
 

 

، حنٍؽه سجعةُّ وُثين غييّ اخلري لكّ، نضهؿه وال ُكفؿه، احلٍؽ هلل ـه24/2/4444 
اهلل وظؽه ال رشيكم ،، وأصكٓؽ أن إال وخنيع وُرتك ٌَ يفضؿه، وأصٓؽ أن ال هلإ 

إىل اهلل  حمٍؽاً غجؽه ورسٔ،، ثػسّ اهلل ثني يؽي السكةغح شضكرياً وُكؾيؿاً، وياغيكةً 
ْؿيَ،  وسك ٌّ غييكّ، وه ل، اىؿيلكني اىؿكة، ظئات اهللثإذُّ ورساصةً ٌِرياً 

  أٌة ثػؽ/ىل ئم ادليَ. إواتلةثػني  .وه أظعةثّ اىؾؿ امليةٌني
ًٍ ـإن اهلل أسجؼ غييِة  ـةدلٔا اهلل واصهؿوه؛ تسكؼري ح ُػٍكوٌَِٓ درتايف،  ةَُِػ

َق َبْػٍض }:بلػغ ًٓاىلرش ثػِؼ  َْ ْم فَ ٍُ ْم َبْػضهاً  َوَرَػْػَيا َبْػَض ٍُ َدرََجاٍت ِِلََّتِخَذ َبْػُضه
ٔاُِكة  يؽػو يف ْؾه اآليكحممة و .{ِّبَم َخْْيٌ ِمَها ََيَْهُػَنَ ُسْخِرّياً َورَْْحَُث رَ  اذليكَ إػ

ٔا ً مسؼؿ ،ِعَ مسؼؿون هلً، ـاىػحشتلععيو ىلٍح  ؛ؾه ابل يهل كؽم  .ون جلةْو
 ثؽ ٌَ دؾّنؿْة غِؽ احلؽير غَ اىػٍةل/أمٔر ال ٍخز /أيٓة اجلةس      

الؼٍةاؿ  ممة خيؿئ ـيّ ماكدت االسذلؽام، ويذػةؤُن ٌع ثػغ ػػفةءاألول/ 
يكتدٔن ثٓكً زكً يرتهكًُٔٓ سكةاني يف اىؿؿككةت؛ ـالسذض ب ٌَ ال ظةصح ،، 

ْكؾا ويتػؾوُّ ٌَ ذلم اىػةمكو، ا ٌلةثو كسؽ ٌَ املةل صٓؿّي حلػٍئا ٌة صةؤو
ح يف اىؿؿكةتإذا اىػةمو  ّ يذٔيكحػضـ غَ املـ ،رسر ٍر ٍّّة سيم اىؿكؿا ال ، اكست ر

 . تي سليو تسذعيّّ؟!ـٍة أكجعّ ٌَ مهست! وٌة أرذ، ٌَ ٌةل! ـج
ووـؿ ، السكَ ، ٌَ اسذلؽم اعم ً / )رمحّ اهلل كةل الضيغ اثَ غسيٍني

يف الضٓؿ أىؿ ريةل ـٓؾا  -ٌس ً -اصذؾو ودػؿيين/وكةل ،وـذط ، املعو ،واملػحضح
 .(ألن ـيٓة صٓةىح وٌحرساً  ؛الرشع ذّؼةىفملـيٓة  /ُيةً زة..ال جئز ملؼةىفذّ اجلظةم

، إذا اكن ْؾا اىػةمو ه نفةتلكممستىح يكرث السؤال غِٓة، أال ويه / ُيًةزة
 ؟، ةثيع اىفزي ٍة ظكً، ـيػٍو غِؽكوسٔف 

ملكَ ثذعؿيً ثيع اىِفزَي  يف اليضِح ادلااٍح لإلـذةء كؽ أـىت غيٍةؤُةاجلٔاب/ أُّ 
يٍكةل ل ه أُظٍح ادلوىح، وأك ً  واظذيةالً  حً ة وخمةىفألن يف ثيػٓة نؾثً ) ؛ يذةصؿ ثٓة

هِ  َوتُه}ثةبلةؾو، كةل اهلل دػةىل/  ِِ ََالَُكْم ةَيْهَيُكْم ةِاْبَا ْم
َ
َا أ ُكلُ

ْ
ها َِِى َوََل تَأ ٍَ ِ َا ة

ُ ْدل

                                 
 [27/ 471(  للاءات اباب املفّتَح ]4)



