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- إلى التي ال تزال هناك

- بين زوايا النسيان

- تظن أهنا ال شيء 

- وهي التي كانت تصنع التاريخ من 

    غرف ضيقة وزوايا منسية 

- كانت الحكاية...
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 حنن أين
 .قارتني بني جسر على *

 .انٍودَ قاصٍ كل من يقصد  مكان ويف -

 احلكاية... كانت *

 .إسطنبول  يف هنا أنا -

 ومتطار  تاار    فتشمس السماء، تداعبك حيث -

 تار ...

 كانت... ااًّأي بغيتك جتد هنا *

 .الصيف صفاء هنا  لديك -

 .الشتاء عمق هنا  ولديك -



 6 

 

 تاازال ال واألرض كعادتهااا، متطاار اآلن السااماء *

 كعادتها... تستقبل

 باملااار ، املزدمحااة إسااطنبول طرقااا  يف وأنااا -

 وكماا  وخاواطر ،  بأفكاار   مزدحم عقلي هو كما

 وأطياف... بأشخاصٍ مزدحم قليب هو

 املزدمحني أحد إىل ذاهب أنا الطريق هذا ويف *

 وخاطري... قليب يف

 يف معاا   موعااد لاادي وعزيااز، قااديم صااديق

 أستقبل . املطار

 هااااتفي أتفقاااد ومل عجااال علاااى خرجااات قاااد كنااات

 ينزل أن قبل ب  اللحاق أستطيع أن قاصدا  وأغراضي؛

 أرض علااى خطااو  بدايااة يف رؤيتاا  ساابفأك الطاااةر  ماان

 املطار.
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 الساماء  وأسفر  وصلت، عندما اجلو انقلب *

 هاتفي يف ل  أنتب   مل خرب عن احلال وأسفر وجهها، عن

 االستقبال: قاعة يف إال

 اضطرر  ظرف فجأني لقد القدوم، أستطيع لن »

 املوعاد  يف نلتقاي  لعلناا  آخر، أسبوعا  التأجيل إىل مع 

 .«اللقاء وجَمُلَ الشوق زدادا وقد التالي

 يف يكاان مل مااا وحااد  القهقاار ، عاةاادا  التفااتُ* 

 مع  تغري  الذي األمر فكان اهلل، قدر ولكن  املعلوم

 أحااد  ماان  جاازءا   أصااري  أن لااي  كُتااب  وحيااا   مالحمااي 

 حلقاتها...

 حنااوي تقباال احمليااا بهيااة الطااول فارعااة اماارأ  رأياات *

 بهدوء.
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 ءيشاا مفهااوم، غاري  شاايء مالحمهاا  يف هنالااك كاان 

 فتأهَب... قادمة قصة هناك أن يل يقول

 ضاابابية تاازال ال لكنهااا أمااورا  عناادها حملاات *

 استبانتها... أنتظر

 مان  بأكثر نتواصل - اهلل سبحان ويا - البشر حنن

 وال اآلخارين  لفهام  سبيال  وحدَ  الكالم فليس طريقة،

 أيضا ! احلدس بل وحدها، النظرا 

 وقالت: إليَ أقبلت *

 «عليكم السالم»

 وقلت: القصة هذ  مع رحليت هنا فبدأ  *

 «وبركات  اهلل ورمحة السالم وعليكم»

  :قالت *

 اخلري. فيك توسَمتُ لقد
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 ذلاااااك فأ اااااار الفصااااايحة، العااااار  بلغاااااة حااااادَ تي

   !!دهشيت

  عربية؟ أنت هل وقلت: -

 اللغاااة أحااابُ ولكاااني فرنساااية أناااا ال، :قالااات *

  بها. التحدّ  وأستطيع العربية

  بك. وسهال  أهال  قلت: -

 وأناااا هيلينااا  امساااي الرحااب،  علاااى :فقالاات  *

 شااايو  مااان أناااك مالحماااك مااان ظننااات وقاااد نصااارانية،

 أناا   فعرفااتُ  اإلسااالم،  عاان  قاارأ   وقااد  املساالمني، 

 أساتطيع  فهال  أسالم  أن وأرياد  اهلل، عناد  من احلق الدين

 ذلك؟
 ،اهلل فضل إن  صو ، كل من الفرح عليَ انهال وهنا -

 لاي  ياكك  ماا  حتاى  اعتاد ،  كما بفضل  اهلل غمرنيي
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 كياااني بكاال ر  يااا لااك محاادا  هلل، احلمااد» أقااول أن إال

 .«أهلُ  أنت محدا  وأركاني،

 فهاااال اخلااااري، فيااااك تومساااات لقااااد :وقالاااات *

 فاإني  الدين؟ هذا لدخول مساعدتي بإمكانك

 ال شااارا  عاااي ليصااارف طريقاااي يف سااااقك اهلل أن أشاااعر

 اإلسااالم دياان ياادخل أن أراد ماان يفعاال فماااذا أعلماا ،

 اآلن وأرياااد عنااا  وقااارأ  كاااثريا  عنااا  مسعااات فقاااد

 اإلسالم. يف الدخول

 اهلل إال إلاا  ال أن تشااهدين بسااي ، األماار هلااا: قلاات -

 وأن ورسااول  عبااد  وساالم علياا  اهلل صاالى حمماادا  وأن

 إىل ألقاهاا  وكلمتا   ورساول   اهلل عباد  عيساى  سيدنا

 حق. ناروال حق اجلنة وأن من  وروح مريم
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 اآلن... معي ردديها هيلينا يا هيا
 تاااااااردد فراحااااااات تأكياااااااد بكااااااال :قالااااااات *

 أقول... مثلما
 وطريقاااا  تاااتغري، أماااامي حياااا  رأيااات هناااا -

 يف يوضااااع اإلسااااالم يف جدياااادا  وغرسااااا  يسااااتقيم،
 ويثمر... سوق  على يستوي لعل  طيبة أرض
 مااا ولكاان هيلينااا يااا اعااذريي سااألتها:  اام -

 الدين؟ هذا يف خولالد على محلك الذي
 أضاالعي بااني قااابع حاازن يف عشاات إنااي :فقالاات *

 عاااد  ماااا حيااااتي، يغاااادر أن أرياااد  زمااان، مناااذ

 أطيق ...
 غد  أنفاسي من خترج اليت احلزينة اآلها  تلك -

 أمل ماان أشااد  فمااا فاادادي، اخااكق مسااموم كخنجاار

 وجع!! من أبلغ  وما
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 بسااالم، حياااتي ماان تبقااى مااا أعااي  أن وأريااد -

 كال  لكان  العنااء،  هاذا  كال  تساتحق  وال مجيلة يا احل فإن

 حتااى اإلسااالم عاان قاارأ  إن ومااا ياادملي، بااداخلي مااا

 احلاق  الادين  هاو  أنا   وعلمات  قليب وارتاح صدري شُرح

  سبحان . هلل مسلمة أصبح أن فأريد اهلل، عند من

 صااادرك شااارح الاااذي هلل احلمااادهلاااا: قلااات -

 عظااايم ديااان اإلساااالم فاااإن األمااال، ومنحاااك لإلساااالم

 أن اهلل أساااأل الناااور، إىل الظلماااا  مااان العبااااد رجيااا

  اإلسالم. أهل من جيعلك

 إنا   ساعادتي،  حجام  تعلمني لو هيلينا يا يا  -

 .اإلسالم دخولك يف سببا  أكون أن ؛يوصف ال

 :قالت *

 حمياك؟ على املرسومة الفرحة هذ  كل  ومل
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 قلت: -

 اخلاروج  يريادون  املسلمني وبنا  أبناء بعض ألن

 البيئااة رغمباا وأناات الغاار ، عنااد مبااا تانااا افت مناا 

 وتشااابعت كنفهاااا، يف ترعرعااات الااايت املسااالمة غاااري

 هااااذا اعتنقاااات ملااااذاتها يف وأغرقاااات بثقافتهااااا،

 الدين.

 قالت: * 

 اهلل!! سبحان

 ويلااهثوا العظاايم، الاادين هاذا  يككااوا أن هلاام كياف 

 الضايا،،  معهاا  عشات  الايت  الزاةلة املغريا  هذ  وراء

 لباااااوس يلبساااااون  الاااااذي التخلاااااف هاااااذا وراء ويلاااااهثوا

 العلاام وال املااال يف ليساات احلقيقااة فاحلضااار  احلضااار ،
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 خالقاك،  عن ويبعدك الدنيا يف يغرقك طريق يف فق 

 العاجلاة  حياتاك  بهاا  تابي  الايت  هاي  احلقيقياة  احلضار  بل

 العاملني... ر  من القر  ومتنحك اآلجلة وحياتك

 مياان اإل ليقاذف  الناور  هذا إىل حباجة فعال  فأنا

 والضالل. التي ، من وينتشلي قليب، يف

 قلت: -

 أن قاال  ومان  األحاوال  مغاري  وسابحان  اهلل، سبحان

 العلااام منباااع هاااو بااال واحلضاااار  العلااام ضاااد اإلساااالم

  إىل أتباع  يدعو الذي الوحيد الدين وهو واحلضار 

 األرض. وعمار  والتأمل والتفكر العلم

 أورباااا يف تعاااي  أنهاااا وعلمااات احلاااديث أخاااذنا

 حتااى دقاااةق إال هااي ومااا تركيااا، إىل زيااار  يف وكاناات
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 لي: وتقول ساعتها إىل تنظر هيلينا وجد 

 طااةرتي،  إقاال،  موعاد  حاان  لقد أستأذنك،»

 .«إسطنبول يف املقبل العام يف نلتقي لعلنا

 جميئاك  وقبل هاتفي، رقم سأعطيك هلا: فقلت -

 اهلل، شاااء إن نلتقااي حتااى أخااربيي هنااا إىل املقباال العااام

 تكرمت... لو واحدا  شيئا  منك أمتنى لكن

 أن أسااااتطيع  مباااااذا شاااايخ يااااا  تفضاااال :قالاااات *

 أخدمك؟!

 ماااا منهاااا خاااذي الفقااا  يف كاااتيب هاااذ  قلااات: -

 وتاتعلمني  بهاا  تناتفعني  لعلك فيها واقرةي تشاةني،

 اهلل أحياناا  إن املقبال  العاام  يف نلتقاي  أن إىل وهذا منها،

 تعاىل.
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 كتب؟ مدلف أنت وهل اهلل! سبحان :قالت *

 مااان أكثااار بتاااأليف قمااات قاااد نعااام، قلااات: -

 منهاا  املختلفاة،  املاذاهب  علاى  الفق  يف كتابا   ال ني

 جملاادا  عشاارين يف األربعااة املااذاهب علااى الفقاا  موسااوعة

 . اهلل بفضل الكثري وغريها

 هااذا، أعلاام كناات مااا اهلل! ساابحان :قالاات *

 حقاا   ممتناة  أناا و مثلاك،  عاامل  مقابلاة  أساعدني  ولكم

 اإلسالم... بنعمة علي اهلل منّ أن بعد لك،

 فقاااا ، منهااااا واحاااادا  ا كتاباااا ساااا خذ لكااااي

 أن وأمتناى  الباقي آخذ املقبل العام يف نتقابل وعندما

 ماا  كال  أتعلم أن أريد فأنا اإلسالم أحكام لي تشرح

 .ومعرفت  تعلم  علي جيب
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 والسعة. الرحب على هلا: قلت *

 وسافر . ودعتها  م

*** 

 لشهور...وا األيام مر 

 كعاادتي  كاتيب  علاى  مكتابيت  يف منكابّ  أناا  وبينما -

 أولباا وإذا فأخذتاا  ياارن، بهاااتفي إذا بهااا، أطااالع

  بلهفة: مسامعي على تكدد كلمة

 كياف  شيخ يا هيلينا أنا اهلل ورمحة عليكم السالم»

  «حالك؟

 هيلينا. حال خبري هلل احلمد خبري  الشيخ: -

  شيخ؟؟ اي تذكرني تزال ما هل  هيلينا: * 

 الاايت الطيبااة الفتااا  تلااك أنسااى أن لااي وكيااف  الشاايخ: -

  يدي؟ على بإسالمها سعيدا  جعلتي



 08 

 

 ساااعادتي الكاااريم، شاايخي  شاااكرا   هيلينااا:  *

 وغااري  بااك مجعااتي الاايت اللحظااا  تلااك أنسااى ال أكاارب،

 حياتي. جمر 

 ياااوم يف إساااطنبول ساااأزور خااارب، لاااك عنااادي -

 ؟نتقابل أن كنمي فهل املقبل، اجلمعة

 فساتكون  اجلمعة يوم لنا عيد يوم يف ستأتني قلت:

 علااى أساالمت ماان بلقاااء سااعاد  سااعادتني: السااعاد 

 اجلمعة. بيوم وسعاد  يدي

 احلاديااة الساااعة يف إسااطنبول مطااار يف سااأكون -

 عشر .

 املطار. يف سأنتظرك -

 أعارف  فأناا  آتياك،  أناا  شايخ  ياا  نفساك  تتعب ال -
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 نتقابل. أن حتب مكان أي يف جيدا  املدينة هذ 

 الفاااتح، حممااد الساالطان مسااجد أحااب أنااا  -

 اهلل. شاء إن سويا  اجلمعة ونصلي هناك نتقابل

 وبركات . اهلل ورمحة عليكم السالم اتفقنا، -

 وبركات . اهلل ورمحة السالم وعليكم -

*** 

 فاااذهبت اجلمعاااة، ياااوم وجااااء أياااام إال هاااي وماااا

 خرجااات،  ااام وصاااليت اخلطباااة فسااامعت للمساااجد

 خافتاااا  صااوتا   مسعاات  وقاااد إال خرجاات  إن فمااا 

  عليَ: ينادي

 ...«!!ياسر شيخ»

 مصاالى ماان أقبلاات قااد هيلينااا هااي فااإذا لتفااتُاف -
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 علااى التاااج ويكأناا  احلجااا ، ارتااد  قاادو النساااء

 وجههاااا مااان ويااات أل ووقاااارا  احتشااااما  يشاااع رأساااها

  النور...

 هلا: فقلت السالم، ورد  عليها فسلَمتُ

 كاااثريا ، تغاااري  لقاااد متكساااال علاااى هلل محااادا 

 يعاانق  بأمال  ياوحي  نورا  يشع ووجهك ،احلجا  ارتديت

 هااذاب كااثريا  وسااعد  حقااا  انبهاار  لقااد روحااك،

 .هيلينا يا العظيم التغري

 الكريم وأستاذي شيخي هلل احلمد  هيلينا: * 

 اهلداية. طريق ربي لي يسر أن

 علاى  هلل واحلماد  هيليناا،  ميموناة  عاود    الشيخ: -

 سالمتك.
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 الغنّااء  األنيقاة  املسجد ساحة إىل خرجنا  م -

 احلديث... أطراف نتجاذ 

 اإلساااالم، أحكاااام أعااارف أن أرياااد :قالااات  ااام

 احلمد، وهلل املاضي العام يديك على أسلمت فأنا

 ومنهااا الكتااب بعااض قاارأ  فرنسااا إىل رجعاات فلمااا

 بلادك  مصار  إىل وساافر   لاي  أهديتا   الاذي  كتابك

 أرياد  أناي  إال الشريف، هراألز لزيار  وذهبت الطيبة،

 اإلساالم  أن أعلام  فأناا  اإلساالم،  عان  أكثار  أعرف أن

 وأريد أخر ، وأشياء وحج وصيام وزكا  صال  في 

 تعلماي  أن كان مي فهل حبق، مسلمة أصبح حتى أتعلمها أن

 فضلك؟ من اإلسالم أحكام

 واجابُ  علاي،  واجب هذا تأكيد، بكل هلا: قلت

 الدين. يف ويفقه  لم يع أن املسلم أخي  على املسلم



 11 
 

 مسالم  كال  على جيب عظام أركان ل  اإلسالم وقلت:

 بها. إال العبد إسالم يصح وال كاملة بها يأتي أن

 أركان؟ معنى وما  هيلينا: *

 عليا   يقاوم  الاذي  العماود  أو األسااس  هو الركن قلت:

 أن هاذا  ومعناى  البناء تهدّم الركن تهدّم فإذا البناء

 عليها. إال وميق أن ميكن ال اإلسالم

 أن أرياااد ؟األركاااان هاااذ  هاااي ماااا  هيليناااا: *

 ،شااايخ ياااا صااااغية آذان وكلّاااي وأتعلمهاااا، أعرفهاااا

  …تفضل

 اإلسالم، أركان وهي آنفا  ذكرت  ما هي هلا: قلت

 اإلسيي   ُبنيي » بقولاا : وساالم علياا  اهلل صاالى الاانيب بيَنهااا

 سيي ُ  ر محّميي ا   وَأنّ  اللُ  إاِل إِليي  ال َأن شييدة   خميي   عليي 
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  «رمضةنَ  وَص  ِ  والحِّج، الزكةِ ، وإيتةءِ  الّّص ِ ، وإقة ِ  اللِ،

 .ومسلم البخاري روا 

 يادمن  أن مسالم  كال  علاى  جياب  اخلمساة  األركاان  فهذ 

 فلايس  منهاا  واحاد    أو أنكرهاا  ومان  بها، ويعمل بها

 األركان. بباقي أتى وإن مبسلم

 ،يَعلاا تثقاال أن أرياادك ال شاايخ يااا لكاان  هيلينااا: *

 أرياد  الو فقا ،  تهماي  الايت  األمور أعرف أن أريد فأنا

 .فق  صيي ما أعرف أن أريد ولكن عاملة، أصبح أن

 ويلزماك  يهماك  ماا  لاك  ساأبني  بالطبع هلا: قلت

 عليك. اإل قال دون

 علاى  فماذا تعاىل هلل أصلي أن أرد  إذا  هيلينا: *

 لكاان كااثري ، أشااياء كتابااك يف قاارأ  فأنااا أفعاال؟ أن

 األمر. لي تبس  أن أريد
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 مااا لااك أبااني أن سااأحاول مشااكلة، ال  الشاايخ: -

 جياب  ماا  وأول سهل، فاألمر جتزعي وال ويكفيكِ جيزةك

 تتطهري. أن هو عليك

 الاايت الطهااار  هااي ومااا أتطهاار؟ وكيااف  هيلينااا: *

 لي؟ شرحتها هال شيخ، يا تقصدها

 مااان النظافاااة هاااي هيليناااا ياااا الطهاااار   الشااايخ: -

 املكان أو  وبك أو جسدك على تكان فإذا النجاسة،

 تغسااليها أن عليااك فيجااب جناسااةٌ فياا  ستصاالني الااذي

 أوال .

  شيخ؟ يا النجاسة هي ما  هيلينا: *

 مثاال مسااتقذر، شاايء أي هااي النجاسااة  الشاايخ: -

 علياك  فيجاب  اإلنااء  يف الكلاب  وولوغ والدم والغاة  البول

 تغسلي . أن
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 جناس  بالكلا  وهل الكلب، ولوغ معنى ما  هيلينا: *

  شيخ؟ يا

 ريقااا  هاااو الااانجس وإمناااا هيليناااا، ياااا ال  الشااايخ: -

 أو إناااء ماان شاار  إذا أناا  الكلااب ولااوغ ومعنااى وفضااالت ،

 ماانهن واحااد  ماارا  ساابع تغساالي  أن فعليااك بفماا  ملسااك

 الصابون. أو بالكا 

  شيخ؟ يا النجاسة أغسل شيء بأي  هيلينا: *

 باملاء؟ تغسلينها  الشيخ: -

 يصاالح املاااء كاال هاال شاايخ، يااا ماااء أي  هيلينااا: *

 للطهار ؟

 إال طاااهر املاااء كاال هيلينااا، يااا نعاام  الشاايخ: -

 أو املااء  طعام  فغاري   جناساة  فيا   وقعات  الذي املاء

  راةحت . أو لون 
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 إذا املاااء أن شاايخ يااا هااذا ماان أفهاام  هيلينااا: *

 وال طعماا  وال املاااء لااون يااتغري مل لكاان جناسااة فياا  وقعاات

 ب ؟ أتطهر أن زجيو طاهر أن  راةحت 

 تغااري هااي فااالعرب  هيلينااا، يااا نعاام  الشاايخ: -

 قلايال   النجاسة في  وقعت الذي املاء كان سواء املاء

  كثريا . أو

 الااذهب عاان كتابااك يف شاايئا  قاارأ   هيلينااا: *

 أوانااااي فهااال  األواناااي،  وخاصاااة  واساااتعماهلا  والفضاااة 

  شيخ؟ يا أستعملها أن عليَ حيرم والفضة الذهب

 الكفااار أوانااي هااذ  هيلينااا، يااا نعاام  الشاايخ: -

 كانات  لاو  حتاى  لنا حالل األواني فكل املسلمون حنن أما

 باذلك  أخربنا كما والفضة الذهب أواني إال اللدلد من

 يف تشييوب ا ال» قااال: حيااث وساالم علياا  اهلل صاالى نبينااا
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 «اآلخيو  يف ولكي  الي نية يف لدي  فإندية والفّضةِ  الذهِب  آنية

 يف ُيَجوِجيوُ  إنمة الفّضة آنية يف شوبي الذي» أيضا : وقال

 .عليهما متفق «جدن  نةرَ  َبطن 
 أي يف الفضاة  أو الاذهب  تستعملي أن لكِ جيوز ال وكذا

  للزينة. لبسهما إال شيء
 يساااتعمل  أن جياااوز الفضاااة أو بالاااذهب املماااو  لكااان

 األطبااق  مان  األواناي  علاى  كان بأن الكراهة مع اإلنسان

 فضة. أو ذهب من فق   رمسا للطعام املُعَدَ 

*** 
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 احلاجة قضاء آداب

 دور  دخاول  أرد  إذا شايخ  ياا  أفعل ماذا  هيلينا: *

 امليا ؟!

 دخااول أرد ِ إذ أوال  هيلينااا، يااا امسعااي  الشاايخ: -

  وقولي: اليسر  بقدمك فادخلي احلمام
 «والخبةئث الخبث من بك أع ذ إين اللد  الل، بس »

 عناااد  ولنيوتقااا اليمناااى  بقااادمك اخرجاااي   ااام

  خروجك:
 «غفوانك»
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 الدعاء؟ هذا أقول شيخ يا ملاذا  هيلينا: *

 قلاتِ  فاإذا  للشياطني، بيتٌ احلمام ألن  الشيخ: -

 أن يساتطيعون  وال مالبسك خلعتِ إذا رؤيتك يستطيعوا مل ذلك

  يدذوك.

 املياا   دور  حتاى  شيخ يا اهلل! سبحان  هيلينا: *

 أحكام؟ اإلسالم يف هلا

 عليا   اهلل صالى  فنبيناا  هيليناا،  يا منع  الشيخ: -

 حياتنا. يف شيء كلَ علمنا وسلم

 أقضاي  كنات  إذا أني شيخ يا أيضا  يقولون  هيلينا: *

 صحيح؟ هذا هل القبلة، أستقبل أن جيوز فال حاجيت

 مكااان يف كناات إذا صااحيح، هااذا نعاام  الشاايخ: -

 جياوز،  فاال  القبلاة  عان  يساكك  شايء  وال احلاجاة  قضاء
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 البياااو  يف املوجاااود  احلماماااا  أي ملياااا ا دورا  أماااا

  القبلة. باجتا  كانت وإن حتى ذلك فيجوز واحملال 

 أقضااي كناات إذا أتكلاام أن لااي جيااوز هاال  هيلينااا: *

 األحياااان بعاااض يف ألنااا  شااايخ، ياااا احلماااام يف حااااجيت

 وقتها؟ أتكلم أن لي فهل اهلاتف يف اتصال يأتيي

 كانات  إذا إال اهيلينا  يا تفعلي ال أن األفضل  الشيخ: -

 عليك. إ م فال فعلتِ لو لكن لذلك، ضرور  هناك

*** 
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 الفطرة سنن
 ختاناا   اإلساالم  يف أن شايخ  يا قرأ   هيلينا: *

 صحيح؟ هذا هل للمرأ ،

 بال  جياب،  ال لكن صحيح، هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 شاايء فااال تريااد ال وماان اختتناات ختااتن أن أحباات ماان

 لكنا   واجباا ،  وليس سنة اإلسالم يف فاخلتان عليها،

 ترياد  ال فمان  ينكار ،  أن ألحاد  جيوز وال اإلسالم، من

  اختتنت. من على تنكر ال لكن ختتن، فال ختتن أن

 اهتماماااا  ياااولي اإلساااالم أن هيليناااا ياااا واعلماااي

 وطهارتها. املرأ  نظافة وخاصة بالنظافة كبريا 
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 الايت  األماور  مان  بعضا  لي ذكر  هال إذا   هيلينا: *

 نظافيت؟ على ألحافظ بها أقوم أن بجي

 وسااالم عليااا  اهلل صااالى حمماااد نبيناااا   الشااايخ: -

 حتلاق  أن مثال  فعلاها  املارأ   علاى  ينبغي خصال على حثنا

 وتقاااا   إبطهااااا  شااااعر  وتنتااااف  تنتفهااااا،  أو عانتهااااا 

 أظفارها.

 امارأ   إىل أذهاب  أن شايخ  ياا  لاي  جياوز  هل  هيلينا: *

 بالليزر؟ والعانة اإلب  شعر عي تزيل

 تظهار  ال أن حاولي لكن هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 حاجة. أو لضرور  إال عورتك

 الفاام نظافاة  علاى  اإلسااالم حيثناا  هال   هيليناا:  *

 واألسنان؟
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 من بدال  واملعجون الفرشا  أستخدم أن جيوز وهل -

  ال؟ أم السواك

 أسااناننا ننظااف أن جيااب بالتأكيااد،  الشاايخ: -

 شاايء كاال فهااو يليناااه يااا السااواك وأمااا أفواهنااا ونطهاار

 فالفرشااا  صاااةمة كنااتِ وإن حتااى الفاام راةحااة يزياال

 ساااواكا  تعتااارب وهاااي أكثااار، الفااام تنظاااف واملعجاااون

 وتنظيف . الفم من الراةحة إزالة هي فالعرب 

 عليا   اهلل صالى  الانيب  قاال  عظيم، فضل ل  والسواك - 

 .«للّوِب  موضة    للف  َمطدو    الس اكُ » :وسلم

 ننظاف  أن وسالم  عليا   اهلل صالى  الانيب  حثنا وقد -

 صااال ، وكاال وضااوء كاال عنااد حتااى داةمااا  أسااناننا

 أمتي  عل  أشق أن ل ال» :وسلم علي  اهلل صلى النيب فقال
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 .«ص   كل وعن  وض ء كل عن  بةلس اك ألموتد 

 عليااك  أكثاار  إن شاايخ  يااا اعااذرني  هيلينااا: *

   شيء... كل ألعرف توّاقة لكني السدال،

 أن أرياد  العظيم الفضل بهذا عليّ اهلل منّ أن فبعد -

 حيبّا ،  ماا  وأحابّ  أحبّا   ألناي  يريد، كما اهلل أعبد

 مان  وانتشالي  الادين،  بهاذا  وأكارمي  هاداني  الذي فهو

 واألهواء... الضالل ظلما 

 قلايب  يعتصار  الذي األمل حجم تعلم لو شيخ، يا آ  -

  يسلموا... مل الذين املساكني الناس أولئك على

 فارغاا   تكاون  أن معناى  تتخيال  أن ميكنك ال شيخ يا -

  الداخل... من

 يتاألّم،  قلباك  يرويهاا،  شايء  وال عطشاى  روحك -
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 الاادنيا  يف التجمياال مساااحيق وكاال تااذوي، ونفسااك

 وجهك... يف األسى مالمح ختفي ألن كافية ليست

 شيخ... يا باةسة حيا  هذ  *

 وال اجلوفاااء، واملظاااهر واألسااى بااالظلم مليئااة -

 العلام  إال الانفس  علاى  وطأتهاا  يفف وال احلق، إال جيليها

 أو بيّناة  إىل القاضاي  فيا   حيتااج  وال أحد في  يظلم ال بيوم

  شهود...

