
 

ْعًسا يعدّ َعسف١ نثج  َثٔ الطثًُأ كاحهث ّ     أحبيت يف اهلل، 
ايبٝع ٚايػسا٤ حيدخ نج  َٔ الخ يف ت، فتذد كعض ايب عث١  

قثد ٜٓثدفع   ٜػػٕٛ يف ايٛشٕ أٚ ايهٝثٌ أٚ ادتثٛ،٠، ٚايثبعض    
يػسا٤ كعض ايطًع الطسٚق١ يسخـ مثٓٗ ، ٚايبعض قد ٜكع 

َٔ أدٌ ذيو زأٜت عثس  زتُٛعث١   يف ايسك  ٖٚٛ ال ٜدز٤ٟ 
يهب ز ايعًُث ٤٤ يتبؿث    خمتؿس٠ َٔ فت ٣ٚ الع َالت كؿٛز٠ 

 .ٚك هلل ايتٛفٝل ايك ز٤ٟ كهج  َٔ ٖرٙ الػ نٌ
  ابٔ ايفٛشإٌٖ ٖٓاى ْطب١ َع١ٓٝ ٚحمدد٠ شسًعا يًسبح بايتجاز٠؟

ألٕ اهلل أكث   ايتذث ز٠ ٚايبٝثع     ٤سكذ يف ايتذث ز٠ ال حدٚ، يًث 
إاِلَّ َأن َتُكونَن }ٚايػسا٤ َٔ غ  تكٝد كسكذ َعأ، ق ٍ تعث :٣ 

نُكم   ٚمل حيد، ايسكذ إذا ن ٕ ، د٩٢رايٓط ٣٤  {ِِتَاَرًة َعن َتَراٍض مِّ
ممث   ايسكذ  ٖرا ايسكذ جيسٟ ع٢ً ايٛد٘ ايؿخٝذ، أَ  إذا ن ٕ

 .  ع ايطعس فال كاعدست ك٘ ايع ،٠ أٚ كطبب ازتف
 ابٔ ايفٛشإَا حهِ َٔ جيُع ايبضائع َٔ األضٛام يًتحهِ فٝٗا؟ 

ٚجيب ع٢ً ، ٖٚٛ َٓٗٞ عٓ٘، ال جيٛشٖرا ٜط٢ُ ك الحته ز ٚ
إال إذا ن ْثت ايطثًع١ غث  رثسٚز١ٜ     ٚال٠ األَٛز َٓع ذيو، 

   .ٗرا ال حيسّيًٓ ع، ٜٚٛدد كدا٥ٌ عٓٗ  ف
  ابٔ ايفٛشإ؟يًبائع إٔ ميٓع املشرتٟ باقٞ حك٘ يعدّ ٚجٛد فه١ٌٖ 

وونَُكم }يكٛيثث٘ تعثث :٣ ، ذيثثوال جيثثٛش  َلُكم َنو  ووَنا َوالَ َتووك ُكُلنا  َأم 

 . نجً اؾ ز  إذا ادتُعٚايكًٌٝ  ،د٨١١رايبكس٣٠  {نِالَباطِلِ 
 ٚاٜطرتدد إٔ عًرت٢   تشرترتٟ ايبضرتائع يًرتسا ب    شسن١ تكطٝط ٌٖ جيٛش ي

 ابٔ ايفٛشإ؟  هلا نٌ شٗس دٙ ايشسن١ حتدايرٟ ايثُٔ 
ال جيٛش يإلْط ٕ إٔ ٜبٝع غ٦ًٝ  َعًٝٓ  ال أزًر  ٚال غ ٖ  إال إذا 

ِِيكٍٛ  ٤ن ٕ يف ًَه٘ ٚحتت تؿسف٘ ِٔ  َحِهٝ ّ   ْكث  َضث يت  ٣ ِحثَصا
َّ ًِت  ◘ ايَِّب ٍَ َٜ ٣ َفُك ٌ  َِٜاِتِٝٓٞ اهلِل َزض ٛ َْٝع َاُيِٓٞثثثَفَْٝط ايسَّد   ايَب
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٘  ِعِْٓدٟ َيَْٝظ ٘  َأِكٝع  ْٓ َِ ،َّ ٘  ث  ٘  َأْكَت ع  َٔ َي ٍَ، ايطُِّٛم َِ الَ َتبِع  ♂٣َق 

