 

  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َكاَن َيْدِفُن ُكلَّ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيَِّدَنا َرُسوَل 
َحاَبِة َوَمْن َبعْ َمْيٍت     َدُهْم َرِضَي في َقْبٍر َواِحٍد، َوَعَلى َهَذا َكاَن ِفْعُل الصَّ
 َعِن الَجِميِع.اّلٰلُ 

َعنُهَما: ُدِفَن َمَع أَِبي َرُجٌل،  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ َيُقوُل َسِيُِّدَنا َجاِبُر ْبُن  
ْلُتُه ِفي َقْبٍر َعَلى ِحَدٍة. رواه اإلمام  ُه، َفَجعَ َفَلْم َتِطْب َنـْفِسي َحتَّى أَْخَرْجتُ 

 البخاري.
َقاَل:    ثانيا : َوَجلَّ  َعزَّ  . [10]الرحمن:    ﴾ڱڱڱ﴿َربَُّنا 
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. َوَقاَل [26ـ25]المرسَلت:    ﴾ڦڤ  ڤڤڤٹٹ﴿  َتَعاَلى:َوَقاَل  
فَ [55]طه:    ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿  َتَعاَلى:  اّلٰلُ . 
 اِن، في َحَياِتِه تُْطِعُمُه، َوفي َمَماِتِه تُْؤِويِه.ْنَس لإلِ   ا  أُم َجَعَل األَْرَض َتَعاَلى 

ع للنَّاِس في ُسْكَناُهْم    ا  َوَلِكْن َوِبُكِلِّ أََسٍف ُسوُء َتْنِظيٍم، َتَرى َتَجمُّ
َحتَّى َيِضيَق الَمَكاُن ِبِهْم، َوِبَجاِنِب َذِلَك َتَرى َمَساَفاٍت َشاِسَعة  َواِسَعة  ََل  

 َذِلَك الَمَقاِبُر َوِبُكِلِّ أََسٍف. يَها، َوكَ أََحَد فِ 
 وبناء على ذلك:

َقْبٍر َواِحٍد، َواتََّفَقْت  َفاألَْصُل في َدْفِن الَمْوَتى أَْن َيُكوَن ُكلُّ َمْيٍت في  
 ٍة.َكِلَمُة الُفَقَهاِء َعَلى أَنَُّه ََل َيُجوُز أَْن يُْدَفَن اْثَناِن في َقْبٍر َواِحٍد ِإَلَّ ِلَضُرورَ 

َكانَ َفِإذَ  َقْبٍر  ا  في  َواِحٍد  ِمْن  أَْكَثَر  ِلَدْفِن  ٍة  َماسَّ ِبَحاَجٍة  النَّاُس    
ِبَشْكِل َطاِبٍق َفََل َحَرجَ  الَقْبُر األَْسَفُل  َواِحٍد  يُْغَلَق  ِبَشْرِط أَْن  َذِلَك،   في 

  واّللٰ   . هذا،يٌد َفْوَقهُ ِبأََدَواٍت َداِئَمٍة، َكاإِلْسَمْنِت، ثُمَّ يُْفَتَح َقْبٌر َجدِ   ا  ِنَهاِئي
 أعلم.َتَعاَلى 

 الفاتحة للموتى قراءة 

 تى؟للمو هل تصح قراءة سورة الفاحتة، أو شيء من سور القرآن: 3السؤال

َرُسولُ الجواب:   َسِيُِّدَنا  ِفيَها  َرغََّب  الَكِريِم  الُقْرآِن  ِتََلَوَة  اّلٰلِ    ِإنَّ 
ْرآِن ِبَقْوِلِه لََّم، َوَبيََّن األَْجَر ِلَتاِلي القُ ْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َصلَّى
اّلٰلِ    ِكَتاِب   ِمنْ   ا  َحْرف  َقَرأَ   َمنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى
  أَِلٌف   نْ َوَلكِ   َحْرٌف،  الم  أَُقولُ   ََل   أَْمَثاِلَها،  ِبَعْشرِ   َوالَحَسَنةُ   َحَسَنٌة،  ِبهِ   َفَلهُ 

  َمْسُعودٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ « رواه الترمذي َعْن  َحْرٌف   َوِميمٌ   َحْرٌف   َوََلمٌ   َحْرٌف 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 
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الُقْرآَن أَو َشْيئ َلُه األَْجَر  َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِمْنُه ِبِإْخََلٍص، َكَتَب   ا  َفَمْن َقَرأَ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؛ اّلٰلُ    َصلَّى   اّلٰلِ   الذي أَْخَبَر ِبِه َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 هذا أوَّل . 
َوَجلَّ ثانيا :   َعزَّ  َفَقاَل  َربَُّنا  ِباَلْسِتَجاَبِة،  َوَوَعَدَنا  َعاِء،  ِبالدُّ أََمَرَنا   

ٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀ﴿ َتَعاَلى:

 . [60]غافر:  ﴾ڤٹٹ
 اْجَعْل َثَواَب َما َقَرْأُت ِمَن الُقْرآِن  مَّ الٰلهُ :  َفِإَذا َدَعا َتاِلي الُقْرآِن َوَقاَل 
، َنْرُجوالَكِريِم ِلُفََلٍن ِمَن الَمْوَتى، أَو   ة    األَْحَياِء، أَو َقاَل للُمْسِلِميَن َعامَّ

 اَلْسِتَجاَبَة. َتَعاَلى  اّللَٰ 
 وبناء على ذلك:

َوِة  ْهَدى َثَواَب الِتََِّل ْرآِن، َوأَ ِمَن القُ   ا  َفَمْن َقَرأَ ُسوَرَة الَفاِتَحِة أَو َشْيئ
ِلَفْرٍد أَو َجَماَعٍة، َفِإْن َشاءَ  َيِصُل أَْجُر الِتََِّلَوِة  َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِلَحٍيِّ أَو َمْيٍت، 

 تعالى.اّلٰلِ   َلُهْم، ُدوَن أَْن َيْنُقَص ِمْن أَْجِر التَّاِلي َشْيٌء ِبِإْذنِ 
ُحُن ََل نُْنِكُر َعَلى  َن الُمْسِلِميَن، َونْ َجَدُل َبيْ ِفيَها ال   َوَهِذِه َمْسأََلٌة َكثُرَ 

أَْن ََل يُْنِكَر َعَلى َمْن َقَرأَ، أِلَنَّ َمْن    َغْيِرَناَمْن َلْم َيْقَرْأ للَمْوَتى، َوَنْرُجو ِمَن  
نَِّة، ِلقَ  ِليِل ِمَن الِكَتاِب َوالسُّ ڻ﴿   اَلى:عَ تَ ْوِلِه  أَْنَكَر َوَجَب َعَلْيِه أَْن َيْأِتَي ِبالدَّ

ھ﴿  َتَعاَلى:. َوِلَقْوِلِه  [7]الحشر:    ﴾ ہہۀۀڻڻڻ
ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ

 . [116]النحل:  ﴾ ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ
َفِقَراَءُة ُسوَرِة الَفاِتَحِة أَو َشْيٍء ِمَن الُقْرآِن، َوِإْهَداُء الثََّواِب للَمْوَتى، 

ْرِع، َوَما َسَكَت  َمْسُكوٌت عَ أِلَنَُّه    ،ا  أَو األَْحَياِء، أَْمٌر َجاِئٌز َشْرع ْنُه في الشَّ



   لجنائز كتاب ا
 

173 

اِرُع َكاَن ُمَباح   ْنُه، َوُكلٌّ َعَلى ِنيَِّتِه. هذا، ، ََل يُْؤَمُر ِبِه، َوََل يُْنَهى عَ ا  َعْنُه الشَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 تقسيط دين الميت 
دد جيوز أن نس تعاىل، وترك ديونًا، فهلاهلُل  مات والدي َرِحَمُه: 4السؤال

 ن؟ديونه بالتقسيط، إذا رضي الدائنو

َكِبيٌر،  الجواب:   َوَخَطُرَها  َعِظيٌم،  أَْمُرَها  الِعَباِد  َوتُْؤِذي  ُحُقوُق 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    الَمِديَن َحتَّى في َقْبِرِه، ِلَقْوِلِه َصلَّى

الترمذي والحاكم    َعْنُه«   يُْقَضى  َحتَّى   ِبَدْيِنهِ   ُمَعلََّقةٌ   الُمْؤِمنِ   َنْفُس » رواه 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ 

َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِهيدِ   »يُْغَفرُ َعَلْيِه    ِللشَّ
ْيَن«  ِإَلَّ   َذْنٍب   ُكلُّ    اْلَعاِص   ْبنِ   َعْمِرو  ْبنِ   ّللِٰ ا   َعْبدِ   َعنْ رواه اإلمام مسلم    الدَّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي 
:  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اِبرٍ جَ   َعنْ َوللَحِديِث الذي رواه اإلمام أحمد  

ْلَناُه،  َرُجلٌ   تُُوفَِِّي  نَّاُه،  َوَحنَّْطَناُه،  َفَغسَّ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   ِبهِ   أََتْيَنا   ثُمَّ   َوَكفَّ
 َعَلْيِه؟  تَُصلِِّي: َفُقْلَنا َعَلْيِه،  يَُصلِِّيِه َوَسلََّم ى آِلِه َوَصْحبِ َوَعلَ  ْيهِ َعلَ 

 «. َدْيٌن؟ أََعَلْيهِ »: َقاَل   ثُمَّ  ،ى  ُخطَ  َفَخَطا
َلُهَما  َفاْنَصَرَف،  ِديَناَراِن،:  ُقْلَنا   أَبُو  َفَقاَل   َفأََتْيَناُه،  َقَتاَدَة،  أَبُو  َفَتَحمَّ

ينَ : َقَتاَدةَ   .يَّ َعلَ   اَرانِ الدِِّ
آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل  َوَعَلى  َوَسلَّمَ َعَلْيِه    َحقُّ »:  َوَصْحِبِه 

 «. الَميُِِّت؟ ِمْنُهَما َوَبِرئَ  ،اْلَغِريمِ 
 .َعَلْيهِ   َفَصلَّى َنَعْم،: َقاَل 
يَناَراِن؟  َفَعَل  َما» : ِبَيْومٍ   َذِلَك  َبْعدَ  َقاَل  ثُمَّ   «. الدِِّ
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 . أَْمِس   َماَت  اِإنَّمَ : اَل َفقَ 
 .َقَضْيُتُهَما َلَقدْ : َفَقاَل   اْلَغِد، ِمنَ  ِإَلْيهِ  َفَعادَ : َقاَل 
  اآْلنَ »:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل 

 «.ِجْلُدهُ  َعَلْيهِ  َبَرَدْت 
َيجِ  ِبأَنَُّه  الُفَقَهاُء  َنصَّ  الِلَذا  َعَلى  َدْيِن  ُب  ِبَقَضاِء  يَُباِدُروا  أَْن  َوَرَثِة 

َقْبِرِه، ِثِهمْ ُمَوِرِّ  في  الَمِديِن  ِجْلُد  َيْبُرَد  َحتَّى  ُمْمِكٍن،  َوْقٍت  أَْقَرِب  في   
ة  ِإَذا َكاَن الَمْيُت َتَرَك َماَل   ، َفِلَماَذا التَّْأِخيُر في َسَداِد ُديُوِنِه؟ َوِلَماَذا  َوَخاصَّ

ْيِن   َتْقِسيطُ   ؟ ا  الذي َعَلْيِه َما َداَم الَماُل َمْوُجودالدَّ
ْيِن َعْنُه ِلظُُروٍف   ُر َسَداُد الدَّ ا ِإَذا َكاَن الَماُل َغْيَر َمْوُجوٍد، أَو َيَتَعذَّ أَمَّ
يُوِن، َمَع الِحْرِص َعَلى َتْعِجيِل َقَضاِئَها.  َقاِهَرٍة، َفََل َحَرَج في َتْقِسيِط الدُّ

 وبناء على ذلك:
ْل ف  َك َقْد َتَرَك َماَل  اَن َواِلدُ َفِإَذا كَ  ْطَها َفَعِجِّ ي َسَداِد ُديُوِنِه، َوََل تَُقِسِّ

َصلَّىا  أَْقَساط ِلَقْوِلِه  َوَذِلَك  اِئِن،  الدَّ ِبِرَضا  َوَلو  آِلِه  اّلٰلُ    ،  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 «. ِجْلُدهُ   َعَلْيهِ  َبَرَدْت   اآْلنَ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »

ْينُ   ى َعَلى الَمِدينِ ْحمَ ْبُر يُ َفالقَ  َد الدَّ الذي َعَلْيِه، َوََل َيْكِفي    َحتَّى يَُسدَّ
ْيِن الذي َعَلْيِه. اِئِن، ِإَلَّ ِبَقَضاِء الدَّ ْيِن َعِن الَمِديِن للدَّ  َضَماُن الدَّ

ا ِإَذا َلْم َيْتُرْك َماَل   ْيَن ِباألَ َوأَمَّ َد َعْنُه الدَّ َفَهَذا  ْقَساِط،  ، َوأََرْدَت أَْن تَُسِدِّ
ََل َيِجُب َعَلْيَك، َوَلِكْن ِمَن الِبِرِّ أَْن َتْقِضَي    ا  َشْرعِمَن الِبِرِّ ِبَواِلِدَك، أِلَنَُّه  

 َعْنُه ُديُوَنُه.
ْيِن، َفََل  َوَكَذِلَك ِإْن َتَرَك َواِلُدَك َماَل   ، َوُهَناَك َعَقَباٌت في َسَداِد الدَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ا،ْقَساِط. هذَحَرَج ِمْن َسَداِدَها ِباألَ 
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 عند الميت قراءة القرآن  
 هل تصح قراءة القرآن الكريم عند امليت قبل تغسيله؟: 5السؤال

داود  الجواب:   أبو  رواه  الذي  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  في     َعنْ َجاَء 
ِه َوَعَلى آِلِه يْ َعلَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيُّ   َقاَل :  َقاَل   ، َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َيَسارٍ   ْبنِ   َمْعِقلِ 

ِبِه  َمْوَتاُكْم«  َعَلى  يس  وا ؤُ »اْقرَ :  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  اْبُن ِحبَّاَن: الُمَراُد  َقاَل   .
 َمْن َحَضَرُه الَمْوُت. 

  ٍت يْ مَ   نْ مِ   امَ   :اءِ دَ رْ الدَّ   ي بِ أَ   نْ عَ   ايَ نْ الدُّ   يبِ أَ   نُ ابْ َويَُؤِيُِّد َذِلَك َما رواه  
 . /كذا في كشف الخفا.هِ يْ لَ عَ اّلٰلُ  نَ وَّ هَ  َلَّ إِ   يس هُ دَ نْ عِ   أُ رَ قْ يُ 

الَمْيِت   َعَلى  الِقَراَءَة  َفأََجاَز  ِقيَن،  الُمَحِقِّ َبْعَض  ِحبَّاَن  اْبُن  َوَخاَلَف 
، َوَيُقوُل اْبُن َعاِبِديَن َرِحَمهُ  ى   الَميَِِّت   أَنَّ   اْلَحاِصل  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوُهَو ُمَسجَّ

 .ُكِرهَ  ا  َنِجس  َكانَ  َوِإنْ  َكَراَهَة، َفََل  ا  ِدثُمحْ  َكانَ  ِإنْ 
  َجِميعَ   َيْسُترُ   ِبَثْوٍب   ى  ُمَسجَّ   الَميُِِّت   َيُكنِ   َلمْ   ِإَذا   ا  أَْيض  َهَذا  أَنَّ   َوالظَّاِهرُ 

 .ا  َجْهر َقَرأَ   ِإَذا ِبَما اْلَكَراَهةِ  َتْقِييدُ  َيْنَبِغي  َوَكَذا َبَدِنِه،
اِفِعيَِّة: ََل َوِعْنَد   ْفنِ  يُْقَرأُ عِ الشَّ ِلئََلَّ َتْشَغَلُهُم الِقَراَءُة    ْنَد الَمْيِت َقْبَل الدَّ

ْفِن َفُيْنَدُب.  ا َبْعَد الدَّ  َعْن َتْعِجيِل َتْجِهيِزِه، أَمَّ
 وبناء على ذلك:

جُ  َكاَن  ِإَذا  َتْغِسيِلِه  َقْبَل  الَمْيِت  ِعْنَد  الُقْرآِن  ِقَراَءُة  أَو  ا  نُبَفُتْكَرُه   ،
 . ا  ُة َجْهر الِقَراءَ ، َوَكاَنِت ا  َمْكُشوف

ا ِإَذا َكاَنْت ِسر َفََل َحَرَج   ا  َوَكاَن الَمْيُت َطاِهر  ا  ، أَو َكاَنْت َجْهرا  أَمَّ
َوِإْخَراِجِه. هذا،  َوالتَّْكِفيِن  التَّْغِسيِل  َعِن  َيْشَغُلُهم  ََل  َكاَن  ِإَذا  َذِلَك،   في 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
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 وتى سَلم المرأة على الم

 هل جيوز للمرأة إذا دخلت املقربة أن تسلم على أهل القبور؟ :6السؤال

روى اإلمام مسلم َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بَُرْيَدَة، َعْن أَِبيِه، َقاَل:  الجواب:  
َرُسولُ  َوَس اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َكاَن  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  ِإَذا  َعَلْيِه  ُمُهْم  يَُعلِِّ لََّم 
ََلُم  اِبِر، َفَكاَن َقاِئُلُهْم َيُقوُل ـ ِفي ِرَوايَ ِإَلى الَمقَ َخَرُجوا   ِة أَِبي َبْكٍر ـ: »السَّ

ِمَن   َياِر  الدِِّ أَْهَل  َعَلْيُكْم  ََلُم  السَّ ـ  ُزَهْيٍر  ِرَواَيِة  َوِفي  ـ  َياِر  الدِِّ أَْهِل  َعَلى 
وَ  َوالُمْسِلِميَن،  َشاءَ الُمْؤِمِنيَن  ِإْن  أَ َلََلِحقُ اّلٰلُ    ِإنَّا  َوَلُكُم  اّلٰلَ    لُ ْسأَ وَن،  َلَنا 

 اْلَعاِفَيَة«.
َكاَن   َقاَل:  أِبيِه  َعْن  بَُرْيَدَة،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن  أحمد  اإلمام  وروى 

ُمُهْم ِإَذا اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ  َخَرُجوا   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يَُعلِِّ
َيُقولُ  الَمَقاِبِر،  ََل ِإَلى  »السَّ الُمْؤِمنِ :  ِمَن  َياِر  الدِِّ أَْهَل  َعَلْيُكْم  يَن ُم 

ِبُكْم َلََلِحُقوَن، أَْنتُْم َلَنا َفَرٌط، َوَنْحُن َلُكْم  اّلٰلُ    َوالُمْسِلِميَن، َوِإنَّا ِإْن َشاءَ 
 اْلَعاِفَيَة«.َلَنا َوَلُكُم اّلٰلَ  َتَبٌع، َفَنْسأَلُ 

رَ  َعاِئَشَة  َعْن  ابن ماجه  َتْعِني    اّلٰلُ   ِضَي وروى  َفَقْدتُُه،  َقاَلْت:  َعنَها 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفِإَذا ُهَو ِباْلَبِقيِع، َفَقاَل: اّلٰلُ    النَِّبيَّ َصلَّى

ََلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن، أَْنُتمْ  مَّ  هُ لٰ ال َلَنا َفَرٌط، َوِإنَّا ِبُكْم ََلِحُقوَن،  »السَّ
 ْمَنا أَْجَرُهْم، َوََل َتْفِتنَّا َبْعَدُهْم«. َتْحرِ  ََل 

َعنَها َقاَلْت: َكْيَف أَُقوُل  اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
 ِقيِع(. ؟ )َتْعِني ِعْنَد ِزَياَرِة أَْهِل البَ اّلٰلِ َلُهْم َيا َرُسوَل 
ََل ِه َوَصْحبِ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ    َقاَل َصلَّى ُم َعَلى  ِه َوَسلََّم: »ُقوِلي: السَّ

َوَيْرَحمُ  َوالُمْسِلِميَن،  الُمْؤِمِنيَن  ِمَن  َياِر  الدِِّ ِمنَّا  اّلٰلُ    أَْهِل  الُمْسَتْقِدِميَن 
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 ِحُقوَن«. ِبُكْم َلََل اّلٰلُ  َوالُمْسَتْأِخِريَن، َوِإنَّا ِإْن َشاءَ 
َجاِل َوالِنِّ  َجاِل. ا  ْيَس َخاصَساِء، َولَ َوَهَذا َتْشِريٌع للِرِّ  ِبالِرِّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ِمْن   َكانُوا  ِإْن  الُمْسِلِميَن،  َمْوَتى  َعَلى  الَمْرأَِة  َسََلِم  ِمْن  َحَرَج  َفََل 

أَ  ََل   وْ أَْرَحاِمَها  السَّ َوْلَتُقْل:  أَْرَحاِمَها،  َغْيِر  ِمَن  ِمْن  َياِر  الدِِّ أَْهِل  َعَلى  ُم 
الُمْسَتْقِدِميَن ِمنَّا َوالُمْسَتْأِخِريَن، َوِإنَّا اّلٰلُ    يَن، َوَيْرَحمُ َوالُمْسِلمِ الُمْؤِمِنيَن  
َتْحِرْمَنا  مَّ ََل  الٰلهُ َلَنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة،  اّلٰلَ    ِبُكْم َلََلِحُقوَن، َنْسأَلُ اّلٰلُ    ِإْن َشاءَ 

اِحِميَن. هذا،َنا َوَلُهمْ أَْجَرُهْم، َوََل َتْفِتنَّا َبْعَدُهْم، َواْغِفْر لَ    واّللٰ    َيا أَْرَحَم الرَّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 نقل الميت 
رجل مقيم يف بلد )ما( أوصى أن ينقل بعد موته إىل مكان : 7السؤال

 آخر، فهل هذه وصية شرعية جيب تنفيذها؟

ُجُل أَْن يُْدَفَن في َمَكاٍن ُمَعيٍَّن تُنَ   أوَّل :الجواب:   ُذ  ِإَذا أَْوَصى الرَّ فَّ
اِلحِ َوِصيَّ  ة  ِإَذا أَْوَصى أَْن يُْدَفَن في ِجَواِر الَمْوَتى الصَّ يَن، َوَلِكْن  ُتُه، َوَخاصَّ

 ِعَظاُم  ََل َيُجوُز أَْن يُوِصَي ِبأَْن يُْدَفَن في َقْبِر ِإْنَساٍن َمْيٍت، ِإَلَّ ِإَذا َبِلَيْت 
ِل.   الَمْيِت األَوَّ
اإلِ ثانيا :   َوِصيَُّة  َكاَنْت  أَ ِإَذا  الَبَلِد  ْنَساِن  َغْيِر  َبَلٍد  في  يُْدَفَن   التي  ْن 

َماَت ِفيَها، َفََل َحَرَج في َنْقِلِه إلى الَبَلِد التي َعيَّنََها، َوَلِكْن ِبُشُروٍط َكَما  
 َذَكَرَها الُفَقَهاُء: 

  لُوا: يُْسَتَحبُّ أَْن يُْدَفَن الَعْبُد في الَمَكاِن الذي َماَت ـ الَحَنِفيَُّة َقا1
ِلقَ  َصلَّىِفيِه،  َوَسلََّم:  اّلٰلُ    ْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    اأْلَْجَسادُ   »تُْدَفنُ َعَلْيِه 
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  َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ رواه ابن أبي شيبة    اأْلَْرَواُح«   تُْقَبُض   َحْيُث 
 َعنُهَما.اّلٰلُ 

َقْبَل  َبَلٍد آَخَر  َنْقِلِه إلى  ِمْن  َحَرَج  إِ َوََل  َدْفِنِه  َراِئَحِتِه،    َتَغيُُّر  أَِمَن  َذا 
 َمَساَفَة الَقْصِر. َوَعَلى أَْن ََل َيَتَجاَوزَ 

اِفِعيَُّة َقالُوا: َيْحُرُم َنْقُلُه ِمْن َبَلٍد إلى آَخَر ِلُيْدَفَن ِفيِه،  2 َحتَّى َلو  ـ الشَّ
َمِة، أَ ِمْن َمكََّة المُ   ا  أَِمَن َتَغيُُّرُه، َعَدا َمْن َماَت َقِريب َرِة، أَ َكرَّ و  و الَمِديَنِة الُمَنوَّ
 ِمْن َمْقَبَرِة َقْوٍم َصاِلِحيَن. ا  َبْيِت الَمْقِدِس، أَو َماَت َقِريب

ٍد آَخَر، َوَذِلَك ِلَغَرٍض ـ الَحَناِبَلُة َقالُوا: ََل َبْأَس ِبَنْقِل الَمْيِت إلى َبلَ 3
َشِريَفةٍ  بُْقَعٍة  إلى  يُْنَقَل  َكأَْن  ِلُيْدَفَن  َصِحيٍح،  ِجَواِر    في  ِلُيْدَفَن  أَو   ِفيَها، 

 َرُجٍل َصاِلٍح.
َيْنَفِجَر  4 لَُها: أَْن ََل  أَوَّ َنْقُلُه ِبُشُروٍط َثََلَثٍة،  َقالُوا: َيُجوُز  ـ الَماِلِكيَُّة 

 َمْصَلَحٍة.َها: أَْن ََل تُْنَتَهَك ُحْرَمُتُه، َثاِلثَُها: أَْن َيُكوَن َنْقُلُه لِ َحاَل َمْوِتِه، َثاِني
 َناء  َعَلى َذِلَك:بِ وَ 

ُجُل َحْيُث َيُموُت، أِلَنَّ َسِيَِّدنَا َرُسوَل    َصلَّى اّلٰلِ    َفاألَْوَلى أَْن يُْدَفَن الرَّ
َوَسلََّم َدَفَن ُشَهَداَء أُُحٍد َحْيُث اْسُتْشِهُدوا،  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  

َرِة َقِريَبٌة ِمْنُهْم.  يِع َمَع أَنَّ َوَلْم َيْنُقْلُهْم إلى الَبقِ   َمْقَبَرَة الَمِديَنِة الُمنَوَّ
ِيَِّدِة َعاِئَشَة َرِضَي  ا َماَت  اّلٰلُ    َونُِقَل َعِن السَّ ْحَمنِ   َعْبدُ َعنَها، أَنَُّه َلمَّ   الرَّ

  َقِدَمْت   اَفَلمَّ   ِفيَها،  َفُدِفنَ   َمكََّة،  ِإَلى   َفُحِمَل :  َقاَل   ُحْبِشيٍِّ ـ بِ   َبْكرٍ   أَِبي   ْبنُ 
ْحَمنِ   َعْبدِ   َقْبرَ   أََتْت   اِئَشةُ عَ   َما  َحَضْرتَُك   َلوْ   اّللِٰ وَ   :َفَقاَلْت   َبْكٍر،   أَِبي   ْبنِ   الرَّ

،   َحْيُث   ِإَلَّ   ُدِفْنَت  اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ . رواه الترمذي  ُزْرتَُك   َما  َشِهْدتَُك   َولَوْ   ُمتَّ
 في َنْقِلِه.   ا  َتَر َغَرض ا َلمْ نَّهَ َعنُه. أِلَ اّلٰلُ   َرِضَي  ُمَلْيَكةَ  أَِبي ْبنِ 
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َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل: الَمْسأَلَُة ِفيَها ِخََلٌف َبْيَن الُفَقَهاِء، َوالُخُروُج ِمَن  
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الِخََلِف أَْوَلى. هذا،
 لصق أوراق النعي 

ما حكم لصق أوراق النعي عند وفاة إنسان، وقد كتب عليها : 8السؤال

 احلسنى؟ اهلل ، وأمساءاآليات الكرميةبعض 

آَياِت   أوَّل :الجواب:   َتْعِظيُم  الُمْسِلِم  اإِلْنَساِن  َعَلى  اّلٰلِ    َيِجُب 
اّلٰلِ    الُحْسَنى، َوأََحاِديِث َسِيِِّدَنا َرُسولِ َعاَلى  تَ   اّللِٰ   تعالى، َوَتْعِظيُم أَْسَماءِ 

  َوَسلََّم.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ   َصلَّى
التَّْفِسيِر  جَ  ُكُتِب  َتْنِزيُه  َيِجُب  الُكَوْيِتيَِّة:  الِفْقِهيَِّة  الَمْوُسوَعِة  في  اَء 

ْرِعيَِّة َعِن اَلْمِتَهاِن.َواْلَحِديِث َواْلُعُلوِم   الـشَّ
، أَْو ِفيَها اْسمُ  ،  اَلىَتعَ اّلٰلِ    َفَمْن أَْلَقى َوَرَقة  ِفيَها َشْيٌء ِمْن ِعْلٍم َشْرِعيٍِّ

، أَْو مَ أَِو اْس  َعْنُه    ا  َلٍك، في َنَجاَسٍة، أَْو َلطََّخ َذِلَك ِبَنَجٍس ـ َوَلْو َمْعُفوِّ ُم َنِبيٍِّ
ْرِع. اهـ. ـ ُحِكَم ِبُكْفِرِه،  ََلَلُة َعَلى أَنَُّه أََراَد اإِلَهاَنَة ِللشَّ  إَذا َقاَمِت الدَّ

نَّ  اَعاتَُها، َوََل َشكَّ ِبأَ ، َيِجُب ُمرَ َلُه ُحْرَمةٌ   ا  َشْرع  ا  َفُكلُّ َما َكاَن ُمَعظَّم
؛  ا  َعظََّمٌة َشْرعالُحْسَنى مُ َتَعاَلى    اّللِٰ   ، َوأَْسَماءَ ا  ُمَعظََّمٌة َشْرعَتَعاَلى    اّللِٰ   آَياِت 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُمَعظٌَّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َواْسَم َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 َتْعِظيُم َذِلَك. َوَجَب ، ِلَذِلَك ا  ْرعَش 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ِي ـ َعَلى الُجْدَراِن  َفََل أََرى َجَواَز َلْصِق َهِذِه األَْوَراِق ـ أَْوَراِق النَّعْ 

َواِرِع، أِلَنََّها َسَتَتَساَقُط، َوَتَقُع َعَلى األَْرِض، َوَهَذا ََل َيُجوُز.  في الشَّ
ُة اآل ألَْمِر، ِبُوُجوِد الَهَواِتِف َحاَلِة ِغَنى  َعْن َهَذا ا  َن َصاَرْت فيَواألُمَّ
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اَلِة، َوَوَساِئِط التََّواُصِل اَلْجِتَماِعِيِّ   ڦڤڤڤڤٹ﴿النَّقَّ
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   . هذا،[32]الحج:  ﴾ڦڦ

 اْلربعين والسنوية للميت 
ليمة يف ه ود أن جنعل لتعاىل، ونرياهلُل  مات والدي َرِحَمُه: 9السؤال

 ذلك حرج شرعي؟ أربعينيته، فهل يف

ِة   أوَّل :الجواب:   َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى اْسِتْحَباِب التَّْعِزَيِة ِلُمدَّ
ِلَما روى اإلمام مسلم   أَيَّاٍم،    َعنْ   أَوْ   َعاِئَشَة،  َعنْ   أَوْ   َحْفَصَة،  َعنْ َثََلَثِة 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ َعْنُهَما،  اّلٰلُ    َرِضَي   ِكْلَتْيِهَما
 اّلٰلِ بِ   تُْؤِمنُ   أَوْ ـ    اآْلِخرِ   َواْلَيْومِ   اّللِٰ بِ   تُْؤِمنُ   َِلْمَرأَةٍ   َيِحلُّ   »ََل :  َقاَل َوَسلََّم  
 . َزْوِجَها« َعَلى ِإَلَّ  ،أَيَّامٍ  َثََلَثةِ  َفْوَق  َميٍِِّت   َعَلى تُِحدَّ  أَنْ ـ   َوَرُسوِلهِ 

ِمَن  َوَكِرُهوا   الَمْقُصوَد  َوَذِلَك أِلَنَّ  ِلَغاِئٍب،  ِإَلَّ  َثََلٍث  َبْعَد  التَّْعِزَيَة 
َفََل  َثََلٍث،  َبْعَد  ُسُكونُُه  َوالَغاِلُب  الُمَتَوفَّى،  أَْهِل  َقْلِب  ُسُكوُن  التَّْعِزَيِة 

ُد الُحْزُن ِبالتَّْعِزَيِة.   يَُجدَّ
َمْيِت ِمْن ِقَبِل األََقاِرِب َوالِجيَراِن،  أِلَْهِل ال الطََّعاِم  يَُسنُّ ُصْنعُ  ثانيا :

الحاكم َعْن   ا:  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجْعَفرٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ ِلَما روى    نُِعَي   َلمَّ
  آِللِ   وا »اْصَنعُ :  لَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيُّ   َقاَل   َجْعَفرٌ 
 . َيْشَغُلُهْم« أَْمرٌ  أََتاُهمْ  َفَقدْ  ،ا  مَطَعا َجْعَفرٍ 

َطَعام الَمْيِت  أَْهُل  َيْصَنَع  أَْن  ا  َفُهَو ا  َوأَمَّ َعَلْيِه،  النَّاَس  َوَيْجَمُعوا   ،
ِثِهْم، َفِإنْ  اِل   َكاَن ِمْن مَ َمْكُروٌه ِباَلِتَِّفاِق ِإَذا َكاَن ِمْن َماِلِهْم ََل ِمْن َماِل ُمَوِرِّ

ٌر َصاَر الطََّعاُم َحَرام ِثِهْم َوِفي الَوَرَثِة ُقصَّ ڌڌ﴿  َتَعاَلى:، ِلَقْوِلِه  ا  ُمَوِرِّ
کککڑڑژژڈڈڎڎ
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 .[10]النساء:  ﴾ک
َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   الَبَجِليِِّ اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجِريرِ   َعنْ وروى اإلمام أحمد  

  ِمنَ   َدْفِنهِ   َبْعدَ   الطََّعامِ   َوَصِنيَعةَ   الَميِِِّت   أَْهلِ   َلىإِ   اَلْجِتَماعَ   َنُعدُّ   ُكنَّا:  َقاَل 
َياَحةِ   . النِِّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َنِويَِّة، َوَجْعَل الطََّعاِم   َفِإنَّ اَلْجِتَماَع في األَْرَبِعيِنيَِّة للُمَتَوفَّى، أَو السَّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،    اّلٰلُ   َصلَّى  اّلٰلِ   َلْيَس ِمْن َهْدِي َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 ْشَجاِن. ِلَما ِفيِه ِمْن َتْجِديِد األَْحَزاِن َوِإَثاَرِة األَ 
َرِحَمهُ  اِفِعيُّ  الشَّ اإِلَماُم    َوِهَي   الَمْأَتَم،  َوأَْكَرهُ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقوُل 

دُ   َذِلَك   نَّ َفإِ   ،بَُكاءٌ   َلُهمْ   َيُكنْ   َلمْ   َوِإنْ   الَجَماَعُة،   َويَُكلُِِّف   الُحْزَن،  يَُجدِِّ
 .الُمْؤَنةَ 

ى  ِلَمنْ   َيْنَبِغي  ََل َوَجاَء في َحاِشَيِة اْبِن َعاِبِديَن:   ة    َعزَّ َي   أَنْ   َمرَّ   يَُعزِِّ
ة    .أُْخَرى َمرَّ

ِمنَ  َوْقٍت  أَِيِّ  في  الَمْيِت  َعِن  َدَقِة  الصَّ َكْثَرِة  ِمْن  َحَرَج  ََل    َوَلِكْن 
 األَْزِمَنِة، أِلَنَّ الَخْيَر ُكلَّ الَخْيِر في اَلِتَِّباعِ ِبُدوِن َتْحِديِد َزَمٍن ِمَن  األَْوَقاِت،  

ِرِّ في اَلْبِتَداِع. هذا، رَّ ُكلَّ الشَّ ِة، َوالشَّ  أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  ِلَسَلِف األُمَّ
 

** ** ** 
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 حكم تارك الزكاة 
عليه يف الرزق، ولكن ال يؤدي زكاة َتَعاَلى  اهلل إنسان وسع: 1الالسؤ

 عز وجل؟اهلل  ماله، فما حكمه يف دين

َكاَة َفْرٌض  الجواب:   ، َوَحاَل َعَلْيِه  ا  ُمَؤكٌَّد َعَلى َمْن َمَلَك ِنَصابِإنَّ الزَّ
ال في  َجاَء  َكَما  يِن،  الِدِّ َهَذا  أَْرَكاِن  ِمْن  ُرْكٌن  َوِهَي  َحِديِث  الَحْوُل، 

رِ  يِن  الـشَّ الِدِّ ِمَن  َوَمْعُلوَمٌة  اإِلْسََلِم،  َشَعاِئِر  ِمْن  َشِعيَرةٌ  َوِهَي  يِف، 
ُروَرِة، َوُمْنِكُر   ِتَها َكاِفٌر ِبِإْجَماِع الُمْسِلِميَن.َفْرِضيَّ ِبالضَّ

َها ُمْرَتِكٌب َكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر، ِتَها َوَلْم يَُؤِدِّ   َيِجُب َعَلْيهِ   َوالُمِقرُّ ِبَفْرِضيَّ
ا َمَضى ِمَن  َتَعاَلى    اّلٰلِ   أَْن َيُتوَب إلى  ِمْن َذِلَك، َوأَْن يَُؤِدَِّي َزَكاَة َماِلِه َعمَّ
َنَواِت ا َعَلْيِه أَْن يُوِصَي ِبِإْخَراِج  السَّ يَُؤِدِّ ِفيَها َزَكاَة َماِلِه، َوَيِجُب  َلْم  لتي 

َها. ا أَْدَرَكُه اَزَكاِة َماِلِه َعْنُه َبْعَد َمْوِتِه، ِإذَ   لَمْوُت َوَلْم يَُؤِدِّ
َقْوَل  َكاِة  ېئۈئۈئۆئۆئ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َوْلَيْذُكْر َتاِرُك الزَّ

مبخبحبجبيئىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئ

 . [180]آل عمران:  ﴾ىب
ڈڎڎڌڌڍڍ﴿ َتَعاَلى:َوَقْوَلُه 

گگگککک  کڑڑژژڈ
ںںڱڱڱڳڱڳڳڳگ

 .[35ـ34وبة: لت]ا ﴾ ڻڻڻ
َسِيِِّدَنا َرُسولِ  َقْوَل  َكاِة  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوْلَيْذُكْر َتاِرُك الزَّ

 َيْومَ   َمالُهُ   َلهُ   ُمثَِِّل   َزَكاَتهُ   يَُؤدِِّ   َفَلمْ   ،َماَل  اّلٰلُ    آَتاهُ   َمنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »آِلِه  
  انِ جَ رُ خْ يَ   انِ ابَ نَ ) َزِبيَبَتانِ  َلهُ  (انُ بَ عْ و الثُّ أَ  رُ كَ الذَّ  ةُ يَّ حَ ال) أَْقَرعَ  ا  ُشَجاع الِقَياَمةِ 
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نُ أَ   هِ مِ فَ   نْ مِ  يَ مَ   ُش حَ وْ أَ   وَ هُ وَ   هِ يْ نَ يْ عَ   َق وْ فَ   انِ اوَ دَ وْ َس   انِ تَ طَ قْ و    نَ مِ   ونُ كُ ا 
ُقهُ   (هُ ثُ بَ خْ أَ وَ   اِت يَّ الحَ    ْيهِ ْدقَ ِبِش   َيْعِني  ـ   ِبِلْهِزَمَتْيهِ   َيْأُخذُ   ثُمَّ   الِقَياَمِة،  َيْومَ   يَُطوَّ
 «. َكْنُزكَ  أََنا ،َمالَُك   أََنا : َيُقولُ  ثُمَّ ( ـ مِ الفَ   ِي بَ انِ جَ )

َصلَّىَوْلَيْذُكْر   َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َقْوَلُه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ِمنْ   »َماَعَلْيِه 
ٍة،  َوََل   َذَهٍب   َصاِحِب  ي  ََل   ِفضَّ َها،  ِمْنَها  يَُؤدِِّ   اْلِقَياَمِة،   َيْومُ   َكانَ   اِإذَ   ِإَلَّ   َحقَّ
َحْت  « رواه اإلمام  َجَهنَّمَ   َنارِ   ِفي  َعَلْيَها  َفأُْحِمَي   َناٍر،  ِمنْ   َصَفاِئحُ   َلهُ   ُصفِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ مسلم َعْن أَِبي 
 وبناء على ذلك:

ُجُحود َكاِة  الزَّ َكاِفر  ا  َفَتاِرُك  بِ   ا  َيُكوُن  أِلَنََّهاالىتع  اّلٰلِ َوالِعَياُذ  ِمَن    ، 
ال في  األُُموِر  ََلِة  الصَّ َمَع  َمْقُروَنٌة  َوِهَي  ُروَرِة،  ِبالضَّ يِن  الِدِّ ِمَن  َمْعُلوَمِة 

 ُمْعَظِم اآلَياِت الَكِريَمِة.
َمَع اَلْعِتَقاِد ِبَفْرِضيَِّتَها َفُهَو ُمْرَتِكٌب َكِبيَرة    ا  َوُشح َوَمْن َتَرَكَها بُْخَل  

َقْبَل َمْوِتِه، َوِإَلَّ َفَسْوَف َيْنَدُم  َتَعاَلى    اّلٰلِ   َيُتوَب إلى  َلْيِه أَنْ ، عَ رِ ِمَن الَكَبائِ 
رَ  ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ﴿  َتَعاَلى:تعالى، َقاَل  اّلٰلُ    ََل َقدَّ

  ﴾ ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ
 . [10]المنافقون: 

َكِثيَر َوَطَلَب ِمْنُه  لْد أَْعَطاُه اَعَلْيِه، َفقَ َتَعاَلى    اّلٰلِ   َوَعَلْيِه أَْن َيْذُكَر َفْضَل 
َقاَل  الَقلِ  ِبالَخَلِف،  َوَوَعَدُه  حئمئجئیییی﴿  َتَعاَلى:يَل، 

 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[39]سبأ:  ﴾جبيئىئ

 كفالة اليتيم من مال الزكاة
هل جيوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من : 2السؤال

 الزكاة؟



   كتاب الزكاة والصدقات 
 

187 

َد َمَصاِرَفَها  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َجَبَهاُة التي أَوْ َكاالزَّ الجواب:   ِة َحدَّ َعَلى األُمَّ
ہہہہۀۀڻڻڻ﴿ِبَقْوِلِه:  

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

 . [60]التوبة:  ﴾ۆ
قَفِإَذا َكاَن الَيِتيُم   َكاِة َلُه، َهَذا    ا  ُمَتَحِقِّ ِبالَفْقِر َوالَمْسَكَنِة َجاَز َدْفُع الزَّ

َكاَة ََل تُْدَفُع لألُُصوِل َوََل للُفُروِع.َلْم َيُكْن مِ   ِإَذا  ْن ُفُروِع الُمَزِكِّي، أِلَنَّ الزَّ
ا  ا  ، َبْل َقْد َيُكوُن َغِنيا  َوَلْيَس ُكلُّ َيِتيٍم َفِقير ِثِه، َوِإمَّ ا ِمْن َماِل ُمَوِرِّ ، ِإمَّ
ەئائائىىېېې﴿  َتَعاَلى:ِمْن َعِطيٍَّة َجاَءْتُه، َقاَل  

یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئ

ىبمبخبحبجبىئيئمئحئجئییی

 . [6]النساء:  ﴾ متختحتيبجت
ٺٺڀڀڀڀپپپپٻ﴿  َتَعاَلى:َوَقاَل  

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

 َهَذا أوَّل . . [220]البقرة:  ﴾ڦ
ِبَها    ثانيا : يَُقوُم  التي  الِبِرِّ  أَْعَماِل  أَْعَظِم  ِمْن  الَيِتيِم  اإِلْنَساُن،  َكَفاَلُة 

الَجنَِّة، روى  فَ  َدَرَجاِت  أَْعَلى  ِلَنْيِل  َسَبٌب  َبْل  الَجنَِّة،  ِلُدُخوِل  َسَبٌب  ِهَي 
اّلٰلُ    ى َصلَّ   النَِّبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َسْعدٍ   ْبنِ   َسْهلِ اإلمام البخاري َعْن  

  َهَكَذا«   الَجنَّةِ   ِفي  الَيِتيمِ   ُل افِ َوكَ   »أََنا:  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  
اَبةِ   ِبِإْصَبَعْيهِ   َوَقاَل  بَّ  .َوالُوْسَطى  السَّ

  الَحِديَث   َهَذا   َسِمعَ   َمنْ   َعَلى  َحقٌّ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َبطَّالٍ   نُ بْ ا  اَل قَ 
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ِبِه َوَسلََّم  ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   َرِفيَق   ِلَيُكونَ   ، ِبهِ   َيْعَمَل   أَنْ 
 . اهـ. َذِلَك  ِمنْ  أَْفَضُل   اآلِخَرةِ  ِفي  َمْنِزَلةَ  َوََل   ؛الَجنَّةِ  ِفي

َرُسولُ  َسِيُِّدَنا  َرغََّب  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَقْد  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
  ُخْدِريِِّ لا َسِعيدٍ أَِبي  َوَسلََّم َعَلى اإِلْنَفاِق َعَلى الَيِتيِم، روى الشيخان َعْن 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل:  اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيَّ   أَنَّ ،  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 
  ِمْنهُ   أَْعَطى  َما  الُمْسِلمِ   َصاِحُب   َفِنْعمَ   ُحْلَوةٌ،  ٌة َخِضرَ   الَماَل   َهَذا  َوِإنَّ »

 «. يلِ بِ السَّ  َواْبنَ  َوالَيِتيمَ   الِمْسِكينَ 
َوُدْنَيا، َوَذِلَك ِبالنََّفَقِة    ا  وُد ِبَكَفاَلِة الَيِتيِم: الِقَياُم ِبُشُؤوِنِه ِدينْقُص َوالمَ 

َوالِكْسَوِة َوالتَّْرِبَيِة َوالتَّْوِجيِه َوالتَّْعِليِم، َوَما يُْصِلُح ِبِه ِديَنُه َوُدْنَياُه َوآِخَرَتُه، 
ُه إلى َوَلِدِه َفيُ  َهَذا  ِبَيَتُهْم، َويُْنِفَق َعَلْيِه َكَما يُْنِفُق َعَلْيِهْم، وَ َرِبَِّيُه َترْ َوأَْن َيُضمَّ

َح ِبِه َسِيُِّدَنا َرُسولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم،  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َما َصرَّ
ْرَداءِ   أَِبي  َعنْ َرَوى الطََّبَراِنيُّ   اّلٰلُ    َصلَّى  ِبيَّ النَّ   أََتى:  اَل قَ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   الدَّ

  أَنْ   أَتُِحبُّ » :  َقاَل   َقْلِبِه،  َقْسَوةَ   َيْشُكو  َرُجلٌ لََّم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 
  ِمنْ   َوأَْطِعْمهُ   َرْأَسُه،  َواْمَسحْ   اْلَيِتيَم،  اْرَحمِ   َحاَجُتَك؟   َوتُْدَركَ   َقْلُبَك   َيِلينَ 

 .َحاَجَتَك«  َوتُْدِركْ  َك بُ َقلْ  َيِلنْ  َطَعاِمَك،
 وبناء على ذلك:
َماِل   َدْفُع  َفِقيرَفَيُجوُز  َكاَن  ِإَذا  للَيِتيِم،  َكاِة  ََل  ا  الزَّ َعَلْيِه  َواإِلْنَفاُق   ،
َكاِفَل   أَنَُّه َصاَر  َوَنْرُجو  َيْعِني  ِمْنَها،  ُجْزٌء  ِهَي  َبْل   ، ة  َتامَّ َكَفاَلة     اّللَٰ   للَيِتيِم 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    ِدَنا َرُسولِ الَمِعيَِّة ِلَسِيِّ   اَل َشَرَف َينَ   أَنْ َتَعاَلى  
ُدوَن  للَيِتيِم  َماِلِه  ُحِرِّ  ِمْن  اإِلْنَساُن  َيْدَفَع  أَْن  َواألَْوَلى  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه 

َكاِة.   الزَّ
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أَْن   الَيِتيِم  َوِلِيِّ  إلى  اإِلَشاَرُة  َتِجُب  زَ َوَكَما  يَْقَبَل  أَْمَواِل  ََل  َكاَة 
 يِم َما يُْغِنيِه. اآلَخِريَن ِإَذا َكاَن ِعْنَد الَيتِ 

َوَكَما َيِجُب أَْن َيْعَلَم أَنَُّه ِإَذا َدَخَل الَيِتيُم ِسنَّ التَّْكِليِف اْنَتَهى يُْتُمُه،  
َوَسلََّم: »اّلٰلُ    ِلَقْوِلِه َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    « اْحِتََلمٍ   دَ َبعْ   يُْتمَ   ََل َعَلْيِه 

 َعْنُه.اّلٰلُ    َرِضَي  َطاِلٍب  أَِبي  ْبنِ   َعِلِيِّ رواه أبو داود َعْن 
َكُر َصاَر َرُجَل   ، َواْنَتَهْت ِصَفُة الُيْتِم َعْنُه، َوَكَذِلَك ِإَذا  َفِإَذا اْحَتَلَم الذَّ
 م.أعلَتَعاَلى  واّللٰ  َدَخَلِت الِبْنُت ِسنَّ الِنَِّساِء. هذا،

 وماتُجمع له مال 
جل فقري احتاج إىل عملية جراحية، فجمع له من مال الزكاة، ر: 3السؤال

 وبعد العملية تويف، وبقي املال اجملموع له، فلمن يكون هذا املال؟

الَماُل الَمْجُموُع ِلَهَذا الَفِقيِر الَمِريِض الذي اْحَتاَج إلى  الجواب:  
َلُه، َفِإْن َزاَد ِمْنُه َشْيٌء    َوَرَثِتِه، َصاَر َماَل  لِ َم َلُه أَو  َعَمِليٍَّة ِجَراِحيٍَّة، ِإْن ُسِلِّ 

 َبْعَد َنَفَقِة الَعَمِليَِّة، ثُمَّ َماَت، َفُهَو ِلَوَرَثِتِه.
ا ِإَذا َلْم يَُسلَِّم الَماُل الَمْجُموُع للَمِريِض َوََل ِلَوَرَثِتِه، َبْل ُوِضَع   أَمَّ

َت الَمِريُض َبْعَد الَعَمِليَِّة، َفَما َزاَد ِمَن  اَماَل، ثُمَّ مَ في َيِد َمْن َجَمَع َلُه ال
ِعيَن، ِإَلَّ أَْن َيْأَذنُوا بِ  َصْرِفِه إلى ِجَهٍة أُْخَرى ِمْن  ـ الَماِل َيْرِجُع إلى الُمَتَبِرِّ

َكاِة.  َمَصاِرِف الزَّ
 وبناء على ذلك:

َمْوِتِه أَو أِلََحٍد    لَمِريِض َقْبَل َفالَماُل َيُكوُن ِلَوَرَثِة الَمْيِت ِإَذا ُسِلَِّم ل
ِجَهٍة   إلى  ِبَصْرِفِه  َيْأَذنُوا  أَْن  ِإَلَّ  أَْصَحاِبِه،  إلى  َفَيْرِجُع  َوِإَلَّ  َوَرَثِتِه،  ِمْن 

َكاِة. هذا،  أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  أُْخَرى ِمْن َمَصاِرِف الزَّ
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 إفطار صائم 
 ن مال الزكاة؟ما حكم تقديم وجبات إفطار صائم، وهي م: 4السؤال

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرغََّب َسِيُِّدَنا َرُسولُ جواب:  لا
اِئِم، َفَقاَل:     َغْيرَ   أَْجِرِه،  ِمْثُل   َلهُ   َكانَ   ا  َصاِئم  َفطَّرَ   »َمنْ َوَسلََّم في ِإْفَطاِر الصَّ

اِئمِ   أَْجرِ   ِمنْ   َيْنُقُص   ََل   أَنَّهُ    َخاِلدٍ   ْبنِ   َزْيدِ   َعنْ ي  رواه الترمذ  «ءٌ َشْي   الصَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  الُجَهِنيِِّ 

َرُسولِ  َسِيِِّدنَا  ِمْن  َتْرِغيٌب  آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَهَذا  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُدُخوِل   أَْسَباِب  ِمْن  َسَبٌب  ُهَو  الذي  الطََّعاِم  ِإْطَعاِم  في  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه 

َعْنُهَما، أَنَّ النَِّبيَّ  اّلٰلُ    َعْمرو َرِضَي   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ ي  ، روى الترمذ ةِ الَجنَّ 
َقاَل:  اّلٰلُ    َصلَّى َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    أَْفُشوا  النَّاُس،  أَيَُّها  »َياَعَلْيِه 

ََلَم،  .ِبَسََلٍم« ةَ نَّ الجَ  اَتْدُخُلو ِنَيامٌ  َوالنَّاُس  َوَصلُّوا الطََّعاَم، َوأَْطِعُموا السَّ
ِإَذا   ة   َوَخاصَّ َيُجوُز،  ََل  َكاِة  الزَّ َماِل  ِمْن  اِئِميَن  للصَّ الطََّعاِم  َوِإْطَعاُم 

 َكاَنْت َوْجَباُت الطََّعاِم في الَمَساِجِد. 
اَحُة  َوِإَذا َكاَن ِإْطَعاُم الطََّعاِم ِلَفِقيٍر َيِجُب َتْمِليُك الطََّعاِم َلُه، ََل اإِلبَ 

 ِه.في أَْكلِ 
 وبناء على ذلك:

َوِإَذا   َكاِة،  الزَّ َماِل  ِمْن  َصاِئٍم  َتْفِطيِر  َوْجَباُت  َتُكوَن  أَْن  َيُجوُز  َفََل 
َعَلى   َيِجُب  أِلَنَُّه  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  َتُجوُز  ََل  َكَذِلَك  ِلُفَقَراَء  َكاَنْت 

ِف ِفيِه.رَّ حُ   ُكونَ ِر، َويَ للَفِقيالُمَزِكِّي أَْن يَُمِلَِّك الَماَل     التََّصرُّ
َكاة، ِإَذا َكاَنْت ِبَناء  َعَلى   َوِفي َحاَلٍة َواِحَدٍة َيُجوُز أَْن َتُكوَن ِمَن الزَّ

َد َنْوَع الطََّعاِم.  َطَلِب الَفِقيِر، َوأَْن يَُحِدِّ
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  واّللٰ   ذا،آمين. هْنَيا.  أَن يُْخِرَج ِمْن ُقُلوِبَنا ُحبَّ الدُّ َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ 
 أعلم.َتَعاَلى 

 زكاة المال لطالب العلم 
 هل جيوز أن أدفع زكاة مالي لطالب علم، ولو كان غنيًا؟: 5السؤال

َكاُة التي َفَرَضَهاالجواب:     ا  َعَلى ِعَباِدِه، َوَجَعَلَها ُرْكنَتَعاَلى    اّلٰلُ   الزَّ
َشَعا ِمْن  َوَشِعيَرة   اإِلْسََلِم،  أَْرَكاِن  َتَولَّ ِمْن  َتْعِييَن  َتَعاَلى    اّلٰلُ   ىِئِرِه، 

ُهم َوَوَصَفُهْم َوَحَصَرُهْم في َقْوِلِه َتَباَرَك و يَها، َفَعدَّ ڻ﴿   َتَعاَلى:ُمْسَتِحِقِّ
ھہہہہۀۀڻڻ

ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ

 . [60]التوبة:  ﴾ۆ
ْرِعِيِّ  الشَّ َوَغْيِر  ْرِعِيِّ  الشَّ الِعْلِم  َطاِلُب  َكاَن  قَفِإَذا  ُمَتَحِقِّ ِمْن    ا    ِبِصَفٍة 

َكاُة، َوِإَلَّ َفََل َيُجوُز. اّلٰلُ    ِصَفاِت الَمَصاِرِف التي َذَكَرَها  تعالى، تُْدَفُع َلُه الزَّ
 وبناء على ذلك:

َكاُة ََل تُْدَفُع ِلَطاِلِب الِعْلِم الشَّ  ِب ِإَلَّ  َفالزَّ ْرِعِيِّ َوََل ِلَغْيِرِه ِمَن الطَُّلَّ
 أعلم.َتَعاَلى    واّللٰ   ُه ِلِصَفِة الَفْقِر أَو الَمْسَكَنِة. هذا،َفُع لَ ، َوتُدْ ا  َفِقيرِإَذا َكاَن  

 زكاة المال لألم من الرضاعة 

 هل جيوز أن أدفع زكاة مالي وصدقة فطري ألمي من الرضاعة؟: 6السؤال

البخاري  الجواب:   الذي رواه اإلمام  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  َجاَء في 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    َعْنُهَما َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى  ّلٰلُ ا  بَّاٍس َرِضَي َعِن اْبِن عَ 

َضاِع َما َيْحُرُم ِمَن النََّسِب«.  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيْحُرُم ِمَن الرَّ
 الَخْلَوِة، النََّظِر وَ  الِنَِّكاُح، َوَجَوازُ  َتْحِرْيمُ ُصوُد ِبالتَّْحِريِم ُهَنا ُهَو  َوالَمقْ 
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 َنْقِض الُوُضوِء ِباللَّْمِس. َعَدمُ وَ 
َلِة،   َياِت َوالِصِّ ِل الِدِّ ا َبِقيَُّة أَْحَكاِم النََّسِب ِمَن النََّفَقِة َواإِلْرِث َوَتَحمُّ أَمَّ

 لَُّق ِبِه.َوَغْيِر َذِلَك َفََل َيَتعَ 
 وبناء على ذلك:

َضاَعِة. هذا،ِه َوِفْطِرِه  َفَيِصحُّ أَْن َيْدَفَع اإِلْنَساُن َزَكاَة َمالِ  ِه ِمَن الرَّ   أِلُِمِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 زكاة العسل 

 هل جتب الزكاة يف العسل؟: 7السؤال

 الَعَسِل.اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في ُوُجوِب َزَكاِة الجواب: 
  َذَهَب الَحَنِفيَُّة َوالَحَناِبَلُة إلى ُوُجوِب الُعْشِر في الَعَسِل، ِلَما رواه 

أَ  ُهَرْيَرَة َرِضَي البيهقي َعْن  َكَتَب َرُسولُ اّلٰلُ    ِبي  َقاَل:  اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُه 
 أَْن يُْؤَخَذ ِمَن اْلَعَسِل اْلُعْشُر.   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَلى أَْهِل اْلَيَمِن، 

ِه، ْن أَِبيِه، َعنْ ولما رواه ابن خزيمة َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، عَ   َجدِِّ
وَن ِإَلى َرُسولِ أَنَّ َبِني َشَباَبَة َبْطٌن ِمْن َفْهٍم، َكانُوا يُؤَ  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    دُّ

ِ َعْشِر ِقَرٍب ِقْرَبٌة،  ـ َم ِمْن َعَسٍل َلُهُم الْ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ  ُعْشَر، ِمْن ُكلِّ
ا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، اْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َواِدَيْيِن، فَ   َوَكاَن َيْحِمي َلُهمْ  َلمَّ

َعبْ  ْبَن  ِإَلْيِه َشْيئاّلٰلِ    دِ ُسْفَياَن  وا  أَْن يَُؤدُّ َفأََبْوا   ، َذاَك  ، وَ ا  الثََّقِفيَّ ِإنََّما  َقالُوا: 
يِه ِإَلى َرُسولِ  لََّم،  ِه َوَصْحِبِه َوَس َوَعَلى آلِ   ْيهِ َعلَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َشْيٌء ُكنَّا نَُؤدِِّ

اّلٰلُ    َفَكَتَب ُسْفَياُن ِإَلى ُعَمَر ِبَذِلَك، َفَكَتَب ِإَلْيِهْم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضي
النَّحْ  ِإنََّما  َيُسوُقهُ َعْنُه:  َغْيٍث  ُذَباُب  أَدَّ   ا  ِرْزقاّلٰلُ    ُل  َفِإْن  َيَشاُء،  َمْن  وا  ِإَلى 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    وَن ِإَلى َرُسولِ َكانُوا يَُؤدُّ   ِإَلْيَك َما
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ِ َبْيَن   وا ِإَلْيِه َما النَّاِس َوَبْيَنُهَما َفأَدَّ َوَسلََّم، َفاْحِم َلُهْم َوادِيَيُهْم، َوِإَلَّ َفَخلِّ
وَن ِإَلى َرُسولِ  ِبِه َوَسلََّم،  ى آِلِه َوَصحْ َعَلْيِه َوَعلَ   اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ    َكانُوا يَُؤدُّ

 َوَحَمى َلُهْم َواِدَيْيِهْم.
ْلُت:  َعْنُه َقاَل: قُ اّلٰلُ   َرِضَي  وروى ابن ماجه َعْن أَِبي َسيَّاَرَة الُمَتِعيِِّ 

 ، َقاَل: »أَدِِّ اْلُعْشَر«. ِإنَّ ِلي َنْحَل    اّلٰلِ،َيا َرُسوَل 
 َحَماَها ِلي.اْحِمَها ِلي، فَ  اّلٰلِ،ُقْلُت: َيا َرُسوَل 

أَْرٍض   في  النَّْحُل  َيُكوَن  أَْن  ِفيِه  َكاِة  الزَّ ِلُوُجوِب  الَحَنِفيَُّة  َواْشَتَرَط 
ا ِإَذا َكاَن النَّحْ  ُل في أَْرِض َمَفاَزٍة، أَو َجَبٍل َغْيِر َمْمُلوٍك، َفََل َخَراِجيٍَّة، أَمَّ
 ُصوِص َوُقطَّاِع الطُُّرِق.اُم ِمَن اللُّ َزَكاَة ِفيِه، ِإَلَّ ِإْن َحِفَظُه اإِلمَ 

َكاُة   ا  َوَلْم َيْشَتِرِط الَحَنِفيَُّة ِنَصاب في الَعَسِل، َبْل َقالُوا: َتِجُب ِفيِه الزَّ
 . ا  َكاَن أَو َكِثير َقِليَل  

 وبناء على ذلك:
َكاُة في َقِليِلِه َوَكِثيِرِه، ِإذَ  ٍض  ا َكاَن في أَرْ َفِعْنَد الَحَنِفيَِّة َتِجُب ِفيِه الزَّ

َكاُة.  َخَراِجيٍَّة، َوِإَلَّ َفََل َتِجُب ِفيِه الزَّ
َكاُة. هذا،   واّللٰ   َوِإَذا َكاَن في أَْرٍض َغْيِر َخَراِجيٍَّة َفََل َتِجُب ِفيِه الزَّ

 أعلم.َتَعاَلى 
 أحكام صدقة الفطر باختصار

 ما هي أحكام صدقة الفطر باختصار؟: 8السؤال

الِفطْ أوَّل :  الجواب:   عَ َصَدَقُة  َواِجَبٌة  َقاِدٍر  ِر   ، ُحٍرِّ ُمْسِلٍم،  ُكِلِّ  َلى 
 ْخَراِجَها. َعَلى إِ 

ْن َتْلَزُمُه َنَفَقتُُه ِإَذا َكانُوا ُفَقَراَء  ثانيا :  يَها ُكلُّ َفْرٍد َعْن َنْفِسِه، َوَعمَّ يَُؤِدِّ
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 َقاِصِريَن.
لِكَباِر، َسَواٌء   أَْوََلِدِه اََل َيِجُب َعَلى الَواِلِد أَْن يُْخِرَجَها َعنْ ثالثا :  

ْت، ِبَوَكاَلٍة ِمْنُهْم.َكانُوا ُفَقَراَء أَْم أ  أَْغِنَياَء، َوَلِكْن ِإْن أَْخَرَج َعْنُهْم َصحَّ
ْوِج أَْن يُْخِرَج َصَدَقَة الِفْطِر َعْن َزْوَجِتِه،  رابعا :   ََل َيِجُب َعَلى الزَّ

َعَلْيَها مُ  ِبالأِلَنَّ ُوُجوَب النََّفَقِة  ََل  َمْأَكَل َوالَمْلَبِس َوالَمْسَكِن، َكَما  َتَعِلٌِّق 
َيِجُب َعَلى الَوَلِد أَْن يُْخِرَجَها َعْن َواِلَدْيِه، َوِإْن َكانُوا ُفَقَراَء، َوِإْن َكاَنِت  
َراِب  َوالشَّ الطََّعاِم  َعَلى  َمْقُصوَرٌة  أِلَنََّها  ِلَفْقِرِهَما،  َعَلْيِه  َواِجَبة     النََّفَقُة 

َزْوَجتِ   َوالَمْسَكِن، َعْن  ُجُل  الرَّ أَْخَرَجَها  أَ َوِإْن  َكانُوا  ُفَقَراَء  َوَواِلَدْيِه،    و ِه 
ْت.   أَْغِنَياَء َصحَّ
 َوْقُت ُوُجوِبَها ِعْنَد طُُلوِع الَفْجِر ِمْن َيْوِم ِعيِد الِفْطِر. خامسا : 

 َوَيِصحُّ َدْفُعَها ِمْن ِبَداَيِة َشْهِر َرَمَضاَن. 
عٌ ُتَها  َوَوقْ  ي، َفِفي أَِيِّ َوْقٍت  ِعْنَد الَحنَِفيَّةِ   ُمَوسَّ يَها َيُكوُن ُمَؤِدِّ ََل    ا  يَُؤِدِّ

 ، َغْيَر أَنَّ الُمْسَتَحِبِّ ِإْخَراُجَها َقْبَل َصََلِة الِعيِد. ا  َقاِضي
َبْت  َوََل َتْسُقُط َعِن الُمْسِلِم ِبُخُروِج َوْقِتَها ِباِتَِّفاِق الُفَقَهاِء، أِلَنََّها َوجَ 

مَّ  ء  َبْعَد الِعيِد، َوِعْنَد الَحَنِفيَِّة تُْعَتَبُر أََداء   ِة، َفِعْنَد الُجْمُهوِر تُْعَتَبُر َقَضاِبالِذِّ
.  ََل َقَضاء 

، َوِعْنَد الَحَنِفيَِّة  سادسا :   ِمْقَداُرَها ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء َصاٌع ِمَن الُبِرِّ
اُع أَْرَبعْن َتْمٍر أَو  ِنْصُف َصاٍع ِمْنُه، أَو َصاٌع مِ   كيلوات.  ةَشِعيٍر، َوالصَّ

َعاَم  َوَيجُ  الَعاِم  َهَذا  َرْت في  ُقِدِّ التي  الِقيَمِة،  ِإْخَراُج  هـ   1439وُز 
 َخْمُسِمائَِة َلْيَرٍة ُسوِريٍَّة ِلَمْن ُهَو ُمِقيٌم في ُسورَيا.

  اّلٰلُ  َل َكاِة التي َقاَمَصاِرُف َزَكاِة الِفْطِر ِهَي َعْيُن َمَصاِرِف الزَّ سابعا : 
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ہہۀۀڻڻڻ﴿ِفيَها:  َتَعاَلى  

ڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

 .[60]التوبة:  ﴾ ۆۇۇ
ة  ِلِذي َرِحٍم،  ثامنا :   َيُجوُز َنْقُل َصَدَقِة الِفْطِر ِمْن َبَلٍد إلى َبَلٍد، َوَخاصَّ

 أعلم. ى  َتَعالَ  واّللٰ  أَو َفِقيٍر َفَيُكوُن َنْقُلها أَْصَلَح. هذا،
 ْلكثر من واحد ة الفطر دفع صدق 

 جيوز أن أدفع صدقة الفطر ألكثر من فقري؟هل : 9السؤال

ِريُف َبيََّن َلَنا ُوُجوَب َصَدَقِة الِفْطِر، َوِمْقَداَرَها،  الجواب:   ْرُع الشَّ الشَّ
ارَ   أَْمَثاِلَها.ِة الَيِميِن وَ َوَبيََّن َمَصاِرَفَها، َوَلْم يَُبِيِّْن َعَدَد الُفَقَراِء َكَما ُهَو في َكفَّ

 وبناء على ذلك:
ِلَيْذُكِر    َفََل  َوَلِكن  َفِقيٍر،  ِمْن  أِلَْكَثَر  الِفْطِر  َصَدَقِة  ِإْعَطاِء  ِمْن  َحَرَج 

ُق َقْوَل َسِيِِّدَنا ُعَمَر َرِضَي   ِمنَ   َيْعِني.  َفأَْغنُوا  أَْعَطْيُتمْ   ِإَذاَعْنُه:  اّلٰلُ    الُمَتَصِدِّ
َدَقةِ   أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   هذا، أبي شيبة.  ه ابن. رواالصَّ

 قيمة صدقة الفطر 
نسمع من بعضهم أنه ال جيوز دفع قيمة صدقة الفطر، بل : 10السؤال

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اهلُل َصلَّى اهلِل ال بد من دفع ما عيَِّنه َسيُِِّدَنا َرُسوُل

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم، فهل هذا صحيح؟

َعْنُهَما َقاَل:  اّلٰلُ    َرِضَي َعِن اْبِن ُعَمَر  ري  ام البخا روى اإلم الجواب:  
  ا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َزَكاَة الِفْطِر َصاع اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َفَرَض َرُسولُ 

َكِر َواألُْنَثى،    ا  ِمْن َتْمٍر، أَْو َصاع  ، َوالذَّ ِغيرِ ِمْن َشِعيٍر َعَلى الَعْبِد َوالُحرِِّ   َوالصَّ
ََلِة.   َوالَكِبيِر ِمنَ   الُمْسِلِميَن، َوأََمَر ِبَها أَْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإَلى الصَّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَقْد َبيََّن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
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ِريا َجاَء في  الِحْكَمَة ِمْن َمْشُروِعيَِّتَها، َكمَ  ِف الذي رواه أبو  الَحِديِث الشَّ
اّلٰلِ    َعْنُهَما َقاَل: َفَرَض َرُسولُ اّلٰلُ    داود وابن ماجه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 

اِئِم ِمَن  اّلٰلُ    َصلَّى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َزَكاَة اْلِفْطِر طُْهَرة  ِللصَّ
َوالرَّ  َوطُعْ اللَّْغِو  ِلْلَمَساِكيَفِث،  َزَكاٌة َمة   َفِهَي  ََلِة،  الصَّ َقْبَل  اَها  أَدَّ َمْن  ِن، 

َدَقاِت.  ََلِة، َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ  َمْقُبوَلٌة، َوَمْن أَدَّ
  َعْنُهَما َقاَل: َفَرَض َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الدارقطنيُّ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َزَكاَة اْلِفْطِر، َوَقاَل: »أَْغنُوُهْم  َعَلْيِه َوَعلَ   اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  
 ِفي َهَذا اْلَيْوِم«.

َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ َرِضَي 
َصْحِبِه َوَسلََّم  ى آِلِه وَ  َوَعلَ َعَلْيهِ   اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    ُكنَّا نُْخِرُج ِفي َعْهِد َرُسولِ 

َصاع الِفْطِر  ِعيُر   ا  َيْوَم  الشَّ َطَعاَمَنا  َوَكاَن  َسِعيٍد:  أَبُو  َوَقاَل  َطَعاٍم،  ِمْن 
ِبيُب َواألَِقُط َوالتَّْمُر.   َوالزَّ

َوَذَهَب  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  األَْصَناِف  َهِذِه  ِمْن  الِفْطِر    َفَصَدَقُة 
 َجَواِز ِإْخَراِج الِقيَمِة ِمَن النُُّقوِد، َوُهَو األَْفَضُل.   الَحَنِفيَِّة إلى ُفَقَهاءُ 

اّلٰلُ    َكَما َقاَل أَبُو َسِعيٍد الُخْدِرِيِّ َرِضَي   ا  أِلَنَّ َطَعاَم النَّاِس َكاَن َقِديم
ِعيٌر. ِبيُب َوالشَّ  َعْنُه: التَّْمُر َوالزَّ

ا الَيْوَم َفَلْيَس   الَيْوَم. َطَعاَم النَّاِس    َهَذا ُهوَ  أَمَّ
 وبناء على ذلك:

َفِإَذا أَْخَرَج اإِلْنَساُن َصَدَقَة الِفْطِر ِمْن َتْمٍر أَو بٍُرِّ أَو َزِبيٍب أَو َشِعيٍر  
َجاَز، َوِإَذا أَْخَرَج ِقيَمَتَها َجاَز، َبْل ُهَو األَْوَلى َواألَْفَضُل، أِلَنَّ الَفِقيَر َماَذا 

ِبيِب؟ َوَسِيُِّدَنا َرُسولُ َطِة أَو  ُل ِبالِحنْ َسَيْفعَ  ِعيِر أَو التَّْمِر أَو الزَّ   َصلَّى اّلٰلِ    الشَّ



   لزكاة والصدقات كتاب ا
 

197 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َبيََّن الِحْكَمَة ِمْن َصَدَقِة الِفْطِر، َوِهَي اّلٰلُ  
 أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   ؟ هذا،ا  يَذِلَك َغنِ ِإْغَناُء الَفِقيِر، َفَهِل الَيْوَم َيُكوُن الَفِقيُر بِ 

 زكاة اْلرض الموروثة 
ورثت من والدي أرضًا مساحتها كبرية جدًا، ونويت بيعها، : 11السؤال

 ومرت عليها عدة سنوات، ومل يتم بيعها، فهل جتب فيها الزكاة؟

َكاُة ِهَي التي اْشتُ أوَّل :  الجواب:   ِرَيِت  األََراِضي التي َتِجُب ِفيَها الزَّ
 َقْصِد الِتَجاَرِة، ََل ِبَقْصِد الُقْنَيِة. َداء  بِ اْبتِ 

َكاُة، َوالُقْنَيُة َتْعِني   ا األَْرُض التي اْشُتِرَيْت ُقْنَية  َفََل َتِجُب ِفيَها الزَّ أَمَّ
َبْيِعَها   ِعْنَد  َكاُة  الزَّ ِفيَها  َوَجَبت  َبْيَعَها  َنَوى  َفِإْن  َحْبَس األَْرِض لَلْنِتَفاِع، 

َوا  ة   َوَبْعُض َمرَّ الُفَقَهاِء؛  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  َوَهَذا  الُقْنَيُة   ِحَدة ،  َقالُوا:  الُفَقَهاِء 
ِد الِنِّيَِّة، للَحِديِث الذي رواه أبو داود    ْبنِ  َسُمَرةَ  َعنْ َتِصيُر للِتَِّجاَرِة ِبُمَجرَّ

ا:  َقاَل   َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُجْنُدٍب  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َل َرُسو   َفِإنَّ   َبْعُد،  أَمَّ
َدَقةَ  نُْخِرجَ   أَنْ  َيْأُمُرَنا  َكانَ َم آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ   . ِلْلَبْيعِ  نُِعدُّ  الَِّذي ِمنَ   الصَّ

ْأُي الذي أُْفِتي ِبِه، َوَذِلَك ِلَمْصَلَحِة الَمَساِكيِن َوالُفَقَراِء.  َوَهَذا الرَّ
إِلْرِث، َوَتْدُخُل  اإِلْنَساِن َعْن َطِريِق ا  َتُؤوُل إلى األََراِضي التي  ثانيا :  

ِملْ  في  في  َكاِة  الزَّ ُوُجوِب  ُشُروِط  ِمْن  أِلَنَّ  ِفيَها،  َزَكاَة  ََل  الَواِرِث  ِكيَِّة 
َراِء.  األَْرِض أَْن َتُكوَن اْشُتِرَيْت، َوَنَوى ِبَها الِتَِّجاَرَة ِعْنَد الِشِّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َكاُة ِباِتَِّفاِق الُفَقَهاِء، َواِلِدَك ََل َتِجُب ِفيَها    َوِرْثَتَها ِمنْ التي    ْرُض َفاأَل    الزَّ

َوِإَذا َنَوْيَت َبْيَعَها َبْعَد أَْن آَلت ِإَلْيَك َفََل َزَكاَة ِفيَها ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء  
كَ  ِد ِنيَِّة َبْيِعَها. اِة ِفيَها ِإَلَّ ِعْنَد َبْيِعَها، َوَبْعُضُهْم َقاَل ِبُوُجوِب الزَّ  ِبُمَجرَّ
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اِبَقِة ِعْنَدَما َدَخَلْت في  َوأََنا أَْنَص  ُحَك ِبأََداِء َزَكاِتَها َعِن األَْعَواِم السَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ِمْلِكيَِّتَك َوَنَوْيَت َبْيَعَها. هذا،

 عامل لقطف الثمار
ق عليها من ه بنسبة متفرجل استأجر أجرياً لقطف مثار زرع: 12السؤال

 جري على من؟األ الثمر، فزكاة الثمار اليت يأخذها

ِبَمْعَنى  أوَّل :  الجواب:   الثََّمِن،  يُْشَتَرُط في  َما  يُْشَتَرُط في األُْجَرِة 
، َكَما َيِجُب أَْن َيُكوَن َثَمُن الَمِبيِع   َيِجُب أَْن َتُكوَن أُْجَرُة األَِجيِر َمْعُلوَمة 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ْجِر، ِلَقْوِلِه َصلَّى الِعْلُم ِباألَ   ا َيِجُب ذَ ، لِ ا  َمْعُلوم
 ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ « رواه البيهقي  أَْجَرهُ   َفْلُيْعِلْمهُ   ا  أَِجير  اْسَتْأَجرَ   َوَمنِ َوَسلََّم: »
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

اِفِعيَِّة إلى   الَحَنِفيَّ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمنَ   ثانيا : ِة َوالَماِلِكيَِّة َوالشَّ
ِمَن   النََّتاِئِج  َبْعَض  أَو  الَمْعُموِل،  َبْعَض  األُْجَرُة  َتُكوَن  أَْن  َيُجوُز  ََل  أَنَُّه 

ِإَذا  أِلَنَُّه  الَغَرِر،  ِمَن  ِفيِه  ِلَما  َعَلْيِه،  الُمَتَعاَقِد  ِفيِه    الَعَمِل  َيْجِري  َما  َهَلَك 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ     َصلَّىى األَِجيُر أَْجُرُه، َوَقْد َنَهى النَِّبيُّ  َضاَع َعلَ الَعَمُل 

انِ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعْن   اِن: ُهَو أَْن َيْسَتْأِجَر    ؛ َقِفيِز الطَّحَّ َوَمْعَنى َقِفيِز الطَّحَّ
 .يٍز ِمْنَها  َلُه ِحنَطة  َمْعُلوَمة  ِبَقفِ ِلَيطَحنَ  ِإْنَساٌن َرُجَل  
 ُهَو ِمْكَياٌل َيتَِّفُق النَّاُس َعَلْيِه، َوَيْخَتِلُف ِمْن َبَلٍد إلى َبَلٍد.  :َوالَقِفيزُ 

  ا  َشاِئع  ا  َوَخاَلَف في َذِلَك الَحَناِبَلُة، َوَقالُوا: ِإَذا َكاَنِت األُْجَرُة ُجْزء
ا َعِمَل ِفيِه األَِجيُر َفََل َحَرَج في َذِلَك، َكأَْن   ْرِع َيْأُخَذ األَ ِممَّ ِجيُر ُسُدَس الزَّ

ْيُتوِن.   أَو النَّْخِل أَو الزَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ُجُل الذي اْسَتْأَجَر أَِجير ِلَقْطِف ِثَماِر َزْرِعِه َعَلى أَْن يُْعِطَيُه ِنْسَبة     ا  َفالرَّ
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 يُْعِلَمُه َيِجُب أَنْ َمْحُصوِل، َفِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء َهَذا ََل َيُجوُز، وَ ِمَن ال
 ِمْقَداَر األُْجَرِة؛ َوَيُجوُز ِعْنَد الَحَناِبَلِة.

الثََّمَرِة،  َصاِحِب  َعَلى  َتِجُب  َفِإنََّها  الَمْحُصوِل،  ِلَزَكاِة  ِبالِنِّْسَبِة  ا  أَمَّ
َذَرُه،  ِر ِمْن ُكِلِّ الَخاِرِج، َفََل َيْطَرُح ِمْنُه الَبْذَر الذي بَ الـُعْشُر أَو ِنْصُف الُعشْ 

َفالزَّ وَ  األَِجيِر،  َعَلى  َكاُة  الزَّ َتِجُب  َوََل  اِل،  الُعمَّ أُْجَرَة  َعَلى ََل  َكاُة 
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ   الُمْسَتْأِجِر. هذا،

 شروط وجوب الزكاة في الزيتون
 الزكاة يف الزيتون، وما مقدارها؟ما هي شروط وجوب : 13السؤال

يُْشَتَرُط  أوَّل :  الجواب:   َزَكاِة  ََل  ِلَقوْ في  الَحْوُل،  ْرِع   َتَعاَلى: ِلِه  الزَّ
أِلَنَّ  [141]األنعام:    ﴾ۇۇڭڭ﴿  ، َذاِتهِ   ِفي   َنَماءٌ   اْلَخاِرجَ . 

َكاةُ   ِفيهِ   َفَوَجَبْت  َكِويَّةِ   ْمَوالِ األَ   َساِئرِ   ِف ِبِخََل   ،ا  َفْور  الزَّ يُْشَتَرُط    َفِإنََّما  الزَّ
 . اْلَحْولُ  ِفيَها

ُروِع ََل َتِجُب ِإَلَّ  ُفَقَهاِء إلى أَنَّ  الْمُهوُر  َذَهَب جُ   ثانيا : َكاَة في الزُّ الزَّ
اُع  ا  الَوْسُق: ِستُّوَن َصاع، َوالِنَِّصاُب َخْمَسُة أَْوُسٍق )ا  ِإَذا َبَلَغْت ِنَصاب ، َوالصَّ
  1200كغ، والَخْمَسُة أَْوُسٍق    240كغ، َفَيُكوُن الَوْسُق    4ريبا   َما يَُعاِدُل تق

  ِفيَما   َلْيَس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    ْوِلِه َصلَّىَذِلَك ِلقَ كغ( وَ 
  ِمنَ   أََواٍق   َخْمِس   ُدونَ   ِفيَما  َوَلْيَس   َصَدَقٌة،  التَّْمرِ   ِمنَ   أَْوُسٍق   َخْمَسةِ   ُدونَ 

راه    ٌة« قَ َصدَ   اإِلِبلِ   ِمنَ   َذْودٍ   َخْمِس   ُدونَ   ِفيَما  َوَلْيَس   َصَدَقٌة،  الَوِرِق 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  الُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي َعنْ ان الشيخ

َوَخاَلَف في َذِلَك اإِلَماُم أَبُو َحِنيَفَة، َوَقاَل: ََل يُْشَتَرُط ِنَصاٌب ِلَزَكاِة  
ُروِع َوالِثِّ  ِمْن  َماِر، َبْل ِهَي َواِجَبٌة في الَقِليِل َوالَكِثيِر َما َلْم َيُكْن أََقلَّ  الزُّ

 َصاٍع.  ِنْصِف 
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ُروِع َوالِثَِّماِر ُعْشُر الَخاِرِج ِإَذا ُسِقَي ِبَغْيِر  ثالثا :   يُْؤَخُذ ِمْن َزَكاِة الزُّ
ِبَماِء   أَو  الَمَطِر،  ِبَماِء  َيـْشَرُب  َكالذي  َسْيحُكْلَفٍة،  َيْشَرُب  ا  األَْنَهاِر  أَو   ،

 ٌب ِمْن َوْجِهَها.ُؤَها َقِريِبُعُروِقِه، َوُهَو َما يُْزَرُع في األَْرِض التي َما
الَخاِرِج   ِمَن  َفُيْؤَخُذ  ِبُكْلَفٍة  تُْسَقى  َوالِثَِّماُر  ُروُع  الزُّ َكاَنِت  ِإَذا  ا  أَمَّ

َصلَّى ِلَقْوِلِه  الـُعْشِر،  َوَسلََّم:  َعَليْ اّلٰلُ    ِنْصُف  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    »ِفيَماِه 
َماءُ   َسَقِت  الذي    يُل خِ النَّ   وَ : هُ يُّ رِ َث العَ )  الُعْشرُ   ا  َعَثِريِّ   َكانَ   أَوْ   َوالُعُيونُ   السَّ

حَ   عُ مِ تَ جْ َي   رِ طَ المَ   اءِ مَ   نْ مِ   هِ وقِ رُ عُ بِ   ُب رَ شْ يَ    ِبالنَّْضحِ   ُسِقَي   َوَما  (ةٍ يرَ فِ في 
  َرِضَي   أَِبيهِ   َعنْ   اّلٰلِ،  َعْبدِ   ْبنِ   َساِلمِ   َعنْ « رواه اإلمام البخاري  ُعْشرِ ـ ال  ِنْصُف 
 ا.َعْنُهمَ اّلٰلُ 

 َذِلَك: َعَلى َوِبَناء  
َزَكاتُُه  تَُؤدَّى  َبْل  الَحْوِل،  َحَوََلُن  ْيُتوِن  الزَّ َزَكاِة  في  يُْشَتَرُط  َفََل 

َبْعَد الَحَصاِد، َوََل   َلُه  ُمَباَشَرة   َويُْشَتَرُط  َلُه ِنَصاٌب ِعْنَد الَحَنِفيَِّة،  يُْشَتَرُط 
(  ا  الَوْسُق: ِستُّوَن َصاع أَْوُسٍق )َو َخْمَسةُ الِنَِّصاُب ِعْنَد الُجْمُهوِر، َوِنَصابُُه هُ 

ِإَذا َكاَن   َماِء، َوِنْصُف الُعْشِر  ِإَذا َكاَن يُْسَقى ِبَماِء السَّ َوَيِجُب ِفيِه الُعْشُر 
 َقى ِبُكْلَفٍة.يُْس 

َوَما   اِل  ِمْنُه أُْجَرُة الُعمَّ يُْطَرُح  َفََل  الَخاِرِج،  ِمْن ُكِلِّ  َكاُة  َوتُْؤَخُذ الزَّ
َكاُة ِمْن َكاِمِل الَمْحُصوِل. هذا، َشاَكَل َذلِ   أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   َك، َبْل تُْؤَخُذ الزَّ

 دليل الحنفية على وجوب زكاة الزروع
 دليل احلنفية على وجوب زكاة الزروع، ولو مل تبلغ نصابًا؟ما هو : 14السؤال

َناِئِع:  الجواب:     ِبَشْرطٍ   َلْيَس   النَِِّصاُب   َوَكَذا َجاَء في ِكَتاِب َبَداِئِع الصَّ
  ِفيهِ  يُْشَتَرطُ  َوََل  ،َوَقِليِلهِ   الَخاِرجِ   َكِثيرِ  ِفي ُعْشرُ ـ ال  َفَيِجُب  ، الُعْشرِ  ِلُوُجوِب 
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َصاُب  دٍ   يُوُسَف   أَِبي  َوِعْندَ   َحِنيَفَة،  ِبيأَ   ِعْندَ   النِِّ  ُدونَ   ِفيَما  َيِجُب   ََل   َوُمَحمَّ
ا  َكانَ   إَذا  أَْوُسٍق   َخْمَسةِ  ِعيرِ   َكالِحْنَطةِ   الَكْيلِ   َت َتحْ   ْدُخُل يَ   ِممَّ َرةِ   َوالشَّ   َوالذُّ
َر ِبـ ا  َصاع ِستُّونَ  َوالَوْسُق  َوَنْحِوَها،  َواأْلَُرزِِّ  اُع ُقِدِّ  غ./ 3800/؛ َوالصَّ

اعُ :  يُوُسَف   أَبُو  َوَقاَل  ا  ْطلٍ رَ   َوثُُلُث   أَْرَطالٍ   َخْمَسةُ   الصَّ   ِفي   َواْحَتجَّ
  أَنَّهُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   ِبيِِّ النَّ   َعنِ   ُرِوَي   ِبَما   الَمْسأََلةِ 

 .َصَدَقٌة« أَْوُسٍق  َخْمَسةِ  ُدونَ  ِفيَما »َلْيَس  :َقاَل 
ڳڳگگگ﴿  َتَعاَلى:  َقْوله  ُعُمومُ   َحِنيَفةَ   َوأِلَِبي

  َعزَّ   َوَقْولُهُ .  [267]البقرة:    ﴾ںںڱڱڱڱڳڳ
 . [141األنعام: ] ﴾ۇۇڭڭ﴿  :َوَجلَّ 

َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيِِّ   َوَقْولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َسَقْتهُ   »َماَعَلْيِه 
َماءُ    ةٍ آلَ   ِيِّ أَ بِ   ْت يَ قِ ا سُ مَ   :ْي أَ )   َداِلَيةٍ   أَوْ   ِبَغَرٍب،   ُسِقَي   َوَما   ،ُعْشرُ ـ ال  َفِفيهِ   السَّ

 َوالَكِثيِر؛   الَقِليلِ   َبْينَ   َفْصلٍ   َغْيرِ   ِمنْ   « ْشرِ اْلعُ   ِنْصُف   َفِفيهِ   (ةِ ايَ قَ الِسِّ   ِت آََل   نَ مِ 
  التَّْفِصيَل   يُوِجُب   ََل   ِبالَخاِرجِ   النَّاِمَيةُ   األَْرُض   َوِهَي   الُوُجوِب   َسَبَب   أِلَنَّ 
 .َوالَكِثيرِ  الَقِليلِ  َبْينَ 

ا    َرِضَي   الُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ الذي رواه الشيخان    الَحِديُث   َوأَمَّ
  َلْيَس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »اّلٰلُ    َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى   اّلٰلُ 
  أََواٍق   َخْمِس   ُدونَ   ِفيَما  َوَلْيَس   َصَدَقٌة،  التَّْمرِ   ِمنَ   أَْوُسٍق   َخْمَسةِ   ُدونَ   ِفيَما
.  َصَدَقٌة«  اإِلِبلِ   نَ مِ   َذْودٍ   ِس َخمْ   ُدونَ   ِفيَما  َوَلْيَس   َصَدَقٌة،  الَوِرِق   ِمنَ 

 :َوْجَهْينِ  ِمنْ   ِبهِ  التََّعلُِّق  َعنِ  َفالَجَواُب 
  َوالَخَبرِ   الِكَتاِب   ُمَعاَرَضةِ   ِفي  يُْقَبُل   َفََل   ،اآلَحادِ   ِمنَ   أَنَّهُ   أََحُدُهَما

نَّ   ِمنَ   َوَرَوْيتُمْ   الِكَتاِب   ِمنْ   َتَلْوتُمْ   َما  ِقيَل   َفِإنْ   ،الَمْشُهورِ    َيانِ َيْقَتِض   ةِ السُّ
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ِض   َغْيرِ   ِمنْ   الُوُجوَب    َيْقَتِضي   َرَوْيَنا  َوَما  ،ِمْنهُ   الُموَجِب   ِلِمْقَدارِ   التََّعرُّ
  الَواِحدِ   ِبَخَبرِ   َواْلَبَيانُ   الُعْشُر،  ِفيهِ   َيِجُب   َما  ِلِمْقَدارِ   ا  َبَيان  َفَكانَ   الِمْقَدارَ 
  َعَلى   َحْمُلهُ   يُْمِكنُ   ََل   أَنَّهُ   َجَواُب الْ فَ   ،َوالُمَتَشاِبهِ   الُمْجَملِ   َيانِ َكبَ   َجاِئزٌ 
ْكَنا  َما  أِلَنَّ   الَبَياِن؛   ََل   َوَما  الَوْسِق   َتْحَت   َيْدُخُل   َما  َيَتَناَولُ   َعامٌّ   ِبهِ   َتَمسَّ
  َفََل   الَوْسِق   َتْحَت   َيْدُخُل   ِفيَما  َخاصٌّ   الِمْقَدارِ   َخَبرِ   ِمنْ   َرَوْيُتمْ   َوَما  ،َيْدُخُل 
  َيُكونَ   أَنْ   الَبَيانِ   َشْأنِ   ِمنْ   أِلَنَّ   الُعْشُر؛  ِفيهِ   َيِجُب   الَِّذي   رِ ِلْلَقدْ   ا  نَبَيا  َيْصُلحُ 
  أَنَّهُ  َفُعِلمَ  َبيَّنَّا  َما َعَلى َكَذِلَك  َلْيَس  َوَهَذا ،الَبَيانُ  َيْقَتِضي   َما ِلَجِميعِ  َشاِمَل  

 .الَبَيانِ  َمْوِردَ   َيِردْ  َلمْ 
َدقَ   نَ مِ   الُمَرادَ   أَنَّ   َوالثَّاِني  َكاُة؛  ةِ الصَّ َدَقةِ   اْسمِ   ُمْطَلَق   أِلَنَّ   الزَّ   ََل   الصَّ

َكاةِ   إَلى   إَلَّ   َيْنَصِرُف    أَْوُسٍق   َخْمَسةِ   ُدونَ   َما  أَنَّ   َنُقولُ   ِبهِ   َوَنْحنُ   الَمْعُهوَدةِ   الزَّ
َكاةُ   ِفيهِ   َيِجُب   ََل   ِللتَِِّجاَرةِ   َتْمرٍ   أَوْ   َطَعامٍ   ِمنْ    َتْي ئَ مِ   ُتَهايمَ قِ   ْبُلغْ تَ   َلمْ   َما  الزَّ

 .ِدْرَهمٍ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

اَدُة الَحَنِفيَُّة َرِضَي  َعِن الَجِميِع َلُهْم أَِدلَّتُُهُم الَقِويَُّة في َعَدِم  اّلٰلُ  َفالسَّ
ُروِع، َوالُجْمُهوُر َلُهْم َدِليُلُهُم الَقِويُّ َكَذِلَك،  ُوُجوِب الِنَِّصاِب في َزَكاِة   الزُّ

.   ُف َرْحَمةٌ َوالِخََل  َة ََل َيَتَكلَُّموَن َعْن َهَوى  ِة، أِلَنَّ األَِئمَّ  ِباألُمَّ
ا ِبالِنِّْسَبِة َلَنا، َنْلَتِزُم َقْوَل  ٺڀڀڀڀ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َوأَمَّ

ْكِر ُهْم أَْهُل الِعْلِم، الذيَن َيْعِرُفوَن َكْيَف  .  [43]النحل:    ﴾ٺٺ َفأَْهُل الِذِّ
نَِّة. هذا،ْحَكاُم ِمنَ تُْسَتْنَبُط األَ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   الِكَتاِب َوالسُّ

** ** ** 
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 صوم وصيام 
ٹٹٹٹٿٿٿ﴿  َتَعاَلى:اهلل  يقول: 1السؤال

. ويقول خمربًا [183]البقرة:  ﴾ڦڦڦڤڤڤڤ

. فهل [26]مريم:  ﴾ٺٺڀڀ﴿عن السيدة مريم أنها قالت: 

 لصوم؟الصيام وا هناك فارق بني

ا  الجواب:   أَمَّ َحِقيَقٌة؛  َوَلُه  َلُه ُصوَرٌة  الُمَباَرِك  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِصَياُم 
الَفْجِر  طُُلوِع  ِمْن  ْهَوِة  َوالشَّ َراِب  َوالـشَّ الطََّعاِم  بَتْرِك  َفَتُكوُن  ُصوَرتُُه: 

ْمِس. اِدِق إلى ُغُروِب الشَّ  الصَّ
ا َحِقيَقُتُه: َفَتُكوُن     َوالُمَخاَلَفاِت في َجِميِع الَجَواِرحِ َمَعاِصي  َتْرِك ال بِ َوأَمَّ

 الظَّاِهَرِة َوالَباِطَنِة.
َوَشَراٍب   َطَعاٍم  ِمْن  يَِّة  الِحِسِّ الُمْفِطَراِت  َعِن  اَلْمِتَناُع  ُهَو  َياُم  َفالِصِّ

 َوُمَعاَشَرِة َزْوَجٍة.
ْوُم َفُهَو اَلْمِتَناُع َعِن الُمْفِطَراِت   ا الصَّ ِغيَبٍة َوَنِميَمٍة    ِة ِمنْ َمْعَنِويَّ الَوأَمَّ

 َوَقْوِل ُزوٍر َوَما َشاَكَل َذِلَك ِمَن الَمَعاِصي. 
 وبناء على ذلك:

ْهَوِة. َراِب َوَقَضاِء الشَّ َياُم ُهَو اَلْمِتَناُع َعِن الطََّعاِم َوالشَّ  َفالِصِّ
ْوُم َفُهَو اَلْمِتَناُع َعِن الَمَعاِصي َوالُمْنكَ  ا الصَّ ٌر  َي أُُمواِت، َوهِ رَ َوأَمَّ

ِيَِّدِة َمْرَيَم:    . َوَهَذا َما أَكََّدهُ ﴾ ٺٺڀڀ﴿ َمْعَنِويٌَّة، َكَما في َقْوِل السَّ
 َوِإَذا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبَقْوِلِه: »اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 َقاَتَلُه،  أَوْ   أََحدٌ   َسابَّهُ   َفِإنْ   َيْصَخْب،  َوََل   ْرُفْث يَ   َفََل   ،أََحِدُكمْ   َصْومِ   َيْومُ   َكانَ 
 َعْنُه. اّلٰلُ    « رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َصاِئمٌ   اْمُرؤٌ   ِإنِِّي   : َفْلَيُقْل 
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  ْوَل قَ   َيَدعْ   َلمْ   َمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوِبَقْوِلِه َصلَّى 
رواه اإلمام    َوَشَراَبُه«  َطَعاَمهُ   َيَدعَ   أَنْ   ِفي   َحاَجةٌ ّلٰلِ    َفَلْيَس   ِبِه،   َوالَعَمَل   ورِ الزُّ 

 َعْنُه.اّلٰلُ  البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
َوَحِقيَقَتُه،   ُصوَرَتُه  ِصَياِمِه  في  َق  يَُحِقِّ أَْن  الُمْسِلِم  ِمَن  َوالَمْطُلوُب 

َراِب  عَ َعِن الطَّ َتِنَع  َفَيمْ  َج َذِلَك  اِم َوالـشَّ يَِّة، َويَُتِوِّ َوَجِميِع الُمْفِطَراِت الِحِسِّ
 ِبَتْرِك الَمَعاِصي الظَّاِهَرِة َوالَباِطَنِة الُمَتَعِلَِّقِة ِبَجَواِرِحِه.

ْقَنا ِبَذِلَك. آمين. هذا،الٰلهُ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  مَّ َحِقِّ
 مفطرات مفطرات وغير 

 غري املفطرات بشكل عام؟فطرات وما هي امل: 2السؤال

اِئَم: الجواب:    أوَّل : َهِذِه َبْعُض اْلُُموِر التي ََّل تَُفِطُِّر الصا
ِم.1  ـ َتْحِليُل الدَّ
 ـ اَلْكِتَحاُل. 2
 ـ اَلْسِتْحَماُم.3
 ـ الِمْكَياُج.4
 ـ اَلْحِتََلُم. 5
 لِعََلِجيَُّة. ْلِديَُّة االَوِريِديَُّة أَو الجِ ـ اإِلَبُر الَعَضِليَُّة أَو 6
كَِّر. 7  ـ ِإَبُر األنسولين ِلَمْرَضى السُّ
يِق َوالنَُّخاَمِة.8  ـ َبْلُع الِرِّ
 ـ اْسِتْعَماُل الُعطُوِر.9

 ـ َلْصَقاُت النيكوتين. 10
ِم.11  ـ ُرَعاُف األَْنِف، َوَقْلُع الِضْرِس َمَع ُخُروِج الدَّ
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 ْيِن.ـ َقْطَرُة العَ 12
َباَحةُ 13  .َوالَغْوُص  ـ الِسِّ

َواُك.14  ـ الِسِّ
ُق الطََّعاِم ِبالِلَِّساِن ُدوَن الَبْلِع. 15  ـ َتَذوُّ
 ـ اْسِتْخَداُم َمْعُجوِن األَْسَناِن. 16
َفَتْيِن.17  ـ ُمَرِطُِّب الشَّ
 ـ السيروُم الَوِريِديُّ ِبُكِلِّ أَْنَواِعِه.18
ِد.ـ الَقْيُء َغْيُر  19  الُمَتَعمَّ
رْ 20  .ا  ُب َناِسيـ األَْكُل َوالشُّ
 ـ اإِلَبُر َتْحَت الِجْلِد.21
 ـ الَغِسيُل الكلوي ِإْن َكاَن ِمَن الَوِريِد. 22
 ـ طُُلوُع الَفْجِر َقْبَل الُغْسِل ِمَن الَجَناَبِة. 23
 ـ الُقْبَلُة. 24
 ـ اَلْغِتَساُل، َوالَمْضَمَضُة، َواَلْسِتْنَشاُق.25
ُز ِمْنُه. و الَجْوِف  ْسِتْنَشاُق الُمَخاِط إلى األَْنِف َأ ـ ا 26  ِإْن َلْم يُْمِكِن التََّحرُّ
ِم.27  ـ الِحَجاَمُة َوَسْحُب الدَّ
 ـ ِإْبَرُة َتْخِديِر األَْسَناِن.28
 ـ الَغْرَغَرُة ِبالَماِء. 29
ُجِل.30  ـ اإِلْبَرُة في ِإْحِليِل الرَّ

اِئَم: ثانيا : َهِذِه َبْعُض   اْلُُموِر التي تَُفِطُِّر الصا
 السيروم الِمْلِحِيِّ للَمِعَدِة َوِإْخَراُجُه.، َوُهَو ِإْدَخاُل  ةِ  الَمِعدَ ـ َغِسيُل 1
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ْرِجيَُّة التي تُْسَتْخَدُم لإِلْمَساِك ـ التََّحاِميُل ـ.2  ـ الِحْقَنُة الشَّ
 ـ َقْطَرُة األَْنِف َوَقْطَرُة األُُذِن.3
اُخ ا4 ْبِو. ـ َبخَّ  لرَّ
اَخاُت األَْنِف.5  ـ َبخَّ
 ْنِويِم أَو التَّْخِديِر.الُمْسَتْخَدَمُة للتَّ الَهَواِء   ـ َغاَزاُت 6
 .ا  ـ الَقْيُء َعْمد 7
َخاُن. 8  ـ الدُّ
 ـ اَلْسِتْمَناُء ِبالَيِد.9

ُة َتْحُت الِلَِّساِن.10  ـ الَحبَّ
 الَفْرِج.ـ التَّْحِميَلُة الِنَِّساِئيَُّة في 11
 ـ التََّحاِميُل.12
َيُة.13  ـ اإِلَبُر الُمَغِذِّ
 ْرَغَرِة. الغَ َواءُ ـ دَ 14
وِر َعْمد15  َمَع الِعْلِم.   ا  ـ اْسِتْنَشاُق الَبخُّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 يجوز فطره بشروط 
إذا كان عمل اإلنسان شاقًا، وال يستطيع معه صيام شهر : 3السؤال

 جيوز له الفطر أم ال؟ رمضان املبارك، فهل

َرَمَضاَن    أوَّل :الجواب:   َشْهِر  ِمنْ ِصَياُم  اإِلْسََلِم،    ُرْكٌن  أَْرَكاِن 
ُروَرِة، َوِصَياُمُه َفْرٌض ِبنَِصِّ  َوَشِعيَرةٌ مِ  يِن ِبالضَّ ْن َشَعاِئِرِه الَمْعُلوَمِة ِمَن الِدِّ

ِة، َوََل   نَِّة َوِإْجَماِع األُمَّ ُد الِفْطِر ِفيِه ِمْن َغْيِر ُعْذٍر  الِكَتاِب َوالسُّ َيُجوُز َتَعمُّ
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 َفٍر.َرٍض أَو َس َشْرِعٍيِّ ِمْن مَ 
َيُكوَن َحِريص أَْن  َساِء  َوالنِِّ َجاِل  الِرِّ ِمَن  ُمَكلٍَّف  ُكِلِّ  َعَلى    ا  َوَواِجٌب 

، َراِجياّلٰلِ    أِلَْمرِ   ا  ُكلَّ الِحْرِص َعَلى ِصَياِمِه َتْحِقيق اَبُه الذي  َثوَ   ا  َعزَّ َوَجلَّ
 َتَعاَلى.اّلٰلِ  ِب ِمْن ِعَقا ا  تعالى، َوَخاِئفاّلٰلُ  ََل َيْعَلُمُه ِإَلَّ 

ْنَيا َوَجَب َعَلى اإِلْنَسانِ  يِن َمَع َمْصَلَحِة الدُّ  َوِإَذا َتَعاَرَضْت َمْصَلَحُة الِدِّ
ْنَيا، َخْشَيَة  يِن َعَلى َجاِنِب الدُّ َح َجاِنَب الِدِّ اّلٰلِ   أَْن َيَقَع َتْحَت َقْولِ أَْن يَُرِجِّ

 .[17ـ16]األعلى:  ﴾پپپ ٻٻٻٻٱ﴿ َتَعاَلى:
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل:  اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ  ولُ َنا َرسُ َوَسِيِّدُ 

 َما  َفآِثُروا  ِبُدْنَياُه،  أََضرَّ   آِخَرَتهُ   أََحبَّ   َوَمنْ   ِبآِخَرِتِه،  أََضرَّ   ُدْنَياهُ   أََحبَّ   َمنْ »
  َرِضَي   اأْلَْشَعِريِِّ   ُموَسى   ي بِ أَ   َعنْ « رواه اإلمام أحمد  َيْفَنى   َما   َعَلى   َيْبَقى 
 َعْنُه.اّلٰلُ 

ِإَلَّ ُوْسَعَها،    ا  ِمْن ِسَماِت َهَذا التَّْشِريِع الَعِظيِم أَنَُّه ََل ُيَكِلُِّف َنْفس   ثانيا : 
ُروَراِت  َة َتْجِلُب التَّْيِسيَر. َوأَنَّ الـضَّ  تُِبيُح الَمْحظُوَراِت، َوأَنَّ الَمَشقَّ

َياَم َمَعُه، َوَجَب  ا  ْنَساِن َشاقَعَمُل اإلِ   ِإَذا َكانَ   ثالثا : ، َوََل َيْسَتِطيُع الِصِّ
َحِريص َيُكوَن  َوأَْن  اَلْلِتَزاِم،  َعَلى  َيْحَتاَل  أَْن  َبْيَن    ا  َعَلْيِه  التَّْنِسيِق  َعَلى 
َياِم َوالَعَمِل، َفِإْن َعِجَز َعِن التَّْوِفيِق َبْيَنُهَما؛ يُْنَظُر:   الِصِّ

عِ  َكاَن  ُقوِإْن  ِعَياِلِه  ْنَدُه  َوُقوُت  َلُه  تُُه  َيُجوُز  َفََل  َرَمَضاَن  َشْهِر  في 
 الَعَمُل ِإَذا َكاَن َعَمُلُه َهَذا يَُؤِدِّي إلى ِفْطِرِه.

َوِبَحاَجٍة إلى الَعَمِل ِمْن أَْجِل ُقوِتِه َوُقوِت ِعَياِلِه،    ا  ا ِإَذا َكاَن َفِقيرَوأَمَّ 
،  َعَمٍل ََل  َفَعَلْيِه أَْن َيْبَحَث َعْن   اقَّ َة ِفيِه، َفِإْن َلْم َيِجْد ِإَلَّ الَعَمَل الشَّ َمَشقَّ

َياِم، َحتَّى ِإذَ َوَجَب َعَلْيِه أَْن َيْبَدأَ َنَهاَرُه ِبا ِديِد، ِعْنَدَها  لِصِّ ا َشَعَر ِبالَحَرِج الشَّ
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َراَب ِبِمْقَداِر َما َيُحوُل َبْيَنُه َوَبيْ  ِة، ثُمَّ يُْمِسُك  َن الَمَشقَّ َيَتَناَوُل الطََّعاَم َوالشَّ
َتْعِظيم َنَهاِرِه  في   ا  َبِقيََّة  َذِلَك  َبْعَد  الَقَضاُء  َوَعَلْيِه  َرَمَضاَن،  َشْهِر  ِلُحْرَمِة 

َياَم ِفيَها. األَيَّامِ   التي َيْسَتِطيُع الِصِّ
 وبناء على ذلك:

، ِإَذا َلْم َيُكْن ِعْنَدُه ُقوتُُه  اِقِّ اِلِه، َوَلْم  َوُقوُت ِعيَ َفَصاِحُب الَعَمِل الشَّ
 آَخَر، َوَلْم َيْسَتِطْع أَْن َيْعَمَل في اللَّْيِل ُدوَن النََّهاِر، َجاَز َلُه الِفْطُر.   َيِجْد َعَمَل  
َياِم، َحتَّى ِإَذا َشَعَر ِبالُجْهدِ َوَعَليْ   ِه أَْن َيْبَدأَ ُكلَّ َيْوٍم ِمْن أَيَّاِم َرَمَضاَن ِبالِصِّ

َراِب َما َيْدَفُع  ُه ُمَتاَبعَ الذي ََل يُْمِكنُ  ُة الَعَمِل َفِعْنَدَها َيْأُخُذ ِمَن الطََّعاِم َوالشَّ
ُعوَر، ثُمَّ يُْمِسُك َبِقيَّ   ِلَيْوِم َرَمَضاَن.  ا  َة َنَهاِرِه َتْعِظيمَعْن َنْفِسِه َهَذا الشُّ

َوذَ  اَرٍة،  َكفَّ ُدوَن  أَْفَطَرُه  َما  َيْقِضي  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِلَقوْ َوَبْعَد  ِلِه  ِلَك 
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[184]البقرة:  ﴾ڇڇچچ﴿ َتَعاَلى:

 تخدير اللثة أثناء الصوم 
 الصيام يفطر الصائم؟هل ختدير اللثة أثناء : 4السؤال

ِإْبَرُة الَبْنِج في الِلِّثَِّة أو في أَِيِّ َمْوِضٍع ِمَن الَجَسِد ََل تَُفِطُِّر  الجواب:  
اِئَم، أِلَ  َج ََل َيِصُل إلى الَجْوِف ُمَباَشَرة ، َبْل يَُؤِثُِّر ِبالُخُدوَرِة َعَلى نَّ الَبنْ الصَّ

 الَمْوِضِع َفَقْط. 
 وبناء على ذلك:

ِة َصْوِمِه،   َفِإْبَرُة الَبْنِج التي َيْأُخُذَها الَصاِئُم في ِلثَِّتِه ََل تَُؤِثُِّر َعَلى ِصحَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ا،َوََل َيَتَرتَُّب َعَلْيِه َشْيٌء. هذ

 اإلبرة في اإلحليل 
رجل مريض أخذ إبرة يف اإلحليل عالجًا، فهل هذه اإلبرة : 5السؤال

 تفطر الصائم؟
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َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ التَّْقِطيَر في اإِلْحِليِل ـ أَي:  واب:  الج
اِئَم، َسَواٌء َوَصَل إلى َكِر ـ ََل يَُفِطُِّر الصَّ َلْم َيِصْل، أِلَنَُّه َلْيَس    و أَ الَمَثاَنةِ   الذَّ

َكِر َوَبْيَن الَجْوِف َمْنَفٌذ،  . ا  َيُمرُّ الَبْوُل َرْشحَوِإنََّما   َبْيَن َباِطِن الذَّ
ِصَياُم   َيْفُسُد  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  َفِعْنَد  الَمْرأَِة  َفْرِج  في  التَّْقِطيُر  ا  أَمَّ

ْرِجيَِّة.ِبالُحْقنَةِ الَمْرأَِة، أِلَنَُّه َشِبيٌه    الشَّ
 وبناء على ذلك:

ِصحَّ  َعَلى  يَُؤِثُِّر  ََل  ِإْحِليِلِه  في  ِإْبَرة   ُجِل  الرَّ ِعْنَد  َفأَْخُذ  ْوِم  الصَّ ِة 
 ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َوَلو َوَصَل َماُء اإِلْبَرِة إلى الَمَثاَنِة.

