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 ]دلنْع٘ ميتقاٗ مً الفتاّٚ املفشغ٘[ 

 

 لفضٔل٘ الؼٔخ      
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 الظؤال األّل:

 ٍل مً ىصٔح٘ للنظلنني يف ٍزِ األجْاٛ الباسدٗ؟

ا بعد:احلؿد » اجلْاب:  هلل مب العاملني، أمَّ

ن  ن التييييامكة كييييأل ايييي  كصييييقحلـا  يييي  كييييذل  ج اة يييييا كصييييقحلـا لؾؿ ييييؾؿني ج اييييذا اة يييييا

، نأ  عليذكر ظظؿييل التييام  ▐احليامة، أ  ععؾيي  ااك ييا  أن ذ أ  للي  كؾييا بيي  كم اهلل 

الييييذ  مؾيييي  ميييي، كييييأ رن نن ييييني، مؾيييي  نأن ييييد  ييييرامة نأن ييييد بييييرنكة، نكييييأ  ▐

 لل    عليت با الترش، إكَّأل الترش ظا زن ، نلؽ، اهلل ظىل كأ رن قدعر.

فقليذكر ااك ييا  قييدمة اهلل، ن قييـأل علييذكر ااك يا  قييدمة اهلل ظييىل لليي ، فؾقلييذكر قييدمة اهلل 

ييييدمأ  ▐هلل ظيييىل إظيييياكة ا ؾيييي ، إم عيييييه الؼقامييييل، ععقييييدا  ا نحياسييييتف  نمييييانخ ، نع 

يييدمأ ظاريييقف  الـيييام، إلا  يييان اهلل  ج املعييياو كن  الؽػييير، أن  ▐مطيييقعف  اةـَّيييل نع 

، كييأل أن يي  اهلل  لليي  ظييىل كػ ييا،  يي  خييرل ميي، كمييأ الـييام إ  كييا   ▐ج الؽػيير  ييلألذ

 ،.م، العصاة الذع، معف  اللي قد، بشػاظل الشافعني، نعتؼى الؽػام ج الـام خمؾدع

ظيييييىل للييييي ، فقعييييييك للييييي  ظؾقيييييا بالعؿيييييأ الصيييييال   ▐عليييييذكر ااك يييييا  قيييييدمة اهلل 

 .▐نبااقتال ظىل اهلل 
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مة نبييني قضيقل ا داعييل نالضي ل، فؽييأل أ  اهلل  يا عييرب  بيني قضييقل اليرنكة ناحليرا كيذل  أضضذ

.-ظزَّ نَ أَّ - مة نبرنكة، كذل  أن د اداعل نض  ذ  أن د  را

 ▐، نع يييييلغأ للييييي ، نلييييقعؾ  أ  ا داعيييييل بقيييييد اهلل فؾقلحييييرَّ ااك يييييا   يييييأ ا داعييييل

نة سييييييمة  ▐فق يييييلل اهلل ا داعيييييل ج كيييييأ نقييييي  ن يييييني، ن يييييذا أن ييييي  اهلل  ظؾقـيييييا قيييييرا

يا أن كػي ذ إ  بػاحتيل الؽلياب، نفقفيا ايذا  نذ كاكي  فرضذ الػاحتل ج الص ة، ن  تص  الصي ة سييا

 .[٦الػاحتل: ] چٹ   ٹ  ٹ چالدظان العظق ؛ 

-ا داعييييل بقييييدا، نالضييي ل بقييييدا، فؾقلييييذكر ااك يييا  لليييي ، نع ييييلل اهلل -ظييييزَّ نَ يييأَّ -فييياهلل 

ْتَحاَكا  َنَتَعاَم   ا داعل. -س 

مة ناليرنكة الـيام، أ َّ  يدة اليرنكة إكَّيأل مي، َكَػيسن أ لن  لؾـيام أ   ا عليذكر ميا احليرا كذل  أضضذ

مة مييي، كػيييس أ ل  لؾـيييام أ  تلـػ يييا،  كيييأل  يييان ج الصيييحق  مييي،  يييدع  أ  تلـػ يييا، ن يييدة احليييرا

