


   



   

 

 

 

وأصٓد أن ال ، وافهالة وافسالم ظذ رشقفِف وٕبٔف حمٍّد األمغ، احلّد هلل رب افًادغ

 . حمًّدا ظبده ورشقفف وأصٓد أن، إهل إال اهلل وحده ال ذيؽ فف

َْا فَِٔام ب٘ظداِد هذا افؼيط َّ َٓ ْا وأل ََ )بًض أحُام ، أما بًد: ؾْحُّد اهلل شبحإف إذ وؾَّ

ٍٕع اهلُل بف اإلشالَم ، مع دخقِل مقشِؿ رمواَن افُريؿِ ، ♫فقافدي افنٔخ مَبؾ  افهٔام(

 وادسِّغ.

  شٗااًل.  14وؿد اصتّؾ ظذ 

   ة جد دؿًَٔة، وتنًُر مـ هذه  02ا وباألخص فىافب افًِؿ ذم ؿدر وذم آخره ٕهٔحة ؿِّّٔ

ظذ افديـ، وحرصف افنديد ظذ إيهال اخلر إػ  ♫افْهٔحة ؽرة هذا افنٔخ 

 ادسِّغ.

  ا ؿد ًٕا رٌء مـ االختالف ذم  ُٕثبُِت هذا، وُأنبِّف أنَّْ ف مما ؿد حيهؾ أحٔا
ًِ احلديَث مـ مرِج

 األفٍاظ.

َـ تساظد مًل ِمـ أخقايت ذم اهلل ذم خدَمِة هذا افؼيط  
ِ
َُر وافدظاء د وال أنسك افنُّ

 . جزامها اهلُل خًرا 

َْا ذم ديِْف َٓ َْا بف ذم افٍردوِس ، ويرحَؿ وافدي برمحتِف افقاشًة، وٕسُٖل اهلل أن يٍَ ًَ وأن جيّ

 . األظذ

 



   

 

/ هؾ دمُب ُٕٔة صٔام رموان فُؾِّ يقم أو ئٍُْا ُٕٔة صٔام افنٓر ـِف مرًة واحدة، 4س

 ومتك يتؿ ذفؽ؟

 احلّد هلل أما بًد:/ 4ج

ُشقُل   قُل: ☺ؾافرَّ َُ َّاِت، » َي َََّٕم األَْظََمُل بِافِّنِّ ََٕقىإِ ؾِّ اْمِرٍئ َما  ُُ
َََّٕم فِ دفٌٔؾ ظذ أنف البد  (4)شَوإِ

وفٔس مًْاه ، ؾافذي ييُٓر أنَّ افقاجَب هق أْن يْقَي افنخُص ذم ـؾِّ يقم، مـ افَِّْٔة ذم األظَمل

ؾَٔامؽ فِسحقر ، فُـ افُْٔة: هل افَهد، أن يَقل: ٕقيُت أن أصقَم يقَم ـذا وـذا مـ رموان

َؽ ظـ افىًام وافؼاب يًتز ٕٔةً ، يًتز ٕٔةً  ـُ َٔاَم َؿبَْؾ » وأما حديث:، وإمسا ـْ ََلْ ُيبَِِّٔت افهِّ َم

ٍَْجِر، َؾاَل ِصَٔاَم َففُ  ؾافهحٔح ؾٔف ، وإن حسَُْف بًُض افًَِمء ؾٕ٘ف حديث ضًٔػ موىرب (0)شاْف

 االضىراب. 

 

هْاك أدظٔة ظْد اإلؾىار، / وهؾ هْاك ألٍاٌظ بِْٔة افهٔام، وهؾ جيقُز اجلُٓر هبا، وهؾ 0س

 وهؾ جيقز اجلٓر هبا؟

 مـ / 0ج
ٍ
أما افُالم ظذ افْٔة ؾتَدم أن فٔس هْاك ألٍاٌظ وأنف ال جُيُٓر هبا ذم رء

وافَائِقن: بٖنف جَيُٓر ، حتك ذم احلجِّ ، [41]احلجرات: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿، افًبادات 

َمةَ »، إال ما جاء أنَّ افذي ؿال: باحلج َل يٖتقا بدفٔؾٍ  ـْ ُصْزُ ؾ أنف أي: ، (3)شَفبََّْٔؽ َظ َّ ؾًـ صزمة حُيت

ؾَٔال ـَم ، وحُيَتّؾ أهنا ٕقيُت ظـ صزمة، وأن احلجَّ أيًوا هق بًّْك افَهد، أحجُّ ظـ صزمة

                                                             

اِب 4021(، ومسِؿ )4( رواه افبخاري )4) ـِ اخلَىَّ َر ْب َّ ـْ ُظ  .◙( َظ

َهَة 0334ش )شْْف»( أخرجف افْسائل ذم 0) ٍْ ـْ َح  ( .043ش )إرواء افٌِٔؾ»وحُؿ ظِٔف افنٔخ األفباين بافهحة ذم  ،▲( َظ

ـِ َظبَّاٍس، َأنَّ افَّْبِلَّ 4144ش )شْْف»( روى أبق داود ذم 3) ـِ اْب َمَة، َؿاَل:  ☺( َظ ـْ ُصْزُ َْٔؽ َظ قُل: َفبَّ َُ َع َرُجاًل َي
ِّ َمُة؟»َش ـْ ُصْزُ  -َؿاَل: َأٌخ ِِل ش َم

ٍِْسَؽ؟َح »َؿاَل:  -َأْو َؿِريٌب ِِل  َٕ ـْ  َمةَ »َؿاَل: اَل، َؿاَل: ش َجْجَت َظ ـْ ُصْزُ ِسَؽ ُثؿَّ ُحجَّ َظ ٍْ َٕ ـْ  ( 134ش )افهحٔح ادسْد»، واحلديث ذم شُحجَّ َظ

 .♫فقافدي افنٔخ مَبؾ 



   

، وهُذا شائُر افًبادات، وأما افهالُة ؾِؿ يثبْت ال ذا وال ذاك، ☻ؿال افَّْبِلُّ 

 وهُذا احلجُّ أيًوا.

ـ أهِؾ افًِؿ مـ يَقل: ثبت حديث:  ِّ ُروُق، » وأما األدظٔة ؾ ًُ َِِّت اْف ُٖ َواْبتَ َّ َذَهَب افيَّ

 ُ  بخهقِصف افذي ييٓر أنف ال يثبت حديٌث ذم (4)شَوَثبََت اأْلَْجُر إِْن َصاَء اّللَّ
ٍ
، افدظاء أي: ذم دظاء

تدظق ، بادٌٍرةِ  اهلَل  ؾٖنَت تدظق، وإالَّ ؾَد ثبت أن فِهائِؿ دظقًة مستجابًة ظْد ؾىِره

َجؽ إذا ـَْت حمتاًجا إػ امرأة تدظق اهلل ، أن َينٍَٔؽ اهلل  تدظق اهلل ، أن ُيزوِّ

 ـِ افَّْبِلِّ ، إػ ما حتتاُج إفٔف واهلل ، ☻وفٔس هْاَك دظاٌء خمهقٌص ثابٌت ظ

 ادستًان. 

 

رموان ؾٖـَؾ وهق ال / إذا اشتَٔظ صخٌص مـ افْقم بًد ضِقِع افٍجر مـ أول أيام 3س

 يٍىر؟ يًِؿ بٖن افٔقم رموان ؾُْٖخِز بًدها، ؾٓؾ فف أن يهقم أو

َـّ بَاء افِٔؾ ؾٔهقم إن صاء اهلل يهقم، ًٕؿ/ 3ج ُه ألنف ط  وصقُمف صحٔح. ، وال يرضُّ

 

 / وهؾ فِنخص افذي صؽَّ ذم دخقل رموان أن يهقم يقًما ؿبِف؟1س

ا ثبت ظـ افَّْبِلِّ ، مـ احلْابِة مـ يَقل ذفؽ/ 1ج
ِ
فُـ افهحٔح أنف ال يهام ِل

ُمقا َرَمَواَن بَِهْقِم َيْقٍم َواَل َيْقَمْغِ »َأنَُّف َؿاَل: ، ☻ دَّ ََ  . (0)شاَل َت

اَػ َظُْْف:  ًَ ُ َت ِر بـ يارس َرِِضَ اّللَّ ـْ َظَمَّ اِشِؿ »وجاء َظ ََ ْد َظَل َأبَا اف ََ ؽِّ َؾ ـْ َصاَم َيْقَم افنَّ َم

 .(3)ش☺

                                                             

 . ¶( ظـ ابـ ظّر 0331ش )شْْف»( رواه أبق داود ذم 4)

ـْ َأِب 4210(، ومسِؿ )4041( رواه افبخاري )0)  .◙ُهَرْيَرَة  ( وافٍِظ فف َظ

قُه : »☺(، وظَِف افبخاري ترمجة )باُب َؿْقِل افَّْبِلِّ 4113ش )(، و ابـ ماجة0331( رواه أبق داود )3) ُّ ، َوإَِذا َرأَيْتُ إَِذا َرَأيْتُُؿ اهلاِلََل ؾَُهقُمقا

 ش( . َؾَْٖؾىُِروا



   

ُشقُل ، ؾافهحٔح أنف ال ُيهام ُصقُمقا فُِرْؤَيتِِف َوَأؾْىُِروا »يَقل: ، ☻وافرَّ

بَاَن َثاَلثِغَ  ًْ َة َص ُِقا ِظدَّ
ِّ ـْ ْؿ َؾَٖ ُُ َِْٔ ِْ٘ن ُؽبَِّل َظ  ما بَل رٌء بًد هذا افبٔان. ، (4)شفُِرْؤَيتِِف، َؾ

 

ذم افِٔؾ ؾ٘ذا ظَِؿ  / وإذا اشتَٔظ صخٌص بًَد صالة افٍجر و أـؾ وهق ييـ أنف مازال3س

 ذفَؽ هؾ يقاصؾ صقمف أو يٍىر؟

 تَدم أنف يقاِصؾ َصقمف وال رَء ظِٔف. / 3ج

 

/ وإذا ٕام صخٌص ؿبؾ اإلؾىار وَل يستَٔظ إال ذم صباح افٔقم افثاين هؾ ظِٔف أن 1س

 يقاصَؾ صقمف أو يٍىر؟

وـاَن ذم ، ؾوؿد حَدَث هذا فَِٔس بـ ِسمة ؾٓق ـان يًّ، ظِٔف أن يقاِصؾ صقَمف/ 1ج

تِف وؿال: هؾ مـ ، أول افهقم أنف إذا ٕاَم بافِٔؾ ؿبَؾ أن يٖـَؾ ؾال يباُح فف افىًام ؾرجع إػ امرأ

ؾَافت فف: خبَت . ؾرجًْت وؿد ٕامَ ، وفُْل أذهُب وأضِب فؽ ضًاًما، ضًام ؿافت: ال

 ثؿ ٕام حتك ٕهَػ افْٓاِر وُؽِقَ ظِٔف.، أو هبذا ادًْك، وخرسَت 

اَػ:  وبًد ذفؽ أنزل اهلُل  ًَ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ؿقَفف َت