ا في َفْرِج الَمْرأَِة َفِإنََّها ُتَفِطُِّر المرْ  ا أَمَّ  أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   ِئَمَة. هذا، أََة الصَّ
 ابتَلع طعم السواك 

 إذا ابتلع الصائم طعم السواك هل يفطر؟: 6السؤال

َواِك ُسنٌَّة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، ِلَقْوِلِه َصلَّى الجواب:    اْسِتْخَداُم الِسِّ
ِتي ـ أَْو َعَلى ََل أَْن أَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلوْ اّلٰلُ   ُشقَّ َعَلى أُمَّ

ِ َصََلٍة« رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي    النَّاِس ـ أَلََمْرتُُهمْ  َواِك َمَع ُكلِّ ِبالسِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   ُهَرْيَرَة َرِضَي 

القَ  إلى  الُفَقَهاِء  أَْكَثُر  أَْثَناءَ َوَذَهَب  َواِك  الِسِّ اْسِتْخَداِم  ِبَجَواِز    ْوِل 
َيامِ  ا ِإَذا َكاَن َرطْ ا  ، ِإَذا َكاَن الُعوُد يَاِبسالِصِّ َفِإنَُّه يُْكَرُه َخْشَيَة اْبِتََلِع    ا  ب، أَمَّ

 َشْيٍء ِمْنُه.
 وبناء على ذلك:

َياِم، َوَي  َواِك أَْثَناَء الِصِّ يِق َبْعَد  َفََل َحَرَج ِمَن اْسِتْخَداِم الِسِّ ُجوُز َبْلُع الِرِّ
وَ  الِسِّ ااْسِتْخَداِم  أَمَّ َوَوَجَد    اِك،  الَفِم،  في  َواِك  الِسِّ ِمَن  َشْيٌء  َتَحلََّل  ِإَذا 
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اِئُم َطْعَمُه َوَجَب َعَلْيِه أَْن َيْلفِ  َظُه َوََل َيْبَتِلَعُه، َفِإَذا اْبَتَلَعُه أَْفَطَر َوَعَلْيِه  الصَّ
ا  َرِة.الَقَضاُء ُدوَن الَكفَّ

ثُمَّ  َواِك،  الِسِّ َطْعَم  َمجَّ  ِإَذا  ا  َكَمْن اْبَتَلَع    أَمَّ ُه،  َيُضرُّ ََل  َفَهَذا  ِريَقُه 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  جَّ الَماَء ِمْن ِفيِه، ثُمَّ اْبَتَلَع ِريَقُه. هذا،َتَمْضَمَض، َومَ 

 الدليل على وجوب قضاء الصيام
قضاء الصيام إذا أفطرت املرأة أيام هل هناك دليل على وجوب : 7السؤال

 حيضها ونفاسها؟

ِبأَنَُّه َيْحُرُم َعَلْيَها أَيَّاَم  ِجُب يَ   أوَّل ::  الجواب  َعَلى الَمْرأَِة أَْن َتْعَلَم 
ََلُة، ِلَقْوِلِه َصلَّى ْوُم، َكَما َحُرَمْت َعَلْيَها الصَّ َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َحْيِضَها الصَّ

 .«؟ َتُصمْ  َوَلمْ  تَُصلِِّ  َلمْ  َحاَضْت   ِإَذا  أََلْيَس  َوَسلََّم: »آِلِه َوَصْحِبهِ 
 .َبَلى: ُقْلنَ 
  َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ رواه اإلمام البخاري  ِديِنَها«    نُْقَصانِ   ِمنْ   »َفَذِلِك :  َقاَل 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  الُخْدِريِِّ 

  الُفَقَهاِء، َكَما َيُقوُل اإِلَماُم النََّوِويُّ َرِحَمهُ َوَهَذا أَْمٌر ُمْجَمٌع َعَلْيِه ِعْنَد  
َش ى  َتَعالَ   اّلٰلُ  حَ ِعْنَد  َوِديٍن«ِديِث:  ْرِح  َعْقٍل  َناِقَصاِت  ِمْن  َرأَْيُت  : »َما 

ْوِم َعَلى الَحاِئِض َوالنَُّفَساِء، َوَعَلى أَنَُّه  ُة َعَلى َتْحِريِم الصَّ َفأَْجَمَعِت األُمَّ
 ْوُمَها. ََل َيِصحُّ َص 

: الَحاِئُض ََل ُتَصِلِّ   ِباإِلْجَماِع. اهـ.ي؛ َوَهَذا  َوَيُقوُل اإِلَماُم اْبُن َعْبِد الَبِرِّ
َوَيُقولُ  ؛  الَحقُّ َفُهَو  الُمْسِلُموَن  َعَلْيِه  أَْجَمَع  ڦ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوَما 

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

 .[115]النساء:  ﴾ ڍڇڇڇڇچ
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َيُجوُز  َوَمْن   َوَقاَل:  َوالنَُّفَساِء،  الَحاِئِض  َوِصَياِم  َصََلِة  َبْيَن  َق  َفرَّ
ِليِل.َحاِئِض َوالل  لنَُّفَساِء أَْن َتُصوَم؛ َفْلَيْأِت ِبالدَّ

ََلُة، ِمْن   ْوُم َكَما َتْحُرُم الصَّ َلَقْد َعِلَمِت الِنَِّساُء أَنَُّه َيْحُرُم َعَلْيِهنَّ الصَّ
َيْوِمَنا    َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم إلىاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ َزَمِن َسِيِِّدَنا  

َها َوِنَفاِسَها، َوَما أََحٌد َقاَل َلَها  َهَذا، َوَما َثَبَت أَنَّ اْمَرأَة  َصاَمْت أَيَّاَم َحْيِض 
َقاَل  َكَما  َلِك،  َخْيٌر  َفُهَو  ُصْمِت  الُمَساِفِريَن:  َتَعاَلى    ِإْن  َحِقِّ  ک﴿في 

 .[184]البقرة:  ﴾ڳگگگگکک
ا الَمْرأَِة  َعَلى  َيْحُرُم  وَ ِلَذا  َسِيِِّدَنا  لَحاِئِض  ِلَقْوِل  ْوُم،  الصَّ النَُّفَساِء 

أََلْيَس ِإَذا َحاَضْت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ 
 ؟«. َوَلْم َتُصمْ َلْم تَُصلِِّ 

َياِم ُدوَن الصَّ ثانيا :   لِنِّْسَبِة  ََلِة ِبااتََّفَق الُفَقَهاُء َعَلى ُوُجوِب َقَضاِء الِصِّ
ِريِف الذي رواه اإلمام   للَمْرأَِة الَحاِئِض َوالنَُّفَساِء، َوَذِلَك للَحِديِث الشَّ

اْلَحاِئِض تَ مسلم   َباُل  َما  َفُقْلُت:  َقاَلْت: َسأَْلُت َعاِئَشَة  ُمَعاَذَة  ْقِضي  ـ َعْن 
ََلةَ  ْوَم، َوََل َتْقِضي الصَّ  ؟الصَّ

أََحُروِريَّةٌ  يُ انُ كَ   جِ ارِ وَ الخَ   نَ مِ   ةٌ ئَ فِ )  أَْنِت؟   َفَقاَلْت:   اءَ َض قَ   ونَ بُ وجِ وا 
 (.اءَ ورَ رُ إلى حَ   ة  بَ ْس نِ  ةِ يَّ ورِ رُ الحَ وا بِ مُّ سُ وَ ،  ِض ائِ ى الحَ لَ عَ  ةِ ََل الصَّ 

 ُقْلُت: َلْسُت ِبَحُروِريٍَّة، َوَلِكنِِّي أَْسأَُل. 
وْ  ِبَقَضاِء الصَّ َفنُْؤَمُر  َذِلَك،  يُِصيُبَنا  َكاَن  َوََل  َقاَلْت:  ِبَقَضاِء  نُ ِم،  ْؤَمُر 

ََلةِ   .الصَّ
 وبناء على ذلك:

ِلَقْوِلِه   َوالِنَِّفاِس،  الَحْيِض  ِمَن  الطََّهاَرُة  َياِم  الِصِّ ِة  َفِمْن ُشُروِط ِصحَّ
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ِ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصلَّى أََلْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم تَُصلِّ
ِة.إِ َذا بِ َوهَ ؟«.  َوَلْم َتُصمْ   ْجَماِع األُمَّ

ََلِة َبْعَد طُْهِرَها ِمْن َحْيِضَها   َياِم ُدوَن الصَّ َوَيِجُب َعَلْيَها َقَضاُء الِصِّ
ِيَِّدِة َعاِئَشَة َرِضَي  ِلَقْوِل السَّ ِنَفاِسَها،  ْوِم،  َعْنَها:  اّلٰلُ    أَو  ِبَقَضاِء الصَّ َفنُْؤَمُر 

ََلةِ   .َوََل نُْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ
اّلٰلِ    ( َمْن ُهَو اآلِمُر َذاَك الَوْقِت َغْيُر َسِيِِّدَنا َرُسولِ َفنُْؤَمرُ ا: )هَ َوَقْولُ 

 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟ اّلٰلُ   َصلَّى
َوَمْن َقاَل ِخََلَف َهَذا الَكََلِم َفَقْد أَْعَظَم الِفْرَيَة، َواْنَدَرَج َتْحَت َقْوِلِه  

ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿  ى:َتَعالَ 

 .﴾ڍڇڇڇڇچچچچ
ٺٺٺڀٺڀڀڀپ﴿   َتَعاَلى:َوَتْحَت َقْوِلِه  

 .[5]الكهف:  ﴾ٿ
َقْوِلِه   ۓۓےےھھھ﴿   َتَعاَلى:َوَتْحَت 

ۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  . هذا،[116]النحل:  ﴾ۉ

 صيام عشر ذي الحجة
 ي احلجة؟ؤكدة صيام عشر ذسنة املن الهل م: 8السؤال

  النَِّبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى الترمذي  الجواب:  
اّلٰلِ    ِإَلى  أََحبُّ   أَيَّامٍ   ِمنْ   »َما:  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى
ِة،  ِذي  َعْشرِ   ِمنْ   ِفيَها  َلهُ   يَُتَعبَّدَ   أَنْ    ِبِصَيامِ   ِمْنَها  َيْومٍ   ُكلِِّ   ِصَيامُ   َيْعِدلُ   الِحجَّ

 . الَقْدِر« َلْيَلةِ  ِبِقَيامِ  ِمْنَها  َلْيَلةٍ  ُكلِِّ  َوِقَيامُ  َسَنٍة،
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ِة، َما   َوَذَكَر الُفَقَهاُء أَنَُّه يُْسَتَحبُّ ِصَياُم الَعْشِر األََواِئِل ِمْن ِذي الِحجَّ
الِعيدِ  َيْوَم  كَ َعَدا  َوَقْد  َرُسولُ ،  َسِيُِّدَنا  آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    اَن  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ِة، روى أبو داود    أَْزَواجِ   َبْعِض   َعنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُصوُم ِتْسَع ِذي الِحجَّ
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  اّلٰلِ    لُ َرُسو   َكانَ :  َقاَلْت َعَلْيِه 
ِة،  ِذي   ِتْسعَ   َيُصومُ ِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ    َصلَّى   َوَيْومَ   اْلِحجَّ

َل   َشْهٍر، ُكلِِّ  ِمنْ  أَيَّامٍ  َوَثََلَثةَ  َعاُشوَراَء، ْهرِ  ِمنَ   اْثَنْينِ  أَوَّ  . َواْلَخِميَس  الشَّ
 وبناء على ذلك:

ِة، للحَ  األُوَلى  َفُيْسَتَحبُّ ِصَياُم األَيَّامِ  اِجِّ  الِتِّْسَعِة ِمْن َشْهِر ِذي الِحجَّ
اْسِتْحَباِب َصْوِمِه   َعَلى  الُفَقَهاُء  اتََّفَق  َفَقِد  َعَرَفَة،  َيْوَم  ِإَلَّ   ، الَحاِجِّ َوِلَغْيِر 

، أِلَنَّ َصْوَمُه يُْضِعُفُه َعِن الُوُقوِف َوا َعاِء، َفَكاَن َتْرُكُه أَفْ ِلَغْيِر الَحاِجِّ َضَل،  لدُّ
 تعالى. اّلٰلِ   نَّ الَحاجَّ َضْيُف َوأِلَ 

َوَقاَل ُفَقَهاُء الَحَنِفيَِّة: يُْسَتَحبُّ للَحاِجِّ ِصَياُمُه َكَذِلَك، ِإَذا َلْم يُْضِعْفُه  
ْوُم. َعاِء، َفَلو أَْضَعَفُه ُكِرَه َلُه الصَّ  َعِن الُوُقوِف َوالدُّ

ِصَيا ا  ِمْن ِذي  أَمَّ الَعاِشِر  الَيْوِم  اُم  ِة  َفََل  الِحجَّ الِعيِد،  َيْوُم  ُهَو  لذي 
  اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ اِجِّ َوََل ِلَغيِرِه، ِلَما رواه اإلمام مسلم  َيُجوُز للحَ 

َوَسلََّم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ :  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 
 .النَّْحرِ  َوَيْومِ  اْلِفْطِر، ْومِ َي  َمْيِن،وْ يَ   ِصَيامِ   َعنْ  َنَهى

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم أَيَّاِم  اّلٰلُ    َكَما َنَهى َصلَّى 
َّْشِريِق، َفَقاَل َصلَّى   التَّْشِريِق   أَيَّامُ َوَسلََّم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    التـ

َعْنُه.  اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُهَذِليِِّ   نَُبْيَشةَ   َعنْ رواه اإلمام مسلم    ٍب« َوُشرْ   ْكلٍ أَ   أَيَّامُ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
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 صيام أيام التشريق 
إنسان حج متمتعًا، ومل يتمكن من تقديم اهلدي، هل جيوز : 9السؤال

 التشريق الثالثة قبل أن يرجع إىل بلده؟له أن يصوم أيام 

َياِم ِفيَها أَيَّاُم الـتَّْشِريِق الثَََّلَثُة، ِم التي نُِهَي األَيَّا  نَ مِ الجواب:    َعِن الِصِّ
ِة، ففي    الَحاِدي َعـَشَر، َوالثَّاِني َعـَشَر، َوالثَّاِلَث  َعَشَر ِمْن َشْهِر ِذي الِحجَّ

  َرُسولُ   اَل قَ :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُهَذِليِِّ   ةَ نَُبْيشَ   َعنْ َصِحيِح اإلمام مسلم  
َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    أَْكلٍ   أَيَّامُ   التَّْشِريِق   »أَيَّامُ :  َعَلْيِه 

 .َوُشْرٍب«
  َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وفي رواية اإلمام أحمد  

آِلهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َوَعَلى    ُحَذاَفةَ   ْبنَ اّلٰلِ    َعْبدَ   َبَعَث َوَسلََّم    َوَصْحِبهِ   َعَلْيِه 
  َوِذْكرِ   َوُشْرٍب   أَْكلٍ   أَيَّامُ   َفِإنََّها  اأْلَيَّاَم،  َهِذهِ   َتُصوُموا  ََل »  أَنْ   ى  ِمنَ   ِفي  َيطُوُف 
 «. َوَجلَّ   َعزَّ اّلٰلِ 

  َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ   َساِلٍم،  َوَعنْ   َعاِئَشَة،  َعنْ وروى اإلمام البخاري  
ْص   َلمْ :  َقاََل   َعْنُهْم،  اّلٰلُ   َيِجدِ   َلمْ   ِلَمنْ   ِإَلَّ   يَُصْمَن،   أَنْ   التَّْشِريِق   أَيَّامِ   ِفي  يَُرخَّ

 . الَهْدَي 
اِم أَيَّاِم التَّْشِريِق للَقاِرِن  َوَقْد َذَهَب الَحَناِبَلُة َوالَماِلِكيَُّة إلى َجَواِز ِصيَ 

 َي. ِطيُع الَهدْ أَو الُمَتَمِتِِّع الذي ََل َيْستَ 
َيُجوُز   ََل  أَْحَمَد:  اإِلَماِم  َعِن  ِرَواَيٍة  وفي  اِفِعيَُّة  َوالشَّ الَحَنِفيَُّة  ا  َوأَمَّ

 ِصَياُم أَيَّاِم الـتَّْشِريِق َعِن الَهْدِي، للنَّْهِي الَواِرِد في َذِلَك.
 وبناء على ذلك:

َمْنهِ  الَحاِجِّ  ِلَغْيِر  التَّْشِريِق  أَيَّاِم  َعْنُه، َفِصَياُم  َكاَن    يٌّ  الذي  َوللَحاِجِّ 
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َقاِرن  ا  ُمَتَمِتِّع َفِعْنَد   ا  أَو  الُفَقَهاِء،  َبْيَن  ِخََلٌف  ِفيِه  التَّْشِريِق  أِلَيَّاِم  َفِصَياُمُه 
أَ  َلُه  َيُجوُز  َوالَماِلِكيَِّة  َيُجوُز، الَحَناِبَلِة  ََل  َغْيِرِهْم  َوِعْنَد  َيُصوَمَها،  ْن 

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   . هذا،ِف أَْوَلىَوالُخُروُج ِمَن الِخََل 
 اعتكاف المرأة

هل يسن للمرأة أن تعتكف كما يسن للرجال؟ وما هي : 10السؤال

 شروط اعتكافها؟ وأين يكون مكان اعتكافها؟

ُسنَّةٌ أوَّل :  الجواب:   َسِيَِّدَنا  اَلْعِتَكاُف  الُفَقَهاِء، أِلَنَّ   ِعْنَد ُجْمُهوِر 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اْعَتَكَف، َوَداَوَم َعَلى  اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َرُسوَل 

ب  اَلْعِتَكاِف في ُكِلِّ َرَمَضانَ  ِلَثَواِبِه، َواْعَتَكَفْت    ا  تعالى، َوَطَلباّلٰلِ    إلى   ا  َتَقرُّ
َهاُت الُمْؤِمِنيَن َمَعُه، َوَبْعَدُه َصلَّى ِه  ى آِلِه َوَصْحبِ َوَعلَ   ْيهِ َعلَ اّلٰلُ   أَْزَواُجُه أُمَّ

 َوَسلََّم.
ُروِط   ا اْعِتَكاُف الَمْرأَِة ُمَباٌح َوَصِحيٌح ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء ِبالشُّ َوأَمَّ

 َيِصحُّ اَلْعِتَكاُف ِإَلَّ ِبَها.التي ََل 
ِة اَلْعِتَكاِف َخْمَسٌة: ثانيا :   ُشُروُط ِصحَّ

ـ النََّقاُء ِمَن الَحْيِض َوالِنَِّفاِس،  4.  لتَّْمِييزُ ـ ا3ـ الَعْقُل.  2ـ اإِلْسََلُم.  1
 الَمْسِجِد،  َفََل َيِصحُّ اْعِتَكاُف الَحاِئِض َوََل النَُّفَساِء، أِلَنَُّهَما َمْمنُوَعَتاِن َعنِ 

ـ الطََّهاَرُة ِمَن الَحَدِث األَْكَبِر، 5َوََل َيِصحُّ اَلْعِتَكاُف ِإَلَّ في الَمْسِجِد.  
 َيِصحُّ َلُه أَن َيْمُكَث في الَمْسِجِد. ُجنَُب ََل أِلَنَّ ال 

  َمَكاُن اْعِتَكاِف الَمْرأَِة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء ُهَو الَمْسِجُد، َوََل ثالثا :  
ََل َحِقيَقة     ا  َيِصحُّ في َغْيِرِه، َوَلو َكاَن في َمْسِجِد َبْيِتَها، أِلَنَُّه َلْيَس َمْسِجد

 لُجُنِب ِفيِه، َوُدُخوُل الَحاِئِض َوالنَُّفَساِء ِإَلْيِه. ُجوُز َنْوُم ا نَُّه يَ أِلَ ، وَ ا  َوََل ُحْكم 



 كتاب الصيام 
 

218 

َيُجوُز للَمْرأَِة أَْن َتْعَتِكَف  َوَخاَلَف في َذِلَك ُفَقَهاُء الَحَنِفيَِّة َوَقالُوا:  
ْيِتَها؛ َها ِمْن بَ في َمْسِجِد َبْيِتَها، َوَلْيَس لََها أَْن َتْعَتِكَف في َغْيِر َمْوِضِع َصََلتِ 

ََلِة َفََل َيُجوُز َلَها أَْن َتْعَتِكَف  َوِإْن َلْم َيُكْن َلَها في الَبْيِت َمَكاٌن ُمتََّخٌذ للصَّ
 في َبْيِتَها.
 على ذلك: وبناء

َفاَلْعِتَكاُف في َحِقِّ الَمْرأَِة ُمَباٌح، َويُْشَتَرُط أَْن َيُكوَن في الَمْسِجِد  
َلَواُت،الذي تَُقاُم ِفيِه ال َوََل َيِصحُّ أَْن َيُكوَن في َبْيِتَها، َكَما يُْشَتَرُط في   صَّ

َها الطََّهاَرُة ِمَن الَحْيِض َوالِنَِّفاِس، َكمَ  ِة اْعِتَكاِفَها في  ا يُْشَتَرُط لِ َحِقِّ ِصحَّ
 الَمْسِجِد ِإْذُن َزْوِجَها.

َبيْ  َمْسِجِد  اْعِتَكاُفَها في  َيِصحُّ  َوإِ َوِعْنَد الَحَنِفيَِّة  َلَها  ِتَها،  َيُكْن  َلْم  ْن 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َكاُف. هذا،َمْسِجٌد في َبْيِتَها َفََل يَُسنُّ َلَها اَلْعتِ 

 الصائمةعاشر زوجته 
امرأة صائمة نفاًل، وعاشرها زوجها رغمًا عنها، فماذا يرتتب : 11السؤال

 عليها؟

ِع، هَ اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في ِصَياِم التَّ الجواب:   اِئُم أَِميُر َنْفِسِه،  َطوُّ ِل الصَّ
ُروُع ُمْلِزٌم َلُه، َوََل َيحِ يَُتاِبُع َصْوَمهُ   قُّ َلُه الِفْطُر؟  ِإْن َشاَء أَو يُْفِطُر، أَِم الشُّ

اِفِعيَِّة، َصاِئُم النَّْفِل أَِميُر َنْفِسِه، َكَما َجاَء في الَحِديِث   اَدِة الشَّ ِعْنَد السَّ
ِريِف ال    مام أحمد والحاكم والترمذي َعْن أُمِِّ َهاِنٍئ َرِضَي ذي رواه اإلالشَّ

أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ   َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنَها،  على آِلِه َوَصْحِبِه 
ُع أَِميُر َنْفِسِه، ِإْن َشاَء َصاَم، َوِإْن َشاَء أَْفَطرَ  اِئُم الُمَتَطوِِّ «. َفَلُه  َيُقوُل: »الصَّ

 أَْن يَُتاِبَع َصْوَمُه، َوَلُه الِفْطُر، َوََل َشْيَء َعَلْيِه. 



   كتاب الصيام 
 

219 

اَدِة الَحَنِفيَِّة، َمْن َشَرَع ِبِصيَ  أَْن    ا  اِم َناِفَلٍة َوَجَب َعَلْيِه َشْرعَوِعْنَد السَّ
  َتَعاَلى:  ِلَقْوِلهِ   يُِتمَّ َصْوَمُه، َوََل َيُجوُز لَُه الِفْطُر، َفِإْن أَْفَطَر َفَعَلْيِه الَقَضاُء،

. َفَمْن َشَرَع ِبالنَّاِفَلِة َوَجَب َعَلْيِه اإِلْتَماُم.  [33]محمد:    ﴾ڈڈڎ﴿
 هذا أوَّل . 
َزْوِجَها،   ثانيا : ِبِإْذِن  ِإَلَّ  َناِفَلة   َتُصوَم  ََل  أَْن  الُمْسِلَمِة  الَمْرأَِة  َعَلى 
َوَبْعُلَها  َم: »ََل َتُصوُم الَمْرأَُة  ِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ِلَقْوِلِه َصلَّى

 َعنُه.اّلٰلُ   َشاِهٌد ِإَلَّ ِبِإْذِنِه« رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
َيْطُلَبَها   أَْن  ِه  َحِقِّ َفِمْن  َزْوِجَها،  ِإْذِن  ِبَغْيِر  َناِفَلة   الَمْرأَُة  َصاَمِت  َفِإَذا 

ا ِإذَ أَْن َتْمَتِنَع،  َها  ْيَس لَ ، َولَ ِلِفَراِشهِ  ا َصاَمْت ِبِإْذِنِه َفَلْيَس َلُه أَْن يُْفِسَد  َوأَمَّ
َتْسَتِجيَب   أَْن  َفاألَْفَضُل  ِفَراِشِه،  في  َرِغَب  ِإَذا  َوَلِكْن  َصْوَمَها،  َعَلْيَها 

 ِلَزْوِجَها.
 وبناء على ذلك:

أَِذَن َلَها َفَلْيَس  َزْوِجَها، َفِإْن   ِبِإْذِن  َفَعَلى الَمْرأَِة أَْن ََل َتُصوَم َناِفَلة  ِإَلَّ 
َعِن   ُه  َتُعفَّ َحتَّى  ْوِج  الزَّ َطاَعُة  َفاألَْوَلى  أََصرَّ  َفِإْن  َصْوَمَها،  يُْفِسَد  أَْن  َلُه 

 الَحَراِم. 
ِعْنَد   الَقَضاُء  َوَعَلْيَها  اِفِعيَِّة،  الشَّ ِعْنَد  َعَلْيَها  أَْفَطَرْت َفََل َقَضاَء  َوِإَذا 

 أعلم.َعاَلى تَ  واّللٰ   . هذا،لَحَنِفيَّةِ ا
 استئذان الرجل زوجته في الصوم

للمرأة أن تستأذن زوجها يف صيام النافلة، فهل  يستحبُّ: 12السؤال

 أن يستأذن الزوج زوجته إذا أراد صيام النافلة؟ كذلك يستحبُّ

َرُسولُ   أوَّل :الجواب:   َسِيُِّدَنا  آِلِه  ْيِه َوعللَ عَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َنَهى  ى 
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َوَصْحِبِه َوَسلََّم الَمْرأََة أَْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد، روى اإلمام أحمد َعْن  
َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َزْوُجَها َشاِهٌد ِإَلَّ ِبِإْذِنِه ، وَ ا  دَواحِ   ا  ْومَوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ََل َتُصوُم الَمْرأَُة يَ 
 ـ ِإَلَّ َرَمَضاَن ـ«.

  َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    وفي ِرَواَيٍة لإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
ِلْلمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ   َقاَل: »ََل َيِحلُّ    ْرأَِة أَنْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 

  َوَزْوُجَها َشاِهٌد ِإَلَّ ِبِإْذِنِه«.َتُصومَ 
ِع   التََّطوُّ َصْوِم  َعَلى  َمْحُموٌل  ِريِف  الشَّ الَحِديِث  في  النَّْهُي  َوَهَذا 
ْوَج َلُه َحقُّ اَلْسِتْمَتاِع ِبَها،  َوالَمْنُدوِب، َوالنَّْهُي للتَّْحِريِم، َوَسَبُبُه أَنَّ الزَّ

ُه َواِجٌب   ْوِر. َعَلى الفَ َوَحقُّ
ْوِج َزْوَجَتُه ِبِصَياِم النَّاِفَلِة، َفَلْم َيِرْد ِفيِه َشْيٌء  انيا :  ث ا اْسِتْئَذاُن الزَّ أَمَّ

ِريَفِة، َوالِحْكَمُة ِمْن َذِلَك وَ   أَْعَلُم:  اّلٰلُ ِمَن األََحاِديِث الـشَّ
َها، َفََل 1 ْوِج َعَلى َزْوَجِتِه آَكُد ِمْن َحِقِّ الِقَياُس َعَلى   َيِصحُّ  ـ َحقُّ الزَّ
ْوَجِة.  الزَّ
ْوَجِة، َكَما َقاَل  2 َرَجِة َعَلى الزَّ ْوِج أَْعَظُم، ِلُوُجوِد الدَّ  َتَعاَلى: ـ َحقُّ الزَّ

َصلَّى[228]البقرة:    ﴾ڻںں﴿ َوِلَقْوِلِه  آِلِه اّلٰلُ    .  َوعلى  َعَلْيِه 
َمْرُت الَمْرأََة أَْن أِلََحٍد أَلَ   َيْسُجدَ ْن  أَ   ا  أََحد   ا  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْو ُكْنُت آِمر

 َعنُه. اّلٰلُ  َتْسُجَد ِلَزْوِجَها« رواه الترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
اّلٰلُ    تعالى، َوَحِقِّ َرُسوِلِه َصلَّى اّلٰلِ    َوأِلَنَُّه َلْيَس َعَلى الَمْرأَِة َبْعَد َحِقِّ 

ْوِج.اِجٌب أَْوَجَب لََّم وَ َوَس ِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ    ِمْن َحِقِّ الزَّ
ْوُج ُهَو في الَغاِلِب األََعِمِّ َيْطُلُب الُمَعاَشَرَة، َفالَمْرأَُة َمْطُلوَبٌة 3 ـ الزَّ
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، َوَلْيَسْت َطاِلَبة .  ِبَشْكٍل َعاِمِّ
 وبناء على ذلك:

ِصَياِم   في  َزْوَجَها  َتْسَتْأِذُن  ِإذَ َفالَمْرأَُة  حَ النَّاِفَلِة  َكاَن  ا  ا  اِضر ا  َوأَمَّ  ،
ُجَل ِبَشْكٍل َعاٍمِّ ُهَو   َياَم، أِلَنَّ الرَّ ْوُج َفََل َيْسَتْأِذُن َزْوَجَتُه ِإْن أََراَد الِصِّ الزَّ
ْوَجَة ِهَي الَمْطُلوَبُة، روى اإلمام أحمد والحاكم وأبو داود   الطَّاِلُب، َوالزَّ

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ِبيِِّ َصلَّىاْمَرأٌَة ِإَلى النَّ   : َجاَءِت َعنُه َقاَل   اّلٰلُ   َعْن أَِبي َسِعيٍد َرِضَي 
ِإنَّ َزْوِجي    اّلٰلِ،َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِعْنَدُه َفَقاَلْت: يَا َرُسوَل  

ُصمْ  ِإَذا  ُرِني  َويَُفطِِّ َصلَّْيُت،  ِإَذا  َيـْضِربُِني  الُمَعطَِّل  ْبَن  َوََل َصْفَواَن  ُت، 
ْمُس. اْلَفْجِر َحتَّى َتْطُلَع  ي َصََلةَ يَُصلِِّ   الشَّ

 َقاَل: َوَصْفَواُن ِعْنَدُه.
ا َقاَلْت.   َقاَل: َفَسأََلُه َعمَّ

َرُسوَل   َيا  َتْقَرأُ    اّلٰلِ،َفَقاَل:  َفِإنََّها  َصلَّْيُت،  ِإَذا  َيْضِربُِني  َقْولَُها:  ا  أَمَّ
 هُ نَّ أَ كَ )اَس  َرة  َواِحَدة  َلَكَفِت النَّ  َكاَن ُسوا، َوُقْلُت َلوْ ُسوَرَتْيِن َنَهْيُتَها َعْنُهمَ 

ُرِني ِإَذا  (  اهَ لَ   اجٌ تَ حْ مُ   وَ هُ وَ   ،ةَ ََل الصَّ   َك لِ ذَ بِ   يُل طِ تُ   اهَ نَّ أَ   يدُ رِ يُ  ا َقْولَُها: يَُفطِِّ َوأَمَّ
 أَْصِبُر.ُصْمُت، َفِإنََّها َتْنَطِلُق َفَتُصوُم َوأََنا َرُجٌل َشابٌّ َفََل 

َيْوَمِئٍذ:  اّلٰلُ    لَّىَص اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
 »ََل َتـُصوُم اْمَرأٌَة ِإَلَّ ِبِإْذِن َزْوِجَها«. 

ْمُس، َفِإنَّا أَْهُل َبْيٍت َقْد   ا َقْولَُها: ِبأَنِِّي ََل أَُصلِِّي َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َوأَمَّ
ْمُس.اُد َنْسَتيْ َف َلَنا َذاَك، ََل َنكَ ُعرِ   ِقُظ َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 .» ِ  َقاَل: »َفِإَذا اْسَتْيَقْظَت َفَصلِّ
َلُه   يُْسَتَحبُّ  أَنَُّه  ِإَلَّ  َيْسَتْأِذَن،  أَْن  ْوِج  الزَّ َعَلى  َيِجُب  ََل  َكاَن  َوِإَذا 
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حبان    ، َوَذِلَك ِلَما روى ابناَلْسِتْئَذاُن، َوَهَذا ِمَن الُمَعاَشَرِة ِبالَمْعُروِف 
ِلَعاِئَشَة َرِضَي ُعَمْيرٍ   اْبنِ َعِن   َقاَل  أَنَُّه    َشْيءٍ   ِبأَْعَجِب   أَْخِبِريَنا:  َعنَهااّلٰلُ    ، 
 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولِ  ِمنْ  َرأَْيِتهِ 

ا:  َقاَلْت   ثُمَّ   ،َفَسَكَتْت :  َقاَل    ،َعاِئَشةُ   »َيا:  َقاَل   ي،اللََّيالِ   ِمنَ   َلْيَلةٌ   َكانَ   َلمَّ
ْيَلةَ  أََتَعبَّدُ   َذِريِني  .ِلَربِِّي« اللَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ـ وفي ِرَواَيٍة في مشكل اآلثار َقاَل َصلَّى
 «. َوَجلَّ   َعزَّ  ِلَربِِّي  أََتَعبَّدْ   ِلي اْئَذِني ،َعاِئَشةُ  َياَوَسلََّم: »

ِرَواَيةٍ  التَّرْ   وفي  َوالتَّْرِهيِب للمُ في  َقاَل َصلَّى ِغيِب  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ْنِذِرِيِّ 
 « ـ ةِ لَ يْ اللَّ  هِ ذِ هَ  امِ يَ قِ  في يلِ  ينَ نِ ذَ أْ تَ أَ  ،ةُ شَ ائِ عَ  ايَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »

كَ  َما  َوأُِحبُّ  ُقْرَبَك، أَلُِحبُّ  ِإنِِّي اّلٰلِ وَ : ُقْلُت   .َسرَّ
رَ َفَتطَ   امَ قَ فَ :  َقاَلْت   ِحْجَرُه،   َبلَّ   َحتَّى  َيْبِكي   َيَزْل   َفَلمْ   يَُصلِِّي،  َقامَ   ثُمَّ   ،هَّ

   َحتَّى  َيْبِكي  َيَزْل   َفَلمْ   َبَكى  ثُمَّ   ِلْحَيَتُه،  َبلَّ   َحتَّى   َيْبِكي   َيَزْل   َفَلمْ   َبَكى  ثُمَّ 
 . اأْلَْرَض  َبلَّ 

ََلِة،  يُْؤِذنُهُ   ِبََللٌ   َفَجاءَ  ا  ِبالصَّ   ِلمَ   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َقاَل   َيْبِكي،  آهُ رَ   َفَلمَّ
مَ  َما َلَك اّلٰلُ  َغَفرَ  َوَقدْ  َتْبِكي َر؟  َوَما  َتَقدَّ  َتأَخَّ

  ِلَمنْ   َوْيٌل   آَيٌة،  اللَّْيَلةَ   َعَليَّ   َنَزَلْت   َلَقدْ   ،ا  َشُكور  ا  َعْبد  أَُكونُ   »أََفََل :  َقاَل 
ککڑڑژژڈ﴿  :ِفيَها  َيَتَفكَّرْ   َوَلمْ   َقَرأََها

َتَعاَلى   واّللٰ   هذا،.  ُكلََّها  اآْلَيةَ   «[190]آل عمران:    ﴾گگکک
 أعلم.

** ** ** 
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 لم يتم طواف النفل 
شرع إنسان بالطواف حول البيت طواف نافلة، ولكنه ما أمت : 1السؤال

 طوافه، فماذا يرتتب عليه؟

، َفَمْن َشَرَع  ا  ِإْجَماع  ِة َسْبَعةٌ الَمْطُلوبَ   َعَدُد أَْشَواِط الطََّواِف الجواب:  
ُروَع    ا  ِبَطَواِف َنْفٍل َوَجَب َعَلْيِه أَْن يُِتمَّ َطَواَفُه َسْبع ِعْنَد الَحَنِفيَِّة، أِلَنَّ الشُّ

َفاُر  ِعْنَدُهْم ُمْلِزٌم، َفِإَذا َلْم يُِتمَّ الطََّواَف أَِثَم، َوَيِجُب َعَلْيِه التَّْوَبُة َواَلْسِتغْ 
 . َفَقطْ 

ِع َسْبَعَة أَْشَواٍط،   َوِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء يُْسَتَحبُّ ِإْتَماُم طََّواِف التََّطوُّ
َحتَّى َيْحُصَل للطَّاِئِف أَْجُر َطَواِفِه، َفِإَذا َقَطَع الطََّواَف ِلَغْيِر ُعْذٍر َفََل َثَواَب  

  َشْيٌء. ُب َعَلْيهِ  َيَتَرتَّ ََل َلُه ِفيَما َفَعَل، َوََل ِإْثَم َعَلْيِه، وَ 
 وبناء على ذلك:

ُه َسْبَعَة أَْشَواٍط، َفِإَذا َلْم   َفَمْن َشَرَع ِبَطَواِف َنْفٍل َوَجَب َعَلْيِه أَْن يُِتمَّ
ُه َكاَن آِثم   َوَعَلْيِه التَّْوَبُة َواَلْسِتْغَفاُر ِعْنَد الَحَنِفيَِّة، َوََل َشْيَء َعَلْيِه ِعْندَ   ا  يُِتمَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا، لُفَقَهاِء.ُجْمُهوِر ا
 تزيين بيت الحاج

هل هناك حرج شرعي باالحتفال بقدوم احلاج، وتزيني البيت : 2السؤال

 له، وجعل الطعام للضيوف؟

َبْيِر َِلْبِن  الجواب:   روى الشيخان َعِن اْبِن أَِبي ُمَلْيَكَة، َقاَل اْبُن الزُّ
ْيَنا َرُسوَل أََتْذكُ   َعْنُهْم:  اّلٰلُ   َجْعَفٍر َرِضَي  َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ُر ِإْذ َتَلقَّ

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أََنا َوأَْنَت، َواْبُن َعبَّاٍس َقاَل: نََعْم؛ َفَحَمَلَنا َوَتَرَكَك.
اَن  َقاَل: كَ ُه  َعن  اّلٰلُ   ْبِن َجْعَفٍر َرِضَي اّلٰلِ    وروى اإلمام مسلم َعْن َعْبدِ 
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َي ِبَنا؛  اّلٰلُ    َصلَّىالنَِّبيُّ   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر تُُلقِِّ
َي ِبي َوِباْلَحَسِن أَْو ِباْلُحَسْيِن؛ َفَحَمَل أََحَدَنا َبْيَن َيَدْيِه، َواآْلَخَر   َقاَل: َفُتُلقِِّ

 هذا أوَّل .  ينََة.الَمدِ ْلَنا َخْلَفُه َحتَّى َدخَ 
َهَذا    ثانيا : َعْن  َويَُقاُل  الُمَساِفِر،  ِلُقُدوِم  الطََّعاِم  َجْعُل  يُْسَتَحبُّ 

 الطََّعاِم: النَِّقيَعُة. 
َعْنُهَما، أَنَّ  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    روى اإلمام البخاري َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 

آلِ َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل  َوَسلََّم  ِه  َوعلى  الَمِديَنَة،  َوَصْحِبِه  َقِدَم  ا  َلمَّ
 أَْو َبَقَرة . ا  َنَحَر َجُزور

 وبناء على ذلك:
َجاِل   ، ِبَشْرِط َعَدِم اْخِتََلِط الِرِّ َفََل َحَرَج ِمَن اَلْحِتَفاِل ِبُقُدوِم الَحاِجِّ

 ، َوَما َشاَكَل َذِلَك. ْرِب طُُبولٍ ُموِسيِقيٍَّة، َوَض ِبالِنَِّساِء، َوَعَدِم اْسِتْخَداِم آََلٍت  

َكَما أَنَُّه ََل َحَرَج في َتْزِييِن الَبْيِت ِعْنَد ُقُدوِمِه، أِلَنَّ َتْزِييَن الُبُيوِت  
 ِمَن األُُموِر الُمَباَحِة، َوَلِكْن ِبُدوِن ِإْسَراٍف َوَتْبِذيٍر. 

ا َجْعُل الطََّعاِم َفُهَو ُمْنَدرِ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه    اّلٰلُ  َصلَّىٌج َتْحَت َقوِلِه  أَمَّ
ََلَم، َتْدُخُلوا  ْحَمَن، َوأَْطِعُموا الطََّعاَم، َوأَْفُشوا السَّ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اْعُبُدوا الرَّ

 َعنُهَما. اّلٰلُ   ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ   الَجنََّة ِبَسََلٍم« رواه الترمذي َعْن َعْبدِ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   اّللِٰ   َرُسولُ    َكاَن َسِيُِّدَناَوَقدْ 
ِبُدوِن ِإْسَراٍف َوَتْبِذيٍر، َمَع اْحِتَراِم َوَتْقِديِر الِنِّْعَمِة، َوأَْن  ، َوَلِكْن  َيْفَعُل َذِلَك 

اِئُد في الَحاِوَياِت، َويُْتلَ   ٍة. َف ِبُدوِن َفاِئدَ ََل يُْلَقى الطََّعاُم الزَّ
اَرُة ُهَنا، أَنَّ ُهَناَك َبْعَض النَّاِس َيْذَبُحوَن للَحاِجِّ ِعْنَد  ُر اإِلَش َوَتْجدُ 

ِبيَحِة، َفَهَذا األَْمُر َيْحُرُم َشْرع  ِبيَحةُ ا  ُقُدوِمِه، َوَيُمرُّ الَحاجُّ ِمْن َفْوِق الذَّ  ، َوالذَّ
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 تعالى.  اّلٰلِ  ْيرِ َها أُِهلَّْت ِلغَ في َهِذِه الَحاَلِة ََل تُْؤَكُل، أِلَنَّ 
َوَقْد َنصَّ الُفَقَهاُء: َلو َذَبَح أِلَْجِل ُقُدوِم األَميِر، أَو ُقُدوِم َواِحٍد ِمَن  

 َلُه. ا  َيْحُرُم أَْكُلُه، أِلَنَُّه َذَبَحَها أِلَْجِلِه َتْعِظيماّلٰلِ   الُعَظَماِء، َوُذِكَر اْسمُ 
، ِلَقوْ َويُْطَلُب   َعاُء ِمَن الَحاِجِّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ِلِه َصلَّىالدُّ

« رواه الحاكم َعْن  الٰلهُ َوَسلََّم: » ، َوِلَمِن اْسَتْغَفَر َلُه اْلَحاجُّ مَّ اْغِفْر ِلْلَحاجِِّ
 َعنُه.اّلٰلُ   أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

ََلَمِة،  ِبالسَّ الَحاجُّ  َتَقبََّل   َويَُهنَّأُ  َلُه:  ُكمْ   اّلٰلُ   َويَُقاُل  حَ َحجَّ أَو:    ا  ج، 
َوَسْعيا  َمْبُرور َوَذْنبا  َمْشُكور  ا  ،  َقِبَل ا  َمْغُفور  ا  ،  َلُه:  يَُقاُل  أَو  َك، اّلٰلُ    ،  َحجَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َوَغَفَر َذْنَبَك، َوأَْخَلَف َعَلْيَك َنَفَقَتَك. هذا،
 

** ** ** 
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 أجل اْلضحية اَّلستدانة من 
 هل جيوز شرعًا أن أستدين وأضحي؟: 1سؤاللا

والبيهقي  الجواب:   الدارقطني    َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى 
ي؟  أَْسَتِدينُ  اّلٰلِ، َرُسوَل   َيا: ُقْلُت : َقاَلْت   َوأَُضحِِّ

« َدْينٌ  َفِإنَّهُ  ،»َنَعمْ  :َقاَل   . َمْقِضيُّ
ٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:ِلَقْوِلِه  اإِلَباَحُة، َواألَْصُل في اَلْسِتَداَنةِ 

اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ . وَ [282]البقرة:    ﴾ڀپپپپٻٻ
 َكاَن َيْسَتِديُن.  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ   َصلَّى

أَنَّ   َعَلى  الُفَقَهاُء  َحِقِّ َوَقْد َنصَّ  أَْجِل  ِمْن    ََل َتَعاَلى    اّلٰلِ   اَلْسِتَداَنَة 
ُمْلَزمتَ  ِلَيِصيَر  ِباَلْسِتَداَنِة  يُْلَزُم  َفََل  َعَلْيَها،  الَقاِدِر  الَغِنِيِّ  َعَلى  ِإَلَّ    ا  ْثُبُت 

 ِبَشْيٍء ِمْنَها.
َي  ، أَو َيْعَتِمَر، أَو يَُضِحِّ  . َكَمْن َيْسَتِديُن َكْي َيُحجَّ

 ذلك:وبناء على 
ْرُع َلْم يَُكِلِِّف اإِلْنَساَن أَ  َي، َوَلِكْن  ْن َيْسَتِديَفالشَّ َن ِمْن أَْجِل أَْن يَُضِحِّ

اْسَتَدا  في  ِإِن  َم  َتَقدَّ َكَما  اَلْسِتَداَنِة،  ِمَن  َحَرَج  َفََل  َوَفاء   َيْرُجو  َوَكاَن  َن 
ِيَِّدِة َعاِئَشَة   .ا  َن َضِعيفا، َوِإْن َكاَعْنهَ اّلٰلُ  َرِضَي َحِديِث السَّ

َر ِنيَّتَ  ة  ِإَذا َحرَّ َب إلى  ُه، َوأََرادَ َوَخاصَّ ِباألُْضِحَيِة،  َتَعاَلى    اّللِٰ   أَْن َيَتَقرَّ
َيْنِوي األََداَء، فَ  َوَكاَن  ْمَعِة،  َوالسُّ َياِء  َوالِرِّ أَْجِل الُمَباَهاِة  ِمْن  َتَعاَلى   اّلٰلُ ََل 

« َدْينٌ   »َفِإنَّهُ يُِعينُُه َعَلى األََداِء،   . َمْقِضيُّ
َحِديُث   َهَذا  َرسُ ِيِّ َس َويَُؤِكُِّد  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ولِ ِدَنا  َوَعَلى  َعَلْيِه 

  َوَمنْ   َعْنُه،اّلٰلُ    أَدَّى   أََداَءَها  يُِريدُ   النَّاِس   أَْمَواَل   أََخذَ   »َمنْ :  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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 َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ رواه اإلمام البخاري    «اّلٰلُ   أَْتَلَفهُ   َفَهاِإْتََل   يُِريدُ   أََخذَ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َعْنُه. هذا، اّلٰلُ 

 ما لنا في اْلضاحي؟ 
 ما هو األجر املرتتب على تطبيق سنة األضحية؟: 2السؤال

تعالى، اّلٰلِ    ِإنَّ ِإْحَياَء َشِعيَرِة األُْضِحَيِة ِفيِه أَْجٌر َعِظيٌم ِبِإْذنِ الجواب:  
 ِمْن َهَذا األَْجِر: 

ي َيْلَتزِ 1  .[2]الكوثر:  ﴾ڑژژ﴿ َتَعاَلى: اّللِٰ  ُم أَْمرَ ـ الُمَضِحِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ـ َوَيْلَتِزُم أَْمَر َسِيِِّدَنا َرُسولِ 2
،  َفَلمْ   َسَعة    َوَجدَ   َمنْ َوَسلََّم: » َنا«  َيْقَرَبنَّ   َفََل   يَُضحِِّ رواه اإلمام أحمد    ُمَصَلَّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   َي َرِض  َرْيَرةَ هُ  أَِبي َعنْ 
أَْمرَ  اْلَتَزَم  َرُسولِ اّلٰلِ    َوَمِن  َسِيِِّدَنا  َوأَْمَر  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    تعالى، 

چچچڃ﴿  َتَعاَلى:ِلِه  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفَقْد َفاَز ِبَقوْ 

ڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

  ﴾گگگککککڑ  ڑژژڈ
 .[70ـ69]النساء: 
َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ـ اَلْلِتَزاُم ِباألُْضِحَيِة ِإْحَياٌء ِلُسنَِّة َسِيِِّدَنا َرُسولِ 3

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ُسنََّتُه َفَقْد أََحبَُّه َصلَّىَوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَمْن أَْحَيا  
ُه َكاَن َمَعُه في الَجنَِّة، روى الترمذي َعْن ، َوَمْن أَحَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ  بَّ

َقاَل:  اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس  َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   ِلي  َقاَل َعْنُه 
،  »َيا:  ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوَعَلى آ   َس َليْ   َوتُْمِسَي   تُْصِبحَ   أَنْ   َقَدْرَت   ِإنْ   بَُنيَّ

 .َفاْفَعْل« أِلََحدٍ  ِغشٌّ  َك َقْلبِ  ِفي
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  أََحبَِّني،  َفَقدْ   ُسنَِّتي  أَْحَيا  َوَمنْ ،  ُسنَِّتي  ِمنْ   َوَذِلَك   ،بَُنيَّ   »َيا:  ِلي  َقاَل   ثُمَّ 
 . الَجنَِّة« ِفي َمِعي َكانَ  أََحبَِّني  َوَمنْ 

ي َحَسَناٌت ََل َيْعَلُمَها ِإَلَّ 4 مام أحمد  تعالى، روى اإل اّلٰلُ   ـ للُمَضِحِّ
  أَْصَحاُب   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أَْرَقمَ   ْبنِ   َزْيدِ   َعنْ اكم وابن ماجه  والح
  َما   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ 
؟  َهِذهِ   اأْلََضاِحيُّ

 .يَم«ِإْبَراهِ  أَِبيُكمْ  »ُسنَّةُ : َقاَل 
 ؟ اّللِٰ  َرُسوَل  َيا  ِفيَها َلَنا َفَما: َقالُوا
 .َحَسَنٌة« َشَعَرةٍ   »ِبُكلِِّ : َقاَل 
وُف : َقالُوا  ؟ اّلٰلِ  َرُسوَل  َيا َفالصُّ
وِف  ِمنَ  َشَعَرةٍ   »ِبُكلِِّ : َقاَل   . َحَسَنٌة« الصُّ
ي أََتى ِبأََحِبِّ األَْعَماِل إلى 5 وُن  كُ ْحِر، َوتَ يَْوَم النَّ َتَعاَلى    اّلٰلِ   ـ الُمَضِحِّ

َحَسَناِت  ِميَزاِن  الترمذي  في  روى  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ي  الُمَضِحِّ  َعاِئَشةَ   َعنْ  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى  اّللِٰ   َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي 
ِم،   ِإْهَراِق   ِمنْ اّلٰلِ    ىلَ إِ   أََحبَّ   رِ النَّحْ   َيْومَ   َعَملٍ   ِمنْ   آَدِميٌّ   َعِمَل   »َما:  َقاَل    الدَّ
مَ   َوأَنَّ   َوأَْظََلِفَها،  َوأَْشَعاِرَها  ِبُقُروِنَها  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َلَيْأِتي  ِإنَّهُ  اّلٰلِ    ِمنَ   َلَيَقعُ   الدَّ

 .«ا  َنْفس ِبَها  َفِطيُبوا األَْرِض، ِمنَ   َيَقعَ   أَنْ  َقْبَل   ِبَمَكانٍ 
ي َما َسلَ ـ يُْغَفُر للُمَض 6   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ َف ِمْن ُذنُوِبِه، روى الحاكم  ِحِّ
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ 
ََلةُ   َعَلْيَها  ِلَفاِطَمةَ َوَسلََّم  ََلمُ   الصَّ  ،يَهاَفاْشَهدِ  ِتَك أُْضِحيَّ   ِإَلى »َقْوِمي : َوالسَّ

لِ  َلِك  َفِإنَّ   .ُذنُوبَُك« ِمنْ  َسَلَف   َما َلِك  يُْغَفرُ   َدِمَها ِمنْ  َتْقطُرُ  َقْطَرةٍ  ِبأَوَّ
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ة    اْلَبْيِت   أَْهَل   َلَنا  َهَذا   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َقاَلْت    َوِلْلُمْسِلِمينَ   َلَنا  أَوْ   ،َخاصَّ
؟  ة   َعامَّ

ة   ينَ َوِلْلُمْسِلمِ  َلَنا »َبْل : َقاَل   . «َعامَّ
 وبناء على ذلك:

أَْمرَ  اْمَتَثَل  أَنَُّه  ي  الُمَضِحِّ َسِيِِّدَنا َرُسولِ َتَعاَلى    اّلٰلِ   َفَيْكِفي  اّلٰلِ    َوأَْمَر 
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. هذا،اّلٰلُ   َصلَّى

 اشتراك أخوين على أضحية 

 ؟وان على أضحية واحدةشرتك أخز أن يهل جيو: 3السؤال

ٌة ُمَؤكََّدٌة ِعْنَد ُجْمُهوِر  األُْضِحَيُة َواِجَبٌة ِعْنَد الَحَنِفيَِّة، َوُسنَّ الجواب:  
َما   َوُهَو  الِنَِّصاِب،  ِمْلَك  ِلُوُجوِبَها  اْشَتَرَط  ِبُوُجوِبَها  َقاَل  َوَمْن  الُفَقَهاِء، 

ِة، َواإِلقَ   700يَُعاِدُل   الِنَِّصاَب، َوَكاَن ُمِقيم  اَمَة، َفَمنْ غ من الِفضَّ  ا  َمَلَك 
 َوَجَبْت َعَلْيِه األُْضِحَيُة، َوََل يَُشاِرُكُه أََحٌد ِفيَها.

الَواِحَدُة   َقاَل: األُْضِحَيُة  ُمَؤكََّدةٌ،  ِبأَنَّ األُْضِحَيَة ُسنٌَّة  َقاَل  ا َمْن  َوأَمَّ
ُجِل َوأَْهِل َبْيِتِه، روى     َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َرِضَي الترمذي َعْن  تُْجِزُئ َعِن الرَّ

َحاَيا َعَلى َعْهِد  اّلٰلُ   : َكْيَف َكاَنِت الضَّ َعْنُه َقاَل: َسأَْلُت أََبا أَيُّوَب األَْنَصاِريَّ
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولِ 

ِبا ي  يَُضحِِّ ُجُل  الرَّ َكاَن  َعْنهُ َفَقاَل:  اِة  َفَيْأُكلُ لشَّ َبْيِتِه،  أَْهِل  َوَعْن  وَن   
 َويُْطِعُموَن َحتَّى َتَباَهى النَّاُس، َفَصاَرْت َكَما َتَرى.

ُجِل   اَة الَواِحَدَة تُْجِزُئ َعِن الرَّ َوَهَذا الَحِديُث َنصٌّ َصِريٌح في أَنَّ الشَّ
ْوََلُد، َوَكَذِلَك الَقِريُب  ْوَجُة َواألَ َوأَْهِل َبْيِتِه، َوَيْدُخُل في أَْهِل الَبْيِت الزَّ 

 ِبَنَفَقِة َصاِحِب الَبْيِت. َكاَن َيْسُكُن في الَبْيِت، َوَكاَن َمْشُموَل  ِإَذا 
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 وبناء على ذلك:
أُْضِحَيٍة   َعَلى  َواْشَتَرَكا  َواِحٍد  َبْيٍت  َيِعيَشاِن في  َكاَن األََخَواِن  َفِإَذا 

ي أََحُدُهمَ  تعالى،  اّلٰلُ    ْكَتُب األَْجُر لآلَخِر ِإْن َشاءَ ا ِبَها، َويُ َواِحَدٍة، َفُيَضِحِّ
اِفِعيَِّة. اَدِة الشَّ  َوَهَذا ِعْنَد السَّ

ْكَنى،   السُّ في  َبْعِضِهَما  َعْن  ُمْنَفِصَلْيِن  األََخَواِن  َكاَن  ِإَذا  ا  أَمَّ
َصاِب  ِنِّ لل  ا   َماِلكَفاألُْضِحَيُة تُْجِزُئ َعْن َواِحٍد ُدوَن اآلَخِر، َفِإْن َكاَن اآلَخرُ 

األُْضِحيَ  َعَلْيِه  َماِلكَوَجَبْت  َيُكْن  َلْم  َوِإْن  ِقيَمُة    ا  ُة،  َوِعْنَدُه  للِنَِّصاِب 
نََّة الُمَؤكََّدِة  األُْضِحَيِة أَيَّاَم النَّْحِر َزاِئَدة  َعْن َحاَجِتِه َوَحاَجِة ِعَياِلِه، َفِمَن السُّ

َي   أعلم.َلى َعاتَ  واّللٰ  ا،، َوِإَلَّ َفََل. هذأَْن يَُضِحِّ
 أضحية؟  شاب يسكن لوحده، هل عليه

أنا شاب مالك للنصاب، وأسكن لوحدي بعيدًا عن والديَِّ، : 4السؤال

 فهل جتب عليَِّ األضحية، مع العلم بأن والدي سيضحي؟

  700، ِبَما يَُعاِدُل  ا  األُْضِحَيُة َواِجَبٌة َعَلى َمْن َمَلَك ِنَصابالجواب:  
ِة، َوَكاغ ِمَن الفِ  اِفِعيَِّة َفُسنٌَّة  ، َوَهَذا ِعْنَد  ا  َن ُمِقيمضَّ ا ِعْنَد الشَّ الَحَنِفيَِّة، أَمَّ
 ُمَؤكََّدةٌ.

 وبناء على ذلك:
للِنَِّصاِب، َفاألُْضِحَيُة َواِجَبٌة في    ا  ِلَوْحِدَك، َوَماِلك  ا  َفَما ُدْمَت َساِكن

َك ِعْنَد الَحَنِفيَِّة، َوَلو َكاَن َوالِ  َك    ي، َوُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة فيُدَك َسُيَضِحِّ َحِقِّ َحِقِّ
َعْنُه  ُمْسَتِقلٌّ  أِلَنََّك  ي،  َسُيَضِحِّ َواِلُدَك  َكاَن  َوِإْن  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  ِعْنَد 
ْكَنى، َوَلو ُكْنَت ِعْنَدُه أَلَْجَزأَْت أُْضِحَيُة َواِلِدَك َعْنَك، ِلَذا َضِحِّ َوِطْب  ِبالسُّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   ا،الَقُبوَل. هذَتَعاَلى  اّللَٰ  َنْسأَلُ وَ ، ا  ِبَها َنْفس
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 متزوج من امرأتين، كم أضحية عليه؟ 
أنا رجل متزوج بامرأتني، كل واحدة تسكن مسكنًا مستقاًل، : 5السؤال

 فهل جتب عليَِّ أضحية واحدة، أم اثنتني؟

  700اِدُل  ، ِبَما يُعَ ا  األُْضِحَيُة َواِجَبٌة َعَلى َمْن َمَلَك ِنَصابالجواب:  
ِمَن   ُمِقيمغ  َوَكاَن  ِة،  أَْن  ا  الِفضَّ َعَلْيِه  َيِجُب  َوََل  َتْكِفيِه،  َواِحَدٌة  َوَشاٌة   ،

َي ِبأَْكَثَر ِمْن َواِحَدٍة.  يَُضِحِّ
َسِيُِّدَنا َرُسولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَكاَن 

اِعْنَدُه   ِمَن  َوَلْم  ِتْسٌع  َصلَّىلِنَِّساِء،  النَِّبيَّ  أَنَّ  آِلِه  اّلٰلُ    يُْنَقْل  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُوُجوِد   َمَع  ِريَفِة  الشَّ َذاِتِه  َعْن  أُْضِحَيٍة  ِمْن  ِبأَْكَثَر  ى  َضحَّ َوَسلََّم  َوَصْحِبِه 

 . ِنَساِئِه الِتِّْسَعِة، َوُكلُّ َواِحَدٍة َلَها َمْسَكٌن ُمْسَتِقلٌّ 
ْبِن ِهَشاٍم، َوَكاَن َقْد أَْدَرَك النَِّبيَّ  اّلٰلِ    َعْبدِ البخاري َعنْ روى اإلمام  

ُه َزْيَنُب ِبْنُت ُحَمْيٍد  اّلٰلُ    َصلَّى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َوَذَهَبْت ِبِه أُمُّ
َرُسولِ  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِإَلى  َوَعَلى  وَ َعَلْيِه  َفَقاَلْت َوَصْحِبِه  َيا  َسلََّم،   :

 َباِيْعُه. اّلٰلِ،َرُسوَل  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ُهَو َصِغيٌر«  اّلٰلُ    َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى

اِة الَواِحَدِة َعْن َجِميِع أَْهِلِه. ي ِبالشَّ  َفَمَسَح َرْأَسُه، َوَدَعا َلُه، َوَكاَن يَُضحِِّ
 ناء على ذلك:بو

َوُكلُّ  َفَتِجُب   َزْوَجَتاِن،  ِعْنَدَك  َكاَنْت  َوَلو  َواِحَدةٌ،  أُْضِحَيٌة  َعَلْيَك 
، َوَلِكْن ََل َحَرَج أَْن َتْذَبَح َشاَتْيِن، في   َواِحَدٍة َتْسُكُن في َمْسَكٍن ُمْسَتِقٍلِّ

 أعلم.َلى َتَعا واّللٰ   ِلَخاِطِر ِنَساِئَك. هذا، ا  ُكِلِّ َبْيٍت َشاٌة َجْبر
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 ضحية ريد اْلن يمدي
أنا رجل مدين، وديوني كثرية، فهل جيوز أن أضحي ألنال : 6السؤال

 أجر األضحية؟

، َبْل َوَلْيَسْت ُسنَّة   ا  األُْضِحَيُة َلْيَسْت ِبَواِجَبٍة َعَلْيَك َشْرعالجواب:  
َك، َما ُدْمَت َغاِرق يُوِن، َوَما ِعْنَدكَ   ا  ُمَؤكََّدة  في َحِقِّ  َفاِء.َعَلى الوَ  َمْقِدَرٌة  ِبالدُّ

اِئِنيَن،   َي َفََل َحَرَج َعَلْيَك ِإَذا َكاَن َهَذا ِبِرَضا الدَّ َوِإَذا أََرْدَت أَْن تَُضِحِّ
اِئنُوَن   ا ِإَذا َلْم َيْرَض الدَّ ، أَمَّ يُوِن التي َعَلْيَك َما َحلَّ أَو َكاَن األََجُل في الدُّ

، َوَجَب َعلَ  يُونِ ْيَك َسَداُد  َواألََجُل َقْد َحلَّ ، َوُكِتَب َلَك أَْجُر األُْضِحَيِة  الدُّ
 تعالى.اّلٰلُ  ِبِصْدِق ِنيَِّتَك ِإْن َشاءَ 

 وبناء على ذلك:
ِبِه ُديُوَنَك، َفََل َتِجُب  ا  َفِإَذا ُكْنَت َمِدين ُد  َيُكْن ِعْنَدَك َما تَُسِدِّ ، َوَلْم 

ا إِ  ، أَمَّ ُد ِبِه ُديُوَنَك، َوَيْبَقى  دَ ِعنْ َذا َكاَن  َعَلْيَك األُْضِحَيُة َوََل تَُسنُّ َك َما تَُسِدِّ
ِة َما يَُعاِدُل   يُوِن ِبِمْقَداِر ِنَصاِب الِفضَّ غ ِمْنَها،   700ِعْنَدَك َبْعَد َسَداِد الدُّ

َك ِعْنَد الَحَنِفيَِّة، أَو ُسنٌَّة ُمَؤكََّدٌة ِعْنَد ُجْمُهوِر   َفاألُْضِحَيٌة َواِجَبٌة في َحِقِّ
 َقَهاِء. الفُ 

اِئنُوَن ِباألُْضِحَيِة، َفََل َحَرَج ِمْن أَْن    َلىعَ وَ  ُكِلِّ َحاٍل ِإَذا أَِذَن َلَك الدَّ
اِئِنيَن. هذا، ُتَك أََماَم الدَّ يُوِن َحتَّى َتْبَرأَ ِذمَّ َي، َواألَْوَلى َسَداُد الدُّ   واّللٰ   تَُضِحِّ

 أعلم.َتَعاَلى 
 الجمع بين اْلضحية والنذر

لَِّ إن حقق لي أمرًا أن أذبح شاة، فهل جيوز أن َج َوَعزَِّ هلل تنذر: 7السؤال

 أمجع بني النذر واألضحية؟
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النَّْذُر الذي َنَذْرَت َواِجٌب َعَلْيَك الَوَفاُء ِبِه، َوُهَو َمْطُلوٌب  الجواب:  
 .[7]اإلنسان:  ﴾ڀپ﴿األَْبَراَر ِبَقْوِلِه: َتَعاَلى  اّلٰلُ   ِلَذاِتِه، َوَقْد َمَدحَ 

 َبْعِض الُفَقَهاِء، َوُسنٌَّة ُمَؤَكَدٌة ِعْنَد الُجْمُهوِر،  َواِجَبٌة ِعْندَ ْضِحَيٌة  األُ وَ 
 َوِهَي َمْطُلوَبٌة ِلَذاِتَها.

 وبناء على ذلك:
 َفَيِجُب َعَلْيَك الَوَفاُء ِبالنَّْذِر، َوََل َيِصحُّ الَجْمُع َبْيَن النَّْذِر َواألُْضِحَيِة. 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 ذبح اْلضحية  كيل عندنية الو 

هل جيوز أن أوكل مجعية خريية، أو بعض األشخاص يف ذبح : 8السؤال

 األضحية عين؟

نَِّة أَْن َيْذَبَح اإِلْنَساُن أُْضِحَيَتُه ِبَنْفِسِه ِإَذا َكاَن    أوَّل :الجواب:   ِمَن السُّ
َرُسوَل  َسِيَِّدَنا  أِلَنَّ  ْبَح،  الذَّ َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىلَّ َص اّلٰلِ    يُْتِقُن  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ِريَفِة، روى اإلمام البخاري َعْن أََنٍس َرِضَي  َعْنُه  اّلٰلُ   َوَسلََّم َذَبَح ِبَيِدِه الشَّ
َصلَّى النَِّبيُّ  ى  َضحَّ ِبَكْبَشْيِن اّلٰلُ    َقاَل:  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

أَْقرَ أَْمَلَحيْ  ذَ ِن  َوَسمَّ َبحَ َنْيِن،  ِبَيِدِه،  َعَلى  ُهَما  ِرْجَلُه  َوَوَضَع  َر،  َوَكبَّ ى 
 ِصَفاِحِهَما.
َيُجوُز لإِلْنَساِن أَْن يَُوِكَِّل َغْيَرُه في َذْبِح األُْضِحَيِة َعْنُه، ِإْن َكاَن    ثانيا :

ْبَح، َوَكاَن ُمْسِلم ي يُْتِقُن اا  يُْتِقُن الذَّ ْبَح أَمْ ، َسَواٌء َكاَن الُمَضِحِّ  ََل.  لذَّ
 وبناء على ذلك:

 األُْضِحَيِة، أَو َشْخٍص ُمَعيٍَّن.َفَيُجوُز َتْوِكيُل َجْمِعيٍَّة َخْيِريٍَّة ِبَذْبِح 
ِبَقْوِلِه:   الُمَوِكِِّل  َعِن  َيْنِوَي  أَْن  الَوِكيِل  َعَلى  َهِذِه الٰلهُ َوَيِجُب  مَّ 
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ِريَّة  َفَيِجُب َعَلى الَجْمِعيَِّة أَْن  ِعيَّة  َخيْ أُْضِحَيُة ُفََلٍن، َوِإَذا َكاَن الَوِكيُل َجمْ 
اِبُح: َهِذِه َعْن ُفََلٍن،  نْ تَُعِيَِّن ُكلَّ َذِبيَحٍة ِلمَ  ، َوُكلََّما ُذِبَحْت َشاٌة َيُقوُل الذَّ

 َوِإَلَّ َفََل َيُجوُز. 
َشْخٍص  ِلَذِلَك َيِجُب َعَلى َمْن يُْعِطي ِلَجْمِعيٍَّة ِقيَمَة األُْضِحَيِة، أَو لِ 

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   أَْن يَُنِبَِّهُه َعَلى َذِلَك. هذا، )َما(
 تقسيم اْلضحية 

هل جيب على املضحي أن جيعل أضحيته ثالثة أقسام، ثلث : 9السؤال

 يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟

ِريَفِة َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ الجواب:     َصلَّى اّلٰلِ    َوَرَد في األََحاِديِث الشَّ
األَْمُر    اّلٰلُ  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِبُلُحوِم األََضاِحي،  َعَلْيِه  ِق  ِبالتََّصدُّ

َخاِر.  َكَما َوَرَد اإِلْذُن ِباألَْكِل َواَلِدِّ
َعْنُه َقاَل: َنَهى  اّلٰلُ    ْبِن َواِقٍد َرِضَي اّلٰلِ    روى اإلمام مسلم َعْن َعْبدِ 

أَْكِل  عَ اّلٰلُ    ى َصلَّ اّلٰلِ    َرُسولُ  َعْن  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  لُُحوِم  َلْيِه 
َحاَيا َبْعَد َثََلٍث.  الضَّ

َعْبدُ  َصَدَق، اّلٰلِ    َقاَل  َفَقاَلْت:  ِلَعْمَرَة،  َذِلَك  َفَذَكْرُت  َبْكٍر:  أَِبي  ْبُن 
أَْهلِ  ِمْن  أَْبَياٍت  أَْهُل  َتُقوُل: َدفَّ  َعاِئَشَة،  َيِسيُروَن    اْلَباِدَيةِ   َسِمْعُت  )َقْوٌم 

َحْضَرةَ ا  َخِفيف  ا  َسْير  ا  َجِميع َرُسولِ   (  َزَمَن  َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    اأْلَْضَحى 
َرُسولُ  َفَقاَل  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَعَلى  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ِخرُ  ُقوا ِبَما َبِقَي«.ثُ ، ا  وا َثََلثَوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ادَّ  مَّ َتَصدَّ
ا َكاَن َبْعَد   ِإنَّ النَّاَس َيتَِّخُذوَن اأْلَْسِقَيَة    اّلٰلِ، َذِلَك، َقالُوا: َيا َرُسوَل  َفَلمَّ

 ِمْن َضَحاَياُهْم، َوَيْجُمُلوَن ِمْنَها اْلَوَدَك )يُِذيُبوَن َدَسَم اللَّْحِم(.
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 َك؟«. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوَما َذا اّلٰلُ    ى لَّ َص اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
َحاَيا َبْعَد َثََلٍث.  َقالُوا: َنَهْيَت أَْن تُْؤَكَل لُُحوُم الضَّ

ِخُروا   َوادَّ َفُكُلوا  َدفَّْت،  الَِّتي  افَِّة  الدَّ أَْجِل  ِمْن  َنَهْيُتُكْم  »ِإنََّما  َفَقاَل: 
ُقوا«.   َوَتَصدَّ
  َل َرُسولُ ِن بَُرْيَدَة، َعْن أَِبيِه، َقاَل: َقا ُسَلْيَماَن بْ لترمذي َعنْ ى اورو

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن لُُحوِم  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ  
وا َما َلُه، َفُكلُ   األََضاِحيِِّ َفْوَق َثََلٍث ِلَيتَِّسَع ُذو الطَّْوِل َعَلى َمْن ََل َطْوَل 

ِخُروا«.   َبَدا َلُكْم، َوأَْطِعُموا َوادَّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َفُكُلوا َما َبَدا َلُكْم،  اّلٰلُ    ُه َصلَّىَقْولُ 

ِخُروا« لإِلَباَحِة.  َوأَْطِعُموا َوادَّ
 وبناء على ذلك:

َيْجَعَل  أَْن  ي  الُمَضِحِّ َعَلى  َيِجُب  أُْضِحَيَتهُ َفََل  ثُُلٌث    أَْقَساٍم،  ثَََلَثَة   
ُق ِبِه، َوثُُلٌث يُْهِديِه، أِلَنَّ األَْمَر النََّبِويَّ ُهَو َعَلى َسِبيِل  َيْأُكُلُه،   َوثُُلٌث َيَتَصدَّ
 اإِلَباَحِة.

أَْدَنى   َوَقالُوا:  ِبأَْكَثِرَها،  ِق  التََّصدُّ اْسِتْحَباِب  َعَلى  الُفَقَهاُء  َوَنصَّ 
َيأْ الَكمَ  أَْن  ِبالثًُّلِث،اِل  َق  َوَيَتَصدَّ الثُُّلَث،  هذا،  ُكَل  الثُُّلَث.    واّللٰ   َويُْهِدَي 

 أعلم.َتَعاَلى 
 بيع جلود اْلضاحي 

هل جيوز بيع جلد األضحية، ودفع مثنه جلمعية خريية، أو : 10السؤال

 لصاحل مسجد من املساجد؟

أََمَرِني  َقاَل:  َعْنُه    اّلٰلُ   َرَوى اإلمام مسلم َعْن َعِليٍِّ َرِضَي الجواب:  
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْن أَُقوَم َعَلى بُْدِنِه،   اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ 
اَر ِمْنَها. َق ِبَلْحِمَها َوُجُلوِدَها َوأَِجلَِّتَها، َوأَْن ََل أُْعِطَي اْلَجزَّ  َوأَْن أََتَصدَّ

 ِدَنا«.يِه ِمْن ِعنْ َقاَل: »َنْحُن نُْعطِ 
َعدَ  َعَلى  الُفَقَهاُء  َنصَّ  ِقَبِل  َوَقْد  ِمْن  األُْضِحَيِة  ِجْلِد  َبْيِع  َجَواِز  ِم 
ي، أِلَنَّ األُْضِحَيَة َتَعيََّنْت    َعزَّ َوَجلَّ ِبَجِميِع أَْجَزاِئَها، َوَما َتَعيَّنَ ّلٰلِ    الُمَضِحِّ

 َوِض َعْنُه.َعزَّ َوَجلَّ َلْم َيُجْز أَْخُذ العِ ّلٰلِ 
َش  ِمْنَها  اُر  الَجزَّ يُْعَطى  ََل  َيِبيُع    ا  ْيئَوِلَهَذا  َوََل  األُْجَرِة،  َسِبيِل  َعَلى 

ي َشْيئ ْبِح، أِلَنََّها َتَعيََّنْت  ا  الُمَضِحِّ . ّلٰلِ  ِمَن األُْضِحَيِة َبْعَد الذَّ  َعزَّ َوَجلَّ
 وبناء على ذلك:

ي أَْن َيِبيَع جِ  ِمْن أَْجَزاِئَها    ا  ِتِه، َوََل َشْيئْلَد أُْضِحيَ َفََل َيُجوُز للُمَضِحِّ
َتَعيََّنْت  أِلَنََّها  ِكْرٍش،  أَو  َرْأٍس  أَو  أَْجَزاِئَها، ّلٰلِ    َكَكِبٍد  ِبَجِميِع  َوَجلَّ  َعزَّ 
ِمَن األُْضِحَيِة ثُمَّ َباَعُه، َفََل َحَرَج    ا  َوَلِكْن ِإَذا أََخَذ الَفِقيُر الِجْلَد، أَو َشْيئ

َوَكَذلِ َعلَ  أََخَذْتهُ ْيِه،  ِإَذا  ثُمَّ    َك  َوَباَعْتُه  الَخْيِريَِّة،  الَجْمِعيَّاِت  ِمَن  َجْمِعيٌَّة 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  َصَرَفْتُه َعَلى الُفَقَراِء، َفََل َحَرَج. هذا،

 أضحية تارك الصَلة 
إنسان تارك للصالة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءًا : 11السؤال

 ألكل من أضحيته؟ا، فهل جيوز امنه

ِمْن  اب:  الجو ََلِة  َتْرُكُه للصَّ َكاَن  ِإَذا  أُْضِحَيُتُه  تُْؤَكُل  ََلِة  الصَّ َتاِرُك 
ا ِإَذا َكاَن َتاِرك ََلِة ُجُحود   ا  َغْيِر ُجُحوٍد، َوأَمَّ ِلُوُجوِبَها َفُهَو    ا  َوِإْنَكار  ا  للصَّ
ا أِلَنَّ  الُفَقَهاِء،  ِبِإْجَماِع  ِمنَ َكاِفٌر  ََلَة  األُُموِر  لصَّ يِن    الِدِّ ِمَن  الَمْعُلوَمِة 

ُروَرِة، َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك َفَذِبيَحُتُه ََل تُْؤَكُل، ِإَذا َذَبَحَها ِبَنْفِسِه.   ِبالضَّ
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 وبناء على ذلك:
ُمْسِلم ُر  أََتَصوَّ ََل  أِلَِنِّي  ََلِة،  الصَّ َتاِرِك  أُْضِحَيِة  ِمْن  األَْكُل    ا  َفَيُجوُز 

ََل   ا  ِركَتا ا ِإَذا َكاَن َتاِرُكَها َلَها، َبْل َيْتُرُكَها َكَسَل    ا  أَو ِإْنَكار  ا  ودِة ُجحُ للصَّ ، أَمَّ
اِبحَ  ا  ُجُحود َلَها، َوِإَلَّ َفَيُجوُز   ِلَفْرِضيَِّتَها َفََل تُْؤَكُل َذِبيَحُتُه ِإَذا َكاَن ُهَو الذَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  األَْكُل ِمْنَها. هذا،
 هو جنب ذبح أضحيته و

 هل جيوز لإلنسان اجلنب أن يذبح أضحيته؟: 12السؤال

األَْوَلى في َحِقِّ اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن أَْن يُْسِرَع لَلْغِتَساِل ِمَن  الجواب:  
َيْذَبَح   أَْن  الُجنُِب  لإِلْنَساِن  َيُجوُز  َحاٍل:  ُكِلِّ  َوَعَلى  ِلُعْذٍر،  ِإَلَّ  الَجَناَبِة، 

 .ا  ُجنُب  َوِإْن َكانَ  األُْضِحَيةَ 
 وبناء على ذلك:

َفََل يُْشَتَرُط ِلَذْبِح األُْضِحَيِة الطََّهاَرُة ِمَن الَحَدِث األَْصَغِر َواألَْكَبِر،  
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  . هذا، ا  َفَمْن َذَبَح َوُهَو ُجنٌُب َفَذِبيَحُتُه تُْؤَكُل َشْرع

 معاشرة الزوجة لمريد التضحية
ل إذا أراد أن يضحي، ال جيوز له أن رجالصحيح بأن  له: 13السؤال

 يعاشر زوجته حتى يضحي؟

نَِّة أَْن ََل يَُقِلَِّم أَْظَفاَرُه، َوََل الجواب:   َي َفِمَن السُّ َمْن أََراَد أَْن يَُضِحِّ
َي   ا  َيْأُخَذ َشْيئ ْوَجُة َفََل يُْمَنعُ ِمْن َشْعِرِه َحتَّى يَُضِحِّ ا ُمَعاَشَرُة الزَّ  ِمْنَها  ، أَمَّ

  ِلَماِنٍع َشْرِعٍيِّ ِمْن َحْيٍض أَو ِنَفاٍس، أَو ِصَياٍم، أَو ِإْحَراٍم ِبَحٍجِّ أَو ُعْمَرٍة. َلَّ إِ 
 وبناء على ذلك:

يَُعاِشَر   أَْن  َفَلُه  َي  يَُضِحِّ أَْن  أََراَد  َفَمْن  َصِحيٍح،  َغْيُر  الَكََلُم  َفَهَذا 
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َشَرِتَها، َوِإَراَدُة التَّْضِحَيِة ََل َتْمَنُع  اعَ يٌّ ِمْن مُ َزْوَجَتُه ِإَلَّ ِإَذا ُوِجَد َماِنُع َشْرعِ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   ِمَن الُمَعاَشَرِة. هذا،

 الصدمة الكهربائية للحيوان 
هل جيوز استعمال الصدمة الكهربائية حليوان قبل ذحبه، : 14السؤال

 من أجل ختفيف مقاومته؟

ٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:وَتَباَرَك  اّلٰلُ   َيُقولُ الجواب:  
ٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپ

 . [3]المائدة:  ﴾ٿٿٿٿ
َصلَّى  َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    َكَتَب اّلٰلَ    »ِإنَّ َعَلْيِه 

ْحَسانَ    َذَبْحُتمْ   َوِإَذا  اْلِقْتَلَة،  َفأَْحِسنُوا  َقَتْلُتمْ   َفِإَذا   َشْيٍء،  ُكلِِّ   َعَلى   اإْلِ
ْبَح،  َفأَْحِسنُوا  اإلمام    َذِبيَحَتُه«  َفْلُيِرحْ   َشْفَرَتُه،  أََحُدُكمْ   َوْلُيِحدَّ   الذَّ رواه 
ادِ   َعنْ مسلم   َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  أَْوٍس   ْبنِ  َشدَّ

ِبالَحَيَواِن   ْفَق  الِرِّ َيْعِني  ْبِح  الذَّ ِإْحَساَن  ِإنَّ  َعَلى  الُفَقَهاُء  َوَنصَّ 
َها مِ عُ َرُعَها في  َفََل َيـْص الَمْذبُوِح،   إلى َمَكاِن    ا  ْن ِرْجِلَها َجرْنٍف، َوََل َيُجرُّ

ْبِح َوَيْتُرَكَها َحتَّى   ِكِّيَن أََماَمَها، ثُمَّ يُِريَحَها َبْعَد الذَّ ْبِح، َوأَْن ََل يُِحدَّ الِسِّ الذَّ
 َتْسُكَن َوَتبُرَد. 

ْدَمُة الَكْهرَ  ِه ِمْن أَْجِل َتْخِفيِف  َقْبَل َذْبحِ   َباِئيَُّة للَحَيَوانِ َفِإَذا َكاَنِت الصَّ
ْبِح، َفَهَذا َجاِئٌز َشْرعُمَقاَومَ  ْدَمُة  ا  ِتِه َوْقَت الذَّ ، ِبَشْرِط أَْن ََل تَُؤِثَِّر ِتْلَك الصَّ

ْدَمِة ُدوَن َذْبٍح َعاَد إلى َحَياِتِه، أَ  ا َعَلى َحَياِتِه، ِبَحْيُث َلو تُِرَك َبْعَد الصَّ مَّ
تُ  َكاَنْت  َعَلىِإَذا  َبعْ   َؤِثُِّر  تُِرَك  َلو  ِبَحْيُث  َذْبٍح  َحَياِتِه،  ِبُدوِن  ْدَمِة  الصَّ َد 

 َيُموُت، َفََل َيُجوُز، َوََل َيِحلُّ أَْكُلُه أِلَنَُّه َصاَر ِبُحْكِم الَمْيَتِة.
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 وبناء على ذلك:
ْدَمُة الَكْهُرَباِئيَُّة تُْضِعُف   يُتُه  ، َوََل تُمِ ُمَقاَوَمَة الَحَيَوانِ َفِإَذا َكاَنِت الصَّ

ْدمَ  ِة ِبُدوِن َذْبٍح َجاَز َذِلَك، َوَحلَّ أَْكُلُه، َوإَلَّ َفََل َيِحلُّ  ِإَذا تُِرَك َبْعَد الصَّ
َتُكوُن  ُمِبيٌح  َوآَخُر  ٌم،  ُمَحِرِّ َسَبٌب  ِبيَحِة  الذَّ في  اْجَتَمَع  ِإَذا  أِلَنَُّه  أَْكُلُه، 

َمة . هذا،  أعلم.َتَعاَلى  ّللٰ وا  ُمَحرَّ
 

** ** ** 
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 رأى رؤيا ففسخ الخطبة 
يف  فتاة، وبعد اخلطبة واملوافقة عليها، رأيتتقدمت من خطبة : 1السؤال

 يف صحيح أم ال؟منامي رؤيا مزعجة، ففسخت اخلطبة، فهل تصرُّ

ِريِف الذي رواه اإلمام أحمد  الجواب:     َعنْ َجاَء في الَحِديِث الشَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   َعنِ   ،نهُ عَ اّلٰلُ    َي ِض رَ   ُهَرْيَرةَ   أَِبي

ْؤَيا»:  َقاَل َوَسلََّم     َوَتْخِويٌف   النَّْفِس،  َوَحِديُث   اّلٰلِ،  ِمنَ   َفُبْشَرى:  َثََلثَةٌ   الرُّ
ْيَطاِن،  ِمنَ    َرأَى   َوِإَذا   َشاَء،  ِإنْ   َهاَفْلَيُقصَّ   تُْعِجُبُه،  ُرْؤَيا  أََحُدُكمْ   َرأَى  َفِإَذا  الشَّ
هُ   َفََل  َيْكَرُهُه، ا  َشْيئ  «.َفْلُيَصلِِّ  َوْلَيُقمْ   أََحٍد، َعَلى  َيُقصَّ

ْؤَيا َقْد َتُكوُن بُْشَرى ِمنَ  ْيَطاِن،  اّلٰلِ    َفالرُّ تعالى، َوَقْد َتُكوُن ِمَن الشَّ
 ْيَنَها.أَْن يَُمِيَِّز بَ َوَقْد َتُكوُن َحِديَث َنْفٍس، َوََل َيْسَتِطيُع ُكلُّ َواِحٍد 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َدَعاَنا  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َنا َرُسولُ َبْل َسِيِّدُ 
ِجيِم، َوأَْن    اّللِٰ ِإَذا َرأَى أََحُدَنا ُرْؤَيا َيْكَرُهَها أَْن َيْسَتِعيَذ بِ  ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ

َث ِبَها أََحد َيْتِفَل َعْن َيَساِرِه، وَ  ُه، ا  ََل يَُحِدِّ ْيَطاِن، َوََل َتُضرُّ ، أِلَنََّها ِمَن الشَّ
اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ   َعنْ   ،َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َقَتاَدةَ   أَِبي  َعنْ   روى اإلمام مسلم 

ْؤَيا:  َقاَل   أَنَّهُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم    َعَلْيِه َوعلى آِلهِ  اِلَحةُ   »الرُّ ْؤَيا   اّلٰلِ،  نَ مِ   الصَّ   َوالرُّ
ْوءُ  ْيَطاِن،  ِمنَ   السَّ  َيَساِرِه،   َعنْ  َفْلَيْنُفْث   ا  َشْيئ ِمْنَها  َفَكِرهَ   ُرْؤَيا  َرأَى  َفَمنْ   الشَّ

ذْ  ْيَطاِن،  ِمنَ   اّللِٰ بِ   َوْلَيَتَعوَّ هُ   ََل   الشَّ   ُرْؤَيا  َرأَى  َفِإنْ   ،ا  أََحد   ِبَها  يُْخِبرْ   َوََل   َتُضرُّ
، « َمنْ   ِإَلَّ  يُْخِبرْ  َوََل  ِشرْ َفْلُيبْ  َحَسَنة   هذا أوَّل .. يُِحبُّ

َواِج ِبَقْوِلِه:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِعْنَدَما أََمَرَنا  ثانيا : کڑڑژژ﴿ ِبالزَّ

َوَقاَل َصلَّى[3]النساء:    ﴾ک َوَسلََّم:  َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ    .  َوَصْحِبِه    »َيا ِه 
َباِب،  َمْعَشرَ  ْج،  اْلَباَءةَ   ِمْنُكمُ   عَ اْسَتَطا  َمنِ   الشَّ   ِلْلَبَصِر،   أََغضُّ   َفِإنَّهُ   َفْلَيَتَزوَّ
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ْوِم،  َفَعَلْيهِ   َيْسَتِطعْ   لَمْ   َوَمنْ   ِلْلَفْرِج،  َوأَْحَصنُ  واه  ر  ِوَجاٌء«   َلهُ   َفِإنَّهُ   ِبالصَّ
 َعنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  اّللِٰ   َعْبدِ  َعنْ الشيخان 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُمِريَد  اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    أََمَر َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
َواِج ِبَقْوِلِه: » ينِ   ِبَذاِت   َفاْظَفرْ الزَّ   أَِبي   َعنْ « رواه الشيخان  َيَداكَ   َتِرَبْت   الدِِّ

 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 
يِن َقاَل ِفيَها النَِّبيُّ َصلَّىَوَص  ِلِه َوَصْحِبِه  َوعلى آ  َعَلْيهِ اّلٰلُ    اِحَبُة الِدِّ
  ِإنْ   َصاِلَحٍة،  َزْوَجةٍ   ِمنْ   َلهُ   ا  َخْيراّلٰلِ    َتْقَوى  َبْعدَ   الُمْؤِمنُ   اْسَتَفادَ   »َماَوَسلََّم:  
ْتُه،   ِإَلْيَها   َنَظرَ   َوِإنْ   أََطاَعْتُه،   أََمَرَها  ْتُه،   َعَلْيَها   أَْقَسمَ   َوِإنْ   َسرَّ   َعْنَها   َغاَب   َوِإنْ   أََبرَّ

 َعنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  أَُماَمةَ  أَِبي َعنْ رواه ابن ماجه   َوَماِلِه« َنْفِسَها  ِفي َنَصَحْتهُ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َكَما أََمَر َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

ُجوُه،   َوُخُلَقهُ   يَنهُ دِ   َتْرَضْونَ   َمنْ   ِإَلْيُكمْ   َخَطَب   »ِإَذا الَبَناِت ِبَقْوِلِه:  أَْوِلَياَء    َفَزوِِّ
  أَِبي   َعنْ رواه الترمذي    َعِريٌض«   َوَفَسادٌ   األَْرِض،  ِفي   ِفْتَنةٌ   َتُكنْ   َتْفَعُلوا  ِإَلَّ 

 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 
 وبناء على ذلك:

َواِج أَْن َيْنَطِلقَ َفَواِجٌب َعَلى الُمْس  ا ِمْن  ِلِم َوالُمْسِلَمِة ِعْنَد ِإَراَدِة الزَّ
نَِّة، َوأَْن َيْبَحَث ُكلُّ   َواِحٍد ِمْنُهَما َعْن َصاِحِب ِديٍن  ُمْنَطَلِق الِكَتاِب َوالسُّ

ْؤى َواألَْحََلِم َوالَمَناَماِت، أِلَ َوُخُلٍق، َوََل َيْركَ  نَّ َن الَواِحُد ِمْنُهَما َعَلى الرُّ
ْؤى َوالَمَناَماِت َغْيُر ُمْنَضِبَطٍة َوََل ُمَتَيقَّ  ْيَطاِن،  الرُّ َنٍة، َبْل َقْد َتُكوُن ِمَن الشَّ

 َتَمَد َعَلى الَمَناَماِت في الُمَنى َماَت.َوَقالُوا: َمِن اعْ 
ْفِض في الِخْطَبِة ُهَو  َفالِمْقَياُس ا لذي يُْعَتَمُد َعَلْيِه في الَقُبوِل َوالرَّ

يُن َوالُخُلُق، َوََل يُْلَتَفُت إلى الَمَناَماِت. ا  لِدِّ
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أَنْ  إِ ِلَذا  ِإَلْيَها  َصُحَك  َفُعْد  َوُخُلٍق  ِديٍن  َكاَنْت َمْخطُوَبُتَك َصاِحَبَة  ْن 
، َوََل َتُكْن ِممَّ   ا  َخاِطب  ة  َثاِنَية  ْيَطاَن َيْلَعُب َمرَّ  ْن َيْعَتِمُد َعَلى الَمَناَماِت، أِلَنَّ الشَّ
اَرُة ِبالِبَكثِ  َجاِل َوالِنَِّساِء، َوالنَّْفُس األَمَّ ُر.يٍر ِمَن الِرِّ ُر َوََل تَُعِمِّ وِء تَُدِمِّ  سُّ

ْدِر َوَتْيِسيِر األُُموِر،   َصِلِّ َصََلَة اَلْسِتَخاَرِة َواْنظُْر إلى اْنِشَراِح الصَّ
 أعلم. َتَعاَلى واّللٰ   َبْعَد َذِلَك. هذا،َتَعاَلى  اّلٰلِ  َتَوكَّْل َعَلىوَ 

 عقد الزواج على الواتس 

ولي الفتاة واخلاطب على  هل جيوز إجراء عقد زواج بني: 2السؤال

 الواتس )صوتًا وصورًة( مع وجود الشهود؟ برنامج

َواِج ِبَشْكٍل َعامٍِّ ََل  الجواب:   َيِتمُّ ِإَلَّ ِبَوِلٍيِّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل،  َعْقُد الزَّ
َصلَّى ِبَوِليٍِّ َعَليْ اّلٰلُ    ِلَقْوِلِه  ِإَلَّ  ِنَكاَح  »ََل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    ِه 

َذلِ  َغْيِر  َعَلى  ِنَكاٍح  ِمْن  َكاَن  َوَما  َعْدٍل،  َفِإْن  َوَشاِهَدْي  َباِطٌل،  َفُهَو  َك، 
ْلطَ    اُن َوِليُّ َمْن ََل َوِليَّ َلُه« رواه ابن حبان َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َتَشاَجُروا َفالسُّ

 َعنَها. اّلٰلُ 
َوُصوَرة ( َوَكاَن   ا  )َصْوت  اتِس الوَ َبْرَناِمج  َوِإَذا َتمَّ ِإْجَراُء الَعْقِد َعَلى  

ُكَل   َيْعِرُفوَن  ُهوُد  الَعْقِد    الشُّ ِصيَغُة  َوَكاَنْت  َوالَخاِطِب،  الَفَتاِة  َوِلِيِّ  ِمْن 
اِهَدْيِن َسَماَعُهَما لإِليجَ  ، َوأَكََّد ُكلٌّ ِمَن الشَّ  اِب َوالَقُبوِل، َمَع التَّأَكُّدِ َصِحيَحة 

 . تعالى، َوِإَلَّ َفََل اّلٰلُ  ءَ ، َفالَعْقُد َصِحيٌح ِإْن َشاِمْن َشْخِصيَِّة الَعاِقَدْينِ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َعَلى   َواِج  الزَّ َعْقِد  ِإْجَراُء  َوُصوَرة (    ا  الَواتِس )َصْوت  َبْرَناِمج َفَيُجوُز 
اهِ  الشَّ َكاَن  َوَيْسَمَعانِ ِإَذا  ْوَج،  َوالزَّ ْوَجِة  الزَّ َوِكيَل  َيْعِرَفاِن  ِصيَغَة    َداِن 

 . َكاِمَل   ا  َصِحيح ا  اإِليَجاِب َوالَقُبوِل َسَماع 
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َواِج أََماَم    ا  َقْطعوَ  ْوَجْيِن أَْلَفاَظ َعْقِد الزَّ ِكِّ أَْن يُِعيَد ُكلٌّ ِمَن الزَّ للشَّ
ُخوِل.  َشاِهَدْيِن َقْبَل الدُّ

ا إِ  َواِج َصْوتأَمَّ َتُه، أِلَنَّ  ُدوَن ُصوَرٍة َفأََنا ََل أَرَ   ا  ْجَراُء َعْقِد الزَّ ى ِصحَّ
ْوَت   أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  ِخَداُع. هذا،  يَُقلَُّد، َوَيْحُصُل ِبِه الالصَّ

 رفض تزويجه لفقره 
فتاة تقدم خاطب هلا وهو صاحب دين وخلق، ووافقت : 3السؤال

ه، ولكن أم الفتاة رفضته لفقره، ولكونه املخطوبة عليه، وأعجبت ب

 هل من حق األم أن تفعل هذا؟يسكن يف حي شعيب باآلجار، ف

َصلَّى الجواب:   َمْن  اّلٰلُ    َيُقوُل  ِإَلْيُكْم  َخَطَب  »ِإَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه 
ُجوُه، ِإَلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي األَ  ْرِض، َوَفَساٌد  َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   ِضَي َعِريٌض« رواه الترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رَ 
پپپٻٻٻٻٱ﴿   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َويُقولُ 

 . [32]النور:  ﴾ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ
َوِعْنَدُه   َوُخُلٍق،  ِديٍن  َصاِحَب  الَفَتاِة  ِخْطَبِة  ِمن  ُم  الُمَتَقِدِّ َكاَن  َفِإَذا 

، الُمِهمُّ أَْن  َرُة َعَلى اْسِتْئَجاِر الَبْيِت في َحٍيِّ َشْعِبٍيِّ أَو َغْيِر  الَمْقدِ  َشْعِبٍيِّ
  ، َفََل َيْنَبِغي َرْفُض َهَذا الَخاِطِب للَوِعيِد الذي َقاَلُه َصلَّى ا  الَبْيُت آِمنَيُكوَن  
َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي األَْرِض،  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَلَّ َتْفَعُلوا  اّلٰلُ  

 َوَفَساٌد َعِريٌض«.
 ى َذِلَك:َوِبَناء  َعلَ 

ْكَنى َمَعُه، َوَلو  َفَما َداَمِت   الَفَتاُة َتْرَضى ِبَهَذا الَخاِطِب، َوَتْرَضى بالسُّ
آِمن َداَم  َما  َشْعِبٍيِّ  َحٍيِّ  َعَلْيهَ ا  َكاَن في  ِبالنََّفَقِة  الِقَياِم  َعَلى  َقاِدٌر  َوُهَو  ا،  ، 
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عَ  الَفَتاَة  َهِذِه  يُِعيَن  أَن  َوِلِيَِّها  َعَلى  َواإِلْحَص َفَيْنَبِغي  الَعَفاِف  َوََل  َلى  اِن، 
َواِج ِإَذا َكاَن الَخاِطُب َصاِحَب ِديٍن َوُخُلٍق؛ َوالَفْقُر   َيُجوُز َمْنُعَها ِمَن الزَّ

ْعِبيَّ  الشَّ ْكَنى في األَْحَياِء  السُّ أَنَّ  َكَما  ِبَعاٍر،  َلْيَسْت َعارَلْيَس  َوَكَذِلَك  ا  ِة   ،
ُمْسَتْأَجَرةٍ  َداٍر  في  ْكَنى  َعارالسُّ َلْيَس  َوَلِكنَّ ا    َك  ،  َتَمسَّ َمْن  َعَلى  الَعاَر   

ُه الُمَباَهاَة َوالُمَفاَخَرَة.  ِبالتََّقاِليِد الَعِفَنِة، َوَكاَن َهمُّ
، ِإَذا َكاَن َرفْ  ُضَها للَخاِطِب ِلَكْوِنِه  َواألُمُّ في َهِذِه الَحاَلِة َتُكوُن آِثَمة 

َوِباآلجَ  َشْعِبٍيِّ  َحٍيِّ  في  َؤا َيْسُكُن  السُّ َوَلِكنَّ  الَفَتاِة؟ اِر،  َوِليُّ  ُهَو  أَْيَن  َل: 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 عقد زواجه على خامسة 
رجل متزوج من أربع نسوة، هجر األوىل بدون طالق، وتزوج : 4السؤال

 ، وتكون املهجورة حبكم املطلقة؟من خامسة، فهل زواجه صحيح

ْوَجةِ أوَّل :  الجواب:   الزَّ ظُ   َهْجُر  َحٍقِّ  َش ِبَغْيِر  َيُقولُ ْلٌم  اّلٰلُ    ِديٌد، 
چچڃچڃڃڃڄڄڄڄ﴿  َتَعاَلى:

ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ

 . [129]النساء:  ﴾ڈ
ََل َيْفَرْك ُمْؤِمٌن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوَيُقوُل َصلَّى

، ِإْن َكِرَه ِمْنَها ُخُلق   ِمْنَها آَخَر« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي  ِضَي رَ   ا  ُمْؤِمَنة 
 َعْنُه.اّلٰلُ   ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َصلَّى َلُه  اّلٰلُ    َوَيُقوُل  َكاَنْت  »َمْن  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُه َمائِ اْمَرأََتاِن َفَماَل   اه أبو داود  رو  ٌل«ِإَلى ِإْحَداُهَما، َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
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ظُْلم َظَلَمَها  َفَقْد  َحٍقِّ  ِبَغْيِر  َزْوَجَتُه  َهَجَر  َوالظُّْلُم  ا  َشِديد  ا  َفَمْن   ،
َعلَ  َوَيْحُرُم  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ِبَزْوَجٍة  ظُُلَماٌت  َلْيَسْت  َكالُمَعلََّقِة،  َيَذَرَها  أَْن  ْيِه 

 ِبُمَطلََّقٍة. ْت ْيَس َولَ 
َج أَْرَبَع ِنَساٍء،  ثانيا :   ُجِل الُمْسِلِم أَْن َيَتَزوَّ َذَكَر الُفَقَهاُء ِبأَنَُّه َيُجوُز للرَّ

ککڑڑژژ﴿   َتَعاَلى:َوَيْجَمَع َبْيَنُهنَّ في َوْقٍت َواِحٍد، ِلَقْوِلِه  

 . [3]النساء:  ﴾گکک
َعَلْيِه أَْن   َج أَكْ َوَيْحُرُم  ِنَساٍء في َوْقٍت َواِحٍد، َفِإْن  َثَر ِمْن أَرْ َيَتَزوَّ َبِع 

 َعَقَد َزَواَجُه َعَلى َخاِمَسٍة َفالِنَِّكاُح َباِطٌل، َوَيِجُب التَّْفِريُق َبْيَنُهَما. 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ُجِل ِمنِ  َما، ْفِريُق َبْيَنهُ اْمَرأٍَة َخاِمَسٍة َزَواٌج َباِطٌل َيِجُب التَّ  َفَزَواُج الرَّ

ُة أَْم َقُصَرْت ـ َطََلقَوََل يُعْ  ُجِل ِلَزْوَجِتِه ـ َطاَلِت الُمدَّ  .ا  َتَبُر َهْجُر الرَّ
ْوِج أَْن َيُتوَب إلى ِمْن ظُْلِمِه ِلَزْوَجِتِه  َتَعاَلى    اّللِٰ   ِلَذِلَك َوَجَب َعَلى الزَّ

ِإَذا َكاَن َهْجُرُه   ، كَ التي َهَجَرَها  اِرَق  َما َيِجُب َعَلْيِه أَْن يُفَ ِإيَّاَها ِبَغْيِر َحٍقِّ
 أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   الَمْرأَِة الَخاِمَسَة التي َعَقَد َعَلْيَها، أِلَنَّ َعْقَدُه َباِطٌل. هذا،

 يمنعها من صلة أرحامها بسبب التركة 

 أن مينع زوجته من صلة أرحامها، ألنهم هل من حق الرجل: 5السؤال

 منعوها من حقها يف املرياث؟

الَكَباِئِر    أوَّل : الجواب:   ِمَن  ِحِم  الرَّ َقِطيَعَة  أَنَّ  ِفيِه  َشكَّ  ََل  ا  ِممَّ
تَّْشِريُع الَعِظيُم إَلَّ ِمْن أَْجِل التَّآلُِف َوالتََّحابُِب  ـ الَعِظيَمِة، َوَما َجاَء َهَذا ال

بَ  ة   الفَ َوَخاصَّ َواْلِتَزاِم  َوتَ ْيَن األَْرَحاِم،  َوالَواِجَباِت،  َلِة َراِئِض  الِصِّ ْصِحيِح 
العَ  َوَبْيَن  َبْيَن  َوَبْيَنُه  َنْفِسِه،  َوَبْيَن  َبْيَنُه  ِفيَما  الَعََلَقِة  َوَتْصِحيِح  َوَرِبِِّه،  ْبِد 
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َصلَّى َقاَل  َوَس اّلٰلُ    اآلَخِريَن،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  بُِعْثُت  َعَلْيِه  »ِإنََّما  لََّم: 
رواأِلَُتمِِّ  اأْلَْخََلِق«  َصاِلَح  أَ َم  َعْن  والحاكم  أحمد  اإلمام  ُهَرْيَرَة  ه  ِبي 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

 َتَعاَلى: َوِمْن َتَماِم َمَكاِرِم األَْخََلِق َوَصاِلِحَها ِصَلُة األَْرَحاِم، َقاَل  
  ﴾ ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ﴿

 .[32]الرعد: 
  َل َرُسولُ اَل: َقا َعنُه قَ اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي وروى اإلمام مسلم َعْن أَِبي  

َخَلَق اْلَخْلَق َحتَّى  اّلٰلَ    َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
ِحُم، َفَقاَلْت: َهَذا َمَقاُم الْ  اْلَقِطيَعِة، َقاَل:  َعاِئِذ ِمَن  ِإَذا َفَرَغ ِمْنُهْم َقاَمِت الرَّ

اَلْت: َبَلى،  أَِصَل َمْن َوَصَلِك، َوأَْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ قَ  َنَعْم، أََما َتْرَضْيَن أَنْ 
 َقاَل: َفَذاِك َلِك«. 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: اْقَرُؤوا  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ثُمَّ َقاَل َرُسولُ 
 ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ُتْم:  ِإْن ِشئْ 
گگگک  کککڑڑژژڈ

 .[24ـ22د: ]محم ﴾ڳڳگ
ِإَذا  ثانيا :   ِإَلَّ  الَماِليَِّة،  َزْوَجِتِه  ُشُؤوِن  في  َل  َيَتَدخَّ أَْن  ْوِج  للزَّ َلْيَس 

ْت ُحُدودَ  ْوَجُة ُمَتَساِمَحة  َبْيَنَها َوَبيْ اّلٰلِ    َتَعدَّ َن أَْهِلَها  تعالى، َفِإَذا َكاَنِت الزَّ
ْوِج في َذِلَك   ؟ في التَِّرَكِة َفَما َعََلَقُة الزَّ

 وبناء على ذلك:
أَْجِل   ِمْن  أَْرَحاِمَها  ِصَلِة  ِمْن  َزْوَجَتُه  يَْمَنَع  أَْن  ْوِج  الزَّ َعَلى  َفَيْحُرُم 

ا ََل يُْغِني ِعْندَ ُحَطاِم  اِئِل، ِممَّ ْنَيا الزَّ اَمِة، أِلَنَُّه َمْن َمْنَع يَْوَم الِقيَ  ا  َشْيئاّلٰلِ   الدُّ
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أَْرَحاِمَها ِصَلِة  ِمْن  َسَبب  َزْوَجَتُه  الَعَداَوِة   ا  َيُكوُن  َوِإيَقاِع  ْيَطاِن،  الشَّ ِلَنْزِغ 
َر ِمْنَها َشْرُعَنا الَحِنيُف. َوالَبْغَضاِء َبْيَن األَْرَحاِم، َوَهِذِه ِمَن الكَ   َباِئِر التي َحذَّ

ْوِج أَْن َيعْ  ِريَعَة َتْأُمُر ِبِصَلِة األَْرَحاِم، َوَلو كَ َوَعَلى الزَّ اَنْت  َلَم ِبأَنَّ الشَّ
  لم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ُهَناَك أَْسَباٌب ُمْعَتَبَرٌة للَقِطيَعِة، روى اإلمام مس