  أمو ... أن أريد ال إني  مّ

 طيّبااة، أبديااة حيااا  أعااي  أن أعااي ، أن أريااد -

 مكااان  حقااا  إنهااا شاايخ،  يااا اجلنّااة عاان  قاارأ  لقااد

 علي ... نفسي هلفَ يا عظيم،
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 بإسااالمك فرحااي تااذكرين هيلينااا!  خ:الشااي -

  اليوم؟ ذلك

  أتذكر ؟! حتى اليوم ذلك أنسى وهل  هيلينا: *

 املساالمة، هيلينااا ماايالد يااوم جديااد، يااوم إناا  -

 وأعظااااام دهاااااري، أياااااام أمجااااال احلقيقاااااي، عيااااادي

 إجنازاتي...

 تشعرين مبا يشعرون اليوم املسلمني ليت  الشيخ: -

 .حالنا.. يدسفي كم هيلينا، يا ب 

  شيخ؟! يا معقول  هيلينا: *

 املساالمون نعاام، هيلينااا يااا ل سااف  الشاايخ: -

 الكفاار هااول يعرفااوا ومل املساالمة البيئااة يف عاشااوا الااذين

 الادين،  هاذا  عظماة  يستشعرون ال مأسات  وحجم
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 بعارض  ديانهم  يبيعاون  أناس عن نسمع أصبحنا لذلك

 قليل.

 صنعوا! ما بئس  هيلينا: *

 كلّااا ، الااادنيا مباااال ساااعاد ال هاااذ  أبياااع ال واهلل -

 حارم  ماا  وحجام  فيا ،  هام  ماا  عظايم  يعلمون ليتهم

 يتعظون... أو يعتربون لعلهم غريهم، من 

 أمتنى... هيلينا، يا أمتنى  الشيخ: -

 إىل دعوتااااك أريااااد قلاااايال ، نتمشااااى أن رأيااااك مااااا

 الغداء...

 للطفاك،  ممتناة  أناا  شايخي،  لاك  شكرا   هيلينا: *

 بالتعلّم وقيت أستغل أن يدوأر أتأخر، أن أخشى لكني

 أكثر...
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 هيلينا! يا الطالبةُ نِعمَ  الشيخ: -

  انياة  كال  منا   أن وجياب  جدا ، مثني شيء الوقت -

 علاى  مُصرًّا أزال ال لكني ربنا، إىل ويقرّبنا ينفعنا مبا

 يفوتاااك لااان تقلقاااي ال نأكااال، وحنااان وسااانتكلم الااادعو ،

 شيء.
 ال الكيوي   عي  » تقولاون:  العار   أنتم  هيلينا: *

 «تَو ّ 

  سرور... بكل سأقبل حسنا  -
 مناسبا . مطعما  أعرف بنا، هلمّ -
 منشاي  وحنان  قليال  ولنتحد  لك، شكرا   الشيخ: -

  أكثر. الوقت نغتنم حتى

 سرور. بكل  هيلينا: *

*** 
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 الوضوء أحكام
  لي: قلت  هيلينا: *

 .«والوضوء بالطهار  عليك الصال  أرد  إذا»

  الوضوء؟ هو وما أتوضأ كيف لي شرحت فهال - 

 بعااض  تغساالي أن هااو هيلينااا  يااا الوضااوء  الشاايخ: -

 مرتبا : يلي ما تفعلي بأن باملاء، جسدك أعضاء

 .الوضوء تنوي أن .1

 .الرسغني إىل يديك تغسلي  م .2

 يف املااء  تضاعي  باأن  واالستنشااق  املضمضة  م .3

 .وخترجي  أنفك ويف وخترجي  فمك
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 أساافل إىل الشااعر منباات ماان كلاا  وجهااك تغساالي  اام .4

 ذناااكأ شاااحمة إىل اليمناااى ذناااكأ شاااحمة ومااان الاااذقن

 .اليسر 

 .املرفقني مع يديكِ تغسلي  م .5

 .رأسك من ا جزء متسحي  م .6

 .الكعبني مع قدميك تغسلي  م .7

 مارا    اال   واألفضال  واحد ، مر  تفعلي  هذا كل

 هيلينا. يا الوضوء صفة هي هذ 

 (كريمن) يدي أظافر على كان إذا  هيلينا: *

 وضوةي؟ يصح هل

 أي تزيلاي  حتاى  هيليناا  ياا  الوضوء يصح ال  الشيخ: -

 علياكِ  جياب  الايت  األعضااء  مجياع  إىل املااء  وصول مينع شيء

 غسلها.
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 وال اخلماار  مرتدياة  أكاون  عنادما   هيلينا: *

 مثال ، اخلارج يف كالتواجد ما، لسبب خلع  أستطيع

 رأسي؟ أمسح كيف

 أن ككناااامي اهيليناااا يااااا بسااااي  األماااار  الشاااايخ: -

 مان  رأسك على صبِي   م يدك يف قليال  ا ماء تأخذي

 باذلك  فتكاونني  شعرك، إىل املاء فينزل اخلمار فوق

 ماان وتاادخليها ياادك تبلّااي أن أو رأسااك، مسااحت قااد

 وهاااذا شاااعرك مااان ا جااازء فتمساااحي اخلماااار حتااات

 كافٍ.

 صاال   لكال  الوضاوء  جتدياد  علايَ  هال   هيلينا: *

 ماذا؟ أم شيخ يا

 شايء  لاك  حصال  إذا إال الوضوء عليك جيب ال  الشيخ: -

 الوضوء؟ نواقض من
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 شيخ؟ يا الوضوء نواقض هي وما  هيلينا: *

 حااااد ت إذا أشااااياء الوضااااوء نااااواقض  الشاااايخ: -

 وجياب  بطالَ،  أي الوضاوء  اناتقض  لإلنساان  منهاا  واحد 

 وهي: يصلي أن أراد إذ  انية مر  الوضوء علي 

 ماان شاايء أي أو الغاااة  أو البااول أو الااريح خااروج .1

  الدبر. أو القبل السبيلني

 حولك. مبن تشعرين ال حبيث  قيال  ا نوم منتِ أو .2

 بشهو . يدك بباطن فرجك مسستِ إذا أو .3

 زوجك. كان ولو بشهو  رجال  ملستِ إذا أو .4

 أن علياااك جياااب هاااذ  مااان واحاااد  لاااكِ حصااال فاااإذا

 الصال . أرد ِ إذا تتوضئي

 الرجل ملس عن شيئا  شيخي يا ذكر   هيلينا: *
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 أو زوجاااي ملسااات إذا الوضاااوء إعااااد  علااايّ فهااال للمااارأ ،

 ؟ملسي

 كما الوضوء ينقض ال للرجل النساء ملس  الشيخ: -

 أو شاهو   لغاري  كان إذا أما لشهو ، كان إذا إال لكِ ذكر 

 النقاال وساااة  يف حيااد  كمااا قصااد، باادون كااان

 الوضوء. ينقض فال املواصال  يف ازدحام  من العامّة

 الطريااق يف أو ساافر، يف أكااون أحيانااا   هيلينااا: *

 أصالي  هال  ؟أفعال  مااذا ف املااء،  أجد وال البيت خارج

 وضوء؟ بغري

 باالكا ،  فتيمماي  املااء  جتادي  مل إذا  الشيخ: -

 تيمم. وال وضوء بغري تصلي أن لك يصح ال لكن

 التيمم؟ هو ماو  هيلينا: *
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 يادك  تضاربي  أن هاو  هيليناا  يا التيمم  الشيخ: -

 متساحي   ام  عنهاا  الغباار  بانفض  تقومي  م  الكا على

 ضاربة  التايمم؛  هاو  هاذا  باالكا ،  كيويد وجهك

 ولليدين. للوج 

 أو جاااااااواربي أرتااااااادي عنااااااادما  هيليناااااااا: *

 قدمي؟ أغسل أن بدل علي  أمسح أن يصح هل حذاةي،

 علااى متسااحي أن ميكاان هيلينااا، يااا نعاام  الشاايخ: -

 بشااار  يصااف  ال مسيكااا   يكاااون أن بشاار   لكاان  اجلااور  

 قادمك  املااء  مياس  ال عليا   مساحت  إذا أنك حبيث قدمك

 .إليها يصل وال

 أن أم حال كل و وقت كل يف جيوز املسح هل  هيلينا: *

 حمددا ؟ وقتا  ل 



ه 

 45 

 

 وقاات لاا  اخلفااني أو اجلااوربني علااى املسااح  الشاايخ: -

 ومل مقيماة  بلادك  يف كناتِ  إذا وليلاة  ياوم  وهاو  نعام،  حمدد

 مااان ساااافر ِ اإذ بلياليهاااا أياااام و ال اااة ،تساااافري

 مل ماااا األياااام هاااذ  طيلاااة عليااا  فتمساااحني ،بلااادك

 املسح أن هيلينا يا اعلمي ولكن الوضوء، فيجب ختلعي ،

 هااو احملاادد وإمنااا حااال، وأي وقاات أي يف جيااوز رخصااة،

 أسباب . ال املسح مد  فق 

 املساح  وقات  حساا   يبادأ  متاى  مناذ   هيلينا: *

 وقاات ماان أم جلااوربي، لبسااي وقاات ماان يباادأ هاال شاايخ؟ يااا

 ؟وضوةي انقضاء

 ياااااا ذكيّاااااة أسااااائلتك اهلل! شااااااء ماااااا  الشااااايخ: -

  هيلينا...

 أناااتِ ماااثال  الوضاااوء؛ انتقااااض وقااات مااان بااال ال، لكاان 
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 اناتقض   ام  اجلاوربني  لبساتِ   ام  الظهار  وقات  يف توضأ ِ

 وقاات مان  احلساا   فتبادةني  ،املغار   وقات  يف كءوضاو 

 املغااار ، ياااوم  ااااني إىل كءوضاااو اناااتقض حياااث املغااار 

 .احلد  بعد ساعة وعشرين ا أربع وهكذا

 وصاول  مينع ما كل أن شيخ يا لي ذكر   هيلينا: *

 وضااعت فااإذا معاا ، الوضااوء يصااح ال اجلسااد، إىل املاااء

 ماااذا اجلااروح، أو الكسااور بساابب جاابري  أو ضاامادا 

 ؟أفعل

 تغساالي أن هااو هيلينااا يااا فعلاا  عليااك مااا  الشاايخ: -

  اجلابري  أو الضاماد  على متسحي  م السليمة األعضاء

 تصلي.  م الكسر أو اجلرح على املوضوعة

 أال بعيادا ،  يازال  ال نقصاد   الذي املطعم أن يبدو

 باجلو،؟ تشعرين
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 ال لكاان شاايخنا، يااا حقااا  آساافة ههاا   هيلينااا: *

 لك أضمن لكني نصل، حتى ساعة نصف أمامنا يزال

 سيعجبك... أن 

 لكااان علياااك، ال هيليناااا، ياااا باااأس ال  الشااايخ: -

  أوال ... ا عصري نشر  دعينا

 عصااري ماان كااوبني أريااد ساايد، يااا مسحاات لااو

  الطازج... الفواك 

 طعمااا  عناادي سااتجد تفضاال، الرحااب علااى -

 ممتاز . وأسعارا  لذيذا 

    لك. شكرا  - 

 لنواصااال  ااام العصاااري، اشاااربي هيليناااا ياااا هياااا

 سرينا...

***
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 الغسل أحكام
 الاذي  كتاباك  يف قارأ   قاد  شيخ يا  هيلينا: *

 وجاب  للمارأ   حاد ت  إذا الايت  األمور بعض  إيا أهديتي

 ؟تكرما  لي شرحتها فهال تغتسل أن عليها

 يف باملااء  تغتسال  أن املارأ   علاى  جياب  نعم  الشيخ: -

 فمثال : ،احلاال  بعض

 مي. منها خرج إذا .1

 تناااازل مل ولااااو فرجهااااا يف زوجهااااا جامعهاااا  أو .2

 .ا منيّ

 حيضها. مد  وهي الشهرية دورتها انتهت أو .3
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 النفاس. من انتهت أو .4

 تغتساال أن املاارأ  علااى جيااب الاايت املواضااع فقاا  هااذ  -

 فيها.

 مان  شايئا   أفهام  مل لكنّاي  شايخ  ياا  آسافة   هيلينا: *

 ذكر  مما واحد  كل لي وضحت فهال قلت ، الذي هذا

 البنود؟ من آنفا 

 املاارأ  ماان يناازل أو ياارج أن معنااى مااا شاايخ يااا أوال ،

 مي؟

 فاارج ماان يناازل اءماا هااو هيلينااا يااا املااي  الشاايخ: -

 اساااتمنت إذا أو زوجهاااا جامعهاااا إذا البالغاااة املااارأ 

 باملاااء تغسال  أن عليهاا  فيجااب احتلمات  إذا أو بيادها 

 جسدها. كل
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 شيخ؟ يا االحتالم معنى ماو  هيلينا: *

 رجاال   أن فارأ   ناةماة  كانات  إذا املارأ    الشيخ: -

 هاو  هاذا  ، وبهاا  يف ا منيّ ورأ  فاستيقظت معها ينام

 .االحتالم

 شيخ؟ يا املرأ  حتتلم وهل  هيلينا: *

 الصاحابية  أتات  فقاد  هيليناا،  ياا  نعم  الشيخ: -

 علي  اهلل صلى اهلل رسول إىل عنها اهلل رضي سليم أم اجلليلة

 احلاق  من يستحي ال اهلل إن اهلل، رسول يا ل : وقالت وسلم

 احتلمت؟ هي إذا غسل من املرأ  على هل

 رأت إذا نعي » :وسالم  عليا   اهلل صلى النيب هلا فقال

 .ومسلم البخاري روا  املي، أي «المةء

 أنهاااا املااارأ  رأ  إذا شااايخ ياااا طياااب  هيليناااا: *
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 يف يّاااا من جتاااد فلااام الناااوم مااان فاساااتيقظت احتلمااات

 تغتسل؟ أن عليها جيب هل  وبها،

 إذا إال الغسال  عليهاا  جياب  ال هيلناا،  ياا  ال  الشيخ: -

 اهلل رضاااي عاةشاااة نااااأمُ رو  فقاااد ؛ا منيّااا وجاااد 

 عان  وسالم  عليا   اهلل صالى  اهلل رساول  سئل» قالت: عنها

 قااااال: احتالمااااا ، يااااذكرُ وال البلاااالَ جياااادُ الرجاااال

 البللَ، جيدُ وال احتلمَ قد أن  ير  الرجلِ وعن يغتسلُ،

  .«علي  ُغسَل  ال» قال:

 وجااد   اام اجلنابااة ماان اغتساالتُ إذا  هيلينااا: *

 جياب  فهال  الغسال،  بعاد  ماي  خارج  قاد  ا منيّ ذلك بعد

  انية؟ مر  غتسلأ أن عليَ

 وال  انيااة، ماار  تغتساالي أن عليااك جيااب ال  الشاايخ: -
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 فق . الوضوء غري شيء عليك جيب

 ماااء مااي يناازل األحيااان بعااض يف لكاان  هيلينااا: *

 أيضا؟ ميٌ هذا هل ب  أحسُ وال الفرج من رقيق أبيض

 "املاذي"  يسامى  هاذا  هيليناا،  ياا  ال  الشيخ: -

 يف تفكاار عناادما املاارأ  ماان يناازل رقيااق أباايض ماااء هااو

 وهاو  با   وتشاعر  منها فينزل امليُ أما ب ، حتس وال الشهو 

 يف وفتاور  قواهاا  يف بهباو   بعاد   وتشعر  قيل  خني أبيض

 أن عليهاا  جياب  وال ب  تشعر فال املذي أما جسمها،

 الثاو   يف املاذي  ومكاان  فرجهاا  تغسال  بال  من ، تغتسل

 تغتسل. أن عليها بجي وال فق  للصال  وتتوضأ

 ماع  ناةماة  كانات  إذا املرأ  شيخ يا هل  هيلينا: *

 هاال ماايٌ مناا  أو منهااا يناازل مل أناا  إال وجامعهااا زوجهااا
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  تغتسل؟ أن أيضا  عليها جيب

 مل وإن الغسال  عليها جيب هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 وجاب  فقاد  املارأ   فارج  الرجال  ذكر مس إذا ألن  تنزل؛

 الاانيب قااال فقااد مااي؛ منهااا وال ناا م يناازل مل وإن الغساال

 وأليز  األربي  ُشيعبِدة بين قع  إذا »:وسلم علي  اهلل صلى

 .«الغسُل  وَجَب  فَق  بِةلِختةنِ  الِختةنَ 

*** 
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 احليض أحكام
 لي قلت ولكنك شيخي، يا فهمت اني أظن  هيلينا: *

 معنى ماف احليض من طهر  إذا تغتسل أن املرأ  على جيب أن  أيضا 

 من ؟ طهر  أنها معنى وما شيخ؟ يا احليض

 يرج كريهة راةحة ل  أسود دم هيلينا يا احليض  الشيخ: -

 ما وهو حمدد ، مد  شهر كل فرجها من أي املرأ  رحم من

 خروج  انقطع إذا الدم فهذا الشهرية، الدور  النساء تسمي 

 تغتسل. أن عليها فيجب الطهر املرأ  ورأ  املرأ  فرج من

 ال؟ أم شيخ يا حمدد  مد  للحيض هل  هيلينا: *

 يعترب ينقطع  م واحد   دفعة  ينزل الذي الدم وهل

 ؟ا حيض



ه 

 55 

 

 دقيقة ملد  واحد  دفعة دمٌ عليَ ينزل وقا األ بعض ويف ألن 

 الدم يقعد أن بدَ ال أم حيض؟ دم يسمى هذا هل ينقطع،  م

 حمدد ؟ مد 

 الدم، من دفعة هي هيلينا يا للحيض مد  أقل  الشيخ: -

 انقطع  م دقيقة ولو الشهرية الدور  أوقا  يف دم املرأ  على نزل فلو

 تغتسل. أن عليها فيجب الطهر ورأ  بعدها

 أي- احليض مد  أن نعرف  الذي شيخ يا لكن  هيلينا: *

  صحيح؟ هذا هل سبعة أو أيام ستة للمرأ  -الشهرية الدور 

 حتيض ساءالن أغلب أن يعي احليض، أغلب هذا  الشيخ: -

 حتيض ال نساء هناك هيلينا يا لكن أيام، سبعة أو أيام ستة

 حتيض نساء وهناك واحد  دقيقة حتيض نساء وهناك أصال 

 هذا فكل أيام، عشر  حتيض نساء وهناك يومني أو ا يوم

 وجب عنها انقطع  م الدم هذا املرأ  على نزل فإذا حيض

 الغسل. عليها
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 دمٌ عليَ ينزل ضا أي أوقا  بعض يف و  هيلينا: *

 فأنا الشهرية الدور  مد  من أكثر معي يستمرُ باستمرار

 الدم يستمر أحيانا  ولكن  أيام سبعة أحيض شيخ يا عادتي

 وزمن احليض من يعترب هذا فهل أيام، سبعة من أكثر عليَ

 مي؟ ينزل الدم كان لو حتى أيام سبعة بعد أغتسل أم الدور ؟

 حتى تغتسلي وال حيض دم يعترب ناهيلي يا هذا  الشيخ: -

 دم فهو يوما ، عشر مخسة استمر لو حتى الدم هذا عنك ينقطع

 فيجب استحاضة، دم فهو يوما  عشر مخسة عن زاد فإن حيض

 مخسة بعد ينزل الدم كان وإن حتى وتصلي تغتسلي أن عليك

 احليض مدّ  يف الصال  الصوم عليها حيرم املرأ  فإن يوما ، عشر

 .االستحاضة مدّ  يف الصوم و الصال  يهاعل وجتب

 ينزل أن  دام ما الدم أن فهمت شيخ، يا متام  هيلينا: *

 هلا الشهرية الدور  أيام عن زاد لو حتى حيض دم فهو املرأ  على
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 وتصلي فتغتسل زاد فإن يوما ، عشر مخسة إىل يصل مل أن  دام ما

 استحاضة. دم هو ذلك بعد ينزل الذي الدم ويكون

 قلتِ كما صحيح، هذا هيلينا يا ممتاز  الشيخ: -

 متاما .

 الدور  عاديم قبل أحيانا  شيخ يا لكن  هيلينا: *

 وأحيانا  الدم، نزول قبل بيّ أو أصفر لون  شيئا  أر  الشهرية

 أو أقل يكون أخر  أوقا  ويف يومني، أو بيوم الدور  قبل ينزل

 ..أكثر.

 أصلي وال أصوم فال يةالشهر الدور  مد  من يعترب هذا هل

  شيخ؟ يا ماذا أم

 الصفر  هو  نتري الذي الشيء هذا هيلينا يا  الشيخ: -

 احليض... من يعترب ال والكدر 

 وصلي وتوضئي فق  غسلي اف الشهرية دورتك قبل جاء إذا

 راةحة ل  أسود دم فهو احليض دم أما متاما ، طاهر  وكأنك
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 دورتك سا حب بدةيفا الدم هذا رأيت فإذا كريهة

 الشهرية.

 انتهاةي بعدو أحيانا  لكن ،شيخ يا فهمت  هيلينا: *

 الصفر  هذ  مثل أر  الدم ،انقطا بعدو الشهرية دورتي من

 وأر  متاما  تذهب حتى انتظر أم وأصلي أغتسل فهل والكدر ،

 بياضا ؟

 فهذا هيلينا يا الدور  بعد هذا رأيت إذا  الشيخ: -

 تضعي بأن البيضاء القصة تري حتى سليتغت وال الدور  من يعترب

 فعندةذٍ بيضاء خرجت فإذا الفرج يف قماشة أو قطنة

 كدر  أو صفر  وعليها القطنة خرجت وإذا ،وتصلني تغتسلني

 احليض. مد  يف زلت ما فأنت

 أن قبل والكدر  الصفر  أن شيخ يا فهمت اآلن  هيلينا: *

 ينزل حتى ا يئش أعترب  ال فهذا الشهرية الدور  عليَ تنزل
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 مقدارَ قليال  فأنتظر الدور  انتهت إذا أيضا  وكذا الدم،

 البيضاء القصة أرَ مل وإن حتى وأصلي أغتسل  م مثال  صال ٍ

 كاملة.

 احليض دم ألن الفهم، أحسنتِ هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 احليض. من يعترب فال ذلك غري وأما األمحر أو األسود الدم هو

 إذا املرأ  على جيب أن  شيخ يا أيضا  قلت  هيلينا: *

 النفاس؟ هو ما تغتسل، أن النفاس من طهر 

 من يرج الذي الدم هو هيلينا يا النفاس  الشيخ: -

 أربعني الغالب يف مد  معها ويستمر الوالد ، عند املرأ 

 يوما ؟

 املرأ  على نزل إذا لكن شيخ، يا فهمت  هيلينا: *

 ؟ا نفاس يعترب هذا هل بساعة ولو الوالد  قبل دم احلامل

 الذي الدم هو فالنفاس هيلينا، يا نعم  الشيخ: -
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 دم فهذا الوالد ، قبل الطلق مع ينزل الذي أو الوالد ، بعد ينزل

 نفاس.

 ملد  الوالد  بعد دم املرأ  على ينزل أحيانا   هيلينا: *

 بهذا فهل الدم، ينقطع  م يوما  عشرين أو عشر  أو يومني أو يوم

 يوما ؟ أربعني متكث أن بُدَ ال أم النفاس من انتهت قد تكون

 الدم عنها ينقطع أن مبجرد هيلينا، يا ال  الشيخ: -

 والدتها من واحد يوم بعد انقطع لو حتى طاهر أنها فتعترب

 بل يوما  أربعني تنتظر فال الدم عنها انقطع قد أنها رأ  فإذا

 زوجها. وجيامعها وتصلي تغتسل

 بنزول العرب  أن يعي هذا شيخ، يا فهمت  :هيلينا *

 وتصلي... تغتسل الدم انقطع فإذا وانقطاع ، الدم

 اليت املرأ  على الدم يستمر األحيان بعض يف شيخ يا لكن

 أم نفاس دم يعترب أيضا  هذا هل يوما ، أربعني من أكثر ولد 
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 وتصلي؟ تغتسل

 صلي،وت تغتسل أنها هيلينا يا هذا يف األصل  الشيخ: -

 يوما  أربعني مكثت فإذا يوما ، أربعون النفاس مد  أكثر وأن

 األيام وتقضي وتصلي تغتسل أن عليها وجيب نفاسها، انتهى فقد

 رمضان. يف النفاس كان إن رمضان من عليها اليت

 وتصلي تغتسل أن هلا جيوز شيخ يا هذا على  هيلينا: *

 ء؟شي كل يف الطاهرا  حكم يف وهي زوجها وجيامعها

 بعد النازل الدم ويكون هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 استحاضة. دم املد  هذ 

 االستحاضة دم هو ما شيخ يا أخربني  هيلينا: *

 هو. ما أفهم ومل مر  من أكثر ذكرت  فقد هذا؟

 رحم من عِرقٍ من ينزل دم هو االستحاضة دم  الشيخ: -

 يف وهي محك أي علي  يكتب ال آخر، شيء أو مرض بسبب املرأ 
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 جيب أن  إال زوجها وجيامعها وتصلي تصوم الطاهرا  حكم

 من فرجها تغسل أن بعد الصال  أراد  إذا تتوضأ أن عليها

 الدم. هذا

  م وأغتسل حيضيت من أطهر شيخ يا أحيانا   هيلينا: *

 دم هذا هل دم، عليَ ينزل أيام عشر  وأحيانا  أيام مخسة بعد

 استحاضة؟ دم أم  انٍ حيض

 األوىل احليضة دم بني يفصل أن بد ال هيلينا! يا  الشيخ: -

  م احليضة من املرأ  اغتسلت فإن يوما ، عشر مخسة والثانية

 وليس استحاضة دم فهو يوما  عشر مخسة قبل دم عليها نزل

 وتصلي وتصوم للصال  وتتوضأ فرجها تغسلف ،ا حيض

 الطاهرا . مثل مثلها وهي زوجها وجيامعها

 تكون يوما  عشر مخسة من بُدَ ال شيخ يا يعي  هيلينا: *

 املد  هذ  من ألقل النازل فالدم احليضتني، بني فاصال 
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 حيض؟! دم ليس

 استحاضة. دم وهو هيلنا، يا نعم  الشيخ: -

 الدور  أحيانا  مسحت، لو شيخ يا طيب  هيلينا: *

 كبري ، فك  أو الشهر طوال داةما  املرأ  على تستمر الشهرية

 ماذا؟ أم حيض كل  يعترب هذا له

 مخسة عن أبدا  يزيد ال احليض دم هيلينا، يا ال  الشيخ: -

 واستمر حيض دم املرأ  على نزل فإذا أيضا ، يوما  عشر

 النازل الدم  م يوما ، عشر  مخسة عند فتغتسل بالنزول

 استحاضة. دم هو إمنا ذلك بعد

 هذا اخريا ، وجهتنا إىل وصلنا قد ها   هيلينا: *

 ول  متاما ، الشاطئ على إن  عن ، حد تك الذي املطعم هو

 لذيذا . مسكا  ويقدّم خالبة، إطاللة

 هذا خلت أخريا ، وصلنا أننا هلل احلمد  الشيخ: -
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 ونأكل. لندخل تفضلّي، بنا هيا ولكن ينتهي، لن الطريق

 عروس مطعم يف سيدي بكم وسهال  أهال   النادل: *

 خدمتك؟ ميكني مباذا ،بلقاةك تشرفت البحر،

 تأتينا أن أمتنى أيضا ، الشرف لنا بك، أهال   الشيخ: -

 املشوي... السمك ببعض

 اسم بذلك يوحي كما شهيا  طعامكم يكون أن وأرجو

 املطعم.

