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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 َكد١َ
         

                         
                           (ٔ)فاطر 

لجميػػػػن األ ػػػػاـإل واػػػػا  اإل ػػػػراـ  والصػػػػبلل والسػػػػبلـ علػػػػى سػػػػر اإل  ػػػػاـ مػػػػن ا  
ا محمػد البيػي الامػاـ التقػي البقػي الػمه  رالمػ  مػوال  للمفردين في الد يا ويـو الزحاـإل سيد 

وج لػ  دػػدول ألمػا مقػػاـ اإل ػراـإل عػػلى ا  عليػ  وعلػػى صلػ  الاػػراـ وعػحاات  ال  ػػاـ إلو ػػا 
يػا ااسػ  من دعا ادعوت  وتمسك اادي  وفاز اصحيت  في دار السبلـإل واج لبا مبام يارابػا 

 وا دال طايا والمبح واإل  اـإل 
ممػػػة حيييػػػ  ومصػػػطفا  االرتيػػػة فػػػي التفقػػػ  فػػػي ديػػػن ا إل واألمػػػا  دػػػد م ػػػـر ا  

 الشديد في زيادل ال لم ادين ا إلوحثام على ذلك ا  جا في عبل إل فقاؿ:
                       (ٔٔ)المجادلة 

 فقاؿ مثيرًا لل زائمإل ومحفزًا للامم: على ذلك رسول  األ ـر  وحضال 

{مُرِذَُّٓهمَوَأْظَفَؿ٥ُّماظّٓٚؼ٤ّٔمِص٨ّمَصؼََّف٥ُّمَخِقّّٕامِب٥ِّماظؾ٥َُّّمَأَراَدمَع٤ِّم}
1

م

معػحاا  الاػراـ الػػمين علػه ممػتام وتسػامه ولػػى مف وعػله ولػى مػػما  وامتػدح 
 المقاـإل فقاؿ فيام:

{َأِغِؾَقوَءممَؼُؽ٦ُّغ٦ّامَأِنمِصْؼٔفٔف٣ِّم٤ِِّعمَطوُدوامُصَؼَفوُءمُسَؼالُءمُحَؾَؿوُءمُأَدَبوُءم}
ٕ
م

واحمد ا  ميبما توجابا وحيثما سر ا  جد الحرص من وخوا با المؤمبين على التفقػ  
 :في الدين ادواـ المسائلة والسؤاؿ عمبًل اقوؿ ا  

م==================================

 عٕٓ اٌث١ٙمٟ ٚاٌطثشأٟ ػٓ ػثذ هللا تٓ ِغؼٛد  ٔ

 أداد٠س ِٕرماج ِٓ ِش١خح أتٟ تىش ػٓ ع٠ٛذ تٓ اٌذاسز  ٕ
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                 .)البحا( 
احاتبا الروحا ية فػي المػدف والقػرا  ا ػه تػرد عليبػا األسػىلة تتػراإل تػارل مػن ففي سي

الرجػػاؿإل وصو ػػة مػػن البسػػايإل فا تقيبػػا مجموعػػة مػػن األسػػىلة حػػرص علػػى تقػػديماا الشػػيا إل 
وجم بامػػػا فػػػي  تػػػا  سػػػميبا  ) ػػػور الجػػػوا  علػػػى مسػػػىلة الشػػػيا ( وا تقيبػػػا مجموعػػػة مػػػن 

اػا البسػايإل فسػجلباما فػي  تػا : )فتػاوا جام ػة األسىلة التػي رميبامػا وػرورية ويحػرص علي
للبسػػاي( و ػػملك فػػي تردد ػػا علػػى الاليػػاال والجام ػػاال الح بػػا األسػػىلة التػػي ياثػػر ترددمػػا 
اين الشيا  فجم با جملة مباا اأسلو  ميس  يباسػ  فاػرمم فػي  تػا : )فتػاوا جام ػة 

لجة جام ة فػي  تػا : للشيا ( ور ز ا على القضايا التي يبشغا ااا الشيا  ف الجباما م ا
 )دضايا الشيا  الم اعر(.

والمريػدينإل  حتى م با امتمببا ميضاً اما يجوؿ في خاطر السالاين في طريػ  ا  
واختر ا  ماذج من اإلجاااال التػي مجيبػا ااػا علػى ا ػض مسػىلتامإل والتػي وجػد ا م ػ  ال تبػى 

 سىلة الصوفية(.ألا سالك عبااإل فسجلباما في  تا : )األجواة الراا ية على األ
ل مػػػػػا مودػػػػػن علػػػػػى اػػػػػياة الم لومػػػػػاال الدوليػػػػػة توافػػػػػدال  وعبػػػػػدما م رمبػػػػػا ا  

االستفساراال واألسىلة من  ا األ حايإل ثػم ادتػرح ا ػض المتػرددين علػى المودػن مف ياػوف 
مبػػاؾ لقػػاي فػػي مي ػػاد ثااػػه مسػػيوعي  تلقػػى فيػػ  األسػػىلة مػػن  ػػا األ حػػايإل وتاػػوف اإلجااػػة 

حتػى تػتم اإلسػزادل على البه ليتسبى ألعحاااا وتيػرمم المراج ػة مو  علياا فورية ومياارل
 الفائدل.

فج لبػػا مػػما اللقػػاي األسػػيوعي فػػي يػػـو الجم ػػة مػػن  ػػا مسػػيوع عقػػ  عػػبلل الجم ػػة 
تيػػر مػػا ديلاػػا ومػػا ا ػػدما  ميااػػرلإل ولمػػا  بػػا ُ صػػلي  ػػا جم ػػة فػػي الػػدل مػػن اػػبلد ا  

عػػػبلل الجم ػػػةإل  مسػػػجد الػػػمه  ػػػؤده فيػػػ ادتضػػػه الضػػػرورل مف ياػػػوف لقػػػاي الجم ػػػة فػػػي ال
 عق  الصبلل مياارلإل و تلقى األسىلة و جي  علياا على الاواي مياارل.
مػػػػن ذو الق ػػػػػدل  ٜٔو ػػػػاف موؿ لقػػػػػاي مػػػػن مػػػػػم  اللقػػػػاياال يػػػػػـو الجم ػػػػة الموافػػػػػ  

 .القامرل -ـ االم اده ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘مػ ٖٖٗٔ
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ألحيػة طياعػة مػم  رما ا ػض اوتاػاثرال األسػىلة   ولما  ثرال الحلقاال وزاد ال ػدد 
مسػىلة  –الحلقاال على ميىتاا االمسمى المه ادترحو  لاا على البػه ومػو: )فتػاوا فوريػة 

حػػػػػائرل ووجااػػػػػاال اػػػػػافية(.وصثر ا مف  طي اػػػػػا علػػػػػى ميىتاػػػػػا  حلقػػػػػاال دوف تصػػػػػبيفاا ولػػػػػى 
ودد ذيلبا الاتا  افارس مصبف ولى موووعاال لساولة الحصوؿ علياػا فػي إل موووعاال

  ااية الاتا .
ااي ا  سػوؼ  لحػ   تاابػا مػما ااتػا  صخػر يحػوه األسػىلة التػي وردال وليبػا  ووف

اصػػفحتبا نم ػػه  علػػى المودػػن ميااػػرل تر ػػهإل ومجيبػػا عباػػا فػػوراإل ومالػػا علػػى مود بػػا علػػى اإل
مراد محيا ػػاً  مػػا مو الاػػاتف اليريػػد اإللياترو ػػى للسػػائاإل إل وومػػا علػػى تسػػأؿ والشػػيي يجيػػ ن

 حرعاً على الخصوعية.ىلة الشخصية فى حالة األسعاح  السؤاؿ 
ااا البفنإل ومف يزيد ااا ال لم إلخوا با المؤمبين اػأمور ديػبامإل  مف ي مال  مسأؿ ا  

 عسى مف يم رو ا عبد دعائامإل فبح ى جمي ًا افضا ا  وروا .
 وعلى ا  على سيد ا محمد وعلى صل  وعحي  وسلم

 مػٖٗٗٔمن راين األوؿ  ٖٔالم اده: مساي الجم ة 
 ـٖٕٔٓمن يباير  ٕ٘

 
 اليريد : الجميزل ػ محاف ة الغراية إلجماورية مصر ال راية

 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘تليفوف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com ::  مودن اإل تر ه

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإللياترو ى اليريد 
fawzyabuzeid@hotmail.com,   إلfawzyabuzeid@yahoo.com 
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u ٚىلىلاحلًك١ األٚاحلًك١ األ u 
  ٞثٛرات ايزبٝع ايعزبٞثٛرات ايزبٝع ايعزب  
  ٞايعٌُ يف َٓتجع صٝاحٞايعٌُ يف َٓتجع صٝاح  
  ذبٛح١ ع٢ً غري ايطزٜك١ اإلصال١َٝذبٛح١ ع٢ً غري ايطزٜك١ اإلصال١َٝايًخّٛ املايًخّٛ امل  
  اإلصتطاع١ يًخجاإلصتطاع١ يًخج  
  ختإ ايذنٛرختإ ايذنٛر  
  بايؾال٠ ع٢ً ايٓيب بايؾال٠ ع٢ً ايٓيب   عُاٍعُاٍبد٤ األبد٤ األ  
  ّايشٚاج بغري رفا األّايشٚاج بغري رفا األ  
  اخلطب١ عٔ طزٜل ايٓتاخلطب١ عٔ طزٜل ايٓت  
  اقرتض ثِ فٝعاقرتض ثِ فٝع  
  )ٜٔنتاب )إحٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ(نتاب )إحٝا٤ عًّٛ ايد  
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u ٖاحلًك١ األٚىلاحلًك١ األٚىل u 
  ٝع ايعزبٞع ايعزبٞثٛرات ايزبٝثٛرات ايزب  
حّٓثًمث٦ّراتمدع٦ّؼيميفماظ٦ّر٤ّماظعّٕب٨ّ،موضّٓمسوصّٕتمإحّٓاػوميفمظقؾقو،مدمال:م

٣ّمسؾقـومأنمسبؿ٢ّماظلالحمظـّٓاصّٝمس٤ّمأغػلـو،موس٤ّماظـلوءمواِّرػولمواظشق٦ّخ،مقٖؿوَت

ؼؿ٢ّمزعالئـوميفماىفودمبعّٓمبوضّٓمضؿؾًمطـريًا،موظؽينمضؿًمبـقّٕمذكصنيمضوع٦ّام

جّٕممبعؽّٗماظؼؿ٢ّماظعودي،موأغومم٢ّمظ٨ّمأنمذظ١ّ،مصؼقووطـومسبؼ٠ّمععفؿمأنمأدّٕغوػؿو

ميفمحريةمع٤ّمأعّٕي،مصؿوماظ٦ّاجىمسؾ٧ّٖمصعؾ٥ّ؟

م==============================================

وذا  اف اإل ساف يدافن عن عرو  مو مال  فقتا الم تده مثباي دف ػ  فػبل اػيي عليػ  
ألسػير ال يبيغػي دتلػ  وال في ذلكإل لان وذا استسلم الم تده فأعػيح فػي حاػم األسػيرإل وا

 ا د ثيوال استحقاد  للقتا مماـ محامة ارعية.
والػػمه دف ػػ  ولػػى ذلػػك م رفتػػ  م اػػم ف لػػوا الاثيػػر الف ػػا   فالسػػائا ت جػػا فػػي ذلػػك

عػػراض مو مػػا اػػاا  ذلػػكإل لاػػن  ػػاف يبيغػػي عليػػ  مف يتريػػ  حتػػى يػػتم مػػن القتػػا مو متػػك األ
 را .التحقي  م اما ثم تحام المحامة الشرعية اما ت

ومن مبا ف لي  احتياطاً في الػدينإل وراحػة لقليػ  مف ُيخػرج عػن  ػا رجػا مبامػا فديػة 
شػػرعية مبػػا فػػي مػػما المقػػاـ وط ػػاـ سػػتين مسػػايباإل مو  سػػوتام لوجػػ  ا  الاػػرعيةإل والفديػػة 

  إل ويستغفر ا  إل و سأؿ ا  .من ذ ي . ل  مف يغفر ل 
م==================================

 َٕٕٔٓ/ٓٔ/٘٘ـ ِٖٖٗٓ رٞ اٌمؼذج ا9ٔؼادٞ اٌّ ٖ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ٞايعٌُ يف َٓتجع صٝاحٞايعٌُ يف َٓتجع صٝاح  
أةمعللؾؿيمأرعؾلي،موعغرتبليميفمأوربلو،موػل٨ّمأممظطػؾلنيمأنمتعؿل٢ّممممممممدمال:مػل٢ّمول٦ّزمرعلّٕممم

طؿقودؾيميفمعـؿفّٝمدقوح٨ّميفمأوربومؼ٦ّجّٓمب٥ّممخل٦ّرمويل٣ّمخـّٖؼلّٕ،مسؾؿلًومبللنماظعؿل٢ّمُؼف ػلومممممممم

مممسؾ٧ّمحلوبمتؾ١ّماظلؾّٝموٌلفومإذامتطؾَّىماِّعّٕ؟

م=====================================================

إل وعمومػاً مػما بقػوديرإل ما تأخػم اليضػاعة وتقيماػا وتأخػم الالواوح م اػا ت مػا  ااػ
اليا  في الفق  المستحدثإل ودد مفتى مفتي مصر الد تور علي جم ةإل ومػو علػى مػا   ػن 
و  تقػػػد دػػػد الػػػج رتيػػػة اإلجتاػػػادإل مفتػػػى افتػػػوا جام ػػػة: م ػػػ  يجػػػوز للمسػػػلم فػػػي الػػػيبلد تيػػػر 

خمػػر فليقيػػا ذلػػك مترديػػاً مف يفػػتح ا  اإلسػػبلمية وذا لػػم يجػػد عمػػبلً وال عمػػبلً فيػػ  تػػداوؿ لل
 .علي  عمبًل صخر 

ويماػن الرجػػوع ولػػى فتػػوا الػد تور علػػي جم ػػة فػػي  تااػ : )فتػػاوا عصػػرية( مو علػػى 
دلتاػػا ال لميػػة وال قليػػة والثيوتيػػة  املػػة أمود ػػ  علػػى اػػياة اإل تر ػػهإل فسػػتجد مػػم  الفتػػوا ا

 وف ااي ا .

  ال١َٝ،ال١َٝ،ايًخّٛ املذبٛح١ ع٢ً غري ايطزٜك١ اإلصايًخّٛ املذبٛح١ ع٢ً غري ايطزٜك١ اإلص  
ذوبمعلؾ٣ّمؼعؿ٢ّميفمأٌوغقو،موذب مأنمؼؿـوولمرعومماظغّٔاءميفمعطع٣ّمدمال:م

ُؼؼّٓمموجؾيمي٦ّممأبؼورموظؽـفومشريمعّٔب٦ّحيمسؾ٧ّماظطّٕؼؼيماظعوعؾني،مواٌطع٣ّم

ماإلدالعقي،مصؿومحؽ٣ّماظشّٕعميفمذظ١ّ؟

م==============================================

 اسػػاً ذميػػػوا ولػػػى م  )الحػػبلؿ والحػػػراـ( مف ذ ػػر الشػػػيي يوسػػف القروػػػاوه فػػي  تااػػػ
مف  لاػػم عليػػ إل فقػػاؿ    م اػػم دُػػدهـ لاػػم لحػػم لػػم ُيسػػمال إل وذ ػػروا لحضػػرتحضػػرل البيػػي 
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م ػه عليػ  الحقػاً وُ ػاإل  فَسػمه   لػم ُيسػمال علػى مػما اللحػم اػدياً  أا وذايأ لواإل فػا  و  واَسمه ي
 ألف:                       [٘ مػػػػا داـ الػػػػمه ذاػػػػح مػػػػما الط ػػػػاـ  المائػػػػدل

مػػا الػػمه ال يبيغػػي مف  أ ػػا مبػػ  وذا تحققبػػا مف فػػبل اػػيي فػػي ذلػػكإل م مسػػيحي مو ياػػوده
 المه ذاح  مشرؾ مو وثبي مو ال ديبي.

  اإلصتطاع١ يًخجاإلصتطاع١ يًخج  
دمال:مدقّٓةمتعوغ٨ّمع٤ّمعّٕضمرمؼلؿّّمهلومبوظلػّٕمإىلماٌـور٠ّمايورة،موطونم

ٍمظؾقًمآمايّٕام،مصكصصًمعؾؾغًومع٤ّمثّٕوتفوموضوعًمبوظؿ عمحؾؿفومأنمه

ظعوئؾؿنيمصؼريتنيمع٤ّمدؾعيمأذكوصمظقمدوامصّٕؼضيمايٍ،مػ٢ّمؼؿؼؾ٢ّمآمسؿؾفوم

ممداءماظػّٕؼضي؟لوطلغفومضوعًمب

م==============================================

 .داي الفريضةال يبيغي لاا مف تف ا ذلك وال وذا عجزال عجزاً  لياً عن م
األمػػا ن الحػػارل فلتتردػػ  الحػػ  فػػي فصػػا فػػاذا  ػػاف الطػػ  يمب اػػا مػػن السػػفر ولػػى 

 .الشتايإل ألف الح  يدور من ال اـ
فاذا  اف وده الح  في الشتاي تستطين مف تقـو املكإل ف لياا مف تبوه وذا معا اا 

وذا جاي الحػ   ا إل وتجمن ما تيسر لاا من فضا ا  للح إل وت ـز على مف تؤده الفريضة
فػػي الشػػتايإل مو تػػؤده الفريضػػة امزيػػد مػػن اإل فػػاؽ مػػن اػػر اال السػػياحة فػػي سػػفر مايػػفإل 

 ومسان مايفإل وخياـ مايفةإل ومما يج ا اإل ساف ال يش ر اأا حر.
لػػ  م و ػػة خاعػػة يخػػا ااػػا زوار ايػػه ا إل فاػػم مػػن  و حػػن جمي ػػاً   لػػم مف ا  

مػرض مست صػي ااأمر ا إل و م مػن مػريض  عاجز عن الحر ة تحرؾ عبدما ذم  ولى مباؾ
وعبػػػدما يػػػمم  ولػػػى مبػػػاؾ يشػػػفي  ا إل ف لياػػػا مف تػػػمم  ااػػػم  البيػػػةإل ووف اػػػاي ا  تػػػؤده 
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 فريضة الح  ولى ايه ا .
والػػمه ف لتػػ  ت تيػػر  عػػددة لاػػا عبػػد ا إل لاػػن يجػػ  علياػػا مف تجػػدد البيػػة ااػػم  

 الايفية التي مار ا ولى ا ضاا.

  ختإ ايذنٛرختإ ايذنٛر  
:مذكّٙمإؼطوظ٨ّماىـلقيمعلؾ٣ّ،موعؿّٖوجمع٤ّمدقّٓةمسّٕبقيمعلؾؿيمؼللل:مػ٢ّمدمال

وػ٢ّمماًؿونمسؾ٧ّماظطػ٢ّماظّٔطّٕمع٤ّماظػّٕائّٚماظ٦ّاجؾيمسؾ٧ّماٌلؾ٣ّماظؼقوممبفو؟

مو٦ّزماًؿونمس٤ّمرّٕؼ٠ّماظؾقّٖرمرمبوظطّٕؼؼيماظؿؼؾقّٓؼي؟

م======================================================

 :ؿ ا  الختاف يقوؿ في  رسو 
{مِظؾـَٚلوِءمَعْؽَُّٕعٌيمِظؾَّٕٚجؤل،مُدـٌٖيماْظِكَؿوُنم}

4
م

إل لان الفقاػاي ارتقػوا اػ  ولػى درجػة فاو من سبن الفطرل التي ممر ا ااا رسوؿ ا  
و  أل ػػ  مػػن ال بلمػػاال الفاردػػة اػػين المسػػلم وتيػػر المسػػلمإل فلػػو  ا ػػه مبػػاؾ م ر ػػة جػػالو 

ـ  م تيػين اػاا القتيػا و ريػد مف   لػم مػا مػو مسػلم  ين والاػافرينإل ولػممحراية اػين المسػل
ف وجػػدو  مختتبػػاً علمػػوا م ػػ  مسػػلمإل ووف  ػػاف ا ػػافرإل  يػػف   لػػمو ياشػػفوف عػػن ذ ورتػػ إل فػػ

 تير مختتٍن علموا م   تير مسلم.
مما الطريقة التي يتم ااا الختافإل فليس مباؾ طريقة محػددل فػي اػرع ا إل فقػد يػتم 

حػػديثاً يقػػـو االختػػاف  م ػػا معلػػم مف مبػػاؾ جاػػازاً إل و لز جاو اػػاألامشػػرط الجػػراحإل مو اػػالليزرإل م
 ادوف ملم.

م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚعٕٓ اٌث١ٙمٟ ٗ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وف اػراض التػي يمػوخاعة مف ال لم الطيي يوج  الختاف أل   يحفظ عاحي  مػن األ
سيياا م واع الياتريا التي تتاوف حوؿ القلفةإل ومو الجػزي الػمه يُغطػي الػم رإل والػمه  قػـو 

د الػػم ورلإل ودػػد ُتسػػي  لػػ  ممراوػػاً مخػػرا  فقػػي  لػػ  بػػةإل ودػػد ُتسػػإل ودػػد ُتسػػي  لػػ  ال اازالتػػ 
مػػػػا الغػػػػر  ا ف لجػػػػأوا ولػػػػى الختػػػػافإل ال مػػػػن مجػػػػا مف م ثيػػػػرل ذ رمػػػػا األطيػػػػايإل حتػػػػى مف 

 اري تام تييح إل ولان من مجا الضرورل الطيية التي يحتاجاا اإل ساف وذا تم اختتا  .
وعلػػػى الػػػبا   ُيجػػػره الختػػػاف اػػػأا طريقػػػة واػػػأا  يفيػػػة حتػػػى ياػػػوف علػػػى الُسػػػبة وذاً 

 اإلسبلمي القويم.

   بد٤ األعٝا٤ بايؾال٠ ع٢ً ايٓيب بد٤ األعٝا٤ بايؾال٠ ع٢ً ايٓيب  
دمال:مسـّٓمدخ٦ّلماٌـؿّٓؼوتمسؾ٧ّمذؾؽيماإلغرتغً،مضّٓمؼطؾىمأصقوبم

اٌـؿّٓؼوتمع٤ّماِّسضوءماظّٓاخؾنيمظؾؿـؿّٓىمسـّٓمتلفق٢ّمدخ٦ّهل٣ّمأنمؼّٔطّٕوامآ،م

ف٢ّمأنمغؼ٦ّل:مدإذامأغشلغومعـؿّٓىم،مصف٢ّمو٦ّزمأومأنمُؼصؾ٦ّامسؾ٧ّمرد٦ّلمآم

م؟رد٦ّلمآمدخ٦ّظ١ّميفماٌـؿّٓىمبوظصالةمسؾ٧ّم

م======================================================

مػػا يمبػػن مػػن ذلػػكإل اػػا وف مػػا ورد فػػي ُسػػبالة رسػػوؿ ا   لػيس مبػػاؾ فػػي اػػرع ا  
ُيحيػػم المسػػلم وذا دخػػا ايتػػ  مو ايػػه راػػ  مف ُيسػػمي ا  ثػػم يُثبػػي االصػػبلل علػػى رسػػوؿ ا إل 

ويخػتم االصػبلل ثم يػدعو ييدم االصبلل على رسوؿ ا  ف لي  مف وذا مراد الدعاي مف يجا  و 
 . على رسوؿ ا 

فبل ما ن من مف ُيصلي المري عبد دخوؿ المبتػداإل  مػا ُيصػلي عبػد دخػوؿ المبػزؿإل 
 مػػا ُيصػػلي عبػػد دخػػوؿ المسػػجدإل  مػػا ُيصػػلي عبػػد دخػػوؿ ما مووػػنإل ُيصػػلي علػػى رسػػوؿ 

 .من َمْدا ديببا الحبيف المه وجالابا ولي   ييبا الاريم ألف مما  ا  



مم{{1212}}ايؾؼيماِّوىلممايؾؼيماِّوىلمممممممممممممممممممممم11سؾ٧ّماإلغرتغً:مجسؾ٧ّماإلغرتغً:مجمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ام توسػػػ وا فػػػي التحػػػريم علػػػى تيػػػر  ػػػاف ا ػػػض المتشػػػددين ُيحػػػـر ذلػػػكإل فػػػا  ووذا
ذا  والتػػي  زلػػه فػػي اػػرعبا الحاػػيم إلفػػاف  لمػػة حػػراـ ال يبيغػػي مف تُقػػاؿ وال الشػػروط اإللايػػة 

ذ ػػر مف مػػما األمػػر حػػراـإل    ػػاف  تػػا  ا  ذ ػػر فػػي مػػما األمػػر م ػػ  حػػراـإل مو رسػػوؿ ا 
 .فالحراـ ما حرالـ ا  ورسول 

وال يجػػوز ألا و سػػاف  ائبػػاً مػػا  ػػاف مف ُيحػػـر مػػن  فسػػ  اغيػػر سػػبد مػػن  تػػا  ا  مو 
إل إل فػػالتحريم والتحليػػا ا تاػى ا ػػد زمػػن رسػػوؿ ا   ػا عػػريح مػػن حػدي  رسػػوؿ ا  

عػا فػي  ػا األاػياي اإلااحػة مػا لػم  قوؿ  ما داؿ الفقااي: )القاعدل الشرعية: األ باومعيح
 يان مباؾ ما ن ارعي(.

فمػا داـ ال يوجػد مػا ن اػػرعي فاػما األمػر ميػاح وف اػػاي ا إل وعػاحي  ودائلػ  مثػػا  
 عبد ا  جا في عبل .

  ّايشٚاج بغري رفا األّايشٚاج بغري رفا األ  
دمال:متعّٕصًمبػؿوةمسؾ٧ّماظـً،مواظؿؼقًمبفو،مص٦ّجّٓتفومصؿوةمجقّٓة،موتعوػّٓغومسؾ٧ّم

ع٨ّمرصضًمػّٔاماظّٖواج،محقٌمأنمػـوكمأغوسمؼعّٕص٦ّنماظػؿوةماظّٖواج،موظؽ٤ّمأ

خ وامأع٨ّمأغفومشريمصوييمظؾّٖواجمع٤ّمأدّٕتـو،مواآلنماظػؿوةمتفّٓدغ٨ّمبوإلغؿقورمإذامأ

ممأتّٖوجماظػؿوةمحؿ٧ّمرمأػ٢ّمُأسّٕضمس٤ّماظّٖواجممتوعًو،متّٖوجفو،مصؿوذامأصع٢ّ؟مإٔم

مع٨ّ؟أتـؿقّٕمرشؿًومس٤ّم

م======================================================

{مُدـِٖؿ٨ّمِع٤ِّماظـَٚؽوُحم}مم :الزواج ُسبالة لقول  
٘
م

 .وطاعة األـ فريضةإل والفريضة مقدمة على الُسبالة
م==================================

 عٕٓ اتٓ ِاجح ٘
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فيبيغػػػػي مف يطيػػػػن مُمػػػػ  وال ي يػػػػأ امػػػػا تقولػػػػ  مػػػػم  الفتػػػػالإل ووذا  ا ػػػػه الفتػػػػال تاػػػػدد  
ـ اإلستمسػػاؾ ااػػاإل ويما اػػاإل وُيحيػػم  علػػى عػػد -وػػ ف  –ااإل تحػػار فاػػما يػػدؿ علػػى ردػػة 

 وعلي  مال يُ رض عن الزواج االالية حتى ال ُيخالف الَادا اإلسبلمي:
{مِعـ٨ّٚمَصَؾِقَّٗمُدـِٖؿ٨ّمَس٤ِّمَرِشَىمَع٤ِّم}

6
م

ولاػػن عليػػ  مف يتخيػػر تيرمػػاإل مو يطلػػ  مػػن مُمػػ  مف تختػػار لػػ  ام رفتاػػا تيرمػػا علػػى 
فوز افضا ا  اتبفيم ُسبالة رسػوؿ ا  ُخُل  ودينإل ثم يتزوجاا فيفوز اروا ا  اطاعة األُـإل وي

   في البااح االطريقة المروية التي سبالاا لبا رسوؿ ا. 

  اخلطب١ عٔ طزٜل ايٓتاخلطب١ عٔ طزٜل ايٓت  
دمال:مأغومصؿوةمسّٕبقيمع٤ّمإحّٓىمأضطورماٌغّٕبماظعّٕب٨ّ،متعّٕصًمسؾ٧ّمذوبمعلؾ٣ّم

شريمسّٕب٨ّمس ماظـً،موؼّٕؼّٓماظّٖواجمب٨ّ،مويفمط٢ّمعّٕةمؼـ٦ّيمايض٦ّرمهّٓثمزّٕوفم

أخّٕجمأومامؼّٕصّٚمأنم،موأع٨ّمتورةمتؼؾ٢ّموتورةمتّٕصّٚ،موخطقيبمػّٔطؿومؼؼ٦ّلمـع٥ّمت

مصؿوذامأصع٢ّ؟م،٨ّمتّٕصّٚمذظ١ّصع٢ّمذ٨ّءمإرمبنذغ٥ّموأعأنمأ

م======================================================

لم تتم الخطية ا د أل   لم يتقدـ ألملااإل ويطلياا رسمياً وو ما مو  بلـ ايبػ  وايباػاإل 
ما الابلـ ال يُغبي وال ُيسمن من جوعإل وحتى لػو تمػه الخطيػة رسػمياً ال يبيغػي عليػ  مف وم

بػػه مػػا دامػػه فػػي ايػػه ماياػػا تسػػتأذف مػػن ماياػػا مو ييفػػرض اػػروط  وال وذا ذميػػه ايتػػ إل فال
مخياػاإل وال تسػػتأذف مػػن زوجاػا وال وذا دخلػػه ايػػه زوجاػا زوجػػةإل ما م اػػا حتػى لػػو ذميػػه 

 مخياا. نة فاذ اا من ماياا مو مايه زوجاا في فترل الخطي
وم ا مرا مف مما الشخا تير جاد في محاديث إل أل   يُملي لاػا ودتػاً ا ػد ودػهإل وال 

م==================================

 عٕٓ اتٓ خض٠ّح ٙ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يُبفمإل ف لياا مف تضن ل  موعداً تقطن ا د  ال بلدةإل مو يقدـ فيوث  ال بلدةإل فتقوؿ لػ  مػثبًل: 
لػدتي واطليبػي مػن معطيك اارينإل وصخرمما يـو  ماإل وف  بػه مستمسػااً اػي فت ػاؿ ولػى ا

 ممي رسمياإل فاف فاتك المي اد فبل عبلدة ايبي وايبك.
ومماػػا لاػػا عػػمرماإل ألف سػػبباا دػػد  يػػرإل وتريػػد مف تطمػػىن علػػى اابتاػػاإل ومػػي تشػػ ر مف 
مما الرجا يتبلع  اااإل أل ػ  ي ػدما ثػم يخلػف وي تػمر اأعػمار دػد تاػوف واميػةإل ف لياػا مف 

اا وال تطي   وال وذا ذميه ولى ايت  زوجػة دػد ا تمػا تصبن ما ذ ر ا إل ثم ا د ذلك تطين مم
 زواجاا.

  اقرتض ثِ فٝعاقرتض ثِ فٝع  
دمال:ماضرتضمعينمزوج٨ّمعؾؾّٞمثالثنيمأظّٟمدرػ٣ّمظقشوركميفموورة،موػّٔام

٤ّٔمُحؾ٨ّمظ٨ّمبعؿفومِّجؾ٥ّ،موجّٖءماضرتضؿ٥ّمع٤ّمأع٨ّ،موضّٓموضّٝمجّٖءمعـ٥ّماٌؾؾّٞم

ع٤ّمسؾق٥ّمِّنممزوج٨ّمضققيمغصىمع٤ّمذّٕطوءمظ٥ّ،مصؼولمظ٨ّ:مإنمػّٔاماظَّٓؼ٤ّمدؼّٛ

،موػ٦ّمرمؼلع٧ّمحؿ٧ّمظؿؾؾقّٞماهلقؽوتماٌولمضوعمعـ٥ّمبلؾىمخورجمس٤ّمإرادت٥ّ

موعوذامسؾ٧ّٖمأنمأصع٢ّ؟م؟اظّٕمسقي،مصؿومحؽ٣ّماظشّٕعمػـو

م======================================================

 الشػارعدػاؿ الشرع ُجبالة ووداية مػن جميػن المشػا ا اػين األفػراد والجماعػاالإل ودػد 
 في تبزيل : الحايم 

                  [ٕٕٛ اليقرل. 

ازوجتػػ إل وتغييػػر  يتػػ  فػػي السػػداد مػػو عػػدـ تسػػجيا  والػػمه دعػػا الػػزوج ولػػى التبلعػػ 
مما الَدين في وثيقة رسػميةإل مػن مف اإلسػبلـ ممػر اتسػجيا الػَدينإل وف  ػاف للزوجػة مو لػبلخ 

 و للي يدإل عغيراً  اف مو  ييراً:للقري  م مو
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

                   [ٕٕٛ اليقرل. 

 .أل   مخم  درواإل ولم يأخم  مرااحة ما ار ة االسداد لان الَدين يلـز الزوج
فإل لابػػ  مخػػم  دروػػاً أل ػػ  لػػو مخػػم  مرااحػػة فػػي تجػػارل ووػػاع فالشػػريااف متضػػامبا

ديبػػػ إل وعلػػػى  وؼه مف يػػػ اػػػملكإل وعلػػػي المقتػػػرض فووػػػي  إل فصػػػاح  القػػػرض لػػػيس لػػػ  اػػػأ
  .حق راَ ر  ولى حين ميسرلإل لان ال يُػبْ يب  موتوفى درو  يس عاح  القرض مف

ممػػا حجػػة م ػػ  ال يبيغػػي مف ُيسػػدد مػػما القػػرض ألف القػػرض وػػاع فػػي التجػػارل فاػػو 
 .المسىوؿ عن ذلك

  ػا وا مشػتر ين جمي ػاً فػي اإلدارلؿ الشر اي حتى في التجػارل وال وذا  وال تضين مموا
 ومسؤليتام واحدل فى ذلك.

لاػػن لػػو مخػػم رجػػا مػػاالً وتػػولى مػػو اإلدارلإل ووػػاع المػػاؿ اقضػػاي ا  مو اقػػدر ا  
 .يقتسموف الخسارل

ػػ ا الػػمه  ػػاف لاػػن مػػاداـ وػػاع المػػاؿ اسػػي  فسػػاد ودارتػػ إل فالشػػرع الحبيػػف ُيحمه
 ػػ  موػػاع  إل ولػػيس ألعػػحا  األمػػواؿ  صػػي  فػػي خسػػارت إل ألالمسػػؤولية ا المػػاؿيػػدير مػػم

 اتقصير  ودصور  ووممال .
الخلػ   ـوال يتحلا الشػر اي جمي ػاً مػن الػَدين علػى عػاح  الػَدين وال وذا ُمعلػن ممػا

واػػالطرؽ القا و يػػة المشػػروعة  مجم ػػين ا ػػد تقػػديم المسػػتبداال الرسػػمية للجاػػاال الرسػػمية
إل وُمعلن مف مما اإل سػاف معػيح مفلسػاإل فػاذا ُمعلػن وفبلسػ  مثا تلك األحواؿوالم تيرل فى 

 .رسمياً  اف لاا دائن دسط  في الماؿ المتيقي احس  سام  في الَدين
ليس في مما السؤاؿإل فاما السؤاؿ دػرضإل وعػاح  القػرض ملػـز اػرد إل  ومما  ل 

 وو ما ووحه األمر حتى ال ياوف مباؾ ليس.



مم{{1616}}ايؾؼيماِّوىلممايؾؼيماِّوىلمممممممممممممممممممممم11سؾ٧ّماإلغرتغً:مجسؾ٧ّماإلغرتغً:مجمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ًّٛايدٜٔ(ايدٜٔ(  نتاب )إحٝا٤ عًّٛنتاب )إحٝا٤ ع  
ت٦ّضقّّمعّٝم،م$مظإلعومماظغّٖاظ٨ّعومرأىمصضقؾؿؽ٣ّميفمطؿوبم%إحقوءمسؾ٦ّمماظّٓؼ٤ّدمال:م

مرأىمبعّٚماظعؾؿوءماآلخّٕؼ٤ّميفمػّٔاماظؽؿوب؟

م======================================================

وحػػديثاً التػػي  دػػديماً   تػػا  )وحيػػاي ال لػػـو الػػدين( لئلمػػاـ الغزالػػي مػػن خيػػر الُاتػػ 
 حااـ الدين اإلسبلميإل حتى داؿ األولوف:جم ه م

محقوء$.%ع٤ّمٕمؼؼّٕأماإلحقوءمصؾقّٗمع٤ّماِّم

فقػد جمػػن الشػػري ة اإلسػبلمية اصػػورل ميسػػطة تُغبػي  ػػا مسػػلم يريػد مف ي مػػا اشػػرع 
ن ِلػا إل وال تُغبي المػػُتفق  الػمه يُفتػي تيػر  فيمػا ُيسػتجد مػن الفتػاوهإل فػبل اػد لػ  مػن مف يطال 

 .ا تُغبي لمن يريد مف ي ما اشرع ا  على الموسوعاالإل لابا
علي  فج ا في  دسماً في  ػا عمػا اػرعي  الصػبلل مو  وزاد  عاحي  رحمة ا  

الصػػياـ مو الز ػػال مو الحػػ  مو تيرمػػا لؤلعمػػاؿ الياطبيػػة القلييػػة التػػي يبيغػػي اف يستحضػػرما 
 ر فػػػي مػػػم  وزاد فػػػم إل ال امػػػا لُيصػػػحح عملػػػ  إلوياػػػوف عملػػػ  مقيػػػوالً وخالصػػػاً عبػػػد ا  

 .األجزاي ما ورد
 :ما يلى ذلك فى ا اف مبا  اإلماـ الغزالى و 
 .ال القرص ية الواردل في مما اليا ييدم ام ر ا يا   -

 .بي ااألحادي  البيوية التي تتحدث عن مما اليا ثم يُػثَ  -

 .ثم يم ر مدواؿ السلف الصالح في مما اليا   -

 في مما الشأف. ثم يؤيد ذلك احااياال مقيولة وردال عن الصالحين  -



مم{{1717}}ايؾؼيماِّوىلممايؾؼيماِّوىلمممممممممممممممممممممم11سؾ٧ّماإلغرتغً:مجسؾ٧ّماإلغرتغً:مجمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وجاػػة   ػػر  االغزالػػي واػػى حامػػد مػػاـ الػػمين اعتروػػوا علػػى  تػػا  اإلحيػػاي لئلووجاػػة 
واحػػدل ومػػي م ػػ  يػػروه محاديػػ  وػػ يفةإل وم ػػ  تيػػر ُمَحػػدهثإل ما تيػػر عػػالم اصػػحة اإلسػػباد 

 .ي تخري  األحادي  وتصحيحااإل وتصحيح متو اافوطرؽ الُمحدثين 
حاف ػػاً مػػن الُحفالػػاظ ومػػو الحػػافظ ال رادػػيإل  لاػػما الاتػػا  رجػػبلً   ا  ودػػد دػػيالض

 و لمة الحافظ ت بي م   يحفظ مائػة ملػف حػدي  اأسػا يدماإل ودػد دػاـ الحػافظ ال رادػي 
اتخػػري   ػػا مػػػم  األحاديػػ  وُج لػػػه مسػػفا  ػػا عػػػفحة مػػن عػػػفحاال الاتػػا إل فأعػػػيح 

 :الاتا  املك  تاااً يقوؿ في  اإلماـ ماو الحسن الشاذلي 
م٦ّٚرثماظعؾ٣ّ$%طؿوبماإلحقوءمُؼم

 .ااا ما يحتاج  من ارع ا   ما مف من يقرم  يصير عالماً 
وف  ػػاف وارداً فػػى البسػػخة  األحاديػػ  عليػػ  مف يب ػػر فػػي تخريجاػػامػػن مراد عػػحة و 

إل فػػاذا وجػػد التػػى يقػػرم فياػػاإل مو يسػػتت ين ااتػػا  تخػػري  محاديػػ  اإلحيػػاي للحػػافظ ال رادػػى
ةإل وفػي األحاديػ  حإل وي مػا ااألحاديػ  الصػحيمعػرض عبػ و حديثاً وػ يفاً ال حاجػة لػ  اػ  

 .يحة تُبية وف ااي ا  حالص
  بػػى عبػػ  لاػػا ُمسػػلم يريػػد مف ي مػػا اشػػرع ا واالجملػػة فاتػػا  اإلحيػػاي ال تِ 

 ومروا . ماـ الغزالي لساولت إل واساطت إل وطريقت إل ووخبلص عاحي  ومو اإل
موصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّ



مم{{1818}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u جا١ْٝجا١ْٝاحلًك١ اياحلًك١ اي u 
   أب٣ٛ ايٓيب أب٣ٛ ايٓيب  
  أصزار احلجز األصٛدأصزار احلجز األصٛد  
  عالق١ ايبٓت بشًَٝٗا يف اجلاَع١عالق١ ايبٓت بشًَٝٗا يف اجلاَع١  
  ايفاحغ١ ع٢ً ايٓتايفاحغ١ ع٢ً ايٓت  
  ٕايعالج بايكزإٓايعالج بايكزآ  
  ايزق١ٝ ايغزع١ٝايزق١ٝ ايغزع١ٝ  
  ٟايتخًؿ َٔ ايٛصٛاظ ايكٗزٟايتخًؿ َٔ ايٛصٛاظ ايكٗز  
  ايؾال٠ مجاع١ يف ايبٝتايؾال٠ مجاع١ يف ايبٝت  
  إجاب١ ايدع٠ٛ يًؾا٥ِ تطٛعًاإجاب١ ايدع٠ٛ يًؾا٥ِ تطٛعًا  
  أصزار سَإ َٚهإ احلجأصزار سَإ َٚهإ احلج  



مم{{1919}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u جا١ْٝجا١ْٝاحلًك١ اياحلًك١ اي uٚ 
   أب٣ٛ ايٓيب أب٣ٛ ايٓيب  

ماظـور؟يفميفماىـيمأمممدمال:مواظّٓامرد٦ّلمآم

م======================================================

 داؿ لبا في عريح القرصف:  مر ال يبيغي مف  خوض في  ألف ا  مما م

                            

              )األحزاب( 

 .  اويمبل يبيغي لبا مف  ؤذه حضرل البيي االابلـ عن ف
 :وماوا البيي معح ما ديا فيام من مدواؿ

إل ومػم  الفتػرل لػيس فياػا م ييػايإل ومػن م اما  ا ا في الفترل ما اين عيسى ومحمػد 
البػاجين حسػ  معػح مدػواؿ ال لمػاي االجػبليإل ألف ا  دػاؿ فتػرل ممػا العاش فياا فاو مػن 

 :الاريم في القرصف

                         (اإلسراي.) 

وال  ريػػد مف  ػػتالم فػػي مػػما األمػػر م ثػػر مػػن ذاؾإل ألف مػػن ُيجػػادؿ فػػي مػػما األمػػر 
 مرل.إل وال يبيغي لبا ذلك االيؤذه حضرل البيي 

م==================================

 َٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔ٘ـ ِٖٖٗٔٓ رٞ اٌمؼذج  ٕٙاٌضلاص٠ك  7



مم{{2121}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  أصزار احلجز األصٛدأصزار احلجز األصٛد  
مدمال:معومأدّٕارمايفّٕماِّد٦ّد؟

م=====================================================

الحجر األسود معح ما ديا في  م    اف حجراً من الجبةإل ولما اػدم  يػي ا  واػراميم 
ييػدم مػن عبػد  وي او    يي ا  وسماعيا في اباي الييهإل فأراد مف يج ا مباؾ حجػراً عبلمػة 

األمػين جيريػا ااػػما الحجػر مػن الجبػة وممػر  مف يج لػ  فػػي  الطػائف االييػهإل فػأ زؿ ا  
 :ااتداي الطواؼإل وفي ذلك يقوؿ 

ٍٔ،مِع٤َّمَبَقوّضومَأَذّٖٓماَِِّد٦َُّدماْظَقَفُّٕمَطوَنم} ـْٖؾ {آَدَمممَبـ٨ِّمَخَطوَؼومَد٦َّٖدِت٥ُّمَحٖؿ٧ّماظ
8
م

 :مما مسرار  فقد داؿ فياا 
ـِِط٠ُّمَوِظَلوْنمِبٔفَؿو،مُؼِؾِصُّٕمَسِقـَؤنمَظ٥ُّماْظِؼَقوَعِيمَؼ٦َِّمماْظَقَفُّٕمَػَّٔامَؼْلِت٨ّم} مِظَؿ٤ِّمَؼِشَفُّٓمِب٥ِّ،مَؼ

{ِبَق٠ّمماِدَؿَؾَؿ٥ُّ
9
م

 يػػػف يصػػػور الحجػػػر  ػػػا مػػػن يمػػػر ممامػػػ  مو يُقيلػػػ  ولػػػى يػػػـو القيامػػػةو  وميػػػن مػػػم  
ـ القيامػة   مػم  مػن جملػة األسػرار األفػبلـو  وميػن مػم  المبػا رو  ويشػاد لػ  ا ػد ذلػك يػو 

 ال الية لاما الحجر.
ميضاً من جملة مسػرار  مف رجػبلً مػن الخػوارج ُيسػمى ماػو عيػد ا  الُقرمطػي فػي زمػن 
الدولة ال ياسيةإل مرسا رجبًل من متياع  ادتل وا الحجر من ماا   ومخػمو  ولػى سػلطبة عمػاف 

ي الحجػػر عبػػدمم مػػدل اع الحجػػرإل واقػا فإل ومخػم يتفػػاوض م اػػم الخلفػاي ال ياسػػيوف إلرجػػ
وفياػا  إل واسم وا لي ض الرواياال فى ذلكوديا م ثر من ستين عاماً  تزيد عن ال شرين عاماً 

 :من صياال الحجر ال ج 

م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚصذ١خ اتٓ خض٠ّح ػٓ اتٓ ػثاط  8

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ٚوغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ اتٓ ػثاط  9



مم{{2121}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ـُِف٣ِّماْظَكِؾقَػُيماْظَعؾَٓوِد٨ُّٓمِبـَالِثنَيمَأْظِّٟمِدؼـَوٕرمَوَأِرَد٢َّمإَظِقٔف٣ِّمم} َصوْصَؿَّٓاُهمَأِيماِذَؿَّٕاُهمِع

اظؾَٓلل٥ِّمِبلل٤َّمُسَؽللِق٣ّٕمِبللوْظَعِق٤ّٔماْظُؿِفَؿَؾللِيمَصوْظَؽللوِفمِبلل٦َِّزٔنمُسَؾللِق٣ّٕماْظُؿَقللَِّٓٓثمَوَعَعلل٥ُّمَجَؿوَسللٌيمممَسِؾللَّٓ

ِظَقَؿَعََّٕٓص٥ُّمَوَؼْلِت٨ّمِب٥ِّمَصََّٔػَىمُػ٦َّمَوَعل٤ِّمَعَعل٥ُّمإَظل٧ّماْظَؼَّٕاِعَطلِيمَصَلِحَضلُّٕوامَظُفل٣ِّمَحَفلّّٕا،مَصَؼلوَلممممممممم

ـَٓؤرمَورمَؼُغ٦ُّصمِص٨ّماْظَؿلوِءمَصَلِحَضلُّٕوامَغلوّراممممَسِؾُّٓماظؾ٥َِّٓمَظـَومِص٨ّمَحَف َّٕٔغومَسالَعَؿؤنمرمَؼِلُك٤ُّمِبوظ

ـَٓؤرمَصَقِؿ٨َّمَوَطوَدمَؼَؿَشؼ٠َُّٓ،مَصَؼلوَلمَسِؾلُّٓماظؾَٓل٥ِّمَظلِقَّٗممممم َوَعوّءمَصُلْظِؼ٨َّمِص٨ّماْظَؿوِءمَصَغوَصمُث٣َّٓمِص٨ّماظ

ِبوظطِٓقِىمَصَػَع٢َّمِب٥ِّمَسِؾُّٓماظؾ٥َِّٓمَطَِّٔظ١َّمَصَفلَّٕىمَظل٥ُّمَعلوممممَػَّٔامِبَقَفَّٕٔغومُث٣َّٓمُأِت٨َّمِبَقَفّٕٕمُعَضؿَّْٕٓم

َجَّٕىمِظَِّٔظ١َّمَصُلِحِضَّٕمإَظِقٔف٣ِّماْظَقَفُّٕماَِِّد٦َُّدمَص٦ُِّضَّٝمِص٨ّماْظَؿلوِءمَصَطَػل٧ّمَوَظل٣ِّمَؼُغلِّٙمَوِصل٨ّمممممم

ـَٓؤرمَصَؾ٣ِّمَؼِق٣ّٔمَصَعِفَىمَأُب٦ّمَروِػّٕٕمَوَدَلَظ٥ُّمَس٤ِّمَعِعَّٕٔصِيمَذِظ١َّمَصَل :مَأغ٥َُّٓمَضوَلمِدـََّٓمَس٤ِّماظـَِٓؾ٨ّٔٓماظ

اْظَقَفُّٕماَِِّد٦َُّدمَؼِؿنُيماظؾ٥َِّٓمِص٨ّمَأِرِضل٥ِّمَخَؾَؼل٥ُّماظؾَٓل٥ُّمِعل٤ِّمُدرٍَٓةمَبِقَضلوَءمِعل٤ِّماْظَفَـٓلِيمَؤإغََٓؿلومممممممممم}

ِظَللوْنمَؼلَؿَؽؾ٣َُّٓمِبل٥ِّمممماِد٦َّدَٓمِع٤ِّمُذُغ٦ِّبماظَـٓؤسمُؼِقَشُّٕمَؼل٦َِّمماْظِؼَقوَعلِيمَوَظل٥ُّمَسِقـَلؤنمُؼِؾِصلُّٕمِبٔفَؿلوموَمممممم

َـٓلؤرمممم َؼِشَفُّٓمِظُؽ٢ّٔٓمَع٤ِّماِدَؿَؾَؿ٥ُّمَوَضؾََٓؾ٥ُّمِبوإٔلمَيؤنمَوَأغ٥َُّٓمَحَفّْٕمَؼْطُػ٦ّمَسَؾ٧ّماْظَؿلوِءمَورمَؼِللُك٤ُّمِبوظ

ـَْٓؼل٢ّٔممم{مإَذامُأوِضَِّٓتمَسَؾِق٥ِّ لَٓلَّْممَوِعل٤ِّمآَؼِؿل٥ِّمَأِنمَتػَممم،.مَضوَلمَأُب٦ّمَروِػّٕٕمَػَّٔامِدؼ٤ّْمَعِضلُؾ٦ٌّطمِبوظ

َتِقَؿ٥ُّمَوُػ٣ِّمَذاِػُؾ٦َّنمِب٥ِّمِضق٢َّمَأِرَبُع٦َّنمَجَؿالمَوِضق٢َّمَثالُثِؿوَئٍيمَوِضق٢َّمَخِؿُلِؿوَئٍيمَوَظؿَٓلومُأِسقلَّٓممم

{مِظَؿؽََٓيمُأِسقَّٓمَسَؾ٧ّمَجَؿ٢ّٕمَأِسَفَّٟمَػّٖٔؼ٢ّٕمَصَلِؿ٤َّمَوَاظؾ٥َُّٓمَأِسَؾ٣ُّ
10
م

و يػػف ي ػػا اػػارداً  إل يػػف يطفػػوا مػػن م ػػ  حجػػر وثقيػػاو  مػػما سػػر مػػن مسػػرار ا  
و يػف تمػوال تحتػ  الجمػاؿ جمػبلً وراي جمػا  وذا مخػم عبػول  ولو وون فػي فػرف حػرارهو 
مػػما ميضػػاً سػػر مػػن مسػػرار مػػما  ػػاب و  تحملػػ  لماا ػػ  المرسػػـو   ودسػػراً  وتسػػمن وذا  ا ػػه 

 الحجر.
ال ي رفاػػػا وال األاػػػرار واألطاػػػارإل  اً فيػػػ  مسػػػرار  مػػػن الجبػػػة ج ػػػا ا  حجػػػر  ؤل ػػػ  ف
 .مف يج ا مما الحجر يشاد لبا مجم ين االوفاي يـو لقاي ال زيز الغفار  ا    سأؿ

م==================================

 ش١ح اٌجًّ ٚاٌٛافٝ تاٌٛف١اخ ٚغ١ش٘ا ػٍٝ إخرالفاخ ال ذفغذ اٌّؼٕٝ.دا ٓٔ



مم{{2222}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  عالق١ ايبٓت بشًَٝٗا يف اجلاَع١عالق١ ايبٓت بشًَٝٗا يف اجلاَع١  
مدمال:مطقّٟمتؽ٦ّنمسالضيماظؾـًمبّٖعقؾفوميفماىوععي؟

مأوماظػؿوةموإٌّأةماظعوعؾيمبّٖعالئفومص٧ّماظعؿ٢ّ؟

م======================================================

دػػة اليبػػػه االولػػػد فػػػي ما ماػػػاف وف  ػػاف فػػػي ال مػػػا مو فػػػي الجام ػػػة مو فػػػي ما عبل
اجتماع يبيغي مف تاوف في الحػدود الشػرعية التػي ووػن ا  دواعػدما فػي ا يػاال القرص يػةإل 

إل وال تتحػػػدث م ػػػ  فػػػي محاديػػػ  مو الدراسػػػة فػػػبل تتحػػػدث م ػػػ  وال فػػػي ممػػػر يخػػػا ال مػػػا
 :دوؿ ا   جا ييةإل ووذا تحدثه م   ياوف في ُمذ اا

                                   
                    )األحزاب( 

 مما واوح وم روؼ.و  وذا حدالثه الفتال فتى ارف  ولين فا   يطمن فياا
اخشو ةإل واابلـ م ػروؼإل ما األمػور المت ػارؼ مو اتحفظ ولملك يج  مف ُتحدث  

 خاعػػػة االمحاوػػػراالإل وال تزيػػػد م ػػػ  فتػػػدخا ولػػػىعلياػػػاإل  ػػػاألمور الخاعػػػة اال مػػػاإل مو ال
الخصوعياالإل ووذا جلسه م   فليان فػى ماػاف عػاـ مفتػوح ولػيس علػى جا ػ  مو ا يػداً 

 ى لحر ة البفس ومدر  لسوي ال ن ااما.ألف مما مدع عن ال يوف
 يأمر ا الدين مف   ر الولد ال يقػن علػى   ػر الفتػالفالابلـ الحدي  م ا مو مثباي مما 

إل فيبيغػػي للفتػػال مف تب ػػر علػػى جا يػػ  األيمػػن مو األيسػػر مو ألف الب ػػر اريػػد الحػػس والشػػاول
زل الجبسػػية تيػػدم فػػوراً فػػي فودػػ  مو تحتػػ  وال تلتقػػي ال يبػػافإل فػػاذ التقػػه ال يبػػاف فػػاف الغريػػ

الحر ة الياطبية الداخليةإل فيج  مال تلتقي عيباا من عيبػ إل وتاػوف مجملػة االسػتر والحيػاي 
فتتػػزهال اػػالزه الشػػرعيإل وال تضػػن علػػى وجااػػا اػػيي مػػن األعػػياغإل وال ي اػػر مػػن جسػػماا 

 ايي وال الوج  والافين.



مم{{2323}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ايفاحغ١ ع٢ً ايٓتايفاحغ١ ع٢ً ايٓت  
س٤ّمرّٕؼ٠ّماظؽوعرياتمؼلخّٔممدمال:مػ٢ّمع٤ّمؼّٕتؽىماظػوحشيمسؾ٧ّماظـً

محؽ٣ّماظّٖاغ٨ّ؟

م======================================================

إل فاباؾ ا ض الشيا  والفتياال يخاطيوف ا ضاً عن طريػ  مم   امرل  ارال حديثاً 
البه واستخداـ الااميراالإل وتخلن مبلاساا ممام  ليراما االاػاميراإل ويخلػن مبلاسػ  مماماػا 

حػػاوؿ مف يتشػػي  اف ػػا الفاحشػػةإل ومػػي تقػػـو م ػػ  االمجا سػػةإل ومػػما ممػػر تريػػ  لتػػرا إل ثػػم ي
 يحدث في عصر اإل ولابػ   مػا دػاؿ ا :                              

  )وا  ػػػػػػػػػر ولػػػػػػػػػى دػػػػػػػػػوؿ ا إل فلػػػػػػػػػم يقػػػػػػػػػا ا : )وال تز ػػػػػػػػػوا( ولاػػػػػػػػػن دػػػػػػػػػاؿ:  )اإلسػػػػػػػػػراي 

  َتَػْقَراُػواْ َوال   ما مف  ػا األعمػاؿ التػي تُقػر  مػن الز ػا فاػي ز ػاإل ومػما ال مػا يُقػر  مػن
الز ػػاإل أل ػػ  يػػدعومم ا ػػد ذلػػك ولػػى طلػػ  اللقػػايإل وا ػػد اللقػػاي دػػد يحػػدث الػػدايإل وتاػػوف 

إل و اػػى عباػػا ومػػاـ الرسػػا واأل ييػػايإل الاارثػػة إلوتاػػوف الطامػػة الايػػرا التػػي ييػػرم مباػػا ا  
 :ا دري  من الز اإل ويافي في  دوؿ البيي فاما ز ا أل   عم

{َتِِّٖغَقؤنمماْظَعِقـَؤنم}
11
م

 ومما ز ا االب رل.

  ٕايعالج بايكزإٓايعالج بايكزآ  
دمال:مطقّٟمؼؽ٦ّنماظعالجمبوظؼّٕآن؟موػ٢ّماظعالجمبوظؼّٕآنمؼعوجلمعّٕؼّٚماظػش٢ّم

ماظؽؾ٦ّي؟

م======================================================

م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاتٓ أتٟ ش١ثح ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٔٔ



مم{{2424}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 بلج االقرصفإل وداؿ في  عز اأ  : وايالن ال  ووالح ا                

                  (٘ٚ)القرصف عبلج لما في الصدور من وساوسإل وذاً  يو س
.. مػػن مػػم  ومػػن حسػػد ومػػن مثػػرلإل ومػػن م ا يػػة ومػػن مػػواجسإل ومػػن اػػاوؾإل ومػػن حقػػدإل 

 األمراض التي تسان الصدور.
 :مما األمراض الجسما ية فقد داؿ فياا 

{َدَواّءممَظ٥ُّمَوَضَّٝمٔإرمَداّءمَؼَضِّٝمَظ٣ِّمماظؾ٥ََّّمَصٔنٖنمَتَّٓاَوِوا،م}
12
م

دػػد يسػػتخدـ ا ػػض البػػاس الرديػػة الشػػرعيةإل لاػػن الرديػػة الشػػرعية ال ِتبػػى م اػػا عػػن 
 األدوية الطيية.

طيايإل وي تقد مف الشػافي اإل ساف في مرو  علي  اأمرينإل الدعاي ثم المما  ولى األ
مو ا إل والسي  مم األطيايإل الشافي مو ا  والسػي  مػو الػدواي الػمه يت اطػا  وذا ووػن 
ا  فيػػػ  خاعػػػية الشػػػفايإل فالرديػػػة الشػػػرعية دعػػػاي لاػػػن ال اػػػد مػػػن الػػػمما  ولػػػى األطيػػػايإل 
 فالسيدل عائشة روي ا  عباا  ا ه عالمة االط إل وحػين ُسػىله: مػن ميػن ت لمػه الطػ 

 يا مـ المؤمبينو داله:
طللونمسللّٕوةمؼؼلل٦ّلمظعوئشللي:مؼللومأعَٓؿللوه،مرمأسفللىمعلل٤ّمصفؿلل١ّ،مأضلل٦ّلمزوجلليممم}

وبـًمأب٨ّمبؽّٕ،مورمأسفىمع٤ّمسؾؿ١ّمبوظشعّٕموأؼومماظـوسمأض٦ّلمابـليمممرد٦ّلمآم

أب٨ّمبؽّٕ،موطونمأسؾ٣ّماظـوسمأومع٤ّمأسؾ٣ّماظـوس،موظؽ٤ّمأسفىمعل٤ّمسؾؿل١ّمبوظطلى،مممم

سؾ٧ّمعـؽؾ٥ّ،موضوظً:مأيمُسَّٕؼَٓي:مٔإنمرد٦ّلمآمطقّٟمػ٦ّ؟موع٤ّمأؼ٤ّمػ٦ّمضول:مصضّٕبًم

طونمؼلؼ٣ّمسـّٓمآخّٕمسؿّٕه،مأوميفمآخّٕمسؿّٕه،مصؽوغًمتؼّٓممسؾق٥ّموص٦ّدماظعّٕبمعل٤ّممم

{مط٢ّموج٥ّ،مصؿـعًمظ٥ّماِّغعوت،موطـًمأسوىفومظ٥ّ،مصؿ٤ّمث٣ّٖ
13

 

ما م اا ت لمه الط  من حاماي ومطياي ال ر  الػمين  ػا وا يػأتوف لم الجػة رسػوؿ 
م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أعاِح تٓ شش٠ه  ٕٔ

 ػٓ ػشٚج ْ ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٖٔ



مم{{2525}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ا  
مػػن يػػدالعي م ػػ  يشػػفي األمػػراض الجسػػما ية  الفشػػا الالػػوه والايػػد والقلػػ  مو وذاً 

حتػػػى اإل فلػػػو زا وتيرمػػػا فاػػػما لػػػيس لػػػ  دليػػػا مػػػن  تػػػا  ا  وال مػػػن ُسػػػبة رسػػػوؿ ا  علػػػى 
اإل تفاي في ال ػبلج ااتػا  ا إل لابػ  يػدعوا ا إل مو يسػتخدـ الرديػة الشػرعية إللاػن ال اػد 

اي لفحا الداي واإلتياف االدوايإل والدواي دد ياوف  ياتاإل مو من ذاؾ من المما  ولى األطي
من حيوافإل مو من مسػماؾإل مو دػد ياػوف مػن حديػدإل مو دػد ياػوف مػن ما ممػر مػن األرضإل 

لماػػػرل ال لمػػػاي  إل ولاػػػن ياشػػػفاا ا  فػػػاف األرض  لاػػػا مملػػػويل ااألدويػػػة  مػػػا دػػػاؿ 
    مو يُقرروف استخدام .والصيادلةإل فياتشفوف الدواي ثم يجراو   ثم يستخدمو 

 ولي ووافة في مما اليا :
ال  سػتغبي ااألعشػػا  عػػن األدويػػة الطييػػة المقػررل وال وذا  ا ػػه مػػم  األعشػػا  دػػد 
استخدماا الصيادلة وعرحه ااا وزاراال الصحةإل وُتصبن في ار اال الدوايإل أل اا اػملك 

 .تاوف دخله في دائرل الدواي
الطري  وعلػى األرعػفة فاػي للتجراػةإل وال يليػ   لان األعشا  التي تياع على دارعة

دػػد يػػأتي مبػػ  الشػػفايإل ولاػػن األتلػػ  يزيػػد اػػ  الػػدايإل  اً ااإل سػػاف مف ُيجػػر  فػػي  فسػػ  عشػػي
لان يج  عليبا االطري  القويم ااألخم االدعاي مو الردية الشرعية ثم المما  ولػى الطييػ  

 .وتباوؿ الدوايإل وتلك مي ُسبالة سيد الرسا واأل يياي 

  ايزق١ٝ ايغزع١ٝايزق١ٝ ايغزع١ٝ  
ظؾقلّٓمدبؿؾّٟمس٤ّماظشّٕسقيمضقيمّٕاظدمال:معومطقػقيماظّٕضقيماظشّٕسقي،موػ٢ّم

مؾلقّٕ؟ظّٕضقيماظ

م======================================================

الردية الشرعية وما صياال درص ية فياا سر الشفايإل ومػم  اسػماا صيػاال الشػفايإل ومػي 



مم{{2626}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

إل ساف على مريضإل و اف مثبػاي درايتاػا فػي حضػور وفػي سه صياال في القرصفإل وذا درمما ا
 وخبلص من ا  حق  ا  اام  األياال الشفايإل ومم  ا ياال مي:

             )الشعراء( 

              (44)فصلت 

                   )يونس( 

                       (82)اإلسراء 

           التوبة() 

        (69)النحل 

وذا  ػاف  رم اما على مريض اوووي وااخبلص   فػاف ا  صياال الشفاي مم  لو د
الػػداي حسػػداً مو  سػػبلً مو حقػػداً معػػاا  ُيشػػفى فػػي الحػػاؿإل ووذا  ػػاف الػػداي مروػػاً جسػػما ياً 

 ُيخفف عب  أل   ال اد ل  من است ماؿ الدواي.
ودػد ورد  اف يُردي ااا معػحاا  ومملػ  وذوو إل   وم اا األدعية التي ورد مف رسوؿ 

 مثا:مما الاثير فى 
ًَماِذِػ٥ِّماْظَؾوَسمَأِذِػِىماظـٖؤس،مَرٖبماظؾَُّف٣ّٖم} مرمِذَػوّءمِذَػوُؤَك،مٔإرمِذَػوَءمرماظٖشوِص٨ّ،مَوَأِغ

{َدَؼّؿوممُؼَغوِدُر
14
م

 ومما دعاي صخر:
مَوَظ٣ِّمُؼ٦َّظِّٓ،مَوَظ٣ِّمَؼِؾِّٓمَظ٣ِّماظَِّّٔيماظٖصَؿِّٓ،مَحِِّٓبوَِّمُأِسقَُّٔكماظِّٕٖحق٣ّٔ،ماظِّٕٖحَؿ٤ّٔماظؾ٥َِّّمِبِل٣ّٔم}

{َتِفُّٓممَعومَذّٕٚمِع٤ِّمَأَحّْٓ،مُطُػ٦ّّامَظ٥ُّمَؼُؽ٤ِّ
15
 وميضاً:م

م==================================

  ػٕٙااٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ٗٔ

 اٌّطاٌة اٌؼا١ٌح التٓ دجش ػٓ ػصّاْ تٓ ػفاْ  ٘ٔ



مم{{2727}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{مٖعٍيرمَسِق٤ّٕمُط٢ّٚمَوِع٤ِّمَوَػوٖعٍيمَذِقَطوٕنمُط٢ّٚمِع٤ِّماظٖؿوٖعِيماظؾ٥َِّّمِبَؽِؾَؿوِتمَأُس٦ُّذم}
16
م

اإل سػػاف  ومػػم   ا ػػه رديػػة الحييػػ  لؤلطفػػاؿ الصػػغارإل و ػػاف البيػػي يُ لماػػم مف يُردػػي
إل اْلَ اصِ  َمِاي ْانِ  ُعْثَمافَ  فس إل ف ن   :دَاؿَ  َم ال ُ  الثػالَقِفيه

ًُم} مَؼََّٓكماِجَع٢ِّم:ماظـِٖؾ٨ّٗمِظ٨ّمَصَؼوَلمُؼِؾِطُؾـ٨ِّ،مَطوَدمَضِّٓمَوَجّْٝمَوِب٨ّمماظـِٖؾ٨ّٚمَسَؾ٧ّمَضِِّٓع

مَدِؾَّٝم،"مَوُأَحوِذُرمَأِجُّٓمَعومَذّٕٚمِع٤ِّمَوُضَِّٓرِت٥ِّماظؾ٥َِّّمِبِعِّٖٖةمَأُس٦ُّذماظؾ٥َِّّ،مِبِل٣ّٔ:مَوُض٢ِّمَسَؾِق٥ِّ،ماْظُقِؿـ٧َّ

ًُ {اظؾ٥َُّّممَصَشَػوِغ٨َّ:مَذِظ١َّمَعّٕٖاٍتمَصُؼْؾ
17
م

ووذا  ػاف الػمه عبػد ا   لػػم م ػ  معػي  اػداي ال ػػين ومػو الحسػدإل فيجػ  مف  داويػػ  
اػا  اا ياال القرص يػة: )دػا مػو ا  محػد( )دػا معػوذ اػر  الفلػ ( )دػا معػوذ اػر  البػاس( أل

 :م   عن ماى س يدفى الترمما وداية من الحسد وف ااي ا إل ودد ورد فى الم وذتين 
ٌَُع٦َّٔٓذَتؤن،مَصَؾٓؿومم} ًِما طوَنمَرُد٦ُّلمآمَؼَؿَع٦َُّٓذمع٤ّماْظَفونٔٓمَوَسِق٤ّٔماإٔلِغَلؤنمَحؿ٧َّٓمَغََّٖظ

ًِمَأَخَّٔمِبٔفَؿومَوَتََّٕكمعومِد٦َّاُػَؿو م{مَغََّٖظ

واحي مخػم اما ال اػأس ااػاإل لاػن الماػم اإلخػبلص والصػدؽإل ما  احية من مػم  البػ
ودػرم عليػ  الفاتحػة عائػداً  اماػو ااػر مػرض وجػاي   اعمر ان الخطا  مف فى األثر فقد ورد 
إل وتولى عمر الخبلفة مػرض ذاال يػـو وااػتد مروػ إل افلم توفى ماو اار إل ااذف ا افُشفي 

ػللّٔهماظػوهلليمم}مجم ػػين : ن لاػػم عمػػر فقػػاؿ يوماػػاإل  افػػم ر  وخوا ػػ  امػػا ف لػػ  ماػػو ااػػر 

 {مأب٦ّمبؽّٕ!!!صلؼ٤ّم
الماػػم الػػمه يخػػرج مبػػ  القػػرصفإل  لبػػا  قػػرم القػػرصف فػػي الصػػبللإل لاػػن مبػػا مػػن يقػػرم 

 و لمات  تص د ولى السماي الساا ة ولى اللوح المحفوظإل ومبا مػن  بلمػ   مػا دػاؿ البيػي 
ا مبػػ إل ألف األسػػاس فػػي حضػػور يوعػػد ممامػػ  ماػػوا  السػػماي ويُلقػػى ااػػا فػػي وجاػػ إل وال يُقيػػ

 .القل إل والخشوع والخضوع والخوؼ من ا  
م==================================

 صذ١خ اٌثخاسٞ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ اتٓ ػثاط  ٙٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد 7ٔ



مم{{2828}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ٟايتخًؿ َٔ ايٛصٛاظ ايكٗزٟايتخًؿ َٔ ايٛصٛاظ ايكٗز  
دمال:معوماٌؼص٦ّدمبوظ٦ّد٦ّاس،موػ٢ّمػـوكمعومُؼلؿ٧ّمبوظ٦ّد٦ّاسماظؼفّٕي،موعومطقػقيم

ماظؿكؾّٙمعـ٥ّ؟

م======================================================

تػا  اإل سػافإل ومػم  الشػاوؾ تاػوف ألسػيا  عػدلإل الوسواس مػو الشػاوؾ التػي تب
موؿ سػي  لاػا: دلػػة تحصػيا اإل سػاف مػػن ال لػم القرص ػيإل والسػػي  الثػا ي: الغفلػة عػػن ا إل 

إل والسػي  الثالػ : مخالطػة رفقػاي واإل شغاؿ االد يا والح وظ واألمواي عن حضرل ا  
 ام ي دو ػػ  االغفلػػة فيبتااػػ  السػػويإل ألف المػػري علػػى ديػػن خليلػػ إل فػػاذا خػػال  ممػػا الغفلػػة فػػا
 الوسواسإل وياوف التخلا من الوسواس عن طري  عدل ممور:

 ومصػػطفا :  األمػػر األوؿ: ال لػػمإل ولػػملك دػػاؿ ا  لحيييػػ               

  ) ال لػػػم اػػػا إل ال لػػػم اػػػماال ا إل ال لػػػم اأسػػػماي ا إل ال لػػػم اأوعػػػاؼ حضػػػرل ا إل  )طهه
 ا  ا إل  ا ذاؾ وذا امتؤل ا  القل  يمبن الوسواس وف ااي ا .ال لم اات

 :األمر الثا ي: المداومة على ذ ر ا إل ولما داؿ 
{اظؾ٥َِّّممِذْطّٕٔمِع٤ِّمَرْرّؾومِظَلوُغ١َّمَؼَّٖاُلمرم}

18
م

 :فى سورل الزخرؼ فيمن يصيي  الشيطاف وداؿ ا  
                                         

 :إل داؿ ما السي  في مجيي الشيطافو تفلت  عن ذ ر الرحمن 
مَغِل٨َّمَؤإِنمَخـََّٗ،ماظؾ٥ََّّمَذَطَّٕمَصٔنِنمآَدَم،ماِب٤ّٔمَضْؾِىمَسَؾ٧ّمَخْطَؿ٥ُّمَواِضّْٝماظٖشِقَطوَنمٔإٖنم}

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ػثذ هللا تٓ تغش  8ٔ



مم{{2929}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{ْظَكـٖوُسماماْظ٦َِّد٦َّاُسمَصَِّٔظ١َّمَضْؾَؾ٥ُّماْظَؿَؼ٣َّ
19
م

 سػػر الوسوسػػة مػػو الغفلػػة عػػن ذ ػػر ا إل ولػػما يقػػوؿ لبػػا ا : وذاً            
    (ٕٗ)حتى تضين مم  الغفلة. الااف 

 األمػػػر الثالػػػ : تػػػرؾ در ػػػاي السػػػويإل ومجالسػػػة القر ػػػاي الصػػػالحين:          
                   )مجػػػػػػالس الصػػػػػػالحينإل مجػػػػػػالس المطي ػػػػػػينإل  )األ  ػػػػػػاـ

 :مجالس المين ي ملوف دائماً اادا البيي 
{اْظِؽريممَوَغوِصّْٔماْظِؿِل١ِّ،مَطَقوِع٢ّٔمَواظٖل٦ِِّء،ماظٖصوِظّّٔ،ماْظَفِؾقّٗٔمَعـ٢َُّم}

20
م

 مم  األمور التي يزوؿ ااا الوسواس.
 سػػاف اسػػي  ممػػور يت ػػرض لاػػا ممػػا الوسػػواس القاػػره فاػػما مػػرض  فسػػي يصػػي  اإل

 في حيات  ال يستطين دف اا في حيباا فتترس  عبد  ويصا  ااما الداي.
الوسواس القاره سيي  مف اإل ساف ُيخػزف مػا يحػدث لػ إل وفػي لح ػة مػن اللح ػاال 
تثور مػم  األاػياي اداخلػ  وال يسػتطين دف اػاإل فيثػور فجػألإل ووذا ثػار فجػأل رامػا يحطػم مػن 

   من ممام  ووف  اف ماو  مو مُم  أل   في حالة مياج وحالة ثورل.ممام إل وراما يضر 
فاما مرض  فسي ول  عبلج ومدويةإل  ا ما على المري مف يمم  ولى طييػ   فسػي 

 مامر ويحافظ على تباوؿ ال بلجإل فيشفى مب  وف ااي ا .

  ايؾال٠ مجاع١ يف ايبٝتايؾال٠ مجاع١ يف ايبٝت  
وبمإىلمدمال:مػ٢ّمو٦ّزماظصالةممجوسيميفماظؾقًمإنمطونميفماظّٔػ

ماٌلفّٓمعشؼي؟

م=====================================================

م==================================

 ِغٕذ أتٟ ٠ؼٍٟ اٌّٛصٍٟ ٚاٌذػاء ٌٍطثشأٟ ػٓ أٔظ  9ٔ

 ٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ػٓ أتٟ ِٛعٝ ا ٕٓ



مم{{3131}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يجػػوز الصػػبلل جماعػػة لئل سػػاف ووف  ػػاف م ػػ  فػػرد واحػػد ومػػما مػػن فضػػا ا  علػػى 
جماعة المسلمينإل فتصح عبلل الجماعة افردينإل  رجا وزوجتػ إل ويأخػما ثػوا  الجماعػةإل 

ثػػػم يصػػػلوف جماعػػػة ولاػػػم الثػػػوا  تامػػػاً  ػػػامبلً  ووف  ػػػا وا عػػػدد  أرا ػػػة مػػػثبلً يػػػؤذف محػػػدممإل
 :إلوالمااف المه مم في  مسجدًا   سر دول  

ًِم} ًِمَعِلِفّّٓا،مُطؾَُّفوماَِِّرُضمَظـَومَُجِعَؾ {َرُف٦ّّراممَظـَومُتَِّٕبُؿَفومَوُجِعَؾ
21
م

  إجاب١ ايدع٠ٛ يًؾا٥ِ تطٛعًاإجاب١ ايدع٠ٛ يًؾا٥ِ تطٛعًا  
متط٦ّع؟دمال:معوماظ٦ّاجىمإذامدسوغ٨ّمأخمظ٦ّظقؿيمعـاًلموأغومصوئ٣ّمصقومم

م=====================================================

 داؿ: روا اليياقي عن ماي س يد الخدره 
ًُم} مَرُج٢ّْمَضوَلماظطََّعوُم،مُوِضَّٝمَصَؾٖؿومَوَأِصَقوُب٥ُّ،مُػ٦َّمَصَلَتوِغ٨ّمَرَعوّعومماظؾ٥َِّّمِظَُّٕد٦ّٔلمَصـَِع

:مَظ٥ُّمَضوَلمُث٣ّٖمَظُؽ٣ِّ،مَوَتَؽؾََّّٟمَأُخ٦ُّط٣ِّمَدَسوُط٣ِّ:مماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَصَؼوَلمَصوِئ٣ّْ،مٔإٚغ٨ّ:ماْظَؼ٦ِّٔممِع٤َّ

ًَممٔإِنمَؼ٦ِّّعومَعَؽوَغ٥ُّمَوُص٣ِّمَأْصِطِّٕ م{ِذِؽ

اإلسبلـ حريا على ال بلدػاال اإل سػا ية اػين األ ػاـإل وذا دعػاؾ مخػوؾإل مػا الواجػ  
 :عليكو داؿ 

{َصْؾُقِفِىممَأَخوُه،مَأَحُُّٓط٣ِّمَدَسومٔإَذام}
22
م

 :اد مف يجي إل ووذا ت ددال الدعول داؿ ال 
مَؤإِنمِج٦َّاّرا،مَأْضََّٕبُفَؿومَبوّبومَأْضََّٕبُفَؿومَصٔنٖنمَبوّبو،مَأْضََّٕبُفَؿومَصَلِجِىماظّٖٓاِسَقؤن،ماِجَؿَؿَّٝمٔإَذام}

م==================================

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌث١ٙمٟ ػٓ دز٠فح تٓ ا١ٌّاْ  ٕٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ػٓ اتٓ ػّش  ٕٕ



مم{{3131}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{َدَؾ٠َّمماظَِّّٔيمَصَلِجِىمَأَحُُّٓػَؿومَدَؾ٠َّ
23
م

 :وال اأف لي اما يدعو ي ولي إل داؿ 
ًُمَظ٦ِّم} ًُمَِّمُطَّٕإعمٔإَظ٧ّمُدِسق {َجِؾ

24
م

من مف ال ػر  ال تأ ػا الاػراع وال الاػرشإل لاػن البيػي يُ طػي مثػاؿ للتواوػنإل وديػا 
 اف يجي  دعػول ال يػد المملػوؾإل واألمػة المملو ػة والمسػاينإل وال يػرد دعػول   مف البيي 

خلفػ   يأتي  الطفا الصغير فيأخم ايد  فبل يقػوؿ ولػى ميػنو اػا يمشػي  محد ماداإل اا  اف 
  ما يريدإل وذلك لي لمام وجااة الدعول.

الخػا فقػػ و   الإل لاػػن  ودعتػ  امػػرمل ولػى ط ػػاـإل و ػػاف الط ػاـ خػػاإل مػا يأ ػػا محػػد  
 ػػػاف يجيػػػر خػػػاطر الفقػػػراي والمسػػػا ين إلفجيػػػر خاطرمػػػا وم ػػػا ط اماػػػا وزاد فػػػي   البيػػػي 

 و راماا فقاؿ ا د األ ا:
{اْظَك٢ّٗمماإٔلَداُممِغِع٣َّم}

25
م

 :دَاؿَ  َسْ ٍدإل ْانِ  َسْااِ  َعنْ  اا ف له ف بًل ع يمًا ولُي لم معحاا إل و حتى يُػْ ِلماا م
ًِماْظَؼوِئَؾُي،مَتُؽ٦ُّنمُث٣ّٖماْظُفُؿَعِي،مَؼ٦َِّممماظؾ٥َِّّمَرُد٦ّٔلمَعَّٝمُغَصؾ٨ِّّمُطـٖوم} مِصقـَومَوَطوَغ

ًِماِعََّٕأٌة، ًِمِدْؾًؼو،مَظَفومَعَِّٖرَسٍيمِص٨ّمَتِفَع٢ُّمَصَؽوَغ ـُِّٖٔعماْظُفُؿَعِيمَؼ٦ُِّممَنَطومٔإَذامَصَؽوَغ مُأُص٦َّلمَت

مَذِظ١َّمَصَقُؽ٦ُّنمَصَؿْطَقـَُفومَذِعرٕيمِع٤ِّمَضِؾَضًيمَسَؾِق٥ِّمَتِفَع٢ُّمُث٣ّٖمِضِّٕٓر،مِص٨ّمَصَؿِفَعُؾ٥ُّماظٚلْؾ٠ّٔ،

ـَِصُّٕٔفمَصُؽـٖو:مَدِف٢ّْمَضوَلمُسَّٕاَضًي،ماظٚلْؾ٠ُّ مَصُؿَؼُّٕٚبمَؾِقَفو،َسمَصـَُلؾ٣ُِّّماْظُفُؿَعِي،مَصالِةمِع٤ِّمٔإَظِقَفومَغ

{َذِظ١َّمِظَطَعوِعَفوماْظُفُؿَعِيمَؼ٦َِّممَغَؿَؿـ٧ّٖمَصُؽـٖو:مَضوَلمَصـَْؾَعُؼ٥ُّ،مٔإَظِقـَو،ماظطََّعوَممَذِظ١َّ
26
م

اإلمػاـ الحسػن اػن علػي ترايػة حضػرل البيػػي  ػاف را يػاً يومػاً ووجػد جماعػة مػن الػػمين 
م ياان ابه رسوؿ ا إل فبػزؿ وم ػاإل ي ملوف اأيديام على دارعة الطري  يأ لوفإل فقالوا: مل
م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚاٌث١ٙمٟ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٖٕ

 صذ١خ اٌثخاسٞ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٕٗ

 ػٓ جاتش صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد  ٕ٘

 صذ١خ اتٓ دثاْ ٕٙ



مم{{3232}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ثػػم دػػاؿ: مجيػػتام علػػى مف تجييػػو ي فػػي يػػـو  ػػماإل وجاػػز لاػػم مائػػدل اػػاية لػػُيط مام مػػن 
المأ والال التػي ال يسػتطي وف م لاػا مو الحصػوؿ علياػاإل فاػو مجػااام لُياػرمام ا ػد ذلػك 

 فػػػػيمن يُط ػػػػم الفقػػػػراي مػػػػا ال امػػػػا ال يسػػػػتطي وف م لػػػػ  مو الحصػػػػوؿ عليػػػػ إل حتػػػػى دػػػػاؿ 
 يستطي وف الحصوؿ علي :

{اْظِؼَقوَعِيممَؼ٦َِّممَعَّٕاّرامِقَؼّٔمَظ٣ِّمُحْؾ٦ًَّةمُظْؼَؿًيمَأَخوُهمَأْرَع٣َّمَع٤ِّم}
27
م

إل دػاؿ الفقاػاي وال لمػاي األجػبلي: فاذا دعا ي مخي ولى ط ػاـ وم ػا عػائم ُسػبالة   
ن عػياـ وذا جيرال خاطر مخي ومفطرال مما اليـو من مجا وجاات إل فػاف ا  يج ػا مجػره مػ

مػػما اليػػـو مقيػػواًلإل مػػن م بػػي مفطػػرالإل أل بػػي مفطػػرال جيػػراً لخػػاطر مػػما المػػؤمن الػػمه  لالػػف 
 فسػػ  ودعػػا يإل ولػػملك دػػالوا: ال مػػا ن لئل سػػاف مف يُفطػػر وجااػػة لػػدعول مخيػػ  وذا وجػػد م ػػ  
يتألم لو وجد  م   ال يأ اإل مما وذا وجد مخي  ال يجزع وال يتغير وذا عػرؼ م ػ  عػائماً يومػ  

 فبل يفطر ويُاما يوم  مما وف ااي ا  ر  ال المين. مما

  أصزار سَإ َٚهإ احلجأصزار سَإ َٚهإ احلج  
سؾودةمايٍميفمؼ٦ّممسّٕصي،مورمتصّّمإرميفمؼ٦ّممسّٕصيممدمال:مٌوذامجع٢ّمآم

موػّٔهماِّعوط٤ّمبوظّٔات؟

م======================================================

وجاػػ  لمػػوال  إل وعػػدؽ فػػي طاعتػػ   إل فػػي ت مف مػػن مخلػػا    يُ لمبػػا ا  
ل  حسن األحدوثة والم ر في الد ياإل فضبلً عن الس ادل الوارفة يػـو لقػاي ا   ج ا ا  

ممػػػر  إل فػػػاف ا  جػػػا فػػػي عػػػبل إل فػػػاف مباسػػػك الحػػػ  مرتيطػػػة اأ ييػػػاي ا  ورسػػػا ا  
وا ثػار الاثيػرل البػى فيمػا روا مػن األخيػار المبلئاة في معح األدواؿ ايباي الييه الحراـإل 

يػا م ػ  دو خػرينإل علػى وا ضػاا للحسػن اػن علػى ئلمػاـ لا ضػاا إل و لبيػى  س  ا ضػاا ل

م==================================

 اٌرشغ١ة فٟ فضائً األػّاي التٓ شا١٘ٓ ٚاٌثش ٚاٌصٍح التٓ اٌجٛصٞ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  7ٕ



مم{{3333}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 أَلْرضِ ٱَوِوْذ دَػػاَؿ رَابػػَك لِْلَملَػػػِِىَاِة ِو هػػي َجاِعػػا  ِفػػى  للمبلئاػػة ف ا  ت ػػالى لمػػا دػػاؿ م
َم يَ ٱْسػػِفُك َخِليَفػػًة دَػػاُلوأْا مََتْجَ ػػُا ِفيَاػػا َمػػن يُػْفِسػػُد ِفيَاػػا َويَ  َوَ ْحػػُن ُ َسػػيهُح ِاَحْمػػِدَؾ  لػػده

 إل ديا:(اليقرلٖٓ)  َو ُػَقدهُس َلَك دَاَؿ ِو هيأ َمْعَلُم َما الَ تَػْ َلُموفَ 
وشضىمسؾلقف٣ّمشضلؾومذلّٓؼًّٓامصػّٕضل٦ّامظغضلؾ٥ّمورذوامبلوظعّٕشمورلوص٦ّامح٦ّظلل٥ّمممممممممم}

مصغػللّٕمظلللف٣ّمؼلللؿغػّٕونماظؾللل٥ّمتعللوىلم-موفػػى روايػػاال فطػػافوا حػػوؿ الييػػه الم مػػورم–دللؾعوم

ورض٨ّمسـف٣ّموضولمظلف٣ّمابـ٦ّامص٧ّماِّرضمبقؿومؼط٦ّفمح٦ّظل٥ّمذرؼيمعل٤ّمادلؿكؾػ٥ّمصقفلومممم

م{ وؼلؿغػّٕوغ٨ّمصلشػّٕمظلف٣ّمطؿومشػّٕتمظؽ٣ّموأرض٧ّمسـف٣ّمطؿومرضقًمسـؽ٣ّ
28
مم

إل فأ سػػا  ا  ومػػو مف يُػَ لهػػم صدـ وذريتػػ  التواػػة المثلػػى و يفيتاػػا    ومراد ا  
 : في الجبة ما ممر  ا  موال                    ) فاا ه البتيجة مف ُممي   )ط

صدـ مػػن الجبػػةإل ووف  ػػاف صدـ ُممػػي  مػػن الجبػػة اػػم   فايػػف  طمػػن مف  ػػدخلاا اػػم و  ال 
 .تُ د وال ُتحصىو   وال وذا تا  التوا  

إل -لوفػػى مووػػن  زولػػ  روايػػاال عديػػد -وممػػي  صدـ فػػي َسػػيبلف اجػػوار اػػبلد الابػػد
اختلف ال لمػاي فػي دػدرماإل  -ومخم يضرع ولى ا  ويتو  أل   علم م   مخطأإل ثم ا د مدل 

 ػزؿ األمػين جيريػا ودػاؿ: يػا صدـ اذمػ  ولػى  –دد تاوف مرا ػينإل ودػد تاػوف ثبلثمائػة عػاـ 
لػػكإل فجػػاي صدـ مػػن الابػػد ولػػى ماػػة مااػػياإل ووف  ػػاف ا   الييػػه وطػػف حولػػ  يغفػػر ا  

 إل طوا ل  األرض إل فقط اا في اضن خطواالإل ووعا الييػه وملصػ  عػدر  فػي الملتػـز
ومػػو اػػين اػػا  الييػػه وحجػػر الػػر نإل مػػما الماػػاف وذا تماػػن اإل سػػاف وملصػػ  عػػدر  وليػػ  
ورفػػن يديػػ  فػػاف دعػػاي  ال يُػػردإل فػػ دـ ووػػن عػػدر  علػػى الملتػػـز ورفػػن يديػػ  ودعػػا االػػدعاي 

 وداؿ: المه حاا  لبا سيد ا رسوؿ ا  
مَحللوَجِؿ٨ّمَوَتِعَؾلل٣ُّمَعِعللَِّٔرِت٨ّ،مَصوْضَؾلل٢ِّمَوَسالِغَقِؿلل٨ّمَدللّٕٔؼَِّٕت٨ّمَتِعَؾلل٣ُّمٔإٖغلل١َّم٣ّٖاظؾَُّفللم}

مُؼَؾوِذلُّٕممٔإمَيوّغومَأِدَلُظ١َّمٔإٚغ٨ّماظؾَُّف٣ّٖ.مَذِغِؾ٨ّمِظ٨ّمَصوْشِػِّٕمَغْػِل٨ّمِص٨ّمَعومَوَتِعَؾ٣ُّمُدِمِظ٨ّ،مَصَلِسِطـ٨ِّ

م==================================

 إلتٓ ػاشش اٌّششذ اٌّؼ١ٓ ػٍٝ اٌضشٚسٞ ِٓ ػٍَٛ اٌذ٠ٓ 8ٕ



مم{{3434}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًَممَعلوممٔإرمُؼِصلقُؾـ٨ِّممرمٖغل٥ُّمَأمَأِسَؾ٣ُّمَحٖؿ٧ّمَصوِدًضومَوَؼِؼقـّومَضْؾِؾ٨ّ، ًَممِبَؿلوممَؤرّضلوممِظل٨ّ،ممَطَؿِؾل مَضَللِؿ

ًُمَضلِّٓممٔإٚغلل٨ّمآَدُم،مَؼلوم:مٔإَظِقلل٥ِّماظؾَّل٥ُّممَصللَلِوَح٧ّ.مِظل٨ّم مَوَظلل٤ِّمَذِغِؾلل١َّ،مَظل١َّممَوَشَػللُِّٕتمَت٦َِّبَؿل١َّ،ممَضِؾْؾلل

ـِل٥ُّممَوَزَجلِّٕتُممَأِعِّٕٔه،مِع٤ِّمْظُؿٔف٣ّٖامَوَطَػِقُؿ٥ُّمَذِغَؾ٥ُّ،مَظ٥ُّمَشَػُِّٕتمٔإرماظَّٓٗسوِءمِبَفَّٔامَأَحّْٓمَؼُِّٓس٦ِّغ٨ّ مَس

ًِمَتوِجّٕٕ،مُط٢ّٚمَوَراِءمِع٤ِّمَظ٥ُّمَواِتَفُِّٕتماظٖشِقَطوَن، ُؼِّٕٔدَػلومممَظ٣ِّمَؤإِنمَراِشَؿًي،ماظِّٓٗغَقومٔإَظِق٥ِّمَوَأْضَؾَؾ

}
29
م

علػػى لسػػاف حيييػػ  ومصػػطفا  مف مػػن يت ػػرض للمشػػقة ويػػمم  ولػػى  فأعلمبػػا ا  
 صدـ يغفر ل  ا  عبد ايه ا  جا في عبل . مما الموون  ما ذم 

ثػػم متػػم ا  الب مػػة علػػى صدـ في ػػد مف  ػػزؿ فػػي اػػبلد الابػػدإل و زلػػه حػػواي فػػي اػػبلد 
الحجاز ولم يلتقياإل ا ػد مف تػا  ا  عليػ  مشػى ولػى عرفػاالإل وسػاده المبلئاػة زوجػ  ولػى 

يػد مف يسػتجي  ا  عرفاالإل فت ارفا مباؾإل ومن مبا ُسمي عرفاالإل فاػأف اإل سػاف الػمه ير 
دعػػاي  ال اػػد مف يح ػػى امغفػػرل ا إل يطػػوؼ االييػػه فيغفػػر ا  لػػ إل ثػػم يػػمم  ولػػى مووػػن 

 وجااة الدعاي فيستجي  ا  ل .
واقيػة المباسػػك  ا ػػه تاريمػػاً للخليػا وممػػا ايتػػ  األطاػػارإل فػاف زوجتػػ  التقيػػة البقيػػة 

لػم يجياػا ثػبلث مػراالإل ثػم دالػه لما سلمه ممرما   وداله: يا واراميم لمن تتر با مبػاو ف
ال ُيضػي باإل فأحسػبه التو ػا علػى وذاً في المرل الثالثة: مم  ممرؾ ااماو دػاؿ:   ػمإل دالػه: 

حر ػػاال دػػدمياا وسػػ ياا فػػي اليحػػ  عػػن المػػاي لروػػي اا عيػػادلإل ومػػي  ا إل فج ػػا ا  
لػهإل عيادل الس ى في األما ن التي مشه فيااإل فبمشػي حيػ  مشػهإل و اػروؿ حيػ  مرو 

عيادل ايياة اما ف له تاريمػاً لاػا ولػى يػـو الػدينإل ومػم  ال يػادل تووػن فػي عػحيفتاا مػن 
 المسلمين والمسلماال ولى يـو الدين.

