
  

  
 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 (مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة: )منتقاة من

 بن باز )رحمه هللا( بن عبد هللا الشيخ عبد العزيزسماحة ل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

علدددش فشدددري ا نبيدددا  الحمدددد ب رل العدددالمين واللددد ة والسددد م 
 والمرسلين نبينا محمد وعلش آله ولحبه فجمعين... وبعد

فدد ن اددلا ال تددال الددلي بددين يدددين اددو عبددارة عددن م تددارات مددن  
الممل دة مفتد  عدام فتاوى سدماحة الشديخ عبدد العزيدز بدن بداز رحمده هللا 



 

 

 

 

 3 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ة ( مجلددد مددن فتدداوى سددماح30قددد اسددت رجتنا مددن ) العربيددة السددعودية
 ن المست رج ف  انتقا  الفتاوى علش النحو التال :الشيخ، وقد  ا

فن ت ددون الفتدداوى ممددا ينددم المسددلم ويحتدداج إليدده فدد  فمددور  -1
 عباداته.

 فن ت ون الفتوى ال تزيد علش اللفحة والنلي. -2

  ما إنن  فل ر بعض التنبينات ف  مقدمة الا ال تال مننا:

فن جميع ما ل ر فد  ادلا ال تدال مد  ول مدن  تدال: مجمدوع  -1
وى ومقاالت متنوعة ت ليي سماحة الشديخ عبدد العزيدز بدن فتا

 اـ.1427باز رحمه هللا، الطبعة الرابعة عام 

الفتاوى التد  ل رتندا مد  ولة بنلدنا مدن  تدال الشديخ بددون  -2
رحمدده  –زيددادة فو نقدد  فو تلددري فدد   دد م سددماحة الشدديخ 

 –هللا

قمددت بتوثيدد   دد  فتددوى فدد  الندداما، وللددن حسددل المجلددد  -3
 رمزت للمجلد بـ ج، ولللفحة بـ  . واللفحة، وقد

 ال تال ل   الفتاوى الموجودة.قمت بوضع فنرس ف  نناية  -4

 

وإن  فقترح علش القارئ ال ريم فن يقرف مع عائلتده فد  بيتده وفد  في 
وقت ي تارونه وبش   يوم  فتدوى مدن ادلل الفتداوى فو اثنتدين فو ثد   

العظيمدددة فددد  الددددنيا  ويتدارسدددوننا فيمدددا بيدددننم، ليسدددتفيدوا منندددا الفوائدددد
وا  رة، مث  تعلم العلم وتندز  السد ينة والطم نيندة علدش البيدت وتد ليي 

 قلول البيت الواحد ونشر المحبة بيننم... إلخ.

 مددا فقتددرح علددش إمددام المسددجد فن يقددرف علددش جماعددة مسددجدل مددن اددلل 
 :الفتاوى ِوْفَ  اآلت 

ف بدر فن ت ون قرا ة الفتوى بعد ل ة العشا  ل   يحضدراا  -1
عدد من المللين،  نه  ما او مشااد فن قرابة نلي المللين ف   د  



 

 

 

 

 4 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وفيًضدا ي دون الملدل  لده الحريدة إن  –مسجد ي تون بعدد إقامدة اللد ة 
 انلري. االنلرايفحل االستماع جلس وفن فحل 

فن ت ون القرا ة بشد   يدوم  وفن ال تزيدد عدن فتدوى واحددة  -2
  للملدلين، ول د  يسدمع لندا ف بدر ل   ال ت  ل وقتًدا طدوي ً فتسدبل الملد

 عدد مم ن من المللين، ب  وحتش النسا  ف  البيوت.

 وإن ف  إلدار الل المجموعة فوائد  ثيرة مننا:

 ربط الناس عامة والشبال  الة بعلمائنم ال بار الموثوقين. -1

 –إقامدددة مجدددالس ل دددر وإن  دددان وقتندددا دقيقتدددين فو ثددد    -2
لرحمددة وتتنددز  علددينم السدد ينة يحضددراا ال ثيددر مددن الندداس لت شدداام ا

 وتحفنم الم ئ ة ويل رام هللا فيمن عندل...إلخ.

تعليم الناس وإبعادام عن الجن  اللي او سبل    شر وفتنده  -3
 وبلية.

فينا حفظ للعباد من العقوبات العامة وال الة،  ن الطاعات  -4
وا عمددا  اللددالحة سددبل ال يددرات والبر ددات وا مددن وا مددان ور ددد 

داا ال فلددة والجندد  والمعالدد  فندد  سددبل  دد  شددر وابددت   العدديا وضدد
 وعقوبة إلش  ير للن من الفوائد والملالح ال ثيرة جًدا.

 وللش هللا وسلم علش نبينا محمد وعلش آله ولحبه فجمعين
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وما يلح  
 به

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 8 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 

 

 

 

 

 

 

 ؟.(1)رآن ومن غيرهس: ما حكم التميمة من الق

ج: فمددا التميمددة مددن  يددر القددرآن  العظددام والط سددم والددودع وشددعر 
اللئل وما فشبه للن فنلل من رة محرمدة بدالن ، ال يجدوز تعليقندا علدش 

مددن تعلدد  ))الطفدد  وال علددش  يددر الطفدد ص لقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: 
مدن ))  روايدة وف ((تميمة ف  فتم هللا له ومن تعل  ودعة ف  ودع هللا له

 ((.تعل  تميمة فقد فشرن

فما إلا  انت من القرآن فو من دعدوات معروفدة طيبدة، فندلل ا تلدي 
فينا العلما ، فقا  بعضنم: يجدوز تعليقندا، ويدروى ادلا عدن جماعدة مدن 

 السلي جعلواا  القرا ة علش المريض.

: فننددا ال تجددوز واددلا اددو المعددروي عددن عبددد هللا بددن والقوووا النووا  
وحليفة رض  هللا عننما وجماعدة مدن السدلي وال لدي قدالوا: ال مسعود 

لللريعدة وحسدما لمدادة الشدرن  يجوز تعليقندا ولدو  اندت مدن القدرآن سدداً 
وعمدد  بددالعمومص  ن ا حاديدد  المانعددة مددن التمددائم فحاديدد  عامددة، لددم 

 ً .والواجل: ا  ل بالعموم ف  يجدوز شد   مدن التمدائم فلد ص تستثن شيئا
 ض  إلش تعلي   يراا والتباس ا مر. ن للن يف

فوجددل منددع الجميددع، واددلا اددو اللددوال لظنددور دليلدده، فلددو فجزنددا 
التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبدة النفدتح البدال ولدار  د  واحدد 
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 9 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

يعل  ما شا ، ف لا فن ر عليه، قا : الا من القرآن، فو الل مدن الددعوات 
 بس التمائم  لنا.الطيبة، فينفتح البال، ويتسع ال رق وتل

وانان علدة ثالثدة واد : فنندا قدد يدد   بندا ال د   ومواضدع القدلر، 
 ومعلوم فن   م هللا ينزل عن للن، وال يلي  فن يد   به ال   .

س: جوووورع ال وووواعض ا ووووع أ وووور القأالووووا  ن ي حووووروا ا أووووا ا ووووع 
 ؟.(1)ف  ال قيعض الم اسأاع، ها ي تأر هذا قعحا  

ان نحراا للضيفان وإطعدام النداس فندلا ال ج: الا فيه تفلي ، ف ن  
ب س به، واو عم  مشروع، فما إن  ان نحراا عند لقا  الملون فو عندد 

 ً لنددم فنددلا شددرنص  ندده لبددح ل يددر هللا، فيددد   فدد   لقدا  المعظمددين تعظيمددا
َِّّ }عموم قوله تعالش:  وِر  ِِ ِلََير وا دلا نحرادا عندد القبدور  (2){َوَما  ُِهاَّ أِو

جددود فالنددا و ددرمنم، فنددلا مددن عمدد  الجااليددة، واددو من ددر ال ب تددل يراً 
 ((ال اقر ف  ا سومم))يجوزص  ن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم قا : 

ف ن قلد به التقرل إلش فا  القبور فنلا شرن ف بدر وا دلا الدلبح للجدن 
 وا لنام  له من الشرن ا  بر، نس   هللا الس مة من للن.

 ؟ (3)ألصَر صاحأِ من الملةها يخرج الشرك ا س:

ج: الشرن ا لد ر ال ي درج مدن الملدة، بد  يدنق  اويمدان وينداف  
 ما  التوحيد الواجل، ف لا قرف اونسان يرائ  فو تلدق يرائ ، فو نحدو 

 ف بر. للن نق  إيمانه وضعي وفثم علش الا العم ، ل ن ال ي فر  فراً 

 

م تتأو  أ ور س: قولكم ما ه  الوهاأية وهوا هو  موذها خوامس  
 ؟(4)المذاها األرأ ة
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 10 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

: اددلل ال لمددة يطلقنددا ال ثيددر مددن الندداس علددش دعددوة الشدديخ اومددام ج 
محمد بن عبد الواال بن سدليمان التميمد  الحنبلد  رحمده هللا، ويسدمونه 
وفتباعه الواابيين، وقد علم    من له فدنش بليرة بحر دة الشديخ محمدد 

م بنشر دعوة التوحيدد ال دال ، بن عبد الواال رحمه هللا ودعوته فنه قا
والتحلير من الشرن بسائر فنواعه  التعل  با موات و يرام  ا شدجار 
وا حجددار ونحددو للددن، واددو رحمدده هللا فدد  العقيدددة علددش مددلال السددلي 
اللالح، وف  الفروع علش ملال اومام فحمد بن حنبد  الشديبان  رحمده 

عدده مددن فبنائدده وفحفددادل هللا  مددا تددد  علددش للددن  تبدده وفتدداوال و تددل فتبا
و يرام، وقدد طبعدت  لندا وانتشدرت بدين النداس، وقدد قدام اومدام محمدد 
رحمه هللا فد  وقدت اسدتح مت فيده  ربدة اوسد م، و ديم علدش الجزيدرة 
العربيددة و يراددا إال مددا شددا  هللا سددحل الجنالددة، وانتشددرت بنددا عبددادة 

فن شمر عن سداعد ا نداد وا وثان فما  ان من فمر الشيخ رحمه هللا إال 
الجددد، وناضدد  و ددافح، و ددرس جنددودل فدد  القضددا  علددش طددرق ال وايددة 
مسددتعم  فدد  للددن شددتش الوسددائ  المولددلة إلددش نشددر التوحيددد النقدد  مددن 
ال رافات بين الناس، و ان من نعم هللا سبحانه فن وفد  هللا اومدام محمدد 

عده فد  بن سعود فمير الدرعية ف  للن الوقدت لقبدو  ادلل الددعوة فقدام م
اددلا السددبي  اددو وفوالدل ومددن تحددت إمرتدده ومددن تابعدده فدد  اددلا ال يددر 

 ً ل د  مدا فيده رضدال  جزاام هللا     ير و فدر لندم ووفد  لريدتنم جميعدا
ول ح عبادل، وما زالت فلدقاع الجزيدرة العربيدة تعديا فد  ظد  ادلل 
الدعوة ال يدرة إلدش يومندا ادلا، و اندت دعوتده رحمده هللا وفد   تدال هللا 

رسوله عليه الل ة والسد م، وليسدت الواابيدة مدلابا  امسدا  مدا وسنة 
يزعمدده الجدداالون والم رضددون، وإنمددا ادد  دعددوة إلددش العقيدددة السددلفية 
وتجديد لما درس من معدالم اوسد م والتوحيدد فد  الجزيدرة العربيدة  مدا 

 سلي.

 ؟ (1)س: ما حكم األذان، وا قامة ف  قأر الميع ا ع وض ِ فيِ

ن للن بدعدة مدا فندز  هللا بندا مدن سدلطانص  ن للدن لدم ج: ال ريل ف
ينق  عن رسو  هللا للش هللا عليده وسدلم عدن فلدحابه رضد  هللا عدننم 
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َوالسَّواأِقُوَن }وال ير  لده فد  اتبداعنم وسدلون سدبيلنم  مدا قدا  سدبحانه: 
َ رَصواِر َوالَّوِذيَن اتَّأَ ُووُهمر أِ  واِجِريَن َواألر ََ لُوَن ِموَن الرُم َوَّ ُ األر َّّ َسوان  َرِضوَ   ِإحر

مر َوَرُضووا َا روُِ  َُ مدن ))اآليدة، وقدا  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم:  (1){َاو ر
وفدد  لفددظ آ ددر قددا  عليدده  ((فحددد  فدد  فمرنددا اددلا مددا لدديس مندده فنددو رد

وقددا   ((لدديس عليدده فمرنددا فنددو رد مددن عمدد  عمدد ً ))اللدد ة والسدد م: 
 ((ا و دد  بدعددة ضدد لةوشددر ا مددور محدددثاتن))لددلش هللا عليدده وسددلم: 

ف رجه مسلم ف  لدحيحه مدن حددي  جدابر رضد  هللا عنده، ولدلش هللا 
 علش نبينا محمد وآله ولحبه وسلم.

 ؟ (2)س: ها نأع التكأير من سورض الضحى إلى آخر القرآن

ج: لددم يثبددت للددن عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم  مددا لددرح بددللن 
ورة الضدحش، ول دن للددن الحدافظ ابدن  ثيدر رحمده هللا فدد  فو  تفسدير سد

عادة جرى علينا بعض القدرا ة لحددي  ضدعيي ورد فد  للدن، فدا ولش 
 الضعيفة. وهللا الموف . ترن للنص  ن العبادات ال تثبت با حادي 

س: إذا تخاصوووم قأيلتوووان  و شخصوووان وحكوووم شوووي  القأيلوووة الوووى 
المعاى اليِ أ قالر من ا أا  و الَ م ت قر وتوذأ  ا وع مون لوِ الحو ، 

  .(3)إلى آخره

ج: الددلي يظنددر لنددا مددن الشددرع المطنددر فن اددلل العقددائر ال تجددوزص 
 :لوجول

: فن اددلا مددن سددنة الجااليددة، وقددد قددا  النبدد  لددلش هللا عليدده  ولَووا 
 ((.ال عقر ف  اوس م))وسلم: 

: فن اددلا العمدد  يقلددد مندده تعظدديم لدداحل الحدد ، والتقددرل والنووا  
لده المشدر ون مدن الدلبح ل يدر هللا، إليه بدالعقيرة، وادلا مدن جدنس مدا يفع

ومن جنس ما يفعلده بعدض النداس مدن الدلبح عندد قددوم بعدض العظمدا ، 
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وقد قا  جماعة من العلما : إن ادلا يعتبدر مدن الدلبح ل يدر هللا، وللدن ال 
قُووار إِنَّ }يجددوز، بدد  اددو فدد  الجملددة مددن الشددرن،  مددا قددا  هللا سددبحانه: 

يَواَ  َومَ  ِ الر َوالَِميَن ال َشوِريَك لَوُِ َوأِوَذِلَك َصمتِ  َو ُُسوِك  َوَمحر ِ َراِّ َّ َِ َمواتِ  
ِلِمينَ  ُا الرُمسر ُع َو َ َا  َوَّ   .(1){ ُِمرر

والنسن او اللبح، قرنه هللا باللد ة لعظدم شد نه، فدد  للدن علدش فن 
إِ َّا }اللبح يجل فن ي ون ب وحدل،  ما فن الل ة ب وحدل، وقا  تعالش 

َطير َوواَك الر  نََر ف فََصوواِِّ ِلَرأِِّووَك َوا رَحوورر  َار وقددا  النبدد  لددلش هللا عليدده  (2){َكووور
 ((.لعن هللا من لبح ل ير هللا))وسلم: 

: فن الا العم  من ح م الجاالية، وقد قدا  هللا سدبحانه: الوجِ النالث
م  يُ } ووا ِلقَووور م  ِ ُحكر َّّ َسووُن ِمووَن  ووَم الرَجاِهِليَّووِة يَأرَُوووَن َوَموونر  َحر  (3){وقِ ُووونَ  َفَُحكر

 وفيدده مشددابنة  عمددا  عبدداد ا مددوات، وا شددجار وا حجددار  مددا تقدددم.
فالواجل: تر ه، وفيما شرع هللا من ا ح دام ووجدول اولد ح مدا ي ند  

 وي ف  عن الا الح م، وهللا ول  التوفي .

س: و موا قووا السوالا: إ كووم توعاون إلوى التوحيووع فموا علويلكم الووى 
 ؟ (4)اشتقعكلمة التوحيع، من  ين 

فن يقا  علش للدن فدلدة  ثيدرة مدن  تدال هللا عدز وجد  وسدنة  ج: فج
رسوله للش هللا عليه وسلم. والتوحيد معنال توحيد هللا يعن  االعتقاد فنده 

َوَمووا }واحددد ال شددرين لدده. ومددن اآليددات الدالددة علددش للددن قولدده سددبحانه: 
ِ روَس إِال ِليَ رأُوُعونِ  َسولر َا ِموونر }قولده سدبحانه: و (5){َخلَقروُع الرِجونَّ َوا ر َوَموا  َرر

أُوُعونِ  ِِ  َ َّوُِ ال إِلَوَِ إِال  َ َوا فَاار و واآليدات  (6){قَأرِلَك ِمنر َرُسوا  إِال  ُووِح  إِلَير
 ف  الا المعنش  ثيرة. 
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 13 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وفما ا حادي  فمننا: مدا ثبدت فد  لدحيح الب داري عدن ابدن عبداس 
وسلم قا  لمعدال رضد   رض  هللا تعالش عننما، فن النب  للش هللا عليه

بنددلا اللفددظ  ((ادعنددم إلددش فن يوحدددوا هللا))هللا عندده لمددا بعثدده إلددش الدديمن: 
روال الب دداري فدد  اللددحيح، وفدد  لددحيح مسددلم عددن طددارق ابددن فشدديم 

مدن ))ا شجع  رض  هللا عنه عن النب  للش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
 ((وحسدابه علدش هللاوحد هللا و فر بما يعبد من دون هللا حدرم مالده ودمده 

فدد  للددن علدش فن ادلا اددو معندش ال إلدده إال  (وحددد هللا())فلدرح بقولده: 
 هللا. 

ومن للن ما ثبت ف  لحيح مسلم عن ابدن عمدر رضد  هللا عننمدا: 
بند  اوسد م علدش  مدس، علدش فن )) فن النب  للش هللا عليه وسلم قا :

وسدلم فد  الروايدة  الحدي ، وللن تفسير لقوله للش هللا عليه ((يوحد هللا
 بن  اوس م علش  مس شدنادة فن ال إلده إال هللا، وفن محمدداً ))ا  رى: 
 وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة.. وهللا الموف . الحدي . ((رسو  هللا

ااتاع أ ر ال اس الحلف أال أ  صلى هللا اليِ وسلم و صوأ  س: 
 ؟ (1)كم ذلكفما ح ا عهم وال ي تقعون ذلك ااتقاعا   األمر ااعيا  

الحلي بالنب  للش هللا عليه وسلم فو  يرل من الم لوقات من در  ج:
 عظيم ومدن المحرمدات الشدر ية وال يجدوز  حدد الحلدي إال بداب وحددل،
وقددد ح ددش اومددام ابددن عبددد البددر رحمدده هللا اوجمدداع علددش فندده ال يجددوز 
م الحلي ب يدر هللا وقدد لدحت ا حاديد  عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدل

بالنن  عن للن وفنه من الشرن  ما ف  اللحيحين عن النبد  لدلش هللا 
إن هللا يننددا م فن تحلفددوا بكبددائ م فمددن  ددان حالفددا )) :عليدده وسددلم فندده قددا 

 ((.فليحلي باب فو ليلمت

ً )) :وف  لفظ آ ر  ((.ف  يحلي إال باب فو ليس ت فمن  ان حالفا

النبد  لدلش هللا عليده و رج فبو داود والترملي ب سناد لدحيح عدن 
ولددح عندده  ،((مددن حلددي ب يددر هللا فقددد  فددر فو فشددرن)) :وسددلم فندده قددا 

 ،((مدددن حلدددي با ماندددة فلددديس مندددا)) :لدددلش هللا عليددده وسدددلم فنددده قدددا 
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 14 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

والواجل علدش جميدع المسدلمين  وا حادي  ف  الا البال  ثيرة معلومة،
ً فال يحلفوا إال باب وحدل وال يجوز  حد فن يحلي ب ير هللا من  دان    ائنا

لألحادي  المل ورة و يراا. ويجل علش مدن اعتداد للدن فن يحدلرل وفن 
 :لقو  النب  للش هللا عليده وسدلم يننش فاله وجلسا ل و يرام عن للن،

فلي يرل بيدل ف ن لم يستطع فبلسانه ف ن لدم يسدتطع  من راً  من رفى من م))
  رجه مسلم ف  لحيحه. ((فبقلبه وللن فضعي اويمان

والحلددي ب يددر هللا مددن الشددرن ا لدد ر للحدددي  السدداب ، وقددد ي ددون 
 ً ف بر إلا قام بقلل الحالي فن الا المحلوي به يستح  التعظيم  مدا  شر ا

يسدددتحقه هللا، فو فنددده يجدددوز فن يعبدددد مدددع هللا ونحدددو للدددن مدددن المقالدددد 
 ً بالعافيدة مدن للدن، وفن  ال فرية.. نس   هللا فن يمن علش المسدلمين جميعدا

 نحنم الفقه ف  دينه والس مة من فسبال  ضبه إنه سميع قريل.يم

الطفووا الووذ  ولووع موون  أوووين كووافرين وموواع قأووا ألوغووِ سوون س: 
 ن رسوا هللا صلى هللا اليوِ  التكليف ها هو مسلم ا ع هللا  م ال؟ الما  

 الحعيث. وإذا كوان مسولما   …( كا مولوع يولع الى الفطرض)وسلم قاا: 
لمين  ن يَسوولوا ج اهتووِ ويصوولوا اليووِ؟  فيووعو ا فَووا يجووا الووى المسوو

 .(1)مأجورين

إلا مددات  يددر الم لددي بددين والدددين  ددافرين فح مدده ح منمددا فدد   ج:
فح ام الدنيا ف  ي س  وال يللش عليه وال يدفن ف  مقابر المسلمين، فمدا 
فدد  اآل ددرة فدد مرل إلددش هللا سددبحانه، وقددد لددح عددن رسددو  هللا لددلش هللا 

هللا فعلدم بمدا  دانوا ))مدا سدئ  عدن فوالد المشدر ين قدا : عليه وسلم فنه ل
وقد لال بعض فا  العلم إلش فن علدم هللا سدبحانه فدينم يظندر  ((عاملين

يوم القيامة وفنندم يمتحندون  مدا يمدتحن فاد  الفتدرة ونحدوام فد ن فجدابوا 
إلدش مدا يطلدل مدننم د لدوا الجندة وإن علدوا د لدوا الندار، وقدد لدحت 

  لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  امتحددان فادد  الفتددرة يددوم ا حاديدد  عددن النبدد
القيامة، وام اللين لم تبل نم دعوة الرس  ومدن  دان فد  ح مندم   طفدا  
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 15 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

أِيَن َحتَّوى  َأر َوَث َرُسووال  } :لقو  هللا عز وج  المشر ين  (1){َوَموا ُك َّوا ُم َوذِِّ
واددلا القددو  اددو فلددح ا قددوا  فدد  فادد  الفتددرة ونحددوام ممددن لددم تددبل نم 

دعوة اولنية واو ا تيار شديخ اوسد م ابدن تيميدة وتلميدلل الع مدة ابدن ال
 ً . وقددد بسددط القدديم وجماعددة مددن السددلي وال لددي رحمددة هللا علددينم جميعددا

الع مة ابن القيم رحمه هللا ال  م ف  ح م فوالد المشدر ين وفاد  الفتدرة 
 ( فمدنطبقدات الم لفدين)ف  آ ر  تابه: )طري  النجرتين( تحدت عندوان 

 فحل فن يطلع عليه فليفع  ف نه مفيد جداً وباب التوفي .

 ؟(2)س: ما حكم االستماع إلى األغا  

االستماع إلدش ا  دان  ال شدن فد  حرمتده ومدا لان إال  نده يجدر -ج
إلش معا   ثيرة وإلش فتن متعددة، ويجر إلش العش  والوقوع ف  الزندا 

لمسد رات ولعدل والفواحا واللواط ويجدر إلدش معدا  ف درى  شدرل ا
 لالقمار ولحبة ا شرار، وربما فوقع ف  الشرن وال فر باب علش حسد
 :فحوا  ال نا  وا ت ي فنواعده، وهللا جد  وعد  يقدو  فد   تابده العظديم

ِ أََِيروِر ِالروم  } َّّ وَو الرَحوِعيِث ِليُِضواَّ َاونر َسوأِيِا  َر وتَِر  لَ َوِمَن ال َّاِس َمونر يَشر
ا َويَتَِّخَذَها ُههُ  أِر  وتَكر ِِ آيَاتُ َوا َولَّوى ُمسر و مر َاَذاٌا ف َوإَِذا تُترلَوى َالَير َُ ا  ُولَلَِك لَ و 

هُ أِ ََذاا   َِليم   رر ا فَأَشِِّ ِِ َوقرر  ا َكأَنَّ فِ   ُذُ َير ََ َم ر  .(3){َكأَنر لَمر يَسر

ف  بر سبحانه فن بعض الناس يشتري لنو الحدي  ليض  عدن سدبي  
  وقددرئ ليضدد  بفددتح اليددا  مددع  سددر الضدداد هللا قددرئ ليضدد  بضددم اليددا

فينما، وال م للتعلي  والمعنش فنه بتعاطيه واستعاضته لندو الحددي  وادو 
ال نا  يجرل للن إلش فن يض  ف  نفسه ويض   يرل يض  بسبل ما يقع 
فدد  قلبدده مددن القسددوة والمددرض فيضدد  عددن الحدد  لتسددااله بمعالدد  هللا 

 عليده مثد  تدرن اللد ة فد  ومباشرته لنا، وتر ده بعدض مدا فوجدل هللا
الجماعدددة وتدددرن بدددر الوالددددين ومثددد  لعدددل القمدددار والميددد  إلدددش الزندددا 

بسدبل ا  دان . قدا  ف ثدر  والفواحا واللواط إلش  ير للدن ممدا قدد يقدع
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 16 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

فد  اآليدة ال ندا ( وقدا  جماعدة آ درون:  لندو الحددي المفسرين: )معنش 
المزمدار ) د  لدوت من در مدن فلدوات الم اد  فندو دا د  فد  للدن  

والربابددة والعددود وال مددان وفشددبال للددن واددلا  لدده يلددد عددن سددبي  هللا 
ويسبل الض   واوضد  (. وثبدت عدن عبدد هللا بدن مسدعود رضد  هللا 
عنه اللحاب  الجلي  فحد علما  اللدحابة رضد  هللا عدننم فنده قدا  فد  
ت تفسددير اآليددة إندده وهللا ال نددا  وقددا  إندده ينبددت النفدداق فدد  القلددل  مددا ينبدد

ِليُِضواَّ َاونر َسوأِيِا }الما  البق  واآلية تد  علش الا المعندش فد ن هللا قدا : 
ِ أََِيرِر ِالرم   يعن : يعم  عليه الطري   الس ران.  ن ال نا  يسد ر  (1){َّّ

القلددول ويوقددع فدد  النددوى والباطدد  فيعمددش عددن اللددوال إلا اعتدداد للددن 
ال نا  وامدت   قلبده بده حتش يقع ف  الباط  من  ير شعور بسبل ش له ب

عشد  ف ندة وفد ن وإلدش لدحبة ف ندة وفد ن، ش وميله إلدش الباطد  وإلد
، معنال: ادو ات دال سدبي  هللا ادزواً  }ويتخذها ههوا {ولداقة ف نة وف ن

وسددبي  هللا ادد  ديندده، والسددبي  تددل ر وتءندد  فال نددا  واللنددو يفضدد  إلددش 
ً  ات ال طري  هللا لنواً  فد  للدن وإلا تلد  عليده القدرآن  وعدم المباالة ولعبا

تولش واست بر وثق  عليه سماعه  نه اعتاد سماع ال نا  وآالت الم ا  
فيثقددد  عليددده سدددماع القدددرآن وال يسدددتريح لسدددماعه وادددلا مدددن العقوبدددات 

 العاجلة. 

فالواجل علش المءمن فن يحدلر للدن وا دلا علدش  د  مءمندة الحدلر 
لندا تدد  علدش تحدريم ال ندا  من للن، وجا  فد  المعندش فحاديد   ثيدرة  

وآالت اللنو والطدرل وفنندا وسديلة إلدش شدر  ثيدر وعواقدل و يمدة وقدد 
بسط الع مة ابن القيم رحمه هللا ف   تابه ]إ اثة اللنفان[ ال  م ف  ح م 
ا  ان  وآالت اللنو فمن فراد المزيد من الفائدة فليراجعه فنو مفيدد جددا 

 لش نبينا محمد وآله ولحبه.وهللا المستعان وللش هللا وسلم ع

 ؟ (2)س: ما حكم استماع  شرطة األ اشيع ا سممية
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 17 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ا ناشيد ت تلي ف لا  انت سليمة لديس فيندا إال الددعوة إلدش ال يدر -ج
والتدل ير بدال ير وطاعددة هللا ورسدوله والددعوة إلددش حمايدة ا وطدان مددن 

فمدا إلا  يد ا عددا  واالسدتعداد لألعددا ، ونحدو للدن، فلديس فيندا شد  . 
 ان فينا  ير للن من دعوة إلش المعالد  وا دت ط النسدا  بالرجدا  فو 

 ت شفنن عندام فو في فساد  ان ف  يجوز استماعنا.

 ؟(1)س: ما هو ت ريف الَهو الفكر  ف  ر يكم

ال زو الف ري ادو ملدطلح حددي  يعند  مجموعدة الجندود التد   ج:
ى فو التد ثير عليندا حتدش تقوم بنا فمة من ا مم ل ستي   علدش فمدة ف در

تتجه وجنة معينة واو ف طر مدن ال دزو العسد ري،  ن ال دزو الف دري 
ينحو إلش السرية، وسلون المكرل ال فية ف  بدادئ ا مدر، فد  تحدس بده 
ا مة الم زوة وال تستعد للدل والوقوي ف  وجنده حتدش تقدع فريسدة لده 

سداس تحدل مدا وت ون نتيجته فن ادلل ا مدة تلدبح مريضدة الف در واوح
 يريدل لنا عدواا فن تحبه وت رل ما يريد مننا فن ت راه.

واددو دا  عضددا  يفتددن بددا مم، ويددلال ش لدديتنا، ويزيدد  معددان  
ا لددالة والقددوة فينددا وا مددة التدد  تبتلددش بدده ال تحددس بمددا فلددابنا، وال 

ً  تدري عنه ولللن يلبح ع جنا فمراً  ً  لعبا  وإفنامندا سدبي  الرشدد شديئا
 . عسيراً 

الا ال زو يقع بواسطة المندااج الدراسدية والثقافيدة العامدة ووسدائ  و
اوع م والمءلفات الل يرة وال بيرة و ير للن من الشئون الت  تتلد  
با مم، ويرجو العدو من ورائنا لدرفنا عدن عقيددتنا والتعلد  بمدا يلقيده 

 إلينا، نس   هللا الس مة والعافية.

  والمحرمووواع واأن  شووو ر س : لقوووع ارتكأوووع كنيووورا مووون الم اصووو
أالذ ا و خيورا يقووا : علوو   الوى الطريو  الصوحي  ألفو   أحوث اون 

 ؟(2)التوأة وأوع   ن  قل  ان هذا إن شاء هللا
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 18 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ج : فينددا السددائ  اعلددم فن رحمددة هللا فوسددع وفن إحسددانه عظدديم وفندده 
ج  وعد  ادو الجدواد ال دريم وادو فرحدم الدراحمين وادو  يدر ال دافرين 

لش، واعلم فيضا فن اوقدام علش المعال  شر عظديم وفسداد سبحانه وتعا
 بير وسبل ل ضل هللا ول ن متش تال العبد إلش ربده توبدة لدادقة تدال 
هللا عليه، فقد سئ  النب  لدلش هللا عليده وسدلم مدرات  ثيدرة عدن الرجد  
ي ت   لا وي ت   لا من الننات والمعالد  ال ثيدرة ومدن فندواع ال فدر ثدم 

التوبة تنددم مدا  دان قبلندا » رسو  للش هللا عليه وسلم : يتول فيقو  ال
اوس م يجل ما  دان » وف  لفظ آ ر :  (1)«واوس م يندم ما  ان قبله 

يعن  تمحواا وتقض  علينا، فعليدن  (2)«قبله والتوبة تجل ما  ان قبلنا 
فن تعلم يقينا فن التوبة اللادقة النلوح يمحو هللا بنا ال طايدا والسديئات 

ِ َجِميعًدا فَيهَندا اْلُمْءِمنُدوَن ح تش ال فر، ولنلا يقو  سبحانه : } َوتُوبُوا إِلَش َّللاه
لَعَلهُ ْم تُْفِلُحوَن {
فعل  الف ح ف  التوبة، وقدا  سدبحانه : } يَافَيهَندا الهدِليَن  (3)

ِ تَْوبَددةً نَُلددوًحا َعَسددش َربهُ ددْم فَْن يَُ ف ِددرَ   َعددْنُ ْم َسددي ِئَاتُِ ْم آَمنُددوا تُوبُددوا إِلَددش َّللاه
وعسددش مددن هللا واجبددة،  (4)َويُددْدِ لَُ ْم َجنهدداتج تَْجددِري ِمددْن تَْحتَِنددا اْ َْنَندداُر {

المعنش فن التائل التوبة النلوح ي فر له سيئاته ويد له هللا الجندة فضد  
 منه وإحسانا سبحانه وتعالش.

ندا واو د   فعلين يا ف   بالتوبة اللادقة، ولزومندا والثبدات علي
 ب ف  للن، وفبشر ب ننا تمحو لنوبن ولو  انت  الجبا .

وشروط التوبة ث ثدة : النددم علدش الماضد  ممدا فعلدت نددما لدادقا، 
واوق ع من اللنول، ورفضدنا وتر ندا مسدتقب  طاعدة ب وتعظيمدا لده، 
والعزم اللادق فال تعود ف  تلدن الدلنول، ادلل فمدور ال بدد منندا، فوال : 

دم علش الماض  منن والحزن علدش مدا مضدش مندن، الثدان  : اوقد ع الن
والتددرن لنددلل الددلنول دقيقنددا وجليلنددا، الثالدد  : العددزم اللددادق فال تعددود 

                                                 

ب فهه: '    ألهها   مههإل أن اابسههلم  121أخرجههم لسهه ك ا  تههان ااببههان، إلن  ههون اابسههلم يرههك لهها  ب ههم بههر ك (  1)
 يردم لا  ان  ب م، وأن اهلجرة هتدم لا  ان  ب را    .
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 19 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

فينددا فدد ن  ددان عندددن حقددوق للندداس، فمددوا  فو دمددا  فو فعددراض ف داددا 
إلينم، الا فمر رابع من تمام التوبة، علين فن تءدي الحقدوق التد  للنداس 

قلالا تم ن من القلا  إال فن يسمحوا بالدية، إن  دان مداال  إن  ان
تددرد إلددينم فمددوالنم، إال فن يسددمحوا، إن  ددان عرضددا  ددللن ت لمددت فدد  
فعراضددنم، وا تبددتنم تستسددمحنم، وإن  ددان استسددماحنم قددد يفضدد  إلددش 
شر ف  مانع من تر ه، ول ن تدعو لندم وتسدت فر لندم، وتدل رام بدال ير 

ا مددا ن التدد  ل ددرتنم فينددا بالسددو ، وي ددون اددلا الددلي تعلمدده مددننم فدد  
 فارة لنلا، وعليدن البددار قبد  المدوت، قبد  فن يندز  بدن ا جد ، عليدن 
البدددار، والمسددارعة، ثددم اللددبر واللدددق، يقددو  هللا سددبحانه وتعددالش : 

َ فَاْسدتَ  ْ فَُروا ِلدلُنُوبِِنْم }َوالهِليَن إَِلا فَعَلُوا فَاِحَشةً فَْو َظلَُموا فَْنفَُسدُنْم َلَ دُروا َّللاه
وا َعلَش َما فَعَلُوا َوُاْم يَْعلَُموَن{ ُ َولَْم يُِلره َوَمْن يَْ ِفُر اللهنُوَل إاِله َّللاه
(1) 

وا { يعندد  لددم يقيمددوا علددش المعالدد ، بدد   (2)افنددم معنددش } َولَددْم يُِلددره
 تابوا وندموا وتر وا، ولم يلروا علش ما فعلوا، وام يعلمون، انتق  بعد

إلش } فُولَئَِن َجَزاُءُاْم َمْ ِفَرةٌ ِمْن َرب ِِندْم َوَجنهداٌت تَْجدِري ِمدْن  -سبحانه -للن
تَْحتَِنددا اْ َْنَندداُر َ اِلددِديَن فِيَنددا َونِْعددَم فَْجددُر اْلعَدداِمِليَن {
اددلا جددزا  التددائبين  (3)

اللين فقلعوا ولدم يلدروا لندم الجندة، ف ندت إن شدا  هللا مدننم إلا لددقت 
 توبة، وهللا ول  التوفي . ف  ال

مون  س:  شكو من أيوع األفورا  والمَواالض فيَوا. السويما  ن كنيورا  
ال اس اتخوذها اواعض. ويشوترط لوهواج اأ توِ  ن يكوون الأيوع الفم و ... 

 ؟(4)وهذا ينقا كاها ال ريس،  رجو التوجيِ

: ال ريددل فن السددنة عدددم الت لددي فدد  المنددور والددوالئم مددن فجدد  ج
الشبال والفتيدات وفن يتوالدش فاد  الدزوج وفاد  الزوجدة تسني  زواج 

 بترن الت لفة وبقلة المنور تشجيعا للشبال علش الزواج. 
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 20 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وال شددن فن قلددور ا فددراح ممددا يثقدد   اادد  الددزوج والزوجددة فدد  
 ً . فالمشددروع بعددض ا حيددان، و ددللن الددوالئم.. ممددا يشدد  علينمددا فيضددا

  هللا لددلش هللا عليدده للجميددع عدددم الت لددي فدد  للددن  لدده وقددد قددا  رسددو
فالمشدروع للجميدع  ( ير اللدداق فيسدرل، و يدران فقلندن مءندة)وسلم: 

تبدداع السددنة فالرسددو  عليدده اللدد ة والسدد م قددا  لعبددد إالحددر  علددش 
 . والنبد  لدلش هللا عليده وسدلم فولدم(فولدم ولدو بشداة)الرحمن بن عوي: 

 علش زينل ب بز ولحم، ودعا الناس إلش وليمته. 

فن جنس الوالئم مشروع ف  الن داح، ل دن ينب د  للمسدلم  والمقلود:
عدددم الت لددي بجعدد  الطعددام ال ثيددر الددلي يفضدد  إلددش إلقائدده فدد  القمددائم 
والمحدد ت المر ددول عننددا، ويمنعنددا الفقددرا  والمحدداويج، وإلا ا تفددوا 
بقلدورام ولدم يتوسدعوا فد  دعدوة النداس.. فدا مر فد  ادلا فحسدن.  ن 

لقيام بالوليمة ولدو بشداة واحددة، فو شداتين ودعدوة المنم إع ن الن اح، وا
 بعض ا قارل وعدم التوسع ف  للن فرف  بالجميع.

 س: ما هو شر  حعيث ان تان ف  ال اس هما أَم كفور: الط ون فو 
 ؟ (1)األ ساا وال ياحة الى الميع، وما م  ى الكفر ف  هذا الحعيث

رة اددلا حدددي  لددحيح روال مسددلم فدد  اللددحيح عددن فبدد  اريدد ج:
رض  هللا عنه، والطعن فد  النسدل ادو التدنق   نسدال النداس وعيبندا 
علش قلد االحتقار لنم واللم، فما إن  ان من بال ال بدر فد ن مدن بند  
تمدديم، ومددن فولددافنم  ددلا.. فو مددن قحطددان فو مددن قددريا فو مددن بندد  
ااشم.. ي بر عن فولدافنم مدن  يدر طعدن فد  فنسدابنم. فدللن لديس مدن 

ال، وفمددا النياحددة فمعنااددا رفددع اللددوت بالب ددا  علددش الطعددن فدد  ا نسدد
الميت وا  محرمة. والمراد بال فر انا  فر دون  فر. ولديس ادو ال فدر 

بددين ))المطلدد  المعددري بدد داة التعريددي،  قولدده عليدده اللدد ة والسدد م: 
 رجدده مسددلم فدد  لددحيحه  ((الرجدد  وبددين ال فددر والشددرن تددرن اللدد ة

 قول  العلما .والا او ال فر ا  بر ف  فلح 
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 21 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وقددد ل ددر العلمددا  فن ال فددر  فددران، والظلددم ظلمددان والفسدد  فسددقان، 
وا لا الشرن شر ان: ف بر وفل ر. فالشرن ا  بر مث  دعا  ا موات 
واالست اثة بنم والنلر لندم فو لأللدنام وا شدجار وا حجدار وال وا دل. 
ن، والشدددرن ا لددد ر مثددد  لدددوال هللا وفددد ن، ومدددا شدددا  هللا وشدددا  فددد 
و ددلا  والواجددل فن يقددو : لددوال هللا ثددم فدد ن، ومددا شددا  هللا ثددم شددا  فدد 

الحلددي ب يددر هللا  ددالحلي بددالنب ، فو حيدداة فدد ن، فو با مانددة، فنددلا مددن 
 الشرن ا ل ر. 

وا لا الريا  اليسير مث   ونه يست فر ليسمع النداس، فو يقدرف يرائد  
ادو الشدرن بداب الناس، فندو شدرن فلد ر، والظلدم ظلمدان: ظلدم ف بدر و

َِّوواِلُمونَ } قولدده تعددالش:  الَّووِذيَن }و قولدده سددبحانه:  (1){َوالرَكووافُِروَن ُهووُم ال
تَُعونَ  َر ُن َوُهمر ُم َمر ُم األر َُ ُِلرم   ُولَلَِك لَ مر أِ َُ  .(2){آَم ُوا َولَمر يَلرأُِسوا إِيَما َ

 فما الظلم ا ل ر فنو مثد  ظلدم النداس فد  دمدائنم وفمدوالنم، وظلدم
بددد نفسدده بالمعالدد   الزنددا وشددرل المسدد ر ونحواددا، نعددول بدداب مددن الع
  .للن

س: هوجت   صيأع أمورر م وين و صوأحع تخواف مون كوا شو ء 
وال تستطي  الأقاء وحعها وآخور يقووا: إ وِ يشوكو  فوس الحالوة. وذلوك 
  ِ ال يستطي  الوذهاا إلوى المسوجع للصومض مو  الجمااوة، ويسوأا اون 

 ؟(3)لكَان والمش وذينال مج حتى ال يلجأ إلى ا

: إن هللا ج  وع  ما فندز  دا  إال وفندز  لده شدفا  علمده مدن علدم ج
وجنلدده مددن جندد ، وفن هللا سددبحانه وتعددالش جعدد  فيمددا فنددز  علددش نبيدده 

العد ج لجميدع مدا يشد و منده  -من ال تال والسنة  -للش هللا عليه وسلم 
عبداد وحلد  بده الناس من فمراض حسية ومعنويدة، وقدد نفدع هللا بدللن ال

 من ال ير ما ال يحليه إال هللا عز وج . 
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 22 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

واونسددان قددد تعددرض لدده فمددور لنددا فسددبال فيحلدد  لدده مددن ال ددوي 
ً  اواللعر م ً  ال يعري له سببا  . بينا

وهللا جع  فيما شرعه علش لسان نبيه للش هللا عليه وسلم من ال ير 
 وا من والشفا  ما ال يحليه إال هللا سبحانه وتعالش.

يحت  لنلين السائلين و يراما فن يستعملوا ما شرعه هللا تعدالش فنل
من ا وراد الشرعية الت  يحل  بندا ا مدن والطم نيندة وراحدة النفدوس 
والس مة من م ايد الشيطان، ومن للدن قدرا ة آيدة ال رسد ، واد  قولده 

ُ ال إِلََِ إِال ُهوَو الرَحو ا الرقَياوومُ } :تعالش يدة، واد  فعظدم إلدش آ در اآل (1){َّّ
آية ف   تال هللا، وففض  آية ف   تال هللا عدز وجد . لمدا اشدتملت عليده 
مددن التوحيددد واو دد   ب عددز وجدد  وبيددان عظمتدده جدد  وعدد ، وفندده 

 الح  القيوم المالن ل   ش  . وال يعجزل ش   سبحانه وبحمدل.

مدن  د  شدر،  ف لا قدرف ادلل اآليدة  لدي  د  لد ة،  اندت لده حدرزاً 
ا تنا عند النوم فقد جا  ف  الحددي  اللدحيح عدن النبد  لدلش وا لا قر

فن من قرفاا عند النوم ال يزا  عليه مدن هللا حدافظ، وال ) :هللا عليه وسلم
 . (يقربه شيطان حتش يلبح

فليقرفاا ال ائي عند النوم وبعد    ل ة، وليطمئن قلبده وسدوي ال 
لل ة والس م فيما يرى ما يسو ل إن شا  هللا، إلا لدق الرسو  عليه ا

قا ، واطم ن قلبه لللن وفيقن فنما قاله الرسو  للش هللا عليه وسدلم ادو 
 الح  واللدق اللي ال ريل فيه. 

وقددد شددرع هللا سددبحانه وتعددالش فن يقددرف المسددلم والمسددلمة بعددد  دد  
ُ  ََحوعٌ }ل ة:  َّّ ً نوالمعدولتي (2){قُار ُهَو  مدن فسدبال العافيدة  ، فندلا فيضدا
ُ  ََحعٌ }والشفا  من    سو  و  وا من َّّ  تعد  ثل  القرآن. {قُار ُهَو 

والسنة فن يقرف اونسان ادلل السدور الدث   بعدد لد ة الفجدر، وبعدد 
ل ة الم رل ث   مرات.. وا دلا إلا فوى إلدش فراشده يقدرءان ثد   
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 23 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

مرات للحة ا حادي  عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم بدللن، وممدا 
ا من والعافية والطم نيندة والسد مة مدن  د  شدر، فن يسدتعيل يحل  به 

 ً  اونسددان ب لمددات هللا التامددات، مددن شددر مددا  لدد  ثدد   مددرات لددباحا
فقددد جددا ت  ((فعددول ب لمددات هللا التامددات مددن شددر مددا  لدد )): ومسددا ً 

باسدم هللا الدلي ال ))ا حادي  دالدة علدش فنندا مدن فسدبال العافيدة وا دلا: 
 ((فد  ا رض وال فد  السدما  وادو السدميع العلديميضر مع اسدمه شد   
 ً فن ) :، فقدد ف بدر النبد  لدلش هللا عليده وسدلمومسدا ً  ث   مرات لباحا

 ً لددم يضددرل شدد   حتددش يمسدد  ومددن قالنددا  مددن قالنددا ثدد   مددرات لددباحا
 . (مسا  لم يضرل ش   حتش يلبح

فنلل ا ل ار والتعدولات مدن القدرآن والسدنة  لندا مدن فسدبال الحفدظ 
س مة وا من مدن  د  سدو . فينب د  ل د  مدءمن ومءمندة اوتيدان بندا وال

وامدا مطمئندان وواثقدان بربنمدا سدبحانه  ف  فوقاتندا، والمحافظدة عليندا،
وتعالش. القائم علش    ش   والعالم ب   ش   والقادر علش    ش   ال 
إلدده  يددرل وال رل سددوال، وبيدددل التلددري والمنددع والضددر والنفددع، واددو 

   ش   عز وج .المالن ل 

والرسو  للش هللا عليه وسلم او فلدق النداس، فندو ال ينطد  عدن 
ِم إَِذا َهوَو* ف َموا }النوى إن ادو إال وحد  يدوحش  مدا قدا  تعدالش:  َوالو َّجر

ووٌ   ووَو* ف إِنر ُهووَو إِال َوحر ََ َضوواَّ َصوواِحأُُكمر َوَمووا َغووَو* ف َوَمووا يَ رِطووُ  َاووِن الر
 لل ة، وفتم التسليم.عليه من ربه ففض  ا (1){يُوَحى

س: هوووذا الوووذكر وهوووذا الوووعااء سوووم  تصوووفو ِ لكوووا مووو من فَوووا 
 ؟ (2) خر* لمن يحما هذا السم  تشترطون شروطا  

: نعم، من فعظم الشروط الثقة باب والتلددي  لده ولرسدوله لدلش ج
هللا عليه وسلم واويمان ب ن هللا او الح  وال يقو  إال الحد  واو د   

لمتابعدددة لرسدددوله لدددلش هللا عليددده وسدددلم مدددع اويمدددان بددد ن ب سدددبحانه وا
الرسو  عليه الل ة والسد م بلدا الحد  وادو اللدادق فيمدا يقدو ، وفن 
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 24 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

يدد ت  بددللن عددن إيمددان وثقددة بدداب ور بددة فيمددا عندددل وفندده سددبحانه مدددبر 
ا مور وملري ا شيا ، وفنه القادر علش    شد   سدبحانه وتعدالش ال 

بد  عدن حسدن ظدن بداب وثقدة بده. وفنده متدش عن شن وال عن سو  ظدن 
ت لي المطلول فلعلة من العل  المل ورة فو  يراا فالعبد عليده فن يد ت  
با سددبال وهللا مسددبل ا سددبال واددو الح دديم العلدديم وقددد يحلدد  الدددوا  
ول ن ال يزو  الدا   سبال ف رى جنلندا العبدد وهللا فيندا ح ديم سدبحانه 

الحسدد  والمعنددوي، الحسدد  الددلي يقددوم بدده وتعددالش، واددلا يشددم  الدددوا  
ا طبا  من فدوية وعمليات ونحو للن، والمعنوي الدلي يحلد  بالددعا  
والقددرا ة ونحددو للددن مددن ا سددبال الشددرعية، ومددع اددلا  لدده قددد يت لددي 

سددبحانه ومننددا المعالدد   المطلددول  سددبال  ثيددرة مننددا ال فلددة عددن هللا
لدلش هللا عليده وسدلم فنده  والسيما ف   الحرام وقدد لدح عدن رسدو  هللا

مددا مددن عبددد يدددعو هللا بدددعوة لدديس فينددا إثددم وال قطيعددة رحددم إال ))قددا : 
فعطددال هللا بنددا إحدددى ثدد   إمددا فن تعجدد  لدده دعوتدده فدد  الدددنيا وإمددا فن 

قدالوا يدا  ،تد ر له ف  اآل رة وإمدا فن يلدري عنده مدن الشدر مثد  للدن
يعلددم المددءمن والمءمنددة فن وبددللن ((. هللا ف ثددر :رسددو  هللا إلا ن ثددر قددا 

إجابتدده قددد تءجدد  إلددش اآل ددرة  سددبال اقتضددتنا ح مددة هللا سددبحانه، وقددد 
يلددري عندده ب سددبال الدددعا  شددر  ثيددر بدددال مددن فن يعطددش طلبدده، وهللا 
سبحانه وتعالش او الح يم العلديم فد  ففعالده وفقوالده وشدرعه وقددرل  مدا 

 .هللا ول  التوفي و (1){َحِكيمٌ  اليمإِنَّ َرأََّك } :قا  عز وج 

ثر ﴿س: قاا ت الى:  ا أِ ِ رَمِة َرأَِِّك فََحعِِّ فوإذا كوان ا  سوان لعيوِ  (2)﴾َو َمَّ
القعرض الى ال يش ف  رغع فَا ي طأ  اليِ هذه اأية الكريمة.. و موا 

ثر ﴿م  ى:  ا أِ ِ رَمِة َرأَِِّك فََحعِِّ  ؟(3)﴾َو َمَّ

يدده وسدلم فن يتحددد  ج: معندش اآليدة: إن هللا فمددر النبد  لدلش هللا عل 
رل عمد ، فالتحدد  بددالنعم  د ن يقددو   ر هللا قددوال  مدا يشدد بدنعم هللا، فيشد

المسددلم: إننددا ب يددر والحمددد ب، وعندددنا  يددر  ثيددر، وعندددنا نعددم  ثيددرة، 
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نش ر هللا علش للن. ال يقدو  نحدن ضدعفا ، ولديس عنددنا شد  .. ال. بد  
ل هللا، ال يتحدددد  يشددد ر هللا ويتحدددد  بنعمددده، ويقدددر بدددال ير الدددلي فعطدددا

بددالتقتير  دد ن يقددو : لدديس عندددنا مددا  وال لبدداس.. وال  ددلا وال  ددلا ل ددن 
يتحد  بنعم هللا، ويش ر ربه عز وج . وهللا سدبحانه إلا فنعدم علدش عبددل 
نعمة يحل فن يدرى فثرادا عليده فد  م بسده وفد  ف لده وفد  شدربه، فد  

ليدده، ال ت ددون ي ددون فدد  مظنددر الفقددرا ، وهللا قددد فعطددال المددا  ووسددع ع
م بسددده وال مك لددده  دددالفقرا ، بددد  يظندددر نعدددم هللا فددد  م  لددده ومشدددربه 
وملبسه. ول ن ال يفنم من ادلا الزيدادة التد  فيندا ال لدو، وفيندا اوسدراي 

 .والتبلير 

س: سووالا يقوووا:  حسوون هللا إلوويكم: موون الممحووِ   ووِ فوو  المووعض 
موا للعراسووة  و األخيورض يكنور سووفر الكنيور مون الشووأاا إلوى أومع الكفوور إ

 َوم أحاجوة  لَيرها. وأ ضَم يكوون حوعيث اَوع أا سومم. فَوا تورون 
إلوووى إعارض وهيلوووة خاصوووة تقووووم أمتووواأ تَم وتووووجيََم إلوووى الوجَوووة 
الصحيحة، ورااية شلو َم. فتكون هوذه ا عارض إموا مرتأطوة أالرلاسوة 

  ؟(1)ال امة للأحوث ال لمية وا فتاء..  و أالراأطة ا سممية

شددن فن سددفر الطالددل إلددش ال ددارج فيدده  طددر عظدديم.. سددوا   ج: ال
 انوا من فبنا  المسلمين من ا ساس، فو من المسلمين الجدد، ال شدن فن 
الا فمر  طير تجل العناية به، والحدلر مدن عاقبتده الو يمدة، وقدد  تبندا 
وحلرنا  ير مرة من السفر إلش ال ارج، وبينا ف طار للدن. وإلا  دان ال 

فلي ونوا من ال بار اللين قد حللوا العلم ال ثير، وتبلروا  بد من السفر
فدد  ديددننم، وفن ي ددون معنددم مددن ي حظنددم ويددراقبنم، وي حددظ سددلو نم 
حتددش ال يددلابوا مددلاال تضددرام. واددلا يجددل فن يعتنددش بدده، ويجددل فن 
يتددابع حتددش يددتم ا مددر فيدده.  ن ال طددر  بيددر إلا لاددل طالددل العلددم مددن 

فو من  ان فد  ح دم للدن. فو فد  فثندا  الدراسدة  الثانوي فو من المتوسط
الجامعية. ف ن ال طر  بير ف  مث  الا. فيجل فن ي ون اندان ت لد  
ف  الدا   ي ن  عن السفر إلدش ال دارج. وإلا  دان ال بدد مدن السدفر إلدش 
ال ارج فلي ن من فناس ي تدارون، يعدري فدينم الفضد  والعلدم ورجاحدة 
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 ددون انددان مددن يشددري علددينم ويتددابع العقدد  واالسددتقامة فدد  الدددين، وي
للت لدد    طدداام، ويعتندد  بنددم، حتددش يرجعددوا، بشددرط فن ي ددون للددن

اللي ال بد منه، وال يوجد ف  الدا   ما ي ند  عنده. ونسد   هللا فن يوفد  
 والة ا مور ل    ير، وفن يعين فا  العلم علش فدا  واجبنم.

 وع مرضو  س:   ا مريضوة و حيا وا  أكو  لموا صوارع إليوِ حوالت  أ
فَا هذا الأكاء م  اه ااترار الى هللا اه وجا واعم الرضوا أقضوالِ 
وهووذا الف ووا خووارج اوون إراعتوو  وكووذلك هووا التحووعث موو  المقوورأين اوون 

 ؟ (1)المرر يعخا ف  ذلك

ج: ال حددرج عليددن فدد  الب ددا  إلا  ددان بدددمع العددين فقددط ال بلددوت 
العددين تدددمع ): لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم لمددا مددات ابندده إبددراايم

والقلددل يحددزن وال نقددو  إال مددا يرضدد  الددرل وإنددا لفراقددن يددا إبددراايم 
وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة وال حدرج عليدن فيضدا فد   (لمحزونون

إ بددار ا قددارل وا لدددقا  بمرضددن مددع حمددد هللا وشدد رل والثنددا  عليدده 
ه العافيددة وتعدداط  ا سددبال المباحددة نولددين باللددبر واالحتسددال سددو
وَرُهمر ﴿بال ير لقو  هللا سبحانه وتعالش:  فبشريو واأُِروَن  َجر إِ ََّما يَُوفَّى الصَّ

وووِر ِحَسووواا   مر ﴿لددده تعدددالش:  (2)﴾أََِير َُ ووواأِِريَن ف الَّوووِذيَن إَِذا  ََصووواأَتر وووِر الصَّ َوأَشِِّ
مر صَ  َِ ِِ َراِج ُوَن ف  ُولَلَِك َالَير ِ َوإِ َّا إِلَير َّ َِ ومر ُمِصيأَةٌ قَالُوا إِ َّا  َِ لََواٌع ِمنر َرأِِّ

تَُعونَ  َر َمةٌ َو ُولَلَِك ُهُم الرُم ال )ولقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: (3)﴾َوَرحر
يليل المسلم ام وال  دم وال نلدل وال ولدل وادو المدرض وال فلى 

وقولده عليده اللد ة والسد م:  (حتش الشو ة إال  فر هللا بندا مدن  طايدال
نسدد   هللا فن يمددن عليددن بالشددفا    (مددن يددرد هللا بدده  يددرا يلددل مندده)

 والعافية ول ح القلل والعم  إنه سميع مجيل. 

                                                 

 144ص 4(ج1)
 .10( سورة الزلر اآلية 2)

 .157-155( سورة البقرة اآلية 3)



 

 

 

 

 27 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

س: موووا حكوووم الحلوووف أالك أوووة و حوهوووا وموووا هووو  صووويَة الحلوووف 
 ؟ (1)الجاله

ال يجدوز الحلددي بال عبدة وال ب يراددا مددن الم لوقدات لقددو  النبدد   ج:
متفد    (مدن  دان حالفدا فليحلدي بداب فو ليلدمت)للش هللا عليده وسدلم: 

 علش لحته. 

  (مدن حلدي بشد   دون هللا فقدد فشدرن) :وقوله للش هللا عليده وسدلم
روال اومددام فحمددد مددن حدددي  عمددر بددن ال طددال رضدد  هللا عندده ب سددناد 

مددن حلددي ب يددر هللا فقددد  فددر فو ) :لددحيح وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم
 ف رجه فبو داود والترملي ب سناد لحيح من حدي  عبد هللا بن  (فشرن

 عمر بن ال طال رض  هللا عننما.

وا حادي  ف  للن  ثيرة وفينا يعلم تحريم الحلي بال عبدة وا ماندة  
 و يرام من سائر ال ل .   وا نبيا

واليمددين الشددرعية ادد  اليمددين بدداب وحدددل ولددفتنا فن يقددو : وهللا فو 
 لدة باب فو تاب  فعلن  لا فو ال ففع   لا وا لا لو حلدي ب يدر اسدم الج

من فسما  هللا ولفاته  دالرحمن والدرحيم ومالدن الملدن وحيداة هللا وعلدم 
 هللا ونحو للن. 

و ان النب  للش هللا عليه وسلم يحلي  ثيدرا بقولده: و والدلي نفسد  
 بيدل و وهللا ول  التوفي .

 أ  يشرا العخان وهو يأمر    ن  ذها إلى السوق ألشوتر  س: 
تِ فَا ال  إنم ؟ الما      إذا لم  ط وِ لِ عخا ا فَا  طي ِ؟ وإذا  ط 

 . (2)قع تحصا مشاكا  فيعو   جهاكم هللا خيرا

الواجل علش فبين ترن الد ان لمدا فيده مدن المضدار ال ثيدرة ادو  ج:
من ال بائ  الت  حرمنا هللا سبحانه فد  قولده عدز وجد  عدن نبيده لدلش 
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ُم الطَّيِِّأَاِع َويُحَ ﴿هللا عليه وسلم:  َُ ُم الرَخأَالِوثَ َويُِحاا لَ َِ ُم َالَير وهللا عدز  (1)﴾رِِّ
وجدد  إنمددا فحدد  لعبددادل الطيبددات  مددا فدد  اددلل اآليددة ال ريمددة مددن سددورة 

ومر قُوار ﴿ا عراي و ما ف  قوله ف  سورة المائددة:  َُ وأَلُو ََك َمواَذا  ُِحواَّ لَ يَسر
بددات، ف وضددح سددبحانه فندده لددم يحدد  لعبددادل إال الطي (2)﴾ ُِحوواَّ لَُكووُم الطَّيِِّأَوواعُ 

والد ان ليس من الطيبات بد  ادو مدن ال بائد  الضدارة، فالواجدل علدش 
فبين وعلش  يرل ممن يتعداطش التدد ين التوبدة إلدش هللا سدبحانه مدن للدن 
وعدم مجالسة من يتعاطال وال يجوز لن فن تعينه ف  للدن وال فد   يدرل 

وووَو* َوال َوتَ َووواَو ُوا َالَوووى الرأِووورِِّ َوالتَّ ﴿مدددن المعالددد  لقدددو  هللا سدددبحانه:  قر
َ َشوِعيُع الرِ قَواِا  َّّ َ إِنَّ  َّّ َواِن َواتَّقُووا  نرِم َوالر ُعر ِ وعليدن (3)﴾تَ َاَو ُوا َالَى ا ر

وعلش إ وانن وفعمامن إن  دان لدن إ دوان وفعمدام منالدحته وتحدليرل 
مددن تعاطيدده عمدد  باآليددة المددل ورة وبقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 

ب ول تابدده ولرسددوله ) :قيدد  لمددن يددا رسددو  هللا قددا  (الدددين النلدديحة)
 رجه اومام مسلم فد  لدحيحه. وفسد   هللا   (و ئمة المسلمين وعامتنم

فن يوف  فبان لل ير، وفن يعينه علش التوبة مدن ادلل المعلدية و يرادا، 
 وفن يجعلن من فعوانه علش ال ير، إنه سميع قريل.

 وواها للهي ووة فقووط ولوويس لمس: مووا حكووم التمانيووا التوو  توضوو  فوو  ا
 .(4)ل أاعتَا

ج: ال يجددوز تعليدد  التلدداوير وال الحيوانددات المحنطددة فدد  المندداز  
وال ف  الم اتل وال ف  المجالس لعموم ا حادي  الثابتة عدن رسدو  هللا 
للش هللا عليه وسلم الدالة علش تحريم تعلي  اللور وإقامة التماثي  فد  

لشددرن بدداب، و ن فدد  للددن مضدداااة البيددوت و يراددا.  ن للددن وسدديلة ل
ل لدد  هللا وتشددبنا ب عدددا  هللا، ولمددا فدد  تعليدد  الحيوانددات المحنطددة مددن 
إضاعة الما  والتشبه ب عددا  هللا وفدتح البدال لتعليد  التماثيد  الملدورة 
وقد جا ت الشريعة اوس مية ال املة بسد الدلرائع المفضدية إلدش الشدرن 
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قدوم ندوح ب سدبال تلدوير  مسدة مدن وقد وقع الشدرن فد   فو المعال 
اللددالحين فددد  زمددداننم ونلدددل لددورام فددد  مجالسدددنم،  مدددا بدددين هللا 

وتَُكمر ﴿سبحانه للن ف   تابه المبين حي  قا  سدبحانه:  ََ َوقَوالُوا ال تَوَذُرنَّ آِل
ا َوقَعر  ََضلاوا ر   (1)﴾كنيرا َوال تََذُرنَّ َوعًّا َوال ُسَواا ا َوال يََُوَث َويَ ُوَق َو َسر

اآليددة، فوجددل الحددلر مددن مشددابنة اددءال  فدد  عملنددم المن ددر الددلي وقددع 
 بسببه الشرن. 

وقد لح عن رسو  هللا للش هللا عليه وسدلم فنده قدا  لعلد  بدن فبد  
فال تدع لورة إال طمستنا وال قبرا مشدرفا إال وطالل رض  هللا عنه:   

 فشدددو رجدده مسددلم فدد  لددحيحه، وقددا  لددلش هللا عليدده وسددلم:  وسددويته
متف  علش لدحته، وا حاديد  فد   والناس علابا يوم القيامة الملورون

 للن  ثيرة، وهللا ول  التوفي .

س: شاا يقوا: ف  فترض الشأاا المأكور مون ال مور ارتكأوع أ ور 
الم اص ، وقع تأع إلى هللا وهلل الحمع والشكر، ولكن ال هاا ف   فسو  

 حوو هوذا جوهاكم ش ء، وسم ع ان صومض التوأوة،  رجوو  ن تفيوعو   
 ؟ (2)هللا خيرا

ج: التوبة تجل ما قبلنا وتمحدول والحمدد ب، فد  ينب د  فن يبقدش فد  
قلبن ش   من للن، والواجدل فن تحسدن الظدن بربدن، وفن تعتقدد فن هللا 

ِ ﴿عليددن إن  نددت لددادقا فدد  توبتددن:  ن هللا يقددو :  تددال َّّ َوتُوأُوووا إِلَووى 
ِم ُو ا الرُم ر ََ فعلد  الفد ح بالتوبدة، فمدن تدال  (3)﴾َن لَ َلَُّكمر تُفرِلُحونَ َجِمي  ا  َيا

ا نُومَّ ﴿فقد ففلح، وقا  سبحانه:  َوإِ ِِّ  لَََفَّواٌر ِلَمونر تَواَا َوآَموَن َوَاِموَا َصواِلح 
تََع* واو اللادق سبحانه وتعالش ف   برل ووعدل، وقا  سبحانه:  (4)﴾اهر

ا الَّوِذيَن آَم ُووا تُوأُووا إِ ﴿ ََ ا َاَسوى َرأاُكومر  َنر يَُكفِِّوَر يَا  َيا أَوة   َُصووح  ِ تَور َّّ لَوى 
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وارُ  ََ َ ر وا األر ََ تِ وِر  ِمونر تَحر ِخلَُكمر َج َّواع  تَجر و )عسدش(  (1)﴾َا رُكمر َسيِِّلَاتُِكمر َويُوعر
من هللا واجبة. فعليدن فن تحسدن ظندن بربدن، وفنده قبد  توبتدن، إلا  ندت 

قلعدا منده، عازمدا فال تعدود فيده، لادقا ف  توبتن نادما علش ما عملت، م
فندا عندد ووإيان والوسداوس، وهللا جد  وعد  يقدو  فد  الحددي  القدسد : 

فينب   فن تظن بداب  يدرا، وقدا  لدلش هللا عليده وسدلم:  وظن عبدي ب 
 رجده مسدلم فد  لدحيحه.  وال يموتن فحد م إال وادو يحسدن ظنده بدابو

عليدده وسددلم مددن حدددي   فمددا لدد ة التوبددة فقددد ثبددت عددن النبدد  لددلش هللا
مددا مددن عبددد يددلنل لنبددا ثددم يتطنددر واللدددي  رضدد  هللا عندده فندده قددا :   

 وفيحسددن الطنددور ثددم يلددل  ر عتددين ثددم يتددول ب مددن لنبدده إال تددال هللا
 عليه وباب التوفي .

س: إذا ر ع الم م ة  حعا من  قارأَا يرتكا أ ر الم كراع كيوف 
 ؟. (2)يكون موقفَا

المن ر با سلول الحسن، وال د م الطيدل والرفد  ج: علينا فن تن ر 
والعطي علش لاحل المن رص  نده قدد ي دون جداا ، وقدد ي دون شدرس 
ا  دد ق، فعنددد اون ددار عليدده بشدددة يددزداد شددرل فعلينددا فن تن ددر المن ددر 
با سددلول الحسددن وال دد م الطيددل، والدددلي  الواضددح ممددا قالدده هللا وقالدده 

  حتش ال تحلد  النفدرة، ا دلا ي دون اآلمدر رسوله مع الدعا  له بالتوفي
بددالمعروي والندداا  عدددن المن ددر، عنددددل مددن العلدددم والبلدديرة والرفددد  
والتحم  ما يجع  من ين ر عليه يتقب  ف  ينفر وال يعاندد، فيجتندد اآلمدر 
بالمعروي والناا  عن المن ر فد  اسدتعما  ا لفداظ التد  يرجدش بسدببنا 

 قبو  الح .

 

الووذ  تووراه األخووع الم م ووة: االخووتمط واووعم  س: إذا كووان الم كوور
 ؟ (3)الحجاا، فكيف ت صحَم
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ج: تنلددحنم، تقددو    تنددا فدد  هللا الواجددل عليددن عدددم اال ددت ط، 
وعدم السفور واالاتمام بد مر التحجدل عدن الرجدا  الدلين ليسدوا محدارم 

وأَلُوُهنَّ ِمو﴿لن، قا  هللا تعالش:  نر َوَراِء ِحَجواا  َوإَِذا َسأَلرتُُموُهنَّ َمتَاا وا فَاسر
نَّ  َِ ووُر ِلقُلُوووأُِكمر َوقُلُوووأِ ََ َُنَّ إِال ﴿وقددا  تعددالش:   (1)﴾َذِلُكوومر  َطر ووِعيَن ِهي َووتَ َوال يُأر

نَّ  َِ اآليددة. فتدد ت  باآليددات وا حاديدد  التدد  فدد  المقددام، وفينددا   (2)﴾ِلأُ ُووولَتِ
إيضددداح المطلدددول والتحدددلير ممدددا ي دددالي الشدددرع المطندددر، وتوضدددح 

  هللا فن الواجدددل عليندددا جميعدددا فن نحدددلر ممدددا حدددرم هللا،   واتندددا فددد
 ونتعاون علش البر والتقوى، ونتوالش بالح  واللبر عليه. 

 ؟ (3)س: ما حكم إقامة  اياع الميمع

االحتفا  ب عيداد المدي د ال فلد  لده فد  الشدرع المطندر بد  ادو  ج:
ما لديس  من فحد  ف  فمرنا الاوبدعة لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 

متف  علش لحته. وف  لفظ لمسلم وعلقه الب داري رحمده   ومنه فنو رد
مددن عمدد  عمدد  لدديس عليدده فمرنددا فنددو رد وهللا فدد  لددحيحه جازمددا بدده: 

ومعلوم فن النب  للش هللا عليده وسدلم لدم يحتفد  بمولددل مددة حياتده وال و
فمر بللن، وال علمه فلحابه وا لا  لفاءل الراشددون، وجميدع فلدحابه 
لم يفعلوا للن وام فعلم الناس بسنته وام فحدل النداس لرسدو  هللا لدلش 
هللا عليه وسلم وفحرلنم علش اتباع ما جا  به فلو  ان االحتفدا  بمولددل 
للش هللا عليه وسدلم مشدروعا لبدادروا إليده، وا دلا العلمدا  فد  القدرون 

لشدرع المفضلة لم يفعله فحد مننم ولم ي مر به. فعلدم بدللن فنده لديس مدن ا
اللي بع  هللا بده محمددا لدلش هللا عليده وسدلم، ونحدن نشدند هللا سدبحانه 
وجميددع المسددلمين فندده لددلش هللا عليدده وسددلم لددو فعلدده فو فمددر بدده فو فعلدده 
فلحابه رض  هللا عدننم لبادرندا إليده ودعوندا إليده.  نندا والحمدد ب مدن 

لنددا  فحددر  الندداس علددش اتبدداع سددنته وتعظدديم فمددرل وننيدده. ونسدد   هللا
ولجميع إ واننا المسلمين الثبات علش الحد  والعافيدة مدن  د  مدا ي دالي 

 شرع هللا المطنر إنه جواد  ريم.
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س: ها يص   ن  صول  خلوف مون يسوتَيث أَيور هللا ويوتلفِ أمنوا 
فَوا  ههذه الكلماع "  غن ا يا غوث معع يا جيم و  " وإذا لوم  جوع غيور

 ؟(1)ل   ن  صل  ف  أيت  

لدد ة  لددي جميددع المشددر ين ومددننم مددن يسددت ي  تجددوز ال الج:  
ب يدددر هللا ويطلدددل منددده المددددد.  ن االسدددت اثة ب يدددر هللا مدددن ا مدددوات 
وا لددنام والجددن و و يددر للددن مددن الشددرن بدداب سددبحانه، فمددا االسددت اثة 
بالم لوق الح  الحاضر اللي يقدر علش إ اثتن فد  بد س بندا، لقدو  هللا 

وتَ ﴿عز وج  ف  قلة موسدش:  ِِ َالَوى الَّوِذ  ِمونر فَاسر ََانَُِ الَّوِذ  ِمونر ِشوي َتِ
هِ  ِ وإلا لم تجد إماما مسدلما تلدل   لفده جداز لدن فن تلدل  فد    (2)﴾َاُعوِّ

بيتن، وإن وجددت جماعدة مسدلمين يسدتطيعون اللد ة فد  المسدجد قبد  
اومام المشرن فو بعدة فل  معنم، وإن استطاع المسلمون عدز  اومدام 

م مسلم يلل  بالناس وجل علينم للدن  ن للدن مدن المشرن وتعيين إما
بال ا مر بالمعروي والنن  عن المن ر وإقامة شرع هللا فد  فرضده إلا 

مر فم ن للن بدون فتنة. لقدو  هللا تعدالش:  َُ ِم َواُع أَ رُضو ِم ُووَن َوالرُم ر ﴿َوالرُم ر
َن َاوِن ا وور ََ رُمُروَن أِالرَم رُروِف َويَ ر ِليَاُء أَ رر  يَأ اآليدة، وقولده   (3)لرُم رَكوِر﴾ َور

وتََط رتُمر سبحانه:  َ َموا اسر َّّ وقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم   (4)﴾﴿فَاتَّقُوا 
للش هللا عليه وسلم و من رفى من م من را فلي يدرل بيددل فد ن لدم يسدتطع 
فبلسددانه فدد ن لددم يسددتطع فبقلبدده وللددن فضددعي اويمددان و روال مسددلم فدد  

 لحيحه.

ف  الألع رجوا وجواء خأور وفاتوِ فو  ال َوار ور ي وا س: ماع ا ع ا 
 ساء مس اع من الألع يوذهأن إلوى أيتوِ وهوو مسوجى أ وع تكفي وِ وسوط 
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ال ساء وهون حولوِ فسوأل اهن لوم توذهأن ا وعه قلون: ) تأوارك أوِ(، فموا 
  ؟ (1)حكم املَن هذا ؟ وها هو س ة

ن الا العم  ال يجوز ب  او من در.  نده ال يجدوز  حدد فن يتبدر ج:
با موات فو قبورام وال فن يددعوام مدن دون هللا ويسد لنم قضدا  حاجدة 
فو شددفا  مددريض فو نحددو للددن.  ن العبددادة حدد  هللا وحدددل ومندده تطلددل 
البر ددة واددو سددبحانه اددو المولددوي بالتبددارن  مددا قددا  عددز وجدد  فدد  

ووِعِه ِليَُكو﴿سدورة الفرقدان:  قَواَن َالَوى َاأر َا الرفُرر وَن ِللر َووالَِميَن تَأَوواَرَك الَّوِذ   َووهَّ
ا ومعنددش للددن: فندده  (3)﴾تَأَوواَرَك الَّووِذ  أِيَووِعِه الرُملرووكُ ﴿وقددا  سددبحانه:  (2)﴾ َووِذير 

بفددتح  -سددبحانه بلددا الننايددة فدد  العظمددة والبر ددة، فمددا العبددد فنددو مبددارن 
إلا ادال هللا وفللحه ونفع بده العبداد،  مدا قدا  هللا عدز وجد  عدن  -الرا 

ِ ﴿ريم عليه الل ة والس م: عبدل ورسوله عيسش ابن م َّّ وُع  قَواَا إِ ِِّو  َاأر
وهللا ولد   .(4)﴾آتَا َِ  الرِكتَاَا َوَج َلَ ِ   َأِيًّا ف َوَج َلَ ِ  ُمأَاَرك ا  َيروَن َموا ُك روعُ 

 التوفي .

س: ها يجوه وض  قط ة من الحعيع  و " الفتة " الى قأر الميع 
اسووم الميووع وتوواري  وفاتووِ.. مكتووا اليَووا آيوواع قرآ يووة أا ضووافة إلووى 

 ؟  (5)إل 

ال يجوز فن ي تل علش قبر الميت ال آيات قرآنيدة وال  يرادا، ال  ج:
فدد  حديدددة وال فدد  لددوح وال فدد   يرامددا. لمددا ثبددت عددن النبدد  لددلش هللا 
عليه وسلم من حدي  جابر رضد  هللا عنده فنده لدلش هللا عليده وسدلم: و 

يبنددش عليدده لدده. روال اومددام نندش فن يجلدد  القبددر وفن يقعددد عليدده وفن 
مسلم ف  لحيحه، زاد الترمدلي والنسدائ  ب سدناد لدحيح: و وفن ي تدل 

 عليه و 
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س: ما حكم العين ا سمم  ف  هيارض القأوور والتوسوا أاألضورحة 
و خووذ خووروف و مووواا للتوسووا أَووا كهيووارض السوويع الأووعو  والحسووين 

 . (1)والسيعض هي ا  فيعو ا  فاعكم هللا

 لقبور نوعان: زيارة ا ج:

فحددداما: مشددروع ومطلددول  جدد  الدددعا  لألمددوات والتددرحم علددينم 
و ج  تل ر الموت واوعداد لآل درة. لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم 

و ددان يزوراددا لددلش هللا عليدده  وزوروا القبددور ف ننددا تددل ر م اآل ددرةو
وسلم، وا لا فلدحابه رضد  هللا عدننم، وادلا الفدرع للرجدا   الدة ال 

 صنسا ، فما النسا  ف  يشرع لنن زيارة القبور ب  يجل ننينن عن للنلل
 نه قد ثبت عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم لعن زائرات القبدور مدن 
النسدا ، و ن زيدارتنن للقبدور قدد يحلد  بندا فتندة لندن فو بندن مدع قلددة 
اللددبر و ثددرة الجددزع الددلي ي لددل علددينن، وا ددلا ال يشددرع لنددن اتبدداع 

ئز إلش المقبرة. لما ثبت ف  اللحيح عن فم عطيدة رضد  هللا عنندا الجنا
فددد  للددن علددش فننددن  (ننينددا عددن اتبدداع الجنددائز ولددم يعددزم علينددا)قالت:

نوعات من اتبداع الجندائز إلدش المقبدرة لمدا ي شدش فد  للدن مدن الفتندة مم
لنن وبنن، وقلة اللبر، وا ل  ف  النند : التحدريم لقدو  هللا سدبحانه: 

َُواَوَما ﴿ اُكمر َا رُِ فَوا رتَ ََ ُسوُا فَُخذُوهُ َوَما  َ فمدا اللد ة علدش  (2)﴾آتَاُكُم الرَّ
الميت فمشروعة للرجا  والنسا   ما لحت بللن ا حادي  عن رسدو  
هللا لدلش هللا عليده وسدلم وعدن اللدحابة رضد  هللا عدننم فد  للدن، فمدا 

د  علدش جدواز قو  فم عطية رض  هللا عنندا )لدم يعدزم عليندا( فندلا ال يد
اتباع الجنائز للنسا . ن لددور النند  عنده لدلش هللا عليده وسدلم  داي 
ف  المنع، وفما قولنا: )لم يعزم علينا( فنو مبند  علدش اجتنادادا وظنندا، 

  .واجتناداا ال يعارض به السنة

النوع الثان : بدع  واو: زيارة القبور لددعا  فالندا واالسدت اثة بندم 
ر لنددم، واددلا من ددر وشددرن ف بددر نسدد   هللا العافيددة، فو للددلبح لنددم فو للنددل
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ويلتحددد  بدددللن فن يزوروادددا للددددعا  عندددداا واللددد ة عندددداا والقدددرا ة 
عنددداا، واددلا بدعددة  يددر مشددروع ومددن وسددائ  الشددرن، فلددارت فدد  

 الحقيقة ث ثة فنواع: 

النددوع ا و : مشددروع، واددو فن يزورواددا للدددعا   النددا فو لتددل ر 
 اآل رة. 

ن تزار للقرا ة عنداا فو للل ة عنداا فو لللبح عنداا فنلل الثان : ف
 بدعة ومن وسائ  الشرن. 

الثالدد : فن يزورواددا للددلبح للميددت والتقددرل إليدده بددللن، فو لدددعا  
الميت من دون هللا فو لطلدل المددد منده فو ال دو  فو النلدر فندلا شدرن 

بتدعددة، وال ف بددر نسدد   هللا العافيددة، فيجددل الحددلر مددن اددلل الزيددارات الم
فدرق بددين  ددون المددعو نبيددا فو لددالحا فو  يرامددا، ويدد   فدد  للددن مددا 
يفعلدده بعددض الجنددا  عنددد قبددر النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم مددن دعائدده 
واالسددت اثة بدده، فو عنددد قبددر الحسددين فو البدددوي فو الشدديخ عبددد القددادر 

 الجي ن  فو  يرام، وهللا المستعان.

َ ِموووونر ِاأَوووواِعِه إِ ﴿س:  رجووووو تفسووووير قولووووِ ت ووووالى:  َّّ َشووووى   ََّمووووا يَخر
        . (2)(1)﴾الر ُلََماءُ 

ج: اددلل اآليددة عظيمددة وادد  تددد  علددش فن العلمددا  واددم العلمددا  بدداب 
وبدينه وب تابه العظيم وسنة رسوله ال ريم، اءال  ام ف م  الناس  شية 
  ب وف ملندم تقدوى ب وطاعدة لده سددبحانه وعلدش رفسدنم الرسد  وا نبيددا

 علينم الل ة والس م. 

َ ﴿فمعنددش  َّّ َشووى  في ال شددية ال املددة مددن عبددادل العلمددا ،  (3)﴾إِ ََّمووا يَخر
واددم الددلين عرفددوا ربنددم ب سددمائه ولددفاته وعظدديم حقدده سددبحانه وتعددالش 
وتبلروا ف  شريعته وآمنوا بما عندل من النعيم لمن اتقال ومدا عنددل مدن 
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 ما  علمنم باب و مدا  معدرفتنم العلال لمن علال و الي فمرل، فنم ل
بالح   انوا فشد الناس  شية ب وف ثر النداس  وفدا مدن هللا وتعظيمدا لده 
سبحانه وتعالش، وليس معنش اآلية فنه ال ي شدش هللا إال العلمدا ، فد ن  د  
مسلم ومسلمة و   مءمن ومءمنة ي شش هللا عدز وجد  وي افده سدبحانه، 

سوا ، ف   ما  ان المءمن فعلم باب ل ن ال وي متفاوت ليسوا علش حد 
وففقدده فدد  ديندده  ددان  وفدده مددن هللا ف ثددر و شدديته ف مدد ، وا ددلا المءمنددة 
 لما  انت فعلم باب وفعلم بلفاته وعظيم حقه  ان  وفنا من هللا فعظم 
و انت  شيتنا ب ف م  من  يرادا، و لمدا قد  العلدم وقلدت البلديرة قد  

سدبحانه فالنداس متفداوتون فد  ادلا حتدش  ال وي من هللا وقلت ال شية له
العلما  متفداوتون، ف د  مدا  دان العدالم فعلدم بداب و لمدا  دان العدالم فقدوم 
بحقه وبدينه وفعلم ب سمائه ولفاته  انت  شيته ب ف م  ممن دونده فد  
ادددلل اللدددفات، و لمدددا نقددد  العلدددم نقلدددت ال شدددية ب، ول دددن جميدددع 

علش حسل علمندم   سبحانه وتعالشالمءمنين والمءمنات  لنم ي شون هللا
إِنَّ الَّوِذيَن آَم ُووا َوَاِملُووا ﴿ودرجاتنم ف  اويمان، ولنلا يقو  جد  وعد : 

وِر   ن  تَجر ومر َج َّواُع َاوعر َِ اِلَحاِع  ُولَلَِك ُهمر َخيرُر الرأَِريَِّة َجَهاُ ُهمر ِا رَع َرأِِّ الصَّ
وا  ََ اُر َخاِلِعيَن فِي ََ َ ر ا األر ََ تِ مر َوَرُضووا َا روُِ َذِلوَك ِمنر تَحر َُ ُ َاو ر َّّ  َأَوع ا َرِضوَ  

ومر ﴿وقدا  تعدالش:  (1)﴾ِلَمنر َخِشوَ  َرأَّوُِ  َُ ومر أِالرََيروِا لَ َُ َن َرأَّ َشوور إِنَّ الَّوِذيَن يَخر
ٌر َكأِيرٌ  َرِفَرضٌ َو َجر ِِ َج َّتَانِ ﴿وقا  تعالش:  (2)﴾َم فندم  (3)﴾َوِلَمنر َخاَف َمقَاَم َرأِِّ
 شيتنم ب وإن  انوا  ير علما  و انوا من العامة، ل ن  م جورون علش

 ما  ال شية ي ون للعلما  ل مدا  بلديرتنم و مدا  علمندم بداب، فت دون 
 شدديتنم ب فعظددم، وبنددلا يتضددح معنددش اآليددة ويددزو  مددا يتددوام بعددض 

 الناس من اوش ا  ف  معنااا. وهللا ول  التوفي . 

ئ ف  ال فس  و المواا، فكيوف س: إذا اأتل   حع أمرر  و أمء سي
 ؟  (4)ي رف  ن ذلك االأتمء امتحان  و غضا من ا ع هللا
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ج: هللا عز وجد  يبتلد  عبدادل بالسدرا  والضدرا  وبالشددة والر دا ، 
وقد يبتلينم بندا لرفدع درجداتنم وإعد   ل درام ومضداعفة حسدناتنم  مدا 

عبداد هللا، يفع  با نبيا  والرسد  علدينم اللد ة والسد م واللدلحا  مدن 
 ما قا  النب  للش هللا عليده وسدلم: فشدد النداس بد   ا نبيدا  ثدم ا مثد  
فا مثدد    وتددارة يفعدد  للددن سددبحانه بسددبل المعالدد  والددلنول، فت ددون 

َوَموا  ََصواأَُكمر ِمونر ُمِصويأَة  فَأَِموا َكَسوأَعر ﴿العقوبة معجلة  ما قدا  سدبحانه: 
فال الدل علدش اونسدان التقلدير وعددم القيدام  (1)﴾ َيرِعيُكمر َويَ رفُو َانر َكنِيور  

بالواجل، فما فلابه فنو بسبل لنوبه وتقليرل ب مر هللا، ف لا ابتل  فحدد 
ا مراض فو نحواا ف ن الا ي ون من  من عباد هللا اللالحين بش   من

جدددنس ابدددت   ا نبيدددا  والرسددد  رفعدددا فددد  الددددرجات وتعظيمدددا لألجدددور 
بر واالحتسال، فالحال  فنه قد ي ون الب   ولي ون قدوة ل يرل ف  الل

لرفع الدرجات وإعظام ا جور  مدا يفعد  هللا با نبيدا  وبعدض ا  يدار، 
وهَ ﴿وقد ي ون لت فير السيئات  ما ف  قوله تعالش:  ا يُجر  (2)﴾َمنر يَ رَمار ُسووء 

مدا فلدال المسدلم مدن ادم وال  دم )بِِه وقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 
ال ولل وال حزن وال فلى إال  فر هللا به من  طايال حتدش وال نلل و

من يرد هللا به  يرا يلل )وقوله للش هللا عليه وسلم   (الشو ة يشا نا
وقددد ي ددون للددن عقوبددة معجلددة بسددبل المعالدد  وعدددم المبددادرة   (مندده

إلا فراد هللا )للتوبة  ما فد  الحددي  عنده لدلش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
عجد  لده العقوبدة فد  الددنيا وإلا فراد هللا بعبددل الشدر فمسدن  بعبدل ال يدر

  رجه الترملي وحسنه. (عنه بلنبه حتش يواف  به يوم القيامة

س: يقوووا السووالا: إ ووِ كووان جاهليووا ولقووع موون هللا اليووِ أا سوومم، 
وكان قأا ذلك قع ارتكا أ ر األخطاء، ويقووا: سوم ع حوعيث رسووا 

كا وع ا وعه مِلموة ألخيوِ مون اورر  و  هللا صلى هللا اليِ وسلم: من
شووو ء فليتحللوووِ م وووِ اليووووم قأوووا  ن ال يكوووون عي وووار وال عرهوووم كيوووف 

 ؟  (3)ت صحو    والحالة هذه
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َوتُوأُووا ﴿ج: قد شرع هللا سبحانه وتعالش لعبادل التوبة، فقا  سدبحانه: 
ِم ُوَن لَ َلَُّكمر تُفرِلُحوونَ  ا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ا  َيا َّّ وا ﴿وقدا  سدبحانه:  (1)﴾إِلَى  ََ يَوا  َيا
ا أَووة   َُصوووح  ِ تَور َّّ َوإِ ِِّوو  ﴿وقددا  جدد  وعدد :  (2)﴾الَّووِذيَن آَم ُوووا تُوأُوووا إِلَووى 

تَوَع* ا نُومَّ اهر وقدا  لدلش هللا عليده  (3)﴾لَََفَّاٌر ِلَمنر تَاَا َوآَمَن َوَاِمَا َصواِلح 
ا مدددن التائدددل مدددن الدددلنل  مدددن ال لندددل لددده( فمدددن اقتدددري شددديئ)وسدددلم: 

المعالدد  فعليدده بالبدددار بالتوبددة والندددم واوقدد ع والحددلر والعددزم فن ال 
 يعود ف  للن وهللا يتول علش التائبين سبحانه وتعالش. 

فمتش لدق العبد ف  التوبة بالندم علش ما مضش والعدزم علدش فن ال 
يعود، وفقلع مننا تعظيمدا ب و وفدا مدن هللا ف نده يتدال عليده، ويمحدو هللا 

ما مضش من اللنول فض  منده وإحسدانا سدبحانه وتعدالش.  ل دن إن عنه 
 انددت المعلددية ظلمددا للعبدداد، فددللن يحتدداج إلددش فدا  الحدد  الددلي عليدده 
بالتوبة مما وقع والندم واوق ع والعزم فن ال يعود، وعليه مدع للدن فدا  

يقددو : )سددامحن  يددا ف دد (، فو   نالحدد  لمسددتحقه فو تحللدده مددن للددن،  دد
فو ما فشبه للن، فو يعطيه حقه للحدي  اللي ل رل السدائ ،  )اعي عن (

و يددرل مددن ا حاديدد  واآليددات. والرسددو  لددلش هللا عليدده وسددلم يقددو . 
مدن  ددان عندددل   يدده مظلمددة فليتحللده اليددوم قبدد  فن ال ي ددون دينددار وال )

درام إن  ان له عم  لالح ف ل من حسدناته بقددر مظلمتده فد ن لدم ي دن 
 رجدده الب دداري فدد   (سدديئات لدداحبه فحمدد  عليدده لدده حسددنات ف ددل مددن

لددحيحه، فينب دد  للمددءمن فن يحددر  علددش البددرا ة والسدد مة مددن حدد  
ف يدده، ف مددا فن يءديدده إليدده فو يتحللدده مندده، وإلا  ددان عرضددا فدد  بددد مددن 
تحللدده إن اسددتطاع، فدد ن لددم يسددتطع فو  دداي مددن م بددة للددن وفن يترتددل 

عو لده ويدل رل بالمحاسدن التد  علش إ بارل شر ف ثر ف نه يست فر له ويدد
يعرفنا عنه بدال من ما ل رل بالسو ، يعن  عليه فن ي س  السيئة ا ولدش 
بالحسنات ا  يرة فيل رل بال ير اللي يعلمه عنده، وينشدر محاسدنه ضدد 
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السدديئات التدد  نشددراا سددابقا ويسددت فر لدده ويدددعو لدده، وبنددلا ينتندد  مددن 
 المش لة. 

ِِ ﴿ن: س: كيف  جمو  أوين هواتين اأيتوي وَرَك أِو َرِفوُر  َنر يُشر َ ال يَ َّّ إِنَّ 
َرِفُر َما ُعوَن َذِلَك ِلَمنر يََشاءُ  َوإِ ِِّو  لَََفَّواٌر ِلَمونر تَواَا ﴿وقولِ ت والى:  (1)﴾َويَ
تََع* ا نُمَّ اهر  ؟  (3)وها أي َما ت ارر (2)﴾َوآَمَن َوَاِمَا َصاِلح 

ات علددش لدديس بيننمددا تعددارض، فاآليددة ا ولددش فدد  حدد  مددن مدد ج:
إِ َّوُِ ﴿الشرن ولم يتل ف نه ال ي فر لده ومد وال الندار  مدا قدا  هللا سدبحانه: 

َِّواِلِميَن ِمونر  ِِ الرَج َّةَ َوَمأرَواهُ ال َّاُر َوَما ِلل ُ َالَير َّّ َم  ِ فَقَعر َحرَّ ََّ ِركر أِا َمنر يُشر
مر ﴿وقدددا  عدددز وجددد :  (4)﴾ َ رَصوووار   َُ وووَرُكوا لََحوووأَِط َاووو ر  َموووا َكوووا ُوا َولَوووور  َشر
 واآليات ف  الا المعنش  ثيرة.  (5)﴾يَ رَملُونَ 

َوإِ ِِّوو  لَََفَّوواٌر ِلَموونر تَوواَا َوآَمووَن ﴿فمددا اآليددة الثانيددة وادد  قولدده سددبحانه: 
تََع* ا نُمَّ اهر فند  فد  حد  التدائبين وا دلا قولده سدبحانه:  (6)﴾َوَاِمَا َصاِلح 

وَرفُوا َالَو﴿ ِ إِنَّ قُار يَا ِاأَاِعَ  الَّوِذيَن  َسر َّّ َموِة  مر ال تَقر َُطووا ِمونر َرحر َِ ى  َ رفُِسو
ِحيمُ  َرِفُر الذا ُوَا َجِمي  ا إِ َّوُِ ُهوَو الرََفُووُر الورَّ َ يَ فجمدع العلمدا  علدش   (7)﴾َّّ

 فن الل اآلية ف  التائبين. وهللا ول  التوفي .

َ ِموووونر ِاأَوووو﴿س:  رجووووو تفسووووير قولووووِ ت ووووالى  َّّ َشووووى  اِعِه إِ ََّمووووا يَخر
  (9)(8)﴾الر ُلََماءُ 
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ج: اددلل اآليددة آيددة عظيمددة وادد  تددد  علددش فن العلمددا  بدداب وبديندده 
وب تابدده العظدديم وسددنة رسددوله ال ددريم اددم فشددد الندداس  شددية ب وف ملنددم 
 وفا منده سدبحانه، فدالمعنش: إنمدا ي شدش هللا ال شدية ال املدة ادم العلمدا  

عظدديم حقدده وتبلددروا فدد  بدداب الددلين عرفددوا ربنددم ب سددمائه ولددفاته و
شددريعته وعرفددوا مددا عندددل مددن النعدديم لمددن اتقددال والعددلال لمددن  الفدده 

، فندم ل مدا  علمندم بداب ادم فشدد النداس  شدية ب وف مد  النداس لوعلا
 وفا من هللا وعلش رفسنم الرس  وا نبيا  علدينم اللد ة والسد م، فندم 

م العلما  باب وبدينه. ف م  الناس  شية ب سبحانه وتعظيما له ثم  لفاءا
واددم علددش مراتددل فدد  للددن متفاوتددة، ولدديس معنددش اآليددة فن  يددرام ال 
ي شش هللا ف   مسلم ومسلمة ومدءمن ومءمندة ي شدش هللا عدز وجد  ل دن 
 شية هللا فدينم متفاوتدة ف لمدا  دان المدءمن فبلدر بداب وفعلدم بده وبدينده 

  ال ددوي مددن هللا  ددان  وفدده ب ف ثددر و لمددا قدد  العلددم وقلددت البلدديرة قدد
وقلت ال شية منه سبحانه، فالناس متفاوتون ف  الا البدال تفاوتدا عظيمدا 
حتش العلمدا  متفداوتون فد   شديتنم ب  مدا تقددم، ف لمدا زاد العلدم زادت 
 :ال شية ب و لمدا نقد  العلدم نقلدت ال شدية ب ولندلا يقدو  عدز وجد 

اِلحَ ﴿ وَع إِنَّ الَِّذيَن آَم ُوا َوَاِملُوا الصَّ اِع  ُولَلَِك ُهمر َخيرُر الرأَِريَّوِة َجوَهاُ ُهمر ِا ر
ن   مر َج َّاُع َاعر َِ ُ  َرأِِّ َّّ وا  َأَوع ا َرِضوَ   ََ واُر َخاِلوِعيَن فِي ََ َ ر ا األر ََ تِ ِر  ِمنر تَحر تَجر

ووُِ َذِلووَك ِلَموونر َخِشووَ  َرأَّووُِ  مر َوَرُضوووا َا ر َُ   إِنَّ الَّووِذينَ ﴿وقددا  تعددالش:  (1)﴾َاوو ر
َشور  ٌر َكأِيرٌ يَخر َرِفَرضٌ َو َجر مر َم َُ مر أِالرََيرِا لَ َُ واآليات ف  الا المعندش  (2)﴾َن َرأَّ

  ثيرة وباب التوفي .

ِك ﴿س: لقووع قوواا هللا ت ووالى فوو  كتاأووِ ال هيووه  إِنَّ الرُم َووافِِقيَن فِوو  الووعَّرر
ووفَِا ِمووَن ال َّووارِ  َسر  مووا المقصوووع أالم ووافقين وال فوواق فوو  هووذه اأيووة (3)﴾األر

 . (4)الكريمة و رجو  ن تتفضلوا أإيضا  الم  ى
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ج: المراد بالمندافقين ادم الدلين يتظداارون باوسد م وادم علدش  يدر 
اوسدد م يدددعون فننددم مسددلمون واددم فدد  البدداطن ي فددرون بدداب وي ددلبون 
الرسو  عليه الل ة والس م، اءال  ام المنافقون سموا منافقينص  نندم 

َوِمَن ال َّواِس َمونر ﴿ال فر  ما ف  قوله عز وج : فظنروا اوس م وفبطنوا 
َ َوالَّوِذيَن  َّّ ِم ِيَن يَُخواِعُاوَن  ِخوِر َوَموا ُهومر أُِمو ر ِم اأر ِ َوأِوالريَور ََّ يَقُوُا آَم َّوا أِوا

مر َمووَررٌ  َِ وو ُُروَن فِوو  قُلُوووأِ مر َوَمووا يَشر َُ ووَعُاوَن إِال  َ رفَُسوو في  ﴾آَم ُوووا َوَمووا يَخر
وِذأُونَ فَوهَ ﴿شن وريل  ومر َاوَذاٌا  َِلويٌم أَِموا َكوا ُوا يَكر َُ وا َولَ ُ َمَرض  َّّ  (1)﴾اَعُهُم 

 واآليات بعداا من سورة البقرة. 

اءال  ام المنافقون وام ي فرون باب وي دلبون رسدله فد  قولده جد  
مر َوإَِذا قَاُموا ﴿ :وع  َُ َ َوُهَو َخاِعُا َّّ ومِض إِنَّ الرُم َافِِقيَن يَُخاِعُاوَن  إِلَى الصَّ

َ إِال قَِليم  ُمَذأرَذأِيَن أَيرنَ  َّّ  قَاُموا ُكَسالَى يَُراُءوَن ال َّاَس َوال يَذرُكُروَن 

والمعنددش فننددم متددرددون بددين  (2)﴾َذِلووَك ال إِلَووى َهووُ الِء َوال إِلَووى َهووُ الءِ 
ال فار والمسلمين تارة مع ال فار إلا ظندر ال فدار وانتلدروا، وتدارة مدع 

ن ظنروا وانتلروا، فليس عنددام ثبدات وال ديدن مسدتقيم وال إءمنين الم
إيمان ثابت ب  ام ملبلبون بين ال فر واويمدان وبدين ال فدار والمسدلمين، 

مر ﴿ :وقددد لددرح هللا ب فددرام فدد  قولدده تعددالش َُ مر  َنر تُقرأَووَا ِموو ر َُ َوَمووا َموو َ َ
ِ َوأِرَ  ََّ مر َكفَُروا أِا َُ مر إِال  َ َّ َُ رتُوَن الصَّمضَ إِال َوُهمر ُكَسوالَى  َفَقَاتُ ِِ َوال يَأ ُسوِل

الُعُهومر إِ ََّموا يُِريوُع  مر َوال  َور َُ وَوالُ َوال يُ رِفقُوَن إِال َوُهمر َكاِرُهوَن فَم تُ رِجأروَك  َمر
مر َوُهوومر َكووافُِرونَ  َُ َهووَ   َ رفُُسوو ووا فِوو  الرَحيَوواِض الووعا ريَا َوتَهر ََ مر أِ َُ أَ ُ ِليُ َووذِِّ َّّ﴾(3) 

 اءال  ام المنافقون. نس   هللا العافية والس مة.

س: ا عما ك وع فو  سون المراهقوة ك وع مرهقوا ل فسو  أالم اصو  
ولك   لم  كن  تورك واجأواع ا سومم كالصومض، و  وا اأن تالوا إلوى هللا 
من جمي  الم اص  أشكا اام ولك   فاقع لحوموض ا يموان و اويش فو  
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 حوس  ن الشوَاعض ال تصوا إلوى قلأو ، و  وا  حيرض وقل ، فحي ما  تشوَع
 .(1)خالف من هللا  ن يختم الى قلأ  و رجو إرشاع   ناأكم هللا

نولين بحمد هللا  ثيرا علش ما مدن بده عليدن مدن التوبدة، وف ثدر  :ج
من ا عما  اللالحات وفحسن ظنن بربن، وف ثدر مدن ل در هللا وقدرا ة 

ار وفبشر بدال ير وحسدن العاقبدة القرآن بالتدبر ا  يار وابتعد عن ا شر
وسدددتجد إن شدددا  هللا بعدددد العمددد  بمدددا ل رتددده لدددن حددد وة اويمدددان ولدددلة 

ِ ﴿ :الشدددنادتين وثمدددرة التوبدددة النلدددوح. قدددا  هللا عدددز وجددد  َّّ ِر   اَل أِوووِذكر
َملِنا الرقُلُواُ  ِم ُوونَ ﴿ :وقا  سبحانه (2)﴾تَطر وا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ا  َيا َّّ  َوتُوأُوا إِلَى 
اوسد م ينددم مدا )) :وقدا  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم (3)﴾لَ َلَُّكمر تُفرِلُحونَ 

 :وقددا  عليدده اللدد ة والسدد م ((، ددان قبلدده والتوبددة تندددم مددا  ددان قبلنددا
  ((.التائل من اللنل  من ال لنل له))

فمن ف ثر من ل ر هللا ولدق ف  التوبة حل  له الف ح والطم نيندة 
يددت عندده سدديئاته. ثبتددن هللا علددش الندددى ومنحددن وراحددة الضددمير ومح

 االستقامة إنه  ير مسئو .

 ؟ (4)س: كيف يتخلص ا  سان من قسوض القلا وما ه   سأاأِ

ج: فسددبال قسددوة القلددل الددلنول والمعالدد  و ثددرة ال فلددة ولددحبة 
ال ددافلين والفسدداق  دد  اددلل ال دد   مددن فسددبال قسددوة القلددول ومددن لددين 

نتنددا طاعددة هللا جدد  وعدد  ولددحبة ا  يددار، القلددول ولددفائنا وطم ني
وحفظ الوقت بالل ر وقدرا ة القدرآن واالسدت فار، ومدن حفدظ وقتده بدل ر 
هللا وقرا ة القرآن ولحبة ا  يار والبعد عن لحبة ال افلين وا شدرار 

َملِنا الرقُلُواُ ﴿يطيل قلبه ويلين قا  تعالش:  ِ تَطر َّّ ِر   .(5)﴾ اَل أِِذكر
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ن فوو  مجلووس يكووون فيووِ غيأووة وال  سووتطي  القيووام س: ا ووعما  كووو
 ؟(1)م ِ، فماذا  ف ا

ج: تنلددحنم وتقددو : اددلا ال يجددوز وال يبددة محرمددةص  ن الرسددو  
للش هللا عليه وسلم يقو : من رد عن عدرض ف يده بال يدل رد هللا عدن 
وجندده النددار يددوم القيامددة والمددءمن ال يحضددر مجددالس الشددر فدد ن  نددت 

ب ن ادلا ال يجدوز وفن الواجدل تر ده فافعد  للدن تستطيع إ بار جلسائن 
وف ل  ب ف  العم ، وإن  ندت ال تسدتطيع فقدم وال تحضدر ال يبدة ولدو 

َوإَِذا ﴿استن روا قيامن وإلا س لون فقد  قمدت  جد  ادلا لقدو  هللا تعدالش: 
مر َحتَّووى يَُخوُضوووا فِوو َُ ووَع الَّووِذيَن يَُخوُضوووَن فِوو  آيَاتِ َووا فَووأَارِررر َاوو ر   َر َير

ِم  كرَر* َمووَ  الرقَووور ووَع الووذِِّ ووا يُ رِسوويَ ََّك الشَّوويرَطاُن فَووم تَقر ُووعر أَ ر ووِرِه َوإِمَّ َحووِعيث  َغير
َِّاِلِمينَ   .(2)﴾ال

س: كيف ترون سماحتكم المعخا لك  يتج ا الشأاا الوقوع تحوع 
 ؟  (3)وطأض مَرياع هذا ال صر ويتجِ الوجَة الصحيحة

ل الطري  اللحيح ف  التفقده فد  ج: إن الطري  ا مث  ليسلن الشبا
ديندده والدددعوة إليدده اددو فن يسددتقيم علددش المددننج القددويم بالتفقدده فدد  الدددين 

بدالقرآن ال دريم والسدنة المطندرة وفنلدحه بلدحبة  شودراسته، وفن يعند
ا  يار والزم   الطيبين من العلما  المعروفين باالستقامة حتدش يسدتفيد 

 مننم ومن ف  قنم. 

مبادرة بالزواج، وفن يحر  علدش الزوجدة اللدالحة  ما فنلحه بال
يا معشدر الشدبال مدن اسدتطاع مدن م البدا ة ))لقوله للش هللا عليه وسلم: 

فليتددزوج ف نددده ف ددض للبلدددر وفحلددن للفدددرج ومددن لدددم يسددتطع فعليددده 
  ((باللوم ف نه له وجا 

س: يتحمس أ ر الشأاا  كنر مما ي أَ  وي حو إلى التطرف فموا 
 ؟  (1)ه   صيحتكم لِ
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ج: يجل علش الشبال و يرام الحلر مدن العندي والتطدري وال لدوص 
َرلُووا فِو  ِعيو ُِكمر ﴿لقو  هللا سدبحانه وتعدالش:  وَا الرِكتَواِا ال تَ وقولده  (2)﴾يَوا  َهر

َِ الرقَلرووِا ﴿عددز وجدد :  ًِّووا َغِلووي ووَع فَ وومر َولَووور ُك ر َُ ووَع لَ ِ ِل ر َّّ َمووة  ِمووَن  فَأَِمووا َرحر
وووا ِموونر حَ  ِلووكَ ال رفَضا اآليددة، وقولدده عددز وجدد  لموسددش واددارون لمددا  (3)﴾ور

َشوى﴿بعثنما إلش فرعون:  ال  لَيِِّ  ا لَ َلَّوُِ يَتَوَذكَُّر  َور يَخر وقدو   (4)﴾فَقُوال لَُِ قَور
قالندا ث ثدا، روال مسدلم  ((الدن المتنطعدون))النب  للش هللا عليه وسلم: 

 لو فد  الددين ف نمدا إيا م وال))ف  لحيحه، وقوله للش هللا عليه وسلم: 
روال اومددام فحمددد وبعددض فادد   ((فالددن مددن  ددان قددبل م ال لددو فدد  الدددين

 السنن ب سناد حسن. 

فلنلا فولد  جميدع الددعاة بد ن ال يقعدوا فد  اوسدراي وال لدو وإنمدا 
علينم التوسط.. وادو السدير علدش نندج هللا وعلدش ح دم  تابده وسدنة نبيده 

 للش هللا عليه وسلم. 

روف تقتضوو  المجاملووة أووأن ال  قوووا الحقيقووة، س: فوو  أ وور الِوو
 (5)فَا ي تأر هذا  واا من الكذا؟

ج: الا فيه تفلي ، فد ن  اندت المجاملدة يترتدل عليندا جحدد حد  فو 
إثبات باط  لم تجز الل المجاملة. فما إن  انت المجاملة ال يترتل عليندا 
ة ش   من الباطد  إنمدا اد   لمدات طيبدة فيندا إجمدا  وال تتضدمن شدناد

 ب ير ح   حد وال إسقاط ح   حد ف  فعلم حرجا ف  للن. 

س: مووووا حكووووم التوسووووا أسوووويع األ أيوووواء، وهووووا ه وووواك  علووووة الووووى 
 ؟ (6)تحريمِ
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ج: التوس  بدالنب  لدلش هللا عليده وسدلم فيده تفلدي ، فد ن  دان للدن 
باتباعه ومحبته وطاعة فوامرل وتدرن نواايده واو د   ب فد  العبدادة 

، وادو الواجدل علدش لواو دين هللا اللي بعد  بده فنبيدا  فنلا او اوس م
   م لي.. واو الوسيلة للسعادة ف  الدنيا واآل رة، فمدا التوسد  بدعائده 

فندلا ادو  -واالست اثة به وطلبه النلر علش ا عددا  والشدفا  للمرضدش 
الشرن ا  بر، وادو ديدن فبد  جند  وفشدبااه مدن عبددة ا وثدان، وا دلا 

ل من ا نبيا  وا وليا  فو الجن فو الم ئ ة فو ا شجار ع  للن مع  يرفُ 
فو ا حجار فو ا لدنام. واندان ندوع ثالد  يسدمش التوسد  وادو التوسد  
بجاادده لددلش هللا عليدده وسددلم فو بحقدده فو بلاتدده مثدد  فن يقددو  اونسددان: 

ب بنبيددن فو جددال نبيددن فو حدد  نبيددن فو جددال ا نبيددا  فو حدد  ففسدد لن يددا 
جال ا وليا  واللالحين وفمثا  للدن فندلا بدعدة ومدن وسدائ  ا نبيا  فو 

وال مدع  يدرلص  ن هللا لدلش هللا عليده وسدلم الشرن وال يجوز فعله معه 
سبحانه وتعالش لم يشرع للن والعبادات توقيفية ال يجوز منندا إال مدا د  

لدلش هللا عليده  عليه الشرع المطنر، وفمدا توسد  ا عمدش بده فد  حياتده
توس  به للش هللا عليه وسلم ليدعو له ويشدفع لده إلدش هللا فد   فنو وسلم

إعادة بلرل إليه، وليس توسد  بالدلات فو الجدال فو الحد   مدا يعلدم للدن 
 من سياق الحدي  و ما فوضح للن علما  السنة ف  شرح الحدي . 

وقد بسط ال  م ف  للن شديخ اوسد م فبدو العبداس ابدن تيميدة رحمده 
ثيددرة المفيدددة، ومننددا  تابدده المسددمش: القاعدددة الجليلددة فدد  هللا فدد   تبدده ال 

 التوس  والوسيلة، واو  تال مفيد جدير باالط ع عليه واالستفادة منه. 

 د ن  ا حيدا والا الح دم جدائز مدع  يدرل لدلش هللا عليده وسدلم مدن 
تقو    ين فو فبين فو من تظدن فيده ال يدر: ادع هللا لد  فن يشدفين  مدن 

لد  بلدري فو يرزقند  اللريدة اللدالحة فو نحدو للددن مرضد  فو يدرد ع
 ب جماع فا  العلم. وهللا ول  التوفي . 
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س: مطلوا من ا  سان ذكر هللا ف  كا وقع والى كا حاا إال ف  
 ماكن  َ  ان ذكر هللا فيَا كالحمام منم، فَا يقطو  ا  سوان ذكور هللا 

 ؟ (1)ف  الحمام أتاتا حتى ولو ف  قلأِ

قلل مشدروع فد   د  زمدان وم دان فد  الحمدام و يدرل، الل ر بال :ج
وإنما الم رول ف  الحمام ونحدول ل در هللا باللسدان تعظيمدا ب سدبحانه إال 
التسمية عند الوضو  ف نه ي ت  بنا إلا لم يتيسر الوضو   دارج الحمدام  

  ننا واجبة عند بعض فا  العلم وسنة مء دة عند الجمنور. 

مقعم الى األوالع فو  القورآن الكوريم رغوم  س: عالما يرع ذكر الماا
 ؟ (2) ن األوالع  غلى لع* األا من مالِ. فما ه  الحكمة من ذلك

ج: الفتنددة بالمددا  ف ثددر  ندده يعددين علددش تحلددي  الشددنوات المحرمددة 
ب  ي ا والد، ف ن اونسان قد يفتن بندم ويعلد  هللا مدن فجلندم، ول دن 

سدبحانه بدا موا  قبد  ا والد  مدا فد  الفتنة بالما  ف ثر وفشد ولندلا بددف 
ووَع َا ُهلرفَووى﴿قولدده تعددالش:  أُُكمر ِا ر الُعُكوومر أِووالَّتِ  تُقَوورِِّ ووَوالُُكمر َوال  َور  (3)﴾َوَمووا  َمر

الُعُكومر فِتر َوةٌ ﴿اآلية، وقوله سبحانه  وَوالُُكمر َو َور اآليدة، وقولده عدز  (4)﴾إِ ََّموا  َمر
وا الَّوِذيَن آَم ُووا﴿وج :  ََ ِ  يَوا  َيا َّّ وِر  الُعُكومر َاونر ِذكر وَوالُُكمر َوال  َور ُكومر  َمر َِ ال تُلر

 .(5)﴾َوَمنر يَفر َار َذِلَك فَأُولَلَِك ُهُم الرَخاِسُرونَ 

سووو ة وقوووع أوووع ع  صووول  م وووذ سووون الراأ وووة  29س: امووور  اأن 
وال شرين وموا هلوع وهلل الحموع و شوكره الوى  ن هوعا  . ولقوع أواعرع 

م ووذ  ن كووان اموور  خمسووة اشوور اامووا  أقضوواء مووا الوو  موون صوولواع
حسووا طوواقت ، ولكوون اختلووف ر   ال وواس فموو َم موون يقوووا: ال يلهمووك 
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القضاء والتوأة كافية، وم َم مون يقووا: يلهموك القضواء..  رجوو أيوان 
 ؟ (1)الصواا

ج: اللوال فنده ال يلزمدن القضدا  والتوبدة النلدوح  افيدة فد  للدن 
واالسددتقامة علددش اللدد ة  وادد  المشددتملة علددش الندددم علددش مددا وقددع منددن

قُووار ِللَّووِذيَن ﴿والعددزم اللددادق فال تعددود إلددش تر نددا لقددو  هللا عددز وجدد : 
ووومر َموووا قَوووعر َسووولَفَ  َُ َرفَووورر لَ ووووا يُ َُ اآليدددة، وقولددده سدددبحانه:  (2)﴾َكفَوووُروا إِنر يَ رتَ

ِم ُوَن لَ َلَُّكمر تُفرِلُحونَ ﴿ ا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ا  َيا َّّ وقولده سدبحانه:  (3)﴾َوتُوأُوا إِلَى 
ا﴿ أَوة   َُصووح  ِ تَور َّّ ا الَِّذيَن آَم ُوا تُوأُوا إِلَوى  ََ وقدو  النبد  لدلش  (4)﴾يَا  َيا

 ((اوس م يندم ما  ان قبله والتوبة تنددم مدا  دان قبلندا))هللا عليه وسلم: 
 ((التائددل مددن الددلنل  مددن ال لنددل لدده))وقولدده عليدده اللدد ة والسدد م: 

   ف  الا المعنش  ثيرة. واآليات وا حادي

ونس   هللا عز وجد  فن يمنحدن الفقده فد  الددين والثبدات علدش الحد  
ونولين بلحبة ا  يار والحدلر مدن لدحبة ا شدرار. تقبد  هللا توبتدن 

 وفحسن لنا ولن ال تام.

س: ل  صعي  كنيرا موا يتحوعث فو   اورار ال واس، وقوع  صوحتِ 
 ووعه، و حيا ووا يكووون ولكوون عون جووعو*، ويأووعو   َووا  صووأحع اوواعض ا
 ؟. (5)كممِ ف  ال اس ان حسن  ية. فَا يجوه هجره

ج: ال دد م فدد  فعددراض المسددلمين بمددا ي راددون من ددر عظدديم ومددن 
َرتَووار ﴿ال يبددة المحرمددة بدد  مددن  بددائر الددلنول  لقددو  هللا سددبحانه:  َوال يَ

ِِ مَ  َم  َِخي رُكَا لَحر ا  َيُِحاا  ََحُعُكمر  َنر يَأ َ أَ رُضُكمر أَ رض  َّّ تُُموهُ َواتَّقُووا  يرت ا فََكِرهر
اٌا َرِحيمٌ  َ تَوَّ َّّ   .(6)﴾إِنَّ 
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ولمدا روى مسدلم فد  لدحيحه عدن فبد  اريدرة رضد  هللا عنده عدن 
  فقددالوا هللا ((فتدددرون مددا ال يبددة))النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فندده قددا : 

إن  دان  قي  يدا رسدو  هللا ((ل رن ف ان بما ي رل)) :ورسوله فعلم فقا 
إن  ان فيه ما تقو  فقد ا تبته وإن لم ي ن فيده )) :ف  ف   ما فقو   قا 

ولح عنه للش هللا عليه وسلم فنه لما عرج به مر علش قدوم  ((فقد بنته
يددا ))لنددم فظفددار مددن نحدداس ي مشددون بنددا وجددوانم ولدددورام، فقددا : 

ون ادءال  الدلين يد  لون لحدوم النداس ويقعد)) :  فقا ((جبري  من اءال 
ف رجه فحمد وفبو داود ب سناد جيد عدن فندس رضد  هللا  ((ف  فعراضنم

عنه، وقا  الع مة ابن مفلح إسنادل لحيح، قا : و رج فبو داود ب سناد 
فن مددن ال بددائر اسددتطالة المددر  فدد  ))حسددن عددن فبدد  اريددرة مرفوعددا: 

 . ((عرض رج  مسلم ب ير ح 

سدة مدن ي تدال والواجل علين وعلش  يرن من المسدلمين عددم مجال
مددن رفى مددن م ))المسددلمين مددع نلدديحته واون ددار عليدده، لقددو  النبدد : 

من ددرا فلي يددرل بيدددل فدد ن لددم يسددتطع فبلسددانه فدد ن لددم يسددتطع فبقلبدده وللددن 
روال مسدددلم فددد  لدددحيحه. فددد ن لدددم يمتثددد  فددداترن  ((فضدددعي اويمدددان

 مجالسته.  ن للن من تمام اون ار عليه. 

فقنم لما فيه سدعادتنم ونجداتنم فد  الددنيا فللح هللا حا  المسلمين وو
 واآل رة. 

س:  رجو  ن تعلو   الى الكتا المفيعض ال اف وة فو  الوع يا والوعين 
 ؟. (1)

ج: ال تل النافعدة  ثيدرة، فعظمندا وفامندا  تدال هللا سدبحانه وتعدالش 
فيدده الندددى والنددور وفيدده الدددعوة إلددش  دد   يددر وبيددان م ددارم ا  دد ق 

يان ما فوجدل هللا ومدا فعدد  اد  طاعتده مدن ال يدر ومحاسن ا عما  وب
بيددان مددا حددرم هللا ومددا فعددد  ادد  معلدديته فدد  العقوبددة. فدد عظم  تددال 
وفشري  تال وفنفع  تال او  تال هللا العظديم القدرآن، ثدم  تدال السدنة 
اللحيحة،  الب اري ومسلم و يراما مدن  تدل السدنة المعروفدة   د ب  
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ماجددة وسددنن الدددارم  ومسددند فحمددد بددن  داود والترمددلي والنسددائ  وابددن
 حنب  وموط  مالن رحمة هللا علش الجميع، والل من فنفع ال تل. 

