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هلل اىلائو/ ) كٌا ةكً ٌَ ٍُٓث فٍَ اهلل (، كأكٓػ أف ال هلإ إال اهلل كضػق ال  احلٍػ

ا ْتػق  ٔؿ اهلل أـٔة ضفِث (، كأكٓػ أف حمٍػن رشيم هل اىلائو/ ) ىلػ اكف ىكً يف ـر
يً "، أٌا ةٓػ/ ٔهل اىلائو/ " كعري اهلػم ْػم حمٍػو نًل اهلل ْييّ ـك  كـر

ا  ا ٌين يف نرش اخلري، ككهؽن ٌن ات فإـٓا ا ةانلٍٓث، أضتتج إركاد اخلرير ليًٍِٓ، كحؼنرين
يً، يف ْؼق انلٍٓث املفػاة،  ٔؿ اهلل نًل اهلل ْييّ كىلع آهل ـك إىل ُتؼةو ٍْؽةو ٌَ ْػم ـر
ٍاؿ  ٔءةن ةالفهيًِث، ةٓيػةن َْ األكٔاؿ كاألضٔاؿ اأْل كيه ٍُٓث الؾكاج، ككيف حلاـ ممي

اىث امل اكث امللحًِث، كإين ألرسٔ أف جتػ ْؼق الـؽ ٔا ًنا ـييٍث، ح خٔاىٓث ؤاٌَ نؽيٍث، ككئ
ا ةإذف رًٓا.  ليِهيطث، كىلع اخلري كطيطث، حؤيت ذٍارْى

آٌأف يٓش فاهللى أـأؿ كٌَ ٌَ ذنؽ أك أُىث ٓا و ُفٓٓا، كيِفّ ةٓا ٌٓػحٓا ككارئٓا ـك
اؿ، كاهللى أـأؿ أف يخلتو، ) رًِا حلتو ٌِا إُم أُج  ـاًْ ةجرشْا دالىث أك نخاةث أك إـر

 الفٍيّ اىٓييً (.
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ٔد، ُتػأ يف ذنؽ املغاىفات كاملِهؽات  ٔد ةٓٔف امليم املٓت ؼا أكاف الرشكع يف املله ْك
كيه/

 

ًُّ نرريو ٌَ األكيلاء لألـف، كك ذا ليؾكاج ؼا ةٓو اىجفاء، أف يكٔف اىٍاىب إذ ْ
عخيار األعيار، كالؽىا ةٍَ ْػـ اُيا كىٓاْخٓا؛ فيجلأ ٌَ ٌاؿ، كٌا اكف ٌَ ٌخاع ادل

الكث أرسيث فاكيث،   .ولالكٓا كأضؾآُاحخاةّ ـٔاًْ، ضياة نئحتث، ْك
َه عريه ٌَ       فاحلٔا اهلل يف اىجفاء فالؽىا ةاىٓتػ املؤٌَ أٌاف، كاؿ حٓاىل/ ) كىٓتػ وؤٌ

يً/ " إذا أحاكً ٌَ حؽىٔف عيلّ  ورشؾو كلٔ أْشتكً (، ككاؿ انليب نًل اهلل ْييّ ـك
ٔق إف ال حفٓئا حكَ فخِثه يف األرض كففاده ْؽيو "  . (1)كديِّ فؾكس

كػ عٍب اةجيت مجاْث فٍَ أزكسٓا؟ كاؿ/ "ٌَ يخق  ككاؿ رسو ليطفَ ػ رمحّ اهلل ػ
ٓا". ٍٍ  اهللى فإف أضتٓا أكؽٌٓا، كإف أةغيٓا لً يِي

 

، ككأًُٓ سٓئا املؽأة ـيٓث حتاع ضتنا ليٍاؿ ةغالء املٓٔر ِاففٔفأنتص انلاس يتىلػ 
يً كػ كاؿ نٍا يف ضػيد  اهلل ِّْ/ ْلتث ةَ اعوؽ ريض كتلرتل، كانليب نًل اهلل ْييّ ـك

 . (2)" عري انلاكح أيرسق "
 . (3)" عري الهػاؽ أيرسق/" ةيفَكساء 

ككػ كاؿ اإلٌاـ اىٓالٌث اةَ ةاز ػ رمحّ اهلل ػ  يف فخاكيّ/" املرشكع ختفيف املٓؽ 
ػـ املِاففث يف ذلم ٍْالن ةاألضاديد الهررية الٔاردة يف ذلم، كتفٓيالن ليؾكاج،  كحليييّ، ْك
ا ىلع ْفث اللتاب كاىفخيات، كال جئز لألكيلاء اكرتاط األؤاؿ ألُففًٓ؛ ألُّ ال  كضؽنن

                                 
َ يف عو أيب ٌريرة وغريه ريض اهلل عيٍم، (، وغريه 1885)(، 1884)واه الرتنذي ةرقمر( 1) (، وصحيح 1822الصحيحث ةرقم)السلسلث ٌو

  .(278اجلانع ةرقم)
َ يف السلسلث الصحيحث ةرقم)( 2117واه أةَ داود ةرقم)ر( 2)  (.3388(، وصحيح اجلانع ةرقم)1842عو عقتث ةو اعمر ريض اهلل عيً، ٌو
 (.3279احلديث يف صحيح اجلانع ةرقم)( 3)
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ذلم، ةو احلق ليٍؽأة كضػْا... إىل أف كاؿ ػ رمحّ اهلل ػ/ كلكٍا اكُج اتلاكيلف  ضق هلً يف
أكو كأيرس ـٓو إْفاؼ الؽساؿ كاىجفاء، ككياًج اىفٔاضق، كاملِهؽات، ككرثت األٌث، كلكٍا 
ٍِْج اتلاكيلف كحِافؿ انلاس يف املٓٔر، كوا الؾكاج، ككرث الففاح، كحٍٓو اللتاب 

 .395اهلل ...".فخاكل ْيٍاء ابلرل احلؽاـ ػ اةَ ةاز نػ كاىفخيات إال ٌَ كاء 
 

كاؿ اىٓالٌث املطػث حمٍػ ُارص ادليَ األبلاين ػ رمحّ اهلل ػ/ " ْؼق اىٓادة رست 
إيلًٓ ٌَ انلهارل كيؽسّ ذلم إىل اعدة كػيٍث هلً ِْػ ٌا اكف اىٓؽكس ييّ اخلاحً ىلع 