 

 

ُهَامِ  
ْ
 ثكتننست حمؿم، جيت غييكم اتلؼيكط ٌِكّ، زٍَ اىفزي اىيت ثػذٓة و .{اْل

ٔهدِفلّ يف  .(املسيٍني دِفع مؿاـق وِّةء وإنضةء ـلؿاءٌَ واخلري، اىرب  وص
ذؼيفني ث  إكةٌةت، أو ث  دؿاػيط ملـاوىح / إئاء اىػٍةىح املاثلةثلحاملستىح 

و ـةغيّ ليؾؿاٌةت واجلـاءات؛ ـٓٔ أيًؼة إاعُح ه  ٍُ ؾا ٌع حت اتلضةرة، ْو
اىفٔىض، وصئع الرسكةت، واُتضةر األظيةء السهِيح اىػضٔاايح، إػةـح إىل 

 ػػؿ الؿكةثح الععيح واألٌِيح.
ىلؼةء ه ْؾه ـيِعةــ ه أٌَ واكذعةي وظعح وؾِِة، وىجسةًْ يف ا

 اىػٍةىح ؽري اجلظةٌيح، واتلجييؼ غًِٓ.
. وىكَ أكرث اجلةس ال احلؿام ػجير ال جئز إديةُّأن أيٓة اإلػٔة/ اغئٍا 
ٌَ ظ ل، وال يذفلٓٔن يف ادليَ، ثو ثػؼًٓ ال يجةلٔن ٌَ ظؿام اكن أم  يفلٓٔن

تنََِيَ لََعَ اّنلَاِس  كَةَل/  اجَلِِبَ  أنيف ظعيط ابلؼةري و ٌة يام أن ِْةك مهسجةً.
ْ
َِلَأ

خَ 
َ
ْم ِنْو َخرَامٍ َزَناٌن ََل ُيَتاِِل الَْهْرُء ةَِها أ

َ
ِنْو َخََلٍل أ

َ
 .َذ الَْهاَل أ

ٔلر اهلِل  ـيّ كَةَل  ظؽيراملعِؾرة وٌَ أغضت األظةيير  وَاََّلِي َنْفِِس  /رَسر
، َوََل  ًِ ًُ َػُيَتاَرَك ََلُ ػِي ًِ بَِيِدهِ، ََل يَْكِسُب َعْتٌد َناًَل ِنْو َخرَاٍم، َػُيْيِفَق ِنْي ِ َيَّتَصَدُق ة

رِهِ ََِِل  ٍْ ، َوََل َيْْتُُك َخلَْف َظ ًُ ْهُدَ َِِن اهلَل َغَز وََجَ  ََل يَ  اَََن زَاَدهُ َِِى اّنلَارِ،َػُيْلَتَ  ِنْي
ََسِو،َولَِكْو  الَسِيَئ ةِالَسِيئِ،

ْ
َتِيَث  َيْهُدَ الَسِيَئ ةِاْل

ْ
َتِيَث ََل َيْهُدَ اْل

ْ
 .َِِن اْل

يؽل ه أن ُّ ؛ ـإٔغظًح ملَ اكن ، كيتير ملإن يف ْؾا احلؽ /املسئٍن أيٓة
وإن أُفلّ لً يجةرك  ،ـإن دعؽا ثّ لً يلجو ٌِّ ،احلؿام ػسةرة ال رّط ـيّ نست
ؾْت ييِّ ةملؤٌَ أن ير هيؿ يييق ثـ ،وإن ػيفّ ثػؽه اكن زايه إىل اجلةر ،، ـيّ
وأن انتسةثّ ثؿؿيق  ،يح ىليةم ادليَ وادلُيةألً يػيً أن املةل وسي.صو يُيةه.أل

     .حمؿم ْؽم لرليَ وادلُية

                                 
 (71/  41فّتاوى اللجيث ادلائهث )(  4)

 ( 2401(  صديح ابخاري )2)

 (1772 ) مسيد أْحد ط الرسالث (1)

 (241/  1) َلةو غثيهنَي انع(الضياء الَلنع نو اْلطب اجل4َ)



 

 

