
  

يعلم احلمد هلل مل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللا رَضَى هللا َعْنُهَما َعْن 

 النَّبي َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَم قاَل:

أْو ليْعَتِزْل  -ُثوماً أْو بََصلاً َفْليَْعَتزِلنا "َمْن أكَل 

 لْيْقُعْد في َبيتِه". -َمْسِجَدَنا

َوُأتي بِقْدٍر فيه َخِضراٌت من ُبُقوٍل َفَوَجَد لها 

ريحاً، فسأل، َفُأْخِبَر ِبَماَ ِفيَها من الُبُقوِل، 

ُِبوَها " ِإلى َبْعض أصَحاِبهِ   َفَقال: " قر 

ا  -كان معه رَآُه كَرَِه أكلَها قال: "ُكل فإن ي َفَلمَّ

 أَناجي من لا ُتَناجى ".

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 الكلمات:شرح 
 واالنثى.من شرطية تفيد العموم فتشمل الذكر  اكل:من 

 كريهة.نوعان من البقول هلما رائحة   بصال:ثوما او 
 عنا.فليكن يف معزل  فليعتزلنا:

 مسجدنا : املراد به اجلنس فيشمل مجيع مساجد املسلمني .
 الشرح اإلمجايل :

النيب صلى هللا عليه وسلم امر  خيرب جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ان
ان يعتزل مساجد املسلمني ومجاعتهم ملا يف من اكل ثوما او بصال 

د برائحتهما الكريهة مث خيرب حضوره من اذيتهم واذية املالئكة يف املساج
رضي هللا عنه عن قصة كانت للنيب صلى هللا عليه وسلم حيث اتى 
بقدر فيه خضروات من بقول هلا رائحة كريهة حيث مل تطبخ طبخا تزول 
به الرائحة فسال عنها من جاء هبا او غريه , فاخرب مبا فيها من البقول 

ه فلما قربت اليه كره فلم يرغب فيها ,وامر ان تقرب اىل بعض أصحاب
 .اكلها 

الن النيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب صيبيبيبيبيبيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبيبيبيبيبيبه وسيبيبيبيبيبيبيبيبيبلم مل ياكيبيبيبيبيبيبيبيبيبل منهيبيبيبيبيبيبيبيبيبا , فقيبيبيبيبيبيبيبيبيبال النيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب 
صيبيبيبيبيبيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبيبيبيبيبيبه وسيبيبيبيبيبيبيبيبيبلم م كيبيبيبيبيبيبيبيبيبل   وبيبيبيبيبيبيبيبيبيبني السيبيبيبيبيبيبيبيبيببب يف امتناعيبيبيبيبيبيبيبيبيبه ميبيبيبيبيبيبيبيبيبن 
اكلهيبيبيبيبيبا بانيبيبيبيبيبيبه ينيبيبيبيبيبيباجي جربييبيبيبيبيبيبل فيبيبيبيبيبيبال  يبيبيبيبيبب ان ياكيبيبيبيبيبيبل ميبيبيبيبيبيبا ليبيبيبيبيبيبه رائحيبيبيبيبيبيبة كريهيبيبيبيبيبيبة 
تكرمييبيبيبيبيبيبيبا مليبيبيبيبيبيبيبن خياطيبيبيبيبيبيبيبب , واميبيبيبيبيبيبيبا ميبيبيبيبيبيبيبيبن قربيبيبيبيبيبيبيبت الييبيبيبيبيبيبيبه فليبيبيبيبيبيبيبم يكيبيبيبيبيبيبيبن خياطيبيبيبيبيبيبيبيبب 

 موجب المتناعه من اكلها .جربيل فال 
معليبيبيبيبيبيبيبيبوم أن الثيبيبيبيبيبيبيبيبوم والبصيبيبيبيبيبيبيبيبل والكيبيبيبيبيبيبيبيبر ا  ميبيبيبيبيبيبيبيبن البقيبيبيبيبيبيبيبيبول اليبيبيبيبيبيبيبيب  خلقهيبيبيبيبيبيبيبيبا  و