ا هل ىلع رأس الفتاةث رأس إةٓاـ اىٓؽكس اىحرسل كيلٔؿ/ ةا ٓن ـً األب. ذً يِليّ كاى
ِػ ٌا  ٔـٍٕ كيلٔؿ/ كًاـً الؽكح اىلػس ْك كيلٔؿ/ كًاـً االةَ. ذً ييّٓ ىلع رأس ال

ا ضيد يفخلؽ". ني ييّٓ أعرين  .212آداب الؾفاؼ  يلٔؿ ٌآ
ةٍيىث( فٓؼق ىحفج ٌَ  كيلٔؿ الليظ اىٓالٌث اىفٔزاف ػ ضفِّ اهلل ػ / " كأٌا )ادلر

فيٍني، كيه اىيت حيسؿ ملِاـتث الؾكاج، كإذا اكف يٓخلػ فيٓا أُٓا تفتب املطتٌث ْٔائػ امل
خرب ٌَ الرشؾ،  ػـ ىسفٓا يؤذؽ ىلع اىٓالكث الؾكسيث، فٓؼا يٓي ةني الؾكسني، كأف عيٓٓا ْك

خلاد اجلاٌْل ، كًِاء ىلع ٌا حلٌػـ فال جئز ىسؿ ادلةيث حباؿ  كيػعو يف ااْل
 عري فيًٓ، كيه اعدة كفػت ىلع املفيٍني ٌَ غري املفيٍني.أكالن/ ألُٓا حلييػ ملَ ال 

كذاُيان/ أُٓا إذا اكف يهطتٓا اْخلاد أُٓا حؤذؽ ىلع اىٓالكث الؾكسيث فٓؼا يػعو يف 
ة إال ةاهلل". اىفخاكل اجلآٌث ليٍؽأة املفيٍث نػ  ٌٔ  .915الرشؾ كال ضٔؿ كال ك

 

ؼ ا ضؽاـ، كٌَ نتائؽ اذلُٔب، كُكخيف يف ْؼا ةفخٔل اىٓالٌث الؽًاين اةَ ةاز ػ ْك
ٔسّ/ ٌا ضكً األاغين ْو يه  رمحّ اهلل ػ، فإُٓا كافيث اكفيث، ضيد اكف ُم الفؤاؿ امل

 ضؽاـ أـ ال، رغً أُين أـٍٓٓا ةلهػ اىتفييث فلً؟
 كٌا ضكً اىٓؾؼ ىلع الؽًاةث كاألاغين اىلػيٍث؟
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و اىلؽع ىلع ا ىٍتو يف الؾكاج ضؽاـ ةالؽغً ٌَ أُين ـٍٓج أُٓا ضالؿ كال أدرم؟ ْك
ػد عٍاكً.  أذاةكً اهلل ـك

خٍاع إىل األاغين ضؽاـ كٌِهؽ، كٌَ أـتاب وؽض اىلئب ككفٔحٓا  اجلٔاب/ إف ااـل
َ الهالة. ككػ فرس أكرث أْو اىٓيً كٔهل حٓاىل/ }كٌَ انلاس ٌَ  كنػْا َْ ذنؽ اهلل ْك

ٔد يلرتم هلٔ احلػيد{ اآل يلفً ىلع  -ريض اهلل ِّْ  -يث/ ةاىغِاء. كناف ْتػ اهلل ةَ وفٓ
ٔد كالهٍاف كاىٍتو نار  أف هلٔ احلػيد ْٔ/ اىغِاء. كإذا اكف ٌّ اىغِاء آىث هلٔ اكلؽًاةث كاىٓ

.  اتلطؽيً أكػ، كذنؽ ةٓو اىٓيٍاء أف اىغِاء ةآىث هلٔ حمؽـ إمجااعن
ٔؿ اهلل  يً أُّ كاؿ/ فالٔاسب احلؼر ٌَ ذلم، ككػ نص َْ ـر نًل اهلل ْييّ ـك

كاحلؽ ْٔ/ اىفؽج احلؽاـ « يلهَُٔ ٌَ أٌيت أكٔاـ يفخطئف احلؽ كاحلؽيؽ كاخلٍؽ كاملٓازؼ»
كاملٓازؼ يه األاغين كآالت اىٍؽب. كأكنيم كغريؾ بفٍاع إذاْث اىلؽآف  -يٓين الؾُا  –

ع األاغين الهؽيً كًؽُاٌز ُٔر ىلع ادلرب ففيٍٓا فٔائػ ِْيٍث، ككغو كاغو َْ ـٍا
 كآالت اىٍؽب.

أٌا الؾكاج فحرشع فيّ رضب ادلؼ ٌّ اىغِاء املٓخاد اذلم ىحؿ فيّ دْٔة إىل حمؽـ 
الف انلاكح كاىفؽؽ ةحِّ كًني الففاح  كال ٌػح ملطؽـ يف ككج ٌَ الييو ليجفاء عانث إْل

يً.  نٍا نطج الفِث ةؼلم َْ انليب نًل اهلل ْييّ ـك
ؽس، ةو يكخيف ةادلؼ عانث، كال جئز اـخٍٓاؿ أٌا اىٍتو فال جئز رضًّ يف اىٓ

وهربات الهٔت يف إْالف انلاكح كٌا يلاؿ فيّ ٌَ األاغين املٓخادة ملا يف ذلم ٌَ اىفخِث 
ٔعيٍث كإيؼاء املفيٍني، كال جئز أييا إٌاىث الٔكج يف ذلم ةو  اىِٓيٍث كاىٓٔاكب ال

اىث الٔكج حفيض إىل إىاْث يكخيف ةالٔكج اىلييو اذلم حيهو ةّ إْالف انلاكح، ألف إٌ
نالة اىفشؽ كانلٔـ َْ أدائٓا يف ككخٓا كذلم ٌَ أكرب املطؽٌات كٌَ أٍْاؿ املِافلني". 

