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 عىل ووعدهم طاعتهم عباده وألزم ًوإنذارا، ًإعذارا عباده إىل الرسل أرسل هللا احلمد
 عن حاد من وأوعد ًأنصارا، للحق وكانوا به كلفهم بام قاموا هم إن والرمحة؛ املغفرة ذلك

 من جل-  فقال ًواقتدارا، منه عزة األليم بالعذاب الباقية عىل الفانية وآثر هواه، فاتبع طريقهم
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 فخالفوا منهم، شاء من وأضل ًوفضال، منه رمحة رسله التباع خلقه من شاء من هدى
 .ًوعدال منه ًقسطا أنفسهم به ألزموا ما فألزمهم الشياطني؛ عليهم أملته ما واتبعوا رسله،

 وفطر والسموات، األرض هبا قامت كلمة له، رشيك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد
 أجلها ومن القبلة، بحقها للقيام ونصبت َّامللة، أسست وعليها املخلوقات، مجيع عليها اهللا

 أجلها ومن العباد، من وأممهم األنبياء بني فيها اخلصومة وقامت للجهاد، السيوف جردت
 .السعري يف وفريق اجلنة، يف ريقف فريقني إىل األمم افرتقت

 للعاملني، رمحةTاهللا بعثه وخليله، خلقه من وخريته ورسوله، عبده ًحممدا أن وأشهد
 اهللا فصىل عصاه، ملن والنار أطاعه، ملن اجلنة وجعل املعاندين، عىل وحجة للعاملني، وقدوة
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل عليه

َّمن لقد :وبعد  كان أن بعد نبيل َّوعالمة جليل بعامل -جازان منطقة- منطقتنا ىلع اهللا َ
 أما ... الرشعية األحكام بأبسط حتى املعرفة وقلة اخلمول، أهلها عىل ويسيطر اجلهل، فيها يفشو
 .حرج وال ِّفحدث والبدع الرشك

 ًومعلام اهللا، إىل ًداعيا - اهللا رمحه- القرعاوي حممد بن اهللا عبد :اجلليل الشيخ ذلك فجاء
 فام بعطن، رضبوا حتى علمه من وهنلوا صوب، كل من الناس َّفأمها السلفية املدرسة ففتح
 املسألة حيل الصغري الطالب كان حتى سنوات ثالث غري السلفية املدرسة فتح عىل مىض

 .والبدعة الرشك بني ويفرق الفرضية،
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 العقيدة، يف املؤلفات ففأل - اهللا رمحه- احلكمي أمحد بن حافظ الشيخ بينهم من فنبغ
 نارص الشيخ كان .’١٣٦٧ عام يف بيش ىلإ انتقاله وعند واملفتي، املعلم هو فكان واألحكام،

 املعهد يف عني حني صامطة إىل عودته وبعد بالفتوى، يقوم الذي هو -عليه اهللا رمحة-  خلوفة
 يف اهللا توفاه حتى للمعهد واملدير واملعلم املفتي هو كان .’١٣٧٤ عام غرة يف العلمي
١٨/١٢/١٣٧٧’. 

 حممد الشيخ إىل الفتوى انتقلت مرض فلام ًأيضا خلوفه نارص الشيخ عند الفتوى فكانت
 الفتوى، مني يطلبون إيل الناس جاء ،’١٣٩٤ عام يف نجران معهد إىل نقل فلام املحسن، صغري
 مع املوافقة ىلع ذلك فيدفعني الناس حاجة أرى أين إال األهلية بضعف نفيس من أحس وكنت

 صاحبها أعد أن ًضعيفا هبا إملامي يكون مسألة إيل جاءت إذا أنه وقررت القصور، من عندي ما
 وسألته اهللا، عىل فتوكلت يل؛ ظهر ما  وتدوين البحث، من فيها أمتكن فرتة بعد إيل يعود أن

 .ذلك عىل احلمد وله فأعانني العون،
 إىل األقرب القول واختيار الرتجيح يف اخلطأ من السالمة وال الغاية، بلوغ أدعي ولست

 عن أبعد مل القليل أقل قلت وإن القليل إال أدون ومل واملقاربة، التسديد أرجو ولكني الدليل؛
 هذه يف يوم يميض أن قل ًتقريبا سنة وعرشين سبع منذ كان وإذا الكتابة من أتعب ألين احلقيقة
 إال سبع أو ست إىل األيام بعض يف تصل وقد األقل، عىل قضيتان أو قضية فيه إيل وتأيت إال املدة
 .ًمريضا أو ًغائبا، أكون أن

 رمحه- باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد :الشيخ سامحة العام املفتي إىل أحيله ما غري وهذا
 الكريم، القارئ يدي بني أقدمه ما املدون من فتحصل -األعىل الفردوس يف درجته ورفع ،اهللا
 عىل موزعة %٥٠و %٥٠ تشكل الطالق فتاوى أن وأقدر الطالق يف الفتاوى أكثر وإن

 نذور، أيامن، مطلق، حتريم ظهار، نكاح، حج، صوم، زكاة، صالة، عقيدة، :التالية األبواب
  :وسميته أخرى، أبواب فرائض، نفقات، رضاع، ربا، بيوع،

 # والردود والرسائل الفتاوى يف الودود الرب فتح $
 الرشيعة بعلم كبري إملام هلم الذين العلم طالب وأخص الكرام القراء من أطلب وإين
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 فإنه سمح إن قارئ كل من الدعاء أطلب كام عليه ينبهني أن خطأ منهم أحد وجد إن املحمدية
 ... ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل يرضه، وال ينفعني يشء

 
 
 

 
 

 وكتبه
 

 -عنه وعفا اهللا وفقه-
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 .آمني -اهللا حفظه- الشيخ، فضيلة :السؤال
 :مونهمض الشباب أحد من سؤال وصلني :وبعد وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم

 ال اهللا يعبد أن ينبغي وإنه سواه ما حب وعدم هللا احلب يف اإلخالص جيب إنه العلم أهل يقول
 ناقص جيعله والبساتني العني، واحلور للجنة، اإلنسان حب فهل جلنته، ًشوقا وال ناره من ًخوفا
 نم فيها وما واحلور للجنة اإلنسان حب يتعارض هل :أي .ذلك عىل يالم وهل هللا؟ احلب
 اإلجابة أرجو سؤاله مضمون هذا اهللا؟ حب يكون وكيف اهللا؟ حب يف اإلخالص مع النعيم
 حتيايت؟ خالص ولكم بالتفصيل عليه

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :وبعد
 هاكغري فرض املحبة يف هللا فاإلخالص والباطل، احلق بني ومزج خلط فيه الكالم هذا
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 بعدم عباده من ًأحدا يكلف مل اهللا فإن باطل، كالم فهذا سواه؛ ما حب وعدم :قوله أما
 مع يتناىف هذا وألن يستطيعون؛ ال بام عباده يكلف ال واهللا عيستطا ال يشء هذا ألن سواه ما حب
 .الرشع

 عىل أهنم يظنون ممن لبعضهم العباد بعض من املحبة كتابه يف أثبت اهللا فإن الرشع فأما
 .هلم اإليامن إثبات مع دينهم

 w v u t s r q p :املنافقني وصف يف فقال



  ٩  

¤£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x ]هذه يفف .]١١٩:عمران آل 
 هلم اإليامن أثبت أنه مع دينهم عىل أهنم ظنوا حيث للمنافقني املؤمنني حمبة عن إخبار اآلية
 .w v u :بقوله

 gf e d c :فقال الزوجني بني املودة أثبت أخرى آية ويف
  .]٢١:الروم[

 بحي اإلنسان أن فالبد وقرابته ووالده ولده حيب ال اإلنسان أن يعقل ال فإنه العقل وأما
 إىل ينقسم احلب أن يعلم أن ينبغي مما ولكن وأصدقاءه قرابته، وحيب والديه، وحيب أوالده،
 :أقسام

 جيب فاهللا واإلجالل والتعظيم باخلوف ممزوج حب وهو ،-وعال جل- اهللا حب ً:أوال
 اومل النعم، بجميع عباده عىل املتفضل املنعم الرازق اخلالق هو ألنه حمبوب؛ كل من أكثر حيب أن
 وال أحد، فيها يشبهه ال التي العليا وصفاته احلسنى أسامؤه تضمنتها التي الكامالت من له

 يملك الذي وهو أصابعه، بني وقلوبنا بيده، نفوسنا ألن منه؛ خياف أن وجيب أحد، فيها يقاربه
 بل ا؛وآخرتن ودنيانا، وسلبنا، ومتليكنا، وفقرنا، وإغناءنا وإشقاءنا، وإسعادنا وموتنا، حياتنا
  .وتعظيم وإجالل خشية حمبة تكون أن جيب حمبته فإن لذلك كله الكون يملك

 :قال وهلذا النار، يف صاحبه ًخملدا أكرب ًرشكا مرشك فهو لغريه املحبة هذه رصف فمن
 \ [ Z Y XW V U T S R Q P O N M

^] ]١٦٥:البقرة[. 
 خوف حمبة :أي اهللا، كحب مومعبودهي أندادهم أحبوا املرشكني أن اآلية هذه يف فأخرب

 اهللا حب من أكثر أحبوهم أهنم ومعبودهيم ألندادهم املرشكني حب بلغ قد بل وتعظيم؛ ورجاء
 .Tاهللا من خوفهم من أكثر ألندادهم وخوفهم

 كان وإن باهللا حيلف فإنه براءة يمني حيلف أن منه وطلب بيشء، اهتم إذا بعضهم أن وذلك
 .ًفاجرا كان إذا بالويل حيلف أن وخياف ًفاجرا،

 وتوقري واحرتام إجالل حمبة تكون فهي املحسن، حمبة وهي :املحبة من ثان قسم وهناك
 ما عىل دلنا بأن إلينا أحسن ألنه ؛ الرسول هو اهللا بعد املحبة هبذه الناس وأحق فيه، خوف ال

 .همن وحذرنا رش، فيه يشء كل عن وهنانا عليه، وحثنا به، وأمرنا ويرىض اهللا حيب
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 واحلرص إليك، اإلحسان من هلام ملا الوالدان الرسول بعد املحبة هبذه الناس وأحق
 حمبة ًأيضا وكذلك اإلنسان، عليها جبل التي العاطفة حمبة من املحبة وهذه يصلحك، ما عىل
 :الزوجني عن تعاىل قال كام ومودة، وحنان رمحة وحمبة عاطفة، حمبة هي والزوجة الولد
gf e d c ]٢١:لروما[. 

 ولكن سواه؛ ما حمبة حيرم مل اهللا فإن باطل، تعبري سواه ما حمبة بعدم التعبري فإن :ًوأخريا
 .التوفيق وباهللا كمحبته، أحد حيب أن حرم

 من العبارة فهذه جنته، إىل ًشوقا وال ناره، من ًخوفا ال اهللا يعبد أن ينبغي وأنه :قوله وأما
 بدون بعدها من الصوفية وأخذها العدوية، رابعة إىل رةالعبا هذه وتنسب الصوفية، عبارات
 أنه زعم فقد جنته إىل ًشوقا وال ناره من ًخوفا يعبده ال فقط له  حبا اهللا يعبد أنه زعم فمن تعقل؛
¸  ¼ » º ¹ :بقوله اهللا وصفهم الذين األنبياء من خري
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 جنة ورثة من جيعله أن اهللا يسأل خلقه من اصطفاهم الذين وأحد وخليله، اهللا نبي فهذا
 .القيامة يوم خزي من يعيذه وأن النعيم،

 من أفضل أنه زعم فقد ابهعذ من ًخوفا وال جنته، يف ًطمعا اهللا يعبد ال أنه زعم فمن
 من وخياف اجلنة حيب وهو إال الناس من أحد من فام الزعم، هذا يف كاذب فهو لذلك األنبياء
 ذا فمن عليهم، استحوذت الباطلة واالدعاءات الغرور ولكن هبام؛ يؤمن ال يكون أن إال النار،
 !!موعظا وعصب وجلد ودم حلم من خملوق برش وهو النار، من خياف ال الذي

 عىل حرارهتا ضوعفت التي جهنم نار كانت إذا فكيف خلافها، الدنيا نار عىل عرض لو
 !واحلجارة؟ الناس وقودها نار حرها، مثل كلهن ًضعفا وستني بتسعة الدنيا نار

 .مكذب أو كاذب، أو جمنون، إما فهو الصخور تذيب نار من خياف ال أنه ادعى فمن
 اعتناق بسبب إال ذلك وما الشباب، بني تنترش لصوفيةا أفكار أن ليؤسفني إنه :ًوأخريا

 .الصوفية النحلة إىل باالنتامء أصحاهبا يفتخر التي الدعوات لبعض بعضهم
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 باألناشيد، ًبدءا عسل من رشبة يف للشباب تقدم زعاف سم الصوفية إن اهللا، عباد
 قبول من فاحذروا فية،الصو كل إليها تنتهي التي الوجود بوحدة وهناية والكرامات، واألوراد،

 .التوفيق وباهللا قاتل، سم فإهنا بدعهم من يشء

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 :بعد أما
 منهج عن الكثري عرفت هنا إىل وصلت وعندما السعودية، العربية اململكة يف مدرس أنا
 نصيل فكنا مرص يف مجاعة وهي العلوية، الزاوية مجاعة مع مرص يف كنت وقد الصالح، السلف
 من النبي عىل الصالة جعلت من يا نردد ثم واحد، بصوت مجاعة الواقعة سورة ونقرأ املغرب،
 .الكامالت من له هناية ال ما إىل النشأة أول من عليه صليت صالة بكل إليك نتقرب القربات

 نصيل ثم مرة، مائة االستغفار وهو الورد، نقرأ ثم مرات، ثالث اإلخالص سورة نقرأ ثم
 العشاء صالة وبعد واملساء، الصباح يف ًوردا مرة، مائة اهللا وسبحان مائة، الرسول عىل

 انتهاء وبعد املسجد زاوية إطفاء مع )اهللا اهللا، اهللا،( :اجلاللة لفظ ترديد وهو ذكر حلقة نعمل
 مني لك حني، كل يف اإلله رسول يا :مثل من يوه ، الرسول عن قصائد بديوان نأيت الذكر
  .ذلك ينتهي ثم فؤادي، الرحيل يوم شوقتم بقياد، منى إىل راحلني يا ًوسالما حتية

 عيل هل عيل، ماذا لكن احلق عرفت اآلن هللا واحلمد وأنا صحيحة، األذكار هذه هل :سؤايل
 الشكر؟ جزيل ولكم اجلامعة، هذه يف باالستمرار اهللا كتاب عىل عهد َّعيل ُأخذ قد وأنا ذنب،

 رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :والتسديد العون ومنه التوفيق، وباهللا :اجلواب
 .وصحبه آله وعىل اهللا

 :وبعد
 :أوهلام :اثنان رشطان فيه اجتمع إذا إال ًعمال يقبل الTاهللا أن الكريم السائل أهيا اعلم
T:  m l k j i h s r q p o nاهللا قال اإلخالص؛
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 فيه معي أرشك ًعمال عمل من الرشك، عن الرشكاء أغنى أنا$ :القديس احلديث ويف

 .)١(#ورشكه تركته غريي
 القرآن، قرأ رجل :ثالثة القيامة يوم النار هبم تسعر من أول إن$ :الصحيح احلديث ويف

 .#ماله أنفق ورجل اهللا، سبيل يف ُقتل ورجل
 العباد؛ إىل نزل القيامة، يوم كان إذا اهللا إن$ :فقال اهللا رسول حدثني :هريرة أبو قال

 اهللا، سبيل يف قتل ورجل القرآن، مجع رجل :به يدعو من فأول جاثية، أمة وكل بينهم، ليقيض
 فامذا :قال رب، يا بىل :قال رسويل؟ عىل أنزلت ما أعلمك أمل :للقارئ فيقول املال؛ كثري ورجل
 وتقول كذبت، :له اهللا فيقول .النهار وآناء الليل، آناء به أقوم كنت :قال علمت؟ فيام عملت
 .ذلك قيل وقد قارئ، فالن :يقال أن أردت إنام :له اهللا ويقول كذبت، :املالئكة

 :قال أحد؟ إىل حتتاج أدعك مل حتى عليك أوسع أمل :Tاهللا فيقول املال، بصاحب ويؤتى
 :اهللا فيقول .وأتصدق الرحم أصل كنت :قال آتيتك؟ فيام عملت فامذا :قال .رب يا بىل،

  .ذلك فقيل جواد، فالن :يقال أن أردت إنام :اهللا ويقول كذبت، :املالئكة وتقول كذبت،
 يف باجلهاد أمرت :فيقول قتلت؟ اذام يف :Tاهللا فيقول اهللا سبيل يف قتل بالذي يؤتى ثم
 أن أردت بل :Tويقول كذبت، :املالئكة وتقول كذبت، :اهللا فيقول .قتلت حتى فقاتلت سبيلك
 أولئك هريرة، أبا يا :فقال ركبتي عىل اهللا رسول رضب ثم قيل، فقد جريء فالن :يقال
 ).٤/٥٣٨( األثري بنال األصول معاج .’ا .#القيامة يوم النار هبم تسعر من أول الثالثة

 يف ًأعامال عملوا أهنم مع القيامة يوم النار هبم تسعر من أول الثالثة هؤالء أن ترى فأنت
 .طاعة أهنا ظاهرها

 ، اهللا رسول عمله قد العمل يكون بأن اهللا لرسول املتابعة رشط فهو :الثاين الرشط أما
́  :تعاىل قال أوأقره، به أمر أو  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

µÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶   Ã
                                   

 . أخرجه مسلم)١(
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Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ]٢٤:األنفال-
 .دعانا إذا ولرسوله له، االستجابة علينا فرضTاهللا أن نأخذ اآلية هذه ومن .]٢٥

 ديننا يف وفالحنا، وصالحنا حياتنا فيه بام إال يأمرنا ال اهللا رسول أن منها نأخذ :ًثانيا
 .ودنيانا

 وللعذاب الدنيا يف للفتنة موجب وللرسول هللا، االستجابة ترك أن اآلية من نأخذ :ًثالثا
 .اآلخرة يف

 Å Ä Ã Æ :تعاىل قال وغريه الظامل تعم العقوبة أن اآلية من نأخذ :ًرابعا
ËÊ É È Ç. 

 اجلنة لدخول املوجبة هي وطاعته  الرسول متابعة أن عىل تدل أخرى آيات وهناك
! " # $ % &  :تعاىل قال مسلم، كل عىل محمت فرض ألهنا النار؛ من والنجاة

 10 / . - , + * ) ( ' ]٣٦:األحزاب[. 
 Ó Ò :تعاىل وكقوله ورسوله، اهللا قضاه ما غري خيتار أن منهم ألحد كان ما :أي

Ù Ø × Ö Õ Ô ]٥٩:النساء[.  
 n m l k :تعاىل وكقوله  j i h g  f e  d

po ]٨٣:النساء[.  
  .]٥٩:النساء[ Ë Ê É È Ç Í Ì  :تعاىل وكقوله
 R Q P O N M LK J I H G :تعاىل وقال

T S ]٩٢:املائدة[.  
¶ ¸  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :تعاىل وكقوله

 É È Ç ÆÅ Ä ]٥١:النور[.  
  .]٥٢:النور[  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë :تعاىل وقال

 T S R Q P O N M L K J I :تعاىل وكقوله
[ Z Y XW V U ]٦٩:النساء[. 

/  3 2 1 0 :يتبعه ومل يطعه ومل يؤمن، مل عمن تعاىل وكقوله
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 @? > = < ;: 9 8 7 6 5 4 ]٨١:النساء[.  
< ? @  I H G F E D C B A :تعاىل وكقوله

 R Q PO N M L K J ]١١٥:النساء[. 
 q p o n m l k j i h g :تعاىل وكقوله

y x w v u t sr   £ ¢¡ � ~ } | { z
 ¦ ¥ ¤ ]كثري اآليات من ذلك غري إىل .]٢٩-٢٧:نالفرقا. 

 بعدي، من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي، عليكم$ : قوله :السنة ومن
 .#ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل فإن األمور، وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عضوا

ً عمال عمل من$ :رواية ويف .#رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من$ : وكقوله
 .#رد فهو أمرنا عليه ليس

 رسول رشعه ما عىل ًوصوابا هللا، ًخالصا يكون حتى عمل عبد أي من ُيقبل ال أنه :واملهم
 .والتابعني الصحابة من لإلسالم -اهللا رمحهم- السلف فهمه ما هو لإلسالم الفهم وهذا ، اهللا

 ألعلم إين واهللا$ :داألسو احلجر أتى حني قال أنه t اخلطاب بن عمر عن صح وقد
 .#قبلتك ما يقبلك اهللا رسول رأيت أين ولوال تنفع، وال ترض، ال حلجر أنك

 كان إنام ينفع، وال يرض ال حجر أنه يعلم أنه مع للحجر تقبيله أن هذا بقوله t فأشار
 . اهللا لرسول ومتابعة هللا، طاعة

 العناية ًخصوصا القرآن نيقرءو من وعىل ًعموما، املسلمني عىل الواجب كان هنا ومن
 اهللا رسول سنة ومعرفة السلف به فرس الذي القرآن تفسري بمعرفة اهللا دين يف بالتفقه

 والتضعيف، التصحيح يف عليها وساروا احلديث، أصحاب دوهنا التي الصحيحة باألسانيد
¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ :تعاىل قال

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ]١٢٢:التوبة[. 
 الذين القرون وخري األمة، سلف عليها كان التي الصحيحة العقيدة تعرف لكيو
 يأيت ثم يلوهنم، الذين ثم يلوهنم، الذين ثم قرين القرون خري$ :بقوله اهللا رسول زكاهم
 .احلديث .#شهادته ويمينه يمينه أحدهم شهادة تسبق أقوام

 هللا، خالصة أعاملنا تكون وأن ه،رسول ومن اهللا من نتلقى أن :املقدمة هذه من فاملقصود
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 اهللا، عند متقبلة غري مردودة أعاملنا أن فلنعلم ذلك وبدون ، اهللا رسول رشعه ملا وموافقة
 وسألوا بيوته، إىل وجاءوا النبي حياة يف كانوا الذين النفر بأولئك ولنعترب لديه، مرضية وال

 .عبادته عن أزواجه
 وقال أنام، وال أصيل فإين أنا أما :أحدهم فقال ، النبي عبادة تقالوا كأهنم ُأخربوا فلام

 .النساء أتزوج ال فإين أنا أما :الثالث وقال أفطر، وال أصوم فإين أنا أما :اآلخر
 أصيل فإين أنا أما$ :وقال ًخطيبا، املسجد يف فقام بمقالتهم ُأخرب النبي جاء فلام

 .#مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج وأفطر، وأصوم وأنام،
 تقالوها هبا أخربوا فلام عبادته، عن سألوا النبي زمن يف الرهط هؤالء كان فإذا

 وما ذنبه، من تقدم ما له غفر قد اهللا رسول إن اهللا رسول كهيئة لسنا نحن :وقالوا
 أنا ماأ$ :بقوله عليهم فرد اهللا رسول عبادة عىل يزيدوا أن إىل بحاجة أهنم وزعموا تأخر،

 .#مني فليس سنتي عن رغب ومن النساء، وأتزوج وأفطر، وأصوم وأنام، أصيل فإين
 كل عىل فرض رسوله لسان وعىل كتابه يف اهللا رشع ما متابعة أن هذا من ويتبني

 U T S R Q P ON M L K J :تعاىل قال مسلم،
 WV ]١٥٣:األنعام[. 
 k j i h g :تعاىل لقا كام ألمته قدوة ليكون ؛ عليه فرض إنه بل

 } |{ z y x w v ut s r q p o n m l
 ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ ]١٩-١٨:اجلاثية[. 

 مسلم، كل عىل الواجب وبينت احلق، وضحت قد أهنا أرجو التي املقدمة هذه وبعد
 األعامل هذه تعرض أن منك أريد رسوله لسان وعىل كتابه، يف رشع بام اهللا يعبد أن وهو
 التي الصفة عىل به فاعمل ًدليال له وجدت فام اهللا رسول عن الثابتة السنن عىل ذكرهتا التي
 الدليل، تتبع وأن ترتكه أن عليك جيب ًدليال له جتد مل وما نقصان، وال زيادة بدون الدليل أثبتها
 هللا نشهد أن إال صالة منا تقبل وال أذان، لنا يقبل ال الذي اهللا رسول غري مرشع هناك فليس

 .عنه إال ونشورنا بعثنا يوم وال قبورنا يف نسأل وال بالرسالة، وله األلوهيةب
 شيخ من :يقول وال نبيك؟ ومن دينك، وما ربك، من :امللك لك يقول القرب ففي
 عنه القيامة عرصات يف تسأل وأنت طريقتك، 
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 a `_ ^ ] \ [ Z Y :تعاىل قال
 f e d cb ]٧-٦:األعراف[. 

 عليك وحتق اخلسارة، كل فتخرس مبتدع أو مرشك وأنت اهللا تلقى أن لعبدا أهيا اهللا فاتق
  .خري لكل وإياك اهللا وفقني العذاب، كلمة

 وال عمر، وال بكر، أبو التصوف وال الصوفية عرف فام حمدثة بدعة التصوف أن اعلم ثم
 .املهتدين األئمة من وال والتابعني، الصحابة من أحد وال عيل، وال عثامن،

 غال ثم بالزهد، مبدؤها وكان اهلجري، الثاين القرن يف البدعة هذه حدثت اموإن
 أن بينهام والفرق احللول، أو الوجود بوحدة القول إىل هبم وصل حتى فيه التصوف أصحاب
 اهللا أن زعموا فقد باحللول القائلني وأما بمخلوقاته، احتد اهللا أن زعموا الوجود بوحدة القائلني

 .-ًكبريا  علوا يقولون عام وتقدس اهللا تعاىل-  خملوقاته يف حل
 البلخي، وشقيق أدهم، بن إبراهيم :الثالث وأول اهلجري الثاين القرن يف الزهاد من كان وقد

 .وغريهم عياض بن والفضيل دينار، بن ومالك الداراين، سليامن وأبو احلواري، أيب بن وأمحد
 اخلالف ذكر ظهرت قرن أي ويف اشتقت، يشء أي من صويف كلمة يف اختلفوا وقد

 وسواء )بعدها وما ٦٧ ص( التصوف من تيمية ابن موقف كتابه يف البناين حممد أمحد الدكتور
 فإن الصوف؛ لبس من أو الصفاء من الصفة،أو من مشتقة الصوفية أو التصوف، كلمة أن قلنا

- اهللا أن يزعمون فهم قة،والزند والكفر الشطح هبا يراد إنام ذكرت إذا املتأخرين عند الصوفية
 عني ذلك كل وقذارات وطيبات ومجادات حيوانات من ًمجيعا بمخلوقاته َّاحتد -وتقدس تعاىل
 ذلك وغري وبثينة بليىل عنه وعربوا املعشوقات، الغانيات يف يظهر أنه زعموا بل عندهم؛ اإلله

 هم أهنم يزعمون فهم كذل ومع عليه، مزيد ال ًكفرا وكفروا احلضيض، إىل اإلساءة يف فوصلوا
 .سواهم دون باهللا العارفون هم وأهنم املختارة، الصفوة

 ومعبد النار، وبيت والبيعة، والكنيسة فاملسجد !حق يف عندهم فكلها األديان أما
 يف ًسابقا السنة أنصار رئيس الوكيل الرمحن عبد الشيخ إىل واسمع سواء، عندهم كلها الوثنية
 :قال )١٩ص( الثالثة الطبعة- الصوفية هي هذه :كتابه يف الصوفية دين عن يقول ماذا مرص،

 ًمددا اللئيم للباطل أن نظن حني إال اللهم اإلسالم، دين إال ودين نحلة كل من مدد للصوفية
 دين من إال تربأ نفسها والصوفية الطهور، اإليامن من ًروحا الدنس للكفر وأن الكريم احلق من



  ١٧  

 .اخلالص احلق هو بأنه مؤمنة طواغيتها
 .كالمنا يف التوحيد وإنام رشك؛ كله القرآن :-الصوفية كهان من وهو- التلمساين يقول
 زندقته، دين وهو ،#احلكم فصوص$ كتاب أعطاه اهللا رسول أن يزعم عريب وابن

 تنتسب الصوفية أن الصادق وتأرخيه احلق يذكر حني عىل به ينتفعون الناس إىل به اخرج :له وقال
 الوجود وحدة أسطورة اإلسالم من فهل به تدين ما أخبث منها وتنتهب مارقة نحلة لك إىل

 !األديان؟ وحدة وخرافة
 واألفعال، واألسامء والصفات الذات يف عينهم خلقه عني هو سبحانه اهللا أن تزعم فتلك

 .العفنة والرمة األصم الصخر هو الوجود وخالق احلياة واهب أن تزعم
 الناسك، وصاحلة املؤمن، إيامن عني هي الفاجر وخطيئة الكافر كفر أن متزع األديان ووحدة

 هي جهل أيب وثنية وأن فرعون، كفر عني هو موسى إيامن وأن آزر أبيه دين هو اخلليل دين أن وتزعم
 تعني يف سميت أهنا غري اإلهلية للذات تعني كله ورسوله الدين رب فكل حممد توحيد عني

 دين عني وإيامنه إبليس دين أن تزعم اسميها، أو  مظهرهيا يف هي وهي جهل، بأيب آخر ويف بمحمد،
 احلرضة بآداب معرفة أعظم إبليس أن فزعمت ًفجورا اخلطيئة زادت بل إيامنه؛ وروح الوحي أمني
 ...الكافرة اخلطايا هذه اإلسالم دين أفمن ًمقاما، وأسمى الوحي، أمني من اإلهلية

 برجسها، املدنسني فيه تسمي  قصيا ًمكانا املسلمني من نتبذتا مل سلوها :قال أن إىل
 الباهر، والضوء اجلائر الظالم تقابل )متضادان( يعني متقابالن، واالسامن مسلمني ال صوفيني
 عىل إال داللة من له ما اسم إىل وجتنح بصرية، عىل يعبدونه من به اهللا سمى ما متقت مل سلوها
 !مذلة؟ أو كفر

  !طقوسها؟ وأحبار دينها كهان مه من سلوها
  !والسنة؟ الكتاب عىل طواغيتها أحقاد تؤثر مل سلوها
 وتعني وحقيقة، رشيعة اإلسالم أن هلم فتزعم احلق دين عن األغرار تفتن مل سلوها

 الصوفية، لبدع النافثني األبالسة وساوس وباألخرى ، رسوله إىل اهللا أوحاه ما بالرشيعة
 .الوكيل الرمحن عبد للشيخ الصوفية، هي هذه :كتاب من ىانته .وسلوها سلوها

 هلم باطنية مجاعة أمام ولكننا ):١٣ ص( #مرة ألول الصوفية كشف$ :كتاب يف وقال
 عنها يدافعون وهم سبيلها، إال ًسبيال هيتدون فال عليها، واستحوذت ًعقوال، استهوت رسية عقيدة
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 األساليب ومجيع والدوران، واللف غالطاتوامل وباملراوغات إمكانيات من لدهيم ما بكل
 .أخالقية والال الالعلمية،

 كفر هي الصوفية أن -منهم الواصلون وخاصة-  ًيقينا يعلمون أهنم لذلك وكمثل
 أن الناس بني ويشيعون احلقيقة هذه يكتمون فهم ذلك ومع اإلسالمية، للرشيعة بالنسبة وزندقة
 .اإلحسان مقام وهي والورع، التقى منتهى وهي واإليامن، اإلسالم قمة هي الصوفية

 الصوفية إن :ألحدهم قلت لو حتى وصدقوها الناس عىل اخلدعة هذه انطلت وقد
 اقتنع ولكنه  صوفيا؛ ليس أنه رغم بال عىل ختطر ال التي االهتامات واهتمك عليك، لثار زندقة،
 ).٢٠ صفحة( صدرامل نفس من .كالمهم بعض لك وسأنقل ذيوهلا عليه وانجرت باخلدعة

 سامين وبالزندقة يراين، مل حني حايل وأنكر الرباين، دائرة يف املنكر :احلالج ويقول :قال
 .رماين وبالسوء

 :يقول أنه عنه ونقل الصوفية، خارج هو الذي :الرباين بدائرة واملقصود
   

 باإلسالم سرتت :أي واجب، السرت :أي واجب، الكفرو سرتت، :كفرت ومعنى
 أقواله، بعض من نعرفه أن املمكن من اهللا، بدين يسرته الذي هذا هو فام إذن واجب والسرت
 :ويقول شعره وفلتات

   

  .احلقيقة حيث من نت،أ هو أو هو، أنت لتكون اخلليقة دع خليقة، واحلقيقة فاحلقيقة، :وقال
 من أعظم كفر فأي أنت، اهللا أو أنت، هو أو اهللا أنت :أي هو، أنت لتكون :قوله فتأمل

  !الكفر؟ هذا
 :تائيته يف الفارض ابن واسمع
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 :قال أن إىل
   

 :منها ًأمورا الرءوف عبد حممد الصوفية عن الكشف صاحب يقرر ثم
 وحتى األمور، كل ترجع أن جيب وإليه واحلقيقة، احلق هو كشفهم أن الغزايل اعتبار -أ
 .والسنة القرآن

 .الكشف خالف ما منه يؤولون ألهنم حجة؛ القرآن يرون ال أهنم هذا من نفهم -ب
 فأين واملقربني، الصديقني علم هو الصوفية من وغريه الغزايل عند املكاشفة علم -ج
 !السنة؟ وصحيح القرآن ذهب

 الكون يف ما كل أن يعلم عقل من ذرة له من وكل هو، إال الوجود يف ليس أن يقرر - د
 .تعاىل اهللا خلقها خملوقات
 من ويلزم ًحتقيقا، مرشك فهو اهللا مع آخر ًموجودا يثبت من أن اإلسالم حجة يقرر -’

 .رشك عندهم التوحيد أن هذا
 والشجر احلجر ذلك يف حل قد حقيقة اهللا هو كله ونلمسه ونسمعه نراه ما كل أن يقرر -و
 .والقاذورات واجليف والدواب والطني والريح والنار واملاء، والرتاب
 :بدع ثالث فيه فهذا واحد بصوت مجاعة الواقعة سورة تقرءون أنكم قولك أما

 أن قلت وإنام املغرب؛ بعد ليلة كل الواقعة سورة قراءة عىل املحافظة :األوىل البدعة
 فهو فيه ورد ما لوك النبي عن يصح مل ألنه بدعة؛ ليلة كل الواقعة قراءة عىل املحافظة
 البداية من مسعود بن اهللا عبد ترمجة يف كثري ابن أورده مسعود ابن فحديث موضوع أو ضعيف،
 ما :له فقال مريض وهو مسعود ابن زار t عثامن أن ويروى :فقال التمريض، بصيغة والنهاية
 .ذنويب :قال تشتكي؟

  .ريب رمحة :قال تشتهي؟ فام :قال
  .أمرضني الطبيب :قال بطبيب؟ لك آمر أال :قال
  .فيه يل حاجة ال :قال بعطائك؟ لك آمر أال :قال
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 سورة يقرأن أن أمرهتن وقد الفقر، بنايت عىل أختشى :قال بعدك، من لبناتك يكون :قال
 .#ًأبدا فاقة تصبه مل ليلة كل الواقعة قرأ من$ :يقول اهللا رسول سمعت وقد ليلة، كل الواقعة

 .#ًأبدا فاقة تصبه مل الواقعة سورة قرأ من$ :منه وعاملرف األلباين وأورد
 والليلة اليوم عمل يف السني وابن مسنده، يف أسامة أيب بن احلارث أخرجه ضعيف، :وقال

 والبيهقي ،)٣٨/١ ،٢٠ج( األمايل يف برشان وابن ،)١١٦/١ ( حديثه يف الل وابن ،)٦٧٤( رقم
 .ًمرفوعا مسعود ابن عن بة،طي أيب عن شجاع، أيب طريق من وغريهم الشعب يف

ْومن طيبة أيب عن يعرف ال نكرة شجاع أبو :الذهبي قال ضعيف، سند هذا :وقال  طيبة أبو َ
 بأنه ترمجته يف ورصح يعرف، ال نكرة طيبة أبا أن إىل الكالم هبذا أشار وقد ًمرفوعا، مسعود ابن عن

 ترمجة يف اللسان يف حجر ابن احلافظ بينها ثالثة وجوه من ًاضطرابا احلديث سند يف إن ثم جمهول،
 .شاء من فلرياجعه شجاع أيب

 :وجوه من معلول هو  :جلمع ًتبعا الزيلعي قال :للمناوي القدير فيض ويف
 .وغريه الدارقطني بينه كام االنقطاع :أحدها
 .أمحد ذكره كام متنه، نكارة :الثاين

 .اجلوزي ابن قال كام رواته، ضعف :الثالث
 .بهاضطرا :الرابع

 .ضعفه عىل :وغريهم والبيهقي والدارقطني، وابنه، ،حاتم وأبو ،أمحد أمجع وقد :قال ثم
 بيوم أقسم ال قرأ ومن ًأبدا، فاقة تصبه مل ليلة كل الواقعة سورة قرأ من$ ):٢٩٠( قال ثم
 .موضوع .#البدر ليلة القمر صورة يف وجهه القيامة يوم اهللا لقي القيامة

  .رفعه عباس ابن إىل بسنده الياممي عمر بن أمحد طريق من الديلمي رواه
 .كذاب الياممي أمحد :وقال ،)١٧٧( رقم املوضوعة األحاديث ذيل يف السيوطي  ذكره
 هو يفتقر ومل الغافلني، من يكتب مل وتعلمها الواقعة سورة قرأ من$ ):٢٩١( قال ثم

 .موضوع .#بيته وأهل
 عن بسنده، الشيخ أيب رواية من )٢٧٧( رقم املوضوعة األحاديث يف السيوطي أورده

 .رفعه أنس عن احلسن، عن حبيب، بن القدوس عبد
 .مرتوك حبيب بن القدوس عبد :السيوطي وقال
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 لعبد إال كذاب، بقوله يفصح املبارك ابن رأيت ما :الرزاق عبد وقال :قلت :األلباين قال
 لأللباين الضعيفة األحاديث من .انتهى احلديث، يضع كان بأنه حبان ابن رصح وقد القدوس،

 ).٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠٤ص /١ج(
 وقد موضوعة، أو ضعيفة، ليلة كل الواقعة سورة قراءة يف الواردة األحاديث أن تعلم هذا ومن

 .اضطرابه بيان يف الكالم )٦٢ ،٦١ ،٦٠ص/٧ج( اللسان يف حجر ابن احلافظ أطال
 .ذلك فعل أنه السلف من أحد عن يؤثر ومل مجاعة، هلا قراءتكم :الثانية البدعة
 عن يؤثر مل لكونه البدع؛ من ًأيضا وهذا واحد، بصوت تقرءوهنا كونكم :الثالثة البدعة

 احلديث يف قال وقد يفعله، ومل النبي بذلك يأمر ومل ذلك، فعل أنه السلف من دأح
 .#رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من$ :الصحيح

 إلخ .. القربات من النبي عىل الصالة جعلت من اي اللهم :تردد ثم :قولك وأما
 إبراهيم عىل صليت كام بيته وأهل وذريته، أزواجه وعىل حممد ورسولك نبيك عىل صل اللهم
 .جميد محيد إنك إبراهيم آل وعىل

 نبي إياها علمنا التي األلفاظ بأحد ولكن مرشوعة؛ النبي عىل الصالة :وأقول
َعلمنا اهللا، رسول يا :هأصحاب له قال حني اهلدى ْ ِ  عليك، نصيل فكيف عليك، نسلم كيف َ

 صليت كام ،حممد آل وعىل حممد عىل صل اللهم :قولوا$ :قال .صالتنا يف عليك صلينا نحن إذا
 .#جميد محيد إنك إبراهيم عىل باركت كام حممد آل وعىل حممد عىل وبارك إبراهيم، عىل

 الكلم جوامع أويت من علمها التي الصالة أن عمز فقد نفسه عند من صالة اخرتع من أما
 شيوخ بعض فضل قد بل وأحسن؛ أكمل هو اخرتعها التي الصالة وأن ناقصة، شبه أصحابه
 عليه- التيجاين عن ذلك اشتهر كام مرة آالف ستة القرآن قراءة عىل اخرتعها التي الصالة الصوفية

 معصية، تكون قربة تكون ما بدل خرتعةامل الصالة فإن هذا وعىل ،- يستحق ما اهللا غضب من
 .بدعة عىل بدعة اقرتفوا فقد واحد بصوت يرددوهنا أهنم ذلك إىل انضاف فإذا

 هي ولكن واملساء؛ الصباح ورد يف ذلك ورد فقد مرات، ثالث اإلخالص سورة قراءة وأما
 قراءة عىل الجتامعفا ًمنفردا، ورده واحد كل يقرأ أن والسنة مرات، ثالث ًمجيعا تقرأ واملعوذتني

 أحد، اهللا هو قل أو الكريس، آية يف ذلك كان سواء بدعة، واحدة ونغمة واحدة، بصورة مجاعة الورد
 .بدعة ذلك كل واالستغفار والتهليل والتكبري والتحميد، التسبيح أو واملعوذتني،
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 لئال :أي أدائه، يف ًخملصا هللا ًخالصا يكون وأن وحده، ورده الواحد يقرأ أن والسنة
 املأثورة األوراد فقراءة أخرى جهة ومن اجلامعة، هبذه االرتباط هو الورد قراءة ىلإ دافعه يكون

 يف وقع فقد أوجبها، اجلامعة رئيس أن أجل من ًواجبا اعتربها فإن بواجب، وليس مستحب،
 .القصد رشك

 ، النبي عن يرد مل بدعة منفرد واحد باسم الذكر فهذا اجلاللة، لفظ برتديد الذكر وأما
 بصوت الذكر تردد املجموعة أن وهو :أخرى بدعة وفيه أصحابه، من أحد عن ورد أعلمه وال

 هو، هو :فيقولون وحده الضمري إىل اجلاللة لفظ من ينتقلون أهنم وهو :ثالثة وبدعة واحد،
 أدري وال إليها، سبقهم ًأحدا أن أعلم ال الصوفية ابتدعها بدعة اهللا إال إله ال بتقطيع األذكار وهذه

 إىل دفعهم سواء .سوء لغرض إال الصوفية تفعله وال املسجد، زاوية إطفاء من الغرض هو ما
 .بدعة فإنه يكن ومهام ذلك، غري أو أعيادهم، بعض يف بالنصارى التشبه ذلك

 النبي رشع اتباع واملطلوب به، اهللا يتعبدنا مل أمر فهو واملدائح األشعار إنشاد أما
 االشتغال أما ذكر، إذا عليه والصالة خربه، وتصديق هنى ما واجتناب أمر، فيام تهطاع وهي

 مل لكنه سعاد؛ بانت قصيدة سمع قد النبي كان وإن به، اهللا يكلفنا مل يشء فهو باملدائح
 .جلس كلام إعادهتا زهري بن كعب من طلب وال القصيدة، هذه بسامع أصحابه يكلف

 معصية، يف باالستمرار عهد فهو اجلامعة؛ هذه يف باالستمرار عليك أخذ الذي العهد أما
 عىل ًقياسا جيوز، وال به الوفاء عليه جيب ال فإنه معصية؛ يف باالستمرار عهد عليه أخذ ومن
 .#يعصه فال اهللا يعيص أن نذر ومن فليطعه، اهللا يطيع أن نذر من$ النبي فيه قال الذي النذر

 الذي بالعهد تعبأ وال ذلك، بوجوب بل اجلامعة؛ هذه من خروجك بجواز وأفتيك
 اهللا وفق .وضالهلا وبدعها الصوفية رشك من فانج النجاة، لنفسك تريد كنت فإن هلم سربته
 .’ا .ويرىض حيب ملا اجلميع

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل
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 إلخ؟ ... واحلرشات احليوانات يرسمن أن للطالبات األحياء معلمة إرغام حكم ما :السؤال
 غري وال الرأس مفصول وال بعضه، وال احليوان، كل ال جيوز، ال احليوان رسم :اجلواب

 صنيعه يعلم فاهللا قالدة، كأنه الرقبة يف ًبياضا الفصل وجعل ًحيوانا، أو ًإنسانا، رسم ومن ذلك،
 .خافية عليه ختفى ال من عليه وسيجازيه
 يف ملخلوق طاعة ال$ : النبي قال فقد للطالبات، املعلمة هذه إرغام ةناحي من وأما

 .التوفيق وباهللا .#اخلالق معصية

 

 سؤايل وأبدأ تريد، كام عامة أو خاصة بإجابة السؤال هذا عىل جتيبني أن أريدك :السؤال
 .عليك أطلت إن املعذرة وأرجو بمقدمة

 الصدور، بذات عليم واهللا نفيس، أعرف وكام ًعاما عرش تسعة لعمرا من أبلغ شاب أنا
 أحببته !خالقه من أكثر أحبه جعلني لقد أعرفه، مل ليتني صبي قلبي دخل حتى سنة ملدة التزمت
 كأعز فقابلته اآلخرين؛ أصدقائه من أكثر حيبني اإلنسان هذا أن أصدقائه أحد يل قال بعدما

 .له صحبتي وراء من األقدار يل بئهخت ما أجهل كنت لكن يل؛ صديق
 بدأ البداية هناية وقبل معي، ًمتعاطفا كان عندما الدرايس مستواي حتسن البداية يف
 معظمهم أن ًعلام فرفض، جمالستهم عن هنيته طاملا الذين السوء ألصدقاء مرافقته أثناء يشتمني

 وتغريت منهم، عليه ًفاخو معهم وأجلس منهم، عنه أدافع وكنت الصالة، عىل حيافظون ال
 .إيامن ناقص إىل طبيعتي

 أسبوعني، إىل بعضها تصل متقطعة لفرتات وهجرته كراهته يف  تدرجييا بدأت حتى
 خلف واحد مصل إال فيه يبق مل الذي الصف عن ًبعيدا املصلني ألحد بسحبه تعدى مرة وذات
 كانت كاملة سنة هجرته هوبين بيني حصل الذي وبعد وبينه بيني رضب إىل ذلك أدى اإلمام
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 .الدرايس مستواي وضعف ًمتاما، عيل أثر الذي الشديد باحلزن مليئة
 أدافع مازلت أين إال إيذائي، يف شديد اإلنسان هذا أن ومع كنت، أينام يطاردين االكتئاب

 أن عدوب  غبيا، يعتربين لغادر  حبا إياه حلبي ًثمنا كان ذلك كل الطويلة، اهلجر أيام يف حتى عنه
 وعلامء الدين وعلامء العلامء، بعض أبواب أطرق أخذت الصدر وضيق االكتئاب، أصابني
 .هذه حالتي هناية عن للبحث النفس

 مهي فوق زادوين النفس وعلامء وجيزة، ملدة إيامين وقوة النفس راحة منهم وجدت الدين علامء
 يقودهم الذي السوء قرين من حيذروا حتى عامة بصورة قصتي قراءة فضيلتكم من أمتنى وهلذا ًمهوما،

 ؟ويرضاه اهللا حيبه ملا إرشادي وأرجو الصالة، عىل حيافظ كان ولو الضالل، إىل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :وبعد
 إىل أسأت أنك اعلم .#جتاهك جتده اهللا احفظ حيفظك، اهللا احفظ$ : النبي يقول

 فتب به، وعذبك عليك اهللا سلطه ربك من أكثر أحببته فلام خالقك، من أكثر لغالم بحبك نفسك
 سلطه ما هللا أحببته كنت لو أنك واعلم فيه، أنت مما ينقذك اهللا إىل واجلأ عليك، اهللا يتب اهللا إىل
 وعد ذلك، من اهللا إىل فتب نفسك، يف هلوى أحببته أنك يظهر ولكن به؛ عذبك وال عليك، اهللا
 .والسالم إليه، أناب عمن بابه يغلق وال ًتائبا، يرد ال فإنه يقبلك رحابه إىل

 

 يف املجاعات كصور والتذكري، للوعظ كانت إذا الصور تعليق حكم ما :السؤال
 الغافلة؟ القلوب لتحريك ذلك إىل وما واهلرسك، البوسنة يف األطفال وجثث الصومال،

 بطمس وأمر الوعيد، أشد عليه وتوعد التصوير، عن احلكيم الشارع هنى :اجلواب
 .وهتكها الصور

 تعاىل اهللا ريض- طالب أيب بن عيل عن األسدي، اهلياج أيب عن صحيحه يف مسلم فروى
 إال صورة تدع أال اهللا رسول عليه بعثني ما عىل أبعثك أال$ :اهلياج أليب قال أنه -عنه

 .#سويته إال ًمرشفا ًقربا وال طمستها،
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 عىل ال ثقة من كان إذا اخلرب عىل ذكرتم الذي هذا مثل يف يعتمد فالرشع :وباجلملة
 .التوفيق وباهللا الصور،

 

 عاص؟ أنت :تقول أن بمعنى عصاة كلمة تطلق من عىل :السؤال
 مبالني، غري ذلك عىل ويرصون ع،الشار يعصون الذين عىل عصاة كلمة تطلق :اجلواب

 .التوفيق وباهللا

 

 أن هلا فبينا اخلرافات، من اإلنس يف اجلن التباس إن :تقول الكلية يف معلمة لدينا :السؤال
 شيوخ يوجد إنه :هلا فقلنا .تقتنع مل لكنها الرشيفة، واألحاديث الكريم، القرآن يف ثابت ذلك

 بشدة، فعارضتنا ويناقشه، اجلني مع يتحدث الشيخ وأن اإلنس، من اجلن راجإخ يستطيعون
 له إنسان فكل لإلنسان، الثانية الشخصية هي إنام فيها يتحدث التي احلالة هذه :وقالت

 فذلك النفس علامء اسألوا :وقالت .الثانية الشخصية تتحدث عليه يغمى فحينام شخصيتان،
 احلقيقة هذه عن لنا تكتبوا أن منكم نأمل تقتنع، مل لكنها معها حاولنا .الشخصية انفصام يسمى
 الرشك؟ يف إنكارها يوقع وهل ،هلا نعرضها أن يمكن التي باألدلة ًمدعام

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :وبعد
 $ ! " # :تعاىل قال والسنة، بالقرآن ثابت لإلنس اجلني من املس

.- , + * ) ( ' & % ]٢٧٥:البقرة[. 
 مكن فكام اإلنس، لبعض اجلن شياطني من حيصل الذي املسTاهللا أثبت اآلية هذه ففي

 ويلتقم صدره يف ويدخل العروق يف الدم جمرى منه وجيري لإلنسان يوسوس أن الشيطان اهللا
 .ويتخبطه فيه يدخل أنTاهللا مكنه كذلك قلبه،
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 :قاال .صفية إهنا رسلكام عىل$ :قال صفية، زوجته مع قائم وهو به مرا لرجلني النبي وقال

 من جيري الشيطان إن : النبي قال -الشك فيك حيصل أن أيمكن :أي- اهللا رسول يا اهللا سبحان
  .# رشا$ :رواية ويف ،#ًشيئا قلوبكام يف يقذف أن خشيت وإين الدم، جمرى آدم ابن

نوا -عامة واجلن-  اجلن شياطني بأن أخربا ورسوله فاهللا ِّ  اإلنسان يف يدخلوا أن ُمك
 القرآن، َّكذب فقد املس أنكر فمن ًحديثا، اهللا من أصدق ومن س،بامل يتخبطوه وأن للوسوسة،

 .أجسامهم داخل عام يعلمون ال الذين النفس علامء َّوصدق ومنزله، قائله، وكذب
 ال اهللا لعلم بالنسبة وعلمنا علمناه، والذي هبام، أعلم واإلنس اجلن خلق الذي إن
 وأمجع عدة، صحاح أحاديث يف السنة يف ثبتو غرينا، وعلم علمنا بليون ألف عىل ًواحدا يساوي
 هلم جعل ألنه شتى؛ أشكال يف يتشكلون روحانيني اهللا خلقهم واملالئكة اجلن أن العلامء عليه
 .ذلك عىل قدرة

 إال صورته عىل يره مل وأنه دحية، صورة يف النبي إىل يأيت كان u جربيل أن فثبت
 أتاكم جربيل هذا$ :له قال النبي أن الصحيحني يف اخلطاب بن عمر حديث ويف مرتني،
 .#دينكم يعلمكم

 أن النبي فاستأذن بعرس عهد حديث اخلندق يوم كان  شابا أن مسلم صحيح ويف
 يف ما فانظر ادخل :فقالت ليطعنها، إليها فهوى بالباب، واقفة زوجته فإذا فجاء، ألهله يعود

 فلدغته السقف من أخرى حية فنزلت تفامت بالرمح فطعنها عظيمة حية فإذا فدخل البيت،
 رأيتم فإذا أسلموا، قد  جنا باملدينة إن$ :قال النبي أخرب وملا ًأوال، مات أهيام يدرى فلم فامت
 ًثالثا، عنا انرصفتن إال داود، بن وسليامن نوح بعهد عليكن أقسم :فقولوا اجلنان هذه من ًشيئا
 .’ا #فاقتلوها الثالثة بعد عادت فإن

 عىل خلقهم اهللا ألن  جدا، كثرية املالئكة وكذلك التشكل، عىل اجلن قدرة عن خبارواإل
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 وعروقه، اإلنسان جسم يف يدخلوا أن أقدرهم اهللا كان فإذا التشكل، عىل وأقدرهم شفافة، صور
 .اهللا سلطهم إذ وختبيله وختبطه فيه، الدخول عىل قادرون فإهنم للوسوسة، دمه وجمرى

 كذب فقد هذا كذب فمن احلرص، عليه يأيت ال  جدا كثري هذا من املحسوس واملشاهد
 الكفر، إىل بذلك يبلغ أن عليه ُوخيشى املحسوس الواقع وكذب األمة، وإمجاع والسنة القرآن
 نظائر هلا بل له؛ هفوة بأول هذه وليست ،- اهللا رمحه- الغزايل الشيخ وأنكره باملس كذب وممن
 .كتبه يف كثرية

 فهذا الثانية، بشخصيته يتكلم إنام يتكلم حينام الشيطان يتخبطه الذي بأن كرةاملن قول أما
 قاله سواء فارغ هراء هو بل الواقع؛ من له نصيب وال الصحة، من له أساس ال باطل الكالم
 T: 0 /اهللا قول عليهم ينطبق النفس وعلامء غريهم، أو النفس، علامء

  .]١٠:الذاريات[
̧  :تعاىل وقوله  ¶ µ½ ¼ » º ¹ ]١١٦:األنعام[. 

 NM L K J I H G F :تعاىل اهللا قول ويرده القول، هذا ويكذب
  .]٤:األحزاب[

 شخصيتان، له يكون أن ينتفي ًأيضا فكذلك قلبان، للرجل يكون أن نفىTاهللا كان فإذا
 ولق فام ساخر، أو جمنون، إال شخصيتني من يتكلم إنه :يقول الذي ومن روحان، أو نفسان، أو
 أو متوت، أو الباطنة الشخصية مترض هل ماتت أو الظاهرة، الشخصية مرضت إذا القائل هذا
 وهراء باطل كالم الثانية شخصيته تتكلم :قال من قول أن يتبني وبه متوت، وال مترض ال أهنا

 .ممجوج
 اهللا أنزل املسلمني نحن خطري، كالم هذا فإن النفس، علامء اسألوا :املعلمة هذه قول أما

 ًحممدا وحبيبه رسوله إلينا وأرسل خلفه، من وال يديه، بني من الباطل يأتيه ال الذي القرآن لنا
، صام ًوآذانا ًعميا، ًأعينا به وفتح اجلهالة، من به وعلم الضاللة، من به فهدى . 

 ىلإ بحاجة لسنا فإنا ذلك أجل ومن منه، حذرنا إال  رشا وال عليه، دلنا إال ًخريا ترك وما
 أغنانا لقد العفنة، وأفكارهم الكاذب، خرصهم إىل وال املبتدع، علمهم إىل وال النفس، علامء
 k j i h g :عنها اهللا يقول التي واخلري، العدل رشيعة اإلسالم برشيعة اهللا

 } |{ z y x w v ut s r q p o n m l
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 أهيا اهللا فاهللا السيئة، وعقيدهتا نحلتها تعلمهن لبناتنا معلمة هذه تكون أن املؤسف ومن
 املعلمة هذه تركتم إن اإلضالل هذا عن مسئولون إنكم البنات، وكليات مدارس يف املسئولون

 وباهللا االنحراف، هذا تعليمهن من خري جاهالت النساء ترك إن اخلرب، يبلغكم أن بعد الضالة
 .التوفيق

 

 زوجها اختاره الذي والبلد األخالقية الناحية من أوالدها عىل خائفة هي :السؤال
 املسئولني إىل رسالة إرسال يف تفكر أوالدها عىل ًحرصا واألم السويد، هو فيه بالعيش ومقتنع

 من ال أم خيانة هذه تعترب فهل اإلقامة، عىل احلصول من منعه ورائها من هتدف زوجها وراء من
 الدينية؟ لناحيةا

 الكافر البلد هذا يف اإلقامة عن زوجها رصف وهي صاحلة، نيتها دامت ما :اجلواب
 بل خيانة؛ تعترب فال األخالق فيه وفسدت احلق فيه وضعف وهضم الباطل فيه وساد عز الذي
 .الصاحلة النية هذه عىل اهللا شاء إن مأجورة هي

 واجلنسية التعليمية الناحية من إنه هلا يقول بل ًأبدا؛ البلد هذا برتك مقتنع غري وزوجها -
 ألوالده؟ أفضل

 البلد يكون كيف وغباء سذاجة أو ظاهر، ومتويه واضحة مغالطة هذه إن أقول :اجلواب
 فيتسافد الفواحش، فيه وتعلن الرذيلة، فيه وتشيع والزندقة، واإلحلاد بالكفر أهله يدين الذي
ر فال ًعلنا، والطرقات الشوارع ويف ياتواملنتد احلدائق يف وشاباته شبابه َ  ِاملنكر عىل إال ينك

 !عليهم؟
 هبا ويقتنع املدارس، يف الداروينية النظرية فيه تدرس كله والغرب ذلك ينكرون وكيف

 هذا يكون فكيف -وعال جل- اخلالق وإنكار واإلحلاد، الكفر فيها يدرس بل كدين؟ الشباب
 !املسلمني؟ ألبناء ًخريا البلد

 غني بلد السويد ألن الرزق؛ وسعة العيش رغد يريد هذا كان فإن املحال، هو هذا إن
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 إذا منه هياجر أن عليه جيب فإنه ًأساسا بلده السويد كان لو أنه فليعلم الدين؛ عىل للدنيا ًمؤثرا
 Z YX W V U T S R Q P :تعاىل قوله وليقرأ  حقا، ًمسلام كان
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 واملنكر احلق، ضد للباطل الصولة صارت ًأيضا املسلمني بلدان من كثري يف أن أعلم وأنا
 باإلسالم أهلها يدين التي البلدان يف وأهله احلق وضعف الباطل عز إذا أنه إال املعروف، ضد

 فكيف منه اهلجرة عليه جتب هفإن اهللا؛ يريد كام اهللا يعبد أن فيها يستطيع ال املسلم وأصبح ًأصال،
 .التوفيق وباهللا !ًأصال؟ باإلسالم أهله يدين ال بلد يف اإلقامة املسلم يطلب

 

 اجلزء يف قرب فيه ويوجد عريش، أيب من الوسطى احلارة يف مسجد لدينا يوجد :السؤال
 تقدم واآلن املسجد؛ بني أن بعد فيه دفن القرب هذا صاحب بأن ًعلام املسجد، من الرشقي اجلنويب
 .عليكم والسالم نفعل؟ فامذا املسجد لبناء خري فاعل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 هذا وكان املسلمني، مقابر إىل رممه وخترجوا القرب، تنبشوا أن عليكم جيب فإنه :وبعد

 بعد دفن القرب لكون وهذا قرب، فيه مسجد يف تصلوا أن لكم جيوز ال ألنه الوقت؛ هذا قبل عليكم جيب
 لقول املسجد؛ هدم جيب لكان القرب؛ عىل ُبني املسجد كان لو :أي العكس، كان لو أما املسجد، بناء
 .صنعوا ما حيذر .#مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهللا لعن$ : النبي

 

 وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 :العلامء املشايخ إىل هذين سؤايل أوجه :أمجعني

 آخر إله هناك أن :ضمنها ومن وأفكار، خواطر تنتابني علم، طالبة امرأة أنا :األول
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 .العلم واسعة غري وأنا أستطيع، بام اخلاطر هذا أدفع وأنا خر،آ ًكونا يملك
 بيان وكذلك ورشعية، عقلية والسنة القرآن أدلة من الشبهة هذه تفنيد املشايخ من أرجو

 املدافعة؟ مع الوساوس هذه مع مؤمنة أنا هل حايل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم، والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وسبيل والقرآن، اإليامن، عن بك ينأى أن الشيطان يريد شيطانية؛ خواطر هذه :وبعد

 وهو يشء، كل خالق اهللا أن تذكري فاسدة، ووساوس جانحة، أفكار خضم يف ويغرقك الرمحن،
 من يصلح ًمعدوما،فهل كان أن بعد وجد سواه من وكل املوجد، وهو خملوق، سواه من وكل اخلالق،

 ؟ًإهلا يكون أن هذا مثل يصلح هل ًموجودا، يكن مل أن بعد جدوو ومربوب، خملوق هو
̈ ©  ® ¬ « ª :يقول تعاىل اهللا أن اعلمي ثم ال؛ :اجلواب  §
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 أن كام بعض، عىل التغلب بعضهم ألراد آهلة؛ اهللا مع كان لو أنه قبلها والتي اآليات، هذه ومعنى
 إىل ذلك وألدى عليه، ًومسيطرا منه أعىل يكون وأن بعض، عىل التغلب بعضهم حياول األرض ملوك
 .وحفظه اهللا قبضة يف ٌّكل فيهام نوم واألرض فالسموات وحتطمه، وضياعه الكون فساد

 n m l k j i hg f e d c b a :تعاىل قال
qp o ]٤١:فاطر[. 
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 بصفات يتصف اهللا غري إله هناك كان ولو فيه، واملترصف الكون، هلذا احلافظ هو فاهللا
 واحد لكل لكان ذلك حصل ولو اآلهلة، تعدد كذل من للزم هباTاهللا اختص التي األلوهية

 بأن ومبينا التوهم، هذا ًنافيا تعاىل قال وملكه، بخلقه خيتص أن يريد منهم وكل خلق، منهم
' ) ( * + , - . /  10 :فقال يتصور، وال يعقل، وال يمكن، ال ذلك
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 ثم اجلاهليات، تزعمها التي الباطلة املزاعم هذه فيهTاهللا ينفي سياق كل هناية ففي

 أو وزير، أو معني، أو نظري، أو رشيك، أو ولد، له يكون أن عن وينزهها ،-وعال جل- نفسه يسبح
 ومتحركه، مجاده وصامته، ناطقه جلالله وخيضع ويقدسه، يسبحه وكله خلقه كله فالكون مشري،
  !معه؟ إله فيه ممن يشء يكون فكيف وسفليه، علويه

 أحد فاهللا األحدية، اسم ينايف آخر خلق له آخر إله وجود تصور فإن أخرى جهة ومن
 العبد تصور ومتى قدير، يشء كل عىل بأنه موصوف واهللا وملكه، وصفاته أسامئه يف واحد :أي
 اهللا؛ قدرة عن خارج يشء هناك سيبقى بل يشء؛ كل عىل القدرة بطالن منه لزم التصور هذا
 .قدير يشء كل عىل بأنه إخباره يفTهللا تكذيب فيه يكونف

 ما األلوهية صفات من له  حقا، ًإهلا يكون أن إما املدعى اإلله أو َّاملدعاة، اآلهلة أن وذلك
 .ممتنع وهذا I اهللا قدرة عن الثاين اإلله وهو يشء، خروج منه يلزم فهذا ذلك، له يثبت

 من يلزم ٍفحينئذ األلوهية؛ له يثبت ما الصفات نم له ليس املدعى اإلله يكون أن وإما
 املدعاة اآلهلة كل يف الالزم هو وهذا باأللوهية وصفه يصح فال ًومربوبا، ًخملوقا يكون أن هذا
 عىل إما اهللا، قدرة حتت داخلة فإهنا هذا وعىل هللا، ومربوبة خملوقة كلها إهنا إذ ؛تعاىل اهللا مع

 اهللا قدرة عن خروجه قوله من ويلزم آخر، ًإهلا هناك أن اعتقد هفإن اعتقده فمن األول االحتامل
 .كافر فهو اعتقده ومن باطل قول وهذا ،تعاىل

 يف يثبت ومل تدافعينها وأنت نفسك، عىل تطغى الوساوس هذه دامت فام لك بالنسبة أما
 باهللا نتآم :فقويل ذلك من بيشء أحسست وإذا اهللا، شاء إن إيامنك عىل فأنت منها؛ يشء نفسك

 فإنه مرات، ثالث يسارك عن وانفثي مرات، ثالث الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ :قويل ثم
 .عنك يذهب اهللا بإذن

 ومليكه، يشء كل رب واألرض السموات فاطر اللهم$ :املساء ويف الصباح يف وقويل
 يف راتم ثالث .#ورشكه الشيطان رش ومن نفيس، رش من بك أعوذ أنت، إال إله ال أن أشهد
 .املساء يف مرات وثالث الصباح

  .مرات ثالث #نفيس رش من وأعذين رشدي، أهلمني اللهم$ :ًأيضا وقويل
 .التوفيق وباهللا نلقاه، حتى إيامننا علينا حيفظ أن اهللا أسأل
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 . حممد املرسلني خاتم عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 قول هو ما :وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،- اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :بعد أما
 ذلك فعلوا الصحابة وأن الرشيعة، أصل من اجلامعية األذكار إن يقول فيمن فضيلتكم
 :التالية باألدلة واستدل معهم والرسول
  .]٢٨:الكهف[ & % $ # " ! :تعاىل قال
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 بعض عقول يف األمر هذا إدخال الرجل هذا وحياول .ساعة نؤمن بنا تعال :السلف أحد قال

 قوله؛ بطالن عىل األدلة يعلم أنه العلم ومع أفكارهم، تشويش يف ويأخذ يدرسهم الذين الطلبة
 األمر؟ هذا مثل عليه يفرض الدعوة يف منهج إىل يتجه ألنه عليها؛ يرص ولكن

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :باجلوا
 :وبعد
 E D C B A @ ? > :ويتبع ليطاع ًحممدا نبيه اهللا أرسل فقد

  .]٣١:عمران آل[
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 أمر أنه قط عنه عرف ما نةس وعرشين ًثالثا أصحابه بني اهللا رسول عاش ولقد
 ذلك يف شك ومن ،-واحدة وهلجة واحد بصوت :أي-  مجاعيا ًذكرا اهللا يذكروا أن أصحابه
 يدل ًصحيحا ًواحدا ًحديثا وجد فإن واملعاجم واملسانيد والسنن الصحيحني، يقرأ أن فعليه
 ذلك يكون نأ برشط عليه دل ما إىل نرجع ونحن إياه؛ فلرينا مجاعة الذكر مرشوعية عىل

 فعليه جيد مل وإن واضحة، داللة املطلوب عىل يدل الوقت، نفس يف ًورصحيا ًصحيحا احلديث
 .والضالالت البدع إىل ًداعيا هلواه ًمتبعا ًمكابرا يعد فإنه وإال والصواب، احلق إىل يعود أن

 كلها مطلقة، أو الصالة بعد بام مقيدة كانت سواء الذكر يف الواردة األحاديث كل وإن
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 له، باالجتامع يأمرهم أن غري من فيه ويرغبهم بالذكر، أصحابه يأمر كان  النبي أن عىل تدل
 مع نكون كنا :قال أنه الصحابة بعض عن صح بل واحدة؛ ونغمة واحد، بصوت يقولوه أن وال

 هذا عىل ومىض .أحد عىل أحد يعيب وال املكرب، ومنا املسبح، ومنا امللبي، فمنا اهللا رسول
  .للذكر االجتامع أحدث من عىل فأنكروا أصحابه،
 فيها حلقة وكل ًحلقا، الكوفة مسجد يف حتلقوا قد ًأقواما مسعود بن اهللا عبد رأى وملا

 من أهدى هي ملة لعىل إنكم$ :هلم قال مائة، هللوا مائة، كربوا مائة، سبحوا :هلم يقول واحد
 .االعتصام كتاب يف الشاطبي ماماإل أخرجه .#ضاللة باب مفتتحو أو ، حممد ملة

! " #  :اآلية أما ضاللة، باب ملفتتح مجاعة الذكر برشعية يقول من وإن
+* ) ( ' & % $ ]ما عىل دليل فيها فليس ]٢٨:الكهف 

 :ألمور املدعي هذا يدعيه
 وعدم القائل، هذا قول بطالن يعلم اآلية هذه نزول سبب إىل يرجع من كل أن :أوهلا

 .املدعى يف واشتطاطه للنجعة إبعاده بل له؛استدال صحة
 :-السالم عليها- ملريم تعاىل قوله بدليل الفعل يف املقارنة تقتيض ال )مع( أن :ًثانيا

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]مريم أن أحد يقل مل إذ .]٤٣:عمران آل 
 .معهم فرتكع اآلخرين تتوخى أن عليها فرض

 مع ال به أمر وال مجاعة، الذكر فعل أنه عنه ينقل ومل ، النبي عن يعرف مل أنه :ًثالثا
 .رشعه اهللا عن املبني وهو غريهم، مع وال اآلية، يف إليهم املشار

  ª © ¨ § :تعاىل قوله وهي الثانية، اآلية أما
 من وهي للجنس، والذاكرات الذاكرين يف )أل(فـ يطلب عام له أبعد فهذا .]٣٥:األحزاب[

 أبعد فهي القيامة يوم وإىل اآلية نزلت منذ وذاكرة ًكثريا هللا كرذا كل تشمل فهي العموم أدوات
 .والذاكرات  سويا اهللا والذاكرين :لقال مجاعة الذاكرين هبذا املراد كان ولو مراده، من يكون ما

 وأبان جهله، عن كشف قد مجاعة الذكر عىل اآلية هبذه يستدل الذي فإن :وباجلملة
  حقا احلق يرينا أن اهللا نسأل باهلوى، القرآن يف وقوله نادهوع تنطعه أو غباوته، عن للناس
 .التوفيق وباهللا اتباعه، ويرزقنا



  ٣٤  

 

 .طيبة حتية وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة املكرم :السؤال
 الطالب قبل من مجاعية بصورة صابعأ ثالثة رفع حكم بيان فضيلتكم من نطلب :وبعد

 األمر، عليه يشتبه ملن ًمقنعا ًشافيا ًتوضيحا ذلك توضيح نأمل العلم، حتية منهم يطلب عندما
 .لدينه واالسترباء احلق أراد من بفتواكم اهللا وهدى ًخريا، اهللا جزاكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وعليه جتوز، ال العلم حتية منهم يطلب عندما األصابع بالثالثة اإلشارة فإن :وبعد

 روح وهو التثليث، إىل إشارة الثالث األصابع رفع ألن فعله؛ جيوز ال باطل عمل هذا إن :أقول
 والسنة بالكتاب أهلها وكفر بطالهنا، خيفى وال النصارى، ملة وتلك واالبن، واألب، القدس،
] \ [ ^ _ `  h g f e d cb a :عاىلت قال واإلمجاع

u t s r q p o n m l k ji ]٧٣:املائدة[. 
 العلو إىل إشارة السامء إىل واحدة بأصبع إال تكون ال اإلسالم يف اإلشارة إن :ًثانيا
 يف السبابة بأصبعه يشري النبي كان وقد ،-وعال جل- اهللا هبام يتصف اللذين والوحدانية

 .نعم :قالوا ؟بلغت هل$ :ألصحابه قال ملا الوداع، حجة يف خطبته يف هبا وأشار التشهد،
 .#اشهد اللهم:قال

 وعن التوحيد، عىل قام الذي اإلسالم عن غريب أمر واحدة من بأكثر واإلشارة :ًثالثا
 واحتضانه سعود، بن حممد عهد من التوحيد عىل قيامها أول من قامت التي السعودية الدولة
 اجلزيرة صقر الرمحن، عبد بن العزيز عبد امللك عهد وإىل الوهاب عبد بن حممد الشيخ لدعوة
 عىل وتقوم قامت التي التوحيد دولة زالت وما كانت فهي بعده من أبنائه وعهد وحدها، الذي
 .وغريها اململكة يف اآلن حتى نرشه

 .والوطن وامللك، الدين، إىل إشارة بأنه ذلك الناس بعض فرس فإن :ًرابعا
 أن جيب والوطن اهللا، معصية غري يف نطيعه أن جيب وامللك نتبعه، أن جيب الدين :لفنقو

 أن جيب لذلك والرشكيات البدع يف دخول وال مثلثة، إشارة وال للعلم، حتية دون من نحميه
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 حيث من يتشبهون وجتعلهم النشء، أذهان تشوش التي الرتهات هذه مثل من مدارسنا تطهر
 الرتبية ويربوهم النشء هذا عن املسئولون اهللا فليتق بالنصارى، يشعرون ال أو يشعرون
 .التوفيق وباهللا احلقة، اإلسالمية

 

 يف زوجها بيت يف عروس كل أهل جيتمع أن وهي عندنا، سنوية عادة هناك :السؤال
 ويدخل الزوج، أهل ويذبح زينتها، يف النساء بني العروس فتجلس حمرم، شهر من التاسع اليوم
 اهلدايا، بعض هلم فتوزع عيد يوم وكأنه اجلديدة، الثياب السيام زينتهم يف األطفال عليهم

 هذه يف احلكم فام .الرشع قبل من صيامه استحب يوم يف تؤدى أهنا العادة هذه يف واملستنكر
 العادة؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :وبعد
 وعدم تركها، فيجب ضاللة، بدعة وكل بدعة، تعترب وهي باطلة، عادة العادة هذه

 .هبا العمل
 .احلل العادات يف واألصل عادة، هذه إن :قيل فإن
 اهللا، رسول وال ،Tاهللا يرشعه مل ما فيه ورشعوا ًعيدا، اليوم هذا اختذوا هؤالء إن :قلنا
 اجلمعة، وهو األسبوعي والعيد واألضحى، الفطر، عيدا إال األعياد من فيه يرشع مل واإلسالم

 ذلك إىل يضاف باطل، فهو للرشع املخالفة والعادات األعياد من الناس اختذه مما ذلك سوى وما
 أيام من يوم هبا قصد ألنه ًأيضا؛ باطل وهذا الرشع، يف أصل هلا ليس وليمة بعمل تكلف فيه أن

 حمرم، شهر من التاسع اليوم هو قصدوه الذي اليوم هذا بأن ًعلام تركها جيب فإنه لذلك السنة،
 هذا اختاذ أن ليتبني ولكن جاز؛ غريه يف فعلوه إن أهنم ذلك معنى وليس صومه، واملستحب

 .التوفيق وباهللا غريه، من أسوأ ًعيدا اليوم
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 اذهب :له وقالت أيب أم املنام يف رأى أنه :له وقال والدي إىل اجلريان أحد جاء :سؤالال
 .)١(كباشة ثالثة تذبح أن تريد أمك إن :له وقل ابني إىل

 ويتصدق الكباشة قيمة يأخذ أو هبا؟ ويتصدق ويذبح بالرؤيا، يأخذ هل هو :السؤال
 يقول؟ ماذا أم .للميت ثم هللا هذا يقول امليت عن صدقة تكون أن ويقصد يتصدق، عندما هل هبا،

 إىل الرؤيا تنقسم وصحبه، آله وعىل رسوله عىل والسالم والصالة اهللا، محد بعد :اجلواب
 :أقسام

 .امللك بواسطة اهللا من رؤيا -١
 .الشيطان ويصورها الشيطان، بواسطة الشيطان من حلم -٢
 فإنه امليت أما النوم، يف رياهاف اليقظة، يف اإلنسان هبا يوسوس وساوس نتيجة حلم -٣

 .الشيطان أو امللك، خياطبه الذي وإنام الرؤيا؛ صاحب خياطب هو وليس يشء، عن يعلم ال
 اهللا، لغري الذبح يف يطيعه من يأمر أن يريد الشيطان، من الرؤيا هذه تكون أن وأخشى

 .التوفيق وباهللا

 

 ،حممد نبينا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد
 .الدين يوم إىل بعدهم أتى ممن بإحسان هلم والتابعني أمجعني وصحبه آله وعىل

 :بعد أما
 اهللا، إال إله ال تعليم إىل حيتاجون األنبياء إن :قال من عىل الرد يف كتبه ما عىل اطلعت فقد
 أوجبTاهللا أن وحيث للقائل، تكفريه يف احلمدي عىل الرد من كتبه ما عىل ًأيضا واطلعت

                                   

 . هتامةيف اللغة الدارجة يف كبش مجع )١(
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!"  :- قائل من عز- فقال الئم، لومة اهللا يف نخاف ال كنا حيثام احلق نقول أن علينا
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I H G F E ]١٣٥:النساء[. 
 اإلمجال، من يشء فيه كالم اهللا، إال إله ال تعليم إىل حيتاجون األنبياء إن :القائل قول وإن

 هو الذي البدهي اهللا إال إله ال معنى يتعلموا أن إىل حيتاجون األنبياء أن القائل قصد كان فإن
 واضح كفر القول فهذا تعاىل هللا وإثباهتا اهللا سوى عام األلوهية نفي :أي واإلثبات؛ النفي

 وال األنبياء طريق من إال الناس عرفه ما هذا معناها ألن ظاهرة؛ وزندقة بني الدين من ومروق
  نبيها طريق من إال األمة هذه عرفته

. / :  3 2 1 0 النبي ببعثة األمة هذه عىل  ممتنا تعاىل اهللا قال
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 

  .]٢:اجلمعة[
 إىل حيتاج أنه قال فمن تعلمه أمته وليست أمته، يعلم الذي هو الرسول أن سبحانه فأخرب

 .كفر خربه يف اهللا كذب ومن خربه يف اهللا كذب قد فإنه اهللا، إال إله ال معنى يعلمه من
 إال إله ال مكمالت من اهللا يعلمهم أن إىل حيتاجون األنبياء أن القائل قصد كان إن وأما

 إىل علم من به وينتقلون درجاهتم، به وترفع إيامهنم به ويقوي علمهم، به يزداد ما وفضائلها اهللا
 إذ والزندقة، الكفر من احلمدي تومهه مما يشء فيه ليس فهذا أعىل؛ يقني إىل يقني ومن أكثر علم
 .]١١٤:طه[ : 3 2 1 0 خلقه وأفضل لنبيه، يقول I اهللا إن

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å :عليه  ممتنا له ويقول
Ó Ò Ñ Ð ÏÎÔ  ]١١٣:النساء[. 

 حتى ًفشيئا ًشيئا عليه نزل بل واحدة؛ دفعة يأت مل نبيهTاهللا آتاه الذي العلم أن ومعلوم
 P O N M L K :ذلك بعد اهللا وأنزل اهللا، آتاه الذي العلم استكمل

 VU T S R Q ]٣:املائدة[. 
 الكامل إىل درجت بل ؛ النبي إىل الوحي فيه بدأ يوم أول من يكمل مل الدين أن ومعلوم

 ال معاين تعليم من وهذا الغاية بلغت حتى مستمرة فيه الزيادة كانت التدرج وهذا ًفشيئا، ًشيئا
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 .ومكمالهتا ومستلزماهتا اهللا، إال إله
 :املجيد فتح كتاب أول يف حسن بن الرمحن عبد ونقله - اهللا رمحه- القيم ابن قال كام
 قال وقد وجزائهم، وأهله الرشك شأن ويف اءه،وجز وحقوقه التوحيد شأن يف كله فالقرآن

̂ _ ` u:  g f e d c b a موسى عنTاهللا
n m l k j i h ]١٥٤:األنعام[. 

