
 

 املههًات الشزعًة   

الػتوىش غغور  ًِٔا:أشٚا١ عّ  ◘ اهِيبأحبيت يف اهلل، هقد ُٟٔ 

ذ الوهر  م ؾؽفوم اذ غولعوها   ؾ سعؾم،  عو  خخوىد خرووأل اـموىا

مووول الءؽوووول مس التءوووو ال، معتوووزا ؾ متػرجوووو، سمر رـظووور الرجووو     

ا،  ا    عووىألا ادوورم وو ؽ عووىألا الرجوو ، سادوورم عع اخلووه أ مصر ألمووال  سع

عووب س  وو احلصوووا غووب  ؛ووءعبأ ـةووو مظـووي اـ ش م وو   وو ل ال

لا الؼوور ر، سمر سالسوو ،  مر جيفوور الـوووض غعضووفم عووذ غعوول غؼوورا

ووو ؽ ا ؾوووىض غوووب  عع وووو مووو  مؼعووويز سجيؾوووْ  وووى  قووو ، سع رؼوووقم ًاصض

عو  ألخؼ اديروي   ا ي رؽو  سالشؿْ سالظ أ ـن  جمؾْ الشقطور، 

عووو  التوووياسص غولووويسال اخلءقوووٌ  ووونر اذ ي س قفوووو روووهسأل  عوووال، 

قفوووو، سعووو  ال ووو   وووى  ع وووا جيعووو  ًوووػول اـموووي  وووق  حووورذ عؾ

سعووو  ، سعووو    ووورا الضووو  ، مسوووىاال  ؾ د حوووي مووو  حووويسخ اذ

ز ادرىض عذ الطعوذ سال ا ،  نر اذ رطعؿفم سرسؼقفم،    را

مر ررسع ادسؾم مخوز ادسؾم سع   حياخ الـظر    ادجهسمب، س

  اـخووه ساطعطووول غولشوو د، ، سعوومس رلخووه متوعوو  ؾعءووو مس جوووخا

عو   خوراا الصوءقور خووألا ، سالـؿ  سالـ   سادي ويسع  مت  

خأ ـةو سوعي تـت   ً عـي غرس  الشؿْ حتى رشتي السىا الءق

مر رؿووووور الرجووووو  د السوووووى  سمعووووو  موووووو روووووم ص س قفوووووو الشوووووقو ب، 

عوو  اخلوورسا موو  الءؾووي سادسووؾؿب،  وووـخساا احلوووخا ادؽشووى ي، 

عووو  احلجوموووي روووىذ سالتوووال سمووول  قفوووو الطووووعىر مس الووويخىد  لقفوووو، 

ً ساـحي ساـألغعول،  ع  تشؿقً م  عطْ  ؾم سا ؿعي سالسء

ع  سع  الض   م  ال  ي أ مصر ؛ىا الررح، سحيؿي اذ، 

 صسعٚٞ:اهِٔٚا  ًّٗ امل ألخ الطقى سالىسوئي سالرحيور
 بني الهساء والزجال األجانب  االختالط السافز -1

 ٞـاهؿاحصهِاس يف إٙقاع اًّ ضبى اهصٚطاْ يف أحبيت يف اهلل، 
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ٗ  االختالط اهطاؾس بـ  اهساـا   اخلوـ٘ٝ  ي ٗاهِطـا١ اجااُـ ، 
ًٗصاؾحتٔا، ٗٓرٖ ًّ احملسًـا  اهتـٟ  ـد إـس إ       باجاِبٚٞ

ر ع } اي تعا :،  ًصا٢  أعظٍ كاهصُا ٗاهعٚاذ باهلل
وهػ عوو الذ و معُّيه رع

كذ غ  نػ   ع
قؽطعورػ  الشذ

ااػ طغىع ءػلؽ خغ تذ مع  رع  سع
قؽطعورػ  الشذ

ااػ طغىع ىا خغ ءػعغ تذ ـغىا ؾع تع  مع

رغ غػ  لؽمغ رػ رع ؽع ادـغ ول سع شع معؾع :◘ اهلِل َزُضُ٘ي َ اَي، ٗ[١٢]اهِ٘ز:  {ولػع ؽ

قؽطعورغ   عفغ ع الشذ
ولػ ورع ثع عاظ  ػؾذ  ع م رع جغ ط غػومؽ رذ ألع ؾغىع ؽ  اهرتًرٜ) أخسإ  ؾع َيع