 .124فِاكل ْيٍاء ابلرل احلؽاـ نػ 
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/ ك ْؼا ةأف حلٔـ ةٓو اىجفاء ةاىجليػ املتاح اخلايل َْ يٍكَ أف نفخٓيو كيجي
، ك ْٔث رشاعن ًنا ال ةأس أف يكٔف ذلمٌَ األىفاظ املٍِ ةادلؼ، ال ةاىٍتو  اىجليػ وهطٔ

يً كاؿ/ "  ٔـيًف؛ ألف انليب نًل اهلل ْييّ ـك ٔسث أك ٌا كاةّ ذلم ٌَ آالت امل أك ادلرً
حكٔف أنٔات اىجفاء فيٍا ةحَِٓ  ككؼلم  (1)" فهو ٌا ةني احلالؿ كاحلؽاـ الرضب ةادلؼ

الرشكط فإف ْؼا سائؾه يف ال حؽحفّ ضىت يفٍّ الؽساؿ ـٔاءه اجلرياف أك املاركف فإف حٔفؽت 
ا ٌا أضػذّ ةٓو انلاس يف ْؼق األياـ ٌَ اـخٍاع إىل أُاكيػ، فيٓا ٌا فيٓا ٌَ  ٌا الرشع، أ

ٔـيًف ٌَ هرس، ُاْيم ٌا إذا اكُج ٌلؽكاتلاليٓٔ كالٔنف، كإذارة ليغؽائؾ كاملشٔف ك ُث ةامل
الـٌتو كغري ذلم الـ  ، ذً يلٔلٔف/ ْؼق أُاكيػ إـالٌيث، فجفسخٓا إىل اإـل ٌِهؽ؛ ألف اإـل

 ةؽمءه ٌِٓا لك اىرباءة نٍا يلٔؿ أْو اىٓيً.
ككػ أرادت ةٓو األرس حلييو الرش ٌّ إةلاء نٔرة اىفؽح فشٓئا األُاكيػ يف 

ؽاس كغريْا ةػيالن َْ اىغِاء كغئا اىٍؽؼ ٍْا فيٓا ٌَ حماذيؽ، أك أًُٓ  ال يؽكف اأْل
مجاؿ يف ةٓو أىفآُا كاكختاـٓا ٌَ اىغِاء ىلع ـسيو اإل يٓا حمؼكرنا، كحماذيؽْا ْػة، ٌِٓاف

ؾفًٓ ةتٓو املٓ زؼ، ةو حؽكم اٌّ حغيري اليفَ، كاُخلاء فخيث أنٔاحًٓ اكىفخيات فاحِث ْك
 اىجفاء ىلع األُاكيػ.

كيا ْشتنا نيف يؽكم الؽاكهٔف ىلع ذنؽ اهلل، كًٓيٓا فيٓا ٌَ اليٓٔ كالٔنف 
 كإذارة اىغؽائؾ!

                                 
رواه أمحد والرتنذي والنسايئ وابليٍيق واحلاكم عو حمهد ةو حاطب ريض اهلل عيً، وحسيً األبلاين كها يف صحيح اجلانع  (1)

 (.4286ةرقم)
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ٌا ـئو الليظ ٌلتو ةَ ْادم الٔاديع ػ رمحّ اهلل ػ / يلاـ ةٓو ضفالت اىٓؽس 
رضب ةادلؼ كاىغِاء ةأُاكيػ إـالٌيث ىلع أف اىيت حرضب ةادلؼ اوؽأة ةاىغث، ٌا ضكً 

 الرشع يف ذلم؟
ا َا الاليت يغِني غِاءن ال يفٍّٓ الؽساؿ، كٌا يفخنت ةّ  اجلٔاب/ إذا اكف اىجفاء ْ

ا ال يفٍّٓ اىجفاء أك يفخنت ةّ  الؽساؿ فال ةأس ةؼلم أك الؽساؿ ًْ اذليَ يغِٔف غِاءن
ٔد ةّ اللٓؽ اذلم فيّ محاـث، ال اذلم يثري اىغؽائؾ اجلجفيث،  اىجفاء فال ةأس ةؼلم، كاملله

ا إذا اكف يفنت الؽساؿ أك اى ٌا ا، كىحؿ فيّ ذنؽ اىلػكد كاخلػكد، أ ٌن جفاء فٓؼا يٓخرب حمؽ
يً، كاألنو يف آالت اليٓٔ كاىٍؽب اتلطؽيً، ملا  كادلؼ رعم فيّ انليب نًل اهلل ْييّ ـك
ركاق ابلغارم يف نطيطّ ٌَ ضػيد أيب ٌالمو أك أيب اعوؽو األكٓؽمر ريض اهلل ِّْ كاؿ/ 

يً/ " يلهَُٔ أكٔاـ ٌَ أٌيت يفخطئف احلؽي ٔؿ اهلل نًل اهلل ْييّ ـك ؽ كاخلٍؽ كاؿ ـر
هؼا األاغين اىيت ال حثري اىغؽائؾ اجلجفيث، كىلع لك  كاملٓازؼ "، ىكَ ادلؼ رعم فيّ، ْك
هؼا املؽأة رًٍا حفخنت ةهٔت املجلػ اذلم يؽكق نٔحّ، كإذا اكُٔا  فهٔت املؽأة فخِث، ْك
َا فال ةأس ةؼلم ػ إف كاء اهلل ػ، برشط أف ال حٍىغ األُاكيػ  رساالن كضػًْ أك نفاء كضػْ
ىلع اىٓيً انلافّ، كال حٍىغ ىلع ضفَ نخاب اهلل، ةو ربا كغمو نِا ُٓؽفّ يلٔـ يف 
املفاسػ يٓؾ املِاةؽ كإذا ضػث ٌا تفٍّٓ إال يف اتلففري يلٔؿ/ كاؿ كخادة، ككاؿ ٍْاء ةَ 
ا، كًٓػْا نار املفهني ٌَ فؽكث األُاكيػ كىاع، كاهلل  أيب رًاح، أؤر رًٍا ال ُخؼنْؽ