 سيكون ذلك، لك أضمن سيدي، بالتأكيد  النادل: *

 فق . دقاةق غضون يف جاهزا  طلبكم

 لك. شكرا  حسنا ،  الشيخ: -

 الطعام. حيضر أن إىل كملن -

***
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 الصالة أحكام
 معي. حصل بأمر أخربك أن أريد شيخ يا  هيلينا: *

 إليك مستمع أنا هيلينا، يا سرور بكل  الشيخ: -

 تفضلي.

 الطاةر  يف مر  ذا  مسافر  أنا بينما  هيلينا: *

 جتلس كانت املسافرا  إحد  التقيت إسطنبول إىل قادمة وأنا

 صعبة بأوقا  مرّ  أنها وأخربتي قعد،امل يف جبواري

 حبزن وشعر  رحبت، مبا األرض عليها ضاقت وقد جدا ،

 عميق... وأسىً كبري

 أنهت إن وما هلا، اهلل شاء ما الليل من صلت أنها حد تيف
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 قلبها على سكب ما أحدا  وكأن شعر  حتى صالتها

 وتغري  االنشراح من شربة وأسقاها والرضا، السكينة

 كلّها... اأحواهل

 الكبري؟ واأل ر العظيم القدر هذا اإلسالم يف للصال  هلف

 اهلل صلى حممد فنبينا هيلينا، يا بالطبع  الشيخ: -

 أق » عن  اهلل رضي لبالل يقول أمرٌ أهمّ  إذا كان وسلم علي 

 هذا عمود وهي راحة فالصال  «بدة أرحنة الّص  ،

  ..الدين.

 الصال  عن األسئلة بعض كأسأل أن يكنمي هل  هيلينا: *

 شيخ؟ يا

 أجيبك وأنا شئت ما سلي هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 يربد. أن قبل نأكل دعينا الطعام، وصل قد ها ولكن عن ،

  بالتأكيد...  هيلينا: *
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 يا املسلم على املفروضة الصلوا  عدد كم  هيلينا: *

 شيخ؟

 بعأر والظهر ركعتان الصبح فق ، صلوا  مخس  الشيخ: -

 والعشاء ركعا   ال  واملغر  ركعا  أربع والعصر ركعا 

 يصليها. أن مسلم كل على املفروض هو ركعا .هذا أربع

 تعترب هل تصلي ال امرأ  كانت إذا شيخ يا  هيلينا: *

 مسلمة؟

 تصلي! ال وهي مسلمة تكون كيف هيلينا يا  الشيخ: -

 بيننة يالذ العدُ  » يقول: وسلم علي  اهلل صلى حممد والنيب

 فَق  توَكَدة فمن الّص  ُ  -والكفةر المسلمين بين أي - وبيند 

 هلل عاصية فاسقة أنها أحواهلا فأقل كافر  تكن مل فإذا «كَفَو 

 تصلي ال وهي مسلمة أنا تقول المرأ  ميكن هل وتعاىل، سبحان 

 ورزقها؟! خلقها الذي لربها



 68 

 

 الصال . كيفية عن شيخ يا أخربني  هيلينا: *

 دخلت وكذلك يصلون التلفاز يف شاهدتهم فأنا

 ال لكن بالضب ، أصلي كيف أعرف ال لكن عندنا، املسجد

 مسحت. لو علي املفروض على واقتصر واختصر تطل

 تفعلي أن أوال  فعليك هيلينا يا تصلي أن أرد ِ إذا  الشيخ: -

  اآلتي:

 قبل. من لكِ شرحت  كما للصال  تتوضئي أن

 وجهك إال جسدك من يظهر فال جسدك مجيع تسكي  م

 فق . وكفيكِ

 القبلة. تستقبلي  م

 وهكذا. مغر  أم ظهر هي هل تصليها اليت الصال  تنوي  م

 .«أكرب اهلل» تكربي  م

 ٻ ٻ ٱ ﴿ :مثل قصري  وسور  الفاحتة سور  تقرةي  م
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 أكثر هي اليت الصال  وأما والثانية، األوىل الركعتني يف ﴾ٻ

 والثالثة املغر  من الثالثة كعةالر يف قرةياف ركعتني من

 فق . الفاحتة والعشاء والعصر الظهر من والرابعة

 ربي سبحان» وتقولي: وتركعي «أكرب اهلل» تقولي  م -

 مرا .  ال  «العظيم

 ولك ربنا محد ، ملن اهلل مسع» وقولي  انية مر  قفي  م -

  .«احلمد

 حانسب» السجود يف وقولي سجدياو «أكرب اهلل» قولي  م -

 مرا .  ال  «األعلى ربي

  .جلسياو «أكرب اهلل» قولي  م -

 السجود يف وقولي  انية مر  سجدياو «أكرب اهلل» قولي  م -

  أيضا . مرا   ال  «األعلى ربي سبحان»

 األوىل الركعة مثل وتفعلي «أكرب اهلل» وتقولي تقومي  م -

 بالضب .
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 ثانيةال الركعة من السجدتني بعد للتشهد تقعدي  م -

 والطَيِبا ُ، والصَلوا ُ للّ ِ التّحيَا ُ» وهو التشهد وتقرةي

 علينا السّالمُ وبركات ُ، اللّ ِ ورمحةُ النيب أيُها عليكَ السّالمُ

 أنَ وأَشهدُ اهلل إال إِل َ ال أنْ أشهَدُ الصّالِحِني، اللّ ِ عِبادِ وعَلى

 .«ورَسُولُ ُ عبدُ ُ حممَدا 

 السنن. أو كالصبح ركعتني الصال  كانت إذا تسلمي  م -

 رباعية أو كاملغر   ال ية الصال  كانت إذا تقومي  م -

 الفاحتة تقرةي  م «أكرب اهلل» فتقولي والعشاء والعصر كالظهر

  م بالضب  األوىل الركعة يف كما وتسجدي تركعي  م فق 

 رباعية الصال  كانت إذا أما املغر ، كانت إذا للتشهد جتلسي

 صالتك أمتمت فإذا الثالثة، مثل أخر  بركعة أتنيفت

 ومشالك ميينك عن سلمي  م التشهد وقولي للتشهد جلسيفا

 أمتمت قد تكونني بذلك «اهلل ورمحة عليكم السالم»

 صالتك.
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 أن بد ال ا أركان يعد ذكرت  ما كل هل  هيلينا: *

 ومل تركتها إذا ذكر  مما أشياء يوجد أن  أم شيخ؟ يا هالأفع

 صالتي؟ تصح فعلهاأ

 والوقوف اإلحرام تكبري  مثل أركان هناك  الشيخ: -

 من  والقيام والسجود الركو، من والقيام والركو، الفاحتة وقراء 

 صحت تركتِها إذا فسنن الباقي وأما والسالم، والتشهد

 صالتك.

 الصال  أركان من ركن تركت إذا شيخ يا يعي  هيلينا: *

 صالتي؟ تبطل هل السجود أو الركو، أو القيام مثل

 والسجود والركو، فالقيام هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 منها. بد ال أركان

 هل صال ، فتفوتي أنام أو أنسى أحيانا   هيلينا: *

 ال أم أتذكر عندما أم ينوم من أستيقظ بعدما أصليها
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 ؟أصليها

 أن بد ال اخلمس الصلوا  هذ  هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 يصليها أن علي  فيجب نام أو اإلنسان نسي إذا إال وقتها، يف تصلى

 نسِيَ من » :وسلم علي  اهلل صلى النيب قال فقد ذكرها؛ إذا

 يقول: تعَالَى اللّ َ إن ذكرها، إذا فَليُصَلِهَا عنها نامَ أو صال  

 .﴾ٺ ٺ ٺ﴿

 ومل فأنشغل مثال  الظهر يدذن األوقا  بعض يف  هيلينا: *

 أصلي أن عليَ جيب فهل العصر قبل احليض دم عليَ ينزلف بعد، أصلِ

 احليض؟ من طهر  إذا الظهر

 وقت إىل ميتد الظهر وقت ألن عليك؛ جيب ال  الشيخ: -

 الفجر إال  بعد اليت الصال  وقت إىل ميتد وقت كل وكذا العصر

 الشمس. بطلو، وقت  فينتهي

 ثال م احليض من طهر  أنا إذا شيخ، يا طيب  هيلينا: *
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 ال؟ أم العشاء أصلي أن عليَ جيب فهل العشاء، بعد

 اليت الصال  تصلي أن عليكِ جيب هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 أو العصر أو الظهر بعد طهر  فإذا موجودا  زال ما وقتها

 تصلي أن عليك فيجب الشمس طلو، قبل الصبح أو العشاء أو املغر 

 فق . الصال  هذ 

 أو حاةض وهي املرأ  تصلي أن شيخ اي جيوز هل  هيلينا: *

 الكالم؟ هذا يقول من مسعت ألني نفساء؛

 إال الكالم هذا يقول ال هيلينا! يا اهلل أستغفر  الشيخ: -

 وال الصال  منها تصحُ ال والنفساء احلاةض فاملرأ  جاهل،

 إذا ألي » وسلم علي  اهلل صلى النيب قال هكذا تقضيها،

 اهلل صلى النيب كالم بعد فهل «تّص  ول  تّصل ل  الموأ  حةضت

 كالم. من وسلم علي 

 فاتتها اليت الصال  تقضي ال أنها شيخ يا قلت  هيلينا: *
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 صحيح؟ فهمي هل والنفاس، احليض زمن

 تقضي ولكن الصال  تقضي ال هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 ملا رمضان؛ يف كان إذا فيها حاضت اليت األيام زمن يف الصوم

 عاةشة: سألت قالت معاذ : رو 

 .«الصَال َ؟ تَقضِي وال الصَومَ تَقضِي احلَاةِضِ بَالُ ما»

 أنتِ؟ أَحَرُورِيَةٌ :فقالت

 أَسأَلُ. ولكي بِحَرُورِيَةٍ لَستُ قلت:

 ندمَرُ وال الصَومِ بِقَضاءِ فَندمَرُ ذلك يُصِيبُنا كان قالت:

 .ومسلم البخاري روا  «الصاَل ِ بِقَضاءِ

***
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 الصالة يف لسهوا
 أدري فال أصلي وأنا أنسى شيخ يا أحيانا   هيلينا: *

 األول من الصال  أعيد هل أربعة، أو  ال ة أو ركعتني صليت هل

 أفعل؟ ماذا أم شيخ يا

 إذا وإمنا الصال  تعيدي ال هيلينا، يا ال  الشيخ: -

  ال ة أم ركعتني صليت هل تعريف فلم صالتك يف شككتِ

  ال  صليتِ شككتِ إذا وكذا ركعتني، ليتص أنك فتحسبني

 وتكملني ركعا   ال  صليتِ أنكِ حتسبني أربعة أم ركعا 

 نتسجدي السالم وقبل التشهد تقرةني بعدما  م الباقي،

 .تسلمني  م للسهو سجدتني

 شيخ؟ يا السهو سجود هذا هل  هيلينا: *



 76 

 

 سها فإذا السهو سجود هذا هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 للسهو يسجد  م لكِ قلت ما مثل يفعل صلى كم يدرِ ومل املصلي

 بعد . شاء وإن السالم قبل شاء إن سجدتني،

 أقعد فلم شيخ يا صالتي يف سهو  إذا  هيلينا: *

 جيوز ال أم قيامي بعد للتشهد  انية مر  أرجع هل األول للتشهد

 صالتي؟ وأكمل الرجو، لي

 تقعدي ومل وقمت سهو  إذا هيلينا، يا ال  الشيخ: -

 ذلك بعد  م إلي ، ترجعي وال صالتك فأكملي األول للتشهد

 تسلمي. أن بعد أو تسلمي أن قبل للسهو سجدتني اسجدي

 السهو؟ سجود يف معينا  شيئا  أقول هل  هيلينا: *

 السجود مثل «األعلى ربي سبحان» قولي نعم  الشيخ: -

 العادي.

***
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 السنن صالة
 الصلوا  قبل أصليها شيخ يا سنن هناك هل  هيلينا: *

 فق ؟ اخلمس إال أصلي ال أم بعدها أو اخلمس

 وهي: السنن تصلني نعم  الشيخ: -

 .الفجر قبل ركعتان -

 .بعد  و الظهر قبل أربع أو وركعتان -

 .العصر قبل أربع أو وركعتان -

 .املغر  بعد وركعتان -

 .وبعدها العشاء قبل وركعتان -

 الوتر. تصلني  م -
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 رسول قال قالت: وسلم علي  اهلل صلى النيب زوج حبيبة أم فعن

 :وسلم علي  اهلل صلى اهلل

 اجلنة يف بيتا  ل  اهلل بنى وليلة يوم يف ركعة عشر  ا نيت صلى من»

 وا نتني العصر قبل وا نتني بعدها وا نتني الظهر قبل أربعا 

 الصبح قبل وا نتني املغر  بعد

 «اهلل رسول من مسعتهن نذم تركتهن فما حبيبة: أم قالت

 أصلي ؟ وكيف شيخ؟ يا الوتر هو ما  هيلينا: *

 صال  بعد تدد  صال  هيلينا يا الوتر  الشيخ: -

 أو واحد  ركعة  م شفعا  ركعتني اإلنسان يصلي العشاء،

 الليل صال  من املرأ  أكثر  وكلما ويسلم، ركعا   ال 

 وجل. عز اهلل أحبها

 قال فقد اهلل، عند عظيم أجر و السنن أفضل من والوتر 

 هلي بِصَال ٍ أَمَدَكُم قد اللَ َ إِنَ » :وسلم علي  اهلل صلى النيب

 بني فيما لَكُم اهلل جَعَلَ ُ الوِترُ النَعَمِ؛ حُمُرِ من لَكُم خريٌ
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 .« الفَجرُ يَطلُعَ أن إىل العِشاءِ صَال ِ

 ظتاستيق  م منت  م شيخ يا الوتر صليت إذا  هيلينا: *

 مر  الوتر أصلي هل  انية، مر  أصلي أن وأرد  الفجر قبل نومي من

 ركعتني؟ ركعتني أصلي أم  انية

 ركعتني تصلني بل  انية مر  الوتر تصلي ال  الشيخ: -

 ليلة. يف وتران فال الوتر، تصلي فال انتهيت فإذا ركعتني،

 شيخ؟ يا أخر  سنن هناك هل  هيلينا: *

 هانتصلي الضحى صال  ا،هيلين يا نعم  الشيخ: -

 إىل الشمس طلو، بعد من حتبني كما مثانية أو أربعة أو ركعتني

 تقريبا . ساعة بربع الظهر قبل

 ركعتني. فصلي توضأ  كلما الوضوء سنة وكذلك

 تصح هل قاعد  وأنا صليت إذا شيخ يا  هيلينا: *

 صالتي؟

 اخلمس كالصلوا  فريضة الصال  كانت إذا  الشيخ: -
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 وال مريضة كنتِ إذا إال جالسة أو قاعد  وأنتِ تصح ال فهذ 

 السنن صال  أما شديد ، مبشقة إال القيام تستطيعني

 أجر نصف لكِ لكن قاعد  أو قاةمة أحببتِ كما هانفتصلي

 قاةم. وهو يصلي الذي

  القيّمة. املعلوما  هذ  على لك شكرا    هيلينا: *

 واجب. على شكر ال  الشيخ: -

 أظن  الطعام؟ أعجبك هل شيخ يا لي قل كنل  هيلينا: *

  لذيذا .

 لك شكرا  حقا ، راةع إن  هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

  حقا . راةع وطعام  وأنيق هادئ املكان هنا، إىل إلحضارنا

 شيخ. يا أعجبك أن  يسعدني  هيلينا: *

*** 
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 السفر يف الصالة
 فر،الس يف الصال  نقصر أننا شيخ يا ذكر   هيلينا: *

 الصال ؟ قصر معنى فما

 فيقصر السفر ونو  ا مسافر كان إذا اإلنسان  الشيخ: -

 ركعتني فيصليها (والعشاء والعصر الظهر) الرباعية الصال 

 ركعتان الصبح هي كما فتصلى واملغر  الصبح أما فق ،

 والعشاء. والعصر الظهر يف إال قصر فال  ال ة، واملغر 

 يا أجتاوزها أن بد ال مسافة هناك هل  هيلينا: *

 أي يف الصال  من أقصر أن يصح أم الصال  من أقصر لكي شيخ

 سفر؟ مسافة

 تريدين كنت إذا الصال  من تقصري أن لكِ جيوز  الشيخ: -
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 معينة، مسافة ل  يشك  ال فالقصر قريبا ، كان ولو سفرا 

 ىلإ مكان من فيها السفر يعي األرض يف الضر  جمرد يكفي بل

 .آخر

 السفر؟ يف جيوز ما فق  هو القصر هل  هيلينا: *

 اجلمع. أيضا  هناك هيلينا، يا ال  الشيخ: -

 شيخ؟ يا اجلمع هو ما  هيلينا: *

 واحد، وقت يف صالتني تصلي أن هو اجلمع  الشيخ: -

 للظهر ركعتني مجعا  والعصر الظهر تصلي أن كنمي فمثال 

 وقت يف همانتصلي وتسلمني للعصر ركعتني  م وتسلمني

 العصر. وقت يف أو الظهر

  ال  املغر  العشاء مع املغر  جتمعني وكذا  -

 وقت يف أو املغر  وقت يف همانتصلي ركعتان والعشاء ركعا 

  العشاء...
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 ميكن وال أخر ، صال  مع مجعها ميكن ال الفجر صال  لكن -

 كذلك. املغر  مع العصر جنمع أن

 ساةر  أو افر مس وأنا شيخ يا أحيانا   هيلينا: *

 أن لي جيوز فهل الصال ، في  أصلي ا مسجد أجد ال الطريق على

 أم صحيح هذا هل الرجال، يراني ال حتى جالسة وأنا أصلي

 الرجال؟ رآني وإن حتى وأسجد وأركع واقفة أصلي

 عن تبحث أن املرأ  على ينبغي هيلينا، يا ال  الشيخ: -

 جتد مل فإذا الرجال، أعني عن بعيدا  في  تصلي مكان

 صلت فإن الرجال، رآها وإن حتى واقفة فتصلي مكانا 

 صالتها. بطلت الفرض صال  يف قاعد 

 مسافة شيخ يا الطاةر  يف مسافر  كنت إذا  هيلينا: *

 الطاةر ؟ يف أصلي فكيف اليوم أغلب تستغرق طويلة

 مكان يف وتصلي مقعدك من تقومي أن استطعت إن  الشيخ: -
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 مل أو األمر عليك صعب فإن قاةمة، وأنت فصلي الطاةر  يف

 غري كان ولو املقعد يف جالسة وأنت فصلي ا مكان جتدي

 إذا الصال  إعاد  عليك جيب وال صحيحة وصالتك القبلة حنو متج 

 الوقت. خروج بعد نزلت

***
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 االستخارة صالة
 أنا أمر يف أستشريك أن أريد كنت شيخي  هيلينا: *

 علي ... مقبلة

 أدري وال شيء فعل يف حمتار  أكون أحيانا   ينا:هيل *

 ال؟ أم أفعل  هل أفعل ماذا

 ال؟ أم علي  أوافق هل أدري وال خاطب لي يتقدم -

 شيخ؟ يا أفعل ماذا -

 أفعل؟ ماذا وأتردد جتار  أمر يف أدخل أن أريد وكذا -

 هيلينا؟ يا االستخار  صال  تصلني  الشيخ: -

 شيخ؟ يا ستخار اال صال  هي ما  هيلينا: *
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 احك ِ إذا هانتصلي ركعتان االستخار  صال   الشيخ: -

 أمرك لك ييسر بأن منهما األفضل لك اهلل فيختار شيء فعل يف

 وعند ،صال  أي مثل ركعتني فتصلي تقومي بأن وذلك ل فضل،

  الدعاء: هذا تقولني الصال  من تنتهني ام

 وأسأَلكَ بِقُدرتِكَ كَوأَستقدِرُ بعِلمِكَ أستخِريُكَ إني اللهم»

 وأنتَ أعلَمُ وال وتعلَمُ أقدِرُ وال تقدِرُ فإنكَ العظِيم، فضلِكَ من

 الغيُو ِ... مُعال

 من خطوبيت مثال -األمرَ هذا أنَ تعلَمُ كنتَ إن اللهم -

 وعاقِبةِ ومَعاشي دينِي يف لي خريٌ -فالن مع جتارتي أو ،فالن

  مَ لي ويَسِر ُ لي فاقدُر ُ - وآجِلِ ِ أمري عاجلِ أو - أمري

 في ... لي بارِك

 أو ،فالن من خطوبيت مثال  -األمرَ هذا أنَ تعلَمُ كنتَ وإِن -

 أو - أمرِي وعَاقِبَةِ ومَعَاشِي دينِي يف لي شرٌ - فالن مع جتارتي

 عن  واصرِفنِي عي فاصرِف ُ - وآجِلِ ِ أمرِي عاجِلِ يف قال
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 «ب  أرضِنِي  مَ كان حيثُ اخلريَ لي واقدُر

 سيشرح وتعاىل سبحان  اهلل فإن هذا قلتِ فإذا  -

 لكِ. اخلري هو ملا صدرك

 صال  أكرر أن كنمي هل حقا ، راةع هذا  هيلينا: *

 شيخ؟ يا االستخار 

 اهلل يشرح أن إىل كرريها هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 ال. أم  لينتفع عليك أشكل أمر كل يف فعليفا وهكذا صدرك،

***
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 للنساء اجلماعة صالة
 يُقِمنَ أو نّيدذّ املسجد يف نساء أر  ال ملاذا  هيلينا: *

 الصال ؟

 لو لكن الصال  تقيم أو تدذن أن املرأ  يلزم ال ألن   الشيخ: -

 النساء. دون للرجال شر، فاألذان تقيم، تقيم أن أحبت

 يف النساء بعض مع مجاعة أصلي أن كنمي هل  هيلينا: *

 شيخ؟ يا البيت يف أو املسجد

 هلا اجلماعة فصال  ممكن، هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 وعشرين بسبع منفردا  الفرد صال  من أفضل فهي كبري فضل

 درجة.

 وأين شيخ؟ يا للنساء إمامة أكون أن كنمي هل  هيلينا: *
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 أمامهم؟ أم وسطهم أقف

 وسطهم. يف وتقفني النساء تدمي أن طبعا  ممكن  الشيخ: -

 تكون هل فق  وواحد  أنا كنت لو حتى  يلينا:ه *

 عددا ؟ نكون أن البد أم مجاعة

 ولو حتى فق  با نني حتصل اجلماعة نعم،  الشيخ: -

 مجاعة. فتحسب معك تصلي املميز  الصغري  ابنتكِ كانت

 شيخ؟ يا مميز  معنى ما  هيلينا: *

 زمتيّ لكنها بعد تبلغ مل اليت الصغري  هي املميز   الشيخ: -

 يصحّ، ال وما فعل  يصحّ ما بني متيز كيف وتعرف األشياء

 سنني. سبع الغالب يف التمييز عمر يكون الكالم، وتفهم

 فلي يبلغ مل صغري طفل يأمنا أن املمكن من هل  هيلينا: *

 الصيب إمامة تصح فهل البيت، يف بها يصلي ابن هلا مسلمة جارية

  يبلغ؟ مل الذي



 91 
 

 كان إذا البيت يف مجاعة بكنَ يصلي نأ كنمي نعم،  الشيخ: -

 سنني. مثان أو سبع عن يقل ال وعمر  الصال  يعرف ا مميز

 أم بيتها يف تصلي أن للمرأ  شيخ يا األفضل هل  هيلينا: *

 مجاعة؟ في  تصليف للمسجد تذهب

 تفعل ال أن واألفضل خري، فهو املرأ  فعلت ما أيّ  الشيخ: -

 وقتما بيتها يف وتصلي جدللمس تذهب بل واحدا ، شيئا 

 وسلم علي  اهلل صلى النيب عهد يف تفعل النساء كانت فقد حتب،

 صلى النيب ونهى أيضا ، للمسجد وتذهب بيتها يف تصلي هذا،

 الذها  من أزواجهم مينعوا أن الرجال وسلم علي  اهلل

 .علي  متفق « الل مَسةِجَ   الل إِمةءَ  تمنُع ا الَ »فقال: للمسجد

 يف أصلي أذهب شيخ يا هذا على يعي  نا:هيلي *

 والكاويح؟ اجلمعة صال  املسجد
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 كما الصلوا  كل يف نيتذهبِ هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 هذا. من مينعك أن أحد حق من وليس أحببتِ

 يا املصلى يف العيدين لصال  نذهب وكذلك  هيلينا: *

 شيخ؟

 يف نالعيدي لصال  تذهبني هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 وسلم علي  اهلل صلى النيب عهد يف النساء كانت كما املصلى

 النساء يأمر كان وسلم علي  اهلل صلى النيب إن بل يفعلن،

 أن يأمرهن كان ضُاحلِيَّ حتى العيدين لصال  لذها با

  املصلى. عن يبتعدن لكن املسلمني مع العيد يشهدن

 يا نالعيدي صال  صفة لي تشرح أن كنمي هل  هيلينا: *

 شيخ؟

 أن إال ركعتني، أي مثل ركعتان دينيالع صال   الشيخ: -

 الركعة ويف تكبريا  سبع األوىل الركعة يف تكربي أن السنة
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  م تكبريتني كل بني اهلل تسبحني تكبريا  مخس الثانية

 الصال . ساةر مثل وسور ، الفاحتة تقرةني

***
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 اجلنائز أحكام
 قلوبنا على عزيزا  قدنف شيخ يا أحيانا   هيلينا: *

 أصواتنا وتتعاىل والغم احلزن ويصيبنا مشاعرنا فتهتز

 ألننا التصرف، هذا حكم فما والعويل، واللطم بالصرا 

 كثريا ؟ في  نقع النساء معاشر

 عزيز هو من ل  ما  إذا اإلنسان هيلينا! يا  الشيخ: -

 أيًّا األصدقاء أو األبناء أو الوالدين أحد كان سواء علي 

 إال: يقول فال كان

 واخلف مصيبتنا يف أجرنا اللهم راجعون إلي  وإنا هلل إنا»

 «منها خريا  لنا
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ تعاىل: اهلل يقول

 باملغفر  ل  وتدعني ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .والرمحة

 وسلم علي  اهلل صلى نبيك فإن في  شيء فال البكاء وأما

 قال: إبراهيم ابن  ما  ملا

 ربُنَا يرضَى ما إال نقُولُ وال حيزنُ والقَلبَ تدمَعُ العنيَ إنَ »

 « حملزونونَ إبرَاهِيمُ يا بفِرَاقِكَ وإنا

 وأنت حرام، فهذا والعويل بالصرا  صوتك ترفعي أن أما

 حتبين . الذي امليت أذية يف تتسببني بذلك

 وال أصو  ال أني منك فهمت شيخ، يا طيب  هيلينا: *

 يا لكن بعد، ومن قبل من األمر وهلل قلت ما إال أقول وال أصر 

 وأحضر علي  اجلناز  معهم ألصلي أذهب أن لي ميكن هل شيخ

 الدفن؟ مراسم

 خاصة ليست اجلناز  فصال  بالطبع، نعم  الشيخ: -
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 كان سواء الرجال مع النساء أيضا  تصليها وإمنا بالرجال

 املسلمني لكل قريب هو مسلم كل ألن قريب؛ غري أو لك قريب

 قال: فاهلل

 .﴾ک گ گ گ گ﴿

 من قريا  عظيم و وا  كبري فضل هلا اجلناز  صال   م

 أحد. جبل مثل والقريا  األجر،

 يف جناز  على ينادون بهم كأني اهلل سبحان  هيلينا: *

 تناول من انتهيت هل شيخ، يا املطعم هذا قر  املسجد

 معهم؟ فنصلي طعامك

 نلحق ولعلنا ء،الندا مسعت أيضا  أنا نعم  الشيخ: -

  النادل. مع احلسا  أمتّ حتى حلظة لكن اهلل، شاء نإ اجلناز 

 إذن. اخلارج يف سأنتظرك نعم  هيلينا: *

 هيلينا... يا بنا هيا  الشيخ: -
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 قليال . أسرعنا إن سنصل

 أصلي كيف أعرف ال أنا بصراحة شيخ يا لكن  هيلينا: *

 أداء كيفية لي تشرح أن كنمي فهل أبدا ، أصلِها مل ألني اجلناز  صال 

 معهم؟ اآلن حضورها لي يتسنى حتى اجلناز  صال 

 لكِ... أشرح بالطبع  الشيخ: -

 فتقفني فق  تكبريا  أربع هي جدا  سهلة اجلناز  صال 

   م: اإلمام خلف

 سور  تقرةني  م «أكرب اهلل» وتقولني: يدك ترفعني

 الفاحتة.