 ڄ﴿وإػ ؿقفف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(0)[411]افبَرة: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

                                                             

ـْ َأِب ُهرَ 4214( وافٍِظ فف، ومسِؿ )4020افبخاري )ش افهحٔحغ( »4) ُصقُمقا فُِرْؤيَتِِف َوَأؾْىُِروا فُِرْؤيَتِِف، َؾِْ٘ن ». وفٍظ مسِؿ ◙ْيَرَة ( َظ

وا َثاَلثِغَ  ًُدُّ ُر َؾ ْٓ ُؿ افنَّ ُُ َِْٔ َل َظ ِّّ  ش.ُؽ

 4043( رواه افبخاري )0)
ِ
ء ـِ افَزَا ٍد ◙( َظ َّّ اَن َأْصَحاُب حُمَ ـَ َر ََلْ  ☺، َؿاَل: 

ىِ ٍْ ُجُؾ َصائًَِم، َؾَحرَضَ اإِلْؾَىاُر، َؾَْاَم َؿْبَؾ َأْن ُي اَن افرَّ ـَ إَِذا 

َمَّ َحرَضَ  َِ ًَم، َؾ
اَن َصائِ ـَ َمَة األَنَْهاِريَّ  ـَ ِسْ َْٔس ْب ، َوإِنَّ َؿ ِزَ ّْ َتُف َواَل َيْقَمُف َحتَّك ُي َِ ْٔ ْؾ َف ـُ ْٖ اَل َي ََ تَُف، َؾ اٌم؟ َؿاَفْت: اَل  اإِلْؾَىاُر َأتَك اْمَرأَ ًَ هَلَا: َأِظَْْدِك َض

َمَّ َرأَ  َِ ُتُف، َؾ َْْٔاُه، َؾَجاَءْتُف اْمَرأَ َبْتُف َظ َِ ٌَ ُؾ، َؾ َّ ًْ اَن َيْقَمُف َي ـَ ُب َفَؽ، َو ُِ َْٖض ـْ َأنَْىُِِؼ َؾ
ُِ ِْٔف، َؾُذـَِر َذفَِؽ َوَف َِ اُر ُؽِقَ َظ َٓ َتَهَػ افَّْ ْٕ َمَّ ا َِ َْٔبًة َفَؽ، َؾ  تُْف َؿاَفْت: َخ

َزَفْت: 411]افبَرة: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ َؾََْزَفْت َهِذِه اآلَيُة: ☺فَِِّْبِلِّ  َٕ ِرُحقا هِبَا َؾَرًحا َصِديًدا، َو ٍَ  ڄ ڄ﴿[ َؾ

 [.411]افبَرة: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ



   

 / وإذا ـان افنخص يتسحر ؾٖذَّن ادٗذُن هؾ جيب ظِٔف أن يَِل ما ذم ؾّف أم يٖـؾ؟1س

ف ؾال ئَِف/ 1ج ِّ ا افذي ذم ؾ ف ؾال يٖـؾ صٔئًا بًده إال اِلاءَ  وأما، أمَّ
ِّ ا ، افذي فٔس ذم ؾ

ِ
ِل

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة  ششْـ أب داود»جاء ذم  َع »: ☻َؿاَل: َؿاَل افَّْبِلُّ  ◙َظ ِّ إَِذا َش

ِِضَ َحاَجتَُف ِمْْفُ  َْ ُف َحتَّك َي ًْ َٕاُء َظَذ َيِدِه، َؾاَل َيَو ُؿ افَِّْداَء َواإْلِ ـُ  . (4)شَأَحُد

ن ادٗذُن بؼِط أن يُقن اِلاُء ظذ يده.   البٖس أن يؼَب إذا أذَّ

 

/ وهؾ ثبَت فِنخِص افذي يّقت ذم هذا افنٓر مـ ؾوٍؾ أو أنف يدل ظذ صالح 1س

 ادٔت؟

 وفَُّْف َل يثبت. ، َوَردَ / 1ج

                                                             

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة 0332(، وأبق داود )41/311( رواه اإلمام أمحد )4) أحاديث مًِة »ذم  ♫. واحلديث مًؾ ذـره وافدي ◙( َظ

البْف أنف ؿال: ضريؼ ظَمر ظـ أب هريرة مقؿقف، وظَمر ثَة. ش افًِؾ»ط دار اآلثار(، وَٕؾ ظـ أب حاتؿ ـَم ذم 131)ص:ش طاهرها افهحة

 ـها.  ؿال:  واحلديث اآلخر فٔس بهحٔح.

دظل  ، وـان يَقل: ينُؾ إذا ـان ◙ـان يٍتل زمًْا ضقياًل بَم دل ظِٔف حديث أب هريرة  ♫ؤٍٕد: أن وافدي افنٔخ مَبؾ افقا

ش أحاديث مًِة طاهرها افهحة»اإلٕاء ؾٔف ضًام، ثؿ بًد ذفؽ تراجع ظـ تهحٔح احلديث، وؿال: طٓر أن احلديث مًؾ. وؿد ذـره ذم 

 (، ـَم تَدم. 131)

ِؿ َظَذ َأنَُّف 1/311ش )افسْـ افُزى»واحلديث أخرجف افبَٔٓل ذم  ِْ ًِ مِّ َأْهِؾ اْف قٌل ِظَْْد َظَقا ُّ َق حَمْ ُٓ َظَِِؿ َأنَّ اْدَُْاِدَي  ☺( وؿال:  َوَهَذا إِْن َصحَّ َؾ

ْجِر. ٍَ ُِقِع اْف َْٔؾ ُض ُبُف ُؿَب ُع ُذْ ََ ُْٔث َي ْجِر بَِح ٍَ ُِقِع اْف اَن ُيَْاِدي َؿْبَؾ ُض  ـَ

َِّع » ☺ؿال:  َوَؿْقُل افَّْبِلِّ  َٕاُء َظَذ يَِدهِ إَِذا َش ُؿ افَِّْداَء َواإْلِ ـُ ـْ َرُشقِل ش أََحُد قٍد، َظ ًُ ـِ َمْس  ْب
ِ
ا حِلديث َظْبِد اهلل ًَ ؾِ قَن ُمَقا ُُ َٔ

ِل، فِ  اأْلَوَّ
ِ
ـِ افَِّْداء ا َظ َخَزً

 
ِ
ـْ ُشُحقِرهِ، َؾَََِّٕ٘م يَُْادِي »َؿاَل:  ☺اهلل ْؿ َأَذاُن باَِلٍل ِم ُُ َـّ أََحًدا ِمْْ ًَ َْ ّْ ؿْ اَل َي ُُ ُّ

ْؿ، َويَْرِجَع َؿائِ ُُ َّ
ِ َٕائ  رواه افبخاري ومسِؿ. ش.فُِٔقؿَِظ 

  ¶وحلديث ابـ ظّر وَظائَِنَة 
ِ
تُقمٍ : »☺َؿااَل: َؿاَل َرُشقُل اهلل ُْ ـِ أُمِّ َم قا أََذاَن اْب ًُ َّ ُبقا َحتَّك َتْس ُِقا َواْذَ ُُ ُن بٍَِِْٔؾ، َؾ ذِّ َٗ رواه  شإِنَّ باَِلاًل ُي

 افبخاري ومسِؿ. 

 افتَّْقؾُِٔؼ. ـها. ؿا
ِ
َتُِِػ، َوبِاّلل ُؼ اأْلَْخَباُر َواَل ََتْ ٍِ ا َتتَّ َٕ ْر ـَ ِذي َذ  ل: َوَظَذ َهَذا افَّ

أن افهائؿ [ 411افبَرة:] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وهذا هق طاهر ؿقفف تًاػ:

 يسك األـؾ وافؼب إذا ضِع افٍجر افهادق وفق ـان اإلٕاء ذم يده. 

اب إذا ضِع افٍجر افهادق، وفُـ بَم أنف  َل وفق ثبت حديث أب هريرة فُان خمهها فًّقم اآلية واألدفة األخرى افتل ذم ترك افىًام وافؼَّ

 يهح ؾْبَك ظذ ظّقمات األدفة ادذـقرة وما ذم مًْاها أن افهائؿ يسك األـؾ وافؼب إذا ضِع افٍجر افهادق وفق ـان اإلٕاء ذم يده. 

 ؿقل مجٓقر افًَِمء أنف إذا تبغ ضِقع افٍجر افهادق ؾًذ افهائؿ أن يّتْع ظـ افىًام وافؼاب وفق ـان اإلٕاء ذم يده. وهذا



   

/ ماحُؿ ادرأة احلامؾ إذا أؾىرت ذم رموان خماؾًة ظذ جْْٔٓا وادرأة ادرضع ظذ 0س

 مرضًٓا؟

، ومْٓؿ مـ يَقل: ؾّْٓؿ مـ يَقل: جيب ظِٔٓا أْن تََِض ، حُّٓا اختِػ افًَِمء/ 0ج

ر ٍِّ َُ ومْٓؿ مـ يَقل: فٔس ، ومْٓؿ مـ يَقل: فٔس ظِٔٓا ؿواء وظِٔٓا ـٍارة، (4)تَِض وت

بِلِّ أنف ؿدم إػ افَّْبِلِّ ، ظِٔٓا ؿواء وال ـٍارة ًْ َُ ـِ َمافٍِؽ اْف ويستدل بحديِث َأنَِس ْب

اَل َفُف: ، ☻ ََ اِمَْا َهَذا»َؾ ًَ ـْ َض ُِْت: إيِنِّ َصائِؿٌ ، شاْجِِْس َؾَِٖصْب ِم َُ اْجِِْس »َؿاَل: ، َؾ

اَػ َوَضَع َصْىَر  ًَ َ َت َٔاِم، إِنَّ اّللَّ ـِ افهِّ اَلةِ، َوَظ ـِ افهَّ ْثَؽ َظ ْقَم ُأَحدِّ  َوافهَّ
اَلةِ اَلةِ، َأْو ِْٕهَػ افهَّ افهَّ

ـِ اْدُْرِضِع، َأِو احْلُبَْذ  ـِ اْدَُساؾِِر، َوَظ  . . اشتدفقا هبذا ظذ أنف فٔس ظِٔٓا رءٌ (0) شَظ

وال أيًوا أهنا ، وال دمزئ افٍُارةُ ، ال تِزمٓا ـٍارةٌ ، وافذي ييُٓر ِل أن ظِٔٓا افَواَء ؾَط

ر ٍِّ َُ اَػ: ، فُـ يِزمٓا افَواءُ ، ال تَِض وال ت ًَ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿فَقفف َت

 .[411]افبَرة: ﴾ڇڇ ڇ چ چ

 

 / ما حُؿ مـ أصاهبا احلُٔض ؿبؾ اإلؾىار وهل صائّة بٍسةٍ بسٔىٍة؟42س

ُن ظذ افقؿِت / 42ج ٓا أهنا جيب ظِٔٓا أن تََِض ذفَؽ افٔقَم إذا ـان ادٗذُن يٗذِّ ُّ أما ، حُ

وؿد أطِِّت افسَمُء ، احلُٔض وادٗذن ال يٗذن إال مثَؾ أذاِن افنًٔةإذا ؽربِت افنُّس وجاءها 

فُـ إذا ـان ادٗذُن يٗذن ظذ افقؿت وجاءها ، وال جيب ظِٔٓا افَواء، ؾهقُمٓا صحٔح

 احلٔض ؿبُؾ بخّس دؿائَؼ أو ٕحِق ذفؽ ؾٔجب ظِٔٓا ؿواُء ذفَؽ افٔقِم. 

