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﷽
إن اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهدده
هللا فد ملدل لدو ،ومدن يلد ل فد ىداهي لددو ،وأشدهد أن إلدو إ هللا وهدده شدري لدو ،وأشدهد أن ؿبمد ًددا
عبددده ورسدولو ،ال هددإ إن نعددوذ ند مددن اعبنددون والدديء واعبددما وسد

ا سد ا  ،ال هددإ ددل وسد إ وابر ع د

نبينا دمحم.
ونعد،ىمه الورقات عبارة عن ؿباضرة أل يتها يف جامعة ال صيإ يو ا رنعا 1441/7/32ه.
دبناسددبة نزلددة واب انورون،ونعددد نسد ها أضددفض إليهددا نعددهللا اؼبساجل،أسددنف هللا عد وجددل أن ينفد
م يهددا والندداير فيهددا مد .

ددا

ه.عالددد نددن ع د اؼبشددي  -ان يددة

الشريعة – جامعة ال صيإ.
الس

ع يكإ ورضبة هللا ونراناتدو ،أيهدا ا هبدة يف ندايدة ىدمه اعب سدة اؼبباراندة أتوجدو ابلشدكر اعب يدل هلل

تعاىل المي من ع ينا دبثل ىمه اعب سات اليت يُتددارس فيهدا انتدا هللا تعداىل وسدنة رسدولو م ،ربفهدا اؼب جكدة
وتغشاىا الرضبة وتتن ف ع يها السكينة ويمانرىا هللا تعاىل فيمن عنده.

ونع ددد ش ددكر هللا تع دداىل أش ددكر جامع ددة ال ص دديإ فبث ددة نعم دداهة شد د ون ال د د

ع د د إقام ددة مث ددل ى ددمه

الددورات الدديت وبصددل فيهدا اورشدداه والتع دديإ والتوجيددو والتف يدو لعمددو اؼبسد م  ،فنسدنف هللا تعدداىل دبنددو وانرمددو أن
هب يهإ عنا عري اعب ا  ،وأن هبعل ما ي دمونو عدمة نناجهإ ال

ع وجو اػبصوء ،ولعمو اؼبسد م

أن هبعل ذل يف مي ان هسناهتإ ،إنو ويل ذل وال اهر ع يو م .
عند النظر يف مثل ىمه النوازف ند من استحلار قواعد الشريعة وأ وؽبا العظيمدة ،وهكمهدا الب يغدة
وم ا دىا السامية اليت هلض ع يها أهلة ال ر ن والسنة النبويدة اؼب هدرة و ر الصدحانة أ وأجمدة أىدل اوسد
 ،ومددا ذانددره وس د ره ف هددا اوس د

 ،وانيفيددة الت درييف ع يددو فبددا يع د يف الو ددوف إىل اغب د ق يف ىددمه اؼبسدداجل

اؼبستجدة  ،وقد ذانرت ضوانط ذل يف انتايب نوازف العباهات .
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أيها ا هبة :
ىبفد ع ديكإ مددا يعيشدو العدام اليددو مدن ىدمه النازلددة الديددة واعباجحدة العظيمددة ،وىد واب انددورون،
وال ددر ن انتددا هللا وسددنة رسدولو م م يفر ددا يف شد وبتاجددو اػب دد ق ،فكتددا هللا تعدداىل أتد نكددل مددا وبتاجددو
ِ
دض َعَدْدي ُك ْإ
دض لَ ُك ْدإ هيدنَ ُك ْإ َوأَْسبَ ْم ُ
اػب د ق ويصد النداس ،وسدنة رسدولو م اندمل  ،قداف هللا تعداىل{ :الْيَد ْدوَ أَ ْان َم ْ ُ
ِ
ِ
ديض لَ ُكددإ ِْ
او ْسد َ َ ِهينًددا} [اؼباجددة ،]2 :وقدداف تعداىلَ { :مدا فَدَّر ْنَددا ِيف الْ ِكتَدا ِ ِمد ْدن َشد ْ } [ا نعددا :
ن ْع َم ِديت َوَرض ُ ُ

 ،]28وقاف م يف هديث انن عباس رض هللا عنهما( :ترانض فيكإ ما إن سبسكتإ نو لدن تلد وا ،انتدا هللا
وسددنيت  ،رواه اغبدداانإ والدددارق ي .وقيددل لسد مان –هنع هللا يضر :-ع مكددإ نبدديكإ انددل شد

هددا اػبدرا ة .قدداف :رواه

مس إ .أي ها ما يتع  ق ن لا اغباجة.
ويف ىمه اعب سة سنتناوف –إبذن هللا -صب ة من ا هكا الف هية اؼبتع ة مه النازلة.
وقب ددل أن نب دددأ ددمه ا هك ددا الف هي ددة أه د د أن أش دديد أوً ره ددوه ن د د هن اؼبباران ددة اؼبم ك ددة العرني ددة
السددعوهية هددوف ىددمه النازلددة ،و مددا ينبغ د أن يكددون ع يددو اؼبس د إ ،ومددا الددمي يتوج د يف مثددل ىددمه النازلددة ،و
اؼبوقف الشرع من ىمه النازلة واعباجحة ،فنقوف -وابهلل التوفي ق:-
دوها عظيمدة هثيثددة سدريعة يف اهتدوا ىدما الددواب  ،وال لددا ع يددو ،ل ددد
ند هن –وهلل اغبمددد -نددملض جهد ً

أثبتض اؼبم كة العرنية السعوهية من ن هوف العام قدرهتا ع التعامل يف مثل ىمه النوازف ،واهتدوا مثدل ىدمه
اعبدواج  ،وذلد ابلفعدل والت بيدد ق ضبايدة ؼبوا نيهدا وؼبددن ي ديإ فيها،وذلد مددن عد ف الصددور اؼبشدرقة الدديت ب تهددا
ىددمه الددب ه وعم تهددا هت دوا ىددما الددواب تدددف ع د قدددرة ىددمه الددب ه ع د اهتدوا مثددل ىددمه النازلددة والتعامددل
معها ،فالب ه ُس ّكرت منافمىا اليية والبحرية واعبوية ؼبن انتشار مثل ىما الدواب  ،وع دض ا عمداف التع يميدة
واوهارية ،وانثري من ا عماف التجارية اليت تتع  ق حباجة الناس اؼباسة ،فكل ذل هج ًدرا ؽبدما الدواب  ،وقلدا

ع يو ،وانمل فيما يتع  ق ابؼبشايف  ،ف د جه ت ع أانمل ن دا ؼبعاج دة اؼبصدان ومدداواهتإ ،والعمدل ع د

اسدداجاع ددحتهإ ،وانددمل فيمددا يتع دد ق اب قتصدداه والتجددارة ومددا وبتاجددو الندداس فبددا يتع دد ق ابلسد ىنددا مراقبددة
اتمددة فيمددا يتع دد ق ابلسد الدديت وبتاجهددا الندداس ،فد يكددون ىنددا ت عد يف ا سددعار ،نددل ىنددا مراقبددة واانتفددا
[اكتب نصاً]
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غددماج ات  ،فنشددكر هللا تعدداىل نشددكر و ة ىددمه الددب ه ،وع د رأسددهإ عدداه اغبددرم الشدريف  ،وويل عهددده
ا م ع ما ي ومون نو من ىمه اعبهدوه اؼبباراندة يف عدمدة هيدنهإ ون هىدإ و وشدعبهإ ،ونسدنف هللا تعداىل أن
هبعل ذل يف مي ان هسناهتإ.
املوقف الشرعي للمسلم يف هذه النازلة:
اؼبوقف الشرع ل مس إ يف ىمه النازلة الرجوع إىل انتا هللا تعاىل وسنة نبيو م ،فيج ما ي :
متبعددا ل تع يم ددات الصدداهرة عددن اعبه ددات الرظبيددة ن ىددمه التع يم ددات تتع دد ق نعم ددو
أوً  :أن يكددون ً

الناس ،وما يتع  ق نعمو الناس من قلااي وأهكدا إمبدا مصددرىا ويل أمدر اؼبسد م  ،قداف تعداىلَ { :وإِذَا َجدا َ ُى ْإ
ِ َّ ِ
أَمر ِمن اْ َم ِن أَ ِو ْ ِ
ِ
ِِ
الرس ِ
ِ
وف َوإِ َىل أ ِ
ين يَ ْسدتَدْنبِ ُونَوُ ِمدْند ُه ْإ}
ٌْ َ ْ
اػبَْوف أَ َذاعُوا نو َولَ ْو َرُّهوهُ إ َىل َّ ُ
ُويل اْ َْم ِر مدْند ُه ْإ لَ َع َمدوُ الدم َ

[النسا  ،]82 :فمدا يتع د ق ومدور النداس مدن ا مدن واػبدوف ،وىدمه الندوازف واعبدواج العامدة يوجد ع يندا أن
نكددون يد ًددا واهدددة و د ًفا متحد ًددا ربددض التوجيهددات الرظبيددة ،والتع يمددات مددن قبددل اؼب تص د  ،وأ لبددر ىددما
الصف ،ومن انان لو رأي أو وجهة نظر فإمبا وبتفظ ندو لنفسدو ،فمرجعندا ىدإ أىدل الع دإ والع مدا وو ة ا مدر،
َّ ِ
وف َوأ ِ
ُويل اْ َْم ِر ِمْن ُك ْإ} [النسا .]99 :
الر ُس َ
ين َمنُوا أَ ِ يعُوا َّ
اّللَ َوأَ ِ يعُوا َّ
قاف تعاىلَ { :اي أَيدُّ َها الم َ
نيًا :ينبغ ل مس إ أن يت الشداجعات ويت دف ا عبدار مدن غدري مصداهرىا اؼبوثوقدة ،قداف تعداىل:
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ين
ين َمنُوا إ ْن َجا َ ُان ْإ فَاس ٌ ق ننَدبَإ فَدتَدبَديَّدنُدوا} [اغبجدرات ،]6 :وقداف{ :قَد ْد أَفْدَد َ الْ ُم ْ منُدو َن ( 1الدم َ
{ َاي أَيدُّ َها الم َ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ض ددو َن} [اؼب من ددون ،]2 - 1 :وال غ ددو انم ددا ي ددوف
ين ُى د ْدإ َعد د ِن الَّ ْغد د ِو ُم ْع ِر ُ
ُى د ْدإ يف َ د د َ هت ْإ َعاش ددعُو َن (َ 3وال ددم َ
اؼبفسدرون :ىددو انددل مدا فاجدددة فيددو .فدإذا انددان تددر مددا فاجددة فيددو مددن أسدبا الفد ح ،فمددن اب أوىل ىددمه

ا عبددار والشدداجعات الدديت تكددون عددن مصدداهرة موثوقددة أو جهددات ـبتصددة ،فكثددري مددن الندداس ي ددو نت فهددا
ي و نبثها ونشرىا ،وقد يكون فيها انم  ،ويف هدديث ظبدرة ندن جندد –هنع هللا يضر -يف قصدة الدر اي العظيمدة الديت
ر ىددا الندديف م يف منامددو ،قدداف :فان نددا ،فنتينددا ع د رجددل مسددت  ق ل فدداه ،وإذا عددر قدداجإ ع يددو نك ددو مددن
هديد ،وإذا ىو أييت أهد ش

وجهو فيشرشر شدقو إىل قفاه ،ومن ره إىل قفاه ،وعينو إىل قفداه ، .....وأمدا

الرجل المي أتيض ع يو ،يشرشر شدقو إىل قفاه ،ومن ره إىل قفاه ،وعينو إىل قفاه ،فإنو الرجل يغدو من نيتو،
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الددمين يكددمنون ويتعمدددون نشددر اوشدداعات وا عبددار الكاذنددة

ىكددما عددما إ يف ال ددي ،وانددمل مددن ي ددو وعددم مثددل ىددمه ا عبددار والشدداجعات ي ددو إبرسدداؽبا ،ىبشد أن
يكون من ى

نو عمل عم هإ وشارانهإ يف فع هإ.