اىفيهيني ذلضريات ثاألسجٔع ْؾا  ٌؿيعَ  اٌذألت صٔاالت اجلةسـلؽ  
ة ؽـيؿة،تٌؿةر ثواملذةثػني  ًٌ ثػغ ه وىكَ ـزنىخ  ،دػً ثرلاًُة، ودٍذؽ أية
وغٍٔم  ؽيسّ، مـيؽونست،  ،واحلٍؽ هلل ه ٌة أُـل، سةاعت ثؼعإىل و ،صٓةت
 أكؽار اهلل جىتل ؛خيؿؤون نؾريًْ شرشٌ  ًٓذلم أن اىفيهيني وأرضاثَ ، ـؼيّ

ح رِّة، ال دػيلِة ثؿمحهٔن يرًسة هلً أال جيـمٔا، وجلة أن ُلٔي حلو ،وظهٍذّ
 االسذؾفةر. االسذؾفةرَ  /ةييط السٍةءثٍضُيٓش  صو أنوأل ،ثذلؽيؿات اىلرش

اهلل ثػجةية غظيٍح ُؾفو غِٓة، أال ويه غجةية  ُةدػجؽ أُِةأن نستضػؿ وأيًؼة 
َؿب  ْو ُؼُيَِط َغِجَب َرُّبَيا نِ /  ُليِة كةل. -سجعةُّ–اُذظةر اىفؿج ٌَ ٌفؿج الهر

ِ  ،ِغَتاِدهِ  َن  ،َػَيَظُ  يَْضَدُم  ،طنَييِ لنَي كَ َيْيُظُر َِِلُْكْم أزْ  ،َوكُْرِب َغْْيِه
َ
َيْػلَُم أ

 .اثَ ديٍيحظسِّ ةكً واحله روا .فَرََجُكْم كَِريٌب 
ـو، لِؽ ٌَ ُيجيؼ ثةجلفٔس اإليةس، ظىت يظني ةىؾير ث ييجءكؽ اهلل و

ًُ }/يلٔل اهللاجلةس. َا َويَْنُُشُ رَْْحََّت ُل الَْغْيَث ِنْو َبْػِد َنا َؼَيُط ََ اََّلِي ُيزََنِ ٌُ ََ  َو ٌُ َو
َِهيدُ 

ْ
يِِلُ اْل ََ ْ َا ِنوْ ويلٔل/ {ال ًِ لَُهْتلِِسنَيَ  َوإِْن اََىُ ْم ِنْو َؼْتلِ ٍِ َل َغلَْي ْن ُيزََنَ

َ
 .﴾َؼْتِ  أ

ًَ اهلل شضهِؿْة،  ـيِلةثو ّوىجست، ، ألصيٓة ّةثلِةِء غييّوُػ ٌِ ، املـيَؽ ٌَ نؿ
اىؾير،  يف ْؾادفهًؿا ـيٍة لدةُة؛ جلهٔن صةنؿيَ ٌذفهؿيَ و وجلضٍع صهًؿا
 .ٌػّ ظٔاغَق و ارغؽً و ةّؿكً و ،تسٔكّالؿيةح و ،حتٍيّ السعةبيف كجيّ ٌذفهؿيَ 
 ،رَشّ ةلث يشضَؼ الوالِعيةح يف ىؾح اىػؿب  حؿألوخلم املٓةيؿني، واملٓةيَ وُؽاء 

ػؿاض أو ليذعٔيؿ ؛ ل سذالسئلغؿض دلةري  ثلؿع املؼةؾؿون إًُٓ أوخلكً
، وألْيًٓ ثٓؾا اىفػو لزٍٔنإُكً  /ٔنؿر املٓةيِ ؿون ؼةؾِ املية أيٓة ـ.-ٍٔاغز–
 ملسبٔلٔن.إًُٓ أرواظًٓ أٌةُح، وغَ ْؾه األٌةُح اجليييح إن و .غٔنمؿوِ 

 وعماًل باَرًا ورزقًا داَرًا, ا عيشًا قاَرًا,نانك اللهم ارزقا يف ضمانك وأمانك وإحسناللهم اجعل 

  أن نعمل صاحلًا ترضاه اليت أنعمت علينا وعلى والدينا وربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك
 وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني. 

 نا يف ضمانك وأمانك وإحسانك.وجنىَده ه ووزراَءوأمراَءو نا ونائَباللهم اجعل مليَك 

                                 
 (411/ 1جمهَع الفّتاوى َلةو تيهيث )(4)

 (424/ 7لسان الػرب )(2)