 

                                                             

) يًْل: َل تهؿ إال ذم رموان آخر(، وهذه األؿقال ذم صٖن ادرضع واحلامؾ  ؾَال: ♫( بًد هذه افًبارة حهؾ تردد ذم ـالم وافدي 4)

ْا هْا ظِٔٓا ذم احلاصٔة، واهلل أظِؿ.إذا أؾىرتا ذم رموان، ؾِٓ ْٓ  ذا أشَىْا هذه افًبارة، وٕبَّ

 . ♫( فقافدي 4/30ش )افهحٔح ادسْد»(، وهق ذم 0121ش )شْْف»( رواه أبق داود ذم 0)

ا. 3/432) شادٌْل»ؿال ابـ ؿدامة ذم  ِة ُظْذِرمِهَ ُف ذِم ُمدَّ ًُ ْقِم َوْض ُد بَِقْضِع افهَّ  (:  اْدَُرا



   

 بسبب افقالدة، أي: افٍْاس؟ / وماحُؿ ادرأة احلامؾ افتل أؾىرت ذم رموان44س

 تَدم أنَّف جيُب ظِٔٓا افَواء./ 44ج

  

ٓا إذا أؾىرْت ؿبؾ افقالدة بٔقٍم أو يقمغ بسبب خروج بًض افدم؟40س ُّ  / وما حُ

ـَم ، وافذي ييٓر أهنا تَِض، هق يًتُز دَم ٍٕاس، هق بسبب خروج بًِض افدم/ 40ج

 تَدم ذم صٖن احلامؾ وادرضع. 

 

ةِ شْقات؟ / وماحُؿ43س ـٍ مستٍّر مًف فًدَّ  َمـ أؾىر بسبب مرٍض ُمْزم

ر األضباُء أنف ال ُيرجك برؤهُ / 43ج ر األضباُء أنَّف ، واهلل هق افناذم، إذا ؿرَّ وُربَّ مريٍض ؿرَّ

ًَِؿ ظـ ، ال ُيرجك برؤه وينٍِٔف اهلُل  روا أنف ال ُيرجك برؤه ؾال بٖس أن ُيى فُـ إذا ؿرَّ

 [411]افبَرة: ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: َم ؿال ربْا ـ، ـؾِّ يقٍم مسًُْٔا

ًِؿؿراءتان ﴾ڎ﴿أو ، ﴾َمَساـِغَ ﴿  .(4). ؾُٔى

 .(0)وهُذا ـان أنٌس ظْد أن صاَر ال يستىُٔع افهقَم يىًُؿ ظـ ـؾِّ يقم مسًُْٔا

  

 / وما حُؿ افرجِؾ افُبر وادرأة افًجقز إذا أؾىرا؟41س

َم يىًَمن ظـ ـؾِّ / 41ج ـؾُّ واحٍد مََْٓم يىًؿ ظـ ـؾِّ يقم ، يقم مسًُْٔا تَدم اجلقاُب أهنَّ

 مسًُْٔا. 

                                                             

اَػ: ( ؾ٘ن أض4ً) ًَ  [.411]افبَرة: ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿َؿ ثؿ صٍاه اهلل ؾًِٔف افَواء فَقفف َت

دظل  يَقل ؾَٔم شًّْاه مْف: ـٔػ يًٍؾ ادريض افذي ال يرجك برؤه إذا أضًؿ ثؿ  ♫وـان  ،♫وهذا ؿقل وافدي افنٔخ مَبؾ افقا

 ثؿ جئب: ظِٔف افَواء، وإن ـان ؿد أضًؿ. صٍاه اهلل؟.

َة َؿاَل: 1401ش )مسْده»رواه أبق يًذ ذم ( 0) َّ ـِ َأِب ََتِٔ ـْ َأيُّقَب ْب ًْٔا »( َظ ُِ ـْ َثِريٍد َؾَدَظا بَِثاَلثَِغ ِمْس ًَْة ِم ٍْ ْقِم َؾَهََْع َج ـِ افهَّ َػ َأنٌَس َظ ًُ َض

ؿْ  ُٓ َّ ًَ َْٖض  ش.َؾ



   

 / ما حُؿ األصٔاء افتافٔة ذم هنار رموان اشتخدام ادسقاك ومًجقن األشْان؟43س

 . حتك وإن ـان أخرَض ، ِمـ أراٍك البٖس بف، اشتخداُم افسقاك البٖس بف/ 43ج

وجيُب ، ٌؾ ظذ أنف ُيبىُِؾ افهقمَ وفٔس فديْا دفٔ، ومًجقن األشْان ْٕهُح بسـِف ذم رموان

َب إػ بىِْف رءٌ  َز ِمـ أن يترسَّ ُشقُل ، أن يتحرَّ قُل:  ☻ؾافرَّ َُ َوَبافِْغ ذِم ااِلْشتَِْْناِق، »َي

قَن َصائًَِم  ُُ َب اِلاُء إػ بىِْف. (4)شإاِلَّ َأْن َت  مًْاه: أنف إذا ـان صائًَم ؾُٔخَنك أن يترسَّ

  

بجّٔع أنقاِظٓا ـافبَخقر وافًقد وافًىقرات اجلديدة / اشتخدام افًىقرات 41س

اخة؟  افبخَّ

َد ذم رموان ، أما افًىقرات وافبخقر البَٖس بذفؽ إن صاء اهلل/ 41ج ًَ ويْبٌل أن ُيبَْت

وخهقًصا افُافقٕٔا ؾٕ٘ف ؿد ُظِِؿ أن هبا ، وذم ؽر رموان ظـ افًىقرات افتل هبا ـحقٌل 

حقاًل.   ـُ

 

 تَىر افًْٔغ واألذٕغ واألنػ؟/ اشتخداُم أدوية 41س

 ڃ ڃ ڃ ڄ﴿، وؿد أبٔح فف افٍىرُ ، أؿقل: اخلروج ِمـ هذا هق أن ُيٍىر/ 41ج

ؾ٘ذا ـاَن مريًوا وهق حمتاج إػ افًالج ؾْْهُحف ، [411]افبَرة: ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

يًٍؾ ؾ٘ن َل ، واألضباُء يَررون فف ظالًجا ذم افْٓار ْٕهحف أن يٍىِر ويَِض، أن يٍىر ويَِض

َِف ا أو ٕقع ِمـ، وافٌافب أن افذي يُتحُؾ بف، ؾال يٍىُِّره إال ما ٕزَل مـ حِ شقاًء أـاَن َصِزً
(0) 

ف ذم حَِف َّ  ؾْْهُحف باالبتًاد ظـ هذا. ، ربََّم جيد ضً

 

                                                             

َة 0311( رواه أبق داود )4) ـِ َصْزَ ِٔط ْب
َِ ـْ َف  . ♫( فقافدي افنٔخ مَبؾ 0/03ش )سْدافهحٔح اد»، وهق ذم ◙( َظ

 .( ـذا إَىًِت افًبارة0)



   

ََـ وهؾ يقجد ؾٔٓا تٍهٔؾ؟41س  / اشتخداُم احلُ

وإذا ـإت ؽَر مٌذيٍة ، مـ أهؾ افًِؿ مـ يَقل: إذا ـإْت مٌذيًة ؾال يستًِّٓا/ 41ج

ُِٓا حتك ما يُقن ذم صٔاِمف صبٌٓة أن ، وؿد تَدمت ٕهٔحتُْا فِّريض وهق أوػ بف، ؾٔستًّ

 يٍىر ثؿ يَِض. 

 

 مـ افدم؟40س
ٍ
 / خُِع األشْان ربَم أدَّى إػ ابتالع رء

دُّ ابتالًظا/ 40س ًَ ِف ؾرُ ، ِمـ دِمف هق ٍٕسف ال يٍىِّر إن صاء اهلل، ما ُي بََّم ُيٌَنك وفق أجَّ

َِف إػ افِٔؾ ؾٓق خر. ، وربََّم َيترضر، ظِٔف  فق أجَّ

 

؟02س  / اإلؽَمء وافتَُّٔٗ

قم/ 02ج دُّ مبىاًل فِهَّ ًَ ـْ َذَرَظُف ؿَْلء وهق َصائٌؿ » حديث:، وهُذا افتَٔٗ، اإلؽَمء ما ُي َم

َْضِ  َِْٔ اَء َؾ ََ  افذي ييُٓر أنف ضًٔػ.  (4)شؾِٔس ظِٔف ؿَواء، وإِن اشتَ

 

ٌَىْس04س باحُة مع اف  ؟- َؽىْس رأشف -/ افسِّ

ؾ٘ذا ـان اِلاُء ، وفُـ أيًوا افبحُر ٍُٕسف خيتُِػ ، ادًتُز هق أالَّ َيْزَل ِمـ حَِف رءٌ / 04ج

ب أما إذا ـان ماحلًا ؾَد َشَبْحَْا ؾٔف وما يٖيت أؿؾُّ مـ افَِٔؾ إال وهق ، ؽَر مافٍح ممُـ أنف اَل يترسَّ

ُب إػ احلِؼ ؾ، يترسَّ ًُ فؽ أيًوا إذا ـان ؽَر مافح وـذ، ؾْْهُح بافبًد ظـ هذا، وافنخص يس

ب إػ افبىـ، َم أنف يترسبؾربَّ  َب إػ بىِْف ؾَد أؾسَد ، هذا ادًتز، وادًتُز هق افترسُّ إن ترسَّ

  صقَمف.