و ما عيادل الخليا ووسماعياإل عبدما ممر  را  مف يماح ااب  فَسلالم ألمر موال إل 
 : وروي الغبلـإل وداؿ  ما مخير القرصف                        

م==================================

 عٕٓ اٌطثشأٟ ٚاٌث١ٙمٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 9ٕ



مم{{3535}}ممممايؾؼيماظـوغقيايؾؼيماظـوغقيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍممممممممم٦ّرؼيممممممممممممم٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمصصؿووىمص

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

     )فت امرا عبد خروجاما من الحـر من ماة م اما خارجين للصيدإل  )الصافات
وداؿ الغبلـ  اعحًا ماا : يا ماه ااحم المدية وادليبي على  اره حتى ال ترا وجاي 

ميا من جسده حتى ال يقن علي  الدـ فتشف  علىال وتتأخر في تبفيم ممر ا إل وا زع الق
 : فترا  ممي فتحزف ألجلي                                

                     )الصافات(  
ض لؤل  فرما إل وت ػرض للغػبلـ فرمػا إل وت ػرض لػؤلـ فرمتػ إل فاعترواما واليسإل ت ر 

فقدالس ا  المواون التي رمى فياا الثبلثة واليسإل وممر ا مف  رمي فياػا مػن  فوسػبا وسػاوس 
إل وممر ػػا مف ُ ضػػحي وف  بػػا مقيمػػينإل مو  ػػماح الشػػيطاف وممػػزاال والػػيس حتػػى  طاػػر   

ا  واػراميمإل و يػي ا  وسػماعياإل ألف واػراميم الادا وف  با حجاجاً وم تمرين ادتداياً ابيػي 
  داؿ:                      )فج ا ا  ل  لساف عدؽ. )الش راي 

ومما يريبا جمي اً مف  ا من مخلا   و ػوا   وعػدؽ فػي ال مػا الصػالح لمػوال  
الحيػػالإل و اميػػك عػػن السػػ ادل التػػي  ال اػػد مف يج ػػا ا  لػػ  حسػػن األحدوثػػة مػػن ا ػػد  فػػي

 يج لاا ل  ا  يـو لقيا .
وتصػػادؼ مف مػػا عػػب   واػػراميم ووسػػماعيا  ػػاف فػػي األيػػاـ التػػي  ػػاف فياػػا صدـإل فػػاف 
رؤيا واراميم موؿ مرل  ا ه في يـو التروية ومو الثامن من ذه الحجةإل والمرل الثا يػة  ا ػه 

ل يدإل ومي المرل التي ذم  ليُبفم فياا ممػر ا إل في يـو عرفةإل والمرل الثالثة  ا ه في يـو ا
 فمػػػػن حامػػػػة ا  م ػػػػ  ج ػػػػا المباسػػػػك  لاػػػػا فػػػػي ميػػػػاـ دػػػػاؿ فياػػػػا:              

      (ٕٖٓ)اليقػػػػػػرل                        (ٕٛ) مػػػػػػرل يقػػػػػػوؿ  الحػػػػػػ
 ػػػدوداال أل ػػػ  علالماػػػا اقدرتػػػ  وعػػػدالما احامتػػػ  وج لاػػػا فػػػي مػػػما م لومػػػاالإل ومػػػرل يقػػػوؿ م

فامػػا ت ػػارؼ صدـ علػػى حػػواي إل المووػػن االػػماال لتاػػوف للمسػػلمين مجم ػػين ماػػاف ت ػػارؼ
يت ارؼ المسلموف مجم وف في مم  المواون علػى ا ضػامإل وييحثػوف مشػابلتام وُيحلػوف 

ب با ذلػػك األ يػػر وذا عػػم ضػػبلتام ويتفقػػوف علػػى ال مػػا البػػافن لجم اػػم ومػػما مػػو الحػػ  
 .وعلى ا  على سيد ا محمد وعلى صل  وعحي  وسلموعما دادل المسلموف ذلكإل 



مم{{3636}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u جايج١جايج١احلًك١ اياحلًك١ اي u 

  َٕا حيٌ بعد عكد ايكزإَا حيٌ بعد عكد ايكزا  
  متجٌٝ أدٚار األْبٝا٤ ٚايؾخاب١متجٌٝ أدٚار األْبٝا٤ ٚايؾخاب١  
   ايٓيبايٓيبفقٌ ايؾال٠ ع٢ً فقٌ ايؾال٠ ع٢ً    
  ٕققا٤ أٜاّ رَقإققا٤ أٜاّ رَقا  
  راتب ايشٚج١راتب ايشٚج١  
  ّايرتب١ٝ اجلٓض١ٝ يف اإلصالّايرتب١ٝ اجلٓض١ٝ يف اإلصال  
   رؤٜا ايٓيب رؤٜا ايٓيب  املٓاّاملٓاّ  يفيف  
  ايدعا٤ ع٢ً ايغريايدعا٤ ع٢ً ايغري  
  ٞايعٌُ بايتأَني ايؾخٞايعٌُ بايتأَني ايؾخ  
  آداب ي١ًٝ ايشفافآداب ي١ًٝ ايشفاف  



مم{{3737}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  فٛا٥د ايبٓٛىفٛا٥د ايبٓٛى  
  ايشٚاج ايعزيفايشٚاج ايعزيف  
  َٛايد ايؾاحلنيَٛايد ايؾاحلني  
  ٌٝحجز إمساعٌٝحجز إمساع  
  ؽال٠ رنعت٢ ايطٛافؽال٠ رنعت٢ ايطٛاف  
  عكاب اهلل يًظاملنيعكاب اهلل يًظاملني  
  عٗاد٠ ايشٚرعٗاد٠ ايشٚر  
  قزا٠٤ صٛر٠ ايضجد٠ يف ؽبح اجلُع١قزا٠٤ صٛر٠ ايضجد٠ يف ؽبح اجلُع١  
  ايبض١ًُ قبٌ ايفاحت١ايبض١ًُ قبٌ ايفاحت١  
  عد١ٜ ٜطعد١ٜ ٜط  



مم{{3838}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u جايج١جايج١احلًك١ اياحلًك١ اي uٖٓ 

  د عكد ايكزإد عكد ايكزإَا حيٌ بعَا حيٌ بع  
م؟٣ّ٨ّماظّٖصوفمبعّٓمصف٢ّمأغومحاللمظّٖوجؼؿموٕمدمال:ممتمسؼّٓمضّٕاغ٨ّ

م======================================================

مػػر واػػاالً علياػػا وعلػػى األلػػم يػػتم الزفػػاؼإل فياػػوف  تاػػك عػػرض الفتػػال  ثػػم ارامػػا ممػػر خطيػػر  أل ػػ  
 تػدخاإلاا مػاداـ لػم ف تحػافظ علػى  فسػميج  علػى اليبػه وذاً إل ألف الباس ت رؼ م اا لم تزؼ ا د  ملاام

 تاػػى األمػػرإل افي قػػد علياػػا ويأخػػمما و  إل) المتزوجػػة دػػيبلً(يػػاإل ممػػراً حػػبلالً اػػرعاً لمػػن تػػزوج ثيه ووف  ػػاف مػػما 
 .ألف الشرع ُعرؼ يالُ رف يوال ا د الدخوؿ الشرعماب  من  فساا ف تملان مادامه اارًا فبل يجوز 

  ْبٝا٤ ٚايؾخاب١بٝا٤ ٚايؾخاب١متجٌٝ أدٚار األْمتجٌٝ أدٚار األ  
محؽ٣ّممتـق٢ّمأدوارماِّغؾقوءمواظصقوبي؟م:معودمال

م======================================================

فػػالمجلس األعلػػى للشػػىوف اإلسػػبلمية  إلجػػا  عليػػ  ال لمػػاي األجػػبلي جمي ػػاً م السػػؤاؿف مػػما مم ػػن 
 فػػي ف ي اػػر ممثػػاميجػػوز   ػػ  المتفػػ  علػػى ا الاػػاب و المملاػػة ال رايػػة السػػ وديةإل  فػػي عبػػد ا ووخوا بػػا ال لمػػاي

و مدواراً مزليػػة فايػػف يُمثػػا مػػما الػػدور ثػػم ا ػػد  مإل ألف مػػما الممثػػا يُمثػػا يعػػورل عػػحاا فػػي مو يعػػورل  يػػ
 .صحااة مف ت ار اخصياتام على ممثافبل يلي  ااأل يياي وال اال و ديل  يمثا دورًا مزلياً 
تراعػػى مػػم   التػػي األفػػبلـ فػػي مػػا ن  مػػا يحػػدثي اػػر  ػػوراً ويػػتالم اػػخا إل فػػبل  فملاػػن يماػػن 

 المشاعر وتحافظ علياا.
م==================================

 َٕٕٔٓ/ٓٔ/9ٔ٘ـ ِٖٖٗٔٓ رٞ اٌذجح ٖلٙا  ٖٓ



مم{{3939}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   ايٓيبايٓيبفقٌ ايؾال٠ ع٢ً فقٌ ايؾال٠ ع٢ً    
م؟ماظـيب:معومصض٢ّماظصالةمسؾ٧ّمدمال

م======================================================

اقػػػدر وجيػػػز مبػػػ  علػػػى حسػػػ   يال  سػػػتطين حصػػػر إل ولاػػػن  اتفػػػ  البيػػػيفضػػػا الصػػػبلل علػػػى 
 :فى دول  المقاـإل ويا

{مَسِشّّٕامِبَفومَسَؾِق٥ِّماظؾ٥َُّّمَصؾ٧َّّمًةَصالمَسَؾ٨ّٖمَصؾ٧َّّمَع٤ِّم}
31
م

الػػد يا  فػػي خيػػراال وار ػػاال وحسػػباال تافيػػ  فػػي صػػّلى ا  ااػػا علػػى المػػري تج لػػ يُ عػػبلًل واحػػدل 
ي  والحػػد عشػػراً. يُصػػّلى ا  عليبػػا ااػػا ى البيػػي  ُصػػلى ااػػا علػػ التػػي وا ػػد الممػػاالإل ففػػى المػػرل الواحػػدل

 :لرسوؿ ا   ان     ا خر داؿ سيد ا ماُىه 
:مَصَؼوَلمِت٨ّ؟َصالمِع٤ِّمَظ١َّمَأِجَع٢ُّمَصَؽ٣ِّمَسَؾِق١َّمَةاظٖصالمُأْطـُِّٕمٔإٚغ٨ّماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦َّلمَؼوم}

ًَ،مَعو ًُ:مَضوَلمِذِؽ ًَمَعوم:َضوَلماظُّٕٗبَّٝ؟:مُضْؾ ًُمَظ١َّ،مَخِقّْٕمَصُف٦َّمٔزِدَتمَصٔنِنمِذِؽ :مُضْؾ

ًَمَعوم:َضوَلم؟اظـِٚصَّٟ ًُ:مَضوَلمَظ١َّ،مَخِقّْٕمَصُف٦َّمٔزِدَتمَصٔنِنمِذِؽ ـُٗؾـَِق٤ّٔ؟:مُضْؾ مَعوم:َضوَلمَصوظ

ًَ ًُمَظ١َّ،مَخِقّْٕمَصُف٦َّمٔزِدَتمَصٔنِنمِذِؽ مُتْؽَػ٧ّمٔإذًام:َضوَلم؟ُطؾََّفومِت٨َّصالمَظ١َّمَأِجَع٢ُّ:مُضْؾ

{َذِغُؾ١َّممَظ١َّمَوُؼِغَػُّٕمَػٖؿ١َّ
32
م

 .تفّرج الامـو وتغفر الم و   ما داؿ الحيي  المحيو   يالصبلل على البي وذاً 

  ٕققا٤ أٜاّ رَقإققا٤ أٜاّ رَقا  
بؾقًمأػؾفو،موبعّٓمزواجفومحوصظًمسؾ٧ّمم٨ّ:مصؿوةمتّٖوجًموطوغًمرمتص٦ّممرعضونموػدمال

م؟ٕمتُصؿفوماظيتمأؼوممرعضونميفممجقّٝماظػّٕائّٚ،مصؿومُحؽ٣ّماظشّٕع

م==================================

 ٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج صذ١خ ِغٍُ ٚعٕ ٖٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ٕٖ



مم{{4141}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م======================================================

 .رديتاا   في يباً لم تصماا معيحه دَ  التي مياـ رمضاف
 .فاباؾ ديوف    ومباؾ ديوف  لخل  ا 

 :وديوف ا  داؿ فياا 
{ُؼْؼَض٧ّممَأِنمَأَح٠ّٗماظؾ٥َِّّمَصَِّٓؼ٤ُّم}

33
م

 ػػػا مسػػػيوع يػػػومينإل   فػػػي يػػػـو مو  ػػػا مسػػػيوع  فػػػي ولاػػػن تقضػػػياا مػػػن التيسػػػيرإل فتسػػػتطين مف تصػػػـو
 .وتؤدا مم  السبين   سن اليلوغ ولى وده الزواج اعة من وتحسياا ددر اإلستط

 :البيةإل داؿ  مي : راما يأتياا الموال اغتة ولم تُاماإل المامودد يقوؿ الي ض
ـ٦ِّٔيمَوُػ٦َّمَدِؼـّوماٖداَنمَع٤ّٔم} ـ٥ُِّماظؾ٥َُّّمَأٖدىمُؼَمٚدَؼ٥ُّمَأِنمَؼ {اْظِؼَقوَعِيممَؼ٦َِّممَس

34
م

فػاف ا  يغفػػر لاػا مػا دػػد  السػدادإل فلػو جايمػػا المػوال مػن ا    ا ػه ُتسػػدد و َػػَوال  مػي فطالمػا
 .علياا    ف تؤدا ماممضى أل اا دد  وال 

ين ل يػاد ا  فػاذا مػاال وعليػ  ديػن  لػم يسػدد  ولػم يأخػم األميػة واإلسػت داد لتسػديد إل دػاؿ مػا الػدَ م
 اأ   لرجا ماال مخو  وعلي  َدين: في 

ـ٥ُِّممَصوْضّٚٔمِؼـ٥ِِِّبَّٓمَعِقُؾ٦ّْسمَأَخوَكمٔإٖنم} {َس
35
م

 ديػػر  اديبػػ  فػػي ينإل فػػاذا لػػم يػػؤدو إل ي ػػا محيوسػػاً ملػػ  وذويػػ  الػػدَ ميػػؤّدا  مف القيػػر ولػػى فػػي يُحػػيس
وال وذا  ػػػاف ميضػػاً يأخػػم ااألميػػػة ويُجّاػػز  فسػػ  لسػػػداد  ومثبػػاي اإلسػػػت داد الػػمه لػػم يؤديػػػ  ألخيػػ  المسػػلمإل 
اػػد  القيامػػة وف اػػاي ا  ت ػػالى وف دّصػػر ذوو إل لاػػن ال ا  عبػػ  دائبػػ  يػػـو يجػػاي  المػػوالإل فمثػػا مػػما يُرّوػػ

 .ب  ويخرج ولى ا  طامرًا مطاراً ف يُ ّرؼ من حول  مال  وما علي  حتى يؤّدا ديمو 

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد ػٓ اتٓ ػثاط  ٖٖ

 عٕٓ اٌث١ٙمٟ ٚاٌطثشأٟ ػٓ أتٟ إِاِح  ٖٗ

 عٕٓ اتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ عؼذ تٓ األطٛي  ٖ٘



مم{{4141}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  راتب ايشٚج١راتب ايشٚج١  
نمأغ٥ّموىمسؾ٧ّماظّٖوجيمأم$اٌمعـوتماظؼوغؿوت%مطؿوبميفمذطّٕتمصضقؾؿؽ٣ّمدمال:

وذامسؾقفومذظ١ّمسؾؿًومبلنماظّٕاتىمراتؾفومع٤ّمسؿؾفو،مصؾؿميفماظؿصّٕفميفمتلؿلذنمزوجفو

مسؿ٢ّمؼّٓػوموطّٓٓػو؟مع٤ّ

م======================================================

جػر ال مػا لاػا ممم  مشالة عصريةإل فاثير من البسػاي ال ػامبلال ت ػّن م اػا مادامػه ت مػا فياػوف 
فقػػد عػػار زوجاػػا قػػد عقػػدما .. المػػرمل مػػن لح ػػة عثيػػراالماػػما ت ػػن الاوملااػػا ولاػػا حريّػػة التصػػّرؼ فيػػ  
 مػػا ديػػا ال تتصػػرؼ مػػن  فسػػاا  مػػى عػػيحه البلزمػػة لاػػاإل ولػػما فقػػد م مسػػؤوال  ػػامبل عػػن وعالتاػػا و فقاتاػػا

 :فى البفقة وو ما ودتاا  ل  لزوجاا وألوالد  ولييت  ولملك داؿ زواجااإل 

ًِمَزِوِجَفومٔإرَٓمِبٔنِذٔنمَزِوِجَفوم} ـِِػ٠ُّماِعََّٕأٌةمِع٤ِّمَبِق م{مرمُت
36
م

إل فاو ػ  مذف عملاػاايتػ  مػن سػت ود عليػ  و  التػي و للفائػدلاذا مذف الزوج لاا االخروج لل مافلموذاً 
 مما الوده. في سييا ما ي ود علي  من ماٍؿ تاتسي  في لاا فياوف دد تبازؿ عن مما الوده

خػػػارج مػػػما المػػػاؿ مػػػو اػػػريك  لاػػػا فيػػػ  والاػػػد مف تسػػػتأذ   وذا مرادال مف تتصػػػرؼ فيػػػ  تصػػػُرفاً وذاً 
 يالمبػػزؿ تف ػػا مػػا تريػػدإل ممػػا خػػارج  طػػاؽ المبػػزؿ فػػبل .. ألف مػػما ودتػػ  ويبيغػػ فػػي  طػػاؽ مػػما المبػػزؿإل ولاػػن

 .داخا المبزؿ وا  ورسول  معلم في مما الوده في ف تاوفم

   اإلصالّاإلصالّ  يفيف  اجلٓض١ٝاجلٓض١ٝايرتب١ٝ ايرتب١ٝ  
م؟أجقؾ٥ّماىـّٗمصؾؿوذامس٤ّمربعيمسشّٕمدـيمدلظينأإب٤ّمعّٕاػ٠ّمسؿّٕهمم٨ّ:مظدمال

ماإلدالمم؟مميفمعومُؼعّٕفمبوظرتبقيمبوىـلقيموػ٢ّمػـوك

م======================================================

م==================================

ِّٟ عٕٓ اٌرش ٖٙ ٍَِ٘ ٌْثَا حَ ا َِ ا َِ  ِزٞػٓ أَتِٟ أُ



مم{{4242}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يُيػين عبلمػاال اليلػوغإل  يإل والفقػ  اإلسػبلمالفقػ  اإلسػبلمي فػي اإلسػبلـ فػي التراية الجبسية موجػودل
ّين ال بلمػػاال االتفصػػيا واػػ إلجػػاما وذا الػػج الُحلُػػمإل سػػواي  لليبػػه مو للر  إلو مػػا يسػػمو   ا بلمػػاال اإلحػػتبلـم

سػػائا يبػػزؿ عبػػدما والمػػزا مػػو  إلو وذا ممػػزا ما مبػػاؾ مػػزا  موحػػتلم ومػػو  ػػائمإل  : وذا ممبػػى ي بػػيومػن وػػمباا
 يب ر ولى ا ثى وتتحّرؾ ااوت إل ويبزؿ ادوف ااول ومو سائا لزج و جس ويج  مف تُغسا الثيا  مب  .

  ووف  ػػاف مػػازاؿ رطيػػاً يغسػػل إل ومبػػاؾ اػػيي  صخػػر يحػػتلم فيػػ  فػػاف  ػػاف جافػػاً يفرُُ ػػ الػػمه ممػػا المبػػى
 إلالغريػزل الجبسػية فػي يبػزؿ ا ػد اليػوؿ ولو ػ  ماػيض ومػما ميضػاً  تيجػة التفايػر الػمه وسم  الودا ومو الماي

و يػػف تطاػػر  وومػػا الُمحػػّرـ علياػػا ف لػػ  مثبػػاي مػػم  الػػدورل ووتُيػػّين لؤل ثػػى عبلمػػاال الػػدورل الشػػارية مػػاذا تف ػػا
 .واإلسبلـ في تراية جبسيةاا .. مليسه مم   ل

ومػػن مبلح ػػة اف ممػػم خلػػ   إلومػػن حفػػظ مػػاي الوجػػ  إلفي لمبػػا اإلسػػبلـ مػػم  األمػػور لاػػن مػػن ال ّفػػة
 .ي وال اخيريحرص علي  اإلسبلـ ايببا مو الحيايإل والحياي ال يأت

ورواػػا م فػػي األمػػم األوروايػػة فػػبل تصػػلح ايببػػاإل ألف فػػي تبتشػػر ا ف يلاػػن  لمػػة الترايػػة الجبسػػية والتػػ
ودػػػد  إلحضػػػور اليبػػػاال واألوالد فػػػي د  يػػػف ييااػػػروف اليبػػػاالممرياػػػا حصػػػا للجػػػبس في لمػػػوف األوال يوفػػػ

 موف ذلكإل وما يييح لبا ديببا ذلكو ال.يسمحوف املك عمليًا لام لاى يت ل
فالتراية الجبسية ام بى ت ليم المري الواج  عليػ  عبػد اليلػوغ والواجػ  عبػد اليبػه عبػد المرامقػةإل 

 إل تػػ  الفقػػ  اإلسػػبلمية  فػػي   علػػى الرجػػا والزوجػػة ا ػػد الػػزواجإل  ػػا مػػما مفّصػػا تفصػػيبلً ع يمػػاً والواجػػ
 .ذ رما لبا وووحاا لبا اإلسبلـ التي التراية الجبسية اإلسبلمية مي ومم 

لياػػػرمام ا   إل: الػػػزواج مػػػو زواج رجػػػٍا اػػػامرملعػػػن الجػػػبس  قػػػوؿ لػػػ الصػػػغير دما يسػػػأؿ الولػػػد ف بػػػ
 وتاػػوف اإلجااػػة ااػػم  الايفيػػة علػػى سػػييا الت ميػػة وال  فّصػػا تفصػػيبلً ألف ا  ال إل جػػا االحيػػال الطييػػة ااإل

 يُحمد ُعقيا .ف  فّصا ذلك من األاباي خوفًا من واغالام اما ال ميريد 
ويماػػػن لطالػػػ  المزيػػػد الرجػػػوع لاتيبػػػا نترايػػػة القػػػرصف لجيػػػا اإليمػػػافن و ميضػػػاً ن وعػػػبلح األفػػػراد 

 و تا  ن الح  والجبس فى اإلسبلـن.إل والمجتم اال فى اإلسبلـن



مم{{4343}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   رؤٜا ايٓيب رؤٜا ايٓيب  ّيف املٓاّيف املٓا  
ميفم؟موعومأػؿقيمرؤؼيماظـيباٌـومميفموتؼؾق٢ّمؼّٓهماظلالممسؾ٧ّماظـيبمعوذامؼعينمدمال:

م؟لماٌلؾ٣ّمػّٔاماظػض٢ّ؟موػ٢ّمػـوكمأصعولمأومأذطورمظقـواٌـوممظؾؿلؾ٣ّ

م======================================================

راٍض عػػػن تصػػػرفاال مػػػما المػػػري وعملػػػ   ف ا  م يالمبػػػاـ في بػػػ فػػػي ي السػػػبلـ علػػػى البيػػػ ممػػػا
 إل ألف ا  دػػػػػػاؿ لبييػػػػػػ : ي ملػػػػػػ     الػػػػػػمه يالشػػػػػػرع            

       ) ا مػو ييشػر زما ػ إل اػ فػي ا ية ال تقتصر على مػن  ػاف في واليشارل)األحزا
 يقػوؿ الػي ض عشػرلإلاالجبػةإل  فقػد اّشػر م اسػاً   ػاف يُيشػرمم اػفاماإل  عصر   في إلالمؤمبين ولى يـو القيامة
األحاديػػ  لوجػػد امم   فػػي حػػدي  واحػػدإل لاػػن لػػو احثبػػا عػػن الميشػػرين االجبػػة فػػي مػػؤالي وردال اشػػرامم
 جيريا  زؿ وداؿ:  ثيرًا جدًا ادليا مف

مَذَّٕاْب،مَأِومَرَعوْممَأِومٔإَداْممِصق٥ِّمٔإَغوْءمَوَعَعَفومَأَتِؿ١َّ،مَضِّٓمَخَِّٓوُيمِهَػِّٔماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦َّلمَؼوم}

ًٍمَوَبٚشَِّٕػومَرٚبَفو،مِع٤ِّماظٖلالَممَسَؾِقَفومَصَلْضِّٕٔئمَأَتِؿ١َّمِػ٨َّمَصٔنَذا مرمَضَصٍىمِع٤ِّماْظَفـِٖيمِص٨ّمِبَؾِق

{مَغَصَىمَورمِصقَفومَصَكَى
37
م

االجبػػة ليسػػه مػػن ال شػػرلإل ومبػػاؾ ُ ثػػر  مػػن معػػحا  رسػػوؿ ا  اُّشػػروا  روػػي ا  عباػػاوخديجػػة 
 تير ال شرل.

 :و عن طري  المباـإل ولملك داؿ   ا د و تقال  ولى الرفي  األعلى يف يُيّشر ممتّ 
{ِب٨ّممَؼَؿَؿـ٢ُّٖمرماظٖشِقَطوَنمَصٔنٖنمَرآِغ٨ّ،مَصَؼِّٓماْظَؿـَؤممِص٨ّمَرآِغ٨ّمَع٤ِّم}

38
م

ي رؤيػػا البيػػ دالعيلمػػن يػػ البيػػيحػػ  إل وفػػى  فػػس الودػػه حػػّمر   البيػػيحضػػرل لاػػى   ػػرؼ مف رؤيػػة 
:  إل ألف مما  م  ومصير مما الام  يقوؿ في 

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚاٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  7ٖ

 صذ١خ اٌثخاسٞ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أٔظ  8ٖ



مم{{4444}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{اظـٖؤرممِع٤َّمَعْؼَعَُّٓهمَصْؾَقَؿَؾ٦ّْٖأمُعَؿَعٚؿّّٓا،مَسَؾ٨ّٖمَطََّٔبمَع٤ِّم}
39
م

المبػػاـ  فػػي يبػػا دػػد رم  البيػػيمػػما اليػػا  و فتػػرا االاػػم  و قػػوؿ مف  فػػي لاػػى ال  ُػػدخا م فسػػبا
المبػػػاـ تاػػػوف اُشػػػرا لئل سػػػاف وف  ػػػاف عػػػالحاً مف يوا ػػػ  علػػػى عمػػػا  فػػػي  البيػػػيولػػػم يحػػػدثإل فرؤيػػػة 

 الصالحاالإل ألف ا  راٍض عن عمل  فيستزيد من ذلك .
ليُيشػػر  اػػأف ا  سػػيفّرج عبػػ إل   يورطػػة فيأتيػػ  البيػػ فػػي لمسػػلٍم دػػد ودػػن  البيػػيودػػد تاػػوف رؤيػػا 
الم ػػارؾ الحساسػػة يػػروف رسػػوؿ ا  يُيّشػػرمم االبصػػرإل  فػػي ال صػػور المختلفػػة فػػي ادلودػػد  ػػاف  ثيػػر  مػػن القػػ

ال ااػر مػن رمضػاف م ػ  عبػدما عػ د اإلمػاـ عيػد السػادس مػن م تػوار و  فػي  ام تم روف صخػر م ار بػاموم ن 
مػػػن  :  حػػػن وف اػػػاي ا  سببتصػػػر ألف رجػػػبلً مثبػػػاي الم ر ػػػة ودػػػاؿ فػػػي الحلػػػيم محمػػػود مبيػػػر الجػػػامن األزمػػػر

وم ػػ  الصػػحااة الاػػراـ متجّاػػوف ولػػى  : رميػػه رسػػوؿ ا  الصػػالحين مخير ػػى ػ ورفػػض ذ ػػر وسػػم  ػ ودػػاؿ
 .سيبصر ا ف لمه مف ا   يوتي ب يسيباي وداؿ ل

يُيّشػػر القػػادل مو   ياإلسػػبلـإل  ػػاف البيػػ فػػي  ػػا الم ػػارؾ الحرايػػة الرئيسػػية  فػػي ولػػو تتي بػػا التػػاريي
 .البصر من ا  الجبد مو ال لماي مو الصالحين ا

و ياػوف ا يػداً عػن ملرجػٍا مسػلٍم يريػد ا  اػ  الخيػرإل فياػوف مبحرفػاً  ودد تاوف رؤيػا رسػوؿ ا  
ميىػػة تػػدعو  ولػػى م ػػة يبتيػػ  ويتػػيقظ ويرجػػن ولػػى دائػػرل اإليمػػاف ويرجػػن ولػػى  فػػي المػػبا  فيأتيػػ  رسػػوؿ ا  

 .  يدائرل اإلسبلـإل  ا مم  وتيرما تاوف من مسيا  رؤية البي
إل فمػػػا األذ ػػػار لػػػملك و ليسػػػه ال يػػػرل ااألذ ػػػارإل ولاػػػن ال يػػػرل يومػػػن يريػػػد مف يػػػرا حضػػػرل البيػػػ

 حيػػاً ملػػك  ػػا جػػوارح دليػػ إل ومػػو الحػػ  يالمختػػارإل وذا اإل سػػاف محػػ  حضػػرل البيػػ ياالتػػم ار للقلػػ  اػػالبي
 : يقوؿ في   المه
{مَأِجَؿِعنَيمَواظـٖؤسمَوَأِػِؾ٥ِّمَعوِظ٥ِّمِع٤ِّمٔإَظِق٥ِّمَأَحٖىمَأُط٦َّنمَحٖؿ٧ّمَأَحُُّٓط٣ِّمُؼِمِع٤ُّمَظوم}

40
م

وذا تل  مما الح  على اإل سػاف وواػتغا اسػبت  ومتاا تػ  واإل ثػار مػن الصػبلل والتسػليم عليػ  .. 
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  9ٖ

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أٔظ  ٓٗ



مم{{4545}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 إل فيأتيػ  ومػػوالبيػيإل ويبػػاـ ومػو مشػغوؿ اسػػبة البيػيحضػرل  فػي ف بػدما يغلػ  الحػ  عليػػ إل فيبػاـ ومػو يُفاػػر
 المباـ . في

خمسػػة صالؼ مػػرل واللسػػاف يتحػػرؾ االصػػبلل وال ػػين  البيػػيومعػػلى علػػى  لاػػن سأمسػػك االمسػػيحة
 .ن خل  ا  فلن مرا ايىًا من ذلكال تزاؿ تلتفه يميبًا وامااًل لمن حولى م

 إلإل وتػػػػػم ر  االقلػػػػػ يوذف ال يػػػػػرل االتػػػػػم ار وليسػػػػػه ااألذ ػػػػػارإل والتػػػػػم ار مػػػػػو تػػػػػم ر حضػػػػػرل البيػػػػػ
 يراػػػػ عػػػػلواالاإل ثػػػػار مػػػػن الصػػػػبلل والتسػػػػليم عليػػػػ  و  إلاػػػػ  ومتاا تػػػػ  يووستحضػػػػار عػػػػورت  وميىتػػػػ  والتأسػػػػ

 مما اليا . في لمن مراد مف يجد ويجتاد  البييومما مو السييا الوحيد لرؤية  إلعلي  يمات سلتو 

  ايدعا٤ ع٢ً ايغريايدعا٤ ع٢ً ايغري  
م$صالنميفمحلؾـومآموغع٣ّماظ٦ّطق٢ّ%نمؼّٓس٦ّمسؾ٧ّمأحٍّٓمبؼ٦ّظ٥ّمأػ٢ّمو٦ّزمظؾؿلؾ٣ّمدمال:م

ماِّص٢ّ؟ميفمُعكطهم٨ّواظّٓاس

م======================================================

ا مسػلمإل أل ػ  دػد يتيػين علػى حسػ  ال ػامر م ػ  ُمخطػ  م اى  ا مسػلم مف يػدعو علػى   البيي
 ػا لػم مطلػن علياػا فقػاؿ مايبما وف ا  يحاس  على البواياإل فراما تاوف  يت  عبػد مػما ال مػا طييػة عبػد ا  و 

 اميًا عن ذلك : 
{ماِغَؿَصَّٕمَصَؼِّٓمَزَؾَؿ٥ُّمَع٤ِّمَسَؾ٧ّموَدَسمَع٤ِّم}

41
م

و اإل سػاف ومػاذا  ف ػا  علػى ال ػالمإل   يػـو القيامػة أل ػ  مخػم حقػ  اػدعايليس ل  مف يطل  حقوذف 
  :دصػة موسػى مػن فرعػوف فػي المسلم يف ا  ما ذ ر رابا                      

        (رتاف) 

مػػػن األحػػػزا  ومػػػى القيائػػػا مواجاػػػة الاػػػافرين عبػػػدما ج فػػػي لاػػػن حسػػػيبا ا  و  ػػػم الو يػػػا ديلػػػه
م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػائشح ؤضٟ هللا ػٕٙا ٔٗ



مم{{4646}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ومػػػن م ػػػ   جمػػػوعام وتحػػػالف الياػػػود م اػػػم وجػػػايوا ولػػػى المديبػػػة احجػػػة القضػػػاي علػػػى الرسػػػوؿ ال رايػػػة 
 دول  : فأ زؿ ا  

                    
               (ٖٔٚ صؿ

 تير المسلمينإل مما من المسلم فيفوض األمر ولى ا  : في فام  تقاؿ (عمراف

                    
   :ألف ا  دػػػػػػػػػاؿ عقياػػػػػػػػػا (تػػػػػػػػػافرٗٗ)            (ٗ٘تػػػػػػػػػافر) 

 فػػػي إل أل ػػػ  معػػػيح ف ػػػاؿ الجػػػاملين ومػػػن  ػػػا اػػػيي يريػػػد الايػػػد لػػػ مفيحف ػػػ  ا  مػػػن ماػػػر المػػػا رين ومػػػن 
 .ُعبل  في حصا ة ا  وفى رعاية ا  جاّ 

  ٞايعٌُ بايتأَني ايؾخٞايعٌُ بايتأَني ايؾخ  
أنممسعًمأنماظؿلعنيمطؾ٥ّمبوٌلؿشػ٧ّمحقٌمم٨ّاظصقحؽ٣ّماظعؿ٢ّمبندارةماظؿلعنيممعودمال:م

م؟حّٕام

م======================================================

 شػػترؾ فيػػ  مااحػػ  ال لمػػاي أل بػػا  لبػػا  ت ػػاوف  الػػمه يمػػم  وجااػػة ليسػػه عػػحيحةإل التػػأمين الجمػػاع
ين فيػ  لاػى يصػرؼ  ػا واحػد ومثػا التػأمين علػى الم ػاشإل و لبػا مشػتر  يو حتاج وليػ إل مثػا التػأمين الصػح

 .سن القا و ية فاما مااح  ال لمايف ييلج الممبا م ااًا ا د 
ن علػػػى مه عصػػػر ا التػػػأمين التجػػػارهإل فػػػي ض البػػػاس يػػػؤَ  فػػػي و ػػػما ماػػػاح مجمػػػن اليحػػػوث اإلسػػػبلمية

ف يشػػحن اضػػاعت  مو مالتجػػارل ومػػما ميضػػاً دػػالوا فيػػ  م ػػ  ميػػاح أل ػػ  وذا اػػحن اضػػاعة للخػػارج فػػبل يسػػتطين 
 .ليصة تأمينإل فقالوا وف ذلك ورورلو ولى خارج مصر وال وم   او ماشحبة لمصر  يتأت

للتػأمين علػى   سػافاإل ف لػ وختلػف فيػ  ال لمػاي فاػو التػأمين علػى الحيػال والػما ي الػمه مما التأمين
 إلحػػبلؿ ولػػيس فيػػ  اػػييإل أل بػػا  جماعػػة  شػػترؾ و ػػدفن مػػن مجػػا مػػما ال ػػبلج ي فسػػ إل لاػػن التػػأمين الصػػح



مم{{4747}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

دػد اتفقبػا علػى مػما فأعػيح التػأمين الصػحى مػما ممػر  حػبلؿ ومشػروع و حػن س  لبا يأخم  صيياً واحػداً ليو 
  ُحرمة وف ااي ا  ر  ال المين.وليس مباؾ  رامة وال

  آداب ي١ًٝ ايشفافآداب ي١ًٝ ايشفاف  
م؟دمال:معومآدابمظقؾيماظّٖصوف

م======================================================

 :مي  ستشفاا من محادي  الحيي   التي صداااالاا ليلة الزفاؼ 
 :موالً 
 .القاعاال ايي  يغض  ا   في الشارع مو في مم  الليلة سواي   في مف ال يُدار ييبيغ -

ف يػػردا ال ػػريس مػػن عروسػػ  والاػػا يب ػػر وليػػ إل فلػػو مراد مف يػػردا فياػػوف مػػما مػػن م يال يبيغػػو  -
 .مااف واحد في ولان وذا  با مجتم ينالرجاؿإل ومى تاوف من البساي وال يراما الرجاؿإل 

الخاداػة  يالمثيػرل للغرائػز مو األتػا  ياػالردا مو سػماع األتػا الحاوػروف ال يجوز ماداً مف يقـو و  -
 .تُباس  طياعبا وديببا وعرفبا التي الم تدلةي ف  ختار األتا مللحياي األفا ااإل ولان يج  

 . فقاال حفا الزفاؼ في يعصر ا الحال يف مم  الليلة  ما  را ا ف في وال يجوز التيمير -
ودػد تػػزوجإل  عبػػدما جػاي  عيػد الػرحمن اػن عػوؼ  مػما  لػ  مػو دػوؿ رسػوؿ ا   فػي األسػاس

 فقاؿ ل :
ًَمَعوم} مَوَظ٦ِّمَأِوِظ٣ِّ:مَضوَلمَذَػٍى،مِع٤ِّمَغ٦َّاٍةمَوِزَنمَأِومَذَػٍى،مِع٤ِّمَغ٦َّاًة:مَضوَلمٔإَظِقَفو،مُدْؼ

{مِبَشوٍة
42
م

غبلً االقاعػة .. والوليمػة  ثيػراً مػن البػاس تػرؾ الوليمػة اػ   را ا فالوليمةإل و  مي مبافتاوف موؿ سبة 
 :   اد ومف ياوف فياا  صي   للفقراي لقول   لؤلما واألدار  واألعددايإل لان التاوف 

م==================================

 ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ أٔظ اٌصذ١ذ ٕٗ



مم{{4848}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{اْظُػَؼَّٕاُءممَوُؼِؿَُّٕكمْشـَِقوُءاَِّمَظَفومُؼَِّٓس٧ّماْظ٦َِّظقَؿِي،مَرَعوُمماظطََّعؤممَذّٕٗم}
43
م

للمػػري مف يسػػتدين ليحجػػز داعػػة  يالوليمػػة موالً مػػو وط ػػاـ الفقيػػر والمسػػاينإل وال يبيغػػ فػػي األسػػاس
 : ألف ا  دػػػاؿ للمػػػؤمبين ويػػدفن  فقاتاػػػا فػػػاف مػػما لػػػيس مػػػن اػػػرع ا  وال مػػن ديػػػن ا          

                                  (ٙٚالفرداف). 

يبػاً .. فػػاذا الوليمػةإل والحفػا ال يخػرج عػن الشػػري ة طرفػة عػين وال مدػّا وال ياػوف دَ مػن السػبن وذاً 
ن ايتاػا ولػى عروسػ  مػ الرجػاإل فاػاف يأخػم في السػاا  ما  با    صبنللحفاإل و  يماؿإل فبل داع يلم يان م 

 ايت  وا تاى األمر.
 وف لػػم ياو ػػا متووػػىينإل ويصػػلياف م ػػاً  ىامػػن عروسػػ  عليامػػا مف يتووػػ : وذا دخػػا ال ػػريس مبزلػػ ثا يػػاً 

وف  ا ػػا دػػد مديػػا الفػػرائضإل ووف  ا ػػا فاتامػػا عػػبلل ال شػػاي  حجػػرل البػػـو ر  تػػين    فػػي ايػػه الزوجيػػة فػػي
رزدبػػى االلاػػم ): لصػػبلل يضػػن يػػد  علػػى  اعػػيتاا ويقػػوؿفُيصػػلياف ال شػػاي م ػػاً جماعػػة ديػػا الػػر  تينإل وا ػػد ا

 .م شأتاا علياا التي ي بى اللام معطبى خيرما وخير الطياع (وخير ما جيلتاا علي خيرما 
ف يؤا سػػاا ويبلطفاػػا متاػػوف دػػد تغّراػػه عػػن ايتاػػا ورامػػا ألوؿ مػػرل فتحتػػاج موالً ولػػى  ال ػػروس :ثالثػػاً 

 ويحادثاػػا ويأ ػػػا م اػػػا ط امػػػاً لػػػدواـ المؤا سػػػة والمجالسػػة وال يباػػػ  علياػػػا  ػػػالوح  المفتػػػرس فػػػاف مػػػما
ياػػوف االمؤا سػػة وممػػر الجمػػاع  إلوالً االمؤا سػػة والمبلطفػػةميُسػػي  عػػدمة ال تفػػوؽ مباػػا مػػن الػػدمرإل فييػػدم 

حتػػػى ال تشػػػ ر اػػػ  وال ياػػػوف مبػػػاؾ دفػػػاع مباػػػا عػػػن مػػػما و فجػػػأل  الجمػػػاع حتػػػي يػػػأتياػػػالقيبلال وااألحضػػػاف 
شػيطاف وجبّػ  الشػيطاف مػا اسػم ا  اللاػم جبّيبػا ال): ي تقػوؿاألمرإل ووذا  اف سػيقـو ااػما األمػر فيقػوؿ ومػ

 (.رزدتبا
وال يلجػأ  إلو ا ػد حػين ا ػد  ػا جبااػةمف يغتسػبل فػوراً ماػد  وي لم م ػ  ال إلوي لم وت لم صدا  الُغسا

و ألف .. لمػػػاذا خػػػرا ولػػػى الجمػػػاع وال ا ػػػد مف يغتسػػػا مو يتووػػػأ علػػػى األدػػػا  مػػػا ذ ػػػر رسػػػوؿ ا  ممػػرل 
رل الدمويػػة لئل سػػاف فيُ يػػد اإل سػػاف اػػيىاً مػػن عػػحت  الووػػوي والغسػػا يػػدلك األعضػػاي وي يػػد تبشػػي  الػػدو 

 وايىًا من عافيت  
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اتٓ ِاجح ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٖٗ
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  :ٖٚٓاى بعض املالحظات اهلا١َ يًغباب:ٖٚٓاى بعض املالحظات اهلا١َ يًغباب  
محػّمر مبػ  اشػدل مػو مف  ثيػر  مػن اػياابا ا ف يُجّاػز  فسػ  االمبشػطاال الجبسػيةإل  المه األمر -ٔ

ر علػػى عػػيح تيػػر دػػادالمبشػػطاال الجبسػػية لمػػن الػػج سػػن السػػتين وم و ادايػػة حياتػػك فػػي و يػػف مػػما وم ػػه
اػد  ام بػى م ػ  ال إلولاػا حػ   فيػأتى االمبشػطاال اايفيػة طييػة غيرلزاله عػ مامم  الشاولإل ودد تاوف زوجت  

 ػػروؼ القلػػ إل وا ػػد ذلػػك ي ػػرؼ مبػػ   ػػوع  ومف يػػمم  لطييػػ  موالً لياشػػف عػػن القلػػ  في ػػرؼ مبػػ  مػػا
اػػادال الفتػػرل الماوػػية  ألف وشػػارال فػػي إل و ػػم مػػرلفياػػا يت اطػػا  التػػي سيسػػتخدم  والمػػراال الػػمه المبشػػ 

مختلػػف محاف ػػاال مصػػر ا ػػد ال مليػػة الجبسػػية .. لمػػاذا و  فػػي مقتيػػا ال مػػر فػػي مػػن الشػػيا   ثيػػرال  و مػػ
ج لػ  ا  إلدارل مػما الجسػم ومػو القلػ  ال يتحّمػا ..  الػمه ت ػاطى الُمبشػطاال والموتػور فػي أل   يُسػرؼ

 إل: لػػيس لاػػا موػػرارممير ػػا ودػػالوا فػػي ؿ مػػا م تجػػه م تجػػهمف الفيػػاجرا مو ا تشػػفاا ال لمػػاي ا ف  التػػي وا فػػة
: وف الفيػػاجرا مػػن يسػػتخدماا وعبػػد  اي اػػاإل وفػػى صخػػر مػػم  األيػػاـ دػػالوالُياثفػػوا مػػن ا تشػػارما وياسػػيوا مػػن 

القلػػػ  وذا مخػػػم الحيػػػة تحػػػه اللسػػػاف لل ػػػبلج تػػػؤّدا ولػػػى وعػػػااة القلػػػ  االفشػػػا فػػػوراً فػػػبل  فػػػي وػػػ ف  
والً مػػن الاشػػف علػػى القلػػ  و سػػتخدـ مػػم  المبشػػطاال ماػػد  إل ولػػملك اليسػػتطي وف وسػػ اف  ويمػػوال فػػوراً 

المػػػػأ والال  فػػػػي لمػػػػن تجػػػػاوز سػػػػن السػػػػتين .. لاػػػػن الشػػػػيا  يسػػػػيروف  مػػػػا  ػػػػاف يسػػػػير صااؤ ػػػػا ومجػػػػداد ا
 والمشروااال فياثروف مػن م ػا الفوا ػ  وتيرمػا ومػى مفضػا اػيي لاػما األمػر ليت ػّود علػى األاػياي الطيي يػة

 .خلقاا لبا ر  اليرية والتي ت طيبا القول  التي
عمػػػـو ابلد ػػػا يخػػػدعوف ال ػػػريس ويقولػػػوف لػػػ  : اػػػر  المايفػػػاال المسػػػارل  فػػػي ا ػػػض البػػػاس -ٕ

مف عػػاح  ال ػػرس حفػػا الػػزواج  جػػد  فػػي فمتسػػاعد علػػى القػػول الجبسػػيةإل ولػػملك مػػن المسػػال  السػػيىة 
لػػى ال ػػريس ليت ػػاطى مػػم  يقػػـو اتجايػػز ممػػا ن لت ػػاطي المسػػاراال والمخػػدراال  اليػػا جوإل وا ضػػام يُلػػح ع

ذمػػن اإل سػػاف  فػػي : وف مػػم  المخػػدراال تصػػبن وممػػاً وال لػػم دػػاؿ لبػػا    األاػػياي احجػػة م اػػا تقويػػ  جبسػػياً 
 فػػي  ػػ   شػي  ومػػومولػيس حقيقػػةإل فيتخيّػا مف عبػػد  دػول ومػػو فػػي الحقيقػة لػػيس عبػد  اػػيي  اائيػػاً ويتخيّػا 

 .دائرل الومم في الحقيقة ي ي 
ماػػػػػػا لبػػػػػػا ا  علال  التػػػػػػي رص علػػػػػػى الحيػػػػػػال الطيي يػػػػػػة اإلسػػػػػػبلميةف يحػػػػػػميجػػػػػػ  علػػػػػػى الشػػػػػػيا  ف
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و مو حشيشػػػػػػػاً مويمتبػػػػػػػن عػػػػػػػن المحرمػػػػػػػاال االاليػػػػػػػة وف  ا ػػػػػػػه خمػػػػػػػراً مو ايػػػػػػػرل  إلوايباػػػػػػػا لبػػػػػػػا رسػػػػػػػوؿ ا 
 فػػػػػي محلّػػػػػ  ا  حتػػػػػى تاػػػػػوف م يشػػػػػت  طييػػػػػة داخػػػػػبلً  الػػػػػمه و تيػػػػػر إل فػػػػػبل يلجػػػػػأ وال ولػػػػػى الحػػػػػبلؿممرمو ػػػػػاً 

  :دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ا                                             

                               (البحا). 

مبػػاؾ  صػػيحة طييػػة فػػي مػػما اليػػا  ومػػي: م ػػ  ال يجػػوز للرجػػا مف يسػػتخدـ مروحػػة  اراائيػػة  -ٖ
 .ت  الجبس من زوجت  أل اا تُ جها ااألوجاع وا الـ في  ا مرجاي الجسدمثباي ممارس
 عػياـ رمضػافإل مػن تػرؾو ممطلقػاً تػرؾ الصػبلل  فػي لم يج ا الػدين رخصػة ألا رجػٍا مو ومػرمل :راا اً 

ودتاػػاإل فاثيػػر  مػػن الشػػيا  يػػدخا يػػـو  فػػي و الاػػد مف يحػػافظ علػػى مداي الصػػبللمعطػػا  مػػم  الرخصػػة الػػمه
 :ف تخرج للصبللإل فالجم ة داؿ فياا ميج    ويخرج لصبلل الجم ة  لموال  الخميسإل

م{مَع٤ِّمَتََّٕكماُىُؿَعَيمثالثًومعؿ٦ّاظقوِتمع٤ّمشرٔيمَضُِّٕوَرٍة،مَرَؾَّٝمآمَسَّٖٓمَوَج٢َّٓمسؾ٧ّمَضْؾِؾ٥ِّم}
44
م

 :  حتى ي ما اقولف يحافظ على الصبلل ماد و  فليس م   رخصة اأف يترؾ الصبللإل فبل
{َؼِقَػْظ١َّمماظؾ٥ََّّماِحَػّْٜم}

45
م

 .ف   ا  حيحافظ على طاعة ا  وعلى ارع ا  وعلى موامر ا  في

  فٛا٥د ايبٓٛىفٛا٥د ايبٓٛى  
معومحؽ٣ّماظػ٦ّائّٓماظؾـؽقيمعّٝماظعؾ٣ّمبلنمذقّْماِّزػّٕماظلوب٠ّمضّٓمأح٢ّٓمتؾ١ّماظػ٦ّائّٓم؟دمال:م

م======================================================

 فػػي لػػم تاػػنو مػػما ال صػػرإل  فػػي ملػػة  سػػمياا م املػػة مسػػتحدثة ي بػػى  اػػرالم ا مػػي فوائػػد اليبػػوؾ
 فػػي لػػم يأتبػػا عػػبام خيػػر  و  إلعصػػر الصػػحااة الاػػراـ فػػي إل ولػػم تاػػنيفلػػم يتحػػدث فياػػا البيػػ إلي عصػػر البيػػ

 املػػة عصػػرية فمػػن م يفاػػ إلعصػػور األئمػػة الفقاػػاي الػػمين مسسػػوا المػػمام  فػػي مػػما األمػػرإل ولػػم تاػػن حتػػى
م==================================

ِٓ ػثِذ هللا ٗٗ  عٕٓ اٌىثشٜ ٌٍث١ٙمٟ ػٓ جاتِش ت

 عٕٓ اٌرشِزٞ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌّغرذسن ػٓ اتٓ ػثاط  ٘ٗ
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ن الم اعػػػرين الػػػمين الغػػػوا رتيػػػة اإلجتاػػػاد ولػػػيس ألا محػػػد مف يُفتػػػى فياػػػاإل فػػػالمفتين و مػػػميػػػن  أخػػػم فتوامػػػا
مػن يأخػم دروػاً  و سػاففػأا  إلف  ا درٍض من اليبػك راػاً والاػا متفػ  علػى ذلػكمالم اعرين مفتوا ومجم وا 

 .اليبك فاو رااً 
ـَِػَعًيمَجّٕٖمَضِّٕٕضمُط٢ّٗم} {ٔرّبوممَصُف٦َّمَع

46
م

فمػػبام مػػن ج لاػػا حػػبلالً  الشػػيي  إلاليبػػك فػػي يودعاػػا اإل سػػاف التػػي يالودي ػػة ومػػ فػػي ختلفػػوااو 
إل ووجاػة   ػرمم و ػملك مجمػن اليحػوث اإلسػبلمية مفتػى احلاػا إلمحمد سيد طبطػاوا والشػيي علػى جم ػة

 في ممرين:تتر ز 
: مف مم  ليسػه فائػدل راويػة ألف الفائػدل الراويػة عيػارل عػن دػرض جػّر  فػنإل واليبػك لػم األمر األوؿ

إل معطيػػه لليبػػك ابيػػة اإلسػػتثمار واليبػػك يسػػتثمرما وي طيبػػى  صػػيياً مػػن األراػػاح الػػمه  ػػامى دروػػاً و يطلػػ  مبػػ
 مو م ثر مو مدا.% ٛ%  مو ٚووعد اأ   سي طيبى  ودالوا م   دد حّدد األرااح

ي مػاؿإل مػما المػاؿ يسػتطين علػى سػييا المثػاؿ ف م ػمام بى  إل: مما الماؿ تبقا ديمت األمر الثا ى
إل ديمتػػػ  سػػػتقاّ وذاً القػػادـ فلػػػن يشػػػترا اػػػ  خمسػػين متػػػراإل متػػػر مػػن األرض ووذا متػػػى علػػػّى ال ػػػاـ مائػػػة  اػػراي
و  ػػاف مبػػاؾ  ػػا  اللتػػـز اػػ  إل ولػػالتشػػرين فػػي ومػػما وجتاػػاد أل ػػ  ال يوجػػد  ّصػػاً  إلومػػا علػػى سػػييا مػػمافأحل

 موعة من الفقااي الم اعرين دالوا: و   راا أل ام متمساين االلفظمج ومباؾالجمينإل 
ـَِػَعًيمَجّٕٖمَضِّٕٕضمُط٢ّٗم} {ٔرّبوممَصُف٦َّمَع

47
م

عبػد ا اليبػوؾ اإلسػبلمية  ثيػرل ومباػا ابػك فيصػا اإلسػبلمى والمصػرؼ المتحػد وابػك فماذا  ف او 
 .لام  اليبوؾحّير  فسى ومذم  وال مُ  ي اعر اإلجتماع

  ايشٚاج ايعزيفايشٚاج ايعزيف  
ض٢ّمأ٤ٌّمػ٣ّممجماظعّٕيفنمُحّٓٓدمد٤ّماظّٖواجموػ٦ّمٔوغقيمسشّٕمدـي،مواغؿشّٕماظّٖواأعـّٔممدمال:

م==================================

 اٌّطاٌة اٌؼا١ٌح التٓ دجش ػٓ ػٍٟ  ٙٗ

 ػٓ ػٍٟ اٌّطاٌة اٌؼا١ٌح التٓ دجش  7ٗ



مم{{5252}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اظّٖواجمصؿومػ٦ّممتومماظل٤ّمؼؼ٦ّع٦ّنمؼنمتوممػّٔاماظؿصودقمسؾ٧ّمػّٔامإوبعّٓمم،ع٤ّمػّٔهماظل٤ّ

مرأىماإلدالم؟

م======================================================

ف يج لػػوا سػػن مف الايىػػة الدسػػتورية الُ ليػػا ا ف تيحػػ  مػػما المووػػوع ويريػػدوف م ػػتم ت لمػػوف مموالً 
علػى   يمػن مػم  القضػية فيبيغػ يتايبا من مما الشرط ولاببػا لػم  بتاػا يبه للزواج من سن تسن سبواالإل و ال

 يمصػػر مف يطيػػن مػػا اػػرع  وسػػب  ولػػى األمػػر أل ػػ  مدرا االمصػػلحةإل فػػول ي ػػا مػػن علػػى مػػم  األرض ومػػ
     البساي(ٜ٘) :األزمر املك في األمر عبدما اّرع ذلك مخم ارما ال لماي األجبلي

                                             

 لماذا و
 تزوجػه ماػ ومػو ثما يػة عشػرل سػبة ػ وا ػد م ػا زوجػه وابتػى زواجػاً عرفيػاً ولػم تيلػج ا ػد سػن الػزواج

وج فاػا م تيػ  ااسػم مايػ  مو مخيػ  ومػما زوجاػا تيػر ُمسػّجا اأ ػ  متػز    وم جيه فاما الولد يُات  ااسػم مػن
 على اطادة ماي  فياوف الولد مخو   ما يلجأ ل  م ثر الباسإل فيات  اإلان 

 ما مما يجوز ارعاًو ال.
رتفػػن الطػػبلؽ علػػى مسػػتوا مصػػر ارتفاعػػاً زائػػداً جػػداً وزاد عػػن اوفػػى مػػم  األيػػاـ الاثيػػرل الماوػػية 

 .. لماذاوالزيجاال الحديثة  في الحد وخاعة
 فػػي ال مػػاالزوجػػة إل وال ت ػػرؼ    وال الػػزوج ي ػػرؼ حػػ  الزوجػػة   ف الزوجػػة ال ت ػػرؼ حػػ  الػػزوجأل

تصػلح ااػا   التػي :  ؤخرما حتى يستوا عقلاػا ويسػتوا جسػماا وتتػدر  علػى األعمػاؿإل فالشرع داؿالييه
 ألف  يف  لجأ للزواج ال رفم يمما األمر فبل يبيغ في فاما مو األّعح إل زوجة

تضػػمن لاػػا زواج رسػػمية تسػػير عليػػ  الدولػػة حفا ػػاً للحقػػوؽ اقسػػيمة  الػػمه ن الػػرماعليبػػا مف  تيػػو 
ف م ػػوف حريصػػاً علػػى حقوداػػا وحقػػوؽ مابائاػػا ا ػػد ماػػد و  فػػبل إلوالػػزواج يضػػمن لاػػا حقػػوؽ مابائاػػا إلحقوداػػا

 مما اليا . في األمر يذلك االسير على ما خطط  ورسم  ودرر  ول



مم{{5353}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  َٛايد ايؾاحلنيَٛايد ايؾاحلني  
م؟ظلقّٓماظؾّٓوىإىلما٦ٌّاظّٓمطؿ٦ّظّٓماحؽ٣ّماظّٔػوبممعودمال:م

م======================================================

للتجػػارل الػػمما  ولػػى الموالػػد  الػػمما  ولػػى ما مديبػػة يتودػػف علػػى البيػػةإل فػػاذا  ػػاف تػػاجراً وذمػػ  
وف ـ للبػاس فاػا ياػعػاح  خيػاـ وذامػ  ليبصػ  الخيػارجػا ووذا  ػاف الإل و فاا ياوف مػما السػفر حػراـ

ػ ف يف ػػا اػػيىاً للفقػػراي والمسػػا ين يريػػد م اػػخافاػػو حػػبلؿ .. ووذا  ػػاف مبػػاؾ وذاً ال و مػػما السػػفر حػػراـ
ا م فػي ػ لاػن مػو يريػد مف يوزعاػا علػى الفقػراي والمسػا ين مبػاؾإل فاط ػاـ الط ػاـالػد  مولػى  فػي مػن مف مػن

 .ؿ ووط اـ الط اـ حبلؿوذف فالتجارل حبلزماف ومااف ما مو حبلؿ مـ حراـو حبلؿ وليس في  ايي إل 
سػػػتب م مػػػم  األمػػػور وتصػػػبن حلقػػػاال دراسػػػية علميػػػة ويحضػػػرما  يػػػار  هوذا  ا ػػػه الدولػػػة  مػػػا تبػػػو 

م ػػا ذامػػ  ـ حػػبلؿ و حػػبلؿ طي ػػاً و م ػػا مريػػد مف محضػػر مجػػالس ال لػم مػػن ال لمػػاي فاػػا مػػما حػراـ مال لمػاي و 
 .لطل  ال لم

اػخا ذامػ  مبػاؾ ػ ال و مما حػراـإل ذام  ولى مبػاؾ لي ػا س اليبػاال فاػ لو  اف الشخاولان 
 مػػي الحقيقػػة فػػي ػ ليسػػرؽ فاػػما حػػراـ .. فاػػما يتودػػف علػػى  يػػة المػػري ودػػد مسػػموما مولػػد ومػػىدػػّدر ا  

 .س مولدإل والمري على ددر  يت  في ذ را مولدإل فاسماا تجّمن ولي
 :واجية عليبا لجمين األمواال داؿ  يمما الزيارل لاما الرجا فا

{ِخََّٕةماآلمُتَّٔطُُِّّٕط٣ُّمَصٔنٖغَفومُؾ٦َّراْظُؼمُزوُروام}
48
م

ما زمػاف وماػاف واجيػة .. وال  فػي فزيػارل القيػور إلمبػاؾ ديػر  رجػا  توّسػم البػاس فيػ  الصػبلح هوالم
 . مة محمدمُ  في اإلختبلؼ يمور ال تستدعميحتاج مما األمر ولى تبطن وال تشدد وال خبلؼ اسي  

  ٌٝحجز إمساعٌٝحجز إمساع  
م==================================

 عٕٓ اتٓ ِاجح ٚإٌغائٟ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  8ٗ



مم{{5454}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وػ٢ّمػ٦ّمجّٖءمع٤ّم؟مس٤ّمحفّٕمدقّٓغومإمسوسق٢ّمإظؼوءماظض٦ّءممدمال:مغّٕج٦ّ

ماظؽعؾي؟

م======================================================

ومػػو ومػػو مػػن معػػا الا يػػةإل الا يػػةإل  خػػارجمتػػراً  مػػن الا يػػة ومػػو جػػزيفيػػ  حجػػر سػػيد ا وسػػماعيا 
وعػػن  اروػى ا  عباػشػة اجػوار الا يػة ميااػرل ومػو ميضػاً اجػوار الميػزا إل فقػد دػاؿ رسػوؿ ا  للسػيدل عائ

 :ماياا الصدي 
ًَُِّمِبُؽْػّٕٕ،:مَضوَلمَأَومِبَفوِػِؾٖقٍي،مَسِفٍّٓمَحِّٓؼـ٦ُّمَض٦َِّع١ِّمَأٖنمَظ٦ِّرم} ـَِّٖمِغَػْؼ َدِؾق٢ّٔممِص٨ّماْظَؽِعَؾِيمَط

ًُماظؾ٥َِّّ، ًَُوَِّمِبوْظَلِرٔض،مَبوَبَفومَوَظَفَعْؾ {اْظِقِفّٕٔممِع٤َّمِصقَفومِدَخْؾ
49
م

الا يػػة مػن الػداخاإل و ػػاف القػائموف علػى خدمػػة  فػي فػتح ماػة دخػػا وعػلى فػػي  البيػيفحضػرل 
 طَْلَحػةَ  اْػنَ  ُعْثَمػافَ   الباليِػيب  فػَدَعادار ن وال يزالػوف ولػى ودتبػا مػماإل عيػد الػ يالييه جماعة وسمام ن ابػ

  َيِػيال  يَػا: اْلَ يالاسُ  فَػَقاؿَ   البالِييه  ىِولَ  َدفَػَ  ُ  َحتالى َمْاُشوفًا اِ ِ  فََأدْػَياَ  اْلَاْ َيِةإل ِاِمْفَتاحِ  اْلَفْتحِ  يَػْوـَ 
 ُعْثَمػافَ  لِػي اْدعُػوا: فَػَقػاؿَ   الباليِػيه  َعلَػى الْػَوْحيُ  َو َػػَزؿَ  السهػَقايَِةإل َمػنَ  اْلِحَجااَةَ  ِلي اْجَمنْ  اللالِ إل
 َسػتَػرَ  َمػنْ  َموالؿُ   اللالػ ِ  فَػَرُسػوؿُ : دَػاؿَ  َعَلْيِ إل َوَستَػرَ  ِولَْي ِ   البالِييب  َفَدفَػَ  ُ  َلُ إل َفُدِعيَ  طَْلَحَةإل ْانَ 

 :  دَاؿَ  ثُمال  َعَلْيِ إل
ـَِؿُّٖٔس٥ُّمرمَرْؾَقَيمَبـ٨ِّمَؼومُخُّٔوُهم} ـُِؽ٣ِّمَؼ {مَزوِظ٣ّْمٔإرمِع

50
م

ممػا ا ف فيػا  الا يػة مغلػ  ياػوف مفتوحػاإل طػواؿ الباػار و  ا وا يغلقوف اا  الا يػة مػن المغػر إل و 
 عماي مو األمراي فيفتحو   ل .وال وذا حضر محد  من الز  دائماً 

 ػاف ا ضػان دػد دخػا مػن رسػوؿ ا  الا يػة والسػيدل عائشػة  ا ػه تائيػة فجػػايال   البيػيفزوجػاال 
: يػا رسػوؿ ا  مػا مػن الخػادـ مف يفػتح لػِكإل فقػاؿ لػ  فقػاؿ لاػا مطليػى ا د المغر إل فمميه لرسػوؿ ا  

 :الجاملية الياإل فقاؿ  في فتحباما
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 9ٗ

١ٍىح  ٓ٘ ُِ  ِصٕف ػثذ اٌشصاق ػٓ اتٓ أتٟ 



مم{{5555}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{ماْظَؽِعَؾِيمِع٤َّمَصٔنٖغ٥ُّمِفّٕٔ،اْظِقمِص٨ّمَصؾ٨ِّّم}
51
م

جػػزياً مػػن الا يػػة ولمػػاذا  صػػلي فيػػ و  صػػلى فيػػ  الحجػػر أل ػػ   فػػي ولػػملك ال تجػػوز عػػبلل الفريضػػة
 :دَاؿَ  وُمو اْليَػْيهِ  َمِمنَ  اْلَجْدرِ  َعنِ   البالِييال السيدل عائشة  َسأَْلهُ وإل السبة
ًُمَغَع٣ِّ،م} ًِم٨ِّصمُؼِِّٓخُؾ٦ُّهمَظ٣ِّمَظُف٣ِّمَصَؿو:مُضْؾ ـَٖػَؼُي،مِبٔف٣ُّمَضٖصَِّٕتمَض٦َِّع١ِّمٔإٖن:مَضوَلم؟،ماْظَؾِق ماظ

ًُ مَع٤ِّمَوَؼِؿـَُع٦ّامَذوُءوامَع٤ِّمِظُقِِّٓخُؾ٦ّامَض٦ُِّع١ِّمَذِظ١َّمَصَع٢َّ:مَضوَلمُعَِّٕتِػّعو؟،مَبوِب٥ِّمَذْلُنمَصَؿو:مُضْؾ

ٌْمَض٦َِّع١ِّمَأٖنمَوَظ٦َِّظومَذوُءوا، ـِِؽَّٕمَأِنمَلَخوُفَصمِبوْظَفوِػِؾٖقِيمَسِفُُّٓػ٣ِّمَحِّٓؼ مَأِنمُضُؾ٦ُّبُف٣ِّمُت

ًِ،مِص٨ّماْظَفَِّٓرمُأِدِخ٢َّ {مِبوْظَلِرٔضمَبوَب٥ُّمُأْظِص٠َّمَوَأِنماْظَؾِق
52
م

اػػػديد فقػػػاؿ وسػػػماعيا عليػػػ  مّاػػػة حرمػػػا ماا ػػػاً مو وسػػػتراحة سػػػيد ا وسػػػماعياإل ألف  ػػػاف   والِحْجػػػر
اااػاً مػن الجبػػة يأتيػك مبػ  الػػروح فيػ  جػر وسػبفتح لػػك : وذمػ  ولػػى الحِ السػبلـ: يػا ر  مػاذا مف ػػاو فقػاؿ لػ 

اػػاإل ولمػػا ماتػػه ممػػ   لّ  فػػي  ػػاف يبػػاـإل وزرع فيػػ  اػػجرل  الحجػػر فػػي وسػػماعيا يبػػاـفاػػاف سػػيد ا  إلوالريحػػاف
فػالحجر مػدفوف  فيػ   وذاً  .الحجػر فػي   مػن ممػ ميضػاً مف يػدفبو الحجرإل وموعػى ابيػ   في دفبااالسيدل ماجر 

 :  البييف مستجا  الدعايإل ومااين الحجر وزمـز داؿ في  سيدتبا ماجر وسيد ا وسماعياإل ومو ماا

إغ٥ّمٕمتفؾ١ّمأعيمإرمي٠ّمغؾٓقفوممبؽيمصقعؾّٓمصقفومحؿ٧ّممي٦ّت،موإنمض مػ٦ّدمبنيمم}

{مايفّٕموزعّٖم
53
م

 وورد فى األثر: 

م{ايفّٕموزعّٖممض مأظّٟمغؾ٧ّممبنيم}

 الػمه رسػالت  يػأتي ال ػما يلّػج مػبام ا ػد مف يُ  يمػما الماػافإل فقػد  ػاف البيػ فػي مػدفو وف يملف  ي
يبػػػزؿ اقومػػػ  الػػػمين ال يؤمبػػػوف اػػػ إل وا  يخيػػػر  اػػػأف ال ػػػما  سػػػيبزؿ ااػػػم يػػػـو  ػػػماإل فيأخػػػم مػػػن صمبػػػوا م ػػػ  

مػػػما  فػػػي إل وم  ػػػم األ ييػػػاي السػػػااقين مػػػدفو ينويػػػمم  ولػػػى الحػػػـر ويجػػػاور الحػػػـر ولػػػى مف يتوفػػػا  ا  
م==================================

 ِغٕذ أتٟ داٚد اٌط١اٌغٟ ٔ٘

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٕ٘

 اٌصذ١ذ١ٓ   ػٓ ػثذ اٌشدّٓ تٓ عاتظ اٌّغرذسن ػٍٝ ٖ٘



مم{{5656}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

األرضإل فػػػاف حجػػػر  فػػػي تػػػوارال ا ف التػػػي ةالػػػما اػػػين الحجػػػر واػػػين زمػػػـز األعػػػليومػػػو الماػػػاف إل الماػػػاف
وسػػماعيا مػػو جػػزي  مػػن الا يػػة ومجػػا   فيػػ  الػػدعاي وُمحقػػ  فيػػ  الرجػػاي ولػػملك  ػػرا مف الحجػػاج يتسػػااقوف 

 .جزٍي من الا ية وف ااي ا  في الا ية أل   داخا في للصبلل في  ألف من يُصلى في  فاأ ما على

  ؽال٠ رنعت٢ ايطٛافؽال٠ رنعت٢ ايطٛاف  
منمرطؿ٧ّماظط٦ّافميفمايفّٕم؟دمالم:مبعّٚماظـوسمؼصؾ٦ّ

م======================================================

الطػػواؼ ليسػػتا فػػي الحجػػر ولاػػن خلػػف مقػػاـ سػػيد ا واػػراميمإل وا ف ال لمػػاي األجػػبلي   ػػراً  ر  تػػا
إل ممػػا الصػػبلل فػػي الحجػػر فمػػرل واحػػدل  لاثػػرل األعػػداد دػػالوا يجػػوز عػػبلل الػػر  تين فػػي ما مووػػن مػػن الحػػـر
فػػي ال مػػر تافػػى أل اػػا مػػن المسػػتحياالإل فقػػد عػػليباما مػػرتين مو ثبلثػػة للير ػػة وعبػػدما  ػػرا الزحػػاـ فبتػػرؾ 

 ذلك ليادى المسلمين.
الطػواؼ فامػا اللتػاف ياو ػاف ا ػد الطػواؼ فبصػلياما فػي ما ماػاف فػي ايػه ا  الحػراـإل  مما ر  تػا

ا البيػي  ا ػه فػي الا يػةإل و حػن وف لػم ولان ر  اال الحجػر فاػى مسػتحية وليسػه ُسػبالة والسػبة التػي ف لاػ
  ستطن ذلك فبف ا  ما داؿ للسيدل عائشة ودد ف لبا ذلك أل   مو المتاح لبا والُمايأ لبا.

  عكاب اهلل يًظاملنيعكاب اهلل يًظاملني  
م؟كّٙمزؾؿينموٕمحيّٓثمظ٥ّمذ٨ّءمصلؼ٤ّمسؼوبمآمظؾظوٌنيذ:مدمال

م======================================================

 ولم ا ف مين يمم  من عقا  ا  امّا 
يُريبػػا و تقامػػ   ا  اػػد مف  المجتمػػن ألّا  ػػالم حتػػى ولػػو لػػم  ػػمم  للقضػػاي فػػبل فػػي ي  ػػروا م ػػا

  :ومػػما تيػػر مػػا معػػد  ا  لػػ  يػػـو ال ػػرض والحسػػا  إلالػػد يا فػػي مبػػ                  



مم{{5757}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 : قا  ... داؿ ولان الموووع م با  ت ّجا ال )فصله(
{ُؼْػِؾِؿ٥ُّممَظ٣ِّمَأَخَُّٔهمٔإَذامَحٖؿ٧ّمِظؾظَّوِظ٣ّٔمَظُقِؿِؾ٨ّماظؾ٥ََّّمٔإٖنم}

54
م

 : ئل سػػافولاػػن االبسػػية لم  مخػػم عزيػػز مقتػػدرإل فيأخػػ            (اإلسػػراي) 
ة أل ػ  حلػيم  و ػريم  ومػن الجػائز يُ طيػ  الفرعػ ا   لاػن..  ا تقػاـ ا  سػري اً يريػد و اإل ساف دائمػا عجػوؿ 

 صيحة من محٍد من المسلمين فيرجن.يسمن  و مف يراجن  فس  
وذا مخطػأال محاسػ   يال ..أل بػ  و  مػا  روػى اػملكومف يحاسيبا مّوالً اأّوؿ  ما  ريػد ما تروْوف

 و فامػػػا مف ػػػا مػػػنريػػػد مف معػػػلح ماف لػػػه .. ملػػػيس  ػػػملك اايػػػة اليػػػـو ومدػػػوؿ : م ػػػا مخطػػػأال وم فػػػي ي فسػػػ
 . ا واحٍد مبا فرعة ليراجن  فس   ييف ا ذلك م با ويُ ط ا  ي فس

  عٗاد٠ ايشٚرعٗاد٠ ايشٚر  
وظّٟمظؾقؼقؼيمصؿومعـّٔمصرتةموػ٦ّمزبمذفّٓمأحّٓماِّصّٕادمسؾ٧ّمعؾـ٧ّمأغ٥ّمْبيندمال:م

م؟حؽ٣ّمػّٔهماظشفودة

م======================================================

و .. فاػػما م ػػم  فػػالمؤمن ال يقػػوؿ وال حّقػػا فلمػػاذا ما اػاادل تخػػالف الوادػػن فتاػػوف اػػاادل زورإل
 مم  األاياي .. مي ومم  ال روؼ في وّين مصر المه وّين مما اليلد عبد اإل فما المه مو

ييحػ  عمػا يبف ػ  فقػ  ولػيس لػ  اػأف  اغيػر إل مػن  اػخاو ػا  إلعلى مصلحة اليلػد يالاا ال ييا
ال يامػػ  ذلػػكإل وم ػػه  فسػػك لػػو   و يػػف يسػػيروف فيػػ   ي الجيػػرافيريػػد مف يلػػتام الشػػارعإل واػػادي يريػػد مف ييبػػ

و و أ ػ  يريػد مف ياػوف لبػا ممػراً وػيقاً علػى دػدر المػارّين فقػ  و ليس لػ  اػأف اػملكعبدؾ سيارل فايف تُمر
 .يُسد ماوا  الييوال وال يام  ذلك واالبسية ل 

و لمػػاذالفاػػا  ولاببػػا  خا عػػالحباإل فػػي دػػوا ين عػػحية ووجتماعيػػة يمػػسػػبتاا الدولػػة  التػػي القػػوا ين
  فوسباإل لان م ا وم ه الشاادل ال تجوز وال اح  فبل تجوز ااادل اامد الزور. في لاى  غل  اما

م==================================

 صذ١خ اٌثخاسٞ ٚعٕٓ إٌغائٟ ػٓ أتٟ ِٛعٝ  ٗ٘



مم{{5858}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  قزا٠٤ صٛر٠ ايضجد٠ يف ؽبح اجلُع١قزا٠٤ صٛر٠ ايضجد٠ يف ؽبح اجلُع١  
صالةمصؾّّماىؿعيمؼشّٓدونمسؾ٧ّمميفمع٦ّنماظـوسبعّٚمع٤ّمؼمدمال:م

صالةماظصؾّّمؼ٦ّممميفموؼؼ٦ّظ٦ّنمأنمضّٕاءةمبعضفوم!ضّٕاءةمد٦ّرةماظلفّٓةمطوعؾي

مؿعيمإث٣ّ؟اى

م======================================================

 ولسجدل  اائيًا فاا ياوف علّى وثميـو الجم ة ولم مدرم اسورل اي عليه الصيح  فرض م ب
 م.ليس علّى وثرل  لاا ال .. لو تر ه السو 

 :اأ   في والقرصف  ل  داؿ لبا رابا

            (ٕٓالمزما) 

 .فبقرم ما تيسر مب 
ورد عػػػن حضػػػرت  م ػػ  دػػػرم السػػػجدل مػػػن مولاػػا ولػػػى صخرمػػػاإل ولاػػػن  فػػػرض مف  سػػيد ا رسػػػوؿ ا  

ريػػد مف يؤدياػػاإل مت جلػػوفإل فمػػبام مػػن مػػو مسػػافر ومػػبام مػػن لػػ  مصػػلحة وي يومػػن خلفػػ يالبػػاس مػػن حػػول
 .فأدرم ا ضًا مباا
ووذا مخػػمال اي ضػػاا فقػػد مخػػمال ا ػػض األجػػر  ة وذا مخػػمال ااػػا فقػػد مخػػمال األجػػر  لػػ إلبال فالُسػػ

 : ذلك ألف مما ممر ا   في وليس علّى ُحرمة                 فأدرم ما تيسر مب. 
المػػمام   يلاػػن اػػادإل الجم ػػة فاػػو مػػمم  اإلمػػاـ الشػػاف ى عػػبلل عػػيح فػػي ومػػن عبػػد  السػػجدل
علػػػى اإلمػػػػاـ مف  ي: يبيغػػػػالمالايػػػةإل حتػػػى الشػػػػاف ية دػػػالواحبػػػاؼ وال الحباالػػػػة وال لػػػيس فياػػػا سػػػػجدل ال األ

 :يتخلف عن درايتاا محيا ًا حتى ال ي ن الباس م اا فريضةإل ألف األمور  ما داؿ 



مم{{5959}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{ُتَعٚلُّٕواممَورمَؼٚلُّٕوام}
55
م

  ايبض١ًُ قبٌ ايفاحت١ايبض١ًُ قبٌ ايفاحت١  
اظصالةمرمؼؼّٕأماظؾلؿؾيمضؾ٢ّماظػوهيمعؿعؾؾنيمأنمميفمبعّٚمع٤ّمؼممماظـوسمدمال:

ماظؿ٦ّضقّّ؟مغفومظقلًمآؼيمع٤ّماظػوهيم..مغّٕج٦ّٕمؼؼّٕأػوموأمماظـيب

م======================================================

 .سملةي: ال اد ومف  ستفتح االداؿ اإلماـ الشاف ى
ثػػم  (اسػػم ا  الػػرحمن الػػرحيم)سػػرؾ  فػػي تقػػوؿ يسػػملة سػػراً ي بػػي: يُسػػتفتح االواإلمػػاـ مالػػك دػػاؿ

 . ر  ال المينتجار االحمد  
مما جائز ومما جائز .. ولان ال  ختلف والصبلل عػحيحة لػو لػم يجاػر ااػا اإلمػاـإل ووف  ػاف مػن 

 .رم اليسملة ومما على حس  الممام األفضا مف يق
اإلمػػػػاـ الشػػػػاف ى ج ػػػػا صيػػػػاال الفاتحػػػػة سػػػػي ة االيسػػػػملةإل واػػػػادى األئمػػػػة ج لومػػػػا سػػػػي ة مػػػػن تيػػػػر 

 اليسملةإل ووختبلفام رحمة .