 ، مجّ املهِيع.199ػ  198املؽأة املفيٍث، ليليظ ٌلتو نػ املفخٓاف. فخاكل 
 

ٔسػ ٌِاـتث ٌَ املِاـتات ختئ ٌَ  ا، كأنتص ال ح ؼا ضهو اىتفاْو فيّ نررين ْك
 ْؼق الؾاغريػ إال ٌا كاء اهلل.
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 ككػ أفىت أْو اىٓيً يف ضكً الؾغؽدة فٍَ ْؼق اىفخاكل/
 ف الؾاغريػ يف ضكً اىغِاء ".(/ " أ3627ػ فخٔل اليشِث ادلائٍث ةؽكً )1
ػ فخٔل الليظ ناىص ةَ فٔزاف اىفٔزاف ػ ضفِّ اهلل ػ ضيد كيو هل/ ٌا ضكً 2

ٔ نٔت حٍيلّ املؽأة ِْػ اىفؽح؟ أفيػكُا أذاةكً اهلل.  الؾغؽٌث" اتلئكلق" ْك
فأساب ػ ضفِّ اهلل ػ/ " ال جئز ليٍؽأة رفّ نٔحٓا حبرضة الؽساؿ ألف يف نٔحٓا 

ةالؾغؽٌث كال غريْا ذً إف الؾغؽٌث ىحفج ٌٓؽكفث ِْػ نرري ٌَ املفيٍني ال فخِث، ال 
ا ٌَ كيث  ا كال ضػيرنا فيه ٌَ اىٓادات الفحئث اىيت يجتيغ حؽكٓا، كملا حػؿ ْييّ أيين ٍن كػي

ٔد.65احلياء". فخاكل املؽأة املفيٍث نػ   . مجّ أيب حمٍػ أرشؼ ةَ ْتػ املله
اهلل ػ ضيد كيو هل/ يف األفؽاح كاملِاـتات ػ فخٔل الليظ اةَ سربيَ ػ رمحّ 3

الفٓيػة اْخاد اىجفاء ىلع إٌالؽ الهيطات اىيت تفىم ةػ )الؾاغريػ(، ككؼلم يلٍَ 
 ةاتلهفيق ِْػ كػكـ اىٓؽكس؛ فٍا ضكً الرشع يف ْؼا ؟ 

فأساب ػ رمحّ اهلل/ "ال جتٔز ْؼق الهيطات، فاملؽأة ال حؽفّ نٔحٓا، فٓٔ ْٔرة ِْػ 
ٌِٓٓا ٌَ األذاف، كٌَ رفّ الهٔت ةاتليتيث، فًٓل ْؼا جئز هلَ ِْػ كػكـ  الؽساؿ؛ ةػيلو

اىٓؽكس اتلِٓئث هلا، كالفالـ ْييٓا، كاتلربيم كادلاعء ليؾكسني ةاخلري كالرسكر، كالفٓادة 
ادلائٍث، ةػكف رفّ نٔت، كًػكف زاغريػ، ككؼلم ال ضاسث إىل اتلهفيق؛ كلٔ كهػكا ةّ 

شاب كاىغتٍث، كإٍُا جي ٔز اتلهفيق ليجفاء ِْػ احلاسث إىل حجتيّ الؽساؿ، أك اإلٌاـ يف اإْل
يً". فخاكل ْيٍاء ابلرل  الهالة كحنٔ ذلم. كاهلل أْيً، كنًل اهلل ىلع حمٍػ كآهل كنطتّ ـك

 .471احلؽاـ نػ 
 

ث أك غريْا ٌَ احلارضات، ككػ ـئو الليظ اةَ ْريٍني ػ رمحّ  ـٔاءه ٌَ كتو اىٓؽـك
ػ ضيد كيو هل/ ٌا ضكً ىسؿ اىجفاء أٌاـ اىجفاء املالبؿ ذات األكٍاـ اىلهرية أم اهلل 

ٌا فٔؽ املؽفق كاىفخطات ٌَ سٓث انلطؽ أك اىِٓؽ أك الفاكني؟ كٌا ضكً ىسؿ املالبؿ 
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الييلث أك اللفافث ْيٍان ةأف ذلم لكّ أٌاـ اىجفاء دكف الؽساؿ؟ ككؼلم ىسؿ املالبؿ 
ٔ ٌا يهو إىل ُهف  الفاكني؟ اىلهرية ْك

س كلٔ أٌاـ املؽأة فأساب ةلٔهل/ اذلم أراق أُّ ال جئز ليٍؽأة أف حيسؿ ٌرو ْؼا اليتا
ٍا،  األعؽل، ألف ْؼا / )نِفاف ٌَ أْو انلار لً أْر ًى يا ـى ًّ كى يىيٍ ْى اي  ًلا اهلل ْٔ ٌٓىن كٔهل نى

َٓ نأـٍِث ابلغجنفاء اكـيات اعريات، ٌائالت مميالت رؤ  املائيث(.  ـك
أْو اىٓيً/ ٌٓىن نَُٔٓ اكـيات اعريات أَُٓ ييسفَ ذياةان ىيلث أك ذياةان كاؿ 

كفافث، أك ذياةان كهرية، كناف ٌَ ْػم نفاء الهطاةث رىض اهلل َِْٓ أَُٓ ييسفَ ذياةان 
يهيَ إىل الهٓب يف الؽسو كإىل ٌفهو الهف ٌَ اذلراع يف ايلػ إال إذا عؽسج إىل 

ج ذلم كىافيان ىلع الهف أك جتٓو يف الهف كفازيَ فإف الفٔؽ فإَُٓ ييسفَ ذًٔان ُازالن حت
يىيٍ  ْى اي  ًلا اهلل ًى ليٍؽأة إذا أضؽٌج ٌَ ْػم نفاء الهطاةث ىسؿ اىلفازيَ ىلٔؿ انليب نى يا ـى ًّ كى

كلٔال أف ىسؿ اىلفازيَ اكف ٌٓئٌان ِْػ اىجفاء يف ذلم الٔكج ملا  )ال حيسؿ اىلفازيَ(
ائو اةَ ْريٍني)اضخيز إىل انليه ِّْ يف ضاؿ اإل  (.12/282ضؽاـ". دلٍٔع فخاكل كـر

 