 التوراة؛ اهللا يؤتيه أن قبل ًكثريا ًشيئا أحسن -والسالم الصالة عليه- موسى أن ومعلوم
 قال القائل هذا أن ذلك إىل انضاف وإذا نزوهلا، قبل منه ًعلام أكمل التوراة نزول بعد كان ولكنه
 ًشيئا علمني رب يا$ :قال حيث ربه موسى سؤال يف سعيد أيب حديث رشح يف العبارة هذه

 .احلديث #...اهللا إال إله ال قل :موسى يا قال به، وأدعوك أذكرك
 رمحه- الوهاب عبد بن حممد الشيخ يتابع أن أراد القائل هذا أن الظن عىل يغلب والذي

 للتنبيه حيتاجون األنبياء كون :الثامنة املسألة :قال حيث التوحيد فضل باب يف ريهتعب يف - اهللا
 .اهللا إال إله ال فضل عىل

 حيتاجون :قال حيث - اهللا رمحه- الشيخ احرتز كام حيرتز ومل فأطلق، التعبري خانه ولكنه
 تعليم إىل حيتاجون األنبياء أن :فيها قال التي القائل هذا عبارة أما اهللا، إال إله ال فضل عىل للتنبيه

 املعنى من الذهن إىل يتبادر ما وهو ًسيئا، معنى مومهة العبارة هذه أن شك فال اهللا، إال إله ال
 .األول

 عن ورجوعه توبته ويعلن التعبري، هذا مثل إطالق من اهللا إىل يتوب أن عليه فإن لذلك
 حيمل أن املسلمني أمر فاهللا القصد، سوء منه يعلم أن إال بتكفريه الترسع جيوز ال ولكن ذلك؛

 أو لقرينة، واحد باحتامل للقطع موجب هناك يكن مل ما املحامل أحسن عىل ًبعضا بعضهم
 يوجب واضح بأمر إال املسلمني من ًأحدا نكفر أال ًأيضا علينا الواجب أن كام عليه، تدل قرائن
 .إطالقه يناعل حرم التكفري معه ينتفي الذي االحتامل وجد ومتى الكفر،

 املقول كان فإن أحدمها، هبا باء كافر يا ألخيه قال من أن الصحيح احلديث يف جاء وقد
  .قائله عىل التكفري رجع وإال لذلك،  مستحقا له

 كاعتقاد الكفر، يوجب بأمر إال ًأحدا يكفرون ال أهنم -تعاىل اهللا رمحهم- السلف عقيدة فهذه
 حالل حتريم أو حتريمه عىل جممع حمرم استحالل أو اإليامن، ركانأ من ركن إنكار أو اهللا، مع رشيك
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 الكفر يوجب بام فرسه فإن فيه قصده عن سئل الكالم كهذا احتامل فيه بكالم أتى فإن حله، عىل جممع
 عىل اإلقدام لنا جيز مل الكفر، يوجب ال بام فرسه وإن ًكفرا، قتل وإال تاب فإن واستتيب بكفره، حكم

 .الكفر يوهم الذي الكالم عن يكف أن نصيحته علينا بوجت تكفريه،
 وما وثالثني واثنني أربعامئة صفحة واألرناؤوط الرتكي بتحقيق الطحاوية رشح وانظر

 .يستحله مل ما بذنب القبلة أهل من ًأحدا نكفر وال :قال حيث بعدها
 من القبلة أهل :أي- عليهم نشهد وال :وثالثني وتسعة مخسامئة صفحة يف وقال

 .اهللا إىل رسائرهم ونذر ذلك، من يشء منهم يظهر مل ما نفاق وال رشك، وال بكفر، -املسلمني
 روي ما سياق يف )ومخسني وواحد مائة صفحة واحد جملد( الاللكائي حرره ما وانظر

 قرن، بعد ًقرنا بحفظها والوصية هبا والتمسك السنة أهل اعتقاد مجل يف السلف عن املأثور من
 ذكر نار، وال بجنة منهم ألحد يقطع وال بذنب، القبلة أهل من أحد يكفر ال أنه فقونمت وكلهم
 املديني، بن وعيل حنبل، بن وأمحد واألوزاعي، عيينة، بن وسفيان الثوري، سفيان :منهم

 أهل اعتقاد أصول$ كتابه يف ذلك ذكر الطربي، جرير وابن ،حاتم وأيب زرعة، وأيب والبخاري،
 .#واجلامعة السنة

 يستلزم القول هذا إن :يقال هبا املعروفني البدع أهل من القائل هذا كان إذا أنه :واملهم
 بكفره حكم وأرص؛ القول هذا من يلزم بام وعرف األول باملعنى فرس فإن له، نبني حتى الكفر

 ولكن بكفره؛ حيكم أن ألحد جيوز فال الثاين، باملعنى فرس وإن قتل، وإال تاب فإن واستتيب،
 .السبيل سواء إىل واهلادي املوفق واهللا الكفر، يوهم بام التعبري برتك ينصح

 

 عىل أخاف ما أخوف :معناه-والسالم الصالة عليه- للرسول حديث هناك :السؤال
 عىل تدلني أن أرجو قاملنطل هذا فمن قال، كام أو النمل، دبيب من عليهم أخفى فإنه الرشك، أمتي

 عامة؟ العبادات يف الصحيح الطريق
  .#الرياء :فقال عنه فسئل ،األصغر الرشك أمتي عىل أخاف ما أخوف$ :حديث :اجلواب
 #الصامء الصخرة عىل السوداء النملة دبيب من أخفى أمتي يف الرشك$ :وحديث
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 وجه به يراد مما ًعمال لعبدا يعمل بأن الرياء، هو اخلفي أو األصغر والرشك صحيحان، حديثان
 .الناس عند واجلاه املحمدة اكتساب به يريد وهو اهللا،

 أكرب رشك وهو املنافقني، رياء وهو العمل، عىل باعث :قسمني إىل ينقسم وهذا
 العمل، ثواب أبطل اإلنسان مع استمر فإن أحد؛ منه يسلم أن قل وهذا العمل، يف وعارض
 أعلم، وأنا بك أرشك أن بك أعوذ إين اللهم :يقول بأن اإلنسان منه يستعيذ أن وينبغي

 يف الصحيح والطريق الغيوب، عالم وأنت أعلم، وال تعلم إنك أعلم، ال ملا وأستغفرك
 . اهللا رسول رشيعة عىل ًوصوابا ،تعاىل هللا خالصة تكون أن العبادات

 منها نقص وإن عليها، ًومثابا ومقبولة صحيحة كانت الرشطان هذان فيها اجتمع فإذا
 .التوفيق وباهللا عليها، ًمثابا وال مقبولة، وال صحيحة، تكن مل رشط،

 

 الشباب ألحد  إسالميا ًرشيطا مرة ذات أهدي بأنه اهللا يف اإلخوة أحد يقول :السؤال
 الرشيط أخذ أن إال الشاب من كان وما اهللا، إىل للعودة ولدعوته إليه لتقريبه ًمنطلقا ليكون

 قد الشاب بأن الداعي هذا سمع وبعدها الزمن، من فرتة الرشيط لديه وظل إليه، واستمع
 بأن الداعي هذا ويقول ماجنة، أغاين الرشيط نفس يف سجل بأن الرشيط تسجيل استبدل
 اهللا، إال إله ال أن يشهد دام ما فإنه :آخر ويقول الدين، عن ًخارجا ًكافرا هذا بعمله يعترب الشاب

 ًخريا؟ اهللا جزاكم أفيدوين ًكافرا، يعترب وال مسلم، فهو
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم، والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 القرآن؛ عن ًبدال األغاين سجل كان فإن املدعو، الشاب حالة عىل يتوقف هذا: وبعد

 .فيه شك ال كفر فهو القرآن، من خري األغاين أن يرى ألنه
 ولكن معصية؛ هذا عمله وأن خمطئ، أنه يعلم وهو القرآن، بدل األغاين سجل وإن

 أتى قد ولكنه كفره؛ يل يتبني فال ذلك فعل عىل ومحلته األغاين، سامع يف ورغبته شهوته غلبته
 ألن ابة؛واإلن بالتوبة يسارع أن وعليه عدالته به وتسقط فسقه يوجب ًكبريا ًوإثام ًعظيام، ًأمرا
 .اخلامتة سوء من عليه خياف هذا مثل
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 سامع أراد فإن ًعاصيا يعترب وهو أخف، فاألمر القرآن رشيط غري رشيط يف سجل لو أما
 .التوفيق وباهللا التوبة، عليه وجيب ًأيضا، فاسق فهو القرآن سامع وترك األغاين،

 

 التعليم؟ بحجة األرواح؛ ذوات رسم حكم ما :السؤال
 املصورون القيامة يوم ًعذابا الناس أشد$ : النبي لقول جيوز؛ ال التصوير :اجلواب

 .#خلقتم ما أحيوا :هلم يقال
 .#بنافخ وليس الروح، فيها ينفخ أن كلف صورة صور من$ :اآلخر احلديث ويف
 ممن أظلم فمن$ :ربه عن يرويه فيام  النبي يقول -قديس وهو- الثالث احلديث ويف

 .#شعرية فليخلقوا ذرة، فليخلقوا كخلقي، خيلق ذهب
 أو جمسمة، الصورة كانت سواء روح فيه ملا التصوير حتريم عىل تدل األحاديث وهذه

 لغري :أي له، ظل ال ملا التصوير أن قوم زعم وقد باآللة، أو باليد، التصوير كان وسواء جمسمة، غري
 وترك للواقع، جماراة هو وإنام دليل؛ إىل يستند ال زعم أنه إال جائز ذلك أن املجسمة، الصور

 أن البخاري رواه بام عليهم ويرد حلكمها، واخلضوع إليها، بالتحاكم اهللا أمرنا التي الرشعية للنصوص
 ومل فوقف صور، فيه ثوب :أي بقرام، هلا سهوة سرتت قد عائشة ووجد سفر، من قدم النبي

 الصور هذه يصورون الذين إن عائشة، يا$ :فقال ورسوله، اهللا غضب من باهللا وذأع :فقالت يدخل،
 .معناه أو  هذا .#هبتكه أمر ثم خلقتم ما أحيوا :هلم يقال القيامة يوم هبا يعذبون

 ليس الثوب يف التي الصور ألن الظل؛ كذات حمرمة هلا ظل ال التي الصورة أن عىل دليل وفيه
 .نفسه يف هلوى ذلك يفعل فإنام عنه؛ جنح ومن الصحيح، القول هو وهذا ظل، هلا

 ذلك، أشبه وما واألودية، واألشجار، كاجلبال فيه روح ال ما تصوير يف اختلف وقد
 واحتج .#فيه روح ال ما فصور ًفاعال البد كنت إن$ :له وقال سأله ملن عباس، ابن ذلك فأجاز
 .#شعرية ليخلقواف ذرة، فليخلقوا$ :السابق القديس باحلديث منع من

 والطائرات، والسيارات، كالبيوت، اإلنسان يصنعه ما تصوير بجواز يقال أن واألوىل
 .أعلم واهللا فيه، روح ال مما كان وإن اهللا، خملوقات وجيتنب ذلك، وغري والسالح
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 إن بحيث غريها؛و والنحلة كالنملة، :األرواح لذوات الطالبة رسم حكم ما :السؤال
 بعض ولكن التعليم؛ بقصد وإنه به، بأس ال هذا إن :ويقال بذلك، تأمرها األحياء مادة مدرسة

 الرسوم؟ تلك من يتحرجن الطالبات
 :قال أنه تعاىل ربه عن يرويه فيام النبي لقول جيوز ال األرواح ذوات رسم :اجلواب

 .#شعرية يخلقوافل ذرة، فليخلقوا كخلقي، خيلق ذهب ممن أظلم ومن$
 .#خلقتم ما أحيوا :هلم يقال املصورون، القيامة، يوم ًعذابا الناس أشد$ : ولقوله
 .#بنافخ وليس الروح، فيها ينفخ أن القيامة يوم كلف صورة صور من$ : ولقوله

 بأس ال إنه :قال ومن اخلالق، معصية يف ملخلوق طاعة فال بذلك األحياء مدرسة أمر أما
 V U T S R Q P :يقول تعاىل واهللا علم، بال رسوله وعىل اهللا عىل قال فقد به
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 البعد جيوز وهل أقاربه؟ لبعض خاصة الكبرية مرتكب عن اإلبالغ جيوز هل :السؤال
 غيبة؟ منه الناس حتذير يعترب وهل  كليا؟ ومقاطعته معاملته عن

 عىل يرتتب ومل النصيحة، بعد عليها أرص إذا الكبرية مرتكب عن اإلبالغ جيوز :اجلواب
 .أكرب مفسدة اإلبالغ ذلك

 عند ينتصح ومل أرص فإن .#النصيحة الدين$ :بحديث ًعمال له؛ النصيحة ً:أوال فينبغي
 اإلبالغ كان إذا أما فعلت، مرضة بدون مصلحة اإلبالغ يف انك فإن املصلحة، يف ينظر ذلك
 .به اهللا حييط حتى تركته اإلبالغ مصلحة من أعظم مفسدة جيلب
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 .فال وإال بذلك، بأس فال بخطئه له وإشعار له، تأديب معاملته عن البعد يف كان وإن
 يعترب ربام غيبته يف ذكرته وإذا واجب، مفسدة؛ هلم خمالطته يف كان إذا منه الناس وحتذير

 .منها واحد وهذا أمور، ستة يف جتوز والغيبة غيبة،

 

 كان إذا خلفه الصالة جتوز وهل الزور؟ شهود عن يبحث من مقاطعة جيوز هل :السؤال
 ًظلام؟ ًمسلام يبهت

 معاملته عن والبعد الفاسق مقاطعه إن :-السابق السؤال يف- القول سبق :اجلواب
 أكرب، مفسدة عليها يرتتب ومل أفادت، إذا للفسقة جتوز املقاطعة فإن :وباجلملة جائز، له ًتأديبا
 .املوفق واهللا

 

 .وصحبه آل وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :السؤال
 :السائلة قالت أعلم، واهللا البنات كلية من أهنا يظهر األسئلة هذه إيل وردت فقد :وبعد

 .ًخريا اهللا وجزاك ًمشكورا األسئلة هذه عىل باإلجابة تتفضل أن نرجو
 إحدى يف أخذنا فقد امليت، عن القرآن وقراءة والصوم الصالة حكم ما :األول السؤال

 من وذلك وفاته، بعد امليت عن جتوز القرآن، وقراءة والصوم، الصالة، أن العقيدة، حمارضات
 هذه إن املعلمة لنا فقالت لفالن، أهدهيا ويقول ًمثال، ركعتني اآلدمي يصيل حيث األحياء خالل
 اهللا رسول قال :قال t عباس ابن بحديث ذلك عىل مستشهدة امليت إىل تصل وسوف جائزة،
: $من مدا يوم كل مكان عنه يطعم ولكن أحد؛ عن أحد يصوم وال أحد، عن أحد يصيل ال 

  .#حنطة
 يصح ال :أي احلياة، حالة يف احلديث هذا يف الوارد النهي أن احلديث هذا املعلمة فرست وقد

 امليت عن احلي يصيل أن فيصح املوت بعد أما منهم، كل حياة يف دأح عن أحد صيام، أو صالة
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 عن أحد يصيل ال إنه تقول كثرية فتاوى سمعنا فقد ذلك، يف متشككات ونحن إليه، وهيدهيا
 :قالت ذلك للمعلمة قلنا وملا املوت، حالة يف وال احلياة، حالة يف أحد عن أحد يقرأ وال ،أحد
 وإهدائها امليت عن الصالة جواز هو األصح ولكن ذلك؛ حول والفتوى اآلراء اختلفت لقد
 مشكورين؟ أجيبونا ذلك يف الدين رأي فام إليه

 :التوفيق وباهللا اجلواب
 تفتي، فهي لنفسها؛ وظلمها جهلها، فظاعة مع املعلمة ذهه جرأة من تعجبت لقد ً:أوال
 جواز هو األصح ولكن :فتقول وترجح منهام، لكل احلياة بحالة الدليل وختصص وتستدل
 !إليه وأهداها ركعتني صىل إن امليت عن الصالة

 S R Q P :تعاىل فقال باهللا، بالرشك علم بغري عليه القولTاهللا قرن لقد :ًثانيا
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 اهللا أن أو أحله، يكن ومل هذا، أحل اهللا أن أو حرمه، يكن ومل هذا، حرم اهللا أن زعم فمن
 واللوم والذم والعقوبة اإلثم واستحق علم، بغري اهللا عىل قال قد فإنه رشعه، يكن ومل هذا، رشع
 اآلن فالتوبة تستغفر وأن اهللا، إىل تتوب أن املعلمة هذه وعىل موته، قبل يتوب أن إال اهللا، من

 .منه ليست وهي اهللا، رشع إىل تنسبها بأحكام الطالبات تعلم ألهنا ممكنة؛
 قول هذا إليه، وهيدهيا ركعتني امليت عن احلي يصيل أن جيوز أنه األصح :قوهلا :ًثالثا

 واأجاز فالذين غريهم، من وال النيابة، أجازوا ممن ال العلم، أهل من أحد به يقل مل باطل،
 بأن ًعلام القرآن؛ وقراءة واألضحية، والصوم واحلج الصدقة يف أجازوه الثواب وإهداء النيابة،
 .ثواهبا وإهداء فيها، النيابة بجواز أحد يقل فلم الصالة أما دليل، عليها ليس القرآن قراءة

 ٦٩ص/٤ج( البخاري صحيح رشح الباري فتح يف -اهللا رمحه- حجر بن احلافظ قال
 جواز الفوائد من احلديث هذا ويف :قال )٢٤ الباب الصيد جزاء من الرجل عن ملرأةا حج :باب
 نفسه عن :يعني- حيج مل من حج صحة جواز عىل بعمومه الكوفيون واستدل الغري، عن احلج
 .نفسه عن حج بمن فخصوه اجلمهور، وخالفهم غريه، عن نيابة يعني -حيج أن

 النبي أن عباس ابن حديث من وغريه يمة،خز ابن وصحيح السنن، يف بام واستدلوا
 ثم نفسك، عن هذه :قال .ال :قال نفسك؟ عن أحججت$ :قال شربمة، عن يلبي ًرجال رأى

 يستطع مل من :ويقول الغري، عن احلج يرى ال املالكية بعض أن ذكر ثم .#شربمة عن احجج
 .عنه حيج فكيف يعني الوجوب، يالقه مل بنفسه،

 من يشء يف وليس التربع، جهة عىل السائل من وقع بأنه بابال حديث عن وأجابوا
 .كالصالة فيها النيابة يصح فال بدنية، عبادة وأهنا بالوجوب، ترصيح طرقه

 اجلملة هذه ومعنى الصالة، يف تدخل ال النيابة أن عىل اإلمجاع :وغريه الطربي نقل وقد
 جيزها، مل ومن النيابة، منهم أجاز نم الصالة يف النيابة جواز عدم عىل أمجعوا العلم أهل أن

 ًمجيعا، حياهتام حال يف ال أحد عن أحد يصيل فال الصالة، يف النيابة جواز عدم عىل أمجعوا كلهم
 حجر ابن احلافظ عنهم ونقله وغريه، الطربي اإلمجاع حكى أحدمها، موت حال يف وال

 .وأقره العسقالين
 عن احلي يصيل أن جيوز أنه الراجح بأن هذا اقوهل يف املعلمة هذه كذب هذا من تبني وقد

 .امليت
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 ومنعها قوم، فأجازها العلم، أهل فيها اختلف فقد الصالة غري يف امليت عن النيابة وأما
 حيمل وال سعيه إال يستحق ال اإلنسان أن كتابه يف أخربناTاهللا أن ذلك يف واألصل آخرون،

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â :نجمال سورة يف -قائل من جل- فقال وزره إال عليه
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 .وزره إال عليه حيمل وال سعيه، إال يستحق ال اإلنسان أن دليل فيه فهذا .]٣٩-٣٦:النجم[
 الكتب دار طبع ،)١١٤ص ١٧ج( النجم سورة من اآلية هذه تفسري يف القرطبي وقال

 منسوخة أهنا عباس ابن عن روي .Ù Ø × Ö Õ Ô :تعاىل قوله :بالقاهرة
 .]٢١:الطور[ ٍوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيامن أحلقنا هبم ذريتهم :تعاىل بقوله

 أحد يصيل ال أنه وأمجعوا أحد، عمل ًأحدا ينفع وال حمكمة، هي :التأويل أهل أكثر وقال
 أوىص إن :قال أنه إال امليت، عن والصدقة واحلج الصيام أحد عن مالك جيز ومل د،أح عن
 .امليت عن التطوع احلج وغريه الشافعي وأجاز عنه، حيج أن جاز ومات؛ باحلج

 .احلنابلة مذهب وهو :قلت
 Ù Ø × Ö Õ Ô :النجم سورة تفسري يف -اهللا رمحه- كثري ابن وقال

 ومن لنفسه، هو كسب ما إال األجر من )له( حيصل ال كذلك غريه، وزر عليه حيمل ال كام :أي
 ثواهبا إهداء يصل ال القراءة أن اتبعه ومن - اهللا رمحه- الشافعي استنبط ريمةالك اآلية هذه

 وال عليه، حثهم وال أمته اهللا رسول يندب مل وهلذا كسبهم، وال عملهم، من ليس ألنه للميت؛
 لسبقونا ًخريا كان ولو ،ي الصحابة من أحد عن ينقل ومل إيامء، وال بنص، إليه أرشدهم

 فأما واآلراء؛ األقيسة بأنواع فيه يترصف وال النصوص، عىل فيه يقترص اتالقرب وباب إليه،
 ’ا .عليها الشارع من ومنصوص وصوهلا عىل جممع فذاك والصدقة الدعاء

 انقطع آدم ابن مات إذا$ :ًمرفوعا هريرة أيب عن مسلم، رواه الذي احلديث أورد ثم
 هذه أن وذكر .#له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة :ثالث من إال عمله
 من أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا من$ :حديث أورد ثم امليت، كسب من الثالث
 تبعه من أوزار مثل عليه كان ضاللة إىل دعا من وكذلك ًشيئا، أجورهم من ذلك ينقص ال تبعه
 .#ًشيئا أوزارهم من ذلك ينقص ال القيامة يوم إىل
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 تعليم، أو بدعوة ذلك يف تسبب إذا إال غريه أجر مثل العبد يعطى ال نهأ يعلم هذا ومن
 :تعاىل قال تعليم أو بدعوة تسبب ذلك يف له كان إذا إال غريه وزر مثل عليه حيمل ال وكذلك
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 ١٣ يف الصادرة )١١٣( عدد اقرأ جملة يف اطلعت فقد وبعد حده،و هللا احلمد :السؤال
 معه أجراها مقابلة عىل )اخلطري البهلوان( رياضة قسم عنوان وحتت ،١٣٩٧ عام األول ربيع

 عروض أداء بعد السابعة الساعة متام يف معه موعد عىل كنت :قال احلاجة، حمل منها اقتطفت
 بمنطقة الشباب لرعاية العامة الرئاسة إرشاف حتت ية،الرتب مالعب عىل أجراها التي رياضية
 .احلاجة إليه تدعو ما منها أسئلة عدة له وجه وقد .الطائف
 والتشويق اخلطورة بني ومتنوعة كثرية األلعاب :فقال جتيدها؟ التي اخلطري األلعاب هي ما

 وسط بالدباب أو نفيس،ب والقفز املذهلة واإلكرباتية خالهلا من بالدبابات واملرور املوت، كبئر
 والقفز النار، عىل من كالقفز متحركة وأكروبات السكاكني، كلعبة ثابتة إكروبات وهي النار،
 ودفع باحلنجرة وثنيها بالعني األصياخ وثني رأيس عىل الصخور وكرس األشخاص عىل من

 الظهرو بالساقني وإيقافهام سيارتني بني والوقوف بالشعر سيارة وسحب بالرتقوة سيارة
 .صدري وفوق العاري ظهري فوق السيارة وسري الساعدين بشد يقومان دبابني بمصاحبة
 ودفع مدببة مسامري عىل مستلقي وأنا صدري عىل الصخور وتكسري بأسناين السيارة وسحب
 .مل ١٤ سيخ بواسطة بحنجريت السيارة

 لسمو شكري أقدم أنا :فقال الشباب؟ رعاية وبني بينك تعاون هناك هل :آخر وسؤال
 من بالتعاون األمر يف ًترصحيا إلعطائي وذلك الشباب رعاية عام رئيس فهد بن فيصل األمري
 .إلخ...احلبيبة بالدي مجيع يف الرياضية بعرويض ألقوم مهمتي لتسهيل املكاتب مجيع

 احلق، نبني أن ورسالة، دعوة ومحلة كمسلمني، علينا النصح واجب إن :اجلواب
 .املسلمني إلخواننا ًونصحا علينا، اهللا فرضه الذي للواجب داءأ احلقيقة ونوضح



  ٤٨  

 هللا، العمل إخالص مؤمن قلب عليهن يغل ال ثالث$ :قال أنه النبي عن جاء ولقد
 .#ورائهم من حتيط دعوهتم فإن مجاعتهم، ولزوم األمور، لوالة والنصح

 هل :وهو قارئ، كل عم سؤال  علميا، ًحتليال وحتليله املوضوع، يف الرشوع قبل ولنا
 ال؟ أم اخلطأ، من معصومون الدولة مرافق عىل املرشفني من وغريه الشباب رعاية رئيس

 أن نعتقده فالذي كذلك كان إذا األنبياء؛ سوى ألحد ليست العصمة أن :-بالبداهة- واجلواب
 أن عليهم الواجب وكان الرياضية، األعامل من هذا أن هلا زعم ممن عليها مغرر الشباب رئاسة

 .فتاواهم فيها ليصدروا العلامء؛ عىل األمور هذه مثل يعرضوا وأن يفكروا،
 جلده حيرتق البرش كسائر برش البهلوان هل :منصف وكل قارئ كل مع أتساءل وإين

 :قالوا فإن ال؟ أم األثقال صدمات حتت جسمه ويميد جلده يف املحدد احلديد ويغوص بالنار،
 استطاعة يف هل :فأقول آخر، ًسؤاال معهم أتساءل فإين خالفه، يستطيعون ال ما وذلك نعم
 هي تصبح أو حتملها، عىل ًقادرا ما ًيوما يصبح حتى النار حرارة عىل يتمرن أن البرش من أحد

 عىل االضطجاع أو اجللوس عىل نفسه يمرن أن أحد استطاعة يف وهل جسمه، أكل عن عاجزة
 يف الغوص عن ًعاجزا املحدد يصبح أو املحدد ملحت عىل ًقادرا جسمه يصبح حتى املحدد
 يصبح حتى واألثقال الصخور صدمات عىل نفسه يمرن أن برش استطاعة يف وهل جسمه،
 يف هل جسمه، يف التأثري عن عاجزة األثقال تصبح أو األثقال، صدمات حتمل عىل ًقادرا جسمه

 أو برتقوته يدفعها أو بأسنانه أو رأسه، بشعر سيارة يسحب أن قوته كانت مهام برش استطاعة
 .عظيم هبتان هذا سبحانك !حنجرته؟
 منها مناعة اجلسم يعطي النار عىل التمرن وأن الرياضية، األعامل من هذا أن اعتقاد إن
§ ¨ ©  ¬ « ª :-وعال جل-  اهللا يقول حيث اإلبراهيمية للمعجزة تكذيب
® ]للرشائع خمالفة مناعة اجلسم ييعط املحدد عىل التمرن أن واعتقاد .]٦٩:األنبياء 
 عىل يربهن إال وبمصدقه نفسه عىل يستحي أن هذا بقائل واألوىل السليمة، والعقول والفطر
 .فهمه وبالدة فكره وضحالة عقله، سذاجة

 برش يستطيع ال والتضليل الدجل وفنون الشعوذة رضوب من وأمثاله هذا أن احلق
 :أمرين بأحد إال مزاولتها



  ٤٩  

 وعصيهم، حباهلم ألقوا حني فرعون سحرة استعمله الذي التخيييل رالسح :أحدمها
 طرق من روي وقد :يقول حيث كثري ابن ذكره ما ذلك ومثل تسعى، حيات أهنا للناس وخيل
 يصيح ثم رجل رأس يرضب فكان يديه، بني يلعب ساحر عنده كان عقبة بن الوليد أن متعددة

 .رأسه إليه فريد فيه
 الغد كان فلام املهاجرين، صاحلي من رجل ورآه املواتى، حييي اهللا سبحان :الناس فقال

 الساحر، عنق فرضب سيفه الرجل فاخرتط ذلك لعبه يلعب وذهب سيفه، عىل ًمشتمال جاء
 D C B :تعاىل قوله وتال نفسه، فليحيي ًصادقا كان إن :وقال

E ]٣:األنبياء[. 
 كتبه بعض يف تيمية ابن اإلسالم يخش ذلك ذكر وقد باجلن، االستعانة :الثاين األمر

 الشياطني فإن النمط، هذا من هم الرشيعة عن خروجهم مع النار يدخلون الذين هؤالء :فقال
 حيس ال وهو ًعظيام ًرضبا يرضب املرصوع أن حتى بدنه إحساس يسقط حتى أحدهم تلبس
 .بدنه يف يؤثر وال

 يلبس وإنام اهلواء، يف هبم تطري وقد النار هبم فتدخل الشياطني تلبسهم هؤالء وكذلك
 تلبسه املصل ألحدهم يقال الزط من رضب وباملغرب كاملرصوع عقله تغيب مع الشيطان أحدهم

 من وهم هؤالء، يفعله مما أبلغ أشياء ويفعل اهلواء يف ويطري -النار :أي- ويدخلها الشياطني
 يف به وتطري الناس أنظار عن وتغيبه اإلنس من ًبعضا ختطف واجلن هلم خالق ال الذين الزط
 .اهلواء

 إىل املنتسبون املتهوكون هؤالء وكذلك وصفه، يطول ما األمور هذه من بارشنا وقد
 اهلواء، يف يصعد من منهم والتصدية املكاء سامع عند سامعي وجد هلم حصل إذا الشيوخ بعض
 اجلنس، هذا من نواعبدنه،وأ عىل فيضعه بالنار، املحمي احلديد ويأخذ النار، يدخل من ومنهم
 هذه ألن القرآن؛ قراءة عند وال الذكر، عند وال الصالة، عند األفعال هذه هلم حتصل وال

 فلسفية شيطانية رشكية عبادات وتلك الشياطني، تطرد نبوية إسالمية إيامنية رشعية عبادات
 .انتهى .الشياطني جتلب

 .عالسام حتريم رسالة املنريية الرسائل جمموعة عن ًنقال
 هذا من إما الرجل هذا يعمله ما أن املعلوم من فإن ذلك علم إذا :الكريم القارئ أهيا
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 حماربته عامة واملسلمني خاصة الدولة عىل جيب منكر هذا فإن احلالتني كال ويف ذاك، أو اجلنس،
  .ومحايته متكينه منً بدال واالستطاعة املصلحة بحسب وإزالته

 أو العقيدة، خيلخل ما كل من منسوبيها حتمي أن الشباب رئاسة عىل الواجب إن
 قيادة عىل الواجب أن به َّاملسلم األمر من كان وإذا املستقبل، وقادة الغد، رجال ألهنم هيدمها؛
 جيب كذلك اهللا، بإذن األمراض من أجسامهم محاية به حتصل الذي الطب هلم تبذل أن الشباب
ا أشد الروح مرض فإن واملعايص؛ كوالرش الشك مرض عن أرواحهم حتمي أن عليهم  فتكً

 يسمم مما الروح محاية من بأوجب ليس السم من اجلسم محاية إن اجلسم، مرض من باإلنسان
 .عقيدهتا

 العقاقري تقديم من بأوجب ليس عالجه أو حلاميته، للجسم الطبية العقاقري تقديم وإن
 املهرة باألطباء القيادة هذه تزويد وإن ،أمراضها من شفائها أو يرضها، مما حلاميتها للروح الطبية
 عالجها وحيسنون الروحية، األمراض يعرفون الذين املهرة بالعلامء تزويدها من بأوجب ليس

 .هلا العقاقري لتقديم
 !الروحية؟ األمراض تعالج التي العقاقري هي ما :قيل فإن
 وهي أرضية، دةما مادتني من خملوق فاإلنسان ؛ رسوله وسنة اهللا كتاب هي :قلنا

 وهي ساموية ومادة املوت، بعد إليه وتعود عليها، وتعيش األرض، يف نبت ما عىل حتيا اجلسم
 من نزل ما عىل إال مرضها من تشفا وال تعيش وال حتيا وال امللك، نفخة من وجدت التي الروح
 s r q p o n m l k j i h g :تعاىل قال اهللا، عند
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 كبار من بمجموعة منسوبيها تزود أن الشباب رعاية عىل الواجب أن :القول وخالصة

 .املطهرة السنة ودراسة الكريم القرآن حلفظ مدارس هلم تفتح العلامء
 :رجلني أحد وهم اخلارج، من مستوردون القليل إال كلهم بل املربني؛ غالبية إن
 تسمم قد وهو مادته، حتى يعرف ال وجاهل أبنائنا، أفكار يسمم ًقصدا أرسل منحرف
 .يبني وال هيدم وكالمها فيه، عاش الذي االجتامعي والوضع باملخالطة

 أفكار أن إال وطنيون املربني معظم واآلن سنة، ٢٣ قبل املقال هذا كتابة حني كان هذا
 أفكار إىل الصحيحة العقيدة عن هبم انحرفت التي باحلزبية مسممة أصحبت الشباب من كثري
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 .املستعان فاهللا اإلسالم، عن غريبة
 بالعقيدة مزود جيل لتخريج كافية غري أجلها من مدارسنا كانت التي العنارص أهم هذا

 كثرية تكون أن عىل الدينية للمحارضات ندوات عقد وهي تتبع، أن جيب أخرى وطريق
 .الشباب أمراض من متعددة نواحي تعالج ومتتابعة

 علامءنا وكذلك اجلزاء، خري دولتنا اهللا وجزى -احلمد وهللا- اآلن بعضه حصل قد وهذا
 الدرب، عىل نور كربنامج النافعة الربامج لتغطية ًكبريا ًجهدا أنفسهم من يبذلون الذين

 ومفيدة، نافعة برامج من فيها وما الكريم، القرآن إذاعة وكذلك اهلاتف، عىل سؤال وبرنامج
 .علامؤنا عليها ويشكر دولتنا عليها تشكر

 القائمني أشكر أن يفوتني وال خري، لكل ووفقهم اجلزاء، خري وعلامءنا دولتنا اهللا فجزى
 وفق مكان، كل يف للمسلمني نافعة برامج من وهييئونه يبذلونه ما عىل الكريم القرآن إذاعة عىل
 ومل معصية، عىل حيمل مل إذا ًأحيانا املباح الرتويح من مانع وال ويرىض، حيب ملا اجلميع اهللا

 .ًحراما كان ذلك فيه حصل فإن طاعة؛ عن يشغل
 القائمة السلطة عنه ستسأل اهللا لفرائض تضييع من الرياضية النوادي يف جيري ما إن

 أوامرها توجه أن إسالمها بحكم السلطة هذه عىل الواجب وإن ،- وعال جل- اهللا أمام عليهم
 العرص صالة أعني الفريضتني اتنيه تضييع عن مسئولة فهي وإال الشباب قطاعات إىل ًفورا

 .- شأنه جل- اهللا أمام واملغرب،
 ضيعته فإن واإلسالم، الدين أساس عىل إال قامت حني تقم مل -اهللا وفقها- حكومتنا إن
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 يأخذ أن أسأل تعاىل واهللا فيها، كذب ال ًوصدقا فيها، جماملة ال رصحية نصيحتي هذه

 وصىل عليه، والقادر وليه إنه ذلك إىل حكومتنا يف املسئولني يوفق وأن خري كل إىل ًمجيعا بأيدينا
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا
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  .وااله ومن اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، واحلمد اهللا، باسم :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،- اهللا حفظه- الفاضل الوالد
 األطباء أحد تويف ستشفياتامل أحد يف :املسألة هذه يف احلنيف الرشع حكم بيان نرجو :وبعد

 الزمالء هؤالء بني من وكان الصغار، ألوالده بينهم من مالية مساعدات بجمع زمالؤه فقام املسلمني
 زمالؤه فقام كافر، هندويس وهو الزمالء، هؤالء أحد مات فرتة وبعد اإلسالم، دين غري عىل هو من

 من الكفار األبناء هؤالء مساعدة جيوز فهل ئهأبنا ملساعدة تربعات بجمع األمور هذه مثل يف كعادهتم
 لطائفة وتقوية مساعدة يعد إنه حيث جيوز ال هذا أن أم ألبيهم اجلميل ورد اإلنساين، التعاون باب

 .ًخريا اهللا وجزاكم .بلدهم يف املسلمني وتقتل اإلسالم، حتارب
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 املقتلة األذهان عن ببعيد وليس وللمؤمنني، ولرسوله، هللا، حماربون قوم اهلندوك: وبعد

 هيدموا أن يريدون اهلند، مدن بعض يف للمسلمني القريبة األيام يف منهم حصلت التي العظيمة
 تبني كثرية شواهد من واحد شاهد وهذا معابدهم من ًمعبدا مكانه يف وجيعلوا  أثريا، ًمسجدا

 .واملسلمني ولإلسالم، ولرسوله، هللا، اوهتمعد
 ًشيئا هو قدم قد امليت يكون أن إال األحوال من حال بأي معهم التعاون جيوز فال
 هلم قدموه قد ما للهندوك يقضون مجعية املسلمون جيمع أن وينبغي مثله، ألوالده فيعطى

 لإلسالم حماربون قومكم امد وما دينكم، عىل دمتم ما وبينكم بيننا تعاون ال أنه ويعلموهنم
 .والسالم بالدكم، يف واملسلمني

 

 :وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 هذه إليكم أبعث .. أحبه من وحب حبه، يرزقنا أن اهللا وأسأل اهللا، يف أحبك إين :وبعد
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 سكن من قربنا وملا يل، وزميل أنا متشية يف خرجنا حلها، عىل اهللا يعينكم أن أرجو األسئلة،
 ما :زميله له قال .أزوره أبغا ما :الثاين قال .فالن نزور دعنا :لآلخر أحدنا قال األقرباء، بعض
 أدخل أبغا ما :اآلخر فقال .اجلنة عن وتبعده النار، صاحبها تدخل الرحم قطيعة أن تدري
 الكفارة هي فام باإلساءة أحدمها أحس ثم باهللا وأرشكت ،كفرت لقد :زميله له قال .اجلنة

 والسالم؟ يفعل، وماذا منه، املطلوبة
 األمري .م .ع :السائل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًفاحشا خطأ وأخطأ اجلنة، يدخل أن يريد ال أنه :قال الذي ًفاحشا خطأ أخطأ لقد: وبعد

 أن وربام للغاية؛ سيئ أنه رغم اجلنة يدخل يريد ال :قال من قول فإن كفرت، قد :له قال ذيال
 به يبلغ ال أنه إال ،هلا العمل عن خيذله بأن اجلنة، فيحرمه الكلمة هبذه يعاقبه -وعال جل- اهللا

 ويصيل أيتوض أن االثنني من واحد كل وعىل منها، ًساخرا أو باجلنة، ًمكذبا يكون أن إال الكفر،
 .والسالم عليهام، يتوب أن اهللا لعل إليه، ويتوب ويستغفره اهللا إىل يديه ويرفع ركعتني،

 
 

 .وصحبه آله وعىل بعده نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد :السؤال
 ذو ٢٤ اإلثنني يوم الصادرة )٥٩٧٧( عدد عكاظ جريدة يف مقال عىل اطلعت فقد :وبعد

 وعاد األربعاء، دفنوه #تصدق ال أو صدق$ بعنوان م،١٩٨٢ أكتوبر ١١ املوافق .’١٤٠٢ احلجة
 الرجل هذا أن القصة تقول املرصي، حممد :يدعى أردين ملواطن قصة حيكي املقال :اجلمعة إليهم
 األرض يافا يف املقيم شقيقه لزيارة إقامته حمل غادر وأنه ردن،األ يف شتلر خميم يف يعيش كان

 متت فقد وبالفعل وعيه، به فقد كاملطرقة رأسه عىل بيشء وأحس البحر، إىل اجته وأنه املحتلة،
 والتكفني الغسل إجراءات ومتت كاحللم، به حييط ما كل يسمع كان أنه حتى الوفاة إجراءات

 .ودعواهتم تكبرياهتم يسمع وهو القرب، أدخلوه أن إىل طبيعية بصورة
 ًضخام، ًكتابا حيمل خميف، ضخم أسود أحدمها اثنان جاءه القرب غادروا أن وبمجرد
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 ،حممد يا دينك عن حدثنا :بقوله األبيض فبادره بيضاء مالبس ويرتدي بيضاء حلية له والثاين
 .سيئاتك من أكثر حسناتك :له قال وأنه

 يركعون وهم هبم، تشتعل والنار مبلطة أرض عىل ونيصل صفوف ثالثة رأى وأنه
 فيأتون املاء ويطلبون نار، من بسالسل مقيدين ًونساء ًرجاال ورأى اللهب، عىل ويسجدون

 .أدبارهم من فتخرج فيرشبوهنا نار من بكئوس
 خرضة، به ًفسيحا ًواديا ورأى الغرفة، حجم الواحدة تسري عقارب فيه ًواديا رأى وأنه

 .قال ما إلخ ... مجيالت تفتيا وفيه
 رضبه بأنه وشعر مراقب، وأنت رأيت، ما حممد يا بلغ :له قال األبيض الرجل وأن

 إىل ببطانية ومحلوه املكان فحفروا القرب، لزيارة أهله وجاء الباب، افتحوا يصيح وبدأ بيشء،
 .منزهلم

 الفارغ، اهلراء هذا عىل الرد يف أرصفه أن بوقتي ًبخيال كنت وقد القصة، خالصة هذه
 بثقافة أهتمهم أين رغم احلكاية هذه صدقوا أهنم أقوام من ملست ولكن الساذج؛ والكذب
 املخترص؟ الرد هذا وكتبت باهللا استعنت فقد لذلك ووعي؛

 خرب وهو والتلفيق، االختالق عليه يبني مصطنع وخرب كذب، هذا :فأقول :اجلواب
 :والعقل بالرشع مردود

 M L K :كتابه يف يقول تعاىل اهللا فإن :الرشعية الناحية من ً:أوال
R Q P O N   Z Y X W V U T S

] \ [  h g f e d c b a ̀  _ ̂
p o n m l k j i ]٩٧-٩٥:األنبياء[. 

 قدر قد :يعني وجب، :عباس ابن قال . M L K :تعاىل يقول :كثري ابن قال
 عباس، ابن به رصح هكذا .القيامة يوم قبل الدنيا إىل يرجعون ال أهنم أهلكوا قرية كل أهل أن

 .الدنيا ىلإ يعود ال مات من أن يف رصيح نص فهذا واحد، وغري وقتادة الباقر، جعفر وأبو
¢ £  ¡ � ~ } | { z y x :تعاىل قوله ذلك ومثل

µ ´  ³ ² ± ° ¯®  ¬ « ª ©¨ §¦ ¥ ¤ ]١٠٠-٩٩:املؤمنون[. 
 النشور ويوم االحتضار، عند جيابون فال الرجعة يسألون أهنم تعاىل فذكر :كثري ابن قال
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 .النار عىل العرض وعند اهللا، عىل العرض وعند
 فال أجله من ويؤخر يمهله، أن ربه يسأل واملفرط الكافر املحترض أن :منه والشاهد

 .¯® ¬ « ª  :تعاىل وقوله ردع، حرف وكال كال، :له يقال بل ذلك؛ إىل جياب
 .تنفعه ال ولكنها والبد؛ املوت عند فرطم أو كافر كل يقوهلا كلمة :أي

 أن اهللا من إخبار فهذا القيامة يوم إىل .µ ´ ³ ² ± ° :تعاىل قال
 عامل وشاهد مات هذا أن يقال أن يصح فهل جياب، فال الرجعة يسأل واملفرط الكافر اإلنسان
 .وعاد اآلخرة

 مائة اهللا أماته ًعزيرا وأن ،اهللا بإذن املوتى حييي كان u عيسى أن القرآن أخرب قد :قيل فإن
 .ًسعيا فأتينه اهللا بأمر دعاهن ثم وقطعهن الطري، من أربعة ذبح وإبراهيم أحياه، ثم عام

 أن أخرب اهللا ولكن يشء؛ لكل صاحلة فهي اهللا، قدرة يف ننازع ال نحن ً:أوال :فاجلواب
 ،النبي ذلك صدق عىل ليدل لنبي؛ معجزة يكون أن إال القدرية الكونية سننه يف ممتنع ذلك
 .املوت بعد البعث أنكر من عىل حجة وليكون أرسله؛ الذي اهللا قدرة وعىل

 طبقات حتت ساعة )٤٨( من أكثر الشخص يبقى أن يتصور ال الفعلية الناحية من :ًثانيا
 .ملات ساعة ربع أنفاسه كتمت لو وهو هذا، يعيش أن يتصور وكيف حييا، ثم الرتاب

 زعم ثم وعيه، به فقد دماغه عىل املطرقة بمثل أحس أنه فزعم خربه يف تناقض أنه :ًثالثا
 .اخلرب اصطناع عىل يدل تناقض وهذا حوله، يدور ما كل يسمع كان أنه ذلك بعد

 أسود والثاين بيض، ومالبس بيضاء حلية له أحدمها القرب يف اثنان أتاه أنه زعم أنه :ًرابعا
 عندما العبد يسأالن اللذان ومنكر نكري أهنام يزعم لكبذ وهو حممد، يا دينك عن حدثنا :وقال

 .قربه يف يوضع
 مثل قبوركم يف تفتنون أنكم إىل أوحي ولقد$ :يقول فالنبي بني؛ كذب هذا :وأقول

 مروع ومنظرمها الصيغة، هبذه ليس امللكني وسؤال احلديث، .#الدجال فتنة من ًقريبا أو
 بعث الذي الرجل هذا ما دينك؟ ما ربك؟ من :هامباالستف يصدر وسؤاهلام مهولة وصورمها
= < ? @  A :اهللا ثبته من إال فيه يثبت ال صعب املوقف فذلك فيكم؟

K J I HG F E D C B ]٢٧:إبراهيم[. 
 سيئاتك، من أكثر حسناتك :له وقال ضخم، كتاب معه االثنني أحد أن زعم أنه :ًخامسا
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 إال يكون ال والسيئات احلسنات عرض فإن ذب،وك خمتلق اخلرب أن واضحة داللة يدل وهذا
 فقد القرب يف أما املوازين، وتنصب الدواوين، تنرش عندما القضاء فصل وعند بل القيامة؛ يوم

 احلسنات بني املوازنة أما عليه، يعاقب الذي بالذنب يذكر وقد الكبائر، بعض عىل العبد يعاقب
 .القضاء فصل عند إال تكون ال فهي واملحاسبة والسيئات

 كانوا وأهنم ًنارا، تشتعل مبلطة أرض عىل يصلون ًصفوفا ًأناسا رأى أنه زعم أنه :ًسادسا
 وتكذيب منها، وختويف الصالة، من تنفري معناه وهذا النار، هلب عىل ويسجدون يركعون
ì :يسألون أهنم النار أهل عن يقول تعاىل فاهللا اهللا، لكتاب  ë ê é è   ð  ï î í

 ñ ]٤٣-٤٢:املدثر[.  
  £ ¢ ¡ �~ } | { z y x wv :وقال

  .]٥٩:مريم[
 .]٥-٤:املاعون[ M L K J IH G F :وقال
 مجيع النار تأكل النار أدخلوا إذا املصلني من الكبائر أصحاب أن$ : النبي وأخرب

 .السجود فضل :باب البخاري، صحيح يف ثبت كام .#منهم السجود مواضع إال أجسادهم
 هذا ولعل لألنبياء، إال الدنيا، يف حيصل ال وهذا يعذبون، ًأناسا رأى أنه زعم أنه :ًسابعا

 .اخلرب هذا يف صدق إذا بعد فيام النبوة، سيدعي
 وأنت رأيت بام حممد يا بلغ :له وقال رأسه، عىل رضب األبيض الرجل أن زعم أنه :ًثامنا

 وال قرآن عندنا ليس كأنا القرب عذابب الرجل هذا خيربنا أن إىل حاجة يف أننا معناه هذا !!مراقب
 ًومراقبا اليهود، من ًحمرضا كان ولعله النار؛ وعذاب القرب، عذاب عن نبينا حيدثنا مل وكأنه سنة،
 .منهم

 غالم مرزا مع ذلك فعلوا كام النبوة، يدعي حتى آخر بكذب أتى هذا بخربه صدق فإن
 .ًأخريا األلوهية ىادع ثم ًأوال، النبوة ادعى الذي البهائية زعيم ومع

 . حيا فوجدوه القرب لزيارة جاءوا قد وكان املكان، أهيل فحفر :قوله أما
 إن عنه؟ فك ثم يومني، ملدة معه حيقق جنائي حمقق مع هذا جلس هل !!اهللا سبحان

 إن علمنا قد نم :للمؤمن ويقال ينتهي، ثم دقائق بضع إال يأخذ ال لعله القرب يف امللكني سؤال
 فيصيح ًترابا لصار جبل هبا رضب لو بمطرقة املنافق أو الكافر ُويرضب ًملؤمنا، أو ًحلالصا كنت
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 .ملات اإلنيس أو اجلني سمعها ولو واإلنس، اجلن إال اهللا خلق من كل يسمعها صيحة
 بأنه يزعم الرجل وهذا .#ملات ًمعذبا اإلنيس أو اجلني سمع لو$ :يقول اهللا رسول وهذا

 بام حيدثنا إلينا عاد ثم أكثر، أو ساعة وأربعني ثامن الربزخ يف وجلس موسمعه املعذبني رأى
 !!أسمجها ما ووقاحة أبشعه ما كذب !اهللا سبحان شاهد،

 حصل وكيف تعاتب ال حتى أو تعاقب وال الرتهات، هذه مثل صحفنا تنرش أن ألعجب وإين
 اإليامنية احلصانة وارزقهم املسلمني وفق اللهم الدينية، والرقابة اإلعالمية الرقابة من غفلة يف هذا

 .وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهللا وصىل وترىض، حتب ملا ووفقهم
 تتناسب اآلن ذكره أحب ال لسبب احلج قبل قلتها بأبيات الرد هذا أذيل أن رأيت وقد

 :الرد هذا مع
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 إرادتنا هي أم طعامها ونأكل ماءها نرشب ما بلد يف نعيش أن وقدر قضاء هل :السؤال
 ختتار؟ اإلنسانية

 شك بال فلنا إياه، اهللا منحنا قد الذي اختيارنا عنه خيرج ال دروق قضاء هو بل :اجلواب
! " # $ % & ' ) ( * + ,  :تعاىل قال كام واختيار، إرادة

3 2 1 0 / . -  : 9 8 7 6 5 4
 ? > = < ; ]١٩-١٨:اإلرساء[. 

 ولكنها عليها؛ ويالم وحيمد عليها، ويعاقب عليها، يثاب إرادة لإلنسان أثبت فاهللا
 فيه، والرغبة اخلري، حمبة قلبه يف قذف ًخريا بعبد اهللا أراد فإذا هلا وتابعةTاهللا إلرادة خاضعة

 احلجة عباده عىل وله فيه، والرغبة الرش، حمبة قلبه يف قذف  رشا بعبد اهللا أراد وإذا واختياره،
 ¿ ¾ ½ ¼ » º  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À :تعاىل قال البالغة

 .]٢٩-٢٨:التكوير[
= < ?@  K J I HG F E D C B A :تعاىل وقال

S R Q P O NM L ]٣٠-٢٩:اإلنسان[.  
  U T SR Q P O N ML K J IH G F :تعاىل وقال

X W V ]٥٦-٥٤:املدثر[.  
 ذلك يف رغبك بلد يف تعيش أن لك اهللا أراد إذا ًأيضا هذه عىل البلدة هذه اختيار وكذلك

 .حمبته قلبك يف وألقى نظرك يف وحسنه
 .]٣٤:لقامن[ Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð :تعاىل قال
 .#حاجة إليها له جعل ببلد عبد موت اهللا أراد إذا$ :احلديث ويف
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 ًشيئا يضعف بل يتالشى؛ أقول وال يتالشى، ثم قلوبنا يف اإليامن يبدو ملاذا :السؤال
 رجعنا وقد إال نشعر فال نفوسنا يف مةالعزي وتقل والكسل الربود عالمات علينا وتبدو ًفشيئا،

 هذه عالج باإلمكان وهل فيها؟ دخل لإلنسان وهل ذلك؟ أسباب فام كنا، كام الوراء إىل
 يف كان ما كأول قلوبنا يف اإليامن يعود هل وتداركناها الحظناها وإذا متعددة؟ كانت إن األسباب

 بسيطة؟ رجعة أهنا أم قوته
 برشط العبادات بنوافل وتعبد قرأ هو فإذا والغفلة، النسيان ريكث بطبيعته اإلنسان :اجلواب

 حصل قد كان وإن اإليامن، يزيد ذلك فإن ، اهللا رسول سنة عىل تكون وأن هللا، خالصة تكون أن
 ذلك عىل واألدلة ًقليال، تنقص أو تزيد، أو األول، األمر إىل تصل وقد تنمو، الزيادة فإن نقص، فيه

  .]٧٦:مريم[  ÒÑ Ð Ï Î Í :عاىلت قوله :منها كثرية
 po n m l ]٣١:املدثر[. 

 كأهنا تكون حتى باآلخرة فيذكرنا النبي عند نكون كنا$ :قال حنظلة حديث :ومنها
 كثري فينقص الضيعات ونبارش األوالد ونالعب النساء، فنعافس بيوتنا إىل نعود ثم عني، رأي
 يا لك ما :يل فقال بكر، أبا فلقيت فخرجت لة،حنظ نافق لقد :نفيس يف فقلت نجد، كنا مما

 صدقت، :فقال ًسابقا، ذكر ما وكذا كذا قلت ذاك؟ وما :فقال حنظلة، نافق :فقلت حنظلة؟
 .حنظلة نافق :حنظلة له فقال النبي إىل وذهبا النبي إىل بنا هيا

 رأي كأهنا تكون حتى باآلخرة فتذكرنا عندك نكون إنا :قال ذاك؟ وما : النبي فقال
 .نجد كنا مما كثري نقص الضيعات وبارشنا األوالد والعبنا النساء فعافسنا بيوتنا إىل رجعنا فإذا عني،
 لصافحتكم عندي عليها تكونون التي احلال عىل ًدائام تكونون أنكم لو حنظلة، يا : النبي فقال

 .#حنظلة يا وتارة تارة ولكن فرشكم؛ وعىل طرقكم، ويف بيوتكم، يف املالئكة
 النصوص وقراءة الصالح، العمل يف ازداد فإن وينقص، يزيد املؤمن عند اإليامن وهكذا

 .إيامنه نقص ًقليال غفل وإن إيامنه، زاد الفرائض عىل واملحافظة بالنوافل، والعمل الرشعية
 والزيادة النقص أما ًكثريا، إيامنه تنقص غفلة يغفل ال أنه عىل حيرص أن اإلنسان فعىل
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 تارة، الرياح تفيئها الزرع من اخلامة كمثل املؤمن مثل$ : النبي قال وقد منه، البد يشء وفه
 . قال كام أو .#أخرى وتعتدل

 فتدفعه اهللا خشية فيه تؤثر ًمؤمنا اإلنسان به يكون الذي املعدل عىل املحافظة هو :واملهم
 .التوفيق وباهللا النواهي، وترك األوامر، فعل إىل

 

 أو ل عائشة السيدة عن أو بالسيد؟ ويصفه الرسول عن يتحدث من حكم ما :السؤال
 ؟ًمعروفا إليك أسدى ملن ًشكرا قول حكم وما موالي؟ سيدي بقوله البرش من ألحد

 يوم آدم ولد سيد أنا$ : لقوله ًمجيعا؛ آدم ولد سيد الرسول هللا، احلمد :اجلواب
 اهللا ونبي اهللا، برسول وصفه ولكن يشء؛ فيه ليس بالسيد فوصفه احلديث .#فخر وال القيامة،
 .]٦٣:النور[ TS R Q P O N M L :تعاىل قال بحقه، أوىف
 .التوفيق وباهللا ... حممد يا :تقولوا وال اهللا، رسول يا :قولوا يعني

$# 

 شخص؟ إىل ًمعروفا أسدى ملن )ًشكرا( :قول حكم ما :السؤال
 .التوفيق وباهللا ًخريا، اهللا جزاك قول وهو األفضل، ترك فقد ذلك فعل من :اجلواب

 

 يف أفتوين وبعد، وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،- اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 عليه اهللا وقدر أحدهم يذبح مل وإذا فيهام ويذبحون عام كل من ورجب فرص شهر يعظمون قوم

 اهللا؟ أثابكم ذلك حكم فام الشهر، ذلك يف يذبح مل كونه إىل ذلك أعاد الدنيا مصائب من بيشء
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 هامة، وال طرية، وال عدوى، ال$ :احلديث ويف املحرم، املذموم التشاؤم من هذا: وبعد
 .#صفر وال

  .بنفسها تعدي ال األمراض أن :أي :عدوى وال
 .بالطري التشاؤم أي التطري، جيوز وال طرية؛ وال
 تطالب أو أهله، إىل وتأيت ًطريا، تنقلب امليت روح أن يزعمون كانوا اهلامة :هامة وال

 بيت رأس عىل وقعت إذا اخليابة تسمى التي ومةالب أن ويزعمون ًظلام قتل كان إن بدمه،
 متوارثه وبقيت اجلاهلية، العقائد من هذا وكل بعضهم، يموت أو يموتون البيت أهل أن وصاحت

  .باطلة وكلها اإلسالم، أهل يف
 يسافر أوالده وعىل نفسه، عىل فيه يفد مل من وأن مشئوم، صفر شهر أن االعتقاد كذلك

 الرشكية العقائد من هذا كل يموت أنه فيه ولد حتى أو فيه تزوج من وأن يموت، أنه :أي به،
 خطر عىل فهو العقائد هذه عىل مات ومن هبا، اهللا يدين أو يعتقدها، أن للمسلم جيوز ال التي

 .Tاهللا غري يف والنفع الرض اعتقد ألنه عظيم
 املعطي الضار فعالنا هو اهللا بأن االعتقاد هو النار من العبد به ينجو الذي والتوحيد

 قال مرجعها، وإليه ترصيفها، يده يف األمور كل -وعال جل-  املذل املعز الرافع اخلافض املانع
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W :تعاىل اهللا

q p o n m lk j ih g f e ]٢٦:عمران آل[. 
 :اىلتع قال كام نجا، التوحيد هبذا اهللا ويوحد الدين، هبذا هللا يدين وهو مات فمن

+ * ) ( ' & % $ # " ! ]٨٢:األنعام[.  
 N M L K :تعاىل قال كام ًمبينا، ًخرسانا خرس باهللا يرشك وهو مات ومن

Y X W V UT S R Q P O ]٧٢:املائدة[. 
 باهللا يرشك وهو مات ومن اجلنة، دخل ًشيئا باهللا يرشك ال وهو مات من$ :احلديث ويف

  .#النار دخل ًشيئا
 .يقالتوف وباهللا
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ج 

 نبينا واملرسلني، األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 .أمجعني وصحبه آله وعىل حممد

 اجلمعة وتاريخ ،)٩٠٥٧( عدد عكاظ جريدة يف مقالة عىل اطلعت فقد :وبعد
 وصحيفة حبيب سعيد مرتدلل السيئة النوايا فضحت عكاظ محلة :بعنوان .’٢٦/١٠/١٤١١

 يكفي هل والسؤال للرسول واعتذاره توبته أعلن واملرتد اعتذرت الصحيفة- العرب
 التوبة؟ وإعالن االعتذار

 من أن :اجلمهور مذهب وهو العلم، أهل من املحققني عند الراجح القول إن :اجلواب
 قول عليه، يدل تاب إن بتهتو تقبل وال  حدا، قتله جيب بعضهم أو الرسل، سب أو ،Tاهللا سب
̂ T: اهللا  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

 j i h g f e d c b a `_
 k ]٥٨-٥٧:األحزاب[. 

 إذا استتابة غري من يقتل املسلم أن عىل اآلية هبذه تيمية ابن اإلسالم شيخ استدل وقد
 عىل لولاملس الصارم كتابه من )٣٣٧ صفحة( يف فقال أخذه؛ بعد تاب وإن ، الرسول سب
 ألنه األخذ؛ قبل تاب وإن قتله، حتتم ويقتيض قتله، يقتيض هذا أن تقدم وقد :الرسول شاتم

 ال هؤالء عقوبة كانت فإذا واملؤمنات املؤمنني ويؤذون ورسوله اهللا يؤذون الذين ذكر سبحانه
 فإن نة،مؤم أو ًمؤمنا قذف من أن :يعني وأحق، أوىل هؤالء فعقوبة األخذ؛ قبل تابوا إذا تسقط
 أو اهللا، سب من عقوبة وكذلك توبته، القاذف أظهر وإن تسقط، ال القذف عىل املرتتبة العقوبة
 عىل كالمها العقوبتني ألن األخذ؛ بعد التوبة أظهر وإن تسقط، ال عقوبته فإن رسوله، سب
 سب فعقوبة تتفاوت العقوبتني أن إال عليه باق هو كفر، جمرد ال بلسانه، قاله الذي األذى
 .فالتعزير ًشتام كانت وإن فاحلد، ًقذفا كانت إن املسلم

 أهدر أنه النبي عن صح وقد  حدا، القتل فهي رسوله سب أو اهللا، سب عقوبة أما
 كان وإن بقتله، النبي فأمر ، النبي يشتم فكان ارتد ثم أسلم ألنه خطل؛ بن اهللا عبد دم
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 قد فإنه األرشف؛ بن لكعب من$ :فقال األرشف، بن كعب بقتل وأمر الكعبة، بأستار ًمتعلقا
 .#ورسوله اهللا آذى

 ينتطح ال :قال املسلمني من رجل قتلها وملا ، النبي هبجاء تتغنى كانت امرأة بقتل وأمر
 فأبت فنهاها، اهللا رسول هبجاء تتغنى كانت التي جاريته بقتل األعمى وأمر عنزان، فيها

 شيخ أكثرها أو مجيعها، استقىص وقد يطول، حرصها لتيا األدلة من ذلك غري إىل فقتلها
 .املسلول الصارم املذكور كتابه يف اإلسالم
 كان سواء ًوباطنا ًظاهرا ًكفرا رسوله سب أو اهللا، سب إن ):٥١٢ صفحة( يف قال ثم
 .اعتقاده عن ًذاهبا كان أو له،  مستحال كان أو حمرم، ذلك أن يعتقد الساب

 اإلمام قال وقد وعمل، قول اإليامن بأن القائلني السنة أهل وسائر الفقهاء، مذهب هذا
 يعدل األئمة أحد وهو-  راهويه بابن املعروف احلنظيل إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبو

 مما ًشيئا دفع أو ، رسوله سب أو اهللا، سب من أن املسلمون أمجع قد :-وأمحد بالشافعي،
 .اهللا أنزل بام  مقرا كان وإن كافر، أنه ءاألنبيا من  نبيا قتل أو اهللا، أنزل

 من قريب وزمنه مالك أصحاب من األئمة أحد وهذا- سحنون بن حممد قال وكذلك
 اهللا، بعذاب عليه جار والوعيد كافر، له املتنقص النبي شاتم أن العلامء أمجع :-الطبقة هذه

 من واحد غري هذا مثل عىل نص وقد كفر، وعذابه كفره يف شك ومن القتل، األمة عند وحكمه
 .األئمة

 قال وكذلك :قال ثم املذهب هذا يؤيد ما والشافعي حنبل بن أمحد اإلمامني عن ذكر ثم
  :تعاىل قوله إىل يشري اآلية هلذه  جادا أو ًمازحا كان سواء كفر اهللا سب من وغريهم أصحابنا

a  ̀ _ ^ ] \ [ hg f e d c b 
 .]٦٦-٦٥:التوبة[

 .به املقطوع الصواب هو وهذا :قال ثم
 أو سبه، استحل سواء رسوله سب أو اهللا، سب من :املعتمد يف يعيل أبو القايض قال

 وكان واحدة، رواية احلكم ظاهر يف منه يقبل مل ذلك؛ أستحل مل :قال فإن كفر، يستحله مل
 أنه إال ؛ رسوله وسب اهللا سب يف له غرض ال وألنه به؛ أخرب ما خالف الظاهر ألن  مرتدا؛
 إذا والسارق والقاتل الشارب ويفارق النبي به جاء ملا مصدق وغري لعبادته، معتقد غري
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 اعتقاده مع األشياء هذه فعل يف غرض له ألنه احلكم؛ يف يصدق أنه لذلك مستحل غري أنا :قال
 .انتهى .اللذة من يتعجل ما وهو حتريمها،
 من نبيني سب ألنه ًوكفرا؛  حدا قتله جيب افهالت املرتد هذا أن لك تبني :هذا علمت إذا

 خاصة، املسلمني أمور والة عىل فيجب ، اهللا رسول أصحاب وسب انتقصهام، العزم، أويل
 نرشت التي اجلريدة وإيقاف املجرم، هذا بمحاكمة يطالبوا أن فيهم النفوذ وذوي وعلامئهم،

 فيه قرصوا وإن ًرشعا، عليهم واجب اوهذ اعتذاره، وال توبته، يقبلوا وأال املشئوم، مقاله
 عليه ختفى ال من وهو يديه بني يقفون حني التقصري هذا عن اهللا وسيسأهلم دينهم، يف قرصوا
 .التوفيق وباهللا خافية،

 

 السالم وااله، ومن اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، واحلمد اهللا، باسم :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم

 األلويس، الشيخ ملؤلفه األموات؛ سامع عدم يف البينات اآليات :بعنوان ًكتابا قرأت فقد :وبعد
 ثم وحسب، الصحيحة األحاديث به وردت ما إال يسمعون ال األموات أن منه وفهمت األلباين، وحققه

 سامع نفي وظاهر :يقولف ،)٤/١٥١( القدير فتح كتابه يف الشوكاين اإلمام يؤكده املعنى هذا وجدت
 يف القتىل خاطب النبي أن الصحيح يف ثبت كام بدليل ورد ما إال منه خيص فال العموم املوتى
 امليت أن من ورد ما وكذلك ،هلا أرواح ال ًأجسادا تكلم إنام اهللا، رسول يا :له فقيل بدر قليب
 .انتهى .انرصفوا إذا له املشيعني نعال خفق يسمع

  يف لنا يرشحه وهو املدخيل، هادي حممد بن زيد الشيخ أكده ًيضاأ املعنى وهذا
 له تعليقات فيها ،- اهللا وفقه- الطحان الرحيم عبد للشيخ مذكرة عىل اطلعت إين ثم الطحاوية،

 ًوشعورا ًوإحساسا ًسامعا أكثر األموات إن :نصه ما املسألة هذه عن فقال الطحاوية رشح عىل
 شيخ إىل الرأي هذا فضيلته وأسند مبتدع، ضال جاهل إال هذا يف خيالف وال األحياء، من

 للشنقيطي، البيان أضواء مراجعة إىل النظر ولفت ،-اهللا رمحهام- القيم وابن تيمية، ابن اإلسالم
 عىل األموات سامع أن مفاده )٤٣٩-٦/٤١٦( البيان أضواء يف ًمطوال ًبحثا وجدت وبالفعل
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 فهمه، علينا التبس ما توضيح -اهللا وفقك- منك جونر الشيخ فضيلة يا لذلك اإلطالق،
 .التوفيق وباهللا حيفظكم، واهللا الرشعية، باألدلة املسألة هذه يف الراجح القول وإظهار

 آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد الرحيم، الرمحن اهللا بسم :اجلواب
 .وصحبه

B A @ ? > = <    C :تعاىل اهللا قول فيها األصل املسألة هذه  :وبعد
F E D ]٢٣-٢٢:فاطر[. 
 النفي، سياق يف نكرة #مسمع$ و تعم، النفي سياق يف النكرة :األصول أهل قال وقد

 #َمن$ إن كام القبور، يف الذين بمسمع لست :واملعنى ليس، بمعنى التي النافية ما وهي
 األقوال من يسمع ما لكل متجه النفي أن يتبني هنا ومن العموم، أدوات من ًأيضا املوصولة
 .العموم هذا من خيرج ال وغريها

 وقوله بدر، قليب ألهل نداؤه ذلك من الشارع عن ثبت ما إال منه وخيص
 إذا املشيعني، نعال قرع يسمع امليت إن$ : وكقوله ،#منهم أقول ملا بأسمع أنتم ما$ :لعمر

 سياق يف النكرة من مأخوذ العموم قلنا سواء العموم، من خيصص وأمثاله فهذا .#عنه انرصفوا
ْمن$ :املوصول االسم من أو النفي،  . A @ ?  :قوله يف #َ

  .بالقرآن الكفار من االنتفاع عدم يف هي إنام اآلية أن ًزاعام املوتى سامع عمم من يصب ومل
̀   b a :تعاىل اهللا قول :املوتى سامع عدم عىل الواضحة األدلة ومن _

f e d c r q p o nm l k j ih g  
 .]١٤:فاطر[

 .األصنام يف اآلية هذه إن :قائل قال فإن
 .الكفار  يعبدهم نيذال للموتى متاثيل هي إنام األصنام أن ً:أوال :فنقول
 به املراد أن عىل يدل . nm l k j :تعاىل قوله إن :ًثانيا

 .رواحاأل ذوات تبعث وإنام تبعث؛ ال واحلجارة اخلشب ألن املوتى؛
  :القيامة يوم يقول أنه u عيسى عن تعاىل قوله :املوتى سامع عدم عىل يدل ومما

﴿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ  ́³ ²± °  ̄® ¬ «
 .]١١٧:املائدة[ ﴾¿
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 الوقت، هذا يف السامء يف حي أنه العلم مع فيه يقولون ما لسمع يسمعون املوتى كان فلو
 :-حوضه عن ويذادون أقوام عليه يرد حني- يقول النبي أن الصحيح احلديث ويف

 .#بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :فيقال .أصحايب أصحايب$
 عند أمته من حصل ما النبي لسمع قبورهم عند حصل ما يسمعون املوتى كان فلو

 اهللا صلوات رشيعته، مع يتناىف الذي والرشك به، واالستغاثة له، الرصيح الدعاء من قربه
 .عليه وسالمه

 قد أنه مع فقط، عليه والتسليم الصالة يسمع فإنام عنده؛ الذي الكالم يسمع أنه صح فإن
  .الثابت الصحيح هو وهذا أمته، من والتسليم الصالة النبي يبلغون مالئكة هللا أن ثبت

 هللا فإن ًبعيدا عيل صىل من$ :و .#عليه رددت قربي عند عيل صىل من$ :حديث أما
 .#تيأم من السالم يبلغوين مالئكة

 تعليقه يف األلباين وأشار بالوضع، تيمية ابن اإلسالم شيخ احلديث هذا عىل حكم فقد
 يف املعروف األصل هو املوتى سامع عدم أن هذا من فتبني ضعفه، إىل املصابيح مشكاة عىل

 .عليه الدليل دل ما منه ويستثنى الرشيعة،
 ًبحثا املوضوع هذا بحث فقد السبكي، عىل الرد يف املنكي الصارم :كتاب عىل أدلك

 أجاز من عىل الرد يف اإلشارة أوضح$ :كتايب يف أعتقد فيام حقه املقام هذا وفيت وقد ًجيدا،
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل التوفيق وباهللا .#الزيارة من املمنوع

 

 .التحية وبعد وبركاته، اهللا رمحةو عليكم السالم اهللا، حياك الشيخ، فضيلة :السؤال
 رشه دفع أو رضاه، يريد شخص ألي ذبح من أن تقول فتوى سمعنا قد َّأنا خيفاكم ال
 :أي- املنع وخاصة واحد أي عىل يسفه شخص أي مثل ذلك نفعل ونحن حرام، هو وغضبه
 بةاجلل- جلبة فتذبح حكومة رحيمة عليك لزمت :يقولون منعه عىل أحد أخطأ إذا -الصهر

 أفيدونا فاآلن، عليه تسفه الذي ذلك لرييض -ذبيحة :الدارجة حجور لغة يف الغنم من الواحدة
 حرام؟ أم حالل هذا هل ًخريا اهللا جزاكم
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 َّألنا ]٢٢١:البقرة[  GF E D C B :تعاىل قوله عن أفتونا :ًثانيا
 Y X W V UT S R Q P :تعاىل قوله ولكن املرشكات؛ عرفنا

]\ [ Z ]٢٢١:رةالبق[.  
 P O N M L :تعاىل قوله عن -ًخريا اهللا جزاكم- وأفيدونا

TS R Q تعاىل قوله إىل:  h g f e ]٦٣:النور[.  
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ :تعاىل قوله وعن

 â ]الشكر ولكم أفيدونا السبب؟ هو ما ]١٥:احلج. 
 آله وعىل اهللا رسول ىلع والسالم، والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا-  اجلواب

 .وصحبه
 ذبح، من أن :تقول فتوى سمعتم أنكم فيه تقولون الذي سؤالكم عىل فإجابة: وبعد

 ما آخر إىل ذلك مثل تفعلون وأنكم حرام؛ أنه وغضبه رشه دفع أو رضاه، يريد شخص ألي
 أريق دم نهأل ؛Tباهللا الرشك من هي بل حرام؛ الذبيحة هذه بأن أفيدكم وعليه، سؤالكم، يف جاء
  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ¬ « ª :يقول تعاىل واهللا ،تعاىل اهللا لغري

 ¶ µ ́  ³ ² ±° ̄  ® ]١٦٣-١٦٢:األنعام[. 
 خيرب أن -نبيه يأمر :أي- تعاىل يأمره :اآلية هذه عىل -تعاىل اهللا رمحه- كثري ابن قال
 املرشكني ألن يحته؛وذب صالته، هللا أخلص بأنه هلم ويذبحون اهللا، غري يعبدون الذين املرشكني
 بالقصد، واإلقبال فيه، هم عام واالنحراف بمخالفتهم اهللا فأمر هلا ويذبحون األصنام، يعبدون
 .تعاىل هللا واإلخالص والنية

 والعمرة، احلج يف الذبح النسك . ¦ ¥ ¤ £ :تعاىل قوله يف :جماهد قال
  .والضحاك السدي قال وكذلك ذبحي، ¦ :جبري بن سعيد وقال

 .تعاىل هللا ونحرك صالتك اجعل :أي .]٢:الكوثر\ [ Z ] :تعاىل قالو
 الدالتان والنسك الصالة ومها العبادتني، هاتني بني جيمع أن تعاىل اهللا أمر :العلامء بعض قال

 .عدته وإىل اهللا إىل القلب وطمأنينة اليقني وقوة الظن، وحسن واالفتقار، والتواضع التقرب عىل
 ذبح من اهللا لعن$ :كلامت بأربع اهللا رسول حدثني :قال t عيل نع مسلم صحيح ويف

 .#األرض منار غري من اهللا لعن ًحمدثا، آوى من اهللا لعن والديه، لعن من اهللا لعن اهللا، لغري
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 صحيح #اإلسالم يف عقر ال$ :الصغري اجلامع صحيح يف األلباين وأخرجه داود، أبو وروى
 ).٧٤١١( اجلامع

 #ملأكلة إال ٌبعري وال شاة، تعقر ال$ :احلديث ويف ،Tاهللا لغري الذبح أو القتل :العقر ومعنى
 ).٢٧١ص/٣ج( النهاية يف األثري ابن ذكره

 لألضياف، يعقر ًفالنا نكافئ :ويقولون القرب، عند يعقرون اجلاهلية أهل كان وقد
  .ذلك عن فنهوا له فنعقر نكافئه ونحن

 :أقسام أربعة إىل ينقسم والذبح
  .وحمرم ومباح، ومستحب، جب،وا

 اجلزاء ودم احلج، يف والقارن املتمتع عىل جيب الذي اهلدي كذبح فهو :الواجب فأما
 حمظوراهتام، من ًحمظورا ارتكب أو العمرة، أو احلج، واجبات من ًواجبا ترك من يلزم الذي
 .ذلك أشبه وما والنذر

 عىل والعقيقة اجلمهور رأي عىل واألضحية به يتطوع الذي كاهلدي فهو :املستحب وأما
½ ¾ ¿  À :تعاىل قال للضيف الذبح ومنه ذلك، أشبه وما سابعه، يوم يف املولود

Ã Â Á È Ç Æ Å Ä ]٢٧-٢٦:الذاريات[. 
 الذين اجلزارين كذبح للبيع ذبحه أو لنفسه، ذبحه سواء للحم الذبح فهو :املباح وأما

  .ًناضجا اللحم يبيعون الذين ملندياتا وأصحاب الطباخني أو  طريا اللحم يبيعون
 يوم يف املآتم عىل كالذبح باهللا، رشك غري ًحمرما يكون ما منه :نوعان فهو املحرم وأما

 أو امليت، يدفنون الذين عىل اللحم وتقسيم الدفن حني الذبح وكذلك سابعه، أو امليت، ثالث
 احلفر إن :قيل فإن املحرمة، البدع من كله هذا امليت، بيت يف مبارشة الدفن بعد ًطعاما هلم جيعل
 من األجرة هلم جتب احلالة هذه يف :قلنا .هلم ذبح إذا إال حيفرون ال واحلفارون صعب اجلبال يف

 .التوفيق وباهللا ... جيوز فال الذبح أما امليت، تركة
 ًطلبا أصحاهبا باسم واألرضحة القبور عىل كالذبح باهللا الرشك فهو :الثاين النوع أما
 أو للجن الذبح وكذلك اإلسالم، من خمرج أكرب رشك الذبح فهذا الرض دفع أو النفع، جللب
 الذبح ويطلبون اجلن أولياء احلقيقة يف وهم اهللا، أولياء أهنم هلم يزعم أو يزعمون، الذين السادة

 .شعرة عىل سوداء الذبيحة تكون أن يطلبون فإهنم وهلذا ،هلم
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 صىل وإن اإلسالم، من وخروجه فاعله لكفر موجب عاىلت باهللا رشك كله الذبح فهذا
  .مسلم أنه وزعم وصام

 رشه ودفع املخلوق اسرتضاء به أريد ألنه ذكره؛ تقدم الذي العقري :اهللا لغري الذبح ومن
 أو اسرتضائهم، بقصد للجن الذبح وبني بينه فرق ال إذ ًرشكا؛ كان لذلك السائل، قال كام وغضبه،

 اجلن فإن وسطه، يف يذبح أن دون من يبنيه الذي البيت سكن إذا بأنه ميزع كمن رشهم دفع
  .زعمه حسب أوالده ترض أو ترضه

 ليكون منها والتحذير واحلذر تركها، مسلم كل عىل جيب باهللا رشك األمور هذه وكل
 وليحافظ للمؤمنني؛ اهللا وعدها التي اجلنة ويستحق ربه، عنه ويرىض أعامله تقبل  حقا ًمسلام
 واملعوذتني، أحد، اهللا هو وقل البقرة، سورة من األخريتني واآليتني الكريس آية قراءة عىل

 اهللا بكلامت وأعوذ المة، عني كل ومن وهامة، شيطان كل من التامة اهللا بكلامت أعوذ :ويقول
 هوو السامء، يف وال األرض، يف يشء اسمه مع يرض ال الذي اهللا باسم :و خلق، ما رش من التامات
 فعل إذا يشء يرضه ال فإنه املغرب، صالة وبعد الصبح صالة بعد مرات ثالث .العليم السميع
 .التوفيق وباهللا ... ذلك

 L K J I H GF E D C B :تعاىل قوله وأما
 ]\ [ Z Y X W V UT S R Q P ON M. 

 من خري مؤمنة رقيقة جارية :أي ،﴾I H﴿ يؤمن، حتى املرشكات تتزوجوا ال :أي
 يؤمنوا، حتى بناتكم من تزوجوهم ال :أي يؤمنوا حتى املرشكني، تزوجوا وال مرشكة، حرة

 إىل يدعون املرشكني ألن ذلك ًمرشكا؛  حرا تزوجوا أن من خري تزوجونه مؤمن مملوك ولعبد
 هلم يوضحها للناس آياته ويبني بإذنه، واملغفرة اجلنة إىل يدعو واهللا وأعامهلم بأقواهلم النار

 .فيجتنبونه عليهم حيرم ماو فيعملونه، هللا عليهم جيب ما يتذكرون لعلهم
 .]٦٣:النور[ TS R Q P O N M L :تعاىل قوله وأما
 لنبيه ًإعظاما ذلك عنTاهللا فنهاهم القاسم أبا يا حممد يا :يقولون كانوا :عباس ابن قال

جبري نب وسعيد جماهد قال وهكذا .اهللا رسول يا اهللا، نبي يا :قولوا :قال.  
  .كثري ابن من ’ا .ويسود يبجل وأن نبيه هياب أن اهللا أمر :قتادة وقال
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 يقولوا ولكن ًبعضا؛ بعضهم يدعوا كام كنيته أو باسمه، يدعوه أن هناهمTاهللا أن :ذلك ومعنى
 .-عليه وسالمه اهللا صلوات- له ًوترشيفا ًوتكريام له ًتعظيام اهللا رسول يا اهللا نبي يا

 .]٦٣:النور \[ Z Y X W V U ] :قوله وأما
 وهم ، اهللا رسول من ًوهتربا ًوصدودا ًفرارا واملعنى ًخالفا، :أي ًلواذا :جماهد قال
 عنTاهللا فنهاهم اخلطبة يسمعوا ال حتى عنه ويتغيبون ، النبي من خيتفون كانوا املنافقون
[ ^ _ `  e d c b a :فقال أمره خمالفة من وحذرهم ذلك،

 h g f ]تصيبه أن سنته وناقض أمره خالف من لكل توعد وهذا .]٦٣:النور 
 .اآلخرة يف أليم عذاب أو الدنيا، يف فتنة

 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ :قوله وأما
â ]اهللا أن يظن كان من :أي .]١٥:احلجT وليخنق بيته؛ سقف إىل بحبل فليمدد نبيه ينرص ال 
 يعجبه مل ومن نبيه، سينرص اهللا أن ذلك ومعنى نفسك، فاخنق األمر هذا أعجبك ما إذا كقوهلم نفسه
 .وسلم وصحبه آله وعىل ،حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا نفسه، فليخنق ذلك؛

ج 

 آله وعىل لني،املرس وسيد األنبياء، أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد
 .أمجعني وصحبه

 الغزايل، حممد الشيخ مع السعودية الدعوة جملة أجرهتا مقابلة عىل اطلعت فقد :وبعد
 صغار يف ألفوا ألهنم العقل؛ وقلة بالبله، هلم ورمي اإلسالم، علامء عىل املذكور من هتجم وبعد

 وجوب عدم أو فجر،ال صالة قبل الراحة ضجعة أو الصالة، يف االسرتاحة كقعدة األمور،
 .التجارة عن الزكاة إخراج

 األحاديث يف قول املقابلة تلك يف -وإياه اهللا هدانا- الشيخ ذلك مقوالت ضمن من كان
 يف - حيا الغزايل الشيخ وجود يف الكالم هذا كان- مسلم حديث رفضت إنني أقول :قال حيث

 من إمام من وما مالك، رفضه كام ثاحلدي رفض حنيفة أبا ألن ال، بذلك؟ انفردت فهل الرضاعة،
 .احلديث هذا تأبى مذهبه قواعد ألن صحيحه؛ أحاديث ورفض إال األربعة األئمة
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 العامل يف يتنقلون الذين األوالد بعض سفاهة فهو برضاوة، حاربته وقد أرفضه، الذي أما
 هذا؟ فلم النار، يف وأمه ، الرسول أبا أن جديدة عقيدة وينرشون اإلسالمي،
 وليس هبا، جهلة ألهنم السنة؛ عىل الغرباء هم هؤالء ومثل وأستغربه، أرفضه، ما ذاه
 .فقه كالمه يف هلم وال أدب اهللا رسول مع ملثلهم

 أن إما السنة، يدخل فالذي فقه بال سنة ال إنه #داعية مهوم$ كتايب يف قلت أن سبق وقد
 ومعنى إليه، الطريق كيف يعرف وال به،أعتا إىل يصل ال تراث عن يبتعد أن وإما ًفقيها، يكون
 .انتهى .هبا العارف الفقيه تعامل معها أتعامل فإنام الرشيفة؛ السنة مع أتعامل حينام أنني هذا

 الشيخ هذا تناقض لقد عجائب، األمور من ترينا أنت، إال إله ال ريب سبحانك :وأقول
 !يشعر ال وهو عجيبة، تناقضات أسطر بضعة يف

 النبي مع األدب أساء فقد النار يف وأمه  الرسول أبا إن :قال من أن مزع أنه :منها
النبي سنة يرفض هو أنه مع ،  وسالمه ريب صلوات- معه أدب إساءة ذلك أن يرى وال 
 فقد نفسه، اهللا رسول قاله بام قال فإنام النار، يف وأمه الرسول أبا إن :قال من أن ومع ،-عليه
 عىل مات من أن بيان باب يف t أنس حديث ومن صحيحه، من يامناإل كتاب يف مسلم روى
 إن :فقال دعاه قفا فلام .النار يف :قال أيب؟ أين اهللا رسول يا :قال ًرجال نأ$ :النار يف فهو الكفر

 .#النار يف وأباك أيب
 من أمه قرب زيارة يف ربه النبي استئذان :باب اجلنائز، كتاب آخر يف مسلم وروى

 ريب استأذنت :فقال حوله، من وأبكى فبكى أمه قرب النبي زار$ :قال t هريرة أيب حديث
 تذكر فإهنا القبور فزوروا يل فأذن قربها، أزور أن يف واستأذنته يل، يأذن فلم هلا أستغفر أن يف

 .#املوت
 :يقول تعاىل واهللا مرشكة، ماتت ألهنا إال ألمه، االستغفار من نبيه ليمنع اهللا كان وما

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 F E D C B ]١١٣:التوبة[. 

 نفسه، الرسول قاله ما :قال فقد النار، يف وأمه الرسول أبا إن :قال من أن :واملهم
 ما رشعه إىل وتنسب يقل، مل ما عليه تقول أن األدب سوء بل منه، أدب سوء ذلك يعترب وال
 .منه ليس
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 عليه قال فقد الرشك، عقيدة عىل ماتا أهنام مع اجلنة يف وأمه الرسول أبا أن زعم ومن
 .منه يكن مل ما رشعه إىل ونسب يقله، مل ما

 موضوعة أحاديث كلها فأسلام، وأمه الرسول أبا أحيا اهللا أن فيها يقال التي واألحاديث
 ذوأخ أحدمها، أو الصحيحني، يف التي الصحيحة األحاديث رفض ومن ألبتة، يشء منها يصح ال

 . اهللا رسول مع األدب وسيئ واألبله األمحق فهو املوضوعة، األحاديث
 ابن وإن ًكافرا، مات ألنه النار؛ يف u إبراهيم أبا أن أخرب تعاىل اهللا فإن :أخرى جهة ومن

 العلامء، يزدري الذي الفضيلة صاحب يستطيع فهل ًكافرا مات ألنه النار يف u نوح
 ابن أن قال ومن النار، يف u إبراهيم أبا إن قال من أن قولي أن يستطيع هل ًصغارا ويعدهم
 .العزم أويل من مها اللذين اجلليلني الرسولني هذين مع األدب أساء قد إنه :النار يف نوح

 يصل قد بل سنته؛ رفض إعالن هو الرسول مع األدب سوء فإن :ثالثة جهة ومن
 يعلن مل وول حكمه، عن توىل عمن اإليامن فىن قد تعاىل فاهللا يشعر ال وهو الكفر، إىل بقائله
 يقرأ مل وكأنه ًوعرفانا، وعبقرية ًوفقها حذلقة ورآه الشيخ هذا بذلك تبجح كام لرشعه الرفض

[ ^ _ `  f e d c b a :النور سورة يف تعاىل اهللا قول
m l k j ih g    x w v u t s r q p o n

y   ¢ ¡ � ~ } | { z   ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ 
´ ³ ² ± °̄  ® ]٥٠-٤٧:النور[. 