  َّ١ ٜط١ ٜطَـــَّــــّـــٜٜعدَّعد  
م؟يمؼّٗمسؾ٧ّمأحّٓمصف٢ّمو٦ّزمذظ١ّلٖلؼونمسّٓٚبعّٚماظـوسمؼؼّٕأمدمال:

م======================================================

اؾ عػػن ومبػػاؾ عػػن الصػػحااة ومبػػ إلمػػو عػػن رسػػوؿ ا  عّديػػة يػػس واردل عػػن الصػػالحينإل فابػػاؾ مػػا
 :ف مخموا اقوؿ الرسوؿ الصالحينإل ومبام م اس عالحو 

{َع٦َِّتوُط٣ِّممَسَؾ٧ّمؼّٗمْضَُّٕءواام}
56
م

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أٔظ  ٘٘



مم{{6161}}ممممايؾؼيماظـوظـيايؾؼيماظـوظـيمممممممممممممممممممم11ججممغرتغً:غرتغً:سؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :وفى الحدي  ا خر

{ؼّٗمماْظُؼِّٕآٔنمَوَضْؾُىمَضْؾّؾومَذ٨ٍِّءمِظُؽ٢ّٚمٔإٖنم}
57
م

 .دُرِئه على ايٍي وال وفرّج  ا   ما
  وذلك في ماذا ليشفي  ا   (يس)وليس فياا ايي .. فلو مف وابى مريض ودرمال ل  

 فػػي .. مػػاذا يلػػى وابػػ ا   يرصف واير ػػة القػػرصف يشػػفوم ػػوف اػػملك دػػد مخػػمال األجػػر اقػػرايل القػػ
 ي ليسه مخالفة أل اا درايل للقرصف.وم   ال اييذلكو

   ابية األذاعلى محد  (يس)وال يجوز مف تقرم 
 فرامػػا تاػػوف م ػػه ال ػػالمإل ألف البوايػػا ال ي لماػػا وال ا إل ووذا  بػػه م لومػػاً فتُفػػّوض ممػػرؾ ولػػى ا 

 .واألحسن وا  يختار لك األفضا
السػػاراال فاػػى تُخفػػف  فػػي لاػػن  قرممػػا علػػى مػػريض مو علػػى محػػد  يطػػالن سػػاراال المػػوال ومطػػاؿ

 .علي  ساراال الموال
 .دير  وماما  في  قرمما ألحٍد ا د مف ماال حتى يحف   ا 

 لاػػػن  قرممػػػا علػػػى محػػػد فػػػبل يجػػػوز ألف ديببػػػا ممر ػػػا مف ال  ػػػدعوا علػػػى محػػػد و تػػػرؾ األمػػػر   
   االتفويض ل  

موصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّٓ

                                                                                                                                

 
 عٕٓ أتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ِؼمً تٓ ٠غاس  ٙ٘

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌذاسِٟ ػٓ أٔظ  7٘



مم{{6161}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u زابع١زابع١احلًك١ اياحلًك١ اي u 

  ٕايعالج بآٜات ايكزإٓايعالج بآٜات ايكزآ  

  ايضخز ٚجًب احلبٝبايضخز ٚجًب احلبٝب  

  اي٢ٗٓ عٔ َٛاقع ايغز ع٢ً ايٓتاي٢ٗٓ عٔ َٛاقع ايغز ع٢ً ايٓت  

  ايتجضط ع٢ً املضًُنيايتجضط ع٢ً املضًُني  

  تزى ؽال٠ ايٛتزتزى ؽال٠ ايٛتز  

   ٍٛؽال٠ ايزصٍٛ ؽال٠ ايزص  َٙع محٌ أحد أحفادَٙع محٌ أحد أحفاد  

  ايتهًٝف يف ايغٝبٛب١ايتهًٝف يف ايغٝبٛب١  

    اجلُـــــــــــــع بـــــــــــــني ؽـــــــــــــٝاّ ايتطـــــــــــــٛ  ٚققـــــــــــــا٤  اجلُـــــــــــــع بـــــــــــــني ؽـــــــــــــٝاّ ايتطـــــــــــــٛ  ٚققـــــــــــــا٤
  ايفزٜق١ايفزٜق١

  رؤ١ٜ املغاٖد احملز١َ تًٝفشًْٜٛٝارؤ١ٜ املغاٖد احملز١َ تًٝفشًْٜٛٝا  



مم{{6262}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  أٌٖ ايُض١َّ ٚاجلُاع١أٌٖ ايُض١َّ ٚاجلُاع١  

   تعظِٝ ايٓيب تعظِٝ ايٓيب  

  إتبا  املذاٖب ايفك١ٝٗإتبا  املذاٖب ايفك١ٝٗ  

  ؽال٠ اجلُع١ يًُزأ٠ؽال٠ اجلُع١ يًُزأ٠  

  ٌايفقٌّٜٛ ايفق ّٜٛ  

  ؽال٠ حت١ٝ املضجدؽال٠ حت١ٝ املضجد  

  أصباب تعدد ايشٚجاتأصباب تعدد ايشٚجات  

  ايعالق١ بني ايفت٢ ٚايفتا٠ايعالق١ بني ايفت٢ ٚايفتا٠  



مم{{6363}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u زابع١زابع١احلًك١ اياحلًك١ اي u٘ٛ 

  ٕايعالج بآٜات ايكزإٓايعالج بآٜات ايكزآ  
ظلقّٕمبودؿكّٓاممرالد٣ّ،موظؽـف٣ّمؼضع٦ّنمدمال:مؼ٦ّجّٓمأغوسمتعوجلمع٤ّماٌّٗموا

بعّٚمآؼوتماظؼّٕآنموحّٕوص٥ّمبطّٕؼؼيمشريمعػف٦ّعيمسـّٓمضّٕاءتفو،مػ٢ّمػّٔامحّٕام؟معّٝم

ماظعؾ٣ّمأنمع٤ّمؼلؿكّٓممػّٔهماظطالد٣ّمؼّٖٓس٨ّمأغفومظؾعالجمصؼّٛ؟

م======================================================

اي ميينإل و اف َ َتية الػوحي ياتيػوف الساف عر  القرصف الاريم  زؿ على رسوؿ ا  
ااألحرؼ األاجديةإل وفي مم  الفترل لػم تاػن وجػدال  القرصف عبد سماع  من رسوؿ ا  

البقاط التي تووػن معلػى الحػروؼ ومسػفلااإل فاػاف مػثبًل اليػاي والتػاي والثػاي اػالام واحػدإل 
د والضػػاد والجػػيم والحػػاي والخػػاي اػػالام واحػػدإل والسػػين والشػػين اػػالام واحػػدإل والصػػا

 االام واحدإل والطاي وال اي االام واحد .... وماما.
لاػػما الاتػػا  المقػػدس:  يػػف ُحفػػظ القػػرصف الاػػريم ولػػم  ولػػما فمػػن وعجػػاز ا  

ُيحػػرالؼ مػػن م ػػ  لػػم ياػػن مبػػاؾ  َػْقػػْ  للحػػروؼو   و ا ػػه الاتااػػة حػػروؼ مفػػردلإل فلػػم تاػػن 
 الاتااة االطريقة التي  رسم ااا الحروؼ ا ف.

جوف اػػالقرصف الػػمين ياتيػػوف للبػػاس صيػػاال مػػن القػػرصف تتباسػػ  مػػن حػػاالتام فالم ػػال
يرج وف ولى مما الخ  األوؿ المه مُ زؿ اػ  القػرصفإل فياتيػوف ا يػاال القرص يػة مفػردل حرفػاً 
حرفاً اغير  َق إل فمن ال ي رؼ ا ياال ال يستطين مف يقرمماإل وي ن م اػا طبلسػمإل ايبمػا مػي 

م==================================

 َٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕ٘ـ ِٖٖٗٔٓ رٞ اٌذجح  7ٔاٌّؼادٞ  8٘



مم{{6464}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اغير  َقػ إل وذا  ا ػه الاتااػة ااػم  الايىػة ومػم  الشػا لة فػبل  حروؼ القرصف الاريم ولاباا
 اأس اااإل ومي  تااة درص ية والم ال  على عوا .

ممػا وذا اسػػتخدـ الم ػػال  طبلسػػم ال م بػػى لاػػاإل ويػػزعم مف مػػم  الطبلسػػم وردال فػػي  
  بوز سيد ا سليماف مو تير ذلك   فاػما ممػر ال يُ تػد اػ إل وال يبيغػي مف ياػوف فػي ديػن ا 

. 

  ايضخز ٚجًب احلبٝبايضخز ٚجًب احلبٝب  
دمال:معومحؼقؼيماظلقّٕماظّٕوحوغ٨ّموجؾىمايؾقىمحقٌمأغ٥ّمعـؿشّٕمجًّٓاميفم

ما٦ٌّاضّٝمواٌـؿّٓؼوت؟

م======================================================

في القرصفإل ودػاؿ فػي اػأف الملاػين اللػماف مُ ػزال علػى مػاروف  السحر ذ ر  ا  
 :اليقرل ٕٓٔ]فى  وماروال

                           
                          

                     

مػما السػػحر ال يػػؤثر وال فػي البفػػوس التػػي فػي تفلػػة وم صػػية مو ا ػد عػػن حضػػرل ا  
 إل ممػػا األتقيػػاي األ قيػػاي الػػمين اعتصػػموا اػػا إل وحػػاف وا علػػى طاعػػة ا إل وحػػاف وا علػػى

 :فيام  داؿ فرائض ا  فقد
مَتِفُِّٓهماظؾ٥ََّّمّْٜاِحَػمَؼِقَػْظ١َّماظؾ٥ََّّماِحَػّْٜ:مَطِؾَؿوٍتمُأَسؾُِّؿ١َّمٔإٚغ٨ّمُشَؾوُممَؼوم}

{ُتَفوَػ١َّم
59
م

م==================================

 ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌذاوُعٕٓ اٌرشِزٞ  9٘



مم{{6565}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ومن يحف   ا  ما يستطين محد من الجن مو اإل س مو تيرمم مف يؤذي و  بل
وذا مرد ا الوداية مػن السػحر لبػا وألابائبػا وزوجاتبػا ف ليبػا مف  ػدراام و مػر ام ثػم وذاً 

لصػيح فػي ا د ذلك  بلح ام على المحاف ة على فرائض ا  في موداتااإل فػاف مػن عػلالى ا
 :جماعة يقوؿ في  

{ماظؾ٥َِّّممِذٖعِيمِص٨ّمَصُف٦َّماظٗصِؾَّّمَصؾ٧َّّمَع٤ِّم}
60
م.

ووذا مرد ا لام  تاااً يحف ام من السحر  ُ لق  لامإل  وعػيام اوعػية رسػوؿ ا  اػأف 
 ياتيوا أل فسام  ا عياح مما الاتا إل ويجددو  في  ا يـو مرلإل  يفو

 :داؿ 
مُط٢ّٚمَسَؾ٧ّمَوُػ٦َّماْظَقِؿُّٓمَوَظ٥ُّماْظُؿْؾ١ُّمَظ٥ُّمَظ٥ُّمَذّٕٔؼ١َّمرمَوِحَُّٓهماظؾ٥َُّّمٔإرمٔإَظ٥َّمرمَضوَلمَع٤ِّم}

ًِمَعٍّٕٖةمِعوَئَيمَؼ٦ِّٕممِص٨ّمَضِّٓؼّْٕمَذ٨ٍِّء ًِمٔرَضوٍب،مَسِشّٕٔمَسَِّٓلمَظ٥ُّمَطوَغ مَحَلـٍَي،مِعوَئُيمَظ٥ُّمَوُطِؿَؾ

ًِ ـ٥ُِّمَوُعِقَق ًِمَدٚقَؽٍي،مِعوَئُيمَس مُؼِؿِل٨َّ،مَحٖؿ٧ّمَذِظ١َّمَؼ٦َِّع٥ُّماظٖشِقَطؤنمِع٤َّماِحِّّٕزمَظ٥ُّمَوَطوَغ

{َذِظ١َّممِع٤ِّمَأْطـََّٕمَسِؿ٢َّمَأَحّْٓمٔإرمِب٥ِّمَجوَءمِعٖؿومَأْصَض٢َّمَأَحّْٓمَؼْلِتمَوَظ٣ِّ
61
م}ويفمرواؼيمم

م.{سشّٕمعّٕاتم

يجػػػػ  علػػػػىال مف مدر   فسػػػػي وزوجػػػػي وموالده وتيػػػػره علػػػػى المحاف ػػػػة علػػػػى وذاً 
يحف با ا إل وموعيام مف يقولوا عقػ  عػبلل الصػيح وعقػ  عػبلل فرائض ا  في موداتاا ل

المغػػػر  عشػػػر مػػػراال: )ال ولػػػ  وال ا  وحػػػد  ال اػػػريك لػػػ إل لػػػ  الملػػػك ولػػػ  الحمػػػد يحػػػي 
 ويميه ايد  الخير ومو على  ا ايي ددير(.
 ػػػاف يقولاػػا ومػػو فػػي جلسػػة الصػػبلل ا ػػػد   وفػػي  يفيتاػػا عػػن رسػػوؿ ا  ورد م ػػ  

ر ميىتػػ إل وذاؾ لمػػن يسػػتطين ذلػػك اغيػػر ت ػػ  جسػػما يإل ممػػا مػػن يشػػاو السػبلـ ديػػا مف يُغيػػ
يسالػر األمػر علػى عيػاد   من ت   في رجلي  فبل عليػ  مف يقولاػا اػأا  يفيػة اػاي ألف ا  

م==================================

 صذ١خ ِغٍُ ٚاتٓ ِاجح ٚاٌرشِزٞ ٓٙ

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٔٙ



مم{{6666}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 المؤمبين.
ممػػػا السػػػحر والسػػػحرل فم  ػػػم مػػػن يتحػػػدثوف عػػػن مػػػما األمػػػر فػػػي مػػػما الزمػػػاف مػػػم 

يريػػدوف مف يسػػػتليوا ممػػواؿ البػػػاس ااػػػما متاسػػيينإل تيػػػر عػػاددينإل وتيػػػر عػػارفينإل ولاػػػبام 
ال مػػػا الػػػد يي الياطػػػا الػػػمه ُيخوفػػػوف اػػػ  البػػػاسإل ويُرميػػػو امإل ويج لػػػو ام ي تقػػػدوف م اػػػم 

فػي  إل ولما طل  مبا رسػوؿ ا  يضرو ام مو يبف و امإل من مف الضار والبافن مو ا  
 :م ثر من حدي  مال  مم  ولى مؤالي اليتةإل فقاؿ 

مُأِغَّٖٔلمِبَؿومَطَػَّٕمَصَؼِّٓمَؼُؼ٦ُّل،مِبَؿومَصَصَّٖٓض٥ُّمَسّٕٖاًصومَأِومَطوِػـّومَأِومِحّّٕاَدومَأَت٧ّمَع٤ِّم}

{مُعَقٖؿٍّٓممَسَؾ٧ّ
62
م

 وفي رواية مخرا:
{َؼ٦ِّّعوممَأِرَبِعنَيمَصالٌةمَظ٥ُّمُتْؼَؾ٢ِّمَظ٣ِّمَؼُؼ٦ُّل،مِبَؿومَصَصَّٖٓض٥ُّمَطوِػـّومَأِومَسّٕٖاًصومَأَت٧ّمَع٤ِّم}

63
م

اليشػير البػمير   فػاذا وافقبػا جمي ػاً علػى ذلػك وتر بػا مػؤالي فػا ام ا  ر ولى تحمير 
ال اد سيرتدعواإل ويرج وف ولى ديػن ا إل وولػى رحػا  اػرع ا  إلويتر ػوف مػما ال مػا الػمه 

إل لاػػػن الػػػمه يُ يػػػبام علػػػى ذلػػػك  حػػػن الػػػمين ُ شػػػج امإل و ػػػمم   اػػػى عبػػػ  رسػػػوؿ ا  
م علػػى مػػا يقولػػوفإل مػػن م اػػم علػػى تيػػر ولػػيامإل و حسػػام و ػػدفن لاػػم مػػا يطليػػوفإل و حتػػرما

مف ممارسػػة السػػحر  ييػػرل مػػن الايػػائر يبيغػػي مف يتػػو  مباػػا المػػري ديػػا  جػػادلإل ودػػد اػػيالن 
 اسوي الخاتمة. -وال ياذ اا   -الموال ووال ُختم ل  

  اي٢ٗٓ عٔ َٛاقع ايغز ع٢ً ايٓتاي٢ٗٓ عٔ َٛاقع ايغز ع٢ً ايٓت  
دمال:مضوممأغوسمبعؿ٢ّمع٦ّضّٝمسؾ٧ّماظـً،موطونمتصّٕؼّّمػّٔاما٦ٌّضّٝمبنمس٨ّم

ظظّٕوفمخوصيمرمتلؿّّمهل٣ّمبعؿ٢ّمػّٔاما٦ٌّضّٝمبنمسف٣ّ،مواطؿشػًمأنمػّٔاما٦ٌّضّٝم

م==================================

 اٌّؼجُ األٚعظ ٌٍطثشأٟ ٚاٌغٕٓ اٌىثشٜ ٌٍث١ٙمٟ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٕٙ

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٖٙ



مم{{6767}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ؼلؿكّٓع٦ّغ٥ّميفماظلقّٕمواظّٕوحوغقوتمبغّٕضماظشّٕ،موٌومسؾؿًمأنمػّٔامحّٕاممضؿًم

بلقىماظرتخقّٙمصؿ٣ّمإشالقما٦ٌّضّٝ،مػّٔاماظرتخقّٙمعؾؽف٣ّموظ٦ّمأسطقؿ٥ّمهل٣ّم

ػ٢ّمبّٔظ١ّممدقػؿق٦ّغ٥ّمعّٕةمأخّٕى،مصؼؿًمبعؿ٢ّمعـؿّٓىمإدالع٨ّمبفّٔاماظرتخقّٙ،

مأط٦ّنمضّٓمغفقًمس٤ّماٌـؽّٕمبلّٕضيماظرتخقّٙ؟معومحؽ٣ّماظّٓؼ٤ّميفمذظ١ّ؟

م=====================================================

المػػؤمن دائمػػاً وماػػداً ي ػػاوف مخػػا  علػػى طاعػػة ا إل ويسػػا د  حتػػى ال يقػػن فػػي م صػػية 
 في األمر الجامن في مما الشأف: ا إل ودد داؿ 

ـُِصُُّٕهمَػَّٔاماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦َّلمَؼو:مَضوُظ٦ّامَعْظُؾ٦ّّعو،مَأِومَزوِظّؿوموَكَأَخماِغُصِّٕم} مَصَؽِقَّٟمَعْظُؾ٦ّّعو،مَغ

ـُِصُُّٕه {َؼَِّٓؼ٥ِّممَص٦َِّقمَتْلُخُّٔ:مَضوَلمَزوِظّؿو؟مَغ
64
م

فػػالمؤمن مطالػػ  مف يمبػػن مخػػا  وذا وجػػد  ي لػػم مو وجػػد  يقػػن فػػي خطػػأإل مو وجػػد  
 ف مشار اً ل  في اإلثم.يحاوؿ مف يقتر  من م صيةإل ووال  ا

فما دمه دد حوله مما المودن من مػما الجا ػ  الشػره ولػى جا ػ  للخيػر فأ ػه 
 اماؾ عمله الواج  عليك ودخله في دوؿ ا :

                                  

           [ٔٓٗ صؿ عمراف 

فا بػا يبيغػي مف  ُغيػر المػػُبار اأيػديبا وف اسػتط باإل فػاف لػم  سػتطن فيألسػبتباإل فػاف لػػم 
 سػػػػتطن م ار ػػػػا ذاؾ اقلوابػػػػا وذاؾ موػػػػ ف اإليمػػػػافإل فمػػػػا داـ اإل سػػػػاف يسػػػػتطين مف يُغيػػػػر 

 . المػُبار ايد  فيبيغي علي  مف يف ا ذلك ووال حوس  عبد ا 

  ايتجضط ع٢ً املضًُنيايتجضط ع٢ً املضًُني  
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٗٙ



مم{{6868}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

موٕم مبوظعؿ٢ّ، مذّٕطوئ٨ّ مأحّٓ مع٤ّ مأصّٓضوئ٨ّ مِّحّٓ ماذؿؽقً دمال:

أذطّٕمظ٥ّمإمس٥ّ،مظؽـ٥ّمع٤ّمخاللمعومضؾؿ٥ّمظ٥ّمضوممبوظؿفلّٗموسّٕفمع٤ّمػ٦ّمػّٔام

موػ٢ّمُؼالمميفم مصف٢ّمؼعؿ مذظ١ّمشقؾي؟ مث٣ّمأصش٧ّمدّٕهموحّٖٓثمب٥ّ، اظشكّٙ،

مػّٔاماِّعّٕمػّٔاماظصّٓؼ٠ّمأممأغو؟

م======================================================

ما مؤمن يحدث ل  ممػر يثيػر اػجب إل مو ُيحػدث لػ  ملمػاً فػي داخلػ  ال يرتػاح وال وذا 
 فقد ورد فى األثر :حاا  ألحد من خل  ا إل ولان يبيغي مف يحاي  لمؤمن ممينإل 

ظغريمعمع٤ّمصؼّٓمممع٤ّمصؼّٓمذؽومٓمورد٦ّظ٥ّ،موع٤ّمذؽ٧ٌّمع٤ّمذؽ٧ّم}

م{ذؽومآمورد٦ّظ٥ّم

 فالشػػػاوا للمػػػؤمن األمػػػين علػػػى األسػػػرار مػػػي فػػػي  فسػػػاا وواد اػػػا اػػػاوا   
 .ولرسول  

والمؤمن المه يشتاي الباس ولي  يبيغي مف ياوف مميبػاإل فقػد ديػا: )عػدور األحػرار 
إل ولػما ديور األسرار( السر الػمه دخػا عػدر   أ ػ  فػي ديػر ال ي رفػ  محػد مػن خلػ  ا  

   الطيي  يؤتمن على مروا إل و ما المػؤمن يػؤتمن علػى مػن المؤمن المه يشاو الباس ولي
يشاو ولي  من الخلػ إل فػبل ُيحػدث اػملك محػداً حتػى ولػو  ػاف مدػر  البػاس وليػ إل ال زوجػ  

 وال ولد  وال اابت إل ألف مسرار الخل  يقوؿ فياا سيد الخل :
{مِبوََِّعوَغوِتماْظَؿَفوِظُّٗم}

65
م

ااية يريػد وعػية مبػ إل مو يستفسػر  عػن لان دد يلتيس األمر عليػ  ألف عػاح  الشػ
الػمه يبيغػي مف يف لػ إل فػػاذا ذمػ  ولػى صخػػر ي ػن مف عبػد  اإلجااػةإل وحاػػى لػ  األمػرإل ولػػم 
يُيػػػين لػػػ  اصػػػريح ال يػػػارل اإلسػػػمإل لػػػيس عليػػػ  اػػػيي فػػػي ذلػػػك أل ػػػ  يريػػػد مف يت ػػػرؼ ويتيػػػين 

م==================================

 عٕٓ أتٛ داٚٚد ٘ٙ



مم{{6969}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :الصوا  حتى ال يُفتي خطأإل ألف المػُفتي مسىوؿ عن فتوا إل ودد داؿ 
{َأْصَؿوُهممَع٤ِّمَسَؾ٧ّمٔإِثُؿ٥ُّمَطوَنمِسْؾ٣ّٕمِبَغِقّٕٔماظـٖوَسمَأْصَؿ٧ّم٤َِّعم}

66
م

 وفي رواية مخرا:
{اْظَؿالِئَؽُيممَظَعـَِؿ٥ُّمِسْؾ٣ّٕمِبَغِقّٕٔمَأْصَؿ٧ّمَع٤ِّم}

67
م

ومما ممر يبيغي مف يتحرا  المسلم حتى في األمور الحياتيةإل لو سألك محػد فػي ما 
ااػاإل فُدلػ  علػى ممػا الخيػرل فػي ذلػكإل ومػما مػو ميػدم  ممر من ممػور الحيػال وم ػه ال تػدره

 اإلسبلـ.
    اإلسػبلـ  اػػى المػػؤمبين  ايػػاً عػريحاً فػػي  تػػا  ا  عػػن التجسػػس: 

والتجسػػس مػػو محاولػػة االطػػبلع وم رفػػة مخيػػار الغيػػرإل ومػػما ياػػوف لل ػػدوإل  الحجػػراال ٕٔ]
من وذا رما اثبػػػين يتحادثػػػا مف يسػػػأؿ ولاػػػن ال يبيغػػػي مف ياػػػوف لؤلعػػػددايإل فػػػبل يبيغػػػي لمػػػؤ 

 :محدمما ا د الحدي : ماذا داؿ لكو مو ماذا دله ل و ألف مما داؿ في  رسوؿ ا  
{َؼِعـِق٥ِّممرمَعومَتُِّٕط٥ُّماْظَؿِِّٕءمٔمٔإِدالمُحِل٤ّٔمِع٤ِّم}

68
م

ال يبيغػػي لػػ  وذا رما زوجػػاً ماػػاجراً مو مجا يػػاً لزوجتػػ  مف يقػػوؿ لػػ : لِػػَم اختلفتمػػاو لِػػَم 
تتدخا في مما األمػر الػمه ال ي بيػكو   ال يبيغػي لمػؤمن وذا رما خطااػاً لمػؤمن مف يفتحػ  

 :ويطلن على ما في  وال ااذ  إل داؿ 
{اظـٖؤرممِص٨ّمارََّؾَّٝمَصَؽَلٖغَؿومَأِعِّٕٔه،مِبَغِقّٕٔمَأِخق٥ِّمِطَؿوِبمِص٨ّمارََّؾَّٝمَع٤ّٔم}

69
م

خاعػة اغيػر وذف مػن عػاحيااإل  ال يبيغي لمؤمن وذا دخا ايتػاً ألخيػ  مف يػدخا ترفػة
ولو  اف حتى لمصلحة لصاحي إل أل   راما رما فياا امرمل حاسرلإل ما مػما يليػ  امػؤمنو   

م==================================

 اٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٙٙ

 رفمٗ ٌٍخط١ة ػٓ ػٍٟ اٌفم١ٗ ٚاٌّ 7ٙ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ 8ٙ

 ِغٕذ اٌشا١١ِٓ ٌٍطثشأٟ 9ٙ



مم{{7171}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ال يبيغي ماػداً للمػؤمن مف يتحسػس مو يتجسػس علػى عػوراال المػؤمبينإل والػمه يف ػا ذلػك 
يفػػ  يبيغػػي عليبػػا جمي ػػاً مف  صػػد إل وال  سػػمح لػػ  االتػػدخاإل حتػػى ولػػو اوػػطر األمػػر ولػػى ت ب

 .وولى تضي إل فالمه يغض  من الح  ال يصلح لصحيتبا ولى الح  
اػػا و بػػي وذا وجػػدال اثبػػاف يتاامسػػاف يبيغػػي مف مات ػػد عبامػػا وال محػػاوؿ مف مسػػتمن 
ولى حديثاما ألف مما من التجسسإل فما داما يتاامساف فاما ال يريداف مف ُيشر ا يإل ومو 

مُدحم  فسي ألت رؼ على مما السػرإل ورحػم ا   سر ال يريداف مف يُطل ا ي علي إل فيبيغي مال
 رجبًل عما اقوؿ الحيي :

{ع٤ّمُحل٤ّمإدالممإٌّءمتّٕط٥ّمعومرمؼعـق٥ّمم}
70
م

  تزى ؽال٠ ايٛتزتزى ؽال٠ ايٛتز  
متّٕكمصالةماظ٦ّتّٕ؟مدمال:مػ٢ّمثؾًمس٤ّماظّٕد٦ّلم

م======================================================

ألئمة األعػبلـ مف يتر اػا المػري ص ػاال مو استح  ا ما ُسبالة وردال عن رسوؿ ا  
محيا ػػاً حتػػى ال تسػػاوه وُتضػػامي الفريضػػةإل وعػػبلل الػػوتر ُسػػبة مؤ ػػدلإل والُسػػبة المؤ ػػدل مػػي 

على الدواـإل ولاباا ليسه فريضةإل فػاذا تر اػا المػري  التي  اف يحافظ علياا رسوؿ ا  
 مرل مو مراال ال علي  ايي.

عبد  في عبلل الصيح يـو الجم ػة مػن  –ثاؿ على سييا الم - اإلماـ الشاف ي 
الواجياال مف يقرم اإلماـ صية السجدل ويسجد وم   المأمومين في الر  ة األولىإل لابػ  دػاؿ 
وداؿ مما مممي : يبيغي على اإلمػاـ مف يتػرؾ ذلػك محيا ػاً حتػى ال ي ػن مػن خلفػ  مف ذلػك 

 فريضة.

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ 7ٓ



مم{{7171}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

د م   تر  إل لاببػا مطػاليين مف  اف يوا   على الوتر  ما وردإل ولم ير   ورسوؿ ا  
 تػػرؾ مػػم  السػػبن ص ػػاال حتػػى تفتػػرؽ عػػن الفريضػػة التػػي ال يبيغػػي تر اػػا ماػػداً ألا سػػي  مػػن 

 األسيا .

   ٍٛؽال٠ ايزصٍٛ ؽال٠ ايزص  َٙع محٌ أحد أحفادَٙع محٌ أحد أحفاد  
أغ٥ّمصؾ٧َّّمإعوعًوموأحّٓمأوردهمأومأحػودهممدمال:مػ٢ّمثؾًمس٤ّماظّٕد٦ّلم

ميفمحضـ٥ّ؟

م======================================================

 ػػاف يخطػ  علػػى مبيػر  الميػػارؾإل ودخػا اإلمػػاـ الحسػن ومػػو   ورد مف رسػوؿ ا  
 طفػػا عػػغير مػػن اػػا  المسػػجدإل فأخػػم يياػػي ويقػػوؿ: ماػػي ماػػيإل و ػػاف يقػػوؿ لرسػػوؿ ا  

من على مبيػر  الشػريفإل ودطػن خطيتػ إل وحملػ  واحتضػب  وعػ د  ذلكإل فبزؿ رسوؿ ا  
 وورد عن عيد ا  ان اداد عن ماي  داؿ:الخطيةإل ا  المبيرإل وم ما ا  

ماْظَعِصلّٕٔ،ممَأِوماظظُِّفلّٕٔم:ماْظَعِش٨ّٚمَت٨َِّصالمٔإِحَّٓىمِص٨ّمماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَسَؾِقـَومَخََّٕجم}

ـِٖؾ٨ّٗمَصَؿَؼَّٖٓمماْظُقَلِق٤َّ،مَأِوماْظَقَل٤َّمَحوِع٢ّْمَوُػ٦َّ م٧ّ،َصَصلؾَّممِظؾٖصلَؾوِة،ممَطٖؾَّٕمُث٣ّٖمَص٦ََّضَع٥ُّ،مماظ

ًُمٔإٚغ٨ّ:مَصَؼوَلمَأَروَظَفو،مَدِفًَّٓةمَصَؾوِت٥ِّمَزِفَّٕاَغ٨ِّمَبِق٤َّمَصَلَفَّٓ ماظٖصلِؾ٨ّٗممَصٔنَذامَرْأِد٨ّ،مَرَصِع

ًُمَدوِجّْٓ،مَوُػ٦َّمماظؾ٥َِّّمَرُد٦ّٔلمَزِفّٕٔمَسَؾ٧ّ مَرُدل٦ّلُممَضَضل٧ّممَصَؾٖؿلوممُدلُف٦ِّدي،ممِص٨ّمَصََّٕجِع

مَصلَؾوِت١َّممَزِفَّٕاَغل٨ِّممَبلِق٤َّممَدلَفِّٓتَممٔإٖغل١َّمماظؾ٥َِّّ،م٦َّلَرُدمَؼو:ماظـٖوُسمَضوَلماظٖصَؾوَة،مماظؾ٥َِّّ

ـٖومَأَرْؾَؿَفو،مَضِّٓمَدِفًَّٓةمَػِِّٔه :مَضلولَممٔإَظِقل١َّ،ممُؼل٦َّح٧ّممَضلِّٓممَأٖغل٥ُّممَأِومَأِعّْٕ،مَحََّٓثمَضِّٓمَأٖغ٥ُّمَصَظـَ

ًُمماِرَتَقَؾـِل٨ّ،مماِبـِل٨ّممَوَظِؽل٤ّٖممَؼُؽل٤ِّ،ممَظل٣ِّممَذِظل١َّممَصُؽ٢ّٗ مَؼْؼِضل٨َّممَحٖؿل٧ّممَؾل٥ُّمُأَسٚفمَأِنمَصَؽِّٕٔػل

{مَحوَجَؿ٥ُّ
71

 

 م   داؿ: وورد عن ماي دتادل 
م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚإٌغائٟ 7ٔ



مم{{7272}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًُم} ًَمُأَعِقَؿَيمَأِومُأَعوَعَيمَؼِقِؿ٢ُّمُؼَصؾ٨ِّّمَوُػ٦َّماظؾ٥َِّّممَرُد٦َّلمَرَأِؼ ـِ مَوِػ٨َّماْظَعؤص،مَأِب٨ّمِب

ًُ ـِ {َصََّٕغممَحٖؿ٧ّمَرَطَّٝ،مٔإَذامَوَؼَضُعَفومَضوَم،مٔإَذامَؼِقِؿُؾَفومَزِؼـََى،مِب
72
م

وذاؾ ت لػػيم مػػن حضػػرت  ألُمتػػ إل فػػاف المػػرمل وذا  ا ػػه لػػيس لاػػا مػػن يحمػػا طفلاػػا 
االسػػيدل مميمػػة ابػػه زيبػػ  روػػي  تسػتطين مف ُتصػػلي اػػ  وتف ػػا م ػػ   مػػا ف ػا رسػػوؿ ا  

 ا  عباما.
خاعػة وم بػػا فػي مػػما الزمػاف وجػػد الودايػػة مػن األذا الػػمه يلػوث الماػػاف مو يلػػوث 

صػػغارإل فاألطفػػاؿ الصػػغار يليسػػوف حفاوػػاالإل فبػػأمن فػػي حملػػ  الثيػػا  االبسػػية لؤلطفػػاؿ ال
ف ػا ذلػػكإل  ال مػػا ن مػن ذلػك ألف رسػػوؿ ا  وذاً عػدـ تلػوث الثيػػا  مو صثػار المسػجدإل 

 ومو ومامبا في ذلك علواال راي وتسليمات  علي .

  ايتهًٝف يف ايغٝبٛب١ايتهًٝف يف ايغٝبٛب١  
متّٓريمدمال:مظَّٖٓىمصّٓؼ٠ّمُأع٥ّمُعلـي،مودائؿًوميفمشقؾ٦ّبيموصوضّٓةمظؾعؼ٢ّ،مور

مبش٨ّء،مػ٢ّمسؾقفومصّٓؼيماظص٦ّممأممتلؼّٛمسـفو؟

م======================================================

 :األمر مبا واوح وووح الشمس في ووح الباارإل داؿ 
مَوَس٤ّٔم،َؼِقَؿِؾ٣َّمَحٖؿ٧ّماظٖصِؾ٨ّٚمَوَس٤ّٔمَؼِلَؿِقِؼَّٜ،مَحٖؿ٧ّماظـٖوِئ٣ّٔمَس٤ّٔ:مَثَؾوَثٍيمَس٤ِّماْظَؼَؾ٣ُّمُرِصَّٝم}

{َؼِعِؼ٢َّممَحٖؿ٧ّماْظَؿِفـ٦ُّٔن
73
م

وداؿ في توويح ذاؾ ال لماي: )وذا مخم ما وم  مسق  ما وجػ ( فػأجمن ال لمػاي 
على مف ال يد وذا دخا في تييواة تامة سقطه عب  في مم  الغييواة الفرائض المػُالف ااػا 

ف لاػا مو وعادتاػػاإل مػن ا  مػن عػػبلل وعػياـ وز ػال وحػػ إل  ػا مػػم  الفػرائض ال يبيغػي عليػػ  
م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ 7ٕ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ 7ٖ



مم{{7373}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ووذا مفػػاؽ مػػن الغييواػػة ا ػػد حػػين يسػػتأ ف الصػػبللإل ولاػػن ال ي يػػد مػػا فاتػػ إل وال وذا مراد اف 
 .يف ا ذلك تطوعاً مب  وراحة لقلي  واستىباساً مب  ارا  

وذا ذمػػػ  رجػػػا مو امػػػرمل فػػػي تييواػػػة فػػػي رمضػػػافإل و ػػػا علػػػى ذاؾ حتػػػى تُػػػوفي وذاً 
رج عبػػ  فديػػة عػػن مػػم  األيػػاـإل مو  صػػـو عبػػ  أل ػػ  فلػػيس عليػػ  اػػييإل ولػػيس عليبػػا مف ُ خػػ

سق  عب  الواج إل أل   في تييواة تامةإل والتاليػف مبػوط اال قػاإل فػاذا  ػاف ال قػا حاوػراً  
 اف التاليفإل ولما ال تاليف ديا  ماؿ ال قاإل فالطفا المه لم ييلج الحلػم تيػر ُمالػف 

وذا ذمػػ  ال قػػا فاػػو فػػي تييػػة أل ػػ  لػػم ياتمػػا عقلػػ إل ووذا ا تمػػا ال قػػا ُوجػػد التاليػػفإل و 
  رحػػيم ا يػػاد :  فػػي مػػما الودػػه عػػن التاليػػفإل وا                    

 .اليقرل ٕٙٛ]

  اجلُع بني ؽٝاّ ايتطٛ  ٚققا٤ ايفزٜق١اجلُع بني ؽٝاّ ايتطٛ  ٚققا٤ ايفزٜق١  
مدمال:مػ٢ّمميؽ٤ّمظؾؿّٕأةماىؿّٝمبنيمصقوممؼ٦ّممسّٕصيمواظَّٓؼ٤ّماظّٔيمسؾقفو؟

م======================================================

عياـ يـو عرفةإل وعياـ مياـ اار ذه الحجةإل وعياـ األيػاـ السػتة مػن اػواؿ عػياـ 
 فا ما تطوعإل مما األياـ التي علياا من رمضاف فاػي فريضػةإل فلػو  ػوال عػياـ يػـو عرفػة ال 

ياػا أل اػا ُيسق  الفريضة أل   ُسبالةإل ولػو  ػوال عػياـ ميػاـ السػه ال ُتسػق  الفريضػة التػي عل
  وال الُسبالةإل والفريضة مدوا على المري وملـز من الُسبالة.

لاػػن ال لمػػاي ومػػبام الػػد تور علػػي جم ػػة مفتػػي مصػػر وجػػدوا لاػػا م اػػا تسػػتطين مف 
تبػػوه فػػي مػػم  األيػػاـ الفريضػػةإل ما تبػػوه عػػياـ مػػا علياػػاإل فػػاذا  ػػوال عػػياـ مػػا علياػػا فػػي 

 ُيسػػق  عباػػا الفريضػػة ويُ طياػػا ثػػوا  اػػواؿ مو يػػـو عرفػػة مو فػػي موؿ ذه الحجػػة فػػاف ا 
التطػػوع أل اػػا عػػامه فػػي مػػم  األيػػاـ التػػي دعػػا ولػػى عػػياماا تطوعػػاً المصػػطفى عليػػ  مفضػػا 

 .الصبلل ومتم السبلـإل فالمسألة تحتاج ولى الفق  في البية في دين ا  



مم{{7474}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  رؤ١ٜ املغاٖد احملز١َ تًٝفشًْٜٛٝارؤ١ٜ املغاٖد احملز١َ تًٝفشًْٜٛٝا  
اظؿؾقػّٖؼ٦ّن،مأوميفمأىمعؽون،ممدمال:مظ٦ّمرأؼًمعشفّٓمتؼؾق٢ّمبنيمرج٢ّمواعّٕأةميف

مصؿومحؽ٣ّمذظ١ّمإنمطونمبؼصّٓمأومبغريمضصّٓ؟

م======================================================

ما   ػػر لممبػػوع مبػػن مبػػ  الشػػرع فاػػما مح ػػور وعػػاحي  مػػأزور تيػػر مػػأجورإل فمػػن 
ئيػػػة ال ذمػػ  ولػػى الػػيبلج واػػػامد المصػػيفين الػػمين يتجػػردوف مػػػن المبلاػػس االاليػػة وال جز 

 :دا و اً للمؤمبينإل داؿ في   تافي للستر المه وو   ا  
ـُِظ٦َّرماظـٖوِزَّٕماظؾ٥َُّّمَظَع٤َّم} {ٔإَظِق٥ِّممَواْظَؿ

74
م

و ػملك مػػن يشػػامد فػػي األفػػبلـ اإلااحيػةإل مو األفػػبلـ تيػػر الملتزمػػة وليسػػه وااحيػػةإل 
ومػػو يف ػػا م اػػا رجػػبلً يحتضػػن امػػرال ليسػػه زوجتػػ إل مو حتػػى زوجتػػ  ال يبيغػػي لػػي اف مرا  

إل وذا مراد الرجػػا مف يف ػػا الحػػبلؿ مػػن زوجتػػ   ذلػػكإل أل ػػ  يبيغػػي مف يُلقػػي عليػػ  سػػتر ا 
و ػػاف لػػ  ااػػن دريػػ  مبػػ  واسػػتيقظ يسػػتحي مػػن وابػػ  ويتػػرؾ ذلػػك الحػػبلؿإل فمػػا االػػك ممػػاـ 

 الخل   .
 مف  غػػػض ماصػػػار ا تبفيػػػماً لقػػػوؿ ا :  فطلػػػ  مبػػػا رسػػػوؿ ا           

             [ٖٓ ال يبيغػػي مف  ب ػػر ولػػى ذلػػكإل ووذا   ر ػػا فجػػأل يبيغػػي مف  البػػور
 لئلماـ علي في   ر الفجأل:  لفه الب ر فوراإل ودد داؿ 

ًِموَظ٧ّاُِّمَظ١َّمَصٔنٖنماظـْٖظََّٕةماظـْٖظََّٕةمُتِؿِؾّٝٔمرمَسِؾ٨ّٗ،مَؼوم} {ِخَُّٕةماآلمَظ١َّمَوَظِقَل
75
م

يسػامح ا  فياػا علػػى مف تصػرؼ اليصػر فػوراإل ودػػاؿ لمػن يصػرؼ اصػر  عػػن األولػى 
 مم  الُحرماال:

م==================================

 عٕٓ اٌث١ٙمٟ 7ٗ

 د ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٛ داٚٚ 7٘



مم{{7575}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مٔإمَيوّغومَسَؾِقَفومَأِسَؼِؾُؿ٥ُّمَعَكوَصِؿ٨ّمَتََّٕطَفومَصَؿ٤ِّماظٖشِقَطؤن،مِدَفؤممِع٤ِّمَعِلُؿ٦ّْممَدِف٣ّْماظـْٖظَُّٕةم}

{َضْؾِؾ٥ِّممِص٨ّمَرِعَؿ٥ُّمَؼِفُّٓ
76
م

  ػػػر  عػػػن مػػػم  المبػػػا ر وف  ا ػػػه فػػػي عػػػالم  يجػػػ  علػػػى اإل سػػػاف مف يصػػػرؼوذاً 
الحقيقةإل مو  ا ه في عالم الخياؿإل مو  ا ه في عالم البهإل مو  ا ه فػي عػالم السػيبماإل 
مو  ا ػػه فػػي ما عػػالم مػػن ال ػػوالم ألف الب ػػر مػػو الػػمه يػػؤج  الشػػرر فػػي اػػاطن اإل سػػافإل 

ا اػرر ميػدم  مػن إل  ػوُيحرؾ الُقوا الخفية التػي تػدعو اإل سػاف ولػى عصػياف ر  اليريػة 
 الب رإل ووذف يبيغي مف   ما اقوؿ ا :

                [ٖٓ البور 

 وداؿ للمؤمباال: 
                   [ٖٔ البور. 

  يُض١َّ ٚاجلُاع١يُض١َّ ٚاجلُاع١أٌٖ اأٌٖ ا  
مدمال:مع٤ّمػ٣ّمأػ٢ّماظُلـٖيمواىؿوسي؟

م======================================================

 مما الُسبالة والجماعة مم المين يسيروف على ما داؿ في  ا :

                                
      [143 ةالبقر] 

الوسػػطي فػػي ال يػػاداالإل وعلػػى  المػػبا  علػػى المػػبا  الوسػػطي فػػي اإليمػػافإل وعلػػى
المػػػبا  الوسػػػطي فػػػي التشػػػري اال ... مػػػؤالي مػػػم ممػػػا الُسػػػبالة والجماعػػػةإل ومػػػو المػػػمم  

م  الم تمػػد الم تمػد فػي األزمػر الشػػريفإل ومػا يتي ػ  مػػن  ليػاال وم امػد ديبيػػةإل ومػو المػم
م==================================

 ِغٕذ اٌشٙاب ػٓ اتٓ ػّش سضٟ هللا ػّٕٙا 7ٙ



مم{{7676}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فػػي الػػد ا مصػػر وتيرمػػا مػػن اليلػػداف اإلسػػبلمية الم تدلػػة فػػي تػػديبااإل والخػػبلؼ ايػػبام واػػين 
 تيرمم خبلؼ في ال قيدل.

َمػػن مػػو خػػارج ممػػا الُسػػبالة والجماعػػةو الػػمه يختلػػف م بػػا خبلفػػاً فػػي ال قيػػدلإل لاػػن 
األمػػػػور الخبلفػػػػاال التػػػػي  رامػػػػا فيمػػػػا ايببػػػػا فػػػػي الػػػػد ا تاػػػػوف فػػػػي السػػػػبن والبوافػػػػاإل وفػػػػي 

إل المسػػتحيةإل وفػػي األمػػور الشػػرعية التػػي فياػػا م ثػػر مػػن رما وحاػػم ورد عػػن رسػػوؿ ا  
ومم  ليسه الخبلفاال التي تؤده ولى وختبلؼ ايببا وايبامإل ولػملك  ػا مػن فػي مصػر وف  
 ػػاف رجػػاؿ األزمػػرإل مو م صػػار الُسػػبالةإل مو ال ػػاملين االجم يػػة الشػػرعيةإل مو تيػػرمم ...  لاػػم 

 والجماعةإل أل با ملتزمين جمي ًا االمبا  اإلسبلمي في ال قيدل وال ياداال.مما الُسبالة 
المين خارج مما المبا   ي ض الشي ة الػمين لاػم صراي فػي ال قيػدل تخػالف صرائبػاإل  
 الرافضة المين يسيوف معحا  حضرل البييإل و حن ُ جا معػحا  حضػرل البيػيإل فاػؤالي 

يسيوف زوجػة البيػي السػيدل عائشػة  –وال ياذ اا   –خارج مما الُسبالة والجماعةإل مو المين 
روػػي ا  عباػػاإل ومػػم طائفػػة مػػن الشػػي ة ميضػػاإل فاػػؤالي خػػارج ممػػا الُسػػبالة والجماعػػةإل ألف 

 الخبلؼ خبلؼ في ال قيدل.
مو المين يختلفوف م با في معوؿ الفػرائض  الياائيػة والياايػةإل فالياائيػة تيالػروا عػياـ 

في اػار مػارس مػن عيػد البيػروز مو عيػد الرايػنإل وج لػو  تسػ ة  اار رمضاف وج لو  عياماً 
عشػػػػر يومػػػػاً فقػػػػ    مػػػػا مػػػػما لػػػػ   صػػػػي  مػػػػن الصػػػػحة فػػػػي ا يػػػػاال القرص يػػػػةإل مو األف ػػػػاؿ 

مما خبلؼ جمره ايببا وايبامإل أل   خبلؼ في معا مػن معػوؿ وذاً واألحادي  البيويةو   
 الشري ة المحمدية.

ومف اػااام مػما يبػزؿ عليػ  الػوحى ومػو فػي مقػاـ  واليااية ي تقدوف مف الػدين لػم يػتمإل
  ييإل مما يختلف من:      [ٗٓ  ومما خبلؼ في معا من األعوؿ األحزا 

 :وحدي  رسوؿ ا  
ـَِؿِق٤ّٔمَسَؾ٧ّماْصَؿَُّٕض٦ّاماْظِؽَؿوِبمَأِػ٢ّٔمِع٤ِّمَضِؾَؾُؽ٣ِّمَع٤ِّمٔإٖنمَأرم} مَػِِّٔهمَؤإٖنمِعؾًَّي،مَوَدِؾِعنَيمِث



مم{{7777}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ـَِؿؤن:مَوَدِؾِعنَيمٍثَثالمَسَؾ٧ّمَدَؿْػَؿُّٕٔقماْظِؿؾََّي ماْظَفـِٖيمِص٨ّمَوَواِحٌَّٓةماظـٖؤر،مِص٨ّمَوَدِؾُع٦َّنمِث

{اْظَفَؿوَسُيممَوِػ٨َّ
77
م

 ا ض الجااؿ ج لوا مم  الفرؽ الصوفية  
وجػد ف االشػري ة  لاػم فردػة واحػدلإل أل ػ  ال يو لان الصوفية وم صػار والُسػبالة وال ػامل

 .ايببا خبلؼ في األعوؿإل والخبلفاال التي توجد تاوف في الاوام 
   مما يريد مذا اً واحداً يـو الجم ةإل ومما يريد مذا ين

 .مما يرا م   يبيغي عبلل ر  تى ُسبالة ا د مذاف الجم ة ومما ال يرا ذلك
مػػػما يريػػػد مف ُيصػػػلي التػػػراويح عشػػػرين ر  ػػػة ومػػػما يريػػػد مف يصػػػلياا ثمػػػا يإل عػػػبلل 

 ػػا مػػم  الخبلفػػاال فػػي وذاً   التػػروايح ُسػػبالةإل ولػػو تر اػػا اإل سػػاف  لاػػا لػػيس عليػػ  اػػيي ....
 .السبنإل مو في الفروع مو في الاوام 

لاػػن الِفػػرؽ التػػي ذ رمػػا حضػػرل البيػػي مػػي التػػي تختلػػف م بػػا فػػي األعػػوؿ  ػػي ض 
اائيػػػة الفػػػرؽ الشػػػي ة الضػػػالةإل والخػػػوارجإل والفػػػرؽ التػػػي اسػػػتجدال فػػػي عصػػػر ا  الياايػػػة والي

وتيرماإل ألف مم  الفرؽ وػله عػن األعػوؿ التػي جػايال ااػا الشػري ة المحمديػةإل وووػ وا 
 .لام يسيروف علياا مخرا معوالً 

فاا من يتف  م بػا فػي األعػوؿإل ووف اختلػف م بػا فػي الفػروع فاػم مػن ممػا الُسػبة 
مو والجماعػػةإل لاػػن الػػمين ايببػػا وايػػبام خػػبلؼ الػػمين يختلفػػوف م بػػا فػػي معػػوؿ ال قيػػدلإل 

إل ومػػم الفػػرؽ معػػوؿ ال يػػادالإل مو معػػوؿ التشػػري اال التػػي  زلػػه علػػى سػػيد السػػاداال 
الضالةإل والحمد   ال يوجػد مػن الفػرؽ الضػالة فػي مصػر وال مفػراداً دبلئػاإل ولاػن ال يوجػد 

 جماعاال االم بى المت ارؼ.

م==================================
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مم{{7878}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   تعظِٝ ايٓيب تعظِٝ ايٓيب  
م؟دمال:مطقّٟمُغعظ٣ّماظـيبم

م======================================================

عبػػد خطااػػ إل  اػػبا واوػػح فػػي عػػريح القػػرصف مف  ُ  ػػم رسػػوؿ ا   ممر ػػا ا  
 عز اأ  : وعبد الحدي  عب إل فقاؿ

                      [ٖٙ البور 
ه ولػػى اإلحتػػراـ  سػػيد ا وو ػػي معجػػ  فػػيمن ُيحػػـر مف يسػػي  وسػػم البيػػي لف ػػة تػػؤد 

محمػػد مو حضػػرل البيػػيإل ومػػو ال يروػػى مف يبطػػ  محػػد ااسػػم  اػػدوف مف ُيشػػيخة مو يُقدمػػ  
ااسػػػم فضػػػيلة ال ػػػالم فػػػبلفإل مو فضػػػيلة الشػػػيي فػػػبلف   ميامػػػا مولػػػى اػػػالتاريم الشػػػيي فػػػبلف 

 و  .وال الم فبلف مـ رسوؿ ا  
 م لمػػػػػػاً لبػػػػػػا عػػػػػػن سػػػػػػيد ا يحػػػػػػى:  ودػػػػػػد دػػػػػػاؿ ا                   

        ودػػاؿ  ]صؿ عمػػراف  لؤل صػػار عبػػدما دخػػا علػػيام سػػيد ا سػػ د اػػن م ػػاذ
 را ياإل ومم جلوس من حضرل البيي:
{َدٚقُِّٓط٣ِّممٔإَظ٧ّمُض٦ُّع٦ّام}

78
م

 وداؿ مييبًا ماا ة الحسن والحسين:
{اْظَفـِٖيممَأِػ٢ّٔمَذَؾوِبمَدٚقَّٓامَواْظُقَلِق٤ُّماْظَقَل٤ُّ،م}

79
م

ممػا سػيدا وذاً و الإل اا  لاػم اػيا  ال ييلػى اػيااامإل وايا  وما في الجبة ايوخ
 مما الجبة  لاا.

م==================================
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مم{{7979}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

إل اػػأف  سػػي  وسػػم  االتيجيػػا واإلحتػػراـ والتقػػدير فيبيغػػي عليبػػا ت  ػػيم رسػػوؿ ا  
مو لػػ إل  ػػأف  قػػوؿ: سػػيد ا محمػػدإل مو سػػيد ا رسػػوؿ ا إل  لرسػػالت  ولبيوتػػ  وإلعػػطفاي ا  
 .حضرل البييإل مو ما ااا  ذاؾ

 لػػػػػم يبطقػػػػػ  ااسػػػػػم  وال ا ػػػػػد مف در ػػػػػ  االرسػػػػػالة:  ف ا  فػػػػػا          
يَػػا    يَػػا َميػبَاػػا الرالُسػػوؿُ    يَػػا َميػبَاػػا الباليِػػيب  وعبػػدما  ػػاف يخاطيػػ   ػػاف يُ  مػػ :  الفػػتح ٜٕ]

ثهريَػا َميػبَاػا اْلُمػ   َميػبَاا اْلُمزالمهاُ  يخاطيػ  دائمػاً وماػداً اخطػا  الت  ػيمإل وعبػدما ذمػ   ُُ  دال
 و ػػػادو  ااسػػػم : يػػػا محمػػػد  ػػػزؿ فػػػيام دػػػوؿ ا :  ا ػػػض األعػػػرا  ولػػػى ايػػػه البيػػػي   

                                  [ٗ أل اػػػػػػػم لػػػػػػػو  الحجػػػػػػػراال
  ر  ال ػالمين ودػالوا: يػا مياػا البيػيإل مو يػا مياػا الرسػوؿإل مو االبػداي عقلوا لبادوؾ اما ممر ا

 .في القرصف إلوالقرصف مليي االمديح والثباي على البيي ال د اف  المه محي  ا  

  إتبا  املذاٖب ايفك١ٝٗإتبا  املذاٖب ايفك١ٝٗ  
مدمال:معومحؽ٣ّماظّٔؼ٤ّمُؼـؽّٕونمإتؾوعمأٌّاػى؟

م======================================================

 اػػرال فااػػية مو اػػائ ة فػػي عصػػر ا مػػما يقػػوؿ مملاػػا: مالبػػا وللمػػمام إل مػػم رجػػاؿ 
 و حن رجاؿإل فبرجن للقرصف والُسبالة و  ما ااما  

ومما ارود عن المػبا  المسػتقيمإل وتحػوؿ عػن الحػاؿ السػليمإل ألف القػرصف يحتػاج 
من  تػا  ا  فػي مووػن  ولى فامإل والُسبالة تحتاج ولى دراية واس ةإل فاذا سمن اإل ساف صية

من مواون ارع ا   يف يُفسػرماو ومػا مف ياػوف دػد درس مػمام  ال لمػاي ويفسػرما علػى 
َمػػػْدا مػػػن ال لػػػم المسػػػتبيرإل وومػػػا مف يفسػػػرما علػػػى حسػػػ  مػػػوا إل ودػػػد ياػػػوف مخطىػػػاً فػػػي 

 تفسير  مماإل أل   خالف مبا  السلف الصالح.
 ي  احس  لغػة ال ػر  الػمين درسوا القرصفإل وفقاوا م ا فاف معحا  الممام  



مم{{8181}}ممممايؾؼيماظّٕابعيايؾؼيماظّٕابعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ودرسػػوا األحاديػػ  الشػػريفةإل  -ومػػما دػػد ال يتايػػأ لاثيػػر مبػػا ا ف  -مُ ػػزؿ علػػيام القػػرصف 
ومباؾ محادي  دد ي اػر لػك للوملػة األولػى مف مبػاؾ ت ػارض ايباػاإل  يػف تخػرج مػن مػما 

وعمػػػا عػػػحي  الاػػػراـ حتػػػى  الت ػػارضو درسػػػو  وداسػػػو  ومعالػػػلو  علػػػى عمػػػا رسػػػوؿ ا  
 ا لبا االممام  الشرعية وف  محسن تخري  يقوؿ لبا في  ا : خرجو 

                        
           (ٕٕٔالتواة). 

اؾ طائفة تتفق  فػي الػدينإل وا ػد التفقػ  وذف فا  مو المه ممر ا املكإل مف ياوف مب
ترجن لبا ااألراي التي رجحتاػاإل واألمػور التػي استووػحتااإل فبمشػي علػى مػداماإل و حػن فػي 

 مما على عوا  وف ااي ا .
 فاذا اختلفبا ماذا  ف ا يار و

                       
       (ٖٛالبساي) 

مبػػػػاؾ ممػػػػا لئلسػػػػتبياطإل ولػػػػيس  ػػػػا ممػػػػا اإلسػػػػبلـ يسػػػػتطي وف اإلسػػػػتبياطإل ما  اً وذ
اسػػػتخراج األحاػػػاـ ا ػػػد ووػػػوح األدلػػػةإل وا ػػػد اسػػػتخراج الػػػدالالالإل مػػػما علػػػم ال اػػػد مبػػػ  

وعػحي   لتوويح التشػري االإل والمشػى علػى المباػاج الػمه  ػاف عليػ  سػيد ا رسػوؿ ا  
 الاراـ.

وما  را  ا ف في عصر ا من الفتاوه المبارلإل واألعماؿ الشػبي ة المبسػواة لئلسػبلـ 
سػػيياا األوؿ مف مػػؤالي الػػمين دالومػػا مو عملػػوا ااػػا مفتػػوا احسػػ  ممػػوائام ولػػم يرج ػػوا ولػػى 
ال لمػػاي األجػػبلي الػػمين معالػػلوا ديػػن ا إل ومحسػػبوا اإلسػػتبياط واإلسػػتخراج مػػن  تػػا  ا إل 

إل فأود وا المسلمين في مما الزماف في حيرل اديدلإل أل اػم موممػوا ومن ُسبالة رسوؿ ا  
الباس م ام علمايإل ايبما مم في مبػامجام ليسػوا علػى َمػْدا ال لمػاي األجػبلي الػمه ووػ   

 .ا  في  تا  ا إل والمه  اف علي  عحااة رسوؿ ا  
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :  ومسوؽ في مما اليياف مثاالً 
جالسػػاً مػػن عػػحي  الاػػراـ فػػي وليمػػة دعػػامم ولياػػا محػػد معػػحاا     ػاف رسػػوؿ ا 

على لحم جما سمينإل والجما السمين  ا وا يسمو   جزورإل و ػاف مػن عػادل حضػرل البيػي 
الميار ػػة وذا دعػػا  دػػـو لط ػػاـ يؤ سػػام فُيصػػلي فريضػػة مػػن فػػرائض ا  عبػػدمم فػػي ماػػا ام 

ي ومػػا مف ُيصػػلي ال اػػر مو ُيصػػلي ال صػػر تاريمػػاً لاػػمإل سػػواي ديػػا مو ا ػػدإل فلػػو دعػػو  للغػػما
 ف ػػػرؼ رسػػػوؿ ا  عبػػػدمم فػػػي ايػػػوتام تاريمػػػا لاػػػمإل وخػػػرج مػػػن محػػػد الجالسػػػين ريػػػحإل 

 ايصػػػػيرت  البورا يػػػػة مف مػػػػما الرجػػػػا عبػػػػد  حيػػػػايإل وسيسػػػػتحي ألف يقػػػػـو فيتووػػػػأإل و ػػػػاف 
 ماإل من م ا لحم جزور فليتووػأم    أمرمم عاح  ذوؽ رفينإل فبل ُيحرج محداً د إل ف

 .يتووأ الجمينس
ثيػرلإل ُذاػح فياػا ال لماي األجبلي راج ػوا سػيرل رسػوؿ ا  فوجػدوا م ػ  حضػر لػوالئم  

إل اػا دػاموا فصػلوا اغيػر ووػويإل ف لمػوا  فياا ولى ِجماؿإل ولم يدعُ  ما دعا وليػ  فػي مػما اليػـو
مف مما الحدي  في مما الموون  اف لحامة لاما السي إل وليس ممراً مسػتمراً إلومػن مبػا 

 .ٓٛالوا: ال يبيغي على المري مف يتووأ وذا م ا لحم الِجماؿد
الُجاالػػاؿ الػػمين عػػب وا مػػن م فسػػام علمػػاي رموا مػػما الحػػدي  فأمسػػاوا اػػ إل ودػػالوا: 
من م ا لحم جما ال اد مف يتووأإل ومما حدي  عحيحإل لابام لػم ي رفػوا مباسػيت إل ولػم 

مػػن ال لمػػػاي األجػػػبلي الػػػمين  يقػػار و  امػػػا سػػػوا  مػػن المباسػػػياال  مػػػا ف ػػا السػػػلف الصػػػالح
القوليػة  استخرجوا لبا واستخلصوا لبا دواعد ارع ا  من  تا  ا  ومن ُسبة رسوؿ ا  

 والف ليةإل ومن معماؿ عحاات  الر اـ.
وذف األمر يحتاج ولى مما اإلجتااد الػمه وعػا وليػ  ال لمػايإل أل ػ  تووػيح لمػا ورد 

ة رسػوؿ ا إل وعػلوا وليػ  اػورعام وتقػوامم لػراامإل فػي  تػا  ا إل وتييػين لمػا حػدث فػي ُسػبال 
م==================================

مَر 8ٓ مِبَؿو مَصَؿـُِل٦ّْخ مؼ مَصْؾَقَؿ٦َّضَْٓل مَجُّٖوٕر مَظِق٣َّ مَأَط٢َّ مػَع٤ِّ مَخَؾّْٕ: مَوَأعَٓو ـَِٓؾ٨ُّٓ ماظ مػَتََّٕك مَجوِبّْٕ: م.ممَواُه ماظـَٓوُرؼ مَشقََِّٕٓت٥ُّ مِعؿَٓو اْظ٦ُُّض٦َّء

 .حوذقيماظؾقفّٕع٨ّمسؾ٧ّماًطقى، اظشَٓوِع٢ُّمِظؾَِٓق٣ّٔماْظَفُّٖؤر.
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

لاػػػػػمإل فيبيغػػػػػي عليبػػػػػا مف  أخػػػػػم مػػػػػما التػػػػػراث  وحرعػػػػػام علػػػػػى ديػػػػػن ا إل وتوفيػػػػػ  ا  
و ستمسػػػك اػػػ إل و سػػػتزيد عليػػػ  امػػػا  حػػػن فػػػي حاجػػػة وليػػػ  فػػػي عصػػػر ا اواسػػػطة ماػػػيامام 

اػم البيػوغ الفقاػيإل وممثالامإل ومم ال لماي األجبلي المين درسوا وم ام األدلة ال لميػةإل وم 
 وم ام تقوا ا  وعباية ا  ورعاية ا  جا في عبل .

  ؽال٠ اجلُع١ يًُزأ٠ؽال٠ اجلُع١ يًُزأ٠  
مسؾ٧ّمإٌّأةماممر؟مدمال:مػ٢ّمصالةماىؿعيمصّْٕض

م======================================================

ةإل عػػبلل الجم ػػة ليسػػه فريضػػة علػػى المػػرملإل لاباػػا لػػو عػػلالتاا سػػدالال مسػػد الفريضػػ
ما ال يبيغي علياا مف ُتصلي ال ار ا د مف عله الجم ةإل فاػي تيػر مطاليػة االجم ػةإل ألف 

 يقوؿ: حدي  رسوؿ ا  
مِع٤ِّمَخِقّْٕمُحِفَِّٕتَفومِص٨ّمَوَصالُتَفومُحِفَِّٕتَفو،مِص٨ّمَصالِتَفومِع٤ِّمَخِقّْٕمَبِقِؿَفومِص٨ّماْظَؿَِّٕأِةمَصالُةم}

{اْظَؿِلِفِّٓممِص٨ّمَصالِتَفو
81
م

 اا اأوالدما مو طلياال ايتاا مو تير ذلك.إل شغال

  ٌايفقٌّٜٛ ايفق ّٜٛ  
ممآلمسؿّٕانؼ116ػمَؼ٦َِّممَتِؾَقّٚٗمُوُج٦ّْهمَوَتِل٦َّٗدمُوُج٦ّْهمممص٧ّماظؼّٕآنمض٦ّظ٥ّمتعوىلمدمال:

معوماٌؼص٦ّدمبفّٔاماظق٦ّم؟

م======================================================

ف اإل سػػاف عبػػد خػػروج م فاسػػ  األخيػػرل يقصػػد اػػ  موالً لح ػػة الخػػروج مػػن الػػد ياإل أل
م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚصذ١خ اتٓ خض٠ّح ػٓ ػثذ هللا تٓ ِغؼٛد  8ٔ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مق ػد  مػن البػار فيْسػوالد ي اػر لػ  ومفاردة الد يا ي ار ل  مق د  من الجبة فيييالض وجا إل مو 
 .وال ياذ اا  وجا 

ي ار ل   تااػ  وف  ػاف ايميبػ  مو اشػمال إل وي اػر لػ  وف  ػاف مػن المقػراينإل وجػاي لػ  
 -وال يػاذ اػا   -لصحااة مجم ينإل مو ي ار لػ  إلستقيال  وم   الصالحين وا حيي  ا  

مبلئاػة ال ػما إل ودػد جػايوا وم اػم السبلسػا واألتػبلؿ ليقيضػوا عليػ إل ويضػ و   فػي ديػر  
إل مػػما يػػـو تيػػيض فيػػ  فػػي ز زا ػػة حتػػى يػػـو الحاػػم فػػي المحامػػة الايػػرا يػػـو لقػػاي ا  

 الوجو  وتسود في  الوجو .
ألف يػـو القيامػة سػياوف لػوف الوجػو  احسػ   واليـو األع م فػي ذلػك يػـو القيامػةإل

مييضػاإل ودػد  ػاف فػي الػد يا وجاػ  مسػوداإل ألف ا   يأال وجا عما المريإل فمن الباس من 
  :معلح  ومعلح معمال إل ومػبام مػن يػأال وجاػ  مزرؽ                      

  ] ومم المبافقوف وال ياذ اا   ]ط إل ومبام من يأال يػـو القيامػة ووجاػ  مسػود ومػم
الاػػػافروفإل مػػػن م اػػػم  مػػػا  ػػػرامم فػػػي موراػػػا وممير ػػػا اليػػػـو مػػػم معػػػحا  اليشػػػرل والييضػػػاي 

فػػى   والحمػػرايإل ومػػم معػػحا  الجمػػاؿ فػػي مػػما الزمػػافإل لاػػبام يػػـو القيامػػة  مػػا دػػاؿ ا 
 :  تاا  الاريم                                   [ٙٓ الزمر. 

فياوف في مما اليـو لوف الوج  دليا على مبزلة عاح  مما الوج إل في ػرؼ البػاس 
 الباس من الب ر ولى وجومام.

  ؽال٠ حت١ٝ املضجدؽال٠ حت١ٝ املضجد  
مدمال:معومحؽ٣ّمصالةمهقيماٌلفّٓمأثـوءمخطؾيماىؿعي؟

م======================================================

 اأَلْولى مف ُيصلي المري ر  تين خفيفتين ثم يجلس لسماع الخطية.
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  أصباب تعدد ايشٚجاتأصباب تعدد ايشٚجات  
مدمال:معومض٦ّابّٛمتعّٓدماظّٖوجوت؟موعومطقػقيماظعّٓلمبنيماظّٖوجوت؟

م======================================================

ري يج ػػػا الواحػػػدل ال الت ػػػدد فػػػي الػػػزواج ج لػػػ  اإلسػػػبلـ وذا  ػػػاف مبػػػاؾ سػػػي  للمػػػ
تافيػػ إل  ػػأف يريػػد اإل جػػا  وزوجتػػ  ال تُبجػػ إل مو زوجتػػ  مريضػػة وال تسػػتطين مداي حاجتػػ إل 
فيحتػػػػاج ولػػػػى زوجػػػػة مخػػػػرا ليصػػػػي  مباػػػػا حاجتػػػػ إل مو مف زوجتػػػػ  ال ُتافيػػػػ  اػػػػاوت إل وم ػػػػ  

 اإلستطاعة ليفتح ايتاً صخر تير مما الييه.
م فػػي حاجػػة ولياػػا ممػػا ذ ر ػػا إل فشػػرط الزوجػػة الثا يػػة فػػي اإلسػػبلـ مف ياػػوف المسػػل

ومف ياوف مستطي اً ألف يفػتح ايػه صخػرإل وي ػدؿ ايبامػا اػأف يج ػا لاػم  ليلػة ولاػم  ليلػةإل 
مو لاػػم  ثػػبلث ليػػاؿ ومػػم  ثػػبلث ليػػاؿإل وماػػاح لػػ  اإلسػػبلـ عبػػد الػػزواج مف يخػػا الزوجػػة 

 الثا ية اثبلث لياؿ في اليداية.
ي ػد موجػوداً فػي زما بػاإل  ػاف الرجػا و اف من مسيا  الت دد في الزمن الماوي ولػم 

فػي القػػرا ياػػوف مخػػا  متزوجػاً ويمػػوالإل ولػػ  موالدإل فاػػاف األمػا يطليػػوف مبػػ  مف يتػػزوج مػػن 
امرمل مخي  حتى يرعى موالد مخي إل مو يرعػى مابػاي اػاداي المسػلمينإل  مػن مػاال فػي القتػاؿ 

ف الػػزواج الثػػا ي فػػي ولػػ  زوجػػة وموالدإل فيتزوجاػػا ابيػػة وعفػػاؼ الزوجػػة ورعايػػة األوالدإل فياػػو 
 اإلسبلـ لبية طيية وعما عالحإل وليس  شاول  ما يتزوج الشاوا يين ا ف في مما الزماف.
وارط  في  ػا األحػواؿ مف ياػوف اإل سػاف مسػتطين ماليػاإل ثػم اػد ياً وجسػما ياإل ثػم 
عاطفياً في ال دؿ ايباماإل فلو حتى مػاؿ ولػى وحػدامما دليػ  لابػ  ال يمب ػ  ذلػك مػن ال ػدؿ 

 .اين الزوجتين تطييقًا لما ورد عن رسوؿ ا  
 :ووذا لم ي دؿ داؿ في  
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًِمَع٤ِّم} {َعوِئ٢ّْممَوِذؼ٥ُُّّماْظِؼَقوَعِيمَؼ٦َِّممَجوَءمٔإِحَّٓاُػَؿو،مٔإَظ٧ّمَصَؿوَلماِعََّٕأَتؤنمَظ٥ُّمَطوَغ
ٕٛ
م

حتى ي لم الخل  جمي اً م   رجا جائر لػيس عػادؿإل لاػن الت ػدد اغيػر سػي  ممػر ال 
 لدينإل وال الشرعإل وال ال قاإل وال ال رؼ:يروا  ا
                           

       [ٖ البساي. 

  ايعالق١ بني ايفت٢ ٚايفتا٠ايعالق١ بني ايفت٢ ٚايفتا٠  
وجفؿومععًومبعؾ٣ّمأػؾفؿومدمال:معومحؽ٣ّماظشّٕعميفماظعالضيمبنيماظػؿ٧ّمواظػؿوةموخّٕ

مظ٦ّج٦ّدمغقيماظّٖواجميفماٌلؿؼؾ٢ّمسـّٓعومتلؿّّماظظّٕوف؟

م======================================================

إل واغير ورورل  .ال يجوز ارعاً لفتى مو فتال مف يخرجا اغير َمحـر
علياػا  وما يرا  الشيا  ا ف من م   ال اد مف يخرج من الفتال مراال و راال ليت رؼ

وتت رؼ عليػ  لػيس مػن اإلسػبلـإل وو مػا مػو مخػالف لت ػاليم المصػطفى عليػ  مفضػا الصػبلل 
 :ومتم السبلـإل داؿ 
ـُُفَؿومماظٖشِقَطوَنمَصٔنٖنمِبوِعََّٕأٍة،مَأَحُُّٓط٣ِّمَؼِكُؾ٦َّٖنمرم} {َثوِظ

ٖٛ
م

 وال ولى   رل:من  احية التواف  البفسى اين الطرفين والزواج ال يحتاج 
{مَبِقـَُؽَؿومُؼِمَدَممَأِنمَأِحَّٕىمَصٔنٖغ٥ُّمٔإَظِقَفوماِغُظِّٕم}

ٛٗ
م

وذا   ػػر اإل سػػاف   ػػرل ولػػى فتػػال ووجػػد راحػػة  فسػػية يُامػػا المسػػيرلإل وي قػػد ال قػػد 
م==================================

 عٕٓ أتٛ داٚٚد ٚاٌذاسِٟ 8ٕ

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاتٓ دثاْ ٚاٌذاوُ 8ٖ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ 8ٗ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 الشرعيإل وييدم اإلجراياال الشرعية التي سبالتاا الشري ة المحمدية:
                 [ٖ٘لبساي ا. 

 .ويياح ل  ا د ذلك مف يجلس من مملاا ومي م ام
وال مػػػا ن مف يجلسػػػا فػػػي حجػػػرل اجػػػوارمم ومػػػم جالسػػػوفإل علػػػى مف ياػػػوف اليػػػا  

 .مفتوحاً حتى ال تاوف خلول
وم تم ت لموف مف اإل ساف من   رل يقػن فػي دليػ  مودػن الروػا مو مودػن عػدـ الروػاإل 

 ومما ما يحتاج  اإلسبلـ.
 يت  الزواج إلتماـ ديب إل و وايا  طييةإل فاف الزوجة حتى لػو  ا ػه والشا  وذا  ا ه 

اا ا  مػن مجػا  وايػا  الطييػةإل وا وذا تػوخى الطػرؽ الشػرعية وسػػلك تيػر عػالحة فسُيصػلح
  فػػػاف ا  ت ػػػالى المسػػػالك المروػػػية للػػػزواج فحتػػػى لػػػو  ػػػاف فياػػػا اػػػيىي مػػػا ال يتفػػػ  م ػػػ 

 باحية.سيصلح  ل  ويوفقاا م  إل و ما مو من تلك ال
وتػػزوج و ػػم رميبػػا مػػن فتيػػاف وفتيػػاال جلسػػوا م ػػا سػػبواال وخرجػػوا عشػػراال المػػراال 

 ا ضام وعلى الرتم من ذلك  اف الطبلؽ مستقيا م ثرمم  فلماذا فشلواو
واتػزاز مػما الشػا  الػما  ود ػه الفتػال وػحية اثيػراً مػافللػزواج والمين لم ياملوا  

وفػى محػواؿ عديػدل  وطالػه حيرتاػا   سػايال سػم تااوفى محيػاف مخػرا  ثيػرل إل خرج م اا
ا ػػػد مف يتسػػػلى ااػػػاإل ووذا يتر اػػػا و يقػػػوؿ الشػػػيا   مػػػا خرجػػػه م ػػػى سػػػتخرج مػػػن تيػػػرا  

 خل  ودينوذاال لو  ا ه مؤداة مو خرجه م ى عوت  فى ذلك داؿ لماذا 
فالفائػػػدل والصػػػبلح والبجػػػال فػػػى وتيػػػاع اػػػرع ا  والسػػػير علػػػى مػػػدا وخطػػػى حيييػػػ  

 ذ ورا وو اثاً وجمن املام على محاا  ومراوي .با ومصطفا إل مدا ا  سياا
وصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

u احلًك١ اخلاَض١احلًك١ اخلاَض١ u 

  طٗار٠ املزأ٠ َٔ ايٓفاظطٗار٠ املزأ٠ َٔ ايٓفاظ  

  اخلالـ َٔ َتابع١ األفالّ اجلٓض١ٝاخلالـ َٔ َتابع١ األفالّ اجلٓض١ٝ  

  اآلداب ايٛاجب١ عٓد تًكني املٝتاآلداب ايٛاجب١ عٓد تًكني املٝت  

  ايٛقٛف َفزدًا خًف ايؾف يف ايؾال٠ايٛقٛف َفزدًا خًف ايؾف يف ايؾال٠  

  ٚالدٚالدايعدٍ يف اإلْفام ع٢ً األايعدٍ يف اإلْفام ع٢ً األ  

  بني ايعاد٠ ٚايعباد٠بني ايعاد٠ ٚايعباد٠  

   ٛاجلُا  يف ؽٝاّ ايتطٛ اجلُا  يف ؽٝاّ ايتط  

  ؽٝاّ أٜاّ ايتغزٜلؽٝاّ أٜاّ ايتغزٜل  

  األنٌ َٔ ايٓذراألنٌ َٔ ايٓذر  
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u احلًك١ اخلاَض١احلًك١ اخلاَض١ uٛ٘ 

  طٗار٠ املزأ٠ َٔ ايٓفاظطٗار٠ املزأ٠ َٔ ايٓفاظ  
مدمال:مطقّٟمتؿطفّٕمإٌّأةمع٤ّماظـػوس؟

م======================================================

إل  لاػػا طاػػارل واحػػدل فػػي الايفيػػةإل طاػػارل المػػرمل مػػن البفػػاس مو مػػن الػػدورل الشػػارية
فتاوف الطاارل وذا ارتفن الدـإل وا د ارتفاع الػدـ يبػزؿ علػى المػرمل مػاي معػفرإل وا ػد ارتفػاع 
مػما المػاي علياػا مف تغتسػا ومف ُتصػلي وتصػـو وتػػؤده مػا علياػا  حػو ا إل ومػا علياػا  حػػو 

 زوجاا.
صػى مػدل للبفػاسإل لاػن ال المتداوؿ اين الباس مف مدل البفاس مرا ين يومػاً ومػم  مد

حػػد أَلدلهػػ إل فالبفػػاس دػػد ياػػوف لح ػػةإل ما مف المػػرمل تلػػدإل ثػػم يبػػزؿ الػػدـإل ثػػم يبقطػػن  مػػا  
وروي ا  عبااإل فاا ػه تلػد ثػم تغتسػا وُتصػليإل   ا ه السيدل فاطمة ابه رسوؿ ا  

إل ما أل اا  اف يبقطن دماا ا د البفاسإل ولملك  ا ه ُتسمى اليتوؿإل ما التي ال  فػاس لاػا
 ال دـ يبزؿ لاا.

ال حد ألدل إل فقد يبتاي ا د يػومين مو ا ػد مسػيوعإل مو م ثػرإل لاػن صخػر حػد لػ  وذاً 
 مرا ين يوماإل والم تاد في البفاس مف ياوف في الولد مدا من اليبه.

و يفيػػة الغسػػا مف تػػبقض اػػ رماإل وتغسػػل  اشػػرط مف يصػػا المػػاي ولػػى الػػرمسإل وت ػػم 
موون وال وي م  المػايإل وال يجػوز اسػتخداـ الصػااوف وال ا ػد جسدما  ل  االمايإل وال ييقي 

 مف ت مم الجسد االماي.
م==================================

 َٕٕٔٓ/ٔٔ/9ِٓ رٞ اٌذجح  ٕٗأورٛتش ِٙذ٠ٕح  -ِغجذ اٌشدّٓ  8٘
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  اخلالـ َٔ َتابع١ األفالّ اجلٓض١ٝاخلالـ َٔ َتابع١ األفالّ اجلٓض١ٝ  
مدمال:معومطقػقيماًالصمع٤ّمعؿوبعيماِّصالمماىـلقي؟

م======================================================

 :مؤمبين والمؤمبااللل الخبلص من مما األمر واوح في  تا  ا  
يَػُغضبػوا ِمػْن َمْاَصػارِِمْم َوَيْحَف ُػوا فُػػُروَجُاْم َذلِػَك َمزَْ ػى  ُدا لهْلُمػْؤِمِبينَ  داؿ ا  ت الى: 

  َلُاْم ِوفال اللالَ  َخِيير  ِاَما َيْصبَػُ وَف َوُدا لهْلُمْؤِمَبااِل يَػْغُضْضَن ِمْن َمْاَصػارِِمنال َوَيْحَف ْػَن فُػػُروَجُانال 
 .البور ٖٔ-ٖٓ]

ا ض الباس في زما با ي ن م ػ  لػو رما امػرمل حاسػرل ما ماشػوفة الثيػا  مو عاريػةإل 
وف  اف في البهإل مو  اف في الفضائياالإل مو  اف فػي عػورلإل مو تيػر ذلػكإل ي ػن م ػ  لػيس 

 علي  وثم في ذلك   َمن المه داؿ ذلكو  
سواي  اف مما األمػر فػي  وذا رما اإل ساف امرمل حاسرل ومدمن الب ر ولياا فاو صثمإل

التلفػػاز فػػي فػػيلم مو مسلسػػاإل مو سػػواي  ػػاف مػػما األمػػر فػػي البػػهإل مو سػػواي  ػػاف مػػما فػػي 
مجلة ت رض البسػاي عاريػاال مو  صػف عاريػاال مو متيرجػاالإل مو فػي عػور يوزعاػا الشػيا  

إل و اػى عباػا على ا ضامإل ومم  مي المثيػراال للجػبس عبػد اإل سػافإل ودػد حرماػا ا  
 .البيي 

فمػػن مراد مف يحفػػظ مػػن ذلػػك ف ليػػ  االرواػػتة اإللايػػةإل والحقاػػا البيػػوهإل فالرواػػتة 
اإللاية مف يغػض اصػر إل فيمتبػن عػن الب ػر ولػى البسػاي المتيرجػاال مو ال اريػاال وف  ػاف فػي 
البلفزيوف مو في السيبما مو في البه مو في المجبلال مو في الصػور مو فػي الشػارع مو فػي 

 المبازؿ.
 :مو ال ما اقوؿ البيي األمر الثا ي 
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ـُِؽ٣ُّماظَؾوَءَةمَصْؾَقَؿَّٖوَِٓجم،مَصٔنغ٥َُّٓمَأْشُّٚٓمِظْؾَؾَصّٕٔ،مَوَأِحَص٤ُّمم}م َؼومَعِعَشَّٕماظشََٓؾوِبمَع٤ّٔماِدَؿَطوَعمِع

{مِظْؾَػِّٕٔج،مَوَع٤ِّمَظ٣ِّمَؼِلَؿِطِّٝ،مَصَعَؾِق٥ِّمِبوظص٦َِّٓٔم،مَصٔنغ٥َُّٓمَظ٥ُّمٔوَجوْء
86
م.

كإل والػػػزواج  مػػػا يقػػػوؿ المثػػػا الصػػػيبي: )وذا ُمطفىػػػه يتػػػزوج وف  ػػػاف مسػػػتطي اً لػػػمل
إل فيصػػـو اإلثبػػين والخمػػيسإل مو يػػـو  األوػػواي اسػػتوال  ػػا البسػػاي(إل ووذا لػػم يسػػتطن يصػػـو

طالمػا  مػم  الغريػزلإلاػم  مباماإل مو يصـو ثبلثة مياـ من  ا اػار ... يصػـو القػدر الػمه ي
اػػملكإل ويحػػافظ ا ػػد ذاؾ علػػى ومػػو ماصػػر فػػي  فسػػ   لػػم يػػأتى مواف ووائاػػا  مػػا ماػػاح ا  ..

الطاعػػاال وخاعػػة الفػػرائض فػػي ودتاػػاإل وخاعػػة عػػبلل الفجػػرإل ويُاثػػر مػػن تػػبلول  تػػا  ا إل 
 :  ويج ا لسا   لاجاً ام ر ا إل ويج ا في مذ   دائماً دوؿ رسوؿ ا  

ِفُّٓمِبَّْٓظُؿ٥ُّمإِؼؿوغًومَؼاظـَْٓظَُّٕةمَدِف٣ّْمَعِلُؿ٦ّْممِع٤ِّمِدَفؤممإِبِؾقَّٗ،مَع٤ِّمَتََّٕطَفومِع٤ِّمَعَكوَصِؿ٨ّمَأم}

{مَحالَوَت٥ُّمِص٨ّمَضْؾِؾ٥ِّ
87
م

 وذا عما اام  الرواتة فاف ا  يرزد  ال فة وف ااي ا  ر  ال المين.

  اآلداب ايٛاجب١ عٓد تًكني املٝتاآلداب ايٛاجب١ عٓد تًكني املٝت  
مدمال:معوماآلدابماظ٦ّاجؾيمسـّٓمتؾؼنيماٌقً؟

م=====================================================

 ممل  مو موالد  مو جيرا   مو معدداي  عدل ممور:من ى المحيطين االميه يبيغي عل
 : لرجا عن َديْب إل حتى ُيسددو  عب  لقوؿ رسوؿ ا   األمر األوؿ: مف يسألوا

ـ٥ُِّم} 88{ ٔإنَٓمَأَخوَكمَعِقُؾ٦ّْسمِبَِّٓؼـ٥ِِّمَصوِذَػِىمَصوْضّٚٔمَس

م

م==================================

ْٓ َػْثِذ هللا صذ١خ ِغ8ٍُٙ ِٓ ٠َِض٠َذ َػ ِٓ ْت ْدّ ْٓ َػْثِذ اٌشَّ   َػ

، ٚاٌذاوُ ِٓ دذ٠س دز٠فح ٚلاي: صذ١خ اإلعٕاد87 ّٟ ْٓ َػْثِذ هللاَّ ، اٌرشغ١ة ٚاٌرش١٘ة سٚاٖ اٌطثشأ ُ  َػ َٟ هللاَّ ْغؼٍُٛد َسِض َِ  ِٓ ْت

 ًَّ ِٗ َػضَّ َٚج ْٓ َستِّ ِ، ٠َْؼِٕٟ َػ  َػُٕٗ لاَي: لاَي َسُعُٛي هللاَّ

   ػٓ عؼذ تٓ األطٛي جاِغ اٌّغا١ٔذ ٚاٌّشاع١ً 88
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ديػػنإل فػػاف  ػػاف عليػػ  وفػػى ذلػػك محاديػػ  مػػن عػػبلت  علػػى الميػػه وذا لػػم يمػػن عليػػ  
اف مػػديباتير ديػػن ولػػ  تر ػػة يسػػدد مباػػا ديبػػ  مو تطػػوع محػػد اسػػداد ديبػػ  عػػلى عليػػ إل فػػاف  ػػ

 ذلك ممرمم مف يصلوا ومن تلك األحادي :
مم} ماظـيبٔٓ مسـَّٓ مُجؾ٦ّدًو مػ٢ّممطـٓو مصؼول: مسؾقفو، مَص٢ّٔٓ مصؼوظ٦ّا: ٔإذمُأت٨َّمجبـوزٍة

مَدؼ٤ّْ؟مضوظ٦ّا:مرم.مضول:مصف٢ّمَتَّٕكمذقؽًو مُأت٨َّسؾق٥ِّ مث٣َّٓ جَبـوزٍةم ؟مضوظ٦ّا:مر.مصصؾ٧َّٓمسؾق٥ّ.

ُأخّٕىمصؼوظ٦ّا:مؼورد٦َّلمآمص٢ّٔٓمسؾقفو.مضول:مػ٢ّمسؾق٥ّمَدؼ٤ُّ؟مضق٢ّ:مغع٣ّ.مضول:مصف٢ّم

َتَّٕكمذقؽًو؟مضوظ٦ّا:مثالثَيمَدغوغرَي.مصَصّؾ٧ّمسؾقفو.مث٣َّٓمُأت٨َّمبوظـوظـِيمصؼوظ٦ّا:مص٢ّٔٓمسؾقفو.مضول:م

سؾق٥ّمَدؼ٤ّْ؟مضوظ٦ّا:مثالثُيمَدغوغرَي.مضول:مصؾ٦ُّٓامسؾ٧ّممػ٢ّمَتَّٕكمذقؽَو؟مضوظ٦ّا:مر.مضول:مصف٢ّ

مصصّؾ٧ّمسؾق٥ّ مَدؼـ٥ُّ، مآموسؾ٨َّٓ مؼورد٦َّل مسؾق٥ِّ مص٢ّٔٓ مَضؿودَة: مأب٦ّ مضول ،مم .}صوحِؾؽ٣ّ.