ا غري  ا اكُج أك غريْا حهفيفن ـن كػ حهفف الهٔافرية أك غريْا كٓؽ املؽأة ْؽك
ؼا داعو يف كٔؿ انليب نًل  ورشكع ةٔىّ احللٔة يف اللٓؽ كحِٓيً اللٓؽ فٔؽ الؽأس، ْك

يً/ َٓ نأـٍِث ابلغج املائيث ..." اهلل ْييّ ـك  احلػيد، كداعوه يف ضكً الٔانيث. " رؤـك
ًّ ةاىليً، ككؼلم  ٍ ًّ أك ـر ًّ أك نتغ ًّ أك وفط ا ةجخف ٌا أك حتاكؿ اتلغيري يف احلاسب إ
كىّ اىٓػـات يف اىٓئف، أك كىّ رؤش نِاْيث. كلك ٌا ذنؽ كػ حلػٌج اىفخٔل فيَٓ 

اتلِاةأُٓا أؤره حمؽٌثه كاغبلٓا ٌَ اتل ِاا ذلم ةفخاكل أْو اىٓيً يف ـر  غيري خليق اهلل ػ نٍا ةح
 ، كًاهلل اتلٔفيق.هٔافريات [ فيرتاسّ إف ححرس ذلم] حتؼيؽ املؤٌِات ٌَ ةالء ال
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، ىكَ ِْاؾ ٌا  ؼا سائؾه كٌتاحه ٌَ اىجفاء ٌَ حجخلق يف يػيٓا كرسييٓا ةاحلِاء، ْك
ٔ وهِٔع   ٌَ اىٓفم ىلع ْيئث األضشار، يؼاب يف املاء، ذً يِلق ةّ.يفىم ةاخلياب، ْك

كضليلثي ْؼا اخلياب أُّ يٍٓو ٌتلثن ىلع اجلفػ فيٍِّ كنٔؿ املاء إىل اىسرشة ِْػ 
تادحّ، ال  ًيلىج ىٍاْث اهلل ْك ، كاملؽأة عي ٔء كاالغتفاؿ، كٌَ ذً حكٔف الهالةي ةاٌيثن الٔى

 َ كاإلنؿ إال يلٓتػكف (.هلٔاْا ككٓٔاحٓا، كاؿ حٓاىل/ ) كٌا عيلج اجل
ٔاديع ػ رمحّ اهلل ػ َْ ْؼا اخلياب، فأساب/  ككػ ـئو الليظ ٌلتو ةَ ْادم ال
ةأُّ إذا اكف يٍٓو ٌتلث فال جئز اـخٍٓاهل. فليو هل/ ةٓو اىجفاء حؼنؽ أُّ أُٔاع كاألنٌل 

ؽى ّ، كٌَ ٌِّ ال يٍٓو ٌتلث. فلاؿ ػ رمحّ اهلل ػ/ كٌَ يخق اللتٓات فلػ اـتربأ دليِّ ْك
ؽاُيث.52ككّ يف اللتٓات ككّ يف احلؽاـ ". اىفخٔل يف زيَ ةَ ضٔل نػ  ٍٍ ٓى  ، ألـ ـيٍث اى

ٔداء ألُٓا ال حٍٓو ٌتلث إال إذا اكُج  كتفخٓيو املؽأة ْؼا اخلياب ةالهتغث الف
 حرض ةاىسرشة ةاتلطفؿ فخرتؾ.

 

ؼا أوؽ كائّ يف ةٓو املػف ككؼلم اىلؽل حب ث، ذً ْك يد أُّ حٔىّ ٌِهث ليٓؽـك
يػعو الؾكج كجييؿ جباُتٓا أٌاـ اىجفاء، ككػ يلاركّ غريق يف ذلم ٌَ األساُب ػ ْياذنا 
ٔاء اكف ذلم يف اخلًٍٔث أك ئـ  ةاهلل ػ ككػ حيهو اتلهٔيؽ كغري ذلم ٌَ املفاـػ ـ

 الؾفاؼ.
اىجفاء يف  ككػ ـئو الليظ اةَ ةاز ػ رمحّ اهلل ػ َْ زؼ اىٓؽيؿ كاىٓؽكس أٌاـ

ٔـًٓ يف املِهث أك ٌا يفىم اىترشيٓث.  األفؽاح كسي
/ " كٌَ األؤر املِهؽة اىيت اـخطػذٓا انلاس يف ْؼا الؾٌاف  فأساب ػ رمحّ اهلل كائالن
كىّ ٌِهث ليٓؽكس ةني اىجفاء جييؿ إيلٓا زكسٓا حبرضة اىجفاء الفافؽات املخربسات 

َ الؽساؿ، كال خيىف ىلع ذكم اىفٍؽ الفييٍث كرًٍا ضرض ٌّٓ غريق ٌَ أكارًّ أك أكارًٓا ٌ



11 

 

كاىغرية ادليجيث ٌا يف ْؼا اىٍٓو ٌَ اىففاد الهتري كحٍكَ الؽساؿ األساُب ف ولاْػة 
ٔعيٍث، فالٔاسب ٌِّ ذلم  اىجفاء اىفاحِات املخربسات، كٌا يرتحب ىلع ذلم ٌَ اىٓٔاكب ال

تاب اىفخِث كنياُث ليٍشخٍٓات اىجفائ يث مما خياىف الرشع كاىلياء ْييّ ضفٍا أـل
 املٍٓؽ.

كإين أُهص مجيّ إعٔاين املفيٍني يف ْؼق ابلالد كغريْا ةأف يخلٔا اهلل كييزتؤا 
رشّْ يف لك يشء كأف حيؼركا لك ٌا ضؽـ اهلل ْييًٓ كأف يسخٓػكا َْ أـتاب الرش 
تاب ـغٍّ  ؽاس كغريْا اتلٍاـا لؽىض اهلل ـتطاُّ كحٓاىل كجتِتا أـل كاىففاد يف اأْل

ل  اةّ.ْك
كأـأؿ اهلل الهؽيً أف يٍَ ْييِا كىلع مجيّ املفيٍني ةاحتاع نخاةّ الهؽيً، 
يً، كأف يٓهٍِا ٌَ ويالت اىفنت كاحتاع كٓٔات  كاتلٍفم ةٓػم ُسيّ نًل اهلل ْييّ ـك
انلفٔس، كأف يؽيِا احلق ضلا كيؽزكِا احتاّْ كابلاٌو ةاٌال كيؽزكِا اسخِاةّ، إُّ عري 

يً  ٔهل ُسيِا حمٍػ كآهل كنطتّ". دلٍٔع فخاكل وفئٔؿ. كنًل اهلل ـك كًارؾ ىلع ْتػق كـر
 (.4/244اةَ ةاز)
 

ؽاس ٌَ اتلهٔيؽ ليؾكسني دلخٍٓني كٌِفؽديَ  كٌَ املِهؽات ٌا حيهو يف اأْل
 كغري ذلم.