 ما منه فيأخذون للبيع، تعرض التي السلع منزلة الرشع ينزلون الذينTاهللا وصف فقد
 القلوب ومرض اإليامن، بعدم اهللا وصفهم ذلك، عدا ما ويرتكون أهواءهم، ووافق هلم لذ

 .ًقبحا يمةالذم األوصاف هبذه وكفى ورسوله، اهللا عدل إىل االطمئنان وعدم والظلم والشك
 جدير فهو ،هلا الرفض أعلن بل خالفه ما وترك إمامه، مذهب وافق ما السنن من أخذ ومن

 شاء، ما وقبل شاء، ما منها فرد ًفرعا، السنة وصحيح ًأصال إمامه مذهب جعل ألنه األوصاف هبذه
! " #  :اىلتع قال ًأمرا، نبيه وأمر ًواجبا، ًرشعا اهللا قضاه أمر يف ملؤمن خرية ال أنه واحلق

 10 / . - , + * ) ( ' & % $ ]٣٦:األحزاب[. 
 ال فيام وأدخلها وأوبقها نفسه أهلك قد فإنه ورشعه اهللا أمر يف خرية لنفسه جعل فمن

 .به هلا طاقة
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 مع وهو الصحيحة، السنة رفض أعلن حينام بنفسه ذلك فعل قد إال الغزايل أرى وما
 إال تقال ال عثرة من أعظمها فام بالسنن العارف الشيخو الكبري، الداعية هو أنه يزعم ذلك

 .اإلسالم ونبي اإلسالم، عىل وجرأة محاقة، من أبشعها وما بالتوبة،
 باجلنة، له املطيعني ووعد الرسول بطاعة األمر يف وأعاد الكريم القرآن أبدى لقد

 p r q :تعاىل فقال اجلبار وغضب بالنار وتوعدهم طاعته، عن املعرضني وذم
xw v u t s ]٧:احلرش[. 

» ¬ ®̄  ° ±  ¶µ ´ ³ ² :تعاىل وقال
ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  Å Ä Ã
Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ]٢٥-٢٤:األنفال[. 

< ? @  K J IH G F E D C B A :تعاىل وقال
 L ]٣١:عمران آل[.  

< ? @  I H G F E D C B A :تعاىل وقال
R Q PO N M L K J ]١١٥:النساء[.  

 T S R Q P O N M L K J I :تعاىل وقال
[ Z Y XW V U ]٦٩:النساء[. 

 :قال اهللا؟ رسول يا يأبى ومن :قالوا .أبى من إال اجلنة يدخل كلكم$ : النبي وقال
 .#أبى فقد عصاين ومن اجلنة، دخل أطاعني من

 إال ،ٍّبكيل وليس  جزئيا، إباؤه كان وإن أبى، فقد كذا يف مسلم حديث أرفض :قال ومن
ِتبعته ومن منه، نصيب وله اإلباء، اسم يف داخل أنه َ. 

 أقل احلديث وهذا .#به جئت ملا ًتبعا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن ال$ :احلديث ويف
 جليل عامل ثقة محاد بن ونعيم محاد، بن بنعيم ضعفوه إنام ضعفوه فالذين ًحسنا، يكون أن أحواله

 أرص ألنه القرآن؛ بخلق القول فتنة أيام .’٢٩ أو .’٢٢٨ سنة السجن يف مات السنة أهل من
 .القرآن بخلق القول من إليه دعوه ما إىل االستجابة عدم عىل

 عظيمة جريمة فإهنا ، رسوله لسنة الرفض بجريمة اهللا تلقى أن قبل اهللا عبد يا اهللا فاتق
 يبلغهام، مل ألنه إما ديث،بح العمل تركا قد ومالك حنيفة، أبو كان وإذا عظيم، خطر عىل وصاحبها



  ٧٤  

 فإن الثاين عىل أحدمها رجحوا أو بالنسخ أحدمها عىل فحكموا آخر ًحديثا عارض ألنه وإما
 حديث أرفض أنا :غريمها أو منهام أحد يقل مل بأنه ًعلام للسنة برفض وليس فقهي، طريق ذلك
 .هلا ًخمالفا وجد إذا يثللحد آرائهم برتك أتباعهم أمروا قد األربعة األئمة مجيع إن بل كذا؛

 .# النبي قرب إىل ويشري القرب، هذا صاحب إال ويرد، قوله من يؤخذ ٌّكل$ :يقول فاملك
 باحلديث، فخذوا يعارضه، قويل ووجدتم احلديث، وجدتم إذا$ :يقول والشافعي

 .#احلائط عرض بقويل وارضبوا
ا، تقلد وال تقلدين، ال$ :يقول وأمحد  .#أخذوا حيث من وخذ األوزاعي، وال مالكً
 عنه ونرجع اليوم، القول نقول َّفإنا أقول، ما كل تكتب ال يعقوب يا$ :يقول حنيفة وأبو

  .#غد بعد عنه ونرجع ًغدا القول ونقول ًغدا،
 يكن مل وحدك به انفردت جرم الصحيحة لألحاديث الرفض إعالن أن هبذا تبني وقد

 .املعتربين العلم أهل من أحد فيه معك
 باألحاديث وتتشبث الصحيحة األحاديث ترفض كونك يف تناقضت وقد :اًثاني
 صحيح فهو مذهبك وأيد هواك احلديث وافق فإن اهلوى، سوى ليشء ال واملوضوعة الضعيفة

 كان وإن ومرفوض ضعيف فهو مذهبك يؤيد ومل هواك احلديث خالف وإن ًضعيفا، كان وإن
 .ًصحيحا

 النبي أيب مقر يف مسلم حديثي ورفضت عة،الرضا يف مسلم حديث رفضت قد فهأنت
اهللا أن ونسيت اآلخرة يف وأمهTوبعد املوت عند التوبة وإن يرجعون، ال إليها أهنم أقسم 

  .ًأحدا ينفع ال العذاب معاينة وعند املوت، عند اإليامن وأن تقبل، ال املوت
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 بوادره رأوا وإنام العذاب هبم نزل يكن مل اهللا استثناهم الذين يونس قوم بأن ًعلام
 .عنهم فأزاله عنهم إزالته يف اهللا إىل فلجئوا ومقدماته،
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 وصحيح القرآنية، اآليات فاتفقت .#يغرغر مل ما العبد توبة تقبل$ :احلديث ويف
 يقبل ال وأنه التكليف، عنه وانقطع مله،ع انقطع مات من أن -هللا واحلمد- النبوية األحاديث

  .خيالفه ثم ًحكام أو مبدأ الرشع يقرر أن  جدا ويبعد عمل وال توبة وال إيامن، حينئذ منه
 إال هو ما املوت، بعد به وإيامهنام النبي أبوي إحياء يف ورد ما كل أن نعلم هنا ومن
 ألن ذلك ًأبدا، به يتفوه ومل ، اهللا رسول يقله مل النبي عىل ومكذوب وخمتلق موضوع،
 فهو الربزخ يف اإليامن أما بالغيب ًإيامنا يكون وأن التكليف، دار يف يكون أن إال يقبل ال اإليامن
 ولو فإنه لذلك، ًغيبا وليس مشاهدة، ويعترب العبد، جتاوزها أن وبعد التكليف دار غري يف إيامن

 .يقبل مل حصل
 نص من تستمد االعتقاد أصول أن كتبك يف تقرر كأن تناقضاتك عجيب ومن :ًثالثا

 الثبوت، قطعية الداللة قطعية هي التي القرآنية النصوص ترتك ثم الثبوت قطعي الداللة قطعي
 هو الذي األمر هذا يف تأخذ ثم املوت، أو العذاب به نزل من إيامن قبول عدم عىل تدل والتي
  .موضوعة بأحاديث العقيدة من

 تؤصله مل أصلته الذي هذا أصلك أن مع أصلته الذي ألصلك الفةخم منك هذا أليس
 ثبوت عىل متفقة والسنة الكتاب بل سنة؟ وال كتاب من ال رشعي نص وال رشعية، قاعدة عىل

/  8 7 6 5 4 3 2 1 0 :يقول تعاىل فاهللا الواحد بخرب احلجة
 : 9 ]٦:احلجرات[. 
 يدعوهنم ًرسال امللوك إىل النبي أرسل وقد ذلك، بخالف العدل خرب أن عىل فدل

 إنه قائل قول عيل أصحابه من قوم واعتمد بذلك، احلجة املكذبني ولزمت اإلسالم، إىل
 أقرهم بل ذلك؛ النبي عليهم ينكر ومل الكعبة، إىل صالهتم يف وهم فتحولوا الكعبة إىل وجه
 .عليه
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 الداللة قطعي هو ما تركت فقد به؛ تلتزم مل الباطل عىل أصلته الذي أصلك أن :واملهم
 مل ما تأخذ وذهبت التكليف ودار التكليف، مرحلة جتاوز من إيامن قبول عدم يف الثبوت قطعي
 إىل وتب احلق، إىل فعد السنة، بفقه العارف أنك تدعي ذلك مع وأنت الثبوت، ظني حتى يكن
 والتي السابقة، كتبك يف سجلتها التي أخطائك عن فيه ترجع كتاب يف ذلك وأعلن ربك،
 .أضللته من إضالل بإثم اهللا ستلقى فإنك وإال فيها، العلم طالب من كثري قلدك

 فقه ونتجاوز ):٥٥ ص( واملسلمني العرب تأخر رس :كتابك يف تقول الذي فأنت
 القائمة الرشعية األحكام يف هبا يعمل اآلحاد أحاديث أن أقرر كنت وهي أخرى، حكاية إىل الفروع
 قوله تدبر :قلت عمل، الظن عىل ينبني هل طالب فسأل الراجح الظن أو الظني، العلم عىل
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í :تعاىل
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 وأحاديث أحكام، من لدهيم يرتجح ما عىل ًغالبا تنبني ومسالكهم الناس أحوال إن
 وأركان االعتقاد، أصول أما األساس، هذا عىل ضواألعرا واألموال، الدماء يف ثبتت اآلحاد
 .األئمة مجهور عليه ما وهذا الثبوت، قطعي الداللة قطعي نص من فتستمد اإلسالم

 .لالعتقاد مصدر اآلحاد حديث :يل يظهر كام سلفي وهو الطالب قال
 ةثابت كلها عقائدنا آحاد؛ حديث عىل تقوم عقائد ديننا يف ليس :االختصار ًحماوال قلت

 !للجدال داعي وال قاطعة بأدلة
  .آحاد بحديث ثبتت القدم عقيدة :الطالب قال

 رواية ويف :ًقائال كالمه يستأنف أن منه وغاظني شديد، بضيق الطالب كلمة فرددت
 .قدم كلمة بدل رجل كلمة ذكرت :أخرى

 .هبا الناس نلزم التي اإلسالم، عقائد من ذلك ونعد ًرجال، هللا أن نثبت أن تعنون :قلت
 .األمة سلف رأي وذاك نعم، :قال
 داع سمع وال الرجل، هذه عن ًشيئا تدري ال األمة سلف االفرتاءات، عىل أجرأكم ما :قلت

 .هبا يؤمنوا أن الناس يكلف اإلسالم إىل
 مسلم، صحيح يف ورد فقد سليم، واضح نحو عىل القرطبي ذكره وتفصيلها القصة وأصل
 :وتقول فيها يلقى جهنم تزال ال$ :قال أنه النبي عن مالك، بن أنس عن والرتمذي، والبخاري،
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 قط، قط :وتقول بعض، إىل بعضها فينزوي قدمه، فيها العزة رب يضع حتى ،مزيد من هل
 لفظ .#اجلنة فضل فيسكنهم ًخلقا هلا اهللا ينشئ حتى فضل اجلنة يف يزال وال وكرمك، بعزتك
 .مسلم

 رجله عليها اهللا يضع حتى متتلئ فال النار وأما$ :ةهرير أيب حديث من أخرى رواية ويف
 اجلنة، وأما ًأحدا، خلقه من اهللا يظلم فال بعض إىل بعضها وينزوي متتلئ، فهنالك قط :هلا يقول
 .#ًخلقا هلا ينشئ اهللا فإن

 سبق وقد النار، إىل اهللا يقدمهم قوم فهم هنا :القدم معنى أما :- اهللا رمحهم-  علامؤنا قال
 رأيت :يقال وغريهم الناس من الكثري العدد وهو الرجل، وكذلك النار، أهل من أهنم علمه يف

 .. جراد من ًورجال الناس من ًرجال
  !املبني؟ السياق هذا يف عليها يميش التي القدم فأين ):٥٦ ص( يف قال أن إىل
ْرجل عقيدة !املضحك النحو هذا عىل تفتعل وال خترتع ال العقائد إن  !هذا؟ ما !!هللا ِ

 :أي الداللة، قطعي متواتر :أي الثبوت، قطعي نص من تؤخذ اإليامن أركان إن :قلت
 الفروض من فرض به يثبت ال الواحد خرب أن يرون األحناف كان وإذا آخر، معنى حيتمل ال

 يف إثبات نحن نتصور فكيف فيه شبهة ال قطعي بدليل يثبت عندهم الفرض ألن العملية؛
 .منكرها يكفر عقيدة

 إىل اجلانحني املفرسين أحد وأنه املذهب، أشعري القرطبي إن :قال السلفي الطالب ولكن
 أن وعلمت منهم، اإلسالم يؤخذ ال مبتدعة ًمجيعا وأهنم والغزايل الرازي يشبه وأنه التأويل
 انتهى .هبم وال معهم األرض تصلح ال السلفية أدعياء من غريه مثل وأنه باجلهالة، مملوء الغالم

 ).٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ص( واملسلمني العرب تأخر رس كتاب نم
 ويسخر ، النبي أحاديث فيها يرفض الغزايل كتب يف كثرية أشباه املقطع هلذا :وأقول

 والغباء، باجلهالة ويتهمهم العليا وصفاته احلسنى أسامءه هللا يثبتون الذين ويلمز وهيمز منها
 وهم السلف عقيدة إىل ينتمون الذين يناملعارص من وأتباعهم األمة، سلف هم كانوا وإن

- الرب صفات تعطيل من هو إليه ذهب فيام والغباء اجلهل أن حني يف ،هلم والتابعون الصحابة
 .-وعال جل

 ومسلم، البخاري، إىل ويعزو هريرة، وأيب أنس، طريق من احلديث يروي أن بعد تراه فأنت
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 النار إىل اهللا يقدمهم هم القدم أن  :وأشاعرة جهمية نم املعطلة أسالفه قاله ما ًمرددا يقول والرتمذي،
 وهي فيها، يلقى جهنم تزال ال$ :احلديث لفظ أن مع النار يف اهللا يلقيهم الناس من مجاعة هم :والرجل
 .#بعض إىل بعضها فينزوي قدمه، فيها العزة رب يضع حتى مزيد من هل :تقول

 فيها يلقى حتى مزيد، من هل تقول وهي فيها يلقى جهنم تزال ال :رأهيم عىل املعنى فيكون
 كثري إلقاء بعد إال يأتون ال وهم إليها، اهللا يقدمهم تقول فكيف !متأخرون وهم إليها، اهللا يقدمهم مجاعة
 .Tاهللا إىل يعود رجله يف والضمري العزة رب إىل يعود قدمه يف الضمري أن مع فيها

 رجله اجلبار وضع من حيصل وإنام قوم؛ دون قوم إلقاء من حيصل ال االنزواء أن :ًوثالثا
 .بعض إىل بعضها فينزوي عليها

 عليها ال فيها يلقون إنام والناس ،#رجله عليها اهللا يضع حتى متتلئ فال$ :قوله يف :ًرابعا
 .اهللا من إال يكون ال عليها واالستعالء عليها، االستعالء عىل تدل عليها وكلمة وتأكلهم فتلتهمهم،

 الصفات كتابه يف -ًخريا اهللا وجزاه اهللا رمحه- اجلامي عيل بن أمان حممد خالشي وقال
 من قبلها كالتي الصفة هذه تعاىل هللا القدم صفة :عرشة التاسعة الصفة ):٣٢٠ص( اإلهلية

 .واخللف السلف بني حاد رصاع حمل والفعلية اخلربية الصفات
 وإنام واستحسان، قياس أو هاداجت مقام ليس املقام أن يرون كعادهتم فهم السلف أما

 املعصوم رسوله وقول اهللا قول مع ألحد قول ال وأنه ، ولرسوله هللا تسليم مقام هو
 والنار، اجلنة أوصاف بعض ألمته اهللا عن الرسول بلغه فمام إليه؛ أنزل ما يبلغ أن ربه أمره الذي
 فيها يقول أن العادي لإلنسان يلسب وال ، نبيه عليها اهللا أطلع التي الغيبية األمور من وذلك
 .استحسان أو باجتهاد،ً قوال

 الصالة عليه- الرسول يقول حيث اآليت، احلديث عليه قص ما الرسول أخرب ومما
 العاملني رب يضع حتى مزيد من هل :تقول وهي -النار :أي- فيها يلقى يزال ال$ :-والسالم

 .#وكرمك بعزتك قط، قط قط :وتقول بعض، إىل بعضها فينزوي قدمه، فيها
 أو عقله، قوة استخدام حياول أن لنفسه الناصح للمرء ينبغي ال التوقيفي املقام هذا ففي

 املعصوم قول خيالف ًقوال النبوي النص هذا يف ليقول مشاخيه من ورثه ما أو فلسفته، سلطان
 ’ا .ويستحسن يريد كام احلديث فيفرس

 أي تأويل يف تكلفهم من أكثر احلديث هذا تأويل يف تكلفوا فقد اخللف وأما :قال أن إىل
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 املعاد؛ نصوص )تأويل( يف القرامطة تكلف يشبه هنا فتكلفهم الصفات، نصوص من آخر نص
 الصفات، نصوص من كغريه احلديث أن اخللف املتكلمون فزعم الرشيعة، نصوص جلميع بل

 .باهللا يليق بام يؤول
 من :قلت فهمت لو باهللا، يليق ال ما عىل رهابظاه النصوص دلت فمتى !اهللا سبحان يا

 اهللا من أعرف أهنم :كالمهم الزم ومن يليق، ال بام نفسه وصف قدTاهللا أن :هذا كالمهم الزم
 نفسه وصف قد ورسولهTاهللا أن :كالمهم الزم ومن ،-وعال جل- به يليق بام ورسوله
 ينتمى الذين األشعرية وهم ية،اجلهم صنائع تأويالت من يلزم ما بعض فهذا احلقيقة، بغري
 .الغزايل إليهم

 أهل من هلا قدمه ما فيها اهللا يضع حتى :ومعناه املتقدم، هنا بالقدم املراد :بعضهم فقال :قال ثم
 وأن رجله، أو )قدمه( للضمري االنتباه من يمكنهم مل التقليدي التأويل هذا أن تالحظ وأنت العذاب،
 فال اهللا، وقدرة اهللا علم قلنا إذا بمعنى للموصوف الصفة ختصص اإلضافة أن فيه خيتلف ال الذي
 ).٣٢٣ ص( املصدر .’ا ًمثال اهللا وقدرة اهللا علم يف وقدرته املخلوق علم يشرتك

 القارص املخلوق علم ًفمثال احلقيقة، يف االشرتاك منه يلزم ال االسم يف االشرتاك :قلت
 ًعلام، يشء بكل أحاط اهللا فعلم الكاملة، بذاته قيلي الكامل اهللا وعلم القارصة، بذاته يليق

 إىل سيكون ما علم وقد الدهور، وغابر األزمان، سابق يف كان ما علم ًعددا، يشء كل وأحىص
 املخلوق علم يقع فأين هناية، ال ما إىل بعده سيكون وما القيامة، يوم يف سيكون وما القيامة، يوم
 .الصفات سائر يف يقال وهكذا ه،جسم من تقع أين ونفسه روحه جهل الذي

 القارصة، عقوهلم وحيكمون ورسوله اهللا كالم يردون الذين اجلهمية، صنائع أغبى فام
 الوحي يف وردت التي اإلهلية بالصفات ًذرعا يضيقون الذين أولئك من واحد إال الغزايل وما
 الذين وسيعلم ،شيوخهم عليهم أمالها التي املنحرفة للتأويالت ويرتاحون وسنة كتاب من

 .ينقلبون منقلب أي ظلموا
 جتعله وال اجتنابه، وارزقنا ًباطال الباطل وأرنا اتباعه، وارزقنا  حقا احلق أرنا اللهم

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل فنضل، علينا ًملتبسا
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 الذكر؟ حلقات انتهاء عدب الدعاء حكم هو ما :السؤال
 وإين عليها؟ الدليل هو وما جاءت، أين من املبتدع الذكر حلقات مرشوعية :اجلواب

 املغاالة بني وسط واحلق اخلوارج، وبدعة التصوف، بدعة من وشاباتنا شبابنا عىل أخاف
 يف حل اهللا وأن الوجود، بوحدة القول الصوفية وهناية واإلفراط، التفريط وبني والتهاون،
 .هبم متحد أو خملوقاته،

 مثل النار يف الكبائر أصحاب بخلود والقول املسلمني، تكفري اخلوارج مذهب وهناية
 اهللا كتاب واتبعوا السوء، دعاة فاحذروا منه وليست اإلسالم، عىل دخيلة العقائد وهذه الكفار،
< ? @  D C B A :تعاىل قال ذلك، سوى ما ودعوا ، رسوله وسنة

H G F EI ]٣١:عمران آل[. 
 حلقة كل ويف الكوفة، مسجد يف كانت التي احللقات t مسعود بن اهللا عبد أنكر ولقد

 :وقال t مسعود ابن عليهم فوقف مائة، وهللوا مائة، وكربوا مائة، سبحوا :هلم يقول واحد
 .#ضاللة باب مفتتحو أو ، حممد ملة من أهدى ملة لعىل إنكم$

 وقراءة العلم، لتعلم احللقات ولكن بدعة، اجلامعي الذكرو بدعة، للذكر فاالجتامع
  .عليها احلرص وينبغي جيدة حلقات هذه الدين، يف والتفقه القرآن وقراءة السنة،

 والتكبري، والتحميد، بالتسبيح،Tاهللا يذكرون بأهنم يزعمون قوم من احللقات أما
 الذكر عىل احلث ولكن اعية؛مج بصورة أصحابه عن وال  النبي عن ترد مل فهذه والتهليل،

 البدع، فاحذروا ديننا؛ من املعروف هو هذا باآلخرين، ارتباط دون من بعينه فرد كل من
 وباهللا الزلل، ولكم لنا ويغفر الرمحة، ولكم لنا يكتب أنTاهللا لعل الصواب؛ إىل وعودوا
  .التوفيق

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
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 والتي األلفاظ، ببعض يتلفظون الناس بعض هناك بأن الشيخ فضيلة يا تعلمون :السؤال
 من إال هبا التلفظ وعدم تركها، الناس عىل صعب والتي املنطقة، هذه أهايل يف البلوى هبا عمت
 األلفاظ من شاهبها وما اريت،العف وأم وجني، الصبيان، وأم عبلة، :لفظة مثل لرتكها اهللا وفقه
 بدون تقال أهنا بدعوى منكر وغري ،هلا منكر بني ما فيها والناس ديارنا يف وطمت، عمت التي
 نفوس يف الرسور وإدخال املزاح سبيل عىل تقال هي وإنام فيها؛ اعتقاد وال ملعناها، قصد

 .ًخريا اهللا وجزاكم فيها؟ الرشيف الرشع حكم فام سامعيها
 عىل وال اجلد، سبيل عىل ال تقال أن جيوز ال التي الرشكية األلفاظ من هذه :اجلواب

 جتري أن إال عليه ومتجرئ بالرشك مستهني فإنه واملوعظة، العلم بعد قاهلا ومن اهلزل، سبيل
 فإهنا اهللا؛ إال إله ال :يقول فحينئذ النسيان، سبيل عىل بل قصد؛ غري من لسانه عىل الكلمة
 واعتقد منها، بيشء االستعانة اعتقد فإن األصغر، الرشك من تعد األلفاظ هذه بأن ًعلام تكفرها،

 .التوفيق وباهللا ... امللة من املخرج األكرب الرشك من تكون فإهنا يعينه، بأنه

 

 اإلهلام؟ هو ما :السؤال
 اإلهلام بني يفرق أن أحد يستطيع ال لكن اإلنسان؛ قلب يف اهللا يلقيه يشء اإلهلام :اجلواب

 بعض يف احلق بموافقة ذلك معرفة يكون إال ال، أم أصاب صاحبه يدرى ال منهام  كال ألن والفكرة؛
  فطريا يكون ما منه اإلهلام ألن القول؟ هبذا يقول من يريده الذي باملعنى ًإهلاما يعترب هذا وهل األمور،
 .]٤-٢:األعىل[ w v u t   ~ } |{ z y x :تعاىل كقوله

 هذا يف أن وأهلمها هداها اهللا ألن بعضها؛ وتعاف األشجار بعض تأكل الدابة فتجد
 إال ذلك يكن ومل وعافته، فرتكته هلا مطلوب هو ما فيه ليس وذلك وأكلته، فرغبته هلا ًغذاء

 .فيها اهللا خلقها التي بالفطرة
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 أو شيطانية، كانت سواء فكرة كل وجعلوا اإلهلام معنى يف الصوفية توسعت وقد
 .التوفيق وباهللا ريب، عن قلبي حدثني :بعضهم يقول حتى ًإهلاما كلها رمحانية

 

 يشء؟ كل يف يصيب امللهم هل :السؤال
 اهللا صلوات- الرسل غري معصوم هناك وليس بالعصمة، له نحكم أننا معناه هذا :اجلواب

 خاطئ؛ قول وهذا معصومني، أئمتهم يرون فهم الشيعة، دعن إال كذلك، واألنبياء ،-عليهم وسالمه
 .التوفيق وباهللا ، اهللا رسول سوى ألحد عصمة ال أنه األمة علامء عليه أمجع ما خيالف ألنه

 

 اإلهلام؟ فيها يكون التي األمور هي ما :السؤال
 ال وهواه، وعقله فكرته يف ألحد عصمة ال أنه يعتقد أن مسلم كل عىل جيب :اجلواب

 وإن للحق، ًقاصدا ًجمتهدا كان ولو واخلطأ الصواب عليه يصح وأنه األمور، هذه يف له عصمة
 واهللا اهللا، من وحي كالمهم ألن -عليهم وسالمه اهللا صلوات- لألنبياء إال ليست العصمة

 .]٤-٣:النجم[ ﴿4 3 2 1 0 النبي :أي ﴾+ , - .  :يقول تعاىل
 إن :وقالوا قريش فنهته النبي حديث يكتب كان ملا عمرو بن اهللا لعبد يقول والنبي

 أخرب فلام يقول، ما كل تكتب فال الرضا، يف ويقوله الغضب، يف اليشء يقول قد برش، اهللا رسول
 .#فمه إىل وأشار .حق إال منه خرج ما بيده نفيس فوالذي اكتب$ :له قال النبي

 وأال .#الرأي اهتموا$ :حنيف بن سهل قال كام الرأي، يتهم أن جيب فإنه لكذ أجل ومن
 للخطأ معرض فهو ذلك عدا وما الصحيح بالسند اهللا رسول عن جاء بام إال نثق

 كان إن بأنه ًعلام خطأ، أم صواب هو هل أي أهيام، من علينا يعرض الذي ندري وال والصواب،
 املسلمني من أحد يقوله ال فهذا  حقا كله قوله اإلنسان كون أما الرشع، من اكتسبه فلعله ًصوابا،
 .التوفيق وباهللا والبدعة، اهلوى من سلموا الذين
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 .#متزوجة وهي فالنة سأتزوج بأين أشعر$ :الرجل يقول أن اإلهلام من هل :السؤال
 إىل الشيطان خييلها التي التخيالت من بل اإلهلام؛ من وليس ام،األوه من هذا :اجلواب

 من منهم بل !!)اليقظة؟ يف النبي رأى إنه( :يقول من الصوفية من أليس الناس، بعض
 الشيطان يلقيها التي التخيالت من فهذا )واسطة دون من منه يأخذ وأنهTربه رأى إنه( :يقول
 .التوفيق وباهللا ويفتنه، به يفتن أن وأراد عليه، تسلط من إىل

 

 االحتفال :أي الصاحلني لبعض مرص يف باملولد يسمى ما إقامة يف الدين حكم ما :السؤال
 حمبيهم؟ لبعض الطعام وإطعام مولدهم، بذكرى

 فيه كان فإن بدعة، إلخ ... الصاحلني لبعض مرص يف باملولد يسمى ما إقامة :اجلواب
 قال كام النار، يف للخلود موجب امللة من خمرج  أكرب رشك فهو به واستغاثة الصالح اذهل دعاء
u:  M L K J IH G F E D C عيسى لسان عىلTاهللا

 Y X W V UT S R Q P O N ]٧٢:املائدة[. 
 اهللا غري دعا فمن .#العبادة مخ الدعاء$ :رواية ويف #العبادة هو الدعاء$ : النبي وقول

 :تعاىل قال األكرب، الرشك هو وهذا باهللا، وأرشكه دعاه، الذي للمخلوق لعبادةا رصف فقد
 É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶
 ]١١٧:املؤمنون[. 

 اهللا إال دفعه عىل يقدر ال رض دفع أو اهللا، إال عليه يقدر ال نفع جلب يف ًخملوقا دعا فمن
 احلفل هذا كان فإن امللة، من ًخمرجا أكرب ًكفرا كفر قدف ًإهلا املخلوق اختذ ومن ًإهلا، اختذه فقد

 أن أحواله أقل ألن منه؛ األكل جيوز فال طعامهم أما ضاللة، بدعة فهو اهللا غري دعاء من ًخاليا
 به ُأهل ألنه ًحتريام؛ أشد ذلك يعلم ممن أكله كان اهللا لغري ذبح مما حلم فيه كان وإن ًحراما، يكون
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 أما باهللا، للمرشكني ومظاهرة بالرشك، رضا يعد ألنه الرشكية؛ األعامل من يكون وقد اهللا، لغري
 هذه مثل يف اهللا حمبة دعوى إن فأقول املولد، هذا يف مناسبته ولكن اهللا؛ يف حمبة يطعم إنه قولك

 .والعبادة الدعاء له ألخلصوا اهللا حيبون كانوا فلو الواقع يكذهبا دعوى املناسبات

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
  :وبعد
 .مأجورين أفيدونا فيها؟ يشء ال أم بدعة، أو سنة، هي هل السبحة يف الرشع حكم ما

 ومنهم العلم، أهل من كثري بذلك رصح بدعة السبحة :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 قوله ومنها بأصابعه، إال قط سبح ما نبيال أن :أدلتهم ومن واملبتدعات، السنن صاحب
: $مستنطقات شواهد فإهنن باألصابع؛ وسبحن#.  

 ورجل املسجد، يف وهم عليهم، أتى الذين القوم عىل t مسعود بن اهللا عبد وبإنكار
 أو ، حممد سنة من أهدى سنة لعىل إنكم$ :t فقال .مائة وكربوا مائة، سبحوا :هلم يقول

 .#ضاللة باب مفتتحو
 ل جويرية رأى  النبي بأن ذلك عىل واستدل بدعة، ليست أهنا إىل قوم وذهب

 جراب عنده كان ،t هريرة أبا وبأن باطل، عىل يقر وال عليها، ينكر فلم باحلىص، تسبح وهي
 .هبا يسبح احلىص من حبة ألف فيه

 القيامة، ومي اهللا عند لصاحبها تشهد ألهنا أفضل؛ باألصابع التسبيح أن :فيه شك ال مما
 لك يضيع أال ضامن وأنا عد، بدون ولو الذكر، من فأكثر الذكر، من نكثر أن املهم أن ًوثانيا
$ % & ' ) ( * + , -. /  0 :يقول تعاىل فاهللا يشء، اهللا عند

21 ]١٩٥:عمران آل[.  
 .التوفيق وباهللا
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 أقوم عندما بالسعادة وأشعر ،تعاىل اهللا وجه هبا وأقصد اخلفاء، يف ًأعامال أعمل :السؤال
 أنا إنام الشيطان يل فيوسوس األعامل هلذه تأديتي عند الناس أحد عيل يدخل ًأحيانا ولكن هبا؛

 إال هبا أريد ما بأين متأكدة نفيس قرارة يف أين مع عيل، يتكلموا حتى الناس أجل من ذلك أعمل
 أعمل؟ ما حكم فام ... اهللا وجه

 أن ويستحب تتغري، مل ما نيتك، عىل فأنت هللا، البدء وقت نيتك كانت إذا :اجلواب
 .التوفيق وباهللا أعلم، ال ملا وأستغفرك أعلم، وأنا بك أرشك أن بك أعوذ إين اللهم :تقويل

 

 الفزع، عند :يقولون أهنم ونساء ًرجاال السن كبار من تسمع األوقات بعض يف :السؤال
 ؟#وعيل حممد$ :أحدهم يقول ذلك أشبه ما أو األطفال، عىل اخلوف أو

 جيوز ال رشكية العبارة هذه ألن بغريه؛ واالستعانة اهللا، غري دعوة من هذا :اجلواب
 طالب أيب بن عىل باسم أو النبي باسم ًمتعوذا قاهلا ومن عليها، اللسان تعويد وال قوهلا،
t التوفيق وباهللا امللة، من ًخمرجا أكرب ًرشكا أرشك قد فإنه. 

 

 هاما أن ويزعمون بأمراضهم إليها الناس يذهب اليمن يف بئر عن أخبار هناك :السؤال
  :سؤالني فضيلتكم إىل نوجه هلذا شفاء،

 الوصول أجل من املال ودفع بامئها، واالستشفاء البئر هذه إىل الذهاب حكم ما :أحدمها
 حوهلا؟ الزحام لشدة إليها
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 متشدد؛ إنه :إليها الذهاب عن املرىض هنى ملن وقوله عنها، الناس بعض دفاع حكم ما :ًثانيا
 جزاكم ناأفتو العالج؟ أجل من املستشفيات إىل والذهاب إليها الذهاب بني عنده فرق ال ألنه
 مستفيد سائل .والسالم ًخريا، اهللا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم، والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :وبعد
 .بطن وما منها ظهر ما الفتن رش يقيكم أنTاهللا اسألوا ً:أوال
 عالج فيها فلعل يقال كام كربيتية أو كياموية مواد البئر هذه ماء يف كان إذا :ًثانيا

 .Tاهللا بإذن اجللدية مراضلأل
 والكساح، والعمى، واجلذام، كالربص، داء كل من شفاء البئر هذه ماء أن اعتقاد :ًثالثا

 نؤمن ونحن بكالمه، يوثق ال ممن أخبار إال عليها دليل وال ،هلا مربر ال مبالغة هذه ذلك وغري
 أن ذلك ومن بأسباهبا، تبطةمر الدنيا هذه يف األمور جعلTاهللا ولكن يشء؛ كل عىل قادر اهللا أن
 دواء له وأنزل إال داء منTاهللا أنزل ما$ :قال أنه النبي عن وصح دواء، داء لكل جعلTاهللا
 .#اهلرم إال

 من هذا يشء، لكل دواء يكون ًواحدا ًشيئا أن يقل ومل اهلرم، إال دواء، داء لكل أن فأخرب
  .الرشعية الناحية

 واقعهم من يتغري ومل يشفوا، مل هم كام عادوا ذهبوا الذين فالناس الواقعية الناحية من أما
 .يشء

 لكل الشايف يشء كل عىل القادر هو وحده اهللا أن يعتقد أن مسلم كل عىل جيب :ًرابعا
 تعاطيه عىل ويرتتب فيه، خلقه الذي هوTاهللا أن فليعلم ما لداء دواء يشء يف وجد فإن مرض،
 أن يعتقد أن للمسلم جيوز فال شاء إذا منه ويسلبه اهللا دهايري التي اهليئة عىل حصل إن الشفاء
 .بنفسه يشفي الذي هو اليشء ذلك

 بطريق القرآن أوهلا أمور يف وهي ًغالبا، النفع عليها اهللا يرتب قد رشعية عالجات هناك :ًخامسا
 والشك اجلهل أمراض من شفاء فيه اهللا كالم أن اعتقاد مع منها، واإلكثار القراءة بطريق أو الرقية،

 بصدق العبد بإيامن مرتبط ذلك ولكن املحسوسة؛ األمراض من أو معنوية، أمراض وهي واحلرية،
 .z y x w v u t|{  :تعاىل قال عنه،Tاهللا خرب
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 من واألخري األوسط الثلث ويف الفرائض، كبعد اإلجابة أوقات يف الدعاء :وثانيها
 سائل من هل :فيقول الدنيا السامء إىل الليل من األخري الثلث يف ربنا ينزل$ :احلديث ويف الليل،

 .#فأعطيه؟
 q p o :تعاىل قال للناس شفاء فيه أن Tاهللا أخرب الصايف العسل :وثالثها

 xw v u t s r ]٦٩:النحل[. 
 يسلم حتى الكاذبة واإلشاعات الفاسدة االعتقادات حيذر أن املسلم عىل جيب :ًسادسا

 بعقيدة اهللا يلقى أن للمسلم الغنيمة هي وتلك خيدشها، ما كل من هبعقيدت وينجو دينه، له
 .التوفيق وباهللا ..اجلنة ودخول النار، من بالنجاة فيظفر خيدشها ما كل من سليمة صحيحة

 

َّنفاء( بالـ تعرف ظاهرة عندنا انترشت الشيخ، فضيلة :السؤال  بال إذا أنه :وخمترصها )ِ
 ولبن ملح فيه طحني بوضع أهله قام .. اجلن من بمس أصيب ثم رماد به مكان يف شخص
 صغارهم من املكان، ذلك جن بكبار واستعاذوا الشخص، فيه بال الذي املكان ذلك ورشوا
 ويرعاكم؟ حيفظكم واهللا .ِّبالنفا تعرف التي الظاهرة هذه حول توجيهنا فنرجو

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اجلن بكبار واالستعاذة ،هلم الطحني وتقديم ،هلم بخضوعهم للجن عبادة فهذه :وبعد

 نزل إذا أحدهم كان حيث اجلاهلية أهل يعمله كان ما فهذا صغاره، رش من املكان ذلك يف
 سورة يف ولهق ذلك يفTاهللا فأنزل سفهائه، رش من الوادي هذا بسيد أعوذ :قال خال بمكان
̀ a :اجلن  _ ^ ] \ [ Z Y X W ]ذال، زادوهم :أي .]٦:اجلن  

 .عليهم وتسلطوا ًوذعرا، ًوخوفا
 يف اإلنسان يدخل وإنام يقولون؛ كام نفسه، يعيد والتأريخ القبيل، هذا من النفاء فمسألة

 امللة؛ من رجخم أكرب رشك فهذا اهللا دون من اإلنس يعبدهم أن يريدون إنام واجلن اجلهل، ذلك
 هبم، واستغاثوا ودعوهم، عبدوهم فقد صغارهم رش من اجلن بكبار استعاذوا إذا ألهنم

 ولكن تعيذهم ال اجلن أن ًعلام مرشكني؛ بذلك فكانوا اهللا دون من القربات هلم وقدموا
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 } | { z y x w v u t s r :يقول تعاىل واهللا اهللا، دون من تستعبدهم
 �~ ]٤٨:النساء[. 

u:  K J IH G F E D C عيسى لسان عىل ولويق
Y X W V UT S R Q P O N M L ]٧٢:املائدة[. 

 آية ويقرءوا ًوكبارا، ًصغارا اجلن رش من باهللا ويستعيذوا اهللا، إىل يتوبوا أن هؤالء فعىل
 مرات، ثالث واملعوذتني أحد، اهللا هو وقل البقرة، سورة من األخريتني، واآليتني الكريس
 .تلك ليلته أو ذلك يومه يف شيطان منهم الواحد يقرب ال فإنه مرات، ثالث ت،مرا ثالث
 .التوفيق وباهللا

 
 

 كانت وإن عظمها، كان مهام السيئات متحو األعامل بعض أن عىل تدل أحاديث نقرأ :السؤال
 وعندما .]١١٤:هود[ ¦¥ ¤ £ ¢ :تعاىل قوله يوافق وهنا ،قليلة احلسنات تلك
 ؟لإلفادة اإلجابة عىل يعينكم أن اهللا ونسأل لنا، عمل ال أنه ونرى نجزع الرتهيب أحاديث نقرأ

 :بينهن ملا مكفرات أهنا أعامل يف ورد قد :اجلواب
 والعمرة، احلج بني تابعوا$ : قوله يف كام العمرة، ىلإ والعمرة احلج، إىل احلج :فمنها

 للحجة وليس والفضة، والذهب احلديد خبث الكري ينفي كام والذنوب، الفقر ينفيان فإهنام
 ).٢٩٠١( اجلامع صحيح .#اجلنة إال ثواب املربورة

 مسلم فروى رمضان، إىل ورمضان اجلمعة، إىل واجلمعة اخلمس، الصلوات :ذلك ومن
 ورمضان اجلمعة، إىل واجلمعة اخلمس، لواتالص$ : اهللا رسول قال :قال t هريرة أيب عن
 .#الكبائر اجتنبت ما بينهن ملا كفارات رمضان إىل

 هذا يف ورد الذي بالتقييد املقيد عىل حممول فهو ًمطلقا، املكفرة األعامل من ورد فام
 h g f e d c b :تعاىل اهللا يقول حيث النساء، آية ويف احلديث،

 m l k j i ]٣١:النساء[. 
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 .الصغائر هلم غفر الكبائر اجتنبوا إذا أهنم لعبادهTاهللا من وعد فهذا
 z y x w v u t s r :تعاىل قوله يف املشيئة حتت داخلة الكبائر إن ثم

 �~ } | { ]٤٨:النساء[. 
 أبا سمعت :يقول السجستاين داود أبا سمعت :األعرايب بن سعيد أبو قال :القرطبي قال

 :Tاهللا يقول :قال وكيف؟ :له فقلت .اجلنة يف كلهم املسلمون :يقول حنبل بن أمحد اهللا عبد
 l k j i h g f e d c b

 m اجلنة :يعني. 
 دون ما يغفر Tاهللا كان فإذا أمتي من الكبائر ألهل شفاعتي ادخرت$ : النبي ويقول

 .املسلمني عىل يبقى ذنب فأي الكبائر يف يشفع والنبي .#الكبائر
 الذين املسلمني مآل أن - اهللا رمحه- أمحد اإلمام قاله الذي مالكال هذا معنى :قلت

 وإما الشافعني، بشفاعة إما اجلنة، إىل منها أخرج النار يف منهم عذب من اجلنة التوحيد ىلع يموتون
 ودخول باملغفرة،Tاهللا وعدهم للكبائر املجتنبني املسلمني ألن وذلك الرامحني أرحم برمحة
 .عذاب بدون اجلنة

 .عذاب بدون اجلنة فيدخلون والرمحة؛ املغفرة تناله من منهم الكبائر بوأصحا
 برمحة أو الشافعني، بشفاعة إما منها، خيرج ثم فيها، ويعذب النار يدخل من ومنهم

 من حثيات ثالث -وعال جل- اجلبار حيثو الشافعون، يشفع بعدما أنه وذلك الرامحني، أرحم
 قط، ًخريا يعملوا مل النار من ًأقواما ليخرج إنه حتى اجلنة ويدخلهم النار، من فيخرجهم النار،
 اإلسالم عىل يموت مسلم لكل بشارة وفيه صحيحة، بأحاديث فيه شك ال ثابت كله وهذا

 .اجلنة مآله وأن والتوحيد
 الكبائر؛ ومن النار، يف للخلود موجب فإنه الرشك، من حترتز أن اهللا عبد يا فعليك

 .عذاب بدون اجلنة ودخول رةاملغف يرجون ممن لتكون
 ينبغي املسلم شأن هو فهذا وجتزعن، ختفن، الرتهيب أحاديث تقرأن حني كونكن وأما

 .ذلك عىل وهو املوت، يأتيه حتى والرجاء اخلوف بني يكون أنه
 والرجاء الصحة، حال يف أغلب اإلنسان عىل اخلوف يكون أن ينبغي أنه :العلم أهل قال وقد

 .التوفيق وباهللا املوت، ونزول االحتضار وقت يف أغلب اإلنسان عىل
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 هو وما وهواه، لنفسه ًمناسبا يراه ما املذاهب أحد من يأخذ أن يريد من حكم ما :وبعد

 ما، مسألة ًمثال احلنبيل املذهب من يأخذ :أي ما، مسألة يف املذاهب الختالف وذلك عليه، يسري
 هذا أن ًعلام .. اآلخر املذهب يف بام للعمل فيتجه آخر مذهب يف نفسه عىل يسرية جيدها ثم

 حيفظكم؟ واهللا املبتدئني، اجلامعة طالب من الشخص
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل لسالموا والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :تعاىل قال كام كتابه يف املنزل وباحلق رسوله وطاعة بطاعته، كلفنا اهللا فإن :وبعد

 ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]٣:األعراف[.  
 r q p o n m l k j i h g :تعاىل وقوله
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  .ضالل عىل أهنم وأخرب ألهوائهم، املتبعني وذم اهلوى، اتباع من اهللا حذر وقد
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  .]٢٣:النجم[ ÇÆ Å Ä Ã Â Á À :فقال للهوى، املتبعني مجيع وذم
 هو إنام إليه ترتاح وما وشهواهتا، وهواها، النفس لرغبة االتباع أن هذا من تبني وقد

 .للهوى اتباع
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 ام يعرف ال ألنه البسيط؛ املتعلم عىل  شاقا يكون قد اختالفها مع املذاهب اتباع إن :قيل فإن
 .لذلك ًمتأهال كان إن طويل بحث إىل منه حيتاج أنه وربام األقوال؛ هذه من الراجح هو

 ، الرسول وإىل اهللا إىل فيه تنازعنا ما نرد أن التنازع عند علينا أوجبTاهللا إن :وأقول
  á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò :تعاىل فقال

ä ã â ]٥٩:النساء[. 
 حتى فيها املختلف املسألة يف احلق عن تبحث أن فإما ٌر،أم عليك أشكل فإن هذا وعىل

 ذلك، عىل قادر غري تكون أن وإما للدليل، املوافق بالقول فتأخذ بدليله، احلق معرفة من تتمكن
 وتسأهلم بالدليل، يأخذون الذين العلم أهل مع تبحث أن عليك جيب فإنه لفعله، مستطيع وال

 العلم مع خالفها أو نفسك، هوى وافق سواء عليه وتعتمد به، تأخذ ثم رجحوه ما عىل الدليل
 إذا عليك الواجب لكن اهلوى؛ خيالف أنه ًوغالبا النفوس، عىل مشقة فيه يكون ًغالبا احلق أن

 حتمل أن العلم مع عليها، ًخفيفا أو نفسك عىل ًثقيال كان سواء به تعمل أن بدليله احلق عرفت
 .عظيم ٌأجر فيه به والعمل الرشع تطبيق يف حتصل ربام املشقة

 أصحاب من غريه وعند الطهارة، كتاب يف مسلم عند احلديث يف جاء ما ذلك ومن
 به اهللا يمحو ما عىل أدلكم أال$ :قال اهللا رسول أن t هريرة أيب عن واملسانيد، السنن
 اخلطا وكثرة كاره،امل عىل الوضوء إسباغ :قال .اهللا رسول يا بىل، :قالوا ؟الدرجات به ويرفع اخلطايا،

 .#الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الصالة، بعد الصالة وانتظار املساجد، إىل
 :قال اجلهاد، فضائل كتاب يف الرتمذي عند عباس ابن عن اآلخر احلديث يف وجاء

 باتت ٌوعني اهللا، خشية من بكت ٌعني النار متسهام ال عينان$ :يقول اهللا رسول سمعت
 .#اهللا سبيل يف حترس

 النار حرمت$ :رحيانة أيب حديث من بلفظ زيادة اجلهاد كتاب يف الدارمي عند رواية ويف
 .األدلة من ذلك غري إىل .#اهللا سبيل يف فقئت عني أو اهللا، حمارم عن غضت ٌوعني ... عىل

 أو ،نفسه هوى وافق احلق، يتبع أن عليه الواجب فإن لرشعه، ًمتبعا باهللا ًمؤمنا كان فمن
< ? @  B A :تعاىل قال هلا املقدم والثمن اجلنة، دخول يف السبب هو وذلك خالفها،

 IH G F E D C ]٣١:عمران آل[.  
¦§ ¨ ©  ° ¯ ® ¬ « ª :تعاىل وقال
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 :بعضهم وقال فسق، الرخص تتبع من :قالوا قد ،-تعاىل اهللا مرمحه-  السلف بأن ًعلام

 وغضب لنارا توجب التي الورطة هذه يف فتقع الرخص تتبع أن العلم طالب يا فإياك تزندق؛
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل وسلم اهللا وصىل هبا، اتصف من عىل اهللا

ج 

 من الباب طرق من كل إىل العاملني رب رسول حممد من الرمحن، اهللا باسم :السؤال
 .الزوار أو العامر،

 أو  حقا ًزاعام أو ًمقتحام، ًفاجرا أو ًمولعا، ًعاشقا تك فإن منعة، احلق يف ولكم لنا فإن :بعد أما
 ورسلنا ونتعمل كنتم ما نستنسخ كنا إنا باحلق وعليكم علينا ينطق اهللا كتاب هذا- ًمبطال
 مع أن يزعم من وإىل األصنام، عبدة إىل واذهبوا هذا كتايب صاحب اتركوا تكتمون، ما يكتبون

 ال حم تغلبون ترجعون، وإليه احلكم له وجهه إال هالك يشء كل هو إال إله ال آخر ًإلـها اهللا
 اهللا كفيكهمفسي باهللا إال قوة وال حول وال اهللا حجة وبلغت اهللا أعداء تفرق عسق حم تنرصون

 .العليم السميع وهو
 العزيز املهيمن املؤمن السالم القدوس امللك الرحيم الرمحن هو إال إله ال الذي اهللا هو

 الباسط القابض العليم الفتاح الرزاق الغفار القهار الوهاب املصور البارئ اخلالق املتكرب اجلبار
 الباعث اخلبري اللطيف التواب الرب لالعد احلكم البصري السميع املذل املعز الرافع اخلافض
 احلسيب الكبري العيل اجلليل الواسع احلكيم الغفور احلليم الكريم العظيم احلفيظ الشهيد
 القادر الصمد األحد املاجد الواحد املتعال الوايل احلميد الويل الرقيب املجيد املجيب املقيت
 احلي املميت املحيي املعيد املبدي ملحيصا الباطن الظاهر اآلخر األول املؤخر املقدم املقتدر
 املانع الغني اجلامع املقسط واإلكرام اجلالل ذو امللك مالك املتني القوي الوكيل احلق القيوم
 الرشيد الوارث الباقي البديع اهلادي النور الشكور الودود الرءوف العفو املنتقم الضار النافع
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 يرشكون؟ عام وتعاىل سبحانه الصبور،
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :باجلوا
 أن إما ،)اهللا رسول حممد( من بقوله الضالة كتابته صدر الذي الكاتب هذا فإن :وبعد

 يكتب فلم بإحدامها يبوء أن والبد ، اهللا رسول عىل ًكاذبا يكون أن وإما للنبوة، ًمدعيا يكون
 رسول حممد من :ويقول نفسه عند من ًكتابا الصحابة من ريهمغ وال الراشدين اخللفاء من أحد
 .#النار من مقعده فليتبوأ ًمتعمدا عيل كذب من$ : النبي قال وقد اهللا،

 يستحرضه أن فينبغي ًمعروفا هذا كان وإذا املفرتين، عليه الكاذبني أعظم من وهذا
 .اجلان من حرز الكتاب هذا نأ يزعم حيث الرشك ذرائع ينرش هذا بأن ًعلام ويستتيبه القايض

 أعظم من وهذا املنكرات، عن النهي الواجبات أعظم بل علينا؛ اهللا أوجب مما وأن
 عن ليغرهن والدين، العقل يف الناقصات النساء بني بنرشه ويسمح هذا يكتب حيث املنكرات
 هذه مثل من  باتا ًمنعا ويمنع هذا يدي عىل يؤخذ أن فينبغي الرشك ذرائع إىل وجيرهن دينهن

 ليلة يف ًرشابا مريضة أعطت وأهنا زينب السيدة عن مزعومة رسالة هناك بأن ًعلام الترصفات
  .وآخر حني بني ما النساء بني تنرش وهذه شفيت، وقد فأصبحت القدر،

 التي املضللة الكاذبة املنشورات هذه مثل توزيع بمنع النساء مدارس عىل التعميم فيجب
 املحاكم رئاسة وباألخص األمر والة وعىل للخرافات، قابلة العقول تصريو الرشك، إىل تدعو
 قلم، بجرة املنكر يغريوا أن هبا يستطيعون سلطة منحهم اهللا ألن املنشورات هذه منع املنطقة يف

 .التوفيق وباهللا الظن، حسن عند أهنم نظنه والذي

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :ؤالالس
 وهو عليه، باإلجابة التكرم فضيلتكم من أود سؤال الشيخ فضيلة يا عندي :وبعد

 بخالف األمر أن أم الرشع، يف حرمة هذا سؤايل يف اآلن سأذكرها التي اللعبة هذه يف هل :كالتايل
 ًعلام بالسبع، شلوه سليامن سيدنا سرية عىل وفات مات، مات امليت :القائل قول وهي ذلك؟
 )يأخذوه :بمعنى( ليشلوه الوسط يف ممدد وواحد أشخاص سبعة بحضور تلعب اللعبة هذه بأن
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 وسطهم؟ يف نام الذي يسمعهم أن بدون هلم اجلن وبمساعدة بسملة بدون أصابع بسبع
 .املسلمني أبناء بعلمكم ونفع ًخريا، اهللا وجزاكم

 .وسلم وصحبه آله وعىل عليه اهللا صىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اباجلو
 البسملة، عدم اشرتاطهم من وذلك باجلن استعانة حتوي ألهنا حمرمة؛ اللعبة هذه :وبعد

 شياطني، سبعة يقصدون سبعة يا بقوهلم يريدون فهم تورية فيه وهذا شيلوه، سبعة يا قوهلم ومن
 استطاعوا ما اهللا سموا ولو أصابع بسبع حيملونه فإهنم ولذلك معهم؛ الذين نسباإل ويورون

 محله يستطيعون وإنام محله، يف تشاركهم أن تستطيع ال الشياطني أن حني يف بالسبع حيملوه أن
 ألن اهللا؛ إىل يتوب أن ذلك فعل من عىل فيجب ؛هلم الشياطني بمشاركة أصابع سبع عىل

 .أكرب رشك بالشياطني االستعانة
 األمور من هذا غري يف يعينوهم أن يستبعد ال فإنه هبم االستعانة عىل تعودوا وإذا
 f g :اآلية يف عنوا ممن ويكونون النار، يف الشياطني مع ويكونون الرشك، عىل ويموتون

 yx w v u t s r q p on m l k j i h، ثم 
  .]١٢٩-١٢٨:األنعام[ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � :قال

 .التوفيق وباهللا

 

 سمعت قد أين ًعلام للذكرى، الفورية بالكامريا التصوير حكم ما الشيخ سامحة :السؤال
 .مأمون مكان يف إخفائها عند وذلك جائزة؛ بأهنا فيها قيل فتوى

 فضيلة :السائلة قالت ولو مقامي، من أرفع لقب هذا سامحة مسألة ً:أوال :اجلواب
 .أحسن كان الشيخ

 أشد$ : النبي قال وقد فورية، غري وال فورية، بكامريا ال جيوز ال التصوير :ًثانيا
 التصوير جيوز فال .احلديث .#...خلقتم ما أحيوا :هلم يقال املصورون، القيامة يوم ًعذابا الناس
 السفر، وجواز كاحلفيظة، ذلك، إىل احلاجة عند للرضورة يباح ولكن الذكرى؛ أجل من

 .والتوفيق وباهللا جيوز، فال للذكرى أما والبطاقة، قةالسيا ورخصة
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 ووضع منها، واالنتهاء التشطيب من شهور ثالثة وبعد شقة ببناء قمت :السؤال
 حصل أنه أم وقدر قضاء هذا فهل تسكن، مل مغلقة أهنا العلم مع فيها حريق حدث فيها املفروشات

 الكهرباء بوضع قام الذي العامل جهل بسبب حصل أنه املدين الدفاع تقرير أفاد كام بسبب
 حدث بام الكهرباء عمل الذي يلزم فهل كبرية خسارة يف تسبب احلريق أن العلم مع وعملها،

 منها؟ جزء أو خسارة من
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أن املسلم عىل وجيب سبب، بغري كان وما بسبب، كان ما وقدر، قضاءب يشء كل :وبعد

 قال يكن، مل يشأ مل وما كان، اهللا شاء فامTاهللا بقدر وهو إال الكون هذا يف يشء يقع ال أنه يعتقد
 احلريق كان لو أنه اعلم أخرى ناحية ومن ،]٤٩:القمر[  â á à ß Þ :تعاىل اهللا

 الكهربائي، تظلم فال أثر اجلدران يف يكن مل إذا أما اجلدران، يف آثاره فستكون الكهرباء بسبب
 .التوفيق وباهللا هذا

 

 من باهللا ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره، ونستهديه، ونستعينه، نحمده، هللا احلمد إن
 وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا هيده من أعاملنا، سيئات ومن أنفسنا، رشور

 آله وعىل عليه اهللا صىل ورسوله عبده ًحممدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده اهللا إال إله ال أن
 .وصحبه

 H G F E D C :فقال لعبادته، اخللق خلق اهللا فإن :وبعد
 Z Y X W V U TS R Q P O N M L K JI 

 .]٥٨-٥٦:الذاريات[
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 لكي الكتب؛ وأنزل الرسل، اهللا سلأر عباده عىل اهللا فرضها التي العبادة بيان أجل ومن
 مرتبطة وشقاوهتم سعادهتم أن وليعلموا ؛-وعال جل- لرهبم عليهم جيب ما الناس يعلم

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤  :تعاىل قال ًوتركا، ًفعال ًونفيا، ًإجيابا بالعبادة
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥   µ ´ ³ ²

¾ ½ ¼ »º ¹ ̧  ¶ ]٣٦-٣٥:األعراف[. 
 كافة الناس إىل اهللا أرسله الذي اهللا رسول حممد نبينا ضلهموأف الرسل وخاتم

 | { z y x w v u t s r :بقوله وخاطبه
 ® ¬ « ª ©  ̈ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ }

 ́³ ² ± ° ̄ ]١٥٨:األعراف[. 
 ًغلفا، ًوقلوبا  صام، ًوآذانا ًعميا، ًأعينا به وفتح البصائر، به ونور القلوب، به اهللا فأحيا

 إىل بالعبادة والتوجه التوحيد، إىل به اهللا وهداهم القلة، بعد به وكثر العيلة، بعد به اهللا وأغنى
 يبرص، وال يسمع ال من ويدعون واألشجار، لألحجار يسجدون كانوا أن بعد الكون، هذا بادئ
 غيزي ال كنهارها ليلها املعامل، واضحة ُّالصوى بينة بيضاء حمجة عىل أمته ترك حتى اهللا يقبضه ومل

 .هالك إال عنها
 وتكتنفهم الغفلة، هبم وحتيط اجلهل يصيبهم أن من الزمن طول مع للناس البد كان وملا
 اجلميع يتفرغ أن يستحيل وكان ومتابعته، به، العمل عن أو الدين، تعلم عن ترصفهم التي الصوارف
 ليتفقهوا طائفة منهم رقةف كل من ينفر أن األمة هذه عىل اهللا فرض فقد لذلك فيه، والتفقه العلم لطلب
 .حيذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين، يف

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ Å :تعاىل قال كام
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ]١٢٢:التوبة[.  

 دعوته يف اهللا رسول يتابعوا أن الرشيعة ومحلة العلم طالب عىل ًلزاما كان لذلك
 عقائد ويصححوا سنته، من أميت ما وحييوا رشيعته، من اندثر ما جيددواو أمته، يف بخري وخيلفوه

 املفرتاة باألكاذيب اهللا دين تشويه يريدون الذين املبطلني عىل ويردوا هبا، علق مما الدين هذا
 النبي األول بمبلغه ومتأسني هللا، خملصني ذلك يفعلون واحلارض، املايض يف مبلغيه وعىل عليه

 \[ Z Y X W VU T S R Q P :تعاىل لقوله ًامتثاال الكريم
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b a ̀  _ ̂  ] ]١٠٨:يوسف[. 
 من وتنقيها عقائدهم تصحح التي املخلصة اخلالصة اهللا إىل الدعوة إىل األمة حاجة وإن

 مغبة من وحتذرهم حيرم، ما واجتناب خللقه، أو هللا جيب ما أداء عىل وحتثهم والشوائب، األكدار
 واملاء اجلوع، عند الشهي والطعام القحط، عند الغيث نزول إىل همكحاجت واإلفساد، الفساد
َفقد من ألن أشد بل العطش؛ عند البارد  املوت به يفيض وربام املوت، غايته والرشاب الطعام َ
 وبئس النار، إىل بالعبد يفيض الذي األبدي اخلرسان عليه يرتتب فهو الدين فقد أما اجلنة، إىل

 .ارتنياخلس بني وفرق القرار،
 ًمجيعا تركوه فإنه استطاعته، قدر عىل ٌّكل العلم طلبة عىل كفائي فرض اهللا إىل الدعوة

 أو الواحد القرية أو احلي يف كان وإذا إعانته، الباقني عىل وجب البعض به قام وإن أثموا،
 حيهم يف املنكر عن وينهوا باملعروف يأمروا أن ًعينا عليهم وجب العلم، طلبة من االثنني
¿  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À :تعاىل لقوله ًامتثاال وبلدهتم

Ï Î Í Ì Ë Ê É ]١٢٢:التوبة[. 
 الكريم الرسول خلفاء أهنم هنجهم خملصني اهللا إىل يدعون الذين العلم طالب وليهنأ

الفساد ومنع املجتمعات إصالح يف والسعي املستقيم، رصاطه وعىل اهللا عىل الداللة يف 
 .الوخيمة مغبته ومن منه، والتحذير نه،ع بالنهي وحماربته

´  ¶ µ :تعاىل قال ،-عليه وسالمه اهللا صلوات- إرثه من األوفر احلظ فلهم
 ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ï Î Í Ì Ë Ê É È ]١١٦:هود[. 
 عيل كذب ومن حرج، وال إرسائيل بني عن وحدثوا آية، ولو عني بلغوا$ : وقال

 .#النار من همقعد فليتبوأ ًمتعمدا
 من أوعى َّمبلغ فرب سمعها؛ كام فأداها فوعاها مقالتي سمع ًامرأ اهللا نرض$ :ًأيضا وقال

 .#بفقيه ليس فقه حامل ورب سامع،
 والعقوبات العاجل العذاب من فيه توجد الذي للمجتمع ضامن اهللا إىل الدعوة إن ثم
 عن اخلروج أو فيها التواين وعدم دعوته يف واجلدية باإلخالص الداعي يف حقها أعطيت إذا العاجلة
 تربم أو وخار ضعف أو الداعي توانى فإن تقتضيه؛ بام والعمل بالقول الدعوية املضامني
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 الفساد، فيستفحل عكسية كانت ربام بل املطلوب عىل النتيجة تكن مل النتائج استعجل أو باألذى
 للداعية فالبد هذا وعىل كبري، عذاب أو مستطري، ٍّبرش إيذان ذلك يف ويكون املفسدون، ويسيطر

 :ييل فيام نجملها بأمور ًمسلحا يكون أن
 الرشط هذا أفادت وقد إليه، يدعو بام ًعاملا يكون أن الداعية رشط فمن :العلم ً:أوال

 هي :والبصرية . \[ Z Y X W VU T S R Q P :الكريمة اآلية
 الرشكيات، من يناقضه بام  ملام بأنواعه ًملاعا كان التوحيد إىل دعا فإن إليه؛ يدعو بام العلم

 .وكبريها صغريها
 وإن  جرا، وهلم ونفلها، وفرضها وصفاهتا وبرشوطها هبا ًعاملا كان الصالة إىل دعا وإنه

 هو من عىل بعرضه أو الكتب، يف مظانه من بطلبه يعرفه حتى فيه توقف يعرفه ال يشء له عرض
 .أدري ال :أو أعلم، اهللا :يعلم ال ملا يقول بأن :ًعلام منه أوسع

 ال :قولك لعظيم إنه :السائل فقال .أدري ال :سامل فقال عمر بن اهللا عبد بن سامل سئل
 .عمر بن اهللا عبد ابن وأنت أدري،

 .أعلم ال ما أقول أن :اهللا عن يعقل من عند ذلك من أعظم :سامل فقال
 :يقول الرجل فجعل .أحسن ال :القاسم فقال مسألة، عن حممد بن القاسم رجل وسأل

 .غريك ًأحدا أعرف ال إليك رفعت
 .أحسنه ال واهللا حويل، الناس وكثرة حليتي، طول إىل تنظر ال :القاسم فقال
 منك أنبل جملس يف رأيتك ما فواهللا بني، يا الزمها :جنبه يف جالس قريش من شيخ فقال

 .اليوم
 .به يل علم ال بام أتكلم أن من إيل أحب لساين تقطع ألن واهللا :القاسم فقال
 وسؤال به، واملذاكرة عنه والبحث مظانه، من العلم وأخذ الطلب، عىل احلرص :ًثانيا

 .احلق إىل أقرب تراه الذي القول إىل صدرك ينرشح حتى يشكل فيام واستشارهتم العلامء،
 ولني اجلناح، وخفض العرض ولباقة الترصف حسن وهي الدعوة، يف احلكمة :ًثالثا

 y x w v :تعاىل اهللا قال الكريمة، اآلية الرشط هذا إىل أشارت وقد القول،
 }| { z ]١٢٥:النحل[. 
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( *  :تعاىل قال ًعاتيا، ًجبارا املدعو كان ولو املخاطبة يف واللني الرفق :ًرابعا
 < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 /. - , +

 @? > = ]اآلية ]١٥٩:عمران آل. 
w v u t s r   x :-والسالم الصالة عليهام- وهارون ملوسى وقال

� ~ } | { z y ]٤٤-٤٣:طه[. 
 .#شانه إال يشء من نزع وما زانه، إال يشء يف الرفق كان ما$ : النبي وقال

 :  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ لنبيه ،تعاىل اهللا قال الصرب، :ًخامسا
  .]٣٥:األحقاف[

  .]٣٩:ق[ S R Q P O N M :ًأيضا وقال
) ( * +    ! "# $ % & ' :تعاىل وقال

0 / . - , ]٣-١:العرص[. 
 :وهي اخلرسان من النجاة يف املرشوطة األربع الصفات أحد هو :فالصرب

 .بمعلوم إال يكون ال والتصديق التصديق، هو اإليامن ألن العلم؛ ويتضمن :اإليامن -١
 .العمل العلم من واملقصود :بالعلم العمل -٢

 .ارحتل وإال أجابه فإن بالعمل، العلم تفهي :الثوري سفيان قال
 يزل كام القلوب، عن موعظته زلت بعلمه يعمل مل إذا العامل إن :دينار بن مالك وقال

 .الصفاء عن القطر
 L :تعاىل قال ومرضاته، سبيله وإىل ،Tاهللا إىل الدعوة وهو :باحلق التوايص -٣

X W V U T S R Q P O N M ]٣٣:فصلت[.  
. /  6 5 4 3 2 1 0 :تعاىل وقال
 7 ]١١٠:عمران آل[. 
 الداعية ينال أن البد واألذى :األذى من الداعية ينال ما عىل بالصرب التوايص -٤
 الدعوة عن الناكلني وذم باحلق، التوايص مع بالصرب التوايصTاهللا قرن فقد ولذلك الصادق؛

 Y X W V U T S R Q P O N :تعاىل فقال األذى، من ًخوفا
 [ Z \ ]١٠:العنكبوت[. 
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" # $  :تعاىل قال وأفعاله، أقواله يف ًعدال الداعية يكون أن :ًسادسا
 0/ . - , + * ) ( ' & % ]ويف .]١٣٥:النساء 

 .# مرا كان ولو احلق قل$ :احلديث
 Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó :تعاىل قال بالتواضع، الداعية يتصف أن :ًسابعا

à ß Þ Ý Ü Û ]٣٧:اإلرساء[. 
 .#أحد عىل أحد يبغي ال حتى تواضعوا أن إيل أوحى اهللا إن$ :ديثاحل ويف
 عن ًمتباعدا اخلري إىل ًمسارعا يكون بأن للمدعوين صاحلة ًأسوة الداعية يكون أن :ًثامنا

 وفعله؛ قوله بني فجوة هناك تكون ال وحتى ربه، عنه فرييض يقول ملا ًمطبقا يكون حتى الرش
r q p o n m l ks    x w v u t :تعاىل قال

| { z y ]٣-٢:الصف[. 
 :الشاعر قال

   

 :فهي بالطريقة يتعلق ما أما الداعية، شخصية يف كلها الثامن الصفات وهذه
 اليمن إىل ًمعاذا أرسل النبي أن :الصحيحني ويف فاملهم، باألهم يبدأ أن :ًتاسعا

 وأن اهللا، إال إله ال أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن كتاب؛ أهل ًقوما تأيت إنك$ :فقال
 يف صلوات مخس عليهم افرتض اهللا أن فأخربهم بذلك لك أطاعوا هم فإن اهللا، رسول ًحممدا
 من تؤخذ صدقة عليهم افرتض اهللا أن فأخربهم بذلك، لك أطاعوك هم فإن وليلة، يوم كل

 .احلديث #... فقرائهم عىل رتدف أغنيائهم
 يقبل ال الذي باهللا الرشك شوائب من وتنقيتها العقيدة تصحيح عىل حيرص أن :ًعارشا

 | { z y x w v u t s r  :تعاىل قال ذنب، معه يغفر وال بل عمل؛ معه
 �~ } . خيرجان النوعان وهذان التحكيم، رشك أو العبادة، رشك ذلك يف سواء 

 .امللة من بهامصاح
 األصغر الرشك ومها اإلسالم، من صاحبهام خيرجان ال الرشك من آخران نوعان وهناك

  .الرشك أنواع مجيع يبني أن الداعية عىل وجيب واخلفي،
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 عدامها ما كان النوعني هذين من العمل صفا فإذا البدع، من التحذير ًأيضا وكذلك
 .همفامل باألهم ًبادئا معاجلته يف يسعى أهون،

 وقد الدعوة، سياسة من ذلك فإن أصحاهبا علم وإن باألسامء، يرصح أال :عرش احلادي
 .#كذا يفعلون أو كذا، يقولون أقوام بال ما$ :يقول النبي كان

 رشط من كان ما اهللا، كتاب يف ليست ًرشوطا يشرتطون أقوام بال فام$ :بريرة حديث ويف
 اقتضت إذا إال باألسامء يرصح وال[ .#رشط ائةم كان وإن باطل، فهو اهللا كتاب يف ليس

 وهبذا احلديث أهل جرى هذا وعىل قادة، الناس اختذهم الذين املبتدعني كأسامء ذلك املصلحة
 سعيد بن لعثامن املرييس برش عىل والرد خزيمة، ابن توحيد :انظر واجلامعة، السنة أهل أخذ

 ].وغريها أمحد بن اهللا لعبد السنة وكتاب الدارمي،
 ًكثريا عليهم يطيل وال يملهم، أو يسئمهم ال حتى باملوعظة يتخوهلم أن :عرش الثاين

 أنفسهم، عىل للناس ًعونا الواعظ فليكن شواغل؛ وهلم حاجات، للناس فإن حيرجهم، ال حتى
 فال حمارضة أو لندوة الشخص دعي إذا إال ًبعضا بعضه ينيس كثري من خري اجلامع القليل فالكالم

 .معقولة ًأيضا ولتكن ورغبتهم، رضاهم علم إذا يطيل نأ مانع
 :تعاىل قال تدبريه إىل ًواطمئنانا بكفايته ًورضا عليه، ًاعتامدا اهللا عىل التوكل :عرش الثالث

@ ? > = <  JI H G F E D C B A
S R Q P ON M L K ]١٢- ١١:إبراهيم[. 

 فضوهلا من ال أوقاتنا جل من نعطيها أنو اهللا، إىل الدعوة يف والطاقة الوسع بذل :عرش الرابع
ُّوحتني املناسبات واستغالل  ذلك، أشبه وما املساجد، يف القراءات وترتيب الكلامت، ومتابعة الفرص َ

 .املفروض هو هذا هنار، ليل الشاغل شغله تكون حتى مهه عىل تستويل أن واملهم
 منه العون وطلب إليه، عوالترض الدعاء بكثرة ًدائام اهللا إىل اللجوء :عرش اخلامس

 ًوراغبا عدوه عىل ًمستعينا بربه ًمتصال ًدائام ليكون عنه الشيطان ورصف والسداد بالتوفيق وإمداده
 .ويذر يأيت ما كل ويف فيها باإلخالص يمده وأن دعوته ويصلح يصلحه فيام إليه

 عىل جمبول وه ومن والداعية، الدعوة عن العجالة هذه يف تدوينه أمكن ما هذا :ًوأخريا
  .عمل له يكمل ال النقص

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل
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 ؟Tاهللا إىل الداعية يف توفرها جيب التي الرشوط هي ما :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اهللا صلوات- الرسل وطريق األتقياء، ومنهج األنبياء، بيلس هي اهللا ىلإ الدعوة :وبعد

 X W VU T S R Q P :رسله وأفضل لنبيه تعاىل قال ،-عليهم وسالمه
 \[ Z Y ]١٠٨:يوسف[. 
 وجيب ،- عليهم وسالمه اهللا صلوات- الرسل خلفاء من فهو املنهج هذا سلك فمن

 :التالية الصفات :ذلك وأهم الظاهر، ونقاء الباطن، بصفاء يتصف أن عليه
   ; > = < ? @ A :تعاىل قال ،تعاىل هللا العمل إخالص :األوىل الصفة

 GF E D C B ]١٥-١٤:الزمر[. 
 î í ì ë ê é è ç æ å :تعاىل وقال  ä ã â 

 .]١١٠:الكهف[
 .#نوى ما امرئ لكل وإنام بالنيات؛ األعامل إنام$ : النبي وقال
 W VU T S R Q P :تعاىل قال ليه،إ يدعو بام العلم :الثانية الصفة

 \[ Z Y X ]١٠٨:يوسف[. 
 وحسن القول، ولباقة احلجة، قوة وهي اهللا، إىل الدعوة يف احلكمة :الثالثة الصفة

 .الترصف
 تعاىل قال ًعاتيا، ًجبارا املخاطب كان وإن املخاطبة، يف واللني الرفق :الرابعة الصفة

 s rw v u t   } | { z y x :-السالم عليهام- وهارون ملوسى
� ~ ]٤٤- ٤٣:طه[. 

( * + , - ./ :  5 4 3 2 1 0 حممد لنبيه وقال
 87 6 ]١٥٩:عمران آل[. 

 .#شانه إال يشء يف العنف جاء وال زانه، إال يشء يف الرفق جاء ما$ : النبي وقال



  ١٠٣  

 :هقول فعله خيالف من ذم يف تعاىل قال يقول، بام ًعامال يكون أن :اخلامسة الصفة
s r q p o n m l k   { z y x w v u t

| ]٣-٢:الصف[. 
 } |{ z y x w v u ts :تعاىل وقال

~ ]٤٤:البقرة[.  
« ¼ ½ ¾ ¿  Á À :لقومه قال أنه u شعيب عن وحكى

 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ÃÂ ]٨٨:هود[. 
 قال قوله، إىل ويسمع منه، يقبل أن أحرى فذلك بالتواضع، يتصف أن :السادسة الصفة

 . 87 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) :تعاىل
! "#  :تعاىل قال أذى، من الداعية يالقيه ما عىل الصرب :السابعة الصفة

' & % $  / . - , + * ) (
0 ]٣-١:العرص[.  

¼ ½ ¾ ¿  Ä Ã Â Á À :تعاىل وقال
Å ]٢٠٠:عمران آل[. 
 .التوفيق وباهللا اعية،الد هبا يتزود أن ينبغي التي اخلصال أهم هذه

 

 اليومية؟ حياته يف املسلم يتخذه الذي النموذج هو ما :السؤال
 بني فيام يكون أن عىل وحيرص بطاعة، وخيتتمها بطاعة اليومية حياته يفتتح أن :اجلواب

 يف :أي- الفجر قبل تيقظيس أن أمكن فإن ، الكريم بالنبي ًمتأسيا بالطاعات ًمليئا ذلك
 الصالة وبعد مجاعة، يف الفجر يصيل ممن األقل عىل فليكن وإال فحسن، للتهجد - السحر وقت
 .الصلوات أدبار يف الواردة باألذكار يأيت

 يكن مل إذا الكريم القرآن من اليومي حزبه يقرأ ثم السنة، ومن القرآن من بالورد يأيت ثم
 وظيفة، كان سواء اليومي عمله إىل يتوجه يستعد أن بعد ثم ًقليال، كان ولو التهجد، يف قرأه قد



  ١٠٤  

 عمل عىل يقدم فال بضمريه، ومراقبته بلسانه، وذكره بقلبه، اهللا عظمة ًمستشعرا  حرا ًعمال أو
 حتى توقف جهله وإن ترك، خطأ كان وإن تقدم، ًصوابا كان فإن فيه، اهللا حكم يعلم حتى

 .]٤٣:النحل[  - , + * 0 / . :تعاىل قال يسأل،
 وبعد واألذكار، الرواتب السنن مع هلا ًمؤديا إليها فزع األذان وسمع الصالة، حانت ومتى

 عىل للنوم وهتيأ بيته، إىل عاد العشاء صىل فإذا الفجر، بعد قرأه الذي اليومي الورد يقرأ املغرب
 . لنبيبا ًمتأسيا اليومية حياته املسلم يقيض أن ينبغي وهكذا اهللا، ذكر

 

 هذه؟ أيامنا يف املسلم تنصح بم :السؤال
 الفرائض بأداء ويعنى الصحيحة، والعقيدة التوحيد عىل حييا بأن أنصحه :اجلواب

 ومتابعة األرشار، وجمانبة األخيار، ومصاحبة واملحرمات، املعايص عن والبعد والواجبات
 ويبكي بيته يلزم أن وأوصيه الزمن، هذا يف كثرية فهي الفتن، من واحلذر دع،الب وجمانبة السنن،

  .#خطيئتك عىل وابك بيتك، الزم$ :أصحابه ألحد  النبي قال كام خطيئته، عىل
 .التوفيق وباهللا

 

 قوي؟ صالح جيل تنشئة يف املريب عىل جيب ماذا :السؤال
 والزجر الصاحلة، األعامل عىل التمرين بمحاولة والتوجيه التعليم عليه جيب :اجلواب

 وفرقوا لعرش، عليها وارضبوهم لسبع بالصالة أبناءكم مروا$ : قال السيئة، األعامل عن
 ينهاهم وال ويرتكه، بيشء يأمرهم فال صاحلة، قدوة نفسه من جيعل وأن .#املضاجع يف بينهم
  .ويعمله يشء عن

 .التوفيق وباهللا



  ١٠٥  

 

 اإلسالمية؟ الفضيلة نرش يف يتخذه أن املسلم الداعية عىل جيب ماذا :السؤال
 نفسه؛ يف هبا ويتخلق حماسنها ويبني وبالفعل، بالقول إليها يدعو أن عليه جيب :اجلواب

 :u شعيب عن تعاىل قال وفعله، قوله بني ارقةمف تكون ال وحتى لغريه، صاحلة قدوة ليكون
 Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ]٨٨:هود[. 
 -أمعاؤه :أي- أقتابه فتندلق النار، يف فيلقى القيامة، يوم بالرجل جياء$ :احلديث ويف

 أمل أصابك ما فالن يا :فيقولون النار، أهل به فيطيف برحاه، احلامر يدور كام النار يف هبا فيدور
 آتيه، وال باملعروف آمركم كنت قد بىل، :فيقول !املنكر؟ عن وتنهانا باملعروف، تأمرنا تكن

 رقم اجلامع صحيح :انظر زيد، بن أسامة عن ماجه ابن ،أمحد[ .#وآتيه املنكر عن وأهناكم
 ].األمعاء من :واألقتاب ،)٢٩٢( رقم الصحيحة واألحاديث ،)٣٥٨٧( احلديث

ج 

 أنفسنا، رشور من باهللا ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره، ونستعينه، نحمده، هللا احلمد إن
 اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا هيده من أعاملنا، وسيئات
 وسلم وصحبه آله وعىل عليه اهللا صىل رسولهو عبده ًحممدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده
 .ًكثريا ًتسليام

 :بعد أما
 وكل حمدثاهتا، األمور ورش ، حممد هدي اهلدي وخري اهللا، كتاب احلديث أحسن فإن

 هدي :عنوانه سيكون إليكم حديثي وإن النار، يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة
 .املنكر نع والنهي باملعروف األمر يف النبي



  ١٠٦  

 عن والنهي باملعروف األمر وجوب عىل الدالة األدلة عىل نتعرف أن البد ذلك وقبل
. /  1 0 :تعاىل قوله اآليات فمن ، رسوله وسنة اهللا كتاب من املنكر،

 :9 8 7 6 5 4 3 2 ]١١٠:عمران آل[.  
 qp o n m l k j i h g f :وقوله

 t s r ]١٠٤:عمران آل[. 
 ,  % &') ( * +!"# $ :وقوله

0 / . -.  
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ :البنه قال أنه لقامن عن وقوله

Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ]١٧:لقامن[. 
 .]١٩٩:األعراف[ K J I H G F E :تعاىل وقوله
 B A @ ? > = < ; : 9 :تعاىل وقوله

K J I H G F ED C  O N M L
 V U T S RQ P ]آلياتا من ذلك غري إىل .]٧٩-٧٨:املائدة. 