                                                             

( ظـ َأِب ُهَرْيَرَة، وهق حديث 1201ش )افسْـ افُزى»(، وافبَٔٓل ذم 102ش )شْْف»(، وافسمذي ذم 0312ش )شْْف»( رواه أبق داود ذم 4)

 ( . 100)رؿؿ احلديث ش أحاديث مًِة طاهرها افهحة»ذم  ♫مًؾ، ذـره وافدي 



   

 افىافب: إذا ـان أُؽَّل ظِٔف مـ افهقم؟

 إذا ُأؽّل ظِٔف ِمـ أجؾ افهقم فف أن يٍىر.  افنٔخ:

 

ُق ادرأة ظْد افىبخ فِىًام بىَرف فساهنا دًرؾة ما يَُْهف مـ ادُقٕات أو 00س / تذوُّ

 افبٓارات؟

ب إػ حَِٓا رء. / 00ج   البٖس بذفؽ إن صاء اهلل وال يترسَّ

 

ُّهابغ بؤؼ افتٍْس؟03س اخ فِ  / اشتخدام اجلٓاز افبخَّ

هؾ يا إخقان ينًر افنخص ؾٔف بَمء يْزل ، افياهر أنَّف فٔس بىًام وال ذابهق / 03ج

 .(4)ال ينًُر هبذا أو بَىرات ماء أو برشِّ ماء مْف ؟

 ال أظِّف مبىاًل فِهقم.  افنٔخ:/ ج

 

 / ماذا جيب ظذ افرجؾ افذي جامع امرأتف ذم هنار رموان مـ افٍُارات؟01س

وـالمها ذم -أما حديث ظائنة . أب هريرةهق ؾٔف حديث ظائنة وحديث / 01ج

 -شافهحٔح»
ِ
ْؿُت ، ☺: َجاَء َرُجٌؾ إَِػ َرُشقِل اهلل اَل: اْحَسَ ََ  ، َؾ

ِ
َؿاَل:  شَِلَ »: ☺َؿاَل َرُشقُل اهلل

ئُْت اْمَرأَيِت ذِم َرَمَواَن هَنَاًرا
 .(0)َوضِ

ُت ، ☺َؿاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِػ افَّْبِلِّ ، ◙وحديث أب ُهَرْيَرَة  ُْ َِ اَل: َه ََ  ، َؾ
ِ
، َيا َرُشقَل اهلل

َؽ؟»َؿاَل:  َُ َِ ُت َظَذ اْمَرأَيِت ذِم َرَمَوانَ  شَوَما َأْه ًْ تُِؼ َرَؿبًَة؟»َؿاَل: ، َؿاَل: َوَؿ ًْ َؿاَل:  شَهْؾ دَمُِد َما ُت

؟»َؿاَل: ، اَل  ْغِ ًَ ـِ ُمتَتَابِ َرْي ْٓ ْؾ َتْستَىُِٔع َأْن َتُهقَم َص َٓ ُؿ ِشتَِّغ »َؿاَل: ، َؿاَل: اَل  شَؾ
ًِ ْؾ دَمُِد َما ُتىْ َٓ َؾ

                                                             

 )ال ينًُر هبذا( . ( جقاب بًض افىالب4)

ـْ َظائَِنَة 4440(، ومسِؿ )1100( رواه افبخاري )0)  .▲( وافٍِظ فف َظ



   

ًُِْٔا؟ ََِس ، َؿاَل: اَل  شِمْس يِتَ افَّْبِلُّ ، َؿاَل: ُثؿَّ َج
ُٖ َرٍق ؾِِٔف ََتْرٌ  ☺َؾ ًَ اَل: ، بِ ََ ْق هِبََذا»َؾ َر  شَتَهدَّ ََ َؿاَل: َأْؾ

ا َأْهُؾ َبٍْٔت َأْحَقُج إَِفِْٔف ِمَّْا َٓ ُثؿَّ َؿاَل: ، َحتَّك َبَدْت َأنَْٔاُبفُ  ☺َوِحَؽ افَّْبِلُّ ؾَ ، ِمَّْا؟ َؾََم َبْغَ اَلَبَتْٔ

ََِؽ » ُف َأْه ّْ
ًِ ا». (4)شاْذَهْب َؾَٖضْ َٓ  : أي: احلرتغ ذم ادديْة.شاَلَبَتْٔ

تٔب َِؾ إػ افهقم، إن ـاَن هْاَك ظبٌٔد ؾذاكَ ، ؾٔجب هق افسَّ وال ، وإن َل يقجد ظبٔد ؾَْٔت

، ال جيقز فف أن يْتَؾ إػ اإلضًام مع ؿدرتِف ظذ افهقم، افهقميْتَؾ إػ اإلضًام مع ؿدرتِف ظذ 

ٌة. ، ؾ٘ن اإلضًام شٌٓؾ ظذ األؽْٔاء ََّ  وصقُم صٓريـ متتابًغ ؾٔف َمن

 

 .افىافب: تْبٔف

ِحٔؿِ  ـِ افرَّ مْحَ  افرَّ
ِ
 بِْسِؿ اّللَّ

ؾاحلامؾ أو / ؿِتُؿ بٖن احلامؾ وادرضع تَِض ألهنا ُتًتُز مريوًة، مًْك ـالِمُؿ: 03س

ادرضع مثاًل فٔست هل ادريوة، وفُْٓا َتاُف ظذ جْْٔٓا، وما مًْك افقضع ذم حديث أنس 

 افًُبل؟

اظذ أنف وضٌع مٗؿٌت ، حُيّؾ ظذ هذا/ 03ج ًَ ا مىِ ًً  .(0)، وفٔس وض

 

ُف ظـ ذفؽ 01س َٓ  ادَهقد: اجلَمع؟ -/ وماذا ظذ ادرأة إذا ـإت برضا مْٓا وهل َل تْ

ارة ؾِؿ يٖمْرها ، ـإت راضًٔة ؾَٓل آثّةٌ إن / 01ج ٍَّ ا أنف يِزُمٓا أن ُتًتؼ أو تِزمٓا افُ أمَّ

فُـ ، وال ؿال فِرجؾ ُمِر امرأتَؽ إذا ـإت راضًٔة أن تًٍؾ ذفؽ، بذفؽ ☻افَّْبِلُّ 

وإن ـان أـَرهٓا ، إن ـإْت راضٔة أوهل افتل تسبَّبت ذم مالظبتف حتك وؿَع ؾَٔم وؿَع ؾٓل آثّةٌ 

 ثُؿ ظِٔف. ؾاإل

                                                             

 ( ظـ أب هريرة.4444(، ومسِؿ )1144( رواه افبخاري )4)

ُب وافدي ( 0)  ظـ ادرضع واحلامؾ أن ظَِٔٓم افَواء، وال ـٍارة ظَِٔٓم. ♫وتَدم ذم افسٗال افتاشع جقا



   

 / وماحُُؿ َمـ وؿع ذم ذفؽ ٕاشًٔا َأنف ذم رموان؟01س

اهلل أظِؿ أيَتٖتَّك اجلَمُع ذم حال ٕسٔإِف أنف رموان أم ال؟ إذا ـان ٕاشًٔا ؾِف حُُؿ / 01ج

واهلل أظِؿ. مهللا إالَّ ، فُـ ما أطـ أن يتٖتَّك أنف ذم ؽر رموان، وهق أنف ال ؿواَء ظِٔف، افْاد

 أول يقم مـ رموان ؾُربََّم يْسك افنخص.ربََّم ذم 

 بَل إذا َٕز أتْسك هَل؟!.  

 

 / وماذا يًٍُؾ َمـ وؿع ذم هذا جاهاًل باحلُؿ؟01س

َِؼ، تِزمف افٍُارةُ / 01ج  افٍُارة ادتَدمة.، احلديث مى

 

ٓا دون أن جيامع؟00س  / وما حُؿ مـ باذها وؿبَِّ

ُشقُل / 00ج بُِّؾ َوُيَباِذُ َوُهَق َصائِؿٌ » :☻ؿافت ظائنة إِن افرَّ ََ اَن ، ُي ـَ َو

ْربِفِ  ْؿ إِلِ ُُ َُ َِ ا َوُهَق َصائِؿٌ »وهُذا تَقل أم شِّة: ، (4)شَأْم َٓ ُِ بِّ ََ اَن ُي وظائنة أيًوا تَقل: ، (0)شـَ

« 
ِ
اَن َرُشقُل اهلل ُِِْل َوُهَق َصائِؿٌ  ☺ـَ بِّ ََ ْربِفِ »وؿقُل ظائنة: ، (3)شُي َُِؽ إِلِ ْؿ َأْم ُُ . ًٕؿ إِنَّ َرُشقَل شَأيُّ

 
ِ
َُِؽ افْاس إلرهِبا أم فٔست ، أمُِؽ افْاس إلربِف ☻اّللَّ بَل أمُّ ادٗمْغ أهَل أم

ْٕا -، أمَِؽ افْاس إلرهبا  ؟ - اإِلْرب احلاجة يا إخقا

 جِلَمع ؾافقاجب ظِٔف أن يُسَك.فُـ إذا خَق أن يَع ذم ا، ؾافذي ييٓر أن ال بَٖس 

  

                                                             

ـْ َظائَِنَة 4421(، ومسِؿ )4001ه افبخاري )( روا4)  .▲( َظ

 ( .300( حديث أم شِّة رواه افبخاري )0)

 4421ورواه مسِؿ )
ِ
ََٖل َرُشقَل اهلل َة، َأنَُّف َش َّ َِ ـِ َأِب َش َر ْب َّ ـْ ُظ  ☺( َظ

ِ
اَل َفُف َرُشقُل اهلل ََ ائُِؿ؟ َؾ بُِّؾ افهَّ ََ َة ش َشْؾ َهِذهِ : »☺: َأيُ َّ َِ أِلُمِّ َش

 
ِ
ْتُف، َأنَّ َرُشقَل اهلل َْٖخَزَ اَل َففُ  ☺َؾ ََ َر، َؾ َٖخَّ بَِؽ َوَما َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر اهلُل َفَؽ َما َت ٍَ ، َؿْد َؽ

ِ
اَل: َيا َرُشقَل اهلل ََ   َيْهَُْع َذفَِؽ، َؾ

ِ
َأَما : »☺َرُشقُل اهلل

ـُ  ، َوأَْخَنا
ِ
َّ
ِ
ْؿ ّلل ـُ ا ََ ، إيِنِّ أَلَتْ

ِ
 ش.ْؿ َففُ َواّلل

 ( .4421( أخرجف هبذا افٍِظ اإلمام مسِؿ )3)



   

 ي احتِؿ ذم رموان؟/ وماحُؿ افنخص افذ32س

ثؿ بًد ذفؽ يستّرُّ ذم ، ال رء ظِٔف يهقم ويذهب ويٌتسؾ وفق بًد افٍجر/ 32ج

ار ال رَء ظِٔف، صقِمف  . (4)أو احتِؿ ذم افَّْٓ

 

َ ؾٔف خاصة ذم صٓر 34س ٍَساء أن َتسَّ افَرآن وأن تَرأ / هؾ جيقز فِّرأة احلائض وافُّْ

ُهف افْاُس   خلتؿ افَرآن؟رموان ادبارك افذي خيهِّ

ا ِمـ هذا/ 34ج ًً سُّ  » وحديث:، ال أظِؿ مإ َّ ْرآَن إاِلَّ َضاِهرٌ  اَل َي َُ مْٓؿ مـ يَقل:  (0)شاْف

ف صافٌح فِحجَّٔة ؾُٔقن حمّقاًل ظذ ما ؿافف ، إٕف مرشؾ
وظذ افٍرِض بٖنف بّجّقِع ضرؿِ

سُّ »يَقل  (3)شٕٔؾ األوضار»افنقـاين ذم  َّ ْرآَن إاِلَّ َضاِهرٌ  اَل َي َُ ، ؾال يّس افُاؾر، أي: مسِؿ شاْف

ُدوِّ »: ☻ألن افَّْبِلَّ  ًَ ْرآِن إَِػ َأْرِض اْف َُ  . هذا أمرٌ ، شهنَك َأْن ُيَساَؾَر بِاْف