فع ينا أ ن و ننشر أي عي أو شاجعة أو كبو ذل  ،إ إذا انان ذل

اهرا من جهة رظبية.
ً

لثًددا :ع د اؼبس د إ أن يعت ددد أنددو عددما مددن هللا تعدداىل يرسد و ع د مددن يشددا مددن عبدداهه ،وأنددو رضبددة
ل م من  ،انما جا من هديث عاجشة –اهنع هللا يضر -أهنا سنلض النديف م عدن ال داعون ،ف داف( :عدما يرسد و هللا
دانرا ؿبتسدبًا إ انتد لدو مثدل
ع من يشا  ،ورضبة ل م من  ،وما من أهد ي ال اعون يف ن ده ،فيمكدث ً
أجر شهيد [ ،]2فهمه ا مراض وا س ا ى عما من هللا تعاىل ل عا د واؼبتعددين هددوه هللا تعداىل ،وىد
انت

وسبحيص ورضبة ل م من  ،وما يصي اؼب من من غإ و ىإ و ه ن هدا الشدوانة يشداانها إ انفدر هللا

ا من ع اايه.
انعددا :ينبغد ع د اؼبسد إ أن أيعددم دددي الندديف م يف ىددمه اؼبتغدريات يف الكددون ،عنددد هدددوث مثددل
رً

ىددمه السددنن الكونيددة ،فددالنيف م ؼبددا انسددفض الشددم  ،عددرج ف ًعدا هبددر رها ه ،و د وقدداف يف هددديث عاجشددة

اهنع هللا يضر ( :إن الشددم وال مددر يتددان مددن ايت هللا ،ىبسددفان ؼبددوت أهددد و غبياتددو ،فددإذا رأيددتإ ذل د  ،فدداهعوا
هللا ،وان دديوا و د د وا وتص دددقوا رواه الب دداري  ،ويف ه ددديث أيب موسد د ق دداف( :ف دداف عوا إىل ذان ددر هللا وهعاج ددو
واسددتغفاره [ ،]3ويف هددديث أظبددا  ،أن الندديف م أمددر ابلعتاق دة يف انسددوف الشددم  ،رواه الب دداري وانددان مددن
ىدددي الندديف م إذا ىبددض ال دري انمددا يف هددديث عاجشددة هنع هللا يضر أن دو ي ددوف( :ال هددإ إن نسددنل عريىددا وعددري مددا

[ ]1رواه الب اري.

[ ]2رواه الب اري.
[ ]3رواه الب اري.
[اكتب نصاً]
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فيهددا ،وعددري مددا أمددرت نددو ،ونعددوذ ن د مددن شددرىا وشددر مدا فيهددا ،وشددر مددا أمددرت نددو [ ،]4وؼبددا أجدددنض ا رض
وقحط اؼب ر عرج النيف م يستس انما يف هدديث عاجشدة اهنع هللا يضر يف أيب هاوه  ،ورفد يديدو ،انمدا يف هدديث
أن يف ع بة اعبمعة متف ق ع يو .
فهد ددما هد دداف الند دديف م م د د السد ددنن الكونيد ددة أند ددو ي جد ددن إىل هللا تعد دداىل ويكثد ددر مد ددن العبد دداهة والد دددعا
وا ستغفار ،قاف تعاىل{ :وما َانا َن َّ ِ ِ
اّللُ ُم َع ِّمنَد ُه ْإ َوُى ْإ يَ ْستَد ْغ ِف ُرو َن} [ا نفاف:
ض فِي ِه ْإ َوَما َانا َن َّ
اّللُ ليُد َع ّمنَد ُه ْإ َوأَنْ َ
ََ
 ،]22فع ينا أن نتو ونرج إىل هللا تعاىل ،وأن نكثر من الص ة والدعا واوننة إىل رننا سبحانو.
عامسا :ع اؼبس إ أن يد من ن لدا هللا وقددره ،مد هسدن التواندل ع د هللا تعداىل ،ف د(ما أ دان م
ً
يكددن لي ئد  ،ومددا أع ددن م يكددن ليصدديب  ،قدداف تعدداىل{ :إِ َّن ُاند َّدل َشد ْ ٍ َعَ ْ نَدداهُ نَِ د َدد ٍر} [ال مددر،]49 :
فع د اؼبس د إ أن يس د إ ويرض د ن لددا هللا وقدددره ،وهللا تعدداىل مددا قدددر شدديئًا يف ىددما الكددون وع ددو إ غبكمددة

عظيمددة ومص د حة انبددرية ،ف ددد قدداف الندديف م يف هددديث ددهي هنع هللا يضر ( :عجبًددا مددر اؼب د من ،إن أمددره ان ددو لددو
عريا لو [.]5
عريا لو ،وإن أ انتو ضرا ي فكان ً
عري ،إن أ انتو سرا شكر فكان ً
ساهسا :ع يو أن يتوانل ع هللا تعاىل ،ويعتمد ع يو يف ج
ً

النف وهف اللدر ،وأن يع د ق ق بدو ابهلل

تعاىل ،وأن يس إ إىل هللا أمره م فعل ا سبا  ،فف هديث انن عباس –رض هللا عنهما -أنو قاف :هسدبنا
هللا ونعددإ الوانيددل .قاؽبددا إندراىيإ هد أُل د يف النددار ،وقاؽبددا دمحم هينمددا قدداف لددو الندداس :إن الندداس قددد صبعدوا لكددإ
فاعشوىإ[ .]6فحسبنا هللا ونعإ هللا ،فاهلل تعاىل ىو انافينا ومعتمددن وهافظندا فنتواندل ع يدو ونفدوض أمدرن إليدو
هلالج لج.

[ ]4رواه الب اري ومس إ.
[ ]5رواه مس إ.

[ ]6رواه الب اري ومس إ.
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سانعا :ع اؼبس إ أن يكثر من الدعا والتلدرع إىل هللا تعداىل ،وأن يددعو وعواندو اؼبسد م  ،وي دوف
ً
انما قاف النيف م :ال هإ إين أعوذ ن من اليء ،واعبنون ،واعبما  ،ومن سيئ ا سد ا رواه أضبدد وأندو
هاوه والنساج ،وع اؼبس إ أن يعىن اب ذانار الشرعية يف الصباح واؼبسا  ،ان را ة اؼبعوذات وسورة اوعد ء
و يدة الكرسد وا يتد مددن عددر سددورة الب ددرة ،وقددوف :نسددإ هللا الددمي يلددر مد اظبددو شد

يف ا رض و يف

السما وىو السمي الع يإ .ث ث مرات ...إىل عر ما وره من أذانار الصباح واؼبسا  ،وقرا ة ال ر ن فدال ر ن
شددفا وىدددى ورضبددة وىدددى وموعظددة ،وانددان الندديف م قبددل أن ينددا يرقد نفسددو ،فيجمد انفيددو وي درأ اؼبعددوذات
وسورة اوع ء ويبس ما است اع من ندنو ،وؼبا مرض انانض عاجشة سبس نيده ع ندنو وتنفث ع يو.

منً ددا :ع د د اؼبسد د إ أن وبس ددن الظ ددن ابهلل تع دداىل ،وم ددن ذلد د أن هللا عد د وج ددل م ددا ع دد ق مث ددل ى ددما
الفدريوس ،ومدا أوجدد مثددل ىدمه ا ونئدة إ غبكمدة ن يغددة ،وغايدة وم صدد عظديإ ،ومصد حة العبداه والدب ه ،مددن
سباي اػب  ق  ،وسبحيص المنو وتكفري اػب ااي  ،ورفعة الدرجات والتونة واوننة والرجوع إىل هللا ع وجل.
قاف هللا تعاىل يف اغبديث ال دس عن أيب ىريدرة مرفوعدا ي دوف هللا تعداىل ( :أن عندد يدن عبددي يب ،ف ديظن يب
ما شا [ ،]7وقاف النيف م يف هديث جانر هنع هللا يضر  ( :يبوتن أهدانإ إ وىو وبسن الظن نرنو رواه مس إ ،
وقدداف انددن مسددعوه :مددن أهسددن الظددن ابهلل اته مددا يددن ،إن اػبددري نيددد هللا .فظددن ابهلل تعدداىل اػبددري يف أهكامددو
دريا يف أهكام ددو
الكوني ددة ال دري ددة ،وأن هللا تع دداىل ي دددرىا إ ؼبصد د حة وغاي ددة عظيم ددة  ،وي ددن ابهلل تع دداىل ع د ً

الشرعية الدينيدة ،وأن هللا تعداىل م يشدرعها إ ؼبصد حة وهكمدة عظيمدة ،ويدن ابهلل تعداىل يف أهكدا اعبد ا مدن

الثوا والع ا  ،الثوا ل اجع والع ا ل عا

 ،وأن ىما ىو م تل عدف هللا تعاىل ورضبتو.

