بسُ اهلل اٌشحّٓ اٌشحُ١
(سٍسٍت أجٛبت اٌش١خ اٌؼبٌُ ػؽبء بٓ خٍ ً١أب ٛاٌششخت أِ١ش حضة اٌخحش٠ش ػٍ ٝأسئٍت سٚاد صفحخٗ ػٍٝ
اٌف١سبٛن)
جىاب سؤال :سَتس انقدييٍ
إنى أو سديٍ انًقدسية
انسؤال :اٌسالَ ػٍ١ىُ ٚسحّت اهلل ٚبشوبحٗٚ ...حمبً اهلل ؼبػبحىُ
ٚأسأٌٗ حؼبٌ ٝأْ  ّٓ٠ػٍ١ىُ ٚػٍٕ١ب ببٌٕصش ٚاٌخّىٚ ٓ١اٌخثب١جٚ ،أْ ٠ؼٕ١ه ٠ٚىشِه بخالفت ثبٔ١ت ػٍِٕٙ ٝبج
إٌبٛة ،حى ْٛفٙ١ب سبدط اٌخٍفبء اٌشاشذ ،ٓ٠إٔٗ  ٌٟٚرٌه ٚإٔٗ ػٍ ٝوً شٟء لذ٠ش..
ش١خٕب اٌفبظًٚ ،سد ف ٟوخبة إٌظبَ االجخّبػ ٟف ٟاإلسالَ إٌسخت اٌشابؼت (٘1424ـ  )َ2003 -فٟ
ِٛظٛع ،إٌظش إٌ ٝاٌّشأة ،فِ ٟسأٌت صفبث اٌثٛة اٌز ٞحٍبسٗ اٌّشأة فٛق ث١ببٙب ص ٠ٚ( 50-44شخشغ
ف ٟاٌجٍببة أْ ٠ىِ ْٛشخ١بً إٌ ٝأسفً حخ٠ ٝغؽ ٟاٌمذِ ،ٓ١ألْ اهلل ٠مٛي ف ٟا٠٢تُ ﴿ :يدَِْيٍَ عَهَيْهٍَِّ يٍِْ
جَهَابِيبِهٍَِّ﴾ أ٠ ٞشخ ٓ١جالب١ب ٓٙألْ ِِْٓ ٕ٘ب ٌ١سج ٌٍخبؼ١ط بً ٌٍب١بْ ،أ٠ ٞشخ ٓ١اٌّالءة ٚاٌٍّحفت إٌٝ
أسفًٚ ،ألٔٗ س ٞٚػٓ ابٓ ػّش أٔٗ لبي :لبي سسٛي اهلل« :يٍ جسَّ ثىبه خيالء نى يُظس اهلل إنيه يىو
انقياية ،فقانت أو سهًة :فكيف يصُع انُساء بريىنهٍ؟ قال :يسخيٍ شبساً ،قانت؟ إذٌ يُكشف أقدايهٍ.
قال :يسخيٍ ذزاعاً ال يزدٌ» أخشجٗ اٌخشِز ،ٞفٙزا صش٠ح بأْ اٌثٛة اٌز ٞحٍبسٗ فٛق اٌث١بة  -أ ٞاٌّالءة
أ ٚاٌٍّحفت  -أْ ٠شخ ٝإٌ ٝأسفً حخ٠ ٝسخش اٌمذِ ،ٓ١فئْ وبٔج اٌمذِبْ ِسخٛسح ٓ١بجٛاسة أ ٚحزاء فئْ رٌه
ال ُ٠غٕ ٟػٓ إسخبئٗ إٌ ٝأسفً بشىً ٠ذي ػٍٚ ٝجٛد اإلسخبءٚ ،ال ظشٚسة ألْ ٠غؽ ٟاٌمذِ ٓ١فّٙب
ِسخٛسحبْ:)...