: َكَػسن : »ارعرة ؓ ا، َفَللنَ  َ َا بنـََػَ نْين َا َفَؼاَلْ : َمبه َأَكَأ َبْعِضن َبْعضذ  الـَّام  إنَم َمِّبه
اْ لََؽ ن

 َ، نَ  من ، َنَأَ دُّ َما ََتند  َ، احلَره
نَ  من ، َفَلَ دُّ َما ََتند  قْفن َلانن َنَكَػسن جن الصَّ عر جن الشه ْمَفرن  «.الزَّ

ر الـيييييام، نلـليييييذكر ظييييذاب اهلل  ، عؿؽــيييييا القييييييه أ  كلؼيييي  تؾييييي  اليييييرنكة ▐فؾـلييييذكَّ

باملدفلة، بالؾتاه الثؼقأ، لؽي، ميالا كصيـا عييه الؼقاميل،  قي     قياب، ن قي    ميدفلة، نإكَّيأل 

ب ِّبا ااك ا  ن  عؼ  ااك ا  م، لل  رن؟   دة الرنكة الل  ععذَّ
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فػيي  الييدكقا علؼيي  اييذا احلييرامة، ناييذا الييرنكة،  ▐ظييذاب اهلل  فؾقلييذكر ااك ييا 

ا ج الـام فأللا عصـا؟  أمَّ

نأ  -ظييزَّ نَ يييأَّ -، نااقتييال ظييىل اهلل  ▐فعييىل العتييد أ  علؼيي  لليي  بطاظييل اهلل 

 نقاعل باملثال اةنامر نا لـاب الـياا . ▐معأ بقـا نبني غض  اهلل 

سيييياة  ن، فقؼيييييه بؿيا كييييا الػؼييييرا ن أ  علييييذكر إميا ييييا ظييييىل امل ييييؾ  مييييا اييييذا اة يييييا كييييذل  أضضذ

ن نامل ياكني بياةميال،  ا عؼيدم ظؾقيا فقيدمأ ظيىل الػؼيرا ن باةميال، نبالثقياب ن  عيدأ أميرذ الػؼرا

نبالؽ ييان، نغييك لليي   لييى حيصييأ  يي  الؽػاعييل ج اييذا الييرنكة، فؽيي  ميي، فؼييك قييد   ع ييلطقا 

ييييييا، نأ  عشييييييب  مييييييدفلة، نأ  مبييييييأل عصيييييي  بقلييييييا، نعلؼيييييي  املطيييييير  -اة تييييييلأخييييييا – أ  عشييييييب   قابذ

ن التامكة. ن ج تؾ  اة يا  الشدعد، عـتغ  ظىل ااك ا  أ  عياد إمياكا الػؼرا

ييياك   اظليييا نتؼيييياا  ▐أسييلل اهلل  أ  ععييياج امل يييؾؿني مييي، اةلز، نأ  عرنقـييا نإعَّ

 الل  ِّبا كلؼ  ظذابا عيه الؼقامل.

 .«أظىل نأظؾ  ▐ ناهلل
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 الظؤال الثاىٕ:

 ما ٍٕ األركاس اليت تقال يف حال املطش ّالشٓح ّمساع الشعذ؟

ا بعد:» جلْاب:ا  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

ييا»كييا  إلا كييزل املطيير قييال:  ☺نمك ميي، لليي  أ  الـَّتنيي   عذ
ا َكافن تذ يي َّ َرييقه ف  ، نكييا  الـَّتنييي  «الؾَّ

 عدظي بل  عؽي  اذا املطر مطر ممحل. ☺

ا ظـد الرع  نمك أ  الـَّتن   َاا، َنَمْكَ : »كا  عدظي ☺كذل  أضضذ الؾَّف  َّ إنِّنه َأْسَلل َ  َمْكَ

َؾْ  بنان  ْمسن َاا، َنَذه َما فنقَفا، َنَذه َما أ  ْ، َذه يل  بنَ  من ، َنَأظ 
َؾْ  بنان ْمسن  «.َما أ 

ا ميييييييي، اهلل  نعـتغيييييييي  ظييييييييىل ااك ييييييييا  أ  خيييييييياه مييييييييا كييييييييأ اييييييييذا، فؾييييييييربأل عؽييييييييي  لليييييييي  ظييييييييذابذ

نلقؼيييييأ ايييييذا اةلكيييييام، اللييييي  لكيييييرت لؽييييي  بعضيييييفا،  ▐، فقؾجيييييل إم اهلل ▐

 نكثك مـفا نمك ج ال ـل، فؾبا ا ج مظاهنا.