عريا ،وأن ىمه ا زمة ستمر وتمى  ،ويب
ً
اتسعا :ع ينا أن نتفا ف ً

أجر الصدانرين ،وثدوا اؼبد من

ال دداجع الشدداانرين التدداجب اؼبنيب د إىل هللا ع د وجددل  ،وأن مددا أ ددا إ لددن يلددي عنددد هللا تعدداىل م د الصددي
[ ]7رواه الب اري ومس إ.
[اكتب نصاً]
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وا هتسددا  ،وأن هللا تعدداىل سيعوضددهإ يف الدددنيا وا عددرة ،وتب د هروس التونددة واوننددة  ،والتمحدديص فف د
هديث أن -هنع هللا يضر -أن النيف م انان يعجبدو التفدا ف ،والتفدا ف ىدو الك مدة الصداغبة،رواه الب داري ومسد إ ،
عريا.
عريا ،وأن يظن ابهلل تعاىل ً
يسمعها اؼبس إ  ،فع اؼبس إ أن يتفا ف ً
عاشرا :هبوز تروي اؼب من  ،ونث اػبوف فيهإ وإهعاف اغب ن ع يهإ ،نل ع يو أن وبمر من ىما،
ً
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
اهتَ َم ُوا
ين يدُ ْ ذُو َن الْ ُم ْ من َ َوالْ ُم ْ منَات نِغَ ِْري َما ا ْانتَ َسبُوا فَد َ د ْ
فإن ىما من أذية اؼب من  ،وهللا تعاىل قافَ { :والم َ
دان َوإِْشبدًدا ُمبِينًددا} [ا هد ا  ،]98 :وقدداف تعدداىل  :و هتندوا و رب ندوا وأنددتإ ا ع ددون  ،.وإهعدداف اغب د ن
ندُ ْهتَد ً
وضي ق الصددر ع د اؼبسد م  ،ىبدالف م صدد الشدريعة ،ف دو مم ندا شدراج اوسد

مدن العبداهات واؼبعدام ت،

قبد أهندا تددعو إىل عدد إيغدار الصددور وإهعداف اغبد ن واػبدوف ع د اؼبد من  ،وؽبدما يصد اؼب مندون يف مكدان
ومسجد واهد ليحصل نينهإ من ا لفة واحملبة وس مة الصدر وعد اغب ن ما يوجد يف غري ىما التشدري ،
وقل مثل ذل يف م ا د الصيا واغبيف ،واندمل فيمدا يتع د ق ابؼبعدام ت فد يبيد اؼبسد إ ع د نيد أعيدو ،و
يشدداي ع د ش دراجو و يسددو ع د سددومو ن ىددما ان ددو يدددعل ع دديهإ اغب د ن وضددي ق الصدددر ،ويسددب ذل د
التنددافر والتبدداغهللا والتدددانر ،والندديف م ي ددوف يف هددديث انددن عمددر رض د هللا عنهمددا( :اؼبس د إ أعددو اؼبس د إ،
يظ مو و يس مو ،ومن انان يف هاجة أعيو انان هللا يف هاجتو رواه الب اري ومس إ.
تعريف واب انورون :ىو عبارة عن مرض ٍ
معد سري ا نتشار.
والفر ن الواب وال اعون :ف يل :ون الواب :ىو ال اعون.
وقيل :ون ال اعون ور م م جداً ىبرج ويسوه ما هولو أو ىبلر أو وبمر م عف ان ال

وال ئ.
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األحكام الفقهية املتعلقة ابلنازلة:
جدا ،وقد صبعض ؾبموعة من ىمه ا هكا
أما ما يتع  ق اب هكا الف هية ،فا هكا الف هية انثرية ً
وتراندض شديئًا عدر قدد يسدعفي الوقدض يف اوتيدان ع يدو ،وسدنصبل ن ددر مدا أسدت ي وأعتصدر لكد يت ع د
انثريا من الناس يسنف عنها ووبتاجها ،فمن ىمه ا هكا :
مهمها ،وعا ة أن ً
اؼبسنلة ا وىل :التداوي والت عيإ.
الت عيإ ضد ىمه ا ونئة وا مراض ىو موض ع ف ن اؼبتنعرين ،واعتيدار الشديا اندن ابز –رضبدو
هللا -أنو جاج  ،وأن الت عيإ ينايف التواندل ،ندل ىدو مدن عمدل ا سدبا  ،وا

دل يف ذلد ازبداذ الوقايدة ضدد

ا مدراض وا فددات ،مددا شددرع مددن أوراه الصددباح واؼبسددا  ،فددالنيف م شددرع لندا مددا يت د نددو اؼبسد إ مددن الع د و
اعبددن ،والسددحر وكبددو ذلد  ،ومددن ذل د هددديث سددعد ،أن الندديف م قدداف( :مددن تصددب نسددب سب درات مددن سبددر
العجددوة م يلددره ذل د اليددو سددإ و سددحر [ ،]8فنرشددد الندديف م اؼبس د إ إىل أن يتصددب
لت

ددمه التم درات السددب

نفس من السإ والسحر ،ويف هديث ع بدة ،أن النديف م قداف( :ل دد أن لدض ع د ال ي دة ايت م يتعدوذ

دبث هن :قل أعوذ نر الف  ق ،وقل أعوذ نر الناس [ ،]9فهمه أ وف شرعية تدف ع جدواز الت عديإ والوقايدة
من ىمه ا مراض دبثل ىمه الت عيمات.
اؼبسنلة الثانية :الع ج والتداوي.
ا

ددل يف التددداوي أنددو جدداج ومبدداح ،نددل قددد هبد  ،والندديف م ذانددر نعددهللا ا هعيددة والرقد الدديت فيهددا

التددداوي وا ستشددفا  ،ففد هددديث انددن عبدداس –رضد هللا عنهمددا ،-أن الندديف م قدداف( :إن انددان الشددفا يف

[ ]8رواه الب اري ومس إ.

[ ]9رواه أنو هاوه نسند حي .
[اكتب نصاً]
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شد  ،ففد شدر ة ؿبجدإ أو شدرنة عسدل أو انيدة نر [ ،]10وقداف( :تدداووا و تتددداووا حبدرا  ،وقداف( :مدا أند ف
هللا ها إ أن ف لو هوا  ،وقد ذانر الع ما أن التداوي هب إذا انان ترانو ي هي إىل إت ف النف أو اؼبنفعة،
أو إىل إت ف رف من ا راف.
فدإذا ع ددإ أو يددن منفعتددو وترانددو يد هي إىل ت ددف الددنف أو ددرف مددن ا دراف أو منفعددة مددن اؼبندداف ،
فددإن التددداوي يكددون واجبًددا ،وىددما يكددون يف مثددل ىددمه النازلددة ،ف دا التددداوي يد هي إىل اؽب د

 ،وتددر الع د ج

ي هي إىل انتشار مثل ىما اؼبرض ،فإذا انان التداوي سبي ً ل حفاظ ع النف فإنو واج  ،وقد قاف تعداىل:
ِ ِ
يمددا} [النسددا  ،]39 :وقددافَ { :وَ تُد ْ ُ دوا ِوَيْد ِددي ُك ْإ إِ َىل التد َّْه ُ َكد ِدة}
{ َوَ تَد ْ تُد ُدوا أَنْد ُف َس د ُك ْإ إِ َّن َّ
اّللَ َانددا َن ن ُكد ْدإ َره ً
[الب رة.]199 :
وإذا ع إ أو ين نف الدوا  ،وترانو ي هي إىل اؽبد
أو يغ

فهدو مسدتح  ،وإذا شد يف منفعتدو وم يع دإ

ع الظن أنو ينف  ،فإنو مباح.
اؼبسنلة الثالثة :ال دو ع الب د اليت فيها ىما الواب  ،أو اػبروج منها فر ًارا منو.
ا

ددل أنددو هبددوز الدددعوف إىل الب ددد الدديت فيهددا ال دداعون أو اػبددروج منددو ،ويدددف لددمل هددديث عبددد

الرضبن نن عدوف –هنع هللا يضر ،-أن النديف م قداف( :إذا ظبعدتإ ندو يف ن دد فد ت ددموا ع يدو ،وإذا وقد يف ن دد وأندتإ
فيها ف زبرجوا منها فدر ًارا مندو رواه الب داري ومسد إ  ،وىدما مدا ع يدو صبداىري الع مدا
وق فيها مثل ىما الواب أو اػبروج منو فر ًارا من اؼبرض.

هبدوز السدفر إىل ن دد

اؼبسنلة الرانعة :ال هارة.
قددد وبتدداج اؼبعددان أو مددن وقد فيددو ىددما اؼبددرض أن يلد ع د ندنددو شدديئًا مددن اغبواجددل أو ال وا دد ق وكبددو

ذل  ،فإذا انان يبكن أن ي ي ها عند الوضو  ،فهما ىو الواج
[ ]10رواه الب اري ومس إ.

ن الواج ىو ال هارة ابؼبا  ،قداف تعداىل:
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َّ ِ
الص َ ةِ فَا ْغ ِس ُوا وجوى ُكإ وأَي ِدي ُكإ إِ َىل الْمرافِ ِ ق وامسحوا نِر ِ
وس ُك ْإ َوأ َْر ُجَ ُك ْإ
ين َمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْإ إِ َىل َّ
ُُ َ ْ َْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُُ
{ َاي أَيدُّ َها الم َ
إِ َىل الْ َك ْعبَ د ْ ِ } [اؼباجدددة ،]6 :وإذا م يددتمكن مددن إزالتهددا فإنددو يبسد ع يهددا ابؼبددا  ،ويغسددل مددا لددي ع يددو هاجددل

وإذا م يددتمكن مددن أن يبس د ع د اغباجددل ابؼبددا  ،فإنددو يغسددل مددا لددي ع يددو هاجددل  ،ويتدديمإ عمددا انددان ع يددو

ش من ال وا  ق واغبواجدل نعدد الوضدو فيلدر الصدعيد مدن تدرا أو رمدل أو هجدر  ،وكبدو ذلد  ،ويبسد
َه د ٌد ِم دْن ُك ْإ ِمد َدن الْغَدداجِ ِط أ َْو
وجهددو وانفيددو نعددد الوضددو قدداف تعدداىلَ { :وإِ ْن ُانْن ددتُ ْإ َم ْر َ
ض د أ َْو َعَ د َس د َف ٍر أ َْو َجددا َ أ َ
يدا َيِبا فَامسحوا نِوج ِ
ِ
ِ
ِ
وى ُك ْإ َوأَيْ ِدي ُك ْإ ِمْنوُ} [اؼباجدة. ]6 :
َ َم ْستُ ُإ النّ َسا َ فَدَ ْإ َذب ُدوا َما ً فَدتَديَ َّم ُموا َ ع ً ًّ ْ َ ُ ُ ُ
اؼبسنلة اػبامسة :ع ف اؼبريهللا اؼبصا

ما اؼبرض.