ل ن بالنسبة إلدش الطلبدة الدلين لدم يتم ندوا مدن العلدم وا دلا الطالبدات 
فنددءال  ننلددحنم جميعددا بحفددظ  تدددال هللا  ال تدد  لددم يددتم ن مددن العلددم

يدددة والحدددي  الشددريي. ال ددريم، مددع حفددظ المءلفددات الم تلددرة فدد  العق
مثدد :  تددال )التوحيددد( للمددام الشدديخ محمددد بددن عبددد الواددال، و )ث ثددة 
ا لو ( له فيضا، و ) شي الشبنات( لده فيضدا، و )العقيددة الواسدطية( 
لشيخ اوس م ابن تيمية رحمده هللا، و )بلدوا المدرام( للحدافظ ابدن حجدر، 

 ربعددين النوويددة( )وعمدددة الحدددي ( للحددافظ عبددد ال ندد  المقدسدد ، و )ا
وت ملتنا للحافظ ابن رجدل، و )آدال المشد  إلدش اللد ة( للشديخ محمدد 
ابددن عبددد الواددال رحمدده هللا، ومطالعددة ال تددل اآلتيددة: )فددتح المجيددد( و 
)رياض اللالحين( و )الوابد  اللدين( و )زاد المعداد( و )جدامع العلدوم 

 الم تلرة. والح م( للحافظ ابن رجل... وفشباانا من ال تل المفيدة

س: ال طوو  أالشووَاعض ال شووك   ووِ ال أووع م ووِ موون التصووعي ، فموووا 
 ؟ (1)هو

جـ: فوال ال بد من النط  بالشدنادتين، فلدو فم نده النطد  ول نده امتندع 
مددن النطدد  لددم يددد   فدد  اوسدد م حتددش ينطدد  بالشددنادتين، واددلا محدد  
ن إجمداع مددن فاد  العلددم، ثدم مددع النطد  ال بددد مدن اعتقدداد معندش الشددنادتي

واللدق ف  للن، وللدن بد ن يعتقدد ب نده ال معبدود حد  إال هللا ولدو قالندا 
 البا  المنافقين يقولوننا وام يعتقددون فن مدع هللا آلندة ف درى لدم تدنفعنم 

إِنَّ الرُم َوافِِقيَن ﴿الل ال لمة ولم يد لوا ف  اوس م باطنا،  مدا قدا  تعدالش: 
فَِا ِمَن ال َّارِ  َسر ِك األر َوِموَن ال َّواِس َمونر يَقُووُا ﴿وقا  عز وجد :  (2)﴾فِ  العَّرر
ِخِر َوَما ِم اأر ِ َوأِالريَور ََّ ِم ِينَ  آَم َّا أِا ف  بد من التلدي  بالقلدل  (3)﴾ُهمر أُِم ر

واليقين ب نه ال معبود ح  إال هللا، ف ن است بر عن االنقياد لشرع هللا  فر 
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َ ُهوَو الرَحو ا َو َنَّ َموا َذلِ ﴿ولم ينفعه النط  بالشنادتين. قا  تعالش:  َّّ َك أِأَنَّ 
َ ُهَو الر َِل ا الرَكأِيرُ  َّّ ِِ ُهَو الرأَاِطُا َو َنَّ  ُاوَن ِمنر ُعو ِ وقدا  سدبحانه:  (1)﴾يَعر

أُِروَن َاوونر ِاأَوواَعتِ  ﴿ ووتَكر ووتَِجار لَُكوومر إِنَّ الَّووِذيَن يَسر ُاووو ِ   َسر َوقَوواَا َرأاُكووُم اعر
ُخلُوَن جَ  وا دلا لدو اسدت بر عدن الشدنادة بد ن محمددا  (2)﴾ََ ََّم َعاِخِرينَ َسيَعر

رسو  هللا فو قالنا  البا ف نه ي ون  افرا حتدش يدءمن بد ن محمددا رسدو  
 هللا وينقاد لشرعه والا فمر مجمع عليه بين فا  العلم. وهللا المستعان.

 ؟ (3)س: ما حكم قيام الطالأاع للمعرسة احتراما لَا

نات للمدرسدة والبندين للمددرس فمدر ال ينب د  وفقد  مدا ج: إن قيام الب
فيه ال رااة الشديدة لقو  فنس رض  هللا عنه: )لدم ي دن فحدد فحدل إلدينم 
يعن  اللحابة رض  هللا عننم من رسو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم ولدم 
ي ونوا يقومون له إلا د   علينم لمدا يعلمدون مدن  رااتده لدللن( ولقدو  

من فحل فن يتمث  له الرجدا  قيامدا فليتبدوف ))ليه وسلم: النب  للش هللا ع
وح ددم النسددا  ح ددم الرجددا  فدد  اددلا ا مددر. وفدد  هللا  ((مقعدددل مددن النددار

الجميع لما يرضيه وجنبندا جميعدا مسدا طه ومناايده ومدنح الجميدع العلدم 
 النافع والعم  به إنه جواد  ريم.

 

ن  سوم  اون س: ما ه  ال أاراع الت  تطل  ف  ح  األمواع فو ح
فوومن )المَفووور لووِ(  و )المرحوووم( فَووا هووذه ال أوواراع صووحيحة؟ ومووا 

 ؟. (4)التوجيِ فـ  ذلك

ج: المشدروع فدد  ادلا فن يقددا : ) فدر هللا لدده( فو )رحمده هللا( ونحددو 
للن إلا  ان مسلما، وال يجوز فن يقا  )الم فور لده( فو )المرحدوم(  نده 

نحددو للدن، إال لمددن شدند هللا لدده ال تجدوز الشددنادة لمعدين بجنددة فو ندار فو 
بللن ف   تابه ال ريم فو شند له رسوله عليه الل ة والس م، وادلا ادو 
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اللي ل رل فا  العلم من فا  السدنة، فمدن شدند هللا لده فد   تابده العزيدز 
لدلش هللا عليده  بالنار   ب  لندل وزوجتده، وا دلا مدن شدند لده الرسدو 

ن ال طال وعثمان وعلد  وبقيدة بالجنة   ب  ب ر اللدي  وعمر ب وسلم
العشددرة رضدد  هللا عددننم و يددرام ممددن شددند لدده الرسددو  عليدده اللدد ة 
والس م بالجنة  عبد هللا بن س م وع اشة بدن محلدن رضد  هللا عننمدا 
فو بالنار  عمه فب  طالل وعمرو بن لح  ال زاع  و يراما ممن شند 

من للن نشند لده بدللن. نعول باب  له الرسو  للش هللا عليه وسلم بالنار
فما من لم يشند له هللا سبحانه وال رسوله بجندة وال ندار ف ندا ال نشدند لده 
بللن علش التعيين، وا لا ال نشند  حد معين بم فرة فو رحمة إال بدن  
مددن  تددال هللا وسددنة رسددوله لددلش هللا عليدده وسددلم، ول ددن فادد  السددنة 

اد  اويمدان عمومدا يرجون للمحسن وي افون علش المس   ويشدندون  
بالجنة ولل فار عمومدا بالندار  مدا فوضدح للدن سدبحانه فد   تابده المبدين 

ووا ﴿قددا  تعددالش:  ََ تِ ووِر  ِموونر تَحر ِم َوواِع َج َّوواع  تَجر ِم ِيَن َوالرُم ر ُ الرُموو ر َّّ َوَاووَع 
ا ََ اُر َخاِلِعيَن فِي ََ َ ر اآلية، من سورة التوبدة، وقدا  تعدالش فيندا فيضدا  (1)﴾األر

ووا ِهووَ  َوَاوو﴿ ََ وو ََّم َخاِلووِعيَن فِي ََ ُ الرُم َووافِِقيَن َوالرُم َافِقَوواِع َوالرُكفَّوواَر  َوواَر َج َّّ َع 
مر  َُ أُ اآلية، ولال بعض فاد  العلدم إلدش جدواز الشدنادة بالجندة فو  (2)﴾َحسر

النددار لمددن شددند لدده عدددالن فو ف ثددر بددال ير فو الشددر  حاديدد  لددحيحة 
 وردت ف  للن.

ن إط ووام اشوورض مسوواكين، فَووا يجوووه إط ووام س: موون كفووارض اليمووي
واحع م َم اأن واأخر أ وع  سوأوعأل أل وِ قوع ال يوجوع اشورض مسواكين 
عف ة واحعض، وها إذا  ط مع واحعا اشور موراع  كوون  ط موع اشورض 

 ؟ (3)مساكين

ج: يجل التماس العشرة، ف لا فطعمت واحدا و ررت للدن ال ي فد ، 
جدد  فدد   تابدده ال ددريم فدد  سددورة فدد  بددد مددن عشددرة  مددا قددا  هللا عددز و

تُُم ﴿المائدددة:  َرِو فِوو   َيرَمووا ُِكمر َولَِكوونر يَُ اِخووذُُكمر أَِمووا َاقَّووعر ُ أِوواللَّ َّّ ال يَُ اِخووذُُكُم 
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ِلويُكمر  َور  ِ ُمووَن  َهر َسِط َما تُطر َيرَماَن فََكفَّاَرتُُِ إِطر َاُم َاَشَرِض َمَساِكيَن ِمنر  َور األر
مر  َور  َُ َوتُ ِريُر َرقَأَة  ِكسر اآلية. ف  بد من التماس العشرة ولو تعدددت  (1)﴾تَحر

ا يام، ل ن تجل المبادرة حسل اوم ان، ولدو  دان إطعدامنم متفرقدا فد  
فيددام فدد  بدد س، ول ددن عليددن فن تجتنددد وتلددتمس عشددرة وتبددادر بدد  راج 
ال فارة فو ت سدوام  سدوة تجدزئنم فد  اللد ة، ت ددينم فو تعشدينم، فد ن 

 ف  لآلية السابقة. الا ي 

    ال إس: ها كتاأة الوصية واجأة، وها يلهم لَا شَوع؟ وحيث 
 ؟. (2) ارف ال ص الشرا   رجو إرشاع  إليِ جهاكم هللا خيرا

ج: ت تل الولية حسل اللي ة التالية: فندا فد ن بدن فد ن فو ف ندة 
ن بنددت فدد ن فولدد  بدد نن  فشددند فن ال إلدده إال هللا وحدددل ال شددرين لدده وف

محمدددا عبدددل ورسددوله وفن عيسددش عبددد هللا ورسددوله و لمتدده فلقااددا إلددش 
مددريم وروح مندده وفن الجنددة حدد  والنددار حدد  وفن السدداعة آتيددة ال ريددل 
فينا وفن هللا يبع  من ف  القبور. وفول  من تر ت من فالد  ولريتد  
وسدددائر فقدددارب  بتقدددوى هللا وإلددد ح لات البدددين وطاعدددة هللا ورسدددوله 

ح  واللبر عليه، وفولدينم بمثد  مدا فولدش بده إبدراايم والتوال  بال
يَن فَوم تَُمووتُنَّ ﴿عليه الس م بنيه ويعقول:  َطفَى لَُكُم الوعِِّ َ اصر َّّ يَا أَ ِ َّ إِنَّ 

ِلُمونَ  ثم يل ر ما ير ل فن يول  به مدن ثلد  مالده فو  (3)﴾إِال َو َ رتُمر ُمسر
ويبدين ملدارفه الشدرعية فق  من للن فو ما  معين ال يزيدد علدش الثلد  

 ويل ر الو ي  علش للن. 

والولددية ليسددت واجبددة بدد  مسددتحبة إلا فحددل فن يولدد  بشدد   لمددا 
ثبت ف  اللحيحين عن ابن عمر رض  هللا عننمدا عدن النبد  لدلش هللا 

ما ح  امرئ مسدلم لده شد   يريدد فن يولد  فيده ))عليه وسلم فنه قا : 
ل ددن إلا  انددت عليدده ديددون فو  ((،يبيددت ليلتددين إال وولدديته م توبددة عندددل

حقوق ليس علينا وثائ  تثبتنا  النا وجل عليه فن يولد  بندا حتدش ال 
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 53 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

تضيع حقوق النداس وينب د  فن يشدند علدش ولديته شداادين عددلين وفن 
يحرراددا لدددى مددن يوثدد  بتحريددرل مددن فادد  العلددم حتددش يعتمددد علينددا وال 

ناس وقدد ال يتيسدر ينب   فن ي تف  ب طه فقط  نه قد يشتبه  طه علش ال
 من يعرفه من الثقات. وهللا ول  التوفي .

ُ  ُوووُر السَّووَماَواِع ﴿:  ريووع موون سووماحتكم تفسووير قولووِ ت ووالى : س َّّ
ِر  َرر  (1)﴾َواألر

معنش اآلية ال ريمة عندد العلمدا  فن هللا سدبحانه منورادا فجميدع  : ج
 سبحانه. النور اللي ف  السموات وا رض ويوم القيامة    من نورل 

والنور نوران : نور م لوق واو مدا يوجدد فد  الددنيا واآل درة وفد  
الجندة وبدين النداس اآلن مدن ندور القمدر والشدمس والنجدوم . وا دلا ندور 
ال نربا  والنار  له م لدوق وادو مدن  لقده سدبحانه وتعدالش . فمدا الندور 
الثددان  : فنددو  يددر م لددوق بدد  اددو مددن لددفاته سددبحانه وتعددالش . وهللا 

حانه وبحمدل بجميع لفاته او ال ال  وما سدوال م لدوق فندور وجنده سب
عز وج  ونور لاته سبحانه وتعدالش   امدا  يدر م لدوق بد  امدا لدفة 
مددن لددفاته جدد  وعدد  . واددلا النددور العظدديم ولددي لدده سددبحانه ولدديس 
م لوقا ب  او لفة من لفاته  سدمعه وبلدرل ويددل وقدمده و يدر للدن 

وتعددالش . واددلا اددو الحدد  الددلي درج عليدده مددن لددفاته العظيمددة سددبحانه 
 فا  السنة والجماعة .

وخاصوووة فووو  السوووفر  ،: هوووا رفووو  اليوووعين فووو  الوووعااء مشوووروعس
 ؟ (2)أالطالرض  و السيارض  و القطار وغيرهما

 -يقدو   ،رفع ا يدي ف  الدعا  من فسبال اوجابة ف  في م ان : ج
ح  مدن عبددل إلا رفدع ير يسدتست   إن رب م حي   و:  -للش هللا عليه وسلم 

إن هللا و:  -لددلش هللا عليده وسددلم  -ويقدو   ويديده إليده فن يردامددا لدفرا
تعالش طيل ال يقب  إال طيبا وإن هللا فمر المءمنين بما فمدر بده المرسدلين 
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 54 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ا﴿: فقا  تعالش  َملُوا َصواِلح  ُسُا ُكلُوا ِمَن الطَّيِِّأَاِع َواار ا الرا ََ وقدا   (1)﴾يَا  َيا
ووُكُروا ﴿يَووسددبحانه  ووا الَّووِذيَن آَم ُوووا ُكلُوووا ِموونر َطيِِّأَوواِع َمووا َرَهقر َوواُكمر َواشر ََ ا  َيا

 َِّ يدا : وثم ل ر الرج  يطي  السفر فشع  ف بر يمد يديه إلش السما   (2)﴾َِ
ي بدالحرام لِ رل يا رل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حدرام وُ د

فجعدد  مددن فسددبال   روال مسددلم فدد  لددحيحه .  لددللنو فدد نش يسددتجال
وعدددم اوجابددة ف دد  الحددرام  ،اوجابددة رفددع اليدددين. ومددن فسددبال المنددع

سدوا   ،والت لي بالحرام . فدد  علدش فن رفدع اليددين مدن فسدبال اوجابدة
فو  ،ف  الطائرة فو ف  القطدار فو فد  السديارة فو فد  المرا دل الفضدائية

إال فدد   إلا دعددا ورفددع يديدده . فنددلا مددن فسددبال اوجابددة ،فدد   يددر للددن
فدد  نرفددع  -لددلش هللا عليدده وسددلم  -المواضددع التدد  لددم يرفددع فينددا النبدد  

إال إلا  ،لددلش هللا عليدده وسددلمفلددم يرفددع فينددا  ،مثدد   طبددة الجمعددة ،فينددا
استسقش فنو يرفع يديه فينا .  للن بين السجدتين وقبد  السد م فد  آ در 

ع فيددينا فد  فد  نرفد -لدلش هللا عليده وسدلم  -التشند لم ي دن يرفدع يديده 
.  ن فعلدده  -لددلش هللا عليدده وسددلم  -اددلل المددواطن التدد  لددم يرفددع فينددا 

لدلش  حجة وتر ه حجة وا لا بعد الس م مدن اللدلوات ال مدس .  دان
فد  نرفدع فد  للدن  ،ي ت  با ل ار الشرعية وال يرفع يديه هللا عليه وسلم
لدلش  -  رفدع فمدا المواضدع التد -للش هللا عليه وسدلم  -فيدينا اقتدا  به
لدلش هللا  -فينا يديده فالسدنة فيندا رفدع اليددين ت سديا بده  -هللا عليه وسلم 
وا دلا المواضدع التد  يددعو  ،و ن للن من فسبال اوجابدة -عليه وسلم 

رفدع وال لدلش هللا عليده وسدلم  فينا المسلم ربه ولدم يدرد فيندا عدن النبد 
ع مدن فسدبال اوجابدة ترن ف نا نرفدع فيندا لألحاديد  الدالدة علدش فن الرفد

  ما تقدم . 

وهووا  ،: آخوور سووااة موون اصوور الجم ووة هووا هوو  سووااة ا جاأووةس
وكوذلك ال سواء فو   ،يلهم المسلم  ن يكون ف  المسجع ف  هوذه السوااة

 ؟ (3)الم اها
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 55 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 فرجح ا قوا  ف  ساعة اوجابة يوم الجمعة قوالن : : ج

س فننددا بعددد العلددر إلددش  ددرول الشددمس فدد  حدد  مددن جلدد  حووعها :
ينتظددر لدد ة الم ددرل، سددوا   ددان فدد  المسددجد فو فدد  بيتدده يدددعو ربدده 

ل دن لديس للرجدد  فن  ،فنددو حدري باوجابدة ،وسدوا   دان رجد  فو امدرفة
 مدا ادو  ،يلل  فد  البيدت لد ة الم درل وال  يرادا إال بعدلر شدرع 

 معلوم من ا دلة الشرعية . 

 ،يدوم الجمعدةفننا من حين يجلس اومام علش المنبر لل طبة  النا   :
فالدددعا  فدد  اددلين الددوقتين حددري باوجابددة .  ،إلددش فن تقضددش اللدد ة

والان الوقتان اما فحرى ساعات اوجابة يوم الجمعة لما ورد فينما من 
وترجددش اددلل السدداعة فدد  بقيددة  ،ا حاديدد  اللددحيحة الدالددة علددش للددن

وفضد  هللا واسدع سدبحانه وتعدالش . ومدن فوقدات اوجابدة  ،ساعات اليدوم
لددلش هللا  -فدد  جميددع اللددلوات فرضددنا ونفلنددا : حددا  السددجود . لقولدده 

فقددرل مددا ي ددون العبددد مددن ربدده واددو سدداجد فدد  ثروا و:  -عليدده وسددلم 
 ، رجه مسلم ف  لحيحه من حدي  فب  اريرة رض  هللا عنده والدعا 

وروى مسلم رحمه هللا ف  لحيحه عن ابن عباس رضد  هللا عننمدا فن 
فمدا الر دوع فعظدم فيده الدرل وفمدا و :قا  –يه وسلم للش هللا عل -النب  

لدلش  -ومعنش قوله  وفن يستجال ل م نٌ مِ السجود فاجتندوا ف  الدعا  فقَ 
 . في حري  وفن يستجال ل م  نٌ مِ فقَ و:  -هللا عليه وسلم 

س: ا يمووان والتوحيووع وال قيووعض  سووماء لمسوومياع هووا تختلووف فوو  
 ؟ .  (1)معلوالتَا

ول نندا ترجدع إلدش شد   واحدد .  ،اال دت يت تلدي بعدض  ،نعم ج:
 ،واويمان او اويمان ب نه مسدتح  للعبدادة ،التوحيد او إفراد هللا بالعبادة

الت  اد   ،فنو فشم  من  لمة التوحيد ،واويمان ب   ما ف بر به سبحانه
يعندد  ففددرد هللا بالعبددادة و لدده بنددا ص ويماندده ب ندده  ،ملدددر وحددد يوحددد

لندا ص  نده ال د ق ص  نده الدرزاق ص و نده ال امد  سبحانه ادو المسدتح  
فندو  ،ف  فسمائه ولفاته وففعاله ص و نه مدبر ا مور والمتلدري فيندا
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 56 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

واويمدان  ،فالتوحيد او إفرادل بالعبادة ونفينا عما سوال ،المستح  للعبادة
ويد   فيده تلدديقه فد   ،فوسع من للن يد   فيه توحيدل واو    له

 ،والعقيددة تشدم  ا مدرين ،رسوله عليده اللد ة والسد م    ما ف بر به
وتشددم  اويمددان بدداب وبمددا ف بددر بدده سددبحانه فو  ،فالعقيدددة تشددم  التوحيددد

واويمدددان ب سدددمائه ولدددفاته،  ،لدددلش هللا عليددده وسدددلم ف بدددر بددده رسدددوله
والعقيدة : ا  ما يعتقدل اونسان بقلبه ويدرال عقيددة يددين هللا بندا ويتعبددل 

   فينددا  دد  مددا يعتقدددل مددن توحيددد هللا واويمددان ب ندده ال دد ق فيددد ،بنددا
واويمددان ب ندده ال  ،الددرزاق وب ندده لدده ا سددما  الحسددنش واللددفات العلددش

واويمددان ب ندده حددرم  ددلا وفوجددل  ددلا وشددرع  ددلا  ،يلددلح للعبددادة سددوال
 فن  فشم  .  ،وننش عن  لا

 ؟ (1)س: ما الفرق أين األسماء والصفاع

 سدبحانه مشدتملة علدش لدفات لده سدبحانه تليد  بده    فسدما  هللا ج:
ف سددماءل سددبحانه فعدد م عليدده  ،وال يشددبنه فينددا شدد   ،وتناسددل  مالدده

 ،الملدن ،الح ديم ،العزيز ،الرحيم ،ومننا : الرحمن ،ونعوت له عز وج 
المنيمن . . إلش  ير للن مدن فسدمائه سدبحانه  ،المءمن ،الس م ،القدوس

فالواجدل إثباتندا لده  ،وفد  سدنة رسدوله ا مدينالواردة فد   تابده ال دريم 
سددبحانه علددش الوجدده ال ئدد  بج لدده مددن  يددر تحريددي وال تعطيدد ، ومددن 

والا او معنش قو  فئمة السلي  مالدن والثدوري  ، ير ت ييي وال تمثي 
 وا وزاع  و يرام : فمرواا  ما جا ت ب   يي . 

ال ئد  بده سدبحانه والمعنش فن الواجل إثباتنا ب سبحانه علش الوجه 
 . 

ولما سئ  مالدن رحمده هللا عدن  ،فما  يفيتنا ف  يعلمنا إال هللا سبحانه
ووتََو*﴿قولدده تعددالش :  ِش اسر َمُن َالَووى الر َوورر حر  يددي اسددتوى  فجددال  (2)﴾الوورَّ

رحمه هللا بقولده : االسدتوا  معلدوم وال يدي مجندو  واويمدان بده واجدل 
ادلا  يوقدد رو ،عدن ال يفيدة سيعند  بدللن رحمده هللا :  ،عنه بدعة سو
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 57 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وعدن فم سدلمة رضد  هللا  ،ي ه ربيعة بن فب  عبد الدرحمنشالمعنش عن 
واو قو  فئمة السلي جميعا .  ما نقله عدننم  يدر واحدد مدن فاد   ،عننا
يخ اوس م ابن تيمية رحمده هللا فد  : و العقيددة الواسدطية شومننم  ،العلم

   يرادا مدن  تبده رحمده هللا . و وف  : و الحموية و و و التدمريدة و وفد
ونقلده  ،ا لا نقلده عدننم الع مدة ابدن القديم رحمده هللا فد   تبده المشدنورة

 عننم قب  للن فبو الحسن ا شعري رحمه هللا.

حكم مصافحة المر ض األج أية إذا كا ع اجوها وكذلك يسأا  ماس: 
 ؟ (1)ان الحكم إذا كا ع تض  الى يعها حاجها من نوا و حوه

 تجوز ملافحة النسا   ير المحارم مطلقا سدوا   دن شدابات ال : ج
ابا فم شدي ا  بيددرا لمددا فدد  للددن مددن شددوسددوا   ددان الملددافح  ،فم عجدائز

لدلش هللا عليده وسدلم  وقدد لدح عدن رسدو  هللا ، طر الفتنة ل   مننمدا
مدا )وقالدت عائشدة رضد  هللا عنندا :  (إند  ال فلدافح النسدا )فنه قدا  : 

للش هللا عليه وسلم يد امرفة قط ما  ان يبدايعنن إال  مست يد رسو  هللا
وال فرق بين  وننا تلافحه بحائ  فو ب يدر حائد  لعمدوم ا دلدة  (بال  م

 ولسد اللرائع المفضية إلش الفتنة وهللا ول  التوفي .

 .  (2)س: رشعو   إلى الطريقة الت  ت ي    الى حفِ كتاا هللا

ا  علددش للددن وا تيددار ا وقددات نولددين بالعنايددة بددالحفظ واوقبدد ج:
المناسبة للحفظ  ك ر اللي  فو بعد ل ة الفجر فو فد  فثندا  الليد  فو فد  
 ،بقيدددة ا وقدددات التددد  ت دددون فيندددا مرتددداح الدددنفس حتدددش تسدددتطيع الحفدددظ
ونولددين با تيددار الزميدد  الطيددل الددلي يسدداعدن ويعينددن علددش الحفددظ 

وفن  ،إليدده فن يعينددنهللا التوفيدد  واوعانددة والتضددرع  سمددع  ،والمددلا رة
وفن يعيلن مدن فسدبال التعويد  ومدن اسدتعان بداب لدادقا فعانده  ،يوفقن

 هللا ويسر فمرل .

َرِفووُر َمووا ُعوَن ﴿س:  يقوووا ت ووالى :  ِِ َويَ ووَرَك أِوو َرِفووُر  َنر يُشر َ ال يَ َّّ إِنَّ 
َوآَموَن َوَاِموَا ﴿َوإِ ِِّو  لَََفَّواٌر ِلَمونر تَواَا  ويقووا  يضوا : (1)َذِلَك ِلَمنر يََشاُء﴾
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تََع*﴾ ا نُمَّ اهر  ها أين هاتين اأيتين ت ارر وما المراع أقولوِ : (2)َصاِلح 
 ؟  (4) (3)َما ُعوَن َذِلَك ِلَمنر يََشاُء﴾﴿

فاآليددة ا ولددش فدد  حدد  مددن مددات علددش  ،لدديس بيننمددا تعددارض ج:
 مددا قددا  هللا سددبحانه :  ،ف ندده ال ي فددر لدده ومدد وال النددار ،الشددرن ولددم يتددل

َِّاِلِميَن إِ ﴿ ِِ الرَج َّةَ َوَمأرَواهُ ال َّاُر َوَما ِلل ُ َالَير َّّ َم  ِ فَقَعر َحرَّ ََّ ِركر أِا ُ َمنر يُشر َِّ 
مر َمووا َكووا ُوا ﴿وقددا  عددز وجدد  :  (5)﴾ِموونر  َ رَصووار   َُ ووَرُكوا لََحووأَِط َاوو ر َولَووور  َشر

 واآليات ف  الا المعنش  ثيرة .  (6)﴾يَ رَملُونَ 

َوإِ ِِّو  لَََفَّواٌر ِلَمونر تَواَا َوآَموَن ﴿لثانيدة واد  قولده سدبحانه : فما اآليدة ا
تََع* ا نُمَّ اهر وا دلا قولده سدبحانه :  ،فن  ف  ح  التدائبين - ﴾َوَاِمَا َصاِلح 

ِ إِنَّ ﴿ َّّ َموِة  مر ال تَقر َُطووا ِمونر َرحر َِ وَرفُوا َالَوى  َ رفُِسو قُار يَا ِاأَاِعَ  الَّوِذيَن  َسر
َر  َ يَ ِحيمُ َّّ ُ ُهَو الرََفُوُر الرَّ فجمع العلما  علدش فن  (7)﴾ِفُر الذا ُوَا َجِمي  ا إِ َِّ

َرِفووُر َمووا ُعوَن َذِلووَك ِلَموونر ﴿وفمددا قولدده سددبحانه :  ،اددلل اآليددة فدد  التددائبين َويَ
فن  ف  ح  من مات علش ما دون الشرن من المعالد   يدر  (8)﴾يََشاءُ 
وإن علبده ف نده  ،فر لده وإن شدا  علبدهف ن فمرل إلش هللا إن شا    ،تائل

 ما تقدو  ال دوارج والمعتزلدة ومدن سدلن  ،ال ي لد ف  النار  لود ال فار
ب  ال بد فن ي رج من النار بعد التطنيدر والتمحدي   مدا دلدت  ،سبيلنما

علش للن ا حادي  المتواترة عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم وفجمع 
 لتوفي  .عليه سلي ا مة . وهللا ول  ا
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 59 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

: متووى يوصووف ال مووا أأ ووِ أعاووة فوو  الشوورع المطَوور ؟ وهووا س
 م يشوووما ال أووواعاع  ،إطووومق الأعاوووة يكوووون فووو   أوووواا ال أووواعاع فقوووط

 ؟ (1)والم اممع

البدعة ف  الشرع المطنر ا     عبادة فحدثنا الناس لديس لندا  : ج
 ،فل  ف  ال تال وال ف  السنة وال فد  عمد  ال لفدا  ا ربعدة الراشددين

من فحد  ف  فمرنا الا مدا لديس منده )لقو  النب  للش هللا عليه وسلم : 
مددن عمدد  )وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم :  ،متفدد  علددش لددحته (فنددو رد

وقولده لدلش  ،ف رجه مسلم فد  لدحيحه (عم  ليس عليه فمرنا فنو رد
فعلدي م ) :هللا عليه وسلم ف  حدي  العرباض بدن سدارية رضد  هللا عنده 

ال لفا  الراشدين المندديين مدن بعددي تمسد وا بندا وعضدوا  بسنت  وسنة
علينا بالنواجل وإيا م ومحدثات ا مور ف ن    محدثدة بدعدة و د  بدعدة 

 ،روال اومام فحمد وفبو داود والترملي وابن ماجة بسند لدحيح (ض لة
 وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة . 

لددش  يددر مثددا  وتطلدد  البدعددة فدد  الل ددة العربيددة علددش  دد  محددد  ع
فمدا  ،ل ن ال يتعل  بنا ح م المنع إلا لدم ت دن مدن البددع فد  الددين ،ساب 

ومدا  الفده فندو  ،ف  المعام ت فما واف  الشدرع منندا فندو عقدد شدرع 
 .وال يسمش بدعة ف  الشرع .  نه ليس من العبادة ،عقد فاسد

: ي تقوووع أ ووور الحجووواج   وووِ إذا لوووم يوووتمكن الحووواج مووون هيوووارض  س
 ؟ (2)فَا هذا صحي  ،ال أو  فإن حجِ ي قصالمسجع 

الزيددارة للمسددجد النبددوي سددنة وليسددت واجبددة ولدديس لنددا تعلدد   : ج
وال ي دت   ،ب  السنة فن يدزار المسدجد النبدوي فد  جميدع السدنة ،بالحج

ال تشدد الرحدا  إال )للن بوقت الحج لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم : 
متفد   (دي الا والمسجد ا قلشإلش ث ثة مساجد المسجد الحرام ومسج

لد ة فد  مسدجدي ادلا  يدر مدن )ولقوله لدلش هللا عليده وسدلم :  ،عليه
 متف  عليه.  (فلي ل ة فيما سوال إال المسجد الحرام
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وإلا زار المسجد النبوي شرع له فن يلل  ف  الروضة ر عتدين ثدم 
يسددلم علددش النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم وعلددش لدداحبيه فبدد  ب ددر وعمددر 

 مدددا يشدددرع زيدددارة البقيدددع والشدددندا  للسددد م علدددش  ،ضددد  هللا عننمدددار
المدفونين انان من اللحابة و يدرام والددعا  لندم والتدرحم علدينم  مدا 

و دان يعلدم فلدحابه إلا زاروا  ، ان النب  للش هللا عليه وسدلم يدزورام
السدد م علددي م فادد  الددديار مددن المددءمنين والمسددلمين )القبددور فن يقولددوا : 

وفد  روايدة عنده  (ن شا  هللا ب م الحقون نس   هللا لنا ول دم العافيدةوإنا إ
يرحم هللا المسدتقدمين )للش هللا عليه وسلم فنه  ان يقو  إل زار البقيع : 

 . (منا والمست  رين اللنم ا فر  ا  بقيع ال رقد

ويلدل  ويشرع فيضا لمن زار المسجد النبوي فن يزور مسجد قبدا  
نبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم  ددان يددزورل  دد  سددبت  ن ال ،فيدده ر عتددين

مدن تطندر فد  بيتده )ويلل  فيه ر عتدين وقدا  عليده اللد ة والسد م : 
 . (ف حسن الطنور ثم فتش مسجد قبا  فللش فيه  ان  عمرة

فمددا المسدداجد  ،اددلل ادد  المواضددع التدد  تددزار فدد  المدينددة المنددورة
ل ر بعدض المدءلفين السبعة ومسجد القبلتين و يراا من المواضع الت  يد

ف  المناسن زيارتنا فد  فلد  لدللن وال دليد  عليده والمشدروع للمدءمن 
 دائما او االتباع دون االبتداع . وهللا ول  التوفي  . 

: قاا شي  لمريعه الذ  يريع  ن يعرس فو   ورأوا وهوو يوعاوِ  س
: يا أ   إذا سولع لك  فسك أالم صية ه اك فتوذكر شويخك يصورف هللا 

 ؟ (1)فَا هذا شرك أاهلل ،السوء وهذه الفاحشة ا ك هذا

الا من در عظديم وشدرن بداب جد  وعد ص  نده فدزع إلدش الشديخ  : ج
والواجل فن يقو  : فال ر هللا واسد   ربدن العدون  ،لينقلل من الا الش  
وفما فن يوليه ب ن يدل ر شدي ه فندلا مدن ف طدا   ،والتوفي  واعتلم به

م وت ميدلام إلدش فن يعبددوام مدن دون يوجندون مريددين ،  ة اللدوفية
 ،ويلجئوا إلينم ويتو لوا علينم ف  قضا  الحاجدات وتفدريج ال درول ،هللا

 نعول باب من للن .  ،والا من الشرن ا  بر
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وفن يفزع إليه سبحانه فيمدا  ،فالواجل علش الا الش   فن يتق  هللا
 ،فن يفدزع إليدهال إلدش شدي ه الدلي علمده  ،ويس له العون والتوفيد  ،ينمه

 وهللا المستعان. 

: حووعيث السووأ ة الووذين يِلَووم هللا فوو  ِلووِ يوووم ال ِووا إال ِلووِ  س
ه الء من ال ساء يحصا الى األجور  اَ مَ اَ  اَ مِ خاص أالذكور ؟  م من اَ 

 ؟ (1)المذكور ف  الحعيث

ليس الا الفضد  المدل ور فد  ادلا الحددي   الدا بالرجدا  بد   : ج
 ،شدابة التد  نشد ت فد  عبدادة هللا دا لدة فد  للدنفال ،يعم الرجا  والنسا 

وا دلا  د  امدرفة  ،وا لا المتحابات ف  هللا من النسدا  دا د ت فد  للدن
دعااا لو منلدل وجمدا  إلدش الفاحشدة فقالدت : )إند  ف داي هللا( دا لدة 

وا لا من تلدقت بلدقة مدن  سدل طيدل ال تعلدم شدمالنا مدا  ،ف  للن
لا من ل ر هللا  اليا من النسا  دا   فد  وا  ،تنف  يميننا دا لة ف  للن

فمددا اومامددة فندد  مددن  لددائ  الرجددا  وا ددلا لدد ة  ،للددن  الرجددا 
ولد ة المدرفة فد  بيتندا ففضد   ،الجماعة ف  المسداجد ت دت  بالرجدا 

لنا  ما جا ت بللن ا حادي  اللدحيحة عدن رسدو  هللا لدلش هللا عليده 
 وسلم . وهللا ول  التوفي  .  

شرا العخان ؟ وها هوو حورام  م مكوروه ؟ وموا حكوم  : ما حكم س
 ؟(2)واالتجار فيِ أي ِ

الددد ان محددرم ل وندده  بيثددا ومشددتم  علددش فضددرار  ثيددرة وهللا  : ج
سدددبحانه وتعدددالش إنمدددا فبددداح لعبدددادل الطيبدددات مدددن المطددداعم والمشدددارل 

ووأَلُو ََك َموواَذا ﴿و يراددا وحددرم علددينم ال بائدد  . قددا  سددبحانه وتعددالش :  يَسر
مر قُار  ُِحواَّ لَُكوُم الطَّيِِّأَواعُ  ُ  َُ وقدا  سدبحانه فد  ولدي نبيده محمدد  (3)﴾ِحاَّ لَ

واُهمر ﴿للش هللا عليه وسلم ف  سورة ا عراي :  ََ رُمُرُهمر أِوالرَم رُروِف َويَ ر يَأ
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ُم الرَخأَالِووثَ  َِ ُم َالَووير ووُم الطَّيِِّأَوواِع َويَُحوورِِّ َُ والددد ان  (1)﴾َاووِن الرُم رَكووِر َويُِحوواا لَ
ب نواعددده  لندددا لددديس مدددن الطيبدددات بددد  ادددو مدددن ال بائددد  وا دددلا جميدددع 

والددد ان ال يجددوز شددربه وال بيعدده وال  ،المسدد رات  لنددا مددن ال بائدد 
 التجارة فيه لما ف  للن من المضار العظيمة والعواقل الو يمة . 

والواجل علدش مدن  دان يشدربه فو يتجدر فيده البددار بالتوبدة واونابدة 
عالش والندم علش مدا مضدش والعدزم علدش فال يعدود فد  إلش هللا سبحانه وت

َوتُوأُووا إِلَوى ﴿ومن تال لادقا تدال هللا عليده  مدا قدا  عدز وجد  :  ،للن
ِم ُوَن لَ َلَُّكمر تُفرِلُحونَ  ا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ا  َيا َوإِ ِِّو  لَََفَّواٌر ﴿وقا  سبحانه :  (2)﴾َّّ

ا  تَوَع*ِلَمنر تَاَا َوآَمَن َوَاِمَا َصاِلح  وقدا  النبد  لدلش هللا عليده  (3)﴾نُومَّ اهر
التائدل )وقدا  عليده اللد ة والسد م :  (التوبة تجل ما  ان قبلنا) :وسلم

 . (من اللنل  من ال لنل له

ونس   هللا فن يلدلح حدا  المسدلمين وفن يعيدلام مدن  د  مدا ي دالي 
 شرعه إنه سميع مجيل . 

توِ وأوره وهوو يوعاو : رجا لِ نمنة  والع ال يقصرون فو  طاا س
 ؟ (4)ها يضرهم عااءه ،اليَم

ال ينب دد  للمددر  فن يدددعو علددش فوالدل بدد  ينب دد  لدده فن يحددلر   : ج
وإلا  دانوا  ،للنص  نه قد يواف  ساعة اوجابة فينب   لده فال يددعو علدينم

فما إلا  انوا مقلدرين  ،لالحين  ان ا مر فشد ف  تحريم الدعا  علينم
 ،ب  يدعو لنم بالنداية واللد ح والتوفيد  ،و علينمفينب   فيضا فال يدع

وجدا ت النلددو  عددن النبدد  لددلش هللا  ،ا دلا ينب دد  فن ي ددون المددءمن
عليه وسلم تحلر المسلم من الدعا  علش ولدل فو علش فالده فو علدش مالده 
لددئ  يلددادي سدداعة اوجابددة فيضددر نفسدده فو يضددر فالدده فو يضددر ولدددل 

وفن تء ددد علددش مددن تعلمدده  ،فددظ لسدداننفينب دد  لددن فينددا السددائ  فن تح
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وفن يتق  هللا ف  للدن حتدش ال يددعو  ،يتعاطش الا ا مر ب ن يحفظ لسانه
بد  يددعو لندم بدال ير والسدداد  ،علش ولددل وال علدش  يدرل مدن المسدلمين

 .واالستقامة

وها هو  مون لَوو الحوعيث  ،: ما حكم ال كع ف  عي  ا ا سمم  س
 ؟ (1)عين  فتو ا مأجورينالما أأ َا ليسع استَهاء أال

التف ه بال  م والتن يت إلا  دان بحد  ولددق فد  بد س بده وال   : ج
وقددد  ددان النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم  ،سدديما مددع عدددم او ثددار مددن للددن

فمددا مددا  ددان بال ددلل فدد   ،يمددزح وال يقددو  إال حقددا لددلش هللا عليدده وسددلم
يحددد   في ددلل  ويدد  للددلي)يجددوز لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم : 
ف رجددده فبدددو داود والترمدددلي  (ليضدددحن بددده القدددوم ويددد  لددده ثدددم ويددد  لددده
 والنسائ  ب سناد جيد . وهللا ول  التوفي  .

: ما حكوم مون تورك األمور أوالم روف وال َو  اون الم كور وهوو  س
 ؟ (2)يستطي  ذلك

:  ح مدده فندده عددا  ب ولرسددوله ضددعيي اويمددان وعليدده  طددر  ج
وعقوبتنا العاجلة واآلجلة  ما قا  هللا سدبحانه عظيم من فمراض القلول 

ووِن ﴿:  ووَرالِيَا َالَووى ِلَسوواِن َعاُوَع َوِايَسووى اأر لُِ ووَن الَّووِذيَن َكفَووُروا ِموونر أَ ِوو  إِسر
نَ  ا َوَكا ُوا يَ رتَُعوَن َكا ُوا ال يَتَ َواَهور يََم َذِلَك أَِما َاَصور َاونر ُم رَكور  فَ َلُووهُ  َمرر

ولح عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه قدا   (3)﴾يَفر َلُونَ  لَأِلرَس َما َكا ُوا
من رفى من م من را فلي يرل بيدل ف ن لم يستطع فبلسانه ف ن لم يستطع ): 

إن النداس إلا )وقا  عليه الل ة والس م :  (فبقلبه وللن فضعي اويمان
مددد روال اومددام فح (رفوا المن ددر فلددم ي يددرول فوشددن فن يعمنددم هللا بعقابدده
وا حادي  فد  ادلا  ،ب سناد لحيح عن فب  ب ر اللدي  رض  هللا عنه

المعنددش  ثيددرة نسدد   هللا فن يوفدد  المسددلمين جميعددا للقيددام بنددلا الواجددل 
 العظيم علش الوجه اللي يرضيه .
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: هوووا يجووووه لووو   ن  سوووت ين أسووواحر حتوووى يخووورج لووو  السوووحر س
موضووع فقوط؟ المتواجع ف  هرع الحوش وال  ست ين أوِ إال فو  هوذا ال

 رجو من سماحتكم الرع السري  أل    ف  ضرورض قصوو* وجوهاكم هللا 
 . (1)لسمم اليكم ورحمة هللا وأركاتِخيرا وا

وعلددي م السدد م ورحمددة هللا وبر اتدده وبعدددل: ال يجددوز االسددتعانة  :ج
بالسحرة ف  ش   من ا مور ب  الواجل قتلنم والقضا  علينم من جندة 

م تعددداط  السدددحر مدددن طريددد  المحدددا م الشدددرعية الدولدددة إلا ثبدددت علدددين
ه الشدفا  والعافيدة مدن  د  سدو  والتعدول سونولين بتقوى هللا سبحانه و

ب لمددات هللا التامددات مددن شددر مددا  لدد  ثدد   مددرات لددباحا ومسددا  وفن 
بسم هللا اللي ال يضر مع اسمه ش   فد  ا رض )تقول  لباحا ومسا  

  مرات وفن تقرئد  آيدة ال رسد  ث  (وال ف  السما  واو السميع العليم
عند الندوم، وبعدد  د  لد ة فريضدة بعدد ا ل دار الشدرعية، وفن تقرئد  

ُ  ََحوعٌ ﴿ َّّ ِ الرفَلَو ِ ﴿و  ﴾قُوار ُهوَو  ِ ال َّواِس ﴿و  ﴾قُوار  َُاووذُ أِوَراِّ  ﴾قُوار  َُاووذُ أِوَراِّ
ث   مرات بعد ل ة الفجدر وبعدد لد ة الم درل وعندد الندوم، وبدللن 

شددا  هللا مددن  دد  سددو ،  ن الرسددو  لددلش هللا عليدده وسددلم تسددلمين إن 
 فولش بللن شفان هللا وعافان من    سو . 

ونرى رفع الموضوع إلش رئيس النيئة بالطائي وإظنارل عدن محد  
الش   المتنم بالسحر حتش نقيم الدعوى عليه لدى المح مة وجرا  مدا 

 . وف  هللا الجميع لما يرضيه .يلزم نحول

ورض كأيرض ا تشار الل ن ألتفوِ األسوأاا أوين كنيور مون  ر* أص: س
ال وواس، كل وون الشووخص الم ووين، ول وون الوالووعين واألقووارا.  رجووو موون 

 ..؟(2)سماحتكم أيان خطر ذلك الى عين المسلم

لعن المسلم ب ير ح  من  بائر اللنول ومن المعال  الظداارة،  :ج
ثبت عن النب  للش  وإلا  ان اللعن للوالدين لار اوثم ف بر وفعظم لما

متفد  علدش لدحته. وقدا   ((لعن المدءمن  قتلده))هللا عليه وسلم فنه قا : 
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 65 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

إن اللعددانين ال ي ونددون شددندا  وال شددفعا  يددوم ))عليدده اللدد ة والسدد م: 
سدبال ))وقا  عليده اللد ة والسد م:  ،روال مسلم ف  لحيحه ((القيامة

هللا عليدده وسددلم وقددا  لددلش  ،متفدد  عليدده ((المسددلم فسددوق وقتالدده  فددر
 :بلددش يددا رسددو  هللا فقددا  :قددالوا ((فال فنبددئ م بدد  بر ال بددائر)) لددحابه: 

وشدددنادة )) :فو قدددا  ((اوشدددران بددداب وعقدددوق الوالددددين وقدددو  الدددزور))
وال شن فن لعن الوالددين مدن فقدبح العقدوق،  ،متف  علش لحته ((الزور

الدددينم فالواجددل علددش المسددلمين عمومددا وعلددش ا والد  لولددا مددع و
الحددلر مددن اددلل الجريمددة وتطنددر فلسددنتنم مننددا حددلرا مددن  ضددل هللا 
وعقابه، وحرلدا علدش بقدا  المدودة وا  دوة بدين المسدلم وإ وانده وبدين 

 الولد ووالديه. نس   هللا فن يوف  المسلمين ل    ير. 

إن أ ر اأأاء ال يَتم أأأ الِ من  احيوة  موور الوعين فمونم ال  :س
ال أقووراءض القوورآن ومجالسووة األخيووار، و جووعه يووأمر يووأمرهم أالصوومض و

أالمحافِوووة الوووى الموووعارس ويَضوووا إذا تخلوووف اأ وووِ ا َوووا، فموووا هووو  
 ؟ (1) صيحتكم يا سماحة الشي 

نلدديحت  لآلبددا  وا عمددام واو دددوان فن يتقددوا هللا فدديمن تحدددت  :ج
فيدينم من ا والد ويد مروام باللد ة إلا بل دوا سدبعا ويضدربوام عليندا 

ل وا عشرا  ما لح بدللن الحددي  عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم إلا ب
مروا فبنائ م باللد ة لسدبع واضدربوام عليندا لعشدر وفرقدوا ))فنه قا : 

فالواجددل علددش اآلبددا  وا منددات وعلددش او ددوان  ((بيددننم فدد  المضدداجع
ال بار فن يقومدوا علدش مدن تحدت فيددينم فد  اللد ة و يرادا ويمنعدوام 

يلزموام بما فوجل هللا، الا او الواجل فنم فمانة عندام. مما حرم هللا و
ا﴿يقددو  هللا سددبحانه:  ِلوويُكمر  َووار  ووا الَّووِذيَن آَم ُوووا قُوووا  َ رفَُسووُكمر َو َهر ََ  ،(2)﴾يَووا  َيا

ووا﴾﴿ويقدو  هللا عددز وجدد :  ََ ووَطأِرر َالَير وومِض َواصر لَووَك أِالصَّ ويقددو   (3)َو رُموورر  َهر
ُكوورر فِوو  الرِكتَوواِا ﴿ه اللدد ة والسدد م: عددن نبيدده ورسددوله إسددماعي  عليدد َواذر

لَووُِ  ووِع َوَكوواَن َرُسوووال   َأِيًّووا َوَكوواَن يَووأرُمُر  َهر ووَماِايَا إِ َّووُِ َكوواَن َصوواِعَق الرَوار إِسر
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 66 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ِضوويًّا ِِ َمرر ووَع َرأِِّوو َكوواِض َوَكوواَن ِا ر وومِض َوالهَّ فعلينددا فن نمتثدد  فمددر هللا  (1)﴾أِالصَّ
وسدلم وفن نلدزم فاليندا وفوالدندا بطاعدة  سبحانه ورسدوله لدلش هللا عليده

هللا ورسدددوله فددد  اللددد ة و يرادددا، ونمدددنعنم ممدددا نندددش هللا ورسدددوله 
 دددالت لي عدددن اللددد ة، وشدددرل ال مدددر، والتدددد ين، واالسدددتماع آلالت 

 الم ا ، ولحبة ا شرار ونحو للن. 

ونلددزمنم بلددحبة ا  يددار. ا ددلا يجددل علددش ا وليددا  مددع مددن تحددت 
وإندا . وهللا سدبحانه سدائلنم عدن للدن يدوم القيامدة  مدا فيدينم من ل دور 
ا َكا ُوا يَ رَملُونَ ﴿قا  عز وج :  َمِ يَن َامَّ مر  َجر َُ أَلَ َّ   .(2)﴾فََوَرأَِِّك لَ َسر

 ل ددم راع و ل ددم مسددئو  عددن ))وقددا  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 
رعيته فاومام راع واو مسدئو  عدن رعيتده والرجد  راع فد  فاد  بيتده 

مسددئو  عددن رعيتدده والمددرفة راعيددة فدد  بيددت زوجنددا ومسددئولة عددن و
  ((رعيتنا والعبد راع ف  ما  سيدل ومسئو  عن رعيته

:  ووووع مووو كم  صووويحة حووووا قضووواء ا جووواهض وأمووواذا ت صوووحون س
 ؟ (3)ا خوض

فنلح إ وان  ف  اوجازة فن يسدت لواا فد   د  مدا يرضد  هللا:  :ج
وتدده، وفدد  عمددارة الم تبددات فدد  حفددظ القددرآن ال ددريم واو ثددار مددن ت 

للمطالعددة واالسددتفادة بحضددور المحاضددرات العلميددة والندددوات المفيدددة، 
وف  التعاون علش البر والتقوى، والتوال  بالح ، واللبر عليده، وفد  
النلائح إلش  ير الا مدن وجدول ال يدر  دالتزاور فد  هللا فيمدا بيدننم فد  

    ف  ال ير. فنحا  الل الب د،  ننا فرلة ينب   فن تست

ومددن فحسددن مددا تسددت   فيدده العنايددة بددالقرآن ال ددريم حفظددا وتدد وة 
وتددددبرا. والعنايدددة بال تدددل النافعدددة ومطالعتندددا، وحفدددظ ال تدددل المنمدددة 

عمددددة ]، و[وبلدددوا المدددرام]، [التوحيدددد  تدددال: ]والمقدددررات المفيددددة ن
جل، وتتمتنا البن ر [ا ربعين النووية]، و[العقيدة الواسطية]، و[الحدي 

                                                 

 .55 – 54سورة لرمي اآليتان  - 1
 .93 – 92سورة احلجر اآليتان  - 2
 297ص 7(ج3)



 

 

 

 

 67 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وبللن لارت  مسين حديثا من جوامع ال لم، والل ال مسون ينب د  فن 
تحفددظ مددع مراجعددة شددرحنا للحددافظ ابددن رجددل رحمدده هللا، وممددا يحسددن 

نم عما فش   علش الطالدل فد  ساالاتمام به ف  اوجازة زيارة العلما  و
وجدول العلدم، ونسد   هللا للجميدع التوفيد  والندايدة ولد ح النيدة والعمد  

 حو  وال قوة إال باب العل  العظيم. وال

 ؟ (1): ما ر يكم ف  المر ض والعاوض إلى هللا اه وجاس

المدددرفة  الرجددد  عليندددا واجبندددا فددد  الددددعوة إلدددش هللا وا مدددر : ج
بالمعروي والنن  عن المن ر، وا دلة من القرآن والسنة تعم الجميدع إال 

مدن فدلدة القدرآن فد  ما  له الدلي ، و  م فا  العلم واضح ف  للن. و
ِليَاُء أَ رور  يَوأرُمُروَن ﴿للن قوله تعالش:  مر  َور َُ ِم َاُع أَ رُض ِم ُوَن َوالرُم ر َوالرُم ر

َن َاووِن الرُم رَكوورِ  ووور ََ ووة  ﴿وقولدده عددز وجدد :  (2)﴾أِووالرَم رُروِف َويَ ر ووَر  ُمَّ ووتُمر َخير ُك ر
وووور  ََ ِرَجوووعر ِلل َّووواِس تَوووأرُمُروَن أِوووالرَم رُروِف َوتَ ر ِم ُووووَن  ُخر َن َاوووِن الرُم رَكوووِر َوتُ ر

 ََِّ فعلينددا فن تدددعو إلددش هللا بدداآلدال الشددرعية التدد  تطلددل مددن ، (3)﴾أِووا
وأُِروا ﴿الرج ، وعلينا مع للن اللبر واالحتسال لقو  هللا سبحانه:  َواصر

اأِِرينَ  َ َمَ  الصَّ َّّ وقولده تعدالش عدن لقمدان الح ديم فنده قدا  البنده:  (4)﴾إِنَّ 
وأِرر َالَوى َموا  أُ َ َّ  َقِِم الصَّمضَ َو رُمورر أِوالرَم رُروِف َوا روَِ َاوِن الرُم رَكورِ يَا ﴿ َواصر

ُُمورِ  ِم األر ثم علينا فيضا فن تراع  فمرا آ در  ،(5)﴾ ََصاأََك إِنَّ َذِلَك ِمنر َاهر
واو: فن ت ون مثاال ف  العفة والحجال والعم  اللالح، وفن تبتعدد عدن 

حتددش ت ددون دعوتنددا بددالقو   -ط بالرجددا  المنندد  عنددهالتبددرج واال ددت 
 والعم  عن    ما حرم هللا علينا. 
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س: ما هو  فضا ال لوم لهكاض ال فوس ف  الوع يا واأخورض الواجوا 
 ؟ (1)الى المسلم االلتهام أِ

ج: ففضددد  العلدددوم لز ددداة النفدددوس: توحيدددد هللا سدددبحانه، وطاعتددده، 
لنا: توحيدد هللا، واو د   وطاعة رسدوله لدلش هللا عليده وسدلم، وفلد

له، وتحقي  معنش ال إله إال هللا بد     العبدادة ب وحددل، وتدرن عبدادة 
ما سوال، واو    لده فد   د  ا عمدا ، ثدم بقيدة ا وامدر مدن اللد ة 

ة النداس بدال ل  الحسدن قوالز اة و ير الا، وترن ما حرم هللا، مع م ال
لى، ا دلا ي دون المدءمن، يقدو  والحلم واللبر والجود وال رم و ي ا 

ويقدو  لدلش هللا عليده  ((البر حسن ال لد ))النب  للش هللا عليه وسلم: 
لمدن  -يعن  ف  ضواح  الجنة -فنا زعيم ببيت ف  ربض الجنة ))وسلم: 

ترن المرا  وإن  دان محقدا وفندا زعديم ببيدت فد  وسدط الجندة لمدن تدرن 
الجنددة لمددن حسددن  ال ددلل وإن  ددان مازحددا وفنددا زعدديم ببيددت فدد  فعلددش

فالحلم، والجود، وال رم، وحسن ال ل ، والمبادرة إلش ال يدرات،  (( لقه
والبعد عدن السديئات، والحدر  علدش نفدع النداس،  د  ادلا مدن ا  د ق 

 (2)﴾قَعر  َفرلَوَ  َمونر َهكَّاَهوا﴿العظيمة الت  تز   النفوس،  ما قا  عز وج : 
وسددلم واتبدداع شددريعته،  في: بطاعددة هللا وطاعددة رسددوله لددلش هللا عليدده

في: بالمعالددد   (3)﴾َوقَوووعر َخووواَا َمووونر َعسَّووواَها﴿ونفدددع النددداس ورحمدددتنم، 
 والم الفات وهللا ول  التوفي .

 ؟ (4)س: ما ه  الطريقة الشراية للوقاية من السحر

: فن يس   هللا ج  وع : العافيدة، ويتعدول ب لمدات هللا التامدات مدن ج
 الددلي ال يضددر مددع اسددمه شدد   فدد  شددر مددا  لدد ، وفن يقددو : بسددم هللا

ا رض وال فدد  السددما  واددو السددميع العلدديم )ثدد   مددرات( فدد  اليددوم 
مددن قددا  بسددم هللا الددلي ال ))والليلددةص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 
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يضددر مددع اسددمه شدد   فدد  ا رض وال فدد  السددما  واددو السددميع العلدديم 
فعدول ب لمدات ))ا : و للن إلا نز  بيتا فق ((ث   مرات لم يضرل ش  

هللا التامددات مددن شددر مددا  لدد  لددم يضددرل شدد   حتددش يرتحدد  مددن منزلدده 
فعول ب لمات هللا التامدات مدن شدر ))وي رر ف  اللباح والمسا :  ((للن

بسددم هللا الددلي ال يضددر مددع اسددمه شدد   فدد  ))ثدد   مددرات   ((مددا  لدد 
ف آية ث   مرات،  للن يقر ا رض وال ف  السما  واو السميع العليم((

 ال رس  بعد    ل ة وعند النوم. 

ُ  ََحوعٌ ﴿ومن فسبال الس مة فيضدا قدرا ة:  َّّ و )المعدولتين(  ﴾قُوار ُهوَو 
بعد    ل ة، فن  مدن فسدبال السد مة، وبعدد الفجدر والم درل )ثد   

ُ  ََحعٌ ﴿مرات(:  َّّ و )المعولتين(، الل من فسبال السد مة فيضدا  ﴾قُار ُهَو 
ن ل ددر هللا جدد  وعدد ، واو ثددار مددن قددرا ة  تابدده العظدديم، مدع او ثددار مدد

 ه سبحانه وتعالش: فن ي فين شر    لي شر. سو

فعدول ب لمدات هللا التامدة مدن ))ومن فسبال الس مة فيضدا فن يقدو : 
فعول ب لمات هللا التامات التد  )) ((   شيطان واامة ومن    عين المة

ولرف وبرف ومن شدر مدا يندز  ال يجاوزان بر وال فاجر من شر ما  ل  
من السما  ومدن شدر مدا يعدرج فيندا ومدن شدر مدا لرف فد  ا رض ومدن 
شر ما ي رج مننا ومن شر طوارق اللي  والنندار ومدن شدر  د  طدارق 

ادلل مدن التعدولات التد  يقد  هللا بندا  ((إال طارقا يطرق ب ير يا رحمان
 العبد الشر. 

لوى ذلوك هوا يصولى س: إذا ماع إ سان وهو يذأ  للجون، ومصور ا
 ؟ (1)اليِ ويعاى لِ

ج: ال يجددوز فن يلددلش عليدده، وال ي سدد ، وال ي فددن، وال يعتبددر مددن 
المسددلمين، وال يقبددر معنددم.  ندده مشددرن. وا ددلا الددلي يدددعو الجددن فو 

 .ا وليا  فو فا  القبور، وينلر لنم والعيال باب

َم سوس: ها يجووه الوذهاا إلوى الكَوان وال ورافين والمشو وذين و
 ؟ (1)والتعاو  ا عهم أالهيع و حوه
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ج: ال يجدددوز الدددلاال إلدددش العدددرافين والسدددحرة والمنجمدددين وال نندددة 
نم وال تلديقنم، وال يجوز التداوي عنددام بزيدت سونحوام، وال يجوز 

نم سددوال  يددرلص  ن الرسددو  لددلش هللا عليدده وسددلم ننددش عددن إتيدداننم و
علدددش النددداس، وعدددن تلدددديقنمص  نندددم يددددعون علدددم ال يدددل، وي دددلبون 

 ويدعوننم إلش فسبال االنحراي عن العقيدة. 

مدن فتدش ))وقد لدح عدن رسدو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
ف رجده مسدلم فد   ((عرافا فس له عن ش   لم تقب  له ل ة فربعين ليلدة

مدن فتدش عرافدا فو  ااندا فلددقه ))لحيحه، وقا  للش هللا عليه وسلم: 
، وقددا  ((ندز  علدش محمددد لدلش هللا عليده وسدلمبمدا يقدو  فقدد  فددر بمدا ف
ليس منا من سحر فو سحر له فو تطير فو تطير ))عليه الل ة والس م: 
 وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة. ((له فو ت نن فو ت نن له

وفيمدا فبداح هللا مدن التدداوي بالرقيدة الشدرعية وا دويدة المباحدة عنددد 
 وهللا ول  التوفي .  ي ف  والحمد ب. المعروفين بحسن العقيدة والسيرة ما

س: مووا حكووم الت وواون والتووعهر والت اضووع فوو   موور الووعاوض إلووى هللا 
 ؟ (2)سأحا ِ وت الى، خاصة و ن الأ ر يقوا: إ ِ من الأعع المحعنة

ج: التعدداون مطلددول فدد  الدددعوة إلددش هللا، وفدد   دد   يددر،  مددا قددا  
وقددا  النبدد  لددلش هللا عليدده  (3)﴾تَّقرووَو*َوتَ َوواَو ُوا َالَووى الرأِوورِِّ َوال﴿تعددالش: 
وهللا سددبحانه  ((مددن  ددان فدد  حاجددة ف يدده  ددان هللا فدد  حاجتدده))وسددلم: 
وورِ ﴿يقددو :  ِ رَسوواَن لَِفوو  َخِسووَر  ف َوالر َصر إِال الَّووِذيَن آَم ُوووا َوَاِملُوووا ف إِنَّ ا ر

ووأررِ  ا أِالصَّ ِ َوتََواَصووور ا أِووالرَح ِّ وواِلَحاِع َوتََواَصووور  لا لاددل جماعددة فدد (4)﴾الصَّ
 -فد  في بلدد فو فد  في م دان  -للدعوة إلش هللا تعالش فعلينم فن يتعاونوا 

علش البر والتقوى، الا من فحسن ا شيا . والنبد  لدلش هللا عليده وسدلم 
بع  سبعين من القرا  إلش بعض القبائ ص للدعوة إلدش هللا، والتعلديم عليده 
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 71 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

إلدش  -ففدرادا وجماعدات  - الل ة والسد م، و دان يبعد  الددعاة إلدش هللا
القبائ  لتعليمنمص وتفقيننم ف  الدين، وبع  ملعل بن عميدر رضد  هللا 
عنه إلش المدينة قب  النجرةص لتعليم من فسلم من ا نلدار، وتفقديننم فد  

 الدين. 

المقلود: فن التعاون علش الدعوة وإرشاد الناس مدن اثندين فو ث ثدة 
م بعضددا، وليتددلا روا فيمددا يجددل مددن فو ف ثددر. ليتعدداونوا، ويشددجع بعضددن

العلددم والعمدد ، ويتبلددروا. اددلا فيدده  يددر  ثيددر، ل ددن علددينم فن يتحددروا 
الح  ب دلته، ويحلروا ا سداليل المنفدرة عدن الحد ، وعلدينم فن يتحدروا 
ا ساليل المفيدة النافعة، الت  توضح الح  وتبينده وتر دل فيده، وتحدلر 

بشرط او د   ب، وعددم قلدد من الباط ، فنلا التعاون فمر مطلول 
 الريا  والسمعة، وفن ي ونوا علش علم وبليرة. 

 . (1)-حفِك هللا  -س: ومن يمت   ان العااء لول  األمر 

ج: الا من جنله، وعدم بليرتهص  ن الدعا  لول  ا مر مدن فعظدم 
القربات، ومن ففض  الطاعات، ومن النليحة ب ولعبادل، والنب  لدلش 

اللندم اادد ))وسلم لما قي  له: إن دوسدا علدت وادم  فدار قدا : هللا عليه 
فنددداام هللا وفتددول مسددلمين. فددالمءمن يدددعو للندداس  ((دوسددا وائددت بنددم

بددال ير، والسددلطان فولددش مددن يدددعش لددهص  ن لدد حه لدد ح لألمددة، 
فالدعا  له من فام الدعا ، ومدن فادم النلدح: فن يوفد  للحد  وفن يعدان 

ه البطاندة، وفن ي فيده هللا شدر نفسده وشدر جلسدا  عليده، وفن يلدلح هللا لد
السددو ، فالدددعا  لدده بددالتوفي  والندايددة وبلدد ح القلددل والعمدد  ولدد ح 
البطاندة مددن فاددم المنمددات، ومددن ففضد  القربددات، وقددد روي عددن اومددام 
فحمددد رحمدده هللا فندده قددا : )لددو فعلددم فن لدد  دعددوة مسددتجابة للددرفتنا 

 بن عياض رحمه هللا. للسلطان(، ويروى للن عن الفضي  

س: ما حكم إسأاا النياا أعون مكاأرض  و خيمء، وها يجوه لوأس 
 ؟ (2)الحرير للرجا ف  مواض  م ي ة
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: إسبا  الثيال للرجد  فمدر ال يجدوز، ولدو لدم يقلدد ال دي  ص  ن ج
الرسو  للش هللا عليه وسلم زجر عن للن، فقا  ف  الحدي  اللدحيح: 

ال ينظر إلينم يوم القيامة وال يدز ينم ولندم عدلال ث ثة ال ي لمنم هللا و))
 ((فليم المسب  إزارل والمنان فيما فعطش والمنفد  سدلعته بدالحلي ال دالل

من جر ثوبده  دي   لدم ينظدر ))روال مسلم، وقا  عليه الل ة والس م: 
  ((.هللا إليه يوم القيامة

وفن للدن  والان الحديثان يبينان فنده ال يجدوز إسدبا  الثيدال للرجد ،
مع ال ي   ي ون فشد إثما وفعظم جريمدة، وإنمدا اوسدبا  ي دون للنسدا ص 
 ن فقدددامنن عددورة. والواجددل علددش الرجدد  فن يحددلر اوسددبا  المطلدد ، 
وفن ت ون ثيابه ال تتجاوز  عبهص لما تقدم، ولقوله عليه اللد ة والسد م: 

ب دداري فدد  روال ال ((مددا فسددف  مددن ال عبددين مددن اوزار فنددو فدد  النددار))
لحيحه، والا ف  ح  الرج ، فما المرفة فد  بد س باوسدبا  فد  حقندا، 

  ما تقدم. 

وفما الحرير ف  يجوز لبسده للرجدا ، وإنمدا ادو مبداح للنسدا ص لقدو  
فح  الدلال والحريدر وندا  فمتد  وحدرم ))النب  عليه الل ة والس م: 

بد س فد  حد   ل ن إلا  ان للتدداوي  الح دة ونحوادا فد  ((علش ل وراا
الرج ص  ن النب  للش هللا عليه وسدلم ر د  للزبيدر وطلحدة فد  لدبس 

وللن من بدال العد ج والددوا ، ويجدوز  الحريرص  ج  ح ة  انت بنما،
فيضددا للرجدد  فن يلددبس مددن الحريددر قدددر فلددبعين فو ث ثددة فو فربعددةص 

 لثبوت السنة اللحيحة بللن. 

ى القيوام لصومض الفجور؟ س: ما ه  األسأاا الت  تسااع المسلم ال
 . (1)الما أأ ِ ي ام مأكرا لك ِ ال يستيقِ إال أ ع طلوع الشمس

ج: الواجدددل علدددش  ددد  مسدددلم فن يتقددد  هللا، وفن يلدددل  اللدددلوات 
ال مس ف  فوقاتنا ف  المساجد ف  جماعة المسلمين، وفن يحدر  علدش 
جميددع ا سددبال التدد  تعيندده علددش للددن، ومددن ا سددبال التدد  تعيندده علددش 

 ة الفجر ف  الجماعة: فن يب ر ف  النوم، وير ل الساعة فد  الوقدت ل
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المناسددل حتددش يقددوم لللدد ة فدد  وقتنددا، ويحضددر اللدد ة مددع الجماعددة 
هللا التوفيددد  واوعاندددة، ويددد ت  بدددا وراد الشدددرعية عندددد  سويجتندددد فددد  

نومدده، وبددللن يوفقدده هللا إن شددا  هللا للقيددام فدد  وقددت اللدد ة وفدائنددا مددع 
 . الجماعة

س: فضويلة الشووي : يقووا الووأ ر: إن موون  سوأاا ضوو ف مسووتو* 
الطالووا الووعي   وال لموو  إهموواا اأأوواء ألأ ووالَم واهتمووامَم أمشوواري َم 
الخاصوووة واوووعم متووواأ تَم، فَوووا مووون  صووويحة مووون فضووويلتكم لَووو الء 

 ؟ (1)األولياء

ج: ال شن فن إاما  اآلبا  وا منات  والدام وعدم تشدجيعنم علدش 
ا سددبال المءديددة إلددش ضددعفنم. والواجددل علددش اآلبددا   طلددل العلددم مددن

وا منددات واو ددوة ال بددار فن ي ونددوا عونددا  والداددم علددش التفقدده فدد  
علدش فوقدات الدراسدة،  الدين، والتعلم، والعنايدة بطلدل العلدم، والمحافظدة

اددلا اددو الواجددل علددينم. وفمددا إامددالنم والتسدداا  معنددم فنددو مددن فسددبال 
علمنددم، ومددن فسددبال ت اسددلنم. فالواجددل علددش  فشددلنم، ومددن فسددبال قلددة

اآلبددا  وا منددات واو ددوة ال بددار فن يءدبددوا مددن يت لددي ويتسدداا ، وفن 
يعتنوا بنلا ا مدر، وفن يشدجعوا ا والد علدش الجدد والنشداط، والمواظبدة 
علش الدروس، والمحافظة علش فوقات الدراسة، والمحافظة علش الل ة 

اا. الا ادو الواجدل علدش الجميدع. نسد   ف  الجماعة ل ة الفجر و ير
هللا فن يوف  المسلمين  دا  ما يجل علينم  والدادم و يدرام، إنده  يدر 
 مسئو  وفقرل مجيل. وللش هللا علش نبينا محمد، وآله ولحبه وسلم. 

 رجووو  (( ن موون الوو  تميمووة فقووع  شوورك))س: ذكوور فوو  الحووعيث: 
 . (2)شر  هذا الحعيث

لفظ اآلتد : عدن ابدن مسدعود رضد  هللا عنده ج: الا الحدي  ورد بدال
إن الرقدش والتمدائم ))قا : سمعت رسو  هللا للش هللا عليه وسدلم يقدو : 

روال فحمد وفبو داود، والتمائم: ش   يعلد  علدش ا والد  ((والتولة شرن
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مدددن العدددين، واددد  مدددا تسدددمش عندددد بعدددض النددداس بدددالجوامع وبالحجدددل 
مدن تعلد  تميمدة ))عليده وسدلم:  والحروز، وقد قدا  رسدو  هللا لدلش هللا

  ((.من تعل  تميمة فقد فشرن))وف  رواية:  ((ف  فتم هللا له

والعلددة فدد   ددون تعليدد  التمددائم مددن الشددرن ادد  وهللا فعلددم: فن مددن 
علقنددا سدديعتقد فينددا النفددع، ويميدد  إلينددا وتنلددري ر بتدده عددن هللا إلينددا، 

اددا والتحددلير ويضددعي تو لدده علددش هللا وحدددل، و دد  للددن  دداي فدد  إن ار
مننددددا، وفدددد  ا سددددبال المشددددروعة والمباحددددة مددددا ي ندددد  عددددن التمددددائم، 
وانلددراي الر بددة عددن هللا إلددش  يددرل شددرن بدده، فعالنددا هللا وإيددا م مددن 
للن. وتعلي  التمائم يعتبر من الشرن ا لد ر مدا لدم يعتقدد معلقندا ب نندا 

تعليقندا  تدفع عنه الضرر بلاتنا دون هللا، فد لا اعتقدد ادلا االعتقداد لدار
 شر ا ف بر. 

س: ها ت ع المر ض محرما للمر ض األج أية ف  السفر، و حو ذلك  م 
 ؟ (1)ال

ج: ليست المرفة محرما ل يراا، إنما المحرم: او الرج  اللي تحدرم 
عليدده المددرفة بنسددلص   بينددا، وف ينددا، فو بسددل مبدداح.  ددالزوج، وفبدد  

الرضددداع  الدددزوج، وابدددن الدددزوج، و دددا ل مدددن الرضددداع، وا   مدددن
ونحوام. وال يجوز للرج  فن ي لو بالمرفة ا جنبية، وال فن يسدافر بنداص 

 ((ال تسدافر المدرفة إال مدع لي محدرم))لقو  النب  للش هللا عليه وسدلم: 
ال ي لددون رجدد  ))متفدد  علددش لددحته، ولقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: 

ي  عمدر روال اومام فحمد و يرل، من حدد ((بامرفة ف ن ثالثنما الشيطان
 رض  هللا عنه ب سناد لحيح. وهللا ول  التوفي .

 ؟ (2)ا يجوه إهعاء أ ر  اماا الخير إلى الميعهس: 

ج: يجوز إادا  ما ورد به الشدرع المطندر مدن ا عمدا .  اللددقة، 
والدعا ، وقضا  الدين، والحج والعمدرة إلا  دان المحجدوج عنده ميتدا فو 

ءل، وا ددلا مددن تددءدى عندده عدداجزا. ل بددر سددنه، فو مددرض ال يرجددش بددر
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العمرة.  نه ثبت عن النب  لدلش هللا عليده وسدلم فد  فحاديد   ثيدرة مدا 
يددد  علددش للددن، وجددا  فدد  ال تددال العزيددز مددا يددد  علددش شددرعية الدددعا  

َوالَّووِذيَن َجوواُءوا ِموونر ﴿للمسددلمين فحيددا  فو فمواتددا، مثدد  قددو  هللا سددبحانه: 
ِفرر  يَماِن َوال تَجر َوار  أَ رِعِهمر يَقُولُوَن َرأَّ َا اغر ِ َوا ِ َا الَِّذيَن َسأَقُو َا أِا ر خر لَ َا َوِ ِ

 (1)﴾فِ  قُلُوأِ َا ِغمًّ ِللَِّذيَن آَم ُوا َرأَّ َا إِ ََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

إلا مدات ابدن آدم انقطدع عملده إال ))ومث  قوله للش هللا عليه وسلم: 
وثبدت  ((لدالح يددعو لدهمن ث   لدقة جارية فو علم ينتفع بده فو ولدد 

عنه للش هللا عليه وسلم: فن رج  قا  له يدا رسدو  هللا إن فمد  افتلتدت 
نفسنا ولم تو  وفظننا لو ت لمت تلدقت ففلنا فجر إن تلدقت عنندا  

متفدد  عليدده، وثبددت عندده لددلش هللا عليدده وسددلم فيضددا فن  ((نعددم))  :قددا 
مددا بدده بعددد رجدد  قددا  يددا رسددو  هللا ادد  بقدد  مددن بددر فبددوي شدد   فبرا

لنمدا وإنفدال عندداما مدن  نعم الل ة علينما واالست فار)) :وفاتنما  قا 
وهللا  ((بعددداما وإ ددرام لددديقنما ولددلة الددرحم التدد  ال تولدد  إال بنمددا

 ول  التوفي . 

س: تحووعن    فسوو   حيا ووا أف ووا م كوور  و قوووا سوووء ولك وو  فوو  
ذلووك؟ ومووا   حيووان كنيوورض ال  َِوور القوووا  و الف ووا. فَووا الوو  إنووم فوو 

ِر َوإِنر ﴿المقصوع أقولِ اوه وجوا:  َرر ِ َموا فِو  السَّوَماَواِع َوَموا فِو  األر َّ َِ
 ُ َّّ  ِِ فُوهُ يَُحاِسأرُكمر أِ  (3) (2)﴾تُأرُعوا َما فِ   َ رفُِسُكمر  َور تُخر

ُ ﴿ج: الل اآلية ال ريمة نس نا هللا سبحانه وتعالش بقولده:  َّّ ال يَُكلِِّوُف 
تََسوأَعر َرأَّ َوا ال تَُ اِخوذر َا إِنر  َفرس ا إِال وا َموا اكر ََ وا َموا َكَسوأَعر َوَالَير ََ ا لَ ََ و َ  ُوسر

َطأر َا اآلية، ولح عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم فن  (4)﴾ َِسي َا  َور  َخر
 رجده مسدلم فد  لدحيحه، وقدا  النبد   ((قدد فعلدت))هللا عز وجد  قدا  
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اوز عدن فمتد  مدا حددثت فنفسدنا مدا لدم إن هللا تج))للش هللا عليه وسلم: 
 متف  علش لحته.  ((تعم  فو تت لم

وبللن يعلم فن ما يقع ف  النفس من الوساوس والنم بدبعض السديئات 
معفو عنه ما لم يت لم به لاحبه، فو يعم  به، ومتش ترن للن  وفدا مدن 
هللا سدبحانه  تدل هللا لده بدللن حسدنةص  ندده قدد لدح عدن النبد  لددلش هللا 

 ه وسلم ما يد  علش للن. وهللا ول  التوفي . علي

س: موووا هووو  األعايوووة التووو  تقووواا لَووورر الوووتخلص مووون وسوسوووة 
 ؟ (1)الشيطان

ج: يدعو اونسان بما يسر هللا له من الدعوات، مث  فن يقدو : )اللندم 
فعددلن  مددن الشدديطان، اللنددم فجرندد  مددن الشدديطان، اللنددم احفظندد  مددن 

ش رن وحسن عبادتن، اللنم احفظن  الشيطان، اللنم فعن  علش ل رن و
من م ايدد الشديطان(، وي ثدر مدن ل در هللا، وقدرا ة القدرآن، ويتعدول بداب 

 من وسوسة الشيطان الرجيم ولو ف  الل ة. 

وإلا  لل عليه الوسواس ف  اللد ة شدرع لده فن ينفد  عدن يسدارل 
)ث   مرات(، ويتعول باب من الشيطان ث ثاص  نه قد لدح عدن رسدو  
هللا عليدده اللدد ة والسدد م فندده شدد ا إليدده عثمددان بددن فبدد  العددا  الثقفدد  
رض  هللا عنه مدا يجددل مدن الوسداوس فد  اللد ة فد مرل فن ينفد  عدن 
يسارل ث   مرات ويستعيل بداب مدن الشديطان الدرجيم وادو فد  اللد ة 
ففع  للن فلال عنه ما يجددل والحالد : فن المدءمن والمءمندة إلا ابتليدا 

هللا العافيدة مدن للدن، وفن يتعدولا  سلش   فعلينما: فن يجتنددا فد  بنلا ا
بددداب مدددن الشددديطان  ثيدددرا ويحرلدددا علدددش م افحتددده فددد  اللددد ة وفددد  
 يراددا،. وإلا توضدد  فليجددزم فندده توضدد  وال يعيددد الوضددو ، وإلا لددلش 
يجزم فنه للش وال يعيد الل ة، و للن إلا  بر ال يعيد الت بير. م الفدة 

وإر امددا لدده، وال ينب دد  فن ي ضددع لوساوسدده، بدد  يجتنددد فدد  لعدددو هللا، 
 التعول باب مننا، وفن ي ون قويا ف  حرل عدو هللا حتش ال ي لل عليه.
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س: ما حكم من يل ن هوجتِ  و أ ر  أ الِ؟ وها ي ع ل ون المور ض 
 ؟ (1)طمقا  م ال

ج: لعدددن المدددرفة ال يجدددوز، ولددديس بطددد ق لندددا، بددد  اددد  باقيدددة فددد  
ليه: التوبة إلش هللا من للن، واستسماحه لنا مدن سدبه إياادا. علمته، وع

وا لا ال يجوز لعنه  بنائه وال  يرام من المسدلمين. لقدو  النبد  لدلش 
متفد  علدش لدحته،  ((سبال المسلم فسوق وقتالده  فدر))هللا عليه وسلم: 

 رجده الب داري فد   ((لعن المءمن  قتله))وقوله عليه الل ة والس م: 
 لحيحه. 

والان الحدديثان اللدحيحان يددالن علدش: فن لعدن المسدلم   يده مدن 
 بائر اللنول. فالواجل الحلر من للن، وحفظ اللسان مدن ادلل الجريمدة 
 الشنيعة. وال تطل  المرفة بلعننا، ب  باقية ف  علمة زوجنا  ما تقدم. 

س: يقوم أ ر ال اس أتح ويط أ ور الحيوا واع  و الطيوور، وذلوك 
العيتوا والقطن وأ ر المواع أعاخلَا نوم يضو و َا فو  أوض  المل  و

مجالسَم للهي وة، فموا حكوم الشورع المطَور فو  هوذا،  فتو وا جوهاكم هللا 
 ؟ (2)خيرا

ج: ال يجوز مث  ادلا العمد . لمدا فد  للدن مدن إضداعة المدا ، و ن 
للن وسيلة إلش التعلد  بندلا المحدنط، والظدن فنده يددفع الدب   عدن البيدت 

ظن بعض الجنلة، و ن للن فيضا وسيلة إلش تعليد  اللدور وفاله  ما ي
مددن لوات ا رواح ت سدديا بمددا علدد  المحددنط ظنددا مددن المت سدد  بدده فندده 
لورة، وقد لدر من اللجنة الدائمدة للبحدو  العلميدة واوفتدا  برئاسدت  

 ومشار ت  فتوى بما ل رته. وهللا ول  التوفي .
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ى اأخووور أوووالأر س: إن أ ووور ال ووواس يمتووواه  حوووع مووون  والعه الووو
وال طف الى والعيِ، فيخصِ والعه أالأر وال طية من  جا ما امتاه أوِ 

 ؟. (1)من الأر. فَا من ال عا  ن ي طى المتميه أالأر اوضا ان أره

ج: ال شن فن بعض ا والد  ير من بعض الا فمر معلوم ل ن لديس 
عليده للوالد فن يفض  بسبل للن ب  يجل فن يعد  لقو  النب  لدلش هللا 

ف  يجوز له تفضي  من فجد   (2)((اتقوا هللا واعدلوا ف  فوالد م))وسلم: 
فن الا فحسن من الا وفبر مدن ادلا، بد  يجدل فن يعدد  بيدننم ونلديحة 
الجميددع حتددش يسددتقيموا علددش البددر وعلددش طاعددة هللا ورسددولهص ول ددن ال 
يفض  بعضنم علش بعض ف  العطية، وال يول  لبعضدنم دون بعدضص 

سوا  ف  الميرا  والعطيدة علدش حسدل مدا جدا  بده الشدرع مدن ب   لنم 
الميدرا ، والعطيددة، يعددد  بيددننم  مددا جددا  فدد  الشددرع فللرجدد  مثدد  حددظ 
ا نثيين، ف لا فعطش الرج  من فوالدل فلفدا يعطد  المدرفة  مسدمائة، وإلا 
 ددانوا مرشدددين وتسددامحوا، وقددالوا: فعددط ف انددا  ددلا، وسددمحوا سددماحا 

نسمح فن تعطيه سيارة فو تعطيه  لا.. ويظنر لده فن واضحا. ف لا قالوا: 
 سماحنم حقيقة ليس مجاملة وال  وفا منه، ف  ب س. 

والمقلدددود فن يتحدددرى العدددد  إال إلا  دددان ا والد مرشددددين سدددوا ، 
ف انوا ل ورا فو إناثا وسمحوا لبعضدنم فن يعطدوا شديئا  سدبال  الدة، 

 ف  ب س، فالح  لنم.

حكووم الوقوووع فوو   اوورار ال وواس وهووا س: مووا هوو  الَيأووة؟ ومووا 
 ؟ (3)يجوه مجالسة من يَتاا

ج: إن  ال  م ف  فعراض المسلمين بما ي رادون من در عظديم وادو 
َوال ﴿من ال يبدة المحرمدة، بد  مدن  بدائر الدلنول لقولده سدبحانه وتعدالش: 

 ِِ ووَم  َِخيوو رُكووَا لَحر ووا  َيُِحوواا  ََحووُعُكمر  َنر يَأ َرتَووار أَ رُضووُكمر أَ رض  تُُموووهُ يَ َميرت ووا فََكِرهر
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اٌا َرِحوويمٌ  َ تَوووَّ َّّ َ إِنَّ  َّّ وروى مسددلم فدد  لددحيحه عددن فبدد   (1)﴾َواتَّقُوووا 
فتددرون ))اريرة رض  هللا عنه عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه قا : 

 ((ل ددرن ف ددان بمددا ي ددرل)) :هللا ورسددوله فعلددم  قددا  :فقددالوا ((مددا ال يبددة
فيده مدا تقدو  فقدد   دان إن)) :ف   ما فقو   قا  ففرفيت إن  ان ف  :قي 

 روال مسلم.  (2)((ا تبته وإن لم ي ن فيه فقد بنته

ولقد لح عنه للش هللا عليده وسدلم فنده لمدا عدرج بده مدر علدش قدوم 
يددا ))لنددم فظددافر مددن نحدداس ي مشددون بنددا وجددوانم ولدددورام فقددا : 

يقعدون فد  جبري  مدن ادءال   فقدا  ادءال  الدلين يد  لون لحدوم النداس و
 .(3)((فعراضنم

فالواجل علين يا عبدد هللا وعلدش  يدرن مدن المسدلمين عددم مجالسدة 
من ي تال المسدلمين مدع نلديحته واون دار عليده، لقدو  النبد  لدلش هللا 

من رفى مدن م من درا فلي يدرل بيددل فد ن لدم يسدتطع فبلسدانه ))عليه وسلم: 
لدم يمتثد  بعدد للدن فد ن  (4)((ف ن لم يستطع فبقلبده وللدن فضدعي اويمدان

 فاترن مجالسته  ن للن من تمام اون ار عليه.

س: ما الصفاع الت  ي أَ   ن تتوفر فيمن يريـع  ن يقـوم أإصوم  
 ؟ (5)ذاع الأين

ج: ينب   فن ي ون لا حلم وتقوى ب وعمد  لدالح وإنلداي للدنفس 
مددن الددنفس حتددش يتوسددط بددين الندداس بمددا فعطددال هللا مددن العلددم والبلدديرة 

اونلاي والتواضع حتش يتوسط بين من زين لندم الشديطان اال دت ي و
 والفرقة. 

                                                 

 .12سورة احلجرات اآلية  - 1

 .4690رواه لس ك ا  تان الرب والص ة بر ك  - 2

 .13861، وأمحد ا إل ي لسند املكثرين بر ك 4235األدن بر ك رواه أبو داود ا  تان  - 3

 .11034وال ف: لم ورواه أمحد ا إل ي لسند املكثرين بر ك  70رواه لس ك ا  تان ااببان بر ك  - 4

 270ص 9(ج5)



 

 

 

 

 80 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ومن لفاته فن ي ون جوادا  ريما س يا يسدتطيع فن يبدل  المدا  فد  
اولدد ح بددين الندداس، فالملددلح مددن لددفاته ال لدد  الحسددن والتواضددع 

 والجود وال رم وطيل ال  م وحسن ال  م وعدم سو  ال  م . 

ل وفسددلول حسددن ورفدد  وجددود و ددرم، إلا دعددت يتوسددط ب دد م طيدد
الحاجة إلش وليمة فو مساعدة بل  حتدش يدتم ن مدن اللدلح، وممدا يتعلد  
باللددلح فيضددا بددل  المددا  ولددو بطريدد  السددلفة والقددرض، يتحمدد  حمالددة 
يقترض من بعض إ وانه ليللح بين المتنازعين والم تلفين من قبيلتدين 

قددد يحتدداج إلددش بددل  المددا  ولددو  فو قددرابتين فو ف ددوين فو مددا فشددبه للددن،
باالقتراض ويعطش من الز اة إلا تحم  للل ح، فالملدلح بدين النداس 
جدير ب ن يساعد ويعان حتدش ولدو مدن الز داة، فد  الحددي  اللدحيح فن 

إن المسد لة ال تحد   حدد إال  حدد ))الرسو  للش هللا عليده وسدلم قدا : 
لده المسد لة حتدش يلديبنا رج  تحم  حمالة فحلدت  -ول ر مننم  -ث ثة 

 روال مسلم ف  لحيحه. (1)((ثم يمسن

س: موا حكووـم صيووـام مووـن ال يصوول  إال فو  رمضووـان أووا رأمووا صووام 
 ؟ (2)ولم يصا

وَرُكوا لََحوأَِط ﴿ج:    من ُحِ َم ب فرل بطلت فعماله قا  تعالش:  َولَور  َشر
مر َما َكا ُوا يَ رَملُونَ  َُ يَمواِن فَقَوعر َحوأَِط َوَمونر يَكر ﴿وقدا  تعدالش:  (3)﴾َا ر ِ فُورر أِا ر

ِخَرِض ِمَن الرَخاِسِرينَ    .(4)﴾َاَملُُِ َوُهَو فِ  اأر

ولال جمع من فا  العلم إلش فنده ال ي فدر  فدرا ف بدر إلا  دان مقدرا 
بالوجول ول نه ي ون  افرا  فرا فلد ر وي دون عملده ادلا فقدبح وفشدنع 

لديامه، وحجده من عم  الزاند  والسدارق ونحدو للدن، ومدع ادلا يلدح 
عندام إلا فدااا علدش وجده شدرع  ول دن ت دون جريمتده عددم المحافظدة 
علش الل ة واو علش  طر عظديم مدن وقوعده فد  الشدرن ا  بدر عندد 
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جمددع مددن فادد  العلددم، وح ددش بعضددنم قددو  ا  ثددرين فندده ال ي فددر ال فددر 
ا  بر إن تر نا ت اس  وتناونا وإنما ي دون بدللن قدد فتدش  فدرا فلد ر، 

يمددة عظيمددة، ومن دددرا شددنيعا فعظددم مدددن الزنددا والسددرقة والعقدددوق وجر
وفعظم من شرل ال مر نس   هللا الس مة ول ن اللوال واللحيح مدن 
قول  العلما  فنه ي فدر  فدرا ف بدر نسد   هللا العافيدة، لمدا تقددم مدن ا دلدة 

 الشرعية فمن لام واو لم يل  ف  ليام له وال حج له.

  (1)ـوتَا؟س: كيف  أـر  م  أ ـع م

ج: ثبت عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه س له سائ  فقا  يا رسو  
هللا: ا  بق  من بر فبوي ش   فبراما به بعد موتنما فقا  عليده اللد ة 

الل ة علينمدا واالسدت فار لنمدا وإنفدال عندداما مدن بعدداما ))والس م: 
ادلا  لده مدن  (2)((وإ رام لديقنما وللة الرحم الت  ال تول  إال بنمدا

 بر الوالدين بعد وفاتنما. 

فنولددين بالدددعا  للوالدددة واالسددت فار لنددا وتنفيددل ولدديتنا الشددرعية 
وإ رام فلدقائنا وللة ف والن و االتدن وسدائر فقاربدن مدن جندة ا م. 

 وفقن هللا ويسر فمرن. وتقب  منا ومنن ومن    مسلم. وهللا الموف .

أوووـا م ووو  ال صووويحة فموووـاذا س: إن والوووـع  كنيوووـر الم اصووو  وال يق
 ؟ (3) ف ـا

ج: نس   هللا لوالدن النداية وفن يمن عليه بالتوبة، ونولدين بدالرف  
به ونليحته با سلول الحسن وعدم الي س من ادايته لقو  هللا سدبحانه: 

وون  َوفَِصووالُُِ ﴿ ووُِ َوهر  ووا َالَووى َوهر ِِ َحَملَترووُِ  ُما وو ِ رَسوواَن أَِواِلَعير ووير َا ا ر فِوو  َوَوصَّ
ووُكرر ِلوو  َوِلَواِلووَعيرَك إِلَوو َّ الرَمِصوويُر  َوإِنر َجاَهووَعاَك َالووى  َنر ف َاوواَميرِن  َِن اشر
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َما فِو  الوعا ريَا َم رُروف وا  َُ َما َوَصاِحأر َُ ِِ ِالرٌم فَم تُِط ر ِرَك أِ  َما لَيرَس لََك أِ تُشر
 اآلية.  (1)﴾َواتَّأِ ر َسأِيَا َمنر  َ َاَا إِلَ َّ 

انه بش ر الوالدين مع ش رل، وفمر الولدد فن يلداحبنما ف ولش سبح
ف  الدنيا معروفا وإن جاادال علش ال فر بداب، وبدللن تعلدم فن المشدروع 
لددن فن تلددحل والدددن بددالمعروي وفن تحسددن إليدده وإن فسددا  إليددن وفن 
تجتنددد فدد  دعوتدده إلددش الحدد  لعدد  هللا ينديدده ب سددبابن. وال يجددوز لددن فن 

ولدين فيضدا بد ن تسدتعين علدش ادايتده بداب عدز تطيعه فد  معلدية، ون
وجددد  ثدددم ب اددد  ال يدددر مدددن فقاربدددن   عمامدددن و يدددرام ممدددن يقددددرام 

فبون لعله يقب  نليحتنم. نس   هللا لنا ولدن ولده الندايدة والتوفيد  ويحترمنم 
 للتوبة النلوح إنه سميع قريل.

س: مووووا حكووووم ال وووواعاع فوووو  ال ووووهاء، موووون الووووواللم وقووووراءض القوووورآن 
 ؟ (2) ي ياع والس واع وما شاكا ذلكواألرأ

ج: الل العادات ال فل  لنا فد  الشدرع المطندر وال فسداس لندا بد  اد  
من البدع ومن فمر الجاالية ف قامة وليمة إلا مات الميدت يددعو إليندا الجيدران 
وا قارل و يرام  ج  العزا  بدعة ال تجوز، وا لا إقامة الل ا مدور  د  

ة  لنددا مددن البدددع الجااليددة وإنمددا المشددروع  ادد  فسددبوع فو علددش رفس السددن
الميددت اللدددبر واالحتسدددال والقدددو   مدددا قددا  اللدددابرون: إندددا ب وإندددا إليددده 

مر َصولََواٌع ﴿راجعون. وقد وعددام هللا  يدرا  ثيدرا فقدا  سدبحانه:  َِ  ُولَلِوَك اَلَوير
تَووُعونَ  َر َمووةٌ َو ُولَلِووَك ُهووُم الرُم وومر َوَرحر َِ ج علددينم فن يلددنعوا وال حددر (3)﴾ِموونر َرأِِّ

 نفسنم الطعام العادي   لنم وحاجاتنم وا دلا إلا ندز  بندم ضديي ال حدرج 
علينم فن يلدنعوا لده طعامدا يناسدبه لعمدوم ا دلدة فد  للدن ويشدرع  قداربنم 
وجيراننم فن يلنعوا لنم طعاما يرسلونه إلدينم  نده قدد ثبدت عدن رسدو  هللا 

عفدر بدن فبد  طالدل رضد  هللا عنده للش هللا عليه وسلم فنده لمدا فتدش نعد  ج
الدنعوا آل  جعفدر طعامدا فقدد ))حين قت  ف  مءتة ف  الشام فنده قدا   الده: 

                                                 

 .15 – 14سورة لقمان اآليتان  - 1

 318ص 9(ج2)
 .157سورة البقرة اآلية  - 3



 

 

 

 

 83 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

فد  للن علش مشروعية إرسا  الطعدام إلدش فاد  الميدت  (1)((فتاام ما يش لنم
 من فقاربنم فو  يرام فيام المليبة. 

 : ا حكوم و منالَوا، ومو (يوا غأو  يوا خأوا)س: ما حكم قوا المسلم ألخيِو
قولِ لجمااة من ال اس: يا ضو فاء ا يموان وإذا كا وع هوذه األقوواا ت طأو  

 ؟ (2)اليَم

ج: المشدددروع للمدددءمن فن ي اطدددل إ وانددده المسدددلمين با لفددداظ الحسدددنة 
وفسمائنم الت  سموا بنا، ثم ينلحنم ف  مدا ينتقددل علدينم با سدلول الحسدن، 

ويمانيدة لقدو  هللا سدبحانه:  ن للن فقرل إلش قبدو  النلديحة وبقدا  ا  دوة ا
لِيَواُء أَ رور  ﴿ َُمر  َور ِم َاُع أَ رُض ِم ُوَن َوالرُم ر والدول  ضدد العددو، ومدن  (3)﴾َوالرُم ر

لفات الول  فن ي اطل ف ال بما يسرل ال بمدا ي درل، ولقدو  النبد  لدلش هللا 
ف رجده مسدلم فد  لدحيحه. وقدا  فيضدا  (4)((البر حسن ال ل ))عليه وسلم: 

إن دم ال تسدعون النداس بد موال م ول دن ليسدعنم مدن م ))ل ة والسد م: عليه ال
 ف رجه فبو يعلش ولححه الحا م.  ((بسط الوجه وحسن ال ل 

لددديس المدددءمن بالطعدددان وال اللعدددان وال ))وقدددا  لدددلش هللا عليددده وسدددلم: 
 ف رجه الترملي ولححه الحا م وإسنادل جيد.  (5)((الفاحا وال البلي 

  القرآن وهو يخطئ فو  التشوكيا؟ هوا يو جر الوى س: ما حكم من يقر
 ؟ (6)ذلك

ج: يشرع للمءمن فن يجتند ف  القرا ة، ويتحدرى اللدوال، ويقدرف علدش 
من ادو فعلدم منده حتدش يسدتفيد ويسدتدرن ف طدا ل. وادو مد جور ومثدال ولده 
فجددرل مددرتين إلا اجتنددد وتحددرى الحدد ص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 
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مع السفرة ال رام البررة والدلي يقدرف القدرآن ويتتعتدع فيده  الماار ف  القرآن))
متف  علش لحته عن عائشدة رضد  هللا  (1)((واو عليه شاق له فجرل مرتين

 عننا، والا لفظ مسلم.

س: هووا يجوووه  ن تمرضووو ا اموور ض و حووون رجوواا، خاصوووة موو  وجووووع 
 ؟ (2)ممرضين من الرجاا

رضدددون للرجدددا  ج: الواجدددل علدددش المستشدددفيات جميعدددا فن ي دددون المم
واجل،  ما فن الواجل فن ي دون ا طبدا  للرجدا  الوالممرضات للنسا ، الا 

والطيبات للنسا ، إال عند الضدرورة القلدوى إلا  دان المدرض ال يعرفده إال 
الرجدد  فدد  حددرج فن يعددالج المددرفة  جدد  الضددرورة، وا ددلا لددو  ددان مددرض 

ال فالواجدل فن ي دون الرج  لم يعرفه إال امرفة ف  حدرج فد  ع جندا لده، وإ
الطبيددل مددن الرجددا  للرجددا  والطبيبددة مددن النسددا  للنسددا ، اددلا اددو الواجددل، 
وا ددلا الممرضددات والممرضددون، الممددرض للرجددا  والممرضددة للنسددا ، 

 حسما لوسائ  الفتنة، وحلرا من ال لوة المحرمة.

س: موووا هووو  صوووفاع السوووأ ين  لفوووا الوووذين يوووعخلون الج وووة أَيووور 
 ؟ (3)حساا

النب  للش هللا عليه وسلم، ب ننم المستقيمون علش دين هللا،  ج: بيننم
السددبعون فلفددا، ومددع  دد  فلددي سددبعون فلفددا. مقدددم اددلل ا مددة المءمنددة، 
مقدددموام يددد لون الجنددة علددش لددورة القمددر ليلددة البدددر . واددم الددلين 
جااددددوا فنفسدددنم ب، واسدددتقاموا علدددش ديدددن هللا، فينمدددا  دددانوا فددد  فدا  

 لمحارم، والمسابقة إلش ال يرات.الفرائض، وترن ا

 ومن لفاتنم: ال يسترقون وال ي توون وال يتطيرون :

ال يسترقون يعن  ما يطلبون من يدرقينم، وال ي تدوون، ولديس معندال 
تحريم الا، ال ب س باالسترقا  وال ب س بال   عند الحاجة إلينمدا، ول دن 
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طلبددون مددن مددن لددفاتنم تددرن للددن واالسددت نا  با سددبال ا  ددرى، ال ي
يددرقينم، مددا يقددو  يددا فدد ن ارقندد ، ول ددن إلا دعددت الحاجددة ال بدد س، ال 
ي رجه للن إلا دعدت الحاجدة عدن السدبعين، ولندلا فمدر النبد  لدلش هللا 
عليه وسلم عائشة فن تسدترق  فد  بعدض مرضدنا، وفمدر فم فيتدام جعفدر 
 بددددن فبدددد  طالددددل فن تسددددترق  لنددددم،  مددددا فدددد  الحدددددي  اللددددحيح .

» ى بعددض فلددحابه عليدده اللدد ة والسدد م، وقددا  : وا ددلا ال دد ،  ددو
الشفا  ف  ث  ،  ية ندار، فو شدرطة محجدم فو شدربة عسد ، ومدا فحدل 

،  فدال   آ در الطدل، إلا «فن ف توي، وقا  : وفنا فننش فمت  عن ال د  
  تيسر الطل اآل ر فنو فولش، وإلا دعت الحاجة إليه ف  ب س .

ع ف  أيع، واستقأالَم لل اس س: ها من ال ياحة اجتماع  ها المي
 ؟(1)نمنة  يام تسَيم الى األقرأاء

ج : النياحددة ال تجددوز، ل ددن إلا جلددس فدد  البيددت ليعزيدده الندداس، ال 
ب س، جلس ف  بيتده فد  ا وقدات المناسدبة حتدش يدزورل فقاربده و يدرام 
مدددن المعدددزين، ال بددد س بدددللن، ل دددن ال يحتفلدددون بالطعدددام، فاددد  الميدددت 

و يلددنعون طعامددا للميددت، ال، اددلا بدعددة ال فلدد  لدده، يددلبحون للندداس، ف
ل دددن إلا جلدددس لددداحل البيدددت، فددد  ا وقدددات المناسدددبة مدددن الم دددرل 
والعشددا ، فو الضددحش فو  يددرل ليددزورل إ واندده، ويعددزول حتددش ال يشدد  
 علينم، فو عزول ف  الطري ، فو ف  المقبرة فو ف  المسجد  فش للن . 

مااة ف  اذاا القأر، وهوا : ما ه  اقيعض  ها الس ة والج 18س 
 ؟ (2)هو الى الرو  فقط،  و الى الرو  والجسع

ج : مددن عقيدددة فادد  السددنة والجماعددة اويمددان بعددلال القبددر ونعيمدده، 
الميت إما فن ينعم وإمدا فن يعدلل، فاد  السدنة والجماعدة يءمندون بدللن، 
وقد ف بر النب  بنلا عليه الل ة والس م عدن للدن : فدالقبر إمدا روضدة 
من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، فعلش المسدلم فن يدءمن بندلا 
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. وقد فطلع هللا نبيه للش هللا عليه وسلم علش ش لدين يعدلبان، فحدداما 
  ان يمش  بالنميمة، واآل ر  ان ال يتنزل من بوله .

فادد  السددنة والجماعددة يءمنددون بعددلال القبددر ونعيمدده، فندده حدد  علددش 
ل ن نليل الروح ف ثر،  ما قا  هللا جد  وعد  الروح والجسد جميعا، و

ا َوَعِشديوا { فن دلا الميدت  (1)ف  آ  فرعون: } النهاُر يُْعَرُضدوَن َعلَْيَندا ُ دُدوو
اللددالح يددنعم فدد  قبددرل، و يددر اللددالح يعددلل فدد  قبددرل، ويددوم القيامددة 

  العلال فشد، والنعيم فعظم، بعد البع  والنشور .

  ان ال موا، واالسوتقامة الوى شورع س: ها يكف  الم تقع الصحي
 ؟ (2)هللا

ج : ال ي ف  اويمان المعتقد عن العم ، ال بد من العمد  : }إِنه الهدِليَن 
دداِلَحاِت{ ، ال بددد مددن العمدد ، يددءمن بدداب ورسددوله (3)آَمنُددوا َوَعِملُددوا الله

وتوحيد هللا ويعم ، يءدي فرائض هللا وينتن  عدن محدارم هللا، ال بدد مدن 
اِلَحاِت لَُنْم َجنهاُت النهِعيِم{الا و الا، }إِنه الهِليَن آَمنُوا َوَعِملُوا الله

. ال بد (4)
 من اويمان والعم  . 

س: مووا هوو  كتووا ال قيووعض الصووحيحة التوو  ت صووحون طلأووة ال لووم 
أاقت الَووا وقراءتَووا، وكيووف توجَووون العاايووة الووذ  يووعاو ال وواس، موون 

 ؟(5)حتاجون إلى ت لم  صوا ال قيعض ها الأاعية من ال امة، الذين ي

ج : فعظدددم  تدددل العقيددددة وفنقعندددا :  تدددال هللا القدددرآن، فيددده النددددى 
والنور، فنول  الجميع رجاال ونسا   بارا ول ارا، فن يعتنوا بدالقرآن 
وفن يجتندوا ف  حفظده، واو ثدار مدن ت وتده، فندو  تدال العقيددة، وادو 
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 مدا قدا  جد  وعد  : } إِنه َادَلا   تال النددى وادو الشداف  المفيدد الندافع،
 . (2)، }قُْ  ُاَو ِللهِليَن آَمنُوا ُاًدى َوِشفَاٌ {(1)اْلقُْرآَن يَْنِدي ِللهتِ  ِاَ  فَْقَوُم {

واددو اللددراط المسددتقيم، فنولدد  جميددع المسددلمين فدد   دد  م ددان، 
جميع الرجا  والنسدا  العدرل والعجدم، نولد  الجميدع بد ن يلزمدوا ادلا 

فن يعظمول ويعملوا به، وي ثدروا مدن ت وتده، فينمدا  دانوا، مدن القرآن، و
الملحي وعن ظنر قلل، وفن ينفلوا فوامدرل وينتندوا عدن نواايده، ادو 
 تال العقيدة، او  تال العم ، او  تال الندى، او  تدال السدعادة، فيده 
    ير، وفيه الدعوة إلش  د   يدر، وفيده الددعوة إلدش م دارم ا  د ق، 

مددا ، وفيدده القلدد  عددن الماضددين : عددن ال يددر والشددر، ومحاسددن ا ع
ف بر عن الماضين من فا  ال ير، وعن الماضين من فاد  الشدر، فعلدش 
المءمن والمءمنة، فن ي  لوا منه ما د  عليه من ال ير، وفن يحلروا مدا 
حلر منه من الشر، ثم حدي  النب  للش هللا عليه وسدلم :  تدل الحددي  

نيدل المعتمدددددة، ف ادددد  العلددددم ي رجددددون  اللددددحيحين والسددددنن، ومسددددا
ا حاديدد ، يعلمددون الندداس وينشددروننا بددين الندداس، و دد   تددل العقيدددة 
المعروفدة  ئمدة فاد  السدنة والجماعدة، ال تدل الطيبدة المعروفدة يسدتعان 
بنا، وينتفع بنا، ف  تعليم الناس ال ير،  تدل السدلي اللدالح المعروفدة، 

بدن القديم رحمنمدا هللا و يدرام مدن ومث   تل شيخ اوس م ابدن تيميدة وا
فا  العلم المعدروفين، بحسدن العقيددة، ومثد   تدل الشديخ محمدد بدن عبدد 
الواال رحمده هللا، وفئمدة الددعوة اوسد مية فد  نجدد، لمدا يسدر هللا ادلل 
الدعوة ف  القرن الثان  عشر، و تبوا وجمعوا فينا ما ينفع هللا بده النداس 

ة ا لددو ، و شددي الشددبنات، وآدال فدد  مثدد   تددال التوحيددد، والث ثدد
المش  إلش الل ة، ورسدائ  المشدايخ فد  الددرر السدنية، تيسدير العزيدز 
الحميد شرح  تال التوحيد للشيخ سليمان، ادلل ال تدل العظمدة، والعقيددة 
الواسطية لشيخ اوس م ابن تيمية، والتدمرية، ومننداج السدنة والحمويدة، 

بدد  العددز، ولمعددة االعتقدداد للدداحل والعقيدددة الطحاويددة وشددرحنا البددن ف
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الم ن  إلدش  يرادا مدن ال تدل الطيبدة،  تدل السدلي اللدالح التد  تعدين 
  علش ال ير، وتنشر الح  وتعلم الناس ال ير .

س : موا مصووير موون ال ي لووم أووأن عيون ا سوومم هووو الووعين الصووحي ، 
 ؟.(1)والمقأوا ا ع هللا، وي تقع عي ا خير ا سمم

  عندده عدداا بددين المسددلمين، وقددد بل دده القددرآن ج : إلا  ددان المسددئو
والسنة، ومع للدن يعتقدد ديندا  يدر ديدن اوسد م فح مده ح دم فاد  الددين 
اللي اعتقدل واو ال فر،  ن هللا ج  وعد  يقدو  فد  القدرآن ال دريم عدن 
 نبيده عليدده اللدد ة والسدد م: }َوفُوِحددَ  إِلَدد ه َاددَلا اْلقُددْرآُن ِ ُْنددِلَرُ ْم بِددِه َوَمددنْ 

، ويقددو  (3)، ويقددو  سددبحانه : } َاددَلا بَددَ اٌ ِللنهدداِس َوِليُْنددَلُروا بِددِه {(2)بَلَددَا{
والددلي نفسدد  بيدددل ال يسددمع بدد  فحددد مددن اددلل » لددلش هللا عليدده وسددلم : 

ا مة، يندودي وال نلدران  ثدم يمدوت ولدم يدءمن بالدلي فرسدلت بده، إال 
 . (4)« ان من فا  النار 

د عدداا بددين ال ددافرين الددلين لددم يددبل نم فمددا إن  ددان المسددئو  عندده قدد
القددرآن، وال  بددر الرسددو  لددلش هللا عليدده وسددلم، فنددلا ح مدده ح ددم فادد  
الفتدرة، وادم يمتحندون يدوم القيامدة، فمدن نجدح فد  االمتحدان د د  الجندة 
بِيَن َحتهدش  ومن علش د   النار ص  ن هللا سبحانه يقو  : } َوَما ُ نهدا ُمعَدل ِ

نَْبعََ  َرُسواًل {
 وهللا ول  التوفي  .  (5)

س : ها يشترط ف  إقامة الحجة الى قوم  ن يكون العااية االموا 
مجتَعا  م يكف    وِ ي ورف الحو  أعليلوِ إذا كا وع المسوألة مون مسوالا 

 ؟(6)ال قيعض كعااء غير هللا واأاعض القأور و حوه
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ج : ي ف  إقامة الحجة ببيان الح  ب دلتده لمدن تدرن الحد  ونلديحته 
ينه لل ير من فا  العلم وإن لم ي وندوا مجتنددين، بد  ي فد   دوننم وتوج

يعلمون ا دلة الشرعية من  تال هللا وسنة رسوله لدلش هللا عليده وسدلم 
فيما يدعون إليه وفيما ي مرون به، وعلش المدعو إلش هللا فن يقبد  الحد ، 
 وفن يحلر الت بر واولرار علش الباط ، وإلا  انت عندل شدبنة فليسد  
عننا فا  العلم ب سلول حسن وتواضع ونية لالحة، ومتش فلدلح العبدد 
النية وبل  وسعه ف  طلل الح  يسر هللا فمرل، ومنحده التوفيد   مدا قدا  

َ يَْجعَْ  لَهُ َمْ َرًجا { هللا عز وج  : } َوَمْن يَتهِ  َّللاه
} َويَْرُزْقدهُ ِمدْن َحْيدُ   (1)

َ يَْجعَدْ  لَدهُ ِمدْن فَْمدِرِل يُْسدًرا  ، وقا  سبحانه :(2)اَل يَْحتَِسُل { } َوَمْن يَتهِ  َّللاه
َ يَْجعَدْ  لَُ دْم فُْرقَانًدا (3){ هقُدوا َّللاه ، وقا  عز وج  : } يَافَيهَنا الهِليَن آَمنُوا إِْن تَت

 والفرقان او النور والبليرة والعلدم (4)َويَُ ف ِْر َعْنُ ْم َسي ِئَاتُِ ْم َويَْ ِفْر لَُ ْم {
 النافع، وف  هللا المسلمين ل    ير، وفللح قادتنم إنه سميع قريل . 

س : الموور ض المسوولمة إذا سووأع هوجَووا  و عيوون هوجَووا هووا تصووأ  
 .(5)طالقا ف  الشرع كما  سم  من  كنر ال اس ؟  فيعو ا  فاعكم هللا

ج : إلا سبت المرفة زوجنا ال ت دون طالقدا، ول دن عليندا التوبدة إلدش 
ماح زوجنددا، فدد لا سددمح عننددا فدد  بدد س، وإلا سددبنا  مددا سددبته هللا واستسدد

قلالا ال يزيد علش للن ف  ب س فيضا، وإن سدمح عنندا فندو ففضد  ص 
 . (6) ن هللا يقو  : } َوفَْن تَْعفُوا فَْقَرُل ِللتهْقَوى {
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مدددا زاد هللا عبددددا بعفدددو إال »والنبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم يقدددو  : 
زوجنددا المسددلم فنددو  فددر ف بددر، يجددل علينددا  فمددا سددبنا لدددين (1)«عددزا

 المبادرة بالتوبة من للن، نس   هللا الس مة والعافية من للن . 

 ؟(2)س : ما ه  المواالض الم َ  ا َا شراا

ج : محبة ال فار وإعانتنم علش بداطلنم، وات دالام فلدحابا وف ددانا  
نلرام علدش ونحو للن من  بائر اللنول، ومن وسائ  ال فر باب . ف ن 

المسددلمين وسدداعدام ضددد المسددلمين، فنددلا اددو التددول ، واددو مددن فنددواع 
هِ ددلُوا  الددردة عددن اوسدد م ص لقددو  هللا سددبحانه : } يَافَيهَنددا الهددِليَن آَمنُددوا اَل تَت
نهددهُ اْليَُنددوَد َوالنهَلدداَرى فَْوِليَدداَ  بَْعُضددُنْم فَْوِليَدداُ  بَْعددضج َوَمددْن يَتَددَولهُنْم ِمددْنُ ْم فَ ِ 

َ اَل يَْنددِدي اْلقَددْوَم الظهدداِلِميَن{ ِمددْنُنْم إِنه َّللاه
وقددا  سددبحانه : } اَل تَِجددُد قَْوًمددا  (3)

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َ دانُوا آبَداَ ُاْم  ِ َواْليَْوِم اآْلِ ِر يَُوادهوَن َمْن َحاده َّللاه يُْءِمنُوَن بِاَّلله
اآلية . وقا  عز وجد  : } يَافَيهَندا  (4)ْو َعِشيَرتَُنْم {فَْو فَْبنَاَ ُاْم فَْو إِْ َوانَُنْم فَ 

هِ ددلُوا الهددِليَن اتهَ ددلُوا ِديددنَُ ْم ُاددُزًوا َولَِعبًددا ِمددَن الهددِليَن فُوتُددوا  الهددِليَن آَمنُددوا اَل تَت
َ إِْن ُ ْنددتُْم ُمددْءمِ  . وهللا  (5)نِيَن {اْلِ تَدداَل ِمددْن قَددْبِلُ ْم َواْلُ فهدداَر فَْوِليَدداَ  َواتهقُددوا َّللاه

 ول  التوفي  . 

 ؟ (6)جاله -صلى هللا اليِ وسلم  -س : ها التأرك أقأر ال أ  

ج : ال يجوز، ب  ادو بدعدة ومدن وسدائ  الشدرن، فدالتبرن بزيدد، فو 
عمرو، فو بجدران ال عبة، فو بما يشبنه، فو با سطوانات، الل بدعة قدد 

نددا، فمددا إلا ظددن فننددا تفضدد  إلددش الشددرن إلا ظددن فن البر ددة تحلدد  من
لدلش  -مشروعة فنلل بدعة، والواجل ترن للن، وإنما شرع التبرن به 
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فدد  حياتدده، و ددللن شددرع هللا التبددرن بمددا  زمددزم الددلي  -هللا عليدده وسددلم 
 جعله هللا مبار ا .

لدلش هللا عليده  -ل ن يجدل علدش المدءمن التمسدن بشدريعة الرسدو  
 التوفي  . والحلر مما  الفنا، وهللا ول   -وسلم 

س : سالا يقوا : إن والوعه يوذأ  لَيور هللا فيموا قيوا لوِ اون ذلوك، 
ويريع اأن  ن يتصعق ا ِ ويحج ا ِ، وي وهو سوأا وقووع والوعه فو  
ذلك إلى اعم وجوع الماء ومرشعين و اصحين لِ، فما الحكم فو  ذلوك 

 ؟ (1)كلِ

لده  ج : إلا  ان والدل معروفا بال ير واوس م واللد ح، فد  يجدوز
فن يلدددق مددن ينقدد  عندده  يددر للددن ممددن ال تعددري عدالتدده، ويسددن لدده 
الدعا  له واللدقة عنه حتش يعلم يقينا فنه مات علش الشرن، وللدن بد ن 
يثبت لديه بشنادة الثقات العددو  اثندين فو ف ثدر فنندم رفول يدلبح ل يدر هللا 
مددن فلددحال القبددور فو  يددرام، فو سددمعول يدددعو  يددر هللا، فعنددد للددن 

لدلش  -سن عن الدعا  له، وفمرل إلش هللا سبحانه وتعالش ص  ن النب  يم
اسدت لن ربده فن يسدت فر  مده فلدم يد لن هللا لده، مدع فنندا  -هللا عليه وسلم 

ماتت ف  الجاالية علش دين ال فار، ثم است لن ربه فن يزوراا فد لن لده، 
 فددد  للددن علددش فن مددن مددات علددش الشددرن ولددو جدداا  ال يدددعش لدده، وال
يست فر له، وال يتلدق عنده، وال يحدج عنده، فمدا مدن مدات فد  محد  لدم 
تبل دده دعددوة هللا، فنددلا فمددرل إلددش هللا سددبحانه، واللددحيح مددن فقددوا  فادد  
العلدم فنده يمددتحن يدوم القيامددة، فد ن فطدداع د د  الجنددة، وإن علدش د دد  

   النار ص  حادي  لحيحه وردت ف  للن .

قأوور ويوعاون  صوحاأَا ف لَوم س : يقولون : إن الذين يوذهأون لل
 ؟ (2)ف ا شرك وهم ليسوا أمشركين، فَا هذا صحي 

ج : لددديس بلدددحيح، فلدددحال القبدددور الدددلين يدددلابون إلدددش القبدددور 
ويدعوننا مدن دون هللا ويسدت يثون بندا مدن دون هللا ادلا الشدرن ا  بدر، 
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الا عم   فار قريا و يرام عند ال ت والعزى وفشباانما، وادلا ادو 
  بر، فالواجل تحليرام وإنلارام وفن يتوبوا إلدش هللا مدن للدن الشرن ا

 ويجددوا إس منم . 

 ؟(1)س : ما هو ضاأط التوسا أاهلل جا وام

ج : التوس  باب وب سمائه ولفاته مشروع للمسلم، واو مدن فسدبال 
ِ اْ َْسدَماُ  اْلُحْسدنَش فَدادْ  -عدز وجد   -إجابة الدعا  ص لقدو  هللا  ُعولُ : } َوَّلِله

فد  فحاديد   ثيدرة مدن  -لدلش هللا عليده وسدلم  -، ولما ثبت عنه (2)بَِنا{
 التوس  إلش هللا ب سمائه ولفاته .

باويمدددان بددده وبمحبتددده  -سدددبحانه  -ويشدددرع التوسددد  فيضدددا إلدددش هللا 
وبسائر ا عما  اللالحة، ومن للدن محبدة فنبيدا  هللا ورسدله والمدءمنين 

ر الوالدين والعفة عن الزنا، وفدا  ا مانة من عبادل، ومن للن التوس  بب
ص للحدي  اللحيح الوارد ف  قلة فلحال ال ار الدلين انطبقدت علدينم 

 -سددبحانه  -اللدد رة، وعجددزوا عددن دفعنددا، و ددانوا ث ثددة، فدددعوا هللا 
وتوسددلوا إليدده ب عمددالنم اللددالحة، فانزاحددت عددننم اللدد رة، وحددديثنم 

  ببددرل لوالديدده، والثددان  بعفتدده ثابددت فدد  اللددحيحين، و ددان فحدددام توسدد
  عن الزنا بعد القدرة، والثال  ب دائه ا مانة  لحابنا، وهللا الموف  .

س : إذا تسوومى ا  سووان أاسووم واكتشووف   ووِ اسووم غيوور شوورا  مووا 
 ؟(3)توجيَكم

ج : الواجل الت يير، مث  من سمش نفسه عبدد الحسدين فو عبدد النبد  
ال يجدوز ل يدر هللا، ولديس  حدد فن يعبدد  فو عبد ال عبة ثم علم فن التعبيد

مثد  : عبدد هللا، عبدد الدرحمن، عبدد  -عز وج   -ل ير هللا، ب  العبادة ب 
 الملن .
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وعليه فن ي ير االسم مثد  عبدد النبد  فو عبدد ال عبدة إلدش عبدد هللا فو 
عبددد الددرحمن فو محمددد فو فحمددد فو لددالح، فو نحددو للددن مددن ا سددما  

 يدر فسدما   -لدلش هللا عليده وسدلم  -جل، والنبد  الشرعية الا او الوا
  ثيرة .

فما إلا  ان االسم لألل، ف لا  ان ا ل حيدا فديعلم حتدش ي يدر اسدمه، 
فما إن  ان ميتا ف  حاجة إلش الت يير ويبقش  ما او ص  ن النب  لم ي يدر 
اسم عبد المطلل وال  ير فسما  اآل رين المعبدة ل ير هللا  عبدد منداي ص 

 م عرفوا بنا  نن

س :  سووم  أ وور ال وواس إذا سووم  كممووا مسووتَرأا  و ر * شوويلا 
 .(1)غريأا قاا : )يا وجِ هللا( فما حكم هذا القوا ؟ جهاكم هللا خيرا

ج : ال يجددوز  حددد مددن المسددلمين فن يدددعو لددفات هللا، عنددد جميددع 
فو مدا فا  العلم،   ن يقو  : يا وجه هللا، فو يا علدم هللا، فو يدا رحمدة هللا 

فشبه للن . وإنما الواجل فن يدعول سبحانه ب سدمائه الحسدنش ص لقدو  هللا 
ِ اْ َْسَماُ  اْلُحْسنَش فَداْدُعولُ بَِندا َوَلُروا الهدِليَن يُْلِحدُدوَن{  (2)عز وج  : } َوَّلِله

 اآلية، فيقو  : يا هللا يا رحمن يا رحيم . ونحو للن .

للندم إند  فسد لن ب ندن عظديم، ويستحل التوس  بلفات هللا فيقدو  : ا
 فو بقدرتن العظيمة، فو بحلمن ونحو للن . وهللا ولش التوفي  . 