   .ٗصححٕ اجهباُٛ(
  بغري حمزم  سفز املزأة -2

ًَيف اهلل، ًّ احملسًا  ضؿس املسأٝ  إخ٘تٛ ّ  ،حسَبػري   ٗٓ٘ ًـ
ٕ  عوٚٔا حيسَ ٟ  شٗااـ  أٗ زضـاع  أٗ ُطـ   بطـب   اهتأبٚـد  عوـ

ٗٙلـْ٘ ًطـوٌا، باهػـا، عـا اّل، ذكـّسا، ؾطـؿسٓا        ،ًصآسٝ
 ـد  ٗػسٜ اهؿطاق بٔا ؾٚتعسضْ٘ هلـا ٗٓـٛ ضـعٚؿٞ    ُٙمبؿسدٓا 

 ،٠ يف عسضــٔا أٗ شــسؾٔاتِجــس ، ٗأ ــى أح٘اهلــا أْ تــ ذَ 
، ٗكرهم زك٘بٔا باهطا٢سٝ ٗهـ٘ مبحـسَ ٙـ٘دع ٗ ـسَ ٙطـتقبى     

ٗه٘ ٓبطت اهطا٢سٝ يف ًطاز آخـس   ؟هرٜ ضريك  جباُبٔاؾٌّ ا
ــاي    ــْ٘ ا  ــاذا ٙل ــد ؾٌ ــتال  ً٘ع ــأخري ٗاخ ؟ أٗ حــدت ت

ٟ  ًـا  كى: تعا  اهلل زمحٕ اهِٜ٘ٗ  اي، هقصص كثريٝاٗ  ٙطـٌ
َِّؾ، باحملسَ إال عِٕ ًِٔٚٞ ؾاملسأٝ اضؿّس : َ ـايَ  ☺ َُٓسِٙـَسَٝ  َأِبٛ َع
ُّ َ اَي اظ :◘ اهَِّب ع م رع  ه ؾمؽ

ػ رع  ؾع حيع
وو ػ ورػ معرؽ تغسع

ذػ اؿخػ القعوىؽ  سع
ػ
 غ غػووِ

مػ تغمؽ

يط  مع رؽ و حغ فع عع ْع مع قؽ  لع
يظ قؽؾع لع ذظ سع اع رعىؽ رع

سػ     .(ًتؿق عوٕٚ)  مع
   تطًب املزأة عهد خزوجها ومزورها على الزجال-3

ــد خسٗأــا    ــسأٝ عِ ــ  امل أحــبيت يف اهلل، ًــّ احملسًــا  تطٚ
 خـسٗ  اهِطـا١   ؾصا يف عصـسُا  ًٗسٗزٓا عوٟ اهسااي، ؾوقد

بى  ،◘زغٍ اهتحرٙس اهصدٙد ًّ اهِيب ًُتعطسا  ًّ بٚ٘تّٔ 
بـأْ تػتطـى   ، إْ اهصسٙعٞ شـدد  عوـٟ ًـّ ٗضـعت  ٚبـا     

 ؾإ  اهلل ، دــ٘ إ  املطجـكػطى اجلِابٞ إذا أزاد  اخلسٗ  ٗه
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تطـتددًٔا   اهعطـ٘ز ذا  اهـسٗا٢ا اهِؿـاذٝ اهـيت    املصتلٟ ًـّ  
 ،خـتالط الٗجمتٌعـا  ا  ،ٗٗضا٢ى اهِقى ،يف اجض٘اقاهِطا١ 

َِّٗ ٗحتٟ يف املطااد، ًَُ٘ضٟ  َع ِّأِبٛ   َ اَي: َ اَي ☺ اَجِشَعِس
ََم اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت :◘ اهلِل َزُضُ٘ي ْت َعَل  ،َأيُّ ْْم ٍ َفَمرَّ ََ اا  ؛  ُُ لَِيِجْ

     .اجهباُٛ(اهِطا٢ٛ ٗحطِٕ ) أخسإ  َفِهَي َزانَِية   ،ِمْن ِرحيَِها
 عدم إعطاء األجري أجزه  بعد انتهاء عنله  -4