 اهلل صلى حممد لنيبا على وتصلني «أكرب اهلل» تكربين:  م

 فتقولني وسلم علي 

 على صلَيتَ كما مُحمَدٍ آلِ وعَلَى مُحمَدٍ على صلِ اللهم»

 آلِ وعَلَى مُحمَدٍ على وَبَارك مَجيدٌ حَميدٌ إنَكَ إبراهيم
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 .«مَجيدٌ حَميدٌ إنَكَ إبراهيم على بارَكتَ كما مُحمَدٍ

 بينيحت مبا للميت وتدعني «أكرب اهلل» تكربين  م

 الدعاء. ل  وختلصني

 ال اللهم» وتقولني «أكرب اهلل» الرابعة التكبري  تكربين  م

  »بعد  تفتنا وال أجر  حترمنا

 «اهلل ورمحة عليكم السالم» اجلناز  من تسلمني  م

 وبسيطة. سهلة هيلينا يا اجلناز  صال  هي هذ 

 عليها؟ يثا  اجلناز  يصلي من وهل  هيلينا: *

 جدا ، كبري اجلناز  على صلى من فثوا  ،نعم  الشيخ: -

 بَيتهَا من جنَازَ ٍ مع خرَجَ من» :وسلم علي  اهلل صلى النيب قال

 كلُ أجر من قريَاطَانِ ل  كان تدفنَ حتى تَبعَهَا  مَ عليها وصَلَى

 مثلُ األجرِ من ل  كان رجَعَ  مَ عليها صلى ومَن أحُدٍ، مثلُ قريَا ٍ

 .«أحُدٍ جبل
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 على صلى ملن األجر هذا كل اهلل! سبحان  ا:هيلين *

 جناز ؟

 يف معهم يذهب من وأيضا  هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 امليت. يدفن حتى املقابر

 يا املقابر يف للدفن معهم أذهب أن ميكن هل  هيلينا: *

 شيخ؟

 ليس أن  مع تفعلي ال أن األفضل لكن هيلينا، يا ممكن  الشيخ: -

 معهم. ذهبتِ إن عليك حبرام

 شيخ؟ يا ذلك بعد القبور زيار  ميكن هل  هيلينا: *

 وقت أي يف القبور تزوري أن لك يستحب نعم،  الشيخ: -

 :قال وسلم علي  اهلل صلى النيب فإن للميت وتدعني حتبني

 .«اآلخِرَ َ وتذَكِرُ الدُنيا يف تزهِدُ فَإنهَا القُبُورِ زوروا»

 يذهبون هنا الناس أن شيخ يا مسعت  هيلينا: *
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 صحيح؟ هذا هل العيد، يوم للقبور

 هو بل بسنة ليس العيد يوم للمقابر الذها   الشيخ: -

 حزن؟ يوم اإلنسان جيعل  فلماذا وسرور فرح يوم هذا بدعة،

 ذلك بعد  م اليوم، هذا يف يفرح أن اإلنسان على ينبغي

 يشاء. وقتما للمقابر يذهب

 اإلمام هو ها شيخ، يا وصلنا قد ها  هيلينا: *

 معهم. فلنصلِ يصطفون، والناس اجلناز  صال  سيصلي

 األجر هذا مثل نضيع أن لنا ينبغي فال إذن  الشيخ: -

 العظيم.

 للدفن؟ معهم نذهب هل  هيلينا: *

 هذا. فلنفعل ذلك، يف بأس ال  الشيخ: -

 يا األجر هذا لنا كتب الذي هلل احلمد  هيلينا: *

 هلل، واحلمد قلت ما مثل وفعلت سهلة اجلناز  فصال  شيخ،
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 األجر. على وحصلنا امليت ودفنا ذهبنا

 إىل ونعود اآلن خطانا فلنعد هلل، احلمد  الشيخ: -

 في . كنا الذي مكاننا

 مبشهد تأ ر  لقد شيخ يا اهلل سبحان  هيلينا: *

 هل الرمحة، ل  يسألون و امليت فوق الكا  يردون وهم الدفن،

 ؟ شيخ يا رحيم اهلل

 أرحم هو سبحان  ربنا هيلينا، يا بالطبع  الشيخ: -

 الذنو  ويغفر بولدها، األمّ من أرحم هو بل الرامحني،

 مجيعا .

 ؟ تغفر الذنو  مجيع شيخ! يا احقً  هيلينا: *

 يغفر ال اهلل هيلينا؛ يا هذا من أكثر بل  الشيخ: -

 األجور ويضاعف حسنا  السيئا  يبدِل بل فحسب، الذنو 

 التوابني حيبّ إنّ  بل املدمنني، على ويتو  عظيما ، عطاءً ويعطي
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 يتقبل و يقبلهم فإن  إلي ، يتوبون أنهم طاملا أذنبوا مهما

  هلل. فاحلمد منهم،

 هلذ  رحيم أن  أختيل أكن مل اهلل! أعظم ما  هيلينا: *

 جيحدون ... الذين املساكني على أشفق كم الدرجة،

 هيلينا، يا اناهد الذي هلل احلمد  الشيخ: -

  هلل. احلمد

 هلل. احلمد حقا  هلل، احلمد نعم  هيلينا: *

***
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 الزكاة أحكام
 وعندي احلال ميسور  شيخ يا اهلل بفضل أنا  هيلينا: *

 هذا. خبصوص أسألك أن وأريد أموال

 مالك، يف لك اهلل بارك هيلينا، يا هلل احلمد  الشيخ: -

 تددين فهل واملساكني، قراءللف حق في  هيلينا يا املال هذا و

 هيلينا؟ يا مالك زكا 

 أسألك أن أريد كنت شيخ! يا اهلل سبحان  هيلينا: *

 مال عند  كان إذا اإلنسان أن أعرف فأنا األمر هذا عن

 زكات . يرج أن علي  جيب

 الثالث الركن هي فالزكا  هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 وحال النصا  لغيب مال عند  كان فمن اإلسالم، أركان من
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 ال أن لٌما مع  من على فرض اهلل فإن الزكا ، علي  جتب احلول علي 

 الزرو، زكا  أو نقدي مال سواء في ، الفقري حق ينسى

 للفقري. حقٌ فيها فيجب والثمار

 وأن النصا  يبلغ أن معنى ما شيخ يا أفهم مل  هيلينا: *

 احلول؟ علي  حيول

 بل الزكا ، في  جتب نساناإل عند مال كل ليس  الشيخ: -

 النصا . ويسمى املال من دا حمدّ را قدام يكون أن بد ال

 شيخ؟ يا النصا  هذا مقدار هو وما  هيلينا: *

 55 يساوي مال عندك يكون أن هو النصا   الشيخ: -

 هذا يساوي ما عندك كان فإذا 24 عيار الذهب من غرام

 %2,5  من  خترجي أن عليك فيجب أكثر أو القدر

 ألف كل عن خترجي أن فيجب دوالر،11111 معك كان إذا مثال 

 السنة. يف دوالر251 زكاتك جممو، يكونف دوالر 25
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 املوجود ،24 عيار عندنا ليس شيخ يا لكن  هيلينا: *

 أحسب؟ غراما  كم فعلى 21 عيار هنا

 77 يساوي ما عندك فيكون 21 عيار كان إذا  الشيخ: -

 من غرام 77 مثن يساوي مال معك كان فإذا الذهب من غرام

 .111 كل عن 2,5 الزكا  علي  وجبت احلول علي  وحال الذهب

 شيخ؟ يا احلول معنى ما  هيلينا: *

 عندك أنتِ مثال  يعي السنة، هو احلول  الشيخ: -

 عليكِ جتب فال رمضان شهر يف عليها حصلت دوالر11111

 أنفقتها فإذا ،املقبل العام من التالي رمضان يأتي حتى الزكا 

 عليك جتب فال النصا  عن األموال نقصت أو املقبل رمضان قبل

 الزكا .

 عندي الذي املال على جتب ال شيخ يا يعي  هيلينا: *

 كاملة؟ سنة عليهم وحيول 21 عيار غرام 77 يبلغ حتى زكا 



ه 

 015 

 

 هيلينا. يا نعم  الشيخ: -

 في  عليَ جتب هل للزينة شيخ يا ذهب ألبس أنا  هيلينا: *

 زكا ؟

 زكا ؛ في  ليس للزينة املرأ  تلبس  اليت الذهب  الشيخ: -

 الذهب. من غراما  77 من أكثر بلغ وإن للزينة ألن 

 ألبس  ال لكن ذهب عندي يكون أحيانا  لكن  هيلينا: *

 زكا ؟ في  عليَ جتب فهل للزمن، وأدخر 

 خر،مدّ مال ألن  في ؛ الزكا  جتب نعم  الشيخ: -

 ال الذي هو للزينة املرأ  وتلبس  فق  للزينة هو الذي فالذهب

 الزكا . في  فتجب غري  أما الزكا ، في  جتب

 الذهبب أتزيّن أن علي جيب شيخ يا يعي  هيلينا: *

 الزكا ؟ في  جتب ال حتى السنة طوال

 ،مر  الشهر يف ولو املعتاد على  نتلبسي بل ال،  الشيخ: -
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 مدخرا . يكون ال أن  فاملهم

 فهل شهري راتب ويأتيي شيخ، يا أعمل أنا  هيلينا: *

 زكا ؟ في  علي جيب

 يف تأتني مثال  أنت هيلينا، يا األمر لكِ أبس   الشيخ: -

 النصا  بلغ فإذا املال، من معك كم فتحسبني رمضان، شهر

 بلغ فإذا املال، من معك ما نوتنظري املقبل رمضان إىل نفتنتظري

 فتخرجني أكثر أو (غرام77) ا النص املال من معك ما

 أول هي فالعرب  هذا يف يدخل الشهري والراتب الزكا ،

 ملا يضاف السنة أ ناء يف تكسبي  مال فأي وآخرها، السنة

 عندك... هو

 السنة أ ناء كسبت  م دوالر،11111 عندك كان فإذا

 عن فتخرجني دوالر،15111 السنة آخر معك فيكون دوالر5111

 كاملة. سنة علي  مير مل كسبت  ما كان لو حتى دوالر 15111
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 أول معي ما أحسب يعي شيخ، يا فهمت  هيلينا: *

 كل أحسب فال السنة أ ناء يف أكسب  ما وأما وآخرها السنة

 السنة. آخر يف من  معي بقي ما بل بشهر ، شهر

 هيلينا. يا نعم  الشيخ: -

 يبلغ مال عندي يكون شيخ يا أحيانا   هيلينا: *

 لصديقيت أو ألخيت دين عليَ لكن 21 عيار غرام 77 ا النص

 يف الزكا  عليّ جتب فهل غرام،21 مثال  يساوي الدين وهذا

 النصا ؟ بلغ أن  رغم معي املتبقي املال

 بد ال فاإلنسان عليك، جيب ال هيلينا، يا ال  الشيخ: -

  م الدين من علي  ما حيسب أو أوال ، علي  الذي الدين يرج أن

 عن  أخرج النصا  يبلغ كان فإن مع ، املتبقي املال يف رينظ

 دوالر 5111 النصا  أن فرضا  لو فمثال  علي ، جيب فال وإال

 فال دوالر 1111 دين عليكِ أنتِ لكن عندك موجود املبلغ وهذا
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 دين بغري النصا  عندك يكون أن البد الزكا  عليك جيب

 عليك.

 أحيانا  لكن شيخ يا فهمت هلل، احلمد  هيلينا: *

 مي استلف قد الناس بعض لكن النصا  يبلغ مال عندي يكون

 أيضا  عن  الزكا  أخرج أن عليَ جيب فهل املال من مبلغا 

 معي؟ املال كأن وأعترب 

 إليكِ أعطا  من  طلبتِ  إذا كنتِ إذا املال هذا  الشيخ: -

 مال مع  يوجد مل أو أنكر  إذا وأما تزكي ، أن عليك فيجب

 فإذا تقبضي ، حتى تزكي  فال مماطال  كان أو إيا  يكيعط

 بقي لو حتى واحد لعام واحد  مر   زكيّ سنني بعد ولو  تقبض

 أعوام. لعد  عند 

 هل شيخ يا حمل يف ب  أتاجر مال عندي  هيلينا: *

 الزكا ؟ في  عليَ جتب
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 حتسبني احلول، علي  وحال النصا  بلغ إذا نعم  الشيخ: -

 %.2,5 العشر ربع وخترجني البضاعة سعر

 النصا  يبلغ ال البيت يف مال عندي كان إذا  هيلينا: *

 املالني مجعت إذا لكن النصا  يبلغ ال ب  أتاجر مال وعندي

 على مال كل أم شيخ، يا مجيعا  أحسبهم فهل النصا ، بلغا

 حد ؟

 عندك الذي املال بلغ فإذا مجيعا  همنحتسبي  الشيخ: -

 وإال الزكا ، فأخرجي ا نصاب في  ناجريتت الذي املال مع

 عليك. جيب فال

 لكنها مال عندها شيخ يا لي صديقة  هيلينا: *

 زكا ؟ عليها جيب هل ب ، يتاجر لعامل تعطي 

 عليها وجيب املضاربة، مال يسمى فهذا نعم  الشيخ: -

 %2,5 زكات  خترج أن احلول املال على حال إذا
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 هذ  إعطاء أرد  إذا لكن شيخ، يا حسنا   هيلينا: *

 أعطيها؟ فلمن الزكا 

 الصاحلني واملساكني، للفقراء أخرجيها  الشيخ: -

 اخلري ألهل أعطيها بل منهم، يصلي ال ملن تعطيها وال منهم

 الفقراء. من والصالح

 مدرسة أو مسجد لبناء جهااإخر كنأمي  هيلينا: *

 شيخ؟ يا اخلري أفعال من غريها أو

 أصناف حدد تعاىل اهلل ألن هيلينا؛ اي جيوز ال  الشيخ: -

 كل يف موجودون وهم منها ا نني لك ذكر  ثمانية،ال الزكا 

 الثمانية األصناف هلذ  إال الزكا  إخراج جيوز فال مكان،

 تعاىل: اهلل قال

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڻ ﴿

 ۓہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 .﴾ ڭ ڭ ڭ
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 الزكا . هلم خترج من فق  فهدالء

 ممكن للناس ديون عليها صديقيت يخش يا يعي  هيلينا: *

 الزكا ؟ من أعطيها أن

 فقري لكل زكاتك تعطي أن جيوز هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 املسلمني. من مَدِين أو

 شيخ؟ يا أخيت أو أخي كان لو حتى  هيلينا: *

 داموا ما لكِ قريب ألي تعطيها أن جيوز نعم،  الشيخ: -

 ديون. عليهم أو مساكني أو فقراء

 الزكا ؟ من شيخ يا أعطي  أن جيوز الزوج حتى  يلينا:ه *

 زكاتها تعطي أن للمرأ  جيوز هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 لزوجت . زكات  يعطي أن للزوج جيوز ال لكن لزوجها

 عنهما اهلل رضي مسعود بن اللّ ِ عبد امرَأَ ِ زينب فعن

 :وسلم علي  اهلل صلى اللّ ِ رسول قال قالت:
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 .«حلِيِكُنَ من ولَو النِساءِ مَعشَرَ يا تَصَدَقنَ»

 ذا ِ خفِيفُ رجُلٌ إنكَ فقلت اللّ ِ عبد إىل فَرَجَعتُ قالت:

 بالصّدقةِ أمرنا قد وسلم علي  اهلل صلى اللّ ِ رسُولَ وإِنَ اليَدِ

 إىل صرفتها وإاِل عي جيزئ ذلك كان فإن فاسأَل ُ فَأتِ ِ

 غريكُم.

 أنتِ... اةتِي ِ بل اللّ ِ: عبد لي فقال قالت:

 اللّ ِ رسول ببا ِ األنصارِ من امرأ ٌ فإذا فانطلقتُ قالت:

 رسول وكان قالت: حاجتها، حاجَتِي وسلم علي  اهلل صلى

 املَهَابَةُ... علي  ألقِيَت قد وسلم علي  اهلل صلى اللّ ِ

 صلى اللّ ِ رسُولَ اةتِ» ل : فَقُلنا باللٌ علينا فخرجَ قالت:

 تَسأَالنِكَ: بِالبَا ِ امرَأتنيِ أنَ فَأَخبِر ُ سلمو علي  اهلل

 يف أيتامٍ وعلى أزوَاجهما على عنهما الصّدَقةُ أجتزئ

 .«حننُ... من ختبِر ُ وال حُجُورِهِما؟

 وسلم علي  اهلل صلى اللّ ِ رسول على بِاللٌ فدخل قالت:
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 هُما؟ من :وسلم علي  اهلل صلى اللّ ِ رسول ل  فقال فسَأَلَ ُ،

 وزينبُ. األنصارِ من امرأ ٌ قال:ف

 «الزيةنِب؟ أيّ  » وسلم علي  اهلل صلى اللّ ِ رسول فقال

 علي  اهلل صلى اللّ ِ رسول ل  فقال اللّ ِ عبد امرأ ُ قال

  .«الّّصَ َقةِ  وَأجُو  القوابةِ  أجوُ  أجَوانِ  لُدَمة»:وسلم

  .مسلم روا 

 أو لزوجا على الصدقة أن أخرب وسلم علي  اهلل صلى فالنيب

 أجر أجران هلا مديونا  أو فقريا  كان إن ل  الزكا  إخراج

 وكان مبال عليها اهلل أنعم امرأ  فكل القرابة، وأجر الصدقة

 غري . من ب  وأحق أوىل فهو ا فقري زوجها

 أوالدي أو أمي أو ألبي الزكا  أعطي أن جيوز وهل  هيلينا: *

  شيخ؟ يا

 إذا إال ألوالدك وال للوالدين ال هيلينا، يا جيوز ال  الشيخ: -

 يكون أو فيجوز، عليهم تنفقي أن عليك جيب ال وأنت فقراء كانوا
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 وإن ديونهم، يسددوا أن أجل من فتعطينهم للناس دين عليهم

 حتوجي فال ماال  ووهبك عليك فتح قد وتعاىل سبحان  اهلل كان

 وتنفقني همنتعطي بل الرب، من ليس فهذا للزكا ، والديك

 الدنيا يف شيء يعادل  ال إليهم واإلحسان همفربّ م،عليه

 العاملني. ر  عند عظيم و واب 

***
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 الفطر زكاة
 أن جيب هيلينا، يا الفطر زكا  أيضا  وهناك  الشيخ: -

 مالك. من خترجيها

 شيخ؟ يا الفطر زكا  هي ما  هيلينا: *

 حممد رسولك لسان على اهلل فرضها زكا  هي  الشيخ: -

 كبريا  أو صغريا  كان سواء مسلم كل على وسلم علي  اهلل صلى

 فيجب رمضان من يوم آخر من الشمس غربت إذا أنثى أو ذكرا 

 رجها.ي أن علي 

 الفطر؟ زكا  مقدار وما  هيلينا: *

 أو أرز أو متر – طعام من صا، إخراج  الواجب  الشيخ: -
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 بلدك. يف موجود طعام أي أو - زبيب أو حنطة أو برغل

 فلم شيخ يا بالكيلو الصا، مقدار كم  هيلينا: *

 البلدان؟ هذ  يف الصا، يستخدمون الناس يعد

  نستخرجي الذي النو، حسب يتلف الصا،  الشيخ: -

  ال ة سيكون نو، فأقصى كغ 3 إىل 2,251 بني ما يكاوح لكن 

 كيلو.

 أمواال  الطعام من الصا، قيمة أخرج ممكن هل  هيلينا: *

 شيخ؟ يا

 الصا، يعادل مبا نقودا  خترجيها أن ممكن نعم  لشيخ:ا -

 تنكري وال الطعام، من خترجيها أن لكِ األفضل لكن الطعام، من

 طعاما ، يرجها من على تنكري وال ا نقود يرجها من على

 واسع. هذا يف فاألمر تشاةني ما فعلياف

 كغ 3 فسيكون األرز من صاعا  ستخرجني كنت لو فمثال 
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 3 إخراج عليك فالواجب واحد بدوالر مثال  لكيلوا كان إذا

 دوالر.

 شيخ؟ يا الفطر زكا  أخرج ومتى  هيلينا: *

 أو بيوم العيد قبل خترجيها أن كنبإمكا  الشيخ: -

 إن لكن العيد، يوم من الفجر صال  بعد تكون أن واألفضل يومني،

 ما إىل تدخريها أن لكِ جيوز ال لكن فجاةز، ذلك قبل أخرجتها

 العيد. صال  عدب

 أخرج هل شيخ يا متزوجة كنت إذا لكن  هيلينا: *

 عي؟ يرجها من هو زوجي أن أم نفسي؟ عن الزكا 

 إن والديك على أو زوجك على واجبة زكاتك  الشيخ: -

 نفسك. عن خترجيها أن عليك فيجب وإال مال، عندهم كان

 شيخ؟ يا الفطر زكا  أخرج وملن  هيلينا: *

 يكونوا أن واألفضل واملساكني للفقراء هانجيختر  الشيخ: -
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 فقراء. فيهم كان إذا أقاربك من

 على لك ممتنّة حقا أنا شيخ، يا شكرا    هيلينا: *

 بسماعها. جدا  وسعيد  القيّمة، املعلوما  هذ 

 مسا، يسرّني هيلينا، يا الرحب على  الشيخ: -

 ذلك...

  رحلتك... على تتأخري أن أخشى اآلن؟ الوقت كم

 ال لكن الوقت، هذا كلّ مبرور أشعر مل حقا   هيلينا: *

 بعد إىل سفري أؤجل و هنا الليلة سأبقى اهلل شاء إن بأس

 واالستزاد  عن  سدالك أريد مما الكثري عندي فإن غد،

 أن وأريد عظيمة وأحكام  عظيم دين الدين فهذا من ،

 استطعت. ما منها أتعلم

 عباد  العلم طلب إن هيلينا، يا أحسنت  الشيخ: -

 عظيمة.
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 لك سدالي عند أجرا  آخذ هل شيخ يا يعي  هيلينا: *

 منك؟! واستفساري

 ب  نقوم ما كلّ ديننا يف هيلينا، يا بالطبع  الشيخ: -

 الناس تعليم وخاصّة علي ، اهلل يأجرنا اإلسالم خلدمة

 جحرها يف النملة وحتى واألرض السماوا  أهل فإن اخلري،

 اخلريَ. الناس معلمِ على لَيُصَلُونَ ر حب يف واحلو 

 فقد منك أعتذر شيخ، يا خريا  اهلل جزاك  هيلينا: *

 غدا  مبقابليت علي تتفضل ولو أذهب، أن وجيب الوقت تأخر

 لنكمل.

 طبعا . ذلك يسعدني هيلينا، يا بالتأكيد  الشيخ: -

 وطمأنينة، فرحا  ممتلئٌ وقليب البيت إىل عاةدا  قفلتُ  م

 هيلينا. من اتصال اءنيج  م

 وبركات  اهلل ورمحة عليكم السالم  هيلينا: *
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  شيخي. اخلري مساء 

 وبركات  اهلل ورمحة السالم وعليكم  الشيخ: -

 هيلينا. ومرحبا  أهال  يا اهلل حياكم

 أن أريد الغد، حتى أصرب مل بصراحة  هيلينا: *

 باإلمكان. كان لو قليال  نتحد 

 تفضلي... هيلينا، يا بالتأكيد  الشيخ: -

***
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 الصيام أحكام
 على رمضان شهر أن شيخ يا تعلم أنت  هيلينا: *

 العظيم الشهر هذا يف يصومون املسلمني وأن األبوا ،

 أركان من ركن رمضان صوم أن لي ذكر  وقد عندهم،

 املرء؟ يصوم وكيف الصيام هو فما اخلمسة، اإلسالم

 الطعام عن اإلنسان ميتنع أن هو هيلينا يا الصوم  الشيخ: -

 بينة الشمس غرو  إىل الفجر طلو، من واجلما، والشرا 

 الصيام.

 شيخ يا أصومها أن عليَ جيب أيام هناك هل  هيلينا: *

 رمضان؟ شهر غري

 رمضان، شهر غري صوم مسلم أي على جيب ال  الشيخ: -
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 فليس رمضان غري أما نذر، أو كفار  علي  كان إذا إال

 بواجب.