ُعوِني،  ِإنَّ ِلي َقَراَبة  أَِصُلُهْم َوَيْقطَ   اّلٰلِ،َقاَل: َيا َرُسوَل     َرُجَل  َعنُه، أَنَّ اّلٰلُ  
، َوأَْحُلُم عَ  .َوأُْحِسُن ِإَلْيِهْم َويُِسيئُوَن ِإَليَّ  ْنُهْم َوَيْجَهُلوَن َعَليَّ

، َوََل َيزَ  ُهُم اْلَملَّ اُل َمَعَك  َفَقاَل: »َلِئْن ُكْنَت َكَما ُقْلَت، َفَكأَنََّما تُِسفُّ
 َظِهيٌر َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذِلَك«. اّلٰلِ  ِمنَ 

ْوُج، َهْل َهِذِه األَْخََلُق التي أَْنَت َعَلْيَها مِ َفَيا أَيُّ  َن اإِلْسََلِم في  َها الزَّ
يِن َوال ْجَت َعَلى الِدِّ   ُخُلِق؟ َفَهْل ِدينَُك َوأَْخََلُقَك َيْأُمَراِنَك َشْيٍء، أََما َتَزوَّ

ْنَيا؟ َرِحمَ  ِحِم ِمْن أَْجِل ُحَطاِم الدُّ ُه    ا  َعْبداّلٰلُ    ِبأَْن َتْأُمَر ِبَقِطيَعِة الرَّ َعَرَف َحدَّ
 أعلم.اَلى عَ تَ   واّللٰ  َفَوَقَف ِعْنَدُه. هذا،

 َّل تنسى أبدا  سلبياتي 
زوجيت ال تنسى أبداً تقصريي وسلبياتي سابقًا، ويف كل فرتة : 6السؤال

بذلك، مع أني أقوم بتقديم كل ما تريده من حياة تذكرني 

 كرمية، وال أقصر معها، فبماذا تنصحها؟

َك  ، ِإْحَسانُ ا  َبدَيُقوُل َبْعُض الُحَكَماِء: اثَنَتاِن ََل َتْذُكْرُهَما أَ جواب:  ال
النَّاِس   انُ ، ِإْحَس ا  النَّاِس ِإَلْيَك، َواْثَنَتاَن ََل َتْنَسُهَما أََبد إلى النَّاِس، َوِإَساَءةُ 

 َك للنَّاِس. ِإَلْيَك، َوِإَساَءتُ 
؛ َفَعَلى َهِذِه الَمْرأَِة أَْن َتَتذَ  كََّر َهِذِه الِحْكَمَة ِإَذا أََراَدْت َحَياة  َكِريَمة 

 . َّل  أَوا   َهَذا
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َعْون  ثانيا : َتُكوَن  ََل  أَْن  الَمْرأَِة  َهِذِه  َعَلى  َعَلى    ا  َيِجُب  ْيَطاِن  للشَّ
ِريِف الذي رواه اإلمام أحمد َعْن َعْبدِ    َزْوِجَها، َكَما َجاَء في الَحِديِث الشَّ

لََّم  ِه َوَصْحِبِه َوَس َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ    َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى  اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ  
ْيَطاِن َعَلى أَِخيُكْم«. ا  َقاَل: »ََل َتُكونُوا َعْون  ِللشَّ

َقْوِلِه  ثالثا :   ِمْن  ْوَجُة  الزَّ َهِذِه  ڭڭۓ﴿  َتَعاَلى:أَْيَن 

 ؟ [114]هود:  ﴾ڭ
 ؟ [34]فصلت:  ﴾ گگکک﴿ َتَعاَلى:ِه َوأَْيَن ِهَي ِمْن َقْولِ 

َص  َقْوِلِه  ِمْن  ِهَي  َوَسلََّم:  اّلٰلُ    لَّىَوأَْيَن  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َعْنُه.اّلٰلُ    »َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن«؟ رواه الترمذي َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي 

أَ  ْوَجِة  الزَّ َهِذِه  َعَلى  الَواِجِب  َعْونِمَن  َتُكوَن  َعَلى    ا  ْن  ِلَزْوِجَها 
َذِلَك ِمْن ِخََلِل أَْخََلِقَها الَحَسَنِة، َوأَْن ََل َتُكوَن  ، وَ ُمَعاَشَرِتَها ِبالَمْعُروِف 

، َفاإِلْنَساُن اللَِّئيُم ُهَو الذي ََل َيْنَسى اإِلَساَءَة.   َلِئيَمة 
. َوالَمْرأَُة الُمْسِلَمُة ََل َيْنَبِغي أَْن َتُكونَ   َلِئيَمة 

 وبناء على ذلك:
 َعَلى ُدُخوِل الَجنَِّة، َفْلَتُكْن َحِريَصة   يَصة  َفِإَذا َكاَنْت َهِذِه الَمْرأَُة َحرِ 

اِبَقِة،   َعَلى ِرَضا َزْوِجَها، َوِمْن ِرَضاُه أَْن ََل تَُذِكَِّرُه ِبَتْقِصيِرِه َوِإَساَءِتِه السَّ
 َئاِم الذيَن َيُقولُوَن: األََسى ََل يُْنَسى. َوأَْن ََل َتَتَخلََّق ِبأَْخََلِق الِلِّ 

ََلُم َمَع ِإْخَوِتِه، ْخََل ِلَتَتَعلَِّم األَ  ِة َسِيِِّدَنا يُوُسَف َعَلْيِه السَّ َق ِمْن ِقصَّ
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َوِمْن أَْخََلِق َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ِلَك. آمين. هذا،مَّ الٰلهُ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َوِفِّْقَنا ِلذ 
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 وجها يها زتزوج عل
امرأة تزوج عليها زوجها، بدون تقصري منها، وهي يف سن : 7السؤال

 سنة، وهي ال تطيق هذا احلال، فماذا تفعل؟ 35الصبا، عمرها 

  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َل َيِجُب َعَلى َهِذِه الَمْرأَُة أَْن َتَتَذكََّر َقوْ أوَّل :  الجواب:  
َوَقْوَلُه  [2]الملك:    ﴾ٿٺٺٺٺڀڀڀ﴿  َعاَلى: تَ . 
 . [ 20]الفرقان:    ﴾ ېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئ﴿ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوأَْن َتَتَذكََّر َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ُكمْ  ِمنْ   »ِإنَّ َوَسلََّم:     أََحاِسَنُكمْ  الِقَياَمةِ  َيْومَ   ا  َمْجِلس ِمنِِّي  ْقَرِبُكمْ َوأَ   ِإَليَّ   أََحبِِّ

 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  َجاِبرٍ  َعنْ « رواه الترمذي  ا  قََل أَخْ 
َوَقَدِرِه،  َتَعاَلى    اّللِٰ   َيِجُب َعَلى َهِذِه الَمْرأَُة أَْن َتْرَضى ِبَقَضاءِ ثانيا :  

َقْوَل  َتسـَْتْحِضَر  پپپٻٻٻٻٱ﴿  ى:َتَعالَ اّلٰلِ    َوأَْن 

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 .[36]األحزاب:  ﴾ٹ
  اّلٰلُ  تعالى، َبْل أََتى ِبِفْعٍل أََباَحهُ ّلٰلِ  َوَما َداَم َزْوُجَها َلْم َيْفَعْل َمْعِصَية  

 .[3]النساء:  ﴾گککککڑڑژژ﴿َلُه ِبَقْوِلِه: َتَعاَلى 
َتَعاَلى    اّللِٰ   َوأَْن َتْرَضى ِبَقَضاءِ  تَُجاِهَد َنْفَسَها،  َفَعَلى َهِذِه الَمْرأَِة أَنْ 

َعاِء في أَْن يُْذِهَب   ِمْن َقْلِبَها الَغْيَرَة.َتَعاَلى  اّلٰلُ  َوَقَدِرِه، َوأَن تُْكِثَر ِمَن الدُّ
ِريَف الذي رواه اإلمام أحمد     ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ َوْلَتَتَذكَِّر الَحِديَث الشَّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه    اّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولُ  اَل قَ : َقاَل   ْنَصاِريِِّ اأْلَ   َعِتيٍك 
  اْلُخَيََلءِ   َوِمنَ   ،اّلٰلُ   يُْبِغُض   َما  َوِمْنَها   ،اّلٰلُ   يُِحبُّ   َما  اْلَغْيَرةِ   ِمنَ   ِإنَّ »:  َوَسلَّمَ 

ا َفأَ   ،اّلٰلُ   يُْبِغُض   َما   َوِمْنَها  ، اّلٰلُ   يُِحبُّ   َما  ِفي   َفاْلَغْيَرةُ   ،اّلٰلُ   يُِحبُّ   الَِّتي  اْلَغْيَرةُ   مَّ
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ا  ِريَبٍة، يَبِة،  َغْيرِ   ِفي  َفاْلَغْيَرةُ   ،اّلٰلُ   يُْبِغُض   الَِّتي  َوأَمَّ ا  الرِِّ   الَِّتي   اْلُخَيََلءُ   َوأَمَّ
َدَقةِ  َيَتَخيََّل  نْ َوأَ   اْلِقَتاِل، ِعْندَ ّلٰلِ   ِبَنْفِسهِ  اْلَعْبدُ  َيَتَخيََّل   أَنْ اّلٰلُ  يُِحبُّ   «.ِبالصَّ

الشَّ  الَغْيَرُة  َهاَفَهِذِه  يُِحبُّ ََل  أَْوَصَلْتَها  اّلٰلُ    ِديَدُة  ِإَذا  ة   َوَخاصَّ تعالى، 
ِيَِّدُة َعاِئَشُة َرِضَي   َعْنَها  اّلٰلُ   الَغْيَرُة إلى َدَرَجٍة َكَما َقاَلْتَها السَّ

َعاِء في أَنْ  َحَياَة أَْهِل الَجنَِّة في  َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِيَيَهايُحْ   َوأَْن تُْكِثَر ِمَن الدُّ
ْنَيا َقْبَل اآلِخَرِة، َوَذِلَك ِمْن ِخََلِل َقْوِلِه  ا ېېېۉ﴿  َتَعاَلى:لدُّ

 .[43]األعراف:  ﴾ىې
  َوْلَتُكْن َعَلى َحَذٍر ِمْن أَْن َتْطُلَب الطَََّلَق ِمْن َزْوِجَها، ِلَقْوِلِه َصلَّى 

 ِمنْ   ا  َطََلق  َزْوَجَها  َسأََلْت   ةٍ اْمَرأَ   أَيَُّما َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َعَلْيهِ اّلٰلُ  
  َثْوَبانَ   َعنْ « رواه أبو داود والترمذي  الَجنَّةِ   َراِئَحةُ   َعَلْيَها  َفَحَرامٌ   َبْأٍس   َغْيرِ 

 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 
ْوَجِة الثَّاِنَيِة، ِلَقْوِلِه َحَذٍر ِمْن أَْن َتْطلُ َوَكَذِلَك ِلَتُكْن َعَلى   َب َطََلَق الزَّ

 َق َطََل   َتْسأَلُ   َِلْمَرأَةٍ   َيِحلُّ   ََل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصلَّى
كَ مَ   َب لِ قْ تَ لِ )  َصْحَفَتَها  ِلَتْسَتْفِرغَ   أُْخِتَها، إِ   ْت انَ ا  أَ   اهَ تِ خْ أُ   اءِ نَ في   ؛ ااهَ نَ في 

 ِلِّ كُ بِ   َي هِ   رُ ثِ أْ تَ ْس تَ وَ   ،وظٍ ظُ حُ   نْ مِ   هِ بِ   عُ تَّ مَ تَ تَ   ْت انَ ا كَ مَّ ا مِ هَ تَ خْ أُ   مَ رِ حْ تَ ى لِ نَ عْ المَ وَ 
رَ   َما  َلَها  َفِإنََّما  (ءٍ ْي َش   َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه اإلمام البخاري    لََها«  ُقدِِّ
 .َعْنهُ اّلٰلُ 

 «. ِإَناَءَها ِلَتْسَتْكِفئَ  أُْخِتَها َطَلََق  الَمْرأَةُ   َتْسأَلِ  َوََل َوِفي ِرَواَيٍة: »
 وبناء على ذلك:

ِعْندَ  األَْمِر  َواْحِتَساُب  َوالُمَصاَبَرُة،  ْبُر  الصَّ الَمْرأَِة  َهِذِه  اّلٰلِ    َفَعَلى 
َعاِء في أَْن يُْذِهَب  َقْلِبَها الَغْيَرَة، َوْلَتَتَحلَّ  ِمْن  َتَعاَلى    اّلٰلُ   تعالى، َمَع َكْثَرِة الدُّ
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َهاِباألَ  .  اّلٰلُ    ُت الُمْؤِمِنيَن َرِضَي ْخََلِق الَمْرِضيَِّة التي َكاَنْت َعَلْيَها أُمَّ َعْنُهنَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 زوجها مدمن على الخمر 
امرأة ابتليت بزوج مدمن على شرب اخلمر، فهل من حقها أن : 8السؤال

 متتنع عن فراشه؟

  ُجوُز للَمْرأَِة أَْن َتْمَتِنَع َعْن ِفَراِش َزْوِجَها األَْصُل أَنَُّه ََل يَ الجواب:  
َصلَّى  ِلَقْوِلِه  َدَعاَها،  َوَسلََّم:  اّلٰلُ    ِإَذا  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   َدَعا   »ِإَذا َعَلْيِه 

ُجُل    ةُ الَمَلَِئكَ   َلَعَنْتَها   ، َعَلْيَها  َغْضَبانَ   اَت َفبَ   ، َفأََبْت   ،ِفَراِشهِ   ِإَلى   اْمَرأََتهُ   الرَّ
 . َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ « رواه الشيخان تُْصِبحَ  َحتَّى 

  الَمْرأَةُ   َباَتِت   ِإَذاَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى
رواه َتْرِجعَ   َحتَّى   الَمَلَِئَكةُ   َلَعَنْتَها  َزْوِجَها،  ِفَراَش   ُمَهاِجَرة   اإلمام    « 

 ْنُه.عَ اّلٰلُ  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ البخاري 
  َنْفِسي   َوالَِّذيَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى

  ي الَّذِ   َكانَ   ِإَلَّ   َعَلْيِه،  َفَتْأَبى  ِفَراِشَها،  ِإَلى  اْمَرأََتهُ   َيْدُعو   َرُجلٍ   ِمنْ   َما  ِبَيِدِه،
َماءِ   ِفي   أَِبي  َعنْ رواه اإلمام مسلم   َها« َعنْ   َيْرَضى  َحتَّى  َعَلْيَها  ا  َساِخط السَّ

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 
َصلَّى َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    َنْفُس   َوالَِّذيَوَسلََّم: 

دٍ  ي  ََل   ِبَيِدِه،  ُمَحمَّ َي   َحتَّى  َربَِِّها  َحقَّ   الَمْرأَةُ   تَُؤدِِّ   َوَلوْ   َزْوِجَها،  َحقَّ   تَُؤدِِّ
َتْمَنْعُه«    َلمْ (  هِ رِ يْ غَ لِ   اِف كَ اإلِ كَ   لِ مَ للجَ   وَ هُ )  َقَتٍب   َعَلى   َوِهَي   َنْفَسَها   َسأََلَها

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  أَْوَفى أَِبي   ْبنِ اّلٰلِ   َعْبدِ  َعنْ رواه ابن ماجه  
 َيُكْن   أَْن ََل َتْمَتِنَع َعْن ِفَراِش َزْوِجَها، ِإَذا َلمْ َفالَواِجُب َعَلى الَمْرأَةِ 
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ا ِإَذا َكاَن ُمَتَلِبِّس  ِبالَمْعِصَيِة.  ا  ُمَتَلِبِّس  ِبالَمْعِصَيِة، َفَلَها َحقُّ اَلْمِتَناِع. ا  أَمَّ
َها أَْن َتْمَتِنَع َعْن َزْوِجَها ِإَذا َكاَنْت َحاِئض َساَء، أَو نُفَ   ا  َوَكَذِلَك ِمْن َحِقِّ

ْت َمْأُذونَة  ِبِه ِمْنُه، أَو َكاَنْت َمِرَيَضة   أَو َقاِئَمة  في َصََلِة َفْرٍض أَو َنْفٍل َكاَن 
 ا ِمَن الُمَعاَشَرِة.َيْمَنُعهَ  ا  َمَرض

 وبناء على ذلك:
ْوُج َزْوَجَتُه إلى الِفَراِش َوَقْد َذَهَب َعْنُه أََثُر الَخْمِر،   َفِإَذا َطَلَب الزَّ

إِ   َوَعادَ  ا  َوأَمَّ َتْسَتِجيَب،  أَْن  َفَعَلْيَها  ْكِر إلى َصْحِوِه،  َذا َكاَن في َحاَلِة السُّ
َها أَْن َتْمَتِنَع َحتَّ   ى َيْصُحَو. َفِمْن َحِقِّ

ْوِج َلَعلَّ  ْبِر َوالُمَصاَبَرِة َعَلى َهَذا الزَّ َتَعاَلى    اّللَٰ   َوأَْنَصُح الَمْرأََة ِبالصَّ
َه ِإَلْيِه الُكْفَر َوالُفُسوَق َوالَصْدَرُه لإلِ   َيـْشَرحُ  ِعْصَياَن، َوَعَلْيَها  ْسََلِم، َويَُكِرِّ

تعالى، َوأَْن  اّلٰلِ    َواآلَخِر، َلَعلَُّه َيُتوَب إلى  ِبالنُّْصِح َلُه َوالتَّْذِكيِر َبْيَن الِحينِ 
ِعيُد َمْن أََعاَن َعاِصي َعاِء؛ َوالسَّ  ِك ِعْصَياِنِه. َعَلى َترْ  ا  تُْكِثَر َلُه ِمَن الدُّ

ََلَح. آمين. هذا،َلَنا َوَلُه  َتَعاَلى  اّللَٰ  َنْسأَلُ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الصَّ
 خاطب متزوج 

تقدم من خطبيت رجل متزوج وعنده أوالد، وأنا أرغب بالزواج : 9السؤال

منه، ولكن هناك من حيذرني من هذا الزواج، لوجود أوالد 

 للخاطب، فما هي نصيحتك لي؟

َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  عَ اّلٰلُ    َنِصيَحِتي َلُكْم ِهَي َقْولُُه َصلَّى جواب:  ال
ُجوُه،  َوُخُلَقهُ   ِديَنهُ   َتْرَضْونَ   َمنْ   ِإَلْيُكمْ   َخَطَب   »ِإَذاَوَسلََّم:    َتْفَعُلوا   ِإَلَّ   َفَزوِِّ

الترمذي    َعِريٌض«  َوَفَسادٌ   األَْرِض،  ِفي  ِفْتَنةٌ   َتُكنْ    ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 
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الَحدِ  ُمَقيَّدَوَهَذا  َوَلْيَس  ُمْطَلٌق،  ِريُف  الشَّ ِبَرُجٍل    ا  يُث  أَو  ِبَعاِزٍب، 
ٍج َوَلْيَس ِعْنَدُه أَْوََلٌد.  ُمَتَزِوِّ

يِن   الِدِّ َعَلى  أَْوََلَدُه  َربَّى  َوَقْد  َوُخُلٍق،  ِديٍن  َصاِحَب  ُهَو  َكاَن  َفِإَذا 
أَْنِت َوالُخلُ  ُكْنِت  ِإَذا  ة   َوَخاصَّ َرْفُضُه،  َفِلَماَذا  َوُخُلٍق ِق،  ِديٍن  َصاِحَبَة   

  َواِسٍع، َوُخُلٍق َحِميٍد؟ َوَصاِحَبَة َصْدرٍ 
يِن َوالُخُلِق   ِلَماَذا َرْفُضُه ِإَذا َكاَن َصاِحَب ِديٍن َوُخُلٍق، َوَصاِحُب الدِِّ

 نَُها َويَُداِفُع َعْنَها ِإْن ظُِلَمْت؟ ُهَو الذي يَُحاِفُظ َعَلى َزْوَجِتِه َوَيُصو
ال رْ َوَهُؤََلِء  يَُحِذِّ َهل لََّواِتي  َواِج،  الزَّ ِمَن  الَحَياَة   َيْضَمنَّ   َنِك  َلِك 

ِعيَدَة الَكِريَمِة ِمْن َرُجٍل َعاِزٍب؟   السَّ
رْ  ْوِج، َوِإْخَوِة الِلَماَذا ََل يَُحِذِّ ْوِج، َوأََخَواِت الزَّ ْوِج؟ َنِك ِمْن أُِمِّ الزَّ  زَّ

 وبناء على ذلك:
َواجِ  ِبالزَّ أَْنَصُحِك  ِديٍن    َفأََنا  َصاِحَب  َكاَن  ِإَذا  َوُكوِني  ِمْنُه  َوُخُلٍق، 

َرُجَل   ِجي  َتَتَزوَّ َلْن  ِبأَنَِّك  َيِقيٍن  َلْيُسوا  ا  َمْعُصوم  َعَلى  َكَذِلَك  َوأَْوََلُدُه   ،
 ِبَمْعُصوِميَن، َوأَْنِت َكَذِلَك. 

وَ  ِبالزَّ َوأَْنِت أَْنَصُحِك  َوُخُلٍق،  ِديٍن  َصاِحَب  َكاَن  ِإَذا  ِمْنُه    اِج 
ۆئۈئۆئۇئۇئوئ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َتـْسَتْحِضِريَن َقْوَل 

 .[20]الفرقان:  ﴾ېئېئۈئ
ْوِجيَِّة،   َواِج ِمْنُه، َوأَْنِت َتْسَتْحِضِريَن َحِقيَقَة الَحَياِة الزَّ أَْنَصُحِك ِبالزَّ

اَن َفاِت، َوََل ِإْشَكاَل في ُوُجوِد الِخََلَفاِت ِإَذا كَ ََل بُدَّ ِمْن ُوُجوِد الِخََل 
َها إلى ِكَتاِب  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    تعالى، َوُسنَِّة َسِيِِّدَنا َرُسولِ اّلٰلِ    َمَردُّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. هذا،
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 سافرت ولن تعود لزوجها 
 جيت صاحبة دين وخلق، ومتحجبة، اضطرت أن تذهب إىلزو: 10السؤال

زوجها، منذ ثالثة أشهر، وأرسلت إليَِّ يصال ابنتها إىل تركيا إل

أن أسافر إليها، وأنها لن تعود، ألن هناك األمن واألمان، وأنا ال 

 أستطيع السفر إىل هناك، فما هي نصيحتك؟

ْوَجِة التي َظنَّ الجواب:   َعاَدَة ُهَناَك في  َنِصيَحِتي ِلِتْلَك الزَّ ْت أَنَّ السَّ
  ِفيَها َما َيِلي: ْمِن َواألََمانِ تُركيا ِلُوُجوِد األَ 

أَْنِت ِبَشَهاَدِة َزْوِجِك أَنَِّك َصاِحَبُة ِديٍن َوُخُلٍق َوِحَجاٍب، أََما    أوَّل :
َوَصْحِبِه َوَسلََّم:   َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِمْعِت َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

  َوأََطاَعْت   َفْرَجَها،  َوَحِفَظْت   َشْهَرَها،  َوَصاَمْت   َها،َخْمَس   الَمْرأَةُ   َصلَِّت   ِإَذا»
« رواه اإلمام  ِشْئِت   اْلَجنَّةِ   أَْبَواِب   أَيِِّ   ِمنْ   اْلَجنَّةَ   اْدُخِلي :  َلَها  ِقيَل   َزْوَجَها
ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ أحمد   َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  َعْوٍف  ْبنِ   الرَّ

ْنَيا أَْم   ِة؟ َهَذا ِإَذا َكاَنِت الَبَلُد التي َتِعيِشيَن  َجنََّة اآلِخرَ أَتُِريِديَن َجنََّة الدُّ
 .  ِفيَها َجنَّة 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    أََما َسِمْعِت َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
«   َحتَّى   الَمََلِئَكةُ   َلَعَنْتَها   َزْوِجَها  ِلِفَراِش   َهاِجَرة    الَمْرأَةُ   ِت َباتَ   ِإَذا َوَسلََّم: 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ « رواه اإلمام أحمد َتْرِجعَ 
رَ  َقدَّ ََل  ـ  َثَمنُُه  َكاَن  َولَو  ْنَيا  الدُّ ُحَطاَم  ِبَسَبِب  اّلٰلُ    أَتُِريِديَن  اللَّْعَنَة،  ـ 

 َعْن َزْوِجِك؟  بُْعِدكِ 
َرُسو َسِيِِّدَنا  َحِديَث  َسِمْعِت  آِلِه اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    لِ أََما  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 الَجنََّة«   َدَخَلِت   َراٍض   َعْنَها  َوَزْوُجَها  َماَتْت   اْمَرأَةٍ   »أَيَُّماَوَصْحِبِه َوَسلََّم:  
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 َعْنَها.اّلٰلُ    َرِضَي  َسَلَمةَ  أُمِِّ  َعنْ رواه الترمذي والحاكم  
ِت ُهَناَك َوَزْوُجِك َلْيَس  أََجُلِك َوأَنْ   تعالى، َقْد َيْنَتِهياّلٰلِ    آَجالَُنا ِبَيدِ 

 تعالى؟ اّلٰلِ  َعْنِك، َفَما ُهَو َمْوِقُفِك َيْوَم الِقَياَمِة َبْيَن َيَدِي   ا  َراِضي
َر  ، ِإَذا ُكْنِت ُهَناَك َوَزْوُجِك َساِخٌط َعَلْيِك َواألَْسَوأُ َحاَل   ،  اّلٰلُ ََل َقدَّ

َرُسولُ  َيُقوُل: اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َوَسِيُِّدَنا  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
  َعَلْيِه،   ْأَبىَفتَ   ِفَراِشَها،  ِإَلى  اْمَرأََتهُ   َيْدُعو   َرُجلٍ   ِمنْ   َما  ِبَيِدِه،  َنْفِسي   »َوالَِّذي 

َماءِ   ِفي   الَِّذي  َكانَ   ِإَلَّ  م  رواه اإلما  َعْنَها«   َيْرَضى  َحتَّى   َعَلْيَها  ا  َساِخط  السَّ
رَ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ مسلم    اّلٰلُ   َعْنُه. َواْنَتَهى أََجُلِك ُهَناَك ـ ََل َقدَّ
 ـ َوَحالُِك َهَذا. َتَعاَلى 

، َتُقوُم  َعَلى َيِقيٍن أَنَِّك ِإَذا َعِلْمِت أَنَّ َزْوَجِك َتَزوَّ : أََنا  ثانيا   َج َثاِنَية 
َتْقُعُد، َورُ  َوََل  ْنَيا  َوَلِكنَِّك َجَعْلِت َشْرطالدُّ أَْن ََل   ا  بََّما أَْسَرْعِت للَعْوَدِة، 

ْشِكَلٍة أَْكَبَر، ِلَقْوِلِه  َتُعوِدي َحتَّى يَُطِلَِّق َزْوَجَتُه الثَّاِنَيَة، َوُهَناَك َتَقِعيَن في مُ 
 َق َطََل   َتْسأَلُ   ةٍ َِلْمَرأَ   َيِحلُّ   »ََل َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    َصلَّى
رَ   َما  َلَها  َفِإنََّما  َصْحَفَتَها،  ِلَتْسَتْفِرغَ   أُْخِتَها، رواه اإلمام البخاري    َلَها«   ُقدِِّ
 . َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ 

أَثَُّر  ُر ِإَلْيِك َوإلى أَْفَعاِلِك َمَع أَِبيَها، َفَقْد َتتَ َتَذكَِّري أَنَّ اْبَنَتِك َتْنظُ ثالثا :  
ِمْنِك، َوتَُعاِمُل َزْوَجَها َنْفَس َهِذِه الُمَعاَمَلِة، َوَهَذا َقْد يَُؤِدِّي إلى َطََلِقَها ـ  

رَ  ِتِك: ُكوِني  ـ َوَما ُهَو َمْوِقُفِك َلْو أَنَّ َزْوَج اْبَنِتِك َقاَل َِلْبنَ َتَعاَلى    اّلٰلُ   ََل َقدَّ
ِك.  َعَلى َحَذٍر ِمْن أَْن َتُكوِني َكأُِمِّ

 وبناء على ذلك:
ْوَجَة ِبالَعْوَدِة إلى َزْوِجَها، َوْلَتُكْن َعَلى َيِقيٍن ِبأَنَّ   َفأََنا أَْنَصُح َهِذِه الزَّ
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َداَم ُهَو    َزْوَجَها َيَخاُف َعَلْيَها، َوُربََّما َيَخاُف َعَلْيَها أَْكَثَر ِمْن َنْفِسَها، َفَما
ِة التي ُهَو ِفيَها، َفََل َيَسُعَها ِإَلَّ اْمِتَثاُل أَْمِرِه،  َيْشُعُر ِباألَْمِن َواألََماِن في الَبْلدَ 

أِلَ  َنْفَسَها  َضْت  َعرَّ َناِشَزٌة  َفِهَي  الَمْرأَِة  َوِإَلَّ  ُمَعاَمَلَة  َزْوُجَها  يَُعاِمَلَها  ْن 
 علم.أ َتَعاَلى  واّللٰ   النَّاِشَزَة. هذا،

 الزواج من الخامسة
، طلق واحدة، وعقد على أخرى رجل متزوج من أربع نسوة: 11السؤال

 بعد طالق زوجته بشهرين، فهل زواجه من اخلامسة صحيح؟

ُفَقَهاُء  الجواب:   َواِج  َنصَّ  الزَّ ِمَن  يُْمَنُع  ُجَل  الرَّ ِبأَنَّ  الَحَنِفيَِّة 
ُة المُ  َواجِ ِبالَخاِمَسِة َحتَّى َتْنَتِهَي ِعدَّ اِبَعِة، َكَما يُْمَنُع ِمَن الزَّ ِبأُْخِت    َطلََّقِة الرَّ

ُة َزْوَجِتِه.  ِتَها، أَو َخاَلِتَها، َحتَّى َتْنَتِهَي ِعدَّ  َزْوَجِتِه، أَو َعمَّ
َة َلَها ُحْكُم الِنَِّكاِح الَقاِئِم َعَلى َوْجٍه ِمَن الُوُجوِه، ِإْذ َتِجُب  أِلَنَّ ا لِعدَّ
 .ُة َعَلى الُمَطِلِِّق، َوَيْثُبُت َنَسُب الَوَلِد ِمْنهُ ِفيَها النََّفقَ 

ُجل   َعَلى   َيْحُرمُ َجاَء في الَمْوُسوَعِة الِفْقِهيَِّة الُكَوْيِتيَِّة:    َيْجَمعَ   أَنْ   الرَّ
جُ   َفََل   ِعْصَمِتِه،  ِفي  َزْوَجاٍت   أَْرَبعِ   ِمنْ   أَْكَثرَ   َبْينَ    ِفي   َداَمْت   َما  ِبَخاِمَسةٍ   َيَتَزوَّ

ا   ِسَواَها،  أَْرَبعٌ   ِتهِ ِعْصمَ  ،  َطلِِّْق يُ   َلمْ   ِبأَنْ   َحِقيَقة    ِإمَّ ا  ِإْحَداُهنَّ   َكَما   ،ا  ُحْكم  َوِإمَّ
ِتهَ   ِفي  َتَزال  َوََل   ِإْحَداُهنَّ   َطلََّق   ِإَذا   َبْينُوَنة    ا  َباِئن  ُق الطَََّل   َكانَ   َوَلوْ   ،اِعدَّ

 . الَحَنِفيَّةِ  ِعْندَ   َوَهَذا  ُكْبَرى، أَوْ  ُصْغَرى
اوَ  اِفِعيَُّة،  الَماِلِكيَّةُ   أَمَّ جَ   واأََجازُ   َفَقدْ   َوالشَّ   َكاَنْت   ِإَذا  ِبَخاِمَسةٍ   التََّزوُّ
ْوَجاِت   ِإْحَدى ةِ   ِفي  ْرَبعِ األَ   الزَّ   الَباِئنَ   َق الطَََّل   نَّ أِلَ   َباِئٍن؛  ٍق َطََل   ِمنْ   الِعدَّ
ْوِجيَّةَ   َيْقَطعُ  ْوَجْيِن،  َبْينَ   الزَّ   أَْرَبعِ   ِمنْ   أَْكَثرَ   َبْينَ   َجَمعَ   دْ قَ   َيُكونُ   َفََل   الزَّ

 . ِعْصَمِتهِ  ِفي َزْوَجاٍت 
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 وبناء على ذلك:
ِعْنَد   َصِحيٍح  َغْيُر  َواُج  الزَّ اِفِعيَِّة، َفَهَذا  الشَّ ِعْنَد  َوَصِحيٌح  الَحَنِفيَِّة، 

 أعلم.ى َتَعالَ  واّللٰ  َواألَْوَلى األَْخُذ ِبَقْوِل الَحَنِفيَِّة، َوُهَو األَْسَلُم. هذا،
 زوجها ينفق ماله بالحرام

 ة أن تأخذ من مال زوجها، ألنه ينفق ماله باحلرام؟هل جيوز للمرأ: 12السؤال

ڦڤڤڤڤٹ﴿   َتَعاَلى: اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 .[29]النساء:  ﴾ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

َصلَّى  »َفإِ اّلٰلُ    َوَيُقوُل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  ِدَماَءُكْم  َعَلْيِه  نَّ 
يَْوِمُكْم َهَذا، ِفي  َوأَْمَواَلُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعَلْيكُ  َحَراٌم، َكُحْرَمِة  َشْهِرُكْم ْم 

َعْبِد   َعْن  الشيخان  اْلَغاِئَب« رواه  اِهُد  الشَّ َفْلُيَبلِِِّغ  َهَذا،  َبَلِدُكْم  ِفي  َهَذا، 
ْحَمِن ْبِن أَِبي َبْكَرَة، َعْن أَِبيِه َرِضَي   َعنُه. اّلٰلُ  الرَّ

 َماُل  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَُّه ََل َيِحلُّ َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َوَيُقوُل َصلَّى 
  ، َقاِشيِِّ الرَّ َة  ِمْنُه« رواه اإلمام أحمد َعْن أَِبي ُحرَّ َنْفٍس  ِبِطيِب  ِإَلَّ  اْمِرٍئ 

ِه َرِضَي   َعنُه.اّلٰلُ   َعْن َعمِِّ
 وبناء على ذلك:

ْوُج َقاِئم  َفِإَذا ْوَجِة َوأَوْ   ا  َكاَن الزَّ ََلِدِه َفََل َيُجوُز للَمْرأَِة أَْن  ِبنََفَقِة الزَّ
اِلَحُة ِمَن   َتْأُخَذ ِمْن َماِل َزْوِجَها ِبُدوِن ِعْلِمِه، ِإَلَّ ِبِطيِب َنْفِسِه، َوالِنِّيَُّة الصَّ

ْوَجِة ََل   َلَها أَْن َتْأُخَذ ِبُدوِن ِعْلمِ تُ الزَّ ُر  ْوجُ َبِرِّ ِإَذا َكاَن الزَّ ِبَما ُهَو    ا  َقاِئم  ِه 
 َلْيِه.َواِجٌب عَ 

ر  ا ِإَذا َكاَن ُمَقِصِّ ْوَجِة َواألَْوََلِد، َجاَز األَْخُذ ِمْن َماِلهِ  ا  َوأَمَّ  في َحِقِّ الزَّ
اّلٰلُ   ِبُدوِن ِعْلِمِه ِبالَمْعُروِف، ِلَما رواه اإلمام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
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ِإنَّ أََبا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح،    ،اّللِٰ َة َقاَلْت: َيا َرُسوَل  أَنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتبَ َعنَها،  
 َوَلْيَس يُْعِطيِني َما َيْكِفيِني َوَوَلِدي، ِإَلَّ َما أََخْذُت ِمْنُه َوُهَو ََل َيْعَلُم.

»ُخِذي َما َيْكِفيِك    َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ    َفَقاَل َصلَّى
 َرِقيٌب َعَلْيَنا.َتَعاَلى  اّلٰلُ َلَدِك، ِبالَمْعُروِف«. وَ َووَ 

َوَعَلى الَمْرأَِة أَْن َتْسُلَك َسِبيَل الِحْكَمِة في َتَعاُمِلَها َمَع َزْوِجَها في  
ِرِّ َوأَْهِلِه، َوأَْن   ََلِح، َوَصْرِفِه َعِن الشَّ   َتْصِبَر َلَعلَّ َدْعَوِتِه إلى الَخْيِر َوالصَّ

َعاِء. هذا،َحاَلُه، َوأَ  يُْصِلحُ َتَعاَلى  اّللَٰ   أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   ْن تُْكِثَر َلُه ِمَن الدُّ
 تراجعت الزوجة عن الشرط 

تزوجت من امرأة ثانية، واشرتطت عليها أن ال أعدل بينها : 13السؤال

بسنة  وبني زوجيت األوىل يف املبيت، ورضيت بذلك، وبعد الزواج

املبيت، الـشرط، وبدأت تطالبين حبق العدل يف تراجعت عن هذا 

 فهل هذا من حقها شرعًا؟

ْوَجاِت َمْطُلوٌب َشْرعالجواب:   ، أِلَنَُّه ِبالَعْدِل َقاَمِت  ا  الَعْدُل َبْيَن الزَّ
َماَواُت َواألَْرُض، َوَمْن َلْم َيْعِدْل َبْيَن َزْوَجاِتِه، َجاَء َيْوَم الِقيَ  ُه  السَّ اَمِة َوِشقُّ

ِريِف الذي رواه اإلمام أحمد َعْن أَِبي  ِقٌط، َكَما َجاَء في الَحِديِث الشَّ َسا
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعنُه، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي 

أْلُْخَرى، َجاَء  ْحَداُهَما َعَلى اَوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرأََتاِن َيِميُل إِلِ 
ْيِه َساِقٌط«. َيْوَم اْلِقَياَمةِ   هذا أوَّل . َوأََحُد ِشقَّ
َوالَماِلِكيَِّة  ثانيا :   اِفِعيَِّة  َوالشَّ الَحَنِفيَِّة  ِمَن  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب 

تَُطاِلَب زَ  أَْن  ْوَجِة  الزَّ َحِقِّ  ِمْن  أَنَُّه  إلى  العَ َوالَحَناِبَلِة  ِبَحِقِّ  ْدِل في  ْوَجَها 
ٌد في ُكِلِّ َيْوٍم.الَمِبيِت، أِلَنَّ َهَذ الحَ   قَّ ُمَتَجِدِّ
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َها   َها في الَمِبيِت، َوِإَلَّ َفِمْن َحِقِّ ْوِج أَْن يُْعِطَيَها َحقَّ َوَيِجُب َعَلى الزَّ
 أَْن تَُطاِلَب َزْوَجَها ِبَفْسِخ الَعْقِد، َوتَُطاِلَبُه ِبُحُقوِقَها. 

، َوَقاَل: ِإَذا اْشَتَرَط  الُفَقَهاِء َمْن َخاَلَف ُجْمُهوَر الُفَقَهاءِ اَك ِمَن  َوُهنَ 
َوَرِضَيْت   األُوَلى،  َزْوَجِتِه  َوَبْيَن  َبْيَنَها  َيْعِدَل  ََل  أَْن  َزْوَجِتِه  َعَلى  ْوُج  الزَّ

َرَجَعْت   َفِإْن  ُجوِع،  الرُّ َحقُّ  َلَها  َفَلْيَس  ِإْكَراٍه،  ِبُدوِن  َقْولِ ِبَذِلَك  َها  َعْن 
ْت َعَلى الُمَطاَلَبِة ِبَكاِملِ  ْوُج ِبَذِلَك، َوأََصرَّ َها ِمَن الَمِبيِت َفََل يُْلَزُم الزَّ  َحِقِّ

 َوَلَها أَْن َتْطُلَب الُخْلَع ِمْن َزْوِجَها، َوَتتَِّفَق َمَعُه َعَلى الُحُقوِق الَماِليَِّة َبْيَنُهَما. 
 وبناء على ذلك:
ْجُمُهورِ  الُفَقهَ َفِعْنَد  بَ   ِبالَعْدِل  تَُطاِلَب  أَْن  َها  َحِقِّ ِمْن  َوَبْيَن  اِء  ْيَنَها 

َها.َض  ْوِج أَْن يُْعِطَيَها َحقَّ ْوَجِة األُوَلى ـ َوَواِجٌب َعَلى الزَّ ِتَها ـ الزَّ  رَّ
ْوِج أَْن َيْسأََل َعْن َهَذا األَْمِر َقْبَل ِإْقَداِمِه   َوَكاَن ِمَن الَواِجِب َعَلى الزَّ

وَ عَ  الزَّ َوَرِحمَ َلى   ، َثاِنَية  النُّْجِح في  َمنْ َتَعاَلى    اّلٰلُ   اِج  ِمْن َعََلَماِت  َقاَل:   
ُجوُع إلى  في الِبَداَياِت.اّلٰلِ  الِنَِّهاَياِت الرُّ

 َوََل ُعْذَر ِلَجاِهٍل في األَْحَكاِم في ِدَياِر اإِلْسََلِم. 
َمْن َقاَل ِبِخََلِف َرْأِي  ِديِد لِ َوَهَذا الذي أُْفِتي ِبِه، َمَع اْحِتَراِمي الشَّ 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  اِء. هذا،ُجْمُهوِر الُفَقهَ 
 َّل يزوجها حتى تتزوج أختها 

ما حكم األب الذي مينع ابنته الصغرى من الزواج حتى : 14السؤال

تتزوج أختها الكربى؟ وماذا تفعل البنت يف هذه احلالة، هل 

 وليها؟تزوج بغري إذن تبإمكانها أن 

اْبَنِتهِ الجواب:   َتْزِويَج  يَْرُفُض  الذي  الُكْبَرى    األَُب  َقْبَل  ْغَرى  الصُّ
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ِريَف لَْم َيْأِت ِبُمَراَعاِة التَّْرِتيِب  اّلٰلِ    ُمَخاِلٌف ِلـَشْرعِ  ْرَع الشَّ تعالى، أِلَنَّ الـشَّ
السَّ  َوالتََّقاِليِد  الَعاَداِت  ِمَن  َوَهَذا  الَبَناِت،  َتْزِويِج  ْرِعيَِّة، في  الشَّ َغْيِر  اِرَيِة 

َر  َتَعاَلى    اّلٰلُ تعالى، وَ اّلٰلِ    ِإَذا َكاَنْت ُمَخاِلَفة  ِلَشْرعِ   َوالتي ََل ِقيَمَة َلَها َحذَّ
 أَْوِلَياَء الَبَناِت ِمْن َعْضِل الَبَناِت. 

َم ِمْنَها الكُ  َواِج ِإَذا َتَقدَّ ْغَرى ِمَن الزَّ ْفُء َوَقَع في  َوَمْن َمَنَع اْبَنَتُه الصُّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ    َصلَّىّلٰلِ  ا  ُمَخاَلَفِة أَْمِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ُجوُه،  َوُخُلَقهُ   ِديَنهُ   َتْرَضْونَ   َمنْ   ِإَلْيُكمْ   َخَطَب   »ِإَذاالَقاِئِل:    َتْفَعُلوا  ِإَلَّ   َفَزوِِّ
الترمذي  َعِريٌض   َسادٌ َوفَ   األَْرِض،  ِفي  ِفْتَنةٌ   َتُكنْ  رواه    ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ « 
 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

رَ  َوِليَّ الَفَتاِة ِمَن الِفْتَنِة َوالَفَساِد الَعِريِض ِإَذا اْمَتَنَع  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفَقْد َحذَّ
گگگککککڑ﴿  َتَعاَلى:ِمْن َتْزِويِجَها، َوَقاَل  

 أوَّل . هذا  . [63]النور:  ﴾ڳڳڳگ
َجَها  ِمْن َحِقِّ الَفَتاِة أَْن َتْرَفَع أَْمرَ  ثانيا : ْرِعِيِّ ِلُيَزِوِّ َها إلى الَقاِضي الشَّ

َج َنْفَسَها ِبَنْفِسَها، ِلَقْوِلِه َصلَّى َعَلْيِه اّلٰلُ    ِمَن الُكْفِء، َوْلَتْحَذْر ِمْن أَْن تَُزِوِّ
 َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َرْيَرَة،هُ   أَِبي   َعنْ   : »َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

جُ   »ََل :  َوَسلَّمَ   َلْيهِ عَ اّلٰلُ   جُ   َوََل   الَمْرأََة،  الَمْرأَةُ   تَُزوِِّ   َفِإنَّ   َنْفَسَها،  الَمْرأَةُ   تَُزوِِّ
اِنَيةَ  جُ   الَِّتي   ِهَي   الزَّ  َعنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ « رواه ابن ماجه  َنْفَسَها   ُتَزوِِّ

َصلَّى آِلهِ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  َوعلى  »  َعَلْيِه  َوَسلََّم:    ِإَلَّ   ِنَكاحَ   ََل َوَصْحِبِه 
 َعنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   ُموَسى  أَِبي   َعنْ « رواه الحاكم وأبو داود والترمذي  ِبَوِليٍِّ 

 وبناء على ذلك:
ْغَرى َقْبَل الُكْبَرى،    َيْمَتِنَع األَُب ِمْن َتْزِويِج اْبَنِتهِ َفََل َيُجوُز أَْن   الصُّ
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َم ِمْن ِخطْ  َبِتَها َصاِحُب ِديٍن َوُخُلٍق، َوَيْحُرُم َعَلْيِه َعْضُلَها، َوْلَيُكْن  ِإَذا َتَقدَّ
َها َتْعَتِبُر أُْخَتَها  َعَلى َحَذٍر ِمْن أَْن َيْجَعَل َناَر الَعَداَوِة َبْيَنَها َوَبْيَن أُْخِتَها، أِلَنَّ 

  َيْأِتيَها َخاِطٌب. الَعَثَرَة في َوْجِهَها، َوُربََّما في الُمْسَتْقَبِل ََل الُكْبَرى ِهَي 
إلى   أَْمَرَها  َتْرَفَع  أَْن  َفَلَها  َتْزِويِجَها  َرْفِض  َعَلى  األَُب  أََصرَّ  َوِإَذا 

ال  ِمَن  َجَها  يَُزِوِّ َحتَّى   ، ْرِعِيِّ الـشَّ األَِب،  الَقاِضي  َعَلى  َعاٌر  َوَهَذا  ُكْفِء، 
َج َنْفَسَها ِبَنْفِس َوْلتَ    َها، ِلُوُروِد النَّْهِي َعْن َذِلَك. هذا، ْحَذِر الَمْرأَُة ِمْن أَْن تَزِوِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 َّل يريد اإلنجاب من زوجته النصرانية
ولدي متزوج من امرأة نصرانية، وهو ال يرغب اإلجناب منها، : 15السؤال

ه إذا طلبت الولد منه خشية على ذريته من الضياع، فهل من حق

 أن ميتنع، وأن يلزمها بعدم احلمل؟

يَِّتِه َقْبَل أَن  لجواب:  ا َكاَن ِمَن الَواِجِب َعَلى َوَلِدَك أَْن يَُفِكَِّر في ُذِرِّ
َج ِمَن الِكَتابِ   الَحْمُد، َفِلَماَذا أَْسَرَع  يَِّة، أِلَنَُّه في الُمْسِلَماِت ِكَفاَيٌة َوّللِٰ َيَتَزوَّ

َوَسِيِّدُ َوَتَزوَّ  الُمْسِلَمَة،  َوَتَرَك  ِكَتاِبيٍَّة  َمْن  َرُسولُ َج  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َنا 
ي  ِبَذاِت   َفاْظَفرْ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: » «؟ رواه  َيَداكَ   َتِرَبْت   ِن،الدِِّ

 هذا أوَّل .َعنُه. اّلٰلُ  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ الشيخان 
الَحْمِل َعاَش َمعَ ثانيا :   ِبَعَدِم  أَْلَزَمَها  َمْحُروٌم ِمَن    ِإَذا  َزْوَجِتِه َوُهَو 

يَِّة التي ِهَي َمْقِصٌد ُمِهمٌّ ِمْن َمَقاِصِد   ِرِّ ِلَقْوِلِه َصلَّىالذُّ َعَلْيِه  اّلٰلُ    الِنَِّكاِح، 
َوَسلََّم:   َوَصْحِبِه  آِلِه  ُجواَوعلى    ِبُكمُ   ُمَكاِثرٌ   َفِإنِِّي  وَد،اْلَولُ   اْلَوُدودَ   »َتَزوَّ

 . َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َيَسارٍ   ْبنِ  َمْعِقلِ  َعنْ « رواه الحاكم اأْلَُممَ 
ى ِديِن أَْوََلِدِه، أِلَنَّ َشْخِصيََّة َزْوَجِتِه  إَذا َكاَن َوَلُدَك َيَخاُف َعلَ ثالثا :  
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َيْقِدُر َعَلْيَها ِمْن حَ   ْيُث َتْرِبَيُة أَْوََلِدِه َعَلى ِدينِ أَْقَوى ِمْن َشْخِصيَِّتِه، َوََل 
، َفَلُه أَْن َيتَِّخَذ أَْسَباَب َمْنِع اإِلْنَجاِب، َوَلو َلْم َتْرَض َزْوَجتُُه َعزَّ  اّلٰلِ   َوَجلَّ

 ِبَذِلَك.
َزْوَجِتِه،    ا  َوَطْبع َوَبْيَن  َبْيَنُه  الَمَشاِكِل  ِلُوُجوِد  نَْفَسُه  يَُوِطَِّن  أَْن  َعَلْيِه 

 ة  ِإَذا َكاَنْت َتْرَغُب ِهَي ِباإِلْنَجاِب. َوَخاصَّ 
 لى ذلك:وبناء ع

الَحْمِل   َمْنِع  َوَساِئِل  ِبَبْعِض  يُْلِزَمَها  أَْن  َوَلِدَك  َحِقِّ  َكاَن  َفِمْن  ِإَذا 
َزْوَجِتِه؟ َمَع  َحَياتُُه  َسَتُكوُن  َكْيَف  َوَلِكْن  أَْوََلِدِه،  ِديِن  َعَلى    اّلٰلُ   َيْخَشى 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َلُم؛ َوَصَدَق َسِيُِّدَنا َرُسولُ أَعْ َتَعاَلى  
ينِ   ِبَذاِت   َفاْظَفرْ َوَسلََّم الَقاِئُل: »  أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   «. هذا، َيَداكَ   َتِرَبْت   ،الدِِّ

 َّل تزوج ابنتها إَّل بمهر كبير 
كبري، وتعسرت أسباب نذرت أن ال أزوج ابنيت إال مبهر : 16السؤال

 أفعل؟ خطبتها بسبب املغاالة يف املهر، فماذا

َواُج ِنْعَمٌة ِمْن ِنَعمِ الجواب:   تعالى، َوآَيٌة ِمْن آَياِتِه الُعْظَمى، اّلٰلِ    الزَّ
گککککڑڑژژڈ﴿  َتَعاَلى:َقاَل  

 .[ 21: روم]ال ﴾ ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگ
 َتَعاَلى:  اَء األُُموِر ِبَتْزِويِج َمْن ََل َزْوَج َلُه، َفَقاَل أََمَر أَْوِليَ َتَعاَلى   اّلٰلُ وَ 

ڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿

 . [32]النور:  ﴾ٿٿٺٺٺٺ
َصلَّى َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َوَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  َكاحِ   »َخْيرُ َعَلْيِه    النِِّ

 َعنُه. اّلٰلُ   ِب َرِضَي ْبِن الَخطَّاُعَمَر « رواه أبو داود َعْن أَْيَسُرهُ 
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ِرَواَيٍة للحاكم   النَِّبِيِّ  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِمرٍ   ْبنِ   ةَ ُعْقبَ   َعنْ وفي  ، َعِن 
َداِق   »َخْيرُ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: اّلٰلُ   َصلَّى  .أَْيَسُرُه« الصَّ

اّلٰلُ    َرِضَي   ا  َعِليِّ   أَنَّ   ،َعنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   اٍس َعبَّ   اْبنِ   َعنْ وروى النسائي  
ْجُت َتزَ : َقاَل   َعنهُ   . ِبي اْبنِ   اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا: َفُقْلُت  َعْنَها،اّلٰلُ   َرِضَي  َفاِطَمةَ  وَّ

 . «ا  َشْيئ  »أَْعِطَها: َقاَل 
 . َشْيءٍ   ِمنْ  ِعْنِدي   َما: ُقْلُت 
ُيوَف   َتْحِطمُ   ي الَّتِ   ِهَي )  اْلُحَطِميَُّة؟«  ِدْرُعَك   »َفأَْينَ :  َقاَل    :أَْي   ،السُّ
 (.الثَِّقيَلةُ   اْلَعِريَضةُ  ِهَي  :َوِقيَل  ؛َتْكِسُرَها

 . ِعْنِدي  ِهَي : ُقْلُت 
 .ِإيَّاُه« »َفأَْعِطَها: َقاَل 

َلِميِِّ   اْلَعْجَفاءِ   أَِبي   َعنْ وروى اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه     السُّ
َساِء،  ِبُصُدِق  تَُغالُوا  ََل   أَََل :  َقاَل فَ   ،اّلٰلُ  َرِحَمهُ   ُعَمرُ   َخَطَبَنا :  َقاَل    َلوْ   اَفِإنَّهَ   النِِّ

ْنَيا،   ِفي  َمْكُرَمة    َكاَنْت    َصلَّى   النَِّبيُّ   ِبَها  أَْوََلُكمْ   َلَكانَ اّلٰلِ    ِعْندَ   َتْقَوى  أَوْ   الدُّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َرُسولُ   أَْصَدَق   َما  ،َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ  

 َبَناِتهِ   ِمنْ   اْمَرأٌَة   أُْصِدَقِت   َوََل   ِنَساِئِه،  ِمنْ   أَة  اْمرَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  
 . أُوِقيَّة   َعْشَرةَ  ِثْنَتْي  ِمنْ  أَْكَثرَ 

تَُساِوي   أُوِقيَّة   َعْشَرَة  ِدْرَهمَواْثَنَتا  َوَثَماِنيَن  ْرَهمُ ا  أَْرَبَعِمائٍَة  َوالِدِّ  ،  
ِة، َوِهَي َما ُتَساِوي اليَ   3.5يَُعاِدُل    ل س.   500000ْوَم َحَواَلي  غ من الِفضَّ

 وبناء على ذلك:
ََل   َفِقيَرة   ُكْنِت  َوِإَذا  َمَساِكيَن،  َعَشَرِة  ِبِإْطَعاِم  َيِميِنِك  َعْن  ِري  َفَكِفِّ

َذلِ  ِبَما َتْسَتِطيِعيَن  ِجيَها  َوَزِوِّ أَيَّاٍم،  َثََلَثَة  َفُصوِمي  الَمْهِر،    َك،  ِمَن  َر  َتَيسَّ
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َماَح ِمَن ابْ    واّللٰ   في َتْأِخيِر َزَواِجَها. هذا،   ا  َنِتِك التي ُكْنِت َسَببَواْطُلِبي السَّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 مخاطبة الزوج 
 لزوجها؟ما هي أفضل الصيغ يف خماطبة الزوجة : 17السؤال

ى الجواب:  ْوَج في الُقرْ اّلٰلُ   َسمَّ َتَعاَلى    ، َفَقاَل ا  آِن َسِيِّدَعزَّ َوَجلَّ الزَّ
ِة َسِيِِّدَنا يُ  ََلُم:  في ِقصَّ ََلُة َوالسَّ   ﴾ ڑژژڈ﴿وُسَف َعَلْيِه الصَّ

 . [25]يوسف: 
ْرَداءِ   أُمِِّ وروى اإلمام مسلم َعْن   َثِني :  َقاَلْت   َعنَهااّلٰلُ    َرِضَي   الدَّ   َحدَّ

زَ نِ عْ تَ )  َسيِِِّدي أَ هَ جَ وْ ي  الدَّ بَ ا  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمعَ   أَنَّهُ (  اءِ دَ رْ ا 
آلِ  َوَسلََّم  َوعلى  َوَصْحِبِه    َقالَ   اْلَغْيِب،  ِبَظْهرِ   أِلَِخيهِ   َدَعا  َمنْ »:  َيُقولُ ِه 
 «. ِبِمْثلٍ  َوَلَك  آِميَن،: ِبهِ  الُمَوكَُّل  الَمَلُك 

ي  نِ عْ تَ ِح الَحِديِث:  في َشرْ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَيُقوُل اإِلَماُم النََّوِويُّ َرِحَمهُ 
 .هُ يرُ قِ وْ تَ وَ  ،اهَ دَ يِِّ َس  اهَ جَ وْ زَ  ةِ أَ رْ المَ  ةِ يَ مِ ْس تَ  ازُ وَ جَ   يهِ فِ فَ  ،اءِ دَ رْ ا الدَّ بَ ا أَ هَ جَ وْ زَ 

نعيم     اْمَرأَةُ   َقاَلِت :  َقاَل   أَِبيهِ   َعنْ   َعَطاٍء،  ْبنِ   ُعْثَمانَ   َعنْ وروى أبو 
:  أَُمَراَءُكمْ   نَ تَُكلُِِّمو  َكَما  ِإَلَّ   أَْزَواَجَنا   نَُكلِِّمُ   ُكنَّا  َما :  الُمَسيَِّب   ْبنِ   َسِعيدِ 

 . اّلٰلُ  َعاَفاكَ   ،اّلٰلُ  ْصَلَحَك أَ 
 وبناء على ذلك:

َبَنا ې﴿  َتَعاَلى:، َفَقاَل  ا  َنُقوَل للنَّاِس ُحْسنَعزَّ َوَجلَّ أَْن  اّلٰلُ    َفَقْد أَدَّ
  ﴾ ڌڌڍڍڇڇ﴿  َتَعاَلى:. َوَقاَل  [ 83]البقرة:    ﴾ىې
 .[53اء: ]اإلسر

الزَّ  تَُخاِطُب  ِعْنَدَما  الَقْوِل  ُحْسِن  تَُخاِطَبُه  َوِمْن  أَْن  َزْوَجَها  ْوَجُة 
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َفاِت ِإَلْيِه؛   َوالَكَماُل أَْن تَُخاِطَبُه ِبَلْفِظ: َسِيِِّدي؛ أَو  ِبأََحِبِّ األَْسَماِء َوالِصِّ
ُه.   ِباللَّْفِظ الذي يُِحبُّ

ْوجِ  ُه، أَو ِبُكْنَيِتِه. َوََل َحَرَج ِمْن ُمَخاَطَبِة الزَّ  ِباْسِمِه ِإَذا َكاَن َيُسرُّ
ْوُج ََل يُِحبُّ أَْن تَُناِدَيُه ِباْسِمِه، َفِمْن ُسوِء األََدِب َوإِ   أَْن  َذا َكاَن الزَّ

 تَُناِدَيُه ِباْسِمِه. 
أَو   َوالُكْنَيِة  ِباَلْسِم  َزْوَجَتُه  ْوُج  الزَّ يُنَاِدَي  أَْن  ِبالُمَقاِبِل   َوَكَذِلَك 

َها، َوُكلُّ َهَذا ِمْن ُحْسِن العِ ال َفِة التي تُِحبُّ ْوَجْيِن. هذا،ِصِّ   واّللٰ   ْشَرِة َبْيَن الزَّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 حق اْلم وحق الزوج 
أنا امرأة متزوجة، وواقعة يف حرية من أمري بني أمي وزوجي، : 18السؤال

أمي تريد مين كثرة الزيارة هلا، وزوجي ال حيب هذا، وهو صاحب 

 ق حسن، وأمي تغضب إن مل أستجب هلا، فماذا أفعل؟خل

أَْمٌر ََل    وَّل :أالجواب:   َوَهَذا  َعِظيٌم،  َعَلى األَْوََلِد َحقٌّ  األُِمِّ  َحقُّ 
َهاِت،   ْرُع َعَلى األَْبَناِء الِبرَّ ِباآلَباِء َواألُمَّ ْرِع، َفَقْد أَْوَجَب الـشَّ يُْنَكُر في الشَّ

َم ُعُقوَقُهَما، وَ  ْحَبِة، روى  َوَحرَّ ان  الشيخَجَعَلُهَما أَْوَلى النَّاِس ِبُحْسِن الصُّ
اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى  َرُجٌل   َجاءَ :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ 

َوَسلََّم   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى   النَّاِس   أََحقُّ   َمنْ   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َفَقاَل َعَلْيِه 
 َصَحاَبِتي؟  ِبُحْسنِ 

َك«: َقاَل   .»أُمُّ
 ْن؟ مَ  ثُمَّ : َقاَل 
َك« »ثُمَّ : َقاَل   .أُمُّ
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 َمْن؟  ثُمَّ : َقاَل 
َك« »ثُمَّ : َقاَل   .أُمُّ
 َمْن؟  ثُمَّ : َقاَل 
 . أَبُوَك« »ثُمَّ : َقاَل 

ماجه   ابن  َلِميِِّ   َجاِهَمةَ   ْبنِ   ُمَعاِوَيةَ   َعنْ وروى  َعنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   السُّ
  َيا :  َفُقْلُت آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم    َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أََتْيُت   :َقاَل 

ارَ اّلٰلِ  َوْجهَ   ِبَذِلَك   أَْبَتِغي ،َمَعَك   اْلِجَهادَ   أََرْدُت   ُكْنُت   ِإنِِّي  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َوالدَّ
 .اآْلِخَرةَ 

َك؟«  أََحيَّةٌ  »َوْيَحَك،: َقاَل   .أُمُّ
 اّلٰلِ. ُسوَل رَ  َيا  َنَعمْ : ُقْلُت ................. ـ ثُمَّ َقاَل: ـ .... 
 .اْلَجنَُّة« َفَثمَّ  ِرْجَلَها، اْلَزمْ  »َوْيَحَك،: َقاَل 

ِلَقْوِلِه  ثانيا :   َكَذِلَك،  َعِظيٌم  َحقٌّ  َزْوَجِتِه  َعَلى  ْوِج  الزَّ   َتَعاَلى: َحقُّ 
 .[34]النساء:  ﴾ٹٿٿٿٿٺٺ﴿

  َماَتْت   اْمَرأَةٍ   أَيَُّماَم: »َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ     َصلَّىَوِلَقْوِلهِ 
ماجه  الَجنَّةَ   َدَخَلِت   َراٍض   َعْنَها  َوَزْوُجَها الترمذي وابن  رواه    أُمِِّ   َعنْ « 
 َعنَها.اّلٰلُ   َرِضَي  َسَلَمةَ 

  ا  آِمر  ُكْنُت   َلوْ ِه َوَسلََّم: »َوعلى آِلِه َوَصْحبِ َعَلْيِه  اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى
َساءَ   أَلََمْرُت   أِلََحٍد،  َيْسُجدَ   أَنْ   ا  أََحد ،  َيْسُجْدنَ   أَنْ   النِِّ  َجَعَل   َلَما  أِلَْزَواِجِهنَّ
 .َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َسْعدٍ   ْبنِ   َقْيِس   َعنْ « رواه الحاكم  َحقٍِّ   ِمنْ   َعَلْيِهنَّ   َلُهمْ اّلٰلُ  

  الَمْرأَةُ   َصلَِّت   ِإَذا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »  اّلٰلُ   َوِلَقْوِلِه َصلَّى 
:  َلَها ِقيَل  َزْوَجَها َوأََطاَعْت  َفْرَجَها، َوَحِفَظْت  َشْهَرَها،  َوَصاَمْت  َخْمَسَها،
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  َعْبدِ   َعنْ « رواه اإلمام أحمد  ِشْئِت   اْلَجنَّةِ   أَْبَواِب   أَيِِّ   ِمنْ   اْلَجنَّةَ   اْدُخِلي
 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  َعْوٍف   ْبنِ  ْحَمنِ الرَّ 

َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّى  َوِلَقْوِلهِ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  ْنَياَعَلْيِه   َمَتاٌع،  »الدُّ
ْنَيا   َمَتاعِ   َوَخْيرُ  اِلَحةُ   الَمْرأَةُ   الدُّ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ « رواه اإلمام مسلم  الصَّ
 ُهَما.َعناّلٰلُ  َرِضَي  َعْمٍرو

 وبناء على ذلك:
، َوَلَها ُحُقوٌق َكِثيَرٌة َعَلى األَْبَناِء، َوَلِكْن  ا  ٌة ِجدَفاألُمُّ َلَها َمْنِزَلٌة َكِبيرَ 

ُه   ُه أَْعَظُم، َوَحقُّ ْوُج َحقُّ ْوِج، َفالزَّ ٌم َعَلى  ََل َتُفوُق َهِذِه الُحُقوُق َحقَّ الزَّ ُمَقدَّ
، َوَطاَعُتُه ُمَقدَّ  . َحِقِّ األُِمِّ  َمٌة َعَلى َطاَعِة األُِمِّ

تُ  الَعاِقَلُة  ْوَجُة  ََل  َوالزَّ ا  ِممَّ ِبِه  َيْرَغُب  ِبَما  َزْوِجَها  ِإْرَضاَء  َحاِوُل 
َها ِبَما ََل يَُخاِلُف أَْمَر َزوْ  ْرَع، َوَتْسَعى َجاِهَدة  إلى ِبِرِّ أُمِِّ ِجَها، يَُخاِلُف الـشَّ

ْوِج  َمْت َحقَّ الزَّ .َفِإْن َعِجَزْت َقدَّ  َعَلى َحِقِّ األُِمِّ
َِلْبَنِتَها َعَلى ِبِرِّ َزْوِجَها، أِلَنَّ    ا  ُكوَن َعْونَكَما َيِجُب َعَلى األُِمِّ أَْن تَ 

َها، َوأِلَنََّها ِإَذا َماَتْت َوَزْوُجَها عَ  ٌم َعَلى ِبِرِّ أُِمِّ َها ِبَزْوِجَها ُمَقدَّ ْنَها َراٍض  ِبرَّ
 َدَخَلِت الَجنََّة.

ْوِج أَْن َيُكوَن َعْونَوَكَما َيِجُب عَ  َها، َوَلْيَس  ِلَزْوَجِتِه َعَلى بِ   ا  َلى الزَّ ِرِّ أُِمِّ
َعزَّ َوَجلَّ ِبالِنِّْسَبِة لألُِمِّ َوِلُكٍلِّ  اّلٰلِ    ُهَناَك أَْجَمُل َوََل أَْكَمُل ِمَن اْلِتَزاِم َشْرعِ 

ْوَجْينِ  الزَّ َقْوَل ِمَن  الَجِميُع  َيْلَتِزَم  َوأَْن  یىئىئ﴿  َلى:َتَعااّلٰلِ    ، 
 .[237]البقرة:  ﴾ی

اْبَنِتَها  ى  َتَعالَ   اّلٰلُ   َوَساَمحَ  َحَياَة  تَُنِغَِّص  أَْن  تُِريُد  ِلَماَذا   ، األُمَّ  َهِذِه 
 َمَع َزْوِجَها؟ 
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َوَهْل َكْثَرُة ُخُروِج الَمْرأَِة ِمْن َبْيِتَها ِفيِه َخْيٌر؟ َوَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل:  
  . هذا، [33]األحزاب:    ﴾چچچچڃڃڃڃ﴿

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
 ْلنه تزوج ثانية تكره زوجها 

تزوج زوجي بامرأة ثانية، وكنت أحبه حبًا مجًا، وكانت : 19السؤال

حياتنا سعيدة، وبعد زواجه بدأت أشعر بالكراهية له، فما هي 

 نصيحتك لي؟

ُه َلِك َقْبَل الَجَواِب َعْن  الجواب:  َؤاُل َيَتَوجَّ  ُسَؤاِلِك:السُّ
التي َحلَّ  أَْسَباُب الَكَراِهَيِة  َزْوِجِك، َهْل  َما ِهَي  َنْحَو  َقْلِبِك  ْت في 

َج َعَلْيِك، أَْم ِلسُ  َواِج ِبَثاِنَيٍة؟ ِلَكْوِنِه َتَزوَّ  وِء َتَعاُمِلِه َمَعِك َبْعَد الزَّ
فَ  ِبثَاِنَيٍة  َزَواِجِه  ِبَسَبِب  ِلَزْوِجِك  َكَراِهَيُتِك  َكاَنْت  ُمْشِكَلٌة  ِإَذا  َهِذِه 

َعَلى َنٍصِّ ِمْن نُُصوِص الُقْرآِن، أََلْم َيُقْل َمْوََلَنا  َكِبيَرةٌ، أِلَنَِّك َتْعَتِرِضيَن  
  : ڳڳگگگگککککڑڑژژ﴿َعزَّ َوَجلَّ

أََباحَ [3]النساء:    ﴾ ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ َعزَّ  اّلٰل    . َفَقْد 
أَْربَ  َيْجَمَع  ُجِل أَْن  َبْيَنُهنَّ َوَجلَّ للرَّ َيْعِدَل  أَْن  اْسَتَطاَع  ِإِن  ِنْسَوٍة  ِبالنََّفَقِة    َع 

ُد، أِلَنَُّه َسَيَقُع في  َوالِكْسَوِة َوالَمِبيِت، َوِإْن َلْم َيْسَتِطْع   َفَيْحُرُم َعَلْيِه التََّعدُّ
 الظُّْلِم، َوالظُّْلُم ظُُلَماٌت َيْوَم الِقَياَمِة. 

ٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:َعَلى َقْوِلِه  َواْحَذِري ِمَن اَلْعِتَراِض  

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپ

 . [36]األحزاب:  ﴾ ٹٹٹ
َد ِإنََّما ُهَو ِلَصاِلِح الِنَِّساِء، َقْبَل أَْن َيُكوَن ِلَصاِلِح  َواْعَلِمي أَنَّ   التََّعدُّ
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َجاِل، َوَهِذِه َحِقيَقٌة ََل تُْنَكُر، َوِإَذا َوطََّنِت الَمرْ  أَُة َنْفَسَها َعَلى َذِلَك َفِإنََّها  الِرِّ
ِليُل َعَلى َذِلَك ُهَو َقبُ ْشرِ ـ َتْقَبُل تَ  ِد، َوالدَّ َواِج يَع التََّعدُّ ْوَجِة الثَّاِنَيِة ِبالزَّ وُل الزَّ

ْوَجِة األُوَلى.  َمَع ُوُجوِد الزَّ
ْوِجيََّة َكِثيَرٌة وَ   ُكوِني َعَلى َيِقيٍن ِبأَنَّ وَ  ، َوَلو  ا  َكِثيَرٌة ِجدالِخََلَفاِت الزَّ

ٌد،   ْوِجيَّ َوِنْسَبُة الطَََّلِق  َلْم َيُكْن ُهَناَك َتَعدُّ ِة أِلَْسَباٍب ِبَسَبِب الِخََلَفاِت الزَّ
ِد ِنْسَبٌة ُمِخيَفٌة ِجد َة ِإَلَّ بِ ،  ا  َغْيِر التََّعدُّ ،  الَعِلِيِّ الَعِظيمِ   اّللِٰ َوََل َحْوَل َوََل ُقوَّ

َذِلَك  في  رُّ  ْرِعيَّةِ   َوالِسِّ الشَّ األَْحَكاِم  َعِن  اإِلْعَراُض  ۈئۈئۆئ﴿  ُهَو 
 . [124]طه:  ﴾ىئىئېئېئېئ

ا ِإَذا َكاَنْت   َكَراِهَيُتِك ِلَزْوِجِك ِبَسَبِب َمْيِلِه للثَّاِنَيِة، َوَجْوِرِه َعَلْيِك،  أَمَّ
َعزَّ َوَجلَّ اّلٰلُ   َبهُ َفُهَو َظاِلٌم َوآِثٌم، َوَيِجُب َعَلْيِه أَْن َيْلَتِزَم الَعْدَل الذي أَْوجَ 

َد  ى  َتَعالَ   اّلٰلُ َعَلْيِه، فَ  َم َعَلْيِه الَجْوَر َوالظُّْلَم، َفَلْيَس  الذي أََباَح َلُه التََّعدُّ َحرَّ
ِمَن الَمْعُقوِل أَْن َيْأِتَي األَْمَر الُمَباَح، ِلَيَقَع في الَحَراِم، َوَهَذا َلْيَس ِمْن َشْأِن  

يُع الَعْدَل َيْحُرُم َعَلْيِه  َوالَيْوِم اآلِخِر، أِلَنَّ الَعْبَد الذي ََل َيْسَتطِ   اّللِٰ الُمْؤِمِن بِ 
أِلَنَّ ا ِبَثاِنَيٍة،  َواُج    ﴾ ڇڇچچچ﴿ َيُقوُل:  َتَعاَلى    اّللَٰ   لزَّ

ْمُت الظُّْلَم  [90]النحل:  ي َحرَّ
: »َيا ِعَباِدي، ِإنِِّ . َوَيُقوُل في الَحِديِث الُقْدِسِيِّ

مَعَلى َنفْ  ُموا« رواه اإلمام مسلم َعْن  ، َفََل َتَظالَ ا  ِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ
 َعنُه.اّلٰلُ  ي َذرٍِّ َرِضَي أَبِ 

 وبناء على ذلك:
التَّْوَبِة   ِمَن  َفأَْكِثِري  َج،  َتَزوَّ أِلَنَُّه  ِلَزْوِجِك  الَكَراِهَيُة  َكاَنِت  َفإَذا 

َعاءِ  َوالدُّ الَغيْ   ّللِٰ   َواَلْسِتْغَفاِر،  َقْلِبِك  ِمْن  يُْذِهَب  أَْن  في  َوَجلَّ  َرَة، َعزَّ 



   كتاب النكاح 
 

277 

َضا َعنِ َوَعَلْيِك  َر. َتَعاَلى  اّلٰلِ  ِبالِرِّ  ِفيَما َقَضى َوَقدَّ
ا ِإَذا َكاَنِت الَكَراِهَيُة ِبَسَبِب َجْوِرِه َوظُْلِمِه َوَعَدِم الَعْدِل، َفَعَلْيِك   َوأَمَّ

وَ  َوالُمَصاَبَرِة،  ْبِر  نَ ِبالصَّ ِبَنْفِسِك  َواَلْهِتَماِم  الُخُلِق،  ُحْسِن  ْحَوُه، ِزَياَدِة 
َبْيَن  َوَحاِولِ  َلُه النُّْصَح في ُوُجوِب الَعْدِل  َم  ِلُيَقِدِّ َتْبَحِثي َعْن َرُجٍل  أَْن  ي 

ْوَجاِت َوَعَدِم الَجْوِر،   َعاِء في أَْن يَُوِفَِّقَناالزَّ َزاِم لَلْلتِ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َمَع َكْثَرِة الدُّ
 أعلم. اَلى َتعَ  واّللٰ   هذا، .ا  َوَباِطن  ا  َظاِهرَتَعاَلى  اّللِٰ  َشْرعِ ـ بِ 

 زوجة اْلب بدون دخول 
والدي مت عقد زواجه على امرأة، وقبل الدخول بها مات : 20السؤال

 تعاىل، فهل حيق لي أن أتزوج من هذه املرأة؟اهلُل  والدي َرِحَمُه

ڄڄڄڄڦڦ﴿  ى:َتَعالَ اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

َصِريَحٌة  [22]النساء:    ﴾ڃ َفاآلَيُة  َعَلى  في  .  اآلَباِء  َزْوَجاِت  َتْحِريِم 
ُخوُل، َبِل  األَْبَناِء، َواألَْجَداُد ِمَن اآلَباِء، َوَهَذا التَّْحِريُم ََل يُْشَتَرُط ِفيِه الدُّ

ِد الَعْقِد.  التَّْحِريُم َيْثُبُت ِبُمَجرَّ
 َك:َوِبَناء  َعَلى َذلِ 

تعالى، َسَواٌء َدَخَل ِبَها أَو  اّلٰلُ    َمهُ َفَهِذِه الَمْرأَُة ِهَي َزْوَجٌة أِلَِبيَك َرحِ  
َمٌة َعَلْيَك  َلْم َيْدُخْل، َوَسَواٌء َخََل ِبَها َخْلَوة  َشْرِعيَّة  أَْو َلْم َيْخُل، َفِهَي ُمَحرَّ

ِد الَعْقِد َعَلْيَها.   ُحْرَمة  ُمَؤبََّدة  ِبُمَجرَّ
َو  هُ   ﴾ڄڄڄڦڦ﴿  َتَعاَلى:أِلَنَّ الَمْقُصوَد ِبَقْوِلِه  

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الَعْقُد الُمْسَتْوِفي ِلـُشُروِطِه. هذا،
 شهادة اْلعمى في عقد الزواج 

 هل تصح شهادة األعمى يف عقد الزواج؟: 21السؤال



 كتاب النكاح 
 

278 

 َدِي الِنَِّكاِح. َشاهِ اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في اْشِتَراِط الَبَصِر في  الجواب: 
  َنِفيَِّة َوالَماِلِكيَِّة َوالَحَناِبَلِة، َوفي َقْولٍ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الحَ 

ن  ْوَت َتَيقُّ َن الصَّ ِريِر ِإَذا َتَيقَّ اِفِعيَِّة إلى َجَواِز َشَهاَدِة الضَّ  ََل َشكَّ ِفيِه.   ا  ِعْنَد الشَّ
اِفعِ  ِريِر في    يَّةُ َوَخاَلَف في َذِلَك الشَّ ِة َشَهاَدِة الضَّ َوَقالُوا ِبَعَدِم ِصحَّ

َماِع.عَ  َهاَدَة ََل َتْثُبُت ِإَلَّ ِبالُمَعاَيَنِة َوالسَّ َواِج، أِلَنَّ الشَّ  ْقِد الزَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

، ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاءِ   ا  َفَشَهاَدُة األَْعَمى في َعْقِد الِنَِّكاح َتُجوُز َشْرع
نإِ  ْوَت َتَيقُّ َن الصَّ  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ا،ََل َشكَّ ِفيِه. هذ  ا  َذا َتَيقَّ

 تزوجت آخر، وظهر زوجها 
امرأة ُأخربت بأن زوجها املفقود من سنوات قد مات، فجلست : 22السؤال

يف العدة، وبعد انقضاء العدة تزوجت من رجل آخر، وأجنبت منه، ثم 

زواجها الثاني صحيح، وتبقى زوجة فهل  ظهر بعد مدة زوجها األول،

 ل، وما مصري األوالد من الرجل الثاني؟للثاني، أم هي زوجة لألو

َيِجُب َعَلى الَمْرأَِة التي َغاَب َعْنَها َزْوُجَها، َوَبَلَغَها أوَّل :  الجواب:  
رِعي   أَْمَرَها إلى الَقاِضي الشَّ َتْرَفَع  أَْن  َوَفاِتِه  الَوَفاِة، ثُمَّ ِلَتْثِبيِت َحاَلِة  َنَبأُ 

ِة ِبَتاِريِخ َتْص   ِديِق الَوَفاِة.َتْجِلُس في الِعدَّ
ْت َبْعَد َنَبِأ َوَفاِة َزْوِجَها َوَلْم َتْرَفْع  ثانيا :   َجِت الَمْرأَُة التي اْعَتدَّ ِإْن َتَزوَّ

َوَفاِتهِ  َنَبِأ  ِلَتْثِبيِت  ْرِعِيِّ  الـشَّ الَقاِضي  إلى  َزْوجُ أَْمَرَها  َظَهَر  ثُمَّ  ُل  ،  األَوَّ َها 
ِل،  ُجِل الثَّاِني.َفِهَي َزْوَجٌة ِلَزْوِجَها األَوَّ  َوَيِجُب التَّْفِريُق َبْيَنَها َوَبْيَن الرَّ

ِتَها ِبَناء  َعَلى َتْصِديِق   َجْت ِمْن َرُجٍل َثاٍن َبْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ ا ِإَذا َتَزوَّ أَمَّ
ْوجِ  ُجِل الثَّاِني.ِعْنَد الَقاِضي، فَ   َنَبِأ َوَفاِة الزَّ  ِهَي َزْوَجٌة للرَّ
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 َك:َوِبَناء  َعَلى َذلِ 
َق الَقاِضي َنَبأَ الَوَفاِة،  َفَهِذِه الَمْرأَُة ِهَي َزْوَجٌة ِلَزْوِجَها الثَّاِني ِإَذا َصدَّ

ِتَها. َجْت ِمَن الثَّاِني َبْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ  َوَتَزوَّ
َتَزوَّ  ِإَذا  ا  َرْفعِ َوأَمَّ ِبُدوِن  ِبَشْأِن    َجْت  ْرِعِيِّ  الشَّ الَقاِضي  إلى  أَْمِرَها 

ُل َفِهَي َزْوَجٌة َزْوِجهَ  ِل الذي َبَلَغَها َنَبأُ َوَفاِتِه، ثُمَّ َظَهَر َزْوُجَها األَوَّ ا األَوَّ
ِل، َويُْعَتَبُر ُدُخوُل الثَّاِني ِبَها ُدُخوَل   َبْيَنُهَما،   ، َوَيِجُب التَّْفِريُق ا  َفاِسد  لألَوَّ

ُجِل الثَّاِني؛ َوَتْرِجعَ ُبُت َنَسُب األَْوََلِد َلُهَما، َوَعَلْيَها أَْن َتعْ َوَيثْ    َتدَّ ِمَن الرَّ
  إلى َزْوِجَها األََوِل ِبُدوِن َعْقٍد َجِديٍد، َواألَْوَلى أَْن َيِتمَّ الَعْقُد َبْيَنُهَما. هذا، 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
 الزنا من أمه نسب ابن 

 ت ابن الزنا من أمه وأبيه؟هل يثب: 23السؤال

ِه التي َوَلَدْتُه. ِباِتَِّفاِق ا أوَّل :  الجواب:   َنا ِمْن أُِمِّ  لُفَقَهاِء َيْثُبُت َنَسُب اْبِن الِزِّ
ا َنَسُبُه ِمْن أَِبيِه، َفََل َيْثُبُت ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء ِمَن الَحَنِفيَّةِ ثانيا :     َوأَمَّ

افِ  ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعلَ اّلٰلُ    ِعيَِّة َوالَحَناِبَلِة، ِلَقْوِلِه َصلَّىَوالَماِلِكيَِّة َوالشَّ
الشيخان  الَحَجرُ   َوِلْلَعاِهرِ   ، ِلْلِفَراِش   »الَوَلدُ َوَسلََّم:   رواه    َعاِئَشةَ   َعنْ « 
 َعنَها.اّلٰلُ  َرِضَي 

َصلَّى َقْوِلِه  َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    َوَمْعَنى  آِلِه  َوعلى  َوَسلََّم:  َعَلْيِه    »الَوَلدُ  
لُوٍد َتِلُدُه اْمَرأٌَة َذاُت َزْوٍج في َفْتَرِة اإِلْمَكاِن َوِهَي  َموْ  « َيْعِني: ُكلَّ ِلْلِفَراِش 

ِستَُّة أَْشُهٍر ِمْن ِحيِن اْجِتَماِعِهَما، َفُهَو للِفَراِش، َيْعِني ِلَصاِحِب الِفَراِش  
ْوُج، َوََل يُْسَتْثَنى ِمْن وَ  ْوِج  َذِلَك ِإَلَّ في َحاَلٍة َواِحَدٍة َوِهَي َنْفُي الزَّ ُهَو الزَّ

 للَوَلِد بالِلَِّعاِن، أَو أَْن يُوَلَد أِلََقلَّ ِمْن ِستَِّة أَْشُهٍر ِمْن َيْوِم الَعْقِد.
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َصلَّى  َقْولُُه  ا  آِلِه  اّلٰلُ    َوأَمَّ َوعلى  »َعَلْيِه  َوَسلََّم:   َوِلْلَعاِهرِ َوَصْحِبِه 
ْجُم، َوََل َيْثُبُت لَ « َيعْ الَحَجرُ  اِني الُمْحَصِن الرَّ ُه َنَسُب الَوَلِد، َوََل  ِني: للزَّ

 َحقَّ َلُه ِفيِه. 
َنا أُُصوُل  ثالثا :   َواتََّفَق ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء َعَلى أَنَُّه َيْحُرُم َعَلى َوَلِد الِزِّ
اِني َوفُ   ُروُعُه.الزَّ

َنا، َفَنَزَل َلَها َلَبٌن َفأَْرَضَعْت ِبِه َصِبيِإَذا َوَلَدِت الَمْرأَُة ِمَن ارابعا :   ،  ا  لِزِّ
ِضيُع اْبن َضاَعِة.   ا  َصاَر الرَّ َنا أٌَخ َلُه ِمَن الرَّ  َلَها ِباِتَِّفاِق الُفَقَهاِء، َواْبنَُها ِمَن الِزِّ

ا َمْسأََلُة ثُُبوِت َنَسِب الوَ  اِني الذي َزنَ َوأَمَّ ُجِل الزَّ ِضيِع ِمَن الرَّ   ىَلِد الرَّ
َبْيَن الُفَقهَ  َفِفيِه ِخََلٌف  الَمْرأَِة،  أَبِبِتْلَك  َقاَل: َصاَر  َمْن  ِمْنُهْم  ِمَن    ا  اِء،  َلُه 

اِني أَب َضاَعِة، َوِمْنُهْم َمْن َقاَل: ََل يُْعَتَبُر الزَّ َضاَعِة.  ا  الرَّ  َلُه ِمَن الرَّ
 وبناء على ذلك:

َنا َيْثُبُت َنَسُبُه ِمْن أُ  اِنَيِة، َوََل َيْثُبُت َنَسُبُه ِمَن الرَّ َفِإنَّ اْبَن الِزِّ ِه الزَّ ُجِل  ِمِّ
الفُ  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  اِني  ِمْنُه، َوََل  الزَّ َوَتِرُث  ِه  أُِمِّ ِمْن  َيِرُث  َنا  الِزِّ َوَوَلُد  َقَهاِء، 

اِني َيِرُث ِمْنُه. هذا، اِني، َوََل الزَّ  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َيِرُث ِمَن الزَّ
 

** ** ** 
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 النفقة على زوجة اْلب 
تزوج بعد وفاة أمي، وهو فقري احلال، فهل جيب عليَِّ والدي : 1السؤال

 أن أنفق عليه وعلى زوجته؟

ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم  الجواب:     َعنْ َجاَء في الَحِديِث الشَّ
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    َع النَِّبيَّ َصلَّى َعْنُهَما، أَنَُّه َسمِ اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ 
ُجلِ  ِصَلةَ  اْلِبرِِّ  أََبرِِّ  ِمنْ   »ِإنَّ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: آِلِه   «.أَِبيهِ   ُودِِّ  أَْهَل   الرَّ

تَُجاَه   الَوَلِد  َعَلى  َواِجَبٌة  النََّفَقَة  أَنَّ  َعَلى  ِباإِلْجَماِع  الُفَقَهاُء  َوَنصَّ 
 .ا  ِقيِر، َوِإَذا َلْم يُْنِفْق َعَلْيِه َيُكوُن آِثمَواِلِدِه الفَ 

َجِة  َوَكَذِلَك َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى ُوُجوِب َنَفَقِة الَوَلِد َعَلى َزوْ 
 . ا  أَِبيِه ِإَذا َكاَن األَُب َفِقير
 وبناء على ذلك:

ِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َعَليْ اّلٰلُ    َفأََنا أَُذِكُِّر َهَذا الَوَلَد ِبَقْوِلِه َصلَّى 
 َعْنُهَما. اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ رواه ابن ماجه    أِلَِبيَك«   ُلَك َوَما   »أَْنَت 

 في الُمْسَتْقَبِل، َفَكَما َتِديُن تَُداُن.  ا  َوأَُذِكُِّرُه ِبأَنَُّه َسَيُكوُن أَب
ِبَقْوِلِه   أَُذِكُِّرُه  َوِمَن  [23]اإلسراء:    ﴾ ںڱ﴿  َعاَلى:تَ َكَما   .

اِلِد اإِلْحَساُن ِلَزْوَجِتِه، َفُهَو ـ الَواِلُد ـ أَْوَسُط أَْبَواِب الَجنَِّة،  اإِلْحَساِن للوَ 
َعْن   الترمذي  رواه  الذي  ِريِف  الـشَّ الَحِديِث  في  َجاَء  ْرَداءِ   ي أَبِ َكَما    الدَّ

َصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    وَل َرسُ   َسِمْعُت :  َعْنُه َقاَل اّلٰلُ    َرِضَي 
 الَباَب  َذِلَك  َفأَِضعْ  ِشْئَت   َفِإنْ  الَجنَِّة، أَْبَواِب   أَْوَسطُ   »الَواِلدُ : َيُقولُ َوَسلََّم 

 . اْحَفْظُه«  أَوْ 
َقا ُكْنَت  ِإَذا  َوَزْوَجِتِه  َواِلِدَك  َنْحَو  َعَلْيَك  َواِجَبٌة  َعَلى    ا  ِدرَفالنََّفَقُة 
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ة  ِإَذا َكاَن َوالِ النََّفَقِة، َوخَ    ا  أَْن ََل يُِحيَج َواِلدَتَعاَلى    اّللَٰ   ، َوأَْسأَلُ ا  ُدَك َفِقيراصَّ
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  ِلَوَلِدِه. آمين. هذا،

 متى تستحق الزوجة النفقة؟ 
مت عقد زواجي على فتاة، ومل يتم الدخول بها، وبعد ستة : 2السؤال

 تستحق النفقة خالل األشهر الست؟هر حصل الطالق، فهل أش

ِإَذا  واب:  الج ِإَلَّ  النََّفَقَة  ْوَجُة  الزَّ َتْسَتِحقُّ  ََل  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  ِعْنَد 
َرُسوَل  َسِيَِّدَنا  أِلَنَّ  ِحيِح،  الصَّ الَعْقِد  َبْعَد  َنْفِسَها  ِمْن  َزْوَجَها  اّلٰلِ    َمكََّنْت 

ِيَِّدِة َعاِئَشَة َرِضَي  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَقَد َعَلى ْيِه َوَعَلى آِلهِ َعلَ اّلٰلُ   َصلَّى   السَّ
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َعْنَها، َوَلِكْن َلْم يُْنِفْق َعَلْيَها ِإَلَّ َبْعَد أَْن َدَخَل ِبَها َصلَّىاّلٰلُ  

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.
، ِإْذ َلو َكاَنْت  ِجُب ِبالتَّْمِكيِن ََل ِبالَعْقدِ َفَقَة ِإنََّما تَ َفَدلَّ َهَذا َعَلى أَنَّ النَّ 

ِإيَّاُه، َوَلو َكاَن أَْنَفَق َعَلْيَها َصلَّى  ا  َحق َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َلَها َلَما َمَنَعَها 
أَْنَفَق  أنَّه  يُْنَقْل  َلْم  ا  َوَلمَّ ِإَلْيَنا،  َلنُِقَل  َوَسلََّم  َدلَّ هَ َوَصْحِبِه  َعَلْيَها  َعَلى    َذا 

 َعَدِم ُوُجوِبِه. 
ِد الَعْقِد. َوَذهَ  ْوِج ِبُمَجرَّ  َب الَحَنِفيَُّة إلى ُوُجوِب النََّفَقِة َعَلى الزَّ

 وبناء على ذلك:
ِعْنَد   ُخوِل،  الدُّ َوَقْبَل  َعَلْيَها  الَعْقِد  َبْعَد  النََّفَقَة  َتْسَتِحقُّ  ََل  ْوَجُة  َفالزَّ

الَحَنِفيَِّة  الُجْمُهوِر   ُفَقَهاُء  َذَكَرُه  ا  َوأَمَّ ِد  ُفَقَهاِء،  ِبُمَجرَّ النََّفَقَة  َتْسَتِحقُّ  ِبأَنََّها 
ِإَلَّ   َطَلَبَها،  َمَتى  ْوِج  للزَّ َنْفَسَها  تَُمِكَِّن  أَْن  ِبَشْرِط  َوَلِكْن  َصِحيٌح،  الَعْقِد 

.  ِلَماِنٍع َشْرِعٍيِّ
الَيْومَ  الَساِئُد  الُعْرُف  َداَم  ِلَزْوِجَها    َوَما  َنْفَسَها  تَُمِكُِّن  ََل  الَمْرأََة   أَنَّ 



   كتاب النفقة
 

285 

هذا،  الُفَقَهاِء.  ِة  َعامَّ ِعْنَد  النََّفَقَة  َتْسَتِحقُّ  َفََل  ُخوِل،  الدُّ َبْعَد     واّللٰ   ِإَلَّ 
 أعلم.َتَعاَلى 

 إرغام الزوجة على العمل 
والدتي طبيبة، اعتزلت مهنة الطب، ولكن والدي يرغمها على : 3السؤال

 من أجل النفقة على البيت، فهل هذا من حقه؟ ل،العم

پٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ أوَّل :    الجواب:

 .[6]الطَلق:  ﴾ ڀپپپ
النَِّبيِِّ   َعِن  أَِبيِه،  َعْن  ُمَعاِوَيَة،  ْبِن  َحِكيِم  َعْن  أحمد  اإلمام  وروى 

اَل: َسأََلُه َرُجٌل َما َحقُّ الَمْرأَِة  َوَصْحِبِه َوَسلََّم قَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ  َصلَّى
ْوِج؟ َعَلى ال  زَّ

َتْضِرِب   َوََل  اْكَتَسْيَت،  ِإَذا  َوَتْكُسوَها  َطِعْمَت،  ِإَذا  »تُْطِعُمَها  َقاَل: 
ْح، َوََل َتْهُجْر ِإَلَّ ِفي اْلَبْيِت«.   اْلَوْجَه، َوََل تَُقبِِّ

ْبِن َعْبدِ وروى اإلمام مسلم َعْن َجا َعنُهَما، َعِن  اّلٰلُ    َرِضَي   اّلٰلِ   ِبِر 
َصلَّى »َفاتَُّقوااّلٰلُ    النَِّبِيِّ  َقاَل:  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  ِفي  اّلٰلَ    َعَلْيِه 

ِبأََماِن   أََخْذتُُموُهنَّ  َفِإنَُّكْم  َساِء،  ِبَكِلَمِة    اّلٰلِ،النِِّ   اّلٰلِ، َواْسَتْحَلْلتُْم ُفُروَجُهنَّ 
َعلَ  أََحدَوَلُكْم  ُفُرَشُكْم  يُوِطْئَن  ََل  أَْن  َذِلَك  َتْكرَ   ا  ْيِهنَّ  َفَعْلَن  َفِإْن  ُهوَنُه، 

َضْرب َوِكْسَوتُُهنَّ    ا  َفاْضِربُوُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َعَلْيُكْم  َوَلُهنَّ  ٍح،  ُمَبرِِّ َغْيَر 
 ِبالَمْعُروِف«.

ْوجَ  للزَّ َوالنََّفَقَة  ْكَنى  السُّ أَنَّ  َعَلى  الُفَقَهاُء  َواِجبَ َوَنصَّ  َعَلى    انِة 
الزَّ  َكاَنِت  َسَواٌء  ْوِج،  أَ الزَّ َغِنيَّة   الَمْرأَِة    وْ ْوَجُة  َحِقِّ  ِمْن  َوَهَذا   َفِقيَرة ، 

 َعَلى َزْوِجَها.
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ھھہہہہۀۀڻ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ ثانيا :  

 .[4]النساء:  ﴾ۓۓےےھھ
ڦڦڤڤڤڤٹ﴿  َتَعاَلى:َوَيُقوُل  

 .[29 ]النساء: ﴾ڦ
َقا  َة الرَّ ِه، َعِن النَِّبِيِّ  وروى اإلمام أحمد َعْن أَِبي ُحرَّ

، َعْن َعمِِّ ِشيِِّ
اْمِرٍئ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَُّه ََل َيِحلُّ َماُل  اّلٰلُ    َصلَّى

 ِإَلَّ ِبِطيِب َنْفٍس ِمْنُه«. 
 وبناء على ذلك:

ْوجِ  ْحَو َزْوَجِتِه،  أَْن َيْعَلَم َما ُهَو الَواِجُب الذي َعَلْيِه َن   َفَيِجُب َعَلى الزَّ
ْجُتَك َعَلى ِكَتاِب  ْوَجِة: َزوَّ َواِج ِعْنَدَما َقاَل َلُه َوِليُّ الزَّ   َوأَْن َيْذُكَر َعْقَد الزَّ

َوْلُيَوِفِّ  ْلَيْلَتِزْم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، فَ اّلٰلُ    ُسنَِّة َرُسوِلِه َصلَّىوَ اّلٰلِ  
 . [ 1]المائدة:    ﴾ کڑڑژژ﴿   َعاَلى: تَ ِبالَعْقِد، ِلَقْوِلِه  

أَْن   َيْحُرُم  َكَما  الَعَمِل،  َزْوَجَتُه َعَلى  يُْرِغَم  ْوِج أَْن  الزَّ َوَيْحُرُم َعَلى 
 َيْأُخَذ ِمْن َماِلَها ِإَلَّ ِبِطيِب َنْفٍس ِمْنَها.

، َفِهَي َطِبيَبٌة، َوالطَّبِ َوأََنا أَْنَصُح َواِلَدَتَك   يَبُة َحِكيَمٌة  أَْن َتُكوَن َحِكيَمة 
  اّللَٰ   َتْجَعُل األُُموَر في َمَحِلَِّها، َوأَْن َتْصِبَر َوتَُصاِبَر ِإَذا َظَلَمَها َواِلُدَك، َلَعلَّ 

َه َلُه َبْعَض أََقاِرِبِه َمْن َيُقوُم ِبنُْص َعاَلى  تَ  ِحِه َوَتْذِكيِرِه  يُْصِلُح َحاَلُه، أَو تَُوِجِّ
  َتْسَتِطيُع أَْنَت َذِلَك. تعالى، ِإَذا ُكْنَت ََل  اّللِٰ بِ 

َبْيِتَها َوَعَلى أَْوََلِدَها، َوأَْن ََل   تَُفِكَِّر  َكَما أَنَصُحَها ِبالُمَحاَفَظِة َعَلى 
 في َطَلِب الطَََّلِق ِمْنُه، أِلَنَّ َهَذا َقْد يُِسيُء أِلَْبَناِئَها. 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ُحْسَن األَْحَواِل. آمين. هذا،َتَعاَلى  اّللَٰ  أَْسأَلُ 
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 رجل بخيل على نفسه وعياله 
رجل غينٌِّ جدًا، ولكنه خبيل على نفسه وعياله، شديد البخل : 4السؤال

أكل واملشرب، ماذا تفعل الزوجة واألوالد القصر؟ وهل يف امل

 حد؟صحيح أن اإلميان والبخل ال جيتمعان يف رجل وا

الُفَقَهاءِ أوَّل :  الجواب:   َكِلَمُة  ْوَجِة    اتََّفَقْت  الزَّ َنَفَقِة  ُوُجوِب  َعَلى 
ڇڇچچچچڃڃڃڃ﴿  َتَعاَلى:َعَلى َزْوِجَها، ِلَقْوِلِه  

  ﴾ ککککڑژڑژڈڈڎڎڌڍڌڍڇڇ
ۋۋۈٴۇۈۆۆۇۇ﴿  َتَعاَلى:. َوِلَقْوِلِه  [7]الطَلق:  

ٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:ِلَقْوِلِه . وَ [233]البقرة:  ﴾ۉۅۅ

 .[6ق: ]الطَل ﴾ڀپپپپ
َعَلْيُكْم  اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى َوَسلََّم: »َوَلُهنَّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 

اّلٰلِ    ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ ِبالَمْعُروف« رواه اإلمام مسلم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي 

اِر ِكَفاَيِتَها، َكَما ُهَو في الُعْرِف َوالَعاَدِة، َوالنََّفَقُة الَواِجَبُة ِهَي ِبِمْقدَ 
َعْنَها، أَنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبَة  ّلٰلُ  ا  ِلَما روى اإلمام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َرُسوَل   َيا  َرُجٌل    اّلٰلِ،َقاَلْت:  ُسْفَياَن  أََبا  َما  ِإنَّ  يُْعِطيِني  َوَلْيَس  َشِحيٌح، 
ِدي، ِإَلَّ َما أََخْذُت ِمْنُه َوُهَو ََل َيْعَلُم، َفَقاَل: »ُخِذي َما َيْكِفيِك  َيْكِفيِني َوَوَل 

 ُروِف«.َوَوَلَدِك ِبالَمعْ 
ْجَن.  ِر، َوَعَلى الَبَناِت َحتَّى َيَتَزوَّ  َوَكَذِلَك الُحْكُم ِبالِنِّْسَبِة لأَلْوََلِد الُقصَّ

ا ََل َشكَّ ِفيِه أَنَّ الُبْخَل ِصفَ ثانيا :  ٌة َمْذُموَمٌة، َوأَنَّ الِحْرَص َعَلى  ِممَّ
َفاِت الَقِبيَحِة  َجْمِع الَماِل ِبَنَهٍم َوَعَدَم ِإْنَفاِقِه في   ْرِعيَِّة، ِمَن الِصِّ ُوُجوِهِه الشَّ
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يُبُه ِمَن اإِلْثِم َما يُِصيُبُه ِإَذا التي ََل َيِليُق ِبالُمْؤِمِن أَْن َيَتَخلََّق ِبَها، َوَقْد يُِص 
 ْلَك الُوُجوُه ِمَن النََّفَقِة َواِجَبة  َعَلْيِه.َكاَنْت تِ 

ۅۋۋٴۇۈۈ﴿  َتَعاَلى:َقاَل  

 .[37]النساء:  ﴾ائىىېېېېۉۉۅ
ۓے  ےھھ  ھھہہہ﴿  َتَعاَلى:َوَقاَل  

ۅۅۋۋ  ٴۇۈۈ  ۆۆۇ  ۇڭڭڭڭ  ۓ

 . [11ـ5]الليل:  ﴾ېۉۉ
َصْحِبِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َيْوٍم يُْصِبُح  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    َوَقاَل َصلَّى 

،  ا  َخَلف  ا  مَّ أَْعِط ُمْنِفقالٰلهُ الِعَباُد ِفيِه، ِإَلَّ َمَلَكاِن َيْنِزََلِن، َفَيُقوُل أََحُدُهَما:  
أَِبي ُهَرْيَرَة  « رواه الشيخان َعْن  ا  َتَلف  ا  مَّ أَْعِط ُمْمِسكالٰلهُ َوَيُقوُل اآلَخُر:  

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ْوَجِة أَْن َتْأُخَذ ِمْن َماِل َزْوِجَها الَبِخيِل   اِئِل، َفللزَّ َفِإَذا َصحَّ َكََلُم السَّ
ِر، َوَحاَجِة الَبَناِت   َجاِت ِبِمْقَداِر َحاَجِتَها َوَحاَجِة أَْوََلِدَها الُقصَّ   َغْيِر الُمَتَزِوِّ

ڤڤڤ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    لَمْعُروِف، َوِهَي ُمـْسَتْحِضَرٌة َقْوَل اللََّواِتي ِعْنَدَها، ِبا
 . [1]النساء:  ﴾ڦڤ

َفِة   الصِِّ َهِذِه  َعْن  َيَتَخلَّى  ِبأَْن  ُجِل  الرَّ ِلَهَذا  النُّْصُح  َيِجُب  َوَكَذِلَك 
ِميَمِة التي اتََّصَف ِبَها، وَ  َرَثِة، أِلَنَُّه  ِبأَنَّ الَماَل َسْوَف َيُؤوُل إلى الوَ   ِلَيْعَلمْ الذَّ

ِبأَنَُّه ُمَحاَسٌب َعَلى َهَذا الَماِل   َمْهَما َطاَل الُعُمُر ََل بُدَّ ِمَن الَقْبِر، َوِلَيْعَلمْ 
 ِفيِه أَْم ََل؟ َتَعاَلى   اّللِٰ  َهْل أَدَّى َحقَّ 

اإلِ  َيْجَتِمُع  ََل  َحِديُث:  ا  وَ َوأَمَّ َلْيَس  يَماُن  َواِحٍد؛  َرُجٍل  في  الُبْخُل 
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َقاَل: ا  يح َصحِ  ُهَرْيَرَة،  أَِبي  ُمْسَنِد اإلمام أحمد َعْن  َوَلِكْن َجاَء في  َقاَل    ، 
يَماُن ِفي َجْوِف  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ  حُّ َواإْلِ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ََل َيْجَتِمُع الشُّ

َهنََّم ِفي َجْوِف َرُجٍل َوُدَخاُن جَ اّلٰلِ    َباٌر ِفي َسِبيلِ ْجَتِمُع غُ َرُجٍل ُمْسِلٍم، َوََل يَ 
 أعلم.َتَعاَلى    واّللٰ   ُمْسِلٍم« َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح ِبطُُرِقِه َوَشَواِهِدِه. هذا، 

 كسوة المرأة 
ۈۆۆۇۇ﴿  َتَعاَلى:ماذا يفهم من قوله : 5السؤال

 باملعروف؟ملرأة . كيف تكون كسوة ا[233]البقرة:  ﴾ۈ

ْوِج ِكْسَوَة َزْوَجِتِه، َفَقاَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   أَْوَجَب الجواب:    َتَعاَلى:َعَلى الزَّ
 . ﴾ۈۈۆۆۇۇ﴿

َصلَّى »اّلٰلُ    َوَيُقوُل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُهنَّ   أَََل َعَلْيِه   َوَحقُّ
الترمذي    «َوَطَعاِمِهنَّ   َوِتِهنَّ ِكْس   ِفي  ِإَلْيِهنَّ   تُْحِسنُوا  أَنْ   َعَلْيُكمْ   َعنْ رواه 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  األَْحَوِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ   َمانَ ُسَليْ 

َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوَيُقوُل َصلَّى آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى    َعَلْيُكمْ   َوَلُهنَّ َعَلْيِه 
اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ مسلم َعْن  ام  « رواه اإلمِبالَمْعُروِف   َوِكْسَوتُُهنَّ   ِرْزُقُهنَّ 
 هذا أوَّل .َعْنُهَما.  اّلٰلُ  َرِضَي 

َرِضَي ثانيا :   الُفَقَهاُء  َعَلى  اّلٰلُ    َذَكَر  ِمْنَها  بُدَّ  ََل  الِكْسَوَة  أَنَّ  َعْنُهْم 
أَنَُّه   َعَلى  َوأَْجَمُعوا  َكالنََّفَقِة،  ْوَج  الزَّ َفَلِزَمِت  َواِم،  تَ الدَّ أَْن  ُكوَن َيِجُب 

 الِكْسَوُة َكاِفَية  للَمْرأَِة.
 َلى َذِلَك:َوِبَناء  عَ 

ْوِج ِلَزْوَجِتِه، َفِإْن َكاَن ُمْعِسر َيْكُسوَها أَْدَنى    ا  َفالِكْسَوُة َواِجَبٌة َعَلى الزَّ
ُمَتوَ  َكاَن  َوِإْن  ْتِويَِّة،  َوالشَّ ْيِفيَِّة  الَمََلِبِس الصَّ ِمَن  َيْكِفيَها  طَما  َها  َيْكُسو  ا  ِسِّ
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 َكَساَها أَْرَفَع ِمْن َذِلَك ِبالَمْعُروِف.   ا  َن َغِني أَْرَفَع ِمْن َذِلَك ِبالَمْعُروِف، َوِإْن َكا 
ْوِج أَْن َيْسَتِجيَب ِلَزْوَجِتِه ِإَذا َكاَنْت ُمـْسِرَفة  في   َوََل َيِجُب َعَلى الزَّ

 اَلْسِتْعَماِل َعَلى َوْجٍه َغْيِر ُمْعَتاٍد.
ُكِلِّ حَ وَ  أبو  َعَلى  رواه  الذي  ِبالَحِديِث  ْوَج  الزَّ أَُذِكُِّر    َعنْ داود  اٍل 
،  ُمَعاِوَيةَ   ْبنِ   َحِكيمِ    َحقُّ   َما  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  ُقْلُت :  َقاَل   أَِبيِه،   َعنْ   اْلُقَشْيِريِِّ
 َعَلْيِه؟   أََحِدَنا  َزْوَجةِ 

  اْكَتَسْبَت،  أَوِ   َسْيَت،اْكتَ   ِإَذا  َوَتْكُسَوَها  َطِعْمَت،  ِإَذا  تُْطِعَمَها  »أَنْ :  َقاَل 
ْح، َوََل  ،اْلَوْجهَ   ْضِرِب ـ تَ  َوََل   . الَبْيِت« ِفي ِإَلَّ  َتْهُجرْ  َوََل  تَُقبِِّ

ْوَجَة ِبَقْوِلِه   ڻڻڻڻںںڱڱ﴿  َتَعاَلى:َوأَُذِكُِّر الزَّ

 .[131]طه:  ﴾ےھھھہھہہہۀۀ
 ا  افنَ ْص أَ اّلٰلُ    عَ تَّ ا مَ إلى مَ   ءُ رْ المَ   رَ ظُ نْ َي   نْ أَ   نْ عَ   َي هْ نَّ يُِفيُد الَوَمْعَنى اآلَيِة  

المَ   ةٍ يَ اهِ فَ رَ وَ   الٍ مَ   نْ مِ   ِيِّ اِدِّ المَ   يمِ عِ النَّ   اعِ وَ نْ أَ   نْ مِ   ِق لْ الخَ   نَ مِ  و  أَ   نِ كَ ْس في 
مَ   ِس بَ لْ المَ  هُ إلى  ِبـ  اهَ تِ جَ هْ بَ وَ   اةِ يَ الحَ   ةِ رَ هْ زَ   نْ مِ   َك لِ انَ ا  الَمْقُصوُد  َوَلْيَس  ؛ 
ْوَجاِت.  ﴾ۀڻ﴿  الزَّ

َصلَّىَوأُ  ِبَقْوِلِه  َكَذِلَك  ْوَجَة  الزَّ َوَصْحِبِه    اّلٰلُ   َذِكُِّر  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ْنَيا ِفي ُكنْ َوَسلََّم: »  .َسِبيٍل«  َعاِبرُ  أَوْ  َغِريٌب  َكأَنََّك  الدُّ

  َتْنَتِظرِ   َفََل   أَْمَسْيَت   ِإَذا :  َيُقولُ   َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنُ   َوَكانَ 
ِتَك   ِمنْ   َوُخذْ   اَء،الَمَس   َتْنَتِظرِ   َفََل   أَْصَبْحَت   َوِإَذا  َباَح،الصَّ    ِلَمَرِضَك،   ِصحَّ
  َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ . رواه اإلمام البخاري  ِلَمْوِتَك   َحَياِتَك   َوِمنْ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َعْنُهَما. هذا،اّلٰلُ 

** ** ** 
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 تهاء الرضاع ان
 ينتهي حق الولد من اإلرضاع؟متى : 1السؤال

ےےھھھھ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [233]البقرة:   ﴾ڭڭڭۓۓ
َضاِع َحْوََلِن َكاِمََلِن، َوَعَلى   َة الرَّ َوََل ِخََلَف َبْيَن الُفَقَهاِء في أَنَّ ُمدَّ

ِضيِع َقْبَل َتَماِم ا ،  ا  ِن َمع، َوُهَو َحقٌّ لألََبَويْ ا  َجاِئٌز َشْرعلَحْوَلْيِن  أَنَّ ِفَطاَم الرَّ
َعَدِم   َوِبَشْرِط  الَحْوَلْيِن،  َتَماِم  َقْبَل  ِبالِفَطاِم  اَلْسِتْقََلُل  أِلََحِدِهَما  َوَلْيَس 

ِضيِع.   اإِلْضَراِر ِبالرَّ
َضاِع   َة الَحْمِل َوالرَّ َد ُمدَّ ، في َقْوِلِه  ا   َشْهرِبَثََلِثينَ َوالُقْرآُن الَكِريُم َحدَّ

 .[ 15: ]األحقاف ﴾ٺٺڀڀ﴿ َتَعاَلى:
َفَقاَل   َفَقْط،  َضاِع  الرَّ ِة  ُمدَّ َعَلى  أُْخَرى  آَيٍة  في    َتَعاَلى:َوَنصَّ 

 . ﴾ڭڭڭۓۓےےھھھھ﴿
َفَقاَل   َسَنَتْيِن،  َبْعَد  َيُكوُن  الِفَطاَم  ِبأَنَّ  َثاِلَثٍة  آَيٍة  في  َح   َتَعاَلى:َوَصرَّ

 َدِة.ِن ِمَن الِوََل أا . َفالَعاَماِن َيْبدَ [14]لقمان:  ﴾ڇڇڇ﴿
 وبناء على ذلك:

ِبأَنَّ الَحْوَلْيِن َغاَيٌة   ْرَضاِع ُكِلِّ َمْولُوٍد،  َفَقْد َذَكَر ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء  إِلِ
اْخِتََلِف    ، َوالَغاَيُة ِمَن التَّْحِديِد َدْفعُ ا  َوَلْيَس ِإْرَضاُعُه َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن َواِجب

ْوَجْيِن في َوْقِت الِفَطاِم، ِإذِ  ُة الُمْعَتَبَرُة َشْرع  الزَّ َضاِع ِهَي َسَنَتاِن.   ا  الُمدَّ  للرَّ
ْوَجاِن َوَرِضَيا  َوَلِكْن َيُجوُز َتْنِقيُص  ِضيِع ِإَذا َتَشاَوَر الزَّ ِة للرَّ  َهِذِه الُمدَّ

ِضيِع. ِبَذِلَك، َوِبـَشْرِط أَْن ََل َيُضرَّ الِفَطاُم بِ   الرَّ
األََبَوْيِن في   اِتَِّفاُق  َوالِوََلَيِة،  َواْعُتِبَر  النََّسِب  ِمَن  ِلَما لألَِب  َذِلَك، 
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َفَقِة َوالِعنَ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ايَِة. هذا،َولألُِمِّ ِمَن الشَّ
 رضعة واحدة

 امرأة أرضعت طفاًل رضعة واحدة، فهل حترم؟: 2السؤال

  ا  َن الُفَقَهاِء في أَنَّ َخْمَس َرَضَعاٍت َفَصاِعد ََل ِخََلَف َبيْ الجواب:  
ا   َوأَمَّ ْمَن،  ِمَن َما  يَُحِرِّ الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  َفَمْذَهُب  َرَضَعاٍت،  َخْمِس  ُدوَن 

َحاَبِة   الصَّ ِمَن  َوَكِثيٍر  أَحمد،  اإِلَماِم  ِعْنَد  ِرَواَيٍة  وفي  َوالَماِلِكيَِّة  الَحَنِفيَِّة 
َقا َوإِ َوالتَّاِبِعيَن  ُم،  يَُحِرِّ َوَكِثيُرُه  َضاِع  الرَّ َقِليُل  َواِحَدة  لُوا:  ة   َمصَّ َكاَن  ، ْن 

ْرُط في التَّْحِريِم أَْن َيِصَل اللََّبُن إلى َجْوِف الِطِّْفِل َمْهَما َكاَن َقْدُرُه،   َفالـشَّ
ِلَقْوِلِه   ُحْكُمُه،  ُوِجَد  َضاُع  الرَّ ُوِجَد  کک﴿  َتَعاَلى:َفِإَذا 

 .[23لنساء: ]ا ﴾گگکک
َصلَّى وَ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  آِلِه  َعَلْيِه  ِمَن  على  »َيْحُرُم  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه 

َضاِع َما َيْحُرُم ِمَن النََّسِب« رواه اإلمام البخاري َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي    الرَّ
َضاُع َوَلْم يُْذَكْر َعَدٌد. اّلٰلُ   َعْنُهَما. أُْطِلَق الرَّ

اِفِعيَُّة َوالَحَناِبَلُة َفَقالُوا: َما َكا  َوَذَهَب  ْمِس َرَضَعاٍت ََل  َن ُدوَن خَ الشَّ
 يَُؤِثُِّر في التَّْحِريِم. 