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 
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 الظؤال الثالث:

 ٍل جيْص مجع الصالٗ يف املطش  مع اإلماو يف املظجذ؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

ن اةؿيييا بيييني الظفييير نالعنييي، نبيييني املغيييرب  املؾيييف أايييأ العؾييي  ج للييي ، ناليييرا    ييييا

ظيياة أ  الصيي ة  بييد أ  تؽييي   نالعشيان، لؽيي، إلا كييا  لليي  ج امل ييجد ج احل يي ف بيد ميي، مرا

 كامؾل، ن  قن ج مجا املطر،   قن ج لل .

ا ت صىل ال ـ ن كا  اكذل  أضضذ  مجا تؼدع  أن كا  مجا تلمك ةؿا، ما اذا اةؿا، سيا

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 

 

 الظؤال الشابع:

؟بعض اليَّاغ عمفَل لٕ أٌ أمجع مبفشدٖ؟ أّ  ماوإلاكيا يف مطش ّمل جينع  

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

 إ  مجا ااماه بـا مجعـا، نإ  مل مؿا   كجؿا. كح، تتا لإلماه ج لل ،

لؽييييي، إ  مل مؿيييييا ااميييييياه ميييييث ذ الظفييييير  يييييي  كيييييا  ج العنييييي مشييييييؼل أ  تيييييليت إم امل ييييييجد نمل 

ت يلطا أ  تييليت إم امل ييجد نريؾق  ج بقليي ، ففييذا مي، أظييذام تييرهلل اةألظيل، ناحلؿييد هلل، لؽيي، 

   كلؼده ااماه ن  كػللت بني عد  ااماه.

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 
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 الظؤال اخلامع:

ما ٍْ ضابط اجلنع بني الصلْات يف املطش؟، ٍّل العربٗ بْجْد أٖ مطش، أو 

 العربٗ بْجْد املؼق٘ يف الزٍاب إىل املظجذ؟

 :بعد، أما  ☺احلؿد هلل نالص ة نال  ه ظىل مسيل اهلل » اجلْاب:

جميرك قطيرات قؾقؾيل   تيم ر العرة بـزنل مطير عشي  ظيىل الـياه اليذااب إم امل يجد، ليقس 

ج اليييذااب إم امل يييجد، نإكيييأل كيييزنل مطييير عشييي  ظيييىل الـييياه، نا ظلتيييام ج املشيييؼل باةضيييعف، 

نلييييقس ا ظلتيييييام بييييياةقيز، إكيييييأل إلا  صيييييأ أ  الضيييييعقف اليييييذ  ععلييييياك ااتقيييييا  إم امل يييييجد، إلا 

نالعشييييان،  صيييأ أييييا عشييي  للييي  ظؾقييييا فاامييياه مؿيييا ج املطييير بييييني الظفييير نالعنييي، ناملغيييرب 

ن  كييا  ا ييياكا  نكييذل  غييك املطيير ميي، الييرع  الشييدعدة، الليي  قييد تييمل  الـيياه مييا الظؾؿييل، ف يييا

 املطر أن ا اكا الرع ، فاحلؿد هلل اةمر ج لل  ناسا.

  .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 
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 الظؤال الظادغ:

مجعت الظَش مع العصش مجع تقذٓه بظبب تقلب اجلْ ّّجْد الْحل، 

 الؼنع طاطع٘، فَل علٔيا ػٕٛ؟ّبعذ أٌ صلٔيا ّجذىا 

 بعد:أما ، ☺ب   اهلل، نالص ة نال  ه ظىل مسيل اهلل » اجلْاب:

نلييييي قتيييييأ أ  تصيييييؾيا إلا كاكييييي  الشيييييؿس سيييييا عل نلؽيييي، عي يييييد ن يييييأ عؿـيييييا مييييي، نرييييييل 

يييا ميييين لـيييا اةؿيييا، نليييي كاكييي  الشيييؿس سيييا عل،  الـييياه إم امل يييجد ب يييفيلل بيييأ فقيييا مشيييؼل فنكَّ