هللا وأنبتهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباا وجعلهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا مباحيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة وفيهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا منفعيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبةا وفيهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا مصيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبلحةا 
ويأكلهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا النيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباو للعيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبال ا وفيهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا منيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبافع وعيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبال  لكثيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبري ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن 
األميبيبيبيبيبيبيبيبيبرارا كميبيبيبيبيبيبيبيبيبا ذكيبيبيبيبيبيبيبيبيبر ذليبيبيبيبيبيبيبيبيب  العلميبيبيبيبيبيبيبيبيباء يف الكيبيبيبيبيبيبيبيبيبالم عليبيبيبيبيبيبيبيبيبى منافعهيبيبيبيبيبيبيبيبيباا 

مسيبيبيبيبيبيبيبتكرهة عنيبيبيبيبيبيبد النيبيبيبيبيبيبيباوا ومليبيبيبيبيبيبيبا كانيبيبيبيبيبيبيبت وميبيبيبيبيبيبع ذليبيبيبيبيبيبيب  فيبيبيبيبيبيبيب ن فيهيبيبيبيبيبيبا رائحيبيبيبيبيبيبيبة 
مسيبيبيبيبيبيبيبتكرهةإل فيبيبيبيبيبيبيبيب ن اإلنسيبيبيبيبيبيبيبيبان إذا شيبيبيبيبيبيبيبيبم هيبيبيبيبيبيبيبيبذه الرائحيبيبيبيبيبيبيبيبة ميبيبيبيبيبيبيبيبن غيبيبيبيبيبيبيبيبريه كيبيبيبيبيبيبيبيبره 
جمالسيبيبيبيبيبيبيبيبته وكيبيبيبيبيبيبيبيبره القيبيبيبيبيبيبيبيبرب منيبيبيبيبيبيبيبيبه وابتعيبيبيبيبيبيبيبيبد عنيبيبيبيبيبيبيبيبهإل حيبيبيبيبيبيبيبيب  ال يتيبيبيبيبيبيبيبيبأذى هبيبيبيبيبيبيبيبيبذه 
الرائحيبيبيبيبيبيبيبة املسيبيبيبيبيبيبيبتكرهةإل فسجيبيبيبيبيبيبيبل ذليبيبيبيبيبيبيب   يبيبيبيبيبيبيبى الرسيبيبيبيبيبيبيبول صيبيبيبيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبيبيبيبه 

 وسلم أن يأيت املسجد من فيه هذه الروائح وحنوها.
الم ال يأكلهيبيبيبيبيبيبيبيبيبا دائميبيبيبيبيبيبيبيبيبا ا ويعتيبيبيبيبيبيبيبيبيبذر بأنيبيبيبيبيبيبيبيبيبه وكيبيبيبيبيبيبيبيبيبان علييبيبيبيبيبيبيبيبيبه الصيبيبيبيبيبيبيبيبيبالة والسيبيبيبيبيبيبيبيبيب

ينيبيبيبيبيبيبيباجي املالئكيبيبيبيبيبيبيبة أو أنيبيبيبيبيبيبيبه ينيبيبيبيبيبيبيبزل علييبيبيبيبيبيبيبه املليبيبيبيبيبيبيب ا واملالئكيبيبيبيبيبيبيبة تتيبيبيبيبيبيبيبأذى ميبيبيبيبيبيبيبن 
هيبيبيبيبيبيبيبذه الرائحيبيبيبيبيبيبيبة مطلقيبيبيبيبيبيبيبا إل فسجيبيبيبيبيبيبيبل ذليبيبيبيبيبيبيب  أبيبيبيبيبيبيبيباح أكلهيبيبيبيبيبيبيبا ليبيبيبيبيبيبيببعض أصيبيبيبيبيبيبيبحابه 
اليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبذين ال ينيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباجون ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا ينيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباجيا فقوليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبه: مفيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب   أنيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباجي ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن ال 