 :يقول اهللا رسول سمعت :قال ،t اخلدري سعيد أيب عن مسلم، صحيح ويف
 أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه ًمنكرا؛ منكم رأى من$

 .#اإليامن
 بعثه نبي من ما$ :قال أنه اهللا رسول عن ،- عنه تعاىل اهللا ريض-  مسعود ابن وعن

 إهنا ثم بأمره، ويقتدون بسنته يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبيل ةأم يف اهللا
 بيده جاهدهم فمن يؤمرون، ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون خلوف بعدهم من ختلف
 ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو
 .#خردل حبة اإليامن من

 والواقع اهللا، حدود عىل القائم مثل$ :قال النبي عن ،ب بشري بن النعامن وعن
 يف الذين وكان أسفلها، وبعضهم أعالها، بعضهم فصار سفينة، عىل استهموا قوم كمثل فيها

 من نؤذ ومل ًخرقا، نصيبنا يف خرقنا أنا لو :فقالوا فوقهم، من عىل مروا املاء استقوا إذا أسفلها
 .#ًمجيعا ونجوا نجوا أيدهيم عىل أخذوا وإن ًمجيعا، هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن فوقنا



  ١٠٧  

 ولتنهون باملعروف، لتأمرن بيده، نفيس والذي$ :قال النبي عن ،t حذيفة وعن
 رواه .#...لكم يستجاب فال تدعونه ثم منه ًعقابا عليكم يبعث أن اهللا ليوشكن أو املنكر، عن

 .حسن حديث :وقال الرتمذي،
 بني عىل النقص دخل ما أول إن$ : اهللا رسول قال :قال ،t مسعود ابن وعن

 ثم لك، حيل ال فإنه تصنع، ما ودع اهللا، اتق هذا يا :فيقول الرجل يلقى الرجل كان أنه إرسائيل
 ذلك فعلوا فلام وقعيده، ورشيبه، أكيله يكون أن ذلك يمنعه فال حاله، عىل وهو بعده، من يلقاه

 > = < ; : 9 :قال ثم ...ببعض بعضهم قلوب Tاهللا رضب
K J I H G F ED C B A @ ?  M L

 Y XWV U T S RQ P O N
 c b a ` _ ^] \ [ Z قوله إىل { 

 .#]٨١-٧٨:املائدة[
 الظامل، يد عىل ولتأخذن املنكر، عن ولتنهون باملعروف، لتأمرن واهللا كال،$ : قال ثم
 .#ببعض بعضكم قلوب اهللا ليرضبن أو ًقرسا، احلق عىل ولتقرسنه ًأطرا، احلق عىل ولتأطرنه

  .داود أيب لفظ هذا حسن، حديث :وقال والرتمذي، داود، أبو رواه
 علامؤهم هنتهم املعايص يف إرسائيل بنو وقعت ملا$ : اهللا رسول قال :الرتمذي ولفظ

 ببعض، ضهمبع قلوب اهللا فرضب وشاربوهم؛ وواكلوهم جمالسهم يف فجالسوهم ينتهوا، فلم
  اهللا رسول فجلس .يعتدون وكانوا عصوا بام ذلك مريم بن وعيسى داود لسان عىل ولعنهم
 .#ًأطرا احلق عىل تأطروهم حتى بيده نفيس والذي ال، :فقال ًمتكئا، وكان

; >  :اآلية هذه تقرءون إنكم الناس أهيا يا$ :قال t الصديق بكر أيب وعن
GF E D C B A @? > = ]تضعوهنا وإنكم :أي .]١٠٥:املائدة 

 .موضعها غري يف
 يده، عىل يأخذوا فلم الظامل رأوا إذا الناس إن$ :يقول اهللا رسول سمعت وإين :قال

 .صحيحة بأسانيد والرتمذي داود أبو رواه .#منه بعقاب اهللا يعمهم أن أوشك
 نكر،امل عن والنهي باملعروف األمر وجوب عىل نستدل واألحاديث اآليات هذه ومن

 سقط البعض به قام إذا كفاية، فرض لكنه به إال الدين يستقيم ال الدين فرائض من فريضة وأنه



  ١٠٨  

  .اآلخرين عن
 الداعية هتم أمور يف فنجمله املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف النبي هدي أما

 :املنكر عن والناهي باملعروف واآلمر
 طمع ذلك إىل يدفعه فال عنه، ينهى أو به يأمر ما كل يف ًخملصا يكون أن وهو اإلخالص، :أوهلا

 .احلق يقول أن الناس رهبة متنعه ال كام ذلك، غري وال الناس، من ثناء حب وال دنيوي
 .#الئم لومة اهللا يف نخاف ال كنا حيثام باحلق نقول وأن$ :الصامت بن عبادة حديث ويف

 .صحيحه يف البخاري رواه
 أصحاهبا، ويدعو هبا، ويطوف القبور، عىل يذبح رأيته فمن هم،فامل باألهم البدء :ًثانيا

 هيدم الذي الرشك، عن تنهاه أن ًأوال فيجب الفواحش، يرتكب أو اخلمر، يرشب ذلك مع وهو
 .الفواحش عن تنهاه وصىل منه تاب إذا ثم اإلسالم،

 ذهب مخات رأى النبي أن$ :املحدثون روى فقد ًمنكرا، يقر أال هديه من :ًثالثا
 .#يده يف فيضعها مجرة ىلإ أحدكم يعمد :وقال ورماه فخلعه أصحابه أحد يد يف

 النبي له فقال بالشامل يأكل وكان أعرايب، األكل يف وشاركهم وأصحابه هو يأكل كان وملا
: $النبي فقال .أستطيع ال :فقال .باليمني ُكل : رفعها فام استطعت، ال#. 

 W VU T S R Q P :تعاىل قال عنه؛ وينهى به يأمر بام ًعاملا يكون أن :ًرابعا
 \[ Z Y X. ًتركا أو  ًفعال كان سواء إليه يدعو بام العلم هي :والبصرية. 

 .اجلناح وخفض العرض ولباقة الترصف حسن :هي واحلكمة
 * + ( :تعاىل اهللا قال ًعاتيا ًجبارا املدعو كان ولو املخاطبة يف واللني الرفق :ًخامسا

 - , < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 /. ]آل 
  .]١٥٩:عمران

w v u t s r   { z y x :-السالم عليهام- وهارون ملوسى وقال
� ~ } | ]٤٤-٤٣:طه[. 

 ﴾¼ ½ ¾ ¿ : ﴿Â Á À لنبيه اهللا قال :األذى عىل الصرب :ًسادسا
  .]٣٥:األحقاف[



  ١٠٩  

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ :البنه قال أنه لقامن عن وقال
 Ã ÂÁ À ¿ ¾Ç Æ Å Ä ]١٧:لقامن[. 

 k :تعاىل قال عنه، ينهى ملا ًجمتنبا إليه، يدعو بام ًعامال الداعية يكون أن :ًسابعا
s r q p o n m l  | { z y x w v u t 

 .]٣-٢:الصف[
 .]٤٤:البقرة[  x w v u ts :تعاىل وقال
 ما فعل أو به، يأمر ام ترك إن أنه املنكر عن والناهي باملعروف اآلمر َيعلم أن جيب :ًثامنا

 من ًرجال أن :احلديث يف جاء وقد ،تعاىل ربه وإغضاب دعوته، ِّرد يف ًمتسببا كان عنه ينهى
 اجلنة أهل بعض عليه فيجتمع برحاه، احلامر يدور كام هبا فيدور أقتابه، فتندلق النار يدخل الدعاة

 كنت :فيقول منك؟ نتعلم كنا بام إال اجلنة دخلنا وما النار أدخلك الذي ما فالن، يا :فيقولون
 .وآتيه املنكر عن وأهناكم آتيه، وال باملعروف آمركم

  أعرابيا النبي رأى فقد أعظم، مفسدة عليه يرتتب أال املنكر إنكار رشط من :ًتاسعا
 أمرهم ثم بوله، قىض حتى وتركه فنهاهم به يفتكوا أن وأرادوا أصحابه، فزرمه املسجد يف يبول
ًسجال بوله عىل يريقوا أن  ليشء تصلح وال هلذا تبن مل املساجد، هذه إن$ :فقال دعاه، ثم ماء، من َ
 .#القرآن وقراءة والذكر للصالة بنيت وإنام القاذروات هذه من

 من يشء فيها يصلح ال الصالة إن$ :الصالة يف تكلم ملا احلكم بن ملعاوية قوله وكذلك
 .#الناس كالم

 األنفة، يسبب ذلك فإن واملنهي، املأمور عىل واإلدالل العزة هارإظ وعدم التواضع :ًعارشا
 .له ينقاد وال للحق، خيضع فال فيه، احلمية وإثارة

 .والنهي األمر يف الرسية :عرش احلادي
 :الشاعر يقول وهلذا

   

   

 السلطة عزة ألن األمور؛ لوالة كانت إذا وباألخص ًنجاحا، أكثر الرسية النصيحة فإن



  ١١٠  

 فوق من األمور والة عىل اإلنكار وإن منها، ختفيف أو عليها، قضاء الرسية ويف نشوة، هلا
 إن بل ؛احلكمةو البصرية من ليست الدعوية املحارضات يف أو العمومية، املجالس يف أو املنابر،

 .خطرية عكسية وآثار سيئة، نتائج هلا
 .الوالة ضد العامة غضب إثارة :منها
 .القلوب يف بغضهم زرع :ومنها
 .عليم به اهللا ما الفساد من فيه وهذا عليهم، للخروج هتيئتهم :ومنها
 عىل يوجب بعضها مفاسد وهذه النصيحة، قبول من وامتناعهم حفيظتهم، إثارة :ومنها

 تقبل مل وإن ،Tاهللا محد قبلت فإن  رسا، ينصح أن إال، ليس دعوته نجاح هيمه الذي املخلص يةالداع
 ويل من أال$ :قال حيث نبينا علمنا كام ذلك ويكفيه بقلبه، الوايل يأتيه ما وليكره ذمته، برئت فقد
 نبينا عىل اهللا وصىل .#طاعة من ًيدا ينزعن وال يأيت، ما فليكره اهللا معصية من ًشيئا يأيت فرآه ٍوال عليه
 .وصحبه آله وعىل حممد

 

 هبا؟ يفسق التي األعامل هي وما ًفاسقا، اإلنسان يكون متى :السؤال
 .بالفسق موصوف فهو صغرية، عىل أرص أو كبرية، ارتكب من :اجلواب
 أو لغضب،ا أو اللعن، توجب كبرية ارتكب فمن اهللا، طاعة عن اخلروج :معناه والفسق

 عفا اهللا شاء إن املشيئة حتت اآلخرة يف وهو يتوب حتى فاسق، فهو احلد أو بالعذاب، الوعيد
 .اجلنة أدخله ثم ذنوبه، بقدر عذبه شاء وإن اجلنة، وأدخله عنه،
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** 

 

 املحابس؟ هي وما الرفرف؟ هو ما ]٧٦:رمحنال[  L K J :تعاىل قال :السؤال
 وفيها الفرش، عىل تكون التي البسط من املتديل اليشء هو الرفرف، أن الظاهر :اجلواب

 .#املتديل هو$ :بقوله املفرسين بعض فرسه وهبذا الزينة،
 عىل يثبتها ما أو البسط، هي تكون أن عن تبعد ال ولكنها أدري؛ فال :املحابس أما
 .اهللا عند العلمو الفراش،

 

 اإلعراب؟ هو فام ًمعربا، القرآن قرأ إذا الثواب القارئ يصل :حديث يف :السؤال
 بلسان رسوله عىل اهللا أنزهلا التي املعروفة والقراءات العربية، اللغة عىل قراءته :اجلواب

 .التوفيق وباهللا العرب،

 

 µ́ تعاىل قوله تفسري ما :السؤال  ³ ² ± ° ̄   ]؟]٢٨:فاطر 
µ́ ﴿ :تفسري :اجلواب  واخلشية العلامء خيافه إنام :أي ،﴾¯ ° ± ² ³ 

 أنواع من له ملا ويعظمونه، خيافونه الذين هم باهللا العارفون فالعلامء بتعظيم؛ مشوب خوف
 .سواه أحد ذلك يستحق ال ما النعم وصنوف الكامل،
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 K J I H G F E D C :تعاىل قوله معنى أعرف أن أريد :السؤال
 ON M L ]؟]٣٨:األنعام 
 واجلن، اإلنس ذلك يف فيدخل دابة؛ فهو عليها، مشى :أي األرض عىل دب ما كل :اجلواب
 D C :هكذا اآلية هذه جاءت لذلك طائر فهو اهلواء، يف طار ما وكل والزواحف، واحلرشات،

 VU T S R Q P ON M L K J I H G F E. 
 عىل فيدب يقع الطري ولكون آدم، بني يا أمثالكم مستقلة أمة منها جنس كل :أي
!" #  :هود سورة يف تعاىل قوله وهي األخرى، اآلية يف الدابة اسم يف دخل األرض

2 1 0 / .- , + * ) ( ' & % $ ]٦:هود[. 
 .التوفيق وباهللا

 

 املصحف؟ ومس للجنب، القرآن قراءة حكم ما :السؤال
 بني خالف واجلنب للحائض القرآن قراءة يف :أي خالف، فيها املسألة هذه :اجلواب

 .العلم أهل
 .اجلمهور وهم هلام، القراءة بمنع قال من فمنهم
 .الظاهرية وهم هلام، كذل بجواز قال من ومنهم
 .اجلنب دون للحائض القراءة بجواز :مالك وقال
 من ًشيئا اجلنب وال احلائض، تقرأ ال$ :عمر ابن حديث رواية بعد- الرتمذي وقال

 سفيان مثل بعدهم، ومن والتابعني  النبي أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو :-#القرآن
 إال ًشيئا القرآن من اجلنب وال احلائض تقرأ ال :وقالوا اق،وإسح والشافعي، املبارك، وابن الثوري،
 .والتهليل التسبيح يف واحلائض للجنب ورخصوا ذلك، ونحو واحلرف اآلية طرف
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 .نفساء وال حائض، وال جنب، القرآن يقرأ وال :اخلرقي مسائل يف وقال
 الزهري،و والنخعي، واحلسن، وعيل، عمر، عن لذلك الكراهة رويت :املغني يف وقال

 .الرأي وأصحاب والشافعي، وقتادة،
 .والنزول الركوب آية يقرأ :األوزاعي وقال
 جوفه، يف هو أليس القرآن يقرأ :املسيب بن سعيد وقال الورد، يقرأ :عباس ابن وقال

 ’ا .تطول أيامها ألن اجلنب؛ دون للحائض القراءة أباح أنه مالك عن وحكي
 بداية يف القرطبي ذكره التضعيف بصيغة لكما عن املغني صاحب حكاه وما :قلت

 أن ذكر أن بعد قال -واحليض اجلنابة :يعني- احلدثني أحكام من الثالثة املسألة يف املجتهد،
 هذا يف احلائض جعلوا وقوم :فقال واجلنب، للحائض القراءة من املنع اجلمهور مذهب

 لطول ًاستحسانا القليلة القراءة ضللحائ فأجازوا بينهام، فرقوا وقوم اجلنب، بمنزلة االختالف
 .مالك مذهب وهو ًحائضا، مقامها

 :اآلتية لألدلة احلق هو باملنع القول :قلت
 حجرها، يف يتكئ كان النبي إن$ :قالت عليه املتفق ،ل عائشة حديث :أوهلا

 .#حائض وهي القرآن، فيقرأ
 تقرأ احلائض كانت لو إذ ن،القرآ تقرأ ال احلائض أن إىل إشارة فيه :العيد دقيق ابن قال

 .بمعناه ’ا .فائدة هذا لقوهلا كان ملا القرآن
 .#القرآن من ًشيئا اجلنب وال احلائض، تقرأ ال$ :ب عمر ابن حديث :أدلتهم ومن

 عن عقبة، بن موسى عن عياش، بن إسامعيل رواية من ألنه فيه؛ قدحوا احلديث أهل أن إال
 .ضعيفة الشام أهل غري عن وروايته احلجاز، أهل من عقبة بن وموسى عمر ابن عن نافع،

 .ثقة عنه وروى ثقة عن روى إذا حديثه صحة من املانع ما أدري وال :الشوكاين قال
 اجلرح رجال من وغريه البخاري كان إذا أنه رأيه، إىل ورأيي صوته، إىل صويت أضم وأنا :قلت
 ضعيفة؛ الشام أهل غري عن أهنا -عياش بن إسامعيل رواية :أي- روايته عىل حكموا قد والتعديل

 .الشام أهل غري عن رواياته مجيع رد يعني ال هذا فإن مناكري؛ فيها توجد ألهنا
 والدوري، ،أمحد وثقه عقبة، بن وموسى عقبة بن موسى وهو ثقة، عن روى قد وهنا

 مثل نافع يف عقبة بن موسى ليس :معني ابن وقال ،حاتم وأبو والنسائي، والعجيل، معني، وابن
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 رواية من أقل أهنا إال صحيحة نافع عن روايته أن عىل يدل وهذا- عمر بن اهللا وعبيد مالك،
 .صحيحة كانت وإن الرتبة، يف عمر بن اهللا وعبيد مالك

 إذا حديثه يصح كيف أستغرب وكنت عياش، بن إسامعيل يف رأيي كان هذا :أقول
 ثقة عن حدث قد كان فإذا ريهم،غ عن حدث إذا حديثه يصح وال الشام أهل عن حدث
 والتعديل اجلرح أصحاب بأقوال األخذ أن رأيت ذلك بعد ولكني أتى؛ أين من صحيح فحديثه

 فإين لذلك جتربة؛ عن إال قالوا ما وأهنم ًواستقراء؛ ًومتنا ًإسنادا باحلديث أقعد ألهنم األوىل؛ هو
 .التوفيق وباهللا قوهلم، إىل رجوعي أعلن

 :والثاين وغريمها، ومسلم البخاري له روى حجر بن عيل :فهام إسامعيل نع الراويان أما
 ال :النسائي وقال صدوق، :حاتم أبو وقال وغريه، معني بن حييى وثقة ثقة، وهو عرفة، بن احلسن
 .احلسن من يكون أن درجاته أقل احلديث أن يتبني وهبذا الثقات، يف حبان ابن وذكره به، بأس

 واحلائض للجنب املصحف مس مسألة وهي املسألة، هبذه تتعلق مسألة وهناك
 قوله يف الضمري مرجع يف اختالفهم اخلالف هذا يف واألصل كبري، ًأيضا فيها واخلالف والنفساء،

 إىل أو الكريم، القرآن إىل راجع هو هل .]٧٩:الواقعة[ , + * ) :تعاىل
  .املكنون الكتاب

 األحداث من املطهرون هم املطهرون :قال الكريم، القرآن إىل ًراجعا جعله فمن
 كتاب يف جاء بام مذهبهم املذهب هذا أهل وأيد األمر، بمعنى فيه اخلرب وجعل واألنجاس،

  .#طاهر إال القرآن يمس أال$ :بالقبول األمة تلقته الذي حزم بن عمرو
 .آدم بنو به ملرادا أن عىل يدل فيه االستثناء وجود :قالوا االستثناء، وجود :ًأيضا أدلتهم ومن
 من املحدث منع إىل اجلمهور ذهب وقد :اآلية هذه تفسري يف القدير فتح يف الشوكاين قال

 والزهري، وعطاء زيد، بن وسعيد وقاص، أيب بن وسعد مسعود، وابن عيل، قال وبه املصحف، مس
 .-تعاىل اهللا همرمح- وأمحد والشافعي، مالك، :منهم الفقهاء من ومجاعة ومحاد، واحلكم، والنخعي،

 .مسه للمحدث جيوز أنه :حنيفة أبو :منهم ومجاعة والشعبي، عباس، ابن عن وروي
 الكتاب يمس ال :أي املكنون الكتاب إىل عائد الضمري أن املفرسين أكثر :الواحدي وقال

 .بترصف ’ا .املالئكة أو واملالئكة، الرسل هم :وقيل املطهرون، إال املكنون
 املصحف مس والنفساء احلائض عىل وحيرم ):٢/٣٥٨( املهذب حرش يف النووي وقال
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 ’ا .الكثرية وفروعه أدلته، وتقدمت عندنا، عليه متفق هذا وكل املسجد، يف واللبث ومحله،
 لقوله املصحف مس :السادس :فعله احلائض عىل يمتنع فيام قدامة البن الكايف يف وقال

 القرآن يمس ال$ :بلفظ حزم بن عمرو حديث ذكر ثم ., + * ) :تعاىل
 .#طاهر إال القرآن يمس وأال$ :واللفظ املشهور، اللفظ غري وهذا لألثرم، وعزاه ،#طاهر إال

 الرشيف؟ املصحف مس حكم هو ما :القرآن أحكام ويف
 تعظيمه ومن واحرتامه، تعظيمه جيب املقدس، اهللا كتاب الكريم القرآن :اجلواب

  .طاهر إال يمسه أال واحرتامه
 ومن عليه، جيمع يكاد أمر للمصحف املحدث مس وعدم :للسايس القرآن أحكام ويف

 .عليه اعرتاض ال ًمسلام احلكم يكون وقد بعضهم، عند التعبد أو التعلم لرضورة أجازه
 :وجوه من بطالهنا ويتبني دليل، بال ودعوى مدعاة رضورة الرضورة وهذه :قلت
 باطلة دعوى القرآن لنسيان املرأة فيه وتتعرض يطول، احليض زمن أن دعوى :األول

 .له حكم ال والنادر نادر، فوقه وما أيام، سبعة أو ستة أكثره أن ثبت قد احليض فزمن ومردودة،
 وهذا بمرض، ًمصابا يكون أن إال املدة هذه يف ينسى ال اإلنسان عادة من أن :الثاين

 .يشفيه أن اهللا نسأل
 املواد يف الطالبة ترصفها احليض وأيام الطهر، مدة يكفيها التعلم رضورة أن :الثالث

 .الطهر أيام يف القرآن زامحت التي األخرى
 يؤخرون فكام تعليمهن، عن واملسئولني البنات، رئاسة يد يف حلها االختبار أيام أن :الرابع

 بأوىل املرض عن يقرره الذي الدكتور قرار فام احلائض، اختبار يؤخروا أن جيب املريضة اختبار
 .حائض وهي متسه أو القرآن تقرأ أن للحائض وهنيه الشارع قرار من باالحرتام

§  :تعاىل قال ربكم عند لكم خري فهو ونواهيه اهللا أوامر احرتموا قوم يا :أقول ًوأخريا
±°  ̄  ® ¬ « ª © ̈ ]٣٠:احلج[.  

 .التوفيق وباهللا
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املوقر، الفضيلة صاحب :السؤال
 عند وذاك :فقال ًشيئا النبي ذكر :يقول ًصحيحا ًحديثا يقرأ ًشخصا سمعت :وبعد

 وأبناؤنا أبناءنا، ونقرئه القرآن نقرأ ونحن لم،الع يذهب وكيف اهللا، رسول يا :قلنا العلم، ذهاب
 يقرءون والنصارى اليهود هذه أوليس أمك، ثكلتك :فقال القيامة؟ يوم إىل أبناءهم يقرءونه
 بيشء؟ فيهام مما ينتفعون وال واإلنجيل التوراة

 يف يدرس والعلم احلمد، وهللا بكثرة موجودين العلامء أليس :أسأل إين الشيخ، فضيلة يا
 عندنا هو املذكور احلديث يف العلم وهل احلديث، يف بالعلم املقصود هو فام .واجلامعات عاهدامل

 ًخريا؟ اهللا جزاكم التوضيح أرجو ال، أو اليوم
 خ .أ .ع :السائل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف اآلن موجود الرشعي والعلم الرشعي، العلم به واملقصود صحيح، احلديث :وبعد

 املهام، أهم يف به ينتفعون وال القرآن، يقرءون الناس من الكثري ولكن السنة؛ ويف القرآن،
 لفظه؛ وجييد ويذلقه القرآن حيفظ الناس بعض نجد ًفمثال العقيدة، وهي الواجبات، وأوجب
 البدوي، السيد مشهد وأ احلسني، السيد مشهد أو زينب، السيد مشهد أو قرب إىل يذهب ولكن
  X W V :تعاىل قوله ًناسيا ويستجري هبم، ويستغيث املقبورين، هؤالء فيدعو

 ] \ [ Z Y ]بالقرآن؟ انتفعوا احلفاظ هؤالء فهل .]١٣:فاطر 
 للصنم السجود هو القرآن يف املذكور الرشك أن الصغر من لقنوا ألهنم ال؛ :اجلواب

 ضلل وهكذا برشك، ليس فدعاؤهم والصاحلني لياءاألو أما خشب، أو حجر من املنحوت
 النبي قول مصداق وهذا والصدق، الصالح فيهم وزعم الظن، هبم أحسن من وضللوا هؤالء
 عرفوا الذين وهم احلقيقة، عىل أهله هم الذين أهله ذهاب :أي العلم ذهاب عند ذاك 

 .صحيحة معرفة اإلسالمي الرشع
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 من وخلقت الكتب، أجله من وأنزلت الرسل، أجله نم أرسلت الذي التوحيد عرفوا :أي
 وأسامئه العليا، وصفاته املقدسة، ذاته يف اهللا وحدانية اعتقاد :وحقيقته والنار، اجلنة أجله

 وإجالل وطاعة عبادة لكل ومستحق نقص، كل عن ومنزه كامل بكل موصوف وأنه احلسنى،
 واملالئكة واإلنس واجلن والفجار قنيواملت والكفار املؤمنني من سواه من كل وأن وتعظيم،

 ًموتا يملكون وال ًنفعا، وال  رضا غريهم عن ًفضال ألنفسهم يملكون ال إليه مفتقرون له عبيد كلهم
 ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ًنشورا وال حياة وال

Ð Ï Î Í   Õ Ô Ó Ò Ñ ]٩٥-٩٣:مريم[. 
 وهو منه، يتعظوا ومل النبوي، احلديث ءواوقر به، ينتفعوا ومل القرآن قرءوا هؤالء أن :واملهم

 نساء أليات تضطرب حتى الساعة تقوم ال$ :الذي احلديث به وأعني احلديث، هذا يف جاء ما
 عىل سيأيت بأنه ًعلام قال، كام أو ،#األوثان أمتي من فئام يعبد وحتى اخللصة، ذي عىل دوس
 بلسان القتل :واهلرج اهلرج، فيها رويكث اجلهل، فيها ويفشو العلم، فيها يذهب أزمنة الناس
 .احلبشة

 حيلها من جيدون ال الفريضة، يف الناس خيتلف وحتى واحد، قيم امرأة ألربعني يكون حتى
 .اإلرث فريضة :هنا بالفريضة واملراد ،هلم

 العلم، فيها ويرفع اجلهل، فيها ينزل ًألياما الساعة يدي بني إن$ :البخاري صحيح ويف
 ).٧٠٦٣( احلديث رقم الفتن يف أخرجه .#القتل :واهلرج رج،اهل فيها ويكثر

 ويتناول  خاصا، ًتناوال ًأوال وصفته ما يتناول األمرين، يتناول احلديث هذا أن شك وال
 الساعة، قيام قبل احلالة وصف يف كثرية أحاديث عليه دلت كام  عاما ًتناوال ًآخرا وصفته ما

 .التوفيق وباهللا وصحبه، هآل وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل

 

¬ ® ¯  :قوله مثل الدعاء بنية السجود يف القرآن قراءة جيوز هل :السؤال
´ ³ ² ± ° ]؟]٢٠١:البقرة 

 µ ´ ³ :يقول كأن الدعاء بنية القرآن من ًمجال أو مجلة قرأ إذا :اجلواب
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Æ Å ]ًبأسا ذلك يف أرى فال .]٤١-٤٠:براهيمإ.  

 .التوفيق وباهللا

 

 املسجد؟ فراش عىل أو األرض، عىل املصحف وضع جيوز هل :السؤال
 .التوفيق ويل واهللا الرضورة، عند إال وإكرامه، املصحف رفع جيب الذي :اجلواب

 

 وال الكريس، حتت مصحفني فوضعت كرسيها أسفل من خرج قد  جنيا أن رأت امرأة :السؤال
 ؟املصحفني إخراج يل فهل أخرى، مدينة إىل انتقلت قد وهي الكريس حتت املصحفان زال

 الكفر، إىل بفاعله يؤدي ربام للقرآن، إهانة الرسير حتت املصحف وضع :اجلواب
 من التامات اهللا بكلامت وأعوذ واملعوذتني، أحد، اهللا هو وقل ريس،الك آية عليه تقرأ واجلني

 .التوفيق وباهللا األذكار، من وغريها خلق، ما رش

 

 شياطني، فيها أن يف يشتبه التي املدارس يف وخاصة القرآنية، اآليات تعليق حكم ما :السؤال
 والتلف؟ الضياع من عليها، ونحافظ األرض، يف سقوطها عدم ضمنا اإذ الكريس، آية وخاصة

 يكون ال الشياطني طرد أن إال ذكرمتوها التي بالرشوط ًشيئا ذلك يف أرى ال :اجلواب
 إذا فإنك الكريس آية فاقرأ فراشك إىل أويت إذا$ :احلديث ويف بالقراءة، يكون وإنام بالتعليق،
 يف البخاري رواه .#تصبح حتى شيطان يقربك وال حافظ، اهللا من عليك يزل مل ذلك فعلت

 .التوفيق وباهللا صحيحه،
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 ؟تعاىل اهللا لكتاب ًهاجرا يكون شهر كل القرآن خيتم ال من هل :السؤال
 .توفيقال وباهللا التأخري، من عنده ما بقدر اهلجر من فعنده ًيوما األربعني جتاوز إذا :اجلواب

 

 املصحف؟ تقبيل جيوز هل :السؤال
 أن$ :البخاري صحيح من احلدود كتاب الفتح، يف حجر ابن احلافظ ذكر نعم، :اجلواب

 له ألقيت أنه وذكر اليهود، مدراس بيت إىل فذهب زنيا، الذين باليهوديني أيت ملا النبي
 .احلديث#... الوسادة عىل وضعها ثم فقبلها بالتوراة، أيت ثم وسادة

 هذا وعىل .#ريب كالم ريب، كالم$ :ويقول املصحف، يقبل كان أنه عكرمة عن ويروى
 .التوفيق وباهللا املصحف، تقبيل جيوز فإنه

 
 

 ره؟تدب أم رمضان يف القرآن قراءة تكثري األوىل هل :السؤال
 ال الذي احلد إىل به خيرج أن ينبغي فال ًحدرا، قرأ وإن للقارئ، ينبغي الذي :اجلواب

 املفصل، البارحة قرأت$ :قال من عىل ،t مسعود بن اهللا عبد أنكر وقد يتدبر، أن معه يستطيع
  .#الدقل كنثر أو الشهر، كهذ  أهذا$ :له فقال

 القراءة من اإلكثار عىل حرص إن أنه أخذن هذا ومن الصنيع، هلذا إنكاره عىل يدل فهذا
 .التوفيق وباهللا معه، القرآن يتدبر ال حد إىل الرسعة به خترج أن ينبغي فال
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 ن،القرآ يقرأ أن يريد التخزينة وأثناء والشيشة، والدخان القات يتعاطى شخص :السؤال
 ويبقى الدخان يطفئ الكريم للقرآن القراءة أثناء أنه العلم مع جلوسه، وقت األجر ليكسب

 إثم؟ عليه أم القراءة هذه يف أجر له وهل ال؟ أم ذلك له جيوز فهل .فمه يف القات
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ألن الكريم؛ للقرآن وإهانة معصية يعد القارئ فم يف والقات القرآن، قراءة :وبعد

 الدخان أن العلم مع ورشبه أكله حرام واملخدر فيه، شك ال ًثبوتا ختديره ثبت قد القات
 واخلبيث الطيب بني واجلمع الفم يف مستمرة تبقى اخلبيثة رائحتهام أن إال أطفأمها وإن والشيشة

 .جيوز ال
 اهللا، فليتق به يليق ال فهم يف ووضعه العظيم القرآن أهان دفق فمه يف والقات القرآن قرأ ومن

 هيينه أن يأمن ال اهللا كالم أهان فإن اهللا، يكرمه اهللا كتاب وليكرم والشيشة، والدخان القات وليرتك
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل باهللا، والعياذ جهنم، نار يف اهللا

 
ج 

 ًزاعام اإلدغام ًخصوصا بالتجويد القرآن قراءة مرشوعية يف يتوقف فيمن رأيكم ما :السؤال
 ﴾. / 0 1 2 ﴿ :تعاىل كقوله القرآن أحرف لبعض ًسقطا فيه أن

  النون؟ أين :يقول ]٤:اإلخالص[
   ! " # :يقول حيث نبيه به اهللا أمر دالتجوي :-التوفيق وباهللا-  اجلواب

( ' & % $ . - , + * )  4 3 2 1 0 /  ]٤-١:املزمل[. 
 األتباع وأتباع الصحابة، عن التابعون وأخذه ، النبي عن الصحابة أخذه فالتجويد
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 .املسلمون عليه وأمجع  جرا، وهلم األتباع، عن
 الكرام السفرة مع أنه وأخرب فيه، اهرم وهو القرآن، يقرأ الذي عىل النبي أثنى وقد

 .أجران له شاق عليه وهو فيه يتتعتع الذي وأن الربرة،
 باطل، قول هذا وقوله جاهل فهو النبي عن ًمأخوذا ليس التجويد أن زعم فمن
 أثر وإنام هذا، زمننا إىل النبوة عرص لدن من ًوالحقا ًسابقا العلم أهل عليه أمجع ملا وخمالف
 عىل الزائد التمطيط، من فيها ملا محزة بقراءة قرأ من عىل حنبل بن وأمحد الشافعي، نم اإلنكار

 .ًمذموما  تغنيا بالقرآن التغني إىل يؤدي ألنه العلم أهل بعض كرهه إنام هذا
 فهذا التجويد قواعد عن خيرج ال أنه مع احلدر أو املدورة أو املرتلة، التجويد قراءة أما

 هذا فقول إخالل بغري القراءة لكثرة وأرسع أحسن رآه بام عمل قد علمال أهل من وكل جيد،
 .عليه يعول وال إليه، ينظر أال ينبغي باطل قول الرجل

 فهذا احلرف هذا يذهب فإنه الراء أو الالم يف أدغم إذا التنوين أو ًمثال، النون كون أما
 عليه أمجع ما به يبطل بدليل أتفلي ذلك خالف زعم ومن التجويدية، والقراءة العربية اللغة من
 .التوفيق وباهللا يقولون، كام القتاد، خرط ذلك دون ولكن ًوالحقا؛ ًسابقا العلم أهل

 

 الناس بعض من الكريم القرآن بقراءة الصوت رفع يف األجالء العلامء يقول ما :السؤال
 للنوافل؟ آخرين ديةتأ أثناء املساجد يف

 املصلني عىل تشويش فيه يكون بحيث مصلني وجود مع بالقرآن الصوت رفع :اجلواب
  .#بالقرآن بعض عىل بعضكم يرفع ال$ :حلديث تنزيه كراهة مكروه

 .التوفيق وباهللا
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** 

$# 

 .#شهيد أجر له كان أيام ثالثة فكتمه ببالء ابتيل من$ :احلديث هذا صحة ما :السؤال
 الكتامن ألن الوضع؛ عالمات عليه وتبني أعرفه، ال اللفظ هبذا احلديث هذا :اجلواب

 العمل عىل العظيم الثواب ترتيب الوضع عالمات ومن أحد، كل عىل سهل أمر أيام ثالثة
 حديث وهو .#شهيد أجر فله فامت فكتم، فعف عشق من$ :حديث أعرف أين إال اليسري،
 .ًأيضا موضوع أو ضعيف

$# 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة إىل :السؤال
 وارضبوهم لسبع، بالصالة أوالدكم مروا$ حديثه، معنى فيام اهللا رسول قال :وبعد

 حديث من األخري للجزء ًوافيا ًرشحا منكم أريد .#املضاجع، يف بينهم وفرقوا لعرش، عليها
 األوالد بني أو فقط، األوالد بني ذلك يكون وهل .#املضاجع يف بينهم وفرقوا$ : اهللا رسول

 عمر بأن ًعلام واحد والغطاء واحد، كريس عىل صديقتها مع الصديقة نوم حكم وما والبنات،
 وال خائفة، أهنا منهام كل عذر كان إذا احلكم وما عرشة، التاسعة أو العرشين، يف منهام كل

 واهللا ًخريا، اهللا وجزاكم املفصل؟ بالرشح ذلك عىل إجابتنا نرجو معها، بالنوم إال تستطيع
 .ويرعاكم يوفقكم

 .بهوصح آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الصبي يؤمر متى :باب سننه، من الصالة، كتاب يف داود أبو أخرجه احلديث هذا :وبعد

 وليس صحيح، وسنده اجلهني، معبد بن سربة عن األول واحلديث -الغالم :قال أو- بالصالة،
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 إذا بالصالة الصبي مروا$ : اهللا رسول قال ولفظه .#املضاجع يف بينهم وفرقوا$ :زيادة فيه
 .#عليها فارضبوه سنني عرش بلغ وإذا نني،س سبع بلغ

 : اهللا رسول قال :قال جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو طريق من ًأيضا وأخرجه
 وفرقوا سنني، عرش أبناء وهم عليها وارضبوهم سنني، سبع أبناء وهم بالصالة أبناءكم مروا$

 .حسن وسنده .#املضاجع يف بينهم
 غوائل من ًحذرا مضاجعهم يف أوالدكم بني قوافر :أي .#بينهم وفرقوا$ :ومعنى

 .اآلخر عن  مستقال ًمضجعا واحد لكل يتخذ :أي البلوغ، قاربوا ألهنم الشهوة؛
 .أخوات كن وإن :املناوي قال
 ،هلم ًتأديبا الطفولة يف املضاجع يف بينهم والفرق بالصالة األمر بني مجع :الطيبي وقال

 ’ا .التهم موقف يقفوا وأال اخللق، بني املعارشة هلم ًوتعليام اهللا، أمر عىل وحمافظة
 مع بعضهن البنات وبني بعض، مع بعضهم الغلامن بني يكون أن :بالتفريق األمر وظاهر

 شهوة حدوث من وخيشى مراهقني، أصبحوا هذه واحلالة ألهنم والغلامن؛ البنات وبني بعض
 بل واحد؛ فراش يف النوم من متكينهم عن هنى أجلها من التي العلة هي وهذه كامليت، والنائم
 .التوفيق وباهللا  مستقال، ًفراشا ٍّلكل جيعل

$# 

 رشيك ال وحده اهللا، إال إله ال$ :قال وسلم صالته من فرغ إذا اهللا رسول كان :السؤال
 ملا معطي وال أعطيت، ملا مانع ال اللهم قدير، يشء كل عىل وهو احلمد، وله امللك، له له،

 ؟#اجلد منك اجلد ذا ينفع وال$ :معنى ما .#اجلد منك اجلد ذا ينفع وال منعت،
 أو ًجمدا، أو ًماال، احلظ ذلك كان سواء حظه منك احلظ :أي :اجلد ذا ينفع ال :اجلواب

 ال السلطان وصاحب اهللا، من ماله يمنعه ال املال صاحب أن :أي ًوسلطانا،  عزا أو ًجاها،
  .Tاهللا من سلطانه يمنعه

 .التوفيق وباهللا
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$# 

 ؟#صدق إن أفلح$ :عبارة معنى ما :السؤال
 :أي أفلح، الفرائض أدى إن :أي صدق، إن الفالح حاز :أي صدق، إن أفلح :اجلواب

 لئن$ :فمنها ا،ًبعض بعضها يفرس بألفاظ مسلم صحيح يف رويت اجلملة وهذه اجلنة، دخل
 .#اجلنة دخل به أمر بام متسك إن$ :رواية ويف .#اجلنة ليدخلن صدق،

 كان إن عذاب قبل ذلك كان سواء اجلنة، دخل الفرائض هذه أدى من أن :هذا ومعنى
 .يعاقبه أن اهللا وأراد ذلك، يوجب ما عنده كان إن عذاب بعد أو الكبائر، من ًساملا

 املآل عن إخبار معناه يف وما احلديث هذا ففي اجلنة، وحدم مسلم كل هناية أن :واملهم
 .التوفيق وباهللا موحد، لكل

 

 اهلرج؟ وما العبادة؟ ما #إيل كهجرة اهلرج، يف العبادة$ :السؤال
 وأداء وحج، وتالوة، وصدقة، وصوم، صالة، منTهللا التعبد هي العبادة :اجلواب

  .حقوق
 . حياته يف إليه اهلجرة تعدل والقتال القتل وقت يف العبادة أن :أي القتل فهو :اهلرج أما

 

 متأل أو متآلن هللا واحلمد اهللا وسبحان امليزان، متأل هللا واحلمد اإليامن، شطر الطهور :السؤال
 فقط؟ الوضوء :يعني احلديث هذا يف الطهور هل .واألرض السامء بني ما

 هي احلسية فالطهارة املعنوية، والطهارة احلسية، الطهارة يعم عام هنا الطهور :اجلواب
 احلدث من الصغرى الطهارة وهو والوضوء اجلنابة، ومن لزومه، وقت احليض، من الغسل
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 وفرائض، ٍونواه أوامر الدين ألن واألرجاس؛ األنجاس من املعنوية والطهارة األصغر،
 بنصف أتى قد وكان منها، وتطهر املحرمات، اجتنب فمن كروهاتوم وسنن وحمرمات،

 .كله الدين أكمل فقد املحرمات؛ واجتنب بالفرائض أتى فإذا النواهي، ترك وهو الدين،

$ 
# 

 أعطيته مسألتي، عن ذكري هشغل من$ :القديس احلديث معنى عرف أن أريد :السؤال
 ؟#السائلني أعطي ما أفضل

 مما أفضل القارئ يعطي اهللا فإن يدعو، ًوإنسانا ًمثال، القرآن يقرأ ًإنسانا أن لو :اجلواب
 .أعلم واهللا السائل، يعطي

 

 والنميمة؟ الغيبة معنى عن ًموجزا ًرشحا نريد :السؤال
 من كبرية وهي ًحارضا، كان لو يكره، بام مسلمة أو ًمسلام، ذكريت أن الغيبة :اجلواب

/  : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 :تعاىل اهللا يقول الكبائر،
 C B A @ ?> = <; ]١٢:احلجرات[. 

 قال .قصرية أهنا صفية من حسبك$ :ل عائشة قالت وملا حيس، ال كامليت والغائب
 .#زجتهمل البحر بامء مزجت لو كلمة قلت لقد : النبي

 يغيظ ًكالما تنقل بأن :أي- اإلفساد جهة عىل الناس بني الكالم إيصال فهي النميمة أما
 بذر ذلك عىل فيرتتب اآلخر إىل ًأيضا ًكالما منه تنقل ثم قلبه يف النار فتضطرم -إليه املنقول

 ذاهل ؛الطويل واخلصام والتشاجر والتشاحن التقاتل إىل أدى وربام األحبة؛ وتباغض العداوات
 يدخل ال$ :قال أنه النبي عن وصح سنة، يف الساحر يفسد ال ما ساعة يف النامم يفسد :قيل
 .التوفيق وباهللا .#قتات$ :رواية ويف .#نامم اجلنة
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$# 

 أحل اهللا إن$ : النبي عىل مفرتى باطل أنه أم صحيح احلديث هذا هل :السؤال
 .#النافع الكذب

 .التوفيق وباهللا ًأصال، له أعرف وال بحديث، هذا ليس :اجلواب

ج 

 رسول هنى$ :بلفظ -اهللا رمحه- أمحد اإلمام مسند يف ورد الذي اخلذف هو ما :السؤال
 انتقد فيام الزالل العذب املورد$ :بـ املسمى فضيلتكم كتاب يف قرأته وقد .#اخلذف عن  اهللا
 من احلق فيه وبينتم فيه وفقتم قد والذي ،#واألعامل العقائد من الدعوية املناهج بعض عىل

 يستحق قيم ٌكتاب فهو العقيدة يف االنحرافات من اإلسالمية اجلامعات بعض عليه وما الباطل،
 .املسلمني أبناء بعلمكم ونفع ًخريا اهللا وجزاكم وإياكم اهللا وفقنا القراءة؟

 :قال فالنبي أصبعني، بني حصاة ترمي أن هو :احلذف :ويقال اخلذف، :اجلواب
 .#السن وتكرس العني تفقأ ولكنها  عدوا، تنكأ وال ًصيدا، تقلت ال فإهنا واحلذف، إياكم$

 ثم احلذف عن هناه له قريب عىل الصحابة بعض أنكر فقد لرضره اخلذف عن هنى وقد
 أكلمك أال عيل هللا فتحذف، تعود ثم ، اهللا رسول عن أحدثك :فقال حيذف ذلك بعد رآه

 .التوفيق وباهللا ، ولرسوله هللا الصحابة غرية وهذه #سنة$ :قال وبعضهم ًأبدا،

 
 

 سنة األذان بعد يذكر الذي الدعاء يف الوارد .#امليعاد ختلف ال إنك$ :قول هل :السؤال
 القرآن؟ تالوة من االنتهاء بعد )العظيم اهللا صدق( :قول ًوأيضا بدعة؟ أو
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الوسيلة دعاء يف الرفيعة العالية والدرجة وزيادة .#امليعاد ختلف ال إنك$ زيادة :وبعد

 .احلديث يف تصح ال األذان بعد
 الوسيلة ًحممدا آت القائمة والصالة التامة، الدعوة هذه رب اللهم$ :هكذا ولفظه

 .#وعدته الذي املحمود املقام وابعثه والفضيلة
 قال لو أما بدعة، ًامدائ والتزامه القراءة من الفراغ بعد العظيم اهللا صدق قول كذلك

  جدا، صحيح فهو املعنى حيث ومن ذلك، يف يشء فال ملناسبة األحيان بعض يف هذا اإلنسان
 ًدائام اللفظ التزام إنام ًحديثا؛ اهللا من أصدق ومن ًقيال، اهللا من أصدق ومن القائلني، أصدق فاهللا
 .والسالم مبتدعون، ال متبعون ونحن يرد، مل

$ج# 

 رشيف؟ حديث ذكر من النهاية عند ) اهللا رسول صدق( قول حكم ما :السؤال
 ألمر ذلك اإلنسان قال إن أما بدعة، فهو حديث كل هناية يف يقال سنة اختذ إذا :اجلواب

 .التوفيق وباهللا عليه، يشء فال عارض
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** 

 

 .مأجورين أفيدونا فقط؟ الوضوء جيدد أو يستنجي هل ريح، منه خرج من حكم ما :السؤال
 مستفيد سائل              

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يتوضأ أن دأرا ثم -رضاط أو فساء :أي- صوت أو ريح منه خرج ثم توضأ من :وبعد

 مل العلم أهل من بقوله يعتد من بإمجاع وهذا فقط، يتوضأ أن عليه بل استنجاء؛ عليه فليس
 السيل$ كتابه يف -اهللا رمحه- الشوكاين عليهم رد وقد خاصة، الزيدية سوى أحد ذلك يف خيالف
  .#األزهار حدائق عىل املتدفق اجلرار

 .التوفيق وباهللا

 

 من القريبة املساجد بعض إىل وذهبنا اهلاتف يف ونحن املغرب وقت جاء :السؤال
 ذهبنا وإذا األحد يف ًأحدا نعرف وال ضيق، الوقت ألن وصلينا؛ فتيممنا ماء به نجد ومل اهلاتف،
 ال؟ أم صحيحة صالتنا فهل الصالة فاتت نبحث

 الصالة، تلك تقضوا أن وعليكم ،بصحيحة ليست صالتكم :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 عليكم كان مدينة يف فأنتم موجود واملاء املاء عدم عند هو وإنام احلرض؛ يف يصح ال التيمم فإن
  .ًجمانا جتدوا مل إن تشرتوا أن

 .التوفيق وباهللا
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 وهي الكريم، القرآن مفردات عاينم فيه الذي للكتاب الطالبة مسك حكم ما :السؤال
 مسك حكم وما فقط، ومعانيها القرآن مفردات عىل إال حيتوي ال الكتاب هذا إن بحيث حائض
 التفسري؟ كتب

 T S :تعاىل اهللا قول اآلتية لألدلة الصحيح؛ القول عىل ذلك جيوز ال :اجلواب
V U  X W ]١٤-١٣:عبس[.  

  .]٢:ةالبين[  V U T S R Q :تعاىل وقوله
 .]٧٩:الواقعة[  , + * ) :تعاىل وقوله
 .#طاهر إال القرآن يمس أال$ :حزم بن لعمرو كتب النبي أن الصحيح احلديث ويف
 فيقرأ حجري، يف يتكئ النبي كان$ :قالت عائشة عن عليه، املتفق احلديث ويف

 .فائدة هذا لقوهلا كان ما للحائض، جيوز القرآن كان ولو .#حائض وأنا القرآن،
  .ومحله مسكه عدم األحوط وإنام حيرم؛ ال أنه فالظاهر :وتفسريه القرآن، مفردات أما

 .التوفيق وباهللا

 

 يصح فهل طهارة، عىل تلبس أن برشط رخصة اجلوربني عىل املسح أن نعلم :السؤال
 املياه؟ دورة دخول بعد كان وإن اجلوربني، عىل املسح

 وأن صفيقة، تكون أن برشط ولكن قلت؛ كام رخصة، اجلوربني عىل املسح :واباجل
 بعد :أي طهارة، كامل عىل تلبس أن برشط وخارجه، احلامم داخل لبسها وجيوز هبا، امليش يمكن
  .ًمجيعا القدمني غسل

 .التوفيق وباهللا
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 اإلجابة أرجو األسئلة، من بمجموعة إليكم أتقدم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 :وهي عنها،

 ينقض ال وبحائل للوضوء؟ ناقض حائل دون من باليد الفرج مس هل :األول السؤال
 وقال الرتمذي، وصححه اخلمسة، رواه الذي صفوان بنت برسة حديث أليس الوضوء،
 جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث وكذلك الباب، هذا يف يشء أصح هو :البخاري

 واألثرم، ماجه ابن رواه الذي حبيبة أم وحديث البخاري، وصححه ،أمحد اإلمام رواه الذي
 غري مطلق هو ثم علة، له أعلم ال :السكن ابن قال ثم ،حاتم وأبو زرعة، وأبو ،أمحد وصححه

 بدونه؟ وال بحائل مقيد
 تعليقه يف شاكر أمحد وضعفه ،وأمحد الشافعي، رواه الذي t هريرة أيب حديث وهل

 فيه ألن ضعف؛ من فيه ما عىل احلديث هذا يقيد املصابيح مشكاة يف األلباين وكذلك املسند، عىل
 .التقريب يف كام ضعيف وهو النوفيل، امللك عبد بن يزيد

 وجهة له قيس رواية حيث من فيه واملتكلم طلق وحديث برسة، حديث بني اجلمع وهل
 كمس البضعة مس مسه إذا وهو عثيمني، بن حممد لشيخوا تيمية، ابن اإلسالم شيخ مجع إىل

 وما .بغريه أو بحائل سواء فينتقض بشهوة مسه وإذا ينتقض، فال جسمه من عضو أي أو يده،
 ؟-فيكم اهللا بارك- ذلك يف الراجح

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اخلمسة، عند صفوان بنت برسة حديث من ثبت الذكر مس من بالوضوء األمر :وبعد

 رمحه- أمحد اإلمام عن تصحيحه داود أبو وحكى البخاري، عن تصحيحه ونقل الرتمذي، وصححه
 وصححه الشوكاين عنه ونقله الرب، عبد ابن عنهام نقله معني، بن وحييى الدارقطني، وصححه ،-اهللا

 ،)١١٦( رقم واإلرواء ،)٣١٩( رقم شكاةامل وصحيح ،)٣٨٨( رقم ماجه ابن صحيح يف األلباين
 ).١٧٤( رقم الروض وصحيح ،)١٧٤( رقم داود أيب وصحيح



  ١٣١  

 ماجه ابن صحيح .#فليتوضأ فرجه مس من$ :بلفظ حبيبة أم حديث :منها شواهد وله
 ).١١٧( رقم اإلرواء وصحيح ،)٣٩٠( رقم

 .#وضوءال فعليه ذكره أحدكم مس إذا$ :بلفظ ماجه ابن عند جابر حديث :ومنها
 ).٣٨٩( رقم لأللباين ماجه ابن صحيح

 ماجه ابن صحيح .#فليتوضأ فرجه مس من$ :بلفظ ماجه ابن عند أيوب أيب وحديث
 ليشء ال احلنفية من برسة حديث يف القدح حاول من خطأ فحش تعلم وهبذا )٣٩١( برقم
 .املستعان فاهللا إمامه، مذهب خالف أنه سوى

 مس عن سئل اهللا رسول سمعت :قال أبيه عن احلنفي، طلق بن قيس حديث أما
 .#منك بضعة إال هو هل$ :للرتمذي رواية ويف .#منك هو إنام وضوء؛ فيه ليس$ :فقال الذكر،

 الرتمذي وصحيح ،)٣٩٢( رقم ماجه ابن صحيح ماجه، البن األول واللفظ .#منه بضعة$ أو
 ًأيضا احلديث فهذا هذا، وعىل ،)٣٢٠( رقم املشكاة وصحيح ،)١٧٥( رقم داود وأبو ،)٧٤(

 :مسالك ثالثة فيها العلامء سلك فقد ذلك أجل ومن صحيح،
 .اجلمع :األول املسلك
 .النسخ مسلك :الثاين واملسلك
 .الرتجيح مسلك :الثالث واملسلك

 حائل، بدون املس عىل معناه يف وما برسة، حديث حيمل أن فهو :اجلمع مسلك فأما
 .أعلم واهللا بحائل، ملسا عىل عيل بن طلق حديث وحيمل

 بن يزيد بن حييى طريق من )٢/٣٣( املسند يف t هريرة أيب حديث اجلمع هلذا ويشهد
 t هريرة أيب عن املقربي، سعيد عن امللك، عبد بن يزيد أبيه عن النوفيل، نوفل بن املغرية بن امللك عبد
 .#الوضوء عليه جبو فقد سرت دونه ليس ذكره إىل بيده أفىض من$ :قال اهللا رسول أن

 خالف عىل الكف وبظاهر ًاتفاقا الكف بباطن حائل بدون اللمس معناه اإلفضاء ألن
 إن :قالوا أهنم إال فيه، متكلم حييى وابنه ضعيف، وهو امللك، عبد بن يزيد سنده يف أن إال

 .أبيه عىل فيها فاحلمل أبيه قبل من كلها عليه أنكرت التي األحاديث
 عىل والدليل روايته، رد يوجب حتى  جدا ًشديدا ليس يزيد ففضع حال، كل وعىل

ِّضعف، ):٦٤٥٠( ترمجة الكاشف يف عنه الذهبي عبارة أن ذلك  الرتمجة عىل التعليق يف وقال ُ
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 ثقة ًصارما ًجلدا كان :سعد ابن وقال ،وأمحد والنسائي، البخاري الضعفاء يف عده :املذكورة
 األخذ من خري به األخذ فإن لذا بمردودة؛ ليست ايتهرو أن تعلم هنا ومن ،١٦٧ سنة مات
 .أعلم واهللا .بالرأي

 فقد قديم، إسالمه احلنفي طلق بن عيل أو عيل، بن طلق :فقالوا :النسخ مسلك أما
 .حلديثه ناسخ حديثها فيكون الفتح، مسلمة من فهي برسة أما ، النبي مسجد بناء يف اشرتك

 ذكرته ما منها أكثر شواهد وله صحيح، برسة حديث :فقالوا :الرتجيح مسلك أما
 حديث يقدم فإنه لذا ًحسنا، يكون أن أحواله وأقل شعيب، بن عمرو حديث ومنها ًسابقا،
 .ولشواهده لصحته برسة

  .عدمه عند إال الرتجيح أو النسخ، إىل يصار وال ممكن، ألنه ؛هنا املتعني هو واجلمع
 اجلمع أن إال النظر، من وجه له عثيمني ابن عليه عهتاب الذي -اهللا رمحه- تيمية ابن ومجع

 .أعلم واهللا أوىل، ذكرناه الذي

 
 

 فهل ًليال عرشة احلادية الساعة حوايل يف :أي العشاء صالة بعد املرأة طهرت إذا :السؤال
 تصيل الصلوات هذه من  وأيا قبل من الفجر صالة عليها بأن ًعلام املغرب، ومعه العشاء تصيل
 ًأوال؟

 طرأ ولكنها أدائها؛ من ومتكنت وقتها، دخل التي الصالة احلائض عىل جيب :اجلواب
 قضاء ال فإنه أدائها من تتمكن أن قبل احليض عليها طرأ إن أما تصيل، أن قبل احليض عليها
 ).٤/٣٦٩( املجموع يف النووي ذلك ذكر ها،علي

 يلزمها ال احلالة هذه ففي احليض دمهها انتهى أن وبعد املؤذن، وأذن الوقت، دخل ًفمثال
 .األداء من تتمكن مل لكوهنا الفريضة؛ تلك قضاء

 فيه، تتوضأ أن يمكنها كان ًوقتا وجلست املؤذن وأذن الوقت، دخول أعلن لو أما
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 جيب فإنه جاءها، ثم كالعادة ًمثال الوقت وسط يف ستصيل أنه ظانة رتتأخ ولكنها وتصيل؛
 .طهرت إذا الفريضة هذه قضاء عليها

 أن هلا جيوز وال وتصيل، بالتطهر، تبادر أن الطهر عالمة رأت إذا املرأة عىل جيب :ًثانيا
 .تسوف أو تؤخر

 العشاء، وقت يف طهرت فإذا فيه، طهرت الذي الوقت تقيض أن املرأة عىل جيب :ًثالثا
 إال تصل مل العرص وقت يف طهرت لو وكذلك املغرب، دون فقط العشاء تصيل أن عليها وجب
 .فقط العرص

 كأن والعشاء، املغرب وبني والعرص، الظهر بني املشرتك الوقت يف طهرت إذا :ًرابعا
 ففي ءالعشا وقت وأول املغرب وقت آخر يف أو العرص، وقت وأول الظهر وقت آخر يف تطهر
 حديث يف عنه نوه قد املشرتك الوقت بأن ًعلام، يل يظهر فيام الوقتني قضاء يلزمها احلالة هذه

 عند :أي .#األول اليوم يف العرص فيه صىل الذي الوقت يف الظهر به فصىل$ :قال حيث جربيل
 .اجلمع يف املستحاضة تستعمله يسري وقت وهو مثله، اليشء ظل مصري

 الذي الوقت صالة إال يلزمها فال املشرتك، الوقت جتاوز أن بعد احلائض طهرت إن أما
 .التوفيق وباهللا قبله، الذي الوقت دون فيه طهرت

 

 والعرص؟ الظهر صالة قضاء يلزمها هل الشمس غروب قبل املرأة طهرت إذا :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم، والصالة هللا، حلمدا :اجلواب
 بأنه القول أما فقط، العرص قضاء لزمها الشمس غروب قبل املرأة طهرت إذا :وبعد

 دليل عليه ليس القول فهذا الوقت يف العرص مع الشرتاكه ًأيضا الظهر قضاء عليها جيب
 .أعلم فيام صحيح،

 مثل الظل مصري وهو إليه، ينتهي  حدا له وجعل الظهر، وقت بني األوقات بني حني والنبي
 .الوقتني قضاء لزمها املشرتك الوقت يف الطهر عالمة رأت فإن الزوال، يفء عدا شخصه
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 يلزمها هل تدري وال مني، هو وليس فيه السبب هو ما تدري وال ًماء املرأة جتد :السؤال
 ال؟ أم الغسل

 .ورطوبة ومذي، مني، :أجناس ثالثة املرأة فرج من خيرج الذي املاء هللا، احلمد :واباجل
 .احلديث يف جاء كام أصفر رقيق فهو :املرأة مني فأما
 .املالعبة وعند اجلامع تذكر عند خيرج رقيق ماء فهو :املذي وأما
 .لزوجة هفي أنه إال الكثرة، يف العرق يشبه ماء أنه فالظاهر :الفرج رطوبة وأما
 .الوضوء قبل منه الثوب يف وينضح واالستنجاء، الوضوء، يوجب وهو نجس، فهو :املذي فأما
 وهو طاهر، أنه والصحيح نجس، أو طاهر هو هل معروف خالف ففيه :املني وأما

 .بلذة ًدفقا خيرج أنه رشطه ومن الغسل، يوجب
 .طاهر أو نجس هو هل خالف ففيه :املرأة فرج رطوبة أما
 :احتامالن املرأة فرج رطوبة ويف :املغني يف قال

 .املذي أشبه الولد منه خيلق ال الفرج يف ألنه نجس؛ أنه :أحدمها
 فإنه مجاع من وهو ، اهللا رسول ثوب من املني تفرك كانت عائشة ألن طهارته :والثاين

 حلكمنا املرأة فرج بنجاسة حكمنا لو وألننا الفرج؛ رطوبة يالقي وهو قط، نبي احتلم ما
 .’ا .برطوبته فيتنجس فرجها من خيرج ألنه منيها؛ بنجاسة

 يلزمها ال الرأيني كال عىل وهو أرى، فيام قوية املرأة، فرج رطوبة طهارة يرى من وحجة
 .منه الغسل
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 اخلرقة عىل ومسح الظهر لصالة توضأ  ثم أمل لوجود خرقة قدمه عىل لف رجل :السؤال
 احلكم؟ فام الوضوء يعد ومل والعرص، الظهر وصىل أعادها ثم اخلرقة، فتح ثم

 وعليه طهارته انتقضت فقد املسح بعد وأعادها فكها ثم اخلرقة عىل مسح إذا :اجلواب
 ال اجلبرية إن :قلنا وإن للطهارة، األحوط هو وهذا اخلفني، عىل ًقياسا واملسح الوضوء، يعيد أن

 احلرج، وعدم اليرس، إىل أقرب والثاين للدين أحوط واألول يلزم فال طهارة تقدم هافي يشرتط
 .أعلم واهللا

 

 ألن املدرسة يف وذلك خلعها، دون الرشاب عىل املسح الوضوء عند جيوز هل :السؤال
 ًضيقا؟ يكون الوقت

 .وصحبه آله عىلو اهللا رسول عىل والسالم، والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 كالرشاب غليظة كانت إذا الرشاب عىل املسح جواز املسألة هذه يف يرتجح الذي :وبعد
 اإلمام عن روي وقد الكعبني، دون كنادر عليها تلبس كانت إذا القطن من والغليظة الصوف،

 وباهللا اخلرق، من كانت إذا اجلوارب عىل املسح يف يرخص مل أنه -اهللا رمحه- حنبل بن أمحد
 .التوفيق

 

 اليقظة، يف رمضان هنار يف احتلمت أنني وهي ًكثريا، أشغلتني مسألة من أعاين :السؤال
 أن قرأت ألين الثالث؛ اليوم إىل ذلك بعد أغتسل ومل يتدفق، لزج أبيض سائل مني وخيرج

 يعرف املرأة مني أن إسالمية فتاوى باز ابن كتاب يف ًأيضا وقرأت النوم، يف يكون االحتالم
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 مرة وجدت ثم وبينهام، املني بني الفرق فام واملذي الودي هو الغسل يوجب والذي باصفراره،
 .ولذة بتدفق املني هو الغسل يوجب الذي السنة فقه كتاب يف أخرى

 ىلع ويشق ذلك من أكثر بأين ًعلام مفصلة املسألة توضحوا أن فضيلتكم من ونرجو
 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدوين ال؟ أم والصوم الصالة إعادة من عيل وهل يوم كل يف الغسل

 غلبني، الشيطان ولكن صائمة؛ رمضان هنار يف كنت :تقول السائلة نفس :الثاين السؤال
 يف حمرمة أهنا أعرف كنت أين مع الصيام وواصلت الشهوة لغلبة فاستمنيت املعصية يل وزين

 .توبتي يف أوفق مل ولكني مرات؛ عدة منها أتوب أن ذلك قبل حاولت ولكن الصيام؛
 يومني يف ذلك تعمدت بأنني ًعلام كفارة هناك أم فقط القضاء عيل فهل خائفة أنا واآلن

 ًخريا؟ اهللا وجزاكم باملغفرة، والدعاء النصيحة منكم أرجو .رمضان من
 سددنا، اللهم وصحبه، آله عىلو اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 .وترىض حتب ملا ووفقنا
 يف احتالم يعقل وليس اليقظة، يف رمضان هنار يف احتلمت أنك تقولني :أيتها السائلة

 املني أنزلت حتى شيطانية، فكرة مع اسرتسلت قد كنت فإن النوم، يف االحتالم وإنام اليقظة؛
 .اليوم ذلك تقيض أن فعليك

 أن يلزمك فكان املني وصف فهذا يتدفق أبيض لزج سائل منك رجخي فحينام :وباجلملة
 عليك،Tاهللا غضب توجب عظيمة جريمة أيام ثالثة ملدة غسل بدون وبقاؤك اجلنابة، غسل تغتسيل
 .العمل هذا مثل من اهللا إىل وتتويب الصوم، تقيض أن واألحوط الصالة تقيض أن وعليك

 فهذا باصفراره يعرف املرأة مني أن باز ابن للشيخ فتاوى يف قرأت أنك :قولك أما
 .نظر دقة بعد إال متيز ال خفيفة صفة أهنا إال صحيح

 منك، وهم فهذا واملذي، الودي هو الغسل يوجب الذي إن قال أنه :قولك وأما
 املني، هو الغسل يوجب الذي فإن وتأكدي، املصدر إىل فعودي هذا يقول أن يمكن ال والشيخ

 .ًأوال وصفت كام بلذة، ًدفقا خيرج الذي األبيض السائل وهو
 يف تطهريمها وخفف نجسان، أهنام مع الوضوء، إال يوجبان فال والودي، املذي أما

 املاء$ : النبي لقول اجلنابة؛ غسل يوجب وهو طاهر، فهو املني أما بالنضح، فجعل الثوب
 .املني خروج من الغسل جيب :أي .#املاء من
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 تعم لذة بخروجه حتصل خيرج حني املني أن :العلم أهل بعض قال كام ذلك يف والعلة
 .ًمجيعا اجلسم

 .يوم كل يف الغسل عليك ويشق ذلك، من تكثرين أنك :قولك وأما
 كان أو اليقظة، يف كانت سواء بلذة ًمصحوبا خرج إذا املني خروج من الغسل إن :فأقول

 منه يعفيه ال عليه، فرض فالغسل ثوبه يف البلل وجد بل االحتالم؛ املسلم يذكر مل ولو ًاحتالما،
 .قصد بدون أو ًمتعمدا كان سواء التكرر

 .ًشيئا والصالة الصيام إعادة من عيل فهل :قولك وأما
 منك بسبب كان بتدفق منك خرج الذي اللزج األبيض السائل هذا كان إن :فأقول

 الصالة قضاء فعليك منك، سبب بغري كان وإن ًوجوبا، والصالة الصوم، قضاء فعليك
 .الشهوة تسبب الفكرة أن واعلمي ًاحتياطا الصوم بقضاء وآمرك ًوجوبا،

 املعصية، لك وزين غلبك الشيطان وأن رمضان، هنار يف صائمة كنت أنك :قولك وأما
 .حمرم ذلك أن تعرفني وأنت الصيام، وواصلت الشهوة لغلبة فاستمنيت

 عند الشباب إليه يلجأ ما ًوكثريا ول،معق الرجال حق يف االستنامء إن ً:أوال :فأقول
 الذي هذا وكل حمرم، أنه يعلم وهو ذلك يفعل وبعضهم ذلك، من ويشتكون الشهوة، هيجان
 الزواج عن متعطلني والشابات الشباب صار فلذلك املهور؛ غالء سببه والرجال للنساء حيصل

 ... وفعل وفعل َّنمس نفال :ليقال املجتمع وبحكم املادة، حب بسبب منه وممنوعني الرشعي،
 .منعوا للمنكر وال اتبعوا، للرشع وال أرضوا، لرهبم فال

 شباب لتزوج ؛ النبي زمن يف كانت ًرياال وعرشين مائة من ًبدال ريال ألفي املهر صار ولو
 يسمع مل املجتمع لألسف ولكن بعضه؛ أو الرش ودرئ حملها، يف الشهوة ورصفت كثريون، وشابات
 محأة يف الوقوع من عليهم ًخوفا والشابات الشباب يعانيه مما وتتأمل تدمى املصلحني وبوقل النصائح،
 .املسلم السعودي باملجتمع النقمة وإنزال ،Tاهللا غضب من ًوخوفا الفساد، وبؤرة الرذيلة،

 .سخطك ومجيع عافيتك، وحتول نقمتك، وفجاءة نعمتك، زوال من بك نعوذ إنا اللهم
~ �  :يقول تعاىل اهللا ألن والنساء؛ الرجال حق يف حرام مناءاالست فإن يكن ومهام
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 اإلماء من اليمني وملك الزوجة، غري يف شهوته رصف من أن عىل اآلية هذه دلت فقد
 من الشباب معرش يا$ :ليقو النبي بأن ًعلام موضعه غري يف لليشء واضع ظامل معتد فإنه

 .#وجاء له فإنه بالصوم، فعليه يستطع مل ومن فليتزوج، الباءة منكم استطاع
 أن عىل فدل بالصوم، وكرسها الشهوة، حدة ختفيف إىل الشباب النبي أرشد فقد
 .حمرم باليد الشهوة استخراج
 .هامحرمت وانتهكت هذا، فيهام عملت التي اليومني قضاء فهو يلزمك الذي أما

 هي اجلنسية الشهوة أن تعلمن وأن اهللا، تتقني أن أمثالك وللشابات لك فنصيحتي :ًوأخريا
 .اجلنة يوجب عليها فالصرب فيه، يشء أعتى وهي اإلنسان، عىل يشء أخطر

 التي األعامل أفضل ومن املؤمنني، صفات أعىل من الفروج حفظ أنTاهللا ذكر وقد
 وقال الفرقان، سورة وآخر املعارج، سورة وأوسط منني،املؤ سورة أول يف اجلنة دخول توجب
 .#اجلنة له أضمن رجليه بني وما حلييه بني ما يل يضمن من$ : النبي

 فيدخل مطلق واحلفظ الفرج، الرجلني بني والذي واللسان، الفم اللحيني بني والذي
 عىل باملحافظة حكنأنص كام فقط، األزواج وهم ،Tاهللا استثنى عمن إال ًحفظا يسمى ما كل فيه

 .]٣٤:املعارج[ È Ç Æ Å Ä :بقولهTاهللا أمر كام أوقاهتا، يف الصلوات
  .]٩:املؤمنون[ X W V U T :وقال
 ( ' & % $ # " ! :تعاىل قال

 كام كله للدين تضييع وقتها عن تأخريها أو وتضييعها كله للدين حفظ فحفظها .]٢٣٨:البقرة[
 احلدث من الكربى والطهارة األصغر احلدث من الصغرى رةالطها عىل باملحافظة أنصحكن
 .هبام إال تصح ال الصالة فإن األكرب،

 الصيام، عىل باملحافظة أنصحكن كام .#اإليامن شطر والطهور$ :الصحيح احلديث ويف
 .واملبطالت القوادح من وصونه

 وأن ًهتجدا، الليل من تصيل وأن ًتطوعا، أيام ثالثة شهر كل من تصومي أن أنصحك كام
 تعاىل واهللا حرام، ذلك فإن حائض وأنت تقرئيه أن وأهناك والنهار، الليل يف القرآن قراءة تدمني
-٧٧:الواقعة[ (' & %$ # " ! , + * ) :يقول
٧٩[.  
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 .طاهر إال يمسه ال القرآن تكريم ومن

 فيقرأ حجري يف يتكئ اهللا رسول كان$ :قالت أهنا ل عائشة عن الصحيحني، ويف
 .فائدة هذا لقوهلا كان ما للحائض جائزة القرآن قراءة كانت فلو .#حائض وأنا القرآن،

 فإهنا الرس، وصدقة اجلار، إىل واإلحسان األرحام، وصلة الوالدين، برب أوصيك كام
 وأن إيامنك، يقوي أنTاهللا عسى والنهار الليل يف الدعاء من واإلكثار الرب، غضب تطفئ
 كنت وإن لك، زوج ال أيم أنك رسالتك من أفهم فأنا صاحلني، ًوأوالدا ًصاحلا، ًزوجا يرزقك

 توبة يرزقك وأن سلف، ما لك يغفر أن اهللا فأسأل قبيلتك؛ وال أبيك اسم وال اسمك أعرف ال
 .التوفيق وباهللا املصلحات، الصاحلات من جيعلك وأن صادقة،

 

 فراشها؟ إىل وتقوم وتصيل، تغتسل، أن عنها الدم انقطع إذا للحائض جيوز هل :السؤال
 أن البيضاء القصة أو اجلفاف وهو الطهر، عالمة رأت إذا احلائض عىل جيب :اجلواب

 .فراشه إىل زوجها وجتيب وتصيل تتطهر
 .احليض أيام آخر يف املرأة من خيرج النورة كامء أبيض يشء :البيضاء القصة :ملحوظة

 .التوفيق وباهللا

 

 فهل ًمحال كان وإذا ال، أم محل هو هل أدري وال شهرين، منذ الدم عني انقطع :السؤال
 :لسببني بدواء النطفة إنزال يل حيق

 .التعري حصول من رجال هم العملية جيري الذي صارو عمليتني، أجريت قد أنني ً:أوال
 لعدم ًنظرا للرجال ًمتاما وانكشايف ثالثة، بعملية املولود خيرج أن %٩٠ احتامل :ًثانيا

 سؤايل؟ عىل اإلجابة أرجو بالتوليد، خاصة نسائية طبية فرقة وجود
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم، والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .األوىل األربعني يف النطفة إنزال أجازوا العلم أهل بعض فإن :وبعد
 النطفة إخراج أو اإلجهاض كان إذا لكن ًيوما؛ ثامنني إىل تصل مل ما :بعضهم وقال

 يف هذا احتمل إذا ألنه النسل؛ تنظيم من ال النسل، حتديد من يكون ألنه جيوز؛ ال فهذا  مستمرا
 ويؤدي ًمطلقا، باإلباحة فستأخذين هذا يف لك أبيح وإذا غريه، يف ًحمتمال سيكون فهو احلمل هذا
  .النسل إجياد وهو النكاح، له رشع ما خالف إىل هذا

 :ألمور هذه؛ حالتك يف اإلجهاض جواز عدم يل يرتجح فإين هذا؛ وعىل
 تركنا قد أنا ذلك من فيلزم مطلوب النسل وتكثري حمتمل، منه ختافني ما أن :األول األمر

 تذهبي بأال فيه الوقوع عدم يمكنك احتامل أجل من والرشعية الكونية اهللا سنن من سنة
 .القصوى الرضورة عند إال للمستشفى
 كان وإن القصوى، الرضورة عند الطبيب أمام التعري يبيح الرشع أن :الثاين األمر
 تباح ةالرضور عند أو الرضورة ففي عدمهن عند ولكن للوالدة؛ طبيبات إجياد الواجب
 .الرشع يف ورد كام املحظورة

 االحتامل هذا ملثل بدواء النطفة إسقاط أو اإلجهاض، أجزنا لو أنا :الثالث األمر
 والدات عدة ولدن نساء أن العلم مع بعملية، والدتني أو والدة بعد يقع محل كل يف ذلك فسيكون
 ونفسن محلن ولكنهن بيب،الط يزعم كام عليهن ًخوفا املستقبل يف احلمل من وحذرن بعمليات
 احلامل، نفس عىل اخلطر عند إال اإلجهاض جواز أرى ال فأنا لذلك هللا، واحلمد الطبيعية بالوالدة
 .-اهللا حفظه- باز بن العزيز عبد :الشيخ سامحة أفتى وهبذا

 عىل خطر احلمل بقاء يف أن املسلمني األطباء من ثالثة قرر إذا اإلجهاض بجواز أفتى أنه أقصد
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل ورعايته، بحفظه اجلميع يتوىل واهللا هذا؛ أمه، فسن

 

 هل املدرسة، يف املاء ُوعدم الصالة، وقت حل إذا املدرسة يف التيمم حكم ما :السؤال
 الطالبات عدد أن العلم مع التيمم نهل جيوز أم ًعرصا، الثالثة حتى صالة دون الطالبات تبقى
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 طالبة؟ مخسامئة يقارب
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
T:  N M L K J I H Gاهللا قال :وبعد
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 األرض يل وجعلت -:اومنه- قبيل أحد يعطهن مل ًمخسا أعطيت$ :يقول والنبي
 .#وطهوره مسجده فعنده الصالة أدركته رجل فأيام ًوطهورا، ًمسجدا

 والنساء املبنى داخل املاء وجود وعدم الكبري العدد هذا مع للبنات املوقف هذا وإن
 عادمات يعتربن فهن لذلك ماء، فيها التي للمساجد وال للقرية، خروجهن يمكن ال عورة
 حمدود، زمن يف حمدد الدراسة يف الصالة وقت ألن عليهن؛ جيب بل يمم؛الت هلن فيجوز للامء،
 ِّيصل ومل الصالة وقت خرج ومن يصلني، مل وهن الوقت فيخرج الوقت هذا يف تصل مل فإذا
 النوم إال الصالة ترك يف عذر وال عذر، له يكون أن إال ًكبريا ًوجرما ًعظيام ًإثام اقرتف فقد

 .فيه ًمتسببا يكن مل ملن ًعذرا يكون والنوم أوالنسيان،
 وقد ومؤاخذ، مطالب فإنه الفجر، صالة بعده أضاع سهر بكثرة ًخمتارا فيه تسبب من أما

 .#الصالة ترك الكفر وبني الرجل بني$ : النبي قال
 ًعامدا وقتها خيرج حتى الصالة ترك فمن ًمتعمدا، كان إذا واحدة بمرة يصدق والرتك

 من اإلسالم إىل يعود أن إال امللة، من خيرجه ًكفرا كفر قد فإنه تأويل؛ وال عذر غري من ًمتعمدا
 فرائض من فريضة امرأة مخسامئة يقارب ما إضاعة يف تسبب من وإن اهللا، إىل ًمنيبا ًتائبا جديد،

 رئاسة أو املبارشة، اإلدارة هو املتسبب كان سواء عظيم وخطر كبري، إلثم نفسه عرض فقد اهللا
 يف الفريضة هذه لتؤدى املاء بتأمني يبادر أن عليه وجيب الدار صاحب أو نطقة،امل يف البنات
 .وقتها

ُفقد كان إذا هذا ْ  جتد مل ومن تشرتي، أن بالرشاء ماء وجدت من عىل وجيب ًطارئا، املاء َ
  .للوضوء باملاء حيتطن أن املدرسات أو الطالبات فعىل ًمعلوما كان إذا أما تتيمم، أن

 .فيقالتو وباهللا
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 التيمم؟ عن يكفي هل اجلبرية عىل املسح :السؤال
 مالك، :يقول وبه اجلبرية، عىل املسح جواز واملذهب خالف، املسألة هذه يف :اجلواب

 .حنيفة وأبو
  .للرضورة رشعت التي التيسري أحكام من وهي عليها، املسح جيوز ال :الشافعي وقال

 السلف بعمل َّتؤيد لكنها ضعيفة؛ فيها األحاديث كانت وإن األوىل، هو باملسح والقول
 اجلمع فاألوىل تيمم بدون يكفي املسح كون أما ،- عليهم اهللا رضوان- والتابعني الصحابة من

  .الفاخل من ًخروجا بينهام اجلمع فينبغي .ضعف فيها كلها عليها األدلة ألن بينهام؛
 .أعلم واهللا

 

 أم الوضوء يعيد هل األعضاء من عضو ترك يف الوضوء بعد اإلنسان شك إذا :السؤال
 فهل ال أم ًثالثا كانت هل واملسح الغسالت عدد يف الشك كان وإذا الشك؟ ذلك إىل يلتفت ال

 تكرر؟ي أنه :أي باستمرار الشك كان لو يفعل وماذا اليقني، عىل يبني
 العبد، عصاه فإن ًخريا، يفعل أال منه يريد فهو العبد عىل حريص الشيطان :اجلواب

 فإنه املكان يف مازال وهو عضو، غسل يف شك فإن الوضوء فكذلك فيه، شككه اخلري ذلك وفعل
 .وجوده عدم أو عليه، البلل بوجود ال أم غسله هل سيعرف

 غسل يف شككه لو وكذلك إليه، يلتفت أن ينبغي ال فإنه الغسالت عدد يف الشك أما
 والشيطان ًكامال توضأ أنه واألصل إليه، يلتفت ال فإنه الوضوء أعضاء جفاف بعد عضو

 عليك زاد معه جتاريت فإن عليك، يلقيها التي بالشكوك العبادة هذه يبطل أن عىل حريص
 إفساد إىل هذا عن وانرصف منك، يئس وشكوكه تركته وإن عبادتك، يبطل حتى بالشكوك

 .التوفيق وباهللا الشكوك، هبذه اإلنسان يتأثر أال جيب فالذي غريه،
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 مجاع؟ ودون زوجية، مداعبة نتيجة أنزلت إذا غسل املرأة عىل هل :السؤال
 لقول تغتسل أن عليها فإن ومبارشة، مداعبة نتيجة الرجل أو املرأة، أنزلت إذا :اجلواب

 .اليقظة أو النوم يف كان سواء املني إنزال من الغسل جيب :أي .#املاء من املاء$ : النبي

 

 ثم الشهرية، الدورة من طهرت التي متكثها التي املدة هي كم أسأل أن أريد :السؤال
 بني ما قدر أهنا سمعت وقد .. هرالط هبا تعرف عالمة هلا يكن مل إذا للصالة تغتسل بعدها

 عادة كانت إذا الطهر؟ عالمة هلم يكون ال البعض ألن ال؟ أم صحيح هل أعلم وال فرضني،
 اليوم ويف طهرت اخلامس اليوم هناية ويف السادس يف تكون أن ويندر أيام، مخسة ًمثال املرأة

 عليه وبناء مؤثرة غري تطهر بعد الكدرة هذه تعترب هل ..كدرة :أي ُ بنيا ًلونا رأت السادس
 ًشيئا؟ الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال كنا :قالت عائشة السيدة ألن تصيل؛

 نفسها تعترب ال هذه البيضاء كالقصة الطهر هبا تعرف عالمة هلا تكون من إن :اجلواب
 بأهنا قنتتي فإذا اجلفاف، تعترب أن فعليها عالمة هلا تكن مل من أما تراها، أن بعد إال طاهرة
 إذا هذا بعد جاء وما الدورة، هناية يف :أي املناسب الوقت يف كانت إذا ًطهرا ذلك تعترب ذلك فعند طهرت
 صفرة أو كدرة رأت فإذا اغتسلت البيضاء القصة أو اجلفاف، كانت سواء الطهر عالمة رأت قد كانت
  .ب عطية وأم عائشة، عن املروي األثر يف كام احليض، من تعد ال فإهنا ذلك؛ بعد

 هذه كانت إذا إال سواه عالمة هلا ليس من حق يف ًطهرا يكون اجلفاف فإن هذا؛ وعىل
 عليها يقطع احلبوب هذه أخذ احلالة هذه ففي احليض، أو احلمل منع حبوب يرشبن ممن املرأة
 .احليض دم من يشء ذلك بعد عليها يعود ثم جافة، أهنا هلا ويظهر ويطوهلا العادة

 العادة تطويل أمهها من مساوئ فيها ألن احلبوب؛ هذه النساء حيذر أن ينبغي نهفإ لذلك
 خطرية، أمور ًأحيانا ذلك عىل يرتتب أنه ىلإ باإلضافة الدين من ًكبريا ًقسطا عليها يضيع ًتطويال
 .التوفيق وباهللا
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 يف جيمعان أهنام باعتبار والعرص الظهر تصيل هل ًعرصا احلائض طهرت لو احلكم ما :السؤال
 معه تقيض هل ًفجرا طهرت وإذا ال؟ أم املغرب معها تقيض العشاء طهرت لو وكذلك السفر،
 ذلك؟ من ًشيئا تقيض ال أهنا الصحيح أن أم ًشيئا

 آثار ترى بعضناف الكثريات عىل التبست قد األحكام هذه إن إذ ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا
 التي األحكام من وكذلك ًمتاما، طهارهتا من تتأكد حتى متكث كم تدري وال الغسل، بعد الدم
 ذكرها؟ سبق

 الظهر تقيض أن يلزمها فال العرص، وقت دخول بعد الطهر عالمة رأت إذا أهنا :اجلواب
 يف كافية غري ونتك العلة هذه فإن الوقت، يف يشرتكان بأهنام وعلل ذلك زعم ومن العرص، مع

 عىل دليل هناك فليس هذا وعىل زمنه، وقت لكل النبي حدد قد بل جيب؛ مل يشء إجياب
 رأت من عىل املغرب إجياب عىل وال العرص، وقت يف الطهر عالمة رأت من عىل الظهر إجياب
 الظهر وقت آخر يف الطهر عالمة رأت قد املرأة تكون أن إال اللهم العشاء وقت يف الطهر عالمة
 أن يلزمها فحينئذ العشاء، وقت دخول قبل املغرب وقت آخر يف أو العرص، وقت دخول قبل
 .آخره  يف الطهر عالمة رأت الذي الوقت تقيض

  .إليه غريه بضم أو غريه إىل بضمه الفقهاء من أحد يقل فلم الفجر وقت وأما
 .التوفيق وباهللا

 

 مدة أقل هي ما :بعد أما وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 تقطع يف الدم ألن ًونظرا نفاس؟ دم تعد والكدرة الصفرة وهل له؟ مدة أكثر هي وما للنفاس؟

 والصالة الصوم من ومتكنت النفاس عىل ًيوما عرشين ميض بعد الدم انقطع إذا أفعل؟ ماذا دائم
 أفعل؟ أن عيل ماذا انقطع ثم نفسه، اليوم يف الدم رجع ثم اليوم ذلك يف
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 :اجلواب
 هذا وكل ًيوما، ستون :وقيل أربعون، فهو أكثره أما حمدود حد ألقله ليس النفاس -١
 النفاس يف جتلس أن تؤمر املرأة كانت السنن يف روي ملا أربعني عىل واألكثر باالستقراء مأخوذ
 .ًيوما أربعني