 بعؾل املطر نبعؾل الي أ نغك لل .فقجين اةؿا ج املطر 

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 

 

 الظؤال الظابع:

ٍل جيْص اجلنع الصْسٖ يف البٔت ىظًشا لؼذٗ الربّدٗ ّعذو ّجْد املاٛ 

 الظاخً للْضْٛ؟

ا بعد:»  اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

 ،، ن  ت ييلطقا أ  إلا مل عي يد ا ييان ال ييام، نظجييزت ظيي، الل ييخني ن  تي ييد  لييل ت ييخه

كيييي  أن كييييذا، املفيييي    ت ييييلطقا أ  ت ييييلعؿأ اييييذا ا ييييان، فلييييقؿ ، ناحلؿييييد هلل،  ت ييييلعك ميييي،  كا

 نرأه الص ة ج مقعاكاا ن  َتؿا.
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 نتقؿ  إ  ظجزت ظ، اسلعألل ا ان التامك ن  َتد  لل لؾل خني.

يييا إلا كييييا  قصييييد اةه ج اييييذا أيَّييييا   ع ييييلطقا أ  عؼيييييه ن  عؼيييييز ظييييىل ا لؼقيييياه نسييييقجؿا أمَّ

ا، بؿعـيييييى أيَّيييييا عيقيييييا الصييييي ة اةنم ج  مييييير نقلفيييييا نالثاكقيييييل ج أنل نقلفيييييا، لعييييييده  يييييا رييييييمعأ مجعذ

اسييلطاظل أ  عيقييا الصييي ة قتييأ للييي ، ففييذا إ   يييان اهلل   بييله بيييا  ا ييا أيَّيييا   خييرل الصييي ة 

يييا إ  نسيييعفا، ناهلل -ظيييزَّ نَ يييأَّ -ظييي، نقلفيييا، ناهلل  ہ  چ عؼييييل:▐  عؽؾيييف كػ ذ

 [.٦٦اللغاب،: ] چہ  ہ  ھ   

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 

 

 الظؤال الثامً:

ٍل جيْص التخلف عً صالٗ اجلناع٘ يف الفجش خصًْصا ّالصلْات عنًْما 

 لؼذٗ الربد أّ لؼذٗ املطش؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

 اةألظل.إلا كا  ااك ا  عل م إلا مرل، عل م، ففذا م، أظذام ترهلل 

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 
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 الظؤال التاطع:

 ٍل جيْص التٔنه ملً عذو املاٛ الظاخً مع صعْب٘ اطتعنال املاٛ الباسد؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

سييييت  اةييييياب ظيييي، لليييي ، كعيييي  مييييين اللييييقؿ  ظـييييد ظييييده ن يييييك ا ييييان أن ظـييييد العجييييز ظيييي، 

 اةستاب.اسلعأللا ما ن يكا ة  ست  م، 

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 

 

  الظؤال العاػش:

 ٍل األفضل يف الؼتاٛ اطتعنال املاٛ الظاخً أو اطتعنال املاٛ الباسد طلًبا لألجش؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

 ناأ نمك ج ال ـل أ  اليضين با ان التامك فقا أ ر؟!

تيضييل با ييان التييامك نتييرهلل ا ييان املـاسيي ، إ  كييا  إ  كييا  قييد نمك ج ال ييـل أ  ااك ييا  إلا 

ؾـييياا، لؽيي، مل عيييرك ج ال يييـل اييذا، نااك يييا    عـتغيي  أ  ع ييي كػ يييا،  ـَيياا نحتؿَّ قييد نمك للييي  حترع 

َع   اهلل 
 .-ظزَّ نَ أَّ -ن  أ  عش  ظىل كػ ا، ففذا كن

 ييييييال ريييييام ظـييييييدكا ا يييييان ال ييييييام،، ا يييييان الييييييذ  ك ييييييلطقا أ  كليضيييييل بييييييا نكيييييلؼ، نضيييييييَ كا 

كا، فاحلؿيييد هلل،   عـتغييي  لإلك يييا  أ  عيييبهلل ايييذا، كيييأل أ  ااك يييا  علؼييي  اليييرك بيييامل بس  نضيييي ن
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الثؼقؾيييل، نكيييأل أيَّيييا علؼييي  اليييرك باسيييلعألل امليييدفلة، كيييذل  علؼييي  اليييرك باسيييلعألل ا يييان املـاسييي  ج 

 اليضين، نعدأ ا ان التامك.