ــ٘تٛ ــّيف اهلل،  إخ ــ٘اع ً ــٍ أُ ــى اهظو ــا  يف ا اص  جمتٌع
ٍ  ٗاملـ٘فؿ   اهعٌاي إعطا١ عدَ املطوٌ  ٕ   ،حقـ٘ ٔ  ٗٓـرا هـ

 أاـسٖ أْ ٙبدطـٕ  ٗ ،حقٕ باهلوٚٞ أْ جيحدٖ :ًِٔا ،ص٘ز عدٝ
، ال ٙلؿٛ  ٚاٝ كسميٞ هًٕطتػال فسٗؾٕ، ؾٚ٘اؾق اجاري مببوؼ 

ؾـال ٙدؾعـٕ إهٚـٕ إال بعـد     اجاري يف إعطا٢ٕ حقـٕ،  أْ ميا ى ٗ
مؽ :◘ اهـَّيبُّ  ، َ ـاي أد أٚد فغ وؿغ صؽ نعوو خع ويط مع ثع ر ثعثع وو ع عع وودع اذغ تع مع

يػ  قعومع
ذع الؼػ ـؽو غ  -ذكس ًٍِٔ  -: رعىؽ

َفع مػ تعىؽ وسؽ ا  ع رض
رع معجػ تعلؽجع جغ ط اسؽ ألع  -سع

ٕ     اَ اجاري بعٌوٕ املتؿق عوٕٚأٜ:  طػو ػ  - عوـٟ أ  ٗاـ ؽ رغعؽ
يع سع

زغ  رع زغ  :◘ اهِيب ٗ اي ،(اهبدازٜ) أخسإ  معجؽ ورع ورع معجؽ
طغىا اـعجػ مععؽ

مغ غ  رع فذ عع
ػ ءؽ ع معرؽ جيع   .(ابّ ًاإ ٗصححٕ اجهباُٛ) أخسإ مع

   عدل يف العطًة بني األوالدعدم ال-5 

ختصـٚص بعـض   ًـّ  بعض اهِـاس  بٕ  ٙقَ٘ ًا أحبيت يف اهلل،
ٓرا عوـٟ اهـسااا   ، أٗالدٍٓ بٔبا  ٗأعطٚا  دْٗ اآلخسّٙ
   ٛ كـأْ تقـَ٘ حااـٞ    ، عٌى  سَ إذا مل ٙلّ هـٕ ًطـ٘ؽ شـسع

ٕ   ،كٌسض) ،بأحد اجٗالد مل تقٍ باآلخسّٙ أٗ  ،أٗ دٙـّ عوٚـ
أٗ  ،أٗ أُـٕ ال جيـد عٌـال    ،الًلاؾأٝ هٕ عوٟ حؿظٕ هوقسآْ ًث

 ،ٗحنـ٘ ذهـم   (أٗ  اهـ  عوـٍ ًتؿـسؽ    ،صاح  أضسٝ كـبريٝ 
هطـب    ؛ٗعوٟ اه٘اهد أْ ِٙـٜ٘ إذا أعطـٟ أحـدا ًـّ أٗالدٖ    

شسعٛ إُٔ ه٘  ـاَ ب٘هـد آخـس ًثـى حااـٞ اهـرٜ أعطـاٖ أُـٕ         
 اهركس ًثى حظ اجُثٚ    ٛٗٙعط ،ضٚعطٕٚ كٌا أعطٟ اجٗي
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من احملرمات 

 واملنهيات

 َوَما ِمِيَها َظَهَر َما اِلَفَواِحَش َربَِّي َحرََّو ِإىََّنا ُقِل}
ًَ  ُيَيزِِّل َلِه َما ِبالّلِه ُتِشِرُكوِا َوَأٌ اِلَحقِّ ِبَغِيِر َواِلَبِغَي َواإِلِثَه َبَط

ٌَ اَل َما الّلِه َعَلى َتُقوُلوِا َوَأٌ ُسِلَطاىّا ِبِه {َتِعَلُنو

 

 

 قضاءه دانة بديو ال يزيد االست، وحاجة بغريسؤال ال -7

اهصحاذّٙ ٙقؿْ٘ يف املطااد أًـاَ خوـق   أحبيت يف اهلل، بعض 
  ٍ ْ ، اهلل ٙقطعــْ٘ اهتطــبٚا بصــلاٙاتٔ  ،ٗبعضــٍٔ ٙلــرب٘