 وبناء على ذلك:
َنَتْيِن َرْضَعة  َواِحَدة     َفِإَذا أَْرَضَعِت الَمْرأَُة ِطْفَل   َوَكاَن ُعُمُرُه ُدوَن السَّ

َضاَعِة عِ   ا  َصاَر اْبن ِعْنَد  اِبَلِة، وَ ْنَد الَحَنِفيَِّة َوالَماِلِكيَِّة َوَبْعِض الَحنَ َلَها ِمَن الرَّ
ُم. ْضَعُة ََل تَُحِرِّ  َباِقي الُفَقَهاِء َهِذِه الرَّ

َوأََنا أَْنَصُح ِبأَْخِذ َجِميِع األَْقَواِل ِإَذا َلْم َيِتمَّ َزَواٌج، َنُقوُل ِبالتَّْحِريِم  
ِري  َضاِع َما َيْحُرُم ِمَن  َوَيْجِري َعَلْيِه الَحِديُث الشَّ  َسِب«. النَّ ُف: »َيْحُرُم ِمَن الرَّ
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ُم َحتَّى ََل َيُكوَن ُهَناَك اْخِتََلٌط َبْيَنُه َوَبْيَن َبَناِت   َوَنُقوُل ِبأَنَُّه ََل يَُحِرِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الُمْرِضَعِة. هذا،

 رضعت من أختها 
 ر أبًا هلا؟ابنيت رضعت من أختها، فهل زوجها صا: 3السؤال

ِمنْ الجواب:   اْبَنُتِك  َرَضَعت  ِسِنِّ  أُ   ِإَذا  ْخِتَها َخْمَس َرَضَعاٍت في 
َضاِع، َوُهَو َما ُدوَن َسَنَتْيِن، َصاَرْت أُْخُتَها أُم َضاِع ِباِتَِّفاِق    ا  الرَّ َلَها ِمَن الرَّ

أَب أُْخِتَها  َزْوُج  َوَصاَر  ِباِتِّ   ا  الُفَقَهاِء،  َضاِع  الرَّ ِمَن  َوَصاَر َلَها  الُفَقَهاِء،  َفاِق 
 َلَها ِباَلِتَِّفاِق.  ا  ا أَْعَمامهَ ِإْخَوُة َزْوِج أُْختِ 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َضاِع، َوِإْخَوُة َزْوِجَها أَْعَمام  ا  َفاْبَنُتِك َصاَرْت أُْخُتَها أُم    ا  َلَها ِمَن الرَّ

المُ  الُحْرَمُة  َوَبْيَنُهُم  َبْيَنَها  َوَثَبَتْت  ِلَقْوِلِه َصلَّى َلَها،    َعَلْيِه َوعلى اّلٰلُ    َؤبََّدُة، 
َضاعِ   ِمنَ   َيْحُرمُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » رواه اإلمام    «النََّسِب   ِمنَ   َيْحُرمُ   َما  الرَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   . هذا، َعْنُهَمااّلٰلُ  َرِضَي  َعبَّاٍس   اْبنِ  َعنِ البخاري 
 

** ** ** 
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 أرسل رسالة طَلق 
اتف النقال، كاتبًا هلا: إن ذهبت اهلأرسل رجل لزوجته على : 1السؤال

إىل بيت فالن، فأنت طالقة، وذهبت قبل أن تقرأ الرسالة، فهل وقع 

 الطالق عليها؟

اتََّفَق ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء َعَلى أَنَّ َتْعِليَق الطَََّلِق َعَلى َشْرٍط  الجواب:  
ْرُط الُمَعلَُّق. َيَقُع ِإَذا    َحَصَل الشَّ

 وبناء على ذلك:
ََلُق َوَقَع َعَلى الَمْرأَِة، أِلَنَُّه َعلََّق َطََلَقَها َعَلى َذَهاِبَها إلى َبْيِت  لطَّ َفا

 ُفََلٍن، َوَذَهَبْت، َوِبَذِلَك َوَقَع الطَََّلُق َعَلْيَها.
َس  الِرِّ َتْقَرأَ  أَْن  ِبَشْرِط  َطََلَقَها  َعلََّق  ِقَراَءِة  َوَلو  َبْعَد  ِإَلَّ  َيَقُع  َفََل  اَلَة 

 اَلِة.َس الِرِّ 
ْوِج ِلَزْوَجِتِه، َوََل يَُقاُل َهَذا ظُْلٌم للَمْرأَِة، َويُْنَسُب   َوَهَذا ظُْلٌم ِمَن الزَّ
الَواِجِب   ِمَن  َكاَن  الذي  للَعْبِد  الظُّْلُم  َهَذا  يُْنَسُب  َبْل  ِريِف،  الـشَّ ْرِع  للـشَّ

ة  َعَلْيِه أَْن َي  ْرِعيََّة، َوَخاصَّ يَما َيَتَعلَُّق ِبأَْحَكاِم الطَََّلِق.  فِ   َتَعلََّم األَْحَكاَم الشَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 أنت طالق إلى حين 

ما صحة ما يتناقله بعض الناس على أجهزة التواصل : 2السؤال

االجتماعي بأن صحابيًا قال المرأته: أنت طالق إىل حني، ثم ملا 

َلْيهِ َوَعَلى آِلِه َع اهلُل َصلَّى اهلل أن يكلم رسول ياوأراد ردها استحهدأ 

عنه، فأجاب الصديق: يا  اهلل َوَصْحِبِه َوَسلََّم، فكلم الصديق رضي

ۅ﴿ رجل موعد ردها يوم القيامة، أمل تقرأ قوله سبحانه: 

 . واحلني يوم القيامة.[148]الصافات:   ﴾ېۉۉ
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عنه، فأجابه بقوله:  اهلل ب رضيفذهب الرجل إىل ابن اخلطا

ۅۋۋٴۇۈ﴿ قال: َتَعاَلى  اهلل ألن من ذلك، املسألة أقرب

 اهلُل . وأخربنا النيب َصلَّى[1]اإلنسان:   ﴾ېېېۉۉۅ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أن احلني هو املدة اليت قضاها آدم 

 وهو منجدل يف طينة.

 قال الرجل: كم؟

 ن اخلطاب: أربعون سنة.قال اب

عنه فأجابه:  اهلل ن عفان رضيفرحته وذهب إىل ابفقطع الرجل 

ٱ﴿ قال عن األرض:  اهلل هون عليك، فإن األمر أهون، ألن
 . فاحلني هنا سنة زراعية.[25]إبراهيم:  ﴾پٻٻٻٻ

فرح الرجل وأراد تصديق النيب على حكم عثمان بأن تكون املدة 

طالب سرعًا والتقى على بابه ابن أبي ـفقط سنة، فذهب إليه م

 ي ألحدث النيب.فقال: استأذن ل

 فقال: وما بالك اليوم منشرحًا؟

فقص عليه اخلرب وقال: احلني عند األول يوم القيامة، وعند 

السؤال: الثاني أربعون سنة، وعند الثالث سنة واحدة، فأجابه ب

 متى طلقتها؟

 قال: باألمس.

 تثريب عليك. فقال له: ردها اليوم وال

 ؟اهللول فغر الرجل فاه، وقال: كيف يا ابن عم رس

ِ ِحنَي ُتۡمُسوَن وَِحنَي تُۡصبُِحونَ ﴿ قال: أمل يقل ربنا:   ﴾ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله
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. فاحلني قد يكون يومًا، وقد يكون ليلة، وأنت قضيت اليوم [17]الروم: 

 والليلة.

َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلل فجرى الرجل إىل رسول

ألربعة واستمع إىل رأي كٍل منهم وقال لكل َوَسلََّم؛ فجمع النيب ا

 واحد: صدقت؛ والرجل عيناه تدور بينهم يف ترقب وخوف.

 فإذا بالنيب يبتسم له ويقول: خذ برأي علي فهو أيسر عليك؟

َة َلَها، َوَلْم َتِرْد فالجواب:   ُة ََل ِصحَّ ُكُتِب األََحاِديِث،  ي  َفَهِذِه الِقصَّ
َيِر.  َوََل في الِسِّ

ِد  َوِإَذ   ُجُل ِلَزْوَجِتِه: أَْنَت َطاِلٌق إلى ِحيٍن، طُلَِِّقْت ِمْنُه ِبُمَجرَّ َقاَل الرَّ
 ُسُكوِتِه، أِلَنَُّه ِحيٌن َوَزَماٌن َوَوْقٌت. َكَما َجاَء في الَحاِوي الَكِبيِر.

 وبناء على ذلك:
َة ِلَهِذِه ا ُجُل: أَْنَت َطاِلٌق  لقِ َفََل ِصحَّ ِة، َوِإَذا َقاَل الرَّ إلى ِحيٍن، َوَقَع  صَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الطَََّلُق َعَلْيَها َبْعَد َلْحَظٍة. هذا،
 مكان الحضانة

حصل طالق بيين وبني زوجي، وسافرت إىل بلد يقيم فيه : 3السؤال

ضانة احلوالدي، فهل من حقي أن آخذ أوالدي الصغار معي، ألن 

 ضانة؟لي، أم يبقى األوالد مع أبيهم ويسقط حقي يف احل

ُهَو  الجواب:   الَحَضاَنِة  َمَكاَن  أَنَّ  إلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب 
َوِهَي في   ُه،  أُمَّ الَحاِضَنُة  َكاَنِت  ِإَذا  الَمْحُضوُن  ِفيِه  يُِقيُم  الذي  الَمْسَكُن 

ِتِه   ْوِجيََّة   َطََلٍق َرْجِعٍيِّ أَو َباِئٍن، َذِلَك أِلَنَّ الِمنْ َزْوِجيَِّة أَِبيِه، أَو في ِعدَّ زَّ
ْوِج َواإِلَقاَمِة َمَعُه َحْيُث يُِقيُم.   ُمْلِزَمٌة ِبُمَتاَبَعِة الزَّ
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تَُها،  َتْنَقِضَي ِعدَّ ْوِجيَِّة َحتَّى  الزَّ َمْسَكِن  الَبَقاُء في  َيْلَزُمَها  ُة  َوالُمْعَتدَّ
ٿٿٺٺٺ﴿  َتَعاَلى:ِبُدوِنِه، ِلَقْوِلِه  و  َسَواٌء َمَع الَوَلِد أَ 

 .[1]الطَلق:  ﴾ٹٹٹٹٿٿ
ُة األُِمِّ َفَمَكاُن الَحَضاَنِة ُهَو الَبَلُد الذي يُِقيُم ِفيِه   ا ِإَذا اْنَقَضْت ِعدَّ أَمَّ

َغْيَر   الَحاِضَنُة  َكاَنِت  ِإَذا  َوَكَذِلَك  َوِليُُّه،  أَو  الَمْحُضوِن،  أِلَ َواِلُد   ، نَّ  األُِمِّ
 َعَلى َتْرِبَيِتِه، َوَذِلَك ََل َيَتأَتَّى ِإَلَّ  لألَِب َحقَّ ُرْؤَيِة الَمْحُضوِن َواإِلْشَراَف 

.  ِإَذا َكاَن الَحاِضُن يُِقيُم في َبَلِد األَِب، أَو الَوِلِيِّ
 وبناء على ذلك:

ُد األَْوََلِد،   ِفيِه َوالِ َفِإَذا َساَفْرِت إلى َبَلٍد آَخَر َغْيِر الَبَلِد الذي يُِقيمُ 
ِإَقاَمٍة   َسَفَر  َهِذِه الَحاَلِة،  َوَكاَن َسَفُرِك  َيْسُقُط في  الَحَضاَنِة  َوَنْقَلٍة، َفَحقُّ 

األَْوََلِد،  َواِلِد  َبَلِد  في  ُمِقيَمة   َكاَنْت  ِإَذا  ِك  أِلُِمِّ الَحَضاَنِة  َحقُّ   َوَيْنَتِقُل 
 واّللٰ   َذا َرِضَي ِبَسَفِر أَْوََلِدِك َمَعِك. هذا،ِة، ِإَلَّ إِ َوِإَلَّ َفُهَو أََحقُّ ِبالَحَضاَن 

 أعلم.َتَعاَلى 
 مزقت ورقة عقد زواجها 

تزوجت ابنيت من رجل، ومت العقد خارج احملكمة الشرعية، : 4السؤال

وكان العقد موثقًا عند عامل من العلماء، وبعد مدة اختلفت 

ورقة العقد، فهل يعترب متزيق ابنيت مع اخلاطب، فمزقت ورقة 

 قة؟العقد قبل الدخول إنهاء للعقد، وتصبح بذلك طال

ِإَذا َتمَّ َلْفُظ اإِليَجاِب َوالَقُبوِل َبْيَن َوِلِيِّ الَفَتاِة َوالَخاِطِب،  الجواب:  
 ا.َوَكاَن أََماَم َشاِهَدْيِن َتمَّ الَعْقُد َوَصاَرِت الِبْنُت َزْوَجة  َشْرِعيَّة  ِلَزْوِجهَ 

ُخوِل، أَوَوِإَذا أََراَدِت ا َبْعَدُه، َفَطِريُقَها   َلْنِفَصاَل َعْن َزْوِجَها َقْبَل الدُّ
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َبْيَنَها َوَبْيَن َزْوِجَها، َفِإْن أََبى َفََل َسِبيَل   إلى َذِلَك الطَََّلُق، أَو الُمَخاَلَعُة 
. ْرِعِيِّ  َلَها ِإَلَّ ِعْنَد الَقاِضي الشَّ

 وبناء على ذلك:
اْبَنتُ ِإذَ  َتتَِّفِق  َلْم  َوأََراَدْت ا  ُخوِل،  الدُّ َقْبَل  َزْوِجَها  َمَع  َعْقِد    َك  ِإْنَهاَء 

أَو   الطَََّلِق،  َعَلى  َزْوِجَها  َمَع  َتتَِّفَق  أَْن  َعَلْيَها  َيِجُب  َبْيَنُهَما،  َواِج  الزَّ
َزْوجَ  َفِهَي  َذِلَك  َعَلْيَها  أََبى  َفِإْن  َضاِئيَِّة،  الِرِّ حَ الُمَخاَلَعِة  َلُه،  َشْرِعيٌَّة  تَّى  ٌة 

َترْ  أَو  َعْنَها،  َيُموَت  أَو  ِلَحِلِّ  يَُطِلَِّقَها،  ْرِعِيِّ  الشَّ الَقاِضي  إلى  أَْمَرَها   َفَع 
 الِنَِّزاِع َبْيَنُهَما. 

ا َتْمِزيُق َوَرَقِة الَعْقِد الُمَوثَِّق ِعْنَد الَعاِلِم، َفََل ِقيَمَة ِلَهَذا   التَّْمِزيِق، أَمَّ
ِبَيِدَها تُْثِبُت    في َهِذِه الَحاَلِة َضيََّعْت َوِثيَقة  َكاَنْت   ، َوِهَي ا  َوََل يُْعَتَبُر َطََلق

َصْعب األَْمُر  َوَصاَر  َزَواِجَها،  الَقاِضي   ا  َعْقَد  ِعْنَد  َزَواِجَها  َعْقِد  ْثَباِت  إِلِ
؛ َوَحْسُبَنا ْرِعِيِّ  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الَوِكيُل. هذا،َوِنْعَم اّلٰلُ  الشَّ

 سبب  طَلق الزوجة بغير 
ون سبب إذا أعطاها هل حيرم على الزوج أن يطلق زوجته بد: 5السؤال

 كامل حقها؟

الطَََّلَق  الجواب:   َتْطُلَب  أَْن  ْوَجِة  الزَّ َيْحُرُم َعَلى  أَنَُّه  الَمْعُلوِم  ِمَن 
ِلَقْولِ  ِلُعْذٍر،  لََّم:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    ِه َصلَّىِمْن َزْوِجَها ِإَلَّ 

 َراِئَحةُ   َعَلْيَها  َفَحَرامٌ   َبْأٍس،  َما  َغْيرِ   ِفي  ا  ََلقطَ   َزْوَجَها  َسأََلْت   اْمَرأَةٍ   »أَيَُّما
 َعنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   َثْوَبانَ   َعنْ « رواه اإلمام أحمد وابن ماجه وأبو داود  اْلَجنَّةِ 

  ُهنَّ   »الُمْخَتِلَعاُت َسلََّم:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى 
 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َثْوَبانَ  َعنْ رواه الترمذي  الُمَناِفَقاُت«
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ِإْضَراٌر   ْوَجِة الطَََّلَق ِمْن َزْوِجَها ِمْن َغْيِر َسَبٍب ِفيِه  أِلَنَّ َطَلَب الزَّ
ِر ُعْذٍر، َوَهَذا َحَراٌم، ِلَقْوِلِه  ِبَزْوِجَها َوِبأَْوََلِدَها، َوِفيِه َتْهِديُم أُْسَرٍة ِبَغيْ ِبَها وَ 
  َضارَّ   َمنْ   ِضَراَر،  َوََل   َضَررَ   »ََل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  ّلٰلُ  ا  َصلَّى
هُ  الحاكم    َعَلْيِه«اّلٰلُ    َشاقَّ   َشاقَّ   َوَمنْ   ،اّلٰلُ   َضارَّ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ رواه 

 .هُ َعنْ اّلٰلُ   َرِضَي  اْلُخْدِريِِّ 
ْوِج ِلَزْوَجِتِه ِمنْ  ا َتْطِليُق الزَّ  َغْيِر َسَبٍب، َفَكَذِلَك َحَراٌم، أِلَنَُّه ظُْلٌم  أَمَّ

ْوَجِة، َوالظُّْلُم َكِبيَرٌة ِمَن الَكَباِئِر، َوَطََلُقَها ِبَغْيِر َسَبٍب   ُكْفَراٌن للِنِّْعَمِة،  للزَّ
َجاِل األَْوِفَياِء.َوِنْسَياٌن للَفْضِل، َوَهَذا ََل َيِليُق ِبَشْأنِ    الِكَراِم ِمَن الِرِّ

 على ذلك: وبناء
َها   ْوِج أَْن يَُطِلَِّق َزْوَجَتُه ِبُدوِن َسَبٍب، َوَلو أَْعَطاَها َحقَّ َفَيْحُرُم َعَلى الزَّ

ُخوِل ِبَها.، أِلَنَُّه ِإْضَراٌر بِ َكاِمَل    الَمْرأَِة َبْعَد الدُّ
ْوُج َقْد َيْنَدِرُج تَ  َعَلْيِه  ّلٰلُ  ا  َصلَّىاّلٰلِ    ْحَت َقْوِل َسِيِِّدَنا َرُسولِ َوَهَذا الزَّ
« َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  اِقينَ   يُِحبُّ   ََل   َوَجلَّ   َعزَّ اّلٰلَ    ِإنَّ َوعلى  وَّ   َوََل   الذَّ

اَقاِت«  وَّ  .َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي  ُموَسى  أَِبي  َعنْ  رواه البزار الذَّ
ّلٰلُ  ا   َرِضَي اأْلَْشَعِرِيِّ   ُموَسىْوَسِط َعن أَِبي  وروى الطََّبَراِنيُّ في األَ 

 »ََل :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعنُه  
َساءَ  ُقواتَُطلِِّ  اِقينَ  يُِحبُّ  ََل اّلٰلَ  َفِإنَّ  ِريَبٍة، ِمنْ  ِإَلَّ  النِِّ وَّ اقَ  َوََل   الذَّ وَّ  .اِت«الذَّ

ى  هَ نْ َي   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ    ولُ سُ ا رَ نَ دُ يِِّ َس فَ 
  َل ُص حْ تَ   مَّ ، ثُ ةِ يَ انِ الثَّ   ةِ جَ وْ الزَّ   ةَ لَ يْ َس عُ   َق وْ ذُ يَ لِ   ة  يَ انِ ثَ   اجِ وَ الزَّ   دِ ْص قَ بِ   َلِق الطَّ ن ِعَ 
 . َك لِ ذَ ا كَ هَ نَ يْ بَ وَ   هُ نَ يْ بَ  ةُ قَ ارَ مفَ الُ 

َعنُه، َعِن النَِّبِيِّ  اّلٰلُ    َرِضَي   َحْوَشٍب   ْبنِ   َشْهرِ   َعنْ وى ابن أبي شيبة  ور
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اٍق   ُكلَّ   يُِحبُّ   ََل اّلٰلَ    »ِإنَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل:  اّلٰلُ    َصلَّى  َذوَّ
َجاِل، ِمنَ  اَقةٍ  ُكلَّ  َوََل   الرِِّ َساِء« ِمنَ  َذوَّ  . النِِّ

الحاكم     َقاَل :  َقاَل   ْنُهَماعَ اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ وروى 
 ا  َشْيئاّلٰلُ    أََحلَّ   »َما:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ 
 .الطَََّلِق«  ِمنَ   ِإَلْيهِ   أَْبَغَض 

أبو داود وابن ماجه     َعنِ   ،َعنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ وروى 
  ِإَلى   اْلَحََللِ   »أَْبَغُض :  َقاَل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم    اّلٰلُ   َصلَّى  النَِّبيِِّ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،الطَََّلُق«َتَعاَلى  اّللِٰ 

 زوجها مدمن على المخدرات
ف الفواحش، فهل امرأة ابتليت بزوج يشرب املخدرات، ويقرت: 6السؤال

 من حقها أن تطلب الطالق منه؟

األَْصُل أَنَُّه ََل َيُجوُز للَمْرأَِة أَْن َتْطُلَب الطَََّلَق ِمْن َزْوِجَها  ب:  الجوا
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَيَُّما  اّلٰلُ    ِإَلَّ ِلُعْذٍر، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه َصلَّى

َعَلْيَها َراِئَحُة اْلَجنَِّة«  ٌم  ِفي َغْيِر َما َبْأٍس، َفَحَرا  ا  ْوَجَها َطََلقاْمَرأٍَة َسأََلْت زَ 
 َعنُه.اّلٰلُ  رواه اإلمام أحمد وابن ماجه وأبو داود َعْن َثْوَباَن َرِضَي 

«:  ِفي َغْيِر َما َبْأٍس َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى
ٍة تُْلِجئَُها إلى ُسَؤاِل الطَّ  أَْي:  ِق. ََل ِمْن َغْيِر ِشدَّ

َوَيْقَتِرُف   َراِت،  ُجَل الذي َيْشَرُب الُمَخِدِّ ا ََل َشكَّ ِفيِه ِبأَنَّ الرَّ َوِممَّ
الَفَواِحَش، ُمْرَتِكٌب للَكَباِئِر، َوَهَذا يُْؤِذي الَمْرأََة في ِديِنَها َوُدْنَياَها، أِلَنَُّه  

يُْؤَمُن   َيْدُخُل َعَلى َزْوَجِتِه َوهُ ََل  في َحاَلِة ُسْكِرِه َفَيْطُلُب  َو  َجاِنُبُه، َوَقْد 
َجاَل، َوَقْد َيـْضِربَُها    ِمْنَها َبْعَض الَمَعاِصي َوالُمْنَكَراِت، َوَقْد ُيْدِخُل َعَلْيَها الِرِّ

 ِمْن َزْوِجَها.  ََلَق َويُْؤِذيَها، وفي َهَذا الَحاِل ِمْن َحِقِّ الَمْرأَِة أَْن َتْطُلَب الطَّ 
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 وبناء على ذلك:
َحِقِّ  هَ َفِمْن  ُشْرَب    أِلَنَّ  َزْوِجَها،  ِمْن  الطَََّلَق  َتْطُلَب  أَْن  الَمْرأَِة  ِذِه 

َراِت َواْرِتَكاَب الَفَواِحِش َكِبيَرٌة ِمَن الَكَباِئِر، َوُهَو ُعْذٌر للَمْرأَِة في   الُمَخِدِّ
ة  ِإَذا َخِشَيْت َعَلى َنْفِسَها َوِديِنهَ َطَلِب الطَََّلِق ِمْن َزْوِجَها، وَ  َل  ا  َخاصَّ  .أَوَّ

ْبُر َعَلْيِه، َوَدْعَوتُُه إلى  تعالى، َوإلى  اّلٰلِ    َوَلِكْن ِإَذا َكاَن ِبُوْسِعَها الصَّ
َتْطُلِب   َفََل  الِفْتَنِة،  ِمَن  َنْفِسَها  َعَلى  َتْخَشى  ََل  َوَكاَنْت  اِدَقِة،  الصَّ التَّْوَبِة 

َيْجَعلُ اّلٰلَ    َق، َوَلَعلَّ الطَََّل  اّلٰلِ   في ِهَداَيِتِه، َوَعْوَدِتِه إلى   ا  َسَببَها  َعزَّ َوَجلَّ 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  تعالى. هذا،

 اشترطت عليه أن يترك الدخان
فتاة تقدم منها خاطب، وكان يشرب الدخان، فوافقت على : 7السؤال

اج عاد إىل الدخان، وهي الزواج منه بـشرط ترك الدخان، وبعد الزو

 ها طلب الطالق من زوجها؟حقمتضايقة من ذلك، فهل من 

َعْنُه  اّلٰلُ    روى اإلمام البخاري َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي الجواب:  
َرُسولُ  َقاَل  »أََحقُّ  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل:  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  َعَلْيِه 

ُروِط أَ   وَج«. اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه الُفرُ ْن تُوُفوا ِبِه َما الشُّ
اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنَها، َعْن َرُسولِ اّلٰلُ    وروى الحاكم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »الُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم َما َواَفَق  
 .»  اْلَحقَّ

وَ  عَ َوِمْن  الُمَناِفِقيَن  ِبالَوْعِد  ْصِف  الَوَفاِء  اإلمام  َدُم  روى  َوالَعْهِد، 
 َصلَّى اّلٰلِ    َعنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ    مسلم َعْن َعْبدِ 

، ا  َخاِلص  ا  اِفقَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمنَ اّلٰلُ  
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َث  ْن َكاَنْت ِفيِه َخلٌَّة مِ َومَ  ْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْن ِنَفاٍق َحتَّى َيَدَعَها: ِإَذا َحدَّ
 هذا أوَّل . َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َوَعَد أَْخَلَف، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر«.  

َخاِن َحَراٌم َشْرعثانيا :   الدُّ َرِر َوالَمفْ ا  ُشْرُب  َتَتَرتَُّب  ، للضَّ التي  َسَدِة 
َوِإيَذاٌء لآلَخِريَن  عَ  ِن،  الُمَدِخِّ ِة  ِإْتََلٌف للَماِل، َوَضَرٌر في ِصحَّ َفُهَو  َلْيِه، 

ْوَجَة.  ة  الزَّ  َوَخاصَّ
 وبناء على ذلك:

كَ  ِإَذا  َزْوِجَها  ِمْن  الطَََّلَق  َتْطُلَب  أَْن  ْوَجِة  الزَّ َهِذِه  َحِقِّ  اَنْت  َفِمْن 
َخاِن، َوأِلَنَُّه مِ  ُر ِمَن الدُّ ْوِج أَْن َيِفَي ِبَوْعِدِه الذي  َتَتَضرَّ َن الَواِجِب َعَلى الزَّ

 اْشَتَرَطْتُه َعَلْيِه َزْوَجُتُه َقْبَل َزَواِجَها.
  َوَلِكْن َصْبُر الَمْرأَِة َعَلى َزْوِجَها َخْيٌر َلَها ِمْن َطَلِب الطَََّلِق، َلَعلَّ 

ة  ِإذَ   يُْصِلحُ ى  َعالَ تَ   اّللَٰ    ا َكاَن ُهَناَك َوَلٌد َبْيَنُهَما. هذا،َحاَل َزْوِجَها، َوَخاصَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 َّل ترغب أن يطلقها زوجها 
 امرأة يريد زوجها أن يطلقها، وهي ال ترغب يف ذلك، فماذا تفعل؟: 8السؤال

ْوُج أَْن يَُطِلَِّق  الجواب:   َجَتُه، َوَزْوَجُتُه َتْرُفُض َهَذا،  َزوْ ِإَذا أََراَد الزَّ
ْوُج َزْوَجَتُه َوِهَي ََل  َفَهَذا ال ْفُض ََل ِقيَمَة َلُه، َوََل اْعِتَباَر، َفِإَذا َطلََّق الزَّ رَّ

ِلَقْوِلِه َصلَّى َواِقٌع،  َفِإنَّ الطَََّلَق  َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ    َتْرَغُب في الطَََّلِق 
ا   أََخذَ   ِلَمنْ   الطَََّلُق   ِإنََّما   َم: »لَّ َوَصْحِبِه َوَس    َعنِ رواه ابن ماجه    ِق«ِبالسَّ

 َعنُهَما. اّلٰلُ   َرِضَي   َعبَّاٍس  اْبنِ 
َبْل َحضَّ   ِفيِه،  يَُرِغِّْب  َلْم  ْرُع  َوالشَّ الَكَراَهُة،  الطَََّلِق  َواألَْصُل في 

َكِرَه   َوِإْن  َوالُمَصاَبَرِة،  ْبِر  الصَّ َعَلى  َقاَل  الزَّ األَْزَواَج  َزْوَجَتُه،    َتَعاَلى: ْوُج 
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ەئەئائائىىېېېۉېۉ﴿

 .[19]النساء:  ﴾وئوئ
َيْسَتِطِع   َوَلْم  ْوَجْيِن،  الزَّ َبْيَن  ْوِجيَُّة  الزَّ الَحَياُة  اْسَتَحاَلِت  ِإَذا  َوَلِكْن 

ْبَر َعَلى َزْوَجِتِه، َوَخِشَي ِمْن أَْن َيْظِلَمَها، َفََل   ْوُج الصَّ ْن ِإيَقاِع  َحَرَج مِ الزَّ
 ُقوِق َلَها.الطَََّلِق، َمَع َدْفِع َساِئِر الحُ 

 وبناء على ذلك:
َتْرَغِب   َلْم  َوَلو  َيَقُع  َفالطَََّلُق  َزْوَجَتُه  يَُطِلَِّق  أَْن  ْوُج  الزَّ أََراَد  َفِإَذا 

َط أَْهَل الَخْيِر وَ  ْوَجُة ِبَذِلَك، َوَلِكْن ِبِإْمَكاِنَها أَْن تَُوِسِّ ِح ِلَيُحولُوا  اإِلْصََل الزَّ
 ُدوَن ِإيَقاِع الطَََّلِق. 

أَو  َكَما   النََّفَقِة،  ِمَن  ُجْزٍء  ِبِإْسَقاِط  َزْوَجَها  تَُصاِلَح  أَْن  ِبِإْمَكاِنَها  أَنَُّه 
ِيَِّدُة َسْوَدُة ِبْنُت َزْمَعَة َرِضَي  َها، أَو َحِقِّ الَمِبيِت، َكَما َصَنَعِت السَّ  ِإْسَقاِط َحِقِّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ    َصلَّى  اّللِٰ   َدَما َشَعَرْت ِبأَنَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل َعنَها ِعنْ اّلٰلُ  
  َعنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم َسُيَطِلُِّقَها، روى الترمذي  

َقَها  أَنْ   َسْوَدةُ   َخِشَيْت :  َقاَل   َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيهِ اّلٰلُ    ىَصلَّ   النَِّبيُّ   يَُطلِِّ
ْقِني ََل : َفَقاَلْت  ،َوَسلَّمَ   .َفَفَعَل  ِلَعاِئَشَة، َيْوِمي َواْجَعْل  َوأَْمِسْكِني، تَُطلِِّ

]النساء:   ﴾ ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ﴿ :  َفَنَزَلْت 

 .َجاِئزٌ  َفُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ   اْصَطَلَحا َفَما. [128
البخاري   اإلمام    َكانَ :  َقاَلْت   َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ وروى 

 أَْقَرعَ   ا  َسَفر  أََرادَ   ِإَذاَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى ّلٰلِ  ا  َرُسولُ 
  اْمَرأَةٍ   ِلُكلِِّ   َيْقِسمُ   َوَكانَ   َمَعُه،  ِبَها   َخَرجَ   َسْهُمَها   َخَرجَ   َفأَيَُّتُهنَّ   ِنَساِئِه،  َبْينَ 

  َوَلْيَلَتَها   َيْوَمَها  َوَهَبْت   َزْمَعةَ   ِبْنَت   َسْوَدةَ   أَنَّ   َغْيرَ   َوَلْيَلَتَها،  َيْوَمَها  ِمْنُهنَّ 
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  ِبَذِلَك   َتْبَتِغي  ،َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   َزْوجِ   ِلَعاِئَشةَ 
 ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ  َرُسولِ  ِرَضا

َرُسولِ   َفَتَناَزَلْت َعنْ  َسِيِِّدَنا  ِعْصَمِة  ِلَتْبَقى في  َها  َحِقِّ ِمْن  اّلٰلِ    َشْيٍء 
ِة،  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوِلَتُكوَن َزْوَجة  َلُه في اآلِخرَ اّلٰلُ    َصلَّى

 للُمْؤِمِنيَن. ا  مَوِلَيْبَقى َلَها َشَرُف أَْن َتُكوَن أُ 
ْوُج ِإَلَّ  َلُه َوَلَها،   ا   الطَََّلَق، َفُيْرَجى أَْن َيُكوَن َذِلَك َخْيرَفِإْن أََبى الزَّ

َقاَل   گگگکگکککڑڑژ﴿  َتَعاَلى:َكَما 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[130]النساء:  ﴾ڳ
 الطَلق قبل الدخول 

بـشروطه الـشرعية، ومتت خلوة  رجل مت عقد زواجه على فتاة: 9السؤال

اخللوة شرعية، ثم اختلف مع زوجته قبل بينه وبينها، وكانت 

الدخول، وقال هلا: أنت طالقة، أنت طالقة، أنت طالقة، واآلن هو 

 ؟نادم يريد أن يرجعها إىل عصمته، فهل جيوز له أن يراجعها مراجعة

،الجواب:   ُخوِل الَحِقيِقِيِّ ِحيَحِة    الطَََّلُق َقْبَل الدُّ أَو َبْعَد الَخلَوِة الصَّ
َدةِ  ُل َيُكوُن َباِئنالُمَجرَّ ْجَعَة،  ا  ، األَوَّ ُة، َوََل َيْقَبُل الرَّ ، أِلَنَُّه ََل َتِجُب ِبِه الِعدَّ
ککککڑڑژژڈڈڎ﴿  َتَعاَلى:ِلَقْوِلِه  

 . [49]األحزاب:  ﴾گ
ُة َفََل تُْمِكُن الُمرَ  َلْم َتِجِب الِعدَّ ْجَعَة ََل َتُكوُن  َوِإَذا  اَجَعُة، أِلَنَّ الرَّ

ِة، َفَيُكوُن الطَََّلُق َباِئنِإَلَّ  .  ا  في الِعدَّ  َغْيَر َرْجِعٍيِّ
ِفيَها   َيْحُصْل  َلْم  التي  ِحيَحِة  الصَّ الَخْلَوِة  َبْعَد  ا  ِجْنِسيٌّ  َوأَمَّ اِتَِّصاٌل 

ُة، أِلَ ا  َفَيَقُع الطَََّلُق َباِئن َة َوَجَبِت اْحِتَياط، َوِإْن َوَجَبِت الِعدَّ ِلثُُبوِت    ا  نَّ الِعدَّ
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ْجَعِة َلْيَس ِفيِه اْحِتَياٌط، َبِل اَلْحِتَياُط َيْقَتِضي ال ِة الرَّ نََّسِب، َوالُحْكُم ِبِصحَّ
جْ  ِة الرَّ  َعِة. الُحْكَم ِبَعَدِم ِصحَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َد الَعْقَد عَ  ُجِل أَْن يَُجِدِّ َلى َزْوَجِتِه ِبُحُضوِر َوِليِِّ أَْمِرَها، َفِبِإْمَكاِن الرَّ
. َوَش   اِهَدْيِن، َوَمْهٍر َجِديٍد، َوأَْن َيُكوَن ِبِرَضاَها، َوََل َيِصحُّ أَْن ُيَراِجَعَها ُمَراَجَعة 

  الُمََلَحَظُة أَنَُّه ِإَذا َتمَّ الطَََّلُق َفالَمْرأََة َتْسَتِحقُّ الَمْهَر َكاِمَل  َوَتْجُدُر  
ِحيَحِة.  ِبَسَبِب   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،الَخْلَوِة الصَّ

 يريد طَلقها لمرضها المعدي 
تزوجت امرأة، وبعد مدة من الزمن مرضت مرضًا معديًا، : 10السؤال

 ب عليَِّ أن أدفع هلا مهرها كاماًل؟وأريد طالقها، فهل جي

:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:   ٻٻٻٻٱ﴿َعزَّ َوَجلَّ

ٺٺٺڀٺڀڀڀپپپپ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ  ٿٿ

 .[21ـ20]النساء:  ﴾ڦڤڤ
ُه الَمْرأَُة َكاِمَل   ُخوِل ِبَها.  َفالَمْهُر َتْسَتِحقُّ  ِعْنَد الدُّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
، َفِإَذا أََرْدَت أَْن تَُطِلَِّق َزْوَجَتَك َوَجَب  ا  َفالَمَرُض الُمْعِدي َلْيَس َعْيب

، َمَع النََّفَقِة ِخََلَل  ا  ُبوضَع َلَها َكاِمَل َمْهِرَها ِإَذا َلْم َيُكْن َمقْ َعَلْيَك أَْن َتْدفَ 
َمْهرِ  ِمْن  َعْن َشْيٍء  َتَناَزَلْت  ِإَذا  ِإَلَّ  ِة،  الِعدَّ ََل  َفْتَرِة  أَْن  أَْنَصُحَك  َوأََنا  َها، 

اّلٰلَ    ِلَخاِطِرَها، َوأَْسأَلُ   ا  َتْقَبَل التََّناُزَل ِإْن َتَناَزَلْت َعْن َشْيٍء ِمْن َمْهِرَها َجْبر
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  َة. هذا،َلَها الَعاِفيَ 
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 هل الطَلق المعلق طَلق؟ 

ينًا، كقول الرجل هل الطالق املعلق يعترب طالقًا، أم مي: 11السؤال

 لزوجته: إن ذهبت إىل بيت أهلك فأنت طالقة بالثالثة؟

اِفِعيَّ َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء مِ الجواب:   ِة  َن الَحَنِفيَِّة َوالَماِلِكيَِّة َوالشَّ
َق َما ُعِلَِّق َعَلْيِه، َسَواٌء    َوالَحَناِبَلِة إلى أَنَّ الطَََّلَق الُمَعلََّق َيَقُع ِإَذا َما َتَحقَّ

 َلْم َيْقِصُدُه. وْ َقَصَد الطَََّلَق أَ 
ُفَقَهاِء َفَقالُوا: ََل َيَقُع  َوُهَناَك َبْعُض الُعَلَماِء َخاَلُفوا َقْوَل ُجْمُهوِر ال

َوإِ  ُجِل  الطَََّلُق،  الرَّ َعَلى  َيِجُب  الَحاِل  َهَذا  َوفي  َعَلْيِه،  ُعِلَِّق  َما  َوَقَع  ْن 
َيِميٍن،   اَرُة  َيِمينَكفَّ َقْولُ   ا  َواْعُتِبَر  َيْشَمُلَها  ۆ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    ُمْنَعِقَدة ، 
 .[89]المائدة:  ﴾ٴۇۈۈۆ

 َذِلَك: َوِبَناء  َعَلى 
َق َما ُعِلَِّق    ا  ُق الُمَعلَُّق يُْعَتَبُر َطََلقَفِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء الطَََّل  ِإَذا َتَحقَّ

ْوَجُة َعَلى َزْوِجَها َحتَّى َتْنِكَح َزْوج   َغْيَرُه.   ا  َعَلْيِه، َوِإَذا َكاَن ِبالثَََّلَثِة َحُرَمِت الزَّ
ُعِلِّ َوَخاَلَف َبْعُض الُعَلَماِء ُجْمهُ  ِإَذا َوَقَع َما  َق  وَر الُفَقَهاِء، َوَقالُوا: 

اَرةُ  ُجِل، َوأََنا ََل أُفِتي ِبَهَذا الَقْوِل. هذا،   َعَلْيِه، َوَجَبْت َكفَّ   َيِميٍن َعَلى الرَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 امرأة ظاهرت زوجها 
 يف ساعة خالف بني الزوجني، قالت الزوجة لزوجها: أنت عليَِّ: 12السؤال

 كفارة الظهار؟ كظهر أبي، فهل يقع بذلك ظهارًا، ووجبت على املرأة

ڎڎڌڌڍڍڇڇ﴿   َتَعاَلى: اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [ 3]المجادلة:    ﴾ ڳگگگکگککڑکڑژژڈڈ
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َعَلْيِه   َوَجَبْت  َزْوَجَتُه  َظاَهَر  ِإَذا  ُجَل  الرَّ أَنَّ  َعَلى  الُفَقَهاُء  َواتََّفَق 
ارَ  َياُم، ُة َعَلى التَّْرِتيِب الذي ُذِكَر في اآلَيِة الكَ الَكفَّ ِريَمِة: اإِلْعَتاُق، ثُمَّ الِصِّ

 هذا أوَّل . ثُمَّ اإِلْطَعاُم؛ 
اَرِة َعَلى الَمْرأَِة ِإَذا َظاَهَرْت  اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في ُوُجوِب ثانيا :    الَكفَّ

اِفِعيَّ ِمْن َزْوِجَها، َفَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمنَ  ِة،   الَحَنِفيَِّة، َوالَماِلِكيَِّة، َوالشَّ
اَرِة َعَلْيَها ِلَعَدِم الِظَِّهاِر   وفي ِرَواَيٍة ِعْنَد الَحَناِبَلِة، إلى َعَدِم ُوُجوِب الَكفَّ

ِبَقْوِلِه  ِمْنهَ  َواْسَتَدلُّوا  َوالِخَطاُب  ﴾ڍڍڇڇ﴿  َتَعاَلى:ا،   .
َجاِل َوَلْيَس للِنَِّس  ٌه للِرِّ : وَ ُمَوجَّ ِتي تَُظاِهْرَن  اِء، َوَلْم َيُقْل َمْوََلَنا َعزَّ َوَجلَّ الَلَّ

َجاِل.هِ ِمْن أَْزَواجِ  ، َفَدلَّ َعَلى أَنَّ الِظَِّهاَر َخاصٌّ ِبالِرِّ  نَّ
ْوَجِة،   َوَذَكَر ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِبأَنَّ الِظَِّهاَر َقْوٌل يُوِجُب التَّْحِريَم في الزَّ

ْوجُ   َم ِبالَقْوِل َكالطَََّلِق. َرْفَعُه، َوالَمْرأَُة ََل َتْمِلُك التَّْحِريَوَيْمِلُك الزَّ
َظاَهَرَة الَمْرأَِة ِمْن  َوُهَناَك َقْوٌل أِلَِبي يُوُسَف َوالَحَسِن ْبِن ِزَياٍد ِبأَنَّ مُ 

اَرُة الِظَِّهاِر. ا  َقُع ِظَهارتَ َزْوِجَها   ، َوَعَلْيَها َكفَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ْوَجُة ِلَزْوِجَها: أَْنَت عَ فَ  ،  ا  َليَّ َكَظْهِر أَِبي، ََل َيَقُع ِظَهارِإَذا َقاَلِت الزَّ
اَرُة     ا  وغْ الِظَِّهاِر ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َوَيُكوَن َكََلُمَها لَ َوََل َتِجُب َعَلْيَها َكفَّ

اَرَة ِفيِه.  ََل َكفَّ
اَرُة َيِميٍن، َوِهَي إِ وفي ِرَواَيٍة ِعْنَد اإِلَماِم أَْحَمدَ  ْطَعاُم  َتِجُب َعَلْيَها َكفَّ

َتْمِلُك   ََل  َفِقيَرة   َكاَنْت  َفِإْن  َمَساِكيَن،  أَيَّاٍم. َعَشَرِة  َثََلَثَة  َتُصوُم  اإِلْطَعاَم 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

** ** ** 
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 عدتها مكان 

ن بيت الزوجية، فهل جيب طلق رجل زوجته، وأخرجها م: 1السؤال

 ا، أم سقطت عنها عدتها؟عليها أن تعتد يف بيت أهله

ِة ِمْن َطََلٍق، أَو  الجواب:   َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَنَّ َمَكاَن الِعدَّ
ْوِجيَِّة التي َكاَنْت َتْس  ْوَجُة َقْبَل ُمَفاَرَقِة  َفْسٍخ، أَو َمْوٍت، ُهَو َبْيُت الزَّ ُكنُُه الزَّ

 َغَها َخَبُر َمْوِتِه.َزْوِجَها، َوَقْبَل َمْوِتِه، أَو ِعْنَدَما َبلَ 
ْوِجيَِّة َفَطلََّقَها َزْوُجَها، أَو َماَت َعْنَها، َكاَن   َفِإَذا َكاَنْت َخاِرَج َبْيِت الزَّ

 َكاَنْت َتْسُكُن ِفيِه لَلْعِتَداِد. َعَلْيَها أَْن َتُعوَد إلى َمْنِزِلَها الذي 
كْ  ْوِجيَِّة َوَجَبْت ِبَطِريِق  َوالسُّ التََّعبُِّد، َفََل َتْسُقُط، َوََل  َنى في َبْيِت الزَّ

ٺٺٺڀٺڀڀ﴿  َتَعاَلى:َتَتَغيَُّر ِإَلَّ ِباألَْعَذاِر، ِلَقْوِلِه  

ُسْبَحاَنُه    اّلٰلُ . فَ [1]الطَلق:    ﴾ٹٹٹٹٿٿٿٿ
الُمَض  َوالَبْيُت  ِإَلْيَها،  الَبْيَت  أََضاَف  َكاَنْت  وتعالى  الذي  ُهَو  ِإَلْيَها  اُف 

 َل الطَََّلِق أَو َقْبَل الَمْوِت. َتْسُكنُُه َقبْ 
ْبِن ِسَناٍن َوِهَي   ِبْنِت َماِلِك  روى أبو داود والترمذي َعِن الُفَرْيَعِة 

  ،  َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    أَنََّها َجاَءْت َرُسوَل أُْخُت أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ
ِجَع ِإَلى أَْهِلَها ِفي َبِني ُخْدَرَة، َوأَنَّ َزْوَجَها  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َتْسأَلُُه أَْن َترْ 

 ُهْم َفَقَتُلوُه. َخَرَج ِفي َطَلِب أَْعُبٍد َلُه أََبُقوا، َحتَّى ِإَذا َكاَن ِبَطَرِف الَقُدوِم َلِحقَ 
  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ    َقاَلْت: َفَسأَْلُت َرُسوَل 

. ا  أَْن أَْرِجَع ِإَلى أَْهِلي، َفِإنَّ َزْوِجي َلْم َيْتُرْك ِلي َمْسَكن  َيْمِلُكُه َوََل َنَفَقة 
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َنَعْم«.   اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ    َقاَلْت: َفَقاَل َرُسولُ 

الحُ َقا ِفي  ُكْنُت  ِإَذا  َحتَّى  َفاْنَصَرْفُت،  الَمْسِجِد،  َلْت:  ِفي  أَْو  ْجَرِة، 
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، أَْو أََمَر ِبي  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َناَداِني َرُسولُ 
 ُه، َفَقاَل: »َكْيَف ُقْلِت؟«. َفنُوِديُت لَ 

َة الَِّتي َذَكْرُت َلُه ِمْن َشْأِن َزْوِجيَقاَلْت: َفَرَدْدُت َعَلْيِه القِ   . صَّ
 َقاَل: »اْمُكِثي ِفي َبْيِتِك َحتَّى َيْبُلَغ الِكَتاُب أََجَلُه«.

 . ا  َقاَلْت: َفاْعَتَدْدُت ِفيِه أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشر
َفَلمَّ  فَ َقاَلْت:  َذِلَك،  َعْن  َفَسأََلِني   ، ِإَليَّ أَْرَسَل  ُعْثَماُن  َكاَن  أَْخَبْرتُُه، ا 
 َفاتََّبَعُه َوَقَضى ِبِه. 

 لى ذلك:وبناء ع
َزْوُجَها   أَْخَرَجَها  َفِإْن  ْوِجيَِّة،  الزَّ َبْيِت  في  تُْقَضى  أَْن  َيِجُب  ُة  َفالِعدَّ

ٺٺڀٺڀڀ﴿  َعاَلى:تَ اّلٰلِ    ، أِلَنَُّه َخاَلَف َقْوَل ا  َكاَن آِثم

َة ََل َتْسُقُط َعْنَها، في َذلِ َتَعاَلى    اّللَٰ   . َفَما اتََّقى﴾ٿٺ َك، َوَلِكنَّ الِعدَّ
َة َحقُّ بَ  تعالى، َوَقْد  اّلٰلِ    ْل َيِجُب َعَلْيَها أَْن َتْعَتدَّ في َبْيِت أَْهِلَها، أِلَنَّ الِعدَّ

  ﴾ چچچڃڃ﴿َعَلْيَها ِبَقْوِلِه:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   أَْوَجَبَها
 . [228]البقرة: 

إل الُفَقَهاُء  َذَهَب  الُخُروجِ َوَقْد  إلى  ْت  اْضطُرَّ ِإَذا  الَمْرأََة  أَنَّ  ِمْن  ى   
َتْنَتِقُل إلى َمَكاٍن آَخَر، َوَيُكوُن ُسْكَناَها في الَبْيِت الذي اْنَتَقَلْت ِإَلْيِه    َبْيِتَها،

 َكْوِنَها في الَمْنِزِل الذي اْنَتَقَلْت ِمْنُه في ُحْرَمِة الُخُروِج ِمْنُه.ِبَمْنِزَلِة 
َمْنِزلَُها ِمَن األَْصِل، َفَلِزَمَها الَمْنِزُل الذي اْنَتَقَلْت ِإَلْيِه َكأَنَُّه    َويُْصِبحُ 

ُة.  الُمَقاُم ِفيِه َحتَّى َتْنَقِضَي الِعدَّ
  وما بعدها. هذا،  347  ص   29ر. الموسوعة الفقهية الكويتية ج  

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
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 صبغ شعر المعتدة 
دة اليت مات عنها زوجها أن تصبغ هل جيوز للمرأة املعت: 2السؤال

  الشيب؟شعرها من أجل تغيري

َرِضَي الجواب:   َسَلَمَة  أُمِِّ  َعْن  داود  اإلمام أحمد وأبو  اّلٰلُ    روى 
النَِّبيِِّ َصلَّى  َزْوِج  النَِّبيِِّ  اّلٰلُ    َعنَها،  َعِن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 

َتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: »اْلمُ َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّى
َياِب )َوُهَو الذي ُصِبَغ ِبالُعْصُفِر( َوََل   َقَة  ََل َتْلَبُس الُمَعْصَفَر ِمَن الثِِّ الُمَمشَّ

الَّ  اأْلَْحَمُر  يُن  الطِِّ َوُهَو  الِمْشُق،  َلُه:  يَُقاُل  ِبَصْبٍغ  ُصِبَغ  الذي  ِذي  )َوُهَو 
ى َمْغَرة ( َوََل اْلُحِليَّ )َيْعِني يَنَة( َوََل  يَُسمَّ : ََل َتْلَبُس الُحِليَّ َوََل َتْلَبُس الِزِّ

 َتْخَتِضُب )أَْي: ِبالِحنَّاِء( َوََل َتْكَتِحُل«. 
ِة ِمْن َوَفاِة َزْوِجَها أَنْ    َوَقْد َذَكَر الُفَقَهاُء ِبأَنَُّه ََل َيُجوُز للَمْرأَِة الُمْعَتدَّ

ْيِب في َشْعِرَها، أِلَنَّ  ِة  تَُغِيَِّر َلْوَن الشَّ يَنِة، َوالَمْرأَُة أَْثَناَء الِعدَّ  َذِلَك ِمَن الِزِّ
يَنِة.  َمْمنُوَعٌة ِمَن الِزِّ

يَنِة،  َكَما َيِجُب َعَلْيهَ  ا َتْرُك الِطِّيِب في َبَدِنَها َوِثَياِبَها، َوَتْرُك ِلَباِس الِزِّ
ٍة َوَماٍس َولُْؤلٍُؤ َوَما َشاَكَل َوَتْرُك الُحِلِيِّ ِمْن    َذِلَك. َذَهٍب َوِفضَّ

 وبناء على ذلك:
َة َوَفاٍة أَْن َتْصِبَغ َشْعَرَها ِلَتغْ  ِة ِعدَّ ْيِب،  َفََل َيُجوُز للَمْرأَِة الُمْعَتدَّ ِييِر الشَّ

ِة. هذا، يَنِة الَمْنِهِيِّ َعْنَها أَْثَناَء الِعدَّ  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  أِلَنَّ َهَذا ِمَن الِزِّ
** ** ** 
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 الوصية الواجبة 
هل صحيح بأنه جيب على اجلد أن يوصي ألوالد ولده املتوفى : 1السؤال

 قبله، وإذا مل يوِص يكون آمثًا؟

الَقْوُل ِبُوُجوِب الَوِصيَِّة الَواِجَبِة َعَلى الَجِدِّ أِلَْوََلِد    أوَّل :الجواب:  
َة َكَما َذَهَب ِإَلْيِه ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِدِه، ِإيَجاٌب ِبُدوِن َدِليٍل، أِلَنَّ الَوِصيَّ َولَ 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َلْيَسْت ِبَواِجَبٍة َعَلى أََحٍد، َوَلْم يُْنَقْل َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
اّلٰلُ   ِمَن أَْصَحاِبِه الِكَراِم َرِضَي   َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوََل َعْن أََحدٍ 

َحاِل  َعْنهُ  في  َتِجُب  ََل  َوِهَبٌة  َعِطيٌَّة  الَوِصيََّة  أِلَنَّ  الَوِصيَِّة،  ِبُوُجوِب  ْم 
 الَحَياِة، َفَكْيَف َتِجُب َبْعَد الَوَفاِة؟

ّلٰلُ  ا  َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّىاّلٰلُ    الشيخان في َحِديِث َسْعٍد َرِضَي   روى
  َخْيرٌ   أَْغِنَياَء،  َوَرَثَتَك   َتَذرَ   أَنْ   ِإنََّك َم َقاَل: » َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ 

ُفونَ   َعاَلة   َتَذَرُهمْ  أَنْ  ِمنْ   «. النَّاَس  َيَتَكفَّ
ْعبِ  : َما ِمْن َماٍل أَْعَظمُ َيُقوُل الشَّ ُجُل ِلَولَ   ا  أَْجر  يُّ ِدِه  ِمْن َماٍل َيْتُرُكُه الرَّ
 يُْغِنيِهْم َعِن النَّاِس. 

األَْرَبَعِة،  َذَهَب  ثانيا :   الَمَذاِهِب  ُة  أَِئمَّ َوِمْنُهُم  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوُر 
َوالَماِلِكيَُّة   َوالَحَنِفيَُّة  اِفِعيَُّة  لألََقاِرِب، الشَّ الَوِصيََّة  أَنَّ  إلى  َوالَحَناِبَلُة، 

ٌة َوَلْيَسْت ِبوَ َوالذيَن ِمْنُهْم أَْوََلُد الُمَتَوفَّ   اِجَبٍة. ى َقْبَل أَِبيِه ُمْسَتَحبَّ
الَواِجَبِة  ثالثا :   الَوِصيَِّة  ِنَظاَم  ْخِصيَِّة  الشَّ األَْحَواِل  َقانُوُن  اْسَتْحَدَث 

ْعَطاِء الَحَفَدةِ  ِة    ا  )أَْوََلِد الَمْحُروِم( َنِصيب  إِلِ ِهْم، ِبِمْقَداِر ِحصَّ ِمْن َماِل َجِدِّ
َقْبَلُه، ِبَشْرِط أَْن ََل َيِزيَد َعلَ َوَلِدِه المُ  ى ثُُلِث التَّْرَكِة، َسَواٌء أَْوَصى َتَوفَّى 
َقَهاِء َعَلى َلْم يُوِص؛ َوَهَذا َما َلْم َيُقْل ِبِه أََحٌد ِمْن ُجْمُهوِر الفُ   وْ الَجدُّ أَ 

َمِن.  َمَداِر ُقُروٍن َطِويَلٍة ِمَن الزَّ



 والمواريث  كتاب الوصايا 
 

322 

الرابعا :   َبْعُض  َيْسَتِنُد  الَوِصيَّ َقْد  ِبُوُجوِب  الَقْوِل  إلى  الَيْوَم  ِة  نَّاِس 
ۉۅۅۋۋٴۇ﴿  َتَعاَلى:أِلَْوََلِد الَمْحُروِم َعَلى َقْوِلِه  

 . [ 180]البقرة:    ﴾ ەئەئائىائىېېېېۉ
اآلَيُة الَكِريَمُة َمْنُسوَخٌة َكَما َذَهَب إلى َذِلَك ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء، َوَهِذِه  
نَّاِسُخ َلَها آَياُت الَمَواِريِث  تعالى، َوال اّلٰلُ    ُة األَْرَبَعُة َرِحَمُهمُ َوِمْنُهُم األَِئمَّ 

الَبِرِّ َرحِ  َعْبِد  اْبُن  َوَيُقوُل  الَمْحُروِم،  أَْوََلَد  َتْذُكْر  َلْم    َتَعاَلى:اّلٰلُ    َمهُ التي 
 ْت َفأَْوَجَبْتَها.َشذَّ   أَْجَمُعوا َعَلى أَنَّ الَوِصيََّة َغْيُر َواِجَبٍة، ِإَلَّ َطاِئَفة  

ېېېۉ﴿ َعْنُهَما:  اّلٰلُ    َرِضَي   بَّاٍس عَ   اْبنِ   َعنِ روى أبو داود  

 . الِميَراِث   آَيةُ   َنَسَخْتَها   َحتَّى   َكَذِلَك   اْلَوِصيَّةُ   َفَكاَنِت .  ﴾ ىې
األَْمِر  خامسا :   َحِقيَقِة  في  َصاَرْت  الَمْحُروِم  أِلَْوََلِد  الَوِصيَُّة  َهِذِه 

ِفيِذ، َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء ، ََل َتْقَبُل َعَدَم التَّنْ ا  ََلِزم  ا  َمْفُروض  ا  ِميَراث
َم  َتَعاَلى    اّللَٰ   َمْرُفوٌض َوَباِطٌل، أِلَنَّ  الَمَواِريَث ِبنَْفِسِه، َوَبيََّنَها في الُقْرآِن  َقسَّ

  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    الَعِظيِم، َوَلْم َيْجَعْلَها ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ۈۆۇۆۇڭ﴿َوَسلََّم، ثُمَّ َقاَل َبْعَد آَياِت الَمَواِريِث:  

ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

وئوئەئەئائ  ائىىېېې

 . [14ـ13]النساء:  ﴾ ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
ِمْنُه    ا  ادالذي َقاَل ِبُوُجوِب الَوِصيَِّة أِلَْوََلِد الَمْحُروِم اْعِتمَ سادسا :  
َقْوِلِه   ېېۉۉۅۅۋۋٴۇ﴿   َتَعاَلى:َعَلى 

َهِذِه  ﴾ەئەئائىائىېې َخاَلَف  َفَقْد   .
 اآلَيَة ِمْن َثََلَثِة أَْوُجٍه:
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ُل:الَوْجُه   ُ    اْلَوا . َهَذا َتْقِييٌد لألَْمِر  ﴾ېېۉ﴿َجلَّ َجََللُُه َقاَل:  اّٰلله
اُل الَكِثيُر ، َوالَخْيُر ُهَو المَ ا  ِإَلَّ َمْن َتَرَك َخْير  ِبالَوِصيَِّة، َفََل يْؤَمُر ِبالَوِصيَّةِ 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّى  الذي َيْفُضُل ِمْنُه َشْيٌء َبْعَد ِإْغَناِء الَوَرَثِة، أِلَنَّ النَِّبيَّ 
  ِإنََّك  ِبَقْوِلِه: »آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعلََّل الَمْنَع ِمَن الَوِصيَِّة ِبأَْكَثَر ِمَن الثُُّلِث 

ُفونَ   َعاَلة   َتَذَرُهمْ  أَنْ  ِمنْ   َخْيرٌ   ْغِنَياَء،أَ   َوَرَثَتَك   َتَذرَ  أَنْ   «. النَّاَس  َيَتَكفَّ
َقْوِلِه   إلى  َيْنظُْر  َلْم  الَمْحُروِم  أِلَْوََلِد  الَوِصيَِّة  ِبُوُجوِب  َقاَل  َوَمْن 

 . أَو َقِليَل    ا  َكِثير  التَّْرَكُة َماَل  . َفأَْوَجَبَها َسَواٌء َكاَنِت  ﴾ېېۉ﴿  َتَعاَلى:
الثااني:الَوجْ  ُ    ُه  َقاَل:  اّٰلله َجََللُُه    ، ﴾ىېې﴿َجلَّ 

َوأَْوََلَدُهْم،  َواإِلْخَوَة  األَْحَفاَد،  َفَيْشَمُل  األَْقَرِبيَن،  َجِميِع  في  َعامٌّ  َوَهَذا 
، َوَغْيَرُهْم ِمَن األََقاِرِب، َفَعَلى َواألَْعَماَم َوأَْوََلَدُهْم، َواألَْخَواَل َوأَْوََلَدُهمْ 

َص األَْحَفاُد ُدوَن َغْيِرِهْم؟ أَْيَن  أَِيِّ أَ  ُص َلُهْم؟ َساٍس ُخِصِّ  الُمَخِصِّ
الثااِلُث: ُ    الَوْجُه  َقاَل:  اّٰلله َجََللُُه  ىېې﴿َجلَّ 

ْد َربُّنَا َعزَّ َوَجلَّ ِمْقَداَر الَوِصيَِّة، ََل ِبالثُّلُ ﴾ى ِث َوََل ِبَغْيِرِه،  . َلْم يَُحِدِّ
َقيََّدَها ِبَشْرِط أَْن ََل َتِزيَد  لَواِلَدْيِن َوََل األَْقَرِبيَن، َفَمْن  َوَلْم يَُبِيِّْن َنِصيَب ا

 َعَلى الثُُّلِث؟ َوَما ُهَو َدِليُلُه َعَلى التَّْخِصيِص ِبالثُُّلِث؟ 
 وبناء على ذلك:

ُه  ََلِد َوَلِدِه الُمَتَوفَّى َقْبَلُه، َوَلِكنَّ أِلَوْ  َفََل َيِجُب َعَلى الَجِدِّ أَْن يُوِصَي 
أَْن   ِبَشْرِط  َلُه َهَذا،  الَوِصيَُّة  يُْسَتَحبُّ  َتَتَجاَوَز  أَْغِنَياَء، َوأَْن ََل  َوَرَثَتُه  َيَدَع 

 ثُُلَث التَِّرَكِة.
ِبِه   ِبُوُجوِب َهِذِه الَوِصيَِّة َغْيُر َصِحيٍح، َوَعَمُل الَقانُوِن  ََل  َوالَقْوُل 
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أَْوَصى الَجدُّ   ، َفُهَو يُْعِطي األَْحَفاَد َسَواءٌ ا  اث، أِلَنَُّه َجَعَلُه ِميرَ َيْجَعُلُه َحََلَل  
، َوَسَواٌء َكانُوا   َقِليَل  وْ أَ   ا  أَو َلْم يُوِص، َوَيْأُخُذوَن ِمَن الَماِل َسَواٌء َكاَن َكِثير 

ْقِر  وُن إلى ِمْقَداِر الَماِل، َوَلْم َيْنظُْر إلى فَ أَْغِنَياَء، َوَلْم َيْنظُِر الَقانُ   وْ ُفَقَراَء أَ 
 الَواِرِثيَن أَو ِغَناُهْم.

َغْيِر   ِبَطِريٍق  أََخَذُه  الَواِرِثيَن  ِرَضا  ِبَغْيِر  ِه  َجِدِّ َماِل  ِمْن  أََخَذ  َوَمْن 
ڤڤڤڤٹ﴿  ى:َتَعالَ َمـْشُروٍع، َوََل َيِحلُّ َلُه، ِلَقْوِلِه  

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   ا،. هذ[29]النساء:  ﴾ڦڦڦ
 تأجيل توزيع التركة 

ولكن  مات والدي، وترك بيتًا، نريد اقتسامه القسمة الـشرعية،: 2ؤالالس

 أمنا ترفض، وتقول لنا: بيعوه بعد موتي، فهل هذا من حقها؟

ِإْرثأوَّل :  الجواب:   َصاَر  الَمْيُت  َتَرَكُه  َماٍل  َحقا  ُكلُّ  َوَصاَر    ا  ، 
ال َبعْ   ا  َمـْشُروع الَوَرَثِة  ِلَجِميِع  ُمَباَشَرة   َمْوِتِه  الِكَباِر  َد  َواإِلَناِث،  ُكوِر  ذُّ

َغاِر، الُعَقََلِء  َوَغْيِر الُعَقََلِء، َوِبالتَّاِلي َيْسَتِحقُّ ُكلُّ َواِرٍث َنِصيَبُه ِمَن  َوالِصِّ
ُديُ  َوَقَضاِء  الَمْيِت،  َتْجِهيِز  َنَفَقِة  ِإْخَراِج  َبْعَد  ِتِه،  التَِّرَكِة،  َوِصيَّ َوِإْنَفاِذ  وِنِه، 

اَراِت    َغْيِر َذِلَك.، وَ ا  َوالنُُّذوِر َوالَحِجِّ َعْنُه ِإَذا َلْم َيُكْن َحاجَوالَكفَّ
َيُكوُن َسَببا  أََداُء َحقُّ ُكِلِّ َصاِحِب َحٍقِّ َواِجٌب َشْرعثانيا :     ا  ، َوَمْن 

عُ  ِبَغْيِر  ِلَصاِحِبِه  الَحِقِّ  ِإيَصاِل  َتْأِخيِر  َوآِثٌم في  َظاِلٌم  ُهَو  َشْرِعٍيِّ  ْذٍر 
ِه الذي    ا  َكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر، أِلَنَّ في َذِلَك ِحْرَمان  َوُمْرَتِكٌب  للَواِرِث ِمْن َحِقِّ

نَِّة. اّلٰلُ  َفَرَضهُ   َعزَّ َوَجلَّ َلُه ِبنَِصِّ الِكَتاِب َوالسُّ
َسَبب َكاَن  َمْن  ُكلُّ  َتْقِس   ا  َوْلَيْحَذْر  َعَدِم  ُعْذٍر  في  َغْيِر  ِمْن  التَِّرَكِة  يِم 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰلِ    َيْنَدِرَج َتْحَت َقْوِل َسِيِِّدَنا َرُسولِ َشْرِعٍيِّ أَنْ 
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  َيْومَ   اْلَجنَّةِ   ِمنَ   ِميَراَثهُ اّلٰلُ    َقَطعَ   َواِرِثِه،  ِميَراِث   ِمنْ   َفرَّ   »َمنْ َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  
 َعْنُه. اّلٰلُ   َي َرِض  َماِلٍك  ْبنِ   أََنِس  َعنْ « رواه ابن ماجه  َمةِ اْلِقَيا

َشْرعِبرُّ  ثالثا :   َمْطُلوٌب  ِلَقْوِلِه  ا  الَواِلَدْيِن   ، لألُِمِّ ِبالِنِّْسَبِة  ة   َوَخاصَّ  ،
« رواه  ةُ اْلَجنَّ   َفَثمَّ   ِرْجَلَها،  اْلَزمْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصلَّى

َلِميِِّ  َجاِهَمةَ  ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ  َعنْ ابن ماجه    ُه. َعنْ اّلٰلُ  َرِضَي  السُّ
َعْون َتُكوَن  أَْن  ة   َخاصَّ َواألُِمِّ  األََبَوْيِن  َها،    ا  َوَعَلى  ِبِرِّ َعَلى  أِلَْبَناِئَها 

ِه.  ا  َواِلداّلٰلُ   َوَرِحمَ   أََعاَن َوَلَدُه َعَلى ِبِرِّ
 وبناء على ذلك:

ِثهِ َيُجوُز لألُِمِّ أَْن َتْمَنَع الَوَرَثَة ِمْن حَ   َفََل  ِهْم َبْعَد َوَفاِة ُمَوِرِّ ْم، َوََل ِقِّ
يَها َبْعَد َمْوِتَها، أِلَنَّ األَْعَماَر ِبَيدِ    َيُجوُز أَْن تَُقِيَِّد َتْوِزيَع التَِّرَكِة َعَلى ُمْسَتِحِقِّ

، َفَقْد َيُموُت الَجِميُع َوهِ اّلٰلِ   َي ََل َتَزاُل َعَلى َقْيِد الَحَياِة.َعزَّ َوَجلَّ
 َتْوِزيِع التَِّرَكِة ِإَذا َكاَن الَوَرَثُة ِبَحاَجٍة. اُد اإِلْثُم َعَلى َماِنِع َوَيْزدَ 

َوْلَتْعَلِم األُمُّ أَنَّ ُسْكَناَها َيِجُب أَْن َيُكوَن ِمْن َماِلَها ِإَذا َكاَن َلَها َماٌل،  
كَ َوِإْن َلْم َيُكْن َلَها َما ِن َلَها َمَع النََّفَقِة، ٌل َفَيِجُب َعَلى أَْبَناِئَها َتْأِميُن السَّ

ِهْم.  َوَيْحُرُم َعَلْيَها َمْنُعُهْم ِمْن َحِقِّ
ِهْم َحتَّى   َوأَْنَصُح األَْبَناَء ِإَذا َلْم َيُكونُوا ِبَحاَجٍة أَْن َيْتُرُكوا الَبْيَت أِلُِمِّ

 ْن الِبِرِّ ِبَها. ِنَهاَيِة األََجِل، أِلَنَّ َهَذا مِ 
وَ أَنْ َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ  ْشَد،  الرُّ يُْلِهَمَنا  َوَتَوكَُّلَنا    اْعِتَماَدَنا  َيْجَعَل  أَْن 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َعَلْيِه. آمين. هذا،
 التأخير في سداد دين الميت 

مات قريب لي، وعليه ديون كثرية، وأوصى أبناءه بسداد : 3السؤال
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من تركته، ومل يسدد أوالده الدين عنه، فهل يكون  الدين عنه

 مليت آمثًا؟ا

َرِضَي الجواب:   ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  َعنُه  اّلٰلُ    روى الحاكم والترمذي 
َرُسولُ  َقاَل  َوَسلََّم: »َنْفُس  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َعَلْيِه َوعلى 

ْحُبوَسٌة َعْن ُدُخوِل مَ ْقَضى َعْنُه«. َيْعِني: نَفُسُه  ـ ِه َحتَّى يُ الُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْينِ 
 الَجنَِّة َحتَّى يُْقَضى َعْنُه َدْينُُه. 

َقْبَل   التَِّرَكِة  ِمَن  ِثِهْم  ُمَوِرِّ َدْيَن  ُدوا  يَُسِدِّ أَْن  الَوَرَثِة  َعَلى  َوَيِجُب 
ِلَقْوِلِه   .  [11نساء:  ]ال  ﴾ۇئۇئوئوئەئەئائ﴿  َتَعاَلى: اْقِتَساِمَها، 

ٌم َعَلى اإِلْرِث  ْيُن ُمَقدَّ  ، َوَهَذا ِباِتَِّفاِق الُفَقَهاِء.ا  أَو َكثير  َسَواٌء َكاَن َقِليَل    َفالدَّ
 وبناء على ذلك:

ْيَن َعْن َواِلِدِهْم ِمْن َماِلِه   ُدوا الدَّ َفَيِجُب َعَلى أَْبَناِء الُمَتَوفَّى أَْن يَُسِدِّ
َعلَ  َوَيْحُرُم  َتَرَكُه،  َقْبَل  الذي  الَماِل  اْقِتَساُم  يُ ْيِهُم  الدُّ َوِإْخَراِج  َسَداِد  وِن 

يُوِن َوالَوِصيَِّة.  َوِصيَِّتِه، أِلَنَُّه ََل ِإْرَث ِإَلَّ َبْعَد َسَداِد الدُّ
َد ُديُونُُه، َوَيُكوُن الَمْيُت آِثم ِإَذا    ا  َوَنْفُس الُمْؤِمِن َمْحُبوَسٌة َحتَّى تَُسدَّ

َعَلى َسَداِد ُديُوِنِه، َفِإَذا    ِض الَوَرَثةَ ْيِن الذي َعَلْيِه، َوَلْم يَُحِرِّ َلْم يُوِص ِبالدَّ 
َد ُديُونُُه.    ا  أَْوَصى َوَبيََّن َفََل ِإْثَم َعَلْيِه، َوَلِكْن َيْبَقى َرِهين في َقْبِرِه َحتَّى تَُسدَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 بيت أبيه من حرام 

ًا، واشرتى به استقرض قرضًا ربويَتَعاَلى  اهلُل والدي َرِحَمُه: 4السؤال

تعاىل، اهلُل  بيتًا، وسدد كامل األقساط، واآلن مات والدي َرِحَمُه

 وصار البيت للورثة، فهل يعترب تركةً شرعيةً من حقنا أن نقتسمه؟



   كتاب الوصايا والمواريث 
 

327 

َك أَْن    أوَّل :الجواب:   َكاَن ِمَن الَواِجِب َعَلْيَك َوَعَلى ِإْخَوِتَك َوأُِمِّ
َبا ِبخُ َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِكُِّروا َواِلَدَك َرِحَمهُ تُذَ  الِرِّ َعَلْيِه، أِلَنَّ آِكَل  أَْقَدَم  طُوَرِة َما 

  َجاِبرٍ   َعنْ تعالى، روى اإلمام مسلم    اّللِٰ َوُمْطِعَمُه َسَواٌء في اللَّْعَنِة َوالِعَياُذ بِ 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َلَعنَ :  َقاَل   َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 
َبا، آِكَل َوَسلََّم   . َسَواٌء« »ُهمْ : َوَقاَل ؛ َوَشاِهَدْيهِ  َوَكاِتَبُه، َوُمْؤِكَلُه،  الرِِّ

ِة،   ا  الُمْنَكِر َواِجٌب َشْرعأِلَنَّ األَْمَر ِبالَمْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن   َعَلى األُمَّ
َذِلَك  َعَلى  َواِلِدَك  ُحُدودِ َوِإْقَداُم  َعَلى  َوُجْرأٌَة  ُخطُوَرةٌ  ِفيِه  تعالى،   اّلٰلِ    

ڌڌ﴿َيُقوُل:  َتَعاَلى    اّلٰلُ َواْنِتَهاِك ُحُرَماِتِه، َكْيَف اْجَتَرأَ َعَلى َذِلَك، وَ 

ھھھھہہہہۀ﴿؟ َوَيُقوُل: [276]البقرة:  ﴾ڎ

]البقرة:    ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭ  ڭۓۓےے

 ؟ [279ـ278
، َوُهَو  ا  َحَرام  ا  َت ِمْلكَمَلَك َهَذا الَبيْ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َك َرِحَمهُ َواِلدُ ثانيا :  

َبا، َوأَْسأَلُ  َبا، َبْل ُهَو ُمْطِعٌم للِرِّ أَْن َيُتوَب َعَلْيَنا  َتَعاَلى    اّللَٰ   َلْيَس ِبآِكٍل للِرِّ
ِمْلك اإِلْنَساُن  َمَلَكُه  َوَما  ال   ا  َحَرام  ا  َوَعَلْيِه،  َعَلْيِه  َهَذا  َوَجَب  ِمْن  تََّخلُُّص 

 ِفِه للُفَقَراِء، َوَهَذا ِعْنَد َكِثيٍر ِمَن الُفَقَهاِء. الَحَراِم، َوَذِلَك ِبَصرْ 
،  ا  ، َواْشَتَرى ِبِه َبْيتا  ِرَبِوي  ْقَتَرَض َماَل  َوَلِكنَّ َبْعَض الُفَقَهاِء َقاَل: َمِن ا

َدِم  َوَعَلْيِه ِبالتَّْوَبِة َواَلْسِتْغَفاِر َوالنَّ ، َوَكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر،  ا  َحَرام  َفَعَل ِفْعَل  
 اّللِٰ   َعَلى َما َحَصَل ِمْنُه، َوََل َحَرَج ِمَن اَلْنِتَفاِع ِبالَبْيِت َوَتَواُرِثِه، َمَع َرَجاءِ 

 أَْن َيْغِفَر َوَيَتَجاَوَز َوَيْرَحَم. َتَعاَلى 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َوالَماُل الَحَراُم  ،  ا  َحَرام   ا  ِمْلكَتَعاَلى    اّلٰلُ   َك َرِحَمهُ َفالَبْيُت َمَلَكُه َواِلدُ 
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َكاِة، ِلَمْن أََراَد أَْن َيَتَخلََّص ِمَن الَحَراِم، َوَواِلُدَك    يُْصَرُف في َمَصاِرِف الزَّ
َبا، ََل آِكَل   ا  َكاَن ُمْطِعم  .للِرِّ

ا اْقِتَساُمُه َبْيَن الَوَرَثِة َفَمْسأََلٌة ِفي َها ِخََلٌف َبْيَن الُفَقَهاِء، َوأََنا أَِميُل  َوأَمَّ
إلى َتْحِريِم َتْقِسيِمِه َعَلى الَوَرَثِة، َبْل َيِجُب التََّخلُُّص ِمَن الَماِل الَحَراِم.  

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 ﴾ ِمْنهُ  َفاْرُزُقوُهمْ ﴿
ب إذا مات اجلد، وحضر أوالد أوالده امليت قبل أبيه، فهل جي: 5السؤال

يهم ألوالد على األعمام والعمات أن جيعلوا سهمًا من تركة أب

ڤٹٹٹٹ﴿  َتَعاَلى:أخيهم امليت قبل أبيه، لقوله 

 ؟[8]النساء:  ﴾ڄڦڦڦڦڤڤڤ

ِمْن    أوَّل : الجواب:   َيِرثُوَن  ََل  أَِبيِه  َقْبَل  َماَت  الذي  الَوَلِد  أَْوََلُد 
ِتِهْم ِبُوُجوِد أَوْ  ِهْم أَو َجدَّ  ِة أَِبيِهْم. ََلِد الُمَتَوفَّى، أِلَنَُّهْم أََحقُّ ِبَتِركَ َجِدِّ

ڤڤٹٹٹٹ﴿  َتَعاَلى:َقْولُُه    ثانيا :

الَكِريَمُة ِمْن  . َهِذِه اآلَيُة  ﴾ڄڦڦڦڦڤڤ
الَواِرِثيَن  َتَعاَلى    اّلٰلُ   التي ِفيَها َجْبٌر للُقُلوِب، َحْيُث يَُرِغُِّب َتَعاَلى    اّللِٰ   أَْحَكامِ 

، َوَكَذِلَك الُفَقَراَء ِمْن َغْيِر األََقاِرِب،  ْن يُْعطُوا َغْيَر الَواِرِثيَن ِمَن األََقاِرِب أَ 
ِمْن َغْيِر َكٍدِّ  َتَعاَلى  اّلٰلِ  َكِة الذي َجاَءُهْم ِمْن ِعْندِ أَْن يُْعطُوُهْم ِمْن َماِل التَّرِ 

نُُفو أِلَنَّ  َنَصٍب؛  َوََل  َعَناٍء  َوََل  َتَعٍب،  الَواِرِثيَن،  َوََل  َغْيِر  األََقاِرِب  َس 
  َوالَمَساِكيِن َوالَيَتاَمى َتَتَطلَُّع إلى َهَذا الَماِل.َوالُفَقَراءِ 

ُهْم َوُهَو َناِفٌع    َفَعَلى الَواِرِثيَن أَنْ  َيْجُبُروا َخاِطَر َهُؤََلِء ِبَما ََل َيُضرُّ
  اّلٰلِ   َر، َوَهَذا ِمْن َهْدِي َسِيِِّدَنا َرُسولِ َلُهْم، َوأَْن يُْعطُوُهْم ِمَن التَِّرَكِة َما َتَيسَّ 
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، روى اإل اّلٰلُ    َصلَّى    مام البخاري َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبَشْكٍل َعاٍمِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ َعْن أَِبي  
  َفْلُيَناِوْلهُ   َمَعُه،  يُْجِلْسهُ   لَمْ   َفِإنْ   ِبَطَعاِمِه،  هُ َخاِدمُ   أََحَدُكمْ   أََتى  »ِإَذا:  َقاَل َوَسلََّم  
هُ  َوِلَي  َفِإنَّهُ  لُْقَمَتْيِن، أَوْ   لُْقَمة   أَوْ  أُْكَلَتْيِن، أَوْ  أُْكَلة    .َجُه«َوِعََل  َحرَّ

َفََل  ِإْعَطاَءُهْم  الَواِرثُوَن  أََبى  َيُقولُوا  َوِإَذا  أَْن  ِمْن  أََقلَّ    َقْوَل    َلُهمْ  
 ، ِمْن َغْيِر ُفْحٍش َوَجْرِح َخاِطٍر.ا  ُروفَمعْ 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ڤڤڤٹٹٹٹ﴿  َتَعاَلى:َفَقْولُُه  

َوَتُحثُّ  ﴾ڄڦڦڦڦڤ الَمْحُروِم،  أَْوََلَد  َتْشَمُل   .
 اِطِرِهْم، التَِّرَكِة ِلَتْطِييِب نُُفوِسِهْم َوَجْبِر َخوَ ِمَن    ا  الَواِرِثيَن َعَلى ِإْعَطاِئِهْم َشْيئ 

َوَهَذا األَْمُر َلْيَس للُوُجوِب، َبْل ُهَو للنَّْدِب ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، أِلَنَُّه َلو 
 َوُمَشاَرَكة  في الِميَراِث.  ا  َلَكاَن اْسِتْحَقاق ا  أَو َواِجب ا  َكاَن َفْرض

ِة ـ أَْن يُوِصَي ِبَشْيٍء  َشاَرُة ِبأَنَُّه يُْسَتَحبُّ للَجِدِّ ـ َوالجَ ُر اإلِ َوُهَنا َتْجدُ  دَّ
ِة َواِلِدِهْم، ِبَحْيُث ََل َتَتَجاَوُز   ِمَن التَِّرَكِة أِلَْحَفاِدِه، َوأَْن َتُكوَن ِبِمْقَداِر ِحصَّ

أَنْ  للَوَرَثِة  َفُيْسَتَحبُّ  يُوِص  َلْم  َفِإْن  التَِّرَكِة،  هذا،يُْعطُ   ثُُلَث    واّللٰ   وُهْم. 
 أعلم.َتَعاَلى 

 
** ** ** 
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 الربوية للوالدين الفوائد 
هل جيوز إعطاء والديَِّ الفقريين الفوائد الربوية اليت : 1السؤال

 حصلت عليها من إيداعي ألموالي يف البنوك؟

،  ا  َبِويَِّة ََل َيُجوُز َشْرعِإيَداُع األَْمَواِل في الُبنُوِك الِرِّ   أوَّل : الجواب:  
ِإيَداُع [2]المائدة:    ﴾ ېئۈئۈئۆئۆئ﴿  اَلى:َتعَ ِلَقْوِلِه   َتمَّ  َوِإَذا   .

َقْوِلِه   اْسِتْحَضاِر  َمَع  ُمَباَشَرة   أَْخُذَها  َفَيِجُب  ِفيَها  ٴۇ﴿  َتَعاَلى:األَْمَواِل 
 . [279]البقرة:  ﴾ېېۉۉۅۅۋۋ

إ الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َبِويَِّة،َوَذَهَب  الِرِّ الَفَواِئِد  أَْخِذ  َتْحِريِم  أِلَنََّها    لى 
ِة َدْفِعَها للُفَقَراِء، أِلَنَّ َتْحِريَم  وَّ َس َكْسٌب َغْيُر َمـْشُروٍع، َوََل يُ  ُغ أَْخُذَها ِبُحجَّ

َبا َعَلى اآلِخِذ َوالُمْعِطي.  الِرِّ
اّلٰلِ    َلَعَن َرُسولُ َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    مسلم َعْن َجاِبٍر َرِضَي روى اإلمام  

َوَكاِتَبُه، َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى َوُمْؤِكَلُه،  َبا،  الرِِّ آِكَل  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى 
 َوَشاِهَدْيِه، َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«.
َبِويَّ َوُهَناَك َبْعُض الُفَقَهاِء   ِة  الُمَعاِصِريَن َقالُوا ِبَجَواِز أَْخِذ الَفَواِئِد الِرِّ

 ِة، َما َعَدا الَمَساِجِد َوِشَراِء الَمَصاِحِف. َوَصْرِفَها للُفَقَراِء َوالِجَهاِت الَعامَّ 
ِن،  النََّفَقُة َعَلى األََبَوْيِن َواِجَبٌة َعَلى الَوَلِد ِإَذا َكاَن األََبَواِن َفِقيَريْ   ثانيا :

  َصلَّىاّلٰلِ    : َقاَل َرُسولُ َعْنَها َقاَلْت اّلٰلُ    روى الترمذي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ أَْطَيَب َما أََكْلُتْم ِمْن َكْسِبُكْم، َوِإنَّ    َعَلْيهِ اّلٰلُ  

 أَْوََلَدُكْم ِمْن َكْسِبُكْم«. 
َصلَّى  َوَمالُ   اّلٰلُ   َوَيُقوُل  »أَْنَت  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َك  َعَلْيِه 

 َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ أِلَِبيَك« رواه ابن ماجه َعْن َجاِبِر ْبِن 
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 وبناء على ذلك:
 .ا  َفِإَذا َكاَن َواِلَداَك َفِقيَرْيِن َفالنََّفَقُة َواِجَبٌة َعَلْيَك َنْحَوُهَما َشْرع

ْيِه لُْقَمَة الَحَراِم، َوَعاٌر  َوَعاٌر َعَلى الَوَلِد أَْن يَُفِكَِّر في أَْن يُْطِعَم َواِلدَ 
يُ  أَن  بَعَلْيِه  َتَقرُّ َواِلَدْيِه  يُْنِفَقَها َعَلى  َوََل  َبِويَِّة،  الِرِّ الُبنُوِك  أَْمَواَلُه في    ا  وِدَع 

ىئحئمئجئیییی﴿الذي َوَعَد ِبالَخَلِف  َتَعاَلى    اّللِٰ   إلى

 . [39]سبأ:  ﴾جبيئ
ْبَت إلى َتْحِضُر  ِباإِلْنَفاِق َعَلى َواِلَدْيَك، َوأَْنَت َتْس ى  َتَعالَ   اّللِٰ   َهَلَّ َتَقرَّ

َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن  اّلٰلُ    َقْوَلُه َصلَّى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َما 
 َعْنُه. اّلٰلُ   ْيَرَة َرِضَي َماٍل« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهرَ 

َدَقاِت أَجْ  مَ   ا  رَوِمْن أَْعَظِم الصَّ اُه َلَك  أَْن تَُكاِفَئ َواِلَدْيَك َعَلى َما َقدَّ
 َوأَْنَت َصِغيٌر َفِقيٌر. 

َرِصيد  ِلَنْفِسَك  َجَعْلَت  تُغِنَي  اّلٰلِ    ِعْندَ   ا  َهَلَّ  ِبأَْن  َوَذِلَك  تعالى، 
 الَمْسأََلِة َوَعِن الَحاَجِة؟ َواِلَدْيَك َعِن  

 ؟ ا  َيْقَبُل ِإَلَّ َطِيِّبَطِيٌِّب ََل اّلٰلَ  أََما َتْعَلُم ِبأَنَّ 
ِباَلْسِتغْ  َكَما  أَْنَصُحَك  َقْلِبَك،  َعَلى  َخَطَر  الذي  الَخاِطِر  ِمَن  َفاِر 

ا  َكْثَرِة اَلْسِتْغَفاِر َعمَّ َبِويَِّة، َمَع  الِرِّ الُبنُوِك  ِمَن  أَْمَواِلَك  أَْنَصُحَك ِبَسْحِب 
َقْوَلُه   َواْسَتْحِضُر  َيَداَك،  ہہہہۀ﴿   َتَعاَلى:اْقَتَرَفْت 

ۆۆۇۇڭڭڭ  ڭۓۓےےھھھھ
]البقرة:   ﴾ېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[279ـ278
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 بيع العملة الورقية بعملة معدنية 
ما حكم بيع العملة الورقية بعملة معدنية من نفس اجلنس، : 2السؤال

 ة ورقية؟مع الفارق، كمن يبيع ألف لرية معدنية بألف ومائة لري

ِمْن َنْوٍع َواِحٍد ََل َيُجوُز، َوُهَو    ِت َلالتََّفاُضُل في َبْيِع الُعمُ الجواب:  
ِم َشْرع َبا الُمَحرَّ َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ، أِلَنَُّه ُمْنَدِرٌج َتْحَت َقْوِلِه َصلَّىا  ِمَن الِرِّ

َهِب َوْزن َهُب ِبالذَّ ِمْثٍل، ِتْبُرُه َوَعْينُُه،  بِ   َوْزٍن، ِمْثَل  بِ   ا  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »الذَّ
ِة َوْزنىَفَمْن َزاَد أَِو اْسَتَزاَد َفَقْد أَْربَ  ُة ِباْلِفضَّ ِبِمْثٍل،    ِبَوْزٍن، ِمْثَل    ا  ، َواْلِفضَّ

أَْربَ  َفَقْد  اْسَتَزاَد  أَِو  َزاَد  َفَمْن  َوَعْينُُه،  َوالتَّمْ ىِتْبُرُه  ِعيِر،  ِبالشَّ ِعيُر  َوالشَّ ُر  ، 
« رواه  ىِبِمْثٍل، َفَمْن َزاَد أَِو اْسَتَزاَد َفَقْد أَْربَ   اْلِمْلُح ِباْلِمْلِح ِمْثَل  ِبالتَّْمِر، وَ 

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ 
َنْقد تُْعَتَبُر  َوالَمْعِدِنيَُّة  الَوَرِقيَُّة  النَّْقِديَِّة    ا  َقاِئم  ا  َوالُعْمَلُة  َكِقَياِم   ِبَذاِتِه، 

ِبَنْوَعْيِه، ف َبا  الِرِّ ِفيَها  َوَيْجِري  األَْثَماِن،  ِمَن  َوَغْيِرِهَما  ِة  َوالِفضَّ َهِب  الذَّ ي 
 َوَنِسيَئة . َفْضَل  

 وبناء على ذلك:
َرافَ َفَما َداَمِت الُعْمَلُة َواِحَدة ، َفََل َيُجوُز ِفيَها التََّفاُضُل ِعْنَد ا ِة،  لِصِّ

ُمْنَدرِ  َتُكوُن  ِزَياَدٍة  َلْيَرٍة  َوأَيُّ  أَْلَف  َباَع  َكَمْن  َبِويَِّة،  الِرِّ الُمَعاَمَلِة  في  َجة  
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   َمْعِدِنيٍَّة ِبأَْلٍف َوِمائَِة َلْيَرٍة َوَرِقيٍَّة. هذا،

 صرف العملة بعملة أخرى 
بلغ من املال له، فآتي حتويل م لي قريب يف دولة ثانية، وأريد: 3السؤال

املبلغ الذي أريد حتويله، ويسلمه لقرييب يف إىل صراف فأعطيه 

 شرعًا؟ دولة ثانية بعملة غري العملة اليت أعطيتها له، فهل هذا جائز
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َراَفِة َغْيُر َجاِئٍز َشْرعالجواب:   ، ِلَسَبَبْيِن:ا  َهَذا الَعْقُد ِمَن الِصِّ
ُل: َهَذا   َراَفِة َوَعْقِد   اْشَتَمَل َعَلى َعْقَدْيِن اْثَنْيِن َعْقِد  الَعْقدُ األَوَّ الِصِّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنَهى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    الَحَواَلِة، َوَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
 َعْن َبْيَعَتْيِن في َبْيَعٍة.

َراَفِة يُْشَتَرُط فِ  تََّقابُُض في َمْجِلِس الَعْقِد، ِلَقْوِل  يِه ال الثَّاِني: َعْقُد الِصِّ
َرُسولِ َسِيِّ  َهُب اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِدَنا  »الذَّ َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ِعيِر، َوالتَّْمُر ِبالتَّ  ِعيُر ِبالشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبرُّ ِباْلُبرِِّ ُة ِباْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ ْمِر،  ِبالذَّ
ِمْثَل  وَ  ِباْلِمْلِح،  َسوَ   اْلِمْلُح  َيدِبِمْثٍل،  ِبَسَواٍء،  َهِذِه    ا  اء   اْخَتَلَفْت  َفِإَذا  ِبَيٍد، 

ِبَيٍد« رواه اإلمام مسلم َعْن    ا  اأْلَْصَناُف، َفِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم، ِإَذا َكاَن َيد
اِمِت َرِضَي   َعْنُه. اّلٰلُ   ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

الُفقَ َواتََّفَق  ِة َعقْ   يُْشَتَرُط في ِصحَّ أَنَُّه  التََّقابُُض  َهاُء َعَلى  ْرِف  ِد الصَّ
ِق.  في الَبَدَلْيِن َقْبَل التََّفرُّ

َقاَل اْبُن الُمْنِذِر: أَْجَمَع ُكلُّ َمْن َنْحَفُظ َعْنُه ِمْن أَْهِل الِعْلِم َعَلى أَنَّ  
ْرَف َفاِسٌد.َيَتقَ   الُمَتَصاِرَفْيِن ِإَذا اْفَتَرَقا َقْبَل أَنْ   اَبَضا أَنَّ الصَّ

 وبناء على ذلك:
ُل أَنََّها َعْقَداِن في َعْقٍد   َبُب األَوَّ َفَهِذِه الُمَعاَمَلُة َفاِسَدٌة ِلَسَبَبْيِن، السَّ

 . ا  َواِحٍد، َعْقُد ِصَراَفٍة َوَعْقُد َحَواَلٍة، َوَهَذا ََل َيُجوُز َشْرع
التَّ  أَنَّ  الثَّاِني  َبُب  رْ َقابُ َوالسَّ َوالشَّ الُمَعاَمَلِة،  َهِذِه  في  َمْفُقوٌد  ُط َض 

َراَفِة التََّقابُُض.  األََساِسيُّ في الِصِّ
ْرِعيُّ ِلَذِلَك:   َوالَمْخَرُج الشَّ

َل   َراَفِة تَُسِلُِّم َوَتْسَتْسِلُم في مَ   أَْن َتُقوَم أَوَّ الَعْقِد، ثُمَّ    لِِّ حَ ِبَعْقِد الِصِّ
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، َوَتْدَفعَ ِبَعْقِد الَحَواَلِة ثَ   َتُقومَ   أعلم.َتَعاَلى    واّللٰ   هذا،  َلُه أُْجَرَة الَحَواَلِة.  اِنَية 
 باع بالوكالة مع الغبن 

جاء وقت أقرضت صديقي مبلغًا بالعملة األجنبية، وعندما : 4السؤال

الوفاء قلت له: ليبق املال عندك حلني الطلب، وعندما احتجت 

صرفه بسعر أقل ـة، فصرفه لي بالعملة السوريـمنه أن ي ُتإليه طلب

غ لي بسرعة، فهل من حقي أن من الواقع حبجة تأمينه املبل

 أطالبه بالفارق؟

الُعْمَلِة األَْجَنِبيَِّة ِبالُعْمَلِة  ِعْنَدَما َوكَّْلَت َصِديَقَك ِبَصْرِف  الجواب:  
ِت  َراَفِة ِمْن َرُجٍل آَخَر ََل ِمْن نَْفِسِه، َصحَّ وِريَِّة، َوَقاَم ِبالِصِّ َراَفُة، السُّ  الِصِّ

ُف ا ُفُه ُهَو َتَصرُّ  ألَِصيِل. َوَتَصرُّ
ا ِإَذا َصَرَف ِمْن َماِل َنْفِسِه، ِبَحْيُث َكاَن ُهَو الَوِكيَل  ي الَبْيِع،  َعْنَك ف  أَمَّ

َراِء، َفَهَذا ََل َيُجوُز، ِلُوُجو  َواألَِصيَل  ِد في َعْقِد    ِب َعْن َنْفِسِه في الِشِّ التََّعدُّ
 أوَّل .هذا الَبْيِع. 

َشْرع ثانيا :   ٌم  ُمَحرَّ ِلمَ ا  الَغْبُن  َوَبْخِس  ،  َوالنَّْقِص  الِخَداِع  ِمَن  ِفيِه  ا 
 النَّاِس أَْشَياَءُهْم.

َغْبنٍ َوَذَكَر   َنْوَعْيِن،  َعَلى  الَغْبَن  أَنَّ  َوَغْبنٍ َيِسيرٍ   الُفَقَهاُء  ،  َفاِحٍش   ، 
ِميَن، َوالَفاِحُش َما ََل َيْدُخُل  َوالَغْبُن الَيِسيُر َما َيْدُخُل َتْحَت َتْقِويِم ال ُمَقِوِّ

ِميَن. َتحْ   َت َتْقِويِم الُمَقِوِّ
 وبناء على ذلك:

وِريَِّة، َوَكاَن ِفيَها  َفِإَذا َصَرَف َصِديُقَك الُعْملَ  َة األَْجَنِبيََّة ِبالُعْمَلِة السُّ
ا ِإَذا َكانَ  َوَجَب َعَلْيِه    ا  الَغْبُن َفاِحش  َغْبٌن َيِسيٌر، َفََل َيِحقُّ َلَك الُمَطاَلَبُة، َوأَمَّ
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 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َن الَفاِرَق. هذا،أَْن َيْضمَ 
 سداد الدين من مال مسروق 

أقرضت رجاًل مااًل، وهو اآلن مـعسر، وعنده أغراض مـسروقة، : 5السؤال

 فهل جيوز أن آخذها مقابل َديين؟

ْينِ الجواب:   الدَّ َسَداُد  الَمِديِن  َعَلى  ِعْنَد    َيِجُب  َعَلْيِه  الُمَتَرِتِِّب 
ِد، َوَعَلْيِه أَْن َيَتَذكََّر َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ األََجِل الُمحَ  َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    دَّ

اّلٰلُ   أَدَّى  أََداَءَها  يُِريدُ   النَّاِس   أَْمَواَل   أََخذَ   »َمنْ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  
البخاري  اّلٰلُ   أَْتَلَفهُ   ِإْتَلََفَها  يُِريدُ   أََخذَ   َوَمنْ   َعْنُه، اإلمام  رواه   أَِبي   َعنْ « 
 .َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 

َمْن   أِلَنَّ  َماٍل َحَراٍم،  ِمْن  ََل  َحََلٍل  َماٍل  ِمْن  ُه  َيُردَّ أَْن  َعَلْيِه  َوَيِجُب 
د  ا  أََكَل الَحَراَم َعاِمد اّلٰلِ   َفالنَّاُر أَْوَلى ِبِه، ِإْن َلْم َيُتْب إلى  َوُهَو َيْعَلمُ   ا  ُمَتَعِمِّ
  َلْحمٌ   َيْربُو  ََل   ِإنَّهُ َصْحِبِه َوَسلََّم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    تعالى، ِلَقْوِلِه َصلَّى

  ْبنِ   َكْعِب   َعنْ رواه الترمذي    ِبِه«   أَْوَلى   النَّارُ   َكاَنِت   ِإَلَّ   ُسْحٍت   ِمنْ   َنَبَت 
َّل  َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُعْجَرةَ   . َهَذا أَوا

ِمْن  :  ثانيا   َوَلْيَس  ِه،  ِبَحِقِّ الُمَطاَلَبِة  َحقُّ  اِئِن  ِعْنَد  للدَّ َيْسأََل  أَْن  ِه  َحِقِّ
ْيِن: َهَذا الَماُل ِمْن َحََلٍل أَْم ِمْن َحَراٍم؟   َسَداِد الدَّ
َلْيَس لَُه أَْن َيْأُخَذُه، َوَلُه  َوَلِكْن ِإَذا َعِلَم أَنَّ َعْيَن الَماِل ِمْن َحَراٍم، فَ 

ِه ِمْن َغْيِر َهَذا الَماِل الَحَراِم. أَْن يُطَ   اِلَب ِبَحِقِّ
 على ذلك: وبناء

اِئُن أَنَّ الَماَل الذي يُْعَطى َلُه ِمْن ِقَبِل الَمِديِن ُهَو َماٌل   َفإَذا َعِلَم الدَّ
ُه إلى َصاِحِبِه. َحَراٌم َمـْسُروٌق، َيْحُرُم َعَلْيِه أَْخُذُه، أِلَ   نَُّه َيِجُب َردُّ
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ا إِ  ِه. هذا، َذا َكاَن ََل َيْعَلُم َفََل َحَرَج ِمْن أَْخِذ  َوأَمَّ  أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   َحِقِّ
 لقطة من ذهب 

إنسان وجد قطعة من الذهب يف الطريق، فأخذها، وعرَِّف : 6السؤال

ها / ل. س وصرف11000عليها، ومل يأت صاحبها، فباعها مببلغ /

نسان، فكيف على نفسه، وذلك منذ عشرة أعوام، ومات هذا اإل

 يتصرف الورثة بثمن الذهب؟

َجاَء  َيُد  الجواب:   َفِإَذا  َصاِحُبَها،  َيْأِتَي  َحتَّى  أََماَنٍة  َيُد  الُمْلَتِقِط 
 َصاِحُبَها َدَفَعَها ِإَلْيِه، َوِإَلَّ َصَرَفَها للُفَقَراِء. 