مم}م:وعـفو مطونماظـيٓب مدؼ٤ّمصُلت٨ّممبقًمصللل:ممضول: رمؼصؾ٨ّمسؾ٧ّمرج٢ّمسؾق٥ّ

صؼولمأب٦ّمضؿودة:م«م٦ّامَسَؾ٧ّمَصوِحِؾُؽ٣َِّصؾُٓ»؟مضوظ٦ّا:مغع٣ّمدؼـورانمضول:م«َػ٢ِّمَسَؾِق٥ِّمَدِؼ٤ّْ»

مؼومرد٦ّلمآمصصؾ٧ّمسؾق٥ّمصؾؿومصؿّّمآمسّٖموج٢ّمسؾ٧ّمرد٦ّظ٥ّمصؾ٧ّمآم ػؿومسؾ٨َّٓ

سؾق٥ّمودّؾ٣ّمضول:مأغومأِوَظ٧ّمِبُؽ٢ّٔٓمُعِمِع٤ّٕمِع٤ِّمَغْػِل٥ِّ،مَصَؿ٤ِّمَتََّٕكمَدِؼـًومَصَعَؾ٨َّٓمَوَع٤ِّمَتََّٕكمعوًرم

.{مَصِؾ٦ََّرَثِؿ٥ِّ
89
م

َديب  لبسػدد إل وف  ػاف َديبػاً للخلػ إل مو َديبػاً  إل فقػد ياػوف عليػ  ميػاـ  سأل  عن اً وذ
من اػار رمضػاف لػم يصػمااإل ودػد ياػوف عليػ  فريضػة الحػ  و ػاف مقتػدراً ولػم يؤدمػاإل ودػد 
ياوف علي  ز ػال و سػي صدائاػا مو لػم يؤدمػاإل وَديػن ا  مولػى االقضػايإل و سػأل  عمػا لػ  عبػد 

 مما سياوف ح  في الميراث لجمين ورثت . تير  لبضم  لحقوؽ الورثةإل ألف
ثم ا د ذاؾ وذا  اف الميه في ساراال المػوال وفػي الحشػرجة وال يسػتطين البطػ  

 :وال اص واة اديدلإل ورميبا م   دد حاف ودت  وسيبلدي را   ُلقب إل داؿ 
{مَظؼِٓـ٦ُّامَع٦َِّتوُط٣ِّ:مَرمٔإَظل٥َّمٔإرَٓماظّؾ٥ُّم}م

90
م

م==================================

   ػٓ جاتش تٓ ػثذ هللا ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌصأٝ  ٜ ػٓ عٍّح تٓ األوٛعصذ١خ اٌثخاساٌذذ٠س األٚي فٝ  89

ْٓ أَتِٟ ُ٘  9ٓ   َش٠َْشجَ صذ١خ ِغٍَُػ
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 ولػػ  وال ا إل و لػػح عليػػ إل ولاػػن مػػن يجلػػس اجػػوار   يػػف  ُلقبػػ و ال  قػػا لػػ  دػػا ال
يرددمػػا فيقػػوؿ ال ولػػ  وال ا  ومػػو يسػػمن أل ػػ  لػػو دالاػػا اقليػػ  فقػػ  تافيػػ إل ولػػيس اػػرطاً مف 

 يتفو  ااا السا  .
 :ووف  اف في تييواة وال يش ر اأحد ف ليبا اقوؿ  ييبا 

{ماْضَُّٕأوامَسَؾ٧ّمَع٦َِّتوُط٣ِّمؼّٗم}م
91
م

إل فاػػي تج لػػ  ال فا اػػا تُ جػػا خػػروج روحػػ   مػػا مخيػػر البيػػي وذا درم ػػا سػػورل يػػس 
 يتألم وال يت م  وتخرج روح  اسرعة.

مدػػرم لػػ  يػػس وف  ػػاف فػػي تييواػػةإل مو  جلػػس اجػػوار  و ػػردد ال ولػػ  وال ا إل ومػػو اً وذ
يسمن وف  اف متيق اإل فاذا خرجه روح  وتيقبا مػن ذلػك  ُغمػض عيبيػ  ارفػ إل و ضػم فايػ  

معلػػػى رمسػػ  ولػػػى مسػػفا ذدبػػػ  اراػػاط حتػػػى ال يفػػتح فػػػا إل و مػػد يديػػػ  فػػػي ارفػػ إل و ػػػرا  مػػن 
جوار إل وُ حرؾ رجلي  ارف  حتػى تسػتطين مف تبثبػي عبػد تسػل إل ثػم ا ػد ذلػك  وجاػ   احيػة 
القيلػػة  حالػػة الصػػبلل عليػػ إل ما  ج ػػا وجاػػ   لػػ   احيػػة القيلػػة علػػى جبيػػ  األيمػػنإل و ضػػ   

ال الغسػا والافػنإل و قػـو ا ػد ذلػك ادفبػ   على مااف عاؿ و غطي إل حتػى ُ حضػر لػ  موجيػا
 . ما ارع ا  

  ايٛقٛف َفزدًا خًف ايؾف يف ايؾال٠ايٛقٛف َفزدًا خًف ايؾف يف ايؾال٠  
دمال:مظ٦ّموجّٓتماظصػ٦ّفمعؽؿؿؾيميفماظصالة،معومحؽ٣ّموض٦ّيفممبػّٕديميفمصّٟم

مخؾػف٣ّ؟

م======================================================

علػى ثػوا  الجماعػة إلولػملك  اإل ساف لو مدرؾ التشاد األخير في الجماعػة حصػا
م==================================

 سٚاٖ أتٛ داٚد ٚاتٓ دثَّاْ ٚصذذٗ،  9ٔ



مم{{9393}}ممممايؾؼيماًوعليايؾؼيماًوعليمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ال يبيغػي علػى محػد مف يت جػا مو يجػره فػي ايػه ا إل ألف ا ػض البػاس ليلحقػوا االجماعػة 
 ذلك:ورد فيمن ف ا مثا : )وف ا  من الصاارين( ودد دد يقولوفيجروف في المسجدإل و 

إذممسّٝمجؾؾيمرجول،مصؾؿومصؾ٧ّمدسوػ٣ّ،مصؼول:مممبقـؿومسب٤ّمغصؾ٨ّمعّٝماظـيبمم}م

ؽ٣ّ؟مضوظ٦ّا:مؼومرد٦ّلمآ،مادؿعفؾـومإىلماظصالة،مضول:مصالمتػعؾ٦ّا،مإذامأتقؿ٣ّمعومذلغ

{ماظصالةمصعؾقؽ٣ّماظلؽقـي،مصؿومأدرطؿ٣ّمصصؾ٦ّاموعومدؾؼؽ٣ّمصلمت٦ّا
92
م

فمػػن دخػػا المسػػجد يجػػ  مف يمشػػي الاػػويبىإل ووذا رما فرجػػة فػػي عػػف يميبػػاً مو 
ـ القيامػةإل ووذا وجػد الصػف امااًل علالى فيااإل ألف من سد فرجػة سػد ا  عورتػ  وفرجتػ  يػو 

ماتمبًل يقف خلف اإلماـ ألف الصف فػي عػبلل الجماعػة ييػدم مػن خلػف اإلمػاـ ثػم يتفػرع 
 يميباً وامااًل حتى ياتما الصف.
دػػالوا: وذا لػػم يجػػد اإل سػػاف مػػن  –ومػػما رما لػػ  مػػا لػػ   –ا ػػض المػػمام  الفقايػػة 

  اجػػوار  حتػػى ال يقػػف يقػػف اجػػوار  فػػي الصػػف يشػػد رجػػبلً مػػن الصػػف الػػمه ممامػػ  ليج لػػ
امفرد إل و قوؿ: مما وذا  اف المه ستشد  على علم املكإل وسيلين في يدؾ ولػن يحػدث 
ممػػرإل مػػن علمػػك م ػػك سػػتبتقا مػػن الصػػف األمػػامي واحػػداإل لاػػن وذا  ػػاف مػػما الرجػػا لػػن 

مف جػػواز يلػػين م ػػك فلمػػاذا تػػمم  وليػػ  وتشػػد  فػػي الصػػبللو  ولػػملك مجمػػن األئمػػة علػػى 
 رد  خلف اإلماـ ثم يقف من يأال ا د  عن يميب  وامال .يقف المصلي امف

  ايعدٍ يف اإلْفام ع٢ً األٚالدايعدٍ يف اإلْفام ع٢ً األٚالد  
دمال:ميفمحوظيماسطوءماِّبـوءمعصورؼّٟمذكصقي،مأومعصورؼّٟمزواج،مػ٢ّمغعطقف٣ّم

مطوٌرياثمظؾّٔطّٕمعـ٢ّمحّٜماِّغـقني؟

م======================================================

 .ما ي طي  لام في حيات إل واين ما يتر   لام ا د وفات  على األ  مف يُفرؽ اين
م==================================

 ػثذ هللا تٓ أتٟ لرادج ػٓ أت١ٗ ِغٕذ اإلِاَ أدّذػٓ  9ٕ



مم{{9494}}ممممايؾؼيماًوعليايؾؼيماًوعليمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فما يتر   لام ا د وفات  ال يبيغي ل  مف يقتر  مب  مو يتصرؼ فيػ  ألف مػما ميػراثإل 
م ػػزؿ فػػي درص ػػ  دػػوا ين الميػػراث مسػػتوفال لجميػػن الحػػاالال التػػي يت ػػرض لاػػا ابػػو  وا  

 .اإل سافإل
ية  ػػأف ياػػوف لػػ  ابػػه لػػم تتػػزوجإل وال وال وذا  ا ػػه مبػػاؾ حالػػة خاعػػة تقتضػػي الوعػػ

ت ماإل ودد تزوج مخواتااإل فلػ  مف يخصػاا اشػيي مػن ميراثػ  ال يزيػد عػن الثلػ إل مو لػ  ولػد 
مريض وعبلج  يحتاج ولى  فقاال  ثيػرلإل ومخواتػ  دػد ال يسػاعدو  إل ودخلػ  ال يافيػ إل مػم  

 إل مما الحػراـ فاػو  ماذج للحاالال الخاعة التي يياح ل  مف يتصرؼ فياا ووف  اف ا د وفات
 مف يخا ولداً مو ابتاً اغير سي  من األسيا  الشرعية التي ذ ر اما.

مما في حيات  فصاح  الماؿ ل  مف يتصرؼ في مال   يف ااي وحي  ااي علػى مف 
 يواف  ارع ا  مواًلإل وال يؤج  خبلفاال مو وغائن في الصدور اين ماباي  ثا ياً.

وف  اف في المصروؼ مو في اإل فاؽإل مو في  فقػاال ومن مبا  قوؿ ل  تُ طي مابايؾ 
 .الزواج على حس  اإلحتياجإل وعلى حس  الودهإل وعلى حس  الوون

فمػػثبلً لػػي اابػػة تزوجػػه مػػن عشػػر سػػبينإل و ػػاف يافػػي ودتاػػا لتجايزمػػا عشػػروف ملفػػاً 
على سييا المثاؿإل ولي اابة مخرا تزوجه ا ف وال يافي تجايزمػا وال اخمسػين ملفػاإل مػا 

 ض األولى لتتساوا من الثا يةومعو 
 .الإل ألف مما األمر على حس  الوده

ويحتػػاج ولػػى  فقػػاال  ثيػػرلإل ولػػي ااػػن صخػػر ال يحػػ  مو لػػي ااػػن دخػػا  ليػػة خاعػػة 
إل ما معوو  عن المصاريف التي معطياا ألخي و  الت ليم ودخا دالـو

 الإل أل ي في حياتي مُ ف  الماؿ حس  حاجاال مابائي وطلياتام.
حاَسػػ  عليػػ  الميػػراث وذا ورثتػػ  حسػػ  مػػوااإل وتر ػػه اػػرع ا إل ولػػم ممػػا الػػمه م

 عبد الحاجة الشرعية لاا  ما ايبا معبل . ملجأ ولى األعمار التي ايبتاا ُسبة رسوؿ ا  
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  بني ايعاد٠ ٚايعباد٠بني ايعاد٠ ٚايعباد٠  
دمال:معوماظػّٕقمبنيماظعودةمواظعؾودة،موطقّٟمُغق٦ّلمأسؿوظـومع٤ّماظعودةم

مإىلماظعؾودة؟

م======================================================

الفػرؽ اػين ال ػػادل وال يػادل فػي الػػدين ياػوف فػي البيػػةإل  ػا عمػا يؤديػػ  اإل سػاف فػػي 
إل لػو  حر ات  وسابات  ادوف  ية   معيح عادلإل مما وذا ددالـ البيػة معػيح عيػادلإل فمػثبلً البػـو

ـو مف مما البػـو مػن مجػا  مه من مجا مف مريح جسده فاو عادلإل لان لو  ويه ديا الب
إل فاػما البػـو معػيح مف مستريح ألدـو االليا لطاعػة راػيإل مو لصػبلل التاجػد متاا ػة لبييبػا 

 ودد لرد فى الخير:عيادلإل 
ع٤ّمغوممسؾ٧ّمذطّٕمآمُطؿىمر٦ّالمظقؾؿ٥ّمػّٔهمضوئؿًومصنذامادؿقؼّٜمضق٢ّمظ٥ّمادعمصننمم}

م{ظ١ّمدس٦ّةمرمُتّٕدم

اف لمجػػرد األ ػػا فاػػو عػػادلإل ممػػا وذا  ػػوا ديػػا الط ػػاـ وذا م لػػ  اإل سػػ مثػػاؿ صخػػر:
األ ػػا مف مػػما الط ػػاـ ليتقػػوا اػػ  علػػى معيػػاي الحيػػالإل وعلػػى طاعػػة ا إل وعلػػى السػػ ى علػػى 
مبػػافن موالد إل فاػػػما األ ػػػا معػػيح عيػػػادلإل وماػػػما  ػػا عمػػػا ي ملػػػ  اإل سػػاف مػػػن م ػػػا مو 

 .فاو عادل ار  مو ليس وذا  وا اإل ساف ديل   ية فاو عيادلإل مما وذا لم يبوه
حتى في األمػور الجبسػية المياحػة فػي الباػاحإل فلػو متػى الرجػا زوجتػ  ولػيس لػ   يػة 
فاو عادلإل مما وذا متامػا ابيػة وعفػاؼ  فسػ  ووعفافاػا ومف يرزدػ  ا  مباػا ولػداً عػالحاإل مػما 

 ال ما معيح عيادل.
ابيػػة   ما عمػػا ي ملػػ  اإل سػػاف فػػي الػػد يا يسػػتطين مف يج لػػ  عيػػادل وذا سػػيق  اً وذ

 إل ولػػملك المسػػلم يسػػتطين مف ياػػوف ودتػػ   لػػ  عيػػادلإل وذا سػػي  ما عمػػا مو حر ػػة مو
 في مما ال ما مو مم  الحر ة مو مم  السابة. سابة ابية   



مم{{9696}}ممممايؾؼيماًوعليايؾؼيماًوعليمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   ٛاجلُا  يف ؽٝاّ ايتطٛ اجلُا  يف ؽٝاّ ايتط  
مدمال:معومحؽ٣ّممجوعمإٌّأةموػ٨ّميفمصقوممتط٦ّعمٓ؟

م======================================================

 :داؿ 
{ماظصوِئ٣ُّماٌؿط٦ُّعمأعرُيمَغْػِل٥ِّ،مإِنمذوَءمَصوَمموإنمذوَءمَأْصَطَّٕم}م

93
م

ممػا الفريضػة فػبل وذف إل والزوجة ال يبيغي لاا مف تصـو عياـ التطػوع وال اػاذف زوجاػا
ومػػا دامػػه دػػد اسػػتأذ ت  فػػي الصػػياـ فيبيغػػي عليػػ  مف يحتػػـر رتيتاػػا مػػم  وي لػػا  فسػػ  إل فياػػا

ماباػػا مػػن مداي مػػما ال مػػا جػػا مػػما األمػػر ولػػى ا ػػد تػػرو  الشػػمس حتػػى ياػػأا عمػػا ويؤ 
عحيح م ػ  لػو متامػا فػي مػما الودػه فأجرمػا موفػور وعػوماا ما داـ دد مذ اا مواًلإل  ووتمام 

 حتـر ورادتاا مادامه دد استأذ ت .ل  مجر إل لاب  يج  مف ي
يُ يباػػا وياػػوف ويجػػ  عليػػ   ػػملك فػػي األيػػاـ الخاعػػة  يػػـو عرفػػة ويػػـو عااػػوراي مف 

دػػػػدول لاػػػػا وألوالد  فيصػػػػـو مػػػػو ومػػػػي واألوالد جمي ػػػػاً لي ػػػػودمم علػػػػى عػػػػياـ مػػػػم  األيػػػػاـ 
  الفاولة.

  ؽٝاّ أٜاّ ايتغزٜلؽٝاّ أٜاّ ايتغزٜل  
مدمال:معومحؽ٣ّمصقوممأؼومماظؿشّٕؼ٠ّ؟

م======================================================

 :ال يجوز عيامااإل داؿ 
م==================================

َِّ ٘أٍٝء سضٟ هللا ػٕٙا عٕٓ اٌىثشٜ ٌٍث١ٙمٟ 9ٖ    ػٓ أُ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{مأؼَٓوُممأْط٢ّٕمَوُذٍِّٕبمَوِذْطّٕٔمآمَسََّٖٓوَج٢َّٓم-أؼومماظؿشّٕؼ٠ّمم-أَرمَوإنَٓمػِِّٔهماِّؼَٓوَمم}م
94
م

ومجػػاز ا ػػض ال لمػػاي عػػياماا لمػػن حػػ  وعليػػ  فديػػة ما وجػػ  عليػػ  الَاػػْدا ولػػيس 
 .م   ما ياده ا 

 ولم يستطن مف يصم ديا يـو عرفةإل فيصـو مم  األياـ الثبلثة عمبًل اقوؿ ا : 

  ٍـ ـُ َثبلثَِة مَيالا َ ةٍ ِفي اْلَح ه  َفِصَيا  اليقرل ٜٙٔ] ِوَذا رََجْ ُتْم  َوَسيػْ
 مما مو الوحيد المه يصـو مم  األياـ. 

  األنٌ َٔ ايٓذراألنٌ َٔ ايٓذر  
مدمال:مػ٢ّمؼلط٢ّماإلغلونمع٤ّماظـّٔر؟

م======================================================

 إل فيج لػ    عاح  البمر وف  اف ذايحة مو تيػر ذلػك ال يأ ػا مػن  ػمر  أل ػ   ػمر 
 .إل وليس ل  في   صي  ل  للفقراي والمسا ين من عياؿ ا  

 ومم اخبلؼ األوحية وال قيقة والادا فيجوز مف يأ ا مبام.
موصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّ

م==================================

 د ػٓ ٔث١شحاعُ اٌىراب: عٕٓ أتٟ داٚٚ 9ٗ



مم{{9898}}ممممايؾؼيماظلودديايؾؼيماظلودديمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u احلًك١ ايضادص١احلًك١ ايضادص١ u 

  ٜٔٚد ٌٍ ٌٍ ٚدْٜٔاقؾات عك   ْاقؾات عك

  ّتعًِٝ األٚالد ايؾال٠ ٚايؾٝاّتعًِٝ األٚالد ايؾال٠ ٚايؾٝا  

  احلفاظ ع٢ً ايشٚجاحلفاظ ع٢ً ايشٚج  

   ايغخؾ١ٝ املض١ًُ ايض١ًُٝايغخؾ١ٝ املض١ًُ ايض١ًُٝبٓا٤ بٓا٤  

  ِٝاإلحتفاٍ بغِ ايٓضِٝاإلحتفاٍ بغِ ايٓض  

  األقطاب ٚاملغاٜخاألقطاب ٚاملغاٜخ  

  ايطزٜل إىل ايفتحايطزٜل إىل ايفتح  

  االصتٛا٤ ع٢ً ايعزؼاالصتٛا٤ ع٢ً ايعزؼ  



مم{{9999}}ممممايؾؼيماظلودديايؾؼيماظلودديمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u ضادص١ضادص١احلًك١ اياحلًك١ اي uٜ٘ 

  ٜٔٚد ٌٍ ٌٍ ٚدْٜٔاقؾات عك   ْاقؾات عك
{مَوِدؼ٤ّٕمَسْؼ٢ّٕموِضَصوِتَغم}:مدمال:مطقّٟمتػٓلّٕمصضؾقؿؽ٣ّمحّٓؼٌ

96
مم؟

م======================================================

 تػػا  ا  ماطالػػ  اػػ  المػػؤمبين دػػرف   فػػي لمػػا ذ ػػر المػػرمل تاريمػػاً  ييػػراإل فػػاف ا   ـ ا   ػػرال 
 :سورل األحزا  في عشر موادف في الرجا االمرمل

                
                    

                
                    

              (: ٖ٘األحزا) 

 :وداؿ 
{ماظَّٕٚجؤلمَذَؼوِئ٠ُّماظـَٚلوَءم}

97
م

دػػػػّدر للبسػػػػاي ممػػػػراً ال  الحقػػػوؽ والواجيػػػػاالإل وال مف ا   فػػػػي البسػػػاي والرجػػػػاؿ يتسػػػػاووف ما مف
 إليحدث للرجاؿ ومو ممر الدورل الشارية وممر الحما والوالدل والرواعة

مجػاؿ الطػ  تقتضػى مف المػرمل دػد  فػي لمػايي لماػا ال التي ومم  األمور للمقتضياال الفسيولوجية 
م==================================

 َٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖٕ٘ـ ِٖٗٗٔٓ ِذشَ 9لٙا  9٘

 ٚعٕٓ اتٓ ِاجح ػٓ أتٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ 9ٙ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 97



مم{{111111}}ممممايؾؼيماظلودديايؾؼيماظلودديمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ضمداي الفرائ في لاا ُعمراً  فلملك ج ا ا   إلتبسى ويؤثر فياا ذلك على حدوث األاياي مماماا
إل فلػػيس علياػػا عػػبلل ميػػاـ الػػدورل ل مػػم  الػػدورلفػػاذا جػػايال الػػدورل رُفػػن تاليػػف الصػػبلل عباػػا ُمػػدال 

ااعػػػادل مػػػم  األيػػػاـ ومػػػا فياػػػا مػػػن عػػػبللإل ولمػػػا  ػػػاف اػػػار   تيسػػػيراً علياػػػا وتخفيفػػػاً لاػػػاإل لػػػم يطالياػػػا ا 
مف ت ػرؼ مػا علياػا مػن ميػاـ مفطرتاػا اسػي  الػدورل   البيػي ػا عػاـٍ مػرلإل موعػاما حضػرل   فػي يرمضاف يأت

 .ياف ااي ا مّا ودٍه ترا  خبلؿ ال اـ ولى رمضاف ا ت في ثم تُ يدما ا د ذلك
ومػػا  إلالصػػياـ ووف  ا ػػه تقضػػي  فػػي ومػػايؤثر علياػػا إلالصػػبلل فػػي فب ػػراً أل اػػا ي ترياػػا مػػايؤثر علياػػا

 .ااادل المرمتين ت ادؿ ااادل رجا   فادتضه مف ج ا ا   إلالبسياف في يؤثر علياا
الشػػريف لمثػػا مػػم  األمػػورإل و ػػا مػػن تحػػّدث اغيػػر ذلػػك فاػػو  همػػما الػػبا البيػػو  ادتضػػا مػػما مػػا 

 .ُعبل  في دين ا  ال يواف  علي  ارع ا  جاّ  في تزيبد  

  ّتعًِٝ األٚالد ايؾال٠ ٚايؾٝاّتعًِٝ األٚالد ايؾال٠ ٚايؾٝا  
م؟أوردغوماظصالةمواظصقومم٣ّطقّٟمغعؾِّمدمال:

م======================================================

 :داؿ 
مَّٕٕسِشمَأِبـَوُءمَوُػ٣ِّمَسَؾِقَفومَواِضُّٕٔب٦ُّػ٣ِّمِدـِنَي،مَدِؾّٝٔمَأِبـَوُءمَوُػ٣ِّمِةِبوظٖصالمَدُط٣َِّأِورمُعُّٕوام}

{اْظَؿَضوِجّٝٔممِص٨ّمَبِقـَُف٣ِّمَوَصُّٕٚض٦ّامِدـِنَي،
98
م

مػػػما  فػػػي أل اػػػم  ػػػا وا األسػػػول الطييػػػة مف  أخػػػمما مػػػن معػػػحا  رسػػػوؿ ا   يمػػػم  الترايػػػة يبيغػػػ
المقاـإل فتيػدم األـ ا ػد مف يرُاػد الولػد وييلػج مراػن سػبين ت لمػ  صدا  اإلسػتبجاي ولػى المرحػاض مو الخػبليإل 

 .مف يغتسا حتى ياوف طامراً  فاذا دضى حاجت  ت لم 

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌّغرذسن ػٓ ػثذ هللا تٓ ػّشٚ  98



مم{{111111}}ممممايؾؼيماظلودديايؾؼيماظلودديمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ا ا ػػد الػػوغ الحسػػن والحسػػين  روػػى ا  عباػػ و ولػػملك  ا ػػه السػػيدل فاطمػػة ابػػه رسػػوؿ ا  
 مم ابفسػػػاا حتػػػى وذا ذميػػػوا ولػػػى رسػػػوؿ ا  ؤ  ليامػػػا ثػػػبلث سػػػبواال  ا ػػػه ت لماػػػم اإلسػػػتبجاي وتووػػػ

 .ذميوا طامرين
اػدايتاا تحتػاج ولػى مػا  فػي والصػبلل إللو  لماػم الصػبل إلفاذا وعلوا ولى سين سبين   لمام الووػوي

فالطفػػػا يريػػد مف يقلػػػد مػػػن يػػرا  فػػػاأل  يأخػػم وابػػػ  م ػػ  ويج لػػػ  يقػػػف  لإلعلػػم الػػػبفس االمحا ػػا فػػػي  سػػمي 
فػػاذا  يُػػر الولػػد و يُػػرال اليبػػه وابتاػػا اجوارمػػا ومػػى تػػؤده الصػػبللإل  اجػػوار  عبػػد مداي الصػػبللإل واألـ تأخػػم

ماػداً حتػى يخرجػوا  سػتط موا مدايمػا   فػبل يتخلػوف عباػاااو ػوا دػد ورامػا ي إلياو وا دد ت ودوا علػى الصػبلل
 .من مم  الحيال

يػػأمروف موالدمػػم وابػػاتام االصػػياـ ويود ػػو ام م اػػم  :  ػػاف معػػحا  رسػػوؿ ا  و ػػملك الصػػياـ
ويتر ػػػو ام موالً ولػػػى  صػػػف اليػػػـو ثػػػم ا ػػػد ذاؾ وذا وجػػػدومم يطيقػػػوف يُمالػػػومم ولػػػى ا ػػػد ال اػػػر  إلللسػػػحور
واػػملك يت ػػود إل املػػة ولػػيس اػػرطاً مف تاػػوف متتاليػػةثػػم ا ػػد ذلػػك يج لػػو ام يصػػوموف ا ػػض ميػػاـٍ   إلاسػػاعة

 .الفتى والفتال على الصياـ
احيػػػ  تحتػػػوه علػػػى يحػػػرص األ  واألـ علػػػى تاػػػوين مائػػػدل السػػػحور للولػػػد ولليبػػػه ويجػػػ  مف 

دور التاػوين ويحتػاج ولػى  فػي ألف الطفػا الصػغير يإليػروتين  يػات ما لحمػاً مو ايضػاً مو فػوالً   اروتين حيػوا ي
ر الخبليػػا الحيػة ليتغػػما ااػػا  ػتقا الغػػماي ومػػو عػائم فػػاف الجسػم يُاسهػػف مبػ  خبليػػا إل فػػاذا االيػروتين لياػػوه 

ة ال لميػػػة السػػػديدل ولػػػملك يجػػػ  مف  حػػػرص علػػػى تغػػػميتام االطريقػػػ إلومػػػما يضػػػ ف الولػػػد ويضػػػ ف الفتػػػال
 .دوا مم  الطاعاال   الرايدل حتى يؤ 

  ٢ًٜٜ ايشٚج٢ً ايشٚجاحلفاظ عاحلفاظ ع  
م؟عّٕأٍةمشريىاحؿ٧ّمرمؼـظّٕمإىلمم٨ّطقّٟمأحوصّٜمسؾ٧ّمزوجدمال:م

م======================================================

م==================================

 سادخ اٌرٛعغ.ٕٔصخ اٌمشاء تّشاجؼح وراتٕا اٌذة ٚاٌجٕظ فٝ افغالَ فف١ٗ ِٕالشح ذٍه اٌّٛاض١غ تاٌرفص١ً ٌّٓ أ 99



مم{{112112}}ممممايؾؼيماظلودديايؾؼيماظلودديمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 إلم مػا زيبػة وفػى محسػن ميىػة فػي ايتاا فػاذا دخػا الييػه يجػدما في يبيغى للمرمل مف تتزين لزوجاا
 ػػر ولػػى تيرمػػاإل فقػػد سػػأؿ ا ػػض البسػػول السػػيدل مػػم  الزيبػػة ومػػم  الايىػػة تػػض اصػػر  عػػن الب فػػي فػػاذا رصمػػا
 :لو فقاله السيدل عائشة لزوجى: ماذا معبن ا وداله لااروى ا  عباعائشة 

ـَِؿِّٖٔس٨ّمُعْؼَؾَؿِق١ّمَصَؿِصـَِعقٔفَؿومَأِحَل٤َّمِعؿَٓومم} إِنمَطوَنمَظ١ّمَزِوْجمَصوِدَؿَطِعًمَأِنمَت

{مُػَؿومَصوْصَعِؾ٨ّ
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يحػ  مف ال يخػرج مػن   ػر  ويريػد مف يب ػر وليػك ويج لػ  مف  يفػ مػا يج لػك تػرودين يي بى وعػب 
وم ػػتم ت لمػػوف  إلفتتػػزين الزوجػػة لزوجاػػا وتُػػزين فرااػػاا وتايىػػ  وذلػػك  ػػا يػػـو و ػػا ليلػػة .الييػػه مػػن مجلػػك

 إلللسػ ى علػى م ااػ  ماػو طلحػة ا حيبمػا مػرض عػغيرما وخػرج زوجاػاروػى ا  عباػحادثة السيدل مـ سليم 
 :ال ط امًا وميأال  فساا وعبدما جاي زوجاا داؿوماال الولد فغطت  وميأ

ًِماظؾَِّقَؾَي؟مُبـ٨َّٖمَبوَتمَطِقَّٟمُدَؾِق٣ّٕ،مُأٖممَؼوم} ـِلُّٔمماِبـُل١َّممَطوَنمَعومَرْؾَقَي،مَأَبومَؼو:مَضوَظ ماِذلَؿَؽ٧ّممُع

ـ٥ُِّمَأِدَؽ٤َّ ًِممَصَلَطل٢َّممِبوظطََّعلؤم،ممَجوَءِتل٥ُّممُثل٣ّٖم:مَضلولَمماظؾَِّقَؾلَي،ممِع مٔإَظل٧ّممَصَؼلومَم:مَضلولَممَغْػُلل٥ُّ،ممَوَروَبل

ًِمَرْأَد٥ُّ،مَص٦ََّضَّٝمِصَّٕاِذ٥ِّ، ًُم:مَضوَظ ًُممَأَغلوممَوُضِؿل ًُممُثل٣ّٖممِرقلٍى،ممِعل٤ِّممَذلِقّؽوممَصَؿِلِلل مَحٖؿل٧ّممِجِؽل

ًُ ـِلل٥ُّمَطللوَنماظطِّقللِى،مٔرؼللَّّمَوَجللَّٓمَأِنمٔإظَّللومُػلل٦َّمَصَؿللوماْظِػللَّٕاَش،مَعَعلل٥ُّمَدَخْؾلل مِعلل٤َّمَؼُؽلل٦ُّنمَعللومِع

:مَضلولَممَؼل٦ِّٕم،ممُطل٢ّٖممَؼَؿَفٖقللُممَطلونَممَطَؿلوممَؼَؿَفٖقللُممَرْؾَقليَممَأُبل٦ّممَأِصَؾَّّمُث٣ّٖ:مَضوَلمَأِػِؾ٥ِّ،مٔإَظ٧ّماظُّٕٖج٢ّٔ

ًِ ًَممَرْؾَقلَي،ممَأَبومَؼو:مَظ٥ُّمَصَؼوَظ ًَممَوِدؼَعليًمماِدلَؿ٦َِّدَس١َّممَرُجًؾلوممَأٖنمَظل٦ِّممَأَرَأِؼل مُثل٣ّٖممِبَفلو،ممَصوِدلَؿِؿَؿِع

ـ١َِّ،مَصَلَخََّٔػومَرَؾَؾَفو ًِمَظو،:مَضوَلمَذِظ١َّ؟مِع٤ِّمَتِفَُّٖعمِع مَصَفلّٖٔعَممَعلوَت،ممَضلِّٓمماِبـَل١َّممَصلٔننٖم:مَضوَظ

مَواظطِّقلِى،مماظطََّعلومٔممِصل٨ّممَأِعَّٕٔػومِع٤ِّمَطوَنمِبَؿومماظؾ٥َِّّمَرُد٦َّلمَوَحَّٖٓثمَذِّٓؼّّٓا،مَجَّّٖسومَسَؾِق٥ِّ

ـ٥ُِّمَطوَنمَوَعو مَجـِِؾُؽَؿومٔإَظ٧ّمَوُػ٦َّمَسُّٕوَدِق٤ّٔمَؿوَصِؾٗؿمِػق٥ِّ،:ممماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَصَؼوَل:مَضوَلمٔإَظِقَفو،مِع

ًِمَظِقَؾِؿُؽَؿو،مِص٨ّمَظُؽَؿوماظؾ٥َُّّمَبوَرَك:ممماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَصَؼوَلماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦َّلمَؼومَغَع٣ِّ:مَضوَل!م مَصَقَؿَؾ

{ماظؾَِّقَؾَيمِتْؾ١َّمُدَؾِق٣ّٕمُأٗم
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م==================================

ِْٕد ُػْمثَحَ غزاء األٌثاب ششح ِٕظِٛح األداب  ٓٓٔ ْٓ تَْىَشجَ تِ   ٚأدىاَ إٌغاء ٚاٌطثماخ اٌىثشٜ إلتٓ عؼذ.َػ

  اٌصذ١ذٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أٔظ ٔٓٔ
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إغلل٧ّمأتللّٖؼ٤ّممم%مػػا:   عباروػػى افقػػد دػػاؿ سػػيد ا عيػػد ا  اػػن عيػػاس  علػػى الرجػػا يممػػا مػػا يبيغػػ

علػى الرجػػا  ػػملك مف ياػػوف وجياػاً عبػػد مقاالتػػ  لزوجتػػ إل الياػػوف  ٨ّ$طؿللومأحللىمأنمتؿللّٖؼ٤ّمظللمظللّٖوجيت
يروػػياا ويُسػػ دما  الػػمه ماػػ   متيػػرإل ولاػػن ياػػتم امبلمحػػ  وياػػتم اابدامػػ  وياػػتم اابلمػػ  فيقػػوؿ الاػػبلـ

 .ويُفرحاا
ولػػما  إلائحػػة  رياػػة تُبفػػر محػػدمما مػػن ا خػػروياػػتم الرجػػا والمػػرمل  ليامػػا اػػالفم حتػػى التاػػوف فيػػ  ر 

 إلسػػتخدمبا اإلثبػػيناوحيػػما لػػو  إلالحػػدي  م جػػوف األسػػباف  اعصػػر  فػػي ا ف يوجػػدو  إلاالسػػواؾ  البيػػيممر ػػا 
فمػػ  دطػػراال في طػػر  فػػي مػػم  األيػػاـ تسػػوالً علػػى ميىػػة اخػػاخ يػػيي اإل سػػاف مبػػ  فػػي ومخػػرج ال لػػم الحػػدي 

مف يت اطػػا   ػػا رجػػٍا و ػػا ومػػرمل عبػػد الخػػروج مػػن المبػػزؿ  ييبيغػػومػػما  إلرائحػػة الفػػم ويج ػػا الرائحػػة طييػػة
 .اد ومف تاوف رائحت  طيية وعبد البـو ألف المؤمن ال

الجػو حتػى ياػوف الجػو  امو ي طّػر الييػه وذا  ا ػه مبػاؾ رائحػة تيػر طييػةإل علياما مف يُيخرا  يويبيغ
 .رسوؿ ا  ممر ا ااا ا  وحثبا علياا  التي مايىًا للحيال الطيية الس يدل

  بٓا٤ ايغخؾ١ٝ املض١ًُ ايض١ًُٝبٓا٤ ايغخؾ١ٝ املض١ًُ ايض١ًُٝ  
م؟مذكصقيمعلؾؿيمدؾقؿيطقّٟمغؾيندمال:م

م======================================================

 اباي الشخصية المسلمة يحتاج ولى عدل ممور:
فبطّاػػػر القلػػػ  مػػػن األحقػػػاد ومػػػن األحسػػػاد و ػػػا األمػػػراض  إل: مف  يبياػػػا مػػػن الػػػداخااألمػػػر األوؿ

 ػا حر اتػػ    فػي وي لػمإل حتػػى يصػيح عػاح  مػما القلػ  يرادػػ  ا  و مػؤل  ااإليمػاف اػا   إلجتماعيػةاإل
 فػػػي الاائبػػػاال وصيػػػاال ا  فػػػي ومػػػما ياػػػوف اػػػم ر صيػػػاال ا  المجػػػودل إلوسػػػابات  مف ا  يطلػػػن عليػػػ  ويػػػرا 

 الػػػػبفس:                                            (ٖ٘فصػػػػله)  ومػػػػما
 : ماو ذرداؿ سيد ا  إلمن عحي  اليررل الاراـ مو موؿ مبا  وتخم  الرسوؿ 
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 إلاألفػػبلؾ فػػي صيػػاال دالئػػا دػػدرل ا  و  إلاأل ػػواف فػػي ال عػػبن ا  ػػم ر للشػػا  مو للفتػػال صيػػا
 .اإل ساف في المتقن صياال عبن ا  و  إلاليحار في صياال وثياال ع مة ا و 

 إلمػػما الزمػػاف مف ممػػا الغػػر  سػػجلوا  ػػا مػػم  ا يػػاال ااػػاميراال فػػي ومػػن ُحسػػن الطػػالن لئلسػػبلـ
لقػرصفإل فػي ا ي سػمي  اإلعجػاز ال لمػ الػمه مػما مػو ال لػمو  إلوعّل  علياا علماؤ ػا األجػبلي اا يػاال القرص يػة

قػػرصف أل اػػا تزيػػد فػػي ال يعليبػػا مف   ػػرض علػػى مابائبػػا واباتبػػا مػػا تيسػػر لبػػا مػػن اػػرام  اإلعجػػاز ال لمػػ يفيبيغػػ
 .ُعبل  في وتج لام يراديوف ا  جاّ  إلوتزيد خشيتام من ا  إلثقتام اا 

القلػػ  فػػاف عػػاح  مػػما القلػػ  يحػػرص علػػى  فػػي خشػػيت و  : وذا ثيتػػه مراديػػة ا  األمػػر الثػػا ي
لمػػ  ا ػػد ذلػػك محاػػاـ اػػرع ا  مػػن عػػبلل وعػػياـ  َ فبػُ  إل لفػػ  ااػػا ا   التػػي ويف ػػا األحاػػاـ إلا  يمػػا يروػػ

 وز ال وحٍ  وزواج وطبلؽ واين واراي وميراث وتيرما 
يػػػ  مفضػػػا مخػػػبلؽ الحييػػػ  المصػػػطفى عل فػػػي : ا ػػػد ت ليمػػػ  لاػػػم  األحاػػػاـ  حييػػػ األمػػػر الثالػػػ 

 الحلػػم فػػيو  الصػػفح فػػيو  ال فػػو فػػي مػػن سػػيرت  ال طػػرل موادفػػ  األخبلديػػة يالصػػبلل ومتػػم السػػبلـإل اػػأف  حاػػ
مػػػم   فػػػي تحيػػػ  مػػػما الغػػػبلـ مو مػػػم  الفتػػػال التػػػي الوفػػػاي فػػػيو  المػػػرويل فػػػيو  الشػػػجاعة فػػػيو  الاػػػـر فػػػيو 

و ّفػػم محاػػاـ اػػرع ا  األخػػبلؽ الاريمػػةإل فػػاذا تخلػػ  اػػأخبلؽ ا  وتخلػػ  اػػأخبلؽ حييػػ  ا  ومصػػطفا  
 .مم  الحيال وف ااي ا  في  يغياا لشياابا ولفتياتبا التي التراية اإلسبلمية الباجحة مي فام 

  ِٝاإلحتفاٍ بغِ ايٓضِٝاإلحتفاٍ بغِ ايٓض  
ق٦ّممظؾؿـّٖٓهمطؿومػّٔاماظميفم؟موػ٢ّمإًّوجدمال:معومحؽ٣ّماإلحؿػولمبش٣ّماظـلق٣ّ

م؟ؼػع٢ّماظـوسمحّٕام

م======================================================

ولػػيس لبػػا  إلأل ػػ  عيػػد  لقػػدماي المصػػريين إلمسػػلم علػػى م ػػ  عيػػدالاػػ   يمف يحتفػػ ياػػم البسػػيم ال يبيغػػ
م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ ادّذ ٕٓٔ
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لػػيس لػػ  و  اإلحتفػػاؿإلوال عيػػد الفطػػر وعيػػد األوػػحى جماعػػة المسػػلمينإل فػػاذا  ػػاف اإل سػػاف لػػيس لديػػ   يػػة 
بل فػفػي اليسػاتين مػما اليػـو يتبػّز   فػي وخػرج اإلست داد ل  والتايػؤ لػ إلو ومتماـ ااما اليـو وال تفريج  فس  ل  

ألف المسػػلمين لاػػم  اً عبػػ  مػػو ت  ػػيم مػػما اليػػـو وج لػػ  عيػػد يأل ػػ  ال يقصػػد ت  ػػيم مػػما اليػػـو فػػالمبااػػأسإل 
 .الس يد وليس من جملتاا مما اليـو يمعياد حددما البي

ن ما عػػبٍف مػػن لاػػا اإل سػػاف  البزمػػة مو تبػػاوؿ الط ػػاـ مػػف تحػػدث وذا  التػػي لاػػن مػػم  األعمػػاؿ
إل فمػػػا داـ الط ػػػاـ حػػبلالً فلػػػيس عليػػػ  وثػػػم ومادامػػػه  إلمعػػباؼ الط ػػػاـ ولػػػيس علػػػى سػػػييا ت  ػػيم مػػػما اليػػػـو

لمسػػلم مف ي  ّػػم مػػما اليػػـو  يالُبزمػػة لػػيس فياػػا خػػروج  عػػن اػػرع ا  فلػػيس عليػػ  وزر .. الماػػم م ػػ  ال يبيغػػ
 .ا سيد ا رسوؿ ا  حددما وايبا التي ويج ل  عيدًا أل   ال يواف  معياد المسلمين

  األقطاب ٚاملغاٜخاألقطاب ٚاملغاٜخ  
إعومممؼؼٓل٣ّمبعّٚماظص٦ّصقيماٌؼوعوتموؼؼ٦ّظ٦ّنمظؽ٢ّموضًمضطىموظؽ٢ّمزعونم:دمال

م؟أومذقّْم..مصؿومرأىمدقودتؽ٣ّ

م======================================================

م مػػن حولػػ   لهػػيي يُ مػػما ممػػر  وختلطػػه فيػػ  األومػػاـ االحقيقػػةإل  ػػا طريقػػة عػػوفية لاػػا اػػيي مػػما الشػػ
يسػػمو   اإلمػػاـ .. ال يامبػػا التسػػمياال وو مػػا مػػو رجػػا  سػػيقام ولػػى  ومو يسػػمو   الشػػيي مويسػػمو   القطػػ  

 .من سبة رسوؿ ا   ا  ويأخم اأيديام وي لمام مبا  ا  
فمػػن البػػاس  إلال يسػػتطين ال مػػا ااػػا رجػػا  واحػػد فت ػػددال المبػػام  ولمػػا  ا ػػه مبػػام  الحييػػ  

إل ليتقػػّر  اػػ  ولػػى ا   ختػػار الصػػياـ ودواـ الصػػياـاإل ومػػبام مػػن  تػػار ديػػاـ الليػػا تقراػػاً ولػػى ا خامػػن 
....   ختػار الصػبلل علػى رسػوؿ ا  اومػبام مػن  إلختػار الػم راومػبام مػن  إلختار تبلول القػرصفومبام من ا

 : ا مم  مبام  من اا  دوؿ ا  
ًُمِعٖؿومٔإَظ٨ّٖمَأَحٖىم٨ٍِّءِبَشمَسِؾِّٓيمٔإَظ٨ّٖمَتَؼَّٕٖبمَوَعوم} مَسِؾِّٓيمَؼَّٖاُلمَوَعومَسَؾِق٥ِّ،ماْصَؿَِّٕض
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{ُأِحٖؾ٥ُّممَحٖؿ٧ّمِبوظـ٦َّٖاِص٢ّٔمٔإَظ٨ّٖمَؼَؿَؼُّٕٖب
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رتاحػػه لاػا  فسػػ  ا التػي ختػػار البافلػةاو  ػا رجػػٍا مػن الصػالحين  تقػر  ااػا ولػػى ا  التػػي مػا البافلػة
ف يقتػػدوا اػػ  ليفػػتح معليػػ  يػػرا  دػػوـ  حولػػ  في جػػيام حالػػ  فيطليػػوف يفػػتح ا   عبػػدمامػػه ودتػػ  وددراتػػ إل و ئوال
 .مما مبا  الصالحين ومبا  المتقينعليام  ما فتح علي إل و  ا  

ومػػؤالي  إلالصػػوفية وج لػػوا ي ػػددوف المباعػػ  ويقولػػوف مػػؤالي موتػػاد فػػي ولاػػن مدخػػا دػػوـ  الفلسػػفة
ولاػػا زمػػاف دطػػ   .. مػػم  ماػػياي تيييػػة لػػم  إلومػػؤالي لاػػم دطػػ    إلومػػؤالي  جيػػاي إلومػػؤالي مدطػػا  إلماػػداؿ

  :م ػػينمج االيحػػ  فياػػا والت بػػه فياػػا وو مػػا دػػاؿ لبػػا ا   يالفبػػا ا                

      (ٚالرعد)   المبمر مو رسوؿ ا ه.من عصر  ولى يـو القيامة لام ماد دـو ا إل و 
: والسػػبلـإل فقػػالوا اػػيخام م ػػ  علػػى دػػدـ المصػػطفى عليػػ  الصػػبللمف يتػػوا ومػػبام مدػػواـ مرادوا مف يث

  ولاػػن لػػيس ماػػما يقػػوؿ القػػرصفإل و مػػا يقػػوؿ القػػرصف :   مػػما مػػو القطػػ  الغػػوث الفػػرد وتيػػر  ال ياػػوف
                     (ٚالرعد)  ويقوؿ ا  إل :                    

 .ومامًا يخصاا دـوفياوف لاا  اإلسراي(ٔٚ)
 فػػي اإلسػػبلـ ولػػيس مػػن اإلسػػبلـ فػػي دخػػامُ  الػػمه يممػػا ت ػػدد األلقػػا  فاػػما مػػو التصػػوؼ الفلسػػف

 .ايي وف ااي ا  ت الى

  ايطزٜل إىل ايفتحايطزٜل إىل ايفتح  
م؟آمسؾقـومنوػّٓمأغػلـومورغص٢ّمإىلماظػؿّّم..مصؽقّٟمؼػؿّّدمال:م

م======================================================

 فػي مو إلديػاـ الليػا فػي و ا ػض البػاس يجيػز جاػاد ممػا الفػتحياػوف ما اػيي في جااد مما الفتح
ومػػػؤالي يأخػػػموف مجػػػرمم يػػػـو  إلادتػػػبلول القػػػرصف .. ومػػػما جاػػػاد الُ يالػػػ فػػػي مو إلاألذ ػػػار فػػػي مو إلعػػػياـ الباػػػار

م==================================

 صذ١خ اٌثخاسٞ ٚاتٓ دثاْ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٖٓٔ
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التػػي  تبقيػػة القلػػ  مػػن األمػػراض فػػي لاػػن ممػػا الفػػتح جاػػادممالقيامػػة حسػػباال مضػػاعفاال وزيػػادل مػػن ا إل 
.... وتيػػػر القلػػػ  مػػػن الغػػػّا والغػػػ  والحقػػد والحسػػػد واألثػػػرل واأل ا يػػػة واألحقػػػاد واألحسػػػاد يإل فػػػاذا  ُػقّ فيػػ 
 إللاػما ال يػد وييػدم ا ػد ذلػك و ػراـ ا   إلوووػن فيػ  اليقػين إلفػا مػما القلػ د و فتح وفتح ا   ذلك

 :ألف مما يقوؿ في  ا  إلرامًا مو فتحًا مو عطاًي وال ألما القلو  السليمةولملك ال تجد و 
                        

  (ٓٚاأل فاؿ:)

 محدداً الداي والدواي: وداؿ 

ًِمٔإَذامُعِضَغًيماْظَفَلِّٓمِص٨ّمٔإٖنمَأرم} ماْظَفَلُّٓمَصَلَّٓمَصَلَِّٓتمَؤإَذامُطؾ٥ُُّّ،ماْظَفَلُّٓمَصُؾَّّمَصُؾَق

{اْظَؼْؾُىممَوِػ٨َّمَأرمُطؾ٥َُّّ
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تبقيػػة القلػػ إل فمػػن  ػػاف دليػػ  اليػػزاؿ فيػػ  ا ػػض ذرّل مػػن  فػػي مسػػاعدتبا مػػي وومػػا مامػػة الصػػالحين
 :الاير مو الحقد يقوؿ في  

ـَِؼوُلمَضْؾِؾ٥ِّمِص٨ّمَطوَنمَع٤ِّماْظَفـَٖيمَؼُِّٓخ٢ُّمَظوم} م115{مِطِؾّٕٕمِع٤ِّمَذٖرٍةمِع

مف يػػػػدخا جبػػػػة لػػػػن يػػػػدخا جبػػػػة الب ػػػػيم فاػػػػا يريػػػػد  المتايػػػػرإل وذا  ػػػػاف يجبػػػػة الفػػػػتح اإللاػػػػ يومػػػػ
 .اى فبلاد مف يبّقى دلي  من الايرفمن يريد مف يدخا جبة الفتح اإلل  والتاريم

يإل فمػبام مػن  ػاف يخػرج ولػى  سػمن عبػ   ػاف مػن مجػا مػم  األاػيا المه جااد ال ارفين السااقين
 يولػػى مف يصػػا ولػػػى الفػػتح اإللاػػػحراي لاػػى يخلّػػػا القلػػ  مػػػن الخلػػ إل أل ػػ  تػػػرؾ الخلػػ  وراي  اػػػر  الصػػ

 .إل وليس ل  اأف  اام وال يت ل  اامويرجن ثا يًة للخل 
ومبام من  ػاف ياػيم علػى وجاػ  حتػى يتأ ػد مف القلػ  دػد عػفا ووفػاإل ومػبام مػن  ػاف يػدخا ولػى 

 يدخلاا وال اأمٍر من ايخ إل أل   لػو دخػا الخلػول وم ػ  الػد يا والوسػاوس والاػواجس فتاػوف لان ال إلخلول
فايػػف تاػػوف  فسػػ إل  فػػي ليسػػه اخلػػول وسػػيدخا ويجلػػس اػػين مراػػن جػػدراف وتأتيػػ  الوسػػاوس والاػػواجس

م==================================

 اَ أدّذ ٚصذ١خ اتٓ دثاْ ػٓ إٌؼّاْ تٓ تش١ش ِغٕذ اإلِ ٗٓٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ػٓ ػثذ هللا تٓ ِغؼٛد  ٘ٓٔ



مم{{118118}}ممممايؾؼيماظلودديايؾؼيماظلودديمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

خلػػول مػػن  فػػي فياػػوف مبػالوسػػاوس والاػػواجس مػن الصػػدر والقلػػ إل و وذا و تاػػه اخلػول .. ومتػػى ي ػػا فياػا
 . ا 

 إلو تػػ  الصػػالحين مليىػػة اػػأ واع مػػن مػػما الجاػػاد .. ووخوا بػػا الم اعػػرين يريػػدوف الفػػتح اغيػػر جاػػاد
دلػػ  مػػػما  فػػي ويبػػزؿ دلػػ  مػػما علػػم  لػػد ّيإل فػػػي ويريػػدوف مف يبػػزؿ مطػػر  مػػن السػػماي وفيػػ  الفػػتحإل فيبػػزؿ

 ػػا  .ا الاشػفدلػ  مػم فػػي ويبػزؿ إلدلػػ  مػما األ ػوار فػي ويبػزؿ إلدلػ  مػػما األسػرار فػي ويبػزؿ إلالحامػة
 :ذلك اغير جاادإل وذلك ال ياوفإل أل   ال اد من الجاادإل والجااد األع م ومو تصفية القل 

 يػػػػػػػػػػا مريػػػػػػػػػػداً اػػػػػػػػػػاود مػػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػاد ا
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػاخلن الب ػػػػػػػػػػػػػػػا واسػػػػػػػػػػػػػػػتمن لمقػػػػػػػػػػػػػػػالي
 فػػػػػػػػػػػػػّرغ القلػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػوا ا ترا ػػػػػػػػػػػػػا 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً جمالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وااا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 تيػػارواأل )تفريػػج القلػػ  مػػن األتيػػار(ا يسػػمو ا التػػي إل ومػػم  األاػػيايفبلاػػد مف تفػػّرغ القلػػ     
 وال إلالقلػػ  تيػػر ا إل ما اػػيي تيػػر ا  فاػػو تيػػر فػػي احيػػ  ال ياػػوف مبػػاؾ اػػيي   إلمّا اػػيي  تيػػر ا  مػػي

 إلفػػاذا فػػرغ القلػػ  فيتبػػّزؿ فيػػ  ا  ا لومػػ  واأسػػرار  واػػأ وار  وااياتػػ  وا طاياتػػػ  إلاػػد ومف يخػػرج مػػن القلػػ 
 .ا  وف ااي ا  ر  ال المين يريدوف مف يفتح عليامومما مو جااد مما الفتح المين 

  االصتٛا٤ ع٢ً ايعزؼاالصتٛا٤ ع٢ً ايعزؼ  
م:تعوىلمعومععـ٧ّمض٦ّلمآدمال:م   م م  م  ممم؟$ر٥ّ%م

م======================================================

 دوؿ ا  ت الى: ُسىا اإلماـ مالك عن                فقاؿ :
مسـ٥ّمضالظي$ماظلمالاإلدؿ٦ّاءمععؾ٦ّم،مواظؽقّٟمذبف٦ّل،مواظؾقٌمسـ٥ّمبّٓسي،مو%

إل اسػػتوا األوميتػػ  وراوايتػػ  امػػا يليػػ  ا  متػػ  و مالػػ  وعّزتػػ    .وعلػػـو الغيػػ   يػػف تقرااػػا للبػػاس
وعػلى ا  علػى سػيد ا محمػد إل  قػاعػن  طػاؽ الخػرج  أل ػ  ممػر   لان ال اػأف لبػا ااػم  المووػوعاالإل

 . وعلى صل  وعحي  وسلمّ 



مم{{119119}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u احلًك١ ايضابع١احلًك١ ايضابع١ u 

   صخز ايٓيب صخز ايٓيب  
  فقٌ ايقٝففقٌ ايقٝف  
  أْٛا  االصتغفارأْٛا  االصتغفار  
  ايتُجضُّط ٚايتُخضُّطايتُجضُّط ٚايتُخضُّط  
  اصتُطار فقٌ اهللاصتُطار فقٌ اهلل  
  ايفزق١ ايٓاج١ٝايفزق١ ايٓاج١ٝ  
  قزا٠٤ ايكزإٓ يألَٛاتقزا٠٤ ايكزإٓ يألَٛات  
  املخزج َٔ ايفنتاملخزج َٔ ايفنت  
  تهفري املضًُنيتهفري املضًُني  
  ّايعؾ١ُ َٚعؾ١ٝ آدّايعؾ١ُ َٚعؾ١ٝ آد  



مم{{111111}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u احلًك١ ايضابع١احلًك١ ايضابع١ u106 

  خز ايٓيب خز ايٓيب صص  
ععـ٧ّمض٦ّلماظلقّٓةموعومم؟ذّٕحمرؾقعيمػّٔاماظلقّٕم؟مغّٕجّ٦ماظـيبػ٢ّمَدَقَّٕماظقف٦ّدممدمال:

م؟اظش٨ّءموُؼكٓق٢ّمإظق٥ّمأغ٥ّمرمؼلتق٥ّسوئشيمأغ٥ّمطونمؼلت٧ّم

م======================================================

فه السػيدل إل ووعػ إل مف الياػود سػحروا رسػوؿ ا هاليخػار  فػي ورد حدي  سحر رسػوؿ ا  
يُسػػمى  تشػػير مبػػا ولػػى مػػا يومػػإل الشػػيي ولػػم يأتػػ  ا وليػػ  م ػػ  يػػأتييُخيػػ  ػػاف عائشػػة مػػما األمػػر فقالػػه م ػػ  

 ومخيػر  مف لحالة الجبسية للرجػاإل وذ ػر الػروال مف سػيد ا جيريػا  ػزؿ ولػى الرسػوؿ لاالبسية  ُعرفاً االرااط
ُمشػػٍ   فػػي وم ػػ  مخػػم اػػيىاً مػػن اػػ ر  وووػػ   هإلودسػػحر  مػػو رجػػا  يُسػػّمى لييػػ  اػػن األعصػػم الياػػ الػػمه

يتقػدمام مف يػػمميوا  ي  معػػحاا  واإلمػاـ علػ  البيػياىػرإل وحػدد لػػ  اليىػر وممػر  فػي وف ػا السػحر عليػ  ورمػػا 
م ػ   مػن  شػ  مػن عقػاؿإل  :قػاؿ فو  وفّاػو  إل فأخػم داعػ فػي ولى مما اليىر فبزحػو  حتػى وجػدوا السػحر

: مف السػحر  ػاف مػن الباحيػة الجسػما يةإل لاػن لقيػود ومػن مبػا ذ ػر ال لمػايفّاػه اي بى  أ ما  به مقيػداً و 
 .ا  فلم يان مباؾ سييا ولى ذلك ليس للسحر ما تأثير على الوحى والرسالة وتلّقى الوحى واإللااـ من

تفسػير سػورل البػاس  فػي  تااػ  وتفسػير  لجػزي عػمال   فػي ودد ذ ر الشيي مجمػد عيػد  رحمػة ا  عليػ 
مف  وعصػمة ا   إل: مف األ ييػاي م صػومينعػحيح اليخػارهإل دػاؿ فػي مػم  الروايػة ووف  ا ػه في تشّاا 

:  لرسول   ال يؤثر فيام السحرإل ودد داؿ ا                     (الحجر)  ومػن
يػػػدوف مف يقولػػػوا م اػػػم : مػػػم  الروايػػػة مرا فياػػػا اصػػػمة الياػػػود أل اػػػم ير مػػػم  الروايػػػةإل فقػػػاؿ فػػػي مبػػػا اػػػاك

 .حتى سحرو   البييتمابوا من حضرل 

م==================================

 َٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖٓ٘ـ ِٖٗٗٔٓ ِذشَ ٙٔاٌضلاص٠ك ـ لش٠ح وفش اٌؼٍّاء ـ ِشوض فالٛط ـ أتٛ وث١ش  ٙٓٔ



مم{{111111}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  فقٌ ايقٝففقٌ ايقٝف  
م؟دمال:معومصض٢ّمدخ٦ّلماظضقّٟمظؾؿـّٖل

م======================================================

 الحدي  الجامن: في داؿ 
{َضِقَػ٥ُّممَصْؾُقْؽِّٕٔممِخّٕٔاآلمَواْظَق٦ِّٔممِبوظؾ٥َِّّمُؼِمِع٤ُّمَطوَنمَع٤ِّم}

107
م

اؿ فيػ  عػلواال راػى حػدي  صخػر فقػ فػي بػ إل مجرمػا ايال ة واجيػة عػن رسػوؿ ا  بال ـ الضيف ُسػو را
 :وتسليمات  علي 

مِبَؿِغِػَِّٕةمَخََّٕجمَخََّٕجمَؤإَذامِبِّٕٔزِض٥ِّ،مَدَخ٢َّمَض٦ِّٕممَسَؾ٧ّماظٖضِقُّٟمَدَخ٢َّمٔإَذام}

{ُذُغ٦ِّبٔف٣ِّم
108
م

ويتقّضػػا  إلاػػيىاً يبػػتقا مػػن مرزاداػػم فػػبل يالػػف ممػػا الػػدار إلر الػػرزاؽ لػػ  رزدػػ يػػدخا ودػػد دػػدال  مه
 .مي اا فيغفرما لام و رامًا للضيفعليام فمن مجل  يأخم ا  ذ واام ج

ا مفضػػا الصػبلل ومتػػّم السػػبلـ ورد عػػن سػيد ا واػػراميم عليػ  وعلػػى  ييبػ و ػراـ الضػػيف مػا فػػي يويافػ
األيػػاـ  هتػػى م ػػ   ػػاف يطػػو حقػػ  م ػػ   ػػاف ال يأ ػػا وال مػػن وػػيفإل ح فػػي إل أل ػػ  وردو ػػاف يُسػػّمى: ماػػو الضػػيفاف

الم دودل وذا لػم يجػد وػيفاإل فػاذا وجػد وػيفاً  ػاف يأ ػا م ػ إل و ػاف ييحػ  عػن الضػيف يميبػاً واػماالً ولػى 
 .ي االضيفمسافااٍل دد تصا ولى  يلومترااٍل حوؿ مقر ساب  حتى يأت

 فػػي او و ػػا  ئاػػةإل  المبلتػػصيػػاال  تػػا  ا إل عبػػدما جاي فػػي عبػػ  دػػدر  رمػػ  للضػػيف وذ ػػر ا  
عجػػبلً واػػوا  .. أل ػػ  ي لػػم دػػدر مقػػدار و ػػراـ الضػػيف ودرجػػة مػػما  إل مػػاذا عػػبن لاػػمو ذاػػح لاػػمعػػورل و ػػس

 : ليياف مم  الدرجة دوؿ رسوؿ ا   يإل ويافال ما عبد ا  

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ػٓ خ٠ٍٛذ تٓ شش٠خ  7ٓٔ

 ذ اٌذغٕح ٌٍغخاٚٞ، ٚاٌّماصاٌذ٠ٍّٟ ػٓ أٔظ  8ٓٔ



مم{{112112}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؾ٥َُّّمَأَسَّٖٓػومَزوِػَّٕٔػو،مِع٤ِّمَوَبوِرـَُفومَبوِرـَِفو،مِع٤ِّمَزوِػَُّٕػومُؼَّٕىمُشًَّٕصوماْظَفـِٖيمِص٨ّمٔإٖنم}

{ِغَقوْممَواظـٖوُسمِبوظؾَِّق٢ّٔمَوَصؾ٧َّّماظٖلالَم،مَوَأْصَش٧ّماظطََّعوَم،مَأْرَع٣َّمِظَؿ٤ِّ
109
م

  :يقػوؿ فياػا ا  التػي فج ا مجر مط ػم الط ػاـ للضػيف الغػرؼ            
          (ٕٓالزمر) الجبة إل راـ الضيف في االومى معلى الدرج. 

    االصتغفاراالصتغفارأْٛا  أْٛا  
م؟اردؿغػوردمال:معومأغ٦ّاعم

م======================================================

مف اإل سػػاف يستحضػػر  ييقتضػػ االسػػتغفارومػػما  إلدػػد ياػػوف مػػن ذ ػػ  دػػد عملػػ  اإل سػػاف االسػػتغفار
ثػػم ي امػػد ا   إلفيبػػدـ علػػى مػػا ف ػػا إل ويشػػ ر ااألسػػى واألسػػف والخػػزا مػػن راػػ  إل فسػػ  فػػي مػػما الػػم  

 ويتػػو  ولػػى ا   إل فسػػ  مف ال ي ػػود ولػػى مػػما الػػم   ماػػداً  فػػي ويصػػمم  حتػػى  االسػػتغفارويُاثػػر مػػن
: ﴿ دوؿ ا   في يدخا                       ﴾ (ٚٓالفرداف). 

 ياليوجػد و سػاف مامػػا  ػاف اػػأ   يسػتطين مف يُػػوفّ  إلالالطاعػػا مبػاؾ وسػتغفار مػػن رؤيػة التقصػػير فػيو 
إل ووعػف ا  ديػامام يقومػوف الليػا إل ولػملك  ػاف معػحا  رسػوؿ ا  اما وجػ  عليػ  مػن طاعػة   

  :فقاؿ                                       (الػمارياال) ال مه 
والسػػحر مػػػو الودػػه ديػػػا  فػػػي طاعػػة ا إل عبػػد السػػحرمػػاذا يصػػب وفو دػػػائموف    إليبػػاموف وال جػػزياً دلػػػيبلً 
ما م اػػم يػػروف م اػػم  إلمػػم  الطاعػػة فػػي و يسػػتغفروف مػػن رؤيػػة التقصػػيرا يسػػتغفروفممػػإل و صذاف الفجػػر ميااػػرلً 
يػػروف مف معمػػالام فياػػا تقصػػيرإل مف يقػػـو ااػػا ال يػػد لحضػػرت إل مو  ييبيغػػ التػػي الطاعػػاال فػػي لػػم يوفػػوا   حقػػاً 

فقػػد ياػػوف فياػػا اػػيي  مػػن الغفلػػة ودػػد ياػػوف فياػػا اػػيي  مػػن السػػاوإل ودػػد ياػػوف فياػػا اػػيي  مػػن البسػػياف 
 .من ذلك  ل  فيستغفروف ا  

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚصذ١خ اتٓ دثاْ ٚاٌّغرذسن ػٓ أتٛ ِاٌه األشؼشٞ  9ٓٔ



مم{{113113}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

واال المفرووػػاال  ػػا وا يسػػتغفروف ا  ت ػػالى عقػػ  الصػػبل  وورد ميضػػاً مف معػػحا  رسػػوؿ ا  
 االسػػتغفارومػػما  (ال ولػػ  وال مػػو الحػػّى القيػػـو و تػػو  وليػػ  الػػمه  ال  ػػيم سػػتغفر ا ): ثػبلث مػػراال ويقولػػوف

 .و لبا مقصروف وال وذا تدار تبا رحمة ا   إلالصبلل في من التقصير
  : ػػػػػػوح ودػػػػػػاؿ فيػػػػػػ  ا سػػػػػػورل  فػػػػػػي ومبػػػػػػاؾ وسػػػػػػتغفار لقضػػػػػػاي الحاجػػػػػػاال ودػػػػػػد جم اػػػػػػم ا  

﴿                ﴾ (ٔٓػػػوح )  ػػػر ا  لبػػػا ثػػػم ذ  إل مولاػػػا االسػػػتغفارتُقضػػػى ا التػػػي اػػػيايلبػػػا األ
 المغفرل ومى تت لػ  االػدار ا خػرل :             (ٔٓػوح ) ثػم  ػزوؿ المػاي مػن السػماي : 

                     (ٔٔوح )  ال يُبجػ ثػم ومػداد األمػواؿ للفقيػرإل وويجػاد الولػد لمػن: 
                  (ٕٔػػػػػوح ) األرض الموجػػػػػودل فػػػػػي ثػػػػػم ازيػػػػػادل الخيػػػػػراال :﴿         

                 ﴾ (ٕٔوح ). 

 :ميضًا ااإلوافة ولى مؤالي  البيي وفى ذلك يقوؿ
مَوَرَزَض٥ُّمَصَّّٕجو،مَػ٣ٍّّمُط٢ّٚمَوِع٤ِّمَعِكَّّٕجو،مِضق٠ّٕمُط٢ّٚم٤ِِّعمَظ٥ُّماظؾ٥َُّّمَجَع٢َّم،اردؿغػورمَظَّٖٔممَع٤ِّم}

ٌُمِع٤ِّ {َؼِقَؿِلُىممَظومَحِق
110
م

  ايتُجضُّط ٚايتُخضُّطايتُجضُّط ٚايتُخضُّط  
م؟ٗلّٗوظػّٕقمبنيماظٖؿَفٗلّٗمواظٖؿَقعدمال:م

م======================================================

الخػػبلإل  ػػأف يحػػاوؿ اإل سػػاف مف  فػػي مػػا يف لو ػػ سػػس مػػو تتيػػن عػػوراال البػػاس لمحاولػػة م رفػػة التجَ 
 .الد  في مبزل إل مو ما يصب   الرجا من ويفا   في يب ر ليرا ما يصب   الرجا من ممل 

ومػػو تصػػُبه علػػى  إلسػػس فاػػو التصػػبه علػػى الحػػدي  وف  ػػاف ميااػػراً مو مػػن وراي جػػدارممػػا التحَ 
 مو حػدي  يػدور اػين جماعػة إلالّسػر يفػ ومو محاولة مف متسّمن حدي  يػدور اػين اخصػين إلالحدي  فق 

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ٚاٌث١ٙمٟ ػٓ اتٓ ػثاط  ٓٔٔ



مم{{114114}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .ترفة مغلقة ال مرا  في
 الحجػػراال(ٕٔ)     لقػػوؿ ا   : اػػى عباػػا اإلسػػبلـ التػػي و ػػبل األمػػرين مػػن الايػػائر

 الييوال: عن التُحسس والتُجسس على  البييو اى 
ٌِ،مَأْطَُّٔبماظظ٤َّّٖمَصٔنٖنمَواظظ٤َّّٖ،مٔإٖؼوُط٣ِّم} مَورمَتَقٖلُل٦ّا،مَورمَتَفٖلُل٦ّا،مرَوماْظَقِّٓؼ

ـِِؽَّّمَحٖؿ٧ّمَأِخق٥ِّمِخْطَؾِيمَسَؾ٧ّماظُّٕٖج٢ُّمَؼِكُطُىمَورمٔإِخ٦َّاّغو،مَوُط٦ُّغ٦ّامَتَؾوَشُض٦ّا، مَأِومَؼ

{َؼِؿَُّٕكم
111
م

 :  َعْن مََ ِس ْاِن َماِلٍك وروا 

وَصَيماْظَؾوِبمَصَضََّٕب٥ُّماظـَِٓؾ٨ُّٓمَصَؿ٦َّخَٓوُهمِبَقِّٓؼٍَّٓةمَأِومُس٦ٍّدمَأنَٓمَأِسَّٕاِبٓقًومَأَت٧ّمَبوَبماظـَِٓؾ٨ّٔٓمَصَلْظَؼ٣َّمَسِقـ٥َُّمُخَصم}

ًَٓمَظَػَؼْلُتمَسِقـ١َََّصَؼوَلمَظ٥ُّماظـَِٓؾ٨ُّٓ:ممِغَؼَؿَّٝٱِظَقْػَؼَلمَسِقـ٥َُّمَصَؾؿَٓومَأِنمَبُصَّٕم {مَأَعومإغ١ََّٓمَظ٦ِّمَثَؾ
112
م

 .ماال المسلمينال المؤمبين وعلى ُحرُ حفا ًا على عورا

   فقٌ اهللفقٌ اهللاصتُطار اصتُطار  
م؟:مطقّٟمغلؿؿطّٕمصض٢ّمآموعغػّٕت٥ّدمال

م======================================================

 لاا عدل ماوا :فضا ا  ومغفرت  
يُػػمم  الاػػم والغػػم والضػػي  والايػػد والباػػدإل ويُ ّجػػا مػػن  االسػػتغفارفػػاف  إلاالسػػتغفار اليػػا  األوؿ:

 االفرج. عبد ا  
.. مػػم   ومراديػػة ا   إلوالخػػوؼ مػػن ا  إلخشػػية ا  مػػي ا إل وتقػػوا ا  تقػػوا اليػػا  الثػػا ي:

:  تج ػػػا المػػري يرادػػػ  ا  وي لػػم م ػػ  يطلػػػن عليػػ  ويػػػرا إل يقػػوؿ فياػػػا ا   التػػي التقػػوا        
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٔٔٔ

  ػٓ أٔظ تٓ ِاٌه عٕٓ إٌغائٟ اٌىثشٜٕٔٔ



مم{{115115}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

                                (ٕ-ٖ)الطبلؽ. 

إل الاػػريم  البيػػي اػػى عباػا الشػػرع وحػػّمر مباػا  التػػي والايػائر ياليُ ػد عػػن الم اعػػ   الثالػػ :اليػا
 : مػػػن عػػػدـ وطاعػػػة سػػػيد المرسػػػلين فقػػػاؿ حػػػّمر المػػػؤمبين ألف ا                   

                               (البػػػػػػػػػػػػػػػػػور)   ودػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػيمن مطػػػػػػػػػػػػػػػػػاعو : 

              (٘ٗ)البور. 
ألف اإل سػػاف لػػو داـو علػػى عمػػا الصػػالحاال مػػن  إل: المداومػػة علػػى عمػػا الصػػالحاالاليػػا  الرااػػن

ن يتبػّزؿ لػ  مػ الػمه  يبػة اػالخير والفضػا الاييػرالػد يا طمأ فػي يج ا ل  تقوا ا  واإليماف اا  فاف ا  
 فػػي دػػاؿ ا  ت ػػالىوي ػػي  فػػي الػػد يا حيػػاًل  لاػػا رخػػاي و لاػػا سػػخاي و لاػػا مبػػاي و ػػملك فػػي ا خػػرلإل ا إل 

  :ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                                            

                              ﴾ (ٜٚالبحا). 

  ايفزق١ ايٓاج١ٝايفزق١ ايٓاج١ٝ  
مأٌّاػىمواظػّٕقما٦ٌّج٦ّدةميفمبنيماٌلؾؿنيماظيتماظّٓؼ٤ّميفمدؾىماًالصوتمعودمال:م

مَسَؾِقٔف٣ِّمَتّٖٔؼُّٓمِعؾًَّيمَوَدِؾِعنَيمَثالٍثمَسَؾ٧ّمُأٖعِؿ٨ّمََدَؿْػَؿُّٕٔقم}:مماظـيبض٦ّلمػ٢ّميفمم؟ص٧ّمسصّٕغو

مَغِق٤ُّمَعومُػ٦َّ:مَضوَلماْظ٦َّاِحَُّٓة؟مِتْؾ١َّمَوَعوماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦َّلمَؼو:مِضق٢َّمَواِحًَّٓة،مٔإرمؤراظـٖمِص٨ّمُطؾَُّفومَواِحًَّٓة،

م؟م113{مَوَأِصَقوِب٨ّمَأَغوماْظَق٦َِّممَسَؾِق٥ِّ

م======================================================

 : :دول  في الحدي  الوارد عن رسوؿ ا 
مَواِحًَّٓة،مٔإرماظـٖؤرمِص٨ّمُطؾَُّفومَواِحًَّٓة،مَسَؾِقٔف٣ِّمَتّٖٔؼُّٓمِعؾًَّيمَوَدِؾِعنَيمَثالٍثمَسَؾ٧ّمِؿ٨ُّأٖعمََدَؿْػَؿُّٕٔقم}

م{مَوَأِصَقوِب٨ّمَأَغوماْظَق٦َِّممَسَؾِق٥ِّمَغِق٤ُّمَعومُػ٦َّ:مَضوَلماْظ٦َّاِحَُّٓة؟مِتْؾ١َّمَوَعوماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦َّلمَؼو:مِضق٢َّ

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌّغرذسن ػٓ اتٓ ػّشٚ  ٖٔٔ



مم{{116116}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وذا  ػػػػاف  إلتفػػػػ  علياػػػػا المؤمبػػػػوف والمؤمبػػػػاالا التػػػػي األعػػػػوؿ فػػػػي الخبلفػػػػاال فػػػػي مػػػػما الحػػػػدي 
 فػػػي إلفػػػرائض ال يػػػاداال فػػػي ال قيػػػدل الصػػػحيحة الػػػواردل عػػػن السػػػلف الصػػػالحإل مو الخػػػبلؼ فػػػي الخػػػبلؼ
فياػا مراػن فػرائض مو  ي ػأف يػرا دػوـ  مف الصػبلل مػثبلً يافػ  إلالح  في الز ال مو في الصياـ مو في الصبلل مو

مو عػػدد ميػػاـ اػػػار  إلر دػػوـ  توديػػه اػػار الصػػػياـن مػػم  الفردػػةإل مو وذا تيالػػػثبلثػػة مو وثبػػين فاػػؤالي ياو ػػػوا مػػ
 فػيمي ادمػا وتوديتاػا مو  فػي مباسػك الحػ  وف  ػاف فػي ر دػـومو تيالػ إلمحاػاـ الز ػال فػي ر دػوـ  مو تيال  إلالصياـ
 ماا اا.

مصػػػر  لاػػػاإل فأمػػػا مصػػػر يتفقػػػوف علػػػى  فػػػي مػػػم  الخبلفػػػاال والحمػػػد   ليسػػػه موجػػػودل عبػػػد ا
 فػػي ال تقػػّدـ وال تُػػؤخر التػػي الاػػوام  فػػي الفػػروعإل وو مػػا فػػي ايببػػا ليسػػه حتػػى التػػي والخبلفػػاال إلاألعػػوؿ
 بلممػػا  وعػػبلل الجم ػػة مو  ػػؤذف مذا ػػين فػػي : مػػا  ػػؤذف مذاف واحػػدفػػي إل  ػػأف  ختلػػف مػػثبلً اػػرع ا  

ف اػػاألذا ين ومػػن مذال ومػػما ال تيػػار عليػػ إل  البيي عصػػر  فػػي واحػػد فقػػد مخػػم امػػا  ػػاف ف مذا ػػاً إل فمػػن مذال وارد
 :ُمحيمًا ولى ذلك ي ودد داؿ البيإل عصر سيد ا عثماف في تف  علي  األعحا افقد عما اما 

{مِبوظـ٦َّٖاِجِّٔمَسَؾِقَفومَسٗض٦ّاماْظَؿِفِّٓٚؼنَي،ماظّٕٖاِذِّٓؼ٤َّماْظُكَؾَػوِءمَوُدـِٖيمِبُلـِٖؿ٨ّ،مَسَؾِقُؽ٣ِّم}
114
م

ة  بال مو ديػػا المغػػر إل فالُسػػ إلة ديػػا الجم ػػةبال الُسػػ صداي ر  تػػى فػػي الخبلؼ ػػ إلالخػػبلؼ ايببػػا يال يبيغػػ
  لاػا القيليػػة والي ديػػة لػػو مّدامػػا المػػري مخػم ثواااػػا ولػػ  فضػػلااإل ولػػو تر اػػا فلػيس عليػػ  وثػػم ولػػيس عليػػ  ذ ػػ   

اً مبػػ  أل ػػ  عػػّلى ى فلػػ  الخيػػرإل لابػػ  ال يشػػّدد علػػى مػػن تػػرؾ الصػػبلل مو ي ػػن اأ ػػ  خيػػر ذلػػكإل فمػػن عػػلال  فػػي
 .ومما لم يُصّلى

ا تاػػاي ُمصػػّلى ال يػػد وا ػػد  فػػي  ػػاف  يصػػلىإل فاإلمػػاـ علػػي الػػمه مػػن تػػرؾ الصػػبلل فػػبل يباػػىو 
ومػػن  : عػػليه ال يػػد مػػن رسػػوؿ ا  خطيػػة ال يػػد ا ػػد الصػػبللإل وجػػد رجػػبلً دػػاـ يصػػّلى ر  تػػينإل فقػػاؿ 

ا ولػػَمو فػػبل  باػػا و دػػاؿ: الإل دػػالو : معػػلى ا ػػد خطيػػة ال يػػدإل فقػػالوا لػػ  ماػػو ااػػر ومػػن عمػػر فمػػا وجػػدال محػػداً 
 ﴿ دػوؿ ا : في : حتى ال مدخاداؿ                          ﴾ ( العله)  ألف ا ػد

 .ين مف يمب   من مداي مم  البافلةيستط المه خطية ال يد حّله البافلةإل فرجا  داـ يتبّفا من
م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ اٌؼشتاض تٓ عاس٠ح  ٗٔٔ



مم{{117117}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يمب ػ  مػن مػم   الػمه ل ديػا األذافإل مػنميضاً ا د مذاف المغر  حلّػه البافلػة والماػرو  مػو الصػبل
إل ودػس علػى ذلػك   والصبلل فاذا عّلى فل  مجرما وثواااا ووذا لػم يُصػلى فلػيس عليػ  وزر  ولػيس عليػ  ذ ػ  

اػػأ ااإل فاػػى  لاػػا ليسػػه مػػن الفػػرائض وال مػػن  فػػي زما بػػا وتشػػّدد البػػاس فػػي ماػػي ه التػػي البقػػاط الخبلفيػػة
 . دين ا  في من الاوام  مي األعوؿ وال حتى من الفروعإل وو ما

مَعلوممُػل٦َّمم} .: يقػوؿ فياػا رسػوؿ ا  التػي فبحن جمي اً والحمد   مما مصر  لبػا مػن الفردػة الباجيػة

 .. و عوفيين .سلفيين مو وخواف مسلمين م وف  ا وا ؟م115{مَوَأِصَقوِب٨ّمَأَغوماْظَق٦َِّممَسَؾِق٥ِّمَغِق٤ُّ
 . لبا من مم  الطائفة

 فػػي ومػػؤالي إلفاػى الفػػرؽ الضػػالة مػن الخػػوارج والشػي ة  البيػػير ولياػػا حضػرل ماػػا التػي ممػا الِفػػرؽ
ػ مػن يُسػّ  معػحا  تيرمػا مػن مػم  الػيبلدإل مػبام ػ وال يػاذ اػا   فػي سػوريا مو فػي ويػراف مو فػي ال ػراؽ مو
 ن يبسػػ  البيػػػول وال صػػمة لئلمػػاـ علػػػي ومػػبام مػػا وال اػػك مػػػن مػػم  الفردػػة الضػػػالةإل ومػػم إلرسػػوؿ ا 

صؿ الييػػه مػػن  فػػي ومػػبام مػػن ي ػػن مف الخبلفػػة ال تاػػوف والاتفػػ  عليػػ  وجمػػاع المػػؤمبينإل يُبػػافى مػػا ومػػما 
   ...وو ام م صوموف . يإلموالد اإلماـ عل

 .ايي في روا واّدلوا ليسوا من اإلسبلـ ا مؤالي المين تيال 
يس محمػػد اػػن الػػمين ج لػػوا اليػػا  خػػاتم البييػػين ولػػال صػػر الحػػدي  مػػا يُسػػمى االياايػػة  فػػي ومػػثلام

 .عيد ا  خاتم البييينإل وج لوا اليا  يتبّزؿ علي  الوحى ويأتى اتشريٍن جديد
وسػػرائيا ا ف أل اػػا مػػوطن زعػػيمام ولػػيس  فػػي دعػػه الحػػ  ولػػى حيفػػاالتػػي الياائيػػة ومػػثلام ميضػػاً 

. و ػا ...لصػياـ تسػ ة عشػر يومػاً .ميػاـ الشػتاي ومػدل ا فػي وج لوا اػار رمضػاف إلالح  ولى ايه ا  الحراـ
 .اتفقبا علياا التي األعوؿ يمما يباف

ورد علياػػا  ػػّا حػػدي  المصػػطفى  التػػي الفػػرؽ الضػػالة مػػي تُبسػػ  ولػػى اإلسػػبلـ التػػي مػػم  الفػػرؽ
 .علي  مفضا الصبلل ومتم السبلـ

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌّغرذسن ػٓ اتٓ ػّشٚ  ٘ٔٔ



مم{{118118}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 م  الفرؽ والحمد   ر  ال المين.مصر فليس مباا فردة  من م في عبد ا التي مما الخبلفاال

  َٛاتٛاتقزا٠٤ ايكزإٓ يألَقزا٠٤ ايكزإٓ يأل  
م؟ماٌقًػ٢ّمتص٢ّمضّٕاءةماظػوهيمواظؼّٕآنمإىلدمال:م

م======================================================

 وما موؿ ر ٍن من مر اف الصبلل على الجبازلمسألام :
 .درايل فاتحة الاتا الجوا  :  

 .لمن ماال..  والصبلل على الجبازل  لاا لمنو ومسأؿ ثا ية :
ففاتحػة إل موؿ ثػوا   فياػا مػو دػرايل فاتحػة الاتػا و  إلثواااا ومجرما لمػن مػاال يصافصبلل الجبازل 

 :داؿ دد الاتا  يمم  ثواااا ومجرما للميهإل و 
{َع٦َِّتوُط٣ِّممَسَؾ٧ّمؼّٗماْضَُّٕءوام}

116
م

 ودد ورد:إل فالمين ماتوا  قرم عليام يس

مَصَلِؿَّٝم،"مَتَؾوَرَك"ممُد٦َّرَةمَصَؼََّٕأمَضِؾّْٕ،م٥َُّأٖغمَؼِعَؾ٣ُّمرمَوُػ٦َّمَضِؾّٕٕ،مَسَؾ٧ّمِخَؾوَءُهمَغَصَىمَرُجالمَأٖنم}

ـِِفَقُي،مِػ٨َّماْظُؿـِِفَقُي،مِػ٨َّ:ماْظَؼِؾّٕٔمِع٤َّمَؼُؼ٦ُّلمَضوِئال :مَصَؼوَلمماظؾ٥َِّّمِظَُّٕد٦ّٔلمَذِظ١َّمَصََّٔطَّٕماْظُؿ

ـِِفَقُيمِػ٨َّ {اْظَؼِؾِّٕممَسَّٔاِبمِع٤ِّماْظُؿ
117
م

وا يوعػوف مملػيام وذوياػم مف يقػرموا سػورل اليقػرل مػن األ صػار  ػا  ورُوا مف معحا  رسػوؿ ا  
 فػػي مػػما اليػػا   ثيػػرلإل ويافيبػػا فػػي والبصػػوصإل ذلػػك الخيػػر مػػن عبػػد ا  فػػي علػػيام ا ػػد دفػػبام ويتوسػػموف
 جم ػة اػارؾ ا   يمعػدرما مػن دريػ  مفتػى الػديار المصػرية الشػيي علػ التػي مما اليا  الفتوا الجام ػة

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ِؼمً تٓ ٠غاس  ٙٔٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌطثشأٟ ػٓ اتٓ ػثاط  7ٔٔ



مم{{119119}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .حافلة االبصوص واألدلّة واليرامين المقب ة ومسا يدما يفا وا عصرية(في  تا  )فتا مما اليا  في في 

  املخزج َٔ ايفنتاملخزج َٔ ايفنت  
م؟عصّٕميفمسب٤ّمصقفوماظيتمعوماٌكّٕجمع٤ّماظػنتدمال:م

م======================================================

ى جا يػػاً الزعامػػاال حػػو ُب إل حػػن فياػػا ا ف ال مخػػرج مباػػا وال اػػالرجوع لل مػػا اشػػرع ا  التػػي الفػػتن
 ...   حاجة ولى م رفة ادين ا  في الباس   عليبا حرّماا ا   التي وطل  المباع  وطل  المااس 

تتقاتػا مبػا ومبػاؾ مػن مجػا الػػد ياإل اإلسػبلـ لػيس فيػ  زعامػاال اػا المسػلموف  ػػا وا  التػي الزعامػاال
 :ذلك في يقوؿ يتحااوف المباع  وييت دوف عباا و اف 

{َرَؾَؾ٥ُّممَع٤ِّمَسَؿِؾـَومَسَؾ٧ّمَغِلَؿِعِؿ٢ُّمرمٔإٖغوم}
118
م

مػػػما األمػػػرإل ووذا تػػػوال  يتػػػوال  حرعػػػاً علػػػى  فػػػي والمفػػػروض مف يزمػػػدوا إلما مػػػن يريػػػد  فػػػبل  ولّيػػػ 
 املك وال يحدث عبد  تض  وال  فور.مصلحة المسلمينإل فاذا مراد المسلموف عزل  يرح  

ائػد علػى مػدا الزمػاف خػاض م ثػر مػن مائػة م ر ػة إل لم يأال التاريي اق  ر ولى خالد ان الوليد ا
و تجريػػد  مػػن  ػػا المباعػػ  اي  خطػػا  ال ػػزؿإل وال ػػزؿ مػػا م بػػا وفػػى لح ػػة جػػ إلتصػػر فياػػا جمي ػػاً ا حرايػػة 

  را جبدياً إل رجن مرل مخ اف دائدًا عامًا للقواال المسلحةحّصلاا ا د ما   التي واأللقا 
مائػػة  يخلفػػو  إل: و ػػى رسػػوؿ  وليػػكاؿ:   ػػمإل دػػاؿفجػػاي لػػ  رجػػا  ودػػاؿ لػػ : يػػا خالػػد متروػػى ااػػماو دػػ

   مداتػػا  يو ػػي روػػى ااػػما األمػػرإل دػػاؿ اىسػػما دلػػه يػػا مخػػتملػػف سػػيف يريػػدوف مف يبتصػػروا لػػك وال 
 .ياً جبد مو اً دائدسواي  به 

علػػى حػػ  المبف ػػة والخدمػػة لئلسػػبلـ والمسػػلمين  مػػؤالي مػػم ال  مػػاي الػػمين راػػامم رسػػوؿ ا  
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد ػٓ أتٟ ِٛعٝ  8ٔٔ



مم{{121121}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .يس ى ولياا ا خرين التي   الرفي ة والمااس  الاثيرلاغض الب ر عن المباع
مااسػػػ إل ولػػػملك دائمػػػاً وماػػػداً ال لػػػ  يطالػػػ  االمباعػػػ  و مػػػن مثػػػا مػػػما علػػػى السػػػاحة ا فو    

يحاوؿ مف يتػبّما ألخيػ إل ويػتلّمس لػ  األوزار ويبسػ  لػ  ال يػو  ويريػد مف يزيحػ  ليحتػّا ماا ػ إل ومػما  ػا 
س مػن اإلسػبلـ وو مػا مػو تو يػف  لئلسػبلـ للحصػوؿ علػى الػد ياإل اإلسػبلـ ومما األمر لػي إلمما األمر يف ما
 .يس اام  الايفية وال اام  الايىةل

  ا ػه محاػاـ زاجػرل و ػا وا  إل ا الػيبلد وال يػاد مػبام معػحا  محاػاـ  في مما اليلطجة المين رت وا
التودػػف  ياػػم  ػػاف يبيغػػمػػن م  إلالسػػجوفإل وعّجػػا والل األمػػر اػػاخراجامإل فاا ػػه مػػم  الموجػػة اإلرماايػػة فػػي

ضػ يفة ومػؤالي يحتػاجوف لتػّف حػولام ا ػض البفػوس الإل واحتى يتييبوا تواتام ومواػتام وال يرّوعػوا المسػلمين
 :ولى طريقين
 .األمن الشديد -

 .محسن مي يوالوعظ االت -

 :  داؿ سيد ا عثماف يتم سلوؾ الطري  ا خرإل ووذا لم يبفن التم ير االوعظ واإلرااد  -
$ِبوْظُؼِّٕآٔنمَؼَُّٖعمرمَعومِبوظٗلْؾَطؤنمَؼَُّٖعم٥ُّاظؾَّمٔإٖن"م%
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ال يخػاؼ ا  وال ي مػا اأحاػاـ القػرصف فتاػوف مبػا عصػا فمػن لبيدم موالً االقرصف ومحااـ القػرصفإل  
 .السلطاف

 .ا  لومة الئم في ال تخاؼ التي ووما عصا السلطاف الشديدل إلوما محااـ القرصف
 و  ا ى مباا  ا ف جدما  التي األمور مي ومم 

 إلوتحتاج م با  اف عن الخبلفاال وعػن المباعػ  والمتامػاال ومجلػس الشػ   ومجلػس الشػورا
   واليوتاجاز واليبزين والسوالر  رتيف الخيزولى مصالح ال ياد واليبلدإل  و بتي  موالً 

م==================================

 أدّذ تٓ ػثذ اٌىش٠ُ اٌغضٞ –جذ اٌذص١س فٟ ت١اْ ِا ١ٌظ تذذ٠س اٌ 9ٔٔ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ياػػا األولػى ا ف اػالب ر ول مػػي طليػاال البػاس مػن ال ػػبلج والطػرؽ ومصػالح البػػاس وحاجػاال البػاسو 
 اأف مم  األمة . حتى يصلح ا  

والشػ   ال يجػد مػا قػاتلوف مػن ا ضػامإل لاببا ا ف   يد ما اف ميػاـ المماليػكإل والمماليػك  ػا وا يت
ومػػػػم ال يلتفتػػػػوف لاػػػػم أل اػػػػم مشػػػػغولوف  إليػػػػأ لوف الاػػػػبل  مػػػػن اػػػػدل المجاعػػػػة  ػػػػا وايأ لػػػػ إل حتػػػػى م اػػػػم  

 .ومما ال يجوز ماداً االمباع إل 
وائػف ا ف مف تتودػف عػن المطالػ  الشخصػيةإل المباعػ  والمااسػ  ويبتياػوا على  ا الط ييبيغ

الً للمطالػػػ  الشػػػ ييةإل وذا حققبػػػا لقمػػػة ال ػػػي  لجميػػػن البػػػاس وال ػػػبلج الميسػػػر لجميػػػن البػػػاسإل والت لػػػيم مو 
عػػن الزعامػػاال  المخفػػف لجميػػن البػػاسإل ومعػػلحبا الطػػرؽ وجاز ػػا للبػػاس مػػا يحتػػاجوفإل في ػػد ذلػػك  يحػػ 

 .ألموروعن مثا مم  ا
 ال ذشااٚس ِآ ٌا١ظ): يتشػددوف ااػا ا ف التػي اأف الديمقراطية في يقوؿ اإلماـ ماو حبيفة 

ايتػػػ  دديػػػ   يػػػف تشػػػاور و مػػػا تقػػػوؿ لػػػ : مػػػن ياػػػوف رئيسػػػاً  فػػػي لػػػيس الػػػمه الرجػػػا (ت١راااٗ دل١اااك فاااٟ
لاػػم   لػػ  ومػػا مػػا وورامجلػػس الشػػ فػػي و ومػػن ياػػوف ُعضػػواً للجماوريػػةو ومػػن ياػػوف عضػػو مجلػػس الشػػ  

ومػػػم ا ػػػد ذلػػك يختػػػاروف األعػػػلح لاػػم ولػػػوطبام وف اػػػاي ا  ....  البػػػاس موالً احاجػػاتام  مػػورو   اتػػػناأل
 ر  ال المين.