إذا ع ف اؼبريهللا لئ يعدي غريه ،وم يتمكن من اؼبا  ،فإنو يصري إىل التديمإ ،قداف تعداىلَ { :وإِ ْن ُانْنددتُ ْإ
يدا َيِّبًددا
َهد ٌد ِمدْن ُك ْإ ِمد َدن الْغَدداجِ ِط أ َْو َ َم ْسددتُ ُإ النِّ َسددا َ فَدَد ْدإ َِذبد ُددوا َمددا ً فَدتَديَ َّم ُمدوا َ ددعِ ً
َم ْر َ
ضد أ َْو َعَد َسد َف ٍر أ َْو َجددا َ أ َ
فَامس ددحوا نِوج د ِ
دوى ُك ْإ َوأَيْد ِددي ُك ْإ ِمْن ددوُ} [اؼباج دددة ،]6 :وق دداف تع دداىلَ { :وَم ددا َج َع د َدل َعَد ْدي ُك ْإ ِيف ال د ِّدي ِن ِم د ْدن َه د َدرٍج}
ْ َ ُ ُُ
[اغبيف.]78 :
اؼبسنلة الساهسة :ا ذان.
ؼبددا أمددر الندداس أن يص د وا يف نيددوهتإ ،ومن د مددن

د ة اعبماعددة واعبمعددة يف اؼبسدداجد عشددية انتشددار

اؼبرض  ،فكل واهد منمور أن يص م أى و يف نيتو ،لكن ىل ي ذن يف نيتو أ

؟ ىدما موضد عد ف ند

أىدل الع ددإ ،وا قدر –وهللا أع ددإ -أندو يشددرع أن يد ذن هددا لدو أذن اؼبسددجد ،فيشدرع لددر البيدض أو مددن انددان
فبي دًا مددن أىددل البيددض مددن ال دمانور أن ي د ذن عنددد الص د ة ،ويدددف ؽبددما أنددو وره عددن الصددحانة –أ -وسددانيد
حيحة ا ذان عند عد إهرا الص ة ،انما وره عن جانر نن عبد هللا ،وأن نن مال  ،وس مة نن أانوع.

ولددو تددر اؼبس د إ ا ذان مكتفيًددا وذان اؼبسددجد فجدداج و وس ،لكددن لددو أذن فهددما أهسددن وأفلددل

لوروه ذل عن الصحانة.

[اكتب نصاً]
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اؼبسددنلة السددانعة :قددوف :د وا يف نيددوتكإ .أو :الص د ة يف الرهدداف يف ا ذان  .مسددتحبة هنددا زاجدددة
ع ا ذان اؼبعتاه ،وقد وره يف وقض قوؽبا ث ث سنن عن النيف م:
ا وىل :هديث انن عمر -رض هللا عنهما -أهنا تكون نعد ا ذان[ ]11رواه الب اري ومس إ .
الثانيدة :هدديث انددن عبداس -رضد هللا عنهمدا -أهنددا تكدون يف أثندا ا ذان ندددً مدن قددوف :هد ع د
الص ة .رواه الب اري ومس إ .
الثالثة :عن رجل من الصحانة أهنا ت اه يف ا ذان نعد اغبيع ت  .رواه الب اري ومس إ .
وا مر يف ىما واس  ،فهما ان و جاج و وس نو لثبوت السنة ما ان و.
اؼبسددنلة الثامنددة :إذا قدداف اؼب د ذن :د وا يف نيددوتكإ .فالددمي يظهددر :أن الددمي هبي د اؼب د ذن ي ددوف:
هددوف و قددوة إ ابهلل .نددو يف هددديث انددن عبدداس ،أنددو جعددل :د وا يف رهددالكإ .ندددً مددن قددوف :هد ع د
الص د ة .واؼبس د إ هينمددا هبي د ه د ع د الص د ة ،فإنددو ي ددوف :هددوف و قددوة إ ابهلل .والبدددف لددو هكددإ
اؼببدف.
[]12
أيلددا نددو جع هددا
وقددد وره يف هددديث انددن عمددر أنددو ي وؽبددا مدرت  ،وهف لددو هددديث انددن عبدداس ً
ندً من قوف :ه ع الص ة ،ه ع الص ة .فحينئم ي وؽبا مرت .

وإذا انان اؼب ذن هاعل الب د فإنو ي دوف :د وا يف نيدوتكإ .وإذا اندان عدارج الب دد فإندو ي دوف :د وا يف
رهالكإ .انما فر نينهما نعهللا أىل الع إ.
اؼبسنلة التاسعة  :تع يل

[ ]11رواه الب اري ومس إ.
[ ]12رواه البيه .

ة اعبماعة يف اؼبساجد.

فضيلة الشيخ أ.د /خالد بن علي املشيقح

13

د ة اعبماعددة واجبددة ،وىددما مددمى أيب هنيفددة وأضبددد ،نددل إن الظاىريددة يددرون اعبماعددة شددر ًا يف
ددحة الص د ة ،ويدددف لددمل قولددو تعدداىلَ { :و ْارَانعُ دوا َم د َ الد َّدراانِعِ َ } [الب ددرة ،]42 :وغب دديث عبددد هللا انددن أ
مكتو أن النيف م قاف لو( :أج  ،أجدد لد رعصدة [ ،]13وغبدديث أيب ىريدرة ،أن النديف د هللا ع يدو
وس إ ىإ أن وبر ع اؼبت ف نيوهتإ ابلنار[.]14وقداف ع د ندن أيب الد :

د ة عبدار اؼبسدجد إ يف

اؼبسجد .
لكن ذانر الع مدا ون اعبماعدة تسد ط عندد وجدوه العدمر ،ويددف لدمل هدديث عاجشدة –اهنع هللا يضر ،-فدإن
النيف م ؼبا مرض زب ف ،وقاف( :مروا أاب نكر ف يصل ابلناس رواه الب اري ومس إ  ،فدف ذل ع أنو إذا
معمورا دبرض أو يش ق ع يو المىا إىل اؼبسجد مشد ة يداىرة  ،أو ىبشد هددوث اؼبدرض -انمدا
انان اؼبس إ
ً

يف ىمه النازلة -أو ىبش زايهة اؼبرض فإنو يباح لو تر اعبماعة يف اؼبساجد.

اسددتَ َ ْعتُ ْإ} [التغددانن:
وعندددن قاعدددة انبددرية وى د  :اؼبش د ة ذب د التيسددري .قدداف تعدداىل{ :فَدداتَّد ُوا َّ
اّللَ َمددا ْ
ِ
اّللُ نَد ْف ًسددا إَِّ ُو ْسد َدع َها} [الب ددرة ،]386 :وقدداف الندديف د هللا ع يددو وسد مف
دف َّ
 ،]16وقدداف تعدداىل َ{ :يُ َكّد ُ
هددديث أيب ىريددرة هنع هللا يضر ( :إن ىددما الدددين يسددر ،ولددن يشدداه الدددين أهددد إ غ بددو رواه الب دداري  ،وأمددا مددا يددورهه
نعهللا أىل الع إ :أن ا ونئة هصد ض يف عهدد الصدحانة –أ-وم يع دوا اعبماعدة ،فهدما اند
مثل ىما الواب ا ن م ت د الع إ ورق ال

ي

أو يغ

فيدو نظدر ن

ع الظن ضرره ،خبد ف ا ونئدة فيمدا ت دد ،

فالناس سان ا م يكن عندىإ ق أو غ بة يدن يف يف انتشدار مثدل ىدما الدواب وعظدإ ضدرره  ،انمدا ىدو ا ن،
وهللا تعدداىل أرجد ا مددر إىل أىددل اػبددية ،قدداف تعدداىلَْ { :وب ُكد ُدإ نِد ِدو َذ َوا َعد ْد ٍف ِمدْن ُك ْإ َىد ْد ًاي َابلِد َدق الْ َك ْعبَد ِدة} [اؼباجدددة:
 ،]99والف ها أيلا يرجعون إىل أىل اػبية ،سدوا اندان ذلد يف العبداهات أو يف اؼبعدام ت أو ا نكحدة ،أو
يف اعبندداايت  ،فنىددل اػبددية ا ن ي عددون أو يغ د ع د الظددن نلددرره والتجددار قامددض ع د ىددما ،والفتددوى

[ ]13رواه مس إ.

[ ]14رواه الب اري ومس إ.
[اكتب نصاً]
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زبت ددف ابعددت ف ال مددان واؼبكددان وأع دراف الندداس ،فددا ن التجددار قامددض وال د لاقيددو يكدداه ي د حبصددوف
ىدمه العدددوى ،خبد ف فيمددا سد ف ،واندمل التددوق مدن ىددمه ا مدراض ىدو مددن اب الوسداجل ،والوسدداجل لددي
أمرىا توقيفيًا ليسض من التعبد احملهللا  ،في اف :إنو يوقف ع النص ،وإذا انان اندمل فإندو يتدوق مثدل ىدمه
ا مراض ابلص ة يف البيض.
وإذا

معتاها أن يص م صباعة اؼبس م فإنو يكت لدو ا جدر اندام ً عندد
اؼبس إ يف نيتو وانان ً

هللا تعدداىل ،فف د هددديث أيب موس د  ،أن الندديف م قدداف( :إذا مددرض العبددد أو سددافر انت د لددو مددا انددان يعمددل
يمددا [ ،]15فاغبمددد هلل وىددما مددن فلددل هللا تعدداىل وعظدديإ رضبتددو ،و يدددعون ىددما إىل أن نتمس د
د ً
دحيحا م ً

ابلعباهات وسننها ،هدا إذا هصدل ل مسد إ عدارض مدن مثدل ىدمه العدوارض مدن مدرض أو سدفر أو كبدو ذلد ،
يما.
فإنو يكت لو ما انان يعمل
ً
حيحا م ً
المسألة العاشرة :ازباذ اؼبسجد يف البيض.
يستح

مسجدا ل فريلة إذا فاتض لعمر ،ول ناف ة  ،وىما من ىدي النديف
ل مس إ أن يت م يف نيتو
ً

م ،فف هديث عتبان نن مال –هنع هللا يضر -أن شك إىل النيف م أنو أنكر نصره ،وأن السيوف إذا ن لض فإنو
يكدون نيندو وند مسدجد قومددو واه يدتمكن مددن الدمىا إىل مسددجدىإ ،فسدنف الندديف م أن أيتيدو ويد وره يف
نيتو لك يت مه مص  ،فجا النيف م ،وقاف( :أين تريد أن أ

؟  ،فنشار إىل نهية من البيض ،فص

الندديف م فيددو رانعت د ،رواه الب دداري ومس د إ  ،وانددمل ميمونددة –اهنع هللا يضر -انددان ؽبددا مسددجد يف نيتهددا ،وعمددار نددن
هرسا يف أن يكون لنا مساجد يف نيوتنا.
ايسر انان لو مسجد يف نيتو ،فينبغ لنا أن أنعم من ىمه النازلة ً
اؼبسنلة اغباهية عشرة :

[ ]15رواه الب اري.
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تشددرع د ة اعبماعددة يف البيددوت مد وجددوه ىددمه النازلددة  ،وع د اؼبشددهور مددن مددمى اومددا أضبددد
وجو ا ؼبا ت د من أهلة وجو
مسعوه وأن عند فوات

ة اعبماعة ،ولثبوت إقامة اعبماعة يف البيض عن صب من الصحانة انانن

ة اوما وغرينبا أ.