ِه َحتَّى َيْأِتَي  َفََل َحَرَج ِمْن َصْرِفَها َعَلى َنْفِس   ا  ِقيرَفِإْن َكاَن الُمْلَتِقُط فَ 
 ُفَها للُفَقَراء َمَع َضَماِنِه َلَها َحتَّى َيْأِتَي َصاِحُبَها.َصاِحُبَها، َوِإَلَّ َفـَيْصرِ 
 وبناء على ذلك:

ِف َعَلْيَها، ، َوَصَرَفَها َعَلى َنْفِسِه َبْعَد التَّْعِريا  َفِإن َكاَن الُمْلَتِقُط َفِقير
َصاِحُبَها، َوَيْضَمنُوَن َشْيَء َعَلى الَوَرَثِة َحتَّى َيْأِتَي  َوَلْم َيْأِت َصاِحُبَها، َفََل  

 .ِلَصاِحِبَها ِعْنَد ظُهوِرهِ  ِقيَمَتَها َيْوَم الَعَطاءِ 
َغِني َكاَن  َبْعدَ   ا  َوِإْن  َوْزِنَها  ِبِمْقَداِر  ُقوا  َيَتَصدَّ أَن  الَوَرَثِة  َوَفاِة    َفَعَلى 

ِثِهْم، َوُهْم َضاِمنُوَن َلهَ   أعلم.َعاَلى تَ  واّللٰ  ا ِإَذا َجاَء َصاِحُبَها. هذا،ُمَوِرِّ
 تثمير المال في البنك اإلسَلمي 

 هل جيوز تثمري األموال يف البنك اإلسالمي؟: 7السؤال

َذا َكاَن  إِ   ا  ِإنَّ َتْثِميَر الَماِل في الَبْنِك اإِلْسََلِمِيِّ َجاِئٌز َشْرعالجواب:  
البَ  ِبَعَمِليَِّة  َيُقوُم  َتكُ الَبْنُك  َكأَْن   ، َحِقيَقة  َراِء  َوالـِشِّ َمْوُجوَدة   ْيِع  ْلَعُة  الِسِّ وَن 

 ِعْنَدُه، َوَداِخَلة  في ِمْلِكيَِّتِه. 
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الَماَل َعْن   َر  يَُثِمِّ أَْن  َوأََراَد  ِعْنَدُه،  ْلَعُة َمْوُجوَدة   الِسِّ َتُكِن  َلْم  ِإَذا  ا  أَمَّ
َق ُشُروَط َبْيِع الُمَراَبَحِة، َوَبْيُع يِق َبْيِع الُمَراَبَحِة، َفَكَذِلَك َيُجوُز،  َطرِ  ِإَذا َحقَّ
  ، حٍ بْ رِ   ةِ ادَ يَ زِ   عَ مَ   لِ وَّ األَ   نِ مَ الثَّ بِ   لِ وَّ األَ   دِ قْ العَ بِ   هُ كَ لَ ا مَ مَ   ُل قْ : نَ وَ هُ   ةِ حَ ابَ رَ المُ 
  ةِ عَ لْ الِسِّ   نِ مَ ثَ   نْ عَ  ارِ بَ خْ ى اإلِ لَ عَ   دُ مِ تَ عْ التي تَ   اِت انَ مَ األَ   وعِ يُ بُ   نْ مِ   ةُ حَ ابَ رَ المُ فَ 
 .عِ ائِ ى البَ لَ عَ  ْت امَ ا التي قَ هَ تِ فَ لِ كْ تَ وَ 

حُ مَّ أَ  فَ هَ مُ كْ ا  جَ   اءِ هَ قَ الفُ   ورُ هُ مْ جُ   َب هَ ذَ   دْ قَ ا    ةِ حَ ابَ رَ المُ   ازِ وَ إلى 
لِ هَ تِ يَّ وعِ رُ شْ مَ وَ  . [275]البقرة:    ﴾ڤڤٹٹٹ﴿  َتَعاَلى:  هِ لِ وْ قَ ا 
ڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿  َعاَلى:تَ   هِ لِ وْ قَ لِ وَ 

  عٌ يْ بَ   ةُ حَ ابَ رَ المُ وَ .  [29اء:  ]النس  ﴾ڃڃڄڄڄڄڦ
 .نِ يْ دَ اقِ العَ   نَ يْ ي بَ اِض رَ التَّ بِ 

 :ةِ حَ ابَ رَ المُ   وطُ رُ شُ وَ 
 . دِ قْ العَ  ينَ حِ  ا  ودجُ وْ مَ  يعُ بِ المَ  ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 1
 . دَ قْ ي العَ لِ يَ  نْ مَ لِ  ا  وكلُ مْ مَ  ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 2
 .يمِ لِ ْس التَّ   ورَ دُ قْ مَ  ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 3
ٍ مِ كُ لِ  ا  وملُ عْ مَ  ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 4  . نِ يْ دَ اقِ العَ  نَ لِّ
 . عُ يْ البَ  زِ جُ َي  مْ لَ  ا  داِس فَ  انَ كَ  نْ إِ فَ  ،ا  يححِ َص  لُ وَّ األَ  دُ قْ العَ  ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 5
 . دَ َس  فَ َلَّ إِ وَ  ،يانِ ي الثَّ رِ تَ شْ للمُ  ا  وملُ عْ مَ  لُ وَّ األَ  نُ مَ الثَّ  ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 6
  ،ا  وعطُ قْ مَ   ا  اردَ قْ مِ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   نَ يْ بَ   َق رْ  فَ ََل وَ   ،ا  وملُ عْ مَ   حُ بْ الِرِّ   ونَ كُ يَ   نْ ـ أَ 7

  ا  ءزْ جُ   يرُ ِص َي وَ   الِ المَ   ِس أْ إلى رَ   حُ بْ الرِِّ   مُّ َض يُ وَ   ،ةِ ائَ في المِ   ة  يَّ رِ شْ عُ   ة  بَ ْس و نِ أَ 
 . ةٍ نَ يَّ عَ مُ  اطٍ َس قْ أَ ى  لَ عَ  ا  طسَّ قَ مُ  مْ أَ  ،ا  يدِ قْ نَ  اَلِّ  حَ  انَ كَ أَ   اءٌ وَ َس  ،هُ نْ مِ 
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 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َراِء  َفَيُجوُز التََّعاُمُل َمَع الَبْنِك اإِلْسََلِمِيِّ ِإَذا َكاَن يَُقوُم ِبالَبْيِع   َوالِشِّ

ُروِط التي َذَكَرَها الُفَقَهاُء، َوِإَلَّ َفََل َيُجوُز  ، أَو َيِبيُع َبْيَع ُمَراَبَحٍة ِبالشُّ َحِقيَقة 
َبا، َحْيُث َيِبيُع َما َلْم    ُمْحَتاَل  اُمُل َمَعُه، أِلَنَُّه َيُكوُن ِعْنَد َذِلَك  التَّعَ  َعَلى الِرِّ

 َيْدُخْل في ِمْلِكِه.
َل  َوالذي أَعْ  َعْقَد الَبْيِع َمَع    َلُمُه َعِن الَبْنِك اإِلْسََلِمِيِّ أَنَُّه يُْجِري أَوَّ

ْلَعِة، وَ  ِبَها،    ْشَتِرَي َبْعَدَها َيُقوُم ِبِشَراِئَها، َويُْلِزُم المُ الُمْشَتِري َقْبَل َتَملُِّك الِسِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ُه. هذا،، أِلَنَُّه َباَع َما َلْم َيْمِلكْ ا  َوَهَذا َمْنِهيٌّ َعْنُه َشْرع

 هل يجوز أن أزيد في السعر؟ 
صديقي أوصاني بشراء سلعة )ما( من البلد اليت أنا مسافر : 8السؤال

، فهل جيوز أن أزيد يف سعرها عليه بدون علم صديقي إليها،

 وذلك لقاء تعيب ومحلي للسلعة؟

ََل َيُجوُز لإِلْنَساِن أَْن َيِبيَع َما َلْيَس ِعْنَدُه، ِلَما روى  أوَّل :  الجواب:  
  َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   أََتْيُت :  َقاَل َعنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ِحَزامٍ   ْبنِ   َحِكيمِ   َعنْ الترمذي  

ُجُل   َيْأِتيِني :  َفُقْلُت   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   اّلٰلُ    الَبْيعِ   ِمنَ   َيْسأَلُِني   الرَّ
وِق،   ِمنَ   َلهُ   أَْبَتاعُ   ِعْنِدي،   َلْيَس   َما   . ِعْنَدَك«   َلْيَس   َما   َتِبعْ   »ََل :  َقاَل   أَِبيُعُه؟   ثُمَّ   السُّ

َعَمٍل  ثانيا :   ُمَقاِبَل  َوَلِكْن   ا  )َما( َجاِئٌز َشْرع أَْخُذ األُْجَرِة  ِباَلِتَِّفاِق، 
، َوأَْن َيُكوَن الَعَمُل الذي َيُقوُم ِبِه األَِجيُر   ِبـَشْرِط أَنَّ َتُكوَن األُْجَرُة َمْعُلوَمة 

 . ا  َمْعُلوم
  ا  الَوِكيُل َيُقوُم َمَقاَم األَِصيِل، َوَعَلى الَوِكيِل أَْن َيُكوَن َواِضحثالثا :  
 ُه.لَ  ا  ِإَلَّ َكاَن ُمَخاِدع، وَ ا  َتام ا   ُوُضوحَمَع األَِصيلِ 
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 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ِبِشَراِئَها   َصِديُقَك  أَْوَصاَك  التي  ْلَعَة  الِسِّ ِتْلَك  َتْشَتِري  ِعْنَدَما  َفأَْنَت 
ا،  َتْشَتِريَها َوَكاَلة  َعْنُه، َوَلْيَس أََصاَلة  َعْنَك، َفَلْيَس َلَك أَْن َتِزيَد في َثَمِنهَ 

ْلَعِة َت َعَلى َهِديٍَّة ِمَن اَبْل ِإَذا َحَصلْ  لَباِئِع، أَو َخَفَض َلَك ِمْن ِسْعِر الِسِّ
 َفُهَو ِمْن َحِقِّ َصِديِقَك الذي َوكََّلَك، أِلَنََّك ُمْؤَتَمٌن َعَلى َذِلَك.

الَوَكاَلةِ  َهِذِه  ِلَقاَء  َمْعُلوٍم  ِبأَْجٍر  تَُطاِلَب  أَْن  َك  َحِقِّ ِمْن  َمَع  َوَلِكْن   ،
َسَيتِ   ُمَطاَلَبِتهِ  التي  َيُكوُن  ِباألُْجَرِة  َذِلَك  َوُكلُّ  ْلَعِة،  الِسِّ َنْقِل  ِلَقاَء  َدْفُعَها   مُّ 

َراِء.   َقْبَل الِشِّ
َوَجَب   َلَك،  ْلَعِة  الِسِّ ِسْعِر  ِبَتْخِفيِض  أَو  ِبَهِديٍَّة  الَباِئُع  أَْكَرَمَك  َوِإَذا 

َل َعَلْيَك أَْن تُْعِلَم َصِديَقَك ِبذَ  ِبأَْخِذ َذِلَك َفََل ِلَك، َفِإْن َسَمَح   َحَرَج، َك 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  َوِإَلَّ َفَيْحُرُم َعَلْيَك. هذا، 
 اشترى سيارة بالتقسيط

اشرتيت سيارة بالتقسيط، وقبل استالمها قمت ببيعها آلخر : 9السؤال

 بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعًا؟

ْلعَ ََل  وَّل :  أالجواب:   َبْيِع النَّْقِد ِإَذا  َحَرَج في ِزَياَدِة َثَمِن الِسِّ ِة َعْن 
، ِلَقْوِلِه   ا  َكاَن الَبْيُع أِلََجٍل، أَو أَْقَساط ڤٹٹٹ﴿ َتَعاَلى:َشْهِريَّة 

ْعِر ََل َحَرَج ِفيِه ِإْن َشاءَ ﴾ڤ ْلَعِة ِبالَماِل أِلََجٍل َمَع ِزَياَدِة الِسِّ   . َوَبْيُع السِِّ
 تعالى.اّلٰلُ 

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ولُ َنَهى َسِيُِّدَنا َرسُ   ثانيا :
ْلَعُة َحتَّى َيُحوَزَها الُمْشَتِري َوَتْدُخَل في ِمْلِكِه، روى أبو داود  أَْن تَُباَع الِسِّ

وِق،  ِفي  ا  َزْيت  ْبَتْعُت ا:  َقاَل َعنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ  ا   السُّ  َفَلمَّ
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  أَنْ   َفأََرْدُت   ،ا  َحَسن  ا  ِرْبح  ِبهِ   َفأَْعَطاِني   َرُجلٌ   َلِقَيِني  ِلَنْفِسي،  ْوَجْبُتهُ اْستَ 
،  ِبِذَراِعي  َخْلِفي  ِمنْ   َرُجٌل   َفأََخذَ   َيِدِه،  َعَلى  أَْضِرَب    ْبنُ   َزْيدُ   َفِإَذا  َفاْلَتَفتُّ
  َرُسوَل   َفِإنَّ   َرْحِلَك،  َلىإِ  َتُحوَزهُ   َحتَّى اْبَتْعَتُه،  َحْيُث   ِبْعهُ تَ   ََل :  َفَقاَل   َثاِبٍت،
َلعُ   تَُباعَ   أَنْ   َنَهىَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ     َحْيُث   السِِّ

ارُ  َيُحوَزَها  َحتَّى تُْبَتاُع،  .ِرَحاِلِهمْ  ِإَلى التُّجَّ
 َك:َوِبَناء  َعَلى َذلِ 

يَّاَرةَ  السَّ َبْيِعَك  ِمْن  اْشَتَرْيَتَها    َفََل َحَرَج  الَباِئِع الذي  ِلَغْيِر  ِبالتَّْقِسيِط 
يَّاَرِة، َوأَْن َتْدُخَل في ِمْلِكيَِّتَك  ِمْنُه ِبالتَّْقِسيِط، ِبـَشْرِط أَْن َتُحوَز َعَلى السَّ

ا ِإَذا َبِقَيْت  َوِهَي في َضَماِنِه، َفَهَذا ََل َيُجوُز  ِعَنَد الَباِئِع،    َوفي َضَماِنَك، أَمَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنَهى أَْن َيِبيَع اّلٰلُ    ، أِلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّىا  عَشرْ 

ُجُل َما َلْيَس ِعْنَدُه. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الرَّ
 اشترى برادا  وباعه في مكانه 

مال، ومل أجد من يقرضين، فاشرتيت برادًا أنا حباجة إىل : 10السؤال

 ، وبعته آلخر يف نفس املكان، فهل يف ذلك حرج؟من رجل

  َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ِحَزامٍ   ْبنِ   َحِكيمِ َرَوى اإلمام أحمد َعْن  الجواب:  
  ا َومَ   ِمْنَها،  ِلي   َيِحلُّ   َفَما  ،ا  بُُيوع  أَْشَتِري  ِإنِِّي  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  ُقْلُت :  َقاَل 

مُ   ؟ َعَليَّ   يَُحرَّ
 «.َتْقِبَضهُ  َحتَّى َتِبْعهُ  َفََل  ،ا  َبْيع َت اْشَتَريْ  َفِإَذا»: َقاَل 

  ِفي  ا  َزْيت  اْبَتْعُت :  َقاَل َعنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ وروى أبو داود  
وِق، ا  السُّ  ،ا  َحَسن  ا  ِرْبح  هِ بِ   َفأَْعَطاِني  َرُجٌل   َلِقَيِني  ِلَنْفِسي،  اْسَتْوَجْبُتهُ   َفَلمَّ
،  ِبِذَراِعي  َخْلِفي  ِمنْ   َرُجلٌ   َفأََخذَ   َيِدِه،  َعَلى   أَْضِرَب   أَنْ   َفأََرْدُت   َفاْلَتَفتُّ
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 َرْحِلَك،  ِإَلى  هُ َتُحوزَ   َحتَّى  اْبَتْعَتُه،  َحْيُث   َتِبْعهُ   ََل :  َفَقاَل   َثاِبٍت،  ْبنُ   َزْيدُ   َفِإَذا
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   َفِإنَّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى   تَُباعَ   أَنْ   ى َنهَ َعَلْيِه 

َلعُ  ارُ   َيُحوَزَها َحتَّى  تُْبَتاُع، َحْيُث  السِِّ  . ِرَحاِلِهمْ  ِإَلى التُّجَّ
  َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ وروى الشيخان  

 َفََل   ،ا  َطَعام  اْبَتاعَ   »َمنِ :  َقاَل   على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
 . «ـ  َيْقِبَضهُ   َحتَّىـ وفي ِرَواَيٍة:  َيْسَتْوِفَيهُ  َحتَّى   َيِبْعهُ 

 .ِمْثَلهُ  َشْيءٍ   ُكلَّ  َوأَْحِسُب َعنُهَما: اّلٰلُ  َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 
تَّى َيْقِبَضُه  َفَلْيَس َلُه أَْن َيِبيَعُه حَ   ا  َتَرى َشْيئَوَنصَّ الُفَقَهاُء أَنَّ َمِن اْش 

 َوَيْنُقَلُه ِمْن َمَكاِنِه.
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ِإَلَّ   الَباِئِع  ِلَغْيِر  اَد  الَبرَّ َتِبيَع  أَْن  َيِصحُّ  في  َفََل  اُد  الَبرَّ َدَخَل   ِإَذا 
بِ  ِإَلَّ  َيُكوُن  ََل  َوَهَذا  َوَضَماِنَك،  أَْن  ِمْلِكَك  أَو  الَبْيِع،  َمَكاِن  ِمْن  َتْحِويِلِه 

اَد ِعْنَدَك أََماَنة ، َحتَّى آُخَذُه؛ ِعْنَد َذِلَك َيُجوُز َلَك أَْن   َتُقوَل للَباِئِع: َدِع الَبرَّ
نَُّه َصاَر في ِمْلِكَك، َوَيُد الَباِئِع َعَلْيِه َيُد أََماَنٍة، َفِإَذا َتِبيَعُه ِلَغْيِر الَباِئِع، أِلَ 

رَهَلَك أَو َتِلَف أَو ُسِرَق َفُهَو َلْيَس بِ    واّللٰ   . هذا،ا  َضاِمٍن، ِإَلَّ ِإَذا َكاَن ُمَقِصِّ
 أعلم.َتَعاَلى 

ره البيت بشرط القرض   أجا
مين صاحب البيت قرضًا، حتى أردت أن أستأجر بيتًا، فطلب : 11السؤال

 يؤجرني، فهل هذا جائز شرعًا؟

َسِيِّدُ الجواب:   َنَهى  َرُسولُ َلَقْد  آِلِه  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َنا  َوعلى 
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعِن الَبْيِع َمَع َشْرِط الَقْرِض، ِلَقْوِلِه َصلَّى



   كتاب المعامَلت المالية
 

345 

  ِرْبُح،   َوََل   َبْيٍع،  ِفي  َشْرَطانِ   َوََل   َوَبْيٌع،  َسَلٌف   َيِحلُّ   »ََل لََّم:  آِلِه َوَصْحِبِه َوَس 
  ُشَعْيٍب،   ْبنِ   َعْمِرو  َعنْ « رواه الحاكم  َدكَ ِعنْ   َلْيَس   َما  َبْيعُ   َوََل   يُْضَمنْ   َلمْ   امَ 

هِ   َعنْ  أَِبيِه، َعنْ   َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي   َجدِِّ
َمَع َشْرِط َسَلٍف، َكأَْن َيُقوَل َلُه: ِبْعُتَك َهَذا الثَّْوَب  َيْعِني: ََل َيِحلُّ َبْيٌع  

 َقْدُرُه َكَذا. ا  تُْقِرَضِني َمْبَلغَرٍة َعَلى أَْن ِبـَعشَ 
ِلَك ِإَذا اْنَتَفَع الُمْقِرُض ِبَهَذا الَقْرِض في َتْخِفيِض أُْجَرِة الَبْيِت  َوَكذَ 
َبا، الُمْنَدِرِج َتْحَت الَقاِعَدِة الِفْقِهيَِّة التي َتُقوُل: ُكلُّ    ا  َكاَن َنْوع ِمْن أَْنَواِع الِرِّ

 ِرَبا. َفُهوَ  ا  َقْرٍض َجرَّ َنْفع
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

العَ  َسِيُِّدَنا  َفَهَذا  َعْنُه  َنَهى  َوَهَذا  َوِإيَجاٌر،  َسَلٌف  أِلَنَُّه  َيُجوُز  ََل  ْقُد 
 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولُ 

اَء الَقْرِض، َوُكلُّ َقْرٍض  ِإَذا َخَفَض َلَك األُْجَرَة ِلقَ   ا  َوَيْزَداُد األَْمُر ُسوء
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َفُهَو ِرَبا. هذا،  ا  َجرَّ َنْفع

 أقرضته ذهبا  
 قطعة من الذهب منذ عشر سنوات، واتفق معهاأمي أقرضت أخي : 12السؤال

على أن يرد هلا مثن الذهب، يعين مبقدار قيمته يف ذلك الوقت، 

 ذهب، أم قيمته يوم القرض؟واآلن ماتت أمي، فهل حقنا عند أخينا 

  َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ م مسلم  َرَوى اإلماالجواب:  
َهُب :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل    »الذَّ

َهِب، ةُ   ِبالذَّ ِة، َواْلِفضَّ ،ِبا َواْلُبرُّ  ِباْلِفضَّ ِعيرُ   ْلُبرِِّ ِعيِر، َوالشَّ   ِبالتَّْمِر،  رُ َوالتَّمْ  ِبالشَّ
 أَْرَبى،   َفَقدْ   اْسَتَزاَد،  أَوِ   َزاَد،  َفَمنْ   ِبَيٍد،  ا  َيد  ِبِمْثٍل،  ِمْثَل    ِباْلِمْلِح،  َواْلِمْلحُ 
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 .َسَواٌء«  ِفيهِ  َوالُمْعِطي اآْلِخذُ 
َي  َوََل  ِمْثُلُه،  يَُردُّ  أَْن  الَقْرِض  في  َرِدِّ  َوالَواِجُب  َعَلى  اَلِتَِّفاُق  ُجوُز 

َهِب، َوَمِن  َوَجَب َعَلْيِه َردُّ ال  ا  ْيِر ِجْنِسِه، َفَمِن اْسَتْقَرَض َذَهبالَقْرِض ِبغَ  ذَّ
دُّ ِمْن َنْفِس الِعْمَلِة.  اْسَتْقَرَض ِعْمَلة  َوَجَب َعَلْيِه الرَّ

َك َذَهب ِه أَْن َيُردَّ للَوَرَثِة َبْعَد  َوَجَب َعَليْ   ا  َوَما َداَم أَُخوَك أََخَذ ِمْن أُِمِّ
ِه َذَهبَوَفاِة أُ  َهِب، َوَطلَ ا  ِمِّ ا ِإَذا َوكََّلْتُه ِبَبْيِع الذَّ َبْت ِمْنُه أَن َيْأُخَذ ِقيَمَتُه،  ، أَمَّ

َهِب.   َفَيُردُّ ِقيَمَتُه، ِبِمْقَداِر َما َباَعُه، َوََل َيِجُب َعَلْيِه َردُّ الذَّ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َذَهب اْسَتْقَرَض  أَُخوَك  َكاَن  وَ ا  َفِإَذا  اْخَتَلَف  ،  َوَلو  َهِب  الذَّ َردُّ  َجَب 
َك َماَل  ِسْعُرُه الَيْوَم،   ا ِإَذا أَْقَرَضْتُه أُمَّ َفُيْسَتَردُّ ِمْنُه الَماُل الذي أَْقَرَضْتُه   أَمَّ

َك. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   ِإيَّاُه أُمُّ
 بيع المازوت

ليها، فهل جيوز لي خمصصات من مادة املازوت، وأنا لست حباجة إ :13السؤال

 ملازوت يف خزان جاري؟أن أبيعها جلاري، وأطلب من البائع أن يفرغ ا

اّلٰلُ    َرِضَي   َعْمٍرو   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ َجاَء في سنن الترمذي َعْن  الجواب:  
  »ََل :  َقاَل َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  َرُسوَل   أَنَّ َعْنُهَما، 
  َبْيعُ   َوََل   يُْضَمْن،  َلمْ   َما  ِرْبحُ   َوََل   َبْيٍع،  ِفي  َشْرَطانِ  َوََل  َوَبْيٌع،  َسَلٌف   َيِحلُّ 
 . ِعْنَدَك« َلْيَس  َما

ِة الَبْيِع أَْن َيُكوَن الَمِبيُع َمْملٌوك ْن  ِلمَ   ا  َوَذَكَر الُفَقَهاُء ِمْن ُشُروِط ِصحَّ
 َيِلي الَعْقَد. 

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَنَهى َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
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ْلَعِة َقْبَل َقْبِضَها ِمْن ِقَبِل الُمْشَتِري، َفَقاَل َصلَّى  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َعْن َبْيِع الِسِّ
« َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  رواه  ْقِبَضهُ تَ   َحتَّى  َتِبْعهُ   َفََل   ،ا  َبْيع  اْشَتَرْيَت   َفِإَذاآِلِه   »

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ِحَزامٍ  نِ بْ   َحِكيمِ اإلمام أحمد َعْن  
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ِمْلِكيَِّتَك   في  َتْدُخَل  أَْن  َقْبَل  الَماُزوِت  َة  َمادَّ َتِبيَع  أَْن  َيُجوُز  َفََل 
َماُزوِت أَْن يُْفِرَغ  َلِكْن ََل َحَرَج أَْن َتُقوَل ِلَباِئِع الَوتُْصِبَح في َضَماِنَك، وَ 

اِن َجاِرَك، َوَجاُرَك َيْدَفُع ِقيَمَة الَماُزوِت للَباِئِع، َوََل  َهِذِه   َة في َخزَّ الَمادَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َتْأُخْذ أَْنَت ِمْن َجاِرَك ُمَقاِبَل َذِلَك. هذا،
 

** ** ** 
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 قتل دفاعا  عن نفسه 
إذا قتل إنسان شخصًا آخر دفاعًا عن نفسه، هل جيب عليه أن : 1الالسؤ

 يدفع الدية؟ وهل جتب عليه كفارة القتل؟

ُهَرْيَرَة َرِضَي الجواب:   أَِبي  َقاَل:  اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن  َعنُه 
َسلََّم َفَقاَل:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسولِ 

 أََرأَْيَت ِإْن َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْخَذ َماِلي؟   اّلٰلِ،َيا َرُسوَل 
 َفََل تُْعِطِه َماَلَك«.َقاَل: »

 َقاَل: أََرأَْيَت ِإْن َقاَتَلِني؟ 
 َقاَل: »َقاِتْلُه«.

 َقاَل: أََرأَْيَت ِإْن َقَتَلِني؟ 
 اَل: »َفأَْنَت َشِهيٌد«.قَ 

 ِإْن َقَتْلُتُه؟  َقاَل: أََرأَْيَت 
 َقاَل: »ُهَو ِفي النَّاِر«. 

َعْنُهَما َقاَل:  اّلٰلُ    َعْمٍرو َرِضَي ْبِن  اّلٰلِ    وروى اإلمام البخاري َعْن َعْبدِ 
ُل: »َمْن ُقِتَل  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقواّلٰلُ    َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى 
 ٌد«. ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهي 

أَنَّ َرُجَل   أَِبيِه،  ْبِن ُمَخاِرٍق، َعْن  َقابُوَس    وروى اإلمام أحمد َعْن 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفَقاَل: أََرأَْيَت ِإْن  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َل أََتى َرُسو

 َتْأُمُرِني ِبِه؟ ِرَقِني، أَْو َيْأُخَذ ِمنِِّي َماِلي، َما َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْن َيْس 
 «.اّللِٰ َقاَل: »تُْعِظُم َعَلْيِه بِ 

 ِه؟ َقاَل: َفِإْن َفَعْلُت َفَلْم َيْنتَ 
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ْلَطاَن«.  َقاَل: »َتْسَتْعِدي السُّ
 َقاَل: َفِإْن َلْم َيُكْن ِبُقْرِبي ِمْنُهْم أََحٌد؟ 

أَْو تُقَ  َتْمَنَع  اِتُلُه َحتَّى تُْكَتَب ِفي ُشَهَداِء اآْلخِ َقاَل: »تَُجاِهُدُه  أَْو  َرِة 
 َماَلَك«.

 وبناء على ذلك:
التي   الَقاِطَعِة  ِباألَِدلَِّة  َثَبَت  ِدَفاعَفِإَذا  َقَتَلُه  ِبأَنَُّه  ِفيَها  َشكَّ  َعْن    ا  ََل 

اَص َعَلْيِه، َوََل ِدَيَة،  َنْفِسِه أَو َماِلِه، َوَلْم َيُكْن َلُه َسِبيٌل ِإَلَّ َذِلَك َفََل ِقَص 
ارَ   َة.َوََل َكفَّ

َوأَْهِلِه ُكلَّ  أِلَنَُّه ِمَن الَواِجِب َعَلى الُمْسِلِم أَن َيْدَفَع َعْن َنْفِسِه َوَماِلِه  
َل    اّلٰلِ ، َكأَْن يَُذِكَِّرُه بِ َمْن َيْعَتِدي َعَلْيِه، َوَيِجُب َعَلْيِه أَْن َيْدَفَع ِباألَْسَهِل أَوَّ

ْلَطاِن، َفِإْن َعِجَز َعْن َذِلَك،  ى، أَو أَن َيْسَتِعيَن َعَلْيِه ِبالِجَوارِ تعال ، أَو ِبالسُّ
ِه أَْن َيْقُتَل الُمعْ   أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  َتِدَي. هذا،َفِمْن َحِقِّ

 إلزام الزوجة بإسقاط الحمل
امرأة حامل يف شهرها األول، وزوجها يلزمها بإسقاط احلمل، : 2السؤال

وز أن تسقط احلياة مستحيلة بينهما ويريد طالقها، فهل جي ألن

 محلها؟

َلْم    وْ وُح أَ ََل َيُجوُز ِإْسَقاُط الَحْمِل َسَواٌء نُِفَخْت ِفيِه الرُّ الجواب:  
في  ِلَمْخُلوٍق  َطاَعَة  َوََل   ، أََشدُّ َفَتْحِريُمُه  وِح  الرُّ َنْفِخ  َبْعَد  ا  َوأَمَّ تُْنَفْخ، 

وِح َيُضرُّ ِبالَمْرأَِة الَحاِمِل،    ، ِإَلَّ ِإَذا َكاَن الَحْمُل َقْبَل َنْفخِ َمْعِصَيِة الَخاِلِق  الرُّ
ْمِل، َوَكاَن َهَذا ِبَناء  َعَلى َرْأِي َطِبيَبٍة ُمْسِلَمٍة  أَو َكاَنْت آِخَذة  َدَواء  َيُضرُّ ِبالحَ 

وِح.   َفَيُجوُز ِإْسَقاطُُه َقْبَل َنْفِخ الرُّ
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ا َبْعَد َنْفخِ  وِح َفََل َيُجوُز ِإْسَقاطُُه َمْهمَ َوأَمَّ هذا  ا َكاَنِت األَْسَباُب.   الرُّ
 أوَّل . 

َطََلُق الَمْرأَِة الَحاِمِل َيَقُع ِبََل ِخََلٍف َبْيَن الُفَقَهاِء، َوِإَذا طُِلَِّقْت  ثانيا :  
ِلَقْوِلِه   َتْنَتِهي ِعْنَدَما َتَضُع َحْمَلَها،  تَُها  ەئائائ﴿  َتَعاَلى:َفِعدَّ

 . [4]الطَلق:  ﴾ وئوئەئ
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

وِح ِفيِه، َوِإَذا ـ ََل   َيُجوُز ِإْسَقاُط الَحْمِل َوَلو  َفََل  َكاَن َقْبَل َنْفِخ الرُّ
رَ  َتَضَع  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َقدَّ َحتَّى  تَُها  َوِعدَّ َعَلْيَها،  َيَقُع  َفالطَََّلُق  الطَََّلُق،  َتمَّ  ـ 

ِه.في ِسِرِّ َسَعادَ  ا  ا الَوَلَد َيُكوُن َسَببَحْمَلَها، َوَلَعلَّ َهذَ   ِة أُِمِّ
الطَََّل  َوَقَع  َيُكونُ َوِإَذا  َفُربََّما  َواِحَدة   ة   َوَمرَّ األُوَلى  ِة  للَمرَّ َوَكاَن    ُق 

للِوَفاِق َبْيَن الَواِلَدْيِن، َوأَْن َتْرِجَع الَمْرأَُة إلى ِعْصَمِة   ا  َهَذا الَمْولُوُد َسَبب
 َبْعَد ِوََلَدِتَها.َزْوِجَها 

َل في الطَََّل َوأََنا أَْنَصُح الزَّ  ِق، َوأَْن ََل يُْلِزَم َزْوَجَتُه  ْوَج أَْن ََل َيَتَعجَّ
ېۉېۉ﴿   َتَعاَلى:اّلٰلِ    ِبِإْسَقاِط الَحْمِل، َوأَْن َيَتَذكََّر َقْوَل 

 .[19]النساء:    ﴾ وئوئەئەئائائىىېې
ِبتَ  ْوَجَة  ِجَها، َوأَْن  ْحِسيِن أَْخََلِقَها َوِسيَرِتَها َمَع َزوْ َوَكَما أَْنَصُح الزَّ

ۇئۇئوئ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َعَلى َبْعِضِهَما، َوأَْن َيْذُكَرا َقْوَل   ا َيْصِبر

ْبُر َعَلى َبْعِضِهَما  [20]الفرقان:  ﴾ ېئېئۈئۆئۈئۆئ . َفالصَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   َخْيٌر ِمَن الطَََّلِق. هذا،

** ** ** 
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 الغناء حكم اَّلستماع إلى 
 هل هناك أدلة تفيد حتريم االستماع إىل الغناء املقرون باملوسيقا؟: 1السؤال

َدٌة في َهَذا الَمْوُضوِع، ِمْنَها:َوَرَدْت  الجواب:   أََحاِديُث ُمَتَعِدِّ
َعْنُه،  اّلٰلُ    ِضَي  رَ اأْلَْشَعِرِيِّ   َماِلٍك   يأَبِ روى اإلمام البخاري َعْن    أوَّل :

  َلَيُكوَننَّ »: َيُقولُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ  َصلَّى يَّ النَّبِ  َسِمعَ أَنَُّه  
ِتي ِمنْ   «. َوالَمَعاِزَف  َوالَخْمرَ   َوالَحِريَر، الِحرَ  َيْسَتِحلُّونَ  أَْقَواٌم،  أُمَّ

َوالَحرِ  الِحَر  َيْسَتِحلُّوَن  أَنَّ األَْص َوالَمَعاِزَف   َوالَخْمرَ يَر  َوَمْعَنى  َل  : 
الَمْعَنى:  تُِفيُد َما َسَيُكوُن في الُمْسَتْقَبِل، وَ  َلَيُكوَننَّ ِفيَها التَّْحِريُم، َوَكِلَمُة: 

م ُمَحرَّ َكاَن  َما  أِلَْنُفِسِهْم  َويُِبيُحوَن  َيْسَتِحلُّوَن  أَُناٌس  َسَيْأِتي  ِحَر    ا  أَنَُّه  ِمْن 
 َوَمَعاِزٍف.َوَحِريٍر 

الترمذي    ثانيا :   أَنَّ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُحَصْينٍ   ْبنِ   انَ ِعْمرَ   َعنْ روى 
ةِ   َهِذهِ   »ِفي:  َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل    األُمَّ
 . َوَقْذٌف«  َوَمْسخٌ  َخْسٌف 

 َذاَك؟   َوَمَتى  اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا :الُمْسِلِمينَ  ِمنَ   َرُجٌل  َفَقاَل 
 . الُخُموُر« َوُشِرَبِت   َوالَمَعاِزُف  الَقْيَناُت  َظَهَرِت  »ِإَذا  :َقاَل 

ا   ٌم، َبْل َكِبيَرٌة ِمَن  َوِممَّ ََل َشكَّ ِفيِه أَنَّ َما َيْجِلُب َهِذِه الُعُقوَباِت ُمَحرَّ
نُ  نُوِب، َوَلْيَس ِمْن َصَغاِئِر الذُّ  وِب.َكَباِئِر الذُّ

  َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   اِلٍك مَ   ْبنِ   أََنِس   َعنْ روى البزار    ثالثا :
ْنَيا   ِفي   َمْلُعوَنانِ   »َصْوَتانِ :  َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ عَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ     الدُّ

 . ُمِصيَبٍة« ِعْندَ  َوَرنَّةٌ  ِنْعَمٍة، ِعْندَ   ِمْزَمارٌ : َواآْلِخَرةِ 
  َعَلى َكِبيَرٍة ِمَن الَكَباِئِر؟ َوَهل َتُكوُن اللَّْعَنُة ِإَلَّ 
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:  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   اأْلَْشَعِريِِّ   َماِلٍك   أَِبي  َعنْ روى ابن ماجه    رابعا :
  َناٌس   َبنَّ »َلَيْشرَ :  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل 
ِتي   ِمنْ    ِبالَمَعاِزِف،   وِسِهمْ ؤُ رُ   َعَلى  يُْعَزُف   اْسِمَها،  ِبَغْيرِ   ونََهايَُسمُّ   اْلَخْمَر،  أُمَّ

َياِت،  . َوالَخَناِزيَر« الِقَرَدةَ  ِمْنُهمُ  َوَيْجَعُل   اأْلَْرَض، ِبِهمُ اّلٰلُ   َيْخِسُف   َوالُمَغنِِّ
وَ  الَقْوِم  َيُكوُن في  الذي  الَخْسُف  َوَخَناِزيَر  َوَهِل  ِقَرَدٍة  إلى  َقْلُبُهْم 

َغاِئِر، أَْم ِبَسَبِب َكِبيَرٍة ِمَن الَكَبائِ ِبَسبَ   ِر؟ ِب َصِغيَرٍة ِمَن الصَّ
ِهَي ُكلُّ َمْعِصَيٍة ِفيَها َحدٌّ    الَكِبيَرةَ نَّ  إِ   :واالُفَقَهاُء َقالُ َوِمَن الَمْعُلوِم أَنَّ  

َوا نَا  َوالِزِّ َكالَقْتِل  ْنَيا،  الدُّ اآلفي  َوِعيٌد في  ِفيَها  َجاَء  أَو  ِرَقِة،  ِمْن  لسَّ ِخَرِة 
َوَصْحِبِه   آِلهِ  َعَلْيِه َوعلىاّلٰلُ    َوَرُسولُُه َصلَّى اّلٰلُ    َعَذاٍب أَو َغَضٍب، أَو َلَعنَ 

 .َوَسلََّم َفاِعَلَها
ِر، َوََل  َعنُهَما: ََل َكِبيَرَة َمَع اَلْسِتْغَفااّلٰلُ    َوَيُقوُل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 

 َصِغيَرَة َمَع اإِلْصَراِر. 
بَوُكلَّ  ِغيَرُة ِعْنَدُه َكِبيَرةٌ، أِلَنَُّه  َتَعاَلى    اّللِٰ   ِعْندَ   ا  َما َكاَن الَعْبُد ُمَقرَّ َفالصَّ

ِبِّ  ْنِب، َوَلِكْن َيْنظُُر إلى َعظََمِة الرَّ  .ََل َيْنظُُر إلى ِصَغِر الذَّ
:  اَل قَ َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ روى الترمذي    خامسا :

ْحَمنِ   َعْبدِ   ِبَيدِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيُّ   أََخذَ    ْبنِ   الرَّ
  ِبيُّ النَّ   َفأََخَذهُ   ِبَنْفِسِه،  َيُجودُ   َفَوَجَدهُ   ِإْبَراِهيَم،  اْبِنهِ   ِإَلى  ِبهِ   َفاْنَطَلَق   َعْوٍف،
 . َفَبَكى ِحْجِرهِ  ِفي َفَوَضَعهُ  ، َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ   َصلَّى

ْحَمنِ  َعْبدُ  َلهُ  َفَقاَل   الُبَكاِء؟  َعنِ   َنَهْيَت  َتُكنْ  أََوَلمْ  أََتْبِكي؟ : الرَّ
  ِعْندَ   َصْوٍت :  َفاِجَرْينِ   أَْحَمَقْينِ   َصْوَتْينِ   َعنْ   َنَهْيُت   َوَلِكنْ   ََل،»:  َقاَل 
 «. َشْيَطانٍ  َوَرنَّةِ  ُجُيوٍب، َوَشقِِّ  ُوُجوٍه، َخْمِش  ُمِصيَبٍة،
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    وفي ِرَواَيٍة للحاكم َقاَل َصلَّى
  اِجَرْيِن، فَ   أَْحَمَقْينِ   َصْوَتْينِ   َعنْ   َنَهْيُت   َوَلِكنِِّي   ،اْلُبَكاءِ   َعنِ   أَْنهَ   َلمْ   »ِإنِِّي

ْيَطاِن،   َوَمَزاِميرِ   ِعٍب َوَل   َلْهوٍ   نغمةِ   ِعْندَ   َصْوٍت    َلْطمِ   ُمِصيَبةٍ   ِعْندَ   َوَصْوٍت   الشَّ
 «. ُجُيوٍب  َوَشقِِّ  وُجوهٍ 

اِبَقِة؟  ِريُف، َمَع األََحاِديِث السَّ  َماَذا يُِفيُد َهَذا الَحِديُث الشَّ
اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُجَهِنيِِّ   رٍ َعامِ   ْبنِ   ُعْقَبةَ   َعنْ   روى اإلمام أحمد  سادسا :

  اْرُموا »:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ 
ُجُل   ِبهِ   َيْلُهو  َشْيءٍ   ُكلُّ ؛  َتْرَكُبوا  أَنْ   ِمنْ   ِإَليَّ   أََحبُّ   َتْرُموا   َوأَنْ   َواْرَكُبوا،   الرَّ
ُجلِ   ْمَيةَ رَ   ِإَلَّ   َباِطٌل،  َفِإنَُّهنَّ   اْمَرأََتُه،  َوُمََلَعَبَتهُ   َرَسُه،فَ   َوَتْأِديَبهُ   ِبَقْوِسِه،  الرَّ
ْمَي  َنِسَي  َوَمنْ  ؛اْلَحقِِّ  ِمنَ  َمُه، َبْعَدَما الرَّ  «. ُعلَِِّمهُ  الَِّذي  َكَفرَ  َفَقدْ  ُعلِِّ

 .  َوالَباِطُل ُهَو َغْيُر الَحِقِّ
  ِبيِِّ النَّ  َعنِ   ، َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   أَُماَمةَ   ي أَبِ   َعنْ روى اإلمام أحمد  سابعا :  

َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َرْحَمة    َبَعَثِنياّلٰلَ    ِإنَّ »:  َقاَل َعَلْيِه 
:  اَراِت نَّ الكِ «  اَراِت نَّ َوالكِ   الَمَزاِميرَ   أَْمَحَق   أَنْ   َوأََمَرِني  ِلْلَعاَلِميَن،  ى  َوُهدَ 

 وُف فُ و الدُّ أَ   انُ يدَ : العِ اءِ الرَّ   الِ مَ هْ إِ وَ   ونِ النُّ   يدِ دِ شْ تَ وَ   حِ تْ فَ بِ وَ   اِف الكَ   رِ ْس كَ بِ 
 .يرُ ابِ نَ الطَّ وَ  ولُ بُ و الطُّ أَ 

  َفالَواِجُب   َدْعَوةٍ   إَلى   ُدِعَي   َلوْ َجاَء في َحاِشَيِة اْبن َعاِبِديَن:    ثامنا :
  َنا َزَمانِ   ِفي  أَْسَلمُ   َواَلْمِتَناعُ   ،ْدَعةٌ بِ   َوََل   َمْعِصَيةٌ   ُهَناكَ   َيُكنْ   َلمْ   إنْ   اإِلَجاَبةُ 

  َغْيرِ   َعَلى  َحْمُلهُ   َوالظَّاِهرُ   .اهـ   َمْعِصَيةَ   َوََل   ِبْدَعةَ   ََل   أَنْ   ا  َيِقين  َعِلمَ   إَذا  إَلَّ 
ْل  .َوَيْأِتي َمرَّ  ِلَما اْلَوِليَمةِ     .َتأَمَّ
ةَ   َقْولُهُ )   ا  َمْمُدود  ِبالَكْسرِ   َوالِغَناءُ   ،اَوُسُكوِنهَ   اْلَعْينِ   َكْسرِ ـ بِ (  َلِعٌب   َوَثمَّ
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  ؛ َعَلْيهِ   َيِجُب   أَْي (  َيْقُعدَ   أَنْ   َيْنَبِغي  ََل   َقْولُهُ )  الَيَسارُ الِغَنى    ا  َوَمْقُصور   ؛َماعُ السَّ 
َجاَبةُ   ،َحَرامٌ   اللَّْهوِ   اْسِتَماعَ   أِلَنَّ   :اَِلْخِتَيارِ   ِفي  َقاَل   َعنِ   َواَِلْمِتَناعَ   ،ُسنَّةٌ   َواإْلِ
 . اهـ.أَْوَلى  امِ اْلَحرَ 

َراِج:   الِسِّ   ُل خُ دْ َي وَ   ،َحَرامٌ   ُكلََّها  الَمََلِهَي   أَنَّ   الَمْسأََلةُ   ِت َوَدلَّ َوِفي 
 . رِ كَ نْ المُ   ارِ كَ نْ إِلِ  مْ هِ نِ ذْ إِ   ََل بِ  مْ هِ يْ لَ عَ 

َفاَق   يُْنِبُت   َواْلِغَناءِ   اللَّْهوِ   َصْوُت :  ودٍ عُ ْس مَ   نُ ابْ   اَل قَ    َكَما  اْلَقْلِب   ِفي  النِِّ
 . النََّباَت  الَماءُ  ِبُت يُنْ 

اِزيَّةِ اْلبَ   َوِفي :  ُقْلُت    َوَنْحِوهِ   َقَصٍب   َكَضْرِب   الَمََلِهي  َصْوِت   اْسِتَماعُ   زَّ
 الَمََلِهي   »اْسِتَماعُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّى  ِلَقْوِلهِ   َحَرامٌ 

ذُ   ،ِفْسٌق   َعَلْيَها  َواْلُجُلوُس  ،َمْعِصَيةٌ    َفَصْرُف   ؛ْعَمةِ ِبالنِِّ   :أَْي  ُكْفٌر«  ِبَها  َوالتََّلذُّ
ْعَمةِ  ُكْفرٌ  أِلَْجِلهِ  ْت ُخِلقَ  َما َغْيرِ  إَلى  اْلَجَواِرحِ    ُكلُّ  َفاْلَواِجُب  ،ُشْكرٌ  ََل  ِبالنِِّ
ى آِلِه َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ    َصلَّى  أَنَّهُ   ُرِوَي   ِلَما  َيْسَمعَ   ََل   َكْي   َيْجَتِنَب   أَنْ   اْلَواِجِب 

 .َسَماِعهِ   ِعْندَ   أُُذِنهِ   ِفي ُبَعهُ أُْص  أَْدَخَل َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
َماِع في َزَماِنَنا، أِلَنَّ الُجَنْيَد َرِحَمهُ    َوالَحاِصُل أَنَُّه ََل ُرْخَصَة في السَّ

َماِع في َزَماِنِه. اهـ.َتَعاَلى  اّلٰلُ   َتاَب َعِن السَّ
 الِغَناءِ   َعَلى  اَلْسِتْئَجارُ   َيُجوزُ   َوََل :  َقاَل َدايَِة:  الِعَناَيِة َشْرِح الهِ وفي  
 ََل   َوالَمْعِصَيةُ   الَمْعِصَيةِ   َعَلى  اْسِتْئَجارٌ   أِلَنَّهُ ؛  الَمََلِهي  َساِئرُ   َوَكَذا   َوالنَّْوِح،
 . ِبالَعْقدِ  تُْسَتَحقُّ 

ْرِح:   ْت   َلوِ   َفِإنَّهُ َجاَء في الشَّ   الَمْرءُ   َيْسَتِحقُّ   َما   ُوُجوُب   َلَكانَ   ِبهِ   اْسُتِحقَّ
ْرعِ   إَلى ا  افُمَض  ا  ِعَقاب ِبهِ   .َباِطٌل  َوُهوَ  الشَّ

َقاِئِق:   اِئِق في َشْرِح َكْنِز الدَّ   الَمََلِهي   :الِمْعَراجِ   وفيوفي الَبْحِر الرَّ
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مٌ   :َنْوَعانِ    انَ كَ   َسَواءٌ   ،َكالِمْزَمارِ   اْلِغَناءِ   َغْيرِ   من   الُمْطِرَبةُ   اآْلََلُت   وهو  ُمَحرَّ
اَبةِ   َقَصٍب   وأَ   ُعودٍ   نْ مِ  بَّ  و بُ أَ روى    ِلَما  ،َوالطُّْنُبورِ   َكاْلُعودِ   َغْيِرهِ   وأَ   ،َكالشَّ
  َبَعَثِني اّلٰلَ    إنَّ : »اَل قَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى  أَنَّهُ   ةَ امَ مَ أُ 

  ُمِصدٌّ   ُمْطِرٌب   َوأِلَنَّهُ   «َوالَمَزاِميرِ   َعاِزِف المَ   ِبَمْحِق   َوأََمَرِني  ِلْلَعاَلِمينَ   َرْحَمة  
 . َتَعاَلىاّلٰلِ  ِذْكرِ  عن

  َصْوَت   َيْتَبعُ   وأَ   الِغنَاءِ   َمَجاِلَس   َيْجِلُس   نْ مَ   َشَهاَدةُ   تُْقَبُل   َوََل َوِفيِه:  
َيةِ   .الِغَناءَ   َيْسَمعُ  نْ مَ  َوََل   الُمَغنِِّ

  رِ يْ غَ   نْ مِ   ُب رِ طْ تُ   يالت  ِت اآلََل   الُ مَ عْ تِ اْس   مُ رُ حْ َي وَ َوَجاَء في الَمْجُموِع:  
  هُ لُ وْ قَ   هِ يْ لَ عَ   يُل لِ الدَّ وَ   ،ارِ مَ زْ المِ وَ   لِ بْ الطَّ وَ   ةِ فَ زِ عْ المَ َوالطُّْنُبوِر وَ   ودِ العُ كَ   اءٍ نَ غِ 

  [6]لقمان:    ﴾ڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ﴿َتَعاَلى  
 .يهِ ََل المَ  اهَ نَّ إِ   :اٍس بَّ عَ  نُ ابْ  اَل قَ 

  نْ مِ   َذِلَك   ِفي   يَفةَ نِ حَ   ي بِ أَ   َمْذَهُب   َتَعاَلى:اّلٰلُ     َرِحَمهُ َوَيُقوُل اْبُن الَقِيِّمِ 
  ِبَتْحِريمِ   هُ أَْصَحابُ   حَ رَّ َص   دْ َوقَ   ،األَْقَوالِ   ظُ ْغلَ أَ   ِفيهِ   هُ َوَقولُ   ،ِب َذاهِ المَ   ِدِّ أََش 
ْرِب ـ َوال  َحتَّى   ِفِّ الدُّ وَ   ارِ مَ زْ المِ كَ   َهاِلِّ كُ   ي هِ ََل المَ   اعِ َسمَ    ، يِب ِض القَ بِ   ضَّ
َهاَدةُ   ِبهِ   دُّ رَ َوتُ   َق ْس الفِ   ُب يُوجِ   ةٌ َمْعِصيَ   ِبأَنَّهُ   واحُ رَّ َص وَ    َذِلَك   نْ مِ   غُ لَ بْ أَ وَ   ،الشَّ

 ُكْفَراَن الِنِّْعَمِة.  اهـ. َيْعِني  رٌ فْ كُ  ِبهِ   ذَ ذُّ لَ التَّ وَ   ٌق ْس فِ  اعَ مَ السَّ  ِإنَّ  :َقالُوا
  ا هَ دَ جَ وَ فَ   ة  يَ ارِ جَ   ىرَ تَ اْش   ا ذَ إِ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوَيُقوُل اإِلَماُم َماِلٌك َرِحَمهُ 

 . ِب يْ العَ بِ   اهَ دَّ رُ يَ  نْ أَ   هُ لَ  انَ كَ  ة  يَ ِنِّ غَ مُ 
ا يَُرخِِّ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوُسِئَل َماِلٌك َرِحَمهُ   الَمِديَنِة ِمَن الِغَناِء؟ ُص ِفيِه أَْهُل  َعمَّ

اُق.  َفَقاَل: ِإنََّما َيْفَعُلُه ِعْنَدَنا الُفسَّ
اِفِعيُّ َرِحَمهُ َوَيُقوُل اإِلَماُم ا   هُ بِ شْ يُ   وهٌ رُ كْ مَ   َلْهوٌ   َناءُ الغِ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    لشَّ
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 . هُ تُ ادَ هَ َش   دُّ تُرَ  يهٌ فِ َس  وَ هُ فَ  هُ نْ مِ  رَ ثَ كْ تَ اْس   نِ مَ وَ  ،َل اطِ البَ 
َرِحَمهُ  النََّوِويُّ  اإِلَماُم    ِت آََل   ِض عْ بَ بِ   يَُغنَّى  نْ أَ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َوَيُقوُل 

 الُعوِد، وَ   الطُّْنُبوِر،كَ   ٌب رِ ُمطْ   وَ هُ وَ   ،رِ مْ الخَ   يبِ ارِ َش   ارِ عَ ِش   نْ مِ   وَ هُ   امَ بِ   ،اءِ نَ الغِ 
ْنجِ وَ   . اهـ.هُ اعُ مَ تِ اْس وَ  الُهُ مَ عْ تِ اْس  مُ رُ حْ َي  ،ارِ تَ وْ األَ وَ  ِف ازِ عَ المَ  رِ ائِ َس وَ  ،الصَّ

ا اإِلَماُم أَْحَمُد،     ،يَّ َن بُ   ايَ   :اَل قَ فَ   ، الِغَناءِ نِ عَ اّلٰلِ    دُ بْ عَ   هُ نُ ابْ   هُ لَ أَ َس   دْ قَ فَ َوأَمَّ
 . اُق سَّ الفُ   ا نَ دَ نْ عِ   هُ لُ عَ فْ يَ   ا مَ نَّ إِ :  ٍك الِ مَ   َل وْ قَ   رَ كَ ذَ   مَّ ُث   ؛ ِب لْ القَ   في   اَق فَ الِنِّ   ُت بِ نْ ُي   اءُ نَ الغِ 

  طَّانَ القَ   ى يَ حْ يَ   ُت عْ مِ َس :  ولُ قُ يَ   ي بِ أَ   ُت عْ مِ َس وَ :  اّللِٰ   دُ بْ عَ َوَيُقوُل َوَلُدُه  
  ، يذِ بِ النَّ   في  ةِ وفَ كُ ال  لِ هْ أَ   لِ وْ قَ بِ   ؛ةٍ َص خْ رُ   ِلِّ كُ بِ   َل مِ عَ   َل  جُ رَ   نَّ أَ   وْ لَ :  ولُ قُ يَ 
 .ا  قاِس فَ  انَ كَ لَ  ؛ةِ عَ تْ المُ   في ةَ كَّ مَ   لِ هْ أَ وَ  ،اعِ مَ السَّ  في ةِ ينَ دِ المَ   لِ هْ أَ وَ 

  ِلِّ كُ   لَّةِ زَ   وأَ   ٍم،الِ عَ   ِلِّ كُ   ةِ َص خْ رُ بِ   َت ذْ خَ أَ   وْ َل :  ِميُّ يْ التَّ   انُ مَ يْ لَ سُ   لاَ قَ وَ 
 . هُ لُّ كُ   رُّ الشَّ  يَك فِ  عَ مَ تَ اجْ  ،مٍ الِ عَ 

اإلِ  َعْمٍرو  َوَيُقوُل  أَبُو  َرِحَمهُ حِ ََل الصَّ   نُ بْ َماُم  ُحِكَي    َتَعاَلى:اّلٰلُ     
،  عَ مَ جَ   الذي  ،اعِ مَ السَّ   يمِ رِ حْ تَ   ىلَ عَ   اعُ مَ جْ اإلِ  فَّ بَّابَ وَ   الدُّ  ،اءَ نَ الغِ وَ   ،ةَ الشَّ
، الدُّ   نَّ أَ   ُيْعَلمْ لْ فَ   ،هُ يلُ لِ حْ تَ وَ   ،اعِ مَ السَّ   ةُ احَ بَ إِ   ا مَّ أَ وَ :  يهِ اوِ تَ فَ   في  اَل قَ فَ    فَّ
ابَ الشَّ وَ    ، ِب اهِ ذَ المَ   ةِ مَّ ئِ أَ   دَ نْ عِ   امٌ رَ حَ   َك لِ ذَ   اعُ مَ تِ اْس فَ   ،ْت عَ مَ تَ اجْ   ا ذَ إِ   اءَ نَ الغِ وَ   ،ةَ بَّ
  ي ف  هِ لِ وْ قَ بِ   دُّ تَ يُعْ   نْ مَّ مِ   دٍ حَ أَ   نْ عَ   ْت بُ ثْ َي   مْ لَ وَ   ،ينَ مِ لِ ْس المُ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ   مْ هِ رِ يْ غَ وَ 
 . اهـ.اعَ مَ السَّ  ا ذَ هَ  حَ ابَ أَ  هُ نَّ أَ   ،ِف ََل تِ اَلخْ وَ  اعِ مَ جْ اإلِ 

  ادَ كَ   التي  هِ دِ ايِ َص مَ وَ اّلٰلِ    ِوِّ دُ عَ   دِ ايِ كَ مَ   نْ مِ وَ :  َوَيُقوُل اْبُن َقِيِِّم الَجْوِزيَّةِ 
  وَب لُ قُ   ا هَ بِ   ادَ َص وَ   ،ينِ الِدِّ وَ   ،لِ قْ العَ وَ   ،مِ لْ العِ   نَ مِ   هُ يبُ ِص نَ   َقلَّ   نْ مَ   اهَ بِ 
  ِت اآلََل بِ   الِغَناءِ وَ   التَّْصِدَيِة،وَ   ِء،الُمَكا  اعُ مَ َس :  ينَ لِ طِ بْ المُ وَ   ينَ لِ اهِ جَ ال
مَ حَ المُ   وِق سُ الفُ   ىلَ عَ   ة  فَ اكِ عَ   اهَ لُ عَ جْ يَ وَ   ،آنِ رْ القُ   نِ عَ   وَب لُ القُ   َيُصدُّ   الذي  ؛ةِ رَّ
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  وَ هُ وَ   ،نِ مَ حْ الرَّ   نِ عَ   يُف ثِ الكَ   اُب جَ الحِ وَ   ،انِ طَ يْ الشَّ   آنُ رْ قُ   وَ هُ فَ   ،انِ يَ ْص العِ وَ 
  الُمَنى،   ةَ ايَ غَ   هِ وقِ شُ عْ مَ   نْ مِ   ُق اِس الفَ   ُق اِش العَ   الُ نَ يَ   هِ بِ وَ   ا،نَ الِزِّ وَ   ،اطِ وَ اللِِّ   ةِ يَ قْ رُ 
نَ حَ وَ   ،ةَ لَ طِ بْ المُ   وَس فُ النُّ   انُ طَ يْ الشَّ   هِ بِ   ادَ كَ    ىحَ وْ أَ وَ   ،ا  وررُ غُ وَ   هُ نْ مَ   ا  َمْكر  اهَ لَ   هُ سَّ
َبهَ   اهَ يْ لَ إِ    آنَ رْ القُ   هِ لِ جْ أِلَ   ْت ذَ اتَّخَ وَ   ، َيهُ حْ وَ   ْت لَ بِ قَ فَ   ،ِنهِ ْس حُ   ى لَ عَ   ةَ لَ اطِ البَ   الشُّ
 . اهـ.ا  ورجُ هْ مَ 

 َمْن َقاَل:َتَعاَلى  اّلٰلُ   َوَرِحمَ 
ـــ تُ  ـــ لِ ـ  ِخَيَفة    ََل  ْطَرُقواأَ فَ   اُب تَ الكِ   َي ـ
 واَتَناَهقُ  َفَكالَحِميرِ   ِغَناءُ ــــ ال  ىــــ تَ َوأَ 

 اِدنٍ ــــ َش  ةُ ــــ مَ ــــ غْ ــــ َونَ   ارٌ ــــ ْزمَ ــــ َومِ  ُدفٌّ 
 أَْوا رَ   اـــ َلمَّ   مُ ـــ هِ ـــ يْ ـــ لَ ـــ عَ   الِكَتاُب  َثُقَل 

 َوىــــ حَ   ذْ إِ   ا  َبْرقوَ   ا  َرْعد َلهُ   َسِمُعوا
 نْ ــــــ عَ  ِللنَّْفِس   َقاِطعٍ   ْعَظمَ أَ   َوَرأَْوهُ 

َماعُ   َتىَوأَ   َهاــــ َراَض ــــ غْ أَ  ا  ُمَواِفق  السَّ
 

ــــ َس  َراُق ـ ِإطــــــْ  هُ ـ نــــــَّ ـ كِ ـ لَ   يََل  اهٍ ـــــ  هــــــِ
ا اّللِٰ وَ  ــَ وا مــــ ــُ  اّللِٰ  لِ ــــــــــ جْ أِلَ  َرَقصــــ

ى ــَ َت َرأَ  َفَمتــ ــْ اَدة  عِ  يــ ــَ  يــــــ هِ َمََل بِ  بــ
ــَدهُ  أَ  َتْقِييــــــ ــِ  يـــــــــــــــ َوَنَواهِ  َواِمرٍ بــــــ
ر ــْ لِ  ا  َوَتْخِويفـــ  ا  َزجـ ــْ  يـــــ ُمَناهِ  ِبِفعـ

َهَواِتَها ــَ ا شـ ــَ ا يـ ــَ  يــــــ الُمَتَناهِ  َذْبَحهـ
لِ َفأِلَ  َدا َذاكَ  جـــْ ــَ يمَ  غـ ــِ اهِ  َعظـ ــَ  الجـ

 

ابْ  ا  َضْرَب َوأَمَّ اْعَتَبَر  َواِجِر:  الزَّ ِكَتاِبِه  في  الَهْيَثِميُّ  َحَجٍر  الَوَتِر  ُن   
 َماَعُه ِمَن الَكَباِئِر. َواْسِتَماَعُه َوالِمْزَماِر َواْستِ 

  اْلَحَسنِ   َعنِ َعْنُه، َكَما يُرَوى  اّلٰلُ    َوِفي الِخَتاِم: َهَذا َسِيُِّدَنا ُعَمُر َرِضَي 
  َيا:  َفَقالُوا  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلَخطَّاِب   ْبنَ   ُعَمرَ   أََتْوا  ا  َقْوم  نَّ أَ َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي 
 .َتَغنَّى َصََلِتهِ  ِمنْ  َفَرغَ  ِإَذا ا  ِإَمام  َلَنا ِإنَّ  ،الُمْؤِمِنينَ  أَِميرَ 

 ُهَو؟  َمنْ : ُعَمرُ  َفَقاَل 
ُجُل  َلهُ  َفُذِكرَ   . الرَّ
ْهَنا   ِإنْ   ا َفِإنَّ   ِإَلْيِه؛   ِبَنا   ُقوُموا :  َفَقاَل  ْسَنا   أَنَّا   َيظُنُّ   ِإَلْيهِ   َوجَّ  . َرهُ أَمْ   َعَلْيهِ   َتَجسَّ
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َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   أَْصَحاِب   ِمنْ   َجَماَعةٍ   َمعَ   ُعَمرُ   َفَقامَ :  َقاَل 
ُجَل  أََتُوا َحتَّى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم   . الَمْسِجدِ  ِفي َوُهوَ   الرَّ

ا   َما  ،ُمْؤِمِنينَ ال  أَِميرَ   َيا:  َفَقاَل   َفاْسَتْقَبَلهُ   َقامَ   ُعَمرَ   ِإَلى  َنَظرَ   أَنْ   َفَلمَّ
 أَنْ   ِمْنَك   ِبَذِلَك   أََحقَّ   ُكنَّا  َلَنا؛  اْلَحاَجةُ   َكاَنِت   ِإنْ   ِبَك؟   َجاءَ   َوَما  َحاَجُتَك؟
اّلٰلِ    َرُسولِ   يَفةُ َخلِ   َعظَّْمَناهُ   َمنْ   َفأََحقُّ   َلَك؛  اْلَحاَجةُ   َكاَنِت   َوِإنْ   َنْأِتَيَك،
 ِه َوَسلََّم.َوَصْحبِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ   َصلَّى

 .َساَءِني  أَْمرٌ   َعْنَك  َبَلَغِني ،َوَيَحَك : ُعَمرُ   َلهُ  َقاَل 
 الُمْؤِمِنيَن؟  أَِميرَ   َيا ُهوَ  َوَما: َقاَل 
نُ : َقاَل   ِعَباَدِتَك؟ ِفي  أََتَتَمجَّ
 .َنْفِسي  ِبَها أَِعظُ   ِعَظةٌ  َلِكنََّها ِمِنيَن،الُمؤْ   أَِميرَ  َيا  ََل : َقاَل 
  ا  َقِبيح  َكانَ   َوِإنْ   َمَعَك،  ُقْلُتهُ   ا  َحَسن  ا  َكََلم  َكانَ   َفِإنْ   َها،ُقلْ :  رُ ُعمَ   َقاَل 
 . َعْنهُ   َنَهْيُتَك 

 : َفَقاَل 
ـــ َوفُ  ـــ كُ  يَؤادِ ــ ـــ لَّ ــ ـــ مَ ــ ـــ عَ   اــ ـــ اتَ ــ ــــ ْبتُ ــ  هُ ــ
ــــــــ ال  أََراهُ  ََل  ــــــ ــــــ ــــــ ْهرَ ــــ  ا  ََلِهي  ِإَلَّ   دَّ
وءِ   َقِرينَ   َيا ــُّ َبا   َهَذا َما الســـــ ــِِّ  الصـــــ

 ىَفَمَض   َعنِِّي  انَ ــــــــ بَ   اٌب ــــــــ بَ ــــــــ َوَش 
 َفَناــــــ الْ  ِإَلَّ  َدهُ ــــــ عْ ــــــ بَ   يــــــ جِِّ أُرَ  اــــــ مَ 
 ا  دـــــ أَبَ   اـــــ أََراهَ   ََل   ِسيـــــ فْ ـــــ نَ   حَ ـــــ َويْ 

ِت   ََل   َنْفُس  انَ   َوََل   ُكنـــْ  اْلَهَوى  كــَ
 

َدى  ِفي  ــَ  َتَعِبي  َيْبِغي  اْلِهْجَرانِ   مــ
ـــ تَ  ِفي ـــ اِديــــ مَ ـ ـــ فَ  هِ ـ ـــ قَ ـ ـــ بَ  دْ ـ حَ ـ ـــ بِ   رَّ  يـ
 اللَِّعِب  ِفي  َذاـــــ كَ   رُ ـــــ مْ ـــــ عُ ـــــ الْ   َفِنَي 
ـــ أَقْ   أَنْ   َقْبَل  ـــ ِض ــ ـــ مِ  َي ــ ـــ نْ ــ ـــ أََربِ  هُ ــ  يــ
ْيُب   َضيََّق   ِبي ـــــــ لَ ـــــــ طْ ـــــــ مَ  َعَليَّ   الشَّ
 أََدِب  ِفي  َوََل  ََل   لٍ ــــــ يــــــ مِ ــــــ جَ  ِفي

اِفي  الَمْوَلى  َراِقِبي  َواْرَهِبي   َوخـــَ
 

 : َعْنهُ اّلٰلُ  ِرِضَي   ُعَمرُ  َفَقاَل : َقاَل 
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ِت   ََل   َنْفُس  انَ   َوََل   ُكنـــْ  اْلَهَوى  كــَ
 

اِفي  اْلَمْوَلى  َراِقِبي   َواْرَهِبي   َوخـــَ
 

 . َغنَّى  َمنْ  َفْلُيَغنِِّ  َهَذا َعَلى: َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  ُعَمرُ  َقاَل  ثُمَّ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

الَمْصُحوِب  إلى َتْحِريِم َسَماِع الِغَناِء    َفَقْد َذَهَب الَكِثيُر ِمَن الُفَقَهاءِ 
، وَ   اْعَتَبُروا َذِلَك َكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر. ِباآلََلِت الُموِسيِقيَِّة ِبَشْكٍل َعامٍِّ

َكََلم الِغَناُء  َكاَن  ِإَذا  ة   َوالَغَراِئِز    ا  ُمِثير  ا  َفاِحش  ا  َوَخاصَّ َهَواِت  للشَّ
َمِة، َواألَْسَوأُ َحا َجاِل، إلى آِخِر  أَْن َيُكوَن ِبَصْوِت الَمْرأَ   َل  الُمَحرَّ ِة أََماَم الِرِّ
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ   ِحُب الِغَناَء. هذا،الُمْنَكَراِت التي تَُصا

ْبَنا ِفيِه، َوأَِرَنا الَباِطَل َباِطَل    ا  مَّ أَِرَنا الَحقَّ َحقالٰلهُ    َواْرُزْقَنا اِتَِّباَعُه َوَحِبِّ
ْهَنا ِفيِه؛  َوأَْلِهْمَنا   . آم الٰلهُ اْجِتَناَبُه َوَكِرِّ  ين.مَّ اْهِدَنا ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه َمَن الَحِقِّ

 اطلعت على عيب لقريبتي 
ة من اطلعت على عيب لقريبيت، حيث كانت ترتكب كبري: 2السؤال

الكبائر، وذلك بدخوهلا على املواقع اإلباحية، فهل جيوز أن أخرب 

 أهلها بذلك؟

ِلَقْوِلِه َصلَّىَّل :  أوالجواب:   ْتُر،  السَّ َعَلْيِك  َوَعَلى  اّلٰلُ    َيِجُب  َعَلْيِه 
َوَصْحِبهِ  ُمْسِلم  آِلِه  َسَتَر  »َوَمْن  َواآْلِخَرِة « ِفي  اّلٰلُ    َسَتَرهُ   ا  َوَسلََّم:  ْنَيا  الدُّ

 َعْنُه. اّلٰلُ  رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
ْيِك النُّْصُح، َواألَْمُر ِبالَمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعِن الُمْنَكِر،  َيِجُب َعلَ ثانيا :  
َصلَّى »َوالَّ   اّلٰلُ   ِلَقْوِلِه  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِبَيِدِه،  َعَلْيِه  َنْفِسي  ِذي 

  أَْن َيْبَعَث َعَلْيُكمْ   اّلٰلُ   َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف، َوَلَتْنَهُونَّ َعِن الُمْنَكِر، أَْو َلُيوِشَكنَّ 
ه الترمذي َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن ِمْنُه ثُمَّ َتْدُعوَنُه َفََل يُْسَتَجاُب َلُكْم« روا  ا  ِعَقاب
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 ْنُه. عَ اّلٰلُ   الَيَماِن َرِضَي 
ۈئۈئۆئ﴿  َتَعاَلى:اْحَذِري ِمْن ِإْفَشاِء َهَذا األَْمِر، ِلَقْوِلِه  ثالثا :  

يئىئحئمئجئییییىئىئىئېئېئېئ

 .[19]النور:  ﴾ خبحبجب
َصلَّى ِلَقْوِلِه  الَعْوَراِت،  َتَتبُِّع  ِمْن  آِلِه  عَ اّلٰلُ    َواْحَذِري  َوَعَلى  َلْيِه 

»َيا   َوَسلََّم:  ِإَلى  َوَصْحِبِه  اإِليَماُن  يُْفِض  َوَلْم  ِبِلَساِنِه،  أَْسَلَم  َمْن  َمـْعَشَر 
ُروُهْم، َوََل َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِهْم، َفِإنَُّه َمْن َقْلِبِه، ََل تُْؤُذوا الُمْسِلِميَن، َوََل تَُعيِِّ 

َع َعْوَرَة أَِخيِه الُمْس  َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه  اّلٰلُ    عَ َعْوَرَتُه، َوَمْن َتَتبَّ اّلٰلُ    ِلِم َتَتبَّعَ َتَتبَّ
 ا.َعْنُهمَ اّلٰلُ   َوَلْو ِفي َجْوِف َرْحِلِه« رواه الترمذي َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

 وبناء على ذلك:
َعَلْيِك، َتَعاَلى    اّللِٰ   َفأَْنِت اآلَن في َيِدِك ِبَطاَقٌة َراِبَحٌة، َفِإَذا أََرْدِت َسْترَ 

 َعَلْيَها.َفاْسُتِري  
 َلِك أَْجَر الِهَداَيِة َفاْنَصِحيَها. َتَعاَلى  اّلٰلُ  َوِإَذا أََرْدِت أَْن َيْكُتَب 

: َواْحَذِري ِمَن التَّْشِهيِر ِبهَ  اِفِعِيِّ  ا، َوَتَذكَِّري َقْوَل اإِلَماِم الشَّ
اَنَك ََل َتْذُكْر ِبِه َعْوَرَة اْمرِ  ــَ  ئٍ ِلســـ
 ا  َوَعْيَنَك ِإْن أَْبـــــــــَدْت ِإَلْيَك َمَعاِيب

 

ــُكلَُّك     َعْوَراٌت َوللنَّاِس أَْلُسنُ َفــــــ
ْنَها َوُقْل َيا َعْيُن للنَّاِس أَْعُينُ   َفصـُ

 

ْت َعلَ  رَ َفِإَذا أََصرَّ تعالى، َفاْحَذِري  اّلٰلُ    ى اْرِتَكاِب الَمْحظُوِر ََل َقدَّ
أَعْ  َوَلِكْن  َفِضيَحِتَها،  الَعاقِ ِمْن  األَْمِر  ِلِمي  َهَذا  ِلُمَعاَلَجِة  أَْهِلَها  ِمْن  َل 

ََل  َمْن  أََماَم  أَْمَرَها  َتْذُكِري  أَْن  َواْحَذِري  الَحَسَنِة،  َوالَمْوِعَظِة  ِبالِحْكَمِة 
ِإَشاَعِة    َسِبيَل  ِة  َمَحبَّ َوِمْن  ِم،  الُمَحرَّ التَّْشِهيِر  ِمَن  َهَذا  أِلَنَّ  َعَلْيَها،  َلُهْم 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  اِحَشِة. هذا،الفَ 
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 أمور تعين العبد على غض البصر
أنا شاب جامعي، والنساء كاسيات عاريات ـ وال حول وال قوة : 3السؤال

د سبيالً للزواج، فما هي األمور اليت العلي العظيم ـ وال أج اهللإال ب

 تعني على غض البصر؟

  َجلَّ ِلي َوَلَك َوِلُكِلِّ ُمْؤِمٍن أَْن َيْرُزَقَناَعزَّ وَ اّلٰلَ    أَْسأَلُ أوَّل :  الجواب:  
ْأَس َوَما َوعَ َتَعاَلى    اّلٰلُ  ى، َوأَْن يُِعيَنَنا َحقَّ الَحَياِء ِمْنُه، َوَذِلَك ِبأَْن َنْحَفَظ الرَّ
ال  ا  ِميعجَ  َغِضِّ  مَ ـ َعَلى  َحرَّ ا  َعمَّ َجِميَع  اّلٰلُ    َبَصِر  َيُصوَن  َوأَْن  تعالى، 

َعْن َجِميِع الَمَعاِصي َوالُمْنَكَراِت الظَّاِهَرِة َوالَباِطَنِة، َوأَْن َنْلَتِزَم   َجَواِرِحَنا
 .[30]النور:  ﴾ڍڇڇڇڇ﴿ َتَعاَلى:اّلٰلِ  َقْوَل 

بِ  َوُقُلوِبَنا  اَلى  َتعَ   اّللِٰ َوَنُعوُذ  َوأَْلِسَنِتَنا  َوأَْبَصاِرَنا  أَْسَماِعَنا  َشِرِّ  ِمْن 
 َوَمِنِيَِّنا. آمين. 

 ِمَن األُُموِر التي تُِعيُن الَعْبَد َعَلى َغِضِّ الَبَصِر:نيا : ثا
َقْوَل 1 َوَنْسَتْحِضَر  َنْعَلَم  أَْن    ﴾ ڦڤڤڤڤ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    ـ 
ۅ﴿  َتَعاَلى:. َوَقْوَلُه  [14]العلق:    ﴾ۋٴۇۈۈۆ﴿  اَلى:َتعَ . َوَقْوَلُه  [1]النساء:  
ٹٿٿٿٿٺ﴿  َتَعاَلى:. َوَقْوَلُه  [46]طه:    ﴾ېۉۉ

 .[13]الزمر:  ﴾ ٹٹٹ
َيْشُكرِ 2 َلْم  ِإَذا  الَعْبَد  ِبأَنَّ  َنْعَلَم  أَْن  َفَقْد  َتَعاَلى    اّللَٰ   ـ  الِنِّْعَمِة  َعَلى 

َواِل، َوِمْن شُ  ُضَها للزَّ ا  َتَعاَلى    اّلٰلِ   ْكرِ يَُعِرِّ َعَلى ِنْعَمِة الَبَصِر َغضُّ الَبَصِر َعمَّ
مَ   ؟ [60]الرحمن:  ﴾ۉۉۅۅۋ﴿َتَعاَلى  اّلٰلُ  َحرَّ

َبْعَد  3 الِعَباَداِت  َنَواِفِل  ِمَن  اإِلْكَثاَر  ِبأَنَّ  َنْعَلَم  أَْن  َعَلى  ـ  الُمَحاَفَظِة 
حِ  أَْسَباِب  ِمْن  َعِظيٌم  َسَبٌب  َجاِرَحَة  الَفَراِئِض  ة   َوَخاصَّ الَجَواِرِح،  ْفِظ 
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يَ   ، الُقْدِسِيِّ الَحِديِث  في  البخاري  اإلمام   َتَعاَلى: اّلٰلُ    ُقولُ الَبَصِر، روى 
ا اْفَترَ  َب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء أََحبَّ ِإَليَّ ِممَّ ْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل  »َوَما َتَقرَّ

ُب ِإَليَّ ِبالنَّ  ُه، َفِإَذا أَْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي  َعْبِدي َيَتَقرَّ َواِفِل َحتَّى أُِحبَّ
َوَبَصرَ  ِبِه،  الَِّتي  َيْسَمُع  َوِرْجَلُه  ِبَها،  َيْبِطُش  الَِّتي  َوَيَدُه  ِبِه،  يُـْبِصُر  الَِّذي  ُه 
ْدُت ْن َسأََلِني أَلُْعِطَينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَّ َيْمِشي ِبَها، َوإِ  ُه، َوَما َتَردَّ

َيْكَرهُ  الُمْؤِمِن،  َنْفِس  َعْن  ِدي  َتَردُّ َفاِعُلُه  أََنا  أَْكَرُه   َعْن َشْيٍء  َوأََنا  الَمْوَت 
 َمَساَءَتُه«.
ڀ﴿َيُقوُل:  َتَعاَلى    اّللَٰ   نَّ ـ أَْن َيَخاَف اإِلْنَساُن ِمْن ُسوِء الَخاِتَمِة، أِلَ 4
:  ]النمل  ﴾ ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

ْنَيا النَّ [90 َظَر إلى  . َكْيَف َيْلَقى الَعْبُد َربَُّه ِإَذا َكاَن آِخُر َعَمِلِه في الَحَياِة الدُّ
مَ   النََّظَر ِإَلْيِه؟ َتَعاَلى  اّلٰلُ   َما َحرَّ
الَعْبُد  5 َيْجَتِنَب  أَْن  ِمَن  ـ  النََّظَر،  إلى  َتْدَفُعُه  التي  األَْسَباِب  َجِميَع 

َوِر، َوَمَقاِطِع الفيديو، َوَما  اْسِتَماِع األََحادِ  يِث َعِن الِنَِّساِء، َوالنََّظِر إلى الصُّ
 َشاَكَل َذِلَك.

َدَها َعَلى َغِضِّ الـَبَصِر، َوأَْن َيْص ـ  6 ِبَر  أَْن يَُجاِهَد اإِلْنَساُن َنْفَسُه، َويَُعِوِّ
الطَّاَعِة،   َعَلى  َصْبٍر  إلى  ِبَحاَجٍة  الَعْبَد  أِلَنَّ  َذِلَك،  َعِن  َعَلى  َوَصْبٍر 
َقْوَل الَمََلِئَكِة الِكَراِم ِعْنَد ُدُخوِلِه الجَ  َيْسَمَع  ں﴿نََّة:  الَمْعِصَيِة، َحتَّى 

 .[24]الرعد:  ﴾ۀۀڻڻڻڻں
َياِم،  7 الِصِّ ِمَن  يُْكِثَر  أَْن  الَحِديِث  ـ  في  َجاَء  َكَما  َلُه،  ِوَجاٌء  أِلَنَُّه 

ِريِف الذي رواه الشيخان َعْن َعْبدِ  َلَنا  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    الشَّ َقاَل  َقاَل:  َعْنُه 
َباِب،  َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ  ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َيا َمـْعَشَر الشَّ
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ْج، َفِإنَُّه أََغضُّ ِلْلـَبَصِر، َوأَْحَصُن ِلْلَفرْ َمِن اْسَتَطاعَ  ِج،  ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ
ْوِم، َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء«.   َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

ْأَس َوَما وَ مَّ اْرُزْقنَ الٰلهُ  َعى،  ا َحقَّ الَحَياِء ِمْنَك، َوِفِّْقَنا أِلَْن َنْحَفَظ الرَّ
 لم.أعَتَعاَلى  واّللٰ  َوالَبْطَن َوَما َحَوى، َوأَْن َنْذُكَر الَمْوَت َوالِبَلى. هذا،

 النظر بريد الزنا 

 هل صحيح بأن النظر بريد الزنا؟: 4السؤال

، َوِإنَّ ِإْطََلَق  ا  اِء األَْجَنِبيَّاِت َحَراٌم َشْرعِإنَّ النََّظَر إلى الِنَِّس الجواب:  
َها:   الـَبَصِر ِفيِه َمَضارُّ َشِديَدةٌ َعَلى النَّاِظِر؛ ِمْن أََهِمِّ

ِريِف  ِإْطََلُق الَبَصِر َطِريُق ا  أوَّل : َنا، َكَما َجاَء في الَحِديِث الـشَّ لِزِّ
اّلٰلُ    َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى  اّلٰلُ   الذي رواه الشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َكَتَب َعَلى اْبِن آَدَم َحظَُّه ِمَن  اّلٰلَ    َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإنَّ َعَلْيِه وَ 
أَ  َنا،  الَمْنِطُق، الزِِّ اللَِِّساِن  َوِزَنا  النََّظُر،  الَعْيِن  َفِزَنا  َمَحاَلَة،  ََل  َذِلَك  ْدَرَك 

ُق َذِلَك أَ َوالنَّ  بُُه«. ْفُس َتَمنَّى َوَتْشَتِهي، َوالَفْرُج يَُصدِِّ  ْو يَُكذِِّ
  اّللِٰ َفَيُجرُّ إلى الَحَراِم َوالِعَياُذ بِ   ا  َيِجَعُل في الَقْلِب لَْوَعة  َوِهَياج  ثانيا :

 تعالى. 

 : يُْفِسُد الَقْلَب َوالُخُلَق. ثالثا  
َوَعَلى آِلِه  َعَلْيِه  اّلٰلُ    تعالى، َوالنَِّبيُّ َصلَّى   اّللِٰ   ِفيِه ِقلَُّة َحَياٍء ِمنَ   رابعا :

 َحقَّ اْلَحَياِء«.اّلٰلِ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »اْسَتْحُيوا ِمنَ 
 ّلٰلِ.  ِإنَّا َنْسَتْحِيي َواْلَحْمدُ   ،اّللِٰ َقالُوا: َيا َرُسوَل 

َحقَّ اْلَحَياِء: أَْن َتْحَفَظ  ّلٰلِ  ا  َقاَل: »َلْيَس َذاَك، َوَلِكنَّ اَلْسِتْحَياَء ِمنَ 
أْ  َس َوَما َوَعى، َواْلَبْطَن َوَما َحَوى، َوْلَتْذُكِر الَمْوَت َواْلِبَلى، َوَمْن أََراَد الرَّ
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ْنَيا، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقْد اْسَتْحَيا ِمنَ اآلِخَرَة َتَرَك ِزيَنَة   َحقَّ اْلَحَياِء«  اّلٰلِ    الدُّ
ْأَس َغضَّ الَبَصَر َعمَّ  رواه الترمذي. مَ َوَمْن َحِفَظ الرَّ  تعالى.اّلٰلُ  ا َحرَّ
َسَبٌب ِمْن أَْسَباِب ُشُيوِع الَفاِحَشِة في الُمْجَتَمَعاِت، َوَهَذا    خامسا :
أَ  ِمْن  َعْبدِ َسَبٌب  َعْن  ابن ماجه  الُمْجَتَمَعاِت، روى  َدَماِر  ْبِن  اّلٰلِ    ْسَباِب 
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    َصلَّى  اّللِٰ   ْنُهَما َقاَل: أَْقَبَل َعَلْيَنا َرُسولُ عَ اّلٰلُ    ُعَمَر َرِضَي 

ا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفَقاَل: »َيا َمـْعَشَر الُمَهاِجِريَن، َخْمٌس ِإذَ 
: َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي  َوأَُعوُذ ِباّللِٰ  َقْوٍم َقطُّ َحتَّى يُْعِلنُوا ِبَها   أَْن تُْدِرُكوُهنَّ

ا ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواألَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي أَْسَلِفِهْم الَِّذيَن ِإَل َفشَ 
 َوَغْيُرُه.  ..« رواه ابن ماجه.َمَضْوا

: »َوََل َظَهَرِت الفاَحِشَة ُفي َقْوٍم َقطُّ ِإَلَّ     َسلَّطَ َوِفي ِرَواَيٍة للَبْيَهِقِيِّ
 َعَلْيِهُم الَمْوَت«. اّلٰلُ 

مَ  َوَغضُّ  ا َحرَّ  َفَواِئُدُه َكِثيَرةٌ:َتَعاَلى  اّلٰلُ   الَبَصِر َعمَّ
َتهُ   أوَّل : ُق َحََلَوَة اإِليَماِن َوَلذَّ ا  َتَتَذوَّ ، والتي ِهَي أَْطَيُب َوأَْحَلى ِممَّ

َضهُ عَ ّلٰلِ  ا  تعالى، َفَمْن َتَرَك َشْيئّلٰلِ  َتَرَكَتهُ   ِمْنُه.  ا  َخْيراّلٰلُ   وَّ
َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    الطََّبَراِنيُّ َوالَحاِكُم َعْن َعْبدِ َرَوى  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ النَّْظَرَة َسْهٌم    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل َرُسولُ 

َيِجُد َحَلَوَتُه    ا  ِتي أَْبَدْلُتُه ِإيَمانيَس َمْسُموٌم، َمْن َتَرَكَها َمَخافَ ِمْن ِسَهاِم ِإْبلِ 
 ِفي َقْلِبِه«. 
رَ   ثانيا : َر الَقْلُب َتَنوَّ ُر الَقْلَب، َوِإَذا َتَنوَّ َر  يَُنوِِّ  الِفْكُر َوالَعْقُل، َوِإَذا َتَنوَّ

. اّلٰلِ  الَقْلُب َوالِفْكُر اْسَتَقاَم الَعْبُد َعَلى َشِريَعةِ   َعزَّ َوَجلَّ
 َغضَّ َبَصَرُه َكاَن ِمْن أَْهِل الَحَياِء، َوالَحَياُء ََل َيْأِتي ِإَلَّ ِبَخْيٍر. َمْن    ثالثا : 
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 َدِن. ِفيِه َراَحٌة للنَّْفِس َوالبَ  رابعا :
آِمنخامسا :   الُمْجَتَمَع  َيْجَعُل  الَبَصِر  ِفيِه  ا  ُمَتَحابِّ   ا  َغضُّ  َتْنَتِشُر  ََل   ،

 َواِحُش. الفَ 
ْحَمَن   سادسا : ْيَطاَن. يُْرِضي الرَّ  َويُِغيُظ الشَّ
 الَقاِئَل: اّلٰلُ   َوَرِحمَ 

 ا  َوُكْنَت َمَتى أَْرَسْلَت َطْرَفَك َراِئد
َقـاِدرٌ  أَْنـَت  ـُه  ُكـلُّ ََل  الذي   َرأَْيَت 

 

 أَْتَعَبْتَك الَمَناِظرُ   ا  ِلــــَقــــْلــــِبــــَك َيْوم 
هِ  اِبرُ َعَلْيِه َوََل َعْن َبْعضـــِ   أَْنَت صـــَ

 

 :ا  وُل ِلَنْفِسي َولُكْم َجِميعأَقُ   ا  َوأَِخير
 الَقاِئَل:اّلٰلُ   ، َوَيْرَحمُ ا  َبْعَد أَْن َكاَن َمِلك ا  ََل َتْجَعْل َقْلَبَك أَِسير 

  َمـــــْســـــُتوٍر َسَبْتُه َصْبَوٌة ُربَّ 
هوِة َعْبٌد َفِإَذا  اِحُب الشــَّ  صــَ

 

ى ِسْتُرُه َفاْنَتهَ   ــرَّ ــَعــــ ــَتــــ  َكاَفــــ
اَر الَمِلَكاَغَلَب   ْهَوَة صـَ  الشـَّ

 

َنا. ِريَفِة َقْوُل: النََّظُر َبِريُد الِزِّ  َوَما َثَبَت في األََحاِديِث الشَّ
 وبناء على ذلك:

َنا َلْيَسْت َحِديث َفُجْمَلُة: النَّظَ   ، َوَلِكنَّ الَمْعَنى َصِحيٌح. ا  َشِريف   ا  ُر َبِريُد الِزِّ
ْقَنا ِلغَ الٰلهُ    ّللٰ الَبَصِر َوِحْفِظ الَفْرِج َواللَِِّساِن. آمين. هذا، واضِِّ مَّ َوفِِّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 الركون إلى النساء
لنساء أنا شاب أريد أن أحافظ على نفسي من الركون إىل ا: 5السؤال

 والتعلق بهنَِّ، فما هو السبيل إىل ذلك؟

ِمْن  الجواب:   َنْفِسِه  َعَلى  يَُحاِفَظ  أَْن  أََراَد  َوَعَدمَ ِفتْ َمن  الِنَِّساِء    َنِة 
، َفَعَلْيِه ِبَتْقَوى  ُكوِن ِإَلْيِهنَّ َوالتََّعلُِّق ِبِهنَّ ، َواألَْخِذ ِبَما أََمَر  اّلٰلِ  الرُّ َعزَّ َوَجلَّ
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 ْعَشرَ ـ مَ   »َياَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ا َرُسولُ ِبِه َسِيُِّدنَ 
ْج،   اْلَباَءةَ   ِمْنُكمُ   اْسَتَطاعَ   َمنِ   ،َباِب الشَّ    َوأَْحَصنُ   َبَصِر،ـ ِللْ   أََغضُّ   َفِإنَّهُ   َفْلَيَتَزوَّ

وْ   َفَعَلْيهِ   َيْسَتِطعْ   َلمْ   َوَمنْ   ِلْلَفْرِج،   َعنْ رواه الشيخان    ِوَجاٌء«  َلهُ   َفِإنَّهُ   ِم،ِبالصَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ   ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ   َعْبدِ 

َهَواِت، َوأَْن يُْكِثَر  َوعَ  َلْيِه ِبَغِضِّ الَبَصِر، َوالُبْعِد َعْن ُكِلِّ َما يُِثيُر الشَّ
األَ  الِنَِّساِء  َمَع  الَحِديَث  َيْجَتِنَب  َوأَْن  َياِم،  الِصِّ َفْضَل  ِمَن   ، ِمْنُهنَّ  ْجَنِبيَّاِت 

الدُّ  ِمَن  يُْكِثَر  َوأَْن   ، ِبِهنَّ الَخْلَوِة  َسِيُِّدَنا  َعزَّ  ّلٰلِ    َعاءِ َعِن  َفَعَل  َكَما   ، َوَجلَّ
ََلُم، َفَقاَل:   ََلُة َوالسَّ ڳڳگگگگ﴿يُوُسُف َعَلْيِه الصَّ

 .[33]يوسف:  ﴾ ڱڳڳ
َعاِئِه، َوَحاَشا ِلَرِبَِّنا َعزَّ َوَجلَّ أَْن َيَرى  في دُ َتَعاَلى    اّللَٰ   َوأَْن َيْصُدَق 

َيَتَخلَّى َعْنُه، َفاّلٰلُ ُدَعاَء الَعْبِد الُمْضَطِرِّ  َعْبَدُه َيْدُعوُه   يَُثِبُِّت َمْن  َتَعاَلى    ثُمَّ 
الَحِقِّ   الثََّباَت َعَلى  ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿أََراَد 

 تعالى.اّلٰلُ   َصَدَقهُ اَلى  َتعَ  اّللَٰ  . َفَمْن َصَدَق [74]اإلسراء:  ﴾ېئ
 وبناء على ذلك:
ِبَتْقَوى التَّْقوَ اّلٰلِ    َفَعَلْيَك  َوِمَن   ، َوَجلَّ الطَّاَعِة،  َعزَّ  َعَلى  ْبُر  الصَّ ى 

َعاِء الذي َعلََّمَنا ِإيَّاُه َسِيُِّدَنا َرُسولُ  ْبُر َعِن الَمْعِصَيِة، َوأَْكِثْر ِمَن الدُّ  َوالصَّ
 ِذْكِرَك،  َعَلى  يأَِعنِِّ   مَّ الٰلهُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ  

 . ِعَباَدِتَك  َوُحْسنِ   َوُشْكِرَك،
  : َوِجٍدِّ ِبِصْدٍق  َعاِء  الدُّ ِمَن  ِمْنَك، الٰلهُ َوأَْكِثْر  الَحَياِء  اْرُزْقِني َحقَّ  مَّ 

وَ  َوَما  ْأَس  الرَّ أَْحَفَظ  أِلَْن  أَْذُكَر  َوَوِفِّْقِني  َوأَْن  َحَوى،  َوَما  َوالَبْطَن  َعى، 
 الَمْوَت َوالِبَلى.
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َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َقْوَل  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَتَذكَّْر  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
« رواه الترمذي  تَُجاَهَك   َتِجْدهُ اّلٰلَ    اْحَفظِ   َيْحَفْظَك،اّلٰلَ    اْحَفظِ َوَسلََّم: »

 َعْنُهَما. اّلٰلُ  ِن َعبَّاٍس َرِضَي َعِن ابْ 
 ِلِّ ُسوٍء َوَمْكُروٍه.ِمْن كُ َتَعاَلى  اّلٰلُ  ُحُدوِدِه، َيْحَفْظَك في  اّلٰلَ   اْحَفظِ 

َياِم، َوِتََلَوِة الُقْرآِن، َوِبَذِلَك   ََلِة َوالِصِّ َوأَْكِثْر ِمَن النََّواِفِل، َنَواِفِل الصَّ
، َوالَمْحُبوُب َمْحُفوُظ الَجَواِرِح ِبإِ   اّللِٰ   ِعْندَ   ا  َتُكوُن َمْحُبوب اّلٰلِ    ْذنِ َعزَّ َوَجلَّ

: »  تعالى، َكَما َجاَء في الَحِديِث    الَِّذي   َسْمَعهُ   ُكْنُت :  أَْحَبْبُتهُ   َفِإَذاالُقْدِسِيِّ
  الَِّتي   َوِرْجَلهُ   ِبَها،  َيْبِطُش   الَِّتي  َوَيَدهُ   ِبِه،  يُْبِصرُ   الَِّذي   َوَبَصَرهُ   ِبِه،  َيْسَمعُ 

  ّللٰ وا  «. هذا،أَلُِعيَذنَّهُ   اْسَتَعاَذِني  َوَلِئنِ   أَلُْعِطَينَُّه،  َسأََلِني   َوِإنْ   ِبَها،  ْمِشيـ يَ 
 أعلم.َتَعاَلى 

 مصافحة المرأة لعموم البلوى 
ولدي مقيم يف دولة أوربية، واختالط الرجال بالنساء عندهم : 6السؤال

بيعي، فهل جيوز أمر طبيعي، ومصافحة الرجال للنساء أمر ط

 لعموم البلوى؟لولدي أن يصافح النساء 

ڍڇڇڇڇ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

کک  ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ

 .[31ـ30]النور:  ﴾ڳگگگگ
َعنُه َقاَل:  اّلٰلُ  وروى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َرِضَي 

َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَلَْن يُْطَعَن ِفي  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى  اّللِٰ   َقاَل َرُسولُ 
 ِبِمْخَيٍط ِمْن َحِديٍد َخْيٌر َلُه ِمْن أَْن يََمسَّ اْمَرأَة  ََل َتِحلُّ َلُه«.َرْأِس أََحِدُكْم  

َرْت َفََل يُْمِكُن َنْسُخهَ  ْرِعيَُّة ِإَذا َتَقرَّ   اّلٰلِ   ا ِإَلَّ ِبَوْحٍي ِمنَ َواألَْحَكاُم الشَّ
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ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعلَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    تعالى؛ َوَبْعَد اْلِتَحاِق َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ْرِعيٍَّة. ِفيِق األَْعَلى اْنَقَطَع الَوْحُي، َوََل َسِبيَل ِلَنْسِخ األَْحَكاِم الشَّ  َوَسلََّم ِبالرَّ

 وبناء على ذلك:
، َوَهَذا التَّْحِريُم ُمْسَتِمرٌّ إلى  ا  األَْجَنِبيَِّة َحَراٌم َشْرعاَفَحِة الَمْرأَِة  َفُمَص 
الِقيَ  َواِجبَيْوِم  الِنَِّساِء األَْجَنِبيَّاِت  َعِن  الَبَصِر  َكاَن َغضُّ  َوِإَذا  ِبَنِصِّ    ا  اَمِة، 

  ِبأَنَّ ُعُمومَ   َوََل َيظُنَّ َظانٌّ الُقْرآِن الَكِريِم، َفالُمَصاَفَحُة ِمْن َباِب أَْوَلى َوأَْوَلى،  
 أعلم.َتَعاَلى  ّللٰ وا. هذا، ا  ، َوالَحََلَل َحَرامالَبْلَوى َتْجَعُل الَحَراَم َحََلَل  

 مصافحة النساء في الدول اْلوربية
أبنائي يقيمون يف دولة أوربية، ومصافحة النساء هناك أمر : 7السؤال

صافحة يلفت النظر، طبيعي، وعرف من أعرافهم، وإن ترك امل

ظن بأن املسلم متكرب، فهل من حرج يف مصافحة النساء وُي

 األجنبيات لضرورة التعايش؟

اإِلْنَساُن الُمْسِلُم َيْعَتزُّ ِبِديِنِه َوِبَتْشِريِعِه، َوأَْحَكاُم َهَذا  أوَّل :    الجواب:
ُل ِبَتْبِديِل األَْزِمَنةِ  يِن ََل َتَتَغيَُّر َوََل َتَتَبدَّ ة  َما َوَرَد ِفيَها    الِدِّ َواألَْمِكَنِة، َوَخاصَّ

 ِمْن أَْحَكاٍم َشْرِعيٍَّة. 
األَْحَكاُم   َثَبَتِت  َتْبِديَلَها  َفِإَذا  أِلَنَّ  تُْنَسُخ،  َوََل  ُل  َتَتَبدَّ َفََل  ْرِعيَُّة  الشَّ

  ِدَنا َرُسولِ َوَنْسَخَها ََل َيُكوُن ِإَلَّ ِبَوْحٍي، َوالَوْحُي َقِد اْنَقَطَع ِباْلِتَحاِق َسِيِّ 
ِفيِق األَْعَلىاّلٰلُ  َصلَّىاّلٰلِ   . َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِبالرَّ

َلو َجاَء َرُجٌل أَوُرِبِّيٌّ أَو امَرأٌَة أَوُرِبِّيٌَّة إلى َبَلٍد ِإْسََلِمٍيِّ ُمْلَتِزٍم  ثانيا :  
ُجُل  ْرِعيَِّة، َفَهْل َهَذا الرَّ َيْلَتِزَماِن َما َتَعاَرَفُه   ِباألَْحَكاِم الشَّ أَو ِتْلَك الَمْرأَُة 

 ِه؟ َعَليْ  اَن ِبَما ُهماالُمْسِلُموَن؟ أَْم َيْعَتزَّ 
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لُوَن َما َتَعاَرُفوا َعَلْيِه، أِلَنَُّهْم   الَواِقُع الَعَمِليُّ أَنَُّهْم ََل يَُغِيُِّروَن َوََل يَُبِدِّ
ُدونِ  َنْظَرة   الُمْسِلِميَن  إلى  اْعِتَقادَيْنظُُروَن  َنْعَتِقُد  َوَنْحُن   ، أَنَّ    ا  َجاِزم  ا  يَّة 

 َوأَنَُّهْم َعَلى َباِطٍل.تعالى، اّلٰلِ  َعاَداِتِهْم ُمَخاِلَفٌة ِلِدينِ 
ُهْم َوُهْم َعَلى َضََلٍل، َفِلَماَذا ََل َنْعَتزُّ ِبِديِنَنا َوَنْحُن  ِإَذا َكاَن َهَذا َحالَ 

؟   َعَلى َحٍقِّ
ا ِبُوُجوِب ُمَراَعاِة أَْعَراِفِهْم في الُمَصاَفَحِة، ُقْلَنا ِبَجَواِز  نَ ِإَذا ُقلْ   ثالثا :

ْجَنِبيَّاِت، َوِإَذا ُقْلَنا َهَذا، َفالُعْرُف ِعْنَدُهُم الَخْلَوُة َبْيَن  النََّظِر إلى الِنَِّساِء األَ 
ُجِل األَْجَنِبِيِّ َوالَمْرأَِة األَْجَنِبيَِّة، الُعْرُف ِعْنَدُهْم أَ  ْن َيُكوَن للَمْرأَِة َخِليٌل  الرَّ

ٍة في َتْحِليِل َما  َوَصاِحٌب، َفَهْل ِمَن الَمْعُقوِل أَْن َنْمِشَي ُخْطَوة  َوَراَء ُخْطوَ 
ْرُع َعَلْيَنا؟   َحَظَرُه الـشَّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
؛ َوَدْرُء  َفََل َتُجوُز ُمَصاَفَحُة الَمْرأَِة األَْجَنِبيَِّة في َبَلٍد َعَرِبٍيِّ أَو أَ  ْجَنِبٍيِّ

ٌم َعَلى َجْلِب الَمَصاِلِح، َوالَعاِقُل الذي َيْعِرُف َزَماَنهُ   َوأَْهَل  الَمَفاِسِد ُمَقدَّ
ْت، َوَلْم َيْنُج ِمْنَها ِإَلَّ َمْن َرِحمَ  ْت َوَطمَّ  تعالى.اّلٰلُ   َزَماِنِه، الِفْتَنُة َعمَّ

ِة  ُمَصاَفَحةِ َوََل َيُجوُز ِإْعَطاُء َفْتَوى في    الَمْرأَِة األَْجَنِبيَِّة، َوَواِقُع األُمَّ
 أعلم.َتَعاَلى  ّللٰ َوَساٍق. هذا، وا َمِريٌر، َوِفْتَنُة الِنَِّساِء َقاِئَمٌة َعَلى َقَدمٍ 

 زوجها طبيب يعالج النساء
زوجي طبيب مشهور، ويعاجل النساء مع وجود الطبيبات، وأنا : 8السؤال

 ًا؟ه جائز شرعأغار جدًا، فهل عمل

َطِبيَبٍة،  أوَّل :  الجواب:   اْمَرأٍَة  ِعْنَد  الَمْرأَِة  ِعََلُج  َيُكوَن  أَْن  األَْصُل 
َن ِمَن النََّظِر َوالَفْحِص التَّاِمِّ ِبُدوِن ِإْحَراٍج، َما َعَدا َمَكاَن الَعْوَرِة  َحتَّى َتَتَمكَّ 
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ُروَرِة، َوِبِمْقَداِرَها.   َتْكِشُف َعْنَها للضَّ
َعِت الَحاَجُة ِلَذَهاِب الَمْرأَِة إلى َطِبيٍب، َوَكاَن ََل يُوَجُد  ِإَذا دَ :  ثانيا  

َذَق في الَعَمِل، َفََل َحَرَج ِمْن َذَهاِب الَمْرأَِة ِإَلْيِه، َغْيُرُه، أَو َكاَن أَْمَهَر َوأَحْ 
ُروِط التَّاِلَيِة:   َمَع ُمَراَعاِة الشُّ

 َمَع اْمَرأٍَة َصاِحَبِة ِديٍن َوُخُلٍق.َرٌم، أَو ـ أَْن َيُكوَن َمَع الَمْرأَِة َمحْ 1
ْن يَُراِقُب 2 َبِصيٌر  اّلٰلَ    أَْن يُوِقَن ِبأَنَّ تعالى، وَ اّلٰلَ    ـ أَْن َيُكوَن الطَِّبيُب ِممَّ

 ِبالِعَباِد، َوأَْن ََل َيْنظَُر ِإَلَّ ِبِمْقَداِر الَحاَجِة. 
اِر الَحاَجِة، َوِإَذا أَْمَكَن أَْن َيُكوَن   ِبِمْقدَ ـ أَْن ََل َيَمسَّ َبَدَن الَمْرأَِة ِإَلَّ 3

 َمَع ُوُجوِد َحاِئٍل َعَلى َيِدِه َفُهَو أَْوَلى.
ة  ِإَذا َكاَن الَكََلُم ِمْن  ـ أَْن  4 ََل يُْكِثَر الَحِديَث َمَع الَمِريَضِة، َوَخاصَّ

 َغْيِر َحاَجٍة ِإَلْيِه. 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ُروِط التي ُذِكَرْت. َحَرَج ِمْن ُمَزاوَ َفََل   َلِة َزْوِجِك ِعََلَج الَمْرأَِة ِبالشُّ
ا ِبالِنِّْسَبِة للَغْيَرِة، َفأَْكثِ  َعاِء أَْن يُْذِهَب َوأَمَّ َعْنِك َهِذِه  اّلٰلُ    ِري ِمَن الدُّ

ِإَذا َكاَنْت تُؤَ   الَغْيَرةَ  ة   ِديَدَة التي تَُؤِثُِّر َعَلْيِك، َوَخاصَّ ِك ِثُِّر َعَلى َحَياتِ الشَّ
ْوِجيَِّة.   الزَّ

َعنْ  َزاَدْت  ِإَذا  َوَلِكْن   ، َطِبيِعيٌّ أَْمٌر  الِنَِّساِء  ِعْنَد  الَغْيَرِة  َها  َوأَْمُر  َحِدِّ  
َزْوَجَها   َوتُْتِعُب  الَمْرأَُة  َتْتَعُب  َوِبَذِلَك  َغْيَرة ،  َوَلْيَسْت  َغْبَرٍة  إلى  اْنَقَلَبْت 

 أعلم.َتَعاَلى  ّللٰ ِحيٍم. هذا، واُب الَحَياُة إلى جَ َوأَْوََلَدَها َوَتْنَقلِ 
 قرين السوء َّل خير فيه 

رضين على لي صديق يف اجلامعة، وكلما جلست إليه حي: 9السؤال



   كتاب الحظر واإلباحة 
 

377 

الشهوات، وعلى عملية االستمناء باليد، وأنا يف حرية من أمري 

 ماذا أفعل معه؟

ڱڱڳڳڳ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    ِإِنِّي أَُذِكُِّرَك ِبَقْولِ الجواب:  
  ہہہہۀۀڻ  ڻڻڻںںڱڱ
 ﴾ ڭڭڭڭۓۓےےھھھھ

َوِبَقْوِلِه  [29ـ27]الفرقان:   ڻڻںںڱڱ﴿  َتَعاَلى:. 

 . [67]الزخرف:  ﴾ڻ
وِء ََل َخْيَر ِفيِه ََل ِلِديٍن َوََل ِلُدْنَيا، َبْل ُهَو َسَبٌب َكِبيٌر ِلُسوِء   َقِريُن السُّ

َِلْرتِ  َوَسَبٌب  ْنَيا،  الدُّ في  ْمَعِة  َناِر  السُّ ِلُدُخوِل  َوَسَبٌب  الُموِبَقاِت،  َكاِب 
  تعالى.َجَهنََّم َوالِعَياُذ ِباّللِٰ 

ِمْن أَْهِل الَجنَِّة أَْقَسَم    في ِكَتاِبِه الَعِظيِم، أَنَّ َرُجَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَقْد َبيَّنَ 
َعزَّ َوَجلَّ ِبِه اّلٰلِ    َلِكنَّ لُْطَف اَد أَْن يُْرِدَيُه في َناِر َجَهنََّم، وَ  أَنَّ َصاِحَبُه كَ ِباّللِٰ 

مثجثيتىت﴿في َذِلَك:  اَلى  َتعَ   َتَداَرَكُه،، َفَهَداُه َوأَْنَقَذُه ِمَن النَّاِر، َقاَل 
ڀڀپپپپ  ٻٻٻٻٱ  مجحجيثىث

ڤٹ  ٹٹٹٿٿٿ  ٿٺٺٺٺ  ڀڀ

 .[57ـ51]الصافات:   ﴾ ڄڄڄڄڦڦڦ ڦڤڤڤ
َلَنا أَنَّ ُمَجاَلَسَة أَْهِل الَكَباِئِر َوالِفْسِق َوالُفُجوِر  اَلى  َتعَ   اّلٰلُ   َوَقْد َبيَّنَ 

َي  َعَلْيِهْم  ِإْنَكاٍر  َشِريكِبُدوِن  َمَعُهْم  الَعْبَد  َقاَل  ا  ْجَعُل  ېې﴿  َتَعاَلى:، 
ېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى

حبجبيئىئمئحئیجئییىئیىئىئېئېئ

 هذا أوَّل . . [140]النساء:  ﴾مبخب
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َحَراٌم َشْرع  :ثانيا   ِلَقْوِلِه  ا  اَلْسِتْمَناُء  ٹٹٹ﴿   َتَعاَلى:، 

  ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ  ڤٹ
َعَلى [7ـ5]المؤمنون:    ﴾چچچڃڃڃڃ ُمَؤِثٌِّر  َوُهَو   .