(/ ٌا ضكً 1/482ـئيج اليشِث ادلائٍث ليتطٔث اىٓيٍيث كاإلفخاء نٍا يف)ككػ 
 ئييث كٌا كاةٓٓا ٌَ أسو اذلنؽل كاىتفييث فلً ال غري؟اتلهٔيؽ ةالاكٌريا نٔرا اع

ٔاء اختؼ  فأساةٔا ػ أذاةًٓ اهلل ػ / حهٔيؽ األضياء ضؽاـ، ةو ٌَ نتائؽ اذلُٔب ـ
ٔق أـ  ٍا ةاىليً كحن ٔاء اكف اتلهٔيؽ ُللا أـ ـر املهٔر ذلم ٌِٓث هل أـ لً يخغؼْا ٌِٓث، ـك

ٔاء اكف ذلم لزلنؽل ْهفا ةالاكٌريا كحنْٔا ٌَ اآلالت أـ حنخا ألضش ا.. إىظ، ـك ار كحنْٔ
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أـ ىغريْا لألضاديد الٔاردة يف ذلم، كيه اعٌث يف أُٔاع اتلهٔيؽ كالهٔر لألضياء كال 
 يفترىن ٌَ ذلم إال ٌا دْج إيلّ الرضكرة.

يً".  كًاهلل اتلٔفيق. كنًل اهلل ىلع ُسيِا حمٍػ، كآهل كنطتّ ـك
ِفؽد كييث اتلهٔيؽ يف حبد ساٌّ ملفائيّ  ػ إف كاء اهلل ػ. ـك

 

ـئو الليظ اةَ ةاز ػ رمحّ اهلل ػ ْو جئز االعخالط يف الؾكاج كركم الؽساؿ         
ٔضػًْ ْو يف ذلم يشء؟  ٌّ اىجفاء املطارـ كغري املطارـ؟ كإذا اكف الؽساؿ ل

الف كاإلُٓار كادلؼ ليجفاء، أٌا  فأساب ػ رمحّ اهلل ػ/ الؾكاج ورشكع فيّ اإْل
ط الؽساؿ ةاىجفاء فال جئز إذا اكُٔا أساُب ال جئز ةو ْؼا ٌِهؽ جيب ٌِّٓ. أٌا اعخال

ٔدق ٌّ حمارٌّ ىكَ نُّٔ يؽكم  ٔد ةٓو املطارـ ٌّ أعٔاحّ أك عاالحّ ْؼا ال يرض كس كس
ؼا ٌَ اتلغِد كال يييق ْؼا ةالؽسو، ككػ  ٌَٓٓ ْؼا ال يجتيغ ألُّ كػ يفيض إىل ففاد ْك

ؽٌا ىكَ ال يجتيغ أف يفٓو ذلم. يجتيغ أف يكٔف ْؼا ليجفاء يفيض إىل رش كإف اكف حم
ٔء اىَِ كإىل  عانث كال يخٓؽىَ ليؽساؿ كال يكٔف ٌّ الؽساؿ ذً ْؼا كػ يفيض إىل ـ
اتلٍٓث هلؼا الؽسو كهلؤالء اىجفاء الاليت ييٓنب ٌّ إعٔآَُ أك ٌّ أعٔاهلَ كاإلنفاف ىلع 

لؽسو أف يكٔف ٌّ أعٔاحّ يؽكم ٌَٓٓ أك عٍؽ فالليٍاف يػْٔ إىل اىفطلاء كال يييق ةا
عاالحّ ةو يجتيغ أف يسخٓػ َْ ْؼا كيرتفّ َْ ْؼا، أٌا ٌّ األسِيب فٓؼا ضؽاـ كٌِهؽ ةال 
كم نفأؿ اهلل الفالٌث، كالؽساؿ كضػًْ إذا اكف ةالفالح كالؽيم أك ةاألكٓار اىٓؽًيث ال 

دلٍٔع فخاكل اةَ ةأس كضػًْ ىلع ضػق، أٌا اىٍتٔؿ فال، أك ةاألاغين املِهؽة".
 (.21/177ةاز)

 /الفائو فيّكاؿ ـؤاؿ آعؽ ساء يف ك
ٔـيليث كاـخغػاـ وهربات  ٌا كٔىكً ةإكاٌث ضفالت الؾكاج ةٍهاضتث اىفؽؽ امل

 الهٔت فيٓا؟
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اجلٔاب/ ال كم أف ٌَ املِهؽات اىيت اُترشت يف دلخٍٓاحِا ٌا يفٓيّ نرري ٌَ 
العخالط املاسَ ةني الؽساؿ انلاس يف ضفالت الؾكاج ضيد حؽحكب املطؽٌات اك

ٔـيًف ْرب  كاىجفاء كركم اىجفاء الاكـيات اىٓاريات حبئر الؽساؿ كاـخغػاـ امل
ً يف ةئحًٓ كحِاكؿ املفهؽات ةٍغخيف أُٔآْا. ز انلاس ْك  وهربات الهٔت اىيت حْؾ

لك ْؼق املطؽٌات هلا ٌَ املفاـػ كاألعٍار اىيت حؤدم إىل آُيار اىليً األعالكيث 
الٌيث. كحٓػ  اُخٓااكن ألضاكـ الرشيٓث اإـل

فأٌا االعخالط املاسَ فٓٔ ٌَ أًِْ املفاـػ اىيت اةخٌل ةٓا انلاس يف ْؼا الؾٌاف 
كىٓو أبلّ نٔر االعخالط ٌا يلّ يف ضفالت الؾكاج فاىجفاء اكـيات اعريات ٌخربسات 