س : هووا ر يووة هللا سووأحا ِ وت ووالى ناأتووة ومووا الووعليا؟ ومووا القوووا 
 ؟(3)الراج  ف  ذلك ؟ وها الم افقون يرو ِ ف  المحشر

ا ج : رءية هللا ف  اآل رة ثابتة عند فا  السدنة والجماعدة مدن فن راد
 فر، يرال المءمنون يوم القيامة ويرونه ف  الجنة  ما يشا  ب جمداع فاد  

} إِلَدش َرب َِندا نَداِظَرةٌ  (4)السنة  ما قا  عز وج  : } ُوُجدولٌ يَْوَمئِدلج نَاِضدَرةٌ{
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فسددر النبدد   (2)وقددا  سددبحانه : } ِللهددِليَن فَْحَسددنُوا اْلُحْسددنَش َوِزيَدداَدةٌ { (1){
زيدددادة ب نندددا النظدددر إلدددش وجددده هللا، وتدددواترت لدددلش هللا عليددده وسدددلم ال

ا حادي  عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم ب ن المدءمنين يدرون ربندم 
يوم القيامة وف  الجنة، فما ف  الدنيا ف  يرى ف  الددنيا  مدا قدا  سدبحانه 

 (4). وقددا  لموسددش : } لَددْن تََرانِدد  { (3)وتعددالش : } اَل تُْدِرُ ددهُ اْ َْبَلدداُر {
واعلمدوا فنده لدن يدرى فحدد » بت عنه للش هللا عليده وسدلم فنده قدا  : وث

فالدددنيا ليسددت محدد  الرءيددة ص  ن الرءيددة نعدديم،  (5)«ربدده حتددش يمددوت 
رءية هللا فعلش نعيم فا  الجنة والل الدار ليست دار النعيم، دار ا  ددار 
ودار ا حدزان ودار الت ليددي فدد  يددرى فدد  الدددنيا ل ندده يددرى فدد  اآل ددرة 

رال المءمنون، فما ال فار فنم عنده محجوبدون  مدا قدا  سدبحانه : } َ د ه ي
فال فددار محجوبددون عددن هللا يددوم  (6)إِنهُنددْم َعددْن َرب ِِنددْم يَْوَمئِددلج لََمْحُجوبُددوَن {

القيامة والمءمندون يرونده فد  اآل درة، واللدحيح فن الرسدو  لدلش هللا 
جا  ف  بعض الروايدات  عليه وسلم لم ير ربه، فما المنافقون فمح  نظر

مددا يددد  علددش فندده يدد ت  اددلا اليددوم ا مددة وفينددا منافقواددا ل ددن لدديس فيدده 
  اللراحة ب ننم يرونه يوم القيامة .

س : ما يقوا شيخ ا الجليوا فويمن ال يصول  وال يصووم اموعا وأ وع 
 ن هووعاه هللا و  وواا إليووِ وأكووى الووى إسوورافِ الووى  فسووِ، رجوو  يصوول  

أوواعاع هووا يوو مر أقضوواء الصوومض والصوووم  م ويصوووم ويقوووم أجميوو  ال 
 ؟(7)تكفيِ ا  اأة والتوأة

ج : من ترن الل ة والليام ثم تال إلش هللا توبة نلوحا لم يلزمده 
قضددا  مددا تددرن ص  ن تددرن اللدد ة  فددر ف بددر ي ددرج مددن الملددة وإن لددم 

                                                 

 23سورة القيالة اآلية (  1)
 26سورة يونس اآلية (  2)
 103سورة األنعام اآلية (  3)
 143سورة األ راف اآلية (  4)
 . 2931أخرجم لس ك ا  تان الفن وأشراط السا ة، إلن ذ ر ابن صياد، بر ك (  5)
 15سورة املطففني اآلية (  6)
 418ص 28(ج 7)
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يجحددد التددارن وجوبنددا فدد  فلددح قددول  العلمددا ، وقددد قددا  هللا سددبحانه 
ْ  ِللهدِليَن َ فَدُروا إِْن يَْنتَُندوا يُْ فَدْر لَُندْم َمدا قَدْد َسدلََي {وتعالش : } قُ 

 اآليدة. (1)
اوس م ينددم مدا  دان قبلده، والتوبدة » وقا  النب  للش هللا عليه وسلم : 

وا دلدة فد  ادلا  ثيدرة ص ومنندا قولده سدبحانه :  (2)«تجل مدا  دان قبلندا 
َن َوَعِمَ  َلاِلًحا ثُمه اْاتَدَدى{}َوإِن ِ  لَ َفهاٌر ِلَمْن تَاَل َوآمَ 

، وقولده سدبحانه (3)
ددَر  ِ تَْوبَددةً نَُلددوًحا َعَسددش َربهُ ددْم فَْن يَُ ف ِ : }يَافَيهَنددا الهددِليَن آَمنُددوا تُوبُددوا إِلَددش َّللاه

 اآلية. (4)َعْنُ ْم َسي ِئَاتُِ ْم َويُْدِ لَُ ْم َجنهاتج تَْجِري ِمْن تَْحتَِنا اْ َْنَناُر {

التائدل مدن الدلنل  مدن ال لندل »ننا قوله للش هللا عليه وسدلم : وم
، والمشروع للتائل فن ي ثر بعدد التوبدة مدن ا عمدا  اللدالحات، (5)«له

هللا سددبحانه الثبددات علددش الحدد  وحسددن ال اتمددة . وهللا  سوفن ي ثددر مددن 
 ول  التوفي  . 

 فتوأ س :   ا طالا الم و حا هللا ورسولِ لك   مأتلى أكأيورض، موا 
 ن  توا م َا حتى  اوع إليَا، وكلما جععع ال وهم الوى تركَوا  جوع   
أ ووع شووَور  قوو  فيَووا والهم وو  هووذا األموور سوو ين، إ وو  ألرجووو  ن  جووع 

 ؟(6)ا عكم الحا ال اج  والشفاء األكيع  فيعو ا مأجورين

ج : الواجل عليدن اللددق مدع هللا وفبشدر بدال ير إلا تبدت، فالددق 
ن التوفيدد  واوعانددة وال تتبددع النددوى، جااددد وحاشددا نفسددن واسدد   ربدد

ويقدددو   (7)نفسدددن، وهللا يقدددو : } َوالهدددِليَن َجاَادددُدوا فِينَدددا لَنَْندددِديَنهُنْم ُسدددبُلَنَا {
َ يَْجعَْ  لَهُ َمْ َرًجدا { سبحانه : }َوَمْن يَتهِ  َّللاه
َ يَْجعَدْ  لَدهُ (8) هدِ  َّللاه ، } َوَمدْن يَت

                                                 

 38سورة األنفال اآلية (  1)
 (.4/204(، لسند أمحد )121صحيح لس ك ااببان )(  2)
 82ورة طم اآلية س(  3)
 8سورة التحرمي اآلية (  4)
 . 4250أخرجم ابن لاجم ا  تان الزهد، إلن ذ ر التوبة، بر ك (  5)
 425ص 28(ج 6)
 69سورة العنكبوت اآلية (  7)
 2سورة الطلق اآلية (  8)
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( فالواجل علين تقدوى هللا وال يلعدل بدن عددو هللا 4) (1)ِمْن فَْمِرِل يُْسًرا {
الشديطان متددش تبدت فددالزم التوبدة واحددلر العدودة، وإلا عدددت ثانيدة فلددي ن 
حلرن فشد حتش ال تعود مرة ثالثة، فما الت عل ب ن يلعدل بدن الشديطان 
فنلا دلي  علش ضعي اويمان وضعي القوة وضعي البليرة، فدات  هللا 

فسن حتش ال تعدود إلدش المعلدية، نسد   هللا لندا ولدن وراقل هللا وجااد ن
  النداية والتوفي  .

س : ها ورع ان ال أ  صلى هللا اليوِ وسولم  ن المو من ال يكوذا 
لكن قع ي ما الم اص  األخر*، فما هو توجيِ الحوعيث مون كوذا فتواا 

 ؟(2)ويخشى  ن يكون قع كتا كذاأا . فما اليِ

ن قد ي لل لنق  إيمانه وضعي ج : المءمن اللادق ال ي لل، ول 
إيماندده، فالواجددل علددش  دد  مددءمن فن يحددلر ال ددلل، ينب دد  فن يتحددرى 

علدددي م باللددددق فددد ن » اللددددق، يقدددو  النبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم : 
اللدق يندي إلش البر وإن البر يندي إلش الجنة وال يزا  الرج  يلدق 

ل فدان ال دلل ويتحرى اللدق حتش ي تل عندد هللا لدديقا وإيدا م وال دل
، ويقو  هللا جد  وعد  : (3)«يندي إلش الفجور والفجور يندي إلش النار 

اِدقِيَن { َ َوُ ونُوا َمَع الله } يَافَيهَنا الهِليَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه
، ويقو  سدبحانه : (4)

اِدقِيَن ِلْدقُُنْم لَُنْم َجنهاٌت تَْجِري ِمْن تَ   (5)ْحتَِنا اْ َْنَنداُر{} َاَلا يَْوُم يَْنفَُع الله
. 

فالواجل تحري اللدق والحلر من ال لل فينما  ان إال فد  ا وجده 
لدم » الت  يجوز فينا ال لل، تقو  فم  لثوم بنت عقبة رض  هللا عنندا : 

يسمع النبد  لدلش هللا عليده وسدلم يدر   فد  شد   مدن ال دلل إال فد  

                                                 

 4سورة الطلق اآلية (  1)
 434ص 28(ج 2)
تعاىل ' )اي أيرا الذين آلنوا اتقوا هللا و ونهوا لهع الصهاد ني(، بهر ك أخرجم البخاري ا  تان األدن، إلن  ول هللا (  3)

 . 2607، ولس ك ا  تان الرب والص ة واألدن، إلن  بح الكذن وحسن الصدق وفض م، بر ك 6094
 119سورة التوبة اآلية (  4)
 119سورة املائدة اآلية (  5)
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  امرفته والمدرفة ث   ف  الحرل، واول ح بين الناس، وحدي  الرج
، فدد  اددلا ال بدد س فدد  الددث   إلا  ددلل للملددلحة، فدد  اددلل (1)«زوجنددا

الث   ف  ب س : اول ح بين الناس، وف  الحدرل مدن  يدر فن ي ددر، 
 وف  حدي  الرج  مع امرفته والمرفة مع زوجنا . 

س :   وووا الحموووع هلل  قووويم الصووومض و قووووم أال وافوووا ولك ووو   حيا وووا 
ن  امووال  غيوور مقأولووة  تيجووة وسوسووة الشوويطان تسوواور   شووكوك أووأ

 ؟.(2)وال ياذ أاهلل م ِ، فما هو ال مج م ِ  ناأكم هللا

ج : ال شن فن الا من الشيطان، فاونسان إلا فدى ما عليه ف ن عليده 
فن يحسن ظنه بربه وليجتند ف  او    ف  العم  واللدق ف  العم  

ب ندده  ددلا فو ب ندده  ددلا مددا دام ويدددع الوسدداوس التدد  تددراودل ب ندده مددرا  فو 
يعلم فن عمله ب وفنه بحمد هللا ال يرائ  الناس، وإنمدا فعد  مدا قدام بده ب 
ويعلم فن الا من الشيطان، والواجل فن يستعيل باب من الشديطان دائمدا، 
وليتشا   عن الا الش   اللي يراودل وليعرض عنه، ف ن الا مدن عددو 

ارل عددو هللا الشديطان بقولده : فعدول بداب هللا الشيطان حتش يثبطه، فليحد
من الشديطان الدرجيم، وليشدت   ب يدر للدن مدن ا شد ا  التد  تنسديه ادلا 
ا مر ص  قرا ة القرآن واالست فار والتحد  مع إ وانه وفا  بيتده و يدر 

  للن من فمور تش له عن الل الوساوس .

أ ور  س : شاا يقوا : ف  فترض الشأاا المأكر من ال مر ارتكأع
الم اص ، وقع تأع إلى هللا وهلل الحمع والشكر، ولكن ال هاا ف   فسو  
ش ء، وسم ع ان صومض التوأوة،  رجوو  ن تفيوعو    حوو هوذا جوهاكم 

 ؟(3)هللا خيرا

ج : التوبة تجل ما قبلنا وتمحول والحمد ب، ف  ينب د  فن يبقدش فد  
قدد فن هللا قلبن ش   من للن، والواجدل فن تحسدن الظدن بربدن، وفن تعت

 ِ تال علين إن  نت لادقا فد  توبتدن ص  ن هللا يقدو  : } َوتُوبُدوا إِلَدش َّللاه

                                                 

 .2605مي الكذن وبيان املباح لنم، بر ك أخرجم لس ك ا  تان الرب والص ة واألدن، إلن حتر (  1)
 438ص 28(ج 2)
 439ص 28(ج 3)
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َجِميعًددا فَيهَنددا اْلُمْءِمنُددوَن لَعَلهُ ددْم تُْفِلُحددوَن {
فعلدد  الفدد ح بالتوبددة، فمددن  (2) (1)

 تددال فقددد ففلددح، وقددا  سددبحانه : } َوإِن ِدد  لَ َفهدداٌر ِلَمددْن تَدداَل َوآَمددَن َوَعِمدد َ 
َلاِلًحا ثُمه اْاتََدى {
، واو اللادق سدبحانه وتعدالش فد   بدرل ووعددل، (3)

ِ تَْوبَددةً نَُلددوًحا َعَسددش  وقددا  سددبحانه : } يَافَيهَنددا الهددِليَن آَمنُددوا تُوبُددوا إِلَددش َّللاه
ددَر َعددْنُ ْم َسددي ِئَاتُِ ْم َويُددْدِ لَُ ْم َجنهدداتج تَْجددِري ِمددْن تَْحتَِندد ا اْ َْنَندداُر َربهُ ددْم فَْن يَُ ف ِ

 وعسش من هللا واجبة. (4){

فعلين فن تحسن ظندن بربدن، وفنده قبد  توبتدن، إلا  ندت لدادقا فد  
توبتددن نادمددا علددش مددا عملددت، مقلعددا عندده، عازمددا فال تعددود فيدده، وإيددان 

فنددا عنددد ظددن » والوسدداوس، وهللا جدد  وعدد  يقددو  فدد  الحدددي  القدسدد 
 . (5)«عبدي ب  

ال يمدوتن » ا، وقا  للش هللا عليده وسدلم : فينب   فن تظن باب  ير
  رجه مسلم ف  لحيحه . (6)«فحد م إال واو يحسن ظنه باب 

فما ل ة التوبة فقد ثبت عن النب  لدلش هللا عليده وسدلم مدن حددي  
مددا مددن عبددد يدلنل لنبددا ثددم يتطنددر » اللددي  رضدد  هللا عندده فندده قدا  : 

 مدن لنبده، إال تدال هللا فيحسن الطنور، ثدم يلدل  ر عتدين، ثدم يتدول ب
 وباب التوفي  . (7)«عليه 

 

 

                                                 

 31سورة النور اآلية (  1)
 . 31سورة النور، اآلية (  2)
 82سورة طم اآلية (  3)
 8سورة التحرمي اآلية (  4)
ولسه ك ا  تهان ، 7405أخرجم البخاري ا  تان التوحيد، إلن  ول هللا تعاىل ' ) وحيذر ك هللا نفسم (، بر ك (  5)

 . 2675الذ ر والد اء والتوبة، إلن احلث   ى ذ ر هللا تعاىل، بر ك 
 2877أخرجم لس ك ا  تان ازنة وصفة نعيمرا وأه رها، إلن األلهر نسهن الابهن إلا تعهاىل  نهد املهوت، بهر ك (  6)
. 
 .57ق رضي هللا  نم، بر ك أخرجم اابلام أمحد ا لسند العشرة املبشرين إلزنة، لسند أىب بكر الصدي(  7)
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  تال الطنارة 

 الل ةو تال 
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غووعير موواء، وكووان  ىس: خرج ووا مجمواووة إلووى الأوور، وجلسوو ا الوو
أالطين وأ ر األاشاا، فَا يجووه الوضووء للصومض مون  الماء مكعرا  
 ؟ (1)هذا الماء

 صالوضدو  مدن مثد  ادلا المدا ، وال سد  بده، والشدرل منده ج: يجوز
 ن اسم الما  باق له، واو بللن طنور ال يسلبه ما وقدع بده مدن التدرال 

 وا عشال اسم الطنورية. وهللا ول  التوفي .

مووون الوووذها  أالوووذها ولووويس مصووو واا   س: إذا كوووان ا  ووواء مطليوووا  
عيث الوذ  ي َوى ؟ وها ي طأو  اليوِ الحو الخالص، فَا يحرم است مالِ

 ؟  (2)ان األكا والشرا ف  آ ية الذها والفضة

ج: ن  العلمدا  علدش فن ادلا ينطبد  عليده النند ، والنبد  لدلش هللا 
ال تشددربوا فدد  آنيددة الددلال والفضددة وال تدد  لوا فدد  ))عليدده وسددلم قددا : 

متف  عليده، وقدا  لدلش  ((لحافنما ف ننا لنم ف  الدنيا ول م ف  اآل رة
الددلي ي  دد  فو يشددرل فدد  إنددا  الددلال والفضددة إنمددا ))م: هللا عليدده وسددل

متفدد  علددش لددحته، واللفددظ لمسددلم فدد   ((يجرجددر فدد  بطندده نددار جنددنم
اللددحيح، وف رجدده الدددارقطن ، ولددحح إسددنادل مددن حدددي  ابددن عمددر 

 ً مددن شددرل فدد  إنددا  لاددل فو فضددة فو فدد  )): رضد  هللا عننمددا مرفوعددا
فقولده لدلش  ((ندار جندنم إنا  فيه ش   من للن ف نمدا يجرجدر فد  بطنده

نندد  يعدم مددا  ....((مددن شدرل فد  إنددا  لادل فو فضدة))هللا عليده وسدلم: 
 ً بشد   مننمدا، و ن المطلد    ان من اللال فو الفضدة، ومدا  دان مطليدا

                                                 

 17ص  10( ج 1)
 22ص 10(ج 2)
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فيه زينة اللال وجماله، فيمنع وال يجوز بن  الحدي ، وا دلا ا واند  
وال يجددوز فن اللدد ارص  دد  وال الشدداي، وف ددوال القنددوة، والم عدد ، 

 ت ون من اللال فو من الفضة، ب  يجل البعد عن للن، والحلر منه. 

وإلا وسع هللا تعالش علش العبداد، فالواجدل التقيدد بشدريعة هللا تعدالش، 
وعدم ال روج عننا، وإلا  دان عنددل فضد  مدن المدا  فلينفد  علدش عبداد 

 هللا المحتاجين، وف  مشاريع ال ير، وال يسري وال يبلر.

 ؟ (1) ما حكم من يتوضأ عاخا الحمام، وها يجوه وضوءهس: 

ج: ال بدد س فن يتوضدد  دا دد  الحمددام، إلا دعددت الحاجددة إلددش للددن، 
ويسددم  عنددد فو  الوضددو ، يقددو : )بسددم هللا(ص  ن التسددمية واجبددة عنددد 

 ن  صبعض فا  العلم، ومت  ددة عندد ا  ثدر، فيد ت  بندا وتدزو  ال راادة
حاجة إلش التسمية، واونسان م مور بالتسدمية ال رااة تزو  عند وجود ال

 عند فو  الوضو ، فيسمش وي م  وضو ل. 

واددو: محدد  قضددا   -وفمددا التشددند في ددون بعددد ال ددروج مددن الحمددام 
ف لا فرا من وضوئه ي رج ويتشدند فد  ال دارج. فمدا إلا  دان  -الحاجة 

ا الحمدام لمجددرد الوضدو  لدديس لل دائط والبددو ، فندلا ال بدد س فن يد ت  بندد
 لقضا  الحاجة.   نه ليس مح ً  صفيه

كوا وقوع، والوى كوا حواا إال   س: مطلوا من ا  سان ذكر هللا فو
، فَا يقط  ا  سان ذكر ف   ماكن  َ  ان ذكر هللا فيَا، كالحمام منم  

 ؟. (2) ، حتى ولو ف  قلأِهللا ف  الحمام أتاتا  

 و يرل. ج: الل ر بالقلل مشروع ف     زمان وم ان، ف  الحمام 

 ً ب  وإنمدددا الم دددرول فددد  الحمدددام ونحدددول: ل دددر هللا باللسدددانص تعظيمدددا
سبحانه، إال التسمية عند الوضو ، ف نده يد ت  بندا إلا لدم يتيسدر الوضدو  

 ننددا واجبددة عنددد بعددض فادد  العلددم، وسددنة مء دددة عنددد  ص ددارج الحمددام
 الجمنور.
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 ؟  (1)س: ها يشـترط االست جاء لكا وضوء

سددتنجا  ل دد  وضددو ، وإنمددا يجددل االسددتنجا  مددن ج: ال يشددترط اال
 الريح، ومدس  صالبو  وال ائط وما يلح  بنما، فما  يراما من النواقض

الفرج، وف   لحم اوب ، والنوم، ف  يشدرع لده االسدتنجا ، بد  ي فد  فد  
للددن الوضددو  الشددرع : واددو  سدد  الوجدده، ويددد   فيدده المضمضدددة 

، ومسددح الددرفس مددع ا لنددين، واالستنشدداق، و سدد  اليدددين مددع المددرفقين
ووا الَّووِذيَن ﴿و سدد  الددرجلين مددع ال عبددين،  مددا فدد  قولدده عددز وجدد :  ََ يَووا  َيا

ووِعيَُكمر إِلَووى الرَمَرافِووِ   ِسوولُوا ُوُجوووَهُكمر َو َير وومِض فَاغر ووتُمر إِلَووى الصَّ آَم ُوووا إَِذا قُمر
ُجلَُكمر إِلَى الرَك رأَيرنِ  َسُحوا أُِرُءوِسُكمر َو َرر  .(2)﴾َوامر

س: ها يجوه اسوت ماا الوروال  ال طريوة المسوماض أوـ: )الكولو يوا( 
 ؟  (3)المشتملة الى ماعض الكحوا

ج: استعما  الروائح العطرية المسماة بـ: )ال ولونيا(، المشتملة علدش 
مادة ال حو  ال يجوزص  نه ثبت لدينا بقو  فا  ال برة من ا طبا : فنندا 

و المعروفدة، وبدللن يحدرم اسدتعمالنا لمدا فيندا مدن مدادة السدبيرت صمس رة
 علش الرجا  والنسا . 

فما الوضدو  فد  يندتقض بندا. وفمدا اللد ة ففد  لدحتنا نظدرص  ن 
 ً بالنجاسدة  الجمنور يدرون نجاسدة المسد ر، ويدرون فن مدن لدلش متلبسدا

 لم تلح ل ته.  عامداً  لا راً 

ن ولال بعض فا  العلم إلش عدم تنجيس المس ر. وبللن يعلدم فن مد
 ً  ح مندا، فو معتقدداً  ، فو جداا ً للش وا  فد  ثيابده فو بعدض بدنده ناسديا

 طنارتنا، فل ته لحيحة. 
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 ً مدن  د ي  وا حوط:  س  ما فلدال البددن والثدول مننداص  روجدا
 ن  صالعلمددا ، فدد ن وجددد مددن ال ولونيددا نددوع ال يسدد ر لددم يحددرم اسددتعماله

ً  الح م يدور مع علته وجوداً   توفي .. وهللا ول  الوعدما

ها يجوه للمر ض إذا  راعع الذهاا إلى المعرسة  و المستشفى س: 
 ؟  (1) و لهيارض األقارا والجيران  ن تتطيا

ج: يجوز لنا الطيل إلا  ان  روجنا إلدش مجمدع نسدائ  ال تمدر فد  
الطريدد  علددش الرجددا ، فمددا  روجنددا بالطيددل إلددش ا سددواق التدد  فينددا 

فيما امرفة فلابت ))هللا عليه وسلم:  الرجا  ف  يجوزص لقو  النب  للش
  حادي  ف رى وردت ف  للن. و ((،ف  تشندن معنا العشا  ب وراً 

 -و ن  روجندددا بالطيدددل فددد  طريددد  الرجدددا  ومجدددامع الرجدددا    
مددن فسددبال الفتنددة،  مددا يجددل علينددا التسددتر والحددلر مددن  - المسدداجد 

َن فِ  أُيُووتُِكنَّ ﴿لقوله ج  وع :  صالتبرج َج الرَجاِهِليَّوِة  َوقَرر َن تَأَورا جر َوال تَأَورَّ
ُولَووى  الوجدده، والددرفس،  صومددن التبددرج إظنددار المفدداتن والمحاسددن (2)﴾األر

 و يراما. وباب التوفي .

س: ما حكم تطويا األِافر ووض  )م اكير( اليَا، مو  ال لوم    و  
 ؟  (3)سااة نم  هيلِ 24 توضأ قأا وض ِ، ويجلس 

 ي السنة، وقد ثبت عن النب  لدلش هللا عليده ج: تطوي  ا ظافر  
الفطرة  مس ال تان واالستحداد وقد  الشدارل ونتدي ))وسلم فنه قا : 

لمدا ثبدت  صوال يجوز فن تترن ف ثر من فربعين ليلة ((اوبط وقلم ا ظفار
عن فنس رض  هللا عنه قا : )وقت لندا رسدو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم 

ر، ونتددي اوبددط، وحلدد  العانددة: فال نتددرن فدد  قدد  الشددارل، وقلددم الظفدد
 ً مددن للددن ف ثددر مددن فربعددين ليلددة(، و ن تطويلنددا فيدده تشددبه بالبنددائم  شدديئا

وبعدددض ال فدددرة. فمدددا )المندددا ير( فتر ندددا فولدددش، وتجدددل إزالتندددا عندددد 
 الوضو ص  ننا تمنع ولو  الما  إلش الظفر.
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 ؟ (1)س: ما حكم إهالة الش ر الذ  ي أع ف  وجِ المر ض 

ً  اددلا فيدده تفلددي : إن  ددان شددعراً  ج: لحدددي   صف ددلل فدد  يجددوز عاديددا
 الحدي .  (لعن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم الناملة والمتنملة)

 والنم : او ف ل الشعر من الوجه والحاجبين. 

 ً  الشارل، واللحية،  صيعتبر مثله تشوينا لل لقة زائداً  فما إن  ان شيئا
يشددول  لقتنددا ويضددراا، وال يددد   فدد   فدد  بدد س ب  ددلل وال حددرجص  ندده

 النم  المنن  عنه. 

س: أ ر  صحاا صوالو اع الحمقوة يحلقوون لحوى أ ور ال واس، 
 ؟ (2)فما حكم الماا الذ  يأخذو ِ أسأا املَم

ج: حل  اللحش وقلدنا محدرم ومن در ظداار، ال يجدوز للمسدلم فعلده 
لدش مدن وال اوعانة عليه، وف ل ا جرة علش للن حرام وسدحت، يجدل ع

فع  للن التوبة إلش هللا منه، وعدم العودة إليه، واللددقة بمدا د د  عليده 
من للن إلا  ان يعلم ح م هللا سدبحانه فد  تحدريم حلد  اللحدش، فد ن  دان 
جاا  ف  حرج عليه فيما سدلي، وعليده الحدلر مدن للدن مسدتقب ص لقدو  

َِةٌ مِ ﴿هللا عز وج  ف  ف لة الربا:  ِا ََى فَلَوُِ َموا فََمنر َجاَءهُ َمور ِِ فَا رتَ نر َرأِِّ
وووا  ََ وووَحاُا ال َّووواِر ُهووومر فِي ِ َوَمووونر َاووواَع فَأُولَلِوووَك  َصر َّّ وووُرهُ إِلَوووى  َسووولََف َو َمر

 .(3)﴾َخاِلُعونَ 

وف  اللحيحين، عن ابن عمدر رضد  هللا عننمدا، عدن النبد  لدلش 
قلدددوا الشدددوارل وفعفدددوا اللحدددش  دددالفوا ))هللا عليددده وسدددلم فنددده قدددا : 

وف  لحيح الب اري، عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم فنده  ((ينالمشر 
وفد  لدحيح  ((قلوا الشوارل ووفروا اللحش  دالفوا المشدر ين))قا : 

مسلم، عن فب  اريرة رضد  هللا عنده، عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم 
  ((.جزوا الشوارل وفر وا اللحش  الفوا المجوس))فنه قا : 
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متث  فمر هللا ف  إعفا  لحيته وتوفيرادا، فالواجل علش    مسلم فن ي
وق  الشارل وإحفائه، وال ينب   للمسلم فن ي تر ب ثرة من  دالي ادلل 

 السنة وبارز ربه بالمعلية. 

نس   هللا فن يوف  المسلمين ل   ما فيه رضدال، وفن يعيدننم علدش  
، وفن يمدن علدش مدن  دالي لدلش هللا عليده وسدلمطاعته وطاعة رسدوله 

ورسوله بالتوبة النلوح إلش ربه والمبادرة إلدش طاعتده وامتثدا  فمر هللا 
 فمرل وفمر رسوله للش هللا عليه وسلم إنه سميع قريل.

وموا نأوع والصومض الوى ضووء موا  س:  رجو أيوان كيفيوة الوضووء
اوون ال أوو  صوولى هللا اليووِ وسوولمأل لشووعض الحاجووة إلووى ذلووك جووهاكم هللا 

 ؟  (1)خيرا

، واللددد ة والسددد م علدددش نبيندددا محمدددد، ج: الحمدددد ب رل العدددالمين
فقد ثبت عن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم مدا  :وعلش آله ولحبه، فما بعد

يد  علش فنه  ان فد  فو  الوضدو  ي سد   فيده ث ثدا مدع نيدة الوضدو ، 
ويسددم ص  ندده المشددروع، وروي عندده لددلش هللا عليدده وسددلم مددن طددرق 

 ((.هللا عليهال وضو  لمن لم يل ر اسم )) ثيرة فنه قا : 

فيشرع للمتوضد  فن يسدم  هللا فد  فو  الوضدو ، وقدد فوجدل للدن 
بعض فا  العلم مع الل ر، ف ن نسد  فو جند  فد  حدرج، ثدم يتمضدمض 
ويستنش  ث   مرات، وي س  وجنه ث ثا، ثم ي سد  يديده مدع المدرفقين 
ث ثدا، يبددف بداليمنش ثددم اليسدرى، ثدم يمسدح رفسدده وفلنيده مدرة واحددة، ثددم 

  رجليده مدع ال عبدين ثد   مدرات، يبددف بداليمين، وإن اقتلدر علدش ي س
 سص  ن النب  للش هللا عليه وسلم توض  مرة مدرة، مرة فو مرتين ف  ب

ومدددرتين مدددرتين، وث ثدددا ث ثدددا، وربمدددا  سددد  بعدددض فعضدددائه مدددرتين 
وبعضددنا ث ثددا، وللددن يددد  علددش فن ا مددر فيدده سددعة، والحمددد ب، ل ددن 

ا إلا لم يحل  بو  فو  دائط، فد ن حلد  شد   مدن التثلي  ففض ، وال
 للن ف نه يبدف باالستنجا  ثم يتوض  الوضو  المل ور. 
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فما الريح، والنوم، ومس الفرج، وف   لحم اوب ، ف   للن ال يشرع 
منه االستنجا ، ب  ي ف  الوضو  الشرع  اللي ل رندال، وبعدد الوضدو  

ن ال إلددده إال هللا وحددددل ال فشدددند ف))يشدددرع للمدددءمن والمءمندددة فن يقدددوال: 
شددرين لدده وفشددند فن محمدددا عبدددل ورسددوله اللنددم اجعلندد  مددن التددوابين 

 لثبوت للن عن النب  للش هللا عليه وسلم.  ((واجعلن  من المتطنرين

ويشرع لمن توض  فن يلل  ر عتين، وتسدمش: سدنة الوضدو ، وإن 
 للش بعد الوضو  السنة الراتبة  فت عن سنة الوضو .

 وواء وضووول   سوويع  ن  مسوو  ر سوو  وغسوولع رجلوو ، فَووا س:  ن
ال    ا  ايع الوضوء كوامم  و  ايوع مسو  الور س نوم  غسوا الورجلين 

 ؟ (1)أ ع ذلك

ج: علين فن تمسح رفسن وفلنين، ثم تعيد  س  الدرجلين إلا ل درت 
للددن قبدد  طددو  الفلدد ، فدد ن طددا  الفلدد  فعليددن فن تعيددد الوضددو  مددن 

 عضا  فرض من فدروض الوضدو . وهللا ولد  فولهص  ن المواالة بين ا
 التوفي . 

توضووأع للفجوور وصووليع، و سوويع لووأس الجوووارا )الشووراا(، س: 
و مع أ ع الصومض نوم اسوتيقِع للوذهاا ل ملو ، ولأسوع الشوراا الوى 
غير طَارض، وا عما جاء وقع الَِور توضوأع ومسوحع الوى الشوراا 

     و  لأسوتَما وصليع، وهكذا ال صر والمَرا وال شاء، ااتقواعا م و
الى طَوارض. ولوم  توذكر    و  لوم  لأسوَما الوى طَوارض إال أ وع ال شواء 
أحوال  سااتين، فما حكم صمت  ف  األوقاع األرأ ة ها ه  صحيحة 

 . (2) م ال؟ الما      لم  ت مع ذلك

علددش  يددر  -وامددا: الشددرال  -ج: مددن لددبس ال فددين فو الجددوربين 
لد ته باطلدة، وعليده إعدادة جميدع طنارة فمسدح علينمدا ولدلش ناسديا ف

الللوات الت  ل اا بنلا المسح.  ن من شرط لدحة المسدح علينمدا: 
لبسنما علش طندارة ب جمداع فاد  العلدم، ومدن لبسدنما علدش  يدر طندارة 

                                                 

 103ص 10(ج 1)
 114ص 10(ج 2)



 

 

 

 

 108 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ومسح علينما فح مه ح م مدن لدلش علدش  يدر طندارة، وقدد قدا  النبد  
لددددقة مدددن  ال تقبددد  لددد ة ب يدددر طندددور وال))لدددلش هللا عليددده وسدددلم: 

ف رجدده مسددلم فدد  لددحيحه مددن حدددي  ابددن عمددر رضدد  هللا  (( لددو 
عننمددا، وفدد  اللددحيحين، مددن حدددي  فبدد  اريددرة رضدد  هللا عندده عددن 

ال تقبدد  لدد ة فحددد م إلا فحددد  ))النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فندده قددا : 
 ((.حتش يتوض 

وف  اللحيحين عن الم يدرة بدن شدعبة رضد  هللا عنده فنده  دان مدع 
لش هللا عليه وسلم ف  بعض فسفارل فلال إلش حاجتده، ثدم رجدع النب  ل

فتوضدد ، وجعدد  الم يددرة يلددل عليدده المددا ، فلمددا مسددح لددلش هللا عليدده 
وسلم برفسه فاوى الم يرة لينزع  فيه، فقا  النب  للش هللا عليه وسلم: 

فمسدح علينمدا. وا حاديد  فد  ادلا  ((دعنما فد ن  فد لتنمدا طداارتين))
 البال  ثيرة. 
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وبندلا تعلدم فيندا السدائ  فن عليدن فن تعيدد اللدلوات ا ربدع، الظنددر 
والعلر والم درل والعشدا ، وال إثدم عليدن مدن فجد  النسديان. لقدو  هللا 

َطأر َا﴿سبحانه:  ولح عن النب  لدلش  (1)﴾َرأَّ َا ال تَُ اِخذر َا إِنر  َِسي َا  َور  َخر
فندده سددبحانه اسددتجال  ومعنددش للددن: (قددد فعلددت)هللا عليدده وسددلم فندده قددا : 

دعوة عبادل ف  عددم مءا دلتنم بمدا وقدع مدننم عدن  طد  فو نسديان، فللده 
 الحمد والش ر علش للن. 

 شوو ر  حيا ووا خووما الوضوووء  ن وضووول  ي ووتقر، وكووذلك فوو  س: 
الصمض، وال  عر  ها هذا حقيقة  م وسواس؟ حتوى    و  كنيور ا اواعض 

ك صوومض الجمااووة و فكوور للصوومض والوضوووء ممووا ج ل وو   حيا ووا ال  عر
 . (2)كنيرا ف  الصمض

ج: اددلل الوسدداوس مددن الشدديطان، والواجددل عليددن إطراحنددا، وعدددم 
االلتفات إلينا، وإ ما  وضوئن ول تنص لمدا ثبدت عدن النبد  لدلش هللا 
عليه وسلم فنه ش   إليه الرج  ي يد  إليده فنده يجدد الشد   فد  اللد ة، 

لددري حتددش يسددمع لددوتا فو يجددد ال ين))فقددا  عليدده اللدد ة والسدد م: 
متف  عليه، وف  لحيح مسلم، عن فب  اريدرة رضد  هللا عنده،  ((ريحا

إلا وجددد فحددد م فدد  بطندده شدديئا ))عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم قددا : 
ف ش   عليه ف رج منه ش   فم ال  ف  ي رجن مدن المسدجد حتدش يسدمع 

 ((.لوتا فو يجد ريحا

اامدا مدن ا حاديد  يعلدم  د  مدءمن بنلين الحديثين وما جا  فد  معن
ومءمنددة: فندده ال ينب دد  لدده االنلددراي مددن لدد ته وال مددن وضددوئه بمددا 
يحل  من الوساوس، ب  يشرع له اوعراض عننا، حتش يعلدم يقيندا فنده 
 رج منه ش  ، وحتش يعلم يقيندا فد  موضدوع الوضدو  فنده قدد اندتقض 

 وضو ل. وهللا ول  التوفي . 
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توضوأ  و هوو الوى وضووء فلموس  موِ  و  إذا كان ا  سوان قوعس: 
 ؟ (1)شقيقتِ  و  حو ذلك، فَا يأطا وضوءه

ج: اللوال: فن مس المرفة ال ينقض الوضو ، سوا   انت زوجتده 
فو  يراا، الا ادو اللدوال، وفيده  د ي بدين فاد  العلدم، فللعلمدا  فد  

 الا فقوا  ث ثة: 

 فحداا: فن مس المرفة ينقض الوضو  مطلقا. 

 ال ينقضه مطلقا.  والثان :

 والثال : التفلي : إن  ان عن شنوة وتللل نقض، وإال ف . 

والددراجح مددن ا قددوا  الث ثددة: فندده ال يددنقض مطلقدداص لمددا ثبددت عندده 
للش هللا عليه وسلم فنه قب  بعض نسائه ثم للش ولدم يتوضد  لدلش هللا 
، عليه وسلم، و ن ا ل  س مة الطنارة، ف  تندتقض إال بددلي  واضدح
و ن الا ا مر يبتلش به الناس فد  بيدوتنم، فلدو  دان مدس المدرفة يدنقض 
الوضو  لبينه النب  لدلش هللا عليده وسدلم بياندا واضدحا ولدم ي فلدهص  نده 

 للش هللا عليه وسلم قد بلا الب ا المبين. 

هووووا يجوووووه ا مسوووواك أالمصووووحف المفسوووور أووووعون طَووووارض ؟ س: 
تفسير للقرآن الكريم،   :  والمقصوع: هو المصحف الذ  الى جوا أِ

 . (2)  ِ " قرآن وتفسير " ؟  رجو من سماحتكم إفاعت ا

ج: يجددوز إمسددان  تددل التفسددير مددن  يددر حائدد  ومددن  يددر طنددارةص 
 ننا ال تسمش ملحفا، فما الملدحي الم دت  بدالقرآن فقدط فد  يجدوز 

آٌن َكورِ ﴿مسه لمن لم ي ن علش طنارةص لقو  هللا عز وج :  يٌم فِو  إِ َّوُِ لَقُورر
ووُرونَ  ََّ وقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده  (3)﴾ِكتَوواا  َمكر ُووون  ال يََمساووُِ إِال الرُمَط

 ((.ال يمس القرآن إال طاار))وسلم: 
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وا ل  ف  الطنارة المطلقة ف  العري الشرع : ا  الطندارة مدن 
الحدد  ا لدد ر وا  بددر،  مددا فنددم للددن فلددحال النبدد  لددلش هللا عليدده 

فنده مدس الملدحي وادو  -فيمدا نعلدم  -عدن فحدد مدننم وسلم، ولم يحفدظ 
وهللا علش  ير طنارة، والا او قو  جمنور فا  العلم، وادو اللدوال. 

 الموف .

س: ما الحكمة ف   ن لحم ا أوا يأطوا الوضووء؟ وهوا حسواء لحوم 
 ؟ (1)ا أا يأطا الوضوء  يضا

م ج: قد ثبت عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه فمر بالوضو  من لحد
اوبدد  ولددم يبددين لنددا الح مددة، ونحددن نعلددم فن هللا سددبحانه ح دديم علدديم، ال 
يشددرع لعبددادل إال مددا فيدده ال يددر والملددلحة لنددم فدد  الدددنيا واآل ددرة، وال 

 ينناام إال عما يضرام ف  الدنيا واآل رة. 

والواجل علش المسلم فن يتقب  فوامر هللا سدبحانه ورسدوله لدلش هللا 
وإن لددم يعددري عددين الح مددة،  مددا فن عليدده فن  عليدده وسددلم ويعمدد  بنددا،

ينتن  عما ننش هللا عنه ورسوله، وإن لم يعري عين الح مدةص  نده عبدد 
مدد مور بطاعددة هللا ورسددوله لددلش هللا عليدده وسددلم، م لددوق لددللن، فعليدده 
االمتثا  والتسليم، مع اويمان بد ن هللا ح ديم علديم، ومتدش عدري الح مدة 

 فللن  ير إلش  ير. 

لمرق من لحم اوب ، وا لا اللدبن، فد  يدبط ن الوضدو ، وإنمدا فما ا
توضدءوا ))يبط  للدن اللحدم  الدةص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 

وسدد له رجدد  فقددا  يددا  ((مددن لحددوم اوبدد  وال توضددءوا مددن لحددوم ال ددنم
قدا  فنتوضد  مدن لحدوم  ((نعدم))رسو  هللا فنتوض  من لحوم اوبد   قدا  

واما حديثان لدحيحان ثابتدان عدن النبد  لدلش  ((شئتإن ))ال نم  قا  
 هللا عليه وسلم. 

 ؟ (2)س: ها غسا الجم ة واجا  م مستحا

                                                 

 157ص 10(ج 1)
 170ص 10(ج 2)



 

 

 

 

 112 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ج: ال س  يوم الجمعة سدنة مء ددةص لمدا ورد فد  للدن مدن ا حاديد  
اللددحيحة عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم، مننددا: قولدده لددلش هللا عليدده 

 ((لم وفن يسدتان ويتطيدل س  يوم الجمعة واجل علش    محت))وسلم: 
من ا تس  ثم فتش الجمعدة فلدلش مدا قددر ))وقوله للش هللا عليه وسلم: 

له ثم فنلت حتش يفرا اومام من  طبته ثم يلل  معه  فر لده مدا بينده 
روال مسلم فد  لدحيحه، وفد   ((وبين الجمعة ا  رى وفض  ث ثة فيام

سدتمع وفنلدت مدن توضد  ف حسدن الوضدو  ثدم فتدش الجمعدة فا))لفظ له: 
 فر له ما بينه وبين الجمعة ا  رى وزيادة ث ثة فيام ومن مس الحلدا 

 مع فحادي   ثيرة ف  البال.  ((فقد ل ا

معندال عندد  ((واجدل علدش  د  محدتلم))وقوله للش هللا عليده وسدلم: 
 ف ثددر فادد  العلددم: مت  ددد،  مددا تقددو  العددرل: )العدددة ديددن، وحقددن علدد ه 

عنش: ا تفاءل لدلش هللا عليده وسدلم بالوضدو  واجل(، ويد  علش الا الم
 ف  بعض ا حادي . 

وا لا الطيدل، واالسدتيان، ولدبس الحسدن مدن الثيدال، والتب يدر إلدش 
 ً  . الجمعة،  له من السنن المر ل فينا، وليس ش   مننا واجبا

تُُم ال َِِّساءَ ﴿وفما قوله عز وج  ف  سورت  النسا  والمائدة:   ﴾ َور الَمسر
 لن: الجماع،  ما قاله ابن عباس وجمع  ثير من فا  العلم. فالمراد بل

بندا: الجمداع  شوالمس والمسيس والم مسة معنااا واحد، و لندا يعند
ف  فلح قول  العلما ، ل ن إن  رج من اونسدان وقدت الم مسدة شد   
مددن المددلي انددتقض وضددو ل، ووجددل عليدده  سدد  الددل ر وا نثيددين، ثددم 

  ول  التوفي . الوضو  للل ة ونحواا. وهللا

س: إذا كان أالقرا م   أحر  و  َر وك ع  ستحم فيوِ، وأ وع ذلوك 
حووان وقووع الصوومض ولوويس ا ووع  موواء غيووره  توضووأ م ووِ، فَووا يكفوو  

 ؟ (1)ان الوضوء  م ال م استحما
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ج: علين فن تتوض  مما حولدن مدن البحدر فو النندر، فقدد سدئ  النبد  
اددو الطنددور ))بحددر فقددا  لددلش هللا عليدده وسددلم عددن الوضددو  مددن مددا  ال

وإلا تحممدت وزالدة النجاسدة فو الوسدخ فد  ي فد ، إل  ((ماءل الح  ميتته
ال بد من الوضو ، فما إلا تحممت عن جنابة ونويت الحددثين: ا لد ر، 
وا  بددر بال سدد   فددش، ول ددن ا فضدد  فن تتوضدد  ثددم ت تسدد ، ا ددلا  ددان 

يتوضددد  وضدددو   النبدد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم يفعددد ، يسدددتنج  فوال، ثدددم
اللدد ة ثددم ي تسدد ، اددلا اددو السددنة، ل ددن لددو نواامددا جميعددا بنيددة واحدددة 
فجزفل عند فا  العلم، ول ن ا فض  للمسلم فن يفع  ما فعله النب  لدلش 
هللا عليدده وسددلم، وا ددلا المددرفة فدد   سدد  الحدديض والنفدداس، سددوا   ددان 

 يقدددو  المدددا  مدددن مدددا  البحدددار، فو النندددر، فو اآلبدددار، فو العيدددون، وهللا
 سبحانه: 

َضووى  َور َالَووى َسووفَر   َور َجوواَء  ََحووٌع ِموو رُكمر ِمووَن الرََووالِِط  َور ﴿ ووتُمر َمرر َوإِنر ُك ر
َسوُحوا أُِوُجووِهُكمر  ُموا َصِ يع ا َطيِِّأ وا فَامر تُُم ال َِِّساَء فَلَمر تَِجُعوا َماء  فَتَيَمَّ الَمسر

 اآلية.  (1)﴾َو َيرِعيُكمر ِم رُِ 

حووعوع شووروق الشوومس مج أووا فووإذا عخلووع فوو   اسووتيقِع فوو س: 
 ؟ (2)الَسا ستشرق الشمس، ها  تيمم و صل ،  م  غتسا نم  صل 

ج: عليددن فن ت تسدد  وت مدد  طنارتددن ثددم تلددل ، ولدديس لددن التدديمم 
والحددا  مددا ل ددر.  ن الناسدد  والنددائم مدد موران فن يبددادرا باللدد ة ومددا 

مدن )) عليده وسدلم: يلزم لنا من حين الدل ر واالسدتيقاظص لقولده لدلش هللا
 ((نددام عددن اللدد ة فو نسددينا فليلددلنا إلا ل راددا ال  فددارة لنددا إال للددن
ال ))ومعلوما فنه ال ل ة إال بطنور لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 

 ((.تقب  ل ة ب ير طنور

ومن وجد الما  فطنورل المدا ، فد ن عدمده لدلش بدالتيممص لقدو  هللا  
َسووُحوا أُِوُجوووِهُكمر فَلَوومر تَِجووعُ ﴿عددز وجدد :  ُموووا َصووِ يع ا َطيِِّأ ووا فَامر وا َموواء  فَتَيَمَّ
 اآلية من سورة المائدة.  (1)﴾َو َيرِعيُكمر ِم رُِ 
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والواجل علين فن تنتم بل تن، وفن تعنش بنا  اية العنايدة بوضدع 
منبدده عنددد رفسددن، فو ت ليددي مددن يوقظددن مددن فالددن عنددد د ددو  الوقددتص 

ليددن مددن اللدد ة مددع إ وانددن المسددلمين فدد  حتددش تددءدي مددا فوجددل هللا ع
بيوت هللا عدز وجد ، وحتدش تسدلم مدن مشدابنة المندافقين الدلين يتد  رون 
عن اللد ة، وال ي تونندا إال  سدالش. فعالندا هللا وإيدان وسدائر المسدلمين 

 من لفاتنم وف  قنم. وهللا ول  التوفي .

 ؟(2)س: ها خروج المذ  يوجا الَسا

ل ال س ، ول ن يوجل الوضو  بعدد  سد  ج:  روج الملي ال يوج
الددل ر وا نثيددين إلا فراد فن يلددل  فو يطددوي فو يمددس الملددحيص  ن 

وفمدر مدن  ((فيده الوضدو ))النب  للش هللا عليه وسلم لما سئ  عنه قا  
 فلابه الملي فن ي س  ل رل وفنثييه. 

وإنما اللي يوجل ال س  او المن ، إلا  رج دفقا بللة، فو رفى فثرل 
 بعد اليقظة من نومه لي  فو ننارا.

س: التيمم ها يُسرِقط ان الج ا االغتسواا أتاتوا؟ وكوم صومض يمكون 
 ؟ (3) ن  صل  أِ، وما ه   واقضِ

ج: التددديمم يقدددوم مقدددام المدددا ، فددداب جعددد  ا رض مسدددجدا وطندددورا 
للمسلمين، ف لا فقد الما  فو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، ف  يدزا  

تددش يجددد المددا ، فدد لا وجددد المددا  وجددل عليدده ال سدد  عددن جنابتدده  افيددا ح
السابقة، وا لا المريض إلا بدرئ وعافدال هللا ي تسد  عدن جنابتده السدابقة 

اللدعيد وضدو  ))الت  طنراا بالتيممص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 
ف لا وجدت المدا  ف مسده ))ثم قا   ((المسلم وإن لم يجد الما  عشر سنين

روال الترمددلي، مددن حدددي  فبدد  لر رضدد  هللا عندده، وروال  ((بشددرتن
 .البزار، ولححه ابن القطان، من حدي  فب  اريرة رض  هللا عنه
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فدد لا وجددد المددا  الجنددل فمسدده بشددرته، في: ا تسدد  بعددد للددن عددن مددا 
مضش، وفمدا لدلواته الماضدية فند  لدحيحة بدالتيمم عندد فقددل المدا  فو 

مددن المددا ، حتددش ينتندد  المددرض  عجددزل عددن اسددتعمالهص لمددرض يمنعدده
 ويشفش منه، وحتش يجد الما  إلا  ان فاقدا له، ولو طالت المدة. 

س: ها يجوه للمر ض ال فساء  ن تصوم وتصل  وتحج قأا  رأ وين 
 ؟ (1)يوما إذا طَرع

ج: نعدددم، يجدددوز لندددا فن تلدددوم، وتلدددل ، وتحدددج وتعتمدددر، ويحددد  
ت لعشددرين يومددا لزوجنددا وطءاددا فدد  ا ربعددين إلا طنددرت، فلددو طنددر

ومدا يدروى عدن عثمدان بدن  .ا تسلت، وللت ولامت، وحلت لزوجندا
فب  العا  فنه  رل للن فنو محمو  علدش  راادة التنزيده، وادو اجتنداد 

 منه رحمه هللا ورض  عنه، وال دلي  عليه. 

واللوال: فنه ال حرج ف  للن، إلا طنرت قب  ا ربعين يوما، ف ن 
الدم ف  ا ربعين، فاللحيح: فننا تعتبرل طنراا لحيح، ف ن عاد علينا 

نفاسددا فدد  مدددة ا ربعددين، ول ددن لددومنا الماضدد  فدد  حددا  الطنددارة 
ول تنا وحجنا  له لحيح، ال يعاد ش   من للن ما دام وقع ف  حدا  

 الطنارة. 

ما حكم من ماع وهو ال يصل ، م  ال لوم  ن  أويوِ مسولمان ؟  س:
ا والتكفوووين والصووومض اليوووِ وكيوووف تكوووون م املتوووِ مووون  احيوووة التَسوووي

  (2)؟والعفن والعااء والترحم اليِ

ج: مددن مددات مددن الم لفددين واددو ال يلددل  فنددو  ددافر، ال ي سدد  وال 
يلددلش عليدده، وال يدددفن فدد  مقددابر المسددلمين وال يرثدده فقاربدده، بدد  مالدده 
لبيت ما  المسلمين فد  فلدح فقدوا  العلمدا  لقدو  النبد  لدلش هللا عليده 

بددين الرجدد  وبددين الشددرن وال فددر تددرن ))للددحيح: وسددلم فدد  الحدددي  ا
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 116 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ف رجدده اومددام مسددلم فدد  لددحيحه، ولقولدده لددلش هللا عليدده  (1)((اللدد ة
ف رجده  (2)((وبيننم الل ة فمن تر نا فقد  فر العند اللي بيننا))وسلم: 

رضدد  هللا -اومددام فحمددد وفادد  السددنن ب سددناد لددحيح مددن حدددي  بريدددة 
: -رحمده هللا تعدالش-العقيلد  التدابع  الجليد  . وقا  عبد هللا بن شقي -عنه
 ان فلحال محمدد لدلش هللا عليده وسدلم ال يدرون شديئا تر ده  فدر إال )

وا حادي  واآلثار ف  ادلا المعندش  ثيدرة وادلا فديمن تر ندا  (3)(الل ة
 سدد  ولددم يجحددد وجوبنددا، وفمددا مددن جحددد وجوبنددا فنددو  ددافر مرتددد عددن 

   هللا فن يلددلح فحددوا  المسددلمين اوسدد م عنددد جميددع فادد  العلددم، نسدد
 ويسلن بنم لراطه المستقيم إنه سميع مجيل. 

س: سلا اأن اأاس رض  هللا ا َما ان رجا يقوم الليا ويصووم 
ال َار ولك ِ ال يشَع الجم ة والجمااة فقاا: هوو فو  ال وار، موا صوحة 

 ؟  (4)هذا الحعيث الشريف

رضدد  هللا ج: اددلا ا ثددر معددروي عددن ابددن عبدداس، ولددحيح عندده 
عننما، واو يد  علدش فن إضداعة الجمعدة والجماعدة مدن فسدبال د دو  

 النار، والعيال باب. 

لينتنددين ))وقددد لددح عددن رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم فندده قددا : 
فقددوام عددن تددر نم الُجُمعددات فو لي ددتمن هللا علددش قلددوبنم ثددم لي ددونن مددن 

وابن عمدر رضد    رجه مسلم ف  لحيحه، عن فب  اريرة، ((ال افلين
هللا تعددالش عددننم، و ددرج فبددو داود ب سددناد لددحيح، عددن النبدد  لددلش هللا 

مدن تدرن ثد   جمدع تناوندا ))عليه وسلم فنه قا  عليه الل ة والس م: 

                                                 

( ، ولسههه ك ا )ااببهههان( 14762( رواه اابلههام أمحهههد ا )إل هههي لسههند املكثهههرين( ا لسهههند جههابر بهههن  بهههدهللا بههر ك )1)
 (.82إلن بيان إطلق اسك الكفر   ى لن ترك الصلة بر ك )

تهرك الصهلة ( ، والرتلذي ا )ااببان( إلن لا جاء ا 22428( رواه اابلام أمحد ا )إل ي لسند األنصار( بر ك )2)
 (.2621بر ك )

 (.2622( رواه الرتلذي ا )ااببان( إلن لا جاء ا ترك الصلة بر ك )3)
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مدن سدمع النددا  ))وقدا  عليده اللد ة والسد م:  ((بنا طبع هللا علش قلبه
 ((.ولم ي ت ف  ل ة له إال من علر

لم البدار ب جابة النددا  للجمعدة والجماعدة، وفن ال فالواجل علش المس
 ددالمرض  -يتدد  ر عددن للددن، ومتددش تدد  ر عددن للددن ب يددر عددلر شددرع  

 فنو متوعد بالنار ولو  ان يلوم الننار ويقوم اللي .  -وال وي 

 نس   هللا لنا ولجميع المسلمين الس مة والعافية من    سو . 

 سوخة مون ورقوة تووهع  من الريار  رسا إلي ا رسالة وم َواس: 
أين ال اس، وتتضمن حعينا م سوأا لل أو  صولى هللا اليوِ وسولم وفيوِ: 

إلووى آخوور مووا  ..(موون تَوواون أالصوومض ااقأووِ هللا أخمووس اشوورض اقوأووة)
 . (1)جاء ف  الورقة، ويسأا ان صحة ذلك الحعيث

ج: الا الحدي  م لول علدش النبد  لدلش هللا عليده وسدلم، ال فسداس 
مدا بدين للدن الحدافظ الدلاب  رحمده هللا فد  )الميدزان(، له من اللدحة،  

والحافظ ابن حجر ف  )لسان الميزان(، فينب   لمن وجد ادلل الورقدة فن 
يحرقنا، وينبه من وجدل يوزعناص دفاعا عن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم 

 من  لل ال لابين. 

وفيما ورد ف  القرآن العظيم والسدنة اللدحيحة عدن النبد  لدلش هللا 
ليه وسلم ف  تعظيم ش ن الل ة والتحلير من التنداون بندا ووعيدد مدن ع

فع  للن ما يشف  وي ف ، وي ن  عن  لل ال لابين، مثد  قولده سدبحانه: 
ِ قَوا ِتِينَ ﴿ َّ َِ لََواِع َوالصَّمِض الرُوسرَطى َوقُوُمووا  ُِوا َالَى الصَّ وقولده  (2)﴾َحافِ

ووِعِهمر َخلرووفٌ ﴿سددبحانه:  َواِع فََخلَووَف ِموونر أَ ر ََ وومضَ َواتَّأَ ُوووا الشَّوو   ََضوواُاوا الصَّ
َن َغيًّووا َف يَلرقَووور ووٌا ِللرُمَصوولِِّيَن الَّووِذيَن ُهوومر َاوونر ﴿وقولدده سددبحانه:  (3)﴾فََسووور فََوير

مر َساُهونَ  َِ  واآليات ف  الا المعنش  ثيرة.  (4)﴾َصمتِ
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العندد الدلي بينندا وبيدننم اللد ة ))وقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 
 رجه اومدام فحمدد، وفاد  السدنن ب سدناد لدحيح،  ((فمن تر نا فقد  فر

بددين الرجدد  وبددين الشددرن وال فددر تددرن ))وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: 
 ف رجه مسلم ف  لحيحه.  ((الل ة

من ))وقوله للش هللا عليه وسلم لما ل ر الل ة يوما بين فلحابه: 
القيامددة ومددن لددم يحددافظ  حددافظ علينددا  انددت لدده نددورا وبراانددا ونجدداة يددوم

علينا لم ت ن له نورا وال براانا وال نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعدون 
 روال اومام فحمد ب سناد حسن.  ((واامان وقارون وفب  بن  لي

قا  بعض العلمدا  فد  شدرح ادلا الحددي : وإنمدا يحشدر يدوم القيامدة 
لرئاسدة شدابه من ضيع الل ة مع اءال  ال فرةص  نه إن ضيعنا بسبل ا

فرعدون، ومدن ضدديعنا بسدبل الدوزارة والوظددائي ا  درى شدابه اامددان 
وزير فرعون، فيحشدر معده يدوم القيامدة إلدش الندار، ومدن ضديعنا بسدبل 

 الما  

والشنوات شدابه قدارون الدلي  سدي هللا بده وبددارل ا رض، بسدبل 
 است بارل عن اتباع الح ، من فج  ماله ال ثير واتباعه الشدنوات فيحشدر
معه إلش النار، وإن ضيعنا بسبل التجدارة وفندواع المعدام ت شدابه فبد  

مددن ال فدرة، فيحشددر معده يددوم القيامدة إلددش  -تداجر فادد  م دة  -بدن  لددي 
 النار. نس   هللا العافية من حالنم وحا  فمثالنم. 

س: األماكن الت  صلى أَا الرسوا اليِ الصومض والسومم هوا مون 
 م أقا هوا كموا هو ،  و اموا حوعال  ااموة  األفضا أ اء مساجع اليَوا،

 ؟ (1)أَا

ج: ال يجدوز للمسدلم تتبدع آثدار ا نبيددا ص ليلدل  فيندا فو ليبند  علينددا 
مسدداجدص  ن للددن مددن وسددائ  الشددرن، ولنددلا  ددان عمددر رضدد  هللا عندده 

إنمددا الددن مددن  ددان قددبل م بتتددبعنم آثددار )ينندد  الندداس عددن للددن، ويقددو : 
ه الشجرة الت  ف  الحديبية الت  بويدع النبد  فنبيائنم، وقطع رض  هللا عن

للش هللا عليه وسلم تحتنا لما رفى بعض الناس يدلابون إليندا ويلدلون 
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تحتناص حسما لوسائ  الشرن، وتحليرا لألمة من البدع، و ان رضد  هللا 
عنه ح يما ف  فعماله وسديرته، حريلدا علدش سدد لرائدع الشدرن وحسدم 

 فسبابه. 

مددد  يددرا، ولنددلا لددم يددبن اللددحابة رضدد  هللا فجددزال هللا عددن فمددة مح
عننم علش آثارل للش هللا عليده وسدلم فد  طريد  م دة وتبدون و يرامدا 
مسدداجدص لعلمنددم بدد ن للددن ي ددالي شددريعته، ويسددبل الوقددوع فدد  الشددرن 
ا  بر، و نه من البدع الت  حلر مننا عليه الل ة والس م بقوله للش 

متفد   ((ندا ادلا مدا لديس منده فندو ردمن فحد  ف  فمر))هللا عليه وسلم: 
عليه، من حددي  عائشدة رضد  هللا عنندا، وقولده لدلش هللا عليده وسدلم: 

روال مسدلم فد  لدحيحه،  ((مدن عمد  عمد  لديس عليده فمرندا فندو رد))
فمدا بعدد فد ن  يدر ))و ان عليه الل ة والس م يقو  ف   طبة الجمعة: 

وشدر  هللا عليده وسدلملدلش  الحدي   تدال هللا و يدر النددي اددي محمدد
 رجددده مسدددلم فددد  لدددحيحه.  ((ا مدددور محددددثاتنا و ددد  بدعدددة ضددد لة

وا حادي  ف  الا المعندش  ثيدرة. وهللا المسدتعان، وال حدو  وال قدوة إال 
 باب. 

س: كنير من المرضوى يتَواون أالصومض ويقووا: إذا شوفيع قضويع 
الت وهه  الصمض، وأ ضَم يقوا: كيف  صا و  ا ال  سوتطي  الطَوارض وال

 ؟ (1)من ال جاسة، فأم توجَون ه الء

ج: المرض ال يمنع مدن فدا  اللد ة بحجدة العجدز عدن الطندارة مدا 
حسدل طاقتده، وفن   دام العق  موجودا، ب  يجل علش المريض فن يلل

يتطنددر بالمددا  إلا قدددر علددش للددن، فدد ن لددم يسددتطع اسددتعما  المددا  تدديمم 
وثيابه وقدت اللد ة، فو يبدد  وللش، وعليه فن ي س  النجاسة من بدنه 

الثيال النجسة بثيال طاارة وقت الل ة، ف ن عجز عن  سد  النجاسدة 
وعن إبدا  الثيال النجسة بثيدال طداارة سدقط عنده للدن، ولدلش حسدل 

تََط رتُمر ﴿حالهص لقو  هللا عز وج :  َ َما اسر َّّ وقدو  النبد  لدلش  (2)﴾فَاتَّقُوا 
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متفدد  علددش  ((بدد مر فدد توا مندده مددا اسددتطعتمإلا فمددرت م ))هللا عليدده وسددلم: 
لحته، وقوله للش هللا عليه وسلم لعمران بن حلين رض  هللا عننمدا 

لد  قائمدا فد ن لدم تسدتطع فقاعددا فد ن لدم ))لما ش ا إليه المدرض، قدا : 
روال الب اري ف  لدحيحه، وروال النسدائ  ب سدناد  ((تستطع فعلش جنل
ً ف ن لم تستطع فمستلقي))لحيح، وزاد:   ((.ا

س: لوووم  صوووا إال أ وووع موووا ألَوووع الراأ وووة وال شووورين مووون امووور ، 
وصرع اأن  صل  م  كا فرر فرضا آخر، فَا يجوه ل  ذلك؟ وهوا 

 . (1)ن ال  حقوقا  خر*؟  فيعو    فاعكم هللا  عاوم الى هذا،  م 

ج: اللي يترن الل ة عمدا ليس عليده قضدا  علدش اللدحيح، وإنمدا 
 مدن وجد ص  ن اللد ة عمدود اوسد م، وتر ندا عليه التوبة إلش هللا عدز

فعظم الجرائم، بد  تر ندا عمددا  فدر ف بدر فد  فلدح قدول  العلمدا ص لمدا 
العنددد الددلي بيننددا ))ثبددت عددن رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم فندده قددا : 

ف رجده اومدام فحمدد، وفاد  السدنن  ((وبيننم الل ة فمن تر نا فقد  فدر
هللا عنهص ولقوله عليه اللد ة والسد م:  ب سناد لحيح، عن بريدة رض 

ف رجده اومدام مسدلم  ((بين الرج  وبدين الشدرن وال فدر تدرن اللد ة))
فدد  لددحيحه، عددن جددابر بددن عبددد هللا رضدد  هللا عننمددا، وفدد  البددال 

 فحادي  ف رى تد  علش للن. 

وللدنص بالنددم  -التوبة اللادقة -فالواجل علين يا ف   التوبة إلش هللا
ضش منن، واوقد ع مدن تدرن اللد ة، والعدزم اللدادق علدش علش ما م

ال مدع  د  لد ة وال فد   -فن ال تعود إلش للدن، ولديس عليدن فن تقضد 
ب  علين التوبة فقط، والحمد ب، من تال تال هللا عليه، يقدو   - ير للن

ِم ُوووَن لَ َلَّ ﴿هللا سددبحانه:  ووا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ووا  َيا َّّ  (2)﴾ُكوومر تُفرِلُحووونَ َوتُوأُوووا إِلَووى 
 ((.التائل من اللنل  من ال لنل له))ويقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 

فعليددددن فن تلدددددق فدددد  التوبددددة، وفن تحاسددددل نفسددددن، وفن تجتنددددد 
بالمحافظة علدش اللد ة فد  فوقاتندا فد  الجماعدة، وفن تسدت فر هللا عمدا 
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 سدبحانه: جرى منن، وت ثر من العم  اللالح، وفبشر بدال ير، يقدو  هللا
تَووَع*﴿ ا نُوومَّ اهر ولمددا ل ددر  (1)﴾َوإِ ِِّوو  لَََفَّوواٌر ِلَموونر تَوواَا َوآَمووَن َوَاِمووَا َصوواِلح 

َوَمونر ﴿الشرن والقت  والزنا ف  سورة الفرقدان قدا  جد  وعد  بعدد للدن: 
ا لُوعر فِ  ف يَفر َار َذِلَك يَلرَ   َنَام  َم الرِقيَاَموِة َويَخر ا  وايَُضاَافر لَُِ الر ََذاُا يَور ََ ِِ ُم  يو

مر  ف َِ ُ َسوويِِّلَاتِ َّّ ُا  ا فَأُولَلِووَك يُأَووعِِّ إِال َموونر تَوواَا َوآَمووَن َوَاِمووَا َاَمووم  َصوواِلح 
ا ا َرِحيم  ُ َغفُور  َّّ نس   هللا لندا ولدن التوفيد ، ولدحة . (2)﴾َحَس َاع  َوَكاَن 
 التوبة، واالستقامة علش ال ير. 

وض إال أوواهلل( أووين الحي لتووين س: مووا ال لووة فوو  ذكوور: )ال حوووا وال قوو
 ؟ (3)الما  ن م  اهما: عاوض للصمض؟ وها ف  ذلك حعيث يعا الى ذلك

ج: الح مة ف  للن: فن العبد ضعيي ليس له قدرة علدش التحدو  مدن 
حا  إلش حا  إال باب، ومن للن لاابه إلش الل ة  دائنا مدع الجماعدة، 

ستشعر عجدزل وضدعفه، وفنده ال ال حو  له وال قوة علش للن إال باب، في
يقدر علش إجابة الا الندا  إال باب وحددل، فيقدو  عندد الحيعلدة: )ال حدو  
وال قوة إال بداب(. وقدد لدح فد  للدن حددي  عمدر رضد  هللا عنده، عدن 
النبدد  لدددلش هللا عليددده وسددلم الدددلي روال مسدددلم فدد  لدددحيحه. وفددد  هللا 

  وبر اته. الجميع لما فيه رضال. والس م علي م ورحمة هللا

س:  صوول  الفوورور  حيا ووا أمفوورع أل  ِوورا ل ووعم وجوووع مسوووجع 
أالقرا م  ، فَا يلهم   األذان وا قامة لكا صمض  م يجوه  ن  صول  

 ؟ (4)عون  ذان  و عون إقامة

ج: السنة: فن تءلن وتقيمص فما الوجدول ففيده  د ي بدين فاد  العلدم، 
لعمددوم ا دلددة، ول ددن  ول ددن ا ولددش بددن وا حددوط لددن فن تددءلن وتقدديمص

يلزمن فن تلل  ف  الجماعدة متدش فم ندن للدن. فد لا وجددت جماعدة فو 
سددمعت الندددا  فدد  مسددجد بقربددن وجددل عليددن فن تجيددل المددءلن، وفن 
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تحضر مع الجماعة، ف ن لم تسدمع النددا  ولدم ي دن بقربدن مسدجد فالسدنة 
 فن تءلن فنت وتقيم. 

لرجد : )إلا  ندت فد   وقد ثبت عن فب  سعيد رض  هللا عنه فنه قدا 
 نمن وباديتن فارفع لوتن بالندا ، فد ن  سدمعت النبد  لدلش هللا عليده 

ال يسمع لدى لوت المدءلن شدجر وال حجدر وال شد   ))وسلم يقو : 
 وهللا ول  التوفي .  ((.إال شند له يوم القيامة

 ؟ (1)ها تجوه مجاوأة األذان الصاعر من جَاه )المذياع( س: 

ت الل ة ف ننا تشرع اوجابدة، لقدو  النبد  لدلش ج: إلا  ان ف  وق
إلا سمعتم المءلن فقولدوا مثد  مدا يقدو  ثدم لدلوا علد  ))هللا عليه وسلم: 

ف ندده مددن لددلش علدد  لدد ة لددلش هللا عليدده بنددا عشددرا ثددم سددلوا هللا لدد  
الوسيلة ف ننا منزلة ف  الجندة ال تنب د  إال لعبدد مدن عبداد هللا وفرجدو فن 

 ((.   هللا ل  الوسيلة حلت له الشفاعةف ون فنا او فمن س

مدن قدا  )) رجه مسدلم فد  لدحيحه، وقدا  عليده اللد ة والسد م: 
حين يسمع الندا  اللنم رل الل الدعوة التامة والل ة القائمة آت محمدا 
الوسديلة والفضديلة وابعثده مقامدا محمدودا الدلي وعدتده حلدت لده شددفاعت  

ه، وزاد البينق  رحمه هللا ب سدناد روال الب اري ف  لحيح ((يوم القيامة
 . (إنن ال ت لي الميعاد()) (اللي وعدته())حسن بعد قوله: 

س: كنير مون ال مواا يو خرون صومت  الَِور وال صور إلوى الليوا، 
م للووين ذلووك أووأ َم م شووَلون أأامووالَم،  و  ن نيوواأَم  جسووة،  و غيوور 

 ؟ (2) ِيفة، فأماذا توجَو َم

سلمة ت  ير الل ة المفروضة عن وقتندا، ج: ال يجوز للمسلم فو الم
ب  يجل علش    مسلم ومسلمة من الم لفين فن يءدوا الل ة فد  وقتندا 
حسددل الطاقددة، ولدديس العمدد  عددلرا فدد  ت  يراددا، وا ددلا نجاسددة الثيددال 

 ووسا تنا،    للن ليس بعلر. 
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وفوقددات اللدد ة يجددل فن تسددتثنش مددن العمدد ، وعلددش العامدد  وقددت 
 ثيابه من النجاسة، فو يبدلنا بثيال طاارة. الل ة فن ي س  

فما الوسخ فليس مانعا من الل ة فيندا، إلا لدم ي دن للدن الوسدخ مدن 
النجاسات، فو فيه رائحة  رينة تءلي المللين، فد ن  دان الوسدخ يدءلي 
الملددلين بنفسدده فو رائحتدده وجددل علددش المسددلم  سددله قبدد  اللدد ة، فو 

 حتش يءدي الل ة مع الجماعة. إبداله ب يرل من الثيال النظيفةص 

فن يجمدع بدين الظندر  - دالمريض والمسدافر -ويجوز للمعلور شرعا
والعلر ف  وقت إحددااما، وبدين الم درل والعشدا  فد  وقدت إحددااما، 

  ما لحت بللن السنة عن النب  للش هللا عليه وسلم. 

 وا لا يجوز الجمع ف  المطر والوح  اللي يش  علش الناس. 

 ؟  (1)من صلى والعخان ف  جيأِ وهو ساه  و مت مع س: ما حكم

ج: الددد ان مددن المحرمددات الضددارة باونسددان، واددو مددن ال بائدد  التدد  
حرمنا هللا عز وج ، وا لا بقيدة المسد رات مدن سدائر فندواع ال مدور. لمدا 
فينا من مضرة عظيمدة، وا دلا القدات المعدروي عندد فاد  الديمن و يدرام 

ال ثيددرة، وقددد ندد   ثيددر مددن فادد  العلددم علددش محددرمص لمددا فيدده مددن المضددار 
 تحريمه. 

والد ان فيه  ب   ثير وضرر  ثير، ف  يجوز شدربه وال بيعده وال 
وأَلُو ََك ﴿شراءل وال التجارة فيه، وقد قا  ج  وعد  فد   تابده العظديم:  يَسر

مر قُار  ُِحاَّ لَُكُم الطَّيِِّأَاعُ  َُ  بائ ، والدد ان فلم يح  هللا لنا ال (2)﴾َماَذا  ُِحاَّ لَ
ليس من الطيبات، ب  او  بي  الطعم،  بي  الرائحة، عظديم المضدرة، 

فيمدا ل درل  -واو من فسدبال مدوت السد تة، ومدن فسدبال فمدراض  ثيدرة
فالمقلدود: فنده مضدر جددا، و بيد ، وحدرام  ا طبا ، منندا: السدرطان،

 بيعه وشراءل، وحرام التجارة فيه. 
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ضر، فالل ة لحيحةص  نده شدجر فما الل ة واو ف  الجيل ف  ي
ليس بنجس، ول نه محرم ومن ر  ما سب ، ل ن لو للش وادو فد  جيبده 
عامدددا فو سدداايا فلدد ته لددحيحة، ويجددل عليدده إت فدده، والحددلر مندده، 

 تعاطيه. منوالتوبة إلش هللا عما سلي 

س: موون وجووع فوو  نوأووِ  جاسووة أ ووعما سوولم موون صوومتِ، هووا ي يووع 
 ؟ (1)صمتِ

فدد  بدندده فو ثوبدده نجاسددة ولددم يعلددم إال بعددد اللدد ة ج: مددن لددلش و
فل ته لحيحة ف  فلح قول  العلما ، وا لا لو  ان يعلمندا سدابقا ثدم 
نسينا وقت الل ة ولم يل ر إال بعد الل ة فل ته لدحيحة. لقدو  هللا 

َطأر َوووا﴿عدددز وجددد :  قدددد )) :فقدددا  هللا (2)﴾َرأَّ َوووا ال تَُ اِخوووذر َا إِنر  َِسوووي َا  َور  َخر
 مددا لددح بددللن الحدددي  عددن رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم،  ((فعلددت

و نه للش هللا عليه وسلم للش ف  بعض ا يام وفد  نعلده قدلر فد  برل 
جبرائي  بللن ف لعنا واستمر ف  ل ته ولم يسدت نفنا، وادلا مدن تيسدير 

 هللا سبحانه ورحمته بعبادل. 

ب جماع فا  العلمص لقو   فما من للش ناسيا الحد  ف نه يعيد الل ة
 ال تقب  ل ة ب يدر طندور وال لددقة مدن))النب  للش هللا عليه وسلم: 

ال ))ف رجدده مسددلم فدد  لددحيحه، وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم:  (( لددو 
 متف  علش لحته.  ((تقب  ل ة فحد م إلا فحد  حتش يتوض 

أ وور ال وواس يصوولون فوو  نوووا خفيووف جووعا أووعون سووراويا س: 
 ؟ (3)صمتَم صحيحة؟ وأما   صحَم طويلة، فَا

ج: إلا  ددان الددلي يلددل  رجدد ، فالواجددل فن يسددتر مددا بددين السددرة 
والر بددة، وإلا  ددان الثددول  فيفددا تددرى مندده العددورة المددل ورة، فاللدد ة 
 ير لحيحة، فما إلا  ان اللباس يسدتر الف دلين وبقيدة العدورة وال يدرى 

وي  وافيدة تسدتر مدا بدين معه لحمته ف  حرج ف  للن، فو  ان عليه سدرا

                                                 

 401ص 10(ج 1)
 .286سورة البقرة اآلية  -2
 412ص 10(ج 3)



 

 

 

 

 125 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

السرة والر بة، ف  يضرل  ون الثول  فيفا، ل ن يشرع للرج  مع للدن 
ال يلل  الرجد  ))ستر العاتقين فو فحداما. لقوله عليه الل ة والس م: 

 متف  علش لحته.  ((ف  ثول ليس علش عاتقه منه ش  

بسدنا فما المرفة فيجل فن تستر بدننا  له ف  الل ة، وفن ت دون م 
ساترة لفيقة ال يرى من ورائنا ش   من بدننا، ماعددا الوجده فقدط فد  
الل ة، وإن  شفت ال فين ف  بد س، ل دن ا فضد  سدتراما، وال يجدوز 
لنا فن تلل  ف  فثوال  فيفة يدرى منندا لحمندا ويعدري لونده فحمدر فو 

 فسود، ف ن  ان يرااا فجنب  وجل علينا ستر وجننا فيضا. 

عو   اوون حكووم الصوومض فوو  نوووا مرسوووم اليووِ  رجووو  ن تفيووس: 
 . (1)صور حيوا اع وجهاكم هللا خيرا

ج: ال يجوز لدبس مدا فيده لدورة حيدوانص  ن النبد  لدلش هللا عليده 
ويقدا  لندم ))... وسلم لعدن الملدورين وف بدر فنندم يعدلبون يدوم القيامدة 

وفمر بطمس اللور، ولما رفى عند عائشدة رضد  هللا  ((فحيوا ما  لقتم
ننا سترا فيه لورة  ضل وات ه، ل ن اللد ة لدحيحةص  ن النند  ع

عددن لددبس الملددور عددام ولدديس  الددا بحددا  اللدد ة، فنددو  الم لددول 
وثول الحرير للرجا  تلح الل ة فينا ف  فلح قول  العلمدا ، وعلدش 

 من فع  للن التوبة إلش هللا سبحانه وتعالش، وعدم العود لمثله. 

شددد   يمددددتنن  البسددداط والوسددددادة  ول دددن إلا  انددددت اللدددورة فدددد 
ونحواما، ف  حرج ف  للن بالنسدبة السدتعما  مدا فيده اللدورص  نده قدد 
ثبددت عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم مددا يددد  علددش للددن، فمددا التلددوير 
فمحددرم مطلقددا، سددوا  ف ددان فيمددا يعلدد  ويحتددرم فو فيمددا يمددتننص لعمددوم 

رين. وهللا ولددد  ا حاديددد  الدالدددة علدددش تحدددريم التلدددوير ولعدددن الملدددو
 التوفي . 

س: موووا الحكوووم إذا تأوووين  ن الصووومض تموووع إلوووى غيووور القألوووة أ وووع 
االجتَاع؟ وها ه اك فرق أين ما إذا كان ذلك ف  ألوع مسولم  و كوافر  و 

 ؟ (1)كان ف  الأرية
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ج: إلا  ان المسدلم فد  السدفر فو فد  بد د ال يتيسدر فيندا مدن يرشددل 
ند ف  تحري القبلة ثم بدان فنده لدلش إلش القبلة فل ته لحيحة، إلا اجت

 إلش  يراا. 

فما إلا  ان ف  ب د المسلمين فل ته  ير لحيحة.  ن ف  إم انده 
فن يسدد   مددن يرشدددل إلددش القبلددة،  مددا فن فدد  إم اندده معرفددة القبلددة مددن 

 طري  المساجد. 

س: إذا تلفِع ف  عاخا المسجع وقلع: اللَوم إ و   ويوع الوضووء 
 و  ويووع الصوومض أَووذه الطريقووة هووا هووذا ي تأوور  لصوومض ال صوور موونم،

 ؟ (2)أعاة

ج: ليس التلفظ بالنية ال ف  اللد ة وال فد  الوضدو  بمشدروع.  ن 
النية محلنا القلل، في ت  المر  إلدش اللد ة بنيدة اللد ة وي فد ، ويقدوم 
للوضو  بنية الوضدو  وي فد ، ولديس اندان حاجدة إلدش فن يقدو : نويدت 

فن فلددل ، فو نويددت فن فلددوم، فو مددا فشددبه للددن، فن فتوضدد ، فو نويددت 
إنمددا ))إنمددا النيددة محلنددا القلددل، يقددو  الرسددو  لددلش هللا عليدده وسددلم: 

 ((.ا عما  بالنيات وإنما ل   امرئ ما نوى

ولم ي ن عليده اللد ة والسد م وال فلدحابه يتلفظدون بنيدة اللد ة، 
حدد  فد  دينندا مدا وال بنية الوضو ، فعلينا فن نت سش بنم ف  للدن، وال ن
مدن عمد  عمد  ))ال ي لن به هللا ورسوله، يقدو  عليده اللد ة والسد م: 

يعن : فنو مردود علش لاحبه. فبنلا يعلم فن  ((ليس عليه فمرنا فنو رد
 التلفظ بالنية بدعة. وهللا ول  التوفي . 

الحِوووع  ن أ ووور ال ووواس ا وووعما يوووأت  لصووومض ال يوووع يصووول  س: 
 ، وأ ضوووَم يقووور  القووورآن قأوووا الصووومض، رك توووين، وأ ضوووَم ال يصووول

وأ ضووَم يشووتَا أووالتكأير )هللا  كأوور، هللا  كأوور، ال إلووِ إال هللا، هللا  كأوور 
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 رجو من سماحتكم توضوي  حكوم الشورع فو  هوذه األموور،  وهلل الحمع(
 (1)وها ه اك فرق أين كون الصمض ف  المسجع  و ف  مصلى ال يع؟ 

ة العيد، فو االستسقا  فن يجلس ج: السنة لمن فتش مللش العيد لل 
وال يلددل  تحيددة المسددجدص  ن للددن لددم ينقدد  عددن النبدد  لددلش هللا عليدده 
وسلم وال عدن فلدحابه رضد  هللا عدننم فيمدا نعلدم إال إلا  اندت اللد ة 
ف  المسجد ف نه يلل  تحيدة المسدجدص لعمدوم قدو  النبد  لدلش هللا عليده 

 (2)((حتددش يلددل  ر عتددينإلا د دد  فحددد م المسددجد فدد  يجلددس ))وسددلم: 
 متف  علش لحته. 

والمشددروع لمددن جلددس ينتظددر لدد ة العيددد فن ي ثددر مددن التنليدد     
والت بيرص  ن للن او شعار للن اليوم، وادو السدنة للجميدع فد  المسدجد 
و ارجه حتش تنتن  ال طبة. ومن اشدت   بقدرا ة القدرآن فد  بد س. وهللا 

 ول  التوفي . 

والخسووف، وهوا ه واك فورق أي َموا،  س: ما صفة صمض الكسوف
وموووا ر   سوووماحتكم حووووا موووا ي شووور فووو  الصوووحف اووون أوووعء وا تَووواء 

  (3)الخسوف والكسوف؟

فد  ا حاديد  اللدحيحة  -لدلش هللا عليده وسدلم-ج: قد بين الرسو  
 لفة ل ة ال سوي، وفمر فن ينادى لنا بجملة: الل ة جامعة. 

مدام بالنداس ر عتدين وفلح ما ورد ف  للن ف  لفتنا فن يلدل  او
فددد   ددد  ر عدددة قرا تدددان ور وعدددان وسدددجدتان ويطيددد  فينمدددا القدددرا ة 
والر وع والسجود، وت ون القدرا ة ا ولدش فطدو  مدن الثانيدة، والر دوع 
ا و  فطو  مدن الر دوع الثدان ، وا دلا القدرا ة فد  الر عدة الثانيدة فقد  

لر عدة الثانيدة من القرا ة الثانية ف  الر عة ا ولش، وا دلا الر دوع فد  ا
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ف ي مدن الر دوعين فد  ا ولدش. وا دلا القدرا ة فد  الثانيدة مدن الر عدة 
الثانية ف ي من القرا ة ا ولش فينا، وا لا الر وع الثان  فينا ف ي من 

 الر وع ا و  فينا. 

فمددا السددجدتان فدد  الددر عتين فيسددن تطويلنمددا تطددوي  ال يشدد  علددش 
م فع  للن، ثدم بعدد اللد ة يشدرع الناسص  ن النب  عليه الل ة والس 

للمددام إلا  ددان لديدده علددم فن يعددظ الندداس ويددل رام وي بددرام فن  سددوي 
الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ي وي هللا بنمدا عبدادل، وفن المشدروع 
للمسدددلمين عندددد للدددن اللددد ة و ثدددرة الدددل ر والددددعا  والت بيدددر والعتددد  

إن )): -لش هللا عليده وسدلملد-واللدقة حتش ين شي ما بنمص لقو  النب  
الشددمس والقمددر آيتددان مددن آيددات هللا ال ين سددفان لمددوت فحددد وال لحياتدده 
ول ن هللا يرسلنما ي وي بنما عبادل ف لا رفيتم للن فللوا وادعوا حتدش 

ف لا رفيتم للن فدافزعوا إلدش ل در ))وف  رواية ف رى:  ((ين شي ما ب م
 حاديدد : ا مددر باللدددقة وجددا  فدد  بعددض ا ((.هللا ودعائدده واسددت فارل

 والعت . 

و  علينا، وقد لدرح عَ ابين عن فوقات ال سوي ف  يُ فما ف بار الحسه 
بددللن جماعددة مددن فادد  العلددم، مددننم: شدديخ اوسدد م ابددن تيميددة وتلميددلل 
الع مة ابدن القديم رحمدة هللا علينمداص  نندم ي طئدون فد  بعدض ا حيدان 

ال يشرع  حد فن يلدل  لد ة ف  حسابنم، ف  يجوز التعوي  علينم، و
ال سددوي بنددا  علددش قددولنم، وإنمددا تشددرع لدد ة ال سددوي عنددد وقوعدده 
ومشاادته. فينب   لوزارات اوع م مندع نشدر ف بدار فلدحال الحسدال 
عددن فوقددات ال سددوي حتددش ال ي تددر ب  بددارام بعددض الندداسص و ن نشددر 
ه ف بددارام قددد ي فددي وقددع فمددر ال سددوي فدد  قلددول الندداس، وهللا سددبحان

وتعددالش إنمددا قدددرل لت ويددي الندداس وتددل يرامص ليددل رول ويتقددول ويدددعول 
 ويحسنوا إلش عبادل. وهللا ول  التوفي .

  (1)س: ها تسن الخطأة أ ع صمض الكسوف؟

                                                 

 44ص 13(ج 1)
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ج: تسن ال طبة بعد ل ة ال سويص  ن النب  للش هللا عليه وسدلم 
وَوضٌ  لَقَوعر َكواَن لَُكومر فِو : -عز وجد -فع  للن، وقد قا  هللا  ِ  ُسر َّّ َرُسووِا 

َحَس َةٌ 
مدن ر دل عدن سدنت  )): -لدلش هللا عليده وسدلم-وقدا  النبد   (1)
ولمدا فد  للدن مدن الملدلحة العامدة للمسدلمين، وتفقديننم  (2)((فليس من 

ف  الدين، وتحليرام من فسبال  ضل هللا وعقابه. وي ف  فن يفع  للن 
 ول  التوفي . واو ف  المللش بعد الفراا من الل ة. وهللا

مواذا يجووا الووى المسولم  ن يف لووِ ا ووع  وهوا المطوور  و سووماع س: 
 (3)الراع ومشاهعض الأرق؟

سبحان من سبح الرعد بحمددل والم ئ دة ))ج: إلا سمع الرعد يقو : 
جا  الا عدن الزبيدر وعدن بعدض السدلي، فد لا قدا  المدءمن  ((من  يفته

لدديبا نافعددا مطرنددا  اللنددم))للددن فحسددن. فمددا عنددد نددزو  المطددر فيقددو : 
ا لا جا ت ا حادي  عن الرسو  لدلش هللا عليده  ((بفض  هللا ورحمته

 وسلم. 

 

 (4)س: ما ه  طريقة التلقين؟

ج: يقا  للمحتضر ق : ال إله إال هللا، ال ر ربدن يدا فد ن، وإلا قالندا 
 فش، وال يضجر المحتضر حتش يثبت علش الشنادة، وإلا ل در هللا عنددل 

 ر  فش والحمد ب.وقلدل المحتض

مووا حكووم قووراءض القوورآن الووى الميووع، ووضوو  المصووحف الووى س: 
 (5)أط ِ؟

                                                 

 .21( سورة األحزان، اآلية 1)
(، ولسهه ك ا )النكههاح( اسههتحبان النكههاح ملههن 5063( رواه البخههاري ا )النكههاح( إلن الرتغيههن ا النكههاح بههر ك )2)

 (.1401ات إل نفسم إليم بر ك )
 86ص 13(ج 3)
 93ص 13(ج 4)

 95ص 13(ج 5)
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ج: ليس لقرا ة القرآن علش الميدت فو علدش القبدر فلد  لدحيح، بد  
للددن  يددر مشددروع، بدد  مددن البدددع، وا ددلا وضددع الملددحي علددش بطندده 
ليس له فل ، وليس بمشروع، وإنما ل ر بعض فا  العلم وضدع حديددة 

 ي  علش بطنه بعد الموت حتش ال ينتفخ.فو ش   ثق

 ؟(1)س: ها يشرع توجيِ المحتضر للقألة

: -لدلش هللا عليده وسدلم-ج: نعم، يستحل للن عند فا  العلدمص لقولده 
(( ً  .(2)((ال عبة قبلت م فحيا  وفمواتا

 ؟ (2)س: ما ه  كيفية التوجيِ إلى القألة أال سأة للمحتضر

 إلش القبلة  ما يوضع ف  اللحد.ج: يجع  علش جنبه ا يمن، ووجنه 

 ؟ (3)س: ها األولى أتَسيا الرجا هوجتِ  و الرجاا

ج: ت سي  المرفة زوجنا فمر ال ب س به إلا  اندت  بيدرة بدللن، وقدد 
، و سددلت -رضدد  هللا عننددا- سدد  علدد  رضدد  هللا عندده زوجتدده فاطمددة 
 . -رض  هللا عنه-فسما  بنت عميس زوجنا فبا ب ر اللدي  

 ؟  (4)إقامة عوراع لت ليم تَسيا األمواع س: ما حكم

ج: تعليم ت سي  الموتش طيل ومشروع وليس فيه شد  ص  ن بعدض 
 الناس ال يحسن الت سي ، والحاجة ماسة إلش معرفة  يفية ت سي  الميت. 

 ؟(5)س: ها يأين المَسا أ ر ال مماع من الخير والشر

ر ف ص  نندا  يبدة، ج: ع مات ال ير ال ب س باو بار عننا، فما الش
ل ن لو قا : إن بعض ا موات ي ون فسدود فو  يدر للدن فد  بد س، ل دن 

                                                 

 101ص 13(ج 1)
 101ص 13(ج 2)
 107ص 13(ج 3)
 118ص 13(ج 4)
 123ص 13(ج 5)
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الممنوع فن يقو   سدلت ف ندا ورفيدت فيده  دلا مدن ع مدات الشدرص  ن 
 للن يحزن فاله ويءلينم واو من ال يبة. 

 ؟(1)س: ما كيفية تكفين الميع أال سأة للذكر واأل نى

 - ثددة فثددوال بدديض،  مددا  فددن النبدد ج: السددنة فن ي فددن الرجدد  فدد  ث
فدد  للددن، وإن  فددن فدد  ثددول واحددد واسددع يعمدده  -لددلش هللا عليدده وسددلم

ويسدددترل  فدددش، وإن  فدددن فددد  قمدددي  وإزار ولفافدددة جددداز. فمدددا المدددرفة 
فا فض  ت فينندا فد   مسدة فثدوال: إزار، و مدار، وقمدي ، ولفدافتين، 

اديد  تدد  عليده، فنلا او ا فض   ما ل رل فا  العلم، وجا  ف  للن فح
 وإن  فنت ف  فق  من للن ف  ب س.

يلحووِ  ن الموور ض ال تحضوور صوومض الج وواهض، والسوو اا لفضوويلة س: 
 ؟(2)الشي : ها ذلك مم وع شراا  

-ج: الل ة علش الجنازة مشدروعة للرجدا  والنسدا ص لقدو  النبد    
من شند الجنازة حتدش يلدلش عليندا فلده قيدراط )): -للش هللا عليه وسلم

يدا رسدو  هللا ومدا القيراطدان  :قي  ((ن شنداا حتش تدفن فله قيراطانوم
يعنددد  مدددن ا جدددر. متفددد  علدددش  (3)((مثددد  الجبلدددين العظيمدددين)) :  قدددا 

 لحته. 

ل ن ليس للنسا  اتباع الجنائز إلش المقبرةص  ننن مننيدات عدن للدن، 
ننيندا ))قالدت:  -رضد  هللا عنندا-لما ثبت فد  اللدحيحين عدن فم عطيدة 

فمدا اللد ة علدش الميدت فلدم تنده  (4)((اتباع الجندائز ولدم يعدزم علينداعن 
عننا المرفة، سوا   انت اللد ة عليده فد  المسدجد فو فد  البيدت فو فد  
المللش، و ان النسا  يلدلين علدش الجندائز فد  مسدجدل لدلش هللا عليده 

                                                 

 127ص 13(ج 1)
 133ص 13(ج 2)
( ، ولسه ك 1325( ، والبخهاري ا )ازنهائز( بهر ك     )8955( رواه اابلام أمحد ا )إل ي لسهند املكثهرين( بهر ك )3)

 (. 945ا )ازنائز( بر ك )

(، ولسههههه ك ا 1287( ، والبخهههههاري ا )ازنهههههائز( بهههههر ك )26758( رواه اابلهههههام أمحهههههد ا )لسهههههند القبائهههههل( بهههههر ك )4)
 (.38ازنائز( بر ك ))



 

 

 

 

 132 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وبعددل. وفمدا الزيدارة للقبدور فند   -للش هللا عليه وسدلم-وسلم مع النب  
لددلش هللا -ة بالرجددا   اتبدداع الجنددائز إلددش المقبددرةص  ن الرسددو   الدد

مددا  -وهللا فعلددم  -لعددن زائددرات القبددور، والح مددة فدد  للددن  -عليدده وسددلم
ي شش ف  اتباعنن الجنائز إلش المقبرة وزيارتنن للقبدور مدن الفتندة بندن 

مدا تر دت بعددي فتندة فضدر )): -لدلش هللا عليده وسدلم -وعلينن، ولقولده
 متف  علش لحته. وباب التوفي .  (1)((جا  من النسا علش الر

س:  رجو  ن توضحوا كيفيوة الصومض الوى الج واهض كموا نأتوع اون 
 ؟(2)ال أ  صلى هللا اليِ وسلمأل ألن كنيرا من ال اس يجَلو َا

 -لدلش هللا عليده وسدلم-ج: لفة الل ة علش الجنازة قد بيننا النب  
ن ي بددر فوال ثددم يسددتعيل بدداب مددن ، وادد  ف-رضدد  هللا عددننم-وفلددحابه 

الشيطان الرجيم ويسم  ويقرف الفاتحة وسورة قليرة فو بعدض اآليدات، 
مثلما يلل  عليده فد   -للش هللا عليه وسلم-ثم ي بر ويلل  علش النب  

اللندم ))آ ر الل ة، ثم ي بر الثالثة ويددعو للميدت، وا فضد  فن يقدو : 
ولدد يرنا و بيرنددا ول رنددا وفنثانددا  ا فددر لحينددا وميتنددا وشدداادنا و ائبنددا

 فحييتدده منددا ف حيدده علددش اوسدد م ومددن توفيتدده منددا فتوفدده علددش اللنددم مددن
اويمدان اللنددم ا فددر لدده وارحمدده وعافده واعددي عندده وف ددرم نزلدده ووسددع 
مد له وا سله بالمدا  والدثلج والبدرد ونقده مدن ال طايدا  مدا ينقدش الثدول 

مدن دارل وفاد   يدرا مدن فالده  اً ا بيض من الدنس اللنم فبدله دارا  يدر
اللنم فد له الجنة وفعلل من علال القبر ومن علال النار وافسدح لده فد  

 دد  اددلا  ((قبددرل ونددور لدده فيدده اللنددم ال تحرمنددا فجددرل وال تضددلنا بعدددل
وإن دعا له بدعوات ف رى ف   -للش هللا عليه وسلم-محفوظ عن النب  

ا فددزد فدد  إحسددانه وإن  ددان اللنددم إن  ددان محسددن)بدد س مثدد  فن يقددو : )
(، ثدم ي بدر (مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللنم ا فر له وثبته بالقو  الثابدت

الرابعددة ويقددي قلددي ، ثددم يسددلم تسددليمة واحدددة عددن يميندده قددائ : )السدد م 
 علي م ورحمة هللا(. 

                                                 

( ، ولسهه ك ا 5096( ، والبخههاري ا )النكههاح( بههر ك )21322رواه اابلههام أمحههد  ا )لسههند األنصههار( بههر ك )  (1)
 (.2741( و )2740)الذ ر والد اء والتوبة( بر ك )

 141ص 13(ج 2)
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ويسن فن يقدي اومدام عندد رفس الرجد  وعندد وسدط المدرفةص لثبدوت 
 -من حدي  فنس وسمرة بن جنددل -عليه وسلم للش هللا-للن عن النب  

، وفمددا قددو  بعددض العلمددا : إن السددنة الوقددوي عنددد -رضدد  هللا عننمددا
لدر الرج  فنو قو  ضعيي ليس عليه دلي  فيمدا نعلدم، وي دون الميدت 

 -لدلش هللا عليده وسدلم -حين الل ة عليه موجنا إلش القبلةص لقدو  النبد 
ً إننا قبلة المسلمين ))عن ال عبة:   وهللا ول  التوفي .  (1)((فحيا  وفمواتا

 ؟ (2)س: ما حكم قراءض سورض أ ع الفاتحة ف  صمض الج اهض

لدلش  -ج: قرا ة سورة بعد الفاتحة ففضد   مدا ثبدت للدن عدن النبد 
 . -رض  هللا عننما-من حدي  ابن عباس  -هللا عليه وسلم

ِ س: ها يجوه  ن  صل  الوى قأور  أو  صومض الج واهض ا وع هيارتو
 (3)للرحمة لِ ؟  طلأا  

ج: إلا  نددت قددد لددليت علددش فبيددن مددع الندداس فدد  حاجددة إلددش إعددادة 
الل ة، ب  تزورل وتدعو له فقطص ت ت  المقبرة وتسدلم علدش فاد  القبدور 

: -لدددلش هللا عليددده وسدددلم-وتددددعو لندددم وتددددعو  بيدددن،  مدددا قدددا  النبددد  
لدلش هللا عليده -و دان النبد   (4)((زوروا القبور ف ننا تدل ر م اآل درة))

السدد م علددي م فادد  ))يعلددم فلددحابه إلا زاروا القبددور فن يقولددوا:  -وسددلم
الددديار مددن المددءمنين والمسددلمين وإنددا إن شددا  هللا ب ددم الحقددون يددرحم هللا 

 .(5)((المستقدمين منا والمست  رين نس   هللا لنا ول م العافية

ة والرحمدة، فتسلم علش فا  القبور وعلش فبين، وتددعو لده بدالم فر  
 وال حاجة إلش الل ة، الا إلا  نت لليت عليه. 

                                                 

 (.2874( رواه أبو داود ا )الوصااي( إلن لا جاء ا التشديد ا أ ل لال اليتيك بر ك )1)

 144ص  13( ج 2)
 154ص 13(ج 3)
 (.1569رواه ابن لاجة ا )ازنائز( إلن لا جاء  ا زايرة القبور بر ك )  (4)

 (.974رواه لس ك ا )ازنائز( إلن لا يقال  ند دخول القبور بر ك )  (5)
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فما إلا  نت لم تل  عليه مدع النداس ف ندن تدلال إلدش قبدرل وتلدل  
عليه ف  مدة شنر ف قد ، إلا  دان مضدش لده شدنر فو فقد ، فمدا إلا طالدت 
المدة ف  ل ة عند جمع من فا  العلم، والدعا  ي ف   بين واالست فار 

ليه، والتلدق عنده بالمدا ،  د  ادلا ينفدع الميدت، مدن فل له، والترحم ع
 و يرل. 

 ؟(1)حكم الصمض الى القأر وقع ال َ س: ما 

ج: ال يلددلش علددش القبددر وقددت النندد  إال إلا  ددان للددن فدد  الوقددت 
الطوي  في بعد ل ة العلر ول ة الفجر فوقت النند  اندا طويد  فد  

ا سدبال، فمدا فد  ا وقدات ب س بالل ة ف  الا الوقتص  ننا من لوات 
فد  لدحيح  -رض  هللا عنده-المضيقة وا  الت  جا ت ف  حدي  عقبة 

لدلش هللا -ث   ساعات  دان رسدو  هللا )): -رض  هللا عنه-مسلم، قا  
يننانددا فن نلددل  فددينن وفن نقبددر فددينن موتانددا حددين تطلددع  -عليدده وسددلم

زو  وحدين الشمس باز ة حتش ترتفدع وحدين يقدوم قدائم الظنيدرة حتدش تد
فد  تجدوز اللد ة فد  ادلل ا وقدات علدش  (2)((تضيي الشمس لل درول

 الميت وال دفنه فينا لنلا الحدي  اللحيح.

 ؟ (3)س: الج ين ها يصلى اليِ 

ج: إلا ولد فد  الشدنر ال دامس ومدا بعددل ف نده ي سد  ويلدل  عليده، 
 ويدفن ف  قبور المسلمين.

 ؟  (4)س: ما ه  الس ة لمن تأ  الج اهض

: السنة لمن تبع الجنازة فال يجلس حتش توضع مدن فعنداق الرجدا  ج
علش ا رض، وفما االنلراي ف ن المشروع لمتبعندا فال ينلدري حتدش 
توضع ف  القبر ويفرا من دفننا، والا  له علش سبي  االسدتحبال، ل دن 

                                                 

 156ص 13(ج 1)
 (.831سافرين و صرها( بر ك )( ، ولس ك ا )صلة امل16926رواه أمحد ا )لسند الشاليني( بر ك )  (2)
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ا فضددد  فال ينلدددري التدددابع للجندددازة إال بعدددد الفدددراا مدددن الددددفن حتدددش 
لددلش هللا -فجددر اللدد ة، وفجددر االتبدداع لقددو  النبدد  يسددت م  ا جددرين، 

من تبع جنازة مسلم ف ان معنا حتش يللش عليندا ويفدرا )): -عليه وسلم
ف رجدده  (1)((مددن دفننددا ف ندده يرجددع بقيددراطين  دد  قيددراط مثدد  جبدد  فحددد

 الب اري ف  لحيحه. 

 

 ؟ (2)س: وض  ال ممة الى القأر ما حكمَا

بددر ليعددري  حجددر فو عظددم مددن ج: ال بدد س بوضددع ع مددة علددش الق
- يددر  تابددة وال فرقددامص  ن ا رقددام  تابددة، وقددد لددح النندد  مددن النبدد  

عن ال تابة علش القبر، فما وضع حجر علدش القبدر  -للش هللا عليه وسلم
فو لبا الحجر با سود فو ا لفر حتش ي ون ع مة علدش لداحبه فد  

علم علدش قبدر عثمدان  -للش هللا عليه وسلم-يضرص  نه يروى فن النب  
 بن مظعون بع مة. 

س: أ ع عفن الميع يقر  أ ر ال اس مون المصوحف سوورض )يوس( 
ا ع القأر، ويض ون غرسا الى القأر منا الصأار، ويهرع سط  القأر 

وضو  ذلوك  -صلى هللا اليِ وسولم-أالش ير  و القم  أحجة  ن الرسوا 
  (3)الى قأرين من  صحاأِ، ما حكم ذلك ؟

رع قدرا ة سدورة )يدس( وال  يرادا مدن القدرآن علدش القبدر ج: ال تش
-القبددورص  ن النبدد   بعددد الدددفن وال عنددد الدددفن، وال تشددرع القددرا ة فدد 

لم يفع  للن وال  لفداءل الراشددون،  مدا ال يشدرع  -للش هللا عليه وسلم
ا لان وال اوقامة ف  القبر، ب     للن بدعة، وقد لح عدن رسدو  هللا 
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مدن عمد  عمد  لديس عليده فمرندا فندو ))فنه قا :  -ه وسلمللش هللا علي-
  رجه اومام مسلم ف  لحيحه.  (1)((رد

وا ددلا ال يشددرع  ددرس الشددجر علددش القبددور، ال اللددبار وال  يددرل، 
لدلش هللا عليده -وال زرعنا بشعير فو حنطة فو  ير للدنص  ن الرسدو  

. -هللا عدننم رضد -لم يفع  للن ف  القبور وال  لفاءل الراشددون  -وسلم
فما ما فعله مع القبرين الللين فطلعه هللا علش علابنما من  رس الجريددة 

وبدالقبرينص  نده لدم يفعد  للدن مدع  -للش هللا عليه وسدلم-فنلا  ا  به 
 يرامددا، ولدديس للمسددلمين فن يحدددثوا شدديئا مددن القربددات لددم يشددرعه هللاص 

ومر للحدي  المل ور، ولقو  هللا سدبحانه:  َُ ومر ِموَن  َمر لَ َُ ُشوَرَكاُء َشوَرُاوا لَ
ُ اأية َّّ  ِِ رَذنر أِ يِن َما لَمر يَأ العِِّ

 . وباب التوفي .(2)

س: ورع ف  الحعيث األمر أالعااء للميع أ ع عف ِ، فَا هذا األمور 
للوجوا  و هو س ة ؟ وقع الحِ ا  ن ال واس تركووا هوذه السو ة  و هوذا 

 ؟ (3)سماحتكم ف  ذلكالواجا أ ع عفن الميع، فما هو توجيِ 

ج: الدعا  للميت بعد الددفن بالثبدات والم فدرة سدنة ولديس بواجدلص  ن 
 ان إلا فرا من دفن الميت وقدي عليده وقدا :  -للش هللا عليه وسلم-النب  
 وهللا الموف .  ((است فروا   ي م واس لوا له التثبيت ف نه اآلن يس  ))

ض القوورآن أوواألجرض س: الصووعقاع الووى الميووع سووااة الووعفن وقووراء
 ؟(4)حما  م حرام

ج: الحمد ب، ال تشرع اللدقة عدن الميدت حدين المدوتص  ن للدن   
لم يرد ف  الشرع ف  الل الحالة ال الدة، والعبدادات توقيفيدة، ول دن إلا 
تلدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فد  بد س، بد  للدن قربدة وفيده فجدر 

فن امرفة توفيت فقا  ابننا يا  للمتلدق وللميتص لما ف  الحدي  اللحيح
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لددلش هللا عليدده  -رسددو  هللا فلنددا فجددر إن تلدددقت عننددا   فقددا  النبدد 
وقددد فجمددع فادد  العلددم علددش انتفدداع الميددت باللدددقة  .(1)(نعددم): -وسددلم

والدعا ، وفما القرا ة با جرة ف  تجوز سوا   انت لح  فو لميدتص  ن 
خ اوسد م ابدن تيميدة فنده ال للن لم يرد ف  الشرع المطنر. وقد ل در شدي

 يعلم نزاعا بين فا  العلم ف  تحريم ف ل ا جرة علش ت وة القرآن. 

مددن عمددد  عمدد  لدديس عليدده فمرنددا فندددو ))وفدد  الحدددي  اللددحيح 
في: مددردود، وا ددلا القددرا ة للمددوتش و يددرام ولددو بدددون فجددرة  (2)((رد

 ليس لنا فل  ف  الشرع يعتمد عليه. 

 ؟(3)لى الموتىس: ها تصا األاماا إ

لدلش -ج: يل  إلينم ما د  الشرع علش ولوله إلينمص لقدو  النبد  
إلا مددات ابددن آدم انقطددع عملدده إال مددن ثدد   لدددقة )): -هللا عليدده وسددلم

روال مسددلم فدد   (4)((جاريددة فو علددم ينتفددع بدده فو ولددد لددالح يدددعو لدده
لدددحيحه، و حاديددد  ف دددرى وردت فددد  للدددن، ومدددن للدددن: اللددددقة، 

 الحج، والعمرة، وما  لفه الميت من نشر العلم. والدعا ، و

فمددا إادددا  اللدد ة والقددرا ة إلددش المددوتش فو الطددواي فو لددديام    
لدلش هللا -التطوع ف  فعلم لدللن فلد ، والمشدروع تر دهص لقدو  النبد  

روال مسدلم فد   ((من عم  عم  ليس عليه فمرنا فنو رد)): -عليه وسلم
 لحيحه. 

ث الم  (5)يع مصحفا ي اا  جرا ا وع توموض  أ الوِ فيوِس: ها إذا ورَّ
 ؟ 
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 -في جعلدده وقفددا -ج: الملددحي إلا  لفدده الميددت فنددو ينفعدده إلا وقفدده
ينفعه فجدرل،  مدا لدو وقدي  تبدا للعلدم المفيددص علدم الشدرع، فو علدم مبداح 
ينتفع به الناس، ف نه يءجر علش للنص  نه إعانة علش  ير،  ما لو وقي 

ا يتلدق ب لته علش الفقرا ، فو تبرع للمساجد،  د  فرضا فو بيتا فو د ان
فد  الحددي  اللدحيح:  -عليه الل ة والسد م-الا يءجر عليه. وقد قا  

إلا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ث  : لدقة جارية، فو علم ينتفع ))
  .(1)((به، فو ولد لالح يدعو له

ه دعدا  فوالدل فاللدقات الجارية تنفدع الميدت إلا  دان مسدلما، وينفعد
ودعا   يرام، وينفعه الوقي اللي يوقفه بعدل ف  سبي  ال ير، مدن بيدت 
فو فرض فو د ددان فو ن يدد ، فو فشددبال للددن، فينتفددع اددو بنددلا الوقددي إلا 
انتفع به الناس، ف لوا من ثمرته وانتفعدوا بثمرتده، فو لدرفت ثمرتده فد  

 مساجد المسلمين ول حنا ف  فرشنا، فو عمارتنا. 

ماع ا ع ا ف  الألع رجوا وجواء خأور وفاتوِ فو  ال َوار ور ي وا س: 
 ساء مس اع من الألع يوذهأن إلوى أيتوِ وهوو مسوجى أ وع تكفي وِ وسوط 

فموا حكوم  ال ساء وهن حولِ فسأل اهن لم تذهأن ا عه؟ قلن  تأارك أوِ،
 ؟(2)املَن هذا ؟ وها هو س ة

فن يتبدرن ج: الا العم  ال يجوز، ب  او من رص  نه ال يجدوز  حدد 
بدددا موات فو قبدددورام، وال فن يددددعوام مدددن دون هللا فو يسددد لنم قضدددا  
حاجددة فو شددفا  مددريض فو نحددو للددنص  ن العبددادة حدد  هللا وحدددل، ومندده 

 -عدز وجد -تطلل البر ة، واو سدبحانه المولدوي بالتبدارن،  مدا قدا  
وووفددد  سدددورة الفرقدددان:  قَووواَن َالَوووى َاأر َا الرفُرر ِعِه ِليَُكووووَن تَأَووواَرَك الَّوووِذ   َوووهَّ

ا ِللر َالَِميَن  َِذير 
تَأَواَرَك الَّوِذ  أِيَوِعِه الرُملروكُ وقا  سدبحانه:  (3)

ومعندش  (4)
 -للن فنه سبحانه بلا النناية ف  العظمة والبر دة، فمدا العبدد فندو مبدارن 
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عدن  -عز وج -إلا ادال هللا وفللحه ونفع به العباد،  ما قا  -بفتح الرا 
ِ ش ابن مريم عليه الل ة والس م: عبدل ورسوله عيس َّّ وُع  قَاَا إِ ِِّو  َاأر

آتَا َِ  الرِكتَاَا َوَج َلَ ِو   َأِيًّوا َوَج َلَ ِو  ُمأَاَرك وا  َيروَن َموا ُك روعُ 
وهللا ولد    (1)

 التوفي . 

س:   ا  سكن ف  ح  أِ مقأرض و سلك كوا يووم طريقوا أجا أَوا أوا 
ن موورض. موواذا يجووا الوو  فوو  هووذه  سولك هووذا الطريوو  فوو  اليوووم  كنوور موو

الحالة، ها  سلم الوى المووتى عالموا  م مواذا  ف وا؟  رشوعو   أوارك هللا 
 .(2)فيكم

ج: زيارة القبور الزيارة الشرعية سنةص لما فينا من التل ير بداآل رة 
بددالم فرة  -إلا  ددانوا مسددلمين -وبددالموت، ولمددا فينددا مددن الدددعا  للمددوتش

: -لدددلش هللا عليددده وسدددلم-لقدددو  النبددد   والرحمدددة والعافيدددة مدددن الندددارص
 -لدلش هللا عليده وسدلم-و دان  (3)((زوروا القبور ف ننا تل ر م اآل رة))

الس م علي م فا  الديار مدن ))يعلم فلحابه إلا زاروا القبور فن يقولوا: 
المسددلمين والمددءمنين وإنددا إن شددا  هللا ب ددم الحقددون نسدد   هللا لنددا ول ددم 

  ف  الزيارة  ثيرة، ويشرع لن  لمدا مدررت علدش وا حادي (4)((العافية
القبور فن تسلم علش فلحابنا وتدعو لنم بدالم فرة والعافيدة، ولديس للدن 
واجبدا، وإنمدا اددو مسدتحل وفيده فجددر عظديم، وإن مدررت ولددم تسدلم فدد  

 حرج، وباب التوفي .

 ؟ (5)تخصيص يوم الجم ة لهيارض المقاأرس: ما حكم 

روع فن تددزار القبددور فدد  في وقددت تيسددر ج: ال فلدد  لددللن، والمشدد
للزائر من لي  فو ننار، فما الت لي  بيدوم معدين فو ليلدة معيندة فبدعدة 

مدن فحدد  فد  فمرندا )): -لدلش هللا عليده وسدلم-ال فل  لهص لقو  النب  
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لدلش هللا عليده -متف  علش لحته، ولقولده  (1)((الا ما ليس منه فنو رد
ف رجده مسدلم فد   (2)((فمرنا فنو ردمن عم  عم  ليس عليه )): -وسلم

 .-رض  هللا عننا-لحيحه عن عائشة 

 ؟ (3)س: ها ي َى ان استقأاا القأر حاا العااء للميع

ج: ال يننش عنهص ب  يدعش للميت سدوا  اسدتقب  القبلدة فو اسدتقب      
وقي علش القبر بعد الدفن وقدا :  -للش هللا عليه وسلم-القبرص  ن النب  

ولددم يقدد   (4)((  ددي م واسدد لوا لدده التثبيددت ف ندده اآلن يسدد  اسددت فروا ))
استقبلوا القبلة ف له جائز سوا  استقب  القبلة فو استقب  القبدر، واللدحابة 

 رض  هللا عننم دعوا للميت وام مجتمعون حو  القبر.

هووا تجوووه قووراءض الفاتحووة  و شوو ء موون القوورآن الكووريم للميووع س: 
 . (5)ك؟  فتو ا جهاكم هللا خيرا  ا ع هيارض قأره؟ وها ي ف ِ ذل

فندده  ددان يددزور القبددور  -لددلش هللا عليدده وسددلم-ج: ثبددت عددن النبدد  
السد م ))ويدعو لألموات ب دعية علمنا فلحابه ونقلواا عنه، مدن للدن: 
 حقدون لعلي م فا  الديار من المءمنين والمسلمين وإنا إن شدا  هللا ب دم 

فنده  -لدلش هللا عليده وسدلم-يثبدت عنده  ولم (6)((فس   هللا لنا ول م العافية
قددرف سددورة مددن القددرآن ال ددريم فو آيددات مندده لألمددوات مددع  ثددرة زيارتدده 
لقبورام فلو  ان للن مشدروعا لفعلده وبينده  لدحابه ر بدة فد  الثدوال 

لَقَوعر ورحمة با مة وفدا  لواجل الب ا، ف نه  مدا ولدفه تعدالش بقولده: 
ِِ َموووا َا ِوووتامر َحوووِريٌص َالَووويرُكمر َجووواَءُكمر َرُسووووٌا ِمووونر  َ رفُِسووو ووو ُكمر َاِهيوووٌه َالَير

ِم ِيَن َرُءوٌف َرِحيمٌ  أِالرُم ر
فلما لم يفع  للن مع وجود فسدبابه د  علدش  (7)
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فاقتفوا فثدرل  -رض  هللا عننم-فنه  ير مشروع وقد عري للن فلحابه 
 وا تفددوا بددالعبرة والدددعا  لألمددوات عنددد زيددارتنم ولددم يثبددت عددننم فننددم
-قر وا قرآندا لألمدوات ف اندت القدرا ة لندم بدعدة محدثدة وقدد ثبدت عنده 

مدن فحدد  فد  فمرندا ادلا مدا لديس منده ))فنه قا :  -للش هللا عليه وسلم
 وهللا الموف .  (1)((فنو رد

س: ه ووواك أ ووور الشوووأاا الصووووالحين يصوووطحأون م َوووم أ وووور 
 ؟ (2)من هللا فما ر يكم ف  ذلك الَافلين لهيارض القأور وتخويفَم

ج: ليس فيه مانع وللن حسن، وجزاام هللا  يدرا، وادو مدن التعداون 
 علش البر والتقوى. 

س:  أش القأر الذ  ف  المسجع إذا كان ف   أشوِ فت وة هوا ي وأش 
 ؟(3) م يترك

ج: يجددل فن ينددبا القبددر إلا  ددان فدد  المسددجد، و ددان المسددجد اددو 
فو اومدارة حتدش الساب ، وي ون للن من جنة والة ا مورص إما المح مة 

ال ت ددون فتنددة. فمددا إن  ددان المسددجد اددو ا  يددر فالواجددل ادمددهص لقددو  
لعن هللا اليندود والنلدارى ات دلوا قبدور )): -للش هللا عليه وسلم -النب 

لمدا  -للش هللا عليه وسلم-متف  علش لحته، وقوله  (4)((فنبيائنم مساجد
بشدة ومدا فيندا مدن ل رت له فم سلمة وفم حبيبة  نيسة رفتاادا بد رض الح

فولئددن إلا مددات فددينم الرجدد  اللددالح بنددوا علددش قبددرل مسددجدا ))اللددور: 
متفد  عليده.  (5)((ولوروا فيه تلن اللور فولئدن شدرار ال لد  عندد هللا

ومن الين الحدديثين ومدا جدا  فد  معناامدا يعلدم فنده ال يجدوز فن يلدلش 

                                                 

 .307سبق خترجيم ص    (1)

 348ص 13(ج 2)
 360ص 13(ج 3)
 .293سبق خترجيم ص    (4)
( ، 1341( ، والبخهههاري ا )ازنهههائز( بهههر ك      )23731ه اابلهههام أمحهههد ا )إل هههي لسهههند األنصهههار( بهههر ك )روا  (5)

 (.528ولس ك ا )املساجد ولواضع الصلة( بر ك )
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عدن  -وسدلم لدلش هللا عليده-ف  المسداجد التد  فيندا القبدورص لنند  النبد  
 للنص و ن للن وسيلة إلش الشرن باب عز وج .

س:  محِ ف  وقع ال هاء  ن  غلا ال اس ا عما يريوعون الت هيوة 
يقألووون الم ووه*  و ي ا قو ووِ، والووأ ر ي كوور ذلووك ويقوووا: إن الت هيووة 

 ؟ (1)مصافحة فقط، فما ر   سماحتكم ف  ذلك

ال إلا  دان المعدزي ج: ا فض  ف  التعزيدة وعندد اللقدا  الملدافحة إ
-فو الم ق  قد قدم من سفر فيشرع مع الملدافحة المعانقدةص لقدو  فندس 

 دان فلدحال النبد  لدلش هللا عليده وسدلم إلا ت قدوا )): -رض  هللا عنده
 وهللا ول  التوفي . ((تلافحوا وإلا قدموا من سفر تعانقوا

س: ها ي تأر تخصيص  يام نمنوة لل وهاء ألهوا الميوع مون األموور 
المأتعاة، وها ه اك اوهاء للطفوا وال جووه والمورير الوذ  ال يرجوى 

   ؟(2)شفا ه أ ع موتَم

ج: التعزية سنةص لما فينا من جبر الملال والددعا  لده بدال ير، وال 
، ولددديس فيندددا لفدددظ فو  بيدددراً  فدددرق فددد  للدددن بدددين  دددون الميدددت لددد يراً 

ثد  فن م لو  ب  يعزي المسلم ف ال بما تيسر مدن ا لفداظ المناسدبة م
يقو : )فحسن هللا عدزا ن وجبدر ملديبتن و فدر لميتدن( إلا  دان الميدت 

 ً فدد  يدددعش لدده وإنمددا يعددزى فقاربدده  . فمددا إلا  ددان الميددت  ددافراً مسددلما
المسلمون بنحو ال لمات المل ورة، ولديس لندا وقدت م لدو  وال فيدام 
م لولددة، بدد  ادد  مشددروعة مددن حددين مددوت الميددت، قبدد  اللدد ة 

فن وبعدل، والمبادرة بنا ففض ، وتجدوز بعدد ثد   مدن وبعداا، وقب  الد
 موت الميتص لعدم الدلي  علش التحديد. 

