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الواحد الدرىم قصة  

 المال قسموا ولما درىم، ستمائة وترك أخي، مات لقد: لو فقالت الفقهاء، أحد إلى جاءت امرأة أن يحكى
 واثنا وابنتان وأم زوجة ألخيك كان ربما: لها قال ثم لحظات، الفقيو ففكر. واحدا درىما إال يعطوني لم

: يظلموك لم وىم حقك، الدرىم ىذا إن: فقال.كذلك ىو نعم،: وقالت المرأة، فتعجبت. أخا عشر
 سدس وألمو ،(درىم 044) يساوى الثلثين،وىو والبنتيو ،(درىما 57) يساوي وىو ترك، ما ثمن فلزوجتو
 ويأخذ أختو، وعلى عشر االثنى إخوتو على توزع( درىما 57) ويتبقى ،(درىم 044) يساوي وىو المبلغ،
واحد درىم -أنت ىي التي -لألخت ويتبقى درىمان، أخ فلكل المرأة، تأخذه ما ضعف الرجل .  

الضائع المال قصة  

 مكان في ماالً  دفنت طويلة مدة منذ! إمام يا: لو وقال ليلة، ذات حنيفة أبى اإلمام إلى جاء رجلً  أن يروى
 عمل من ىذا ليس: اإلمام لو المشكلة؟فقال ىذه حل في تساعدني فهل المكان، ىذا نسيت ولكني ما،

 مكان ستذكر فإنك الصبح، يطلع حتى فصل اذىب،: لو وقال لحظة فكر ثم. حلً  لك أجد حتى الفقيو؛
 تذكر الصلة، وأثناء قصير، وقت وفجأة،وبعد. يصلي وأخذ الرجل، فذىب.تعالى اهلل شاء إن المال

 ، حنيفة أبى اإلمام إلى الرجل جاء الصباح وفي.وأحضره إليو وذىب فأسرع فيو، المال دفن الذي المكان
 ألني: اإلمام فقال! ؟ المال مكان سأتذكر أني عرفت كيف: سألو ثم ، المال،وشكره على عثر أنو وأخبره

صلتك عن المال بتذكر وسيشغلك ، تصلي يتركك لن الشيطان أن علمت .  

الحكيمة المرأة قصة  
 ألن النساء، مهور في يغالوا أال منهم فطلب الناس، في المنبر،وخطب يوما -عنو اهلل رضي -عمر صعد
 أال أمرىم لذلك درىم؟ أربعمائة عن النساء مهور في يزيدوا لم وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول
 من امرأة لو قالت المنبر، على من المؤمنين أمير نزل فلما.درىم أربعمائة على المرأة صداق في يزيدوا
: قال درىم؟ أربعمائة على صدقاتهن في النساء يزيدوا أن الناس نهيت المؤمنين، أمير يا: قريش

: فقال(.الكثير المال: القنطار) { قنطارا إحداىن آتيتم إن و}: تعالى اهلل قول سمعت أما: فقالت.نعم
 أن نهيتكم كنت إني الناس أيها يا: وقال المنبر، فصعد رجع ثم.عمر من أفقو الناس كل غفرانك، اللهم
فليفعل أحب ما مالو من يعطي أن شاء فمن النساء، مهور في تزيدوا  
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الحكيم الخليفة قصة  
 أحد عليو دخل األيام، من يوم وفي والرفق، بالحكمة معروفا -عنو اهلل رضي -العزيز عبد بن عمر كان

 الحق في خشيت ما مكانك أني لو اهلل فو! األمور؟ بعض في تتساىل لماذا! أبت يا:لو وقال أبنائو،
 الثالثة، المرة في مرتين،وحرمها القرآن في الخمر ذم اهلل فإن بني؛ يا تعجل ال: البنو الخليفة فقال.أحدا
 فتكون(فيرفضوه واحدة مرة عليو أجبرىم أخافأن أي) فيدفعوه جملة الحق على الناس أحمل أن أخاف وأنا
 ولكنو ضعف، عن ليس أبيو وفق أن وعلم أبيو، سياسة لحسن اطمأن أن بعد راضيا االبن فانصرف.فتنة

لدينو فهمو حسن نتيجة .  

التوت ورقة قصة  
 عز اهلل وجود على دليلً  لهم يذكر أن منو وطلبوا الشافعي، اإلمام إلى الناس بعض جاء يوم ذات
 كيف: اإلجابة،وتساءلوا ىذه من الناس فتعجب.التوت ورقة ىو الدليل: لهم قال ثم لحظة، ففكر.وجل
 أكلها إذا لكن واحد؛ طعمها التوت ورقة: "الشافعى اإلمام فقال! اهلل؟ وجود على دليلً  التوت ورقة تكون
. الطيبة الرائحة ذا المسك أخرج الظبي أكلها وإذا عسًل، أخرج النحل أكلها وإذا حريرا، أخرج القز دود

العظيم الكون خالق -وتعالى سبحانو -اهلل إنو! ".المخارج؟ وعدد األصل وحد الذي فمن !  