 من وال احليض، من تعد ال فهي الطهر، عالمة بعد كانت فإن والصفرة، الكدرة أما -٢
 .النفاس ومن احليض من فهي الطهر عالمة ترى أن قبل كانت وإن النفاس،
 .البيضاء بالقصة أو باجلفاف يكون أن إما :الطهر -٣
 احليض من تعد أهنا األصح النفساء أو احلائض عن الدم فيها ينقطع التي الفرتات -٤
 جتف أن إال ثالثة أو ًمثال، يومني كانت بأن طالت ولو كدرة، أو صفرة ترى دامت ما والنفاس،
 . كليا النفساء أو احلائض

 

 نجس؟ أم طاهر هو هل املرأة من النازل املاء حكم ما :السؤال
 ويشعر ًدفقا، خيرج وهو مني، :أنواع ةثالث عىل املرأة فرج من اخلارج املاء :اجلواب

 .الغسل ويوجب األصح، عىل طاهر واملني البدن، مجيع تعم خروجه عند بلذة واملرأة الرجل
 باتفاق نجس وهو له والرغبة اجلامع تذكر وعند املالعبة، عند خيرج وهو مذي، :ًثانيا
 .منه بالثو يف وقع ما وينضح الوضوء، قبل منه الفرج وغسل الوضوء ويوجب

 فرج رطوبة :قال فمن نجسة أم طاهرة هي هل خالف وفيها املرأة، فرج رطوبة :ًثالثا
 نجسة فهي واحليض واملذي البول خمرج من خترج الرطوبة تلك بأن ذلك علل نجسة، املرأة
 .املغني يف القولني حكى طاهرة املرأة فرج رطوبة إن :يقول وقائل مثلها

 .’ا .طاهرة املرأة فرج رطوبة إن :وأقول -اهللا أستخري وأنا- :عثيمني بن حممد الشيخ وقال
 هذا يكون بل فيه؛ وفكر مجاع، تذكر وال مالعبة، دون من :أي رطوبة اخلارج كان فإن

 ًوضوءا، وال ًغسال، يوجب وال األصح، عىل طاهر ألنه األصح؛ عىل يرض ال فهذا العرق، مثل
 .التوفيق وباهللا
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 من االنتهاء بعد يمسحه مل أو يغسله مل ًعضوا رأى أو املصيل تذكر لو احلكم ما :السؤال
 صحيحة؟ صالته أن أم والصالة الضوء يعيد هل الصالة؛

 الةص الوضوء بذلك صىل قد وكان املفروض، بعض يغسل مل أنه تأكد إن :اجلواب
 .الوضوء بذلك صالها التي والصالة الوضوء يعيد أن عليه وجب

 
 

 لو احلكم وما الصالة، بعد ثوبه أو بدنه، عىل رآها أو نجاسة تذكر لو احلكم وما :السؤال
 ال؟ أم الصالة يقطع هل الصالة أثناء رأها

 فصالته الصالة، بعد رآها أو صىل حني هلا ًناسيا كان نجاسة تذكر لو :اجلواب
ِيعد ومل ًقذرا، فيهام أن جربيل أخربه حني نعليه خلع النبي ألن صحيحة؛  .صىل قد ما ُ
 صالته يف ويستمر منها يتخلص فهو منها التخلص وأمكنه صالته، أثناء يف رأها لو أما

 فإنه العورة، يسرت ثوب عىل أو بدنه، عىل كانت إذا أما عورةال سرت عىل زائد ثوب يف تكون كأن
 .التوفيق وباهللا يصيل، ثم منها، ويتطهر الصالة من خيرج أن عليه جيب

 

 ليس ًدائام الطهر، بعد ورجوعها الشهرية، الدورة تأخر من تشتكي من هناك :السؤال
 األغرب؟ باللون ولكن األمحر؛ باللون

 :الصفات تلك ومن النساء، تعرفها صفات له احليض دم :اجلواب
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 .خروجه عند حرارة أي بلذع املرأة حتس لذاع أنه ً:أوال
 .السواد إىل يميل :أي داكن أمحر أنه :ًثانيا

 .ثخني :يقال أو ثقيل :أي غليظ أنه :الثالث
  .كرهية رائحة له أن :أي يعرف أنه :ًرابعا
 يتأخر ال فإنه تأخره، أما جاء، إذا عليها خيفى ال فإنه احليض دم صفات أةاملر عرفت فإذا

 يشء الطهر بعد جاء فإذا احليض، منع أو احلمل، منع حبوب ترشب املرأة كانت إذا إال عادة
 الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال كنا$ :عطية أم حلديث ًحيضا يعد ال فإنه أصفر، أو أغرب
 .ًحيضا يعدوهنا ال أهنم :يعني.#ًشيئا

 .أغرب أو أكدر الطني لون مثل املرأة من خيرج يشء هي :والكدرة
 فهي الطهر، عالمة بعد كانت إن والصفرة الكدرة وهذه أصفر يشء هو :والصفرة

 .احليض من فهي الطهر قبل كانت وإن احليض، من ليست

 

 ويوم تأيت، يوم تتقطع، أصبحت عندي الشهرية الدورة أن وهي مشكلة، لدي :السؤال
 مايل يكون ومرة أمحر، يكون ومرة يقل، ومرة الدم، يكثر مرة ًيوما، عرش أحد اليوم وهلا تروح،

 ما أن املدرسة يف عرفت ألين ال أم ذلك، رغم وأصيل أغتسل أنا هل أدري وال األسود، اللون إىل
 ومس وصيام صالة من يشء كل أفعل أن وجيوز استحاضة، فهذه أيام تةس أو مخسة عىل زاد

 سؤايل هذا .بكثرة ينزل الدم ألن ذلك؛ يف اإلثم من أخاف ألين أفعل مل ولكني للمصحف،
 .والسالم برسعة عليه الرد أرجو

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :صفات أربع احليض لدم وبعد،
 .حرارة :يعني بلذع، خروجه عند املرأة حتس :أي لذاع، أنه :األوىل الصفة
 .كرهية رائحة له :أي منتن؛ أنه :الثانية الصفة
 .ثقيل :أي ثخني أنه :الثالثة الصفة
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 .للسواد يميل :يعني داكن أمحر لونه أن :الرابعة الصفة
 مل وإن حيض، فهو نك،م ينزل الذي الدم يف والعالمات الصفات هذه وجدت فإذا

 .استحاضة فهو جتدهيا
 .استحاضة فهو سبعة أو أيام، ستة تعدى إذا احليض أن املدرسة يف سمعت إنك :قولك أما

 وكذلك احلنابلة، الفقهاء قرره الذي بل بصحيح؛ ليس الكالم هذا إن :لك فأقول
 مخسة تعدى فام هذا وعىل وليلة، يوم وأقلها ًيوما، عرش مخسة أكثرها احليض أيام أن الشافعية؛

 .استحاضة فهو ًيوما عرش
 اإلمامني كقول احليض أكثر يف فقوله مالك أما أيام، عرشة احليض مدة أكثر أن احلنفية ويرى

 ؛وأمحد والشافعي، مالك، :الثالثة األئمة عند ًيوما عرش مخسة عن زاد فام هذا وعىل ،وأمحد الشافعي،
 الذي القول أن ذكر مما ويتضح استحاضة، حنيفة أيب عند فهو يامأ عرشة عىل زاد وما استحاضة، فهو

 .له فهمك يف خمطئة تكوين أن وإما قائله، من خطأ يكون أن إما املدرسة يف تسمعينه
 تطول احلمل أو احليض منع حبوب يأخذن الاليت النساء أن علمناه الذي بأن ًعلام

 عرشين إىل مخسة أو أيام، ستة عادهتا كانت من عند تصل أهنا حتى تتقطع ألهنا العادة؛ عندهن
 .ًقليال أكثر أو ًقليال أقل أو ًيوما،

 هتتمي أن وعليك العادة طول تستغريب فال احلبوب هذه من ًشيئا بلعت كنت فإن
 احليض بني متيزين ًجيدا بمعرفتها فأنت اجلواب أول يف لك ذكرت التي الصفة بمعرفة

 .التوفيق وباهللا واالستحاضة،

 

 وقع إذا البول يزال وكيف االسترباء؟ يكون وكيف البول؟ من االسترباء هو ما :السؤال
 بالعني؟ يرى ال وما ًقليال، أو ًكثريا سواء الشخص عىل

 أو باألحجار، كان سواء املنشفات من نوع بأي للمخرج، التنشيف هو االسترباء :اجلواب
 املكان كان إذا فيام البول من رشاش الشخص قدمي عىل وقع إذا أما ذلك، أشبه ما أو الفاين،
 .أعلم واهللا باملاء، غسله جيب فهذاً أوال تلني حتى األرض حيفر بأنً أوال يلينه ًصلبا
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 املصىل؟ إىل ذهاهبا عند احلائض تغتسل هل :السؤال
 ودعوة اخلري، يشهدن أن احليض وأمر$ :ورد وإنام ذلك، احلديث يف ردي مل :اجلواب

 .املصىل يعتزلن ولكوهنن هنا؛ من أنه يقال فلعله له يتطهر أن حقه من العبد ولكون .#املسلمني
 .استحباب وال رشط عىل يدل بام ال رصيح ذلك فيه فليس احلديث أما

 

 الدورة فيه أنتظر كنت الذي الوقت يف طهارة عىل وأنا زوجي طلقني إنسانة أنا :السؤال
 طالقي عىل مىض واآلن حامل؛ أين التحليل بعد يل اتضح أسبوع بحوايل طالقي وبعد الشهرية،

 بالدم أشبه  جدا صغرية بقطع مصحوب ينزل دم بدأ احلمل من الفرتة هذه يف بالتحديد ًيوما ٢٩
 .الدم هذا نوع ملعرفة املستشفى إىل ذهبت ولالطمئنان أيام، ثالثة حوايل معي واستمر مد،املتج

 نزيف دم بأنه الدم هذا نتيجة ظهرت والوالدة، النساء دكتورة قبل من الكشف وبعد
 هبذا استمر لو حيايت عىل ًخطرا يشكل سوف الدم هذا بأن املختصة الدكتورة وأخربتني
 وجود من للتأكد للبول حتليل بعمل خالهلا من قمت للمستشفى عاتمراج عدة وبعد الشكل،
 .عدمه من اجلنني

 التحليل طريق عن وذلك جنني؛ وجود عدم من املختصة الدكتورة تأكدت وعندما
 .تنظيف عملية وهي العملية، يل جتري أن قررت التلفزيونية واألشعة

 أهنا أم عدة؟ هناك هل احلمل من الرحم نظافة من وتأكدي العملية إجراء وبعد واآلن
 بعد الشهرية الدورة يب نزلت إذا :وأقول أسأل فأنا بال، اإلجابة كانت وإذا باإلسقاط، انتهت

 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدوين عندي؟ حيضة أول بداية نزوهلا يعترب فهل بأسبوع التنظيف
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .عدهتا به انقضت إنسان خلقة فيه ما املرأة أسقطت إذا وبعد،
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 تنقيض املرأة عدة أن عىل العلم أهل من عنهم نحفظ من كل أمجع :املنذر ابن قال
 والشعبي، ورشيح، سريين، وابن احلسن، :ذلك عنه نحفظ وممن ولد أنه علم إذا بالسقط،
 .وإسحاق ،وأمحد والشافعي، ومالك، حنيفة، وأبو والثوري، والزهري، والنخعي،

 ال فهذا ال، أم اآلدمي منه خيلق ما هو هل تدري ال ًدما أو نطفة، ألقت إذا :الثانية احلال
 .بالبينة وال باملشاهدة، ال ولد أنه يثبت مل ألنه األحكام؛ من يشء به يتعلق

 حصل ما وضوح لعدم باحليض تعتدي أن فعليك القبيل هذا من هو وصفت وما :قلت
 الثالثة احليضة من طهرت وإذا حيض، بثالث فاعتدي ذلك غري أو سقط، محل هو هل كل

 .والسالم لألزواج، حللت

 

 هذا ولكن قريتنا؛ يف الذي املسجد يف مؤذن وهو االلتزام، عليه يظهر رجل لدينا :السؤال
 يستمع مل ولكن نصحناه؛ وقد جتوز، ال أهنا غرينا ويراها نراها تيال األشياء بعض يفعل الرجل

 أنه حتى والكبري الصغري ومنهم والرجال، النساء أوالده أمام عورته يكشف الرجل فهذا لنا،
 وقد الغرفة، وسط يبول األحيان وبعض أمامهم، العورة كاشف ويميش أوالده، أمام يتوضأ
 .الصغريتني بنتيه أمام البيت باب عند يستنجي وهو رأيته

 بنات أو أخته، بنات من الصغار البنات عورات بيده يلمس أنه بل فحسب؛ هذا وليس
 إنه بل فحسب هذا وليس واملداعبة، املزاح سبيل عىل هذا وكل أرجلهن، ويلمس اجلريان،
 بخصوص كلمناه وإذا وأوالده، زوجته لعن من ويكثر ًمنكرا ًكالما هلا ويقول زوجته يسب

 نرجو ذلك يف حرج وال أوالدي، هم إنام يقول :القرية أهل وأمام أوالده أمام العورة شفك
 اإلجابة؟

  :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد
 يدل واإلناث، والذكور والكبار، الصغار أوالده أمام عورته الرجل كشف فإن وبعد،

 من الناس أدرك مما إن$ : النبي قال وقد املروءة، وضعف املباالة، وعدم احلياء، قلة عىل
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 .#شئت ما فاصنع تستح مل إذا األوىل، النبوة كالم
 احلاجة، عند للطبيب كإبدائها لرضورة، إال إبداؤها حرام السوءة :وهي والعورة،

 وهو مكروه، حاجة لغري إبداءها أن إىل العلم أهل بعض وذهب املغني، يف رصح وبذلك
 .لألدلة املوافق األصح هو األول والقول احلنفية ورأي الشافعية عند املشهور

 ما عوراتنا اهللا رسول يا :قلت$ :قال أنه جده، عن أبيه، عن حكيم، بن هبز حديث :منها
 كان فإذا :قلت .يمينك ملكت ما أو زوجتك، من إال عورتك احفظ :قال نذر وما منها، نأيت

 أحدنا كان فإذا :قلت .يرينها فال أحد يرينها أال استطعت إن :قال بعض؟ يف بعضهم القوم
 وذكره اجلزم؛ بصيغة ًمعلقا البخاري ذكره .#الناس من منه يستحيا أن أحق فاهللا :قال ًخاليا؟
 ).٢٠١( رقم اجلامع صحيح يف األلباين

 أخرجه .#صاحبه عن منهام واحد كل فليتوار الرجالن، تغوط إذا$ :ًأيضا احلديث ويف
 ).٢٦٤٥٣( احلديث رقم العامل كنز .القطان وابن هو وصححه جابر عن السكن، ابن

 عىل يتحدثان وال اآلخر، عن أحدمها فليتوار الرجالن تغوط إذا$ :ًأيضا احلديث ويف
 .الرباز هو :والطوف ،)٢٦٤٥٤( احلديث رقم العامل كنز .#عليه يمقت اهللا فإن طوفهام،

 أو أخته، بنات أو بناته، كن ولو عليه، حرام فهذا البنات، عورات يلمس كونه وأما
 املرأة غسل :وللمرأة سبع، دون وبنت الرجل، غسل للرجل أن الفقهاء ذكر وقد أخيه، بنات
 فوق كانت إذا بنته غسل عليه حيرم الرجل، كان فإذا -امليت غسل يف :يعني- سبع دون وولد
 يغسلنها نساء يوجد مل وإذا بيده، عورهتا يلمس وال بعينه، عورهتا يرى ال حتى سنني سبع
 .اإلسالمية اآلداب عىل حمافظة والدها يغسلها وال تيمم أن وجب

 امليت غسل وحلاجة املوت بعد ملسها أو عورهتا، إىل النظر وال غسلها له جيوز ال كان فإذا
 بناته، بنات وال أخته، بنات أو أخيه، بنات أو بناته، عورات ملس له جيوز ال أوىل باب من فإنه

 .سنني سبع فوق كن إذا حاجة، بغري أو بحاجة، كان سواء أبنائه، وبنات
 إذا عمله من ويفصل بذلك، شهادته ُترد واحلياء املروءة من ٍخال فهو ذلك فعل ومن

  .واألذان كاإلمامة، دينية، وظيفة يف يشتغل كان
 ويف وإهانتها سبها؛ وعدم الزوجة، مع قاخلل حسن :الفاضلة اإلسالمية اآلداب ومن
 .#ألهيل خريكم وأنا ألهله، خريكم خريكم$ :احلديث
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 الدين يف العدالة ذوي من رجلني بينهام حيكام أن هلام رشع الزوجني بني الشجار وقع وإذا
 صاحبه يف منهام واحد كل يقول أن الزوجني عىل وجيب إليهام، يتحاكامن العقل يف والرجاحة
 املحاكمة ولتكن لصاحبه؛ والشتيمة احلقائق، وقلب والتزييد الكذب من وحيذر الصدق،

 .بينهام به حكام ما ويتقبالن خلق، وحسن بأدب
 فإن السالمة؛ عىل وأوالده أهله الرجل محل وينبغي جائز، فهو الشك عىل التحليف أما

 .اهللا شاء إن جائز فهو الرباءة عىل وحلفهم الشك يوجب ما حصل

 

 احلكم؟ فام جاهلة املسجد دخلت حائض امرأة :السؤال
 تعد وال اهللا، تستغفر أن وعليها أساءت، فقد املسجد، احلائض دخلت إذا :اجلواب

 .التوفيق وباهللا ملثله،

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 العادة دم يشبه دم منها نزل ثم ًتقريبا، الثاين شهرها يف حامل امرأة :هو سؤايل :وبعد

 حضور عند تغتسل هل عليها يكون فامذا متقطعة فرتات يف وإنام  مستمرا؛ ليس ولكنه الشهرية؛
 ينقطع ثم الظهر، الدم ينزل قد بأنه ًعلام صالة عليها وليس احلالة هذه يف معذورة أهنا أم الصالة
 هذه يف جيامعها أن لزوجها وهل ... وهكذا الثاين، اليوم يف ويأيت والعشاء، واملغرب، العرص،
 .ًخريا اهللا وجزاكم احلالة؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 دم يشبه وهو الدورة، زمن يتجاوز ال زمن يف املرأة هذه من نزل دمال هذا كان إذا وبعد،

 احليض دم ألن بالكلية، عنها ينقطع حتى الصالة تقطع أن وعليها ًحيضا، يعترب فهو الدورة،
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 خرج اجلنني، عن وزاد ًكثريا كان فإن به، ليتغذى اجلنني إىل يرصف ألنه احلامل عن ينقطع
 .األوىل األشهر يف يكون وذلك الزائد،

 الفقهاء بعض قرره ما حسب عىل هذا كله، احليض يستغرق ألنه ينقطع ذلك بعد ثم
 استحاضة يعد احلمل وقت يف النازل الدم أن ًأيضا العلم أهل بعض يرى بأنه ًعلام األشبه؛ وهو
 والرأي املستحاضة، كحكم صالة لكل وتتوضأ تغتسل - األخري وهو- الثاين الرأي فعىل

 .التوفيق وباهللا احليض، دم يشبه أنه تقول واملرأة السيام نديع أشبه األول

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 ذلك، ًناسيا جنب وهو والعشاء، واملغرب، والعرص، والظهر، الفجر، صىل رجل وبعد،

 أعاد ثم وتوضأ واغتسل ذهب ثم فسلم العشاء، صالة من خرياأل التشهد يف إال يتذكر ومل
 .بالعشاء وانتهاء بالفجر، ابتداء مرتبة أخرى مرة جنب وهو صالها، التي ًمجيعا الصلوات

 ألنه فقط العشاء صالة يعيد أن عليه كان أم مجيعها الصلوات بإعادته الصواب فعل فهل
 املسلم يف واألصل طهارة عىل أنه نية عىل هاصال األخرى والصلوات هبا، وهو جنب أنه تذكر

 .والسالم ًخريا اهللا وجزاكم ذلك، يف أفيدونا الطهارة؟
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أحسن وقد طهارة، عىل أنه نيته كانت ولو باطلة، جنب وهو صالها التي صالته وبعد،

 .والسالم مرتبة، بقضائها وكذلك تطهر، أن بعد الصلوات تلك بقضاء
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** 

 
 

 أم اإلرشاق، ركعتي بعدها يصيل هل الفجر، فصىل اإلرشاق وقت استيقظ من :السؤال
 ليصيل؟ يقوم ثم الرسول بقول ًعمال للذكر اجللوس من له البد أنه

 الفجر  صالة !هذا؟ َّعلمكم من اإلرشاق، صالة مع الفجر صالة الضالل، هذا ما :اجلواب
 فهذا الشمس، طلوع إىل تأخريها أما املساجد، يف الصالة تقام عندما وهي وقتها، يف تؤدى أن جيب
 ذلك يعمل كونه لكن صاحبه، عن يعفى أن فنرجو ببلس األيام بعض يف حصل فإن جيوز، ال أمر

 .النفاق إىل ذلك به ويؤدي حمرم، عىل مقيم فهذا األحيان غالب ويف باستمرار
 قرين بني كانت إذا حتى الشمس يرقب جيلس املنافق صالة تلك$ :احلديث يف جاء كام
 .#ًقليال إال فيها اهللا يذكر ال ًأربعا، فنقرها قام شيطان

 يقرأ أو اهللا، يذكر مكانه يف جيلس ثم الصبح اإلنسان يصيل أن فهي اإلرشاق، صالة أما
 صالة فهذه ركعتني فيصيل يقوم ًقليال وترتفع الشمس تطلع حتى علم، حلقة يف أو القرآن،

 إنك.وهذا هذا بني ختلطني فكيف فرض وقتها يف الفجر وصالة مستحبة، سنة وهي اإلرشاق،
 ًيوما وقتها يف الفجر صالة تركت ولو ذلك، يرضك مل كله رالده اإلرشاق صالة تركت لو

 .التوفيق وباهللا إيامنك، يف ًنقصا عليك ألثر ًواحدا

 

 ًثالثا، صىل هل ًمثال صالها التي الركعات عدد يف شك لو اإلنسان، يفعل ماذا :السؤال
 ًدائام أنه أم احلكم عليها فيرتتب متفاوتة، ًنسبا الشك هلذا وهل اليقني؟ عىل يبني فهل ًأربعا؟ أم

 ًمكررا؟ كان لو احلكم وما اليقني، عىل يبني
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 عىل الشاك يبني أن ينبغي باألخص الصالة ويف الركعات، عدد يف الشك :اجلواب
 .للسهو وسجد ركعة وصىل ًثالثا جعلها أربع، أو ثالث أهي شك فإن األقل، وهو اليقني،

 متفاوتة؟ ٌنسب الشك هلذا هل أما
 اإلنسان تذكر ثم شك، مبادئ حصل إذا إال مؤثر كله الصالة يف الشك أن :فاجلواب

 .التوفيق وباهللا يشء، عليه ليس احلالة هذه ففي واستيقن الشك، عنه وذهب
  ًمتكررا؟ كان لو احلكم ما :السائلة قول أما

 بالصالة، االهتامم وقلة الغفلة، وجود لسبب إال يكون ال الصالة يف الشك تكرر أن :فاجلواب
 .التوفيق وباهللا الصالة، يف السهو يقل حتى مجاعة، هبم وتصيل بيتها أهل جتمع املرأة أن واألفضل

 

 ًوترا؟ أو ًشفعا يقىض هل الوتر؟ يقىض كيف :السؤال
 وتره فاته من$ :سعيد أيب حديث يف كام ًوترا، قيض وحده فات إذا الوتر أن :اجلواب

 .قال كام أو .#الشمس طلوع بعد فليصله
 هو املنيس كان فإن االحتجاج، درجة تبلغه أخرى شواهد وله ضعف، فيه واحلديث

 يف جاء فقد بالليل يصليه كان الذي الورد مع الوتر هو املنيس كان وإن ًوترا، قضاه وحده الوتر
 طلوع بني ما فصاله بالليل ورده فاته من$ :بلفظ أحدمها مسلم صحيح يف حديثان ذلك

 .قال كام أو .#بالليل صاله فكأنام الزوال وقت إىل الشمس
 .التوفيق وباهللا .#ركعة عرشة اثنتي بالنهار صىل بالليل ورده فاته من$ :فقوله الثاين احلديث أما

 

 ال من تزويج حكم وما ًنادرا، إال يصيل ال زوج مع املتزوجة املرأة بقاء حكم ما :السؤال
 .املسلمني بكم ونفع علمكم، ويف فيكم، اهللا بارك .اجلامعة غري مع وال مجاعة، مع ال يصيل

 مستفيد سائل             
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 .هوصحب آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :اآلتية لألدلة كافر يصيل ال الذي أن األصح وبعد،
̄ °±  :تعاىل قوله :منها  ® ¬ « ª © ̈ ]٥:التوبة[.  

 s r q p o n m l k j i h :تعاىل وقوله
 ut ]٥:البينة[. 

 .#كفر فقد تركها فمن الصالة؛ وبينهم بيننا الذي العهد$ : وقوله
 مل ومن :أي .#املسلم فهو ذبيحتنا وأكل نا،قبلت واستقبل صالتنا، صىل من$ : وقوله

 .بمسلم فليس كذلك يكن
 من ًشيئا يرون اهللا رسول أصحاب كان ما$ :قوله وهو اهللا، عبد بن شقيق وحلديث

 .#الصالة غري كفر تركه األعامل
 وصىل، ًأوال أسلم، قد كان إن  مرتدا يعترب وأنه الصالة، تارك كفر عىل األدلة بعض هذه

 وال املسلمني، مقابر يف يدفن وال مات، إذا جنازته تتبع وال مرض، إذا يعاد ال فإنه ذاه وعىل
 كانت إذا يطلق مل ولو  تلقائيا، زوجته منه وتبني ًمسلام، كان إذا مورثه من يرث وال وارثه، يرثه
 .ًحراما هلا معارشته وتصبح ٍّمصل، غري وهو مصلية، هي

 فهذا يصيل ال وحده كان وإذا الناس، مع يصيل كأن ابعضه وترك الفرائض، بعض صىل ومن
 جيوز وال الصفة، هبذه أنه ُعلم إذا يزوج أن جيوز وال اإلسالم، من به خيرج  اعتقاديا، ًنفاقا منافق

 تارك أحكام هي هذه مصلية هي كانت إذا بمعارشهتا له تسمح أن وال معه، تبقى أن المرأته
 .هذا مثل يزوج أن من احلذر فيجب بعضها؛ أو الصالة

 هو بام خترب وأن منه، متتنع أن حاله عرفت إذا املرأة عىل فيجب جتهله ممن زوجت إن أما
 .التوفيق وباهللا يفارقها، أو اهللا، حكم عليه جيروا حتى القضائية، السلطة عليه

 
 

 يف املوجودة اجليش لوحدات بالنسبة الصالة قرص جواز عن فتواكم وصلتنا لقد :السؤال
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 تزيد قد ملدة البعض وبقاء اخلميس إىل الوحدات بعض رجوع احتامل هناك ولكن املنطقة؛ هذه
 يف ستبقى التي داتللوح الصالة قرص أو إمتام يف رأيكم هو ما :هنا والسؤال أشهر، بضعة عىل

 املنطقة؟
 بعده، نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد :- التوفيق وباهللا- اجلواب

 .وصحبه آله وعىل
 التي العلة وأن مستقر، شبه احلال أصبح قد أنه األخري األمر هذا من يظهر الذي :وبعد

 عىل جيب الذي فإن لذا هللا، مدواحل الزوال، إىل طريقها يف أو زالت قد القرص جاز أجلها من
 .الصالة إمتام هنا ستبقى التي الوحدات
 فهم ًكامال ًاستيطانا مستوطنني ليسوا ألهنم عليهم؛ واجبة فليست اجلمعة صالة أما
 الذين الوحدات هذه من املنطقة أصحاب لكن عليهم؛ جتب ال فإهنا لذلك الرحل بالبدو شبيهون

 .التوفيق وباهللا املسلمني، مع اجلمعة يصلوا أن فعليهم األصيل مبلده عن ًبعيدا املوقع يكون ال

 
 

 ؟الصالة أثناء الشعر حتته من يظهر الذي الشفاف اخلفيف الرأس غطاء لبس حكم ما :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 تصح وال جيوز، ال به واالكتفاء الشعر حتته من يظهر الذي اخلفيف الغطاء لبس :وبعد

 :التالية لألحاديث قدميها ظهور تغطي وحتى بل جسمها؛ مجيع تغطي حتى للمرأة الصالة
 .#بخامر إال املحيض بلغت من صالة اهللا يقبل ال$ : قوله -١
  xw v u t  :اآلية هذه نزلت ملا :قالت ،ل سلمة أم حديث -٢

 أكسية وعليهن السكينة، من الغربان رءوسهن عىل وكأن األنصار، نساء خرج .]٥٩:األحزاب[
 .يلبسنها سود

 :قال إزار؟ بدون درعها يف املرأة تصيل اهللا رسول يا :قالت ًأيضا سلمة أم حديث -٣
 .#قدميها ظهور يغطي ًسابغا، عالدر كان إذا نعم،$
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 وجهها عدا ما جسمها مجيع تغطي أن إال صالهتا تصح ال املرأة أن يتبني األدلة وهبذه
 ألن صالهتا تصح مل وراءه ما منه يظهر ًشفافا ًرقيقا اللباس كان فإن ثخني ساتر بلباس وكفيها
 وجهها حتى جسمها يعمج لألجانب بالنسبة وكذلك وكفيها وجهها عدا ما عورة بدهنا مجيع

 عند يكون أن إال الرجال، تغري الكف برشة ولون الكف خضاب ألن األصح عىل وكفيها
 .إيامن من رادع الرجل

 زينتك من ًشيئا أبديت إذا أنك اعلمي اهللا أمة ويا أنفسكن، يف اهللا اتقني النساء معرش فيا
 .التوفيق اهللاوب تتويب، أن إال عليه اهللا فسيعذبك األجانب الرجال لرياه

 
 

 مأمومون بنا حلق األوىل الركعة إكامل وبعد بمأمومني العرص صالة صليت لقد :السؤال
 ومل ًسهوا بخامسة وأتيت ضتهن بل األخري؛ للتشهد أجلس مل الرابعة من فراغي وبعد آخرون،
 فسجد للسهو، فسجدت بخامسة أتيت أين شككت أسلم أن وقبل املأمومني، من أحد ينبهني
 .سلمت ثم معي، اجلميع

 :قسمني إىل انقسموا فقد األوىل بالركعة للمسبوقني بالنسبة أما
 .ًأربعا صلوا أهنم يرون أهنم عىل معي، سلم :قسم

 صلوا فأصبحوا هبا، املسبوقني بالركعة فأتوا معي لموايس ومل اقامو :اآلخر والقسم
 .ذلك يف القول وبسط ًمجيعا صالتنا صحة بيان فضيلتكم من أرجو لذا ًمخسا،

 مثلك  شاكا منهم كان فمن الصالة، أول من معك كانوا للذين بالنسبة أما :اجلواب
 .صحيحة فصالته

 لك بمتابعتهم بطلت فصالهتم ونيعلم وهم اخلامسة عىل تابعوك للذين بالنسبة وأما
 .الصالة يعيدوا أن وعليهم يعلمون، وهم اخلامسة عىل

 أن يظن وهو خامسة أكمل من إال ًمجيعا؛ صالهتم بطلت فقد للمسبوقني بالنسبة وأما
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 خامسة حقك يف أهنا يعلم وهو اخلامسة عىل تابعك من وأما ركعات، ثالث معك صاله الذي
 يعيدوا أن وعليهم ركعة، وزاد هبا يعتد مل أو معك، وسلم هبا داعت سواء صالته بطلت فقد

 .والسالم ذمتهم يف بقيت وإال جديد، من صالهتم

 
 

 ًواحدا إال معه فسجدنا للسهو سجد اإلمام يسلم أن وقبل مجاعة املغرب صالة صلينا :السؤال
 هلذا قلنا السالم وبعد زيادة، وال فيها، نقص ال الصالة بأن متيقنني كنا أننا رغم للصالة، معنا ديسج مل

َلـم :الرجل  وإنام للسهو؛ أسجد فلم الزيادة، أو النقص، عدم من متيقن إين :فقال اإلمام؟ تتابع ْمـَل ِ
 ؟مأجورين ذلك يف إفتاءنا فضيلتكم من نرجو .شك الذي اإلمام عىل السجود

 .وصحبه وآله رسوله عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 معه وسجدتم للسهو اإلمام سجد الصالة هناية ويف املغرب، صليتم تقولون :وبعد

 .إلخ .. معكم يسجد مل املأمومني وأحد فيها، نقص ال الصالة أن تعلمون وأنتم
 اإلمام، متابعة برتك أخطأ معه يسجد مل والذي أصبتم، اإلمام مع سجدتم الذين أنتم :أقول

 .التوفيق وباهللا فيها، نقص ال الصالة أن متيقنني دمتم ما صحيحة، وصالته ذلك يف إثم ويلحقه

 
  

 مكانه وحيل اإلمام، يدفع فهل ثالث جاء ثم فريضة، صالة يف اثنان رشع إذا :السؤال
 .مأجورين أفتونا اإلمام؟ خلف معه ليقف للخلف املأموم يسحب أو املأموم، بجانب

 أن ويالحظ الوراء، إىل املأموم سحب أو قدام، إىل اإلمام دفع سواء جائز ذلك كل :اجلواب
 حالة ويف الصف يقطع ونهلك عنه؛ منهي فذاك الصف من الذي كالسحب ليس السحب هذا
 املكان يكون ما حالة ويف السحب، يتعني اخللف من وواسع األمام من ضيق املكان يكون ما



  ١٦٠  

 يقف اجلهتني من ضيق املكان يكون ما حالة ويف الدفع، يتعني اخللف من وضيق قدام من واسع
 .التوفيق وباهللا ًواحدا،  صفا واإلمام هم ويكونون املأموم مع

 
 

 من فانرصف املأمومني، أحد فأحدث مجاعة فريضة صالة يف ثالثة رشع إذا :السؤال
 ًمنفردا؟ مكانه يبقى أو إليه، اإلمام يسحب أو اإلمام حذو يسري أن إىل املأموم خيطو فهل الصالة

 يبقى أن له جيوز وال اإلمام، يمني عن ويقف يتقدم أن لةاملسأ هذه يف الواجب :اجلواب
 .التوفيق وباهللا الصف، خلف ًمنفردا صىل ألنه صالته بطلت فعل وإن وحده

 
 

 لرقبةا عند مجعها بعد شعورهن جيعلن والطالبات املدرسات بعض أن املعروف :السؤال
 هذه تفك املرأة أن ًمؤخرا سمعنا ولكن احلالة، هذه عىل وهن ويصلني، )كعكعة( وعملها
 العمل؟ هذا حكم فام تصيل ذلك بعد ثم الكعكة

 ذلك عمل من تشبيه فيه حديث فيه ورد وقد الصالة، يف مكروه العمل هذا :اجلواب
 الصالة، يف كرهه وبعضهم ذلك عن هنى وفيه .#الشيطان بكفل$ تسميته ورد وقد باملكتوف،

 مائالت عاريات كاسيات نساء النار أهل من أمتي من صنفان$ قوله يف ًداخال وجعله غريها ويف
 .#... البخت كأسنمة رءوسهن مميالت،

 األعشاب بعض رأسها عىل تضع- رأسها تغطي التي يف احلديث ذلك أن األصح ولكن
 وجاء بنفسها، لتغرهيم الرجال أمام وتتبخرت ئها،أعضا أحجام تصف التي الثياب وتلبس ،-العطرية

 .املائلة العجاف البخت كأسنمة رءوسهن احلديث هلذا رواية يف
 يفرقون الذين عىل ينطبق وهو جانب إىل سنامها مال عجفت إذا الناقة أن ذلك ومعنى
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 بالنساء تشبه ألنه املذموم؛ العمل من وهذا باملوضة يسمى ما وهو جانب من رءوسهن
 .التوفيق وباهللا والنصارى، اليهود من لكافراتا

 

 يف ويدفن عليه، يصىل وال يكفن وال يغسل، ال ًعامدا الصالة ترك من هل :السؤال
 فقط؟ بالرجل خاص أو والنساء، الرجال يف عام هذا هل الصحراء

 وال مات إذا جنازته تتبع وال مرض إذا يعاد ال كفر ًعامدا الصالة ترك من :اجلواب
 هذه يف والتساهل أنثى، أو ًذكرا املسلمني مقابر يف يدفن وال عليه، يصىل وال يكفن وال يغسل

 .التوفيق وباهللا الصالة، ترك عىل املستهرتين الشباب بعض جرأ الذي هو األحكام

 

َّثم ومن العني، يشغل ما فيه الذي املنقوش سجادال عىل الصالة حكم ما :السؤال  القلب؟ َ
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 حكمها القلب؛ ثم ومن العني، يشغل الذي املنقوش السجاد عىل فالصالة :وبعد

 أيب إىل هبذه هبوااذ$ :وقال نزعها، ثم أعالم ذات مخيصة يف صىل النبي أن بدليل الكراهة
 أن عىل فدل الصالة، يعد مل ولكنه .#صاليت عن ًآنفا أهلتني فإهنا جهم، أيب بأنبجانية وأتوين جهم
 .التوفيق وباهللا ًمكروها، يكون ذلك مثل

 

 ًمنفردا، وبعضها مجاعة، يف بعضها روضةاملف الصالة يؤدي فيمن الرشع حكم ما :السؤال
 الليل؟ صالة عن هبا ويكتفي

 ًمنفردا وبعضها مجاعة بعضها الفريضة بأداء واالكتفاء القيام صالة عدم :اجلواب
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 برتك فهو اإلثم خوف أما بواجب، وليس سنة وهو عظيم، وثوابه القيام، ثواب من حرمان
 .التوفيق وباهللا عذر، بدون ًمنفردا البيت يف والصالة اجلامعة، صالة

 

 الصالة؟ تارك حج، أو صوم، أو زكاة تقبل هل :السؤال
 العهد$ : كقوله األدلة، تؤيده الذي الصحيح القول عىل كافر الصالة تارك :اجلواب

  .#كفر فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا الذي
  .منه اهللا فيقبل اهللا يتق مل الصالة تارك وإن .#الصالة ترك الكفر وبني الرجل بني$ :لهوقو
 .التوفيق وباهللا .]٢٧:املائدة[  m l k j i :تعاىل اهللا قال وقد

 

 قيل سلم فلام ًمخسا، الظهر صالة هبم النبي صىل :مسعود بن اهللا عبد قال :السؤال
 أقرصت :أخرى ويف الصالة؟ يف أزيد :رواية ويف يشء؟ الصالة يف أحدث ،اهللا رسول يا :له

 نسيت؟ أم الصالة
 أقرصت :أي- قبلها ما والصواب ،احلافظ قال كام وهم الرواية هذه ويف :األلباين قال

 وسجد القبلة، واستقبل رجليه فثنى ًمخسا، صليت :قالوا ذاك؟ وما :قال- نسيت أم الصالة
 لنبأتكم يشء الصالة يف حدث لو إنه :قال بوجهه علينا أقبل فلام سلم ثم ]سلم بعدما[ سجدتني

 صالته، يف أحدكم شك وإذا فذكروين نسيت فإذا تنسون كام أنسى مثلكم برش أنا إنام ولكن به،
 اإلمام صحيح خمترص األلباين .سجدتني يسجد ثم يسلم، ثم عليه فليتم الصواب فليتحر

 الصالة كتاب ،)١١٤ص( اإلسالمي الكتاب دار ،’١٤٠١ /امسةاخل الطبعة/١ج( البخاري
 ).٢٢٤( رقم حديث كان حيث القبلة نحو التوجه باب إىل

 كانت وإذا الرسول، الصحابة تابع كام اإلمام املأموم يتابع هل خامسة إىل اإلمام قام إذا
 الشك بني كام بيان ىلإ حيتاج واألمر ترشيع وقت الوقت أليس الصالة، تفسد العلم مع املتابعة



  ١٦٣  

 .احلديث يف ورد مما وغريه اإلمام وتذكري
 قام ولو حتى إمامه يتابع فإنه اإلمام متابعة أحاديث وكذلك احلديث ظاهر عىل يكون أم

 مع -فيكم اهللا بارك- الصحيح القول هو ما ذلك، عىل تدل األحاديث ظاهر ألن سادسة إىل
 إمجاع هناك وهل العكس أم السنة ينقض اإلمجاع وهل لذلك، الشافية الكافية واإلجابة التحقيق

 ذلك؟ عىل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فتح، )٤٠١( القبلة أبواب يف البخاري أخرجه هذا مسعود بن اهللا عبد حديث :وبعد

 سجدتني وسجد القبلة قبلواست رجليه فثنى$ :وفيه نقص، أو زاد أدري ال :إبراهيم قال :وفيه
 عن علقمة، عن إبراهيم، عن احلكم، طريق من )٤٠٤( رقم وأخرجه احلديث، #...سلم ثم
 :قالوا ؟ذاك وما :قال الصالة، يف أزيد :فقالوا ًمخسا، النبي صىل$ :قال اهللا عبد

 .#سجدتني وسجد رجليه فثنى .ًمخسا صليت
 وأخرجه )٤٠٤( مىض الذي وباللفظ ًأيضا احلكم طريق من ،)١٢٢٦( رقم السهو يف ورواه

 راوي منصور طريق من ،)٦٦٧١( احلديث رقم األيامن، يف ًناسيا حنث إذا :باب والنذور، األيامن يف
 .منها نقص أو فزاد الظهر هبم صىل اهللا نبي أن$ :ولفظه األوىل، الرواية

 أقرصت اهللا، رسول يا :قيل$ :قال علقمة، أم وهم إبراهيم أدري ال :منصور قال
 .احلديث #سجدتني هبم فسجد :قال .وكذا كذا :قالوا ؟ذاك وما :قال .نسيت؟ أم الصالة

 ًأيضا احلكم طريق من )٧٢٤٩( احلديث رقم اآلحاد أخبار يف ًأيضا البخاري ورواه
 قبله؛ ما خيالف ال وهو سلم بعدما سجدتني وسجد :قال أنه إال )٤٠٤( رقم كروايته ًخمترصا

 .سجدتني فسجد السالم بعد ذكر إنام هألن
 :قوله ويف والنذور األيامن يف التي منصور رواية يف هو إنام الوهم أن تعلم هنا ومن

 .اليدين ذي حديث من فيه وهم الرواة بعض أن يظهر والذي #نسيت؟ أم الصالة، أقرصت$
 يف رصيح #الصالة أقرصت$ :لفظ :الكرماين وقال ):١١/٥٥٤( الفتح يف احلافظ قال

 الصالة يف أحدث$ :بلفظ الصالة يف تقدم ما والصواب الراوي، من وهم ولكنه نقص أنه
 عىل يدل ومما فصحيح احلديث سائر أما الفقرة، هذه يف هو إنام الوهم أن تبني وهبذا ،#يشء
 نقص كان فلو ًشيئا يكمل ومل فقط، سجدتني سجد أنه متفقة كلها الروايات أن ًأيضا ذلك
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 .لباقيا ألكمل
 يف والثالثة املغرب يف والرابعة الرباعية يف كاخلامسة الزيادة يف لإلمام املأموم متابعة أما
 .أعلم فيام باتفاق فعله جيوز ال فهذا الصبح

 :قسامن األفعال فزيادات ):٢/٣٠( املغني يف قال
 أو ام،قي موضع يف جيلس أو جلوس، موضع يف يقوم أن مثل الصالة، جنس من زيادة :أحدمها

 ’ا .ًكثريا أو كان ًقليال لسهوه ويسجد بعمده، الصالة تبطل فهذا ًركنا، أو ركعة، يزيد
 هو فألنه للنبي الصحابة متابعة وأما فعله، جيوز فيام واجبة فهي اإلمام متابعة أما
 .فال بعده أما جائز، عرصه يف والنسخ املرشع،

 السهو؟ عىل يقاس أم صالته تبطل هل ًاهالج اإلمام املأموم تابع إذا فيام الكالم ويبقى
 ألن به؛ يعذر ال أكثر أو ًواحدا كان سواء األركان تلك يف اجلهل أن يل بدا ثم نظر، حمل هذا
 يف باجلهل مرصح أنه مع .#تصل مل فإنك فصل ارجع$ :له قال بل صالته؛ امليسء يعذر مل النبي
 .#فعلمني غريه أحسن ال واهللا$ :قوله

 وباهللا ًجاهال، كان ولو صالته، بطلت زيادة يعلمها زيادة عىل إمامه تابع من أن :واملهم
 .التوفيق

 

 وخمالفة ومتابعة، وموافقة، مسابقة، :أوضاع أربعة إمامه مع للمأموم أليس :السؤال
 فرغ فإذا آمني قوله يف اإلمام نسابق فنحن ذلك يف الواردة لألحاديث باملتابعة مأمورين ونحن

 بحرف ولو حتى بالقول اإلمام يبدأ أن قبل آمني اجلميع ضج  C B :تعاىل قوله من
 .متابعني نكون حتى واحد

 ومتابعته وموافقته اإلمام مسابقة من كل حكم بيان مع ذلك يف الصحيح القول ما
 .سنة أو واجب أو ركن يف وخمالفته

 روي ملا سنة السجدتني بني اإلقعاء وهل االسرتاحة، بجلسة لإلتيان لفتهخما حكم وما
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 وأبو والرتمذي، مسلم، أخرجه .طاوس سأله عندما نبيكم سنة هو :قال أنه عباس ابن عن
 قال .يقعون العبادلة رأيت :طاوس وقال .مثله عمر ابن عن البيهقي أخرجه وكذلك داود،

 صحيحة؟ وأسانيدها :احلافظ
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اإلمام قبل رأسه يرفع الذي خيشى أما$ : النبي لقول واملخالفة املسابقة حترم :وبعد

 .#محار صورة صورته جيعل أو محار رأس رأسه اهللا حيول أن
 فأنصتوا قرأ وإذا وافكرب كرب فإذا عليه، ختتلفوا فال به، ليؤتم اإلمام جعل إنام$ :وقوله

 يكون أن احلديث هذا فمقتىض مهملة بدون والتعقيب، للرتتيب والفاء إلخ، .#... ركع وإذا
 .بعده املأموم وفعل املأموم فعل قبل اإلمام فعل

 قبلكم، يركع فإنه يركع، حتى تركعوا وال$ :السابق احلديث روايات بعض يف جاء وقد
 .ثاحلدي #...بتلك فتلك قبلكم، ويرفع

 يف عازب بن الرباء وحلديث السابقة، لألحاديث جائزة غري ًأيضا فهي املوافقة وأما
 حتى ظهره منا أحد حين مل محده، ملن اهللا سمع :قال إذا  اهللا رسول كان$ :قال الصحيحني

 .#ًساجدا  اهللا رسول يقع
 )٣/٤١٨( السنة رشح يف البغوي فقال خالفه، أو اإلمام، قبل رأسه رفع من حكم وأما
 .#ذلك فعل ملن صالة ال$ :قال أنه عمر ابن عن روي اإلمام، قبل رأسه رفع فيمن العلامء واختلف

 إىل يعود بأن يأمرونه أكثرهم أن غري جمزئة وصالته ميسء أنه عىل العلم أهل وعامة
 مث منه ترك كان ما بقدر رأسه اإلمام يرفع أن بعد سجوده يف يمكث :قالوا بعضهم ثم السجود

 .’ا .األوزاعي قال وبه مسعود، ابن قاله .اإلمام يتبع
 ولكن مبطلة؛ تكون أال أوىل باب من فاملوافقة واملخالفة املسابقة حكم هذا كان وإذا
 .ذكرت التي لألحاديث املتابعة والواجب جمزئة وصالته عاص صاحبها

 َّتورك لو كام الفة،املخ من يعدان ال السجدتني، بني فيام واإلقعاء االسرتاحة جلسة أما
  .العكس أو وافرتشت التشهد يف اإلمام

 ،)٣/٢٠٣( أمحد رواه الذي احلديث يف جاء كام املتابعة ال املساواة فيه فاملرشوع التأمني أما
 النبي عن ،t هريرة أيب عن ،)٣/٦١( رقم السنة رشح يف البغوي وصححه ،)٢/١٤٤( والنسائي
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اإلمام قال إذا$ :قال: ﴿ A @ ? C B﴾، املالئكة فإن آمني، :فقولوا 
 .#ذنبه من تقدم ما له غفر املالئكة، تأمني تأمينه وافق فمن آمني؛ :يقول اإلمام وإن آمني :تقول

 هذه ويف بل واملالئكة؛ واملأموم اإلمام بني املساواة التأمني يف املرشوع أن يف واضح وهذا
 ما له غفر املالئكة قول قوله وافق فمن$ : قال الذنوب من تقدم ما مغفرة وهو فضل املساواة
 .أعلم واهللا .#ذنبه من تقدم

 

 صوت ُسمع الرابعة الركعة من األخرية السجدة ويف الظهر، صالة صليت :السؤال
 كانوا أناس وخاصة بعضهم ورفع وقعت تكبرية هناك أن املصلون توهم دعاء أو كتسبيحات

 فلم السيب يف من وأما رجعوا، ثم فجلسوا املصلني رأوا من أما املصلني يروا مل السيب يف
 صالهتم؟ حكم فام اإلمام مع سلموا ثم للتشهد وجلسوا احلقيقية، التكبرية وسمعوا يرجعوا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اخلطأ سبيل عىل قبله قاموا ولكنهم اإلمام؛ عم سجدوا السيب يف الذين كان إذا :وبعد
 ألن اهللا؛ شاء إن صحيحة وصالهتم مأمومني لكوهنم سهو؛ سجود عليهم فليس والتوهم،

 يأمره ومل .#محار رأس رأسه اهللا حيول أن اإلمام قبل رأسه يرفع الذي خيشى أما$ :قال النبي
 .أعلم واهللا سهو، بسجود

 

 جيلس، ومل له، وسبحوا ًسهوا، للخامسة وقام رباعية، صالة بجامعة إمام صىل :السؤال
 أن مستيقنني ألهنم جلسوا الثاين والقسم اإلمام مع قاموا قسم قسمني، إىل اجلامعة وانقسم
 والقسم اإلمام، كسهو سهوا مقس قسمني إىل انقسموا اإلمام مع قاموا والذين كاملة، صالهتم

 مبطالت يعلمون ال أهنم حيث اإلمام مع قاموا ولكنهم كاملة؛ صالهتم أن مستيقنني الثاين
 .ًخريا اهللا وجزاكم بالتفصيل، األسئلة هذه عىل اإلجابة نرجو الصالة،
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 قبل يكون وهل للسهو سجود عليه وهل اإلمام، هذا صالة حكم ما :األول السؤال
 بعده؟ أو السالم

 صالهتم؟ يف شاكون وهم اإلمام، مع قاموا من حكم ما :الثاين السؤال
 مل ولكنهم كاملة؛ صالهتم أن عارفون وهم اإلمام، مع قاموا من حكم ما :الثالث السؤال

 باطلة صالهتم أم الصالة، مبطالت معرفة بعدم يعذرون وهل الصالة، مبطالت يعرفوا
 الصالة؟ ويعيدون

 ينتظرون أم ألنفسهم ويسلمون اإلمام يفارقون هل جلسوا الذين حكم ام :الرابع السؤال
 أفتونا ال؟ أم سهو سجود معه يسجدون هل انتظروه وإذا معه، يسلمونو يسلم حتى اإلمام
 .ًخريا اهللا جزاكم

 فصالته فاستمر نفسه يف مستيقن أنه يظن له سبحوا حني اإلمام كان إذا :األول :اجلواب
 السالم بعد سجد إذا لكن بعده، شاء وإن السالم، قبل شاء إن السهو سجود وعليه صحيحة
 .ثانية مرة وسلم تشهد،

 ما وعليهم صحيحة، صالهتم صالهتم، يف شاكون وهم اإلمام مع قاموا الذين :الثاين
 .للسهو السجود من اإلمام عىل

 سواء باطلة مصالهت زيادة أهنا يعلمون وهم الزيادة، عىل اإلمام تابعوا الذين :الثالث
 .صالهتم يعيدوا أن فعليهم جيهلون أو صالهتم يبطل ذلك أن يعرفون كانوا

 واجب معه والسجود السهو سجود معه ويسجدون اإلمام ينتظرون أهنم األوىل :الرابع
 .خلفه من وعىل عليه، فالسهو اإلمام سها فإذا

 

 تصيل فهل ركعة عرشة اثنتي الوتر تصيل أن ادتوأر الوتر، تأخري املرأة أرادت إذا :السؤال
 أو بالتسليم عرشة الثانية الركعة عنهن تفصل ثم بينهن، تفصل أن دون ًمعا ركعة عرشة إحدى
 ًمعا؟ تصليها

 :أوجه ذلك يف فله بالوتر ركعة عرشة ثالث الليل يف يصيل أن العبد أراد إذا :اجلواب
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 ثم بسالم، ركعتني كل :أي تسليامت بست ركعة عرشة اثنتي يصيل أن :األول الوجه
 ثم ركعتني، فصىل :قال حيث عباس ابن حديث من الصحيحني يف ثابت وهذا بركعة يوتر

 .بواحدة أوتر ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني،
 ثم ًأربعا، ًأربعا شاء وإن ركعتني، ركعتني شاء إن ركعات ثامن يصيل أن :الثاين الوجه

 يف ثابت وهذا ويسلم، يتشهد آخرها يف إال منها يشء يف جيلس ال بخمس ذلك من يوتر
 .ل عائشة عن الصحيحني
 بعض أجاز لكن بتشهدين؛ الفريضة غري يف ًشفعا صىل أنه النبي عن يرد مل :ًثانيا

 أن تأرد إذا الفقهاء قول فعىل ركعتني إال األول التشهد بعد يصيل أال برشط ذلك الفقهاء
 أن قبل تقومني ثم تتشهدين ثم ركعات عرش تصيل أن فلك بتشهدين ركعة عرشة اثنتي تصيل
 .أوىل النبي عن ورد بام االلتزام ولكن تسلمني ثم بركعتني تأتني ثم ِّتسلمي

 غري يف يرد ومل ًوتسعا ًسبعا كان إذا بتشهدين الوتر صىل أنه النبي عن ورد :ًثالثا
 التشهد يتشهد ثم بالركعة، ويأيت يقوم ثم للتشهد السادسة بعد جيلس ثم ا ست يصيل فكان ذلك
 بتاسعة ويأيت يقوم ثم يتشهد، الثامنة بعد جيلس التسع يف ذلك مثل ويفعل ويسلم، األخري
 .ويسلم ويتشهد

 فكان عرشة اإلحدى وأما وسالم، واحد بتشهد يصليها فكان واخلمس الثالث أما
 .التوفيق وباهللا ثالث، أو بواحدة ويوتر ًأربعا، ًأربعا أو ركعتني، ركعتني يصليها

 

 كل وبعد صالة كل قبل عددها وكم والليلة اليوم يف ترشع التي السنن عدد كم :السؤال
 اجلنة، يف ًبيتا له اهللا بنى ًتطوعا ركعة عرشة اثنتي صىل من :يقول ًحديثا سمعت فلقد صالة
 دوهنا؟ أو اخلمس الصلوات مع السنن هذه تكون فكيف

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 تكون ال واملحافظة حافظ، من ورد ألنه الرواتب؛ السنن بذلك املراد أن قيل قد :وبعد

 الظهر، قبل ًوأربعا الفجر، قبل ركعتان هي الرواتب والسنن ًغالبا، الرواتب السنن عىل إال
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 .العشاء بعد وركعتان املغرب، بعد وركعتان بعدها، وركعتان
 سبع الفرائض ركعة، أربعون مجلتها والليلة اليوم يف املرشوعة الصلوات أن العلم أهل ذكر وقد

 عرشة اثنتا ومجلتها الرواتب والسنن )١١( ركعة عرشة إحدى مجلتها الليل وصالة ،)١٧( ركعة عرشة
 .أعلم واهللا ركعة، ٤٠ =١٢ +١١ +١٧ ركعة أربعون فتلك ،)١٢( ركعة

 

 هل الصلوات فيه تقام كمسجد خصصت كبرية حجرة الداخيل السكن يف لدينا :السؤال
 حترض ال يالت وهل الرشع؟ يف التي املسجد أحكام هلا :أي أحكامه، هلا كاملسجد الغرفة هذه تعترب

 للمحارضات؟ احليض دخول جيوز وهل آثمة؟ تكون فيه الصالة
 وعدم ،هلا واجلنب احلائض اعتزال من املساجد أحكام هلا يكون ال الغرفة هذه :اجلواب

 .فيها االعتكاف يصح وال فيها، للضالة النشد وعدم فيها، والرشاء البيع
 رشعي مسجد يف كانت سواء آثم عنها واملتخلف حضورها، فيجب اجلامعة صالة أما

 .ًمؤقتا ًمسجدا اختذ مصىل يف أو
 فقد رشعي، بمسجد ليس ألنه واملحارضات، الندوات حضور احليض معها ملن وجيوز

 .أخرى غرفة إىل ويتحولون الغرفة هذه يرتكون

 

 الليايل إحدى ويف املسجد يف والرتاويح العشاء صالة نؤدي كنا املبارك رمضان يف :السؤال
 وملا فصلينا الرتاويح صالة يؤدي واإلمام حرضنا وقد فجئنا والرتاويح العشاء لصالة ذهبنا
 احلكم؟ فام العشاء، صلينا رجعنا

 الفرض أما تصح، فال قبله أما العشاء صالة بعد إال تصح ال الرتاويح صالة :اجلواب
 فال نافلة وهي صحيحة، غري قبله صليتموها التي اويحالرت ولكن صحيحة؛ له فصالتكم

  .يشء فيها عليكم
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 .التوفيق وباهللا

 

 يأكل أنه إال ويزكي ويصوم، الصلوات، عىل حمافظ إمام خلف الصالة حكم ما :السؤال
 إىل باإلضافة اجلامعة وحضور ةالصال موعد عن يؤخره ال ذلك أن ورغم الشيشة، ويرشب القات،

 التجويد؟ أحكام بعض تفوته أنه
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وبينه، بينك فيام وانصحه وراءه ِّفصل ًراتبا ًإماما كان فإن صحيحة فيه الصالة أما :وبعد

 وباهللا ذلك، استطعتم إن األفضل فهو نهم أحسن هو بمن إبداله ويمكن راتب، غري كان إن أما
 .التوفيق

 

 املفروضة؟ الصالة يف املصحف من القراءة حكم ما :السؤال
 وكذلك احلفظ، من الصالة واألفضل ذلك إىل يدعو ما هناك كان إذا جيوز  :اجلواب

 .رمضان كقيام النافلة يف ًأيضا

 

 البول؟ سلس به من الصالة يف َّأم إذا احلكم ما :السؤال
 استمرار مع لنفسه صالته صحت إذا ألنه البول؛ سلس به من يؤم أن جيوز ال :اجلواب

 .التوفيق وباهللا معاىف، هو من صالة يتحمل أن جيوز فال حدثه،
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 ًقائام، اإلحرام تكبرية يكرب هل مرض، أو لكرب القيام عن العاجز اجلالس صالة :السؤال
 جالس؟ وهو يكرب أو وجيلس،

 مل فإن ًفقاعدا، تستطع مل فإن ًقائام ِّصل$ :حصني بن لعمران النبي قال :اجلواب
 جالس، وهو ويكرب جالس، وهو يصيل أن له جاز القيام يستطع مل فمن .#جنب فعىل تستطع
 .الصالة من جزء اإلحرام تكبرية :أي

 ال ذلك له جيوز ال ومن جالس، وأنت تؤدهيا أن لك جاز ًجالسا تؤدهيا أن لك جاز فإن
 يكرب كان النبي أن :t هريرة أيب حديث ويف قيام، من إال اإلحرام تكبرية يكرب أن له جيوز
 .التوفيق وباهللا يقوم، حني

 
 

 بعض سمع الرابعة الركعة من األخرية السجدة ويف املدرسة، يف الظهر صلينا :السؤال
 وسهمرء فرفعوا السجدة، من للرفع كرب اإلمام أن فتومهوا دعاء، أو كتسبيحة ًصوتا املأمومني

 سمعوا حتى املأمومني فيه يرون ال موضع يف ألهنم استمر وبعضهم السجود إىل عادوا ثم
 .والسالم صالهتم؟ حكم فام .وسلموا اإلمام مع فتشهدوا احلقيقية التكبرية

 م.ح .ع مدرسة
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وقاموا باطمئنان، ًجمزئا ًسجودا معه سجدوا قد اإلمام، قبل قاموا الذين كان إذا :وبعد

 جرب يف يكفيهم السهو فسجود اإلمام رفع حتى يعودوا ومل والتوهم، اخلطأ سبيل عىل قبله
 .اهللا شاء إن صحيحة وصالهتم صالهتم،
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 : اهللا رسول قال كام األعضاء السبعة عىل يسجد ومل صىل من صالة حكم ما :السؤال
 والركبتني واليدين، -أنفه إىل بيده وأشار-  اجلبهة، :أعظم سبعة عىل أسجد أن أمرت$

 .والسالم احلديث هذا إيضاح أرجو كام ؟#القدمني وأطراف
 .اهللا يف لكم أخ السائل
 باطلة السبعة عضاءاأل عىل يسجد ومل صىل، من صالة حكم :-التوفيق وباهللا- اجلواب

 وإسحاق، حنبل، بن أمحد اإلمام وهم ًمجيعا األعضاء هذه عىل السجود وجوب يرى من عند
 .الشافعي قويل وأحد وطاوس،

 وأبو اجلبهة، عىل إال السجود جيب ال أنه :الشافعي قويل وأحد حنيفة، وأبو مالك وقال
 عليه سجد منهام واحد وأي األنف، أو اجلبهة إما االثنتني من واحدة عىل الوجوب يرى حنيفة
 .أجزأه

 وأوجب  مستحبا األنف عىل السجود وجعل اجلبهة عىل السجود أوجب فقد الشافعي، أما
 ال ملن صالة ال$ : لقوله احلق وهو عليهام السجود املالكية من حبيب وابن واألوزاعي، أمحد

 .#اجلبني يصيب ما األرض من أنفه يصيب
 عىل يسجدون أو األرض، متس ال حتى السجود موضع عن أقدامهم يرفعون من صالة وأن

 .أعلم واهللا احلديث، هلذا باطلة صالهتم األنف دون اجلبهة

 

 يلزمني أقول فأنا الصالة يف القرص وهي مسألة، يف الزمالء وأحد اختلفت :السؤال
 القرص يلزمنا ال :يقول وزمييل املنطقة هذه يف أيام أربعة من كثرأ سأمكث أنني علمت إذا القرص

 اإلمتام؟ يلزمني وهل ًخريا؟ اهللا وجزاكم رأيكم هو فام
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 ىمت ويقف شاء متى يتحرك يده يف وأمره معينة، إقامة عىل عزم من بني فرق هناك :وبعد
 .العلم أهل فيه اختلف فهذا شاء

 وجب فأكثروا أربع إقامة عىل عزم من أن إىل :واحلنابلة والشافعية، املالكية، فذهب
 ثالثة من أكثر فيها يقيموا أن مكة من للمهاجرين النبي هني بحديث واستدلوا اإلمتام عليه
 .أيام

 بعرشين حدد بعضهمو أيام، بعرشة حدد وبعضهم أكثر مدة حتديد إىل آخرون وذهب
 يمكنه ال عمل له يكون كمن بيده ليس أمره كان من أما بيده، أمره يكون من ناحية من هذا ًيوما

 من األوامر تأتيهم الذين اجليش وكذلك ينقيض، متى يدري وال انقضائه بعد إال السفر
 احتامل كان فإذا طويلة مدة ولو القرص، هلم فهؤالء بالتحرك يؤمرون متى يدرون وال مراجعهم

 بأهنم ًعلام يتموا أن هؤالء حق يف األحوط فحينئذ ًضعيفا أصبح التحرك احتامل وأن أكثر البقاء
 .مستقر شبه وضع يف اآلن

 من التي العلة كانت ومتى إليه، احلاجة عند اإلمتام عن بدل هو إنام القرص أن واألصل
 ذلك يتنوع أحوط، هو أو ًواجبا يكون ئذحين اإلمتام فإن زائلة، شبه أو ضعيفة، القرص جاز أجلها
 وبراءة للدين ًاحتياطا الصالة تتموا أن الراهنة احلالة هذه يف لكم أراه فالذي احلاالت، بحسب
  .ًشيئا ذلك يرضكم ال أنه مع للذمة،

 .التوفيق وباهللا

 

 باستمرار؟ القرص له جيوز هل .. األسفار دائم شاحنة سائق :السؤال
 كان من املسلمني كل الصدقة هبذه فيتمتع عباده، عىل اهللا من صدقة هذه نعم، :اجلواب

 وجب أهله إىل وصل إذا الشاحنة سائق أن إال األسفار قليل منهم كان ومن السفر، دائم منهم
  .معه يتم أن عليه وجب مقيم واإلمام مسجد يف صىل وإذا والصوم، اإلمتام عليه

 .التوفيق وباهللا



  ١٧٤  

 
 

 هل يؤدها مل وهو تركها، من وحذره فعلها عىل وحثه بالنوافل غريه املسلم أمر إذا :السؤال
 واملحرمات؟ كالواجبات عليها يعاقب

 بعض عىل اهللا عابه مما خيرج حتى غريه به يأمر ام يفعل أن للمسلم ينبغي ً:أوال :اجلواب
 .أنفسهم وينسون بالرب، الناس يأمرون أهنم الناس

 .واملحرمات الواجبات كمنزلة منزلتها وليست االستطاعة، عىل النوافل فعل :ًثانيا
 فلالن انقلب ذلك فعل إذا ألنه  إلزاميا؛ ًأمرا بالنوافل غريه اإلنسان يأمر أال ينبغي :ًثالثا

 .التوفيق وباهللا فضل، وفيها مستحبة، هذه أن يعلمه ولكنه واجب؛ إىل

 
 

 إىل يعود أن أراد ذلك وبعد قطعها، ثم يرضه ما صالته يف املصيل رأى إذا :السؤال
 جديد؟ من بدأي أو األوىل صالته عىل يبني فهل صالته

 ألنه جديد؛ من يبدأها أن فعليه إليها عاد ثم لعارض، صالته املصيل قطع إذا :اجلواب
 .ذلك وغري تكلم وربام القبلة، استقبال ترك قد

 

 فهل ا،يكمله أال فأراد طارئ عليه طرأ ثم الفريضة، صالة يف اإلنسان بدأ إذا :السؤال
 سنة؟ جيعلها أن له جيوز

 إىل السنة حيول أن له جيوز ال لكن سنة؛ إىل الفريضة حيول أن له جيوز نعم، :اجلواب
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 ثم ًمنفردا، الفريضة صالة يف فيبدأ الناس صىل وقد املسجد يدخل أن مثل وذلك فريضة،
 فهذا معهم ويصيل سنة، إىل فريضته حيول أن له فيبدو مجاعة يصلوا أن يريدون قوم يدخل
 .التوفيق وباهللا اجلامعة، عىل بحرصه ًأجرا وينال حسن،

 
 

 يقرؤها فهل ال أم الفاحتة، قرأ هل للسورة اإلمام قراءة أثناء يف املأموم شك إذا :السؤال
 السهو؟ سجود مع

 قيامه حال يف يقرأها أن عليه وجب ال، أم الفاحتة قرأ هل املأموم شك إذا :اباجلو
 عليه وجيب غريه، أو سهو سجود كان سواء فيه القرآن قراءة جتوز فال السجود أما إمامه وقراءة

 .الفاحتة بقراءة إال تصح ال ركعة كل ألن غريها؛ ويصيل الركعة تلك يلغي أن

 

 أحتاط ًودائام صليت قد ركعة كم أتذكر وال الصالة يف النسيان كثرية أنا :السؤال
 :سوى منه أذكر ال ًحديثا قرأت أين أتذكر ذلك، يف أشك ألين أسهو مل وإن حتى سهو بسجود

 مثل املسلم فزع أن قرأت أين أذكر وكذلك احلديث، توضيح الرجاء .#انتقش فال شيك وإذا$
 صحيح؟ هذا هل احلرام داملسج حرمة انتهاك

 الوساوس كثرة من يأيت هلا والنسيان صليتيها التي للركعات التذكر عدم :اجلواب
 فابني نسيت أنك ذلك بعد حصل وإن الصالة، شأن بغري الوساوس عنك تدفعي أن فحاويل

 ثالث أو واحدة فاجعليها اثنتني أو واحدة هي هل الركعات عدد يف شككت فإذا األقل، عىل
 .السهو سجود واسجدي ًثالثا فاجعليها أربع أو

 دعاء وهذا إخراجها من يتمكن ال :أي عليه دعاء :انتقش فال .شوكة أصابته :شيك وإذا
 .أصابته ورطة أي من خيرج بأال عليه
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 أما .ً#هازال وال  جادا أخيه متاع أحدكم يأخذ ال$ : لقوله جيوز ال املسلم إفزاع
 .التوفيق وباهللا صحته، فأعر وال أعرفه، فال احلديث

 

 هذا فهل خفيفتني بركعتني قيامه يفتتح أن الليل قيام يف للتهجد قام ملن يسن :السؤال
 يعم؟ أم النوم من بالقائم خيتص

 الصالة ولكن ال، أم نوم بعد كانت سواء الليل، صالة يف عام ذلك أن يل يظهر الذي :اجلواب
 وباهللا ،]٦:املزمل[ C B A @ ? > = < :تعاىل قال أفضل، النوم بعد تكون التي

 .التوفيق

 

 بعد به سيقوم بام اإلنسان حتدث لو احلكم فام بدعة بالنية التحدث أن علمنا قد :السؤال
َّوطن أن  قلبه؟ يف النية َ

 لبيك أو  حجا لبيك :يقول بأن والعمرة احلج يف إال بالنية ثالتحد يرشع ال :اجلواب
 يفكر أن له ينبغي لكن ًشيئا ذلك يف أرى فال كذا سيفعل بأنه غريه إىل اإلنسان حتدث فإن عمرة،

 ذلك ألن ينبغي؛ ال الفعل بعد التحدث وكذلك للرياء نفسه يعرض ال حتى ذلك يف مصلحة له هل
 عن يكون أال واألفضل الرياء، من يعيذه أن اهللا وسأل مصلحة ذكره يف نأ رأى إذا إال الرياء يسبب
 .التوفيق وباهللا غريه، عن كأنه احلديث فيجعل نفسه،

 

 عىل واجللوس اليرسى نصب األخري للتشهد اجللوس أثناء املرأة تعودت إذا :السؤال
 احلكم؟ فام اليمنى
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 .الثاين التشهد يف سنة والتورك األول، التشهد يف سنة االفرتاش سجلو :اجلواب
 السنة خالف فهو العكس أما اليرسى، عىل واجللوس اليمنى، نصب هو :واالفرتاش

 .التوفيق وباهللا للرضورة، فعله وجيوز

 

 اإلعادة؟ عليك يوجب صالتك قطع من كل هل :السؤال
 نقص ولكنه للصالة؛ ًإبطاال يعد ال احلديث يف املذكور القطع أن عىل اجلمهور :اجلواب

 .#استطعتم ما وادرءوا يشء، الصالة يقطع ال$ :حلديث ألجرها
 واحلامر، املرأة، :وهي الثالثة، من بواحد كان إذا إبطال القطع أن إىل الظاهرية وذهبت

 األسود، الكلب بمرور الصالة بطالن يرى أنه :دأمح اإلمام عن رواية ويف األسود، والكلب
 .التوفيق وباهللا

 

 وركعتي الوتر أصيل أن يل يصح فهل الفجر لصالة يؤذن واملؤذن استيقظت إذا :السؤال
 الفجر؟ صالة قبل الفجر

 .التوفيق وباهللا قضاء، يكون الفجر أذان بعد والوتر ذلك جيوز نعم، :اجلواب

 

 يلزمني :أقول فأنا الصالة، يف القرص وهي مسألة، يف الزمالء وأحد أنا اختلفت :السؤال
 يلزمني ال :يقول وزمييل أيام، أربعة من أكثر املنطقة هذه يف سأمكث أنني علمت إذا اإلمتام
 .والسالم ًخريا، اهللا جزاكم رأيكم؟ هو فام اإلمتام،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 متى ويقف شاء متى يتحرك يده يف وأمره معينة إقامة عىل عزم من بني فرق هناك :وبعد
 انقضائه، بعد إال التحرك يمكنه ال بأمر ًمرتبطا يكون أو غريه، بيد أمره يكون من وبني شاء،
 املكان هذا يف فيها يبقى معينة مدة له حتدد ومل مرجعه، بيد أمره يكون أو ينقيض، متى دريي وال

 .مراجعهم بأمر إال يتحركون ال الذين كاجلنود
 املالكية، :ومنهم اجلمهور، فذهب العلم أهل فيه اختلف فقد :األول القسم فأما
 بحديث  واستدلوا ،اإلمتام عليه وجب م،أيا أربعة إقامة عىل عزم من أن إىل واحلنابلة، والشافعية،

 .أيام ثالثة من أكثر فيها يقيموا أن مكة من للمهاجرين النبي هني
 اسم صاحبه عن انتفى إقامة سمي وإذا إقامة، يسمى ثالث من أكثر أن :منه الداللة وجه

 .فراملسا هبا يتمتع كان التي الرخص منه سلبت السفر حكم صاحبه عن انتفى وإذا السفر،
 أقل كان وإن أتم، ًيوما عرش مخسة إقامة نوى إذا :والثوري وأصحابه حنيفة، أبو وقال

  .عنه هند، أيب بن داود عن هشيم، رواية يف املسيب بن سعيد وقول عمر، ابن قول وهو قرص،
 إن :األوزاعي وقال :وقال ،)١١/١٨٢ج( التمهيد يف الرب عبد بن عمر أبو ذلك ذكر

 ًأقواال عمر أبو وذكر .ضعيفة ذلك يف عنهام والطرق الصالة، أتم ًيوما عرش ثالثة إقامة نوى
 :املسألة يف كثرية

 )١٨٥( يف قال ثم له، ًوطنا ينزل أو بلده، إىل يعود حتى ركعتني يصيل املسافر أن قول :ومنها
 بن ءالعال حديث ذلك يف واحلجة تابعه، ومن مالك، قول املسألة هذه يف يشء أصح :عمر أبو قال

  .يصدر ثم أيام، ثالثة يقيم أن للمهاجر جعل أنه  النبي عن ،t احلرضمي
 .اهللا شاء إن احلق هو :قلت
 :أقوال فيه املرتدد وهو :الثاين القسم أما

 .الصحابة عن أقوال وفيه املدة، طالت وول القرص، له جيوز أنه :ومنها
 أن عمر ابن عن روي ما ومنها صالة،ال يقرص سنتني بنيسابور أقام أنه أنس عن روي ما فمنها

 .ركعتني ِّصل :قال .للحاجة ًطالبا ثامنية أو أشهر، سبعة وأقيم املدينة آيت :له قال ُجملز أبا
 وبني بينهم حال الثلج وكان ركعتني، يصيل أشهر ستة بأذربيجان أقام عمر ابن وأن

 ).١٨٣ص/١١ج( التمهيد يف الرب عبد ابن ذلك ذكر .القفول
 يؤمرون متى يدرى وال مراجعهم من األوامر تأتيهم الذين اجليش :القسم اهذ ومن
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 .طويلة مدة ولو القرص، هلم فهؤالء بالتحرك
 حق يف األحوط فحينئذ ًضعيفا أصبح التحرك احتامل وأن أكثر، البقاء احتامل كان فإذا

 اإلمتام عن بدل هو إنام القرص أن واألصل مستقر، شبه وضع يف اآلن بأهنم ًعلام يتموا أن هؤالء
 اإلمتام فإن زائلة، شبه أو ضعيفة، القرص جاز أجلها من التي العلة كانت ومتى إليه، احلاجة عند

 هذه يف لكم أراه فالذي احلاالت، بحسب ذلك يتنوع األحوط، هو أو ًواجبا، يكون حينئذ
 وباهللا ًشيئا، اإلمتام يرضكم ال أنه مع للذمة وبراءة للدين ًاحتياطا الصالة تتموا أن الراهنة احلالة

 .التوفيق

 

 دخول مع املغرب سنة يصيل كان أنه النبي عن حديث أو قول هناك هل :السؤال
 العشاء؟

 .ذلك يفيد ًشيئا أعرف ال :اجلواب

 
 

 ليبينوا أمور من عندك فيام لينظروا العلم أهل إىل اذهب :له يقال فيمن رأيكم ما :السؤال
 علم والرسول لذلك؟ نفيس تنرشح فلم اهللا استخرت قد :فيقول خطئها من صواهبا لك

 كلها؟ األمور يف االستخارة أصحابه
 ًتسليام وسلم وصحبه، آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 .ًكثريا
 عىل ختفى التي الدنيوية األمور يف االستخارة أن وذلك هذا، عمله يف خمطئ هذا وبعد،

 ألن ذلك اجلاهل، من االستخارة فيه تنفع ال فهذا الرشع عىل يرتتب ما أما عواقبها، اإلنسان
 فإن العلامء إال ذلك يعرف وال هبذا االستدالل وكيفية األدلة عىل ترتتب الرشعية، األحكام
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 له يتبني مل ولكن األقوال، يف ونظر نفسه، إليه تطمئن ًبحثا ًموضوعا بحث عامل هناك كان
 يريده فيام اهللا يستخري أن له جيوز فحينئذ الرتجيح، بأوجه علمه مع اآلخر عىل أحدمها رجحان

 .احلق من
 التي الرتجيح وأوجه األدلة الستخراج ًكافيا ليس علم عنده أو علم، له ليس من أما

 .التوفيق وباهللا االستخارة، تنفعه ال فهذا قول عىل قول رجحان عليها يبنى

 
 

 ومن للمرأة اخلامر لبس من الكبرية لصالة يشرتط ما الصغرية لصالة يشرتط هل :السؤال
 املرأة؟ قدمي ويسرت للرجل؟ الركبة إىل العورة يسرت ثوب سلب

 البقعة، وطهارة العورة، وسرت الطهارة، عىل الصغري يعود أن ينبغي ولكن ال، :اجلواب
 .علم عىل وهو يكرب حتى الرشائط من ذلك أشبه وما

 ال$ : النبي قول فهو ذلك، حقهام يف يشرتط ال والصغرية الصغري أن عىل الدليل أما
 .#بخامر إال حائض صالة اهللا يقبل

 .احليض سن بلغت التي هي :واحلائض
 تصل مل إذا احليض سن بلغت من عىل ًمعلقا القبول عدم وجعل هذا النبي فقول

 تعويدها ولكن مخار؛ بدون تصيل أن هلا جيوز اجلواري من ذلك دون كانت من أن عىل يدل بخامر
 .التوفيق وباهللا وليها، عىل واجبال هو هذا اخلامر لبس عىل الصغر من

 

 ينوع؟ أم فيه الذكر يكرر هل السجود أو الركوع طال إذا :السؤال
 وسبحان العظيم، ريب سبحان :كرر أنه النبي عن جاء وقد جائز، ذلك كل :اجلواب

 .لعظمةوا والكربياء وامللكوت اجلربوت ذي



  ١٨١  

 

 بعده؟ أم السالم قبل يكون االستخارة دعاء هل :السؤال
 وأن السالم، قبل يكون أن فيحتمل الدعاء، مكان يقيد مل ألنه حمتمل؛ احلديث :اجلواب

 .السالم بعد يكون
 أرى، فيام األوىل هو هذا السالم، وقبل  النبي عىل والصالة التشهد هناية بعد وكونه

 .التوفيق وباهللا

 
 

 يف واحد دعاء يكفي أم استفتاح دعاء ركعتني كل يف الليل صالة يف يرشع هل :السؤال
 األوىل؟ الركعتني

 إحرام تكبرية هلا كان صالة كلف اإلحرام تكبرية بعد مرشوع االستفتاح دعاء :اجلواب
 .التوفيق وباهللا استفتاح، دعاء فيها يرشع فإنه ًنفال أو ًفرضا ًوترا، أو ًشفعا كانت سواء

 

 هبا؟ صلت إذا للمرأة ساترة تعترب العباءة هل :السؤال
 .التوفيق وباهللا لقدميها، ةوساتر وفضفاضة، غليظة كانت إذا نعم، :اجلواب

 

 أقضيها أين أم ًأوال الفجر سنة أصيل فهل الفجر، لصالة اإلقامة بعد استيقظت إذا :السؤال
 ؟#املكتوبة إال صالة فال الصالة، أقيمت إذا$ :حلديث الصالة بعد



  ١٨٢  

 يف يكون من أما املسجد، يف ًحارضا يكون من اإلقامة بعد الصالة عن ينهى إنام :اجلواب
 فإنه بقليل، الشمس طلوع قبل استيقظ إذا إال الفجر سنة يقدم أن فالبد وحده ويصيل بيته،
 .الشمس طلوع قبل منه ركعة أو الفرض، يدرك لكي الفريضة يقدم

 

 كان وإذا الكريم رسولنا عن حمددة به ختتص كيفية الشكر لسجود هل :السؤال
 يل؟ ارشحه ذلك من يشء هناك

 تشرتط وهل منفردة، واحدة سجدة وهي به، ختتص صفة الشكر لسجود ليس :اجلواب
 .العلم أهل بني خالف حمل ال أم الطهارة، هلا

 

 عملته؟ عمل أرجى فام ،اجلنة يف أمامي نعليك دف سمعت :بالل حديث يف ورد :السؤال
 بذلك صليت إال هنار أو ليل من ًطهورا أتطهر مل أين من عندي أرجى ًعمال عملت ما :قال

 ؟أصيل املكروهة األوقات يف تطهرت إذا فهل أصيل، أن يل كتب ما الطهور
 الكراهة؛ أوقات يف املطلق النفل مرشوعية عدم عىل العلم أهل مجهور اتفق :اجلواب

 تكون أن إال الكراهة أوقات يف التنفل جيوز فال هذا وعىل األسباب، ذوات يف وااختلف وإنام
  .التوفيق وباهللا املسجد، كتحية سبب له مما الصالة

 

 له جيوز أنه أم الصالة، هيئات كل يف فقط سجوده حمل إىل املصيل ينظر أين إىل :السؤال
 سجوده؟ حمل غري إىل النظر

 يكره وأنه السجود، حمل إىل يكون أن النظر يف املرشوع أن إىل اجلمهور ذهب :اجلواب



  ١٨٣  

 القبلة إىل النظر هو املرشوع أن إىل -اهللا رمحه- مالك وذهب السجود، حمل غري إىل النظر
� ¡ ¢  :تعاىل بقوله  مستدال  ~ } |{ z y x w
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 وهو اجلمعة، يوم السجادة يقدم أن أراد ملن املسجد يف املكان حجز جيوز هل :السؤال
 اخلطبة؟ وقت إىل يتأخر

 يكون إنام والسبق ًمجيعا، للناس حق وفيه ،Tهللا املسجد :- التوفيق وباهللا- اجلواب
 أن له وبدا ًجالسا اإلنسان كان إذا أما ذلك، أشبه وما للسجادة ال السجادة عىل يصيل إلنسان
 غريه، حيتله ال حتى به حيجزه ًشيئا مكانه يف يضع أن ًبأسا أرى فال يعود، ثم حلاجة خيرج

 .#فيه جيلس ثم جملسه من أخاه أحدكم يقيم ال$ : النبي قول :ذلك عىل والدليل
 املسجد يف ًجالسا كان ملن جيوز فإنه هذا وعىل غريه، من بمكانه حقأ فهو سبق من أن فمعناه

 أو الفراش يرسل أن أما فيه، يضعه بيشء مكانه حيجز أن بأس وال يعود، ثم حلاجة خيرج أن واضطر
 .أعلم تعاىل واهللا فال، البيت يف جالس وهو املكان، وحيجز ذلك، أشبه ما أو السجادة

 

 اجلمعة؟ خطبتي بني اخلطيب جلوس أثناء يقال معني ذكر هناك هل :السؤال
 وباهللا ذلك، يف ًشيئا واملطولة املخترصة الكتب من قرأت فيام أر مل بل أعلمه، ال :اجلواب

 .التوفيق

 