 في  يبدأ  ابت يوم و  ابت تقويم هناك هل  يلينا:ه *

 رمضان؟ شهر

 األشهر مثل ليس القمري الشهر هيلينا، يا ال  الشيخ: -

  اهلالل. نتحرّ  حنن لذلك الشمسية،

 بلد يف ترا  الناس بعض شيخ يا اهلالل لكن  هيلينا: *

 ماذا؟ أم وحدهم بلدٍ أهل كل يصوم فهل آخر، بلد يف يطلع وال

 يوم يف البالد كل يف كلهم الناس يصوم أن األفضل  شيخ:ال -

 وأفطري بلدك أهل مع صومي نفسك تتعيب ال حتى لكن واحد،

 فينا اهلل ياف عادل واحد حباكم علينا اهلل مين أن إىل معهم

 يوم يف مجيعا  ونفطر مجيعا  فنصوم املسلمني مجيع حيكم

 واحد.
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 تكرمت؟ لو أصوم كيف أخربني  هيلينا: *

 من ليال  املرأ  تنوي أن الصحيحة الصيام كيفية  الشيخ: -

 فالصوم غدا  الصوم نو  وقت أي يف الفجر، وقت إىل املغر  بعد

 صحيح...

 متتنع الفجر أذان عند  م رمضان من غدا  تصوم أنها فتنوي

 وتظل زوجها جيامعها فال واجلما، والشرا  الطعام عن

 فتفطر. املغر  أذان إىل هكذا

 أم شيخ يا يوم لكل النية جتديد يلزم يعي  يلينا:ه *

 رمضان؟ كل لصوم واحد  نية تكفي

 علي  اهلل صلى حممد نبيك ألن يوم؛ لكل نية من البد  الشيخ: -

 .«ل  صية َ  ف  الّليلِ  من الّّصيَة َ  يَبِيت ل  من» قال: وسلم

 الصيام؟ علي جيب املرض حالة يف هل  هيلينا: *

 مريضة كنتِ فإذا املريض، على جيب ال ومالص  الشيخ: -
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 تعبك كان إذا أما الفطر، لكِ وجيوز الصيام، عليك جيب فال

 تفطري. أن عليك فيجب شديدا 

 السفر يف مشقة لي حيصلو أسافر عندما  هيلينا: *

  أفطر؟ أن لي جيوز فهل

 مسافر  كنتِ فإذا املسافر، على جيب ال الصوم  الشيخ: -

 تفطري، أو تصومي أن بني ر خميّ وأنت صيام،ال عليك جيب فال

 أو مشقة لك حصل فإن وتعب، مشقة لكِ حيصل مل إذا لكِ أفضل والصوم

 أفضل. الفطر فيكون تعب

 هل شيئا ، أشر  أو آكل مل و افطر أن نويت إذا  هيلينا: *

 والشر ؟ األكل من بد ال أم النية مبجرد صومي يبطل

 ومل اإلفطار نو   م ةما صا كان إذا اإلنسان  الشيخ: -

 يف الفطر لنية تأ ري وال صحيح فصوم  املغر  أذن حتى يفطر

 تأكلي. مل دمتِ ما النهار
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 إذا البيت من خروجي قبل افطر أن لي جيوز هل  هيلينا: *

 السفر؟ نويت

 البلد من اخلروج من بد ال بل هذا، لك جيوز ال  الشيخ: -

 الصال  من تقصري أن لك زجيو ال أن  كما ن،تفطري ذلك بعد  م

 أو بلدك من خرجت فإذا السفر من بد ال بل البيت، يف وأنت

 والقصر. الفطر لك جاز السفر ونويت قريتك

 أفطر هل صاةمة وأنا عليَ أغمي إذا  هيلينا: *

 بذلك؟

 أنك دام ما صحيح وصومك بذلك، تفطرين ال  الشيخ: -

 بعد من واحد  دقيقة ولو أدركتِ فإذا الفجر، قبل الصوم نويتِ

 عليك أغمي  م اإلغماء من فيها استفقتِ املغر  إىل الفجر

 خر .آ أو اليوم أول يف اإلغماء كان سواء صحيح، فصومك

 الفجر؟ قبل السحور علي جيب هل  هيلينا: *
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 اهلل صلى النيب عن سنة لكن  بفرض، ليس السحور  الشيخ: -

 إىل السحور يدخر وأن يتسحر أن لإلنسان فاألفضل وسلم علي 

 وسلم علي  اهلل صلى النيب قال فقد يسري، بوقت الفجر قبل

 مسلم. روا  «بَوَكة   الّسُح رِ  يف فإن تَسّحُووا»

 مفطرا ؟ اإلنسان جيعل الفاح  الكالم هل  هيلينا: *

 حرام والنميمة والغيبة والفاح  ئالسي الكالم  الشيخ: -

 ال اهلل لكن بهذا، اناإلنس صوم يفسد ال لكن الكباةر، ومن

 والشر  األكل املباح عن صام ألن  الصوم؛ هذا على ا  واب يعطي 

 عليكِ فيجب والكذ ، والنميمة الغيبة احملرما  على وأفطر

 القرآن وقراء  اهلل ذكر من تكثري وأن هذا عن تبتعدي أن

 والصال .

***
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 الصوم مبطالت
 بطلت ملرأ ا مع حد ت إذا أمورا  لي ذكر   هيلينا: *

 يا صومها يبطل املرأ  فعلتها إذا أمور هناك فهل صالتها،

 شيخ؟

 حد ت أو فعلتها إذا أشياء هناك نعم،  الشيخ: -

 مكان . يوما  تقضي أن عليها وجيب صومها فسد للمرأ 

 يا الصوم تفسد اليت األشياء هذ  هي وما  هيلينا: *

 شيخ؟

   الشيخ: -

 الصيام. يفسد عامدا  والشر  األكل -
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 عامدا . رمضان نهار يف اجلما، -

 العمد. والقيء -

 النفاس. دم أو احليض دم املرأ  على نزل وإذا -

 أو األكل هو يفطر الذي أن كالمك من فهمت  هيلينا: *

 صوم  ناسيا  يشر  أو يأكل الذي يعي عامدا  الشر 

 شيخ؟ يا صحيح

 وسلم ي عل اهلل صلى نبينا فإن هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 ص َم ُ  َفْلُيت ّ  َصةئ    وه  نةسيًا َشوَب  أو أح ك  أَكَل  إذا » قال:

 فرض صيامَ كان سواء صحيح، فصوم  «وسقةهُ  الل أطَعَم ُ  فإنمة

 واخلميس. اإل نني كيوم نفل صيام أو كرمضان

 يف زوجها جيامعها أن املرأ  على حيرم هل  هيلينا: *

 شيخ؟ يا رمضان نهار

 شهرين يصوم أن علي  وجيب حرام، بعا ط  الشيخ: -
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 ستني يطعم يستطع مل فإن زوجها جامعها إذا متتابعني

 مسكينا .

 كفار ؟ هاعلي جيب هل شيخ يا طاوعت  وإذا  هيلينا: *

 الكفار  لكن هذا على تطاوع  أن عليها حيرم  الشيخ: -

 فق . هو علي  واجبة

 ومل مجا، حيصل ملو بشهو  زوجها داعبها إذا  هيلينا: *

 بذلك؟ طرتف هل إنزال حيصل

 فعل عليها حيرم لكن ،منيا  أنزلت إذا إال تفطر ال  الشيخ: -

 .ةمصاة وهي هذا

 لكن الصوم، يبطل العمد القيء أن شيخ يا قلت  هيلينا: *

 بذلك؟ أفطر فهل تعمد بغري القيء يغلبي أحيانا 

 ؛عمدا  قاء من على الفطر بل بذلك، تفطرين ال  الشيخ: -

 قضاءٌ علي  فَلَيسَ القَيءُ ذرَعَ ُ من» وسلم علي  اهلل صلى نبينا قال
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 .«فَليَقضِ عَمدًا استَقاءَ ومن

 بطل نفست أو حاضت إذا املرأ  أن شيخ يا قلت  هيلينا: *

 خبمس املغر  قبل احليض ينزل أحيانا  شيخ يا لكن صومها،

 بذلك؟ صومي يبطل هل دقاةق

 من األخري  اللحظة يف ولو صومك يفسد نعم  الشيخ: -

 النهار.

 وبعض وقا األ بعض يف شيخ، يا طيب  هيلينا: *

 بعد إال أغتسل مل لكي الفجر قبل احليض دم عي ينقطع األحيان

 بذلك؟ صومي يصح فهل الفجر

 قد احليض مد  أن تيقنتِ إذا صومك يصح نعم،  الشيخ: -

 إال لكِ يتبق مل لكن جرالف قبل الصوم ونويت الغسل إال يتبق ومل انتهت

 الغسل.

 على ناةمة املرأ  تكون شيخ يا أوقا   هيلينا: *
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 صحيح؟ صومها فهل الفجر بعد إال تغتسل ومل جنابة

 وأم عاةشة أمك فإن صحيح، صومها نعم  الشيخ: -

 النيب كان» قالتا: وسلم علي  اهلل صلى نبينا زوجيت سلمة

 يَغتسلُ  مَ أَهل ِ من جنبٌ وهو الفَجرُ يدرِكُ ُ وسلم علي  اهلل صلى

 البخاري. روا « وَيَصومُ

 يا الصاةم تفطر رمضان نهار يف احلقن هل  هيلينا: *

 فهل (إبر ) حقنة ألخذ أحتاج و مريضة أكون فأحيانا  شيخ؟

 تفطر؟ احلقنة

 حملوال  كانت إذا إال الصاةم تفطر ال احلقنة  الشيخ: -

 اإلنسان. وفج إىل تصل أو اإلنسان بها ويتغذ 

 شيخ؟ يا الصاةم تفطر احلجامة هل  هيلينا: *

 لإلنسان واألفضل الصاةم تفطر ال احلجامة ال،  الشيخ: -

 هلا. ا مضطر كان إذا إال صاةم وهو يفعلها ال أن
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 اإلفطار؟ هلا جيوز املرضع أو احلامل هل  هيلينا: *

 إذا وباألخ  الصيام، يف كثريا  نتعب النساء معشر ألننا

 .ا مرضع أو حامال  منا املرأ  انتك

 أو هلا سيحصل كان إذا تفطر أن هلا جيوز نعم،  الشيخ: -

 يكفي  ال كان أو ولدها على خافت أو مشقة أو تعب لولدها

 صومها. بسبب اللنب

 أفطرتها اليت األيام قضاء عليها جيب وهل  هيلينا: *

 الرضا،؟ أو احلمل بسبب شيخ يا

 اليت األيام هذ  كل تقضي أن عليها جيب بالطبع  الشيخ: -

 السفر. أو املرض أو الرضا، أو احلمل بسبب أفطرتها

 أفطر  أنها بسبب شيخ يا كفار  عليها هل  هيلينا: *

 ولدها؟ إرضاعها أ ناء أو حامل وهي
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 فق  القضاء عليها جيب بل الكفار  عليها جتب ال  الشيخ: -

 القضاء. غري آخر شيء وال كفار  فال هيلينا، يا

 رمضان من أيام عليها كان إذا املرأ  يلزم هل  هيلينا: *

 املقبل؟ رمضان قبل ما إىل القضاء يف تتأخر أن هلا جيوز أم فورا 

 التأخري، هلا جيوز بل فورا ، القضاء يلزمها ال  الشيخ: -

 القضاء. تدخر وال تستطيع وقتما تصوم أن األفضل لكن

 تستطيع ال النساء ضبع شيخ يا أحيانا   هيلينا: *

 من عليها ما تقضِ مل وهي الثاني رمضان عليها فيدخل الصيام

 شيء؟ عليها جيب فهل األول الصيام

 فيها أفطر  اليت األيام قضاء إال عليها جيب ال  الشيخ: -

 اإلمكان. قدر بالقضاء وتسر، تسوف وال ،فق 

 سنال يف كرب  اليت املرأ  عن شيخ يا سدال ممكن  هيلينا: *
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 كفار ؟ عليها جيب هل الصيام، تستطيع وال

 تطعم أن هلا األفضل أن إال شيء، عليها جيب ال  الشيخ: -

 وهي شيء، عليها فليس تطعم مل إذا لكن يوم، كل عن مسكينا 

 أو الكبري الرجل أو العجوز املرأ  هذا يف وسواء معذور ،

 الصيام. مع  يستطيع ال مزمنا  مرضا  املريض

 شديد جبو، وشعر  صاةمة كنت إذا  هيلينا: *

 اليوم ذلك أفطر أن لي جيوز هل التحمل، أستطيع وال عط  أو جدا 

 شيخ؟ يا

 غلب  الذي لإلنسان جيوز هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 ا يوم يويقض يفطر أن جدا  الشديد العط  أو الشديد اجلو،

 بعسر. وليس يسر اهلل فدين مكان ،

 أو املدرسة يف متحانا اال أوقا  يف  هيلينا: *
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 أجل من فق  سبب، بدون تفطر أن الطالبة تريد اجلامعة

 هذا؟ هلا جيوز هل االمتحان، يف الككيز

 اإلفطار، هلا جيوز فال مريضة أو متعبة تكن مل إذا  الشيخ: -

 ال الغالب يف تسحر إذا واإلنسان الصباح يف االمتحانا  فعامة

 أي ل  حيصل مل أصال  وهو لصباحا يف يفطر فكيف الظهر قبل جيو،

 وهم. فهذا الصيام بسبب تأ ري

 بالفرشا  أسناني أغسل أن كنمي هل  هيلينا: *

 شيخ؟ يا صاةمة وأنا واملعجون

 شيء يصل أن من حذر  كوني لكن جاةز، نعم  الشيخ: -

 حلقك. داخل إىل

 صاةمة وأنا أغتسل أو أمتضمض أن لي جيوز هل  هيلينا: *

 من أغتسل أن وأريد حارا  اجلو يكون األوقا  بعض يف ألن  شيخ؛ يا

 ؟والنظافة دالتربّ أجل
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 البارد املاء يف تقعدي وأن تغتسلي أن جيوز نعم،  الشيخ: -

 أبدا . الصوم يف يد ر ال وهذا

***
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 التطوع صوم
 شيخ؟ يا صيامها يستحب أيام يوجد هل  هيلينا: *

  وهي: تصوميها أن لكِ يستحب أيام يوجد نعم  الشيخ: -

 ترفع ففيهما أسبو، كل من واخلميس اإل نني صوم -

 تعاىل. اهلل إىل األعمال

 صامها من رمضان بعد شوال من أيام ستة صوم -

 ؛السنة كلّ صام كأن  ا  واب فيأخذ كل  العام صام فكأمنا

 بسِتٍ أتبَعَ ُ  مَ رمَضانَ صامَ من» :وسلم علي  اهلل صلى النيب قال

 .مسلم روا  «الدّهرَ صامَ فكأَمنَا شوال من

 احلجة. ذي من األوَلِ الثمانية صوم -
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 اليت والسنة قبل  اليت السنة ذنو  ب  اهلل يكفر عرفة يوم صوم -

 إين عَوَفةَ  َي  ِ  صَية ُ » :وسلم علي  اهلل صلى النيب قال بعد ؛

  «َبعَ هُ  الت  والّسنَةَ  َقبَل ُ  الت  الّسنَةَ  يَكِفوَ  أنْ  الّل ِ  عل  احتسب

 .مسلم روا 

 يكفر عاشوراء يوم فصوم وعاشوراء تاسوعاء صوم -

 كاملة. سنة ذنو 

 علي  اهلل صلى النيب قال شهر؛ كل من أيام  ال ة صوم -

 فَدَذا رَمَضةنَ  إل  وَرَمَضةنُ  شدو   كل من ث ث   ص  » :وسلم

 ُيكِفَو  أن ّل ِ ال عل  أحَتِسُب  عَوَفةَ  ي  ِ  ِصية ُ  كِلِ ، الّ هوِ  ِصية ُ 

 عةُش َراءَ  ي  ِ  وِصَية ُ  بعَ هُ  الت  والّسنةَ  قبَل ُ  الت  الّسنةَ 

 .مسلم روا  «قبَل ُ  الت  الّسَنةَ  ُيكِفوَ  أن الّل ِ  عل  أحَتِسُب 

 بنية األيام هذ  أصوم أن شيخ يا ممكن هل  هيلينا: *

 نية أمجع أن يعي رمضان، من علي ما قضاء بنية وأيضا  صومها

 النفل؟ نية مع القضاء



ه 

 019 

 

 بنية والقضاء الفرض صيام هيلينا يا جيوز ال  الشيخ: -

 من تةمبيّ واحد  بنية القضاء صيام يكون أن جيب بل واحد ،

 أو شوال من ستة كان سواء غريها، فيها يشاركها وال الليل

 معا . صومها وبنية القضاء بنية تصوميها أن جيوز فال غريها

 يوم كل الصوم من عليَ ما أقضي أن نممك لكن  هيلينا: *

 فق ؟ القضاء بنية لكن ومخيس إ نني

 األيام هذ  يف تقضي أن األفضل هو هذا بل نعم،  الشيخ: -

 فق . القضاء بنية لكن

 صوم يف شيخ يا الليل من نية من بد ال هل  هيلينا: *

 القضاء؟

 قضاء يف الليل من مبيتة نية من بد ال نعم،  الشيخ: -

 من يوم قضاء عن غدا  ستصومني أنكِ تنوي أنب نرمضا

 رمضان.
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 إذا زوجها تستأذن أن املرأ  على جيب هل  هيلينا: *

 ؟شيخ يا تصوم أن أراد 

 أراد  إذا زوجها تستأذن أن املرأ  على جيب نعم،  الشيخ: -

 علي  اهلل صلى النيب لقول جيب فال الفرض صوم أما النفل، صوم

ة شةِه    َوَزوُجَدة َموَأ ُ ال َتُّص  ُ  ال» :وسلم  َشدوِ  َغيوِ  من َي م 

 .«بِإذنِ ِ  إال َرَمَضةنَ 

 على فيجب كبريا  حقا  للزوج أعطى وتعاىل سبحان  فاهلل

 بذلك وتكون هلل، مبعصية ليس فيما زوجها تطيع أن الزوجة

 العشر . وحسن الثوا  ونالت اهلل أرضت قد

***
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 االعتكاف
 !شيخ؟ يا أتدري  هيلينا: *

 وال اإلسالم، دين من أعظم دينا  وجد  ما األمر حقيقة يف

 ما هو أكثر فضولي زاد وما رمضان، شهر من أفضل ا شهر

 ودخلت للقاهر  زيارتي يف كنت حينما املاضي العام مسعت 

 في ، يبيتون أناسا  هنالك فوجد  الشريف األزهر جامع

  :لي فقالوا ذلك عن فسألت

 الروح في  تأنس العمل هذا أن لي وقيل معتكفون، هدالء إن

 وتزهر النفوس ب  وتسمو وتعاىل سبحان  خالقها من بالقر 

 عن أكثر ألعرف وهلفة شوقا  نفسي فتاقت الذكر، بطيب

 جيوز أم بالرجال خاص هو وهل وأماكن ، وكيفيت  االعتكاف
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 ؟الكريم شيخي هذا لي شرحت فهال والنساء، للرجال

 يا صحيح االعتكاف عن عت ومس قلت  ما كل  الشيخ: -

 سنة هو بل بالرجال خاصا  ليس االعتكاف أن إال هيلينا،

 علي  اهلل صلى النيب نساء كانت وقد والنساء، للرجال

 وسلم علي  اهلل صلى النيب حيا  يف يعتكفن املدمنني أمها  وسلم

 عليهن. اهلل رضوان اجلليال  الصحابيا  وكذا موت  وبعد

 معنى ما أفهم مل أنا صراحة شيخ يا لكن  هيلينا: *

 األنسب كانامل هو ينوأ أعتكف كيف لي تبني فهال االعتكاف،

 لالعتكاف؟

 أرد ِ فإذا غري، ال املسجد يف يكون االعتكاف  الشيخ: -

 هلل معتكفة أنكِ نوتنوي املسجد تدخلني وقت أي يف االعتكاف

 تعاىل. هللا نوتذكري القرآن وتقرةني تعاىل

 يف املكث إال هو ما االعتكاف شيخ يا يعي  هيلينا: *
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 القرآن؟ وقراء  اهلل ذكر مع فق  املسجد

 يف املكث هو فاالعتكاف فق  هذا نعم،  الشيخ: -

 تقرةي مل وإن حتى معتكفة أنكِ تنوي بأن وذلك النية، مع املسجد

 اعتكافك. يصح تعاىل اهلل تذكري أو القرآن

 شيخ؟ يا كامال  ا يوم أمكث أن يشك  هل  هيلينا: *

 االعتكاف؟ أنوي أن املسجد دخلت كلما جيوز أم

 لو بل املسجد، يف اليوم طوال متكثي أن يشك  ال  الشيخ: -

 ونويت النهار أو بالليل واحد  دقيقة ولو املسجد دخلتِ

 أن املسجد دخليت كلما لكِ واألفضل منك، يصح فإن  االعتكاف

  االعتكاف. تنوي

 أن جيوز أم طاهر  أكون أن شيخ يا ك يش هل  هيلينا: *

 نفساء؟ أو حاةض وأنا اعتكف

 والنفاس احليض من طاهر  تكوني أن يشك  ال  الشيخ: -
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 نفساء أو حاةض وأنت واالعتكاف املسجد دخول لكِ جيوز بل

 طاهر . وأنت إال تفعلي ال أن األفضل ولكن

 شرالع يف رمضان يف إال يكون ال االعتكاف هل  هيلينا: *

 السنة؟ من وقت أي يف أم شيخ يا فق  األواخر

 يف وقت أي يف يصح االعتكاف أن قبل من لك قلت  الشيخ: -

 يف امرأ  أو رجل كان سواء االنسان يعتكف أن السنة لكن العام،

 علي  اهلل صلى النيب كان كما رمضان، شهر من األواخر العشر

 يعتكف. وسلم

 إذا زوجها تستأذن نأ املرأ  على جيب هل   هيلينا: *

 شيخ؟ يا تعتكف أن أراد 

 يف زوجها تستأذن أن املرأ  على جيب نعم،  الشيخ: -

 االعتكاف.

 امتناني عن لك أعبّر أن أستطيع ال لك، شكرا   هيلينا: *
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 عليك أ قلت فقد اعذرني شيخ، يا جبميلك عرفاني خال  و

 اليوم.

  هيلينا... يا الرحب على  الشيخ: -

 اهلل، شاء إن غدا  نلتقي هانئة، ليلة لك أمتنى  هيلينا: *

  حتما . بها ستسرّ عظيمة مفاجأ  لك وعندي

 هيلينا يا البتة شكّ عندي ليس  الشيخ: -

 سعيد . ليلة

 سأكون الظهر بعد الفاتح السلطان مسجد يف غدا  نلتقي

  انتظارك... يف

 لذلك ليال ، غدا  سأسافر فأنا نعم  هيلينا: *

 مبكرا ... اجمليء على صسأحر فإني

 عليكم. والسالم اهلل أستودعك



 046 

 

 اهلل... أمان يف  الشيخ: -

 وبركات . اهلل ورمحة السالم وعليكم

***
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  والعمرة احلج أحكام
 يف ما وأنهيت الصباح يف مبكرا  ونهضت الليلة تلك انقضت

 علي ... اتفقنا الذي املكان إىل وانطلقت عمل من يدي

 ليست مالحمها أن الحظت هيلينا ورأيت وصلت عندما

 كانت السماء يف نظرتها إلي ، توقتو شيئا  تنتظر كأنها

 ال جعلها الذي ذهنها شرود وكذلك بذلك، تصرح

  السالم... عليها ألقي وأنا إال تالحظي

 على احلزن هذا كل ما هيلينا يا بك ما  الشيخ: -

 حمياك؟

 ياحنا يالمس واحلنني الشوق هو بل  هيلينا: *

 الروح...



 048 

 

 شيخ! يا آ 

 على التلفاز فتحت حديثنا، من انتهينا أن وبعد البارحة

  إليها... يتوافدون الناس أن كيف ورأيت الكعبة فرأيت البث

 بيت فيها البقا،، أشرف فدادي، يشتاقها كم تدري لو

 خري فيها ولد ،السالم علي  إبراهيم خليل  ومقام وكعبت  اهلل

 الرمحن ربي شاء إن ما يوما  ،وسلم علي  اهلل صلى البشر

 كالطري ولساني ملبيا ، قليب يصيح كم إليها، رحلي سأشد

 وأقول: حمرابها يف سجد  طربا ، يصدح

 ...يديك يف كل  واخلري وسعديك لبيك لبيك، ربي لبيك

 فقد احلج عن الكثري أعرف أن أريد الكريم شيخي

 مسلم كل يلزم يعي ماإلسال أركان من ركن احلج أن قبل من أخربتي

 عن ؟ لي شرحت فهال حيج، أن

 وفرض اخلمسة، اإلسالم أركان من ركن احلج  الشيخ: -

 قال مر  العمر ؛ يف حيج أن مستطيع مكلف مسلم كل على عني
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  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿ تعاىل: اهلل

  .[77 :عمران ]آل

 مخسٍ: ىعَلَ اإلِسالمُ بُنِيَ» :وسلم علي  اهلل صلى النبِيِ وقال

 الصَال ِ، وَإِقَامِ اهللِ، رَسُولُ مُحَمَدًا وَأَنَ اهللُ إاِل إِلَ َ ال أَن شَهَادَ ِ

  «رَمَضَانَ وَصَومِ وَاحلَجِ، الزَكَا ِ، وَإِيتاءِ

 .ومسلم البخاري روا 

 يكون بأن مستطيعة كنتِ إن حتجي أن هيلينا يا عليك فيجب

 للحج. تكفيك أموال معك

 احلج، على طويل وقت هناك يزال ال شيخ يا  هيلينا: *

 العمر  ألداء الذها  أريد وأنا األبوا  على رمضان أن ومبا

 العمر ؟ أداء وكيفية صفة لي تشرح أن املمكن من فهل في ،

 أن أرد ِ إذا هيلينا، يا منكِ يتقبل أن اهلل أسأل  الشيخ: -

 مكان وهو– امليقا  من اإلحرام من بد فال بالعمر  حترمي

 فيجب -إلي  وصلت إذا الطاةر  طاقم ب  سيخربك معروف
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 من . حترمي أن عليك

 اإلحرام... بنية تغتسلي أن لكِ ويستحب

 وال النقا  تلبسي ال لكن عورتك يسك ما تلبسي  م

  القفازين...

 اإلحرام... بينة ركعتني تصلي  م

 وتقبلها لي فيسرها العمر ، أريد إني اللهم» تقولي:  م

 .«مي

 لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك» فتقولي: تليب  م

 وتكرريها...«لك شريك ال وامللك، لك والنعمة احلمد إن

  بالعمر . حمرمة أصبحت فقد ذلك فعلتِ فإذا

 وتوجهي احلرام املسجد إىل فبادري مكة إىل ذهبتِ فإذا

 افالطو تبتدةني  م واإلجالل، اخلشو، بغاية املعظمة للكعبة

 الكعبة، حول أشوا  سبعة وتطوفني األسود احلجر عند من

 ومن الطواف يف الدعاء من وتكثرين العمر  طواف يسمى وهذا
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 :األسود واحلجر اليماني الركن بني وتقولني تعاىل، اهلل ذكر

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿

 .﴾ ې ې

 سيدنا مقام خلف ركعتني تصلني الطواف من انتهيت فإذا

 أي يف صليهماف زحام هناك كان فإن سالم،ال علي  إبراهيم

 مكان.