 النَّْفِس َوالَبَدِن َوالَعْقِل.
 وبناء على ذلك:

ِليِس، َوَتَذكَّْر  َعَلى َنْفِسَك، َواْقَطْع ِصَلَتَك َمَع َهَذا الجَ   ا  َفُكْن َحِريص
َسلََّم: »ِإنََّما َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ْوِء، َكَحاِمِل اْلِمْسِك، َوَناِفخِ  اِلِح، َواْلَجِليِس السَّ اْلِكيِر،    َمَثُل اْلَجِليِس الصَّ
ا أَْن يُْحذِ  ِمْنُه  َفَحاِمُل اْلِمْسِك: ِإمَّ ا أَْن َتِجَد  ِمْنُه، َوِإمَّ َتْبَتاَع  ا أَْن  َيَك، َوِإمَّ

، َوَناِفُخ اْلِكيِر:   ا  ِريح َبة  ا أَْن َتِجَد ِريح  َطيِِّ ا أَْن يُْحِرَق ِثَياَبَك، َوِإمَّ «    ا  ِإمَّ َخِبيَثة 
 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي رواه الشيخان َعْن أَِبي ُموَسى 

َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »الَمْرُء َعَلى ِديِن  عَ اّلٰلُ    َوَقْوَلُه َصلَّى 
  يَُخاِلْل« رواه الحاكم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َخِليِلِه، َفْلَيْنظُْر أََحُدُكْم َمْن  

 َعنُه.اّلٰلُ 
َقْوَل  ڃڃڃڄڄڄڄ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َواْلَتِزْم 

 أعلم.اَلى َتعَ  ّللٰ . هذا، وا[ 119]التوبة:  ﴾ڃ
 متى تتحجب البنت؟ 

 متى جيب على األب أن يأمر ابنته باحلجاب؟: 10السؤال

  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ُرِفَع اْلَقَلمُ ّلٰلُ  ا   َيُقوُل َصلَّى الجواب:  
 ْسَتْيِقَظ، الَمْجُنوِن الَمْغُلوِب َعَلى َعْقِلِه، َوَعِن النَّاِئِم َحتَّى يَ َعْن َثََلٍث، َعِن  

ِبيِِّ َحتَّى َيْحَتِلَم« رواه الحاكم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي   ا. َعنُهمَ اّلٰلُ    َوَعِن الصَّ
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ُمَكلَّف َيُكوُن  ََل  َوالِنَِّساِء  َجاِل  الِرِّ ِمَن  البُ   ا  َفاإِلْنَساُن  َبْعَد  ُلوِغ، ِإَلَّ 
ْعرِ  الشَّ ِبَنَباِت  أَو  ِباَلْحِتََلِم،  َيُكوُن  ِبُبُلوِغ َوالُبُلوُغ  أَو  الَعاَنِة،  َحْوَل   

 َساِء.َعْشَرَة ِمْن ُعُمِرِه، أَو ِبالَحْيِض ِبالِنِّْسَبِة للِنِّ  ةَ الَخاِمَس 
اإِلْتَيا  َعَلْيَها  َوَجَب  الُبُلوِغ  َعََلَماِت  ِإْحَدى  للِبْنِت  َحَصَل  ُن  َفِإَذا 

وَ  َماِت،  الُمَحرَّ َجِميِع  َواْجِتَناُب  الَواِجَباِت،  التي  ِبَجِميِع  الَواِجَباِت  ِمَن 
 َعَلْيَها الِحَجاُب.

دَ   َعَلى اَلْلِتَزاِم ِبالِحَجاِب  ا الِبْنَت َوَلِكْن َيِجُب َعَلى الَواِلَدْيِن أَْن يَُعِوِّ
 َفَسْوَف َيُشقُّ َعَلْيَها اَلْلِتَزاُم َبْعَد  َقْبَل الُبُلوِغ، َحتَّى َتْنَشأَ َعَلى َذِلَك، َوِإَلَّ 

ِريَعِة، روى أبو داود  الُبُلوِغ، َوَهذَ  َرِة في الـشَّ ا ِمَن األُُصوِل التَّْرَبِويَِّة الُمَقرَّ
ِه، َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعيْ  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َجدِِّ

ََلةِ َعَلْيِه وَ   َوُهْم أَْبَناُء َسْبِع  على آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ُمُروا أَْوََلَدُكْم ِبالصَّ
ُقوا َبْينَ   ُهْم ِفي الَمَضاِجِع«.ِسِنيَن، َواْضِربُوُهْم َعَلْيَها َوُهْم أَْبَناُء َعْشٍر، َوَفرِِّ

 وبناء على ذلك:
ْن يُْلِزَما الِبْنَت ِبالِحَجاِب ِإَذا  َفَيِجُب َعَلى الَواِلِد َوالَواِلَدِة َكَذِلَك أَ 

  ا  ، أِلَنَُّه يُْخَشى أَْن َيُكوَن َعَدُم اْرِتَداِئَها للِحَجاِب َسَببَقاَرَبْت ِسنَّ الُبُلوغِ 
َباِب ِفيَها، وَ  ة  ِإَذا َكاَن َجَسُدَها ُمْلِفتلِفْتَنِة الشَّ للنََّظِر،    ا  ِفْتَنِتَها ِبِهْم، َوَخاصَّ

ِريَعِة َوَمْنِع الَمْفَسَدِة. هذا، وا  أعلم.َلى  َتَعا ّللٰ َوَهَذا ِمْن َباِب َسِدِّ الذَّ
 لبس البنطال للنساء 

 ما هو احلكم الشرعي يف لبس النساء البنطال؟: 11السؤال

چچڃڃڃڃڄڄ﴿   َتَعاَلى:   اّلٰلُ   َيُقولُ الجواب:  

 . [ 26]األعراف:    ﴾ ڈڎڎڌڌڍڇڍڇڇڇچچ
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. أَْمٌر  [31]األعراف:    ﴾پپپٻٻٻٻ﴿  َتَعاَلى:َوَقاَل  
يَنِة، َوأََهمُّ   َها َسْتُر الَعْوَرِة.ِبأَْخِذ الِزِّ

الَكِريَمةِ  اإِلْنَساِنيَِّة  َفِة  ِبالِصِّ ِإْخََلٌل  الَعْوَرِة  ِإْظَهاَر  َواآلَداِب  أِلَنَّ   ،
ِة، َوِلَما   ُبُه َكْشُفَها ِمْن ِإْخََلٍل ِباألَْخََلِق َوُذيُوِع َمَفاِسَد َعِظيَمِة  الَعامَّ يَُسِبِّ

 .األََثِر َبْيَن أَْفَراِد الُمْجَتَمعِ 
ِتِه، َوَتْمِييز  ا  لإِلْنَساِن، َواْحِتَرامَتَعاَلى    اّللِٰ   َفَكاَن ِمْن َتْكِريمِ  َلُه    ا  آِلَدِميَّ

َعْن َساِئِر الَحَيَواَناِت، أَْن أَْنَعَم َعَلْيِه ِبِنَعِمِه التي ََل تَُعدُّ َوََل تُْحَصى، َوَكاَن  
َعْوَرَتُه،   ِبِه  َيْستُُر  الذي  الِلَِّباُس  يَُزِيِّنُُه  ِمْنَها  َما  ْتِر  الِسِّ ِبَهَذا  لَُه  َوِلَيُكوَن 

ُلُه، َبَدَل   .  َويَُجِمِّ  َّل . هذا أوِمْن ُقْبِح الُعِرِيِّ
َوَلِكْن    ثانيا : َيْسُتُرَها،  أَو  ِلِرقَِّتِه،  الَعْوَرَة  َيْكِشُف  َقْد  الَمْرأَِة  ِلَباُس 

، َوَصاِحَبُتُه ُمْنَدِرَجٌة َتْحَت  َيِصُف َحْجَمَها، َوُهَو في الَحاَلَتْيِن َغْيُر َشْرِعٍيِّ 
« َعاِرَياٌت   َكاِسَياٌت   َوِنَساءٌ »   لََّم:َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    َقْوِلِه َصلَّى

  َوََل   اْلَجنََّة،  َيْدُخْلنَ   ََل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    ثُمَّ َقاَل َصلَّى
ـ وفي ِرَواَيِة اإلمام    َوَكَذا  َكَذا   َمِسيَرةِ   ِمنْ   َلُيوَجدُ   ِريَحَها  َوِإنَّ   َها،ِريحَ   َيِجْدنَ 
رواه اإلمام مسلم   «ـ   َعامٍ   َخْمِسِمائَةِ   َمِسيَرةِ   ِمنْ   َلُيوَجدُ   َهاِريحَ   َوِإنَّ أحمد:  

 َعنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ 
ُه الِنَِّساِء بِ ثالثا :   ، َفََل َيُجوُز للَمْرأَِة أَْن  َيْحُرُم َتَشبُّ َجاِل في ِزِيِِّهنَّ الِرِّ

َجاِل، ِلَما رو  ا  َخاص  ا  َبَس ِلَباسَتلْ    َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنِ ى اإلمام البخاري  ِبالِرِّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولُ   َلَعنَ :  َقاَل   َعْنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي 
ِهينَ المُ َوَسلََّم   َجالِ   ِمنَ   َتَشبِِّ َساِء،  الرِِّ َهاِت   ِبالنِِّ َساءِ   ِمنَ   َوالُمَتَشبِِّ َجالِ   النِِّ  . ِبالرِِّ

َفَقاَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َجَب أَوْ رابعا :   ِزيَنِتَها،  َسْتَر  الُمْسِلَمِة  الَمْرأَِة  َعَلى 
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 .[31]النور:  ﴾ہۀۀ﴿ َتَعاَلى:
ِلَباِسَها، َفََل َيُجوُز  ِذِه األَْحَكاَم ِعْنَد  َفَيِجُب َعَلى الَمْرأَِة أَْن تَُراِعَي هَ 
ِقيَقِة   اَفِة الرَّ فَّ أِلَنََّها تُْظِهُر الَعْوَرَة، َوََل َيُجوُز َلَها أَْن  َلَها ِلَباُس الِثَِّياِب الشَّ

ُد الَعْوَرَة، َوِهَي ِإْن َلِبَسْت َهَذا َوقَ  ِيَِّقَة أِلَنََّها تَُجِسِّ َعْت  َتْلَبَس الِثَِّياَب الضَّ
 «.َعاِرَياٌت   َكاِسَياٌت  َوِنَساءٌ َتْحَت الَوِعيِد: »

َه ِبزِ  َجاِل في ِلَباِسِهْم. َكَما ََل َيُجوُز َلَها أَْن َتَتَشبَّ  ِيِّ الِرِّ
يَنِة.  َوَيِجُب َعَلْيَها َسْتُر ِثَياِب الِزِّ

 وبناء على ذلك:
َيُكْن َضِيِّق َلْم  ِإَذا  َيْكِشُف َعْوَرة ، َوََل  ،  ا  َفُلْبُس الَمْرأَِة للِبْنَطاِل  َوََل 

ُجِل، َفُهَو َجاِئزٌ  ُدَها، َوَلْم َيُكْن يُْشِبُه ِبْنَطاَل الرَّ َجاِل    يَُجِسِّ أََماَم الِنَِّساِء َوالِرِّ
ِمَن   أِلَنَُّه  َيُجوُز،  َفََل  األََجاِنِب  َجاِل  الِرِّ أََماَم  اِرِع  الشَّ ا في  َوأَمَّ الَمَحاِرِم، 

يَنِة التي َيِجُب   َسْتُرَها. الِزِّ
ا ِإَذا َكاَن الِبْنَطاُل َضِيِّق   ا  دـ َكَما ُهَو َعَلْيِه الَحاُل الَيْوَم ـ َوُمَجِسِّ   ا  َوأَمَّ

َفْضَل   الَمَحاِرِم،  َجاِل  الِرِّ َوأََماَم  الِنَِّساِء  أََماَم  ِلَباُسُه  َفَيْحُرُم  َعِن    للَعْوَرِة، 
َجاِل األََجاِنِب.  الِرِّ

أَْن يُْكِرَمَنا ِبُحْسِن اَلْقِتَداِء َواَلِتَِّباِع. آمين. هذا، ى  َتَعالَ   اّللَٰ   أَْسأَلُ 
 أعلم.َتَعاَلى  ّللٰ وا

 ورة؟ هل ساق المرأة ع
هل ساق املرأة عورة جيب سرتها إذا خرجت إىل الشارع، وهل : 12السؤال

 اجلورب السميك يعترب حجابًا هلا؟

َساَق الَمْرأَِة ِإَذا َبَلَغْت َحدَّ  أَنَّ  اتََّفَقْت َكِلَمُة الُفَقَهاِء َعَلى  الجواب:  
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َس  َيِجُب  الَمَحاِرِم  ِلَغْيِر  ِبالِنِّْسَبِة  َعْوَرٌة  ْهَوِة  ِنَساُء  الشَّ َكاَنْت  َوَلَقْد  ْتُرَها، 
َحاَبِة َيْهَتمِ  اِق. َن ِبَسْتِر الَقَدِم َفْضَل  مْ الصَّ  َعْن َسْتِر السَّ

اّلٰلِ    َعنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ   اّلٰلُ   روى الترمذي َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
  رَّ َثْوَبُه ُخَيََلَء َلْم َيْنظُرِ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َمْن جَ اّلٰلُ    َصلَّى
 ِإَلْيِه َيْوَم الِقَياَمِة«.اّلٰلُ 

؟ َساءُ َعنَها: َفَكْيَف َيْصَنْعَن النِِّ اّلٰلُ  َفَقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة َرِضَي    ِبُذيُوِلِهنَّ
 «.ا  َقاَل: »يُْرِخيَن ِشْبر

. ا  َفَقاَلْت: ِإذ  َتْنَكِشُف أَْقَداُمُهنَّ
 هذا أوَّل . ، ََل َيِزْدَن َعَلْيِه«. ا  ِخيَنُه ِذَراعَقاَل: »َفُيرْ 

ِمَن    ثانيا : َتْلَبَس  أَْن  الَمْرأَِة  َعَلى  َيِجُب  أَنَُّه  َعَلى  الُفَقَهاُء  اتََّفَق 
َجاِل األََجاِنِب الَمََلِبِس مَ  ا يَُغِطِّي َجِميَع َعْوَرِتَها، َوَساُق الَمْرأَِة أََماَم الِرِّ

اِق ِبَثْوٍب َسِميٍك َعِريٍض،    ِمَن الَعْوَرِة التي  َيِجُب َسْتُرَها، َوَيِجُب َسْتُر السَّ
 َوََل َيُجوُز ِبَضِيٍِّق أَو َرِقيٍق. 

 وبناء على ذلك:
ِلَمِة أَْن َتْسُتَر َساَقَها ِإَذا َخَرَجْت ِمْن َبْيِتَها،  ْرأَِة الُمْس َفَيِجُب َعَلى المَ 

اَق ِمَن الَعْوَرِة، َوَسْترُ  َبالَجْوَرِب وِإْن َكاَن َسِميكأِلَنَّ السَّ ،  ا  َها ََل َيُكوُن 
اَق. هذا، وا  أعلم.َتَعاَلى   ّللٰ أِلَنَّ الَجْوَرَب َضِيٌِّق َوَيِصُف السَّ

 المكياج الخفيف 
جيت تهتم بنفسها كثريًا، وهي حريصة على املكياج زو: 13السؤال

 شيئًا يسريًا منتضع بشكل عام، وعندما تريد اخلروج من البيت 

املكياج، ألنها مسعت بأن هناك فتوى من بعض العلماء أنه جيوز 
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مكياجًا خفيفاً عند خروجها إىل الشارع، فما مدى صحة تضع أن 

 هذه الفتوى؟

وَ الجواب:   َعزَّ  الَعِظيِم:  َربَُّنا  ِكَتاِبِه  في  َقاَل  ۀۀ﴿َجلَّ 

َجاِل الَمَحاِرِم َعَدا  . ثُمَّ اْسَتْثَنى َبْعَض األَْصَناِف ِمَن الِرِّ [31]النور:    ﴾ہ
َفَقاَل:   ْوِج،  ےھھھھہہہ﴿الزَّ

ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓے

ىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

 . [31]النور:    ﴾مئحئجئییییىئىئىئېئ
ينَ اّلٰلُ    ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    َوَيُقوُل َسِيُِّدَنا َعْبدُ  ُة ِزيَنَتاِن: ِزيَنٌة  َعنُه: الزِِّ

َياُب،  يَنُة الظَّاِهَرُة: َفالثِِّ ا الزِِّ ْوُج، َوأَمَّ َظاِهَرةٌ، َوِزيَنٌة َباِطَنٌة ََل يََراَها ِإَلَّ الزَّ
يَنُة  ا الزِِّ َواُر، َواْلَخاَوأَمَّ  َتُم. رواه ابن أبي شيبة.اْلَباِطَنُة: َفاْلُكْحُل، َوالسِِّ

ا ََل َشكَّ  ِإْبَداُؤُه أََماَم  َوالِمْكَياُج ِممَّ يَنِة، َفََل َيُجوُز  ِبأَنَُّه ِمَن الِزِّ  ِفيِه 
َجاِل األََجاِنِب.  الِرِّ

 وبناء على ذلك:
اِرِع ِبالِمْكَياِج َوَلو َكاَن َيِسير   َفَيْحُرُم َعَلى َزْوَجِتَك أَْن َتْخُرَج إلى  ،  ا  الشَّ

يَنُة َيِجُب َسْتُرهَ  يَنِة، َوالِزِّ مَ أِلَنَُّه ِمَن الِزِّ َجاِل األََجاِنِب، َوِعْنَدَما َحرَّ   ا أََماَم الِرِّ
َجاِل األََجاِنِب َلْم يَُقِيِّْد َذِلَك ِبِقلَّةٍ َتَعاَلى    اّلٰلُ  يَنِة أََماَم الِرِّ   أَو ِبَكْثَرٍة. ِإْبَداَء الِزِّ

  َدِي َها ِمْن َذِلَك، أِلَنََّك َمْسُؤوٌل َعْنَها َبْيَن َي َوَيِجُب َعَلْيَك أَْن َتْمَنعَ 
ِلَقْوِلِه  اّلٰلِ   ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿  َتَعاَلى:تعالى، 

 .[6]التحريم:   ﴾ېۉ
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َصلَّى »ُكلُّ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  َراٍع، َعَلْيِه  ُكْم 
ِمْنَها:َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن   ُجُل َراٍع ِفي أَْهلِ   َرِعيَِّتِه« ثُمَّ َعدَّ  ِه َوُهَو  »َوالرَّ

َعْنُهَما. هذا،  اّلٰلُ    َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه« رواه الشيخان َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
 أعلم.َتَعاَلى  ّللٰ وا

 الطيب للمرأة 
 التطيب للمرأة بشكل عام؟ما حكم : 14السؤال

َشْرعتَ أوَّل :  الجواب:   َمْطُلوٌب  ِلَزْوِجَها  ْوَجِة  الزَّ   َوُمَحبٌَّب،  ا  َطيُُّب 
ِإَلْيِه   َتَفطََّنْت  َما  َوَهَذا  َبْيَنُهَما،  َة  َوالَمَحبَّ يَُوِلُِّد األُْلَفَة  ِلَزْوِجَها  َبَها  َتَطيُّ أِلَنَّ 

 َشمَّ ِمْنِك ِإَلَّ ُكلَّ َطِيٍِّب. َصِت اْبَنَتَها ِبَقْوِلَها: أَْن ََل يَ الَمْرأَُة الَعَرِبيَُّة ِعْنَدَما أَوْ 
ا َتَطيُُّب ال  ثانيا : َمْرأَِة ِعْنَد ُخُروِجَها ِمَن الَبْيِت، أَو في َمَحٍلِّ ِفيِه  أَمَّ

ٌم َشْرع ِه ِإْنَذاٌر  ، َوَجاَء ِفيا  ِرَجاٌل أََجاِنُب َفُهَو َكِبيَرٌة ِمَن الَكَباِئِر، َوُهَو ُمَحرَّ
ِمْن   لََّم،  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ َشِديٌد 

َرِضَي  اأْلَْشَعِرِيِّ  ُموَسى  أَِبي  َعْن  اإلمام أحمد والحاكم  َعْنُه اّلٰلُ    روى 
َما اْمَرأٍَة َصْحِبِه َوَسلََّم: »أَيُّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

ْت َعَلى َقْوٍم ِلَيِجُدوا ِريَحَها َفِهَي    َزاِنَيٌة«. اْسَتْعَطَرْت َفَمرَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    وفي رواية أبي داود َقاَل َصلَّى

اْلَقوْ  َعَلى  ْت  َفَمرَّ الَمْرأَُة،  اْسَتْعَطَرِت  فَ »ِإَذا  ِريَحَها،  ِلَيِجُدوا  َكَذا ِم  ِهَي 
 . ا  َشِديد َوَكَذا« َقاَل َقْوَل  

 َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َفِهَي َزاِنَيٌة«: َيْعِني  َعَلْيهِ اّلٰلُ    َوَقْولُُه َصلَّى
طَُلَّ  إلى  َداِعَيٌة  أَْسَباِبِه،  في  َساِعَيٌة  َنا،  للِزِّ َضٌة  ُمَتَعِرِّ َذِلَك  ِبَسَبِب  ِبِه، ِهَي 

َيْت ِبَذلِ  َنا الحَ ا  َك َمَجازَفُسِمِّ ْهَوُة َفَوَقَع الِزِّ ،  ، َوُربََّما َغَلَبْت َعَلْيَها الشَّ ِقيِقيُّ
 َناِويُّ في َفْيِض الَقِديِر.َكَما َقاَل اإِلَماُم المُ 
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 وبناء على ذلك:
َشْرع َمْطُلوٌب  ِلَزْوِجَها  الَمْرأَِة  َعَلْيهَ ا  َفَتَطيُُّب  َوَواِجٌب  أََمَرَها  ،  ِإَذا  ا 

ِه.َزْوُجهَ   ا ِبَذِلَك، أِلَنَّ َهَذا ِمْن َحِقِّ
َجالِ  ا َتَطيُُّبَها أََماَم الِرِّ  األََجاِنِب، َوِعْنَد ُخُروِجَها ِمْن َبْيِتَها َفُهَو ِمْن  أَمَّ

َضٌة   نُوِب، َوِهَي ِبَذِلَك َساِعَيٌة إلى الَفَساِد َواإِلْفَساِد، َوُمَعِرِّ َنْفَسَها َكَباِئِر الذُّ
 ـ.ى  َتَعالَ   َواِحِش، ِمْن َحْيُث َتْدِري أَو ََل َتْدِري ـ َوالِعَياُذ ِباّللِٰ َِلْرِتَكاِب الفَ 

ْوِج أَْن َيْمَنَع َزْوَجَتُه ِمْن َذِلَك. هذا، وا   أعلم. َتَعاَلى    ّللٰ َوَواِجٌب َعَلى الزَّ

 تقشير وجه المرأة 
 ل الزينة؟ما حكم تقشري وجه املرأة من أج: 15السؤال

الَعَمِليَّاِت  الجواب:   َيُكوَن َعْن َطِريِق  أَْن  ا  ِإمَّ الَمْرأَِة،  َوْجِه  َتْقِشيُر 
ا أَْن َيُكوَن َعْن َطِريِق الكريمات. التَّْجمِ   يِليَِّة، َوِإمَّ

  َفِإَذا َكاَن َتْقِشيُر الَوْجِه َعْن َطِريِق الَعَمِليَّاِت التَّْجِميِليَِّة َفَهَذا ََل َيُجوزُ 
َلْيَس  أَْنَوا   أِلَنَُّه  ِمْن  َنْوٌع  ُهَو  َبْل  ُروِريَِّة،  الضَّ التَّْجِميِليَِّة  الَعَمِليَّاِت  ِع ِمَن 

َهَواِت، َوِفيِه َتْغِييٌر ِلَخْلِق  تعالى، َوُهَو ِمْن  اّلٰلِ  الَعَبِث َواِتَِّباِع األَْهَواِء َوالشَّ
َقاَل  َياِطيِن،  الشَّ ِإْبِليَس  ِحَكايَ َتَعاَلى    َتْزِييِن  َعْن  ۇ﴿اللَِّعيِن:  ة  

 . [119]النساء:  ﴾ۆۆۇ
َخْلِق  َتْغِييَر  َقَصَد  مَ اّلٰلِ    َوَمْن  في  َفُهَو  َجاَء  َكَما  ِباللَّْعَنِة،  ْشُموٌل 

ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم   َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ الَحِديِث الـشَّ
َصاِت،   َوالنَّاِمَصاِت   َوالُمْسَتْوِشَماِت،  َماِت الَواِش اّلٰلُ    َلَعنَ :  َقاَل   َوالُمَتَنمِِّ

 .«اّلٰلِ  َخْلَق   اِت الُمَغيِِّرَ  ِلْلُحْسنِ  َوالُمَتَفلَِِّجاِت 
  َوَكاَنْت   ؛َيْعُقوَب   أُمُّ :  َلَها  يَُقالُ   أََسدٍ   َبِني   ِمنْ   اْمَرأَة    َذِلَك   َفَبَلغَ :  َقاَل 
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  الَواِشَماِت  َلَعْنَت  أَنََّك  َعْنَك  َبَلَغِني  َحِديثٌ   َما: ْت َفَقالَ  َفأََتْتهُ  اْلُقْرآَن، َتْقَرأُ 
َصاِت   َوالُمْسَتْوِشَماِت،  َراِت   ِلْلُحْسنِ   َوالُمَتَفلَِِّجاِت   ، َوالُمَتَنمِِّ  ؟ اّللِٰ   َخْلَق   الُمَغيِِّ

َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َلَعنَ   َمنْ   أَْلَعنُ   ََل   ِلي  َوَما :  اّللِٰ   َعْبدُ   َفَقاَل 
 .اّللِٰ  ِكَتاِب  ِفي  َوُهوَ  ؟َوَسلَّمَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 

َطرِ  َعْن  َكاَن  ِإَذا  ا  التَّْجِميِل  َوأَمَّ ُمْسَتْحَضَراِت  أَو  الكريمات  يِق 
َوَنْحِوَها، َفََل َحَرَج ِفي َذِلَك، ِإَذا َكاَنِت الَمَوادُّ َطاِهَرة  َغْيَر َنِجَسٍة، َوََل  

 ْشَرِة الَوْجِه، َوِإَلَّ َفََل َيُجوُز. َتُضرُّ ِببَ 
 وبناء على ذلك:

،  ا  َمِليَّاِت التَّْجِميِليَِّة ََل َيُجوُز َشْرعِه الَمْرأَِة َعْن َطِريِق العَ َفَتْقِشيُر َوجْ 
َوُهَو َنْوٌع ِمْن أَْنَواِع الَعَبِث؛ َوَجَماُل الَمْرأَِة في أَْخََلِقَها، َوَنَضاَرُة َوْجِهَها 

 الُمَحاَفَظِة َعَلى ُوُضوِئَها. في 
ِبَما َقَس  َما َهِذِه الَحَياُة  َلَها، وَ َتَعاَلى    اّلٰلُ   مَ َوَعَلى الَمْرأَِة أَْن َتْرَضى 

َوِعَباَدِتِه،  أَْخََلِقِه،  ِبَتْحِسيِن  اْنَشَغَل  َمِن  ِعيُد  َفالسَّ َوَلْهٌو،  َلِعٌب  ِإَلَّ  ْنَيا  الدُّ
 َواْسِتَقاَمِتِه.
ا ِإذَ  َحَرَج ِفيِه  ا َكاَن َعْن َطِريِق الكريماِت ِبُشُروِطِه الَمْذُكوَرِة، َفََل  أَمَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   هذا،تعالى. اّلٰلُ  ِإْن َشاءَ 

 إزالة شعر العانة للمرأة 
هل جيوز للمرأة أن تزيل شعر العانة وشعر فخذيها بالليزر : 16السؤال

 عند امرأة مسلمة؟

مالجواب:   اإلمام  َعْن  روى  اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي سلم 
  »ََل :  َقاَل  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أَنَّ   ،َعْنهُ 
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ُجُل   َيْنظُرُ  ُجِل، َعْوَرةِ  ِإَلى  الرَّ   يُْفِضي  َوََل  الَمْرأَِة، َعْوَرةِ  ِإَلى  الَمْرأَةُ   َوََل  الرَّ
ُجُل ا ُجلِ   ِإَلى   لرَّ   ِفي   الَمْرأَةِ   ِإَلى   الَمْرأَةُ   تُْفِضي   َوََل   َواِحٍد،   َثْوٍب   ِفي   الرَّ

 . َواِحِد«ال الثَّْوِب 
ْكَبِة، َوَكَذِلَك َعْوَرُة   ِة إلى الرُّ رَّ ُجِل ِمَن الـسُّ أََماَم الرَّ ُجِل  َوَعْوَرُة الرَّ

ْكَبِة. الَمْرأَُة الُمْسِلَمِة أََماَم الَمْرأَُة الُمْسلِ  ِة إلى الرُّ رَّ  َمِة ِمَن السُّ
ِه،   نْ عَ   أَِبيِه،   َعنْ   َحِكيٍم،   ْبنُ   َبْهزُ وروى اإلمام أحمد والحاكم عن    َجدِِّ

 َنَذُر؟   َوَما ِمْنَها َنْأِتي َما َعْوَراتَُنا ،اّللِٰ  َرُسوَل   َيا: ُقْلُت :  َقاَل  َعْنُه،اّلٰلُ  َرِضَي 
 . َيِمينَُك«  َمَلَكْت   َما أَوْ  َزْوَجِتَك  ِمنْ  ِإَلَّ  َعْوَرَتَك  »اْحَفظْ : َقاَل 
 ؟ ْعٍض بَ  َفْوَق  َبْعُضُهمْ  َقْومٌ  َكانَ  ِإنْ  أََرأَْيَت : ُقْلُت 
 .َيَرَينََّها«   َفََل  أََحدٌ   َيَراَها ََل   أَنْ   اْسَتَطْعَت  »ِإنِ : َقاَل 
 ؟ ا  َخاِلي َكانَ  ِإنْ  أََرأَْيَت : ُقْلُت 
 . ِمْنُه« اْحيَ يُْستَ  أَنْ   أََحقُّ  اّلٰلُ فَ »: َقاَل 

ُجِل َحَراٌم ِباإِلْجَماعِ  ُجِل إلى َعْوَرِة الرَّ ا ََل ِخََلَف ِفيِه َنَظُر الرَّ ، َوِممَّ
َوَنَظُر   ِباإِلْجَماِع،  َحَراٌم  الَمْرأَِة  َعْوَرِة  إلى  الُمْسِلَمِة  الَمْرأَِة  َنَظُر  َوَكَذِلَك 

ِباإِلْجمَ  َحَراٌم  الَمْرأَِة  َعْوَرِة  إلى  ُجِل  َما  الرَّ ِإَلَّ  َضُروَرٍة،  اِع،  َعْن  َكاَن 
ُر ِبَقدْ  ُروَراُت تَُقدَّ  هذا أوَّل .ِرَها. َوالضَّ

ْيَزِر َوَشْعِر الَفِخِذ َواإِلِبِط ََل َحَرَج ِفيِه  ِإَزالَ   ثانيا : ِباللَّ ُة َشْعِر الَعاَنِة 
 ْوَراِت. ََلٌع َعَلى العَ ِبَشْرِط أَْن ََل َيُكوَن ِفي َذِلَك َضَرٌر، َوأَْن ََل َيُكوَن ِفيِه اِطِّ 

َرِحَمهُ  ََلِم  السَّ َعْبِد  اْبُن  الِعزُّ    َعْوَراِت الْ   َسْترُ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقوُل 
ْوآِت    ِسيََّما   َوََل   ،اْلَعاَداِت   َوأَْجَملِ   اْلُمُروآِت   أَْفَضلِ   ِمنْ   َوُهوَ   َواِجٌب   َوالسَّ

َساءِ  ِفي ُروَراِت  َيُجوزُ  َلِكنَّهُ  األَْجَنِبيَّاِت، النِِّ  اهـ. .َواْلَحاَجاِت  ِللضَّ
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 وبناء على ذلك:
ْيَزِر ِإَذا َكاَن َهَذا ََل َيُضرُّ ِبالَجَسِد،  َفََل َحَرَج ِمْن ِإَزاَلِة َشْعِر الَعاَنِة ِباللَّ 

  َوَلِكْن ََل َيُجوُز للَمْرأَِة أَْن تُِزيَل َشْعَر الَعاَنِة ِعْنَد اْمَرأٍَة ُمْسِلَمٍة، أِلَنَُّه ََل 
َشْعَر الَعاَنِة ِبَنْفِسَها، أَو َعْن َطِريِق    َضُروَرَة في َذِلَك، َوِبِإْمَكاِنَها أَْن تُِزيَل 

 ِجَها.َزوْ 
َزاَلِة َشْعِر الَعاَنِة، َكَما   َوَيْحُرُم َعَلْيَها أَْن تَُمِكَِّن الطَِّبيَبَة ِمْن َنْفِسَها إِلِ

 يٌث. ْسُب الطَِّبيَبِة ِمْن َهَذا الطَِّريِق َكْسٌب َخبِ َيْحُرُم َعَلى الطَِّبيَبِة ِفْعُل َهَذا، َوكَ 
 ِإَزاَلُة َشْعِر الَعانَِة ِعْنَد َطِبيٍب. َوالُحْرَمُة َتْشَتدُّ َوَتْعظُُم ِإَذا َكاَنْت 

 أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   أَْن يَْرُزَقَنا َحقَّ الَحَياِء ِمْنُه. آمين. هذا، َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ 
 مام بالجوال دخول الح 

برنامج القرآن الكريم صوتًا يوجد على جهازي اخللوي : 17السؤال

 ام لقضاء حاجيت؟وكتابة، فهل جيوز الدخول إىل احلم

ڦڦڤڤڤڤٹ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 .[32]الحج:  ﴾ڦ
  َصلَّى  اّللِٰ   َعْنُه َقاَل: َكاَن َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الترمذي َعْن أََنٍس َرِضَي 

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل الَخََلَء َنَزَع َخاَتَمُه.َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ 
ِريَف َكاَن َمْكُتوب ٌد َرُسوُل  ا  أِلَنَّ َخاَتَمُه الشَّ  . اّللِٰ َعَلْيِه: ُمَحمَّ

اِم ِلَقَضاِء الحَ  اَجِة ِإَذا َكاَن  َوَنصَّ الُفَقَهاُء َعَلى َكَراِهَيِة ُدُخوِل الَحمَّ
 الُقْرآَن الَكِريَم.  اإِلْنَساُن َحاِمَل  

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َكاَنِت اآل َفََل  َفِإَذا  للَعَياِن،  َباِدَية   الِجَهاِز،  َشاَشِة  َعَلى  َظاِهَرة   َياُت 
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اِم، َحْيُث تُْكَشُف الَعْوَرُة، َوتُْقَضى الَحاجَ  ُخوُل ِبِه إلى الَحمَّ  ُة.َيُجوُز الدُّ
ا ِإَذا كَ  اَشِة،  أَمَّ اَنِت اآلَياُت َمْخِفيَّة  َداِخَل الِجَهاِز، َوََل َتْظَهُر َعَلى الشَّ

َفََل َحَرَج في ِإْدَخاِلِه الِخََلَء َِلْنِتَفاِء ِعلَِّة الَمْنِع، َوأِلَنَّ    ا  اَن الِجَهاُز ُمْغَلقَوكَ 
، ِإَلَّ ِإَذا يَِّة ََل تَُعدُّ كَ َكِلَماِت الُقْرآِن في األَْجِهَزِة اَلْلِكْتُرونِ  ِلَماٍت َمْرُسوَمة 

اَشِة، َوَكَذِلَك َصْوُت القَ   أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  اِرِئ. هذا،َظَهَرْت َعَلى الشَّ
 مشاهدة المباريات 

ما هو حكم الشرع يف مشاهدة املباريات وخاصة مباريات : 18السؤال

 كأس العامل؟

پٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َل َمِن اْسَتْحَضَر َقوْ الجواب:  

ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپ

 . [30]آل عمران:  ﴾ڤڤڤٹٹٹ
ېئېئۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئ﴿  َتَعاَلى:  َوَقْوَلهُ 

ڀڀ ڀڀپپپپ ٻٻٻٻٱ  ىئېئ
 .[26ـ 23]الفجر:  ﴾ ٺٺٺ

ِر:  َتَعاَلى    َوَقْوَلهُ  الُمَتَحِسِّ الَعْبِد  ۅۅۋۋٴۇۈ﴿َعِن 
 . [10]المنافقون:  ﴾ېېۉۉ

َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َقْوَل  اْسَتْحَضَر  آاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَمِن  َوَعَلى  ِلِه َعَلْيِه 
َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ََل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى يُْسأََل َعْن ُعُمِرِه  

 َعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَْنَفَقُه، َوَعنْ ِفيَم أَْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل، وَ 
 َعْنُه. اّلٰلُ  َعْن أَِبي َبْرَزَة األَْسَلِميِِّ َرِضَي ِجْسِمِه ِفيَم أَْبََلُه« رواه الترمذي 

َوَمْن َعِلَم أَنَّ أَْنَفاَس ُعُمِرِه َجْوَهَرٌة ِإَذا اْنَقَضْت ََل ِعَوَض َلَها، َوَمْن  
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َوَمِن  َعِلمَ  ِبِه،  َيُقوُم  الذي  ِبَعَمِلِه  ُعُمِرِه  ِقيَمَة  َوأَنَّ  ِلَعَمِلِه،  ِإَناٌء  ُعُمَرُه  أَنَّ   
َقْوَل اْستَ  پپپٻ  ٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    ْحَضَر 

في َتَعاَلى    . َوَقْوَلهُ [3ـ1]المؤمنون:    ﴾ٺٺڀڀڀ  ڀپ
ْحَمِن:    .[72ن: ]الفرقا  ﴾ڳگگگگ﴿ِصَفاِت ِعَباِد الرَّ

َمِن ِبُدوِن َفاِئَدٍة. ا  َمِن اْسَتْحَضَر َهَذا ََل يَُضِيُِّع َوْقت  ِمَن الزَّ
 وبناء على ذلك:

َتَساَءُل َمَع اإِلْخَوِة الذيَن َيْقُضوَن أَْوَقاَتُهْم َعَلى َشاَشاِت الِتِّْلَفاِز، أَ 
َواِرِع، َما الَفاِئدَ أَو في   ُة التي َحَصْلُتْم َعَلْيَها  الَمَقاِهي َوالنََّواِدي، أَو في الشَّ

ْنَيِويَُّة   يَُّة أَو الَمْعَنِويَُّة أَو أِلَْنُفِسُكْم أَو أِلَْهِل َبْيِتُكْم؟ َما الَفاِئَدُة الدُّ أَو الَماِدِّ
يِنيَُّة أَو األُْخَرِويَّ   ُة التي َحَصْلُتْم َعَلْيَها؟التَّْرَبِويَُّة أَو الِدِّ
ْلُتْم ِمْن َخْيرٍ    أِلَْنُفِسُكْم َوأِلَْهِلُكْم َوِلَوَطِنُكْم؟ َماَذا َحصَّ

ََلِة  َضَياُع َوْقٍت ِبُدوِن َفاِئَدٍة، َتْعِطيُل أَْعَماٍل وَ  أَْشَغاٍل، َحتَّى َتْرٌك للصَّ
 ٌم؟ في الَجَماَعِة، َهْل َهَذا يُْعَقُل أَْن َيْفَعَلُه ُمْسلِ 
 أعلم.َعاَلى  تَ  واّللٰ   ِمْن ِخََلِل َهَذا يُْعَلُم الَجَواُب. هذا،

 حكم صيانة الجواَّلت 
هل جيوز شرعاً أن أقوم بتصليح وصيانة اجلواالت، مع العلم : 19السؤال

 فيها؟َتَعاَلى  اهلل ثري ممن حيملها يعصيأن الك

األَْجِهَزِة التي تُْسَتْعَمُل في  األَْصُل في َبْيِع َوِشَراِء  أوَّل :  الجواب:  
، َوالُمَباِح وَ  ِرِّ الَحَراِم، ُمَباٌح، أِلَنَّ ُكلَّ َعْبٍد َمْسُؤوٌل َعْن َعَمِلِه  الَخْيِر َوالشَّ

 َيْوَم الِقَياَمِة. 
قَ ثانيا :   َجْلِب  ُهَناَك  َعَلى  ٌم  ُمَقدَّ الَمَفاِسِد  َدْرُء  َتُقوُل:  ِفْقِهيٌَّة  اِعَدٌة 
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َكاَن األَْصُل  الَمَصاِلِح، َفُكلُّ َعَمٍل يَُؤِدِّي إلى َمْفَسَدٍة َيْحُرُم الِقَياُم ِبِه َوَلو  
اإِلَباَحةُ  َذِلَك  في  األَْصُل  ِلَرُجٍل،  ِسِكِّيَنٍة  َكَبْيِع  اإِلَباَحُة،  أَ ِفيِه  َمَع  نََّها  ، 

، َوَلِكْن ِإَذا َغَلَب َعَلى َظِنِّ الَباِئِع أَنَُّه َسَيْقُتُل   ِرِّ تُْسَتْخَدُم في الَخْيِر َوفي الشَّ
 ِبَها َحُرَم َعَلْيِه َبْيُعَها.

 َعَلى َذِلَك:َوِبَناء  
اََلِت األَْصُل ِفيَها اإِلَباَحُة َوالِحلُّ  ِإَذا   ِإَلَّ  َفِإنَّ َتْصِليَح َوِصَياَنَة الَجوَّ

الَحَراِم،  َيْسَتْعِمُلُه في  اِل  الَجوَّ ِبأَنَّ َصاِحَب  أَنَّ الَغاِلَب َعَلى الظَِّنِّ  ُعِلَم 
اِل َوَتْصِليُحهُ  ۈئۈئۆئۆئ﴿  َتَعاَلى:، ِلَقْوِلِه  ِعْنَدَها َيْحُرُم ِصَياَنُة الَجوَّ

 .[2]المائدة:  ﴾ېئ
اَل  َوأََنا أَْنَصُحَك أَْن َتُصوَن   ُدوَن َشِريَحِتِه، أَو ِبَطاَقِة  َوتُْصِلَح الَجوَّ

ِبالِعَباِد َمْطُلوٌب   اِكَرِة، َحتَّى ََل َتطَِّلَع َعَلى ُمْحَتَوَياِتَها، َوُحْسُن الظَِّنِّ  الذَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َن الظَّنَّ َما َخاَب َوََل َخـِسَر. هذا،، َوَمْن أَْحَس ا  َشْرع

 حكم التصفير 
بشكل عام، وخاصة إذا كان من أجل ما حكم التصفري : 20ؤالالس

 مناداة رجل بعيد؟

َعاَداِت  الجواب:   ِمْن  َعاَدٌة  ُهَو  التَّْصِفيَر  ِبأَنَّ  الُفَقَهاِء  َبْعُض  َقاَل 
  َتَعاَلى: الـُمْشِرِكيَن ِعْنَدَما َفَعُلوا َذِلَك، َقاَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   مَّ الَجاِهِليَِّة، َوَقْد ذَ 

ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ﴿

 . والُمَكاُء لَُغة  التَّْصِفيُر.[35]األنفال:  ﴾ڄڄ
 وبناء على ذلك:

َوِإْن   الَجاِهِليَن،  ِبأَْعَماِل  ِه  التََّشبُّ ِمَن  ِفيِه  ِلَما  يُْكَرُه  ِفيُر  َكاَن  َفالصَّ
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َتْصِفير الَبْيِت  ِعْنَد  َصََلَتُهْم  َيْجَعُلوَن  َيِليُق  ا  َوَتْصِفيق  ا  الـُمْشِرُكوَن  َفََل   ،
ِفيِر.ِبا َه ِبِهْم في الصَّ  لُمْسِلِم أَْن َيَتَشبَّ

ِفيِر. هذا،  ِبالصَّ َعَلى َصاِحِبِه  يَُناِدَي  أَْن  ِبالُمْسِلِم  َيِليُق  ََل    َوَكَذِلَك 
 علم.أ َتَعاَلى  واّللٰ 

 بيع العنب لمصنع الخمر
 ما حكم بيع العنب ملن يصنع اخلمر؟: 21السؤال

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ لجواب:  ا

 . َوَهَذا النَّْهُي َيْقَتِضي التَّْحِريَم.[ 2]المائدة:  ﴾ېئۈئ
ُمْعَتِصِرَها،  َرِة أَْوُجٍه: ِبَعْيِنَها، َوَعاِصِرَها، وَ شَ ـ َوالَخْمُر لُِعَنْت َعَلى عَ 

َوُمْبَتاِعَها، َوَحاِمِلَها،   َثَمِنَها،َوَباِئِعَها،  ِإَلْيِه، َوآِكِل  َوَشاِرِبَها،   َوالَمْحُموَلِة 
 َوَساِقيَها.

أَنَّ   ِسيِريَن  اْبِن  َعِن  ُرِوَي  ِلَما  َحَراٌم،  َفُهَو  الَحَراِم  إلى  َتَسبََّب  َوَما 
 َعْنُه ِفي أَْرٍض َلُه، َفأَْخَبَرُه َعنْ اّلٰلُ    اٍص َرِضَي َكاَن ِلَسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّ   ا  َقيِِّم

ََل  أَنَُّه  َزِبيب ِعَنٍب  َيْصُلُح  َوََل ا    يَ ،  ِلَمْن  ِإَلَّ  يَُباَع  أَْن  َيْصُلُح  َفأََمَرُه  ـ   ْعِصُرُه، 
ْيُخ أََنا ِإْن ِبْعُت اْلَخْمَر. اهـ.   ِبَقْلِعِه، َوَقال: ِبْئَس الشَّ

 وبناء على ذلك:
َخْمرَفَيحْ  َيتَِّخُذُه  ِلَمْن  الِعَنِب  َبْيُع  إِ ا  ُرُم  أِلَنَّ  َعَلى  ،  الَعاِصي  َعاَنَة 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  تعالى. هذا،ّلٰلِ  َمْعِصَيٍة َمْعِصَيةٌ 
 دفع الرشوة للوصول إلى الحق

أنا أعلم بأن الرشوة حرام، وكبرية من الكبائر، ولكن إذا : 22السؤال

طيع أن يصل إىل حقه إال عن طريق الرشوة، كان اإلنسان ال يست

 فماذا يفعل؟
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َمٌة بِ الجواب:   ْشَوُة َجِريَمٌة ُكْبَرى ُمَحرَّ َنِصِّ الُقْرآِن الَعِظيِم، َقاَل  الِرِّ
َكاَنْت  [42]المائدة:    ﴾ٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى: . َوِهَي 

ْشَوِة.  ْحَت ِمَن الِرِّ  في الَيُهوِد، َحْيُث َكانُوا َيْأُكُلوَن السُّ
في  وَ  َمٌة  ُمَحرَّ ِهَي  َصلَّىَكَذِلَك  ِبَقْوِلِه  نَِّة،  آِلِه  اّلٰلُ    السُّ َوَعَلى  َعَلْيِه 

وَ  اِشَي اّلٰلُ    »َلَعنَ َسلََّم:  َوَصْحِبِه  اِئَش   َوالُمْرَتِشَي   الرَّ   يَْمِشي   الَِّذي   َوالرَّ
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  َثْوَبانَ  َعنْ رواه الحاكم   َبْيَنُهَما«

اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َلَعنَ :  َقاَل   َثْوَبانَ   َعنْ اَيٍة لإلمام أحمد  َوِفي ِروَ 
اِشَي َصْحِبِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ  اِئَش  َوالُمْرَتِشَي   الرَّ َّل   .َوالرَّ  . َهَذا أَوا

أَ   ثانيا : َباِطٍل،  ِإْحَقاُق  ِفيَها  َكاَن  َما  ِهَي  َمُة  الُمَحرَّ ْشَوُة  ِإْبَطاُل  الِرِّ و 
، َفُكلُّ  ْبَطاِل َحٍقِّ أَْص َحٍقِّ ، أَو إِلِ ِل ِبِه إلى َغْيِر الَحِقِّ ِلٍيِّ   َما يُْدَفُع للتََّوصُّ

ٌم َقْطع .ا  ُهَو ُمَحرَّ  ، َوُهَو ُمْنَدِرٌج َتْحَت الَوِعيِد النََّبِوِيِّ
أََماَمهُ ثالثا :   ُوِضَعْت  َحٍقِّ  إلى  ِبِه  ِل  للتََّوصُّ يُْدَفُع  َما  ا  َعَراِقيُل  أَمَّ  

ِه، فَ   ا  َوَعَواِئُق، َوَلْم َيِجِد الُمَتَعاِمُل بُد  ِل إلى َحِقِّ ْفِع للتََّوصُّ الُحْرَمُة ِمَن الدَّ
اِفِع في َهَذا الَحاِل   ِلـَيْسَتْحِضِر الدَّ َعَلى اآلِخِذ ََل َعَلى الُمْعِطي، َوَلِكْن 

 ﴾ ہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ﴿  َتَعاَلى:َقْوَلُه  
ُر ِبَقدْ . [173ة: ]البقر ُروَرُة تَُقدَّ  ِرَها.َوالـضَّ

الَعَراِقيَل  َجَعَل  الذي  ْشَوِة  الِرِّ آِخُذ  ِمْن    َوْلَيْذُكْر  اآلَخِريَن  ِلَمْنِع 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ُحُقوِقِهْم، َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

  َتْحَت   َتُكونُ   َيْعِنيـ    َيَتأَبَّطَُها  ِعْنِدي  ِمنْ   َمْسأََلَتهُ   َلُيْخِرجُ   ُكمْ أََحدَ   ِإنَّ   اّللِٰ وَ   أََما»
 «.ا  َنارْعِني يَ   ـ  ِإْبِطهِ 

 ِإيَّاُهْم؟  تُْعِطيَها ِلمَ اّلٰلِ  َرُسوَل  َيا:  ُعَمرُ  َقاَل : َقاَل 
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« رواه اإلمام  اْلُبْخَل   يلِ اّلٰلُ    َوَيْأَبى   َذاَك،  ِإَلَّ   َيْأَبْونَ   ؟ أَْصَنعُ   َفَما»:  َقاَل 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  اْلُخْدِريِِّ  َسِعيدٍ   أَِبي َعنْ أحمد 

َهذَ  َكاَن  َحاَل َفِإَذا  ِبَسْيِف    ا  َيْأُخَذ  َحتَّى  َوالُمِلِحِّ  الُمْلِحِف  اِئِل  السَّ
َيْأُخَذ    الَحَياِء، َفَكْيَف ِبَحاِل َمْن َيْجَعُل الَعَراِقيَل أََماَم َصاِحِب الَحِقِّ َحتَّى 

 ِمَن الَماِل، َفُهَو ِمْن َباِب أَْوَلى َوأَْوَلى َحَراٌم. ا  ِمْنُه َشْيئ
 وبناء على ذلك:

ْشَوِة التي َتْجَعُل الَحقَّ َباِطَل  ْصُل فَفاألَ  ، ِهَي  ا  ، َوالَباِطَل َحقي الِرِّ
اْسَتحَ  ِلَذا  َوالِبََلَد،  الِعَباَد  تُْفِسُد  التي  الَجَراِئِم  أَْعَظِم  اِشي  ِمْن  الرَّ قَّ 

اِئُش  اّلٰلِ    َرُسولِ   تعالى، َوِمْن َسِيِِّدَنا اّلٰلِ    َبْيَنُهَما اللَّْعَنَة ِمنَ   َوالُمْرَتِشي َوالرَّ
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.اّلٰلُ   َصلَّى

ا َما َكاَنْت ِلَتْحِصيِل َحٍقِّ َوالَوُصوِل ِإَلْيِه ِبَسَبِب الَعَراقِ  يِل َوالَعَواِئِق  أَمَّ
، َفاإِلْثُم َعَلى الُمْرَتِشي اآلخِ  ِذ.  التي َيْجَعُلَها النَّاُس أََماَم َصاِحِب الَحِقِّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 صناعة اْللعاب 

 ما حكم صناعة األلعاب لألطفال؟: 23السؤال

:  اَلْت قَ   َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى اإلمام البخاري  الجواب:  
 ،َوَسلَّمَ َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيِِّ   ِعْندَ   ِباْلَبَناِت   أَْلَعُب   ُكْنُت 
  َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَكانَ ؛  َمِعي  َيْلَعْبنَ   (اٌت يرَ غِ َص   ارٍ وَ جَ )  َصَواِحُب   ِلي   َوَكانَ 
ْعنَ   َدَخَل   ِإَذا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َت يْ البَ   نَ لْ خُ دْ يَ )  ِمْنهُ   َيَتَقمَّ
  (ىرَ خْ األُ   دَ عْ بَ   ة  دَ احِ وَ   نَّ هُ لُ ِس رْ يُ )  ِإَليَّ   بُُهنَّ َفُيَسرِِّ   ( نَ بْ هَ ذْ َي   مَّ ثُ   نهُ مِ   نَ رْ تِ تَ ْس يَ وَ 

 .َمِعي َفَيْلَعْبنَ 
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  َرُسولُ  َقِدمَ : َقاَلْت  َعْنَهااّلٰلُ  َرِضَي  َعاِئَشةَ  َعنْ وفي ِرَواَيِة أَِبي داود  
 َخْيَبرَ   أَوْ   ،َتُبوكَ   َغْزَوةِ   ِمنْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
َويُْجَعُل    ِسْترٌ   َسْهَوِتَها  َوِفي الَبْيِت  َحاِئَطي  َبْيَن  َصِغيٌر  ْهَوُة:َحاِئٌط  )السَّ

ْقُف َعَلى الَجِميِع َفَما َكاَن َوَسَط ال َلُه َكاَن َداخِ   َبْيِت َفُهو َسْهَوٌة َوَماالسَّ
ْترِ ال  َناِحَيةَ   َفَكَشَفْت   ِريحٌ   َفَهبَّْت   ،(َفُهَو اَلمْخَدعُ    لَُعٍب،   ِلَعاِئَشةَ   َبَناٍت   َعنْ   سِِّ

 .َعاِئَشُة؟« َيا  َهَذا »َما: َفَقاَل 
 .َبَناِتي: َقاَلْت 
  أََرى  الَِّذي  َهَذا  »َما: َفَقاَل  ،ِرَقاعٍ  ِمنْ  َجنَاَحانِ  َلهُ  ا  َفَرس َبْيَنُهنَّ   َوَرأَى
؟«  .َوْسَطُهنَّ
 . َفَرٌس : َقاَلْت 
 . ؟«َعَلْيهِ  الَِّذي  َهَذا »َوَما: َقاَل 

 . َجَناَحانِ : َقاَلْت 
 .َجَناَحاِن؟«  َلهُ  »َفَرٌس : َقاَل 

 .أَْجِنَحٌة؟ َلَها َخْيَل    ِلُسَلْيَمانَ  أَنَّ   َسِمْعَت  أََما: َقاَلْت 
 اهـ.. َنَواِجَذهُ  َرأَْيُت  ى َحتَّ  َفَضِحَك : َقاَلْت 

 وبناء على ذلك:
الصُّ  َتْحِريِم  ِمْن  الُفَقَهاِء  أَْكَثُر  اْسَتْثَنى  التََّماِثيِل  َفَقِد  َوِصَناَعِة  َوِر 

ِصَناَعَة لَُعِب الَبَناِت، َوُهَو َمْذَهُب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء، َوَقالُوا ِبأَنَّ ِصَناَعَتَها  
َوَيُجوزُ  َتْحُرُم،  أِلَنَُّهنَّ   ََل   ، َلُهنَّ َوِشَراُؤَها  َوَبْيُعَها  َوُصْنُعَها  اْسِتْصَناُعَها 
ْبَن ِبَذِلَك َعلَ   أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  ى ِرَعايَِة األَْطَفاِل. هذا،َيَتَدرَّ
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 اللعب بالطاولة 
 ما حكم اللعب بالطاولة؟: 24السؤال

الطَّاوِ الجواب:   ى  يَُسمَّ ِبَما  اللَِّعُب  َيُجوُز  َعَلى  ََل  َِلْشِتَماِلَها  َلَة، 
أَْرَقا َعَلْيَها  َباٌت  ُمَكعَّ َوُهَو  النَّْرَدِشيُر،  ُهَو  الذي  ِبَها، النَّْرِد،  َويُْلَعُب  ٌم 

ْهَر.  ى الزَّ  َوتَُسمَّ
  َصلَّى   النَِّبيَّ   أَنَّ   أَِبيِه،  َعنْ   بَُرْيَدَة،  ْبنِ   ُسَلْيَمانَ   َعنْ روى اإلمام مسلم  

َوَعلَ اّلٰلُ   َوَسلََّم  َعَلْيِه  َوَصْحِبِه  آِلِه    َفَكأَنََّما   ِبالنَّْرَدِشيِر،  لَِعَب   »َمنْ :  َقاَل ى 
 . َوَدِمِه« ِخْنِزيرٍ  مِ َلحْ  ِفي َيَدهُ  َصَبغَ 

  ُموَسى   أَِبي   َعنْ وروى اإلمام أحمد والحاكم وابن ماجه وأبو داود  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه   اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 
 .«َوَرُسوَلهُ اّلٰلَ   َعَصى َفَقدْ  ِبالنَّْردِ  َلِعَب  »َمنْ : َوَسلَّمَ 

 في َشْرِح َصِحيِح ُمْسِلٍم:َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَيُقوُل اإِلَماُم النََّوِويُّ َرِحَمهُ 
 اهُ نَ عْ مَ   :يرُ ِش وَ   ؛ ٌب رَّ عَ مُ   يٌّ مِ جَ عَ   دُ رْ النَّ فَ   ، دُ رْ النَّ   وَ هُ   يرُ ِش دَ رْ النَّ   :اءُ مَ لَ العُ   اَل قَ 
 . دِ رْ النَّ بِ   ِب عِ اللَّ   يمِ رِ حْ تَ   في   ورِ هُ مْ الجُ وَ   ِيِّ عِ افِ للشَّ   ةٌ جَّ حُ   يُث دِ الحَ   ا ذَ هَ وَ   ؛ وٌ لْ حُ 

  هِ مِ دَ وَ   يرِ زِ نْ الخِ   مِ حْ َل   في   هُ دَ يَ   غَ بَ َص   ىَن عْ مَ وَ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    ثُمَّ َيُقوُل َرِحَمهُ 
 .امَ هِ لِ كْ أَ  يمِ رِ حْ تَ بِ  هِ يمِ رِ حْ تَ لِ  يهٌ بِ شْ تَ  وَ هُ وَ   ،امَ هُ نْ مِ  هِ لِ كْ أَ   الِ حَ  في

 وبناء على ذلك:
َر ِمْنُه اللَِّعُب ِبِه  َفَيْحُرُم اللَِّعُب ِبالنَّ  َهاَدُة، َوَمْن َتَكرَّ ْرِد، َوتَُردُّ ِبِه الشَّ

ِقَمار ِبِه  َلِعَب  َسَواٌء  َشَهاَدتُُه،  تُْقَبْل  وَ   ا  َلْم  ِقَماٍر،  َغْيَر  ِباِتَِّفاِق  أَو  َهَذا 
 الَمَذاِهِب األَْرَبَعِة.

  أَِبي   ْبنِ   َعَطاءِ   َعنْ النسائي  أِلَنَُّه ِإْن َلْم يَُقاِمْر َفُهَو َعَبٌث َوَلْهٌو، روى  
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  ِمَيانِ َيرْ   اأْلَْنَصاِريَّْينِ   ُعَمْيرٍ   ْبنَ   َوَجاِبرَ اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنَ   َجاِبرَ   َرأَْيُت :  َقاَل   َرَباحٍ 
آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت   ِلَصاِحِبهِ :  ُهَماأََحدُ   َفَقاَل  َوَعَلى  َعَلْيِه 

  ِإَلَّ   َوَلِعٌب   َلْهوٌ   َفُهوَ اّلٰلِ    ِذْكرُ   ِفيهِ   َلْيَس   َشْيءٍ   »ُكلُّ :  َيُقولُ   َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
ُجلِ   ُمََلَعَبةُ   أَْرَبَع، ُجلِ   َوَتْأِديُب   اْمَرأََتُه،  الرَّ   َبْينَ   َوَمْشُيهُ   َسُه،َفرَ   الرَّ

ُجلِ  َوَتْعِليمُ  اْلَغَرَضْيِن، بَّاَحَة« الرَّ  . السَّ
  َدٍد،  ِمنْ   »َلْسُت َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  عَ اّلٰلُ    َوَيُقوُل َصلَّى

دُ   َوََل  َ ِبش  ِمنِِّي  الدَّ اإلمام  ِبَشْيءٍ   ِمنِِّي  اْلَباِطُل   َلْيَس :  َيْعِني  ْيٍء«ـ رواه   .
  واّللٰ   َعْنُه. هذا،اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس بخاري في األََدِب الُمْفَرِد َعْن  ال

 .أعلمَتَعاَلى 
 لعبة البرجيس 

 ما حكم اللعب بالربجيس؟: 25السؤال

،  ا  األَْصِل، َمْرُغوَبٌة ِعْنَد الِنَِّساِء َكِثيرالَبْرِجيُس لُْعَبٌة َفاِرِسيَُّة  الجواب:  
َزٍة، َوَثَماِن ِقَطٍع ِمَن األَْحَجاِر، ُكلُّ أَْرَبَعٍة  َوِهَي ِقْطعَ  َنٍة ُمَطرَّ ُة ِقَماٍش ُمَلوَّ
ِعَبْيِن، َوَلَها َطِريَقٌة ُمَعيََّنٌة في اللَِّعِب ِمْنَها ِبَشْكلٍ   َواِحٍد، َتُخصُّ أََحَد الَلَّ

.َتْعتَ   ِمُد َعَلى الَحِظِّ
الِقمَ  َيْدُخُلَها  َقْد  اللُّْعَبُة  َفِإَذا  َهِذِه  ِعَبْيِن،  الَلَّ َبْيَن  َهاُن  الِرِّ َوُهَو  اُر، 

َهاِن َفهِ  ٍم.َكاَنْت َتُقوُم َعَلى أََساس ِمَن الِرِّ  َي َحَراٌم، أِلَنََّها تُْفِضي إلى ُمَحرَّ
تعالى، َوَعِن  اّلٰلِ    اَنْت َتُصدُّ َعْن ِذْكرِ َوَكَذِلَك َيْحُرُم اللَِّعُب ِبَها ِإَذا كَ 

ََلِة، أَو ِحِم،    ةِ َعْن أَيَّ   الصَّ َطاَعٍة ِمَن الطَّاَعاِت، ِمْثِل ِبِرِّ الَواِلَدْيِن، َوِصَلِة الرَّ
 لَوْقِت.ل ِإَضاَعةٌ ا  أَْو َكاَن ِفيهَ 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َهاِن َفِهَي َحَراٌم، َوَكَذِلَك  َفِإَذا َكاَنِت اللُّْعَبُة َمْبِنيَّة  َعلَ  ى أََساٍس ِمَن الِرِّ
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َفِهَي    ا  َنْت َسَببِإَذا َكا ْرِعيَِّة  الَواِجَباِت الشَّ َوَعَلى ِحَساِب  الَوْقِت،  ِلَضَياِع 
َوَيْحُرمُ  ِبِّ    َحَراٌم،  َوالسَّ الُكْفِر  َكِلَماِت  إلى  تَُؤِدِّي  َكاَنْت  ِإَذا  ِبَها  اللَِّعُب 
ْتِم َوال  لَّْعِن.َوالشَّ

 . ا   َتْحِريم َوِإَذا َخَلْت ِمْن َهِذِه األُُموِر َفِهَي َمْكُروَهةٌ 
َوالُمْؤِمُن الَحِريُص َعَلى َوْقِتِه، َوالذي َيْعَلُم ِبأَنَُّه َمْسُؤوٌل َعْن َوْقِتِه  

الِنِّ  ة   َوَخاصَّ األَْلَعاِب،  َهِذِه  ِمْن  َيْقَتِرُب  ََل  أَْبََلُه،  ِفيَم  َشَباِبِه  َساَء  َوَعْن 
. هذا،اللََّواِتي يَُضِيِّْعَن الَوْقَت في اللَِّعِب ِبَها، َوعَ   واّللٰ   َلى ِحَساِب بُُيوِتِهنَّ

 أعلم.َتَعاَلى 
 جوزة الطيب 

 الطعام؟ ما حكم استعمال جوزة الطيب يف: 26السؤال

َوتُْسَتْخَدُم  َشَجَرُة َجْوَزِة الِطِّيِب َمْعُروَفٌة ُمْنُذ َزَماٍن َقِديٍم،  الجواب:  
تُْعِطي لآلِكلِ  التي  الِبَهاَراِت  ِمَن  َكَنْوٍع  َتْأِثيٌر  َثَمَرتَُها  َوَلَها   ، َزِكيَّة  َراِئَحة    

ُجْمُهوُر   َذَهَب  َوَقْد  الَحِشيِش،  َكَتْأِثيِر  آِكِلَها  ُحْرَمِة َعَلى  إلى  الُفَقَهاِء 
 اْسِتْعَماِل الَقِليِل ِمْنَها َوالَكِثيِر. 

ِرِّ الُمْخَتاِر، َوَحاِشَيِة اْبِن َعاِبِديَن: َوِمْثُل اْلَحِشيَشِة فِ َجاَء في   ي  الدُّ
اِفِعيَِّة ِبُحْرَمِتَها. يِب، َفَقْد أَْفَتى َكِثيٌر ِمْن ُعَلَماِء الشَّ  اْلُحْرَمِة َجْوَزُة الطِِّ
َجْوَزَة  َوَجاَء في َحاِشَيِة الطَّْحَطاِوِيِّ َعَلى َمَراِقي الَفََلِح: َونُِقَل أَنَّ  

ابْ  َح  َوَصرَّ الَحِشيَشِة،  ُحْرَمِة  ُدوَن  َلِكْن  َتْحُرُم،  الَمِكِِّيِّ  الِطِّيِب  َحَجٍر  ُن 
ِة األَْرَبَعِة.  ِبَتْحِريِم َجْوَزِة الِطِّيِب ِبِإْجَماِع األَِئمَّ

 :وبناء على ذلك 
، نََّها ُمْسِكَرةٌ َفَجْوَزُة الِطِّيِب ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء َيْحُرُم اْسِتْعَماُلَها، أِلَ 
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َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ُكِلِّ  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
 ُمْسِكٍر َوُمَفِتٍِّر.

لى َجَواِز اْسِتْعَماِل الَقِليِل ِمْن َجْوَزِة الِطِّيِب  َوَذَهَب َبْعُض الُفَقَهاِء إ
َرةٌ. ْصََلِح الطََّعاِم َوالَكْعِك َوَنْحِوِه، َوَيْحُرُم الَكِثيُر، أِلَنََّها ُمَخِدِّ  إِلِ

َمَع  َوأَ  َمْخُلوَطة   َكاَنْت  َوَلو  ِبَمْنِعَها،  الَقْوُل  ُهَو  األَْحَوُط  أَُقوُل:  َنا 
ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َما  َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ     َقِليَلٍة، ِلَقْوِلِه َصلَّى َغْيِرَها َوِبِنْسَبةٍ 

َعْن   الترمذي وغيره  َحَراٌم« رواه  َفَقِليُلُه  َكِثيُرُه  َعْبدِ أَْسَكَر  ْبِن  اّلٰلِ    َجاِبِر 
 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  هذا، َعْنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي 

 أكل القات 

 ل جيوز أكل القات؟ه: 27السؤال

ْلَسْتِريَِّة، يُْزَرُع أِلَْوَراِقِه  الَقاُت ُهَو َنَباٌت ِمَن الَفِص الجواب:   يَلِة السَّ
هٌ  ُمَنبِِّ َقِليُلُه  تُْمَضُغ َخْضَراَء،  َويُْزَرُع  الَِّتي  اْلَحَبَشُة،  َمْنَبُتُه  ٌر،  ُمَخِدِّ َوَكِثيُرُه   ،
ى َشاَي   الَعَرِب. ِبَكْثَرٍة ِفي الَيَمِن، َويَُسمَّ

ُجْمُهوُر   َوَذَهَب  َراِت،  الُمَخِدِّ ِمَن  َتَناُوِلِه،  َفُهَو  ُحْرَمِة  إلى  الُفَقَهاِء 
اّلٰلُ    و داود َعْن أُمِِّ َسَلَمَة َرِضَي أِلَنَّ َما أَْسَكَر َكِثيُرُه َفَقِليُلُه َحَراٌم، روى أب

 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َعْن  َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َعْنَها َقاَلْت: َنَهى َرُسولُ 
ِ ُمْسِكٍر    َوُمَفتٍِِّر. ُكلِّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
ُر،  َفالَقاُت أَْكُلُه أَو َمْضُغُه َحَراٌم، َوِإْن َزَعَم أَهْ  ُل الَيَمِن أَنَُّه ََل يَُخِدِّ
دُ  ُمَجرَّ َفَهَذا  اِكَرِة،  للذَّ َوُمْفِتٌق  ٌط  ُمَنِشِّ ُهَو  َصِحيٍح،    َوِإنََّما  َغْيُر  َوُهَو  َوْهٍم 

 أِلَنَّ الِعْبَرَة ِبالنََّتاِئِج. 
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األَِطبَّاءَ  أَْثَبَت  ُمَتعَ   َوَقْد  أَنَّ  أَْضَراِرِه  َوِمْن   ، َوَضارٌّ ٌر  ُمَخِدِّ اِطَيُه  أَنَُّه 
 َيَتَعاَطاُه ِمْن ُمْنَتَصِف النََّهاِر إلى ُمْنَتَصِف اللَّْيِل. 

َرَر في َبَدِني َوِديِني، َفَتَرْكُت  َيُقوُل َبْعُضُهْم: ِإِنِّي رَ  أَْيُت ِمْن أَْكِلَها الضَّ
اْلعُ  َذَكَر  َفَقْد  َماِت،  أَْكَلَها،  الُمَحرَّ أَْشَهِر  ِمْن  اِت  الُمِضرَّ أَنَّ  َفِمْن  َلَماُء: 

َتِريِه  َضَرِرَها أَنَّ آِكَلَها َيْرَتاُح َوَيْطَرُب َوَتِطيُب َنْفُسُه َوَيْذَهُب ُحْزنُُه، ثُمَّ َيعْ 
ُمَتَزاِحَمٌة َوُسوءُ  َوُغُموٌم  ُمَتَراِكَمٌة  أَْكِلِه ُهُموٌم  أَْخََلٍق.    َبْعَد َساَعَتْيِن ِمْن 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 بيض طائر السماني 

 ما حكم أكل بيض طائر السماني؟: 28سؤالال

َماِنيُّ ُهَو َنْوٌع ِمْن أَْنَواعِ أوَّل :  الجواب:   الطُُّيوِر الَمْأُكوَلِة،    الطَّاِئُر السُّ
 َويَُقاُل ِبأَنَُّه َناِفٌع للَمَفاِصِل.

ِبَقْوِلِه   ِإَلْيَها  ْلَوى، الُمَشاُر  ۉۉ﴿  َتَعاَلى:َويَُقاُل: ُهَو السَّ
 . [57]البقرة:  ﴾ىېېېې

  ثانيا : َوأَْجَمَعْت َكِلَمُة الُفَقَهاِء َعَلى أَنَّ الَبْيَض ِإَذا َخَرَج ِمْن َحَيَوانٍ 
ا ََل ، أَ ا  َمْأُكوٍل ِفي َحال َحَياِتِه، أَْو َبْعَد َتْذِكَيِتِه َشْرع   ْو َبْعَد َمْوِتِه، َوُهَو ِممَّ

َمِك، َفبَ   . ِإَذا َفَسدَ ، ِإَلَّ ا  ْيُضُه َمْأُكوٌل ِإْجَماعَيْحَتاُج ِإَلى التَّْذِكَيِة َكالسَّ
 وبناء على ذلك:
َماِنِيِّ  أََباَحهُ يُْؤَكُل، أِلَنَّ   َفَبْيُض السُّ ا  الطَّاِئَر ِممَّ ِإَذا  اّلٰلُ      َهَذا  تعالى، 

َتْذِكَيِة الطَّاِئِر. هذا،ا  َخَرَج الَبْيُض َوالطَّاِئُر َكاَن َحي َبْعَد    واّللٰ   ، أَو َخَرَج 
 أعلم.َتَعاَلى 
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 أكل من ثمار شجرة جاره

جاري عنده شجرة مثمرة وهو مغادر بيته، وأغصان الشجرة : 29السؤال

 على حديقة بييت، فهل جيوز أن آكل من مثارها؟ يةلمتد

َصلَّىالجواب:   »َوََل اّلٰلُ    َيُقوُل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
اِل أَِخيِه ِإَلَّ َما َطاَبْت ِبِه َنْفُسُه« رواه اإلمام أحمد َعْن  َيِحلُّ َِلْمِرٍئ ِمْن مَ 

ْمرِ   َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي يِِّ َعْمِرو ْبِن َيْثِرِبيٍِّ الضَّ
 وفي ِرَواَيٍة َلُه: »ِإنَُّه ََل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ِإَلَّ ِبِطيِب َنْفٍس ِمْنُه«. 

  لإِلْنَساِن أَْن َيْأُكَل ِمْن َماِل أَِخيِه ِإَلَّ ِبِإْذِنِه. َوَنصَّ الُفَقَهاُء ِبأَنَُّه ََل َيُجوزُ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ُغْصُن    َيِحقُّ َفََل   َكاَن  َوَلو  َجاِرَك،  َشَجَرِة  ِثَماِر  ِمْن  َتْأُكَل  أَْن  َلَك 
َجَرِة َناِزَل    َعَلى َحِديَقِة َبْيِتَك، ِإَلَّ ِبِإْذِنِه.  الشَّ

اُر َوَتِجفُّ َوََل َيْنَتِفُع ِمْنَها، َفََل ا  ُجُل َغاِئبَوَما َداَم الرَّ  ، َوَتَتَساَقُط الِثمَّ
أَ  ِمْن  في  ْخِذَهاَحَرَج  ِقيَمِتَها  َضَماِن  ِبَشْرِط  أَْكِلَها  أَو  ِبَها،  ِق  َوالتََّصدُّ  ،

 الُمْسَتْقَبِل، ِإَلَّ ِإَذا َساَمَحَك َجاُرَك. 
َتَتَساقَ  الِثَِّماَر  َتَرْكَت  َمْسُؤوَل  َوِإَذا  َوَلْسَت  َلَها،  ِبَضاِمٍن  َفَلْسَت    ُط 

 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   َعْنَها. هذا،
 لكتابذبائح أهل اشحوم 

هل صحيح بأنه حيرم على املسلم أن يأكل من شحوم ذبائح : 30السؤال

 حرمها عليهم؟َتَعاَلى  اهلل أهل الكتاب، ألن

ىائىېېېېۉ﴿   َتَعاَلى:َقْولُُه  الجواب:  

ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ
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. [146]األنعام:  ﴾حئجئییییىئىئىئېئېئېئ
َمَها عَ   اّلٰلُ فَ  تعالى، ّلٰلِ    َلْيِهْم َتْحِريَم َتْأِديٍب ِلِعْصَياِنِهمْ ُسْبَحاَنُه وتعالى َحرَّ

 َوِلِفْسِقِهْم، َوِلُفُجوِرِهْم.
ال ُجْمُهوُر  َذَهَب  َفَقْد  للُمْسِلِميَن  ِبالِنِّْسَبِة  ا  الَحَنِفيَِّة  أَمَّ ِمَن  ُفَقَهاِء 

اِفِعيَِّة َوالَحَناِبَلِة، وفي قَ  إلى ِحِلِّ َتَعاَلى    ّلٰلُ ا  ْوٍل لإِلَماِم َماِلٍك َرِحَمهُ َوالشَّ
ِلَقْوِلِه   َوَذِلَك  َكَراَهٍة،  َوِبُدوِن  للُمْسِلِميَن،  ُحوِم  الشُّ ۋ﴿  َتَعاَلى:َهِذِه 

أََحلَّ [5]المائدة:    ﴾ېۉۉۅۅ َفَقْد  أَْهِل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   .  َذَباِئَح 
ْرِعيَِّة، َوَلْم َيْستَ الِكَتاِب، ِإَذا ُذِبَحْت    .ا  ْثِن ِمْنَها َشْيئِبالطَِّريَقِة الشَّ

مسلم   اإلمام  لٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ وروى  :  َقاَل   َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُمَغفَّ
 .َخْيَبرَ   َيْومَ  َشْحمٍ   ِمنْ  (دٍ لْ جِ   نْ مِ  اء  عَ وِ ) ا  ِجَراب  أََصْبُت 

 . َفاْلَتَزْمُتهُ : َقاَل 
 .ا  َشْيئ  َهَذا ِمنْ  ا  أََحد  اْلَيْومَ  أُْعِطي ََل : َفُقْلُت 
، :  َقاَل  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ   َفِإَذا  َفاْلَتَفتُّ آِلِه  َوعلى  َعَلْيِه 
مَوَسلََّم   .ا  ُمَتَبسِِّ

  ِة إلى َتْحِريِمَها َعَلى الُمْسِلِميَن، أِلَنَّ َوَذَهَب َبْعُض ُفَقَهاِء الَماِلِكيَّ 
َمُة َعَلْيِهْم َلْيَسْت    ُسْبَحاَنُه وتعالى أََباَح َلَنا َطَعاَمُهْم،اّلٰلَ   ُحوُم الُمَحرَّ َوالشُّ

 ِمْن َطَعاِمِهْم.
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء،   َفُشُحوُم َذَباِئِح أَْهِل الِكَتاِب ِحلٌّ للُمْسِلِميَن ِعْندَ 
 م.أعلَتَعاَلى  واّللٰ   ، َوِبُدوِن َكَراَهٍة. هذا،ا  ِحيح َص  ا  ِإَذا ُذِبَحْت َذْبح
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 َّل إثم عليه في أكله هذا 
ولدي مقيم يف دولة أوربية، ودخل لعند صديقه الـنصراني، : 31السؤال

فقدَِّم له الطعام، وتبني له بعد أن أكل منه أن فيه حلم خنزير، 

 ذا يرتتب على ولدي؟فما

  َوَلِدَك ِعْنَدَما أََكَل ِمْن َلْحِم الِخْنِزيِر َوُهَو ََل ََل ِإْثَم َعَلى  الجواب:  
  َعنْ اّلٰلُ    »َتَجاَوزَ   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ    َيْعَلُم، ِلَقْوِلِه َصلَّى

ِتي ْسَياَن،  اْلَخَطأَ،   أُمَّ   اٍس َعبَّ   اْبنِ   َعنِ « رواه الحاكم  َعَلْيهِ   ِرُهوااْسُتكْ   َوَما  َوالنِِّ
 َعنُهَما.اّلٰلُ  َرِضَي 

ِزيِر َوُهَو ََل َيْعَلُم ُمْنَدِرٌج َتْحَت الَخَطِأ، َوََل ِإْثَم  َفأَْكُلُه ِمْن َلْحِم الِخنْ 
ےھھھھ﴿  َتَعاَلى:تعالى، َقاَل  اّلٰلُ    َعَلْيِه َوََل َحَرَج ِإْن َشاءَ 

 .[78: ]الحج ﴾ ۓے
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

ى لُْقَمَة  ِإْثَم َعَلى َوَلِدَك في َذِلَك، َوَلِكْن َيِجُب َعَلْيِه أَْن َيتَ َفََل   َحرَّ
 الَحََلِل َما َداَم أَنَُّه ُمِقيٌم في َبَلٍد َيْغِلُب َعَلى أَْهِلِه أَْكُل َلْحِم الِخْنِزيِر.

اِلِح، خَ َكَما َعَلْيَك أَْن تَُنِبَِّه َوَلَدَك   ْشَية  َعَلى ِديِنِه  ِباْنِتَقاِء الَجِليِس الصَّ
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ  ،َواْعِتَقاِدِه َوُسُلوِكِه َوأَْخََلِقِه. هذا

 البسر والرطب 

 ما هو الفارق بني البسر والرطب؟: 32السؤال

ِن ِإَلى  الُبْسُر: ُهَو َثَمُر النَّْخل ِإَذا أََخَذ ِفي الطُّْوِل َوالتَّلَ الجواب:   وُّ
ْفَرِة.اْلُحْمَرِة أَِو   الصُّ

َطُب: ُهَو َثَمُر النَّْخل ِإَذا أَْدَرَك َوَنِضَج َقبْ  َر.الرُّ  ل أَْن َيَتَتمَّ
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 التَّْمُر: ُهَو اْلَياِبُس ِمْن َثَمِر النَّْخل.
  واّللٰ   ا،ِإَلى اَِلْسِتَداَرِة. هذ  ا  اْلَبَلُح: ُهَو َثَمُر النَّْخل َما َداَم أَْخَضر َقِريب

 أعلم.َتَعاَلى 
 ريش الطاووس 

هل صحيح بأن وضع ريش الطاووس يف البيت للزينة حرام، : 33السؤال

 مينع الرزق، وجيلب اخلالفات الزوجية؟وأنه 

ََل َحَرَج ِمْن َوْضِع ِريِش الطَّاُووِس في الَبْيِت ِمْن أَْجِل  الجواب:  
يَنِة، أِلَنَُّه َطاِهٌر َوَلْيَس ِبَنجِ  ا َما يَُقاُل  الِزِّ ْزَق، َوَيْجِلُب  ٍس، َوأَمَّ ِبأَنَُّه َيْمَنُع الِرِّ

ْوِجيََّة، َفَهَذا ، َوُهَو ِمْن َكََلِم الَجاِهِليَن  ا  الَكََلُم َلْيَس َصِحيح  الِخََلَفاِت الزَّ
 الذي  الُمَتَشاِئِميَن، َوُهَو َقْوٌل َباِطٌل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ الَقاِئَل َيْعَتِقُد اَلْعِتَقادَ 

 ُل الَجاِهِليَِّة.َكاَن َعَلْيِه أَهْ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

في   يَُقاُل  الذي  الَكََلُم  َصِحيحَفَهَذا  َلْيَس  الطَّاُووِس  ،  ا  ِريِش 
، َوَلْيَس ُمَتَشاِئم ارَّ َوالنَّاِفَع َعَلى ا  َوالُمْؤِمُن ُمَتَفاِئٌل ِبَشْكٍل َعاٍمِّ ، أِلَنَّ الضَّ

ِريِف الذي رواه  تعالى، وَ اّلٰلَ    َما ُهوَ الَحِقيَقِة ِإنَّ  َقْد َجاَء في الَحِديِث الشَّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َعنُه َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    ِضَي الشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رَ 

َر، َوََل  َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ََل َعْدَوى، َوََل ِطَيَرَة، َوََل َصفَ 
 أعلم.َتَعاَلى   اّللٰ و  َهاَمَة«. هذا،

 إنذار الحية قبل قتلها 
 احلية إال بعد إنذارها؟ هل صحيح أنه ال جيوز قتل: 34السؤال

َعْبدِ الجواب:   َقاَل:  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َرَوى اإلمام البخاري َعْن  َعْنُه 
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َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي َغاٍر  ْيِه َوَعَلى آِلِه  َعلَ اّلٰلُ    َبْيَنَما َنْحُن َمَع النَِّبيِِّ َصلَّى
، ِإْذ َنَزَل َعَلْيِه: َوالُمْرَسَلَِت َوإِ  اَها ِمْن ِفيِه،  ِبِمَنى  َلَيْتُلوَها، َوِإنِِّي أَلََتَلقَّ نَُّه 

 َوِإنَّ َفاُه َلَرْطٌب ِبَها ِإْذ َوَثَبْت َعَلْيَنا َحيٌَّة.
 ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اْقُتُلوَها«.َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ   َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى

 َفاْبَتَدْرَناَها، َفَذَهَبْت. 
النَّ  َصلَّى َفَقاَل  »ُوِقَيْت  اّلٰلُ    ِبيُّ  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َها«. ُكْم، َكَما ُوِقيُتْم َشرَّ  َشرَّ
َعْنُه َقاَل:    اّلٰلُ   ُخْدِريِِّ َرِضَي وروى اإلمام مسلم َعْن أَِبي َسِعيٍد الْ 

ْحِبِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِبالَمِديَنِة  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل َرُسولُ 
، ا  ِمْن َهِذِه اْلَعَواِمِر َفْلُيْؤِذْنُه َثََلث  ا  ِمَن اْلِجنِِّ َقْد أَْسَلُموا، َفَمْن َرأَى َشْيئ  ا  َنَفر
  َفْلَيْقُتْلُه، َفِإنَُّه َشْيَطاٌن«.ْن َبَدا َلُه َبْعدُ َفإِ 

ُج بِ َوِصيَغُة اإِلْنَذاِر، أَْن َيُقوَل للَحيَّ  َعَلْيِك    اّللِٰ ِة التي في الَبْيِت: أَُحِرِّ
ِة.  أَْن َتْخُرِجي، أَو ََل أََراِك َبْعَد الَيْوِم، أَو ََل أََراِك َبْعَد َهِذِه الَمرَّ

 :وبناء على ذلك 
َما   ِمْنَها  ُمْطَلٍق،  ِبَشْكٍل  الَحيَّاِت  ِبَقْتِل  َتْأُمُر  َشِريَفٌة  أََحاِديُث  َفُهَناَك 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    َعْنَها، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى ّلٰلُ  ا  َماُم ُمْسِلٌم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َرَواُه اإلِ 
»َخْمٌس  َقاَل:  أَنَُّه  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  ِ    َوَعَلى  اْلِحلِّ ِفي  يُْقَتْلَن  َفَواِسُق، 
 اْلَكْلُب اْلَعُقوُر، َواْلُحَديَّا«.َواْلَحَرِم: اْلَحيَُّة، َواْلُغَراُب اأْلَْبَقُع، َواْلَفْأَرُة، وَ 

ِفي ِرَواَيٍة َثاِنَيٍة َلُه: َعْن َزْيِد ْبِن ُجَبْيٍر َقاَل: َسأََل َرُجٌل اْبَن ُعَمَر َما  وَ 
ُجُل  َوابِِّ َوُهَو ُمْحِرٌم؟  َيْقُتُل الرَّ  ِمَن الدَّ

َثْتِني ِإْحَدى ِنْسَوِة النَِّبيِِّ َصلَّى ِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَليْ اّلٰلُ    َقاَل: َحدَّ
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أَنَُّه َكاَن َيْأُمُر ِبَقْتِل اْلَكْلِب اْلَعُقوِر، َواْلَفْأَرِة، َواْلَعْقَرِب، َواْلُحَديَّا، َوَسلََّم،  
 َواْلَحيَِّة. َواْلُغَراِب، 

َكاَنْت  َوَهِذِه الَحيَّاُت تُْقَتُل ِبَشْكٍل َعاٍمِّ ِمْن َغْيِر َتْحِريٍج َوََل ِإْنَذاٍر ِإَذا  
 في الَبَراِري َوالَفََلِة.

اُة ِبِجنَّاِن الُبُيوِت،   ا الَحيَّاُت التي َتُكوُن في الُبُيوِت َوِهَي الُمَسمَّ أَمَّ
رِ  يِف الذي رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي لَُباَبَة،  َكَما َجاَء في الَحِديِث الـشَّ

 َتْقُتُلوا الِجنَّاَن ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ََل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ اّلٰلُ    أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 
ِغيَرُة التي َتْسُكُن الُبُيوَت( ِإَلَّ   ، َوِهَي الَحيَُّة الَبْيَضاُء أَو الصَّ )َجْمُع َجاٍنِّ
َنِب، َوِقيَل: َمْقطُوَعُه( ِذي طُْفَيَتْيِن )َنْوٌع ِمَن الَحيَّاِت   ُكلَّ أَْبَتَر )َقِصيَر الذَّ

أَْبَيَضانِ َخِبي َخطَّاِن  َظْهِرِه  في  ِمَن    ٌث  َنْوٌع  َوُهَو  الُمْقِل  َخْوَصُة  َوالطُّْفَيُة 
َجِر( َفِإنَُّه يُْسِقُط الَوَلَد )َوَمْعَناُه: أَنَّ الَمْرأَ  َة الَحاِمَل ِإَذا َنَظَرْت ِإَلْيِهَما، الشَّ

َغاِلب الَحْمَل  أَْسَقَطِت  )ا  َوَخاَفْت  الَبَصَر  َويُْذِهُب  نُوَرُه، (  َيْمُحَواِن  أَْي: 
ٍة َجَعَلَها  َوَذِلَك  ِد َنَظِرَها ِإَلْيِه؛ ِلَخاصَّ في َبَصَرْيِهَما ِإَذا َوَقَع  َتَعاَلى    اّلٰلُ   ِبُمَجرَّ

 ْنَساِن( َفاْقُتُلوُه«.َعَلى َبَصِر اإلِ 
َثََلث َعَلْيَها  التَّْحِريِج  َبْعَد  ِإَلَّ  تُْقَتُل  ََل  الَحيَّاُت    واّللٰ   هذا،  .ا  َفَهِذِه 

 أعلم.َتَعاَلى 
 الصردو نحلةقتل ال

 هل جيوز قتل النحل، والصرد؟: 35السؤال

ِريِف الذي رواه اإلمام أحمد وأبو  الجواب:   َجاَء في الَحِديِث الشَّ
اّلٰلُ    َعْنُهَما َقاَل: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّىاّلٰلُ    وابن ماجه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي   داود
: النَّْمَلُة،  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه    َعَلْيهِ  َوابِِّ َوَسلََّم َنَهى َعْن َقْتِل أَْرَبٍع ِمَن الدَّ
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َرُد.  َوالنَّْحَلُة، َواْلُهْدُهُد، َوالصُّ
ُهنَ  َواْسَتْثَنى  َوالنَّْهُي  الَحَشَراِت،  َهِذِه  ِلَقْتِل  التَّْحِريِم  َكَراَهَة  يُِفيُد  ا 

َقْتُلُه، َسَواٌء َكاَن اإِليَذاُء في    ا  ا، َفِإْن َكاَن ُمْؤِذيالُفَقَهاُء الُمْؤِذَي ِمْنهَ  َجاَز 
 الَبَدِن أَو الَماِل. 

ْأِس َوالِمْنَقاِر، لَ  َرُد: ُهَو َطاِئٌر َضْخُم الرَّ ُه ِريٌش ِنْصُفُه أَْبَيُض،  َوالصُّ
َواِحَف  َوِنْصُفُه أَْسَوُد، َيْصَطادُ   ِر. ِصَغاَر الطَّيْ وَ   اَلحَشَراِت َوالزَّ
 وبناء على ذلك:

َرِد، ِإَلَّ ِإَذا َكاَن َمْؤِذي  ا  َفُيْكَرُه َتْحِريم   واّللٰ   . هذا،ا  َقْتُل النَّْحِل َوالصُّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 التحكم بالصفات الوراثية
 ما هو احلكم الشرعي يف التحكم بالصفات الوراثية؟: 36السؤال

الِورَ الجواب:   َفاِت  ِبالِصِّ التََّحكَُّم  للَجِنيَن  ِإنَّ  ََل  اِثيَِّة  الَحْمِل  َقْبَل 
ٌم، َكَكْشِف الَعْوَرٍة، أِلَنَّ َهَذا األَْمَر   َحَرَج ِفيِه ِإَذا َلْم يَُراِفْق َذِلَك أَْمٌر ُمَحرَّ

 .ا  وِريَلْيَس َضرُ 
الَقاِئِل في ِكَتاِبِه  اّلٰلِ    ِفْعِل َذِلَك، َوَتْفِويُض األَْمِر إلى  َوَنِصيَحِتي َعَدمُ 

 .[68]القصص:    ﴾ېېېېۉۉۅۅۋۋ﴿ ِظيِم:  العَ 
َيْرَضاهُ  ِبَما  َيْرَضى  أَْن  الَعْبِد  پپ﴿الَقاِئُل:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَعَلى 

ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ

 .[ 216]البقرة:  ﴾ ڤڤ
 وبناء على ذلك:

َفاِت الِوَراِثيَِّة للَجِنيَن  َفََل َحَرَج ِمَن التََّحكُِّم   َقْبَل الَحْمِل، ِإَذا  ِبالِصِّ
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َلْم َيُكن ُهَناَك َكْشُف َعْوَرٍة، َوأُِمَن ِمْن َتْبِديِل الُبَوْيَضِة أَو الُحَوْيِن الَمَنِوِيِّ  
ْوِج. هذا،  أعلم. ى َتَعالَ  واّللٰ  للزَّ

 ولد أضاعه أهله ثم وجدوه 
دقاء، فقال بعضهم لآلخر كنت جالسًا مع بعض األص: 37السؤال

 ،ن قصة سيدنا يوسف َعَلْيِه الصَِّالُة َوالسَِّالُممداعبة: حدثنا ع

م احلاضرون؛ فقال: باختصار، ولد أضاعه أهله ثم وجدوه؛ فتبسَّ

 فما حكم هذه املداعبة؟

ْرِعِيِّ َتْعِظيُم األَْنِبَياِء  ِمَن الَواِجِب االجواب:   َوَتْقِديُرُهْم، أِلَنَّ في  لـشَّ
ڦڦڤڤڤڤٹ  ٹ﴿َوَجلَّ  َعزَّ  ّلٰلِ    ا  َتْعِظيِمِهْم َتْعِظيم

 .[32]الحج:  ﴾ڦ
ََلُم: )َوَلٌد( َهَذا َلْيَس   ََلُة َوالسَّ َوالَقْوُل َعْن َسِيِِّدَنا يُوُسَف َعَلْيِه الصَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم.اّلٰلُ  َصلَّىَن التَّْعِظيِم للنَِّبِيِّ  ِمَن األََدِب، َوََل مِ 
 وبناء على ذلك:
ِباإِلْنَسا َيِليُق  َسِيِِّدَنا  َفََل  َحِقِّ  في  الَقْوَل  َهَذا  َيُقوَل  أَْن  الُمْؤِمِن  ِن 

َس  أََماَم  َنْفَسُه  الُمَتَكِلُِّم  ِر  َوْلَيَتَصوَّ ََلُم،  َوالسَّ ََلُة  الصَّ َعَلْيِه  ِيِِّدَنا  يُوُسَف 
ََلُم، َوُهَو َيُقوُل هَ   يُوُسَف َوَواِلِدهِ  ََلُة َوالسَّ َذا  َسِيِِّدَنا َيْعُقوَب َعَلْيِهَما الصَّ

ُسوَلْيِن   الرَّ َهَذْيِن  َعَظَمَة  َوَيْسَتْحِضُر  ُر  َيَتَصوَّ َكاَن  ِإَذا  َفَكْيَف  الَقْوَل، 
ََلِة َوأَ   اّللِٰ   الَكِريَمْيِن َعَلْيِهَما َوَعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ  َتمُّ التَّْسِليِم؟  أَْفَضُل الصَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 بيع الدم 

اجة إىل الدم، فهل جيوز إلنسان آخر أن يتربع له إنسان حب: 38السؤال
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 بالدم مبقابل من املال؟

البخاري  الجواب:   اإلمام  روى  ِم،  الدَّ َبْيُع  َمِة  الُمَحرَّ الُبُيوِع   ِمَن 
ام  ا  ُجَحْيَفَة، َعْن أَِبيِه: أَنَُّه اْشَتَرى ُغََلمْبِن أَِبي  َعْن َعْوِن   ، َفَقاَل: ِإنَّ  ا  َحجَّ
َص  ِم،  اّلٰلُ    لَّىالنَِّبيَّ  الدَّ َثَمِن  َعْن  َنَهى  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   َعَلْيِه 

َوُموكِ  َبا  الرِِّ آِكَل  َوَلَعَن   ، الَبِغيِِّ َوَكْسِب  الَكْلِب،  َوالوَ َوَثَمِن  اِشَمَة  َلُه، 
َر.   َوالُمْسَتْوِشَمَة َوالُمَصوِِّ

أَْيض ُجَحْيَفَة    ا  وروى  أَِبي  ْبِن  َعْوِن  اْشَتَرى  َعْن  أَِبي  َرأَْيُت  َقاَل: 
ام اّلٰلِ    ، َفأََمَر ِبَمَحاِجِمِه، َفُكِسَرْت، َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل ا  َحجَّ
آلِ   َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّى َوَثَمِن  َوَعَلى  ِم،  الدَّ َثَمِن  َعْن  َنَهى  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  ِه 

األََمِة،   َوَكْسِب  َبا،  الَكْلِب،  الرِِّ َوآِكَل  َوالُمْسَتْوِشَمَة،  الَواِشَمَة  َوَلَعَن 
َر.   َوُموِكَلُه، َوَلَعَن الُمَصوِِّ
 وبناء على ذلك:

ِم َحَراٌم ِإْجَماع ِم َفَعَلْيِه أَْن ََل َيْأُخَذ  َراَد أَْن  ، َفَمْن أَ ا  َفَبْيُع الدَّ َع ِبالدَّ َيَتَبرَّ
ِم ِعَوض  ِعِه ِبالدَّ  . ا  ُمَقاِبَل َتَبرُّ

َوِبُدوِن   ِمْنُه،  َتَطلٍُّع  ِبُدوِن  َوُمَكاَفأَة   َهِديَّة   ُع  الُمَتَبِرِّ أُْعِطَي  ِإَذا  ا  َوأَمَّ
َتَعاَلى   واّللٰ   لى. هذا،تعااّلٰلُ    اْسِتْشَراِف َنْفٍس، َفََل َحَرَج في َذِلَك ِإْن َشاءَ 

 أعلم.
 تسجيل المكالمات الهاتفية 

 اهلاتفية بدون علم املتكلم؟ هل جيوز تسجيل املكاملات: 39السؤال

، ِإَذا َكاَنْت ِبُدوِن  ا  َتْسِجيُل الُمَكالََماِت الَهاِتِفيَِّة َحَراٌم َشْرع الجواب:  
َيَتَكلَُّم ِبِه اإِلْنَساُن َمَع َصاِحِبِه أََماَنٌة،  الذي  ِعْلِم الُمَتَكِلِِّم، أِلَنَّ الَحِديَث  
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ُجَل ِبَحِديٍث  روى ابن أبي شيبة َعِن اْلَحَسَن َقاَل: إِ  ُجُل الرَّ َث الرَّ َذا َحدَّ
، َفِهَي أََماَنٌة.  َوَقاَل: اْكُتْم َعَليَّ

ِسر الَحِديُث  َكاَن  ِإَذا  ة   الِكتْ ا  َوَخاصَّ َصاِحِبِه  ِمْن  َوَطَلَب    َمانَ ، 
ُدوَن  ِإَشاَرة   الِكْتَماَن  َطَلَب  أَو  َوَبْينَُك،  َبْيِني  َهَذا  َيُقوَل:  ِبأَْن   ، َصَراَحة 

أَو  ال ِلَوْحِدَك؟  أَْنَت  َهْل  َيْسَمُعِني؟  أََحٌد  َهْل  لَُه:  َيُقوَل  َكأَْن  ـتَّْصِريِح، 
 يُْخِفُض َصْوَتُه ِعْنَد الَحِديِث.