 العيد؟ صالة يف اماإلم خلف بالتكبري اجلهر يرشع هل :السؤال



  ١٨٤  

 ينبغي بل غريها؛ يف وال العيد، صالة يف ال للمأموم بالتكبري اجلهر ينبغي ال :اجلواب
  .التوفيق وباهللا السنة، هي وهذه بالتكبري، خيافت أن للمأموم

 .أعلم واهللا يسمع، ال ملن التبليغ قصد إن إال :ملحوظة

 

 بعدها؟ أم الصالة قبل العيد أيام يف التكبري يكون هل :السؤال
 ولكن ًحمددا ًشيئا هذا يف أر مل اهللا، رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 ومنك السالم، أنت اللهم :يقول ثم ًثالثا املصيل يستغفر السالم بعد أنه هبا املعمول الطريقة
 املقيد، التكبري وهو املعروف هو هذا يكرب ذلك بعد ثم واإلكرام، اجلالل ذا يا تباركت السالم

 .التوفيق وباهللا وقت، كل يف فيجوز املطلق أما

 

 بامليكروفونات؟ املساجد يف العيد بتكبريات اجلهر يرشع هل :السؤال
 األسواق إىل خيرجان كانا هريرة، وأبا عمر، بن اهللا عبد أن الصحيحني يف ورد :اجلواب

 يتفكر حتى للنايس، وتذكري للغافل، تنبيه فيه بالتكبري فاجلهر بتكبريمها، الناس ويكرب فيكربان
 وكل املساجد كل أما لإلذاعة املكروفون بدون لألفراد بجوازه نقول ولذلكTاهللا ويذكر
 .بدعة فهو الناس

 

 قضاؤها، فاته من عىل وأنه واجبة العيدين صالة أن الشباب أحد من بلغني لقد :السؤال
 .اهللا أفادكم أفيدونا ذلك؟ قال -اهللا حفظه- باز بن العزيز عبد الشيخ سامحة إن :وقال

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب



  ١٨٥  

 تقىض؟ وكيف يرشع، ال أو العيد صالة قضاء يرشع هل خالف املسألة هذه يف :وبعد
 .بسالمني شاء وإن واحد بسالم شاء إن ًأربعا تقىض أهنا إىل :قوم فذهب

 العيد صالة فاتته ومن ):٣١١ رقم مسألة ،٢٨٤ص/٣( املغني اخلرقي مسائل يف قال
 .ركعتني كل بني بسالم صىل أحب وإن التطوع، كصالة ركعات أربع صىل

 يصيل أن شاء وإن :قال الثوري، قول وهو مسعود، ابن عن هذا وروي :قدامة ابن لوقا
 ذلك نقل بتكبري العيد كصالة صالمها شاء وإن األوزاعي قول وهذا التطوع كصالة ركعتني

 ثور، وأيب والشافعي ومالك النخعي، قول وهذا اجلوزجاين، واختاره إسامعيل نقله ،أمحد عن
 ثم ومواليه، أهله مجع بالبرصة اإلمام مع العيد يشهد مل إذا كان أنه أنس عن روي ملا املنذر وابن
 عىل فكان صالة قضاء وألنه فيهام؛ يكرب ركعتني هبم فيصيل مواله عتبة أيب بن اهللا عبد أمر

 .الصلوات كسائر صفتها
 يف خيطب ال أنه يل يظهر الذي لكن مجاعة؛ يف شاء وإن وحده، صالها شاء إن خمري وهو

 األثر تتبعت وقد خيطب، وال الناس، بضعفة يصيل أن ًرجال أمر أنه عيل عن روي ملا القضاء
 ابن عن والسند جمهول، ففيه أنس عن الذي األثر أما ًصحيحا،  فوجدته ًأربعا الصالة يف األول
 أنس آل بعض حدثني :قال يونس عن علية، ابن حدثنا :هكذا )٢/١٨٣( املصنف يف شيبة أيب
 .إلخ ...اًأنس أن

 صالة أما تفصيل، فيه فهذا قضاؤها فاتته من عىل واجبة العيد صالة إن :قولكم أما
 .يرشع ولكن ًاتفاقا؛ جيب ال القضاء لكن كفاية؛ فرض فهي العيد

 ليس فقضاؤها بصحيح، ليس فهذا جيب؛ :قال باز ابن الشيخ سامحة أن :وقولكم
 .والسالم واجب، قضاءها  أن يقول أن يمكن ال باز وابن بواجب،

 

 تصيل أهنا :وتقول ابنها، يعلمها أن وترفض صحيحة، غري صالة تصيل عجوز :السؤال
 ؟هلا يغفر ورهبا تعرفها، التي الصالة

 أوىل فهي رهبا، هلا يغفر أن ترجو كيف ابنها، يعلمها أن امتنعت قد كانت إذا :اجلواب



  ١٨٦  

 هذه عىل ماتت إذا أهنا وختربها باهللا، ختوفها أن ينبغي لذا التعلم، عن المتناعها املغفرة؛ مبعد
 .التوفيق وباهللا عظيم، خطر عىل فإهنا الصالة

 

ا تركت من حكم ما :السؤال ً  احلديث أجل من بل عذر؛ غري من الصالة فروض من فرض
 ذلك؟ غري أو زوجها مع

 فهذا بالصالة والتهاون التساهل ملجرد بل عذر؛ غري من الصالة تركت من :اجلواب
 الصالة، وبينهم بيننا الذي العهد$ : النبي لقول العلامء؛ أقوال من الصحيح القول عىل كفر
 .#كفر فقد تركها فمن

 توبة اهللا إىل يتوب أن :امرأة أو ًرجال كان سواء ذلك منه صدر من عىل فالواجب
 .التوفيق وباهللا جديد، من إسالمه وجيدد ًنصوحا،

 

 الدعاء؟ حالة يف خيطب واإلمام اجلمعة، يوم التأمني حكم ما :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :صحيحة أحاديث يف الشارع من النهي ورد فقد :وبعد
 اجلمعة، يوم أنصت :لصاحبك قلت إذا$ :- عليه وسالمه اهللا صلوات- قوله :منها

 .البخاري رواه .#لغوت فقد خيطب واإلمام
  .#له مجعة فال لغا منو$ :رواية ويف

 .#له مجعة فال تكلم ومن تكلم، فقد صه، :قال من$ :ًمرفوعا عيل حديث من ،وألمحد
  .نحوه داود وأليب

 خيطب واإلمام اجلمعة، يوم تكلم من$ :ًمرفوعا عباس ابن حديث من والبزار ألمحدو
 شاهد وله :الفتح يف احلافظ قال.#مجعة له ليست أنصت :له يقل والذي ًأسفارا، حيمل كاحلامر فهو



  ١٨٧  

 .ًموقوفا عمر ابن عن سلمة، بن محاد جامع يف قوي
 النبي كان إذا عنه، الوقت فرض طإسقا عىل لإلمجاع كاملة، له مجعة ال :العلامء قال

 وقد أوىل، باب من فغريه اجلمعة ألجر ًمبطال بمعروف أمر وهو باإلنصات، األمر عد قد
 النبي عىل والصالة الدعاء، عىل والتأمني العاطس، وتشميت السالم، رد يف العلم أهل اختلف
ال؟ أم جائزة هي هل ذكره عند 

 يمنع ال اخلطبة غري يف هبا األمر عموم ألن أحوط؛ بعاألر هذه ترك أن :يل يظهر والذي
 هبا لألمر ختصيص اخلطبة حال يف الكالم مجيع عن النهي ويكون اخلطبة، حال يف عنها النهي
  .اخلطبة بغري

 .التوفيق وباهللا

 

 حرام؛ وبعضها حله، أعرف اللح من بعضها املال الكتساب ًأسبابا مارست :السؤال
 من خمتلط مايل ولكن اهللا؛ إىل تبت الشيخ فضيلة يا واآلن املال؛ الكتساب حمبة فيه دخلت ولكني
 أن أرجو فيه الصالة من حترج الناس بعض أن وربام ًمسجدا بنيت قد فإين لذا وحرام، حالل
 التوفيق؟ وباهللا ة،صحيح غري أو صحيحة هي هل املسجد هذا يف الصالة حكم عن تفتينا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بناؤه يكون أن العبادة قبول أسباب ومن ،Tاهللا لعبادة حمل أنه املسجد يف األصل :وبعد

 وبعضها حالل بعضها متعددة مصادر من ًماال مجع قد الشخص هذا كان وإذا حالل، مال من
 صحيحة، غري فيه الصالة إن :نقول أن نستطيع فال خمتلط، مال من املسجد ذاه وبنى حرام،
 .مقبولة وال

 إن صحيحة فالصالة مغصوبة ليست للباين مملوكة املسجد عليها بنى التي األرض كانت إذا
 وهو األصح، القول عىل صحيحة املغصوبة األرض يف الصالة وحتى رشوطها، بتامم اهللا شاء
  .املسجد هذا يف الصالة من مانع ال أنه أرى فإين لذا بالغصب، آثم

 .التوفيق وباهللا



  ١٨٨  

 

 وهو ساعة، بنصف أو بساعة، الفجر صالة قبل ينام من حكم ما الشيخ، فضيلة :السؤال
 الساعة عىل )الساعة( بهاملن ويعدل الفجر، قبل ينام من وكذلك للصالة، يصحو ال أنه يعلم

 .مأجورين أفتونا ًصباحا؟ الثامنة أو السابعة،
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 واستمر للصالة، يقوم أن يطمع وهو ساعة، نصف أو بساعة، الفجر قبل ينام من :وبعد

 عدهلا املنبهة الساعة عدل إن وأما صحيح، وإسالمه آثم فهذا الشمس طلوع بعد ما إىل النوم به
 ًمتعمدا، الصالة ترك ومن ًمتعمدا للصالة ًتركا يعد العمل فهذا التاسعة أو السابعة الساعة عىل
 فقد تركها فمن الصالة، وبينهم بيننا الذي العهد$ : النبي لقول كفر واحدة فريضة ترك ولو
 .#كفر

 كفر تركه األعامل من ًشيئا يرون حممد أصحاب كان ما$ :اهللا عبد بن شقيق وقول
 .#الصالة إال

 ما فعل :أي- فعله من وعىل وقته خيرج، حتى ًمتعمدا ًفرضا ترك من كفر عىل أدلة فهذه
 وال إسالمه، وجيدد اهللا إىل يتوب أن - الوقت خيرج أن إىل الساعة منبه صك من السؤال يف ذكر

 .والسالم الوقت، قرب عند املنبه صك مةجري ذلك إىل ويضيف بالسهر الرتك يف يتسبب

 

 .مأجورين أفتونا كراهة؟ فيه ذلك أن أم السواري بني الصالة جتوز هل :السؤال
 مع وجتوز اهللا، شاء إن كراهة بدون للرضورة السواري بني الصالة جتوز :اجلواب

 .نتقيه كنا :الصحايب لقول ًواسعا؛ املكان كان إذا الكراهة



  ١٨٩  

 
 

 ما واحلال صالهتا، حكم فام مقلوب، بشكل عباءهتا ًدائام وتضع إال تصيل ال امرأة :السؤال
 ذكر؟

 .ساترة غري كانت لو عليها ينكر إنام شاءت، إذا ذلك فلها ساترة كانت إذا :اجلواب

 

 واحد بأذان اجلمعة يوم صالة جتوز وهل اجلمعة؟ يوم لصالة األذانني حكم ما :السؤال
 األذانني؟ بني حمدد زمن يوجد وهل فقط؟

 وعىل حممد نبينا واملرسلني، األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .وصحبه آله

 وأيب ، النبي زمن يف بهً معموال كان الذي فهو األخري ألذانا أما سنة، األذانني فإن :وبعد
 .املسجد إىل الرواح قبل الثاين باألذان فأمر الناس كثر عثامن خالفة ويف وعمر، بكر،

 عليها عضوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي عليكم$ : النبي قال وقد
 النبي لقول واجب؛ بسنته والعمل اشدين،الر اخللفاء أحد هو t عفان بن وعثامن .#بالنواجذ

: $بالنواجذ عليها عضوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي عليكم#. 
 إن :قال ومن بالنواجذ، عليها والعض الراشدين، اخللفاء بسنة باألخذ يأمر ترى كام فاحلديث

 عىل ساعة تكون أن فاألحسن األذانني بني الزمنية املسافة أما كالمه، يسمع ال خمطئ فهو بدعة هذه
 ذلك يكون أن فاألفضل النايس، وتذكري النائم، وإيقاظ الغافل تنبيه به مقصود األول األذان ألن األقل؛
 وتطيب ولباس غسل من ينبغي الذي التأهب للجمعة يتأهب أن هؤالء من واحد كل يمكن زمن يف

 قد النبي ألن ربه؛ ملناجاة وأليقها حالة أحسن يف وهو اجلمعة إىل يذهب حتى ذلك وغري وسواك
 .التوفيق وباهللا السنن، من معلوم هو كام كلها األمور هذه عىل حث



  ١٩٠  

 

 املسجد؟ يف واملصلني اإلمام من مرتفع بصوت الصالة بعد التسبيح حكم ما :السؤال
 .اجلزاء خري اهللا جزاكم ذلك يف أفيدونا

 واحدة ونغمة واحد بصوت به الصوت رفع ولكن الصالة؛ بعد سنة التسبيح :اجلواب
 .التوفيق وباهللا جتوز، ال بدع كلها هذه واملأمومني اإلمام من

 عىل وهيلل ويكرب، يسبح املصلني من واحد كل يكون بأن الصوت رفع جيوز :ملحوظة
 مل ذلك ألن دعة؛الب هو فهذا واحدة ونغمة واحد بصوت واملأمومني اإلمام اجتامع أما حدة،
 .التوفيق وباهللا قط، الشارع عن يرد

 
 

 ليايل يف وخاصة املسلمني، نساء بعض تفعله ما الشيخ فضيلة يا تعلمون :السؤال
 هيئة أمجل عىل النساء أمام خترج حتى الزائد والتجمل الثياب، لبجام العناية من األفراح
 زالت وما األخرى، تلو واحدة الصلوات أوقات متر قد الشديد لألسف ولكن صورة؛ وأحسن

 إليها هبا يؤتى أو الكوفرية إىل تذهب التي العروس وباألخص وتتزين تتجمل املسكينة هذه
 تصليا مل وكلتيهام العشاء إىل قبلها تبدأ وقد العرص صالة بعد من املرأة هذه جتهيز يف تبدأ قد التي
 وقتها، خيرج أن إىل الصالة يؤخرن من حكم ما :هو وسؤايل مسلمة، الكوفرية كانت إن هذا

 .ًخريا اهللا وجزاكم العمل؟ هذا من اهللا إىل تبن إن عليهن وماذا
 فقد وقتها، خيرج حتى هبا هينةمست عامدة الكوفرية تصليح أجل من الصالة تركت من :اجلواب

 ذلك عىل واألدلة مرتدة، ألهنا أرصت إن االستتابة بعد قتلها ويبيح اإلسالم، من خيرجها ًكفرا كفرت
 معرش، فيا عنده، صعب وموقف اهللا، عند عسري يوم وهلا واآلخرة، الدنيا يف هيينها أن اهللا ولعل كثرية،

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكن والسالم تاملام قبل إليه وتبن اهللا، اتقني الشابات
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 قد حيث العشاء لصالة أدائي بعد إال أصلها ومل املغرب صالة فاتتني لقد :السؤال
 اإلقامة بسامع فوجئت املسجد دخلت فحينام املغرب صليت أن يل يسبق ومل املسجد، دخلت
 فام املغرب صليت الصالة من انتهائي بعد ثم العشاء، بنية اجلامعة مع خلتفد العشاء لصالة
 .ًخريا اهللا وجزاكم هذا؟ عميل حكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ثم املغرب تصيل أن الرتتيب ألن ًعشاء؛ تصح ال املغرب قبل للعشاء صالتك :وبعد

 صحيح، واملغرب ًقضاء، العشاء تصيل أن وعليك باطلة العشاء فصالة اهذ وعىل العشاء،
 .التوفيق وباهللا

 

 أم ثالث عىل تقترص هل والسجود، الركوع يف التسبيحات عدد يف األفضل هو ما :السؤال
 ال؟ أم وتر عددها الزيادة تكون أن يشرتط وهل الزيادة، يف حرج ال أنه

 أن واألفضل ًسبعا أو ًمخسا، أو األقل، عىل ًثالثا تكون أن ينبغي التسبيحات :واباجل
 .التوفيق وباهللا وتر، عىل يقف

 

 يعلم؟ وهو قبيلته غري إىل ينتسب من خلف الصالة حكم ما :السؤال
 إن ًشيئا، به ائتم من صالة من ذلك ينقص وال ،له أب ال من وراء الصالة جتوز :اجلواب

 .التوفيق وباهللا ...اهللا شاء
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 ركعة إىل حيوهلا أن له بدا ثم ركعات، ثالث أهنا بنية الوتر صالة يف املصيل بدأ إذا :السؤال
 ذلك؟ له فهل

 يف أو الصوم يف كان سواء نفسه أمري املتنفل إن :قالوا ألهنم ذلك له أن الظاهر :اجلواب
 .التوفيق وباهللا الصوم، يف ًواردا النص كان وإن الصالة،
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** 

 

 :وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الفاضل، شيخنا :السؤال
 والتي املختلفة احلياة أمور من كثري يف ليوما الناس من األكثرية فيه وقع ما عليكم خيفى ال

 يف جيتمعون امليت هذا أقارب فإن الناس من شخص أي موت عند املآتم يف وحيصل يقع ما منها
 يغادرون وال ووظائفهم، أعامهلم تاركني أيام ثالثة ملدة املعزين الستقبال وذلك امليت، أهل بيت
 االجتامع، هذا عن يتخلفون الذين ويلمزون يعيبون إهنم بل كان؛ أمر ألي العزاء مكان

 .امليت أقارب من االجتامعات هذه هيجر من والتنطع بالتشدد ويصفون
 يف ويعدونه وجيهزونه امليت، ألهل الطعام إعداد ىلإ يسارعون كثريين ًأناسا أن :ًثانيا

 عىل خروفني أو بخروف يأيت بعضهم ألن وذلك املئات، يكفي بطعام ويؤتى الوالئم مطاعم
 من الكثري يبقى ثم مجاعات، مجاعات الطعام هذا عىل الناس يقوم ثم العشاء، أو الغداء وجبة
 إال منه يأكلون ال فقط واحد صحن يكفيهم امليت أهل أن العلم مع املزابل، يف فيلقى الطعام
 لكي امليت أهل مؤانسة هي املوائد هذه مثل من باألكل القيام يف الناس هؤالء وحجة ًقليال،

 .احلزن مع اجلوع يقتلهم ال حتى ويأكلوا يتشجعوا
 من ًخوفا ًبتاتا يأكلون ال امليت أهل من النساء فإن للنساء، به يذهب الذي الطعام وأما

 .سدى الطعام فيذهب يعيبوهم أن الناس كالم
 ةملد ًطيبا أو حناء، يمسسن وال يتزين، ال أقاربه من وغريهن وأخواته امليت بنات :ًثالثا

 األمر؟ هذا يف يقال الذي احلكم هو فام طويلة
 أمر يف عليها يشدد أو نفسها، عىل ًكثريا تشدد زوجها يتوىف التي املرأة أن العادة جرت :ًرابعا

 العدة؟ مدة قضاء يف جتتنبها أو تفعلها، أن املسلمة عىل التي الرشعية احلالة هي فام العدة قضاء
 إذا ثم العزاء يف يفعل فكيف أم، أو كأب له قريب بموت إنسان عىل اهللا قدر إذا :ًخامسا

 من ًخوفا املجلس هذا عقد يريد ال أنه مع العزاء الستقبال داره يف جيلسوا أن وأعاممه إخوانه أراد
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 الناس جاءه إذا ثم هلم يقول فامذا مصاحله لقضاء يذهب أن ويريد املجالس، هذه يف املنكرات
 أم الوالئم يف يفعل كام مجاعات عليه الناس يقيم وال الفقراء، عىل هبتوزيع يقوم فهل كثري بطعام
 يفعل؟ أماذا الطعام، هذا يرد

 ملدة حزينة جتلس ثم بيتها وترتك كثرية، ًأياما العدة أيام يف أمها مع البنت جلوس :ًسادسا
 يف النساء إليها بذه العدة انتهت إذا املعتدة املرأة وكذا النساء، إىل ذهبوا الشهر انتهى وإذا شهر
 يف احلكم فام وصاحبتها جارهتا مع ًتعاضدا زينة أو ًإرضاء ًطيبا متس ال النساء وبعض اليوم ذلك
 قوله؟ عىل ذلك

 ما ومنها املختلفة، احلياة أمور من الناس من األكثرية يف وقع ما عليكم خيفى ال[ :اجلواب
 امليت أهل بيت يف جيلسون امليت هذا أقارب فإن الناس، من شخص موت عند املآتم يف يقع
 ].املجلس هذا عن يتخلف من ويلمزون ويعيبون العزاء، استقبال أيام ثالثة ملدة

 النياحة، من الطعام وصنعة للعزاء، اجللوس نعد كنا :قال أنه الصحابة بعض عن ورد
 أن :هامن أخرى، بدع إىل تعداه ولكن أهون، األمر لكان هذا عىل اقترص األمر أن لو واآلن

 اجللوس ينبغي وكان والبعيد، منهم القريب القرية أهل مجيع من يكون أن البد االجتامع
 هؤالء جلس فإذا عمه، وابن وعمه، وأخيه، وأبيه، امليت، ابن :هلم التعزية توجه الذين ألقاربه
 أن غيفينب اآلخرون أما اهللا، شاء إن ًشيئا ذلك يف أرى فال اآلخرين، عىل املشقة توفري بقصد
 .ألعامهلم يذهبوا

 ومنها بدعة، وهذا املاء، وصب بصبها، يقوم من ووجود والشاي، القهوة إكثار :ومنها
 .عليه واجتامعهم الطعام إعدادهم
 إعداد هي التي السنة فهذه ًبدعا الشيطان فيها ويدخل إال الناس هبا يعمل سنة من ما
 اجلار يعمل أن منً فبدال والتفاخر التباهي يهاف أدخل بل الشيطان؛ يرتكها مل امليت ألهل الطعام
 جيتمعوا وأن الطعام، يكثروا أن الشيطان أمرهم وحدهم البيت أهل يكفي ًطعاما امليت ألهل
 واليوم الثالث، اليوم إىل تعداه بل فيه؛ شغلوا الذي األول اليوم عىل ذلك يقترص ومل عليه،

 .بدع كلها وهذه السابع،
 كل القرية أهل وسائر ًمعقوال يكون وأن فقط، األول اليوم يف امالطع يعمل أن والسنة

 إليه ينتهي حد له فاحلزن ضعيفة، دعوى فهي املؤانسة، من َّيدعى وما بيته، يف يأكل منهم واحد
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 احلزن يف املبالغة أن يعلم املسلم وألن ًشيئا؛ األمر من يرد ال حزنه أن يعلم ألنه اإلنسان؛ ويسلو
 .اهللا من ًسخطا عليه جرت بامور األجر حترمه

 صرب رضاء أصابته إن خري، كله املؤمن أمر إن املؤمن ألمر ًعجبا$ : النبي قال وقد
 .#للمؤمن إال ألحد ذلك وليس له، ًخريا فكان شكر رساء أصابته وإن له، ًخريا فكان

 أن عليهنف أصغر، رشك والرياء رياء، فهذا الناس كالم من ًخوفا يأكلن ال من النساء ومن
 اليتال للنسوة النبي قال وقد الناس، أجل من ُيردنه وهن ًشيئا، يدعن وأال اهللا، يتقني

 فقال .نريده ال :فقلن منه يرشبن أن فأمرهن لبن عنده وكان عليه، زفت يوم عائشة عليه أدخلن
 .#ًوجوعا ًكذبا أنفسكن عىل جتمعن ال$ : النبي

 وال اجلديد، تلبس ال اللباس ففي الزينة، أنواع مجيع تنبجت أن الزوجة، :أي املرأة، عىل جيب
 جتتنب الزينة ويف جتتنبه، جيمل ما وكل احليل، تلبس وال إليها، بالنظر يغري الذي للزينة، املصبوغ
 أن وهلا ذلك، وغري والزباد، والكدة، بالقشفة، يسمى وما والظفر، واحلناء، واخلضاب، الكحل،
 وتغسل فيه، رائحة ال مما غريه أو بالشامبو، رأسها وتغسل املعطر، غري والصابون باملاء تغتسل
 بيتها، تلزم أن وعليها املصبغات، من منظره وهبت صبغته، انكرست قد الذي البايل وتلبس ثياهبا،
 .متسرتة للخروج اضطرت إذا وخترج لرضورة إال خترج فال

 أثمت تركته فإن املعتدة، عىل جبوا الزينة، ترك هو الذي اإلحداد أن يعلم أن جيب ومما
 منه تتحول أن جيوز وال الوفاة، نبأ فيه بلغها الذي البيت يف تعتد أن عليها وجيب عدهتا، ومضت
 .عدهتا تنتهي حتى

 تعتد أن فعليها حامل غري كانت وإن احلمل، فبوضع ًحامال كانت إن عنها املتوىف وعدة
 املدة، هذه مضت تىمو منها، تنقص وال عليها، يدتز أن هلا جيوز ال أيام، وعرشة أشهر أربعة
 .التوفيق وباهللا اجلميل، وتلبس تتطيب أن عليها وجب

 بيتك يف اجللوس أقرباؤك وأراد ذلك، غري أو أم أو أب، من لك قريب بموت اهللا قدر إذا
 ومتنع باحلق، وتعمل بيتك، يف اجللوس من ومتكنهم تساعدهم أن فينبغي العزاء، الستقبال

 ال املعزين، عىل والتعب الوقت توفري بقصد اجللوس إن :قلت أين  تقدم وقد واملنكر، لباطلا
 فإذا بعيدة، أماكن من امليت أهل ومواساة للعزاء، يأتوا أن الناس عادة جرت فقد ًبأسا، به أرى
 للمرة يئهمجم يف ًسببا ذلك وكان عادوا، ربام أخاه، أو أباه أو املتوىف ابن جيدوا ومل املعزون جاء
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 .الدنيا وحب والطمع اهللع اجللوس عدم عىل محله إنام إنه :وقالوا تكلموا، وربام الثانية،
 ًشيئا تقبل ال أنك وختربهم األول، اليوم يف الطعام تقبل أن فينبغي الطعام بخصوص أما

  .بدعة األول اليوم بعد الطعام صنعة إن :هلم تقول املوت، يوم بعد
 امليت مات إذا أنه عادهتم جرت الناس بعض أن وهو :عليه ننبه أن ينبغي يشء وهناك

 يف وهو بدعة، ًأيضا وهذا والصلصة األرز من وعلفها بذبيحة القبيلة أفراد من واحد كل جاء
 وقد ًكبشا، عرشين إىل اهلدايا تصل وقد ًدينا، يعتربه يعطي الذي هذا ألن تكليف؛ الوقت نفس
 .باستمرار الرد عليه فيصعب ًفقريا هذا يكون

 لطاعته، وهيدهيم املسلمني يسدد واهللا واحلرج، اإلثم فيها يكون السنة خمالفة أن ًعلام
 . نبيه سنة واتباع

 أو أباها كان وإن أيام ثالثة فوق ميت عىل حتد أن الزوجة لغري جيوز ال أنه اعلموا ثم
 أتت فقد أيام ثالثة فوق الزوج غري أحد عىل ًإحدادا الزينة تركت ومن وغريهم، ابنها أو أخاها
 .ًعظيام ًإثام وحتملت ًمنكرا،

 محيم تويف :قالت سلمة أم بنت زينب عن ومسلم، البخاري رواه ما ذلك عىل والدليل
 اهللا رسول سمعت ألين هذا أصنع إنام :وقالت بذراعيها فمسحت بصفرة فدعت حبيبة ألم

 أشهر أربعة زوج عىل إال ثالث فوق حتد أن راآلخ واليوم باهللا تؤمن المرأة حيل ال$ :يقول
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل .#ًوعرشا

 

 املكان ألن سنة؛ حوايل بعد آخر مكان ىلإ دفنه مكان من املتوىف نقل حكم ما :السؤال
 غريبة؟ أرض يف تربيع املتوىف أن :أي فجأة الظروف جاءت ولكن خيصنا؛ ال األول

  :اجلواب
 دفن قد كان وإذا فعله، عدم فاألوىل السلف، بعض كرهه آخر إىل مكان من املتوىف نقل

 إذا أما وقف، فيها دفن التي األرض ألن نقله؛ لكم جيوز فال مقربة، وهي ختصكم، ال أرض يف
 نقله يكمعل فيجب سكن دار أو مزرعة وهي صاحبها، من إذن وبدون مملوكة أرض يف كان
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 .النقل عدم فاملستحب الدفن قبل أما الدفن، بعد كان إذا :أي لرضورة إال جيوز ال فالنقل

 

 البكاء بأن العلم مع صحيح؟ هذا فهل يؤذيه املتوىف عىل البكاء أن سمعت :السؤال
 فقط؟ بدموع بكاء نياحة أو ندب بدون

 يرضاه ال حياته يف كان إذا أما به، يأمر أو يرضاه، كان إذا امليت يؤذي البكاء :اجلواب
 ÏÎ Í Ì Ë :تعاىل لقوله األصح عىل يرضه فال به يأمر وال  Ê  ]١٦٤:األنعام[. 

 

 فام #ربهق يف ُيعذب مل بطنه قتله من$ :فيه يقول الرسول عن ًحديثا سمعت :السؤال
 الكبد؟ من البطن يف استسقاء بداء عمتي توفيت حيث بذلك املقصود

 شهداء من معدود البطن بداء يموت الذي ولكن أعرفه؛ ال اللفظ هبذا احلديث :اجلواب
 .ُبجمع متوت والنفساء واهلدم، والغريق، واحلريق، واملبطون، املطعون، :وهم اآلخرة،

 

 الدنيا؟ يف حيبهم من حزن أو بفرح املتوىف يشعر هل :السؤال
 .ًشيئا األحياء عن يدري ال امليت :أي .يدري ال هو :اجلواب

 فقيل !أصحايب من إهنم$ :فقال النار، إىل أمته من بأقوام أمر حني البرش لسيد قيل وقد
 .#بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :له
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 ذلك، يف الشكر جزيل ولكم لتنفعها؟ أعملها أن أستطيع التي األعامل هي ما :السؤال
 .اجلزاء خري اهللا وجزاكم

 .عنها وتصدقي هلا الدعاء، من أكثري :اجلواب

 

 األمور من بكثري والقرى النواحي بعض يف الناس جهل فضيلتكم عىل خيفى ال :السؤال
 كان وما التالية، لألمور ًشافيا ًبيانا فضيلتكم من نرجو لذا الرشعية؛ وأحكامها باجلنائز علقةاملت

 .بالدليل ذلك كل ًمدعام الرشعي بدليله الصحيح هو وما ًرقام، ًخمالفا منها
 كان إذا خاصة أقربائهم، من حرض ومن الوفاة فيه الذي البيت جريان قبل من الطعام صنع
 ذبائح؟ هلم تذبح أو سهل مما طعام هلم يصنع أن بني فرق هناك وهل بعيدة أماكن من حضورهم

 جعفر آلل اصنعوا$ : النبي لقول سنة جرياهنم قبل من امليت ألهل الطعام صنع :اجلواب
 وابن والرتمذي، داود، وأيب ،ألمحد عزاه ،)٢٦( رقم اجلامع صحيح .#يشغلهم ما أتاهم قد فإنه ًطعاما،
 إذا ًمانعا ذلك يف أرى فال واحدة ذبيحة هلم وذبح كثروا إن إال تيرس مما يكون أن ألوىلوا وحسنه، ماجه
 .نفسه املوت يوم يف يكون وأن الرسف حد إىل ذلك خيرج أال برشط اجلريان من كان

 

َقبل من الطعام صنع :السؤال  هلم للوفاة الثاين اليوم أو اليوم، فسن يف امليت أهل ِ
 وصنع الذبائح، ذبح بني فرق هناك هل وكذلك بعيدة، أماكن من حرضوا الذين وألقربائهم

 سهل؟ مما الطعام
 السابع، أو الثالث، أو الثاين، اليوم أو اليوم، نفس يف للطعام امليت أهل صنع :اجلواب
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 ):١١( رقم -اهللا رمحه- لأللباين اجلنائز بدع يف قال الناس، بني شاعت التي البدع من ذلك كل
 .#امليت أهل لغري أي امليت، أهل من الطعام من الضيافة واختاذ$

 ،)١/٤٧٣( اهلامم البن القدير وفتح ،)٣٤١( اجلوزي البن إبليس لتلبيس ذلك وعزا
 يف قال امليت أهل دعوة إجابة البدع من ًأيضا وكذلك ،)٢٧٦-٣/٢٧٥( احلاج البن واملدخل

 اجلنائز أحكام من )٢٥٦ ص( انظر .الطعام إىل امليت أهل دعوة إجابة )١١٣( اجلنائز بدع
 .التوفيق وباهللا بالسنة، والتميش تركها فهو البدع هذه عن البديل أما لأللباين،

 

 اهللا، إال يدوم ما بقوهلم ليهاع الرتاب إهالة وعند اجلنازة محل عند الصوت رفع :السؤال
 ارمحنا؟ رمحن يا :وقوهلم

 مع كانوا إذا النبي أصحاب كان وقد البدع، من هبا واجلهر األلفاظ هذه :اجلواب
 .التوفيق تعاىل وباهللا الطري، رءوسهم عىل كأنام اجلنائز

 

 أو بالرصايم، يسمى ما دون من امليت عىل لرتابا إهالة وهو الكبس، :أفضل أهيام :السؤال
 ال؟ أم وغريه النار مسته ما بني فرق هناك وهل اللبن، أو الرصايم جعل أو اللبن،

 مسته وما السنة، من وهو أوىل، املسلم للميت ًإكراما اللحد عىل اللبن جعل :اجلواب
 .التوفيق باهللاو أحسن، النار متسه مل الطني من لبن جيعل وكونه مكروه، النار

 
 

 عند مرتفع وبصوت .#اهللا إال إله ال$ ترديد اجلنازة يف عندنا املنترشة األمور من :السؤال
 وذلك امليت، دفن من ءاالنتها بعد اجلامعي والدعاء الفاحتة قراءة كذلك القرب، إىل اجلنازة محل
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 ًخريا؟ اهللا وجزاكم .ذلك يف الرشعي احلكم تبيني فضيلتكم من نرجو القرب، عند
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الدعاء وكذلك بدعة، اجلنازة مع مرتفع بصوت #اهللا إال إله ال$ :كلمة ترديد :وبعد

 .بدعة ًأيضا هو الدفن بعد مجاعي بصوت
 .الطري رءوسهم عىل كأنام اجلنازة مع يكونون كانوا النبي أصحاب فألن :األول أما

 يدع ومل .#يسأل اآلن فإنه التثبيت ألخيكم سلوا$ :هلم قال النبي أن دليله :والثاين
  .أمنوا :هلم ويقول

 .التوفيق وباهللا

 
 

 واحد بصوت يرددون القرب حفر أثناء أهنم اجلنازة يف عندنا املنترشة األمور من :السؤال
 يقومون امليت دفن بعد أهنم ًأيضا املنترشة األمور من وكذلك .أصواهتم هبا ويرفعون حممد حممد
 ملن يقولون :أي املجاورة بقصد اجلديد القرب هلذا املجاورة رالقبو وبرش باملاء، القرب رش بعد
 اجلديد؟ القرب حول ملا بالرش فيقوم جاور، جاور :يرش

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 واالستعانة استعانة، يقصد القائل أن منه يظهر هذا احلفر، يف حممد حممد فرتديد :وبعد

 .]٥:الفاحتة[  5 4 3 2 :تعاىل قال أكرب، رشك اهللا ريبغ
 يكون أن االستعانة منه يقصد مل إن أحواله وأقل .#باهللا فاستعن استعنت إذا$ :احلديث ويف

 يقول أن ملسلم جيوز فال هذا وعىل أظهر، فيه والرشك بدعة، أو ًرشكا كونه بني يرتدد فهو بدعة؛
 حفر يف يرددوهنا الصحابة كان التي األراجيز من بيشء أتوا ولو أعني، واللهم أهللا، يا :بل ذلك؛
 .هبا خيربونكم الطلبة واإلخوة أحسن كان اخلندق

 .األرض تقوية إال به يقصد مل إذا ًشيئا فيه أرى فال الرش أما
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 نريد جئنا وعندما اهللا، توفاها مث أشهر، ثالثة ملدة وعاشت ببنت اهللا أكرمنا قد :السؤال
 وأبيها، أمها بكر ألهنا أبيض؛ بكفن نكفنها أن جيوز وال عليها، الصالة جيوز ال :قالوا نكفنها أن
 .علم عندنا ليس أناس ونحن قالوا، ما حسب أسود بكفن وكفناها عليها نصل فلم

 من نرجو واآلن ؛فعلنا ما عىل فندمنا جيوز ال هذا أن وأخربونا آخرون أناس جاء ثم
 مأجورين؟ أفتونا ذلك، اجتاه الواجب وما عملنا، ما إيضاح فضيلتكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 هؤالء بأقوال تأخذون حينام ًوأيضا عليها، تصلوا مل حينام ًفاحشا خطأ أخطأتم لقد :وبعد

 .التوفيق وباهللا إليه، يرشدونكم بام وتعملوا علم، أهل واتسأل أن عليكم جيب وكان اجلهال،

 

 منها مسائل علينا وأشكلت وتكفينه امليت، غسل يف بحثنا لقد الشيخ، فضيلة :السؤال
 وعانته؟ وإبطه شاربه، وقص امليت، أظافر تقليم

 .عنه اجلبائر نزع :ًثانيا
 عليكم؟ والسالم ال، أم ريةاجلب حتت ملا ييمم هل :ًثالثا

 :أقوال ثالثة فيها الشعر وقص األظافر تقليم مسألة :اجلواب
 .يشء هذا يف أصحابه عن وال ، النبي عن يصح مل ألنه الكراهة؛ :أحدها
 .يشء منها يؤخذ فال حمرتمة امليت أجزاء ألن :ًوثانيا
 .تزال أهنا واجلديد الكراهة، ديمالق يف للشافعي قوالن ومها يستحب، وال يكره ال أنه :والثاين

 املسيب، ابن سعيد استحبه وممن مستحب، واألظافر الزائدة الشعور إزالة أن :الثالث واملذهب
 :بالكراهة قال وممن راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن وأمحد البرصي، واحلسن جبري، بن وسعيد
 .واجلمهور املنذر، وابن واملزين، والثوري، حنيفة، وأبو مالك،
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 .للشافعي وجهان ومها للحنابلة، روايتان ذلك يف اإلبط شعر يزال وهل
 .النورة أو املوس، أو باملقص، الشعور كسائر يزال :أحدمها
 فيجعل استحبابه أو القص، بإباحة قلنا وإن األوىل، وهو العورة، يف ألهنا تزال؛ ال :والثاين

 .معه ليدفن كفنه يف
 إعادة جيب فهل تكفينه، وقبل غسله، بعد نجاسة يتامل فرجي أحد من خرج إذا :مسألة

 :مذاهب ثالثة هذا يف غسلها؟ يكفي أو الوضوء، إعادة أو الغسل،
 .فقط النجاسة تغسل :يقول مذهب
 .الوضوء ويعاد تغسل :يقول ومذهب
 إىل حنبل بن أمحد الغسل إعادة إىل ذهب الغسل؛ ويعاد النجاسة، بغسل :يقول ومذهب

 جيب ال أنه إىل والثوري حنيفة، وأبو مالك، ذهب وقد طني، أو بقطن، سده زاد فإن مرات، سبع
 .مذاهب كالثالثة أوجه ثالثة الشافعي وعند فقط، النجاسة غسل إال

 امليت أجزاء من يشء بنزع إال نزعه يمكن ال ما إال إزالتها فتجب للجبائر، بالنسبة أما
 .أعلم واهللا تيمم، بدون أي اجلبرية عىل ياحل يمسح كام عليها الغاسل ويمسح فتبقى، معه،

 

 امليت؟ تكحيل يف الرشع حكم ما :السؤال
 وهو احلنوط، هو واملرشوع البدع، من يعد بل مرشوع؛ غري امليت تكحيل :اجلواب

 .سجوده ومواضع ومعاطفه أشبهها، وما كاإلبطني مغابنه يف الطيب جعل

 

 جرح، عىل حياته يف توضع كانت وحليته رأسه عىل الشاش من لفة فيه كان إذا :السؤال
 ًمشينا؟ ًشيئا لتسرت الشاشة تلك نزع أهله رفض مات وعندما

 أرى فال الشاش، بذلك يسرت الذي اجلرح يظهر أال أجل من رفضوا كانوا إذا :اجلواب
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 معه واثنان املغسل إال يبقى أال واحلق ًيعا،مج وغسله امليت جتريد املفروض أن إال ًشيئا ذلك يف
 وخيرج والسرت والديانة األمانة ذوي من ويكونون امليت، يقلب والثاين املاء، يصب أحدمها
 .والتكفني الغسل يتم حتى الباب ويغلق الباقون

 

 الدفن وبعد #الزبية$ تسمى امليت قعادة حتت حفرة حفر يف الرشع حكم ما :السؤال
 عليها؟ ويذبحون مالبسه فيها جيمعون

 عليها يذبح مل إن أهنا يعتقدون بعضهم إن بل املحرمة؛ اجلاهلية البدع من الزبية :اجلواب
 عليها يفدوا مل إن الزبية أن اعتقد فمن باهللا، ورشك باطل اعتقاد وهذا - ميت تلحق :أي-  تفدي
 ألحد جيوز وال اهللا، خصائص من ليست واحلياة املوت أن دواعتق باهللا، أرشك قد فهذا متوت،

 .ذبيحته من يأكل أن
 ثم املاء، يستوعب حوض الرسير حتت يوضع أو البيت، خارج إىل فيرصف الغسل ماء أما

 .اخلارج إىل خيرج
 هبا يتصدق يأخذها من البلد يف يوجد مل وإن هبا، ويتصدق تغسل أن يستحب الثياب أما
  .اململكة خارج إىل لرتسل إلغاثةا هيئة بواسطة

 .التوفيق وباهللا

 

 أو أيام بثالثة الوفاة بعد تعمل وليمة وهي والسابع، الثالث يف الرشع حكم ما :السؤال
 أيام؟ سبعة

 ألهنا منها؛ األكل وال فيها، الذبح وال فعلها، جيوز ال بدع والسابع الثالث :اجلواب
  .اليتامى مال من يكون وقد فيه، مأذون غري عامط

 .التوفيق وباهللا
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 غسله بعد وذلك احللم؟ يبلغ مل إذا للميت النساء تقبيل يف الرشع حكم ما :السؤال
 تامة؟ طهارة وطهارته

 ةالسابع دون وملن للنساء، النساء ومن للرجال، الرجال من جائز امليت تقبيل :اجلواب
 فال بمحرم ليس الذي للرجال النساء تقبيل أما له تقبيلهم من تنتقض ال وطهارته الذكور، من

 .التوفيق وباهللا جيوز،

 

 من إنه حيث األنثى امليتة بغسل تقوم أن الشهرية الدورة تأتيها ملن جيوز هل :السؤال
 الشهرية؟ الدورة عنها انقطعت قد امرأة إال تغسلها ال تةاملي أن عليها املتعارف العادة

 مل الرشع ألن عنها؛ انقطعت قد أو الدورة تأتيها كانت سواء املرأة، تغسل املرأة :اجلواب
 .ذلك يمنع

 

 التي النصيحة هي وما ،نياحة فيه كان إذا عليه أقربائه ببكاء يعذب امليت هل :السؤال
 أفيدونا؟ هؤالء ملثل توجهها

 أنه اهللا علم إذا أما بذلك أمرهم أو بذلك، ريض إن أهله ببكاء يعذب امليت :اجلواب
 وقد غريه، بذنب أحد يعذب ال ألنه ببكائهم؛ يعذب ال أنه :فالصحيح يرضاه، وال ذلك يكره

 إهنم اليهودية يف قال إنام$ :قالتو احلديث، هذا عمر بن اهللا عبد عىل ل عائشة أنكرت
 .]٣٨:النجم[  Ò Ñ Ð Ï Î :باآلية واستدلت .#لتعذب وإهنا عليها، يبكون

  .عليهم آت املوت أن وليعلموا اهللا؛ يتقوا أن :فهو هلؤالء نصحي أما
 .التوفيق وباهللا
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 ريال؟ بامئة له يقرأ من له ؤجرت أن أبوها أوصاها :السؤال
 ومل رسوله، وال اهللا، يرشعها مل مبتدعة، بعبادة وصية ألهنا باطلة؛ الوصية هذه :اجلواب

 بدعة وكل بإحسان، تابعيهم وال التابعني، وال ،-عليهم اهللا رضوان- الصحابة من أحد يفعلها
 .قراءة دون من ريال بامئة أبيها عن تتصدق أن املرأة هذه عىل فيجب ضاللة،

 

ا وأوقف تويف رجل فيه :األول السؤال ً  حيث تعاىل هللا األرض هذه حمصول يرصف أرض
 من واحد كل عام كل من رمضان ويف املوقوفة، األرض تقسموا والدهم وفاة وبعد ورثة خلف
 فام الوقف حمصول من وهي يت،امل نية عىل قرآن هبا يقرءوا ريال مائتني العلم طلبة يعطي الورثة
 والدهم؟ وفاة بعد عليها هم التي الصفة هذه يف فضيلتكم رأي

 يقرأ ثم الدعاء من حيفظ بام منا واحد كل يدعو الصالة من االنتهاء بعد :الثاين السؤال
 امف .والدنا نية عىل هي ونقول ،تعاىل هللا أخرى مرة نقرؤها ذلك بعد ثم تعاىل هللا الفاحتة واحد كل
 فضيلتكم؟ رأي

 حكم فام I هللا نذر هيئة عىل القرآن يقرأ ملن دراهم يدفع فيمن رأيكم ما :الثالث السؤال
 واملستأجر؟ املؤجر من القرآن قراءة عىل األجر أخذ

 ذلك؟ حكم فام للميت ثوابه وهندي الكريم القرآن نقرأ امليت وفاة بعد :الرابع السؤال
 اآلخرة؟ لتذكره القبور زيارة قصد من يقوله الذي ملأثورا الدعاء هو ما :اخلامس السؤال
 بام ينفع اهللا فلعل املنترشة البدع بعض عندنا ألن األسئلة هذه عىل باإلجابة التكرم أرجو

 .- اهللا حفظكم- بذلك نخربكم حيث به توجهنا
 .وصحبه آله وعىل بعده، نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد :اجلواب

 هي بل مرشوعة؛ غري قربة ألهنا يصح؛ ال للموتى القرآن قراءة عىل الوقف فإن :عدوب
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 مأذون وال مرشوعة غري عبادة فهي النار، يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل مبتدعة، عبادة
 Â :تعاىل لقوله وزره إال عليه حيمل وال عمله إال ًأحدا ينفع ال أنه العامة القواعد ومن فيها،

Ç Æ Å Ä ÃÉ È  Í Ì Ë Ê  Ó Ò Ñ Ð Ï Î   Õ Ô
Ù Ø × Ö ]ذكرها يأيت أشياء ذلك من أستثني وقد  .]٣٩-٣٦:النجم. 

 به، ينتفع علم أو جارية، صدقة :ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا$ :حديث أما
 .مسلم أخرجه .#له يدعو صالح ولد أو

 عند بريدة حديث يف كام تالواجبا قضاء الشارع أباح قد أنه إال سعيه من فذلك
 أمي عىل تصدقت إين :فقالت امرأة أتت إذ اهللا رسول عند جالس أنا بينام :قال$ :مسلم

 كانت إهنا اهللا رسول يا :فقالت .املرياث عليك َّوردها أجرك وجب :قال ماتت، وإهنا بجارية،
 :قال عنها؟ أفأحج قط، حتج مل إهنا :قالت .عنها صومي :قال عنها؟ أفأصوم شهر صوم عليها
 .والرتمذي داود، وأبو مسلم، رواه .#عنها حجي

  .عليه متفق .#وليه عنه صام صيام وعليه مات من$ :وحديث
 افتلتت أمي إن اهللا، رسول يا$ :قال ًرجال أن ل عائشة حلديث ًمطلقا، والصدقة

 .#نعم$ :قال عنها؟ تصدقت إن أجر هلا فهل تصدقت تكلمت لو وأظنها نفسها
 .الرتمذي إال اجلامعة رواه نحوه، وذكر توص ومل نفسها، افتلتت :رواية ويف

! " # $ % & '  :تعاىل لقوله والدعاء؛ واالستغفار
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

7 ]١٠:احلرش[. 
 .#له يدعو صالح ولد أو$ :سبق الذي احلديث ويف
 يدعو مسلم عبد من ما$ : اهللا رسول قال :قال الدرداء أيب عن مسلم، رواه وملا

 الدعاء يف واألموات األحياء بني فرق وال .#ذلك بمثل ولك :امللك قال إال الغيب بظهر ألخيه
 :يقولوا أن املقابر زاروا إذا أصحابه وعلم املقربة، زار حني القبور ألهل دعا قد فالنبي هلم

 .ولكم لنا اهللا يغفر باألثر ونحن سلفنا، أنتم واملؤمنني املسلمني من الديار أهل عليكم السالم
 .قال كام أو

 اشرتى يضحي أن أراد إذا كان النبي أن مصنفه يف الرزاق عبد رواه ملا واألضحية؛
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 أمته عن واآلخر حممد وآل حممد عن أحدمها فذبح موجوءين أملحني أقرنني سمينني عظيمني كبشني
 هي فهذه حسن وسنده املثلثة، بالثاء ثمينني :وقال ماجه، ابن وأخرجه .بالبالغ وله بالتوحيد هللا شهد من

 .فيه النيابة جتوز فال ذلك عدا وما فيها، النيابة بجواز خصصت التي األمور
 قراءة ذلك ومثل أحد، عن أحد يصيل أن يصح فال النيابة فيها جتوز ال الصالة ًفمثال

 ما الرشع يف يرد ومل الصحيح، القول عىل النيابة تدخلها ال التي األمور من فهو ًأيضا القرآن
 .التابعني وال الصحابة فعل من وال السنة، من وال الكتاب، من ال فيها النيابة جواز عىل يدل

 Æ Å Ä Ã Â Á :تعاىل قال مبتدعني؛ ال متبعني نكون أن علينا وجيب
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç ]٢١:األحزاب[.  

 .]٣١:نعمرا آل[ IH G F E D C B A @ ? > :تعاىل وقال
 بدليل يأيت أن فعليه للموتى ثواهبا وإهداء القرآن، قراءة يف النيابة جواز زعم فمن

 Ô :تعاىل قوله بدليل ذلك منع فاألصل وإال السنة من أو الكتاب، من ذلك له يبيح رشعي
Ù Ø × Ö Õ ]لسعي اإلنسان ملكية اآلية نفت فقد واحلرص، بالنفي .]٣٩:النجم 

 اجلنس اسم عىل داخل هنا والنفي فقط، لسعيه استحقاقه يف وحرصه له واستحقاقه غريه،
 .يعم فهو اإلنسان، هو الذي

 عمل ًأحدا ينفع وال عمله، وجزاء سعيه أجر إال له ليس أنه واملعنى$ :الشوكاين قال
 ما وبمثل .]٢١:الطور \ [ Z ] :سبحانه قوله بمثل خمصوص العموم وهذا أحد،
 .ذلك ونحو لألموات، األحياء دعاء ومرشوعية للعباد، واملالئكة األنبياء شفاعة يف ورد

 العام؛ ينسخ ال اخلاص فإن األمور، هذه بمثل منسوخة هذه إن :قال من يصب ومل
 ًخمصصا كان سعيه، غري من وهو به، ينتفع اإلنسان أن عىل الدليل قام ما فكل خيصصه، ولكن

 .’ا.#العموم من اآلية هذه يف ملا
 الواجب، والنذر الواجب، واحلج الواجب، الصوم قضاء العموم من صصخ قد :قلت
 .األدلة يف تقدم كام واألضحية، والصدقة،
 ال أنه وأمجعوا أحد، عمل ًأحدا ينفع وال حمكمة، يه :التأويل أهل أكثر وقال$ :القرطبي قال

 أوىص إن :لقا أنه إال امليت، عن والصدقة واحلج الصوم مالك جيز ومل أحد، عن أحد يصيل
 .امليت عن التطوع احلج وغريه الشافعي وأجاز عنه، حيج أن جاز ومات باحلج
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 : لقوله الواجب؛ بأداء مقيد والنذر واحلج الصوم يف اجلواز أن :األدلة من يظهر والذي
  .#وليه عنه صام صيام وعليه مات من$

 عنها؟ أفأقضيه -شهر صوم :رواية ويف- نذر صوم وعليها ماتت أمي إن :احلديث ويف
 أحق فاهللا اهللا، فاقضوا :قال .نعم :قالت ؟قاضيته أكنت دين أمك عىل كان لو أرأيت$ :فقال

 .#بالقضاء
 يثبت ال ًكبريا ًشيخا أيب أدركت احلج يف عباده عىل اهللا فريضة إن$ :اآلخر احلديث ويف

 .#أبيك عن حجي :قال عنه؟ أفأحج الراحلة عىل
 له التربع أما واجب، بأداء مقيد اخلصال هذه يف النيابة وازج أن األحاديث هذه فظاهر

 :يقال أن إال اللهم ُبعد، األحاديث هبذه عليه االستدالل ففي نفسه عىل يوجبه أو عليه، جيب مل بعمل
 .يل صديق أو يل، أخ :قال ؟شربمة ومن$ :قال .شربمة عن لبيك :قال من قول يف االستفصال عدم إن
  .#شربمة عن حج ثم نفسك، عن حج :قال .ال :قال ؟فسكن عن حججت هل :قال

 لواجب أداء أو ًتطوعا عنه حيج أن يريد هل :الرجل ذلك من النبي استفصال فعدم
 يف جائزة النيابة أن معهم ومن واحلنابلة الشافعية مذهب به ويرجح العموم، منزلة ينزل

 عداه ما ويبقى الدليل، خصصه فيام الإ النيابة جتوز ال أنه تعلم ذكرته ومما والنفل، الفرض
 قراءة ًرشعا فيمتنع النفي؛ عموم حتت داخل هو مما القرآن، وقراءة النفي عموم حتت ًداخال
 :ألمور امليت عن القرآن

 عموم حتت داخل إليه الثواب وإهداء امليت، عن القرآن قراءة أن من ذكرته ما :أوهلا
 دليل يرد ومل سعيه، من ليست غريه فقراءة .Ù Ø × Ö Õ Ô :قوله يف النفي
 له اإلنسان واستحقاق فيه، النيابة القرآن نفى مما فتبقى فيها، النيابة بجواز خيصصها الشارع عن
 .أعلم واهللا غريه، سعي من كان إذا

 بدليل ذلك عىل يأيت أن فعليه وتنفعه، امليت إىل تصل احلي قراءة أن زعم ومن :ًثانيا
 .به يأذن مل ما دينه يف ورشع علم، بغري اهللا عىل َّتقول قد يكون هفإن وإال رصيح، صحيح

 جتعلوا ال$ : لقوله عليها؛ وال فيها، القراءة جتوز ال القبور أن ثابت والدليل :ًثالثا
 هذا :وقال الرتمذي رواه .#الشيطان يدخله ال فيه البقرة تقرأ الذي البيت وإن مقابر، بيوتكم
 .صحيح حسن حديث
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 سورة فيه تقرأ الذي البيت من يفر الشيطان إن مقابر، بيوتكم جتعلوا ال$ :وملسلم
 فيه يقرأ ال الذي البيت وأن القرآن، فيها يقرأ ال القبور أن بمفهومه يدل احلديث وهذا .#البقرة
 .فيه والصالة القراءة بعدم القرب يشبه القرآن

 الدنيا، يف به ويسرتشدوا األحياء به لينتفع البرشية؛ هلداية القرآن أنزل اهللا أن :ًرابعا
 فخري، ًخريا إن أعامهلم عىل ختم فقد األموات أما اجلنة، إىل فيقودهم ًإماما ويتخذوه به، ويعملوا

 من بالعكس فهو اليوم الناس عمل وأما منها، ًنقصا وال فيها، زيادة يملكون ال فرش،  رشا وإن
 سامع عىل ويقبلون وتالوته سامعه عن ويعرضون الدنيا يف القرآن هيجرون فهم ًمتاما؛ ذلك

 جنازته، عىل القرآن يتلون قاموا امليت مات وإذا ينفع، ال وما والتمثيليات األغاين من املالهي
 !!قربه عىل أو مأمته، أو

 مات أن وبعد ًجوعا، مات حتى الطعام عن أرضب رجل كمثل ومثلهم مثله فكان
 ما احلي إال ينفع ال القرآن فكذلك احلي، إال ينفع ال الطعام نأ فكام ليأكل، بالطعام إليه جاءوا
 .الدنيا الدار وهي العمل ودار العمل، مرحلة يف دام

 فال اجلزاء، مرحلة إىل العمل مرحلة من انتقل قد فإنه باملوت منها وانتقل جتاوزها، قد من أما
 .فيها به ينتفع أن يمكن كان التي الدار يف عنه وأعرض تركه ألنه ٍحينئذ؛ القرآن ينفعه

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½   Ì Ë :تعاىل قال
Ò Ñ Ð Ï Î Í ]٧٠-٦٩:يس[.  

/ . - , + *    6 5 4 3 2 1 0 :تعاىل وقال
8 7   @ ? > = < ;: 9 ]١٠١-٩٩:طه[. 

 أن جيوز ال أنه بمعنى توقيفية، تكون أن البد والعبادة عبادة، القرآن قراءة أن :ًخامسا
 هنوى، بام هللا تعبدنا قد نكون أن ذلك من لزم وإال رسوله لسان عىل رشع بام إال هللا بدنتع

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À :تعاىل قوله يف داخلني ونكون
É  1 0 / . -, + * ) (' & % $ # " ! 

 .]٤٤-٤٣:الفرقان[
 كان وإن العمل ألن إهداؤه؛ لك يمكن حتى بعد متلكه مل يشء الثواب أن :ًسادسا

 :وهي برشوط، مرشوط ذلك أن إال الثواب؛ يوجب
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 .عليه يثاب وال اهللا، وجه غري به أريد عمل يقبل فال ،تعاىل هللا ًخالصا العمل يكون أن ً:أوال
 وعىل كتابه، يف اهللا رشع ما غري عىل عمل يقبل فالTاهللا رشع عىل ًصوابا يكون أن :ًثانيا

 .#رد فهو أمرنا عليه ليس ًعمال عمل من$ : لقوله ؛ رسوله لسان
 عمله ُقبل هل يدري ال والعبد واملن، واإلعجاب كالرياء املحبطات من يسلم أن :ًثالثا

 يدري ال ًثوابا هيدي فكيف العقاب؛ صاحبه فيستحق ًمردودا كان أم الثواب عليه يستحق حتى
  !ال؟ أم استحقه هل

 تعاىل اهللا ألن املوت؛ منيتلت صالة مني تقبلت أهنا علمت لو :t عمر بن اهللا عبد قال
 .]٢٧:املائدة[  m l k j i  :يقول

 وكل حمدث، أمر للموتى ثوابه وإهداء القبور، وعىل واجلنائز املآتم عىل والقراءة :ًسابعا
 :سارية بن العرباض حديث من ثبت كام النار، يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدث

 وحمدثات وإياكم بالنواجذ عليها عضوا املهديني شدينالرا اخللفاء وسنة بسنتي عليكم$
 .#ضاللة بدعة وكل بدعة، حمدثة كل فإن األمور،

 وال الراشدين، اخللفاء عن وال ، النبي عن يأت مل وألنه .#النار يف ضاللة وكل$ :رواية ويف
 .لدينا يف وضاللة بدعة فكان التابعني، وتابعي التابعني، عن وال املهتدين، الصحابة عن

 ثواب ال كان وإذا عليه، وال فيه، ثواب ال أنه ذلك من يلزم فإنه بدعة أنه علمنا وإذا :ًثامنا
 قال ثم ًفارغا، كفه قبض كمن فكان القول من ولغو باطل اإلهداء أن ذلك من يلزم فإنه عليه،
 .فارغة وجدها يده فتح فلام خذ ملحتاج

 حسناته، ميزان يف هبا يزيد حسنة يتمنى قيامةال ويوم سعيه، إىل بحاجة العبد أن :ًتاسعا
 األم نعم :فيقول لك؟ كنت أم أي بني، يا :فتقول القيامة، يوم ولدها إىل تأيت األم أن ورد وقد
 بىل، :فيقول حواء؟ لك وحجري سقاء، لك وثديي وعاء، لك بطني يكن أمل :فتقول .كنت
 فإين ذلك، إىل سبيل ال أماه يا :قولفي هبا، أتبلغ حسناتك من حسنة اليوم فأعطني :فتقول
 .سبق ما بمثل االبن عليه فريد تقدم، ما بمثل ابنه فيسأل األب ويأيت ختافني، ما أخاف

 وأمن األمان، أعطي قد أنه حاله بلسان يقرر فكأنام الثواب أهدى من فإن هذا وعىل
 إىل حتسن أن تريد كنت فإذا واإلحسان، الفضل ذي فضل عن االستغناء وأظهر اخلرسان،
 إحسانه فتذكرت إليك أحسن قد وإنسان فضل عليك له وشيخ وصديق، قريب، من غريك
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 به، تكافئونه ما جتدوا مل فإن فكافئوه ًمعروفا إليكم صنع من$ :احلديث يف جاء فقد له فادع
 .#كافأمتوه قد أنكم تعلموا حتى له فادعوا

 .#الثناء يف أبلغ فقد ًخريا؛ هللا جزاك :فقال معروف، إليه ُصنع من$ :احلديث ويف

 

 فرض وعىل العلم، أهل ذلك عىل نص كام يصح وال معلول، احلديث هذا إن :فاجلواب
 الفقهاء وكبار املذاهب، أئمة عن نقل فقد ولذلك فقط، االحتضار بساعة خاص فهو صحته،
 .إليهم ثواهبا وإهداء األموات، عىل القراءة إنكار واملفتني والعلامء

 احلافظ عن نقل أنه رضا رشيد حممد عن األموات عىل القراءة حكم صاحب نقل فقد
 رشف يف زيادة هذا اجعل اللهم :دعائه يف قال ثم القرآن، من ًشيئا قرأ عمن سئل أنه حجر ابن

 . اهللا رسول سيدنا
 .’ا.ًسلفا فيه هلم أعرف ال القراء خريمتأ من خمرتع هذا :بقوله فأجاب
 عىل القراءة كراهة األكرب الفقه رشحه يف احلنفي القارئ عيل مال ونقل :ًأيضا وقال

 أيب ابن وقال سنة، به ترد مل حمدث ألنه :وقال رواية، يف وأمحد ومالك، حنيفة، أيب عن القبور،
 .سنة وليست بدعة، املقابر عند القراءة إن :املدخل يف املالكي مجرة

 من .#... ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا$ :حديث رشح يف النووي وقال
 الشافعي فذهب ونحوها عنه، والصالة للميت ثواهبا وجعل القرآن قراءة وأما :مسلم صحيح

 .امليت تلحق ال أهنا إىل واجلمهور
 .املشهور عىل القراءة وابث عندنا امليت إىل يصل ال :النحوي البن املنهاج رشح يف وقال

 ال؟ أو يصح هل للميت، املهدى القراءة ثواب عن السالم عبد بن العز ُوسئل
 من أن والعجب :وقال غريه، إىل يصل وال القارئ، عىل مقصور القراءة ثواب :فأجاب

 .احلجج من املنامات وليست باملنامات، ذلك يثبت من الناس
 ًتطوعا، صاموا أو ًتطوعا، صلوا إذا السلف عادة من يكن مل :قال أنه حنبل بن أمحد وعن

 طريق عن العدول ينبغي فال املسلمني، موتى إىل ذلك هيدون القرآن قرءوا أو ًتطوعا، حجوا أو
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 .بترصف األموات، عىل القراءة حكم كتاب من .’ا .السلف
 :وخالصة ما سبق

 اهللا رسول سنها وال هبا، يأذن ومل اهللا، يرشعها مل حمدثة، بدعة املوتى عىل القراءة أن ً:أوال
، غري مأزور عليها واملؤجر واآلمر آثم، وفاعلها حرام، فهي لذلك أقرها؛ وال رضيها، وال 

 عىل كانت سواء ًسحتا ويأكل ًحراما، يأخذ عليها األجرة يأخذ الذي واملستأجر مأجور،
 .ذلك غري أو املولد ذكرى يف أو املآتم عىل أو اجلنازة

 سواء يرشع مل بام هللا وتعبد يملك، ال ملا وإهداء حمرمة، بدعة القراءة ثواب إهداء أن :ًثانيا
 .بدعة النبي لروح الفاحتة :قول وأن لغريه، أو ، للنبي القراءة ثواب أهدى

 حرام، فيها املطلقة األوقاف حواصل ورصف باطل، البدعة هذه عىل اإليقاف أن :ًثالثا
 .التوفيق وباهللا ،تعاىل اهللا به يأذن ومل ،بقربة ليس فيام هلا ورصف

 ويرصف يبطل، والرشط يصح، فالوقف ذلك، عىل َّنص قد الوقف صاحب كان إذا أما
 .حيرمه ما ال الرشع يقره فيام

 واحدة ونغمة واحد بصوت واملعوذتني ﴾! " # $﴿و  الكريس، آية قراءة وأما
 آية قراءة يف الرتغيب ورد فقد بدعة؛ كله افهذ مجاعية؛ بصورة التهليل وكذلك مجاعية، وبصورة
 أهنم السلف عن يرد مل ولكن واملعوذتني، ﴾! " # $﴿ :وكذلك الصالة، بعد الكريس
 التهليل عىل االجتامع وكذلك ،-قراءهتا عىل االجتامع :أي-  بدعة فهو مجاعية بصورة قرءوها

 .بدعة ذلك كل واحدة نغمة أو واحد، بلفظ والتكبري، والتحميد، والتسبيح،
 كل الذكر مجيع ويعملون ويكربون ويسبحون، هيللون، كانوا أهنم السلف عن فاملأثور

 يف هلم بأن التوراة يف وصفوا -حممد أمة :أي- أهنم حديث ويؤيده انفراده عىل منهم واحد
 عن صوت متييز غري من بعضها مع األصوات التباس :والدوي .النحل كدوي  دويا مساجدهم
 .وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا صوت،

 

 زوجها أعادها نفسية مرضية ألسباب ثم وخلفت تزوجت ابنة يل أن أفيدكم :السؤال
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 ذهبت ألياما أحد ويف النفسية، احلاالت بعض تنتاهبا وكانت أصغرهم عدا ما أوالدها وأخذ إيل
 جسمها عىل فرشت نفسها، بحرق الشيطان هلا فوسوس الظهر، لصالة تتوضأ لكي احلامم إىل

 املستشفى يف وجودها وأثناء املستشفى إىل نقلتها وقد جسمها، يف النار أشعلت ثم الكريوسني،
 يف استمرت وقد متوت أن قبل وذلك ًأيضا وتكرب هتلل وكانت املؤذن مع األذان تردد كانت

 يف الشيطان أزاغها :ألطفاهلا تقول كانت إهنا ثم توفيت، ذلك بعد ثم أيام، مخسة املستشفى
 أهيا إليك أوجهها التي واألسئلة لإلغاثة، ًطلبا احلامم من خرجت قد وكانت نفسها، حرق
 :هي الشيخ

 الشيطان أزاغها أنه :وقوهلا املؤذن مع األذان بعد وتكبري هتليل من به قامت ما هل -١
 ؟هلا توبة يعد عنها النار إطفاء بقصد احلامم من وخروجها

َّتغسل هل -٢  النار؟ من هترى حلمها بعض أن ًعلام ُ
 ؟هلا ويستغفر عليها، ويرتحم يصىل هل -٣
 عليه، ويصىل ويكفن يغسل، هل فوره، من ومات نفسه، أحرق ًمسلام أن ُقدر وإذا -٤

 املسلمني؟ مقابر يف ويقرب
 هربت النار بأمل أحست عندما وبنتك املوت، يتيقن مل ما العبد من تقبل التوبة :اجلواب

 احلالة، هذه يف مقبولة التوبة تكون فهل توبة أنه قلنا وإذا األمل، من ًفرارا أو توبة فرارها كان فهل
 .أعلم واهللا ذلك، استحرضت ولو املقبولة، التوبة من أهنا أرى ال باملوت أيقنت وقد

 يف هذا عملت ألهنا املغفرة؛ هلا فريجى نفسية، نوبة حالة يف هذا لتعم كانت إذا أما
 بام عبد كل جيازي الذي اهللا إىل فأمرها صعب األمرين بأحد والقطع عنها، التكليف زوال حالة

 إىل هنايته املسلمني من موحد كل أن إال عذهبا، شاء وإن عقلها، لنقص عنها عفا شاء إن يستحق
 . املعصوم عن األخبار بذلك صحت كام اجلنة،

 بينهم ليس رجال مع األنثى وكذلك يغسل، وال يمم حلمه يتهرى امليت كان إذا -٢
 .أعلم واهللا له، امرأة منهن ليس نساء بني ورجل ،هلا زوج وال حمرم،

 مسلمة ألهنا هلا ويستغفر عليها، ويرتحم عليها، فيصىل حياهتا يف تصيل دامت ما -٣
 .له ويستغفر له ويدعا عليه، يصىل يصالعا واملسلم عاصية،
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 ومن نفسه، قاتل عىل يصلوا أال ينبغي والقضاه العلامء من إال عليه يصىل نعم، -٤
  .فاسق مسلم ألنه املسلمني؛ مقابر يف ويدفن ويكفن ويغسل عليه، يصلون عداهم

 .أعلم واهللا

 

 هذا أن ًعلام العزاء أيام من الثالث اليوم شمس غروب بعد االجتامع حكم ما :السؤال
 يسميه اجتامع جمرد هو إنام العبادة أنواع من نوع أي وال دعاء وال ذكر فيه يكون ال االجتامع
 الثالث؟ اليوم عن خيتلف وهذا #القطوع$ الناس

 املجيء يتعمدون الذين مع نترصف فكيف حمرمة، بدعة القطوع كان إذا :الثاين السؤال
 اليوم؟ هذا يف

 وجزاكم الضيوف؟ أجل من االجتامع هذا يف معهم أجلس أن جيوز هل :الثالث السؤال
 .ًخريا اهللا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وكذلك لنار،ا يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، فيه يصنع وما الطي، :وبعد

 واليوم الثالث، اليوم يف والذبح ذلك، وغري األرض عىل اجللوس من فيه يصنع وما الفراش
 .البدع من ذلك كل السابع

 فعليك يقبلوا أن أبوا فإن تنصحهم، أن ً:أوال فعليك ال أو معهم اجللوس جيوز كونه أما
 الوقت هذا يف للتعزية اجللوس جمرد نبأ ًعلام غريها، يف واملوافقة البدع يف وجمانبتهم اهللا، تقوى
 أن مع املعزين عىل الكلفة توفري منه القصد كان إذا يشء فيه يكون أال أرجو امليت أقارب من

 .املوفق واهللا النياحة، من للتعزية اجللوس أن نرى كنا :يقول الصحابة بعض

 

 ً.أوال وسابعه ثالثه يوم يف امليت عىل تذبح التي الذبائح يف العلم أهل قول ما :السؤال
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 الذبائح تلك يذبحون أهنم امليت أهل فيضطر بذبائح الناس بعض جاء امليت مات إذا :ًوثانيا
 احلكم توضيح فآمل املأتم؛ أيام يف يستهلك عام فتزيد تكثر وقد صاحبها، عليها ويعزمون
 لسالم؟وا األمور هذه كل يف الرشعي

 حمرمة، والبدعة بدعة، املأتم عىل والسابع الثالث اليوم يف تذبح التي الذبائح :اجلواب
 الطعام يصنع أن السنة ألن ذلك .#النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة كل$ : النبي قال وقد
 .فقط املوت يوم يف ويكون ٍتباه، وال إرساف، دون من امليت أهل جريان من

 خطأ هذا باخلدمة وتكليفهم امليت، أهل إىل وغريها الرز وأكياس ائحالذب جلب :ًثانيا
 فمن .#يشغلهم ما جاءهم قد فإنه ًطعاما جعفر آلل اصنعوا$ :يقول النبي أن مع فاحش
 امليت ألهل اجلريان يعمل أن والسنة مبتدع، خمطئ فهو وصنعتها ذبحها وكلفهم بالذبائح أتى

 .هلم تكليف فهي الطريقة ذهه أما ،-سبق كام- بقدرهم ًطعاما
 هلم تكليف فيها سيكون امليت أهل إىل هبا يؤتى التي يتبعها وما الذبائح هذه أن :ًثالثا

 وهتدي تتكلف أن عليك وجب إليك أهدوا الذين هؤالء من ميت مات فمتى ًدينا تعترب وهي
 .التوفيق وباهللا وإحراج، تكليف عليه يرتتب وهذا مثلها هلم

 

 أن وقرروا مدرستنا، يف املدرسون فاجتمع مدرستنا يف املدرسني أحد أم توفيت :السؤال
 وعائلته، أمه توفيت الذي املدرس هلذا ًجاهزا ًغذاء ويشرتوا ًرياال مخسني منهم واحد كل يدفع

 عملهم فهل العرشين عىل يديز عددهم املدرسني بأن ًعلام بإيصاله املدرسني أحد إىل وأوعزوا
 .خري فاعل والسالم، ال؟ أم جائز هذا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 آلل اصنعوا$ :طالب أيب بن جعفر مات ملا ألهله، قال أنه النبي عن صح فقد :وبعد

 .#يشغلهم ما أتاهم قد فإنه ًطعاما، جعفر
 ًعمال ذلك يومهم يف امليت ألهل طعام إعطاء هو هذا عملكم من املقصود كان فإن

 :أمران فيه يشرتط أنه إال حسن مقصد فهذا بالسنة،
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 أتاهم قد فإنه$ :قوله يف النبي أشار ذلك وإىل فقط، اليوم ذلك يف يكون أنه :أحدمها
 من بعده ما أما بتجهيزه النشغاهلم ،األول اليوم يف يكون إنام بميتهم فاشتغاهلم .#يشغلهم ما

 .املوت قبل كعادهتم أنفسهم، بشئون يقومون فإهنم األيام
 .عنها زيادة ال احلاجة بقدر يكون أن :الثاين األمر

ِمفرط بني املسألة هذه يف الناس :ملحوظة ِّومفرط ُ  مفرط للسنة فالتارك ٍوغال، ٍوجاف ُ
 أو كلها للموت األول األسبوع أيام يف يعطي يالذ وهو عنها، والزائد عنها، وجاف فيها،
 والذيTاهللا عند مذموم فالكل الزيادة وهو الغلو، من وغال مفرط هذا احلاجة من أكثر يعطي
 ًمجيعا وإياكم عملنا جيعل أن اهللا أسأل والبدعة، للزيادة مفتاح عملتموه ما يكون أن أخشاه
 .والسالم ثواببال نفوز حتى نبيه لسنة ًوموافقا لوجهه ًخالصا

 

ٌّأم :السؤال  الزيارة؟ يف رخصة هلا فهل ابنتها قرب زيارة تريد ُ
 وباهللا للقبور، زيارهتن عدم واألفضل الكراهة، مع جتوز للقبور النساء زيارة :اجلواب

 .التوفيق
 حيجزاهنا وتقوى علم عىل املرأة كانت إذا إال للذريعة  سدا الكراهة مع وقلنا :ملحوظة

 .التوفيق وباهللا كراهة، بدون القبور زيارة هلا جيوز فإنه وبدع رشك من حيرم ما فعل عن

 

 فهل احلال هذا عىل فامت ًجحودا ال ًتكاسال ًأحيانا، ويرتك ًأحيانا يصيل رجل :السؤال
 ال؟ أم عليه يصىل

 ترك الكفر وبني الرجل بني$ : النبي لقول ًكافرا يعترب ألنه ال؛ :اجلواب :اجلواب
  .واحدة مرة عىل يصدق والرتك .#الصالة

 .التوفيق وباهللا
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم حرتم،امل الشيخ فضيلة املكرم :السؤال
 القرآن، وقراءة ملوته، الثالث اليوم يف امليت قرب حول التجمع يف العلم أهل قول ما :وبعد

 قبل ذلك ويكون هناك، املوجودين عىل واخلبز التمر بتوزيع أقاربه من أحد أو امليت ابن ويقوم
 الشمس؟ طلوع

 بأن :يقولون أناس هناك ألن دفنه؛ قبل امليت زوجها حول الطواف للمرأة جيوز وهل
 السنة من هو وهل ذلك، يف أفيدونا .لذمتها تربئة يعترب الدفن قبل زوجها حول الزوجة طواف
 .ًخريا اهللا وجزاكم بدعة؟ أهنا أم الرشيفة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 كل التمر بتوزيع أقاربه أحد ويقوم الثالث، اليوم يف امليت ربق عند الناس اجتامع :وبعد

 .املحرمة البدع من هذا
 جيوز فال .#النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة كل$ :احلديث يف جاء وقد
 كام بدعة ذلك فكل التمر توزيع جيوز وال غريها وال السابع وال الثالث اليوم يف القرب عند االجتامع

 .تقدم
 جيوز فال امللة من خمرج أكرب رشك فهذا دفنه قبل زوجها جثامن عىل املرأة طواف أما
 ال فالتطوف اإلسالم، من خيرجه ًرشكا باهللا أرشك فقد ذلك فعل ومن بجثامنه وال أحد بقرب التطوف
¢ £  :تعاىل اهللا قال واملروة، والصفاTاهللا ببيت إال األرض يف بيشء جيوز

 ¤ ]وقال .]٢٩:احلج:  a ̀  _ ̂  ] \ [Z Y X W V U
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 وكذب الفرية، اهللا عىل أعظم فقد املكانني هذين غري به التطوف جيوز ًشيئا أن زعم ومن
 اهللا، أمرهم كام مؤمنني، مسلمني يكونوا أن املسلمني عىل فيجب اإلسالم؛ به هيدم ًكذبا

 .التوفيق وباهللا وتنقصه، به، ختل أو ين،الد هتدم التي البدع من وليحذروا
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 القبور؟ عىل األقبية اختاذ يف الدين حكم ما :السؤال
 من ينبع الذي املاء يؤذيه أن من وصونه امليت جثة وتغطية للدفن إليه احتيج ما :اجلواب

 كان وإذا حمرم، فهو عليه والكتابة قه،فو البناء من ذلك عدا وما جائز فهو احلفر عند األرض
 :وقال ونزعه، عمر، ابن عنه هنى قد فهذا القرب يظل يشء بناء وهو قبو، مجع بذلك يريد السائل

  .#عمله يظله إنام$
 .التوفيق وباهللا
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** 

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم لسالما -اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 .ًخريا اهللا جزاكم هذا سؤايل عىل اإلجابة نرجو الشيخ، فضيلة :وبعد

 مؤجلة شهرية أقساط عىل املبلغ ويعود السيارات أقساط مهنة أزاول إنني :هو وسؤايل
 وجزاكم هذا؟ سؤايل توضيح نرجو .زكاهتا حرص علينا يصعب مما سنوات أربع حدود إىل تصل
 .ًخريا اهللا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 تدفع قبضتها فإذا قبضها، عند إال عنها الدفع يلزمك فال الشهرية، األقساط أما :وبعد

 عند لك الذي الدين كل عن سنة كل يف دفعت وإن املاضية، للسنوات استالمه عند قسط كل عن
 أشهر، ستة وتؤخر أشهر ستة تقدم أنك وهو األقساط زكاة يف ثانية ةطريق ولك فحسن، الناس
 املقدمة من شهر فكل كلها، السنة يف تقاضيته عام وتدفع األوىل، الستة هناية يف الزكاة دفع وقت وجتعل
 .وهكذا املؤخر حمرم شهر يقابله املقدم احلجة ذي شهرً فمثال املؤخر من ًشهرا يقابل

 

 املبلغ رجوع ويتعذر حسنة، قرضه لشخص أعطي مبلغ عىل الزكاة جتب هل :السؤال
 سنوات؟ عدة عليه ومتر

 عند إال الزكاة جتب ال احلالة هذه يف بسهولة املبلغ اسرتجاع يمكن ال كان إذا :اجلواب
 .هاكل مرت التي للسنوات الزكاة دفع وجب اسرتجعته؛ ومتى اسرتجاعه
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 االستخدام لغرض وجدت بالبيت ثالثة أو سيارتني وجود عىل الزكاة جتب هل :السؤال
 حيفظكم؟ واهللا لكم، شاكرين

 .التوفيق وباهللا العوامل، كالبقر زكاة فيها جتب ال هذه :اجلواب

 

 عنه ُخترج ومل سعودي، ريال ألف وعرشون ستة متهقي ذهب لدهيا امرأة هناك :السؤال
 من جزء تدفع أن هلا فهل ريال، آالف ستة :كانت الوزن بعد زكاته قيمت ملا ثم سنني، عرش منذ
 رصفها جيوز وهل للزكاة؟ مرصوف أفضل هو وما الباقي؟ اجلزء أخواهتا ويدفع املال، هذا

 أقاربه؟ ألحد
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل موالسال والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أربعامئة ًمثال كان فإن هو؟ جرام كم ينظر لكن سنوات؛ عرش ملدة تزكيه أن  جيب: وبعد

 قيمة كان لو :ًفمثال سنة، كل عن امللبوس الذهب من جرامات عرش قيمة تعطي فهي جرام،
 سنة؛ كل عن ًرياال سونومخ ثلثامئة سنة كل من فعليها ًرياال؛ وثالثون مخسة :الواحد اجلرام
 .وهكذا ومخسامئة آالف ثالثة العرش يف الزكاة قيمة وتكون

 يف الواحد اجلرام سعر يقيم ثم وزهنا، يف ينظر إنام الرشاء قيمة عىل ليست الزكاة إن ثم
 .املستعمل الذهب بقيمة اإلخراج وقت

 

 الدفع؟ يستطيع هو من عىل بالواجب التربع جيوز هل :السؤال
 عنه؛ التربع ينبغي فال جيد الذي أما املعدم، عن ولكن جيوز، بالواجب التربع :اجلواب
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 معها دام ما الذهب لصاحبة أو للسائلة وبالنسبة ماله، من عليه الواجب يؤدي أن عليه جيب بل
 أتؤدين$ :فيه للمرأة - والسالم الصالة يهعل- قوله ولتتذكر ذمتها وتربيء بعضه فتبيع الذهب

 .احلديث .#!نار؟ من بسوارين اهللا يسورك أن أحتبني :فقال .ال :فقالت ؟هذا زكاة

 
 

 ؟والفروع األصول غري األقارب من نفقته جتب ال ملن الزكاة دفع جيوز هل :السؤال
 واألجداد واألمهات اآلباء :أي والفروع، لألصول جيوز ال الزكاة دفع :اجلواب

 املزكي يرثهم الذين للحوايش وال البنات، وأبناء األبناء وأبناء والبنات واألبناء واجلدات
 ينظر أن للمزكي وينبغي واألجانب، األقارب من هؤالء عدا ملن وجيوز واألخوات، كاإلخوة
 .حاجة أشدهم

 

 الديانات وأهل واليهود النصارى، :مثل الكتاب أهل عىل الصدقة حكم ما :السؤال
 األخرى؟

 ًشيئا فأعطتها عائشة عىل اليهود من امرأة دخلت وقد جائزة، عليه الصدقة :اجلواب
 من االستعاذة ريكث ذلك بعد فكان أخربته النبي جاء فلام .القرب عذاب اهللا وقاك :فقالت
 .القرب عذاب

 احلديث ،#ًشيئا فأعطيتها اليهود، عجز من عجوز َّعيل دخلت$ :قوهلا يف والشاهد
 تقييدها فيجب التطوع صدقة يف وارد احلديث أن إال عليها التصدق عىل أقرها فالنبي

 إىل ًذامعا بعث عندما عباس ابن حديث يف لقوله للكفار؛ جتوز فال الفريضة أما بالتطوع،
 .املسلمني عىل عائد والضمري .#فقرائهم عىل فرتد أغنيائهم من تؤخذ$ :اليمن
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 وهو احلول حال إذا فيه زكاة عيل فهل وشعري قصب له أشرتي وأنا غنم، لدي :السؤال
 نصاب؟

 زكاة فيه عليك فهل والشعري للقصب بالرشاء تعلفه وأنت غنم، لديك تقول :اجلواب
 كان إن أما الزكاة وجوب يف رشط السوم ألن زكاة؛ فيه عليك فليس فقط يعلف كان إن :أقول
 .التوفيق وباهللا تزكيه، أن فاألفضل ويرعى يعلف

 

 ذهبها؟ املرأة تزكي متى :السؤال
 .الصايف الذهب من ًجراما ٨٥ يبلغ وهو ملكها، يف احلول عليه حال إذا :اجلواب

 

 النفقة عليه جتب رجل :مشكورين األسئلة هذه عىل إجابتنا سيادتكم من نرجو :السؤال
 ول،احل بعد ماهلا زكاة خترج أن وأرادت  شهريا، ًراتبا تتقاىض امرأة وله العاجزين، لوالديه
 بزكاة هلام ترسل التي املدة ويف عليه نفقتهام جتب اللذين لوالديه الزكاة إعطاء الزوج منها وطلب
 احلكم؟ فام هلم يرسلها التي النفقة مقابل الزكاة تلك ويعترب النفقة، هو يرسل ال ماهلا

 اهب يكتفي أن أجل من لوالديه ماهلا زكاة ترصف أن منها يطلب الزوج كان إذا :اجلواب
 إليهام، دفعته ما تقيض أن وعليها إليهام، تدفعها أن للزوجة جيوز فال عليه الواجبة النفقة عن

 عليه الواجبة النفقة عن زوجها به واكتفى
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 املال؟ هبذا احلج أو للزواج املال ادخار يف الدين حكم ما :السؤال
 هذا بغري ولو ادخاره، وجيوز جائز، املال هبذا احلج أو اج،للزو املال ادخار :اجلواب

 بواقع سنوات أو سنة، عليه مضت إذا منه الزكاة أداء احلالتني يف وجيب ًمباحا كان إذا القصد
 .سنة كل يف العرش ربع

 

 وإذا ال أم واجبة هي هل والفضة الذهب من احليل زكاة يف العلم أهل قول ما :السؤال
 وجه وما السلف من الوجوب ير مل من اعتمد يشء أي وعىل الوجوب، دليل فام واجبة كانت
 حيب ملا اجلميع اهللا وفق مفصلة، اإلجابة تكون أن نرجو اآلخر عىل القولني أحد ترجيح

 والسالم؟ ويرىض،
 باهللا ونعوذ إليه ونتوب ونستغفره، هديه،ونست ونستعينه، نحمده، هللا، احلمد :اجلواب

 .وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل ونسلم ونصيل أعاملنا، وسيئات أنفسنا، رشور من
 الذهب من كانت إذا الزكاة فيها جتب هل احليل يف اختلفوا العلم أهل أن فاعلم: وبعد

 هلا ًإحلاقا جتب ال أو ،الفضة أو الذهب وهو منه، متخذة هي الذي بأصلها هلا ًإحلاقا والفضة
 .األموال من القنية به املقصود كان وما اإلبل من والنواضح البقر من بالعوامل

 والتابعني، الصحابة من ومجاعة والظاهرية، احلنفية، :-الوجوب وهو- األول إىل ذهب
 والليث، والشافعي، مالك، احلجاز فقهاء :-فيها الزكاة وجوب عدم وهو- الثاين إىل وذهب

 رواية وعنه احليل، يف الزكاة وجوب عدم أصحابه عند فاملشهور ،أمحد عن الرواية واختلفت
 .الزكاة فيه جتب أنه أخرى

 فقط، احليل ففي الذهب من أما واختلفوا؛  ):١/٢٤٢( املجتهد بداية يف رشد ابن قال
 الزينة أريد اإذ فيه زكاة ال أنه إىل والشافعي، والليث، مالك، احلجاز فقهاء ذهب أنه وذلك
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 .الزكاة فيه :وأصحابه حنيفة أبو وقال واللباس،
 منهام املقصود اللتني والفضة، الترب وبني العروض، بني شبهه تردد اختالفهم يف والسبب

 فيه ليس :قال ال أو املنافع منها املقصود التي بالعروض شبهه فمن األشياء مجيع يف املعاملة
 .الزكاة فيها :قال ال أو هبا املعاملة منها املقصود التي والفضة بالترب شبهه ومن زكاة،

 يف ليس :جابر حديث ذكر ثم ذلك، يف اآلثار اختالف وهو آخر، سبب والختالفهم :قال
 ومعها اهللا رسول أتت امرأة أن :جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو وحديث زكاة، احليل
 أن أيرسك :قال .ال :قالت ؟هذا زكاة أتؤدين$ :اهل فقال ذهب، من مسكتان ابنتها يد ويف هلا ابنة

 . النبي إىل وألقتهام فخلعتهام ؟نار من سوارين القيامة يوم هبام اهللا يسورك
 ’ا .جابر حديث وبخاصة ضعيفان، واألثران :قال ثم

 .ذلك يف اآلثار اختالف وهو الثاين، السبب أن إىل يشري وكأنه
 .تعريه أو تلبسه، مما كان إذا زكاة املرأة حيل يف وليس مسألة :اخلرقي مسائل يف وقال
 ظاهر هذا تعريه، أو تلبسه، مما كان إن زكاة املرأة حيل يف وليس ):٣/١١( املغني يف قال
 القاسم، قال وبه ،ي وأسامء وعائشة، وأنس، وجابر، عمر، ابن عن ذلك وروي املذهب،
 وذكر ثور، وأبو وإسحاق، عبيد، وأبو فعي،والشا ومالك، وعمر، عيل، بن وحممد وقتادة، والشعبي،

 وعبد عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن ذلك وروي الزكاة، فيه أنه أخرى رواية موسى أيب ابن
 شداد، بن اهللا وعبد وجماهد وعطاء، جبري، بن وسعيد املسيب، بن وسعيد العاص، بن عمرو بن اهللا

 الرأي وأصحاب والثوري، الزهري،و مهران، بن وميمون سريين، وابن زيد، بن وجابر
 فيها أن :مفهومه .#صدقة أواق مخس دون فيام وليس العرش ربع الرقة يف$ : قوله لعموم
ً رياال مخسون وهي ،)درهم ٢٠٠( درهم مائتي األواقي واخلمس .ٍأواق مخس بلغت إذا صدقة
 .السعودي بالنقد

 احليل يف ليس ًمرفوعا t جابر بحديث استدلوا :يأيت بام الوجوب بعدم القائلون استدل
 .أيوب بن عافية سنده ويف للطرباين، )٨١٧( رقم الغليل إرواء يف عزاه زكاة

 رأيت اإلمام يف الشيخ قال :الراية نصب يف وقال جمهول، :املعرفة يف البيهقي عنه قال
 :الشيخ الق .تضعيفه يوجب ما فيه يبلغني مل أيوب بن وعافية :-اهللا رمحه- املنذري شيخنا بخط

 .انتهى .تعديله يوجب ما ذكر إىل به حيتج من وحيتاج
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 أنه زرعة أيب عن نقل أنه :حاتم أيب ابن وعن اجلوزي، وابن الذهبي، عن اللسان يف ونقل
  .بأس به ليس :فيه قال

 عليه يعتمد التي القوة تعطيه ال أهنا إال اجلهالة، عنه ترفع كانت وإن العبارة هذه :قلت
 عافية عن رواه الذي احلوراين أيوب بن إبراهيم أن ًضعفا ويزيده الضعيف، حيز يف ىفيبق فيها؛
 الضعفاء، كتابه يف التميمي العرب أيب عن تضعيفه اللسان يف نقل ًأيضا، ضعيف أيوب بن

 حوراين أيوب بن إبراهيم :قال أنه املقديس حممد بن أمحد الطاهر أيب عن العرب أبو ونقل
 حاتم أيب ابن وقال بمرص، باحلديث واملعرفة النقد رجال من الطاهر أبو نوكا :قال ثم ضعيف،
 .أعرفه  ال :فقال عنه أيب سألت

 ال$ :قال أنه جابر عن صح فقد ،t جابر عىل موقوف أنه :احلديث يف الثالثة والعلة
 .شعبيوال دينار، بن وعمرو الزبري، أبو عنه ذلك ونقل ،#زكاة احليل يف ليس أو احليل، يف زكاة

 وقفه الصواب وأن خطأ، رفعه احلديث أن فتبني ):٣/٢٩٦( الغليل إرواء يف األلباين قال
 الذهب أصلها يف الزكاة وجوب وأوهلا قوية، فأدلتهم الزكاة، وجوب يرى من وأما جابر، عىل

 .ذلك عىل األمة وإمجاع السنة، ورصيح بصحيح
 :أحاديث ثالثة ذلك يف صح وقد الوجوب، عىل الدالة األدلة قوة :وثانيها
 ابنتها يد ويف اليمن من جاءت التي املرأة قصة يف عمرو بن اهللا عبد حديث :أحدها

 يسورك أن أحتبني :فقال .ال :قالت ؟هذا زكاة أتؤدين$ : النبي هلا فقال ذهب من مسكتان
 .احلديث .#القيامة يوم نار من بسوارين اهللا

 .#بكنز فليس زكاته أديت ما$ :فيه النبي وقول سلمة، أم حديث :الثاين
 الزكاة بوجوب يقول ملن قوي دليل األحاديث الثالثة هذه ويف عائشة، حديث :الثالث

 مع قياس فهو النواضح؛ واإلبل عليها حيرث التي :أي العوامل البقر عىل قياسها أما احليل، يف
  .جيوز ال النص وجود مع والقياس النص، وجود

 .التوفيق وباهللا
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 الذهب من الدبلة لبس حكم وما للرجال؟ الذهب من ساعة اختاذ حكم ما :السؤال
 .مأجورين أفيدونا للرجال؟ الذهب من الثوب يف َّاألزرة لبس حكم وما للرجال؟ األبيض

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، مداحل :اجلواب
 ساعة، أو ًقلام، كان ًسواء به مطيل هو ما ولبس لبسه، الرجال عىل حرام الذهب :وبعد

 فهو ًذهبا يسمى ما كل بيض، أو أمحر، الذهب كان سواء حرام، ذلك كل ذلك، غري أو ًخامتا، أو
 الذهب آنية وكذلك والنساء، الرجال عىل حرام به طليةامل واآلنية وآنيته، الرجال، عىل حرام

 .التوفيق وباهللا والفضة،

 

 بنك يف ًمودعا املال من مبلغ وهلم قصار، وهم املتوىف أخي لورثة وكيل أنا :السؤال
 ال صللنق قابل املال هذا وأن املعلوم، املبلغ هذا من حاجتهم حسب منه وأعطيهم باسمي
 هي الزكاة أن نعلم ونحن باستمرار؟ ينقص كان إذا املال، هذا زكاة كيف :هو وسؤايل للزيادة،
 سنوات فبعد سنة كل يزكي وعندما األيام، من يوم يف يزدد ومل ثابت، مال وهذا والزيادة، النامء،
 إفاديت أرجو .املبلغ هذا مثل إىل بحاجة وأصحاهبا البسيط باملال ليست املبلغ هذا زكاة تصبح
 ًخريا؟ اهللا وجزاكم .واجبة الزكاة كانت إذا فيه الزكاة كيفية عن

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فالنقود بحسبه، فيه وجبت مال كل من أداؤها جيب مفروضة فريضة الزكاة: وبعد

 إذا %٢.٥ العرش ربع بواقع منه الزكاة أداء ماملسل عىل وجب احلول عليه حال فام حولية، زكاهتا
 ً.رياال مخسون مقامها يقوم وما الفضة، يف وهو ًنصابا بلغ

 والزيادة النامء أما .#الصدقة تأكلها ال كي اليتامى أموال يف اجتروا$ :يقول فالنبي
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 صاحب سالمة يشء وأهم أشبهه، ما أو ورشاء، بيع يف املال استعمل إذا وحتصل الربكة، فهي
 أن يمنعون الذين وهم للامل، الكانزين اهللا توعد وقد القيامة، ويوم الربزخ، يف العذاب من املال
 :هلم ويقال وظهورهم، وجنوهبم جباههم املال بذلك يكوي بأن اهللا توعدهم زكاته يؤدوا
r q p o n m l k ]٣٥:التوبة[. 