 واملرو ... الصفا إىل نيهتتوج  م

 تعاىل: اهلل قول فتقرةني الصفا على وقفتِ فإذا

ڑ ڑ ک ک ک  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳک گ گ گ گ ڳ

 .﴾ں

 نيةتبد أشوا  سبعة  وواملر الصفا بني تسعني  م

 تعاىل اهلل ذكر من ضا أي وتكثرين باملرو ، وختتمني بالصفا

 الدعاء. ومن
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 باملق  شعرك تقصرين السبعة األشوا  من هيتتان إذا  م

 من انتهيت بذلك وتكونني سنتمك، ا نني أو واحد قدرب

  عمرتك.

 العمر . صفة هي هذ 

 أكون فق  األعمال هذ  من انتهيت إذا يعي  هيلينا: *

 شيخ؟ يا العمر  من انتهيت قد بذلك

 حول الطواف  م اإلحرام هي فالعمر  نعم،  الشيخ: -

 الصفا بني السعي  م ركعتني صال   م أشوا  سبعة الكعبة

 أمنلة. قدر باملق  شعرك نتقصري  م أشوا  سبعة واملرو 

 أن بعد  انية عمر  أعمل أن لي ميكن هل  هيلينا: *

 أن جيوز ال أن  يقول من مسعت ألني شيخ، يا عمرتي من أنهيت

 الواحد؟ السفر يف مر  من أكثر العمر  اناإلنس يكرر

 أن لإلنسان يستحب بل صحيح، غري القول هذا  الشيخ: -
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 أن لكِ فيستحب عمرتك من انتهيت فإذا االعتمار، من يكثر

 أن لكِ يستحب وكذا اليوم نفس يف كانت ولو  انية مر  تعتمري

 مكة. يف دمتِ ما منها تكثري

 وأنا شيخ يا أرد  إذا  انية مر  اعتمر كيف  هيلينا: *

 مكة؟ يف

 أن عليك جيب  انية عمر  تعتمري أن أرد  أذا  الشيخ: -

 السيد  مسجد يسمون  الذي التنعيم مسجد إىل تذهيب

 مثل وتفعلي هناك من حترمي  م اجلعرانة، مسجد أو عاةشة

 العمر ، أريد إني اللهم» وتقولني: تغتسلني األوىل، عمرتك

 لك. قلت  ما وتكملني تلبني  م ،«مي وتقبلها لي فيسرها

 أن احملرمة للمرأ  جيوز ال أن  شيخ يا مسعت  هيلينا: *

 طيب،ال تضع وال شعرها من شيئا  تأخذ وال أظافرها تق 

 صحيح؟ هذا هل
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 متس أن عليها حيرم حرمتأ إذا فاملرأ  نعم  الشيخ: -

 شيئا  تأخذ وال تنتف ، أو شعرها من شيئا  تق  أن أو طيبا 

 أظافرها؟ من

 ألني وجهها؛ تغطي أن هلا جيوز ال أيضا  وهل  هيلينا: *

 على شيئا  يضعن احلرم يف وهن التلفاز يف النساء بعض شاهد 

 وجوههن؟ على وينزل رؤوسهن

 النقا  تلبس ال لكن وجهها تغطي أن هلا جيوز  الشيخ: -

 النساء. بعض تفعل كما

 وجهها تغطي أن اهل جيوز كيف شيخ يا أفهم مل  هيلينا: *

 النقا ؟! تلبس أن هلا جيوز وال

 نهى وسلم علي  اهلل صلى النيب هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 أن ذلك معنى ليس لكن القفازين، أو النقا  تلبس أن احملرمة املرأ 

 من قطعة رأسها على من تنزل بأن تغطي  بل وجهها تكشف
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 أمساء  السيد كانت كما العينني، مفتوحة ليست القماش

 جنس عن نهى فالنيب تفعالن، عنهما اهلل رضي وعاةشة

 عن ، ين َ فلم الوج  تغطية أما العينني يظهر الذي النقا 

 تدخل أن هلا جيوز أن  إال القفازين تلبس أن املرأ  نهى أن  كما

 أحد. يراها ال حتى كمها يف يدها

 عندما حنن تكرمت، لو شيخ يا سدال  هيلينا: *

 فهل امليقا  على ومنر الطاةر  يف نركب العمر  داءأ إىل نذهب

 إىل الوصول قبل حنرم أن لنا جيوز أم امليقا  وصلنا إذا حنرم

 امليقا ؟

 أن احلافلة أو الطاةر  ركوبك عند لك جيوز  الشيخ: -

 وتقبلها لي فيسرها العمر ، أريد إني اللهم »فتقولي: حترمي

 حمرمة. بذلك وتصبحني تلبني  م «مي

***
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 احلج أسئلة
 شرحت هال أفعل؟ فماذا أحج أن أرد  إذا  هيلينا: *

 شيخ؟ يا احلج كيفية لي

  هيلينا: يا كيفيا   ال  ل  احلج  الشيخ: -

 والقران. والتمتع اإلفراد

 شيخ؟ يا منهم كل صفة لي شرحت هال  هيلينا: *

  اإلفراد: صفة  الشيخ: -

 أتيت إذا لكِ بفيستح العمر  دون وحد  احلج أرد ِ إذا

 تلبسني  م اإلحرام، بنية تغتسلي أن سفرك قبل أو امليقا 

 إني اللهم» :تقولني  م اإلحرام بنية ركعتني وتصلني  يابك

  «مي وتقبل  لي فيسر  احلج أريد
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 :تلبني  م

 احلمد إن لبيك، لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك»

  ..ها.نوتكرري «لك شريك ال وامللك، لك والنعمة

  باحلج. حمرمة  أصبحت ذلك فعلتِ فإذا -
 سبعة القدوم طواف فطويف املشرفة، الكعبة إىل أتيت فإذا -

 عند . وانتهاء األسود احلجر من ا ءبد أشوا 
 سيدنا مقام خلف ركعتني تصلني من  انتهيتِ فإذا -

 مكان. أي يف أو السالم علي  إبراهيم
 هذا يف واملرو  االصف بني تسعي أن بني خمري  أنت  م -

 وتطويف منى من ترجعني بعدما العيد ليوم تنتظري أو الوقت

 اإلفاضة. طواف
 تصلني منى إىل تذهبني احلجة ذي من الثامن اليوم يف  م -

 تنامني  م ا قصر والعشاء واملغر  والعصر الظهر

 سنة املبيت وهذا عرفة، إىل الفجر بعد منى من وتنصرفني

 صحيح. جكفح إلي  تذهيب مل فإن
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 يوم وهو التاسع اليوم يف عرفا  جبل إىل تنصرفني  م -

 تقديم مجع والعصر الظهر وتصلني هناك فتمكثني عرفة،

 «اهلل إال إل  ال» :قول ومن اهلل ذكر من نوتكثري هما،نوتقصري

 املغر . ويدذن الشمس تغر  أن إىل الدعاء يف نوتستمري

 مجع والعشاء املغر  فتصلني مزدلفة إىل تذهبني  م -

 معك وتأخذين الفجر تصلي أن إىل هناك ومتكثني تأخري،

  اجلمار. رمي حصيا 

 ذي من العاشر اليوم هو وهذا منى إىل تذهبني  م -

 بسبع الكرب  العقبة مجر  فكمني (العيد يوم) احلجة

 حصيا .

 سنتيمك.2 أي أمنلة قدر شعرك تقصني ذلك بعد  م -

 طواف وتطوفني لكعبة،ا إىل تذهبني ذلك بعد  م -

 طواف مثل أشوا  سبعة فتطوفني من ، بد ال ركن وهو اإلفاضة،

 القدوم.
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 مقام خلف يكونا أن واألفضل ركعتني تصلني  م -

 .السالم علي  إبراهيم سيدنا

 بعد سعيت تكوني مل إذا) واملرو  صفاال إىل تذهبني  م -

 عاىل:ت اهلل قول وتقرةني الصفا على فتقفني (القدوم طواف

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک

 .﴾ ں

 تبدةني أشوا  سبعة  وواملر الصفا بني تسعني  م -

 تعاىل اهلل ذكر من أيضا  وتكثرين باملرو ، وختتمني بالصفا

 الدعاء. ومن

 اليوم كان فإذا هناك، تبيتني منى إىل ترجعني  م -

 زوال بعد تذهبني العيد، أيام  اني وهو عشر احلادي

 مجرا :  ال  فكمني الشمس

 .حصيا  بسبع الصغر  اجلمر  -
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 .حصيا  بسبع الوسطى  م -

 .حصيا  بسبع الكرب   م -

 وقتها... يف الصال  وتصلني متكثني  م -

  اني وهو العيد أيام  الث وهو عشر الثاني اليوم يف  م -

 ترمني قبل  الذي اليوم يف فعلت  ما مثل نيلتفع التشريق أيام

 حصيا . بسبع واحد  كل الكتيب على الثال  اجلمرا 

 الثالث اليوم تقعدي ومل منى من االنصراف أرد  إذا  م -

 الودا، طواف إال عليكِ يتبق ومل حجك، أمتمت قد بذلك تكونني

 بلدك. إىل العود  تريدين عندما

 املفرد. احلج صفة هي هذ  -

 حجي يكون قلت ما تفعل إذا شيخ يا يعي  هيلينا: *

 صحيحا ؟

 الصحيحة امليسر  الصفة هذ  هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 للحج.
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 قبل؟ من ذكرتها اليت القِران حج صفحة وما  هيلينا: *

 تزيد ال بالضب  احلج هذا طريقة نفس هي  الشيخ: -

 واحد. شيء يف إال تنق  وال عليها

 شيخ؟ يا الشيء هذا هو ما  هيلينا: *

 باحلج: اإلحرام عند تقولي أن هو  الشيخ: -

 وتقبلهما لي فيسرهما معا  واحلج العمر  نويت إني اللهم»

 «مي

 بالضب  نفسها قليل قبل لك ذكرتها اليت احلج صفة تددين  م

 وأفعاهلا. أقواهلا ونفس

 نفس هو القِران يعي شيخ، يا فهمت اآلن  هيلينا: *

 معا  واحلج العمر  نويت يإن اللهم» يقول: أن  إال بالضب  اإلفراد

 «مي وتقبلهما لي فيسرهما

 هيلينا. يا نعم  الشيخ: -
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 شيخ؟ يا التمتع صفة هي وما  هيلينا: *

 لك قلت ما مثل بالعمر  تأتي أن هو التمتع  الشيخ: -

 ما تفعلني حالال  تصبحني عمرتك من انتهيتِ فإذا متاما ،

 وحترمني فتلبني ،احلجة ذي من مثانٍ يوم ييأت أن إىل تشاةني

 التمتع. صفة هي هذ  «حجة اللهم لبيك» :وتقولني باحلج

 بها أتيت منهن واحد  أي ،الثال  احلج كيفيا  هي هذ و

 .حجُك وصحَ أجزأتك

 ذكر  فيما األسئلة بعض أسألك أن ممكن هل  هيلينا: *

 شيخ؟ يا

 شئتِ. ما اسألي تفضلي بالطبع نعم  الشيخ: -

 املمكن من أم واجب األول اليوم منى يف بيتامل هل  هيلينا: *

 مباشر . عرفة إىل التاسع اليوم يف وأذهب هناك أبيت أذهب ال أن

 بواجب ليس احلجة ذي من الثامن يوم منى يف املبيت  الشيخ: -
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 لعرفة. مباشر  تذهيب أن وميكن

 يوم بعد الثال ة األيام يف منى يف املبيت طيب  هيلينا: *

 أيضا . سنة أم واجب العيد

 كان إذا إال واجب التشريق أيام منى يف املبيت  الشيخ: -

 كنت أو للمبيت مكانا  جتدين وال شديد زحام هناك

 لكن منى، خارج يتيتب أن لك فيجوز عذر عندك أو مريضة

 املستطا،. قدر هناك تقعدي أن األفضل

 ماذا العمر  أو احلج يف املرأ  حاضت لو  هيلينا: *

 ذلك بعد  م تطهر حتى تقعد أم العمر  أو احلج ملتك هل تفعل؟

 املناسك؟ تكمل

 حاضت  م العمر  أو باحلج املرأ  أحرمت إذا  الشيخ: -

 فقد بالكعبة، تطوف ال أنها إال احلج مناسك يف شيء كل فتفعل

 وهي حاضت أنها عنها اهلل رضي عاةشة ألمنا هذا حد 
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 اللُ  كتب  ش ء   هذا» :موسل علي  اهلل صلى النيب هلا فقال احلج يف

 بةلبيِت  تُط يف ال أن غيوَ  الحةّج  يفعُل  مة افعل  آ َ ، بنةِت  عل 

 .مسلم روا  «تطُدِوي حت 

 بعرفة فتقف املناسك، مجيع تفعل أن املرأ  على فالواجب -

 حتى اإلفاضة طواف ردخت أنها إال املشاعر، وكل ومنى ومزدلفة

 تطوف. ذلك بعد  م تطهر

 موعد وكان حاضت إذا شيخ يا طيب  :هيلينا *

 الرحلة فاتتها تطف مل فإن سيذهب، الطاةر  يف الرحلة

 تفعل؟ ماذا

 دم. عليها وجيب تطوف احلالة هذ  يف  الشيخ: -

 ؟«دم عليها» معنى ما  هيلينا: *

 توز، تعاىل هلل شا  تذبح أن عليها جيب أن  يعي  الشيخ: -

  الفقراء. على حلمها
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 اإلفاضة طواف طافت بعدما حاضت لو  هيلينا: *

 طواف وتطوف تطهر حتى تنتظر أن عليها جيب هل حاضت  م

 الودا،؟

 ودا، طواف بدون تنصرف أن هلا جيوز بل ال،  الشيخ: -

 تنصرف أن احلاةض للمرأ  رخ  وسلم علي  اهلل صلى النيب فإن

 ودا،. طواف بال

 مينع ءدوا أو عالج تأخذ أن للمرأ  جيوز هل  هيلينا: *

 هناك؟ مشكلة يف تقع ال حتى العمر  أو احلج أيام يف احليض نزول

 شيء أي تفعل أن أو دواء تشر  أن هلا جيوز نعم،  الشيخ: -

 أو العمر  أو احلج يف كان سواء عليها احليض نزول مينع

 لغريهما.

 كانت إذا شيخ يا أيضا  احلكم وهذا  هيلينا: *

 طافت وإذا تطهر حتى اضةاإلف طواف تطوف ال أنها معتمر 
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 تطوف وال تسافر أن هلا جيوز حاضت،  م اإلفاضة طواف

 الودا،؟ طواف

 قلت. كما هيلينا يا نعم  الشيخ: -

 أو أمها أو أبيها عن حتجّ أن للمرأ  جيوز هل  هيلينا: *

 عنهما؟ تعتمر

 الكبري احلي عن وكذا امليت عن احلج جيوز نعم،  الشيخ: -

 ال مزمنا  مرضا  مريضا  كان أو يسافر أن يستطيع ال الذي

 لكن عن  ويعتمر عن  حيج أن لإلنسان فيجوز من ، شفاء

 ذلك. يف احلي ل  يأذن أن بشر 

***
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 البيوع أحكام
 بالتجار ، أشتغل أنا شيخي يا تعلم كما  هيلينا: *

 فلذلك كلها، حياتنا يضب  اإلسالم أن عرفت وقد

 مالي يتل  أن وأخاف يجتارت ي  فيما هذا اآلن تذكر 

 أو أبيع أن لي جيوز فهل املعامال ، بعض خالل من باحلرام

 حمرمة؟ معامال  هناك أم أشاء؟ كما شيخ يا أشكي

 حراما  وليست حالل أنها البيو، مجيع يف األصل  الشيخ: -

 وال وجل عز اهلل ين َ ومل واملشكي الباةع بني رضا عن دامت ما

 عنها. وسلم علي  اهلل صلى رسول 

 يا احملرمة البيو، أنوا، بعض لي تبيّن أن ميكن هل  هيلينا: *

 شيخ؟
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 فال ب ، العاقدان رضي وإن حتى حمرم الربا  الشيخ: -

 بالربا تتعامل اليت الربوية للبنوك تذهيب أن لكِ جيوز

 حرم  الذي الربا عني فهذا بفواةد ا قرض وتأخذي

 الربا يأكل من اهلل ذنآو ،وسلم علي  اهلل صلى ورسول  اهلل

 .عظيما  عذابا  ل  وأعد باحلر 

 شيخ!!! يا اهلل يا  هيلينا: *

 منها خذآ بأن البنوك هذ  مع التعامل أن هذا يعي

 الربا؟ من يعترب ا قرض

 فال للمال حمتاجا  اإلنسان كان إذا نعم،  الشيخ: -

 ربوية. بفواةد يقكض أن ل  جيوز

 يف أضع  أن لي جيوز ال مال معي كان لو حتى  هيلينا: *

 فواةد؟ علي  خذآو البنك

 اليت فالفواةد الربوية البنوك يف تضعين  كنتِ إذا  الشيخ: -
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 األموال تضعني كنت إذا أما احملرم، الربا من هي ستأخذينها

 لك. حالل منها احلاصل فالربح اإلسالمية البنوك يف

 نوكب كلها الفرق وما شيخ يا اهلل سبحان  هيلينا: *

 حالل؟ وهنا حرام هنا ملاذا

 تأخذ  بل باملال تتاجر ال الربوية البنوك ألن  الشيخ: -

 إلنسان تقرض   م %11 مثال  نسبة وتعطيكِ القرض سبيل على

 الرحبني بني الفرق %5 رحبها فيكون %15 مثال  بنسبة آخر

 قطعا . حرام فهذا عمل، أي بدون

 أحدا  تقرض ال ألنها هذا؛ تفعل فال اإلسالمية البنوك أما

 وال مشاريع يف فتدخل حقيقة باملال تتاجر وإمنا أصال ،

 النسبة وهذ  نسبة ، تعطي وإمنا مثال ،111 األلف عن تعطيكِ

 1111 تكون قد الربح من %11 مثال  تنق  وقد تزيد قد

 وربح ومضاربة جتار  يف تدخل فهي فق ، 11 تكون وقد

 تربح وإمنا أبدا ، هذا تفعل فال الربوية البنوك أما وخسار ،
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 الربوية البنوك أن كما واالستقراض، اإلقراض بني الربح بفارق

 والزنى، واخلنزير كاخلمر حمرّمة مشاريع يف تدخل قد

 هذا. مثل تفعل فال اإلسالمية البنوك أما

 لديها اليت املرأ  أن شيخي كالمك من فهمت  هيلينا: *

 هلا جيوز ال نفسها على ب  نفقلت أرباحا  من  جتي أن وتريد مال

 البنوك مع تتعامل أن هلا جيوز وإمنا الربوية، البنوك مع تتعامل أن

 وإمنا وتبيع تشكي وال تتاجر ال الربوية البنوك ألن اإلسالمية؛

 اإلسالمية البنوك أما فق ، الربوية النسبة فارق من تكسب

 يسر وقد يكسب وقد شراكة يف معها يدخل فاإلنسان

 احلالل. التجار  هي ذ وه

 احلقيقي الفارق هو فهذا صحيح، هذا نعم  الشيخ: -

 .﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿الربا وبني البيع بني

 يا الكباةر من أم الصغاةر من الربا وهل  هيلينا: *

 شيخ؟



ه 

 070 
 

 ..بشيء. سأخربك  الشيخ: -

 إال باحلر  ا أحد يتوعد مل اهلل أن هيلينا يا تعلمني هل

  .الربا يأكل الذي

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ تعاىل: اهلل فقال

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ

 .﴾خب

 وجعل  بالربا املتعامل وسلم علي  اهلل صلى النيب لعن وقد

 رَسُولُ لَعَنَ »:قَالَ عن  اهلل رضي جَابِرٍ فعَن اهلل رمحة من مطرودا 
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 وشاهِدَي ِ وكاتِبَ ُ ومُوكِلَ ُ الرِبا آكِلَ وسلم علي  اهلل صلى اللَ ِ

 .«سواءٌ هُم وقال:

 الرمحة... من الطرد هو واللعن

 اهلل حر  بعد بالربا يتعامل اهلل ياف مسلم هناك هل

 ولعن ؟!! ل 

 من أن  يف شك فال الربا، حرمة يف كثري  أحاديث وهناك

 باهلل. والعياذ الكباةر أكرب

 يا قبل من بالربا تعاملت قد كانت من  هيلينا: *

 تفعل؟ ماذا شيخ

 هذا فعل من أن أخربنا وتعاىل سبحان  اهلل  الشيخ: -

 ذلك بعد  م قبل، من فعل مما ويستغفر  اهلل إىل يتو  أن علي  جيب

 ب  تتصدق أخذت  فاليت الربا أماو فق ، مال  رأس يأخذ
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 أن وال للبنك تكك  أن هلا حيل وال واحملتاجني، اءالفقر على

  .للمحتاجني خترج  بل تأكل ،

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ تعاىل: اهلل قال

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 .﴾ې

 كان إذا املرأ  أن شيخ يا كالمك من فهمت  هيلينا: *

 يهاعل جيب وربح من  عاةد يأتيها أن وتريد مال عندها

 بتشغيل  يقوموا حتى املال وتعطيهم اإلسالمية البنوك إىل تذهب أن

 يكون من  يرج الذي الربح فإن بالتاليو التجار ، يف هلا

 صحيح؟ فهمي هل هلا، حالال 

 حالل، طريقة فهذ  قلت كما نعم،  الشيخ: -

 حالل. ورحبها حقيقة املال تشغل اإلسالمية فالبنوك
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 البنوك بني فرق ال أن  ليقو من هناك  هيلينا: *

 هذا؟ يف تقول فماذا حمرمة، كلها الربوية والبنوك اإلسالمية

 فالبنك كبري فرق هناكف صحيحا ، ليس ال  الشيخ: -

 الفاةد  يأخذف الربوي وأما ،باملال يتاجر اإلسالمي

 جتار . أو عمل دون القرض على فق 

 شيخ... يا الربا عن تكلمت أنك مبا  هيلينا: *

 ذهب حمل يف كنت أني وهو موقف املرا  أحد يف لي حد 

 بأسور  وأستبدهلا معي اليت الذهب أسور  أغري أن وأرد 

 يقف احملل يف شيخ هناك فكان بينهما الفارق ودفعت جديد 

 وقلت فاستغربت «جيوز ال» فقال: هذا أفعل نيآر وقد جبانيب

 جيوز؟ ال ومل ل 

 إال الذهب يبا، أن هىن وسلم علي  اهلل صلى النيب إن قال:
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 ال يعي - بيد يدا  - غرام11 مقابل غرم11 يعي - مبثل مثال 

 وبصراحة انصرف،  م - احلال يف اجمللس يف التقابض من بد

 األمر؟ هذا حكم لي تبني ميكن هل قال مما شيئا  أفهم مل أنا

 إذا صحيح، الشيخ كالم األمر، لك سأبس  أنا  الشيخ: -

 جديد بذهب استبدال  أو  ريتغي د وأر ذهب عندك كان

 نتشكي ذلك بعد  م مثن  تقبضني  م أوال  تبيعي  أن من بد فال

  األول. الثمن قبض من بد ال لكن شئتِ، ما الصاةغ من

 غرام 7 تشكي  م غرام عشر  مثال  القديم تبيعي أن أما

 النيب ألن أبدا ؛ جيوز ال فهذا القدمية العشر  مقابل جديد

 ِمث    إاِل بةلّذَهِب  الّذَهَب  تبيُع ا ال» قال: وسلم علي  اهلل صلى

  .«بَي    ي ا   إال بنةجز غةئبًا مندة تبيُع ا وال بِمثل

 .علي  متفق

 َي ا   بِمثل ِمث    بِةلِفّضةِ  َوالِفّضةُ  بِةلّذَهِب  الّذَهُب  » وقال:



 076 

 

 «َس اء   ي ِ ف والُمعط  اآلِخُذ  َأرب ، فق  استزا َ  أوِ  زا َ  فمن بَي   

 .مسلم روا 

 ال أن  احلديث هذا يف وبيّن حضّو وسلم علي  اهلل صلى فالنيب

 قدميا  هذا كان ولو حتى آخر بذهب الذهب بيع جيوز

 غرام عشر  يكون كأن الوزن، يف تساويا إذا إال جديد وهذا

 يكون بأن التفاضل جيوز وال جديد غرام عشر  مقابل قديم

 جديد. غرام سعةت مقابل قديم غرام عشر 

 تقع النساء من ا كثري فإن شيخ يا هذا على  هيلينا: *

 تدري. ال وهي الربا يف

 من الكثري فيها يقع كبري  مشكلة وهذ  نعم،  الشيخ: -

 هذا. مثل عن النساء ينهون ال منهم يشكون ومن الصاغة

 أن يصح ال أن  شيخ يا أيضا  كالمك من فهمت  هيلينا: *

 ما هل احلال، يف مثن  أدفع أن بد ال بل لتقسي با ذهبا  أشكي

 صحيح؟ فهمت 
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 النيب ألن بالتقسي ؛ الذهب بيع جيوز ال نعم،  الشيخ: -

 تبيعوا وال» السابق: احلديث يف كما قال وسلم علي  اهلل صلى

 الثمن قبض من بد ال يعي «بيَدٍ يَدًا إاِل بناجز غاةبًا منها

 متاما . الذهب مثل الفضة يف احلكم احلال.وكذلك يف

 الكال  يشكون أوروبا يف عندنا طيب،  هيلينا: *

 الكلب؟ بيع حيل فهل

 الكلب، مثن عن نهى وسلم علي  اهلل صلى النيب  الشيخ: -

 أجل من كان إذا إال الكال  اقتناء جيوز وال خبيث مثن  أن وقال

 صيد. أو حراسة

 حرام، البيو  يف الكال  تربية شيخ يا يعي  هيلينا: *

 صحيح؟ هذا هل

 وسلم علي  اهلل صلى فنبينا هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 أو لصيد أو حلراس  الكلب كان إذا إال الكال  اختاذ عن نهى
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 لغري البيت يف عند  كلبا  اإلنسان ربى فإذا للماشية، كان

 عندك فهل احلسنا ، من قرياطان يوم كل من  نق  ذلك

 قرياطان؟! يوم كل منها ينق  حتى كثري  حسنا 

 صال  فضل يف عن  أخربتك كما اجلبل مثل والقريا 

 الدفن. وحضور اجلناز 

 عاقل إنسان فأي كلب، في  بيتا  تدخل ال املالةكة وأيضا 

 تدخل واملالةكة كلب، بسبب بيت  املالةكة دخول من نفس  حيرم

 والربكة. والرمحة اخلري معها

 الكلب؟ مثل أيضا  -القطة- اهلر  وهل  هيلينا: *

 بيتك يف تربيها أن جيوز لكن بيعها، جيوز ال اهلر   الشيخ: -

 الكلب. خبالف

 البيع يف حمرمة أخر  حرام أشياء هناك هل  هيلينا: *

 فق ؟ هذ  أم شيخ يا أجتنبها حتى
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 يف صادقة تكوني أن هيلينا يا شيء أهم  الشيخ: -