  تهفري املضًُنيتهفري املضًُني  
عوغّٕاهماآلنمع٤ّمتؽػريمبعّٚماٌلؾؿنيمظؾعضف٣ّ،موط٢ّمواحّٓمؼعؿؼّٓمأغ٥ّمرمؼ٦ّجّٓمعلؾ٣ّمدمال:م

ماِّخ٦ّة؟مػ٨ّم٥ّ،موػ٦ّماِّخمبوظـلؾيمظ٥ّ،مصف٢ّمػّٔهؿشريهمأومع٤ّمطونمسؾ٧ّمذوطؾ

م======================================================

 :الحجراال( ٓٔفى ) وما مباؾ متلى من األخّولو داؿ ا  ت الى
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                                                  ﴾  

 :ما  ريد  ا ف مماو  
:  ػػا مػن لػػيس م بػػا عػػن  ػػا دعػواال التافيػػرإل  مػا يقولػػوفتودػف الأل بػا  لبػػا مخػولإل ولػػملك يجػػ  

 فاو  افرإل  يف مما و
محػػد  مف يصػػدر مػػا يسػػتطين ويقػػـو افػػرائض ا إل  (ال ولػػ  وال ا  محمػػد  رسػػوؿ ا ): و سػػاف يقػػوؿ

  ودرارًا اأ    افراً 
 و من يستطن مف يصف  االافر(ال ول  وال ا  ) :فارًا م يباإل لان ماداـ مو داؿ حتى ولو مخم

 و األرض معطا  ا  السلطة مف يحام على فبلف اأ    افراً  في ومن
 وعبد خروج روح اإليماف ضمن لبفس  األرض من يستطن مف ي في ما

ا  علػػػى اإليمػػػاف وال وذا تفّضػػػا علػػػى الػػػرحمن  يوذا  بػػػه ال مملػػػك وال موػػػمن لبفسػػػى مف يتوفػػػا 
حتػػى لػػو تػػرؾ فػػرائض ا  فبسػػمي  لاػػن فػػرائض ا إل و  دػػد يتػػرؾ..  و  ااػػما همحاػػم علػػى تيػػر  إل فايػػف

و وذا م اػػػر فػػػرائض ا  ولػػػم ومتػػػى مدػػػوؿ  ػػػافراً إل ولاػػػن ال مدػػػوؿ تيػػػر مػػػؤمن وال مدػػػوؿ  ػػػافراإل يمػػػؤمن عاعػػػ
 .د محد  من مؤالي على مم  الشا لةي ترؼ ااا وجحدماإل لان ال يوج
     وال  ّدعى م با وحد ا المؤمبوف إلتافيرفالمفروض مف  ترؾ لغة ال

فػػاف التقػػوا مامبػػا ومحلاػػا القلػػ إل ومػػاداـ التقػػوا محلاػػا القلػػ  فايػػف يحاػػم مػػؤمن علػػى تيػػر  
 .مما ممر  ال ي لم  وال عالم الغي  و   التقوا في مو مو م ثر إلاأ   مّدا مب  االتقوا

 فػي خػولواإليمػافإل وومػا  فػي خػولوطن ومػا مػما الػو  فػي عتير ا مف  ا البػاساو  إلوذا تغاويبا عن ذلك
و حػػو وخػػول الػػوطن اواجيبػػا لمػػن يشػػار با  إلاإليمػػاف فػػي خػػولخػػول اإليمػػاف اواجيبػػا  حػػو األُ الػػوطنإل ودمبػػا ألُ 

عصػر الخلفػاي الرااػدين وعصػر  فػي  ا ػه علياػا ابلد ػا  التػي السان من مما ذمتبػاإل فُبجػدد ثا يػًة األحػواؿ
 .األولين وف ااي ا  ر  ال المينمجداد ا الفاتحين من المسلمين 
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 إلرتػػ  االتودػػف عػػن السػػ  والشػػتم والل ػػن والاجػػـو علػػى ما مػػن المػػؤمبين اسػػي  رمه وذف يجػػ  
اػػر للبػػاس مجم ػػين ودػػاؿ  فػػا حريػػة الػػرما والف  ألف ا   إلعقلػػ  فػػي مو يػػدور إلخلػػد  فػػي اػػٍر يػػدورمو فِ 

 :ا  ت الى

                             (ٕ٘ٙقرليال.) 

  ّايعؾ١ُ َٚعؾ١ٝ آدّايعؾ١ُ َٚعؾ١ٝ آد  
مؼؼ٦ّل:مموآمم،طقّٟمؼؽ٦ّنماِّغؾقوءمععص٦ّع٦ّندمال:م  مم م

  ممم%ر٥ّ$؟م

م====================================================

 .  ورسل د ااا لجمين م يياي ااد مف  ُػّقر ااا و شا عصمة األ يياي واجية وال
 فريقاف:لان مباؾ 

 .ي و زوؿ الوحى علي ما ا د وختيار ا  لاما البي إل: وف ال صمة ا د البيولفري   يقوؿ -

 .: وف ال صمة ديا البيول وا دماوفري   يقوؿ -

 إلألف ا  عصػم رسػول  حتػى مػن اللاػو إلاػملكاال صػمة ديػا البيػول وا ػدما  و حن من المين يقوؿ  
عليػ  البػـو حتػى تمُسػ   يماػة  ػاف ا  يُلقػ فػي ستأذف زميل  مػرتين لمشػامدل عُػرسٍ اف بدما ترؾ رعى الغبم و 

وعبػدما مراد  شػف فخػم  ومػو يحمػا األحجػار ليبػاي الا يػة دػّيض حرارل الشمس فػبل يشػاد مػما ال ُػرسإل 
  ياشف فخم .ا  ل  ملاًا ممر  مف يبزؿ ثوا  وال

 :مما دوؿ ا  ت الى

           ) ط( 



مم{{124124}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
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 :و فقاؿ خرا ُمفسرًا  يف تم مما ال صيافا ية األ في فاف ا  داؿإل 

              ( ط) 

مولػػى فا ػ  االبسػػية لؤل ييػاي يُؤاخػػموف اػ  أل اػػم  إلالبسػياف مرفوعػػاً عبػػا ػػاف ووذا   إلالم صػية فػػي فودػن 
 :إل فبحن رفن ا  عبا  ما داؿ ارعاية ا  
{َسَؾِق٥ِّمماِدُؿْؽُّٕٔػ٦ّامَوَعومَواظـِٚلَقوَن،ماْظَكَطَل،مُأٖعِؿ٨ّمَس٤ِّمَتَفوَوَزماظؾ٥ََّّمٔإٖنم}
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 معطػا  الايفيػة الػمه إل لاػن أل ػ   ػاف  سػياف فػاف ا لان األ ييػاي يؤاخػموف اػملك ف خػم  ا  
  :يتو  ااا ولى ا  التي                   (ٖٚاليقرل). 

 :ممرافمما ال صياف سر  في   في و اف
وال ياػػػي  مػػن الجبػػػة وال اػػم  إل فأ سػػػا   إلممػػر صدـ مف ياػػػي  ولػػى األرض : مف ا  األمػػر األوؿ

  : الجبػػة اػػا دػػاؿ لػػ  فػػي واـلػػم ياتػػ  لػػ  الػػد الػػم   فياػػي  ولػػى األرضإل وا   فػػي ا  ليقػػن
          (ٖ٘)والسػػان ي بػػى لمػػدل محػػددل وليسػػه مػػّدل دائمػػةإل فأعلمبػػا ا   اليقػػرل  مف

 .ن  ثرل الم و  ومخافة عبلـ الغيو صدـ م زؿ من الجبة ام   حتى ال  دخلاا م
 اً ليُدلّػػ  ويفػػتح لػػ  اػػا  التواػػةإل حتػػى وذا ودػػن الػػم    سػػيا فػػي األمػػر الثػػا ى: ألف ا  يحيبػػا مود ػػ 

الػػم   فايػػف  ػػاف  فػػي يرجػػن اػػ  ولػػى ا  فيتػػو  عليػػ إل ووال مػػن ودػػن الػػمه الػػم   علػػم الطريػػ  فػػي محػػد ا
 لمػػاال   وا ػػد ذاؾ اػػرح لػػ  ا  تلّقػػى إلالػػم    سػػيا اً  فػػي ففػػتح ا  اػػا  التواػػة عبػػدما ودػػن صدـ  وسػػيتو 

دػػوؿ  فػػي تػػو  ولػػى ا  مػػن  ػػا ممػػٍر  خػػالف فيػػ  ا  فيتػػو  عليبػػا ا  و ػػدخاالتواػػة فتػػا  ا  عليػػ  حتػػى  
  ا :                                    (البور). 

دػػد دضػػى علػػى صدـ االػػم    سػػيا اً مبػػم  وف ا  ): ودػػد دػػاؿ الشػػيي ماػػو الحسػػن الشػػاذلى 
 فػػػي فالخبلفػػػة (األرض فػػػي الجبػػػة وو مػػػا دػػػاؿ فػػػي األرض خليفػػػةإل لػػػم يقػػػا فػػػي لمبلئاػػػة و ػػػى جاعػػػا  دػػػاؿ ل

وال  إلوال ياػػي  مػػن الجبػػة وال اػػم   إلاػػد مف ياػػي  مػػن الجبػػة ولػػى األرض ليقػػيم فياػػا خبلفػػة ا  الاألرضإل و 
م==================================

 عرد اتٓ ِاجح ٚصذ١خ اتٓ دثاْ ٚاٌّغرذسن ػٓ اتٓ ػثاط  ٕٓٔ



مم{{125125}}ممممايؾؼيماظلوبعيايؾؼيماظلوبعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 إل فااف مما مو السييا من البسياف.يدخلاا محد  ام  

آظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّٓموصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّ



مم{{126126}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u جا١َٓجا١َٓاحلًك١ اياحلًك١ اي u 

  ايغػ يف اإلَتخاْاتايغػ يف اإلَتخاْات  
  اإلصزاف يف املًبطاإلصزاف يف املًبط  
  ٌايغو ايكاتٌايغو ايكات  
  ًِاخلالـ َٔ ايظًِاخلالـ َٔ ايظ  
  ايفتا٠ ٚاخلطب١ايفتا٠ ٚاخلطب١  
  ِخًط ايًخّٛ يف املطعِخًط ايًخّٛ يف املطع  



مم{{127127}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u جا١َٓجا١َٓاحلًك١ اياحلًك١ اي uٕٔٔ 

  ايغػ يف اإلَتخاْاتايغػ يف اإلَتخاْات  
دمال:متؼّٓعًمإلعؿقونمتلػقؾ٨ّمظ٦ّزقػي،موضؿًمبوظغّ٘مع٤ّمزعقؾيتميفماإلعؿقونم

ظؿلػق٢ّ،مصؿومحؽ٣ّمذظ١ّ؟موعومحؽ٣ّمأغينمأضلؿًمبوٓمظّٖعقؾيتمأغينمِّحص٢ّمسؾ٧ّما

مٕمأشّ٘معـفو،موطـًمأضصّٓميفمبورينمإعؿقونمآخّٕموظقّٗمػّٔاماإلعؿقون؟

م======================================================

 مبػػػػاؾ مخالفتػػػػاف: المخالفػػػػة األولػػػػى الغ :الحػػػػدي  الصػػػػحيح مػػػػن رسػػػػوؿ ا  
 يقوؿ:

ـٖوممَصَؾِقَّٗمٖشـَو،َشمََع٤ِّم} {ِع
122
م

الغػػػ  ااػػػا م واعػػػ  وفػػػي  ػػػا محوالػػػ  علػػػى المسػػػلمين  حػػػرالـ سػػػيد ا رسػػػوؿ ا  
والمسػػلماالإل ومرا ػػم توافقػػو ي علػػى مف مػػا اػػ  ممتبػػا اإلسػػبلمية ا ف مػػن تخلػػف عػػن األمػػم 
البامضة المتقدمة في مجاؿ التابولوجيا مو في مجػاؿ الفضػائياال مو مجػاؿ البػه مو حتػى 

اؿ األتميػػةإل مو فػػي ما مجػػاؿ سػػيي  األساسػػي مف الت لػػيم عبػػد ا يقػػـو علػػى الغػػ إل فػػي مجػػ
فبل يُبمهي اإلاداعإل وال يفتح َمَلاة اإللااـ حتى يستطين  ا  فػي مجالػ  مف ييػدع ومف يختػرع 

 ومف ياتشف فبباض  ما  اضه األمم.
ف ومػو ي ػرؼ  ػمااإل واليمػين وذا حلفاػا اإل سػا  المخالفة الثا ية مػي اليمػين اػا  

م==================================

 َٕٕٔٓ/ٕٔ/7٘ـ ِٖٗٗٔٓ ِذشَ  ٖٕاٌّؼادٞ  ٕٔٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٕٕٔ



مم{{128128}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مو يتأ ػػد م ػػ  علػػى الحػػ  ثػػم اتضػػح لػػ  ا ػػد رويػػة م ػػ  مدسػػم خطىػػاً ومف دسػػم  لػػيس عػػحيح 
ف ليػػػ   فػػػارل يمػػػينإل ومػػػا مف ي تػػػ  رديػػػة وف وجػػػدالإل مو يصػػػـو ثبلثػػػة ميػػػاـإل مو يط ػػػم عشػػػرل 
مسػا ينإل لاػن لػو حلػف اإل سػاف يميبػاً ومػو ي لػم علػم اليقػين عبػد الحلػف م ػ   ػاذ  فػػي 

ين تموسإل ما يغمس عاحي  في البػارإل ومػو  ييػرل مػن الايػائرإل وال اػد مما اليمين فاو يم
ل  موالً من تواة  صوح إلوالتواة البصوح مف يش ر اإل ساف االبدـ والخجا واألسف علػى مػا 

ممػػا جبػػا إل وي ػػـز عزيمػػاً م يػػداً مال ي ػػود ولػػى مػػما ال مػػا مػػرل  ف ػػاإل ثػػم يتػػو  ولػػى ا  
 ذ ر ا إل فيصـو ثبلثة مياـ مو يط م عشرل مسا ين. مخراإل ثم ا د ذاؾ يُافر اأمر مما

  اإلصزاف يف املًبطاإلصزاف يف املًبط  
دمال:مأع٨ّمتلت٨ّمبـقوبفومع٤ّماًورجموؼؿؽؾّٟماظػلؿونماظ٦ّاحّٓمسّٓةمآرفمع٤ّم

اظّٕؼورت،مصف٢ّمػّٔامإدّٕاف؟موعومحؽ٣ّمذّٕاءمصلؿونماظّٖصوفمبكرفماظّٕؼورتمورم

مُؼؾؾّٗمإرمظقؾيمواحّٓة؟

م======================================================

:  يقػػػػػػػػػػوؿ ا                                      

      (الفرداف)  

 في األمر الجامن في مما الشأف: داؿ 
{َدٍَّٕفممَوَظومَؾٍي،َعِكقمَشِقّٕٔمِص٨ّمَواْظَؾُل٦ّا،مَوَتَصُّٖٓض٦ّامَواِذَُّٕب٦ّا،مُطُؾ٦ّا،م}

123
م

في مما الحدي  ي ار لبا عدؽ فراست  وددة اصيرت  فػي تشػخيا مػما  والبيي 
األمػػرإل فاإل سػػاف الػػمه ُيسػػرؼ فػػي الػػزه واللػػيس مو فػػي األ ػػا ي ػػود ألمػػرينإل ومػػا لاثػػرل 
اإل فاؽ االماؿإل ويريد مف يُبف  مب  حتى ال ياوف مثا تيػر  مػن الفقػرايإل مو ألف عبػد  رتيػة 

م==================================

 ٓ ػّشٚ عٕٓ اتٓ ِاجح ٚإٌغائٟ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ػثذ هللا ت ٖٕٔ



مم{{129129}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

لميامالإل والزمو على تير  ومي الخيبليإل فػاذا عػب ه ثواػاً اػ الؼ الجبياػاال للميامػال في ا
  والفخر والخيبلي فاما يقوؿ في  ا  ميضػاً:              (لقمػاف) 

 عب . عن ذلك  ما  اى الحيي   فباى ا  
ة مف  راعػػػي الحامػػػة التػػػي مػػػن مجلاػػػا  صػػػبن عليبػػػا مف  لػػػـز الوسػػػطيةإل والوسػػػطياً وذ

الشييإل  حن  أ ا و صػبن الط ػاـ الػمه اػ  المػواد الغمائيػة التػي يحتػاج ولياػا اإل سػاف وال 
يستطين مف يستغبي عبااإل والليس لسػتر ال ػوراال وو اػار المػري فػي م اػر فيػ  عػز وتاػريم 

وال يزمو اقول إل أل   يجػ  مف لئل سافإل واإل ساف يزمو اُخُلق  وال يزمو اثوا إل ويزمو اف ل  
ياوف اإل ساف في المقاـ األوؿ اأخبلد  وموعاف  التي يتخلػ  ااػا اػأخبلؽ ا إل مو اػأخبلؽ  

 . تا  ا إل مو اأخبلؽ سيد ا رسوؿ ا  
إل ألف اإلسػػػبلـ  اػػػى عػػػن المغػػػاالل فػػػي الريػػػاش فيػػػ ممػػػا فػػػي الثيػػػا  ف ليػػػ  مال يتغػػػالى 

ال حاجة ل  ورورية في ذلك يػدخا فػي ابػد اإلسػراؼ والزه والثيا إل والمه يصبن ذلك و 
 وابػػػػػد التيػػػػػميرإل والتيػػػػػمير  اػػػػػى عبػػػػػ  ا  ودػػػػػاؿ:                        

 وداؿ في المسرفين:  (اإلسرايٕٚ)                 (األ  اـ). 
ولػى ذلػك م اػم ي بػوف م اػم محػرار فيمػا ا تسػيت  ميػديام والدافن المه يدفن الباس 

من مموالام ويصب وف ااا ما يشايوفإل لان المؤمن يتراى على مف الماؿ ماؿ ا إل سػلالم  لػ  
ا  يُبف  مب  احسا  على وروريات  التي ال يستغبي عبااإل ومػا زاد عػن ذلػك يػرد  ولػى ا  

علػى الفقػرايإل مو فػي و فػاؽ علػى المسػا ينإل في عما خيرإل مو فػي عمػا اػرإل مو فػي و فػاؽ 
مو مشروعاال خيريةإل ومما حاؿ المؤمن من ا إل والمؤمن دائماً يػرف فػي مذ يػ  دػوؿ مػوال : 

                                     (ٚالحديد.) 
ممػػين مخػػازف لاػػما المػػاؿ الػػمه خولبيػػ  ا إل فالمػػاؿ مػػاؿ ا إل وم ػػا خليفػػة عػػن ا إل و 

وممػػين المخػػازف ال يبفػػ  وال فػػي اليبػػود التػػي مااحتاػػا لػػ  اػػري ة ا  فػػي  تػػا  ا  وفػػي ُسػػبة 
 رسوؿ ا  التي ال تبى ل  عبااإل واليادي يُدخل  في:



مم{{131131}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
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                        (الااف). 

 :ولما ممر ا ا  وممر ا رسول  االوسطية في اإل فاؽ
                      (ٖٔٗاليقرل) : 
 .الوسطية في الط اـ -

 .والوسطية في الليس -

 .والوسطية في األثاث والرياش -

 .والوسطية في المات  -

 .والوسطية في ادتباي السياراال -

من األمور مي األمر المه اختار  لبا ا إل و اف عليػ  وممر ػا  لوسطية في ما ممر -
 .ا  سيد ا رسوؿ ا  

ومن مبا  قوؿ فيمن تشتره ثوااً للزفػاؼ يُالػف صالفػاً مؤلفػة وال حاجػة لاػا اػ : مػي 
مماـ ممرينإل وما مف تؤجر ثوااً للزفاؼ ياوف مباسياً لاا يؤده الغاية ثم ترد إل مو تشتره ثواػاً 

وياػػػوف مبلئمػػػاً ألدرا اػػػا ثػػػم تتصػػػدؽ اػػػ  ولػػػى جاػػػة مػػػن جاػػػاال الخيػػػر واليػػػر مػػػن يليػػػ  ااػػػا 
المؤسسػػاال التػػي ترعػػي الفتيػػاال ليليسػػو   فػػي حفػػبلال الزفػػاؼإل أل اػػن تيػػر دػػادراالإل لػػو 

 اختارال مما مو ذاؾ فاو الصوا .
لاػػن وذا ليسػػت  مػػرل ثػػم ر بتػػ  فػػي األثػػاثإل مػػاذا تصػػبن اػػ و  ومػػاذا تف ػػا اػػ و  ومػػاذا 

عن الماؿ المه م فقت  فيػ و   ػا مػاؿ ُيسػىا عبػ  اإل سػافإل مػن ميػن ا تسػيت و  تقوؿ   
وفيما م فقت و المسلم دائماً وماداً يج ا  فس  مميباً على المػاؿ الػمه خولػ  لػ  ا إل والمػاؿ 
ماؿ ا إل لما ال يُبفػ  مبػ  وال امػا يُروػي ا إل ولػما لػو م فػ  مػما المػاؿ فػي الػم و  وا ثػاـ 

 ا . يحاسي  علي 
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  ٌايغو ايكاتٌايغو ايكات  
دمال:مأغومأسقّ٘ميفمحوظيمعضـقيمع٤ّماظش١ّماظؼوت٢ّمِّغ٨ّمأذ١ّمأنمزوجيتميفم

سالضيمعّٝمجورمظـو،مواىؿقّٝمؼؼ٦ّلمظ٨ّمأغفومأوػومموحؽوؼوتميفمرأد٨ّمصؼّٛ،موظؽينم

مرمأصّٓقمذظ١ّ،مصؿوماظعؿ٢ّ؟

م======================================================

 ومػػي التػػي تحػػض علػػى الخيػػر وعمػػا اليػػرإل ودػػد تػػرِد مػػن الخػػواطر دػػد تػػرِد مػػن ا 
البفس ومي التي تحػض علػى المخالفػة وال صػيافإل ودػد تػرِد مػن الشػيطاف ومػي التػي تاػي  
اإل ساف  حو دطي ة و سافإل مو  حو الاجػـو علػى و سػافإل مو  حػو م ػادال و سػافإل مو  حػو  

  رامة و سافإل  ا مم  الخواطر تمر على القل .
 :لي  دائماً وماداً مف يأخم اقوؿ البيي واإل ساف ع

ًَمَٔإَذام} ـِ {ُتَقؼ٠ِِّّممَصالمَزـَ
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م

وذا  ػاف مبػاؾ مدلػػة حسػية ماديػػة اػرعية ملموسػة محسوسػػة تؤ ػد مػػما ال ػن فيجػػ  
علىال مف متودف ومف متحرا جيداً ديا مف مددـ على ما خطول حتػى تػتم التحريػاال وتسػتتم 

 :الدالالال المحسوساال لقول  
{اٖدَس٧ّمَع٤ّٔمَسَؾ٧ّمَؾٚقـَُياْظم}

125
م

دػػاؿ  ممػػر تدالعيػػ  ال اػػد مف ياػػوف م ػػك ايبػػة تُثيػػه عػػحة مػػم  الػػدعولإل وا   ماُ 
  لبػػػا:                (ٙالحجػػػراال)  دػػػد ياػػػوف الفاسػػػػ  و سػػػافإل ودػػػد ياػػػػوف

افإل وسػواي مػما مو ذاؾ ال الفاس  خاطر سوي في القل  ورد وليػ  مػن الػبفس مو مػن الشػيط
 اد مف ياوف مباؾ دليا ماده محسوس ملموس.

م==================================

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ داسشح تٓ إٌؼّاْ  ٕٗٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚإٌغائٟ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ػثذ هللا تٓ ػّشٚ  ٕ٘ٔ
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 اػػى ديببػػا عػػن مجاااػػة اإل سػػاف إل سػػاف اػػأا تامػػة اغيػػر ايبػػة مو دليػػاإل أل اػػا تثيػػر 
البفػػوس اغيػػر ممػػر محسػػوس ملمػػوسإل و اػػى عػػن مجاااػػة ما و سػػاف لحقيقػػة ليسػػه م اػػا 

ا يحدث من  ثير مػن األزواجإل فبػرا ايبةإل ومحاوؿ مف ُم رم  على مف ي ترؼ اما م ب إل ومم
ا ػػض اػػياابا ا ػػد الػػزواج يحػػاوؿ مف ُيشػػدد علػػى زوجتػػ  ويقػػوؿ لاػػا ال اػػد لػػك مػػن عبلدػػة 
ارعية ديا الزواجإل اعترفي وسأسامحكإل وُيصر على مما األمر   مالػك ولاػما الماوػيو   

 سػاف مف حتى مف الزوجة راما تام  علي  لتروي  وتبجو من مػما اإللحػاح   فػبل يبيغػي لئل
ي ػػػن ما  ػػػن وُيحققػػػ  وال ا ػػػد المبلاسػػػاال الحسػػػية والماديػػػة التػػػي تتحقػػػ  ااػػػا مثػػػا مػػػم  

 األمور الشرعية.
ولػػملك  قػػوؿ لاػػما األخ: مػػا دمػػه لػػم تػػر اػػيىاً محسوسػػاإل ولػػم تسػػتبد ولػػى اػػيي 
ملموس فاست م اا  من الشيطاف الػرجيمإل وخػرهج مػم الوسػواس مػن  فسػكإل ومػو وسػواس 

يد مف يثير الضغيبة ايبك واين زوجػك لُي اػر عػفو حياتػكإل ويج ػا حياتػك من الشيطاف ير 
 في مم وتم و اد على الدواـ.

إل ومػما مػرض استشػرا ومما ايي  لمػن يصػا  اػداي الغيػرل التػي  اػى عباػا  ييبػا 
 اثير من اياابا مصا  اداي الغيرل.فن في مجتم با ا  

نإل  مػن وجػد مػن يريػد مف يشػػا س والغيػرل مباػا تيػرل محمػودل عبػد الػػدالئا والقػرائ
 .زوجت إل مو من يريد مف يختطف زوجت  فاما يغار مبا

لان مباؾ تيرل اغير دريبة وال ايبةإل ومم  تيرل مممومػة أل اػا دػد تػؤده اػالمرمل ألف 
تار  زوجاػا  راميػة مطلقػةإل أل اػا تيػرل اػدوف رييػةإل  ػأف يمب اػا مػن الودػوؼ فػي البافػمل مو 

مػن حولاػاو  مػا تضػ اا للاػا و  الشقة حتى ال يرامػا محػد حولاػاإل مػا اليلاو ة التي تطا من
في سجن مـ في اقةو  وما تروى لبفسك مف ت ػي  فػي مػما السػجن اػين األراػن جػدراف 

 ال تب ر ولى مبا وال ولى مباؾو  
مػػاداـ لػػيس مبػػاؾ رييػػة لِػػَم ُتجشػػم  فسػػك وزوجػػك ااػػم  المشػػاؽ التػػي تػػؤده ولػػى 
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لسػػوي رمامػػا البػػاس اااغيػػر حػػٍ    ػػك وف م ثػػرال مػػن الغيػػرل علياػػا اػػا والاراميػػة ال ميػػايو   
 :اماـ على لشاك الزائد ااا ولما داؿ اإل

م{مرمتؽـّٕمع٤ّماظغريةمسؾ٧ّمأػؾ١ّمصرتع٧ّمبوظل٦ّءمع٤ّمأجؾ١ّم}

 :اا الغيرل التي يقوؿ فياا البيي تسييالتى مم  التصرفاال الحمقاي 
{ماظؾ٥َُّّمُؼِؾِغُّٚمَعوماْظَغِقَِّٕةمِع٤َّم}
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لػػػة وم اػػػا زمػػػبليإل وم اػػػا تليفػػػوف محمػػػوؿإل وتضػػػن عليػػػ  مردػػػاـ و تاػػػوف زوجتػػػ  عامِ م
تليفو اال مؤالي الزمبلي أل اا في حاجة وليام ومم فػي حاجػة ولياػا لتب ػيم ال مػاإل فػاذا رفال 
التليفػػوف فػػي الييػػه يريػػد مف ي ػػرؼ َمػػن الػػمه يتحػػدثو ومػػاذا يقػػوؿو ولمػػاذا يطلياػػا مبػػاو 

تقػػد م ػػ  ال يثػػ  فياػػاإل وم ػػ  ال ي تػػد ااػػاإل ومػػما ممػػا يثيػػر اإلحػػن ومػػما يؤلػػ  عػػدـ الثقػػةإل فت 
والشػػحباي واليغضػػاي اػػين الػػزوجينإل وسػػي   ػػا ذلػػك الغيػػرل التػػي لػػيس لاػػا سػػي إل ولػػيس 

 علياا دليا.
فاإل سػاف المػػؤمن ي مػػا اشػػرع ا إل فػػبل يأخػػم وال اػػدليا حسػػي محسػػوس ملمػػوسإل 

ممامػػ  مػػراال حتػػى يتخػػم خطػػواال ويجاايػػةإل ومػػما الػػدليا رص  ا يبيػػ إل وسػػم   اأذ يػػ إل وتاػػرر 
 ووال فليطرد الشيطاف لي ي  مو وممل  وزوج  في مماف وف ااي ا .

الغيرل القاتلة وذا لم يبفن م اا اإلست اذل من الشيطافإل والرجػوع ولػى مػبا  الػرحمن 
إل فاما مػرض  فسػي يحتػاج ولػى طييػ  وختصاعػي مػن مطيػاي المه جاي ا   ييبا ال د اف 

 ض البفسية ليضن ل  عبلج ي ال  مم  الغيرل القاتلة.األمرا
الغيرل دد تاوف من تأثير الييىػة الطيي يػة التػي  مػا فياػا اإل سػافإل  ػأف ياػوف دػد  مػا 
فػػي ايىػػة جامػػدل ومملاػػا متشػػددوف فػػي مثػػا مػػم  المجػػاالالإل ومػػا م ثػػر المتشػػددوف علػػى 

يػػر َسػػوهإل فػػبل ُيصػػدؽ مف البسػػاي فػػي الػػداف اإلسػػبلؾ ا فإل ودػػد ياػػوف سػػلو   فػػي اػػياا  ت
م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚإٌغائٟ ٚصذ١خ اتٓ دثاْ ػٓ جثش تٓ ػر١ه األٔصاسٞ  ٕٙٔ
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مبػػاؾ ابتػػاً سػػوية مو امػػرمل تقيػػة ومػػما  ثيػػرإل لاػػن المػػؤمن التقػػي البقػػي يمشػػي علػػى مػػمم  
 .الحيي  الصفي الوفي 

  ًِاخلالـ َٔ ايظًِاخلالـ َٔ ايظ  
دمال:مأغومعلؾؿيمأسقّ٘ميفمأوربو،موزوج٨ّمرج٢ّمرقىموطونمظ٥ّمذّٕؼ١ّمأخّٔمعـ٥ّم

عـ٥ّمعؾؾغًومع٤ّماٌول،موسب٤ّمٕممعوًرمطـريًا،موػّٔاماظشّٕؼ١ّماذؿؽوغومعمخًّٕامبلغـومأخّٔغو

غلخّٔمعـ٥ّمػّٔاماٌول،موظؽـ٥ّمغظًّٕامِّغ٥ّمطونمذّٕؼؽًومظّٖوج٨ّمصؾّٓؼ٥ّمأوراقمغؿقفيم

تعوعالتمبقـف٣ّ،مصؾؿوذامتـصقين،موػ٢ّمػـوكمدسوءًامؼػ١ّمب٥ّمآمطّٕبـوموؼـصّٕغومسؾ٧ّم

مػّٔاماظظوٕ؟

م======================================================

ي عليػػ  مال يت امػػا ت ػػامبلال ماليػػة ولػػو  ا ػػه دليلػػة حتػػى ولػػو  ػػاف مػػن المػػؤمن يبيغػػ
 مخي  من مايػ  وال  مػا  ػا  تػا  ا :                                  

           (ٕٕٛاليقػػرل)  و ػػػك لسػػػه مػػػن ممػػػا  :والػػػمه رفػػػض تبفيػػػم ا يػػػة مدػػػوؿ لػػػ
 ال بايػػػة وال مت امػػػا م ػػػ  ولػػػى الباايػػػةإل حتػػػى ولػػػو  ػػػاف الميلػػػج عػػػغيرإل دػػػاؿ ال لػػػي الاييػػػر:

                              (ٕٕٛاليقرل)  داؿ ال لماي:  ا ما زاد
 م ػوه مخػم إل وف طي  لػ  والعن ما يساوه ال شروف جبيااً يج  مف يُات إل وال وذا  به مع

 فياا و  مهإل ووف لم يجيي ا  فأ ا مخرجت  عددة ل . جاي ا 
وذف يبيغي مف تاػوف  ػا عبلداتبػا علػى اػرع ا إل مػن مخواتبػا رجػاالً مو  سػاياإل ومػن 

 جيرا بػػاإل ومػػن زمبلئبػػاإل ومػػن مدارابػػا ... مػػن ما و سػػاف:                      

             (ٕٕٛاليقرل). 
ومػػػما الػػػمه حػػػدث اسػػػي  خطػػػأ ارتايػػػو  ومػػػو عػػػدـ تسػػػجيلام األوراؽ الرسػػػمية 



مم{{135135}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

الم تمدل التي تدؿ على الشػرا ةإل وتحػتفظ اػالحقوؽ لاػا مبامػا وفػ  الشػري ة اإلسػبلميةإل 
 وعلػػػػػيام مف يقولػػػػػوا  مػػػػػا دػػػػػػاؿ ا :                               

ويارر مما القوؿ مراال ا د عبلل الصيحإل مو ا د عبلل الجم ة والجماعػاال  ػا  (تافرٗٗ)
إل حتى يُايي ا   افضل  ولااماً من خيػر  واػر  يُبزلػ  علػى دليػ إل فيج لػ  يراجػن  فسػ   يـو

 :داؿ  رجن وليام ويرد وليام حقودامإلوي لم م   مخطأ ويرجن ولى عواا إل وي
مَواِحٍّٓمَطَؼْؾٍىماظِّٕٖحَؿ٤ّٔمَأَصوِبّٝٔمِع٤ِّمٔإِصَؾَعِق٤ّٔمَبِق٤َّمُطؾََّفومآَدَممَبـ٨ِّمُضُؾ٦َّبمٔإٖنم}

ٌُمُؼَصُّٕٚص٥ُّ {مَؼَشوُءمَحِق
127
م

ووف لػػػم ي تػػػػرؼ مػػػو االخطػػػػأ فػػػأرجن ولػػػػى مػػػػن ايديػػػ  مفػػػػاتيح القلػػػو إل ومرفػػػػن وليػػػػ  
ولػى عػواا  فيػأتي ولػىال رامػا يُبيػ  دليػ  ويػرد   ااوااإل ومو ل  في تحصػيا حقػوديإل فا ػ  

 احقي وف ااي ا  ر  ال المين.

  ايفتا٠ ٚاخلطب١ايفتا٠ ٚاخلطب١  
يتمووجّٓغومارتقوحًومظؾعضـو،مالثقـوت،موجوءغ٨ّمسّٕؼّٗمًطؾدمال:مأغومصؿوةميفماظـ

ظؽ٤ّمأػؾ٥ّماتصؾ٦ّامب٦ّاظّٓيموضوظ٦ّامظ٥ّمإنمر٦ّظ٨ّمشريمعـودىمإلبـف٣ّ،مػ٢ّماظط٦ّلم

بفّٔاماظشوبمِّنممؼؽ٦ّنمسوئؼًومحؿ٧ّمؼّٕصضينماًطوب؟موػ٢ّمأحوولماإلتصول

مزعقالت٨ّمؼؼؾ٤ّمظ٨ّمأغ١ّمجوعّٓةموهلّٔامرصض١ّ؟

م======================================================

الشا  المه يخط  فتػال علالمػ  المجتمػن الليادػة فػي حسػن الجػوا  وذا لػم يشػ ر 
اارتياح  حػو مػم  الفتػالإل واإلرتيػاح  سػيي يختلػف مػن اػخا ولػى اػخاإل فرامػا  ػاف فػي 

  عػػورل م يبػػة للفتػػال ولػػم يرمػػا فػػي مػػم  الفتػػالإل فػػأراد مف يػػرد رداً يروػػيام فقػػاؿ: و اػػا وممػػ
 .ليسه االطوؿ المباس 

م==================================

 صذ١خ ِغٍُ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌّغرذسن ػٓ ػثذ هللا تٓ ػّشٚ  7ٕٔ



مم{{136136}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ولاػػػن لػػػوال اخػػػتبلؼ األذواؽ ليػػػارال السػػػلنإل فبػػػرا فػػػي المجتمػػػن مػػػن ييحػػػ  عػػػن 
الطويلةإل ومػن ييحػ  عػن القصػيرلإل ومػن ييحػ  عػن المتوسػطةإل ومػن ييحػ  عػن البحيفػةإل 

بةإل ومن ييح  عن الغبيةإل ومن ييح  عن الفقيػرلإل ومػن ييحػ  عػن ومن ييح  عن السمي
لػ  خػواطر تػدور فػي  المت لمةإل ومن ييحػ  عػن سػيدل المبػزؿ ...  ػا و سػاف ج ػا ا  

 .ذمب  لي م املك اليشرية  لاا
فلو  ا ه مفاار الشيا   لاا افااراً واحدل ال صيه على عبف واحد من البسػاي 

االإل لان لاػا و سػاف ذودػ إل ومػا دامػه مػم  اليبػه تقيػةإل ووف واارال جمين البساي األخري
داؿ لاا زميبلتاا م ك جامدل فاي تقيةإل فلت لم علم اليقين مف تمسااا االدين يزيػدما رف ػة 
عبػػد الشػػيا  الصػػالحين الػػمين ييحثػػوف عػػن الصػػالحاالإل فتحػػافظ علػػى  اجاػػا وال تتصػػا 

ا  سيرسػا ا إل وت لم علم اليقػين مف ااما الولد ا د مف رفضاا لت رض  فسااإل وتلجأ ولى 
 :ولياا من ي فاا لما ورد فى األثر

م{إنمٓمعالئؽيمدقوحنيمؼل٦ّض٦ّنماِّػ٢ّمإىلمأػؾفومم}

فسػػيي   ا  ولياػػا مػػن يوافقاػػا فػػي طياعاػػا وفػػي موعػػافااإل ويفػػرح ااػػا وف اػػاي ا  
 ر  ال المين.

  ِخًط ايًخّٛ يف املطعِخًط ايًخّٛ يف املطع  
شوظقيمجًّٓا،موأغومسـّٓيمعطع٣ّمعشف٦ّرمظؾؿش٦ّؼوت،مدمال:ماظؾق٦ّمماظؾؾّٓؼيميفمبؾّٓغوم

وضّٓمزادتماظؿؽوظقّٟمواِّسؾوءميفمػّٔهماِّؼومموٕمُؼصؾّّماظّٓخ٢ّمؼؽػ٨ّماظعؿولم

وشريمذظ١ّمع٤ّماظؿؽوظقّٟماظؽـرية،مصف٢ّمؼصّّمأنمأدؿكّٓمماظؾق٦ّمماٌلؿ٦ّردةم

اظّٕخقصيموأخؾطفومعّٝماظؾق٣ّماظؾؾّٓيمظقلؿؿّٕماحمل٢ّميفمسؿؾ٥ّ؟مسؾؿًومبلنمأطـّٕم

مع٢ّمذظ١ّ؟احملالتمتػ

م======================================================



مم{{137137}}ممممايؾؼيماظـوعـيايؾؼيماظـوعـيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

التجػػػار األخيػػػار وذا  ػػػاف فػػػي اضػػػاعتام عيػػػ  مف يُ اػػػروا مػػػما  ممػػػر رسػػػوؿ ا  
ولػػى السػػوؽ ووجػػد ط امػػاً  ػػامر  يػػااس فووػػن يػػد  فيػػ  فوجػػد  ال يػػ إل وعبػػدما ذمػػ  

 : السمايإل داؿ مسفل  ميلوؿإل فقاؿ: ما مما يا عاح  الط اـو داؿ: معاات 
{ماظـٖوُسمَؼَّٕاُهمَط٨ِّماظطََّعؤممَص٦َِّقمَجَعْؾَؿ٥ُّمَأَصالم}

128
م

فأمر ػػا مف  يػػين ال يػػ إل فػػأا تػػاجر فػػي ما مابػػة مو ما حرفػػة عليػػ  مف ييػػين ال يػػ  
الػػمه يوجػػد فػػي عػػب ة ييي اػػاإل مو تجػػارل  يتػػاجر فيػػ  للمشػػترين حتػػى ياػػوف الػػراح حػػبلاًلإل 

 : ويدخا في دوؿ سيد ا رسوؿ ا 
ـِٖؾٚقنَي،مَعَّٝمِعنُياَِّماظٖصُّٓوُقماظٖؿوِجُّٕم} {َواظٗشَفَّٓاِءممَواظٚصّٓٚؼِؼنَيماظ

129
م

و ما عاح  الط اـ علي  مف يُ رؼ زاائب  مما يصبن مما الط ػاـإل وممػا يتاػوف مػما 
اإلداـإل وف  اف لحماً مستورداً معلماػم مف مػما لحػم مسػتوردإل وذا  ػاف لحمػاً الػدياً مخيػرمم 

ما لحػػم طػػازجإل ويصػػبن مػػما امفػػرد إل ومػػما امفػػرد إل ويضػػن لاػػما سػػ راً يباسػػي إل ولاػػما مف مػػ
س راً يباسي إل وُيخير المشترينإل فبجد دوماً يشتروف الطازج لس تام الماديػةإل ودػـو يشػتروف 

إل ممػػا مف يخلػػ  مػػما المجمػػد لضػػي  ذاال اليػػدإل وااػػما ياسػػ  محلػػ  ويبػػاؿ روػػاي ا  
مو ا  لػػين فاػػما تػػ   اػػى عبػػ  سػػيد األ ييػػاي والمرسػػلينإل  اػػماؾ دوف مف ي لػػم المشػػترين

 :وداؿ في اأ   
ـٖوممَصَؾِقَّٗمَشٖشـَو،مََع٤ِّم} {ِع

130
م

ومما مثل  مثا من يخل  في ما اضاعة فياا عبفينإل عبف جيد وعبف ردهيإل 
فيخل  الجيد االردهي وييي   على م    ل  جيدإل ومما ت   اى عب  البيي الحيي  

وعلى ا  على سيد ا محمد وعلى صل  مفضا الصبلل ومتم السبلـإل فى علي  المصط
 .وعحي  وسلم

م==================================

 رشِزٞ ٚاٌّغرذسن ػٓ أتٟ ٘ش٠شج صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌ 8ٕٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌذاسِٟ ػٓ أتٟ عؼ١ذ  9ٕٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٖٓٔ



مم{{138138}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u ١١تاصعتاصعاحلًك١ اياحلًك١ اي u 

  ايتؾٜٛز ايجالثٞ األبعادايتؾٜٛز ايجالثٞ األبعاد
  ّايٓاظ ْٝاّايٓاظ ْٝا  
  حاج ْضٞ ايتكؾريحاج ْضٞ ايتكؾري  
  ايٛص١ًٝ ٚايفق١ًٝايٛص١ًٝ ٚايفق١ًٝ  
  اصتٓجا٤ املٝتاصتٓجا٤ املٝت  
  دٚاّ اهل١ُدٚاّ اهل١ُ  
  نٛبْٛات ايتخفٝض َع ايضُضز٠نٛبْٛات ايتخفٝض َع ايضُضز٠  



مم{{139139}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u تاصع١تاصع١احلًك١ اياحلًك١ اي uٖٔٔ 

  ايتؾٜٛز ايجالثٞ األبعادايتؾٜٛز ايجالثٞ األبعاد  
دمال:ماظؿص٦ّؼّٕماظـالث٨ّماِّبعود،مؼؿ٣ّمصق٥ّمتص٦ّؼّٕموتشؽق٢ّماإلغوثموايق٦ّاغوتم

واظطق٦ّرمواِّذفورموشريمذظ١ّمظؿقوط٨ّمايؼقؼيموتؿقّٕكموتؿؽؾ٣ّ،مصؿومحؽ٣ّماظشّٕعم

ميفمذظ١ّ؟

م======================================================

ترامػا  أ ػك تػرا حقيقػةإل  التصوير الثبلثي األا اد يصور مبا رإل مم  المبػا ر عبػدما
ماػػخاص موحيوا ػػاال مو تيػػر ذلػػكإل ا ػػض ال لمػػاي سػػارع ولػػى تحريماػػاإل لاػػن  حػػن عبػػد ا 
القاعدل المت ارؼ علياا ومي التحريم والتحليا وما   ووما لرسوؿ ا إل وذا  اف مباؾ  ػا 

ياػػن مبػػاؾ فػي  تػػا  ا   لتػػـز اػػ إل ووذا  ػػاف  ػػا مػػن ُسػػبالة رسػػوؿ ا   لتػػـز اػػ إل ومػػا وذا لػػم 
 ا فتاوف المسألة اجتااديةإل ومم  المسألة من المسائا اإلجتاادية أل ػ  لػيس فياػا  ػا 

 وارد من  تا  ا  وال عن رسوؿ ا .
واإلجااة: ما داـ مما الرسم ومما التصميم ال يوا ي  ت  تجػاره ألحػد مػن الخلػ  

 :فبل ما ن في إل ألف المه َيْحـر ما يصاحي  ت إل ودد داؿ 
ـٖوممَصَؾِقَّٗمَشٖشـَو،م٤ََِّعم} {ِع
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  ّايٓاظ ْٝاّايٓاظ ْٝا  
م==================================

 َٕٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ ِذشَ  ٖٓتٕٟ شثً  –اٌضلاص٠ك  ٖٔٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٕٖٔ



مم{{141141}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{اظَـٓوُسمِغَقوْم،مَصنَذامَعوُت٦ّاماِغَؿَؾُف٦ّام}:مدمال:معومععـ٧ّمض٦ّلماظـيبم
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م======================================================

ذاع مما اللقوؿ اين البػاس علػى م ػ  حػدي  اػريفإل ومػو ووف  ػاف عػحيح الم بػى 
 ا.بلـ اإلماـ على وال م   من  

الحقيقػػةإل فالبػػاس وذا ا شػػغلوا االػػد يا  ػػاموا  عػػنوالم بػػى اليػػاطن فػػى مػػما القػػوؿ مػػو 
عػػن الحقيقػػةإل ومػػي م بػػا سبسػػافر مػػن الػػد يا فػػي يػػـو ولػػى دار ا خػػرلإل ومف مبػػاؾ سػػؤاؿ فػػي 
القيػػػر مػػػن الملاػػػينإل ومف مبػػػاؾ حسػػػا إل ومف مبػػػاؾ جبػػػة يػػػدـو   يماػػػاإل مو  ػػػار ال يبفػػػك 

ف مبػػاؾ مخػػم للحقػػوؽ إلعطايمػػا ولػػى مملاػػاإل فالبػػاس وذا رت ػػوا فػػي الػػد يا تباسػػوا عػػمااااإل وم
 : فػػػػيام عبػػػػد مػػػػوتام ذلػػػػكإل ومػػػػؤالي يقػػػػوؿ ا                

    (ؽ). 
 ممػػػا المػػػؤمن فاػػػو مبتيػػػ  علػػػى الػػػدواـإل وذا معػػػيح ال يبت ػػػر المسػػػايإل ووذا ممسػػػى ال
يبت ػػر الصػػياحإل وي ػػد  فسػػ  فػػي المػػوتىإل والمػػوال دومػػاً مبػػ  علػػى اػػاؿإل وُيجاػػز  فسػػ  للقػػاي 
ا إل فػػػاذا متػػػا  ممػػػر ا  فػػػي ما ودػػػه وحػػػين يقػػػوؿ  أعػػػحا  رسػػػوؿ ا : )مرحيػػػاً اػػػالموال 

 حيي  جاي على فادة( أل   مست د للقاي ا إل وجامز لما ا د مم  الحيال.

  حاج ْضٞ ايتكؾريحاج ْضٞ ايتكؾري  
غل٨ّمأنمُؼَؼصّٕمأومؼلخّٔمع٤ّمذعّٕهموؼؿقؾ٢ّميفمغفوؼيمايٍ،مدمال:محٍمذكّٙمو

موسودمإىلمبقؿ٥ّمواشؿل٢ّموتطقى،مث٣ّمتّٔطّٕمأغ٥ّمٕمؼؼّٙمذعّٕه،مصؿومايؽ٣ّماظشّٕس٨ّ؟

م======================================================

م==================================

مٖٖٔ مس٤ّمسؾ٨ّمع٦ّض٦ّصو ماب٤ّمسلوطّٕ مظقّٗمحبّٓؼٌمظؾعوعّٕيماىّٓ، أخّٕج٥ّ مص٧ّمدبّٕؼٍمايـقٌميفمبقونمعو موطّٔا ،

 أحودؼٌماإلحقوءمظؾعّٕاض٧ّ.



مم{{141141}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

الحػػ  مػػو ال يػػادل المخصوعػػة التػػي فياػػا مر ػػاف وفياػػا واجيػػاالإل واألر ػػاف لػػو تػػرؾ 
ر ػن مباػا ال اػد مف ي يػد حجػ  مػرل مخػراإل ومػي الودػوؼ ا رفػة وطػواؼ اإلفاوػةإل  اإل ساف

ممػػا الواجيػػاال وذا تػػرؾ اإل سػػاف واجػػ  مباػػا يجيػػر  اَاػػْدا مو دـ يماحػػ  عبػػ إل والحلػػ  مو 
التقصػػير واجػػ  مػػن واجيػػاال الحػػ إل فمػػا داـ لػػم يحلػػ  مو يُقصػػر حتػػى يرجػػن ولػػى مػػوطن 

ومم  الفديػة يبيغػي عليػ  مف يػماحاا عبػد ايػه ا   ودامت  معيح علي  مدا مو دـ مو فديةإل
 الحراـإل فاف لم يستطن مف يمم  ولى مبالك يُالف من يماحاا ل  مبالك.

  ايٛص١ًٝ ٚايفق١ًٝايٛص١ًٝ ٚايفق١ًٝ  
مدمال:معوماظ٦ّدقؾيمواظػضقؾيميفمدسوء:م%آتمربؿًّٓاماظ٦ّدقؾيمواظػضقؾي$؟

م======================================================

 :يي داؿ الب
مِص٨ّمَدَرَجٍيمَأِسَؾ٧ّ:مَضوَلماْظ٦َِّدقَؾُي؟مَوَعوماظؾ٥َِّّمَرُد٦َّلمَؼو:مَضوُظ٦ّاماْظ٦َِّدقَؾَي،مِظ٨َّماظؾ٥ََّّمَدُؾ٦ّام}

{مُػ٦َّمَأَغومَأُط٦َّنمَأِنمَأِرُج٦ّمَواِحّْٓمَرُج٢ّْمٔإظَّومَؼـَوُظَفومَظوماْظَفـِٖي
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إل وطلػ  مبػا سػيد ا رجػا واحػدفالوسيلة معلى درجاال الجبةإل وال يحصا علياػا وال 
 رسوؿ ا  مف  دعوا ا  مف يج ل  مما الرجا المه يح ى ااما الفضا وف ااي ا .

والفضػػيلة مػػي التقػػدـ علػػى جميػػن األ ييػػاي والمرسػػلين يػػـو القيامػػةإل ومػػما يحصػػا لػػ  
فػػي مقػػاـ الشػػفاعةإل عبػػدما يتقػػدـ الخلػػ  ولػػى األ ييػػاي  ييػػاً تلػػو  يػػي ليشػػف وا لاػػم عبػػد ا  

يقولػػوا: لسػػه لاػػاإل صدـ يقػػوؿ: اذميػػوا ولػػى  ػػوحإل و ػػوح يقػػوؿ: اذميػػوا ولػػى واػػراميمإل و لاػػم 
وواػػػراميم يقػػػوؿ: اذميػػػوا ولػػػى موسػػػىإل وموسػػػى يقػػػوؿ: اذميػػػوا ولػػػى عيسػػػىإل وعيسػػػى يقػػػوؿ: 

{مَظَفلوممَأَغلوممَظَفلو،ممَأَغلومم} اذميوا ولى محمدإل ورسوؿ ا  عبدما يمم  ولي  الخل  يقػوؿ:
ٖٔ٘
فاػي ،م

م==================================

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٖٗٔ

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚأتٟ داٚد اٌط١اٌغٟ ػٓ اتٓ ػثاط  ٖ٘ٔ



مم{{142142}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .فضل  وددم  على جمين األ يياي والمرسلين الفضيلةإل ألف ا  

  اصتٓجا٤ املٝتاصتٓجا٤ املٝت  
مإدؿـفوءماٌقًمسـّٓمتغلقؾ٥ّ،مػ٢ّمغػع٢ّمب٥ّمطؿومغػع٢ّمبلغػلـو؟طقػقيمدمال:معوم

م======================================================

 الميه في اداية تسل  يج  مف  قـو ل  اما ُيشي  اإلستبجايإل  يفو
وووػػ   علػػى خشػػية الغسػػا  غطيػػ إل ثػػم  ضػػن يػػداً علػػى الػػيطنإل  ا ػػد خلػػن مبلاسػػ 

و  صر اليطن عصراً خفيفاإل واليد األخرا ترفن الرمس مو ترفن الرجلينإل فاف  اف في  اػيي 
مف الفتحاال التي فيبا تشتغا اػالامييوتر الراػا ي الػمه ج لػ   يبزؿإل أل   من حامة ا  

إل اػػا وال وذا جايمػػا ممػػر مػػن عبػػدؾ اػػأمر ا  ا  فػػي ذمبػػكإل ففتحػػة اليػػوؿ ال تبػػزؿ مػػا في
 .و ملك فتحة الشرج ال تخرج ريحاً مو ايىاً وال وذا مذف لاا اإل ساف

لاػػن عبػػد الميػػه معػػيحه مفتوحػػة تلقائيػػاً وال تحاػػم فياػػا ا فإل فيمجػػرد الضػػغ  
وياوف مباؾ اخا صخر يص  الماي مثبػاي ذلػكإل ومػما .الخفيف على اليطن يبزؿ ما فياا

 اا  اإلستبجايإل ومما ما يج  مف  قـو ا  للميه ديا الغسا.ما يش

  دٚاّ اهل١ُدٚاّ اهل١ُ  
دمال:مسـّٓعومسبضّٕمدرودؽ٣ّ،مأومغلؿؿّٝمظؾلودةماظعؾؿوءماِّصوض٢ّمواظصوينيمتف٦ّنم

سؾقـوماٌصوئىموغشعّٕمأغـومغؿق٦ّلمإىلمأذكوصمآخّٕؼ٤ّ،مغؿعوػّٓمعّٝمأغػلـومسؾ٧ّم

ث٣ّمتػرتمسّٖائؿـوموتؼ٢ّمماظلؾ٦ّكماظل٦ّي،مواظعؿ٢ّماظؿؼ٨ّ،موغلؿؿّٕمسؾ٧ّمذظ١ّمظػرتة،

مػؿؿـو،مصؿوماظعؿ٢ّمظؽ٧ّمغلؿؿّٕمسؾ٧ّمحوظـوماظّٔيمغؽ٦ّنمسؾق٥ّميفمذبوظلؽ٣ّ؟

م======================================================



مم{{114343}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مَوُػ٦َّمَبْؽّٕٕمِبَلِب٨ّمَعّٕٖمَأٖغ٥ُّمماظـِٖؾ٨ّٚمُطٖؿوِبمِع٤ِّمَوَطوَنمَدٚقِّٓٚياُِّمَحـَِظَؾَيمُرويمس٤ّم}

ـَِّٓمَغُؽ٦ُّنمَبْؽّٕٕمَأَبومَؼومَحـَِظَؾُيمَغوَص٠َّ:مَضوَلمَحـَِظَؾُي؟مَؼومَظ١َّمَعو:مَصَؼوَلمَؼِؾِؽ٨ّ، ماظؾ٥َِّّمَرُد٦ّٔلمِس

مَطـِرّيا،مَغِلقـَومَواظٖضِقَعِيماْظَلِزَوأجمٔإَظ٧ّمَرَجِعـَومَصٔنَذامَسِق٤ّٕمَرْأَيمَطَلٖغومَواْظَفـِٖيمِبوظـٖؤرمُؼَّٔطَُِّّٕغوم

ماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَرآُهمَصَؾٖؿومَصوِغَطَؾْؼـَوم،ماظؾ٥َِّّمَرُد٦ّٔلمٔإَظ٧ّمِبـَوماِغَطِؾ٠ِّمَظَؽَِّٔظ١َّمٔإٖغوم٥َِّص٦َّاظؾَّ:مَضوَل

مَضوَلم مَضوَلمَحـَِظَؾُي؟مَؼومَظ١َّمَعو: ـََِّٓكمَغُؽ٦ُّنماظؾ٥َِّّمَرُد٦َّلمَؼومَحـَِظَؾُيمَغوَص٠َّ: مُتَّٔطَُِّّٕغومِس

:مَضوَلمَطـِرّيا،مَوَغِلقـَومَواظٖضِقَعَيماْظَلِزَواَجمَسوَصِلـَومَرَجِعـَومَصٔنَذامَسِق٤ّٕمَيَرْأمَطَلٖغومَواْظَفـِٖيمِبوظـٖؤر

مماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَصَؼوَل مِسـِِّٓيمِع٤ِّمِبَفومَتُؼ٦ُّع٦َّنماظَِّّٔيماْظَقؤلمَسَؾ٧ّمَتُّٓوُع٦َّنمَظ٦ِّ:

مَحـَِظَؾُيمَؼومَوَظِؽ٤ِّمُصُِّٕذُؽ٣ِّ،مَسَؾ٧َّومُرُِّٕضُؽ٣ِّمَوِص٨ّمَعَفوِظِلُؽ٣ِّمِص٨ّمِئَؽُياْظَؿالمَظَصوَصَقِؿُؽ٣ُّ

م136{َوَدوَسيممَوَدوَسًيمَوَدوَسًيمَدوَسًي

ام بى: اإل ساف دائماً يحتاج ولى التم ير من ال لمايإل مجالس ال لم تػم ر اإل سػاف 
فتخلن المشاتا من البفسإل وتُمم  الوساوس من الصدرإل وتج ا اإل ساف فػي يقػين  أ ػ  

إل ويرتػػػ  فػػػي عمػػػا رما ال ػػػينإل ويزيػػػد ويما ػػػ إل ويبمػػػو وجػػػد    يػػػرا ال ػػػوالم ال لويػػػة 
 الصالحاال واإلستزادل من الخيراال.

المه يج ا المػري دائمػاً فػي مثػا مػم  األحػواؿ المداومػة علػى حضػور مجػالس اً وذ
ال لػػمإل مو علػػى القػػرايل فػػي  تػػ  ال لػػم وف لػػم يسػػتطن مف يجلػػسإل مو يسػػتمن ولػػى دروس 

  :مػا الخشػية الػمين مثبػى علػيام ا  فػي  تااػ  فقػاؿال لم ولان من ال لماي م        

                 (ٕٛفاطر). 
ولملك عبػدما  ا ػه المسػاجد عػامرل االػدروس  ا ػه الم ػامبلال اػين البػاس طييػةإل 

لبػاس ا ف و ا ه األخبلؽ  ريمةإل و اف البػاس يراديػوف ا إل وييت ػدوف عػن الحػراـإل ولاػن ا
تر ػػه المجػػالسإل حتػػى م ػػى مرا مف  ثيػػر مػػن البػػاس امجػػرد ا تاػػاي الصػػبلل يقومػػوفإل ووذا 
تحػػدث اإلمػػاـ ال يجػػد مػػن يسػػم   وال الجػػدراف وال مػػداف فػػي المسػػجدإل وا صػػرؼ البػػاس 

م==================================

 صذ١خ ِغٍُ ٚاتٓ دثاْ ٚعٕٓ اتٓ ِاجح ػٓ دٕظٍح األع١ذٞ  ٖٙٔ



مم{{144144}}ممممايؾؼيماظؿودعيايؾؼيماظؿودعيمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عبػػػ إل ا صػػػرفوا فصػػػرؼ ا  دلػػػواامإل ا صػػػرفه القلػػػو  ولػػػى الػػػد يا والشػػػاواال والح ػػػوظ 
ؿ واألراي فحػػػدث مػػػا ال يحمػػػد عقيػػػا إل تليفزيو ػػػاال والجػػػداوالملػػػماال والمستحسػػػباال وال

إل وي لمو بػػا فصػػبلح األحػػواؿ ااثػػرل مجالسػػة ال لمػػاي ممػػا الخشػػية الػػمين يخشػػوف ا  
  إل وي لمو با الطريقة المروية التي  باؿ ااا رواي ا  جا في عبل .

  نٛبْٛات ايتخفٝض َع ايضُضز٠نٛبْٛات ايتخفٝض َع ايضُضز٠  
ؿطوس٣ّموربالتمؾب٦ّغوتمدبػقّٚمظذّٕطوتماظؿفورةمبعؿ٢ّمط٦ّبعّٚمدمال:متؼ٦ّمم

،مويفمحوظيمذّٕائ١ّماظؽ٦ّب٦ّنمث٣ّمهضّٕمذكصًومواٌالبّٗ،موتؾقّٝماظؽ٦ّب٦ّنممبؾؾّٞمع

،موإذامأحضّٕماظشكّٙماظّٔيمؼشرتيماظؽ٦ّب٦ّنمهص٢ّمسؾ٧ّمعؾؾّٞمآخّٕع٤ّمرّٕص١ّمو

م؟ؽ٣ّمايوػؽّٔا،مصؿومأخّٕى،مظّٞموسؾ٧ّمعؾأحًّٓامآخّٕمهص٢ّمأغًموػ٦ّمأحضّٕت٥ّم

م======================================================

مػػم  م املػػة ياوديػػة ليسػػه م املػػة وسػػبلميةإل ألف اإلسػػبلـ يشػػترط للحصػػوؿ علػػى 
 :األرزاؽ من حبلؿ مف تاوف  تيجة عماإل داؿ 

{مَؼِِّٓهمَسَؿ٢ّٔمِع٤ِّمَؼْلُط٢َّمَأِنمِع٤ِّمَخِقّّٕامَضُّّٛ،مَرَعوّعومَأَحّْٓمَأَط٢َّمَعوم}
137
م

مػػا فياػػا اػػياةإل ومػػم  م املػػة تيػػر وما وسػػيلة للحصػػوؿ علػػى األرزاؽ مػػن تيػػر ع
عن مم  الم ػامبلال المشػيومة التػي اسػتحدثاا الياػود دػاتلام ا   وسبلميةإل و اى البيي 

. 
 .وعلى ا  على سيد ا محمد وعلى صل  وعحي  وسلم

م==================================

 ٕذ اإلِاَ أدّذ ٚعٕٓ اٌث١ٙمٟ ػٓ اٌّمذاَ تٓ ِؼذٞ صذ١خ ِغٍُ ِٚغ 7ٖٔ



مم{{145145}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u ٠٠عاعزعاعزاحلًك١ اياحلًك١ اي u 

  ايعالق١ ايشٚج١ٝ غري ايض١ٜٛايعالق١ ايشٚج١ٝ غري ايض١ٜٛ  
  فؾٌ ايزجاٍ عٔ ايٓضا٤ يف اجملًطفؾٌ ايزجاٍ عٔ ايٓضا٤ يف اجملًط  
  َّ َّايغٓا٤ يف احل   اّاّايغٓا٤ يف احل
  دخٍٛ ايفتٝات َٛاقع ايشٚاجدخٍٛ ايفتٝات َٛاقع ايشٚاج  
  ٞٞايؾال٠ ع٢ً ايهزصايؾال٠ ع٢ً ايهزص  
  اإلحتفاٍ بزأظ ايض١ٓ املٝالد١ٜاإلحتفاٍ بزأظ ايض١ٓ املٝالد١ٜ  

uu  



مم{{146146}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u عاعز٠عاعز٠احلًك١ اياحلًك١ اي uٖٔٛ 

  ١َّٜٛ ١َّٜٛايعالق١ ايشٚج١ٝ ايغري ص   ايعالق١ ايشٚج١ٝ ايغري ص
بـوءػوماِّنموػ٧ّمتّٕصّٚمأوط مم،اعّٕأةمُسّٔبًمع٤ّمزوجفومبوظضّٕبمواظلىمدمال:

ميفمواظـوسم،وِّػؾ٥ّمغع٣ّماظّٕجولم،بقؿ٥ّميفمصف٦ّمخبق٢ّم،نأىمسالضيمأدّٕؼيمعع٥ّماآل

صؽقّٟمغؿصّٕفمعّٝمعـ٢ّمػّٔامم،بقؿ٥ّمسؽّٗمذظ١ّيفمضّٕؼؿـومتشفّٓمظ٥ّمبوظصالحموػ٦ّم

م؟اظـ٦ّعمع٤ّماظّٕجول

م======================================================

{مَوَؼِِّٓهمِظَلوِغ٥ِّمِع٤ِّماْظُؿِلِؾُؿ٦َّنمَدِؾ٣َّمَع٤ِّماْظُؿِلِؾ٣ُّم}
139
م

القػػرصفإل ومعمػػاؿ اليػػر والخيػػر مػػم  يقػػوؿ  صداي ال يػػاداالإل والقيػػاـ ااألذ ػػارإل وتػػبلول
 فياػػػػػػا ا :                    (ٗٙ)فصػػػػػػله 

لاػػػن الخلػػػ  سػػػواي مػػػن معااػػػرمم مو مػػػن يحيطػػػوا اػػػيإل يريػػػدوف مف يػػػروا فػػػيال وعلػػػيال مخػػػبلؽ 
 لبا: اؿ اإلسبلـإل اللطفإل الشفقةإل الحبافإل الرمفةإل المودلإل ولما د

{مِظَلِػِؾ٨ّمَخِقُُّٕط٣ِّمَوَأَغومِظَلِػِؾ٥ِّ،مَخِقُُّٕط٣ِّمَخِقُُّٕط٣ِّم}
140
م

مفضلام المه يت اما اجماؿ اإلسبلـ من ممػا ايتػ إل زوجػ  وموالد  اليبػين واليبػاالإل 
 ػػاف يحسػػن م املػػة مملػػ إل مػػن موؿ مػػن صمػػن اػػ  مػػن البسػػايو زوجتػػ  السػػيدل   رسػػوؿ ا  

م==================================

 َٕٕٔٓ-ٕٔ-ٕٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ صفش  7تٛسعؼ١ذ  8ٖٔ

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ اتٓ ػّشٚ  9ٖٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ٚاٌذاسِٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا ٓٗٔ



مم{{147147}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 وذم  ولياا ومو يرتجفإل داله: خديجةإل وعبدما  زؿ علي  الوحي
مَوُتِعنُيماظٖضِقَّٟ،مَوَتْؼّٕٔيماْظَؿِعُّٓوَم،مَوَتْؽِلُىماْظَؽ٢ّٖ،مَوَتِقِؿ٢ُّماظِّٕٖح٣َّ،مَظَؿِص٢ُّمٔإٖغ١َّم}

{اْظَق٠ّٚممَغ٦َّاِئِىمَسَؾ٧ّ
141
م

  ومه اما في  من عفاال  ريمة من من حول  علواال راي وتسليمات  علي .
ا مف يحسػػن ولػػى زوجػػ إل ومف يحسػػن ولػػى موالد  فػػأولى البػػاس ااإلحسػػاف مػػن الرجػػ

وابات إل ثم ا د ذلك يحسن ولى جيرا  إل ثم ا د ذلػك يحسػن ولػى ذوه رحمػ  وذوه دراػا إل 
لاػػن ييػػدم موال ااإلحسػػافإل واإلحسػػاف مػػو الم املػػة الحسػػبة ألمػػا ايتػػ  ومػػم زوجػػ  وموالد  

ليػ  المػري ي لػم م ػ  مػػن مقيػػاسإل وذا وعػا و واباتػ إل ومػم  الم املػة الاريمػة ج لاػا البيػي 
األخيػػارإل وي لػػم م ػػ  مػػن األاػػرارإل وذا  ػػاف اإل سػػاف عػػالحا فػػي القيػػاـ اال يػػاداالإل ولاػػن ال 
يسػػػػتطين مف يجامػػػػػد  فسػػػػػ  فػػػػي ايتػػػػػ إل امجػػػػػرد مف يػػػػػدخا المبػػػػزؿ يتغيػػػػػر  ليػػػػػاإل ال يػػػػػوسإل 
والتقطي إل وعلو الصوالإل والشخ إل والطردإل ومحيا ػا السػ  والل ػنإل فلػي لم م ػ  ال اػد مف 

امػػد  فسػػ  حتػػى يلحػػ  ااألخيػػارإل ألف مػػما مػػو الػػمه ماػػار وليػػ  و يػػ  وليػػ  البيػػي المختػػار يج
.إل  سأؿ ا  لبا ولام مجم ين عبلح األحواؿ 

  فؾٌ ايزجاٍ عٔ ايٓضا٤ يف اجملًطفؾٌ ايزجاٍ عٔ ايٓضا٤ يف اجملًط  
م مصؼوعًمأذبؿ٦ّسيمدمال: موهل٣ّمخوظيمؼلفّٕونمسـّٓػو حّٓىمإخ٦ّةمتّٖوج٦ّا

ىلمإلفّٕموأدىمػّٔاماِّعّٕمذبؾّٗماظميفمزوجوتف٣ّمتطوظىمصص٢ّماظّٕجولمس٤ّماظـلوء

غفومتّٔػىمأعّٝماظعؾ٣ّمم؟عوذامرأتمعـومحؿ٧ّمهؿفىمسـوم:خ٦ّانموضوظ٦ّاصؿـيمبنيماإل

مصؿومحؽ٣ّماظشّٕع،محوظيمدػّٕمزوجفومظ٦ّحّٓػوميفما٦ٌّاصالتّٕطىمظؾل٦ّقموحّٓػوموت

م؟ػّٔاماِّعّٕميف

م=====================================================

م==================================

 ػٕٙااٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ػائشح سضٟ هللا  ٔٗٔ



مم{{148148}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وعؿّٖوج٦ّنموؼّٔػؾ٦ّنمععومظّٖؼورةمخوظؿف٣ّ،مط٢ّمػ٣ّمإخ٦ّةم:مؿشوب٥ّدمالمآخّٕمع

مغظّٕاتم ميف مرأت مإحّٓاػ٤ّ مصّٕمبو مواحّٓ، معؽون ميف مووؾل٦ّن موزوجؿ٥ّ، رج٢ّ

أحّٓػ٣ّمأغفومغظّٕاتمشريمدؾقؿي،مواظـلوءمذطقوتميفمػّٔاماِّعّٕ،متعّٕفماظّٕج٢ّمع٤ّم

غظّٕاتمسقـق٥ّ،موع٤ّماظؿػوت٥ّمإظقفو،مواظلمالماظشّٕس٨ّ:مػ٢ّمزوجيماِّخمع٤ّماحملّٕعوتم

مسؾ٧ّمأخق٥ّ؟

م=====================================================

والمحرمػػاال ي بػػي يجػػوز لػػ  مف يباشػػف علياػػا ومف يرامػػا فػػي مه ودػػهإل واإلجااػػة: 
إل اػدليا مف الإل زوجة األخ ليسه من المحرمػاالإل ليسػه مػن المحػاـر التػي حرماػا ا  

ك يبيغػػي لػػؤلخ مف ال األخ وذا حصػػا ال دػػدر ا  وتػػوفي يجػػوز ألخيػػ  مف يتػػزوج مباػػاإل ولػػمل
ف ال و يػػدخا ايػػه مخيػػ  فػػي تييتػػ  وذا  ا ػػه زوجتػػ  فيػػ  امفردمػػاإل وذا  ػػاف م اػػا موالد اػػالغ

اػأسإل مو م ػ  مػػو زوجػ  ال اػػأسإل لاػن ال يجػػوز لػ  اػػرعا مف يػدخا امفػػرد  وذا  ا ػه امػػرمل 
 .مخي  في ايتاا امفردما أل   ال يحا ل  مف يختلي ااا

يسػػاباف فػػي ماػػاف  –يحػػدث فػػي ابلد ػػا  ثيػػرا ومػػما  –و ػػملك ال يجػػوز ألخػػوين 
واحدإل مف يطلن محدمما على زوجة مخي  وا رما ليس علي  تطػايإل مو سػاداا ماشػوفةإل مو 
عػػدرما عػػارهإل ال يػػرا زوجػػة مخيػػ  وال وذا  ا ػػه محجيػػة االحجػػا  الشػػرعي الػػمه ممػػر اػػ  

رمػا ا  فػي  تػا  ا إل ال يرا مباا تير الوج  والافينإل أل اػا ليسػه مػن المحػاـر التػي ذ 
 لتزاـ اشرع ا .إل وما داـ مما ارع ا  ف ليبا ااإلا  

لاػن مػن مشػا ا مػما الزمػاف مف البػػاس تغضػ  وذا طلػ  مباػا الخضػوع لشػػرع ا  
 إل وتأخػػم ذلػػك محيا ػػا احميػػةإل ومحيا ػػا ا صػػييةإل لمػػاذا تطلػػ  ذلػػك ملسػػبا اأمبػػايو  حػػن

مػػما لػػيس مػػن اػػرع ا  فػػي دليػػا وال  ثيػػرإل وخػػولإل  حػػن  ػػماإل مػػا تتامبػػا فػػي اػػرفباو  ػػا 
 جػػداؿ  تػػوعز اػػ  الػػبفسإل لاػػن عليبػػا وذا  ػػاف األمػػر ممػػر اػػرعي مف  قػػوؿ             

                     (اليقرل). 



مم{{149149}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يغضػ   من الماؿ درواإل ويقوؿ ل  مريػد مسػتبداً رسػمياإل  من يطل  من مخي  ميلغاً 
ويشبن على مخي إل لماذا يريد مستبدًاو مال يأتمببي على الماؿو و بي مؤتمن علػى  ػما و ػماإل 

 يػػػػػػػػا مخػػػػػػػػي مػػػػػػػػما اػػػػػػػػػرع ا :                                      

       (ٕٕٛاليقػػػػػػػػػػػرل) ل لػػػػػػػػػػػي الاييػػػػػػػػػػػر:دػػػػػػػػػػػاؿ ا اً عػػػػػػػػػػػغير  اً وذا  ػػػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػػزي 
                                   (ٕٕٛاليقرل). 

 م ألمػػػػر ا  و  قػػػػوؿ  مػػػػا دػػػػاؿ ا : لمػػػػاذا ال  سػػػػله                      

            (ٕٛ٘و اليقرل) 
إل ال يجػ  مف  غضػ إل وال مف اػرعي   إل والمطل  مطل   اً ارعياً مر ما داـ األمر ماً وذ

إل وو مػػػا  قػػػوؿ  مػػػا دػػػاؿ ا  فػػػي المػػػؤمبين   خػػػرج عػػػن الحػػػدودإل وال مف  ػػػتالم امػػػا ال يلػػػـز
 الصاددين:                                  (اليقرل) . 
مػػا   .. تووػػن سػػتارل اً ..لماػػاف الػػمه يجتم ػػوف فيػػ  عػػغير وذا  ػػاف المبػػزؿ مو اممػػا 

تطػػايإل رمسػاا المػا ن مف تووػن سػتارلإل ووذا لػم  سػتطن مف  ضػن سػتارل فتضػن البسػاي علػى 
 وا تاى األمر.

  يفيف  ايغٓا٤ايغٓا٤  َّ َّاحل   اّاّاحل
دؿقؿوممصؿومثـوءماإلأوممايٖؿميفمتؼ٦ّممبعّٚماظػؿقوتموبعّٚماظشؾوبمبوظغـوءدمال:م

م؟عّٕػّٔاماِّميفمحؽ٣ّماظّٓؼ٤ّ

م=====================================================

اـ مطلقػاإل وال وذا ػاف لضػرورل دصػواإل مػثبل وذا  عن الحدي  في الحمالػ  اى  ييبا 
 اف مباؾ تبلـ في الخارج سيت رض لخطرإل فػبل اػد مف يبػاده علػى مػن يبقػم مػما الغػبلـإل 

لمػػاذاو ألف المػػري مبػػا يصػػحي   اـ ال يجػػوزإلمػػم  وػػرورل دصػػواإل لاػػن الحػػدي  فػػي الحمالػػ



مم{{151151}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :  الاراـ الااتيينإل  ما داؿ 
مِةَوَصالماْظَػِفّٕٔمِةَصالمِص٨ّمَوَؼِفَؿِؿُع٦َّنمِبوظـَٖفؤر،مِئَؽٌيَوَعالمِبوظؾَِّق٢ّٔمِئَؽٌيَعالمِصقُؽ٣ِّمَؼَؿَعوَضُؾ٦َّنم}

{مَبوُت٦ِّاماظَِّّٔؼ٤َّمَؼِعُُّٕجمُث٣ّٖماْظَعِصّٕٔ،
142
م

ػػػملػػػك عػػػن اليمػػػين وملػػػك عػػػن اليسػػػارإل  اـ ودفػػػوا خارجػػػ إل ووذا دخػػػا اإل سػػػاف الحمال
يتػوا مػما الاػبلـ ويسػجلو  زمػوف عػن دخػوؿ مػم  األمػا نإل فػاذا تالػم ال اػد مف يثبَ أل اػم مُ 
ر  َاػػفرامػػا يل بو ػػ  أل ػػ  مدخلاػػم مػػم  المبػػازؿإل فَ  إلاـإل فيضػػطروف ولػػى دخػػوؿ الحمالػػويصػورو 

 ـ.اـإل مو  تالم اأه  بلالبيي من مجا ذلك مف  تحدث في الحمال 
ػػ اـ مدصػػد مووػػن دضػػاي الحاجػػةإل لاػػن وذا  ػػاف اإل سػػاف فػػي مووػػن ووذا دلػػه الحمال

يفصػػا ايبػػ  واػػين اقيػػة الحمػػاـ ال مػػا ن مف  اإلسػػتحماـ سػػواي اػػا يو مو تيػػر إل وووػػن سػػتاراً 
يتالم ااألدعيػة الػواردل لمػن يبػوه اإلسػتحماـ فػي مػما الماػافإل مو مدعيػة الووػوي وف  ػاف 

لاػبلـ المووػن الػمه  قضػي فيػ  الحاجػةإل ومثبػاي دضػاي الحاجػة يتووأإل لان الممبوع مػن ا
 عن الابلـ في مما األمر. ال يبيغي الابلـ مطلقا في مما الموون لباي رسوؿ ا  

 - ومػما يحػدث  ثيػػرا لاثيػر مػن اليبػاال مو ثيػر مػن الشػػيا  -فػاذا سػوله الػبفس 
ػػػ اـ مف  ػػػدخا االقػػػدـ الغبػػػاي فػػػي مػػػما المووػػػنإل  راػػػدمم ولػػػى األد  الػػػواردإل صدا  الحمال

اليسػػػرا وديػػػا الػػػدخوؿ  قػػػوؿ: )اسػػػم ا  اللاػػػم و ػػػي معػػػوذ اػػػك مػػػن الخيػػػ  والخيائػػػ (إل 
والخيػػ  ذ ػػور الجػػن والخيائػػ  و ػػاث الجػػنإل أل اػػم دػػد يتواجػػدوف فػػي مػػم  األمػػا نإل وال 
يػػتالم اإل سػػاف اليتػػػة مثبػػاي دضػػاي حاجتػػػ إل فػػاذا خػػرج يقػػػوؿ: )تفرا ػػكإل الحمػػد   الػػػمه 

ذا وعافا ي(إل ويخرج ارجلػ  اليمبػىإل وذا لػم ياػن عبػد  مووػن للووػوي وال مذم  عبي األ
الحوض والحوض موجود من داعدل دضاي الحاجة في مااف واحد وػي إل يتووػأ وال يػم ر 
مدعية الوووي وال يسمي وال ا د خروج إل ياػرر التسػمية واألدعيػة الػواردل فػي الووػوي ا ػد 

ػػػ ـز امػػػا موجيػػػ  عليبػػػا الحييػػػ  المصػػػطفى عليػػػ  اـ ويلتػػػخروجػػػ إل حتػػػى ال يتحػػػدث فػػػي الحمال
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ إٌغائٟ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٕٗٔ



مم{{151151}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مفضا الصبلل ومتم السبلـ.