 ڀ ڀ پ﴿ؾادراد أنف ، ]افقاؿًة[ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ بََل ؿقُفف تًاػ:

ها  وؿال:، (1)شمقضئف»ـَم ؿال اإلمام مافؽ ذم ، أي: ادالئُة ﴾ڀ ڀ هذه اآلية يٍرسِّ

اَػ:  ًَ    ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ﴿ؿقفف َت

ف إال ادالئُة، أي: ادالئُة، ]ظبس[ ﴾ک ک ڑ  ـَم ؿال ربْا جؾَّ وظال:، ؾًّْاه: أنف ال يّسُّ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

ء[  .]افنًرا

                                                             

ُِقٌب. ـها.1/300( ؿال افْقوي ذم ادجّقع )4) ٌْ مْجَاِع أِلَنَُّف َم ىُِر بِاإْلِ ٍْ َؿ َؾاَل ُي َِ  (: إَذا اْحَت

ـَ َحَْْبٍؾ  ؾائدة:  َأمْحََد ْب
ِ
ُت َأبَا َظْبِد اّللَّ ًْ

ِّ ْوؾ ْبـ ِزَياٍد:  َش ٍَ قُل  ♫ؿال اْف َُ ـِ َي ـْ َظْبَدْي َُٖل َظ اَل َأمْحَُد: َتْس ََ ِؾ: َؾ
ِٔد اْدََسائِ َِ ًْ ِف ذِم َت ْٔ َِ فَِرُجٍؾ َأَلحَّ َظ

َؿ؟ ؾَ  َِ قُل ذِم َصائٍِؿ اْحَت َُ َْٕحِق َهَذا.  َما َت ُع بِِف، َو
ٍِ َت ْْ ًْٔئا َت اِة َص ـَ اَلِة، َوافزَّ ـِ افهَّ ؟ َشْؾ َظ َِْغِ ُجُؾ: اَل َأْدِري. َرُج اَل افرَّ ََ 

؟  ْغِ َِ ـِ َرُج ـْ َظْبَدْي َُٖل َظ ُع بِِف، َوَتْس
ٍِ ُك َما َتَْْت : َتْسُ

ِ
اَل َأبُق َظْبِد اّللَّ ََ  َؾ

رُ 442ش )أخالق افًَِمء»  بُر اآلجري ذم أخرجف أبق ٍَ ًْ ا َج َٕ َْْدِِلُّ  ( َأْخَزَ ٍد افهَّ َّّ ـُ حُمَ ـُ ِزَياٍد بف. وشْده صحٔح. ْب ْوُؾ ْب ٍَ ا اْف َٕ  , َأْخَزَ

 ( .4/400ش )ادقضٖ ت/حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل»رواه مافؽ ذم ( 0)

 ( .012-4/030ش )ٕٔؾ األوضار( »3)

 ( .4/400ش )مقضٖ مافؽ ت/ حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل( »1)



   

 افًِؿ وافدروس ذم ادسجد؟س/ وهؾ جيقز هلا حوقُر جمافس 

هق  (4)شإيِنِّ اَل ُأِحؾُّ اْدَْسِجَد حِلَائٍِض َواَل ُجٍُْب »وحديث ، ـذا أيًوا البٖس إن صاء اهلل/ ج

، (0)شإِنَّ َحَْٔوتَِؽ َفَْٔسْت بَِِٔدكِ »يَقل فًائنة:  ☻وأيًوا افَّْبِلُّ ، حديٌث ضًٔػ

، » ويَقل هلا: ًَُؾ احلَاجُّ ٍْ ِع َما َي ًَ ؾال بٖس إن صاَء اهلل أن حترَض ، (3)شَؽْرَ َأْن اَل َتىُقذِم بِاْفَبِْٔت اْؾ

 واهلل ادستًان.، دروَس افًِؿ ذم ادسجد

 

اُخ افذي ُيستًّؾ ِمـ ضٔؼ افتٍْس يُقن حمتقًيا ظذ رضقبة فِْغِ افٍؿ واجلٓاز 30س / افبَخَّ

ف إذا ـان جاؾ ا بسبب هذا اجلٓاز؟ ُّ َِّؾ ؾ  افتٍْز وؿد يتب

 . (1)وإن َل يُـ بف ؾال بٖس إن صاء اهلل، رشِّ اِلاء ؾذاك إن ـان ؾٔف رٌء ِمـ/ 30ج

 

 / يَقل هؾ الشتخدام افسقاك ذم هنار رموان وؿٌت حمدد؟33س

ًدا، ال/ 33ج دَّ قا ذم » وما جاء مـ حديث:، فٔس حُمَ ـُ اِر َواَل َتْستَا َٓ ِل افَّْ قا ذم أوَّ ـُ اْشتَا

َفْقاَل َأْن َأُصؼَّ َظَذ »ؿال:  ☻وافهحٔح َأنَّ افَّْبِلَّ ، ضًٔػ. ؾٓق حديث (3)شآِخِرهِ 

ؾِّ َصاَلةٍ  ـُ َقاِك ِظَْْد  تِل أَلََمْرُُتُْؿ بِافسِّ  . (1) شُأمَّ

 

                                                             

 ( .4/042ش )إرواء افٌِٔؾ»(، وضًٍف افنٔخ األفباين ذم 030( رواه أبق داود )4)

 .▲( ظـ ظائنة 14/341م أمحد )(، واإلما4143(، وأبق داود )001( رواه مسِؿ )0)

ـْ َظائَِنَة 4044(، ومسِؿ )323( رواه افبخاري )3)  .▲( َظ

 ( .03تَدم أيًوا ؿبؾ ؿِٔؾ اجلقاب ظـ هذا افسٗال رؿؿ )( 1)

ر ذم 3) ـْ َظِعٍّ مرؾقًظا بف.0431ش )مسْده»( أخرجف افبزا  باَِلٍل، َظ
ـِ ـْ َيِزيَد ْب َر، َظ َّ َْٔساَن َأب ُظ ـَ ش شْْف»وأخرجف افدارؿىْل ذم  ( مـ ضريؼ 

. وجاء ظْد افدارؿىْل )0310) ِقيِّ ََ َْٔس بِاْف َر َف َّ َْٔساُن َأبُق ُظ ـَ ، ☻( ظـ خباب بـ األرت ظـ افَّْبِلِّ 0313( مقؿقًؾا، وؿال: 

َر ادتَدم. ؾاحلديث ضًٔػ.  َّ َْٔساُن َأبُق ُظ ـَ  وؾٔف أيًوا 

ـْ َأِب 030(، ومسِؿ )111( رواه افبخاري )1) تِل َأْو َظَذ »يَقل:  ☻ظـ افَّْبِلِّ  ◙ ُهَرْيَرَة ( َظ َفْقال َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمَّ

ؾِّ َصاَلةٍ  ـُ ِك َمَع  َقا  ش.افَّْاِس أَلََمْرُُتُْؿ بِافسِّ



   

/ ظْدٕا مساجُد ـثرٌة بًُوٓا يهع ثَميَن رـًات، وبًوٓا ظؼيـ رـًة، وبًوٓؿ 31س

ََكِّ ؾٖيُّ ادساجد ظذ احلؼِّ افذي ـان ظِٔف ؾًؾ افَّْبِلَّ   ؟☺يىٔؾ، وبًوٓؿ ُي

ُِّقا ذم مسجٍد وتَقمقا بًَد ٕهػ افِٔؾ أو ذم افثِِث األخر / 31ج إِن اشتىًُتؿ أن ُتَه

ُِّقا إحدى ظؼ اَن َيِزيُد ذِم »ـَم ذم حديث َظائَِنَة: ، ة رـًة أو ثالث ظؼة رـًةوته ـَ َما 

ةً  ًَ ـْ َة َر ِه َظَذ إِْحَدى َظْؼَ
ؾٖنا ، . وجاء أيًوا ؾٔف ثالَث ظؼة رـًة(4)شَرَمَواَن َواَل ذِم َؽْرِ

ُروا صالَة افساويح إػ ٕهِػ افِٔؾ أو ما بًَده  خِّ َٗ ؿ هبذا أن ُت ُُ ؾ٘نَّ  -افثِث األخر -أنهُح

َع أَْن » يَقل:، ☻افَّْبِلَّ  ِّ ـْ ضَ َفُف، َوَم ُِْٔقتِْر َأوَّ َِِّْٔؾ َؾ ـْ آِخِر اف قَم ِم َُ ـْ َخاَف َأْن اَل َي َم

قَدةٌ  ُٓ َِِّْٔؾ َمْن ِ٘نَّ َصاَلَة آِخِر اف َِِّْٔؾ، َؾ ُِْٔقتِْر آِخَر اف قَم آِخَرُه َؾ َُ وأيًوا ظُّر ِلَّا ، رواه مسِؿ (0)شَي

ـَ ـًب يهع هبؿ ؿال: خر َؿ افبِْدَظُة َهِذهِ »َج َوَوَجَد ُأَبَّ ب ًْ
تِل ، ِٕ ـَ افَّ ا َأْؾَوُؾ ِم َٓ تِل َيَْاُمقَن َظْْ َوافَّ

قُمقنَ  َُ  .(3)شَي

أهُؾ افسْة يذهبقن ، ؾٓق أؾوؾ إذا ـإقا يستىًٔقن أن يذهبقا إػ مسجٍد أنهحٓؿ هبذا 

ُِّقا ، افِٔؾ ذم افثِث األخرإػ مسجد ويَقمقن ٕهَػ افِٔؾ أو بًد ٕهػ  ـُ ويه ؾٓذا أحس

ُِقن ما اشتىاظقا   يًْل: ألنَّ صالَة افْاؾِة فٔست بٍريوٍة.، ظذ افسِْة إحدى ظؼة رـًة ويىٔ

ُشقُل  ُع » يَقل: ☻ؾافٍريوة افرَّ َّ ا، َؾَْٖش َٓ َل ؾِٔ  ُأِريُد َأْن أُضَقِّ
اَلةِ إيِنِّ أَلَُؿقُم ذِم افهَّ

، ؾَ  بِلِّ اَء افهَّ َُ فِ ُب َراِهََٔة َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمِّ ـَ ُز ذِم َصاَليِت   . (1)شَٖتََجقَّ

ُشقُل  اٍذ:  ☻وافرَّ ًَ قُل دُ َُ اُذ، َأَؾتَّاٌن َأنَْت »َي ًَ ، بسبِب إضافتِف ذم افهالة (3)شَيا ُم

ِ٘نَّ »: ☻افَّْبِلُّ  -أيًوا–ويَقل  ٍِّْػ، َؾ َُِْٔخ ْؿ فَِِّْاِس، َؾ ـُ ًَِٔػ إَِذا َصذَّ َأَحُد ُؿ افوَّ ُٓ ِمْْ

ْل َما َصاءَ  ُِْٔىَقِّ ِسِف َؾ ٍْ َ ْؿ فِْ ـُ بَِر، َوإَِذا َصذَّ َأَحُد َُ َٔؿ َواف
َِ
 .(1)شَوافسَّ

                                                             

 ( .131(، ومسِؿ )3310افبخاري )ش افهحٔحغ( »4)