 . تناجي  املناجاة: هي الكالم اخلفي بني اثنني
 : يف احلديث مسائل

نزا ا وزللييبزقلع يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبدل يفل بيبزيلتليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبهل -1 دز يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبجل قوليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبه : ع فيبزللييبزعلتززلللنزيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا ا وللييبزعلتزيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبزللل مزسل
 ع هيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبل ييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبدل عليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبى عيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبدم و جيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبوب صيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبالة اجلماعيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة  
أو ييبيبيبيبيبيبيبيبيبدل  عليبيبيبيبيبيبيبيبيبى أن  كيبيبيبيبيبيبيبيبيبل الثيبيبيبيبيبيبيبيبيبوم أو البصيبيبيبيبيبيبيبيبيبل أو الكيبيبيبيبيبيبيبيبيبرا  معيبيبيبيبيبيبيبيبيبذور ا 
 وم عفيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبى ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن حضيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبور اجلماعيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة  

  : اجليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبواب
 ! ال هيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبذا وال ذا 

الشيبيبيبيبيبيبرعية ا فاليبيبيبيبيبيبيبذي ت وجيبيبيبيبيبيبيبد منيبيبيبيبيبيبيبه هيبيبيبيبيبيبيبذه بيبيبيبيبيبيبل هيبيبيبيبيبيبيبو ميبيبيبيبيبيبيبن بيبيبيبيبيبيبيباب العقوبيبيبيبيبيبيبيبات 
إن هيبيبيبيبيبيبيبيبذا ليبيبيبيبيبيبيبيبيس ميبيبيبيبيبيبيبيبن بيبيبيبيبيبيبيبيباب الع يبيبيبيبيبيبيبيبذر و  !اليبيبيبيبيبيبيبيبروائح ي طيبيبيبيبيبيبيبيبرزد ميبيبيبيبيبيبيبيبن املسيبيبيبيبيبيبيبيبجد

 بدليل
 

يبيبيبيبنيبله مل مزيبيبيبيباتز  يبيبيبيبد  مل قوليبيبيبيبه تعيبيبيبيباىل بعيبيبيبيبد ذليبيبيبيب  مباشيبيبيبيبرة : م وزال ت صزيبيبيبيبل ل عزلزيبيبيبيبى أزحز
يبيبيبيبيبيبمل  فزيبيبيبيبيبيبر وا بليبيبيبيبيبيبا رل وزرزس يبيبيبيبيبيبوللهل وزمزيبيبيبيبيبيبات وا وزه  يبيبيبيبيبيبمل كز ا وزال تيبزق يبيبيبيبيبيبمل عزلزيبيبيبيبيبيبى قيبزيبيبيبيبيبيبربللهل إلنيبره  أزبزيبيبيبيبيبيبد 

ق ونز     فزاسل
للع يبيبيبيبيبيبذر ا كيبيبيبيبيبيباجلو  أو امليبيبيبيبيبيبرر ا  إذا أكيبيبيبيبيبيبل أحيبيبيبيبيبيبد ميبيبيبيبيبيبن هيبيبيبيبيبيبذه البقيبيبيبيبيبيبول-2

  فهل ي عذر وي ؤمر بالصالة يف بيته  
روى أبيبيبيبيبيبو داود عيبيبيبيبيبن املةيبيبيبيبيبرية بيبيبيبيبيبن شيبيبيبيبيبعبة قيبيبيبيبيبال : أكليبيبيبيبيبت ثوميبيبيبيبيبا ا فأتييبيبيبيبيبت 
مصيبيبيبيبيبيبلى النيبيبيبيبيبيبيب صيبيبيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبيبيبه وسيبيبيبيبيبيبلم وقيبيبيبيبيبيبد س يبيبيبيبيبيببلقت  بركعيبيبيبيبيبيبة ا فلميبيبيبيبيبيبا 
يبيبيبدز النيبيبيبيب صيبيبيبلى هللا علييبيبيبه وسيبيبيبلم رييبيبيبح الثيبيبيبوم ا فلميبيبيبا  دخليبيبيبت املسيبيبيبجد وزجز