س: فوو  أ وور الألووعان إذا موواع الميووع يجتم ووون فوو  أيووع الميووع 
 ؟ (3)نمنة  يام يصلون ويعاون لِ، فما حكم هذا

                                                 

 374ص 13(ج 1)
 379ص 13(ج 2)
 383ص 13(ج 3)
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ج: االجتماع ف  بيدت الميدت لأل د  والشدرل وقدرا ة القدرآن بدعدة، 
البيت ال تجوز، ب  علدش الرجدا  اللد ة فد  المسدجد  وا لا الل ة ف 

مع الجماعة، وإنما يءتش فا  الميت للتعزية والددعا  لندم والتدرحم علدش 
ميددتنم. فمددا فن يجتمعددوا وقامددة مدد تم بقددرا ة  الددة فو فدعيددة  الددة فو 

لسددبقنا إليدده سددلفنا اللددالح،   يددر للددن فددللن بدعددة، ولددو  ددان اددلا  يددراً 
ما فعلده، فقدد قُتِدَ  جعفدر بدن فبد  طالدل  -عليه وسلمللش هللا -فالرسو  

فدد  معر ددة  -رضدد  هللا عددننم-وعبددد هللا بددن رواحددة، وزيددد بددن حارثددة 
مءتددة فجددا ل ال بددر عليدده اللدد ة والسدد م مددن الددوح  بددللن، فنعدداام 
لللحابة وف برام بموتنم وترضش عننم ودعا لنم ولم يت دل لندم م تمدا، 

-علدوا شديئا مدن للدن، فقدد مدات اللددي  و للن اللحابة من بعددل لدم يف
ً  -رض  هللا عنه ومدا  -رضد  هللا عنده-، وقتد  عمدر ولم يت لوا لده م تمدا
 ً ، وال جمعوا الناس ليقر وا القرآن، وقت  عثمان بعد للن، جعلوا له م تما

لنمددا  -رضدد  هللا عددننم-، فمددا فعدد  اللددحابة -رضدد  هللا عننمددا-وعلدد  
لنع الطعدام  اد  الميدت مدن فقداربنم فو شيئا من للن، وإنما السنة فن ي

حينمددا  -لددلش هللا عليدده وسددلم -جيددراننم فيبعدد  إلددينم، مثلمددا فعدد  النبدد 
ً )) :جا ل نع  جعفدر فقدا   الده فقدد فتداام مدا  الدنعوا آل  جعفدر طعامدا

ف رجدده ال مسددة إال النسددائ ، اددلا اددو المشددروع، فمددا فن  (1)((يشدد لنم
ً يحملوا ب   مع ب ئنم، وي لفوا  للناس فنو   ي السدنة،  ليضعوا طعاما

رضد  هللا -واو بدعةص لما ل رنا آنفا، ولقو  جريدر بدن عبدد هللا البجلد  
 نا نعد االجتماع إلش فاد  الميدت ولدنيعة الطعدام بعدد دفنده مدن ) :-عنه

ف رجه اومام فحمد وابن ماجة ب سناد لحيح. والنياحدة اد :  (2)(النياحة
رمددة، والميددت يعددلل فدد  قبددرل بمددا يندداح رفددع اللددوت بالب ددا  وادد  مح

، فيجدل -عليده اللد ة والسد م-عليه،  مدا لدحت بده السدنة عدن النبد  
الحلر مدن للدن. فمدا الب دا  فد  بد س بده إلا  دان بددمع العدين فقدط بددون 

                                                 

(، وأبهههو داود ا 998ر ك )( ، والرتلهههذي ا )ازنهههائز( بههه1754رواه اابلهههام أمحهههد ا )لسهههند أههههل البيهههإل( بهههر ك )  (1)
 (.1610( وابن لاجة ا )ازنائز( بر ك )3132)ازنائز( بر ك )

 ( ، وابن لاجة ا )لا جاء ا 6866رواه اابلام أمحد ا )لسند املكثرين لن الصحابة( بر ك )  (2)
 (.1612ازنائز( بر ك )     
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إن العين ))نياحةص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم لما مات ابنه إبراايم: 
 ما يرضش ربنا وإندا بفراقدن يدا إبدراايم تدمع والقلل يحزن وال نقو  إال

 .(1)((لمحزونون

س: إ وووو  قلووووع ألخوووو : إذا توفيووووع ال تأكوووووا الوووو َّ، وال تووووذي وا 

أوالميكرفون، و  وا  خوواف  ن يف لووا ذلووك، فموا توووجيَكم لَوم جووهاكم هللا 

 ؟(2)خيرا  

ج: الواجددل علددش المسددلمين فدد  اددلل ا مددور اللددبر واالحتسددال، 

الثول، ولطم ال د، ونحدو للدنص لقدو  الرسدو   وعدم النياحة، وعدم ش 

لديس مندا مدن لطدم ال ددود وشد  الجيدول ودعدا ))للش هللا عليه وسدلم: 

فددد  الحددددي   -عليددده اللددد ة والسددد م-ولقولددده  (3)((بددددعوى الجااليدددة

فربددع فدد  فمتدد  مددن فمددر الجااليددة ال يتر ددوننن الف ددر فدد  ))اللددحيح: 

وقدا :  (4)((بدالنجوم والنياحدة ا حسال والطعن ف  ا نسال واالستسدقا 

النائحددة إلا لددم تتددل قبدد  موتنددا تقددام يددوم القيامددة وعلينددا سددربا  مددن ))

 روال مسلم ف  اللحيح.  (5)((قطران ودرع من جرل

لددلش هللا -والنياحددة: ادد  رفددع اللددوت بالب ددا  علددش الميددت. وقددا  

  ((.فنا بري  من اللالقة والحالقة والشاقة)) -عليه وسلم

                                                 

( وال فهه: لههم ، 1310م وسهه ك إ إب بههك وزونههون إ بههر ك )( رواه البخههاري ا )ازنههائز( إلن  ههول النههع صهه ى هللا   يهه1)
 (.   2315ولس ك ا )الفضائل( إلن رمحتم ص ى هللا   يم وس ك الصبيان والعيال بر ك )

 413ص 13(ج 2)
 (.148( وال ف: لم ، ورواه لس ك ا )ااببان( بر ك )1212رواه البخاري ا )ازنائز( بر ك )  (3)

 (.  943نائز( بر ك )رواه لس ك ا )از  (4)
ه فهتح( ، ولسه ك ا )ااببههان(  165/ 3رواه البخهاري لع قها) ا )ازنهائز( إلن لهها ينرهى  هن احل ههق  نهد املصهيبة )  (5)

 (.104بر ك )
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 ة: ا  الت  تحل  شعراا عند المليبة، فو تنتفه. والحالق

والشدداقة: ادد  التدد  تشدد  ثوبنددا عنددد الملدديبة. واللددالقة: ادد  التدد  

ترفع لوتنا عند المليبة، و   الا مدن الجدزع، فد  يجدوز للمدرفة وال 

للرج  فع  ش   من للدن. والواجدل علدش فالدن فيتندا السدائلة فن يقبلدوا 

احدة عليدنص  ن النياحدة تضدرام وتضدر الل الولية، ويحدلروا مدن الني

الميددت يعددلل فدد  قبددرل بمددا ندديح ))اللددحيح:  الميددت،  مددا فدد  الحدددي 

 ف  يجوز لنم النياحة علش الميت.  (1)((عليه

فما الب ا  بدمع العين، وحزن القلل ف  حرج فيه، إنما الممنوع رفع 

ه لمددا مددات ابندد -لددلش هللا عليدده وسددلم-اللددوت باللددياحص لقددو  النبدد  

إن العددين تدددمع والقلددل يحددزن وال نقددو  إال مددا يرضدد  ربنددا ))إبددراايم: 

: -عليدده اللدد ة والسدد م-وقددا   (2)((وإنددا بفراقددن يددا إبددراايم لمحزونددون

وفشدار  -إن هللا ال يعلل بدمع العين وال بحزن القلل ول ن يعدلل بندلا))

 . (3)((فو يرحم -إلش لسانه

  ؟(4) للصمض: )وت الى جعك( ما م  ى قول ا ف  عااء االستفتا س: 

ج: معنش للن: تعالش  برياءن وعظمتن  ما قا  سدبحانه فد  سدورة 

َو َ َّوُِ تَ َوالَى َجوعا َرأِِّ َوا َموا اتََّخوَذ َصواِحأَة  َوال ﴿الجن، عن الجن فنندم قدالوا: 

ا  وف  هللا الجميع. (5)﴾َولَع 

                                                 

 (. 1537( ، ولس ك ا )ازنائز( بر ك )1210( رواه البخاري ا )ازنائز( بر ك )1)
 . 385( سبق خترجيم ص 2)
 (.1532( ، ولس ك ا )ازنائز( بر ك )1221ا )ازنائز( بر ك ) ( رواه البخاري3)
 74ص 11(ج4)
 .3سورة ازن اآلية  5
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 ؟(1):  صل  و  ا  عاف  الري   حيا ا، فَا صمت  صحيحةس

  بدالريح فو البدو  فو ال دائط شد    ِ ج: الواجل علش المدءمن إلا ُشد

يءلي فنه ال يد   الل ة بد  يقضد  حاجتده مدن  دائط وبدو  وريدح ثدم 

يتوض  ويلل  واو  اشع القلل والجوارح مقب  علش لد ته، ادلا ادو 

ال ))اللي ينب د  ل د  مدءمن ومءمندة لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 

يعن  البدو  وال دائط،  (2)((ام وال واو يدافعه ا  بثانطع ل ة بحضرة

والريح ف  معنااما ف ن الريح إلا اشتدت ت ون ف  معندش البدو  وال دائط 

ف  إيلا  الملل  وفد  إشد اله عدن لد ته فالمشدروع لدن فيتندا ا  دت 

فددد  هللا إلا فحسسدددت بدددالريح الشدددديدة فن تت للددد  منندددا وتتوضدددئ  ثدددم 

 تلل .

األسوأوع مورتين  و  تكورر سوورض مون القورآن فو س: ها يجوه  ن 
  ؟(3)نمنا  و  كنر

ج: يجددوز ت ددرار السددورة فدد  ا سددبوع وفدد  اليددوم ولدديس لددللن حددد 
محدود، ب  يجوز فن ي رراا ف  الر عتين بعد الفاتحة ف  لد ة واحددة 

ف   (إَِلا ُزْلِزلَتِ )وقد لح عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه قرف سورة: 
 ا ولش والثانية. الر عتين

 ؟  (4)س: ما حكم سكتة ا مام أ ع الفاتحة، وقع سم ع   َا أعاة

ج: الثابددت فدد  ا حاديدد  سدد تتان: إحدددااما: بعددد الت بيددرة ا ولددش، 
وادلل تسدمش سد تة االسدتفتاح، والثانيدة: عندد آ در القدرا ة قبد  فن ير ددع 

                                                 

 80ص 11(ج1)
(، وأبهو 869(، ولسه ك ا )املسهاجد ولواضهع السهجود( بهر ك )23037رواه أمحد ا )إل ي لسند األنصهار( بهر ك ) 2

 (.82داود ا )الطرارة( بر ك )
 81ص 11(ج3)
 84ص 11(ج4)
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 تة ثالثدة اومام وا  س تة لطيفة تفل  بين القرا ة والر وع. وروي سد
بعد قرا ة الفاتحة، ول ن الحدي  فينا ضعيي، وليس علينا دليد  واضدح 
فا فضدد  تر نددا، فمددا تسددميتنا بدعددة فدد  وجدده لدده،  ن ال دد ي فينددا 
مشنور بين فا  العلم، ولمن استحبنا شبنة ف  ينب   التشديد فينا، ومن 

مدا يدد  فعلنا ف لا ب  م بعض فا  العلم لما ورد فد  بعدض ا حاديد  م
علش استحبابنا، ف  حرج ف  للن، وال ينب   التشديد ف  ادلا  مدا تقددم. 
والم موم يقرف الفاتحة ف  س تات إمامه، ف ن لم ي ن له س تة قرف الم موم 
الفاتحة ولو ف  حالة قرا ة اومام، ثم ينلت للمام لقو  النب  للش هللا 

ال تفعلدوا إال )) :عم قدا قلنا ن(( إمام م لعل م تقر ون  لي))عليه وسلم: 

روال اومددام فحمددد  (1)((بفاتحددة ال تددال ف ندده ال لدد ة لمددن لددم يقددرف بنددا

والترمدددلي ب سدددناد حسدددن. وادددلا فددد  الجنريدددة، فمدددا فددد  السدددرية فيقدددرف 
المد مومون الفاتحدة ومدا تيسددر معندا مدن القدرآن فدد  ا ولدش والثانيدة مددن 

 الظنر والعلر. وهللا الموف . 

لصووحراء وال يتقيووع الواحووع م ووا أووال ِر إلووى س:  حوون  صوول  فوو  ا
 ؟ (2)مكان سجوعه أا يمع أصره ف  الصحراء فَا هذا يأطا الصمض

ج: مددد البلددر إلددش جنددة ا مددام فدد  اللددحرا  فو عددن يمددين فو عددن 
شما  ال يبط  الل ة ل نه م رول والسنة ال شوع فد  اللد ة واوقبدا  

قَوعر  َفرلَوَ  ﴿هللا عدز وجد :  علينا وطرح البلر إلش مح  السجود  ما قدا 

ِم ُووونَ  مر َخاِشوو ُونَ  ف الرُم ر َِ وروي عددن النبدد  ، (3)﴾الَّووِذيَن ُهوومر فِوو  َصوومتِ

لددلش هللا عليدده وسددلم فن مددن ال شددوع طددرح البلددر إلددش محدد  السددجود 
وا ددلا ندد  ا ئمددة والعلمددا  علددش شددرعية طددرح البلددر إلددش موضددع 

 دة والعبد ، فالسدنة للمدءمن السجود  ن الا فجمع للقلل وفبعد عن الحر
فن يطرح البلر إلش موضع سدجودل وفن ال ينظدر اااندا واااندا ال فد  
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اللددحرا  وال فدد   يددر اللددحرا  بدد  ي شددع فدد  لدد ته ويقبدد  علينددا 
ويدع الحر ات، فبعض الناس قد يعبد  فد  السداعة فو فد  لحيتده فو فد  

العبد   ف  ش   من ثيابه و ير للدن وادلا  د ي المشدروع  ن فنفه فو
ي رل إال من حاجة إلا  دان قلدي  فمدا الحر دة ال ثيدرة المتواليدة مدن  يدر 
ضدددرورة ف نندددا تبطددد  اللددد ة، فينب ددد  للمدددءمن فن يتحدددرى ال شدددوع 

قَووعر ﴿ويحددر  علددش للددن فدد  لدد ته حتددش ي ملنددا عمدد  بقولدده سددبحانه: 

مر َخاِش ُونَ  َِ ِم ُوَن الَِّذيَن ُهمر فِ  َصمتِ وعم  بقو  الرسو   (1)﴾ َفرلََ  الرُم ر

لمدا رفى ناسدا يشديرون  (2)((اسد نوا فد  اللد ة))للش هللا عليه وسلم: 

وفمدرام بالسد ون وادو (( اسد نوا فد  اللد ة)) قا : ب يدينم ف  الل ة
ترن العب ، فما الطم نينة فد  بدد منندا واد  مدن فر دان اللد ة لحددي  

مدرل باوعدادة لمدا المس   ف  ل ته ف ن الرسو  للش هللا عليه وسدلم ف
ف   بالطم نينة، فمدا مدا زاد علدش للدن مدن ال شدوع المشدروع فندو سدنة 

  ما تقدم. وهللا ول  التوفي . 

س:  شوواهع كنيووورا مووون ال ووواس يضوو  يعيوووِ تحوووع سووورتِ والوووأ ر 
صعره وي كر إ كارا شعيعا الى من يض َما تحع سرتِ.  يض َما فوق

ِ. فموا هوو الصوواا والأ ر يض َما تحع لحيتِ، والوأ ر يرسوا يعيو
  ؟(3)ف  ذلك وفقكم هللا

ج: قد دلت السنة اللحيحة علش فن ا فض  للملل  حين قيامه ف  
الل ة فن يضع  فه اليمنش علش  فه اليسرى علدش لددرل قبد  الر دوع 
وبعدل ثبت للن من حدي  وائ  بن حجر وقبيلدة بدن الدل الطدائ  عدن 

مدن حددي  سدن  بدن سدعد  فبيه رض  هللا عننما. وثبت ما يد  علش للن
الساعدي رض  هللا عنه. فما وضعنما تحدت السدرة فقدد ورد فيده حددي  
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ضعيي عن عل  رض  هللا عنه، فما إرسالنما فو وضعنما تحت اللحيدة 
 فنو   ي السنة. وهللا ول  التوفي . 

كيووف يوو ع  المسوولم الصوومض فوو  الطووالرض ؟ وهووا األفضووا لووِ س: 
،  و اال تِوار حتوى يصوا المطوار إذا كوان الصمض ف  الطالرض  وا الوقع

 ؟ (1)سيصا ف  آخر الوقع

ج: الواجل علش المسلم ف  الطائرة إلا حضرت اللد ة فن يلدلينا 
حسل الطاقة: فد ن اسدتطاع فن يلدلينا قائمدا وير دع ويسدجد فعد  للدن، 
وإن لم يستطع للش جالسا وفوم  بالر وع والسجود، ف ن وجد م انا ف  

فيه القيام والسدجود فد  ا رض بددال مدن اويمدا  وجدل الطائرة يستطيع 

ووتََط رتُمر ﴿عليدده للددن لقددو  هللا سددبحانه:  َ َمووا اسر َّّ وقددو  النبدد   (2)﴾فَوواتَّقُوا 

للش هللا عليه وسلم لعمران بن حلين رض  هللا عننما و ان مريضدا: 
لدد  قائمددا فدد ن لددم تسددتطع فقاعدددا فدد ن لددم تسددتطع لدد  قائمددا فدد ن لددم ))

روال الب ددداري فددد   (3)((قاعددددا فددد ن لدددم تسدددتطع فعلدددش جندددلتسدددتطع ف

فدددد ن لددددم تسددددتطع ))اللددددحيح، وروال النسددددائ  ب سددددناد لددددحيح وزاد: 
 ً وا فض  لده فن يلدل  فد  فو  الوقدت فد ن ف رادا إلدش آ در (( فمستلقيا

الوقددت ليلددلينا فدد  ا رض فدد  بدد س، لعمددوم ا دلددة. وح ددم السدديارة 
 هللا ول  التوفي . والقطار والسفينة ح م الطائرة. و

س: إذا ا تَى ا مام ف  المسجع الحورام مون الصومض وقوام الموأموم 
فاتِ من الرك اع ومرع امر ض من  مامِ فَا تأطا صمتِ ؟  ليقض  ما

 م  ن سترض ا مام إذا ا تَع تستمر للمصل  ؟ وما المسافة التو  يمكون 
  .(4)أَا تحعيع سترض المصل  ؟ جهاكم هللا خيرا  
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سم هللا والحمدد ب.. المسدجد الحدرام ال يحتداج الملدل  فيده إلدش ج: ب
سترة، فالناس يللون فيه جميعا وال يحتاجون إلش سترة، والا او اللي 
عليه جمنور فا  العلم  نه ال يم ن التحرز من المار، ف لا مدرت امدرفة 
فو  يراا لم تقطع الل ة والل ة لحيحة وال الل ف  المسجد الحرام 

ز عن التحرز من للن، وقدد جدا  فد  حددي  ضدعيي فنده لدلش هللا العج
عليه وسلم  انت تمر بين يديده المدرفة و يرادا وادو يلدل  فد  المسدجد 

وجا  عن ابن الزبير رضد  هللا عننمدا فنده  دان يلدل  والنداس  الحرام،
فمامدده يطوفددون، والمقلددود فن المسددجد الحددرام ال يحتدداج الملددلون فيدده 

   التوفي . إلش سترة. وهللا ول

ها يجوه رفو  الصووع أوالقراءض فو  الصومض قلويم أحيوث ال يسوم  س: 

  ؟(1)ذلك إال   األ أل    والحاا ما ذكر  كون  كنر خشواا

ج: إلا  ان اونسان يلدل  لنفسده شدرع لده فن يفعد  مدا ادو فلدلح لقلبده 

لا من الجنر واوسرار إلا  ان ف  ل ة النافلة لدي  ولدم يتد ل بجندرل فحدد. فد 

 ددان حولدده مددن يتدد لى بجنددرل  الملددلين والقددرا  والنددوم شددرع لدده  فددض 

الل ة الننارية  ل ة الضدحش والرواتدل ولد ة الظندر  اللوت. فما ف 

اوسدرار ويشدرع للمدام فن يجندر بعدض ا حيدان  والعلر، فد ن السدنة فيندا

م ببعض اآليات لقو  فب  قتادة رض  هللا عنه  ان النب  لدلش هللا عليده وسدل

 يسمعنا اآلية فحيانا، يعن  ف  ل ة الظنر والعلر. وهللا ول  التوفي . 

 س: سوواللة تسووأا اوون حكووم االلتفوواع أالصوومض لمسووت اذض موون الشوويطان

  ؟(2) )خ ها(

ج: االلتفات ف  الل ة للتعول باب من الشيطان الرجيم عندد الوسوسدة ال 

فقدط  ن النبد  لدلش  حرج فيه ب  او مستحل عند شدة الحاجة إليه بدالرفس
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هللا عليدده وسددلم فمددر بدده عثمددان بددن فبدد  العددا  الثقفدد  رضدد  هللا عندده لمددا 

اشت ش إليه مدا يجددل مدن وسداوس الشديطان فد مرل فن يتفد  عدن يسدارل ثد   

مرات ويتعول باب من الشديطان، ففعد  للدن فشدفال هللا مدن للدن. فمدا االلتفدات 

ب  لدلش هللا عليده وسدلم لمدا سدئ  ف  الل ة ل ير سبل فنو م رول لقو  الن

وفدد  هللا  (1)((اددو ا ددت س ي تلسدده الشدديطان مددن لدد ة العبددد))عددن للددن: 

 الجميع لما فيه رضال إنه سميع مجيل. 

  ؟(2) ين يض  المصل  يعيِ ف  الصمضس: 

ج: فدد  حددا  القيددام يضددعنما علددش لدددرل، اددلا اددو ا فضدد  للددحة 
ا فد  حدا  الر دوع فيضدعنما ا حادي  فد  للدن قبد  الر دوع وبعددل، فمد

علش ر بتيه، وف  حدا  السدجود يضدعنما علدش ا رض حيدا  من بيده فو 
الجلوس بدين السدجدتين فيضدعنما علدش ف ليده  حيا  فلنيه، وفما ف  حا 

فو ر بتيه، وا لا ف  حا  التشند ا و  وا  ير ول نده فد  حدا  التشدند 
لبنلدر ويحلد  يضع  فده اليمندش علدش ف دلل اليمندش ويقدبض ال نلدر وا

اوبنام مدع الوسدطش ويشدير بالسدبابة حتدش يسدلم إشدارة إلدش وحدانيدة هللا 
 -سبحانه ويحر نا عند الدعا  وف  بعض ا حيان يقبض ا لدابع  لندا 

ويشدير بالسدبابة  ن  لتدا اللدفتين قدد ثبتدت  -فعن : فلابع  فده اليمندش 
 عن النب  للش هللا عليه وسلم. وهللا ول  التوفي . 

هووا يجوووه رفوو  اليووعين ا ووع تكأيوورض ا حوورام فقووط  م ال أووع موون س: 
  ؟(3)رف َا ف  جمي   ركان الصمض

ج: السددنة رفددع اليدددين عنددد اوحددرام وعنددد الر ددوع وعنددد الرفددع مندده 
وعند القيام إلش الثالثة بعد التشند ا و  لثبوت للدن عدن النبد  لدلش هللا 

طفش لددلش هللا عليدده عليده وسددلم، ولديس للددن واجبدا بدد  سدنة فعلدده الملد
وسلم وفعله  لفاءل الراشدون واو المنقو  عن فلدحابه لدلش هللا عليده 
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وسلم، فالسنة للمءمن فن يفع  للن ف  جميدع اللدلوات وا دلا المءمندة، 
 ن ا ل  فن الرجا  والنسدا  سدوا  فد  ا ح دام إال مدا  لده الددلي ، 

ا  من بيده فو حيدا  فالسنة فن يرفع الملل  يديه عند الت بيرة ا ولدش حيد
فلنيه، وا لا عند الر وع، وا لا عند الرفع منده، وا دلا عندد القيدام مدن 
التشند ا و  إلش الثالثة،  ما جدا ت فيده ا  بدار اللدحيحة عدن رسدو  
هللا للش هللا عليه وسلم، وللدن  لده مسدتحل وسدنة ولديس بواجدل، ولدو 

  .للش ولم يرفع لحت ل ته ااـ

ن يضوو  طورف غترتووِ تحووع وجَووِ  ن وواء  شواهع أ وور المصووليس: 
  ؟(1)السجوع فما حكم ف لَم هذا وفقكم هللا

ج: إلا  ددان انددان حاجددة  بددرودة ا رض فو حرارتنددا فو وعورتنددا 
ف  ب س بللن فقد  ان فلحال النب  لدلش هللا عليده وسدلم يفعلدون للدن 
عندددد الحاجدددة. فمدددا عندددد عددددم الحاجدددة فا فضددد  تدددرن للدددن وفن يباشدددر 

ش بوجنه  ما  ان النب  لدلش هللا عليده وسدلم يفعد  للدن الملله   الملل ِ 
 وفلحابه رض  هللا عننم.

ما ر   سماحتكم ف  ال ح حوة فو  الصومض والو ف  والأكواء هوا س: 
  ؟(2)يأطا الصمض  م ال

ج: النحنحة والنفخ والب دا   لندا ال تبطد  اللد ة وال حدرج فيندا إلا 
يدر حاجدة،  ن النبد  لدلش هللا عليده دعت إلينا الحاجة، وي رل فعلندا ل 

وسددلم  ددان يتنحددنح لعلدد  رضدد  هللا عندده إلا اسددت لن عليدده واددو يلددل . 
وفمددا الب ددا  فنددو مشددروع فدد  اللدد ة و يراددا إلا لدددر عددن  شددوع 
وإقبا  علش هللا من  ير ت لي، وقد لح عن النب  للش هللا عليه وسدلم 

للدددي  وعمددر فندده  ددان يب دد  فدد  اللدد ة، ولددح للددن عددن فبدد  ب ددر ا
الفاروق رض  هللا عننمدا وعدن جماعدة  يدرام مدن اللدحابة والتدابعين 

 لنم ب حسان.
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لقووع ذكوور ل ووا أ وور ا خوووض المسوولمين أووأن سووماحتكم سووأ   ن  س:
 فتيتم أ عم جواه العااء أ ع الفريضة وإ ما يكون أ ع ال افلة، فإن كوان 

األمور ما يقولوون صوحيحا،  رجوو مون سوماحتكم التفضوا أتوضوي  هوذا 
  ؟(1)وذكر األعلة حتى  كون الى أصيرض من عي  ا وهع   أي ا

ج: لم يحفظ عن النب  للش هللا عليه وسلم وال عدن فلدحابه رضد  
هللا عننم فيما نعلم فننم  انوا يرفعون فيدينم بالدعا  بعد ل ة الفريضدة 

 مدن عمد  عمد ))وبللن يعلم فنه بدعة لقو  النب  للش هللا عليه وسدلم: 
 رجه مسلم ف  لحيحه. وقولده لدلش هللا  (2)((س عليه فمرنا فنو ردلي

متفد   (3)((من فحدد  فد  فمرندا ادلا مدا لديس منده فندو رد))عليه وسلم: 
 علش لحته. 

 ً فد  حدرج فيده  فما الدعا  بدون رفع اليدين وبددون اسدتعماله جماعيدا
  نه قد ثبت عن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم مدا يدد  علدش فنده لدلش هللا
عليه وسلم دعا قب  الس م وبعدل وا لا الددعا  بعدد النافلدة لعددم مدا يدد  
علش منعه، ولو مدع رفدع اليددين  ن رفدع اليددين فد  الددعا  مدن فسدبال 
اوجابة ل ن ال ي ون بلدفة دائمدة بد  فد  بعدض ا حيدان  نده لدم يحفدظ 

فلدة عن النب  للش هللا عليه وسدلم فنده  دان يددعو رافعدا يديده بعدد  د  نا
وال ير  له ف  الت س  به للش هللا عليه وسلم والسدير علدش ننجده لقولده 

َوضٌ َحَس َةٌ ﴿سبحانه:  ِ  ُسر َّّ  .(4)﴾لَقَعر َكاَن لَُكمر فِ  َرُسوِا 

هووا يجوووه  ن يووعاو المصوول  فوو  صوومتِ المفروضووة موونم أ ووع س: 
ف ا األركان والواجأاع كأن يقوا ف  السجوع أ ع سوأحان رأو  األالوى 
اللَووم اغفوور لوو  وارحم وو  وغيوور ذلووك؟  رجووو إفوواعت  أاألذكووار المهمووة 

  ؟(5)لذلك
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ج: يشرع للمءمن فن يدعو ف  ل ته ف  محد  الددعا  سدوا   اندت 
اللدد ة فريضددة فو نافلددة ومحدد  الدددعا  فدد  اللدد ة اددو السددجود وبددين 
السجدتين وفد  آ در اللد ة بعدد التشدند واللد ة علدش النبد  لدلش هللا 

م وقب  التسليم  ما ثبت عن النب  للش هللا عليه وسلم فنده  دان عليه وسل
يدعو بين السدجدتين بطلدل الم فدرة وثبدت فنده  دان يقدو  بدين السدجدتين 
اللنم ا فر ل  وارحمن  واادن  واجبرن  وارزقن  وعافن . وقا  عليده 

فما الر وع فعظموا فيه الرل وفما السجود فاجتنددوا ))الل ة والس م: 
فد  لدحيحه و درج  ف رجه مسدلم (1)عا  فقمن فن يستجال ل م((ف  الد

مسلم فيضا عن فب  اريرة رض  هللا عنه فن النب  للش هللا عليه وسدلم 
، (2)((فقرل مدا ي دون العبدد مدن ربده وادو سداجد فد  ثروا الددعا ))قا : 

وف  اللحيحين عن عبد هللا بن مسدعود رضد  هللا عنده فن النبد  لدلش 
ثددم ليت يددر بعددد مددن المسدد لة مددا ))مددا علمدده التشددند قددا : هللا عليدده وسددلم ل

 .(3)((شا 

 ،(4)((ثددددم ليت يددددر مددددن الدددددعا  فعجبدددده إليدددده فيدددددعو))وفدددد  لفددددظ: 

وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة وا  تد  علش شرعية الددعا  فد  ادلل 

المواضع بما فحبه المسلم من الدعا  سوا   ان يتعلد  بداآل رة فو يتعلد  

يدددة بشدددرط فال ي دددون فددد  دعائددده إثدددم وال قطيعدددة رحدددم بملدددالحه الدنيو

وا فض  فن ي ثر مدن الددعا  المد ثور عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم. 

 وباب التوفي . 

  ؟(5)ما حكم رف  اليعين ف  العااءس: 

                                                 

 (.11سبق خترجيم ا ص ) 1
 (.35سبق خترجيم ا ص ) 2
 (.13خترجيم ا ص ) سبق 3
 (.13سبق خترجيم ا ص ) 4
 178ص 11(ج5)



 

 

 

 

 155 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ج: رفع اليدين ف  الدعا  سنة ومن فسبال اوجابة لقو  النب  لدلش 

الش حي   ريم يستح  من عبددل إلا إن رب م تبارن وتع))هللا عليه وسلم: 

ف رجده فبدو داود والترمدلي وابدن  (1)((رفع يديده إليده فن يردامدا لدفرا

إن هللا تعددالش ))ماجددة ولددححه الحددا م. ولقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: 

طيل وال يقب  إال طيبا وإن هللا فمر المءمنين بما فمر بده المرسدلين فقدا  

َِّ ُكلُووا ِمونر َطيِِّأَواِع َمو﴿تعالش  َِ وُكُروا  يَوا ﴿وقدا  سدبحانه  (2)﴾ا َرَهقر َواُكمر َواشر

ا َملُوا َصواِلح  ُسُا ُكلُوا ِمَن الطَّيِِّأَاِع َواار ا الرا ََ ثدم ل در الرجد  يطيد   (3)﴾ َيا

السفر فشع  ف بدر يمدد يديده إلدش السدما  يدا رل يدا رل ومطعمده حدرام 

 (4)((للنبددالحرام فدد نش يسددتجال لدد ومشددربه حددرام وملبسدده حددرام و ددلي

 ف رجه مسلم ف  لحيحه. 

فل ر عليه الل ة والس م ف  الا الحدي  فن مد اليدين إلش السدما  
من فسبال اوجابة لوال المدانع المدل ور فد  الحددي ، وادو ف د  الحدرام. 
و نه للش هللا عليه وسلم  ان يرفع يديه ف  الدعا ،  ما ف  االستسدقا  

 وعمرل، وف  مواضع ف رى.  ودعائه علش اللفا والمروة ف  حجه

ل ن المواضع الت  لم يرفع فينا النب  للش هللا عليه وسدلم ال يجدوز 
الرفع فيندا  ن فعلده سدنة وتر ده سدنة عليده اللد ة والسد م وللدن مثد  
الدعا  بين السجدتين والدعا  ف  آ ر الل ة قب  السد م ف نده ال يشدرع 

لم يرفع ف  للدن وا دلا الددعا  الرفع فيه  ن النب  للش هللا عليه وسلم 
بعد الللوات ال مس بعد الفراا من الل ر ف نه ال مدانع مدن الددعا  بينده 
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وبين نفسه بعد الل ر لوجود فحادي  تدد  علدش للدن ول دن ال يشدرع فد  
للن رفع اليدين،  ن النب  للش هللا عليه وسدلم لدم يفعد  للدن والواجدل 

لسدنة فد   دد  شد   والحدلر مددن علدش المسدلمين جميعدا التقيددد بال تدال وا
 م الفتنما. وهللا ول  التوفي . 

مووا ر   سووماحتكم فوو  رفوو  األيووع  للووعااء أ ووع الصوومض؟ وهووا س: 
  ؟(1)ه اك فرق أين صمض الفريضة وال افلة

ج: رفددع ا يدددي فدد  الدددعا  سددنة ومددن فسددبال اوجابددة لقددو  النبدد  
عبددل إلا رفدع إن رب دم حيد   دريم يسدتح  مدن ))للش هللا عليده وسدلم: 

ف رجده فبدو داود والترمدلي وابدن ماجدة  (2)((يديه إليه فن يرداما لدفرا
ولححه الحا م من حدي  سلمان الفارس . وقوله للش هللا عليه وسلم: 

إن هللا تعالش طيل وال يقب  إال طيبا وإن هللا فمر المءمنين بمدا فمدر بده ))
ا الَِّذيَن آ﴿المرسلين فقا  سبحانه  ََ َم ُوا ُكلُوا ِمنر َطيِِّأَواِع َموا َرَهقر َواُكمر يَا  َيا

ووتُمر إِيَّوواهُ تَ رأُووُعونَ  ِ إِنر ُك ر َّ َِ ووُكُروا  ُسووُا ﴿وقددا  عددز وجدد   (3)﴾َواشر ووا الرا ََ يَووا  َيا
ا إِ ِِّوو  أَِمووا تَ رَملُوووَن َاِلوويمٌ  َملُوووا َصوواِلح  ثددم ل ددر  (4)﴾ُكلُوووا ِمووَن الطَّيِِّأَوواِع َواار

ف بددر يمددد يديدده إلددش السددما  يددا رل يددا رل الرجدد  يطيدد  السددفر فشددع  
بدددالحرام فددد نش  ومطعمددده حدددرام ومشدددربه حدددرام وملبسددده حدددرام و دددلي

 روال مسلم.  (5)((يستجال لللن

ل ن ال يشرع رفعنما ف  المواضع الت  وجدت ف  عند النب  لدلش 
هللا عليه وسلم ولم يرفدع فيندا   دبدار اللدلوات ال مدس وبدين السدجدتين 

الل ة وحين  طبة الجمعة والعيدين.  ن النبد  لدلش  وقب  التسليم من
هللا عليدده وسددلم لددم يرفددع فدد  اددلل المواضددع واددو عليدده اللدد ة والسدد م 
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ا سددوة الحسددنة فيمددا يدد ت  ويددلر ل ددن إلا استسددقش فدد   طبددة الجمعددة فو 
  طبة العيدين شرع له رفع اليدين  ما فع  النب  للش هللا عليه وسلم. 

ة فد  فعلدم مانعدا مدن رفدع اليددين بعدداا فد  الددعا  فما الل ة النافل
عم  بعموم ا دلدة ل دن ا فضد  عددم المواظبدة علدش للدنص  ن للدن لدم 
يثبت فعله عن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم ولدو فعلده بعدد  د  نافلدة لنقد  
للن عنهص  ن اللحابة رض  هللا عننم قد نقلوا فقواله وففعاله ف  سفرل 

حواله للش هللا عليه وسلم ورض  هللا عننم جميعدا. فمدا وإقامته وسائر ف
الحدددي  المشددنور فن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم قددا : اللدد ة تضددرع 
وت شدددع وفن تقندددع في ترفدددع يددددين تقدددو  يدددا رل يدددا رل فندددو حددددي  

 ضعيي.  ما فوضح للن الحافظ بن رجل و يرل وهللا ول  التوفي .

قوووم أ وور المصوولين أتحريووك  الحووِ   ووِ  ن وواء قووراءض التشووَع يس: 
السأاأة يمي ا ويسارا وأ ضَم إلى  الى و سفا، وذلك أحركاع سري ة 
متتالية  و أطيلة، والأ ر اأخر يرف   صوأ ِ وال يحركَوا وآخورون ال 

  ؟(1)يرف ون  صأ َم هذه أالمرض، فما الحكم ف  ذلك

ج: السنة للملل  حا  التشند فن يقبض فلابعه  لندا فعند  فلدابع 
يمنش ويشير بالسبابة ويحر نا عند الدعا  تحري ا  فيفا إشارة للتوحيدد ال

وإن شددا  قددبض ال نلددر والبنلددر وحلدد  اوبنددام مددع الوسددطش وفشددار 
بالسددبابة  لتددا اللددفتين لددحتا عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فمددا يدددل 
اليسرى فيضعنا علش ف لل اليسرى مبسوطة ممدودة فلابعنا إلش القبلدة 

وضعنا علدش ر بتده  لتدا اللدفتين لدحتا عدن النبد  لدلش هللا ف ن شا  
 عليه وسلم.

مووا حكووم الووذكر الجموواا  أ ووع الصوومض الووى وتيوورض واحووعض كمووا س: 
  ؟(2)يف لِ الأ ر وها الس ة الجَر أالذكر  و ا سرار

ج: السنة الجنر بالل ر عقل الللوات ال مس وعقل ل ة الجمعة 
ن عن ابدن عبداس رضد  هللا عننمدا فن بعد التسليم لما ثبت ف  اللحيحي
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رفع اللوت بالل ر حدين ينلدري النداس مدن الم توبدة  دان علدش عندد 
النب  للش هللا عليه وسلم قا  ابن عباس:  نت فعلدم إلا انلدرفوا بدللن 
إلا سدمعته. فمدا  ونده جماعيدا بحيد  يتحدرى  د  واحدد نطد  اآل در مددن 

بدد  اددو بدعددة، وإنمددا  فولدده إلددش آ ددرل وتقليدددل فدد  للددن فنددلا ال فلدد  لدده
 المشروع فن يل روا هللا جميعا ب ير قلد لت ق  ا لوات بد ا ونناية.

س:  ن وواء فوورام ا مووام موون قووراءض الفاتحووة فوو  الصوومض الجَريووة 
والتراوي  يشرع فو  قوراءض القورآن عون  ن  تمكون مون قوراءض الفاتحوة 

ال ))أل ووِ لوويس ه وواك سووكتة تكفوو  للقووراءض المووا أووأ    قوور ع حووعيث: 
قوراءض ا موام قوراءض ))وحوعيث:  (1)((الكتواا أفاتحوة صمض لمن لوم يقور 

  ؟(2)فكيف الجم  أي َما(( لمن خلفِ

ج: ا تلي العلما  ف  وجول قدرا ة الفاتحدة علدش المد موم وا رجدح 
ال ل ة لمن لم يقدرف بفاتحدة ))وجوبنا لعموم قوله للش هللا عليه وسلم: 

لعل م تقدر ون  لدي ))لش هللا عليه وسلم: متف  عليه. وقوله ل(( ال تال
ال تفعلددوا إال بفاتحددة ال تددال ف ندده ال لدد ة )) :  قددالوا نعددم قددا (( إمددام م

ف رجه فبدو داود و يدرل ب سدناد حسدن، فد لا لدم يسد ت (( لمن لم يقرف بنا
اومام ف  الل ة الجنرية قرفاا الم موم ولو فد  حالدة قدرا ة إمامده، ثدم 

ن المددل ورين فدد ن نسدد  المدد موم للددن فو جنددد  ينلددت عمدد  بالحددديثي
وجول للن سقطت عنه  اللي جا  واومام را دع ف نده ير دع مدع اومدام 
وتجزئه الر عة ف  فلح قول  العلما  واو قو  ف ثر فا  العلدم لحددي  
فب  ب رة الثقف  رض  هللا عنده فنده فتدش المسدجد والنبد  لدلش هللا عليده 

د   ف  اللدي فقدا  لده النبد  لدلش وسلم را ع، فر ع دون اللي ثم 
ً ))هللا عليه وسلم بعد الس م من الل ة:  ولدم (( تعد وال زادن هللا حرلا

 ي مرل بقضا  الر عة روال الب اري ف  لحيحه. 
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فندو حددي  ضدعيي ال (( قرا ة اومام قرا ة لمدن  لفده))فما حدي : 
لدح  تقوم بده الحجدة  مدا نبده علدش للدن بعدض فاد  العلدم بالحددي  ولدو

 ل ان من العام الم لو  بقرا ة الفاتحة، وهللا ول  التوفي .

إذا حضوور المووأموم إلووى الصوومض وا مووام راكوو  هووا يكأوور تكأيوورض س: 
  ؟(1)االفتتا  والركوع  و يكأر ويرك 

ج: ا ولددش وا حددوط فن ي بددر الت بيددرتين: إحدددااما: ت بيددرة اوحددرام 
لثانيدة: ت بيدرة الر دوع يد ت  وا وا  ر ن وال بد فن ي ت  بندا وادو قدائم،

بنددا حددين اويدده إلددش الر ددوع فدد ن  دداي فددوت الر عددة فجزفتدده ت بيددرة 
اوحرام ف  فلح قول  العلمدا   ننمدا عبادتدان اجتمعتدا فد  وقدت واحدد 
ف جزفت ال برى عن الل رى وتجزئ الل الر عة عند ف ثر العلما  لمدا 

 عنده فنده فتدش روى الب اري ف  لحيحه عن فب  ب رة الثقف  رض  هللا
إلددش النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم واددو را ددع فر ددع قبدد  فن يلدد  إلددش 

زادن ))اللي ثم د   ف  اللي. فقا  له النب  لدلش هللا عليده وسدلم: 
والمعنش ال تعد إلدش الر دوع دون اللدي بد  علدش (( هللا حرلا وال تعد

الدا   فال ير ع حتش يل  إلدش اللدي ولدم يد مرل بقضدا  الر عدة فدد  
علش إجزائنا وسقوط الفاتحة ف  حقه لفوات محلنا واو القيدام وادلا ادو 

 ا لح عند من قا  بوجول قرا ة الفاتحة علش الم موم. 

مشوووكلت     ووو  إذا عخلوووع المسوووجع واسوووتقألع القألوووة وكأووورع س: 
رج  فأشك ها كأرع تكأيرض ا حورام فوأكأر نا يوة وأ وع  تكأيرض ا حرام 

و اوع إلى قراءتَا من جعيع وخاصوة إذا ك وع ذلك  قر  الفاتحة فأسَو 
م  ا مام. هوا صومت  الوى هوذه الحواا صوحيحة؟ ومواذا  ف وا للتج وا 

  .(2)من السَو؟  فيعو    ناأكم هللا

ج: الل ة والحدا  مدا ل درت لدحيحة ول دن ينب د  لدن الحدلر مدن 
الوسدداوس وللددن باوقبددا  علددش هللا واستحضددار عظمتدده إلا د لددت فدد  

ع قلبددن علددش للددن مددع االسددتعالة بدداب مددن الشدديطان الددرجيم اللدد ة وجمدد
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وبدددللن تدددزو  الوسددداوس إن شدددا  هللا وتدددر م الشددديطان وترضددد  ربدددن 
 سبحانه. 

َا إ     تشكك كنيورا فو  اوعع الرك واع، مو  سساللة تقوا ف  س: 
      قر  أصوع ااا حتى  تذكر ما  قر ه، ولكن  يضا يصيأ   الشك، 

الصوومض  حووس كووأ    سوويع رك ووة  و سووجعض  و ف  ووعما   تَوو  موون  عاء 
الجلوس للتشَع، رغم إ     حرص كنيرا الوى  ال  تشوكك فو  الصومض، 
ولكن أعون فالعض، فأرجو  ن ترشعو   ماذا  ف ا والحاا ما ذكر، و ها 
يجوا الوو  إاوواعض الصوومض ا ووع الشووك، وهوا ه وواك عاوواء  عاووو أووِ ا ووع 

  ؟(1)أعاية الصمض  هالة الشك

لين محاربة الوساوس والحدلر منندا واو ثدار مدن التعدول ج: يجل ع
ِ ال َّوواِس ﴿بدداب مددن الشدديطان الددرجيم، لقددو  هللا سددبحانه:  ف قُووار  َُاوووذُ أِووَراِّ

ِِ ال َّاِس  ف َمِلِك ال َّاِس  َواِس الرَخ َّاِس ف إِلَ  السورة.  (2)﴾ ِمنر َشرِِّ الرَوسر

وا يَ رَهَغ َّوَك ِموَن ا﴿وقولده سدبحانه:  وتَِ ذر َوإِمَّ ٌم فَاسر ِ إِ َّوُِ  لشَّويرَطاِن  َوهر ََّ أِوا

 .(3)﴾َسِميٌ  َاِليمٌ 

وإلا فر ددت مددن اللدد ة فو الوضددو  ثددم طددرف عليددن الشددن فدد  للددن 
ف عرض  عنه وال تلتفت  إليده واعتمددي فن اللد ة لدحيحة والوضدو  
لحيح، وإلا وقع الشن ف  اللد ة اد  لدليت ث ثدا فو فربعدا فاجعليندا 

  الل ة ثدم اسدجدي سدجدتين للسدنو قبد  السد م،  ن النبد  ث ثا وف مل
للش هللا عليه وسلم فمر من وقع له مث  الا السدنو فن يفعد  مدا ل رندا، 

 فعالنا هللا وإيان من الشيطان.

إذا قمع إلى الصمض يصيأ    ووع مون الوسواوس والَوواجس، س: 
  ؟(4) ف ا وال  الم  حيا ا ماذا قر ع وال اعع الرك اع  فيعو   ماذا
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  علددش لدد ته بددج: المشددروع للملددل  مددن الرجددا  والنسددا  فن يق
وي شددع فينددا ب، ويستحضددر فندده قددائم بددين يدددي ربدده حتددش يتباعددد عندده 

ِم ُوونَ ﴿ الشيطان وتق  الوساوس، عم  بقو  هللا سبحانه:  ف قَوعر  َفرلَوَ  الرُم ر

مر َخاِشو ُونَ  َِ الوسداوس فالمشدروع  ومتدش  ثدرت (1)﴾الَِّذيَن ُهمر فِو  َصومتِ

التعول باب من الشيطان الرجيم ولو فد  اللد ة فينفد  عدن يسدارل ث ثدا 
ويتعول باب من الشيطان ث ثا  ما فمر بدللن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم 
عثمددان بددن فبدد  العددا  لمددا ف بددرل فن الشدديطان قددد لددبس عليدده لدد ته، 

  ويبن  علش اليقدين ومتش شن الملل  ف  عدد الر عات ف نه ي  ل با ق
وي م  ل ته ثم يسدجد للسدنو سدجدتين قبد  فن يسدلم لمدا ثبدت عدن فبد  

إلا شدن ))سعيد رض  هللا عنه عن النب  للش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
فحد م ف  الل ة فلم يدر  م لدلش ث ثدا فم فربعدا فليطدرح الشدن وليدبن 

لدلش  مسدا  علش مدا اسدتيقن ثدم ليسدجد سدجدتين قيد  فن يسدلم فد ن  دان

 رجده  (2)((شفعن له ل ته وإن  ان للش تماما  انتا تر يما للشديطان

 مسلم ف  لحيحه، وهللا ول  التوفي .

ما هوو السوأا فو  اوعم الخشووع فو  الصومض؟ وكيوف يوتخلص س: 
  ؟(3)ا  سان من ذلك

ِم ُونَ ﴿ج: هللا ج  وع  يقو :  مر الَِّذيَن ُهمر فِو  َصومتِ  ف قَعر  َفرلََ  الرُم ر َِ
فسددبال فلل شددوع فسددبال  وال شددوع لدده فسددبال، وعدمدده لدده (4)﴾َخاِشوو ُونَ 

وادد : ال ضددوع بددين يدددي هللا، وفن تددل ر فنددن واقددي بددين يديدده سددبحانه 
إلا  بددر فحددد م فدد  يمسددح ))وتعددالش، وقددد ورد فدد  الحدددي  اللددحيح: 
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إلا قددام فحددد م فدد  ))وفدد  لفددظ آ ددر:  (1)((الحلددش فدد ن الرحمددة تواجندده

 .(2)(( نه يناج  ربهالل ة ف

فاونسددان إلا د دد  فدد  اللدد ة ف ندده يندداج  ربدده فيتددل ر اددلا المقددام 
العظدديم، وفندده بددين يدددي هللا، فلي شددع ب، وليقبدد  علددش لدد ته، وليتددل ر 
عظمة هللا عز وج ، وفنه بين يدي فعظم عظيم سدبحانه وتعدالش، وليقبد  

يتل ر  د  مدا علش ل ته وليقب  علش قرا ته وعلش سجودل ور وعه، و
يلددزم فدد  اددلا المقددام، وفن  فلتدده عددن هللا تددنق  لدد ته فينب دد  لدده فن 
يتل ر للن حتش تدزو  عنده ال فلدة وحتدش تدزو  عنده الوسداوس، ويسد   
ربه العدون علدش ادلا فد  سدجودل، وفد  آ در التحيدات يقدو  اللندم فعند  
علش ال شوع، اللنم يسدر لد  ال شدوع، اللندم فعدلن  مدن الشديطان ومدن 

 نفس  يس   ربه، ويستعين به سبحانه وتعالش. شر 

  ؟(3)إذا شك المصل  ها صلى نمنا  م  رأ ا فماذا يف اس: 

ج: الواجل عليه مع الشن فن يبن  علش اليقين واو ا ق  وللن بد ن 
يجعلنا ث ثا ف  اللورة المل ورة وي ت  بالرابعة ثم يسجد للسنو ويسدلم 

إلا شن فحد م ف  ل ته فلم يدر  دم ))لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 
لددلش ث ثددا فم فربعددا فليطددرح الشددن وليددبن علددش مددا اسددتيقن ثددم ليسددجد 
سجدتين قب  فن يسدلم فد ن  دان لدلش  مسدا شدفعن لده لد ته وإن  دان 

 رجه اومام مسلم ف  لحيحه مدن (( للش تماما  انتا تر يما للشيطان
 لدل علدش ظنده فحدد  حدي  فبد  سدعيد ال ددري رضد  هللا عنده. فمدا إن

ا مرين من النق  فو التمام ف نه يبن  علش  لبة ظنه ثدم يسدلم ثدم يسدجد 
إلا شدن ))سجدتين للسنو بعد الس م. لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 

فحد م ف  ل ته فليتحر اللوال فليتم عليه ثم ليسلم ثدم يسدجد سدجدتين 
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ي  ابددن مسددعود  رجدده الب دداري فدد  اللددحيح مددن حددد (1)((بعددد السدد م

 رض  هللا عنه.

ها يجوه تأخير صمت  الشف  والوتر إلى حين قيوام الليوا أوأن س: 
 صل  صومض الليوا نوم  ختمَوا أالشوف  والووتر  و   وِ يجوا ا تيوان أَوا 

  ؟(2)قأا ال وم

ج: المءمن والمءمنة م يران من شا  فوتر ف  فو  الليد  ومدن شدا  
ر لده للدن لقدو  النبد  لدلش هللا ف  آ رل وا فضد  آ در الليد  لمدن تيسد

من  اي فال يقوم من آ ر اللي  فليوتر فوله ومن طمدع فن ))عليه وسلم: 
يقوم آ در الليد  فليدوتر آ در الليد  فد ن لد ة آ در الليد  مشدنودة وللدن 

 روال مسلم ف  اللحيح.  (3)((ففض 

وإلا تيسددر للمددءمن فو المءمنددة اويتددار والتنجددد آ ددر الليدد   ددان للددن 
الدعا  لما ثبت عن رسدو    ن للن وقت نزو  هللا، ووقت إجابةففض  

ينز  ربنا إلش السدما  الددنيا  د  ليلدة ))هللا للش هللا عليه وسلم فنه قا : 
حين يبقش ثل  اللي  اآل ر فيقدو  مدن يددعون  ف سدتجيل لده مدن يسد لن  

وفد  لفدظ آ در:  (4)((ف عطيه من يست فرن  ف  فر له حتدش ينفجدر الفجدر

و  سبحانه ا  من سائ  فيعطش سءله ا  من مست فر في فر له اد  يق))

وادلا الحددي  العظديم متدواتر عدن رسدو  هللا  (5)((من تائدل فيتدال عليده

 للش هللا عليه وسلم. 
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والا النزو  يلي  باب ال يشابنه ش   من  لقه فد  جميدع لدفاته ال 
ضدال ب يي وال بمث   استوائه علش عرشه و سمعه وبلرل و ضدبه ور

ونحددو للددن  لنددا لددفات تليدد  بدداب ال يشددابه فينددا  لقدده سددبحانه وتعددالش، 
ا لا قدا  فاد  السدنة والجماعدة يجدل إثبدات لدفات هللا  مدا جدا ت فد  
ال تال والسدنة علدش وجده يليد  بده سدبحانه وتعدالش  مدا قدا  جد  وعد : 

ٌء َوُهَو السَِّميُ  الرأَِصيرُ ﴿ ِِ َش ر  َولَومر يَُكونر لَوُِ ﴿انه: وقا  سبح (1)﴾لَيرَس َكِمنرِل

ا  ََحعٌ  والسنة فن يجع  المءمن آ ر وترل ر عدة واحددة يقدرف فيندا  (2)﴾ُكفُو 

الفاتحة وق  او هللا فحد ثم ير ع ثم يرفع، وإن فوتر بدث   بتشدند واحدد 
وس م واحد فد  بد س، وإن سدرد  مسدا فد  بد س، ول دن ا فضد  مثندش 

ة لقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: مثنددش يسددلم مددن  دد  اثنتددين ويددوتر بواحددد
ل ة اللي  مثنش مثندش فد لا  شد  فحدد م اللدبح لدلش ر عدة واحددة ))

 متف  علش لحته.  (3)((توتر له ما قد للش

فنلل السنة، فما إن  ان ي اي فن ال يقوم آ ر الليد  فالسدنة فن يدوتر 
فو  اللي  يلل  ثنتين فو فربعدا فو سدتا فو ثمدان فو ف ثدر ويسدلم مدن  د  

  عتين ثم يوتر بواحدة قب  فن ينام.ر

 (4)إذا فاتت   س ة الفجر فمتى  قضيَا؟س: 

ج: إلا فاتدددت سدددنة الفجدددر فالمسدددلم م يدددر وا دددلا المسدددلمة إن شدددا  
لدد اا بعددد اللدد ة وإن شددا  لدد اا بعددد ارتفدداع الشددمس واددو ففضدد  
و   الا ورد عدن النبد ، فقدد ورد عنده لدلش هللا عليده وسدلم ب نده رفى 

بعددد لدد ة الفجددر فدد ن ر عليدده فقددا  يددا رسددو  هللا إننددا سددنة  مددن يلددل 
 الفجر فس ت عنه للش هللا عليه وسلم. 

                                                 

 .11سورة الشورى اآلية  1
 .4سورة اابخلص اآلية  2
 (.305سبق خترجيم ا ص ) 3
 374ص 11ج 4



 

 

 

 

 165 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وجا  عنه للش هللا عليده وسدلم ا مدر بقضدائنا بعدد ارتفداع الشدمس 
 و   الا بحمد هللا جائز. 

إ  وو   صوول  صوومض الضووحى أ ووع صوومض الفجوور،    أ ووع شووروق س: 
  ؟ (1)أا الَِر، فَا هذا صحي الشمس مأاشرض، و حيا ا  صليَا ق

ج: ل ة الضدحش يدد   وقتندا مدن ارتفداع الشدمس قددر رمدح، إلدش 
 وقوي الشمس قب  الزوا . 

وا فضدد  لدد تنا بعددد اشددتداد الحددر، واددلل لدد ة ا وابددين، لقددو  
 (2)((ل ة ا وابدين حدين تدرمض الفلدا ))النب  للش هللا عليه وسلم: 

فوالد اوبد ، ومعندش تدرمض تشدتد ف رجه مسلم ف  لحيحه، والفلدا  
 علينا الرمضا ، وا  حرارة الشمس. 

ومن ل اا ف  فو  الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمدح فد  بد س، 
ومن ل اا بعد اشتداد الشمس قب  د دو  لد ة الظندر فد  بد س،  ن 

 ا مر ف  الا موسع فيه بحمد هللا. 

ان ينشدد   عننددا فدد  والمنددم المحافظددة والعنايددة بنددا، فدد ن  ددان اونسدد
آ ر الوقت وي شش فن ال يلدلينا بدادر بندا فد  فو  الوقدت حتدش يددرن 
فضلنا، وقد فولش النب  لدلش هللا عليده وسدلم فبدا اريدرة وفبدا الددردا  

يلدبح علدش  د  سد مش ))بل ة الضحش، وقا  عليه الل ة والس م: 
 مددن فحددد م لدددقة ف دد  تسددبيحة لدددقة و دد  تحميدددة لدددقة و دد  تنليلددة
لدددقة و دد  ت بيددرة لدددقة وفمددر بددالمعروي لدددقة ونندد  عددن المن ددر 

 رجده اومدام  (3)((لدقة ويجزئ من للن ر عتان ير عنما من الضحش
 مسلم ف  لحيحه عن فب  لر رض  هللا عنه. 
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والا يد  علدش فضد  اداتين الدر عتين، وفن لنمدا شدانا عظيمدا، وإلا 
ول دن فقد  للدن ر عتدان للش فربعدا فو سدتا فو ثماندا فو ف ثدر فد  بد س، 

 ير عنما من الضحش. 

ها يشترط لسجوع التموض طَارض، وها يكأور إذا خفور ورفو  س: 
سواء كان ف  الصمض  و خارجَا ؟ وماذا يقاا ف  هذا السوجوع ؟ وهوا 
ما ورع من العااء فيوِ صوحي  ؟ وهوا يشورع السومم فو  هوذا السوجوع 

  ؟(1)إذا كان خارج الصمض

 تشددترط لدده الطنددارة فدد  فلددح قددول  العلمددا  ج: سددجود الددت وة ال
 وليس فيه تسليم وال ت بير عند الرفع منه ف  فلح قول  فا  العلم. 

ويشرع فيه الت بيدر عندد السدجود  نده قدد ثبدت مدن حددي  ابدن عمدر 
 رض  هللا عننما ما يد  علش للن. 

فمددا إلا  ددان سددجود الددت وة فدد  اللدد ة ف ندده يجددل فيدده الت بيددر عنددد 
والرفددع  ن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم  ددان يفعدد  للددن فدد   ال فددض

 الل ة ف      فض ورفع. 

لدلوا  مدا فيتمدون  ))وقد لح عنده لدلش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
روال الب اري فد  لدحيحه، ويشدرع فد  سدجود الدت وة مدن  (2)((فلل 

الل ر والدعا  ما يشرع ف  سدجود اللد ة لعمدوم ا حاديد  ومدن للدن: 
اللنددم لددن سددجدت وبددن آمنددت ولددن فسددلمت سددجد وجندد  للددلي  لقدده ))

ولددددورل وشدددد  سددددمعه وبلددددرل بحولدددده وقوتدددده تبددددارن هللا فحسددددن 
روى للددن مسددلم فدد  لددحيحه عددن النبدد  لددلش هللا عليدده  (3)((ال ددالقين

وسلم فنه  ان يقو  الا الل ر ف  سجود الل ة من حددي  علد  رضد  
 هللا عنه. 
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جود الددت وة مددا يشددرع فدد  سددجود وقددد سددب  آنفددا فندده يشددرع فدد  سدد
الل ة وروي عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه دعا ف  سدجود الدت وة 

اللنم ا تل ل  بنا عندن فجرا وامح عن  بنا وزرا واجعلنا ل  ))بقوله: 
 .(1)((عندن ل را وتقبلنا من   ما تقبلتنا من عبدن داود عليه الس م

فد  سدجود  علدش،  الواجدلوالواجل ف  للدن قدو : سدبحان ربد  ا 
 الل ة، وما زاد عن للن من الل ر والدعا  فنو مستحل. 

وسجود الت وة فد  اللد ة و ارجندا سدنة ولديس بواجدل  نده ثبدت 
عن النب  للش هللا عليه وسلم من حدي  زيد بن ثابت ما يد  علدش للدن 
وثبددت عددن عمددر رضدد  هللا عندده مددا يددد  علددش للددن فيضددا، وهللا ولدد  

  التوفي .

تسأا ساللة تقوا: ما ه  صفة صومض الشوكر وموا صوفة صومض س: 
  ؟(2)االستخارض

ج: ال فعلم فنه ورد ش   ف  لد ة الشد ر وإنمدا الدوارد فد  سدجود 
الش ر ولد ة التوبدة فيشدرع للنسدان إلا فلندل لنبدا فن يلدل  ر عتدين 
 ويتول إلش هللا توبة لادقة فنلل ا  ل ة التوبة، لقو  النب  لدلش هللا

ما من عبد يلنل لنبا ثم يتطنر فيحسن الطندور ثدم يلدل  ))عليه وسلم: 

 رجده اومدام  (3)((ر عتين ويتول إلش هللا من للدن الدلنل إال قبد  توبتده

فحمددد ب سددناد لددحيح مددن حدددي  علدد  رضدد  هللا عندده عددن فبدد  ب ددر 
 اللدي  رض  هللا عنه. 

فو فدتح وا لا الش ر له سجود مشدروع إلا بشدر بشد   يسدرل بولدد، 
المسددلمين علددش عدددوام، فو ب يددر اددلا ممددا يسددرل  للمسددلمين، فو بانتلددار

ويقددو  سددبحان ربدد  ا علددش  ف ندده يسددجد ب شدد را مثدد  سددجود اللدد ة
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ويدعو ف  السدجود، ويحمدد هللا ويثند  عليده علدش مدا حلد  مدن ال يدر، 
 ن النب  عليه الل ة والس م  دان إلا جدا ل فمدر يسدرل سدجد ب شد را 

بشر اللدي  رض  هللا عنه بقت  مسيلمة سجد ب ش را، ولما وجدد  ولما
علدد  رضدد  هللا عندده الم دددج فدد  قتلددش ال ددوارج سددجد ب شدد را. وفمددا 
لدد ة االسددت ارة فندد  مثدد  بقيددة اللددلوات فيضددا ر عتددين يقددرف فينمددا 
الفاتحدة ومدا تيسدر معندا وبعدد السد م يرفدع يديده ويددعو ربده ويسدت يرل 

إندد  فسددت يرن بعلمددن وفسددتقدرن بقدددرتن وفسدد لن مددن اللنددم ))فيقددو : 
فضلن العظديم ف ندن تعلدم وال فعلدم وتقددر وال فقددر وفندت عد م ال يدول 

ويسدم  حاجتده مدن زواج فو سدفر فو  -اللنم إن  نت تعلدم فن ادلا ا مدر
 ير ل  ف  ديند  ومعاشد  وعاقبدة فمدري فيسدرل لد  ثدم بدارن  - يراما

  ومعاش  وعاقبة فمري فالدرفه عند  ل  فيه وإن  ان شرا ل  ف  دين

 رجدده  (1)((والددرفن  عندده وقدددر لدد  ال يددر حيدد   ددان ثددم ارضددن  بدده

 الب اري ف  لحيحه عن النب  للش هللا عليه وسلم. وهللا ول  التوفي .

 شوواهع أ وور ال وواس يتهاحمووون موون  جووا الصوومض فوو  حجوور س: 
  ؟(2)إسماايا، فما حكم الصمض فيِ، وها لِ مهية

ص  نه من البيت وقد لح عن ةة ف  حجر إسماعي  مستحبج: الل 
فندده د دد  ال عبددة عددام الفددتح ولددلش فينددا ))النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 

متفد  علددش لدحته مددن حددي  ابدن عمددر رضد  هللا عننمددا  (3)((ر عتدين

رضد  هللا عنده. وقدد ثبدت عنده لدلش هللا عليده وسدلم فنده قددا   عدن بد  
لل  ف  الحجر ف نه ))رادت د و  ال عبة: لعائشة رض  هللا عننا لما ف

 .(4)((من البيت
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 ن  صفمددا الفريضددة فددا حوط عدددم فدائنددا فدد  ال عبددة فو فدد  الحجددر
النب  للش هللا عليه وسلم لم يفع  للن و ن بعض فا  العلم قالوا: إنندا 

 ال تلح ف  ال عبة وال ف  الحجر  نه من البيت. 

يضة  ارج ال عبة و دارج الحجدر وبللن يعلم فن المشروع فدا  الفر
ت سيا بدالنب  لدلش هللا عليده وسدلم و روجدا مدن  د ي العلمدا  القدائلين 

 بعدم لحتنا ف  ال عبة وال ف  الحجر، وهللا ول  التوفي .

س: غالأووا مووا تفوووت   صوومض ال صوور، و صووليَا فوو  الم ووها وذلووك 
و  وا أسأا امل  الوذ  ال ي تَو  إال أوأذان ال صور، و خورج مون ال موا 

مره  وليس لع  وقع للراحة واألكا وال  قعر الى الصمض ف  وقتَا. 

   (1)الصمض ف  الأيع وتأخير الصمض ان وقتَا فَا يص  ل 

ج: ليس ما ل رته علرا يسدوا لدن تد  ير اللد ة مدع الجماعدة، بد  
الواجددل عليددن فن تبددادر إلينددا مددع إ وانددن المسددلمين فدد  بيددوت هللا عددز 

راحة وتنداو  الطعدام بعدد للدن،  ن هللا سدبحانه فوجدل وج ، ثم ت ون ال
علين فدا  الل ة ف  وقتنا مع إ وانن المسلمين ف  الجماعة ولديس مدا 
ل رته علرا شرعيا ف  ت  يراا، ول ن للدن مدن  دد  الشديطان والدنفس 
ا مددارة بالسددو  ومددن ضددعي اويمددان وقلددة ال ددوي مددن هللا عددز وجدد  

 مددارة بالسددو  تحمددد العاقبددة وتفددوز فاحددلر اددوان وشدديطانن ونفسددن ا
بالنجدداة والسددعادة فدد  الدددنيا واآل ددرة. وقددان هللا شددر نفسددن وفعددالن مددن 

 نز ات الشيطان.

يتخلفون ان صمض الجمااوة  -هعا ا هللا وإياهم  -س: أ ر ال اس 
أووعون اووذر شوورا ، وأ ضووَم ي تووذر أأامالووِ الع يويووة وحي مووا تسووع  

 ووتَم أووا يوورععون عالمووا الصوومض هلل لَوو الء ال صوويحة يسووتمرون فوو  ت 

   (2)وليس ألحع عخا ف  ذلك، فما قولكم ف  ذلك

                                                 

 28ص 12ج -1
 29ص 12ج -2



 

 

 

 

 170 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ج: التنالح بين المسلمين وإن ار المن ر من فام الواجبدات  مدا قدا  
ِليَوواُء أَ رووور  يَوووأرُمُروَن ﴿هللا سددبحانه:  مر  َور َُ ِم َوواُع أَ رُضووو ِم ُووووَن َوالرُم ر َوالرُم ر

َن  ور ََ  .(1)﴾َاِن الرُم رَكرِ أِالرَم رُروِف َويَ ر

من رفى من م من را فلي يرل بيددل ))وقا  النب  للش هللا عليه وسلم: 
 .(2)((ف ن لم يستطع فبلسانه ف ن لم يستطع فبقلبه وللن فضعي اويمان

قيد  لمدن يدا رسدو   ((الددين النلديحة))وقا  للش هللا عليده وسدلم: 
رواامدا  (3)((ن وعدامتنمب ول تابده ولرسدوله و ئمدة المسدلمي))هللا  قا  

 مسلم ف  لحيحه. 

وال شن فن ترن الل ة ف  الجماعة ب ير علر مدن المن درات التد  
يجل إن اراا، ويجل فن تءدى اللدلوات ال مدس فد  المسداجد فد  حد  

مدن سدمع النددا  ))الرجا   دلة  ثيرة، مننا: قوله للش هللا عليه وسدلم: 
 رجدده ابددن ماجددة والدددارقطن   (4)((فلددم ي تدده فدد  لدد ة لدده إال مددن عددلر

و يرامددا، ولددححه الحددا م وإسددنادل جيددد، وثبددت عندده لددلش هللا عليدده 
وسدلم فندده قددا  لدده رجدد  فعمددش يدا رسددو  هللا لدديس لدد  قائددد ي ئمندد  إلددش 
المسددجد فندد  لدد  مددن ر لددة فن فلددل  فدد  بيتدد   فقددا  عليدده اللدد ة 

 رجدده  ((ف جددل))قددا  نعددم قددا   ((ادد  تسددمع الندددا  باللدد ة))والسدد م 
 مسلم ف  لحيحه. 

وا حادي  فد . ادلا المعندش  ثيدرة، والواجدل علدش المسدلم إلا فن در 
عليه ف ول المن ر فال ي ضدل وفال يدرد عليده إال  يدرا، بد  ينب د  لده فن 
يشدد رل ويدددعو لدده بددال ير ل وندده دعددال إلددش طاعددة هللا ول ددرل بحقدده، وال 

انه لاما مدن فعد  للدن يجوز له فن يت بر علش داع  الح ص لقو  هللا سبح
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نرِم ﴿ومتوعدددا لدده بعددلال جنددنم:  ِ ضُ أِووا ر َ  ََخَذترووُِ الرِ ووهَّ َّّ َوإَِذا قِيووَا لَووُِ اتَّووِ  

اعُ  ََ ََ َُّم َولَأِلرَس الرِم أُُِ َج  نس   هللا لجميع المسلمين النداية.  (1)﴾فََحسر

س: إذا  راع ا  سان  ن يسافر إلى مكان يأ ع ان مقور إقامتوِ موعض 
ااة أالطالرض، فَا يجوه لِ  ن يجم  ويقصر الصمض وهوو مقويم فو  س

 . (2)ف عقِ  و مقر إقامتِ، وها لِ الفطر ف  رمضان؟  رجو ا جاأة

ج: ليس  حد فن يقلر الل ة واو مقديم إال إلا  دان مريضدا يشد  
 عليه اللوم فو مسافرا ف  فثنا  سفرل. 

يقلددر حتددش يسددافر  فمددا مددن فراد السددفر واددو فدد  بلدددل فلدديس لدده فن
وي ادر عامر البلد،  ن النب  للش هللا عليه وسلم  ان إلا فراد سفرا لدم 
يقلر حتش ي ادر المدينة وليس  حد فن يلل  وحدل سوا   ان مسافرا 
فو مقيما ف  مح  تقام فيه الجماعة، بد  عليده فن يلدل  مدع النداس ويدتم 

النددا  فلدم ي تده فد  مدن سدمع ))معنم لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 
ف رجدده ابددن ماجددة والدددارقطن  وابددن حبددان  ((لدد ة لدده إال مددن عددلر

والحا م ب سنادل علش شرط مسلم. وقد قي  البن عباس رض  هللا عننما: 
 ما او العلر  فقا :  وي فو مرض. 

وس   رسو  هللا للش هللا عليه وسلم رج  فعمش فقا  يا رسدو  هللا 
إلش المسجد فن  لد  مدن ر لدة فن فلدل  فد   إنه ليس ل  قائد يقودن 

  قدا  ((اد  تسدمع النددا  لللد ة)) :بيت   فقا  له عليه الل ة والس م
 ف رجه مسلم ف  لحيحه.  ((ف جل)) :نعم قا 

لقدد اممدت فن آمدر باللد ة فتقدام ثدم ))وقا  عليه اللد ة والسد م: 
ن حطدل آمر رج  فيلل  بالناس ثم فنطلد  معد  برجدا  معندم حدزم مد

متفد  علدش  (3)((إلش قوم ال يشندون الل ة ف حرق علينم بيدوتنم بالندار
 لحته. 
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مدن سدرل فن يلقدش هللا  ددا مسدلما )وقا  ابن مسعود رض  هللا عنده: 
فليحافظ علش اءال  الللوات حي  ينادى بنن ف ن هللا شرع لنبي م سدنن 

يلدل  ادلا الندى وإننن من سنن الندى ولو فن م لليتم ف  بيوت م  مدا 
المت لي ف  بيته لتر تم سنة نبي م ولو تر تم سنة نبي م لضدللتم ومدا مدن 
رج  يتطندر فيحسدن الطندور ثدم يعمدد إلدش مسدجد مدن ادلل المسداجد إال 
 تل هللا له ب    طوة ي طواا حسنة ويرفعه بنا درجة ويحدط عنده بندا 

ريض سدديئة ولقددد رفيتنددا ومددا يت لددي عننددا إال مندداف  معلددوم النفدداق فو مدد
ف رجدده  1 (ولقدد  ددان الرجدد  ينددادى بددين الدرجلين حتددش يقددام فدد  اللددي

 مسلم ف  لحيحه. 

وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة، فالواجل علش    مسلم مسدافر فو 
مقدديم فن يلددل  فدد  الجماعددة، وفن يحددلر اللدد ة وحدددل إلا  ددان يسددمع 

 الندا  للل ة. وهللا ول  التوفي . 

 ووا الووذين يصوولون فوو   موواك َم وفوو  س: مووا هوو   صووالحكم  خوا 
  ؟(2) امالَم

ج: من سمع الندا  فليجدل، والواجدل علدش المسدلمين إجابدة المندادي 
لللدد ة إن لددم ي ددن انددان عددلر شددرع ، وقددد ثبددت فن رجدد  فعمددش قددا  
لرسو  هللا للش هللا عليه وسلم لديس لد  قائدد يقدودن  إلدش المسدجد فند  

لدده الرسددو  لددلش هللا عليدده لدد  مددن ر لددة فن فلددل  فدد  بيتدد   فقددا  
 ((.ف جل)) :قا  نعم قا  ((ا  تسمع الندا  للل ة))وسلم 

. ((فجدل))فنلا رج  فعمش فجابه النب  للش هللا عليه وسدلم بقولده: 
 ((.ال فجد لن ر لة))وف  لفظ قا : 

فالواجل علش المسلمين الل ة مع الجماعة ف  المساجد ومن تد  ر 
لمنافقينص لقو  ابن مسعود رضد  هللا عنده: ب ير علر شرع  فقد تشبه با

من سرل فن يلقش هللا  دا مسلما فليحافظ علش ادءال  اللدلوات ال مدس )
حيدد  ينددادى بنددن فدد ن هللا شددرع لرسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم سددنن 
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الندى وإننن من سنن الندى ولو فن م لليتم ف  بيوت م  مدا يلدل  ادلا 
وفد   - م ولدو تدر تم سدنة نبدي م لضدللتم المت لي ف  بيته لتر تم سنة نبي

وفد   -ولقد رفيتنا وما يت لي عننا إال مناف  معلوم النفداق  -لفظ ل فرتم 
 (.-لفظ فو مريض 

فنددلا عبددد هللا بددن مسددعود واددو مددن  بددار اللددحابة رضدد  هللا عددننم 
يقو : ال يت لي عن ل ة الجماعة إال مناف  فو مريض. فنلا يد  علش 

لمددءمن فن يجتنددد فدد  فدا  اللدد ة فدد  الجماعددة وفن فن الواجددل علددش ا
 يحلر لفات المنافقين، وهللا ول  التوفي . 

س: هووا األفضووا  ن تصوول  الموور ض وحووعها  و تصوول  فوو  جمااووة 
 (1)ال ساء؟

ج:    للن جائز، إن للت وحداا فد  بد س وإن لدلت مدع النسدا  
لدلش هللا ف  ب س، ا مدر واسدع فد  للدن، و دان النسدا  فد  عندد النبد  

عليدده وسددلم يلددلين علددش حدددة،  دد  واحدددة تلددل  لوحددداا، فدد لا تيسددر 
جماعة من النسا  فللين جميعا ف  البيت وفمتنن  يدران فدللن حسدن، 
وقد روي عن فم سلمة وعدن عائشدة رضد  هللا عننمدا فننمدا فمتدا بعدض 
النسا  ف  بعض ا حيان. فالحال  فنده ال بداس بد ن تلدل  فد  جماعدة 

ت ون اومامة وسدطنن، عدن يمينندا بعضدنن، وعدن يسداراا من النسا  و
بعضددنن، ترفددع لددوتنا بددالت بير والقددرا ة فدد  فوقددات الجنددر  ددالم رل 
والعشددا  والفجددر، وتعمدد   مددا يعمدد  الرجدد  ت بددر وترفددع يدددينا حددلا  
من بينا وتقو  بعد الت بير سبحانن اللنم وبحمدن وتبدارن اسدمن وتعدالش 

بنوع من فنواع االستفتاح اللدحيحة الثابتدة  جدن وال إله  يرن، فو ت ت 
عن رسدو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم، ثدم تقدو  فعدول بداب مدن الشديطان 
الرجيم، ثم تسم  وتقرف الفاتحة، ثم تقدرف سدورة معندا، وا دلا فد  الثانيدة 
فدد  الم ددرل والعشددا ، فمددا فدد  الثالثددة فتقددرف الفاتحددة فقددط، وا ددلا فدد  

الفاتحة وما تيسدر معندا مدن السدور ل دن فطدو   الرابعة، وف  الفجر تقرف
من العشا  والم رل، وا لا ف  الظندر والعلدر تلدل  بندم سدرا لديس 
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فينا جنر بقرا ة. فالحال  فننا مثد  مدا يلدل  الرجد ، ل نندا ال تتقددم، 
 ت ون ف  وسطنن. 

س: ورع فوو  الحووعيث الصووحي  ال َوو  اوون قوورا المسووجع لموون  كووا 
َووا يلحوو  أووذلك مووا لووِ رالحووة كريَووة وهووو أصووم  و نومووا  و كرانووا، ف

محوورم كالووعخان؟ وهووا م  ووى ذلووك  ن موون ت وواوا هووذه األشووياء م ووذور 
 (1)أالتخلف ان الجمااة أحيث ال يأنم أتخلفِ؟

من ف   ثوما ))ج: ثبت عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم فنه قا : 
 وثبدت عنده لدلش هللا (2)((فو بل  ف  يقدربن مسدجدنا وليلد  فد  بيتده

إن الم ئ ددددة تتدددد لى ممددددا يتدددد لى مندددده بنددددو ))عليدددده وسددددلم فندددده قددددا : 
 .(3)((اونسان

و   ما له رائحة  رينة ح مه ح دم الثدوم والبلد   شدارل الدد ان 
ومن له رائحة ف  إبطيه فو  يراما يءلي جليسه ف نه ي رل له فن يلل  

 مع الجماعة، ويننش عن للن حتش يستعم  ما يزي  الل الرائحة. 

ل عليه فن يفع  للدن مدع االسدتطاعة حتدش يدءدي مدا فوجدل هللا ويج
عليه من الل ة ف  الجماعة، فما التد ين فنو محرم مطلقا ويجل عليده 
تر ه ف  جميع ا وقاتص لمدا فيده مدن المضدار ال ثيدرة فد  الددين والبددن 

 والما ، فللح هللا حا  المسلمين ووفقنم ل    ير. 

عا وال يستطي   ن ي م ال اس، رغوم س: يقوا السالا: إ ِ خجوا ج
  ِ ف  أ ر الحواالع يكوون  قور  فو  فريضوة مون الفورالر وإذا وجوِ 

 (4)يرت ش كما يقوا ويرجو من سماحتكم التوجيِ وال ص .  ااسإليِ 
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ج: الواجدل علدش المددءمن وعلدش طالددل العدالم فن ت ددون عنددل النمددة 
إلددش ال يددر وتعلدديم العاليددة، والقددوة والنشدداط فدد  إبدد ا ال يددر، والدددعوة 

الجاا  وإرشاد الضا ، وا مر بالمعروي والنن  عدن المن در، ادلا ادو 
الواجل، والا او اللي ينب   للمءمن، يقو  النب  للش هللا عليه وسدلم: 

المددءمن القددوي  يددر وفحددل إلددش هللا مددن المددءمن الضددعيي وفدد   دد  ))
 .(1)(( ير

لا احتداجوا ويقدرف فالمءمن القوي او اللي يعلم النداس ويلدل  بندم إ
علددينم العلددم ويرشدددام ويدد مرام بددالمعروي وينندداام عددن المن ددر، واددو 
 ففض  من المءمن الضعيي العاجز اللي ال يستطيع فن يبل  ما ينفعنم. 

ووليت  لنلا السائ  فن يتق  هللا وفن ت ون امته عالية وفن يدءم إلا 
يظندر علمده   ان ففض  الموجودين، ف نده يدءم النداس ويبدادر بدللن، وفن

إن  ان عندل علم، وفن يفتد  السدائ  بمدا عنددل مدن العلدم عدن هللا فو عدن 
رسوله للش هللا عليده وسدلم، وفن ال ي جد  فد ن ادلا لديس محد   جد ، 
ال ج  لجاا  فو لفاع  المعلية، فما من يعلم النداس ال يدر ويفتدينم فد  

نب   له العلم الشرع  ويسعش ف  ملالحنم ف  يلي  به فن ي ج ، وال ي
فن يجددبن، وال ينب دد  لدده فن يتدد  ر بدد  ينب دد  فن يتقدددم وفن ي ددون فدد  
المقدمة ف     ش   حتش ينفع الناس ويرشدام وي ون إماما فد  ال يدر، 

 وهللا المستعان.

س: إمام يلحن ف  القرآن و حيا ا يهيع ويو قص فو   حورف اأيواع 
 ؟ (2)القرآ ية، ما حكم الصمض خلفِ

 يحيدد  المعنددش فدد  حددرج فدد  اللدد ة  لفدده مثدد  ج: إلا  ددان لحندده ال
نلدددل و رل و فو رفعندددا فددد  الحمدددد ب رل العدددالمين، وا دددلا نلدددل 
الرحمن فو رفعه ونحو للن، فما إلا  دان يحيد  المعندش فد  يلدلش  لفده 
إلا لم ينتفع بالتعليم والفدتح عليده، مثد  فن يقدرف إِيهداَن نَْعبُدُد ب سدر ال داي، 
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ت و ب سر التدا  فو ضدمنا فد ن قبد  التعلديم وفلدلح ومث  فن يقرف و فنعم
قرا تدده بددالفتح عليدده لددحت لدد ته وقرا تدده، والمشددروع فدد  جميدددع 
ا حددوا  للمسددلم فن يعلددم ف ددال فدد  اللدد ة و ارجندداص  ن المسددلم ف ددو 
المسدددلم يرشددددل إلا  لدددط ويعلمددده إلا جنددد  ويفدددتح عليددده إلا ارتدددج عليددده 

 القرآن.

تو  يو ع  أَوا أ ور األلموة الصومض، س:  ِرا للسراة المفرطة ال
غالأا ما يضطر ا  سان م َم إلى اعم قراءض السوورض أ وع الفاتحوة فو  
الصمض السورية، فَوا  ايوع الصومض أ وع منوا هو الء فوإن الصومض م َوم 

 ؟ (1)ي قصَا الخشوع واالطمل ان

ج: الواجل علش ا ئمة فن يتقوا هللا، وفن يطمئنوا فد  لد تنم وفد  
جودام، وفن يرتلددوا القددرا ة ويحسددنوا فلددواتنم بنددا حتددش ر ددوعنم وسدد

 يءدوا   م الرل بت وة حسنة وقرا ة واضحة ت شع لنا القلول. 

الا او الواجل علش ا ئمة فن يجتندوا ف  الطم نيندة وال شدوع فد  
الل ة حتش يستفيدوا ويستفيد من  لفنم، وحتدش يءدوادا  مدا شدرع هللا، 

ِم ُووونَ قَوو﴿وقددد قددا  هللا سددبحانه:  مر  ف عر  َفرلَووَ  الرُم ر َِ الَّووِذيَن ُهوومر فِوو  َصوومتِ
وقد فمر النب  للش هللا عليه وسلم المس   فد  لد ته فن  (2)﴾َخاِش ُونَ 

إلا قمددت إلددش اللدد ة ))يطمددئن، فقددا  لدده النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 
 ف سبا الوضو  ثم استقب  القبلة ف بر ثم اقرف ما تيسر معن من القرآن ثدم
ار ع حتش تطمئن را عا ثم ارفع حتش تعتد  قائما ثم اسجد حتدش تطمدئن 

 الحدي .  (3)...((ساجدا

فالواجل علش ا ئمة فن يعنوا بنلا ا مر، وفن يطمئنوا ف  ر دوعنم 
وسددجودام وبعددد الر ددوع وبددين السددجدتين، وفن يعنددوا بددالقرا ة فيقددر وا 

مدن الحدروي، وفن قرا ة واضحة بينة ليس فينا  فدا  وال إسدقاط شد   
يم نوا من ورا ام من القرا ة بعد الفاتحة وإن  انت  ير واجبدة، ول دن 
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ا فض  ف  الل ة السرية فن يقرف الم موم الفاتحة وما يتيسدر معندا مدع 
إمامددده، واومدددام  دددللن يقدددرف سدددورة بعدددد الفاتحدددة فو آيدددات فددد  السدددرية 

مد موم زيدادة علدش ل ن فد  السدرية يقدرف ال، والجنرية ف  ا ولش والثانية
الفاتحددة وفدد  الجنريددة ت فيدده الفاتحددة وينلددت للمددام، فدد لا لددم يددتم ن 
الم موم من فن يقرف مع الفاتحة شيئا  ن اومام استعج  ف  يضدرل للدن، 
 ن الواجددل الفاتحددة ومددا زاد علينددا لدديس بواجددل فدد  يضددر تر دده وال 

ندددة يبطددد  اللددد ة، ول دددن يجدددل فن يعتنددد  بدددالر وع والسدددجود مدددن ج
الطم نيندددة وبدددين السدددجدتين وبعدددد الر دددوع  دددللن، ادددلل فمدددور عظيمدددة 
وفريضة ال بد مننا ف  ح  الجميع: اومام والم موم والمنفرد، وهللا ولد  

 التوفي . 

س: ما حكوم الصومض خلوف مون يوذها إلوى قأوور الصوالحين للتأورك 

 (1)أَا وتموض القرآن ف  الموالع وغيرها أأجر الى ذلك؟

تفلي  إن  دان مجدرد االحتفدا  بالموالدد مدن دون شدرن ج: الا فيه 
فنلا مبتدع فينب   فن ال ي ون إماما لمدا ثبدت فد  الحددي  اللدحيح عدن 

إيدا م ومحددثات ا مدور فد ن  د  ))النب  لدلش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
 .(2)((محدثة بدعة و   بدعة ض لة

وات ويسددت ي  واالحتفددا  بالموالددد مددن البدددع، فمددا إلا  ددان يدددعو ا مدد
بنم، فو بالجن، فو  يرام من الم لوقدات فيقدو : يدا رسدو  هللا انلدرن ، 
فو اشددي مريضدد ، فو يقددو : يددا سدديدي الحسددين، فو يددا سدديدي البدددوي، فو 
 يددرام مددن ا مددوات، فو الجمددادات  ا لددنام، المدددد المدددد، فنددلا مشددرن 

فمدا إلا  -فيدة نسد   هللا العا -شر ا ف بر ال يللش  لفه، وال تلدح إمامتده 
 ددان يرت ددل بدعددة  دد ن يحضددر المولددد ول ددن ال يدد ت  بالشددرن، فو يقددرف 
القرآن عند القبور، فو يلل  عنداا، وال ي ت  بشرن فنلا ي دون قدد ابتددع 
فدد  الدددين فدديعلم ويوجدده إلددش ال يددر ولدد ته لددحيحة إلا لددم يفعلنددا عنددد 
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هللا عليده وسدلم: القبور، فما الل ة ف  المقبرة ف  تلح لقو  النب  للش 
 مساجد متف  عليه. (1)((لعن هللا الينود والنلارى ات لوا قبور فنبيائنم))

 ؟ (2)س: ها تص  الصمض وراء المأتعع والمسأا إهاره

ج: نعم تلح الل ة  لدي المبتددع و لدي المسدب  إزارل و يرامدا 

من العلاة ف  فلح قول  العلمدا  مدا لدم ت دن البدعدة م فدرة للداحبنا، 

 انت م فدرة لده  دالجنم  ونحدول ممدن بددعتنم ت درجنم عدن دائدرة  ف ن

اوسددد م، فددد  تلدددح اللددد ة  لفندددم، ول دددن يجدددل علدددش المسدددئولين فن 

ي تاروا للمامة من او سليم مدن البدعدة والفسد ، مرضد  السديرة،  ن 

اومامة فماندة عظيمدة، القدائم بندا قددوة للمسدلمين، فد  يجدوز فن يتوالادا 

 س  مع القدرة علش تولية  يرام. فا  البدع والف

واوسبا  من جملة المعال  التد  يجدل تر ندا والحدلر مننداص لقدو  

مدا فسدف  مدن ال عبدين مدن اوزار فندو فد  ))النب  للش هللا عليه وسدلم: 

روال الب دداري فدد  لددحيحه، ومددا سددوى اوزار ح مدده ح ددم  (3)((النددار

لدح عدن رسدو   اوزار  القمي  والسراوي  والبشت ونحدو للدن، وقدد

ث ثدة ال ي لمندم هللا وال ينظدر إلدينم ))هللا للش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 

يددوم القيامددة وال يددز ينم ولنددم عددلال فلدديم المسددب  إزارل والمنددان فيمددا 

  رجه مسلم ف  لحيحه.  (4)((فعطش والمنف  سلعته بالحلي ال الل
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فشدد فد  وإلا لار سحبه للزار ونحول من فج  الت بر، لدار للدن 

من ))اوثم وفقرل إلش العقوبة العاجلةص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 

 .(1)((جر ثوبه  ي   لم ينظر هللا إليه يوم القيامة

والواجددل علددش  دد  مسددلم فن يحددلر مددا حددرم هللا عليدده مددن اوسددبا  

و يرل من المعال ،  ما يجدل عليده فن يحدلر البددع  لنداص لقدو  النبد  

 (2)((مددن عمدد  عمدد  لدديس عليدده فمرنددا فنددو رد))ه وسددلم: لددلش هللا عليدد

 يدر الحددي  )) رجه مسلم ف  لحيحه، ولقوله لدلش هللا عليده وسدلم: 

 تددال هللا و يددر الندددي ادددي محمددد لددلش هللا عليدده وسددلم وشددر ا مددور 

 رجددده مسدددلم فيضدددا. نسددد   هللا لندددا  (3)((محددددثاتنا و ددد  بدعدددة ضددد لة

 لبدع والمعال  إنه  ير مسئو . وللمسلمين جميعا العافية من ا

س: صلى ا مام أجمااة الوى غيور وضووء  سويا ا، فموا حكوم هوذه 

 : (4)الصمض ف  الحاالع اأتية

 إذا تذكر  ن اء الصمض ؟  -1

 إذا تذكر أ ع السمم وقأا تفرق الجمااة ؟  -2

 إذا تذكر أ ع تفرق الجمااة ؟  -3

جماعة لحيحة ولديس علدينم : إلا لم يل ر إال بعد الس م فل ة الج
إعادة، فما اومام فعليه اوعادة. فمدا إن ل در وادو فد  فثندا  اللد ة ف نده 
يسددت لي مددن ي مدد  بنددم لدد تنم فدد  فلددح قددول  العلمددا  لقلددة عمددر 
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رض  هللا عنه، ف نه لمدا طعدن اسدت لي عبدد الدرحمن بدن عدوي رضد  
 هللا عنه ف تم بنم الل ة ولم يست ني. وباب التوفي . 

س: شخص عخا المسجع أ ع صمض ال صر وا تَواء الجمااوة وقوام 

 (1)يصل  م فرعا و ن اء الصمض عخا شخص آخر فَا يصل  م ِ؟

ج: ا فض  إلا قام المسدبوق يلدل  وجدا  آ در فن يلدي معده عدن 
يمينه ويلدل  معده، فد ن  اندا اثندين لدفا  لفده حتدش يحلد  لندم فضد  

هللا عليده وسدلم فنده رفى رجد  الجماعة، وقد ثبت عدن رسدو  هللا لدلش 
مدن يتلددق علدش ))د   وقد فاتته الل ة فقدا  عليده اللد ة والسد م: 

فالسنة فن يقوم بعض الحاضدرين فيلدل  مدع الددا    ((الا فيلل  معه
 حتش تحل  له الجماعة الا او المشروع، وف  الا فض  عظيم.

ك إال س: هووا الجمااووة تووعرك أووإعراك السوومم موو  ا مووام  م ال تووعر
أإعراك رك ة، وإذا عخا جمااة وا مام ف  التشوَع األخيور هوا األفضوا 

 ؟ (2)لَم العخوا م  ا مام  م ي تِرون سممِ ويصلون جمااة

ج: ال تدرن الجماعة إال بد دران ر عدةص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده 
فقد فدرن الل ة  رجه مسدلم  (3)((من فدرن ر عة من الل ة))وسلم: 

، ل دن مدن  دان لده عدلر شدرع  يحلد  لده فضد  الجماعدة ف  لحيحه
إلا مدرض ))وإن لم يدر نا مع اومامص لقو  النب  للش هللا عليه وسدلم: 

روال  (4)((العبددد فو سددافر  تددل هللا لدده مثدد  مددا  ددان يعمدد  مقيمددا لددحيحا
الب دداري فدد  اللددحيح، ولقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم فدد   ددزوة تبددون: 

مدا سدرتم مسديرا وال قطعدتم واديدا إال وادم مع دم  إن ف  المدينة فقوامدا))
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متفدد   (2)((إال شددر و م فدد  ا جددر))وفدد  روايددة:  (1)((حبسددنم العددلر
 عليه. 

ومتش فدرن جماعة اومام فد  التشدند ا  يدر فدد ولنم معده ففضد ، 
إلا فقيمت الل ة ف  ت توادا تسدعون ))لعموم قوله للش هللا عليه وسلم: 

 (3)((الس ينة فما فدر تم فلدلوا ومدا فدات م فد تمواوفتواا تمشون وعلي م 
 متف  عليه، ولو للوا جماعة وحدام ف  حرج إن شا  هللا. 

س: إذا جاء المسلم إلى المسجع ووجوع الجمااوة يصولون التوراوي  
 ؟ (4)وهو لم يصا ال شاء فَـا يصـل  م َم أ ية ال شـاء 

  العلمددا ، وإلا ج: ال حددرج فن يلددل  معنددم بنيددة العشددا  فدد  فلددح قددول
سدلم اومددام قددام ف  مدد  لدد ته، لمددا ثبدت فدد  اللددحيحين عددن معددال بددن جبدد  
رض  هللا عنه فنه  ان يلل  مع النبد  لدلش هللا عليده وسدلم لد ة العشدا  
ثم يرجع إلش قومه فيلل  بنم تلن الل ة ولم ين ر للن النبد  عليده اللد ة 

تنفد ، وفد  اللدحيح عدن والس م، فد  علش جواز ل ة المفترض  لي الم
النب  عليه الل ة والس م فنه ف  بعض فندواع لد ة ال دوي لدلش بطائفدة 
ر عتددين ثددم سددلم ثددم لددلش بالطائفددة ا  ددرى ر عتددين ثددم سددلم ف انددت ا ولددش 

 فرضه فما الثانية ف انت نف  وام مفترضون، وهللا ول  التوفي .

، وهوا س: إذا  م رجا صأيين فأكنر، فَا يج لَموا خلفِو  و  اون يمي ِو
 ؟ (5)الألوم شرط لمصافة الصأ 

ج: المشدروع فد  ادلا فن يجعلنمدا  لفدده  دالم لفين إلا  اندا قدد بل دا سددبعا 
ف  ثر، وا لا لو  ان لب  وم لي يجعلنما  لفهص  ن النبد  لدلش هللا عليده 
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وسلم للش ب نس واليتيم وجعلنمدا  لفده لمدا زار النبد  لدلش هللا عليده وسدلم 
  لا لما لي معه جابر وجبار من ا نلار جعلنما  لفه. جدة فنس، وا

فما الواحد ف نه ي دون عدن يمينده، سدوا  ف دان رجد  فو لدبياص  ن النبد  
للش هللا عليه وسلم لمدا لدي معده ابدن عبداس فد  لد ة الليد  عدن يسدارل 

 فدارل عن يمينه. 

وا ددلا فنددس رضدد  هللا عندده لددلش مددع النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  
للوات النافلدة فجعلده عدن يمينده، فمدا المدرفة فد  ثر ف نندا ت دون  لدي  بعض

الرجا  وال يجوز لنا فن تلي مع اومام وال مدع الرجدا ،  ن النبد  لدلش 
 هللا عليه وسلم لما للش ب نس واليتيم جع  فم سليم  لفنما وا  فم فنس. 

س: هووا يأووع  الصووف موون اليمووين  و موون خلووف ا مووام؟ وهووا يشوورع 
ن أوين اليموين واليسوار؟ أحيوث يقوواا: ااوعلوا الصوف كموا يف لِو كنيوور التوواه

 ؟ (1)من األلمة

ج: اللي يبدف من الوسط مما يل  اومدام، ويمدين  د  لدي ففضد  مدن 
يسارل، والواجل فال يبدف ف  لدي حتدش ي مد  الدلي قبلده وال بد س فن ي دون 

ن  د ي الناس ف  يمين اللي ف ثدر وال حاجدة إلدش التعددي ، بد  ا مدر بدلل
السددنة، ول ددن ال يلددي فدد  الثددان  حتددش ي مدد  ا و ، وال فدد  الثالدد  حتددش 
ي مد  الثدان ، وا ددلا بقيدة اللددفوي.  نده قددد ثبدت عددن رسدو  هللا لددلش هللا 

 عليه وسلم ا مر بللن. 

س: ها تص  الصمض للم فرع خلف الصف؟ وها يجووه لِو سوحا  حوع 
 (2)الجمااة لوحعه؟ المصلين من الصف األمام  أعال من الصمض أ ع

ج: ال يجدوز للمنفدرد فن يلدل   لدي اللدي، وال تلدح لد ته. لقدو  
و ندده  (1)((ال لدد ة لمنفددرد  لددي اللددي))النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 
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للش هللا عليده وسدلم رفى رجد  يلدل   لدي اللدي وحددل فد مرل فن يعيدد 
ي عدن الل ة بد  عليده فن يلدتمس فرجدة حتدش يدد   فيندا، فد ن لدم يجدد لد

يمددين اومددام إن فم ددن للددن، إال وجددل عليدده االنتظددار حتددش يدد ت  مددن يلددي 
معه، ولو  اي فن تفوتده اللد ة. فد ن انقضدت اللد ة ولدم ي تده فحدد لدلش 

 وحدل. 

والواجددل علددش  دد  مسددلم فن يبددادر لللدد ة مددع الجماعددة، وفن يحددر  
هللا عدز  علش إدرا نا  املة مع الجماعة فد  بيدوت هللا، واد  المسداجد. لقدو 

اآليدة، وقولده عدز وجد :  2﴾َحافُِِوا اَلَى الصَّلََواِع َوالصَّمِض الرُوسرَطى﴿وج : 
اِكِ ينَ ﴿ َك ُووا َموَ  الورَّ َكواضَ َوارر وقدو  النبد  لدلش  (3)﴾َو َقِيُموا الصَّمضَ َوآتُووا الهَّ

قيد   (4)((من سمع الندا  فلم ي ته ف  لد ة لده إال مدن عدلر))هللا عليه وسلم: 
وثبدت  (.بن عباس رض  هللا عننما: ما ادو العدلر  )قدا   دوي فو مدرضال

عنه للش هللا عليه وسلم فنده سد له رجد  فعمدش فقدا  يدا رسدو  هللا لديس لد  
قائد يقودن  إلدش المسدجد فند  لد  مدن ر لدة فن فلدل  فد  بيتد   فقدا  لده 

 (5)((ف جدل))قا  نعدم قدا   ((ا  تسمع الندا  بالل ة))للش هللا عليه وسلم 
 ف رجه اومام مسلم ف  لحيحه، وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة.

س: موووا حكوووم التموووام مووون يقصووور أمووون يوووتم صووومتِ  و ال كوووس وكيوووف 
 (6)يف من؟

ج: إلا فم من يقلر الل ة من يتمنا ف نه إلا سلم اومام من لد ته 
ين، اثنتين يقوم المقيم ويتم فربعا إلا  ان اومدام ادو المسدافر فيلدل  اثنتد
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ثدددم إلا سدددلم يقدددوم مدددن ورا ل ويلدددلون فربعدددا إلا  دددانوا مقيمدددين  يدددر 
مسافرين والمسافرون يسلمون معه، الا إلا  ان اومام او المسافر، فمدا 
إلا  ان اومام او المقيم والمسدافرون  لفده فد ننم يتمدون معده فلديس لندم 
القلر ب  يتمون فربعدا. لمدا ثبدت فد  الحددي  اللدحيح عدن ابدن عبداس 

  هللا تعالش عننما فنه سئ  عمن يلل   لي اومام قالوا له: يا ابن رض
عباس ما لنا إلا للينا  لي اومدام لدلينا فربعدا وإلا لدلينا فد  رحالندا 

 للينا اثنتين  فقا : ا لا السنة. 

روال اومام فحمد فد  مسدندل ب سدناد جيدد وفلدله فد  لدحيح مسدلم، 
مددام المقدديم يجددل فن ت مدد  واددلا يددد  علددش فن لدد ة المسددافر  لددي او
 فربعا للحدي  المل ور. وهللا ول  التوفي . 

س: إذا ذهأ وا إلووى الأوور فَووا يجوووه ل ووا  ن  قصوور الصوومض الرأاايووة 
  (1)و جم َا؟

ج: إلا  ان الم ان اللي لابتم إليه مدن البدر بعيددا عدن محد  إقدامت م 
 دي   80فة ويعتبر اللاال إليه سفرا ف  مانع من القلر إلا  انت المسا

تقريبدددا، والقلدددر ففضددد  مدددن اوتمدددام وادددو فن يلدددل  المسدددافر الظندددر 
ر عتددين، والعلددر ر عتددين، والعشددا  ر عتددين وال مددانع مددن الجمددع بددين 

ففضد  إلا  -في الجمدع -الظنر والعلر، وبين الم رل والعشدا ، وتر ده
 ن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم فد  حجدة  ص ان المسافر مقيما مسدتريحا

اع  ان مدة إقامته ف  منش يقلر الل ة وال يجمع، وإنما جمدع فد  الود
 عرفة ومزدلفة لداع  الحاجة إلش للن. 

ومتددش عددزم المسددافر علددش اوقامددة فدد  م ددان ف ثددر مددن فربعددة فيددام 
فالواجل عليه فال يقلر، ب  يلل  الرباعية فربعا وادو قدو  ف ثدر فاد  

قدد  فالقلددر ففضدد . وهللا ولدد  العلددم، فمددا إلا  انددت اوقامددة فربعددة فيددام ف 
 التوفي .

س: موووا ضووواأط الجمووو  أوووين الصووومتين  ن ووواء المطووور  و فووو  حووواا 
 (1)المطر؟
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ج: إلا وجددد العددلر جدداز فن يجمددع بددين اللدد تين الظنددر والعلددر، 
والم ددرل والعشددا  لعددلر واددو المددريض، والمسددافر، وا ددلا فدد  المطددر 

لعلددر  ددالم رل الشددديد فدد  فلددح قددول  العلمددا ، يجمددع بددين الظنددر وا
والعشا ، وبعدض فاد  العلدم يمندع الجمدع بدين الظندر والعلدر فد  البلدد 
للمطر ونحول  الدحض اللي تحلد  بده المشدقة، واللدوال جدواز للدن 
 الجمع بين الم رل والعشدا  إلا  دان المطدر فو الددحض شدديدا يحلد  
به المشقة، ف لا جمع بين الظنر والعلر جمع تقديم ف  ب س،  دالم رل 

العشا ، سوا  جمع ف  فو  الوقت فو فد  وسدط الوقدت، المندم إلا  دان و
اندددان مدددا يشددد  علدددينم بددد ن  دددانوا فددد  المسدددجد واددد  المطدددر الشدددديد، 
وا سواق يش  علينم المش  فينا لما فينا مدن الطدين والمدا  جمعدوا وال 
ب س، وإن لم يجمعوا فلنم العلر يللون ف  بيوتنم، بوجود ا مطار فد  

 جود الطين. ا سواق وو

س: إذا سافر شخص من الريوار إلوى مكوة وفو  طريقوِ مور الوى 
القصيم ويوجع فو  القصويم أ ور  قرأالوِ فجلوس ا وعهم يوومين، فَوا 

 ؟ (2)ي تأر مسافرا  و مقيما

ج: الا يعتبر مسافرا ما دام ف   ير وطنده، ولدو  دان فيده قريدل لده 
الجماعدة      فو ف دت فو  يرامدا، ل دن ال يلدل  وحددل بد  يلدل  مدع

ويتم معنم فربعا لوجول الل ة ف  الجماعدة، فمدا إلا  دان معده شد   
آ ددر فو ف ثددر فلنددم فن يلددلوا قلددرا، ولنددم فن يلددلوا مددع جماعددة البلددد 
ويتموا. فما إن نوى اوقامة ف ثر من فربعة فيام ف ن عليده فن يدتم اللد ة 

 الرباعية سوا   ان المسافر واحدا فو  انوا جماعة. 

موور ذكوور ال أوو  صوولى هللا اليووِ وسوولم وا مووام يخطووا يوووم س: إذا 
 ؟ (3)الجم ة فَا يجوه  ن  صل  و سلم اليِ صلى هللا اليِ وسلم
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ج: تشرع الل ة علش النب  للش هللا عليه وسلم إلا مر ل رل عليده 
الل ة والس م ف   طدل الجمعدة والعيدد ومجدالس الدل رص لقولده لدلش 

لدلش  (1)((ج  ل رت عندل فلم يل  علد ر م فني ر))هللا عليه وسلم: 
  .هللا عليه وسلم

س: ما حكم من يرف  يعيوِ والخطيوا يوعاو للمسولمين فو  الخطأوة 
 النا ية م  العليا،  ناأكم هللا؟

ج: رفع اليدين  ير مشروع فد   طبدة الجمعدة وال فد   طبدة العيدد 
ن ال للمددام وال للمدد مومين، وإنمددا المشددروع اونلددات لل طيددل والتدد مي

علش دعائه بينه وبين نفسده مدن دون رفدع لدوت، وفمدا رفدع اليددين فد  
 ن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم لددم ي ددن يرفددع يديدده فدد   طبددة ص يشددرع

الجمعة وال ف   طبة ا عياد، ولما رفى بعض اللدحابة بعدض ا مدرا  
يرفددع يديدده فدد   طبددة الجمعددة فن ددر عليدده للددن، وقددا : مددا  ددان النبدد  

الل ة والسد م، نعدم إلا  دان يسدت ي  فد   طبدة الجمعدة يرفعنما عليه 
 -في طلدل ندزو  المطدر -ل ستسقا ، ف نه يرفع يديه فد  حدا  االسدت اثة

 ن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم  ددان يرفددع يديدده فدد  اددلل الحالددة، فدد لا 
استسددقش فدد   طبددة الجمعددة فو فدد   طبددة العيددد ف ندده يشددرع لدده فن يرفددع 

 يه الل ة والس م. يديه ت سيا بالنب  عل

 ؟  (2)س: ها لصمض الجم ة س ة قألَا  و أ عها

ج: لدديس للجمعددة سددنة راتبددة قبلنددا فدد  فلددح قددول  العلمددا ، ول ددن 
يشرع للمسلم إلا فتش المسجد فن يلل  ما يسر هللا له من الر عات يسلم 

لد ة الليد  والنندار ))من    ثنتين، لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 
روال اومام فحمد وفا  السنن ب سناد حسدن، وفلدله فد   (3)((مثنشمثنش 

 اللحيح من دون ل ر الننار. 

                                                 

 (.7139(، وأمحد ا )إل ي لسند املكثرين( بر ك )3468اه الرتلذي ا )الد وات( بر ك )رو  -1
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 (.1648(، والنسائي ا ) يام ال يل( بر ك )394، 389رواه الرتلذي ا )الصلة( بر ك ) -3
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و نه قد لح عن النب  للش هللا عليده وسدلم فد  فحاديد   ثيدرة مدا 
يد  علش فن المشروع للمسلم إلا فتش المسدجد يدوم الجمعدة فن يلدل  مدا 

 عليه وسلم ر عدات قام هللا له قب   روج اومام ولم يحدد النب  للش هللا
محددة فد  للدن فد لا لدلش ثنتدين فو فربعدا فو ف ثدر مدن للدن ف لده حسدن 
وفق  للن ر عتان تحية المسجد، فما بعداا فلنا سنة راتبدة فقلندا ر عتدان 

من  دان مدن م ملدليا ))وف ثراا فربع، لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: 
هللا عليده وسدلم يلدل  و دان لدلش  (1)((بعد الجمعة فليل  بعداا فربعدا

 ر عتين بعد الجمعة ف  بيته. وف  هللا الجميع لما يرضيه. 

فووو  الجم وووة أصووووع مرتفووو  فووو   س: هوووا تجووووه قوووراءض القووورآن
 ؟ (2)المسجع

ج: ال يجوز للمسلم فن يرفع لوته بالقرا ة ف  المسجد فو  يدرل إلا 
  ان يشدوا علدش مدن حولده مدن الملدلين فو القدرا ، بد  السدنة فن يقدرف
قرا ة ال يءلي بندا  يدرلص لمدا ثبدت عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم فنده 
 رج علش الناس لات يوم ف  المسجد وام يرفدع بعضدنم اللدوت علدش 

فينددا الندداس  ل ددم يندداج  هللا فدد  يرفددع بعضدد م ))بعددض بددالقرا ة فقددا : 
 .(3)((لوته علش بعض فو قا : ف  يجنر بعض م علش بعض

موون قووراءض سووورض السووجعض وسووورض  رضووجس: أ وور المووأمومين يت
العهر فو  فجور الجم وة لطولَموا، فموا موقوف ا موام الموا أوأن  كنورهم 

 ؟  (4)يرغا ف  ذلك وأ ضَم ال يرغا

ج: اددلل سددنة ثابتددة عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فيشددرع للمددام 
قرا ة اداتين السدورتين فد  فجدر الجمعدة وإن  درل للدن بعدض الجماعدة 

                                                 

)الصهههههههلة( بهههههههر ك  (، والههههههدارلي ا481(، والرتلهههههههذي ا )ازمعههههههة( بهههههههر ك )881رواه لسهههههه ك ا )ازمعهههههههة( بههههههر ك ) -1
 ( وال ف: لم.1575)

 392ص 12(ج2)
(، ولالههههك ا )املوطههههأ( ا )النههههداء ل صههههلة( بههههر ك 5096، 4692رواه اابلههههام أمحههههد ا )لسههههند املكثههههرين( بههههر ك ) -3
(163.) 

 393ص 12(ج4)
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ة مقدمددة علددش الجميددع والمشددروع لألئمددة فدد  جميددع ل سددلنمص  ن السددن
لَقَوعر ﴿الللوات فن يراعوا فع  السنة ويحافظوا علينداص لقولده عدز وجد : 

 َِّّ ووَوضٌ َحَسوو َةٌ  َكوواَن لَُكوومر فِوو  َرُسوووِا  وقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده  .(1)﴾ ُسر
 .(2)((من ر ل عن سنت  فليس من ))وسلم: 

هوو  سووااة ا جاأووة، وهووا  س: آخوور سووااة موون اصوور الجم ووة هووا
يلهم المسلم  ن يكون ف  المسجع ف  هوذه السوااة، وكوذلك ال سواء فو  

    (3)؟الم اها

 ج: فرجح ا قوا  ف  ساعة اوجابة يوم الجمعة قوالن: 

فحددداما: فننددا بعددد العلددر إلددش  ددرول الشددمس فدد  حدد  مددن جلددس 
ه، ينتظددر لدد ة الم ددرل، سددوا   ددان فدد  المسددجد فو فدد  بيتدده يدددعو ربدد

وسددوا   ددان رجدد  فو امددرفة فنددو حددري باوجابددة، ل ددن لدديس للرجدد  فن 
يلددل  فدد  البيددت لدد ة الم ددرل وال  يراددا إال بعددلر شددرع   مددا اددو 

 معلوم من ا دلة الشرعية. 
والثان : فننا من حين يجلس اومام علش المنبر لل طبدة يدوم الجمعدة إلدش 

اوجابددة، واددلان فن تقضدد  اللدد ة، فالدددعا  فدد  اددلين الددوقتين حددري ب
الوقتددان امددا فحددرى سدداعات اوجابددة يددوم الجمعددة، لمددا ورد فينمددا مددن 
ا حاديدد  اللددحيحة الدالددة علددش للددن، وترجددش اددلل السدداعة فدد  بقيددة 

 ساعات اليوم، وفض  هللا واسع سبحانه وتعالش. 

ومدددن فوقدددات اوجابدددة فددد  جميدددع اللدددلوات فرضدددنا ونفلندددا: حدددا  
فقددرل مددا ي ددون العبددد مددن ربدده ))وسددلم:  السددجود، لقولدده لددلش هللا عليدده

 رجه مسلم ف  لحيحه من حددي  فبد   (4)((واو ساجد ف  ثروا الدعا 
اريددرة رضدد  هللا عندده، وروى مسددلم رحمدده هللا فدد  لددحيحه عددن ابددن 

                                                 

 .21سورة األحزان اآلية  -1

 (.1401(، ولس ك ا )النكاح( بر ك )5063رواه البخاري ا )النكاح( بر ك ) -2

 402ص 12ج -3

(، ولس ك ا )الصلة( إلن لا يقهال ا الر هوق والسهجود 9165رواه اابلام امحد ا )إل ي لسند املكثرين( بر ك ) -4
 (.482بر ك )
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فمدددا ))عبددداس رضددد  هللا عننمدددا فن النبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم قدددا : 
  الددعا  فقمدن فن وفمدا السدجود فاجتنددوا فد ،الر وع فعظموا فيه الدرل

فقمدن فن يسدتجال ))ومعنش قوله للش هللا عليه وسلم:  (1)((يستجال ل م
 في حري.  ((ل م

 ؟ (2)س: ها يكتف  أالَسا الواجا قأا صمض الفجر للجم ة  م ال

ج: السنة  س  يوم الجمعة عند التنيء لل ة الجمعدة، وا فضد  فن 
  لدلش هللا عليده وسدلم: ي ون للدن عندد التوجده إلدش المسدجد، لقدو  النبد

 .(3)((إلا راح فحد م إلش الجمعة فلي تس ))

وإلا  ان ا تس  ف  فو  النندار فجدزفلص  ن  سد  يدوم الجمعدة سدنة 
مء دددة، وقددا  بعددض فادد  العلددم بددالوجول، فينب دد  المحافظددة علددش اددلا 
ال س  يوم الجمعة ف  يدوم الجمعدة وا فضد  فن ي دون عندد توجنده إلدش 

م.  ن اددلا فبلددا فدد  النظافددة، وفبلددا فدد  قطددع الددروائح الجمعددة  مددا تقددد
ال رينة، مع العناية بالطيل واللباس الحسن، و دللن ينب د  لده إلا  درج 
إلينددا فن يعتندد  بال شددوع وفن يقددارل بددين  طددالص  ن ال طددش تحددط بنددا 
السدديئات ويرفددع هللا بنددا الدددرجات فينب دد  فن ي ددون لدده  شددوع وعنايددة، 

قدم رجله اليمندش، ولدلش علدش رسدو  هللا عليده  وإلا ول  إلش المسجد
اللدد ة والسدد م وسددمش هللا وقددا : فعددول بدداب العظدديم وبوجندده ال ددريم 
 ثدموسلطانه القديم من الشديطان الدرجيم، اللندم افدتح لد  فبدوال رحمتدن، 

يلل  ما قدر هللا له، وال يفرق بدين اثندين، وبعدد للدن يجلدس ينتظدر إمدا 
اسدت فار فو سد وت حتدش يد ت  اومدام، وي دون ف  قرا ة وإما فد  ل در و

منلدتا إلا  طددل اومددام، ثددم يلددل  معدده، فدد لا فعدد  للددن فقددد فتددش  يددرا 
 عظيما. 

                                                 

(، ولسهه ك ا )الصهلة( إلن النرهي  هن  ههراءة 1903رواه اابلهام أمحهد ا )بدايهة لسهند  بههد هللا بهن  بهاس( بهر ك ) -1
 (.479السجود، بر ك )القرآن ا الر وق و 

 404ص 12(ج2)
 (.845( وال ف: لم ولس ك ا )ازمعة( بر ك )882أخرجم البخاري ا )ازمعة( بر ك )  -3
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وجا  ف  الحدي  اللحيح عن النب  لدلش هللا عليده وسدلم فنده قدا : 
من ا تس  ثم فتش الجمعة فللش ما قددر لده ثدم فنلدت لل طيدل حتدش ))

لده مدا بينده وبدين الجمعدة ا  درى يفرا من  طبته ثدم يلدل  معده  فدر 
 وللن  ن الحسنة بعشر فمثالنا.  (1)((وفض  ث ثة فيام

 ؟  (2)س: ما حكم السمم أ ع الس ة

ج: يشددرع للمت قيددين فدد  اللددي فن يسددلم فحددداما علددش اآل ددر وفن 
مددا مددن مسددلمين يلتقيددان ))يتلددافحاص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 

ولقو  فنس رضد  هللا عنده:   (3)((ن يفترقافقب   فيتلافحان إال  فر لنما
 ان فلحال النب  للش هللا عليه وسلم إلا ت قوا تلافحوا وإلا قددموا )

والددلي ))وثبددت عندده لددلش هللا عليدده وسددلم فندده قددا :  (مددن سددفر تعددانقوا
نفسدد  بيدددل ال تددد لون الجنددة حتددش تءمنددوا وال تءمنددوا حتددش تحددابوا ففدد  

روال مسدلم  (4)((لتمول تحداببتم ففشدوا السد م بيدن مفدل م علش ش   إلا فع
 ف  لحيحه. 

وسئ  لدلش هللا عليده وسدلم في اوسد م ففضد   فقدا  عليده اللد ة 
فن تطعددم الطعددام وتقددرف السدد م علددش مددن عرفددت ومددن لددم ))والسدد م: 
متف  علش لحته، إال إلا  ان من لقيه يعلم فنه  دافر ف نده ال  (5)((تعري

ال تبدد وا اليندود وال ))لقو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم:  يبدءل بالس مص
 الحدي  روال مسلم. (6)((النلارى بالس م

  (7)س: ما حكم قراءض سورض الكَف ف  ليلة الجم ة ويومَا؟

                                                 

 (.458( وال ف: لم، والرتلذي ا )ازمعة( بر ك )1418رواه لس ك ا )ازمعة( بر ك ) -1
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 (.4536اود ا )األدن( بر ك )(، وأبو د2651رواه الرتلذي ا )االستئذان( بر ك ) -3

(، وأمحهههههد ا )لسههههند العشهههههرة 2434(، والرتلههههذي ا )صهههههفة القيالههههة( بههههر ك )81رواه لسهههه ك ا )ااببههههان( بهههههر ك ) -4
 (.1355املبشرين إلزنة( بر ك )

 (.56(، ولس ك ا )ااببان( بر ك )27، 11رواه البخاري ا ااببان بر ك ) -5

 (.2624(، والرتلذي ا )االستئذان واآلدان( بر ك )4030ك )رواه لس ك ا )السلم( بر  -6
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ج: جددا  فدد  قددرا ة سددورة ال نددي يددوم الجمعددة فحاديدد  ال ت لددو مددن 
ضددعي، ل ددن ل ددر بعددض فادد  العلددم فندده يشددد بعضددنا بعضددا وتلددلح 
ل حتجاج، وثبت عن فبد  سدعيد ال ددري رضد  هللا عنده فنده  دان يفعد  

 للن. 

فالعم  بللن حسنص ت سيا باللحاب  الجليد  رضد  هللا عنده. وعمد  
با حادي  المشار إلينا.  نه يشد بعضنا بعضا ويءيداا عمد  اللدحاب  
ه المل ور، فما قرا تنا ف  ليلة الجمعة ف  فعلم له دلي  وبللن يتضدح فند

 ال يشرع للن. وهللا ول  التوفي .

س : مووا حكووم مسوو   نوور الَووالط والأوووا أووالورق ؟ هووا يكفوو  اوون 
 ؟(1)الماء

ج : نعدددم ي فددد  المسدددح بدددالورق و يدددرل مدددن الجامددددات الطددداارات 
 ا حجدددار وال شدددل وال دددرق والتدددرال و يدددر للدددن، مدددا عددددا العظدددام 

يقددوم للددن وا روا  إلا فنقددش المحدد  و ددرر للددن ثدد   مددرات فدد  ثر، و
مقددام المددا   حاديدد   ثيددرة وردت فدد  للددن مننددا : قولدده لددلش هللا عليدده 

إلا لادددل فحدددد م إلدددش ال دددائط فليدددلال معددده بث ثدددة فحجدددار » وسدددلم : 
. روال فحمدد وفبدو داود والنسدائ  (2)«يستطيل بنن، فد ننن تجدزي عنده 

مددن حدددي  عائشددة رضدد  هللا عننددا، وقددا  الحددافظ الدددارقطن  : إسددنادل 
سدئ  » ، وعن  زيمة بن ثابت ا نلاري رضد  هللا عنده قدا  : لحيح

النب  لدلش هللا عليده وسدلم عدن االسدتطابة فقدا  : و بث ثدة فحجدار لديس 
روال فحمددد وفبددو داود وابددن ماجدده، وعددن فبدد  اريددرة  (3)«فينددا رجيددع 

ننش رسو  هللا للش هللا عليه وسلم فن نسدتنج  » رض  هللا عنه قا  : 

                                                 

 15ص 29(ج 1)
، واابلههام أمحههد ا 44أخرجههم النسههائي ا  تههان الطرههارة، إلن االجتههزاء ا االسههتطابة إلحلجههارة دون غريههها بههر ك (  2)

 24491إل ي لسند األنصار، حديث  ائشة رضي هللا  نرا بر ك 
، وأبههو 21349ام أمحههد ا لسههند األنصههار رضههي هللا  ههنرك، حههديث خزبههة بههن  بههإل رضههي هللا  نههم أخرجههم اابلهه(  3)

، وابهههن لاجههم ا  تهههان الطرههارة وسهههننرا، إلن االسهههتنجاء 41داود ا  تههان الطرهههارة، إلن االسههتنجاء إلحلجهههارة بههر ك 
 . 315إلحلجارة والنري  ن الروث والرلة بر ك 
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ف رجده الددارقطن  وقدا  :  (1)«ا  : وإننما ال يطنرانبعظم فو رو  وق
إسنادل لحيح، وف رج مسدلم فد  لدحيحه عدن سدلمان الفارسد  رضد  

فن النب  للش هللا عليه وسلم ننش فن يستنجش ب ق  مدن ث ثدة » هللا عنه 
، وا حاديدد  فدد  اددلا (2)«فحجددار، وننددش فن يسددتنجش برجيددع فو عظددم 

 ننا  فاية إن شا  هللا. المعنش  ثيرة، وفيما ل رنال م

س : ما حكم رشواش الأووا الوذ  يقو  الوى النيواا  تيجوة اصوطعام 
 ؟ (3)الماء الخارج أجسم صلا ؟ ها يلهم الَسا  م يكف  ال ض 

ج : ال بد من ال س ، ما يليل الثيال فو الرج  من البو  ال بد فيه 
مدلي من ال س ، وال ي ف  النضح ص  نده نجاسدة م لظدة، الدلي ينضدح ال

 الدة، وبدو  اللددب  الدلي لددم ي  د  الطعددام ينضدح، فمددا البدو  لللددب  
  اللي ي    الطعام في س  .