  دخٍٛ ايفتٝات َٛاقع ايشٚاجدخٍٛ ايفتٝات َٛاقع ايشٚاج  
وػ٢ّمم؟عومحؽ٣ّمدخ٦ّلماظػؿقوتمع٦ّاضّٝماظّٖواجمبفّٓفماظؾقٌمس٤ّمسّٕؼّٗدمال:م

م؟تـفّّمعـ٢ّمػّٔهماظّٖووت

م=====================================================

لػى البػه تػدعوا للػزواجإل لاػن مػم  الموادػن مػا مػدا ا تشر في مم  الفتػرل موادػن ع
عػػػددااو  سػػػمن  ػػػا فتػػػرل عػػػن ودػػػائن يشػػػمىز اإل سػػػاف مػػػن سػػػماعاا  تيجػػػة مػػػم  الودػػػائنإل 
والمؤمن ال يدخا ولى مه مااف مو ولى مه مودن علػى البػه وال وذا تثيػه مف مػما الماػاف 

  فيمػػا يشػػينإل أل اػػم ماػػاف ممػػين مو مػػما المودػػن القػػائموف عليػػ  ممبػػايإل ال يسػػتغلوف عػػورت
يطليوف من الفتال عورلإل وم تم ت لموف م ام يستطي وف ا ف لص  جزي عػاره لاػم  الصػورل 
ويصػػػورو اا ومػػػي تمػػػارس اػػػاول ويبشػػػرو اا علػػػى الموادػػػنإل ومػػػم  وسػػػايل االغػػػة ال تسػػػتطين 
الفتال محوما اساولةإل ودد يستغلوف اسماا في مه ممر صخرإل فبل تدخا على مم  الموادػن 

وذا  ا ػػػه موادػػػن رسػػػمية م تمػػػدل مػػػن الدولػػػةإل والقػػػائموف علياػػػا ممبػػػايإل احيػػػ  م اػػػا وذا  وال
حدث مػا يريياػا تسػتطين مف تطلػ  مػن القضػاي مو السػلطاال مف يػأتوا احقاػاإل ممػا الموادػن 

 :التي  راما ا ف وال   رؼ لاا عاح  فقد داؿ 
{ماظٗشُؾَفوِتمََذُروام}

143
م

بياػػػا االاليػػػة و قػػػف علػػػى اػػػا  ا  و ضػػػرع   فاػػػم  موادػػػن مشػػػيومة عليبػػػا مف  تج
 من يقف على ااا  ويباجي  ويبادي  يقوؿ في :  و سأؿ ا إل وا  

                                   (ٕ-ٖالطبلؽ) 

م==================================

 اٌصاٌس ػشش ِٓ فٛائذ اتٓ اٌّمشئ، ٚجضء اتٓ ل١ً ػٓ أتٟ أ٠ٛب األٔصاسٞ  ٖٗٔ



مم{{152152}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ا  اتالقػػى ا  ولجػػأ ولػػى مه يرزدػػ  حتػػى اغيػػر مػػم  الموادػػن واغيػػر مػػم  األاػػياي أل ػػ  
 .سيحا   وت الى

  ٞٞايؾال٠ ع٢ً ايهزصايؾال٠ ع٢ً ايهزص  
م؟ظغريماظؼودرم٨ّطقػقيماظصالةمسؾ٧ّماظؽّٕددمال:معوم

م======================================================

وذا  ػػاف اإل سػػاف يريػػد صداي الفريضػػة ويسػػتطين الودػػوؼ فاألفضػػا لػػ  الودػػوؼإل ألف 
ي اغير عمر فل   صػف مجػر الصػبلل فقػ إل ووذا  ػاف لػ  عػمر من على الفريضة على الارس

ولػو امشػقة فاػما خيػر  ارعي فأجر   ػامبًل وف اػاي ا إل فػاذا  ػاف يسػتطين مف يصػلي وادفػاً 
لػػ إل ووذا عجػػز وعػػلى علػػى الارسػػي األفضػػا لػػ  وذا اسػػتطاع مف يقػػف لح ػػة البيػػة ودػػرايل 

ملك دػػد مدا مػػا عليػػ إل وفػػاز الفاتحػػة ثػػم يجلػػس يػػتم الصػػبلل علػػى الارسػػي فا ػػ  ياػػوف اػػ
لػ  فػي مػم  الصػػبللإل أل ػ  ودػف حتػى ولػو اقػدر البيػة وتاييػػرل  اػالثوا  الػمه ج لػ  ا  

اإلحػػراـ ويجلػػسإل وذا اسػػتطاع مف يقػػرم الفاتحػػة مو يسػػتمن الفاتحػػة مػػن اإلمػػاـ فػػي الصػػبلل 
الجاريػػػة فياػػػػا و  مػػػػهإل وذا لػػػم يسػػػػتطن يجلػػػػس لاػػػػن األفضػػػا مف يبػػػػوه ومػػػػو وادػػػػف وف 

 اعإل وف لػػم اسػػتطن و ػػاف عػػاجزا عجػػزا  ليػػا فيصػػلي اػػأه ميىػػة واػػأه  يفيػػة فػػا  اسػػتط
ريوؼ ورحػػػيم ويقيػػػا مػػػن عيػػػاد  مػػػا داـ ال يػػػد دػػػد اػػػمؿ مػػػا فػػػي وسػػػ  إل فقػػػد دػػػاؿ سػػػيحا   

 وت الى:                  (ٔٙالتغاان.) 
إل ولػػيس عليػػ  ياا داعػػداً ممػػا عػػبلل البافلػػة فػػبل اػػأس لل يػػد ولػػو  ػػاف عػػحيحا مف يصػػل

 اػد مف يحػرص اإل سػاف فياػا علػى صدائاػا عػحيحاً  اييإل لان الماػم  لػ  فػي الفػرائضإل ال
ي طيػ  مجػر   مػا لػو  ػاف عػحيحا ألف  ددر اإلسػتطاعةإل ووذا  ػاف لػ  عػمر اػيهن فػاف ا  

 عمر  واوح ال ليس في .



مم{{153153}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  اإلحتفاٍ بزأظ ايض١ٓ املٝالد١ٜاإلحتفاٍ بزأظ ايض١ٓ املٝالد١ٜ  
ماظلـيماٌقالدؼي؟مدمال:معومحؽ٣ّماإلحؿػولمبّٕأس

م======================================================

موال رمس السػػػػػبة الميبلديػػػػػة حتػػػػػى اػػػػػين مملاػػػػػا مػػػػػم مختلفػػػػػوف فػػػػػي اإلحتفػػػػػاؿ ااػػػػػاإل 
الااثوليػػك ممػػا الغػػر  يحتفلػػوف فػػي الخػػامس وال شػػرين مػػن ديسػػميرإل األرثػػوذ س عبػػد ا 

لفوف في موؿ ال ػاـإل مػا  حتفػا مػن مػؤالي يحتفلوف يـو الساان من يبايرإل فام  فسام مخت
ولػى  مـ  حتفا مػن مػؤاليو المسػلم ال يبيغػي مف يحتفػا وال امػا دػرر  البيػيإل ذمػ  البيػي 

 ا د حين: المديبة ووجد مملاا لام عيداف يحتفلوف ااماإل فقاؿ 
ـُِفَؿومَخِقّّٕامِبٔفَؿومَأِبََّٓظُؽ٣ِّمَضِّٓماظؾ٥ََّّمٔإٖنم} {ماْظِػْطّٕٔمَؼ٦َِّمَومِضَق٧ّ،اَِّمَؼ٦َِّم:مِع

144
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فاماف ال يداف مما اللماف يبيغي للمسلم مف يحتفي ااماإل وم بػى يحتفػي مه يفػرح 
ااماإل يليس مبلاس خاعة ااماإل ياب  المسػلمين سػواي مػن حولػ  مو تيػر  اامػاإل يج ػا لػ  

ممػػا تيرممػػا فػػي مػػمين اليػػومين فسػػحة ألوالد  فػػي الل ػػ  اامػػاإل يحتفػػي ياػػمين ال يػػدينإل 
 لم عيد صخر.فليس للمس

لان ما مريد مف مدول  ال اػأس للمسػلم مف يابػ  وخوا بػا الػمين يشػار و با فػي الػوطن 
فػى  فػيام مخيػر قػد فمن المسيحيين واألدياط ااما ال يد أل اػم اػر اؤ ا فػي مػما اليلػدإل 

 تبا لام ما لبا وعليام ما عليبا.مما ذممواون عديدل م ام 
 جاملام في األحػزافإل ومف  ابػىام فػي األعيػاد  وممر ا مف  شار ام في األفراحإل ومف

حتػػى يحسػػوا ويشػػ روا احػػبلول مخػػبلؽ المسػػلمينإل واللطػػف والرحمػػة التػػي اػػين المػػؤمبينإل 
فاػي التػي تشػدمم ولػى مػما الػدينإل ولػملك عبػدما رميبػا فػي مػم  األيػاـ الماوػية الحمػبلال 

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚإٌغائٟ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أٔظ  ٗٗٔ



مم{{154154}}ممممايؾؼيماظعوذّٕةايؾؼيماظعوذّٕةمممممممممممممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{صقيمصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذومم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممصؿووىمص٦ّرؼيمممممممممممممصؿووىمص٦ّرؼيممممممممممممم

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ينإل فردػه الجماعػػة الشػديدل علػى وخوا بػػا البصػارا والمسػػيحيين ممػن يػػدعوا م اػم وسػػبلمي
 ... واتته الشماإل ومسايال ولى اإلسبلـ تاية اإلسايل
عبػػدما دخػػا مصػػر ووجػػد الرومػػاف  ألف مػػؤالي الػػمين حمػػامم عمػػرو اػػن ال ػػاص 

مضػػطادين لاػػم ووجػػد اليااػػا فػػي ذاؾ الودػػه ماراػػا فػػي الصػػحرايإل فأرسػػا وليػػ  وجػػدد لػػ   
ومحسػػػن م ػػػاملتام  مػػػا ممػػػر  بيسػػػت  ومعػػػدر لػػػ  دػػػرارا اػػػأف ياػػػوف مػػػو اليااػػػا للمسػػػيحيين 

 لبا مجم ين: اإلسبلـإل ومم  مي الم املة اإلسبلمية التي ممر ا ااا البيي ودد داؿ البيي 
{مَوَرِحّؿومِذٖعًيمَظُف٣ِّمَصٔنٖنمَخِقّّٕامِبوْظِؼِؾِّٛمَصوِدَؿ٦ُِّص٦ّامِعِصّّٕاماْصَؿَؿِقُؿ٣ِّمٔإَذام}
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 ا د دوؿ البيي ماذا  ريد يا وخوا يو
دعي اإلسػػبلـ مػػن مبػػا ومبػػاؾ ويريػػد مف يطػػردمم مػػن الػػيبلدإل مو  يػػف يخػػرج مػػن يػػ

يصػػبن ااػػم  ػػما و ػػماو  مػػما يبػػافي مخػػبلؽ اإلسػػبلـ التػػي ممر ػػا ااػػا وموعػػا ا ااػػا الحييػػ  
المصطفى علي  مفضا الصبلل ومتم السبلـإل فبل مػا ن مف  ابػىام ا يػدمم وال مػا ن وف  ػا وا 

وممبػػىام ا يػػدممإل زيػػادل فػػي المػػودل وتقويػػة جيرا ػػاً لػػي مف مذمػػ  ولػػى ايػػتام ومدخػػا علػػيام 
 .لؤلواعر ايببا وايبام

وال مػػػا ن مف ممبػػػ  زمبلئػػػي فػػػي ال مػػػا ااػػػما ال يػػػدإل حتػػػى ي لمػػػوا مف اإلسػػػبلـ ديػػػن 
يحض علػى  مػاؿ األخػبلؽإل وعلػى المػودل مػن ا خػرينإل مػما مػو الػمه م وعػا ا اػ  رسػوؿ 

ـ وال اػػأوؿ ال ػػاـ وو مػػا  حتفػػي إل ممػػا  حػػن جماعػػة المسػػلمين فػػبل  حتفػػي ااػػما ال ػػاا  
 اأوؿ ال اـ الاجرهإل المه اختار  لبا البيي علواال راي وتسليمات  علي .

موصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّ

م

م==================================

 اٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ٚاٌطثشأٟ ػٓ وؼة تٓ ِاٌه األٔصاسٞ  ٘ٗٔ



مم{{155155}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

u حلاد١ٜ عغزحلاد١ٜ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا u 

  إخزاج ايشنا٠ يألقاربإخزاج ايشنا٠ يألقارب  
  ِايغـــــــــــبه١ ٚاملٗـــــــــــز يف سٚاج رمســـــــــــٞ   ٜـــــــــــتِايغـــــــــــبه١ ٚاملٗـــــــــــز يف سٚاج رمســـــــــــٞ   ٜـــــــــــت  

  فٝ٘ ايدخٍٛفٝ٘ ايدخٍٛ
  قزٚض ايغبابقزٚض ايغباب  
  زا٥ٌٝزا٥ٌٝخطاب بين اصخطاب بين اص  
  دخٍٛ ايفتٝات ايٓت ٚايغاتدخٍٛ ايفتٝات ايٓت ٚايغات  
  ايشٚج ٚايشٚج١ ع٢ً ايٓتايشٚج ٚايشٚج١ ع٢ً ايٓت  
  ص٤ٛ اخلامت١ص٤ٛ اخلامت١  
  ْضب ٚيد ايشْاْضب ٚيد ايشْا  



مم{{156156}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u حلاد١ٜ عغزحلاد١ٜ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا uٔٗٙ 

  إخزاج ايشنا٠ يألقاربإخزاج ايشنا٠ يألقارب  
مخّٕاجماظّٖطوةمظألػ٢ّمواِّضورب؟دمال:مػ٢ّمو٦ّزمإ

م======================================================

 تا  ا  :  ما داؿ في    الز ال ج لاا ا  

                       
                (ٙٓ)التواة 

 ػػالإل واألئمػػة األعػػبلـ استشػػفوا مػػن محاديػػ  مػػم  مػػي األعػػباؼ الثما يػػة التػػي يجػػ  مف   طياػػا الز 
المصػػطفى عليػػ  الصػػػبلل والسػػبلـ ا ػػد صيػػػة  تػػا  ا  مف الز ػػال ال تجػػػ  لؤلعػػِا ووف عػػبل وال للفػػػرع ووف 
 ػػزؿإل ام بػػى: اإل سػػاف معػػل  ماػػو  وممػػ  والػػما ي لػػومم جػػد  ألايػػ  وجدتػػ إل وجػػد  ألمػػ  وجدتػػ إل مػػؤالي ال 

 احتاجوا مف يبف  عليام اشرع ا .يجوز لام الز ال ألف المري مالف وف 
والفػػرع مػػو الولػػد ووف  ػػزؿ ي بػػى ولػػد الولػػدإل والولػػد وولػػد الولػػد ال تجػػوز لامػػا الز ػػال ألف اإل سػػاف 
مالػػػف اولػػػد  وف احتػػػاجإل وولػػػد ولػػػد  وف احتػػػاجإل فػػػبل تجػػػوز الز ػػػال ال لؤلعػػػوؿ وال للفػػػروعإل وال فػػػي حالػػػة 

يػر فتاػوف الز ػال فػي مػم  الحالػة لػزوج اإلابػة أل ػ  المالػف واحدل ومى وذا  ا ه اإلابػة متزوجػة وزوجاػا فق
 ارعًا ااإل فاؽ وليس لئلابةإل مما اإلابة ميضًا فبل يجوز لاا ميضًا مف تأخم الز ال.

 يحاجػػة فيجػػوز لػػؤلخ مف ي طػػ يو ػػملك الولػػد وذا  ػػاف لػػ  مخ واألخ ي ػػي  فػػي م ػػاش مبفصػػا وفػػ
ولػى مػما المػاؿإل فاػؤالي مػم الػمين يجػوز لئل سػاف مف  مخي  وذا  ػاف فػي م يشػة مبفصػلة وفػى حاجػة اػديدل

م==================================

 َ ٕٕٔٓ/ٕٔ/8ٕ٘ـ ِٖٗٗٔٓ صفش ٗٔاٌشدّٓ  دٍِٛ ـ تٕٙا ـ ِغجذ ٙٗٔ



مم{{157157}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 يُ طيام الز ال . 
و ملك المرمل وذا  اف لاا ماؿ  خاص  اااإل ولاا ذّمػة ماليػة خاعػة ااػا يجػوز مف ت طػى لزوجاػا أل اػا 

 ليسه مالفة ااإل فاؽإل والمالف ااإل فاؽ مو الزوج.

  ٍٛايغبه١ ٚاملٗز يف سٚاج رمسٞ   ٜتِ فٝ٘ ايدخٍٛايغبه١ ٚاملٗز يف سٚاج رمسٞ   ٜتِ فٝ٘ ايدخ  
رج٢ّْمسؼّٓمضّٕاغ٥ّمسؾ٧ّمصؿوةموضّٓممهلومذؾؽيموعفّٕموحّٓثمبقـفؿومخالفمصؿومدمال:م

مايؽ٣ّميفماظشؾؽيمواٌفّٕم؟

م======================================================

وذا عقػػد المػػػري علياػػا ولػػػم يػػػدخا ااػػا فلاػػػا  صػػػف الماػػرإل ومػػػن جملػػػة الماػػر دائمػػػة الػػػزواجإل ألف 
الرجػػاإل فػػاذا معطيبامػػا الماػػر   يػػر تأثيػػ  الػػزواج فالفتػػال تحصػػا علػػى المالػػف اتجايػػز مثػػاث الزوجيػػة مػػو 

 دائمة لبضمن لاا حقاا.

لاػػا  صػػف مػػا فػػي القائمػػة مػػن األسػػاس أل ػػ  مػػو الماػػر الف لػػىإل ووذا  ا ػػه الشػػياة مػػن الماػػر اً وذ
مػدايا مالاػة  ميضػاً لاػا  صػفااإل ووذا  ا ػه  يفلاا  صفااإل ممػا الاػدايا وذا  ا ػه مػدايا عيبيػة يُحػتفظ ااػا فاػ

 ط اـ مو  ساي فبل  أخم ااا وال  سألاا عباػا ألف مػم  مػدايا مالاػة ال يجػوز السػؤاؿ عباػا ما لاػا  صػف 
 الحقوؽ الشرعية التي خّصصاا لاا المار والتى حرر ا ااا ال قد وف ااي ا .

  قزٚض ايغبابقزٚض ايغباب  
ظ٦ّزارةمدمال:مأغومأسؿ٢ّمب٦ّزارةماظشؽ٦ّنماإلجؿؿوسقي،موػـوكمعـظؿيمتؿعوع٢ّمععفوما

#مصوئّٓةمع٤ّم1وػّٔهماٌـظؿيمتؼّٓممضّٕوضًومظؾشؾوب،موتؼ٦ّمماظ٦ّزارةمبؿقصق٢ّمغلؾيم

ػّٔهماظؼّٕوضموتؼ٦ّممبؿ٦ّزؼعفومسؾقـومبصػؿـومعشّٕصنيمسؾ٧ّمػّٔهماهلقؽيمواظؼّٕوض،مصؿوم

محؽ٣ّماظّٓؼ٤ّميفمػّٔهماظػوئّٓةم؟



مم{{158158}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م=====================================================

ػ والسػػائا سػػماما فائػػدل ولاػػبام يسػػمو اا مجػػور مػػو فين فائػػدل  ليسػػه% ٔالفائػػدل التػػي مػػي 
 ت ػػود علػػى عػػاح  القػػرضحػػوافز لمػػن يقومػػوف ااػػما ال مػػاإل فالفائػػدل مػػي التػػي  ف ااػػما ال مػػاإل فاػػييقومػػو 

 ومو مبف ة وياوف راا ألف:
ـَِػَعًيمَجّٕٖمَضِّٕٕضمُط٢ّٗم} {ٔرّبوممَصُف٦َّمَع

147
م

ملين الػػػمين ي ملػػػوف فػػي مػػػما ال مػػػا لتشػػػجي ام علػػػى لاػػن وذا  ػػػاف مػػػما  مػػػا سػػم با حػػػوافزاً لل ػػػا
وسػػتامال  والُمضػػى فيػػ  فاػػو حػػبلؿ وف اػػاي ا  وال اػػأس مػػن مخػػم  وال يُسػػمى راػػا أل ػػ  ال ي ػػود ولػػى الػػمه 

 معطا  الماؿ.

  ٌٝخطاب بين اصزا٥ٌٝخطاب بين اصزا٥  
مضولمتعوىل مدمال: :م م م م  م  م م  م م م

  م م مم م مم م  م م  م م  م

  م   م م  م  ممماٌوئّٓة$32%م

مٌوذامخّٙٓمآمبـ٧ّمإدّٕائق٢ّمبفّٔاماًطوبمصؼّٛ؟

م======================================================

اػػػ  أل اػػػم م ثػػػروا دتػػػا م ييػػػائام ورسػػػلام  الخطػػػا  فػػػي القػػػرصف عػػػن ابػػػي وسػػػرائيا يخير ػػػا ا  
 : ما مورد األئمة وال لماي ااألعوؿ مفال وم ثروا القتا فيما ايبام لاب  من الباحية التشري ية  

{ذّٕعمظـومعومٕمؼّٕدمذّٕسـومخبالص٥ّمأنمذّٕعمع٤ّمضؾؾـوم}
148
م

و مػا سػي  فػي القػرصف إلسػتمرار مػما التشػرين  -  اػما التشػرين -رصف فالتشرين المه جػاي فػي القػ
م==================================

 اٌّطاٌة اٌؼا١ٌح التٓ دجش ػٓ ػٍٟ  7ٗٔ

 فرخ اٌثاسٜ فٝ ششح صذ١خ اٌثخاسىٓ ٚاٌمٛاػذ اٌذغاْ فٝ ذفغ١ش اٌمشآْ. 8ٗٔ



مم{{159159}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :إل فمن دتا  فسًا فاأ ما دتا الباس جمي ًا ولملك داؿ في ممة البيي ال د اف 
{مُعِلِؾ٣ّٕمَرُج٢ّٕمَضِؿ٢ّٔمِع٤ِّماظؾ٥َِّّمَسَؾ٧ّمَأِػ٦َُّنماظِّٓٗغَقومَظََّٖواُلم}

149
م

 مماـ الا ية وداؿ: وودف 
مُعَقٖؿٍّٓمَغْػُّٗمَواظَِّّٔيمُحَِّٕعَؿ١ِّ،مَوَأِسَظ٣َّمَأِسَظَؿ١ِّمَعومٔرحَي١ِّ،مَأْرَقَىَومَأْرَقَؾ١ِّمَعوم}

ـَِّٓمَأِسَظ٣ُّماْظُؿِمِع٤ّٔمَظُقَِّٕعُيمِبَقِِّٓه، ـ١ِِّمُحَِّٕعًيماظؾ٥َِّّمِس {مِع
150
م

من ُحرمػة الا يػة فمػن دتػا  فسػاً فاأ مػا دتػا البػاس جمي ػا ولػو  فحرمة المؤمن مع م عبد ا  
 ة في دتا رجٍا دُتلوا ا  جمي اً.ااترؾ جماع

جػػػيي لػػػ  اجماعػػػة ااػػػتر وا فػػػي دتػػػا رجػػػا فحاػػػم علػػػيام مف يُقتّلػػػوا  ولػػػما ورد مف سػػػيد ا عمػػػر 
جمي ػاً أل اػػم جمي ػاً ت ػػاو وا علػػى دتلػ  وااػػتر وا فػػي دتلػ  تطييقػػاً لاػػما الشػرع اإللاػػي الػػمه مدػر  ا  مػػن م ػػ  

  اف في ابي وسرائيا.

  اتاتدخٍٛ ايفتٝات ايٓت ٚايغدخٍٛ ايفتٝات ايٓت ٚايغ  
مدمال:معومحؽ٣ّمدخ٦ّلماظػؿقوتمواظـلوءمظؾـًمواظشوت؟

موعومحؽ٣ّموضّٝمص٦ّرػ٤ّماظشكصقي؟

موعوماظض٦ّابّٛماظشّٕسقيمظّٓخ٦ّلماظػؿقوتمواظـلوءمظؾـً؟

موػ٢ّمهّٓٗثماظشوبمسؾ٧ّماًوصمواظشوتمؼّٓخ٢ّميفمحؽ٣ّماًؾ٦ّةمشريماظشّٕسقي؟

م======================================================

اػػاع فػػي مػػما الػػزمن وا تشػػر مف يػػدخا الشػػيا  والفتيػػاال علػػى داعػػاال المحادثػػة علػػى مػػما األمػػر 
ودػػد هإل ومحيا ػػاً ياػػوف الحػػدي  اػػين الشػػا  والفتػػال فقػػ  لم لومػػاال الدوليػػة التػػي ُتسػػّمى اإل تر ػػاػػياة ا

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚإٌغائٟ ػٓ ػثذ هللا تٓ ػّشٚ  9ٗٔ

 عٕٓ اتٓ ِاجح ٚاٌطثشأٟ ػٓ ػثذ هللا تٓ ػّش  ٓ٘ٔ



مم{{161161}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

حيا ػػاً ياػػوف عبػػد الشػػا   فياػػوف الحػػدي  االاتااػػةإل ودػػد ياػػوف اغػػرؼ الصػػوال إل مو االصػػوال والصػػورل  
ودػد يسػجبلف الحػدي  عػوال وعػورل  وعبد الفتال  اميرا فيتحّدثاف ويريػاف ا ضػاما وممػا يتالمػاف  اميراإل

     على مجازتاما
 .ومما وذاؾ ال يبيغي مف ياوف اين الفتى والفتال المسلمة

فلػػيس مبػػاؾ حاجػػة للشػػا  مو للفتػػال للحػػدي  عيػػر البػػه أل اػػا لػػو  ا ػػه تحتػػاج ولػػى م لومػػاال 
اا مػػن الموادػػن المختلفػػة المتخصصػػة .. مػػا حاجتاػػا ولػػى الفتػػى مو الشػػا  فيمػػا م يبػػة تسػػتطين مف تحّصػػل

 تريد مف تحّصل  من م لوماالو 
 : للدرداة فاما ممر   اى عب  اإلسبلـإل داؿ  مما وف  اف

ـُُفَؿوماظٖشِقَطوَنمَصٔنٖنمِبوِعََّٕأٍة،مَأَحُُّٓط٣ِّمَؼِكُؾ٦َّٖنمرم} {مَثوِظ
151
م

به من اليُ د وياػوف الشػيطاف م ثػر وذا  ا ػه مبػاؾ  ػاميرا تاشػف حتى ولو  اف اإلجتماع على ال
ا ضػػام للػػي ضإل أل اػػا تحػػّرؾ الغريػػزل وتحػػرؾ  ػػوامن الشػػاول ومػػا يحػػدث ممػػا  سػػم   ا ف م امػػا يتواعػػداف 
حمػد  ويتحدثاف ا د ذلػك فػي الاػاتف فػي التليفػوفإل ثػم ا ػد ذلػك يلتقيػافإل ثػم ا ػد ذلػك يحػدث مػا ال ُهُُ

 .واست مالاا الخاطىيفي ذلك  ل  الدخوؿ على اياة الم لوماال عقيا  وياوف السي  
الفتال المؤمبة تدخا اياة الم لوماال وذا  ا ػه فػي حاجػة ولػى م لومػاال سػري ة تريػدما ومػم  لاػا 
مصػػػادرما فػػػي الموادػػػنإل تػػػدخا علػػػى المودػػػن وتُبػػػزؿ مػػػا تحتػػػاج وليػػػ  مػػػن م لومػػػاالإل مو لاػػػا مسػػػىلة تسػػػألاا 

 مو في الد يا وتستمن لئلجااة. للمختصين وف  اف في الدين
ومػػما ال يقػر  اػػرع ا  وال إل ممػا الشػاال مو المحادثػػاال فػبل يبيغػي ماػػداً مف تاػوف اػػين اػا   وفتػال 

ـ  حرم  ا  يواف   تا  ا إل وال ُسبة رسوؿ ا    .إل فاو حرا

  ايشٚج ٚايشٚج١ ع٢ً ايٓتايشٚج ٚايشٚج١ ع٢ً ايٓت  
م==================================

 اتٓ دثاْ ػٓ ػّش تٓ اٌخطاب ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚصذ١خ  ٔ٘ٔ



مم{{161161}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اظـًمص٦ّتموص٦ّرةمدمال:مزوْجمعغرتبموؼعؿ٢ّمبنحّٓىماظّٓولموؼؽؾ٣ّمزوجؿ٥ّمسؾ٧ّم

وؼطؾىمعـفومأنمتؿعّٕٓىمأعوع٥ّمسؾ٧ّماظؽوعريامحقٌمرمؼّٕاػومد٦ّاهمصؿومُحؽ٣ّماظّٓؼ٤ّم

ميفمذظ١ّ؟

م======================================================

 ما مو يأمن مف مباؾ من ال يشاد ذلك ويُسّجا لاما ويستغا مم  الصورل في متراٍض د يىةو 

اػػما السػػي  وتقػػاياً للشػػيااالإل فػػوارد مف يطلػػن عليػػ  وعلياػػا تيػػر  فػػي مػػم  مػػما األمػػر يحػػُرـ لاً وذ
 اللح ة ويبزؿ الصورل ويستخدماا وستخدامًا يُسي  لاا ول  ولملك يبيغي علي  مف ال يطل  مباا ذلك.

 اميك عن مف ذلك يُاّي  ااوت  وااوتاا في حالة الي ػدإل ومػما دػد يلزمػ  ا ػد ذلػك مف يرجػن ولػى 
إل  مو تيحػػ  مػػي األخػػرا عػػن وسػػيلة للحػػراـإل وياػػوف مػػو السػػي  أل ػػ  مػػو الػػمه مثارمػػا ومػػّي  طريػػٍ  حػػراـٍ

 :ااواتااإل فيبيغي علي  مف يُ ّف  فس  في السفر وي ما اقوؿ الرسوؿ 
{مٔوَجوْءمَظ٥ُّمَصٔنٖغ٥ُّمِبوظٖص٦ِّٔم،مَصَعَؾِق٥ِّم}

152
م

أمرمػػػا مف ال تب ػػػر ولػػػى اػػػا فيفيصػػػـو حتػػػى عػػػن الب ػػػر ولػػػى زوجتػػػ  حتػػػى ال تاػػػي  اػػػاوت إل ومف يُ فال 
الرجػػػاؿ حتػػػى ولػػػو  ػػػاف مػػػوإل حتػػػى ال تتحػػػرؾ اػػػاوتاا فرامػػػا تتحػػػرؾ اػػػاوتاا وال تسػػػتطين مف تػػػتحام فياػػػا 

 فتبزل  وياوف مو السي  في ذلكإل ولملك يبيغى علياا مف يحدثاا وتُحّدث  اما داؿ ا  :

                         

       (ٖٕ-ٖٖ األحزا.) 

  ص٤ٛ اخلامت١ص٤ٛ اخلامت١  
دمال:مػ٢ّمد٦ّادموج٥ّماٌقًمدظقاًلمسؾ٧ّمد٦ّءماًومتي؟موػ٢ّمصققّّمأنمع٤ّم

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػثذ هللا تٓ ِغؼٛد  ٕ٘ٔ



مم{{162162}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مؼّٓص٤ّماِّع٦ّاتمؼعّٕفماظّٔيمدقّٓخ٢ّماىـيمواظّٔيمدقّٓخ٢ّماظـور؟

م======================================================

ه من دين ا  في اييإل فػاف السػواد والييػاض وخاعػة فػي عصػر ا فػي مصػر ا لػيس مم  ممور  ليس
دلػػيبلً علػػػى ُحسػػن الخاتمػػػة مو سػػوي الخاتمػػػةإل فػػاف مصػػػر وم ػػتم ت لمػػػوف ذلػػك مػػػن موائػػا دوؿ ال ػػػالم التػػػي 
يبتشر فياا مرض الايدإل ومرض الايد  ا عبلمات  م ػ  يُغيّػر وجػ  اإل سػاف ويج لػ  حتػى ومػو فػي حياتػ  فػي 

 :االال الخطيرل مب  يسود وجا  فاذا ماال ميه  اداي الايدإل فاما عبد ا  اايد لقول  الح
{مَذٔفقّْٓماْظَؿِؾُط٦ُّنم}

153
م

اً وذ إلفػأ  ر ولػى اػايد لاػن وجاػ  مسػود إلسػودالاب  أل ػ  مػاال ااػما الػداي ياػوف وجاػ  ا ػد موتػ  
 :داؿ  اف ي ملااإل تي  ليس مما دليبًل على خاتمت إل فأما خاتمت  فالمه يدؿ علياا معمال  ال

{ِبَك٦َّاِتقِؿَفوممِسَؿوُلاَِّمٔإٖغَؿوم}
154
م

فػػاذا مػػػاال علػػػى عمػػػٍا عػػػالح فتاػػػوف اُشػػػرا لػػ  اأ ػػػ  مػػػن الصػػػالحينإل ووذا مػػػاال علػػػى عمػػػٍا تيػػػر 
عػػالح فبضػػرع ولػػػى ا  و طلػػ  مبػػػ  مف ي فػػو عبػػ  ومف يتغمػػػّد  ارحمتػػ  ولػػػو  ػػاف ايػػاض الوجػػػ  دلػػيبلً علػػػى 

ممػػا ممرياػػا عبػػد مػػوتام مػػن الصػػالحينإل أل اػػم م ضػػر وجومػػاً مبػػا وماػػيض اػػابلً الصػػبلح  ػػاف ممػػا مورواػػا و 
 مبا.

لاػػن الػػمه يػػدّؿ علػػى الصػػبلح والتُقػػى ال مػػا الصػػالح الػػمه يمػػوال المػػري عليػػ   مػػن مػػاال فػػي 
الصػػبللإل مو عقػػ  الصػػبللإل مو عقػػ  حػػ  ايػػه ا إل مو عقػػ  عػػياـ اػػار رمضػػافإل مو مػػاال ومػػو يمسػػك 

و مػػاال ومػػو يػػم ر ا إل مو مػػاال ومػػو يتحػػّدث اػػالخيرإل مو مػػاال ومػػو يُصػػلح اػػين ااتػػا  ا  ومػػو يتلػػو إل م
 وثبين متخاعمينإل مو ماال ومو يّير ماا  مو مم  

فمػػن يمػػوال فػػي مػػم  األعمػػاؿ فاػػما دليػػا  علػػى ُحسػػن الخاتمػػة وف اػػاي ا  ر  ال ػػالمينإل ومػػن 
 وف اػاي عفػا عبػ  وتفػر لػ إل ووف يمه على معماٍؿ مخرا فبل  قوؿ سػوي الخاتمػةإل ولاػن  قػوؿ فػي عفػو ا 

م==================================

 صذ١خ اٌثخاسٞ ٚاتٓ دثاْ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٖ٘ٔ

 صذ١خ اٌثخاسٞ ػٓ عًٙ تٓ عؼذ اٌغاػذٞ  ٗ٘ٔ



مم{{163163}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ااي صخم .

  ْضب ٚيد ايشْاْضب ٚيد ايشْا  
مدمال:ماب٤ّماظلػوحم٤ٌّمُؼـلى؟موػ٢ّمؼّٕث؟موطقّٟمُؼقػّٜمغلؾ٥ّ؟

م======================================================

 :اإلسبلـ وون داعدل ذميية ارعية في مما األمر فقد داؿ 
{مِظْؾِػَّٕأشماْظ٦ََّظُّٓم}

155
م

ُولػػد فيػػ  الولػػد .. َمػػن عػػاحي و يُسػػّجا مػػما الولػػد ااسػػم عػػاح  مػػما الفػػراشإل وال  والفػػراش الػػمه
  سأؿ عن تير مما وال  ت بالهإل وال  حاوؿ مف  تقصالى م ثر من مما.

رجػا  متػػزوج  اػامرمل وولػػدال ومػى فػػي عصػمت  ولػػداً مو وابػة واتاماػػا دػوـ  اػػأف مػما واػػن ز ػاإل لػػيس لبػػا 
الولػد اصػاح  الفػراش الػمه ُولػد علػى فرااػ  ألف مػما اػأف اإلسػبلـ السػتر اأف  ااػم  الػُتامإل وو مػا يُثيػه 

 في مثا مم  األمور.
و يسػتطين مف يطيّػػ  حػّد الز ػػاوف مػن يطػاليوف اتطييػػ  حػّد الشػػرع مو الحػدود الشػػرعية .. مػن الػػمه 

ويػػروا الرجػػا  إلال محػػد .. ألف الز ػػا يشػػترط فػػي اإلسػػبلـ مف يػػرا  مرا ػػة رما ال ػػينإل فيػػروا الرجػػا مػػن المػػرمل
 .الماحلةيضن ذ ر  في فرج المرمل  المرود في 

وذا رمو  يحضػػبااإل فلػػيس مػػما ز ػػاإل مو رمو  يضػػاج اا ولػػو  ػػاف ُعريا ػػاإل فلػػيس مػػما ز ػػا والاػػد مف ما 
يشػػاد األرا ػػة .. حػػدث فػػي عاػػد سػػيد ا عثمػػاف مف مرا ػػة مرادوا مف يايػػدوا رجػػبلً فقػػالوا  شػػاد عليػػ  االز ػػا 

عثمػػاف اػػن عفػػاف واػػادوا علػػى الرجػػا االز ػػاإل والحػػا م ال اػػد مف يسػػتحلفامإل فحلػػف  فػػمميوا ولػػى سػػيد ا
الثبلثػػة م اػػم رمو   ػػالمرود فػػي الماحلػػة وتػػردد الرااػػنإل فحاػػم علػػيام األرا ػػة سػػيد ا عثمػػاف احػػد القػػمؼ 

 وجلد  ا واحٍد مبام ثما ين جلدل.

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا ٘٘ٔ



مم{{164164}}ممممايؾؼيمايودؼيمسشّٕايؾؼيمايودؼيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

شػػػيااال و يػػػرم مػػػن وعػػػم مػػػا يسػػػتطين مرا ػػػة مف يػػػروا مػػػم  الحالػػػةو ال .. وذف يجػػػ  مف  تقػػػى ال
 المػػؤمبين مجم ػػين مػػن اإلدتػػرا  مبػػ :  المؤمبػػاال مػػن مػػما اإلثػػم الػػمه حػػّمر ا              

                   (32اإلسههراء) وال تقراػػو  حتػػى ولػػو اػػالابلـ فيػػ إل ألف الاػػبلـ  :وم ػػا مدػػوؿ
باال الغػافبلالإل دػمؼ ُمحصػبة وم ػا لػم مراإل مو دػمؼ ُمحصػن وم ػا لػم مرا .. راما يؤده ولى دمؼ المحص

وذف يبيغي علػى مجتمػن المػؤمبين مف ال يتحػدث فػي مػما األمػر مػن دريػٍ  مو مػن ا يػد .. حالػة واحػدل مػي 
التي يثيه ااا جريمة الز ا في اإلسبلـ ومػى اإلعتػراؼإل وذا اعتػرؼ الزا ػي والزا يػة فقػ إل لاػن تيػر ذلػك ال 

 يقوؿ: يأمر االسترإل وحييي   تطين مف  ثيه مم  الحالة ألف ا   س
{مِخَِّٕةَواآلماظِّٓٗغَقومِص٨ّماظؾ٥َُّّمَدَؿَُّٕهمُعِلِؾّؿومَدَؿَّٕمَع٤ِّم}

156
م

رامػػا  ماو اليدايػػة سػػأؿ مملػػ : مػا ا قلػػ  اػػيييػػرّدد  .. فػي  حتػى مػػن  ػػاف ي تػرؼ  ػػاف الرسػػوؿ 
إل ثم مخم   :يقوؿ ل  ياوف عبد  خياؿ 
ًَ،مَعؾ١َََّّظم} {مَغَظَِّٕتمَأِومَشَؿَِّٖت،مَأِومَضٖؾْؾ

157
م

 .مم  الحدود ي ترؼ ألف اإلسبلـ يأمر ات افيو مخم يقرر  ومو يريد مف يقر 
 :فاذا ُولد ولد في ما فراٍش يُات  افراش الرجا المه ُولد على فراا   ما داؿ 

{َوظِؾَعوِػّٕماَيَفّٕممِظْؾِػَّٕأشماْظ٦ََّظُّٓم}
158
م

 يه احس  الفراش المه ُولد علي  سترًا   وعو ًا لحرماال عياد ا .ي بى الولد يُث

.سػػػػػػػػػػػػػػيد ا محمػػػػػػػػػػػػػػد وعلػػػػػػػػػػػػػػى صلػػػػػػػػػػػػػػ  وعػػػػػػػػػػػػػػحي  وسػػػػػػػػػػػػػػلم وعػػػػػػػػػػػػػػلى ا  علػػػػػػػػػػػػػػى

م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اتٓ ِاجح ٚ ٙ٘ٔ

 صذ١خ اٌثخاسٞ ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ اتٓ ػثاط  7٘ٔ

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 8٘ٔ



مم{{165165}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u يجا١ْٝ عغزيجا١ْٝ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا u 

  املعارٜضاملعارٜض  
  ٔحهِ ايّٓٛ ع٢ً ايبطٔحهِ ايّٓٛ ع٢ً ايبط  
  ّآداب األعٗز احُلُزّآداب األعٗز احُلُز  
  بني ايزجٌ ٚايذنزبني ايزجٌ ٚايذنز  
  عالج ايكبضعالج ايكبض  
  دعا٤ يإلجنابدعا٤ يإلجناب  
  ٕطاقات اإلْضإطاقات اإلْضا  
  رصا٥ٌ ُحضٔ اي١ٝٓرصا٥ٌ ُحضٔ اي١ٝٓ  



مم{{166166}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u ١ٝ عغز١ٝ عغزْْاايجيجاحلًك١ ااحلًك١ ا uٜٔ٘ 

  املعارٜضاملعارٜض  
مدمال:معوماٌعورؼّٚ؟موعومحؽؿفو؟موػ٢ّمو٦ّزمظؾؿلؾ٣ّمادؿكّٓاعفو؟

م======================================================

الم اريض: مف يت ػرض اإل سػاف لمودػف فيبطػ  اػرما ي ػن السػامن اػ  ممػراإل والقائػا 
ف الاػػػم  مػػػو الاػػػم إل ولػػػيس تقيػػػة ومػػػي يقصػػػد اػػػ  ممػػػراً صخػػػرإل تيػػػر م ػػػ  ال ياػػػم إل أل

الموجػػػودل عبػػػد الشػػػي ةإل والتقيػػػة مف يُ اػػػر خػػػبلؼ مػػػا يُػػػيطنإل ألف التقيػػػة  ػػػوع مػػػن البفػػػاؽإل 
 :ويقوؿ فياا 

ـُِّٓوَحًيماْظَؿَعؤرؼّٚٔمِص٨ّمٔإٖنم} {اْظَؽِِّٔبممَس٤ّٔمَظَؿ
160
م

ومبدوحة ما مخرجإل ومساس الم اريض ما حدث مػن  يػي ا  واػراميم الخليػا عليػ  
لػػى  ييبػػا مفضػػا الصػػبلل ومتػػم السػػبلـإل عبػػدما خػػرج دومػػ  لئلحتفػػاي ا يػػدممإل وامتبػػن عػػن وع

الخػػروج م اػػمإل فلمػػا سػػألو  لِػػَم ال تخػػرج م بػػاو دػػاؿ: و ػػي سػػقيمإل  بػػوا م ػػ  مػػريض مروػػاً 
جسػػػػما ياً ومػػػػو فػػػػي الحقيقػػػػة مػػػػريض مػػػػن مف ػػػػالام ومحػػػػوالام ومفاػػػػارممإل ومػػػػما  ػػػػاف موؿ 

 الم اريض.
ى معػػبامام و سػػرماإل وعلػػ  الفػػأس فػػي رديػػة الصػػبم الاييػػرإل األمػػر الثػػا ي: ذمػػ  ولػػ

فلما رمو ذلك اجتم وا ومخموا يتوجسوف َمػن الػمه ف ػا مػماإل فقػالوا: ال يف لػ  وال واػراميم 
أل ػػ  مػػو الػػمه يػػدعومم ولػػى تػػرؾ مػػم  األعػػباـإل وتػػرؾ عيادتاػػاإل ويػػدعومم ولػػى عيػػادل ا إل 

م==================================

 َٖٕٔٓ-ٔ-ٗ٘ـ ِٖٗٗٔٓ صفش  ٕٔاٌّؼادٞ  9٘ٔ

 عٕٓ اٌث١ٙمٟ ػٓ ػّشاْ تٓ اٌذص١ٓ  ٓٙٔ



مم{{167167}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 فأحضػػػػػرو  ودػػػػػالوا  مػػػػػا مخيػػػػػر القػػػػػرصف:               
   :األ ييػػاي( فاسػػتخدـ يػػد  وماػػار ااعػػي   األ يػػر ولياػػا ودػػاؿ(        

    (ٖٙ مو يشير ولى وعػي   األ يػرإل ومػم ي بػوف م ػ  يػتالم )األ يياي
 عن الصبم األ ير.

وزوجتػػ  ولػػى مصػػرإل و ػػاف فرعػػوف مصػػر فػػي ذلػػك األمػػر الثالػػ : عبػػدما دخػػا مػػو 
الوده مولػن االبسػاي الجمػيبلالإل و لالػف جبػد  ومعوا ػ   لمػا رمو امػرمل جميلػة متػوا ااػا وليػ  
وف  ػػػاف لاػػػا زوجإل ووف  ا ػػػه مػػػن مخ ال يػػػأتوف ااػػػا خوفػػػاً مػػػن اطػػػ  األخإل ووعػػػا سػػػيد ا 

دػاؿ: مػم  مختػيإل يقصػد واراميم ولى مصر وم   زوجت  السػيدل سػارلإل فقػالوا لػ : َمػن مػم و 
 مخت  في اإليمافإل ومما ليس اام  لاي يبجو من مما الفرعوف وار  واأس .

سػػيد ا واػػراميم مػػو موؿ مػػن اسػػتخدـ الم ػػاريضإل ودػػد اسػػتخدماا سػػيد ا رسػػوؿ اً وذ
إل ومػو ال يريػد مف  ا   في رواياال عحيحة وردال في دصة مجرت إل عبدما ت رض ل  دػـو

 إل فقالوا ل : ممن الرجاو ما من ما عائلةو داؿ: مػن مػايإل يقصػد ي رفو  حتى ال يدلوا علي
مػػن مػػاي ماػػينإل و بػػوا مػػم م ػػ  يقصػػد م ػػ  مػػن دييلػػة وسػػماا دييلػػة مػػايإل ولػػم ياػػم إل لابػػ  
استخدـ داللة اللفظ الواس ة ليبجو من مما الضي إل فمميوا ولى ماػي ااػر خلفػ  ودػالوا لػ : 

ياػػديبي الطريػػ إل  بػػوا م ػػ  دليػػا يػػدؿ علػػى َمػػن مػػماو فاسػػتخدـ  فػػس الوسػػيلة ودػػاؿ: مػػاد 
 الطري  األروي ومو يقصد م   يدل  على الطري  اإللاي الراا ي.

 :والم اريض يقوؿ فياا البيي 
ـُِّٓوَحًيماْظَؿَعؤرؼّٚٔمِص٨ّمٔإٖنم} {اْظَؽِِّٔبممَس٤ّٔمَظَؿ

161
م

ومي  ما تروف لػيس فياػا  ػم  وال خػداع وال  فػاؽإل وو مػا اسػتخداـ لداللػة اللفػظ 
 لواس ة للبجال من المضاي  التي ال يستطين اإل ساف مف يبجو مباا وال اام  الطريقة.ا

دػػػد يسػػػتخدماا الصػػػالحوف لاػػػن فػػػي الحػػػدود التػػػي اسػػػتخدماا ااػػػا سػػػيد األولػػػين 
م==================================

 عٕٓ اٌث١ٙمٟ ػٓ ػّشاْ تٓ اٌذص١ٓ  ٔٙٔ



مم{{168168}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .وا خرين واأل يياي والمرسلين
لان لو فُتح اليا  للمريػدين فػا ام يختلقػوف األ اذيػ  احجػة م اػا م ػاريض ومػما 

ما تيػػر ذاؾإل مو يُ اػػروف تيػػر مػػا يُيطبػػوف وي بػػوف م اػػا م ػػاريض ومػػما ميضػػاً ال ال يجػػوزإل مػػ
يجوزإل لاػن وذا اسػتطاع اإل سػاف مف يصػا ولػى الصػفاي والبقػاي وملامػ  الػرحمن االم ػاريض 
التػػي تُبجيػػ  مػػن ماائػػػد ا خػػرين فػػبل اػػػأس اػػملكإل ومػػما مػػو األمػػػر الػػمه يسػػتخدماا فيػػػ  

 ومروامم. الصالحوف 
الم ػػػاريض ذاال مػػػرل عبػػػدما ودػػػن علػػػىال الػػػدور وم ػػػا فػػػي التػػػدريس  ودػػػد اسػػػتخدمه

للسػػفر ولػػى السػػ وديةإل وعروػػه األمػػر علػػى اػػيخي الشػػيي محمػػد علػػي سػػبلمة رحمػػة ا  
عليػػػ  فػػػرفضإل وم ػػػا حػػػريا مال ُمسػػػيي وليػػػ إل فم  ػػػم المريػػػدين فػػػي مػػػما الزمػػػاف تيػػػر مُمبػػػايإل 

وذلػك اػدوف وجػ  حػ إل وفػي فيضن الشيي اماعة لاا مخطػاي إل ويقػوؿ: الشػيي دػاؿ لػيإل 
المدرسة عقدوا لي جلسةإل وداؿ لي مدير المدرسة: مػا يػرفض محػد السػفر ولػى السػ ودية 
ا د مف تأتي  ليا  ايت و  دله ل : الحاومة لم تواف إل ف بوا مف الحاومة مي الزوجػةإل وم ػا 

إل ومروػا إل حتػى مُا ػد التامػة عػن الشػيي مدصد الحاومة التػي تػتحام فػيال ومػي الشػيي 
 وال مج لام يتبدروف علي  مو ُيسيىوف ولي إل فيق وف في المحمورإل ألف:

{ِبوْظَقِِّٕبممآَذِغُؿ٥ُّمَصَؼِّٓمَوِظ٘قومِظ٨ّمَسوَدىمَع٤ِّم}
162
م.

مو المه يُػدار  ويُلامػ  وذا  اإل ساف في مثا مم  المضاي  ال يُفارإل اا وف ا  
 واده ا  األمور من اا :

                                          (2-3.)الطالق 

  ٔحهِ ايّٓٛ ع٢ً ايبطٔحهِ ايّٓٛ ع٢ً ايبط  
م==================================

 ثخاسٞ ٚاتٓ دثاْ ٚعٕٓ اٌث١ٙمٟ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج صذ١خ اٌ ٕٙٔ



مم{{169169}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مس٤ّماظـ٦ّممسؾ٧ّماظؾط٤ّ؟مدمال:مٌوذامغف٧ّمرد٦ّلمآم

م======================================================

ضػرإل وف  ػاف لػ  ي لػم مػا  ػا ُيصػلح الػبفسإل ومػا يبفػن ومػا ي ات ليم ا    اف 
من معماؿ ا خرلإل مو من ال اداالإل مو من معماؿ الد ياإل ال   مػا تػرؾ ممػراً يبف بػا وال وايالبػ إل 

 وما ترؾ ممراً يضر ا وال وووالح .
 ِارِْجِلػِ إل َفَضػَراَ ُ  َوْجِاػِ إل َعلَػى ُمْبػَيِطحٍ  اْلَمْسػِجدِ  ِفػي  َػائِمٍ  رَُجػاٍ  ما ورد   فرما البيي 

 :  َودَاؿَ 
ـِٖؿٖقٌيممَغ٦َِّعٌيمَصٔنٖغَفومْضُعِّٓ،َوامُض٣ِّم} {َجَف

163
م

 و  اف يباـ على جبي  األيمن ويتوسد ذراع  األيمن. يف  اف  ـو البيي اً  وذ
 :و ما يقول  الط  ووذا رج با ولى اإلعجاز الطيي ا ف  جد مف ما دال  البيي 

مف اإل ساف وذا  اـ على جبي  األيمن ياوف دلي  ومػو فػي األيسػر  -
إل فياػػػوف حػػػر فػػػي الحر ػػػةإل فػػػي مخػػػم الػػػدـإل وفػػػي دفػػػن الػػػدـ ولػػػى جميػػػن ألعلػػػى

 .معضاي الجسم

وياػػوف الايػػد ومػػو مطػػيي الجسػػم فػػي محسػػن حاالتػػ إل يسػػتقيا  -
الط ػػاـ ويطيخػػ  حتػػى ُيحولػػ  ولػػى دـ يليػػ  اغػػماي جميػػن خبليػػا جسػػم اإل سػػافإل 
فابػػػاؾ تػػػماي لل ػػػينإل ومبػػػاؾ تػػػماي لػػػؤلذفإل ومبػػػاؾ تػػػماي للمػػػيإل ومبػػػاؾ تػػػماي 

ومبػػػاؾ تػػػماي للفػػػرج .....  ػػػا خليػػػ  مػػػن خبليػػػا الجسػػػم لاػػػا تػػػمايما  لليػػػدإل
 .الخاص ااا

َمػػػن الػػػمه يقػػػـو اػػػملكو الايػػػدإل وَمػػػن الػػػمه يوعػػػا ذلػػػكو الػػػدـ  -
 الخارج من القل .

م==================================

 عٕٓ اتٓ ِاجح ٚاٌطثشأٟ ػٓ أتٟ إِاِح  ٖٙٔ



مم{{171171}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فأحسن حاالال مم  األعضاي عبد  ػـو اإل سػاف وذا  ػاـ علػى جبيػ  األيمػنإل فالايػد 
 .ُ لهف ااا من ا    ياوف في محسن حاالت إل والقل  في م ما ماام  التي

وذا  اـ اإل ساف على جبي  األيسر ُيضَغ  القل إل فتقا ددراتػ إل وتضػ ف وماا ياتػ إل 
 .ويصا  االض ف واالايوط

ووذا  ػػاـ اإل سػػاف علػػى اطبػػ  يبػػاـ علػػى محشػػاي إل علػػى األم ػػاي الرفي ػػة والغلي ػػة ومػػا 
فػػاذا  ػػاـ اإل سػػاف علػػى  يتي اػػا مػػن الغػػدد التػػي تفػػرز لاػػا مػػا تسػػت ين اػػ  علػػى مضػػم الط ػػاـإل

اطبػػ  ا امشػػه األم ػػايإل ودػػاال وفػػراز مػػم  الغػػددإل فيصػػا  اإل سػػاف موالً ا سػػر الاضػػمإل ثػػم 
وال يػاذ اػا   –االقولوفإل ثم ا د ذلك يصػا   – ما  را م  م الباس في زما با   –يصا  

إل اػػأا صفػػة فػػي ما تػػدل مػػن الغػػدد وف  ا ػػه اليباريػػاس مو الايػػد مو الصػػفراي مو تيرمػػا –
 .و ا ذلك اسي  البومة التي يبامااإل ومي على تير  ا  الحيي  المختار 

تيػر اليمػينإل وتاػوف فػي اليق ػةإل وذا ارتخػى  البومة الوحيدل التي سمح ااا البيي 
اإل سػػػاف ومراد مف يتمػػػدد لابػػػ  لػػػن يبػػػاـإل فيبػػػاـ علػػػى  اػػػر  اشػػػرط مف يتفاػػػرإل فاػػػم   ومػػػة 

 :األ يياي وال لماي في حالة التفار

                        (ٜٔٔ.)صؿ عمراف 

عػػن البػػـو علػػى الايىػػة التػػي تسػػي  فسػػاداً فػػي معضػػاي الجسػػمإل  وذف مبػػن البيػػي 
وتسػػي  ت ايػػراً لمػػزاج اإل سػػافإل وتسػػي  سػػويا لحػػاؿ اإل سػػافإل ألف عػػحة اإل سػػاف ت ػػين 

  يسػػتطين مف ي يػػد ا  ويطيػػن ا   علػػى طاعػػة الػػرحمنإل وسػػوي عػػحة اإل سػػاف يج لػػ  ال
مف ي يببػػا علػػى مػػما الخلػػ  البييػػاإل وعلػػى مػػما الاػػدا   مػػا يحػػ  ويروػػىإل  سػػأؿ ا  

 اإللاي البيوه الااما.

  ّآداب األعٗز احُلُزّآداب األعٗز احُلُز  



مم{{171171}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدمال:معوماِّدابماظيتموىمأنمؼؿقؾ٧ّمبفوماٌمع٤ّميفماِّذفّٕماُيُّٕم؟

م======================================================

ا دا  التي يبيغي مف يتحلى ااا المؤمن في األاار الُحـر وفي تير األاار الُحػـر 
 : مي ما دالػ  ا                  (36)مف يتحلػى اإل سػاف اػالُخُل   التوبهة

 البيوهإل واالاماؿ القرص ي فيمبن  فس  من  لم  فس إل مو  لم تير .
  ااإلممػػػاؿ فػػػي طاعػػػة راػػػ إل مو عػػػدـ الميػػػاالل فػػػي تطييػػػ  اػػػرع إل مو عػػػدـ  لػػم  فسػػػ

 اإلدتداي احييي إل و لم تير  اأا  وع من م واع ال لم.
فػػاذا مبػػن اإل سػػاف  فسػػ  مػػن  لػػم  فسػػ  مو  لػػم تيػػر  فقػػد فػػاز وجػػازإل ألف ال قيػػة 

فػر لػ  مػا دػد يغ الاىداي التي ت وؽ المػري يػـو ال ػرض والجػزاي مػي  لػم الغيػرإل فػاف ا  
ايبػػ  وايبػػ إل ويسػػامح  فيمػػا ف لػػ   حػػو إل لابػػ  يطلػػ  مبػػ  مف يػػمم  ولػػى مػػؤالي ويُقػػدـ لاػػم 
الم مرلإل ويطل  مبام الصػفح وال فػو فػا ام مػم وحػدمم الػمين يمتلاػوف ذلػكإل يقػوؿ ا  

 : ما جاي ااألثر  ت الى
ـؽ٣ّموبقينمؼومسؾوديمضّٓمادؿؿعًمإظقؽ٣ّمر٦ّؼاًلمصودؿؿع٦ّامإىٖلماظق٦ّم،مأعومعومطونمبقم}

صؼّٓمشػّٕت٥ّمظؽ٣ّ،موأعومعومطونمبقـؽ٣ّموبنيمإخ٦ّاغؽ٣ّمصؿ٦ّاػؾ٦ّهمصقؿومبقـؽ٣ّمث٣ّمادخؾ٦ّام

م{اىـيمبّٕمحيتم

وذف مػػا ال قيػػة التػػي ت ػػوؽ اإل سػػاف يػػـو ال ػػرض والجػػزايو وذا  ػػاف  المػػا ألحػػد مػػن 
خل  ا إل في ػد مف يبتاػي المػري مػن الحسػا  ويُتوجػ  اػ  ولػى الجبػةإل وديػا مف يبصػرؼ مػن 

 مػا ورد فػى األثػر الػما تؤ ػد   ـ ملك الملوؾ فػي المحامػة اإللايػة يبػاده مبػاد ا  مما
مػن  ػاف لػ  م لمػة عبػد فػبلف فليخػرجإل فيت لػ  الخلػ  األحادي  الصحيحة م با إل فيبادا 

اػيإل ويقػوؿ: صخػر: مػما سػخر اػيإل مػما دتلبػيإل مػما اتتػاابيإل  ا إل يقوؿ محػدمم: مػما تػدر
إل ودػد عزتي وجبللي ال تدخا الجبػة حتػى تُروػي خصػمائك : و فيقوؿ ا    مما سردبي



مم{{172172}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 داؿ: ورد فى الحدي  الصحيح م   
ٌُْػِؾُّٗمِصقـَومَؼلومَرُدل٦َّلمآمعل٤ّمَرمِدِرَػل٣َّمَظل٥ُّممممممم} ٌُْػِؾُّٗ؟مضوُظ٦ّاما َأَتُِّٓروَنمَع٤ِّما

ٌُْػِؾُّٗمِع٤ِّمَأعَِٓؿ٨ّمَع٤ِّمَؼلِت٨ّمَؼ٦َِّمماْظ ِؼَقوَعِيمِبَصاَلِةمَوِصَقوٕممَوَرمَعَؿوَع.مضوَلمَرُد٦ُّلمآ:ما

َوَزَطوٍة،مَوَؼْلِت٨ّمَضّٓمَذَؿ٣َّمَػَّٔامَوَضََّٔفمَػَّٔامَوَأَط٢َّمَعوَلمَػَّٔامَوَدلَػ١َّمَدَممَػلَّٔامَوَضلََّٕبمممم

ًِمَحَللـَوُت٥ُّمَضِؾل٢َّممم َػَّٔا،مصقؼُعُّٓمَصَقْؼَؿُّٙٓمَػَّٔامِع٤ِّمَحَلـَوِت٥ِّمَوَػَّٔامِع٤ِّمَحَلـَوِت٥ِّ،مَصٔنِنمَصـَِق

ـَٓلورٔمممممممَأِنمُؼْؼَؿَّٙٓ مَسَؾِق٥ِّمِع٤َّماْظَكَطوَؼومُأِخَّٔمِع٤ِّمَخَطوَؼلوُػ٣ِّمَصُطلَّٕٔحمَسَؾِقل٥ِّمُثل٣َّٓمُرلَّٕٔحميفماظ

}
164
م

ال اػػد لئل سػػاف حتػػى يػػدخا الجبػػة اغيػػر حسػػا  مف ياػػوف مروػػى خصػػماي  فػػي اً وذ
 الد ياإل وخرج من الد يا وليس علي  ألحد من خل  ا  م لمة يطالي  ااا.

ومروػا   ارفين اإلمتماـ اليالج ااما األمرإل اإلماـ الشيلي ولما  اف من محواؿ ال 
فػي لح ػػة موتػػ  ماػػار ولػيام مف ووػػىو يإل و ػػاف ال يسػػتطين الحر ػةإل فقػػاموا اػػاجراي الووػػوي 
على معضاي إل فبسػي الػمه  ػاف يووػى  تخليػا لحيتػ إل فأاػار ولػى لحيتػ  يطالػ  اتخليلاػاإل 

    أل ػػػ   ػػػاف حريصػػػاً علػػػى ُحسػػػن دػػػالوا: حتػػػى فػػػي مػػػم  اللح ػػػة لػػػم يبسػػػى تخليػػػا لحيتػػػ
الخاتمةإل سألو : ما المه يامك في تلػك السػاعة وم ػه ف لػه  ػما و ػما مػن الصػالحاالو 
داؿ: ال يامبي تيػر اػيي واحػدإل  بػه دػد توليػه اإلمػارل لفتػرلإل ومثبػاي ذلػك  لمػه رجػبلً 

جػد إل ومخمال مب  ديباراً اغير ح إل ومخمال ماح  عن مما الرجا لمػدل ثبلثػين عامػاً فلػم م
    ػا وتصدده عب  األوؼإل ومما المه مخشى مف يطػاليبي احقػ  يػـو القيامػة ممػاـ ا  

 مما من مجا ديبارإل فما االبا  حن االم الم التي ال عدال لاا وال حدال لاا.
الَايهس الفطن المه يحفظ  فس  في األاار الحـر وتيرما مػن  لػم الخلػ إل فيقػيم 

 مف  اوف من مما ذلك. ن تير إل  سأؿ ا  ال دؿ في  فس إل ويقيم ال دؿ م

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ اتٟ ٘ش٠شج  ٗٙٔ



مم{{173173}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  بني ايزجٌ ٚايذنزبني ايزجٌ ٚايذنز  
مدمال:مػ٢ّمػـوكمصّٕقمبنيمطؾؿيماظّٕج٢ّموطؾؿيماظّٔطّٕميفماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ؟

م=====================================================

 لمػػة الػػم ر ُتطلػػ  علػػى مػػن  ػػاف فيػػ  عػػفاال الػػم ورل حتػػى مػػن ديػػا والدتػػ إل  قػػوؿ 
للطييػػػ  لياشػػػف عليػػػك االسػػػو ار لبػػػرا ذ ػػػر مـ م ثػػػىإل لػػػو  اػػػرال عليػػػ  للمػػػرمل اذميػػػي 

عبلماال الم ورل فاػو ذ ػرإل وف  ػاف فػي اطػن األـإل مو  ػاف روػي اإل مو  ػاف فطيمػاإل مو  ػاف 
 عيياً ....  ا مما ُيسمى ذ ر.

لاػػػن  لمػػػة الرجػػػا ال ُتطلػػػ  وال علػػػى مػػػن  اػػػرال عليػػػ  عبلمػػػاال الرجولػػػة الااملػػػةإل 
يُطل  علي  لفظ فتىإل فاذا  ير وا تمػا سػب  ال قلػي ُسػمي رجػاإل فالرجػا عبدما ييلج الُحُلم 

للم ور لياػوف فػي  مبا المه ا تمله في  ا الال والم داال والخواص التي ج لاا ا  
 .مدوا مملية خلقام علياا ر  اليرية 

  عالج ايكبضعالج ايكبض  
مدمال:معومسالجمضق٠ّماظصّٓرمواظؼؾّٚ؟

م======================================================

وذا معػي  اإل سػػاف اضػػي  فػػي عػدر  تاليػػاً مػػا ياػػوف مػما األمػػر لػػ  مسػػيا   ػػامرلإل 
دد ياػوف ألمػر يرجػو  وال يسػتطين تحقيقػ إل ودػد ياػوف إلسػايل ت ػرض ولياػا ولػم يتحملاػاإل 
ودػػد ياػػوف لمشػػالة عجػػز عػػن حلاػػاإل ودػػد ياػػوف لاػػم ال يسػػتطين تفريجػػ  ....  ػػا مػػما 

الصػػدرإل المخػػرج لاػػما األمػػر تقػػوا ا إل والتوجػػ  ولػػى ا إل ورفػػن األمػػر وتيػػر  ُيسػػي  وػػي  
ولػػػػى حضػػػػرل ا إل ومواعػػػػلة ا  تػػػػارل اػػػػم ر ا إل وتػػػػارل اػػػػتبلول  تػػػػا  ا إل وتػػػػارل االػػػػدعاي 



مم{{174174}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 والمباجػػػػػػال حتػػػػػػى يػػػػػػدخا اإل سػػػػػػاف فػػػػػػي دػػػػػػوؿ ا :                       
ل  مخرجاً مػن  ػا ممػرإل ومػن  ػا مػمإل ومػن  ػا تػمإل ووذا طػاؿ األمػر  فيج ا ا  )الطبلؽ(

علي  يست ين على ذلك اقرايل ما تيسر من محواؿ األ يياي والمرسلينإل ففياا تفػري  لبفسػ إل 
مو محػواؿ الصػحااة الميػار ين ففياػا ميضػاً حاايػة لحالػ إل مو محػواؿ الصػالحين ومػا ت روػػوا 

ؤاد  ويج لػػ  يتيػػدؿ مػػن حػاؿ ولػػى حػػاؿإل مػػن ال سػػر ولػػى لػ  فػػاف ذلػػك يزيػػد اليقػػين ويُثيهػه فػػ
 اليسر:                                .)اإل شراح( 

  دعا٤ يإلجنابدعا٤ يإلجناب  
مدمال:مػ٢ّمػـوكمدسوءمظإلنوب؟

م======================================================

 :جا مباؾ مدعية  ثيرل لئل 
 فاباؾ دعاي وارد في  تا  ا إل ومو دعاي سيد ا ز ريا:              

           )والصػػالحوف يضػػيفوف ديػػا تػػبلول ا يػػة وسػػم مػػن مسػػماي ا   )األ ييػػاي
 :الحسبى ومو )الوارث( وم   حرؼ المبادالإل فيقولوف 

  يا وارث}                            } 
وذا  رر اإل ساف مم  ا يةإل وم اا مما اإلسم المقدسإل وتيتا ولى ا إل وتضرع ولػى 

يسػتجي  لػ   مػا  ا إل ومداـ على ذلػك وف اػاي ا  وخاعػة ا ػد عػبلل الفجػر فػاف ا  
 استجا  لز ريا وومي  يحى وف ااي ا  ر  ال المين.

فػػي ما ممػػػر  إل فػػاف اإل سػػػاف وذا توسػػا اػػػالبيي ومبػػاؾ التوسػػػا احضػػرل البيػػػي 
يقضػػي  ا إل اإلمػػاـ ماػػو عيسػػى ماػػو الترمػػمه عػػاح  جػػامن الترمػػمه رحمػػة ا  عليػػ  يقػػوؿ: 

فػي المبػػاـإل فقلػه: يػػار  و ػي مخشػػى مػن عػػما  يػـو القيامػػةإل فمػػاذا  )رميػه ر  ال ػػزل 



مم{{175175}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

: اللاػػم احػػ  الحسػػن ومخيػػ إل وممػػ  مف ػػاو فقػػاؿ ر  ال ػػزل: دػػا ا ػػد عػػبلل  الفجػػر  ػػا يػػـو
ومايػػ إل وجػػد  وابيػػ  فػػرج عبػػا مػػا  حػػن فيػػ إل ولاػػي ال  سػػألك رد القضػػاي اػػا  سػػألك اللطػػف 
في ( دعػاي تلقػا  مػن ا  اػفاماإل ومػو مجػر  اإلجااػةإل فاإل سػاف عبػدما يػدعوا اػ  ويوا ػ  

 ل  فوراً أل   خرج مب  ورُدال ولي . علي  يستجي  ا  
ومروا : ما يقيا ا  الفاتحة مبا وذا درم امػاو  ىا اإلماـ ماو الحسن الشاذلي سُ 

 داؿ:  يف ال يقيلاا ومي  بلم  مب  خرج وولي  ي ودو  .
فاما دعػاي ورد مػن ا  معطػا  وملامػ  ل يػد مػن عيػاد ا إل فػاذا اسػت اف المػري مجااػ  

 لمجاؿ ال ت د وال تحصى.ا  وليا  ا  جا في عبل إل وماوا  الدعاي في مما ا

  ٕطاقات اإلْضإطاقات اإلْضا  
دمال:مذطّٕتمصضقؾـؽ٣ّمدوبؼًومأنماإلغلونممي٦ّتموٕمؼلؿغ٢ّمطـريًامع٤ّم

روضوت٥ّمضؾ٢ّمع٦ّت٥ّ،مغّٕج٦ّماظؼوءماظض٦ّءمسؾ٧ّمػّٔهماظطوضوتماظيتمٕمتلؿغ٢ّ؟م

موطقّٟمؼلؿغؾفوماإلغلون؟

م======================================================

لتػػي موجػػدما فيػػ  ا  ال  اايػػة لاػػاإل يافػػي اإلاػػارل ولياػػا فػػي دػػوؿ طادػػاال اإل سػػاف ا
 ا :                             (ٙ٘)ما مف الواحد ا شرل وذا  األ فاؿ

  ارال طادات .
خل   ا ايي في اإل ساف زوجػين اثبػينإل  وال لم الحدي  مثيه ذلكإل فاف ا  

ا اػػي ض واحػػدل مباػػاإل واليػػادي ال ي مػػاإل فاػػا و سػػاف علػػى سػػييا المثػػاؿ لػػ   ليتػػينإل ي مػػ
وعلماي المسالك اليولية يقولوف مف اإل ساف يستطين مف ي ي  ا شر  لى واحػدل   وال قػا 

لئل سػػػاف دػػػاؿ فيػػػ  ال لمػػػاي الػػػروس فػػػي مػػػؤتمر عػػػاـ عقػػػدو  للقشػػػرل  الػػػمه معطػػػا  ا  
فياػػػا الفاػػػرإل وفياػػػا التصػػػورإل وفياػػػا اإلدراؾإل وتيػػػر ذلػػػكإل المخيػػػةإل والتػػػي فياػػػا الػػػما رلإل و 
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فقالوا فياػا: وف جميػن ال  مػاي وممػا الموامػ  مػن ال لمػاي دػديماً وحػديثاً وف  ػاف القػدماي 
المصػريين مو اليو ػا يين مو الابػود مو الصػيبين مو صيبشػػتين وتيػرمم ...  ػا مػؤالي لػو ُجمػػن 

قشػػرل المخيػػة ألا و سػػاف    ػػا مػػا جػػاي اػػ  ذ ػػاؤمم ال يُ ػػادؿ واحػػد علػػى خمسػػمائة مػػن ال
مؤالي من و تشافاال وااتااراال وموام  واختراعاال ال يساوه واحػد علػى خمسػمائة مػن 

 القشرل المخية ألا و ساف في مما الوجود.
إل لاػػن اإل سػػاف ال يسػػتخدـ مباػػا وال دػػدر وػػىيا مػػن فقػػوا اإل سػػاف خلقاػػا ا  

معطػػى لاػػا واحػػد مبػػا  ػػوراً فػػي دليػػ  وفػػؤاد   ا  دػػوا  ال ػػامرلإل ممػػا القػػوا الياطبػػة فػػاف 
  يسػػتطين مف يت امػػا اػػ  فػػي الػػد يا مػػن البػػاس:                              

             (122)مما البور ياشف ل  ما في الصدورإل ويُيين ل  تيو  ، األنعام
 ية في الحيال ا دميػةإل اواسػطة مػما البػور يسػتطين مف ي ػرؼ مػا وراي الاػبلـ الم الم اإل سا

 مػػن  وايػػا وخفايػػا:                     (30) اواسػػػطة مػػما البػػور يسػػػتطين مف  حممهه
 ي ػػرؼ مػػا يػػدور فػػي عيػػوف ا دميػػين:               (30) ر اواسػػطة مػػما البػػو  حممهه
 يسػػتطين مف ي ػػرؼ مػػا فػػي الصػػدور:               )ػػم مػػن عيػػاد   )العاديههات 
 ا  استخدـ مما البورو مدا القليا.

روحاً وذا ُمطلقه من عقالاػا فػي المبػاـ يػرا  فسػ  يطػوؼ فػي عػوالم  معطا  ا  
لجبػػةإل ويػػرا حقػػائ إل مػػا ا  ال ػػامرل والخفيػػةإل فقػػد يػػمم  ولػػى الا يػػة إلودػػد يػػمم  ولػػى ا

مو مطل  عقاؿ روح  وج لاا ت ػود عليػ  الطػائف الحامػة وترائػ  األ ػوار وطُػرؼ األسػرار 
و ماػداإل م  ػم الخلػ  يبتقػا ولػى الػدار علػى يػد الحييػ  المختػار  التي ميىاا لاا ا  

حضػرل  ا خرل وروح  راما لم ترا وال رؤياال مبامية دليلػة يرامػا ما و سػاف حتػى الي يػد عػن
دػػوا اإل سػػاف ال ػػامرل والياطبػػة ال عػػدال لاػػا وال حػػدال لاػػاإل ومػػما ممػػر طويػػا اً وذإل الػػرحمن 

 يحتاج ولى تفصيا.

  رصا٥ٌ ُحضٔ اي١ٝٓرصا٥ٌ ُحضٔ اي١ٝٓ  



مم{{177177}}ممممايؾؼيماظـوغقيمسشّٕايؾؼيماظـوغقيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

دمال:مػـوكمردوئ٢ّمتؿؽؾ٣ّمس٤ّماإلميونمأوماىّٖاءمأومأحّٓاثمحّٓثًمِّسّٓاءم

سؾ٧ّمماإلدالممأومص٦ّرمإدالعقي،مػّٔهماظّٕدوئ٢ّمتلت٨ّمسؾ٧ّماظؿؾقػ٦ّغوتماحملؿ٦ّظيمأو

اظـًميفمصػقوتماظػقّٗمب٦ّكموؼطؾىمصوحؾفومغشّٕػوموظ٥ّماظـ٦ّابمواًريماظعؿق٣ّ،م

موأنمع٤ّمُؼفؿؾفومصل٦ّفمتلتق٥ّمذّٓائّٓمطؾرية،معومرأىمصضقؾؿؽ٣ّميفمتؾ١ّماِّع٦ّر؟

م======================================================

شػػيي محمػػد خػػادـ مػػم  ممػػور مػػن عػػالم الخرافػػةإل  ػػرا مػػرل مبشػػوراً يقولػػوف فيػػ  مف ال
حجػػرل البيػػي ف ػػا  ػػما و ػػما ويجػػ  مف تاتػػ  مػػن مػػم  البسػػخة  ػػما و ػػما وترسػػلااإل ووذا 
مرسلتاا فسياوف لك  ما و ما إلووذا توا له وتااسله فسيصػييك  ػما و ػما   وااليحػ  
لم  جد خادـ لحجرل البيي وسم  محمدإل ول  مم  الروايةإل لاباػا مػراياال وخرافػاال مػؤلال 

 المسلمين.
مخػػرا يػػأتوف اأسػػماي ا  الحسػػبى ويقولػػوف مرسػػلاا ولػػى ملػػف مو خمسػػمائة مو ومػػرل 

 عشرل صالؼ   ممور ليسه من دين ا  في دليا وال  ثير.
ومحػػدثاا ا ف وردػػة دػػالوا فياػػا مف الشػػيي محمػػد خػػادـ حجػػرل البيػػي رما سػػتة صالؼ 

إل مػن المصػائ ث لاػم  ػما و ػما من المين اعترووا على حضرل البيي مؤخراً فػي موراػا حػد
مما الاػبلـ يج ػا ال ػالم ال ادػا ال لمػي يضػحك عليبػا ومما  بلـ تير حقيقي لم يحدثإل 

امثا مم  األ اذي إل ومثا مم  األحواؿ ليسه من دين ا  فػي دليػا وال  ثيػرإل فاػا مػن 
 جايت  وردة من مم  يحردااإل وال ُيخير تير إل وال يُرسلاا ولى محد تير .

د فأرسػا لػ  القػرصف الاػريم يقػرم إل مو صيػاال مػن القػرصفإل مو وذا مردال مف تُرسا ألح
افػػاال ال يبيغػػي لمسػػلم مف ياػػتم حػػدي  مػػن محاديػػ  البيػػي يقػػرمو  ويُفصػػلو  ... لاػػن الخر 

.وعػػػلى ا  علػػػى سػػػيد ا محمػػػد وعلػػػى صلػػػ  وعػػػحي  وسػػػلمااػػػا وال يلقػػػى لاػػػا اػػػاالً ماػػػداإل 



مم{{178178}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u يجايج١ عغزيجايج١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا u 

  ايٓظز إىل احملزَات ٚايؾال٠ايٓظز إىل احملزَات ٚايؾال٠  

  ايكرب ٚاحلضابايكرب ٚاحلضاب  

  تزنٝب ايزَٛؼتزنٝب ايزَٛؼ  

  مجع ايؾًٛاتمجع ايؾًٛات  

  خًع َالبط املزأ٠ يف غري بٝتٗاخًع َالبط املزأ٠ يف غري بٝتٗا  

  تكًٝد أٌٖ ايهتابتكًٝد أٌٖ ايهتاب  



مم{{179179}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u يجايج١ عغزيجايج١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا uٔٙ٘ 

  ايٓظز إىل احملزَات ٚايؾال٠ايٓظز إىل احملزَات ٚايؾال٠  
 سؤاؿ: عبده عديقة تب ر للمحرماال وتصليإل ما حام مماو

عػػػػديقة تب ػػػػر المحرمػػػػاالإل ي بػػػػي تشػػػػامد األفػػػػبلـ الممبوعػػػػة الجبسػػػػيةإل وتشػػػػامد 
 ػػروض التػػي لػػيس فياػػا ولتػػزاـ اػػا دا  اإلسػػبلميةإل وتصػػليإل ومػػم  صفػػة ال صػػرإل  ثيػػر مػػن ال

المسلمين في مما ال صر ي تقد م ػ  مػا داـ حػافظ علػى الصػبللإل فليف ػا مػا يشػاي فػي مػم  
 الحيال  .

المحاف ػة علػى الصػبلل تقتضػػي مػن ال يػد مف ي مػا ااتػػا  ا إل والسػر فػي الصػػبلل 
اإل ساف يستمن فياا صيػاال مػن  تػا  ا إل ألف  ػا مسػلم مطالػ   مو من مسرار الصبلل مف

مف يقػػرم  تػػا  ا إل فػػاذا  ػػاف لػػيس دػػاراي مو لػػيس عبػػد  ودػػهإل فا ػػ  حتمػػاً سيسػػتمن ولػػى 
صياال  تا  ا  في الصبللإل  يف يستمن ولى مم  ا ياالو يتفار فياا ويتدارما وي ياػا ثػم 

 : ي ما اااإل ومن جملة مم  ا ياال دوؿ ا                      

            (ٖٔالبػػػور) يجػػػ  علػػػى المؤمبػػػة مف تحفػػػظ   رمػػػا فػػػبل يقػػػن وال علػػػى  إل
محارماػػاإل مو ولػػى صيػػاال ا  فػػي الاائبػػاال لتتفاػػر فياػػاإل فػػاذا   ػػرال ولػػى المبػػا ر المحرمػػة 

سػػايل االغػػةإل تحرماػػا مػػن ديػػوؿ األعمػػاؿ عبػػد ا  فا اػػا اػػملك تاػػوف مسػػايال ولػػى  فسػػاا و
 إل أل اا وذا مرادال مف تصلي لن تستطين مف تصا ولى الخشوعإل مو ولى الحضورإل الػمه

إل اا مم  الصور التي ترامػا تأتياػا فػي الصػبلل مو ارط في ديوؿ الصبلل ووخبلعاا   
 خا فػي دػوؿ ا : وتشغلاا عن ا إل فبل تستطين مف تػؤده الصػبلل  مػا يبيغػيإل فتػد    

م==================================

 َٖٕٔٓ/ٔ/ٔٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ صفش  8ٕاٌّجفف ششل١ح  ٘ٙٔ



مم{{181181}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

        (ٗ.)الماعوف 

  ايكرب ٚاحلضابايكرب ٚاحلضاب  

دمال:مسـّٓعومؼّٕىماٌلؾ٣ّمعؽوغ٥ّمبوظؼ مػ٢ّمػ٦ّميفماىـيمأمميفماظـور،مػ٢ّمؼؿغريم

مذظ١ّمسـّٓمايلوبمب٦ّج٦ّدماظشػوسيمواإلضؿصوص؟مغّٕج٦ّماظّٓظق٢ّمع٤ّماظؼّٕآنمواظلـي.

م======================================================

المؤمن ال يبتاي عمل  االموالإل فابػاؾ معمػاؿ للمػؤمن ذاتػ  تمتػد ولػى ا ػد المػوالإل 
ومباؾ معماؿ لغير  تبف ػ  ا ػد المػوالإل فأمػا األعمػاؿ التػي تمتػد للمػؤمن ذاتػ  ا ػد المػوالإل  

 داؿ:  ما ورد عن البيي 
مَسِؾَُّٓهمماظؾ٥َُّّمَضَؾَّٚمَصٔنَذامَسَؿَؾ٥ُّ،مَؾؤنَؼْؽُؿمَعَؾَؽِق٤ّٔماْظُؿِمِع٤ّٔمِبَعِؾِِّٓهمَوط٢ََّّماظؾ٥ََّّمٔإٖنم}

مَصْلَذِنمٔإَظِق١َّ،مَضَؾِضَؿ٥ُّمَوَضِّٓمَسَؿَؾ٥ُّ،مَغْؽُؿُىماْظُؿِمِع٤ّٔمِبَعِؾَِّٓكمَوطَّْؾَؿـَومَرٗب،مَؼو:مَضورماْظُؿِمِع٤َّ،

مَؼِلُفُّٓوِغ٨ّ،مَعالِئَؽِؿ٨ّمِع٤ِّمَعِؿُؾ٦َّءٌةمَدَؿوِئ٨ّ:مَوَسالمَج٢ّٖمَضوَلماظٖلَؿوِء،مٔإَظ٧ّمَغِصَعَّٓمَأِنمَظـَو

مَؼِلُفُّٓوِغ٨ّ،مَخْؾِؼ٨ّمِع٤ِّمَعِؿُؾ٦َّءٌةمَأِرِض٨ّ:ممَضوَلماَِِّرَض،مَغِلُؽ٤َّمَأِنمَظـَومَصْلَذِن:مَوَضور

مَؼ٦ِّٔممٔإَظ٧ّمَوَحٚؿَّٓاِغ٨ّمَوَطٚؾَّٕاِغ٨ّ،مَوَػؾِّالِغ٨ّ،مَصَلٚؾَقوِغ٨ّ،مَسِؾِّٓي،مَضِؾّٕٔمَسَؾ٧ّمُض٦َّعومَوَظِؽ٤ِّ

{ِظَعِؾِّٓيمماْطُؿَؾوُهَوماْظِؼَقوَعِي،
166
م

 :ومما يلح  المؤمن ا د موت   ما ورد في الحدي  الصحيح عن رسوؿ ا  
ـَِؿَػُّٝمَوِسْؾ٣ّْمَجؤرَؼٌي،مَصََّٓضٌيمٍث،َثالمِع٤ِّمٔإرمَسَؿُؾ٥ُّماِغَؼَطَّٝمِغَلوُناإٔلمَعوَتمَذاإِم} مَوَوَظّْٓمِب٥ِّ،مُؼ

{َظ٥ُّممَؼُِّٓس٦ّمَصوِظّّْ
167
م

م==================================

 شؼة اإل٠ّاْ ٌٍث١ٙمٟ ٚاٌّطاٌة اٌؼا١ٌح التٓ دجش ػٓ أٔظ  ٙٙٔ

 ش٠شج صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ اتٟ ٘ 7ٙٔ



مم{{181181}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

سػالااً لئل سػاف حتػى ا ػد وفاتػ إل ويضػاؼ ولػى رعػيد    ا مم  األمػور ي ػا عملاػا
 في دول : إل ومما يضاؼ ولى اإل ساف ا د موت  ما ورد عن رسوؿ ا  عبد را  

ـَِعِطْػ٤َّمَواظٖؿِقِؿقَّٓ،مَواظٖؿِفِؾق٢َّ،ماظٖؿِلِؾقَّّ،:ماظؾ٥َِّّمٔلَجالمِع٤ِّمَتُِّٔطُّٕوَنمِعٖؿومٔإٖنم} مَح٦َِّلمَؼ

{ِبَصوِحِؾَفوممُتَّٔطُِّّٕماظـِٖق٢ّٔ،مَطَّٓٔوٚيمٙيَدٔومَظُف٤ّٖماْظَعِّٕٔش،
168
م

ما وذا داؿ ال يد سيحاف ا إل تخػرج مػم  الالمػة اػأمر ا إل ويج ػا ا  فياػا روحػا 
مػػن عبػػد إل حتػػى تصػػا ولػػى ال ػػرشإل فتطػػوؼ حػػوؿ ال ػػرشإل تقػػوؿ  مػػا دػػاؿ: )سػػيحاف ا  

ـ القيامػةإل وياتػ  ذلػك  لػ  سيحاف ا  سيحاف ا  ......( وت ا تػردد مػما القػوؿ ولػى يػو 
 في عحيفة ال يد.

 مػػػػػما ااإلوػػػػػافة ولػػػػػى دعػػػػػاي المػػػػػؤمبينإل واسػػػػػتغفار المػػػػػؤمبين:          
                (ٜٔ)لم يقا في زما ك ولان ولى دياـ الساعة. محمد 

 وعلالم المؤمبين مف يقولوا:
                           

                 (10.)احلشر 
 وممر ا مف  دعوا لاػم  ػا يػـو جم ػةإل علػى مبيػر الحييػ  الشػريفإل و ػَؤمهن لقولػ  

 فيما روا  الطيرا ي:
{َحَلـًَيممَوُعِمِعـٍَيمُعِمِع٤ّٕمِبُؽ٢ّٚمَظ٥ُّماظؾ٥َُّّمَطَؿَىمَواْظُؿِمِعـَوِتمِظْؾُؿِمِعـِنَيمَؿِغَػَّٕاِدمَع٤ّٔم}

169
م

ولػػملك  قولاػػا  ػػا يػػـو جم ػػة فػػي الصػػبللإل  ػػا واحػػد فيبػػا مػػن المػػؤمبين فضػػبل عػػن 
أل بػػػا  ػػػدعوا لاػػػمإل  اإلمػػػاـ يأخػػػم مثػػػا عػػػدد المسػػػلمين والمسػػػلماال حسػػػباال عبػػػد ا  

 في حديث  الصحيح:  االمغفرل لامإل ولملك داؿ و دعوا ا 

م==================================

 عٕٓ اتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌّغرذسن ػٓ إٌؼّاْ تٓ تش١ش  8ٙٔ

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ ػثادج تٓ اٌصاِد  9ٙٔ



مم{{182182}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ُأعَِٓؿ٨ّمُأعٌَٓيمَعُِّٕح٦َّعٌيمُعَؿوْبمَسَؾِقَفومَتُِّٓخ٢ُّمُضُؾ٦َّرَػومِبُُّٔغ٦ِّبَفوموَتِكُُّٕجمِع٤ِّمُضُؾ٦ّٔرَػومرمم}

ٌُِمِعـِنَيمَظفو ـَِفومبوِدِؿِغَػؤرما {مُذُغ٦َّبمَسَؾِقَفو،مُؼَؿقَُّٓٙمَس
170
م.