ا إلا مل عي د إ  ا ان التامك ن  عل م اا  ك ا  ِّبذا، فنكَّا ع لعؿؾا.أمَّ

يييا أ  تيييبهلل للييي  تظييي، أيييي  ليييي تركليييا ناسيييلعؿؾ  ا يييان التيييامك ميييا  يييدة املشيييؼل أ  ايييذا  أمَّ

، بأ مبأل عؽي  اذا م، اللـطا. ا ،  ؛ اذا   عؽي  أظظ  أ رذ ا  عؽي  أظظ  أ رذ

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 

 

  الظؤال احلادٖ عؼش:

؟احلزاٛ كاملظح علٙ اخلفنيٍل جيْص املظح علٙ اجلْسبني ّكزلك علٙ  

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

كع ، مين امل   ظىل اةيمبني، ناةيمبيا  ميا كيا  مي، قطي، أن كليا ، أن غيك للي ، ميين 

امل ي  ظيىل اةيييمبني لييمنك لليي  ظي، مجييا مي، الصيحابل، عزعييدن  ظيىل العرشيية، فقجيين امل يي  

 ظىل اةيمبني.
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مييا عطؾي  ظؾقييا  يمبييا  فنكَّيا مييين امل ي  ظييىل لليي ، ن  عـتغي  نضييا ذن  مل عييلت  فؽيأ

ِّبييا الييدلقأ، كييل  عؽييي  اةيمبييا  ظييىل سييألكل معقـييل أن كييذا، كييأ اييذا مل عييرك بييا الييدلقأ، نإ  قييال 

 با مجا م، أاأ العؾ .

ن كييييا  لليييي  ميييي، ريييييه أن كلييييا  أن غييييك لليييي  ميييي، َؾييييفُّ ِّبييييأل الؼييييده، سيييييا  فاةيمبييييا  مييييا ع 

 .☺اةميم، كأل نمك لل  ظ، رحابل مسيل اهلل 

ييا امل يي  ظييىل احلييذان؛ إلا كييا  احلييذان عغطيي   ييأ الػييرل، أن كييا  ااك ييا  عؾت ييا ظييىل  نأمَّ

 كامل   ظىل ا ػني. -إنْ  َ اَن اهلل  - يمبني، ففذا   بله با 

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 

 

 الظؤال الثاىٕ عؼش:

 جْسب؟ما حكه املظح ملً لبع أكثش مً 

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

عؽيييي  احلؽيييي  لؾجييييمب املؿ ييييي  ظؾقييييا، إ  كيييا  الػيقيييياِّن أن كييييا  اللحلييياِّن، فيييياحلؽ  لييييا 

 باظلتام املدة نامل  .

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 
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 الظؤال الثالث عؼش:

 ٍل جيْص املظح علٙ غطاٛ الشأغ للشجل ّعلٙ مخاس املشأٗ كزلك؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

قييد م ييي   ☺إ  كييا  الغطييان ظألميييل؛ فييـع  ميييين امل يي  ظييىل العألميييل، نقييد نمك أ  الـَّتنييي  

ة ظيىل ظألميل الر يأ في  بيله ن   ،ظىل العألمل ة؛ كثك م، أاأ العؾي  قياه مخيام امليرأ نمخام املرأ

 .، إ  كا  ا ألم عؾف مأسفا كؾا-إ   ان اهلل- رل ج لل  

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 

 

  الظؤال الشابع عؼش:

 ٍل جيْص املظح علٙ األكناو قٔاًطا علٙ املظح علٙ العنام٘ ّاخلف؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

   مين امل   ظىل اةكأله، بأ ظىل ااك ا  أ  ععر  الؽؿني نعغ أ القدع،.