س : سووماحة الشووي  : ا ووع ذهوواأ  إلووى المسووجع  و  ن وواء الصوومض 
ت ها أ ر قطراع الأوا، فموا حكوم صومت  ؟ الموا   وِ  خأر و  أ ور 

إهالوة الأقو  الشأاا  ن  هيا الأق ة أالماء فقط، وها  ايع الوضوء أ ع 
 . (4)؟ وفقكم هللا

ج : عليددن فن تعيددد الوضددو  واالسددتنجا ، وت سدد  مددا فلددابن مددن 
البددو  إلا  ددان البددو  لدديس بمسددتمر معددن، فمددا إلا  ددان مسددتمرا ف نددت 
لاحل سلس، توض  ل   ل ة بعد د و  الوقت، وال يضرن ما  رج 

 دد  توضددئ  لوقددت »وقددت اللدد ة ص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 
 . (5)«ل ة

                                                 

 . 9الطرارة، إلن االستنجاء بر ك  أخرجم الدار طين ا  تان(  1)
 . 262أخرجم لس ك ا  تان الطرارة، إلن االستطابة بر ك (  2)
 21ص 29(ج 3)
 22ص 29(ج 4)
 . 228أخرجم البخاري ا  تان الوضوء، إلن غسل الدم بر ك (  5)
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س : موووا حكوووم ال طووو  أالشوووَاعض  ن ووواء الوضووووء فووو  عاخوووا عورض 
 ؟(1)المياه

ج : السنة إلا فرا من الوضو  فن يتشند  ارج الحمدام ص  نده لديس 
انددان ضددرورة فن يتشددند دا دد  الحمددام، بدد  إلا فددرا ي ددرج ثددم يقددو : 

 فشدددند فن ال إلددده إال هللا وحددددل ال شدددرين لددده، وفشدددند فن محمددددا عبددددل»
، وي درل (2)«ورسوله، اللنم اجعلن  من التوابين واجعلن  من المتطنرين

 فن يقو  الا ف  الدا  .

فمدا عندد بدد  الوضدو  فيسدم  ولددو فد  الددا  ، فيقدو  : بسدم هللا ثددم 
يتوض  ص  نه محتاج إلدش التسدمية، وقدد فوجبندا جمدع مدن فاد  العلدم مدع 

فما الشدنادة فلديس اندان الل ر، ف  يدعنا، وال رااة تزو  عند الحاجة، 
حاجة فن ي ت  بنا واو ف  الحمام، ب  ي رج ثم يد ت  بالشدنادة بعدد للدن 

 . 

س:مووا حكووم صووأي اللحيووة أوواللون األسوووع ؟ ومووا حكووم موون يف ووا 
 ؟(3)ذلك

 -سدددوا   دددان فددد  الدددرفس فو اللحيدددة  -ج : ال يجدددوز لدددبا الشددديل 
فد  ا حاديد   باللبا ا سود ص  نه ثبت عن النب  للش هللا عليه وسدلم

اللدددحيحة الننددد  عدددن للدددن، ويشدددرع ت ييدددرل ب يدددر ا سدددود  دددا حمر 
وا لفر، و الحنا  وال تم م لوطين ص لقو  النب  لدلش هللا عليده وسدلم 

مددن حدددي  جددابر بددن  (5()4)« يددروا اددلا الشدديل، وجنبددول السددواد : » 
إن الينددود » عبدددهللا رضدد  هللا عننمددا، وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم : 

                                                 

 27ص 29(ج 1)
 (.55سنن الرتلذي الطرارة )(  2)
 42ص 29(ج 3)
 2102باس والزينة، إلن استحبان خضان الشين بصفرة أو محرة وحتربم بر ك أخرجم لس ك ا  تان ال (  4)
 رواه لس ك ا صحيحم وأبو داود والنسائي وابن لاجم(  5)
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متفدد  علددش لددحته مددن حدددي   (1)«النلددارى ال يلددب ون، ف ددالفوام و
 فب  اريرة رض  هللا عنه، وهللا ول  التوفي  . 

 ؟(2)س: ها إطالة األِافر محرمة؟ وما حكم الصمض أَذه الحالة

ج : ا ظافر يجوز بقاءاا مدة فربعين يوما، وا لا الشارل واوبدط، 
» فندس رضد  هللا عنده قدا  : وا لا العاندة ص لمدا ثبدت فد  الحددي  عدن 

وقت لنا ف  ق  الشارل وقلم الظفر ونتي اوبط وحل  العاندة، فال يددع 
، وف  لفظ : و وقدت لندا رسدو  هللا لدلش (3)«للن ف ثر من فربعين ليلة 

، ف لا بلا للن فربعين يوما وجل عليده قد  الشدارل (4)هللا عليه وسلم و
 ي  المل ور . وقلم الظفر ونتي اوبط وحل  العانة للحد

س : ما ه  الشروط الت  يجا الى المسلم مراااتَا ا وع المسو  
 ؟(5)الى الجورأين

ال بد من طنارة : فيلبسنا علش طنارة  ما قا  النب  لدلش  - 1ج : 
دعنمددا فدد ن  » هللا عليدده وسددلم لمددا فراد الم يددرة فن ينددزع  فيدده، قددا  : 

يلبسنما علش طنارة رج  ، ف لا فراد فن يمسح فل(6)«فد لتنما طاارتين 
  ان فو امرفة، مسافرا  ان فو مقيما .

ال بدددد مدددن فن ي وندددا سددداترين لدددفيقين، ويمسدددح مدددع ال دددروق  - 2
 اليسيرة علش اللحيح .

                                                 

، ولسه ك ا  تهان ال بهاس والزينهة، إلن ا ةالفهة 5899أخرجم البخاري ا  تهان ال بهاس، إلن ااضهان بهر ك (  1)
 . 2103اليرود ا الصبغ بر ك 

 50ص 29(ج 2)
 . 258أخرجم لس ك ا  تان الطرارة، إلن خصال الفطرة بر ك (  3)
 . 11823أخرجم اابلام أمحد ا املسند، إل ي لسند املكثرين لسند أنس بن لالك رضي هللا  نم بر ك (  4)
 68ص 29(ج 5)
 تههان الطرههارة، ، ولسهه ك ا  5799أخرجههم البخههاري ا  تههان ال بههاس، إلن لههبس جبههة الصههوف ا الغههزو بههر ك (  6)

 . 274إلن املسح   ى اافني بر ك 
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فن ي دون المسددح لمدددة معينددة ادد  يدوم وليلددة للمقدديم، وث ثددة فيددام  - 3
ط فد ن بليالينا للمسافر، وال يمسح ف ثر من للن . إلا توافرت الل الشرو

 المءمن يمسح علش  فيه وجوربيه، والمرفة  للن . 

س : ها لإل سان  ن يتوضأ عاخوا الحموام  ن واء االسوتحمام قأوا  ن 
 ؟(1)يرتع  ممأسِ

ج : ال نعلم ب سا ف  الا إلا ا تس  من الجنابة فو يدوم الجمعدة، ل دن 
ا فضدد  فن يبتدددئ بالوضددو  فدد   سدد  الجنابددة، فن يتوضدد  ثددم ي تسدد  

ة، وي فيده الوضددو  ا و  ص  ن النبد  عليده اللدد ة والسد م  ددان للجنابد
يتوضد ، يعند  يسدتنج  وي سد  مدا فلدال فرجده ومدا حولده، ثدم يتوضدد  
وضددو  اللدد ة، ثددم ي تسدد  حتددش إلا انتنددش مددن ال سدد  انتنددش مددن  دد  
ش  ، وليس عليه وضدو  بعدد للدن، إال إلا فحدد  بعدد ال سد  بد ن مدس 

يعيددد الوضددو ، فمددا إلا ا تسدد  ولددم يمددس  فرجدده فو  ددرج مندده ريددح ف ندده
 فرجه ولم ي رج منه ريح ولم يحد  ف ن وضو ل ا و   اي .

فمددا  سدد  الجمعددة فدد ن شددا  توضدد  قبلدده، وإن شددا  توضدد  بعدددل، وال 
ي ف  ال س  وحدل، ب  ال بد من وضو  قبله فو بعدل، وإلا توض  قبلده فو 

 س  . بعدل واو عريان ف  ب س ف  للن  نه تجرد لي ت

 ؟(2)ان الطريقة الصحيحة للتيمم س ااس : 

ج : الطريقة اللحيحة بينندا النبد  لدلش هللا عليده وسدلم فد  حددي  
إنمدا ي فيدن فن تقدو  بيدددين » عمدار بدن ياسدر فد  اللدحيحين قددا  لده : 

ا لا، ثم ضرل بنما ا رض ) ضرل بنما ا رض : في : ب فيه (، ثدم 
مطداب  لقولده سدبحانه : } فَلَدْم تَِجدُدوا ، وادلا (3)«مسح بنما وجنه و فيه 

                                                 

 93ص 29(ج 1)
 99ص 29(ج 2)
(، سنن النسائي 144(، سنن الرتلذي الطرارة )368(، صحيح لس ك احلي  )347صحيح البخاري التيمك )(  3)

(، 4/265(، لسهند أمحهد )571(، سنن ابن لاجم الطرارة وسهننرا )322(، سنن أيب داود الطرارة )320الطرارة )
 (.745سنن الدارلي الطرارة )
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ُموا َلِعيًدا َطي ِبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِاُ ْم َوفَْيدِديُ ْم ِمْندهُ { ، فد لا  دان (1)َماً  فَتَيَمه
ف  السفر وليس عندل ما  فو مدريض ال يسدتطيع اسدتعما  المدا  ضدرل 

، ثددم مسددح بنمددا وجندده -ضددربة  فيفددة  -ب فيدده ا رض ضددربة واحدددة 
فيه، وإلا عل  فينا ترال نفخ فينما ثم مسح بنمدا وجنده و فيده، ا دلا و 

 المشروع، ي ف  ضربة واحدة، الل ا  السنة .

وإلا ضرل ضربتين إحدااما لوجنده وا  درى ل فيده ال بد س، ل دن 
ا فضدد  والسددنة ضددربة واحدددة  مددا فدد  حدددي  عمددار، يضددرل بنمددا 

فشدبه للدن يضدرل بنمدا ا رض، فو إلا  ان عندل إندا  فيده تدرال فو مدا 
بددالترال، ثددم يمسددح بنمددا وجندده و فيدده، اددلا اددو التدديمم الشددرع  بنيددة 
الطنارة، ويسمش هللا يقو  : بسم هللا،  ما يسم  ف  الما  عند الوضدو ، 
وإلا ضرل بنما الترال ومسح بنما وجنه و فيده، ثدم قدا  : فشدند فن ال 

دل ورسددوله، اللنددم إلدده إال هللا وحدددل ال شددرين لدده، وفشددند فن محمدددا عبدد
اجعلن  من التوابين واجعلن  من المتطنرين،  مدا يفعد  فد  المدا  ص  ن 

  الا يقوم مقام الما  .

س : هووا نأووع فوو  الوسوويلة أ ووع األذان قوووا : الووذ  واعتووِ إ ووك ال 
تخلف المي اع،  م يكف  " واأ نِ اللَم المقوام المحمووع " فقوط، وكوذلك 

 ؟ .(2)ا : " قع قامع الصمض"ا ع ا قامة، ماذا يقاا ا ع قو

ج : يستحل للمسلم إلا سمع ا لان فن يقو  مث  قو  المءلن إال فد  
إلا سددمعتم المددءلن » الحيعلتددين ص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم : 

. متفددد  علدددش لدددحته، ولمدددا روى مسدددلم فددد   (3)«فقولدددوا مثلمدددا يقدددو  
لددلش هللا  فن النبدد » لددحيحه عددن عمددر بددن ال طددال رضدد  هللا عندده 

عليه وسلم، لما سمع ا لان قا  مث  قو  المءلن وعندما سمع ح  علدش 
الل ة، ح  علش الفد ح، قدا  : ال حدو  وال قدوة إال بداب، ثدم قدا  مثد  

                                                 

 6سورة املائدة اآلية (  1)
 140ص 29(ج 2)
، ولسههه ك ا  تهههان الصهههلة، إلن 611أخرجهههم البخهههاري ا  تهههان األذان، إلن لههها يقهههول إذا  هههع املنهههادي بهههر ك (  3)

 وال ف: لم . 384استحبان القول لثل  ول املؤذن ملن  عم بر ك 
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قو  المءلن ف  آ ر ا لان، ثم قا  عليه الل ة والس م : من قدا  للدن 
إلا سددمعتم »، ولقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم : (1)«مددن قلبدده د دد  الجنددة

المدءلن فقولددوا مثلمددا يقددو ، ثددم لددلوا علد  ف ندده مددن لددلش علدد  واحدددة 
للش هللا عليه بنا عشرا، ثم سدلوا هللا الوسديلة ف نندا منزلدة فد  الجندة ال 
تنب دد  إال لعبددد مددن عبدداد هللا، وفرجددو فن ف ددون فنددا اددو، فمددن سدد   لدد  

 روال مسلم ف  لحيحه . (2)«الوسيلة حفت له الشفاعة 

الب اري ف  لحيحه عن جابر بن عبد هللا رضد  هللا عننمدا وروى 
من قا  حين يسمع النددا  : » عن النب ، للش هللا عليه وسلم، فنه قا  : 

اللندددم رل ادددلل الددددعوة التامدددة واللددد ة القائمدددة، آت محمددددا الوسددديلة 
والفضدديلة، وابعثدده مقامددا محمددودا الددلي وعدتدده، حلددت لدده شددفاعت  يددوم 

اد البينق  بسند جيد عن جابر بعد قولده : الدلي وعدتده : . ز (3)«القيامة 
 و إنن ال ت لي الميعاد و .

ويستحل فن يجال المقيم  ما يجال المءلن، ويقو  عندد قدو  المقديم 
: و قد قامت الل ة و مثله : و قد قامت الل ة، قد قامت الل ة و  ما 

 يددر مددن  يسددتحل فن يقددو  عنددد قددو  المددءلن فدد  فلان الفجددر و اللدد ة
النددوم و مثلدده : و اللدد ة  يددر مددن النددوم و لعمددوم ا حاديدد  المددل ورة 
 و يرادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا .

فقامندا » فما ما يروى عنه للش هللا عليه وسلم، فنده قدا  عندد اومامدة : 
 ، فنو حدي  ضعيي ال يعتمد عليه . وباب التوفي  . (4)«هللا وفدامنا 

 ؟ (5)س : ما حكم صمض الطفلة عون خمار

لا  انت لم تبلا فل تنا لحيحة ص لقو  النب  لدلش هللا عليده ج : إ
، فدد  للدن علدش فن (1)«ال يقبد  هللا لد ة حدائض إال ب مدار » وسلم : 

                                                 

 . 385لة، إلن استحبان القول لثل  ول املؤذن ملن  عم بر ك أخرجم لس ك ا  تان الص(  1)
 . 384أخرجم لس ك ا  تان الصلة، إلن استحبان القول لثل  ول املؤذن ملن  عم بر ك (  2)
 . 614أخرجم البخاري ا  تان األذان، إلن الد اء  ند النداء بر ك (  3)
 . 528يقول إذا  ع ااب الة بر ك أخرجم أبو داود ا  تان الصلة، إلن ' لا (  4)
 200ص 29(ج 5)
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 ير الحائض ص وا   ير البال ة ال حرج علينا ف  الل ة ب ير  مار، 
ول ن  وننا تلل  بال مدار فولدش وف مد  إلا  اندت بندت سدبع فو ف ثدر ص 

السبع من الدل ور واوندا  فليسدوا مدن فاد  اللد ة ص لقدو  فما من دون 
مروا فوالد م باللد ة لسدبع واضدربوام » النب  للش هللا عليه وسلم : 

 . (2)«علينا لعشر وفرقوا بيننم ف  المضاجع 

س : األوالع والأ وواع هووا لَووم  جوور إذا قوواموا أت لوويم والووعهم الكأيوور 
 ؟(3)ف  السن الصمض

يعلمدددول إلا  دددان يجنددد ، ل دددن بدددالرف  واللدددين ج : يجدددل علدددينم فن 
وال دد م الطيددل ال بالشدددة حتددش يقبدد  مددننم، وا ددلا مددع  يددرل مددن  بددار 
السن، يتحرى المعلم الرف ،  نه فقرل للقبو ،  مدا قدا  لدلش هللا عليده 

فالولدد مدع والددل ومدع  (4)«من يحرم الرفد  يحدرم ال يدر  لده » وسلم : 
يرف  بنم  ثيرا لعلنم يقبلون منده، وا دلا  ف يه ال بير ومع جدل ومع فمه

 مع  يرام،  ن الشدة قد تسبل الحرمان وعدم الفائدة . 

س : ما حكم الصومض فو  النووا الوذ  غطوى الك أوين ؟ وهوا تصو  
الصمض خلف من نوأِ كذلك ؟ رغوم  ن هوذا الرجوا ي لوم  حاعيوث ال َو  

 ؟(5)ان ذلك .  فيعو ا جهاكم هللا خيرا

سب  لحيحة ول نده آثدم، والواجدل نلديحته وتحدليرل ج : ل ة الم
مما حدرم هللا عليده، ويجدل علدش المسدلم فال تندز  م بسده عدن ال عدل ص 

                                                                                                                        

، والرتلههذي ا  تههان الصههلة إلن لهها 24641أخرجههم أمحههد ا إل ههي لسههند األنصههار إل ههي املسههند السههابق بههر ك (  1)
 . 377جاء ال تقبل صله املرأة إال خبمار بر ك 

، وأمحهههد ا لسهههند املكثهههرين لهههن 495ك أخرجهههم أبهههو داود ا  تهههان الصهههلة، إلن لهههص يهههؤلر الغهههلم إللصهههلة بهههر (  2)
 . 6717الصحابة لسند  بد هللا بن  مرو بن العاص رضي هللا  نم بر ك 

 203ص 29(ج 3)
 . 2592أخرجم لس ك ا  تان الرب والص ة واألدن، إلن فضل الرفق بر ك (  4)
 220ص 29(ج 5)
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ما فسف  من ال عبين من اوزار فنو » لقو  النب  للش هللا عليه وسلم : 
  رجه اومام الب اري ف  لحيحه . (1)«ف  النار 

ح دم اوزار، وقدد  وح م جميع الم بس من قمي  وسراوي  وبشدت
ث ثة ال ي لمندم هللا » لح عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم فنه قا  : 

وال ينظدددر إلدددينم يدددوم القيامدددة وال يدددز ينم ولندددم عدددلال فلددديم : المسدددب ، 
 رجده اومدام  (2)«والمنان فيما فعطش، والمنف  سدلعته بدالحلي ال دالل 

 مسلم ف  لحيحه . 

رفة فالواجدل عليندا سدتر قددمينا عندد والا ف  ح  الرجا  . فمدا المد
 روجنا إلش ا سواق بالجوارل فو الم بس الضافية، وا دلا فد  البيدت 

 إلا  ان عنداا فجن       زوجنا ونحول . وباب التوفي  . 

س : ا عما  قف أوين يوع  هللا سوأحا ِ وت والى فو  الصومض تحضور 
هووذه فوو  اقلوو   فكووار و فكووار ووسوواوس، فَووا صوومت  صووحيحة موو  

األفكووار، مووا ال مووا الووذ   امووا حتووى تأت ووع ا وو  هووذه األفكووار السوووعاء 
 ؟(3)جهاكم هللا خيرا

ج : عليدددن فن تجااددددي نفسدددن فددد  إحضدددار قلبدددن بدددين يددددي هللا، 
واستحضددار فنددن بددين يدددي هللا، وفن هللا سددبحانه يراقبددن ويددرى م انددن 
اب حتش ت شع  ب، وحتش تبتعد عندن الوسداوس، فد لا  ثدرت فتعدولي بد

من الشيطان وانفثد  عدن يسدارن ثد   مدرات، وقدول  : فعدول بداب مدن 
الشدديطان الددرجيم ثدد   مددرات، تددزو  اددلل الوسدداوس إن شددا  هللا ص  ن 
النب  للش هللا عليه وسلم فولش بعدض اللدحابة بدللن، ل دن عليدن فن 
تجتندددي فدد  إحضددار قلبددن بددين يدددي هللا، واستشددعار فنددن بددين يدددي هللا، 

سبحانه يطلدع عليدن ويدرى م اندن،  مدا فد  الحددي  اللدحيح :  وفن هللا

                                                 

 . 5787 النار بر ك أخرجم البخاري ا  تان ال باس، إلن لا أسفل لن الكعبني فرو ا(  1)
 . 106أخرجم لس ك ا  تان ااببان، إلن بيان غ : حترمي إسبال اابزار واملن إللعطية بر ك (  2)
 242ص 29(ج 3)
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 (1)«اوحسددان فن تعبددد هللا   نددن تددرال فدد ن لددم ت ددن تددرال ف ندده يددرانو»و
فاستشددعري اددلل العظمددة واددلل الرءيددة وفندده سددبحانه يددران ويعلددم حالددن 
فا شددددع  ب واحددددلري الوسدددداوس، واددددلا مددددن فسددددبال سدددد متن مددددن 

  فتعدولي بداب مدن الشديطان ولدو فد  الوساوس، ل ن متش بقيدت ولدم تدز
الل ة فاتفل  عن يسارن ث   مرات، وقول  : فعول باب من الشيطان 

 الرجيم ث   مرات وتزو  الل الوساوس إن شا  هللا . 

س : هووا يلووهم االلتووهام أاالسووت اذض والأسووملة فوو  كووا رك ووة موون 
 ؟(2)رك اع الصمض  م يكف  ذلك ف  الرك ة األولى

التسمية فالسنة ف     الر عات، إلا  نت تقرف سورة مستقلة ج : فما 
تسددم  قبلنددا، فمددا االسددتعالة فسددنة فدد  الر عددة ا ولددش، فمددا الر عدددات 
ا  درى فدا تلي فيندا العلمدا  اد  تشدرع االسدتعالة فم ال   فمدن اسددتعال 
ف  ب س ومن ترن ف  ب س ف  الر عات ا  رى، ل ن تشرع االسدتعالة 

لش بت  يد وا لا التسمية، فما ف  الر عات ا  رى فيسدن ف  الر عة ا و
. . رج  فو امرفة، يسن إلا افتدتح سدورة، فمدا إلا  دان يقدرف بعدض آيدات 

  ف  حاجة إلش التسمية ت ف  التسمية ا ولش عند قرا ته الفاتحة .

س: ها يجوه قوا )ألوى( ا وع السوور التو  ت تَو  أوأ ر األسوللة 
 ُ َّّ َكِم الرَحوواِكِميَن { منووا: } َلَوويرَس  أِووأَحر

، منووا قوووا )آمووين( ا ووع قووراءض (3)
 ؟(4)الفاتحة؟ وجهاكم هللا خيرا. حيث  سم  أ ر المصلين يقولون ذلك

ج : ال يشددرع للددن إال عنددد تدد وة آ ددر آيددة مددن سددورة القيامددة وادد  
 نده يسدتحل ف (5)قوله تعالش : } فَلَْيَس َلِلَن بِقَاِدرج َعلَش فَْن يُْحيِدَ  اْلَمدْوتَش {

                                                 

، ولسههه ك ا  تهههان 50أخرجهههم البخهههاري ا  تهههان ااببهههان، إلن ' س جربيهههل النهههع صههه ى هللا   يهههم وسههه ك بهههر ك (  1)
 . 8واابحسان بر ك ااببان، إلن بيان ااببان واابسلم 

 243ص 29(ج 2)
 8سورة التني اآلية (  3)
 282ص 29(ج 4)
 40سورة القيالة اآلية (  5)
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ص للدحة الحددي  بدللن (1)«سدبحانن فبلدش و » و فن يقا  عند قرا تنا : 
 عن النب  للش هللا عليه وسلم، وهللا ول  التوفي  . 

س : أ ووور  هوووا ال لوووم يقووووا : إن الضوووم فووو  الصووومض سووو ة اووون 
المصطفى صلى هللا اليِ وسولم، والوأ ر اأخور يقووا : إ وِ أعاوة    

 ؟(2)وع .  فيعو ا  فاعكم هللاالضم أ ع القيام من الرك

ج : الضم سدنة حدا  القيدام فد  اللد ة قبد  الر دوع وبعددل ادلا ادو 
 اللوال .

ومددن قددا  : إندده بدعددة فقددد  لددط  لطددا بينددا، فقددد ثبددت فدد  الحدددي  
عددن وائدد  بددن حجددر رضدد  هللا عندده فندده قددا  : رفيددت النبدد  » اللددحيح 

يدددل اليمنددش علددش  لددلش هللا عليدده وسددلم إلا  ددان قائمددا فدد  اللدد ة يضددع
روال فبو داود والنسدائ  ب سدناد لدحيح .  (3)«اليسرى والرسا والساعد 

قا  قبيلة بن الل الطائ  عدن فبيده فن النبد  لدلش هللا عليده » و للن 
وسلم  ان يضع يمينه علش شماله علش لدرل حا  الوقدوي فد  اللد ة 

ري فددد  . وا دددلا روى الب دددا (5)روال ابدددن فبددد  شددديبة ب سدددناد جيدددد (4)«
عن سن  بن سدعد مدن طريد  فبد  حدازم قدا  :  دان الرجد  » اللحيح 

يددءمر فن يضددع يدددل اليمنددش علددش لراعدده اليسددرى فدد  اللدد ة . قددا  فبددو 
.  (6)«حازم : وال فعلمه ينمد  للدن إال إلدش النبد  لدلش هللا عليده وسدلم 

والا يد  علش فن القائم ف  الل ة يضع يمينه علش شماله والا يعدم مدا 
 الر وع وما بعدل والا او اللوال .  قب 

                                                 

، وأبههو داود ا  تههان الصههلة، 7342أخرجههم أمحههد ا إل ههي لسههند املكثههرين لسههند أيب هريههرة رضههي هللا  نههم بههر ك (  1)
 ب ف: )ب ى( . 887إلن لقدار الر وق والسجود بر ك 

 284ص 29(ج 2)
 (.4/318(، لسند أمحد )726(، سنن أيب داود الصلة )889سنن النسائي االفتتاح )(  3)
 (.5/226(، لسند أمحد )252سنن الرتلذي الصلة )(  4)
 . 3938بر ك  1أخرجم أبو شيبة ا لصنفم ج (  5)
 . 740أخرجم البخاري ا  تان األذان، إلن وضع اليم    ى اليسرى ا الصلة بر ك (  6)
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س : جعت  امر ض كنيرض ال أاعض، ولكن صومتَا غيور صوحيحة، وقوع 
حاولووع م َووا ولكوون تقوووا : قووع ت لمووع الووى يووع فوومن وفوومن فمووا حكووم 

 ؟(1)صمتَا

ج : حدداو  معنددا تلددحيح مددا ف طدد ت فيدده الددلي فدد  اسددتطاعتن، إن 
 فيما ل درت، فحداو   نت علش بليرة ف  ما ل رت و نت تعلم ح م هللا

معنا النليحة وبين لندا مدا ف طد ت فيده، إلا  اندت مدث  ال تقدرف الفاتحدة 
علمنا، وإلا  انت ال تقدرف التشدند التحيدات علمندا، وإن  اندت تعجد  فد  
الر وع والسجود علمندا، وقد  لندا : عملدن ادلا مدا ي فيدن، وتقدرف عليندا 

تش تطمئن وحتش تعقد  ا حادي  فحادي  الرسو  للش هللا عليه وسلم ح
 وتفنم . 

س : ما حكم الضحك ف  الصمض، وها من ضحك فو  الصومض، هوا 
 ؟(2)اليِ إااعض

ج : الضحن ف  الل ة يبطلنا ب جمداع فاد  العلدم، فد لا ضدحن فد  
الل ة بطلت، وا لا لو ت لم عمدا بطلدت لد ته، إال إلا  دان ناسديا فو 

ن الضددحن يبطدد  مطلقددا ص جدداا  فدد  تبطدد  لدد ة الناسدد  والجاادد ، ل دد
  نه است فاي بالل ة وتناون بنا . 

 فت ووا فيمووا إذا  سوو  ا مووام فوو  الصوومض وسوولم اوون رك ووة  و س: 
رك تين وا تأِ ها يجا اليوِ التكأيور اأتوعاء الأاقيوة  م ال هوذا والأوار  

 (3)يحفِك. والسمم اليكم ورحمة هللا وأركاتِ

اثنتين فو ثد   فدالح م فد   إلا سنش اومام ف  الل ة وسلم عنج: 
للن فن عليه اوتمام إلا تنبه فو نبده فد  وقدت قريدل، فد ن  دان سدلم عدن 
اثنتين عاد إلش الل ة وجلس ليننض إلش الثالثة بت بير، فما. إلا  ان قدد 
سلم عن ث   ف نده يرجدع إلدش اللد ة بالنيدة مدن دون حاجدة إلدش ت بيدر 

يقرف وي م  من لد ته، ويسدجد  فيقي بنية الل ة والم مومون  للن ثم
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للسنو ف  الحالتين فعن  فيما إلا سلم عن اثنتين فو ث  ، وا فضد  فد  
اددلل الحددا  فن ي ددون سددجودل بعددد السدد م، ثددم يسددلم بعددد سددجدت  السددنو 
تسليما آ ر، وإن سجد قب  س مه من الل ة فجزف للن وال بد س. وفقندا 

، والسدد م علددي م ورحمددة هللا هللا وإيددان للفقدده فدد  الدددين والثبددات عليدده
 وبر اته. 

س: أما  ن الصمض ف  المسوجع الحورام ت واعا مالوة  لوف صومض فو  
غيره، فَا يطم  قارئ القرآن أنواا مضااف مالوة  لوف مورض فو  كوا 

 ؟(1)تموض

ج: المضداعفة فدد  اللدد ة ثابتددة، اللد ة فدد  المسددجد الحددرام بمائددة 
م يثبدت فيندا شد   وعددد معدين، فلي، فمدا القدرا ة واللددقة واللديام فلد

ل ن فينا فض  المضاعفة، فاللدقة انا والليام والل ر وقدرا ة القدرآن 
 لنا لنا فض  عظيم، ل ن ليس فيندا شد   محددد، إنمدا جدا  التحديدد فد  
الل ة، وجا  ف  الليام حدي  ضدعيي، فمدا اللد ة فقدد ثبدت فيندا فن 

 لوال فنه يعم الحرم  له. الل ة ف  المسجد الحرام انا بمائة فلي، وال

س: إذا ك ع إماموا فو  التوراوي ، فَوا يلوهم  ن  قور  كوا ليلوة آيواع 
 م  قر  مموا وقفوع اليوِ  -    قر  سور القرآن مرتأة  -تتأ  ما سأقَا 

 ؟(2)من اأياع الت  قر تَا ف  ال َار

ج: المشددروع لألئمددة فن يسددمعوا المدد مومين جميددع القددرآن فدد  قيددام 
تطاعوا للددن، فيقددرف اومددام فدد   دد  ليلددة اآليددات والسددور رمضددان إلا اسدد

التد  تلد  مدا قددرفل فد  الليلدة الماضدية حتددش يسدمع الملدلين  لفده جميددع 
 تال ربنم سبحانه متواليا حسل مدا رتدل فد  الملدحي، وإلا اسدتطاع 
فن ي م  بندم  تمده فندو ففضد  إلا لدم يشد  علدينم، مدع العنايدة بالترتيد  

ن المقلددود مددن اللدد ة اددو التقددرل إلددش هللا وال شددوع والطم نينددةص  
سبحانه وال شوع بين يديه ر بة فيما عندل مدن الثدوال وحدلرا ممدا لديده 
مدددن العقدددال، ولددديس المقلدددود مجدددرد فدا  ر عدددات ب يدددر  شدددوع وال 
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حضددور قلددل بددين يدددي هللا سددبحانه وتعددالش، وفدد  هللا المسددلمين لمددا فيدده 
 ل حنم ونجاتنم ف  الدنيا واآل رة. 

يحوووا عاواء الق وووع فو  رمضووان  -وفقَوم هللا  -س: أ ور األلمووة 
إلى مواِة ليحرك أَا قلوا المصلين، ويأكيَم، فيذكر ال ار و هوالَوا 
والقأر و حواا  هلِ منا: "اللَم ا قلَم من ضي  اللحوع ومرات  العوع 
إلى ج اتك ج اع الخلوع، وهكوذا . . ."، فَوا هوذا مشوروع؟  م   وِ مون 

  العااء . . وما  صيحتكم لأللمة ف  هذا الجا ا، فقع اهعاع االاتعاء ف
ت افس األلموة فيوِ؟ وموا ر يكوم فويمن يوعاو فو  الق ووع أوعااء الصومض 

 (1)«اللَووم اغفوور لحي ووا وميت ووا وذكر ووا و  نا ووا » الووى الج وواهض كقولووِ: 
 .(2)جهاكم هللا خيرا

ه وسددلم ج: السددنة فدد  القنددوت الدددعا  بمددا علمدده النبدد  لددلش هللا عليدد
اللنددم » سددبطه الحسددن بددن علدد  بددن فبدد  طالددل رضدد  هللا عننمددا واددو 

. . .و، وإلا دعا مع للدن بمدا ورد عنده  (3)«اادنا فيمن اديت إلش آ رل 
للش هللا عليه وسلم فنه دعا به فحسن، وللن من حدي  عل  رضد  هللا 

اللنم إنا نعول برضدان مدن سد طن وبمعافاتدن مدن عقوبتدن » عنه واو 
 (4)«بدن مندن ال نحلد  ثندا  عليدن فندت  مدا فثنيدت علدش نفسدن  ونعول

ومدددن للدددن الددددعا  بقندددوت عمدددر رضددد  هللا عنددده: واللندددم إندددا نسدددتعينن 
ونستندين إلش آ رلو، وإلا دعا مع للن بدعوات طيبة فد  حدرج، ول دن 
يشدرع لدده فن يتحددرى الت فيدي وعدددم اوطالددة حتدش ال يشدد  علددش الندداس 

الجنة وما يقرل إلينا من قدو  فو عمد   س  ويتحرى الدعوات الجامعة،
ه العفددو سددوالتعددول بدداب مددن النددار ومددا يقددرل إلينددا مددن قددو  فو عمدد ، و

                                                 

 (.1498(، سنن ابن لاجم لا جاء ا ازنائز )3201سنن أيب داود ازنائز )(  1)
 41ص 30(ج 2)
(، سههههنن أيب داود الصههههلة 1746(، سههههنن النسههههائي  يههههام ال يههههل وتطههههوق النرههههار )464سههههنن الرتلههههذي الصههههلة )(  3)
(، سهههنن الهههدارلي الصهههلة 1/199(، لسهههند أمحهههد )1178بهههن لاجهههم إ الهههة الصهههلة والسهههنة فيرههها )(، سهههنن ا1425)
(1591.) 
 (.6/208(، لسند أمحد )3850(، سنن ابن لاجم الد اء )3513سنن الرتلذي الد وات )(  4)
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وال  لدة فنده لديس  (1)«اللنم إنن عفو تحل العفو فاعي عنا » بقوله: 
ف  للن دعا  م لو  سوى ما ورد ف  حدي  الحسدن وفبيده، ودعدا  

 عمر، وف  هللا الجميع. 

ان صمض الوتر، ولم   عهوا فو  الليوا، فَوا  قضويَا؟ س: إذا  مع 
 ؟(2)وف     وقع

ج: السنة قضاءاا ضحش بعد ارتفاع الشمس وقبد  وقوفندا، شدفعا ال 
وترا، ف لا  انت عادتدن اويتدار بدث   ر عدات فد  الليد  فنمدت عنندا فو 
نسيتنا شرع لن فن تللينا ننارا فربدع ر عدات فد  تسدليمتين، وإلا  دان 

يتار ب مس ر عات فد  الليد  فنمدت عنندا فو نسديتنا شدرع لدن عادتن او
فن تلل  ست ر عات ف  الننار ف  ث   تسليمات، وا دلا الح دم فيمدا 

 دان » او ف ثدر مدن للدن، لمدا ثبدت عدن عائشدة رضد  هللا عنندا قالدت: 
رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم إلا شدد   عددن لدد ته بالليدد  بنددوم فو 

. روال مسدددلم فددد   (3)«عشدددرة ر عدددة  مدددرض لدددلش مدددن النندددار اثنتددد 
 لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحيحه .
و ان وترل للش هللا عليه وسلم ف  ال الل إحدى عشدرة ر عدة، والسدنة 
فن يلدددل  القضدددا  شدددفعا ر عتدددين ر عتدددين ص لندددلا الحددددي  الشدددريي ص 

.  (4)«لد ة الليد  والنندار مثندش مثندش » ولقوله للش هللا عليده وسدلم: 
وفلددله فدد  اللددحيحين مددن  ف رجدده فحمددد وفادد  السددنن ب سددناد لددحيح

حدي  ابن عمر رض  هللا عننمدا، ل دن بددون ل در النندار وادلل الزيدادة 
 ثابتة عند من ل رنا آنفا وام فحمد وفا  السنن. وهللا ول  التوفي . 

                                                 

الصههلة  (، سههنن أيب داود1747(، سههنن النسههائي  يههام ال يههل وتطههوق النرههار )3566سههنن الرتلههذي الههد وات )(  1)
 (.1179(، سنن ابن لاجم إ الة الصلة والسنة فيرا )1427)
 47ص 30(ج 2)
 .746أخرجم لس ك ا  تان صلة املسافرين و صرها، إلن جالع صلة ال يل ولن بم  نم أو لرض بر ك (  3)
، 4776نهم بهر ك أخرجم أمحد ا لسهند املكثهرين لهن الصهحابة، لسهند  بهد هللا بهن  مهر بهن ااطهان رضهي هللا  (  4)

 ولالك ا املوطأ،  تان النداء ل صلة، إلن لا جاء ا صلة ال يل.
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موون جلووس أ ووع صوومض الصووأ  يووذكر هللا حتووى تطلوو  » س: حووعيث: 
 ؟(1)«الشمس، نم صلى رك تين كان لِ كأجر حجة وامرض تامة تامة

ج: الا الحدي  لده طدرق ال بد س بندا فيعتبدر بدللن مدن بدال الحسدن 
ل يرل وتستحل الل الل ة بعد طلوع الشدمس وارتفاعندا قيدد رمدح، في 

 بعد ثل  فو ربع ساعة تقريبا من طلوعنا. 

س: ما هو القوا الصحي  والراج  ف  صمض الضحى ها تصلى 
 ؟(2)ميا  م يوما أ ع يوم  م ماذايو

فينا والسنة فينا    يوم، ل ة الضحش سنة    يوم فقد ج: الراجح 
فنه فولش فبا » ثبت ف  اللحيحين عن النب  للش هللا عليه وسلم: 

اريرة بث  : ل ة الضحش والوتر قب  النوم وليام ث ثة فيام من    
فن النب  فولش فبا الدردا  : »  وثبت ف  لحيح مسلم فيضا (3)«شنر 

   يوم فولال بل ة الضحش والوتر قب   وفن يلل  ل ة الضحش
 .(4)«النوم ولوم ث ثة فيام من    شنر 

وثبت فيضا ف  اللحيح فن النب  للش هللا عليه وسلم قا   ب  لر 
   تسبيحة لدقة و   » لما ل ر له الس ميات ووفن عليه لدقة قا  : 

 -ل إلش آ ر - (5)«تحميدة لدقة و   تنليلة لدقة و   ت بيرة لدقة 
 .(6)قا : يجزئ عن للن ر عتان تر عنما من الضحشو

س: كيف يمك    استخارض هللا ف  األمور الت   خشى  ن  فشوا فو  
 ؟(7)الوصوا إلى الصواا فيَا؟ وما ه  شروط االستخارض

                                                 

 58ص 30(ج 1)
 59ص 30( ج  2)
، ولس ك ا  تان 1981أخرجم البخاري ا  تان الصوم، إلن صيام أايم البي  ثلث  شر وأربع  شر بر ك (  3)

 .721ا ر عتان بر ك صلة املسافرين و صرها، إلن استحبان صلة الضحى، وأن أ  ر
 .722أخرجم لس ك ا  تان صلة املسافرين و صرها، إلن استحبان صلة الضحى، وأن أ  را ر عتان بر ك (  4)
 (.5/167لسند أمحد ) ،(720صحيح لس ك صلة املسافرين و صرها )(  5)
 .720عتان بر ك أخرجم لس ك ا  تان صلة املسافرين، إلن استحبان صلة الضحى، وأن أ  را ر (  6)
 69ص 30(ج 7)
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ج: ثبت عن النب  للش هللا عليه وسدلم فنده فولدش باالسدت ارة فيمدا 
فيتطنددر ويلددل  ر عتددين، ثددم ينددم بدده العبددد، وال يت  ددد مددن  وندده  يددرا، 

اللنددم إندد  فسددت يرن بعلمددن، وفسددتقدرن بقدددرتن، وفسدد لن مددن » يقددو : 
فضدددلن العظددديم، ف ندددن تعلدددم وال فعلدددم، وتقددددر وال فقددددر، وفندددت عددد م 

ويسدميه باسدمه مدن زواج فو  -ال يول، اللنم إن  نت تعلدم فن ادلا ا مدر
فيسرل ل ، ثم  ير ل  ف  دين  ومعاش  وعاقبة فمري  -سفر فو  يراما

بارن ل  فيده، وإن  ندت تعلدم فن ادلا ا مدر شدر لد  فد  ديند  ومعاشد  
وعاقبة فمري فالرفه عن  والرفن  عنه، وقدر ل  ال ير حيد   دان، 

 .  (1)«ثم فرضن  به 

 

 ؟(2)س: ما حكم الصمض الى القأر وقع ال َ 

ج: ال يلددلش علددش القبددر وقددت النندد  إال إلا  ددان للددن فدد  الوقددت 
في بعد ل ة العلر ول ة الفجر فوقت النن  انا طوي ، فد   الطوي 

ب س بالل ة ف  الا الوقتص  ننا من لوات ا سدبال، فمدا فد  ا وقدات 
المضيقة، وا  الت  جا ت ف  حدي  عقبدة رضد  هللا عنده فد  لدحيح 

ثدد   سدداعات  ددان رسددو  هللا لددلش هللا » مسددلم، قددا  رضدد  هللا عندده: 
نلددل  فددينن، وفن نقبددر فددينن موتانددا: حددين تطلددع  عليدده وسددلم يننانددا فن

الشمس باز ة حتش ترتفع، وحين يقوم قائم الظنيرة حتدش تدزو ، وحدين 
، ف  تجوز اللد ة فد  ادلل ا وقدات علدش (3)«تضيي الشمس لل رول 

 الميت وال دفنه فينا لنلا الحدي  اللحيح. 

س: هووا النووواا فوو  كووا مسوواجع مكووة المكرمووة منووا النووواا فوو  
لحرم؟ ألن كنيرا من ال اس يصلون ف  مساجع مكة وف  حوعوع الحورم ا

 ؟(4)ويقولون إن األجر سواء

                                                 

 (.586سنن الرتلذي ازمعة )(  1)
 72ص 30(ج 2)
 .1166أخرجم البخاري ا  تان ازمعة، إلن لا جاء ا التطوق لث  لث  بر ك (  3)
 79ص 30(ج 4)
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ج: ادددلل المسددد لة فيندددا  ددد ي بدددين فاددد  العلدددم، مدددننم مدددن رفى فن 
المضاعفة ت دت  بمدا حدو  ال عبدة المسدجد الحدرام الدلي حدو  ال عبدة، 
جد وفن مضاعفة المائة فلي لد ة إنمدا ي دون للدن لمدن لدلش فد  المسد

المحيط بال عبة . ولادل آ درون مدن فاد  العلدم إلدش فن المسدجد الحدرام 
يعم جميع الحرم، وإن  ان للل ة فيما حو  ال عبة ميدزة وفضد  ل ثدرة 
الجماعة وعدم ال  ي ف  للن، ول ن اللدوال ادو القدو  الثدان . وادو 
فن الفض  يعم، وفن المساجد ف  م ة يحل  لمن لدلش فيندا التضدعيي 

  الحدي . وإن  ان للدن قدد ي دون دون مدن لدلش فد  المسدجد الوارد ف
الحددرام الددلي حددو  ال عبددةص ل ثددرة الجمددع وقربدده مددن ال عبددة، ومشدداادته 
إيااا، و روجه من ال  ي ف  للن. ول ن للن ال يمنع مدن  دون جميدع 
بقاع م ة  لنا تسمش المسدجد الحدرام، و لندا يحلد  فيندا المضداعفة إن 

 شا  هللا. 

صوومض الفريضووة فوو  الم ووها موون شووخص يووعرك فضووا  س: مووا حكووم
صووومض الجمااوووة، ولكووون يصووول  فووو  أيتوووِ كنيووورا وقوووا موووا يوووذها إلوووى 

 ؟(1)المسجع

ج: ل ة الرج  مع إ وانده فد  هللا فد  الجماعدة فد  بيدوت هللا عدز 
وج ، وا  المساجد واجبة مدع القددرة فد  حد  مدن يسدمع ا لانص لقدو  

اِ ِعيَن {هللا عز وج : } َوفَقِيُموا الله  َ اةَ َواْرَ عُدوا َمدَع الدره  (2)َ ةَ َوآتُوا الزه
ُ فَْن  والمعنددش لددلوا مددع الملددلين. ولقولدده سددبحانه: } فِدد  بُيُددوتج فَِلَن َّللاه

ِ َواآْلَلداِ  { تُْرفََع َويُدْلَ َر فِيَندا اْسدُمهُ يَُسدب ُِح لَدهُ فِيَندا بِاْل ُدُدو 
} ِرَجداٌ  اَل  (3)

َ داةِ يََ دافُوَن تُْلِنيِنْم تَِجاَرةٌ  دَ ةِ َوإِيتَداِ  الزه ِ َوإِقَداِم الله  َواَل بَْيدٌع َعدْن ِلْ دِر َّللاه
، ولقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده (4)يَْوًمددا تَتَقَلهددُل فِيددِه اْلقُلُددوُل َواْ َْبَلدداُر {

قيد   (5)«ومن سمع الندا  فلم ي ت، ف  ل ة له إال مدن عدلرو » وسلم: 

                                                 

 108ص 30(ج 1)
 43سورة البقرة اآلية (  2)
 36سورة النور اآلية (  3)
 37سورة النور اآلية (  4)
 خترجيم. سبق(  5)
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عننمددا: مددا اددو العددلر  قددا : و ددوي فو مددرضو  البددن عبدداس رضدد  هللا
فن رج  فعمش قا  يدا رسدو  هللا: لديس لد  » وروى مسلم ف  لحيحه 

قائد يقودن  إلش المسجد فن  ل  من ر لة فن فلل  ف  بيت   فقا  له 
النب  للش هللا عليده وسدلم: واد  تسدمع النددا  لللد ة  قدا : نعدم، قدا : 

فيضدا عددن عبددد هللا بددن مسددعود  ، وروى مسددلم فدد  لددحيحه(1)«ف جدلو 
ومددن سددرل فن يلقددش هللا  دددا مسددلما فليحددافظ » رضدد  هللا عندده فندده قددا : 

علددش اددءال  اللددلوات حيدد  ينددادى بنددن، فدد ن هللا شددرع لنبددي م سددنن 
الندى، وإننن من سنن النددى، ولدو فن دم لدليتم فد  بيدوت م  مدا يلدل  

نة نبدي م لضدللتم، الا المت لي فد  بيتده لتدر تم سدنة نبدي م ولدو تدر تم سد
ولقد رفيتنا ومدا يت لدي عنندا إال منداف  معلدوم النفداق، ولقدد  دان الرجد  

، وا حاديد  فد  (2)«يءتش به ينادى بين الرجلين حتش يقام ف  الليو 
 الا المعنش  ثيرة.

وولددديت  ل ددد  مسدددلم فن يتقددد  هللا، وفن يحدددافظ علدددش اللددد ة فددد  
الت لدددي عنندددا. وفقنددد  هللا  الجماعدددة، وفن يحدددلر التشدددبه بالمندددافقين فددد 

وجميع المسلمين لما فيده رضدال والسد مة مدن فسدبال  ضدبه إنده سدميع 
 قريل. 

س: إذا كان األا يريع  ن يصل  الصمض المكتوأوة وم وِ ان وان مون 
األأ اء لم يألَوا سن التكليف فأين مكا َم من الصف هوا يج لَموا اون 

ة،  رجوو توضوي  هوذه يمي ِ وهو إموامَم  م خلفوِ وأَوم ت  قوع الجمااو
 ؟(3)المسألة أارك هللا فيكم

ج: المشروع فن يجعلنما  لفه إلا  انا قد بل ا سبع سنين فد  ثرص  ن 
النب  للش هللا عليه وسدلم فم فنسدا ويتيمدا وجعلنمدا  لفده فد  النافلدة لمدا 
زار جدة فنس ضحش، ل ن ليس له فن يلل  فد  البيدت، بد  يجدل عليده 

                                                 

 .653أخرجم لس ك ا  تان املساجد ولواضع الصلة، إلن جين إتيان املسجد   ى لن  ع النداء بر ك (  1)
(، سهههنن ابهههن لاجهههم املسهههاجد 550(، سهههنن أيب داود الصهههلة )654صهههحيح لسههه ك املسهههاجد ولواضهههع الصهههلة )(  2)

 (.1/415(، لسند أمحد )777وازما ات )
 113ص 30(ج 3)
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  المساجد او وفبناءلص لقو  الرسو  لدلش هللا فن يلل  مع المسلمين ف
ومن سمع الندا  فلم ي ت ف  لد ة لده إال مدن عدلرو قيد  » عليه وسلم: 

 (1)«البن عباس رض  هللا عننما: وما او العلر قا :  وي فو مرضو 
و نه للش هللا عليه وسلم س له رج  فعمش قائ : يدا رسدو  هللا لديس » 

جد، فند  لد  مدن ر لدة فن فلدل  فد  بيتد  ل  قائدد يقدودن  إلدش المسد
فقا  له للش هللا عليه وسلم: اد  تسدمع النددا  باللد ة قدا : نعدم، قدا : 

وثبت عنده  (3)«ال فجد لن ر لةو » و وف  رواية ف رى:  (2)«ف جل 
لقد اممدت فن آمدر باللد ة فتقدام، ثدم » و للش هللا عليه وسلم فنه قا : 

لد  برجدا  معندم حدزم مدن حطدل إلدش آمر رج  فن يدءم النداس، ثدم فنط
وقددا  عبددد هللا بددن  (4)«قددوم ال يشددندون اللدد ة  حددرق علددينم بيددوتنمو 

يعند  اللد ة فد   -مسعود رض  هللا عنه: و لقد رفيتنا وما يت لي عنندا
 إال مناف  فو مريضو. وهللا ول  التوفي .  -الجماعة

، س: ه اك الأ ر من جمااة مسوجع ا يتخلفوون اون صومض الفجور
وقع  صحتَم اعض مراع، ها  رف  فيَم إلى الَيلوة أ وع ذلوك  م  سوتمر 

 ؟(5)ف   صحَم

ج: نولين باالستمرار ف  النليحة وزيارة المت لفين مع من تيسر 
معن من  وا  الدعاة فو الجماعة لنلحنم وبيان فعظم ال طدر علدينم 
 ف  ت لفنم عن ل ة الجماعة، وفن للن من  لدا  فاد  النفداق، لعلندم
يستجيبون وينتدون، وقد لدح عدن رسدو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم فنده 

وفثقد  اللد ة علدش المندافقين لد ة العشدا  ولد ة الفجدر ولدو » قدا : 
، وقدا  عليده اللد ة والسد م: (6)«يعلمون ما فينما  تواما ولو حبدواو 

                                                 

 . 217الرتلذي ا  تان الصلة، إلن لا جاء فيمن يسمع النداء فل جين بر ك  أخرجم(  1)
 (1سبق خترجيم. )(  2)
 .653أخرجم لس ك ا  تان املساجد ولواضع الصلة، إلن جين إتيان املسجد   ى لن  ع النداء بر ك (  3)
 .552 أخرجم أبو داود ا  تان الصلة، إلن التشديد ا ترك ازما ة بر ك(  4)
 117ص 30(ج 5)
، ولسهه ك ا  تههان املسههاجد ولواضههع 644أخرجههم البخههاري ا  تههان األذان، إلن وجههون صههلة ازما ههة بههر ك (  6)

 .651الصلة، إلن فضل صلة ازما ة وبيان التشديد ا التخ ف  نرا بر ك 
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واست لنه رج   (1)«من سمع الندا  فلم ي ت ف  ل ة له إال من علر » 
عمش لديس لده قائدد ي زمده اد  لده ر لدة فن يلدل  فد  بيتده فقدا  لده ف

، وقدا  عبدد هللا بدن (2)«ال فجدد لدن ر لدةو » و للش هللا عليه وسدلم: 
مسددعود رضدد  هللا عندده واددو فحددد فلددحال النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم 
و بارام: و لقدد رفيتندا ومدا يت لدي عنندا إال منداف  معلدوم النفداقو يعند  

 ة.ل ة الجماع

فالواجددل علددش  دد  مسددلم فن يحددافظ علينددا فدد  الجماعددة، وفن يحددلر 
الت لددي عنندددا، والواجددل علدددش فئمدددة المسدداجد فن ينالدددحوا المت لفدددين 
ويل روام ويحلروام  ضدل هللا وعقابده، فد لا لدم تنفدع النلديحة وجدل 
رفع فمر المت لفين إلش مر ز النيئة اللي ف  ح  المسجد حتش يقوم بمدا 

 مددر حسددل مدا لديدده مددن التعليمددات، ونسدد   هللا فن يوفدد  يلدزم فدد  اددلا ا
 المسلمين جميعا لما فيه ل حنم ونجاتنم من  ضل هللا وعقابه. 

س: جمااة من الموِفين يسم ون ال عاء، نم يصولون فو  الشوركة 
 ؟(3)جمااة، فَا ف لَم هذا صحي 

ج: الواجل علش جميع الرجا  فن يللوا مدع الجماعدة فد  المسدجد، 
جدددوز لندددم فن يلدددلوا فددد  دورادددم، وال فددد  محددد  العمددد  إلا  دددان وال ي

مدن سدمع النددا  فلدم » المسجد قريبا، لقو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 
قيد  البدن عبداس رضد  هللا عننمدا  (4)«ي ت ف  ل ة له إال من عدلرو 

وجددا ل لددلش هللا عليدده وسددلم » مددا اددو العددلر  قددا : و ددوي فو مددرض 
  هللا: لديس لد  قائدد يقدودن  إلدش المسدجد، فند  رج  فعمش فقا  يا رسو

لدد  مددن ر لددة فن فلددل  فدد  بيتدد   فقددا  لددلش هللا عليدده وسددلم: وادد  

                                                 

ابهههن لاجهههم ا  تهههان املسههههاجد ، و 9687أخرجهههم اابلهههام أمحهههد ا لسهههند املكثههههرين، إل هههي لسهههند أيب هريهههرة بههههر ك (  1)
 .797وازما ات، إلن صلة العشاء والفجر ا مجا ة بر ك 

 . 217أخرجم الرتلذي ا  تان الصلة، إلن لا جاء فيمن يسمع النداء فل جين بر ك (  2)
 120ص 30(ج 3)
 . 217أخرجم الرتلذي ا  تان الصلة، إلن لا جاء فيمن يسمع النداء فل جين بر ك (  4)
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 رجدده مسددلم فدد   (1)«تسددمع الندددا  باللدد ة  قددا : نعددم، قددا : ف جددلو 
 لحيحه . 

 ؟(2)س : ها يجوه للمأموم اعم قراءض الفاتحة ف  الصمض الجَرية

الفاتحدددة مددع اومددام فدد  الجنريدددة  ج : الواجددل عليدده فن يقددرف سددرا
والسرية الا او اللوال، ف ن تر نا جاا  فو ناسيا ف  ش   عليده، فو 
جددا  واومددام را ددع فو عنددد الر ددوع، سددقطت عندده  ندده ثبددت عددن النبدد  
للش هللا عليه وسلم فنه رفى فبا ب رة، فتش الرسو  ف  الر دوع، ور دع 

زادن هللا حرلدا » و ه : دون اللي ثم د   ف  اللي فلما سلم قا  لد
» ولم ي مرل بقضا  الر عة، وقا  للش هللا عليه وسلم :  (3)«وال تعد و 

لعل ددم تقددرفون  لدددي إمددام م   قلندددا : نعددم، قدددا  : ال تفعلددوا إال بفاتحدددة 
ال لد ة لمدن لدم » وقدا  :  (4)«ال تال ف نده ال لد ة لمدن لدم يقدرف بندا 

يقدرف المد موم بفاتحدة ال تدال فد   . فالواجدل فن (5)«يقرف بفاتحة ال تدال 
الجنرية والسرية، ل ن لو تر نا جاا  يحسدل فنده يتحملندا اومدام،  مدا 

 قا  جماعة من فا  العلم فو ناسيا فو جا  عند الر وع سقطت عنه . 

س : ها يجوه لإلمام أ ع ختام الصمض المفروضوة  ن يوعاو أقأووا 
حيوواء واألمووواع والووى الصوومض والصوووم وإصووم  األحووواا والرحمووة لأل

المصوولين  ن ي م وووا وراءه، فووإذا كووان هووذا ال يجوووه فمووا الووعليا  نوواأكم 
 ؟(6)هللا

ج : ليس للمام فن يدعو بعد اللدلوات ال مدس رافعدا للددعا  يديده، 
فو  يددر رافددع يديدده واددم يءمنددون لدديس مددن المشددروع اددلا  ن الرسددو  

                                                 

 .653أخرجم لس ك ا  تان املساجد ولواضع الصلة، إلن جين إتيان املسجد   ى لن  ع النداء بر ك (  1)
 159ص 30(ج 2)
 . 783أخرجم البخاري ا  تان األذان، إلن إذا ر ع دون الصف بر ك (  3)
 . 823ك أخرجم أبو داود ا  تان الصلة، إلن لن ترك القراءة ا صلتم بفاحتة الكتان بر (  4)
، ولسه ك ا  تهان 756أخرجم البخاري ا  تان األذان، إلن وجون القراءة ل لام واملهألوم ا الصه وات بهر ك (  5)

 . 394الصلة، إلن وجون  راءة الفاحتة ا  ل ر عة بر ك 
 170ص 30(ج 6)
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وقد قا  عليده اللد ة  للش هللا عليه وسلم ما فعله، واللحابة لم يفعلول
، وقدا  عليده (1)«من عم  عمد  لديس عليده فمرندا فندو رد » والس م : 

 (2)«من فحد  ف  فمرنا ادلا مدا لديس منده فندو رد » الل ة والس م : 
فلددم ي ددن لددلش هللا عليدده وسددلم يرفددع يديدده ويدددعو والندداس يءمنددون بعددد 

وال بعدد العشدا  الفجر وال بعد الظندر وال بعدد العلدر وال بعدد الم درل 
وال  ددان يدددعو مددن دون رفددع يديدده ويءمنددوا علددش دعائدده، فمددا إلا دعددا 
اونسان لنفسه فو للمسلمين بينه وبين ربه، بعد الل ر ف  ب س فما الدعا  
المشترن بين اومام والم مومين فو برفع اليدين الا لدم يشدرع ولدم يفعلده 

وال نعلدددم فحددددا مدددن  نبيندددا لدددلش هللا عليددده وسدددلم وال  لفددداءل الراشددددون
 اللحابة رض  هللا عننم وفرضاام فعله . 

 ؟(3)س : ها يجوه للمرير المق ع  ن يصل  وهو جالس

ج : المريض له الل ة واو جالس إلا ش  عليده القيدام ف نده يلدل  
واو جالس ص لقو  النب  عليه الل ة والس م ف  الحددي  اللدحيح مدن 

لد  قائمدا فد ن لدم تسدتطع » :  حدي  عمران بن حلين لما اشت ش قا 
وادلا مدن  (4)«فقاعدا ف ن لم تستطع فعلش جنل ف ن لدم تسدتطع فمسدتلقيا 

 تسني  هللا وتيسيرل .

فالمريض من الرجا  والنسا  إلا  ان يش  عليه القيام يلدل  قاعددا 
. ف ن عجز عن القعود من شدة المرض للش علدش جنبده ا يمدن ففضد  

لقيا وت دون رجد ل إلدش القبلدة . ويلدل  . ف ن ش  عليه للدن لدلش مسدت
مستقبلنا بوجنه وا لا المقعد اللي ال يستطيع القيام لشل  به ف نه يلدل  
قاعدا ووجنه إلش القبلة ويسجد ف  ا رض . وير ع ف  الندوا ، فد ن لدم 
يستطع السجود علش ا رض سجد ف  النوا  وجع  سجودل ف فدض مدن 

                                                 

 . 1718 أخرجم لس ك ا  تان األ ضية، إلن نق  األحكام الباط ة ورد حمد ت األلور بر ك(  1)
(، سههنن 4606(، سهنن أبههو داود السهنة )1718(، صهحيح لسهه ك األ ضهية )2697صهحيح البخهاري الصهه ح )(  2)

 (.6/256(، لسند أمحد بن حنبل )14ابن لاجم املقدلة )
 175ص 30(ج 3)
 . 371أخرجم الرتلذي ا  تان الصلة، إلن لا جاء أن صلة القا د   ى النصف لن صلة القائك بر ك (  4)
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ُ نَْفًسدا إاِله ُوْسدعََنا ر وعه ص  ن هللا سبحانه وتعدالش ي قدو  : } اَل يَُ ل ِدُي َّللاه
َ َمددا اْسددتََطْعتُْم { (1){ ويقددو  عددز وجدد  : } فَدداتهقُوا َّللاه

ا . اددـ وهللا ولدد   (2)
 التوفي  . 

س : كنيرا ما  سافر أالقطار لمسافة طويلة يمر فيَا وقع صمتين 
فيِ، فَا  جمو    و نمث، ولضي  المكان ف  القطار ال  جع مكا ا  صل 

هذه الصلواع جم  تقوعيم  م جمو  توأخير  م  صول  كوم م َوا فو  مكوان 
 ؟(3)جلوس 

ج : يجددل عليددن وعلددش  دد  ر ددال القطددار مددن المسددلمين فن يلددلوا 
الل ة ف  وقتنا، ولندم فن يجمعدوا بدين الظندر والعلدر وبدين الم درل 

ا حسدل والعشا  ف  وقت إحدااما إلا  انوا مسدافرين، وعلدينم فن يلدلو
طاقتنم، قائمين فو جالسين، وإلا لم يستطيعوا الر وع فو السدجود فومد وا 
بللن، وجعلوا السجود ف فض من الر وع ص لقدو  هللا سدبحانه : } فَداتهقُوا 

َ َما اْستََطْعتُْم { َّللاه
والواجدل علدش قائدد القطدار فن يرفد  بندم وفن يقدي  (4)

وقتندا، وفد  هللا الجميدع للعلدم  بنم ف  ا ما ن المناسبة  دا  الل ة فد 
 النافع والعم  به إنه جواد  ريم . 

س :  حن مسافرون وأجا أ ا مسجع ف  ال هيهيوة فَوا  صول  فيوِ 
 ؟(5) م ف  الأيع

ج : فنددتم م يددرون، فدد ن لددليتم قلددرا فدد  محل ددم فدد  بدد س، وإن 
لليتم مع الناس للوا فربعا، والمسافر م ير إن شا  للش قلدرا وإن 

ش مع الناس فربعا، إال إلا  ان واحدا ف  يلل  وحدل، ال بدد فن شا  لل
يلل  مع الجماعة، سوا   انوا قالدرين فو متمدين، إن  دانوا قالدرين 

 قلر معنم وإن  انوا متمين فتم معنم، ال يلل  وحدل . 

                                                 

 286سورة البقرة اآلية (  1)
 16سورة التغابن اآلية (  2)
 192ص 30(ج 3)
 16سورة التغابن اآلية (  4)
 203ص 30(ج 5)
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س: إذا كان يوم جم ة ها تجم  وتقصر صمض الَِر وال صر م ا 
 ؟(1)ف  السفر

عليه جمعة، وإنما يلل  ظنرا وال ب س فن يجمدع  ج : المسافر ليس
 بين الظنر والعلر .

فما إلا للش المسافر مع الناس الجمعة ف  في بلد ف نه ال يجمع إلينا 
 العلر، ب  عليه فن يلل  العلر ف  وقتنا . 

س : ما حكم رف  اليعين للمأمومين للتوأمين الوى عاواء ا موام فو  
 ؟(2)وع أقوا آمينخطأة الجم ة، وما حكم رف  الص

ج : ال يشرع رفع اليدين ف   طبة الجمعدة ال للمدام وال للمد مومين 
ص  ن الرسو  للش هللا عليه وسلم، لم يفع  للن وال  لفاءل الراشددون، 
ل ن لو استسقش ف   طبة الجمعة شرع له وللم مومين رفع اليدين ص  ن 

جمعددة رفددع يديدده النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم، لمددا استسددقش فدد   طبددة ال
 ِ ورفع الناس فيدينم، وقد قا  هللا سدبحانه : } لَقَدْد َ داَن لَُ دْم فِد  َرُسدوِ  َّللاه

فما الت مين من الم مومين علش دعا  اومدام فد  ال طبدة  (3)فُْسَوةٌ َحَسنَةٌ {
 ف  فعلم به ب سا بدون رفع لوت، وباب التوفي  . 

 س ااوم الجم ة للعااء وس: من  راع إعراك السااة األخيرض من ي
هللا ها يلهم  ن يكون ف  المكان الذ  صلى فيِ ال صر  م قع يكون فو  

 (4)الم ها  و ف  مسجع آخر؟  فيعو ا جهاكم هللا خيرا

ج : ظدداار ا حاديدد  اوطدد ق، وفن مددن دعددا فدد  وقددت االسددتجابة 
يرجش له فن يجال ف  آ ر ساعة من يوم الجمعة، يرجدش لده فن يجدال، 

إلا  ان ينتظر الل ة فد  المسدجد الدلي يريدد فيده لد ة الم درل  ول ن
واددو قددائم يلددل  » فنددلا فحددرىص  ن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم قددا : 

                                                 

 215ص 30(ج 1)
 249ص 30(ج 2)
 21سورة األحزان اآلية (  3)
 270ص 30(ج 4)
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والمنتظدددر فددد  ح دددم الملدددل ، في دددون فددد  محددد  اللددد ة فرجدددش  (1)«
وجابته، فاللي ينتظر الل ة ف  ح م المللين، وإلا  ان مريضا وفع  

، فو المددرفة فدد  بيتنددا  ددللن تجلددس تنتظددر لدد ة فدد  بيتدده للددن فدد  بدد س
الم رل ف  مل اا، فو المريض ف  مل ل ويدعو ف  علدر الجمعدة 
يرجش له اوجابة، الا او المشروع، إلا فراد الدعا  يقلد المسجد اللي 

 يريد فيه ل ة الم رل مب را فيجلس ينتظر الل ة ويدعو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .935أخرجم البخاري ا  تان ازمعة، إلن السا ة اليت ا يوم ازمعة، بر ك (  1)
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س: لموواذا ال يَووتم ال وواس اأن أالهكوواض، وي طو َووا حقَووا، كأوواق  
  (1) ركان ا سمم الخمسة؟

ج: الواجل علش    مسلم ومسلمة فن ينتما بل تنما وز اتنما فد  
 جميع ا حوا ، وان يحلر    مننما التساا  ف  للنص لقو  هللا سدبحانه:

وومَ  َحُموووَن﴾﴿َو َقِيُموووا الصَّ ُسوووَا لَ َلَُّكوومر تُرر َكوواضَ َو َِطي ُوووا الرَّ ، (2)ضَ َوآتُوووا الهَّ
يَن ُح َفَواء  وقوله عز وج : ِلِصويَن لَوُِ الوعِِّ َ ُمخر َّّ ﴿َوَموا  ُِموُروا إِالَّ ِليَ رأُوُعوا 

                                                 

 28ص 14ج(1)
  56سورة النور، اآلية ( 2)
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َكوواضَ َوَذِلووَك ِعيووُن الرقَيَِِّمووِة﴾ تُوووا الهَّ ووَمضَ َويُ ر  ه:، وقددا  سددبحان(1)َويُِقيُموووا الصَّ
َف  َواِع فََسووور ََ ووَمضَ َواتَّأَ ُوووا الشَّوو ووِعِهمر َخلرووٌف  ََضوواُاوا الصَّ ﴿فََخلَووَف ِموون أَ ر

َن َغيًّا ﴾ وةَ َوالَ ، وقدا  عدز وجد : (2)يَلرقَور ﴿َوالَّوِذيَن يَكر ِوُهوَن الوذََّهَا َوالرِفضَّ
. ُهم أِ َوَذاا   َِلويم  ورر ِ فَأَشِِّ ِّّ ا فِ  َسأِيِا  ََ َم يُ  يُ ِفقُو َ وا فِو   َواِر يَوور ََ َموى َالَير حر

تُمر ألَ فُِسوُكمر  ووُرُهمر َهوَذا َموا َك َوهر َُ ُِ مر َو َُ مر َوُج ووأُ َُ وا ِجأَواُه ََ ََ ََّم فَتُكرَو* أِ َج
 . (3)فَذُوقُوار َما ُك تُمر تَكر ُِهوَن﴾

وح ددم جميددع ا مددوا  التدد  تجددل فينددا الز دداة ح ددم الددلال والفضددة، 
دينم فمدوا  تجدل فيندا الز داة فن فالواجل علدش جميدع المسدلمين الدلين لد

يتقددوا هللا وفن يددءدوا ز اتنددا، وفن يلددرفواا فدد  فالنددا المسددتحقين لنددا، 
 وفن يحلروا التشبه بمن ب   بنا فو تساا  بش ننا. وهللا ول  التوفي . 

س: رجا ي تمع فو  عخلوِ الوى المرتوا الشوَر ، فيصورف أ ضوِ 
  (4)؟ ويوفر الأ ر اأخر، فكيف يخرج هكاض هذا الماا

ج: عليه فن يضبط بال تابة ما يد رل من مرتباته، ثم يز يده إلا حدا  
عليده الحددو ،  دد  وافددر شددنري يز دش إلا حددا  عليدده الحددو ، وإن ز ددش 
الجميددع تبعدداً للشددنر ا و  فدد  بدد س بدده ولدده فجددر للددن، وتعتبددر الز دداة 
معجلة عن الوفر اللي لم يح  عليه الحو ، وال مدانع مدن تعجيد  الز داة 

لا رفى المز دد  الملددلحة فدد  للددن، فمددا ت  يراددا بعددد تمددام الحددو  فدد  إ
 يجوز إال لعلر شرع ،   يبة الما  فو  يبة الفقرا . 

س: ل  عين ا ع  حع ا خوض، ها يلهم   هكاتوِ،  و  ن ه واك وقتوا  
  (5)محععا  لذلك؟ 

ج: إلا  ان الدين اللي لن علش موسرين باللين متدش طلبتده فعطدون 
ين فن تز يه  لمدا حدا  عليده الحدو ،   نده عنددن وادو عنددام حقن، فعل
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 ا مانة، فما إن  ان من عليه الدين معسراً ال يستطيع فدا ل لن، فو  ان 
 يددر معسددر ل ندده يماطلددن وال تسددتطيع ف ددلل مندده، فاللددحيح مددن فقددوا  
العلما  فنه ال يلزمن فدا  الز داة عنده حتدش تقبضده مدن ادلا المماطد  فو 

لا قبضته استقبلت به حوالً وفديت الز اة بعد تمام الحدو  مدن المعسر  ف 
قبضن له، وإن فديت الز اة عدن سدنة واحددة مدن السدنوات السدابقة التد  
عند المعسر فو المماطد  فد  بد س، قدا  ادلا بعدض فاد  العلدم، ول دن ال 
يلزمددن إال فدد  المسددتقب  متددش قبضددت المددا  مددن المعسددر فو المماطدد  

 ودار عليه الحو  لزمن الز اة الا او الم تار.  واستقبلت به حوالً 

س: أال سأة  خوراج الهكواض إذا كوان الوى المهكو  عيوون  كنور مموا 
  (1)لعيِ، فَا يخرج الى الموجوع هكاض  م ال؟ 

ج: يجدل علددش مددن لديده مددا  ز ددوي فن يدءدي ز اتدده إلا حددا  عليدده 
دلدة الدالدة الحو  ولو  ان عليده ديدن فد  فلدح قدول  العلمدا ص لعمدوم ا 

علش وجدول الز داة علدش مدن لديده مدا  تجدل فيده الز داة إلا حدا  عليده 
الحو  ولو  دان عليده ديدن، و ن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم  دان يد مر 
عماله ب  ل الز اة ممن عليده ز داة، ولدم يد مرام فن يسد لوام اد  علدينم 

م عمالده دين فم ال  ولو  ان الدين يمندع  مدر النبد  لدلش هللا عليده وسدل
 فن يستفسروا من فا  الز اة ا  علينم دين. وهللا ول  التوفي . 

س: هووووا هكوووواض موووواا القوووورر الحسوووون الووووى المقوووورر  م الووووى 
  (2)المقترر؟

ج: إلا فقرضدت مدداالً وادو عنددد ملد   فعليددن ز اتده، وإن  ددان علددش 
معسددر فدد  ز دداة فيدده، والمقتددرض ي تلددي، فدد ن  نددت قددد فعطيددت إنسدداناً 

لددي أ فو مددائت  فلددي فو ف ثددر فو فقدد ، واددو ملدد    يددر مليئدداً مائددة ف
مماط  بن متش طلبته فعطان مالن، فنلا الما  علين ز اته وادو يز د  
ما عندل من الما  إلا  ان الما  عنددل حتدش حدا  عليده الحدو ، وإن  دان 
قد فنفقه فد  وجدول ف درى فد  شد   عليده، فمدا فندت فتز د  المدا  الدلي 
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ا  مملون لدن عندد ملد   بدال  فتز يده فندت، فمدا إن فقرضته إيالص  نه م
  ان عند معسر فو عند مماط  فليس علين فيه ز اة  ما سب .

س: رجا ا عه مالوة مون ا أوا لكون  غلوا السو ة ي لفَوا فَوا فيَوا 
  (1)هكاض؟

ج: إلا  انت الماشية من اوب  فو البقدر فو ال دنم ليسدت سدائمة جميدع 
فينددا الز دداةص  ن النبدد  لددلش هللا عليدده  الحددو  فو ف ثددرل ف ننددا ال تجددل

وسلم شرط ف  وجول الز اة فينا فن ت ون سائمة، ف لا فعلفندا لداحبنا 
 الل الحو  فو نلي الحو  فد  ز داة فيندا إال فن ت دون للتجدارة ف نندا 
تجل فينا ز اة التجارة، وت دون بدللن مدن عدروض التجدارة  ا راضد  

لا بل دت قيمددة الموجددود مننددا نلددال المعددة للبيددع والسدديارات ونحواددا، إ
 اللال والفضة   ما تقدم. 

وقووومعض  يوجوووع ا وووع  مووو  تسووو  حأووواع غووووالش مووون الوووذها، :س
وهو  م وعض لمسوت ماا، فَوا اليَوا هكواض؟ ، واعع من الخوواتم صَيرض،

 ؟(2)وها يجوه  ن   ع  الهكاض ان  م  من مال 

ال الز دداة، إلا بل ددت ال ددوائا المددل ورة والقدد دة وال ددواتم نلدد :ج
وادددو عشدددرون مثقددداالً، ومقددددارل بالجنيددده السدددعودي فحدددد عشدددر جنينددداً 

فد   ونلي، ومقدارل بالجرام اثندان وتسدعون  رامداً، فد ن عليندا الز داة
 لعموم ا دلدة الشدرعية، وال يجدل إ راجندا منندا، ص-فلح قول  العلما  

 ب  ال مانع من إ راج الز اة عننا من  يراا. 

إلا فلنت لدن فد  للدن  -لز اة من مالن عن فمن وال ب س فن ت رج ا
و مسدون  ومقدار للن  مسة وعشرون مدن ا لدي،، وا  ربع العشر -

وفسدد   هللا فن يوفدد   مددن ا لفددين، وا ددلا  لمددا زاد المددا  زاد الواجددل.
 الجميع لما يرضيه، والس م علي م ورحمة هللا وبر اته. 
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فَوا ي فوى مون  هوج أوِ،إذا كان ا  سان يجم  ماال  يريع  ن يت :س
 ؟(1)الهكاض

ال تسقط عنه الز اة بنية الزواج، وا لا من جمع الما  ليوف  به  :ج
فو عبدداً ليعتقده، بد  علدش الجميدع فدا   فو يشتري به عقداراً ليوقفده، ديناً،

الز دداة إلا حددا  الحددو  علددش المددا  المجمددوعص  ن هللا سددبحانه فوجددل 
 د مسقطاً لنا. ولم يجع  مث  الل المقال الز اة،

 وتز يه وتز   لاحبه،  ما قدا  هللا والز اة تزيد الما  وال تنقله،
وا﴾سبحانه:  ََ م أِ َِ ي ُرُهمر َوتَُهكِِّ َِِّ مر َصَعقَة  تَُط َِ َواِل ﴿ُخذر ِمنر  َمر

، وقدا  النبد  (2)
 . (3)))ما نقلت لدقة من ما ((للش هللا عليه وسلم: 

 اللمدة مدن حقده وحد  عبدادلصوف  هللا الجميع لما فيه رضال، وبرا ة 
إنه سميع قريدل. والسد م علدي م ورحمدة هللا وبر اتده. ولدلش هللا وسدلم 

 وآله ولحبه.  علش عبدل ورسوله محمد،

وقوووع يوووعخا فووو  هوووذه  كنيووور مووون ال ووواس يت اموووا مووو  الأ ووووك، :س
الم اممع م اممع محرمةأل كالرأوا مونم ، فَوا فو  هوذه األموواا هكواض؟ 

  (4)وكيف تخرج؟

يحرم التعام  بالربا مع البندون و يرادا، وجميدع الفوائدد الناتجدة  :ج
عددن الربددا  لنددا محرمددة، وليسددت مدداالً للدداحبنا، بدد  يجددل لددرفنا فدد  
وجول ال ير، إلا  ان قبضنا واو يعلم ح م هللا ف  للدن، فمدا إن  دان لدم 

ا الَّوِذيَن آ﴿وجا: يقبضنا فليس له إال رفس مالهص لقو  هللا عز  ََ َم ُووار يَا  َيا
ِم ِيَن. أَا إِن ُك تُم ما ر َ َوَذُروار َما أَِقَ  ِمَن الرِِّ ِّّ فَِإن لَّمر تَفر َلُوار فَوأرَذ ُوار  اتَّقُوار 
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ِلُمووَن َوالَ  ِر وَواِلُكمر الَ تَ وتُمر فَلَُكومر ُرُ وُس  َمر ِِ َوإِن تُأر ِ َوَرُسووِل ِّّ وَن  ا  مِِّ أَِحرر
لَُموَن﴾ ِر  . (1)تُ

ا قبدد  فن يعددري ح ددم هللا فدد  للددن فندد  لدده، وال فمددا إن  ددان قبضددن
ووَ  ﴿عددز وجدد :  -يجددل عليدده إ راجنددا مددن مالددهص لقددو  هللا  ُ الرأَير ِّّ َو ََحوواَّ 

وُرهُ إِلَوى  َى فَلَُِ َما َسلََف َو َمر ََ ِِ فَا تَ أِِّ ن رَّ َِةٌ مِِّ ِا أَا فََمن َجاءهُ َمور َم الرِِّ َوَحرَّ
لَلَِك  َصر  ِ َوَمنر َااَع فَأُور ا َخاِلُعونَ ِّّ ََ  . (2)﴾َحاُا ال َّاِر ُهمر فِي

 سدائر فموالده التد  ص وعليه ز اة فمواله الت  ليسدت مدن فربداح الربدا
يجدل فيندا الز داة، ويدد   فد  للدن مدا د د  عليده مدن فربداح الربدا قبدد  

 العلم، ف ننا من جملة مالهص لآلية المل ورة. وهللا ول  التوفي . 

 حيا وا   فكور فو  أي َوا و حيا وا   ،لع  أيع  سك ِ، ولوع   رر :س
 فكر ف  أ الَا مسوكن لو ، فَوا فيَوا هكواض؟ و رجوو يوا سوماحة الشوي  

 . (3)جهاكم هللا خيرا   -إاطال  تفصيم  ان هكاض األراض  أشكا اام 

ال ز دداة فدد  ا رض وال فدد   يراددا مددن العددروض، إال إلا عددزم  :ج
إلا حا  عليندا الحدو  واد  مال نا علش إعداداا للبيع، ف نه يز   قيمتنا 

ف نده ال ز داة  نلال، فما إلا  ان المالن متردداً ا  يبيعندا فو ال يبيعندا،
فينا حتش يجدزم بنيدة البيدع ويحدو  عليندا الحدو  بعدد للدن واد  نلدال 

رضد  هللا عنده  ف  ثرص لمدا روى فبدو داود و يدرل عدن سدمرة بدن جنددل
ن رج اللددقة ممدا نعددل  قا :))فمرنا رسو  هللا للش هللا عليه وسلم فن

رضدد  هللا عندده واددو قددو   ، ولدده شددااد مددن حدددي  فبدد  لر(4)للبيددع((
جمنور فا  العلم، وح ال بعضنم إجماعاً. فما إن  ان العقار من بيت فو 

وإنمددا  فدد ن الز دداة ال تجددل فدد  فلددله، حددانوت فو فرض معددداً للجددارة،
مددوم ا دلددة تجدل فدد  ا جددرة إلا بل دت النلددال وحددا  عليندا الحددو ص لع
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الدالة علش وجول الز داة فد  النقددين، فو مدا يقدوم مقامنمدا مدن ا وراق 
 النقدية إلا حا  علينا الحو . وهللا ول  التوفي . 

رجووا لعيووِ محوومع تجاريووة أَووا   ووواع اعيووعض موون الأضووال ،  :س
  (1)فكيف ي ع  هكاتَا؟ كاألقمشة واألحذية وال طوراع،

فن  -سدوا   اندت فقمشدة فو  يرادا   ج: علش    من لديه سدلع للبيدع
يز   قيمتنا، إلا حا  علينا الحو  مع النقود الت  عنددلص لمدا ف درج فبدو 

رضد  هللا عنده قدا :  عن سمرة بن جندل ب سناد حسن، رحمه هللا  داود
))فمرنددا رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم فن ن ددرج اللدددقة ممددا نعدددل 

 العلم ف  بال ز اة العروض.، و دلة ف رى ل راا فا  (2)للبيع((

ويقوووا: إ ووِ  سووالا يقوووا: مووا هوو  هكوواض مسوواهمة األراضوو ؟ :س
  (3)وض   لف لاير، وأ ع خمس س واع صارع خمسة آالف لاير.

إلا وضع اونسدان دراادم مسداامة فد  فراضد  فو نحوادا للبيدع،  :ج
ف ندده يز ينددا  دد  سددنة حسددل قيمتنددا حسددل قيمددة ا رض فو  يراددا مددن 

م ويز د  ادو وفلدحابه الشدر ا ،  د  يز د  حلدته، السلع    س نة تُقَوه
بحيد  يحسدل ز اتندا وي رجندا بعدد  ف لا بيعت ز ش السنوات الماضية،

 للن. 

ول ددن ال يلزمدده فن يز ينددا حسددل السددنة ا  يددرة، وإنمددا  دد  سددنة 
بحسابناص السنة ا ولش علش قدر قيمتنا، والسنة الثانية علدش قددر قيمتندا، 

بحي  ت ون ف  فو  ا مر ر يلة، ثدم تزيدد  قيمة ت تلي،وا لاص  ن ال
قيمتنددا فو الع ددس، فيلزمدده فن يز دد  القيمددة فدد   دد  سددنة بحسددبنا، وادد  

 ربع العشر من القيمة. وهللا ول  التوفي . 

 ملووووك اووووععا  موووون األسووووَم فوووو  أ وووور الشووووركاع السوووو وعية  :س
هووا هووو حسووا قيمتَووا  المسوواهمة، و سووأا اوون كيفيووة إخووراج هكاتَووا؟
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أل  وو  لووم   ووو أي َووا؟   م الووى األرأووا  السوو ويةأل الحاليووة فوو  السوووق،
  (1).مأجورين  فتو ا

إلا  انت ا سنم ل ستثمار ال للبيع، فالواجل تز ية فرباحندا مدن  :ج
 النقود إلا حا  علينا الحو  وبل ت النلال، فما إلا  انت ا سدنم للبيدع،

حسدل قيمتندا حدين  لد ف ننا تز ش مع ربحنا  لما حا  الحو  علدش ا 
 .تمددام الحددو  سددوا   انددت فرضدداً فو سدديارات فو  يرامددا مددن العددروض

 وف  هللا الجميع.

س: ما حكم صعقة الفطور، وهوا يلوهم فيَوا ال صواا؟ وهوا األ وواع 
الت  تخرج محععض؟ وإن كا ع كذلك فما ه ؟ وها تلهم الرجا ان  ها 

  (2)أيتِ أما فيَم الهوجة والخاعم؟

ر فرض علدش  د  مسدلم لد ير فو  بيدر ل در فو فنثدش ج: ز اة الفط
حددر فو عبدددص لمددا ثبددت عددن ابددن عمددر رضدد  هللا عننمددا قددا : ))فددرض 
رسو  هللا للش هللا عليه وسلم ز اة الفطر لاعاً من تمر فو لاعاً من 
شدددعير، علدددش الدددل ر وا نثدددش واللددد ير وال بيدددر والحدددر والعبدددد مدددن 

. متفدد  علددش (3)س لللدد ة((المسددلمين. وفمددر فن تددءدى قبدد   ددروج النددا
 لحته. 

وليس لنا نلال ب  يجل علش المسلم إ راجنا عن نفسه وفا  بيتده 
 من فوالدل وزوجاته وممالي ه إلا فضلت عن قوته وقوتنم يومه وليلته. 

فما ال ادم المست جر فز اته علش نفسه إال فن يتبرع بنا المست جر فو 
علددش سدديدل،  مددا تقدددم فدد   تشددترط عليدده، فمددا ال ددادم المملددون فز اتدده

 الحدي . 

والواجل إ راجنا من قوت البلد، سوا   دان تمدراً فو شدعيراً فو بدراً 
فو لرة فو  ير للدن، فد  فلدح قدول  العلمدا ص  ن رسدو  هللا لدلش هللا 
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عليه وسلم لم يشترط فد  للدن نوعداً معينداً، و نندا مواسداة، ولديس علدش 
 المسلم فن يواس  من  ير قوته. 

ا يصوو   ن يحووتفِ أالهكوواض موون  جووا إاطالَووا ألحووع الفقووراء س: هوو
  (1)الذين لم يتصا أَم أ ع؟

ج: إلا  انددت المدددة يسدديرة  يددر طويلددة فدد  بدد س فن يحددتفظ بالز دداة 
حتش يعطينا بعض الفقرا  من فقاربه  فو من ادم فشدد فقدراً وحاجدة ل دن 

لنسدبة لز داة ال ت ون المدة طويلدة، وإنمدا ت دون فيامداً  يدر  ثيدرة. ادلا با
 الما . 

فما ز اة الفطر ف  تءج ، ب  يجدل فن تقددم علدش لد ة العيدد،  مدا 
فمددر النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم، وت ددرج قبدد  العيددد بيددوم فو يددومين فو 

 ث ثة، ال ب س، وال تءج  بعد الل ة. 

س: ما  صيحتكم لرجا ال ي ع  الهكاض، ل ا قلأوِ يلوين فيرجو  إلوى 
  (2)الح ؟ 

حت  لمددن ب دد  بنددا فن يتقدد  هللا وفن يتددل ر فن الددلي فعطددال ج: نلددي
إيااا قد ابت ل بنا، اللي فعطال الما  قد ابت ل به، ف ن ش ر النعمة وفدى 
حقنا ففلح وإن ب   بالز اة ولم يءد حد  ادلل النعمدة  سدر و دال ولاق 

 علال وجزا  للن ف  قبرل ويوم القيامة نس   هللا العافية. 

فمرل  طير وعواقبه و يمة لمن ب   ولم يدءد ز اتده، فالما  زائ  و
وسوي يدعه لمن بعدل وي دون عليده حسدابه ووزرل، فالواجدل علدش  د  
مسلم عندل ما  فن يتق  هللا ويتدل ر الموقدي بدين يددي هللا، وانده سدبحانه 

﴿إِ ََّموا يجازي    عام  بعمله وفن الا المدا  بليدة،  مدا قدا  عدز وجد : و
وووَوالُُكمر َو َ  اَلُعُكووومر فِتر َوووةٌ﴾ َمر وووِر  ، وقدددا  سدددبحانه:(3)ور ﴿َو َأرلُووووُكم أِالشَّووورِِّ َوالرَخير
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، فالما  ابت   وامتحدان، فد ن شد رت هللا وفديدت حقده ولدرفته (1)فِتر َة ﴾
ف  وجواه ففلحدت  د  الفد ح، ولدار نعمدة فد  حقدن، ونعدم اللداحل 
ه، للمددءمن اددلا المددا ، يلدد  بدده رحمدده، ويددءدي بدده الحقددوق التدد  عليدد

ويساام ف  المشاريع ال يرية، وينفع المستضعفين ويواسدينم، فندو نعمدة 
بحقه عظيمة، وإلا ب   به فنو بليهة عليه عظيمة، وعاقبته و يمة فنسد   

 هللا لنا ولجميع المسلمين العافية من    سو . 

س: توف  رجا وخلف  مواال  و يتاما ، فَا فو  هوذه األموواا هكواض؟ 
  (2)يخرجَا؟وإن كان كذلك فمن 

ج: تجددل الز دداة فدد  فمددوا  اليتددامش مددن النقددود والعددروض المعدددة 

للتجارة وف  بنيمة ا نعام السائمة وف  الحبول والثمار التد  تجدل فيندا 

الز اةص وعلدش ولد  ا يتدام فن ي رجندا فد  وقتندا، فد ن لدم ي دن لندم مدن 

وليداً  جنة والدام المتوفش وجل رفع ا مر إلش المح مةص حتش تعدين لندم

يتولش شئوننم وشئون فموالنم وعليه فد  للدن تقدوى هللا والعمد  بمدا فيده 

ووأَلُو ََك َاوِن الريَتَوواَمى  لد حنم ولدد ح فمدوالنمص لقددو  هللا سدبحانه: ﴿َويَسر

مر َخيرٌر﴾ َُ مٌَ  لَّ قُار إِصر
﴿َوالَ تَقرَرأُوار َماَا الريَتِيِم إِالَّ أِوالَّتِ  ، وقوله سبحانه: (3)

، واآليات فد  ادلا المعندش  ثيدرة. ويعتبدر (4)َسُن َحتَّى يَأرلَُي  َُشعَّهُ﴾ِهَ   َحر 

الحو  ف  فموالنم من حين مات والدامص  نندا بموتده د لدت فد  مل ندم. 

 وهللا ول  التوفي . 
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س: إذا كان لك عين ا ع مرير  و فقير م سر فَا لك  ن تسوقطِ 

  (1)ا ِ من الهكاض؟

ل إنظددار المعسددر حتددش يسددن  هللا لدده ج: ال يجددوز للددنص  ن الواجدد

﴿َو َقِيُمووووار الوفدددا ، و ن الز ددداة إيتدددا  وإعطدددا ،  مدددا قدددا  هللا سدددبحانه: 

َكووواضَ﴾ ووومَضَ َوآتُووووار الهَّ وإسدددقاط الددددين عدددن المعسدددر لددديس إيتدددا  وال  (2)الصَّ

إعطددا ، وإنمددا اددو إبددرا ، و ندده يقلددد مددن للددن وقايددة المددا  ال مواسدداة 

 الفقير. 

تعطيه من الز اة من فج  فقدرل وحاجتده، فو مدن فجد   ل ن يجوز فن

 رمه، وإلا رد علين للن فو بعضه من الدين اللي عليه ف  بد س إلا لدم 

ي ددن للددن عددن مواطدد ة بينددن وبيندده وال شددرط، وإنمددا اددو فعدد  للددن مددن 

 نفسه. وف  هللا الجميع للفقه ف  الدين والثبات عليه.

يوشوك الوى اال تَواء،  س: ما حكم صرف هكاض المواا لأ واء مسوجع

  (3)وقع توقف أ ا ه؟

ج: المعددروي عنددد العلمددا   افددة، واددو رفي الجمنددور وا  ثددرين، 

واو  اوجماع من علما  السدلي اللدالح ا ولدين فن الز داة ال تلدري 

فددد  عمدددارة المسددداجد وشدددرا  ال تدددل ونحدددو للدددن، وإنمدددا تلدددري فددد  

ورة التوبددة واددم: ا لددناي الثمانيددة الددلين ورد ل ددرام فدد  اآليددة فدد  سدد

الفقرا ، والمسدا ين، والعداملون عليندا، والمءلفدة قلدوبنم، وفد  الرقدال،  

 وال ارمون، وف  سبي  هللا، وابن السبي . 
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وفدد  سددبي  هللا ت ددت  بالجندداد. اددلا اددو المعددروي عنددد فادد  العلددم 

وليس من للن لرفه ف  تعمير المساجد، وال فد  تعميدر المددارس، وال 

 لن. وهللا ول  التوفي الطرق وال نحو ل

س: ها يجوه عف  الهكاض إلى القريا، كاألخ وال وم وال موة والخواا 

  (1)والخالة و حوهم؟

ج: إلا  ددانوا فقددرا  فدد  بدد س بدددفع الز دداة إلددينم، بدد  اللدددقة فددينم 

ففضدد  مددن  يددرامص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))اللدددقة علددش 

 . (2)لدقة وللة((المس ين لدقة وعلش لي الرحم اثنتان 

فما إلا  ان ا قارل من آبائه، وفمناتده، وفجددادل، وجداتده، وفوالدل، 

وفوالد فوالدل، سوا   انوا ل وراً فو إناثاً ف  يدفع الز اة إلينم، ب  يجل 

 فن يواسينم من ماله وينف  علينم حسل الطاقة.

س: هووا يصوو  لوو  إخووراج هكوواض الموواا  و هكوواض الفطوور إلووى إخوووا   
وات  القاصرين الوذين تقووم الوى تورأيتَم والوعت  أ وع وفواض والوع ا و خ

رحمووِ هللا؟ وهووا يصوو  عفوو  هووذه الهكوواض إلووى إخوووا   غيوور القاصوورين 
ولك    ش ر   َم محتاجون إليَا رأما  كنر من غيرهم من ال اس  عفو  

  (3)لَم هذه الهكاض؟

دفعندا ج: إن دفع الز اة إلش ا قارل اللين ام من فالندا ففضد  مدن 
إلش من ام ليسوا من قرابتنص  ن اللدقة علش القريل لدقة وللة إال 
إلا  ددان اددءال  ا قددارل ممددن تلزمددن نفقددتنم، وفعطيددتنم مددن الز دداة مددا 
تحم  به مالن من اونفاق ف ن فنلا ال يجوز، ف ن قدر فن ادءال  او دوة 

لدينم اللين ل رت وا  وات فقدرا ، وان مالدن ال يتسدع علدينم للنفداق ع
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فد  حددرج عليدن فن تعطددينم مددن ز اتدن. و ددللن لددو  دان اددءال  او ددوة 
وا  وات علينم ديون للنداس وقضديت ديدننم مدن ز اتدن، ف نده ال حدرج 
علين ف  الا فيضداًص وللدن  ن الدديون ال يلدزم القريدل فن يقضدينا عدن 
قريبه في ون قضاءل من ز اته فمراً مجزياً حتدش ولدو  دان ابندن فو فبدان 

ه دين  حد وال يستطيع وفا ل ف نه يجوز لن فن تقضيه من ز اتدن، وعلي
في يجوز فن تقض  دين فبين من ز اتن، ويجدوز فن تقضد  ديدن ولددن 
من ز اتن بشرط فن ال ي ون سبل الا الدين تحلي  نفقدة واجبدة عليدن 
ف ن  ان سببه تحلي  نفقة واجبة علين ف نه ال يح  لن فن تقض  الددين 

 يت ل للن حيلة علش مندع اونفداق علدش مدن تجدل نفقدتنم من ز اتنص لئ 
 عليه  ج  فن يستدين ثم يقض  ديوننم من ز اته. وهللا فعلم. 

  (1)س: ها يجوه عف  هكاض الماا لألشراف من أ   هاشم؟

ج:    من عري فنده مدن بند  ااشدم ال يجدوز فن تددفع إليده الز داةص 
 تنب ددد  لمحمدددد وال آل  لقدددو  النبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم: ))إنندددا ال

، و حادي  ف رى وردت فد  للدن ثابتدة عدن النبد  لدلش هللا (2)محمد((
عليه وسدلم. وآ  محمدد ادم بندو ااشدم، ويدد   فدينم لريدة علد  بدن فبد  
طالددل رضدد  هللا عندده، سددوا   ددانوا مددن لريددة الحسددن فو الحسددين فو 

  يراما. 

  (3)س: ما حكم العين ف  التسوا؟ 

وز إال فدد  فحددوا  ثدد   قددد بيننددا النبدد  لددلش هللا ج: التسددو  ال يجدد
عليه وسدلم فد  الحددي  اللدحيح وادو مدا روال مسدلم فد  لدحيحه عدن 
قبيلددة بددن م ددارق الن لدد  رضدد  هللا عندده عددن النبدد  لددلش هللا عليدده 
وسلم فنه قا : ))إن المس لة ال تحد   حدد إال لث ثدة: رجد  تحمد  حمالدة 

يمسن، ورج  فلابته جائحدة اجتاحدت فحلت له المس لة حتش يليبنا ثم 
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ماله فحلت له المس لة حتش يليل قواماً من عيا، ورجد  فلدابته فاقدة 
فقا  ث ثة من لوي الحجدش مدن قومده لقدد فلدابت ف نداً فاقدة، فحلدت لده 
المس لة حتش يليل قواماً من عيا(( ثم قا  للش هللا عليه وسلم: ))مدا 

. فنددلا (1)لدداحبه سددحتاً(( سددواان مددن المسدد لة يددا قبيلددة سددحت ي  لدده
الحددددي : قدددد فوضدددح فيددده النبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم فندددواع المسددد لة 
المباحة، وان ما سوااا محرم، فمن  ان عندل مدا يسدد حاجتده مدن راتدل 
وظيفددة فو تجددارة فو  لددة وقددي فو عقددار فو  سددل يدددوي مددن نجددارة فو 

 حدادة فو زراعة فو نحو للن حرمت عليه المس لة. 

اضطر إليندا فد  حدرج عليده فن يسدا  بقددر الحاجدة، وا دلا فما من 
مددن تحمدد  حمالددة ولدد ح لات البددين فو النفقددة علددش فالدده وفوالدل، فدد  

 حرج عليه فن يس   لسد ال رامة. وهللا ول  التوفي .
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هووو ا ووع  س: شووَر رمضووان هووا هووو موون خصووالص هووذه األمووة  م
  (1)األمم الساأقة؟

وويَاُم َكَمووا ج: يقددو  هللا تعددالش:  ووا الَّووِذيَن آَم ُوووار ُكتِووَا َالَوويرُكُم الصِِّ ََ ﴿يَووا  َيا
دلت ادلل اآليدة ال ريمدة علدش  (2)ُكتَِا َالَى الَِّذيَن ِمن قَأرِلُكمر لَ َلَُّكمر تَتَّقُوَن﴾

ليندا ول دن فن الليام عبادة قديمة فرضت علدش مدن قبلندا  مدا فرضدت ع
ام متقيدون بالليام ف  رمضان فم ف   يرل  الا ال فعلدم لده نلداً عدن 

 النب  للش هللا عليه وسلم. 

فما فضائ  رمضان و لائله ف ثيرة ومننا ما روال فحمد عن فب  
))فعطيدت اريرة رض  هللا عنه عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه قا : 

قبلندا:  لدوي فدم اللدائم  فمت  ف  رمضان  مس  لا  لم تعطندا فمدة

                                                 

 7ص 15ج(1)
  183سورة البقرة، اآلية ( 2)



 

 

 

 

 234 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

فطيددل عنددد هللا مددن ريددح المسددن، وتسددت فر لنددم الم ئ ددة حتددش يفطددروا، 
وتلفد فيه مردة الجن ف  ي للون فيه إلش ما  دانوا ي للدون إليده فد  

ويزين هللا    يوم جنته فيقو : يوشن عبادي اللالحون فن يلقدوا   يرل،
فدد  آ ددر ليلددة(( قيدد : عددننم المئونددة وا لى ويلدديروا إليددن، وي فددر لنددم 

فادد  ليلددة القدددر  قددا : ))ال، ول ددن العامدد  إنمددا يددوفش فجددرل إلا قضددش 
 . (1)عمله((

فنلل ال لا  بين النب  للش هللا عليه وسلم فننا من  لدائ  ادلل 
ا مددة، ومننددا قولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: ))مددن لددام رمضددان إيماندداً 

مضدان إيمانداً واحتسداباً واحتساباً  فدر لده مدا تقددم مدن لنبده، ومدن قدام ر
 فر له ما تقدم من لنبه، ومن قام ليلة القددر إيمانداً واحتسداباً  فدر لده مدا 

 متف  علش لحته.  (2)تقدم من لنبه((

وقا  عليه الل ة والس م: ))التمسوا ليلة القدر ف  العشدر ا وا در 
متفدد  عليدده. ))و ددان لددلش هللا عليدده وسددلم إلا د دد   (3)مددن رمضددان((

 متف  عليه.  (4)ا  يرة من رمضان شد مئزرل وفيقظ فاله(( العشر

س: يحصووا كوووا اوووام ألألوووة حوووا شوووَر رمضوووان المأوووارك عخووووال  
وخروجا ، فتختلف أمع المسلمين ما أوين متقوعم وأوين متوأخر، موا الحوا 

  (5)لَذه المشكلة؟

ج: ا مر واسع بحمد هللا، فل د  فاد  بلدد رءيدتنم  مدا ثبدت للدن عدن 
ضد  هللا عننمدا لمدا قددم عليده  ريدل مدن الشدام فد  المديندة ابن عباس ر

سدد له ابددن عبدداس بددم لددام معاويددة رضدد  هللا عندده وفادد  الشددام فقددا  لدده 
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 ريددل: قددد رآل الندداس بالجمعددة ولددام معاويددة ولددام الندداس، فقددا  ابددن 
عبدداس: ونحددن رفينددال يددوم السددبت فدد  نددزا  نلددوم حتددش ن مدد  العدددة فو 

عيد وفنه ال تلزم فا  المدينة رءية الشام، وبندلا فرفى فن الشام ب (1)نرالو
قددا  جماعددة مددن فادد  العلددم ورفوا فن ل دد  بلددد رءيددتنم، فدد لا ثبتددت فدد  
الممل ة العربية السعودية مث ً ولام برءيته فا  الشام وملر وعيدرام 
فحسددنص لعمددوم ا حاديدد ، وإن لددم يلددوموا وتددرا وا الندد   ولدداموا 

قددرار مددن مجلددس ايئددة  بددار العلمددا  فدد  بددرءيتنم فدد  بدد س، وقددد لدددر 
الممل ة العربية السعودية ب ن ل د  فاد  بلدد رءيدتنمص لحددي  ابدن عبداس 

 المل ور وما جا  ف  معنال. 

 . (2)س: من الذ  ال صوم اليِ؟  فيعو ا جهاكم هللا خيرا  

ج: المجندددون، وفاقدددد العقددد ، واللدددب ، واللدددبية قبددد  البلدددوا، فمدددا 
علينما اللوم، ول ن ال يجوز لنما اللدوم فد   الحائض والنفسا  فيجل

رمضان و يرل حا  الحيض والنفداس، وعلينمدا القضدا  لمدا ففطدرا مدن 
فيددام رمضددان، فمددا المددريض والمسددافر فيجددوز لنمددا اللددوم والفطددر فدد  
رمضان، والفطر ففض ، وعلينما القضا  إلا ففطرا ف  رمضدانص لقدو  

ا  َ ﴿هللا سبحانه:  نر  َيَّام   َُخرَ َوَمن َكاَن َمِريض  ، ل دن (3)﴾ور َالَى َسفَر  فَِ عَّضٌ مِِّ
إلا  ان المريض ال يرجش برءل بشنادة ا طبا  الثقات ف  يلزمه اللوم 
وال القضددا ، وعليدده فن يطعددم مسدد يناً عددن  دد  يددوم، واددو نلددي لدداع 
باللاع النبوي من قوت البلد ومقدارل  يلو ونلي تقريباً، وا لا الشيخ 

لعجوز ال بيرة الللان ال يستطيعان اللوم يطعمان عن  د  يدوم ال بير وا
نلي لاع من قدوت البلدد، وال لدوم علينمدا وال قضدا . ويجدوز دفدع 
ال فارة عن جميع رمضان دفعة واحددة فد  فو  الشدنر فو آ درل، فو فد  
فثنائه لفقير واحد فو ف ثر، وا لا حا  الحام  والمرضع إلا شد  علينمدا 

 لينما القضا   المريض. الليام تفطران وع
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س: أ وور الشووأاا هووعاهم هللا يتكاسوولون اوون الصوومض فوو  رمضووان 
وغيوووره ولكووو َم يحوووافِون الوووى صووويام رمضوووان ويتحملوووون ال طوووش 

  (1)والجوع فأماذا ت صحَم وما حكم صيامَم؟

ج: نلددديحت  لندددءال  فن يف دددروا مليددداً فددد  فمدددرام، وفن يعلمدددوا فن 
شددنادتين، وفن مددن لددم يلدد  وتددرن اللدد ة فاددم فر ددان اوسدد م بعددد ال

الل ة متناوناً ف نه علش القو  الراجح عنددي الدلي تءيددل داللدة ال تدال 
والسددنة فندده ي ددون  ددافراً  فددراً م رجدداً عددن الملددة مرتددداً عددن اوسدد م، 
فا مر ليس بالنينص  ن من  ان  افراً مرتداً عن اوس م ال يقب  منده ال 

مر  َن ﴿في عمد ص لقولده تعدالش:  ليام وال لدقة، وال يقب  منده َُ َوَموا َمو َ َ
ومَضَ إِالَّ  ِِ َوالَ يَوأرتُوَن الصَّ ِ َوأَِرُسووِل َِّ مر َكفَوُروار أِوا َُ مر إِالَّ  َ َّ َُ مر  َفَقَاتُ َُ تُقرأََا ِم ر

فبددين سددبحانه وتعددالش فن  (2)﴾َوُهوومر ُكَسووالَى َوالَ يُ ِفقُوووَن إِالَّ َوُهوومر َكوواِرُهونَ 
ننددا لات نفددع متعددد لل يددر ال تقبدد  مددننم مددع  فددرام، وقددا  نفقدداتنم مددع ف

َوقَوووِعمر َا إِلَوووى َموووا َاِملُووووا ِمووونر َاَموووا  فََج َلر َووواهُ َهأَووواء ﴿سدددبحانه وتعدددالش: 
ا ، اللين يلومون وال يللون ال يقب  ليامنم بد  ادو مدردود (3)﴾مَّ نُور 

رسدوله علينم مادمنا نقو  إننم  فار  ما يدد  علدش للدن  تدال هللا وسدنة 
 للش هللا عليه وسلم. 

فنلدديحت  لنددم فن يتقددوا هللا عددز وجدد  وفن يحددافظوا علددش اللدد ة 
ويقوموا بنا ف  فوقاتنا مع المسلمين، وفنا ضامن لندم بحدو  هللا فنندم إلا 
فعلوا للن فسوي يجدون فد  قلدوبنم الر بدة ا  يددة فد  رمضدان وفيمدا 

عددة المسددلمينص  ن بعددد رمضددان علددش فدا  اللدد ة فدد  فوقاتنددا مددع جما
اونسان إلا تال إلش ربه وفقب  عليه وتال إليه توبة نلوحاً، ف نده ي دون 
بعددد التوبددة  يددراً مندده قبلنددا،  مددا ل ددر هللا سددبحانه وتعددالش عددن آدم عليدده 
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الل ة والس م فنه بعد فن حل  ما حلد  منده مدن ف د  الشدجرة، قدا  
ُ فَتَااَ ﴿هللا تعالش:  تَأَاهُ َرأِا ِِ َوَهَع*نُمَّ اجر  . (1)﴾ َالَير

س: ها ي مر الصوأ  المميوه أالصويام؟ وهوا يجوهئ ا وِ ولوو ألوي 
  (2)ف   ن اء الصيام؟

ج: اللدددبيان والفتيددددات إلا بل ددددوا سددددبعاً فدددد  ثر يددددءمرون باللدددديام 
ليعتدددادول، وعلدددش فوليدددا  فمدددورام فن يددد مروام بدددللن  مدددا يددد مروننم 

، وإلا بل ددوا فدد  فثنددا  باللدد ة، فدد لا بل ددوا الحلددم وجددل علددينم اللددوم
الننار فجزفام للدن اليدوم، فلدو فدرض فن اللدب  ف مد  ال امسدة عشدرة 
عنددد الددزوا  واددو لددائم للددن اليددوم فجددزفل للددن، و ددان فو  الننددار نفدد ً 
وآ رل فريضة إلا لم ي ن بلا قب  للن ب نبات الشعر ال شن حو  الفدرج 

لا الفتدداة الح ددم واددو المسددمش العانددة، فو بدد نزا  المندد  عددن شددنوة، وا دد
فينمدددا سدددوا ، إال فن الفتددداة تزيدددد فمدددراً رابعددداً يحلددد  بددده البلدددوا وادددو 

 الحيض. 

س: ما حكم الصيام للمر ض الحوالر وال فسواء، وإذا  خرتوا القضواء 
  (3)إلى رمضان آخر، فماذا يلهمَما؟

ج: علددش الحددائض والنفسددا  فن تفطددرا وقددت الحدديض والنفدداس، وال 
للد ة فد  حدا  الحديض والنفداس، وال يلدحان يجوز لنما اللوم وال ا

مننما، وعلينما قضا  اللوم دون الل ة، لما ثبدت عدن عائشدة رضد  
هللا عننا فننا سئلت: ا  تقض  الحائض اللوم والل ة  فقالدت: )) ندا 

متفد  علدش لدحته.  (4)نءمر بقضا  اللدوم وال ندءمر بقضدا  اللد ة((
 رته عائشدة رضد  هللا عنندا مدن وقد فجمع العلما  رحمنم هللا علش ما ل

وجول قضا  اللوم وعددم قضدا  اللد ة فد  حد  الحدائض والنفسدا ، 
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رحمة من هللا سبحانه لنما وتيسيراً علينماص  ن الل ة تت رر ف  اليدوم 
  مس مرات وف  قضائنا مشقة علينما. 

فما اللوم ف نما يجل ف  السنة مرة واحدة واو لوم رمضان، فد  
ه علينما، ومن ف رت القضا  إلش مدا بعدد رمضدان ل يدر مشقة ف  قضائ

علر شرع ، فعلينا التوبة إلش هللا من للدن مدع القضدا  وإطعدام مسد ين 
عددن  دد  يددوم. وا ددلا المددريض والمسددافر إلا ف ددرا القضددا  إلددش مددا بعددد 
رمضان آ ر من  ير علر شرع  ف ن علينمدا القضدا  والتوبدة وإطعدام 

تمر المدرض فو السدفر إلدش رمضدان آ در مس ين عن    يوم. فما إن اس
فعلينمددا القضددا  فقددط دون اوطعددام بعددد البددر  مددن المددرض والقدددوم مددن 

 السفر.

  (1)س: ما الحكم إذا طَرع الحالر ف   ن اء  َار رمضان؟

ج: عليندا اومسدان فد  فلدح قدول  العلمدا  لدزوا  العدلر الشدرع ، 
ننددداراً، فددد ن وعليندددا قضدددا  للدددن اليدددوم  مدددا لدددو ثبتدددت رءيدددة رمضدددان 

المسددلمين يمسدد ون بقيددة اليددوم، ويقضددون للددن اليددوم عنددد جمنددور فادد  
العلم، ومثلنا المسافر إلا قدم ف  فثنا  النندار فد  رمضدان إلدش بلددل فد ن 
عليه اومسان ف  فلح قول  العلما  لزوا  ح دم السدفر مدع قضدا  للدن 

 اليوم. وهللا ول  التوفي . 

هم الموور ض  خووذع أ ووع وضوو َا س: كنيوور موون ال وواس إذا ولووعع ا ووع
 رأ ين يوما  وهو  ال تصول  وال تصووم ولوو كا وع هوذه المور ض طواهرض، 

  (2)فما الحكم؟

 ج: النفاس يمنع الل ة واللوم والوط  مث  الحيض. 

النفاس: او الدم اللي ي درج بسدبل الدوالدة، فمدا دامدت المدرفة تدرى 
وجنددا وطءاددا، الدددم فدد  ا ربعددين فدد  تلددل ، وال تلددوم، وال يحدد  لز

حتددش تطنددر فو ت مدد  فربعددين، فدد ن اسددتمر الدددم حتددش ف ملددت ا ربعددين، 
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وجددل فن ت تسدد  عنددد ننايددة ا ربعددينص  ن النفدداس ال يزيددد عددن فربعددين 
يوماً علش اللحيح، فت تس  وتلدل ، وتحد  لزوجندا، وتدتحفظ مدن الددم 
م بالقطن ونحولص حتش ال يليل ثيابنا وبدننا، وي ون ح دم ادلا الددم ح د

دم االستحاضددة ال يمنددع مددن اللدد ة وال مددن اللددوم، وال يمنددع زوجنددا 
مننا، وعليندا فن تتوضد  ل د  لد ة، فمدا إن رفت الطندر قبد  ا ربعدين 
ف نندا ت تسد ، وتلدل  وتلدوم، وتحد  لزوجندا مادامدت طداارة ولدو لدم 
يمض من ا ربعين إال فيام قليلة، فد ن عداد عليندا الددم فد  ا ربعدين، لدم 

م تلم، ولم تح  لزوجنا، حتش ت م  ا ربعين، ومدا فعلتده فد  تل ، ول
 فيام الطنارة من ل ة فو لوم ف نه لحيح، وال تلزمنا إعادة اللوم.
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  (1)س: ها الحج واجا الى الفور  م الى التراخ ؟

ع القدددرة، إلا اسددتطاع. ج: الحدج واجددل علددش الم لددي علدش الفددور مدد
ِِ َسوأِيم  ﴿ قا  هللا عز وج : و وتََطاَع إِلَير ِ َالَى ال َّاِس ِحجا الرأَيروِع َموِن اسر ِّ َِ َو

، فالحج او الدر ن ال دامس مدن (2)َوَمن َكفََر فَِإنَّ هللا َغ ِ ٌّ َاِن الر َالَِميَن﴾
ه، فر ان اوس م، واو واجل مدع االسدتطاعة، فمدا العداجز فد  حدج عليد

ل ن لو استطاع ببدنه وماله وجل عليه، وإلا استطاع بماله، ولدم يسدتطع 
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ببدندده ل وندده ارمدداً فو مريضدداً ال يرجددش بددرءل ف ندده يقدديم مددن ينددول عندده 
 ويحج عنه. 

س: إذا كان الشاا قاعرا  الى  ن يحوج فوأخر الحوج إلوى  ن يتوهوج 
  (1) و يكأر ف  السن فَا يأنم؟

ع الحدج والعمدرة وجدل عليده فداءامداص ج: إلا بلا الحلدم وادو يسدتطي
ووِع َمووِن ﴿لعمددوم ا دلددة ومننددا قولدده سددبحانه:  ِ َالَووى ال َّوواِس ِحووجا الرأَير ِّ َِ َو

ِِ َسووأِيم ﴾ وو ووتََطاَع إِلَير ، ول ددن مددن اشددتدت حاجتدده إلددش الددزواج وجبددت (2)اسر
عليه المبادرة به قب  الحدجص  نده فد  ادلل الحدا  ال يسدمش مسدتطيعاً، إلا 

ستطيع نفقة الزواج والحدج جميعداً ف نده يبددف بدالزواج حتدش يعدي  ان ال ي
نفسهص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: ))يا معشدر الشدبال مدن اسدتطاع 
من م البا ة فليتزوج ف نه ف ض للبلدر وفحلدن للفدرج ومدن لدم يسدتطع 

 متف  علش لحته.  (3)فعليه باللوم ف نه له وجا ((

ال موووورض وال موووورض للرجوووواا س: مووووا هووووو األفضووووا  ن يكووووون أووووين 
  (4)وال ساء؟

ج: ال نعلم ف  للن حداً محدوداً ب  تشرع ف   د  وقدتص لقدو  النبد  
: ))العمددرة إلددش العمددرة  فددارة لمددا بيننمددا والحددج -لددلش هللا عليدده وسددلم-

متفدد  علددش لددحته، ف لمددا تيسددر  (5)المبددرور لدديس لدده جددزا  إال الجنددة((
وعمدد  لددالح، وثبددت عددن فميددر  للرجدد  والمددرفة فدا  العمددرة فددللن  يددر

المءمنين عل  بن فب  طالل رضد  هللا عنده فنده قدا : ))العمدرة فد   د  
شنر((. والا  له ف  ح  من يقددم إلدش م دة مدن  ارجندا، فمدا مدن  دان 

                                                 

 359ص  16(ج1)
 . 97( سورة آل  مران، اآلية 2)
، 5065( رواه البخاري ا )النكاح( إلن  ول النع ص ى هللا   يم وس ك' إلن استطاق لهنكك البهاءة ف يتهزوجإ بهر ك 3)

 .1400ن ات إل نفسم إليم بر ك ولس ك ا )النكاح( إلن استحبان النكاح مل
 362ص  16(ج 4)
، ولسهه ك ا )احلههج( إلن فضههل احلههج والعمههرة 1773( رواه البخههاري ا )احلههج( إلن وجههون العمههرة وفضهه را بههر ك 5)

 . 1349ويوم  رفة بر ك 
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ف  م ة فا فض  له االشت ا  بالطواي والل ة وسائر القربدات، وعددم 
فدى عمدرة اوسد م، ال روج إلش  ارج الحرم  دا  العمدرة إلا  دان قدد 

وقد يقا  باستحبال  روجه إلش  ارج الحرم  دا  العمدرة فد  ا وقدات 
الفاضدددلة  رمضدددانص لقدددو  النبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم: ))عمدددرة فددد  

ول ن يجل فن يراعش فد  حد  النسدا  عندايتنن  (1)رمضان تعد  حجة((
بالحجددال والبعددد عددن فسددبال الفتنددة وطددوافنن مددن ورا  الندداس وعدددم 

زاحمددة الرجددا  علددش الحجددر ا سددود، فدد ن  ددن ال يتقيدددن بنددلل ا مددور م
الشرعية فينب   عدم لادابنن إلدش العمدرةص  نده يترتدل علدش اعتمداران 
مفاسد تضران، وتضر المجتمدع، وتربدو علدش ملدلحة فدائندن العمدرة، 

 إلا  ن قد فدين عمرة اوس م، وهللا سبحانه وتعالش فعلم. 

ولع والعيِ أحجة، وا عه مسجع يحتواج إلوى س: ما قولكم ان أر ال
  (2)أ اء، ها األفضا  ن يتأرع لأ اء المسجع  و الحج ان والعيِ؟

ج: إلا  اندت الحاجدة ماسدة إلدش تعميدر المسدجد فتلدري نفقدة الحددج 
تطوعاً ف  عمارة المسجدص لعظم النفع واستمرارل وإعانة المسلمين علدش 

 إقامة الل ة جماعة. 

فعند  نفقدة حدج –لحاجة  ير ماسة إلدش لدري النفقدة فما إلا  انت ا
ف  عمارة المسجد لوجود من يعمرل  ير لاحل الحج، فحجده  -التطوع

تطوعاً عن والديه بنفسده وب يدرل مدن الثقدات ففضد  إن شدا  هللا، ل دن ال 
 يجمعان ف  حجة واحدة ب  يحج ل   واحد وحدل.

  و س: مووا حكووم موون حووج وهووو تووارك للصوومض سووواء كووان اامووعا  
  (3)ا؟ وها تجهلِ ان حجة ا سمم؟متَاو   

ج: مددن حددج واددو تددارن لللدد ة فدد ن  ددان عددن جحددد لوجوبنددا  فددر 
إجماعدداً وال يلددح حجدده، فمددا إلا  ددان تر نددا تسدداا ً وتناوندداً فنددلا فيدده 

                                                 

)املناسههك(  ، وابههن لاجهة ا2804( رواه اابلهام أمحهد ا )لسههند بهين هاشهك( بدايههة لسهند  بهد هللا بههن العبهاس بهر ك 1)
 . 2994إلن العمرة ا رلضان بر ك 
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 دد ي بددين فادد  العلددم مددننم مددن يددرى لددحة حجدده، ومددننم مددن ال يددرى 
لدلش هللا -لقدو  النبد   لحة حجه، واللوال فنه ال يلح حجده فيضداًص

، (1): ))العند اللي بيننا وبيننم الل ة فمن تر نا فقدد  فدر((-عليه وسلم
: ))بدين الرجد  وبدين الشدرن وال فدر تدرن -للش هللا عليده وسدلم-وقوله 

، والا يعم من جحدد وجوبندا، ويعدم مدن تر ندا تناونداً، وهللا (2)الل ة((
 ول  التوفي . 