 اهلل صلى نيبفال أحدا ، تغشني ال والشراء البيع يف معامالتك

 كنتِ فإذا «منة لي فَ  شنةغَ  نمَ » وقال: الغ  عن نهى وسلم علي 

 والتاجر مطلوبة فاألمانة التجار  يف تتعاملني أو تاجر 

 والصديقني. النبيني مع األمني

***
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 والزواج اخلطبة عن أسئلة
 مع  أفعل  أن لي جيوز ماذا خلطبيت رجل تقدم إذا  هيلينا: *

 جيوز؟ ال وما

 جيوز وال متاما ، األجنيب كاإلنسان هو اخلاطب  الشيخ: -

 معهم وأنت أهلك مع جيلس كان إذا أما مبفردك، مع  جتلسي أن

 بزوجك. ليس خطبتك يف وهو جاةز، فهذا

 عي أجنبيا  يصبح شيخ يا عليَ عقد لو حتى  هيلينا: *

 الزواج؟ حتى

 فقد عليك كتاب  وكتب عليك عقد إذا ال،  الشيخ: -

 ليس ملسك أو قبّلك لو حتى مع  جتلسي أن وجيوز زوجك، صبحأ

 بعرس. تتزوجي حتى بك يدخل ال أن األفضل لكن حبرام،
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 ال أم خمطوبت  إىل ينظر أن للخاطب جيوز هل  هيلينا: *

 جيوز؟

 من إىل ينظر أن للخاطب جيوز بالتأكيد، نعم  الشيخ: -

 قال ل:قا عن  اهلل رضي جابر رو  وقد يطبها، أن يريد

 فإن اموأ  أح ك  خطب إذا:»وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول

 .«...فليفعل نكةحدة إل  ي ع ه مة إل  ينظو أن استطةع

 ما منها رأيت حتى هلا أختبأ فكنت امرأ  فخطبت» قال:

 .«فتزوجتها نكاحها إىل دعاني

 اهلل صلى النيب ألن إذنها؛ بغري أو بإذنها إليها نظر وسواء

 فكنت» جابر حديث ويف وأطلق، بالنظر أمرنا وسلم علي 

 استأذن أن » :شعبة بن املغري  عن حديث ويف ،«هلا يتخبأ

  .«املرأ  ل  فأذنت فكرها ، إليها النظر يف أبويها

 ال املقصود ألن حماسنها؛ ويتأمل إليها النظر يردد أن ول -



 081 
 

  بذلك. إال حيصل

 أو يد من نكاحها إىل يدعو  ما وإىل إليها وينظر -

 ذلك. وحنو جسم

 بغري الشر، يرد ومل حمرمة ألنها بها؛ اخللو  ل  جيوز ال لكن

 التحريم. على اخللو  فبقيت النظر

 الزواج عقد تعقد أن للمرأ  جيوز هل  هيلينا: *

 أخوها؟ أو أبوها وليها من بد ال أم بنفسها؟

 بنفسها، الزواج عقد تعقد أن للمرأ  جيوز ال  الشيخ: -

 إال نكةح ال» :وسلم علي  اهلل صلى النيب قال ولي؛ من بد ال بل

 . «ع   وشةهَ ي ب ل ّ 

 إذنِ بغريِ نكحت امرأ ٍ أَيُما» :وسلم علي  اهلل صلى وقال

 فَنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها وَلِيِها

 .«باطِلٌ
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 أو يصلي ال فاسقا  أو كافرا  الولي كان إذا  هيلينا: *

 إذن؟ يزوجها من اخلمور، يشر 

 تذهب جتد مل فإن هلا، وليٍ أقر  يزوجها  الشيخ: -

 يعقد عامل أو شيخ ألي تذهب جتد مل فإن القاضي أو للحاكم

 الزواج. هلا

 أن مسلمة يتزوج الذي الزوج يف بد ال هل  هيلينا: *

 سواء أحبت مَن املسلمة املرأ  تتزوج أن يصح أم مسلما ، يكون

 نصرانيا ؟ أم يهوديا  كافرا ، أم مسلما  كان

 هذا تسألي أن ظننتك ما اهلل! سبحان يا  الشيخ: -

 املسلم؟! غري املسلمة تتزوج أن ميكن هل هيلينا، يا السدال

 من املسلمة املرأ  تتزوج أن املسلمني بإمجا، جيوز ال

 يكون أن من بد ال بل نصرانيا ، أو يهوديا  كان سواء كافر،

  .مسلما 
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 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ تعاىل: قال

  .﴾ ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ تعاىل: وقال

 ۋ ۋ ٴۇ ﴿ تعاىل: قول  يف والتكرار ﴾ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 العالقة وقطع باحلرمة واملبالغة للتأكيد ﴾ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ

  واملشرك. املدمنة بني

 نكاحا . زناها مست وإن زانية فهي ذلك فعلت ومن

 من املسلم يتزوج أن جيوز شيخ يا ذاملا طيب  هيلينا: *

 ذلك؟ للمرأ  جيوز وال والنصرانية اليهودية

 أن جيب ملاذا، نسأل أن وقبل هيلينا يا أوال    الشيخ: -

 هذا وأباح هذا، عن ونهانا بهذا أمرنا الذي من نسأل

 هذا؟ وحرّم

 طبعا . الشريف النبوي واحلديث القرآن  هيلينا: *

 مَن؟ كالم قرآنوال أحسنت،  الشيخ: -
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  وتعاىل. سبحان  اهلل كالم  هيلينا: *

 اهلل عن جاء ملا نذعن و نقرّ حتى هذا يكفي أال  الشيخ: -

  !وسلم علي  اهلل صلى رسول  وعن

 ل  يقال ال سبحان  فاهلل شيخ، يا نعم  هيلينا: *

 غفرانك وأطعنا ومسعنا وطاعة مسعا  يقال إمنا ملاذا،

 املصري. وإليك ربّنا

 احلق، املسلم قول هو هذا هيلينا، يا أحسنت  الشيخ: -

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿ اهلل: قال

 حق فإن هيلينا يا وعموما  ،﴾ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 يكون أن ميكن وال للزوجة، ال للزوج يكون اإلسالم يف القوامة

 قواما  يكون فإن  املسلم بعكس املسلمة، على قواما  الكافر

 الكافر . على

 نعمة على هلل احلمد شيخ، يا اآلن فهمت  :هيلينا *

 اإلسالم.
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 والعدة الطالق
 هل فجأ ! حزنت أراك شيخ يا بك ما  هيلينا: *

 كالمي؟ أغضبك

 وخطر اآلن تذكرت  ملا حزنت هيلينا، يا آ   الشيخ: -

 يوم... بعد يوما  تتفاقم اليت الطالق نسب من ببالي

 هيلينا! يا الطالق ما أدراكِ وما

 فيتشتت الزوجني، على واإليالم الوقعة شديد إن 

 ال مشاكل بينهما وحيصل وصلهما، حبل وينقطع مشلهما

  ل رحام... وقطع ل والد وتضييع وحماكم هلا حصر

 زوجها من املرأ  غضبت كلما جمتمع يف أصبحنا لقد آ ،

 حلف غضب كلما الزوج وكذا الطالق، طلبت سبب وألتف 
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 كلٌ الندم أصابع يعض  م يطلقها،  م بالطالق، زوجت  على

 منهما...

 األوان... فا  هيها ، هيها  ولكن

 فإن حقا ، حمزن ألمر هذا إن شيخ يا واهلل  هيلينا: *

 أنها تظن امرأ  وكل جدا ، كبريا  أصبح املطلقا  عدد

 أن علمت وما زوجها، من بأفضل ستتزوج تطلق عندما

   واحد... وتفكريهم متشابهة طباعهم الرجال عامة

 مبا الطالق أحكام بعض أعرف أن أريد اآلن شيخ، يا لكن

 هذا هل «طالق أنت» لزوجت  الزوج قال إذا هل ذلك، ذكر  أنك

 ال؟ أم يقع الطالق

 طالق فهي «طالق أنت» لزوجت  قال إذا الرجل  الشيخ: -

 أتى ألن  الطالق؛ أنوِ مل قال وإن حتى املسلمني بإمجا، وهذا

 الطالق. يف يحالصر باللفظ
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 تكون بالثال  طالق أنت هلا قال ولو  هيلينا: *

 بالثال ؟ طالقا 

 حيل ال وعندةذ طلقا ،  ال  وحتسب نعم  الشيخ: -

 من . تعتدّ أن وجيب منها يقك  أن ل 

 أو أهلك كلمتِ أو كذا فعلتِ لو لزوجت  قال لو  هيلينا: *

 لو طالقا  يقع أيضا  هذا هل طالق، فأنت فالنة عند ذهبتِ

 فعلت؟

 كان إذا أما يقع، نعم طالقها ينوي كان إذا  الشيخ: -

 يقع فال األمر هذا تفعل ال حتى فق  يهددها أن يريد

 الطالق.

 ال أن زوجها عليها حلف إذا لزوجها املطيعة الذكية واملرأ 

 وخترب  بيتها تهدم ال حتى تفعل ، فال األمر هذا تفعل

 تريد . ما وتفعل ذلك بعد يرضى حتى وتصرب بيدها،
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 إذا تفعلها أن املرأ  على ينبغي اليت األمور هي ما  هيلينا: *

 زوجها؟ طلقها

 تعتد. أن عليها  الشيخ: -

 شيخ؟ يا العد  وما  هيلينا: *

  ال  املطلقة املرأ  متكث أن هي هيلينا يا العد   الشيخ: -

 ل زواج. حتل ذلك بعد  م حيضا 

 كيف يراجعها أن وأراد زوجت  وجالز طلق لو  هيلينا: *

 يراجعها؟

 زوجت  زالت ما فهي مرتني أو مر  طلقها إذا  الشيخ: -

 ويُشهد راجعتك هلا فيقول حيضا ،  ال  عدتها تنت ِ مل ما

 ا نني. املراجعة على

 عدتها تنتهي حتى ل  حتل فال طلقا   ال  طلقها إذا أما

 ل  جيوز فهنا انيالث الزوج طلقها فإذا آخر، زوجا  تتزوج  م
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 مبهر أخر  مر  جديد من عليها ويعقد زوجت  يرجع أن

  .جديد

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ﴿ تعاىل: اهلل قال

 .﴾خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ

 حاةض؟ وهي زوجت  يطلق أن للرجل جيوز هل  هيلينا: *

 حاةض، وهي زوجت  يطلق أن الرجل على حيرم  الشيخ: -

 طالق وهو في ، جامعها هرط يف يطلقها أن علي  حيرم وكذا

 بِدعيٌ.

 يقع ال أن  حاةض وهي طلقها لو أن  ذلك معنى هل  هيلينا: *

 طالقها؟

 هذا. مع يأ م ولكن  طالقها يقع بل ال،  الشيخ: -

*** 
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 الزوج طاعة
 زوجها؟ تطيع أن املرأ  على جيب هل  هيلينا: *

 واجبة في  معصية ال فيما طاعت  نعم،  الشيخ: -

 إال البيت من خترج فال وتطيع ، تفعل أن عليها وجيب ،عليها

 عن تقل ال الزوج فطاعة بإذن ، إال أحدا  بيتها تدخل وال بإذن 

 اإلسالم. يف األبوين طاعة

 وال وتقدر  وحتب  زوجها حتكم اليت هي الصاحلة واملرأ 

 بعض هيلينا يا لكِ أذكر وأنا مبعصية، أمرها إذا إال ختالف 

 يأمر الذي وسلم علي  اهلل صلى حممد نبيك نع األحاديث

 كان إذا إال اجلنة تدخل لن وأنها زوجها، بطاعة املرأ  فيها

 ب  يقوم ما يعدل معاملت  حسن من ب  تقوم ما وأن عنها، راضيا 
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 ومن املساجد يف الصال  ومن اهلل سبيل يف اجلهاد من الرجل

 أعمال . ساةر

 يزيد بنت أمساء عن «اإلميان شعب» يف البيهقي رو  فقد

 وسلم علي  اهلل صلى النيب أتت أنها األشهل عبد بي من األنصارية

 النساء وافد  إني وأمي، أنت بأبي :فقالت أصحاب  بني وهو

 يف كاةنة امرأ  من ما إن  - الفداء لك نفسي - وأعلم إليك

 على وهي إال تسمع مل أو هذا مبخرجي مسعت غر  وال شرق

 بك ف منا والنساء، الرجال إىل باحلق بعثك اهلل أن رأيي مثل

 مقصورا  حمصورا  النساء معشر وإنا أرسلك الذي وبإهلك

 وإنكم أوالدكم، وحامال  شهواتكم ومقضى بيوتكم قواعد

 واجلماعا  باجلمعة علينا فضلتم الرجال معاشر

 ذلك من وأفضل احلج بعد واحلج اجلناةز وشهود املرضى وعياد 

 أو حاجا   خرج إذا منكم الرجل وإن اهلل، لسبي يف اجلهاد

 لكم وغزلنا أموالكم لكم حفظنا مرابطا  أو معتمرا 
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 يا األجر يف نشارككم فما أوالدكم، لكم وربينا أ وابا 

 اهلل. رسول

 بوجه  أصحاب  إىل وسلم علي  اهلل صلى النيب فالتفت قال:

 يف دةمسألت من أحسن قط اموأ  مقةلة سمعت  هل» :قال  م كل 

 .«هذه؟ من  يندة أمو

 مثل إىل تهتدي امرأ  أن ظننا ما اهلل رسول يا فقالوا:

 هذا.

 هلا: قال  م إليها وسلم علي  اهلل صلى النيب فالتفت

 حسن أن النساء من خلفك من وأعلمي املرأ  أيتها انصريف»

 موافقت  واتباعها مرضات  وطلبها لزوجها إحداكن تبَعُل

 «.كل ... ذلك تعدل

 «استبشارا  وتكرب تهلل وهي املرأ  فأدبر  قال:

 أن أحدا  أمر  لو»:وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول وقال

 رجال  أن ولو لزوجها، تسجد أن املرأ  ألمر  ألحد يسجد
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 جبل إىل أسود جبل ومن أسود جبل إىل أمحر جبل من تنقل أن امرأ  أمر

 تددي ال د بي حممد نفس والذي تفعل، أن نوهلا لكان أمحر

 وهي نفسها سأهلا ولو زوجها، حق تددي حتى ربها حق املرأ 

 ماج  وابن الكمذي روا  صحيح «متنع  مل -جبل يعي-قتب على

 .وغريهما

 مةتت اموأ  أيمة» :وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول وقال

 واحلاكم. الكمذي روا  «الجنة  خلت راض عندة وزوجدة

 حث وسلم علي  اهلل صلى لنيبا أن كم هيلينا يا فانظري

 عظيم، عليها حق  وأن لزوجها، املرأ  طاعة وجو  على

 أخشى أني ولوال هذا، على تدل اليت الكثري  األحاديث وهناك

 اهلل صلى النيب عن كثري  بأحاديث لكِ ألتيت عليك اإلطالة من

 أموت ل  » وسلم علي  اهلل صلى النيب قول إال يكن مل ولو وسلم علي 

 لكان «لزوجدة تسج  أن الموأ  ألموت ألح  يسج  أن  اأح

 كافيا .
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 من اهلل، رسول يا» قالت: عنها اهلل رضي عاةشة وعن

 املرأ ؟ على حقا  الناس أعظم

 .«زوجها» قال:

 الرجل؟ على حقا  الناس أعظم من قلت:

 .«أم »قال:

 لكن زوجت ، على الزوج حق شيخ يا فهمت  هيلينا: *

 ؟ زوجها ىعل الزوجة حق ما

 إليها يسيء فال حيكمها و يكرمها أن حقها  الشيخ: -

 فرضا  ليس وهو تريد  ال شيء على جيربها وال أهلها، إىل أو

 قال فقد باملعروف، يعاشرها وأن اإلسالم، يف عليها

 خريا . بالنساء واستوصوا :وسلم علي  اهلل صلى

 شهوتها... هلا ويقضي عليها ينفق أن علي  جيب كما

 ويستوعبهم خري بكل أهل  يعامل كان من احلق املسلمو
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 :وسلم علي  اهلل صلى قال وحيفظهم، ويودهم بهم ويرفق

 .«ألهل  خيوك  وأنة ألهل  خيوك  خيوك »

 زوجت . أهل  ومعنى

  اإلسالم. على هلل احلمد اهلل! شاء ما  هيلينا: *

***
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 الزوجية املعاشرة

 يف أشياء زوجت  نم الزوج يطلب أحيانا   هيلينا: *

 وما جيوز الذي فما حرام، األشياء هذ  أن تظن وهي الفراش

 االستمتا، من الفراش يف زوجها مع تفعل  أن هلا جيوز ال الذي

 واجلما،؟

 ال اهلل فإن وصريح واضح بكالم سأجيبك  الشيخ: -

 حرج وال حالل وزوجت  الرجل بني شيء كل احلق، من يستحيي

 من كان أيًّا آخر شيء أي أما الدبر، يف جيامعها أن إال في ،

 وليس حبرام، وليس فجاةز وزوجت  الزوج بني االستمتا، أنوا،
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 الدبر يف اجلما، إال حيرم مل فاإلسالم شرعية، مشكلة أي في 

 الدبر. حول االستمتا، جيوز حتى بل فق ،

 تعاىل: اهلل قال فحالل؛ االستمتا، أنوا، ساةر أما

 .﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

 االستمتا، أنوا، من نو، أي أن شيخ يا فهمت  هيلينا: *

 أما فق ، الدبر يف اجلما، إال حالل الزوجني بني

 كيفية وبأي طريقة بأي ب  استمتاعها أو بها استمتاع 

 فحالل.

 متاما . كالمك صحيح نعم،  الشيخ: -

*** 
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 الزوجة نفقة

 زوجت ؟ على ينفق أن الزوج على جيب هل  هيلينا: *

 زوجت . على ينفق أن الزوج على جيب نعم،  الشيخ: -

 على جيب الذي شيخ يا النفقة قدر هو ما  هيلينا: *

 زوجت ؟ على ينفقها أن الزوج

 كان ولو بيت يف يسكنها أن هو الزوج على الواجب  الشيخ: -

 طعام غالب من إسراف بدون يطعمها وأن باإلجيار،

 باملعروف؟ شتويةو صيفية مبالبس هلا يأتي وأن البلد،

 يف الرجل تشارك املرأ  شيخ يا بالدنا يف  هيلينا: *
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 عليها؟ واجب هذا فهل النفقة

 وبسيطة معتاد  نفقة هي الزوج على الواجب  الشيخ: -

 من أكثر علي  يفرض وليس والكسو ، واملسكن واملشر  للمطعم

 املعتاد والطعام الشتاء، يف وآخر الصيف يف واحد لباس

 أن أراد  هي وإن علي  فرضا  وليس من  تفضل فهو زاد ذافإ الوس 

 الزوج... على جيب وال هي أمواهلا من يكون آخر شيئا تشكي

 فليس آخر شيء أي طلبت  م األشياء بهذ  الزوج أتى فإذا

 ليس فهو وإال خريا ، اهلل فجزا  ب  أتى فإن الزوج، على بواجب

 علي . الواجب أدّ  ألن  مقصرا ؛

 وكان يكفها مل إذا البيت نفقة يف تساعد  أن بَتأح وإذا

 فاضلة. امرأ  فتكون عليها ينفق أن يستطيع ال مثال  فقريا 

 إىل راجع األمر وإمنا هذا يف معينا  شيئا  حيدد مل واإلسالم

 امليسورين، نفقة عليها فينفق احلال ميسور كان فإن الزوج حال

 مثل . نفقة عليها فينفق الدخل متوس  كان وإن
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 نفقتها؟ علي  جيب هل زوجت  الزوج طلق لو  هيلينا: *

 أو أوىل طلقة يعي رجعية طلقة زوجت  طلق إذا الزوج  الشيخ: -

 زوجت . زالت ما ألنها عليها؛ ينفق أن علي  فيجب  انية،

 ما  إذا وكذا كسو ، وال هلا نفقة فال  ال ا  طلقها لو أما

 تنتهي حتى بيت  يف لسكنىا هلا أن إال هلا، نفقة فال زوجها

 عدتها.

***
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 الرضاع أحكام

 إذا املرأ  أن شيخ يا يقال ما صحيح هل  هيلينا: *

 وأوالدها أم  هي وتصبح ابنها الطفل هذا يصبح طفال  أرضعت

 إخوت ؟ يعتربون

 أصبح غريها ولد أرضعت إذا املرأ  نعم،  الشيخ: -

 من ت إخو وأوالدها الرضاعة، من ابنَها الولد هذا

 من أخوهن ألن  بناتها؛ من بنتا  يتزوج أن ل  جيوز وال الرضاعة

 أخوها تتزوج أن هلا جيوز ال بنتا  كانت لو وكذا الرضاعة،

 الرضاعة. من
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 جيوز هل ولدا  أرضعت املرأ  إذا شيخ يا لكن  هيلينا: *

 من أخو  هو الذي الولد هذا أخت يتزوج أن املرأ  البن

 جيوز؟ ال أم الرضاعة من أخو  أخت هذ  البنت يعي الرضاعة،

 الذي هو أخوهم يصبح الذي ألن جيوز؛ نعم  الشيخ: -

 هلم. بإخو  فليسوا إخوت  ساةر أما فق  أمهم أرضعت 

 حممد هم أوالد عندها مثال  هناء امسها امرأ  أن فلو

 أوالد عندها زينب، امسها أخر  وامرأ  وعمر، وعلي

 …وفاطمة اهلل عبد هم

 فإن هناء، ابن حممد أرضعت زينب أن رضناف فلو

 يف أخوها ألن  فاطمة؛ من يتزوج أن ل  جيوز ال حممد

 منها، يتزوجوا أن عمر و علي إلخوت  جيوز ولكن الرضاعة،

  وهكذا... أختهما وليست فق ، حممد أخت ألنها

 أرضعت إذا املرأ  أن شيخ يا كالمك من فهمت  هيلينا: *

 مجيعا  ألبناةها وأخا  ابنها ولدال هذا يصبح غريها ولد
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 الوقت؟ نفس يف يرضع مل أو مع  رضع من سواء

 أن الناس بعض يظن كما فليس هيلينا، يا نعم  الشيخ: -

 الكبري أما الرضاعة، يف الطفل مع يشكك الذي هو احملرم

 كلهم أخوهم هو بل هلا، أخا  يصبح فال قبل  رضع الذي

 من أخت  يتزوج أن ل  زجيو فال أرضعت ، أمهم أن مبجرد

 من أخوها يتزوجها أن جيوز فال بنتا  كانت ولو الرضاعة

 الرضاعة.

 بد ال أم واحد  مر  أرضعت  لو أم  تصبح وهل  هيلينا: *

 مرّ ؟ من أكثر من

 أو مر  أرضعت  فإذا رضعا  مخس من بد ال  الشيخ: -

 رضعا . مخس من البد وإمنا هلا، حكم فال مرتني

***



ه 

 115 

 

 
 األطفال حضانة

 أطفال وعندها زوجت  الزوج طلق لو  هيلينا: *

 شيخ؟ يا ل   أم ل م حضانتهم تكون فهل صغار،

 فهدالء مميزين غري صغارا  يكونوا أن إما األطفال  الشيخ: -

 أن بشر  مطلقة، كانت إذا قطعا  أمهم عند حضانتهم تكون

 سن إىل يصلوا أن إىل والصالح اخلري على تربيهم صاحلة تكون

 التمييز...

 فإن الطالق، حال مميزين كانوا أو التمييز سن بلغوا فإذا

 يكون أن بشر  منهما شاء ملن فيذهب أبوي  بني يُخيَر االبن
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  ل ... األصلح

 األ  أو األوالد تربية حتسن ال أو فاسقة األم كانت إن أما 

 ل صلح احلضانة فتكون التمييز بعد األطفال ويفسد فاسق

 التخيري. عند األبوين من اآلخر الطفل اختار وإن منهما

 بكبية أحق األم تكون هل األ  ما  إذا  هيلينا: *

 يعي األ  أمُ أو األمِ أمُ تأخذهم أم شيخ يا تزوجت وإن األطفال

 اجلدّ ؟

 وإن األم عند يكونون فاألوالد األ  ما  إذا  الشيخ: -

 هي فاألم األبوين تمَيُ األطفال على جنمع أن ميكن فال تزوجت

 وسلم علي  اهلل صلى فالنيب أبيهم؛ مو  عند ل والد احلاضنة

 ي   أحبت  وبين بين  الل فو  وول هة ال ال   بين فو  من» قال:

  «القيةمة

 .وغريهما والكمذي أمحد روا  حسن حديث

 أن وسلم علي  اهلل صلى النيب عهد يف احلال كان وهكذا
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 تزوجت. وإن عندها يصبحون فاألوالد ازوجه ما  إذا املرأ 

 ل  وكان ابنهم ما  إذا اآلن الناس من كثري ب  يقوم فما

 وظلم خطأ فهذا منها األوالد يأخذون فإنهم وأوالد زوجة

 نكاية منها األوالد فيأخذون األم تزوجت وإن حتى ل طفال،

 بأن رضوا ملا ابنتهم زوج املتوفى كان ولو تزوجت، أنها فيها

 األمها . يف اهلل فاهلل ابنتهم، أوالد الزوج أهل يأخذ

 تكون أن إال األبوين، يتم األطفال على جنمع أن ينبغي فال

 األوالد يضر  الثاني زوجها أو تربيتهم حتسن ال أو فاسقة

 األ . ألم أو ألمها ينتقلون فحينئذ ويدذيهم

 األوالد أن أمسع كثري  أوقا  يف شيخ يا لكن  هيلينا: *

 مطلقة كانت إذا أبيهم كر  على تربيهم األم عند كانوا إذا

 جاةز؟ هذا فهل األوالد رؤية من أباهم وحترم

 اهلل! أستغفر  الشيخ: -

 تطلق، أنها إال تستحق وال عاصية امرأ ٌ هذا تفعل اليت املرأ 
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 أبيهم! يف أوالدها األم تكرِ  أن يعقل فهل

 أن جيب مرأ ا فكل باهلل، والعياذ ل رحام قاطعة فهذ 

 هلا ظاملا  أوكان سيئا  األ  كان وإن حتى أوالدها يف اهلل تتقي

 من حيرموا أن ل والد ذنب ال ألن  هذا، تفعل أن هلا جيوز فال

 أمّهم. من هلم حرمان  ل  جيوز ال كما أبيهم،

***
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 والزينة املرأة لباس
 األجنبية باملرأة اخللوة وحكم 
 لباس خت  اليت األسئلة بعض أسألك أن لي هل  هيلينا: *

  شيخ؟ يا وزينتها املرأ 

  لك؟ بدا ما سلي طبعا ، بالتأكيد  الشيخ: -

 مسجد يف وجودنا من الرغم على شيخي  هيلينا: *

 فهل املتربجا  بعض وجد  أني إال الفاتح حممد السلطان

 أن املرأ  على جيب الذي وما اإلسالم؟ يف جاةز التربج هذا

 ا؟بدنه من تسك 
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 منتشرا  التربج أصبح ل سف هيلينا، يا آ   الشيخ: -

 أن املرأ  تعلم وال املسلما ، من كثري عند األيام هذ 

 تدخلها اليت الكباةر من كبري  مفاتنها وإظهار التربج

 وسلم علي  اهلل صلى حممدا  النيب فإن باهلل! والعياذ النار

 ونِسةء   مندمة ...، وذكو ةَأَرُهمَ  َل  النةرِ  َأهلِ  ِمن ِصنَفةنِ »  قال

، كةِسَيةت   ، ُمِمي ت   عةِرَيةت   البُخِت  كَأسنِمةِ  ُرُءوُسُدنّ  مةئِ ت 

 لي َجُ   ِريحدة َوإنّ  ِريَحدة، يِج نَ  وال الجنةَ  ي خلن ال الَمةئَِلِة،

  .«ملُع نةت   فإنُدنّ  العن هنّ  وكذا، كذا مِسيو ِ  ِمن

 .حبان وابن مسلم روا  صحيح

 يسكها، ال ما تكتسي ألنها عارية كاسية ربجةفاملت 

 الرقيق الثو  تكتسي من مثل عارية، احلقيقة يف وهي كاسية فهي

 تقاطيع يبدي الذي الضيق الثو  أو بشرتها يصف الذ 

 ذلك... وحنو وساعدها عجيزتها مثل خلقها

 وال جسمها يبدي فال يسكها ما املرأ  كسو  وإمنا
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 واسعا ... ا كثيف لكون  أعضاةها حجم

 متربجة مبشيها تعاىل اهلل طاعة عن وزاةغة ماةلة وهي 

 صلى والنيب تتب، ومل هذا على ماتت إن اجلنة تدخل لن متبخك 

 األرض يف فساد من تسبب  ملا املتربجة بلعن أمر وسلم علي  اهلل

 بسببها. والفاحشة الشهو  يف الرجال من كثري ووقو،

 تربج عن املدمنا  نهى تعاىل اهلل أن هيلينا يا تعلمني وهل

 أي ﴾ڃ چ چ چ چ ﴿ تعاىل: فقال اجلاهلية

 اآلن هذا تفعل اليت فاملرأ  الرجال، أمام حماسنكن تظهرن ال

 فيجب العفيفة املسلمة املرأ  أما اجلاهلية، نساء فعل مثل تفعل

 وكفَاها وجهها إال منها يظهر وال بدنها تسك أن عليها

 فق ...