 وبناء على ذلك:
َكاَلَماِت الَهاِتِفيَِّة ِبُدوِن ِعْلِم الُمَتَكِلِّْم َنْوٌع ِمْن أَْنَواِع  المُ   َفِإنَّ َتْسِجيَل 

ة  ِإَذا نُِشَرت َبْيَن اآلَخِريَن. هذا، الِخَياَنِة، َوالخَ    واّللٰ   ِديَعِة، َوالَمْكِر، َوَخاصَّ
 أعلم.َتَعاَلى 

 
** ** ** 
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ِ  لماذا حب َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ُ   َصلاى  اّٰلله  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلاَم؟ اّٰلله
َعَلْيِه َوعلى آِلِه اهلُل  َصلَّىاهلِل  وَلأحب َسيَِِّدَنا َرُسواهلل  أنا: 1السؤال

َوَصْحِبِه َوَسلََّم حبًا ال ميكن أن يتصوره إنسان، ولكن أحب أن أعلم 

َعَلْيِه اهلُل  َصلَّىاهلِل  َلملاذا جيب على املؤمن أن حيب َسيَِِّدَنا َرُسو

 اخللق أمجعني؟ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أكثر من حب

  أَْوَجَب َعَلْيَنا َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ طَاَعَة َسِيِِّدَنا َرُسولِ : َلَقْد  أوَّل  الجواب:  
، ِبُدوِن َقْيٍد َوََل  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َطاَعة  ُمطْ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َلَقة 

 َتَعاَلى:. َوَقاَل  [92]المائدة:    ﴾ چڃڃڃ﴿   َتَعاَلى:َشْرٍط، َقاَل  
 .[80]النساء:  ﴾ پٻٻٻٻٱ﴿

َفَقاَل   أَْمِرِه،  ُمَخاَلَفِة  ِمْن  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَُّنا  َرَنا  ڑ﴿  َتَعاَلى:َوَحذَّ

 . [63]النور:  ﴾ ڳڳڳگگگگکککک
َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِإي  ثانيا : ِبُحِبِّ  ِإَلَّ  َيْكَتِمُل  َوََل  َيِتمُّ  الَعبِد ََل  اّلٰلِ    َماُن 

َوالَوَلِد  اّلٰلُ    َصلَّى الَواِلِد  ُحِبِّ  ِمْن  أَْكَثَر  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َعَلْيِه َوعلى 
الشيخا اِت، روى  الذَّ ُحِبِّ  ِمْن  أَْكَثَر  َبْل  أَْجَمِعيَن،    أََنٍس   نْ عَ ن  َوالنَّاِس 

 َوَسلََّم: َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيُّ   َقاَل :  َقاَل َعنُه  اّلٰلُ    َرِضَي 
  َوالنَّاِس   َوَوَلِدهِ   َواِلِدهِ   ِمنْ   ِإَلْيهِ   أََحبَّ   أَُكونَ   َحتَّى  أََحُدُكمْ   يُْؤِمنُ   »َلَ 

 . أَْجَمِعيَن«
:  َقاَل َعنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ِهَشامٍ   ْبنِ   اّلٰلِ   َعْبدِ وروى اإلمام البخاري َعْن  

  ُعَمرَ   ِبَيدِ   آِخذٌ   َوُهوَ ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آاّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيِِّ   َمعَ   ُكنَّا
  َشْيءٍ   ُكلِِّ   ِمنْ   ِإَليَّ   أََحبُّ   أَلَْنَت   ،اّللِٰ   َرُسوَل   َيا:  ُعَمرُ   َلهُ   َفَقاَل   الَخطَّاِب،   ْبنِ 
 . َنْفِسي  ِمنْ  َلَّ إِ 
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  َوالَِّذي   ،»ََل :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيُّ   َفَقاَل 
 . َنْفِسَك«  ِمنْ  ِإَلْيَك  أََحبَّ  أَُكونَ  َحتَّى  ِبَيِدِه، َنْفِسي

 . َنْفِسي ِمنْ   ِإَليَّ  أََحبُّ   أَلَْنَت ، اّللِٰ وَ  اآلَن، َفِإنَّهُ : ُعَمرُ  َلهُ  َفَقاَل 
 . َمُر« عُ   َيا   »اآلنَ :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيُّ   َفَقاَل 
ا َسَبُب ُحِبِّ َسِيِِّدَنا َرُسولِ ثالثا :     َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوأَمَّ

ِلَنفْ  الَعْبِد  ُحِبِّ  ِمْن  أَْكَثَر  َوَسلََّم  َوالنَّاِس َوَصْحِبِه  َوَوَلِدِه  َوِلَواِلِدِه  ِسِه 
َعَلْيِه َوعلى آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ُسولِ أَْجَمِعيَن، َفُهَو أَْمٌر َتْكِليِفيٌّ ِمْن َسِيِِّدَنا رَ 

ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُمَبِلٌِّغ َعْن  َعَليْ اّلٰلُ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوُهَو َصلَّى
. َرِبِّ   ِه َعزَّ َوَجلَّ

َوعلى آِلِه    َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَكْيَف ََل يُِحبُّ الُمْؤِمُن َسِيَِّدَنا َرُسوَل 
ۇ﴿َيُقوُل:  َتَعاَلى    اّلٰلُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْكَثَر ِمْن نَْفِسِه َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن، وَ 

 ؟ [6]األحزاب:  ﴾ۈۈۆۆ
ْنَيا َواآلِخَرِة يُِصيُب الَعْبَد  َكْيَف ََل َيُكوُن هَ  َذا، َوَما ِمن َخْيٍر في الدُّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِدَنا َرُسولِ الُمْؤِمَن ِإَلَّ َعْن َطِريِق َسِيِّ 
 َوَسلََّم؟ 

َصلَّى َولَْوََلُه  َهَذا،  َيُكوُن  ََل  وَ اّلٰلُ    َكْيَف  آِلِه  َوعلى  َصْحِبِه  َعَلْيِه 
َوَصْحِبِه    َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ    َوَسلََّم َلُكنَّا في ُكْفٍر َوِشْرٍك َوَجْهٍل، َفِبِه َصلَّى 

أَْخَرَجَنا النُّورِ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَسلََّم  إلى  الظُُّلَماِت  إلى  ِمَن  ََلِل  الضَّ َوِمَن   ،
َفُكنَّ  َعاَدِة،  السَّ إلى  َقاِء  الشَّ َوِمَن  َصلَّىالُهَدى،  ِبِه  آِلِه  اّلٰلُ    ا  َوعلى  َعَلْيِه 

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم َخْيَر األَُمِم؟ 
َيُكونُ  ََل  َعَلى    َكْيَف  ُمَتَوِقٌِّف  الِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنَجاُحَنا  َوَفََلُحَنا  َهَذا، 
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ِتِه، َولُُزوِم َطاَعِتِه، َوَعَلى َشَفاَعِتِه َصلَّىِإيَماِننَ  َعَلْيِه َوعلى    اّلٰلُ   ا ِبِه، َوَمَحبَّ
 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟ 

 وبناء على ذلك:
  َصلَّى اّلٰلِ    ِمَنٍة ـ أَْن يُِحبَّ َسِيَِّدَنا َرُسوَل َفَيِجُب َعَلى ُكِلِّ ُمْؤِمٍن ـ َوُمؤْ 

 نَّ ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْكَثَر ِمْن َنْفِسِه َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن، أِلَ َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ 
َقاِئَنا في ِلبَ  ا  أَْخَرَجَنا ِبِه ِمَن الظُُّلَماِت إلى النُّوِر، َوأِلَنَُّه َكاَن َسَببَتَعاَلى  اّللَٰ 

َوأِلَنَُّه َكاَن َرحْ  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ْرَمِدِيِّ  السَّ الَعَواِلِم،  النَِّعيِم  ِبَنا في َجِميِع  َمة  
:  اّلٰلِ    ِبَشَهاَدةِ َوُهَو أَْرَحُم ِبَنا ِمْن أَْنُفِسنَا،   ۆۆۇ﴿ َعزَّ َوَجلَّ

 . ﴾ۈۈ
بَُنا    ا  ْحِبِه َوَسلََّم َما َتَرَك أَْمرَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َوأِلَنَُّه َصلَّى  يَُقِرِّ

َنُه َلَنا َوأََمَرَنا ِبِه، َوَما َتَرَك أَْمرَتَعاَلى    اّللِٰ   ِمنَ  َتَعاَلى    اّللِٰ   يُْبِعُدَنا َعنِ   ا  ِإَلَّ َبيَّ
َرَنا ِمْنُه، َوَنَهاَنا َعْنُه.  َنُه َلَنا َوَحذَّ  ِإَلَّ َبيَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَْعَظُم  اّلٰلُ    َصلَّى   اّلٰلِ   َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ِة، َفِإنَُّه َلْم  ال َيِصْل ِإَلْيِهْم ِمْثَقاُل  َخََلِئِق ِمنَّة  َعَلى ُكِلِّ َفْرٍد ِمْن أَْفَراِد َهِذِه األُمَّ

َشٍرِّ  ِمْن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاُل  َعْنُهْم  اْنَدَفَع  َوََل  َخْيٍر،  ِمْن  ٍة  َيَدْيِه  َذرَّ َعَلى  ِإَلَّ   ،
ِريَفَتْيِن َوِبَسَبِبِه َصلَّى   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم.اّلٰلُ   الشَّ

  ا  َوَصْحِبِه َوَسلََّم َحِريٌص َعَلْيَنا ِحْرص  َعَلْيِه َوعلى آِلهِ اّلٰلُ    َوُهَو َصلَّى
َرُه َعْقٌل، روى اإلمام ا  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ لبخاري َعن أَِبي  ََل يُْمِكُن أَْن َيَتَصوَّ

َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمعَ   أَنَّهُ   ،َعْنهُ اّلٰلُ  
ا  ،ا  َنار  اْسَتْوَقدَ   َرُجلٍ   َكَمَثلِ   النَّاِس   َوَمَثُل   َمَثِلي   ا»ِإنَّمَ :  َيُقولُ    أََضاَءْت   َفَلمَّ
َوابُّ   َوَهِذهِ   الَفَراُش   َل َجعَ   َحْوَلهُ   َما   ِفيَها،   َيَقْعنَ   النَّارِ   ِفي  َتَقعُ   الَِّتي  الدَّ
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  النَّاِر،   َعنِ   ُحَجِزُكمْ بِ   آُخذُ   َفأََنا  ِفيَها،  َفَيْقَتِحْمنَ   َوَيْغِلْبَنهُ   َيْنِزُعُهنَّ   َفَجَعَل 
 . ِفيَها« َيْقَتِحُمونَ  َوُهمْ 

  َرُسوَل   أَنَّ َعنُه،  اّلٰلُ    ِضَي رَ   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ وروى اإلمام البخاري  
َوَسلََّم  َعَليْ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ   ِتي   »ُكلُّ :  َقاَل ِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه   َيْدُخُلونَ   أُمَّ

 . أََبى« َمنْ   ِإَلَّ   الَجنَّةَ 
 َيْأَبى؟  َوَمنْ   ،اّللِٰ  َرُسوَل  َيا: َقالُوا
 . أََبى« َفَقدْ  َعَصاِني  نْ َومَ  الَجنََّة،  َدَخَل   أََطاَعِني »َمنْ : َقاَل 
ُه إلى  الٰلهُ  َهاِتَنا َوأَْبَناِئَنا، مَّ اْجَعْل ُحبَّ ُقُلوِبَنا أََحبَّ ِإَلْيَنا ِمْن آَباِئَنا َوأُمَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َن الَماِء الَباِرِد َعَلى الظََّمِأ. آمين. هذا،َوأََحبَّ ِإَلْيَنا مِ 
ُ    ىلفظ السيادة لغير النبي َصلا   َوَسلامَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه اّٰلله

اهلِل  هل يصح إطالق لفظ كلمة: سيدي، لغري َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 2السؤال

 َصْحِبِه َوَسلََّم؟َعَلْيِه َوعلى آِلِه َواهلُل  َصلَّى

َياَدِة ِلَغْيِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ الجواب:   َلْيِه َوعلى  عَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َلْفُظ الِسِّ
، َوَهَذا َما َوَرَد ِذْكُرُه في الُقْرآِن الَكِريِم،  ا  اِئٌز َشْرعآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم جَ 
َرِة، الُمَطهَّ نَِّة  السُّ ََلُة  َتَعاَلى    َقاَل   َوفي  الصَّ َعَلْيِه  يُوُسَف  َسِيِِّدنَا  ِة  ِقصَّ في 

ََلُم:   . [25]يوسف:  ﴾ ڑژژڈ﴿َوالسَّ
  َسِمْعُت   َعنُه َقاَل:اّلٰلُ    َرِضَي   َبْكَرةَ   يأَبِ بخاري َعْن  وروى اإلمام ال

  ِإَلى   نُ َوالَحَس   الِمْنَبرِ   َعَلى  ،َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيَّ 
ة    النَّاِس   ِإَلى   َيْنظُرُ   َجْنِبِه، ة ،  َوِإَلْيهِ   َمرَّ اّلٰلَ    َوَلَعلَّ   ٌد، َسيِِّ   َهَذا   »اْبِني:  َوَيُقولُ   َمرَّ
 . الُمْسِلِميَن« ِمنَ  ِفَئَتْينِ  َبْينَ   ِبهِ  يُْصِلحَ  أَنْ 

اّلٰلِ    لُ َرُسو   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى الحاكم  
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ُدُكمْ   »َمنْ : َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ   َصلَّى  .َمَة؟«َسلَ   َبِني َيا  َسيِِّ
 . َل  خْ بُ   ِفيهِ  أَنَّ  ِإَلَّ   َقْيٍس   ْبنُ  اْلَجدُّ : َقالُوا
ُدُكمْ   َبْل   اْلُبْخِل،   ِمنَ   أَْدَوى   َداءٍ   »َوأَيُّ :  َقاَل   . َمْعُروٍر«   ْبنِ   اْلَبَراءِ   ْبنُ   ِبْشرُ   َسيِِّ

:  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   الُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام البخاري  
ا اّلٰلِ    َرُسولُ   َبَعَث   ُمَعاٍذ،  اْبنُ   ُهوَ   َسْعدٍ   ُحْكمِ   َعَلى  ُقَرْيَظةَ   َبنُو  َنَزَلْت   َلمَّ

َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    َعَلى   َفَجاءَ   ِمْنُه،  ا  ِريبقَ   َوَكانَ َعَلْيِه 
ا  ِحَماٍر، : َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل   َدَنا  َفَلمَّ
ِدُكْم« ِإَلى  »ُقوُموا  .َسيِِّ

ْرَداءِ   أُِمِّ وروى اإلمام مسلم َعْن   َثِني:  َقاَلْت   الدَّ   َسِمعَ   أَنَّهُ   َسيِِِّدي  َحدَّ
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى    َدَعا   َمنْ »:  َيُقولُ َعَلْيِه 
 «. ِبِمْثلٍ  َوَلَك  آِميَن،: ِبهِ  الُمَوكَُّل  الَمَلُك  َقاَل   اْلَغْيِب، ْهرِ ِبظَ   أِلَِخيهِ 

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َياَدِة ِلَغْيِر َسِيِِّدنَ   َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ا َرُسولِ َفََل َحَرَج ِمْن َلْفِظ الِسِّ

َوَسلََّم، َوَصْحِبِه  آِلِه  ال   َوعلى  لألََحاِديِث  ْكِر،  َوَذِلَك  الِذِّ اِبَقِة  السَّ ِريَفِة  شَّ
  أَْطِعمْ :  أََحُدُكمْ   َيُقْل   ََل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى

ئْ   ،َربََّك  :  أََحُدُكمْ   َيُقْل   َوََل   َي،َمْوََل   َسيِِِّدي:  َوْلَيُقْل   َربََّك،  اْسِق   َربََّك،  َوضِِّ
أَِبي  ِميَوُغََل   َوَفَتاِتي  َفَتاَي :  ْلَيُقْل وَ   أََمِتي،  َعْبِدي َعْن  الشيخان  رواه   »
 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 

داود   أبو  رواه  الذي  الَحِديُث  ا  ٍف   َعنْ َوأَمَّ :  أَِبي  َقاَل :  َقاَل   ُمَطرِِّ
وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى   َعاِمرٍ   َبِني   َوْفدِ   ِفي  اْنَطَلْقُت  آِلِه  َعَلْيِه  على 

ُدَنا  أَْنَت : َفُقْلَنا: َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ   .َسيِِّ
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يِِّدُ : َفَقاَل   .َوَتَعاَلى«  َتَباَركَ اّلٰلُ  »السَّ
 .َطْوَل   َناَوأَْعَظمُ   ،َفْضَل   َوأَْفَضُلَنا: ُقْلَنا
 . ْيَطاُن« الشَّ   َيْسَتْجِرَينَُّكمُ   َوََل   َقْوِلُكْم،   َبْعِض   أَوْ   ِبَقْوِلُكْم،   »ُقوُلوا :  َفَقاَل 

َعْن   أحمد  اإلمام  رواه  الذي  ِف َوالَحِديُث    ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   ُمَطرِِّ
يرِ  خِِّ ُث،  الشِِّ َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيِِّ   ِإَلى   َرُجلٌ   َجاءَ :  َقاَل   أَِبيهِ   َعنْ   يَُحدِِّ

 ُقَرْيٍش؟  َسيِِّدُ  أَْنَت : َفَقاَل آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم 
يِِّدُ »: َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ   َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقاَل   «. اّلٰلُ  السَّ
 ؟ ْوَل  طَ  ِفيَها َوأَْعَظُمَها ،َقْوَل    ِفيَها أَْفَضُلَها أَْنَت : َقاَل 
  ِلَيُقْل »:  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل 

هُ   َوََل  ِبَقْوِلِه، َحُدُكمْ أَ  ْيَطانُ  َيْسَتِجرُّ  «. الشَّ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم؛ َوَقاَل  اّلٰلُ    َفَهَذا ِمْن َتَواُضِعِه َصلَّى

 . اُضعَ التَّوَ  َحبَّ أَ وَ  هِ هِ جْ وَ  في يُْحَمدَ  نْ أَ  هَ َكرِ  نَّهُ أَ كَ  في الِنَِّهاَيِة: ِثيرِ اْبُن األَ 
ا    :يُث دِ الحَ   هُ نْ مِ وَ  «.  مْ ِلكُ َقوْ بِ   واولُ قُ »:  اَل قَ   ،ايُِِّدنَ َس   َت نْ أَ   :هُ لَ   واالُ قَ َلمَّ

انِ َس   امَ كَ   وَل  سُ رَ وَ   ا  يِّ بِ َن   ياْدُعونِ   ْي أَ  ونَ تَُس   امَ كَ   ا  يِِّدَس   يونِ مُّ تَُس   ََل وَ ،  اّلٰلُ   يمَّ   مُّ
 . ايَ نْ الدُّ  اِب بَ ْس أَ  في مْ كُ ُسودُ يَ   نْ مَّ مِ  مْ َحِدهِ أَ كَ  ْسُت لَ  يِنِّ إِ فَ  ،مْ اَءكُ َس ُرؤَ 

ُمْنُصوٍر:   أَبُو  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيُّ   َكِرهَ َوَقاَل  آِلِه  َوعلى  َعَلْيِه 
َياَدةَ   َوَجَعل  َتَعاَلى،ّلٰلِ    التََّواُضعَ   َوأََحبَّ   ،َوْجِههِ   ِفي  يُْمَدحَ   أَنْ َوَسلََّم    السِِّ
 . أَْجَمِعينَ   اْلَخْلَق  َسادَ   ِللَِّذي

َعنُه، ِحيَن َقاَل  اّلٰلُ    ْيَس ِبُمَخاِلٍف ِلَقْوِلِه ِلَسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َرِضَي َوَهَذا لَ 
ِدُكْم« ِإَلى »ُقوُموا ِلَقْوِمِه األَْنَصاِر:   أعلم.َلى َتَعا  واّللٰ   . هذا،َسيِِّ
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ِ  أصهار َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ُ   َصلاىاّٰلله  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلامَ اّٰلله
َعَلْيِه َوعلى آِلِه اهلُل  َصلَّىاهلِل  من هم أصهار َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 3السؤال

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم؟

َعَلْيِه َوعلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ َبَناُت  أوَّل :  الجواب:  
ِيَِّدُة َزْيَنُب َرِضَي  َعنَها َوِهَي أَْكَبُر َبَناِتِه، اّلٰلُ    َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُهنَّ أَْرَبَعٌة، الِسِّ

ِيَِّدُة ُرَقيَُّة َرِضَي  ِيَِّدُة أُمُّ ُكْلثُوٍم َرِض اّلٰلُ    َوالسَّ ِيِّدَ اّلٰلُ    َي َعنَها، َوالسَّ ُة َعنَها، َوالسَّ
ْحِبِه  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َعنَها َوِهَي أَْصَغُر َبَناِتِه َصلَّىاّلٰلُ    َفاِطَمُة َرِضَي 

 َوَسلََّم.
َزْيَنُب َرِضَي ثانيا :   ِيَِّدُة  ِبيِع  اّلٰلُ    السَّ ْبُن الرَّ َعنَها َزْوُجَها أَبُو الَعاِص 

 َعنُه. اّلٰلُ  َرِضَي 
ِيَِّدُة رُ  ا السَّ َل  اّلٰلُ  َقيََّة َرِضَي َوأَمَّ َجَها أَوَّ ُعْتَبُة ْبُن أَِبي َلَهٍب،   َعنَها َفَتَزوَّ

ُخوِل ِعْنَدَما َنَزَل َقْولُ ثُمَّ َطلََّقَها   ژژڈڈ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َقْبَل الدُّ
َجَها َسِيُِّدَنا ُعْثَماُن َرِضَي . َوَبْعَد َطََلِقَها ِمْنُه  [1]المسد:    ﴾ڑ َعنُه،   اّلٰلُ   َتَزوَّ

 َوَهاَجَرْت َمَعُه إلى الَحَبَشِة ثُمَّ إلى الَمِديَنِة.
ِيَِّدُة أُمُّ ُكلْ  ا السَّ َل  اّلٰلُ    ثُوٍم َرِضَي َوأَمَّ َجَها أَوَّ ُعَتْيَبُة ْبُن أَِبي    َعنَها َفَتَزوَّ

َقْبَل   َكَذِلَك  َوَطلََّقَها  ِبرُ َلَهٍب،  ُعْتَبُة  أَُخوُه  َفَعَل  َكَما  ُخوِل،  ا  الدُّ َوَلمَّ َقيََّة، 
َجَها َسِيُِّدَنا ُعْثَماُن َرِض اّلٰلُ  تُُوِفَِّيْت ُرَقيَُّة َرِضَي   َعنُه.اّلٰلُ  َي َعنَها َتَزوَّ

ِيَِّدُة َفاِطَمُة َرِضَي  ا السَّ َجَها َسِيُِّدَنا  اّلٰلُ    َوأَمَّ اّلٰلُ    َعِليٌّ َرِضَي َعنَها َفَتَزوَّ
  الُحَسْيَن، َوأُمَّ ُكْلثُوٍم، َوَزْيَنَب، َوتُُوِفَِّيْت َرِضَي َعنُه، َوَوَلَدْت َلُه الَحَسَن وَ 

  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َنا َرُسولِ َعنَها َبْعَد َوَفاِة َسِيِّدِ اّلٰلُ  
اّلٰلِ    َك َسِيُِّدَنا َرُسولُ ِبِه، َكَما أَْخَبَر ِبَذلِ   ا  ِهَي أُوَلى أَْهِلِه لُُحوقِبِستَِّة أَْشُهٍر، فَ 
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 أعلم. َتَعاَلى  واّللٰ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. هذا،اّلٰلُ   َصلَّى
 اإليمان بالقلب َّل بالعمل 

اإلميان بالقلب، إنسان يرتكب املعاصي واملنكرات، ويقول بأن : 4السؤال

إىل القلب،  ال ينظر إىل العمل، بل ينظراهلل  وليس بالعمل، ألن

 فما صحة هذا القول؟

َرِحَمهُ الجواب:   الَبْصِريُّ  الَحَسُن  يَمانُ   َلْيَس   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقوُل    اإْلِ
َقْتهُ   اْلَقْلِب،   ِفي   َوَقرَ   َما  َوَلِكنْ   ِبالتََّمنِِّي،  َوََل   ِبالتََّحلِِّي   َمنْ   اأْلَْعَماُل،  َوَصدَّ

هُ رَ   َصاِلحٍ  َغْيرَ   َوَعِمَل   ا  َحَسن  َقاَل   َوَعِمَل   ا  َحَسن  َقاَل   َوَمنْ   َقْوِلِه،  َعَلىاّلٰلُ    دَّ
ىىېې﴿:  َقاَل َتَعاَلى    اّللَٰ   نَّ ِبأَ   َذِلَك   اْلَعَمُل،  َرَفَعهُ   ا  َصاِلح

 البيهقي. . رواه [10]فاطر:  ﴾ەئائائ
ِإيَمان ى  يَُسمَّ الَكاِمُل ََل  الِ   ا  اإليَماُن  الَعَمِل الصَّ َمَع  ُقِرَن  ِإَذا  ِح،  ِإَلَّ 

ڀڀپپ  پپٻٻٻ  ٻٱ﴿  َتَعاَلى:َقاَل  
 .]سورة العصر[ ﴾ ٺٺٺٺڀڀ

ڌڍڍڇڇ﴿َل اإِليَماِن ِبَقْوِلِه:  أَهْ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَخاَطَب 
ٴۇۈۈ﴿َوَقاَل    .[33]محمد:    ﴾ڈڈڎڎڌ
ائىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

 .[24]األنفال:  ﴾وئوئەئەئائ
َعَمٍل ََل  ِبُدوِن  َيْكِفي، أِلَنَّ َفاإِليَماُن  َقاَل في َحِقِّ أَْهِل  َتَعاَلى    اّللَٰ    

َلْم َيُقْل:  . وَ [73]الزمر:    ﴾ۆۆۇۇڭڭڭ﴿الَجنَِّة:  
ڳڳڳگگگگکک﴿  َتَعاَلى:آَمنُوا، َوَقاَل    الَِّذينَ   َوِسيَق 
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َلْم  [72ـ71]مريم:    ﴾ڻڻڻںںڱڱڱ  ڱڳ  .
ي  ثُمَّ َيُقْل:   وا.آَمنُ  الَِّذينَ  نَُنجِِّ

َوَكَذِلَك ِبالُمَقاِبِل َعَمٌل َصاِلٌح في الظَّاِهِر ِبُدوِن ِإيَماٍن ِبالَقْلِب ََل  
ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّاِر. أِلَنَّ َهَذا ِمْن َوْصِف  يُْقَبُل،    الُمَناِفِقيَن الذيِن ُهْم في الدَّ

 وبناء على ذلك:
اّلٰلُ   َصلَّى اّلٰلِ   َسِيِِّدَنا َرُسولِ َفَهَذا الذي َيُقوُل َهَذا الَكََلَم َنِسَي َقْوَل 

  َصَلَحْت   ِإَذا :  ُمْضَغة    الَجَسدِ   ِفي  َوِإنَّ   أَََل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »
« رواه  الَقْلُب   َوِهَي   أَََل   ُكلُُّه،  الَجَسدُ   َفَسدَ   َفَسَدْت   َوِإَذا  ُكلُُّه،  الَجَسدُ   َصَلحَ 

 َعنُهَما.اّلٰلُ   َرِضَي  َبِشيرٍ   ْبنِ  لنُّْعَمانِ ااإلمام البخاري َعِن  
  ُهَرْيَرَة،  أَِبي  َعنْ   َم: »ْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َوَقْوَلُه َصلَّى

  ُصَوِرُكمْ   ِإَلى  َيْنظُرُ   ََل اّلٰلَ    »ِإنَّ :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل 
« رواه اإلمام مسلم َعْن  َوأَْعَماِلُكمْ   ُقُلوِبُكمْ   ِإَلى  َيْنظُرُ   َوَلِكنْ   ْمَواِلُكْم،َوأَ 

 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي َرَة أَِبي ُهَريْ 
َوَهَذا َنصٌّ َصِريٌح أَنَّ ِإْصََلَح الُقُلوِب ِباإِليَماِن َمْقُصوٌد، َوِإْصََلَح  

اِلَحِة َمْقُص  َق َبْيَنُهَما َفُهَو َيِعيُش في  الَجَواِرِح ِباألَْعَماِل الصَّ وٌد، َوَمْن َفرَّ
وِء َلَما َمْغلُ َوْهٍم َوأََماني، َوَلْوََل أَنَّ َهَذا الَعْبَد   اَرِة ِبالسُّ وٌب ِمْن نَْفِسِه األَمَّ
ۅۅۋ﴿الَقاِئِل:  َتَعاَلى    ّللِٰ   َقاَل َهَذا الَكََلَم، َوِإَلَّ َفَما ُهَو َقاِئلٌ 

وئەئەئائائىىېېېېۉۉ

محجحمجحجيثىثمثجثيت﴿  . َوالَقاِئِل:[105]التوبة:    ﴾وئ

 أعلم.ى َتَعالَ  واّللٰ  . هذا،[110]الكهف:  ﴾جسمخحخجخ
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 حق اآلباء على اْلبناء بعد موتهما 

 إذا مات األبوان، فما هو حقهما على الولد بعد موتهما؟: 5السؤال

َماِلِك الجواب:   َعْن  الُمْسَتْدَرِك  في  الَحاِكُم  َرِبيَعَة  َرَوى  ْبِن   
اِعِديِِّ َرِضَي  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولِ َعْنُه َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد  اّلٰلُ    السَّ

َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبِني َسَلَمَة، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  
ُهَما )أَْي: أَِصُلُهَما َوأُْحِسُن ِإَلْيِهَما( ِبِه ، َهْل َبِقَي ِمْن ِبرِِّ أَبَ اّللِٰ  َويَّ َشْيٌء أََبرُّ

 ِد َمْوِتِهَما؟ ِمْن َبعْ 
ْحَمِة َوِإْن َلْم َيُكْن   َعاُء َلُهَما ِبالرَّ ََلُة َعَلْيِهَما )أَْي الدُّ َقاَل: »َنَعُم، الصَّ

ََلِة( َواَِلْسِتْغَفاُر َلُهَما )أَْي: َطَلُب     الَمْغفَرِة َلُهَما( َوِإْنَفاُذ ُعُهوِدِهَما ِبَلْفِظ الصَّ
ِحِم )أَْي: ْكَراُم َصِديقِ )أَْي: ِإْمَضاُء َوِصيَِّتِهَما( َوإِ    ْحَسانُ اإلِ ِهَما، َوِصَلُة الرَّ

 األََقاِرِب( الَِّذي ََل َرِحَم َلَك ِإَلَّ ِمْن ِقَبِلِهَما« َوُهَو َحِديٌث َصِحيُح. ِإلى 
مسلم   اإلمام  َعْبدِ َوَرَوى  َرِضَي اّلٰلِ    َعْن  ُعَمَر  أَنَّ  اّلٰلُ    ْبِن  َعْنُهَما، 

، َوَحَمَلُه َعَلى  اّللِٰ َطِريِق َمكََّة، َفَسلََّم َعَلْيِه َعْبُد  َراِب َلِقَيُه بِ ِمَن اأْلَعْ   َرُجَل  
 ِحَماٍر َكاَن َيْرَكُبُه، َوأَْعَطاُه ِعَماَمة  َكاَنْت َعَلى َرْأِسِه. 

اْبُن   أَْصَلَحَك  َفَقاَل  لَُه:  َفُقْلَنا  َوِإنَُّهْم  اّلٰلُ ِديَناٍر:  اأْلَْعَراُب،  ِإنَُّهُم   ،
 ِسيِر.ْرَضْوَن ِباْليَ يَ 

ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوِإنِِّي َسِمْعُت    ا  : ِإنَّ أََبا َهَذا َكاَن ُودِّ اّللِٰ َفَقاَل َعْبُد  
ِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »ِإنَّ أََبرَّ اْلِبرِِّ َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل 

 ِصَلُة اْلَوَلِد أَْهَل ُودِِّ أَِبيِه«.
 بناء على ذلك:و

 َفِمْن َحِقِّ الَواِلَدْيِن َعَلى الَوَلِد َبْعَد َمْوِتِهَما:
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َعاُء َلُهَما َواَلْسِتْغَفاُر  1 ۆ﴿.  [28]نوح:    ﴾يئىئمئحئ﴿ـ الدُّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    . ِلَقْوِلِه َصلَّى[24اء:  ]اإلسر  ﴾ۋٴۇۈۈۆ

نْ  اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإَلَّ ِمْن َثََلَثٍة: ِإَلَّ  َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ِإَذا َماَت اإْلِ َساُن 
إلمام ْدُعو َلُه« رواه اِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلٍم يُْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح يَ 

 َعْنُه. اّلٰلُ  مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
ِتِهَما َوَعْهِدِهَما إِ 2  َذا َعِهَدا ِبِه. ـ َتْنِفيُذ َوِصيَّ
ِحِم الذي ُهَو ِمْن ِجَهِتِهَما.3  ـ ِصَلُة الرَّ
  أَِبيِه«.ِصَلُة اْلَوَلِد أَْهَل ُودِِّ ـ ِإْكَراُم أَْصِدَقاِء األََبَوْيِن: »ِإنَّ أََبرَّ اْلِبرِِّ 4
َدَقُة ِبِنيَِّة أَْن َيُكوَن أَْجُرَها َلُهَما، َوَكَذِلَك ِتََلَوُة الُقْرآنِ 5  الَكِريِم.   ـ الصَّ
اُر َوالَبْيَهِقيُّ َعْن أََنٍس َرِضَي 6 َدَقُة الَجاِرَيُة، ِلَما َرَوى الَبزَّ اّلٰلُ    ـ الصَّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َسْبٌع  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ولَعْنُه َقاَل: َقاَل َرسُ 
َبْعِد َموْ  ِلْلَعْبِد أَْجُرُهنَّ ِمْن  َقْبِرِه: َمْن َعلََّم ِعْلمَيْجِري  أَْو  ا  ِتِه، وُهو ِفي   ،

َنْهر ِبْئر  ا  َكَرى  ، أَْو  ، أَْو َغَرَس َنْخَل  ا  )أَْي: َحَفَرُه َوأَْخَرَج ِطيَنُه( أَْو َحَفَر 
َث ُمْصَحفا  ْسِجدَبَنى مَ   َيْسَتْغِفُر َلُه َبْعَد َمْوِتِه«.   ا  ، أَْو َتَرَك َوَلد ا  ، أَْو َورَّ

  َمْيِتيَن. آمين. هذا،أَْن َيْجَعَلَنا َبَرَرة  ِبآَباِئَنا أَْحَياء  وَ َتَعاَلى    ّللَٰ ا  أَْسأَلُ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 اسم مارية 
 نته باسم مارية؟هل جيوز أن يسمي اإلنسان اب: 6السؤال

ُه، َوَلِد  َعنْ اّلٰلُ    اْسُم َماِرَيَة ُهَو اْسُم أُِمِّ َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َرِضَي الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َحْيُث َكاَن  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

َرِضَي  الِقْبِطيََّة،  َماِرَيَة  ِلَسِيِِّدَنا   اّلٰلُ   اْسُمَها  أََمة   َوَكاَنْت  َوأَْرَضاَها،  َعْنَها 
 َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم. َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولِ 
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َلهُ  َماِرَيَة  اَقَة  َواْسُم  الَبرَّ أو  الُمْمَتِلَئَة  َيْعِني  الَعَرِبيَِّة،  اللَُّغِة  أَْصٌل في   
َهِة ِبا  للُّْؤلُِؤ. اللَّْوِن الُمَشبَّ

 وبناء على ذلك:
ِإَذا  ة   ِباْسِم َماِرَيَة، َوَخاصَّ َكاَن الَقْصُد    َفََل َحَرَج ِمْن َتْسِمَيِة الِبْنِت 

ِيِّدَ  َه ِبالسَّ َعْنُه،  اّلٰلُ    ِة َماِرَيَة الِقْبِطيَِّة أُِمِّ َسِيِِّدَنا ِإْبَراِهيَم َرِضَي ِمْن َذِلَك التََّشبُّ
َرُسو َسِيِِّدَنا  َوَسلََّم. هذا، اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    لِ َوَلِد  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   َعَلْيِه 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
 عقد نفسيا  ت

املعاهد، وعند إغالق املعهد تعقد ولدي كان مسجالً يف بعض : 7السؤال

نفسيًا، وصارت عنده اضطرابات نفسية، ظنًا منه أن مستقبله قد 

 ضاع، فبماذا تنصحنا؟

أوَّل :واب:  الج بِ   أَْنَصُحُكْم  ِبالِثَِّقِة  تَُذِكُِّروُه  َوِبَقْوِلِه   اّللِٰ أَْن  تعالى، 
ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ﴿  َتَعاَلى:

 . [216]البقرة:  ﴾ڤڤڤٹٹٹٹ
وئەئەئائائىىې﴿  َتَعاَلى:َوِبَقْوِلِه  

 .[19]النساء:  ﴾وئ
َعَلْيِه  اّلٰلُ    تعالى، َوِبَقْوِلِه َصلَّىاّلٰلِ    ىِبَحِقيَقِة التََّوكُِّل َعلَ   َذِكُروهُ ثانيا :  

َة َلو  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َواْعَلمْ  اْجَتَمَعْت َعَلى أَْن َيْنَفُعوَك   أَنَّ األُمَّ
َكَتَبهُ ـ بِ  َقْد  ِبـَشْيٍء  ِإَلَّ  َيْنَفُعوَك  َلْم  أَ اّلٰلُ    َشْيٍء،  اْجَتَمُعوا َعَلى  َوَلو  ْن  َلَك، 

وَك ِإَلَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبهُ  وَك ِبَشْيٍء، َلْم َيُضرُّ ْقََلُم،  َعَلْيَك، ُرِفَعِت األَ اّلٰلُ    َيُضرُّ
ُحُف« رواه الترمذي َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ِت الصُّ  َعْنُهَما.اّلٰلُ  َوَجفَّ
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  ﴾ ۉۉۅۅۋۋ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َذِكُِّروُه ِبَحِقيَقِة َقْولِ ثالثا :  
َوِبَقْوِلِه  [4]الروم:   َوِبَقْوِلِه [36]الزمر:    ﴾ڎڎڌڌ﴿  َتَعاَلى:.   .
َوِبَقْوِلِه [137البقرة:  ]  ﴾ڳڳڳگگگ﴿  َتَعاَلى:  .
ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہ﴿  َتَعاَلى:

 . [3]الطَلق:  ﴾ ۆۇ
َقْولِ رابعا :   ِبَحِقيَقِة  ژڈڈڎڎ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َذِكُِّروُه 

 .[51]التوبة:  ﴾گگگککککڑڑژ
اّلٰلُ    ِبَقْوِلِه َصلَّى َوالَقَدِر، وَ َذِكُِّروُه ِبَحِقيَقِة اإِليَماِن ِبالَقَضاِء  خامسا :  

َب أَْهَل َسَماَواِتِه َوأَْهَل  اّلٰلَ    َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْو أَنَّ  َعذَّ
َبُهْم َغيْ  ِمْن    ا  َر َظاِلٍم َلُهْم، َوَلْو َرِحَمُهْم، َكاَنْت َرْحَمُتُه َلُهْم َخْيرأَْرِضِه، َلَعذَّ

 أَْنَفْقَتُه ِفي َسِبيلِ   ا  َكاَن َلَك َجَبُل أُُحٍد، أَْو ِمْثُل َجَبِل أُُحٍد َذَهب ِهْم، َوَلْو  أَْعَمالِ 
َلَم أَنَّ َما أََصاَبَك َلْم َيُكْن  ِمْنَك َحتَّى تُْؤِمَن ِباْلَقَدِر، َوَتعْ اّلٰلُ    ، َما َقِبَلهُ اّللِٰ 

َيُكْن   َلْم  أَْخَطأََك  َما  َوأَنَّ  َغْيِر  ِلُيِصيَبَك،  ِلُيْخِطَئَك،  َعَلى  ِمتَّ  ِإْن  َوأَنََّك 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َهَذا، َدَخْلَت النَّاَر« رواه اإلمام أحمد َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َرِضَي 

 وبناء على ذلك:
ُضوُه َعلَ  ِة  َفَحِرِّ َسِيِِّدَنا  ى ِزَياَدِة اإِليَماِن ِبالَقَضاِء َوالَقَدِر، َوَذِكُِّروُه ِبِقصَّ
ِفيَنِة ِلَصاِلِح أَْهِلَها، ُموَسى َمَع الـَخِض  ََلُم؛ َلَقْد َكاَن َخْرُق السَّ ِر َعَلْيِهَما السَّ

 ِلَصاِلِح الَيِتيَمْيِن. َوَكاَن َقْتُل الُغََلِم ِلَصاِلِح األََبَوْيِن، َوَكاَن ِبَناُء الِجَدارِ 
 َوَذِكُِّروُه ِبَقْوِل الَقاِئِل:

 جٌ الَهِمِّ ِإنَّ الَهمَّ ُمْنَفرِ َيا َصاِحَب  
بِ  َفِثْق  بُـِلـيَت  ِبهِ   اّلٰلِ ِإَذا   َواْرَض 

 

الـَفـاِرَج    َفـِإنَّ  ِبـَخـْيـٍر   اّلٰلُ أَْبِشْر 
 اّلٰلُ ِإنَّ الذي َيْكِشُف الَبْلَوى ُهَو  

 



 كتاب اآلداب 
 

426 

 أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   أِلَْبَناِئُكْم. هذا، يُدوا النََّظَر في التَّْرِبَيِة اإِليَماِنيَِّة  َوأَعِ 
 لدها من صلة أهل زوجتهأم تمنع و

اختلفت زوجيت مع أمي، فغضبت أمي عليها، وطلبت مين أن : 8السؤال

أقطع الصلة مع أهلها، وأرغمتين على حلف اليمني من أجل ذلك؛ 

ة على ر بني زوجيت وأمي، ولكن ما زالت أمي مصرَّواصطلحت األمو

 ل؟الذهاب إىل بيت أهل زوجيت إال بإذنها، وال أدري ماذا أفععدم 

ېۉۉ﴿في ِكَتاِبِه الَعِظيِم:  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َيُقولُ   أوَّل :الجواب:  
َسلََّم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    . َوَيُقوُل َصلَّى[15]اإلسراء:    ﴾ېې

يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِسِه« رواه الشيخان َعْن  »ََل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى  
 َعْنُه. اّلٰلُ  أََنٍس َرِضَي 

َلَة   َك: َما ِهَي َجِريَمُة أَْهِل َزْوَجِتي في َذِلَك َحتَّى أَْقَطَع الِصِّ َسْل أُمَّ
َك أَْن   تَُعاَمَل َهَكَذا َمَع َزْوِج اْبَنِتَها؟ َمَعُهْم؟ َوَهْل َتْرَضى أُمُّ

َك َقْوَل  ثانيا : ۈۆۆ ۇۇڭ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ  ِلَتَتَذكَّْر أُمُّ
ىىېې  ېېۉۉۅۅ  ۋۋٴۇۈ

 . [6ـ1]المطففين:  ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئوئ  وئەئەئ ائائ
َبيْ  ِبأَنََّها َسُتْبَعُث َيْوَم الِقَياَمِة، َوَسَتِقُف  َيِقيٍن  َك َعَلى  اّلٰلِ    َن َيَدِي أُمُّ

ِهَي   َفَما  ِبَقْطعِ تعالى،  َتْأُمُرَك  ِعْنَدَما  َعزَّ َوَجلَّ  ِلَمْوََلَنا  َمَع  َقاِئَلٌة  َلِة  الِصِّ  
 أَْهِل َزْوَجِتَك؟ 
َقاِق َبْيَن  ثالثا :   ْوَجِة َسَبٌب ِمْن أَْسَباِب الِشِّ َلِة َمَع أَْهِل الزَّ َقْطُع الِصِّ

ِلَتََل  َوَسَبٌب  ْوَجْيِن،  َوالِجِنِّ  الزَّ اإِلْنِس  َشَياِطيِن  َتُكوُن اَبْيَنُكمَ ُعِب  َفَهْل   ،
َك َعْون ْيَطاِن َعَلى سُ  ا  أُمُّ  وِء الَعََلَقِة َبْيَنَك َوَبْيَن َزْوَجِتَك.للشَّ
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 وبناء على ذلك:
َزْوَجِتَك   أَْهُل  َداَم  َما  الَخاِلِق،  َمْعِصَيِة  في  ِلَمْخُلوٍق  َطاَعَة  َفََل 

ُضوَن ابْ يُْحِسنُوَن ال َنَتُهْم َعَلى ُحْسِن الُمَعاَشَرِة َمَعَك،  تََّعاُمَل َمَعَك، َويَُحِرِّ
کک﴿ِمَن الَقِطيَعِة، أِلَنَّ َمْوََلَنا َعزَّ َوَجلَّ َقاَل َلَنا:  َفِصْلُهْم َواْحَذْر  

 . [34]فصلت:  ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگ
ِإَليَّ  يُْحِسُن  َمْن  َمَع  َلَة  الِصِّ أَْقَطُع  تُْخِبْر  َفَكْيَف  َوََل  ِصْلُهْم  َك  ؟  أُمَّ

ْر َعْن يَِميِنَك، َوَرِحمَ  أََعاَنْت َوَلَدَها َعَلى ُحْسِن    ا  أُمَتَعاَلى    اّلٰلُ   ِبَذِلَك، َوَكِفِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  األَْخََلِق. هذا،

 للوقاية من السحر والسحرة

 ني؟ما هي الوقاية من السحر والساحرين، ومن الشياط: 9السؤال

ْيَطاَن َلْيَس  أوَّل :  الجواب:   َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم ِعْلَم الَيِقيِن ِبأَنَّ الشَّ
ںڱ﴿  َتَعاَلى:تعالى، َقاَل  اّلٰلِ    ِبيٌل َعَلى الُمْؤِمِن الُمَتَوِكِِّل َعَلىَلُه َس 
ھھھہہہہ  ۀۀڻڻڻڻں
 .[99ـ98]النحل:   ﴾ےےھ

َعَلْيَناثانيا :   ََل  أَْن    َيِجُب  َحَرَة  َوالسَّ ْحَر  الِسِّ ِبأَنَّ  الَيِقيِن  ِعْلَم  َنْعَلَم 
وَن أََحد ڍڍڇڇڇ﴿  َتَعاَلى:تعالى، ِلَقْوِلِه  اّلٰلِ    ِإَلَّ ِبِإْذنِ   ا  َيُضرُّ

 .[102]البقرة:  ﴾ڎڎڌڌ
کککڑڑژژڈڈڎڎ﴿  َتَعاَلى:َوِلَقْوِلِه  

 .[51]التوبة:  ﴾گگگک
َة  اّلٰلُ    لَّىَوِلَقْوِلِه َص  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َواْعَلْم أَنَّ األُمَّ

اْجَتَمَعْت  َكَتَبهُ   َلْو  َقْد  ِبَشْيٍء  ِإَلَّ  َيْنَفُعوَك  َلْم  ِبَشْيٍء  َيْنَفُعوَك  أَْن  اّلٰلُ    َعَلى 
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وَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّ َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَلى أَْن     وَك ِإَلَّ ِبـَشْيٍء َقْد َكَتَبهُ َيُضرُّ
رواه اّلٰلُ   ُحُف«  الصُّ ْت  َوَجفَّ األَْقََلُم،  ُرِفَعِت  اْبِن   َعَلْيَك،  َعْن  الترمذي 

 َعْنُهَما. اّلٰلُ   َعبَّاٍس َرِضَي 
ْحِر:ثالثا :   َولْلِوَقاَيِة ِمَن الِسِّ

 ْبِع َتَمَراٍت.ُكلَّ َيْوٍم ِبَس  ـ َتَصبَّحْ 1
سُ 2 ِقَراَءُة  ،  ـ  الُكْرِسِيِّ َوآَيِة  الَبَقَرِة،  ُسوَرِة  َوَفَواِتيِح  الَفاِتَحِة،  وَرِة 

ِة، َوِقَراَءُة ُسوَرُة الَبَقَرِة َكاِمَلة  أَْوَلى، َمَع ِقَراَءِة ُسوَرِة  َوَخَواِتيِم ُسوَرِة الَبَقرَ 
 َذَتْيِن.اإِلْخََلِص َوالُمَعوِِّ 

َعاءُ 3  ِبَقْوِل:  ـ الدُّ
ٍة.اّلٰلِ    أَُعوُذ ِبَكِلَماِت  ِ َعْيٍن ََلمَّ ٍة َوِمْن ُكلِّ ِ َشْيَطاٍن َوَهامَّ ِة ِمْن ُكلِّ  التَّامَّ
اِت ِمْن َشرِِّ َما َخَلَق.اّلٰلِ  أَُعوُذ ِبَكِلَماِت   التَّامَّ

ْبِع َوَما أََظلَّْت، َوَربَّ  الٰلهُ  َمَواِت السَّ األََرِضيَن َوَما أََقلَّْت،  مَّ َربَّ السَّ
يَ  ِهْم َجِميع  ا  اِطيِن َوَما أََضلَّْت، ُكْن ِلي َجارَوَربَّ الشَّ  ا  ِمْن َشرِِّ َخْلِقَك ُكلِِّ

َحٌد ِمْنُهْم أَْو أَْن َيْبِغَي، َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ َثَناُؤَك، َوََل ِإَلَه أَْن َيْفُرَط َعَليَّ أَ 
  أَْنَت. َغْيُرَك، َوََل ِإَلَه ِإَلَّ 

اِعي َبْيَن يَ  َدْيِه، َوَيْمَسُح َعَلى َرْأِسِه َوَوْجِهِه، َوَما َطاَلْت  ثُمَّ َيْنُفُخ الدَّ
مَّ ِإنََّك َقْد أَْقَدْرَت َبْعَض َخْلِقَك َعَلى  الٰلهُ   ِإَلْيِه َيَداُه ِمْن َجَسِدِه، َوَيُقوُل:

ْحِر َوال ، َوَلِكنََّك اْحَتَفْظَت ِلَذاـ الِسِّ ِرِّ ، َفأَُعوُذ ِبَما اْحتَ شَّ ِرِّ ْفَظَت ِتَك ِبِإْذِن الضُّ
ا أَْقَدْرَت َعَلْيِه ِبَحِقِّ َقْوِلَك:   ڌڌڍڍڇڇڇ﴿﴿ِبِه ِممَّ

 . ﴾ڎڎ
َوَقْبَل    ، َتْقَوىَوِبَداَية  َشْيٍء،  الَمَعاِصي  اّلٰلِ    ُكِلِّ  َوَتْرُك  تعالى، 
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ُخوِل َعَلى َمَواِقِع التََّواُصِل   َوالُمْنَكَراِت، ُفوِر، َواَلْخِتََلِط، َوالدُّ َوَتْرُك السُّ
ىىې﴿  َتَعاَلى:َلْجِتَماِعِيِّ الَفاِسَدِة الُمْفِسَدِة، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه  ا

ېئېئۈئۈئۆئ  ۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ

يئىئمئحئجئ  ییییىئىئىئېئ

 .[126ـ 123]طه:    ﴾ پپپٻپٻٻٻٱ  مبخبحبجب
گککککڑڑژژڈ﴿  َتَعاَلى:َوِلَقْوِلِه  

 . هذا، [97]النحل:    ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 لماذا التكبير عند الصعود؟ 
 اهلِل َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْنجاء يف احلديث الشريف الصحيح، : 10السؤال

. َسبَّْحَنا َنَزْلَنا َوِإَذا َكبَّْرَنا، َصِعْدَنا ِإَذا ُكنَّا: َقاَل َعْنُهَما اهلُل َرِضَي

 ند اهلبوط؟فما هو السر يف التكبري عند الصعود، والتسبيح ع

الُبَخاِريُّ  الجواب:   اإِلَماُم  َرَواُه  اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ الَحِديُث 
ْرَنا، َصِعْدَنا   ِإَذا ُكنَّا: َقاَل  َعْنُهَما اّلٰلُ  َرِضَي  ْحَنا َنَزْلَنا  َوِإَذا َكبَّ  .َسبَّ

ُعودَ  ُعوِد أِلَنَّ الصُّ رُّ في التَّْكِبيِر أَْثَناَء الصُّ إلى الَمَكاِن الُمْرَتِفِع    َوالِسِّ
للنُُّفوِس،   َمْحُبوٌب  َوُهَو  َواْرِتَفاٌع  اْسِتْعََلٌء  ِفيِه  َيُكوُن  اْسِتْشَعاُر  َقْد  َوِفيِه 

ِكْبِرَياِء، َفُشِرَع ِلَمْن َتَلبََّس ِبِه أَْن َيْذُكَر الَكِبيَر الُمَتَعاِل، َوأَنَُّه أَْكَبُر ِمْن ُكِلِّ ال
  ِلَيْشُكَر َلُه َذِلَك، َفَيِزيَدُه ِمْن َفْضِلِه.َشْيٍء، َفُيَكِبُِّرهُ 

ا ُمَناَسَبُة التَّْسِبيِح ِعْنَد الُهُبوطِ  الُمْنَخِفِض َمَحلَّ    ، َفِلَكْوِن الَمَكانِ َوأَمَّ
ِة َسِيِِّدنَا   ِضيٍق، َفـُيْشَرُع ِفيِه التَّْسِبيُح، أِلَنَُّه ِمْن أَْسَباِب الَفَرِج، َكَما في ِقصَّ

ََلُم. يُونَُس  ََلُة َوالسَّ  َعَلْيِه الصَّ
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 وبناء على ذلك:
اّلٰلِ    اِر ِكْبِرَياءِ َلْسِتْشعَ   ا  َعاِلي  ا  انَفُيَسنُّ التَّْكِبيُر ِإَذا َصَعَد اإِلْنَساُن َمكَ 

َتَعاَلى  اّللَٰ  للنَّْفِس َحتَّى ََل َتْشُعَر ِباَلْسِتْكَباِر، َوَتْعَلَم أَنَّ  ا  تعالى، َوَتْرِويض
 َبُر ِمْن ُكِلِّ َشْيٍء.أَكْ 

َمَكان الَعْبُد  َنَزَل  ِإَذا  التَّْسِبيُح  المَ ا  ُمْنَخِفض  ا  َويَُسنُّ  أِلَنَّ  َكاَن  ، 
  الُمْنَخِفَض َمَحلُّ ِضيٍق، َوالتَّْسِبيُح َسَبٌب ِلَتْفِريِج ُكِلِّ َكْرٍب َوِضيٍق. هذا، 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 بأحب العمرين إليك 

 مَِّ أعز اإلسالم بأحب العمرين إليك؟ُهاللَّاحلديث: ما صحة : 11السؤال

الِتِّْرِمِذِيِّ  الجواب:   ُسَنِن  اَرِمِيِّ َجاَء في  اإِلَماِم أَْحَمَد  َوالدَّ َوُمْسَنِد   
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

ُجَلْيِن ِإَلْيَك،  الٰلهُ َم َقاَل: »َوَصْحِبِه َوَسلَّ  مَّ أَِعزَّ اإِلْسََلَم ِبأََحبِِّ َهَذْيِن الرَّ
ُهَما ِإَلْيِه ُعَمُر. َوَهَذا َحِديٌث  ِبي َجْهٍل،  ِبأَ  أَْو ِبُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب« َوَكاَن أََحبَّ

 َحَسٌن َصِحيٌح. 
اّلٰلِ    َسيِِِّب َقاَل: َكاَن َرُسولُ َوِفي ِرَواَيٍة َِلْبِن َسْعٍد َعْن َسِعيِد ْبِن المُ 

َرأَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أَْو لََّم ِإَذا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    َصلَّى
َد ِديَنُه  الٰلهُ أََبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم َقاَل: » ِهَما ِإَلْيَك« َفَشدَّ مَّ اْشُدْد ِديَنَك ِبأََحبِِّ

 ْلَخطَّاِب. ِبُعَمَر ْبِن ا
ّلٰلُ  ا  يَّ َصلَّى َعْنَها، أَنَّ النَّبِ اّلٰلُ    َوِفي ِرَواَيِة الَحاِكِم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
« َقاَل:  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ْبِن  الٰلهُ َعَلْيِه  ِبُعَمَر  ْسََلَم  اإْلِ أَِعزَّ  مَّ 

ة «.   اْلَخطَّاِب َخاصَّ
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 وبناء على ذلك:
»  َفالَحِديُث  ِحيُح:  ُجَلْيِن  الٰلهُ الصَّ الرَّ َهَذْيِن  ِبأََحبِِّ  اإِلْسََلَم  أَِعزَّ  مَّ 

 ، أَْو ِبُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب«. أَِبي َجْهلٍ ِإَلْيَك، بِ 
النَّاِس:   أَْلِسَنِة  َعَلى  الَمْشُهوُر  ا  ِبأََحبِِّ  الٰلهُ َوأَمَّ اإِلْسََلَم  أَِعزَّ  مَّ 

ْصَل َلُه، َكَما َقاَل اإِلَماُم الَعْجُلوِنيُّ َصاِحُب ِكَتاِب الُعَمَرْيِن ِإَلْيَك؛ َفََل أَ 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   َكْشِف الَخَفا. هذا،

 أجر الذاكر الغافل 
تعاىل، من تالوة  اهلل كل ذكر من األذكار له أجر عند: 12السؤال

 َصلَّى اهلِل القرآن الكريم، ومن الصالة والسالم على َسيِِِّدَنا َرُسوِل

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، واالستغفار، وغري ذلك، فهل  اهلُل

 كان غافاًل أثناء ذكره؟ الذكر للذاكر ولويكتب أجر 

أَن َيْذُكَر الَعْبُد َربَُّه َوُهَو َخاِشٌع  َتَعاَلى    اّللِٰ   ِمْن آَداِب ِذْكرِ الجواب:  
َقاَل  ُمَتَذِلٌِّل َوِفي َحاَلِة َوَقاٍر للَمْذكُ  ېېۉۉ﴿   َتَعاَلى:وِر، 

  ﴾ ۇئۇئوئوئەئەئائائىىېې
 .[205]األعراف: 

َوَرْهَبة   في َنْفِسَك َرْغَبة   اّلٰلَ    أَْي اْذُكرِ   َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقوُل اْبُن َكِثيٍر َرِحَمهُ 
 َوِبالَقْوِل.

حَ  أَبُو  يُ يَّ َوَقاَل  الذي  الَخِفِيِّ  ِبالَقْوِل  َيْذُكُرُه  أَْي:  ِبالتََّذلُِّل  اَن:  ْشِعُر 
 َوالُخُضوِع، َكَما يَُناِجي الُمُلوَك. اهـ. 

اِكُر ُمَتَدبِِّرَوَقاَل الُعَلَماُء: َوَيْنَبِغي أَ  َل    ا  ْن َيُكوَن الذَّ  ِبِه  ِلَما َيْذُكرُ   ُمَتَعقِِّ
  ا  ْن َجِهَل َشْيئَوِصَفاِتِه، َوإِ َتَعاَلى    اّلٰلِ   ِمَن التَّْسِبيِح َوالتَّْهِليِل َوِذْكِر أَْسَماءِ 
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ا َيْذُكُر ِبِه َيْنَبِغي أَْن َيَتَبيََّنُه َوََل َيْحِرَص َعَلى َتْحِصيل اْلكَ  ْثَرِة ِباْلَعَجَلِة، ِممَّ
ي ِإَلى أََداِء الذِِّ  ْكِر  َفِإنَُّه يَُؤدِِّ ْكِر َمَع اْلَغْفَلِة َوُهَو ِخَلَُف الَمْطُلوِب، َوَقِليُل الذِِّ
 َخْيٌر ِمَن اْلَكِثيِر ِمْنُه َمَع اْلَجْهِل َواْلُفُتوِر.َمَع ُحُضوِر اْلَقْلِب  

: التََّدبُُّر ِللذِِّ  ْوَكاِنيُّ اِكَر َيُكوُن ِفي ُحْكِم  َوَقاَل الشَّ ْكِر أَْكَمُل، أِلَنَّ الذَّ
 ِطِب َوالُمَناِجي. الُمَخا

َما َوَرَد الَوْعُد  ثُمَّ َقاَل: َوَيُكوُن أَْجُرُه أََتمَّ َوأَْوَفى، َوََل يَُناِفي ثُُبوَت  
ُه َلْم َيِرْد َتْقِييُد َما  ِبِه ِمَن األَْذَكاِر ِلَمْن َجاَء ِبَها َوِإْن َلْم َيَتَدبَّْر َمْعَناَها؛ أِلَنَّ 

 التََّدبُِّر َواْلَفْهِم.َوَعَد ِبِه ِمْن َثَواِبَها بِ 
 وبناء على ذلك:

ِلَمْن َجاَء ِبِه َيَنالُُه  َتَعاَلى    اّللِٰ   نَ َوَرَد ِفيِه َوْعٌد مِ َتَعاَلى    ّلٰلِ   َفُكلُّ ِذْكرٍ 
اِكُر ِإْن َشاءَ  ْبُد في َحاَلِة َغْفَلٍة أَْثَناَء ِذْكِرِه، َوَلِكِن  تعالى، َوَلو َكاَن العَ اّلٰلُ    الذَّ

 َمَع ُحُضوِر الَقْلِب.َتَعاَلى  ّللِٰ  ى َواألَْكَمُل َواألَْنَفُع أَْن َيُكوَن ِذْكُرهُ األَْولَ 
اِكُر ِفيِه َغاِفَل  َوعَ  ْكُر ِبُكِلِّ أَْنَواِعِه َوَلو َكاَن الذَّ  . َلى ُكِلِّ َحاٍل ََل ُيْتَرُك الِذِّ
َعَطاءِ َيقُ  اْبُن  َرِحَمهُ اّلٰلِ    وُل  َكْنَدِريُّ  ْكَر    َتَعاَلى:اّلٰلُ    السَّ الِذِّ َتْتُرِك  ََل 

ْن ُوُجوِد ِذْكِرِه أََشدُّ ِمْن َغْفَلِتَك  ِفيِه، أِلَنَّ َغْفَلَتَك عَ اّلٰلِ    ِلَعَدِم ُحُضوِرَك َمعَ 
َع ُوُجوِد َغْفَلٍة إلى ِذْكٍر َمَع  في ُوُجوِد ِذْكِرِه، َفَعَسى أَْن َيْرَفَعَك ِمْن ِذْكٍر مَ 

ِذْكِر َمَع ُوُجوِد َيَقَظٍة إلى ِذْكٍر َمَع ُوُجوِد ُحُضوٍر، َوِمْن    ُوُجوِد َيَقَظٍة، َوِمنْ 
ا ِسَوى الَمْذُكوِر  ِذْكٍر َمَع ُوُجوِد ُحُض  ٿٺ﴿وٍر إلى ِذْكٍر َمَع َغْيَبٍة َعمَّ

 .[ 20]إبراهيم:  ﴾ٿٿٿ
 َوَقاَل َبْعُضُهْم: 

ْكَر ِإَذا َلْم َتْحُضرْ  ــُرِك الِذِّ ــْتــــ ــِه    ََل َتــــ ــي ــْوَلى الَجــِليِل األَْكَبرِ ِف ــَع الَم  َم
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دُّ  ْكِر أَشـــــــــَ َك َعِن الــذِِّ ٌة ِمنــْ اِفلــَ  َفغــَ
 

َشدِ ِمْن َغْفَلةٍ  ْكِر َيا أََخا الرَّ
  في الذِِّ

 

ْكِر َوأَْنَفُعُه ُهَو َما َكاَن ِبالَقْلِب َوالِلِّ  َساِن، َوأَْن َيِغيَب  َلِكْن أَْكَمُل الِذِّ
ْكُر ِبال اِكُر َعِن الِذِّ  َمْذُكوِر.الذَّ

 أعلم. َعاَلى  تَ   واّللٰ   . آمين. هذا، ا  َشاِكر   ا  ، َوَقْلب ا  َذاِكر   ا  ِلَسان َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ 
 ماتت ولم تتزوج 

إذا ماتت املرأة املسلمة وكانت مطلقة، أو مل تتزوج يف : 13السؤال

 ا ربنا عز وجل يف اجلنة؟الدنيا، هل يزوجه

الُمؤْ الجواب:   َعَلى  َواِحٍد  الَواِجُب  ُكلُّ  يَُفِكَِّر  أَْن  َوالُمْؤِمَنِة  ِمِن 
َعَذاِب  ِمْن  ِبالنََّجاِة  يُْكِرَمهُ اَلى  َتعَ   اّللِٰ   ِمْنُهَما  َوأَْن  الِقَياَمِة،  َتَعاَلى   اّلٰلُ   َيْوَم 
ڦڦڦڤ﴿ِفي َنِعيِم أَْهِلَها:  ى  َتَعالَ   اّلٰلُ   ِبُدُخوِل الَجنَِّة التي َقاَل 

. [32ـ31]فضلت:    ﴾چڃڃڃ  ڃڄڄڄڄڦ
ىىېېېېۉۉۅ﴿  َتَعاَلى:َوَقاَل  

 . [71]الزخرف:  ﴾ائ
ٌق  َوِمَن الَمْعُلوِم أَنَّ ا َواَج ِمْن أَْبَلِغ َما َتْشَتِهيِه األَْنُفُس، َوُهَو ُمَحقَّ لزَّ

ُذُكور الَجنَِّة  اِلَحُة  ا  َوِإنَاث  ا  أِلَْهِل  الصَّ َفالَمْرأَُة  َوَجلَّ  ،  َعزَّ  َربَُّنا  ُجَها  يَُزِوِّ
اِلِح الذي َكاَن َزْوج ْنَيا، َقاَل   ا  ِبَزْوِجَها الصَّ َعْن    ا  ُمْخِبرَتَعاَلى    َلَها في الدُّ

پپپٻٻٻٻٱ﴿ ُدَعاِء َحَمَلِة الَعْرِش:  

 .[8]غافر:  ﴾ٺٺٺٺڀڀڀڀپ
گڳگگگککککڑ﴿  َتَعاَلى:َوَقاَل  

 ﴾ ۀۀڻڻڻڻںں  ڱڱڱڱڳڳڳ
 . [24ـ23]الرعد: 



 كتاب اآلداب 
 

434 

ِبْكٌر،   َوِهَي  َماَتْت  أَو  َزْوُجَها،  َوَطلََّقَها  َصاِلَحة   الَمْرأَُة  َكاَنِت  َوِإَذا 
ُجَها َرُجَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ  ُق َلَها    ا  َصاِلح  يَُزِوِّ في الَجنَِّة، َحتَّى َتَقرَّ َعْينَُها، َويَُحِقِّ
ِكيَُّة الطَّاِهَرُة النَِّقيَُّة التَِّقيَُّة.رَ   بَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َما َتْشَتِهيِه َنْفُسَها الزَّ

 وبناء على ذلك:
الِنَِّساِء َوهِ  ِمَن  َماَتْت  َربَُّنا  َفَمْن  ُجَها  يَُزِوِّ ِمْن  َي َصاِلَحٌة،  َعزَّ َوَجلَّ 

َكاَن   َوِإَذا  ْنَيا،  الدُّ في  اِلِح  الصَّ َتْخَتاُر  َزْوِجَها  َفِإنََّها  َزْوٍج  ِمْن  أَْكَثُر  َلَها 
َكاَن َزْوُجَها ِمْن أَْهِل النَّاِر ََل   و، َوِإْن َلْم َيُكْن َلَها َزْوٌج، أَ ا  أَْحَسَنُهَما ُخُلق

رَ قَ  ُجَها َعْبد َتَعاَلى    اّللَٰ   تعالى، َفِإنَّ اّلٰلُ    دَّ ِلِه ِمْن أَْهِل الَجنَِّة، ِلَقوْ   ا  َصاِلح  ا  يَُزِوِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َوَما ِفي اْلَجنَِّة أَْعَزُب« رواه  اّلٰلُ    َصلَّى

 َعْنُه. اّلٰلُ   اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
: »َما ِفيَها ِمْن َعَزٍب«. َوِفي ِرَواَيِة  اَرِمِيِّ  الدَّ

َتَعاَلى   واّللٰ  ا ِمْن أَْهِل الَجنَِّة. آمين. هذا،أَْن َيْجَعَلنَ َتَعاَلى   اّللَٰ  أَْسأَلُ 
 أعلم.

 لطرد الحية من البيت 
 َوَعَلى آِلِه َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل هل ورد دعاء عن َسيِِِّدَنا َرُسوِل: 14السؤال

  َوَسلََّم لطرد احلية من البيت؟َوَصْحِبِه

اّلٰلُ    ِبي َوقَّاٍص َرِضَي َرَوى اإِلَماُم مسلم َعْن َسْعِد ْبِن أَ الجواب:  
َلِميََّة َتُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت َخْوَلَة ِبْنَت َحِكيٍم السُّ

ثُمَّ َقاَل:   َوَصْحِبِه َوَسلََّم َيُقوُل: »َمْن َنَزَل َمْنِزَل  َعَلى آِلِه َعَلْيِه وَ اّلٰلُ  َصلَّى
ُه َشْيٌء، َحتَّى َيْرَتِحَل اّلٰلِ    أَُعوُذ ِبَكِلَماِت  اِت ِمْن َشرِِّ َما َخَلَق، َلْم َيُضرَّ التَّامَّ

 ِمْن َمْنِزِلِه َذِلَك«.
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، أَنَُّه َقاَل: َجاَء َرُجٌل  َعْنهُ   اّلٰلُ   َوَرَوى َكَذِلَك َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
،  اّللِٰ  َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    ِإَلى النَِّبيِِّ َصلَّى

، َوَيُجوُز  ا  َشِديد  ا  َما َلِقيُت ِمْن َعْقَرٍب َلَدَغْتِني اْلَباِرَحَة )أَْي: َلِقيُت َوَجع
ِب(أَْن َتُكوَن ل  . لتََّعجُّ

ِبَكِلَماِت  أَْمَسْيَت: أَُعوُذ  ُقْلَت ِحيَن  َلْو  ِمْن  اّلٰلِ    َقاَل: »أََما  اِت  التَّامَّ
َك«.َش   رِِّ َما َخَلَق، َلْم َتُضرَّ

َرِحَمهُ  الُقْرطُِبيُّ  اإِلَماُم  َوَقْوٌل    َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقوُل  َصِحيٌح،  َخَبٌر 
َسِمْعتُ  ُمْنُذ  َفِإِنِّي  َعِمْلُت  َصاِدٌق،  َلْيَلة   ُه  َفَتَرْكُتُه  َشْيٌء،  ِني  َيُضرَّ َفَلْم  ِبِه 

 َفَلَدَغْتِني َعْقَرٌب. 
َعْنُهَما َقاَل: َكاَن  اّلٰلُ    بخاري َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َوَرَوى اإلمام ال 

ُذ الَحَس اّلٰلُ    النَِّبيُّ َصلَّى َن  َن َوالُحَسيْ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يَُعوِِّ
ُذ ِبَها ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق: أَُعوُذ ِبَكلِ  اّلٰلِ    َماِت َوَيُقوُل: »ِإنَّ أََباُكَما َكاَن يَُعوِِّ

ٍة«. ِ َعْيٍن ََلمَّ ٍة، َوِمْن ُكلِّ ِ َشْيَطاٍن َوَهامَّ ِة، ِمْن ُكلِّ  التَّامَّ
َعْنُهَما  اّلٰلُ   اِب َرِضَي ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ اّلٰلِ   َوَرَوى الحاكم َعْن َعْبدِ 

ِه َوَسلََّم ِإَذا َغَزا،  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل: َكاَن َرُسولُ 
ِمْن َشرِِّ   اّلٰلِ ، أَُعوُذ بِ اّلٰلُ أَْو َساَفَر َفأَْدَرَكُه اللَّْيُل َقاَل: »َيا أَْرُض، َربِِّي َوَربُِّك  

ِ أََسٍد،  أَْسَوَد، َوَحيٍَّة َوَعْقَرٍب، َوِمْن َساِكِني اْلَبَلِد، َوِمْن َشرِِّ  َوَشرِِّ ُكلِِّ   ُكلِّ
 «.َواِلٍد َوَما َوَلدَ 

 وبناء على ذلك:
ِمْن   َوالِحْفِظ  الِوَقاَيِة  أَْسَباِب  ِمْن  َسَبٌب  األَْدِعَيِة  ِبَهِذِه   َفاألَْخُذ 

،    َجِميِع الَهَواِمِّ ِبَما ِفيَها الَحيَُّة، َوََل  َعاِء أَْن تُْطَرَد َهِذِه الَهَوامُّ يُْشَتَرُط للدُّ
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َوَلِكْن ََل َتُضرُّ   الَبْيِت،  َتْبَقى في  ِبِإْذنِ َفَقْد  الَبْيِت    تعالى. هذا، اّلٰلِ    أَْهَل 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 قطعت رحمها بسبب التركة 
اختلفت أمي مع أخيها بسبب الرتكة، وختاصما جدًا، : 15السؤال

ك من يزرع الفتنة بينهما، وأقسم خالي أن ال تزوره أمي أبدًا، اوهن

 تك لي؟وأنا أخاف على أمي من قطيعة الرحم، فما هي نصيح

َك َوَخاَلَك أَْن يَُحِكَِّما َشْرعَ أوَّل :  الجواب:   في  َتَعاَلى    اّللِٰ   أَْنَصُح أُمَّ
:  َعزَّ وَ اّلٰلِ    ِخََلِفِهَما، َوأَْن َيـْسَتْحِضَرا َقْوَل  ۅۋۋٴۇۈ﴿ َجلَّ

ەئائائىىېېېېۉۉۅ

 .[65]النساء:  ﴾وئەئ
َك َوَخاَلَك أَْن َيجْ   ثانيا : ْنَيا َهْمَزَة َوْصٍل َبْيَنُهَما،    َعََل أَْنَصُح أُمَّ ََل  الدُّ

 َم َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َهْمَزَة َقْطٍع، َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ْنَيا  ِفي  »ُكنْ َعْنُهَما:  اّلٰلُ    َِلْبِن ُعَمَر َرِضَي   . «ِبيلٍ َس   َعاِبرُ   أَوْ   َغِريٌب   َكأَنََّك   الدُّ

َباَح،  َتْنَتِظرِ   َفََل   أَْمَسْيَت   ِإَذا :  َيُقولُ   ُعَمرَ   اْبنُ   َوَكانَ    أَْصَبْحَت   َوِإَذا  الصَّ
ِتَك  ِمنْ   َوُخذْ  الَمَساَء، َتْنَتِظرِ  َفََل   . ِلَمْوِتَك  َحَياِتَك  َوِمنْ   ِلَمَرِضَك، ِصحَّ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َوْلَيْسَمَعا َقْوَل 

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦ ڦڤڤڤڤٹٹ

 .[6ـ5]فاطر:  ﴾چچچڃڃ
ْيَطاُن أَْوَقَع َبْيَنُهَما الَعَداَوَة ِبَسَبِب ُدْنَيا ََل تَُساِوي ِبأَْسِرَها َجَناَح   َفالشَّ

 تعالى.اّلٰلِ  ُعوَضٍة ِعْندَ بَ 
َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    أََما َسِمْعَنا َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
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ْنَيا،  ِلي   َما َوَسلََّم: » ْنَيا  ِفي   أََنا  َما  َوِللدُّ   َشَجَرةٍ   َتْحَت   اْسَتَظلَّ   َكَراِكٍب   ِإَلَّ   الدُّ
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ   َعنْ « رواه الترمذي َوَتَرَكَها  َراحَ  ثُمَّ 

ُق َبْيَن  ِلَيْسَمْع ُكلُّ َمْن  ثالثا :   ِة، ِبِوَشاَيٍة َوِبِغيَبٍة َوَنِميَمٍة، َقْوَل  يَُفِرِّ األَِحبَّ
 ِعَبادِ   ِخَيارُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

  يَمِة،ِبالنَّمِ   ونَ ؤُ االَمشَّ اّلٰلِ    ِعَبادِ   َوِشَرارُ   ،اّلٰلُ   ُذِكرَ   وا ؤُ رُ   ِإَذا   الَِّذينَ اّلٰلِ  
ُقونَ  ِة، َبْينَ  الُمَفرِِّ  «.الَعَنَت  اْلُبَرآءَ   الَباُغونَ   اأْلَِحبَّ

 وبناء على ذلك:
َك َوخَ  اِلَك، َوُدْم َعَلى اإِلْصََلِح  َفأَْنَصُحَك أَْن تَُبِلَِّغ َما ُقْلتُُه َلَك أِلُِمِّ

َسِبيَل   َذِلَك  إلى  اْسَتَطْعَت  َما  ڇ﴿  َتَعاَلى:ِه  ِبَقْولِ   اَوَذِكِّْرُهمَ ،  َبْيَنُهَما 
ژژڈ  ڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ
  ﴾ڳڳگگگگک  کککڑڑ

 . [24ـ22]محمد: 
َك الَماَل َفََل َتْخَسْر أََخاَها، َوِإَذا َخِس  َر َخالَُك الَماَل  َفِإَذا َخِسَرْت أُمُّ

أَنَّ   َوْلَيْذُكَرا  أُْخَتُه،  َيـْخَسْر  َواِلَديْ َفََل  َعَلى  تُْعَرُض  َوَعَلى  أَْعَماَلُهَما  ِهَما، 
َرُسولِ  ُهمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا  َفَما  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   ا َعَلْيِه 

 َن ِبَهَذا الَعْرِض؟ َقاِئََل 
،  َطعَ َفْلَيقْ   َوْلَيْشَتِر ُكلٌّ ِمْنُهَما اآلَخَر. ا َداِبَر َشَياِطيِن اإِلْنِس َوالِجِنِّ
تَُفِرِّ الٰلهُ  ََل  َجْمَعُهمَ مَّ  َشْمَلُهمَ اْق  تَُشِتِّْت  َوََل  َشَياِطيَن  ا،  َوأَْخِز   ،

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  َغْيَر آِجٍل. آمين. هذا، اإِلْنِس َوالِجِنِّ َعاِجَل  
 لوم على الولد َّل تكثر ال

 يف سلوكه وأخالقه، عاتبته عندي ولد أتعبين كثريًا: 16السؤال
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 ل؟كثريًا، ولكن بدون جدوى، فماذا أفع

الَوَلِد  الجواب:   َتْرِبَيَة  ةٌ ِإنَّ  ِجد  َمَهمَّ َوَصْعَبٌة  في  ا  َصْعَبٌة  ة   َوَخاصَّ  ،
اْنَفَتَح الَوَلُد َعَلى الَعاَلِم أَجْ  َمَع ِمْن ِخََلِل التََّواُصل َهِذِه اآلِوَنِة، َحْيُث 

. َطِريِق األَْجِهَزِة الَحِديَثِة، َوَمَواِقِع التََّواُصِل اَلْجِتَماَعْن   ِعِيِّ
اِمَع، َعَليَّ َوَعَلْيُكْم ِبُمَتاَبَعِة َسِيِِّدَنا   اِئَل َوالسَّ ِلَذا أَْنَصُح َنْفِسي َوالسَّ

َيِة األَْطَفاِل، آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم في َتْربِ َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ 
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َما َكاَن يُْكِثُر َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

َفاِت َوأَْفَعاِل الِطِّْفِل.   الِعَتاَب َعَلى َتَصرُّ
ْحِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوَما َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 التَّْأِنيِب. َيْلَجأُ إلى أُْسُلوِب التَّْوِبيِخ َوالتَّْحِقيِر وَ 
اّلٰلِ    َرُسوَل   َخَدْمُت :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنِ روى اإلمام أحمد  

  َسبَِّني   َما   اّللِٰ وَ   ََل   ِسِنيَن،  َعْشرَ   مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ    َصلَّى
،  َسبَّة   ،  أُفٍِّ :  ِلي  َقاَل   َوََل   َقطُّ  َوََل   َفَعْلَتُه،  ِلمَ :  َفَعْلُتهُ   ِلَشْيءٍ   َقاَل   َوََل   َقطُّ

 . َفَعْلَتهُ  أََلَّ : أَْفَعْلهُ   َلمْ  ِلَشْيءٍ 
  النَِّبيَّ   َخَدْمُت :  اَل قَ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس   َعنْ   ا  وروى أَْيض

َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ِبأَْمرٍ   أََمَرِني   َفَما  ِسِنيَن،  َعْشرَ َعَلْيِه 
:  َقاَل   ِإَلَّ   َبْيِتهِ   أَْهلِ   ِمنْ   أََحدٌ   ََلَمِني  َفِإنْ   َفََلَمِني،  َضيَّْعُتهُ   أَوْ   َعْنُه،  َفَتَواَنْيُت 

 «. َكانَ  َيُكونَ   أَنْ ـ   ُقِضَي  َلوْ : َقاَل  أَوْ ـ  رَ ُقدِِّ  َفَلوْ  َدُعوُه،»
اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِيِِّدَنا َرُسولِ َهَذا ُهَو أُْسُلوُب الُمَرِبِّي الَكِبيِر الَعِظيِم َس 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َحْيُث َكاَن َيْزَرُع في َنْفِس َسِيِِّدَنا أََنٍس  
 َو ِطْفٌل ِدقََّة الُمََلَحَظِة، َوُروَح الَحَياِء.َعْنُه َوهُ اّلٰلُ  َرِضَي 
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    ى َصلَّ اّلٰلِ   َبْل َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
َهاِت إلى اَلْبِتَعاِد َعِن اللَّْوِم َوالِعَتاِب، َوِإْظَهاِر ُعُيو ُه اآلَباَء َواألُمَّ ِب  يَُوِجِّ

 ِل ِبَكْثَرٍة.الِطِّفْ 
اِق في الُمَصنَِّف   زَّ :  اَل قَ   يهِ بِ أَ  نْ عَ  ،ةَ وَ رْ عُ  نِ بْ   امِ شَ هِ  نْ عَ روى َعْبُد الرَّ

 ، رٍ كْ بَ   وبُ أَ   اَل قَ   و أَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ولُ سُ رَ   اَل قَ 
 .« َك تِ انَ نَ كِ   نْ مِ   مٌ هْ َس   َك نُ »ابْ :  هُ عَ نَ مَ   ا  ئيْ َش   هِ نِ بْ ا  ىلَ عَ   اَب عَ   لٍ جُ رَ لِ :  رُ مَ عُ   اَل قَ   وأَ 

َج َوَربَّى  َفَمْن َعاَب َعَلى َوَلِدِه َعاَب َعَلى َنْفِس  ِه، أِلَنَُّه ُهَو الذي َخرَّ
 َهَذا الَوَلَد.

 وبناء على ذلك:
ُن  المَ َفََل تُْكِثِر اللَّْوَم َعَلى َوَلِدَك في ُكِلِّ َوْقٍت، أِلَنَّ َكْثَرَة   ََلَمِة تَُهِوِّ

اَيِة الَمَطاِف  َعَلْيِه الَمََلَمَة، َحتَّى َيَراَها َكأَنََّها ََل َشْيَء، َوَهَذا َيْدَفُعُه في ِنهَ 
 إلى اْرِتَكاِب الَقَباِئِح. 

َتْعَلُمُه   ِبَما  َوالَمْدَح  ِم الثََّناَء  َقِدِّ َقْبَل النُّْصِح  َوَلِكْن  ِبالنُّْصِح،  َعَلْيَك 
  ِمْن ِصَفاٍت َحَسَنٍة، ثُمَّ اْنَصْح. ِدكَ ِمْن َولَ 

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يُِريُد  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َهَذا َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
اّلٰلُ   َعْنُهَما، ِمْن أَْجِل الِقَياِم ِباللَّْيِل، َفَقاَل َصلَّىاّلٰلُ    نُْصَح اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

»َوعَ   َعَلْيهِ  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  ُجُل   ِنْعمَ َلى     يَُصلِِّي   َكانَ   َلوْ اّلٰلِ    َعْبدُ   الرَّ
 .اللَّْيِل« ِمنَ 

.  َقِليَل    ِإَلَّ   اللَّْيلِ   ِمنَ   َيَنامُ   ََل   َذِلَك،  َبْعدَ اّلٰلِ    َعْبدُ   َفَكانَ :  َساِلمٌ   اَل قَ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ   رواه الشيخان. هذا،
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 شرعية الرقية الشروط 
قريب لي يقصده الناس من أجل القراءة والرقية عليهم، : 17السؤال

 رعي؟وكتب بعض األوراق هلم، فهل يف ذلك حرج ش

َقْت  الجواب:   َتَحقَّ ِإَذا  ْرِعيَِّة  الشَّ ْقَيِة  الرُّ َجَواِز  َعَلى  الُفَقَهاُء  أَْجَمَع 
 ِفيَها َثََلَثُة ُشُروٍط:

أَو ِبأَْسَماِئِه َوِصَفاِتِه، روى اإلمام  َتَعاَلى    اّللِٰ   أَْن َتُكوَن ِبَكََلمِ   أوَّل :
  ِفي  َنْرِقي   ُكنَّا:  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َي َرِض   اأْلَْشَجِعيِِّ   َماِلٍك   ْبنِ   َعْوِف   َعنْ مسلم  

 . َذِلَك  ِفي  َتَرى َكْيَف  ،اّللِٰ  َرُسوَل  َيا :َفُقْلَنا ،اْلَجاِهِليَّةِ 
َقى  َبْأَس   ََل   ُكْم،ُرَقا   َعَليَّ   »اْعِرُضوا:  َفَقاَل   .ِشْرٌك«  ِفيهِ   َيُكنْ   لَمْ   َما  ِبالرُّ
 ، أَو ِبَما يُْعَرُف َمْعَناُه ِمْن َغْيِرِه.أَْن َتُكوَن ِبالِلَِّساِن الَعَرِبِيِّ ثانيا : 
ْقَيَة ََل تَُؤِثُِّر ثالثا :   تعالى.اّلٰلِ  ِبَذاِتَها، َبْل ِبِإْذنِ أَْن َيْعَتِقَد أَنَّ الرُّ
اِفِعيَّ  َسأَْلُت ِبيُع:  َقاَل الرَّ  ْقَيةِ  َعنِ  الشَّ  ؟ الرُّ
 .اّللِٰ  ِذْكرِ  ِمنْ  َيْعِرُف   َماوَ ،  اّللِٰ  ِبِكَتاِب  َيْرِقَي   أَنْ  َبْأَس  ََل  :َفَقال
َقى   َعنِ   َماِلٌك   َوُسِئل   ُكْفٌر؟   أَنََّها   ُيْدِريَك   َوَما :  َفَقال   الَعَجِميَّةِ   ْسَماءِ ِباأَل   الرُّ
َتُجورابعا :   َغْيِر  َوََل  ِبالَكِلَماِت  َوََل  ِبالطَََّلِسِم،  ْرِعيَُّة  الشَّ ْقَيُة  الرُّ ُز 

ْعَوَذِة َوالَكِذِب. الَمْفُهوَمِة، أِلَنََّها ِمَن   الشَّ
 وبناء على ذلك:

رُ  ْقَيُة ِبالشُّ ِإْن َشاءَ َفِإَذا َكاَنِت الرُّ   وِط التي َذَكْرَناَها، َفََل َحَرَج ِفيَها 
 أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   َحَرَج َما ُكِتَب ِمْنَها؛ َوِإَلَّ َفََل َيُجوُز. هذا،   تعالى، َوََل اّلٰلُ  

 التضلع من ماء زمزم 
 هل صحيح أنه من السنة التضلع من ماء زمزم؟: 18لالسؤا



   كتاب اآلداب 
 

441 

  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ   َعنْ روى اإلمام أحمد وابن ماجه  الجواب:  
  َزْمَزمَ   َماءُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ّلٰلُ  ا  َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل 
 «.َلهُ  ُشِرَب  ِلَما

  َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس   اْبنِ   نِ عَ وروى الدارقطني  
،  َلهُ   ِرَب شُ   اِلمَ   َزْمَزمَ   »َماءُ   :َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ  
 َوِإنْ   ،ِبهِ اّلٰلُ    أَْشَبَعَك   ِلِشَبِعَك   َشِرْبَتهُ   َوِإنْ ،  اّلٰلُ   َشَفاكَ   ِبهِ   َتْسَتْشِفي  َشِرْبَتهُ   ِإنْ 

اّلٰلِ    َوُسْقَيا)َحْفُرُه(    ِجْبِريَل   َهَزَمةُ   َوِهَي ،  اّلٰلُ   َقَطَعهُ   َظَمأَكَ   ِلَيْقَطعَ   َشِرْبَتهُ 
 .ِإْسَماِعيَل«

اّلٰلِ    َرُسولُ   َجاءَ َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    أَِبي َذٍرِّ َرِضَي   َعنْ م مسلم  وروى اإلما
َوَعلَ اّلٰلُ    َصلَّى َوَسلََّم  َعَلْيِه  َوَصْحِبِه  آِلِه   َوَطاَف   اْلَحَجَر،  اْسَتَلمَ   َحتَّى ى 
ا  َصلَّى  ثُمَّ   َوَصاِحُبُه،  ُهوَ   ِباْلَبْيِت    َفُكْنُت ـ    َذرٍِّ   أَبُو  َقاَل ـ    َصََلَتهُ   َقَضى   َفَلمَّ

َل   أََنا ْسََلِم،  ِبَتِحيَّةِ   َحيَّاهُ   َمنْ   أَوَّ ََل :  َفُقْلُت   َقاَل   اإْلِ  .اّللِٰ   َرُسوَل   ايَ   َعَلْيَك   مُ السَّ
 .«اّللِٰ  َوَرْحَمةُ  »َوَعَلْيَك : َفَقاَل 
 . أَْنَت؟«  »َمنْ  َقاَل  ثُمَّ 
 .ِغَفارٍ   ِمنْ : ُقْلُت  َقاَل 
:  َنْفِسي  ِفي  َفُقْلُت   َجْبَهِتِه،  َعَلى   أََصاِبَعهُ   َفَوَضعَ   ِبَيِدهِ   َفأَْهَوى:  َقاَل 

  َوَكانَ   َصاِحُبُه،  َفَقَدَعِني   ِبَيِدِه،  ُخذُ آ  َفَذَهْبُت   ِغَفاٍر،  ِإَلى  اْنَتَمْيُت   أَنِ   َكِرهَ 
 . َهاُهَنا؟« ُكْنَت  »َمَتى: َقاَل  ثُمَّ  َرْأَسُه، َرَفعَ  ثُمَّ  ِمنِِّي،   ِبهِ  أَْعَلمَ 

 .َويَْومٍ  َلْيَلةٍ  َبْينَ  َثََلِثينَ  ُمْنذُ  َهاُهنَا ُت ُكنْ  َقدْ : ُقْلُت  َقاَل 
 . يُْطِعُمَك؟« َكانَ  »َفَمنْ : َقاَل 
َرْت   َحتَّى   َفَسِمْنُت   ،َزْمَزمَ   َماءُ   ِإَلَّ   َطَعامٌ   ِلي   َكانَ   َما:  ُقْلُت   :َقاَل    َتَكسَّ
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 .ُجوعٍ   ُسْخَفةَ   َكِبِدي َعَلى أَِجدُ  َوَما َبْطِني، ُعَكنُ 
 .طُْعٍم« َطَعامُ   ِإنََّها ُمَباَرَكٌة، ا»ِإنَّهَ : َقاَل 

:  َقاَل   َعْنُهَما  اّلٰلُ   َرِضي  َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنِ وروى الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر  
  َعَلى  َماءٍ  »َخْيرُ : َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  َصلَّى اّلٰلِ  َرُسولُ   َقاَل 
ْقِم،  ِمنَ   َوِشَفاءٌ   ، الطُّْعمِ   ِمنَ   َطَعامٌ   ِفيهِ   ، مَ َزْمزَ   َماءُ   اأْلَْرِض   َوْجهِ    َوَشرُّ   السُّ
 َكِرْجلِ   ،َحْضَرَمْوَت   َبِقيَّةُ   ،َبَرُهوٍت   ِبَواِدي  َماءٌ   اأْلَْرِض   َوْجهِ   َعَلى  َماءٍ 

 ةَ رَ طْ قَ   اهَ بِ   َس يْ لَ   :ْي أَ )  ِبَها  َبََلَل   ََل   َويُْمِسي  َيَتَدفَُّق   يُْصِبحُ   ،اْلَهَوامِِّ   ِمنَ   اْلَجَرادِ 
 .«(ارِ فَّ الكُ  احَ وَ رْ أَ  اهَ بِ   نَّ أِلَ  رَّ َش أَ   ْت اَن كَ  امَ نَّ إِ وَ  ،ةٌ لَّ تَ بْ مُ   اهَ ُض رْ أَ   ََل وَ  ْل بَ  ؛اءٍ مَ 

  َعبَّاٍس،   اْبنِ   ِإَلى   َرُجٌل   َجاءَ :  َقاَل   اأْلَْسَودِ   ْبنِ   ُعْثَمانَ   َعنْ وروى الحاكم  
 ِجْئَت؟   أَْينَ  ِمنْ : َفَقاَل 

 . َزمَ َزمْ  ِمنْ   َشِرْبُت : َفَقاَل 
 َيْنَبِغي؟   َكَما ِمْنَها  أََشِرْبَت :  َعبَّاٍس  اْبنُ  َلهُ  َفَقاَل 
 بَّاٍس؟ عَ  أََبا  َيا  َذاكَ  َوَكْيَف : َقاَل 
ْس   ،اّللِٰ   اْسمَ   َواْذُكرِ   اْلِقْبَلَة،  َفاْسَتْقِبلِ   ِمْنَها  َشِرْبَت   ِإَذا:  َقاَل   ،ا  َثََلث  َوَتَنفَّ
َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسوَل   َفِإنَّ ؛  اّللَٰ   َفاْحَمدِ   ْنَهامِ   َفَرْغَت   َفِإَذا   ِمْنَها،  َوَتَضلَّعْ 

َوَسلَّ  َوَصْحِبِه  آِلِه    ََل   أَنَُّهمْ   الُمَناِفِقينَ   َوَبْينَ   َبْيَنَنا  »آَيةٌ :  َقاَل َم  َوَعَلى 
 .َزْمَزَم«  ِمنْ  َيَتَضلَُّعونَ 

  أَنَّهُ َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنِ َوَوَرَد في أَْخَباِر َمكََّة لألَْزَرِقِيِّ  
  »التََّضلُّعُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل 
َفاِق« ِمنَ  َبَراَءٌة  َزْمَزمَ  َماءِ  ِمنْ   .النِِّ
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 وبناء على ذلك:
رْ  الشُّ يَُسنُّ  أَنَُّه  الُفَقَهاُء  َنصَّ  الطََّواِف  َفَقْد  َبْعَد  َزْمَزَم  َماِء  ِمْن  ُب 

ِبالنَِّبِيِّ  اْقِتَداء   الَمَقاِم،  ِعْنَد  َرْكَعَتْيِن  َصلَّىَوَصََلِة  آِلِه  اّلٰلُ      َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َوَصْحِبِه َوَسلََّم.

َكأَنَّ   َحتَّى  َواَلْمِتََلُء  َبُع  الِشِّ أَْي:  ِمْنَها،  التََّضلُُّع  َبلَ َويَُسنُّ  َغ  الَماَء 
 األَْضََلَع.
  مَّ هُ اللٰ :  َقاَل   َزْمَزمَ   َماءَ   َشِرَب   ِإَذاَعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس   اْبنُ   َوَكانَ 

الحاكم. َداءٍ   ُكلِِّ   ِمنْ   َوِشَفاء    ،ا  َواِسع  ا  َوِرْزق  ،ا  َناِفع  ا  ِعْلم  أَْسأَلَُك  رواه   .
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 الحجامة أيام 
ي أيام احلجامة املفضلة؟ وهل هناك أيام تكره فيها ما ه: 19السؤال

 احلجامة؟

  يِِّ بِ النَّ   اُب حَ ْص أَ   انَ : كَ اَل قَ   َعْنهُ اّلٰلُ     َرِضَي ٍس نَ أَ   نْ عَ َوَرَد  الجواب:  
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  . رِ هْ الشَّ   نَ مِ   رٍ تْ وِ لِ   ونَ مُ جِ تَ حْ َي َعَلْيِه 

 رواه أبو داود.
  َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َكانَ :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ ى الترمذي  ورو

 َوَكانَ   َوالَكاِهِل،   اأَلْخَدَعْينِ   ِفي   َيْحَتِجمُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم    َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  
  ِعْرَقانِ   : اأْلَْخَدَعانِ . )ْشِرينَ ـ َوعِ   َوِإْحَدى   ْشَرةَ ـ عَ   َوِتْسعَ   َعْشَرةَ   ِلَسْبعَ   َيْحَتِجمُ 

مُ   َوُهوَ   اْلَكِتَفْينِ   نَ َبيْ   َما  َواْلَكاِهُل   ؛ِمْنهُ   يُْحَجمُ   اْلُعنُِق   َجاِنَبِي   ِفي  (.الظهر  ُمَقدَّ
َواِني:   َنةِ   أَيَّامِ   ُكلِِّ   ِفي  َوَتُجوزُ َوَجاَء في الَفَواِكِه الدَّ ْبِت   َحتَّى   ،السَّ   السَّ

دُ   ٌك َمالِ   َكانَ   َبْل   َواأْلَْرِبَعاِء،   اأْلَْدِوَيةِ   ِمنَ   ا  َشْيئ  َيْكَرهُ   َوََل   ِفيَها،  اْلِحَجاَمةَ   َيَتَعمَّ
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  الِحَجاَمةِ   ِمنَ   التَّْحِذيرِ   ِفي   اأْلََحاِديِث   ِمنْ   َوَردَ   َوَما  ،الَيْوَمْينِ   َهَذْينِ   ِفي
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك  ِعْندَ   َيِصحَّ  َلمْ  ِفيِهَما

في الَمْجُموِع: َوالَحاِصُل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوِويُّ َرِحَمهُ َوَيُقوُل اإِلَماُم النَّ 
  َعِن الِحَجاَمِة في َيْوٍم ُمَعيٍَّن. ي النَّْهِي فِ َشْيٌء أَنَُّه َلْم َيْثُبْت  

 وبناء على ذلك:
في   الِحَجاَمُة  َتُكوَن  أَْن  الِعْلِم  أَْهِل  ِمْن  َكِثيٌر  اْسَتَحبَّ  َيْوِم  الَفَقِد 

اِبَع عَ  .ـَشَر َوالتَّاِسَع َعـَشَر السَّ ْهِر الَقَمِرِيِّ  َوالَحاِدي َوالِعْشِريَن، ِمَن الشَّ
ْهِر  َوَهَذا َما أَيََّدُه ا ألَِطبَّاُء، ِبأَنَّ الِحَجاَمَة في الِنِّْصِف الثَّاِني ِمَن الشَّ

ِل. هذا،  أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   أَْنَفُع ِمَن الِنِّْصِف األَوَّ

 أيُّ العشر أفضل؟ 
 احلجة، أم العشر األخري من رمضان؟ أيهما أفضل، عشر ذي: 20لسؤالا

الذي  الجواب:   ِريِف  الشَّ الَحِديِث  البخاري  َجاَء في  رواه اإلمام 
َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َصلَّىاّلٰلُ    َعِن  النَِّبيِِّ  َعِن  آِلِه اّلٰلُ    َعْنُهَما،  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 اٍم أَْفَضَل ِمْنَها ِفي َهِذِه؟«.َل: »َما الَعَمُل ِفي أَيَّ َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه َقا

 َقالُوا: َوََل الِجَهاُد؟ 
ال  »َوََل  َفَلْم َقاَل:  َوَماِلِه،  ِبنَْفِسِه  يَُخاِطُر  َخَرَج  َرُجٌل  ِإَلَّ   ِجَهاُد، 

 َيْرِجْع ِبَشْيٍء«.
َوَسلََّم:  آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    وفي ِرَواَيِة أَِبي داود َقاَل َصلَّى

ِإَلى أََحبُّ  ِفيَها  اِلُح  الصَّ اْلَعَمُل  أَيَّاٍم  ِمْن  هَ اّلٰلِ    »َما  َيْعِني  ِمْن  اأْلَيَّاِم«   ِذِه 
 أَيَّاَم اْلَعْشِر.

 َفِفي َهِذِه اْلَيااِم َيْوُم التاْرِوَيِة، َوَيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم الناْحِر.
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َعنْ  ِحبَّاَن  ابن  َعْبدِ وروى  َرِضَي اّلٰلِ      ُقْرٍط  َقاَل  اّلٰلُ    ْبِن  َقاَل:  َعْنُه 
   َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »أَْفَضُل اأْلَيَّاِم ِعْندَ َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ 
«.اّلٰلِ     ، رِ حْ النَّ   مَ وْ ي يَ لِ ذي يَ الَّ   مُ وْ اليِّ   وَ هُ   رِِّ القَ   مُ وْ يَ وَ   َيْوُم النَّْحِر، َوَيْوُم اْلَقرِِّ
ونَ   اَس النَّ  نَّ أِلَ  رِِّ القَ  مَ وْ يَ  َي مِِّ ا سُ مَ نَّ إِ وَ   . ى  نَ مِ بِ  يهِ فِ  ُمْسَتِقرُّ

َعْنَها َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ  اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َدخَ َعَلْيِه  ِمْئَزَرُه، ِإَذا  َشدَّ  الَعْشُر  َل 

 َوأَْحَيا َلْيَلُه )أَْي: اْعَتَزَل الِنَِّساَء( َوأَْيَقَظ أَْهَلُه.
َعْنُه َقاَل: َكاَن  اّلٰلُ    ِرَواَيِة الطََّبَراِنِيِّ في األَْوَسِط َعِن أََنٍس َرِضَي   وفي
َم ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر اأْلََواِخُر  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ    لَّىالنَِّبيُّ َص 

َساَء، َوَجعَ ِمْن َرَمَضاَن، طَ   . ا  َل َعَشاَءُه ُسُحورَوى ِفَراَشُه، َواْعَتَزَل النِِّ
َياِلَي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َفَكاَن َصلَّى يُْحِيي َهِذِه اللَّ

 ْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر.الَعْشَر، َوِفيَها َلْيَلٌة ِهَي خَ 
 وبناء على ذلك:

اِلَح ِمْثَل أَيَّاِم َعْشِر  ِفيَها العَ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َفَلْيَس ُهَناَك أَيَّاٌم يُِحبُّ  َمَل الصَّ
ِة.   ِذي الِحجَّ

فَ  َرَمَضاَن  َعْشِر  َلَياِلي  ا  َعَلْيَها  َوأَمَّ َواَظَب  التي  اإِلْحَياِء  َلَياِلي  ِهَي 
  ا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوَيْكِفيَها َشَرفاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ولُ َسِيُِّدَنا َرسُ 

 يَها َلْيَلة  ِهَي َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر.أَنَّ فِ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  ا،َوالُمَوفَُّق َمِن اْغَتَنَم الَعْشَرْيِن. هذ

 تعالى؟ّٰلله  ما هي عَلمة الولي 
 تعاىل؟هلل  ما هي عالمة الولي: 21السؤال
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َفهُ َتَعاَلى    اّلٰلِ   َوِليُّ أوَّل :  الجواب:   الَعِظيِم    فيَتَعاَلى    اّلٰلُ   َعرَّ ِكَتاِبِه 
ڀ  ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ِبَقْوِلِه:  

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺ  ٺٺٺڀ

 . [64ـ62]يونس:  ﴾ ڦڦڦڦڤڤڤڤ
ُمْؤِمن َكاَن  َصلَّىتعالى،    اّللِٰ بِ   ا  َفَمْن  آِلِه  اّلٰلُ    َوِبَرُسوِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

تعالى، ّلٰلِ    ا  تعالى، َكاَن َوِليّلٰلِ    ا   َتِقيَوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوِبالَيْوِم اآلِخِر، َوَكانَ 
  اّللَٰ   ِإنَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َتْحَت َقْوِلِه َصلَّى  ا  َوُمْنَدِرج

 َعنْ « رواه اإلمام البخاري  ِبالَحْرِب   آَذْنُتهُ   َفَقدْ   ا  َوِليِّ   ِلي   َعاَدى   َمنْ :  َقاَل 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ةَ ُهَرْيرَ  أَِبي

تعالى، اّلٰلَ    تعالى، أَنََّك ِإَذا َرأَْيَتُه َذَكْرَت ّلٰلِ    ِمْن َعََلَماِت الَوِلِيِّ   ثانيا :
  أَنََّها   ،َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي   َيِزيدَ   ِبْنِت   أَْسَماءَ   َعنْ روى اإلمام أحمد وابن ماجه  

  أَََل »:  َيُقولُ لََّم  ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس َعلَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمَعْت 
 ؟«.ِبِخَياِرُكمْ  أُْخِبُرُكمْ 

 . اّللِٰ  َرُسوَل   َيا َبَلى: َقالُوا
 «. َتَعاَلىاّلٰلُ  ُذِكرَ  ُرُؤوا  ِإَذا الَِّذينَ »: َقاَل 

يعلى   أبو    َيا :  ِقيَل :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنِ وروى 
 َخْيٌر؟   ُجَلَساِئَنا  أَيُّ ، اّللِٰ   َرُسوَل 

  َوَذكََّرُكمْ   َمْنِطُقُه،  ِعْلِمُكمْ   ِفي  َوَزادَ   ُرْؤَيُتُه،اّلٰلَ    َذكََّرُكمُ   »َمنْ :  َقاَل 
 .َمُلُه«عَ  ِباآْلِخَرةِ 

الَوِلِيِّ   ثالثا : تعالى،  ّلٰلِ    أَْن يُِحبَّ اآلَخِرينَ َتَعاَلى    ّللِٰ   ِمْن َعََلَماِت 
  ا  أَلَُناساّلٰلِ  ِعَبادِ  ِمنْ  »ِإنَّ ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  َعلَ اّلٰلُ  ِلِه َصلَّىِلَقوْ 
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َهَداءُ   اأْلَْنِبَياءُ   مُ َيْغِبطُهُ   ،ُشَهَداءَ   َوََل   ِبأَْنِبَياءَ   ُهمْ   َما   ِبَمَكاِنِهمْ   اْلِقَياَمِة،  َيْومَ   َوالشُّ
 . َتَعاَلى«اّلٰلِ  ِمنَ 

 ؟ ُهمْ  َمنْ  تُْخِبُرَنا ،اّللِٰ  َرُسوَل  َيا: َقالُوا
  أَْمَوالٍ   َوََل   َبْيَنُهْم،  أَْرَحامٍ   َغْيرِ   َعَلى ،  اّللِٰ   ِبُروحِ   َتَحابُّوا   َقْومٌ   »ُهمْ :  َقاَل 
 ِإَذا   َيَخاُفونَ   ََل   ،نُورٍ   َعَلى  َوِإنَُّهمْ   َلنُوٌر،  ُوُجوَهُهمْ   ِإنَّ   اّللِٰ َفوَ   َنَها،َيَتَعاَطوْ 
ٻٱ﴿  :اآْلَيةَ   َهِذهِ   َوَقَرأَ   النَّاُس«   َحِزنَ   ِإَذا   َيْحَزنُونَ   َوََل   اُس،النَّ   َخاَف 
  ْبنَ   ُعَمرَ . رواه أبو داود َعْن  ﴾ ڀپپپپٻٻٻ

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  اْلَخطَّاِب 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   مَّ ُدلََّنا َعَلْيِهْم. آمين. هذا،الٰلهُ 

 عَلمات قبول العمل 
 تعاىل؟اهلل  ما هي عالمات قبول العمل عند: 22السؤال

ََل بُدَّ أَْن  َتَعاَلى    اّللِٰ  ِعْندَ  الَعَمُل َحتَّى َيُكوَن َمْقُبوَل  أوَّل :  الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    تعالى، َوِبَرُسوِلِه َصلَّى  اّللِٰ َيْصُدَر َعْن ُمْؤِمٍن بِ 
 اآلِخِر. َوَسلََّم، َوِبالَيْوِم 

ڈ﴿  َتَعاَلى:تعالى، َكَما َقاَل  ّلٰلِ    َوالُمْؤِمُن الَحقُّ ُهَو َمْن َكُمَل ُحبُّهُ 

 .[165]البقرة:  ﴾ڑڑژژ
ییىئىئ﴿  َتَعاَلى:تعالى، َكَما َقاَل    ّللِٰ   ُهَو َمْن َكُمَلْت َخْشَيُتهُ 

 .[57]المؤمنون:  ﴾ جئیی
َكمَ  الَخْيَراِت،  في  يَُساِرُع  َمْن  َقاَل  ُهَو  ېې﴿  َتَعاَلى:ا 

 ﴾ ۇئۇئوئەئوئەئائائىى
 . [90]األنبياء: 
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  اّلٰلِ تعالى، ََل بُدَّ ِمَن اإِليَماِن بِ اّلٰلِ    ِعْندَ   َفالَعَمُل َحتَّى َيُكوَن َمْقُبوَل  
َل   َحِقِّ َغْيِر الُمْؤِمِنيَن الذيَن َعِمُلوا  َيُقوُل في  َتَعاَلى    اّللَٰ   ، أِلَنَّ َوَرُسوِلِه أَوَّ

 .[23]الفرقان:    ﴾چڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿:  ا  َصاِلح  َمَل  عَ 
َسِيَِّدَنا َرُسوَل  َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َوأِلَنَّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه 

دٍ   َنْفُس   »َوالَِّذي  َقاَل: ةِ   َهِذهِ   ِمنْ   أََحدٌ   ِبي  َيْسَمعُ   ََل   ِبَيِدِه،  ُمَحمَّ ،   اأْلُمَّ   َيُهوِديٌّ
،  َوََل   ِمنْ   َكانَ   ِإَلَّ   ِبِه،  أُْرِسْلُت   ِبالَِّذي   يُْؤِمنْ   َوَلمْ   َيُموُت   ثُمَّ   َنْصَراِنيٌّ

 َعْنُه.اّلٰلُ  َي َرِض  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ رواه اإلمام مسلم   النَّاِر« أَْصَحاِب 
َجاَء في َصِحيِح اإلمام مسلم   ِبالَيْوِم اآلِخِر،  اإِليَماِن  ِمَن  بُدَّ  َوََل 

َقاَلْت اّلٰلُ    َرِضَي   اِئَشةَ عَ   َعنْ    ِفي  َكانَ   ُجْدَعانَ   اْبنُ   ،اّلٰلِ   َرُسوَل   َيا:  َعْنَها 
ِحَم، َيِصُل  اْلَجاِهِليَّةِ   َناِفُعُه؟  َذاكَ   َفَهْل  اْلِمْسِكيَن،  َويُْطِعمُ   الرَّ
ينِ   مَ َيوْ   َخِطيَئِتي   ِلي   اْغِفرْ   َربِِّ :  ا  َيْوم   َيُقْل   َلمْ   ِإنَّهُ   َيْنَفُعُه،   ََل » :  َقاَل   «. الدِِّ

اِلُح َحتَّى َيُكوَن َمْقُبوَل  ثانيا :   تعالى، ََل بُدَّ ِمَن اّلٰلِ    ِعْندَ   الَعَمُل الصَّ
حجيثىثمثجثيت﴿   َتَعاَلى:ِه تعالى، َوَذِلَك ِلَقْولِ ّلٰلِ  اإِلْخََلِص ِفيهِ 

 . [110]الكهف:  ﴾ جسمخحخجخمحجحمج
ڻڻںںڱڱڱڱڳڳ﴿  َتَعاَلى:َوِلَقْوِلِه  

 .[5]البينة:  ﴾ہہہۀۀڻڻ
  َتَباَركَ اّلٰلُ    َقاَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى

ْرِك،   َعنِ   َرَكاءِ شُّ ـ ال  أَْغَنى   أََنا   َتَعاَلى:وَ    َمِعي   ِفيهِ   أَْشَركَ   َعَمَل    َعِمَل   َمنْ   الشِِّ
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ اإلمام مسلم  « رواه َوِشْرَكهُ   َتَرْكُتهُ  َغْيِري،

اِلُح َحتَّى َيُكوَن َمْقُبوَل  ثالثا :   تعالى، ََل بُدَّ ِمْن  اّلٰلِ    ِعْندَ   الَعَمُل الصَّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِلَما َجاَء ِبِه َسِيُِّدَنا َرُسولُ   ا  َيُكوَن ُمَواِفقأَْن  
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ُمَواِفقوَ  َوَسلََّم،  َجَعَلُه   ا  َصْحِبِه  َما  ُهَو  اِلُح  الصَّ َفالَعَمُل  نَِّة،  َوالسُّ للِكَتاِب 
ْرُع َصاِلح ڦڦڦ﴿  َتَعاَلى:َك ِلَقْوِلِه  َوَذلِ َب َما َيَراُه الَعْبُد،  ، ََل َحَس ا  الشَّ

 .[31]آل عمران:  ﴾چچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ
  َعَمَل   َعِمَل   »َمنْ َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  عَ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه َصلَّى 

 .َعْنَهااّلٰلُ    َرِضَي َعاِئَشةَ « رواه الشيخان َعْن َردٌّ  َفُهوَ  أَْمُرَنا  َعَلْيهِ  َلْيَس 
 وبناء على ذلك:

ْؤِمِن  أَْن َيْصُدَر الَعَمُل ِمَن المُ َتَعاَلى    اّللِٰ   َفَعََلَماُت َقُبوِل الَعَمِل ِعْندَ 
 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َوالَيْوِم اآلِخِر، اّلٰلُ    تعالى، َوَرُسوِلِه َصلَّى   اّللِٰ بِ 

نَِّة، َوأَْن َيُكوَن َخاِلصللِكَتاِب وَ  ا  قَوأَْن َيُكوَن ُمَوافِ   تعالى.اّلٰلِ  ِلَوْجهِ  ا  السُّ
َجَعَل  أََثرللِعَباَداَتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَقْد  َفْلَيْسَتْبِشْر  ا  ِت  أََثَرَها  َوَجَد  َفَمْن   ،

ېۉ﴿ِبَقُبوِل الَعَمِل؛ ِمْن َهِذِه الَعََلَماِت َتْرُك الَفْحَشاِء َوالُمْنَكِر  

 .[45 ]العنكبوت: ﴾ىېېې
ختمتحتجتيبىبمب﴿ِمْن َعََلَماِتَها طَُمْأِنيَنُة الَقْلِب  

 .[28]الرعد:  ﴾ىثمثجثيتىت
الُقْرآِن    اَعََلَماِتهَ ِمْن   ِتََلَوِة  ِعْنَد  اإِليَماِن  ٹٹ﴿ِزَياَدُة 

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

 . [2]األنفال:  ﴾ڃ
ٻٱ﴿  َتَعاَلى:ِلَقْوِلِه    اَلسْتِقاَمُة َعَلى الطَّاَعاِت،  َوِمْن َعََلَماِتَها

ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

ڍ﴿ َتَعاَلى:. َوِلَقْوِلِه [30]فصلت:  ﴾ٿٿٺٺٺ
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 ﴾ ژژڈ﴿  َتَعاَلى:. َوِلَقْوِلِه  [99]الحجر:    ﴾ڎڌڌڍ
 .[112]هود: 

د  َوِمْن َعََلَماِتَها اَلى  َتعَ   ِبَجَواِرِحِه، ِلَقْوِلهِ   ا  أَْن َيَرى الَعْبُد َنْفَسُه ُمَسدَّ
 « :   َوَبَصَرهُ   ِبِه،  َيْسَمعُ   الَِّذي  َسْمَعهُ   ُكْنُت :  أَْحَبْبُتهُ   َفِإَذافي الَحِديِث الُقْدِسِيِّ

  َسأََلِني  َوِإنْ   ِبَها،  َيْمِشي   الَِّتي  َوِرْجَلهُ   ِبَها،  َيْبِطُش   الَِّتي  َوَيَدهُ   ِبِه،  يُْبِصرُ   الَِّذي 
 ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ « رواه اإلمام البخاري  يَذنَّهُ أَلُعِ   اْسَتَعاَذِني  َوَلِئنِ   أَلُْعِطَينَُّه،
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

اِحِميَن. آمين. هذا، مَّ أَْكِرْمَنا ِبذَ الٰلهُ   أعلم. َتَعاَلى    واّللٰ   ِلَك َيا أَْرَحَم الرَّ
 أقوال العلماء في الشيخ محيي الدين 

 ن عربي َرِحَمُهما هي أقوال العلماء يف الشيخ حميي الدين اب: 23السؤال

 تعاىل؟ اهلُل

يِن  الجواب:   ْيِخ ُمْحِيي الِدِّ اْبِن َعَرِبِيِّ  أَْقَواُل الُعَلَماِء الَعاِرِفيَن في الشَّ
ٺ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َعَلى الَجِميِع، َتُكوُن ِمْن ِخََلِل َقْولِ اّلٰلِ    َوَغْيِرِه َرْحَمةُ 

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ

 . [6]الحجرات:  ﴾ڦ
َقْوِلِه   ِخََلِل  گگکک﴿  َتَعاَلى:َوِمْن 

 . [58]األحزاب:  ﴾ ڱڱڳڳڳڳگگ
َقْوِلِه   ِخََلِل  پپپٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:َوِمْن 

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 . [12]الحجرات:  ﴾ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َوِمْن ِخََلِل َقْوِل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
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وا َعْن َمَسا ِويِهْم« رواه الترمذي  َوَسلََّم: »اْذُكُروا َمَحاِسَن َمْوَتاُكْم، َوُكفُّ
 َعْنُهَما. اّلٰلُ  والحاكم َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

َعاِلم َكاَن  ِبَخلْ َتَعاَلى    اّللِٰ بِ   ا  َعاِرف  ا  َفَمْن  الظَّنَّ  َتَعاَلى   اّللِٰ   ِق يُْحِسُن 
الَمْوتَ   ا  َجِميع َمَحاِسَن  َوَيْذُكُر   ، ِبَشْكٍل َخاٍصِّ َوِبالُعَلَماِء   ، َعاٍمِّ ى،  ِبَشْكٍل 

 َوََل َيْحُكُم َعَلى َمْن َماَت ِمْنُهْم ُدوَن أَْن َيْسَمَع ِمْنُهْم.
َعَلى ِقيَل  َناء   تعالى، ََل َيْحُكُم َعَلى أََحٍد بِ   اّلٰلِ بِ   ا  َعاِرف  ا  َمْن َكاَن َعاِلم

 َوَقاَل، َوََل ِبَناء  َعَلى َما ُكِتَب َونُِسَب ِإَلْيِه ِمْن أَْقَواٍل ُمَخاِلَفٍة.
تعالى، ََل َيْحُكْم ِبُكْفِر َعْبٍد ِإَذا َلْم َيْسَمْع   اّللِٰ بِ  ا  َعاِرف  ا  َكاَن َعاِلم َمنْ 

 ِمْنُه ُمَباَشَرة  َويَُناِقْشُه.
ى َعَلى َمْوَتى الُمْسِلِميَن    اّللِٰ بِ   ا  ِرفَعا  ا  َمْن َكاَن َعاِلم تعالى، ََل َيَتَعدَّ

ى َعَلى  ، َفَكْيَف َيَتَعدَّ  الُعَلَماِء؟ ِبَشْكٍل َعاٍمِّ
ُق َوْحَدَة الُمْسِلِميَن، َوََل    اّللِٰ بِ   ا  َعاِرف  ا  َمْن َكاَن َعاِلم تعالى، ََل يَُفِرِّ

ُهْم.  ُق َصفَّ  يَُمِزِّ
َعاِلم َكاَن  إلى    اّللِٰ بِ   ا  ِرفَعا  ا  َمْن  َواألَْفَعاَل  األَْقَواَل  يُْخِضُع  تعالى، 

نَِّة، َفَما َكاَن ُمَواِفق ِتِه، َوَما َكاَن    ا  الِكَتاِب َوالسُّ نَِّة َحَكَم ِبِصحَّ للِكَتاِب َوالسُّ
عُ   ا  ُمَخاِلف ِبِه  َيْرِمي  نَِّة  َوالسُّ َعَلى  للِكَتاِب  َيْحُكُم  َوََل  الَحاِئِط،  َمْن  ْرَض 
 ِإَلْيِه َقْوٌل ُمَخاِلٌف ُدوَن َتَثبٍُّت. نُِسَب 

ُل ُكلَّ   اّللِٰ بِ   ا  َعاِرف  ا  َمْن َكاَن َعاِلم  َكََلٍم ُمَخاِلٍف ِإَذا َكاَن  تعالى، يَُؤِوِّ
 َلُه َتْأِويٌل َصِحيٌح. 