لوم يألوي، مون صومض وحوج وتوموض كلَوا س: ها  اماا الطفا الوذ  
 (3)لوالعيِ  م تحسا لِ هو؟

فجرادا  –فعند  فعمالده اللدالحة  –ج: فعما  اللب  اللي لدم يبلدا 
له او ال لوالدل وال ل يدرل ول دن يدءجر والددل علدش تعليمده إيدال وتوجينده 
إلش ال ير وإعانته عليهص لما ف  لحيح مسلم عن ابن عبداس رضد  هللا 

فد  حجدة  -للش هللا عليده وسدلم -رفة رفعت لبياً إلش النب عننما فن ام
. ف  بر (4)الوداع فقالت: يا رسو  هللا: فلنلا حج  قا : ))نعم ولن فجر((

فن الحددج لللددب  وفن فمدده مدد جورة علددش  -لددلش هللا عليدده وسددلم-النبدد  
 حجنا به. 

وا لا  ير الولد له فجر علش ما يفعله من ال ير  تعليم من لديه مدن 
للش هللا عليده - يتام وا قارل وال دم و يرام من الناسص لقو  النب  ا

روال مسددلم فدد   (5): ))مددن د  علددش  يددر فلدده مثدد  فجددر فاعلدده((-وسددلم
لحيحهص و ن للن من التعاون علدش البدر والتقدوى، وهللا سدبحانه يثيدل 

 علش للن.

  (6)س: ها شرط المحرم للمر ض ف  الحج للوجوا  م شرط لألعاء؟

                                                 

 . 2621( رواه الرتلذي ا )ااببان( إلن لا جاء ا ترك الصلة بر ك 1)
 .82( رواه لس ك ا )ااببان( إلن بيان إطلق اسك الكفر   ى لن ترك الصلة بر ك 2)
 377ص  16(ج3)
 . 1336صحة حج الصع بر ك  ( رواه لس ك ا )احلج( إلن4)
 . 1893( رواه لس ك ا )اابلارة( إلن فضل إ انة الغازي بر ك 5)
 379ص 16(ج6)



 

 

 

 

 245 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

: ال يجل علينا الحج وال العمرة إال عند وجود المحدرم وال يجدوز ج
 لنا السفر إال بللن، واو شرط للوجول. 

س: ها ت تأر المر ض محرما  للمور ض األج أيوة فو  السوفر والجلووس 
  (1)و حو ذلك  م ال؟

ج: ليست المرفة محرماً ل يراا، إنما المحرم او الرجد  الدلي تحدرم 
بيندا وف يندا، فو سدبل مبداح  دالزوج وفبد  الدزوج عليه المدرفة بنسدل   

 وابن الزوج، و ا ل من الرضاع وا   من الرضاع ونحواما. 

وال يجوز للرج  فن ي لو بدالمرفة ا جنبيدة وال فن يسدافر بنداص لقدو  
 (2): ))ال تسدافر المدرفة إال مدع لي محدرم((-للش هللا عليده وسدلم-النب  

: ))ال ي لددون رجدد  - عليدده وسددلملددلش هللا-متفدد  علددش لددحته، ولقولدده 
روال اومددام فحمددد و يددرل مددن حدددي   (3)بددامرفة فدد ن ثالثنمددا الشدديطان((

 عمر رض  هللا عنه ب سناد لحيح. 

س: ما هوو  ع وى سون للشواا حتوى يكوون محرموا  للمور ض إذا  راعع 
  (4)السفر؟

ج: فدنش سن ي ون به الرج  محرماً للمرفة ادو البلدوا، وادو إ مدا  
عشر سنة، فو إنزا  المن  بشنوة، فو إنبدات الشدعر ال شدن حدو   مسة 

 الفرج ويسمش العانة. 

ومتش وجدت واحدة من الل الع مات الث   لار الل ر بنا م لفداً، 
وجاز له فن ي ون محرماً للمرفة، وا لا وجود واحددة مدن الدث   ت دون 

 ولدد  بنددا المددرفة م لفددة وتزيددد المددرفة ع مددة رابعددة وادد  الحدديض، وهللا
 التوفي . 

                                                 

 380ص 16(ج1)
 . 1339، ولس ك ا )احلج( إلن سفر املرأة لع حمرم بر ك 1862( رواه البخاري ا )احلج( إلن حج النساء بر ك 2)
، والرتلههههذي ا 178ين إلزنههههة( أول لسههههند  مههههر بههههن ااطههههان بههههر ك ( رواه اابلههههام أمحههههد ا )لسههههند العشههههرة املبشههههر 3)

 . 1171)الرضاق( إلن لا جاء ا  راهية الدخول   ى املغيبات بر ك 
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س: رجا ماع ولم يقر فريضة الحج، و وصى  ن يحوج ا وِ مون 
  (1)مالِ، ويسأا ان صحة الحجة، وها حج الَير منا حجِ ل فسِ؟

ج: إلا مات المسدلم ولدم يقدض فريضدة الحدج وادو مسدت م  لشدروط 
وجوبنا وجل فن يحج عنه من ماله اللي  لفه، سوا  فولش بللن فم لم 

عنه  يرل ممن يلدح منده الحدج و دان قدد فدى فريضدة يو ، وإلا حج 
الحج عن نفسه لح حجه وفجزفل ف  سقوط الحج عنه،  ما لو حدج عدن 
نفسه، فمدا  دون للدن فقد  فو ف ثدر فدللن راجدع إلدش هللا سدبحانه وتعدالشص 
 ندده العددالم بدد حوا  عبددادل ونيدداتنم، والشددن فن الواجددل عليدده المبددادرة 

وت لألدلة الشرعية الدالة علش للن وي شش بالحج إلا استطاع قب  فن يم
 عليه من إثم الت  ير. 

س: هوا تجووه ال موورض لشوخص ميوع ؟ وهووا يجووه  ن  اتمور اوون 
  (2)والع  الذ  ماهاا حيا  الى قيع الحياض ل عم قعرتِ؟

ج: تجددوز العمددرة والحددج عددن الميددت إلا  ددان مسددلماً، وا ددلا تجددوز 
ن عداجزاً عدن القيدام بدللن ل بدر سدن العمرة والحج عن المسلم الح ، إلا  دا

فو مرض ال يرجش منه برءل، سوا   ان فبان فو فمن فو  يراما، لمدا ثبدت 
فندده سد له رجدد  فقدا : يددا رسددو  هللا، إن  -لدلش هللا عليدده وسدلم-عدن النبدد  

فبدد  شدديخ  بيددر ال يسددتطيع الحددج وال الظعددن ففدد حج عندده وفعتمددر  فقددا  لدده 
متفدد  علددش  (3))حددج عددن فبيددن واعتمددر((: )-لددلش هللا عليدده وسددلم-النبدد  

فنه س لته امرفة من  دثعم فقالدت:  -للش هللا عليه وسلم-لحته، وثبت عنه 
-يا رسو  هللا، إن فب  شيخ  بير ال يثبدت علدش الراحلدة ففد حج عنده   قدا  

 متف  علش لحته.  (4): ))حج  عن فبين((-للش هللا عليه وسلم

                                                 

 402ص  16(ج1)
 403ص 16(ج2)
، والنسهههائي ا )املناسههههك( إلن 15751( رواه اابلهههام أمحهههد ا )لسهههند املهههدنيني( حهههديث أيب رزيهههن العقي هههي بهههر ك 3)
 . 2621جون العمرة بر ك و 
، والنسههائي ا )لناسههك احلههج( إلن 3041( رواه اابلههام أمحههد ا )لسههند بههين هاشههك( إل ههي لسههند ابههن  بههاس بههر ك 4)

 . 2634احلج  ن امليإل الذي مل حيج  نم بر ك 
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 طووومق  م خووواص س: هوووا الحوووج اووون اأخووورين مشوووروع الوووى ا
أالقراأة، نم ها يجووه  خوذ األجورض الوى ذلوك، نوم إذا  خوذ األجورض الوى 

  (1)حجة ان غيره فَا لِ  جر ف  املِ هذا؟

ج: الحددج عددن اآل ددرين لدديس  الدداً بالقرابددة بدد  يجددوز للقرابددة و يددر 
شبنه بالدينص فدد  للدن علدش فنده  -للش هللا عليه وسلم-القرابة،  ن الرسو  

بددة و يددر القرابددة. وإلا ف ددل المددا  واددو يقلددد بددللن المشدداادة يجددوز للقرا
للمشاعر العظيمة ومشار ة إ وانه الحجداج والمشدار ة فد  ال يدر فندو علدش 
 ير إن شا  هللا وله فجر. فما إلا  ان لم يقلدد إال الددنيا، فلديس لده إال الددنيا، 

م: ))إنمددا وال حددو  وال قددوة إال بددابص لقددو  رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددل
 متف  علش لحته.  (2)ا عما  بالنيات وإنما ل   امرئ ما نوى((

س: سووالا يقوووا: إن والووعه يووذأ  لَيوور هللا فيمووا قيووا لووِ اوون ذلووك، 
ويريع اأن  ن يتصعق ا ِ ويحج ا ِ، وي وهو سوأا وقووع والوعه فو  
ذلك إلى اعم وجوع الماء ومرشعين و اصحين لِ، فما الحكم فو  ذلوك 

  (3)كلِ؟

إلا  ان والدل معروفاً بدال ير واوسد م واللد ح، فد  يجدوز لده  ج:
فن يلدددق مددن ينقدد  عندده  يددر للددن ممددن ال تعددري عدالتدده، ويسددن لدده 
الدعا  واللدقة عنه حتدش يعلدم يقينداً فنده مدات علدش الشدرن، وللدن بد ن 
يثبت لديه بشنادة الثقات العددو  اثندين فو ف ثدر فنندم رفول يدلبح ل يدر هللا 

ل القبددور فو  يددرام، فو سددمعول يدددعو  يددر هللا، فعنددد للددن مددن فلددحا
لدلش  -يمسن عن الدعا  له، وفمدرل إلدش هللا سدبحانه وتعدالشص  ن النبد 

اسددت لن ربده فن يسددت فر  مده فلددم يد لن هللا لدده، مدع فننددا  -هللا عليده وسدلم
ماتت ف  الجاالية علش دين ال فار، ثم است لن ربه فن يزوراا فد لن لده، 

ن علددش فن مددن مددات علددش الشددرن ولددو جدداا ً ال يدددعش لدده، وال فددد  للدد

                                                 

 423ص 16(ج1)
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عندده، وال يحددج عندده، فمددا مددن مددات فدد  محدد  لددم يسددت فر لدده، وال يتلدددق 
تبل ه دعوة هللا، فنلا فمرل إلش هللا سبحانه، واللحيح من فقدوا  فاد  العلدم: 
فندده يمددتحن يددوم القيامددة، فدد ن فطدداع د دد  الجنددة، وإن علددش د دد  النددارص 

 حيحة وردت ف  للن.  حادي  ل

  (1)س: ما حكم تجاوه الميقاع ف  الحج وال مرض؟

ج: ال يجدددوز للمسدددلم إلا فراد الحدددج فو العمدددرة فن يتجددداوز الميقدددات 
الدلي يمددر بده إال بدد حرام، فد ن تجدداوزل بددون إحددرام لزمده الرجددوع إليدده 
واوحرام منه، ف ن ترن للدن وفحدرم مدن م دان دونده فو فقدرل منده إلدش 

ه دم عند  ثير من فا  العلم يلبح ف  م ة ويدوزع بدين الفقدرا ص م ة فعلي
ل ونه ترن واجباً واو اوحرام مدن الميقدات الشدرع ، فمدا إن  دان حدين 
مددرورل بالميقددات لددم يددرد حجدداً فو عمددرة وإنمددا فراد حاجددة ف ددرى بم ددة 
 زيددارة لددبعض فقاربدده فو فلدددقائه فو تجددارة فو نحددو للددن فمثدد  اددلا ال 

ونه ما فراد حجاً وال عمرة ل ن ال يجدوز لده للدن إلا  دان ش   عليهص ل 
لم يعتمدر عمدرة اوسد م فيمدا مضدش مدن الزمدان، ومتدش فراد ادلا الدلي 
تجاوز الميقات بدون إحرام ل ونه لم يرد الحج فو العمرة متش فراد الحج 
فو العمددرة فدد  الطريدد  قبدد  فن يلدد  الحددرم وجددل عليدده فن يحددرم مددن 

فيه النية، والحجة فد  للدن مدا ثبدت فد  اللدحيحين الم ان اللي تجددت 
لددلش هللا عليدده -عددن ابددن عبدداس رضدد  هللا عننمددا قددا : ووقددت النبدد  

 ادد  المدينددة لا الحليفددة و ادد  الشددام الجحفددة و ادد  نجددد قددرن  -وسددلم
المناز  و اد  الديمن يلملدم ادن لندن ولمدن فتدش علدينن مدن  يدر فالندن 

دون للدن فمنلده مدن فالده حتدش فاد  ممن فراد الحج والعمدرة ومدن  دان 
 . (2)م ة ينلون من م ةو

فد  الا الحدي  علدش جميدع مدا ل رندال آنفداً لمدن ت ملده، فمدا إن  دان 
اللي لم يرد حجاً  وال عمرة لم تتجدد له نيدة الحدج فو العمدرة إال بعدد مدا 
ول  إلش الحرم فنلا فيه تفلي : ف ن  ان فراد الحج ف  ب س فن يحدرم 
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فدد  اددلا  -لددلش هللا عليدده وسددلم-حددرم فو الحدد ص لقددو  النبدد  بدده مددن ال
الحدي : ))ومن  ان دون للن فمنله من فاله حتش فاد  م دة ينلدون مدن 

 م ة((. 

وفمددا إن فراد العمددرة ف ندده ي ددرج إلددش الحدد   ددالتنعيم والجعرانددة فو 
فمدر عائشدة  -لدلش هللا عليده وسدلم- يراما فيحرم مدن للدنص  ن النبد  

ا لما فرادت العمرة وا  بم ة فن ت رج إلش التنعديم فتند  رض  هللا عنن
بعمددرة مندده. وفمددر ف ااددا عبددد الددرحمن فن يلددحبنا فدد  للددن.وهللا ولدد  

 التوفي . 

س: مووا حكووم موون قووعم إلووى مكووة ولووم يحوورم لل موورض ولووم يطووف ولووم 
  (1)يس ؟

ج: إلا  ددان الددلي قلددد م ددة لددم يقلددد حجدداً وال عمددرة وإنمددا فراد 
يددارة لددبعض فقاربدده فو نحددو للددن فلدديس عليدده إحددرام وال التجددارة فو الز

لما وقدت  –للش هللا عليه وسلم-طواي وال سع  وال وداعص لقو  النب  
: ))اددن لنددن ولمددن فتددش -المواقيددت  ادد  المدينددة والشددام ونجددد والدديمن

الحدددي  ف رجدده  (2)علددينن مددن  يددر فالنددن ممددن فراد الحددج والعمددرة((
عباس رضد  هللا عننمدا، فدد  للدن علدش  الب اري ومسلم من حدي  ابن

فن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه ش   ول ن إلا تيسر لده اوحدرام 
: ))العمددرة إلددش -لددلش هللا عليدده وسددلم-للعمددرة فنددو ففضدد ص لقددو  النبدد  

 (3)العمددرة  فددارة لمددا بيننمددا والحددج المبددرور لدديس لدده جددزا  إال الجنددة((
س م. فما من لم يءداا فالواجدل عليده والا ف  ح  من قد فدى عمرة او

 البدار بنا إلا قدر علش للن  الحج. وهللا الموف . 
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س: سووافرع إلووى جووعض وكا ووع  يتوو   ن  مكووث فيَووا خمسووة  يووام نووم 
اذهووا أ ووعها إلووى مكووة المكرمووة ألعاء ال موورض فموواذا يلهم وو  يووا سووماحة 

  (1)الشي  ف  منا هذه الحالة؟ 

ت ف  وادي قرن المعروي بـ والسدي و ج: يلزمن الرجوع إلش الميقا
للحرام منه بعمرة إلا  نت قالداً للعمرة حين توجندن إلدش جددةص لقدو  

لمدا وقدت المواقيدت: ))ادن لندن ولمدن فتدش  -للش هللا عليه وسدلم-النب  
علينن من  ير فالنن ممن فراد الحج والعمرة(( متف  علدش لدحته مدن 

 حدي  ابن عباس رض  هللا عننما. 

مووون المأوووا  للمووور ض  ن تأخوووذ حأوأوووا  ت جوووا أَوووا الوووعورض  س: هوووا
  (2)الشَرية حتى ت ع  فريضة الحج؟ وها لَا مخرج آخر؟ 

ج: ال حرج فن ت  ل المرفة حبول منع الحم  تمندع الددورة الشدنرية 
فيدام رمضدان حتدش تلدوم مدع النداس، وفد  فيدام الحدج حتدش تطدوي مدع 

 يدر الحبدول شد   يمندع الناس وال تتعط  عن فعما  الحدج، وإن وجدد 
 من الدورة ف  ب س إلا لم ي ن فيه محلور شرعاً فو مضرة. 

س: كيف تصل  الحالر رك ت  ا حرام؟ وها يجوه للمر ض ترعيوع 
  ؟(3)آ  الذكر الحكيم ف  سرها

الحائض ال تلل  ر عت  اوحرام ب  تحدرم مدن  يدر لد ة،  -ج: ف
العلدم ال يسدتحبناص  نده  ور عتا اوحرام سنة عند الجمنور، وبعض فاد 

لم يرد فينا ش   م لو . والجمنور اسدتحبوااص لمدا ورد فد  بعدض 
قددا : ))فتددان  آت مددن ربدد   -لددلش هللا عليدده وسددلم-ا حاديدد  فن النبدد  

في فدد   (4)فقددا  لدد  فدد  اددلا الددوادي المبددارن وقدد  عمددرة فدد  حجددة(( 
م وادي العقي  فد  حجدة الدوداع وجدا  عدن بعدض اللدحابة فنده لدلش ثد

فحرم، فاستحل الجمنور فن ي ون اوحرام بعدد لد ة إمدا فريضدة وإمدا 
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نافلة يتوض  ويلل  ر عتين والحائض والنفسا  ليسدتا مدن فاد  اللد ة 
 فتحرمان من دون ل ة وال يشرع لنما قضا  ااتين الر عتين. 

يجوز للمرفة الحدائض فن تدردد القدرآن لفظداً علدش اللدحيح مدن  -ل
فد  قلبندا فندلا عندد الجميدع، إنمدا ال د ي اد   دون مس الملحي، فمدا

تددتلفظ بدده فم ال  بعددض فادد  العلددم حددرم للددن وجعدد  مددن فح ددام الحدديض 
والنفاس تحريم قرا ة القرآن ومس الملحي ال عدن ظندر قلدل وال مدن 
الملحي حتش ت تس  الحدائض والنفسدا . ولادل بعدض فاد  العلدم إلدش 

ملددحيص  ن مدددتنما جددواز قرا تنمددا للقددرآن عددن ظنددر قلددل ال مددن ال
تطو ، و ننما لم يرد فينما ن  يمنع للن، ب  ي الجندل ف نده ممندوع 
حتش ي تس  فو يتيمم عند عدم القدرة علش ال س ، والا ادو ا رجدح مدن 

 حي  الدلي . 

س:  حرمع أالحج ولكن ا ع ا حرام لم  شورع أالتلأيوة الموا  أوأ   
  (1)من  ها مكة فَا ال  ش ء؟ 

ليددنص  ن التلبيددة سددنة فدد لا فحددرم اونسددان بددالحج فو ج: ال حددرج ع
بالعمرة سوا  من فا  م ة فو  ير فا  م ة شدرع لده فن يلبد   مدا  دان 
النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم يلبدد ، ل ددن لددو مددا لبددش فو تدد  رت التلبيددة ال 
يضرل للنص  ن التلبية سنة قولية والواجل فن ينوي بقلبه نس اً مدن حدج 

ما ثدم يلبد  بدللن  ن للدن ففضد ، يلدرح بدللن بلسدانه فو عمرة فو  لين
فيقو : واللنم لبين حجداً و فو واللندم لبيدن عمدرة و فو واللندم لبيدن عمدرة 
وحجاً و عند د ولده فد  اوحدرام عنددما ير دل السديارة فو المطيدة،  دان 

إلا ر ل دابتده فعلدن إحرامده والعمددة علدش  -للش هللا عليه وسلم-النب  
بقلبدده الددد و  فدد  العمددرة فو الحددج فنددلا اددو اوحددرام،  القلددل إلا نددوى

وا فضدد  فن يلبدد  بددللن عنددد النيددة فيقددو : واللنددم لبيددن عمددرةو إن  ددان 
متمتعدداً بددالحج، فو يقددو : واللنددم لبيددن حجدداً و إن  ددان مفددرداً، فو يقددو : 
واللنم لبين عمرة وحجداً و عندد إحرامده عندد الدد و  فد  للدن بنيتده فد  

ان من فا  م ة عند الحج يلب  به ف  م انه ف  بيته عندد الميقات، وإن  
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 روجه إلش منش يقو : اللنم لبين حجاً إلا  ان فد  م دة فو مدن المحلدين 
 بنا. 

س: ها ت تأر الكماماع الت  يست ملَا الطأيوا فو  املوِ ويضو َا 
الووى فمووِ و  فووِ فوو  حكووم تَطيووة الوجووِ للمحوورم،  فيووعو ا جووهاكم هللا 

  (1)خيرا ؟

م ال ينب دد  وال يجددوز اددلاص  ندده  طددش حددوال  نلددي الوجدده ج: نعدد
 (2)قا : ))ال ت مروا رفسه وال وجنه(( -للش هللا عليه وسلم-والرسو  

 يعن  للمحرم اللي وقلته راحلته.

س: ما حكوم حوج المصور الوى الم صوية  و المسوتمر الوى ارتكواا 
  (3)صَيرض من الذ وا؟

  ويلزمده التوبدة إلدش هللا ج: حجه لحيح إلا  ان مسدلماً، ل نده نداق
سبحانه وتعالش من جميع اللنول والسيما ف  وقت الحج، وف  ادلا البلدد 

َوتُوأُووا إِلَوى ﴿ا مين، ومن تال، تال هللا عليهص لقو  هللا سبحانه وتعالش: 
ِم ُوووَن لَ َلَُّكوومر تُفرِلُحوووَن﴾ ووا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ووا  َيا ووا ﴿يَووا  َيا ، وقولدده سددبحانه: (4)َّّ ََ

ووَر َاوو ُكمر  ا َاَسووى َرأاُكوومر  َن يَُكفِِّ أَووة   َُّصوووح  ِ تَور َّّ الَّووِذيَن آَم ُوووا تُوأُوووا إِلَووى 
اُر﴾ ََ َ ر ا األر ََ تِ ِر  ِمن تَحر ِخلَُكمر َج َّاع  تَجر  . (5)َسيِِّلَاتُِكمر َويُعر

والتوبة النلوح ا  المشتملة علش اوق ع عن اللنول والحلر مننا 

بحانه وتعالش و وفاً من عقابه مع الندم علش ما مضدش منندا تعظيماً ب س

والعددزم اللددادق علددش فال يعددود فينددا، ومددن تمددام التوبددة رد المظددالم إلددش 

فالندددا، وإن  دددان اندددان مظدددالم فددد  نفدددس فو مدددا  فو بشدددرة فو عدددرض 
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واسدددتح   فالندددا منندددا. وفددد  هللا المسدددلمين لمدددا فيددده لددد ح قلدددوبنم 

نم جميعداً بالتوبدة النلدوح مدن جميدع الدلنول وفعمالنم، ومن علينا وعلي

 إنه جواد  ريم. 

س: إذا  خا حاج أأ ر واجأاع الحوج كوأن لوم يحورم مون الميقواع 

 و  خذ شيلا  من جسمِ كش ر  و ِفر  و غطوى ر سوِ، هوا يكفو  لوذلك 

فعيووة واحووعض  م  ن كووا واجووا متووروك  و محِووور اليووِ فعيووة مسووتقلة 

  (1)أذلك؟ جهاكم هللا خيرا . 

ج: من ترن واجباً من واجبات الحج  اوحرام من الميقدات فعليده دم 

يلبح ف  الحرم للفقرا ، يجزئ ف  ا ضحية فو سبع بدندة فو سدبع بقدرة، 

ف ن لدم يجدد لدام عشدرة فيدام، ث ثدة فيدام فد  الحدج وسدبع إلا رجدع إلدش 

 فاله. 

فما من فع  محظوراً مدن محظدورات اوحدرام، مثد  قد  الشدعر فو 

فو لبس الم يط عالماً بالتحريم لا راً لده فعليده فديدة للدن، واد   ا ظافر

إطعام سدتة مسدا ين ل د  مسد ين نلدي لداع، فو لبدح شداة تجدزئ فد  

ا ضحية، فو ليام ث ثة فيامص لحدي   عل بدن عجدرة الثابدت فد  للدن، 

 ف ن  ان ناسياً فو جاا ً ف  ش   عليه. وهللا ول  التوفي .

  (2)س: ما حكم الرما؟

ج: سنة ف  الطواي ا و  حين يقدم م ة لحج فو عمرة ف  ا شواط 

الث ثددة ا ولددش مددن طددواي القدددوم، واددو اوسددراع فدد  المشدد ، ويسددمش 
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الجددلل، فمددا ا ربعددة ا  يددرة فيمشدد  فينددا مشددياً، المشدد  المعتدداد ت سددياً 

 بالنب  للش هللا عليه وسلم ف  للن.

خور شووط مون طوافوِ س: ها الرسوا اليوِ الصومض والسومم فو  آ
  (1)كأر؟

 لما حالى الحجر  بدر فد   -للش هللا عليه وسلم-ج: نعم  ان النب  
 الشوط ا  ير والشوط ا و  وا شواط الت  بيننا. 

س: هووا يجووا الووى الطووالف أالك أووة المشوورفة  ن يصوول  رك توو  
الطووواف خلووف مقووام إأووراهيم  و يجوووه  ن يصووليَما فوو     مكووان موون 

  (2)الحرم؟

ال يجددل علددش الطددائي فن يلددل  الددر عتين  لددي مقددام إبددراايم ج: 
ول ن يشرع له للن إلا تيسر من دون مشقة، وإن ل اما ف  في م دان 
من المسجد الحرام فو ف  في م ان من الحرم فجزفل للن، وال يشدرع لده 
فن يددزاحم الطددائفين  دائنمددا حددو  المقددام، بدد  ينب دد  لدده فن يتباعددد عددن 

ما ف  بقية المسجد الحدرامص  ن عمدر رضد  هللا عنده الزحام وفن يللين
لددلش ر عتدد  الطددواي فدد  بعددض طوافدده بددلي طددوى وادد  مددن الحددرم 
ل ننددا  ددارج المسددجد الحددرام، و ددللن فم سددلمة رضدد  هللا عننددا لددلت 
لطواي الوداع  دارج المسدجد الحدرام، والظداار فن سدبل للدن الزحدام، 

 عية ف  الا ا مر. فو فرادت بللن فن تبين للناس التوسعة الشر

س: إذا لم يجوع الحواج مكا وا  يأيوع فيوِ أم وى فمواذا يف وا؟ وهوا إذا 
  (3)أاع خارج م ى اليِ ش ء؟

ج: إلا اجتند الحاج ف  التماس م ان ف  مندش ليبيدت فيده ليدال  مندش 
فلم يجد شيئاً ف  حرج عليه فن يندز  فد   ارجنداص لقدو  هللا عدز وجد : 
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َ َمووا  َّّ ووتََط رتُمر ﴿فَوواتَّقُوا  وال فديددة عليدده مددن جنددة تددرن المبيددت فدد   (1)﴾اسر
 منشص لعدم قدرته عليه. 

س: مووا الحكمووة موون رموو  الجمووراع والمأيووع فوو  م ووى نمنووة  يووام، 
  (2) أما من فضيلتكم إيضا  الحكمة من ذلك ولكم الشكر؟

ج: علش المسلم طاعة الرسدو  لدلش هللا عليده وسدلم واتبداع الشدرع 
 مة، فاب فمرنا فن نتبع مدا جدا  بده الرسدو  لدلش هللا وإن لم يعري الح

وون عليدده وسددلم وفن نتبددع  تابدده، قددا  تعددالش:  ﴿اتَّأِ ُوووار َمووا  ُ ووِهَا إِلَوويرُكم مِِّ
﴾ أُِِّكمر رَّ
، وقدا  (4)﴾﴿َوَهوَذا ِكتَواٌا  َ َهلر َواهُ ُمأَواَرٌك فَواتَّأِ ُوهُ ، وقا  سدبحانه: (3)

َ َو َِطي ُ ﴿سبحانه:  ِّّ ُسواَ  َِطي ُوار  َوَموا آتَواُكُم ﴿، وقدا  عدز وجد : (5)﴾وار الرَّ
َُوا اُكمر َا رُِ فَا تَ ََ ُسوُا فَُخذُوهُ َوَما  َ . فد ن ُعِرفدت الح مدة فالحمدد (6)﴾الرَّ

ب، وإن لم تعري ف  يضر للن، و   ما شرعه هللا او لح مة، و   مدا 
ضدح ننش عنه ادو لح مدة، سدوا  علمناادا فو جنلناادا، فرمد  الجمدار وا

ب ندده إر ددام للشدديطان وطاعددة ب عددز وجدد ، والمبيددت فدد  منددش هللا فعلددم 
بح مته سبحانه وتعالش ولع  الح مة ف  للن تسني  الرمد  إلا بدات فد  
منش ليشت   بل ر هللا ويستعد للرم  ف  وقته لو شا  اللاال فد  الوقدت 
المحدد للرم  حسبما يتناسل معه، فلربما تد  ر عدن الرمد  وربمدا فاتده 
وربما ش   بش   لو لم يبت بمنش. وهللا ج  وع  فعلم بالح مة سدبحانه 

 وتعالش ف  للن. 

س: ي تقع أ ر الحجاج   ِ إذا لم يتمكن الحاج من هيارض المسوجع 
  (7)ال أو  فإن حجِ ي قص، فَا هذا صحي ؟

                                                 

  16اآلية  ،سورة التغابن (1)
 380ص  17ج(2)
  3اآلية  ،سورة األ راف (3)
  155اآلية  ،سورة األنعام (4)
  59اآلية  ،سورة النساء (5)
  7اآلية  ،سورة احلشر (6)
 413ص  17ج(7)
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ج: الزيددارة للمسددجد النبددوي سددنة وليسددت واجبددة، ولدديس لنددا تعلدد  
ار المسدجد النبدوي فد  جميدع السدنة، وال ي دت  بالحج، ب  السنة فن يدز

للن بوقت الحجص لقو  النب  للش هللا عليده وسدلم: ))ال تشدد الرحدا  إال 
 (1)إلش ث ثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي الا، والمسجد ا قلدش((

متف  عليه، ولقوله للش هللا عليه وسلم: ))ل ة فد  مسدجدي ادلا  يدر 
متفد  عليده، وإلا زار  (2) المسدجد الحدرام((من فلي ل ة فيما سدوال إال

المسجد النبوي شرع له فن يلدل  فد  الروضدة ر عتدين، ثدم يسدلم علدش 
النب  للش هللا عليده وسدلم وعلدش لداحبيه: فبد  ب در وعمدر رضد  هللا 
عننما،  ما يشدرع زيدارة البقيدع والشدندا  للسد م علدش المددفونين اندان 

لترحم علينم  مدا  دان النبد  لدلش من اللحابة و يرام والدعا  لنم وا
هللا عليه وسلم يزورام  و ان يعلم فلحابه إلا زاروا القبدور فن يقولدوا: 
))الس م علي م فا  الديار من المءمنين والمسلمين وإندا إن شدا  هللا ب دم 

 . (3)الحقون، نس   هللا لنا ول م العافية((

لا زار البقيدع: وف  رواية عنه للش هللا عليده وسدلم فنده  دان يقدو  إ
))يددددرحم هللا المسددددتقدمين منددددا والمسددددت  رين اللنددددم ا فددددر  ادددد  بقيددددع 

. ويشرع فيضاً لمن زار المسجد النبوي فن يزور مسجد قبدا  (4)ال رقد((
ويلددل  فيدده ر عتددينص  ن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم  ددان يددزورل  دد  

ر فد  سبت ويلل  فيه ر عتين، وقا  عليه الل ة والس م: ))مدن تطند
 . (5)بيته ف حسن الطنور ثم فتش مسجد قبا  فللش فيه  ان  عمرة((

اددلل ادد  المواضددع التدد  تددزار فدد  المدينددة المنددورة، فمددا المسدداجد 
السبعة ومسجد القبلتين و يراا من المواضع الت  يدل ر بعدض المدءلفين 

                                                 

ولسههه ك ا )احلهههج( إلن ال تشهههد الرحهههال إال إىل ثلثهههة  ،1864النسهههاء بهههر ك رواه البخهههاري ا )احلهههج( إلن حهههج  (1)
 1397لساجد بر ك 

ولس ك ا )احلج( إلن فضل  ،1190رواه البخاري ا )ازمعة( إلن فضل الصلة ا لسجد لكة واملدينة بر ك  (2)
 1394الصلة ا لسجدي لكة واملدينة بر ك 

 975قال  ند دخول القبور والد اء أله را بر ك رواه لس ك ا )ازنائز( إلن لا ي (3)
  974رواه لس ك ا )ازنائز( إلن لا يقال  ند دخول القبور بر ك  (4)
  1412رواه ابن لاجة ا )إ الة الصلة والسنة فيرا( إلن لا جاء ا الصلة ا لسجد  باء بر ك  (5)
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ف  المناسن زيارتنا ف  فل  لدللن وال دليد  عليده. والمشدروع للمدءمن 
 او االتباع دون االبتداع. وهللا ول  التوفي . دائماً 

س: األماكن الت  صلى أَا الرسوا اليِ الصومض والسومم هوا مون 
األفضا أ واء مسواجع اليَوا،  م أقا هوا كموا هو   و اموا حوعال  ااموة 

  (1)أَا؟

ج: ال يجددوز للمسددلم تتبددع آثددار ا نبيددا  ليلددل  فينددا فو ليبندد  علينددا 
  الشددرن، ولنددلا  ددان عمددر رضدد  هللا عندده مسدداجدص  ن للددن مددن وسددائ

يننددش الندداس عددن للددن ويقددو : ))إنمددا الددن مددن  ددان قددبل م بتتددبعنم آثددار 
فنبيددائنم((، وقطددع رضدد  هللا عندده الشددجرة التدد  فدد  الحديبيددة التدد  بويددع 
النبد  لدلش هللا عليده وسدلم تحتنداص لمدا رفى بعدض النداس يدلابون إليندا 

ن، وتحليراً لألمة مدن البددع، و دان ويللون تحتناص حسماً لوسائ  الشر
رضدد  هللا عندده ح يمدداً فدد  فعمالدده وسدديرته، حريلدداً علددش سددد لرائددع 
الشددرن وحسددم فسددبابه، فجددزال هللا عددن فمددة محمددد  يددراً، ولنددلا لددم يددبن 
اللددحابة رضدد  هللا عددننم علددش آثددارل لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  طريدد  

ي شدريعته، ويسدبل م ة وتبون و يراما مساجدص لعلمنم بد ن للدن ي دال
الوقوع ف  الشرن ا  بر، و نه من البدع الت  حلر الرسو  منندا عليده 
الل ة والس م، بقوله للش هللا عليه وسلم: ))من فحد  فد  فمرندا ادلا 

متف  عليه مدن حددي  عائشدة رضد  هللا عنندا،  (2)ما ليس منه فنو رد((
ه فمرنددا فنددو وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: ))مددن عمدد  عمدد ً لدديس عليدد

روال مسلم ف  لحيحه، و دان عليده اللد ة والسد م يقدو  فد   (3)رد((
 طبة الجمعة: ))فما بعد، ف ن  ير الحدي   تال هللا، و ير الندي اددي 
محمدددد لدددلش هللا عليددده وسدددلم، وشدددر ا مدددور محددددثاتنا، و ددد  بدعدددة 

                                                 

 421ص 17ج(1)
ولسههه ك ا )األ ضهههية( إلن نقههه   ،2697ا   هههى صههه ح جههور بهههر ك رواه البخههاري ا )الصههه ح( إلن إذا اصهههط حو  (2)

  1718األحكام الباط ة ورد حمد ت األلور بر ك 
ولسهههه ك ا )األ ضههههية( إلن نقهههه  األحكههههام الباط ههههة ورد حمههههد ت األلههههور بههههر ك  ،رواه البخههههاري لع قهههها) ا الههههنج  (3)

1718  
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 رجه مسلم ف  لحيحه، وا حادي  ف  الا المعنش  ثيرة.  (1)ض لة((
 هللا المستعان وال حو  وال قوة إال باب. و

س: إذا اووهم المسوولم الووى الحووج، وأ ووع ا حوورام ت ووذر حجووِ. موواذا 
  (2)يلهمِ؟

ج: إلا فحلر اونسان عن الحج بعدما فحرم بمرض فو  يدرل، جداز 
له التحل  بعد فن ينحر ادياً، ثم يحل  رفسه فو يقلرلص لقو  هللا سدبحانه 

وار وتعالش:  ِ فَِإنر  ﴿َو َتِما ِّ َِ َرضَ  عر ِ  الرَحجَّ َوالر ُمر ََ تَيرَسَر ِمَن الر تُمر فََما اسر ِصرر  ُحر
ُ  َمِحلَّوُِ  وعر ََ ِلقُوار ُرُ وَسُكمر َحتَّوى يَأرلُوَي الر ، و ن النبد  لدلش هللا (3)﴾َوالَ تَحر

عليه وسلم لما فحلدر عدن د دو  م دة يدوم الحديبيدة، نحدر اديده وحلد  
ه بدللن، ل دن إلا  دان المحلدر قدد قدا  فد  رفسه ثدم حد ، وفمدر فلدحاب

إحرامه: فد ن حبسدن  حدابس فمحلد  حيد  حبسدتن ، حد  ولدم ي دن عليده 
ش   ال ادي وال  يرل ص لما ثبت ف  اللحيحين عن عائشدة رضد  هللا 
عننا فن ضباعة بنت الزبير بدن عبدد المطلدل قالدت: يدا رسدو  هللا: إند  

ش هللا عليدده وسددلم: ))حجدد  فريددد الحددج وفنددا شددا ية، فقددا  لنددا النبدد  لددل
  (4)واشترط : فن محل  حي  حبستن ((

  (5)س: ما ه  التذكية الشراية، وطريقة ذأ  ا أا خاصة ؟

ج: التل يددة الشددرعية للبدد  وال ددنم والبقددر فن يقطددع الددلابح الحلقددوم 
والمدري  والددودجينص وامددا العرقددان المحيطدان بددالعن ، واددلا اددو ف مدد  

م مجدددرى الدددنفس، والمدددري  مجدددرى الطعدددام الدددلبح وفحسدددنه، فدددالحلقو
والشدرال، والودجدان عرقدان يحيطددان بدالعن ، إلا قطعنمدا الدلابح لددار 

                                                 

  867 ك رواه لس ك ا )ازمعة( إلن ختفيف الصلة وااطبة بر  (1)
 9ص 18ج(2)
 .196سورة البقرة، اآلية  (3)
جهواز اشهرتاط اوهرم )إلن  ، ولسه ك ا )احلهج(،5089بر ك  (األ فاء ا الدين)إلن  ،(رواه البخاري ا )النكاح (4)

 .1207بر ك  (التح ل بعذر املرض وحنوه
 26ص 18ج(5)
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الدددم ف ثددر  روجدداً، فدد لا قطعددت اددلل ا ربعددة فالددلبح حدد   عنددد جميددع 
 العلما . 

الحالة الثانية: فن يقطع الحلقوم والمري  وفحد الودجين، والا فيضداً 
 ون ا و . ح   لحيح وطيل، وإن  ان د

والحالة الثالثة: فن يقطع الحلقوم والمري  فقدط دون الدودجين، وادو 
فيضاً لحيح، وقا  به جمع مدن فاد  العلدم، ودلديلنم قولده عليده اللد ة 
والسددد م: ))مدددا فنندددر الددددم، ول دددر اسدددم هللا عليددده، ف لدددوا، لددديس السدددن 

 ، والا او الم تار ف  الل المس لة. (1)والظفر((

بدد  قائمددة علددش ثدد  ، معقولددة يددداا اليسددرى، وللددن والسددنة نحددر او
بطعننا فد  اللبدة التد  بدين العند  واللددر. فمدا البقدر وال دنم، فالسدنة فن 
تددلبح وادد  علددش جنبنددا ا يسددر، ما فن السددنة عنددد الددلبح والنحددر توجيدده 
الحيوان إلش القبلة. وليس للن واجباً ب  ادو سدنة فقدط، فلدو لبدح فو نحدر 

لدت اللبيحدة، وا دلا لدو نحدر مدا يدلبح فو لبدح مدا ينحدر إلش  ير القبلة ح
 حلت، ل ن للن   ي السنة. وباب التوفي . 

س:  ريع  ن  فوع  إن شواء هللا فَوا يجووه لو   ن   خوره إلوى يووم 
الحاع  اشر،  و اليوم النا   اشر؟ وها يُذأ  الَع  ف  م ى،  و ف  

  (2)    جهء من مكة؟ وما ه  كيفية توهي ِ؟

وز لبح الندي يوم النحر وفد  ا يدام الث ثدة بعددل، ل دن لبحده ج: يج
يوم النحر ففض  إن تيسر للن وال حرج ف  لبحه ف  مندش فو فد  م دة. 
والسنة ف  توزيعه فعن  ادي التمتع فو القران فن ي  د  منده، ويتلددق، 

 ويندي إلش من شا  من فلحابه وإ وانه. 

رع فيَوا أوالي؟ ومتوى س: األضحية ها هو  لألسورض ككوا،  م لكوا فو
يكون ذأحَا؟ وها يشترط لصاحأَا اعم  خذ ش ء من  ِافره وشو ره 

                                                 

، ولسهههههه ك ا 2507بههههههر ك  (زور ا القسههههههك ههههههدل  شههههههرا لههههههن الغههههههنك  هههههه)لههههههن إلن  رواه البخههههههاري ا )الشههههههر ة(، (1)
 .1968بر ك  (جواز الذبح بكل لا أهنر الدم إال السن)إلن  )األضاحي(،

 30ص 18ج(2)
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قأا ذأحَا؟ وإذا كا ع المر ض وهو  حوالر موا ال موا؟ وموا الفورق أوين 
  (1). األضحية والصعقة ف  منا هذا األمر؟  فيعو ا ؟ جهاكم هللا خيرا  

لرجد  ج: ا ضحية سنة مء دة، تشرع للرج  والمرفة وتجزئ عدن ا
وفا  بيته، وعن المرفة وفا  بيتناص  ن النب  للش هللا عليه وسدلم  دان 
يضددح   دد  سددنة ب بشددين فملحددين فقددرنين فحددداما عندده وعددن فادد  بيتدده، 
والثان  عمن وحد هللا من فمته. ووقتنا يوم النحر وفيام التشدري  فد   د  
دق سنة، والسنة للمضح  فن ي    مننا، ويندي  قاربده وجيرانده ويتلد

مننا.وال يجوز لمن فراد فن يضح  فن ي  دل مدن شدعرل وال مدن فظفدارل 
وال مددن بشددرته شدديئاً، بعددد د ددو  شددنر لي الحجددة حتددش يضددح ص لقددو  
النب  للش هللا عليه وسلم: ))إلا د د  شدنر لي الحجدة وفراد فحدد م فن 
يضح ، ف  ي  دل مدن شدعرل وال مدن فظفدارل وال مدن بشدرته شديئاً حتدش 

روال اومددام مسددلم فدد  لددحيحه، عددن فم سددلمة رضدد  هللا . (2)يضددح ((
عننا. فما الو ي  علش الضحية، فو علش الوقي الدلي فيده فضداح ، ف نده 
ال يلزمه ترن شعرل وال ظفرل وال بشرتهص  نه لديس بمضدح، وإنمدا ادلا 
علددش المضدددح  الددلي و لددده فددد  للددن، وا دددلا الواقددي ادددو المضدددح . 

 يس بمضحج. وهللا ول  التوفي . والناظر علش الوقي و ي  منفل ول

س: إذا ماع الج ين فو  أطون  موِ، فَوا يلوهم والوعه  ن يوذأ  ا وِ 
  ؟(3)اقيقة

ج: العقيقة سنة مء دة وليست واجبة، عن الل ر شداتان وعدن ا نثدش 
واحدددة. والسددنة فن تددلبح فدد  اليددوم السددابع، ولددو سددقط ميتدداً، والسددنة فن 

ابع، وإن سدم  فد  اليدوم ا و  يسمش فيضاً ويحلد  رفسده فد  اليدوم السد
فدد  بدد سص  ن ا حاديدد  اللددحيحة وردت عددن النبدد  لددلش هللا عليدده 
وسلم بللن،فقد ثبت عنه للش هللا عليه وسلم فنه سدمش ابنده إبدراايم يدوم 
ولد، وسمش عبد هللا بن فب  طلحة ا نلاري يوم ولد، وثبت عنده لدلش 

                                                 

 38ص  18ج(1)
 .1977بر ك  (هني لن دخل   يم  شر ذي احلجة)إلن  رواه بنحوه لس ك ا )األضاحي(، (2)
 48ص  18ج  (3)
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 عنه فنه قدا : )) د  هللا عليه وسلم من حدي  سمرة بن جندل رض  هللا
. ف رجده (1)  م مرتنن بعقيقة تلبح عنه يوم سابعه، ويحلد ، ويسدمش((

اومددام فحمددد وفادد  السددنن ا ربددع ب سددناد لددحيح، وثبددت عندده لددلش هللا 
عليدده وسددلم مددن حدددي  عائشددة وفم  ددرز ال عبيددة رضدد  هللا عننمددا فندده 

ئتددان، وعددن لددلش هللا عليدده وسددلم فمددر فن يعدد   عددن ال دد م شدداتان مت اف
ا نثش شاة، وثبت عنه للش هللا عليه وسلم من حدي  عمدرو بدن شدعيل 
عن فبيه عن جدل عن النب  للش هللا عليه وسدلم فنده قدا : ))مدن ولدد لده 
ولددد ف حددل فن ينسددن عندده، فلينسددن عددن ال دد م شدداتان مت افئتددان، وعددن 

ت فيده والل ا حادي  تعم السقط و يرل إلا  ان قد نف  (2)الجارية شاة((
والمشددروع فن  الددروح، واددو الددلي ولددد فدد  الشددنر ال ددامس ومددا بعدددل.

ي سه  وي فن ويللش عليه إلا سقط ميتاً، ويشرع فيضداً فن يسدمش ويعد  
 عنهص لعموم ا حادي  المل ورة. وهللا ول  التوفي . 

س: إذا تسمى ا  سوان أاسوم، واكتشوف   وِ اسوم غيور شورا . موا 
  (3)توجيَكم؟

لت يير، مث  من سدمش نفسده عبدد الحسدين فو عبدد النبد  ج: الواجل ا
فو عبد ال عبة، ثم علم فن التعبيد ال يجوز ل ير هللا، ولديس  حدد فن يعبدد 
ل ير هللا، ب  العبادة ب عز وج  مث  عبد هللا، عبد الرحمن، عبد الملدن، 
 وعليه فن ي ير االسم مث  عبد النب  فو عبد ال عبدة، إلدش عبدد هللا فو عبدد
الرحمن فو محمد فو فحمد فو لالح، فو نحو للن من ا سما  الشدرعية، 
الا او الواجل، والنب  لدلش هللا عليده وسدلم  يدر فسدما   ثيرة.فمدا إلا 
 ان االسم لألل، ف لا  ان ا ل حياً فيعلم حتش ي يدر اسدمه، فمدا إن  دان 

عليدده  ميتدداً، فدد  حاجددة إلددش الت ييددر ويبقددش  مددا اددوص  ن النبدد  لددلش هللا

                                                 

إلن  ، وابهن لاجهة ا )الههذإلئح(،19681حهديث  هرة بهن جنههدن بهر ك  رواه اابلهام أمحهد ا )لسهند البصههريني(، (1)
  .3165بر ك  (العقيقة)
لسهههند  بهههد هللا بهههن  مهههرو بهههن العهههاص رضهههي هللا  نهههم بهههر ك  رواه اابلهههام أمحهههد ا )لسهههند املكثهههرين لهههن الصهههحابة(، (2)

 .2842بر ك  (لعقيقةاا )إلن  ، وأبو داود ا )الضحااي،6674
 51ص  18ج (3)
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وسلم لم ي ير اسم عبدد المطلدل، وال  يهدر فسدما  اآل درين المعبددة ل يدر 
 هللاص  عبد منايص  ننم ُعرفوا بنا. 

س: ما هوو توجيوِ فضويلتكم فو  حفومع  ايواع المويمع؟ وموا ر يكوم 
 (1)فيَا؟

ج: حف ت المي د من البددع التد  بينندا فاد  العلدم، واد  دا لدة فد  
يه وسلم: ))من فحد  ف  فمرنا ادلا مدا لديس منده قو  النب  للش هللا عل

متف  عليه من حدي  عائشة رضد  هللا عنندا . وقدا  لدلش  (2)فنو رد((
 (3)هللا عليدده وسددلم فيضدداً: ))مددن عمدد  عمدد ً لدديس عليدده فمرنددا فنددو رد((

 رجه اومام مسلم ف  لحيحه. وقدا  عليده اللد ة والسد م فد   طبدة 
لحدي   تال هللا، و ير الندي ادي محمدد الجمعة: ))فما بعد، ف ن  ير ا

 (4)للش هللا عليده وسدلم وشدر ا مدور محددثاتنا، و د  بدعدة ضد لة((. 
ف رجه مسلم ف  لدحيحه، زاد النسدائ  ب سدناد لدحيح: ))و د  ضد لة 

. فالواجل علدش المسدلمين ل دوراً  دانوا فو إناثداً الحدلر مدن (5)ف  النار((
َم : ﴿فيه ال فاية، واو  ام  قا  تعدالشالبدع  لنا، واوس م بحمد هللا  الريَوور

ُع َالَيرُكمر  ِ رَمتِ  َوَرِضيُع لَُكُم اِ سرمََم ِعي  ا﴾ َملرُع لَُكمر ِعي َُكمر َو َترَممر  . (6) َكر

فقددد ف مدد  هللا لنددا الدددين بمددا شددرع مددن ا وامددر، ومددا ننددش عندده مددن 
ال االحتفددا  النددواا ، فلدديس الندداس فدد  حاجددة إلددش بدعددة يبتدددعنا فحددد 

بددالمي د وال يددرل. فاالحتفدداالت بمددي د النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فو 
بمدددي د اللددددي  فو عمدددر فو عثمدددان فو علددد  فو الحسدددن فو الحسدددين فو 

                                                 

 56ص  18ج(1)
نقه  )، ولسه ك ا )األ ضهية( إلن 2697بهر ك  (إذا اصط حوا   ى ص ح جور)رواه البخاري ا )الص ح( إلن  (2)

 .1718بر ك  (األحكام الباط ة ورد حمد ت األلور
 (نقه  األحكهام الباط هة ورد حمهد ت األلهور)إلن  رواه البخاري لع قا) ا إلن )النج (، ولسه ك ا )األ ضهية(، (3)
 .1718ر ك ب
 .867بر ك  (ختفيف الصلة وااطبة)إلن  رواه لس ك ا )ازمعة(، (4)
 ، ولسه ك ا )صههلة املسههافرين و صههرها(،432بههر ك  ( راهيههة الصهلة ا املقههابر)إلن  رواه البخهاري ا )الصههلة(، (5)

 .777بر ك  (استحبان صلة الناف ة ا بيتم)إلن 
 .3سورة املائدة، اآلية  (6)
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فاطمة فو البددوي فو الشديخ عبدد القدادر الجي ند  فو فد ن فو ف ندة،  د  
قولدده للددن ال فلدد  لدده، و لدده من ددر، و لدده منندد  عندده، و لدده دا دد  فدد  

للش هللا عليه وسلم: ))و   بدعة ض لة((. ف  يجوز للمسلمين تعاط  
اددلل البدددع، ولددو فعلنددا مددن فعلنددا مددن الندداس، فلدديس فعدد  الندداس تشددريعاً 
للمسددلمين، ولدديس فعدد  الندداس قدددوة، إال إلا وافدد  الشددرع، ف فعددا  الندداس 
وعقائدددام  لنددا تعددرض علددش الميددزان الشددرع ، واددو  تددال هللا وسددنة 

وله للش هللا عليه وسلم فما وافقنما قُب ، وما  الفنما تُرن،  ما قدا  رس
ُسووووِا إِن ُك وووتُمر : ﴿تعدددالش ِ َوالرَّ ِّّ ء  فَوووُرعاوهُ إِلَوووى  تُمر فِووو  َشووو ر فَوووِإن تَ َووواَهار

رِويم ﴾ َسُن تَأ ِم اأِخِر َذِلَك َخيرٌر َو َحر ِ َوالريَور َِّ ِم ُوَن أِا . وف  هللا الجميدع (1)تُ ر
 ى الجميع لراطه المستقيم. واد

ها ي تأور اموا المتطوواين فو  الت واون مو  رجواا األمون مون  :س
  (2)الرأاط،  م ال؟

ج: عم  المتطوعين ف     بلدد ضدد الفسداد مدع رجدا  ا مدن يعتبدر 
من الجناد ف  سبي  هللا، لمن فللح هللا نيته، واو مدن الربداط فد  سدبي  

د ا عدا ، وإلا  ان العدو قدد ي دون هللا ص  ن الرباط او لزوم الث ور ض
ف  الباطن، واحتداج المسدلمون فن يت داتفوا مدع رجدا  ا مدن ضدد العددو 
اللي ي شش فن ي ون ف  الباطن، يرجش لندم فن ي وندوا مدرابطين، ولندم 

 فجر المرابط لحماية الب د من م ائد ا عدا  الدا ليين. 

روي والندااين عدن وا لا، التعاون مدع رجدا  النيئدة اآلمدرين بدالمع
المن ر يعتبر من الجناد ف  سدبي  هللا، فد  حد  مدن لدلحت نيتدهص لقدو  

َ لََمووووَ  هللا سددددبحانه:  َّّ مر ُسووووأُلَ َا َوإِنَّ  َُ ووووِعيَ َّ َر ﴿َوالَّووووِذيَن َجاَهووووُعوا فِي َووووا لَ َ
ِس ِيَن﴾  . (3)الرُمحر

وقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))مددا مددن نبدد  بعثدده هللا فدد  فمددة 
 ، إال  ان له من فمته حواريدون، وفلدحال ي  دلون بسدنته ويقتددون قبل

                                                 

 .59ورة النساء، اآلية س (1)
 252ص 18ج(2)
 .69سورة العنكبوت، اآلية  (3)
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ب مرل، ثم إننا ت لي من بعدام  لوي، يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما 
ال يددءمرون، فمددن جاادددام بيدددل فنددو مددءمن، ومددن جاادددام بلسددانه فنددو 
مءمن، ومن جاادام بقلبه فنو مءمن، وليس ورا  للن من اويمدان حبدة 

روال اومددام مسددلم فدد  لددحيحه، مددن حدددي  عبددد هللا بددن  .(1) ددرد ((
 مسعود رض  هللا عنه . 

س: ها ي تأور شوَيعا  مون قتوا مون رجواا مكافحوة المخوعراع، ا وع 
معاهمووة  وكووار مت وواط  المخووعراع ومروجيَووا؟ نووم مووا حكووم موون يووعل  
أم لوموواع تسووااع رجوواا المكافحووة للوصوووا إلووى تلووك األوكووار؟  فتو ووا 

  (2)مأجورين.

: ال ريل فن م افحة المس رات والم درات من فعظدم الجنداد فد  ج
سبي  هللا، ومدن فادم الواجبدات: التعداون بدين ففدراد المجتمدع فد  م افحدة 
للنص  ن م افحتنا فد  ملدلحة الجميدعص و ن فشدواا ورواجندا مضدرة 
علش الجميع. ومن قت  ف  سبي  م افحة الا الشر واو حسن النيدة، فندو 

من فعان علش فضح الل ا و ار وبياننا للمسدئولين، فندو من الشندا ، و
م جور، وبللن يعتبر مجااداً فد  سدبي  الحد ، وفد  ملدلحة المسدلمين، 

 وحماية مجتمعنم مما يضر بنم. 

فنسدد   هللا فن يندددي فولئددن المددروجين لنددلا الددب  ، وفن يددردام إلددش 
، وفن رشدام، وفن يعيلام مدن شدرور فنفسدنم، وم ائدد عددوام الشديطان

يوف  الم افحين لنم ولابة الح ، وفن يعيننم علش فدا  واجدبنم ويسددد 
  طاام، وينلرام علش حزل الشيطان، إنه  ير مسئو . 

 

 

 

 

                                                 

 .50بر ك   ون النري  ن املنكر لن ااببان()إلن  رواه لس ك ا )ااببان(، (1)
 425ص  18ج   (2)
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  تال البيوع
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س: شركة تقسيط تطلا  سأة ملويوة الوى سو ر السويارض، يتوراو  
المشووتر  أيا وواع ومواصووفاع السوويارض التوو  %، وتأخووذ موون  8، 6أووين 

يريعها، نم تقوم أشرالَا وتسجيلَا أاسم الهأون، أ ع إ َاء إجراءتَوا. 
 ؟ (1)فما الحكم

ج: ال حرج ف  للن إلا  انت السلعة مملو ة للشدر ة وفد  قبضدتنا، 
ف  مانع من فن تبيعنا بسعر معينص بعضده نقدد، وبعضده مءجد ، فو  لده 

 ومةص قليلة فو  ثيرة. مءج  إلش آجا  معل

والبد فن ي ون بعد مل نا للسيارة، وال مانع من  ون الرا ل يلدي 
السيارة الت  يريد فو ا رض الت  يريد، ثم تشدترينا وتمل ندا وتحوزادا، 
ثم تبيع بعد للن له فو ل يرل، والرا ل ف  ح  مدن للدن، حتدش يدتم البيدع 

 بعد الشرا . 

ون ل ووا أ وور صووور الأيوو  س: حأووذا يووا سووماحة الشووي  لووو تووذكر
 . (2)أالتقسيط المحرمة؟ جهاكم هللا خيرا  

ج: إلا اشترى اونسان شديئاً مدءج ً ب قسداط، ثدم باعده نقدداً علدش مدن 
اشترال منه، فندلا يسدمش بيدع العيندة، وادو ال يجدوز، ل دن إلا باعده علدش 
 يرل ف  ب سص  د ن يشدتري سديارة بالتقسديط ثدم يبيعندا علدش آ در نقدداًص 

فمددا  وندده  وج، فو ليددوف  ديندده، فو لشددرا  سدد ن، فدد  بدد س فدد  للددن.ليتددز

                                                 

 8ص  19(ج 1)
 13ص  19ج (2)
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يشتري السيارة فو  يراا بالتقسيط، ثم يبيعنا بالنقد علدش لداحبنا، فندلا 
 يسمش العينةص  ننا حيلة   ل دراام نقدا بدراام ف ثر مننا مءجلة. 

  (1)س: ها لسماحتكم من  صيحة لإلخوض التجار  و المستَلكين؟

و ددوان  التجددار والمسددتنل ين: فن يتقددوا هللا فدد  السددر  ج: نلدديحت 
والعلن، وفن يراقبول ف  جميع معام تنم، وفن يتحدروا اللددق وا ماندة 
فدد  بدديعنم وشددرائنم، وفن يجتنبددوا ال ددلل وال يانددة، وجميددع المعددام ت 
والعقود الت  ت الي الشريعة المطنرة. وفول  التجار: فن يتقوا هللا فد  

معنم من المحتاجين لنلا البيع المءج ، وللن بالرف  بندم فد  المتعاملين 
تعاملنم معنم، سوا  بعددم رفدع قيمدة البضداعة رفعداً مراقداً، فو بالقسدوة 
والشدة عند االقتضا ص  ن النب  للش هللا عليه سلم حد  علدش السدماحة 
فدد  البيددع والشددرا  والقضددا ، واالقتضددا  وقددا : )) يددار الندداس فحسددننم 

، وقدا  فيضداً لدلش هللا عليده وسدلم : ))البيعدان بال يدار حتدش (2)قضا ((
يتفرقا، ف ن لدقا وبينا بدورن لنمدا فد  بيعنمدا، وإن  تمدا و دلبا محقدت 

 . متف  علش لحته.(3)بر ة بيعنما((

 ما فول  المستنل ين: ب ن يتقوا هللا ف  فنفسنم، وف  مدن ادم تحدت 
شدرا  مدا ال يحتداجون إليدهص واليتنمص وللن بد ن ال ينسداقوا وينددفعوا فد  

فتت اثر علينم الديون، فيعسر علينم الوفا  بما التزموا به، فيضيقوا علدش 
فنفسنم وعلش من ام تحت رعايتنمص من حي  فرادوا التوسدع واالسدتفادة 

 من الل التسني ت المتاحة، دون تقدير للعواقل. 

                                                 

 24ص  19ج (1)
، ولسههههه ك ا 2392ن سهههههنم(، بهههههر ك' رواه البخهههههاري ا )االسهههههتقراض وأداء الهههههديون(، إلن )ههههههل يعطهههههي أ هههههرب لههههه (2)

 .1600)املسا اة(، إلن )لن استس ف شيئا) و ضى خريا) لنم(، بر ك' 
، ولسههه ك ا )البيهههوق(، إلن 2079رواه البخههاري ا )البيهههوق(، إلن )إذا بههني البيعهههان ومل يكتمهها ونصهههحا(، بههر ك'  (3)

 .1532)الصدق ا البيع والبيان(، بر ك' 
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حاثاً علدش والمطلول: او التوسط ف  ا مور  لنا، يقو  هللا سبحانه 
ا ُكواَّ :االعتدا  فد  النفقدة ََ َرلُولَوة  إِلَوى ُا ُِقوَك َوالَ تَأرُسوطر ﴿َوالَ تَجر َوار يَوَعَك َم

ا﴾ ُسور  حر ا مَّ ِط فَتَقر َُع َملُوم  الرأَسر
(1) . 

﴿َوالَّوِذيَن إَِذا ويقو  سبحانه ف  معرض الثندا  علدش عبدادل المدءمنين: 
ِرفُوا َولَمر يَقرتُ  ا﴾ َ فَقُوا لَمر يُسر  . (2)ُروا َوَكاَن أَيرَن َذِلَك قََوام 

اددلا، ونسدد   هللا للجميددع الندايددة والتوفيدد ، ولددلش هللا وسددلم وبددارن 
 علش نبينا محمد، وآله ولحبه، والس م علي م ورحمة هللا وبر اته.

  (3)س: ما حكم الكتاأة ف  المأاي ة أين ال اس؟

ة، و جدد  فدد  اللمددة، ج: ال تابددة فمددر هللا بنددا، إلا  ددان البيددع مدايندد
واوشناد علش للن عن النسيان،  ما قا  سبحانه فد  آيدة الدد ين فد  آ در 

ِِ َذِلُكوومر سددورة البقددرة:  ا إِلَووى  ََجِلوو ا  َو َكأِيوور  ير  َِ هُ َصوو تُأُووور ار  َن تَكر ووأَُمور ﴿َوالَ تَسر
تَاأُوار﴾ اَعِض َو َعر َى  اَلَّ تَرر ََ ِ َو َقروُم ِللشَّ ِّّ  . (4) َقرَسُط ِا َع 

يعندد :  تددل الشددنادة فقددرل إلددش العددد ، وفقددوم وفضددبط، وفبعددد عددن 
الريبددة والشددنص إلا دعددت الحاجددة فحضددروا ال تددال، ووجدددوا  دد  شدد   

 م توباً، فال تابة فينا ضبط للحقوق. 

فما التجارة الحاضدرة التد  يلدرفوننا حداالً ويتفرقدون عنندا، ولديس 
 فينا دين وال فينا فج ، ال ب س بنا. 

سيارة اشدترااا وفعطدش ثمنندا ومشدش، عبدا ة اشدترااا وفعطدش مث  
 ثمننا ومشش، إنا  اشترال وفعطش ثمنه ومشش،    الا ال يحتاج  تابة. 

                                                 

 .29 سورة اابسراء، اآلية (1)
 .67سورة الفر ان، اآلية  (2)
 34ص  19ج (3)
 .282سورة البقرة، اآلية  (4)
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فما تجارة ف  اللمة الل تحتاج إلش  تابةص حتش ال ينسدوا، ولندلا قدا  
ا الَِّذيَن آَم ُوار إَِذا تََعايَ تُم أَِعيرن  إِلَى  َ عز وج :  ََ تُأُوهُ ﴿يَا  َيا ى فَواكر َسومًّ َجا  ما

ِا﴾ تُا أَّير َُكمر َكاتٌِا أِالر َعر  .. اآلية، فال تابة فينا حفظ الحقوق. (1)َولريَكر

  (2)س: ها الماا الذ  يأخذه من يتأرع أالعم حما  م ال؟

ج: ثبت ف  لحيح الب اري رحمة هللا عليه عن فبد  جحيفدة رضد  
 . (3)ه وسلم ننش عن ثمن الدم((هللا عنه: ))فن الرسو  للش هللا علي

ف  يجوز للمسلم فن ي  ل عدن الددم عوضداًص لندلا الحددي  اللدحيح، 
 ف ن  ان قد ف ل فليتلدق بللن علش بعض الفقرا . 

س: ها يجوه أي  الساااع الت  أَا ذها للرجاا؟ وكذلك موا حكوم 
أيوو  الخووواتم واألقوومم التوو  أَووا ذهووا؟ وموون أوواع م َووا شوويلا ، فمووا حكووم 

  (4)لماا الذ  رأحِ؟ا

ج: يجوز بيع الساعات وال واتم من اللال والفضة للرجا  والنسا  
جميعدداً، ول ددن لدديس للرجدد  فن يلددبس سدداعة الددلال وال  دداتم الددلال وال 

 الممول بللن، وا لا ساعة الفضة، وإنما للن للنسا . 

فما  اتم الفضة فنو جائز للرجا  والنسدا ، وفمدا ا قد م مدن الدلال 
فضددة فدد  يجددوز اسددتعمالنا للرجددا  والنسددا  جميعدداًص  ننددا ليسددت مددن وال

الحليددة، وإنمددا ادد  فشددبه بدد وان  الددلال والفضددة، وا واندد  مددن الددلال 
والفضددة محرمددة علددش الجميددعص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))ال 

والفضدة، وال تد  لوا فد  لدحافناص ف نندا لندم فد   تشربوا ف  آنية اللال
 . متف  علش لحته. (5)ول م ف  اآل رة(( -عن  ال فرة ي -الدنيا 

                                                 

 .282سورة البقرة، اآلية  (1)
 47ص  19ج   (2)
 .2086رواه البخاري ا )البيوق(، إلن )لو ل الرإل(، بر ك'  (3)
 72ص  19ج (4)
، ولسههه ك ا )ال بهههاس والزينهههة(، إلن 5426رواه البخهههاري ا )األطعمهههة(، إلن )األ هههل ا إبء لفضههه (، بهههر ك'  (5)

 .2067)حترمي استعمال إبء الذهن والفضة   ى الرجال(، بر ك' 



 

 

 

 

 271 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وقوله عليه الل ة والس م: ))اللي يشرل ف  إنا  اللال والفضة، 
 . ف رجه اومام مسلم ف  لحيحه. (1)إنما يجرجر ف  بطنه نار جننم((

 ويلتح  با وان : الم ع ، وف وال الشاي والقنوة، ونحو للن. 

ن التوفيدد  لمددا فيدده رضددال، والسدد مة مددن نسدد   هللا لجميددع المسددلمي
 فسبال  ضبه، وهللا ول  التوفي . 

س: مووا حكووم شوورا الووعخان، وهووا هووو حوورام  م مكووروه؟ ومووا حكووم 
  (2)أي ِ وا تجار فيِ؟

ج: الدد ان محدرمص ل وندده  بيثداً ومشدتم ً علددش فضدرار  ثيددرة، وهللا 
لمشدددارل سدددبحانه وتعدددالش إنمدددا فبددداح لعبدددادل الطيبدددات مدددن المطددداعم وا

وأَلُو ََك َمواَذا و يراا، وحرم علينم ال بائ ، قا  هللا سبحانه وتعالش:  ﴿يَسر
مر قُار  ُِحاَّ لَُكُم الطَّيِِّأَواُع﴾ َُ ، وقدا  سدبحانه فد  ولدي نبيده محمدد (3) ُِحاَّ لَ

﴿يَوووأرُمُرُهم أِوووالرَم رُروِف لدددلش هللا عليددده وسدددلم فددد  سدددورة )ا عدددراي(: 
اُهمر َاِن الرُم كَ  ََ ُم الرَخأَعلَِث﴾َويَ ر َِ ُم َالَير ُم الطَّيِِّأَاِع َويَُحرِِّ َُ ِر َويُِحاا لَ

(4) . 

والد ان ب نواعه  لنا ليس من الطيبات، ب  او من ال بائ ، وا دلا 
جميددع المسدد رات  لنددا مددن ال بائدد ، والددد ان ال يجددوز شددربه وال بيعدده 

 لو يمة. وال التجارة فيهص لما ف  للن من المضار العظيمة، والعواقل ا

والواجل علش من  ان يشدرل فو يتجدر فيده، البددار بالتوبدة واونابدة 
والندم علش ما مضش، والعدزم علدش فال يعدود  -سبحانه وتعالش  -إلش هللا 

﴿َوتُوأُووا ف  للن، ومن تدال لدادقاً تدال هللا عليده،  مدا قدا  عدز وجد : 

                                                 

، ولس ك ا )ال بهاس والزينهة(، إلن )حتهرمي اسهتعمال 5634رواه البخاري ا )األشربة(، إلن )آنية الفضة(، بر ك'  (1)
 .2065أواين الذهن والفضة ا الشرن(، بر ك' 

 82ص  19ج (2)
 .4سورة املائدة، اآلية  (3)
 .157سورة األ راف، اآلية  (4)
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ِم ُووَن لَ َلَُّكو ا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ا  َيا َّّ ﴿َوإِ ِِّو  ، وقدا  سدبحانه: (1)مر تُفرِلُحووَن﴾إِلَى 
تََع*﴾ ا نُمَّ اهر  . (2)لَََفَّاٌر لَِِّمن تَاَا َوآَمَن َوَاِمَا َصاِلح 

، (3)وقا  النب  للش هللا عليده وسدلم: ))التوبدة تجدل مدا  دان قبلندا((
 . (4)وقا  عليه الل ة والس م: ))التائل من اللنل  من ال لنل له((

يللح حا  المسلمين، وفن يعيدلام مدن  د  مدا ي دالي  ونس   هللا فن
 شرعهص إنه سميع مجيل. 

 -س:  امووا فوو   حووع المتوواجر، ويختلووف أي وو  موون شووخص أخوور 
فقوع  أيو  أضوااة أمالوة لاير، وقوع  أي َوا أمالوة  -حسا إلحا  الهأوون 

  (5) فَا ي تأر ذلك غشا   -حسا الحاا والهأون  -وخمسين 

قيمة السلعة عما تساويه ف  السوق، و وندن ج: الواجل فال تزيد ف  
ت فض لبعض الزبائن عما تساويه ف  السدوق ال بد س بده، إنمدا الممندوع 
فن تزيددد علددش بعددض الزبددائن بددثمن ف لددش مددن قيمددة السددلعة فدد  السددوق، 
ا ال يحسددن   لولدداً إلا  ددان المشددتري يجندد  فقيددام السددلع، فو  ددان  ددرو

اسددت    جنلدده و رتدده والزيددادة البيددع والشددرا  والمما سددةص فدد  يجددوز 
 عليه عن القيمة المعروفة ف  السوق. 

س: من ت ريف رأا ال سيلة،   ِ الهياعض ف  الش ء مقاأا التأجيوا، 
فما مع* ا طأاق هذا الشو ء الوى عي وة األكيواس والسوياراع، الم مووا 

 . (6)أَا اأن أعال  من القرر الحسن؟  فتو ا جهاكم هللا خيرا  ؟

او: فن ي  ل شيئاً بجنسه مع الزيادة، ادلا ادو ربدا الفضد ص : الربا ج
 لاع بلاعين من جنس واحد فو درام بددرامين، سدوا   دان حداال فو 

                                                 

 .31سورة النور، اآلية  (1)
 .82سورة طم، اآلية  (2)
' )اي أيرها الهذي آلنهوا توبهوا إىل هللا توبهة نصهوحا)(، -تعهاىل  -ذ ره ابن  ثري ا )تفسري سورة التحرمي(، تفسري  ولم  (3)
 هه.  1403، ط. دار املعرفة، بريوت 392، ص' 4ج
  4250رواه ابن لاجة ا )الزهد( إلن ذ ر التوبة بر ك (4)
 108ص  19ج  (5)
 245ص 19ج (6)
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مءج ً. وإن  ان دينا بدين، لار ربا الفض  والنسديئة جميعداً، فد لا ف دل 
دراام وزيادة، فنلا ربا الفض  سوا   ان يداً بيدد فو نسديئة، وفمدا مسد لة 

يسددت مددن اددلا البددال، وادد : ف ددل سددلعة بدددراام إلددش فجدد ، ثددم التددورق فل
يبيعنا او بنقد ف  يومه فو  دل فو بعد للن، علش  ير من اشدترااا منده. 
واللوال حلناص لعموم ا دلة، ولما فينا مدن التفدريج والتيسدير، وقضدا  
الحاجة الحاضرة. فما من باعنا علش من اشترااا منه فنلا ال يجوز، بد  

ا  الربا وتسمش مس لة العينة وا  محرمةص  ننا تحي د  علدش او من فعم
الربا. واو بيع جنس بجنسه متفاض ً نسيئة فو نقداً. فما التورق ف  ب س 
به  ما تقدم واوشرا  سلعة من طعدام فو سديارة فو فرض فو  يدر للدن، 
بدراام معدودة إلدش فجد  معلدوم، ثدم يبيعندا علدش  يدر مدن اشدترااا منده 

   حاجته من زواج فو  يرل. بنقد ليقض

س: امووور ض كا وووع تقووورر شخصوووا   لوووف لاير الوووى  ن يرعهوووا  لوووف 
ونمنمالووة، وهوو  ال ت وورف  ن هووذا رأووا، فَووا يلحقَووا شوو ء فوو  ذلووك؟ 

  (1)وماذا يجا اليَا؟

: الا ال شن فنه ربا، فاللي فع  للدن قبد  فن يعلدم ال شد   عليده، ج
أَا فََمون ﴿وَ  ما قا  هللا ج  وع  ف   تابه العظيم: َم الرِِّ ُ الرأَيرَ  َوَحرَّ ِّّ  ََحاَّ 

ِ َوَمونر َاواَع  ِّّ وُرهُ إِلَوى  َى فَلَوُِ َموا َسولََف َو َمر ََ ِِ فَوا تَ أِِّو ون رَّ َِةٌ مِِّ ِا َجاءهُ َمور
وا َخاِلوُعوَن﴾ ََ وَحاُا ال َّواِر ُهومر فِي لَلَِك  َصر ، فبدين سدبحانه فن مدن جدا ل (2)فَأُور

لح  ووعظ ول ر، فدانتنش وتدال إلدش هللا موعظة من ربهص يعن  عري ا
ف  ش   عليه، ومن عاد ف ولئن فلحال الندار ادم فيندا  الددون. فيبدين 
لنددا سددبحانه فن الواجددل علددش مددن عددري الربددا فن يحددلرل ويتباعددد عندده، 
ويتول إلش هللا من للن. وعلش المءمن فن يس   ويتفقه فد  دينده ويدتعلمص 

لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم:))من حتش ال يقع فيما حدرم هللا عليدهص 
، متف  علش لحته. والا يدلنا علدش (3)يرد هللا به  يراً يفقنه ف  الدين((

                                                 

 263ص 19ج (1)
 .275سورة البقرة، اآلية،  (2)
، ولس ك ا )الز اة(، إلن )النري 71رواه البخاري ا )الع ك(، إلن )لن يحملرد هللا بم خريا) يفقرم ا الدين(، بر ك'  (3)

 .1037ر ك'  ن املسألة(، ب



 

 

 

 

 274 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

فن اونسان إلا تفقه ف  الدين وتبلر وتعلم، فنلا من الداللة علدش فن هللا 
فراد به  يراً، فما إلا استمر ف  الجنالة واوعراض، فنلا من ع مدة فن 

اً والعيال باب وقد قدا  عليده اللد ة والسد م فد  الحددي  هللا فراد به شر
اللحيح: ))من سلن طريقاً يلتمس فيه علماً، سن  هللا لده بده طريقداً إلدش 

. فدددالتعلم مدددن فادددم المنمدددات، والتفقددده فددد  الددددين مدددن فعظدددم (1)الجندددة((
الواجبات، والواجل علدش المدرفة المدل ورة: فن تتلددق بالث ثمائدة التد  

﴿يَوا ن طري  الربا، مع التوبة إلش هللا سبحانهص لقدو  هللا تعدالش:حللتنا م
ِم ِينَ  أَا إِن ُك تُم ما ر َ َوَذُروار َما أَِقَ  ِمَن الرِِّ ِّّ ا الَِّذيَن آَم ُوار اتَّقُوار  ََ فَِإن .  َيا

وتُمر فَلَ  ِِ َوإِن تُأر ِ َوَرُسوِل ِّّ َن  ا  مِِّ رَذ ُوار أَِحرر وَواِلُكمر لَّمر تَفر َلُوار فَأ ُكومر ُرُ وُس  َمر
لَُموَن﴾ ِر ِلُموَن َوالَ تُ ِر  . نس   هللا للجميع النداية والتوفي . (2)الَ تَ

س: هووا يجوووه  ن  سووتلف موون شووخص تجارتووِ م روفووة أووالحرام، 
  (3)و  ِ يت اطى الحرام؟

: ال ينب   لن يا ف د  فن تقتدرض مدن ادلا فو فن تتعامد  معده، مدا ج
، ومعددروي بالمعددام ت المحرمددة الربويددة فو دامددت معام تدده بددالحرام

 يراا، فليس لن فن تعامله، وال فن تقترض منه، بد  يجدل عليدن التندزل 
عن للن والبعد عنه. ل ن لدو  دان يتعامد  بدالحرام وب يدر الحدرامص يعند  
معاملتدده م لوطددة فينددا الطيددل وال بيدد ، فدد  بدد س، ل ددن تر دده ففضدد ص 

، ولقولده (4)ا يريبن إلش مدا ال يريبدن((لقوله للش هللا عليه وسلم:))دع م
، (5)للش هللا عليه وسلم:))من اتقش الشبنات فقد استبرف لدينه وعرضه((

                                                 

 .2699رواه لس ك ا )الذ ر والد اء والتوبة واالستغفار(، إلن )فضل االجتماق   ى تلوة القرآن(، بر ك'  (1)
 .279، 278سورة البقرة، اآليتان  (2)
 286ص 19ج (3)
 ، والنسهههههائي ا2518رواه الرتلهههههذي ا )صهههههفة القيالهههههة(، إلن لنهههههم )لههههها جهههههاء ا صهههههفة أواين احلهههههوض(، بهههههر ك'  (4)

 .5711)األشربة(، إلن )احلث   ى ترك الشبرات(، بر ك' 
، ولسهه ك ا )املسهها اة(، إلن )أخههذ احلههلل 52رواه البخههاري ا )ااببههان(، إلن )فضههل لههن اسههتربأ لدينههم(، بههر ك'  (5)

 .1599وترك الشبرات(، بر ك' 
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ولقوله للش هللا عليه وسلم:))اوثم ما حان ف  نفسن، و رات فن يطلدع 
 . (1)عليه الناس((

فالمءمن يبتعد عن المشتبنات، ف لا علمت فن    معام تده محرمدة، 
   الحرام، فمث  الا ال يعام  وال يقترض منه. وفنه يتجر ف

س: وقوو  كنيوور موون ال وواس فوو  عيووون كنيوورض. مووا  صوويحتكم للتوواجر 
  (2)والمعين، وغيرهم ف  هذه األمور سماحة الشي ؟

ج: النليحة: فن اونسدان يجتندد فد  االقتلداد وعددم الددين، ويفدرح 
في ون عندل نية فنده وإلا احتاج للدين  ،بما ف نال هللا عن الدين منما فم ن

يسدددد الدددين، وفندده يجتنددد فدد  سددداد الدددين إلا اضددطر إليددهص لقددو  النبدد  
للش هللا عليه وسلم:))من ف دل فمدوا  النداس يريدد فدا ادا فدى هللا عنده، 

، فليجتنددد فدد  النيددة اللددالحة وال (3)ومددن ف ددلاا يريددد إت فنددا فتلفدده هللا((
ت ثر من الدينص ف نه قد يعجز يستدين إال إلا دعت إليه الضرورة، وال يس

عن ا دا ص فينب   له االقتلاد ف  فمورل، وتحري االقتلداد فد  ملبسده 
وم  لدده ومشددربه و يددر للددنص حتددش ال يحتدداج للدددين ال ثيددر، وإلا احتدداج 
للدين فليجتند ف  فسبال قضا  الدين بدالطرق التد  يسدتطيعنا، مدع النيدة 

يتيسر له للن، ال يتساا ص يعند  اللالحةص نيته فن يبادر بالدين من حين 
 ي ون عندل نية لالحة فنه يعم  ويجتند لقضا  الدين. 

س: رجووا اسووتنمر  مووواا هوجتووِ موو   موالووِ وهوو  شووأِ راضووية، 
وكا ع هوجتِ تطالأِ أأن يكتا لَا شيلا  فو  ال قوار الوى قوعر  قوعهواأل 
لك  تضومن  ن  قوعهوا ال توذها إلوى الورنوة أ وع وفاتوِ، ولكون هوجَوا 

ان يقوا لَا: إن هذه األمواا يقصع  موالِ و موالَوا لوك وألأ الوك مون ك

                                                 

 .2553رواه لس ك ا )الرب والص ة واآلدان(، إلن )تفسري الرب واابمث(، بر ك'  (1)
 288ص 19ج (2)
رواه البخههههاري ا )االسههههتقراض وأداء الههههديون واحلجههههر والتف ههههيس(، إلن )لههههن أخههههذ ألههههوال النههههاس يريههههد أداءههههها أو  (3)

 .2387إتلفرا(، بر ك' 
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أ ع ، فتوف  قأا  ن يكتوا لَوا شويلا  أقوعر  موالَوا، فَوا يلحقوِ شو ء 
 . (1)ف  ذلك؟ وماذا الى الورنة تجاه هذا الموضوع؟ جهاكم هللا خيرا  

: بسم هللا، والحمد ب، وللش هللا وسلم علش رسو  هللا، وعلش آلده ج
فلحابه ومن ااتدى بندال، فما بعد: فد ن الواجدل علدش الدزوج إلا  دان و

عندل ما  لزوجته فن ي تل للن، وفن يوضح للن فد  وثيقدة ثابتدةص حتدش 
تُسلم لنا بعد موته، ويجل فن يوضح للدن فد  لدحتهص حتدش تبدرف لمتده. 
وإلا مددات ولددم يبددين للددن، وجددل علددش الورثددة فن يددءدوا حقنددا مددن رفس 

ر فادد  الدددين إلا ثبددت للددن بالبينددة، فو سددمحوا لنددا بددللن التر ددةص  سددائ
وال يجددوز للددزوج وال  يددرل إلا  ،ولدددقواا إلا  ددانوا مرشدددين م لفددين

 ان ف  لمته دين  حد، فن يس ت وفن ي ف  عن للدنص فتضديع الحقدوق، 
ف ن الا  طر عظيم، وظلم عظيم يجدل الحدلر مندهص فالواجدل علدش  د  

   ددان زوجدداً فو  يددر زوج، فو زوجددة فو سددوا -إنسددان عندددل حدد  لل يددر 
فن يبين للن وي تدل الددين فد  وثيقدة شدرعية عندد المح مدة،  - ير للن 

فو عند  اتل معروي يعتمد قلمهص حتش يءدى الح  إلش لداحبه لدو قددر 
هللا الموت قب  التسديد. والل المرفة يجل علش الورثدة فن يعطوادا حقندا 

لديس علدينم شد  ، وهللا يعوضدنا عدن إلا ثبت لدينم للن، ف ن لدم يثبدت ف
للن.  وقد فسا  زوجنا وتعاطش ما ال يح  له، وا  بال يدار: إن فباحتده 
وسامحته فلندا فجرادا، وإن لدم تسدمح ف دلت حقندا منده يدوم القيامدة، وال 
يضدديع عليندددا شدد  . ف ندددت فيتنددا  ا  دددت فدد  هللا  السدددائلة إن سدددمحت 

تسددمح  ولددم يعطددون حقددن  وبددرفت الددزوج، فجددزان هللا  يددراً، وإن لددم 
يعند  الورثددة  فددا مر إلددش هللا، والحسددال بيندن وبيندده عنددد هللا عددز وجدد  

 وهللا المستعان. 

س: هووا يجوووه للرجووا  ن يأخووذ مألَووا  موون المصوورف أفالووعضأل ألجووا 
إجراء املية جراحية لهوجتِ، وقع حاوا  ن يقترر من أ ر ال واس 

  (2)ولم يقرضوه؟
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لملري وال  يرل بطري  الربداص لقدو  ج: ال يجوز له القرض من ا
أَوا﴾ ﴿َو ََحواَّ :هللا عز وج  َم الرِِّ ُ الرأَيروَ  َوَحورَّ ِّّ

َحوُ  ، وقولده سدبحانه: (1) ﴿يَمر
ووَعقَاِع﴾ أِوو  الصَّ أَووا َويُرر ُ الررِِّ ِّّ
ووا الَّووِذيَن آَم ُوووار ، وقولدده عددز وجدد :(2) ََ ﴿يَووا  َيا
َ َوَذُروار َما أَِقَ  ِمَن ا ِّّ ِم ِينَ اتَّقُوار  أَا إِن ُك تُم ما ر فَِإن لَّمر تَفر َلُوار فَوأرَذ ُوار . لرِِّ

﴾ ِِ ِ َوَرُسووِل ِّّ َن  ا  مِِّ أَِحرر
 وقدد ثبدت عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: ،(3)

. (4)))فنه لعن آ   الربا، ومو له، و اتبده، وشدااديه، وقدا : ادم سدوا ((
 ف رجه اومام مسلم ف  لحيحه. وهللا الموف . 

هووا يجوووه اقتوورار مألووي موون الموواا أوواللاير ورعه أمووا يسوواويِ  س:
  (5)من العوالر؟

: إن  ان مشارطة فنلا ال يجوز، الا بيدع، والبيدع نقدداً بنقدد نسديئة ج
ال يجدددوز، فمدددا إن  دددان فقرضددده دراادددم سدددعودية فو فقرضددده جنيندددات 
ملرية فو جنينات إسترلينية، ثم عندد الوفدا  فعطدال دوالرات بدالترا   

نما، يداً بيد، ف  ب سص مث  مدا ف بدر النبد  لدلش هللا عليده وسدلم ف نده بين
لما اشت ش إليه بعض الناس، قي : ))يبيعون بالدنانير وي  دلون الددراام، 
ويبيعون الدراام بالدنانير قا :))ال ب س فن ت  لواا بسعر يومندا، مدا لدم 

 قرضدة، ثدم ، ف لا اقترض إنسان مدث ً فلدي أ(6)تفترقا وبين ما ش  ((
عند الوفا  اتف  الش لان علش فنه يعطيه عن ا لدي أ دوالرات، فو 
دنانير  ويتية، فو فردنيدة، فو جنيده إسدترلين ، فو مدا فشدبه للدن، ال بد س 

 إلا اتفقا عليه، وتقابضا ف  الحا ، يداً بيد. 

                                                 

 .275سورة البقرة، اآلية  (1)
 .276سورة البقرة، اآلية  (2)
 .279، 278سورة البقرة، اآليتان  (3)
 .1598رواه لس ك ا )املسا اة(، إلن )لعن آ ل الرإل ولؤ  م(، بر ك'  (4)
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  (1): ما حكم التأمين سواء كان الى الحياض  و الى الممتلكاع؟س

ن علددش الحيدداة والممتل ددات محددرمص ال يجددوز لمددا فيدده مددن : التدد ميج
ال دددرر والربدددا. وقدددد حدددرم هللا عدددز وجددد  جميدددع المعدددام ت الربويدددة، 
والمعدام ت التدد  فينددا ال ددررص رحمددة لألمدة، وحمايددة لنددا ممددا يضددراا، 

أَووا﴾قددا  هللا سددبحانه وتعددالش:  َم الرِِّ ووَ  َوَحوورَّ ُ الرأَير ِّّ ولددح عددن  .(2)﴿َو ََحوواَّ 
. وبددداب (3)هللا لدددلش هللا عليددده وسدددلم فنددده نندددش عدددن بيدددع ال دددرر رسدددو 
  التوفي .

س: إذا  رسوول   والووع  لشووراء أ وور األشووياء، وأقوو  م وو  مألووي   
من الماا فالر من شرال ، فَا يجوه ل  امتمك هذا المألي عون الم 

  (4)والع ؟

: ليس لن امت ن ما فض  من الما  اللي سدلمه لدن والددن لشدرا  ج
الحاجددات، بدد  يجددل ردل إلددش والدددنص  ن للددن مددن فدا  ا مانددة  بعددض

َ يَوأرُمُرُكمر  َن تُو عاوار األََما َواِع الم مور بنا ف  قوله سبحانه وتعدالش: ِّّ ﴿إِنَّ 
ا﴾ ََ ِل  اآلية.  (5)إِلَى  َهر

س: سال  شركة، ف  وقع الفرام يستخعم سويارض الشوركة لركووا 
ا الشووركة ضوو يف، موو  ال لووم   ووِ ال وواس أووأجرض ل فسووِأل أحجووة  ن راتوو

  (6)يسااع ال اس، ويأخذ  صف األجرض الت  يتقاضاها غيره؟

ج: ال يجوز له فن ي  ل للن إال ب لن الشدر ة، لديس لده فن يسدتعملنا 
إال ب لن الشر ةص  ننا فمانة ف  يدل، فليس له فن يستعم  سيارة الشدر ة 

ه مدن فعمالده التد  تتعلد  وال سيارة الح ومة إال باولن، إال فيمدا جعد  لد
 بالشر ة فو فعما  الدولة. 
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المفتو   -س: سلا سماحة الشي  / اأع ال هيه أن اأع هللا أن أواه 
اوون حكووم راتووا الموِووف الووذ   -ال ووام، ورلوويس هيلووة كأووار ال لموواء 

يتساها ف  املوِ، وال ي عيوِ الوى الوجوِ األكموا هوا يصوأ  حراموا   م 
  (1)حمال ؟

فن راتبه فيه شدبنة، ينب د  لده فن يتقد  هللا، وفن ج: ف جال سماحته: 
يعتن  بعملهص حتش ال ي ون ف  راتبه شبنةص  ن الواجل عليده فن يدءدي 
الح  اللي عليهص حتش يستح  الراتل، ف لا  ان ال يبدال ، فراتبده بعضده 

 حرامص فينب   له فن يحلر ويتق  هللا عز وج . 

لمووعض  رأ ووة  يووام، إال  س: ا تووعأع   ووا وهميلوو  إلووى إحووع* الم وواط 
     لم  ذها م  هميل ، وأقيع الى ر س امل ، وأ ع فتورض اسوتلمع 
ذلك اال تعاا، فَا يجوه ل  استَمكِ  م ال؟ وإذا كان ال يحا ل   خذه، 

  (2)فَا يجوه صرفِ ف  مستلهماع المكتا الذ   اما فيِ؟

، فد ن ج: الواجل علين ردلص  ندن ال تسدتحقه لعددم قيامدن باالنتددال
لددم يتيسددر للددن، وجددل لددرفه فدد  بعددض جنددات ال يددرص  اللدددقة علددش 
الفقدددرا ، والمسددداامة بددده فددد  بعدددض المشددداريع ال يريدددة، مدددع التوبدددة 

 واالست فار، والحلر من العودة إلش مث  للن. 

س: أ وووور الموووووِفين وال وووواملين ال ي طووووون املَووووم الحماسووووة 
أمر أخير وال ي َى المهمةأل ف جع أ ضَم يمر اليِ اام فأكنر وهو ال ي

ان شر، ويتأخر ان ال ما، ويقوا:   وا موأذون مون رليسو أل فوم الو  
ش ء. فمن كا ع هذه حالِ، فَا اليِ ش ء فو  عي وِ مواعام الوى هوذه 

 . (3)الحالة؟  فتو ا جهاكم هللا خيرا  

ج: فوالً: المشروع ل   مسلم ومسلمة التبليا عن هللا سدبحانه وتعدالش 
مددا د  علددش للددن قددو  الرسددو  لددلش هللا عليدده لمددا سددمع مددن ال يددر،  
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، (1)وسلم: ))نضر هللا امدرفً سدمع مقدالت  فوعاادا ثدم فداادا  مدا سدمعنا((
 .(2)وقا  عليه الل ة والس م: ))بل وا عن  ولو آية((

))فليبلا الشااد ال ائدل، فدرل و ان إلا  طل الناس ول رام يقو : 
 .(3)مبل ا فوعش من سامع((

يعدداً فن تبل ددوا مددا سددمعتم مددن ال يددر عددن بلدديرة ف نددا فولددي م جم
وتثبتص ف   من سمع علماً وحفظه يبلا فا  بيتده وإ وانده ومجالسديه مدا 
يرى فيه ال ير من للن، مع العناية بضدبط للدن، وعددم الدت لم بشد   لدم 

 يحفظهص حتش ي ون من المتوالين بالح ، ومن الدعاة إلش ال ير. 

فعمددالنم فو ال ينلددحون فينددا، فقددد فمددا الموظفددون الددلين ال يددءدون 
سمعتم فن من  لا  اويمان فدا  ا مانة ورعايتنا،  ما قا  هللا سبحانه 

ووا﴾وتعددالش: ََ ِل َ يَووأرُمُرُكمر  َن تُوو عاوار األََما َوواِع إِلَووى  َهر ِّّ ﴿إِنَّ 
فا مانددة مددن . (4)

فعظم  لدا  اويمدان، وال ياندة مدن فعظدم  لدا  النفداق،  مدا قدا  هللا 
ووووِعِهمر بحانه فدددد  ولددددي المددددءمنين: سدددد َر مر َوَا َِ ﴿َوالَّووووِذيَن ُهوووومر أِلََما َوووواتِ

ُسوَا ، وقا  سبحانه : (5)َراُاوَن﴾ َ َوالرَّ ِّّ ا الَِّذيَن آَم ُوار الَ تَُخو ُوار  ََ ﴿يَا  َيا
 . (6)َوتَُخو ُوار  ََما َاتُِكمر َو َ تُمر تَ رلَُموَن﴾

ة بلددق وإ د  ، وعنايدة فالواجل علش الموظي فن يءدي ا ماند
وحفظا للوقتص حتش تبرف اللمة، ويطيل ال سل، ويرض  ربده، وينلدح 
 لدولته ف  الا ا مر، فو للشر ة الت  او فينا، فو  ي جنة يعم  فينا. 

                                                 

، بر ك' -رضي هللا  نم -)حديث جبري بن لطعك(  –رضي هللا  نرك  -( رواه اابلام أمحد ا )أول لسند املدنيني (1)
16296. 

 .3461رواه البخاري ا )أحاديث األنبياء(، إلن )لا ذ ر  ن بين إسرائيل(، بر ك'  (2)
 .1741رواه البخاري ا )احلج(، إلن )ااطبة أايم ل (، بر ك'  (3)
 .258سورة النساء، اآلية  (4)
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الا او الواجل علش الموظي: فن يتق  هللا وفن يءدي ا ماندة ب ايدة 
بدده، ويعمدد  بقولدده اوتقددان و ايددة النلددحص يرجددو ثددوال هللا وي شددش عقا

ا﴾تعالش:  ََ ِل رُمُرُكمر  َن تُ عاوار األََما َاِع إِلَى  َهر َ يَأ ِّّ ﴿إِنَّ 
(1). 

ومن  لا  فا  النفاق: ال ياندة فد  ا ماندات،  مدا قدا  النبد  عليده 
))آية المناف  ث  : إلا حدد   دلل، وإلا وعدد ف لدي، الل ة والس م: 

 يجددوز للمسددلم فن يتشددبه ب ادد  متفدد  عليدده، فدد  (2)وإلا فءتمددن  ددان((
النفداق، بد  يجدل عليده فن يبتعددد عدن لدفاتنم، وفن يحدافظ علدش فمانتدده، 
وفن يءدي عمله ب اية العناية، ويحفدظ وقتده ولدو تسداا  رئيسده، ولدو لدم 
ي مرل رئيسه، ف  يقعد عن العمد  فو يتسداا  فيده، بد  ينب د  فن يجتنددص 

والنلدح فد  ا ماندة، وحتدش  حتش ي ون  يراً من رئيسه فد  فدا  العمد 
 ي ون قدوة حسنة ل يرل. 

س: ها من يتقرا لمعيره أالكلمة الطيأوة والَعيوة القيموة، ويَِور 
االحترام لِ وهو ال يرغا فيِ، ويتم ى لو يستأعا أَيره، فَا هوذا مون 

  (3)ال فاق، الما   ن المعير يتصف أالصفاع الحميعض؟

ه فن ينلدحه ب، ويددعو لده فد  ج: بسم هللا، والحمد ب. الواجل علي
ظاار ال يل فن ينديه هللا، ويوفقه، ويترن عنه الندية، فد  ينددي النديدة 
ف  الا الموضعص فقد ت ون رشوة. ول ن عليه بالنلدح، والددعا  لده فد  
سجودل وآ ر ل ته ب ن يوفقده هللا، ويعينده علدش فدا  ا ماندةص فدالمءمن 

. وفما ال د م الطيدل فمطلدول، مثد : مرآة ف يه، وإيان والنفاق والرشوة
 الس م علي م،  يي حالن   يي فالن  و ير للن. 

س: ها يجا الى من تولى  مرا  من األمور وم وِ موِفوون تحوع 

سلطتِ،  ن يأمر المقصر مو َم فو  الصومض أأعالَوا، وهكوذا غيرهوا مون 

                                                 

 .58سورة النساء، اآلية  (1)
، ولسه ك ا )ااببهان(، إلن )خصههال املنهافق(، بههر ك' 33رواه البخهاري ا )ااببهان(، إلن ) للههة املنهافق(، بههر ك'  (2)

59. 
 359ص 19ج (3)
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 موور الشوورع، وهوا يووعخا ذلووك فو  حووعيث: ))كلكوم راع وكلكووم مسوولوا 

  (1)تِ((؟ ان راي

ج: يلزم    مسئو  فن ي مر من تحت يددل مدن المدوظفين بمدا فوجدل 

هللا علينم،   دا  الل ة ف  الجماعة، وفدا  ا مانة ف  الوظيفدة، وتدرن 

ما حرم هللا علينم من ال ا وال يانة، وإيلا  المراجعين وظلمنم، و يدر 

 للن. 

و ل ددم  واددو دا دد  فدد  قولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: )) ل ددم راع،

ف رجدده الب دداري فدد  لددحيحه مددن حدددي  ابددن  (2)مسددئو  عددن رعيتدده((

 عمر رض  هللا عننما. 

س: هوا يجوووه للرجوا  ن يوو جر عكا وِ إلووى أوال  األشوورطة الَ اليووة 

  (3)وآالع اللَو؟

ج: ال يجوز ت جير الد ان علش من يستعمله ف  بيع ما حرم هللاص مدن 

و للنص  ن للن إعانة لنم علدش آالت الم ا  فو ال مر فو الد ان فو نح

َواِن﴾﴿مددا حددرم هللا، وقددد قددا  سددبحانه:  ، (4)َوالَ تَ َوواَو ُوار َالَووى اِ نرووِم َوالر ُووعر

ولح عن رسو  هللا للش هللا عليه وسدلم: ))فنده لعدن ال مدر، وشداربنا 

                                                 

 359ص 19ج (1)
، وا )العتههههق(، إلن ) راهيههههة 2409 لههههال سههههيده(، بههههر ك' رواه البخههههاري ا )االسههههتقراض(، إلن )العبههههد راق  ا (2)

، ولسههه ك ا )اابلهههارة(، إلن 8552، وإلن )العبهههد راق ا لهههال سهههيده(، بهههر ك' 2554التطهههاول   هههى الر يهههق(، بهههر ك' 
 .1829)فضي ة اابلام العادل و قوبة ازائر(، بر ك' 

 378ص 19ج (3)
 .2سورة املائدة، اآلية  (4)



 

 

 

 

 283 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

وسددداقينا وعالدددراا ومعتلدددراا وحاملندددا والمحمولدددة إليددده، وبائعندددا 

 .(1)ومشترينا وآ   ثمننا((

ومددا لان إال  ن سدداقينا وعالددراا ومعتلددراا وحاملنددا وبائعنددا، 
  لنم معينون علش اوثم والعدوان.

؟ وموا حكوم ل وا الشوطر ج، –الألوع  –س: ها يجوه ل ا الورق 
  (2)م  ال لم   َما ال يلَيان ان الصمض؟

ج: ال تجوز ااتدان اللعبتدان ومدا فشدبننماص ل وننمدا مدن آالت اللندو، 
ا من اللد عدن ل در هللا وعدن اللد ة، وإضداعة ا وقدات فد  ولما فينم

 ير ح ، ولما قد تفضد  إليده مدن الشدحنا  والعددا ، ادلا إلا  اندت ادلل 
 اللعبة ليس فينا عوض. 

فما إن  ان فيندا عدوض مدال ، فد ن التحدريم ي دون فشددص  نندا بدللن 
 ت ون من فندواع القمدار الدلي ال شدن فد  تحريمده، وال  د ي فيده. وهللا

 391   19ول  التوفي . ج  

س: انرع الى مألي من الريواالع فأخوذتَا وصورفتَا، فمواذا الو  
  (3)اأن؟

فتنا سنة  املة ف     شدنر  ج: الواجل علين تعريفنا، ف ن  نت عر 
مرتين فو ث ثاًص من له الدراام التد  ضداعت فد  الم دان الف ند   وللدن 

فد  ا سدواق، ومضدش علدش ف  مجامع الناس وحو  فبدوال الجوامدع فو 
تعريفن لنا سنة، فن  ح   لن، ومتش جا  لداحبنا وعرفندا باللدفات 

 ال الة، تعطينا إيالص  ننا عندن  الوديعة، ف لا جا  فعطيتنا إيال. 

                                                 

، وأبهو داود ا 5683د ا )لسند املكثرين لن الصحابة(، إل ي )لسند  بد هللا بهن  مهر(، بهر ك' رواه اابلام أمح (1)
، وابهههن لاجههة، ا )األشهههربة(، إلن )لعنهههإل اامههر   هههى  شهههرة 3674)األشههربة(، إلن )العنهههن يعصهههر ل خمههر(، بهههر ك' 

 . 3380أوجم(، بر ك' 
 391ص 19ج (2)
 430ص 19ج (3)
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فما إلا  نت لم تعرفنا ب  ف لتندا وسد ت، فعليدن فن تتلددق بندا فد  
ندددا، وادددو وجدددول البدددر بالنيدددة عدددن لددداحبناص  ندددن لدددم تددد ت ب سدددبال حل

 التعريي، وسوي يلله ثوابنا ب لن ب عز وج  وهللا ول  التوفي . 
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س:  هوووا يجووووه وقوووف ال موووالر التووو  أ يوووع أقووورر مووون صووو عوق 
  (1)الت مية ال قار ، وه  ال تهاا مرهو ة لع* الص عوق؟

ي بدين العلمدا ، مبنيدة علدش مسد لة ف درى، ج: ف  ادلل المسد لة  د 
وا : ا  يلزم الران بدون قبض فم ال  فمن قدا : ال يلدزم إال بدالقبض، 

                                                 

 24ص  20ج  (1)
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قا : يلح الوقي و يرل من التلرفات الت  تنق  الملنص  ل دون الدران 
لم يقدبض. ومدن قدا : إن الدران يلدزم ولدو لدم يقدبض المرادون،لم يلدح 

للملدن. وبدللن، يعلدم فن ا حدوط  الوقي وال  يرل من التلدرفات الناقلدة
عدم وقفه حتش يسدد ما عليه للبننص   روجاً من   ي العلمدا ، وعمد ً 

 . (1)بالحدي  الشريي:))المسلمون علش شروطنم((

س: ها يجوه  ن  خص  والع  الذكور أأ ر  نواث الم وها، منوا: 
النمجووواع والمسوووجمع واألشوووياء الم مووورضأل كووو  تكوووون ملكوووا  لَوووم أ وووع 

  (2)ت أل ألن الأ اع سأ  و ن جَهتَن، فَا هذا جاله  م ال؟وفا

: لدديس لددن وال ل يددرن ت لددي  الددل ور بشدد   دون البنددات، بدد  ج
الواجل العد  بين الجميعص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: ))اتقدوا هللا، 

، وال يجدددوز فن تولددد  بشددد   للبندددين دون (3)واعددددلوا بدددين فوالد دددم((
رشيدات ورضين بللن، ف  حرج ف  للدن. وا حدوط البنات، إال إلا  ن 

عدم الولية للبنين، ولو رضيت البناتص   ننن قد يرضدين حيداً  مندن، 
وانه ف  الحقيقة ال يرضدين بدللن. فدا حوط لدن فال ت لد  البندين فبدداً، 
حتش لو فرضنا فن البنات رضين بدللنص   ند  ف شدش فن يرضدين بدللن 

علددد  مددا  لفددن للجميدددع علددش قسدددمة هللا  م رادداتص  حيدداً  مندددن، بدد  اج
 سبحانه وتعالش   للل ر مث  حظ ا نثيين.

س:  ها يجوه للم لموة قأووا الَعيوة مون الطالأواع؟ وإذا كوان ال يجووه 
لَا ذلك، ها يجووه قأولَوا أ وع ا تَواء ال وام العراسو  وتسوليم ال توالج؟ وإذا 

أواع أ وع ا تَواء موعض كان ذلك  يضا  ال يجوه، فَا يجوه لَا قأولَا من الطال
ا فوو  تلووك المعرسووة  إذا  راعع اال تقوواا موون هووذه المعرسووة لمعرسووة  تعريسَو

  (4) خر*؟

                                                 

 .1352رتلذي ا )األحكام(، إلن )لا ذ ر  ن رسول ال رص ى هللا   يم وس ك ا الص ح، بر ك'    رواه ال (1)

 54ص 20ج (2)

، ولسههه ك ا )اهلبهههات(، إلن ) راههههة 2587رواه البخهههاري ا )اهلبهههة وفضههه را(، إلن )اابشهههراد ا اهلبهههة(، بهههر ك'  (3)
 .1623تفضيل بع  األوالد ا اهلبة(، بر ك' 

 63ص 20ج (4)
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: الواجدددل علدددش المعلمدددة تدددرن قبدددو  الندددداياص   نندددا قدددد تجرادددا إلدددش ج
الحيي، وعدم النلح ف  ح  من لم يند لنا، والزيدادة بحد  المنديدة وال دا، 

مددن الطالبددات بال ليددةص   ن للددن قددد  فالواجددل علددش المدرسددة فال تقبدد  النديددة
يفض  إلش ما ال تحمد عقبدال، والمدءمن والمءمندة علينمدا فن يحتاطدا لدديننما، 
ويبتعدا عن فسبال الريبة وال طر، فما بعد انتقالندا مدن المدرسدة إلدش مدرسدة 
ف رى ف  يضر للنص   ن الريبة قدد انتندت حينئدل، وال طدر مد مون، وا دلا 

 م ، فو تقاعداا، إلا فادوا إلينا شيئاً ف  ب س. بعد فللنا من الع

  (1) س: وهأع اأن  خ  أ ر إأل  نم اشتريتَا م ِ

: علين عدم العود فينا، ولو بالثمنص لما ثبت عن عمر  رضد  هللا ج
عنه فنه س   النب  للش هللا عليه وسلم عن للن، فقا  له للش هللا عليه 

، وقدددا   عليددده (2)بددددرام(( وسدددلم:))ال تعدددد فددد  لددددقتن، ولدددو فعطا ددده
، (3)ابته  ال لل، يقي ، ثم يعود فد  قيئده(( الل ة والس م: ))العائد ف 

وقا  عليه الل ة والس م: ))ال يح  للرج  فن يعط  العطية ثدم يرجدع 
. فنددلل ا حاديدد  ومددا جددا  فدد  (4)فينددا، إال الوالددد فيمددا يعطدد  ولدددل((

قة والنبدة، ولدو بدالثمن، وهللا معنااا، تد  علش تحريم الرجدوع فد  اللدد
المسئو  فن يوفقنا وإيان وجميع المسدلمين للعلدم الندافع، والعمد  بدهص إنده 

 سميع قريل، والس م علي م ورحمة هللا وبر اته. 

س: ها كتاأة الوصية واجأة؟ وها يلهم لَا شَوع؟ وحيث إ    ال 
   (5) ارف ال ص الشرا   رجو إرشاع  إليِ  جهاكم هللا خيرا ؟

                                                 

 66ص 20ج (1)

، ولسهه ك ا )اهلبههات(، إلن ) راهههة 1490رواه البخههاري ا )الز ههاة(، إلن )هههل يشههرتي الرجههل صههد تم(، بههر ك'  (2)
 .1620شراء اابنسان لا تصدق بم(، بر ك' 

، ولسههه ك ا )اهلبهههات(، إلن 2589رواه البخهههاري ا )اهلبهههة(، إلن )هبهههة الرجهههل اللرأتهههم واملهههرأة لزوجرههها(، بهههر ك'  (3)
 .1622رمي الرجوق ا الصد ة واهلبة بعد القب (، بر ك' )حت

، والرتلههذي ا 5469رواه اابلههام أمحههد ا )لسههند املكثههرين لههن الصههحابة(، إل ههي لسههند  بههد هللا بههن  مههر، بههر ك'  (4)
 .2132)الوالء واهلبة(، إلن )لا جاء ا  راهية الرجوق ا اهلبة(، بر ك' 

 76ص 20ج (5)
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: ت تل الولية حسل اللي ة التالية: فندا المولد  فدندال، فولد  ج
بددد نن  فشدددند فن ال إلددده إال هللا وحددددل ال شدددرين لددده، وفن محمدددداً عبددددل 
ورسوله، وفن عيسش عبدد هللا ورسدوله، و لمتده فلقاادا إلدش مدريم وروح 
منه، وفن الجنة ح ، والنار ح ، وفن الساعة آتية ال ريل فيندا، وفن هللا 

عدد  مددن فدد  القبددور، فولدد  مددن تر ددت مددن فالدد  ولريتدد ، وسددائر يب
فقارب  بتقوى هللا، وإل ح لات البين، وطاعة هللا ورسوله، والتوالد  
بدددالح ، واللدددبر عليددده، وفولدددينم بمثددد  مدددا فولدددش بددده إبدددراايم بنيددده 

يَن فَووومَ تَُمووووتُنَّ إاَلَّ ويعقدددول:  وووَطفَى لَُكوووُم الوووعِِّ َ اصر ِّّ َو َ وووتُم  ﴿يَوووا أَ ِووو َّ إِنَّ 
ِلُموَن﴾ سر . ثم يل ر ما يحل فن يول  بده مدن ثلد  مالده، فو فقد  مدن (1)ما

للن، فو ما  معين ال يزيد عن الثل ، ويبين ملدارفه الشدرعية، ويدل ر 
الو يدد  علددش للددن. والولددية ليسددت واجبددة، بدد  مسددتحبة إلا فحددل فن 
يول  بش  ص  لما ثبت ف  اللحيحين عن ابن عمر  رض  هللا عننمدا 
عن النب  للش هللا عليده وسدلم فنده قا :))مدا حد  امدرئ مسدلم لده شد   

 . (2)يريد فن يول  فيه يبيت ليلتين، إال ووليته م توبة عندل((

ل ن إلا  انت عليه ديون فو حقدوق لديس عليندا وثدائ  تثبتندا  الندا، 
وجددل عليدده فن يولدد  بندداص  حتددش ال تضدديع حقددوق الندداس، وينب دد  فن 

اادين عدلين، وفن يحرراا مدن يوثد  بتحريدرل مدن يشند علش وليته ش
فا  العلمص  حتش يعتمد علينا، وال ينب   فن ي تف  ب طده فقدطص   نده قدد 
يشتبه علش المسدءولين، وقدد ال يتيسدر مدن يعرفده مدن الثقدات، وهللا ولد  

 التوفي . 

س: رجا ذو ماا واياا، و والعه جمي َم قاصرون، و كأرهم سو ا  
ع، توف  فجأض، ولم يوص أش ء من مالِ، الما    وِ امره نما   س وا

لو ذكر قأا موتِ الوصية وشأ َا ألوصى، ها يخورج مون مالوِ شو ء، 
 . (3) م يكتفى أأاماا الأرأل كالحج وال مرض واألضحية وغيرها؟  فيعو ا

                                                 

 .132البقرة، اآلية  (1)

 .1627، ولس ك ا )الوصااي( البان األول، بر ك' 3827رواه البخاري ا )الوصااي(، إلن )الوصااي(، بر ك'  (2)
 87ص 20ج (3)
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: ال يلزم الورثة فن ي رجوا لده شديئاً مدن مالده، ول دن متدش فعلدوا، ج
معينددداً  الثلددد ، فو الربدددع، فو نحدددو للدددن، فو فددد  رجوا لددده شددديئاً مشددداعاً 

ف رجوا دراام معلومة يتلدق بنا عنده، فو يشدترى لده بندا عقدار ي دون 
وقفدداً لوجدده هللا سددبحانه وتعددالش تلددري  لتدده فدد  وجددول البددر وفعمددا  
ال ير، فنم م جورون ف  للن، والا من البر بوالددام. ول دن إنمدا يلدح 

لبالا  ير الرشيد، ف  يجوز لولينم للن من المرشدين، فما القالرون وا
 فن ي رج من نليبنم شيئاً. وهللا ول  التوفي . 

: حكووم موون موواع واليووِ عيوون لووم يسووتط   عاءه لفقووره. هووا 115س
 (1)تأقى روحِ مرهو ة م لقة؟

: ف ددرج فحمددد وابددن ماجددة والترمددلي عددن فبدد  اريددرة رضددش هللا ج
))نفدس المدءمن معلقدة  عنه عن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم فنده قدا :

، والا محمو  علش من تدرن مداالً يقضدش بده (2)بدينه حتش يقضش عنه((
عنه، فما من مات عاجزاً، فيرجش فال يتناوله الا الحدي ص لقولده سدبحانه 

ا﴾ وتعالش: ََ ُ  َفرس ا إِالَّ ُوسر َ ِّّ ﴿َوإِن َكواَن ذُو  ، وقوله سبحانه:(3)﴿الَ يَُكلُِِّف 
رَ  ِِ َرض  فَ َ  . (4)ضٌ إِلَى َميرَسَرض ﴾ُاسر

 ما ال يتناو  من بيت النية الحسنة با دا  عند االستدانة، ومات ولدم 

يتم ن من ا دا ص لمدا روى الب داري رحمده هللا عدن فبد  اريدرة رضدش 

                                                 

 228ص 20ج (1)

، والرتلههذي ا 10221رواه اابلههام أمحههد ا )إل ههي لسههند املكثههرين لههن الصههحابة(، إل ههي لسههند أيب هريههرة، بههر ك'  (2)
 ههن النههع  صهه ى هللا   يههم وسهه ك  أنههم  ههال' إ نفههس املههؤلن لع قههة بدينههم حههص يقضههى  نههم إ(، )ازنههائز(، إلن )لهها جههاء 

 .1078بر ك' 

 .286سورة البقرة، اآلية  (3)

 .280سورة البقرة، اآلية  (4)
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هللا عنه فن رسو  هللا للش هللا عليه وسلم قا : ))من ف دل فمدوا  النداس 

 . (1)ريد إت فنا فتلفه هللا((يريد فدا اا فدى هللا عنه، ومن ف لاا ي

س: ها يجوه  ن يرث المسلم ا  سوان الوذ  يطووف حووا القأوور، 

  (2)ويستَيث أَا؟ وها يجوه  ن يرث المسلم تارك الصمض؟

: يقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  الحدددي  اللددحيح المتفدد  ج

طددوي ، فالددلي ي(3)عليدده: ))ال يددر  المسددلم ال ددافر، وال ال ددافر المسددلم((

بددالقبور ويسددت ي  ب النددا، ويطلددل مددننم المدددد ال يددر  مددن المسددلم، وال 

 يرثه المسلمص لنلا الحدي  اللحيح. 

وإنما ير  الا الدلي يطدوي بدالقبور فمثالده مدن ُعب داد القبدورص  نندم 

  فار مثله. 

وير  المسلم فمثاله مدن المسدلمين. فالمسدلم يدر  المسدلم، وال يدر  

: ال ددافر يددر  ال ددافر، وال يددر  المسددلمص لقولدده ال ددافر، وا ددلا بددالع س

لددلش هللا عليدده وسددلم: ))ال يددر  المسددلم ال ددافر، وال ال ددافر المسددلم((. 

 متف  علش لحته، من حدي  فُسامة رضش هللا عنه. 

و للن تارن الل ةص  ن اللحيح فنده  دافر  فدراً ف بدر، وقدد لادل 

بددللن إلا  ددان يُقددره  بعددض فادد  العلددم إلددش فندده  فددر فلدد ر، وفندده ال ي فددر

بالوجول وال يجحد وجوبنا، ول ن اللوال: فنده  دافر  فدراً ف بدر، وفن 

                                                 

رواه البخههههاري ا )االسههههتقراض وأداء الههههديون واحلجههههر والتف ههههيس(، إلن )لههههن أخههههذ ألههههوال النههههاس يريههههد أداءههههها أو  (1)
 .2387ا(، بر ك' إتلفر

 253ص 20ج (2)

، ولسهههههه ك ا 6764رواه البخهههههاري ا )الفهههههرائ (، إلن )ال يههههههرث املسههههه ك الكهههههافر، وال الكههههههافر املسههههه ك(، بهههههر ك'  (3)
 .1614)الفرائ (، إلن )أول الكتان(، بر ك' 
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ورثته المسلمين ال يرثونهص يعن  فقاربه المسلمين وإنما ي ون إرثه لبيدت 

الما ص  نه مرتد بنلا، إال إلا  ان له فقارل مثله فد  تدرن اللد ة، فندم 

 يرثونه،  ما ير  ال فار بعضنم بعضاً.

س: مووا حكووم الشوورع فوو  رجووا تووهوج موون اموور ض وطلقَووا الطلقووة 

األولووى، وفوو   ن وواء ال ووعض توفيووع الموور ض، فَووا يسووتح  الووهوج إرنووِ 

  (1)م َا؟

: إلا توفيت المرفة وا  لم ت رج مدن عددة الطد ق الرجعد ، فد ن ج

زوجنا يرثنا ب جماع المسدلمينص  نندا فد  ح دم الزوجدات مدا دامدت فد  

 ات ف ننا ترثه. العدة، وا لا لو م

فمددا إلا  ددان الطدد ق  يددر رجعدد   ددالط ق الواقددع علددش مددا  بللتدده 

المرفة للزوج ليطلقنا وا لا إلا  العته علش ما  ف لعنا علدش للدن ب يدر 

لفظ الط ق، وا لا المرفة الت  يفسخ الحا م ن احنا من زوجناص لمسوا 

مددن شددرع  يقتضدد  للددن، وا ددلا مددن طلقنددا زوجنددا الطلقددة ا  يددرة 

الث  ، ولم ي ن متنماً بقلد حرماننا من الميدرا  فد ن ادلل الفرقدة فد  

 اللور ا ربع فرقة بائنة، ليس فينا توار  بين الزوجين مطلقاً. 

 

                                                 

 257ص 20ج (1)
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  تال الن اح
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س: إذا اتف  ا خوض  ن يهوجوا ايالَم كا واحع اأ ة النوا   أوعون 
 ؟(1)لك ف  الشَارمَر. ها يعخلون ف  ذ

: ليس الا من الش ار، إلا  ان ما او بشدرط بد  ادلا  طدل ادلل، ج
والا  طل الل، واتف  آبا  ا والد والنسدا  علدش للدن مدن دون شدرط، 
فدد  بدد س بددللن. ول ددن البددد مددن المنددر، ل دد  واحدددة منددر المثدد  وإن لددم 

لَوويرُكمر إِن ﴿الَّ ُج َوواَ  اَ يسددمول ف بددد مددن المنددرص  ن هللا جدد  وعدد  قددا : 
وونَّ فَِريَضووة ﴾ َُ ووتُُم ال َِِّسوواء َمووا لَوومر تََمساوووُهنا  َور تَفرِرُضوووار لَ فالن دداح  (2)َطلَّقر

﴾﴿لحيح، ثم قا  بعدل  وف  الحدي  اللحيح فن النب  لدلش ، َوَمتِِّ ُوُهنَّ
هللا عليدده وسددلم سددئ  عددن المددرفة التدد  ال يفددرض لنددا، قددا : ))لنددا منددر 

 . (3)طط((نسائناص ال و س، وال ش

س: هووا هوج األخووع ي تأوور محرمووا  لألخووع األخوور* م قتووا ، أحيووث 
 ؟ (4)يجوه  ن يختل  أَا، وكذلك امة الأ ع

: ال، زوج ا  دت لديس محرمداً لندا، زوج ا  دت وال الدة و ددللن ج
العمددة، ال ت ددون عمتنددا التدد  يحددرم عليدده ن احنددا مددع البنددت، فدد  يجمددع 

حريم مءقت، ولدم ي دن محرمداً لندا زوج بيننما، وا لا  التنا، إنما الا ت

                                                 

 284ص 20(ج 1)
 .236سورة البقرة، اآلية  (2)

 .409 /9( 4099صحيح ابن حبان، ر ك' ) (3)

 289ص 20(ج 4)
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ف تنا، وا لا زوج عمتندا، وا دلا زوج  التندا وا دلا نفدس العمدة عمدة 
الزوجددة وف ددت الزوجددة و الددة الزوجددة، لسددن محددارم للددزوج المددل ورص 
  ننن محرمات عليه، متش طلد  ف دتنن فو بندت ف دينن فو بندت ف دتنن،

اس يتسداا  مدع بعدض جاز له الن اح بعد العددة، فالحالد  فن بعدض الند
النسا ص مع زوج ف تنا، ويتساا  بعض الناس مدع ف د  زوجندا، فو عدم 
زوجنددا، واددلا  لددط ال يجددوز. فدد  يجددوز للمددرفة فن تتسدداا  مددع ف دد  
زوجنا، ف نه ليس محرماً لنا، ولديس عمده محرمداً لندا، وال  الده، وإنمدا 

 المحرم: فبول وابنه اما المحارم. 