 -1شؼشث أْ ٕ٘بن حٕبلعب ف٘ ٟزٖ اٌفمشة ،ح ٓ١لبي( :فٙزا صش٠ح بأْ اٌثٛة اٌز ٞحٍبسٗ فٛق اٌث١بة  -أٞ
اٌّالءة أ ٚاٌٍّحفت  -أْ ٠شخ ٝإٌ ٝأسفً حخ٠ ٝسخش اٌمذِٚ ،)ٓ١ب ٓ١لٚ( :ٌٗٛال ظشٚسة ألْ ٠غؽ ٟاٌمذِٓ١
فّٙب ِسخٛسحبْ) ،فى١ف ّ٠ىٕٕب ف٘ ُٙزا األِش ً٘ ،ػٍ ٝاٌّشأة أْ حغؽ ٟلذِٙ١ب بجٍبببٙب ،أَ أْ سخشّ٘ب
بجٛسة ٠غٕ ٟػٓ اٌخغؽ١ت؟
أِش آخش ش١خٕب اٌفبظً ٚاػزسٔ ٟألٔ ٟأؼٍج ػٍ١ه...
 -2بخصٛص اٌحذ٠ث اٌز ٞسٚاٖ ابٓ ػّش لبي :لبي سسٛي اهلل « :يٍ جسَّ ثىبه خيالء نى يُظس اهلل إنيه
يىو انقياية ،فقانت أو سهًة :فكيف يصُع انُساء بريىنهٍ؟ قال :يسخيٍ شبساً ،قانت؟ إذٌ يُكشف
أقدايهٍ .قال :يسخيٍ ذزاعاً ال يزدٌ» أخشجٗ اٌخشِز ِٓ ،ٞأ ٓ٠وبْ ل١بط أَ سٍّت ٌألِشِٓ ٛ٘ ً٘ ،
اٌّفصً أَ ِٓ ِٕخصف اٌمذَ؟
ِٚب ِمذاس إدٔبء اٌّشأة ٌجٍبببٙب ً٘ ،حجؼٍٗ ٠جش ػٍ ٝاألسض ،أَ حغؽ ٟاٌمذَ وٍٙب ،أَ فمػ وبحً اٌمذَ ،أَ
حغؽ١خٙب ببٌجٛاسة ِجضئت أَ ِبرا؟؟
ببسن اهلل ف١ه ٚف ٟجٛٙدنٚ ...اٌسالَ ػٍ١ىُ ٚسحّت اهلل ٚبشوبحٗ.
أَ سذ ، ٓ٠ب١ج اٌّمذط

انجىاب:
وعهيكى انسالو وزحًة اهلل وبسكاته
أ -وبٔج إٌسبء ٚبخبصت ف ٟاٌببد٠ت حس١ش حبف١ت أ ٚحٍبس ٔؼالً أِ ٚب ٠شب ٗٙال ٠غؽ ٟاٌمذِ ٓ١حّبِبً ،فخىْٛ
لذِب اٌّشأة ِىشٛفت إال أْ حجش ثٛبٙب ػٍ ٝاألسض ٌى ٟال حٕىشف لذِب٘ب أثٕبء اٌس١ش ،فٍّب ٔ ٝٙسسٛي اهلل
صٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١سٍُ ػٓ جش اٌثٛة خ١الء سأث أَ سٍّت أْ اٌّشأة إرا ٌُ ٠ىٓ ثٛبٙب ٠جش ػٍ ٝاألسض ،فئٔٙب
ػٕذِب حس١شٚ ،ححشن لذِٙ١ب ػٕذ اٌّش ،ٟفئْ لذِٙ١ب سخٕىشفبْٚ ،رٌه ألْ اٌمذَ غ١ش ِغؽبة ،ف ٟٙحس١ش
حبف١ت أ ٚحٍبس ٔؼالً ال ٠سخش٘ب ...فسأٌج اٌشسٛي صٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١سٍُ "فى١ف حصٕغ إٌسبء بز ،"ٌٓٙٛ٠ألْ