 .اٖث )زٚاٙ ايٓط ٥ٞ كطٓد ؾخٝذ( ▬َلو َس ِعن َدكَ  َما
 خمتًف١ ٚادتُٝع ٜعسفٗ .ٚأْ  أق٣ٍٛ ٖرا ٜهجس حدٚث٘ كؿٛز 

 ابٔ ايفٛشإَا حهِ زد قسض بصٜاد٠ إلصساز صاحب املاٍ ع٢ً ذيو؟ 
َا }ق ٍ تع :٣اهلل تع : حسّ ايسك ، ٚغد، ايٛعٝد فٝ٘،  َيا َأُّيه

ُقنا  اللَ  ِمنَِ  الَِّذيَن آَمنُنا  اتَّ  ِ َنا إِن ُكنُ م مه ُروا  َما َنِقَم ِمَن الرِّ َُ  َو

مجًٝع  ايتٛك١ إ: اهلل تع :  فعًُٝٗ  ،د٩٧١رايبكس٣٠  {(872)
 را ايتع ٌَ، ٚع٢ً اخآخس إٔ ٜس، ايصٜ ،٠. هلٚعدّ ايسدٛع 
  ابٔ ايفٛشإْكًدا؟ ٚدفع ايفسمايرٖب ايكدِٜ جبدٜد َا حهِ تبدٌٜ 

 ،ٜب ع ايرٖب ك يرٖب َتط ًٜٚ  ك يٛشٕ إٔ ◘زضٍٛ اهلل أَس 
السأ٠ إ:  ٚال ٜصا، أحد ايعٛرأ ع٢ً اخآخس، ٚإذا احت دت

ٚتػرتٟ أدٛ، َٓ٘ فإْٗ  ال تبٝع٘  َؿ غٗ  ايكدِٜإٔ تبٝع 
ٚتػرتٟ  ،كرٖب أنجس َٓ٘ ٚشًْ ، ٚإمن  تبٝع َؿ غٗ  كدزاِٖ

 .ك يدزاِٖ َؿ ّغ  آخس أنجس َٓ٘ ٚشًْ  أٚ أحطٔ َٓ٘
 ابٔ باش؟ اد٠ ضعس ايطًع١ يًبٝع آجٌ ٚنِ تهٕٛ ايصٜاد٠ جيٛش شٌٜٖ 

د ٥ص٠، ٚيٝظ يف ايػسع  مثٔ ايطًع١ يًبٝع آدالايصٜ ،٠ يف 
طٍٛ نٖٚرٙ ايصٜ ،٠ حتهُٗ  اعتب زات  ،ٖ تخدٜد َكدازيْـ 

فهًُ  نجس ايعس  ٚقٌ  ،الد٠، َٚٓٗ  ايعس  ٚايطًب
 ، ٚايعهظ ك يعهظ. اخنفضت ْطب١ ايسكذ ايطًب

بً  ايرٟ ٜدفع٘ صاحب الحمٌ يًنٓاٜعٞ ايرٟ أت٢ َا حهِ امل
 ايًج١ٓ ايدائ١ُ يإلفتاءبايربٕٛ؟

 ٜعطٝ٘ ايرٟ إخل ، أٚ اإلنسا١َٝ..احملطٛك١ٝ أٚ ايبكػٝؼ،
َع زفع ايجُٔ ( َع١ٓٝ ١َٓٗ ؾ حب) يًؿٓ ٜعٞ احملٌ ؾ حب

 ي٘ أت٢ ع٢ً الػرت٤ٟ يٝعطٞ ايفسم يًؿٓ ٜعٞ ايرٟ
 ضٝدفع َ  حيٌُ ألْ٘ ٤ٟيًُػرت ٚظًِ رسازإ فٝ٘، ك يصكٕٛ