وابددن عدم الدزوج و دا  الدزوج فليسددوا  فمدا ف دو الدزوج وعدم الدزوج
محدددارم،  دددلا زوج ا  دددت وزوج العمدددة وزوج ال الدددة ليسدددوا محدددارم، 
المحرم زوج بنتنا، زوج فمنا، الا ادو المحدرم، فمدا زوج ف تندا وزوج 
عمتنددا، وزوج  التنددا، فليسددوا محددارم، يجددل الحجددال والتحددرز، وعدددم 

 ال لوة. 

  (1)ة الصالحة؟س: ما الطريقة المنلى ف  اختيار الهوج

فا  العلم وا مانة عننا وعن فالنا، حتش يثبت لدى ال اطدل  س: ج
فنندا مدن لوات الددينص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: ))تدن ح المددرفة 
 ربددع: لمالنددا ولحسددبنا ولجمالنددا ولددديننا، فدداظفر بددلات الدددين تربددت 

الدددنيا . متفدد  علددش لددحته، وقولدده لددلش هللا عليدده وسددلم: ))(2)يدددان((
، وقولدده لددلش هللا عليدده (3)متدداع، و يددر متدداع الدددنيا المددرفة اللددالحة((

، وقولده (4)وسلم: ))المدر  علدش ديدن  ليلدهص فلينظدر فحدد م مدن ي الد ((
))مثدد  الجلدديس اللددالح وجلدديس السددو   حامدد   عليدده اللدد ة والسدد م:

وإمددا فن تبتدداع  ،المسددن ونددافخ ال يددرص فدد ن حامدد  المسددن: إمددا فن يحددلين

                                                 

 404ص 20ج (1)

، ولسههه ك ا )الرضهههاق(، إلن  )اسهههتحبان 5090رواه البخهههاري ا )النكهههاح(، إلن )األ فهههاء ا الهههد  ين(، بهههر ك'  (2)
 . 1466نكاح ذات الدين(، بر ك' 

 .1467رواه لس ك ا )الرضاق(، إلن )خري لتاق الدنيا املرأة الصاحلة(، بر ك'  (3)

 .7319، بر ك' 188 /4(، واحلا ك ا )املستدرك( 2/334أمحد )رواه اابلام  (4)
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منده، وإمدا فن تجدد مندده ريحداً طيبدة. وندافخ ال يددر: إمدا فن يحدرق ثيابددن، 
 . وهللا ول  التوفي . (1)وإما فن تجد منه ريحاً  بيثة((

س: إن والع  اقع  كا  شقيقت  الأالَة من ال مر سع اشور سو ة 
إجأاريووا  الووى رجووا ال ترغأووِ، و  َووا تحوواوا قتووا  فسووَا أكووا طريقووة، 

  (2)م ِ؟وتقوا: الموع  حا إل  

: مثدد  اددلا الددزواج من ددر ال يجددوز، وال يلددح فدد  فلددح فقددوا  ج
العلمددا ص  ن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم ننددش عددن تددزويج النسددا  إال 
ب لننن، وف بر فن الب ر إلننا س وتنا، ولما ف برته للش هللا عليه وسلم 
جارية، فن فبااا زوجنا وا   اراة،  يراا النب  للش هللا عليده وسدلم 

 بين البقا  معه فو الترن. 

ومددددا اعتددددادل بعددددض الباديددددة و يددددرام مددددن تددددزويج ا ب ددددار دون 
مشاورتنن، فن  عدادة سديئة باطلدة، وال لدل ال يد ت  ب يدر، بد  يضدر 

 الجميع. 

واللي فرى: فن توسطوا فا  ال ير ف  فسخ الا الن اح، فد ن فجددت 
مة، وا  الوساطة فللن المطلول، وإال فاعرضوا الموضوع علش المح 

 إن شا  هللا تح  المش  . وف  هللا الجميع. 

س: كنيرا  ما يحعث أين ال اس منا هذا ف  كنير من الأيووع، وهوو 
اضووا الأ ووع اوون الووهواجأل أسووأا ر    حووع  فووراع األسوورض. حأووذا لووو 

 ؟(3)تفضلتم أتوجيِ اام ف  هذا

: الواجل علش ا سرة وبا    علش ولينا فن ي تدار لندا الرجد  ج
ج، وال يجدوز اللا لح الطيل ف  دينه و لقه، ف لا رضيت وجل فن تُدزوه

 حد فن يعترض ف  للنص لندوى فد  نفسدهص فو ل درض آ در مدن الددنيا، 

                                                 

، ولسهههه ك ا )الههههرب والصهههه ة واآلدان(  إلن 5534رواه البخههههاري ا )الههههذإلئح والصههههيد(، إلن )املسههههك(، بههههر ك'  (1)
 . 2628)استحبان جمالسة الصاحلني(، بر ك' 

 409ص 20ج (2)

 417ص 20(ج 3)
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اعتبددارل، وإنمددا المعتبددر  وندده  فو لعددداوة وشددحنا ،  دد  للددن ال يجددوز
مرضددياً فدد  ديندده وف  قددهص ولنددلا قددا  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  

  ش ن المرفة: ))تن ح المدرفة  ربدع: لمالندا ولجمالندا الحدي  اللحيح ف
، وا دلا يقدا  فد  (1)ولحسبنا ولديننا، فداظفر بدلات الددين تربدت يددان((

 الرج  سواً  بسوا . 

فالواجدددل الحدددر  علدددش الظفدددر بلددداحل الددددين، وإن فبدددش بعدددض 
ا سددرة فدد  يلتفددت إليددهص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))إلا  طددل 

ترضون دينه و لقه فزوجولص إال تفعلوا ت ن فتندة فد  ا رض،  إلي م من
 . (2)وفساد  بير((

س: ا ع ا ااعض ف  ألعت ا، ال  عر   ه  اواعض،  م مشورواة؟ و وع 
 ن  ر* الوور   الشوورا  فيَووا، وهوو : ي تمووع أ وور األسوور اووعم تووهويج 
الأ ووع الصووَر* إذا تقووعم لَووا خاطووا، مجاملووة ألختَووا الكأوور* التوو  لووم 

  (3)لَا خاطا؟ يتقعم

ج: اددلل العددادة سدديئة ال يجددوز فعلنددا، والواجددل علددش ولدد  المددرفة 
تزويجنا إلا  طبنا ال ي  المرض  دينه و لقه، إلا رضيت بللن، ولدو 
 انت الل رى، وال يجدوز فن يءجد  تزويجندا إلدش فن تتدزوج ال بدرىص 
لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))إلا  طددل إلددي م مددن ترضددون ديندده 

، (4)لقدده فزوجددول، إال تفعلددوا ت ددن فتنددة فدد  ا رض وفسدداد عددريض((و 
و ن تددد  ير زواج اللددد رى إلدددش فن تتدددزوج ال بدددرى ظلدددم لللددد رى، 

                                                 

، ولسهههه ك ا )الرضههههاق(، إلن )اسههههتحبان 5090األ فههههاء ا الههههد  ين(، بههههر ك' رواه البخهههاري ا )النكههههاح(، )إلن  (1)
 . 1466نكاح ذات الدين(، بر ك' 

ذ ره البيرقي ا )السنن الكربى(، ب ف:' إ إذا جاء ك لن ترضون دينهم وخ قهم فهأنكحوه... إ، ا إلن )الرتغيهن  (2)
 .13259ا التزويج لن ذي الدين واا ق املرضي(، بر ك' 

 420ص 20ج (3)

 .1084رواه الرتلذي ا )النكاح(، إلن )لا جاء إذا جاء ك لن ترضون دينم فزوجوه(، بر ك'  (4)
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وسددبل لتعطيلنمددا جميعدداً، وقددد قددا  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))اتقددوا 
 . (1)الظلمص ف ن الظلم ظلمات يوم القيامة((

حدر  علدش تدزويج موليداتنم فوليت  لجميع ا وليا  تقدوى هللا، وال
با  فددا ، والحددلر مددن ظلمنددن، وتدد  ير تددزويجنن ب يددر حدد . وفدد  هللا 

 الجميع. 

س: راتا الأ ع ووِيفتَا والحالوة الماعيوة واالجتماايوة للخاطوا، 
وعراسة المخطوأة  يضا ، كا هوذا يكوون  سوأاأا   حيا وا  لتوأخير الوهواج، 

  (2)فكيف توجَون ذلك لو تكرمتم؟

ل البدار بالزواج، وال ينب   فن يت  ر الشدال عدن الدزواج : الواجج
مددن فجدد  الدراسددة، وال ينب دد  فن تتدد  ر الفتدداة عددن الددزواج للدراسددةص 
فالزواج ال يمنع شيئاً من للدن، ففد  اوم دان فن يتدزوج الشدال، ويحفدظ 
دينه و لقه وي ض بلرل، ومع الا يستمر ف  الدراسة. وا لا الفتاة إلا 

ال ي ، فينب   البدار بالزواج وإن  انت ف  الدراسدة سدوا  يسر هللا لنا 
  انت ف  الثانوية فو ف  الدراسات العليا    للن ال يمنع. 

فالواجل البدار والموافقة علش الزواج إلا  طدل ال دي ، والدراسدة 
 ال تمنع من للن. 

ولو قطعت من الدراسة شيئا ف  بد س. المندم فن تدتعلم مدا تعدري بده 
 لباق  فائدة.ديننا، وا

والددزواج فيدده ملددالح  ثيددرة، وال سدديما فدد  اددلا العلددرص ولمددا فدد  
 ت  يرل من الضرر علش الفتاة وعلش الشال. 

فالواجددل علددش  دد  شددال وعلددش  دد  فتدداة البدددار بددالزواج إلا تيسددر 
ال اطل ال ي  للمرفة. وإلا تيسرت الم طوبدة الطيبدة للشدال، فليبدادرص 

يه الل ة والس م فدش الحددي  اللدحيح: عم  بقو  الرسو  ال ريم  عل
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))يامعشر الشبال من استطاع من م البدا ة فليتدزوجص ف نده ف دض للبلدر 
متفد   (1)وفحلن للفرج، ومن لم يستطع فعليه باللومص فد ن لده وجدا ((

علش لحته. والا يعم الشبال مدن الرجدا  والفتيدات مدن النسدا ، ولديس 
بحاجددة إلددش الددزواج. سدد   هللا  الددا بالرجددا ، بدد  يعددم الجميددع، و لنددم 

 للجميع النداية.

س: سووووماحة الشووووي : مووووا الفوووورق أووووين هواج المسوووويار والووووهواج 
الشوورا ؟ ومووا الشووروط الواجووا توافرهووا لووهواج المسوويار؟ جووهاكم هللا 

  (2)خيرا .

: الواجل علش  د  مسدلم فن يتدزوج الدزواج الشدرع ، وفن يحدلر ج
  ير للن. ما ي الي للن سوا  سم  زواج مسيار، فو 

ومن شرط الزواج الشرع  اوع ن، ف لا  تمده الزوجدان لدم يلدحص 
  نه والحا  ما ل ر فشبه بالزنا. وهللا ول  التوفي . 

س: لووو  اأووون يرغوووا فووو  الوووهواج، وهوووو ال يصووول  واليوووِ أ ووور 
الم اص ، و  ا  رغا ف  تهويجِ ل ا واسى  ن يكون فو  ذلوك ت وعيا 

وموا  صويحتكم جوهاكم هللا خيورا ، مو  لمسار حياتِ، فَا يجوه ل  ذلك؟ 
 .(3)رجال ا العااء لِ وفقكم هللا

: الواجل علين نليحته وت دبيده حتدش يلدل ، ولديس لدن تزويجده ج
حتش يلل ص  ن تدرن اللد ة  فدرص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: 

، وقولدده لددلش هللا (4)))بددين الرجدد  وبددين ال فددر والشددرن تددرن اللدد ة((
 (5)العند الدلي بينندا وبيدننم اللد ة فمدن تر ندا فقدد  فدر((عليه وسلم: ))

ف رجدده فحمددد وفادد  السددنن ا ربعددة ب سددناد لددحيح. نسدد   هللا لنددا ولدده 
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النداية ونس   هللا فن يعينن علش إل حه، ومن فسبال لد حه تحدليرل 
من جلسا  السو ، ووليته بمجالسه ا  يار. نسد   هللا لدن ولده اوعاندة 

 ل حه.  علش    ما فيه

س: التَال  ف  مَور ال ساء ها يحا ألها المور ض  كلوِ  م ال؟ وموا 
 (1)العليا؟

: ي دددرل الت دددال  فددد  مندددور النسدددا ، ويسدددن الت فيدددي فددد  للدددن ج
والتيسير، ول ن ال يحرم المندر علدش المدرفة ولدو  دان فيده م داالةص لقدو  

ووَعاُهنَّ قِ رَطووارا ﴾هللا عددز وجدد :  ووتُمر إِحر ، والقنطددار اددو المددا  آليددة( 2)﴿َوآتَير
ال ثير، وقد تزوج النب  للش هللا عليه وسدلم فم حبيبدة ب ربعمائدة ديندار، 
سلمنا لنا النجاش  عنه للش هللا عليه وسدلم، قيمتندا فربعدة آالي درادم 

 ف  للن الوقت. 

س: ما حكم األغا  ، ها ه  حرام  م ال، رغم       سوم َا أقصوع 
الرأاأووة واألغووا   القعيمووة؟ وهووا  التسوولية فقووط؟ ومووا حكووم ال ووهف الووى

القرع الى الطأا ف  الهواج حرام، أالرغم من      سوم ع   َوا حوما 
 .(3)وال  عر ؟  ناأكم هللا، وسعع خطاكم

: إن االسددتماع إلددش ا  ددان  حددرام ومن ددر، ومددن فسددبال مددرض ج
 القلول، وقسوتنا، ولداا عن ل ر هللا، وعن الل ة. 

وَو ﴿قوله تعالش: وقد فسر ف ثر فا  العلم  َر وتَِر  لَ َوِمَن ال َّواِس َمونر يَشر
ومر َاوَذاٌا  َُ ِ أََِيرِر ِالرم  َويَتَِّخَذَها ُهوُهوا   ُولَلِوَك لَ َّّ الرَحِعيِث ِليُِضاَّ َانر َسأِيِا 

ينٌ  َِ اآليدة بال ندا . و دان عبدد هللا بدن مسدعود رضد  هللا عنده يقسدم  (4)﴾ُم
 علش فن لنو الحدي  او ال نا .
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لا  ان مع ال نا  آلة لنو،  الربابة والعود وال مان والطبد ، لدار وإ
التحددريم فشددد. ول ددر بعددض العلمددا  فن ال نددا  بكلددة لنددو محددرم إجماعدداً. 
فالواجل الحلر من للن، وقد لح عن رسدو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم 
فندده قددا : ))لي ددونن مددن فمتدد  فقددوام يسددتحلون الحددر والحريددر وال مددر 

والمعدازي:  –ي ند  الزندا  –والحدر: ادو الفدرج الحدرام  (1)والمعازي((
ادد  ا  ددان  وآالت الطددرل. وفولددين و يددرن بسددماع إلاعددة القددرآن 
ال ريم، وبرنامج نور علش الددرل، ففينمدا فوائدد عظيمدة، وشد   شدا   

 عن سماع ا  ان  وآالت الطرل.

 فما الزواج، فيشرع فيه ضرل الددي مدع ال ندا  المعتداد، الدلي لديس
فيه دعوة إلش محرم،وال مدح لمحرم، ف  وقت من اللي ، للنسا   الة، 
وع ن الن اح، والفدرق بينده وبدين السدفاح  مدا لدحت السدنة بدللن عدن 

 النب  للش هللا عليه وسلم.

 فما الطب  ف  يجوز ضربه ف  العرس، ب  ي تفش بالدي  الة.

يقا  فيه  وال يجوز استعما  م برات اللوت ف  إع ن الن اح، وما
من ا  ان  المعتادة، لما ف  للن من الفتنة العظيمة والعواقدل الو يمدة، 
وإيددلا  المسددلمين. وال يجددوز فيضددا إطالددة الوقددت فدد  للددن، بدد  ي تفدد  
بالوقت القلي  الدلي يحلد  بده إعد ن الن داح،  ن إطالدة الوقدت تفضد  

ف بدر  إلش إضاعة ل ة الفجر، والندوم عدن فدائندا فد  وقتندا، وللدن مدن
 المحرمات ومن فعما  المنافقين. 

س: مووا حكووم حفوومع التوعيوو  المختلطووة موون الج سووين، ومووا حكووم 
 (2)ال مج أالموسيقى؟

: الحفددد ت ال ت دددون بددداال ت ط، بددد  الواجدددل فن ت دددون حفددد ت ج
الرجدا  للرجددا  وحدددام وحفدد ت النسددا  للنسددا  وحدددان، فمددا اال ددت ط 

نعددول بدداب مددن للددن. فمددا العدد ج  فنددو من ددر، ومددن عمدد  فادد  الجااليددة
بالموسدديقش فدد  فلدد  لدده بدد  اددو مددن عمدد  السددفنا ، فالموسدديقش ليسددت 
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بع ج ول ننا دا ، وا  من آالت الم ا ، ف لنا مدرض للقلدول وسدبل 
النحدددراي ا  ددد ق، وإنمدددا العددد ج الندددافع والمدددريح للنفدددوس إسدددماع 

، فمدددا العددد ج المرضدددش القدددرآن والمدددواعظ المفيددددة وا حاديددد  النافعدددة
بالموسيقش و يراا من آالت الطدرل فندو ممدا يعدودام الباطد  ويزيددام 
مرضددا إلددش مرضددنم، ويثقدد  علددينم سددماع القددرآن والسددنة والمددواعظ 

  المفيدة، وال حو  وال قوة إال باب.

 ؟(1)س: ماذا تأمرون الشاا إذا لم يستطي  الهواج وإذا لم يتهوج

فن يحددلر شددر الددنفس، مددن الوقددوع فدد  : عليدده فوالً، فن يتقدد  هللا وج
الفددواحا المحرمددة، وفن يسددتعين بدداب علددش حفددظ عفتدده، وحفددظ فرجدده، 
ومددن للددن االسددتعانة باللدديام، يلددوم  مددا فمددرل النبدد  لددلش هللا عليدده 
وسلم،والنب  عليه الل ة والس م قا : ))يا معشر الشدبال مدن اسدتطاع 

للفرج، ومن لدم يسدتطع من م البا ة فليتزوج، ف ن ف ض للبلر وفحلن 

من استطاع البا ة واو الدزواج فليبدادر  (2)فعليه باللوم، ف نه له وجا ((

بددالزواج، وليبددادر فبددول وإ واندده علددش معاونتدده، وا ددلا  يددرام، وإلا لددم 
يسدددددتطع الدددددزواج، ولدددددم يتيسدددددر الدددددزواج، فليتددددد  هللا، وليسددددد   ربددددده 

حدرم هللا عدز  العون،وليحلر من نز ات الشيطان، ف  قضا  الوطر فيما
وج ، وليستعين باللوم، ف ن اللوم يعين،  ما فمر النب  عليده اللد ة 
والسد م، فيلدوم ويجتنددد فد  فسددبال العفدة والعافيدة، مددن  دض البلددر 
عن النظر إلش النسدا ،والعناية ب سدبال حفدظ الفدرج، وهللا يعينده ويوفقده، 

 إلا لدق وف ل  يسر هللا فمرل ويسر له الن اح. 

  سماحتكم ف  هواج الطالا القاعر الى الهواج، والذ  س: ما ر 
 ؟(3)يعرس ف  الجام ة ها ف  ذلك تأنير الى عروسِ
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: اللي فنلح به او الزواج المب درص  نده ال يدءثر علدش الددروس، ج
وقد  ان السلي اللالح من عندد النبد  لدلش هللا عليده وسدلم إلدش يومندا 

يعينه علدش ال يدر، إلا  دان الا، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون،فالزواج 
عنددل قدددرة، يعينده علددش ال يددر وال يلددل عددن الدراسدة، وال يعطلدده عددن 
الدراسة، ب  يسبل  ض بلرل، وطم نينة نفسه، وراحة ضميرل، و فده 
عما حرم هللا عليه، ف لا تيسر له الدزواج، فالنلديحة لده فن يتدزوج، وفن 

 عليدده وسددلم: ))يددا يتقدد  هللا فدد  للددن، وفن يعمدد  بقددو  النبدد  لددلش هللا
معشددر الشددبال مددن اسددتطاع مددن م البددا ة فليتددزوج، ف ندده ف ددض للبلددر 

 وفحلن للفرج(( الحدي . 

س:  رجو من فضويلتكم توجيوِ  صويحة لمون اأتلو  أالأ واع وفضوا 

 (1)ترأيتَن وحسن م املتَن؟

: الواجل لمن رزق بالبنات فن يحسن إلينن ويحسن تربيتنن. وقدد ج
عليدده وسددلم: ))مددن ابتلدد  بشدد   مددن اددلل البنددات  قددا  النبدد  لددلش هللا

 .(2)ف حسن إلينن  ن له حجاباً من النار((

والسددنة فن يحسددن تددربيتنن ويدددعو لنددن باللدد ح. ويرفدد  بنددن ولدده 
البشدددرى فددد  إحسدددانه للبندددات فو ا  دددوات. ويددددعوا هللا لندددن بدددا زواج 

 اللالحين،اللين يحسنون رعايتنن وي تمرون ب مر هللا فينن. 

: ما حكم من يطيا السفر حتوى يَيوا اون هوجتوِ و والعه لموعض س
س ة  و س تين أسأا الأحث ان الرهق و يضا ارتأاطاع ال ما وأ ور 

 (3)العيون؟
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إلن لا جاء ا النفقة   ى البنات واألخوات، ب ف:' إ لن ابت هي بشهيء لهن رواه الرتلذي ا ) تان الرب والص ة(   2
البنات فصرب   يرن  ن لم حجاإل لن النار إ و ال' حديث حسن، ورواه ابن لاجهم ا ) تهان األدن( إلن بهر الولهد 
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: ال حرج إلا سافر لطلل الرزق فو طلل العلم، ال حدرج فد  للدن ج
ولددو طالددت مدتدده، ل ددن إلا تيسددر فن يدد ت  بددين وقددت وآ ددر إلددش فالدده، 

ة والعفة، الا ينب   له منما فم ن، ولو فد   د  سدتة حرلا علش الس م
فشنر مرة فو فربعة فشدنر، إلا اسدتطاع للدن يجمدع بدين الملدالح، يد ت  
إلينم بعد ستة فشنر فو فربعة فشنر، يقديم عنددام بعدض ا يدام ثدم يرجدع 

 وإن ش  عليه للن فنو معلور. 

س: إذا غضووأع الهوجووة موون هوجَووا لسووأا ع يووو ، وقاط تووِ فوو  
عيث والمجالسة لفترض م ي ة تمتع أليام، ما حكم ذلك؟ وها من كلموة الح

 (1)ان حقوق الهوج الى هوجتِ؟

: الواجل علش الزوجة السمع والطاعة لزوجنا ف  المعروي، وال ج
يجدددوز لندددا اجدددرل إال لموجدددل شدددرع ، وعليددده ادددو فيضدددا معاشدددرتنا 
بددددالمعروي، وعدددددم اجراددددا إال  مددددر شددددرع ص لقددددو  هللا عزوجدددد : 

َااِشُروُهنَّ أِوالرَم رُروِف﴾﴿وَ 
نَّ ﴿ وقولده سدبحانه:  (2) َِ ونَّ ِمنروُا الَّوِذ  َالَوير َُ َولَ

نَّ َعَرَجةٌ  َِ َجاِا َالَير  اآلية. (3)﴾أِالرَم رُروِف َوِللرِِّ

. (4)ولقو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: ))استولدوا بالنسدا   يدراً((

 وهللا ول  التوفي . 

حلووف أووالطمق والحوورام، فمووا حكووم س: يكنوور أووين ال وواس ا ووع ا ال
 (5)ذلك؟

: فما الحلي بالط ق فنو م رول، وال ينب   فعلهص  نه وسيلة إلدش ج
و ن الط ق فب دض الحد   إلدش  –عند بعض فا  العلم  –فراق ا ا  

                                                 

 255ص 21ج  1

 .19سورة النساء، اآلية  2

 .228سورة البقرة، اآلية  3

( ورواه لس ك ا ) تان الرضاق( إلن 4787رواه البخاري ا ) تان النكاح( إلن الوصاة إللنساء، حديث ر ك ) 4
 (.2671الوصية إللنساء، حديث ر ك )

 108ص  22ج (5)
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 -إال عندد الحاجدة إلدش الطد ق  -هللا، فينب   للمسلم حفظ لسانه مدن للدن 
 . والعزم عليه ف   ير حا  ال ضل

إلا فحل اونسان فن يء د علدش  سبحانهوا ولش اال تفا  باليمين باب 
فحددد مددن فلددحابه فو ضدديوفه للنددزو  عندددل للضدديافة فو  يراددا، فمددا فدد  
حالة ال ضل، فينب   لده فن يتعدول بداب مدن الشديطان، وفن يحفدظ لسدانه 

 وجوارحه عما ال ينب  ،فما التحريم ف  يجوز سوا   ان. 

ُم ين فو  يراا ص لقو  هللا سبحانه: بلي ة اليم ا ال َّأِ ا ِلوَم تَُحورِِّ ََ }يَا  َيا
ُ لََك{ َّّ اآليدة. و دلدة ف درى معروفدة، و نده لديس للمسدلم فن  (1)َما  ََحاَّ 

 يحرم ما فح  هللا له. فعال هللا الجميع من نز ات الشيطان. 

  (2)س: ها يجوه للمحاعض  ن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتَا؟

: يجدددوز للمحدددادة فن ت دددرج إلدددش السدددوق لقضدددا  حاجتندددا، وإلدددش ج
المستشفش للع ج، وا لا يجوز لنا ال روج للتددريس وطلدل العلدمص  ن 
للددن مددن فاددم الحاجددات، مددع تجنددل الزينددة والطيددل والحلدد  مددن الددلال 

 والفضة والماس، ونحو للن. وعلش المحادة فن تراع   مسة فمور: 

إلا تيسر -لبيت اللي مات زوجنا وا  سا نة فيه بقاءاا ف  ا األوا:
 . -للن 

 : اجتنال الم بس الجميلة. النا  

: اجتنال الطيل، إال إلا  اندت تحديض، فلندا اسدتعما  الب دور النالث
 عند طنراا من الحيض. 

 عدم لبس الحل  من اللال والفضة والماس، ونحو للن.  الراأ :

قد ثبت عن النب  للش هللا عليده : عدم ال ح  والحنا ص  نه الخامس
 وسلم ما يد  علش ما ل رنا. وهللا ول  التوفي . 

                                                 

 . 1سورة التحرمي، اآلية  (1)

 200ص 22ج (2)
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س: امر ض فقوع هوجَوا وأ وع  سوأوع وجوع ميتوا، وااتقوع   وِ تووف  
قأا نمنة  يام، فمتى تأع  اعتَا؟ وها من تواري  فقوعه،  م مون التواري  
 الووذ  يِوون   ووِ موواع فيووِ،  م موون توواري  ال نووور اليووِ؟  رجووو التكوورم

 .(1)أا جاأة

ج: علينددا فن تبدددف العدددة مددن حددين وجددد ميتدداًص  ن اددلا اددو المتدديقن، 
، وعليندددا اوحدددداد فيضددداً إال فن ت دددون -فربعدددة فشدددنر وعشدددر  –واددد  

َن حام ً، فمدتنا تنتن  بوضع الحم ص لقدو  هللا سدبحانه:  }َوالَّوِذيَن يُتََوفَّوور
َن  ا يَتََرأَّصر َواج  ا{ِم ُكمر َويََذُروَن  َهر ر  َُر  َوَاشر أَ َةَ  َشر نَّ  َرر َِ أِأَ فُِس

اآليدة،  (2)
{وقوله عز وج :  ونَّ َُ لَ ونَّ  َن يََضو رَن َحمر َُ َماِا  ََجلُ َحر اَلُع األر ص ولمدا (3)}َو ُور

ثبت عن النب  للش هللا عليه وسلم وفنه ففتش سدبيعة ا سدلمية ب روجندا 
 التوفي .  متف  علش لحته. وهللا ول  (4)من العدة بوضع الحم و

س: لقع رض ع من امر ض نمنوة رضو اعأل كوا يووم رضو ة واحوعض، 
وف  مجالس مختلفة، ها  كون  خا  لمن رض ع من  موِ  م ال؟  فيوعو ا  

 . (5) ناأكم هللا

: اددلل الرضددعات الددث   ال يحلدد  بنددا تحددريم الرضدداع، وإنمددا ج
يحلدد  التحددريم ب مددس رضددعات فو ف ثددرص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده 

، ولمددا ثبددت عددن عائشددة (6)وسددلم: ))ال تحددرم الرضددعة وال الرضددعتان((
رضدد  هللا عننددا قالددت: و ددان فيمددا فنددز  مددن القددرآن عشددر رضددعات 
معلومددات يحددرمن، ثددم نسدد ن ب مددس معلومددات، فتددوف  النبدد  لددلش هللا 
عليه وسلم وا مر علش للنو.  رجه اومام مسلم فد  لدحيحة، واومدام 

 ا لفظه. الترملي ف  جامعه، وال
                                                 

 218ص 22ج (1)

 . 234سورة البقرة، اآلية  (2)

 . 4سورة الطلق، اآلية (3)

 ) تان الطلق(.  2728) تان املغازي(، ولس ك بر ك'  3691أخرجم البخاري بر ك'  (4)

 238ص 22ج (5)

) تهههان  1930صهههة واملصهههتان(، وابهههن لاجهههة بهههر ك' ) تهههان الرضهههاق(، إلن )ا امل 2631أخرجهههم لسههه ك بهههر ك'  (6)
 النكاح(، إلن )ال حترم املصة وال املصتان(، وال ف: لم. 
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ولددو لددم يشددبع، ولددو  -والرضددعة ادد : إمسددان الثدددي وابددت ع اللددبن 
فد لا فطلقده فندلل رضدعة، فد ن عداد وفمسدن الثددي وامدت  منده  -طالت 

 اللبن، فنلل رضعة ثانية، وا لا، بشرط: فن ي ون الطف  ف 

الحدددولينص لقدددو  النبددد  لدددلش هللا عليددده وسدددلم: ))ال رضددداع إال فددد  
لدددلش هللا عليددده وسدددلم: ))إنمدددا الرضددداعة مدددن ، وقولددده (1)الحدددولين((
 وباب التوفي .  (2)المجاعة((

س: الرضاع يحرم الهواج من المرتضو ين، لكون هوا يم و  الوهواج 
  (3)من جمي  ا خوض من الجَتين؟  رجو ا يضا  جهاكم هللا خيرا .

: إلا ارتضع إنسان من امرفة رضداعاً شدرعياً يحلد  بده التحدريم ج
 مددس رضدددعات فو ف ثددر، حدددا   ددون الرضددديع فددد   واددو فن ي دددون –

ف نندددا تحدددرم عليددده المرضدددعة وفمناتندددا وف واتندددا وعماتندددا  –الحدددولين 
سددوا   ددن مددن  -و التنددا وبناتنددا وبنددات بنينددا وبنددات بناتنددا وإن نددزلن 

ص لقددددو  النبدددد  لددددلش هللا عليدددده وسددددلم: ))يحددددرم مددددن -زوج فو فزواج 
 الرضاعة ما يحرم من النسل((. 

رم علش إ وته اللين لم يرتضعوا من المرفة الت  فرضعته ل ن ال يح
ن دداح بناتندداص  ننددا ليسددت فمدداً لنددمص ل وننددا لددم ترضددعنم وإنمددا فرضددعت 
ف اام، وال يحرم علش فبنائنا ن اح ف دوات المرتضدع مننداص  نندن لسدن 
بنات لنا، ولسن ف وات  بنائنا لعدم الرضاعة، وجميع ما ل رنا يتضدح 

لش هللا عليه وسلم: ))يحدرم مدن الرضداع مدا يحدرم مدن من قو  النب  ل
 النسل((. متف  علش لحته. وهللا ول  التوفي . 

س: إذا كان ا ع رجا يتيم، ولِ ماا، والرجا قالم أمصوال  اليتويم، 
فَا يجوه لِ التصرف ف  مالِ، م  ال لم  ن ر س ماا اليتيم محفووِ، 

 . (1)وسيرج  إليِ؟

                                                 

 ، إلن )لا  ان ا احلولني(. 174 /4رواه الدار  طين  (1)

) تان الشرادات(، إلن )الشهرادات والرضهاق املسهتفي  واملهوت(، ولسه ك بهر ك'  2453أخرجم البخاري بر ك'  (2)
 ن الرضاق(، إلن )إمنا الرضا ة لن اجملا ة(.) تا 2642

 300ص 22ج (3)
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عالش باولد ح لليتدامش، ونندش عدن قربدان ج: قد فمر هللا سبحانه وت
وأَلُو ََك َاوِن الريَتَواَمى قُوار فموالنم إال بالت  اد  فحسدن، فقدا  تعدالش:  }َويَسر

ُ يَ رلَوووُم الرُمفرِسوووَع ِموووَن  ِّّ َوا ُُكمر َو وووٌر َوإِنر تَُخووواِلُطوُهمر فَوووِإخر ووومر َخير َُ ووومٌَ  لَّ إِصر
ِل ِ{ َسوُن }َوالَ تَقرَرأُو. وقا  تعالش: (2)الرُمصر وار َمواَا الريَتِويِم إِالَّ أِوالَّتِ  ِهوَ   َحر

 . (3)َحتَّى يَأرلَُي  َُشعَّهُ{

فالواجل علش ول  اليتيم فن يعم  بمقتضش ااتين اآليتين، وللن ادو 
اولددد ح فددد  فمدددوا  اليتدددامش، وبدددل  الجندددد فددد  تنميتندددا، وت ثيرادددا، 

ينا بجز  مشاع من وحفظناص إما بالتجارة فينا، فو بدفعنا إلش ثقة يتجر ف
الربحص  النلدي ونحدول، حسدل المتعداري عليده فد  بلدد المعاملدة، وإلا 
تبرع بجميع الربح لليتيم فللن  ير وففض ، فما تلدري ولد  اليتديم فد  

وتنميدة تجارتده، ونحدو  فموا  اليتيم ف  مللحة الول ، وقضدا  حاجاتده،
لليتدديم، للددن، فالظدداار فن للددن ال يجددوز،  ن للددن لدديس مددن اولدد ح 

 وليس من قرباننا بالت  ا  فحسن. 

فمددا إلا فنفقنددا ليحفظنددا لليتدديم، بنيددة القددرضص ل وندده ي دداي علينددا إلا 
بقيددت مددن التلددي، فو السددرقة، ونحددو للددن، ولددم يجددد ثقددة يعمدد  فدد  مددا  

يعتبر من اول ح، والحفظ لما  اليتديم، إلا  -والحالة الل  -اليتيم، فنلا 
 علش ما  اليتيم  طر ف  بقائه ف  لمته.   ان الول  مليئاً، ليس

وال  لة: فن الواجل علش ول  اليتيم او عم  اللالح لليتيم، وهللا 
سبحانه او اللي يعلم المفسد من المللح، يجدازي  د  عامد  بعملدهص إن 

  يراً ف ير، وإن شراً فشر. ونس له فن يوفقنا وإيا م لما يرضيه. 

عون قصوووع فمووواع، فمووواذا : إذا عهوووس رجوووا شخصوووا  أسووويارتِ 4س
 ؟ (4)اليِ

                                                                                                                        

 321ص 22ج (1)

 . 220سورة البقرة، اآلية  (2)

 . 152سورة األنعام، اآلية  (3)

 347ص 22(ج 4)
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: إلا  ان الموت بسدبل حداد  السديارة حلد  عدن سدرعة فو ندوم ج
فو نحددو للددن، فعلددش السددائ  الديددة وال فددارة، وت ددون الديددة علددش العاقلددة، 

 وام العلبة. 

فما إلا  ان الحداد  لديس للسدائ  فيده تسدبل بوجده مدن الوجدول، فد  
نا ورديفدده، وسددقط الرديددي ضددمان عليدده،  مددا لددو عثددرت الدابددة بلدداحب

ومات، وليس للسائ  سدبل فد  عثرتندا، ومتدش وجدد ندزاع بدين لداحل 
 السيارة وورثة الميت، فالمرجع ف  للن المح مة الشرعية. 

س: مواذا يجوا الووى مون وقو  فوو  جريموة اله وا للخوومص مون آنووار 
  (1)ف لتِ تلك؟

لمشدر ين : الزنا من فعظم الحرام، وف بر ال بدائر، وقدد توعدد هللا اج
والقتلددة ب يددر حدد  والزندداة، بمضدداعفة العددلال يددوم القيامددة، وال لددود فيدده 
لددا رين منددانينص لعظددم جددريمتنم، وقددبح فعلنددم،  مددا قددا  هللا سددبحانه: 
ُ إِالَّ  َّّ َم  ا آَخَر َواَل يَقرتُلُوَن ال َّفرَس الَّتِو  َحورَّ  َ ِ إِلَ َّّ ُاوَن َمَ   }َوالَِّذيَن اَل يَعر

واأِالرَح ِِّ  َم .  َواَل يَهر ُووَن َوَمون يَفر َوار َذِلوَك يَلروَ   َنَام  يَُضواَافر لَوُِ الر َوَذاُا يَوور
ا  ا ََ ِِ ُم لُعر فِي ا{. الرِقيَاَمِة َويَخر إِالَّ َمن تَاَا َوآَمَن َوَاِمَا َاَمم  َصاِلح 

(2)  

 -سدبحانه وتعدالش  -فعلش من وقع ف  شد   مدن للدن التوبدة إلدش هللا 
 نلوح، وإتباع للن باويمان اللادق، والعم  اللالح. التوبة ال

وت ون التوبدة نلدوحاً إلا مدا فقلدع التائدل مدن الدلنل، ونددم علدش مدا 
مضش من للن، وعزم عزماً لادقاً علش فن ال يعود ف  للن،  وفداً مدن 
هللا سددبحانه وتعظيمدداً لدده، ورجددا  ثوابدده، وحددلر عقابدده، قددا  هللا تعددالش: 

تََع*{}َوإِ ِِّ  لَََفَّ  ا نُمَّ اهر  . (3)اٌر لَِِّمن تَاَا َوآَمَن َوَاِمَا َصاِلح 

                                                 

 397ص 22ج (1)

 . 70 – 68سورة الفر ان، اآلايت  (2)

 . 82سورة طم، اآلية  (3)
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فالواجددل علددش  دد  مسددلم ومسددلمة فن يحددلر اددلل الفاحشددة العظيمددة 
ووسائلنا  ايدة الحدلر، وفن يبدادر بالتوبدة اللدادقة ممدا سدلي مدن للدن، 

 وهللا يتول علش التائبين اللادقين، وي فر لنم.

رية أعاو* الخوف مون الوقووع س: ما حكم من يمارس ال اعض الس
ف  اله ا؟ وما حكوم ف وا اموا قووم لووط؟ وموا حكوم وطء الأَيموة؟ وموا 

  (1)ه  الحعوع الواجأة اليَم؟

ص -وا  االسدتمنا   -: يحرم علش المسلم فن يتعاطش العادة السرية ج
ُِوَن.لقو  هللا عز وج  ف  لفة المءمنين:  مر َحوافِ َِ  }َوالَّوِذيَن ُهومر ِلفُوُروِج

مر َغيروُر َملُووِمينَ إِ  َُ مر فَوِإ َّ َُ مر  ور َما َملََكعر  َيرَموا ُ َِ َواِج فََموِن اأرتَََوى . الَّ َالَى  َهر
لَلَِك ُهُم الر َاُعوَن{  . (2)َوَراء َذِلَك فَأُور

وللدن مدن ف بدر  -واو إتيان الدل ور  -فما عم  قوم لوط فنو اللواط 
ة علدش ادلا المن در العظديم، ال بائر، وقدد لم هللا قدوم لدوط فد  آيدات  ثيدر

وف بر سبحانه فن للن فاحشة لم يسبقنم إلينا فحد مدن العدالمين، وعدلبنم 
هللا علينا، وعلش  فرام وض لنم ومن دراتنم العظيمدة، بمدا بينده هللا فد  
 تابدده مدددن  سدددي ب دادددم، ورمددينم بالحجدددارة.. نسددد   هللا لندددا ولجميدددع 

  المسلمين العافية من فعلنم ومما فلابنم.

بعدد ثبدوت للدن لددى  -سوا   ان ب راً فو ثيبداً  -وح م اللوط  القت  
 المح مة الشرعية، ويتولش للن ول  فمر المسلمين فو نائبه. 

ويحرم وط  البنيمة، ويجل تعزير مدن فعد  للدن إلا ثبدت للدن لددى 
 المح مة، والتعزير يرجع فيه إلش المح مة الشرعية. 

فنه يقتد ، واللدوال فنده ي فد  فد  وقد لال جمع من فا  العلم إلش 
للن التعزير بما يرال الحا م الشرع ص  ن الحددي  بقتلده لديس بلدحيح. 

 وهللا ول  التوفي . 

                                                 

 409ص 22ج (1)

 . 7 – 5سورة املؤلنون، اآلايت  (2)
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س: ارتكأوووع كأيووورض مووون الكأوووالر، فَوووا تكفووو  التوأوووة واالسوووتَفار 
  (1)فيَا؟

: التوبة النلوح ي فر هللا بنا جميع اللنول حتش الشرنص لقدو  هللا ج
ِم ُوووَن لَ َلَُّكوومر تُفرِلُحوووَن{}َوتُ سددبحانه :  ووا الرُم ر ََ ِ َجِمي  ووا  َيا َّّ ، (2)وأُوووا إِلَووى 

وا وقوله عدز وجد  فد  سدورة )الفرقدان(:   َ ِ إِلَ َّّ ُاوَن َموَ   }َوالَّوِذيَن اَل يَوعر
ِ َواَل يَهر ُووَن وَ  ُ إِالَّ أِوالرَح ِّ َّّ َم  َمون يَفر َوار آَخَر َواَل يَقرتُلُوَن الو َّفرَس الَّتِو  َحورَّ

ا ا  ا. َذِلَك يَلرَ   َنَام  ََ ِِ ُم لُعر فِي َم الرِقيَاَمِة َويَخر إِالَّ َمون . يَُضاَافر لَُِ الر ََذاُا يَور
مر َحَسو َاع  َوَكواَن  َِ ُ َسويِِّلَاتِ َّّ ُا  لَلِوَك يُأَوعِِّ ا فَأُور تَاَا َوآَمَن َوَاِمَا َاَمم  َصاِلح 

ا{ ِحيم  ا رَّ ُ َغفُور  َّّ(3) . 

فدد  بر سددبحانه فدد  ادداتين اآليتددين: فن المشددرن والقاتدد  ب يددر حدد  
والزان  يلقش فثاماً، يضاعي له العلال يوم القيامة وي لدد فيده منانداً، إال 

 من تال وآمن وعم  عم ً لالحاً. 

وقددا  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))التوبددة تجددل مددا قبلنددا((، وقددا  
 اللنل  من ال لنل له((.  عليه الل ة والس م: ))التائل من

 وشروط التوبة النلوح الت  ي فر هللا بنا ال طايا ث ثة: 

 : الندم علش ما وقع منه من السيئات والمعال . األوا

 : تر نا واوق ع منناص  وفاً من هللا سبحانه وتعظيماً له. والنا  

 العزم اللادق فال يعود فينا.  والنالث:

وبدة، إلا  دان الدلنل يتعلد  بدالم لوقص وانان شدرط رابدع للدحة الت
 القتددد  والضدددرل وف دددل المدددا ، ونحدددو للدددن: وادددو إعطددداءل حقددده، فو 

 استح له من للن. 

                                                 

 416ص 22ج (1)

 . 31سورة النور، اآلية  (2)

 . 70 -68سورة الفر ان، اآلايت  (3)
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نسدد   هللا فن يوفقندددا والمسددلمين جميعددداً للتوبدددة النلددوح مدددن جميدددع 
 اللنول، إنه جواد  ريم. 

 

 

 

 

  تال ا طعمة 
 يمان و تال ا 

 و تال القضا  
 و تال العلم
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س: هووا يجوووه  كووا اللحوووم المسووتورعض موون الووعوا التوو  ال تووعين 
غالأيتَا أا سمم،  و ال صرا ية  و اليَوعيةأل كالَ ع والياأان والصين، 

  (1) و غيرها؟

: إلا  انت اللحوم واردة من بد د وثنيدة فو شديوعية، ف نندا ال يحد  ج
 -سلمين طعام فا  ال تدال ف لناص  ن لبائحنم محرمة، وإنما فباح هللا للم

َم  ُِحواَّ لَُكوُم الطَّيِِّأَواُع ف  قولده عدز وجد :  -وام: الينود والنلارى  ﴿الريَوور
﴾ مر َُ  اآلية.  (2)َوَط َاُم الَِّذيَن  ُوتُوار الرِكتَاَا ِحاٌّ لَُّكمر َوَط َاُمُكمر ِحاا لَّ

                                                 

 32ص 23ج (1)

 . 5سورة املائدة، اآلية  (2)



 

 

 

 

 315 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

واددلا مددا لددم يعلددم المسددلم فننددا لبحددت علددش  يددر الوجدده الشددرع ص 
ن  واللع  ونحواما، ف ن علم للدن لدم تحد  لده لبيحدتنمص لقدو  هللا  ال 

ِِ سبحانه:  ِ أِو ِّّ ُم الرِخ رِهيِر َوَما  ُِهاَّ ِلََيرِر  َمعر َالَيرُكُم الرَميرتَةُ َوالرعَُّم َولَحر ﴿ُحرِِّ
يَوووةُ َوال َِّطيَحوووةُ َوَموووا  ََكوووَا السَّووو قُووووَذضُ َوالرُمتََرعِِّ أُُ  إِالَّ َموووا َوالرُم رَخ ِقَوووةُ َوالرَمور

﴾  اآلية.  (1)َذكَّيرتُمر

س: هووا يجوووه اسووتخعام الجرالووع كسووفر لألكووا اليَووا؟ وإذا كووان ال 
  (2)يجوه، فما ال ما فيَا أ ع قراءتَا؟

: ال يجددوز اسددتعما  الجرائددد سددفرة لأل دد  علينددا، وال جعلنددا ملفدداً ج
  مددن للحددوائج، وال امتناننددا بسددائر فنددواع االمتنددان، إلا  ددان فينددا شدد 

 اآليات القرآنية فو من ل ر هللا عز وج . 

والواجددل إلا  ددان الحددا  مددا ل رنددا حفظنددا فدد  محدد  مناسددل، فو 
 إحراقنا، فو دفننا ف  فرض طيبة. 

س: أال سأة لأقايا الط ام، يض ِ أ ر ال اس فو  كرتوون و حووه، 
ويوض  ف  الشارع لتأكلِ الأَالم، ولكن يأت  اماا ال ِافة ويضو و ِ 

  ؟(3)ية ال فاياع. ها يجوه وض  الط ام م  ال فاياع األخر*م  أق

فد ن لدم يوجدد  -إن وجدد  -الواجل تسليمه لمن ي  له مدن الفقدرا   ج:
من ي  لده مدن الفقدرا ، وجدل جعلده فد  م دان بعيدد عدن االمتندانص حتدش 
ت  له البنائم، ف ن لم يتيسر للن، وجل حفظه ف   راتين فو ف ياس با دة 

ددد المسددءولين لدددينا فن فو  يراددا، وعلدد ش البلددديات فدد   دد  بلددد فن تعم ِ
يضددعول فدد  فمددا ن نظيفددةص حتددش ت  لدده البنددائم، فو ي  ددلل بعددض الندداس 

 لبنائمهص ليانة للطعام عن اواانة واوضاعة. 

  (4)س: ما وجَة من يقوا أأن العخان محرم ف  شرع هللا ت الى؟

                                                 

 . 3سورة املائدة، اآلية  (1)

 40ص 23ج (2)

 40ص 23(ج 3)
 42ص 23ج (4)
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ر فد  بعدض : وجنته فنه مضر، وم در ف  بعض ا حيان، ومس ج
ا حيان، وا ل  فيه عموم الضرر، والنبد  لدلش هللا عليده وسدلم قدا : 

، فددالمعنش:  دد  شدد   يضددر بالشدد   فدد  (1) ))ال ضددرر وال ضددرار((
ديندده ودنيددال، محددرم عليدده تعاطيددهص مددن سددم فو د ددان فو  يرامددا ممددا 

ووِعيُكمر إِلَووى اليضددرلص لقددو  هللا سددبحانه وتعددالش:  لَُكووةِ ﴿َوالَ تُلرقُوووار أِأَير َر ، (2)﴾تَّ
 وقوله للش هللا عليه وسلم: ))ال ضرر وال ضرار((. 

فمن فج  الا حرم فا  التحقي  من فا  العلدم التدد ينص لمدا فيده مدن 
المضار العظيمة الت  يعرفنا المد ن نفسده، ويعرفندا ا طبدا ، ويعرفندا 
 دد  مددن  ددالط المددد نين، وقددد يسددبل مددوت الفجددا ة وفمراضدداً ف ددرى، 

سددعا  ال ثيددر، والمددرض الدددائم الدد زم،  دد  اددلا قددد عرفنددال، ويسددبل ال
وف برندددا بددده جدددم  فيدددر ال نحلددديه ممدددن قدددد تعددداطش شدددرل الدددد ان فو 
 الشيشة، فو  ير للن من فنواع التد ين، ف له مضر، و له يجل منعه. 

ويجددل علددش ا طبددا  النلدديحة لمددن يتعاطددال، ويجددل علددش الطبيددل 
 دى بنما. والمدرس فن يحلرا للنص  نه يُقت

س: الكنير من معم    كا القاع، ا ع حضوور الصومض يخرجوِ مون 
فمِ ف  كيس أمستيك نم يصول ، وأ وع الصومض يضو ِ مورض  خور* فو  
فمووِ، فَووا القوواع  جووس؟ ومووا حكووم موون صوولى أووِ وهووو فوو  فيووِ؟ وهووا 
يجوه لمن هو ف  فمِ تأخير الصومض حتوى يفورم، ويجمو  الفوالوع مون 

  (3)الصمض؟

م ما يد  علش نجاستهص ل ونه شجرة معروفة، وا ل  فد  : ال فعلج
الشدجر وفندواع النبدات الطندارة، ول دن اسدتعماله محدرم فد  فلدح قدول  

 العلما  لما فيه من المضار ال ثيرة. 

وينب   لمتعاطيه فال يستعمله وقت الل ة، وال يجوز ت  ير الل ة 
فد  الجماعدة مدع من فجله، ب  يجل علش المسدلم فدا  اللد ة فد  وقتندا 

                                                 

 ره(. ) تان األحكام(، إلن )لن ب  ا حقم لا يضر  ا 2331أخرجم ابن لاجة بر ك'  (1)

 . 195سورة البقرة، اآلية  (2)

 55ص 23ج (3)
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إ وانه المسلمين فد  المسداجدص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: ))مدن 
.  رجده ابدن ماجدة (1)سمع الندا  فلم يد ت، فد  لد ة لده إال مدن عدلر((

 والدار قطن  والحا م ب سناد لحيح. 

وقدد سددئ  ابددن عبدداس رضدد  هللا عننمدا عددن العددلر فقددا : ) ددوي فو 
لراً شدرعياً، بد  ادو من در، وإلا ف در مرض(، ولديس اسدتعما  القدات عد

مستعمله عدن اللد ة فد  وقتندا فو فد  المسدجد مدع الجماعدة،  دان للدن 
 فشد ف  اوثم. 

ولددديس لمسدددتعمله الجمدددع بدددين اللددد تينص  ن اسدددتعماله لددديس مدددن 
ا علار الشرعية الت  تسوا الجمع بين اللد تين، وقدد ثبدت عدن النبد  

م فلدحابه فوقدات اللد ة وفوضدح لندم للش هللا عليه وسدلم فنده لمدا عل د
، وثبدت فد  لدحيح (2)فولنا وآ راا قا : ))الل ة بين ادلين الدوقتين((

، فن رج ً فعمش قا : يدا رسدو  هللا: لديس لد  قائدد ي ئمند  إلدش (3)مسلم
المسجد، فن  ل  من ر لدة فن فلدل  فد  بيتد   فقدا  النبد  لدلش هللا 

 (( قدا : نعدم. قدا : ))ف جدل((، عليه وسلم: ))اد  تسدمع النددا  باللد ة
وف  رواية ل ير مسلم سنداا لحيح، قا  له لدلش هللا عليده وسدلم: ))ال 

 . (4)فجد لن ر لة((

فنلل ا حادي  اللحيحة وما جا  ف  معنااا،  لنا تد  علش وجول 
فدا  الل ة ف  الجماعة ف  بيدوت هللا عدز وجد  وتحدريم التد  ر عنندا، 

 ب ير علر شرع . فو الجمع بين الل تين 

ونليحت   لحال القات والتد ين وسائر المس رات والم درات، 
فن يحلرواا  اية الحلر، وفن يتقوا هللا فد  للدنص لمدا فد  اسدتعمالنا مدن 
المعلدددية ب سدددبحانه ولرسدددوله لدددلش هللا عليددده وسدددلم ولمدددا فيندددا مدددن 

                                                 

 ) تان املساجد وازما ات(.  875أخرجم ابن لاجة بر ك'  (1)

 ) تان إل ي لسند املكثرين(.  10819أخرجم أمحد بر ك'  (2)

 ) تان املساجد ولواضع الصلة(، إلن )جين إتيان املسجد   ى لن  ع النداء(.  1044أخرجم لس ك بر ك'  (3)

 784) تهههان الصهههلة(، إلن )ا التشهههديد ا تهههرك ازما هههة(، وابهههن لاجهههة بهههر ك'  465أخرجهههم أبهههو داود بهههر ك'  (4)
 ) تان املساجد وازما ات(، إلن )التغ ي: ا التخ ف  ن ازما ة(. 
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ا ضدددرار العظيمدددة والعواقدددل الو يمدددة، واللدددد عدددن ل دددر هللا وعدددن 
  ة. الل

فنس   هللا فن يندي المسلمين ل   ما فيده رضدال، وفن يلدلح قلدوبنم 
وفعمددالنم، ويعيددلام مددن جلسددا  السددو  الددلين يلدددوننم عددن ال يددرص إندده 

 جواد  ريم. وهللا ول  التوفي . 

س: ها ت كا ذأيحة من ال ت رف اقيعتوِ، ومون يسوتحا الم اصو  
  (1)أعون قصع؟ وهو ي لم   َا حرام، ومن يُ رف ا ِ عااء الجن

: إلا  دان ال يُْعدري بالشدرن فلبيحتده حد  ، إلا  دان مسدلماً يشدند ج
فن ال إلددده إال هللا وفن محمدددداً رسدددو  هللا، وال يعدددري عنددده مدددا يقتضددد  

  فرل، ف ن لبيحته ت ون ح الً. 

إال إلا ُعددري عندده فندده قددد فتددش بشدد   مددن الشددرنص  دددعا  الجددن فو 
م، فنلا نوع من الشرن ا  بر، ومثد  ادلا دعا  ا موات فو االست اثة بن

 ال تء   لبيحته. 

ومدددن فمثلدددة دعدددا  الجدددن فن يقدددو : افعلدددوا  دددلا فو افعلدددوا  دددلا، فو 
فعطون   لا، فو افعلوا بف ن  لا، وا لا من يددعو فلدحال القبدور، فو 

الشدرن ا  بدر.  يدعو الم ئ ة ويست ي  بنم، فو ينلر لنم، فنلا  لده مدن
  مة والعافية. نس   هللا الس

 -فما المعال  فن  ال تمندع مدن ف د  لبيحدة مدن يتعداطش شديئاً منندا 
ب  ا  حد   إلا لبحندا علدش الوجده الشدرع ، فمدا مدن  -إلا لم يستحلنا 

يستح  المعال  فنلا يعتبر  افراًص   ن يستح  الزندا فو ال مدر فو الربدا 
مدات المجمدع فو عقوق الوالدين فو شدنادة الدزور، ونحدو للدن مدن المحر
 علينا بين المسلمين. نس   هللا العافية من    ما ي ضبه. 

  (2)س: ما ه  التذكية الشراية؟ وطريقة ذأ  ا أا خاصة؟

                                                 

 77ص 23ج (1)

 78ص 23ج (2)
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التل يددة الشددرعية للبدد  وال ددنم والبقددر، فن يقطددع الددلابح الحلقددوم  ج:
 والمري  والودجين )واما العرقان المحيطان بالعن (. 

هص فددالحلقوم مجددرى الددنفس، والمددري  واددلا اددو ف مدد  الددلبح وفحسددن
مجرى الطعام والشرال، والودجان عرقان يحيطان بدالعن ، إلا قطعنمدا 
اللابح لار الدم ف ثدر  روجداً، فد لا قطعدت ادلل ا ربعدة، فالدلبح حد   

 عند جميع العلما . 

: فن يقطددع الحلقددوم والمددري  وفحددد الددودجين، واددلا الحالووة النا يووة
 ل، وإن  ان دون ا و . فيضاً ح   لحيح، وطي

: فن يقطع الحلقوم والمري  فقط دون الودجين، وادو والحالة النالنة
 فيضاً لحيح، وقا  به جمع من فا  العلدم، ودلديلنم: قولده عليده اللد ة
والسددد م: ))مدددا فنندددر الددددم ول دددر اسدددم هللا عليددده ف لدددوا، لددديس السدددن 

 . والا او الم تار ف  الل المس لة. (1)والظفر((

لسنة: نحدر اوبد  قائمدة علدش ثد  ، معقولدة يدداا اليسدرى، وللدن وا
 بطعننا ف  اللبة الت  بين العن  واللدر. 

فما البقر وال دنم، فالسدنة فن تدلبح واد  علدش جنبندا ا يسدر،  مدا فن 
السنة عند اللبح والنحر توجيه الحيوان إلش القبلة، ولديس للدن واجبداً بد  

ير القبلة حلدت اللبيحدة، وا دلا لدو نحدر او سنة فقط، فلو لبح فو نحر ل 
 ما يلبح، فو لبح ما ينحر، حلت، ل ن للن   ي السنة. وباب التوفي . 

  (2)س: ما حكم من يحلف أال أ ؟

 -ال بدالنب  وال ب يدرل  -: ال يجوز الحلدي ب يدر هللا  ائنداً مدن  دان ج
 فو يقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))مددن  ددان حالفدداً فليحلددي بدداب

ليلددمت((، وقددا : ))ال تحلفددوا بكبددائ م وال ب منددات م، وال با نددداد، وال 
تحلفوا باب إال وفنتم لادقون((، وقا  للش هللا عليه وسلم: ))من حلدي 

                                                 

) تهان األضهاحي(،  3638ك' ) تان الشر ة(، إلن ) سمة الغهنك(، ولسه ك بهر  2308أخرجم البخاري بر ك'  (1)
 إلن )جواز الذبح بكل لا أهنر الدم إال السن(. 
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بش   دون هللا فقد فشرن(( ف رجه اومام فحمد ب سناد لحيح عن عمدر 
ابددن و ددرج فبددو داود والترمدلي ب سددناد لددحيح عددن  -رضد  هللا عندده  -

عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فندده قددا :  –رضدد  هللا عننمددا  -عمددر 
))من حلي ب ير هللا فقد  فدر فو فشدرن((، وقدا  عليده اللد ة والسد م: 
))مددن حلددي با مانددة فلدديس منددا((. والمقلددود: فن الواجددل الحلددي بدداب 
وحددددل، وال يجدددوز الحلدددي بدددالنب ، وال ب يدددر النبددد ، وال با ماندددة، وال 

 عبة، وال ب ير للن، فالحلي باب وحددل، يقدو  لدلش هللا عليده وسدلم: بال
))من  ان حالفاً فليحلدي بداب فو ليلدمت((، وال يجدوز الحلدي ب يدر هللا 

  ائناً من  ان. نس   هللا العافية. 

س: اختلفع   ا وهميل  ف  ال ماأل فحلفع  ن ال آكا وال  شرا ف  
، و كلووع أ وور الفواكووِ  اسوويا ، أيتووِ، وفوو  موورض ذهأووع م ووِ إلووى م هلووِ

وأ ع ما ذهأوع توذكرع أوأ    حلفوع، فوأرجو ا فواعض، وأ وع الكفوارض هوا 
  (1)آكا و شرا ف  أيتِ  م ال؟

: إلا  نت ناسياً فما علين ش   في مدا عليدن  فدارة، ل دن ا حسدن ج
إلا  دان ادلا اللددي  طيبداً فد   -فن ت    مع ف ين إلا  ان طيبداً وت فدر 

حسددن فن ت فددر وتعددود إلددش ا  دد  فدد  بيتدده، فمددا إن  ددان لدديس فا  -ديندده 
بطيل، فاحمد هللا علش الا اليمين، وال ت    معه وال ت تيه، وابتعدد عنده، 
إلا  ددان ممددن يظنددر المعالدد ، ويدددعو إلددش المعالدد ، فاحمددد هللا علددش 
البعد عنه، فما إلا  ان طيباً ف نن ت فر عن يميننص تطعم عشرة مسدا ين، 

 ، وفت ف ان، و   ف  بيته. -والحمد ب  –م فو ت سوا

يقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))إلا حلفددت علددش يمددين فرفيددت 
 يراا  يراً مننا، ف فر عن يمينن، وفت اللي او  ير((، ويقدو  لدلش 

ال فحلددي علددش يمددين فدد رى  -إن شددا  هللا  -هللا عليدده وسددلم: ))وهللا إندد  
 عن يمين  وفتيت اللي او  ير((.  يراا  يراً مننا، إاله  فرت 

  (2)س: من اليِ  يمان كنيرض، فَا تجهلَا كفارض واحعض؟
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: إن  انت ا يمان علدش فعد  واحدد فجزفتده  فدارة واحددة،  مدا لدو ج
قا : وهللا ال ف لم ف نداً، وهللا ال ف لدم ف نداً، و درر للدن  ثيدراً، ثدم  لمده، 

ينه علش ففعدا ، ف نده يلزمده ل د  ف نه ت فيه  فارة واحدة، فما إلا  انت يم
يمين  فارةص  ما لو قدا : وهللا ال ف لدم ف نداً، وهللا ال فزور ف نداً، وهللا ال 
فسافر إلش بلد  لا، ثم فع  للن، ف نه تلزمده  فدارات بعددد ا يمدان. وفد  

 هللا الجميع. 

س: صاعفت   مشكلة ف ذرع ألحع األلمة، وقوع الموع   وِ ال يجووه 
هللا، الما  أأن المكان الذ  فيِ ا مام أ يع ا و . فَوا يجووه ال ذر لَير 

  (1)ل   ن  عف  هذا ال ذر للفقراء  و  كفر ا ِ؟

: الا النلر باطد   نده عبدادة ل يدر هللا، وعليدن التوبدة إلدش هللا مدن ج
للن، والرجوع إليه، واونابة واالست فار، والنددم، فالندلر عبدادة، قدا  هللا 

َ يَ رلَُمووُِ﴾﴿َوَمووا  َ تعددالش:  ِّّ وون  َّووذرر  فَووِإنَّ  تُم مِِّ وون  َّفَقَووة   َور  َووَذرر ووتُم مِِّ ص (2)  فَقر
يعن : فيجازي م عليده، وقدا  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: ))مدن ندلر فن 

 . (3)يطيع هللا فليطعه، ومن نلر فن يعل  هللا ف  يعله((

نددلر فنددلا النددلر نددلر باطدد ، وشددرن بدداب عددز وجدد  فضدد ً عددن فن ال
  حد ا ئمة ا موات نلر باط  وشرن باب. 

فالنددلر ال يجددوز إال ب وحدددلص  ندده عبددادة، فاللدد ة والددلبح والنددلر 
واللددديام والددددعا ،  لندددا ب وحددددل سدددبحانه وتعدددالش  مدددا قدددا  سدددبحانه 

وتَِ يُن﴾وتعالش:   ﴿َوقََضوى َرأاوَك  اَلَّ وقدا  سدبحانه:  (4)﴿إِيَّواَك  َ رأُوُع وإِيَّواَك  َسر
تَ رأُُعوار إِالَّ إِيَّاهُ﴾
ص يعن  فمدر فال تعبددوا إال إيدال، وقدا  سدبحانه وتعدالش: (5)
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 . 270سورة البقرة، اآلية  (2)

 ،  تان) األبان والنذور(، إلن )النذر فيما ال ب ك(. 6206أخرجم البخاري بر ك'  (3)

 . 5سورة الفاحتة، اآلية  (4)

 . 23سورة اابسراء، اآلية  (5)
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يَن َولَور َكِرَه الرَكافُِروَن﴾ ِلِصيَن لَُِ العِِّ َ ُمخر َّّ ُاوا  ﴿فَاعر
، وقدا  عدز وجد : (1)

ِ  ََحع ا﴾ َّّ ُاوا َمَ   ِ فََم تَعر َّ َِ  .(2)﴿َو َنَّ الرَمَساِجَع 

حدد  ب، والنددلر عبددادة، واللددوم عبددادة، واللدد ة عبددادة،  فالعبددادة
 والدعا  عبادة، فيجل إ  لنا ب وحدل. 

فنددلا النددلر باطدد ، ولدديس عليددن شدد  ، ال للفقددرا ، وال ل يددرام، بدد  
علين التوبة، وليس علين الوفا  بنلا النلر، ل ونه باط ً وشر اً، وعلين 

هللا وادان لما فيه رضال، ومن   بالتوبة اللادقة والعم  اللالح... وفقن
 علين بالتوبة النلوح. 

 –س:  ووذرع هلل ت ووالى إن شووفى هللا اأ توو  المريضووة  ن  ذأوو  هلل 
شاض، واأن شفيع وهلل الحمع، هوا يجووه لو   ن اتصوعق أونمن  -ت الى 

 فواعكم هللا  -الذأيحة  م الأل ألن الفقير يفضا الماا الى اللحم؟  فيوعو   
- (3) . 

اجل عليدن فن تدوف  بندلرن، وللدن بدلبح الشداة التد  ندلرتنا، : الوج
واللدددقة بنددا علددش الفقددرا ص تقربدداً إلددش هللا سددبحانه وطاعددة لدده، ووفددا  
بنلرنص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم: ))من نلر فن يطيع هللا فليطعه، 
ومن نلر فن يعل  هللا ف  يعله((  رجه الب داري فد  لدحيحه، عدن 

 ائشة رض  هللا عننا. فم المءمنين ع

وال يجزئ عنن اللددقة بدالثمن، بد  الواجدل لبدح الشداة  مدا ندلرت 
للن، وإن  نت نويت فن ت  لنا وفالن، فو تدعو إلينا جيراندن وفقاربدن، 
فلن ما نويت، وال يلزم توزيعنا بين الفقرا ص لقو  النبد  لدلش هللا عليده 

مدا ندوى(( متفد  علدش وسلم: ))إنمدا ا عمدا  بالنيدات، وإنمدا ل د  امدرئ 
لددحته. ونولددين بعدددم العددودة إلددش النددلرص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده 
وسلم: ))ال تنلرواص ف ن النلر ال يرد من قدر هللا شيئاً، وإنما يست رج به 

                                                 

 . 14سورة غافر، اآلية  (1)

 .18سورة ازن، اآلية  (2)
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متفدد  علددش لددحته مددن حدددي  عبددد هللا بددن عمددر بددن  (1)مددن الب يدد ((
 ال طال رض  هللا عننما، وهللا ول  التوفي . 

  (2)يكون حاا المجتم  حين ت تشر فيِ الرشوض؟س: كيف 

: الشدددن فن المعالددد  إلا ظندددرت تسدددبل فرقدددة المجتمدددع وانقطددداع ج
فوالددر المددودة بددين ففددرادل وتسددبل الشددحنا  والعددداوة وعدددم التعدداون علددش 
ال ير، ومن فقبح آثار الرشوة و يراا مدن المعالد  فد  المجتمعدات ظندور 

ئ  وظلددم بعدض ففدراد المجتمددع فيمدا بيددننم الرلائد  وانتشداراا وا تفددا  الفضدا
للبعض اآل ر بسبل التعدي علش الحقوق بالرشوة والسدرقة وال ياندة وال دا 
فدد  المعددام ت وشددنادة الددزور ونحددو للددن مددن فنددواع الظلددم والعدددوان، و دد  
اددلل ا نددواع مددن فقددبح الجددرائم، ومددن فسددبال  ضددل الددرل ومددن فسددبال 

ومن فسدبال العقوبدات العامدة  مدا قدا  النبد  الشحنا  والعداوة بين المسلمين، 
للش هللا عليه وسلم: ))إن الناس إلا رفوا من راً فلم ي يدرول فوشدن فن يعمندم 

روال اومام فحمد ب سناد لحيح عن فب  ب در اللددي  رضدش  (3)هللا بعقابه((
 هللا عنه. 

  (4)س: ما حكم الشرع ف  الرشوض؟

: ما يبدل  للحدا م و يدرل ليميد  : الرشوة حرام بالن  واوجماع، وا ج
عن الح  ويح دم للداحبنا بمدا يوافد  ادوال، وقدد لدح عدن النبد  لدلش هللا 
عليه وسلم فنه لعن الراش  والمرتش ، وروي عنه لدلش هللا عليده وسدلم فنده 
لعددن الددرائا فيضدداً، واددو: الواسددطة بيننمددا. والشددن فندده آثددم ومسددتح  للددلم 

اوثدددم والعددددوان، وقدددد قدددا  سدددبحانه:  والعيدددل والعقوبدددة ل ونددده معينددداً علدددش

                                                 

، 3093) تهههان القهههدر(، إلن )إلقهههاء النهههذر العبهههد إىل القهههدر(، ولسههه ك بهههر ك'  6118أخرجهههم البخهههاري بهههر ك'  (1)
 ) تان النذر(، إلن )النري  ن النذر وأنم ال يرد شيئا)(. 

 230ص 23ج (2)

 . -رضى هللا  نم  -)لسند العشرة املبشرين إلزنة( لسند ايب بكر الصديق  1أخرجم أمحد بر ك  (3)
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َ إِنَّ  ِّّ َواِن َواتَّقُووار  ﴿َوتَ َاَو ُوار اَلَى الرأرِِّ َوالتَّقرَو* َوالَ تَ َاَو ُوار اَلَى اِ نرِم َوالر ُوعر
َ َشِعيُع الرِ قَاِا﴾ ِّّ(1) . 

س: موووا هووو  الطريقوووة الصوووحيحة التووو  يجوووا  ن يتأ َوووا طالوووا ال لوووم 
موا يريوعه مون إرضواء هللا سوأحا ِ وت والى، وكسوا الشرا  حتى يصا إلى 

ال لم المفيوع وال واف  لِو وللمسولمين، وموا هو  ال واموا التو  تسوااع الطالوا 
 ؟ (2)الى الحفِ ورسوخ المسالا ف  ذه ِ واعم ال سيان

: فعظم ا سبال، فن تتقد  ربدن بطاعتده وتدرن معلديته، واو د   ج
نايددة بالدددروس والمددلا رة، وحفددظ ه التوبددة والعددون والتوفيدد ، ثددم العسددلدده و

 الوقتص ف ن الا من فعظم ا سبال. 

ومن فسدبال للدن فيضداً: المدلا رة مدع الدزم  ، والحدر  علدش الفائددةص 
حتددش يسددتقر العلددم، فدد  ت تددي بمطالعتددن والدددرس مددع ا سددتال، بدد  مددع اددلا 
  الملا رة مع الزم   الطيبين فيما فش   علين حتش يستقر ف  لانن العلم. 

: يمحوِو الووى أ وور الطلأووة   َووم يَلأووون جا ووا ال لووم الووى جا ووا 3س
 ؟ (3)العاوض إلى هللا.  رجو توجيِ ا خوان ف  ذلك

: طالل العلم يجمع بين ا مرينص بدين العلدم وبدين الددعوة، وبدين العمد  ج
وبين اول ح بين النداس وبدين النلديحة، ال يقدي عندد حدد، ل دن علدش قددر 

 له عن الواجل، فنو طالدل علدم وادو داعيدة إلدش هللا، طاقته علش وجه ال يش
وادو نالددح، وادو معلددم فيضدا، وملددلح بددين النداس ي ددون لده آثددار لددالحة. 

 لولدا الطالدل فد   ليدة الشدريعة، و ليدة فلدو  الددين، فو  -طالل العلم 
ف  حلقات المشايخ، يجل فن ت ون عندل امة عاليدة، فد  يقتلدر علدش شد   

      ير حسل علمده وقدرتدهص فندو مدع الملدلحين دون ش  ، ب  يجتند ف
ومدددع الددددعاة، ومدددع المعلمدددين ومدددع النالدددحين، ومدددع اآلمدددرين بدددالمعروي 

 والنااين عن المن ر. 

                                                 

 . 2سورة املائدة، اآلية (1)
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وا لا  ان اللحابة والتابعون لنم ب حسدان، يدد لون فد   د  شد   ممدا 
ينفددع الندداس، وال يتدد  رون عددن شدد   فيدده  يددر للندداس، حتددش فيمددا يتعلدد  

إلا  - رى الدنيويةص  الطل والنندسة و ير للدن ممدا ينفدع النداس با مور ا 
فدد  يشدد له عددن  -فم ددننم فن ي ددون لنددم نلدديل فينددا، بحسددل الطاقددة والعلددم 

ا مر ا ام ما دونه، ب  يبدف با ام فدا ام حسدل الطاقدة، مدع إ د   النيدة 
 واللبر. وهللا ول  التوفي . 

سوووأاا ضووو ف مسوووتو* س: فضووويلة الشوووي : يقووووا الوووأ ر: إن مووون  
الطالووا الووعي   وال لموو : إهموواا اأأوواء ألأ ووالَم، واهتمووامَم أمشوواري َم 

  (1)الخاصة واعم متاأ تَم، فَا من  صيحة من فضيلتكم لَ الء األولياء؟

: ال شددن فن إامددا  اآلبددا  وا منددات  والداددم وعدددم تشددجيعنم علددش ج
 طلل العلم، من ا سبال المءدية إلش ضعفنم. 

ل علدددش اآلبدددا  وا مندددات واو دددوة ال بدددار، فن ي وندددوا عونددداً والواجددد
 والدام علش التفقه ف  الدين، والتعلم والعناية بطلل العلدم، والمحافظدة علدش 

 فوقات الدراسة، الا او الواجل علينم. 

وفمددا إامددالنم والتسدداا  معنددم فنددو مددن فسددبال فشددلنم، ومددن فسددبال قلددة 
 علمنم، ومن فسبال ت اسلنم. 

اجددل علددش اآلبددا  وا منددات واو ددوة ال بددار فن يءدبددوا مددن يت لددي فالو
ويتسدداا ، وفن يعتنددوا بنددلا ا مددر، وفن يشددجعوا ا والد علددش الجددد والنشدداط 
والمواظبة علش الدروس، والمحافظة علش فوقدات الدراسدة، والمحافظدة علدش 
 الل ة ف  الجماعةص ل ة الفجر و يراا، الا او الواجل علش الجميع.

س   هللا فن يوف  المسلمين  دا  ما يجل علينم  والدادم و يدرام. إنده ن
  ير مسئو  وفقرل مجيل، وللش هللا علش نبينا محمد وآله ولحبه وسلم. 

س: شوواا يووعرس فوو  ألووع إسوومم ، ويقوووا: إن فوو  الكليووة ال عيووع موون 
  (2)الطالأاع المتأرجاع، فما واجأِ  حوهن؟
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بددين الددل ور واونددا ص لمددا فدد  للددن مددن  : ال تجددوز الدراسددة الم تلطددةج
الفتنة العظيمدة والعواقدل الو يمدة، والواجدل فن ي دون تددريس الدل ور علدش 
حدددة واونددا  علددش حدددة، فمددا اال ددت ط فدد  يجددوزص لمددا ل رنددا مددن الفتنددة 

 العظيمة والعواقل الو يمة ف  للن. وهللا ول  التوفي . 

سة احتر   (1)اما  لَا؟س: ما حكم قيام الطالأاع للمعرِِّ

: إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمددرس فمدر ال ينب د ، وفقد  مدا فيده ج
لددم ي ددن فحددل إلددينم يعندد  " ال رااددة الشددديدةص لقددو  فنددس رضدد  هللا عندده: 

اللددحابة رضدد  هللا عددننم مددن رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم ولددم ي ونددوا 
  ".لللنيقومون له إلا د   علينمص لما يعلمون من  رااته 

وقو  النب  للش هللا عليه وسدلم: ))مدن فحدل فن يمثد  لده الرجدا  قيامداً 
 فليتبوف مقعدل من النار((. 

وح م النسا  ح م الرجدا  فد  ادلا ا مدر. وفد  هللا الجميدع لمدا يرضديه، 
وجنبندا جميعدداً مسدا طه ومناايدده، ومددنح الجميدع العلددم النددافع والعمد  بددهص إندده 

 جواد  ريم. 

الَووش فوو   وقوواع االمتحووان، المووا  أووأ    ر* كنيوورا  موون س: مووا حكووم 
الطلأة يَشون، و  ص  لَم، لك َم يقولون: ليس فو  ذلوك شو ء؟  فيوعو   

 .(2). والسمم اليكم ورحمة هللا وأركاتِ-جهاكم هللا خيرا   -

: ال ا ف  االمتحان وف  العبادات وف  المعام ت محرمص لقدو  النبد  ج
)مدددن  شدددنا فلددديس مندددا((، ولمدددا يترتدددل عليددده مدددن لدددلش هللا عليددده وسدددلم: )

 ا ضرار ال ثيرة ف  الدنيا واآل رةص فالواجل الحلر منه والتوال  بتر ه. 

س:  حن شوأاا  حواوا  ن  جتَوع و تفقِو فو   موور الوعين، و سوأا هللا 
 ن ي ي  ووا الووى ذلووك، ولقووع قم ووا أقووراءض أ وور الكتووا العي يووة التوو  تخووتص 

وجوعض ف  المكتأاع، ولكون صواعفت ا مشوكلةأل   ِو فو  أاألحكام وال أاعاع الم
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أ ووور الكتوووا ه ووواك اخوووتمف أي َوووا وأوووين أ ووورأل مموووا سوووأا ل وووا أ ووور 
  (1)االضطراا، ما ه   صيحتكم ل ا جهاكم هللا خيرا ؟

: ال تدددل مدددن قدددديم الزمدددان البدددد فن ي دددون فيندددا ت ددداليص  ن اآلرا  ج
ببدع، بد  ادو معدروي.  واالجتنادات ت تلي ف  الفروع وا ح امص فليس الا

فالمءمن وطالل العلم يتحرى الدلي ، فما قام عليه الدلي  فندو الواجدل االتبداع 
 ف  مسائ  ال  ي، فما ما فجمع العلما ، ف جماعنم حجة. 

فمددا إلا وجدددت مسدد لة ا تلفددوا فيندداص فدد  الحددج فو فدد  اللدد ة فو فددد  
لدم ينظدر فد  فدلدة المعام ت فو فد  اللديام فو فد   يدر للدن، فد ن طالدل الع

الفريقين فو الفرق، ف ن وجد فقواالً عدة، فينظر ويت م  وال يعجد ص ينظدر إلدش 
فدلتنم، فمدن  دان معده الددلي  فندو المتبدع، وال يتعلدل  حدد، بد  ينظدر إلدش 
الدلي ، فمن  ان معه ظاار القرآن فو ظاار السدنة، فو قواعدد الشدريعة معده، 

 قدمه علش  يرل. وهللا فعلم. 

ماحة الشوي : هوا ه واك قوعر مون ال لوم يقوف ا وعه المسولم حتوى س: س
  (2)يت رف الى عي ِ؟

: نعددم. يلزمدده فن يددتعلم مددا يجددل عليدده ومددا يحددرم عليدده، والبقيددة سددنةص ج
يلزمدده فن يددتعلم مددا ال يسددعه جنلددهص يعندد  مددا فوجددل هللا عليدده ومددا حددرم هللا 

ِ وَس ﴿َوَموا  عليهص حتش يعبد ربه علش بليرةص  ن هللا يقو : َخلَقروُع الرِجونَّ َوا ر
. والل العبادة الت   لقدوا لندا البدد فن يعرفوادا حتدش يءدوادا، (3)إاِلَّ لِيَ رأُُعوِن﴾

وال طري  إلش معرفتنا إال بداب ثدم بدالعلم الندافعص بدالنظر فد   تدال هللا وسدنة 
و فاد  العلدم،  مدا قدا  تعدالش: سرسوله للش هللا عليده وسدلم و وأَلُوار  َهر َا ﴿فَاسر

كرِر إِن كُ ووتُمر الَ تَ رلَُموووَن﴾ . فليعددري، الواجددل علددش  دد  مسددلم وعلددش  دد  (4)الووذِِّ
مسلمة فن يتعلم ما ال يسعه جنله، ويتفقه فد  الددينص حتدش يعلدم مدا فوجدل هللا 
عليه وما حرم هللا عليده، وحتدش يعبدد هللا علدش بلديرةص فندو م لدوق للعبدادة، 
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ادة التد  ادو م لدوق لنداص وللدن بمراجعدة م مور بنا، ف بد فن يتعلم ادلل العبد
 فا  العلم عما فش   عليه.  سالقرآن العظيم والسنة المطنرة، و

س: سووماحة الشووي : يكنوور فوو  أ وور مجووالس ال وواس الجووعاا ال قوويم، 
والكمم ف  قضايا ال ت  يَم. ما الوذ  ي أَو  املِو فو  منوا هوذه الم اسوأاع 

 ؟ (1)-جهاكم هللا خيرا   –وهذه االجتماااع 

: المشددروع للمددءمن الحددلر مددن المجددالس التدد  فينددا الجددد  وال لددام ج
والمرا  بدون فائدة، ال يحضراا وال يشدارن فينداص  نندا تفضد  إلدش الباطد  

 فو إلش ال لل، وإلش القو  ب ير علم. 

فما المجالس الت  فينا ل ر هللا، وفينا التعاون علدش ال يدر، وفيندا البحد  
دين، اددلل مجددالس طيبددة، فمددا مجددالس الجددد  والنددزاع العلمدد  والتفقدده فدد  الدد

 وال لومات والمرا ، فينب   الحلر مننا وعدم المشار ة فينا. 

س: سماحة الشي : حل  جماااع تحفيِ القرآن ف  هوذا الألوع المأوارك 
 ؟ (2) ف  هللا أَا  ف ا  اِيما . أماذا توجَون م لم  هذه الحل  وطمأَا

هللا، واالسدتمرار فد  ادلا ال يدر، واللدبر  : نوجننم ونولدينم بتقدوىج
والتعلديمص  ن  فد  الدتعلم -ج  وعد   -علش الا ال ير، واو    لوجه هللا 

تعلددم القددرآن وحفددظ القددرآن مددن فاددم القربددات ومددن ففضدد  القربددات. فنولدد  
نولددددينم بتقددددوى هللا، والعمدددد  بمددددا علمددددوا،  -المعلددددم والمددددتعلم  -الجميددددع 

 ص حتددش يبددارن هللا فدد  فعمددالنم، حتددش يوفقددوا فدد  واو دد   ب فدد  العمدد
 فعمالنم. 

فال وا  فن الطالل يتعلم ل   يستفيد ويعم ، والمعلم يقلد وجده هللا فد  
وإن ف ددل  –تعلدديم الطالددل وتوجيندده إلددش ال يددر، يرجددو مددن عنددد هللا المثوبددة 

يرجو ما عند هللا ويحتسل ا جدر، وينلدح فد  تعليمده، ويجتندد فد   –فجرة 
 سبال الت  تول  المعلومات إلش الطالل وتستقر ف  لانه. ا 
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فنلا يتق  هللا، والا يتق  هللا، ي دون عندد  د  واحدد إ د   ور بدة فد  
ال يددر، وفن يددتعلم مددا يرضدد  هللا ويتقددرل لديدده، وفن يسددتعين بمددا فعطددال هللا 

 من علم علش طاعة هللا. 

للتواجر والموعين س: وق  كنير من ال اس ف  عيون كنيرض. ما  صيحتكم 
 ؟ (1)وغيرهم ف  هذه األمور 

: النلدديحة فن اونسددان يجتنددد فدد  االقتلدداد وعدددم الدددين، ويفددرح بمددا ج
ف نال هللا عن الددين منمدا فم دن، وإلا احتداج للددين في دون عنددل نيدة فن يسددد 
الدين، وفنه يجتند ف  سداد الدين إلا اضطر إليهص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده 

يريدد فدا ادا فدى هللا عنده، ومدن ف دلاا يريدد  ن ف دل فمدوا  النداسوسلم: ))مد
فليجتند ف  النية اللالحة، وال يسدتدين إال إلا دعدت إليده  (2)إت فنا فتلفه هللا((

الضددرورة، وال يسددت ثر مددن الدددينص ف ندده قددد يعجددز عددن ا دا ص فينب دد  لدده 
ه و يددر االقتلدداد فدد  فمددورل، وتحددري االقتلدداد فدد  ملبسدده وم  لدده ومشددرب

للددنص حتددش ال يحتدداج للدددين ال ثيددر. وإلا احتدداج للدددين، فليجتنددد فدد  فسددبال 
قضا  الدين بالطرق الت  يستطيعنا، مع النية اللالحةص نيتده فن يبدادر بالددين 
من حين يتيسر له للن، ال يتسداا ص يعند  ي دون عنددل نيدة لدالحة فنده يعمد  

 ويجتند لقضا  الدين. 

َجوواِِّ األاموواا وموون  فضوولَا. أموواذا ت صووحون س: الووعاوض إلووى هللا موون  َ 
 ؟ (3)؟ وها العاوض واجأة الى كا مسلم-اه وجا  -العااض إلى هللا 

: نعددم. الدددعوة واجبددة علددش  دد  مسددلم حسددل طاقتددهص علددش فادد  العلددم ج
طاقتنم، وعلش اآل رين طاقتنم. الواجل علدش فاد  العلدم فن يبل دوا دعدوة هللا 

 ه حسل علمه. ويرشدوا،    مسلم عليه نليب

المسلم اللي يرى فن جارل فو قريبه مقلر فد  اللد ة فو ال يلدل  فد  
المسددجد ينلددحهص  ن اددلا فمددر عددام، يعلمدده العددام  وطالددل العلددم، يقددو : يددا 
ف   ات  هللا، فنا ما فشدوفن تلدل  فد  الجماعدة. اتد  هللا. بدادر إلدش اللد ة 
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حهص ادددلا شددد   يعلمددده فددد  جماعدددة. فو يدددرال عاقددداً لوالددددل فو  حدددداما ينلددد
ال ا  والعام، ما ي ت  ب ا  العلم، فو يعري فنده يشدرل ال مدر ينلدحه، 
فو يتعاطش التد ين ينلحه، وا لا، فو يعدري منده ال يبدة والنميمدةص ينلدحه 

واحددلر  -جدد  وعدد   -ويقددو  لدده: اتدد  هللا. دع اددلل المعالدد  وراقددل هللا 
نلددح ويوجدده إلددش  ضددبه عليددن. المقلددود: فن  دد  إنسددان حسددل طاقتدده ي

 ال ير. 
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َوضَ ِمون : -ت الى  –س: هذا يسأا ان تفسير قولِ  فَا َوالرَمرر ﴿إِنَّ الصَّ
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  ووا سووم  ا   اسووا  فوو  الحوورم يفسوورون )ال ج ووا  اليووِ(أل ويقوووا: ذلووك أأ
  (1)أأ ِ ليس من الضرور  ف  الحج وال مرض؟ 

 : الا  لط. النب  للش هللا عليه وسلم فمر بالسع  وسعش. ج

و ان المسلمون يتحرجون فوالً من السع ص  ن فاد  الجااليدة  دانوا 
 باوسدد م يسددعون بيننمددا بلددنمين علددش اللددفا والمددروة، فلمددا جددا  هللا

 -تحرجوا، قي  لندم: ال حدرج، والسدع  بيننمدا ب ال لأللدنام، ب وحددل 
ص ولنددلا -جدد  وعدد   - دد  شددعائر هللا إع ندده وفح امدده  -سددبحانه وتعددالش

طدددداي النبدددد  لددددلش هللا عليدددده وسددددلم بيننمددددا وقددددا : )) ددددلوا عندددد  
 ، ف  عمرته وف  حجه عليه اللد ة والسد م. فلديس اندان(2)مناس  م((

لدلش هللا عليده وسدلم، ادلا رد  جناح ف  الطدواي بنمدا  مدا طداي النبد 
علددش مددن تحددرج فدد  السددع  بيننمددا، وفننمددا  انددا بددين لددنمين اللددفا 
والمددروة: إسدداي ونائلددة،  ددان المشددر ون يسددعون لللددنمين ف بطدد  هللا 

 عبادة اللنام، وفقر السع  ب وحدل ال شرين له. 

نَّ الرَحوجَّ ﴿الرَحجا  َ : -ت الى -س: يقوا  َِ ٌر مَّ رلُوَماٌع فََمن فََرَر فِوي َُ شر
﴾ِ  اأية.  (3)فَمَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَعاَا فِ  الرَحجِّ

سماحة الشي : موا المقصووع أالرفوث والفسووق والجوعاا المم ووع؟ 
  (4)وها من جاعا  و أالي أال أث  ن اء الحج يأطا حجِ؟ 

الرفد : بالجمداع ومدا يددعو إلدش  – رحمندم هللا -: فسر فا  العلدم ج
للن، والفسوق: بالمعال ، فما الجدا  ففسرول: بالنزاع والم المة ف  

  ير فائدة، فو فيما فوضحه هللا وبينه لعبادل ف  وجه للجدا  فيه. 

ويد   ف  الجدا  المنن  عنه: جميع المنازعات الت  تءلي الحجيج 
لددعوة إلدش الباطد  فو التثبديط وتضرام، فو ت د  بدا من، فو يدراد منندا ا
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عن الح ، فمدا الجددا  بدالت  اد  فحسدن ويضداح الحد  وإبطدا  الباطد  
فنددو مشددروع، ولدديس دا دد ً فدد  الجدددا  المنندد  عندده، وجميددع ا شدديا  
الث ثة ال تبط  الحج، إال الجمداع فقدط إلا وقدع قبد  التحلد  ا و ، ل نندا 

 وتضعفه. تنق  الحج وا جر،  ما فننا تنق  اويمان 

فالواجل علش الحاج والمعتمر تجنل للنص طاعة ب سدبحانه ور بدة 
 ف  إ ما  حجه وعمرته. 

َرِو فِووَ   َيرَمووا ُِكمر َولَِكوون  :-ت ووالى  –س: قوواا هللا  ُ أِوواللَّ ِّّ ﴿الَّ يَُ اِخووذُُكُم 
﴾  (2)ية؟ما م  ى اللَو أاأليمان ف  هذه اأ (1)يَُ اِخذُُكم أَِما َكَسأَعر قُلُوأُُكمر

َرِو : اآلية واضحة، يقو  هللا سدبحانه وتعدالش: ج ُ أِواللَّ ِّّ ﴿الَّ يَُ اِخوذُُكُم 
﴾ وفد  اآليدة اآل درى  اآلية، فَِ   َيرَما ُِكمر َولَِكن يَُ اِخذُُكم أَِما َكَسأَعر قُلُوأُُكمر

لددول: . و سددل الق(3)﴿َولَِكوون يَُ اِخووذُُكم أَِمووا َاقَّووعتاُم األَيرَموواَن﴾قددا  سددبحانه: 
 –نيتنا وقلدااص اويمان باب والمحبة ب، وال وي مدن هللا والرجدا  ب 

   الا من  سل القلدول، وا دلا نيدة الحدالي وقلددل  -سبحانه وتعالش 
لليمين وإقباله علينا، الا من  سل القلول. فما عندد عددم اليمدينص ل ونده 

، مثد : يت لم باليمين من  ير قلد، ب  جرت علش لسدانه مدن  يدر قلدد
ولدددم  ،وهللا مدددا فقدددوم، وهللا مدددا فت لدددم، وهللا مدددا فلادددل ل دددلا.. إلدددش آ دددرل

يتعمداا، ب  جرت علش لسانه ل ن من  يدر قلددص في عقدد اليمدين علدش 
اددلا الشدد   مددن  يددر قلددد القلددل علددش فعدد  اددلا الشدد  ، اددلا اددو ل ددو 
 –اليمددينص قددو  الرجدد : ال وهللا،  مددا جددا  فدد  اددلا المعنددش عددن عائشددة 

 و يراا ف  الل و باليمين.  –هللا عننا رض  

فمددا إلا نددوى اليمددين بقلبدده فندده ال ي لمدده، فو: ال وهللا ال فزورل، فو: ال 
وهللا ال ففع   لا، فو: ال فشرل الد ان، فو: وهللا ال فشدرل ال مدر، فندلا 
عليددده  فدددارة يمدددين إلا نقدددض يمينددده، واددد : إطعدددام عشدددرة مسدددا ين فو 

 -ف ن عجز عن الث ثة لام ث ثة فيامص لقولده   سوتنم فو فن يعت  رقبة،
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﴿َولَِكن يَُ اِخذُُكم أَِموا َاقَّوعتاُم األَيرَمواَن فََكفَّاَرتُوُِ إِطر َواُم َاَشوَرِض : -ج  وع  
ِريُر َرقَأَوة  فََمون  مر  َور تَحر َُ َوتُ ِليُكمر  َور ِكسر ِ ُموَن  َهر َسِط َما تُطر َمَساِكيَن ِمنر  َور

ُِووووار لَّووومر يَِجوووعر فَ  فَ وووتُمر َواحر ِصووويَاُم نَمَنَوووِة  َيَّوووام  َذِلوووَك َكفَّووواَرضُ  َيرَموووا ُِكمر إَِذا َحلَفر
﴾ . والمقلود: فن ا َيمان ال  يدة اد  التد  ال تتعمدد، بد  تجدري  َيرَما َُكمر

علددش اللسددان ب يددر قلددد، اددلل ادد  ل ددو اليمددين، وليسددت يميندداً منعقدددة، 
ا قالداً لنا بقلبده فندلا مدن  سدل وليست من  سل القلول، فما إلا عقدا

القلول، والا من تعقيد ا يمان، فعلش لاحل ادلل اليمدين إلا  الفندا فن 
 .- ما تقدم  -ي فر  فارة اليمين 

ف لا قا : وهللا ال ف لم ف ناً، قالداً بقلبه ثم  لمه، فعليه  فدارة يمدين، 
إلا مدر  علدش  فو قا : وهللا ال فزورل ثم زارل، فعليه  فدارة يمدين، ب د ي

 لسانه اليمين ب ير قلد لم يتعمداا، فليس عليه ش  . 

ِليَووووعُ ُهُم الطَّوووواُغوُع : ﴿-ت ووووالى  –س: قوووواا هللا  َوالَّووووِذيَن َكفَووووُروار  َور
ِالَُمواِع﴾ َن ال اووِر إِلَوى ال َُم مِِّ ِرُجو َ . اأيوة. موا المقصووع أوـ )ال وور( (1)يُخر

  (2)ف  اأية؟

مندوا، ونالدرام ومعيدننم ومدوفقنمص ي درجنم : إن هللا ول  اللين آج
مددن الظلمدداتص ظلمددات الشددرن وظلمددات المعالدد  والبدددع، إلددش نددور 
التوحيد والح  واويمانص يعن  بواسطة الرس ، وبواسدطة  تبده المنزلدة. 
ف فدددار قدددريا، و فدددار بنددد  إسدددرائي  و يدددرام فوليددداءام الطدددا وت، 

من اونس والجن ام  والجن، فالشياطين والطا وت: الشيطان من اونس
فوليا  ال فرةص ي رجوننم من ندور التوحيدد إلدش ظلمدات الشدرن والجند  

 والمعال  والبدع. 

فدددالنور فددد  ادددلل اآليدددة المقلدددود بددده: التوحيدددد واويمدددان والنددددى، 
 . -نس   هللا العافية  -والظلمات: الشرن والمعال  والبدع 

ولك وو  فوو   س: تحووعن    فسوو   حيا ووا  أف ووا م كوور  و قوووا سوووء،
 حيووان كنيوورض ال  َِوور القوووا  و الف ووا، فَووا الوو َّ إنووم فوو  ذلووك، ومووا 
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ِر : -اووه وجووا  -المقصوووع أقولووِ  ِ مووا فِوو  السَّووَماواِع َوَمووا فِوو  األَرر َّ ِ َِّ ﴿
 ِِ فُوهُ يَُحاِسأرُكم أِ  اأية؟  (1)﴾َوإِن تُأرُعوار َما فِ   َ فُِسُكمر  َور تُخر

ُ  َفرس وا  سدبحانه بقولده: : الل اآليدة ال ريمدة نسد نا هللاج ِّّ ﴿الَ يَُكلِِّوُف 
تََسوأَعر َرأَّ َوا الَ تَُ اِخوذر َا إِن  َِّسوي َا  وا َموا اكر ََ ا َما َكَسوأَعر َوَالَير ََ ا لَ ََ إِالَّ ُوسر َ

َطأر َا﴾  -اآلية. ولح عن رسو  هللا للش هللا عليده وسدلم فن هللا  (2) َور  َخر
مسددلم فدد  لددحيحه، وقددا  النبدد   قددا : ))قددد فعلددت((  رجدده -عددز وجدد  

للش هللا عليه وسلم: ))إن هللا تجاوز عن فمتد  مدا حددثت بده فنفسدنا مدا 
 متف  علش لحته.  (3)لم تعم  فو تت لم((

وبللن يعلم فن ما يقع ف  النفس من الوساوس والنم بدبعض السديئات 
 معفو عنه، ما لم يت لم به لاحبه فو يعم  به. 

هللا سدبحانه  تدل هللا لده بدللن حسدنةص  نده ومتش ترن للن  وفاً مدن 
قددد لددح عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم مددا يددد  علددش للددن. وهللا ولدد  

 التوفي . 

ِك س: لقع قاا هللا ت والى فو  كتاأوِ ال هيوه:  ﴿إِنَّ الرُم َوافِِقيَن فِو  الوعَّرر
ووفَِا ِمووَن ال َّوواِر﴾ . مووا المقصوووع أالم ووافقين وال فوواق فوو  هووذه اأيووة األَسر

 ؟ (4)الكريمة، و رجو  ن تتفضلوا أإيضا  الم  ى

ج: المراد بالمنافقين ام: الدلين يتظداارون باوسد م وادم علدش  يدر 
اوس م، يدعون فننم مسدلمون، وادم فد  البداطن ي فدرون بداب وي دلبون 

 الرسو  عليه الل ة والس م اءال  ام المنافقون. 

 -نوا ال فر،  ما فد  قولده سموا منافقينص  ننم فظنروا اوس م وفبط
ِم اأِخوِر َوَموا ُهوم  : -عز وج   ِ َوأِوالريَور َِّ ﴿َوِمَن ال َّواِس َمون يَقُووُا آَم َّوا أِوا
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ِم ِينَ  َُم َوَمووا . أُِموو ر ووَعُاوَن إِالَّ  َ فَُسوو َ َوالَّووِذيَن آَم ُوووا َوَمووا يَخر ِّّ يَُخوواِعُاوَن 
َرٌر﴾. يَشر ُُرونَ  م مَّ َِ وم ﴿ -ريلفي: شن و فِ  قُلُوأِ َُ ُ َمَرضا  َولَ ِّّ فََهاَعُهُم 

ِذأُوَن﴾  . واآليات بعداا ف  سورة )البقرة(. (1) َاَذاٌا  َِليٌم أَِما َكا ُوا يَكر

 -اءال  ام المندافقون، وادم ي فدرون بداب وي دلبون رسدله فد  قولده 
مر  : -ج  وع   َُ َ َوُهَو َخاِعُا ِّّ َوإَِذا قَواُموار إِلَوى ﴿إِنَّ الرُم َافِِقيَن يَُخاِعُاوَن 

َ إِالَّ قَِلويم   ِّّ وَذأِيَن . الصَّمَِض قَاُموار ُكَسالَى يَُرآُ وَن ال َّاَس َوالَ يَوذرُكُروَن  َذأر ما
 . (2)أَيرَن َذِلَك الَ إِلَى َهُ الء َوالَ إِلَى َهُ الء﴾

والمعنش: فننم مترددون بدين ال فدار والمسدلمينص تدارة مدع ال فدار إلا 
 فر وانتلروا، وتارة مع المءمنين إن ظنروا وانتلدروا، فلديس ظنر ال

عندام ثبات وال دين مستقيم وال إيمان ثابت، ب  ادم ملبدلبون بدين ال فدر 
 واويمان، وبين ال فار والمسلمين. 

مر : -تعالش -وقد لرح هللا ب فرام ف  قوله  َُ مر  َن تُقرأََا ِمو ر َُ ﴿َوَما َم َ َ
مر إِالَّ  َ  َُ رتُوَن الصَّمَضَ إِالَّ َوُهمر ُكَسوالَى  َفَقَاتُ ِِ َوالَ يَأ ِ َوأَِرُسوِل َِّ مر َكفَُروار أِا َُ َّ 

الَُعُهمر إِ ََّما يُِريُع  . َوالَ يُ ِفقُوَن إِالَّ َوُهمر َكاِرُهونَ  مر َوالَ  َور َُ َوالُ فَمَ تُ رِجأرَك  َمر
ا فِ  الرَحيَاِض العا ريَ  ََ َُم أِ أَ ُ ِليُ َذِِّ مر َوُهمر َكافُِروَن﴾ِّّ َُ َهَ   َ فُُس  . (3)ا َوتَهر

 . -نس   هللا العافية والس مة  -اءال  ام المنافقون 

ِ فَومَ يَوأرَمُن  س: ما م  ى قوا الح  تأارك وت الى: ِّّ وَر  ﴿ َفَوأَِم ُوار َمكر
ُم الرَخاِسُروَن﴾ ِ إِالَّ الرقَور ِّّ َر   . (5)(4)َمكر

لر هللا فينددا سددبحانه عبددادل مددن ا مددن مددن : اددلل اآليددة العظيمددة يحددج
ُم م ددرل، فيقددو  سددبحانه:  ِ إِالَّ الرقَووور ِّّ ووَر  ِ فَوومَ يَووأرَمُن َمكر ِّّ ووَر  ﴿ َفَووأَِم ُوار َمكر

  الرَخاِسُروَن﴾.
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المقلود من الا: تحلير العباد مدن ا مدن مدن م درلص باوقامدة علدش 
 وندده يملدد  لنددم،  معالدديه، والتندداون بحقدده، والمددراد مددن م ددر هللا بدده:

ويزيدام من النعم وال يرات وام مقيمون علدش معالديه و د ي فمدرل، 
فنددم جددديرون بدد ن يء ددلوا علددش  فلددتنم ويعدداقبوا علددش  ددرتنمص بسددبل 
إقددامتنم علددش معالدديه، وفمددننم مددن عقابدده و ضددبه،  مددا قددا  سددبحانه: 

نر َحيرُث الَ يَ رلَُمونَ  َُم مِِّ ِرُج تَعر َُ . ﴿َس َسر ِل  لَ مر إِنَّ َكيرِع  َمتِيٌن﴾َو ُمر
، وقا  (1)

ض  عددز وجدد :  َا َموورَّ ِِ  َوَّ ِم ُوووار أِوو مر َو َأرَصوواَرُهمر َكَمووا لَوومر يُ ر َُ ووُا  َفرلِووَعتَ ﴿َو ُقَلِِّ
َُوَن﴾ مر يَ رَم َِ َريَا ِ َو ََذُرُهمر فِ  ُط
وُروار ، وقا  سدبحانه: (2) وا  َُسووار َموا ذُكِِّ ﴿فَلَمَّ

ِِ فَتَحر َا   أِ

مر  َأر  َِ َرتَوة  فَوِإَذا َالَير ء  َحتَّى إَِذا فَِرُحوار أَِما  ُوتُوار  ََخذر َاُهم أَ َواَا ُكاِِّ َش ر
أرِلُسوَن﴾  ص في: آيسون من     ير. (3)ُهم ما

فالواجددل علددش المسددلمين فال يقنطددوا مددن رحمددة هللا، وال يدد منوا مددن 
م رل وعقوبته، ب  يجل علش    مسلم فن يسير إلش هللا سبحانه ف  ادلل 

بين ال وي والرجا ، فيل ر عظمتده وشددة عقابده  –الدار الفانية  -لدنيا ا
إلا  الي فمرل، في افه وي شدش عقابده، ويدل ر رحمتده وعفدول وم فرتده 
وجددودل و رمدده، فيحسددن بدده الظددن، ويرجددو  رمدده وعفددول. وهللا الموفدد  

 سبحانه ال إله  يرل، وال رل سوال. 

فوو  سووورض )الراووع(:  -تأووارك وت ووالى  -س: مووا تفسووير قوووا الحوو  
﴾ مر َِ م  َحتَّى يََُيُِِّروار َما أِأَ رفُِس َ الَ يََُيُِِّر َما أِقَور ِّّ ﴿إِنَّ 
 ؟ (4)

 -تبددارن وتعددالش -: اآليددة ال ريمددة آيددة عظيمددة، تددد  علددش فن هللا ج
من  ير إلش شر ومن شدر  -ب ما  عدله و ما  ح مته، ال يُ ير ما بقوم 

حتدش ي يدروا مدا  -مدن شددة إلدش ر دا  إلش  ير، ومن ر دا  إلدش شددة و
 ب نفسنم. 
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ف لا  انوا فد  لد ح واسدتقامة و يدروا،  يدر هللا علدينم بالعقوبدات 
والن بددات والشدددائد والجدددل والقحددط والتفددرق، و يددر اددلا مددن فنددواع 

م  لِِّلر َأِيِع﴾العقوبات جزاً  وفاقاً، قا  سبحانه:  َِمَّ ﴿َوَما َرأاَك أِ
(1) . 

انه ويملدد  لنددم، ويسددتدرجنم لعلنددم يرجعددون، ثددم وقددد يمنلنددم سددبح
ِِ فَتَحر َوا  يء لون علدش  درةص  مدا قدا  سدبحانه: وُروار أِو وا  َُسووار َموا ذُكِِّ ﴿فَلَمَّ

َرتَوة  فَوِإَذا ُهوم  ء  َحتَّى إَِذا فَِرُحوار أَِما  ُوتُوار  ََخذر َاُهم أَ مر  َأرَواَا ُكاِِّ َش ر َِ َالَير
أرِلُسوووَن﴾ نعددول بدداب مددن عددلال هللا  -ن مددن  دد   يددر ص يعندد : آيسددو(2)ما

ونقمته. وقد يءجلون إلش يوم القيامة في ون علابنم فشد،  ما قا  سبحانه 
وَخُص  م  تَشر ُرُهمر ِليَوور َِّاِلُموَن إِ ََّما يُوَ خِِّ ا يَ رَمُا ال َ َغافِم  َامَّ ِّّ َسأَنَّ  ﴿َوالَ تَحر

ِِ األَأرَصاُر﴾ ويمنلدون إلدش مدا بعدد المدوت، ، والمعندش: فنندم يءجلدون (3)فِي
 في ون للن فعظم ف  العقوبة وفشد نقمة. 

، ثدم يتوبدون إلدش هللا ويرجعدون  وقد ي ونون ف  شدر وبد   ومعدا ج
إليه ويندمون ويستقيمون علش الطاعة في ير هللا مابنمص مدن بدءس وفرقدة 
ومن شدة وفقر، إلش ر ا  ونعمة واجتماع  لمة ولد ح حدا ص ب سدبال 

 لطيبة، وتوبتنم إلش هللا سبحانه وتعالش. فعمالنم ا

وا  وقد جا  ف  اآلية ا  رى: ََ ا  ِِّ رَموة   َ ر ََم َ لَومر يَوُك ُمََيِِّور  ِّّ ﴿َذِلَك أِأَنَّ 
﴾ مر َِ م  َحتَّى يََُيُِِّروار َما أِأَ فُِس َالَى قَور
. فنلل اآلية تبين لندا فنندم إلا  دانوا (4)

وال حدو   –لد ،  يدر علدينم ف  نعمدة ور دا  و يدر ثدم  يدروا بالمعا
 . - ما تقدم  -وقد يمنلون  –وال قوة إال باب 

والع س  للنص إلا  انوا ف  سو  ومعا  فو  فر وض  ، ثم تدابوا 
وندموا واستقاموا علش طاعة هللا،  يدر هللا حدالنم مدن الحالدة السديئة إلدش 

نعمدة  الحالة الحسنة، و ير تفرقنم إلش اجتماع ووئام، و ير شددتنم إلدش

                                                 

 . 46سورة فص إل، اآلية  (1)
 . 44سورة األنعام، اآلية  (2)
 . 42سورة إبراهيك، اآلية  (3)
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وعافية ور ا ، و ير حالنم من جدل وقحط وقلة ميال ونحدو للدن، إلدش 
 إنزا  ال ي  ونبات ا رض، و ير للن من فنواع ال ير. 

َ ِمنر ِاأَاِعِه الر ُلََماء﴾س:  رجو تفسير قولِ ت الى: َّّ َشى  ﴿إِ ََّما يَخر
(1) 

(2) . 

لعلمدا  بداب وادم ا -: الل اآلية عظيمة، وا  تد  علش فن العلمدا  ج
ادءال  ادم ف مد  النداس  -وبدينه، وب تابه العظديم، وسدنة رسدوله ال دريم 

 شددية ب، وف ملنددم تقددوى ب وطاعددة لدده سددبحانه وعلددش رفسددنم الرسدد  
 . -علينم الل ة والس م  -وا نبيا  

فمعندش: )إنمدا ي شدش هللا(ص في ال شدية ال املدة مدن عبدادل )العلمدا (، 
م ب سددمائه ولددفاته وعظدديم حقدده سددبحانه وتعددالش واددم الددلين عرفددوا ربندد

وتبلروا ف  شريعته، وآمنوا بما عنددل مدن النعديم لمدن اتقدال، ومدا عنددل 
 من العلال لمن علال و الي فمرل. 

فنددم ل مددا  علمنددم بدداب، و مددا  معددرفتنم بددالح ،  ددانوا فشددد الندداس 
 عالش.  شية ب، وف ثر الناس  وفاً من هللاص وتعظيماً له سبحانه وت

ولددديس معندددش اآليدددة: فنددده ال ي شدددش هللا إال العلمدددا ، فددد ن  ددد  مسدددلم 
وي افدده سددبحانه  -عددز وجدد   -ومسددلمة و دد  مددءمن ومءمنددة ي شددش هللا 

متفاوت، ليسوا علش حدج سوا . ف لما  ان المدءمن فعلدم بداب  ل ن ال وي
وففقه ف  دينه،  ان  وفه من هللا ف ثر، و شديته ف مد ، وا دلا المءمندةص 
 لمددا  انددت فعلددم بدداب وفعلددم بلددفاته وعظدديم حقدده،  ددان  وفنددا مددن هللا 
فعظددم، و انددت  شدديتنا ب ف مددد  مددن  يراددا، و لمدددا قدد ه العلددم وقل دددت 

 البليرة ق   ال وي من هللا، وقل ت ال شية له سبحانه. 

فالناس متفاوتون ف  الا، حتدش العلمدا  متفداوتون، ف لمدا  دان العدالم 
 ان العالم فقدوم بحقده وبدينده، وفعلدم ب سدمائه ولدفاته،  فعلم باب، و لما

                                                 

 . 28سورة فاطر، اآلية  (1)
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 340 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 انددت  شدديته ب ف مدد  ممددن دوندده فدد  اددلل اللددفات، و لمددا نقدد  العلددم 
 نقلت ال شية ب. 

ول دن جميددع المددءمنين والمءمنددات  لندم ي شددون هللا سددبحانه وتعددالش 
 :-جدد  وعدد   -علدش حسددل علمنددم ودرجدداتنم فدد  اويمددانص ولنددلا يقددو  

لَلَِك ُهمر َخيرُر الرأَِريَّةِ ﴿إِنَّ ا اِلَحاِع  ُور َجَهاُ ُهمر ِا وَع . لَِّذيَن آَم ُوا َوَاِملُوا الصَّ
 ُ َّّ ِضوَ   وا  َأَوع ا رَّ ََ واُر َخاِلوِعيَن فِي ََ َ ر ا األر ََ تِ ِر  ِمن تَحر ن  تَجر مر َج َّاُع َاعر َِ َرأِِّ

ووُِ َذِلووَك ِلَموونر َخِشووَ  َرأَّووُِ﴾ مر َوَرُضوووا َا ر َُ ﴿إِنَّ الَّووِذيَن  ، وقددا  تعددالش:(1)َاوو ر
وٌر َكأِيوٌر﴾ َرِفوَرضٌ َو َجر وم مَّ َُ َُم أِالرََيروِا لَ َن َرأَّ َشور ﴿َوِلَمونر ، وقدا  تعدالش: (2)يَخر

ِِ َج َّتَواِن﴾ علدش  شديتنم ب، وإن  دانوا  . فندم مد جورون(3)َخاَف َمقَاَم َرأِِّو
ا ص ل مدا   ير علما  و انوا من العامدة، ل دن  مدا  ال شدية ي دون للعلمد

بلدديرتنم و مددا  علمنددم بدداب، فت ددون  شدديتنم ب فعظددم. وبنددلا يتضددح 
معنش اآلية، ويزو  ما يتوام بعض الناس من اوش ا  فد  معناادا. وهللا 

 ول  التوفي . 

﴾س: قاا ت الى:  ثر ا أِ ِ رَمِة َرأَِِّك فََحعِِّ ، فإذا كان ا  سان لعيوِ (4)﴿َو َمَّ
َا ت طأ  اليِ هذه اأية الكريموة؟ وموا القعرض الى ال يش ف  رغع، ف

﴾م  ى  ثر ا أِ ِ رَمِة َرأَِِّك فََحعِِّ   (5)؟﴿َو َمَّ

: معنش اآليدة: فن هللا فمدر النبد  لدلش هللا عليده وسدلم فن يتحدد  بدنعم ج
 هللاص فيش ر هللا قوالً  ما يش رل عم ً. 

يددر فالتحددد  بددالنعم  دد ن يقددو  المسددلم: إننددا ب يددر والحمددد ب، وعندددنا  
 ثير، وعندنا نعم  ثيرة، نش ر هللا علش للدنص ال يقدو : نحدن ضدعفا ، ولديس 
عندنا ش  .. ال، ب  يش ر هللا ويتحد  بنعمه، ويقر بدال ير الدلي فعطدال هللا، 

                                                 

 . 8، 7سورة البينة، اآليتان  (1)
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ال يتحد  بالتقتيرص   ن يقو : ليس عنددنا مدا  وال لبداس... وال  دلا وال  دلا، 
 . -عز وج   -ل ن يتحد  بنعم هللا، ويش ر ربه 

فثرادا علدش م بسده  وهللا سبحانه إلا فنعم علش عبدل نعمة، يحل فن يدرى
وفدد  ف لدده وفدد  شددربه، فدد  ي ددون فدد  مظنددر الفقددرا ، وهللا قددد فعطددال المددا  
ووسددع عليدده، ال ت ددون م بسدده وال م  لدده  ددالفقرا ، بدد  يظنددر نعددم هللا فدد  

 م  له ومشربه وملبسه. 

 فينا ال لو، وفينا اوسراي والتبلير. ول ن ال يفنم من الا: الزيادة الت  

س:  ريع  ن تعلو   الى أ ر  سماء الكتا ف  التفسير والحوعيث 
 . (1) -وجهاكم هللا خيرا   -والفقِ لإلفاعض م َا 

: مددن ال تددل المفيدددة فدد  التفسددير: تفسددير ابددن جريددر، وتفسددير ابددن ج
  ثير، والب وي، وابن سعدي، والشنقيط . 

مفيدددة: اللددحيحان، والسددنن ا ربددع، و)منتقددش ومددن  تددل الحدددي  ال
ا  بددار(، و)عمدددة الحدددي (، و)بلددوا المددرام(، و)ا ربعددون النوويددة(، 
وتتمتنا للحدافظ ابدن رجدل: الجميدع  مسدون حدديثاً عدن النبد  لدلش هللا 
عليه وسدلم مدن جوامدع ال لدم. ومدن  تدل الفقده المفيددة: )الم ند ( للمدام 

و)المقندع( لده فيضداً،  –رحمه هللا  –بن قدامة الع مة فب  محمد عبد هللا 
و)الددروض المربددع شددرح زاد المسددتقنع( بحاشددية الع مددة الشدديخ: عبددد 

رحمده هللا  –، و)شرح المنلل( للندووي -رحمه هللا  –الرحمن بن قاسم 
 . وهللا الموف . -

س: هوووا الموووعرس الوووذ  يوووعرس تمميوووذه القووورآن مووون المصوووحف 
  (2)اهرا   م ال يشترط طَارتِ؟الشريف يجا اليِ  ن يكون ط

: المدرس و يرل ف  الا البال سوا ، ليس له فن يمس الملدحي ج
 –واو علش  ير طنارة عند جمنور فاد  العلدم، ومدننم ا ئمدة ا ربعدة 

ص لقو  النب  للش هللا عليه وسلم ف  حدي  عمرو بدن -رحمة هللا علينم 
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  جيدد اوسدناد، روال ، وادو حددي(1)حزم: ))ال يمس القدرآن إال طداار((
فبو داود و يرل متل ً ومرس ً، وله طرق تد  علدش لدحته واتلداله، 

 –ورضد  هللا عدننم  -وبللن ففتش فلحال النب  للش هللا عليده وسدلم، 
 وهللا ول  التوفي . 

س: كم يوما  يحتاج ا  سان إلى ختم القورآن أوالفَم والتوعأر؟ وهوا 
 فواعكم  -تأخر ف  قراءتِ؟  فيوعو ا إذا ختم القرآن ف  شَرين يكون قع 

  (2).-هللا 

: النب  لدلش هللا عليده وسدلم قدا  لعبدد هللا بدن عمدرو بدن العدا : ج
))اقرف القرآن ف  شنر((، فلم يز  يقو : زدن  يا رسو  هللا، حتدش قدا : 

 ثم طلل الزيادة إلش ث  .  (3)))اقرفل ف  فسبوع((

فد  فسدبوع، وإلا تيسدر  و ان اللحابة يقرفون ف  فسبوع، فا فض 
 ف  الث ثة فيام ف  ب س، ل ن مع العناية بالتدبر والتعق  وال شوع. 

وإلا قددرف اونسددان القددرآن فدد  شددنر فو شددنرين فدد  حددرج، ل ددن مددع 
التدددبر، وإلا رتددل اونسددان القددرا ة  دد  شددنرص يقددرف  دد  يددوم جددز اً فنددلا 

العدا :  ن عمرو بنحسن، فقد قا  النب  للش هللا عليه وسلم لعبد هللا ب
))اقددرفل فدد  شددنر، فالحسددنة بعشددر فمثالنددا(( فالمقلددود: فن يتحددرى فدد  
قرا تدده ال شددوع والتدددبر والتعقدد  واالسددتفادة، فمددن قددرفل فدد  شددنر فو 
شنرين فو فق  فو ف ثر ف  حرج، ل دن ي درل فن ي دون للدن فد  فقد  مدن 

     يوم وليلدة ث  ، ف ق  ش   ث ثة فيام يقرف ف  ث ثة فيام ولياليناص ف
 عشرة فجزا ، الا فق  ما ورد. 

س: ما ر   سماحتكم ف  رجا يقور  القورآن الكوريم وهوو ال يحسون 
القوراءضأل أسووأا   ووِ لووم يحصووا الووى قسوط وافوور موون الت لوويم، وهووو فوو  

                                                 

، ا  تههان )النههداء ل صههلة(، إلن )األلههر إللوضههوء ملههن لههس املصههحف(، 419أخرجههم لالههك ا )املوطههأ(، بههر ك'  (1)
  بل نكاح(.  ا  تان )الطلق(، إلن )ال طلق 2166والدارلي بر ك' 
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قراءتِ يلحن لح ا  جليا أل أحيث يتَير م  قراءتِ الم  ى، ويحتج أحعيث 
يقور  القورآن وهوو مواهر أوِ... ". : " الوذ  -رض  هللا ا َا  –االشة 
  (1)الحعيث؟

منده،  : عليه فن يجتند ويحر  علش فن يقدرفل علدش مدن ادو فعلدمج
وال يدددع القددرا ةص  ن الددتعلم يزيدددل  يددراً، والحدددي  المددل ور حجددة لدده، 
واو قو  النب  للش هللا عليه وسلم: ))الماار بالقرآن مع السفرة ال رام 

 (2)وادو عليده شداق ويتتعتدع فيده لده فجدران(( البررة، واللي يقرف القدرآن
روال مسلم، ومعنش يتتعتع: قلة العلم بالقرا ة، وا لا قولده: ))وادو عليده 

 شاق((ص معنال: قلة علمه بالقرا ة. 

فعليه فن يجتند ويحر  علش تعلم القدرا ة علدش مدن ادو فعلدم منده، 
مدن  وف  للن فض  عظديمص لقدو  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم: )) يدر م

تعلم القرآن وعلمه((  رجه الب اري ف  لدحيحه، ف يدار المسدلمين ادم 
 فا  القرآنص تعلهماً وتعليماً وعم ً ودعوةً وتوجيناً. 

والمقلود من العلم والتعلم او العم ، و ير الناس مدن تعلدم القدرآن 
وعمدد  بدده وعلهمدده الندداس، ويقددو  عليدده اللدد ة والسدد م: ))اقددرفوا اددلا 

ي ت  شفيعاً  لحابه يوم القيامة(( روال مسدلم فد  لدحيحه،  القرآن ف نه
.  رجده (3)ويقو  عليده اللد ة والسد م: ))القدرآن حجدة لدن فو عليدن((

مسلم فيضاً ف  لحيحه، والمعنش: فنده حجدة لدن إن عملدت بده، فو حجدة 
 علين إن لم تعم  به. وهللا فعلم. 