 علييبيبيبيبه وسيبيبيبيبلم صيبيبيبيبالته قيبيبيبيبال : ميبيبيبيبن أكيبيبيبيبل ميبيبيبيبن قضيبيبيبيبى رسيبيبيبيبول هللا صيبيبيبيبلى هللا
فلميبيبيبيبيبيبا  -أو رل يبيبيبيبيبيبه  -هيبيبيبيبيبيبذه الشيبيبيبيبيبيبجرة فيبيبيبيبيبيبال يقربنيبيبيبيبيبيبا حيبيبيبيبيبيب  ييبيبيبيبيبيبذهب ر هيبيبيبيبيبيبا 

قضيبيبيبيبيت الصيبيبيبيبالة جويبيبيبيبت إىل رسيبيبيبيبول هللا صيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبه وسيبيبيبيبلم فقليبيبيبيبت : 
ييبيبيبيبيبيبيبا رسيبيبيبيبيبيبيبول هللا وهللا لتعطييبيبيبيبيبيبيبي ييبيبيبيبيبيبيبد  . قيبيبيبيبيبيبيبال : فأدخليبيبيبيبيبيبيبت ييبيبيبيبيبيبيبده يف كيبيبيبيبيبيبيبم 
قميصيبيبيبيبيبي إىل صيبيبيبيبيبدري ا فيبيبيبيبيب ذا أنيبيبيبيبيبا معصيبيبيبيبيبوب الصيبيبيبيبيبدر . قيبيبيبيبيبال : إن ليبيبيبيبيب  

يبيبيبيبيبل هيبيبيبيبيبذا الع يبيبيبيبيبذر عليبيبيبيبيبى أكيبيبيبيبيبل الثيبيبيبيبيبوم ا ال  ذرا . وصيبيبيبيبيبححه األلبيبيبيبيبيبا ع يبيبيبيبيب وُح ل
 . على حضور الصالة يف املساجد

يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبق هبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا كيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبل ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا ليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبه رائحيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة كريهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة -3   ي لحز
قيبيبيبيبيبيبيبيبيبال امليبيبيبيبيبيبيبيبيبااري : وأحللزيبيبيبيبيبيبيبيبيبق الفقهيبيبيبيبيبيبيبيبيباء بيبيبيبيبيبيبيبيبيبالروائح أصيبيبيبيبيبيبيبيبيبحاب املصيبيبيبيبيبيبيبيبيبانلع :  

يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبم ا  . نقليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبه ابيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن امللق ليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن  . كالقص يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباب والسر
الفقهيبيبيبيباء ميبيبيبيبا يف معناهيبيبيبيبا ميبيبيبيبن البقيبيبيبيبول وقيبيبيبيبال ابيبيبيبيبن حجيبيبيبيبر : وقيبيبيبيبد أحللزيبيبيبيبقز هبيبيبيبيبا 

 . الكريهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة الرائحيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة ا كالفجيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبل
  هل ي لحزق هبا الدُّخان   -4

ي لحيبيبيبيبق هبيبيبيبيبا ميبيبيبيبن بيبيبيبيباب أوىلز ا ألن هيبيبيبيبذه ميبيبيبيبع نفعهيبيبيبيبا م نليبيبيبيبع ميبيبيبيبن أكلهيبيبيبيبا مليبيبيبيبن 
يبيبيبيبيبيبدت منيبيبيبيبيبيبه  يلزميبيبيبيبيبيبه حضيبيبيبيبيبيبور اجلماعيبيبيبيبيبيبة ا وي طيبيبيبيبيبيبرزد ميبيبيبيبيبيبن املسيبيبيبيبيبيبجد ميبيبيبيبيبيبن و جل
 !رائحتهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا ا فكييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا بكرييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبه الرائحيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبع شيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبديد الضيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبرر  

 . باملنع أوىلز  ال ش  أنه
هيبيبيبيبيبل النهيبيبيبيبيبي عيبيبيبيبيبن ق ربيبيبيبيبيبان مسيبيبيبيبيبجده صيبيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبيبه وسيبيبيبيبيبلم أو هيبيبيبيبيبو  -5