ـْ َجابٍِر 133ش )صحٔح مسِؿ( »0)  .◙( َظ

 ( . 0242( رواه افبخاري )3)

ـْ َأِب َؿَتاَدَة 121( رواه افبخاري )1)  .◙( َظ

 األَنَْهاِريَّ 113(، ومسِؿ )123( رواه افبخاري )3)
ِ
ـِ َظْبِد اّللَّ ـْ َجابِِر ْب  .¶( َظ

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة 111( وافٍِظ فف، ومسِؿ )123( رواه افبخاري )1)  . ◙( َظ



   

ثؿَّ ، يهع افنخُص ما اشتىاع، أما صالُة افَّْاؾِة ؾِٔست بٍرضٍ ، ؾٓذا ذم صالة افٍريوة 

اشتىاع أن يهَع ذم بٔتف ؾٓق  وإنِ ، وفف أن يذهَب إػ بٔتف، فف أن يسسيَح إػ رـًاٍت بًَدها

ظْد أن صذ بافْاس فَِٔتغ أو ثالًثا ذم  -يَقل  ☻ألنَّ افَّْبِلَّ ، أؾوُؾ إن صاء اهلل

تُقَبةَ »: - رموان ُْ  ذِم َبْٔتِِف إاِلَّ اَد
ِ
ؿد أصبحْت ، . وإن ـان بًُوٓؿ يَقل: ال(4)شَأْؾَوُؾ َصاَلةِ اَدْرء

دًة مـ أجِؾ خمافٍِة  َـّ ُؿ يروَن أن صالَة افساويح بدظةٌ شًْة مٗ ٕحـ ما ظِْٔا مـ ، ال، افنًٔة ؾ٘هنَّ

ؾَؼ افنًٔةَ ، افنًٔة   أردٕا، وال أردٕا أن ٕقا
ِ
وإذا ، ☻أْن ٕقاؾَؼ حديَث َرُشقِل اّللَّ

َؾ ذم بٔتف، خَق أحٌد أن يْامَ  ٌَ َِف أوالُده أو ؽُرهؿ ؾْْهحف باخلروج إػ ، أو أْن ُيْن ٌَ أو أن َين

 واهلل ادستًان.، ادسجد

 

/ يَقل وإذا صُِٔت ذم مسجد يهع ظؼيـ رـًة ؾٓؾ ُأـّؾ ظؼيـ مًف متابًًة 33س

 فإلمام أو أصع مًف ثَميَن رـًات وأُصع افقتر فقحدي وأخرج؟

فُـ ، وتهع افقتَر مٍْرًدا أو مًف وتْقي هبا وتًرا ، أنهُحَؽ أن تهَع ثَميَن رـًاٍت / 33ج

، هذا افذي أنهُحَؽ بف، ثؿ تقتر برـًة ممُـ أن تهَع رـًتغ،  رـًةأن تْكف ذم حيتاُج إػ

ُشقَل  َِّْة َأوػ ؾ٘ن افرَّ قيِن » يَقُل: ☻واهلل ادستًان. اتباُع افسُّ ُّ ََم َرَأيْتُ ـَ ُِّقا  َص

 . (0)شأَُصعِّ 

 

 / وهؾ جيقز فِرجؾ أن يهع مع أرُستف ذم ادْزل صالة افساويح؟31س

 ـَم تَدم. ، وهق أؾوؾ، ال بَٖس بذفؽ/ 31ج

 

                                                             

ـِ 114(، ومسِؿ )134( رواه افبخاري )4) ـْ َزْيِد ْب  .◙َثابٍِت  ( َظ

ـِ احلَُقْيِرِث 1221( رواه افبخاري )0) ـْ َمافِِؽ ْب  .◙( َظ



   

/ و ما حُُؿ خروج افْساء متزيْات متًىرات فهالة افساويح مًتَدات أن هذا 31س

اَػ:  ًَ  ؟[34]األظراف: ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿تىبٌٔؼ فَقفف َت

ُشقُل / 31ج ص فِِّْساء ذم اخلروج إػ  ☻إذا خرجْت متًىِّرًة ؾافرَّ َرخَّ

ـَ  ادساجدِ  ٍِالت أي: البسات افثٔاب افتل هل ؽُر الؾتٍة فألنيارذم افًناء بؼِط أن خيرْج ، ت

ْت »َؿاَل:  ☻إِنَّ افَّْبِلَّ  وأبق هريرة يَقل: ، وال متىِّٔبات رَّ َّ ًْىََرْت، َؾ  اْشتَ
َأيََُّم اْمَرأَةٍ

َل َزإَِٔةٌ  ِٓ ا َؾ َٓ ْقٍم فَِِٔجُدوا ِرحَي ََ  . (4)شبِ

 

 ـؿ يقٍم يستّر افًٔد وتستّر افتْٓئة؟ / متك يبدُأ وؿُت افتَّْٓئة يقم افًٔد وإػ31س

ا حهَؾ هلؿ مـ ، افتْٓئُة ما أظُِؿ صٔئًا َوَرَد ؾٔٓا/ 31ج
ِ
وال بٖس أن ُُيََِّْئ بًُوٓؿ بًًوا ِل

ِْئَةِ ، اخلر ْٓ َٖ بًُوٓؿ بًًوا ؾال بٖس بذفؽ إن صاء اهلل، ؾافَهد أنف َل يثبت رٌء ذم افتَّ ال ، وفق َهَّْ

فُـ ما يًٍِف افْاُس وينتٌِقن بافزياراِت ، فٔس هْاك تقؿٌٔت أو حتديدٌ و، يبِغ إػ حدِّ افبدظة

مـ صباِح افًٔد إػ ادٌرب وافٔقم افثاين وافٔقم افثافث ، ذم يقِم افًٔد هذا فٔس ظِٔف دفٔؾ

وأؿبُح مـ هذا إذا ـان افرجؾ ، واهلل ادستًان، وهذا فٔس ظِٔف دفٌٔؾ ، (0)وهُذا إػ ُصْدَؿإِف

َة افتل ال حيؾ فف أن يهاؾَحٓايهاؾُح  َمُة ظِٔف ظذ ، ادرأ وافتل حيؾُّ فف أن يهاؾَحٓا هل ادَُحرَّ

َمٌة ظِٔف ظذ افتَّٖبٔدِ   وال جيقُز فف أن يهاؾَحٓا. ، افتَّٖبِٔد إال ادالَظََْة ؾ٘هنا حمرَّ

 

  

                                                             

( ظـ أب مقشك األصًري، وحديث أب مقشك 1413ش )شْْف»(، ورواه بْحقه أبق داود ذم 113/ 30ش )مسْده»( رواه اإلمام أمحد ذم 4)

 . ♫( فقافدي افنٔخ مَبؾ 140ش )افهحٔح ادسْد»األصًري ذم 

د: أصدؿائِف. واهلل أظِؿ.♫ـذا ذم ظبارة وافدي ( 0) َّٔة، وادرا ََِّٓجة افًام  : )إػ ُصْدَؿإِف( باف



   

َٔغ30س مثؾ: ظٔدـؿ  / وهؾ هْاك صٌَٔغ واردٌة ذم افتْٓئة أو هل ما تًارْؾْا ظِٔف مـ افهِّ

 مبارك، أو ـؾَّ ظام وأنتؿ بخر، أو تَبؾ اهلُل مْا ومْؽ؟

، وال مإَع مـ هذه األفٍاظ، وارًدا ذم هذا ☻ما أظِؿ صٔئًا ظـ افَّْبِلِّ / 30ج

 .(4)ما تهُؾ إػ حدِّ افبدظِة وال افتحريؿ

  

تَبٔؾ / وماحُؿ ؾًِؾ افرجال مع بًوٓؿ افبًض، وافْساء مع بًوٓـ افبًض مـ 12س

يـ ذم ذفؽ افٔقم مما اظتاُدوا ظِٔف؟  اخلَدَّ

وإذا ـان هْاَك تَبُٔؾ اخلديـ فقفٍد أمرد خُينك ِمـ ، هذا َل َيِرْد َتهٔص ذفَؽ افٔقمِ / 12ج

أم افرجال يَبِِّقن افرجال ، ذم اخلديـ وـذفؽ أيَُبِّؾ افرجاُل افْساء، افٍتْة مْف ؾٓذا يًتُز مًُْرا 

بِِّـ افْس ََ  اء؟ وافْساء ُي

 افىافب: افرجال مع افرجال وافْساء مع افْساء. 

ٕحـ ربَم بًض ، وفُؾٍّ ظاداٌت ، َتهُٔص هذا افٔقم ما ثبت، ادٓؿ هذا َل يثبت افنٔخ: 

َّْا ؿبؾ واآلن احلّد هلل ذهبت -األوؿات  تقر، - ـُ ٍُ بؾ ، ما أِصُؾ إػ افهالة إال وؿد صًرُت ب

قمَ  َوَخان (0)ةُربََّم بًض األوؿات أخنك مـ افسَّ  واهلل ادستًان.، وافدَّ

 ؟(3)افىافب: تَبٔؾ األمرد

 إذا ـان خُينك ؾتًْة مـ تَبٔؾ ادُردان ؾًٔتَُز حمرًما.  افنٔخ:

                                                             

ُد هذه افًبارة ) ـؾ ظام وأنتؿ بخر( ويَقل ؾٔٓا مبافٌة. اإلٕسان فف ظّر حمدود.  ♫( وؿد شًّت وافدي 4) َِ  يْت

( شئؾ: هؾ إذا ؿال ِل صخص: ـؾَّ ظاٍم 032) ص ٍيف اهلل اجلزء األولفِنٔخ افٍقزان ح شاإلجابات ادّٓة ذم ادناـؾ ادِّة»ؿِت: وذم 

 وأنت بخر ؾٓؾ هذه افُِّة مؼوظة ذم هذه األيام ؟

 اجلقاب: ال، فٔست بّؼوظة، وال جيقز هذا. ـها.