لػػى تيػػر الحالػػة التػػي دخػػا ااػػا القيػػرإل وف  ػػاف عليػػ  فػػالمؤمن يخػػرج يػػـو القيامػػة ع
 ذ ػػػو  وعيػػػو  وتػػػا  عليػػػ  عػػػبلـ الغيػػػو  يخػػػرج يػػػـو القيامػػػة مػػػن التػػػائيين والمتطاػػػرين:

                           )وف  ػػاف لػػ  حسػػباال دليلػػة تزيػػد  )البقههرة
إل فيػأتي يػـو القيامػة ارعػيد  ييػر مػن الحسػباالإل وارفػن حسبات  من معمال  ومن معماؿ تير 

 درجات  في الجباال.
إل واػفاعة ج ػا لبػا ااإلوػافة ولػى ذلػك  لػ  اػفاعة البيػي   اميك عػن مف ا  

 :يشفن في دـو دد استوجيوا البارإل ويقوؿ فيام  الشف ايإل فاف البيي 
{ُأٖعِؿ٨ّممِع٤ِّماْظَؽَؾوِئّٕٔمِػ٢َِّّٔمَذَػوَسِؿ٨ّم}

171
م

 في الشف اي: قوؿ وي
مَدِؾِعنَيمِص٨ّمَوَذػََّع٥ُّماْظَفـَٖي،مَتَعوَظ٧ّماظؾ٥َُّّمَأِدَخَؾ٥ُّمَوَحِػَظ٥ُّ،مَواِدَؿْظَفَُّٕه،ماْظُؼِّٕآَنمَضََّٕأمَع٤ِّم}

{اظـٖوَرمماِدَؿ٦َِّجَىمَضِّٓمُطؾُُّف٣ِّمَبِقِؿ٥ِّ،مَأِػ٢ّٔمِع٤ِّ
172
م

موايّٓؼٌماآلخّٕ:

مِع٤ِّمَدِؾِعنَيمِص٨ّمَوُؼَشػَُّّٝمَح٦َِّراَوِؼ٤ّٔ،مَوُؼَّٖٖوُجمَدِع٥ِّ،مِع٤ِّمَؼٍيَدْصمَأٖؤلمِص٨ّمَظ٥ُّمُؼِغَػُّٕماظٖشٔفقُّٓم}

{َأِػِؾ٥ِّم
173
م

 :ولملك داؿ 
مَصَقُؼ٦ُّلماْظَفِقق٣ّٔ،مِص٨ّمَوَصِّٓؼُؼ٥ُّمُصالْن؟مَصِّٓؼِؼ٨ّمَصَع٢َّمَعوماْظَفـِٖيمِص٨ّمَظَقُؼ٦ُّلماظُّٕٖج٢َّمٔإٖنم}

م==================================

  ػٓ أٔظ تٓ ِاٌه ِجّغ اٌضٚائذ 7ٓٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أٔظ  7ٔٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ػٍٟ تٓ اتٟ طاٌة  7ٕٔ

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  7ٖٔ



مم{{183183}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{اْظَفـِٖيمَظ٧ّٔإمَصِّٓؼَؼ٥ُّمَظ٥ُّمَأِخُّٕٔج٦ّا:مَتَعوَظ٧ّماظؾ٥َُّّ
174
م

 داؿ الحسن ت قيياً على مما الحدي :
{ماْظِؼَقوَعِيمَؼ٦َِّممَذَػوَسًيمَظُف٣ِّمَصٔنٖنماْظُؿِمِعـِنَي،ماَِِّصَِّٓضوِءمِع٤َّماِدَؿْؽـُِّٕوام}

175
م

فمػػن لػػم تباضػػ  معمالػػ  مو معمػػاؿ تيػػر  فػػي القيػػورإل تباضػػ  اػػفاعة البيػػيإل واػػفاعة 
فػػي رجػػا واحػػد مػػن  بين مجم ػػينإل حتػػى دػػاؿ البيػػي ال لمػػايإل والشػػادايإل والقػػرايإل والمػػؤم

 ممت :
{َوُعَضَّٕممَرِبقَعَي،مِع٤ِّمْطـَََِّّٕمَؼِشَػُّٝمَظَؿ٤ِّمُأٖعِؿ٨ّمِع٤ِّمٔإٖنم}

176
م

وممػػا م يػػر دييلتػػين عػػرايتين فػػي ال ػػددإل يػػدخا م ثػػر مػػن عػػددمم فػػي اػػفاعة مػػما 
 الرجا امفرد إل فتلحق  افاعة الشف اي.
مػػن مػػم  األمػػةإل فقػػد تدر ػػ  رحمػػة الػػرحيم الػػرحمن ومػػن لػػم تلحقػػ  اػػفاعة الشػػف اي 

  إل فاف ا  يتجلى ارحمت  لبفر من مما مم  األمةإل ا د مف عػاروا حممػا فػي جاػبمإل
 : ما ورد فى الحدي  الشريف عن سيد البيياي ويخرجام  

إذامطونمؼ٦ّمماظؼقوعيمادؿشػّٝماٌالئؽيمواظـؾق٦ّنمحؿ٧ّمؼؼولمِّحّٓػ٣ّ:مع٤ّمطونمم}

دؼـورمث٣ّمؼؼول:مغصّٟمدؼـورمث٣ّمؼؼول:مضرياطمث٣ّمؼؼول:مغصّٟمضرياطميفمضؾؾ٥ّمعـؼولم

ث٣ّمؼؼول:مذعرية.مث٣ّمؼؼول:محؾيمع٤ّمخّٕدل.مصنذامدخ٢ّمأػ٢ّماىـيماىـيموأػ٢ّم

اظـورماظـورمؼؼ٦ّلماىؾور:مادؿشػّٝماًؾ٠ّمظؾكؾ٠ّموبؼقًمرمحيماًوظ٠ّ.مضول:مصقلخّٔم

حؿ٧ّمضولممؾًماظّٖرعوة.مضول:مصقـؾؿ٦ّنمطؿومؼـضؾضيمع٤ّمجفـ٣ّمصقطّٕحفوميفمغفّٕمايق

م{مث٣ّمؼّٓخؾ٦ّنماىـي.مضول:مصقؼول:مػمرءمُعَقَُّٕٓروماظّٕمح٤ّ:
177
م.

م==================================

 ِؼاٌُ اٌرٕض٠ً ذفغ١ش اٌثغٛٞ ػٓ جاتش تٓ ػثذ هللا  7ٗٔ

 ِؼاٌُ اٌرٕض٠ً ذفغ١ش اٌثغٛٞ ذؼم١ثاً ػٍٝ اٌذذ٠س 7٘ٔ

 اٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ اٌذاسز تٓ أُل١ش  7ٙٔ

 ػٓ أتٟ ٘ش٠شج ِغٕذ أتٟ ٠ؼٍٝ   77ٔ



مم{{184184}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

إل ولػملك درجػاال األاػرار لػيس لاػا ثيػاال  جال لام اير ة وتيػاعام للبيػي المختػار 
وال درارإل وو ما مي في ازدياد ااستمرارإل حتى ا د دخوؿ الجبػةإل فػبل يسػتقروف علػى حػاؿإل 

جػػػػاالإل اسػػػػؤاؿ محيػػػػااامإل واشػػػػفاعة  يػػػػيامإل عػػػػلواال راػػػػي وو مػػػػا يػػػػرف ام ا  درجػػػػاال ودر 
 وتسليمات  علي .

  تزنٝب ايزَٛؼتزنٝب ايزَٛؼ  
مدمال:مػ٢ّمتّٕطقىماظّٕع٦ّشمؼعؿ مع٤ّماظ٦ّص٢ّ؟

م======================================================

 :داؿ رسوؿ ا  
{َواْظُؿِلَؿ٦ِِّصَؾَيمماْظ٦َّاِصَؾَيماظؾ٥َُّّمَظَع٤َّم}

178
م

ا اػػ ر تيرمػػاإل ت مػػا  ػػوافيرلإل وتوعػػا اػػ ر تيرمػػا وذا  ػػاف الواعػػلة مػػي التػػي توعػػ
اػػػ رما دصػػػيرإل وتصػػػا اػػػ ر حواجياػػػا فاػػػو اػػػ رإل وتصػػػا اػػػ ر رمواػػػاا ارمػػػوش عػػػباعيةإل 

عن زيادتاا وال وذا  اف لزوجاا وااذ   وام رفت  وال يطلػن علياػا  فالاا ما ار  اى البيي 
 .وال محارماا

يرو ااإل ال يبيغػػي علياػػا مف تصػػبن لاػػن وذا  ا ػػه فػػي عػػرس والرجػػاؿ مػػن البسػػاي سػػ
ذلكإل ووذا  ا ه ستخرج حتى ولو من زوجاا ويرامػا الخلػ  ال يبيغػي لاػا مف تصػبن ذلػكإل 
إل الػمين يحػـر علػيام الػزواج  ووذا  ا ه في ايتاا ولن يرامػا فػي ايتاػا وال زوجاػا مو المحػاـر

ائشػػة عبػػدما ااػػاإل فػػبل اػػأس علػػى مف تاػػوف  يتاػػا مف تصػػبن ذلػػك لزوجاػػاإل لقػػوؿ السػػيدل ع
مػا الػمه يبيغػي  ن الحفاؼ ومو  تف اػ ر الوجػ و ما م اػا تسػأؿ سألتاا وحدا األ صاريات

 مف تف ل  الزوجة لزوجااو فقاله روي ا  عباا:
م==================================

 ػٓ ػثذ هللا اتٓ ػّش  اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ 78ٔ



مم{{185185}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ـَِؿِّٖٔس٨ّمُعْؼَؾَؿِق١ّمَصَؿِصـَِعقٔفَؿومَأِحَل٤َّمِعؿَٓومُػَؿومم} إِنمَطوَنمَظ١ّمَزِوْجمَصوِدَؿَطِعًمَأِنمَت

.َصوْصَعِؾ٨ّ
 
م{

179
م

لػػػم تجػػػد وال مف تخلػػػن عيبياػػػا وتضػػػن ماا امػػػا عيو ػػػا مخػػػرا لتروػػػي  فػػػبل اػػػأس  لػػػو
املكإل ي بي تصػبن مػا تريػد فػي سػييا وروػاي مػما الرجػاإل حتػى ال يب ػر ولػى تيرمػاإل وحتػى 
تمب ػػ  عػػن الب ػػر ولػػى عػػوراال ا خػػرينإل والػػمامياال والجائيػػاال مػػن المسػػلمين والمسػػلماال 

 ٓٛٔ وتيرمن.

  مجع ايؾًٛاتمجع ايؾًٛات  
ّٝماظصؾ٦ّاتمإعومظؾـ٦ّممأومظؾـلقون؟موػ٢ّمؼعّٔبماإلغلونمىؿع٥ّمدمال:معومحؽ٣ّممج

مظؾصؾ٦ّات؟

م=====================================================

اسػتبيطاا ال لمػاي مػن مف ػاؿ رسػوؿ  اً جمن الصػلواال ج ػا لػ  الشػرع الشػريف ديػود
 .ومدوال  ا  

مف يلتػػـز امػػا ورد عػػن  فػػي مػػم  األمػػور علػػى مػػوا إل الاػػديسػػير وال يبيغػػي للمػػري مف 
رسػػوؿ ا  مو امػػا ورد عػػن األئمػػة األعػػبلـإل أل اػػػم جم ػػوا البصػػوص الشػػرعية الػػواردل عػػػن 

 .حضرت  الياية واستبيطوا مباا األحااـ الباف ة لام  األمة
فػػالجمن ال يبيغػػي مف ياػػوف وال فػػي سػػفر مو مطػػر مو مػػرضإل والسػػفر اختلػػف األئمػػة 

مػن المسػلمين رميػاإل واجتمػن اقيػة ال لمػاي علػى رمهإل  في ذلكإل و حن  قوؿ: وذا داؿ عػالم
 :فاألولى ال ما اما مجمن علي  علماي األمةإل لقول  

م==================================

ِْٕد ُػْمثَحَ غزاء األٌثاب ششح ِٕظِٛح األداب  79ٔ ْٓ تَْىَشجَ تِ َػ   ٚأدىاَ إٌغاء ٚاٌطثماخ اٌىثشٜ إلتٓ عؼذ.َٚ

ػاللح اٌضٚجح تضٚجٙا فؼ١ٍٗ تىراتٕا: اٌذة ٚاٌجٕظ فٝ اإلعالَ، ٚوراتٕا : ِٓ  ِٓ أساد اإلعرضادج فٝ ذٍه اٌّٛاض١غ 8ٓٔ

  اٌّؤِٕاخ اٌمأراخ.



مم{{186186}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{اْظَفَؿوَسِيممَعَّٝماظؾ٥َِّّمَؼُّٓم}
181
م

 :ودول  
{َأَبّّٓاممَضالَظٍيمَسَؾ٧ّمُأٖعِؿ٨ّماظؾ٥َُّّمَؼِفَؿَّٝمَظ٤ِّم}

182
م

ار  حػػوالي ثمػػا ين  فاجمػػاع ال لمػػاي علػػى مف السػػفر الػػمه ييػػيح الجمػػن والقصػػر مقػػد
 يلومتر في عصػر ا مػماإل علػى مف ال يجمػن وال وذا خػرج مػن الدتػ إل ال يجػوز لػ  مف يجمػن 

 اف وذا تادر اساتين المديبة جمنإل لابػ  لػم   في ايت إل مو في مسجد الدت  أل   ورد م   
 يرد م   جمن لسفر داخا المديبة.

ؿ سيوالإل والميا ي  ا ػه ال  اف يجمن داخا المديبة للمطرإل والمطر مباؾ  اف يبز 
تمبػػن  زولػػ إل ومسػػجد  الميػػارؾ لػػم ياػػن لػػ  فػػي عصػػر  سػػقفإل  ػػاف ماشػػوؼ السػػقف فػػبل 

 يَػػْأُمرُ  َ ػػافَ  يمبػػن المطػػرإل فقػػد ورد عػػن عيػػد ا  اػػن عمػػر روػػي ا  عبامػػا مف رسػػوؿ ا  
َلة   َ اَ هْ  ِوَذا اْلُمَؤذهَفإل  :يَػُقوؿَ  َمفْ  رِ السالفَ  ِفي َمَطرٍ  َذاالِ  َموْ  اَارَِدل إل لَيػْ

{ٔرَحوِظُؽ٣ِّممِص٨ّمَصؾ٦ُّّامَأرم}
183
م

 اف يأمر المػؤذف فػي اليػـو الممطػر مف يقػوؿ عقػ  ا ذاف: عػلوا فػي رحػالامإل مو 
 في ايوتام حتى ال يتالف المشاؽإل ومااح لام في مما الوده الجمن.

وماػػػاح الجمػػػن فػػػي حالػػػة المػػػرضإل الػػػمه ال يسػػػتطين اإل سػػػاف اػػػ  مف يػػػمم  ولػػػى 
للصػػبلل فػػي جماعػػةإل وال يسػػتطين مف يػػؤده  ػػا عػػبلل فػػي ودتاػػاإل اسػػي  حالتػػ  المسػػجد 

المروػػيةإل والػػمه يفتيػػ  فػػي ذلػػك الطييػػ  المسػػلم التقػػي البقػػيإل فيجمػػن للمػػرضإل والجمػػن 
ياػػوف ال اػػر مػػن ال صػػرإل ومػػا جمػػن تقػػديم ا ػػد صذاف ال اػػرإل وومػػا جمػػن تػػأخير ا ػػد صذاف 

س في  دصر يصػلى ثبلثػةإل ومػا جمػن تقػديم ال صرإل والمغر  من ال شايإل من مف المغر  لي
م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚصذ١خ اتٓ دثاْ ػٓ اتٓ ػثاط  8ٔٔ

 اٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ػٓ اتٓ ػّش  8ٕٔ

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد 8ٖٔ



مم{{187187}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ا ػػد صذاف المغػػر إل وومػػا جمػػن تػػأخير ا ػػد صذاف ال شػػايإل فػػبل يجػػوز الجمػػن ديػػا ا ذافإل 
 سواي صذاف ال ار مو صذاف المغر إل وال يجوز الجمن اين المغر  وال صر.

 اف رحمة واس ة لؤلمةإل فيروه سيد ا عيد ا  ان عيػاس روػي   سيد ا رسوؿ ا  
 عباما فيقوؿ:ا  

مَورمَدَػّٕٕمَشِقّٕٔمِص٨ّمَواْظِعَشوِء،مَواْظَؿِغِّٕٔبمَواْظَعِصّٕٔ،ماظظُِّفّٕٔمَبِق٤َّمماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَجَؿَّٝم}

مِبَِّٔظ١َّ؟مَأَراَدمَعو:مَخ٦ٍِّف،مصؼق٢ّمظ٥ّمَورمَدَػّٕٕمَشِقّٕٔمِص٨ّم}ويفمرواؼيمأخّٕىمم{مَعَطّٕٕ

{ُأٖعِؿ٥ِّممَسَؾ٧ّماظٖؿ٦ِِّدَعَيمَأَراَد:مَضوَل
184
م

  يف ذلكو
في ال روؼ الخاردةإل التي دد يت رض لاا المريإل دد ياوف طيييا في مشػفى ويجػره 
عملية جراحيةإل وا ػض ال مليػاال ا ف  مػا   لػم دػد تسػتغرؽ مػا يزيػد عػن السػه سػاعاالإل 
ماذا يصبنو مما يياح ل  في مما الوده مف يجمن من م ػ  فػي المستشػفى ولػيس فػي سػفرإل 

اػػوف اإل سػػاف حارسػػاً  ااريػػاً مو ليليػػاإل ويػػرا متراصػػين االماػػاف لطيي ػػة مػػما ال مػػاإل ودػػد ي
يبت روف مب  مف يمم  ألداي الصبللإل في تدوف على حرمة الماافإل ويأخموف الشيي الػمه 
يحرس إل مبا ماػاح لػ  الشػرع   ػرا لاػما ال ػرؼ مف يجمػن الصػبللإل وامثػا ذلػك  قػيس مثػا 

 مم  األمور.
وال مالػػف ا مػاإل وال مسػػافرإل وال مبػاؾ اػػيي لاػن وذا  ػاف المػػري لػيس عليػػ  اػأس 

إل ومػػػا وعػػػله م ػػػه ولػػػى درجػػػة يشػػػغل إل فِلػػػَم يجمػػػنو دػػػد يجمػػػن ويقػػػوؿ ادتػػػداي اػػػالبيي 
اإلدتػداي اػالبيي حتػى تصػبن ذلػك ليقتػده اػك تيػرؾو  و ػك يػا مخػي ترفػن اػأف  فسػك وال 

 .في التأسي ارسوؿ ا   تدره ما حجتك عبد ا  
اال تقػػدر اقػػدرماإل وال يسػػتطين مف يقػػدر الضػػرورل وال عػػالم مػػم  وػػرورل والضػػرور اً وذ

 االشري ةإل فاذا  به ال معلم مسأؿ:
م==================================

 صذ١خ اتٓ خض٠ّح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ 8ٗٔ



مم{{188188}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

                            .)النحل( 

  خًع َالبط املزأ٠ يف غري بٝتٗاخًع َالبط املزأ٠ يف غري بٝتٗا  
مدمال:مػ٢ّمتلث٣ّمإٌّأةمسؾ٧ّمخؾّٝمعالبلفوميفمشريمبقؿفوم؟

م======================================================

 : ساي األمة ممراً جازماإل وداؿ في   ممر البيي 
ًِمٔإرمَبِقِؿَفومَشِقّٕٔمِص٨ّمِثَقوَبَفومَتِكَؾُّٝماِعََّٕأٍةمِع٤َّمَعوم} {َتَعوَظ٧ّمماظؾ٥َِّّمَوَبِق٤َّمَبِقـََفومَعومَػَؿَؽ

185
م

مػػة ا  تيػػارؾ وت ػػالى علػػيانإل  ا ػػه ال يبيغػػي ماػػداإل ولػػملك رميبػػا ورميػػتم ممااتبػػا رح
الواحػػػدل مػػػبان تلػػػيس فػػػوؽ الثػػػو  ال ػػػامر ثواػػػا يشػػػااا  داخػػػبلإل حتػػػى وذا خل ػػػه الثػػػو  
ال ػػػامرإل اقػػػي الثػػػو  الػػػداخلي  ال ػػػامر تمامػػػا اتمػػػاـإل  ػػػاف عبػػػدمن فطا ػػػةإل و ػػػاف عبػػػدمن 

 . في القرصفإل وما ايالب  البيي ال د اف ويمافإل و اف عبدمن عباية اما ارع  ا  
فػػبل يبيغػػي المػػرمل مف تخلػػن ثياااػػا فػػي تيػػر ايػػه زوجاػػا وال لضػػرورل دصػػوا مااحاػػا 

ياػوف موالً عبػد طيييػة مسػلمةإل  إل  أف تاوف م روة للفحا الطيىإل والفحػاارع ا  
إل فػػبل  ووذا لػػم توجػػد الطيييػػة المسػػلمة ياػػوف عبػػد طييػػ  مسػػلم علػػى مف ياػػوف م اػػا محػػـر

 .يبيغي مف تختلي االطيي  امفردما
 مػػا ايالبػػ  علمػػاي اإلسػػبلـ يبيغػػي مف ياػػوف مػػن   الطيػػى الاشػػفوالفحػػا الطيػػى مو 

فػوؽ الغطػػاي الػػمه يغطػػي اػ  الطييػػ  جسػػمااإل فػػبل يبيغػي مف يلمػػس جسػػماا اأعػػاا  إل ألف 
متػػػاح لػػػ  مف ي ػػػرؼ دائاػػػا مػػػن وراي مػػػما السػػػتار الرديػػػ إل فاػػػما ال يمب ػػػ  مػػػن م رفػػػة  ا  

اػا اجوارمػا ومػم  مػػي الضػرورل القصػوا التػي مااحاػػا الػدايإل وياػوف مبػاؾ محػـر جػػالس م 
 لاا اإلسبلـ.

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 8٘ٔ



مم{{189189}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مما في تير ذلك فػبل يبيغػي علياػا مف تخلػن ثياااػا ماػداً وال وذا  ػاف فػي مبػزؿ محػـر 
 مػا فػي   –من محارمااإل وتتأ د من الحجرل التي دخلتاا م   ليس فياا محدإل وم   ال يوجد 

خاليػػةإل ثػػم تخلػػن مبلاسػػاا وتسػػمي ا   اػػيي يصػػورما ومػػي عاريػػة مو ومػػي –مػػما ال صػػر 
 مف يسترما في الد يا وا خرل وف ااي ا . وتسأؿ ا  

  تكًٝد أٌٖ ايهتابتكًٝد أٌٖ ايهتاب  
دمال:مبـًميفمعّٓرديمظغوتموأصّٓضوئفومعلقققوتموػ٨ّمعؿلثّٕةمبف٤ّميفمزؼف٤ّم

موتّٕؼّٓمأنمتؼّٕأمطؿؾف٣ّ،مصؿوذامتػع٢ّمععفومأعفو؟

م======================================================

مػػػم  اليبػػػه مماػػػا دصػػػرال فػػػي ترايتاػػػا الترايػػػة اإليما يػػػةإل  حػػػن   امػػػا ممػػػا الاتػػػا  
االحسػػػػبىإل  ػػػػودمم  ػػػػزورممإل  ابػػػػىام فػػػػي األعيػػػػادإل  شػػػػار ام فػػػػي األفػػػػراحإل  جػػػػاملام فػػػػي 
األحزافإل لان ال يبيغي مف  تخم ايببا وايبام عدادةإل الصدادة ال تاػوف وال ألمػا اإليمػافإل 

 في القػرصف: داؿ  فاف ا                                 

 )فالصدادة ام بى مف اإل ساف يرتي  االصدي  يمااي  ويزور إل وياثر مػن الجلػوس  )الزخرؼ
فػػػي ممػػػا  م ػػػ إل وذلػػػك ال يبيغػػػي مف ياػػػوف وال ألمػػػا التقػػػى مػػػن المػػػؤمبينإل حتػػػى دػػػاؿ 

  اعحا لبا: اإلسبلـ ال اديين
{ُعِمِعـّوممإرمَعِعُّٕوَص١َّمُت٦ُِّظ٨ّمَورمَتِؼ٨ّٙ،مإرمَبِقَؿ١َّمَؼُِّٓخ٢ِّمرم}

186
م

لماذاو ألف اإل ساف يسرؽ من ُمجالس  طياع  وعادات إل ودػالوا: )سػردة الطيػاع م ثػر 
من عدوا األمراض( عبدما يجالس اإل سػاف محػدا لفتػرل طويلػةإل اػدوف مف يشػ ر دػد يتشػي  

دد يتشي  اػ  حتػى فػي حر ػة األيػدهإل دػد يتشػي  اػ  فػي حر ػة الوجػ  ومػو ال  ا  في الابلـإل
 يش ر وخاعة وذا  اف في سن الطفولة.

م==================================

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ اٌغ١ذج ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 8ٙٔ



مم{{191191}}ممممايؾؼيماظـوظـيمسشّٕايؾؼيماظـوظـيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}ٍمٍمبّٕغوعبّٕغوعممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ولػػػملك يبيغػػػي عليبػػػا مف  رادػػػ  موالد ػػػا جيػػػداً فػػػبل يصػػػاحيوف وال األتقيػػػاي األ قيػػػاي 
جيػػداإل فػػاذا  بػػػا تر بػػامم   ػػػاود مػػما األمػػرإل واػػػاللطف واللػػين والحسػػػبى  فاماػػم مف ديببػػػا 

لحبيف يأمر ا مف  ود مما الاتا  ومف   املام االحسبىإل ولاػن الصػدادة التاػوف وال مػن ا
 :المجادلة(ٕٕ)فى  المؤمبين والمؤمباال لملك داؿ ا  ت الى

                          

                           

ما حتػػى لػػو  ػػا وا مدػػر  البػػاس ولػػيام لاػػبام لػػم يؤمبػػوا ال يتخػػموف ايػػبام وايػػبام  
    مودلإل وو ما ي املو ام على ددر الضروراال
 مما مو الميدم اإلسبلمي القويم.

سػػة لغػاال فليختػر مدرسػػة وسػبلمية للغػػاالإل ومػن مراد مف يج ػا اابػػ  مو اابتػ  فػي مدر 
 .مو م ادا ديبياً للغاال

والحمػػد   يوجػػد فػػي ابلد ػػا مػػدارس وسػػبلمية للغػػاالإل ويوجػػد م امػػد خاعػػة ديبيػػة 
 للغاالإل فِلَم  مم  ولى مدارس الرامياال مو ما ااااااو  

دا مما  لم ألابائبا واباتبا وعليبا مف  تخلا سري ا من مما ال لم فببقلام ولػى وحػ
 مم  المدارس و ؤسسام على الرواا  اإليما ية.

موصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّ



مم{{191191}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u يزابع١ عغزيزابع١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا u 

  ّاحلاٌَ ايت٢ ال تضتطٝع ايؾٝاّاحلاٌَ ايت٢ ال تضتطٝع ايؾٝا  

  رفع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤رفع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤  

  تزى رَٞ اجلُزاتتزى رَٞ اجلُزات  

  ٌقزا٠٤ ايكزإٓ حلٌ املغانٌقزا٠٤ ايكزإٓ حلٌ املغان  

  نٝف١ٝ قزا٠٤ صٛر٠ ايبكز٠نٝف١ٝ قزا٠٤ صٛر٠ ايبكز٠  

  ْٞايضبع املجاْٞايضبع املجا  

  تغٝري ايٓذرتغٝري ايٓذر  

  ُٕتٛيف يف رَقا ََٔ ََٔ ُتٛيف يف رَقإؽٝاّ    ؽٝاّ 

  ُحضٔ اخلامت١ُحضٔ اخلامت١  



مم{{192192}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ايضزقات ايع١ًُٝايضزقات ايع١ًُٝ  

  ايتضبٝح هللايتضبٝح هلل  

  ٕٛدا٥ُٕٛ ٚحيافظٕٛدا٥ُٕٛ ٚحيافظ  

  قزا٠٤ ايكزإٓ ع٢ً املٛت٢قزا٠٤ ايكزإٓ ع٢ً املٛت٢  

  اإلعالٕ عٔ األَٛاتاإلعالٕ عٔ األَٛات  

  ايتُّٛرايتُّٛر  



مم{{193193}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u يزابع١ عغزيزابع١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا uٔٛٚ 

  ّاحلاٌَ ايت٢ ال تضتطٝع ايؾٝاّاحلاٌَ ايت٢ ال تضتطٝع ايؾٝا  
عّٝممدمال:معومطػورةمصقوممايوع٢ّماظؿ٧ّمرمتلؿطقّٝماظصقوم؟مػ٢ّمدقؽ٦ّنمسؾقفومضضوء

اظؽػورة؟موإنمٕمؼؽ٤ّمسؾقفومصؾ٣ّمرمُتعوع٢ّمعـ٢ّمإٌّؼّٚموؼؽ٦ّنمسؾقفومضضوءًامبًّٓرم

مع٤ّماظؽػورة؟

م======================================================

وراعػػه الشػػري ة المطاػػرل محػػواؿ الخلػػ  فػػي الافػػاراالإل فػػاذا دػػرر الطييػػ  المسػػلم  راَعػػَى ا  
مف تفطػػر خوفػػاً علػػى وليػػدما مو علياػػا مػػن مشػػقة الصػػياـإل فابػػا لػػيس علياػػا وال  الثقػػة مف مػػم  الحامػػا ال اػػد

القضػػايإل ووذا مفطػػرال مػػن ذاال  فسػػاا خوفػػاً علػػى  فسػػاا فا اػػا ياػػوف  ػػملك علياػػا القضػػايإل ووذا مفطػػرال 
خوفػػاً علػػى مػػا فػػي اطباػػا ياػػوف علياػػا القضػػاي ميضػػاإل وال توجػػد  فػػارل فػػي الصػػياـ وال فػػي حالػػة واحػػدل ومػػي 

 تمال الجماع في اار رمضاف فل   فارل  ييرل ومى عياـ اارين متتاا ين. وذا
لاباػػا مخطػػأال فػػي السػػؤاؿ ألف األئمػػة دػػالوا :مػػن مفتػػا  الطييػػ  ف ليػػ  القضػػاي فقػػ إل ومػػن مفطػػرال 
من  فساا تير متأ دل من  فساا ف لياػا الفديػة وليسػه الافػارلإل والفديػة ي بػى تُخػرج مػا يػوازه دضػاي يػـو 

 صياـ من القضاي ا د ذلك أل اا مفته  فساا.من مياـ ال

 :فاباؾ فرؽ  اين الفدية والافارلاً وذ
الافػػارل ال تاػػوف وال فػػي الجمػػاع فػػي  اػػار ميػػاـ رمضػػاف ومػػو عػػياـ اػػارين متتػػاا ين  مػػا دػػاؿ ا  

 .و ما اين رسوؿ ا  
م==================================

 َٖٕٔٓ/ٔ/8ٔ٘ـ  ِٖٗٗٔٓ ست١غ األٚي  ٙغجذ ػثذ إٌّؼُ س٠اض تٕٙا ـ ل١ٍٛت١ح ـ ِ 87ٔ



مم{{194194}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ديمػة ذلػك مػن المػاؿ  مما الفدية فاى وط ػاـ مسػاين فطػوراً وسػحوراإل مو مػا يوازيػ  مػن القيمػةإل ما 
عػػن  ػػا يػػـو مػػن األيػػاـ التػػي تفطرمػػاإل ومػػم  الفديػػة تاػػوف لمػػن عجػػز عػػن الصػػياـ  اائيػػاإل مػػرض مروػػاً ُمزمبػػاً 
ودػػرر األطيػػاي م ػػ  لػػيس لػػ  عػػياـإل فُيخػػرج الفديػػةإل مو َمػػن تفتػػي  فسػػاا وتُفطػػر اغيػػر وذف الطييػػ  خوفػػاً علػػى 

مػػما وم ػػن م اػػم تػػدر وف م اػػا ت ػػّا فػػي  فسػػاا تيػػر  مف يطمىباػػا أل اػػا فػػي ف لاػػا  فسػػاا فػػأراد الشػػارع 
مطمىبػػػةإل فػػػأراد مف يطمىباػػػا فأوجػػػ  علياػػػا مف تقضػػػى مػػػن وخػػػراج الفديػػػة حتػػػى تاػػػوف مطمىبػػػة اػػػأف عملاػػػا 

 .مقيوؿ  عبد ا  

  رفع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤رفع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤  
مدمال:مرصّٝماظقّٓؼ٤ّميفماظّٓسوءمػ٢ّمػ٦ّمبّٓسيمعّٝمذطّٕماِّدّظي؟

م======================================================

فيمػا ال يُ ػد مػن األحاديػ  البيويػة وممػا ُحاػي عبػ   رفن اليدين فػي الػدعاي وارد  عػن رسػوؿ ا  
 :في حيات  ال مليةإل حتى م    ثرال الرواياال التى تقوؿ 

{مٔإِبَطِق٥ِّمَبَقوُضمُؼَّٕىمَحٖؿ٧ّماظَّٓٗسوِء،مِص٨ّمَؼَِّٓؼ٥ِّمَؼَِّٕصُّٝمطونماظـيبمم}
188
م

 اف يرفن اليدين ولػى معلػى حتػى م اػم  ػا وا يب ػروا ولػى ايػاض اإلاػ  مػن اػدل رفػن اليػدينإل   ما م  
 في الحدي  الصحيح: وداؿ في ذاؾ 

مَؼُّٕٖدُػَؿومَأِنمٔإَظِق٥ِّمَؼَِّٓؼ٥ِّمَرَصَّٝمٔإَذامَسِؾِِّٓهمِع٤ِّمَؼِلَؿِقِق٨ّمَطّٕٔؼ٣ّْمَحِق٨ّٙمَرٖبُؽ٣ِّمٔإٖنم}

{ِصْػّّٕام
189
م

إل مػػا مرفػػن يػػداال ل يػػد مػػن عيػػاد ا  يإل ألف رفػػن اليػػدين لمػػنو   فرفػػن اليػػدين لػػيس فيػػ  اػػي
 ليضن فيااو  الإل لان مرفن يدا  إل ماذا في ذلك يا عياد ا و  

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد ٚإٌغائٟ ٚاتٓ ِاجح ٚغ١شُ٘ 88ٔ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ػٓ عٍّاْ  89ٔ



مم{{195195}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

القوليػة والف ليػةإل ومػو ممػر وارد فػي سػلفبا الصػالح ومت ػارؼ عليػ   مما وارد في سػبة رسػوؿ ا  
 ولى يومبا مما وف ااي ا .

م بػػى: وذا لػػم يرفػػن المػػري يديػػ  لػػيس عليػػ  اػػييإل لػػيس خا ىػػاً ولػػيس مخطىػػاً لابػػ  لػػيس اواجػػ إل ا
ولػيس عليػ  ممػر تطاليػ  اػ  الُسػَبةإل فػاذا رفػن يديػ  فياػا و  مػهإل ومػن رما رجػبلً ال يرفػن يديػ  ال يحاسػي  وال 
ي اتيػػ إل ألف مػػم  مػػن األمػػور المسػػتحياال والمسػػتحياال ال يبيغػػي مف ياػػوف فياػػا خبلفػػاال اػػين المسػػلمين 

 المسلماال.و 

  تزى رَٞ اجلُزاتتزى رَٞ اجلُزات  
دمال:ماعّٕأةمحفًمع٤ّمزع٤ّ،موتّٔطّٕتمبعّٓمصرتةمأغفومٕمتّٕع٨ّماىؿّٕات،معوذام

مؼؿ٦ّجىمسؾقفو؟

م======================================================

 :موالً: داؿ 
{َسَؾِق٥ِّممُػ٦ّااِدُؿْؽّٕٔمَوَعومَواظـِٚلَقوَن،ماْظَكَطَل،مُأٖعِؿ٨ّمَس٤ِّمَتَفوَوَزماظؾ٥ََّّمٔإٖنم}

190
م

 مػا   حساااً اديداً لالابا جمي ػاً لابػ  ي فػو ويغفػرإل وذا  ػاف معػحا  البيػي  لو حاسيبا ا  
يطوفػػوفإل ثػػم مػػبام مػػن يقػػوؿ طفػػه  دػػاؿ عيػػد ا  اػػن عمػػر روػػي ا  عبامػػا:  ػػاف معػػحا  رسػػوؿ ا  

ال يرج ػوف أل اػم يريػدوف مف سػي اً ومػبام مػن يقػوؿ طفػه سػتا ومػبام مػن يقػوؿ طفػه خمسػاً وال ي يػدوف و 
 يخرجوا من وسوسة الشيطاف.

فػػاذا وسػػوس الشػػيطاف لئل سػػاف ا ػػد ُمضػػي الفتػػرل م ػػ  لػػم يف ػػا ذلػػك يسػػت يم اػػا  مػػن الشػػيطاف 
الرجيمإل فاذا معر على وسوست إل و اف المري دادراً ف ليػ  مف يُرسػا ثمػن َمػْدا مػن محػد الحجػي  فػي موسػم 

ا عبػػػ إل لاببػػػا مطمىبػػػين مف ا  ديلاػػػاإل أل اػػػا حتػػػى لػػػو  سػػػيه فػػػاف ا  الحػػػ إل ليػػػماح مو يػػػدفن ثمػػػن الَاػػػد
م==================================

 عٕٓ اتٓ ِاجح ٚاتٓ دثاْ ٚاٌّغرذسن ػٓ اتٓ ػثاط  9ٓٔ



مم{{196196}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .يتجاوز عن البسياف ويقيا ال ما  ما مخير البيي ال د اف 

  ٌقزا٠٤ ايكزإٓ حلٌ املغانٌقزا٠٤ ايكزإٓ حلٌ املغان  
دمال:ماظؾعّٚمؼصّٟمضّٕاءةمبعّٚمد٦ّرماظؼّٕآنمي٢ّمبعّٚماٌشؽالتمطوظّٖواجم

موايص٦ّلمسؾ٧ّموزقػيمأومعـّٖلم.....مصؿومصقيمذظ١ّ؟

م======================================================

ا ػػض البػػاس يصػػف للخلػػ    ػػبلج لمشػػابلتام ا ػػض سػػور القػػرصفإل ومػػما وعػػف  البيػػي ال ػػد اف 
  إل فاذا  اف ما وعفو  مطاا  لما في الُسبالة فاو عحيحإل  قول: 

{َأَبّّٓاممَصوَضٌيمُتِصِؾ٥ُّمَظ٣ِّمَظِقَؾٍيمُط٢ّٚمِص٨ّماْظ٦َّاِضَعِيمُد٦َّرَةمَضََّٕأمَع٤ِّم}
191
م

 :ودول  
ًَمَؤإٖنمَعَؼوِبَّٕ،مُبُق٦َّتُؽ٣ِّمَتِفَعُؾ٦ّامرم} مَؼُِّٓخُؾ٥ُّمرماْظَؾَؼَُّٕةمِصق٥ِّمُتْؼَُّٕأماظَِّّٔيماْظَؾِق

{اظٖشِقَطوُنم
192
م

فاػو مصػي  وف اػاي ا .مػن األخػم فػي اليػاؿ م بػا ال  فما داـ األعػا موجػود فػي ُسػبالة الحييػ  
 تػػرؾ األسػيا إل اػػا عليبػا مف  أخػػم ااألسػيا  و سػػت ين ااتػا  ا  والػػدعايإل و تػػا  ثػم   قػرم  تػػا  ا  

ا  دعػايإل فػػاذا مردال الػػرزؽ مسػػ ى لو يفػػة ومسػػ ى ل مػػاإل ومسػ ى لطريقػػة ُمحصػػا ااػػا رزدػػيإل ومسػػت ين علػػى 
صػػا إل حتػػى يُ جػػا لػػي االطريقػػة التػػي محالوعػوؿ ولػػى ذلػػك اقػػرايل سػػورل الواد ػػة واإلسػػتغفار والػدعاي   

ااػػا علػػى رزدػػيإل ويضػػن الير ػػة فيمػػا اُحصػػل  ااػػم  الطريقػػة لرزدػػيإل لاػػن ملجػػأ للػػدعاي ومتػػرؾ األسػػيا  فاػػما 
 .يخالف َمْدا ا  وُسبالة رسوؿ ا  

مثاؿ صخر: وذا مرض اإل ساف يمم  ولى الطيي  ويشػاو لػ  مػا اػ إل ووذا  تػ  لػ  الػدواي يسػت مل   
م==================================

 اتٓ ِغؼٛد  عٕٓ اٌث١ٙمٟ ٚاٌّطاٌة اٌؼا١ٌح التٓ دجش ػٓ 9ٔٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  9ٕٔ



مم{{197197}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مػػن الرديػػة  لػػدعايإل ا يػػاال الشػػفايإل وامػػا ورد عػػن رسػػوؿ ا   مػػا ممػػر اػػ إل لاػػن يسػػت ين علػػى الشػػفاي  اا
إل لاػػن ال يبيغػػي مف يلجػػأ للرديػػة الشػػرعية مو لؤلدعيػػة القرص يةوالبيويػػة الشػػرعية التػػي ااػػا الشػػفاي مػػن ا  

 :ويترؾ المما  ولى الطيي إل مو يترؾ ال بلج المه ممر ا  الطيي إل لقوؿ الحيي  
مَأِومِذَػوّء،مَظ٥ُّمَوَضَّٝمٔإرمَداّءمَؼَضِّٝمَظ٣ِّماظؾ٥ََّّمَصٔنٖنماَوِوا،َتَّٓماظؾ٥َِّّ،مِسَؾوَدمَؼوم}

{َدَواّءم:مَضوَل
193
م

إل وي تقػػد مف الػػرزاؽ المػػؤمن يأخػػم اػػاألمرينإل يأخػػم ااألسػػيا  ويسػػت ين اُمسػػي  األسػػيا  اً وذ
ويػػػمم  مػػو ا  ولػػػيس األسػػيا إل ومف الشػػػافي مػػو ا  ولػػػيس الطييػػ  وال الػػػدوايإل لاػػن يسػػػتخدـ الطػػ  

مػػو الػمه ج ػا األسػيا  وممػػر  للطييػ إل ويسػ ى للػرزؽإل ويجامػد فػػي تحصػيا الػرزؽ أل ػ  ي لػم مف ا  
 ااألسيا إل وداؿ في الاتا :                 والمبا   مػي معلػى اػيي فػي اإل سػافإل ومبا ػ

 األرض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:                          (ٔ٘)الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
لبػاإل مػما مػو الػبا  الػمه رسػم  لبػا القػرصفإل  ليس من س يبا وال  د اإل ولابػ  مػن الػرزؽ الػمه دػدر  ا  

وايالبػ  فػي عملػ  وُسػػبالت  وحالػ  البيػي ال ػد اف ومشػػى عليػ  الصػحااة األجػبلي والتػػاا ين ولػى يومبػا مػما وف اػػاي 
 ا .

  نٝف١ٝ قزا٠٤ صٛر٠ ايبكز٠نٝف١ٝ قزا٠٤ صٛر٠ ايبكز٠  
ػ٢ّمغؼّٕأمد٦ّرةماظؾؼّٕةميفماظؾقًمطؾفومأومبعضفومحؿ٧ّمرمؼّٓخؾ٥ّمذقطون؟مدمال:م

موػ٢ّمو٦ّزممسوسفومسؾ٧ّمذّٕؼّٛمطودقًمأومعومذوب٥ّ؟

م======================================================

 يقوؿ: الشريف الحدي 
ًَمَؤإٖنمَعَؼوِبَّٕ،مُبُق٦َّتُؽ٣ِّمَتِفَعُؾ٦ّامرم} مَؼُِّٓخُؾ٥ُّمرماْظَؾَؼَُّٕةمق٥ِِّصمُتْؼَُّٕأماظَِّّٔيماْظَؾِق

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ػٓ أعاِح تٓ شش٠ه  9ٖٔ



مم{{198198}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

{اظٖشِقَطوُنم
194
م

فااف السلف الصالح وال يزالوف يقرموف سػورل اليقػرل  ػا مسػيوٍع مػرل فػي الييػهإل ومػما لػيس ااثيػر 
 وعملية سالة وحتى لو محد ا دسّماا على األياـ فيقرمما  ا مسيوع مرل.

ن لاػػػا ووػػػن عبػػػد ا إل ووليػػػك واالبسػػػية لسػػػماعاا علػػػى اػػػرائ  مفضػػػا مـ درايتاػػػاإل فأ فػػػاس المػػػؤم
الػػدليا: الييػػه الػػمه اػػ  حر ػػة امػػا يسػػاب  مػػن البػػاس تجػػد  محفو ػػاإل فلػػو مجػػر ممػػا مػػما الماػػاف وتر ػػو  
ا ػػد دليػػا تجػػد الجػػدراف ودػػد تشػػققهإل ودػػد  سػػ  عليػػ  ال بايػػوالإل وتجػػد األاػػياي التػػي اػػ  اػػدمال تتغيػػر .. 

 .رحمن لماذا و ألف م فاس اإل ساف لاا وون  خاص عبد حضرل ال
و وماين ايا ػاً اػافياً م ثػر دلػيبل: المبلئاػة الػمين ي مػروف السػماواال واألرض  يػف يخلقاػم ا  

 :  مباؾ مبلئاة يخلقام ا   ما داؿ 

ًُم} مَظ٥ُّمُؼَؼوُلمَغِفّْٕماظّٕٖاِبَعِيماظٖلَؿوِءمَوِص٨ّماظِّٓٗغَقو،ماظٖلَؿوِءمِص٨ّماْظَؿِعُؿ٦ُّرماْظَؾِق ماْظَقَق٦َّاُن،:

ًِمَؼ٦ِّٕممُط٢ّٖماظٖلالُممَسَؾِق٥ِّمِجِؾّٕٔؼ٢ُّمِصق٥ِّم٢َُّؼُِّٓخ ماِغَؿَػَّٚمَخََّٕجمَصٔنَذاماظٖشِؿُّٗ،مِصق٥ِّمَرَؾَع

ـ٥ُِّمَخِّٕٖتماِغِؿَػوَضًي، مُث٣ّٖمَعَؾًؽو،مَضْطٍَّٕةمُط٢ّٚمِع٤ِّمماظؾ٥َُّّمَؼِكُؾ٠ُّمَضْطٍَّٕة،مَأْظَّٟمَدِؾُع٦َّنمَس

ًَمَؼْلُت٦ّامَأِنمُؼِمَعُّٕوَن {مٔإَظِق٥ِّمَؼُع٦ُّدوَنمرمُث٣ّٖمَصَقْػَعُؾ٦َّن،مِصق٥ِّ،مَصُقَصؾ٦َُّّنم٦ّٔراْظَؿِعُؿماْظَؾِق
195
م

 :ومباؾ عبف  صخر يخلقام ا  من مف اؿ ال يادإل داؿ 

مَوُدُف٦َّدَػومُرُط٦َّسَفومَصَلَت٣ّٖماظٖصالِةمٔإَظ٧ّمَضوَممُث٣ّٖماْظ٦ُُّض٦َّءمَصَلِبَؾَّٞمَأَحّْٓمَت٦َّٖضَلمٔإَذام}

ًَِضمِصقَفو،مَواْظِؼَّٕاَءَة موَظ مَض٦ِّْءمَوَظَفوماظٖلَؿوِءمٔإَظ٧ّمِبَفومُصِعَّٓمُث٣ّٖمَحِػْظَؿـ٨ِّمَطَؿوماظؾ٥َُّّمَحِػَظ١َّ:

ًِمَوُغ٦ّْر، ـَِؿٔف٨َّمَحٖؿ٧ّماظٖلَؿوِءمَأِب٦َّاُبمَظَفومَصُػٚؿَق {مِظَصوِحِؾَفومَصَؿِشَػَّٝمماظؾ٥َِّّمٔإَظ٧ّمَت
196
م

ولػى ملاػوال ا  وي ػّا لاػما ال يػد إل ومػما الاػائن يػمم  فايف تػتالمو أل اػا  ػائن خلقػ  ا  
 في طاعة ولى يـو الدين.

م==================================

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  9ٗٔ

 جضء اٌذغٓ تٓ سش١ك ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  9٘ٔ

 ِغٕذ أتٟ داٚد اٌط١اٌغٟ ػٓ ػثادج تٓ اٌصاِد  9ٙٔ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 في الحدي  ا خر: وداؿ 

ـَِعِطْػ٤َّمَواظٖؿِقِؿقَّٓ،مَواظٖؿِفِؾق٢َّ،ماظٖؿِلِؾقَّّ،:ماظؾ٥َِّّمٔلَجالمِع٤ِّمَتُِّٔطُّٕوَنمِعٖؿومٔإٖنم} مَح٦َِّلمَؼ

مَظ٥ُّ،مَؼُؽ٦َّنمَأِنمَأَحُُّٓط٣ِّمُؼِقٗىمَأَعومِحِؾَفو،ِبَصومُتَّٔطُِّّٕماظـِٖق٢ّٔ،مَطَّٓٔوٚيمَدٔوٙيمَظُف٤ّٖماْظَعِّٕٔش،

{مِب٥ِّمُؼَّٔطُِّّٕمَع٤ِّمَظ٥ُّمَؼَّٖاَلمرمَأِو
197
م

ما م ػػك وذا دلػػه فػػي الصػػبلل )سػػيحاف ا ( فيخلػػ  ا  مباػػا ملاػػاً يصػػ د حتػػى يصػػا ولػػى ال ػػرش 
 ػػّا ماػػما حتػػى ويقػػوؿ: )سػػيحاف ا  سػػيحاف ا  سػػيحاف ا  .....( اصػػوتك م ػػه وياػػوف علػػى ميىتػػك وي

يػػـو القيامػػة ويُووػػن ذلػػك  لػػ  فػػي رعػػيدؾإل ووذا دلػػه )الحمػػد  (  ػػاف ملػػك  صخػػرإل ووذا دلػػه )ا  م يػػر(  
 : اف ملك  ثال   ...... وماماإل وداؿ 

مَخََّٕجمَوَع٤ِّماْظِؼَقوَعِي،مَؼ٦ِّٔممٔإَظ٧ّماْظَقوٚجمَأِجَّٕمَظ٥ُّماظؾ٥َُّّمَطَؿَىمَصَؿوَت،مَحو٘جومَخََّٕجمَع٤ِّم}

{اْظِؼَقوَعِيممَؼ٦ِّٔممٔإَظ٧ّماْظُؿِعَؿِؿّٕٔمَأِجَّٕمَظ٥ُّماظؾ٥َُّّمَطَؿَىمَصَؿوَت،مَؿِؿّّٕاُعِع
198
م

تُخل  المبلئاة من معمػاؿ ال يػادإل ومػي األ فػاس التػي خرجػه مػن القلػ  الػمه ج ػا ا  فػي اً وذ
 .ال د اف  البييمستقر  اإليماف وحما  من الشيطاف ويتحرؾ في طاعة الرحمن على  ا  

  املجاْٞاملجاْٞ  ايضبعايضبع  
م:مص٧ّمطؿوب٥ّماظؽّٕؼ٣ّمض٦ّلمآمدمال:معومععـ٧ّ   م    م  م م  م

     م  ممم%ايفّٕ$؟م

م======================================================

ا   لػػػ  وألمتػػ إل ولػػيس لػػػ  إل وما خطػػػا  لرسػػوؿ ا  فػػي القػػػرصف مػػو خطػػالخطػػا  لرسػػوؿ ا  
وحػػد  فقػػ إل  مػػا يحػػدث م بػػا فػػي الػػد يا ػ و  المثػػا األعلػػى ػ ما خطػػا  يػػأتي ألا مصػػلحة ولػػى ميػػن 
يػػمم  موالًو موالً لػػرئيس المصػػلحة ومػػو يوجاػػ إل وحتػػى وف لػػم ياػػن لػػ  ولاػػن ال اػػد ومف يُ ػػرض عليػػ  موالإل 

م==================================

 ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌّغرذسن ػٓ إٌؼّاْ تٓ تش١ش  عٕٓ اتٓ 97ٔ

 عٕٓ اٌطثشأٟ ٚاٌث١ٙمٟ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  98ٔ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ال ػد اف فياػوف موالً لرسػوؿ ا إل وما خطػا   وال اد مف ياوف ااسم  ومو يُوجاػ إل فػأا خطػا  ألمػة البيػي
 لرسوؿ ا  فاو خطا   ألمت .

  ولػػػػملك عبػػػػدما يقػػػػوؿ ا  :                (ٔ) ومػػػػا البيػػػػي يحتػػػػاج ولػػػػى مػػػػما  األحػػػػزا
 الخطا و  ومن المه يحتاج لاما الخطا و

ى األتقيػػاي وطاليػػ  اػػالتقواإل فمػػا االبػػا  حػػن األمػػةإل حتػػى  قػػوؿ أل فسػػبا: وذا  ػػاف ا  دػػد وعػػف متقػػ
  حنإل فبحتاج ولى ذلك م ثر في مما األمر.

فياػػوف الخطػػا  مبػػا لرسػػوؿ ا  وألمتػػ إل والسػػين المثػػا ي مػػي الفاتحػػةإل والقػػرصف ال  ػػيمإل ومػػؤالي  
إل ودػػػد ج ػػػا القػػػرصف والفاتحػػػة خيػػػر  وار ػػػة لؤلمػػػة  لاػػػا فياػػػوف الخطػػػا  لػػػ   لاػػػم لؤلمػػػة ولرسػػػوؿ ا  

 .وألمت 

  تغٝري ايٓذرتغٝري ايٓذر  
دمال:مرج٢ّْمإذرتىمعوسًّٖامذطًّٕاموغّٔرهمٓ،مث٣ّمأرادمأنمؼؾقع٥ّموؼشرتيمبًّٓرمعـ٥ّم

مسـّٖةمأغـ٧ّمظُقّٕبقفوموتؾّٓ،مصؿومُحؽ٣ّمتغقريمغقيماظـّٔر؟

م======================================================

 البمر فريضةإل فمن المه يفرض مم  الفريضةو
اإل مػػػثبلً وذا وابػػػى مػػػثبلً  جػػح فػػػي اإلمتحػػػاف فسأعػػػـو يومػػػا  إل مػػػن الػػػمه البػػاذرإل أل ػػػي  ػػػمرال  ػػػمر 

ااػػم   لصػػياـإل والبػػمر فريضػػة ووذا لػػم موؼه فػػرض علػػّى مػػما الصػػياـو م ػػا الػػمه فروػػه علػػى  فسػػي مػػما ا
 الفريضة فيحاسيبي ا  أل بي م ا المه فروه ذلك على  فسى.

مف اإل سػػاف يػػرتي  امػػا يقػػوؿ اللسػػافإل مػػا دلتػػ  يُ لمبػػا فػػي مدرسػػة اإلسػػبلـ فػػي البػػمر:  ألف ا  
تلتػـز اػ إل دلػه مػما   فياػوف   وال يجػوز لػك اي ػ  وتغيػر إل وذا دلػه مػما للفقػراي وسػأوزّع  علػيام  يىػاً ال 
يجػػوز مف تطيخػػ إل أل ػػك م ػػه الػػمه دلػػه ذلػػك .. دلػػه مػػما للفقػػراي ومطايػػ  ويأ لو ػػ  فػػي ايتػػيإل فتُبّفػػم مػػا 
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ر مػػن اإل سػػاف مف يتػػأ ّى ويتػػّرواإل ويلتػػـز امػػا يقولػػ  اللسػػاف أل ػػ  فػػرض علػػى  فسػػ  دلتػػ  .... فيحتػػاج البػػم
 . فروًا ويحاسي  علي  الرحمن 

  ُٕتٛيف يف رَقا ََٔ ََٔ ُتٛيف يف رَقإؽٝاّ    ؽٝاّ 
دمال:مرج٢ّْمت٦ّّص٨ّميفمرعضونموٕمؼٓص٣ّماظعشّٕةمأؼومماِّخرية،مصف٢ّمغص٦ّممبًّٓرمع٤ّم

مػّٔهماِّؼومموطّٔظ١ّماِّؼومماظؿ٧ّمعّٕضمصقفوم؟

م======================================================

 :اوفات  دد و تاى تاليف عيام  ا د موت إل داؿ 
ـ٥ُِّمَصوَممِصَقوْم،مَوَسَؾِق٥ِّمَعوَتمَع٤ِّم} {َوِظٗق٥ُّممَس

199
م

فيجػػوز مف  خػػرج لػػ  الفديػػة عػػن األيػػاـ التػػى مفطرمػػاإل وجػػائز مف  صػػـو عبػػ  ميػػاـ التػػى مفطرمػػا لاػػن 
ا اإل سػػاف و ُسػػد ديبػػ إل وديػن ا  مولػػى االقضػػايإل جػػائز م ػي معػػـو مػػم  ال شػػرل األولػى مػػى الفديػػة لبيػػر  مػم

ميػػاـ ودػػد تسػػتغرؽ سػػبةإل وجػػائز مف م سػػى يومػػاإل لاػػن عبػػدما ُمخػػرج علػػى الفػػور الفديػػة فػػأ وف دػػد سػػدّدال 
 يقوؿ: الدين ومعيح مما اإل ساف اريىًا ألف رسوؿ ا  

ـ٥ُِّممُؼْؼَض٧ّمَحٖؿ٧ّمِبَِّٓؼـ٥ِِّمُعَعؾََّؼٌيماْظُؿِمِع٤ّٔمَغْػُّٗم} {َس
200
م

 .وف  اف ديبًا   -

 .مو ديبًا للخل   -

فبل اد مف ياوف موؿ اي   ف ل  للميػه ا ػد موتػ  مػو مف  سػد الػديوف التػي عليػ  سػواي    
ومعػػيح اريىػػاً احمػػد  فػػاذا مخرجبػػا عبػػ  الفديػػة فقػػد دضػػيبا عبػػ  الػػدين   اً وذ  مو لخلػػ  ا إل 

 .بين ل  ا د وفات ورعاية وخوا ب  المؤم ا 
م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 99ٔ

 عٕٓ اتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚاٌّغرذسن ػٓ اتٟ ٘ش٠شج  ٕٓٓ



مم{{212212}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ُحضٔ اخلامت١ُحضٔ اخلامت١  
دمال:مػ٢ّمػـوكمسالضيمبنيماِّؼومموُحل٤ّماًومتي؟موػ٢ّمع٤ّممي٦ّتمظقاًلمُؼّٓص٤ّمص٦ّرم

مع٦ّت٥ّمأممؼـؿظّٕمحؿ٧ّمؼطؾّٝماظـفورم؟

م======================================================

 .ُحسن الخاتمة ليس ل  عبلدة ااألياـ وو ما عبلدت  اأحواؿ اإل ساف
ذا ماال اإل ساف علػى طاعػة  إل مو وذا مػاال اإل سػاف عقػ  الصػبللإل مو وذا مػاال اإل سػاف عقػ  و

الصػػياـإل مو وذا مػػاال اإل سػػاف فػػي الحػػ  مو عقػػ  الحػػ إل فاػػما دليػػا  علػػى ُحسػػن الخاتمػػةإل أل ػػ  لػػو  ا ػػه 
سػػن الخاتمػػة لاػػا حاً وذال بلدػة ااأليػػاـ مػػا سػػياـر المبػػافقين والافػػار الػػمين يموتػوف فػػي مػػم  األيػػاـو   الإل 

 عبلدة ااألحواؿ وليس ااألياـ.
مما االبسية للميػه لػيبلً فاػما يُػدفن علػى الفػور وذا تأ ػد ا مػن موتػ إل ف لػى الحاوػرين لاػما الميػه 
مف يتر وا فرعة حتى يتأ دوا من م ػ  دػد مػاال ف ػبلإل ومػم  الفرعػة دػد تاػوف عػدل سػاعاال حتػى ال يػدفبو  

دثه لاػػم تييواػػة وسػػارع مملػػيام فػػي دفػػبام وا ػػد مف دفبػػومم فػػادوا فػػي ومػػو حػػّىإل ألف  ثيػػراً مػػن البػػاس حػػ
 ديورمم ولم يستطي وا مف يخرجوا من القير.

ودػػد حػػدث ذلػػك عبػػد ا فػػي الػػد اإل فقػػد معػػييه امػػرمل اغييواػػة  يديػػةإل و بػػوا م اػػا ماتػػه فػػدفبوماإل 
ألولػى جالسػًة الُقرفصػاي وا د زمن ماتػه امػرمل مخػرا مػن  فػس ال ائلػة وعبػد دفباػا فػي  فػس القيػر وجػدوا ا

خلف اا  القيرإل وذلك م با  م اا ُدفبه حّية ولاباا وأل اػا مريضػة فلػم تسػتطن الخػروج مػن القيػر فماتػه 
 ومي جالسة في القير.

ػ  مػا ورد عػبام ػ  ال اػد ومف  تأ ػد م ػ  دػد مػاال ف ػبلً ثػم  دفبػ إل و ػاف معػحا  رسػوؿ ا  اً وذ
 باارإل فقد ورد:م ام  ا وا يدفبوف االليا مو اال

ًِمَد٦َِّداَء،مَأِومَأِد٦ََّد،مَأٖنم} مماظؾ٥َِّّمَغِؾ٨ّٗمَصَلَلَلمَظِقًؾو،مَصُِّٓص٤َّمَصَؿوَتماْظَؿِلِفَّٓ،مَتُؼ٣ّٗمَطوَغ



مم{{213213}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ـٖوُهمَعوَت:مَضوُظ٦ّامِغَلوُن؟اإٔلمَذِظ١َّمُصالْنمَصَع٢َّمَعو:مَصَؼوَل ـُِؿ٣ِّمَأَصال:مَصَؼوَلم،َظِقالمَصََّٓص مُط

مِظُؿْظِؾَؿٌيماْظُؼُؾ٦َّرمٔإٖن:مَوَضوَلمَسَؾِقَفو،مَصَصؾ٧َّّمَضِؾَّٕٔػو،مَسَؾ٧ّمَصَّٓظ٦ُُّّه:مَضوَلمِب٥ِّ؟مَأِسَؾِؿُؿُؿ٦ِّغ٨ّ

{مَسَؾِقٔف٣ِّمِظَصالِت٨ّمِصقَفومَسَؾِقٔف٣ِّ،مُؼـ٦َُّٚرَػوماظؾ٥ََّّمَؤإٖنمَأِػِؾَفو،مَسَؾ٧ّ
201
م

 داؿ ا د عبلل الفجر ألعحاا : وورد م   
{اظؾ٥َِّّممَرُد٦َّلمَؼومَأَغو:مَبْؽّٕٕمَأُب٦ّمَضوَلم،م؟ِجـَوَزًةمَذٖقَّٝمَأٗؼُؽ٣ِّم}

202
م

ومم  السبة م موؿ  ااا االيبلد ال راية و ػملك عبػد ا فػي الصػ يد فػبل يػؤخروف الميػه ولػى الُصػيحإل 
في ػػد التأ ػػد مػػن موتػػ  السػػاعة الثا يػػة مو السػػاعة الثالثػػة مو الفجػػرإل فػػي ما ودػػٍه االليػػا يمػػوال فيدفبو ػػ  فػػي 

 َُ   ة مي سرعة دفن الميه.الحاؿ ألف السب
يقولػػوف مف وابػػ  سػػيأتي مو مختػػ  سػػتأتي .. مػػن يػػأتي فيػػأتي وال  ػػؤخر دفػػن الميػػهإل ولبفػػرض مف وابػػ  
في ممرياػا فاػا  ػؤخر دفػن الميػه ثبلثػة ميػاـ مػن مجػا ذلػكو ومػاذا سيصػبن عبػد حضػور  ا ػد ذلػكو أل بػا 

ا ا ااػا الحييػ  المصػطفى عليػ  مفضػا  بفػم اػري ة اإلسػبلـ ومػي ُسػرعة دفػن الميػه ومػي السػبة التػي موعػ
 الصبلل ومتم السبلـ .

  ايضزقات ايع١ًُٝايضزقات ايع١ًُٝ  
مدمال:معومرأىماإلدالمميفماظلّٕضوتماظعؾؿقي؟

م======================================================

مػػما ممػػر  موجػػود وا تشػػرإل اػػخا يريػػد مف يَُحضهػػر رسػػالة مو يؤلػػف  تػػا إل يػػأتي امجموعػػة  تػػ  
مػػما جػػزياً ومػػن مػػما جػػزياً ويضػػمام علػػى ا ضػػام وياتػػ   تااػػاً وياتػػ  عليػػ  وسػػم  اػػدوف مف وياتػػ  مػػن 

 يبس  ألا مرجن مبام على م    قا مب  جزياً.... فاي سردة في ُحام اإلسبلـ.

م==================================

 تٟ ٘ش٠شج اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ أتٟ داٚد ػٓ أ ٕٔٓ

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا ٕٕٓ



مم{{214214}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 والقػػػرصف عبػػػدما دػػػاؿ:             (ٖٛ)فلػػػم يُحػػػدد اإلسػػػبلـ وذا  ػػػاف مػػػاالً مو  المائػػػدل
 .. و ارااًا مو مليسًا مو علمًا .. ما سردة وسماا سردة حّرماا ا  ومي  ييرل من الايائرط امًا م

 : مما المؤمن فاو ممين ودد داؿ 
{َظ٥ُّممَأَعوَغَيمرمِظَؿ٤ِّمٔإمَيوَنمرم}

203
م

 .يبس   ا ايٍي لصاحي ..  المؤمن موؿ ُخلٍ  يج  مف يتخل  ا  مو مف ياوف مميباً 

 .قرمفياوف مميبًا على ما ي -

 .ومميبًا على ما يات  -

 .ومميبًا في اي   -

 .ومميبا في ارائ  -

 .ومميبًا في س ي  -

 .ومميبًا في  بلم  -

 .ومميبًا في مجالس  -

 ومميبًا في  ا ايٍي. -

مملاػػاإل والػػدين ممر ػػا احفػػظ عباػػا أل اػػا تضػػين الحقػػوؽ علػػى  السػػرداال ال لميػػة  اػػى ا  اً وذ
 الحقوؽ  لاا.

  ايتضبٝح هللايتضبٝح هلل  
قمبنيمض٦ّل:م%دؾقونمآموحبؿّٓهمودؾقونمآماظعظق٣ّ$موض٦ّل:مدمال:معوماظػّٕ

م%دؾقونمرب٨ّماظعظق٣ّ$؟

م======================================================

م==================================

 ِغٕذ أدّذ ٚصذ١خ اتٓ خض٠ّح ػٓ أٔظ  ٖٕٓ



مم{{215215}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ( ياوف الم ر فياا ااسم ا .دوؿ )سيحاف ا  واحمد  سيحاف ا  ال  يم
 .مو وسم  الر  ووسم  اإلل ودوؿ )سيحاف راي ال  يم( ياوف الم ر فياا ااسم الراوايةإل و 

فاػػػما وسػػػم مػػػن مسػػػماي ا  مػػػو وسػػػم األلوميػػػة ومػػػو اإلسػػػم األع ػػػم أل ػػػ  اػػػاما لجميػػػن األسػػػماي 
 اإللاية والصفاال الراا ية   جّا في ُعبل .

  ٕٛدا٥ُٕٛ ٚحيافظٕٛدا٥ُٕٛ ٚحيافظ  
مدمال:معوماظػّٕقمبنيمض٦ّظ٥ّمتعوىل:م مم م  م  ممم

موض٦ّظ٥ّمتعوىل:مم$رجاٌعو% مم م م   ممم؟$اٌعورج%م

م======================================================

             

 :مؤالي دلواام دوماً م لقة االمساجد  ما داؿ البيي  

ـ٥ُِّمَخََّٕجمٔإَذامِبوْظَؿِلِفِّٓمُعَعؾ٠َّّْمَضْؾُؾ٥ُّمَوَرُج٢ّْم} {ٔإَظِق٥ِّمَؼُع٦َّدمَحٖؿ٧ّمِع
204
م

وذا عػػلى الجم ػػة فيػػم ر ال صػػرإل مػػا مّذف المػػؤذف مـ الو و ػػم اقػػى عليػػ و ي ػػا يحسػػ  الودػػه 
لل صػػرإل فػػاذا عػػّلى ال صػػر يحسػػ  الودػػه للمغػػر إل فػػاذا عػػلّى المغػػر  يحسػػ  الودػػه لل شػػايإل فػػاذا 

 س  الوده حتى الفجرإلوماما دائما مشغوؿ  االصبلل.عّلى ال شاي يح

                        مو المه يحافظ على الصبلل فاذا سػمن األذاف
وحّا ودتاا حضر الصبلل فق إل فاا مما مثا مػماو مػن يحػافظ علػى الصػبلل  مػن يػم ر الصػبلل ومشػغوؿ 

و  ال مبػػػاؾ فػػػرؽ  اػػػين مػػػما وذاؾ ألف مػػػما م مػػػا وم ػػػـر لشػػػدل ت لقػػػ  اػػػا  ااػػػا طػػػواؿ الودػػػه مػػػن الصػػػبلل
 .واالصبلل واييه ا  

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ إٌغائٟ ٚاٌث١ٙمٟ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٕٗٓ



مم{{216216}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  قزا٠٤ ايكزإٓ ع٢ً املٛت٢قزا٠٤ ايكزإٓ ع٢ً املٛت٢  

مدمال:مػ٢ّمضّٕاءةماظؼّٕآنمسؾ٧ّما٦ٌّت٧ّمحّٕام؟

م======================================================

 :ال .. ليسه حراماإل داؿ 
{َتوُط٣ِّمَع٦ِّمَسَؾ٧ّمؼّٗماْضَُّٕءوام}

205
م

لػم يقػػا ادػرموا عبػػد موتػا م يػػسإل فلػو دػػاؿ عبػد موتػػا م فياػوف عبػػد خػروج الػػروح فقػ  ولاػػن دػػاؿ 
 على موتا مإل ما ا د مف يموال ادرموا علي  يس.

وورد فػػي األحاديػػ  الصػػحيحة الاثيػػرل مف األ صػػار  ػػا وا يُوعػػوف موالدمػػم مف يقػػرموا علػػى ديػػورمم 
 . لماذاوا د موتام سورل اليقرل وصؿ عمراف .

 .اتثييت  عبد سىواؿ الملاين رجاي  ف ام ورجاي مف يشملام ا   
 :ورد ما 

مَصَلِؿَّٝم،"مَتَؾوَرَك"ممُد٦َّرَةمَصَؼََّٕأمَضِؾّْٕ،مَأٖغ٥ُّمَؼِعَؾ٣ُّمرمَوُػ٦َّمَضِؾّٕٕ،مَسَؾ٧ّمِخَؾوَءُهمَغَصَىمَرُجالمَأٖنم}م

ـِِفَقُي،م٨َِّػماْظُؿـِِفَقُي،مِػ٨َّ:ماْظَؼِؾّٕٔمِع٤َّمَؼُؼ٦ُّلمَضوِئال :مَصَؼوَلمماظؾ٥َِّّمِظَُّٕد٦ّٔلمَذِظ١َّمَصََّٔطَّٕماْظُؿ

ـِِفَقُيمِػ٨َّ {اْظَؼِؾِّٕممَسَّٔاِبمِع٤ِّماْظُؿ
206
م

 .وو ما تبف   وترف   ااذف ا  ممبوع فقرايل القرصف للمتوفي ليس فياا ايي  
وتسػتطين  ِاٛاخ()إواشاَ هللا ٌأ:موسػم  لبػا واألدلة فػي مػما اليػا   ثيػرل ودػد  تيبامػا فػي  تػا ٍ 

مف تقػػرم األدلػػة الاثيػػرل الموجػػودل فػػي مػػما الاتػػا إل وفيػػ  مػػن  ػػبلـ الشػػيي ااػػن تيميػػة والشػػيي علػػي جم ػػة 
 وتيرمم من ال لماي األجبلي.

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ ِؼمً تٓ ٠غاس  ٕ٘ٓ

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاٌطثشأٟ ػٓ اتٓ ػثاط  ٕٙٓ



مم{{217217}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  اإلعالٕ عٔ األَٛاتاإلعالٕ عٔ األَٛات  

دمال:مسـّٓعومؼؿ٦ّص٧ّمإغلونمؼؿ٣ّماإلسالنمس٤ّموصوت٥ّممبقؽّٕوص٦ّنماٌلفّٓموؼّٔطّٕونم

مدالمميفمذظ١ّ؟أضورب٥ّموإخ٦ّت٥ّموأػؾ٥ّم..مصؿومُحؽ٣ّماإل

م======================================================

 .مما مارو 
واإلعػػػبلف عػػػن الميػػػه مػػػن الُسػػػبالة و ُ ػػػّرؼ محيااػػػ  ومداراػػػ  وُمحييػػػ  لاػػػى يػػػأتوف فُيشػػػي و  ويػػػؤدوف 

 .الواج   حو 
ه خػػارج إل فاػػاف يبػػادولاػػن  ػػاف سػػيد ا ماػػو مريػػرل مػػو الػػمه يقػػـو ااػػما ال مػػا ميػػاـ رسػػوؿ ا  

 المسجد وليس في المسجدإل و اف يقوؿ:

م{معوتمسؾّٓمآمصالن،مأومعوتًمأعيمآمصالغيم}

   الق  مو رتية ألف ذلك ا تاى اموت :وال ياب

                                     (مريم). 

 .ي لم  الباس فيواسو وليس مباؾ ما ن  في مف  م ر ااب  ل
ولػيس واػن عػم فػبلف وواػن خالػة فػبلف إل يافي ولان ال  ُاثر من األسمايإل فياوف ذ ر موالد  فق 

 على األتل . فليس مباؾ فائدل من ذ رمم
 . ما دلبا  ولان االبسية ألوالد  فبل ما ن من ذ رمم حتى يواسيام الباس المين ي رفو ام

 فػػبلف ماػػو فػػبلف و فػػىإل فلػػيس فياػػا اػػيىاً وف اػػاي ا إل لاػػن وال مػػا ن مػػن مف  قػػوؿ: مػػاال عيػػد ا 
 وذا زد ا عن ذلك فاما مارو 



مم{{218218}}ممممايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕايؾؼيماظّٕابعيمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ياػر  التزييػد فػي األمػور عمػا  والب ى مثا مما ليس حراماً ولاب  مارومػاً فػي اػرع ا  ألف ا  
 .ورد عن سبة الحيي  

  ايتُّٛرايتُّٛر  

مي؟دمال:معوماظؿـ٦ّٗرماظّٔيمُذطّٕمسـّٓمرط٦ّبمدقّٓغومغ٦ّحماظلػقـ

م======================================================

 :عبلمة حتى ير يوا عبدما السفيبة التبور مو مف سيد ا  وح طل  من ا  
في د مف عبن سيد ا  وح السفيبة جاالػز مػن ير ػ  فياػاإل واعطػا  ا  عبلمػة ييػدم ا ػدما فػي الر ػو  

الفػرف الػػمه يخيػػزوف فيػ  الخيػػزإل وتبطفػ  البػػارإل في ػػرؼ مف  مػو ومػػن م ػ إل ومػػي عبػدما يػػرا الميػػا  تفػور مػػن
 الطوفاف دادـ وم   سي صفإل فييدم على الفور االر و  في السفيبة.

 بار خمدال والماي تفجرال من الفرف:وذاال يـو  ا ه ومرمل تخيز في الفرف ففوجىه اأف ال
        (40)هود 

 ػ  مػن م ػ  ومحامػوا السػفيبة ا ػدما لاػى يبجػو مػن الغػرؽ ف رؼ وعرؼ من حول  مػما فر يػوا ور 
 المه سيبزل  ا  االاافرين من عما  ا .

موصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّٓ

 



مم{{219219}}ممممايؾؼيماًوعليمسشّٕايؾؼيماًوعليمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u خلاَض١ عغزخلاَض١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا u 

  عٌُ ايشٚج١عٌُ ايشٚج١  
  اخلزٚج َٔ األس١َ اإلقتؾاد١ٜاخلزٚج َٔ األس١َ اإلقتؾاد١ٜ  

  ٞنٝف١ٝ ايغضٌ ايغزعٞنٝف١ٝ ايغضٌ ايغزع  
  إَار٠ املزأ٠إَار٠ املزأ٠  
   ٔايؾـــــال٠ عًـــــ٢ ايؾـــــال٠ عًـــــ٢ املـــــٛاطٔ املٓٗـــــٞ فٝٗـــــا عـــــٔ املـــــٛاطٔ املٓٗـــــٞ فٝٗـــــا عـــــ
  ايٓيب ايٓيب 
  ٞال ٜأنٌ طعاَو إال تكٞال ٜأنٌ طعاَو إال تك  



مم{{211211}}ممممايؾؼيماًوعليمسشّٕايؾؼيماًوعليمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u خلاَض١ عغزخلاَض١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا uٕٓٚ 

  عٌُ ايشٚج١عٌُ ايشٚج١  
دمال:معومحؽ٣ّماظّٖوجماظّٔيماتػ٠ّمعّٝمزوجؿ٥ّمسـّٓماظعؼّٓمأنمؼلؿّّمهلومبوظعؿ٢ّمث٣ّم

مأرادمأنمو ػومصقؿومبعّٓمسؾ٧ّمتّٕكماظعؿ٢ّ؟

م======================================================

افػػ  واتفػػ  مػػن زوجتػػ  علػػى مف يتر اػػا ت مػػا فاػػما اػػرطإل ودػػد دػػاؿ وذا  ػػاف الػػزوج و 
: 

ـَِّٓماْظُؿِلِؾُؿ٦َّنم} {مُذُّٕوِرٔف٣ِّمِس
208
م

ما داـ دد واف  على مػما الشػرط فيبيغػي مف يػوفي اػ إل وال وذا رما الخيػر فػي تيػر إل 
مو رما الشػػر فػػػي اسػػتمرار إل ومبػػػا ال اػػد مف يتراوػػػيا مػػػو وزوجػػ  علػػػى األمػػر الػػػمه يريػػػد إل 

 .ذلك االحجة واليرماف حتى يتم الروا ايباما  ما ااترط البيي ال د اف  وياوف
ووذا  ػاف مػػو يريػدما مف تتػػرؾ ال مػاإل فيبيغػػي عليػ  مف يػػوفر لاػا  ػػا مػا تحتػػاج وليػػ إل 
من المسان المه يباس  ماياماا وممثالااإل والمبلاس التي توائم اييااتااإل والط اـ الػمه 

يي يػػة التػػي ت ػػي  ااػػا فػػي مسػػتوا مػػن مػػو مثلاػػا مػػن ابػػي فػػي مسػػتوا ممثالاػػاإل والحيػػال الط
 جبساا.

فاذا استطاع مف يقـو اػملكإل ثػم طلػ  مباػا ا ػد ذلػك مف تجلػس فػي ايتاػاإل ف لياػا 

م==================================

 َٖٕٔٓ/ٔ/ٕ٘٘ـ ِٖٗٗٔٓ ست١غ األٚي ٖٔٞ اٌّؼاد 7ٕٓ

 اٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ٚعٕٓ اٌذاس لطٕٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا 8ٕٓ
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دػػد  فامػػا مؤو ػػة الخػػروجإل وت ػػ  ال مػػاإل ويافياػػا عمػػا المبػػزؿ  مف توافػػ إل مػػا داـ ا  
 المه مي مسىولة عب  مسىولية ارعية.

  إلقتؾاد١ٜإلقتؾاد١ٜاخلزٚج َٔ األس١َ ااخلزٚج َٔ األس١َ ا  
مدمال:معوماي٢ّميفمإًّوجمع٤ّماِّزعيماإلضؿصودؼيماظيتمتعوغ٨ّمعـفومعصّٕ؟

م=====================================================

 مما السؤاؿ يحتاج ولى وجااة واس ة لاببا  ختصر  في عدل ممور:
مػػن  األمػر األوؿ: ال مػاإل فػاف اإلسػػبلـ مػو ديػن ال مػاإل مف  ػػوفر فػرص ال مػا لاػا

يسػػتطين ال مػػا مػػن اػػيااباإل ورجالبػػاإل وحتػػى  سػػاي ا واباتبػػاإل وال  ت لػػا ااثػػرل السػػاافإل فػػاف  
 ثرل السااف مدعال لزيادل اإلدتصاد وذا  ا وا عاملينإل ولبا في ذلػك  مػوذج الصػينإل ومػي 
م يػػر دولػػة سػػاا ية فػػي ال ػػالمإل لاػػن معػػيح ادتصػػادما م يػػر ادتصػػاد فػػي ال ػػالمإل وتجػػاوزال 

 الاا ي ماإل وديببا يح  على ال ما.ممريااإل ألف 
األمػػر الثػػا ي: مف ياػػوف مبػػاؾ تخطػػي  ادتصػػاده سػػليمإل ف فػػة الػػدوؿ المتخلفػػة فػػي 
عدـ جودل التخطي إل ال اد مف  خط  أل فسبا تخطيطاً علميػاً يباسػ  دػدراتباإل فالػمه جػر 

فػارؽ اػين الويبلال إلدتصاد ا م با حاولبا مف  طي  تجار  تير ا على مجتم با ولم  بلحظ ال
اإلثبػػينإل مػػرل  طيػػ  الب ػػاـ اإلاػػترا يإل ومػػرل  طيػػ  الب ػػاـ الرمسػػماليإل لاػػن عليبػػا مف  ُ طػػي 

الفرعػػة لُيخططػػوا للمجتمػػن  -ومػػم موجػػودوف والحمػػد    -المخططػػين القػػادرين عبػػد ا 
 احس  موواعباإل واحس  وماا ياتباإل ثم  ُطي  ذلك عمليًا وف ااي ا .

سػبلـ خطػة ودتصػادية  املػة ووػ اا اإلسػبلـإل عمػد مػم  األمر الثال : مبػاؾ فػي اإل
الخطة   اـ الز ػالإل و  ػاـ الودػف الخيػرهإل و  ػاـ المضػاراة الشػرعية اػاألمواؿ الزائػدل عػن 
معحا  ريوس األمواؿإل لو طيقبػا مػما الب ػاـ مػن تطييػ  األخػبلؽ اإلسػبلمية فػي الت امػاإل 
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مػػا  صػػيو وليػػ  مػػن رخػػاي وخيػػر  سػػيغير محػػواؿ مػػما المجتمػػن فػػي لح ػػاال ولػػى فػػاف ا  
 وسخاي ومباي وف ااي ا  ر  ال المين.

ومبػػاؾ ممػػور  ثيػػرل فػػي مػػما اليػػا إل ولاػػن يافيبػػا مػػم  البقػػاط وذا اعتمػػد ا علياػػاإل 
 مف يجتاز ابا مم  المحبة ويج لاا مبحة وف ااي ا  ر  ال المين.  سأؿ ا  

  ٞنٝف١ٝ ايغضٌ ايغزعٞنٝف١ٝ ايغضٌ ايغزع  
بمواظػؿقوتميفماإلشؿلولمع٤ّماىـوبي،مصؿومُؼكطهمطـريمع٤ّماظشؾوممدمال:

مطقػقيماظغل٢ّ،موعوماظّٔيمؼلؿ٦ّجىماظغل٢ّ؟موعوماظّٔيمرمؼلؿ٦ّجى؟

م======================================================

مجيبػػا عػػن م  ػػم مػػم  الحقػػائ  فػػي  تاابػػا )الحػػ  والجػػبس فػػي اإلسػػبلـ( واسػػتوفيبا 
الشػػااة مو الزوجػػةإل سػػواي فػػي مقتيػػا الحيػػالإل مو  فيػػ   ػػا مػػا يحتاجػػ  الشػػا  مو الػػزوجإل مو

سواي في وتماـ مسػيرل الحيػال ....  ػا مػا يحتاجػاف وليػ  ابػاي علػى اإلسػبلـإل ومراعػال لل لػم 
 الحدي  المه ال يخرج عن ت اليم اإلسبلـ طرفة عين وال مدا.

الغسا ااختصار اديد مو ت ميم  ػا جسػد اإل سػاف االمػايإل امػا فػي ذلػك الشػ رإل 
 ػػزؿ اإل سػػاف فػػي اليحػػر وتطػػس ثػػم خػػرج فقػػد اتتسػػاإل و ػػاف صااؤ ػػا يج لػػوف فػػي  ػػا فلػػو 

 مسجد مغطسإل يغطسوف في  ويخرجوفإل فياو وا دد اتتسلوا وتووأوا.
مو  زؿ اإل سػاف تحػه الحمػاـإل مو  ػزؿ اإل سػاف فػي اليػا يو ... فػاذا  ػوا اإل سػاف 

 اقلي  اإلتتساؿإل وعمم جسم   ل  االماي فقد مدا الغسا.
 الػػػبا  الشػػػرعي الػػػوارد عػػػن رسػػػوؿ ا   –وفػػػي اإلتيػػػاع خيػػػر  –ا مراد مف يتيػػػن وذ

فييدم مواًل االتيوؿ في تير مااف تسل إل ويستبجيإل ثم ا د ذاؾ يتووأ ما عدا القدمينإل ثػم 
ي م الرمس االماي مرل مو ثبلثإل ثم يغسا الجا   األيمن من الجسػمإل ثػم الجا ػ  األيسػر 
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نإل واما ياوف دد اتتسا وتووأ على َمْدا وُسبالة خير الرسػا من الجسمإل ثم يغسا القدمي
 .واأل يياي 

مم ياوف الغساو الغسا دد ياوف تسا ارعي ال اد مب إل والغسا الشرعي ياػوف 
من جماع الزوج لزوجت  ولو لم يُبزؿإل مو وذا م زؿ اإل ساف يق ة مو مباماإل وذا   ػر اإل سػاف 

اثر وممبػػى فا ػػ  يغتسػػاإل مو وذا م ػػزؿ فػػي مبامػػ إل للجػػبس وتػػ – مػػا يب ػػر ا ػػض الشػػيا    –
 ومو ما ُيسمى ااإلحتبلـ مو اإلستبواـ.

اإلحتبلـ يستيقظ في صخػر  علػى م ػ  يمػارس الجػبس مػن محػدإل ويشػ ر ااػم  اللػملإل 
 :ومما ال ياوف لؤل ييايإل داؿ 

219{عوماحَؿؾ٣َّمغيبْٓمَضُّٛٓمم}ضول:م

مم

 واإلستبواـ:
موون المايإل وف  اف البلً مو يااسػاً لابػ  لػم يشػ ر مف يقـو اإل ساف من  وم  فيجد 

ا  عبد  زول إل وياوف ذلك محيا اً وذا  اـ في ارد اديد ولػيس لػ  تطػايإل مو  ػاـ ودػد اػر   
 ثيػػراً مػػن المػػايإل مو  ػػاـ علػػى  اػػر  ولػػم يتقلػػ  يميبػػاً مو اػػمااًلإل ولػػ  مسػػيا   ثيػػرل وعلػػا  

 لي وال وذا داـ ااما الغسا. ثيرلإل  ا مما يوج  الغساإل وال يبيغي ل  مف ُيص
ومبػػػاؾ مػػػاي تيػػػر المبػػػي يبػػػزؿ مػػػن اإل سػػػاف وذا فاػػػر فػػػي الجػػػبس مو   ػػػر للجػػػبس 
ا خػػرإل ولابػػ  يبػػزؿ اغيػػر اػػاولإل ومػػما ُيسػػمى المػػمهإل ومػػما ال يوجػػ  اإلتتسػػاؿ مػػن م ػػ  
 جسإل لان  غسا مػا معػا  الثػو  مبػ  و تووػأ مبػ إل ممػا المبػي فاػو طػامر مػن م بػا ال اػد 

 .ب إل ومما حامة ا  مف  غتسا م
ومبػػاؾ ا ػػض البػػاس ا ػػد تيولػػ  يبػػزؿ مبػػ   قػػاط ايضػػاي ُتسػػمى الػػوداإل ومػػم  ميضػػاً  

  الممه ال توج  اإلعتساؿإل ولان توج  الوووي فق .