ففيبيبيبيبي رواييبيبيبيبة ملسيبيبيبيبلم عيبيبيبيبن ابيبيبيبيبن عميبيبيبيبر أن النيبيبيبيبيب صيبيبيبيبلى هللا  عيبيبيبيبام  هيبيبيبيبو عيبيبيبيبام
علييبيبيبيبه وسيبيبيبيبلم قيبيبيبيبال يف غيبيبيبيبزوة خييبيبيبيبرب : ميبيبيبيبن أكيبيبيبيبل ميبيبيبيبن هيبيبيبيبذه الشيبيبيبيبجرة يعيبيبيبيبي 

 . الثوم فال يأتني املساجد
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ي ع هل -6 ي مزنل ال تيب نزاجل قوله عليه الصالة والسالم : ع ك لل ا فز ل  ل أ نزاجل
 جواا أكل الثوم والبصل أو الكرا  ا وحضور اجلماعة   يدل  على
  اجلواب : ال

وإمنا كان الذي يف القدر كرا  مطبوخ ا فوزجزد له صلى هللا عليه وسلم 
ي اللمزلز  ا خبالف غريه  . ر ا  ا فامتنع من أكله ألنه ي ناجل
ملن  ولو كان ثوما أو بصال  ا فقد يؤذن يف أكله ملن ال تلزمه اجلماعة ا أو

 تا  إليه من جو  ا أو ملن ال حتضره مجاعة ا كالذي يأكله بعد العشاء 
 . ا ويأكل بعده ما ي ذهب ر ه

يف احلديث أن من أكل ثوم ا أو بصال  أو كراث ا ف نه ال يصلي مع -7
الناوا بل يصلي يف بيتهإل لوال يؤذي الناو برائحتها ومثله الدخانا 

املصلني. وفيه أن ال يدخل املسجد لوال ومثله الصنانا وكل رائحة تؤذي 
   .يؤذي املالئكة برائحتها ولو مل يكن يف املسجد  دمي

ال تأكل ماله رائحة قرب الصالةإل  -ولو كانت يف البيت-وكذا املرأة 
أل ا تؤذي املالئكةا إال أن تزيل رائحتها مث ظهر أن املرأة والرجل أو 

اث ا ويصلون مجاعةا واملالئكة ال  اجلماعة يف الربية ال بأو أن يأكلوا كر 
 .تتأذى يف املسجد دون املالئكة يف غري املسجد

فيه دليل على جواا أكل البصل والكرا إل لقوله فقال: مقربوها ا -8
لكن ال ينبةي أن يقصد بذل  تعمد تر  اجلماعةا وحينوذ  فال يصلي مع 

تها ويكون هذا اجلماعة وال يدخل املسجدإل لوال يؤذيهم إال أن يزيل رائح
عذر ا له يف تر  اجلماعةا لكن لو تعمد أكله ليرت  صالة اجلماعة ف نه 

 .يأمثا خبالف ما إذا أكله وق دم له صدفة من غري تعمد
فيه أن من له رائحة كريهة إذا وجد يف املسجد ف نه خير  من -9

املسجدا كمن أكل كراث ا أو ثوم ا أو بصال  أو شرب دخان ا أو إلبطه 
حة الصنان أو غريهاا إال إذا أذهب رائحتها باملعاجلةا كأكل شيء رائ

يزيل الرائحةا لكن إذا ترتب على إخراجه مفسدة ف نه يكتفى بنصيحته 
 .درء ا للمفسدة

ان األصيبيبيبيبيبل التاسيبيبيبيبيبي بيبيبيبيبيبالنيب صيبيبيبيبيبيبلى هللا علييبيبيبيبيبه وسيبيبيبيبيبلم حيبيبيبيبيب  تثبيبيبيبيبيبيبت -11
 خصوصيته .

علييبيبيبه وسيبيبيبلم , حييبيبيبث يقيبيبيبرن ببييبيبيبان سيبيبيبببه  حسيبيبيبن تعليبيبيبيم النيبيبيبيب صيبيبيبلى هللا -11
 ليطمون املخاطب مبعرفة احلكمة .

وجوب االبتعيباد عيبن كيبل ميبا ييبؤدي اىل إييبذاء امللميبني , كيبالريح الكريهيبة  -12
 يف أماكن جتمعهم كاملساجد .