  بثثكاؾخ سازثثإر فٝ٘، ٚالػرتٟ ِثثثعً كدٕٚ ؿٓ ٜعٞيً
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ٔ  احملالت ٕ  ال ممث ٔ  ألٕ ايطث٤١٦ٝ  ايطسٜكث١  كٗثرٙ  ٜتعث ًَٛ  مل َث
ٔ  يًػثسا٤  إيٝ٘ ٜاتٞ فًٔ َجال يًٓك ؽ ٜدفع ٔ  كضث عت٘،  َث  ٚيث
ٔ  أحثد  اغرت٣ ٚإذا ،ك يصك ٜٔ إيٝ٘ ٜاتٞ ٘  َث  فطثٝرَٗ   كضث عت

 . طسٜكتِٗ تًو ممٔ غ ٙ أٚ ايٓك ؽ
 ابٔ ايفٛشإاإلضال١َٝ؟  املنازفَا حهِ ايسبح املتغري اييت تعطٝ٘ 

ايسكذ غ  احملد، كٓطب١ َع١ًَٛ ث كت١ ال كاع كث٘، ٖٚثٛ ايثرٟ    
ٜكدز جبثص٤ َػث ع َعًثّٛ ن يٓؿثل ٚايسكثع.. إخل، ٜٚصٜثد       

ٜٚستفع ٜٚٓخفض كطبب األضع ز ٚاحمل ؾٌٝ، ٚت ز٠  ،ٜٚٓكـ
 ٚاهلل أعًِ.  ،ٖرا ٖٛ ايرٟ ال كاع ك٘ ال ٜهٕٛ ٖٓ ى زكذ،

 ابٔ ايفٛشإ؟ باجلٗد أحدُٖا باملاٍ ٚاآلخس  َا حهِ ايشسن١ ب  اثٓ 
 ،ٖٚٛ تع ٌَ َب   يف اإلضالّ ،ٖرا ايٓٛع َٔ غسن١ الض زك١

تعٝأ ْؿٝب ايع ٌَ  ٣الض زك١ ٚيهٔ َٔ غسٚط ؾخ١ غسن١
َػ ع َٔ ايسكذ ن يجًح أٚ ايسكع  َٔ ايسكذ كإ ٜهٕٛ ي٘ دص٤

 ٜٚعدّ إذا مل ،ٜٚٓكـ كٓكؿ٘ ،ٜصٜد كصٜ ،٠ ايسكذ ،أٚ ارتُظ
 ٖٞ الض زك١ ايؿخٝخ١.   ٜهٔ ٖٓ ى زكذ، ٖرٙ

  ابٔ ايفٛشإٌٖ تهٕٛ ايشفع١ يًجاز يف ايعكاز ؟
ايػفع١ إمن  تجبت يف ايعك ز ايرٟ مل ٜكطِ، ٚك ع أحد ايػثسن ٤  

كثأ   ايعكث ز  قطِْؿٝب٘، فًبك١ٝ غسن ٥٘ ايػفع١ عًٝ٘، أَ  إذا 
ٚحد،ت اذتدٚ، ٚق َت ايطسم ٚكث ع أحثد ادتث إ     ايػسن ٤

 َسفل َػرتى. ُٗ إال إذا ن ٕ كٝٓ ،ال غفع١ دت زٙف٘ ْؿٝب
 ابٔ ايفٛشإ؟ ايسش٠ٛ أخر يف ايشسع حهِ َا

ٔ  اذتثساّ،  أغثد  َٚٔ ايطخت، َٔ ايسغ٠ٛ أخر  أخبثح  َٚث
 ايساغثثٞ يعثثٔ  ◘ ايثثٓي ألٕ ٤، َٚثثٔ ايهبثث ٥س اله ضثثب
) أخسدث٘ أدثد يف َطثٓدٙ ٚؾثخخ٘      ايسا٥ؼ ٚيعٔ ٚالستػٞ
َباطِوِل وَ }٣  قث ٍ تعث :   ،األيب ْٞ( ونَُكم نِال  َلُكم َنو  وَنا الَ َتوك ُكُلنا  َأم 