ترسحيات اللٓؽ يتفاةلَ يف إُٓار حماـَِٓ كزيجخَٓ أٌاـ الؽساؿ فاملالبؿ ألٔاف كأكاكؿ ك
كاألنتاغ ةٍغخيف ألٔآُا اىٓشيتث اىغؽيتث كلك ذلم وفظ ىٍتيٓث املؽأة كإلنفاُحخٓا ككػ 

 فاكج نفاء ايلٔـ نفاء اجلاْييث األكىل كلك ذلم يخً ةاـً اتللػـ كاحليارة كضؽيث املؽأة.
ٔـيًف  كإذا أىيف إىل لك ْؼق املفاـػ الؽكم املغخيً رساالن  كنفاء ىلع أُغاـ امل

خٍاع هلا ْرب  الهاعتث كاىيت أىب أنطاب احلفو إال أف جيربكا انلاس اآلعؽيَ ىلع ااـل
وهربات الهٔت، نار األوؽ ٌِهؽان ِْيٍان كففادان نتريان كال كم أف ْؼا ٌَ املطؽٌات، 
يً يلٔؿ/ )ال رضر كال رضار( ركاق ٌالم كاحلاكً كابليٌٓف  ٔؿ نًل اهلل ْييّ ـك فالـؽ

ٔ ضػيد نطيص.  ْك
جئز لم أيخ املفيً أف حيطق الرضر ةغريؾ ةٔاـٍث وهربات الهٔت أك غريْا، فال 

ألف انلاس فيًٓ املؽيو كاىٍاىب كاىٓاوو كلك ْؤالء حيخاج إىل اهلػكء كالؽاضث فال حيق 
شًٓ إىل ساُب أف ْؼا اىٍٓو حمؽـ رشاعن.  لم أف حْؾ

فالت كأف كيلٓيً أنطاب اىفِادؽ كناالت األفؽاح أف نفتًٓ ضؽاـ ٌَ ْؼق احل
ا  ُٔي اكى ٓى تى اإلذً ييطلًٓ ألًُٓ رشناء ٌّ أنطاب احلفو يف اإلذً كاىٓػكاف يلٔؿ اهلل حٓاىل/ )كى

ٍػكىاًف(. ٓي اىٍ ًً كى ذٍ ى اإٍلً ا ىلعى ُٔي اكى ٓى الى تى ٔىل كى ى اىرًٍبر كىاتلاٍل  ىلعى
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يً إذ يلٔؿ/ )يلهَُٔ أكٔاـ ٌَ أٌيت يفخطئف  ٔؿ اهلل نًل اهلل ْييّ ـك كنػؽ ـر
كاحلؽيؽ كاخلٍؽ كاملٓازؼ( ركاق ابلغارم يف نطيص حٓييلان ككنيّ غريق اكبليٌٓف  احلؽ

ٔ ضػيد نطيص.  كاىٍرباين ْك
 الؾىن، كاملٓازؼ/ آالت اليٓٔ كاىٍؽب.  (1)كاملؽاد ةاحلؽ

يً ةني ْؼق املطؽٌات الؾُا  ٔؿ نًل اهلل ْييّ ـك فاُِؽ أيخ املفيً نيف كؽف الـؽ
أعرب ْييّ الهالة كالفالـ أف ٌائفث ٌَ أٌخّ يفخطئف  كاحلؽيؽ كاخلٍٔر كاملٓازؼ ككػ

ؼا ٌا يلّ اآلف".  اُخىه ٌَ املهختث اللاويث ٌَ ] فخاكل يفألُٔم [.  ذلم ْك
 

ا (، ككاؿ  ٌن كاؿ حٓاىل/ ) كاذليَ إذا أُفلٔا لً يرسفٔا كلً يلرتكا كناف ةني ذلم كٔا
ٔا كارشًٔا كال ترسفٔا (.  حٓاىل/ ) كلك

يً/ " إف رساالن يخغٔىٔف يف ٌاؿ اهلل ةغري ضق فيًٓ ككا ؿ انليب نًل اهلل ْييّ ـك
 انلار ئـ اىلياٌث " ركاق ابلغارم َْ عٔىث األُهاريث ريض اهلل ِْٓا.

يً/ " ال حؾكؿ كػٌا ْتػ ئـ اىلياٌث ضىت يفأؿ َْ  ككاؿ انليب نًل اهلل ْييّ ـك
َ ٌاهل َ ْيٍّ فيً فٓو، ْك َ سفٍّ  ٍْؽق فيٍا أفِاق، ْك ٌَ أيَ انتفتّ كفيً أُفلّ، ْك

ييم ريض اهلل ِّْ.  فيً أةالق" ركاق اىرتٌؼم َْ أيب ةؽزة اأـل
يً/ " إف اهلل نؽق ىكً ذالذا/ كيو ككاؿ، كإىاْث املاؿ،  ككاؿ انليب نًل اهلل ْييّ ـك
ِػ وفيً َْ أيب ْؽيؽة  ككرثة الفؤاؿ" ٌخفق ْييّ َْ املغرية ةَ كٓتث ريض اهلل ِّْ، ْك

  اهلل ِّْ.ريض

 ػ ىياّْ يف اـتئشار اىفِادؽ كالهاالت.1
ا أكرث ٌَ ُفٓٓا نٍا  2  ٌٓئـ.ْٔ ػ ىياّْ يف اىٓيارات انلاريث اىيت يكٔف رضْر

                                 
 ملراد ةاحلر: الفرج يعين الزىا.ا( 1)
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ٔاةّٓ ٌَ املرشكًات كالفشائؽػ ىياّْ يف رشاء اىل3  .ات كح
ث 4 ث أـتٔاعن اكوالن ِْػ الهٔافريات، كاألنو أف اىٓؽـك و اىٓؽـك ٍُّ ػ ىياّْ يف جت

 حخشٍو لؾكسٓا يف ئـ زفافٓا.
 ػ ىياّْ يف سيب اىفؽؽ اىغِائيث كاىٍتٔؿ كغريْا ٌَ املٓازؼ.5
 