 وبناء على ذلك:
يِن اْبِن َعَرِبِيِّ   ْيِخ ُمْحِيي الِدِّ ْن ُعَلَماِء  َوَغْيِرِه مِ َفأَْقَواُل الُعَلَماِء في الشَّ
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ََلحُ  َوالصَّ َوالتَّْقَوى  اإِليَماُن  ِفيِهُم  األَْصُل  َسَبُقوَنا:  الذيَن  ِة  األُمَّ   َهِذِه 
ِحيَحِة اّلٰلِ    َواَلْسِتَقاَمُة، َوالَغْيَرُة َعَلى ِدينِ  َفاُع َعِن الَعِقيَدِة الصَّ تعالى، َوالِدِّ
ِليَمِة، َحتَّى َيْثُبَت ِخََلُف ذَ    َهاَت أَْن َيْثُبَت األَْمُر َعَلى َمْن َماَت ِلَك، َوَهيْ السَّ

َماِع ِمْنُه؛ َوَما َخاَب َمْن أَْحَسَن الظَّ  . هذا،ُدوَن السَّ  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  نَّ
 وديان جهنم

 ما هي وديان جهنم، وما هي أمساؤها؟: 24السؤال

َتَعاَلى    اّللَٰ   ْسأَلُ ِوْدَياِن َجَهنََّم؟ أَ َما ِهَي الَغاَيُة ِمْن َمْعِرَفِة  الجواب:  
 َهَذا أوَّل . أَْن َيْجَعَلَنا ِمْن أَْهِل الَجنَِّة. 

 َغْيِبيٌّ ِبالِنِّْسَبِة َلَنا، َوالَحِديُث َعْنَها يُْعَتَمُد ِفيِه َعَلى  َعاَلمٌ   َجَهنَّمُ   ثانيا :
اِدِق.  النََّبِأ الصَّ
َقا  ثالثا : َوَجلَّ  َعزَّ  الَعظِ َربَُّنا  ِكَتاِبِه  في  ھہہہ﴿ يِم:  َل 
 .[59]مريم:  ﴾ ڭۓۓےےھھھ

اّلٰلِ   َرُسولُ  َقاَل : َل َقا َعْنُه اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ وروى الترمذي  
ُذوا :  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى   . الَحَزِن«   ُجبِِّ   ِمنْ   اّللِٰ بِ   »َتَعوَّ

 الَحَزِن؟  ُجبُّ  َوَما   ،اّللِٰ  َرُسوَل  َيا: َقالُوا
ذُ  َجَهنَّمَ  ِفي »َوادٍ : َقاَل  ٍة« ئَةَ ِما  َيْومٍ   ُكلَّ  َجَهنَّمُ   ِمْنهُ  َتَتَعوَّ  .َمرَّ
 َيْدُخُلُه؟   َوَمنْ ، اّللِٰ   َرُسوَل  َيا: ُقْلَنا
ا: َقاَل   . ِبأَْعَماِلِهْم« ونَ ؤُ الُمَرا ونَ ؤُ »الَقرَّ

  النَِّبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ِريِِّ اْلُخدْ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ وروى الحاكم  
َوَسلَّ اّلٰلُ    َصلَّى َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ، َجَهنَّمَ   ِفي  َوادٍ   »الَوْيُل :  َقاَل َم  َعَلْيِه 
ُعودُ   َقْعَرُه،  َيْبُلغَ   أَنْ   َقْبَل   ا  َخِريف  أَْرَبِعينَ   الَكاِفرُ   ِفيهِ   َيْهِوي   ِفي   َجَبٌل   َوالصَّ
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دُ َفيَ  النَّارِ   .َكَذِلَك«  َوُهوَ  َيْهِوي  ثُمَّ  ،ا  َخِريف َسْبِعينَ  ِفيهِ  َتَصعَّ
َعْبدُ  الُمَبارَ اّلٰلِ    وروى  َعْن  ْبُن  ْنَيا  الدُّ أَِبي  َواْبُن  الُمْسَنِد    يأَبِ ِك في 

آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َوَسلَّمَ وَ   َجَهنَّمَ   ةَ أَْوِديَ   ِإنَّ   َلْمَلُم،  َلهُ   يَُقالُ   ا  َواِدي  َجَهنَّمَ   ِفي  »ِإنَّ :  َصْحِبِه 
ِه«  ِمنْ  اّللِٰ بِ  َتْسَتِعيذُ لَ   . َحرِِّ

ا ِبالِنِّْسَبِة ِلَسَقَر، َفَما َذَكَر َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ في الُقْرآِن أَنَُّه ِمْن أَْوِدَيِتَها،    َوأَمَّ
ڍ  ڍڇڇڇڇ  چچچچڃ  ڃڃڃ﴿  َتَعاَلى:اَل  َبْل قَ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[30ـ26]المدثر:  ﴾ڈڈڎڎ ڌڌ

 كتاب الرقاق

عنواناً يقول َتَعاَلى  اهلُل اإلمام البخاري َرِحَمُهقرأت يف كتاب : 25السؤال

 فيه: كتاب الرقاق؛ فماذا تعين كلمة: الرقاق؟

ْحَمُة،    َكِلَمُة ِرَقاٍق الجواب:   قَِّة، َوِهَي الرَّ َجْمُع َرِقيٍق، َوِهَي ِمَن الِرِّ
َرِحَمهُ  الُبَخاِريُّ  اإِلَماُم  ى  ِمنْ َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَسمَّ الُجْزَء  ِكَتاَب  َهَذا  ِكَتاِبِه   

 . َقاِق، أِلَنَُّه َما ِمْن َحِديٍث َيْذُكُرُه ِفيِه ِإَلَّ َويُْحِدُث في الَقْلِب ِرقَّة   الِرِّ
ْحَمُة.َوقَ  قَُّة الرَّ  اَل اْبُن ِسيَده: الِرِّ

 وبناء على ذلك:
َقاِق في َصِحيِح اإِلَماِم البُ  َو  تعالى، هُ اّلٰلُ    َخاِرِيِّ َرِحَمهُ َفِكَتاُب الِرِّ

؛  ِريَفَة التي تُْحِدُث في الَقْلِب ِرقَّة  َوَرْحَمة  ِكَتاٌب َجَمَع ِفيِه األََحاِديَث الشَّ
َقاِق.ِلَذا َعْنَوَنُه ِبَقوْ   ِلِه: ِكَتاُب الِرِّ

َوالَمعْ  َرِقيَقٍة؛  َجْمُع  َوُهَو  َقاِئِق،  الرَّ ِكَتاُب  النَُّسِخ  َبْعِض  َنى  وفي 
 أعلم.َتَعاَلى   واّللٰ   َواِحٌد. هذا،
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 عَلج الغضب 
أنا إنسان شديد الغضب، وسريع االنفعال، وأخرج عن طوري، : 26السؤال

بيل للتخلص من وأشعر بأني أخسر كل من حولي، فما هو الس

 هذه الصفة الذميمة؟

َلْنِفَعاِل، َخْيُر ِعََلٍج للتََّخلُِّص ِمْن ِصَفِة الَغَضِب َوُسْرَعِة االجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َشَدَنا ِإَلْيِه َسِيُِّدنَا َرُسولُ ُهَو َما أَرْ 

 َوَسلََّم، ِمْن َذِلَك: 
بِ اْستَ   أوَّل : روى  َتَعاَلى    اّلٰلِ ِعْذ  َغِضْبَت،  ِإَذا  ِجيِم  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن 

َمَع النَِّبيِِّ    ا  ْنُه َقاَل: ُكْنُت َجاِلسعَ اّلٰلُ     ُصَرٍد َرِضَي الشيخان َعْن ُسَلْيَماَن ْبنِ 
َيْسَتبَّاِن،اّلٰلُ    َصلَّى َوَرُجََلِن  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َفأََحُدُهَما    َعَلْيِه 

 اْحَمرَّ َوْجُهُه، َواْنَتَفَخْت أَْوَداُجُه.
َوَسلََّم: »ِإنِِّي أَلَْعَلُم     َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ َعَلْيهِ اّلٰلُ    َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى 

ْيَطاِن،   اّللِٰ َكِلَمة  َلْو َقاَلَها َذَهَب َعْنُه َما َيِجُد، َلْو َقاَل: أَُعوُذ بِ  َذَهَب    ِمَن الشَّ
 َعْنُه َما َيِجُد«.

ْحِبِه َوَسلََّم َقاَل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ    َفَقالُوا َلُه: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى
ْذ بِ  ْيَطاِن«. اّللِٰ »َتَعوَّ  ِمَن الشَّ

 َفَقاَل: َوَهْل ِبي ُجنُوٌن؟ 
َعْنُه  اّلٰلُ    َمْسُعوٍد َرِضَي   ْبنِ اّلٰلِ    وروى الطََّبَراِنيُّ في األَْوَسِط َعْن َعْبدِ 

َصْحِبِه َوَسلََّم: »َلْو َيُقوُل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ   اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
ْيَطاِن َذَهَب َغَضُبُه ـ أَْو َسَكَن َغَضُبُه ـ «. اّللِٰ أََحُدُهْم: أَُعوُذ بِ   ِمَن الشَّ

ُكوَت ف  ثانيا : ي َساَعِة الَغَضِب َواَلْنِفَعاِل َحتَّى ََل َتْخُرَج  اْلَزِم السُّ
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َظ ِبَكِلَماٍت ُربََّماَعْن َطْوِرَك َفَتَتلَ  َظ ِبَلْعٍن أَو    فَّ أَْخَرَجْتَك َعِن الِملَِّة، أَو َتَتَلفَّ
َوَتْدَفُعَك  َسٍبِّ َوَشْتٍم، أَو َكِلَماٍت َجاِرَحٍة، َوُكلَُّها َتْجِلُب َلَك الَعَداَوَة، 

 النَِّبيِِّ  َعْنُهَما، َعنِ اّلٰلُ    ْعِتَذاِر، روى اإلمام أحمد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي لَل
ُروا، َوَل  ـ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: »َعلُِِّموا، َويَ   اّلٰلُ   َصلَّى سِِّ

ُروا، َوِإَذا َغِضَب أََحُدُكْم َفْلَيْسُكْت«. ـ تُ   َعسِِّ
ْل َعِن الَحاَلِة التي أَْنَت ِفيَها ِإَذا َغِضْبَت َواْنَفَعْلَت، ر  ثالثا : وى  َتَحوَّ

َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اّلٰلُ    ْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي اإلمام أحمد وأبو داود عَ  اّلٰلِ    َعْنُه 
أَ اّلٰلُ    َصلَّى َلنَا: »ِإَذا َغِضَب  َقاَل  َوَسلََّم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  َحُدُكْم  َعَلْيِه 

  َفْلَيْضَطِجْع«. َوُهَو َقاِئٌم َفْلَيْجِلْس، َفِإْن َذَهَب َعْنُه اْلَغَضُب، َوِإَلَّ 
َرِحَمهُ َيُقو الَخطَّاِبيُّ  َمُة  الَعَلَّ للَحَرَكِة    َتَعاَلى:اّلٰلُ    ُل  ُمَتَهِيٌِّئ  الَقاِئُم 

َوالُمْضَطجِ  الَمْعَنى،  َهَذا  في  ُدوَنُه  َوالَقاِعُد  ِمْنُهَما،  َوالَبْطِش،  َمْمنُوٌع  ُع 
ِبِه َوَسلََّم ِإنََّما أََمَرُه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ُه أَْن َيُكوَن النَِّبيُّ َصلَّىبِ َفُيشْ 

َيْنَدُم   َباِدَرٌة  َوُقُعوِدِه  ِقَياِمِه  ِمْنُه في َحاِل  َيْبُدَر  ِلئََلَّ  َواَلْضِطَجاِع  ِبالُقُعوِد 
 ْعُد. اهـ.َعَلْيَها ِفيَما بَ 
ُه َصلَّى َتَذكَّْر ِعْنَد َغَضِبَك َوِصيََّة َمْن تُحِ رابعا :   آِلِه    َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ    بُّ

َعْنُه، أَنَّ اّلٰلُ   َوَصْحِبِه َوَسلََّم، روى اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: أَْوِصِني. َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ  َقاَل ِللنَِّبيِِّ َصلَّى  َرُجَل  

 َقاَل: »ََل َتْغَضْب«. 
َد ِمَرار  ْب«. ، َقاَل: »ََل َتْغَض ا  َفَردَّ

ُجُل: َفَفكَّْرُت ِحيَن َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى    وفي ِرَواَيِة اإلمام أحمد َقاَل الرَّ
رَّ ُكلَُّه. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َما َقاَل،  اّلٰلُ    َفِإَذا الَغَضُب َيْجَمُع الشَّ
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َتَتَمنَّى أَْن َتُكوَن َمَع الَِّذيَن  َد َغَضِبَك َما َتَتَمنَّاُه، أَََل  َتَذكَّْر ِعنْ خامسا :  
َقاَل  اّلٰلُ    أَْنَعمَ  اِلِحيَن؟  َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقيَن  دِِّ َوالصِِّ النَِّبيِِّيَن  ِمَن  َعَلْيِهْم 

ڀپپپپٻٻٻٻ﴿  َتَعاَلى:

ٿٿٿٺٺٺٺ  ڀڀڀ

 . [134ـ133عمران: ]آل  ﴾ڤڤٹٹٹٹٿ
  ِل ْبِن ُمَعاٍذ، َعْن أَِبيِه، أَنَّ َرُسوَل روى الترمذي وأبو داود َعْن َسهْ 

َوُهَو    ا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكَظَم َغْيظاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ  
َعزَّ َوَجلَّ َعَلى ُرُؤوِس اْلَخََلِئِق َيْوَم اْلِقَياَمِة  اّلٰلُ    َعَلى أَْن يُْنِفَذُه، َدَعاهُ   َقاِدرٌ 
 ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َما َشاَء«. اّلٰلُ  تَّى يَُخيَِِّرهُ حَ 

ِه  َعَليْ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    : َتَذكَّْر ِعْنَد َغَضِبَك أَْخََلَق َسِيِِّدَنا َرُسولِ ا  أَِخير
  : ڱڱ﴿َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، الذي َقاَل َعْنُه َمْوََلنَا َعزَّ َوَجلَّ

َد ِفيِه َصلَّى[4]القلم:    ﴾ںڱ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    . َلَقْد َتَجسَّ
َقْولُ  ٹٹٹٹٿٿٿ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َوَسلََّم 

گگگکک﴿   َتَعاَلى:لُُه  . َوَقوْ [134]آل عمران:    ﴾ڤڤ
ڻڻڻںںڱ  ڱڱڱڳڳڳڳگ

ڈژڈ﴿  َتَعاَلى:. َوَقْولُُه  [35ـ34]فصلت:    ﴾ہہۀۀڻ

 .[22]النور:  ﴾گگگککککڑڑژ
َيْرُزَقَنا  َتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ  أَْن  الَخْلِق،  َعَلى  َوُقْدَرِتِه  الَغْيَب،  ِبِعْلِمِه 

األَْخََلِق،   في  َس وَ ُحْسَن  اإِلْخََلِص  َوَكِلَمَة  الَغْيِظ،  َوَكْظَم  ْدِر،  الصَّ َعَة 
َضا َوالَغَضِب. آمين. هذا،  أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  الِرِّ
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 إعادة السَلم ثانية 

ة إعادة السالم ثانية، إذا خرج هل صحيح بأنه من السن: 27السؤال

 اإلنسان من اجمللس وعاد إليه، أو حال بني الرجلني جذع شجرة؟

ََلِم ُسنٌَّة    َتَعاَلى:اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َيُقوُل اإِلَماُم النََّوِويُّ جواب:  ال الَبْدُء ِبالسَّ
نَِّة أَنَّ َمْن َسلََّم َعَلى ِإْنَساٍن ثُمَّ  ُمَؤكَّدَ  َفاَرَقُه ثُمَّ َلِقَيُه َعَلى ُقْرٍب  ةٌ، َوِمَن السُّ

َر  أَْو َحال َبْيَنُهْم َشْيٌء ثُمَّ اْجَتَمَعا َفالسُّ  َم َعَلْيِه، َوَهَكَذا َلْو َتَكرَّ
نَُّة أَْن يَُسلِِّ

َماُن. َوأَْكَثَر َسلََّم   ا  َوَراِبع ا  َذِلَك َثاِلث  ِعْنَد ُكل ِلَقاٍء َوِإْن َقُرَب الزَّ
َرِضَي َقاَل:   ُهَرْيَرَة  أَِبي  ِلَحِديِث  أَْصَحابُنَا  َعَلْيِه  أَنَّ  اّلٰلُ    اتََّفَق  َعْنُه: 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َدَخَل الَمْسِجَد َفَدَخَل  اّلٰلُ    َصلَّى  اّلٰلِ   َرُسوَل 
 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َعَلْيهِ اّلٰلُ    ى، َفَسلََّم َعَلى النَِّبيِِّ َصلَّىَرُجٌل، َفَصلَّ 

 .» ِ ، َفِإنََّك َلْم تَُصلِّ ِ  َفَردَّ َوَقاَل: »اْرِجْع َفَصلِّ
ي َكَما َصلَّى، ثُمَّ َجاَء، َفَسلََّم َعَلى النَِّبيِِّ َصلَّىَفرَ 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    َجَع يَُصلِِّ
، َوَعَلى آلِ  ِ « َثََلث  ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، َفَقاَل: »اْرِجْع َفَصلِّ ِ . ا  َفِإنََّك َلْم تَُصلِّ

 رواه اإلمام البخاري. 
َرِضَي  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َصلَّى ى  َتَعالَ   اّلٰلُ   َوَعْن  النَِّبيِِّ  َعِن  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َعْنُه، 

، َذا َلِقَي أََحُدُكْم أََخاُه َفْلُيَسلِِّْم َعَلْيهِ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أَنَُّه َقال: »إِ 
رواه  َفِإْن َحاَلْت َبْيَنُهَما َشَجَرٌة أَْو ِجَداٌر أَْو َحَجٌر ثُمَّ َلِقَيُه َفْلُيَسلِِّْم َعَلْيِه«  

 أبو داود.
  ى َصلَّ اّلٰلِ    َعْنُه َقال: َكاَن أَْصَحاُب َرُسول َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوَعْن أََنٍس َرِضَي 

 َيَتَماَشْوَن، َفِإَذا اْسَتْقَبَلْتُهْم َشَجَرٌة أَْو  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ  
َيِمين ُقوا  َفَتَفرَّ َعَلى  ثُ   َوِشَماَل    ا  أََكَمٌة  َبْعُضُهْم  َسلََّم  َوَراِئَها  ِمْن  اْلَتَقْوا  مَّ 
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 َبْعٍض. رواه ابن السني.
نَِّة ِإذَ  اِلِسيَن أَْن  ا َقاَم َشْخٌص ِمَن الَمْجِلِس َوأََراَد ِفَراَق الجَ َوِمَن السُّ

 يَُسلَِِّم َعَلْيِهْم. 
ْرَداِء َرِضَي    َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّى   اّلٰلُ   َوَوَرَد ِعْنَد الَبْيَهِقِيِّ َعْن أَِبي الدَّ

ْصَطَحَب َرُجََلِن ُمْسِلَماِن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا ا اّلٰلُ  
َجٌر َوَحَجٌر َوَمَدٌر َفْلُيَسلِِّْم أََحُدُهَما َعَلى اآْلِخِر، َوَيَتَباَدََلِن  َفَحاَل َبْيَنُهَما َش 

ََلَم«.   السَّ
 على ذلك:وبناء 

ِلَقاُؤُه َوَلو ِمْن َقِريٍب، َر  ََلِم َعَلى َمْن َتَكرَّ يُْسَتَحبُّ ِإَعاَدُة السَّ   َفِإنَُّه 
ِن، َفْلُيَسِلِّْم أََحُدُهَما َعَلى اآلَخِر، َوَكَذا ِإَذا َحاَل ِجْذُع َشَجَرٍة َبْيَن َرُجَليْ 

ُهَو   الذي  ََلِم  السَّ ِإْفَشاِء  َباِب  ِمْن  َذِلَك  التََّحابُِب، َوُكلُّ  أَْسَراِر  ِمْن  ِسرٌّ 
 َوَسَبٌب ِلُدُخوِل الَجنَِّة. 

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،مَّ أَْكِرْمَنا ِبَذِلَك. آمينالٰلهُ 
 تمسها الناراْلعين التي َّل  

 ما هي األعني اليت ال متسها النار يوم القيامة؟: 28السؤال

رَ الجواب:   َعبَّاٍس  اْبِن  َعْن  الترمذي  َقاَل:  اّلٰلُ    ِضَي روى  َعْنُهَما 
َرُسوَل  َوَصْحبِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َسِمْعُت  آِلِه  َوَعَلى  َيُقوُل:  َعَلْيِه  َوَسلََّم   ِه 
هُ  ، َوَعْيٌن َباَتْت َتْحُرُس  اّللِٰ َما النَّاُر: َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة  »َعْيَناِن ََل َتَمسُّ

 «. اّللِٰ ِفي َسِبيِل  
اّلٰلُ   َعْنُه، َعِن النَِّبِيِّ َصلَّى اّلٰلُ    كم َعْن أَِبي َرْيَحاَنَة َرِضَي وروى الحا
َمِت النَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ  اُر َعَلى َعْيٍن َدَمَعْت ِمْن   َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »ُحرِِّ
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َمِت النَّاُر َعَلى َعْيٍن َسِهَرْت ِفي َسِبيِل اّللِٰ َخْشَيِة    «. اّللِٰ ، ُحرِِّ
َمِت   َقاَل: َوَنِسيُت الثَّاِلَثَة. َقاَل أَبُو ُشَرْيٍح: َوَسِمْعُت َبْعُد أَنَُّه َقاَل: »ُحرِِّ

ْت َعْن َمَحاِرِم  ا  «.اّلٰلِ ، أَْو َعْيٍن ُفِقَئْت ِفي َسِبيِل اّللِٰ لنَّاُر َعَلى َعْيٍن َغضَّ
 وبناء على ذلك:

َها النَّاُر، هِ  اّلٰلِ    َي الَعْيُن التي َتْبِكي ِمْن َخْشَيةِ َفاألَْعُيُن التي ََل َتَمسُّ
َعَلى أَْمَواِل    ا  تعالى، ِحْرص  اّللِٰ   تعالى، َوالَعْيُن التي َباَتْت َتْحُرُس في َسِبيلِ 

َساِتِهْم،   َوُمَقدَّ الُمْسِلِميَن  َوُمْمَتَلَكاِت  الُمْسِلِميَن،  َوأَْعَراِض  الُمْسِلِميَن، 
ْت َعْن َمحَ  مَ اّلٰلِ    اِرمِ َوَعْيٌن َغضَّ تعالى.  اّلٰلُ    تعالى، َفََل َتْنظُُر إلى َما َحرَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
 ن سببا  للطعن في الدي  َّل تكن

هناك بعض الرجال أصحاب حلى، وظاهرهم الصالح، : 29السؤال

ولكنهم يسيئون التعامل مع اآلخرين، مما يؤدي ذلك للطعن يف 

عن يف الدين، فما هي نصيحتك أهل التقوى والصالح، وللط

 هلذه الفئة من الرجال؟

  ْرَثٍد َرِضَي روى محمد بن نصر المروزي َعْن َيِزيَد ْبِن مَ الجواب:  
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ  

ْسََلِم،»ُكلُّ َرُجٍل ِمَن الُمْسِلِميَن َعَلى ثَ  ََل يُْؤَتى اّلٰلَ اّلٰل    ْغَرٍة ِمْن ثَُغِر اإْلِ
ْسََلُم ِمْن ِقَبِلَك«.  اإْلِ

َثْغٍر ِمْن ثَُغِر اإِلْسََلِم، َفالَحَذَر  َفَما ِمْن   ُمْسِلٍم ِإَلَّ َوُهَو َقاِئٌم َعَلى 
ٍف ََل ِبَسَبِب ُسُلوكٍ َتَعاَلى    اّلٰلِ   ُكلَّ الَحَذِر ِمْن أَْن يُْطَعَن في ِدينِ   َوَتَصرُّ

يِن َوِفي  ا  تعالى، َوَيُكوَن َسَبباّلٰلَ   يُْرِضي  أَْهِلِه. للطَّْعِن َوالتَّْشِكيِك في الِدِّ
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يِن أَو الطَّْعِن ِفيِه، أَو الطَّْعِن    ا  َوُكلُّ َمْن َكاَن َسَبب لَلْسِتْهَزاِء في الِدِّ
َل  اّلٰلِ   في ِعَبادِ  اِلِحيَن، َيُكوُن ُمَتَحِمِّ  اإِلْثَم األَْكَبَر ِفيِه. الصَّ

ََلَح أَ  ة  َمْن َكاَن َظاِهُرُه الصَّ ْن َيَتَذكََّر  َفالَواِجُب َعَلى الُمْسِلِم، َوَخاصَّ
ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلِ    َقْوَل 

 ؟[33]فصلت:  ﴾ڈڎ
إلى ْعَوُة  َجِليَلةٌ َتَعاَلى    اّلٰلِ   الدَّ ٌة  َوُمِهمَّ َعِظيَمٌة  َواِجَبٌة  ِرَساَلٌة  َوِهَي   ،

ہہہ﴿   َلنَا ِبَقْوِلِه:َتَعاَلى    اّلٰلُ   َعَلى ُكِلِّ ُمْسِلٍم ِبالطَِّريِق الذي َشَرَعهُ 
ۇڭڭڭۓڭۓےےھھھھہ

 .[125]النحل:  ﴾ۋۋٴۇۈۈۆۆۇ
ُسِل   َوَمْن َكاَن َمْظَهُرُه َمْظَهَر َصََلٍح َوَجَب َعَلْيِه اَلْقِتَداُء ِبَسِيِِّد الرُّ

َصلَّىَس  ٍد  ُمَحمَّ ِلَقْوِلِه  اّلٰلُ    ِيِِّدَنا  َوَسلََّم،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى   َتَعاَلى:َعَلْيِه 
ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿

 .[21]األحزاب:  ﴾ یی
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َما ُعِرَف  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 

إِ  في  َعْنُه  ْدُق  الِصِّ ِإَلَّ  َلَّ  َعْنُه  ُعِرَف  َوَما  َواألَْحَواِل،  َواألَْفَعاِل  األَْقَواِل 
وَ  ِإَلَّ  األََماَنُة،  َعْنُه  ُعِرَف  َوَما  لآلَخِريَن،  الَخْيِر  ُحبُّ  ِإَلَّ  َعْنُه  ُعِرَف  َما 

 ِبَما َيْكَرُه. ا  الَكِلَمُة الطَِّيَِّبُة، َفَما َكاَن يَُقاِبُل أََحد
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ َيُكْن َسِيُِّدَنا  َلْم  
اش ان  ا  َوََل َسبَّاب ا  َفحَّ  .ا  َوُخُلق ا  ، َبْل َكاَن أَْكَمَل النَّاِس َخْلقا  َوََل طَعَّ

 وبناء على ذلك:
ََلُح: اتَُّقوا ِة،  َتَعاَلى    اّللَٰ   أَُقوُل ِلَهُؤََلِء الذيَن َظاِهُرُهُم الصَّ في األُمَّ
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َيْأَل  ََل  ِفيَمْن  َخْيَر  أِلَنَُّه ََل  ِريَن،  ُمَنِفِّ َتُكونُوا  َخْيَر َوََل  َوََل  يُْؤَلُف،  َوََل  ُف 
ُر النَّاَس َعْن ِدينِ    اّلٰلِ   ِبُسُلوِكِه، َوُكلُّ َمْن َطَعَن في ِدينِ َتَعاَلى    اّلٰلِ   ِفيَمْن يَُنِفِّ

 ي َصِحيَفِة أَْعَماِلِه. َيُكوُن َذِلَك فِبَسَبِبهِ َتَعاَلى 
اُن َعَلى َحَذٍر ِمَن الطَّْعِن  َكَما َتْجُدُر اإِلَشاَرُة ُهَنا إلى أَْن َيُكوَن اإِلْنَس 

اِلِحيَن، ِبَسَبِب ُسُلوِك َمْن َظاِهِرُهُم اّلٰل    تعالى، وفي ِعَبادِ اّلٰلِ    في ِدينِ  الصَّ
ََلُح، أََلْم َيُقْل َمْوََل   . [18]فاطر:    ﴾ۉۉۅۅۋ﴿:  َنا َعزَّ َوَجلَّ الصَّ

إِ  اِلِحيَن،  الصَّ َذْنُب  َوَما  اإِلْسََلِم،  َذْنُب  َظاِهِرُهُم  َفَما  َمْن  أََساَء  َذا 
ََلُح؟   الصَّ
َنا ِإَلْيَك َردالٰلهُ  ، َواْرُزْقَنا أَْحَسَن األَْخََلِق َواألَْعَماِل.  َجِميَل    ا  مَّ ُردَّ

 أعلم.َعاَلى  تَ  واّللٰ  آمين. هذا،
 من المعاصي   الفارق بين الصغيرة والكبيرة

 ؟ملعاصيمن ا ما هو الفارق بني الصغرية والكبرية: 30السؤال

ڳڳڳگگگگ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  
:  [31]النساء:    ﴾ڱڱڱڱڳ . َوَيُقوُل َعزَّ َوَجلَّ

ڳڳڳڳگگگگککککڑڑ﴿

ہہۀۀڻڻڻڻںںڱ  ڱڱڱ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

 . [32ـ31]النجم:  ﴾ۅۋۋٴۇۈۈۆ
ْنَيا، َكالَقْتِل  َوَقاَل الُفَقَهاُء: الَكِبيَرةُ   ِهَي ُكلُّ َمْعِصَيٍة ِفيَها َحدٌّ في الدُّ

ِرَقِة، أَو َجاَء ِفيَها َوِعيٌد في اآلِخَرِة ِمْن َعَذاٍب أَو َغَضٍب، أَو  َنا َوالسَّ   َوالِزِّ
 َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َفاِعَلَها. اّلٰلُ   َوَرُسولُُه َصلَّىاّلٰلُ  َلَعنَ 
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نُوِب. َوال ِغيَرُة ِهَي ُكلُّ َما ِسَوى الَكِبيَرِة ِمْن َصَغاِئِر الذُّ  صَّ
َغاِئَر ََل َحْصَر َلَها.  َوالَحِقيَقُة أَنَّ الَكَباِئَر َوالصَّ

في ِذْكِر الَكَباِئِر َلْيَس للـَحْصِر، َبْل ِلَبَياِن َنْوِعَها،    نَّةِ َوَما َوَرَد في السُّ 
نَّةِ  ِريَحِة، ِبأَنَّ الَكَباِئَر ِهَي   َفَقْد َوَرَد في السُّ ِحيَحِة َوالصَّ ِمَن األََحاِديِث الصَّ

وِر، َوَقتْ   اّللِٰ اإِلْشَراُك بِ  ْفِس ِبَغْيِر  ُل النَّ تعالى، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن، َوَشَهاَدُة الزُّ
َبا، َوالتََّوِلِّي   ْحُر، َوأَْكُل َماِل الَيِتيِم، َوأَْكُل الِرِّ ، َوالِسِّ ْحِف، َوَقْذُف َحٍقِّ  َيْوَم الزَّ

ُجِل َواِلَدْيِه،   الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفََلِت، َوالَيِميُن الَغُموُس، َوَشْتُم الرَّ
َنا بِ  ُجِل ِلَغْيِر َواِلَدْيِه، َوَهَكَذا. َزْوجَ َوَقْتُل الَوَلِد، َوالِزِّ َعاُء الرَّ  ِة الَجاِر، َواِدِّ

 وبناء على ذلك:
أَو  َفالَكِبيَرةُ  َعَلْيِه،  الَحِدِّ  ِإَقاَمَة  َفاِعُلَها  َيْسَتِحقُّ  َمْعِصَيٍة  ُكلُّ  ِهَي   

 تعالى.ّلٰلِ ا  َمةِ ِمْن َرحْ   ا  َوَطْرد ا  أَو َلْعن ا  أَو ِعَقاب ا  َيْسَتِحقُّ ِبَسَبِبَها َوِعيد
ِغيَرُة َما َكاَنْت ُدوَن َذِلَك.  َوالصَّ

َعنُهَما: ََل َكِبيَرَة َمَع اَلْسِتْغَفاِر، َوََل    اّلٰلُ   َوَيُقوُل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي 
 َصِغيَرَة َمَع اإِلْصَراِر. 

ب ُمَقرَّ الَعْبُد  َكاَن  ِغيَرةُ َتَعاَلى    اّللِٰ   ِعْندَ   ا  َوُكلََّما  َكِبيَرةٌ،   َفالصَّ  ِعْنَدُه 
ْنِب، َوَلِكْن َيْنظُُر إلى َعَظَمِة الرَّ أِلَنَُّه   . هذا،ََل َيْنظُُر إلى ِصَغِر الذَّ   واّللٰ  ِبِّ
 أعلم. َتَعاَلى

 امرأة تعسرت وَّلدتها 
 هل هناك رقية شرعية المرأة تعسرت والدتها؟: 31السؤال

ھہہہہۀۀ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [82]اإلسراء:  ﴾ھ
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َعْبدِ  َعْن  ابن ماجه والحاكم  َقاَل  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى  َقاَل:  َعنُه 
َفاَءْيِن:  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ِبالشِِّ

 َواْلُقْرآِن«.اْلَعَسِل، 
  َصلَّى اّلٰلِ    َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى ابن ماجه َعْن َعِليٍِّ َرِضَي 

َواِء اْلُقْرآُن«. َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ   : »َخْيُر الدَّ
َلى الَمْرأَِة  َعنُهَما َقاَل: ِإَذا َعُسَر عَ اّلٰلُ    َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 

ىئىئىئېئېئېئۈئ﴿َفاْكُتْب َعَلْيِه:    ا  ِوََلَدتَُها ُخْذ ِإَناء  َنِظيف

حجيثىثمثجثيتىتمت﴿.  [35]األحقاف:    ﴾ حئمئیجئییی

ۈئۈئۆئۇئۆئۇئوئوئەئەئائ﴿ .  [46]النازعات:    ﴾مج

جئییییىئىئىئېئېئېئ

َعَلى  [111]يوسف:    ﴾مئحئ َويُْنَضُح  ِمْنُه  الَمْرأَُة  َوتُْسَقى  يُْغَسُل  ثُمَّ   .
 َبْطِنَها َوِفي َوْجِهَها. 

ْبِن أَْحَمَد َقاَل: َرأَْيُت  اّلٰلِ   وُل اْبُن الَقِيِِّم في َزاِد الَمَعاِد َعْن َعْبدِ َوَيقُ 
أَْبَيَض أَْو َشْيٍء َنِظيٍف   ُتُب ِلْلَمْرأَِة إَذا َعُسَر َعَلْيَها ِوََلَدتَُها ِفي َجامٍ أَِبي َيكْ 

اْلَحِليُم الَكِريُم اّلٰلُ    ِإَلَّ َعْنُه: ََل إلََه  اّلٰلُ    َيْكُتُب َحِديَث اْبِن َعبِّاٍس َرِضَي 
ېئېئۈئ﴿بِِّ اْلَعاَلِميَن رَ ّلٰلِ  َربِِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اْلَحْمدُ اّلٰلِ   ُسْبَحانَ 

يثىثمثجثيتىتمت﴿ .  ﴾حئمئیجئیییىئىئىئېئ

 .﴾مجحج
 وبناء على ذلك:

َرْت ِوََلَدُة اَمْرأٍَة َفََل َحَرَج ِمْن ِكَتاَبِة َهذِ  ِه اآلَياِت في ِإَناٍء، َفِإَذا َتَعسَّ



 كتاب اآلداب 
 

464 

  واّللٰ   َبْطِنَها. هذا،ثُمَّ تَُذاُب، َوَتـْشَرُب ِمْنَها الَمْرأَُة، َويَُرشُّ ِمَن الَماِء َعَلى  
 أعلم.َتَعاَلى 

 هل أعتبر قاطع رحم؟ 
زوجيت صاحبة دين وخلق، وأنا وإياها يف حالة تفاهم ووفاق، : 32السؤال

، وأنا ال أرغب، وإذا مل أطلق ولكن والديَِّ يطلبان مين أن أطلقها

سيطردانين إن دخلت بيتهما، فهل أعترب قاطعًا للرحم إذا مل 

 ن وصلهما؟أطلق، ومنعاني م

ېئ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    ِميَن، َيُقولُ َما أَْقَبَح الظُّْلَم َوالظَّالِ   أوَّل :الجواب:  
مئحئجئییییىئىئىئېئېئ

 . [42]إبراهيم:  ﴾ىئ
ْمُت الظُّْلَم َعَلى  َوَيُقوُل في الَحِديِث  ي َحرَّ

: »َيا ِعَباِدي، ِإنِِّ  الُقْدِسِيِّ
مَنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمحَ  ، َفََل َتَظاَلُموا« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي  ا  رَّ

 َعنُه. اّلٰلُ   َذرٍِّ َرِضَي 
  َصلَّى  اّلٰلِ   َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الحاكم َعْن أََنٍس َرِضَي 

َحتَّى  اّلٰلُ   َجاِرَيَتْيِن  َعاَل  »َمْن  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  ا تُْدِركَ َعَلْيِه 
اَبِة َواْلوْسَطى ـ َوَباَباِن   بَّ َدَخْلُت اْلَجنََّة أََنا َوُهَو َكَهاَتْيِن ـ َوأََشاَر ِبِإْصَبَعْيِه السَّ

ْنَيا ََلِن ُعُقوَبُتُهَما ِفي الدُّ  اْلَبْغُي َواْلُعُقوُق«.   ُمَعجَّ
اثانيا :   ِإنََّما  الَخاِلِق،  َمْعِصَيِة  في  ِلَمْخُلوٍق  َطاَعَة  في  لطَّاعَ ََل  ُة 

ییىئىئىئېئېئېئۈئ﴿  َتَعاَلى:َمْعُروٍف، ِلَقْوِلِه  

. َفَطاَعُة أُوِلي األَْمِر، َوالذيَن ِمْن ُجْمَلِتِهُم الَواِلَداِن ُمَقيََّدٌة  [59]النساء:    ﴾ی
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »ََل َطاَعَة اّلٰلُ    لَمْعُروِف، ِلَقْوِلِه َصلَّى ِبا
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  ، ِإنََّما الطَّاَعُة ِفي الَمْعُروِف« رواه الشيخان َعْن َعِليٍِّ َرِضَي اّللِٰ ْعِصَيِة  ِفي مَ 
 َعنُه.اّلٰلُ 

 وبناء على ذلك:
َوَواِلَداَك    َرِقيٌب َعَلْيَك،َتَعاَلى    اّلٰلُ  وَ َفِإْن َكاَنْت َزْوَجُتَك َكَما َتُقولُ 

، َفََل َطاَعَة َلُهَما َعَلْيَك، َوِإَذا  َيْرَغَباِن ِإَلْيَك أَْن تَُطِلَِّقَها ِبُدوِن َس  َبٍب َشْرِعٍيِّ
َوُهَما   َعَلْيَك،  ََل  َعَلْيِهَما  َفاإِلْثُم  تَُطِلِّْقَها  َلْم  ِإَذا  ِصَلِتِهَما  ِمْن  َمَنَعاَك 

ِحِم ََل أَْنَت.القَ   اِطَعاِن للرَّ
لِ ِلَذلِ  َك  َوِبِبِرِّ َزْوَجِتَك،  ِبالُمَحاَفَظِة َعَلى  أَْنَصُحَك  َمْهَما  َك  َواِلَدْيَك 

َظَلَما َوأََساَءا، َوََل تَُفِكِّْر في اَلْبِتَعاِد َعْنُهَما َمْهَما َكاَنِت األَْسَباُب، ِلَقْوِلِه  
ڻڻںڻںڱڱڱڳڱڳڳڳ﴿  َتَعاَلى:

 . [15]لقمان:  ﴾ہہۀۀڻ
وَ  ِباإِلْحَساِن  ِإَليِهَما  َدا  َتَتَودَّ أَْن  َوَزْوَجُتَك  أَْنَت  ِبالَكِلَمِة  َوَحاِوْل 

َل  َعاِء في أَْن يَُحِوِّ َعزَّ َوَجلَّ َقْلَبْيِهَما  اّلٰلُ    الطَِّيَِّبِة، َوِبالَهِديَِّة َلُهَما، َمَع َكْثَرِة الدُّ
ُه َوَيْرَض   اُه.إلى َما يُِحبُّ
ْبرِ   َواْحَذْر ِمْن أَنْ    تَُطِلَِّق َزْوَجَتَك ِإَذا َكاَنْت َكَما َتُقوُل، َوَذِكِّْرَها ِبالصَّ

َصلَّى ِبَقْوِلِه  َوَذِكِّْرَها  الُخُلِق،  َوُحْسِن  آِلِه  اّلٰلُ    َوالُمَصاَبَرِة  َوعلى  َعَلْيِه 
»اتَِّق  َوَسلََّم:  َوأَ اّلٰلَ    َوَصْحِبِه  ُكْنَت،  الَحَس َحْيثَُما  َئَة  يِِّ السَّ َتْمُحَها،  ْتِبِع  َنَة 

 َعنُه.اّلٰلُ  ي َذرٍِّ َرِضَي َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن« رواه الترمذي َعْن أَبِ 
ُعْقَبَة   َعْن  أحمد  اإلمام  رواه  الذي  ِريِف  الشَّ ِبالَحِديِث  َوَذِكِّْرَها 

 ، أَْخِبْرِني ِبَفَواِضِل اأْلَْعَماِل.اّللِٰ َعنُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اّلٰلُ  َرِضَي 
حَ  َمْن  َوأَْعِط  َقَطَعَك،  َمْن  ِصْل  ُعْقَبُة،  »َيا  َوأَْعِرْض  َفَقاَل:  َرَمَك، 
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ْن َظَلَمَك«.  َعمَّ
َن أَْخََلَقَنا َجِميعَتَعاَلى    اّللَٰ   أَْسأَلُ   أعلم.َعاَلى  تَ   واّللٰ   . هذا،ا  أَْن يَُحِسِّ

 متى يبدأ يوم الجمعة؟ 
هل صحيح بأن يوم اجلمعة يبدأ من غروب مشس يوم : 33الالسؤ

 اخلميس؟ وهل تقرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة؟

ا ََل َشكَّ ِفيِه ِبأَنَّ َيْوَم الُجُمَعِة َيْبَدأُ ِمْن أََذاِن َفْجِر َيْوِمِه،  مِ الجواب:   مَّ
َتكُ  التي  الُجُمَعِة  َلْيَلُة  َفِهَي  اِبَقُة  السَّ اللَّْيَلُة  ا  َيْوِم  َوأَمَّ َشْمِس  ِبُغُروِب  وُن 

 هذا أوَّل . الَخِميِس؛ 
ِريِف  ِبالِنِّْسَبِة ِلِقَراَءِة ُسوَرِة الَكْهِف   :ثانيا   ، َفَقْد َوَرَد في الَحِديِث الشَّ

  أَنَّ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ الذي رواه الحاكم والبيهقي  
  ُسوَرةَ   َقَرأَ   َمنْ   »ِإنَّ :  َقاَل َلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  عَ اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيَّ 

 . اْلُجُمَعَتْيِن« َبْينَ  َما النُّورِ  ِمنَ  َلهُ  أََضاءَ   ةِ اْلُجُمعَ   َيْومَ  اْلَكْهِف 
  َمنْ ):  َقاَل   َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اْلُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي   َعنْ وروى الدارمي  

  اْلَبْيِت   َوَبْينَ   َبْيَنهُ  ِفيَما  النُّورِ  ِمنَ   َلهُ   أََضاءَ   اْلُجُمَعِة، َلْيَلةَ   َكْهِف الْ   ُسوَرةَ  َقَرأَ 
 .(اْلَعِتيِق 

 وبناء على ذلك:
َفَيْوُم الُجُمَعِة َيْبَدأُ ِمْن َفْجِرِه، َوَلْيَلُة الُجُمَعِة َتْبَدأُ ِمْن ُغُروِب َشْمِس  

الُجُمَعِة، َوَكَذِلَك في  َرِة الَكْهِف في َلْيَلِة  َيْوِم الَخِميِس، َويُْنَدُب ِقَراَءُة ُسو
 َبْيَن األََحاِديِث. ا  َيْوِم الُجُمَعِة، َجْمع

ا ِبالِنِّْسَبِة لَلْغِتَساِل يَْوَم الُجُمَعِة َفَيُكوُن َبْعَد َفْجِر َيْوِم الُجُمَعِة   َوأَمَّ
 َلُه.ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َوََل يُْعَتَبُر الُغْسُل َقبْ 
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ُكوَن اَلْغِتَساُل َقْبَل أََذاِن الُجُمَعِة َحتَّى َيْذَهَب إلى  َواألَْفَضُل أَْن يَ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  لُجُمَعِة ِبُغْسِل َيْوِم الُجُمَعِة. هذا،َصََلِة ا

 لقد شقينا إن كنا َّل نعلم 
 َعنُه،اهلُل  ما صحة هذا القول املنسوب لسيدنا عمر َرِضَي: 34السؤال

فقال عمر: لقد شقينا  .أعلم اهلل ل:، فقاسأل عمر رجاًل عن شيء

كم عن شيء ال يعلمه، إذا سئل أحد؛ أعلم اهلل إن كنا ال نعلم أن

 ؟فليقل: ال أدري

  َعنُهَمااّلٰلُ    َرِضَي   َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنِ روى اإلمام البخاري  الجواب:  
ُث   ُمَلْيَكَة،  أَِبي  ْبنَ   َبْكرِ   أََبا  أََخاهُ   َوَسِمْعُت :  َقاَل    ُعَمْيٍر،   ْبنِ   ُعَبْيدِ   َعنْ   يَُحدِِّ
َعَلْيِه َوعلى  اّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   أِلَْصَحاِب   ا  َيْوم  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرُ   َقاَل :  َقاَل 

ڦڦڦڦ﴿:  َنَزَلْت   اآلَيةَ   َهِذهِ   َتَرْونَ   ِفيمَ :  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

 ؟ [266]البقرة:  ﴾ڄڄ
 .أَْعَلمُ اّلٰلُ  :واَقالُ 

 .َنْعَلمُ  ََل  أَوْ  َنْعَلمُ  ُقولُوا: َفَقاَل  ُعَمرُ   َفَغِضَب 
 . الُمْؤِمِنينَ  أَِميرَ   َيا َشْيءٌ  ِمْنَها َنْفِسي  ِفي: بَّاٍس عَ  اْبنُ  َفَقاَل 
 .َنْفَسَك  َتْحِقرْ  َوََل  ُقْل  ،أَِخي ْبنَ  َيا: ُعَمرُ  َقاَل 
 . ِلَعَملٍ  َل  َمثَ   ُضِرَبْت : َعبَّاٍس  اْبنُ  َقاَل 
 َعَمٍل؟  أَيُّ : ُعَمرُ  َقاَل 
 . ِلَعَملٍ : َعبَّاٍس  اْبنُ  َقاَل 
،  َعزَّ اّلٰلِ    ِبَطاَعةِ   يَْعَمُل   ِنيٍِّ غَ   ِلَرُجلٍ :  ُعَمرُ   َقاَل    َلهُ اّلٰلُ    َبَعَث   ثُمَّ   َوَجلَّ
ْيَطاَن،  .أَْعَماَلهُ   أَْغَرَق  َحتَّى  ِبالَمَعاِصي َفَعِمَل  الشَّ
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ِريِف، أَنَّ اإِلْنَساَن ِإَذا ُسِئَل َعْن َمْسأََلٍة،  ِمنْ   َوُيْسَتَفادُ   َهَذا الَحِديِث الشَّ
اِئُل أَ  ْن َيْعِرَف َما ِعْنَد الَمْسُؤوِل ِمْن ِعْلٍم َيِجُب َعَلْيِه أَْن ُيِجيَب  َوأََراَد السَّ

َؤاِل، َفِإْن َكاَن ََل َيْعَلُم َوَجَب َعَلْيِه أَْن ُيِجيَب ِبقَ  ِه: ََل أَْعَلُم، أِلَنَّ  ْولِ َعِن السُّ
 َمَحِلِِّه.  أَْعَلُم؛ َلْيَس في اّلٰلُ    الَجَواَب في ِمْثِل َهَذا الَحاِل ِبَقْوِلِه: 

اّلٰلُ    َعنُه ِعْنَدَما أََجابُوا ِبَقْوِلِهْم:اّلٰلُ  ِلَذِلَك َغِضَب َسِيُِّدَنا ُعَمُر َرِضَي 
 . ْعَلمُ نَ  ََل  أَوْ  َنْعَلمُ   ُقولُواأَْعَلُم، َوَقاَل: 

ُسَؤاَل   الَعْبُد  ُسِئَل  اإِلَجاَبَة    َفِإَذا  يُْتِبَع  ثُمَّ  يُِجيَب،  أَْن  َعَلْيِه  َيِجُب 
 أَْعَلُم. َتَعاَلى  اّلٰلُ َقْوِلِه: وَ بِ 

 وبناء على ذلك:
َرِضَي  ُعَمَر  َسِيِِّدَنا  َعْن  َثَبَت  في  اّلٰلُ    َفَما  الَواِرُد  الَقْوُل  َهَذا  َعنُه 

َؤاِل، َوِإنْ   نَّ أَ   مُ لَ عْ  نَ ا ََل نَّ كُ   نْ ا إِ ينَ قِ َش   دْ قَ لَ ِبَقْوِلِه:    ا   َكاَن الَمْعَنى َصِحيحالسُّ
 .مُ لَ عْ أَ اّلٰلَ 

اِئِل ِبَقْوِل:   َسِيَِّدَنا َرُسوَل أَْعَلُم، أِلَنَّ  اّلٰلُ    َوَلِكْن ََل َحَرَج ِمْن ِإَجاَبِة السَّ
َوَصْحبِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   آِلِه  َوعلى  ِبَقْوِلِه:َعَلْيِه  أََجاَب  َوَسلََّم  أَْعَلُم؛ اّلٰلُ    ِه 

 َصلَّى  النَِّبيُّ   ُسِئَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ روى اإلمام البخاري َعْن أَِبي  
 .الُمْشِرِكينَ   َذَراِريِِّ  َعنْ َوَسلََّم   َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ 

 . َعاِمِليَن« َكانُوا َمابِ  أَْعَلمُ  اّلٰلُ »: َفَقاَل 
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ِبيَّ َصلَّىَعنُه أََجاَب النَّ اّلٰلُ    َوَقْد َثَبَت ِبأَنَّ َسِيَِّدَنا ُعَمَر َرِضَي 

اِئُل؟« َمنِ   أََتْدِري ،ُعَمرُ   ا»يَ َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِعْنَدَما َسأََلُه:   . السَّ
 . رواه اإلمام مسلم.َلمُ أَعْ   َوَرُسولُهُ اّلٰلُ   :َقاَل 

ا ُسِئْلُتمْ   َذا إِ َعنُه أَنَُّه َقاَل: اّلٰلُ  َوَقْد َوَرَد َعْن َسِيِِّدَنا َعِلٍيِّ َرِضَي    ََل  َعمَّ
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 . َفاْهُربُوا َتْعَلُموَن،
 الُمْؤِمِنيَن؟  أَِميرَ   َيا  الَهَرُب  َوَكْيَف : َقاَل 
 . رواه الدارمي. أَْعَلمُ اّلٰلُ  :َتُقولُونَ : َقاَل 
َعْبدُ وَ  َسِيُِّدَنا  َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    َيُقوُل    ِمْنُكمْ   َعِلمَ   َمنْ َعنُه:  اّلٰلُ    ْبُن 
  اْلَعاِلمَ   َفِإنَّ   ،أَْعَلمُ اّلٰلُ    :َيْعَلمُ   ََل   ِلَما  َفْلَيُقْل   َيْعَلْم،  َلمْ   َوَمنْ   ِبِه،  َفْلَيُقْل   ،ا  ِعْلم
ا  ُسِئَل   ِإَذا : ِلَرُسوِلهِ اّلٰلُ    َقاَل   َوَقدْ   أَْعَلُم،   َوَجلَّ   َعزَّ   اّلٰلُ   :َقاَل   َيْعَلُم،  ََل   َعمَّ
  رمي. هذا، . رواه الدا[86]ص:    ﴾ٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 
 أريد أن أتوب 

من ذنوبي الكثرية اليت قد ال َتَعاَلى  اهلل أتوب إىلأريد أن : 35السؤال

 توبيت؟َتَعاَلى  اهلل ختطر ببال، فهل يقبل

ُل: ُذنُوٌب َتَتَعلَُّق ِبَحِقِّ الجواب:   نُوَب َعَلى َنْوَعْيِن، األَوَّ اّلٰلِ    ِإنَّ الذُّ
 لثَّاِني: ُذنُوٌب َتَتَعلَُّق ِبَحِقِّ الِعَباِد.تعالى، َوا

نُو ا الذُّ تعالى، َفَمْن َماَت َعَلْيَها ُدوَن َتْوَبٍة  اّلٰلِ    ُب التي َتَتَعلَُّق ِبَحِقِّ أَمَّ
َعَفاَفُهَو َتحْ  ِإْن َشاَء  اإِللَِهيَِّة،  الَمِشيَئِة  َقاَل  اّلٰلُ    َت  َبُه،  َوِإْن َشاَء َعذَّ َعْنُه، 

ڌڌڍڍڇڇڇچڇچچچڃڃڃ﴿  ى:َتَعالَ 

گگگککککڑڑژژڈڈڎڎ

 .[284]البقرة:  ﴾گ
  أَنْ   َعَلى   ِني َباِيُعوَعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َوَيُقوُل َصلَّى 

  َوََل   َدُكْم،أَْوََل   َتْقُتُلوا  َوََل   َتْزنُوا،  َوََل   َتْسِرُقوا،  َوََل   ،ا  َشْيئ  اّللِٰ بِ   ْشِرُكواـ تُ   ََل 
 َمْعُروٍف،   ِفي   َتْعُصوا   َوََل   َوأَْرُجِلُكْم،  أَْيِديُكمْ   َبْينَ   َتْفَتُروَنهُ   ِبُبْهَتانٍ   َتْأتُوا
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 ِفي   َفُعوِقَب   ا  َشْيئ  َذِلَك   ِمنْ   أََصاَب   َوَمنْ   ، اّللِٰ   َلىعَ   َفأَْجُرهُ   ِمْنُكمْ   َوَفى   َفَمنْ 
ْنَيا اَرٌة   َفُهوَ   الدُّ   ِإَلى   َفُهوَ اّلٰلُ    َسَتَرهُ   ثُمَّ   ا  َشْيئ   َذِلَك   ِمنْ   أََصاَب   َمنْ وَ   َلُه،   َكفَّ
 . َعاَقَبُه«  َشاءَ  َوِإنْ   ،َعْنهُ  َعَفا  َشاءَ  ِإنْ  ،اّللِٰ 

  ،َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َعِليٍِّ   َعنْ الَحاكم  وروى اإلمام أحمد والترمذي وَ 
  ا  َحدِّ   أََصاَب   »َمنْ :  َقاَل ِبِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيِِّ   َعنِ 

َل  ْنَيا   ِفي   ُعُقوَبَتهُ   َفُعجِِّ َي   أَنْ   ِمنْ   أَْعَدلُ   اّلٰلُ فَ   الدُّ   ِفي   الُعُقوَبةَ   َعْبِدهِ   َعَلى  يَُثنِِّ
  أَنْ   ِمنْ   أَْكَرمُ   اّلٰلُ فَ   َعْنهُ   َوَعَفا  َعَلْيهِ اّلٰلُ    َفَسَتَرهُ   ا  َحدِّ   أََصاَب   َوَمنْ   َرِة،اآلخِ 
 . َعْنُه« َعَفا  َقدْ  َشْيءٍ  ِفي َيُعودَ 

ا ِإَذا َتاَب إلى  َتَعاَلى:َيْقَبُل َتْوَبَتُه، َقاَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ ِمْنَها، فَ َتَعاَلى    اّللِٰ   َوأَمَّ
ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿

ڦڤڤڤڤٹ  ٹٹٹٿٿٿٺٿٺ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ  ڦڦڦ

ڈڈڎڎڌڌ  ڍڍڇڇڇچڇچ
 .[71ـ68]الفرقان:  ﴾ڑڑژژ

ھھھہہہہۀۀ﴿  َتَعاَلى:َوَيُقوُل  

 . [53]الزمر:  ﴾ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ
نُوُب التي َتَتَعلَُّق ِبَحٍقِّ ِمْن حُ  ا الذُّ ُقوِق الِعَباِد، َفِإَذا َماَت الَعْبُد َوَلْم  أَمَّ

الُمْفِلِسيَن   لُحُقوَق أِلَْصَحاِبَها، َكاَن ِمنَ ِمْنَها، َوَلْم يُِعِد ا َتَعاَلى    اّللِٰ   َيُتْب إلى 
  َرُسوَل   أَنَّ   ، َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ َيْوَم الِقَياَمِة، روى اإلمام مسلم  

 .الُمْفِلُس؟«  َما  »أََتْدُرونَ :  َقاَل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  اّلٰلُ    ى َصلَّ اّلٰلِ  
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 .َمَتاعَ  َوََل   َلهُ  ِدْرَهمَ  ََل   َمنْ  ِفيَنا الُمْفِلُس : َقالُوا
ِتي   ِمنْ   الُمْفِلَس   »ِإنَّ :  َفَقاَل    َوِصَياٍم،  ِبَصََلٍة،  اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َيْأِتي  أُمَّ

  َدمَ   َوَسَفَك   َهَذا،  َماَل   َوأََكَل   َهَذا،  َوَقَذَف   َهَذا،  َشَتمَ   َقدْ   َوَيْأِتي  ،َوَزَكاةٍ 
  َفِنَيْت   َفِإنْ   َحَسَناِتِه،  ِمنْ   َوَهَذا  َحَسَناِتِه،  ِمنْ   َهَذا  َفُيْعَطى  َذا،هَ   َوَضَرَب   َهَذا،

  ثُمَّ   َعَلْيِه،  ِرَحْت َفطُ   َخَطاَياُهمْ   ِمنْ   أُِخذَ   َعَلْيهِ   َما  يُْقَضى   أَنْ   َقْبَل   َحَسَناتُهُ 
 .النَّاِر« ِفي طُِرحَ 

البخاري   اإلمام    َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ   اّلٰلُ   َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى 
  َمْظَلَمةٌ   َلهُ   َكاَنْت   »َمنْ :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َرُسولُ 
  ِديَنارٌ   َيُكونَ   ََل   أَنْ   َقْبَل   الَيْوَم،  ِمْنهُ   َفْلَيَتَحلَّْلهُ   ْيٍء،َش   أَوْ   ِعْرِضهِ   ِمنْ   أِلَِخيهِ 
  َتُكنْ   َلمْ   َوِإنْ  َمْظَلَمِتِه،  ِبَقْدرِ  ِمْنهُ   أُِخذَ  َصاِلحٌ   َعَمٌل  َلهُ   َكانَ   ِإنْ  ِدْرَهٌم،  َوََل 
 .َعَلْيِه« َفُحِمَل  َصاِحِبهِ  َسيِِّئَاِت   ِمنْ  أُِخذَ  َحَسَناٌت  َلهُ 

 :ذلك وبناء على 
یىئ﴿َفَتَح َباَب التَّْوَبِة أََماَم الِعَباِد، َوَناَداُهْم ِبَقْوِلِه:  َتَعاَلى    اّلٰلُ فَ 
َوَمْن َصَدَق في  [31]النور:    ﴾مئحئجئییی  .

َق ُشُروَطَها التي َذَكَرَها الُفَقَهاُء،   النََّدُم  ، وَ الَمْعِصَيةِ   نِ ُع عَ ََل قْ اإلِ َتْوَبِتِه َحقَّ
َتُكوَن    نْ أَ ، وَ  َيُعوَد ِإَليَها َثاِنَية  ََل   نْ ى أَ لَ الَجْزُم عَ ، وَ َمْعِصَيةٍ   نْ َل مِ ى َما َفعَ لَ عَ 

وِح في الَغرْ   نْ أَ ، وَ تعالىاّلٰلِ    َوْجهِ َخاِلَصة  لِ  ، َغَرةِ َتُكوَن التَّوَبُة َقبَل ُوُقوِع الرُّ
َكاَنْت ذَ إِ وَ  مِ   ا  ِبَحٍقِّ  فَ   نْ َتَتَعلَُّق  الِعَباِد  بُ ََل ُحُقوِق  مِ   الُحُقوِق   نْ دَّ  ِإَعاَدِة 
 .أعلمَتَعاَلى  اّللٰ و  . هذا،ُهمْ ِل ِمنْ و اَلْسِتْحََل أَ  ،ْصَحاِبَهاأِلَ 

 تائب من الكبائر 
تعاىل، اهلل  إذا كان العبد يرتكب الكبائر، فهل إذا تاب إىل: 36السؤال
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 وصدق يف توبته، يدخل الفردوس األعلى؟

ۀۀ﴿َعَلى َعْبِدِه أَنَُّه َقاَل:  َتَعاَلى    اّللِٰ   ِمْن َتَماِم َفْضلِ الجواب:  

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہہ

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

فَ  اآلَدِمِيِّيَن،  ِبُحُقوِق  َتَتَعلَُّق  الَكَباِئُر  َكاَنِت  ِإَذا  َيْقَبُل  َتَعاَلى    اّلٰلُ أَْصَحاِبَها 
لُ  يَُبِدِّ َبْل  َكَما  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َتْوَبَتُه،  َحَسَناٍت،  ٻٱ﴿  َتَعاَلى:َقاَل  َسِيَِّئاِتِه 
ٺٿٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ  ٹٹٹٿٿٿ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ  ڦ

ژژڈڈڎڎڌڌ  ڍڍڇڇڇچڇ
 . [71ـ68]الفرقان:  ﴾ڑڑ

في  َجاَء  ِلَما  اِدَقُة،  الصَّ التَّْوَبُة  اِلَحاِت  الصَّ األَْعَماِل  أَْعَظِم  َوِمْن 
رِ  اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس يِف الذي رواه اإلمام مسلم َعْن  الَحِديِث الشَّ

ُ :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعنهُ   »ّلَلٰ
 َراِحَلِتهِ   َعَلى  َكانَ   أََحِدُكمْ   ِمنْ   ِإَلْيِه،  َيُتوُب   ِحينَ   َعْبِدهِ   ِبَتْوَبةِ   ا  َفَرح  أََشدُّ 

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

ةِ   ِمنْ   َقاَل   ثُمَّ   ِمَها،ِبِخَطا  َفأََخذَ   ِعْنَدُه،  َقاِئَمة    ِبَها،  أَْنَت مَّ  الٰلهُ :  اْلَفَرحِ   ِشدَّ
ةِ  ِمنْ   أَْخَطأَ  َربَُّك، َوأََنا   َعْبِدي  «. اْلَفَرحِ  ِشدَّ
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اِلَحاِت َوِهَي التَّْوَبُة، َفَربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ  َفَمْن َجاَء ِبأََحِبِّ األَْعَماِل ا لصَّ
ِبَقْوِلِه:   ُرُه    ﴾ ىېېېېۉۉۅۅۋ﴿يُـَبِشِّ

 .[107]الكهف: 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

أَْعَظِم األَْعَماِل  تعالى، َوالتَّْوَبُة ِهَي ِمْن  اّلٰلِ    َفَمْن َصَدَق في َتْوَبِتِه إلى 
اِلَحِة، َفِإْن   اِدُق في الِفْرَدْوِس األَْعَلى  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َشاءَ الصَّ َيُكوُن التَّاِئُب الصَّ

يِقينَ   النَِّبيِِّينَ   ِمنَ   َعَلْيِهمْ اّلٰلُ   مَ أَْنعَ   الَِّذينَ َمَع   دِِّ َهَداءِ   َوالصِِّ اِلِحينَ   َوالشُّ  َوالصَّ
عَ ا  َرِفيق  أُوَلِئَك   َوَحُسنَ  ة  ِإَذا أَْكَثَر ِمَن الدُّ اِء الذي أََمَرَنا ِبِه َسِيُِّدَنا  ؛ َوَخاصَّ
وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  »َعَلْيِه  اّلٰلَ    َسأَْلُتمُ   َفِإَذاَسلََّم: 
  َعْرُش   َفْوَقهُ وَ   الَجنَِّة،  َوأَْعَلى   الَجنَِّة،  أَْوَسطُ   َفِإنَّهُ   الِفْرَدْوَس،  َفَسُلوهُ 

ْحَمِن، رُ َتفَ   َوِمْنهُ   الرَّ   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ رواه اإلمام البخاري    الَجنَِّة«   أَْنَهارُ   جَّ
 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

  ِمنَ   َعَلْيِهمْ   َت أَْنَعمْ   الَِّذينَ  اْجَعْلَنا في الِفْرَدْوِس األَْعَلى َمَع  مَّ الٰلهُ 
يِقينَ   النَِّبيِِّينَ  دِِّ َهَداءِ   َوالصِِّ اِلِحينَ   َوالشُّ . آمين.  ا  َرِفيق  ِئَك أُولَ   َوَحُسنَ   َوالصَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،

 كيف أغوى إبليس سيدنا آدم؟

سيدنا آدم َعَلْيِه الصَِّالُة َوالسَِّالُم وهو يف  كيف أغوى إبليس: 37السؤال

 اجلنة؟ هل دخل إبليس اجلنة فأغواه؟

ۈۈۆۆۇۇڭ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

ەئائائىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 .[21ـ20]األعراف:  ﴾ۈئۆئۆئۇئۇئ وئوئەئ
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ںڱڱڱڱڳڳڳ﴿   َتَعاَلى:َوَقاَل  

 .[120]طه:  ﴾ڻڻڻڻں
ْيَطاَن َوْسَوَس  َلَقْد أَْثَبَت َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َلَنا في َنصَّ الُقْرآِن أَنَّ   الشَّ

ََلُة وَ  الصَّ َعَلْيِهَما  اَء  َحوَّ َنا  َوأُمَّ آَدَم  َهِذِه  ِلَسِيِِّدَنا  َكْيِفيََّة  يَُبِيِّْن  َوَلْم  ََلُم،  السَّ
َدَخَل الَجنََّة َوَوْسَوَس ِلَسِيِِّدَنا آَدَم َعَلْيِه    الَوْسَوَسِة، َوَلْم يَُبِيِّْن َلَنا أَنَّ ِإْبِليَس 

ََلُم وَ   َزْوِجِه. السَّ
ى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ   َوَلْم َيْثُبْت َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 َوَسلََّم َبَياُن َكْيِفيَِّة َهِذِه الَوْسَوَسِة.

ُموِر الَغْيِبيَِّة التي ََل َيُجوُز للَعْبِد أَْن َيُخوَض  َوَهِذِه الَوْسَوَسُة ِمَن األُ 
نَِّة. ِفيَها ِإَلَّ    ِبَدِليٍل ِمَن الِكَتاِب َوالسُّ

 ِإْبِليَس ِعْنَدَما أََراَد أَْن َيْسَتِزلَّ آَدَم  َوَما يُْذَكُر في ُكُتِب التَّْفِسيِر ِبأَنَّ 
اَء َدَخَل في َجْوِف َحيٍَّة، َوَدَخَلِت   الَحيَُّة الَجنََّة، َوِعْنَدَها َخَرَج ِمْن  َوَحوَّ

 اإِلْسَراِئيِليَّاِت التي َما َصحَّ ِفيَها َشْيٌء.  َجْوِفَها، َفَهَذا ِمنَ 
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:

َمجَ  الِكَتاِب  َفََل  ِمَن  َدِليٍل  ِبُدوِن  الَمْوُضوِع  َهَذا  في  للَخْوِض  اَل 
نَِّة، أِلَنَّ َهَذا ِمَن ال َغْيِب الذي ََل يُْمِكُن لإِلْنَساِن أَْن َيُخوَض ِفيِه ِمْن َوالسُّ

 َثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم.َغْيِر أَ 
َكا الَوْسَوَسَة  أَنَّ  َعِلَم  اآلَياِت  َظاِهِر  َمَع  َوَقَف  ُمَشاَفَهة  َوَمْن  َنْت 

ۆئۆئۇئۇئ﴿َعْن َهِذِه الَوْسَوَسِة: َتَعاَلى  َوُمَخاَطَبة  ُمَباَشَرة ، َقاَل 

 .﴾ۈئ
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 .﴾ڻڻڻڻںںڱڱڱڱ﴿َقاَل:  وَ 
يُْدِخَل  أَْن  يُْسَتْبَعُد  ُدُخوَل  َتَعاَلى    اّلٰلُ   َوََل  الَجنََّة  َِلْمِتَحاِن    ِإْبِليَس 

ََلُم، ََل ُدُخوَل َتْكِريٍم َوَتْشِريٍف  َسِيِِّدَنا آَدَم َوَزْوِجِه َعَليْ  ََلُة َوالسَّ ِهَما الصَّ
ََلُم. َكَما َكاَن ِلَسِيِِّدَنا آَدَم َعلَ  ََلُة َوالسَّ  ْيِه الصَّ

َيْنَفعُ  َوالذي   ، َيُضرُّ ََل  َوَجْهٌل  َيْنَفُع،  ِعْلٌم ََل  ُكِلِّ َحاٍل:  أَْن  َوَعَلى   
ْيَطاَن َعُدو ڄڄڄڄڦڦڦ﴿  َتَعاَلى:َل  ، َكَما َقاا  َنتَِّخَذ الشَّ

 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  . هذا،[6]فاطر:  ﴾چچچڃڃڃڃ

 الدعاء على الولد 

 امرأة تكثر من الدعاء على ولدها، فما حكم هذا الدعاء؟: 38سؤالال

چچچ﴿  َتَعاَلى:َجاَء في ُسوَرِة اإِلْسَراِء َقْولُُه  الجواب:  

ِرِّ   ا  . َكِثير[11]اإلسراء:    ﴾ڍڇڇڇڇچ َما َيْدُعو اإِلْنَساُن ِبالشَّ
ع  ُمْسَتْعِجَل   ُم ِبِه أَْن َيْدُعَو ِبالَخْيِر، َوَما  في َمْوِضٍع األَْلَيُق َواألَْكرَ   ا  َوُمَتَسِرِّ

ْبِر. ا  َخْير أُْعِطَي اإِلْنَساُن َعَطاء    َوأَْوَسَع ِمَن الصَّ
َويُقَ  َنْفَسُه،  يَُصِبَِّر  أَن  الَعْبَد  أَْجَمَل  َد  َما  َويَُعِوِّ ِريَعِة،  الشَّ ِبُقُيوِد  ِيَِّدَها 
 اَء ِإَلْيِه.ِلَساَنُه في َساَعاِت الَغَضِب أَْن َيْدُعَو ِلَمْن أََس 
  َعنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن أُمِِّ َسَلَمَة َرِضَي 

َم: »ََل َتْدُعوا َعَلى أَْنُفِسُكْم َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ  
نُوَن َعَلى َما  َتُقولُوَن«. ِإَلَّ ِبَخْيٍر، َفِإنَّ الَمََلِئَكَة يَُؤمِِّ

ْبِن َعْبدِ  َعنُهَما َقاَل:  اّلٰلُ    َرِضَي ّلٰلِ  ا  وروى اإلمام مسلم َعْن َجاِبِر 
ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة  َعَلْيِه َوعلى آلِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِسْرَنا َمَع َرُسولِ 

َيْطُلُب  َوُهَو  ُجَهْيَنَة(  ِجَباِل  ِمْن  )َجَبٌل  بَُواٍط  َعْمٍرو َبْطِن  ْبَن  الَمْجِديَّ   
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النَّاِض  ، َوَكاَن  اْلَخْمَسُة  اْلُجَهِنيَّ ِمنَّا  َيْعَتِقُبُه  َعَلْيِه(  يُْسَتَقى  ُح )الَبِعيُر الذي 
ْبَعُة،   تَُّة َوالسَّ َفَداَرْت ُعْقَبُة َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر )الُعْقَبُة ُرُكوُب َهَذا َنْوَبة   َوالسِِّ
، ِهَي  َناَخُه َفَرِكَبُه،  ُرُكوُب ِمْقَداِر َفْرَسَخْيِن( َعَلى َناِضٍح َلُه، َفأَ َوَهَذا َنْوَبة 

ِن )أَْي: َتَلكَّأَ َوَتوَ  َن َعَلْيِه َبْعَض التََّلدُّ قََّف( َفَقاَل َلُه: َشْأ )َكِلَمُة ثُمَّ َبَعَثُه َفَتَلدَّ
 . اّلٰلُ َزْجٍر للَبِعيِر( َلَعَنَك 
ْن َهَذا  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »مَ اّلٰلُ    ىَصلَّ اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
ِعُن َبِعيَرُه؟«.   الَلَّ

 . اّللِٰ َقاَل: أََنا، َيا َرُسوَل 
َتْصَحْبَنا ِبَمْلُعوٍن، ََل َتْدُعوا َعَلى أَْنُفِسُكْم، َوََل  َقاَل: »اْنِزْل َعْنُه، َفََل  
َساَعة     اّللِٰ   َتْدُعوا َعَلى أَْمَواِلُكْم، ََل تَُواِفُقوا ِمنَ َتْدُعوا َعَلى أَْوََلِدُكْم، َوََل  

 يُْسأَُل ِفيَها َعَطاٌء، َفَيْسَتِجيُب َلُكْم«. 
َعنُه َقاَل:  اّلٰلُ    ْيَرَة َرِضَي وروى اإلمام أحمد والترمذي َعْن أَِبي ُهرَ 

ِه َوَسلََّم: »َثََلُث َدَعَواٍت  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل َرُسولُ 
: َدْعَوُة الَمْظُلوِم، َوَدْعَوُة الُمَساِفِر، َوَدْعَوُة الَواِلِد  ُمْسَتَجاَباٌت ََل َشكَّ   ِفيِهنَّ

 َعَلى َوَلِدِه«.
 ِلَوَلِدِه، َوَبْيَن َمْن َيْدُعو َعَلْيِه؟ اّلٰل     ُهَو الَفاِرُق َكِبيٌر َبْيَن َمْن َيْدُعوَكمْ 
َرْحَمةِ َولَ  ِمْن  أَنَّ اّلٰلِ    ِكْن  َوَجلَّ  ُدَعاَء  َعاَلى  تَ   اّللَٰ   َعزَّ  َيْسَتِجيُب  ََل 

ة  في َحاَلِة   ، َوَخاصَّ َجِر َوالَغَضِب، الَواِلَدْيِن َعَلى الَوَلِد ِبَشْكٍل َعاٍمِّ الضَّ
گککککڑڑژژ﴿  َتَعاَلى:َقاَل  

 .[11]يونس:  ﴾ڱڱڱڳڳڳڳگگگ
َيْعَلمَ َوِبالُمَقا أَْن  األََبَوْيِن  َعَلى  َيْسَتِجيُب  َتَعاَلى    اّللَٰ   ِبأَنَّ   اِبِل:  َقْد 
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َعْنُه  اّلٰلُ    ِضَي ِلُدَعاِئِهَما َعَلى الَوَلِد، روى اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رَ 
لََّم: »َكاَن َرُجٌل  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

يُقَ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  أَْن  ِفي  َفأََبى  َفَدَعْتُه،  ُه،  أُمُّ َفَجاَءْتُه  يَُصلِِّي،  ُجَرْيٌج  لَُه  اُل 
 ْو أَُصلِِّي. يُِجيَبَها، َفَقاَل: أُِجيُبَها أَ 
 مَّ ََل تُِمْتُه َحتَّى تُِرَيُه ُوُجوَه الُموِمَساِت.الٰلهُ ثُمَّ أََتْتُه َفَقاَلْت: 

َضْت  ا  ْمَرأَةٌ: أَلَْفِتَننَّ ُجَرْيجَوَكاَن ُجَرْيٌج ِفي َصْوَمَعِتِه، َفَقاَلِت ا ، َفَتَعرَّ
 َلُه، َفَكلََّمْتُه َفأََبى.
 َفَقاَلْت: ُهَو ِمْن ُجَرْيٍج.   ا  ُه ِمْن َنْفِسَها، َفَوَلَدْت ُغََلم ، َفأَْمَكَنتْ ا  َفأََتْت َراِعي 

َوَكَسُروا َصْوَمعَ  وَ َفأََتْوُه،  أَ  َفَتَوضَّ َوَسبُّوُه،  َفأَْنَزلُوُه  أََتى  َتُه،  ثُمَّ  َصلَّى 
اِعي.   ُم؟الُغََلَم، َفَقاَل: َمْن أَبُوَك يَا ُغََل  َك ِمْن  َقالُوا: َنْبِني َصْوَمَعتَ   َقاَل: الرَّ

 َقاَل: ََل، ِإَلَّ ِمْن ِطيٍن«. َذَهٍب.
 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َعزَّ َوَجلَّ َعَلى الَوَلِد،  اّلٰلَ    َك األََب، أَْن ََل َيْدُعَواَفَنْنَصُح األُمَّ َوَكَذلِ 

 ا. َخْشَيَة أَْن يُْسَتَجاَب ِلُدَعاِئِهمَ 
يَِّتِه َوللنَّاِس َجِميعاَلى  َتعَ   اّللَٰ   الُمَوفَُّق َمْن َصَبَر، َوَدَعاوَ    . هذا، ا  ِلُذِرِّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 الموقف الشرعي من النمام 
ثق به، فوجدت يف إنسان نقل لي كالمًا عن رجل أحبه وأ: 39السؤال

نـفسي عليه شيئًا، وال أستطيع أن أصارح من أحببته مبا مسعته، 

 فماذا أفعل؟

ْدَر، َهْل َسِمْعَت  أَُقوُل ِلَناِقلِ   أوَّل :الجواب:    الَكََلِم الذي يُوِغُر الصَّ
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َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َوَسلََّم:عَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َقْوَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى   »ََل   َلْيِه 
  مْ كُ يْ ِإلَ   أَْخُرجَ   أَنْ   أُِحبُّ   َفِإنِِّي  ؛ا  َشْيئ  أَْصَحاِبي   ِمنْ   أََحدٍ   َعنْ   أََحدٌ   ِنييَُبلِِّغْ 
ْدِر«  ِليمُ َس   َوأََنا    َمْسُعودٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ ؟ رواه اإلمام أحمد والترمذي  الصَّ

 َعنهُ اّلٰلُ  َرِضَي 
َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َقْوَل  َسِمْعَت  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوَهْل  َوعلى  َعَلْيِه 

اّلٰلِ   ِعَبادِ   َوِشَرارُ   ،اّلٰلُ   ُذِكرَ   وا ؤُ رُ   ِإَذا   الَِّذينَ اّلٰلِ    ِعَبادِ   ِخَيارُ َوَصْحِبِه َوَسلََّم: » 
اُءونَ  ُقونَ   ِبالنَِّميَمِة،  الَمشَّ ِة،اأْلَحِ   َبْينَ   الُمَفرِِّ   اْلَعَنَت   اْلُبَرآءَ   اْلَباُغونَ   بَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ   َعنْ )الَعْيَب(«؟ رواه اإلمام أحمد   َعنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َغْنمٍ  ْبنِ  الرَّ
َسِيِّ  َقْوَل  َسِمْعَت  َرُسولِ َوَهْل  آِلِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    ِدَنا  َوعلى  َعَلْيِه 

اٌم«  نَّةَ اْلجَ   َيْدُخُل   »ََل َوَصْحِبِه َوَسلََّم:     ُحذْيَفةَ   َعنْ ؟ رواه اإلمام مسلم  َنمَّ
 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

 ؟ [11]القلم:  ﴾ېۉۉ﴿ َتَعاَلى:اّلٰلِ  َوَهْل َنِسيَت َقْوَل 
َمْن  أَُقوُل للَمْنقُ ثانيا :   َنْفِسِه َعَلى  ـ الذي َوَجَد في  الَكََلُم  ِإَلْيِه  وِل 

ٿٿٿٿٺٺٺ﴿  َتَعاَلى:  اّللِٰ   يُِحبُّ ـ: أَْيَن أَْنَت ِمْن َقْولِ 
 ؟[6]الحجرات:  ﴾ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

  ُعَمرَ اْسَمْع َيا َمن ُحِمَلْت ِإَلْيَك النَِّميَمُة َوأَثََّرْت ِفيَك، َدَخَل َعَلى  
  َنَظْرنَا   ِشْئَت   ِإنْ :  ُعَمرُ   َلهُ   َفَقاَل   ،َرُجَل    ِعْنَدهُ   َفَذَكرَ   َرُجٌل،  اْلَعِزيزِ   َعْبدِ   ْبنِ ا

.  ﴾ٿٿٿٿ﴿:  اآْليَةِ   َهِذهِ   أَْهلِ   ِمنْ   َفأَْنَت   ا  َكاِذب  ُكْنَت   ِإنْ   .أَْمِركَ   ِفي
  َوِإنْ .  ﴾ېۉۉ﴿ :  اآْلَيةِ   َهِذهِ   أَْهلِ   ِمنْ   َفأَْنَت   ا  َصاِدق  ُكْنَت   َوِإنْ 
 . َعْنَك   َعَفْوَنا ِشْئَت 



   كتاب اآلداب 
 

479 

 . َك َذلِ   ِمْثلِ  ِإَلى أَُعودُ  ََل  ،الُمْؤِمِنينَ  أَِميرَ  َيا الَعْفوَ : َفَقاَل 
 َنِميَمٌة َوَجَب َعَلْيِه ِستَُّة أُُموٍر: َوَقاَل الُعَلَماُء: َمْن ُحِمَلْت ِإَلْيِه  

اَم َفاِسٌق.   أوَّل : َق الَكََلَم، أِلَنَّ النَّمَّ  أَْن ََل يَُصِدِّ
أَْن َيْنَهى النَّاِقَل َعْن َذِلَك، َوَيْنَصَحُه، َويَُقِبَِّح ِفْعَلُه، أِلَنَُّه أََتى  ثانيا :  

 َكِبيَرٍة ِمَن الَكَباِئِر.بِ 
يَن ُحبٌّ في  اّلٰلِ    يُْبِغَضُه فيأَْن  ثالثا :   ، َوبُْغٌض في  اّللِٰ تعالى، أِلَنَّ الِدِّ

اُم ََل َيُكوُن َمحْ اّللِٰ   .اّللِٰ في   ا  ُبوب، َوالنَّمَّ
 َلُه الُعْذَر. أَْن ُيْحِسَن الظَّنَّ في أَِخيِه الَمْنُقوِل َعْنُه، َوأَْن َيْلَتِمَس  رابعا :  

َيْحِمَلهُ خامسا :   ِلَقْوِلِه   أَْن ََل  َذِلَك،  َعْن  َوالَبْحِث  ِس،  التََّجسُّ َعَلى 
ْق   َفََل   َظَنْنَت   َوِإَذا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصلَّى « رواه  تَُحقِِّ

 َعنُه.اّلٰلُ  َرِضَي  النُّْعَمانِ  ْبنِ  َحاِرَثةَ   َعنْ الطََّبَراِنيُّ في الَكِبيِر 
امأَْن سادسا :  اُم ِإَلْيِه. ا  ََل َيُكوَن َنمَّ  ، َفَيْنُقَل َما َنَقَلُه النَّمَّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
أَ  َعَلْيَك  الَواِجِب  َحَجر َفِمَن  اَم  النَّمَّ تُْلِقَم  َلُه:   ا  ْن  َوَتُقوَل  َفِمِه،  في 

ُمْنَدِرٌج َتْحَت َقْوِلِه  ؟ أَْم أَْنَت  ﴾ ېۉۉ﴿أَْنَت ِمْن أَْهل َهِذِه اآلَيِة:  أَ 
اٌم«  اْلَجنَّةَ  َيْدُخُل  »ََل  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم:اّلٰلُ   َصلَّى  ؟ َنمَّ

في َقْوِلَك: َفأَْنَت    ا  ْيَك أَْن َتُقوَل َلُه: ِإْن ُكْنَت َصاِدقِمَن الَواِجِب َعلَ 
ُمْرَتكِ  اٌم  َوالنَّمَّ اٌم،  ِمنَ َنمَّ َكِبيَرة   َكاِذب  ٌب  ُكْنَت  َوِإْن  أَفَّاٌك  ا  الَكَباِئِر؛  َفأَْنَت   :

تعالى؟  ّلٰلِ    ٌل أَِثيٌم، َوفي الَحاَلْيِن ُمْرَتِكٌب َكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر؛ َفَما أَْنَت َقائِ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ  هذا،
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 أي أم الجنة تحت أقدامها؟ 
األمهات، فهل هذا يف نة حتت أقدام نسمع حديثًا بأن اجل: 40السؤال

 حق كل أم، أم األم الصاحلة؟

ڱڱڱڱڳڳڳ﴿  َتَعاَلى:اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [23]اإلسراء:  ﴾ں
پپپپٻٻٻٻٱ﴿  َتَعاَلى:َوَيُقوُل  

 .[15]األحقاف:  ﴾ ٺٺڀڀڀڀ
چچچچڃڃڃڃ﴿   َتَعاَلى:َوَيُقوُل  

 . [14]لقمان:  ﴾ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ
  ِإَلى  َرُجلٌ  َجاءَ : َقاَل  َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ وروى الشيخان 

  ،اّللِٰ  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل َم َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   َرُسولِ 
َك«:  َقاَل   َصَحاَبِتي؟   ِبُحْسنِ   النَّاِس   أََحقُّ   َمنْ    »ثُمَّ :  َقاَل   َمْن؟   ثُمَّ :  َقاَل .  »أُمُّ

َك« َك« »ثُمَّ : َقاَل  َمْن؟ ثُمَّ : َقاَل .  أُمُّ  . أَبُوَك«  »ثُمَّ : َقاَل  َمْن؟ ثُمَّ : َقاَل .  أُمُّ
ماجه   ابن  َلِميِِّ   َجاِهَمةَ   نِ بْ   ُمَعاِوَيةَ   َعنْ وروى  َعنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   السُّ

  َيا :  َفُقْلُت ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َعلَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسوَل   أََتْيُت :  َقاَل 
ارَ اّلٰلِ  َوْجهَ   ِبَذِلَك   أَْبَتِغي ،َمَعَك   اْلِجَهادَ   أََرْدُت   ُكْنُت   ِإنِِّي  ،اّللِٰ   َرُسوَل   َوالدَّ

َك؟«  أََحيَّةٌ  »َوْيَحَك،: َقاَل . آْلِخَرةَ ا َها«َفبِ  »اْرِجعْ : َقاَل . َنَعمْ : ُقْلُت . أُمُّ  .رَّ
  أََرْدُت   ُكْنُت   ِإنِِّي   ،اّللِٰ   َرُسوَل   َيا :  َفُقْلُت   اآْلَخِر،  اْلَجاِنِب   ِمنَ   أََتْيُتهُ   ثُمَّ 
ارَ اّلٰلِ    َوْجهَ   ِبَذِلَك   أَْبَتِغي  َمَعَك،  اْلِجَهادَ    أََحيَّةٌ   »َوْيَحَك،:  َقاَل .  اآْلِخَرةَ   َوالدَّ
َك؟« َها«َفبِ  ِإَلْيَها  ْرِجعْ »َفا: َقاَل .  اّللِٰ  َرُسوَل   َيا َنَعْم،: ُقْلُت . أُمُّ  . رَّ
  اْلِجَهادَ   أََرْدُت   ُكْنُت   ِإنِِّي  ،اّللِٰ   َرُسوَل   َيا:  َفُقْلُت   أََماِمِه،  ِمنْ   أََتْيُتهُ   ثُمَّ 
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ارَ اّلٰلِ    ْجهَ وَ   ِبَذِلَك   أَْبَتِغي  َمَعَك، َك؟«  أََحيَّةٌ   »َوْيَحَك،:  َقاَل .  اآْلِخَرةَ   َوالدَّ .  أُمُّ
 . اْلَجنَُّة« َفَثمَّ  ِرْجَلَها، اْلَزمْ  »َوْيَحَك،: َقاَل . اّلٰلِ  وَل َرسُ  َيا  َنَعْم،: ُقْلُت 

ى  َعَلْيِه َوعلاّلٰلُ    َصلَّى  النَِّبيِِّ   ِإَلى  َجاءَ   َجاِهَمةَ   أَنَّ وفي رواية النسائي،  
َوَسلََّم   َوَصْحِبِه    ِجْئُت   َوَقدْ   أَْغُزوَ   أَنْ   أََرْدُت   ،اّللِٰ   َرُسوَل   َيا :  َفَقاَل آِلِه 

؟«  ِمنْ   َلَك   »َهْل :  َفَقاَل .  َتِشيُركَ أَْس    اْلَجنَّةَ   َفِإنَّ   »َفاْلَزْمَها،:  َقاَل .  َنَعمْ :  َقاَل .  أُمٍِّ
 . ِرْجَلْيَها« َتْحَت 

َضْت َعَلى ِبِرِّ األُِمِّ ِبُدوِن  َفاآلَياُت الَكِريَمُة َواألََحادِ  ِريَفُة َحرَّ يُث الشَّ
َها، َوَكَذِلَك َعَلى الِبْنِت.َوَجَب   ا  َقْيٍد َوََل َشْرٍط، َما َداَمْت أُم   َعَلى الَوَلِد ِبرُّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
األُمَّ  أَْقَداِم  َتْحَت  الَجنَُّة  َمْعَناهُ َفَحِديُث:  َوَلِكنَّ  َضِعيٌف،    َهاِت؛ 

 ِرْجَلَها،   اْلَزمْ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: »اّلٰلُ    َصِحيٌح، ِلَقْوِلِه َصلَّى 
 َحِديٌث َحَسٌن.  اْلَجنَُّة«  َفَثمَّ 

ِمْن    ا  َوََل َشْرط  ا  َوَهَذا الَحِديُث َمَع اآلَياِت الَكِريَمِة َلم َتْجَعْل َقْيد
يَُقِيِّدْ  َلْم  َبْل  َها،  ِبِرِّ َقاَل:    أَْجِل  َبْل  ِبَتْقَوى َوََل ِبَصََلٍح،  ِبِإيَماٍن َوََل  َذِلَك 

ڳگگگگککککڑڑژژڈڈ﴿

ۀۀڻڻڻںڻںڱڱڱڱڳڳڳ

 . [15]لقمان:  ﴾ہہ
َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوَقْد أَكََّد َذِلَك َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 نَ ُتوَحاِن مِ َبَح َلُه َباَباِن َمفْ في َواِلَديِه أَْص  ا  َبَح ُمِطيع»َمن أَْص : َوَسلََّم ِبَقْوِلهِ 
َبَح في َواِلَديِه أَْص ّلٰلِ    ا  َسى َعاِصيأَمْ   نْ مَ ، وَ ا  َفَواِحد  ا  اَن َواِحد ْن كَ إِ الَجنَِّة، وَ 
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ْن  إِ َقاَل َرُجٌل: وَ   «.ا  َفَواِحد  ا  ْن َكاَن َواِحدإِ النَّاِر، وَ   نَ ُتوَحاِن مِ َباَباِن َمفْ َلُه  
 َظَلَماُه؟ 
ْن  إِ وَ   ،ْن َظَلَماهُ إِ : »وَ َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ     َصلَّى اَل قَ 
  َعنُهَما. هذا،اّلٰلُ    َرِضَي ِن َعبَّاٍس  ابْ   نِ الَبيَهِقيُّ عَ رواه    ْن َظَلَماُه«إِ وَ   ،َظَلَماهُ 
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 روج من المنزلركعتين عند الخ 
هل صحيح بأنه من السنة أن يصلي اإلنسان ركعتني عند : 41السؤال

 خروجه من البيت؟

اِر  جَ الجواب:     َعنِ   ،َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ اَء في ُمْسَنِد الَبزَّ
َوَسلََّم  اّلٰلُ    َصلَّى   النَِّبيِِّ  َوَصْحِبِه  آِلِه    ِمنْ   َخَرْجَت   ِإَذا »:  َقاَل َعَلْيِه َوعلى 

ْوِء،  َمْخَرجَ   َتْمَنعاِنَك   َرْكَعَتْينِ   َفَصلِِّ   َمْنِزِلَك    َفَصلِِّ   ْنِزَلَك مَ   َدَخْلَت   َوِإَذا  السَّ
ْوءِ  َمْدَخَل  َتْمَنعاِنَك  َرْكَعَتْينِ   «. السَّ

الَقِديِر:المُ   َوَقاَل  َفْيِض  في    ْي أَ (  َك لِ زِ نْ مَ   نْ مِ   َت جْ رَ خَ   اذَ إِ )  َناِويُّ 
  ،نِ يْ تَ يفَ فِ خَ (  نِ يْ تَ عَ كْ رَ )  ا  بدْ َن (  ِلِّ َص فَ )  َك تِ يْ بَ   نْ مِ   ةٍ ايَ وَ رِ   ي فِ وَ ،  وجَ رُ الخُ   َت دْ رَ أَ 
 ةِ لَّ العِ   ِب الَ قَ   في  اهَ رَ هَ ظْ أَ وَ   َك لِ ذَ   ةَ مَ كْ حِ   رَ كَ ذَ   مَّ ثُ   ،لٍ فْ نَ   وأَ   ٍض رْ فَ بِ   ُل ُص حْ تَ وَ 
 اهُ َس عَ  امَ   ْي أَ  ،ِمِّ لضَّ ابِ ( وءِ السُّ ) اءِ الرَّ وَ  يمِ المِ  حِ تْ فَ بِ (  جَ رَ خْ مَ  َك انِ عَ نَ مْ تَ ) اَل قَ فَ 
  نِ يْ تَ عَ كْ رَ   ِلِّ َص فَ   َك لِ زِ نْ مَ )  ى لَ إِ (  َت لْ خَ دَ   ا ذَ إِ وَ )  وءِ السُّ   نَ مِ   ِت يْ البَ   جَ ارِ خَ 
  ةَ نَّ السُّ   نَّ أَ   يدَ فِ يُ لِ   نِ يْ عَ ِض وْ المَ   في  اءِ الفَ بِ   رَ بَّ عَ وَ (  وءِ السُّ   َل خَ دْ مَ   َك انِ عَ نَ مْ تَ 

  وُت فُ تَ فَ   ،ا  فرْ عُ   ولِ خُ الدُّ   إلى  ةَ ََل الصَّ   ُب ِس نْ يَ   ُث يْ حَ بِ   ْي أَ   ،َك لِ ذَ بِ   ةُ يَّ رِ وْ الفَ 
  دَ نْ عِ   نِ يْ تَ عَ كْ رَ   ِب دْ نَ   ىلَ عَ   يُّ الِ زَ لغَ ا  هِ بِ   لَّ دَ تَ اْس وَ   ،رٍ ذْ عُ   ََل بِ   لِ ْص الفَ   ولِ طُ بِ 

  رٍ مْ أَ   لُّ كُ   ا ذَ هَ   ىنَ عْ مَ   يفِ وَ   اَل قَ   ،هِ ولِ خُ دُ   دَ نْ عِ   نِ يْ تَ عَ كْ رَ وَ   لِ زِ نْ المَ   نَ مِ   وجِ رُ الخُ 
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  ََل   وأَ   ا  يوْ نَ   لٍ فْ نَ   وأَ   ٍض رْ فَ   ةِ ََل َص بِ   امَ هُ لُ ْض فَ   ُل ُص حْ َي وَ   ،عٌ قْ وَ   هُ لَ   امَّ مِ   هِ بِ   ئُ دِ تَ بْ يَ 
 . ةِ يَّ حِ التَّ كَ 

  َقاَل   :َقاَل   َعنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ِمْقَدامٍ   ْبنِ   الُمْطِعمِ   َعنِ وروى اْبُن أَِبي َشْيَبَة  
  ِمنْ   أَْفَضَل   أَْهِلهِ   َعَلى  َعْبدٌ   َف َخلَ   َما»:  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولُ 
َفرَ  يُِريدُ  ِحينَ  ِعْنَدُهمْ  َيْرَكُعُهَما  َرْكَعَتْينِ   «. السَّ

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
َبْعُض   َوَذَكَر  ِبِه في َفَضاِئِل األَْعَماِل،  َويُْؤَخُذ  َفالَحِديُث َضِعيٌف، 

ِبأَنَُّه يُْنَدُب أَْن يَُصِلَِّي العَ   ْبُد َرْكَعَتْيِن ِإْن َخَرَج ِمْن َبْيِتِه َوَرْكَعَتْيَن  الُفَقَهاِء 
 ِإْن َدَخَل. 

نَِّة ِعْنَد ا َفِر َصََلُة َرْكَعَتْي سُ َوِمَن السُّ َفِر َقْبَل الُخُروِج. هذا،   نَّةِ لسَّ   السَّ
 أعلم.َتَعاَلى  واّللٰ 

 الواجب على الوالدين قبل بلوغ الولد 
 فما هو الواجب عليَِّ حنوه؟ولدي قارب سن البلوغ، : 42السؤال

ا ََل َشكَّ ِفيِه ِبأَنَّ األََبَوْيِن ُهَما الَمْسُؤوََلنِ الجواب:   َعِن األَْبَناِء    ِممَّ
ۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿  َتَعاَلى:َياَمِة، ِلَقْوِلِه  َيْوَم القِ 

وئوئەئەئائائىىېېېېۉ

 .[6]التحريم:  ﴾ۇئ
َصلَّى وَ اّلٰلُ    َوِلَقْوِلِه  َراٍع، َعَلْيِه  »ُكلُُّكْم  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َعَلى 

ُجُل َراٍع ِفي    ........َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ  أَْهِلِه َوُهَو َمْسُؤوٌل  َوالرَّ
َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَمْرأَُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها« رواه  

 َعْنُهَما. اّلٰلُ   بخاري َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اإلمام ال
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بِ َيِجُب َعَلى األََبَوْيِن ِحينََما َيَتَوقََّعانِ  ِيِّ َوالِبْنِت، أَن   ُقْرَب بُُلوِغ الصَّ
ثُوَنُهمَ  َعِن األَْسَباِب   اَيُقوَما ِبَتْعِليِم األَْبَناِء َفَراِئَض الُغْسِل، َوُسَنَنُه، َويَُحِدِّ

قَ الُموِجَبِة   يَُفِرِّ َوأَْن  َتْخُرُج،  التي  ِة  الَمادَّ َطِبيَعِة  َوَعْن  َبْيَن  للُغْسِل،  َلُهْم  ا 
.الَمْذِي َوال  َوْدِي َوالَمِنِيِّ

ْن ََل َحَياَء ِعْنَدُهْم.   َيَتَعلَُّموا َهِذِه األُُموَر ِممَّ أَْن  َلُهْم ِمْن  َهَذا َخْيٌر 
 هذا أوَّل . 
َواألُ   ثانيا : اآلَباِء  َعَلى  َقاَربُوا  َيِجُب  ِإَذا  األَْوََلَد  يَُعِلُِّموا  أَن  َهاِت  مَّ

ُث َسَيْجِري َعَلْيِهُم الَقَلُم،   التَّْكِليِف، َحيْ ِسنَّ الُبُلوِغ أَنَُّهْم َسَيْدُخُلوَن ِسنَّ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    َصلَّى اّلٰلِ    َوَيْذُكُروا َلُهم َحِديَث َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

ْفلِ  َحتَّى    َوَسلََّم: »ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن ثَََلَثٍة: َعِن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الطِِّ
َوَعِن الَمْجنُوِن َحتَّى َيْبَرأـَ  أَْو َيْعِقَلـ « رواه اإلمام أحمد َعْن َعِلٍيِّ َيْحَتِلَم،  
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي 

ِس  َدَخَل  ِإَذا  الَوَلَد  ُمَحاَسبَوأَنَّ  َصاَر  التَّْكِليِف  ِغيَرِة    ا  نَّ  الصَّ َعَلى 
 الَمَلَكْيِن الُمَوكََّلْيِن ِبالَعْبِد  أَْقَواِلِه، َوأَنَّ َوالَكِبيَرِة، َوَعَلى َجِميِع أَْعَماِلِه وَ 
  ﴾ ڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿  َتَعاَلى:َبَدأَْت َوِظيَفُتُهَما ِبالِكَتاَبِة، ِلَقْوِلِه  

ِيَِّئاِت.  . َوأَنَّهُ [18]ق:   َبَدأَ َتْسِجيُل الَحَسَناِت َوالسَّ
َهاِت َتْعِليُم األَ   ثالثا : ْوََلِد ُسوَرَة النُّوِر َكِوَقاَيٍة َلُهم،  َعَلى اآلَباِء َواألُمَّ

وَرِة َشْرح ط  ا  َمَع َشْرِح َهِذِه السُّ وَرَة  ا  ُمَبسَّ وا ِبَتْحِفيِظِهْم َهِذِه السُّ ، َوأَْن َيْهَتمُّ
َعَلْيِه اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ُلوِغ، روى البيهقي َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل: َقاَل َرُسولُ َقْبَل البُ 

آلِ  َوَعلُِِّموا  َوَعَلى  الَماِئَدِة،  ُسوَرَة  ِرَجاَلُكْم  »َعلُِِّموا  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  ِه 
 ِنَساَءُكْم ُسوَرَة النُّوِر«. 
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اْمَرأٌَة  ُه َيْكُتُب في اآلَفاِق: ََل َتْدُخَلنَّ  َعنْ اّلٰلُ    َوَكاَن َسِيُِّدَنا ُعَمُر َرِضَي 
َوَعِلِّ  َسَقٍم،  ِمْن  ِإَلَّ  اَم  الَحمَّ َعْبُد  ُمْسِلَمٌة  النُّوِر. رواه  ِنَساَءُكْم ُسوَرَة  ُموا 

اِق في الُمَصنَِّف. زَّ  الرَّ
َشِة، َيِجُب َعَلى الَواِلَدْيِن َتْحِذيُر األَْبَناِء ِمَن الُوُقوِع في الَفاحِ   رابعا :

ة  ِإَذا َكاَنِت األُْسَرةُ  ُسُن   َتِعيُش في َبَلٍد اْنَتَشَرْت ِفيِه الَفاِحَشُة، َوَيحْ َوَخاصَّ
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    ِبالَواِلَدْيِن أَْن َيْذُكَرا َلُهْم َحِديَث َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

َنا، روى اإلمام آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِعْنَدَما َجاَءُه َفتَ  أحمد    ى  َيْسَتْأِذنُُه ِبالِزِّ
َعَلْيِه  اّلٰلُ  أََتى النَِّبيَّ َصلَّى ا  نَّ َفَتى  َشابِّ َعْنُه َقاَل: إِ اّلٰلُ   َعْن أَِبي أَُماَمَة َرِضَي 

َرُسوَل   َيا  َفَقاَل:  َوَسلََّم  َوَصْحِبِه  آِلِه  َفأَْقبَ اّللِٰ َوَعَلى  َنا؛  ِبالزِِّ ِلي  اْئَذْن  َل  ، 
 وا: َمْه َمْه.اْلَقْوُم َعَلْيِه َفَزَجُروُه َوَقالُ 

 ؛ َفَجَلَس. ا  َفَقاَل: »اْدنُْه«. َفَدَنا ِمْنُه َقِريب

َك؟«.  ُه أِلُمِِّ  َقاَل: »أَتُِحبُّ
 ِفَداَءَك. اّلٰلُ  ، َجَعَلِني اّللِٰ َقاَل: ََل وَ 

َهاِتِهْم«.  َقاَل: »َوََل النَّاُس يُِحبُّوَنُه أِلُمَّ
ُه َِلْبَنِتَك؟«.  َقاَل:  »أََفُتِحبُّ

 َك.ِفَداءَ اّلٰلُ  َجَعَلِني اّلٰلِ،َيا َرُسوَل   اّللِٰ وَ  َقاَل: ََل 
 َقاَل: »َوََل النَّاُس يُِحبُّوَنُه ِلَبَناِتِهْم«. 

ُه أِلُْخِتَك؟«.   َقاَل: »أََفُتِحبُّ
 ِفَداَءَك. اّلٰلُ  َجَعَلِني  اّلٰلِ،َقاَل: ََل وَ 

 أِلََخَواِتِهْم«. لنَّاُس يُِحبُّوَنُه َقاَل: »َوََل ا
ِتَك؟«. ُه ِلَعمَّ  َقاَل: »أََفُتِحبُّ
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 ِفَداَءَك. اّلٰلُ  َجَعَلِني  اّلٰلِ،َقاَل: ََل وَ 
اِتِهْم«.  َقاَل: »َوََل النَّاُس يُِحبُّوَنُه ِلَعمَّ

ُه ِلَخاَلِتَك؟«.  َقاَل: »أََفُتِحبُّ
 ِفَداَءَك.  اّلٰلُ  َجَعَلِني  اّلٰلِ،َقاَل: ََل وَ 
 ََل النَّاُس يُِحبُّوَنُه ِلَخاََلِتِهْم«.َقاَل: »وَ 

ْن  الٰلهُ َقاَل: »َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه وَ  ْر َقْلَبُه، َوَحصِِّ مَّ اْغِفْر َذْنَبُه، َوَطهِِّ
 َفْرَجُه«.

 َقاَل: َفَلْم َيُكْن َبْعُد َذِلَك اْلَفَتى َيْلَتِفُت ِإَلى َشْيٍء. 
 َحِريَصْيِن َعَلى َتْزِويِجِه في ِسٍنِّ ُمَبِكَِّرٍة، ن َيُكوَن األََبَوانَ أَ خامسا :   

اِلَحِة   َوِبَداَية  َوِنَهاَية   ْحَبِة الصَّ يَِّة الصُّ ہۀ﴿ََل بُدَّ ِمَن التَّْرِكيِز َعَلى أََهِمِّ
. [74]الفرقان:    ﴾ ےےھھھھہہہ

 أعلم.َتَعاَلى  اّللٰ هذا، و
 ما اسم المهدي 

َعْنُه، هل صحيح أن امسه على  اهلُل املهدي َرِضَيما هو اسم : 43الالسؤ

 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََِّم؟ اهلُل ىَصلَِّ اهلِل اسم َسيِِِّدَنا َرُسوِل

  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    روى الترمذي َعْن َعْبدِ الجواب:  
َحتَّى    اّلٰلُ   َصلَّىاّلٰلِ   ْنَيا  الدُّ َتْذَهُب  »ََل  َوَسلََّم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 ُجٌل ِمْن أَْهِل َبْيِتي يَُواِطُئ اْسُمُه اْسِمي«. َيْمِلَك الَعَرَب رَ 
اّلٰلُ    َعْنُه، َعِن النَِّبيِِّ َصلَّىاّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى أبو داود َعْن َعْبدِ 

َل لِ َعَلْيِه َوَعَلى آ ْنَيا ِإَلَّ َيْوٌم، َلَطوَّ   ِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: »َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ
َذِلَك اْلَيْوَم، َحتَّى َيْبَعَث ِفيِه َرُجَل  ِمنِِّي ـ أَو: ِمْن أَْهِل َبْيِتي ـ يَُواِطُئ    اّلٰلُ 
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َكَما ُمِلَئْت    َوَعْدَل    ا  ِقْسط  أَِبي، َيْمأَلُ اأْلَْرَض   اْسُمُه اْسِمي، َواْسُم أَِبيِه اْسمَ 
 «. ا  َوَجْور ا  ظُْلم

 َوِبَناء  َعَلى َذِلَك:
  ِه األََحاِديُث َوَغْيُرَها َعَلى ظُُهوِر َسِيِِّدَنا الَمْهِدِيِّ َرِضَي َفَقْد َدلَّْت َهذِ 

ُمَواِفقاّلٰلُ   اْسُمُه  َوَيُكوُن  اَعِة،  السَّ َيَدِي  َبْيَن  َوَيُكوُن  َسِيِِّدَنا  َِلْس   ا  َعْنُه،  ِم 
ْسِم  ِبيِه َِل اسُم أَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، وَ اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َرُسولِ 

َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  ِبِإْخَباِر  الَمْهِدِيِّ  اْسُم  َفَيُكوُن  َعَلْيِه  اّلٰلُ    َصلَّىاّلٰلِ    َواِلِدِه، 
اَوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم   َد ْبَن َعْبدِ الصَّ   َرِضَي اّلٰلِ    ِدِق الَمْصُدوِق ُمَحمَّ

 . أعلماَلى َتعَ  اّللٰ َعْنُه َوأَْرَضاُه. هذا، و اّلٰلُ 
 

** ** ** 
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