ِم َوَأنُ م   ِل النَّاِس نِاإِلث  َنا ن  َأم  اِم لَِ ك ُكُلنا  َفِريًقا مِّ ُكَّ ُلنا  ِِبَا إََِل اْل   َوُتد 
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 ابٔ ايفٛشإٌٖ جيٛش عسض املٛاشٞ املناب١ يًبٝع يف األضٛم؟ 
ٕ ٚدث  ،إذا كعت ضًع١ ٚفٝٗ  عٝثب َثٔ ايعٝثٛب     ب عًٝثو أ

كثٝعهِ   ٚال تهتُ٘ ٚتديط٘ عًٝ٘، حت٢ ٜهٕٛ ،تبٝٓ٘ يًُػرتٟ
ًُ  ع٢ً ايؿدم ٚعدّ ايهتُث   الَبوَِّعواِن ٣♂◘ايثٓي  ، قث ٍ  ٕق ٥

َقا، َفِإن  َصَدَقا َوَنوَّنَا ُننِرَك ََلََُم  َقا، َأو  َقاَل َح َّى َيَ َفرَّ نِاخِلوَاِر َما ََل  َيَ َفرَّ

 ) َتفل عًٝ٘(.  ▬ََم َوَكَذَنا ُُمَِقت  َنَرَكُة َنو ِعِهََم ِِف َنو ِعِهََم، َوإِن  َك َ 
 ؟ ابٔ باشمثٔ ايطًع١ يصبٕٛ دٕٚ آخس حهِ ايصٜاد٠ يفَا 

ايٛادب أال تصٜد يف ق١ُٝ ايطًع١ عُ  تط ٜٚ٘ يف ايطٛم، 
ٚنْٛو ختفض يبعض ايصك ٥ٔ عُ  تط ٜٚ٘ يف ايطٛم ال كاع 

كجُٔ أغ٢ً َٔ  ك٘، إمن  الُٓٛع إٔ تصٜد ع٢ً كعض ايصك ٥ٔ
فال  ،ق١ُٝ ايطًع١ يف ايطٛم خؿٛؾ  إذا ن ٕ الػرتٟ جيٌٗ

جيٛش اضتػالٍ دًٗ٘ ٚايصٜ ،٠ عًٝ٘ عٔ ايك١ُٝ العسٚف١ يف 
 ايطٛم.

 ابٔ باش ؟ٌٖ جيٛش االجتاز يف ايع١ًُ َٔ أجٌ ايسبح 
د ٥ص٠، كػسط ايتك كض ٜدا  ١الع ١ًَ ك يبٝع ٚايػسا٤ ك يعًُ

َهُب ٣  ◘ زضٍٛ اهلل ًف١، يكٍٛ خمت ١كٝد إذا ن ْت ايعًُ الذَّ

ُر  ُُبِّ ِرًنا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء، َوال َّم  َهِب ِرًنا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء، َوالُُبه نِال  نِالذَّ

ِعرِي ِرًنا إاِلَّ َهاَء َوَهاءَ  ِعرُي نِالشَّ ِر ِرًنا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء، َوالشَّ )  نِال َّم 
رٙ األؾٓ ف فبٝعٛا نٝل غ٦تِ ، فإذا اختًفت َٖتفل عًٝ٘(

 . إذا ن ٕ ٜدا كٝد
خنِ حمدد إذا مت تطدٜد األقطاط قبٌ َٝعادٖا املتفل عٌُ َا حهِ 
 ابٔ باشعًٝ٘ ؟ 

ال حسج يف ذيو يف أؾذ قٛيٞ ايعًُ ٤٤ ل  يف ذيو َٔ 
 الؿًخ١ ايع ٖس٠ يًطسفأ، ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل.