أف "اىٓتػ ٌَ ضني اـخلؽت كػٌّ يف ْؼق ادلار فٓٔ وفافؽ فيٓا إىل رًّ،  اْيٍَ
خب هل، فاىٍٓؽ ْٔ ٌػة ـفؽ اإلنفاف يف ْؼق ادلار إىل رًّ، ذً كٌػة ـفؽق  يه ٍْؽق اذلم ني

كػ سٓيج األياـ كالييايل وؽاضو لففؽق؛ فلك ئـ كيليث وؽضيث ٌَ املؽاضو، فال يؾاؿ 
، 185ئٍيٓا وؽضيث ةٓػ وؽضيث، ضىت يجخيه الففؽ... " أ ـهٌؽيق اهلشؽحني الةَ اىليً نػ 

186. 
 .2 – 1اىٓرص/  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٹ ٹ چ 

كاؿ اةَ ْتاس/ اىٓرص ْٔ الؾٌَ، ككاؿ الؽازم/ "أكفً اهلل ةاىٓرص ملا فيّ ٌَ األاعسيب؛ 
ـ بيشء ُفاـث كغالء". ٔا  كألف اىٍٓؽ ال يل

َ اةَ ْتاس رض اهلل ٍِْٓا كاؿ/ كاؿ  يً/ "ْك ٔؿ اهلل نًل اهلل ْييّ ـك ٍُٓخاف ـر
 نلاس الهطث كاىفؽاغ" ركاق ابلغارم كاىرتٌؼم كاةَ ٌاسّ.ٌغتٔف فيٍٓا نرري ٌَ ا

 [،ككييو ٌَ ْتادم اللهٔر]نلٔهل حٓاىل  (ٌغتٔف فيٍٓا نرري ٌَ انلاس)كٔهل يف احلػيد 
  .11/322. اُِؽ فخص ابلارم فالهرري يف احلػيد يف ٌلاةيث اىلييو يف اآليث

  املييٓني املغتُٔني نرري.ٌَ احلػيد أف املِخفٓني ٌَ ذلم كييو، كأف املفؽٌنيد فحفخفا  
ٔ ىياع الٔكج املٔت؛ ألف اىفٔت  ، أكػ ٌَكاؿ حيىي ةَ ٌٓاذ ادلاريم/ اىفٔت ْك

اُلٍاع َْ احلق، كاملٔت اُلٍاع َْ اخليق، فاملٔت يلٍٓم َْ ادلُيا كأْيٓا، كأٌا اىفٔت 
َ ادلار اآلعؽة.  فإُّ يلٍٓم َْ اهلل ْك
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فكً ٌَ األككات حييّ يف ْؼق املِاـتات كاحلفالت، حييّ يف اىليو كاىلاؿ 
ا اكف يييّ الٔكج يف دلالؿ كاليطم كاملؾاح كاتلهفيق كالؽكم، كاألًٌ ٌَ ذلم ٌا إذ

غؽيث،  وييئث ةاملِهؽات ٌَ أاغين أك أُاكيػ حمؽٌث، أك حٓؽم، أك غيتث، ك ٍُيٍث، ـك
 كاـخٓؾاء، كاْػد ٌا كئج ٌَ املِهؽات.

ث، أك زائؽة،  ٔاء اكُج ْؽـك كاىٓشيب ملا حكٔف ٌابلث ْيً ممَ حييّ ككخٓا ـ
ث ىلع اعدات ةٓو األٌاكَ ال ةػ أف  جتيؿ أكرث ٌَ أـتٔع أٌاـ اىجفاء كٌِٓئث، فاىٓؽـك

ٌخشٍيث ىلع ٌِهث، فخييّ ككخٓا ةاجلئس أٌآٌَ ٌَ اىِٓؽ إىل املغؽب، ُاْيم َْ 
 !الٔكج اذلم يييّ يف اتلشٍو كاىزتيَ كاجلئس ٌّ األْو

ا يا ٌابلث اىٓيً أُج لفًج نغرًيًؾ ٌَ اىٓٔاـ، ككٍا كيو/  فؽكيػن
 كػػػ ْيئػػٔؾ ألوػػؽو لػػٔ فٍِػػج هل

 
 ةِففم أف حؽىع ٌّ اهلًٍو فارًأ  

لٔ حتتٓج ضاؿ الهاحلني ممَ حلػـ كممَ حأعؽ نيف حيافِٔف ىلع أككاحًٓ، كيٍٓؽكف  
 ً ؼا املغخرص ال يتفّلكٓا يف ٌاْث اهلل، لٔحلِات أٍْاْر هلؼا،  سػت اىٓشب اىٓشاب، ْك

 كاتلٔفيق لكّ ٌَ ِْػ اهلل، نفأؿ اهلل أف ئفلِا ملا حيب كيؽىض.
فأٌا ٌا حؤذؽق نرثة اخليٍث/ فاٌخالء اىليب ٌَ دعاف أُفاس ةين آدـ  يلٔؿ اةَ اىليً/

ٔسب هل تلتخن  ٔد، ي ٍن ا كحفؽكن ضىت يف ٍن ا، ْك  ملا يٓشؾ َْ محيّ ٌَ وؤُث ا، كمحالن ا، كىٓفن ا كغ
ٔء، كإىاْث وهاحلّ، كاالكخغاؿ ِْٓا ةًٓ كًأؤرًْ، كحلفً فهؽق يف أكديث  كؽُاء الف

  ٌِّ هلل كادلار اآلعؽة؟ .ٌٍابلًٓ كإراداحًٓ، فٍاذا يتًف
ٍيج ٌَ  ْؼا، ككً سيتج عيٍث انلاس ٌَ ُلٍث، كدفٓج ٌَ ٍُٓث؟ كأُؾىج ٌَ حمِث، ْك
و اكف ىلع أيب  و آفث انلاس إال انلاس؟ ْك ٌِطث، كأضيج ٌَ رزيث، كأككٓج يف ةييث؟ ْك

ٔء؟ لً يؾالٔا ةّ ضىت ضالٔا ةحِّ كًني لكٍث كاض ػة ٌاىب ِْػ الٔفاة أرض ٌَ كؽُاء الف
ٔسب هل ـٓادة األةػ.  (.456ػ  1/454ٌػارج الفالهني) .." أْ.ح

ٔد، كاحلٍػ هلل رب اىٓاملني.  اُخىه املله
 