م==================================

ِٓ ػثّاٍط سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش ٚ 9ٕٓ  الٚعظ، ِجّغ اٌضٚائذ  اػٓ ات
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 .الغسا ال ياوف وال من المبيااختصار اً وذ
 م   يبزؿ في حالة الشاول فق .الموج  للغسا والمبي ارط  

  إَار٠ املزأ٠إَار٠ املزأ٠  
و٦ّزمظؾؿّٕأةمأنمتؿ٦ّىلماٌـوصىماظّٕصقعيموؼؽ٦ّنمهًمدمال:مػ٢ّم

مإعّٕتفومطـريمع٤ّماظّٕجول؟

م======================================================

وفػي القيػاـ اشػىوف الحيػالإل ... اإلسبلـ سوالا اين المػرمل والرجػا فػي المسػىولياالإل 
 .وفي ال ما

جاػػود جسػػما ي اػػاؽ داعػػرل لابػػ  ج ػػا ا ػػض األعمػػاؿ الشػػادة التػػي تحتػػاج ولػػى م
علػػى الرجػػاإل  ميػػداف القتػػاؿإل واألعمػػاؿ اليدويػػة الشػػادةإل واألعمػػاؿ الصػػباعية التػػي تحتػػاج 

 .ولى جاد اد ي .
اطيي تػ  وػ يفاً ال  ام  معماؿ دصرما علػى الرجػاؿإل ألف اػدف المػرمل خلقػ  ا  ف

ينإل احسػػ  يبلئػػم مثػػا مػػم  األعمػػاؿإل ومػػم  ليسػػه مفاوػػلة اػػا تقسػػيم لل مػػا اػػين الطػػرف
 علياا اإلثبينإل الرجا والمرمل. الطيي ة التي موجد ا  

 ملك األعماؿ التي تستوج  اغا المرمل االاليةإل وا ػدما عػن مامتاػا المقدسػةإل 
مػػػػم   ومعيايمػػػػا ال ائليػػػػةإل وحياتاػػػػا المبزليػػػػةإل مػػػػن متاا ػػػػة األوالد ورعػػػػايتامإل فج ػػػػا ا  

ما األمػػرإل  واليػػة األمػػر والحاػػم والمباعػػ  األعمػػاؿ داعػػرل علػػى الرجػػاؿ أل اػػا متفرتػػة لاػػ
الرئاسػػيةإل ألف عػػاحياا ياػػوف مبشػػغبلً لػػيبلً  اػػاراإل اػػا رامػػا ال يػػمم  ولػػى ايتػػ  وال  ػػا عػػدل 

 .مياـ مرلإل ومما ال تستطين المرمل القياـ ا  وال على حسا  ايتاا
ومحػػرص مػػا حػػرص عليػػ  اإلسػػبلـ مف المػػرمل ال اػػد علياػػا مامػػا  ػػاف عملاػػا مف تقػػـو 
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مواًل اشىوف ايتااإل مو ُتشرؼ على األدا على رعاية موالدما.
فلػػم يج ػػا المػػرمل تبػػافس الرجػػا فػػي رئاسػػة الدولػػة مو الجماوريػػةإل ووف  ػػاف مػػمم  

 السادل األحباؼ مااح لاا ذلكإل فأااحوا للمرمل مف تتولى  ا المباع  حتى الرئاسة.
 :واالبسية لتولي القضاي االبسية للبساي

باؼ تولي البسػاي القضػاي للبسػاي أل اػن معلػم اشػىوف البسػايإل اشػرط فقد مااح األح
مف ياػػػن م روفػػػاال لبػػػا اػػػأ ان تيػػػر معػػػحا  مػػػواإل ألف البسػػػاي يغلػػػ  علػػػيان الاػػػواإل مو 
تغل  عليان ال اطفةإل ألف القضاي ال يحتاج ولى الاوا وال ولى ال اطفػةإل وو مػا يحتػاج ولػى 

 يلة.المباعفةإل و صاؼ الخصم اأا  يفية مو اأا وس
 :وحيم اإلسبلـ مف ت ما المرمل في األعماؿ التي تاوف فياا في خدمة البساي

فحيػػػم الطيييػػػة التػػػي ُتطيػػػ  البسػػػايإل والحايمػػػة التػػػي ترعػػػى المروػػػى مػػػن البسػػػايإل 
 .والػُمَدرهسة التي تُدرس للبسايإل والااتية التي تات  للبساي في ما مجاؿ من المجاالال

حي  مف ياوف القائم اال مػا فياػا  سػاي ُ جيػاي  وماما األعماؿ التي تخا البساي
 متفوداال في مما الفنإل يقمن ااا أل ان مدرا اأمورمن من الرجاؿ.

 وفي عصر ا  قوؿ ميضاً:
حيػػ  مف تاػػوف البسػػاي مولػػى اػػوعظ البسػػايإل واػػرح الفقػػ  لاػػن أل اػػا تسػػتطين مف 

ف يف ػػا ذلػػك م اػػن تُػَفصهػػا م اػػنإل ويسػػألباا اػػبل حػػرجإل وتجيػػيان اػػبل حػػرجإل وال يسػػتطين م
الرجاإل أل   تاوف مباؾ مسىلة ُيحرج مباا الرجاإل مو ُيحرج من اإلجااة علياػا وذا  ػاف فػي 

 جموع البسايإل لان البساي من ا ضان ال ياوف ايبان مما الحرج.
إل فِلػػَم  قػػف عبػػد مػػم  األمػػورو  و حػػاوؿ مف  ثيػػر فالمجػػاؿ واسػػن فػػي ديػػن ا  

 لجمين األ اـ. ميزاف ال دالة المه ج ل  ا   ُاياة في اإلسبلـإل واإلسبلـ مو



مم{{216216}}ممممايؾؼيماًوعليمسشّٕايؾؼيماًوعليمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمصؿووىمص٦ّصؿووىمص٦ّ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
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   املٛاطٔ املٓٗٞ فٝٗا عٔ ايؾال٠ ع٢ً ايٓيب املٛاطٔ املٓٗٞ فٝٗا عٔ ايؾال٠ ع٢ً ايٓيب  

م؟دمال:مػ٢ّمػـوكمع٦ّار٤ّمُتـف٧ّمصقفوماظصالةمسؾ٧ّماظـيبم

م======================================================

 .في الخبلي تُباى الصبلل على البيي 
ُيقصد ا  موون دضػاي الحاجػةإل فػاف اإل سػاف وذا دخػا والخبلي وذا ديا في الفق  ف

موون ليقضي حاجت  في  ُيسػن لػ  مال يتفػو  اػأا اػيي السػا   فػي مػما المووػنإل ألف مػما 
إل حتػػػى ال مووػػػن  ُاػػػي عػػػن الحػػػدي  فيػػػ إل ولػػػو اػػػم ر ا إل مو الصػػػبلل علػػػى رسػػػوؿ ا  
يػػػ إل مػػػن مجػػػا يتجشػػػم الملاػػػاف المشػػػقة مػػػن مجلػػػ إل ويػػػدخبل لمووػػػن يارمػػػاف الػػػدخوؿ ف

 تسجيا ف ل  مو دول .
وذا  ا ػػػه علػػػى سػػػييا السػػػخريةإل اػػػا و اػػػا تت ػػػدا  وُتاػػػر  الصػػػبلل علػػػى البيػػػي 

الارامػػة ودػػد تاػػوف محرمػػةإل  ػػأف ياػػوف اثبػػاف ااػػتطا م ػػاً فػػي الحػػدي إل وتجػػاوزاإل فيقػػوؿ 
على البيي( ومو ال يقصد الصبلل علػى البيػي اػا يقصػد مف يردعػ  مو  محدمما لآلخر )عاه 

 ات إل فام   يفية تير مستحية في مما األمر.ُيس
وذا  ا ػػه للسػػؤاؿ وللحاجػػةإل  مػػن يتسػػوؿ ويمػػد يػػد   وُتاػػر  الصػػبلل علػػى البيػػي 

للخلػػ  ويقػػوؿ )عػػلوا علػػى البيػػي( ويسػػتخدـ الصػػبلل علػػى البيػػي وسػػيلة للسػػؤاؿإل ومػػما ال 
 يجوز.

و ػػػاف وذا  ا ػػػه اػػػين متحػػػادثين مو متحػػػدثينإل   مػػػا ُتاػػػر  الصػػػبلل علػػػى البيػػػي 
علػػى البيػػي( ويقصػػد ااػػا )اسػػاه( فاػػما ال  الغػػرض مباػػا وسػػااال ا خػػرينإل فيقػػوؿ )عػػاه 

يجوزإل أل اا عيادلإل وال يبيغي وال مف تاوف في موون عيادلإل فاذا جػايال فػي مووػن عػادل 
 فا اا ُتار .
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ٞال ٜأنٌ طعاَو إال تكٞال ٜأنٌ طعاَو إال تك  

عـ٧ّمػّٔامإذامدخ٢ّموػ٢ّمعمَتِؼ٨ّٙ$؟مٔإرمَرَعوَع١َّمَؼْلُط٢ِّم%ردمال:معومععـ٧ّمحّٓؼٌ:م

مبقيتمذكّٙمشريمعلؾ٣ّ،مأومعلؾ٣ّمشريمتؼ٨ّمرمُأرعؿ٥ّ؟

م======================================================

المؤمن  ريمإل وايت  دائماً مفتوح للضيفافإل لاػن مبػاؾ فػرؽ اػين مػن ُمدخلػ  ارتيتػيإل 
 وُمط مػػ  وم ػػا محيػػ  ومدخػػا فػػي دػػوؿ ا :                   (ٛ)واػػين  اإل سػػاف

من يُفرض علىال و رام  أل   متى ولىال زائػراإل مو متػى ولػىال سػائبًلإل فُأط مػ  لواجػ  الضػيفإل مو 
 .ُمط م  ل دـ رد السائاإل  ما  وال  املك رسوؿ ا  

 لام: عبدما ذ ر مما الحدي  ذ ر  لخاعت إل فقاؿ  فالبيي 
{َتِؼ٨ّٙممٔإرمَرَعوَع١َّمَؼْلُط٢ِّمَورمـّو،ُعِمِعمٔإرمُتَصوِحِىمرم}

210
م

 وداؿ ميضاً:
{َتِؼ٨ّٙممإرمَبِقَؿ١َّمَؼُِّٓخ٢ِّمرم}

211
م

ما ال تصاح  وال األتقياي األ قيايإل وال تأمن في دخوؿ ايتػك وال األتقيػاي األ قيػايإل 
ومػػما لمػػن يػػديموف التػػردد علػػى الييػػهإل ويُػػديموف الجلػػوس م ػػيإل احيػػ  م اػػا وعػػله ولػػى 

 ةإل مو دواـ المودلإل مو دواـ الجلوس.الصداد
 داؿ: مما السائا المه جاي مرل وذم  فُأ رم إل ألف البيي 

{مُعِقَّٕٕقمِبِظْؾٍّٟمَوَظ٦ِّماظٖلوِئ٢َّمَتُّٕٗدوامرم}
212
م

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٚاٌذاسِٟ ػٓ أتٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  ٕٓٔ

 عٕٓ اٌطثشأٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا ٕٔٔ

 ٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ دٛاء األٔصاس٠ح سضٟ هللا ػٕٙاع ٕٕٔ
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وال لف مو  فر الطائرإل من م ػ  ال يُؤ ػا   وممػر ااط ػاـ الط ػاـ لمػن  ػأا عػن الػد  
المودل والتاافا اإلجتماعي اػين المسػلمينإل وممػر وال يجد ط اماً يأ ل إل ألف مما من اا  

 ألما ايت : ااط اـ مما الميه وذا  ا وا مشغولينإل داؿ 
{مَؼِشَغُؾُف٣ِّمَعومَأَتوُػ٣ِّمَصَؼِّٓمَرَعوّعومَجِعَػّٕٕمٔلآلماِصـَُع٦ّام}

213
م

وممػػر ارعايػػة المروػػى مػػن المسػػلمينإل فلػػو  ا ػػه امػػرمل مسػػلمة جػػارل لبػػا ومريضػػةإل 
 اا ط اماا حتى ُتشفى ألف:عليبا مف ُ جاز ل
{مَأِخق٥ِّمَس٦ِّٔنمِص٨ّماْظَعِؾُّٓمَطوَنمَعوماْظَعِؾِّٓمَس٦ِّٔنمِص٨ّمَاظؾ٥َُّّم}

214
م

لان  ا مم   ػروؼ طارئػةإل ممػا الحػدي  فيتحػدث عػن المػودل الدائمػة التػي تػرا  
اػين اثبػػينإل و ػا واحػػد مبامػا وذا لػػم يػرا مخػػا  فػي يػػـو  ػأف اػػيىاً تائيػاً عبػػ إل فييحػ  عبػػ إل 

مف ُيحدث  ولػو ماتفػاإل ويريػد مف يػرا  ويجالسػ إل ألف المػودل توثقػه ايبامػاإل َمػن الػمه ويريد 
 : ُ طي  مم  المودل و وثقااو التقي البقي المه داؿ لبا في  البيي 

{َتِؼ٨ّٙممإرمَبِقَؿ١َّمَؼُِّٓخ٢ِّمرم}
215
 وقال:،م

{مَتِؼ٨ّٙمٔإرمَرَعوَع١َّمَؼْلُط٢ِّمَوَظومُعِمِعـّو،مٔإرمُتَصوِحِىمرم}
216
م

 ووف اىه دله:
ال يػػدخا ايتػػك ما دليػػك وال مػػؤمن ت لػػم مبػػ  عػػدؽ اإليمػػافإل وال يأ ػػا ط امػػك  

إل وراػػحام البيػػي ال ػػد اف اإللاػػي مػػن ال لػػم والُاػػدا والبػػور وال الػػمين اختػػارمم الػػرحمن 
. إل ومما م بى لطيف في مم  ال يارل يتمشى من الم بى ال امر المه ذ ر ا 

ؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّوصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومرب

م==================================

 عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٚاتٓ ِاجح ػٓ ػثذ هللا تٓ جؼفش  ٖٕٔ

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  ٕٗٔ

 عٕٓ اٌطثشأٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا ٕ٘ٔ

 ؼ١ذ اٌخذسٞ عٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٚاٌذاسِٟ ػٓ أتٟ ع ٕٙٔ
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u يضادص١ عغزيضادص١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا u 

  ّاحلز١ٜ يف اإلصالّاحلز١ٜ يف اإلصال  

  ّاإلبدا  يف اإلصالّاإلبدا  يف اإلصال  

   ٍٛتٛظٝف ايزصٍٛ تٛظٝف ايزص  ٘إلَهاْات ؽخابت٘إلَهاْات ؽخابت  

  ً١١ايعٓٛصايعٓٛص  ١١حٌ َغهًحٌ َغه  

  االعتداٍ يف ايفهزاالعتداٍ يف ايفهز  

  َٛيٞ بعد املٛت َٛيٞ بعد املٛتجضد اي   جضد اي
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m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

u يضادص١ عغزيضادص١ عغزاحلًك١ ااحلًك١ ا uٕٔٚ 

  ّاحلز١ٜ يف اإلصالّاحلز١ٜ يف اإلصال  
مدالم؟عػف٦ّممايّٕؼوتميفماإلمعودمال:م

م======================================================

 إلعطػػى للمسػػلم حريػ  فػػي اتخػػاذ ال قيػد  الصػػحيح  التػػي يريػدما فػػي د يػػا مسػبلـ اإل
ارمػػػ  علػػػى الػػػدخوؿ فػػػي و يُ محػػػد تيػػػر مسػػػلم مفلػػػيس لػػػدا المسػػػلم عػػػبلحياال مف يػػػرتم 

 :داؿ ف ا  االسبلـ أل

       (256)البقرة 

 :  امات  يي وداؿ للب  

                  .)يونس( 

ثػم  إلمػما فػي اليدايػ  إل سػافادتبػاع وروػا مػن اإل نيبفػن اال وذا  ػاف عػ ف االيماف الو
حضػرل  ةسػوار اػري أعػيحه حريتػ  مرتيطػ  اميمػاف ا د ذلك وذا دخا المؤمن في دائرل اإل

 .ارع الرحمن ل  من مراعالاد  يماف الاإل من ارتضىألف  إل نالرحم
 ػواع الط ػاـ التػي م ػه حػر فػي م إلو تيػرؾممالم تضػر  فسػك إل تضر مل  ه حر مافأ

ـ ا  وتقػوؿ حػرال   ػا مػاأتفػي مف  لسه حػراً إل لان اوا  حبلؿم لاا اشرط مف تاوف من أت
اػد   اػا الأل رزاؽاأل احصػا ااػتُ الاسػ  التػي  ةلسػه حػرا فػي اختيػار طريقػميضاً و  إلا حرم 

م==================================

 َٖٕٔٓ/ٕ/ٔ٘ـ ِٖٗٗٔٓ ست١غ األٚي ٕٓاأللصش  -طف١ٕظ  -اٌّغجذ اٌؼر١ك  7ٕٔ



مم{{221221}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 . لشرع ا  ةمف تاوف مطااق
عػباؼ التػي  اػى عباػا تاػوف مػن األ الماشػرط يإل تشػتا  ه حر فػي مف تشػر  مػام

ال معلػػى إل  ػػواع المشػػروااالماػػىه مػػن  تشػػر  مػػاإل  ػػواع الميػػا ماػػىه مػػن  تشػػر  مػػاإل ا 
ضػػاا و اػػى عباػػا واغال إل ف مػػم  دائػػرل حمػػراي  اػػى عباػػا ا ألإل تػػمم  فػػي دائػػرل المخػػدراال

و تتبػاوؿ إل مو الايػروينإل مو الحشػي إل م ا حر وتشر  اليا جومتقوؿ  فبلإل سيد ا رسوؿ ا 
 .الحيو  المخدرل

ف مو إل تحػػافظ علػػى  فسػػك وعلػػى تيػػرؾإل مف اػػيايممػػرؾ مف تحػػافظ علػػى مسػػبلـ اإل
ف تحفػػظ مو إل ف تحفػػظ ديبػػكمو إل ف ياػػوف مػػن حػػبلؿأف تحفػػظ  سػػلك اػػمو إل تحفػػظ عقلػػك

 .المسلمين ةالغراي في حري ةاياي دامه علياا الشري م ةمم  خمسإل كعرو
التػي ووػحاا  تػا   ةعلػى مف ياػوف ذلػك االطريقػإل تيػاف زوجػكو ه حر في اػأف م

فػػػي فتػػػرل  إل لاػػػن يحػػـر ذلػػػكا ميىػػػ مو علػػػى ةإل ما جاػػمتياػػػا مػػػن أتإل ؿ ا و ا  وايباػػا رسػػػ
تياػػا فػػي دارمػػا أت لك يحػػـر مفإل و ػػم اػػى عػػن الجمػػاع فػػي فتػػرل الحػػيض يالف البيػػإل حيضػػاا
 : فقد داؿ

{ُدُبَّٕٔػوممِص٨ّماِعََّٕأَت٥ُّمَأَت٧ّمَع٤ِّمَعْؾُع٦ّْنم}
218 

 الػػرحمن ةاشػػري  لمقيػػد يعػػيحه حريتػػمااليمػػاف  لدمػػه دخلػػه فػػي ح يػػر  مػػااً وذ
 ا  ة ا حر في حدود اري ملان مدوؿ إل وفق   ا حرمدوؿ مال إل. 

 ػػه ماً وذإل ريػػدمو مػػا  حػػ م مػػا   ييػػاتوزعػػ  فػػي حم يوميراثػػي  ػػا حػػر فػػي مػػالمتقػػا  ال
 حياتػػػكي  ػػػه حػػػر فػػػي مالػػػك فػػػإل متضػػػر  تشػػػرين الميػػػراث فػػػي  تػػػا  ا  عػػػرض الحػػػائ 
 وحدا اباتػك اخمسػينتجاز مثبًل وتحه الحدود الشرعية الحا مة للتصرؼ فى الماؿإل ف

إل ألف لػف جبيػ م سػي ينختاػا اإل ثم ا د فتػرل جاػزال مذلكادتضه  روفاا إل ألف لف جبي م
 .. إل ما معوض األولى ألف  فقتاا  ا ه مداو الضى ذلكتاا تق روف

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِاَ أدّذ ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  8ٕٔ



مم{{222222}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ػػملك م ػػه تُبفػػ  علػػى وابػػك الػػمه دخػػا  ليػػة الطػػ  ميػػالج  ييػػرلإل وم فقػػه علػػى 
ف لاػا فػرد ألإل خيػ م فقتػ  علػى مت ووػ  امػا  فػبلميالج مداإل م اد متوس  خم م مخي  المه

 . روف 
أل ك حػر فػي إل بد اليباي ااماوت ين مما عإل ه حر مف ت ين عبد الزواج مما اامام 
اػرع ا   يف مػما يبػافألألحدإل  اً ياؾ مف تات  ميراثإل وتقتر  من التوري  لان الإل حياتك
 داؿ رسوؿ ا  إل: 

 219{ اْظَفـَٖيماظؾ٥َُّّمَحَّٕٖع٥ُّمٔإِرَث٥ُّمَوأرّثومَحَّٕٖممَع٤ِّ} 
   ايػػبام علػػى يقسػػمو   ػػه تتمتػػن اػػ  فػػي الػػد يا ثػػم تتر ػػ  للورثػػ إل وممػػاؿ ا  فالمػػاؿ

 ةمػم  مػى الحريػإل وتفػرح ااػم يػـو تلقػى ا  لإل ودمػوال يػةارع ا   ى تدـو ايبام المح
 .في االسبلـ

  ّاإلبدا  يف اإلصالّاإلبدا  يف اإلصال  

غ٥ّمعـفٍمؼؼ٦ّممسؾ٧ّماظلؿّٝمأعّٝمم،بّٓاعدالمماإلاإلم٨ّـؿطقّٟمُؼدمال:م

مواظطوس٥ّ؟

م======================================================

مػو اختػراع  اػداعومػا اإلإل اػداع فػي الوجػود  لػ اػو اإلم ػ  وتستطين مف تقوؿ سبلـ اإل
و راا تيػػػر موجػػػود متيػػػاف افاػػر اإلإل  علػػى تيػػػر مثػػاؿ سػػػي إل ر موجػػود فػػػي الػػػد يايػػػي تياػػ

 .... وتير ذلك. في د يا الباس لموجود هل  يحتاجاا الباس وليسصاختراع إل مو االات 
ك علػػى دلػػ   ػػا لَػػلاػػاـ مَ واإلإل لاػػاـسػػم  اإلو يعػػن طريػػ  اػػي يتأمػػم  الطادػػاال تػػ

والخيػػر الػػما وذا عملػػ   ػػاؿ إل لػػى الخيػػر لػػ  فػػي د يػػا و  اػػفيوج إللػػ    ا  اػػمسػػلم يوج
م==================================

ْٗ َدِذ٠ُس أٍََٔظ  9ٕٔ اَج َِ  ِٓ َْٕذ اْت ْٓ ِػ ََٙزا، ٌَِى ِٗ تِ ُْ أَلِْف َػ١ٍَْ ٌَ : ٌَْجذُّ  لَاَي ا



مم{{223223}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .خرا مالس اد  في 
 : واقػػالت لاػػاـواإل يبمػػيُ  همالػػ مػػا              (ٕٕٛ)عبػػدما  اليقػػرل

ف  ػػػػاف مابدسػػػػا سػػػػيلام  تصػػػػميماال إل ومجالػػػػ فػػػػي  يلامػػػػ  ا   المسػػػػلم ا   ييتقػػػػ
جػراي ال مليػاال اسػاول  و ف  ػاف طيييػا سػيلام  ا  إل ووخروفلياا ا ولم يسيق   ةمبدسي

الجديػد  ا مجػاؿ سػيلام  ا  م يفػ....  فو لياػا الغرايػوويسر و جاح اطريق  لػم يسػيق  
 . ا مما طريق  التقواإلحد من ال ييدملي  ولم يسيق   هالفريد الم

   ٍٛتٛظٝف ايزصٍٛ تٛظٝف ايزص  ٘إلَهاْات ؽخابت٘إلَهاْات ؽخابت  
عؽوغقوتمصقوبؿ٥ّماٌؿػووت٥ّمإمّٟمرد٦ّلمآمطقّٟموزَّدمال:م

م؟يفمخّٓع٥ّماظّٓؼ٤ّموايقوه

====================================================== 

في ػػػرؼ إل فاػػػاف يتفػػػرس فػػػي وجػػػو  ال يػػػادةإل  ورا يػػػ لعطػػػا  ا  اصػػػير م رسػػػوؿ ا  
 ومػػما مػػاإل فيضػػن الرجػػا المباسػػ  فػػي الماػػاف المباسػػ إل ا يػػاتامماوو  وطادػػاتام دػػدراتام
 .ف ااي ا وودياـ دولتبا إل متبامُ حواؿ مح بلف لصلي  ا و حتاج 

 ماذا  حتاجو
ولػو  ػاف إل فُيالفػ  ااػاإل يرا مما الرجا يصلح لاػم  المامػ  لإل  اف البيي الافاي

إل سػبلـومػن المقػدمين فػي اإلإل  وتيػر  مػن السػااقين فػي ديػن اإل سبلـ حػديثاً الى اإل داخبلً 
دخػػا خالػػد اػػن الوليػػد وعمػػرو اػػن ال ػػاص فػػي إل مبػػ  اً ولاػػن مػػما يصػػلح لاػػم  المامػػ  خيػػر 

حػدا جاػاال ولجػي  يغػزو فػي  ةعلػى واػك عقػد الرايػ يو اف البيإل سبلـ في عاـ الفتحاإل
 ػاف و إل مػما الجػي  للقيػاد اً عػدر لػ  فػي الحػاؿ دػرار مسػلم عمػرو موعبػدما ةإل ال رايػ لالجزير 

ي الف البيػػإل عػػحا  رسػػوؿ ا  م يػار وممػػا مػػن   وعمػر إلاػػو ااػػرم مػن جبػػود مػػما الجػي 



مم{{224224}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   اف يضن الرجا المباس  في المااف المباس . 
ماا يػػػػػاتام فػػػػػي وعػػػػػحاا  ليراعومػػػػػا عبػػػػػد تو يػػػػػف دػػػػػدراتام و مصػػػػػائا خ اػػػػػين 

 : فقاؿةإل المجاالال المختلف
ـَِؿوُن،مَحَقوّءمَوَأِصَُّٓضُف٣ِّمُسَؿُّٕ،ماظؾ٥َِّّمَأِعّٕٔمِص٨ّمَأَذُّٓٗػ٣َِّومَبْؽّٕٕ،مَأُب٦ّمِبُلٖعِؿ٨ّمُأٖعِؿ٨ّمَأِرَح٣ُّم} مُس

ًٍ،مِب٤ُّمَزِؼُّٓمَوَأْصَُّٕضُف٣ِّمَجَؾ٢ّٕ،مِب٤ُّمُعَعوُذمَواْظَقَّٕأممِبوْظَقَؾؤلمَوَأِسَؾُؿُف٣ِّ مُأَب٨ّٙمَوَأْضَُّٕؤُػ٣ِّمَثوِب

{ماْظَفّٕٖأحمِب٤ُّمُسَؾِقََّٓةمَأُب٦ّمِياْظُلٖعمَػِِّٔهمَوَأِعنُيمَأِعنْيمُأٖعٍيمَوِظُؽ٢ّٚمَطِعٍى،مِب٤ُّ
220
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 إلفػػػي ذلػػػك ياليسػػػتح و ػػػاف إل علػػػى حسػػػ  الافػػػاياال فػػػوزع التخصصػػػاال 
ا ضػام دػػاؿ  تخػم اػػوؽ لإل لػػى الصػبلوتػار المؤمبػػوف فػي الايفيػ  التػػي يبػادوف ااػا حف بػدما ا

 سػػػتخدم يمثػػػا الػػػما  وا ضػػػام دػػػاؿ  تخػػػم  ػػػادوس اجػػػرسإل سػػػتخدم  الياػػػوديمثػػػا الػػػما 
 و ػا وا مػن اػدل اػغلامألمػرإل فػمميوا مشػغولين ااػما ا ػر  ذلػكإل   لان البيػي  إلالبصارا

رما إل فػػاػػالخير مػػن عبػػد ا   يتألتػػ رواحاػػم الػػى ملاػػوال رااػػممجسػػادمم وتصػػ د متبػػاـ 
 رؤيا في مبام  يروياا فيقوؿ: سيد ا عيد ا  ان زيد

ًُمِه،َؼِّٓمِص٨ّمَغوُض٦ّّدومَؼِقِؿ٢ُّمَرُج٢ّْمَغوِئ٣ّْمَوَأَغومِب٨ّ،مَروَفم} مَظ٥ُّمَصُؼْؾ ماظؾ٥َِّّ،مَسِؾَّٓمَؼو:

مَضوَلماظـٖوُض٦َّس؟مَأَتِؾقُّٝ مَضوَلمِب٥ِّ؟مَتِصـَُّٝمَعو: :ًُ مَصُؼْؾ مَضوَلماظٖصَؾوِة،مٔإَظ٧ّمِب٥ِّمَغُِّٓس٦ّ: مَأَصَؾو:

ًُ:مَضوَلمَذِظ١َّ؟مِع٤ِّمَخِقّْٕمُػ٦َّمَعومَسَؾ٧ّمَأُدظ١َُّّ ماظؾ٥َُّّم،َأْطَؾُّٕماظؾ٥َُّّ:مَتُؼ٦ُّل:مَضوَل.َبَؾ٧ّ:مَظ٥ُّمَصُؼْؾ

مَأٖنمَأِذَفُّٓماظؾ٥َُّّ،مٔإرمٔإَظ٥َّمرمَأِنمَأِذَفُّٓماظؾ٥َُّّ،مٔإرمٔإَظ٥َّمرمَأِنمَأِذَفُّٓمَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّمَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّمَأْطَؾُّٕ،

مَسَؾ٧ّمَح٨ّٖماظٖصَؾوِة،مَسَؾ٧ّمَح٨ّٖماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦ُّلمُعَقٖؿّّٓامَأٖنمَأِذَفُّٓماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦ُّلمُعَقٖؿّّٓا

مُث٣ّٖماظؾ٥َُّّ،مٔإظَّومٔإَظ٥َّمَظومَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّمَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّماْظَػَؾؤح،مَسَؾ٧ّمَح٨ّٖماْظَػَؾؤح،مَسَؾ٧ّمَح٨ّٖمظٖصَؾوِة،ا

ًِمٔإَذا:مَتُؼ٦ُّل:مَضوَلمُث٣ّٖمَبِعقٍّٓ،مَشِقَّٕماِدَؿْلَخَّٕ مَأِنمَأِذَفُّٓمَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّمَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّماظٖصَؾوُةمُأِضقَؿ

مَضِّٓماْظَػَؾؤح،مَسَؾ٧ّمَح٨ّٖماظٖصَؾوِة،مَسَؾ٧ّمَح٨ّٖماظؾ٥َِّّ،مَرُد٦ُّلمُعَقٖؿّّٓامَأٖنمَأِذَفُّٓماظؾ٥َُّّ،مٔإظَّومٔإَظ٥َّموَظ

ًِ ًِمَضِّٓماظٖصَؾوُة،مَضوَع ًُ،مَصَؾٖؿو.اظؾ٥َُّّمٔإظَّومٔإَظ٥َّمَظومَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّمَأْطَؾُّٕ،ماظؾ٥َُّّماظٖصَؾوُة،مَضوَع مَأِصَؾِق

م==================================

 أدّذ ػٓ أٔظ  عٕٓ اٌرشِزٞ ٚاتٓ ِاجح ِٚغٕذ اإلِاَ ٕٕٓ



مم{{225225}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًُ،مِبَؿومَصَلِخَؾُِّٕت٥ُّمماظؾ٥َِّّمَرُد٦َّلمًَُأَتِق مَعَّٝمَصُؼ٣ِّماظؾ٥َُّّ،مَذوَءمٔإِنمَح٠ّٙمَظُِّٕؤَؼومٔإٖغَفو:مَصَؼوَلمَرَأِؼ

ًَ،مَعومَسَؾِق٥ِّمَصَلْظ٠ّٔمِبَؾوٕل، ـ١َِّ،مَص٦ِّّتومَأِغَّٓىمَصٔنٖغ٥ُّمِب٥ِّ،مَصْؾُقَمٚذِنمَرَأِؼ مَضوَلمِع :ًُ مَعَّٝمَصُؼِؿ

ًُمِبَؾوٕل، مِص٨ّمَوُػ٦َّماْظَكطَّوِبمِب٤ُّمُسَؿُّٕمِبَِّٔظ١َّمَصَلِؿَّٝ:مَضوَلمِب٥ِّ،مَوُؼَمٚذُنمَسَؾِق٥ِّ،مْظِؼق٥ُِّأمَصَفَعْؾ

مَؼُؼ٦ُّلمٔرَداَءُه،مَؼُفّٕٗمَصَكََّٕجمَبِقِؿ٥ِّ ًُمَظَؼِّٓمِبوْظَق٠ّٚ،مَبَعـ١ََّمَواظَِّّٔي: ـ٢َِّمَرَأِؼ مُأٔرَي،ماظَِّّٔيمِع

{ماْظَقِؿُّٓمَصِؾؾ٥َِّّ:مماظؾ٥َِّّمَرُد٦ُّلمَصَؼوَل:مَضوَل
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 ذافومن الما رما األ
ياػػوف    ر ػػا وفار ػػا  حػػن ةمػػن وجاػػَمػػن اأَلْولػػى اػػاألذافو اً وذإل عيػػد ا  اػػن زيػػد 

سػوؼ  هف عػوت  البػدألهإل عػوت   ػد اً اخصػ اختػار ولاػن المصػطفى عيد ا  ان زيدإل 
فػػي حيػػاي  الإل و و عزيػػزملقريػػ   ةلػػيس مبػػاؾ مجاملػػإل لػػى ا  ويػػؤثر فػػي القلػػو  ويشػػدما 

إل وال المحسػػواياالإل المجػػامبلال ي راعػػ والإل م الافػػاياال ولػػيس القرااػػاالماألإل فػػديػػن ا 
حوالبػػا محتػػى تبصػػلح إل الافػػاياال يولاػػن يجػػ  مف  راعػػإل التػػي  رامػػا فػػي زما بػػا مػػما يومػػ

 . وخلفائ  الراادين  البيي  ما  اف يف اإل  و صا الى المراد

  ً١١ايعٓٛصايعٓٛص  ١١حٌ َغهًحٌ َغه  
م؟ياظعـ٦ّدميح٢ّمعشؽؾمعودمال:م

م======================================================

  يسر الزواجو ُ  ال مَ لِ 
  و لماذا التشدد في مسائا ليسه من دين ا 

 وال يستطين تحمل  ما ةاو الزوجمد ايه  ُ و إل سيتزوج هد الرجا المايه  ُ لماذا 

م==================================

 ِغٕذ اإلِاَ أدّذ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٚأتٟ داٚد ٕٕٔ



مم{{226226}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 و .على ارع ا   سيرمر و يسر مما األ ُ  لماذا ال
ـ سػػيد ا م يومػػإل ـ سػػليممماا إل وسػػيحياػػا و ػػاف  اال رسػػوؿ ا  حػػدا عػػحاايو

ة و ا ػه عادلػ إلو اف مازاؿ مشػر اً  إلسم  طلح  ليخطيااوجاي لاا رجا إل  س ان مالك م
 ماػػرؾو مػػا :فقػػاؿ لاػػا وهولاػػن مػػا تسػػتطين علػػى ماػػر ةإل  ػػا موافقػػم :فقالػػه لػػ  ةوحايمػػ

إل رد عليػػػكمفاػػػر ثػػػم م :دػػػاؿ لاػػػا (ال الػػػ  اال ا  محمػػػد رسػػػوؿ ا و )مػػػ هفقالػػػه لػػػ  ماػػػر 
 دالػه أل ػسإل ثػم علػى ار ػ  ا  :فقالػهإل  ػا موافػ م :فمم  وفار وددر ثم رجن ودػاؿ لاػا

 ػػس ماباػػا ولػػه و ال إل ما م اػػا حػػ يج عمػػك طلوه زَ : زاؿ طفػػبل مػػاإل ما و ػػاف عمػػر  عشػػر سػػبين
 .في عقد الزواج ومو طفا اان عشرل سبواال

 :دَاؿَ  َسْ ٍدإل ْانِ  َسْااِ  وَعنْ 
ًِم} ـِٖؾ٨ّٖمَأَت ًِماِعََّٕأٌة،مماظ ًِمَضِّٓمٔإٖغَفو:مَصَؼوَظ مِظ٨ّمَعو:مَصَؼوَلممَوِظَُّٕد٦ِّظ٥ِّمِظؾ٥َِّّمَغْػَلَفومَوَػَؾ

:مَضوَلمَأِجُّٓ،مر:مَضوَلمَث٦ِّّبو،مَأِسِطَفو:مَضوَلمَزٚوِجـِقَفو،:مَرُج٢ّْمَصَؼوَلمَحوَجٍي،مِع٤ِّماظـَٚلوِءمِص٨ّ

.مَوَطَّٔامَطَّٔا:مَضوَلماْظُؼِّٕآٔن؟مِع٤َّمَعَع١َّمَعو:مَصَؼوَلمَظ٥ُّ،مَصوِسَؿ٢ّٖمَحِّٓؼٍّٓ،م٤ِِّعمَخوَتّؿومَوَظ٦ِّمَأِسِطَفو

{ماْظُؼِّٕآٔنمِع٤َّمَعَع١َّمِبَؿومَزٖوِجُؿَؽَفومَصَؼِّٓ:مَضوَل
222
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 :داؿ في   هالم يمما مبا  البي
{َصَّٓاًضوممَأِؼَلُُّٕػ٤ّٖمَبََّٕطًيماظـَٚلوِءمَأِسَظ٣ُّ} 

223 
اأسػواف الالػح فػي اليوعػيلي  درية ما م  ما حدث من و ت امدا ليتبا  تف  من ا ضب

ا  تقتصػػػر علػػػى يْ علػػػى مف الَشػػػ رؤسػػػاي ال ػػػائبلال اتفػػػ االصػػػ يد مبػػػم عػػػدل سػػػبواالإل حيػػػ  
وتاػػوف  ةوليمػػإل وال فائػػدل مباػػاإل والف مػػم  الحفػػبلال مالفػػ ألإل توجػػد حفػػبلال والإل دالتػػين

  اإلسػتطاعةإل فمػرل تاػوف لػينإل حسػ سيد ا رسػوؿ ا   ا ػه والئمػ ةإل ستطاععلى ددر اإل
 :ةليس علي  وليم ةستطاعو إل فمن ليس عبد ومر  يحضر لام ا ض التمر

م==================================

 اٌصذ١ذ١ٓ اٌثخاسٞ ِٚغٍُ ٚعٕٓ اٌرشِزٞ ٕٕٕ

 اٌذاوُ فٟ اٌّغرذسن ٚعٕٓ ا١ٌٙمٟ ػٓ ػائشح سضٟ هللا ػٕٙا ٖٕٕ



مم{{227227}}ممممايؾؼيماظلودديمسشّٕايؾؼيماظلودديمسشّٕمممممممممم11غرتغً:مجغرتغً:مجسؾ٧ّماإلسؾ٧ّماإلمم{{أدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيمأدؽؾيمحوئّٕةموإجوبوتمذوصقيممم}}بّٕغوعٍمبّٕغوعٍمممممممممممممممممممممرؼيمرؼيمووىمص٦ّووىمص٦ّصؿصؿ

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م

m ? l ? ??????? ?w ?d ?e ?m ?l ?? ?م
مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

          (ٕٛٙ)اليقرل 

 ل ػػـو وحجػػر  لحجػػر إل يزيػػد الجاػػاز علػػى حجػػرتين متوسػػطتين المعلػػى  ػػملك واتفقػػوا  
 لبػا دمبػا االتجديػد فػي لػو   ر ػا  جػد م بػا  و إل تبػى عباػا التػي ال لجاز واألةإل جلوس متوسط

 .از  التي  حتاجاا ا د الزواججو لبا ااتريبا األإل حياتبا
و إل م  االبسػػي  للولػػد ضػػي  علػػى األ الإل  فسػػبا عبػػد الػػزواجم ريػػد مف  ضػػي  علػػى  ال

إل االقسػػ  لجاػػز األ هو جيػػر  مف يشػػتر إل ال طادػػ  لػػ  اػػ  و حملػػ  امػػاإل   االبسػػي  لليبػػهاأل
 أرا ػة صالؼجبيػ  يشػترياا االقسػ  األفين ذا  ا ػه السػل   اػإل وعيػايملػم مف القسػ  و لبا ي 
 ةاالليػػػا ومملػػػ ن مػػػم  يْ الػػػدَ و إل يػػػنعليػػػ  ودَ  م  عػػػيح َمػػػأفإل فيحػػػدث ا  همػػػما مػػػو الػػػمإل جبيػػػ 
 لرجا ماال مخو  وعلي  َدْين: إل ودد يموال وعلي  مما الَدْينإل ودد داؿ االباار

ـ٥ُِّممَصوْضّٚٔمَصوِذَػِى،مِؼـ٥ِِّ،ِبَّٓمَعِقُؾ٦ّْسمَأَخوَكمٔإٖن}  {َس
ٕٕٗ 

الشػػااداال اػػن لإل لشػػاادااليب ػػر لػػ  البػػاس فػػي الػػزواج ومػػو ال اػػد مػػن اخػػر صمػػر م
حاعػا علػى دالػـو  اخالإل لو اام  الشااد  سافسي ما ا  اإل هتتودف على ال ما الم
و د تػػورا  ويحصػػا فػػي مخػػر لديػػ  ماجسػػتير صو إل جبيػػ  اػػارياً  ملفػػينولديػػ  عمػػا يػػدر عليػػ  

ي المػػػرملإل يسػػػتطين مف يافػػػ هفضػػػا الػػػماأل فضػػػاومامػػػا إل ميجبيػػػ  خمسػػػمائةلشػػػار علػػػى ا
 .لي وتحتاج  ويافا لاا ما

تخلػا مػن مػم   مباؾ الاثيػر الػمهالحمد   إل لان و مروالي ض يقف عبد مما األ
ف ألةإل حاعػػل  علػػػى  ليػػػ ابػػػهويتػػزوج  ةعداديػػػعلػػػى اإل حاعػػبلً  مػػن ياػػػوفابػػػاؾ إل فالقضػػي 

 لػػػى تودػػػف ع فػػػبلإل سػػػيافياا ويافلاػػػا اػػػ  هقػػػ  وديبػػػ  ورزدػػػ  الػػػملُ مػػػم فػػػي الشػػػخا خُ األ
 .الشااداال في مما اليا 

ةإل وال الولػد يتػزوج ا يػد عػن ال ائلػةإل يريد لليبه مف تتزوج خارج ال ائل ال ومباؾ من
 من مف الخير الوارد الما ااتار اأ   حدي  ولاب  من  بلـ ال ر :و  لماذا

م==================================
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م{ماو٦ِّضُتم٦ّامرُباشرٔتم}

خمػػس سػػبين  موراػػن ميرمػػا خػػبلؿ متوذا لػػم  هالتقػػاو إل تبػػاافػػي زراعا ذلػػك  ػػر  و حػػن
و اػػر ذلػػك فػػي  - ةدرييػػ ةفػػاذا  ػػاف الػػزواج مػػن درااػػلإل جديػػد هاػػد مػػن تقػػاو  الإل و تضػػ ف

التػػي  ةوالصػػفاال الضػػ يفإل التػػي فػػي الػػزوج ةفاػػا الصػػفاال الضػػ يف -ة الدراسػػاال الحديثػػ
 ةفاػػا الصػػفاال القويػػإل اف الزوجػػاف ترييػػافوعلػػى البقػػيض وذا  ػػإل والدفػػي األ يتأتػػ ةاالزوجػػ

فقػاؿ:   خير ػا المػولىمولقد إل والدتى في األأت ةالتي االزوج ةالتي االزوج والصفاال القوي
                             (ٖٔ)إلللت ػػػػػػارؼ الحجػػػػػػراال 

  الإل خػػراوم ةمػػا مبػػاؾ مػػا ن مف   ػػرؼ عائلػػاإل لاػػن ا ضػػ م ػػرؼ ا ضػػاي لالواحػػد ةفال ائلػػ
 ل.ايببا مود يرلتصإل صيح عائلتين  لواحد ةمن مف  اوف عائل وادالً 

مػن الشػػالياال فػػي  يو بتاػػإل مػن ال صػػيي  ي بتاػػيإل مػر مف يبتاػػولػملك  ريػػد لاػػما األ
 .ا اين الفتياالعلى ال بوس  في مجتم ب ا   يو يسر الزواج حتى يقضإل الشااداال

  االعتداٍ يف ايفهزاالعتداٍ يف ايفهز  
خؿالصوتمصؽورهميفمز٢ّماإلأيفممطقّٟمؼؽ٦ّنماٌلؾ٣ّمععؿًّٓردمال:م

م؟ةاٌعوصّٕمياظػؽّٕؼ

م======================================================

مبفلتػين تر ػوا الػدين فىػة مخػرا  مبػاؾو  إلخموا اجا   التشػدد فػي الػدينم يوجد فىة
 مف عليبػا  مػا يجػ وو  إلوال يبفػن مػما وال ذاؾ إلا  تفػور رحػيم وف وعبدما تالم  يقوؿ لػك

 : دػػػػاؿ فيػػػػ  ا  هالػػػػم يخػػػػم اػػػػالمبا  الوسػػػػطأ                        

                           (ٖٔٗ)الما مو  يالمبا  الوسطو  اليقرل
 .زمر الشريفرس  في األدَ درسبا  و ُ 
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لإل المبػام  المتشػدد يبتاجوفالفار المتشدد جاي من الومااي  في الس ودي  المين 
 ولاػػن الةإل مػػما الفاػػر يباسػػ  السػػ وديمف ن الجػػائز إل مػػليبػػاوودػػاموا اتصػػدير مػػما الفاػػر 

ا الػد مػن مال فػي ا خبلفػاملػم ياػن يوجػد  ة ثر من ثبلثين سبممبم ةإل يبلئم ايىتبا المصري
و ػػا فتوا ػػا إل زمػػرلػػى األوو رجػػن إل زمػػررجػػاؿ األ ي سػػتفت  بػػا  بػػا جمي ػػاً أل لمػػاذاوإل اليلػػداف

 ل.مور ايببا مستقر فاا ه األإل زمرخمما من األأ 
 يماذا  اف مػبا  البيػإل  يالبي  اف يف ااد مف ي ما  ما   يريد مف يتشدد ال هالم

  يصػػـو عػػياـ إل و يقػػـو الليػػا  لػػ إل  ػػاف اليسػػرويػػأمر تيػػر  افقػػ إل  شػػدد علػػى  فسػػ  ػاف يُ و
 :فيقوؿ –وليس الشيوخ  - الشيا  ليتاا و  يتأيإل و اف محيا اً الوعاؿ

ماظـَٚلوَء،مَوَأَتَّٖٖوُجمَوَأِرُضُّٓ،مَوُأَصؾ٨ِّّمَوُأْصِطُّٕ،مَأُص٦ُّممَظِؽـ٨ّٚمَظ٥ُّمَوَأِتَؼوُط٣ِّمِظؾ٥َِّّمِخَشوُط٣َِِّّمٔإٚغ٨ّم}

{ِعـ٨ّٚممَصَؾِقَّٗم٨ُّدـِٖؿمَس٤ِّمَرِشَىمَصَؿ٤ِّ
ٕٕ٘
 داؿ: اللالِ   َعْيدِ  ْانُ  َجاِارُ  وعنم

مِبٔف٣ُّمَصُقَصؾ٨ِّّمَض٦َِّع٥ُّمَؼْلِت٨ّمُث٣ّٖماظـِٖؾ٨ّٚممَعَّٝمُؼَصؾ٨ِّّمَطوَنم،َجَؾ٢ُّٕممِب٤َّمُعَعوَذمإٖنم}

مُعَعوّذا،مَذِظ١َّمَصَؾَؾَّٞمًي،َخِػقَػمَصَؾوًةمَصَصؾ٧َّّمَرُج٢ّْمَصَؿَف٦َّٖز:مَضوَلماْظَؾَؼََّٕة،مِبٔف٣ُّمَصَؼََّٕأماظٖصَؾوَة،

مَصَؼوَل مَصَؼوَلمماظـِٖؾ٨ّٖمَصَلَت٧ّماظُّٕٖج٢َّ،مَذِظ١َّمَصَؾَؾَّٞمُعـَوِص٠ّْ،مٔإٖغ٥ُّ: مَض٦ِّْممٔإٖغوماظؾ٥َِّّمَرُد٦َّلمَؼو:

مَصَؿَف٦ِّٖزُت،مََّٕةاْظَؾَؼمَصَؼََّٕأماْظَؾؤرَحَيمِبـَومَصؾ٧َّّمُعَعوّذامَؤإٖنمِبـ٦ََّاِضِقـَو،مَوَغِلِؼ٨ّمِبَلِؼِّٓؼـَومَغِعَؿ٢ُّ

ًَمَأَصٖؿوْنمُعَعوُذ،مَؼو:مماظـِٖؾ٨ّٗمَصَؼوَلمُعـَوِص٠ّْ،مَأٚغ٨ّمَصََّٖس٣َّ مَوُضَقوَػومَواظٖشِؿّٗٔماْضَّْٕأمَثَؾوّثو،مَأِغ

{مَوَغِق٦ََّػوماَِِّسَؾ٧ّمَرٚب١َّماِد٣َّمَدٚؾّّٔمَو
ٕٕٙ
م

 فقاؿ: المبا  الحايم البيي عدر وم

مَواظٖضلِعقَّٟ،ممَواْظَؽلِؾرَي،مماظٖصلِغرَي،ممِصقٔف٣ِّ،مَصٔنٖنمَصْؾُقَكػِِّّٟ،مَس،اظـٖومَأَحُُّٓط٣ُّمَأٖممٔإَذا} 

{َذوَءممَطِقَّٟمَصْؾُقَص٢ّٚمَوِحَُّٓه،مَصؾ٧َّّمَصٔنَذامَواْظَؿّٕٔؼَّٚ،
ٕٕٚ 
م==================================
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إل ر  تػيني لػو حتػى عػليه الليػا  لػ  فػ فمػن حقػك مف تطيػاإلفي الييه  لو عليه
إل حاػاـفػي األمو إل في الط اـمو إل زافي المو إل سواي في الصبل إل تشدد على تيرؾ لان ال

 .مر ااا ا  و اف علياا رسوؿ ا  مسبلمي  التي الوسطي  اإل ياد للمؤمن مف يراع ال
وعلػم إل زمػرعليبػا افقػ  األلإل و رد ا البجا  ليس لبا عبلدػ  ااػم  التيػاراال الوافػدمفاذا 

ال لػػم مػػن ال ػػالم   لبػػا ي لػػم مف طػػبل   ةوخاعػػإل زمػػراأل ةووسػػطيإل زمػػروعلمػػاي األإل زمػػراأل
 .زمر ليت لموالى األوسبلمى  ل  يأتوف اإل

إل وعلػى حسػاااا الخػاص مػن خػبلؿ ا ثػاال ومباؾ دوؿ تريػد  شػر ال لػـو المتشػددل
ويػمميوف ليت لمػوا علػى إل ولابام يتر وف مم  الي ثاال االرتم من مجا يتاػاإل مواؿوتغدؽ األ

إل زمػػرعلػػى علػػم األعلػػم ي لػػو  ال  ػػ مفػػي ابلدمػػم  ل اػػم لػػديام عقيػػدألإل زمػػرحسػػااام فػػي األ
 .زمرليت لم على حساا  في األ ةإلالمجا ي ةوالي ثإل مواؿ التي ت رض علي فيترؾ األ

 لف  سػتورد علمػاي مثلمػا حػدث فػي مػم  الفتػر م جػ واليإل و حن الد ال لم وال لماي
ليت لمػوا  فتو أيػجيرا بػا  لمػاي الإل مبػا فػي مصػر لللمحاور دوؿ مجاورل من جل  علماي من 

ف البػاجح مػبام مػو ألإل ممػر اػاذإل مػما لموا في مصر َ توا ليػُ أي إل لانطيي ىمما و رإل في مص
 .م في مصرلال  َ    تػَ موياوف ل  الفخر والشرؼ إل م في مصرلال  َ من تػَ 

حتػػى  ي ػػد عػػن  ػػا هإل زمػػر األ يعلػػى المػػبا  الوسػػط  سػػيرولػػملك يجػػ  عليبػػا مف 
 .وال الى مؤاليإل ي سمن لاؤال والإل مم  الخبلفاال التي تطفو على السطح

  َٛيٞ بعد املٛت َٛيٞ بعد املٛتجضد اي   جضد اي
جلودػ٣ّمتؾؾ٧ّمبعّٓمصرتهمع٤ّمأوظقوءمأوػـوكم،متؾؾ٧ّمجلودػ٣ّمرأوظقوءمأؼ٦ّجّٓممدمال:

م؟٨ّمٓغ٥ّمظقّٗمب٦ّظأػ٢ّمععـ٧ّمذظ١ّم،ماظّٖعون

====================================================== 
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

وال يخػػرج مػػن الػػد يا  يوجػػد مسػػلم مسػػتقيم الإل وليػػاي   م حػػن  لبػػا  مسػػلمين 
 :     يومو ولػ                     )يػو س(

حياابػػا فػػي م حػػزف علػػى  وال لإلخػػر  خػػاؼ فػػي ا  ال المسػػلموفإل أل بػػا حػػن  مػػن مػػم مػػؤاليو
 .   وليايم با  لبا أللإل خر ا 

 : ولان ا  داؿ           (ٖٔٙ )ةإل مبػاؾ درجػاال فػي الواليػصؿ عمػراف
 فقد ورد فى األثر  ماذا ورثوا مباموإل  يياي م مم  الدرجاال المين ورثوا الرسا واألمعو 

م{موغ٦ّرًامثمسؾؿًومنومغ٦ّٔٚوإمورمدؼـورًامغ٦ّرثمدرػؿًومغؾقوءمرسب٤ّمععوذّٕماِّم}

مػػم  إل ي ا ورث البػػور مػػن البيػػومػػبام الػػمإل ي مػػبام الػػما ورث ال لػػم مػػن البيػػ
إل علػػىاأل ةومػػم  الدرجػإل ي ومػػبام الػما ورث ال لػػم والبػور مػػن البيػةإل درجػ ومػػم ةإل درجػ
 :ة األ ييايخصوعي المين لام ورث  رسوؿ ا   ومم

م228{ِغِؾَقوِءماَِّمَأِجَلوَدمَتْلُط٢َّمَأِنمِرٔضاَِّمَسَؾ٧ّمَحَّٕٖممَضِّٓمماظؾ٥ََّّمٔإٖنم}

ف فػػي و ف ومحػػدودو ومػػم م ػػدودةإل ميىتػػ  الييلػػى حتػػى يػػـو القيامػػفي ػػا علػػى حالتػػ  و 
ةإل والصػحاا  يالبي في عصر ثر م اف   عددمماالرتم مف إل ة حتى من الصحااإل الاوف

 .تقدـ الزماف عددمم منقا لان يو 
 ػػ  لػػيس م سػػاف جسػػم  سػػييلى فلػػيس م بػػى مف اإلإل مػػر فػػي مػػما الشػػأفمػػما مػػو األ

وليػػاي   مفاػػا المسػػلمين المسػػتقيمين إل جسػػامبا سػػوؼ تيلػػىموليػػاي   و م بػػا  لبػػا أليإل ولػػ
اػػم حف ػػوا مػػما البػػداي ألإل اا  فػػبلف يولػػ يػػا ة:و لبػػا سػػوؼ يبػػادا عليبػػا يػػـو القيامػػإل 

البػا إل فا  فػبلف يولػ يػا :ف لػ   يقػوال حتػى الملاػاف عبػدما يسػأالإل سوؼ تبػادوف اػ  مبػاؾ
 .ولان الدرجاال عبد رفين الدرجاالإل ولياي  م

 مصؾ٧ّمآمسؾ٧ّمدقّٓغومربؿّٓموسؾ٧ّمآظ٥ّموصقؾ٥ّمودؾ٣ّو

م==================================

 عٕٓ أتٟ داٚد ٚإٌغائٟ ٚاتٓ ِاجح ػٓ أٚط تٓ أٚط  8ٕٕ
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيدترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد
  من ذا الحجة  ٘ٔـإل المواف  ٜٛٗٔم توار ٛٔ يمل: ولد فضيلت  في

مػ االجميزلإل مر ز السبطةإل ترايةإل ج ـ عإل وحصا على ليسا س  لية دار ٖٚٙٔ
االتراية والت ليم حتى وعا ولى مبص   ـإل ثم عمآٜٚٔال لـو من جام ة القامرل 

 ـ.ٜٕٓٓمدير عاـ امديرية طبطا الت ليميةإل وتقاعد سبة 
  :والمشػػارل إل مصػػرا ا  ي مػػا رئيسػػا للجم يػػة ال امػػة للػػدعول ولػػىالبشػػاط

جميػن  فػي ولاا فروعإل الم ادا االقامرل ٘ٓٔ ارعا ٗٔٔى ومقرما الرئيس ٕٕٗاردم 
الػػػػدعول لبشػػػػر مصػػػػر والػػػػدوؿ ال رايػػػػة واإلسػػػػبلمية ايتجػػػػوؿ الجماوريػػػػة.إل  مػػػػا م حػػػػاي 

. مػػػػما االحامػػػػة والموع ػػػػة الحسػػػػبة  ثػػػػا واألخػػػػبلؽ اإليما يػػػػةووحيػػػػاي المُ اإلسػػػػبلميةإل 
إل مػػػػن التسػػػػجيبلال الصػػػػوتية الاثيػػػػرل  والوسػػػػائ  المت ػػػػددل بلـسػػػػعػػػػادل مجػػػػد اإلإلااإلوػػػػافة ولػػػػى الاتااػػػػاال الاادفػػػػة 

ألدػػراص المدمجػػةإل وميضػػا مػػن خػػبلؿ مود ػػ  علػػى اػػياة الم لومػػاال للمحاوػػراال والػػدروس واللقػػاياال علػػى الشػػرائ  وا
ومػػو معػػيح محػػد م يػػر الموادػػن اإلسػػبلمية فػػى اااػػ  وجػػارا  WWW.Fawzyabuzeid.comالدوليػػة اإل تر ػػه 

 ووافة تراث الشيي ال لمى الااما على مدا خمسة وثبلثين عاـ مضهإل وووافة اللغة اإل جليزية .

اإلخػػػولووحيػػػاي روح إل وال مػػػا علػػػى جمػػػن الصػػػف اإلسػػػبلمىإل لت صػػػ  والخبلفػػػااليػػػدعو ولػػػى  يػػػم ا -ٔ: وت ػدعػػػ 
يحػرص علػى ترايػة محيااػ   -ٕإل واألثػرل واأل ا يػة وتيرمػا مػن ممػراض الػبفس والتخلا من األحقاد واألحسادإل اإلسبلمية

 لااا  من م امر ا يد مما التصوؼي ما على تبقية  -ٖ.إل ام وتصفية دلواامسالتراية الروحية الصافية ا د تامي   فو ا
 .الاػػػػػػػػػراـوالسػػػػػػػػػبة وعمػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػحااة السػػػػػػػػػلو ى الميبػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػرصف  صػػػػػػػػػوؼووحيػػػػػػػػػاي التإل عػػػػػػػػػن روح الػػػػػػػػػدين

   ترسيي المياد  القرص يةإل واو شر األخبلؽ اإلسبلميةإل وعادل المجد اإلسبلمى اي   الروح اإليما ية: مدف. 

 لقائمة مؤلفات الشيخ : ستة وسبعون كتابًا يف ست سالس 

المراػى الراػا ى السػيد  -ٖالشيي محمد على سبلم  سيرل وسريرل.إل  -ٕط( ٕاإلماـ ماو ال زائم المجدد الصوفى) -ٔ
 الشيي الااما السيد ماو الحسن الشاذلى -٘ايي اإلسبلـ السيد واراميم الدسودى  -ٗمحمد اليدوا 

 ػػػػور الجػػػػوا  علػػػػى مسػػػػىلة  -ٜمائػػػػدل المسػػػػلم اػػػػين الػػػػدين و ال لػػػػم.  -ٛ. ٕؤ فحػػػػاال مػػػػن  ػػػػور القػػػػرصف ج -ٚوٙ
ترايػػة القػػرصف لجيػػا اإليمػػاف -ٕٔط( )تػػرجم لؤل دو سػػية(ٚمفػػاتح الفػػرج ) -ٔٔفتػػاوا جام ػػة للشػػيا . -ٓٔالشػػيا 

 يػػػف يحيبػػػك ا  )يتػػػرجم   -ٗٔط(.ٕتم ػػػاال فػػػى اإلسػػػبلـ )وعػػػبلح األفػػػراد و المج -ٖٔط( )تػػػرجم لئل جليزيػػػة( ٕ)
فتػاوا جام ػة -ٚٔالمؤمبػاال القا تػاال  -ٙٔ و وا درص ػا يمشػى اػين البػاس )يتػرجم لؤل دو يسػية ( -٘ٔلؤل دو يسية(.
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

( ٔٚ( ابػػػو وسػػػرائيا ووعػػػد ا خػػػرل.إل )ٚٙط(إل)ٕزاد الحػػػاج والم تمػػػر )-ٜٔدضػػػايا الشػػػيا  الم اعػػػر. -ٛٔللبسػػػاي 
( الحػػػػ  والجػػػػبس فػػػػى ٗٚ( جػػػػامن األذ ػػػػار واألوراد.إل )ٖٚ( و ػػػػراـ ا  لؤلمػػػػواال.إل )ٕٚة وحقيقػػػػة.إل )الصػػػػياـ اػػػػري 
 .ٔ( فتاوا فورية جٙٚ( ممراض األمة واصيرل البيولإل )٘ٚاإلسبلـ.إل )

: اار ٗج-ٖٕ: اار ا ياف و ليلة الغفرافإل  ٖج -ٕٕ: اإلسراي و الم راج. ٕج -ٕٔمولد البيوا. : الٔج -ٕٓ
 -ٕٙ: الاجػػػرل و يػػػـو عااػػػوراي.  ٙج -ٕ٘: الحػػػ  و عيػػػد األوػػػحى الميػػػارؾ.  ٘ج -ٕٗرمضػػػاف و عيػػػد الفطػػػر. 
 ط( مجلد. ٖ:المباسياال الديبية )ٔالخط  اإللاامية :م 

واػػػػػػػػػػراداال  ٖٓ-ٜٕالرحمػػػػػػػػػػة الماػػػػػػػػػػدال.  -ٕٛط(. ٖحػػػػػػػػػػدي  الحقػػػػػػػػػػائ  عػػػػػػػػػػن دػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػيد الخبلئػػػػػػػػػػ  ) -ٕٚ
ط( ٕ) واجػػ  المسػػلمين الم اعػػرين  حػػو رسػػوؿ ا   -ٕٖالامػػاالال المحمديػػةإل  -ٖٔإلٕط(إلجٕ)ٔاإلسػػراي:ج

 ( ثا ى اثبين.ٓٚالسراج المبيرإل )-ٖٖ)ترجم لئل جليزية(. 

رسػػػػالة  -ٖٚعبلمػػػاال التوفيػػػػ  ألمػػػا التحقيػػػػ .  -ٖٙالمجامػػػدل للصػػػػفاي و المشػػػػامدل  -ٖ٘مذ ػػػار األاػػػػرار.  -ٖٗ
 يػا  -ٔٗ يف تاوف داعياً على اصػيرل.   -ٓٗطري  المحيواين و مذوادام. -ٜٖمرادى الصالحين.  -ٖٛالصالحين.

 المستراػػدين فيمػػا يطلػػ  فػػى يػػـو عااػػوراي للقػػاودجى )تحقيػػ (.إلتحفػػة المحيػػين ومبحػػة  -ٕٗالتاػػا ى اػػالورد القرص ػػى.
 (محسن القوؿ.ٗٙ وافا المقراين.) -ٗٗطري  الصديقين ولى روواف ر  ال المين) ترجم لؤل دو سية(.  -ٖٗ

الصوفية فى  -ٛٗ  القر  و مبازؿ التقري .إلماوا -ٚٗالصفاي واألعفياي. -ٙٗالصوفية و الحيال الم اعرل.  -٘ٗ
 -ٔ٘الواليػػػة واألوليػػػاي.  -ٓ٘ المػػػبا  الصػػػوفى والحيػػػال ال صػػػرية. -ٜٗط( )تػػػرجم لئل جليزيػػػة(. ٕالقػػػرصف والسػػػبة )

مباػػػػػػاج -٘٘سػػػػػػياحة ال ػػػػػػارفين. -ٗ٘.الػػػػػػبفس وعػػػػػػفاا وتز يتاػػػػػػا -ٖ٘الفػػػػػػتح ال رفػػػػػػا ى. -ٕ٘مػػػػػػوازين الصػػػػػػاددين. 
 ( األجواة الراا ية في األسىلة الصوفية.ٜٙ( ال طايا الصمدا ية لؤلعفياي.)ٛٙ)(  سماال القر . ٘ٙالواعلين.)

 ط(إلٕموراد األخيػػػػػار )تخػػػػػري  واػػػػػرح(.) -ٚ٘ط(.ٖمذ ػػػػػار األاػػػػػرار ) -ٙ٘ط(. ٗمختصػػػػػر مفػػػػػاتح الفػػػػػرج ) -٘٘
مسػػػػرار ال يػػػػد الصػػػػالح  - ٓٙط( ٖالمػػػػوال )اشػػػػائر المػػػػؤمن عبػػػػد  -ٜ٘ط(.ٕعػػػػبلج الػػػػرزاؽ ل لػػػػا األرزاؽ ) -ٛ٘

 ا خػػػػػػػػػػػػػػرل. ( اشػػػػػػػػػػػػػػرياال المػػػػػػػػػػػػػػؤمن فػػػػػػػػػػػػػػيٖٙمختصػػػػػػػػػػػػػػر زاد الحػػػػػػػػػػػػػػاج والم تمػػػػػػػػػػػػػػر. ) -ٔٙط(إل ٕ)وموسػػػػػػػػػػػػػػى
 ( اشائر الفضا اإللاي.ٙٙ) 
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 القامػػػػػرل ردم الااتف وسم الماتية

 القائد األزمر اارع جومر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ ماتية المجلد ال راي

 سوؽ مـ الغبلـ ميداف الحسين ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ماتية الجبده

 اارع الشيي ريحافإلعاادين ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقطم

 الشيي عالح الج فرا الدراسة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ ماتية جوامن الالم

 عمارل األوداؼ االحسين ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ ماتية التوفيقية

 داؽ السويلم خلف مسجد الحسينز  ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ اازار م وار الحسين

 ميداف حسن ال دوا االحسين ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ ماتية ال زيزية

 اارع جومر القائد االدراسة ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الفبوف الجميلة

 اارع المشاد الحسيبى االحسين ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ ماتية الحسيبية

 اارع محمد عي  خلف األزمر ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ ماتية القل ة

 ميداف السيدل  فيسة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ ل لمماتية  فيسة ا

 اارع اريف ٕعمارل اللواي  ٕٖٜٖٕٚٔٗ المات  المصره الحدي 

 اارع اليستاف ايا  اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ األدي   اما  يبل ى

 اارع التحريرإل ميداف الددي ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ ماتية دار اإل ساف

 ميداف طل ه حر  ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ ماتية مداولى

 إل اارع البصر مديبة  صرٕٓٓٓطيية  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ ديبة  صرمداولى م

 اارع عدلى جوار السبتراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ الباضة المصرية

 اارع د. حجازهإل خلف  اده الترسا ة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ مبل للبشر والتوزين

 در  األتراؾإل خلف الجامن األزمر ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ الماتية األزمرية للتراث

 اارع جومر القائد األزمر ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ ماتية مـ القرا

 اارع الصباددية ااألزمر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ الماتية األداية الحديثة

 اارع د.محمد ممينإل مصر الجديدلٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ ماتية الرووة الشريفة

 اإلسػػػػابدرية  

 محطة الرماإل مماـ مط م جاد ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ  شك سو ا
م رض الاتا  اإلسبلمى 

 محطة الرماإل عفية زتلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثقافى

 اارع البيى دا ياؿإل محطػة مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ  شك محمد س يد موسى
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 ش البيى دا ياؿإل محطة مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ ماتية الصياد

 المشيرمحمد وسماعياإل سيدا جاار ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ ماتية سييوي 

 م/ محمد األايض -محطة الرما ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ الاشك األايض
 األدػػػػػػػاليم  

 اجوار مدرسة عيد ال زيز على -الزدازي  -------محمد    شك عيد الحافظ 

 اارع  ور الدين –الزدازي   ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ ماتية عيادل

 مماـ مسجد السيد اليدوا -طبطا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ ماتية تاج

 اارع س يد والم تصم مماـ  لية التجارلٜ -طبطا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ ماتية دراة

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ  شك التحرير
 اارع السوداف مماـ السبتراؿإل - فر الشيي 

 م/سامى محمد عيد السبلـ

 جيااف اجوار مستشفى ارعا -المبصورل  ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ةعحافة الجام ماتية 
 م/عماد سليماف الطواراي

 م/عاطف وفداإل ش الااداإل عزاة عقاإل المبصورل ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ الرحمة المادالماتية 
اجوار مدرسة اان  ةالثا وي ارعا -المبصورل ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ ةماتية عحافة الثا وي

  ماؿ الدين محمد حاجإل اللقماف
  مخيار اليـو عحافة

اجوار مدرسة عبلح سالم  -المبصورل – طلخا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ للحاج محمد األتراى
 مماـ  وارا طلخا ةإلالتجاري

 د  تزالى ارارام حما -فايد ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ ماتية اإليماف

 ش الشادايإل حاج حسن محمد خيرا -السويس ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ  شك الصحافة

 اارع احمد عرااي مماـ التاوين المابى -سوماج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ موالد عيدالفتاح السماف

 مماـ مسجد سيده عيد الرحيم القباوا -دبا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ  شك ماو الحسن

 ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ وسبا  - شك االقرايا
الحاج محمد  -ش السيدل زيب  -وسبا  -لقراياا

 واألستاذ محمد رمضاف محمد البواى الريس

 ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ  شك حسبى ااسبا
 م.حسبى محمد عيد ال اطى المبسى

 األدصر -الاشك مماـ مستشفى الرمد ااسبا 

بشر ومن الماتياال ميضاً ادور األمراـ والجماورية واألخيار للتوزين و دار الش   والقومية للتوزين وال
ويمان ميضاً اإلطبلع ولياترو يا على  يمل . الايرا األخرا االقامرل والجيزل واألسابدرية والمحاف اال

إل  www.askzad.comعلى البه مختصرل عن المؤلفاال على م ير مودن علمى للاتا  ال راى 
 .الات  اشروط المودن حميايمان تو 

إل  ٕٕٓٓٓ-ٕٕٕٓٗٔ٘٘: 
ممممٕٕٓٓٓ-ٕٕٛٔٙٔٙ٘ؼ: 
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  اظػفّٕدًماِّولم:مصفّٕدًمايؾؼوتاظػفّٕدًماِّولم:مصفّٕدًمايؾؼوت

 ٜٖ دضاي مياـ رمضاف  ٖ مقدمة
 ٔٗ رات  الزوجة  ٙ الحلقة األولى 

 ٔٗ التراية الجبسية في اإلسبلـ  ٚ ثوراال الراين ال راي
 ٖٗ في المباـ رؤيا البيي   ٛ ال ما في مبتجن سياحي

لحـو المماوحة على تير الطريقة ال
 اإلسبلمية

 ٘ٗ الدعاي على الغير  ٛ

 ٙٗ ال ما االتأمين الصحي  ٜ اإلستطاعة للح 
 ٚٗ صدا  ليلة الزفاؼ  ٓٔ ختاف الم ور

اػػػدي األعمػػػاؿ االصػػػبلل علػػػى البيػػػي 
 

 ٓ٘ فوائد اليبوؾ  ٔٔ

 ٔ٘ الزواج ال رفي  ٕٔ الزواج اغير روا األـ
 ٖ٘ موالد الصالحين  ٖٔ لبهالخطية عن طري  ا
 ٗ٘ حجر وسماعيا  ٗٔ ادترض ثم وين

 ٙ٘ عبلل ر  تى الطواؼ  ٙٔ  تا  )وحياي علـو الدين(
 ٙ٘ عقا  ا  لل المين  ٛٔ الحلقة الثا ية 
 ٚ٘ ااادل الزور  ٜٔ ماوا البيي 

 ٛ٘ درايل سورل السجدل في عيح الجم ة  ٕٓ مسرار الحجر األسود
 ٜ٘ اليسملة ديا الفاتحة  ٕٕ ازميلاا في الجام ة عبلدة اليبه

 ٜ٘ عدية يس  ٖٕ الفاحشة على البه
 ٔٙ الحلقة الراا ة   ٖٕ ال بلج االقرصف
 ٖٙ ال بلج ا ياال القرصف  ٕ٘ الردية الشرعية

 ٗٙ السحر وجل  الحيي   ٕٛ التخلا من الوسواس القاره
 ٙٙ لشر على البهالباى عن موادن ا  ٜٕ الصبلل جماعة في الييه

 ٛٙ التجسس على المسلمين  ٖٓ وجااة الدعول للصائم تطوعاً 
 ٓٚ ترؾ عبلل الوتر  ٕٖ مسرار زماف ومااف الح 

مػػػػػن حمػػػػػا محػػػػػد  عػػػػػبلل الرسػػػػػوؿ   ٖٙ الحلقة الثالثة 
 محفاد 

ٚٔ 

 ٕٚ التاليف في الغييواة  ٖٛ ما يحا ا د عقد القراف
الجمػػػػػن اػػػػػين عػػػػػياـ التطػػػػػوع ودضػػػػػاي   ٖٛ تمثيا مدوار األ يياي والصحااة

 الفريضة
ٖٚ 

 ٗٚ رؤية المشامد المحرمة تليفزيو ياً   ٜٖ فضا الصبلل على البيي 
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 ٖٔٔ التُجسبس والتُحسبس  ٘ٚ مما الُسبالة والجماعة
 ٗٔٔ استمطار فضا ا   ٛٚ ت  يم البيي 

 ٘ٔٔ الفردة الباجية  ٜٚ وتياع الممام  الفقاية
 ٛٔٔ درايل القرصف لؤلمواال  ٕٛ لمرمل عبلل الجم ة ل

 ٜٔٔ المخرج من الفتن  ٕٛ يـو الفضا
 ٕٔٔ تافير المسلمين  ٖٛ عبلل تحية المسجد
 ٖٕٔ ال صمة وم صية صدـ  ٗٛ مسيا  ت دد الزوجاال

 ٕ٘ٔ الحلقة الثامبة   ٘ٛ ال بلدة اين الفتى والفتال
 ٕٙٔ الغ  في اإلمتحا اال  ٚٛ الحلقة الخامسة 

 ٕٚٔ اإلسراؼ في المليس  ٛٛ ارل المرمل من البفاسطا
الخػػػػػػػػبلص مػػػػػػػػن متاا ػػػػػػػػة األفػػػػػػػػبلـ 

 الجبسية
 ٖٓٔ الشك القاتا  ٜٛ

 ٖٖٔ الخبلص من ال لم  ٜٓ ا دا  الواجية عبد تلقين الميه
الودػػػوؼ مفػػػرداً خلػػػف الصػػػف فػػػي 

 الصبلل
 ٖٗٔ الفتال والخطية  ٕٜ

 ٖ٘ٔ ـو في المط مخل  اللح  ٖٜ ال دؿ في اإل فاؽ على األوالد
 ٖٚٔ الحلقة التاس ة   ٜ٘ اين ال ادل وال يادل

 ٖٛٔ التصوير الثبلثي األا اد  ٜٙ الجماع في عياـ التطوع
 ٖٛٔ الباس  ياـ  ٜٙ عياـ مياـ التشري 
 ٜٖٔ حاج  سي التقصير  ٜٚ األ ا من البمر
 ٓٗٔ الوسيلة والفضيلة  ٜٛ الحلقة السادسة 

 ٔٗٔ استبجاي الميه  ٜٜ  ادصاال عقٍا ودين
 ٔٗٔ دواـ الامة  ٓٓٔ ت ليم األوالد الصبلل والصياـ

 ٖٗٔ  واو اال التخفيض من السمسرل  ٔٓٔ الحفاظ على الزوج
 ٗٗٔ الحلقة ال اارل   ٖٓٔ اباي الشخصية المسلمة السليمة

 ٘ٗٔ ال بلدة الزوجية تير السوية  ٗٓٔ اإلحتفاؿ اشم البسيم
 ٙٗٔ فصا الرجاؿ عن البساي في المجلس  ٘ٓٔ األدطا  والمشايي
 ٛٗٔ الغباي في الحمالاـ  ٙٓٔ الطري  ولى الفتح

 ٓ٘ٔ دخوؿ الفتياال موادن الزواج  ٛٓٔ االستواي على ال رش
 ٔ٘ٔ الصبلل على الارسي  ٜٓٔ الحلقة الساا ة 

 ٕ٘ٔ اإلحتفاؿ ارمس السبة الميبلدية  ٓٔٔ سحر البيي 
 ٗ٘ٔ قة الحادية عشر الحل  ٔٔٔ فضا الضيف
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 ٘٘ٔ وخراج الز ال لؤلدار   ٕٔٔ م واع االستغفار
الشياة والمار في زواج رسمي لػم 

 في  الدخوؿ يتم
 ٜٜٔ تغيير البمر  ٙ٘ٔ

 ٕٓٓ عياـ َمن ُتوفي في رمضاف  ٙ٘ٔ دروض الشيا 
 ٕٔٓ ُحسن الخاتمة  ٚ٘ٔ خطا  ابي اسرائيا

 ٕٕٓ اال ال لميةالسرد  ٛ٘ٔ دخوؿ الفتياال البه والشاال
 ٖٕٓ التسييح    ٓٙٔ الزوج والزوجة على البه

 ٕٗٓ دائموف ويحاف وف  ٔٙٔ سوي الخاتمة
 ٕ٘ٓ درايل القرصف على الموتى  ٕٙٔ  س  ولد الز ا

 ٕٙٓ اإلعبلف عن األمواال  ٗٙٔ الحلقة الثا ية عشر 
 ٕٚٓ التببور  ٘ٙٔ الم اريض

 ٕٛٓ الخامسة عشر الحلقة   ٛٙٔ حام البـو على اليطن
 ٜٕٓ عما الزوجة  ٓٚٔ صدا  األاار الُحُرـ
 ٕٓٔ الخروج من األزمة اإلدتصادية  ٕٚٔ اين الرجا والم ر

 ٕٔٔ  يفية الغسا الشرعي  ٕٚٔ عبلج القيض
 ٖٕٔ ومارل المرمل  ٖٚٔ دعاي لئل جا 
المواطن المباي فياا عن الصبلل على   ٗٚٔ طاداال اإل ساف

 البيي 
ٕٔ٘ 

 ٕٙٔ ال يأ ا ط امك وال تقي  ٙٚٔ رسائا ُحسن البية
 ٕٛٔ الحلقة السادسة عشر   ٚٚٔ الحلقة الثالثة عشر 

 ٜٕٔ الحرية في اإلسبلـ  ٛٚٔ الب ر ولى المحرماال والصبلل
 ٕٕٔ اإلاداع في اإلسبلـ  ٜٚٔ القير والحسا 
إلماا ػػػػػػػػػػػاال  تو يػػػػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػػػػوؿ   ٖٛٔ تر ي  الرموش

 عحاات 
ٕٕٕ 

 ٕٕٗ حا مشالة ال بوسة  ٗٛٔ لصلواالجمن ا
 ٕٕٚ االعتداؿ في الفار  ٚٛٔ خلن مبلاس المرمل في تير ايتاا

 ٜٕٕ جسد الَولي ا د الموال  ٛٛٔ تقليد مما الاتا 
 ٖٕٔ  يمل عن المؤلف  ٜٓٔ الحلقة الراا ة عشر 

 ٖٕٔ دائمة المؤلفاال  ٕٜٔ الحاما التى ال تستطين الصياـ
 ٖٖٕ دائمة دور البشر والماتياال  ٖٜٔ عايرفن اليدين في الد
 ٖٕ٘ فارسه حلقاال الجزي األوؿ  ٜٗٔ ترؾ رمي الجمراال

 ٖٕٛ وؿفارسه الموووعاال للجزي األ  ٜ٘ٔ درايل القرصف لحا المشا ا
    ٜٙٔ  يفية درايل سورل اليقرل
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    ٜٛٔ السين المثا ي

  اظػفّٕدًماظـوغ٧ّم:مصفّٕدًما٦ٌّض٦ّسوتاظػفّٕدًماظـوغ٧ّم:مصفّٕدًما٦ٌّض٦ّسوت

 ٖٚٔ دعاي لئل جا    
 ٜٚٔ القير والحسا    
     
  اً: ال ياداالثا ي   
 ٜ اإلستطاعة للح    
 ٓٔ ختاف الم ور   
 ٔٔ ادي األعماؿ االصبلل على البيي    

 ٜٕ الصبلل جماعة في الييه   مواًل: ال قائد
اللحػػػػػػػػـو المماوحػػػػػػػػة علػػػػػػػػى تيػػػػػػػػر 

 ٖٓ وجااة الدعول للصائم تطوعاً   ٛ الطريقة
 ٕٖ مسرار زماف ومااف الح    يةاإلسبلم

 ٜٖ فضا الصبلل على البيي   ٜٔ ماوا البيي 
 ٜٖ دضاي مياـ رمضاف  ٕٓ مسرار الحجر األسود

 ٗ٘ حجر وسماعيا  ٖٕ ال بلج االقرصف
 ٙ٘ عبلل ر  تى الطواؼ  ٕ٘ الردية الشرعية

دػػػػػرايل سػػػػػورل السػػػػػجدل فػػػػػي عػػػػػيح   ٕٛ التخلا من الوسواس القاره
 ٛ٘ الجم ة

 ٜ٘ اليسملة ديا الفاتحة  ٖٛ مثيا مدوار األ يياي والصحااةت
 ٓٚ ترؾ عبلل الوتر  ٖٗ في المباـ رؤيا البيي 
مػػػػن حمػػػػا محػػػػد  عػػػػبلل الرسػػػػوؿ   ٜ٘ عدية يس

 ٔٚ محفاد 
 ٕٚ التاليف في الغييواة  ٖٙ ال بلج ا ياال القرصف
الجمػػػػن اػػػػين عػػػػياـ التطػػػػوع ودضػػػػاي   ٙ٘ عقا  ا  لل المين

 ٖٚ ةالفريض
 ٖٛ عبلل تحية المسجد  ٘ٚ مما الُسبالة والجماعة

 ٛٛ طاارل المرمل من البفاس  ٛٚ ت  يم البيي 
 ٜٓ ا دا  الواجية عبد تلقين الميه  ٜٚ وتياع الممام  الفقاية

الودػػػػوؼ مفػػػػرداً خلػػػػف الصػػػػف فػػػػي   ٘ٔٔ الفردة الباجية
 ٕٜ الصبلل
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 ٜ٘ اين ال ادل وال يادل  ٕٚٔ عبلج القيض
 ٜٙ الجماع في عياـ التطوع  ٗٚٔ طاداال اإل ساف

     
 ٖٖٔ الخبلص من ال لم  ٜٙ عياـ مياـ التشري 
 ٛٗٔ الغباي في الحمالاـ  ٜٚ األ ا من البمر

 ٕ٘ٔ اإلحتفاؿ ارمس السبة الميبلدية  ٓٓٔ ت ليم األوالد الصبلل والصياـ
 ٕٙٔ  س  ولد الز ا  ٗٓٔ اإلحتفاؿ اشم البسيم

 ٘ٙٔ الم اريض  ٔٔٔ ضيففضا ال
 ٙٚٔ رسائا ُحسن البية  ٕٔٔ م واع االستغفار

 ٛٛٔ تقليد مما الاتا   ٛٔٔ درايل القرصف لؤلمواال
    ٜٖٔ حاج  سي التقصير
  راا اً: الفتال والمرمل المسلمة  ٔٗٔ استبجاي الميه

 ٕٔ الزواج اغير روا األـ  ٔ٘ٔ ى الارسيػصبلل علال
 ٕٕ عبلدة اليبه ازميلاا في الجام ة  ٘٘ٔ ار وخراج الز ال لؤلد

 ٖٛ ما يحا ا د عقد القراف  ٛٙٔ حام البـو على اليطن
 ٚٗ صدا  ليلة الزفاؼ  ٓٚٔ صدا  األاار الُحُرـ

 ٕٛ عبلل الجم ة للمرمل   ٛٚٔ الب ر ولى المحرماال والصبلل
 ٗٛ مسيا  ت دد الزوجاال  ٗٛٔ جمن الصلواال

 ٘ٛ ال بلدة اين الفتى والفتال  ٕٜٔ ين الصياـالحاما التى ال تستط
 ٜٛ الخبلص من متاا ة األفبلـ الجبسية  ٖٜٔ رفن اليدين في الدعاي
 ٖٜ ال دؿ في اإل فاؽ على األوالد  ٜٗٔ ترؾ رمي الجمراال

 ٜٜ  ادصاال عقٍا ودين  ٜٙٔ  يفية درايل سورل اليقرل
 ٔٓٔ الحفاظ على الزوج  ٜٜٔ تغيير البمر

زواج رسػػمى لػػم  الشػػياة والماػػر فػػي  ٕٓٓ َمن ُتوفي في رمضافعياـ 
 ٙ٘ٔ دخوؿاليتم في  

 ٖٛٔ تر ي  الرموش  ٕ٘ٓ درايل القرصف على الموتى
 ٚٛٔ خلن مبلاس المرمل في تير ايتاا  ٕٔٔ  يفية الغسا الشرعي

المػواطن المباػػي فياػا عػػن الصػػبلل 
 ٜٕٓ عما الزوجة  ٕ٘ٔ على البيي 

 ٖٕٔ ومارل المرمل  ٖٗٔ ةالفتال والخطي
     : الم امبلال والمجتمنثالثاً 

  خامسًا: تفسير درصف وارح حدي   ٗٔ ادترض ثم وين
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مؽؿوبماظلودسمواظلؾع٦ّنمع٤ّماٌمظػوتماٌطؾ٦ّسيماظممممممممممممممممممماظشقّْمص٦ّزىمربؿّٓمأب٦ّزؼّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ٕٛ يـو الفضا  ٛٙ التجسس على المسلمين
 ٛٓٔ االستواي على ال رش  ٕٙٔ الغ  في اإلمتحا اال

     
 ٜٔٔ المخرج من الفتن  ٖٕٔ ال صمة وم صية صدـ

 ٕٔٔ تافير المسلمين  ٖٛٔ الباس  ياـ
 ٕٚٔ اإلسراؼ في المليس  ٓٗٔ الوسيلة والفضيلة

 ٖٔٔ التُجسبس والتُحسبس  ٚ٘ٔ خطا  ابي اسرائيا
 ٖٓٔ الشك القاتا  ٔٙٔ سوي الخاتمة

 ٖ٘ٔ خل  اللحـو في المط م  ٕٚٔ اين الرجا والم ر
 ٖٛٔ التصوير الثبلثي األا اد  ٜٛٔ السين المثا ي
 ٖٗٔ  واو اال التخفيض من السمسرل  ٕٔٓ ُحسن الخاتمة
 ٘ٗٔ ال بلدة الزوجية تير السوية  ٖٕٓ التسييح  

فصػػػػػػػا الرجػػػػػػػاؿ عػػػػػػػن البسػػػػػػػاي فػػػػػػػي   ٕٗٓ دائموف ويحاف وف
 ٙٗٔ المجلس

 ٙ٘ٔ دروض الشيا   ٕٚٓ التببور
 ٜ٘ٔ درايل القرصف لحا المشا ا  ٕٙٔ ال يأ ا ط امك وال تقي

 ٕٕٓ لسرداال ال لميةا   سادسًا: على اإل تر ه
 ٕٙٓ اإلعبلف عن األمواال  ٖٔ الخطية عن طري  البه

 ٕٓٔ الخروج من األزمة اإلدتصادية  ٖٕ الفاحشة على البه
 ٜٕٔ الحرية في اإلسبلـ  ٗٙ السحر وجل  الحيي 

 ٕٕٔ اإلاداع في اإلسبلـ  ٙٙ الباى عن موادن الشر على البه
 ٕٕٗ ا مشالة ال بوسةح  ٓ٘ٔ دخوؿ الفتياال موادن الزواج
 ٕٕٚ االعتداؿ في الفار  ٛ٘ٔ دخوؿ الفتياال البه والشاال

    ٓٙٔ الزوج والزوجة على البه
  ثامباً: التصوؼ واألخبلؽ   ساا ًا: اإلسبلـ ودضايا ال صر

 ٙٔ  تا  )وحياي علـو الدين(  ٚ ثوراال الراين ال راي
 ٖ٘ موالد الصالحين  ٛ ال ما في مبتجن سياحي

 ٖٓٔ اباي الشخصية المسلمة السليمة  ٔٗ رات  الزوجة
 ٘ٓٔ األدطا  والمشايي  ٔٗ التراية الجبسية في اإلسبلـ

 ٙٓٔ الطري  ولى الفتح  ٘ٗ الدعاي على الغير
 ٗٔٔ استمطار فضا ا   ٙٗ ال ما االتأمين الصحي

 ٔٗٔ دواـ الامة  ٓ٘ فوائد اليبوؾ
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 ٕٕٕ عحاات لقدراال  تو يف الرسوؿ  ٔ٘ الزواج ال رفي
 ٜٕٕ جسد الَولي ا د الموال  ٚ٘ ااادل الزور

إنتهى حبمد *****                ٗٚ رؤية المشامد المحرمة تليفزيو ياً 

 تعاىل اهلل

***** 
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