 لعله الشرعيا  اليومي من زاد املسلهللنسيد ارجع لكتاب:  

 )أمحد عبد املتعال(
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 . د ٨١١ آ٣١ٜ  ايبكس٠ ضٛز٠ر  {(811َتْعَلُموَن)
 ابٔ ايفٛشإأيف ؟  05َكابٌ ٌٖ جيٛش شساء ن١ًٝ ملسٜض 

 جتٛش شزاع١ ايه١ًٝ لٔ ارطس إيٝٗ  إذا تٝطست كطسٜكث١ َب حث١  
 ٘ ًٛا َٔ أعضث ٥ ٘  ٤ٚال جيٛش يإلْط ٕ إٔ ٜبٝع نًٝت٘ أٚ عض  ألْث

 ٚكٝع ايعضٛ، ٛعٝد يف حل َٔ ك ع حًسا فانٌ مثٓ٘د ٤ اي قد

 ،ألٕ اإلْطثث ٕ ال كًثثو دطثثُ٘ ٚأعضثث ٤ٙ ٤ٜثدخٌ يف ذيثثو 
ٚي٦ال ٜهٕٛ ٚض١ًٝ إ: الت دس٠ ك ألعض ٤ ٚي٦ال ٜؤ،ٟ ذيو إ: 

   ِ طًُعث  يف   ٤االعتدا٤ ع٢ً ايضعف١ َٔ ايٓث ع ٚضثسق١ نالٖث
 ٚأْ  أقٍٛ ٖرا َ  حدخ يف عؿسْ  ك يفعٌ.   اٖث، ال ٍ
 ايًج١ٓ ايدائ١ُ يإلفتاء؟ ِ ايعُٛي١ اييت ٜأخرٖا ايطُطاز َا حه

 ْطب١ ايعُٛي١ اييت ٜاخرٖ  ايطُط ز تعتُد ع٢ً اإلتفث م كثأ  
يهثٔ   َعٝٓث١،  كٓطثب١  هل  حتدٜد ٚالايب ٥ع ٚالػرتٟ ٚايطُط ز 

 . ايٓ ع كأ ايع ،٠ ك٘ دست َ  حدٚ، يف ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ
 ايًج١ٓ ايدائ١ُ ؟ساء عُٛي١ املٛظف اييت ٜكبضٗا عٓد ايشَا حهِ 

ال جيثثٛش يًُٛظثثل ايثثرٟ ٜعُثثٌ كػثثسن١ أخثثر عُٛيثث١ َثثٔ  
ٌ ايػسن ت األخثس٣ ايثيت ٜػثرتٟ َٓٗث       ٌ  َك كث  َعٗث   ايتع َث

 فال ايطعس، د١ٗ َٔ غسنت٘ هلضِ َع١ٓ ألْ٘ ٤يػسنت٘ يًػسا٤
 .هل  ٜػرتٜٗ  اييت ايبض ع١ دٛ،٠ د١ٗ َٚٔ فٝ٘، ٜٓ قـ

 ابٔ ايفٛشإَٔ املاٍ؟ ٌٖ جيٛش تأجري األزاضٞ ايصزاع١ٝ بأجس  
ال كاع إٔ ٜؤدس األز  لٔ ٜصزعٗ  كثدزاِٖ أٚ جبثص٤ َػث ع    

َََع◘ ألٕ ايٓي  ٤مم  خيسج َٓٗ  ن يجًح أٚ ايسكع أٚ ايعػس  ٌَ 
 أٌٖ خٝرب كػطس َ  خيسج َٓٗ .  

 ؟ابٔ ايفٛشإَٔ الحمنٍٛ اجصًء ٜعط٢ املايو ملٔ ٜصزع أزض٘إٔ َا حهِ 

را ادتثص٤ َػث ًع  يف احملؿثٍٛ    ْعِ ٖرا د ٥ص غسًع  إذا ن ٕ ٖث 
ن يسكع ٚارتُظ ٚايعػس، إمن  الُٓٛع إٔ ٜعثأ مثثس٠ غثذس٠    

 أٚ شزع ْ ح١ٝ َع١ٓٝ فٗرا ممٓٛع.   ،َع١ٓٝ
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