اؼبسنلة الثانية عشرة :ا وىل ابومامة.
إذا د يض اعبماعددة يف البيددض فددا وىل ابومامددة دداه البيددض ،فددإن م يت د ّد ل مامددة فددا وىل ددا
ا انثر هفظاً ،فدإن تسداووا فدا ع إ وهكدا الصد ة ،فدإن تسداووا فنقددمهإ ىجدرة ،فدإن تسداووا فدنانيىإ سدنّاً،
فإن تساووا فنت اىإ ،فإن تساووا ف رعة ،غبديث أيب مسعوه البدري هنع هللا يضر قاف :قاف رسوف هللا م« :ي ال و
أقر ىإ لكتدا هللا ،فدإن اندانوا يف ال درا ة سدوا  ،فدنع مهإ ابلسدنة ،فدإن اندانوا يف السدنة سدوا  ،فنقددمهإ ىجدرة،
فإن انانوا يف اؽبجرة سوا  ،فنقدمهإ س ما ،و ي من الرجدل الرجدل يف سد انو ،و ي عدد يف نيتدو ع د تكرمتدو
إ إبذنو» رواه مس إ ،ويف رواية  :سنا مكان س ما
اؼبسنلة الثالثة عشرة  :موقف اؼبنمو .
اؼبس إ يف نيتو فإن انان اؼبنمو ذانراً فا فلل أن ي ف عن يبينو إن انان واهداً ،وإن انانوا أانثر مدن

إذا

واهد فالسنّة أن ي فوا ع فو ،وإن انان اؼبنمو أنث فالسنة أن تكون يف اػب دف ،وإذا اناندض اؼبدرأة عدن يبيندو أو
هددا عددن الددو ،فهددما ددحي و وس نددو ،لكددن ع د ف السددنة  ،وإن اجتم د ذانددور وإنث وقددف ال دمانور
ورا ه غبددديث أند قدداف:

ددففض أن والغد

ع فددو والعجددوز مددن وراجنددا [ .]16فددإذا د الرجددل ن وجتددو أو

اننتو فإهنا تكون ع فو أو ع ف ف المانور.
و ىمه النازلة ى فر ة عظيمة لك نع إ ا ىل انيفية الصد ة وشدرو ها ،و هكدإ ال هدارة ومدا ي د
فيها  ،فالف ها ي ولون عند هديث عبد هللا نن عمرو –رض هللا عنهما -أن النيف م قداف( :مدروا أو هاندإ
[ ]16رواه الب اري ومس إ.
[اكتب نصاً]
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ابلص ة وىإ أننا سب  ،واضرنوىإ ع يها وىإ أننا عشر إسناهه هسن ي ولون :فيج ع ويل ا مر أن
أيم ددره ابلصد د ة وى ددو ان ددن س ددب س ددنوات ،وأن يلد درنو ع يه ددا لعش ددر ،وهبد د ع ي ددو أن يع م ددو ال ه ددارة والصد د ة
وشرو هما وأراناهنما وانيفيتهما.
اؼبسنلة الرانعة عشرة :

ة اعبماعة ل نسا .

تسددن اعبماعددة ل نسددا إذا انددن منفددرهات عددن الرجدداف يف البيددض لثبددوت ذلد عددن أ ورقددة وعاجشددة وأ
سد مة –نهنع هللا يضر -وصبدداعتهن فيهددا فلددل وأجددر عنددد هللا تعدداىل ،وإمددامتهن ت ددو يف وسد هن ،وىددل يد ذن وي مددن؟
ىدما موضد عد ف ،ف يدل :يشددرع ؽبدن ا ذان واوقامددة .وقيدل :يباهدان .وقيددل :يكرىدان .وقيددل :تشدرع اوقامددة
هون ا ذان .انمددا جددا عددن عاجشددة ،وأن د  ،وانددن عمددر :أهنددن ي د ذن وي مددن .وجددا عددن عاجشددة :أهنددن ي مددن.
وع د ىددما فدداؼبرأة م د أعواهتددا إن َّ
أيلددا
أذن وأقمددن فهددما واره عددن الصددحانة ،وإن اقتصددرن ع د اوقامددة فهددما ً

واره ،فا مر يف ىما واس .

اؼبسنلة اػبامسة عشرة :هلور اؼبصا إىل اعبماعة أو التجمعات.
وبر ع اؼبصا أن وبلر إىل ذبمعات الناس ؼبا يف ذل من اللرر ع الناس ،وهللا تعداىل قداف:
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
دان َوإِْشبدًدا ُمبِينًددا} [ا ه د ا ،]98 :
اهتَ َم ُدوا ندُ ْهتَد ً
ين يدُ د ْ ذُو َن الْ ُم د ْ من َ َوالْ ُم ْ منَددات نِغَد ِْدري َمددا ا ْانتَ َسددبُوا فَد َ ددد ْ
{ َوالددم َ
ِ ِ
يمددا} [النسددا  ،]39 :ومددن ال واعددد اؼب ددررة :ضددرر و
وقددافَ { :وَ تَد ْ تُد ُدوا أَنْد ُف َس د ُك ْإ إِ َّن َّ
اّللَ َانددا َن ن ُكد ْدإ َره ً
ضدرار .فد هبددوز ؼبددن أ ددي

ددما اؼبددرض أن ىبددالط ا

ددحا  ،ويف هددديث أيب ىريددرة ،أن الندديف م قدداف( :فددر

من اجملمو فرار من ا سد [ ،]17وغري ذل من ا هلة الكثرية.
اؼبسنلة الساهسة عشرة :ما يتع  ق ن ب الكمامات.
[ ]17رواه الب اري ومس إ.
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أ ي ب ىمه الكمامدات

 ،وعددد أعددم ال ينددة ع د الكمدداف ،لكددن عنددد اغباجددة فددإن ىددما جدداج و وس نددو ،لكددن عنددد اللددرر عشددية
العدوى هب لب مثل ىمه الكمامات .
اؼبسنلة السانعة عشرة :تباعد الصفوف يف الص ة.
السنة أن تكون الصفوف مت ارنة ،حبيث يكون ن الصدف والدمي قب دو إ م ددار السدجوه ،لكدن
إذا اهتددييف إىل ذل د وعشدديض العدددوى وكبددو ذل د  ،ف د وس مددن تباعددد الصددفوف ،هددا لددو د الش د ص
ع ف الصف عند اغباجة ،فإن انن تيمية –رضبو هللا -يرى أن اؼبصدافة واجبدة ،لكدن إذا اهتدييف إىل ذلد انمدا
لددو اانتمددل الصددف فددإن الصد ة ددحيحة ،وتسد ط اؼبصددافة  .ومثددل ذلد يظهددر -وهللا أع دإ -أنددو إذا عشد
العدددوى وكبددو ذل د  ،و د ع ددف الصددف ،فددإن د تو ددحيحة ،وإ فاؼبصددافة واجبددة ل ددوف الندديف م يف
هديث ع نن شيبان هنع هللا يضر ( :
اؼبسنلة الثامنة عشرة  :تع يل

ة ؼبنفره ع ف الصف رواه أضبد وغريه.
ة اعبمعة.

صد َ ةِ ِمددن ي ددوِ
َّ ِ
ِ ِ
ي لِ َّ
ْ َْ
ين َمنُدوا إذَا ندُدوه َ
د ة اعبمعددة واجبددة ابتفدا الع مددا  ،قدداف تعدداىلَ { :اي أَيدُّ َهددا الددم َ
ْ ِ
اّللِ} [اعبمع ددة ،]9 :ويف ه ددديث هفص ددة -اهنع هللا يضر -أن الن دديف م ق دداف( :رواح اعبمع ددة
اس د َدع ْوا إِ َىل ِذ ْان د ِر َّ
اعبُ ُم َع ددة فَ ْ
واجد ع د اندل ؿبددت إ  ،وعددن أيب ىريدرة هنع هللا يضر أن رسددوف هللا م قداف( :لينتهد أقدوا عدن وهعهددإ اعبمعددات أو

لي تمن هللا ع ق و إ [ ،]18فصد ة اعبمعدة واجبدة ،لكدن إذا اندان هلدورىا واجتمداع ىدما اعبمد الغفدري مدن
الناس ي هي إىل اللدرر وانتشدار اؼبدرض فدإن اؼبسد إ يعدمر ندا اعبمعدة ويشدرع تع ي هدا ،وأن يصد النداس يف
يهرا.
نيوهتإ ً
اؼبسنلة التاسعة عشرة :اعبمعة يف البيوت .
[ ]18رواه مس إ.
[اكتب نصاً]
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تصد اعبمعددة يف البيددوت اب تفددا ا جمددة ،فاغبنفيددة يشددا ون لصددحة د ة اعبمعددة هلددور اومددا
ة اعبمعة أن تكون يف مسجد جام ،والشدافعية واغبنان دة

ا عظإ أو نجبو ،و عند اؼبالكية يشاط وقامة
يشا ون العده هلور أرنع من أىل وجو ا.

وأيلددا  :اعبم د وا عيدداه منو ددة ابومددا ا عظددإ  ،واومددا من د منهددا يف اؼبسدداجد ،ويف إقامتهددا يف
البيوت افتيات ع اوما ا عظإ
وأيلا إقامتها يف البيض ـبالف ؼب ا د الشريعة يف إقامة اعبمعة.
وأيلا اعبمعة ؽبا ىيئة معينة  ،وىيئة العباهات توقيفية .
وأيلا اعبمعة من الشدعاجر الظداىرة  ،وم وبفدظ يف عهدد النديف م وع فاجدو الراشددين إ صبعدة واهددة
يف اؼبدينة النبوية  ،فكيف ي اف نتعده اعبم ىما التعده الفاهش نعده البيوت .
اؼبسنلة العشرون :أهكا يو اعبمعة .
ما يتع  ق وهكا يو اعبمعة هاف تع يل

ة اعبمعدة يف اؼبسداجد أهكدا ابقيدة  ،فيشدرع يف فجدر

يو اعبمعة قرا ة سوريت السجدة واونسان  ،والدعا يف ساعة اوجانة عر ساعة نعد العصدر ،والصد ة ع د
النيف م يف يومها  ،وقرا ة سورة الكهف هس ع ف الع ما يف مشدروعيتها هاجمدا أو يف نعدهللا ا هيدان
إذ ا

ل شرعية ىمه ا هكا ،وعد تبعيتها ل ص ة .
اؼبسنلة اغباهية والعشرون  :ن ية أهكا

ة اعبمعة .