ٗ ـد ٙ٘شعـْ٘ أؾـساد     ،ٗخيتوقـْ٘  صصـا   ،ٗٙصٗزْٗ أٗزا ـا 
ثـٍ جيٌعـٍُ٘ٔ ِٗٙتقوـْ٘ ًـّ ًطـجد       ،اجضسٝ عوٟ املطااد

ٌ   ،آلخس عـض  ٗب ،ٔـا إال اهلل ٍٗٓ يف حاهٞ ًـّ اهػِـٟ ال ٙعو
 ؾٚـدخى اهِاس ٙطـتدّٙ زغبـٞ يف اهت٘ضـجم ٗجمـازاٝ اآلخـسّٙ      

    َ  ، ٓ ال١ يف ًتآا  ال خيو٘ كثري ًِٔـا ًـّ اهصـبٔٞ أٗ ا ـسا
ُّ  َ ـايَ  يف اهتطـدٙد  ثٍ ميا وْ٘ ولعدغ :◘ اهَِّبـ و غ رعسؽ جغ دغ الرذ ا واع وو رع مع

جؽ   سع
ْع دػ قؽ  لع

يػ قعومع
ذع الؼػ ع رعىؽ

لؽِتػ تذى رع ؽومظ الـذوضع ، حع ويغ حلع عع اؽ  مغ
و ػ ) ًتؿـق   فػ

ُّ  َ اَيٗ عوٕٚ(، تػو ع دػ :◘ اهَِّبـ وثض مغ جغ وىؽ معرذ ألع  لع
زػ و غػقعويػ

ص كعػؽيػ وهػ الذ سع

خع ع  و خع رؽ ط مع  خع
قؽ ػ ؾع عع  ع سع

تػ مذ مغ ، ثغ قػالع مذ مغحؽ  ع ثغ
تػ مذ مغ ، ثغ قػالع مذ مغحؽ  ثغ

ػ
ءػق ػ اذ سع

ـغ غ  رؽ ـؽ غ خع تذى رغؼؽهع عع ا عـذيع حع
  .أخسإ اهِطا٢ٛ ٗحطِٕ اجهباُٛ() 

  الغش واخلداع-8

حيـسَ عوـٟ املطـوٍ إٙـرا١ أخٚـٕ املطـوٍ بـأٜ        يف اهلل،  إخ٘تٛ
 ـــاي كـــاهػض ٗاخلـــداع، ، صـــ٘زٝ ًـــّ صـــ٘ز ا ٙـــرا١

يػ }تعا : ؼع ءغىا  ع تعسع و ا ؽ ػ مع رؽ  غػغع
ـعواػ مػ ادغمؽ بع سع

ـػ مػ سرع ادغمؽ ر ع رغمؽ غ
هػ الذ سع

ؽتعو ؾغىا ُبغ تعؿع ءػقـضو )احؽ ٗهقد حرزُا ،  [٨٥]اجحصاب:  {(85كضو سع ػثؽ ض مه
ـ والؾقـاي :   ،ًّ اهػـض ٗاخلـداع   ◘اهِيب  ْع مػ وقؽ ؾع و ذ  ع و ؽ غع )  مع

ــجم  . أخساــٕ ًطــوٍ( ــثريٝ يف اهػــض يف اهبٚ ــان صــ٘ز ك ِٓٗ
ٗاهصسا١ ًِٔا : ٗضجم أؾضى اهؿاكٔٞ أٗ اخلضـسٗا  يف أعوـٟ   

اا  مبـا١ ًٗوـا   اهقؿص خلداع املصرتٜ، ٗتػرٙٞ اهبٔا٢ٍ ٗاهد
 .. هٚصداد ٗشُٔا، ٗإخؿا١ عٚ٘ب اهطٚازا  املباعٞ

 : حمرمات استهان بها كثري من الناسكتاب املصدر

    (لشيخ حممد صاحل املنجدل) 
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ٗاهِافس يف أحـ٘اي بعـض    أمحد، ٗٓرا  ٘ي ا ًاَ، كاملريات
يف تؿضـٚى بعـض   تعا  جضس جيد ًّ اآلبا١ ًّ ال خيا  اهلل ا

ٗٙـصزع   ،ؾٚ٘غس صدٗز بعضٍٔ عوٟ بعض، أٗالدٖ بأعطٚا 
ال ٙـ  بأبٚـٕ    كثريااحملسَٗ  كٌا أْ..،بٍِٚٔ اهعداٗٝ ٗاهبػضا١