يييا ايييأ نمك امل ييي  نمك امل ييي  ظيييىل ا ػيييني، فـؿ ييي ، نمك امل ييي   ظيييىل العألميييل فـؿ ييي ، أمَّ

 ظىل الؽؿني؟

ا كبهلل امل   ظىل الؽؿني.  ما نمك، إلذ

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 



]15[ 
 

  الظؤال اخلامع عؼش:

 ما حكه الصالٗ علٙ الظشٓش، لؼذٗ الربد؟

ا بعد:»: اجلْاب  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

 عا أم ، ستحا  اهلل، اأ ممؽ، أ  عصأ اةمر إم اذا؟!

يرمَّ  ليا،  اأ ممؽ،، لي م أ كتك،  قخ كتيك   عؼييز ظيىل الـيزنل ظيىل اةمل، ففيذا ع 

 [.٦٦اللغاب،: ] چہ  ہ  ہ  ھ   چ 

يا الشيياب إلا كييا  علؾييذل بييدهن التطاكقيل فؾقلمييذ بطاكقلييا نلقـييزل ظييىل اةمل، نلقؾلحييف  أمَّ

 ِّبا نلقصأه ما التطاكقل، ن  عصيل ظىل الرسعر.

ا   ع يييلطقا الـيييزنل مييي، فيييي  الرسيييعر مييي،  يييدة لؽييي، ليييي افبضيييـا  نسيييؾؿـا  يييد ذ أ  أ يييدذ

 الرك، ففأ عصيل ظىل الرسعر؟

إ  كييا  ععجيييز، ععجيييز، ععجيييز ظييي، الـيييزنل  -إ   يييان اهلل-عصيييل ظيييىل الرسيييعر ن  إ يييؽال 

 ظىل اةمل.

ييييا إلا كييييا  ع ييييلطقا الـييييزنل ظييييىل اةمل نلؽيييي، خشييييى لايييياب الييييدهن فؾقلمييييذ بطاكقلييييا  أمَّ

 نتا، نلقصأ بذل  ناحلؿد هلل.نلقلمذ فر

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 



]16[ 
 

  الظؤال الظادغ عؼش:

ما حكه تْقعات خرباٛ األسصاد اجلْٓ٘ عً ىضّل األمطاس؟ ٍّل ٓذخل 

 رلك يف ادعاٛ عله الػٔب؟

ا بعد:»: اجلْاب  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

 الغق  غقتا ؛ غق  مطؾ ، نغق  ك ت .

ا.-ظزَّ نَ أَّ -اهلل الغق  املطؾ  اذا اسللثر   با، ن  عـتغ  اكظا ا أبدذ

يييا ظـيييد ا ميييرع،، ففيييذا ليييقس  يييا ظـيييد اليييتعل نغا تذ يييا الغقييي  الـ يييت  نايييي ميييا ريييام معؾيمذ أمَّ

 غقتذا، اي غق  بالـ تل يل أيا، لؽ، لقس غقتذا بالـ تل لآلمرع،.

يييأل اسييلدليا ب يييـ، كيكقيييل،  عيييأ اهلل  الؽيييي  ظيييىل  ج-ظييزَّ نَ يييأَّ -نظؾقييا: فلايييأ اةمرييياك إكَّ

 اطيل أمطام ج عيه كذا نكذا. -إ   ان اهلل-أيَّا عليقا 

ليقيييا  ؼيييي  للييي  ظيييىل املشيييق ل فييي   -إنْ  َ ييياَن اهلل  -فييينلا كييياكيا عؼيليييي  ِّبيييذا الصيييقغل؛ ع  نععؾه

ييييالف  بيييله، ن  عـتغييي  اةيييزه نليييي كاكييي  ال يييـ، كيكقيييل تـتيييما  بيييذل ، ة َّ ايييذا ال يييـ، قيييد   

 .▐بنل  اهلل 
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ليقيييييا اطيييييل أمطيييييام تـيييييزل لييييذا عؼيييييال:  ج املؽيييييا   -ميييييث ذ –بـيييييانذ ظيييييىل اييييذ ال يييييـ، الؽيكقيييييل ع 

الػي ِّن، أن تـيزل ج القييه الػيي ِّن، ايذا   بيله بيا ن   ييرل، ففيي إمتيام بؿؼيدماتن  عؾفييا اهلل 

 ســذا كيكقل، نلقس م، اكظان الغق . -ظزَّ نَ أَّ -

ا نبعييد غييد، بييأ نبعييد  سييـل، ناامتييام ظيي، الؽ يييه، كاامتييام ظيي، مياققيي  الصيي ة، غييدذ

 نغك لل ، ففذا لقس غقتذا.