ا هك ددا اؼبتع ددة نص د ة اعبمع ددة م ددن ا غتس دداف ول ددب أهس ددن الثي ددا  ،والت ي د  ،وا ذان ا وف
لص ة اعبمعة  ،فإهنا تشرع تبعا ل ص ة

هنا اتنعة ل ص ة ،والتان اتن .

ونعهللا ىمه ا هكا انا غتساف ينبي ع ىل ى ل ص ة أو ل يو ؟
فجمهور أىل الع إ :أن ا غتساف ل ص ة ،وع ىما يشرع عند عد

ة اعبمعة .
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وعند الظاىرية :أنو ل يو وع ىما يشرع ولو نعد العصر .
والصدوا مددا ع يددو صبدداىري أىددل الع ددإ غبددديث عاجشددة اهنع هللا يضر قالددض :انددان الندداس ينتددانون يددو اعبمعددة مددن
منازؽبإ والعوايل ،فينتون يف الغبار يصيبهإ الغبار والعر  ،في رج منهإ العر  ،فنت رسوف هللا م إنسان منهإ
وىو عندي ،ف اف النيف م« :لو أنكإ ت هدر ليدومكإ ىدما»رواه الب داري ومسد إ ،فددف ع د أن ا غتسداف
لص ة.
اؼبسنلة الثانية والعشرون  :تع يل

ة العيد.

د ة العيددد فددرض انفايددة انمددا ىددو مددمى أضبددد  ،وقيددل فددرض عد انمددا ىددو مددمى اغبنفيددة ل ولددو
تعدداىل  :فصددل لرند واكبددر أن اؼبدراه ابلصد ة د ة العيددد ع د نعددهللا التفاسددري  ،وغبددديث أ ع يددة ،قالددض:
«أمرن نبينا م ون لبرج العوات ق وذوات اػبدور» رواه الب اري ومس إ.
ما قيل يف

ة اعبماعة ،و اعبمعة ي اف ىنا وع ىما ف تص العيدد يف اؼبصد يات واعبوامد إذا

عش اللرر ابجتماع النداس ،و تصد

د ة العيدد يف البيدوت ؼبدا ت دد يف د ة اعبمعدة  ،وؽبدما ذىد

شدديا ا س د انمددا ت ددد إىل أن د ة العيددد إذا فاتددض فإهنددا ت ل د

هنددا شددرعض ع د ىددما الوجددو مددن

ا جتماع .
وأما ا هكا اؼبتع ة نيو العيد من ا غتسداف ولدب أهسدن الثيدا والت يد والتهنئدة والتكبدري وغدري
ذل فإهنا ابقية مشروعة

نا

ل ن ا مشروعيتها ،ولعد تبعية ىمه ا هكا ل ص ة .

اؼبسنلة الثالثة والعشرون  :التهنئة يف العيدين.

[اكتب نصاً]
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التهنئة يف العيدين مستحبة لوروه ذل عن الصحانة رض هللا تعاىل عنهإ  ،لكن إذا انان سيات
ع د ا جتمدداع ل تهنئددة  ،أو اؼبصددافحة ضددرر حبصددوف العدددوى وهصددوف اؼبددرض ل اعدددة ضددرر و ض درار ،
فإنو يصار إىل التهنئة ابؼبشافهة  ،أو عن ري ق وساجل ا تصاف اؼب ت فة .
اؼبسنلة الرانعة والعشرون :تر اؼبصافحة .
اؼبصافحة سنة ،قاف النيف م :عن اليا هنع هللا يضر ،قاف :قاف رسوف هللا م :ما من مس م ي ت يدان،
فيتص ددافحان إ غف ددر ؽبم ددا قب ددل أن يفاق ددا رواه أن ددوهاوه و الام ددمي وان ددن ماج ددو .ف ددإذا عشد د اؼبسد د إ الل ددرر
ابؼبصافحة ابلعدوى يكتف ابلس

مشافهة ،وإذا انان اؼبس إ يصاف وترانها عشية ىما اؼبرض ،فإندو يكتد

لو أجرىا انما س ف.

اؼبسنلة اػبامسة والعشرون :

ة الكسوف ،وا ستس ا .

ىدااتن الصد اتن تشدرعان صباعددة وفدراهى انمدا ندص ع يددو الف هدا يف د يت الكسدوف وا ستسد ا
ؼبا ت د من هديث عاجشة اهنع هللا يضر،وهديث عبد هللا نن زيد هنع هللا يضر قداف« :عدرج النديف م يستسد
رواه الب اري ومس إ ،فإذا عش اللرر من

وهدوف رها ه»

هتا يف اؼبسجد م تصل يف اؼبسجد  ،وع د ىدما إذا ع دض

ىااتن الص اتن يف اؼبساجد فإهنما تص يان يف البيوت صباعة وفراهى .
وانمل أيلا ا هكا التانعة ؽبما ابقية انالصدقة والعت ق والدعا وا ستغفار عند الكسوف وانمل
أيلا ما يتع  ق نص ة ا ستس ا التلرع  ،وق

الرها ،والص ة يف ثيا البملة فدإن ىدمه ا هكدا ابقيدة ،

لب ا الص ة ،والتان اتن .
اؼبسنلة الساهسة والعشرون :

ة الااوي .
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د ة الدااوي مشددروعة يف اؼبسدداجد والبيددوت فددإذا عشد اللددرر مددن د هتا يف اؼبسددجد م تصددل يف
اؼبسددجد  ،فددإذا ع ددض منهددا اؼبسدداجد فإهنددا تب د مشددروعيتها يف البيددوت ويدددف ؽبددما هددديث عاجشددة اهنع هللا يضر فددإن
قيا رملان يف نيتو منفرها رواه الب اري ومس إ .

النيف م

اؼبسنلة السانعة والعشرون  :ال نوت.
ال نوت  :ىو الدعا يف الرانعة ا عرية نعد الرانوع أو قب و.
ىمه اؼبسنلة موضد عد ف ،فاؼبشدهور مدن مدمى أضبدد :أندو ي ندض يف الصد ة لددف ىدما الدواب
ن ال اعون شهاهة ،و ي نض لرف الشهاهة ،وعند أانثر أىل الع إ أنو ي نض ،واستدلوا حبدديث عاجشدة هنع هللا يضر
أن الندديف م قددد اؼبدينددة ،وانانددض مونددو ة فيهددا اغبم د  ،فدددعا الندديف م نن ددل ضباىددا [ .]19فن ددل هللا تعدداىل
ضباىا إىل اعبحفة ،انت ض نعد ذل ضباىا نمىا اليهوه عنها.
والمي يظهدر -وهللا أع دإ -أندو ي ندض ،وإمبدا النديف م هعدا  ،وفدر ند ال ندوت الدمي يكدون سدنة
يف الص ة ون ؾبره الدعا  ،فإن النيف م يددعو وهعيدة ـبت فدة وىيئدات متنوعدة  ،فد ي داف دبشدروعيتها يف
الصد ة م ددا  ،فددال نوت إمبددا يكددون إذا انانددض النازلددة مددن قبددل اؼب ددوق  ،انمددا قنددض الندديف م ل مستلددعف
اؼب من ؼبا هص ض ؽبإ ا ذية ،وؼبا قتل ال را أ  ،فإذا انان ىنا ي إ ع

اجفة من اؼبسد م فإنندا ن ندض

نرف ىما الظ إ ،أما ما يتع  ق ابلسنن الكونية ال درية وما ىب و هللا تعاىل ووبدثو يف ىدما الكدون فإندو ي ندض
لددو ،و إمبددا يشددرع ؽبددمه السددنن الكونيددة عبدداهات ـبت فددة انصد ة الكسددوف عنددد الكسددوف  ،و ا ستسد ا عنددد
ال حددط و  ،الدددعا عنددد ىبددو الدرايح وكبددو ذلد  ،و ع د ىددما يدددع ابلدددعا اجملددره انمددا وره عددن الندديف م
(ال هإ إن نعوذ ن من اعبنون واليء ،و اعبما ،وسيئ ا س ا
اؼبسنلة الثامنة والعشرون :
[ ]19رواه الب اري ومس إ.
[اكتب نصاً]

ة النوازف.

.
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اؼبشددهور مددن مددمى اومددا أضبددد أنددو يص د  ،وإمبددا يص د ل كسددوف وال ل لددة ،ف ددد ورهت د ة
الكسدوف مدن هدديث عاجشدة وغريىدا رواه الب داري ومسد إ  ،والصد ة ل ل لدة ورهت عدن اندن عبداس رواه اندن
أيب شدديبة  ،والبيه د  ،وقيددل :يصد لكددل يددة فيهددا زبويددف وىددو مددمى أيب هنيفددة ،ل ولددو م عنددد انسددوف
الشد ددم يف هد ددديث أيب نكد ددرة ،قد دداف :قد دداف رسد ددوف هللا م« :إن الشد ددم وال مد ددر يتد ددان مد ددن ايت هللا،
ينكسفان ؼبوت أهد و غبياتو ،ولكن هللا تعاىل ىبوف ا عباهه رواه الب اري .
وقيل :يص إ ل كسوف .وىو رأي مال والشافع

ن ا ايت وقعض يف عهد النديف م مدن

ىبو الرايح واسوهاه النهار ،وانيلاض ال يل والصواع ق ،وم ذل م يره عنو الص ة.
وع ىما يص عند هصوف ىما الواب

ة عا ة ابلنوازف عند اؼبالكية والشافعية واغبنان ة .

وقددد ذى د نعددهللا ف هددا اغبنفيددة واؼبالكيددة إىل أنددو يص د لدددف الددب

وال دداعون صباعددة أو أف دراها ،

لوجوه الت ويف .
فالددمي يظهددر -وهللا أع ددإ -أنددو يص د ؼبثددل ىددمه النازلددة د ة عا ددة  ،وإمبددا ي جددن إىل هللا تعدداىل
ابلدعا والص ة اؼبعتاهة ،وال اعون قد هصل يف عهد عمر وم يره عن الصحانة أهنإ

اؼبسنلة التاسعة والعشرون :

وا

ة عا ة .