الساىي العاطس قصة  
 ليتعلموا الناس؛ من كثير مجلسو يحضر والسنة، بالقرآن مجتهدا،وعالما عابدا المبارك بن اهلل عبد كان
. اهلل يحمد لم ولكنو الرجل، فعطس الطريق، في رجل مع يسير كان األيام، من يوم وفي.الغزير علمو من

 عليها، يحافظ أن مسلم كل على سنة العطس بعد اهلل حمد أن إلى نظره ليلفت المبارك، ابن إليو فنظر
 يقول شيء أي:فسألو يحرجو، أن دون السنة بهذه يعمل يجعلو أن المبارك ابن فأراد.ينتبو لم الرجل ولكن

اهلل يرحمك: المبارك ابن لو قال عندئذ!هلل الحمد: الرجل عطس؟فقال إذا العاطس  

المجادل الرجل قصة  
 من مخلوقا إبليس يكون كيف:لو وقال الشافعي، اإلمام إلى المجادلين أحد ذىب ، األيام من يوم في

 الرجل، بها وقذف الجاف، الطين من قطعة أحضر ثم قليًل، الشافعى اإلمام ففكر!بالنار؟ اهلل ويعذبو النار،
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: الشافعي فقال وجعتنيأ نعم،: أوجعتك؟قال ىل: لو فقال. والغضب األلم علمات وجهو على فظهرت
 أن وأدرك الشافعي، اإلمام قصده ما وفهم الرجل يرد فلم!الطين؟ ويوجعك الطين من مخلوقا تكون كيف

بالنار يعذبو وسوف نار، من -تعالى -اهلل خلقو: كذلك الشيطان  

الشكاك قصة  
 في أنغمس إني: للفقيو قال جلس، فلما عقيل، ابن الفقيو مجلس إلى المتشككين الموسوسين أحد جاء

 اذىب،فقد: عقيل ابن ذلك؟فقال في رأيك فما ال، أم تطهرت ىل: أشك ذلك ومع كثيرة، مرات الماء
 وسلم عليو اهلل صلى النبي ألن:عقيل ابن ذلك؟فقال وكيف: لو وقال الرجل فتعجب.الصلة عنك سقطت

 ينغمس ومن".  يبلغ حتى يستيقظ،والصبي حتى والنائم يفيق، حتى المجنون: ثلثة عن القلم رفع: " قال
مجنون بلشك فهو ال، أم اغتسل ىل ويشك -مثلك - مرارا الماء في  

الطاعون قصة  
 أن علم الطريق وفي.الصحابة بعض معو وكان الشام، بلد إلى ذاىبا الخطاب، بن عمر المؤمنين أمير خرج
 دخول من معو من ومنع الرجوع، فقرر الناس، من كثيرا وقتل الشام، في انتشر قد الطاعون مرض
 أمير عليو المؤمنين؟فرد أمير يا اهلل قدر من أفرارا: الجراح بن عبيدة أبو الجليل الصحابي لو فقال.الشام

 لك أن لو أرأيت اهلل؛ قدر إلى اهلل قدر من نفر نعم: قائلً  أضاف ثم!عبيدة أبا يا قالها غيرك لو: المؤمنين
 ،(اإلبل فيها ترعى ألن تصلح وحشائش زرع بها أي) خصيبة إحداىما: جهتان لو واديا ىبطت إبل

 رعيتها الخصيبة في رعيت لو أليس ،(اإلبل فيها ترعى ألن تصلح وال فيهما، زرع ال أي) جديبة واألخرى
اهلل؟ بقدر رعيتها الجديبة في رعيت ولو اهلل، بقدر  

والقاضي الخليفة قصة  
 إني: الخليفة لو قال الفقيو حضر فلما معاوية، بن إياس الفقيو لو يحضروا أن رجالو من الخلفاء أحد طلب
 ىذا وكان. للقضاء أصلح ال إني: وقال المنصب، ىذا الفقيو فرفض. القضاء منصب تتولى أن منك أريد

 علي حكمت فقد إذن: الفور على الفقيو فرد. صادق غير أنت: غاضبا لو للخليفة،فقال مفاجأة الجواب
 أصلح ال فأنا -تقول كما -كاذبا كنت لو ألني: الفقيو ذلك؟فأجاب كيف: الخليفة فسألو. أصلح ال بأني

للقضاء أصلح ال أني أخبرتك فقد صادقا كنت وإن للقضاء،  
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والفقيو المرأة قصة  
 أسنانها بين فتفرق النساء، من خلقتها تغير من لعن -عنو اهلل رضي -مسعود بن عبداهلل أن امرأة سمعت
 صلى اهلل رسول لعنو من ألعن ال ومالي: لها فقال ذلك، عن وسألتو إليو، فذىبت.حاجبيها وترقق للزينة،

 كلو الكريم القرآن قرأت لقد: واستغراب دىشة في المرأة فقالت.اهلل كتاب في ىو و وسلم وعلي اهلل
 الذي الفقيو حكمة ظهرت وىنا.األشياء ىذه مثل بعمل يقمن من لعن إلى يشير شيئا فيو أجد لم لكني
 عنو نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما} : تعالى اهلل قول قرأت أما: للمرأة فقال جيدا، فهما دينو يفهم

أيضا -عنو القرآن نهى فقد إذن: لها بلى،فقال: المرأة أجابت!؟{فانتهوا -.  