 زينتهن يبدين ال أن املدمنني نساء وأمر ىلتعا اهلل وإن

  !!جيوبهن على خبمرهن يضربن أن وأمرهن

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ تعاىل: فقال
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  .﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 أن حاجة يف بيوتهن من خرجن إذا املدمنني نساء اهلل أمر

 فال حراةر أنهن فيعلم يتجلبنب جالبيبهن، من عليهن يدنني

 كانت اليت هي احلر  ألن ريبة؛ وال قول نم بأذ  فاسق هلن يعرض

 رأسها. تكشف اليت هي واألمة تتحجب

 اهلل صلى النيب عن روي كما النساء شر من املتربجة فاملرأ 

 املتخيال  املتربجا  نساةكم شر»:قال أن  وسلم علي 

 .«األعصم الغرا  مثل إال منهن اجلنة يدخل ال املنافقا  وهن

 مفاتن األجانب للرجال املرأ  تبدي أن فالتربج

 يف وتتبخك تتمايل وأن وحليها مالبسها وحماسن جسدها

 مشيتها.

 مثل بناطيل يلبسن النساء من كثري يوجد  هيلينا: *

 هذا؟ هلن جيوز هل الرجال

 املرأ  لعن وسلم علي  اهلل صلى النيب أن تعلمني هل  الشيخ: -
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 عباس بنا عن البخاري فرو  لبسها، يف بالرجل تتشب  اليت

 وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول لعن» قال: عنهما اهلل رضي

 النساء من واملتشبها  بالنساء الرجال من املتشبهني

 .«بالرجال

 اهلل صلى اهلل رسول لعن »قال: عن  اهلل رضي هرير  أبي وعن

 «الرجل لبسة تلبس واملرأ  املرأ  لبسة يلبس الرجل وسلم علي 

 تلبس أن للمرأ  جيوز فال لرجالا لبس من البنطال وهذا

 مجيع تسك اليت الفضفاضة العباء  تلبس بل الرجل لبس

  من . شيئا  تصف وال جسدها

 حرية هذا أن تقول النساء بعض شيخ يا لكن  هيلينا: *

 نفسي على أحافظ دمت ما أفعل  فيما ألحد دخل وال شخصية

 املعصية. حبال يف أقع وال

 الذي اهلل ألن معصية؛ هو ذات  دح يف تقول  ما  الشيخ: -

 فإذا التربج، عن ونهاها حتتجب بأن أمرها من هو خلقها
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 سبحان  خالقها من أمر هذا أن فتعلم حقا  مسلمة كانت

 لبسهن، يف والكافرا  الفاسقا  تتبع وال ب ، فتلتزم وتعاىل

 إذا اجلزاء خري سيجازيها وتعاىل سبحان  اهلل أن ولتعلم

 النيب وبنا  املدمنني بأمها  وتشبهت وامر أ والتزمت حتجبت

 مجيعا ... عنهن اهلل رضى

 نبيها وبنا  بنساء املسلمة تتشب  أن هيلينا يا األفضل فهل

 أم القيامة، يوم هلا شافعا  سيكون الذي وسلم علي  اهلل صلى

 اجملتمع يفسدن أن يردن الالةي العاريا  بالكاسيا  تتشب 

 !املدمنني؟ نساء ويفسدن

 اليت التقية املسلمة بني يسوي لن تعاىل اهلل أن فلتعلم كنل

 قال السافر ، املتربجة وبني وحتجبت، ربها أوامر التزمت

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿:تعاىل اهلل

 لن وتعاىل سبحان  فاهلل  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 كهدالء... هدالء جيعل
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 النيب بنساء تتشب  أن إما لنفسها ختتار املسلمة فاملرأ 

 الدنيا يف الفاةزا  من فتكون وبنات  وسلم علي  اهلل صلى

 والعياذ فتكون العاريا  بالفاسقا  تتشب  أن وإما واآلخر 

 ..واآلخر . الدنيا يف اخلاسرا  من باهلل

 غاليااااااة  األمااااااس يف حُفظاااااات در   يااااااا

 واللعاااااااااابِ للااااااااااهو يبغونهااااااااااا والياااااااااوم  

 أمَااااة  جعلَهااااا أرادوا قاااااد حاااار   يااااا 

 عربااااي هاااااامسُ لكاااان العقاااال غربيااااةَ 

 قاةااااادُ ُ اهلل رساااااولُ مااااان يساااااتوي هااااال 

 !هلاااابِ؟ أبااااو هادياااا ِ وآخاااارُ دومااااا ، 

 أسااااوتَها الزهااااراءُ كاناااات مَاااان وأياااان 

 !احلطاااابِ؟ محَالااااةِ خطااااى تقفَاااات مماااان 

 هلاااا جاااذورَ ال ببناااتٍ لساااتِ أختاااا ! 

 النسااااااابِ جمهولاااااااةَ مقطوعاااااااة  ولساااااااتِ 
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 بااا ِ عشاااتِ واإلسااالمِ  العُااار ِ ابناااةُ أناات 

 أ ِ أعَاااااااازِ مِاااااااان أمٍ أطهاااااااار حضاااااااان يف 

 شُااااابَ ٍ مااااان يلقاااااون مباااااا تباااااالي فاااااال 

 يسااااتجبِ تدعياااا  إن العقاااالُ وعناااادك 

 نساايب؟ ملاان أهلااي؟ مااا أنااا؟ ساالي :من 

 والعاااار ِ؟ لإلسااااالم أنااااا أم للغاااار  

 عملااااي؟ ملاااان حاااايب؟ ملاااان والةااااي؟ ملاااان 

 والكااااذ ِ؟! اإل اااام لاااادعا  أم هلل، 

 منهجُاااااااا  والقاااااااارآنُ ربااااااااك، ساااااااابيلُ 

 يغااااااااابِ ومل يُحجاااااااااب مل اهلل مااااااااان ناااااااااورٌ 

 وارتفعااي اإلميااان بعاار  فاستمسااكي 

 واجتااانيب الفجاااار محاااأ  عااان باااالنفس 

 خطاااااااااااارٌ شاااااااااااارُ  داء الرذيلاااااااااااةَ  إن 

 واجلاار ِ كالطاااعون وميتاادُ يعاادي 
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 تهاااي ال العااارض صاااوني حيااااءك صاااوني

 واحتسااااايب هلل واصاااااربي وصاااااابري 

 فاختاااااذي اإلمياااااان مااااان احليااااااء إن 

 واحاااااتجيب أختاااااا  ايااااا حُلَيَاااااكِ منااااا  

 هلااااااا حياااااااءَ ال فتااااااا  لقاااااابحِ ويااااااا 

 والااااذهبِ املاااااس بِغااااالي حتلَاااات وإن 

 مكرمااااةٌ  تبغياااا   الااااذي  احلجااااا   إن 

 تعاااااابِ ومل عاباااااات مااااااا حااااااواء لكاااااالِ 

 أدبااا  عفااة  احتشاااما  منهااا نريااد 

 األد ِ قلاااااة منهاااااا يريااااادون وهااااام 

 ملعصااااااااايةٍ إبلااااااااايسٌ باااااااااكِ هاااااااااو  وإن 

 بِينتحاااااااا باالسااااااااتغفارِ فأهلكياااااااا  

 خاشااااعةٍ األسااااحار يف لااااك بسااااجد ٍ 

 مقاااااااااااك ِ هلل معاااااااااااكفٍ ساااااااااااجودَ 
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 مدامعُاا  العاصااي يغساالُ مااا وخااريُ

 الساااحبِ مااان أنقاااى تاةااابٍ مااان والااادمعُ 

 يهديي أن اهلل أسأل شيخ، يا مجيلة أبيا   هيلينا: *  

 اإلسالم... ألخالق

 جيلس أن للرجل جيوز هل الناحية، هذ  يف أخري أمر هناك

 عن ؟ أجنبية  امرأ مع

 امرأ  مع رجل يتلي أن هي اإلسالم يف احملرمة اخللو   الشيخ: -

 اليت احملرمة اخللو  هي فهذ  الناس، من أحد في  ليس مكان يف

 رجل يلُوَنَ ال» قال حيث وسلم علي  اهلل صلى النيب عنها نهى

 أن بني فرق ال ألن  ل ؛ أو هلا حمرم أي «حمرم ذي مع إال بامرأ 

 يكون أو وأختها، وأمها وأخيها كابنها هلا حمرم معها ونيك

 يف معها القعود فيجوز وخالت  وعمت  وابنت  كأخت  ل  حمرما 

 األحوال. هذ 
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 فهو معهما  الث غري من باألجنبية األجنيب خال إذا وأما

 العلماء. باتفاق حرام

 بنسو  رجل اجتمع أو أجنبية بامرأ  رجال اجتمع إذا وأما

 كاحلداةق الناس جمامع يف كان لو وكذا حبرام فليس أجانب

 أعلم. واهلل أيضا  فجاةز فتنة توجد وال حمرما  الكالم يكن ومل

***
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 املواريث
 هذا فهل الرجل نصف تر  املرأ  أن يقولون  هيلينا: *

 صحيح؟

 فاملرأ  البنت، وبني املرأ  بني فرق هناك  الشيخ: -

 يف تساوي  وقد كثري ، عمواض يف الرجل من أكثر تر  قد

 متاما ... الرجل مثل فتأخذ مواضع

 إذا حالة يف وهذا املرأ ، من أكثر الرجل يأخذ وقد

 نصف تأخذ البنت فإن وإنا  ذكور وعند  إنسان ما 

 ڳڳ گ گ گ ﴿ تعاىل: اهلل قال كما الولد

 فيها تأخذ اليت احلالة هي وهذ  ﴾ ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 الولد. نصف البنت
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 شيخ يا الولد نصف البنت تأخذ ملاذاو  هيلينا: *

 امليت؟ أوالد اجلميع أن من الرغم على

 فال العاملني ر  حكم هذا هيلينا يا أوال   الشيخ: -

 اجلاهلية يف املرأ  أن لعرفتِ قرأ  لو وأنت علي ، االعكاض جيوز

 اإلسالم فجاء قليال  وال كثريا  ال أصال  تر  تكن مل اإلسالم قبل

 املريا . من اهاوأعط وكرمها

 عند دامت فما نفقها عن مسدولة غري املرأ  أن  انيا :

 وجبت تزوجت وإذا تتزوج، أن إىل علي  واجبة فنفقتها أبيها

 يف إال تستخدم  ال معها الذي املال فهذا زوجها، على نفقتها

 ينفق أن علي  فيجب الولد أما إلي ، حمتاجة تكون وال الكف،

 عن املسدول هو وكذا زوجت  على ينفق تزوج اوإذ بلغ إذا نفس  على

 املال معها يتوفر من هي فاملرأ  النظر فعند واأل ا ، البيت

  الرجل. من أكثر

 أن لنا جيوز ال اهلل حكم فهذا هكذا األمر يكن مل لو وحتى
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 ڭ ﴿:املواريث ذكر بعدما قال تعاىل اهلل فإن خنالف 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 أي على يعكض أن اإلسالم يدّعي الذي للمسلم جيوز فال

 هذا على وأمجع اهلل حكم أن  دام ما يتعدا  أن وال هلل حكم

  العلماء. مجيع احلكم

***
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 والسنن ضائالفر
 يف يوجد ما هو الفرض أن شيخ يا مسعت  هيلينا: *

 ،وسلم علي  اهلل صلى النيب سنة يف يوجد ما هي والسنة القرآن

 اهلل صلى النيب بسنة نأخذ أن بد ال وهل صحيح الكالم هذا فهل

 ال؟ أم وسلم علي 

 هيلينا، يا إطالقا  صحيح غري الكالم هذا  الشيخ: -

 يف تأتي السنة وكذا السنة، يف ويأتي القرآن يف يأتي الفرض بل

 وسلم  علي اهلل صلى حممد فالنيب السنة، يف وتأتي القرآن

 السنة. :أي «مع  ومثل  القوآن أوتيت إين أال»قال: فإن  مشرّ،

 اهلل السنة، من أم القرآن من الصال  فراةض علمنا وهل
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 نقيم كيف لكن ﴾ک ک ﴿:قال وتعاىل سبحان 

 الصال ؟!

 الصال  كيفية لنا بيّن الذي هو وسلم علي  اهلل صلى فالنيب

 ذكر يوجد هل ا،ركعاته عدد لنا وبيّن وسننها وفراةضها

 أوقاتها أو فيها اليت الفراةض أو الصال  ركعا  لعدد القرآن يف

 فيها؟! نصليها اليت

 نقول فهل ،وسلم علي  اهلل صلى النيب سنة يف ورد هذا كل بل ال،

 مسلم. هذا يقول أن ميكن ال فرضا ؟! وليست سنة الصال  إن إذا 

 عاىلت اهلل بيّن هل ﴾ گ گ ﴿ تعاىل: اهلل قال وكذا

 الزكا ؟! مقدار

 بني الذي هو وسلم علي  اهلل صلى النيب لكن يبيّن ، مل ال،

 في  جتب الذي املقدار وبيّن جتب شيء أي يف وبيّن الزكا  مقدار

 منها. إخراج  جيب والذي النصا  وهو

 ے ھ ھ ﴿قال: وتعاىل سبحان  اهلل فإن احلج وكذا
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 كيفيت ، لنا يذكر ومل ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 :وقال الكفية لنا بيّن الذي هو وسلم علي  اهلل صلى فالنيب

  .«منةسكك  عن  خذوا»

 وحرّم  احلمار أكل علينا حيرّم مل وتعاىل سبحان  واهلل

  .«األهل  الحمةر لك  يحل ال» فقال: وسلم علي  اهلل صلى النيب

 نأخذ وال بالقرآن إال نأخذ ال يقولون قوم سيأتي أنّ  ونبّ 

 أوتيت إين أال » :وسلم علي  اهلل صلى النيب فقال النيب، بسنة

 يق    أريكت  عل  شبعةن رجل ي شك ال مع ، ومثل  الكتةب

 وج ت  ومة فأحل ه ح   من في  وج ت  فمة القوآن بدذا عليك 

 .«فحوم ه حوا  من في 

 الحمةر لح  لك  يحل ال أال» :وسلم علي  اهلل صلى النيب قال

 .« لسب ا من نةب ذي كل وال األهل 

 ينكرون سيأتون قوما  أن بني وسلم علي  اهلل صلى فالنيب

 وبيّن السنة، وهو ومثل  القرآن أوتي أن  بيّن هذا أجل فمن هذا،
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 الكلب وال احلمار حلم حرمة على دليل في  ليس مثال  القرآن أن

 حرام. أن  فبيّن

 ل  مفسر  أو القرآن أمجل  ملا مبيّنة تأتي هيلينا يا فالسنة

 وتعاىل. سبحان  اهلل من وحي ألنها علي ؛ زاةد  وأ

 أنا قبل، من هذا أفهم مل شيخ يا اهلل سبحان  هيلينا: *

 يف املوجود هو واحلرام الفرض أن أظن وكنت الكالم هذا لك قلت

 النيب سنة يف يوجد الذي هو والسنة واملكرو  فق ، القرآن

 اهلل صلى رسولال أن فهمت اآلن لكن ،وسلم علي  اهلل صلى حممد

 اهلل قال كما اهلل عند من إال يقول ال وأن  مشر،، وسلم علي 

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿تعاىل:

 والفرض فاحلرام اهلل عند من فالكل نعم  الشيخ: -

 ما السنة يف أيضا  وموجود القرآن، يف موجود كل  واملكرو  والسنة

 القرآن... يف ليس

 ڻ ڻ ڻ ﴿:لنا قال وتعاىل سبحان  واهلل



ه 

 117 

 

 ما نفعل أن علينا فواجب ،﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 عما ونبتعد جنتنب وأن وسلم علي  اهلل صلى النيب ب  يأمرنا

 .وسلم علي  اهلل صلى عن  نهانا

 علي  اهلل صلى النيب حيكم مل عمن اإلميان نفى تعاىل اهلل إن بل

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ فقال: وسلم

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .﴾ وئ ەئ

 ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿ :تعاىل وقال

 اهلل نطيع كما الرسول نطيع أن اهلل كالم بن  مأمورون فنحن

 رسولك واتبع بك آمن ممن اجعلنا فاللهم وتعاىل، سبحان 

 وال عندك من ب  جاء ما بكل وآمن وسلم علي  اهلل صلى حممدا 

 من جاء ما يف ضيقا  وال حرجا  وال شكًا قلوبنا يف جتعل

 .رحيم يا رمحن يا عندك

*** 
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 شيخ! يا اإلميان أعذ  ما  هيلينا: *

 هذ  يف فإن هيلينا، يا حقا  قلت قد  الشيخ: -

 اآلخر ... جنّة يدخل مل يدخلها مل من جنّة الدنيا

 اجلنّة؟ هذ  هي وما ؟! شيخ يا حقا   هيلينا: *

 وجلّ عز اهلل ذكر هيلينا، يا اإلميان جنّة إنها  الشيخ: -

 يدي  بني والتذلل وعبوديت  ومناجات  بذكر  والتلذذ

 واليقني واألمل والرجاء والدعاء من  احلاجا  وطلب

 مث جث يت ىت ﴿العظيم وإحسان الكريم بإجابة

 ...﴾ىث

 أتدري؟ شيخ، يا واهلل صدقت  هيلينا: *

 ب  وآمنت هلل قليب أسلم حني ب  شعر  ما مبثل يوما  أشعر مل

 أركاني... ل  واستسلمت جوارحي

 حتى حالوتها ينسى املرء يكاد ما عجيبة لذّ  إنها
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 ومن مدمن، أن  ويتذكّر فيها اهلل يذكر مرّ  كل يف ل  تتجدد

 شيخ! يا مدمن أن  أن ينسى

 ختال  حني اإلميان هيلينا، يا صدقت  الشيخ: -

 حببيبها وتعلقّت واشتاقت راقت رقّت وإذا ل  ترق القلو  بشاشت 

 جالل ... جلّ وخالقها مدنسها

 الرمحا  وتستمطر األبوا  وتفتّح صعا ال فتستهان

 النور... وإشراقة اهلد  وفيض والربكا 

 حنن وها باإلميان لقاءنا نستفتح أن أمجل ما  هيلينا: *

 اهلل... إال إل  ال حقّا اهلل إال إل  فال باإلميان، خنتم  اآلن

 ...وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول حممدٌ  الشيخ: -

 شيخ، يا الطاةر  موعد حان قد ها  هيلينا: *

 املستعان... واهلل من  لنا بدّ ال ولكن الفراق عليّ يعزَ

 معلوما  من ب  أفدتي ملا واالمتنان الشكر غاية يف أنا

 السلس اجلميل السهل أسلوبك خالل من الدين يف وتفق  وعلم
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 ما أتعلم أن أستطع مل كلّ  العام هذا خالل و إني بل اليسري،

 املباركني... اليومني هذين يف منك تعلمت 

 ألسئليت صدرك سعة على قليب كلّ من أشكرك فأنا

 وإكرامي. بتعليمي إليّ وإحسانك

 عبد إال أنا ما وتعاىل، سبحان  هلل كل  الفضل  الشيخ: -

 هدايتك. يف سببا  ليجعل  اهلل سخر  ضعيف

 باألمس كان وكأن  أتذكر اهلل! سبحان  هيلينا: *

 رحلة يف كنت ألقاك أن وقبل املاضي العام يترحل يف كنت حينما

 كنت األحزان، من حبر يف غارقة ياةسة كنت ذاتي، عن البحث

 فمضيت بلقياك عليَ اهلل من أن حتى واحلسر ، األمل كدوس أجتر،

 واملنة. احلمد فلل  عليك وتعرفت إليك

 علي منّ وأن هلذا سخرني الذي هلل احلمد  الشيخ: -

 والل» قال: وسلم علي  اهلل صلى فالنيب يدي على سالمكإب

 حمو لك يك ن أن من لك خيو واح ا   رج    بك الل يد ي ألن
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 النعمة. هذ  على هلل فاحلمد «النع 

 هل الكريم، شيخي هذا لك أنسى لن  هيلينا: *

 لك؟ أقدمها خدمة بأي تأمرني

 يف تعملي أن منك أود ما كل خريا ، اهلل جزاك  الشيخ: -

 ومن أهلك بإسالم عليك مين أن اهلل وأسأل تعاىل، اهلل إىل الدعو 

 حتبيّن...

 فقد تعلمت ، الذي العلم هذا تبلغي أن جيب اآلن فأنت

 .«آية ول  عن  بلغ ا» :وسلم علي  اهلل صلى نبيّك قال

 أن ونسيت أخذنا احلديث شيخ، يا اهلل يا  هيلينا: *

 اهلل بفضل و إنّ ف بها، وعدتك اليت العظيمة باملفاجأ  أبشرك

 و... لإلسالم اهلل هداها وقد أمّي أسلمت

 احلمد هيلينا يا هلل احلمد أكرب! اهلل مقاطعا : الشيخ

 !! هلل
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 حقا ... جليل وخرب راةعة ومفاجأ  عظيم نبأ هذا

 أن ِ مل فأنا قليال ، متهّل شيخ يا رسلك على  هيلينا: *

 وكيانك! كبِلُبِ أخذ  الفرحة أن يبدو لكن بعد، كالمي

 واهلل... هذا يبدو هيلينا يا آسف  الشيخ: -

  مسحت. لو أكملي

 جوليتا الصغري  وأخيت أمّي أسلمت نعم،  هيلينا: *

 مينّ أن شيخ يا ل  فاد،ُ كذلك باإلسالم أبي نقنع أن حناول وحنن

  علينا... منَ كما علي  اهلل

 آمني. آمني  الشيخ: -

 املطار، إىل ستقلنّي اليت السيار  أتت قد ها  هيلينا: *

 …الذها  وقت حان فقد شيخنا، عذرا  أستميحك

 خري عي اهلل جزاك وبركات ، اهلل ورمحة عليكم السالم

  اجلزاء...
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 اهلل أستود، وبركات ، اهلل ورمحة السالم وعليكم  الشيخ: -

 عملك... وخواتيم وأمانتك دينك

 هيلينا. يا اهلل أمان يف

 سببا  وجيعلك بك اهلل يهدي وأن خري كلّ عنك أمسع أن أرجو

 اهتد ... ملن

 رقمي سأغري ولكي داةما ، أخبارك لسما، وأتشوف

 .11715357115432 هو جديد رقم إىل

 أوال  بها سأوافيك تأكيد بكل آمني،  هيلينا: *

 بأول...

 والسالم اللقاء فإىل تأكيد، بكل  انية وسنلتقي

  عليكم...

 أمان يف وبركات ، اهلل ورمحة مالسال وعليكم  الشيخ: -

 ورعايت . وحفظ  اهلل

*** 
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 هذ  يف هيلينا مع جلسيت يف حلظاتي آخر كانت هذ 

 العفوية الطريقة بهذ  لي ستحد  أنها يوما  أتوقع مل قصة القصة،

 بها... ابتدأ  اليت

 تستشكل وأبيِن، هي تستفسر وأجيب، لتسألي الوقت ومضى

 اإلشكال... وأحل وأوضح هي

 متوقد  عارمة فرحة هيلينا؛ خاطري يف كانت

 عي، دينها عن أحكاما  وأخذها يدي على نفس بإسالم

 فتياتنا من كثري حال أذكر حني أخر  زاوية من وغصة

 دربا  يعرفوا فلم أهمِلوا أو التيار مع اجنرفوا بيئتنا، يف اللواتي

 الدين... هذا خدمة حنو ب  يسِرنَ

 يكون أن يريد بسي  لشخ  ةقص جمرد كانت هيلينا إن

 حبق... ولكن مسلما ،

 أيضا  بناتنا من قوافل يوم كل جند أن يف األمل أعدم ولن

 ومنهن أوالدهن، فيعلمن دينهن، أمور فيتعلمن اهلل مع العهد جيددن
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 اإلسالمي والتاريخ والعمل، العلم أهل من فتكون جنمها يسطع من

 يبحثن الباحثا  أين كنول والعاملا  العلم طالبا  من يلُ مل

 سريهن... يف

 ليواجهن عالية همة إىل حباجة اليوم ونساؤنا بناتنا

 العلم تعلم عن فضال  عليهن الواجب التعلم طريق يف التحديا 

 ل  وحبٍ باهلل إميانٍ مثل شيءٌ يساعدهن وال عام، بشكل

 العاقبة... حلسن وتذكرٍ ل جر واحتسا ٍ

 وشغفها سلوكها يف جنما  إال تباراالع هذا يف هيلينا تكن مل

 العزم عقد  من درُ فللَ  الطريق، إىل الساةرا  يدل بدينها

 اجلنة ويف أجرها اهلل وعلى وبينة بصري  على اهلل إىل السري على

 جزاؤها. اهلل بإذن

 العاملني. ر  هلل احلمد أن دعوانا وآخر

***
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