َِّؾ، ًطتقبال ِْ َع ٌَا ِّ اهُِِّع َّ ☻َبِصرٍي ِب ُٖ َأ ِٕ َأَتٟ َأَبا  َزُضـ٘يِ  ِإَهٟ ِب
ًّا ََٓرا اِبِِٛ ََُحِوُت ِإِّٛ :اَيَؾَق ، ◘ اهلِل  ٗٓبتٕ عبداأٜ:  -ُغاَل
و غ  :َؾَقاَي، –  ؽؾع

ًع مػ و ؾؽ َع كع ع
ويػ لع اَل: مع غ ذ سع ََ اَل: الَ،   ونػ    ََ و غ  ع عؽ جػ وألؽ  ع

ألظ  ىؽ ذع جع يغ عع فع ًؽ   ) ًتؿق عوٕٚ( . ؾع مع

 الدواب  تعذيبالضزب على الىجه، و-6

عـّ اهضـسب يف اه٘اـٕ،     ◘يف اهلل، هقد ُٟٔ اهـِيب   إخ٘تٛ
ٍ  ا ًـّ اآلبـا١ ٗاملدزضـ    عدّدٗباهسغٍ ًّ ذهم ؾإْ   ٗغريٓـ

 أٗ اخلدَ، ؾٔراًعا بٞ اجٗالد إ  ضسب اه٘إ عِد ٙعٌدْٗ 
ٕ   ه د ٙ دٜ  ؾٚحصـى   ،ؿقد بعض ا ـ٘اس اتتٌعـٞ يف اه٘اـ

ٕ   َوِطٗ د ُٙ ،اهِدَ ا : ◘ اهلِل َزُضـ٘يُ  َ ـايَ  اهقصـا،،  ؾٚـ  ػ ع

وتع ع  جؽ ع   -أٜ : ضسب  -مع ىع ىػ الؽ
تعـػ قعجؽ ؾؽ وزغ  ع مؽ معخع يغ غ جْ اهلل  – معحع

ًٗـّ اهِـاس ًـّ      ،) ًتؿـق عوٚـٕ(   ▬ -تعا  كسَ بٕ ا ُطاْ 
 ◘ اهلِل َزُضـ٘يُ َ اَي ٙعرب اهدٗاب حببطٔا، ٗعدَ إ عأًا، 

ــاَي ووو  :َ  قفع
ًؽ  ػ ؾع خع وويع ،  ع ًؽ وو وتع ووى مع تذ و حع ـعتؽفع ووجع  سع

اظ وورذ
اط دػ  ػ ع م وورع  امؽ

ًػ
غع ووه  عغ

وووو الـذووووألع  تؽفع رع ع وووالع تع
ؾع  ػ و، سع وووتؽفع ءعسع و  ػ ؽ حع تؽفع وووؼع ؾع سع وووو، سع تؽفع ؿع وووالع مع ؽعع

، ؾع  ػ

ضػ  وشػ اـعألؽ شع  ؽ خع
لؽ غ غ مػ ، ًٗـّ اهِـاس ًـّ      )ًتؿـق عوٚـٕ(   تع

٘أـا باهِـاز   هحيـدت كـٛ   عوـٟ ٗأٔـا، أٗ   ٙضسب اهبٔا٢ٍ 
ِّعوٟ  ًُسَّ ٗٓرا ًِٔٛ عِٕ، ؾوقد  هتعوٌٚٔا ٌَاٍز ◘ اهَِّب  ِدَ  ِبِح
ٍَ ــٛ ُِٗضــ ِٕ، ِؾ ــ ِٔ ــاَي َِٗا وومع م: َؾَق سع وو ؽ سع ًغ مع ـؽوو عع وويؽ لع وومؽ مع   مع ؽغ ؾعغع ووو غع  عمع

ووو فع فػ جؽ  سع
وويع دػ قؿع ءعفػ ٔ أٜ:  - الؽ ــٞ يف ٗا ــاأحــدت عالً ــاهلٛ  ٔ ب

و   -  بٔا ٔاٚعسؾه فع فػ جؽ  سع
عو دػ ُبع ع َٟٔ معسؽ َضع ِّ َؾَِ أخساـٕ  ) َذِهـمَ  َع

         أب٘ داٗد ٗصححٕ اجهباُٛ(.
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