جوهاكم هللا خيورا   -س: ما حكم قراءض القرآن لل اس أأجرض؟  فيعو ا 
  (4)؟-

: إن  ان المقلود تعلديم القدرآن للنداس وتحفديظنم إيدال، فد  حدرج ج
ص للحددي  اللدحيح -ف  فلح قدول  العلمدا   -ف  ف ل ا جرة علش للن 
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ف  القرا ة علش اللديا بشرط فجرة معلومة، ولقوله للش هللا عليه وسدلم 
 تددال هللا(( ف رجدده فدد  الحدددي  نفسدده: ))إن فحدد  مددا ف ددلتم عليدده فجددراً 

الب داري رحمده هللا فد  لدحيحه، فمدا إلا  دان المدراد ف دل ا جدرة علددش 
 مجرد الت وة ف  في مناسبة، فنلا ال يجوز ف ل ا جرة عليه. 

ول ر شيخ اوس م ابن تيميدة رحمده هللا فنده ال يعلدم نزاعداً بدين فاد  
 العلم ف  تحريم للن. 

  أالمسوجع، الموا  أوجووع س: ها تجوه تموض القرآن أصوع مرتفو
  (1)من يت فا ف  تلك اللحِاع أالمسجع من المصلين؟

: ال ينب   رفدع اللدوت بدالقرا ة فد  المسدجد، إلا  دان حولده مدن ج
يتشوا بللن من المللين بالقرا ة، وا لا إلا  ان القارئ ف  في م دان 
حولده ملدلون فو قدرا ، فدد ن السدنة فن ال يرفدع لددوته علدينمص لمدا ثبددت 

ه لددلش هللا عليدده وسددلم فندده  ددرج لات يددوم علددش الندداس يلددلون فدد  عندد
المسجد ويجنرون بالقرا ة فقا  عليه الل ة والس م: )) ل م يناج  هللا 

 . (2)ف  يءل بعض م بعضاً((

س: مووا حكووم وضوو  المصوواحف الووى الحامووا أووين الصووفوف خلووف 
  (3)َِور المصلين؟

 : ال نعلم ب ساً ف  للن للضرورة. ج

جوهاء مون قوام أحورق القورآن الكوريم سوَوا ، ولوم ي ورف إال  س: ما
  (4)أ ع ما مضى هذا الف ا؟

: ليس عليه ش   مدا دام سدنواً، مثد  فن حرقده وادو ال يددري فنده ج
قرآن، و للن إلا حرقه عمداً ل ونه متقطعاً ال ينتفدع بدهص حتدش ال يمدتنن، 

                                                 

 375ص 24ج (1)
 . 11461أخرجم اابلام أمحد ا )إل ي لسند املكثرين(، بر ك'  (2)
 377ص 24ج (3)
 390ص 24ج (4)



 

 

 

 

 345 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

يحدرق فو يددفن  ف  ب س عليهص  ن القرآن إلا تقطع وتمزق ولم ينتفع بده
 ف  مح  طيل حتش ال يمتنن. 

فما إلا حرقه  ارااً له، ساباً لده مب ضداً لده، فندلا من در عظديم وردة 
عن اوس م، وا لا لو قعد عليه فو وط  عليه برجله إاانة لده، فو لط ده 
بالنجاسة، فو سبه، فو سل من ت لم به، فنلا  فر ف بر وردة عن اوسد م 

 . -والعيال باب  –

: ها يجا ال ِّ  ن  توضأ قأوا كوا حصوة مون حصوص القورآن 2س
 ؟ (1)الكريم و  ا ف  المعرسة

لدديس عليددن الوضددو  إلا  نددت علددش طنددارة، و ددللن إلا  انددت  ج:
 القرا ة عن ظنر قللص في من  ير الملحي، فليس علين فن تتطنر. 

فما إلا  انت القرا ة من الملحي وقد فحددثت بعدد الحلدة ا ولدش، 
ن تتطنر للحلة الثانية، وا لا الثالثدةص ف لمدا فردت فن تقدرف مدن فعلين ف

الملحي وفنت علش  ير وضو  فعلين فن تتطنرص لما جا  ف  الحدي  
 . (2)عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه قا : ))ال يمس القرآن إال طاار((

وا لا ففتش فلحال النب  للش هللا عليه وسلم ب ن المحد  ال يمس 
 واو اللي عليه جمنور فا  العلم من ا ئمة ا ربعة و يرام.  ،القرآن

إلا فردت القددرا ة مددن الملددحي وفنددت  -يددا ف دد   -فالواجددل عليددن 
علددش  يددر طنددارة، فن تتوضدد  الوضددو  الشددرع ، فمددا إلا  نددت علددش 
جنابددة، فلدديس لددن فن تقددرف ال عددن ظنددر قلددل، وال مددن الملددحي حتددش 

 ت تس . 

  (3) ع سقوطِ من مكان مرتف ؟س: ما حكم تقأيا المصحف أ

: ال نعلم دلي ً علش شرعية تقبيله، ول ن لو قبله اونسان ف  بد سص ج
رضد  هللا  –اللدحاب  الجليد   - نه يروى عدن ع رمدة بدن فبد  جند  
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فنه  ان يقب  الملحي ويقو : الا   م ربد . وب د  حدا   –تعالش عنه 
ندددان دليددد  علدددش التقبيددد  ال حدددرج فيددده، ول دددن لددديس بمشدددروع ولددديس ا

شرعيته، ول ن لو قبله اونسان تعظيماً واحتراماً عند سقوطه مدن يددل فو 
 . -إن شا  هللا  –من م ان مرتفع، ف  حرج ف  للن وال ب س 

  (1)س: ها تقأيا المصحف جاله  م ال؟

 : الا العم  ليس له فل ، وتر ه فحسن  نه ليس عليه دلي . ج

قبد  الملدحي، وقدا : ادلا  د م ل ن يروى عن بعض اللحابة فنه 
 رب ، وال يضر من فعله، ل ن ليس عليه دلي  وتر ه فولش. 

ولم يفعله النب  لدلش هللا عليده وسدلم ولدم يثبدت عدن اللدحابة، إنمدا 
 يروى عن ع رمة، قد يلح فو ال يلحص فالترن فولش لعدم الدلي . 

ا المندم المنم العم  بده، والدت وة، واو ثدار مدن القدرا ة والعمد ، ادل
والا الواجل، فاونسان عليه فن ي ثر من قدرا ة القدرآن ويتددبر ويعمد ، 

 الا او المطلول منه. 
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س: ذكوور حووعيث  ن موون الوو  تميمووة فقووع  شوورك،  رجووو شوور  هووذا 
 ؟(1)الحعيث
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رضدد  هللا  -عود اددلا الحدددي  ورد بدداللفظ اآلتدد : وعددن ابددن مسددج: 
يقددو : ))إن  -لددلش هللا عليدده وسددلم -قددا : سددمعت رسددو  هللا  –عندده 

روال فحمددد وفبددو داود، والتمددائم  (1)الرقددش والتمددائم والتولددة والشددرن((
شدد   يُعلدد  علددش ا والد عددن العددين وادد  مددا تسددمش عنددد بعددض الندداس 

-لمللش هللا عليده وسد -بالجوامع والحجل والحروز وقد قا  رسو  هللا 
وف  رواية: ))من تعل  تميمدة فقدد  (2): ))من تعل  تميمة ف  فتم هللا له((

: فن -وهللا فعلم –فشرن((. والعلة ف   ون تعلي  التمائم من الشرن ا  
من علقنا سيعتقد فينا النفع ويمي  إلينا وتنلدري ر بتده عدن هللا إليندا، 

التحلير منندا، ويضعي تو له علش هللا وحدل و   للن  ايج ف  إن ارل و
وفدد  ا سددبال المشددروعة والمباحددة مددا ي ندد  عددن التمددائم وانلددراي 

 الر بة عن هللا إلش  يرل شرن به، فعالنا هللا وإيا م من للن.

وتعلي  التمدائم يعتبدر مدن الشدرن ا لد ر مدا لدم يعتقدد معل قندا ب نندا 
يقندا تدفع عنه الضرر بلاتنا دون هللا، فد لا اعتقدد ادلا االعتقداد لدار تعل

 شر اً ف بر. 

س: ما هو شر  حعيث ))ان تان ف  ال اس هما أَم كفر الط ن ف  
 (4)وما م  ى الكفر ف  هذا الحعيث؟ (3)األ ساا، وال ياحة الى الميع((

 -اددلا حدددي  لددحيح روال مسددلم فدد  اللددحيح عددن فبدد  اريددرة ج: 
 . -رض  هللا عنه 

ا علدش قلدد والطعن ف  النسل: او التنقدي   نسدال النداس وعيبند
االحتقار لنم واللم، فما إن  ان مدن بدال ال بدر، فد  مدن بند  تمديم ومدن 
فولافنم  لا، ومن قحطان، فو من قريا، فو من بن  ااشم، ي بدر عدن 
 فولافنم من  ير طعن ف  فنسابنم فللن ليس من الطعن ف  ا نسال.
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والنياحددة ادد : رفددع اللددوت بالب ددا  علددش الميددت، وادد  محرمددة، 
بال فر انا:  فدر دون  فدر، ولديس ادو ال فدر المطلد  المعدروي والمراد 

ب داة التعريي:  قوله عليه الل ة والسد م: ))بدين الرجد  وبدين الشدرن 
ف رجدده مسددلم فدد  لددحيحه، واددلا اددو ال فددر  (1)وال فددر تددرن اللدد ة((

ا  بر ف  فلح قول  العلمدا ، وال فدر  فدران، والظلدم ظلمدان، والفسد  
 فسقان.

رن شددر ان: ف بددر وفلدد ر، فالشددرن ا  بددر مثدد : دعددا  وا ددلا الشدد
وا حجدار  ا موات، واالست اثة بندم والندلر لندم، فو لأللدنام وا شدجار

وال وا ل، والشرن ا لد ر مثد : لدوال هللا وفد ن، ومدا شدا  هللا وشدا  
 ف ن، والواجل فن يقو : لوال هللا ثم ف ن وما شا  هللا ثم شا  ف ن.

ر هللا  الحلي بالنب ، فو حياة ف ن، فو با ماندة فندلا و لا الحلي ب ي
 من الشرن ا ل ر.

وا ددلا الريددا  مثدد   وندده يسددت فر هللا ليسددمع الندداس، فو يقددرف ليرائدد  
 الناس فنو شرن فل ر.

َوالرَكوافُِروَن ُهوُم ﴿والظلم ظلمان: ف بر واو الشرن باب  قوله تعدالش: 
َِّوواِلُموَن﴾ ووم  ﴿و قولدده سددبحانه:  (2)ال ُِلر َُم أِ الَّووِذيَن آَم ُوووار َولَوومر يَلرأُِسوووار إِيَمووا َ

تَُعوَن﴾ َر ُن َوُهم ما ُم األَمر َُ لَلَِك لَ  .(3) ُور

فما الظلم ا ل ر: فنو مث  ظلم النداس فد  دمدائنم وفمدوالنم، وظلدم 
العبد نفسده بالمعالد :  الزندا وشدرل المسد ر ونحوادا، نعدول بداب مدن 

 للن. 

عيث: ))ال ي من  حعكم حتى يكون هواه تأ ا  س: ما مع* صحة الح
 (4)لما جلع أِ((؟
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الحدي  الا لححته جماعة وضعفته جماعة. ومما قا  لاحل ج: 
الحجة: ال يءمن المءمن إيمانداً  دام ً حتدش ي دون ادوال تبعداً لمدا جدا  بده 

ويفعد  المعالد   الزندا. فما إلا  ان يندوى -للش هللا عليه وسلم -النب  
ه ناقلداً، و دللن إلا  دان يندوى ال يبدة فو النميمدة، فو يفعلندا ي ون إيماند

ي ون إيمانه ناقلاً، ف  ي ون إيمانه  دام ً حتدش ي دون ادوال وميلده تبعداً 
، وإلا تابع اوال وفطاع الشيطان فندلا -للش هللا عليه وسلم -لما جا  به 

وال نق  ف  اويمان. والا النق  قد يرتق  به إلدش ال فدر، فد لا وافد  اد
ف  عبدادة  يدر هللا، وفد  االسدتنزا  بالددين فو سدبه، فو اسدتح  مدا حدرم 

 هللا، انتق  إلش ال فر ولار مرتداً عن اوس م نس   هللا الس مة. 

س: ها حعيث السأ ة الذين يِلَم هللا ف  ِلِ يووم ال ِوا إال ِلوِ 
خاص أالوذكور  م  ن مون املوع اموا هو الء مون ال سواء تحصوا الوى 

 (1)مذكور ف  الحعيث؟األجر ال

ليس الا الفض  المل ور ف  الا الحدي   الاً بالرجا  ب  يعدم ج: 
الرجا  والنسا ، فالشابة الت  نش ت ف  عبادة هللا دا لة ف  للن، وا دلا 
المتحابات ف  هللا من النسا  دا د ت فد  للدن، وا دلا  د  امدرفة دعاادا 

، دا لدة فد  للدن، لو منلل وجما  إلش الفاحشة فقالدت: إند  ف داي هللا
وا لا من تلدقت بلدقة من  سل طيل ال تعلم شمالنا ما تنف  يمينندا 
دا لددة فدد  للددن، وا ددلا مددن ل ددر هللا  اليددا مددن النسددا  دا دد  فدد  للددن 
 الرجا ، فما اومامة فن  من  لائ  الرجا  وا دلا لد ة الجماعدة 

 مددا فد  المسداجد ت دت  بالرجدا ، ولد ة المدرفة فد  بيتندا ففضد  لندا 
جا ت بللن ا حاديد  اللدحيحة عدن رسدو  هللا لدلش هللا عليده وسدلم. 

  وهللا ول  التوفي 

س: ما حكم وقوف ا مام أ وع الفاتحوة لحوين يقور  الموأموم الفاتحوة 
 (2)وإذا لم يقف ا مام تلك الوقفة فمتى يقر  المأموم الفاتحة؟
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لدديس انددان دليدد  لددريح يددد  علددش شددرعية سدد وت اومددام حتددش ج: 
قرف الم موم الفاتحة ف  الل ة الجنريدة. فمدا المد موم فالمشدروع لده فن ي

يقرفاا ف  حالة س تات إمامه إن س ت ف ن لم يتيسر للن قرفادا المد موم 
لدلش  -سراً ولو  ان إمامه يقرف، ثم ينلت بعد للن ومامه لعموم قولده 

فد  عليده. مت (1): ))ال ل ة لمن لم يقرف بفاتحدة ال تدال((-هللا عليه وسلم
وقوله عليه الل ة والس م: ))لعل دم تقدرءون  لدي إمدام م قدالوا: نعدم، 

روال  (2)ال تال ف نه ال ل ة لمن لم يقدرف بندا(( ةبفاتح قا : ال تفعلوا إال
 فحمد وفبو داود وابن حبان ب سناد حسن.

آُن : -عدز وجد   -والان الحديثان ي للدان قولده  ﴿َوإَِذا قُوِرَئ الرقُورر
تَ  َحُمووَن﴾فَاسر لدلش هللا عليده  -وقدو  النبد   (3)ِم ُوار لَُِ َو َ ِصتُوار لَ َلَُّكمر تُرر
: ))إنما جع  اومدام ليدءتم بده فد  ت تلفدوا عليده، فد لا  بدر ف بدروا -وسلم

وإلا قددرف ف نلددتوا(( الحدددي  روال مسددلم فدد  لددحيحه، ل ددن لددو تددرن 
فلددح قددول   المدد موم قددرا ة الفاتحددة جندد ً فو ناسددياً لددحت لدد ته فدد 

العلمددا ص  ن قرا تنددا فدد  حقدده واجبددة ال ر ددن، وا ددلا لددو جددا  المدد موم 
واومددام را ددع فر ددع معدده فجزفتدده الر عددة وسددقطت عندده الفاتحددة لفددوات 

فنده  –رضد  هللا عنده  -محلنا، وا ل  ف  الا حدي  فب  ب رة الثقفد  
لدي را ع فر ع دون ال -للش هللا عليه وسلم -جا  إلش الل ة والنب  

قددا  لدده:  -لددلش هللا عليدده وسددلم -ثددم د دد  فدد  اللددي فلمددا سددلم النبدد  
))زادن هللا حرلدداً وال تعددد(( روال الب دداري فدد  لددحيحه ولددم يدد مرل 
لقضددا  الر عددة فددد  للددن علددش سددقوط الفاتحددة عمددن لددم يدددرن القيددام مددع 
اومام وف  ح م من تر نا جاا ً فو ناسياً من الم مومين ف  فلح قدول  

  ما تقدم وهللا ول  التوفي .  العلما 
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  (1)س: ها الحعيث الذ  رواه  حمع ف  صمض الحاجة صحي   م ال؟

(2) 

و يرل ب سدناد لدحيح عدن علد   –رحمه هللا  -نعم، روى فحمد ج: 
فن الرسدو  عليده  –رضد  هللا عنده  -عدن اللددي   –رض  هللا عنه  -

ندر ولدلش ر عتدين الل ة والس م قا : ))من فلنل لنباً ثدم تدال ثدم تط
فو  مددا قددا  عليدده اللددد ة  (3)فتددال إلددش هللا مددن للددن تدددال هللا عليدده((

والس م. الا لحيح وثابت واو من ا سدبال المعروفدة إلا فلندل وفتدش 
ثدم سد    -لد ة التوبدة –شيئاً مما ي راه هللا ثدم تطندر ولدلش ر عتدين 

دي  لدد ة ربدده واسددت فرل فنددو حددرية بالتوبددة  مددا وعدددل هللا بددللن، وحدد
االست ارة يسمش فيضاً ل ة الحاجةص  ن االست ارة ف  الحاجدات التد  

  تنم اونسان فيشرع له فن يلل  ر عتين ويست ير هللا ف  للن.

س: إذا كووان ا  سووان فوو  صوومض نووم اطووس فَووا يحمووع هللا، سووواء 
 ؟(4)كا ع فريضة  و  افلة

اللددحيح فن  نعددم يشددرع لدده فن يحمددد هللاص  ندده ثبددت فدد  الحدددي ج: 
سمع من يحمد هللا بعد عطاسه فد  اللد ة  -للش هللا عليه وسلم -النب  

فلم ين ر عليه. ب  قا : ))لقد رفيت  لا و لا من الم ئ ة  لنم يبتدروننا 
 فينم ي تبنا((، و ن حمد هللا من جنس ل ر الل ة وليس بمناي لنا. 

اوون  -َمووارضوو  هللا ا  -س: ورع فوو  الحووعيث: ُسوولِا اأوون اأوواس 
رجووا يقوووم الليووا ويصوووم ال َووار، ولك ووِ ال يشووَع الجم ووة والجمااووة، 

 (5)فقاا: هو ف  ال ار، ما صحة هذا الحعيث الشريف؟
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رضد  هللا  -الا ا ثدر معدروي عدن ابدن عبداس، ولدحيح عنده ج: 
، واو يد  علش فن إضاعة الجمعدة والجماعدة مدن فسدبال د دو  -عننما

 النار، والعيال باب.

فنده قدا : ))لينتندين  -للش هللا عليه وسدلم -عن رسو  هللا  وقد لح
ثددم لي ددونن مددن  فقددوام عددن تددر نم الُجُمعددات فو لي ددتمن هللا علددش قلددوبنم،

 - رجه مسدلم فد  لدحيحه، عدن فبد  اريدرة، وابدن عمدر  (1)ال افلين((
لدلش هللا  -رض  هللا عننم، و رج فبو داود ب سناد لدحيح، عدن النبد  

قا  عليه الل ة  والس م: ))من ترن ث   جمع تناوناً فنه  -عليه وسلم
))مددن سددمع : وقددا  عليدده اللدد ة والسدد م، (2)بنددا طبددع هللا علددش قلبدده((

 .(3)الندا  ولم ي ت ف  ل ة له إال من علر((

فالواجل علش المسلم البدار ب جابة النددا  للجمعدة والجماعدة، وفن ال 
 دالمرض  –يدر عدلر شدرع  يت  ر عدن للدن، ومتدش تد  ر عدن للدن ب 

 فنو متوعد بالنار ولو  ان يلوم الننار ويقوم اللي . -وال وي

 نس   هللا لنا ولجميع المسلمين الس مة والعافية من    سو . 

س: ف     األوقاع يتحر* المسلمون سااة ا جاأة يووم الجم وة، 
 (4) ف  يوم الجم ة كلِ،  م ف  ال صر،  م أ ع صمض الجم ة مأاشرض؟

: هللا جدد  وعدد  جعدد  فدد  الجمعددة سدداعة يقبدد  فينددا الدددعا ، وادد  ج
ه، فندد  سدسداعة قليلدة ال يوافقندا المسدلم وادو قدائم يلدل  إال فعطدال هللا 

ساعة عظيمة قليلة، جا  ف  بعض الروايات عند مسلم فنندا حدين يجلدس 
اومددام علددش المنبددر يددوم الجمعددة إلددش فن تقضددش اللدد ة، ا ددلا جددا  فدد  

مددن حددي  فبدد  موسددش مرفوعدداً، وعل لده بعضددنم ب ندده مددن  لدحيح مسددلم
لدلش هللا عليده  -  م فب  بردة بن فب  موسش وليس مرفوعا إلش النبد  

، وجدا  -للش هللا عليده وسدلم -، واللوال ثبوت رفعه إلش النب  -وسلم
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فيضاً من حدي  جابر بن عبد هللا وعبد هللا بدن سد م فنندا مدا بدين لد ة 
الشمس، وجا  ف  بعدض ا حاديد  فنندا آ در سداعة العلر إلش  رول 

من يوم الجمعة، و لنا لحيحة ال تناف  بيننا، ف حرااا وفرجااا ما بدين 
الجلوس علش المنبر إلش فن تقضش الل ة، وما بعدد لد ة العلدر إلدش 
 دددرول الشدددمس، ادددلل ا وقدددات اددد  ا رجدددش لسددداعة اوجابدددة، وبقيدددة 

فيندا إجابدة الددعا ، ل دن فرجاادا مدا ا وقات ف  يوم الجمعة  لنا ترجش 
بددين جلددوس اومددام علددش المنبددر إلددش فن تقضدد  اللدد ة ومددا بددين لدد ة 
العلر إلش  رول الشمس  ما تقدم، وبقية سداعات الجمعدة ترجدش فيندا 

 الل اوجابة لعموم بعض ا حادي  الواردة ف  للن.

فينب دد  او ثددار فدد  يددوم الجمعددة مددن الدددعا  رجددا  فن يلددادي اددلل 
الساعة المبار ة، ول ن ينب د  فن تحظدش ا وقدات الث ثدة المدل ورة آنفدا 
بمزيد من العنايةص  ن الرسو  لدلش هللا عليده وسدلم قدد ند  علدش فنندا 

  ساعة اوجابة. وهللا ول  التوفي .

 (1)س: ما صحة حعيث: ))الرأا أض  وسأ ون حوأا ((؟

ا اسدددتطالة : ال بددد س بددده، حددددي  جيدددد وتمامددده: ))وإن فربدددش الربدددج
والا الحدي  جا  من طرق متعدددة،  (2)المسلم ف  عرض ف يه المسلم((

فالواجل علش المءمن فن يحلر فنواع الربا ويحلر المعالد   لنداص لندلا 
االسددتطالة فدد  عددرض المسددلم مددن الربدداص  -لددلش هللا عليدده وسددلم -جعدد  

 ن ضرراا عظيم وتسبل فتنة ونزاعات وفسداداً فد  المجتمدع وشدحنا  
إلا بلا الش   ما قاله ف  اآل ر، وبللن و يدرل مدن ا حاديد  يعلدم فن 

ا رض واما من فربش الربا، فالربا  ال يبة والنميمة من فعظم الفساد ف 
لدديس  الدداً بددالبيع والشددرا  فقددط، بدد  ي ددون فدد  المعالدد  والم الفددات 

ة علش  نه زياد –والتعدي علش الناس بال يبة والنميمة. نس   هللا العافية 
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ما فباح هللا، فقد فربش بزيادته علش ما فبداح هللا لده حتدش وقدع فد  الحدرام 
 وارت ل ما ننش هللا عنه نس   هللا الس مة. 

 (1)س: ها ه اك حعيث صحي  ان فالعض ماء همهم؟

مددا  زمددزم قددد دلددت ا حاديدد  اللددحيحة علددش فندده مددا  شددريي ج: 
 -لش هللا عليده وسددلملد -ومدا  مبدارن، وقدد ثبدت فد  اللدحيح فن النبد  
وزاد فد  روايدة عندد  (2)قا  ف  زمزم: ))إننا مبار ة، إننا طعام طعدم((

فندلا الحددي  اللدحيح يدد  علدش  (3)فب  داود بسند جيد: ))وشفا  سدقم((
 فضلنا وفننا طعام طعم وشفا  سقم وفننا مبار ة.

 -لدلش هللا عليده وسدلم -والسنة الشرل منندا  مدا شدرل منندا النبد  
فينددا مددن البر ددة، وادد  طعددام طيددل طعددام مبددارن، طعددام يُشددرع ولمددا 

، واددلا -لددلش هللا عليدده وسددلم -التندداو  مندده إلا تيسددر،  مددا فعلدده النبدد  
الحدي  اللحيح يدلنا علش ما تقدم من فضلنا وفننا مبار دة وفنندا طعدام 
طعم وشفا  سقم، وفنه يستحل للمءمن فن يشرل مننا إلا تيسر لده للدن، 

وضددو  مننددا، ويجددوز فيضدداً االسددتنجا  مننددا وال سدد  مددن ويجددوز لدده ال
 -للش هللا عليده وسدلم -الجنابة إلا دعت الحاجة إلش للن، وقد ثبت عنه 

فندده نبددع المددا  مددن بددين فلددابعه ثددم ف ددل الندداس حدداجتنم مددن اددلا المددا  
ليشددربوا وليتوضددءوا ولي سددلوا ثيددابنم وليسددتنجوا،  دد  اددلا واقددع، ومددا 

لدلش هللا عليده  -الدلي نبدع مدن بدين فلدابع النبد  زمزم إن لم ي ن مثد  
لدددم ي ددن فدددوق للددن ف  امدددا مددا  شدددريي، فدد لا جددداز الوضدددو   -وسددلم

واال تسا  واالستنجا  و س  الثيال من الما  اللي نبع من بين فلابعه 
 فن لا يجوز من ما  زمزم. -للش هللا عليه وسلم -
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 حدرج فد  وب   حا  فنو ما  طنور طيل يُستحل الشرل منه، وال
الوضو  منه، وال حرج ف   سد  الثيدال منده، وال حدرج فد  االسدتنجا  

 منه إلا دعت الحاجة إلش للن  ما تقدم، والحمد ب. 

س: ما مع* صحة األحاعيث الت  ورعع ف  صأي اللحيوة أالسوواع، 
 (1)فقع ا تشر صأي اللحية أالسواع ا ع كنير ممن ي تسا إلى ال لم؟

دي  لدحيحة  ثيدرة، مدن فشدنراا حددي  جدا  : ف  الا البال فحاج
. راول مسلم فد  لدحيحه عدن -رض  هللا عنه  -ف  قلة والد اللدي  

فنده  -لدلش هللا عليده وسدلم -جابر بن عبد هللا رض  هللا عنده عدن النبد  
قا  لما رفى رفس والدد اللددي  ولحيتده  الث امدة بياضداً: )) يدروا ادلا  

وحددي   (3)وايدة: ))وجنبدول السدواد((وفد  ر (2)بش   واجتنبوا السدواد((
 -ابن عباس روال فحمد وفبو داود والنسائ  بسند لحيح عن ابن عبداس 

قدا : ))سدي ون فد   -لدلش هللا عليده وسدلم -فن النبد   -رض  هللا عننما
آ ر الزمان قوم ي ضبون بالسدواد  حوالد  الحمدام ال يريحدون رائحدة 

ديدد  ف درى  لنددا تددد  علددش واددلا وعيددد شدديد، وفدد  للددن فحا (4)الجندة((
  تحريم ال ضال بالسواد، وعلش شرعية ال ضال ب يرل.

س: كيوف  وفو  أووين األحاعيوث التو  ورعع فوو  هيواعض ال مور وذلووك 
حين صلة الرحم وليلة القعر وغير ذلك مما ورع فيَا  حاعيث الت  ورع 
  َا مما يهاع ف  ال مر وي سأ فو  األجوا وم  وى الحوعيث الوذ  ورع  ن 
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سان حي ما يتكون  و يصير فو   رأ وين يوموا  يكتوا  جلوِ وشوق   و ا  
 (1)س يع  فيعو ا مأجورين؟

لدديس بددين ا حاديدد  منافدداة وال تندداقض فدد ن هللا جدد  وعدد  قَدددهر ج: 
ا شدديا ص قدددر اآلجددا ، قدددر ا رزاق، قدددر ا عمددا  والشددقا  والسددعادة، 

، وي ون لده بسدبل وقدر فسبابنا، وقدر فن الا يبر والديه ويل  فرحامه
للددن زيددادة فدد  عمددرل، وقدددر فن اآل ددر ي ددون قاطعدداً و يددر بددار وي ددون 
النق  ف  العمر وقدد ي دون ادلا، ادلا طويد  العمدر وادلا قلدير العمدر 
 سددبال ف ددرى، فدداب قدددر ا شدديا  وقدددر فسددبابنا سددبحانه وتعددالش فدد  
ه، منافدداةص فبددر الوالدددين ولددلة ا رحددام مددن فسددبال بر ددة العمددر وطولدد

والقطيعة والعقدوق مدن فسدبال قلدرل ومحد  بر تده وال منافداة بدين ادلا 
وبين  دون ا جد  معددوداً ومحددوداً، ولديس اندان زيدادة وال نقد  فيمدا 
قدددرل هللا سددبحانه وتعددالش، ل ددن اددلل ا قدددار مقدددرة ب سددبابنا فنددلا يطددو  
عمرل إلش  لا ب سبال  لا و دلا، وادلا يدنق  عمدرل ب سدبال  دلا و دلا، 

لا يقت  لسن  لا و لا، والا يموت لسن  لا و لا إلش آ رل، ربنا قدر وا
  ا شيا  ب سبابنا سبحانه وتعالش.

س:  ريع  ن  سألكم ان حعيث: ))ال يحا المر ض ت من أاهلل واليووم 
اأخر تسير يومين إال وم َوا محورم(( هوا إن كا وع تصوا فو   قوا مون 

 (2)يومين ف  طري  مأمون ها يجوه ذلك  م ال؟

ا حادي  متنوعة ف  الا فينا يومان وفينا يدوم وليلدة وفيندا يدوم ج: 
وفينا ليلة وفينا ث ثة فيام وفينا مطل ، الا علش ا ت ي ا سئلة يجيبنم 

نم عليددده اللددد ة والسددد م فددد  الحددددي  الجدددامع مدددا روال سدددعلدددش قددددر 
 -عدن النبد   -رض  هللا عننما -الشي ان ف  اللحيحين عن ابن عباس 

))ال ي لددون رجدد  بددامرفة إال ومعنددا لو فندده قددا :  -ش هللا عليدده وسددلملددل
. فقددا  رجدد : يددا رسددو  إن محددرم، وال تسددافر المددرفة إال مددع لي محددرم
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: امرفت   رجت حاجة وإن  ا تتبت ف   زوة  دلا و دلا، فقدا  لده النبد 
  (1).انطل  فحج مع امرفتن((

يدوم فو ليلدة فو  والحدي  الجامع ال تسافر إال مع لي محدرم في سدفر
يدومين فو ثدد   فو ف ثددر فو فقدد ص  ننددا عددورة وفتنددة، وإلا لددم ي ددن معنددا 

 محرم يلوننا وي حظنا عن ال طر العظيم علينا. 

فالش   الجامع او السفر وما يعده سفراً او الممنوع قدد ي دون يومداً، 
قد ي ون يومين، قد ي ون ث ثة، وقد ي ون ف ثر مدن للدن، وال فدرق بدين 

لطائرة وبين القطار والسيارة وبين الجم ، ف ن اللي ف بر عن الا يعلم ا
 -آ در الزمدان، والرسدو   سبحانه ما ف  السما  وا رض وما ي ون فد 

﴿َوَما إنما ي بر عن مشروعية للنص لقوله سبحانه:  -للش هللا عليه وسلم
وَو* ََ وٌ  يُووَحى يَ ِطُ  َاوِن الر يعلدم عدن شدرع هللا ، فندو (2)﴾إِنر ُهوَو إِالَّ َوحر

وي بر عن شرع هللا ف  الحاضر والمستقب ، وهللا سبحانه يعلم مدا ي دون 
ف  آ ر الزمدان فد  القدرن الرابدع عشدر وال دامس عشدر مدن الطدائرات 
والسيارات والقطدارات والبدوا ر العظيمدة السدريعة و يدر للدن، فح مده 

ت مرا دل واحد بينه لعبدادل ولدم يقد  إال إلا  دان فد  آ در الزمدان وجدا 
 سريعة ف  ب س، قد جع  الح م واحداً. 

: ))مون كا وع لوِ نومث -صلى هللا اليوِ وسولم -س: قاا رسوا هللا 
أ اع فصوأر الويَن وسوقاهن وكسواهن كون لوِ حجاأوا  مون ال وار((، هوا 
يكن حجاأا  من ال ار لوالعهم فقوط  م م وِ األم وا وع  وهلل الحموع نومث 

 ؟(3)أ اع

اومام فحمدد وابدن ماجده ب سدناد لدحيح عدن الا الحدي  ف رجه ج: 
يقددو :  -لدلش هللا عليدده وسدلم -عقبدة بددن عدامر قددا : سدمعت رسددو  هللا 

))من  ان له ث   بنات فلبر علينن وفطعمندن وسدقاان و سداان مدن 

                                                 

، لسهه ك ا  تههان 4832أخرجههم البخههاري ا  تههان النكههاح، إلن ال   ههون رجههل إللههرأة إال لههع ذي حمههرم، بههر ك  - 1
 .2391احلج، إلن سفر املرأة لع حمرم، بر ك 

 .4، 3سورة النجك، اآليتان  - 2
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واددلا يددد  علددش فضدد   (1)جدتدده  ددن لدده حجابدداً مددن النددار يددوم القيامددة((
 –عدز وجد   -ةً فيمدا عندد هللا اوحسان إلش البنات والقيام بشئونننص ر ب

 ف ن للن من فسبال د و  الجنة والس مة من النار.

ويرجددش لمددن عددا   يددر البنددات مددن ا  ددوات والعمددات وال دداالت 
و يران من لوي الحاجة ف حسن إلينن وفطعمنن وسدقاان و سداان فن 

فد  حد   -للش هللا عليده وسدلم -يحل  له من ا جر مث  ما ل ر النب  
   بنات وفض  هللا واسع ورحمته عظيمدة، وا دلا مدن عدا  من عا  ث

واحدددة فو اثنتددين مددن البنددات فو  يددران ف حسددن إلددينن يرجددش لدده ا جددر 
العظيم والثوال الجزي ،  ما يد  علش للن عموم اآليات وا حادي  فد  
اوحسددان إلددش الفقيددر والمسددا ين مددن ا قددارل و يددرام، وإلا  ددان اددلا 

ش البنددات فاوحسددان إلددش ا بددوين فو فحددداما فو الفضدد  فدد  اوحسددان إلدد
ا جددداد فو الجدددات فعظددم وف ثددر فجددراًص لعظددم حدد  الوالدددين ووجددول 
دا  براما واوحسان إلينما، وال فرق ف  للدن بدين  دون المحسدن فبداً فو فُمو

 فو  يراماص  ن الح م مناط بالعم . وهللا ول  التوفي . 

 –رضو  هللا ا وِ  -الوك س: ما صحة هذا الحوعيث اون   وس أون م
: ))إن ال أوع ليمووع والوعاه -صلى هللا اليِ وسولم -قاا: قاا رسوا هللا 

 و  حووعهما وإ ووِ لَمووا ل وواق فووم يووهاا يووعاو لَمووا ويسووتَفر لَمووا حتووى 
 (2)يكتا ا ع هللا أارا ((؟

ال فعري حا  الا الحدي ، وال فدري عن لحته ول دن المعندش ج: 
واالست فار لنما واللدقة عننمدا مدن جملدة لحيح، ف ن الدعا  للوالدين 

البر بعد الموت، ولع  هللا ي في عنه بدللن مدا سدب  منده مدن عقدوق مدع 
التوبة اللادقة، وعليه فن يتول إلدش هللا وينددم علدش مدا فعد  وي ثدر مدن 
االسدددت فار والددددعا  لنمدددا بالرحمدددة والعفدددو والم فدددرة مدددع او ثدددار مدددن 

شرعه هللا تعالش ف  حد  الولدد لوالديدهص اللدقة عننما، ف ن الا  له مما 

                                                 

، وابهن لاجهم ا  تهان 61762أخرجم اابلام أمحد ا لسند الشاليني لن حهديث  قبهة بهن  هالر ازرهين، بهر ك  - 1
 .3659اآلدان، إلن بر الوالد واابحسان إىل البنات، بر ك 
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فنه سد له سدائ  فقدا : يدا رسدو  هللا  -للش هللا عليه وسلم -فقد ثبت عنه 
ا  بق  لوالدي ش   فبراما به بعد موتنما  فقا  عليه الل ة والس م: 
))نعددم، اللدد ة علينمددا، واالسددت فار لنمددا، وإنفددال عنددداما مددن بعددداما، 

 .(1)لرحم الت  ال تول  إال بنما((وإ رام لديقنما، وللة ا

واللدد ة علينمددا: يعندد  الدددعا  لنمدداص ومددن للددن لدد ة الجنددازة، 
واالست فار لنما: في طلدل الم فدرة مدن هللا لنمدا، وإنفدال عندداما: يعند  
ولايااما إلا فوليا بش   ال ي الي الشرع، فمن برامدا تنفيدل الولدية 

قا  والديده ي درمنم ويحسدن الموافقة للشرع، وإ درام لدديقنما: في فلدد
إلينم ويراع  حقوق اللداقة بيننم وبين والديه، وإن  ان اللدي  فقيراً 

عدددن حالددده  سواسدددال، وإن  دددان  يدددر فقيدددر اتلددد  بددده للسددد م عليددده و
استلحاباً لللدداقة التد  بيدننم وبدين والديده إلا  دان للدن اللددي  لديس 

ال بنمدددا ممدددن يسدددتح  النجدددر،  دددللن لدددلة الدددرحم التددد  ال تولددد  إ
 اوحسان إلش ف واله وفعمامه وفقاربه من جنة فبيه وفمه، ف   ادلا مدن 

  بر الوالدين.

س: أ ووور الجووواراع مووون غيووور المسووولماع وجووواراع مسووولماع لووو  
 ؟(2)اليَن أ ر الممحِاع فما حكم تأاعا الهياراع فيما أي َن

تباد  الزيارات ف  مث  ادلا إلا  دان للنلدح والتوجيده والتعداون ج: 
﴿َوتَ َواَو ُوار : -عدز وجد   -ش البر والتقوى طيل وم مور به، يقو  هللا عل

عدز  -، ولقو  النب  عليه الل ة والس م عدن هللا (3)﴾َالَى الرأرِِّ َوالتَّقرَو*
فنددده قدددا : ))وجبدددت محبتددد  للمتحدددابين فددد   والمتدددزاورين فددد    –وجددد  

)) والمتجالسين ف   والمتباللين ف  
 –رحمده هللا  -ن ف رجه اومدام مالد (4)

ب سناد لحيح، ولقوله عليه الل ة والس م: ))سبعة يظلنم هللا فد  ظلده 

                                                 

، وأبهو داود ا األدن إلن ا 15479أخرجهم اابلهام أمحهد ا لسهند املكيهني حهديث أيب أسهيد السها دي بهر ك  - 1
 .4476بر الوالدين بر ك 

 377ص 25(ج 2)
 .2سورة املائدة اآلية  - 3
 .1503أخرجم اابلام لالك ا  تان ازالع، إلن لا جاء ا املتحابني ا هللا، بر ك  - 4
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يوم ال ظ  إال ظله: إمدام عداد ، وشدال نشد  فد  عبدادة هللا، ورجد  قلبده 
معل  بالمساجد، ورجد ن تحابدا فد  هللا اجتمعدا علدش للدن وتفرقدا عليده، 

هللا، ورجدد  ورجدد  دعتدده امددرفة لات منلددل وجمددا  فقددا : إندد  ف دداي 
تلدق بلدقة ف  فااا حتدش ال تعلدم شدماله مدا تنفد  يمينده، ورجد  ل در 

: -لددلش هللا عليدده وسددلم -. ولقددو  الرسددو (1)هللا  اليدداً ففاضددت عينددال((
. وادلا يعدم الرجدا  (2)))من  ان يءمن باب واليوم اآل ر فلي رم جدارل((

  المسدلمات ال فيضداً: ))يدا نسدا -لدلش هللا عليده وسدلم -والنسا ، ويقو  
 متف  علش لحته. (3)تحقرن جارة لجارتنا ولو فرسن شاة((

وال شددن فن النلدديحة والتوجيدده إلددش ال يددر فعظددم وفنفددع مددن إادددا  
فرسن الشاة واو من فعظم او رام للجيران من النسا  والرجا ، ف ن لم 
ينفددع اددلا التددزاور ولددم يحلدد  بدده اولدد ح لألوضدداع وزوا  المن ددر 

  عدم الفائدة، وهللا ول  التوفي .شرع تر ه ل

س: قاا ال أ  صلى هللا اليِ وسلم: ))من قواا حوين يصوأ  وحوين 
يمس : حسأ  هللا ال إلِ إال هو اليِ توكلوع، وهوو را ال ورش ال ِويم 
سأ  مراع كفاه هللا ت الى ما  همِ من  موور الوع يا واأخورض(( هوا هوذا 

 (4)الحعيث صحي   م ال؟

موقوفداً علدش فبد  الددردا  رضد  هللا عنده مدن : الا الحددي  جدا  ج
رواية فب  داود ف  سننه ب سدنادج جيدد، ولفظده: ))مدن قدا  إلا فلدبح وإلا 
فمسددش: حسددب  هللا ال إلدده إال اددو عليدده تو لددت واددو رل العددرا العظدديم 

 انتنش.  (5)سبع مرات  فال هللا ما فامه((

                                                 

، ولسههه ك ا  تهههان 620أخرجهههم البخههاري ا  تهههان األذان، إلن لهههن ج ههس ا املسهههجد ينتابههر الصهههلة، بههر ك  - 1
 .1712الز اة، إلن فضل إخفاء الصد ة، بر ك 

 .5560يؤلن إلا واليوم اآلخر، بر ك أخرجم البخاري ا  تان األدن، إلن لن  ان  - 2
، ولسهه ك ا  تههان الز ههاة إلن احلههث 5558أخرجههم البخههاري ا  تههان األدن إلن ال حتقههرن جههارة زارهتهها، بههر ك  -3

 .1711  ى الصد ة ولو إللق يل بر ك 
 65ص 26ج (4)
 .5081رواه أبو داود ا  تان األدن، إلن لا يقول إذا أصبح بر ك  (5)
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اآل درة(. وادو وليست فيه الزيادة المل ورة وا : )من فمور الدنيا و
حدي  موقوي علش فب  الددردا  ولديس حدديثاً مرفوعداً إلدش النبد  لدلش 
هللا عليدده وسددلم ول ندده فدد  ح ددم المرفددوعص  ن مثلدده مددا يقددا  مددن جنددة 

 الرفي، وهللا ول  التوفي . 

س: قر ع ف  كتاا  ن من قور  ملوة مورض  سوأحا ك اللَوم وأحموعك، 
 وأِ ولو كا وع كهأوع الأحور، هوا سأحا ك هللا اللَم ال ِيم غفر هللا لِ ذ

 (1)هذا صحي ؟

: جا  ف  ا حاديد  اللدحيحة قريدل مدن ادلا، يقدو  النبد  لدلش ج
هللا عليه وسلم: ))من قدا  حدين يلدبح وحدين يمسد  سدبحان هللا وبحمددل 
مئة مدرةج  فدرت  طايدال وإن  اندت مثد  زبدد البحدر(( التسدبيح والتنليد  

ايدا. وقدا  عليده اللد ة والسد م: والتحميد والت بير من فسبال حط ال ط
))فحددل ال دد م إلددش هللا فربددع: سددبحان هللا والحمددد ب وال إلدده إال هللا وهللا 
ف بددر((. قددا  عليدده اللدد ة والسدد م: ))الباقيددات اللددالحات سددبحان هللا 

 والحمد ب وال إله إال هللا وهللا ف بر وال حو  وال قوة إال باب((.

منددةج او ثددار مددن التسددبيح والتحميددد والتنليدد  فينب دد  ل دد  مددءمنج ومء
والت بير، وقو : ال حو  وال قوة إال باب فف  للدن  يدر عظديم وادو مدن 
فسبال ت فير ال طايا وحط السيئات ومضاعفة الحسدنات. وقدد قدا  عليده 
اللدد ة والسدد م: ))مددن سددب ح هللا دبددر  دد  لدد ة م توبددة ث ثدداً وث ثددين 

ين و بر هللا ث ثاً وث ثين فتلن تسع وتسدعون، وقدا  وحمد هللا ث ثاً وث ث
تمام المائة ال إله إال هللا وحددل ال شدرين لده، لده الملدن، ولده الحمدد وادو 
علش    ش   قدير،  فرت  طايدال وإن  اندت مثد  زبدد البحدر((، فندلا 
فض  عظيم. فيستحل ل   مءمنج ومءمنةج بعد    فريضة مدن اللدلوات 

الل ر المتقدم فن يقدو : )سدبحان هللا والحمدد ب وهللا ال مس بعد الس م و
ف بر ث ثاً وث ثين مرة( ثم ي دتم تمدام المائدة بقولده: )ال إلده إال هللا وحددل 
ال شرين له، له الملن، ولده الحمدد وادو علدش  د  شد  ج قددير(ص للحددي  
السدداب ص و حاديدد  ف ددرى لددحت عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  
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 : سددبحان هللا والحمددد ب وال إلدده إال هللا وهللا ف بددر  مسدداً للددن، وإن قددا
وعشددرين مددرةً بعددد  دد  لدد ة فدد  بعددض ا حيددان  فددش للددنص  ن  دد ً 
مننما سنة إلا فتش به الا فو بندلا ف لده طيدل، وينب د  فن يعلدم فن ت فيدر 
السيئات بنلل ا ل ار و يراا مشروط باجتنال ال بدائر وعددم اولدرار 

ووُِ ص لقددو  هللا عددز وجدد : علددش الددلنول َن َا ر ووور ََ تَ ِأُوووار َكأَووعلَِر َمووا تُ ر ﴿إِن تَجر
َخم   وعر ِخلرُكم ما وا﴾  َُكفِِّرر َا ُكمر َسويِِّلَاتُِكمر َو ُوعر ﴿َوالَّوِذيَن وقولده سدبحانه:  (1)َكِريم 

َرفَُروار  وتَ َ فَاسر ِّّ مر َذَكوُروار  َُ َِلَُموار  َ رفَُس مر َوَمون  إَِذا فَ َلُوار فَاِحَشة   َور  َِ ِلوذُ ُوأِ
وار َالَووى َمووا فَ َلُوووار َوُهوومر يَ رلَُمووونَ  ُ َولَوومر يُِصوورا ِّّ َرِفووُر الووذا ُوَا إِالَّ  لَلِووَك  يَ  ُور

وا  ََ اُر َخاِلوِعيَن فِي ََ ا األَ ر ََ تِ ِر  ِمن تَحر مر َوَج َّاٌع تَجر َِ أِِّ ن رَّ َرِفَرضٌ مِِّ َجَهآُ ُهم مَّ
ووُر الر َوواِمِليَن﴾ ووَم  َجر وقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))اللددلوات  (2)َو ِ ر

ال مس، والجمعة إلش الجمعة، ورمضان إلش رمضان  فارات لما بيننن 
 إلا اجتنبت ال بائر(( وهللا ول  التوفي . 

س: ما المقصوع أكلمة )) حصاها(( ف  حعيث الرسوا الكوريم اون 
 (3) سماء هللا الحس ى ))من  حصاها عخا الج ة((؟

ا  ي ددون بددالحفظ وي ددون بتدددبر وتعقدد  معانينددا والعمدد  : اوحلددج
بمقتضش للنص ولنلا قا  عليده اللد ة والسد م: ))إن ب تسدعةً وتسدعين 

: ))مدددن حفظندددا د ددد   (4)اسدددماً مدددن فحلدددااا د ددد  الجندددة(( وفددد  لفدددظج
والمعندش: إحلداءاا بتددبر المعدان ، والنظدر فد  المعدان  مدع  (5)الجنة((

 يددر العظدديم، والعلددم النددافع، و ن للددن مددن حفظندداص لمددا فدد  للددن مددن ال
 فسبال ل ح القلل، و ما   شيته ب والقيام بحقه سبحانه وتعالش. 

                                                 

 .31سورة النساء، اآلية  (1)
 .136، 135سورة آل  مران اآليتان  (2)
 77ص 26ج (3)
، ولسهه ك ا  تههان 2736أخرجهم البخههاري ا  تهان الشههروط، إلن لهها جيهوز لههن االشهرتاط والثنيهها ا ااب ههرار بهر ك  (4)

 .2677الذ ر، إلن ا أ اء هللا تعاىل وفضل لن أحصاها بر ك 
 .7392 تان التوحيد، إلن' إن ا لائة اسك إال واحد بر ك   أخرجم البخاري ا (5)
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قوواا ال أوو  صوولى هللا اليووِ وسوولم: ))يقوووا هللا اووه وجووا: قووا  س:
ألمتك يقولوا: ال حوا وال قوض إال أاهلل اشرا  ا ع الصأا  واشورا  ا وع 

او َم ا وع ال ووم ألوو* الوع يا وا وع المساء، واشرا  ا وع ال ووم، يوعف  
المساء مكالع الشويطان، وا وع الصوأا   سوو  غضوأِ(( موا موع* صوحة 

 (1)هذا الحعيث؟

: ال فعددري لنددلا الحدددي  فلدد ً وال فل ددرل فدد  شدد  ج مددن ال تددل ج
المعتمدة، ول ن  لمة )ال حو  وال قدوة إ ال بداب(  لمدة عظيمدة قدا  فيندا 

  موسدش ا شدعري رضد  هللا عنده: ))فال النب  للش هللا عليه وسلم  بد
روال  (2)فدلددن علددش  نددز مددن  نددوز الجنددة: ال حددو  وال قددوة إال بدداب((
 الب اري ف  الدعوات، ومسلم ف  الل ر، فينب   او ثار مننا. 

س: ها يجوه العااء ف  غير  وقاع الصمض، وا  سوان الوى غيور 
 .(3)ذه الحالةطَارض، وهو ف  ال ما منم ، ها يستجاا لِ ف  ه

: الدعا  يشرع ف     وقت، وليس من شرطه الطنارة، يدعو ف  ج
جميدع ا حددوا ، سدوا   ددان علددش طندارةج فو علددش جنابدة، فو علددش حددد ج 
فل ر، فو  انت المرفة ف  حيضج فو فد  نفداس، الددعا  مطلدول وا دلا 

ر، يدل ر الل ر، ومن الل ر: سبحان هللا والحمد ب وال إله إال هللا وهللا ف ب
هللا علش    حاله حتش المدرفة فد  حيضدنا ونفاسدنا، حتدش الجندل، قالدت 
عائشة رض  هللا عننا: ) ان النب  لدلش هللا عليده وسدلم يدل ر هللا علدش 

وواِر  دد  فحياندده(  ََ ووِا َوال َّ ووتِمَِف اللَّير ِر َواخر ووِ  السَّووَماَواِع َواألَرر ﴿إِنَّ فِوو  َخلر
ِل  األلرأَاِا﴾ ُور وا وهللا يقو  ج  وع :  ،(4)أيَاع  ألِِّ َ قِيَام  ِّّ ﴿الَِّذيَن يَوذرُكُروَن 

﴾ مر َِ َوقُ ُوع ا َوَالََى ُج ُوأِ
(5). 

                                                 

 82ص 26ج (1)
، ولسههه ك ا  تهههان الهههذ ر، إلن 6384أخرجهههم البخهههاري ا  تهههان الهههد وات، إلن الهههد اء إذا  هههل  قبهههة، بهههر ك  (2)

 .2704استحبان خف  الصوت إلألذ ار بر ك 
 98ص 26(ج 3)
 .190سورة آل  مران اآلية  (4)
 .191مران، اآلية سورة آل   (5)
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فالمءمن مشروع له الل ر ف  جميع ا حدوا ، إنمدا يُنندش عدن قدرا ة 
﴿فَووِإَذا قُِضوويَِع القددرآن  الددة فدد  حددا  الجنابددة، ويقددو  سددبحانه وتعددالش: 

َمضُ فَا تَِشوُروا فِو  ا ا الصَّ َ َكنِيور  َّّ ُكوُروا  ِ َواذر َّّ وِا  ِر َواأرتََُووا ِمون فَضر َرر ألر
 .(1)لَّ َلَُّكمر تُفرِلُحوَن﴾

والمءمن م مور بالل ر دائماً، قائماً وقاعداً وعلش جنبه، علش طندارة 
 إال حا  قرا ة القرآن ف نه يمنع ف  حا  الجنابة  الة. 

 اعيووة، مووا حكمووِ إذا س: الووعااء جمااووة أ ووع الصوومض فوو  األيووام ال
 (2)استمر اليِ الأ ر من ال اس؟

: الا مدن البددع، اونسدان يددعو ربده وحددل، مدا يحتداج يتجمدع مدع ج
مجموعددة ويدددعو بنددم واحددد، ال،  دد  واحددد إلا فددرا مددن اللدد ة يدد ت  
با ل ار الشرعية ويدعو بينه وبين ربه، فما ي ون لندم إمامداً يددعو بندم، 

ه فلدد ، اددلا مددن المحدددثات. وهللا يندددينا يرفددع يديدده ويدددعون، لدديس لدد
 وإ واننا المسلمين. 

س: رجا لِ نمنوة  والع ال يقصورون فو  طااتوِ وأوره وهوو يوعاو 
 (3)اليَم، ها يضرهم عاا ه؟

: ال ينب دد  للمددر  فن يدددعو علددش فوالدل، بدد  ينب دد  لدده فن يحددلر ج
لا  دانوا للنص  نه قد يواف  ساعة اوجابة فينب   لده فال يددعو علدينم، وإ

لالحين  ان ا مر فشد ف  تحريم الدعا  علينم، فما إلا  انوا مقلدرين 
فينب   فيضاً فال يدعو علينم، ب  يدعو لنم بالنداية واللد ح والتوفيد ، 
ا دلا ينب دد  فن ي ددون المددءمن، وجدا ت النلددو  عددن النبدد  لددلش هللا 

و علدش عليه وسلم تحدلر المسدلم مدن الددعا  علدش ولددل، فو علدش فالده، ف
ماله، لئ  يلادي ساعة اوجابة، فيضدر نفسده فو يضدر فالده، فو يضدر 
ولدل، فينب   لن فينا السائ  فن تحفظ لسانن، وفن تء دد علدش مدن تعلمده 
يتعاطش الا ا مر ب ن يحفظ لسانه، وفن يتق  هللا ف  للن، حتش ال يدعو 

                                                 

 .10سورة ازمعة اآلية  (1)
 115ص 26ج (2)
 128ص 26ج (3)
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لسدداد علش ولدل، وال علش  يدرل مدن المسدلمين، بد  يددعو لندم بدال ير وا
 واالستقامة. 

س: ما حكم السج  ف  العااء؟ والتوس  ف  وصف الج ة  و ال وار 
 (1)من  جا ترقي  القلوا؟

: ال فعلم ف  الا شيئاً إلا  ان ليس فيه ت لي، فما السدجع المت لدي ج
ف  ينب  ، ولنلا لم النب  عليه اللد ة والسد م مدن سدجع وقدا : ))ادلا 

ي  حمد  ابدن الناب دة الندلل ، ل دن إلا فد  حدد ،(2)سجع  سجع ال ندان((
 ان سجعاً  ير مت لدي، فقدد وقدع فد   د م النبد  عليده اللد ة والسد م 
و  م ا  يدار، فالسدجع  يدر المت لدي ال حدرج فيده، إلا  دان فد  نلدر 
الحدد  فو فدد  فمددر مبدداح، وت ددرار الدددعوات فيمددا يتعلدد  بالجنددة فو النددار 

  وتحرين القلول،    للن مطلول شرعاً.

س: ف  أ ر الليال   قوم من ال وم السااة النا ية ليم  و عاوو هللا 
أما ف   فس  عون  ن  توضأ ولم  صا  افلة فَا هذا جاله  م ال أع من 

 (3)الوضوء والصمض م ا ؟

: ال حرج فد  الددعا  ولدو علدش  يدر وضدو  بد  ولدو  ندت جنبداًص ج
 سدبحانهص  ن العبدد  ن الدعا  ال تشترط له الطنارة والا من رحمدة هللا

محتاج للدعا  ف     وقدت ول دن حلدوله مدع الطندارة واللد ة فقدرل 
إلددش اوجابددة وال سدديما فدد  السددجودص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم: 

 رجده  (4)))فقرل ما ي ون العبد مدن ربده وادو سداجد فد  ثروا الددعا ((
 اومام مسلم ف  لحيحه وباب التوفي . 

 (5)العااء: وها المسيلين م ا للمحس ين؟س: ما م  ى هذا 

                                                 

 132ص 26ج (1)
ولفابههم' ))إمنهها هههذا لههن إخههوان الكرههان لههن أجههل  1682أخرجههم لسهه ك ا  تههان القسههالة، إلن ديههة ازنههني بههر ك  (2)

 سجعم الذي سجع((.
 133ص 26ج (3)
 سبق خترجيم. (4)
 134ص 26ج (5)
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: معنال الطلل مدن هللا سدبحانه وتعدالش فن يعفدو عدن المسديئين مدن ج
المسدددلمين ب سدددبال المحسدددنين مدددننم، وال حدددرج فددد  للدددنص  ن لدددحبة 
ا  يار ومجالسدتنم مدن فسدبال العفدو عدن المسد  ، فندم القدوم ال يشدقش 

ه وسدلم فنده قدا : ))مثد  بنم جليسنم، وقد لدح عدن النبد  لدلش هللا عليد
الجليس اللالح  حام  المسن، إما فن يحلين، وإما فن تبتداع منده، وإمدا 
فن تجد منه ريحاً طيبة، ومث  الجليس السو   نافخ ال ير، إمدا فن يحدرق 

ول ن ال يجوز للمسدلم فن يعتمدد  (1)ثيابن، وإما فن تجد منه ريحاً  بيثة((
ب  يجل عليده فن يلدزم التوبدة دائمداً علش مث  الل ا مور لت فير سيئاته، 

من سائر اللنول، وفن يحاسدل نفسده ويجاادداا فد  هللا، حتدش يدءدي مدا 
فوجل هللا عليه ويحلر ما حرم هللا عليه، ويرجو مع للن من هللا سدبحانه 
العفو وال فدران، وفن ال ي لده إلدش نفسده وال إلدش عملده، ولندلا لدح عدن 

ه قددا : ))سددددوا وقدداربوا وفبشددروا رسددو  هللا لددلش هللا عليدده وسددلم فندد
واعلموا فنه لن يد   الجنة فحٌد مدن م بعملده(( قدالوا: وال فندت يدا رسدو  

وبدداب  (2)هللا  قددا : ))وال فنددا إال فن يت مدددن  هللا برحمددة مندده وفضدد ((
 التوفي . 

س: هوووا رفووو  اليوووعين فووو  الوووعااء مشوووروع، وخاصوووة  فووو  السوووفر 
 (3)وغيرها؟أالطالرض  و السيارض  و القطار 

: رفددع ا يدددي فدد  الدددعا  مددن فسددبال اوجابددة فدد  في م ددان يقددو  ج
للش هللا عليده وسدلم: ))إن رب دم حيد   دريم يسدتح  مدن عبددل إلا رفدع 

ويقددو  لددلش هللا عليدده وسددلم: ))إن هللا  ،يديدده إليدده فن يردامددا لددفراً((
ن فقدا  طيل ال يقب  إال طيباً وإن هللا فمر المدءمنين بمدا فمدر بده المرسدلي

ِ إِن  تعالش: ِّ َِ وُكُروار  ا الَِّذيَن آَم ُوا ُكلُوا ِمنر َطيِِّأَاِع َما َرَهقر َواُكمر َواشر ََ ﴿يَا  َيا

                                                 

ولسه ك ا  تهان الهرب والصه ة واآلدان، إلن  5543ا  تان الهذبح والصهيد، إلن املسهك بهر ك  أخرجم البخاري (1)
 .2628استحبان جمالسة الصاحلني بر ك 

ولسه ك ا  تهان صهفة القيالهة  6467أخرجم البخاري ا  تان الر اق، إلن القصد واملداولة   ى العمهل، بهر ك  (2)
 .2818عم م بر ك وازنة والنار، إلن لن يدخل أحد ازنة ب

 145ص 26ج (3)
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َملُووووا  ،(1)ُك ووتُمر إِيَّووواهُ تَ رأُوووُعوَن﴾ ُسوووُا ُكلُوووا ِموووَن الطَّيِِّأَووواِع َواار وووا الرا ََ ﴿يَووا  َيا
ا﴾ مددد يديدده إلددش يطيدد  السددفر فشددع  ف بددر ي ثددم ل ددر الرجدد  ،(2)َصوواِلح 
 ،وملبسده حدرام ،ومشربه حرام ،ومطعمه حرام ،يا رل ،يا رل :السما 

 روال مسلم ف  لحيحه. ف نش يستجال لللن(( ،و لي بالحرام

فجعدد  مددن فسددبال اوجابددة رفددع اليدددين. ومددن فسددبال المنددع وعدددم 
اوجابددة: ف دد  الحددرام والت ددلي بددالحرام، فددد  علددش فن رفددع اليدددين مددن 

، سدوا  فد  الطدائرة فو فد  القطدار فو فد  السديارة فو فد  فسبال اوجابة
المرا ددل الفضددائية، فو فدد   يددر للددن، إلا دعددا ورفددع يديدده، فنددلا مددن 
فسبال اوجابة، إال ف  المواضع الت  لم يرفع فينا النبد  لدلش هللا عليده 
وسلم ف  نرفع فينا، مثد   طبدة الجمعدة، فلدم يرفدع فيندا لدلش هللا عليده 

ا استسددقش فنددو يرفددع يديدده فينددا.  ددللن بددين السددجدتين وقبدد  وسددلم، إال إل
الس م ف  آ ر التشند لم ي ن يرفع يديه لدلش هللا عليده وسدلم فد  نرفدع 
فيدينا ف  الا الموطن الت  لم يرفع فينا لدلش هللا عليده وسدلمص  ن فعلده 
حجة وتر ه حجة. وا لا بعد الس م مدن اللدلوات ال مدسص  دان لدلش 

لم ي ت  ا ل ار الشرعية وال يرفدع يديده، فد  نرفدع فد  للدن هللا عليه وس
فيدينا اقتدا  به للش هللا عليده وسدلم، فمدا المواضدع التد  رفدع لدلش هللا 
عليدده وسددلم فينددا يديدده فالسددنة فينددا رفددع اليدددين ت سددياً بدده لددلش هللا عليدده 
وسلمص و ن للدن مدن فسدبال اوجابدة، وا دلا المواضدع التد  يددعو فيندا 

م ربه ولم يرد فيندا عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم رفدع وال تدرن المسل
ف نا نرفع فينداص لألحاديد  الدالدة علدش فن الرفدع مدن فسدبال اوجابدة  مدا 

 تقدم. 

س: هووا التووعاو  وال وومج أووالقرآن يشووف  موون األموورار ال ضوووية 
كالسووورطان كموووا هوووو يشوووف  مووون األمووورار الروحيوووة كوووال ين والموووس 

 (3)عليا؟ جهاكم هللا خيرا . وغيرهما؟ وها لذلك

                                                 

 .172سورة البقرة اآلية  (1)
 .51سورة املؤلنون اآلية  (2)
 158ص 26ج (3)
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: القرآن والدعا  فينما شدفا  مدن  د  سدو  بد لن هللا، وهللا سدبحانه ج
﴿قُوار ُهوَو ِللَّوِذيَن او الشاف ، وا دلة علدش للدن  ثيدرة، منندا قولده تعدالش: 

آِن َما ُهوَو ِشوفَاء وقوله سبحانه:  ،(1)آَم ُوا ُهع * َوِشفَاء﴾ ُا ِمَن الرقُرر ﴿َو ُ َهِِّ
ِم ِيَن﴾َوَرحر   .(2)َمةٌ لِِّلرُم ر

و ان النب  للش هللا عليده وسدلم إلا اشدت ش شديئاً قدرف فد   فيده عندد 
النوم سورة ﴿ق  او هللا فحد﴾ و )المعولتين( ثد   مدرات، ثدم يمسدح فد  
   مرة علش ما استطاع من جسدل، فيبدف برفسه ووجنه ولدرل ف   د  

 رض  هللا عننا.  مرة عند النوم،  ما لح الحدي  بللن عن عائشة

 (3)س: ما هو الحكم ف  التعاو  قأا وقوع العاء كالتط يم؟

: ال بد س بالتددداوي إلا  شدد  وقددوع الدددا ص لوجددود وبددا  فو فسددبال ج
ف ددرى ي شددش مددن وقددوع الدددا  بسددببنا، فدد  بدد س بتعدداط  الدددوا  لدددفع 
الددب   الددلي ي شددش منددهص لقددو  النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم فدد  الحدددي  

تمر المدينة لم يضدرل سدحر وال  ح: ))من تلبح بسبع تمراتج مناللحي
، واددلا مددن بددال دفددع الددب   قبدد  وقوعدده، فن ددلا إلا  شدد  مددن (4)سددم((

مرضج وطعم ضد الوبا  الواقدع فد  البلدد فو فد  في م دانج ال بد س بدللن 
من بال الدفاع  ما يعالج المدرض النداز ، يعدالج بالددوا  المدرض الدلي 

ال يجوز تعلي  التمدائم والحجدل ضدد المدرض فو الجدن ي شش منه، ل ن 
فو العينص لنن  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم عدن للدن. وقدد فوضدح عليده 
 الل ة والس م فن للن من الشرن ا ل ر، فالواجل الحلر من للن. 

س: يقوم أ ر ال اس أاستخعام أخور يأواع ا وع ال طوارين يسومى 
 . (5)) قر( يعاون   َا تطرع الشياطين

                                                 

 .44سورة فص إل اآلية  (1)
 .82سورة اابسراء اآلية  (2)
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: ال فعلددم لنددلا العمدد  فلدد ً شددرعياً. والواجددل تر ددهص ل وندده مددن ج
ال رافات الت  ال فل  لنا، وإنما تطرد الشدياطين باو ثدار مدن ل در هللا 
وقرا ة القرآن، والتعول ب لمات هللا التامدات مدن شدر مدا  لد . وقدد ثبدت 

 عن النب  للش هللا عليه وسلم فنه قا : 

فعول ب لمات هللا التامات من شر مدا  لد  لدم ))من نز  منزالً فقا : 
يضرل ش   حتش يرتح  من منزله للن((، وقا  له رج : يدا رسدو  هللا 
مالا لقيت البارحة من لد ة عقرل، فقا  له للش هللا عليه وسدلم: ))فمدا 
إنددن لددو قلددت فعددول ب لمددات هللا التامددات مددن شددر مددا  لدد  لددم تضددرن((، 

مددن قددا  حددين يلددبح: بسددم هللا الددلي ال وقددا  عليدده اللدد ة والسدد م: ))
يضددر مددع اسددمه شدد   فدد  ا رض وال فدد  السددما  واددو السددميع العلدديم، 
ثدد   مددرات لددم يضددرل شدد   حتددش يمسدد ، ومددن قالنددا حددين يمسدد  لددم 

 يضرل ش   حتش فلبح((. 

 (1)س: ما حكم السمم أا شارض أاليع؟

 م بدد اً ورداً. : ال يجوز الس م باوشارة، وإنما السنة بالس م بال ج
فما الس م باوشارة ف  يجوزص  نه تشبه بدبعض ال فدرة فد  للدن، و نده 

   ي ما شرعه هللا.

ل ن لو فشدار بيددل إلدش المسدل م عليده ليفنمده السد م، لبعددل مدع ت لمده 
بالس م فد  حدرج فد  للدنص  نده قدد ورد مدا يدد  عليده، وا دلا لدو  دان 

ف نه يرد باوشدارة  مدا لدحت بدللن السدنة  المسل م عليه مش والً بالل ة
 عن النب  للش هللا عليه وسلم. 

س: ها من اطس  و تناءا وهو يصل ، يحموع هللا  و يت ووذ أواهلل 
 ؟(2)من الشيطان الرجيم

: فما العطاس إلا عطس واو ف  الل ة ف نده يحمدد هللا،  مدا جدا  ج
د هللا وال بدده الددن  عددن النبدد  لددلش هللا عليدده وسددلم، فدد لا عطددس يحمدد
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يضرل للن بينه وبين نفسده، فمدا التثداءل فد  يقدو  شديئاً وإنمدا ي ظدم مدا 
استطاع، ويضع يدل علش فمه،  ما قا  النب  لدلش هللا عليده وسدلم، ولدم 
يرد التعول، إنما او مدن فعد  النداس، فد ن النداس لمدا عرفدوا فن التثداءل 

رد ندد  عددن مددن الشدديطان، لدداروا يتعددولون مندده، وإال فدد  نعلددم فندده و
النب  للش هللا عليه وسلم ف  شرعي ة التعدول عندد التثداءل، وإنمدا شدرع 
هللا عندددد التثددداءل ال ظدددم ووضدددع اليدددد علدددش الفدددم، وال يقدددو  ادددال، فددد ن 
الشيطان يضحن منه إلا قالنا، وإنما اللي عليه فن يضدع يددل علدش فمده، 

مر فوسدع. ول ن ال يتعولص  نه ليس عليه دلي ، فما ف   ير اللد ة فدا 
 وف  هللا الجميع وتقب  من الجميع. 

س: ما م  ى حعيث: ))رك تان أسواك خير من سأ ين رك ة أوعون 
 (1)سواك((؟

: السوان سنة وطاعة عند الل ة فو عند الوضو ص لقو  الرسدو  ج
 رجده  (2)))السدوان مطندرة للفدم مرضداة للدرل((للش هللا عليه وسلم: 

رضدد  هللا عنندداص ولقولدده لددلش هللا  النسددائ  ب سددناد لددحيح عددن عائشددة
))لدددوال فن فشددد  علدددش فمتددد   مدددرتنم بالسدددوان عندددد  ددد  عليددده وسدددلم: 

))لددوال فن فشدد  علددش فمتدد  متفدد  علددش لددحته، وفدد  لفددظ:  (3)لدد ة((
 رجدده اومددام النسددائ  ب سددناد  (4) مددرتنم بالسددوان مددع  دد  وضددو ((

 سدوان(())ل ة بسوان  ير من سبعين لد ة بد  لحيح، فما حدي : 
فنو حدي  ضعيي ليس بلحيح وف  ا حادي  اللحيحة ما ي ند  عنده 

 والحمد ب. 

س:  قيمع صمض ال شواء واكتموا الجا وا األيمون مون الصوف األوا 
والجا ا األيسر فيِ قليا ف  ال اس، فقل ا: ااوعلوا الصوف مون اليسوار، 

                                                 

 288ص 26ج (1)
 .5أخرجم النسائي ا  تان الطرارة، إلن الرتغين ا السواك بر ك  (2)
، ولسهه ك ا  تههان الطرههارة إلن السههواك 887أخرجههم البخههاري ا  تههان ازمعههة، إلن السههواك يههوم ازمعههة بههر ك  (3)

 .252بر ك 
 .25808املكثرين، إل ي املسند السابق بر ك أخرجم أمحد ا إل ي لسند  (4)



 

 

 

 

 373 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 فقاا  حع المصولين: اليموين  فضوا، لكون  حوع ال واس اقِّوا اليوِ وجواء
 فتو وووا موووا هوووو  ))مووون امووور مياسووور الصوووفوف فلوووِ  جوووران((أحوووعيث: 

 (1)الصواا ف  هذه المسألة؟

: قد ثبت عن النب  للش هللا عليه وسلم ما يد  علدش فن يمدين  د  ج
لي ففض  من يسارل، وال يشرع فن يقدا  للنداس: اعددلوا اللدي، وال 
ا حرج فن ي ون يمين اللي ف ثر، حرلاً علش تحلدي  الفضد . فمدا مد

ددر مياسددر اللددفوي فلدده ل ددرل بعددض الحاضددرين مددن حدددي :  ))مددن عمه
 فنو حدي  ضعيي  رجه ابن ماجه ب سناد ضعيي.  (2)فجران((

س: يقوا السالا: سم ع من أ ر ال اس  ن رجم  جاء إلى ال أو  
صلى هللا اليِ وسولم، فقواا لوِ: يوا رسووا هللا إن القورآن ليتفلوع م و ، 

أ وور السووور القرآ يووة كووا سووورض ل ووعض  فأوصوواه اليووِ السوومم أقووراءض
 مراع، فف ا فلم يتفلِّع م ِ القرآن فَا هذا صحي ؟ 

مووا هوو  هووذه السووور إذا كووان األموور كووذلكأل أل  وو   اووا   موون هووذه 
المشوكلة وهوو  تفلوع القوورآن م وو  ا وعما   تقووا أووالحفِ مون سووورض إلووى 

 (3) خر* وجَو   جهاكم هللا خيرا ؟

عدن النبد  لدلش هللا عليده وسدلم : ليس للن بلدحيح وال بمحفدوظ ج
فيمددا نعلددم، ول ددن يسددتحل للمددءمن فن يجتنددد فدد  تدد وة القددرآن وت ددرارل 
حتددش يسددتقر، ويسدد   ربدده فن يعيندده علددش للددن، فيقددو  اللنددم فعندد  علددش 
حفددظ  تابددن، اللنددم يسددر لدد  حفددظ  تابددن، يرجددع إلددش هللا ويسدد له العددون 

اسدبة التد  فيندا راحتده، ويجتند ف  او ثدار مدن الدت وة فد  ا وقدات المن
ف  فو  الننار فو ف  اللي  فو ف   يدر للدن مدن ا وقدات التد  يدرى فنده 

َ ﴿مسددتريح فيندداص وبددللن يعيندده هللا، وهللا يقددو  جدد  وعدد :  َّّ َّووِ   َوَموون يَت

                                                 

 290ص 26ج (1)
 .1007أخرجم ابن لاجم ا  تان إ الة الصلة، إلن فضل ليمنة الصف بر ك  (2)
 197ص 26ج (3)



 

 

 

 

 374 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ا َرج  ُ َمخر وِرهِ ﴿، ويقو  سبحانه: (1)﴾يَجر َا لَِّ َ يَجر َوا لَّوُِ ِمونر  َمر َّّ َّوِ    َوَمن يَت
ا﴾يُ  ر  سر

 ، فاستعن بربن وفس له العون والتوفي  وفبشر بال ير. (2)

س: حووعيث: ))موون جلووس أ ووع صوومض الصووأ  يووذكر هللا حتووى تطلوو  
 ؟(3) الشمس نم صلِّى رك تين كان لِ كأجر حجة وامرض تامة تامة((

: الا الحدي  له طرق ال بد س بندا، فيعتبدر بدللن مدن بدال الحسدن ج
عد طلوع الشمس وارتفاعنا قيد رمدح، في ل يرل، وتستحل الل الل ة ب

 بعد ثل  فو ربع ساعة تقريباً من طلوعنا. 

سوووالا يقووووا: موووا صوووحة هوووذا الحوووعيث: ))الوووتمس ألخيوووك سوووأ ين 
 (4)اذرا ((؟

: ال فعلم له فلد ً، والمشدروع للمدءمن فن يحتدرم ف دال إلا اعتدلر ج
رلداً إليه ويقب  علرل إلا فم ن للن ويحسن به الظن حي  فم دن للدن ح

علش س مة القلول من الب ضا  ور بة ف  جمدع ال لمدة والتعداون علدش 
ال يددر، وقددد روي عددن عمددر رضدد  هللا عندده فندده قددا : )ال تظددن ب لمددة 

 لدرت من ف ين شراً وفنت تجد لنا فيه ال ير محم ً(. 

س: سووووم ع كممووووا  ال  عر   هووووو حووووعيث  م موووواذا ))الَ ووووواء هاع 
 ؟(5) خيرا  الراكا(( أي وا ل ا جهاكم هللا

: ليس بحدي  ب  او   م باط ، وال نا  او رقية الشديطان، وادو ج
ف  الحقيقة من لنو الحدي  الدلي نندش هللا عنده وحدلر منده ولم فالده فد  

وَو الرَحوِعيِث ِليُِضواَّ َاون َسوأِيِا قوله سبحانه:  َر وتَِر  لَ ﴿َوِمَن ال َّواِس َمون يَشر

                                                 

 .2سورة الطلق، اآلية  (1)
 .4سورة الطلق اآلية  (2)
 310ص 26(ج 3)
 365ص 26ج (4)
 375ص 26(ج 5)



 

 

 

 

 375 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

ِ أََِيرِر ِالرم  َويَتَِّخَذهَ  يٌن﴾َّّ َِ مر َاَذاٌا ما َُ ا  ُولَلَِك لَ ا ُهُهو 
واو ممدا يلدد  ،(1)

 عن سبي  هللا ومما يش   القلول عن التللل بقرا ة   م هللا وسماعه.

فما الشعر بالل ة العربية واللحون العربية ف  ب س به إلا  ان يشتم  
علددش مددا يرضدد  هللا وينفددع عبددادل، وا ددلا  دد  شددعر فدد  الدددعوة إلددش هللا 

  التر يددل إلددش م ددارم ا  دد ق ومحاسددن ا عمددا  والترايددل مددن وفدد
مسدداوئ ا  دد ق وسددي  ا عمددا  بدداللحون العربيددة والشددعر العربدد  ال 
بلحون ال نا ، فنلا ال ب س به  ما قدا  النبد  لدلش هللا عليده وسدلم ))إن 

، وقد سمع شعر  عل بن زاير وشعر عبدد هللا بدن (2)من الشعر ح مة((
 ل ابن مالن وحسان بن ثابت رض  هللا عننم. رواحة وشعر  ع

س: ما هو ال لم الذ  يحتاجوِ الوعاا  إلوى هللا، واأمور أوالم روف 
 (3)وال اه  ان الم كر؟

: ال بددد فدد  حدد  الددداع  إلددش هللا واآلمددر بددالمعروي والندداا  عددن ج
ُاووو﴿المن ددر مددن العلددم لقولدده سددبحانه:  ِ اَ  قُووار َهووِذِه َسووأِيِل   َعر َّّ لَووى إِلَووى 

والعلم ادو مدا قالده هللا فد   تابده ال دريم، فو  ،(4)﴾أَِصيَرض   َ َا َوَمِن اتَّأَ َ ِ 
قاله الرسو  للش هللا عليه وسلم ف  سنته اللدحيحة، وللدن بد ن يعتند  
   مننمدا بدالقرآن ال دريم والسدنة المطندرةص ليعدري مدا فمدر هللا بده ومدا 

 عليده وسدلم فد  دعوتده ننش هللا عنه، ويعري طريقدة الرسدو  لدلش هللا
إلش هللا وإن ارل المن ر، وطريقة فلحابه رض  هللا عدننم، ويتبلدر فد  
الا بمراجعة  تل الحدي ، مع العناية بدالقرآن ال دريم، ومراجعدة فقدوا  
 العلما  ف  الا البال، فقد توسعوا ف  ال  م علش الا وبينوا ما يجل.

بنلا ا مر حتش ي دون واللي ينتلل لنلا ا مر يجل عليه فن يعنش 
علددش بلدديرة مددن  تددال هللا وسددنة رسددوله لددلش هللا عليدده وسددلم، ليضددع 
ا مور فد  مواضدعناص فيضدع الددعوة إلدش ال يدر فد  موضدعنا، وا مدر 
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وعلددم حتددش ال يقددع مندده إن ددار  بددالمعروي فدد  موضددعه، علددش بلدديرةج 
 هج المن ر، بما او فن ر منه، وحتش ال يقع منه ا مر بدالمعروي علدش وجد
 يوجددل حدددو  من ددر ف طددر مددن تددرن للددن المعددروي الددلي يدددعو إليدده.
  والمقلود فنه ال بد فن ي ون لديه علم حتش يضع ا مور ف  مواضعنا.

س: فتاض ف  التاس ة اشرض مون امرهوا وهو  متمسوكة أوأوامر هللا 
سأحا ِ وت الى من صوم وصمض وحجاا يسترها، ترأطَوا امقوة حوا 

لك َووا تلحووِ اليَووا أ وور الممحِوواع ك ووعم صوواعق موو  إحووع*  خواتَووا 
االهتمووام أالحجوواا ومووا  شووأِ ذلووك هووا تسووتمر فوو  صووعاقتَا م َووا  م 

 ؟(1)ت فصا ا َا

تسدددتمر بالنلددديحة والتوجيددده وحثندددا علدددش الحجدددال لعددد  هللا فن  ج:
يندينا بندا، فد ن يئسدت منندا ولدم تدر فائددة فد  ادلل النلديحة فينب د  فن 

ال تقددر المن ددر، ل ددن منمددا  نددا وحتددشتنفلددل  عننددا حتددش ال تنسددل إلي
استطاعت فن تءثر علينا بالنليحة والتوجيه فو تول  مدن يسدتطيع فن 

  يءثر علينا فنلا من بال التعاون علش البر والتقوى.

كيف ترون سماحتكم المعخا لك  يتج ا الشأاا الوقوع تحوع  :س
 ؟(2)وطأض مَرياع هذا ال صر ويتجِ الوجَة الصحيحة

، والحمدد ب: إن الطريد  ا مثد  ليسدلن الشدبال الطريد  بسم هللا ج:
اللددحيح فدد  التفقدده فدد  الدددين والدددعوة إليدده اددو فن يسددتقيم علددش الددننج 
القددويم بالتفقدده فدد  الدددين ودراسددته، وفن يعنددش بددالقرآن ال ددريم والسددنة 
المطنرة، وفنلحه بلحبة ا  يار والزم   الطيبين، وم زمة العلمدا  

تقامة حتش يستفيد من علمنم ومن ف  قنم،  مدا فنلدحه المعروفين باالس
بالمبادرة بالزواج، وفن يحر  علش الزوجة اللدالحةص لقولده لدلش هللا 

اسدتطاع مدن م البدا ة فليتدزوج، ف نده  يا معشر الشبال، مدن))عليه وسلم: 
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يسددتطع فعليدده باللددوم ف ندده لدده لووم  ف ددض للبلددر وفحلددن للفددرج، ومددن
  ه من حدي  ابن مسعود رض  هللا عنه.متف  علش لحت (1)((وجا 

 ؟(2): ما كيفية ال َ  ان الم كر أالقلا2س

اددو فن ي ددرل المن ددر، وال يجلددس مددع فالددهص  ن جلوسدده معنددم ب يددر  ج:
لُِ وَن ﴿إن ار يشبه فع  بن  إسرائي ، الدلي لعدننم هللا عليده، فد  قولده سدبحانه: 

وَرالِيَا اَلَو يََم ذَِلوَك أَِموا الَِّذيَن كَفَُروا ِمنر أَ ِ  إِسر ى ِلَسواِن َعاُوَع َوِايَسوى اأروِن َمورر
ا َوكَا ُوا يَ رتَُعوَن  َن َاونر ُم رَكور  فَ َلُووهُ لَأِولرَس َموا َكوا ُوا ف َاَصور َكوا ُوا اَل يَتَ َواَهور

 . (3)﴾يَفر َلُونَ 

س: ل   خع ف  ال قع الخامس من امرها ولَا اأن من شوعض حأَوا لِو 
فتِو ألمور عي ِو وألموور تت لو  أواألخمق، وتقووا إن ان مخال تتَاضى كنيرا  

هووذا شووأن كنيوور موون الوالووعاع وأ وور اأأوواء.  رجووو التوجيوِو فوو  هووذا لووو 
 (4)؟تكرمتم وجهاكم هللا خيرا  

الواجددل علددش المسددلم فن يتقدد  هللا فدد  نفسدده وفدد  فادد  بيتدده وفدد   ج:
مدرام ونه ومع  د  المسدلمينص وللدن بددعوتنم إلدش هللا وفءجيرانه وف     ش

بالمعروي وننينم عن المن ر وفال ت  لل ف  هللا لومدة الئدم، ادلا ادو الواجدل 
علش    مسلم، ف  يدع ا مر بالمعروي والنن  عدن المن در مدن فجد  قرابدة 

اللدلة الحقيقيدة  لده قريل فو محبدة شد  ، بد  مدن حبده لقريبده ومدن لدلته
ا قدا  عدز وجد : الت  يءجر علينا فن ي مرل بالمعروي ويننال عن المن در  مد

أَوى﴿ فالواجدل علدش  د  مدءمن ومءمندة  .(5)﴾َوإِذَا قُلرتُمر فَاارِعلُوا َولَور َكواَن ذَا قُرر
يَوا ﴿يقدو  سدبحانه:  فن يتق  هللا وفن يءدي الح  اللي عليه مع القريل والبعيد
ِ َولَووور  َّ َِ َعاَء  ََ ووِط ُشوو اِميَن أِالرِقسر ووا الَّووِذيَن آَم ُوووا كُو ُوووا قَوووَّ ََ  اَلَووى  َ رفُِسووكُمر  َِو  َيا

                                                 

، ولسه ك 5065بهر ك  ((لن استطاق  ))أخرجم البخاري ا  تان النكاح، إلن  ول النع ص ى هللا   يم وس ك'  - 1
 .1400ات إل نفسم إليم بر ك  ا  تان النكاح، إلن استحبان النكاح ملن
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ووَرأِينَ  َقر ووا الَّووِذيَن آَم ُوووا قُوووا ﴿اآليددة، ويقددو  سددبحانه:  (1)﴾الرَواِلووَعيرِن َواألر ََ يَووا  َيا
ا َوقُوعَُهووا ال َّواُس َوالرِحَجوواَرضُ  ِلوويكُمر  َووار  فالواجددل علددش المددءمن  .(2)﴾ َ رفَُسوكُمر َو َهر

ين ددر المن ددر، وفن يدد مر والمءمنددة فن ينلددح  دد  مننمددا قريبدده و يددرل، وفن 
بالمعروي مع ا قربا  و يرام، ف ن من فادم المنمدات فن ينلدح قريبده وفن 

ويدءجر  إن  دان يلدله بالمدا  يوجنه إلش ال ير والا فعظم من للته بالمدا 
علددش لددلة الددرحم، ف وندده يلددله بتوجيندده لل يددر فو تعليمدده ال يددر وفمددرل 

مدا ،  ن توجينده إلدش ال يدر بالمعروي وننيه عن المن در فادم مدن لدلته بال
ينفعه ف  الدنيا واآل رة، فلديس   تدن وال ل يرادا فن تددع ا مدر بدالمعروي 
والنن  عن المن ر لحبنا لولدداا، فو   يندا، فو   تندا فو  يدرام، بد  يجدل 
علينددا فن تدد مر بددالمعروي وتننددش عددن المن ددر بددالطرق التدد  ترااددا مفيدددة 

  تنجح إن شا  هللا ف  عملنا وتبرف لمتنا.مجدية، وبا ساليل الحسنة حتش 

س: كيووف يكووون الت وواون الووى الأوور والتقووو* فوو  الأيووع إذا كووان األا 
 ؟(3)واألخ األكأر ال يصلون ف  المسجع

الا من فام التنالح ومن فوجدل التعداون، إلا  دان الوالدد فو ا   فو  ج:
 ً نالدح والتعداون من المن ر ف نه يجدل الت  يراما من فا  البيت يتعاطش شيئا

والتوالدد  بددالح  علددش قدددر المسددتطاع با سددلول الحسددن وتحددري الوقددت 
ووتََط رتُمر ﴿: المناسددل حتددش يددزو  المن ددر،  مددا قددا  تعددالش َ َمووا اسر َّّ  ،(4)﴾فَوواتَّقُوا 

إلا فمددددرت م بدددد مر فدددد توا مندددده مددددا ))وقددددا  النبدددد  لددددلش هللا عليدددده وسددددلم: 
فو  لندا شد ن، وا   سدوا   دان  بيدراً  فالوالد له ش ن، والوالددة ،(5)((استطعتم
لددده شددد ن، و ددد  يعامددد  با سدددلول الحسدددن واللدددين والرفددد  بقددددر  لددد يراً 

 المستطاع حتش يحل  المقلود ويزو  المحلور.
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وعلش النالح والداع  إلدش هللا فن يتحدرى ا وقدات المناسدبة وا سدلول 
فلنمددا شدد ن  المناسددل السدديما مددع الوالدددينص  ننمددا ليسددا مثدد  بقيددة ا قددارل،

ِ رَسوواَن ﴿عظدديم وبرامددا متعددين حسددل الطاقددة قددا  هللا جدد  وعدد :  ووير َا ا ر َوَوصَّ
ووكُرر ِلوو   وون  َوفَِصووالُُِ فِوو  َاوواَميرِن  َِن اشر ُ َوهر  ووا اَلَووى َوهر وِو ُ  ُما ِِ َحَملَتروِو وو أَِواِلَعير

ووِرَك ف َوِلَواِلووَعيرَك إِلَوو َّ الرَمِصوويُر  ِِ َوإِنر َجاَهووَعاَك اَلووى  َنر تُشر أِوو  َمووا لَوويرَس لَووَك أِوو
ََُما فِ  الوعا ريَا َم رُروف وا ََُما َوَصاِحأر اآليدة، ادلا وامدا  دافران،  (1)﴾ِالرٌم فََم تُِط ر

ف يدددي بالوالددددين المسدددلمين، فددد لا  دددان الوالددددان ال دددافران يلدددحبنما الولدددد 
بددالمعروي ويحسددن إلينمدداص لعلدده يندددينما ب سددبابه. فالمسددلمان فولددش وفحدد  

ف لا  ان الوالد يت اسد  عدن اللد ة فد  المسدجد، فو يتعداطش شديئا مدن بللن. 
المعالدد  ا  ددرى  التددد ين فو حلدد  اللحيددة فو اوسددبا  فو  يددر للددن مددن 
المعال  الت  يقع فينا ف ن الواجل علش الولد فن ينلح بالحسدنش، ويسدتعين 
ر علددش للددن بمددن يددرى مددن  يددار فادد  البيددت، وا ددلا مددع الوالدددة وا   ال بيدد

  و يراما من فا  البيت يحل  المطلول.

وهوووو  س: موووا حكوووم مووون تووورك األمووور أوووالم روف وال َووو  اووون الم كووور
 (2)يستطي  ذلك؟

ح مدده فندده عددا  ب ولرسددوله ضددعيي اويمددان وعليدده  طددر عظدديم  ج:
لُِ ووَن ﴿مددن فمددراض القلددول وعقوبتنددا العاجلددة واآلجلددة  مددا قددا  هللا سددبحانه: 

يََم ذَِلوَك أَِموا الَِّذيَن كَفَُروا ِمنر  وَرالِيَا اَلَوى ِلَسواِن َعاُوَع َوِايَسوى اأروِن َمورر أَ ِ  إِسر
ا َوكَا ُوا يَ رتَُعونَ  َن َاونر ُم رَكور  فَ َلُووهُ لَأِولرَس َموا َكوا ُوا  ف َاَصور َكوا ُوا اَل يَتَ َواَهور

مدن رفى مدن م ))ولح عن النب  للش هللا عليه وسلم فنده قدا :  ،(3)﴾يَفر َلُونَ 
فلي يددرل بيدددل، فدد ن لددم يسددتطع فبلسددانه، فدد ن لددم يسددتطع فبقلبدده وللددن  راً من دد

إن النددداس إلا رفوا ))وقدددا  عليددده اللددد ة والسددد م:  ،(4)((فضدددعي اويمدددان
روال اومدام فحمدد ب سدناد  ،(5)((المن ر فلم ي يرول فوشدن فن يعمندم هللا بعقابده
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ا المعندش لحيح عدن فبد  ب در اللددي  رضد  هللا عنده، وا حاديد  فد  ادل
 ً للقيددام بنددلا الواجددل العظدديم علددش   ثيددرة نسدد   هللا فن يوفدد  المسددلمين جميعددا

  الوجه اللي يرضيه.

وهوو ي لوم  ن فو  السووق  تجاريوا   س: ها يجوه للمسلم  ن يعخا سوقا  
 (1) ساء كاسياع اارياع و ن فيِ اختمطا ال يرضاه هللا اه وجا؟

من ي مر بدالمعروي وينندش عدن مث  الا السوق ال ينب   د وله إال ل ج:
المن ر فو لحاجة شدديدة مدع  دض البلدر والحدلر مدن فسدبال الفتندة حرلدا 

عن وسدائ  الشدر، ل دن يجدل علدش فاد   علش الس مة لعرضه ودينه وابتعاداً 
الحسبة وعلش    قادر فن يد   مث  الل ا سواق ون ار ما فيندا مدن المن در 

لِيَوواُء وَ ﴿بقددو  هللا سددبحانه وتعددالش:  عمدد ً  َُمر  َور ِم َوواُع أَ رُضوو ِم ُوووَن َوالرُم ر الرُم ر
َن َاووِن الرُم رَكوورِ  ووور ََ اآليددة، وقولدده سددبحانه  (2)﴾أَ روور  يَووأرُمُروَن أِووالرَم رُروِف َويَ ر

ةٌ يَوعراُوَن إِلَوى الرَخيروِر َويَوأرُمُرونَ ﴿وتعالش:  َن  َولرتَكُنر ِم ركُمر  ُمَّ وور ََ أِوالرَم رُروِف َويَ ر
ولقدو   .واآليات ف  الا المعندش  ثيدرة، (3)﴾ُم رَكِر َو ُولَلَِك هُُم الرُمفرِلُحونَ َاِن الر 

إن الناس إلا رفوا المن ر فلدم ي يدرول فوشدن فن ))النب  للش هللا عليه وسلم: 
روال اومددام فحمددد وبعددض فادد  السددنن عددن فبدد  ب ددر  (4)((يعمنددم هللا بعقابدده

مدن ))لده لدلش هللا عليده وسدلم: اللدي  رض  هللا عنه ب سناد لدحيح. ولقو
فلي يددرل بيدددل فدد ن لددم يسددتطع فبلسددانه فدد ن لددم يسددتطع فبقلبدده  رفى مددن م من ددراً 

وا حاديدد  فدد   ،روال اومدام مسددلم فدد  لدحيحه (5)((وللدن فضددعي اويمددان
  وهللا ول  التوفي . ،الا المعنش  ثيرة
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 382 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 3 المقدمة

  تال التوحيد وما يلح  به

 9 ح م التميمة من القرآن ومن  يرل

 10 ح م نحر اوب  عند ا لمناسبات

 10 ا  ي رج الشرن ا ل ر لاحبه من الملة

 11 معنش الواابية

 12 ا لان واوقامة عند قبر الميت

 12 الت بير من سورة الضحش إلش ف ر القرآن

 13 عقائر اوب  وال نم

 14 او الدلي  علش  لمة التوحيدما 

 15 للش هللا عليه وسلمح م الحلي بالنب  

 16 ح م من مات من فطفا  المشر ين

 18 ح م ال نا  ف  اوس م

 20 االستماع لألناشيد اوس مية

 20 تعريي ال زو الف ري

 21 الطري  اللحيح للتوبة

 23 الم االة ف  المنور

 24 ا نسال والنياحة علش الميتمعنش ال فر ف  الطعن ف  

 26  يفية الع ج من فمراض حسية ومعنوية

 28 شروط قبو  الدعا 

 30 (معنش آية )وفما بنعمة ربن فحد 

 31 السفر لل ارج

 32 ح م الب ا  بسبل المرض

 33 الحلي بال عبة ال يجوز

 34 ال يجوز اوعانة علش المعلية

 35 اللور والتماثي 

 36 بةل ة التو

 37 إن ار المن ر علش ا قارل

 38 نلح المءمنة   تنا

 38 ح م إقامة فعياد المي د
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 اللفحة الموضوع

 39 ح م الل ة  لي من يست ي  ب ير هللا

 40 ال يجوز التبرن با موات

 41 ح م ال تابة علش القبور

 41 زيارة القبور والتوس  با ضرحة وف ل فموا  التوس 

 43  من عبادل العلما {.تفسير آية: }إنما ي شش هللا

 45 متش يعري العبد فن الا االبت   امتحان فو علال

 46 ح م ا  طا  الت  ارت بت قب  النداية

 48 تينجمع بين آي

 49 ا ي شش هللا من عبادل العلما {متفسير قوله تعالش }إن

 50 تفسير قوله تعالش }إن المنافقين ف  الدرن ا سف  من النار{

 51 ثر من ل ر هللا اطم ن قلبهمن ف 

 52 ال قسوة القللبفس

 53 نليحة للشبال للحلر من الفتن

 53 ح م االستماع لل يبة

 54 نليحة للشبال للحلر من التطري

 55 ح م المجاملة

 55 وماال يشرع للش هللا عليه وسلمما يشرع ف  التوس  بالنب  

 56 ل ر هللا ف  القلل مشروع ف     زمان وم ان

 57 قضا  ل ة من  ان ال يلل 

 57 سبل تقديم الما  علش ا والد ف  القرآن

 59 اجر الم تال

 60 فسما  بعض ال تل المفيدة

 61 وجول التلدي  مع الشنادتين

 62 ح م قيام الطالبات للمدرسة

 63 ح م قو  الم فور له فو المرحوم للميت

 64 ينف   فارة اليم معنش إطعام عشرة مسا ين

 65 ح م الولية وما نلنا الشرع ما 

 66 تفسير قو  هللا تعالش }هللا نور السموات وا رض{

 66 ح م رفع اليدين ف  الدعا 

 68تحري ساعة اوجابة ف  يوم الجمعة وا  يشترط فن ي ون الداع  ف  
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 اللفحة الموضوع
 المسجد

 69 ا ت ي مدلوالت اويمان والتوحيد والعقيدة

 70 اللفاتالفرق بين ا سما  و

 71 ح م ملافحة النسا  من ورا  حائ 

 71 طريقة حفظ القرآن ال ريم

 72 العال  ال ي لد ف  النار

 73 معنش البدعة وإط قنا ف  فبوال العبادات

 74 زيارة المسجد النبوي سنة

 75 ح م قو : إلا سولت لن نفسن بالمعلية فتل ر شي ن

 76 حدي  السبعة وا  او  ا  بالرجا 

 77 ح م شرل الد ان وبيعه واالتجار به

 78 الدعا  علش ا والد

 78 ح م الن ت

 79 ترن ا مر بالمعروي والنن  عن المن ر

 80 ح م االستعانة بساحر و راج السحر

 81 اللعن  بيرة

 82 نليحة حو  تربية ا بنا 

 83 نليحة ف  است    اوجازة ف     ما يرض  هللا

 84 عوة إلش هللا عز وج المرفة والد

 85 ففض  العلوم لز اة النفوس ف  الدنيا واآل رة

 86 الطريقة الشرعية للوقاية من السحر

من مات واو يلبح للجن ويُلر علش للن، ا  يللش عليه ويدعش 
 له

87 

 87 ح م اللاال إلش ال نان والعرافين

 88 ح م التعاون والتكزر ف  فمر الدعوة إلش هللا

 89 عا  لول  ا مرالد

 90 إسبا  الثيال بدون  ي   ولبس الحرير للرج 

 91 ا سبال المعينة علش القيام لل ة الفجر

 92 نليحة  وليا  فمور الطلبة

 92 شرح حدي  من عل  تميمة فقد فشرن
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 اللفحة الموضوع

 93 سفر المرفة مع المرفة بدون محرم

 94 إادا  بعض فعما  ال ير للميت

 95 النمه بالسيئة

 95 ا دعية الت  تقا  للت ل  من وسوسة الشيطان

 96 ح م لعن ا بنا  والزوجة، وا  يعد لعننا ط قًا

 97 ح م تحنيط الحيوانات والطيور

 97 حو  تفضي  فحد ا والد علش اآل رين بالعطا 

 98 تحلير من الوقوع ف  فعراض الناس وال يبة

 99 إل ح لات البين

 100 لل  إال ف  رمضانح م ليام من ال ي

 101  يفية بر الوالدين بعد موتنما

 102 نليحة الوالد اللي يرت ل المعال 

 103 بدع ف  العزا 

 104 ح م قو  المسلم للمسلم يا  ب  يا  ب 

 104 من يقرف القرآن واو عليه شاق فله فجر

 105 ا  يجوز فن تمرض المرفة الرجا 

 105 لجنة من  ير حساللفات السبعين اللين يد لون ا

 106 ح م النياحة 

 107 علال القبر

 108  تل العقيدة اللحيحة

 108 ا  ي ف  المعتقد اللحيح للعم 

 110 ملير من لم تبل ه الدعوة

 111 إقامة الحجة 

 112 ح م سل الدين

 113 ح م مواالة ال فار

 113 للش هللا عليه وسلمالتبرن بقبر النب  

 114 والحج علش من  ان يلبح ل ير هللاح م اللدقة 

 115 دعا  فلحال القبور شرن

 115 التوس  ب سما  هللا

 116 ت يير االسم إلا  ان  ير شرع 



 

 

 

 

 386 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 116 قو  يا وجه هللا

 117 إثبات رءية فا  الجنة ب

 118 قضا  العبادات بعد التوبة

 119 مس لة ف  التوبة

 120 التحلير من ال لل

 121 الشيطان ع ج وساوس

 122 ح م ل ة التوبة

  تال الطنارة و تال الل ة

 127 الوضو  من الما  الم در بالطين وا عشال

 127 ح م ا    والشرل من اونا  المطل  باللال

 128 الل ر بالقلل مشروع ف  الحمام و يرل

 128 ح م الوضو  دا   الحمام

 129 استعما  ال ولونيا

 129 وضو  االستنجا  ل  

 130 ح م تطيل المرفة عند  روجنا

 131 تطوي  ا ظافر

 131 إزالة الشعر ف  وجه المرفة

 132 ف ل ا جرة علش حل  اللحش

 133  يفية الوضو 

 134 ح م من نس  مسح الرفس

 134 ح م من لبس الجوربين علش  ير طنارة ناسيا

 136 الوسواس ف  الوضو  والل ة

 137 يبط  الوضو  لمس المرفة ا 

 138 ح م مسن الملحي المفسر بدون طنارة

 138 الح مة ف  فن لحم اوب  ينقض الوضو 

 139 ال س  يوم الجمعة سنة مء دة

 140 ا  ي ف  االستحمام ف  البحر عن الوضو 

 141 ال س  فوال لمن استيقظ جنبًا 

 142  روج الملي ال يوجل ال س 

 143 ل اال تسا ا  يسقط التيمم عن الجن



 

 

 

 

 387 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 143 ا  تلوم النفسا  قب  ا ربعين وتلل 

 144 ح م من مات واو ال يلل 

 145 ح م ترن الجمعة والجماعة

 146 عقوبة 15لحة حدي  من تناون ف  الل ة عاقبه هللا بـ 

 148 ح م تتبع آثار ا نبيا  ليلل  فينا

 149 تناون بعض المرضش ف  الل ة

 150 سنة 24فن بلا لم يلل  إال بعد 

 151 الح مة من ل ر ال حو  وال قوة إال باب بين الحيعلتين

 152 ح م ا لان واوقامة للمنفرد

 152 مجاوبة ا لان اللادر من الملياع

 153 ت  ير ل ة الظنر والعلر إلش اللي 

 154 ح م من للش والد ان ف  جيبه

 155 من للش وف  ثوبه نجاسة

 156 ول  فيي جداالل ة ف  ث

 156 ح م الل ة ف  ثول مرسوم عليه لور

 157 من للش إلش  ير القبلة

 158 التلفظ ف  النية للوضو  والل ة

 158 ما يشرع لمن فتش مللش العيد

 159 لفة ل ة ال سوي

 161 ال طبة بعد ل ة ال سوي

 161 ما يقا  عند نزو  المطر

 162 تلقين المحتضر

 162 علش بطن الميت وضع الملحي

 162 توجيه المحتضر للقبلة

 162  يفية توجيه المحتضر للقبلة

 162  س  فحد الزوجين لأل ر بعد الوفاة

 163 إقامت دورات لتعليم ت سي  الموتش

 163 او بار بع مات ال ير للميت

 163 ت فين الميت

 164 للرجا  والنسا  مشروعية الل ة علش الجنازة



 

 

 

 

 388 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 165 ل ة علش الميتلفة ال

 166 ل ة الجنازةف  قرا ة سورة بعد الفاتحة 

 166 ت رار الل ة علش الميت

 167 الل ة علش القبر وقت النن 

 168 الل ة علش الجنين

 168 من تبع الجنازة ال يجلس حتش توضع

 169 وضع فرقام علش القبر

 169 من بدع الدفن

 170 الدعا  للميت بعد الدفن

 170 ساعة الدفن للدقة علش الميتا

 171 من ا عما  ما يندى للميت

 172 وقي الملحي

 172 التبرن با موات

 173 الس م علش ا موات

 174 ت لي  يوم الجمعة للس م علش ا موات

 175 استقبا  القبر حالة الدعا  للميت

 175 قرا ة الفاتحة للميت عند قبرل

 176 ة القبورالطحال ال افلين لزيار

 176 ينبا القبر اللي ف  المسجد

 177 تقبي  ومعانقة المعزى

 177 ليس للعزا  فيام محدودة

 178 من بدع العزا 

 180 النياحة علش الميت

 181 معنش قو  وتعالش جدن

 181 يلل  واو يدافع الريح

 182 س تة اومام بعد قرا ة الفاتحة

 182 ت رار سور من القرآن ف  الل ة

 183 السنة طرح البلر إلش م ان السجود

 184 فين يضع الملل  يديه فثنا  الل ة

 185 الل ة ف  الطائرة



 

 

 

 

 389 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 186 السترة ف  الحرم

 187 ح م رفع اللوت للمنفرد ف  الل ة

 187 ح م االلتفات ف  الل ة ل ستعالة

 188 وضع اليد فثنا  الل ة

 188 ف  الل ةمواضع رفع اليدين عند الت بير 

 189 ح م وضع ال ترة تحت الوجه ف  السجود

 189 ح م النحنحة والنفخ ف  الل ة

 190 الدعا  بعد الفريضة

 191 ح م الدعا  ف  الفريضة

 192 ح م رفع اليدين ف  الدعا 

 193 ح م رفع ا يدي للدعا  بعد الل ة

 195 تحرين السبابة عند التشند

 195 الللواتعقل  الل ر الجماع 

 196 قرا ة الم موم الفاتحة  لي اومام

 197 ما يجل علش الم موم إلا حضر واومام را ع

 198 من شن ف  ت بيرة اوحرام وقرا ة الفاتحة

 198 الوساوس ف  الل ة

 199 ع ج الوساوس ف  الل ة

 200 فسبال ال شوع ف  الل ة

 201 إلا شن ا  للش ث ثا فم فربعا

 202 تر ف ر اللي  ففض الو

 204 وقت سنة الفجر

 204 وقت ل ة الضحش

 206 لفة سجود الت وة

 207 الوارد سجود الش ر

 209 الل ة ف  حجر إسماعي 

 210 ت  ير الل ة عن وقتنا

 210 الت لي عن ل ة الجماعة

 212 ل ة الجماعة للمسافر 

 214 الواجل علش المسلم إجابة الندا  للل ة



 

 

 

 

 390 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 215 ل ة الجماعة للنسا 

 216 من وجدت فيه رائحة ا  يلل  جماعة

 217 اونسان ال جو  اللي ال يستطيع فن يءم الناس 

 218 الل ة  لي من يلحن

 218 الطم نينة وال شوع ف  الل ة

 220 الل ة  لي من عري بال لو با نبيا 

 221 الل ة  لي المبتدع والمسب 

 222 ولم يتوض  ناسيامن للش إماما 

 223 إلا قام المسبوق يلل  وجا  ف ر

 223 الجماعة ال تدرن إال ب دران ر عة

 224 ل ة التراويح بنية العشا 

 225 موقي اللب  ف  الل ة مع اومام

 225 من فين يبدف اللي ف  الل ة

 226 ل ة المنفرد  لي اللي

 227 إمامة المسافر بالمقيم والع س

 228 الل ة وجمعنا ف  البر قلر

 229 ح م الجمع عند المطر

 229 مسافة القلر

 230 فثنا  ال طبة للش هللا عليه وسلممشروعية الل ة علش النب  

 230 من يرفع يديه وال طيل يدعو

 231 ليس للجمعة سنة راتبه قبلنا

 232 قرا ة القرآن بلوت مرتفع ف  المسجد

 232 لجمعةمالا يقرف اومام فجر ا

 233 ساعة اوجابة يوم الجمعة

 234  س  الجمعة سنة

 235 ح م الس م بعد السنة

 236 قرا ة سورة ال ني يوم الجمعة

 237 مسح فثر ال ائط بالورق

 238  س  رشاا البو 

 238 نز  منه قطرات من البو  واو يلل 



 

 

 

 

 391 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 239 التلفظ بالشنادة ف  الحمام

 239 لبا اللحية بالسواد

 240 إطالة ا ظافر

 240 المسح علش الجوربين

 241 الجمع بين الوضو  وال س  من الجنابة

 242  يفية التيمم

 243 مالا يقو  من سمع المءلن

 244 ح م ل ة الطفلة دون  مار

 245 تعليم ال بير الجاا  لفة الل ة

 246 ل ة المسب 

 246 من فسبال ال شوع

 248 والبسملة ف     ر عةااللتزام باالستعالة 

 248 قو  بلش ف  الل ة

 249 الضم سنة حا  القيم بالل ة

 250 تعليم الجاا  فح ام الل ة

 250 الضحن ف  الل ة

 251 من شن ف  عدد الر عات

 251 فلي مرة ف  الحرم 100قارئ القرآن ا  يضاعي فجرل 

 252 قرا ة القرآن مرتل ف  ل ة التراويح

 252 ف  دعا  القنوتالسنة 

 254 قضا  الوتر

 255 من جلس بعد ل ة اللبح يل ر هللا

 255 ل ة الضحش

 256 ل ة االست ارة

 257 الل ة علش الميت بعد دفنه وقت النن 

 257 فجر الل ة ف   ير المسجد الحرام ف  م ة

 258 ل ة الرج  ف  بيته

 259 موقي اومام إلا  ان  لفه فطفا 

 261 ت لي عن ل ة الفجرال

 262 الل ة ف  الشر ة



 

 

 

 

 392 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 262 قرا ة الفاتحة ف  الل ة الجنرية

 263 المشروع ف  الدعا  بعد الل ة

 264 بيان  يفية طنارة ول ة المريض

 265 ل ة المسافر بالقطار

 266 قلر ل ة المسافر إلا فقام

 266 ح م جمع ل ة الجمعة والعلر للمسافر

 266 دين ف  الدعا  فثنا  ال طبةرفع الي

 267 الم   ف  المسجد بعد ل ة العلر يوم الجمعة

  تال الز اة

 271 االاتمام بالز اة

 272 ضبط الحو 

 272 ز اة الدين

 273 الديون ال تمنع الز اة

 273 ز اة المقرض والمقترض

 274 ز اة بنيمة ا نعام

 274 إ راج ز اة الحل 

 275 للزواج ما  المد رالز اة ف  ال

 276 التعام  مع البنون بالربا وز اتنا

 277 ز اة ا رض المتردد ف  بيعنا

 277 ز اة البضائع

 278 ز اة مساامة ا راض 

 279 ز اة فسنم الشر ات

 279 ز اة الفطر

 280 ت  ير إ راج الز اة

 280 نليحة لمن ب   بالز اة

 281 ز اة فموا  اليتامش

 282 الدين عمن لم يستطع الز اة واحتسابه من الز اة إسقاط

 283 لري الز اة لبنا  المساجد

 283 الز اة لأل  وا  ت وا قارل

 284 دفع ز اة الما  وز اة الفطر لألقارل



 

 

 

 

 393 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 285 دفع الز اة    البيت

 285 ح م التسو 

  تال الليام

 289 الليام ليس من  لائ  الل ا مة وحداا

 290 ة عند د و  شنر رمضانالبلبل

 291 من ال يجل عليه اللوم

 292 من يت اس  عن الل ة ويحافظ علش الليام

 293 فمر اللب  المميز ف  الليام

 293 ليام الحائض والنفسا 

 294 الحائض إلا طنرت فثنا  الننار

 295 النفسا  إلا طنرت قب  ا ربعين

  تال الحج

 299 الفور الحج مع القدرة واجل علش

 299 ح م ت  ير الحج

 300 العمرة مشروعة ف     وقت

 301 لري نفقة حج التطوع ف  عمارة المساجد

 301 تارن الل ة ال يلح حجه

 302 حج اللب 

 303 المحرم للمرفة

 303 ضابط المحرم

 304 يشترط ف  المحرم البلوا

 304 ا  حج ال ير مث  حج اونسان عن نفسه

 305 ال عن الميت والعاجز الح ال يحج إ

 305 ا  الحج عن اآل رين  ا  بالقرابة

 306 اللدقة والحج عمن  ان يلبح ل ير هللا

 307 ح م من جاوز الميقات بدون إحرام

 308 من قلد م ة للتجارة ليس عليه إحرام

 309 من لال إلش جدة واو قالد العمرة

 309 استعما  الحبول الت  تمنع الدورة

 310 الحائض ال تلل  وال تمس الملحي



 

 

 

 

 394 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 311 ت  ير التلبية بعد اوحرام

 312 است دام ال مامات للمحرم

 312 حج الملر علش المعلية لحيح

 313 إجزا  الفدية الواحدة لمن ف   بواجل

 313 ح م الرم 

 314 ف  آ ر شوط من طوافه  بر للش هللا عليه وسلما  النب  

 314 لمقامر عتا الطواي  لي ا

 315 من ترن المبيت بمنش لتعلر الم ان

 315 الح مة من رم  الجمرات

 316 زيارة المسجد النبوي 

 318 ح م تتبع فثار ا نبيا  للل ة فينا

 319 من فشترط عند إحرامه

 320 لفة تل ية بنائم ا نعام

 321 فيام العيد  لنا فيام لبح

 321 من فح ام ا ضحية

 322 قةح م العقي

 323 ت يير ا سما  الم الفة للشرع

 324 ح م فعياد المي د

 326 عم  المتطوعين مع رجا  ا من من الرباط

 327 من قت  ف  سبي  م افحة الم درات فنو شنيد

  تال البيوع

 331 الشرا  من شر ات التقسيط

 331 لور من التقسيط المحرم

 332 نليحة لتجار التقسيط

 333   المعام تال تابة ف

 334 ف ل الما  مقاب  التبرع بالدم

 334 بيع ساعات اللال وال واتم للرجا 

 335 ح م شرل الد ان وبيعه

 337 ح م الزيادة ف  ثمن السلعة لزبون دون آ ر

 337 الفرق بين التورق والربا



 

 

 

 

 395 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 338 من وقع ف  الربا دون علمه

 339 االقتراض من ما  حرام

 340 والمدينين نليحة للتجار

 341  تابة الدين

 342 االقتراض من الملري وجرا  عملية جراحية

 343 رد القرض ب ير عملته

 344 الت مين علش الحياة

 344 ا  يجوز للو ي  امت ن مازاد من ما  مو له

 345 است دام سيارة الشر ة

 345 ح م راتل الموظي اللي يتساا  ف  عمله

 346 دون ت ديتهف ل بد  االنتدال 

 346 فدا  ا مانة والنلح ف  العم 

 348 الندية للمدير

 349 مسءولية رل العم 

 349 ت جير الد ان لبيع ا شرطة ال نائية

 350 لعل الورق والشطرنج

 351 ح م اللقطة إلا لم تعري

  تال الوقي

 355 وقي المبان  الت  فينا قرض

 355 نز ت لي  ا والد الل ور ب ثا  الم

 356 قبو  الندية للمدرسات

 356 تحريم الرجوع ف  النبة

 357 ح م الولية ونلنا

 358 توف  ولم يول 

 359 من مات وعليه دين

 360 ال ير  المسلم ال افر وال الع س

 361 فر  المطلقة ط ق رجع 

 
  تال الن اح

 365 مس لة ف  الش ار



 

 

 

 

 396 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 365 زوج ا  ت ا  يعتبر محرم لأل ت

 366 ا تيار الزوجة اللالحة

 367 تزويج المرفة ب لننا

 368 عض  البنات

 369 ت  ير زواج البنت الل رى

 369 بعض فسبال ت  ير الزواج

 371 زواج المسيار

 371 زواج من ال يلل 

 372 الت ال  ف  منور النسا 

 372 ح م ال نا 

 374 ا ت ط النسا  بالرجا  ف  الحف ت

 374 إلش الزواج المبادرة

 375 النلح بالزواج المب ر

 376 فض  اوحسان إلش البنات

 376 جواز إطالة المدة عن الزوجة

 377 اجر الزوج فو الزوجة

 377 الحلي بالط ق والحرام

 378  روج المحدة إلش السوق

 379 متش تبدف عدة من فقد زوجنا

 380 ال يحل  التحريم إال ب مس رضعات

 381 ت بالرضاعالمحرما

 381 التلري بما  اليتيم

 383 من داس ش   بسيارته فمالا عليه

 383 جريمة الزنا

 384 العادة السرية وعم  قوم لوط

 385 ا  التوبة ت فر ال بائر

  تال االطعمة و تال ا يمان و تال القضا  و تال العلم

 389 ح م اللحوم المستوردة

 389 يدوضع بقايا الطعام علش الجرا

 390 وضع بقايا الطعام ف  الزبالة



 

 

 

 

 397 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 390 من فضرار الد ان

 391 القات محرم

 393 لبيحة من ال تعري عقيدته

 394 لفة تل ية بنائم ا نعام

 395 الحلي ب ير هللا ال يجوز

 396 من حلي فال يفع  وفع  ناسيا

 397 تعدد ال فارة إلا  رر الحلي

 397 ح م النلر ل ير هللا

 399 م الوفا  بالنلرح 

 399 فثر الرشوة ف  المجتمع

 400 ح م الرشوة

 401 ولايا لطالل العلم

 401 توجيه لط ل العلم

 402 نليحة  وليا  ا مور

 403 الدراسة ف  مدارس م تلطة

 403 قيام الطالبات للمدرسة

 404 ال ا ف  االمتحان

 404 ا ت ي العلما 

 405 مس لة ف  العلم

 406 جينات لمعلمين القرآن ال ريمتو

 406 البعد عن مجالس الجد  والنزاع

 407 نليحة للتاجر والمدين

 408 نليحة للدعاة إلش هللا

  تال التفسير

 411 تفسير قو  هللا تعالش }إن اللفا والمروة من شعائر هللا{

 412 معنش الرف  والفسوق والجدا  ف  الحج

 412  ي  ل م هللا ف  الل و ف  فيمان م{تفسير قو  هللا تعالش }ال

 414 واللين  فروا فولياءام الطا وت{تفسير قو  هللا تعالش }

 415 تفسير قو  هللا تعالش }وإن تبدو ما ف  فنفس م فو ت فول{

 416 تفسير قو  هللا تعالش }إن المنافقين ف  الدرن ا سف  ف  النار{



 

 

 

 

 398 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 417 هللا{ تفسير قو  هللا تعالش }فف منوا م ر

 418 تفسير قو  هللا تعالش }إن هللا ال ي ير ما بقوم حتش ي يروا ما ب نفسنم{

 420 تفسير قو  هللا تعالش }إنما ي شش هللا من عبادل العلما {

 422 تفسير قو  هللا تعالش }وفما بنعمة ربن فحد {

 423  تل التفسير المفيدة

 423 طنارة قارئ القرآن 

 424 ة القرآن بالتدبرالح  علش قرا 

 425 الماار ف  القرآن مع السفرة ال رام البررة

 426 قرا ة القرآن ب جرل

 427 قرا ة القرآن بلوت مرتفع

 427 وضع الملاحي  لي ظنور المللين

 427 القرآن ال ريم يحرق إلا  ان متقطع

 428 الوضو  عند قرا ة القرآن

 429 تقبي  الملحي

  تال الحدي 

 433   من عل  تميمةحدي

 434 حدي  اثنتان ف  الناس اما بنم  فر

 435 لحة حدي  ال يءمن فحد م حتش ي ون اوال تبع لما جئت به

 436 لهظلنم هللا ف  السبع اللين يظ

 436 قرا ة الفاتحة للم موم

 438 ما لحة حدي  ل ة الحاجة

 438 ح م من عطس ف  الل ة

 439 رج  يقوم اللي ...ما لحة حدي  ابن عباس عن 

 440 وقت تحري ساعة اوجابة يوم الجمعة

 441 ما لحة حدي  الربا بضع وسبعون حوبًا

 442 فح ام ما  زمزم

 443 لبا اللحية بالسواد

 444 للة الرحم 

 445 سفر المرفة وحداا

 446 اوحسان إلش البنات



 

 

 

 

 399 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 447 عقوق الوالدين

 449 زيارة الجار

 450 المسا دعا  اللباح و

 451 مس لة ف  التسبيح

 452 فسما  هللامن فحلش 

 453 ال حو  وال قوة إال باب  نز

 454 الدعا  يشرع ف     وقت

 455 الدعا  جماعة بعد الل ة

 455 دعوة الوالد علش الولد

 456 السجع ف  الدعا  

 456 الدعا  من  ير وضو 

 457 معنش وال المسيئين للمحسنين

 458 اليدين بالدعا  مشروع رفع

 459 ع ج السرطان بالقرآن

 460 التداوي قب  وقوع الدا 

 461 ح م است دام ب ور يطرد الشياطين

 461 ح م الس م باوشارة

 462 من عطس فو تثاءل واو يلل 

 462 حدي  ر عتان بسوان...

 463 حدي  من عمر مياسر اللفوي

 464 حدي  من قرف بعض سور القرآن

 465 حدي  من جلس بعد ل ة اللبح

 465 حدي  التمس   ين ...

 465 حدي  ال نا  زاد الرا ل

 466 العلم اللي يحتاجه الداع  إلش هللا

 467 االستمرار ف  النليحة

 468 االستقامة علش المننج

 468  يفية النن  عن المن ر بالقلل

 469 القيام با مر بالمعروي والنن  عن المن ر

 470 التعاون علش البر والتقوى ف  البيت



 

 

 

 

 400 الدرر الثرية من الفتاوى البازية

 اللفحة الموضوع

 471 من ترن ا مر بالمعروي والنن  عن المن ر

 472 الد و  إلش ا سواق الت  فينا من رات

 275 الفنرس
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