ة اعبناج .

ة اعبنازة فرض انفاية ؼبا أييت من هديث أ ع ية وانن عباس أ .
ما ي اف يف

ة اعبماعة ي اف ىنا يف د ة اعبنداج ،فدإذا عشد اللدرر ابلعددوى وانتشدار اؼبدرض م

تصل يف اؼبساجد  ،فإذا ع ض
تص

ة اعبنازة يف اؼبساجد أو اؼب انر عشدية انتشدار اؼبدرض ،أو العددوى فإهندا

فراهى إقامة لفرض الكفاية .
اؼبسنلة الث ثون  :تغسيل اؼبصا إذا مات.
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اؼبصا إذا مات فإنو يغسل ،وىما ما ع يو صباىري الع ما مدن وجدو تغسديل اؼبيدض ،ع فًدا ل مدا
مال فإنو يرى أن تغسيل اؼبيض سنة ،والصوا  :أنو واج  ،غبديث أ ع ية اهنع هللا يضر  ،أن النيف م قاف ل يت
طبسدا أو أانثدر مدن ذلد إن رأيد ذلد
غس ن اننتو( :اغس نها ثد ً أو ً

رواه الب داري ومسد إ  ،ويف هدديث

انن عباس يف المي وقصتو راه تو ،قاف م( :اغس وه دبا وسدر ،وانفنوه يف ثونيو رواه الب اري ومس إ .
لكن إن عش من العدوى دبباشرتو ابلتغسيل فإنو يص ع يو اؼبا من ورا الثيا م التحرز ن دب

اؼبوان .
اؼبسدنلة اغباهيددة والث ثددون  :نعدهللا الددب ه غددري اوسد مية إذا ذىد اؼبصددا إىل اؼبشدايف مددات فإنددو
وبر و يبكن أى و من تغسي و وتكفينو والص ة ع يو .
فهنا أمران :
ا مر ا وف  :هكإ الع ج يف مثل ىمه اؼبشايف.
الع د ج يف ىددمه اؼبشددايف إذا انددان يع ددإ أو يغ د ع د الظددن نفعددو انمددا ت ددد قريبددا ،وترانددو ي د هي إىل
اؽبد

أو اللددرر فإنددو هبد ل ددوف هللا تعدداىل :و ت ت دوا أنفسددكإ إن هللا انددان نكددإ رهيمددا و ن هرمددة اغبد

أعظإ من هرمتو ميتا .
ا مر الثاين  :الص ة ع يو  :إذا م يتمكن من تغسي و وتكفينو والص ة ع يو  ،فإنو يص ع يو ة الغاج
ع النجاش  ،فكنض يف الصف
 ،غبديث جانر نن عبد هللا رض هللا عنهما :أن رسوف هللا م
الثاين أو الثالث رواه الب اري ومس إ.
اؼبسنلة الثانية والث ثون  :الع ا يف اؼبصيبة .

[اكتب نصاً]
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الع د ا :ىددو تس د ية اؼبصددا  ،فددإذا انددان ا جتمدداع ل ع د ا ع د ال ددوف ر دوازه  ،ومشددروعيتو ي د هي إىل
اللددرر ابنتشددار اؼبددرض  ،فإنددو يع د ى عددن ريدد ق وسدداجل ا تصدداف اؼب ت فددة  ،أو مشددافهة إذا انانددض اؼبصددافحة
يات ع يها ضرر ل اعدة  :ضرر و ضرار.
اؼبسنلة الثالثة والث ثون  :هف الاناة ؼبن أ ي
من أ ي

ما اؼبرض .

ما اؼبرض وم ي در ع الع ج وم يكن ىنا أهدد ي دو نع جدو جداز هفد الانداة إليدو

لدعولو يف نف الف را واؼبساان  :قاف تعاىل :إمبا الصدقات ل ف را واؼبساان
اؼبسددنلة الرانعددة والث ثددون  :هفد الاندداة لشدرا

. ........

ت بيددة أو ننددا مشددايف لعد ج مصددان

ددما اؼبددرض

،وكبو ذل .
ىمه اؼبسنلة تنبي ع اشااط التم ي يف الاناة وقد تك مض عنها يف انتايب اعبام

هكا الاناة

و تبد أندو يشداط سب يد أىدل الانداة ل انداة  ،وذاندرت هليدل ذلد  ،وع د ىدما هبدوز شدرا ا هويدة
وا ت ال بية  ،وننا اؼبشايف ىل الاناة ابلاناة .
اؼبسنلة اػبامسة والث ثون  :هفن أانثر من واهد من اؼبصان يف قي واهد إذا انثر اؼبوت .
السنة أن يدفن انل ميض يف قي مست ل ،لكن عند انثرة اؼبوت واغباجدة إىل أن يددفن أانثدر مدن واهدد
يف قي واهد ف وس نو ،وقد فع دو النديف م يف غد وة أهدد ،فعدن جدانر ندن عبدد هللا رضد هللا عنهمدا ،قداف:
اندان الندديف م هبمد ند الددرج

مددن قت د أهددد يف ثدو واهددد ،ي ددوف« :أيهددإ أانثددر أعددما ل ددر ن» ،فددإذا

أشري لو إىل أهدنبا قدمو يف ال حد ،رواه الب اري .
اؼبسنلة الساهسة والث ثون  :الصيا .
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ِ ِ
ِ
ُعَر} [الب درة ،]184 :فدإذا اهتداج
قاف تعاىل{ :فَ َم ْن َانا َن مْن ُك ْإ َم ِر ً
يلا أ َْو َعَ َس َف ٍر فَع َّدةٌ م ْن أ ََّايٍ أ َ
اؼبصا ما اؼبرض إىل اوف ار لتلرره ابلصيا أو مشد تو اؼبشد ة الظداىرة فإندو يف در ،وي لد  ،وإذا اندان
يرج زواف اؼبرض ن وف أىل ال

فإنو ي عإ عن انل يو مسكينًا.

اؼبسنلة السانعة والث ثون  :ا عتكاف.
اؼبصد دا دبث ددل ى ددما اؼب ددرض

يغش د د ؾب ددال الن دداس ومس دداجدىإ ن ددل وب ددر إذا أهى إىل ض ددررىإ

غبديث أن  ،أن النيف م قاف( :من أانل من ىمه الشجرة ف ي رنن مص ن رواه الب اري ومسد إ ،فيحدر
ع من أ ي أن يغش ؾبام الناس أو مساجدىإ ،أو أن يعتكف وكبو ذل .
اؼبسنلة الثامنة والث ثون  :معري اغبيف و العمرة ع ال وف نوجو ا .
اغبيف و العمرة ع ال وف نوجو العمرة هببان ع الفور ل ولو تعاىل ( وهلل ع الناس هيف البيض
ؼبددن اسددت اع إليددو سددبي

و ال اعدددة ا

دولية :أن ا مددر اؼب دد ق اجملددره عددن ال دراجن ي تل د الوجددو  ،فاؼبس د إ

هب ع يو أن يباهر إىل اغبيف نعدد وجوندو إليدو لكدن إذا اندان هجدو سديات ع يدة ضدرر انمدن أ دي دبثدل ىدما
اؼبرض فإنو ي عر اغبيف و هبوز لو م اللرر ل اعدة  :ضرر و ضرار  ،و اغبيف فرض يف السنة التاسدعة و
أع ددر الن دديف م اغب دديف إىل العاش ددرة غباجت ددو إىل اس ددت باف وف ددوه ال ددداع

يف اوس د

نع ددد ف ددت مك ددة  ،ولكد د

تتمحهللا اغبجة ل مس م .
اؼبسنلة التاسعة والث ثون :اوهصار عن اغبيف والعمرة .
إذا أهر ابغبيف

من مدن هعدوف مكدة ،مند مدن اغبديف أو العمدرة  ،فهدما هكمدو :إن اشداط واندان

همددا يف مك ددان
عاج ًفددا مددن أن يبن د  ،فإنددو وب ددل و ش د ع يددو ،وأمددا إذا م يشدداط فإن ددو يكددون ؿبصد ًدرا ويددمن ً
إهصاره أو يف اغبر ووب  ق أو ي صر لفعل النيف م ؼبا أهصر يف اغبديبية كبر وه  ق ورب ل رواه الب اري من
هديث أ س مة اهنع هللا يضر .
اؼبسنلة ا رنعون  :ما يتع  ق ن ب الكما ل محر .
[اكتب نصاً]
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إذا اهتدداج احملددر إىل لددب الكمددا هدداف إهرامددو عشددية او ددانة فإنددو جدداج و وس نددو ،لددوروه ذلد
عن نعهللا الصحانة انعثمان و زيد انن نض وجدانر انمدا يف مصدنف اندن أيب شديبة ،و عبددالرضبن ندن عدوف و
انن عباس أ انما يف احمل .
اؼبسنلة اغباهية وا رنعون  :ع وه اؼبعاوضات من البيوع وغريىا.
أمددر الندديف م انمددا يف هددديث جددانر –هنع هللا يضر -نوض د اعب دواج  ،رواه مس د إ فكثددري مددن الندداس اسددتنجر
دببالق ،أو انانض لو ع وه استصناع  ،وكبو ذل  ،وهص ض مثل ىمه اعبواج  ،فالنيف م أمدر نوضد اعبدواج ،
ف د يكون قدد اسدتنجر دببدالق انبدرية ع د أن ي جرىدا أو يبيد فيهدا  ،نعدد ذلد

يدتمكن مدن مجريىدا ؼبند

الندداس مددن هعددوف ىددما الب ددد ،أو ا عددت ط أو اجتمدداع الندداس،أو يددتمكن مددن البيد فهددما هب د أن يوض د
ن در اعباجحة  ،وهبد ع د اؼبد

أن ىبدافوا هللا تعداىل ويلدعوا ىدمه اعباجحدة  ،وشديا اوسد

يدرى أن وضد

اعبواج لي عا ً ا ابلثمر ،وإمبا يسري ع اوجارات وع وه ا ستصناع وغري ذل .
اؼبسنلة الثانية وا رنعون  :ا هتكار والتسعري .
عنددد هصددوف ىددمه ا ونئددة قددد ي جددن نعددهللا التجددار إىل اهتكددار نعددهللا الس د  ،وعددد نيعهددا إ نسددعر
يرضاه في هي إىل ارتفاع ا سعار فهنا أمران:
ا وف :ا هتكار وىو  :هب الس عن البي أو عد البي إ نسعر يرضاه التاجر.
فهما ؿبر ل وف النيف

هللا ع ية وس إ ( وبتكر إ عا ئ رواه مس إ .