كراهة النيب صيبلى هللا علييبه وسيبلم لشيبيء ال يليبزم ان يكيبون حراميبا , او   -14
 كروها يف حق افراد االمة .م

احيبيبيبرتام املالئكيبيبيبة فا يبيبيبا تتيبيبيبأذى  يبيبيبا تتيبيبيبأذى منيبيبيبه بنيبيبيبو ادم وليبيبيبذل  ينبةيبيبيبي  -15
للمسيبيبيبلم ان يكيبيبيبون طييبيبيبب الرائحيبيبيبة وخباصيبيبيبة يف أميبيبيباكن العبيبيبيبادة وعنيبيبيبد حضيبيبيبور 

 جمامع املسلمني وحلقات العلم والتعلم ح  ال تكره جمالسته .
ميبيبن شيبيبأنه تنفيبيبريهم  اإلسيبيبالم حيبيبريى عليبيبى تيبيبعلا اتباعيبيبه وابعيبيباد كيبيبل ميبيبا -16

 وتفريق مجاعتهم .
ان الكراهة مقصورة على اليء منها اما ما يطبخ ح  يذهب ر ه فال   -17

يبيبر يف فييبيبهكراهيبيبة فييبيبه . أو بيبيبه جيبيبرح أو  اقيبيبال ابيبيبن امليبيبرابح: ويلحيبيبق بيبيبه ميبيبن بيبيبه خبز
 . والبخر هو الننت الذي يكون يف الفم من علة رائحة
 اكما يكره بنيبو  دم اليبروائح الكريهيبة  اإن املالئكة تكره الروائح اخلبيثة -19

  اخبيبيبالف الشيبيبياطني ف  يبيبا  ييبيبل إىل األميبيباكن اخلبيثيبيبة والنجسيبيبة واليبيبروائح اخلبيثيبيبة
 .وما أشبه ذل  اكاخلالء ومواضع قضاء احلاجات

سيبيبتنبح منيبيبيبه بعيبيبيبض األطبيبيبيباء املعاصيبيبيبرين منيبيبيبه: أن النيبيبيبيب صيبيبيبلى هللا علييبيبيبه ا -21
 اوهيبو لفيبأ أميبر ايب: كيبلوقيبال للصيبحا اوسلم ح يبث عليبى أكيبل الثيبوم والبصيبل

وأخيبيبذ ميبيبن ذليبيب  أن هيبيبذه  اوأقيبيبل أحيبيبوال األميبيبر أن يفييبيبد االسيبيبتحباب واحليبيبث
ة للبدن  افثبت أن هلا فوائد يف ختفيض ضةح اليبدم االنبتة فيها فوائد طبية مج 
 اومكافحيبيبة الفطرييبيبات واجليبيبراثيم وامليكروبيبيبات اوختفيبيبيض نسيبيببة اليبيبدهون باليبيبدم

ففييبيبه فوائيبيبد  اوكيبيبذل  البصيبيبل .ذليبيب  ففيهيبيبا ميبيبادة فعاليبيبه قاتليبيبة للجيبيبراثيم وغيبيبري
كيبل بصيبلها اففيه مادة اليود اومنافع أيضا أي: إذا وصيبلت  اوهي مادة قاتلة  
فسجيبيبيبيبل أال  اأرضيبيبيبيبا مسيبيبيبيبافرا اويف األمثيبيبيبيبال يقوليبيبيبيبون: أرر تصيبيبيبيبلها اللجيبيبيبيبراثيم

أو تسيبيبيبتوخم البليبيبيبد بسيبيبيببب اخيبيبيبتالف  اتصيبيبيباب بشيبيبيبيء ميبيبيبن احلميبيبيبى أو امليبيبيبرر
فسيبيبيحمي   ااألرر بصيبيبل هيبيبذه كيبيبل ميبيبن  اأو بسيبيببب اخيبيبتالف الطعيبيبام ااهليبيبواء

وصلى هللا على نبينا حممد وعلى  ليبه وصيبحبه  هللا اعلمو .هللا به من األمرار
 وسلم .

 
 

  :المطويةعنوان 

حكم حضور المسجد لمن اكل بيان 

 ثوما او بصلا
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (05اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعد ها 
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