 .#بكنز فليس زكاته أديت ما$ :احلديث ويف
 زاد املال، نمي فإن املوت، إىل حي وكل النفاد، إىل مال فكل فيه شك ال فهذا سينفد الامل كون أما

 أصحابه عىل ساخط واهللا ينفد أن من خري تواله ومن أهله عن راض واهللا ينفد وكونه نفد، ترك وإن
 .التوفيق وباهللا أوجدهم، الذي عىل رزقهم وبعده اهللا إرضاء هو :واملهم تواله، ومن

 

 معها والثانية بناجله، أربعة معها إحدانا ذهب، ولدينا والدنا تويف بنات نحن :السؤال
 الزكاة؟ فيه جتب هل واحدة لكل طقامن ومعنا بناجله، ستة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 إذا أما به، ختتص لواحدة كان إن الزكاة، فيه وجبت ًجراما ٨٥ بلغ فام الذهب أما :وبعد

ن الذي الذهب جمموع كان ُ َّلك  منكن الواحدة خيص ما ألن يشء؛ فيه جيب فال ًجراما ٨٥ يبلغ َ
 .النصاب من أقل

 
 

 أن وخاصة وأمها، ألبيها ماهلا زكاة خترج معارة أو متعاقدة معلمة أن جيوز هل :السؤال
 يعملون؟ كبار وبنني أوالد -ألمها :أي- هلا

 ممن وغريمها واألم، كاألب ونفقته إعالته يلزمك من إىل الزكاة إخراج جيوز ال :اجلواب
 .التوفيق وباهللا املزكي، عىل ًرشعا نفقته تلزم
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 خترج؟ فكيف فيه الزكاة جتب كانت وإذا فيه؟ الزكاة جتب للزينة املعد الذهب له :السؤال
 أما األدلة، تؤيده الذي األصح القول عىل الزكاة فيه جتب امللبوس الذهب :اجلواب

 :أي العرش، ربع بواقع يزكيها ثم احليل، يزن الزكاة إخراج يريد فالذي الزكاة فيه جتب كيف
 قيمة عن املزكي يسأل جرامات، ثالثة فيها وعرشون واملائة ونصف، نجراما فيها جرام املائة

 .والسالم بقيمته، ويتصدق امللبوس الذهب من اجلرام

 

 يف سنوات منذ بالتدريس تعمل التي والديت وأموال أمواله يودع كان والدي إن :السؤال
 ومل ربوية، نسبة له كانت وكذلك زكاهتا، يؤدي يكن مل اهللا ساحمه ووالدي الربوية، البنوك أحد
 أفلس سنوات ست قبل ثم سنتني، عىل ريال ألف ثامنني مبلغ أودع وقد تعلم، والديت تكن
 اجلزء أودع أنه وحيث أودع، قد كان الذي املبلغ ذلك نزكي أن وأردنا األموال، وضاعت البنك
 أموال نزكي كيف نعرف أن ونريد .’١٤٠٥ عام اآلخر واجلزء ،’١٤٠٤ عام يف منه األول

 .’١٤٠٥ العام يف اإلمجايل املبلغ نزكي ثم ومن األموال، من فيه أودع كم نعلم ال ألننا ؛’١٤٠٤
 أم عنهام، بعيد وأنا َوالدي، عن فيه أعمل الذي البلد يف أخرجها أن يل جيوز هل إنه ثم

 هو ومايل آخر، بلد يف عنهام بعيد ألنني فيه مها الذي البلد يف الزكاة خيرجا أن َوالدي عىل جيب
 سائل ويرعاكم؟ حيفظكم واهللا مأجورين أفتونا مرتبي، مجيع أعطيهم إنني بل فرق ال ماهلام

 .مستفيد
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أودع الذي كم تدرون ال ولكن ؛’١٤٠٥ وعام ،’١٤٠٤ عام يف اإليداع كان إذا :وبعد

 عن وخترجا ووالدتك أنت فتجتهد والتخمني، االجتهاد إال طريق هناك فام ،’١٤٠٤ عام يف
 .’١٤٠٤ عام
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 كام احلول يكمل أن قبل العام نفس يف حصل اإلفالس كان فإذا .’١٤٠٥ عام أما
 التلف ألن ًنظرا ء؛يش .’١٤٠٥ عام يف أودع فيام يلزمك ال فإنه الرسالة؛ حامل كالم من فهمت
 .العام نفس يف وقع

 وباهللا التلف، قبل املتيقنة الزكاة تدفعوا أن فعليكم ذلك عن ًمتأخرا وقع كان إذا أما
 .التوفيق

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
  .ًخريا اهللا وجزاكم عليها، اإلجابة منكم نرجو الزكاة حول أسئلة لدينا :وبعد

 اجلنيه، أسباع وثالثة ًجنيها عرش أحد الزكاة فيه الواجب الذهب نصاب أن املعروف
 نصاب نعرف ال لذا السعودي، بالريال نتعامل ولكن السعودي؛ باجلنية نتعامل ال نحن ولكن
 والسالم؟ ذلك، عن إفادتنا مشكورين منكم نرجو بالرياالت، الذهب

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :واباجل
 من كان فإن الصايف، الذهب من ًجراما وثامنون مخسة باجلرامات الذهب نصاب :وبعد

 من النصاب فكيف وثمن، ونصف جرامات عرشة وهو الكمية، ثمن عليه يزاد )٢١( عيار
 وهو الكمية، ربع عليه يزاد )١٨( عيار من الذهب نكا وإذا ًتقريبا، ًجراما وتسعون ستة )٢١( عيار

 .ًتقريبا جرامات وست مائة العيار هذا من النصاب فيكون جرام، وربع ًجراما )٢١(
 وأما جرام، ستامئة يقارب ما :أي ًرياال مخسون فهو الفضة من النصاب مقدار وأما

 من ًجراما وعرشون ائةم عنده كان فمن والفضة، الذهب من العرش ربع فهو جيب ما مقادير
 الثالثة قيمة ويدفع امللبوس، الذهب قيمة كم فينظر جرامات، ثالثة منها لزمه الذهب

 بنت أو ليتيمة الصغار اخلصل من الذهب من يشء إعطاء أمكن وإن هبا، ويتصدق جرامات،
 .أجزأ فقرية



  ٢٣٠  

 

 الزكاة؟ هبا جتب التي بالرياالت لألموال لنصابا مقدار ما :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًنقودا كان وإن العرش، ربع القيمة من تعطى ثم السلع َّفتقوم جتارة عرض كان إن :وبعد

 .سبق فيام وضح فقد

 
 

 للضيوف مفتوح وبيته القبيلة شمل شيخ والدي :فيها يقول مسألة عن يسأل رجل :السؤال
 مرتب وله املشاكل وحل كاإلصالح القبيلة ختص متطلبات يف الدولة مع ومتعاون القبائل من

 قبل من وكان الزكاة، عرش وهو الزكاة من ًأيضا الدولة تعطيه ما مع الدولة من  جدا ضعيف
 ترسل الدولة بل بذلك؛ يقوم ال اآلن أنه العلم مع للدولة، وتسليمها الزكاة بجمع يقوم

 :وجهني من هنا والسؤال .العرش تعطيه الدولة تزال وال يساعدهم، وهو العاملني،
 ويتلقى للضيوف، ًمفتوحا لكونه بيته؛ يف إنفاقها أجل من العرش هذا أخذ للوالد جيوز هل
 واملسكني؟ الضعيف عىل أنفق وربام مشاكل،

 نفسه؟ عىل منها ينفق قد أنه احتامل مع له الزكاة أدفع أن ولده أنا يل جيوز وهل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 جيوز فال براءة، سورة يف اهللا ذكرهم الذين الثامنية األصناف من والدك يكن مل إذا :وبعد

 يكن مل إذا القبيلة ورئيس ،هلا واجلباة اخلراص هم  v u  الزكاة، من يشء أخذ له
 .الزكاة يف له حق فال منهم

 :قال t اخلدري سعيد أيب عن غني، وهو الصدقة أخذ له جيوز من :باب :داود أيب سنن ويف
 أو عليها، للعام أو اهللا، سبيل يف ٍلغاز :خلمسة إال لغني الصدقة حتل ال$ : اهللا رسول قال



  ٢٣١  

 املسكني فأهداها املسكني عىل فتصدق مسكني جار له لرجل أو بامله، اشرتاها لرجل أو لغارم،
 .صحيح وسنده .#للغني

 الصدقة أن عىل وأمجعوا :قال أنه الرب عبد ابن عن )٥/٤٥( املعبود عون صاحب ونقل
 .املذكورين اخلمسة لغري حتل ال املفروضة

 إذا ما بخالف جتزه مل غناه ًمعتقدا اخلمسة هؤالء غري غنيل دفعها فإن :الباجي وقال
 .فقره اعتقد

 .كافر أو لغني دفعها نإ يضمن :القاسم ابن وقال
 .’ا .املوطأ رشح يف الزرقاين ذكره والفقري، للغني حتل اهلدية بمنزلة فهي التطوع صدقة أما

 .املعبود عون من
 الزكاة إعطاء أما بغناه، يعلم املتصدق كان إذا نظر للغني التطوع صدقة ِحل يف :قلت

  .جيوز ال ًأيضا فهذا لوالدك
 .التوفيق وباهللا

 
 

 الزكاة تكون أن يشرتط وهل حمتاج، واحد شخصل ًمجيعا الزكاة إخراج جيوز هل :السؤال
 البالد؟ خارج أرس بحاجة علمنا مع مال، زكاة أو فطر، زكاة كانت سواء البلد داخل

 واحد إىل دفعها فإن املحتاجني، من مجاعة عىل وتوزع هبا يعمم أن األفضل :اجلواب
 االنتفاع ليحصل واحد نم أكثر تعم أن فينبغي كثرية كانت إذا أما بذلك، بأس فال قليلة وهي
 أن األفضل وإنام البلد، داخل تكون أن الزكاة يف يشرتط وال واحد، شخص من ًبدال جلامعة
 زكاة إال هلم بإرساهلا بأس فال أحوج، هو من البلد خارج يف كان فإن البلد، أهل عىل توزع

  .ضيق وقتها فإن الفطر،
 .التوفيق وباهللا



  ٢٣٢  

 

 يكمل أن البد منها كل هل جتارة، وعروض وفضة ًذهبا يملك كان من :السؤال
 ًمجيعا؟ عنها الزكاة وجبت بعضها كملت إذا أم الزكاة فيها خترج حتى النصاب

 بفضة، تقوم العروض ألن ًواحدا؛ ًصنفا تعد فهي والفضة التجارة عروض أما :اجلواب
 يضم ال أنه األصح والقول بعض، إىل بعضها يضم واحد صنف فهي فضة األصل يف لنقودوا

 .مستقل نصاب منهام لكل بل الذهب؛ إىل الفضة وال الفضة، إىل الذهب

 

 ال؟ أم بيته يف املوجودة اخلادمة عن الفطر زكاة إخراج املسلم عىل هل :السؤال
 األوالد، من رمضان شهر يف -تعوله :أي- متونه عمن يلزم الفطر كاةز إخراج :اجلواب

 .ًكافرا يكن مل ما وغريهم، واألجراء،

 
 

 ومن أنفسنا، رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستهديه، ونستعينه، نحمده، هللا، احلمد
 اهللا، إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا ههيد من أعاملنا سيئات
 وصحبه آله وعىل وسلم عليه اهللا صىل ورسوله عبده ًحممدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده
 .ًكثريا ًتسليام وسلم

- الفنجري الدكتور مع ،٨٠٢ عدد ،#الياممة$ جملة أجرته حوار عىل اطلعت فقد :بعد أما
 رأيت احلوار هذا قرأت وملا #جرى حوار يف الفنجري مع$ :بعنوان -القتصادا يف دكتور

 ًمساسا هلا ألن عليها؛ السكوت جيوز ال فاحشة، ًأخطاء أجوبته بعض يف أخطأ الفنجري



  ٢٣٣  

 .أحكامه لبعض تعطيل وفيها بالدين،
 بعرشين يقدر السعودية بالعملة النقد يف الزكاة نصاب أن زعمه األخطاء تلك وأهم

 بعد فريضة ألهم وتعطيل علم، بغري اهللا عىل وقول فاحش، خطأ وهذا ريال، )٢٠٠٠٠( فأل
َولـام الزكاة، أنصبة يف  اهللا رسول فرضه ملا وخمالفة الصالة،  وأفتى حممد أمة علامء عليه أمجع ِ

 .هذا عرصنا إىل الصحابة عرص من فقهاؤها به
 بنصاب له عالقة ال وأنه غري، ال درهم، مائتي الفضة نصاب أن عىل منعقد فاإلمجاع

 .مستقل نصاب هو بل الغنم؛
 اهللا رسول حديث عىل أمجعوا ):٩٦ مسألة( اإلمجاع كتاب يف -اهللا رمحه- املنذر ابن قال

صدقة أواق مخس دون فيام ليس$ :الثابت#. 
 .دراهم مخسة درهم مائتي يف أن عىل وأمجعوا ):٩٧ مسألة(

 من الزكاة فيه جتب الذي املقدار أما ):١/٢٤٦ج( تهداملج بداية يف القرطبي وقال
 أواق مخس دون فيام ليس$ :الثابت لقوله أواق مخس أنه عىل اتفقوا فإهنم والفضة؛ الذهب

ِالورق من  .#صدقة َ
 .’ا .ًدرمها أربعون :عندهم واألوقية :قال
 ليس$ :ياخلدر سعيد أيب حديث ذكر أن بعد- )٢/٣٣ج( األم كتابه يف الشافعي وقال

 نأخذ، وهبذا :الشافعي قال :قال ثم طرق، ثالث من .#صدقة الورق من أواق مخس دون امفي
 دراهم من دراهم عرشة وكل اإلسالم، بدراهم درهم مائتا وذلك أواق مخس الورق بلغ فإذا

 .’ا .الصدقة الورق ففي اإلسالم، بمثقال ذهب من مثاقيل سبعة وزن اإلسالم
 الدراهم هي النصاب، هبا يعترب التي والدراهم ):٣ص/٣ج( ملغنيا يف قدامة ابن وقال

 وهي ومخسه مثقال نصف درهم وكل الذهب، بمثقال مثاقيل سبعة وزن منها عرشة كل التي
 وغري الرسقة يف القطع ونصاب والديات اجلزية ومقدار الزكاة، أنصبة هبا تقدر التي اإلسالمية

 دوانيق ثامنية السود وكانت وطربية، ًسودا نصفني اإلسالم صدر يف الدراهم وكانت ذلك،
 دوانيق، ستة درهم كل يف متساويني درمهني وجعال اإلسالم يف ُفجمعا دوانيق أربعة والطربية

 :أوجه ثالثة فيها فاجتمعت أمية بنو ذلك فعل
 .مثاقيل سبعة وزن عرشة كل أن :أحدها



  ٢٣٤  

 .والكبري الصغري بني عدل أنه :والثاين
 .’ا .الرشعية املقادير به قدرت الذي ودرمهه اهللا رسول لسنة موافق هأن :والثالث

 عىل -البحوث رئاسة ط- )٣١١-٣١٠/ ٣ج( الباري فتح يف حجر ابن احلافظ وقال
 القدر معلوم يكن مل الدرهم إن :عبيد أبو قال :عياض قال :الورق نصاب يف سعيد أيب حديث
 .مثاقيل سبعة دراهم عرشة كل فجعلوا ء،العلام فجمع مروان بن امللك عبد جاء حتى

 .مشكل وهذا جمهول، أمر عىل الزكاة بنصاب أحال يكون أن منه  يلزم وهذا :قال
 وكانت اإلسالم، رضب منها يشء يكن مل أنه ذلك من نقل ما معنى أن :والصواب

 .ًواحدا وزهنا ويكون عربية بكتابة تنقش أن عىل الرأي فاتفق للعدد، بالنسبة الوزن خمتلفة
 سبعة كل أن عىل فأمجعوا الدرهم وأما إسالم، وال جاهلية يف املثقال يتغري مل :غريه وقال

 من ًمثقاال وأربعني مائة يبلغ درهم مائتا الزكاة نصاب يف خيالف ومل دراهم، عرشة مثاقيل
 راهمبد يتعاملون بلد كل أهل إن :بقوله انفرد فإنه األندليس؛ حبيب ابن إال اخلالصة الفضة
 .’ا .بلدهم

 العلم أهل إمجاع نقل عىل متفقة كلها األعالم العلامء ومؤلفات اإلسالم مصادر فهذه
 وأربعني مائة تبلغ وهي درهم، مائتي الفضة نصاب أن اإلسالم نبي عن نقل ما عىل

 وزجي فهل إسالم، وال جاهلية، يف يتغري مل املثقال وأن العرش، ربع ذلك يف الواجب وأن ًمثقاال،
 أربعة األمة فقهاء به وأفتى اإلسالم، علامء عليه أمجع ما وخيالف برأيه يقول أن ألحد ذلك بعد
 .والدرهم املثقال مقدار منه يعلم ببحث نلم أن فينبغي هذا علم وإذا الزمان، من ًقرنا عرش

 ،#وامليزان املكيال معرفة يف والتبيان اإليضاح$ كتابه يف ٧١٠املتوىف الشافعي الرفعة ابن قال
 السبعة أن عىل النقلة مجيع واتفق ):٥٢ ص( القرى أم جامعة طبع اخلاروف، أمحد حممد حتقيق
 .رضهبا عىل اتفق حني احلال عليها استقر التي اإلسالم دراهم من دراهم عرشة تعدل املثاقيل

 حبة وسبعون اثنان املثقال وزن أن ):٥٠ ص( يف النووي الدين حميي الشيخ عن ونقل
 .ًغالبا الشعري مقادير عن خارج غري املمتلئ الشعري حب نم

 كان وإذا شعرية، كل طريف من وطال َّدق ما ًمقطوعا يكون أن بذلك وعنى :الرفعة ابن قال
 .حبات وأربع حبة مخسامئة تعدل املوصوف الشعري من مثاقيل سبعة صنجة كانت كذلك

 .)٥٠٤ =٧٢ ×٧( وأربعة سامئةمخ تساوي وسبعني اثنني يف سبعة رضب حاصل هو :قلت



  ٢٣٥  

 زنة فيكون :-قال ثم ًسابقا، عنه نقلته ما الشافعي عن نقل أن بعد- )٥٤ ص( يف وقال
 .حبة ُومخسا حبة مخسني سلف ما بحسب وصفناه الذي الشعري من درهم كل

 بن القاسم عبيد أيب عن اشتهر :قال حيث الظهار، كتاب يف الرافعي به رصح وقد :قال
 .حبة ُومخسا حبة مخسون الشعرية درهم أن :رسيج وابن راقيني،والع سالم،

 ومخسة غرامات أربعة )٤.٢٥( اإلسالم قبل كان املثقال وزن أن :اخلاروف حمققه وذكر
 مروان بن امللك عبد عهد يف :أي-  بدمشق الرضب دار فأنتجت الغرام، من باملائة وعرشون
 :أي الغرام، من باملائة وعرشين واثنني اتغرام أربعة )٤.٢٢( وزنه كان ًدينارا -األموي
 .الغرام من ) %٣( مقداره بنقص

 :أي الغرام، من باملائة وتسعني وخسمة غرام اثنني )٢.٩٥( وزنه كان ًدرمها أنتجت ثم
 وسبعة غرام اثنني )٢.٩٧( وزنه الذي القديم الدرهم عن الغرام من ) %٢( مقداره بنقص

 ).١٠إىل ٧( بنسبة وذلك حد،الوا الغرام من باملائة وتسعني
 أن كام الغرام، من باملائة عرش وسبعة غرامات ثالثة )٣.١٧( فوزنه الكيل درهم أما

 بينهام والنسبة الغرام، من باملائة ومخسون وثالث غرامات أربعة )٤.٥٣( وزنه الكيل مثقال
 ).١٠ إىل ٧( وهي ومثقاله النقد درهم بني النسبة نفس هي

 يتضح األساس هذا وعىل :قال ثم املذكور، املصدر عىل تعليقه يف اخلاروف ذلك ذكر
 مل الناس أن حدث الذي ولكن إسالم وال جاهلية يف يتغري مل املثقال أن الفقهاء قاله ما صحة
 .خاص استعامل له منهام  كال أن رغم للوزن املخصص واملثقال النقد مثقال بني يميزوا

 توايل نتيجة غموض من هبا أحلق وما املسألة، ههذ واملقريزي األثري ابن رشح وقد
 ينرصف ال النقدين يف الزكاة أنصبة حتديد يف املثقال عن الفقهاء فحديث :قال أن إىل ...احلدثان

 األيامن وكفارات الفطر زكاة ومقادير والثامر الزرع زكاة حتديد يف وحديثهم الدينار عىل إال
 .ًغراما )٤.٥٣( زنته الذي املجرد الوزن المثق عىل إال ينرصف ال واخلراج والنسك

 عىل ًوجودا ،)٤٩( امليزان مبارك وعيل ،)ثقل( مادة العرب ولسان املنري، املصباح :انظر
 األوزان :باب وبحثي )١٩( الرشعية وامليزان األكيال واملقريزي ،)٤١٥.٨( نفسه املرجع

 ).٤٩( اإليضاح .’ا .الصغرية
 غرامات مخسة تنقص ًرياال مخسون هو السعودية لعملةبا النصاب أن :القول وخالصة



  ٢٣٦  

 حقق وقد ينقص، وال يزيد ال ًغراما عرش اثنا الذهب بميزان السعودي الريال وزن أن وذلك
 التي األواقي مخس وأن ًغراما، عرش وتسعة مائة )١١٩( ًدرمها أربعون هي التي األوقية أن اخلاروف

 ًرياال )٥٠×١٢( رضبنا وإذا ًغراما، وتسعون مخسةو مخسامئة )٥٩٥( تعادل درهم مائتي هي
 رضب ًغراما )٨٥( فهو الذهب نصاب أما الفضة، نصاب هي غرام )٦٠٠( معنا حيصل
 ).٤.٢٥( يف ٢٠× ًمثقاال عرشين

 أن وتعلم ريال، ألف عرشون النصاب أن زعمه يف الفنجري خطأ فحش تعلم سربته مما
 عليه وجب احلول عليها حال ًرياال مخسون عنده انك فمن ًرياال مخسون هو احلقيقي النصاب

 ويفسد فقيه، نصف الدين يفسد :قال من وصدق وربع، ريال :أي عرشها، ربع الزكاة فيها
 .طبيب نصف األجسام

 من ًبدال )٥٠٠( ريال مخسامئة الفضة نصاب بأن اآلن املعارصين بعض أفتى وقد
 العملة من رياالت بعرشة اآلن يباع الزكاة به رتقد الذي الفضة ريال بأن  حمتجا ًرياال مخسني

 :أمور عليه ويلزم ًأيضا، خطأ وهذا الورقية،
 أربعة العلامء إمجاع عليه واستمر رسوله، لسان عىل اهللا رشعه ما تغيري عليه يلزم ً:أوال

 .ًقرنا عرش
 ريال بيع ألن مستقر؛ غري يشء عىل املعلوم الرشعي للنصاب إحالة أنه عليه يلزم :ًثانيا

 ينقص أو النصاب، فيزيد يزيد أن حيتمل السوداء السوق يف بيع هو ورقية رياالت بعرشة الفضة
 .وهكذا ريال ألف النصاب أصبح بعرشين الريال بيع فإن النصاب، فينقص

 بأكثر باعه ومن فيه، ًسندا يعترب وهو فضة، بريال الدولة عادلته قد الورق ريال أن :ًثالثا
 .معصية يعترب أمر عىل ًحكام نبني فكيف األمور والة عىص قد يعترب

 .الزكاة فيه جتب مما ًكبريا ًحيزا عطلنا قد أنا منه يلزم :ًرابعا
 .املادية الغني مصلحة وفضلنا الفقري مصلحة عطلنا قد أنا منه يلزم :ًخامسا
 .مخسامئة إىل مخسني من النصاب رفعنا حني لإلثم الغني عرضنا قد أنا منه يلزم :ًسادسا
 )٥٠٠( واملظنون ًرياال، مخسون واملتيقن للمظنون، املتيقن تركنا قد أنا منه يلزم :ًسابعا

 إال اليقني عن ينتقل ال حيث الشك إىل اليقني من االنتقال جيوز ال أنه :الرشعية القاعدة أن مع
 ملن ًواباج قوله من مأخوذة أصولية قاعدة وهي بالشك، يزول ال اليقني :أو مثله، بقني



  ٢٣٧  

 حتى ينرصف ال$ :فقال ،-أحدث أنه يظن :أي- الصالة يف وهو اليشء جيد الرجل عن سأله
 .#ًرحيا جيد أو ًصوتا يسمع

 ً.رياال ومخسني أربعامئة من الزكاة نصاب بتعطيلTاهللا أسخطنا قد نكون أن :ًثامنا
 الفقهاء به حدد بام النصاب نحدد وأن النص، مع نقف أن علينا الواجب فإن :ًوأخريا

  .ًقرنا عرش أربعة منذ
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل السبيل، سواء إىل واهلادي املوفق واهللا

 

 معتنق هي الصوفية الطرق فإن ولألسف فقرية، إفريقية دولة يف أعمل أنا :السؤال
 مدارس بفتح عليهم وأرشنا ذلك ضد طالبنا حتصني إىل عمدنا وقد سكاهنا، من العظمى لبيةالغا

 رصف جيوز فهل يسري، غري مايل دعم إىل بحاجة ذلك حتقيق أن إال  سلفيا، ًتعليام الصبية لتعليم
 .والسالم ذلك، يطلب التجارة بعض ألن  كتابيا؛ أفيدونا الغرض؟ هذا ملثل الزكاة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، حلمدا :اجلواب
 s r qp :فقالTاهللا بينها ثامنية الزكاة مصارف فإن :وبعد
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 خاص هو هل . ~ } | :سهم يف ًوحديثا ًقديام العلامء اختلف وقد
 .اهللا سبيل يف يكون مما غريه يشمل أنه أم للكفار، املقاتلني اهللا سبيل يف بالغزاة

 ال بالغزاة، خاص  ~ } | سهم أن إىل :العلم أهل من اجلمهور فذهب
 .غريهم يتناول

 ~ } |  :تعاىل قوله :والعرشون الثانية املسألة :-اهللا رمحه- القرطبي قال
 وهذا فقراء، أو أغنياء انواك سواء غزوهم يف ينفقون ما َيعطون الرباط وموضع الغزاة، وهم
 .-اهللا رمحه- مالك مذهب حتصيل وهو العلامء، أكثر قول

 :قاال أهنام -تعاىل اهللا رمحهام- وإسحاق أمحد عن ويؤثر ُوالعامر، احلجاج :عمر ابن وقال
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 للحج، الصدقة إبل عىل النبي محلنا :الس أيب عن ويذكر :البخاري ويف احلج، اهللا سبيل
 .احلج يف ويعطي ماله زكاة من يعتق :عباس ابن عن ويذكر

 :عباس ابن أثر ختريج يف للبحوث العامة الرئاسة ط ،)٣/٣٣١( الباري فتح يف وقال
 يرى ال كان أنه جماهد عن األرشس، أيب بن حسان طريق من األموال كتاب يف عبيدة أبو وصله
 معاوية، أيب طريق من أخرجه قبة،الر منه يعتق وأن احلج، يف ماله زكاة من الرجل يعطي أن ًبأسا
 .جماهد عن -األرشس أيب ابن عن :أي- عنه األعمش عن

 ابن عن جماهد، عن نجيح، أيب ابن عن األعمش، عن عياض بن بكر أيب عن وأخرج
 :وقال ،)٣/٢٤ج( التعليق تغليق يف اإلسنادين وأخرج مالك، زكاة من أعتق :قال عباس
 .ضعيف وهو األرشس أبو :الثاين ويف صحيح، األول اإلسناد

 قال فيام-  واسمه الس أيب حديث وأما :قال عياض، بن بكر أيب حديث باألول وعنى
 .ذلك غري وقيل اهللا، عبد :وقيل زياد، :-الرب عبد ابن

 بن إبراهيم بن حممد عن إسحاق، بن حممد عن عبيد، بن حممد حدثنا :أمحد اإلمام وقال
 إبل من إبل عىل النبي محلنا :قال الس أيب عن ان،ثوب عن احلكم، بن عمر عن احلارث،
 ويف إال بعري من ما$ :فقال .هذه حتمل أن نرى ما اهللا رسول يا :فقلنا .للحج ضعاف الصدقة
 فإنام ألنفسكم؛ وامتهنوها أمركم، كام ركبتموها إذا عليها اهللا اسم فاذكروا شيطان، ذروته
 .#Tاهللا حيمل

 .املسند يف عبيد بن حممد عن راهويه، بن إسحاق رواه وهكذا :قال
 ًبدال لنا فوقع عبيد بن حممد عن الزعفراين، عن صحيحه، يف خزيمة ابن ورواه :قال

 .إسحاق ابن لعنعنة به جيزم مل وإنام ًعاليا؛
 .ثبوته يف املنذر ابن توقف وهلذا إسحاق، ابن عنعنة فيه أن إال ثقات رجاله :املحقق وقال
  .واحلاكم خزيمة، ابن صححه ):٣٦( الساري هدي يف وقال
 عند ،ل األسدية معقل أم حديث اهللا، سبيل من احلج أن عىل يدل ما أرصح ومن

 جعفر، بن حممد حدثنا :أيب حدثني :اهللا عبد حدثنا :قال )٦/٤٠٥( املسند يف أمحد اإلمام
 ابن احلارث نب الرمحن عبد بن بكر أيب عن مهاجر، بن إبراهيم عن شعبة، حدثنا :قاال وحجاج
 جعل زوجها أن فحدثته احلديث، هذا عن يسأهلا األسدية معقل أم إىل مروان أرسل :قال هشام
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 فذكرت النبي فأتت فأبى البكر زوجها فسألت العمرة أرادا وأهنا اهللا، سبيل يف له ًبكرا
  .#اهللا سبيل من والعمرة احلج$ : النبي وقال يعطيها، أن فأمره له ذلك

 بن اهللا عبد بن عباد بن حييى حدثنا :إسحاق بن حممد طريق من ًأيضا، محدأ وأخرجه
 فيمن كنت :قال أبيه عن هشام، بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أيب بن احلارث عن الزبري،
 معه، الناس من عليها دخل فيمن وكنت :قال معقل، أم إىل ركب حني مروان مع ركب

 .احلديث هبذا حدثت حني وسمعتها
 قد جيد سند وهذا :قلت -إيراده بعد- فقال جيد، :بأنه السند هذا األلباين وصف قدو
 ويؤيده مبارشة، معقل أم من سمعه بكر أبا أن يصحح فهذا بالسامع، إسحاق ابن فيه رصح
 بن أسد بني من امرأة عن هشام، بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أيب عن الزهري، رواية
 ).٣/٣٧٤ج( الغليل إرواء من انتهى .عقلم أم :هلا يقال خزيمة

 ،أمحد رواه .#اهللا سبيل من والعمرة احلج$ حديث ):٣/٣٧٢ج( اإلرواء يف ًأيضا وقال
 يف وأطال بطرقه احلديث ساق ثم ...البيان وإليك فشاذ، هبا أما العمرة، ذكر بدون صحيح
 وذلك هنا، إيرادها بقس التي مهاجر بن إبراهيم طريق من احلديث وأورد ،-اهللا رمحه-  ذلك
 ووافقه مسلم، رشط عىل صحيح :احلاكم وقال ،أمحد طريق من أورداه والطياليس احلاكم أن

 .قاال كام مسلم رشط عىل وهو :قلت :وقال الذهبي،
 .ضعف حفظه يف مهاجر بن إبراهيم أن إال

 :يعني- حييى عىل فيها اختلف وإن صحيحة، أسانيد وهذه ):٣٧٥ صفحة( يف وقال
 :الرمحن عبد بن سلمة أيب عن ،-كثري أيب بن يىحي

 .معقل أم مسند من وتارة .مسنده من معقل أم بن معقل عن :تارة رواه حيث
 كان وسواء معقل؟ ابنها أو معقل، أم مسند من هو هل حييى عىل فيه اختلف وإن :قال
 احلج ذكر يف كلها الروايات اتفقت وقد صحايب، ًمعقال ألن صحيح؛ فهو ذاك أو هذا الصواب

 حدثنا :عفان حدثنا :قال )٦/٣٧٥ج( أمحد اإلمام عند مهاجر بن إلبراهيم رواية وهو العمرة، دون
 :قال هشام بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أيب عن مهاجر، بن إبراهيم حدثنا :قال عوانة أبو

  حاجا لنبيا مع معقل أبو جاء :قالت :قال معقل أم إىل أرسل الذي مروان رسول أخربين
 عليه، فألجح فأعطني ًبكرا عندك وإن حجة، عيل أنا :معقل أم قالت :قال معقل أبو قدم فلام
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 أنه علمت قد :قال .نخلك رصام فأعطني :قالت .اهللا سبيل يف جعلته أين علمت قد :فقال :قال
 :قال عليه، الدخ حتى يمشيان فانطلقا :قال له، وذاكرته ج النبي مكلمة فإين :قالت أهيل، مؤنة
 سبيل يف جعلته صدقت :معقل أبو قال ًبكرا، معقل أليب وإن حجة، عيل إن اهللا، رسول يا :له فقلت
 .انتهى .#اهللا سبيل يف فإنه عليه، فلتحج أعطها$ :قال .اهللا

 يف فإنه عليه، فلتحج$ :فيها قوله وهو السابقة، للرواية خمالفة الرواية هذه يف ونجد :قال
 .القصة هذه مثل يف املحفوظ هو وهذا العمرة، يذكر ومل .#اهللا سبيل

 هذه تشبه طليق أم زوجته مع قصته فذكر حدثهم طليق أيب حديث من ًشاهدا هلا فإن
 .اهللا سبيل يف حبسته أين تعلمي أمل :فقال عليه، حتج اجلمل يعطيها أن فسألته الوجوه، بعض من

 منها فأقرأته اهللا رسول فأتيت :وفيها اهللا، يرمحك فأعطنيه اهللا، سبيل يف احلج إن :قالت
 سبيل يف كان اجلمل أعطيتها لو طليق، أم صدقت$ :قال طليق أم قالت بالذي وأخربته السالم،

 .#اهللا
 .صحيح بسند )١/٤١( الكنى يف الدواليب أخرجه

 كن،الس وابن شيبة، أيب ابن وأخرجه :-الوجه هذا من ساقه أن بعد- اإلصابة يف احلافظ قال
  .جيد وسنده منده، وابن

 باختصار، والبزار الكبري، يف الطرباين رواه :وقال ،)٣/٢٨٠ج( املجمع يف بنحوه وذكره
 .الصحيح رجال الطرباين ورجال

 نحوه عباس ابن حديث من شاهد وله جيد، الطرباين إسناد ):٢/١١٥( املنذري قال
 واحلاكم والطرباين، داود، أبو أخرجه ،#اهللا سبيل يف كان عليه أحججتها لو إنك أما$ :بلفظ

 ).٣٧٦ص /٣ج( الغليل إرواء من انتهى .فقط حسن هو وإنام وصححه،
 اهللا، سبيل من احلج جعل قد النبي أن فيه شك ال ًثبوتا ثبت قد أنه تعلم العرض هذا ومن

 التي واملدارس األربطةو املساجد وبناء اهللا، سبيل من اهللا إىل الدعوة فإن اهللا، سبيل من احلج كان وإذا
 .أولويه قياس احلج عىل املرافق هذه تقاس اهللا، سبيل من اإلسالمي الدين فيها يدرس

 خمالف هلام يعرف وال ،ي عمر بن اهللا وعبد عباس، بن اهللا عبد فتوى يوافق وهو
 .-عليهم اهللا رضوان- الصحابة من

 .وإسحاق روايتيه، إحدى يف حنبل بن أمحد إليه وذهب وجماهد، البرصي، احلسن ًأيضا به وأفتى
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 .واملرابطني الغزاة يف حمصور #اهللا سبيل يف$ أن :أمحد عن الثانية والرواية
 عن وباحلق الرشك، عن وبالتوحيد البدعة، عن بالسنة الناشئة حتصني أن :يل يظهر والذي

 من اهللا إىل لدعوةوا اهللا إىل دعوة ألنه فيه؛ الزكاة رصف وجيوز اهللا، سبيل من ذلك أن الباطل
 � ~ }| { z y x w v :تعاىل فقال اهللا، سبيل
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 رشاء ليساوي وإنهTربنا سبيل من ألنه ذلك؛ يف الزكاة رصف جيوز فإنه هذا، وعىل

 .منه أعىل يكن مل إن اهللا، سبيل يف للجهاد والسالح العتاد
 يف يدخل قد اإلسالم يف دخل حتى قوتل من أن توضيحه .#منه أعىل يكن مل إن$ :وقويل

 عىل التعليم ويف والتبديل، بالتحريف اختلط قد مشوه، إسالم يف يدخل وقد الصحيح، اإلسالم
 .التوفيق وباهللا أعلم، واهللا ذلك، من حصانة احلقة الصافية السلفية الطريقة

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم فالسالم طيبة، إسالمية ةحتي الشيخ، فضيلة :السؤال
 :له وقالت - أيب أم :أي- أمه املنام يف رأى أنه له وقال والدي ىلإ اجلريان أحد جاء :وبعد

 ويذبح بالرؤيا يأخذ هل :هو السؤال كباشة، ثالثة تذبح أن منك تريد أمك إن :له وقل ابني، إىل اذهب
 عن الصدقة تكون أن ويقصد يتصدق عندما وهل هبا، ويتصدق اشةالكب قيمة يأخذ أو هبا ويتصدق

 .والسالم ًخريا، اهللا وجزاكم يقول؟ ماذا أم للميت، ثم هللا هذه :يقول امليت
 آله وعىل رسوله عىل والسالم والصالة اهللا، محد بعد :-التوفيق وباهللا- اجلواب

 :أقسام إىل تنقسم الرؤيا وصحبه،
 .امللك بواسطة اهللا من رؤيا -١
 .الشيطان ويصورها الشيطان بواسطة الشيطان، من حلم -٢
 فإنه امليت أما النوم، يف فرياها اليقظة، يف اإلنسان هبا يوسوس وساوس نتيجة حلم -٣

 .لشيطانا أو امللك، خياطبه وإنام الرؤيا؛ صاحب خياطب هو وليس يشء، عن يعلم ال
 دون له عبادة فتكون يذبح من يأمر أن يريد الشيطان من الرؤيا هذه تكون أن وأخشى
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 .الرؤيا هذه من هتتموا أال فينبغي ،Tاهللا
 الصدقة هذه إن اللهم :نفسه يف فيقول امليت، عن نيابة هللا املتصدق هبا فينوي الصدقة أما

 وقد يشء، كل عىل مطلع فاهللا يتلفظ وال نفسه، يف هذا يستحرض ،أيب وأ أمي، أو فالن امليت عن
 النبي قال عنها؟ أفأتصدق تصدقت، تكلمت ولو نفسها، افتلتت أمي إن : يللنب رجل قال
: $التوفيق وباهللا هذا .#أمك عن تصدق. 

 

 جائز؟ ذلك قبل إخراجهام فهل ويومان يوم، الفطر زكاة تعجيل يف ورد :السؤال
 وقتها فاحلقيقة وإال التسامح، باب من جاز يومني أو بيوم التقدم وإنام يرد، مل :اجلواب

 .الصالة إىل اخلروج قبل وصبيحته العيد ليلة هو املختار،

 

 الفقراء عىل توزيعها يتوىل هو لرجل اليومني قبل فطره زكاة خيرج من هناك :السؤال
 هذا؟ يرشع هل يومني أو بيوم قبلها أو العيد ليلة إىل واملساكني

 يؤدهيا هلم وكيل فهو عنده يضعوهنا للرجل موكلني يعتربون ألهنم ذلك؛ جيوز :اجلواب
 .تصح مل املحدد الوقت قبل يوزعها أن له أباحوا فإن ًرشعا؛ املحدد وقتها يف

 

 بدين زكاة هذا اجعل اللهم :قائلني فطرهم زكاة يف أيدهيم وضع الناس بعض اعتاد :السؤال
 احلكم؟ ما !النار من وعتقي

 . رشعيا ًمستندا له أعرف ال بدعة العمل هذا :اجلواب
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 عليها أخذ وإذا تعمل؟ ماذا حليها زكاة دفع من زوجته أو هابنت الرجل منع إذا :السؤال
 تزكي؟ كيف ذهبها

 ولو بذلك اهللا أمر تنفذ أن عليها جيب بل اخلالق؛ معصية يف ملخلوق طاعة ال :اجلواب
 حد إىل خرج فإن اإلكراه؛ حد إىل الويل من املنع خيرج مل ما وهذا زوجها، أو أبوها منع أو كره

 .أكرهها من ذلك ويتوىل ،Tهللا عليها جيب ما عنها سقط اإلكراه

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 يصيل ال أنه إال للمسجد جار وهو القرية، هذه أهايل من وهو شخص، بقريتنا يوجد :وبعد

 نصيل فنحن منزله، بجوار واملسجد مجاعة، وال مجعة، ال غريه، يف وال املسجد، هذا يف معنا
 بدأ شاهدنا وإذا ،التلفزيون عىل يتفرج بيته، يف جالس وهو الصالة أداء بعد ونشاهده ونخرج
 أمه توفيت أهنا العلم مع والديه يسب أنه إضافة القرية هذه ٍأهايل ويغتاب ويلعن ويشتم يسب

 .والده يعز ومل اجلنازة، يف يتبعها ومل جنازهتا، بتشييع يقم لمف
 أخته زوج تويف وقد أقربائه جلميع رحم وقاطع حلظة، كل املوت لوالده ًأيضا ويتمنى

 فلم له جارة ماتت ًوأيضا وأخته، رحيمه، أهل ليعزي البيت إىل حرض وال اجلنازة حيرض فلم
 .ونميمة وغيبة وشتم سب هكل وحديثه أحد، يزور ال وأنه يعزهيم،

 هلذا وغريها ونقود طعام من الفطر زكاة دفع جيوز هل مأجورين أفتونا الشيخ، فضيلة
 اهللا وجزاكم مأجورين، أفتونا الصالة؟ ترك وخاصة األوصاف هبذه يتصف الذي الشخص

 .والسالم ًخريا،
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف يدفن وال جنازته، تتبع ال مات وإذا ُيعاد، ال مرض إذا كافر الصالة تارك إن :وبعد
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 أهل وعىل تصيل، مسلمة هي كانت إذا طالق بدون  تلقائيا منه تنفصل وزوجته املسلمني، مقابر
 للمحاكم ثم للسلطة، ويقدموه النصيحة قبول من اليأس بعد حمارض عليه يكتبوا أن بلده

 وال يكلموه فال كلهم هجروه باحلق، عليه حيكم مل فإن فيه، اهللا حكم فيها ويطلبوا الرشعية،
 املسلمني، بني مكان له ليس أنه يعلم حتى وازدرائه عنه باإلعراض ويشعروه معه، يتعاملوا
 دفعها أرى فال الفطر، زكاة أما وأقربائه، والديه وحق اهللا حق فيؤدي الصواب إىل يعود حتى
  .للمسلمني املسلمني من الفطر زكاة ألن الصفات؛ هبذه دام ما إليه

 .التوفيق وباهللا

 

 زكاة؟ منه رشوه ما مقابل املشرتين من البائع حيوزها التي األقساط يف هل :السؤال
 جتمع أن عليك جيب احلول ةهناي وعند الزكاة، فيها تستلمها التي األقساط :اجلواب

 ربع بواقع الباقي تزكي ثم لك هو مما تسقطه دين عليك كان وإذا وديون، نقود من مالك مجيع
  .العرش

 .التوفيق وباهللا
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** 

 
 

 قبل أو اليوم، منتصف يف رشعي لعذر املرأة أفطرت إذا احلكم ما الشيخ، فضيلة :السؤال
 ثم اليوم خالل والرشب األكل هلا جيوز أم تقيض ثم اليوم بقية متسك هل يسري، بزمن الغروب
 ال؟ أم يفطر فهل ًبالغا ًجرحا اإلنسان جرح إذا احلكم وما ذلك؟ بعد القضاء

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :صورتان فيه ُأمجلت أنه وذلك تفصيل، فيه يكون أن ينبغي وكان إمجال فيه السؤال :وبعد

 بزمن املغرب قبل ولو العرص، بعد أو النهار، نصف املرأة حتيض أن :األوىل الصورة
 .ذلك بعد وتقيض تفطر، أن عليها جيب احلالة هذه ففي يسري،

 صالته فإن السالم، قبل التشهد يف أحدث كمن متامه، قبل فسد قد العمل أن وذلك
 .الصالة لكت يعيد أن عليه وجيب اجلمهور، عند بطلت

 إذا وترشب تأكل أن هلا وجيوز الواجب، عن جيزي ال لكنه ذلك؛ يومها يف مأجورة وهي
 .موضعه يف حكم كل بوضع كلها الرشع أوامر للتمتث واجب فهو به، تفطر ما أما شاءت،

 متسك أن عليها جيب فهل وتتطهر، النهار أثناء احليض من املرأة تطهر أن :الثانية الصورة
 وجوب يرى من منهم العلم، أهل بني خالف هذا يف وترشب؟ تأكل أن هلا جيوز أو يومها، بقية

 فيام الرأيني بأحد أخذ من عىل جناح وال ،يراه ال من ومنهم زال، قد العذر ألن عليها؛ اإلمساك
 .أرى

 عىل يقاس وال كثري، دم منه سال ولو بذلك يفطر ال فإنه ًبليغا ولو ًجرحا جرح من أما
 من بخالف ًخمتارا؛ الدم أخرج فقد احتجم من ألن الصائم؛ تفطر أهنا يرى من عند احلجامة
 .إرادته بغري منه الدم خرج قد فإنه جرح
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 م،١٩٨٦ و م،١٩٨٥ عام يف فأنجبت م،١٩٨٣ عام يف تزوجت مدرسة أنا :السؤال
 .رمضان شهور من شهرين األعوام هذه يف وفطرت أبناء، ثالثة م١٩٨٧و

 والكفارة، القضاء عيل فهل يفد، مل اآلن حتى ولكن عليك، أفدي سوف :زوجي وقال
 رمضان؟ شهور من شهر كل عن الكفارة هذه تقدر وبكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 إال بكيلو ويقدر يوم كل عن مسكني إطعام وهو القضاء، مع الكفارة يلزمك :وبعد

 .والسالم ربع،

 

 ذلك وأدى إيالج، غري من زوجته مع واملالمسة باملالعبة رمضان هنار يف قام شاب :السؤال
 .ًخريا اهللا وجزاكم ذلك، يف إفتائي أرجو اإلنزال، عدم عىل الشديد احلرص من بالرغم لإلنزال،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وإن وحده، منه حصل اإلنزال كان إن اليوم هذا يقيض أن وعليه صومه، بطل هذا وبعد،

 .التوفيق وباهللا القضاء، فعليها زوجته ومن منه حصل كان

 

 يعمل؟ فامذا املدة، وسط يف العيد يوم وجاء الظهار، كفارة يصوم اإلنسان كان إذا :السؤال
 مثل اإلنسان إرادة عن خارج أمر ألنه التتابع؛ يقطع ال العيد فطر أن األصح :اجلواب

 .التوفيق وباهللا املرض،
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 علينا، افرتض فيام إال بصوم السبت يوم إفراد عن النهي يف برس بنت الصامء حديث :السؤال
 يوم أو قبله، يوم ُيصام أن إال بصوم اجلمعة يوم إفراد عدم عىل تدل أخرى أحاديث وكذلك
 .ذلك يف أخرى وأحاديث بعده،

 هو صومه أن ترى أال بمخالفتهم، وأمرنا اليهود، يعظمه يوم أنه العلامء قال كام العلة وأن
 فيه واملسارعة بالعبادة فيه وتقربنا له، وتعظيمنا رمضان صومنا عليها ويقاس التعظيم

 .اخلريات فعلوب بالطاعات
 صومه عن النهي كان وإن ذلك؟ يف العلامء أقوال من عندكم والراجح الصحيح ما

 الشيخ ذلك رجح كام ال أم يصام هل عرفة يوم أو عاشوراء، يوم أو البيض أيام وافق فإن ًمطلقا
 الرتغيب؟ صحيح يف األلباين

 .صحبهو آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وافق إذا أما اليوم تعظيم به ُيقصد الذي هو املطلق الصوم عن النهي أن يل يظهر وبعد،

 .أعلم واهللا ذلك، يف يشء فال العبد يصومه ًصوما

 

 القضاء؟ قبل شوال من أيام ست صيام حكم ما :السؤال
 تبدأ فهي بينها جتمع :أي الست وصيام القضاء، يمكن كان إن هللا، مداحل :اجلواب

 موسع وقته ألن القضاء؛ وتؤخر الست تقدم أن فلها يمكن مل وإن ًيسريا كان وإذا بالقضاء،
 .مضيق الست ووقت

 

 الصوم؟ حكم ما :السؤال
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 أركان أحد وهو بد،ع أو حر أو أنثى، أو ذكر من مكلف كل عىل فرض الصوم :اجلواب
 .يعزر حجة بال وتاركه  مرتدا، يعد وجاحده عليها، ُبني التي اخلمسة اإلسالم

 

 ًعامدا؟ صومه ترك من حكم ما :السؤال
 أن وإما فيكفر، لفرضيته ًجاحدا يكون أن فإما ًعامدا، رمضان صوم ترك من :اجلواب

 .وألمثاله له ًرادعا يكون بام ويسجن فيعزر لفرضيته جاحد غري يكون

 

 الصائم؟ يفطر بامذا :السؤال
 وبإنزال ينزل، مل ولو باجلامع أو الرشاب؛ أو الطعام من يشء ببلع الصائم يفطر :اجلواب

 إىل وصل بعدما بلعه أو القيء تكلف نم وكذلك باليد، كاالستمناء ونحوها املبارشة يف املني
 غري من واالستمناء إنزال، غري من واملبارشة ًمثال، كالكحل فيها اختلفوا مسائل وهناك احللق،
 .شاهبها وما إنزال

 

 الصوم؟ أو الصائم نية تكون متى :السؤال
 فمتى النافلة أما الثاين، الفجر طلوع قبل مبيتة تكون نأ البد الفريضة صوم نية :اجلواب

 .صحيح فصومه يرشب أو يأكل مل ما الشمس طلوع بعد ولو نوى

 

 ًناسيا؟ رشب أو الصائم أكل لو احلكم ما :السؤال
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 رشب أو أكل من$ :حلديث يفطر ال فإنه ًناسيا، رشب أو الصائم، أكل إذا :اجلواب
 .#وسقاه اهللا أطعمه فإنام صومه؛ فليتم ًناسيا

 

 أن أو طلع قد أنه وتبني يطلع مل الفجر أن  ظانا رشب أو أكل من صوم حكم ما :السؤال
 تغرب؟ مل أهنا وتبني غربت، الشمس

 قضاء وال صحيح، فصومه يتبني؛ ومل الفجر لوعط يف  شاكا رشب أو أكل إذا :اجلواب
 القضاء، فعليه فيه؛ شك ال ًوضوحا الفجر اتضاح بعد رشب أو أكل أنه تبني إن أما عليه،

 .القضاء فعليه تغرب مل أهنا فتبني غربت قد الشمس أن  ظانا أفطر إذا وكذلك

 

 يق؟الر ابتالع حكم ما :السؤال
 ال وألنه جسده؛ داخل من يشء ألنه بلعه؛ ثم مجعه ولو يفطر، ال الريق ابتالع :اجلواب

 .منه التحرز يمكن ال الذي الغبار كابتالع منه التحرز يمكن

 

 للعالج؟ احلبوب وبلع اإلبر رضب حكم ما :السؤال
  :اجلواب

 فإن اإلبر، رضب وأما ذلك، خالف عامل يقول ال يفطر أنه شك فال احلبوب بلع أما
 تعاطيها عدم واألحوط نظر، ففيه العضل يف كانت إذا وأما ًأيضا، تفطر فهي الوريد، يف كانت
 .ملحة لرضورة إال
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 ال؟ مأ يفطر وهل للجروح والبنسلني املرهم استعامل حكم ما :السؤال
 .اجلوف إىل يصل ال ألنه يرض؛ فال للجروح والبنسلني املرهم استعامل أما :اجلواب

 

 الشمس؟ غروب عند اإلفطار الصائم عىل جيب هل :السؤال
 فمن$ :قال الوصال، عن هنى حني النبي لقول يستحب؛ ولكن جيب؛ ال :اجلواب

 .#السحر إىل فليواصل ًمواصال؛ كان

 

 يتسحر؟ أن الصائم عىل جيب هل :السؤال
 .به يتقوى اجلسم ألن يستحب؛ ولكن جيب؛ ال :اجلواب

 

 إنزال؟ معها وحدث املبارشة حكم ما :السؤال
 انقلبت وأنك صائامن، وأنتام واحد، فراش يف زوجتك مع ًنائام كنت تقول :اجلواب

 عليك أنك أفيدك فعليه الفراش، يف وأنزلت املكحلة، يف امليل يدخل ومل جتامعها، أن تريد عليها
 .أنزلت حتى ذلك يتبع وما معها، بنومك لتسببك اليوم هذا قضاء

 فعليها أنزلت حتى باملبارشة بالتلذذ العملية يف معك شاركت كانت فإن زوجتك أما
 قضاء، وال إثم عليها فليس ودافعتك منعت وهي حاولت وأنت تسببت مل إذا أما ًأيضا، القضاء
 .والسالم وتستغفره، اهللا إىل تتوب أن عليك وأنت
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 .#به أجزي وأنا يل، فإنه الصوم إال له آدم ابن عمل كل$ :القديس احلديث نقرأ ًدائام :السؤال
 احلديث هذا توضيح نرجو لذا اخلمسة، األركان من ريهغ دون تعاىل هللا وحده الصوم كان ملاذا

 مأجورين؟
 له آدم ابن عمل كل$ :رواياته بعض يف ورد فقد ًبعضا، بعضه يفرس احلديث أن :اجلواب

 اهللا رسول تال ثم .#به أجزي وأنا يل، فإنه الصوم إال ضعف، سبعامئة إىل أمثاهلا بعرش احلسنة
: ê é è ç æ å ]١٠:الزمر[. 

 سبعامئة ىلإ أمثاهلا بعرش احلسنة للعبد حتاسب كلها األعامل أن الرواية هذه من تبني وقد
 فإنه الصوم، إال املحاسبة لقانون تتعرض كلها األعامل أن :أي كثرية، أضعاف إىل ضعف

 .فيه حساب ال جزاء :أي حساب؛ بغري عليه جيزيTهللا

 

 :كقوله عليه، الصوم ثقل لغريه يظهر بام صومه أثناء اإلنسان تكلم لو احلكم ما :السؤال
 بعض من يسمع ما ًكثريا ذلك ألن الصيام أجر يبطل هل وعطش، بجوع وأحس جائع أنا

 الصائمني؟
 إذا األجر ينقص أنه والظاهر بالفطر، إال يبطل ال الصوم إن :قلت أن سبق :اجلواب

 .التوفيق وباهللا به، الرضا وعدم الصيام، من التذمر بذلك قصد

 

 الصوم؟ -كالبنزين- النفاذة الروائح شم يبطل هل :السؤال
 .بقصد شم إذا إال الصوم يبطل ال :اجلواب
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 أن له هل الشمس غروب أول يف املغرب أذان يف الناس عليه يعتمد مؤذن عندنا :لسؤالا
 ذلك؟ يف عليه الناس العتامد يفطر ثم يؤذن أم يؤذن ثم يفطر،

 متر، حبة يأكل بأن يفطر أن أراد فإن الشمس، غروب تيقن إذا جائز ذلك كل :اجلواب
 .إيل أعجب واألخري جائز ذلك كل طريف ثم يؤذن أن أراد وإن يؤذن ثم ماء، رشبة ويرشب

 

 هو فام رمضان شهر من أيام ستة صيام وعليها املايض، الشهر يف توفيت بنت يل إن :السؤال
 نحوه؟ يشء علينا ليس أو عنه نتصدق أو عنها نقضيه هل الصيام ذلك نحو علينا الذي

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أو عنها، تقضوا أن فعليكم تقض ومل القضاء، من متكنت ابنتكم كانت إن :وبعد

 ماتت حتى املرض هبا استمر كان إن أما احلنطة، الرب أو األرز من كيلو يوم كل عن تطعموا
 .يشء عليها وال عليكم فليس

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 فيستخدمون الشباب وتربية اهللا، إىل الدعوة يف يرغبون الذين الشباب بعض هناك :وبعد

 التوجيه، نرجو هذا؟ عملهم حكم فام األيام بعض يف اجلامعي الصيام ومنها الربامج، بعض
 .ًخريا اهللا وجزاكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-وفيقالت وباهللا- اجلواب
 أنه النبي عن يؤثر ومل ، اهللا رسول سنة عىل تكون أن ينبغي اهللا إىل الدعوة :وبعد
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 :ينادي أن عاشوراء يوم يفً بالال أمر أنه أثر ما إال التطوع، يف  مجاعيا ًصياما نصوم ألصحابه قال
 عاشوراء صوم أن وذلك عاشوراء، اليوم فإن فليمسك ًمفطرا كان ومن يتم،فل ًصائام كان من
 .رمضان يفرض أن قبل ًواجبا اإلسالم بداية يف كان

 يصوموا بأن اآلخرين يكلف أن اإلسالم عىل النشء يريب أن يريد ألحد ينبغي فال
 من$ : النبي قال وقد اهللا، إىل والتقرب الدين به قصد إذا بدعة يعترب هذا ألن  مجاعيا؛ ًصياما

 .#رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث
 واخلميس، اإلثنني كصيام الصيام، فضل يدعوهم وملن لطالبه يبني أن الداعية عىل وإنام

 ذاك؛ أو اليوم، هذا يصوموا أن  إجيابيا ًأمرا يأمرهم وال شهر، كل من أيام ثالثة أو البيض، واأليام
 حول قد يكون عليهم وفرضه أمرهم إذا ألنه ورغبتهم؛ هتمإراد حسب يرتكهم ولكن

 .رسوله وال اهللا، به يأذن مل ترشيع وهذا واجب، إىل املستحب
 عىل فام النبي وفاة عند عليها كانت التي أحكامها عىل هي كام تبقى فاألحكام

 يكلفهم أن دون من العمل يف الرتغيب يف الواردة األحاديث بذكر بالقول يبني أن إال الداعية
 أن جيب فكذلك األحكام كل يف وطريقته النبي بسنة نتأسى أن علينا جيب وكام بذلك،
 .التوفيق وباهللا اهللا، إىل الدعوة يف به تتأسى
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** 

 
 ) األصل حمارضة يفوهي ( 

 أنفسنا، رشور من باهللا ونعوذ إليه، بونتو ونستغفره، ونستعينه، نحمده، هللا، احلمد
 إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا هيده من أعاملنا، سيئات ومن
 وصحبه آله وعىل وسلم عليه اهللا صىل ورسوله، عبده ًحممدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده اهللا

 .ًكثريا ًتسليام وسلم الدين، يوم إىل بسنته واقتدى هبديه، اهتدى ومن
 :بعد أما
 اإلسالم يقوم ال التي اخلمسة األركان أحد وهو عباده عىل اهللا فرضها فريضة احلج فإن

 r q p o n m l k j i h :تعاىل قال كام عليها، إال
 x w v ut s ]٥:البينة[. 

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 :تعاىل وقال
 > ]١٨٣:البقرة[. 

¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ ©  ¡ � ~ } | « ª :تعاىل وقال
 ® ¬ ]٩٧:عمران آل[. 
 اهللا، رسول اًحممد وأن اهللا، إال إله ال أن شهادة :مخس عىل اإلسالم بني$ : النبي وقال

 .#ًسبيال إليه استطاع من احلرام اهللا بيت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام
 بجوارحه هبا ويعمل بقلبه، خلمسةا األركان هبذه يؤمن حتى ًمسلام اإلنسان يكون وال

 .عقابه ًوخائفا اهللا، ثواب ًراجيا ًوتصديقا ًإيامنا
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 :ييل ما أمهها من أجلها، من رشع ًوأرسارا ًحكام للحج أن -اهللا رمحكم- اعلموا ثم
 لقا اجلنة، دخول يف سبب وأعظم العبادة، يف عنرص أهم وهي هللا، الطاعة اختبار ً:أوال

 U T S R Q P O N M L K J I :تعاىل
[ Z Y XW V ]٦٩:النساء[. 

 فجعل النفوس جتذب التي واملؤثرات اجلواذب عن ًعاريا مكانهTاهللا جعل فقد ولذلك
 إليه الدافع يكون ال حتى حارة قاحلة بالد يف املرد والصحاري اجلرد اجلبال هذه بني مشاعره
 لكان واألشجار؛ بالزروع مكسية وجنات وأهنار، عيون بني املشاعر كانت فلو ًبحتا،  ماديا
 .املحضة بالعبودية ًمندفعا احلاج ليكون ذلك من بالعكس كان ولكن  ماديا؛ إليها الدافع

u:  \ [ Z Y X W V U T S إبراهيم عن تعاىل قال
 i h g f e d c b a ` _ ^ ]

l k j ]٣٧:إبراهيم[. 
 الطيبني وذريته وآله العاملني رب وخليل املوحدين وإمام ياءاألنب أيب )١(ذكرى إحياء :ًثانيا
 يف وأمه هو برتكه ُأمر أن بعد فأمتر ولده بذبح اهللا وأمره فصرب، بالنار ابتيل الذي الطاهرين،

 البيئة وحوش إال به يؤنس إنسان وال ثمر، وال ماء به وليس الشاهقة، اجلبال به حتيط شعب
 .ًضيارا ربه ألمر فامتثل والطري،

 الوحيد الولد هذا سوى له يولد ومل سنة، وثامنني ًسبعا العمر من بلغ أن بعد ذلك وكان
 بلده عن ًمهاجرا عمره من ًردحا قىض أن وبعد املديد والعمر الشيخوخة بعد به اهللا رزقه الذي

 .وحمتده وعشريته أهله عن ًومنفردا
 ًمؤثرا وسلم فريض قفر، مكان يف تركهو بمفارقته اهللا أمره املولود هبذا نفسه تعلقت وملا

                                   

G F H 
O N M  L K J I﴾ ٢٦:احلج[ اآليات[.  
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 .وشهوهتا نفسه هوى عىل ربه لطاعة
 إال له يثبت ال واملالبسات الظروف هذه مثل يف األمر هذا مثل امتثال أن املعلوم ومن

 من الطويلة اإلنسانية سلسلة يف وليس u كإبراهيم الراسخ، واإليامن الصامدة، العزائم أهل
 أصابع عدد يتجاوزون ال قليل عدد إال الصفات هذه يف كمل نم هذا عرصنا إىل u آدم عرص
  .]٣٧:النجم[ Ì Ë Ê :بقوله u إبراهيمTاهللا مدح فقد وهلذا الواحدة، اليد

 ¢¡ � ~ } | {z y x w v ut :تعاىل وقال
 .]١٢٤:البقرة[

¼ ½ ¾ ¿  Á À :فقال الصرب؛ يف وبأمثاله به يتأسى أن ًحممدا نبيه وأمر
 Â ]٣٥:حقافاأل[. 