الثدداين :التسددعري مددن قبددل اغبدداانإ وذل د  :ون يلددر ع د التجددار نسددعر يتجاوزونددو .فالتسددعري
ىب و من أمرين :ا وف :أن يكون ارتفاع السعر نسب اؼب و انما يف ا هتكار انما ت د فهو ه ق
ا مددر الثدداين  :أن يكددون التسددعري مددن قبددل اؼب ددو نددل مددن قبددل اػبددال ق انمددا لددو هص د ض اعب دواج
ف ض الس و ارتفعض ا سعار فالتسعري لي حب ق .
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اؼبسنلة الثالثة وا رنعون  :ع وه التيعات .
مرضدا
ع وه التيعات من اؽببة والو ية والوقف واحملاابة وغريىدا ،إذا و دل ىدما اؼبدرض إىل أن يكدون ً

ـبوفًا ن وف أىل ال

واػبية ىبش ع

اهبو من اؽبد

فدإن ىبتدو ووقفدو وو ديتو تكدون يف الث دث وأقدل

لغددري وارث ل ددوف الندديف م عنددد أيب الدددرها هنع هللا يضر( :إن هللا تصددد ع دديكإ عنددد وفدداتكإ نث ددث أم دوالكإ زايهة
لكدإ يف هسدناتكإ رواه أضبددد وغدريه  ،ويف هددديث سدعد ،أن النديف م قدداف( :الث دث والث ددث انثدري [ ،]20فددإذا
هكإ ا با أنو يف ىمه اؼبره ة دبن لة اؼبرض اؼب وف المي ىبش ع

اهبو من اؽب

 ،فإن تيعو يكدون

يف الث دث فنقددل يف الوقددف أو اؽببدة أو الو ددية أو احملدداابة لغدري وارث ،أمددا إذا هكددإ ا بدا ونددو ىبشد ع يددو
اؼبوت يف ىمه اؼبره ة فيكون تيعو من صبي اؼباف انساجر ا

حا .

أم ددا م ددا يتع دد ق ابلتص ددرفات م ددن البي د والش درا واوج ددارة والس د إ والص ددرف والش درانة وغ ددري ذل د  ،ف ددإن
تصرفاتو حيحة ما ها أن ع و اب .

اؼبسنلة الرانعة وا رنعون :التمانري ابلو ية.
من أ ي

ما اؼبرض وعش ع يو يمانر ابلو ية

نو قد ىبش ع يو من اؽب

 ،وقد يكون ع يو

ه ددو غددري موث ددة ،أو لددو ه ددو ليسددض موث ددة ،فيجد ع يددو أن يبدداهر ابلو ددية ،ففد هددديث انددن عمددر ،أن
النيف م قاف( :ما هد ق امدرم مسد إ يبيدض لي دة أو لي تد إ وو ديتو مكتوندة عندد رأسدو [ ،]21والو دية ذبد
إذا انان لو ه و أو ع يو ه و غري موث ة.
اؼبسنلة اػبامسة وا رنعون  :اؼبرياث .
[ ]20رواه الب اري ومس إ.
[ ]21رواه الب اري.
[اكتب نصاً]
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لو مات قريبان دبثل ىما الدواب اندن وانندو ،فإندو إن ع دإ ت دد أهددنبا ع د ا عدر يف اؼبدوت ،فدإن
صبيعا أو ماات وش يف موهتما وم يع دإ ىدل ت دد مدوت أهددنبا ع د ا عدر؟
اؼبت د يرثو اؼبتنعر ،أما إذا ماات ً

فإهنمددا يتدوار ن ،وإمبددا يكددون مدرياث انددل واهددد منهمددا لورثتددو ا هيددا

لتح دد ق شددرط اورث ،وىددو الصدوا

المي ع يو أانثر أىل الع إ ،ع فًا ؼبمى اوما أضبد.
اؼبسنلة الساهسة وا رنعون  :ما يتع  ق ابلنكاح.
مثل ىما الواب ىو من العيو اليت يفسا ا النكاح ،والع ما ينصون ع أن اليء لكونو معدد
سددب مددن أسددبا الفسددا يف النكدداح ،والندديف م قدداف يف هددديث أيب ىريددرة هنع هللا يضر ( :فددر مددن اجملددمو فدرار مددن
ا سد رواه الب اري ومس إ ،و نو ىبش ع

اهبو من اؽب

.

يلا دبثل ىدما الدواب فإندو هبد ع يدو أن يبد ذلد عندد ع بتدو ،و هبدوز لدو أن
وإذا انان اونسان مر ً

يكددتإ ،فالدددين النصدديحة انمددا قدداف الندديف م يف هددديث سبدديإ الددداري هنع هللا يضر ،قددالوا :ؼبددن اي رسددوف هللا .قدداف( :هلل
ولكتانو ولرسولو و جمة اؼبس م وعامتهإ رواه مس إ ،فيج ع اؼبس إ أن ينص وعوانو اؼبس م .
اؼبسنلة السانعة وا رنعون  :ما يتع  ق ابعبناايت.
من أ ي

ما اؼبرض فتسب يف ضرر غريه ىب و من أمور:

َّ ِ
َِّ
ين ُوبَا ِرنُو َن َّ
اّللَ
ا وف :أن ىبالط الناس ع وجو اوفساه ،فهما هاعل يف قولو تعاىل{ :إمبَا َجَا ُ الم َ
ض فَسدداها أَ ْن يد َ تَّد ُدوا أَو يص دَّبوا أَو تُد َ َّد أَيد ِددي ِهإ وأَرج ُهددإ ِمددن ِع د َ ٍ
ف أ َْو يدُْند َفد ْدوا ِمد َدن
ْ َُُ ْ
َ ْ ْ َُْ ُْ ْ
َوَر ُس دولَوُ َويَ ْسد َدع ْو َن ِيف اْ َْر ِ َ ً ُ
اْ َْر ِ
ض} [اؼباجدة ،]22 :فهما يكون هكمو هكإ اؼبفسدين يف ا رض المين جدا ت ع دونتهإ يف ىدمه ا يدة
الكريبة.

دااب دما اؼبدرض ،تعمدد أن يلدر غدريه فهدما ىبدرج ع د مدن سد
الثاين :أن يتعمد ضرر غدريه ون اندان مص ً
غددريه ظبًددا فمددات نددو ،ىددل ي تددل نددو أو ؟ ىددما موضد عد ف ند الع مددا ،والع مددا يدمانرون ضددانط ال تددل
العمددد ،و ىددو :أن ي ت ددو دبددا يغ د ع د الظددن موتددو نددو ،فددإذا ق تددو دبددا يغ د ع د الظددن موتددو نددو ،فإنددو يكددون
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عمد ًددا فددإذا تعمددد أن عددالط لكد وغ د ع د الظددن هصددوف العدددوى واؼبددوت ددما ،فإنددو يكددون هاع د ً يف
ال تل العمد ،وؼبا روى ىريرة هنع هللا يضر  ،قاف :اندان رسدوف هللا م« :ي بدل اؽبديدة و أياندل الصددقة» زاه :فنىددت
لو يهوهية خبيي شاة مص ية ظبتها فنانل رسوف هللا م منها وأانل ال و ف اف« :ارفعدوا أيدديكإ فإهندا أعيتدي
أهن ددا مس ددمومة» فم ددات نش ددر ن ددن الد ديا ن ددن مع ددرور ا نص دداري فنرس ددل إىل اليهوهي ددة «م ددا ضب د د ع د د ال ددمي
نعض؟» قالض :إن اننض نبيا م يلر المي دنعض ،وإن انندض م كدا أرهدض النداس مند  ،فدنمر دا رسدوف
هللا م ف ت ض رواه أنوهاوه وغريه .
الثالث :أ يتعمد ضرر غريه ون يفعل ما لو فع و من ني أو شرا وكبو ذل  ،وت هي ـبال تو النداس إىل
الت دف هون أن يكدون قا د ًددا فإندو يكددون إمدا مدن اػب ددن أو شدبو العمددد هسد اجتهداه ال اضد يف مثدل ىددمه
اؼبسدداجل .قدداف هللا تعدداىل  :ومددا انددان ؼبد من أن ي تددل م منددا إ ع ددن ومددن قتددل م منددا ع ددن فتحريددر رقبددة م منددة
وهية مس مة إىل أى و إ أن يصدقوا
اؼبسنلة الثامنة وا رنعون :عد س اؼبرض.
النيف م هن عن س اغبم  ،عدن أ السداج أو أ اؼبسدي أن النديف م قداف « :تسديف اغبمد ،
فإهنا تمى ع ااي ني ه  ،انما يمى الكري عبث اغبديدد» رواه مسد إ  ،وإذا اندان اندمل فد هبدوز سد
اؼبرض  ،وع يو أن يستعيم ابهلل تعاىل و ي جن إليو أن يعصمو من ىمه ا مراض.
اؼبسددنلة التاسددعة وا رنعددون  :التوفيدد ق ند هددديث الندديف م( :فددر مددن اجملددمو رواه الب دداري ومسد إ
من هديث أيب ىريرة هنع هللا يضر ،وهدديث ( :عددوى و

درية رواه الب داري ومسد إ مدن هدديث أيب ىريدرة رضد

هللا عنو ؟
اعب دوا  :أن قولددو ( :عدددوى يعددي أن ا م دراض تعدددي نددماهتا ونفسددها ،وإمبددا دبشدديئة هللا تعدداىل
وقدره وإراهتو ،وقولو( :فر من اجملمو فيو إثبات العدوى.

[اكتب نصاً]
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ىما ما تيسر مدن ا هكدا الف هيدة الديت تتع د ق دمه النازلدة ،وأسدنف هللا تعداىل أن يكشدف الغمدة ،وأن
يفرج الكرنة وأن وبفظ اؼبس م يف انل مكان ،وأن وبفظ ن هن من انل مكروه وسو  ،ونعدوذ ندو سدبحانو مدن
اعبنددون واعبددما والدديء وس د

ا س د ا  ،ونسددنلو سددبحانو أن هبعددل مددن أ ددي

لدرجاتددو .ويف ا عددري أشددكر جامعددة ال صدديإ ،وعمدداهة شد ون ال د
يُتدارس فيها انتا هللا وسنة رسولو م.
ال هإ ل وس إ وابر ع نبينا دمحم.

ددما اؼبددرض انفددارة لددو ورفعددة

 ،ع د ترتيد مثددل ىددمه اعب سددات الدديت