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 

 

 عؼش: عباظلاالظؤال 

 ٍل تتػري صٔػ٘ األراٌ يف الْٔو املطري أو أٌ ألفاظ األراٌ كنا ٍٕ؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

ألػيا  اةلا  كييأل اي ، إ  إلا كييا  املطيير قيد كييزل بشيدة حتيييل بييني الـَّياه نبييني اليريييل إم 

 .«ج م الؽ »أن  «رؾيا ج بقيتؽ »امل ا د، فحقـ ذن عضقف 

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 
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  عؼش: ًماثلاالظؤال 

املطش لٔصٔبُ مً ٍزا املطش؟ تحتٍل مً الظي٘ حظش املشٛ عً ػٕٛ مً بذىُ  

ا بعد: » اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

، ف  «اذا  دع  ظفد بربا»كا  حيرس ظ، مأسا، نعؼيل:  ☺كع ، فؼد نمك أ  الـَّتن  

 بله ن   رل.

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 

 

 الظؤال التاطع عؼش:

 ما حكه ىظب٘ املطش إىل الطبٔع٘ ّإىل األجشاو الظنآّ٘؟

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

ـ يييي  املطيييير إم الييييرب  ييييأل ع  ففييييي الييييذ  عـييييزل املطيييير،  ▐اييييذا  ييييراه، ن  مييييين، إكَّ

رييىل بلرييحابا ج احلدعتقييل،  ☺نقييد  ييان ج الصييحقحني ميي،  ييدع  نعييد بيي، مالييد أ  الـَّتنيي  

نَ  َمييياَلا َقييياَل َاييْأ »: ☺ظييىل إ يير سيييألنن كاكيي  مييي، الؾقييأ، أ  ظيييىل إ يير مطييير، فؼييال الـَّتنييي   َتيييْدم 

ْ ؟ ؽ  ، َقاَل:  ،«َمبُّ يل ا  َأْظؾَ   : اَّللَّ  َنَمس  ا َمْ، َقاَل: »َقال يا ، َفَلمَّ ر 
،   ن َنَكافن

ْممن   م 
َتاكن ْ، ظن َأْرَتَ  من

ا َمْ، َقاَل  ، َنَأمَّ ر  بنالَؽْيَك ن
،   ن َنَكافن

ْممن َ  م 
، َفَذلن لنان  َنَممْحَ

ن
طنْركَا بنَػْضأن اَّللَّ ـَْينن َكَذا َنَكَذا، م  : بن

،  بنالَؽْيَك ن 
ْممن ر   ن َنم 

 .▐، فقـتغ  أ  عـ   كأ لل  هلل «َفَذلنَ  َكافن

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 
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  الظؤال العؼشٌّ:

َُِش الؼتاٛ؟ ٍّل ٓذخل رلك يف طب الذٍش؟  ما حكه طب الشٓح َّأْػ

ا بعد:» اجلْاب:  احلؿد هلل مب العاملني، أمَّ

كع ، عدمأ للي  ج سي ُّ اليدار،   ميين سي ُّ اليرع ، ن  سي ُّ املطير، ن  سي ُّ الرظيد، 

مرخيا حلؽؿيل؛  ييذا   -ظيزَّ نَ يأَّ -كيأ ايذا   ميين، ة َّ ايذا اة يقان   تيليت بـػ يفا، إكَّيأل اهلل 

ْملنعـن  ابْ »: ☺عـتغ  أ  ك   لل ،  ذا قال الـَّتن   ْاَر، َنَأيَا َقاَل اَّللَّ  َتَعاَم: ع  ،   َكَه َع   ُّ الدَّ

قَْأ َنالـََّفامَ  َقؾه   الؾَّ ، أ    اةَْمر 
قَدن ، بن ْار   «.الدَّ

مؼالقييييد اةمييييييم، نتؼؾقيييي  الييييدار، نميييييا الييييدار إ  نميييي،، نميييييا  ▐أ  بقييييد  اهلل  