َّٔة. 0) وخة بافِٓجة افًام قمة: بًّْك افدَّ  ( افسَّ

الَمة ـَم ذم ًَ ر» وافسقمة فٌة:  اْف  ( .0/004) شمنارق األنقا

 .♫َل ٍٕٓؿ صٌٔة افسٗال، وـتبْاه مـ مٍٓقم جقاب وافدي ( 3)



   

 / وماحُؿ َتهٔص ذفؽ افٔقم بزيارة افَبقر وؿراءة افٍاحتة ظْد ادقتك؟14س

 ما ثبَت رٌء ذم هذا. / 14ج

ف وـَرِمف افذي يرسَّ فْا هذه  افىافب: وأخًرا ٕحُّد اهلَل 
ظذ ُجقده وإحسإف وؾوِِ

ئد افزائدة ئد افزائدة وافٍرا ثؿ ٕنُُر فنِٔخْا حٍيف اهلل تًاػ ظذ صزه وبذفف اخلر ، افٍقا

ـَ اخلاَتة وٕسٖل اهلل ، فِّسِّغ وأن جيًِف مْاًرا فِسٍِٔة ، فُف افثباَت ظذ افسْة وحس

ًََِم مـ أظالم اهلداية َِف ممـ حُئل اهلل بف شَْة افديـ وافًَٔدة وأن، وَظ وٕنُُر ـؾَّ افسامًغ ، جيً

 . وجزى اهلل اجلَّٔع خًرا ، ظذ صزهؿ ظذ حتهٔؾ افٍائدة

 

بافبحريـ وباإلمارات وذم اخلِٔج ومجٔع افبالد  -وأخًرا ما هل ٕهٔحتُؽ فألخقة 

 افسٍِٔغ؟ واحلّد هلل رب افًادغ.  - اإلشالمٔة

ُدوا اهلَل  افنٔخ:  َّ َْٕا أن حي َف ظْٓؿ صداًما افبًثلَّ  ْٕهُح إخقا ، افذي َسَ

ََِؽ احلرَث وافَّْْسَؾ ، وسف ظـ بِِدهؿ صداًما افبًثل ـَ أله َُّ ثؿ بًد ذفَؽ ْٕهُحٓؿ ، ؾِق َت

أنا ، ؾٓذه األجقبُة افتل شًّتّقها فٔست إال ؿىرًة مـ َمْىرةٍ ، باإلؿباِل ظذ افًِؿ افْاؾعِ 

اَػ  ôوأن حُتُٔقا شََّْة ادحدثغ ، ُتَبِقا إؿبااًل ـِٔ ا ظذ ضِب افًِِؿ افْاؾع أنهُحُؿ أن ًَ َت

 ى ى ې ې﴿وربُّ افًزة يَقل ذم ـتابف افُريؿ: ، أمٌر ُمٓؿ، ظذ حتهٔؾ افًِؿ افْاؾع

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

ـْ ُيِردِ »يَقل:  ☻وافَّْبِلُّ ، ]افتقبة[ ﴾ی ی ی ىئ ُف َم ْٓ َِّ ٍَ ا ُي ُ بِِف َخْرً اّللَّ

ـِ  ي  .(4)شذِم افدِّ

مقن افذيـ ذاُؿقا َحاَلوَة افًِِؿ وظرؾقا مَداَر افًِؿ ـان أحُدُهؿ يرحُؾ مـ  وظَِمؤٕا ادتَدِّ

ؾذفُؿ جابر بـ ظبد ، (0)فِخىٔب شافرحِة»ـَم ذم ـتاب ، مساؾٍة بًٔدةٍ مـ أجِؾ حديٍث واحدٍ 
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اهلل بـ ُأنٔس اصسى راحًِة وظبد اهلل بـ ُأنٔس  ظْد ظبدِ  ...تًاػ ورىض ظْف ظْد أن ♫اهلل 

حديٌث بٌِْل  ؾَال:. بافنام ؾرـَبٓا مـ ادديْة حتك وصَؾ إػ افنام ودقَّ افباَب ظِٔف وٕزَل إفٔف

ثْل بف ☻أنَؽ شًَّتف ِمـ رشقِل اهلل  شًُّت رشقَل اهلل ، ؿال ظبد اهلل: ًٕؿ. ؾحدِّ

ًة هُبًَْم. ؿٔؾ: وما هُبًَْم؟ ؿاَل: فَٔس مًٓؿ إنَّ اهلَل حيُؼ ا»يَقل:  ☻ اًة ُظَرا ٍَ فًباَد ُح

ٌِل ألحٍد مـ  َد ـَم يسًّف مـ َؿُرَب ؾَٔقل: اَل يْب ًُ ُف مـ َب ًُ َّ رٌء، ثؿ ؿاَل: ؾَُْٔادُيؿ بهقٍت َيْس

ٌِل ألَحٍد مـ أ ـْ أهِؾ افَّْاِر يىافبُف بقء، وال يْب هِؾ افَّْار أن أهِؾ اجلْة أن يدخَؾ اجلََّْة وأحٌد ِم

ََّٕم هل  . ؿَٔؾ: ـَٔػ ذاَك وفٔس مًٓؿ رٌء ؿال: إ
ٍ
ـْ أهِؾ اجلَِّْة يىافبُف بقء يدخَؾ افَّْاَر وأحٌد ِم

  .شٔئَاُت وافسَّ احلَسْاُت 

وأن ، وأن تنتٌِقا باحلزبٔات وباجلًّٔات، وإياـؿ إياـؿ أن تنتٌِقا بافَِٔؾ وافَال

ون ودمتٓدون ذم ، تنتٌِقا حتك بافُالِم ذم ادبتِدظة أبٌُٔؿ ؿبَؾ هذا تىِبقَن افًِؿ ودمدُّ

ؾ٘ن ادبتدَع ُربََّم يرـُب ، ما تىِبقن افًَِؿ مـ ادبتدظة، وتىِبقن افًَِؿ مـ أهِِف، حتهٔؾ افًِؿ

ًَؽ بٍُرتِف، شٔارَتف مـ أؿل األرض ويٖيت إفَٔؽ بّحارضةٍ 
حتك وفق ، وهق ال يريُد إال أن ُيَِْ

ٌن يٖتقن هبا ذم األشئِة واألجقبة.، ةَل يْذـرها ذم ادحارض  ؾِف إخقا

ـؿ أنَّ دظقَة أهؾ افسْة مـ ؾوؾ اهلل ذم افّٔـ أصبَح افْاُس ال يثَقَن إال بدظقِة   ُ وٕبؼِّ

ًٕا فُؿ واحًدا أو اثْغ ِمـ ؽِر احلزبٔغ ؾٖنا  وإِن اشتىًتؿ، أهِؾ افسْة أن تستَِدمقا إخقا

ف أن جيّع مااًل مـ أجؾ اجلًّٔةأما صاحُب اجلًِّٔة ، أنهُحُؿ بذفؽ ُّّ ِٓ وأما احلزبُّ ، ؾُٔ

ف أن جيَّع افْاس مـ أجؾ مجِع اِلال ُّّ ِٓ وأما أيًوا ، ومـ أجؾ االٕتخابات، صاحب احلزبٔة ؾُٔ

 وهُذا افدظقات األخرى ادبتدظة. ، صاحُب افبدظة

فذيـ فٔسقا أهُؾ افسْة بحّد اهلل ـثٌر ممُـ أن تستَِدمقا مـ إخقإُؿ افَّْجديغ ا

ِِّّقن، بحزبٔغ ويبَك ، وأن تستَِدمقا أيًوا مـ إخقإُؿ افّْٔٔغ افذيـ فٔسقا بحزبٔغ وُيً

، حتك تٖخذوا مـ افٌِة افًربٔة ما تستَُٔؿ بف ألسُْتُؿ، أربًة، ثالثة، افنخُص ؿدَر صٓريـ

ُِِّؿ افْاس هلل ؾٖنا ، وتٖخذون مـ ادهىِح ما تًرؾقن اصىالَح افَقم ؾ٘ن ُوجد هْافؽ ظاَلٌ يً



   

هاب إفٔف وبّالزَمتِف ربَم تٍّٓقَن مـ ، ؾتَُِغ افًاَل فٔس ـافَراءة ذم افُتاب، أنهحُؿ بافذَّ

ـْ »وفست أؿقُل ـَم يَقل ذفَؽ افنخص: ، افُتاب خىًٖ  َثَر ِم ـْ ُه َأ ُٗ اَن َخَى ـَ تَاَبُف  ـَ اَن َصُٔخُف  ـَ ـْ  َم

بِفِ   .شَصَقا

ًَِىا، ست أؿقُل ذفؽف، ال  ـَ اختٔاَر  فُـ أخنك ظَِٔؽ أن تٍَٓؿ بًَض ادسائؾ ؽ وَأالَّ حتس

ا إذا ؿرأَت ذم ، افُتاب ٍِْا ، شرياض افهاحلغ»أو ذم ، شصحٔح افبخاري»أمَّ تب شِ ـُ أو ذم 

بِؽ شتٍسر ابـ ـثر»ومثؾ: ، شصحٔح مسِؿ»مثؾ: ، افهافح َك أـثَر مـ صقا ُٗ ، ؾِـ يُقَن خى

ُِٓا إال ـتاُب ربِّْا وشُْة ٕبِّْٔا حمّد  ادٓؿ هذه بٓات ما ُيزي ْرؿة وهذه افٍتـ وهذه افنُّ ٍُ اف

ـُ ، ☻ وؾالٌن ، وؾالٌن ؿهرٌ ، و ؾالٌن حزب، وإال ؾسٍَْٔك افًُّر وأنت ؾالٌن أحس

ف شبحان اهلل، وؾالٌن ما تٖلٍٔف ضٔب، ضقيؾ ٍُ ا، وهُذا، وؾالٌن تٖلٔ ًٍ مثؾ: ، أنا أبٌَٔؽ تُقن مٗفِّ

مثؾ: ، أبٌٔؽ أيًوا تُقن داظًٔا إػ اهلل َُتُزُّ ادْابرَ ، ادٗفِّػ افذي يًجبُؽ ـتاُبف أو أحسـ ذفؽ

 . وهُذا أيًوا ذم افتًِٔؿِ ، ذفؽ افداظل افذي يًجُبؽ ـالُمف أو أحسـ

أنا أؿقل: هذا ـالٌم أـثره ، بًُض افْاس يَقُل ؿد أصبحِت افدظقُة وشًِٔة إػ االرتزاق

ـَ افْاس ؿد اَتذها وشًِٔة إػ االرتزاقصحٔح أن ـثًرا  ، فُـ هْب أنَّ افْاس ؾًِقا ذفؽ، م

أبٌٔؽ تَقم وتدظق إػ ، وال تتخذ افدَظقة وشِٔة إػ االرتزاق، أنَت أبٌٔؽ تَقم وتدظق إػ اهلل

ِِّؿ ادسِّغ ُم هلؿ افؼع صاؾًٔا ـَم جاء بف ٕبُّٔ ، اهلل وتً ْا ؾادسِّقن أحقج ما يُقن إػ َمـ يَدِّ

ا فِنبٓات، ☻حمّد  ًً وأخرى ، تارًة افنبٓات ِمـ ؿَِبِؾ افنًٔةِ ، وإال ؾِـ تزاَل سي

أتيُّْقن أنَّ ، وُأخرى مـ ِؿَبؾ أصحاِب األهقاء، وأخرى مـ ِؿبَؾ احلزبٔة، مـ ِؿَبؾ أيًوا افهقؾٔة

ذم ـتابف افُريؿ:  ـَم يَقل ربْا ، ؾٔٓؿ أصحاُب أهقاء أهَؾ افًِؿ ما ؾٔٓؿ أصحاب أهقاء؟

   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .]األظراف[ ﴾﮺



   

ادسِّقن أحقُج ما ، تَقم بقاجٍب ٕحَق ادسِّغ وتَقم بدظقة - ـَم ؿُِت  -أبٌٔؽ  

ـُ حمتاُجقن إػ افىبِٔب ادسِؿ ِس ادسِؿ، يُقن إػ ظَِمء. يَقفقن: ٕح وإػ افىَّٔار ، وإػ ادْٓدِّ