إٌسبء وبْ جٍببب ٓٙأ ٚػببءح ٓٙحجش ػٍ ٝاألسض ٌى ٟال حٕىشف ألذاِ ...ٓٙفأجبص اٌشسٛي صٍ ٝاهلل ػٍٗ١
ٚسٍُ ٌ ٓٙأْ ٠شخ ٓ١شبشاً ثُ رساػبً ص٠بدة ػٍ ٝاٌمذِ ٓ١حخ ٝإرا سبسث حبف١ت اٌمذِ ٓ١ال حٕىشف اٌمذِبْ ِب
داَ اٌثٛة ِشخ١ب أسفً اٌمذِ٠ ٓ١جش ػٍ ٝاألسض ...فبٌّٛظٛع وبْ( :جش اٌثٛة ِٓ أجً سخش اٌمذِ،)...ٓ١
أ ٞأْ اٌسؤاي وبْ ألجً سخش اٌمذِٚ ،ٓ١بؼببسة أخش ٜجش اٌجٍببة ػٍ ٝاألسض أسفً اٌمذِ ٓ١وبْ ِٓ أجً
سخش اٌمذِ ،ٓ١فبٌؼٍت ف ٟجش اٌثٛة ػٍ ٝاألسض ص٠بدة ػٍ ٝاإلسخبء ٘ ٟسخش اٌمذِٚ ،ٓ١اٌّؼٍٛي ٠ذٚس ِغ
اٌؼٍت ٚجٛداً ٚػذِب ،فئرا وبٔج اٌمذِبْ ِسخٛسح ٓ١فال ٠جش اٌثٛة ػٍ ٝاألسض بً ٠ىف ٟأْ ٠حمك ِؼٕٝ
اإلدٔبء أ ٞاإلسخبء اٌٛاسد ف ٟا٠٢ت ﴿يُدَِْيٍَ عَهَيْهٍَِّ ِيٍْ جَهَابِيبِهٍَِّ﴾ أ ٞأْ ُ٠شخ ٝاٌثٛة حخ ٝاٌمذِٓ١
اٌّسخٛسح.ٓ١
ة -أِب ِٓ أ ٓ٠لبسج أَ سٍّت اٌشبش أ ٚاٌزساع ،فبٌّسأٌت وبٔج "جش اٌثٛة ػٍ ٝاألسض"٘ ،زا ٘ ٛاٌزٞ
سأٌج أَ سٍّت ِسخفسشة ػٕٗ .فىبٔج حش ٜأٔٗ إْ ٌُ ٠جش اٌثٛة ػٍ ٝاألسض فئْ اٌمذِ ٓ١سخٕىشفبْ ػٕذ
اٌّش٘ٚ ،ٟزا صح١ح ،فئْ اٌثٛة إْ ٌُ ٠جش ػٍ ٝاألسض ش١ئبًٚ ،سبسث اٌّشأة حبف١ت أ ٚحٍبس ٔؼالً ال ٠غؽٟ
وً اٌمذَ ،فئْ اٌّشأة ػٕذ ححش٠ه لذِٙ١ب ف ٟاٌّش ٟسخٕىشف أجضاء ِٓ اٌمذِ ...ٓ١فأرْ ٌٙب اٌشسٛي صٍٝ
اهلل ػٍٚ ٗ١سٍُ بأْ حشخ ٟشبشاً ػٍ ٝاألسض ألْ اٌحذ٠ث ػٓ جش اٌثٛةٚ ،وٍّت "جش" ،حؼٕ ٟػٍ ٝاألسض،
ف ٟٙحذي ػٍ ٝأْ اٌشبش اٌز٠ ٞجش ػٍ ٝاألسض أ ِٓ ٞأسفً اٌمذَ.
ٚأوشس أْ ٘زا حخ ٝال حٕىشف اٌمذَ ػٕذ اٌّش ،ٟفئرا وبٔج اٌمذَ ِسخٛسة ببٌجٛاسة ،ف١ىف ٟإسخبء اٌجٍببة
إٌ ٝأػٍ ٝاٌمذَ اٌّسخٛس ببٌجٛاسة أ٠ ٞىف ٟإٌ ٝاٌىؼبِ ٓ١ب داِج سبئش اٌمذَ ِغؽبة.
أخىكى عطاء بٍ خهيم أبى انسشتة
 ِٓ 26سب١غ األٚي ٘1435ـ
اٌّٛافك َ2014/01/27
زابط انجىاب يٍ صفحة األييس عهى انفيسبىك:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256406144527470