يييأل مرخيييا اهلل  يييْتحَ -ايييذا اة يييقان إ  أ يييقان خمؾيقيييل   تيييليت اييي  بمييين، ن  تيييليت بـػ يييفا، إكَّ اَكا  س 

 ☺، فيي  عـتغيي  لؾعتييد أ  َعَ يي َّ  ييق ذا ميي، لليي ، بييأ عـتغيي  أ  عؼيييل مييا ظؾَّؿـييا الـَّتنييي  -َنَتَعيياَم 

َاا، »إعهاا:  ْ، َذه يل  بنَ  من ، َنَأظ 
َؾْ  بنان ْمسن قَفا، َنَمْكَ َما أ 

َاا، َنَمْكَ َما فن الؾف  َّ إنِّنه َأْسَلل َ  َمْكَ

َؾْ  بنان َنَذه َما فنقَفا، َنَذه  ْمسن  «.َما أ 

 .«أظىل نأظؾ ▐ناهلل 
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 الظؤال احلادٖ ّالعؼشٌّ: 

ما تْجَٔكه لألطفال الزًٓ ٓشددٌّ يف الؼْاسع عيذ ىضّل املطش ٍزِ 

 املقال٘: ))علٕ ٓا أبْ مخ خلٕ الذىٔا تشخ((؟

 :بعد، أما ☺احلؿد هلل نالص ة نال  ه ظىل مسيل اهلل » اجلْاب:

 الذ  سقجعأ الدكقا تره؟م، اي ظيل  أبي مخ اذا 

ايذا كي ه ذكيي ، نكشيل ظؾقيا جملؿعـييا ليسيف الشييدعد، ج كثيك مي، اة قييا ، نايذا كيي ه 

ا، إكيييأل اليييذ  أيزليييا ايييي اهلل؛  ائ  ەئ  ەئ    وئ  چ با يييأ، فنكيييا   عؿؾييي  أ يييد أ  عيييليت بييياملطر أبيييدذ

، فيي  ععؾيي  ملييى عؽييي  الغقيي  نعـييزل الغقييي  إ  اهلل  [ ٤٣لؼييأل : ] چوئ  ۇئ  ۇئ 

تييييا  ▐ ، ناييييي اليييييذ  ▐الييييذ  ععؾيييي  الغقيييي  مليييييى عـييييزل، نععؾيييي  ظيييييدك قطرا

 أيزلا بلمرا، ناي الذ  عـػا با م، عشان م، ظتاكا.

ا، ظتامات تي د ج جملؿعـا، مثأ اذا   ففذا الؽ ه ك ه با أ، نظؾقـا أم، كركَّ

، ن «كيبل يبل  يل العجينة كر»، نمثأ ظتامة «عا ظيل عا أبي مخ ميل الدكقا تره»

، كأ اذا ك ه با أ، فقا ك تل «بؽرة َتقؾ   يبل  يل تػعأ كذا»، ن «الزظابق  الؽلك

، ناذا م، الرشهلل، نظىل ااك ا  أ  عليب مـفا نأ  ▐اةفعال إم غك اهلل 

ععؾه  أبـانا لل ، كأل كاكيا ععؾؿي  الصغام إلا نقع  س،ٌّ لؾصغك عؼيلي  مذ عا 
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ـَّل  اذا ال ،  نقف أماه الشؿس نقأ عا  ؿس عا  ؿيسل مذ  سـ ل احلألم نأظطقا سن

 العرنسل، اأ الشؿس تعط ؟!

ا، ليسيييف  الشيييؿس   تعطييي  ن  تلميييذ، ايييذا كؾيييألت ليييي اسيييلطرككا فقفيييا ففييي  كثيييكة  يييدذ

 الشيييدعد اكلرشيييت ج املجلؿيييا كن  حتيييذعر مـفيييا، كيييأ ايييذا الؽؾيييألت، كؾيييألت با ؾيييل فؾـيييبهلل كيييأ

 اذا.

 .«أظىل نأظؾ  ▐ناهلل 

 

 

 

 

 

 ،افؾقج ت ج  ااس ،م أك ا كم هللا زز ن

 اارشك نأ ،افؼق ـت نأ ،افعمج نأ ،افغعرػت نأ