بافهحٔح ُوِجَد ـثٌر مـ ادْٓدشغ ومـ  فُـ، صحٌٔح ٕحـ حمتاجقن إػ هذا، ادسِؿ

ٕحـ حمتاجقن  فُـ افًَِمء ما شًّْاهؿ يَقفقن:، وافتخههاُت ـثرة، افىٔاريـ ومـ األضباء

ص ا ذم هذا، إػ افًاَل ادسِِؿ ادتخهِّ ًً وآخر ، ذاَك يتخهُص ذم افٌِة افًربٔة حتك يهبَح مرج

وآخر يتخهُص ذم افٍَف ، وآخر يتخهُص ذم ظِِؿ احلديث، يتخهُص ذم ظِؿ افتٍسر

ما ، إػ ؽر ذفؽ، وهُذا آخُر يتخهص ذم األدب، وآخر يتخهص ذم افتاريخ، اإلشالمل

َؾ َصٔئًا َظاَداهُ »وافسبُب ذم هذا أنَّف ـَم ؿٔؾ: ، شًّْاهؿ يَقفقن هذا ِٓ ـْ َج بؾ بَِغ ببًِوٓؿ ، شَم

َِّؿ مًٓؿ مـ ِؿبََِِؽ ، إذا حدثَت افْاس ؾال حتدْثٓؿ بآية وال حديث َقل:أن ي مـ ، وفُـ تُ

ر. ٍِٕسؽ ِّ ِة يَقل ذم ـتابف افُريؿ: ، ًٕؿ ؿاَل هذا بًُض اإلخقان ادٍِسغ بَِخ  ڎ﴿وربُّ افًزَّ

 . أمٌر مٓؿ، ]اجلاثٔة[ ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

-وبزيارة ، وبزيارة افنٔخ األفباين، وأنا أنهحُؿ بزيارِة افنٔخ ابـ باز حٍيف اهلل تًاػ

ُد أيًوا ذم هذا األخر ِـّ ِل ، بزيارة افنٔخ ربٔع حٍيف اهلل تًاػ -وُأَؤ ؾٕ٘ف خبٌر بهر بٖحقا

ُِقَن إفٔف وتنٌِقٕف بافُالم ذم ؿافقا وما ؿافقا.، احلزبٔغ ؿ تِه  وفسُت أؿهد أنَُّ

ثقن ـإقا إذا افتَقا ما يسٖل واحٌد مْٓؿ افن  خَص اآلخر ـٔػ حاُل وفدك؟ ـٔػ ادحدِّ

، حال أوالدك؟ وـٔػ حاُل أرستؽ؟ وـٔػ أنَت؟ وبًدها ؿدُر ٕهػ شاظة وهق يقِرُد ظِٔف

يَقل فف: ما حال رواية إشَمظٔؾ بـ ظٔاش ظـ افنامٔغ ؟وما حال وفده حمّد بـ ، ال

، م َل يسّع؟إشَمظٔؾ؟ وما حال رواية ؾِٔح بـ شَِٔمن؟ وهؾ شّع ظبد اهلل بـ بريد مـ أبٔف أ

قا ، وهُذا َُ أبٌُٔؿ تُقٕقن هُذا إذا فَٔتؿ ظَِمَءـؿ تستٍٔدون ، ـان هذا ـالُمٓؿ بًد أن يِت

َّْا بادديْة مـ ؾوِؾ اهلل يٖتْٔا زائرون مـ افُقيت، مْٓؿ وربََّم يبَقن ثالثَة أيام ؾال يرجًقن ، ـُ

اآلن ؾ٘ػ اهلل ادنتُك  أما، فُـ بافهحٔح ما ـإت ؿد ضٌت احلزبُٔة مثؾ اآلن، إال بٍائدة

، وآخر مـ ُتامة، وآخر مـ صًدة، وأخ مـ ظدن، وأخ مـ حرضمقت، يٖتْٔل أٌخ مـ تًز



   

ٕحـ ٕريد يا إخقإْا ٕتٌاؾُؾ ظـ ، وـؾُّ واحٍد يبٌل يهبُّ ِل افنُاوى افتل ؿد آذاه احلزبٔقن

 ، ٕريد أن ٕتٌاؾؾ ظـ هذا، هذا
ِ
 . ☻ وشتّقُت احلزبٔة وتبَك شُْة َرُشقِل اّللَّ

ؾ٘ن َل يتٔرْس فُؿ ، واشتٍٔدوا مـ ظَِمئُِؿ، ؾاحرصقا ظذ وصٔتل فُؿ جزاـؿ اهلل خًرا 

ا ًً وإذا أصُؾ ظِٔف رٌء ؾرشافٌة إػ بًض أهؾ ، ؾٖنهح ـؾَّ أٍخ بتُقيـ مُتبٍة فف فتُقن فف مرج

أردُتؿ إذا ، وَدُظقا احلزبٔغ، مـ أجؾ ذفُؿ اإلصُال، أو ؽر ذفؽ، أو تٍِقن يتهؾ بف، افًِؿ

ا إذ يَقل وؿد أتاه مبتدٌع ؾَال:، أن تسسحُيقا مْٓؿ ؾاترـقهؿ ًُ يا مافُؽ إينِّ أريد » ورحَؿ اهلل ماف

ؿال اتبًَتف. . أن أناطَرَك ؿال ؾ٘ن ؽِبتَْل ؿال اتبًتَْل. ؿال ؾ٘ن جاءين رجٌؾ آخر يْاطرين وؽَِبْل

 .(4)ش ظذ ثبات مـ ديِْلؿال إذن يهر ديُْْا ظرضًة فِتَْؾ اذهب إػ صاكٍّ مثِِؽ ؾ٘ين

ما أـثر ما يٖتقين ومـ ؾوؾ اهلل ، إذا جاءَك احلزب يريُد أن يْاطَرك تَقل فف ظْدـؿ ؾراغٌ 

ٌغ  يٖتقن شقاء ذم رحاليت أو يٖتقن إػ افبٔت وأؿقل هلؿ:، خيرجقن مُْسٍغ أنتؿ ظْدـؿ ؾرا

ؿ، وأنا فست بٍارٍغ ؾإِكؾقا  ُٓ أنت مىاَفٌب إػ أن ، ما ينٌِقٕا ؾهحٔح، وإذا َل يْكؾقا ُأْخِرُج

ؽ زظىان وظّؽ ؾِتان، هذه ادناـُؾ افتل تدوُر حقَفُؿ، تٗفَِّػ ذم ادناـؾ ِّّ ، تبَك مع ظ

، هؿ خياؾقن مـ افْؼ ؽايَة اخلقف، أبٌٔؽ تتٍرغ وَتِرج ؾٔٓا ـتاًبا، ال، وأنتؿ تتدارشقهنا

تفشُرشِقن فَؽ صخًه ، وشرشِقن فؽ إذا ظِّقا أنؽ شتُتب ؾٔٓؿ ويَقفقن ، ا حلُٔتف إػ رُسَّ

ًِر بف أحًدا حتك خيرج، وال خَيُْرْج هذا افتٖلُٔػ ، فف ما هذا وؿَت افتٖلٔػ ًٕؿ َتًرضف ، أنت ال ُتْن

قن ظِٔف أو حيذؾقٕف، ظذ بًض أهؾ افًِؿ ادحبِّغ فِخر ُٓ فقٕف أو يْبِّ ًٖ يًدِّ ، حتك فقـان ؾٔف خى

وما إتؼْت ب٘ذِن اهلل تًاػ دظقُة أهؾ افسْة بافّٔـ  ،افْؼ هق افذي يَهُؿ طٓقَرهؿ ؾٖؿقل:

وهُذا أيًوا بقجقِد اإلخقة افىٔبغ األؾاضِؾ ، ٕؼ األذضة وٕؼ افُتب، إال بسبب افْؼ

َد ، إذا خرجقا دظقًة أينٌِقن أنٍَسٓؿ بٍالن، حٍيٓؿ اهلل تًاػ إذا خرجقا دظقةً  ًَ وؾالن ص

ظّر افبنري هذا يًتُز حاـًَم مسًَِم يىبُِّؼ اإلشالم ، افنّس ثابتٌة واألرض تدور، إػ افَّر

َّاهات، وهُذا، مائًة ذم اِلائة ؿال َرُشقُل  ،يسًّقَن مْٓؿ ؿال اهلل، ما ينٌِقن افْاَس هبذه افسُّ

                                                             

ش شر أظالم افْبالء»وذـره افذهبل ذم  .(0/321ش )اإلبإة افُزى»بىة ذم (، وابـ 3/0311ش )افؼيًة»( رواه بْحقه اآلجري ذم 4)

(1/412. ) 



   

 
ِ
وأخرى أيًوا ذم ، وأخرى ذم احلُبِّ ذم اهلل، ؾّقظيٌة ذم صٍة اجلْة وافْار، ☻اّللَّ

وأخرى ذم باب ، وأخرى ذم افتقحٔد، ذم احلج إن ـان وؿَت حج وأخرى أيًوا، تًِٔؿ افهالة

وال يَقفقَن هلؿ بًد ، وهُذا تْؼح صدوُر افْاس، األشَمء وافهٍات مـ افتقحٔد

ما ، ما يَقفقن هلؿ، ذم ادساجد (4)هذه صحاذة، ادحارضات ظْدٕا مسجد ٕبٌُٔؿ تتزُظقن فف

ثؿ بًد ادقظية يَقل ظْدٕا ، افْاس حتك يبَُٔٓؿؾٔف واحٌد مـ أهؾ افسْة ذم افّٔـ يَقم ويًُظ 

اذيـ، مسجد ٕريد أن تتزظقا فِّسجد إال ثالث  ☻ما ؾًِف افَّْبِلُّ ، هذا صُٖن افنحَّ

وال أيًوا بًد أن يْتَٓل مـ خىبتف ومـ مقظيتف ، فألمقِر افىارَئة ادّٓة، مرات أو أربع مرات

، ويَقل [31]افْساء: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: يَقل: ؿال اهلل 

 :﴿ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴾ 

َُّٕف البدَّ أن تْتخبقا افرجَؾ األمغ ؾإتخبقين، [10]األحزاب: ل ٍَٕسف أماَم ، تزـٔة، أنا أؿقل إ ِـّ يز

، ☻أهُؾ افسْة يَقفقن فِْاس: اتبًقا ـتاَب ربُؿ وشَْة ٕبُٔؿ ، ال، احلارضيـ

ُٕتَّبَعَ ؾِسْا ، وفسْا ٕدظقـؿ إػ اتباِظْا ]آل  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿، أهاًل أِلَْن 

 . ☻أالَّ ٕتبَع إال ـتاَب ربِّْا وشَْة ٕبْٔا حمٍّد ، [11ظّران:

ه إٕف هق افٌٍقر ووأشتٌٍُر اهلل ِل وفُؿ وفسائِر ادسِّغ ؾاشتٌٍر، أؿقل ؿقِل هذا

 .افرحٔؿ

 

 

 

                                                             

ل ومد األيدي إػ افْاس. وفقافدي ( 4)  ش.ذم ادسـٖلة»رشافة ذم هذا ادقضقع بًْقان:  ♫افنحاذة: افتسقُّ