 اإليامن، يف الراسخ واملؤمن الكريم، الرسول هذا مثل ذكرى إحياء أن :واملهم
 t s احلية اإليامنية اآلفاق إىل للضمري وإيقاظ اإليامن لشعلة إحياء هلو الفذ؛ والنموذج

 { z y x w v u ]٤:املمتحنة[. 
 مقامه من نتخذ أن أمرناو فنوحد، املوحدين إمام بناه الذي بالبيت نطوف أن اهللا فأمرنا

 لعداوة ًإعالنا اجلمرات نرمي أن وأمرنا فنطيع، لربه املقام هذا صاحب طاعة فنتذكر  مصىل
 ًودحرا له ًإذالال باحلجارة فرمجه ربه طاعة عن وخليله اهللا نبي يرصف أن أراد الذي الشيطان
 إيقاعنا عىل ًحريصا يزال ولن زال وما اجلنة، من آدم أبانا أخرج كام لنا عدو أنه ونتذكر ًوحتقريا،

 .وطرده دحره يف إبراهيم اهللا بنبي فنتأسى واملهالك املآزق يف
 العادية، املالبس من العبد بتجرد معانيها أسمى يف العبودية إظهار احلج حكم ومن :ًثالثا

 القيامة بيوم كريتذ وفيه سواه، مألوه كل عن القلب وجترد هللا، العبادة جتريد إىل إشارة ذكر فيام وذلك
 منقطعي القلوب، واجفي األبصار شاخيص عراة حفاة واحد صعيد يف ًمجيعا الناس يقف حني

 .الفالح طريق يف والرغبة اإلصالح إىل ذلك فيدعوهم  قدموه، ما إال العالئق
 واحد مكان يف الناس فاجتامع لإلسالم، والعزة واالحتاد القوة إظهار حكمه ومن :ًرابعا

 ووحدة اهلدف، ووحدة العقيدة، وحدة إىل إشارة واحد؛ إلله وملبني خاشعني واحدة هيئة عىل
 .ببعض بعضهم ارتباط يظهر احليثية هذه ومن الغاية،

م ومن :ًخامسا َ  من املسلمون ليجتمع واحد؛ ومكان واحد، زمن يف رشع أنه احلج ِحك
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 عليهم يعود فيام ويتشاوروا مشاكلهم، فيتدارسوا املحدد واملكان املحدد، الزمن يف مكان كل
 .ًكبريا  عامليا ًمؤمترا نسميه أن يصح املفهوم وهبذا باخلري،

 f g :بقوله القرآن إليها أشار التي الكثرية احلكم تلك أهم ومن :ًسادسا
h ]فيفيض عباده، عىل فيه اجلليل الرب يتجىل الذي العظيم املوقف ذلك .]٢٨:احلج 
 .-وعال جل-  غريه يعلمه ال ما والغفران والعفو توالربكا الرمحات من عليهم

 واألكل اهللا إىل ًتقربا األنعام هبيمة من الكثري العدد بذبح اهللا إىل التقرب ومنها :ًسابعا
ِّومسخرها خلالقها دمها إراقة بعد حلمها من  شكر من وذلك اإلنسان، ملصلحة سخرها الذي ُ

 .#ُّوالثج ُّلعجا احلج$ :احلديث يف جاء وهلذا هبا، املنعم
 .خلقها للذي الدماء إراقة :والثج .بالتلبية الصوت رفع :والعج

 

 :رشطان احلج لصحة
 اإلسالم هو األعامل من وغريمها والعمرة احلج لصحة املعترب واإلسالم اإلسالم، :أوهلا
 اإلسالم أن :الوراثي واإلسالم ياحلقيق اإلسالم بني والفرق الوراثي، اإلسالم ال احلقيقي،
 ملا ًمثبتا نفت ملا ًنافيا بمقتضاها، ًعامال بمعناها ًعاملا بالشهادتني العبد يتلفظ أن هو احلقيقي
 .أثبتت

 غري من وجمتمعه بأبويه اقتداء بالشهادتني اإلنسان ينطق أن فهو الوراثي اإلسالم أما
 ذلك مع وهو اهللا، رسول حممد اهللا إال إله ال :يقول فنجده بمقتضاها، عمل وال بمعناها، علم
 النفع فيها ًمعتقدا هلا وينذر واألحجار، واألشجار والقبب، واملشاهد، القبور، عىل يذبح

 أو عنها، ويتحدثون املغيبات به يدركون  غيبيا، ًسلطانا وألصحاهبا هلا أن ًومعتقدا والرض،
 من ينتحلونه وما كذب من يقولونه بام ويصدقهم والعرافني واملنجمني الكهان إىل يذهب
 أو اإلسالمي، الرشع خيالف الذي القانون ىلإ التحاكم جواز يعتقد أو والتضليل، الدجل أساليب
 هلذا يصلح ال أنه أو واستحساناهتم، الرجال آراء من تكميل إىل حيتاج ناقص الرشع أن يعتقد
 .انتهت قد صالحيته وأن املتحرض، العرص
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 أي خيتار أن لإلنسان وأن اهللا، عند ومقبولة صحيحة، اإلهلية األديان كل أن يعتقد أو
 كل وأن األديان، لكل ناسخ اإلسالم أن يعتقد وال اإلسالم، أو النرصانية، أو اليهودية، :منها دين
 وأن اهللا إال إله ال أن شهد فمن العكس؛ أو حتريمه عىل جممع يشء حل يعتقد أو باطل، سواه دين
 وصومه وزكاته صالته فإن األعامل هذه ويعمل املعتقدات، هذه يعتقد وهو اهللا، رسول اًحممد

 .مردودة باطلة أعامله وكل وحجه،
  .]٢٣:الفرقان[ J I H G F E D C B :تعاىل اهللا قال
 .]٤٨:النساء[  �~ } | { z y x w v u t s r :تعاىل وقال

 بأن العاملني رب هللا وقياده نفسه أسلم إذا الإ  حقا ًمسلام يكون ال العبد فإن :وباجلملة
 هللا العبودية مقتىض هو وذلك يريد، أينام سيده يقوده الذي املزموم اجلمل منزلة نفسه ينزل

 حلقيقة معرفة غري من باهتة شعائر صاحبه يؤدي الذي التقليدي اإلسالم أما القهار، الواحد
 الفوائد من ًشيئا لصاحبه حيقق ال اإلسالم هذا فإن اليوم، املسلمني معظم حال هي كام اإلسالم
 اهللا، أعداء عىل والنرصة اهللا ورضا وقبوهلا األعامل صحة من احلقيقي اإلسالم من املرجوة
 .أعلم واهللا ذلك، وغري اجلنة ودخول النار، من والنجاة الرصاط عىل واملرور

 وإن التكليف، ُوجد قل،الع ُوجد فمتى التكليف، مناط العقل أن وذلك العقل، :الثاين
 أما األعامل، من كغريه يصح وال احلج معه جيب ال املطبق فاجلنون التكليف، ُعدم العقل، ُعدم

 فقط، اإلفاقة حال يف منه يصح فإنه تارة، عنه ويذهب تارة بصاحبه ُيلم الذي املتقطع اجلنون
 والعقل واإلسالم ة،العباد نية لفقدان حجه بطل منها خرج حتى عرفة يوم عليه أغمي ومن

 .والصحة الوجوب يف رشطان
 عنه جيزئ وال الصغري، من احلج فيصح اإلجزاء رشوط من وهو التكليف، :والثالث

 حج إجزاء عدم عىل والدليل اإلسالم، حجة عن حجه أجزأ بعرفة عرفة يوم املراهق احتلم فإن
 لقي النبي أن$ :اسعب ابن عن ،وأمحد والنسائي، داود، وأبو مسلم، روى ما الصغري،

 فرفعت .اهللا رسول :قال أنت؟ من :فقالوا .املسلمون :قالوا القوم؟ من :فقال بالروحاء ًركبا
 .#أجر ولك نعم، :قال حج؟ أهلذا :فقالت  صبيا إليه امرأة

 به ويسعى به ويطوف الطيب وجينبه املخيط من جيرده أن بعد عنه الصغري ويل ويلبي
 وابن ،أمحد روى ملا الرمي؛ يف وليه عنه ويرمي حيلقه، أو شعره من يقصو ًماشيا، أو ًحمموال
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 عن فلبينا والصبيان، النساء، معنا اهللا رسول مع حججنا$ :قال t جابر عن ماجه،
 .#عنهم ورمينا الصبيان

 يف العبد حج فإن الصحة، دون واإلجزاء الوجوب يف رشط وهذا احلرية، كامل :الرابع
 ال الرق حال يف احلج ألن أخرى؛ مرة اإلسالم حجه عليه وجبت عتق إنف حجه صح رقه حال
 .األهلية ناقص كان حيث عنه جيزئ

 حجه، صح حج فإن الصحة، دون الوجوب يف رشط وهي االستطاعة، :اخلامس
 رواه ملا الطريق؛ وأمن يعود أن إىل يمونه من ونفقة والراحلة الزاد وجود هي :واالستطاعة
¢ £ ¤ ¥¦ T: قوله يف النبي أن t أنس عن والبيهقي، اكم،واحل الدارقطني،

 ]ابن ورجح .#والراحلة الزاد$ :قال السبيل؟ ما اهللا، رسول يا :قيل :قال .]٩٧:عمران آل 
 .إرساله التلخيص يف حجر

 أن المرأة حيل ال$ : النبي لقول حمرم؛ أو زوج من املرافق وجود املرأة حق يف ويزاد
 .هريرة أيب عن الشيخان، رواه .#عليها حمرم ذي مع إال وليلة ميو مسرية تسافر

 الشابة بني مالك وفرق األمينات النساء من رفقة مع املرأة حج الشافعي أجاز وقد
 أو زوج مع إال السفر عن املرأة هني يف نص واحلديث لغريها، وأجازه الشابة يف فمنعه وغريها
 إىل نظر غري من بالنص التقيد فالواجب القطة، ساقطة للك ألنه وغريها؛ الشابة يف وعام حمرم،
 . اهللا رسول غري أحد بطاعة يأمرنا مل فاهللا أحد، قول

 

 دنيوي، غرض ألي أو فالن، احلاج :له ليقال حج فمن هللا؛ العمل إخالص :أوهلا
í :تعاىل اهللا قال مقبول، غري فحجه  ì ë ê é è ç æ å  ä ã â 

 î ]١١٠:الكهف[. 
 عمل فمن الرشك؛ عن الرشكاء أغنى أنا :Tاهللا يقول$ :قديس حديث يف  النبي وقال

 .#ورشكه تركته غريي فيه معي أرشك ًعمال
 وأي .#مناسككم عني خذوا$ :قال ألنه ؛ اهللا رسول رشعه ملا العمل موافقة :ثانيها
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 .#رد فهو أمرنا عليه ليس ًعمال عمل من$ : لقوله باطل؛ فهو الرشع خالف عمل
 من والغضب للوعيد موجبة للعمل، حمبطة احلج يف املحرمة النفقة ألن النفقة؛ حل :الثالث

 به أمر بام املؤمنني أمر تعاىل اهللا وإن ،ًطيبا إال يقبل ال طيب اهللا إن$ : النبي قال كام ،تعاىل اهللا
 وقال ،]٥١:املؤمنون[ xw v u t s r q :تعاىل فقال املرسلني

  M N O P Q R S T U V W X Y :تعاىل
Z  ]١٧٢:البقرة[. 
 ومطعمه رب، يا رب يا السامء إىل يديه يمد أغرب أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم

ِوغذي حرام، وملبسه حرام، ومرشبه حرام،  من مسلم رواه .#لذلك يستجاب فأنى باحلرام، ُ
 .هريرة أيب حديث

 طيب اهللا إن$ :قال النبي عن ،t وقاص أيب بن سعد حديث من الرتمذي وروى
 اهللا إن$ :ومعنى مقال، إسناده ويف .#اجلود حيب جواد النظافة، حيب نظيف الطيب، حيب
 .وأسامئه صفاته يف كامل والعيوب، النقائص عن منزه مقدس اهللا أن :أي ،#طيب

 من السامل لوجهه، لصاخلا إال العمل من يقبل ال :أي .#ًطيبا إال يقبل ال$ :قوله ومعنى
 .احلالل إال والصدقة النفقة من يقبل وال وكثريه، قليله الرشك

 التي الطيبات من باألكل مأمورون وأممهم الرسل أن هبذا واملراد :رجب ابن العالمة قال
 األكل كان وإذا مقبول، صالح فالعمل ًحالال األكل كان فإذا الصالح وبالعمل احلالل، هي
 مع ُيتقبل كيف وأنه الدعاء، من ذلك بعد ذكره وما ًمقبوال، العمل يكون فكيف حالل غري

 .باحلرام التغذية مع األعامل قبول الستبعاد حمال؛ فهو احلرام
 :قال النبي عن هريرة، أيب حديث من ضعف فيه بإسناد الطرباين وخرج :قال أن إىل

 من مناد ناداه لبيك اللهم لبيك :نادىف الغرز يف رجله ووضع طيبة، بنفقة  حاجا الرجل خرج إذا$
 خرج وإذا مأزور، غري مربور وحجك حالل، وراحلتك حالل، زادك وسعديك، لبيك :السامء
 وال لبيك، ال :السامء من ٍمناد ناداه لبيك، اللهم لبيك :فنادى الغرز يف رجله فوضع احلرام بالنفقة

 .#ورمرب غري مأزور وحجك حرام، ونفقتك حرام، زادك سعديك،
 إخوانه من ويستسمح املظامل، من ويتحلل الديون، يقيض أن للحاج ويستحب

 :قال ثم بيده، أخذ ًأحدا ودع إذا النبي كان فقد النبي عن ورد بام ويودعهم وأصدقائه
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 .#عملك وخواتم وأمانتك دينك، اهللا أستودع$

 

 ربيعة بن عيل إىل صحيحة سانيدبأ والنسائي والرتمذي، داود، أبو روى :النووي قال
 اهللا، باسم$ :قال الركاب، يف رجله وضع فلام لريكبها، بدابة ُأيت طالب أيب بن عيل شهدت :قال
 .ملنقلبون ربنا إىل وإنا ُمقرنني، له كنا وما هذا لنا سخر الذي هللا احلمد :قال استوى، فلام

 سبحانك :قال ثم ،-مرات الثث- أكرب اهللا :قال ثم ،-مرات ثالث- هللا احلمد :قال ثم
 يا تضحك يشء أي من :فقيل ضحك، ثم أنت، إال الذنوب يغفر ال إنه يل فاغفر نفيس ظلمت
 يا ضحكت مما :فقلت ضحك، ثم فعلت، كام فعل اهللا رسول رأيت :قال املؤمنني؟ أمري

 أنه عبدي لميع :قال ذنويب، يل اغفر :قال إذا عبده من يعجب سبحانه ربك إن :قال اهللا؟ رسول
 .#غريي الذنوب يغفر ال

 السفر، وعثاء من يتعوذ سافر إذا  النبي كان$ :قال t رسجس بن اهللا عبد وعن
 يف املنظر وسوء املظلوم، ودعوة -الكور :رواية ويف- الكون بعد واحلور واملنقلب، املنظر وكآبة
 .#واملال األهل

 إىل الطاعة ومن الكفر، إىل اإليامن نم الرجوع :أي .الكور أو الكون، بعد احلور :ومعنى
 .املعصية

 .ومرساها جمراها اهللا باسم :يركب حني قال سفينة أو طيارة، أو سيارة، املركب كان فإن
 رسول قال :قال ب عيل بن احلسني عن السني، ابن كتاب يف وروينا :النووي قال

 لغفور ريب إن ومرساها، جمراها اهللا باسم :يقولوا أن ركبوا إذا الغرق من ألمتي أمان$ : اهللا
 .#اآلية ...قدره حق اهللا قدروا وما رحيم،

 عن النووي وسكت السفن، :يقل ومل ركبوا، إذا :النسخ مجيع يف هو هكذا :النووي قال
 .التوفيق وباهللا فأقول احلج، صفة يف الرشوع وقت اآلن لنا حان وقد درجته، يبني ومل احلديث،
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 .يلملم اليمن ألهل وقت  اهللا رسول أن$ :عباس وابن عمر، ابن طريق من ثبت
 .بالسعدية اآلن املعروف املكان يف جبل وهو

 بوادي اآلن املعروف نخلة، بوادي صغري جبل وهو .املنازل قرن نجد ألهل ووقت
 .السيل

 .عيل بأبيار اآلن املعروف املكان وهو .احلليفة ذا املدينة ألهل ووقت
 رابغ، قرب مكان وهو اجلحفة الساحل طريق عىل يأتون الذين الشام ألهل ووقت

 .ًقليال امليقات قبل رابغ من حيرمون واآلن
 جيوز وال .#والعمرة احلج أراد ممن أهلهن غري من عليهن أتى وملن هلن، هن$ :وقال

َّمر فمن ًحمرما إال املواقيت هبذه يمر أن العمرة أو احلج يريد ألحد  وعليه أثم فقد حمرم غري هبا َ
 .الفقهاء مجهور عند دم

 رجل فجاءه باجلعرانة كان ملا النبي ألن الدم؛ وجوب عدم العلامء بعض واختار
 عليه نزل حتى النبي فسكت العمرة عن يسأل هو إذا دنا فلام جبة وعليه بخلوق، متضمخ
 تصنعه ما عمرتك يف واصنع اخللوق عنك واغسل اجلبة عنك انزع$ : النبي فقال الوحي،

 .#حجك يف
 وال ًميقاتا، ليست فإهنا جدة أما فدية، عليه فليس ًجاهال لبس من أن عىل هبذا فاستدل

 بدون امليقات من يدخل أن احلج غري حلاجة سافر ملن جيوز ولكن منها؛ حيرم أن ألحد جيوز
 غريها أو جدة يف كان سواء فيه هو الذي مكانه من فليحرم حيج أن ذلك بعد له بدا فإن إحرام

 عىل احلاج أراد فإذا امليقات، وصول قبل فليحرم طائرة ًراكبا كان ومن املواقيت، داخل هو مما
 املحيط املخيط لبس فقط الرجل عىل وحيرم اإلحرام، ثياب ويلبس فليغتسل حيرم أن الرب طريق
 كالطاقية الرجل أو اليد، أو كالرأس، األعضاء من بعضو أو كالقميص بالبدن، ًحميطا كان سواء

 لبس للمحرم وجيوز العضو بقدر ًمنسوجا كان ولو حتى القدمني أو الكفني يف والرشاب
 .شفتني من خميط كإزار املحيط غري املخيط الثوب
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 االدهان والنساء الرجال عىل وحيرم املنطقة، لبس ًأيضا للمحرم وجيوز الرداء، وكذلك
َيصد مل ما أما الرب، صيد من له صيد ام وأكل الصيد واصطياد والطيب  .عليه حيرم فال له ُ

 بقدر املنسوج هو والنقاب والقفازين، النقاب عدا ما تعتاده لباس كل للمراة وحيل
 أو دابة ًراكبا كان وإذا ركعتني، فلريكع إحرامه لبس وإذا اليدين، رشاب والقفازين الوجه،
 جهة أي إىل اإلنسان يصيل أن فيه جيوز السفر يف التطوع ألن له؛ تيرست كيفام صالها سيارة
 .راحلته به اجتهت

 عىل اإلنسان حيرص أن وينبغي برتكهام، أحد حج ينقص ال سنة الطواف وركعتا والغسل
 اللهم لبيك :فيقول حيرم الركعتني من يسلم أن وبعد ِّوتنميه، اإليامن تزيد ألهنا السنن؛ فعل

 نسكه يعني ثم لك، رشيك ال وامللك، لك والنعمة احلمد إن لبيك، لك رشيك ال لبيك لبيك،
 .وعمرة  حجا لبيك أو ًمفردا،  حجا لبيك أو احلج، إىل هبا ًمتمتعا عمرة لبيك :فيقول

 

 بقوله  مستدال اإلفراد، األنساك أفضل :الشافعي فقال األنساك، أفضل يف األئمة اختلف
: $اجلنة إال جزاء له ليس املربور احلج#. 

 عىل دليل احلديث يف يكن مل تنقصه التي الشوائب من الصايف باخلالص املربور فرسنا وإذا
 .اإلفراد أفضلية

 كان وإذا ًقارنا، حج النبي ألن القران؛ األنساك أفضل :حنيفة وأبو مالك، وقال
 إال يتمنى ال رسولال أن الواضح من فإن عمرة، جعلها وأنه اهلدي، يسق مل أنه متنى قد النبي

 قد احلاج يكون أن وهي واحدة، حالة يف إال بفاضل وليس ًمفضوال القران أن فتبني األفضل
 .احلرم به فدخل اهلدي ساق

 الذي وهو املحدثني، ومجهور عنه املشهور يف أمحد اإلمام مذهب فهو التمتع أفضلية أما
 :-اهللا رمحه- فقال صحيحه، يف البخاري رواه مما ًحديثا منها نورد أن هنا ويكفينا األدلة تؤيده
 الرتوية قبل فدخلنا بعمرة، مكة ًمتمتعا قدمت$ :قال شهاب، أبو حدثنا :قال نعيم أبو حدثنا
 أستفتيه، عطاء عىل فدخلت مكية حجتك اآلن تصري :مكة أهل من أناس فقال .أيام بثالثة
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 أهلوا وقد معه، البدن ساق ميو النبي مع حج أنه ب اهللا عبد بن جابر حدثني :فقال
 ثم وقرصوا، واملروة، الصفا وبني البيت، بطواف إحرامكم من أحلوا :هلم فقال ًمفردا باحلج
 :فقالوا .متعة هبا قدمتم التي واجعلوا باحلج، فأهلوا الرتوية يوم كان إذا حتى ًحالال أقيموا
 لفعلت اهلدي سقت أين فلوال أمرتكم، ما افعلوا :فقال احلج؟ سمينا وقد متعة، نجعلها كيف
 .#ففعلوا حمله، اهلدي يبلغ حتى حرام مني حيل ال ولكن أمرتكم؛ الذي مثل

 اهلدي، ساق من إال ًمجيعا أصحابه به أمر النبي ألن أفضل؛ التمتع أن هذا من فتبني
 يبقى أن عليه وجب اهلدي ساق ومن هدي، معه ألنه إال بالعمرة التحلل من يمنعه مل أنه وأخرب
 .ومنى النحر، يوم :أعني واملكاين، الزماين حمله اهلدي يبلغ حتى ًحمرما

ُيسق مل من عىل الفسخ وتعني عمرة، إىل احلج حتويل جواز احلديث من ويستفاد  اهلدي، َ
 .به نأخذ أن فعلينا أفضل التمتع أن علمنا وإذا

 إال املعتمر يقطعها وال هأعامل أفضل فهي التلبية من يكثر أن له يسن احلاج حيرم أن وبعد
 .العقبة جلمرة الرمي يف يرشع عندما إال احلاج وال الطواف، يف يرشع عندما

 

 فإذا احلجون، طريق من :أي أعالها، من مكة يدخل وأن مكة، لدخول االغتسال يسن
 اللهم اهللا، رسول عىل والسالم والصالة اهللا، باسم :وقال اليمنى، رجله قدم املسجد دخل
 .رمحتك أبواب يل وافتح ذنويب، يل اغفر

 املساجد دخول يف ثابت وهذا الدخول، عند هذا غري دعاء النبي عن يثبت ومل
 .أفضلها احلرام واملسجد ًعموما،

 وقف زحام، هناك كان وإن أمكن إن األسود احلجر بتقبيل بدأ البيت إىل وصل فإذا
 رشع ثم أكرب، واهللا اهللا، باسم :وقال احلجر، ناحية إىل كفيه براحة رأشا ثم ًأحدا، يؤذي ال حيث
 عىل طرفيه بني وخيالف األيمن إبطه حتت ردائه وسط جيعل أن واالضطباع ًمضطبعا الطواف يف

 الطواف :أي النسك، طواف يف :وقيل فقط، القدوم طواف يف سنة واالضطباع األيرس، منكبه
 .الواجب
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 وهو الركنني بني ويميش اليامين، الركن إىل احلجر ركن بني ما واطأش ثالثة يف يرمل ثم
 .القدوم بطواف خمصص ًأيضا

 الدعاء وأما واحلوقلة، والتكبري والتحميد والتهليل التسبيح ذلك يف ورد فقد الذكر وأما
 بام خمصص وهو حسنة، اآلخرة ويف حسنة، الدنيا يف آتنا ربنا :إال خمصوص دعاء ذلك يف يرد فلم
 .الركنني بني

 له يتيرس مل وإن الطواف، ركعتا هي ركعتني فصىل املقام إىل انرصف الطواف أكمل فإذا
 ثم ويتضلع، منها، فيرشب زمزم عىل يمر ثم املسجد، من كان مكان أي يف صالها املقام عند
 :اآليت بالذكر اهللا ويذكر ويكرب الكعبة، يستقبل ثم عليه، ويرقى الصفا إىل الصفا باب من خيرج

X W V U ﴿ :قرأ الصفا من دنا ملا النبي أن$ :حديث ويف املنتقى، يف قال
 [Z Y﴾ اهللا بدأ بام أبدأTفوحد القبلة فاستقبل البيت رأى حتى عليه فرقي بالصفا، فبدأ .به 

 قدير، يشء كل عىل وهو احلمد وله امللك له له، رشيك ال وحده اهللا إال إله ال :وقال وكربه، اهللا
 فقال ذلك، بني دعا ثم .وحده األحزاب وهزم عبده، ونرص وعده، أنجز وحده اهللا إال إله ال

 إذا حتى سعى الوادي بطن يف قدماه انصبت حتى املروة إىل نزل ثم مرات، ثالث هذا مثل
 .مسلم رواه .#الصفا عىل فعل كام عليها ففعل املروة أتى حتى مشى صعدتا

 إىل نظر حتى عليه فعال الصفا، أتى طوافه من فرغ ملا النبي أن $ :t هريرة أيب وعن
 .داود وأبو مسلم، رواه .#يدعوه أن شاء ما ويدعو اهللا حيمد فجعل يديه ورفع البيت

َبالعلمني اآلن الوادي ويعرف فقط، الوادي بطن يف وهو اخلفيف، اجلري :والسعي َ 
 سبحان :يقول ولكن ؛خمصوص ذكر وال خمصوص، دعاء السعي يف ُيرشع وال األخرضين،

 ويدعو العظيم، العيل باهللا إال قوة وال حول وال أكرب، واهللا اهللا، إال إله وال هللا، واحلمد اهللا،
َّقرص، السعي من فرغ فإذا واآلخرة، الدنيا خريي من شاء بام شاء وملن لنفسه  ويكون َّأحل ثم َ
 .مستقلة عمرة يف كان إذا أفضل احللق

 يوم إىل ًحالال ويبقى ًمتمتعا، كان إذا أفضل للحج احللق تأخريو العمرة يف والتقصري
 .أفضل ٍحينئذ فاحللق طويل، باحلجة واإلحرام التحلل بني الفارق كان إذا إال الرتوية،
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 أمر النبي ألن باحلج؛ أحرم ولو اهلدي، يسق مل من عىل بالعمرة التحلل يتعني

 ما لفعلت اهلدي سقت أين فلوال به، أمرتكم ما افعلوا$ :بقوله ًمؤكدا ًأمرا بذلك أصحابه
 .تقدم وقد احلديث، .#...به أمرتكم

 ابن ذهب الوجوب وإىل شك، وال واجب ذلك فإن الوجوب يقتيض األمر كان وإذا
 أن إىل اجلمهور وذهب به، األدلة لتضافر احلق وهو املحدثني، وبعض القيم، وابن عباس،
ُيسق مل ملن مستحب بالعمرة التحلل  .باالتباع أوىل والدليل اإلفراد، َّفضل من إال اهلدي َ

 
 ورجح مفرد، بحج ليأيت امليقات إىل احلاج بخروج يسقط التمتع دم أن اجلمهور مذهب

 علمنا ألنا أوىل؛ بسقوطه والقول القرآن بظاهر ًوعمال ًاحتياطا سقوطه عدم الشنقيطي العالمة
 الثاين، للنسك ثانية مرة واإلحرام اآلخر، السفر إسقاط مقابل هو أنهو الدم، هذا وجوب علة
 .أوىل للحج امليقات من الثاين اإلحرام وجد إذا إسقاطه فإن وهلذا للمشقة، ًختفيفا احلج وهو

 
 ذبح اهللا رسول أن صح فقد النحر يوم إال ذبحه يرشع ال الدماء كسائر  التمتع ودم

 بن اهللا عبد وللشيخ ،دليل له فليس النحر يوم قبل مكة يف أجازه ومن النحر، يوم رالبق نسائه عن
ٌمؤلف -اهللا رمحه- محيد  .أعلم واهللا املوضوع، هذا يف َّ

 

 من باحلج أحرم ثم ركعتني وصىل احلاج اغتسل الثامن اليوم وهو الرتوية، يوم كان فإذا
 والعشاء واملغرب والعرص الظهر فيها يصيل أن ويسن منى، إىل اجته ثم فيه، ساكن هو يذال منزله

 نمرة وصل إذا حتى ًملبيا اهللا ًذاكرا عرفة ىلإ يتجه عرفة يوم من الشمس طلوع وبعد والصبح،
 .ًوقرصا ًمجعا والعرص الظهر اإلمام مع يصيل حتى هبا قال
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 نمرة، سجدم رشقي وحدودها عرنة، بطن إال موقف كلها وعرفة عرفة، إىل ينرصف ثم
 فينزل عباده، عىل فيه اهللا َّيتجىل وقت ألنه الليلة؛ هذه الدعاء يف وجيتهد ويدعو، اهللا يذكر فيقف

 أن قبل عرفة من خيرج أن للحاج جيوز وال مالئكته، املوقف بأهل ويباهي الدنيا، السامء إىل
 .الفقهاء من كثري عند ٌدم لزمه فعل فإن الشمس، تغرب

 كان فعل فإن بعرفة؛ املغرب يصيل أن جيوز وال مزدلفة، إىل يدفع سالشم تغيب أن وبعد
 وصل فإذا ًملبيا هللا ًذاكرا مزدلفة إىل يدفع ثم الصحيح، عىل صالته وأجزأته ولرسوله، هللا ًعاصيا
 .نام ثم العشاء وصىل أخرى مرة وأقام رحله حط ثم املغرب، وصىل وأقام فأذن نزل مزدلفة

 اهللا يذكر عنده ويقف أمكن إذا املشعر من يقرتب ثم وقتها ولبأ الفجر يصيل أن ويسن
 بني يفصل صغري واد وحمرس أرسع حمرس إىل وصل فإذا ًمنى إىل يذهب ثم يسفر، حتى ويدعو
 التلبية ويقطع الوادي، بطن من حصيات بسبع رماها العقبة، مجرة إىل وصل فإذا ومزدلفة، ًمنى
 ًمغفورا، ًوذنبا ًمربورا  حجا اجعله اللهم :يقول أن له نيس يرمي أن وبعد الرمي يف بدئه عند

 إال العقبة مجرة رمي جيوز وال به، رمي ما قوم وكره مكان، أي من للرمي احلىص التقاط وجيوز
 .واجب مجع ليلة بمزدلفة واملبيت للضعفة إال الشمس طلوع بعد

 من أما الفجر، طلوع قبل اجلمرة يرموا وأن الليل، منتصف بعد يدفعوا أن للضعفة وجيوز
  .الصبح صالة بعد إال الدفع هلم جيوز فال عداهم

 تنحى ذبح عليه يكن مل وإن حيلق أن قبل ذبح عليه كان إن فذبح ذهب اجلمرة رمى فإذا
 .ثيابه لبس ثم رأسه فحلق

 األصغر، أو األول، بالتحلل التحلل هذا ويسمى النساء، إال يشء كل حينئذ له ِوحيل
 امرأة معه ملن وخاصة النحر، يوم يف تعجيله ويستحب اإلفاضة طواف بعد التحلل هو :واألكرب
 عند سعى قد احلاج كان فإذا سعي، واملفرد للقارن ويكفي حتبسه، أن خشية حيضها يتوقع
 .اإلفاضة طواف إال عليه وليس والعمرة للحج كفاه قدومه

 ذلك، إال جيزئه ال للحج، وسعي للعمرة، سعي :سعيان يلزمه فإنه ًمتمتعا كان إذا أما
 :هكذا األربعة النحر يوم أعامل وترتيب
 .النحر -٢      .الرمي -١
 .الطواف -٤       .احللق -٣
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 يشء ال أنه فاجلمهور ًعمدا ذلك فعل إن أما عليه يشء فال ًجاهال أو ًناسيا، وآخر قدم فإن
 مل :بقوهلم النبي إىل صدرت األسئلة أغلب ألن ًدما؛ عليه أن الفقهاء بعض ورأى ًأيضا عليه
 تقيد مل أسئلة وردت وقد واجلاهل، النايس، عن هو إنام العفو أن عىل يدل وهذا كذا، ففعلت أشعر
  .فيهم به مقطوع احلج بأحكام فاجلهل اإلسالم يف حجة أول لكوهنا ولكن الشعور، بعدم

 بعدما رميت :احلديث هذا روايات بعض يف ورد وقد فيه، خمتلف الليل يف والرمي
 .#حرج وال ارم$ : قال أمسيت،

 قبله يتمكن مل ملن الزوال، بعد النحر يوم الرمي جواز :أي ذلك، جواز منه فيستفاد
 ومن بذلك، احلديث ورد كام والسقاة ُّللرعاة إال واجب حدودها داخل ًمنى ليايل ًبمنى واملبيت

 كان وإن فيها، الليل معظم وقىض ًنىبم إال يبت مل إن لقضائها، يذهب أن مانع ال حاجة له
 يف اجلهد بلغ قد أنه اهللا علم إن ذلك فله داخلها مكان وجود لعدم  مضطرا حدودها خارج
 تقدم كام ذلك بجواز فتوى العلامء كبار هيئة أصدرت وقد يتحصل، فلم داخلها مكان طلب

̈ © ¬ « ª :تعاىل بقوله مستدلني  § ]٢٨٦:البقرة[.  
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 ثم فيقف، ًقليال ويتنحى فريميها، الرشقية :أي الدنيا، باجلمرة الثاين اليوم يف ويبدأ

 ثم األوىل، عند فعل مثلام عندها ويفعل الوسطى، إىل ينتقل ثم ًطويال فيدعو القبلة، يستقبل
 .عندها يقف فال وينرصف فريميها العقبة مجرة إىل ينتقل

 وإن مكاهنا، واحدة رمى بواحدة أخطأ فإن حصاة، كل مع يكرب اتحصي بسبع والرمي
 يف أو اليوم، ذلك يف كان سواء ًمرتبا يكن مل ما أعاد بالرتتيب أخل وإن األقل، عىل بنى شك
  .عليه إثم فال تأخر ومن عليه، إثم فال يومني يف تعجل ومن الثاين، اليوم

 وهو األول، النفر يوم :أي الترشيق، مأيا من الثاين اليوم يف الشمس عليه غابت ومن
 الغربية اجلهة ومن حمرس الرشقية اجلهة من ًمنى وحدود هبا املبيت عليه وجب ًمنى حدود داخل
 .العقبة مجرة حدها

 وجيب حيمل واملريض عباس، ابن حلديث احلائض؛ عن ُوعفي واجب الوداع وطواف
 أكل أو حاجة، لرشاء أو لرفقته، ًقليال وانتظر طاف فإن اخلروج، عند الوداع طواف يكون أن

 فليس وداعه بعد جرول أو الزاهر أو كاملعابدة، مكة أطراف إىل خرج وإن مانع، فال طعام،
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 ذهبت وقد باألبطح، وداعه بعد عائشة انتظر النبي ألن الليل؛ معظم بقي وإن يشء، عليه
 ثم وسعت، طافت حتى اوانتظره هابطة، وهي مصعد وهو وواجهها للعمرة، التنعيم إىل

 .ارحتل ذلك وبعد به، حلقت
 تتم بنعمته الذي هللا واحلمد وصفته، ورشوطه احلج حكم عن خالصة فهذه
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل الصاحلات،

 

 اتسخت إن اإلحرام ثياب بديلبت العمرة أو للحج سواء للمحرم جيوز هل :السؤال
 اإلحرام؟ ثياب

 .ذلك جيوز نعم، :اجلواب

 

 يف شعره ويغسل أخرى، بثياب ويبدهلا اإلحرام ثياب يغري أن املفرد احلاج عىل هل :السؤال
 ذلك؟ حقه من ليس أم اإلحرام فرتة

 جيوز الشعر وغسل ًمتمتعا، أو ًقارنا، أو كان، ًمفردا حمرم لكل ذلك جيوز نعم، :اجلواب
 .الشعث عليه ليظهر ينبغي ال والصابون بالشامبو والغسل أوىل، وتركه

 

 حيج؟ أن غري من احلج فرتة اعتمر من حكم ما :السؤال
 .ذلك يف يشء ال :اجلواب
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 شعره من يشء أخذ له جيوز هل إحرامه، قبل احلجة ذي عرش من احلج ىنو من :السؤال
 ال؟ أم أظافره أو

 .ًشيئا أظافره من وال شعره، من يأخذ فال يضحي أن يريد كان إن :اجلواب

 

 مستحب؟ أم واجب هو هل الرتوية يوم الذهاب :السؤال
 عرفة إىل ذهب ثم وأحرم عرفة، يوم يف تأخر ومن سنة، يةالرتو يوم الذهاب :اجلواب

 .السنة خالف وقد صحيح، حجه

 

 بني أسعى هل .أخرى ًمرة والعمرة احلج نويت ثم رمضان، يف العمرة أديت :السؤال
 رمضان؟ يف هاأديت التي العمرة بسبب ذلك تعمل ال يقول من سمعت ألنني واملروة؛ الصفا

 والسعي بالبيت بالطواف إال إحرامه من يتحلل مل عمرة، أو بحج إحرام يف دخل من :اجلواب
 فهو احلج يف يدخل أن وأراد عمرته، أعامل من انتهى فإذا التقصري، أو واحللق واملروة الصفا بني

 .الرتوية يوم يف ًمنى إىل التوجه ثم فقط، للحج باإلحرام بل سعي؛ وال طواف بدون فيه يدخل

 

 ًبناء نقرص ومل نحلق مل َّأنا إال والسعي بالطواف وقمنا للعمرة ذهبنا مجاعة نحن :السؤال
 إفادتنا نرجو واجب، والتقصري احللق أن ديارنا إىل عدنا أن بعد وعلمنا مرافقينا، أحد كالم عىل
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 .ًخريا اهللا وجزاكم بذلك أفتانا الذي صاحبنا عىل وماذا اآلن علينا ماذا
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 مكة، يف يذبحه دم منكم واحد كل وعىل واجب والتقصري احللق أن األصح :وبعد
 .ًشيئا منه يأكل وال احلرم، فقراء عىل بلحمه ويتصدق
 بال عليه القول قرن قد تعاىل واهللا عظيم، ظلم يف وقع قد فهو علم بغري أفتاكم الذي أما

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P :تعاىل فقال باهللا، بالرشك علم
l k j i h g f e d c b a ` _  ̂] ]فعليه .]٣٣:األعراف 

 .التوفيق وباهللا إليه، ويتوب اهللا، يستغفر أن

 

 احلج؟ تكلفة جيد ال الذي الفقري عن احلج يسقط هل :سؤالال
 .التوفيق وباهللا احلج، يسقط عدمها وعند باالستطاعة، مرشوطة الفريضة :اجلواب

 

 تستطيع ال شديد بعرج مصابة وهي ًعاما، وستني مخسة من أكثر عمرها امرأة :السؤال
 بالغة بصعوبة إال السيارة يف الركوب تتحمل ال ًوأيضا املنزل، داخل بصعوبة إال امليش

 أفتونا ال؟ أم ذلك هلا جيوز فهل عنها، حيج من تنيب أن وتريد حتج مل وهي قصرية، وملسافات
 .والسالم مأجورين،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ألن تنيب؛ أن هلا جيوز فال والسيارة الطائرة يف الركوب تستطيع املرأة هذه كانت إذا :وبعد

 .بالكلية الركوب عىل يقدر ال بحيث الكامل العجز بعد إال والعمرة احلج يف عنه يناب ال احلي
 أيب أدركت احلج يف عباده عىل اهللا فريضة إن$ :فقالت النبي إىل امرأة جاءت وقد

 .#أبيك عن حجي :قال عنه؟ أحج فهل الراحلة، عىل يثبت ال ًكبريا ًشيخا
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 من أما بالكلية، الركوب يطيق ال ملن الشارع من اإلذن أن نعلم احلديث هذا ومن
 .والسالم  حيا، دام ما اإلنابة يف له يؤذن فلم بصعوبة، ولو يطيقه،

 

 ال؟ أم وداع طواف رةالعم يف هل :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 احلج يف واجب الوداع طواف هل خالف فيه العمرة يف الوداع طواف فمسألة :وبعد

 .أعلم واهللا األظهر، هو واألخري وحده، احلج يف أم ًمجيعا والعمرة

 
 

 هلا جيوز ال أنه وبام طهارة، دون واإلحرام احلج نية والنفساء للحائض جيوز هل :السؤال
 أم الطهر بعد القضاء عليها أم والوداع، واإلفاضة، القدوم، طواف عنها يسقط فهل الطواف
 دم؟ عليها

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ال أهنا غري احلاج يعمله ما وتعمل العمرة، أو باحلج حترم أن والنفساء للحائض فيجوز :وبعد

 .التوفيق وباهللا الوداع، طواف يف عنها ُعفي اإلفاضة طواف بعد احليض جاءها فإن بالبيت، تطوف

 
 

 يف داخل احلجاب وهل اإلحرام، حمظورات يف النقاب دخول من احلكمة ما :السؤال
 املحظورات؟ ضمن القفاز دخل حيث واجلوارب القفاز لبس بني الفرق وما النقاب، مسمى
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 :والقفاز الوجه، بقدر املنسوج وهو :النقاب إال لباسال من يشء عليها حيرم مل املرأة :اجلواب
 .مخارها بفضل أجانب مع كانت إن وجهها سرت عليها وجيب اليدين، يف الذي الرشاب وهو

 رهبم أوامر من العباد موقف هو هذا االمتثال، وعلينا عنها، نبحث فال :احلكمة أما
 .التوفيق وباهللا ونواهيه،

 

 من البد بأنه أوامر هناك أن إال احلج يردن متعاقدات اهللا يف لنا أخوات هناك :السؤال
 من اهلروب فأردن األقل، عىل ريال ألفي مبلغ له ُيدفع أن البد املطوف وهذا مطوف، مع حجز
 اإلحرام قبل سيكون سفرهن أن حيث من ليحرمن إحرام بدون جدة إىل والسفر الناحية هذه

 كزيارة؟ األقل عىل أيام بثالثة
 عىل حلمها ويوزع احلرم، يف ُتذبح ذبيحة وهو دم، فعليها ذلك فعلت إن :اجلواب

 .التوفيق وباهللا فقرائه،

 

 أم دم عليه هل قدوم طواف بدون عرفة إىل وذهب عرفة يوم مكة حرض من :السؤال
 عنه؟ يسقط

 مبارشة ًمنى إىل أو عرفة إىل وذهب ثامنية يوم أو عرفة يوم مكة إىل حرض من :اجلواب
َّسنة ألنه عنه؛ يسقط القدوم وطواف صحيح، فحجه  اإلمام ومذهب العلم، أهل مجهور عند ُ
  .اجلمهور إليه ذهب فيام واحلق وجوبه، مالك

 طيء، جبال من إليك جئت$ :فقال ، النبي إىل املزدلفة يف مرضس بن عروة جاء وقد
 َّصىل من : النبي فقال حج؟ من يل فهل عليه وقفت إال اجلبال هذه من ًجبال أترك ومل

 وقىض حجه، تم فقد هنار أو ليل من ساعة بعرفة ذلك قبل وقف وقد موقفنا، ووقف صالتنا،
 .#تفثه
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 ففعله متكن من ة،سن القدوم طواف بأن هذا فدل القدوم، طواف عليه بأن له يقل ومل
 .التوفيق وباهللا ذلك، يف يشء عليه فليس فعله من يتمكن مل ومن أحسن،

 

 حممد نبينا واملرسلني، األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد
 .أمجعني وصحبه آله وعىل

 :بعد أما
 :أنواع أربعة عىل اإلحرام من التحلل فإن

 .العمرة من حتلل :األول النوع
 .احلج من حتلل :الثاين النوع
 .فوات حتلل :الثالث النوع
 .إحصار حتلل :الرابع النوع

 شاء إن املخل، غري اإلجياز من بيشء األنواع األربعة هذه يف التحلل ألحكام وسأعرض
 .ذكره سبق الذي الرتتيب عىل مرتبة وسأذكرها اهللا،

  :أمور بثالثة ويكون :العمرة من التحلل فاألول
  .السعي -٢        .الطواف -١
 .أوالتقصري احللق -٣

 وحينام بتاممهام، إال العمرة تصح وال العمرة، أركان من ركنان فهام :والسعي الطواف فأما
 .والسعي الطواف متام بعد فيه الكالم فإن التقصري، أو احللق نذكر

 .وسبامل الشعر استئصال فهو :احللق فأما
 أفضل الرجال حق يف واحللق يشء، وإبقاء الشعر، من يشء أخذ فهو :التقصري وأما

 اإلحالل عند والتقصري احللق باب يف البخاري رواه الذي t عمر ابن حديث من لقوله
 ارحم اللهم :قال .اهللا رسول يا واملقرصين :قالوا .املحلقني ارحم اللهم$ :بلفظ )١٧٢٧( رقم

 .#واملقرصين :قال اهللا؟ رسول يا واملقرصين :اقالو .املحلقني
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 .#مرة املقرصين ورحم مرتني، املحلقني اهللا رحم$ :نافع حدثنا :الليث وقال
 .#وللمقرصين$ :الرابعة يف :وقال نافع حدثنا :اهللا عبيد وقال
 .للمحلقني اغفر اللهم$ ذكره السابق الباب يف البخاري رواه الذي هريرة أيب حديث ويف

 .#وللمقرصين :قال .ًثالثا قاهلا .وللمقرصين :قالوا .للمحلقني اغفر اللهم :قال .وللمقرصين :اقالو
 النبي أن ب عمر ابن حديث روايات بعض مع هريرة أيب رواية اتفقت وقد

 عىل احللق فضيلة عىل الصحيحة الروايات هذه وتدل مرة، وللمقرصين ًثالثا، للمحلقني دعا
 .والتقصري احللق يف األول بحثامل هو وهذا التقصري،
 ابن عن داود، أبو روى فيام النساء، دون بالرجال خاص احللق أن فهو :الثاين املبحث أما
 .#التقصري النساء عىل وإنام حلق؛ النساء عىل ليس$ : اهللا رسول قال :قال ب عباس

 .حسن وإسناده
 التأريخ، يف البخاري إسناده قوى دوق ًأيضا، الطرباين وأخرجه :األوطار نيل يف الشوكاين قال

 .فأصاب َّاملواق ابن عليه ورد القطان، ابن وأعله حجر، ابن احلافظ وحسنه العلل، يف حاتم وأبو
 املرأة حتلق أن اهللا رسول هنى$ :قال t طالب أيب بن عيل عن الرتمذي رواه وما

 .الرتمذي عند ًأيضا نحوه عائشة وعن .#رأسها
 قتادة، عن سلمة، بن محاد احلديث هذا وروى اضطراب، فيه عيل حديث :الرتمذي قال

 .#رأسها املرأة حتلق أن هنى$ : النبي أن عائشة عن
 بعد ولد فإنه مرسلة، عنها فروايته عائشة، من يسمع مل قتادة فإن انقطاع، وفيه :قلت

 أهل عند هذا عىل والعمل :الرتمذي قال العلم، أهل بني عليه متفق احلكم هذا أن إال موهتا
 .انتهى .التقصري عليها أن ويرون ًحلقا، املرأة عىل يرون ال :العلم

 .ذلك عىل اإلمجاع الفتح يف احلافظ وحكى
 .ذلك يف خالف ال احللق، دون التقصري للمرأة واملرشوع :املغني يف وقال
 احللق ألن ؛احللق دون التقصري املرأة عىل أن العلم أهل أمجع :قال أنه املنذر ابن عن وذكر

 .’ا .مثلة حقهن يف
 .األنملة قدر ظفرية كل طرف من تقص رأسها ظفائر مجيع من املرأة حق يف والتقصري

  .للحج احللق ليكون التقصري؛ للمتمتع األفضل :الثالث املبحث
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 دخل إذا ويعجبني :داود أيب رواية يف أمحد قال :وقال املغني، يف قدامة ابن ذلك ذكر
 .بالتقصري إال أصحابه النبي يأمر ومل يقرص أن ًمتمتعا

 وبني بالبيت، بطواف إحرامكم من أحلوا$ :فيه النبي وقول جابر، حديث ذكر ثم
 .#وقرصوا واملروة، الصفا

 من$ :ًمرفوعا عمر ابن حديث ويف وقرصوا، كلهم الناس َّفحل النبي حج صفة ويف
 ألنه جاز حلق وإن وليحلل، وليقرص وة،واملر الصفا وبني بالبيت، فليطف هدي معه يكن مل

 ).٥/٢٤٣( واحللو الرتكي حتقيق املغني .#النسكني أحد
 سعة الوقت يف كان إذا أما ًمداركا احلج كان إذا للمتمتع أفضل التقصري يكون :قلت

 .التوفيق وباهللا والعمرة، احلج يف فضيلته لينال أفضل فاحللق
 النبي وأمر به، أمر النبي ألن لوجوب؛ا والتقصري احللق حكم :الرابع املبحث

 قد بل هنا، صارف وال الندبية إىل الوجوب من يرصفه صارف يوجد أن إال الوجوب يقتيض
 .املتعني هو بوجوبه فالقول لذلك والفعل القول من األدلة عليه توافرت

 ،دأمح قول ظاهر يف العمرة أو احلج يف نسك التقصري أو احللق أن :اخلامس املبحث
 هو وإنام بنسك، ليس أنه أمحد وعن والشافعي، حنيفة، وأيب مالك، وقول اخلرقي، وقول
 وسائر والطيب كاللباس احلل عند فيه فأطلق باإلحرام عليه ًحمرما كان حمظور من إطالق

 .بدونه احلل وحيصل تاركه، عىل يشء فال هذا وعىل اإلحرام، حمظورات
 من أورد ثم يذكره، ومل :أي قبله العمرة من احللب أمر النبي أن ذلك عىل والدليل

 دون والسعي الطواف عىل احلل  اهللا رسول فيها رتب صحاح أحاديث القول هذا أدلة
 واملروة، الصفا بني فطفت فأمرين$ :وفيه عليه، املتفق موسى أيب حديث منها والتقصري احللق

 .#أحل :يل قال ثم
 وليجعلها فليحل، هدي معه ليس منكم كان من$ :بلفظ مسلم عند جابر حديث :ومنها

 .#عمرة
 وحديث عمر، ابن حديث ذكر ثم به أمر النبي فإن أصح، األوىل والرواية :قال ثم

 .ذكرمها سبق اللذين جابر
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 انتهى .والتقصري واملروة الصفا وبني بالبيت الطواف عىل احلل النبي فيهام رتب وقد
 .بترصف املغني صاحب كالم

 ليس أنه عىل يدل ال األحاديث بعض يف ذكره وعدم احلق، هو نسك بأنه القولو :قلت
 املقيد، عىل حيمل املطلق أن :األصولية والقاعدة أخرى، أحاديث يف ذكر قد ألنه بنسك؛

 .نسك وأنه وجوبه عىل يدل النبي ومداومة
 التقصري؟ أو احللق، يف الوجوب مقدار هو ما :السادس املبحث

 يقرص أن التقصري ومقدار كلها الرأس حيلق أن احللق يف الوجوب مقدار أن :واجلواب
¨ ©  ¬ « ª :نبيه ألصحاب يقول تعاىل اهللا ألن كله؛ الرأس شعر من

 µ́  ³ ² ± ° ̄  ® ]٢٧:الفتح[. 
 :ألمرين ًمجيعا، وتقصريه ًمجيعا، الرأس حلق وجوب عىل تدل اآلية وهذه
 الرأس وحلق رءوسكم، من :يقل ومل . ° ± :اآلية يف قال أنه :األول األمر

 حلق عن هنى قد النبي بأن ًعلام بعضه، حلق عىل ال الرأس، شعر مجيع حلق عىل يطلق
 التقصري أن عىل فدل . ² :فقال التقصري، عليه عطف ثم بعضه، وترك الرأس بعض
 .لبعضه وليس الرأس شعر جلميع يكون

  :وقوله بفعله النبي بينه فقد ًإمجاال، ريالتقص يف أن قدر إن أنه :الثاين األمر
 ذلك أن ذكر وقد بمشقص، اهللا رسول عن قرص t معاوية أن صح فقد :الفعل أما

 .هوازن وقعة بعد اجلعرانة من اعتمر حني
 بعض قرص منهم ًأحدا أن يعرف ومل بالتقصري، أصحابه النبي أمر فقد :القول وأما

 من احللق أو التقصري يلزم :املغني يف قال عنه املشهور يف أمحد اإلمام وهذا بعضه، وترك الرأس
 مبني البعض جيزئه أمحد وعن مالك، قال وبه مجيعه، من تقرص :أي املرأة، وكذلك شعره، مجيع
 شعرات، ثالث من التقصري جيزئه :الشافعي وقال حامد، ابن قال وبه الطهارة، يف املسح عىل

 ).٥/٢٤٤ج( املغني .له اللفظ لتناول التقصري اسم هعلي يقع ما املنذر ابن واختار
 وليس مجيعه، تقصري هو اللفظ ويتناوله عليه الرأس تقصري اسم يقع الذي :قلت

 بعضه وحيلقون أخرى مرة يعتمرون ثم الرأس بعض وحيلقون يعتمرون الذين وإىل بعضه،
 .اهللا فليتقوا خطأ مرتكبون أهنم ليعلموا
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 .أعلم واهللا األيمن، بالشق وليبدأ رأسه، عىل املوس يمر أن له رشع ال الذي األصلع وعىل
 ومن واجب، ألنه دم؛ فعليه وقته فات حتى احللق أو التقصري ترك إن :السابع املبحث

 فعليه نسك هو وقلنا التقصري ترك وإن :املغني يف قال ،أمحد مذهب هذا دم، فعليه ًواجبا ترك
 .الرأي وأصحاب مالك قال وهبذا صحيحة، وعمرته دم فعليه التقصري قبل وطئ وإن دم،

 عطاء وعن عمرته، من التحلل قبل وطئ ألنه تفسد؛ عمرته أن الشافعي عن وحكي
 زوجها هبا وقع معتمرة امرأة عن سئل أنه عباس ابن عن روي ما ولنا ،تعاىل اهللا يستغفر :قال
 بركن ليس التقصري وألن ًدما؛ فليهرق نسيه أو ًشيئا مناسكه من ترك من :قال تقرص، أن قبل
 ).٥/٢٤٤( املغني .قبله بالوطء وال برتكه النسك يفسد فال

 أن قبل وطئ وإن ويقرص، إحرامه، يلبس أن عليه وجب ًقريبا التقصري تذكر فإن :قلت
 .دمان عليه وجب يقرص

 .التقصري ترك يف :أحدمها
 .أعلم واهللا عمرته، متام قبل الوطء يف :الثاين

 :حتلالن وللحج احلج، من التحلل فهو الثاين التحلل أما :ثاينال التحلل
 :هي والثالثة ثالثة من باثنني ويكون األول، التحلل :أحدمها

 .العقبة مجرة رمي -١
 .أوالتقصري احللق -٢
 .اإلفاضة طواف -٣

 فقد واحللق الطواف أو والطواف، الرمي أو واحللق، الرمي، وهي :منها اثنني فعل فإذا
 الثالثة وهذه النساء، حتى يشء كل له حل فقد ًمجيعا الثالثة فعل فإذا النساء، إال يشء كل له حل
 هو فيها وترتيبه النحر؛ أو الذبح، والرابع املذكورة، الثالثة وهي األربعة، النحر يوم أعامل من هي
 :هكذا األربعة ترتيب أن يعني االختيار، عىل الثاين

 .العقبة مجرة رمي ً:أوال
 .النحر أو الذبح، :اينالث

 .التقصري أو احللق :الثالث
 .اإلفاضة طواف :والرابع
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 مجرة رمى إذا املحرم أن ذلك ومجلة ):٥/٣٠٧ج( )٦٥٠( رقم مسألة املغني يف قدامة ابن قال
 مذهب من الصحيح هذا النساء، إال باإلحرام عليه ًحمظورا كان ما كل له حل فقد حلق، ثم العقبة
 حيصل إنام احلل أن هاهنا اخلرقي كالم ظاهر :قال أن إىل ...مجاعة رواية يف عليه نص -اهللا رمحه- أمحد

 النبي لقول الرأي؛ وأصحاب الشافعي وقول ،أمحد عن الروايتني إحدى وهو ًمعا، واحللق بالرمي
: $النساء إال يشء كل لكم َّحل فقد وحلقتم رميتم إذا#. 

 والبيهقي ،)٦/١٤٣( وأمحد سننه، من اجلامر رمي يف داود أبو أخرجه احلديث هذا :قلت
 وقد أرطاة، بن احلجاج عىل طرقه مجيع يف ومداره تفسريه، يف جرير وابن والطحاوي، ،)٥/١٣٦(

َعمرة عن الزهري، عن عنه فتارة ومتنه، إسناده يف عليه اختلف َ ْ  ،ل عائشة عن الرمحن، عبد بنت َ
 له حل فقد العقبة مجرة أحدكم رمى إذا$ : اهللا رسول قال :قالت :بلفظ داود أبو رواه كام
 .#النساء إال يشء كل

 .منه يسمع ومل الزهري، ير مل احلجاج ضعيف؛ حديث هذا :داود أبو قال
 ذكر قد  أرطاة ابن هو هذا واحلجاج :هذا -داود أيب قول حكى أن بعد- املنذري وقال

 ،حاتم وأبو معني، بن وحييى العوام، بن عباد وذكر بحديثه، ُحيتج ال أنه احلفاظ من واحد غري
 منه يسمع مل أنه نفسه احلجاج عن وذكر ًشيئا الزهري من يسمع مل احلجاج أن الرازيان، زرعة وأبو
 .ًشيئا

 تتبعت وقد عائشة عن عمرة، عن حزم، بن عمرو بن حممد بن بكر أيب عن عنه، وتارة
 املتن يف عليه االختالف أما منهم، احلجاج يذكر فلم الكامل، هتذيب يف الزهري عن رووا الذين

 .بعد فيام فسنذكره
 صححه فقد الزهري، عن احلجاج، حلديث احلفاظ من وغريه داود أيب تضعيف ورغم

 )١٠١٣ رقم /٣ج( الضعيفة يف وضعفه )١٧٤١( رقم داود أيب صحيح يف -اهللا رمحه- األلباين
 تفسريه يف الطربي رواه منكر :قال ثم .#ساءالن إال يشء كل لكم َّحل وحلقتم ذبحتم إذا$ :بلفظ

 أيب عن حجاج، عن سليامن، بن الرحيم عبد عن )٢٧٩( سننه يف والدارقطني ،)٤/٣٩٦٠ج(
 املحرم؟ حيل متى$ :املؤمنني أم عائشة سألت :قالت عمرة عن حزم، بن عمرو بن حممد بن بكر

 .#فذكره ... اهللا رسول قال :فقالت
 .مثله عائشة عن عمرة، عن الزهري وذكر - احلجاج :يعني-  قال ثم
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 ابن وهو احلجاج، وعلته ضعف، فيه -املرام بلوغ يف احلافظ قال كام- إسناد وهذا :قلت
 عبد عنه فقال متنه، يف عليه اختلفوا فقد ذلك إىل وباإلضافة عنعن، وقد مدلس، وهو أرطاة،
 أخربنا :فقال هارون ابن ووه يزيد، وخالفه وحلقتم، وذبحتم رميتم :يعني هكذا، :الرحيم
 .وذبحتم :قوله دون حممد بن بكر أيب عن حجاج،

 وذبحتم، :قوله دون ..الزهري عن حجاج، حدثنا :فقال زياد بن الواحد عبد وخالفهام
 ).١/٣١٠( التآزية يف داود أبو أخرجه .وحلقتم

 .الزهري ير مل احلجاج ضعيف؛ حديث هذا :داود أبو قال :وقال
 متنه يف االختالف هذا يف فاحلمل ثقات، كلهم عنه احلديث رووا لذينا وهؤالء :قلت

 ختليطات من وهذا :عقبه فقال البيهقي، هذا إىل أشار وقد نفسه، احلجاج عىل بل عليهم؛ ليس
 .عائشة عن الناس سائر رواه كام ،ل عائشة عن عمرة، عن احلديث وإنام أرطاة، بن احلجاج

 قبل وحلله أحرم، حني إلحرامه اهللا رسول طيبت$ :حديثها إىل يشري وكأنه :قلت
 .عنها كثرية طرق من وغريمها الشيخان أخرجه .#يفيض أن

 وحني :بلفظ عنها روايته يف احلجاج حديث لبعض يشهد ما هذا عائشة حديث ويف
 أوردته عباس ابن حديث من شاهد له منه القدر وهذا بالبيت، يطوف أن قبل العقبة مجرة رمى
 لكن ًثابتا ًأصال للحديث أن ذلك من فيتلخص )٢٣٩ رقم/١ج( الصحيحة حاديثاأل يف

 األحاديث من نقله أردت ما .’ا .أعلم واهللا منكر، الزيادة هبذه فهو فيه واحللق الذبح ذكر دون
 ).٧٥-٧٤ص/٣ج( الضعيفة

 نقل فقد وهلذا ضبطه، يف احلجاج لضعف ضعيف احلديث أن سبق مما تبني لقد :وأقول
 .بحديثه حيتج ال أنه احلفاظ من واحد غري عن املنذر ابن

 .عنعن وقد ًمدلسا، لكونه :ًوثانيا
 .يره ومل بل الزهري؛ من يسمع مل أنه الشأن هذا أئمة من كثري رصح قد لكونه :ًوثالثا
 هذا من تبني وقد حزم، بن عمرو بن حممد بن بكر أيب من سامع له يذكر مل ًأيضا ولكونه :ًرابعا

 رمي عىل احلل يرتب فتارة متنه يف الذي ولالختالف االنقطاع لعلة مردود فهو منقطع ندالس أن
 تنضاف وبذلك والذبح، واحللق الرمي عىل يرتبه وتارة واحللق، الرمي عىل يرتبه وتارة وحده اجلمرة
  :مها ًأيضا أخريان علتان إليهام وتنضاف االنقطاع، علة إىل االضطراب علة
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 .احلفظ وسوء بط،الض ضعف :األوىل
 عليه، لالعتامد يصلح ال احلديث فإن العلل هذه ومع عنعن، وقد ًمدلسا، كونه :والثانية

 )١/٢٣٤( املسند يف أمحد اإلمام عند عباس ابن حديث وهو مثله، ضعيف شاهد له وجد ولو
 لبايناأل أورده .#النساء إال يشء كل لكم حل فقد اجلمرة رميتم إذا$ : اهللا رسول قال :بلفظ
 ١/٢٣٤( املسند إىل وعزاه ،)٢٣٩ برقم /١/٤٢٥( الصحيحة األحاديث سلسلة يف
 .والبيهقي يعىل، وأيب ،)٢/٢٤٥( ماجه وابن ،)٢/٥٢( والنسائي ،)١/٣٦٩و

 العرين، احلسن بني منقطع لكنه الشيخني؛ رجال ثقات، كلهم رجاله إسناد وهذا :قلت :وقال
 ثم يدركه، مل :حاتم أبو قال بل ؛أمحد اإلمام قال كام منه يسمع مل فإنه عباس، ابن وبني اهللا، عبد ابن وهو
 .األوىل الرواية يف وكيع إال يرفعه ومل عباس، ابن عىل أوقفوه سفيان عن الرواة أكثر إن

 الوقف وعلة عباس، وابن العرين احلسن بني االنقطاع علة :علتان فيه كان وإذا :قلت
 !ضعيف؟ بحديث ضعيف حديث يقوى وكيف ا،ًشاهد يكون فكيف عباس ابن عىل

 الوداع، حلجة بذريرة بيدي اهللا رسول طيبت$ :الصحيح عائشة بحديث تأييده أما
  .#بالبيت يطوف أن قبل النحر يوم العقبة مجرة رمى حني وحلله أحرم، حني ولإلحرام للحل

 .عندمها هوأصل الشيخني، رشط عىل صحيح سند وهذا :قال ثم ،)٦/٢٤٤( أمحد أخرجه
 فإن بجيد، ليس غريها دون الرواية هذه عىل ًمقترصا احلديث هبذا استشهاده :وأقول

 يؤيد أن يريد الرواية هذه عىل اقتصاره يف وهو وغريمها، الصحيحني يف روايات احلديث هلذا
 عىل ًمرتبا احلل وجيعل ،#النساء إال يشء كل لكم حل فقد العقبة، مجرة رميتم إذا$ :رواية هبا

 .حلق ثم نحر ثم العقبة، مجرة رمى النبي أن يعلم أنه مع فقط، الرمي
 وال وغريمها، الصحيحني يف كثرية أحاديث من ثابت ألنه ًجيدا؛ ذلك يعلم والشيخ

 .عداه ما ويرتك اللفظ، بظاهر يتعلق ملاذا أدري
 سلفيال والنهج العلم، وغزارة االطالع، سعة يف هو من هو -له اهللا غفر- والشيخ

 سوى ألحد العصمة تكون وأن سواه، ألحد املطلق الكامل يكون أن ىأب اهللا ولكن السليم؛
 احلق بيان إال اهللا علم كام أقصد ال ذلك أبني حني وأنا ،-عليهم وسالمه اهللا صلوات- رسله
  .- اهللا رمحه- كتبه عىل نتتلمذ وغريي فأنا بفضله، اعرتايف مع

 يف السلفية مطبعة طبع )٣٩٩ص ٣ج( الباري فتح يف - اهللا رمحه- حجر ابن احلافظ قال
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 اهللا رسول أطيب كنت$ :بلفظ )١٥٣٩( برقم البخاري رواه الذي ل عائشة حديث رشح
 .#بالبيت يطوف أن قبل وحلله حيرم، حني إلحرامه

 اجلمهور، قول هو كام نسك احللق إن :قال فمن حتللني، للحج أن عىل دال وهو :قال
 ذلك ويؤخذ عليه، اإلحرام حمرمات من وغريه الطيب استعامل يوقف الشافعية عند والصحيح

 اقترصت ملا واحللق الرمي بعد الطيب أن فلوال طاف، ثم حلق، ثم رمى حجته يف كونه من
 .بالبيت يطوف أن قبل وحلله :قوهلا يف الطواف عىل

 غريها، دون لروايةا بتلك -اهللا رمحه- الشيخ استدالل بطالن عىل دليل ذلك ويف :قلت
 :ألمور األوىل؛ العقبة مجرة رمى حني وحلله :فيها قالت التي وهي

 عىل منها واحد بذكر اكتفت فهي احلاج يتحلل به ما حرص ُترد مل ل عائشة أن :أوهلا
 .االختصار سبيل

 أرجح الصحيحني رواية هي التي #بالبيت يطوف أن قبل وحلله$ :رواية أن :ثانيها
 .هبا يؤخذ أن جيب فإنه لذلك للدين؛ وأحوط ًسندا،

 من مجاعة عن فيه شك ال ًثبوتا ذلك ثبت حلق، ثم نحر، ثم رمى، النبي أن :ثالثها
 .رواياهتم بذكر اإلطالة أريد ال الصحابة

 عمر قول واحللق الرمي مها :يسبقانه أمرين من فيه البد التحلل أن عىل يدل ومما :رابعها
t: $والطيب النساء إال يشء كل حل حلقتمو وذبحتم رميتم إذا#. 

 ذلك نرتك وال وأصحابه، النبي فعل من املعهود املعروف هو وهذا :خامسها
 .شك صحتها يف التي لألحاديث
 النبي فعل توافق لكوهنا األقرب هي .#وحلقتم رميتم إذا$ :رواية أن سبق مما تبني وقد

العلم أهل مجاهري به أخذ ملا واتباع للدين احتياط هبا األخذ ويف حتلله يف. 
 مجرة رمي أوهلام حتللني للمحرم أن عىل واتفقوا ):١/٣٠٥( اإلفصاح يف هبرية ابن قال

 النساء؛ وطواف الفرض، وطواف الزيارة، طواف ويسمى اإلفاضة، طواف وآخرمها العقبة
 فهو والطواف واحللق الرمي :هي ثالثة من بشيئني حيصل األول التحلل أن واتفقوا بعده يبحن ألهنن
 .اإلفصاح من .’ا.واحللق بالطواف أو والطواف بالرمي أو واحللق بالرمي حيصل

 وقول ،أمحد عن رواية وهو فقط، العقبة مجرة برمي األول التحلل حيصل :قوم وقال
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 القول هذا ضعف لك بينت وقد األلباين، مال وإليه ثور، وأيب رباح، أيب بن وعطاء مالك
 .التوفيق وباهللا دليله، لضعف

 واحللق، والنحر، الرمي، :وهي األربعة، النحر يوم أعامل ترتيب يف :الثاين املبحث
 واجب؟ أو سنة الرتتيب هذا وهل والطواف،
 .واجب أنه ىلإ حنيفة أبو وذهب سنة أنه إىل اجلمهور ذهب
 ثم احللق، ثم النحر، ثم الرمي، :أشياء أربعة النحر يوم ويف :املغني يف قدامة ابن قال
 وروى ، النبي حج يف جابر وصفه كذلك رتبها، النبي فإن هكذا، ترتيبها والسنة الطواف،
 يشء فال فيها بالسنة ًجاهال أو ًناسيا، برتتيبها أخل فإن حلق، ثم نحر، ثم رمى النبي أن أنس
 طاء،وع جبري، بن وسعيد وجماهد، وطاوس، احلسن، :منهم العلم، أهل أكثر قول يف عليه

 .الطربي جرير بن وحممد ،-الظاهري :أي- وداود ثور، وأيب وإسحاق، والشافعي،
 .دم فعليه النحر عىل أو الرمي عىل احللق قدم إن :حنيفة أبو وقال
 .الصحيحة األدلة من عليه دل ملا اهللا، شاء إن احلق هو األول واملذهب :قلت
 فجعلوا الوداع، جةح يف وقف اهللا رسول أن$ :ب عمر بن اهللا عبد فعن
 مل :فقال آخر وجاء .حرج وال اذبح :قال .أذبح أن قبل فحلقت أشعر مل :رجل فقال يسألونه،

 :قال إال ُأخر وال ُقدم يشء عن ٍيومئذ سئل فام .حرج وال ارم :قال .أرمي أن قبل فنحرت أشعر
 .الدابة عىل الفتيا :باب يف البخاري أخرجه .#حرج وال افعل

 وقت انتهى حتى عرقله ما له حصل أو احلاج تأخر إذا أنه وهو :الفوات حتلل :الثالث
 بن عمر :هم الصحابة، من مخسة عن املغني صاحب ذلك ذكر .بعمرة حتلل بعرفة الوقوف
 .الزبري وابن عباس، وابن ثابت، بن وزيد وابنه، اخلطاب،

 يكون جاحل فوات أن الرأي، وأصحاب والشافعي، والثوري، مالك، قول وهو :قال
 .النحر يوم الفجر طلوع قبل بعرفة الوقوف بفوات

 عن رواية وهي املقبل، العام إىل إحرامه عىل يبقى أنه :يعني فاسد، حج يف يميض :قوم وقال
 .أمحد اإلمام

 اإلحرام وهو يطاق، ال بام تكليف ألنه ذلك بطالنه؛ عىل تدل حكايته باطل قول هذا :قلت
 .العام طوال
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 .أحد هبذا يقل ومل أشهره غري يف باحلج حيرم أن منه يلزم ألنه :ًثانيا
َّسمينا َمن قول ولنا :-األول للقول ًمرجحا- قدامة ابن قال وهلذا  وال الصحابة، من َ

 .ًإمجاعا فكان ًخمالفا، هلم نعرف
 ما اصنع$ :-احلج فاته حني- ب أيوب أليب قال عمر أن مسنده يف الشافعي وروى

 .#اهلدي من استيرس ما واهد حج ًقابال احلج أدركت فإن حللت قد ثم املعتمر، يصنع
 .ذلك نحو عمر ابن عن ًأيضا وروى
 يوم فقدم الشام من حج األسود بن هبار أن يسار بن سليامن عن بإسناده األثرم وروى

 فطف البيت إىل انطلق :قال .عرفة يوم اليوم أن حسبت :قال حبسك؟ ما$ :عمر فقال النحر،
 فأهد، سعة وجدت فإن فاحجج قابل عام كان إذا ثم فانحرها، هدية معك كان وإن ًسبعا، به

 .#ألهلك رجعت إذا وسبعة احلج، يف أيام ثالثة فصم جتد مل فإن
 قررناه ما عىل سبب غري من جيوز عمرة إىل احلج قلب وألن :القول هذا تقرير يف وقال

 .التوفيق وباهللا احلق، هو األول لالقو أن يتبني وهبذا أوىل، احلاجة فمع احلج، فسخ يف
 ًتطوعا؟ أو ًواجبا الفائت كان سواء القضاء عليه جيب هل :الثاين املبحث
 وزيد عمر، بن اهللا عبد قال وبه السابقني، األثرين يف كام اخلطاب بن عمر عن ذلك روي

 والشافعي، مالك، قول وهو احلكم، بن ومروان الزبري، وابن عباس، وابن ثابت، بن
 وإن السابق بالوجوب فعلها ًفرضا كانت إن بل عليه؛ قضاء ال :أمحد وعن الرأي، أصحابو

 .سقطت ًنفال كانت
 بسنتي عليكم$ : النبي لقول األوىل هو باالستطاعة ٌمقيد بالوجوب والقول :قلت

 .احلديث .#بالنواجذ عليها عضوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة
 من التحول عند أما ؛t عمر لقول االستطاعة؛ مع بجي أنه اهلدي يف يقال وكذلك

 :فقال بذلك، اهلدي يسق مل من يأمر مل النبي ألن يشء؛ وجوب يظهر فال العمرة إىل احلج
 ومل .#وليحلل وليقرص واملروة، الصفا وبني بالبيت وليطف عمرة، فليجعلها منكم اهلدي يسق مل من$

 الندب عىل t عمر قول وحيمل الوجوب، عدم عىل ًدليال يكون هذا ولعل بدم، يأمرهم
 .أعلم واهللا واالستحباب،
 من املعتمر أو احلاج ُمنع إذا :أي املنع، وهو احلرص، من واإلحصار :اإلحصار حتلل :الرابع



  ٢٨٥  

 أو هدي، معه كان إن هديه يذبح أن عليه وجب  به دخل الذي النسك وأداء مكة، دخول
 ثم أيام، عرشة صام اهلدي رشاء يستطع مل وإن فيه، حرص الذي مكانه يف ويذبحه ًهديا يشرتي
 .يتحلل ثم رأسه حيلق بأن اهلدي ذبح أو الصوم كامل بعد حتلل

 وجد فإن منه، ُمنع الذي الطريق غري احلرم إىل يوصله آخر ًطريقا جيد مل إذا فيام وذلك
 .والسعي الطواف قبل يتحلل أن له جيز مل احلرم إىل يوصله آخر ًطريقا

  ®¬ « ª © ¨ § :تعاىل اهللا قول اإلحصار حكم يف واألصل
  .احلديبية وقصة ،]١٩٦:البقرة[

 وانكسار مرض من العدو غري بامنع البيت عن حرص فيمن العلم أهل اختلف وقد
  ال؟ أم التحلل له فيجوز بالعدو املحرص كحكم حكمه يكون هل وعرج

 من العدو بغري حرص ملن لتحللا جواز عدم إىل وإسحاق والشافعي، مالك، فذهب
 .ذلك وغري وعرج وانكسار مرض

 وهو ويتحلل ويسعى فيطوف البيت إىل الوصول من يتمكن حتى إحرامه يف يبقى :وقالوا
 .أمحد اإلمام عن رواية أنه وذكر املغني، يف قال كام ومروان، عباس وابن عمر ابن عن مروي

 وغري ولدغ وعرج وانكسار مرض من عدوال بغري حرص ملن جيوز أنه :األخرى والرواية
 وأصحاب والنخعي، والثوري، عطاء، قول وهو بالعدو، حرص ملن جيوز كام يتحلل أن ذلك

 بحديث القول هذا أصحاب استدل -t مسعود ابن عن مروي وهو- ثور وأيب الرأي،
 احلج وعليه حل فقد عرج أو كرس من$ : اهللا رسول قال :قال األنصاري، عمرو بن احلجاج

 .داود أبو رواه .#قابل من
 .#مرض أو$ :بزيادة أخرى ورواية ،)١٦٣٩( رقم داود أيب سنن صحيح يف األلباين وأورده

 برقم ماجه ابن صحيح يف ًأيضا وصححه ،)١٦٤٠( بالرقم ًأيضا األلباين أوردها نفسه، احلجاج عن
 ).٢٤٩٨( ورقم ،)٢٤٩٧(

 .واجب أفاده ما إىل والذهاب متعني، به فالقول احلديث، هذا صح قد وإذ
 ال؟ أم القضاء املحرص يلزم هل :الثاين املبحث
 ورواية والشافعي مالك فذهب ،أمحد اإلمام عن روايتان :مها العلم؛ ألهل مشهوران قوالن

 القضاء عليه فيجب األصيل الفرض عن أحرص قد كان إذا إال عليه قضاء ال أنه :أمحد عن
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 .الوجوب بأصل
 فيه أحرص الذي كان سواء عليه القضاء وجوب إىل أمحد عن ورواية فةحني أبو وذهب

 القضاء، جيب ال :قالوا فالذين احلديبية، بعمرة استدل املنهجني أهل من ٌّوكل تطوع، أو فرض
 عمرة حرضوا الذين من بكثري أقل النبي مع القضية عمرة حرضوا الذين إن :قالوا

 .أحد منهم يتخلف أال مرهمأل ًواجبا القضاء كان ولو احلديبية،
 القضاء، أوجبوا الذين وأما ًقريشا، فيها قاىض النبي أن أجل من فهو تسميتها وأما

 يف يكفي ال وهذا احلديبية، لعمرة قضاء كانت لكوهنا القضاء عمرة تسميتها منشأ أن فهموا فقد
 حرض بمن فاكتفي ايةالكف عىل ًواجبا كان العمرة لتلك القضاء إن :يقال أن ويمكن اإلجياب

  .أعلم واهللا حيرض، مل من دون
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل ،حممد نبينا عىل اهللا وصىل

 
 

 جيب أم وحدهال - ماديا قادرة كانت إذا- املرأة عىل واجبان والعمرة احلج هل :السؤال
 معها؟ حيج أن أمرها ويل عىل

 ومن العمرة، وجوب يف خالف عىل والنساء الرجال عىل واجبان والعمرة احلج :اجلواب
 غنية، هي كانت فإن العمرة، أو احلج يف يرافقها حمرم أو زوج وجود النساء عىل وجوهبا رشوط
 أن هلا وجاز عنها سقط حمرم؛ وال زوج هلا يكن مل فإن يعود حتى نفقته عليها وجبت فقري، وهو
  .أدائه يف عنها ينوب من توكل

 .التوفيق وباهللا
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 عليهام ًخوفا وذلك احلياة، قيد عىل بقائهام مع الوالدين عن احلج يف الدين حكم ما :السؤال
 السفر؟ إرهاق من

 من عليهام اخلوف أجل من ولكن احلياة؛ قيد عىل بقائهام مع الوالدين عن احلج:اجلواب
 الوالدين أحد كان فإن الركوب، عىل قادرين داما ما ًتطوعا، وال ًفرضا ال يصح ال السفر إرهاق

 ًصحيحا عنه احلج يقع احلالة هذه يف فإنه ًمثال النصفي بالشلل كاملصاب الركوب عىل يقدر ال
 .اهللا شاء إنً ومقبوال

 
 

 مكة يف أقيم ثم منها، أحتلل ثم العمرة، أؤدي حيث متتع حج العام هذا احلج نويت :السؤال
 التنعيم؟ مسجد من أو البيت من أحرم وهل ال، أم بالكعبة أطوف ًمنى إىل الذهاب قبل هل

 من احلجة، ذي أيام من الثامن اليوم وهو لرتوية،ا يوم باحلج حيرم املتمتع :اجلواب
 عليه، دليل ال وقوهلم املالكية عند إال سعي، وال طواف، عليه وليس فيه، مقيم هو الذي املكان
 .التوفيق وباهللا

 

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد
 .واإلمجاع والسنة الكتاب األضحية يةمرشوع يف فاألصل :وبعد
 أهل بعض قاله ما عىل .]٢:الكوثر \ [ Z ] :تعاىل فقوله ،الكتاب أما
 u w v :تعاىل قوله وعموم األضحية، :والنحر العيد، بالصالة املراد أن التفسري
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 .وغريمها الصحيحني يف مرشوعيتها عىل تدل كثرية أحاديث ورت فقد ،السنة من وأما
 هي هل حكمها، يف اختلفوا وإنام األضحية؛ مرشوعية عىل األمة أمجعت فقد ،اإلمجاع وأما

 مسنونة؟ أو واجبة
 مسعود وأبو وبالل، ،وعمر بكر، أبو :سنيتها إىل ذهب فممن سنيتها، إىل اجلمهور فذهب

 ،وأمحد والشافعي، ومالك، املسيب، بن وسعيد واألسود، وعلقمة، مسعود، وابن البدري،
 .وغريهم

 .املورس عىل واجبة أهنا إىل واألوزاعي، سعد، بن والليث وربيعة، حنيفة، أبو وذهب
 .الوجوب عىل يدل ال والفعل الفعل، من وردت أهنا بالسنية القائلني أدلة من
 العرش، دخلت إذا$ : النبي عن ،ل سلمة أم عن صحيحه يف مسلم روى ملا :ًنياثا

 .#ًشيئا َوبرشه شعره من يمس فال يضحي أن أحدكم وأراد
 أنه وذلك .#ًظفرا يقلمن وال ًشعرا يأخذن فال أضحية وعنده العرش دخل إذا$ :لفظ ويف

 .#يضحي أن أحدكم وأراد$ :بقوله املضحي إىل وكله
 الناس يعتقد أن خمافة يضحيان ال كانا أهنام وعمر بكر، أيب عن وصح :ويالنو وقال

 .وجوهبا
 أمة من يضح مل عمن$ :وقال الكبشني، أحد ذبح النبي أن بالوجوب القائلني أدلة ومن

 .# حممد
 ويف مات، حتى األضحية عىل واظب النبي أن :أدلتهم فمن بالوجوب القائلني أما

 .]٢١:األحزاب[ Æ Å Ä Ã Â Á È Ç  :اآلية
 وغريه داود أيب عند سليم بن خمنف حديث منها ضعاف، كلها بأحاديث استدلوا :ًثانيا

 .احلديث .#أضحية عام كل يف بيت كل أهل عىل إن الناس، يأهيا$ :بعرفة قال النبي أن
 .منسوخ :داود أبو وقال جمهول، وهو رملة، أبا ًعامرا فيه بأن وأجيب
 من$ :ًمرفوعا هريرة أيب حديث من احلاكم وصححه ماجه، وابن أمحد رواه ما :ومنها

 .#مصالنا يقربن فال يضح فلم سعة وجد
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 .وغريه الطحاوي قال كام ،t هريرة أيب عىل موقوف أنه الصحيح :بأن وأجيب
 من أفضل يشء يف الورق أنفقت ما$ :ًمرفوعا البيهقي عند عباس ابن حديث :ومنها

 .#عيد يوم يف غرية
 هو داود، وأبو يصح، ال داود أيب عن املجاشعي اهللا عائذ :قال البخاري بأن :أجيبو

 .ضعيف األعمى نفيع
 ال التي والعجفاء ضلعها، البني والعرجاء عورها، البني العوراء :فهي جيوز ال الذي أما

 أو ن،القر نصف كرس فإن قرهنا، كل كرس التي والعقصاء أذهنا، مجيع قطع التي والعضباء تنقي،
 وهي عينها، نور ذهب التي والبخقاء فيها، مخ ال التي واهلزيلة فقط، تكره فهي األذن ربع قطع
 واملدابرة، واملقابلة، واخلرقاء، الرشقاء، عن النهي ورد وقد عيناها، شفرا تلتقي ال بحيث قائمة
 هي :واملدابرة ابلةواملق املنقوبة، :واخلرقاء املشقوقة، :فالرشقاء األذن؛ يف للقطع صفات وكلها

 مدابرة، فهي أدبر وإن مقابلة، فهي ًمقابال كان فإن ًمعلقا، وبقي يشء أذهنا من قطع ما
 .التوفيق وباهللا واملريضة،

 

 هيئة تبنت وقد والفاقة، واجلوع، الترشد من اليوم املسلمون يواجه ما خيفاك ال :السؤال
 من إليها املحتاجني إىل األضحية توجيه إىل هيدف الذي #العيد أضحية$ مرشوع اإلسالمية غاثةاإل

 الذي ريال ٢٥٠ مبلغ األضحية يريد من يدفع بأن وذلك اإلسالمي، العامل أنحاء يف املسلمني
 ورصفها املحدد الذبح وقت يف وذبحها األضحية برشاء اهليئة وتقوم األضحية، ثمن هو

 رئيس ًخريا؟ اهللا وجزاكم ذلك بحكم إفادتنا نرجو واملعوزين، الفقراء من إليها للمحتاجني
 .بصامطة اهليئة مكتب

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 N :يقول تعاىل واهللا منها، البيت أهل ليأكل رشعت األضحية أن املعلوم من :وبعد
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 .اآليات

 عنهم، يضحى الذين البيت أهل منها ليأكل رشعت األضحية أن يتبني وغريه هذا ومن
 أو رسك،واهل البوسنة يف كان سواء املسلمون يالقيه عام أخبار من أسمع ملا أتأمل أين اهللا ويشهد

 عىل جترى أن جيب الرشعية األحكام أن إال العامل بلدان من وغريها إفريقيا، يف أو أفغانستان، يف
 احلق هلم الذين بيته أهل مع التشاور بعد نفسه عىل املحاويج هؤالء إيثار أحد أراد فإن أصلها؛

 Ê É :يهمف اهللا قال ممن هذا بعمله وصار اإليامن، كامل حاز قد فإنه األضحية، يف
 ÐÏ Î Í Ì Ë ]٩:احلرش[. 

 فإن هبا يتطوع أضحية قيمة ويرسل بيته، ألهل هنا أضحيته جيعل أن عىل قدر من وكذلك
 حسن ذلك يف وله والفاقة احلاجة ليوم اهللا عند ثوابه العبد يدخر الذي الرب عمل من هذا

 ويرىض، حيب ملا اجلميع هللا وفق القيامة، يوم اهللا عند العظيم والثواب الدنيا، يف األحدوثة
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل

 

 وغريمها؟ واألرز البارد، كاملاء املباحات بعض برتك أهله يلزم فيمن رأيكم ما :السؤال
 :فقال بالذكر املؤمنني وخص آدم بنيل الطيبات أنزل قد فاهللا ممقوت، تنطع هذا :اجلواب

 E D C B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3
H G F ]الرهبنة من مأخوذ وأصله ساذج، من تنطع فهذا .]٣٢:األعراف 

 .العجاب العجب ترى #والعلامء العلم نقد$ اجلوزي ابن كتاب واقرأ والصوفية،
 كاذب، تنطع فهذا #سنة لباردا املاء فمنعتها نفيس عىل تراعنت$ :قال بعضهم أن ذكر
 .بصلة احلق إىل يمت ال ممقوت، وتكلف

 النبي عبادة عن سألوا عندما أحدهم قال الذين النفر الثالثة عىل  رادا يالنب قال وقد
 :أحدهم فقال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر فقد اهللا رسول كهيئة لسنا :فقالوا ُّفتقالوها،

 آكل فال أنا أما :الثالث وقال أفطر، وال أصوم فإين أنا أما :اآلخر وقال أنام، وال أصيل فإين أنا أما
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 .فراش عىل أنام ال :رواية ويف النساء، أتزوج فال أنا أما :رواية ويف اللحم،
 يتنزهون أقوام بال ما$ :وقال ًخطيبا، أصحابه يف قام قالوا، بام ُوأخرب النبي جاء فلام

 وأفطر، وأصوم وأنام، ألصيل وإين له، وأخشاكم هللا، ألتقاكم إين فواهللا له،أعم العمل عن
 رغب ومن$ .#الفراش عىل وأنام$ :رواية ويف .#اللحم وآكل$ :رواية ويف .#النساء وأتزوج

 .#مني فليس سنتي عن
< ? @  I H G F E D C B A :يقول تعاىل واهللا

R Q PO N M L K J ]هللابا والعياذ .]١١٥:النساء. 

 
 

 وما ذلك؟ حكم فام زوجها، بيت العروس دخول عند يذبح أن الناس بعض اعتاد :السؤال
 بعضهم أن ًعلام املباحة، الذبائح من بغريها اختلطت إذا خاصة الذبيحة تلك من األكل حكم
 عادة؟ يفعله وبعضهم بزعمه اجلن من ًخوفا يفعله

 وهلذا يزعمون، كام اجلن رش دفع هبا يقصد ًدائام الذبيحة هذه :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 .ترضهم ال حتى اجلن إلرضاء أريق الذي الدم يف يطئوا أن والعريسة العريس يأمرون

 ألنه كرب؛أ ًرشكا أرشك قد فإنه هذا فيه ًمعتقدا فعله ومن رشكي، اعتقاد االعتقاد وهذا
 .لرشهم ًودفعا للجن، ًترضيا أراقه بل ؛I خالقه لغري الدم أراق

 عىل ذبح مما تعترب ألهنا منها؛ األكل جيوز ال القصد هلذا تذبح التي الذبيحة وهذه
 أن من ًخوفا الذبائح تلك من األكل جيوز فال مباحة أخرى بذبائح اختلطت ولو حتى النصب،

 .األمر هذا مثل يف الواردة للشبهة تقاءوا اهللا، لغري ذبح مما يأكل
 ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿ حممد يا ﴾£ :كتابه يف يقول I واهللا
¬ «    ¶ µ ́  ³ ² ±° ̄  ® ]١٦٣-١٦٢:األنعام[. 
 منار غري من اهللا لعن والديه، لعن من اهللا لعن اهللا، لغري ذبح من اهللا لعن$ :احلديث ويف

 .التوفيق وباهللا .#األرض
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حى شخص :السؤال َ ِّتصدق بأضحية َّض  ذلك؟ حكم ما عليه؟ هبا ُ
 بني يوزعه أن وأمره الغنم، من ثلة عامر بن عقبة النبي أعطى وقد جيوز، :اجلواب

 :له قال النبي أخرب فلام كبري، :أي عتود، تيس وبقي املجموعة، تلك فوزع ضحايا أصحابه
 املضحي وكان للمضحي، أحد هبا تربع إذا األضحية جواز ىلع الدليل هو وهذا .#به ِّضح$

 .التوفيق وباهللا ماله، من فليضح ًمورسا كان إذا أما مورس، غري

 

 البيتني؟ عن واحدة أضحية جتزئ هل بيتان للرجل كان إذا :السؤال
 األضحية يف الشاة أن ثاحلدي يف جاء وقد واحد، بيت أهل كلهم ألهنم نعم؛ :اجلواب

 .أعلم واهللا بيته، وأهل الرجل عن جتزئ

 

 املوايش؟ ذلك يف تدخل أم فقط، بالدجاج خاصة اجلاللة هل :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عن النبي هنى وقد املوايش، فيها تدخل بل بالدجاج؛ ختتص ال اللةاجل :وبعد

 الكراهة؟ أو للتحريم، النهي وهل حلمها، وأكل اجلاللة، ركوب
 اجلاللة ركوب أن معهم ومجاعة الظاهرية قالت العلم، أهل بني وخالف نظر، حمل

 .صحيح غري فحجه جاللة عىل بعرفة وقف من :فقال حزم ابن وبالغ حرام،
 هي التي اجللة أكلها أكثر الدابة كانت إذا فيام الكراهة عىل ذلك محل فقد اجلمهور أما
 بعد تذبح ثم بطنها يف ما يذهب حتى أيام ثالثة الدجاجة حتبس أن رأوا فقد الدجاج أما العذرة،
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 حبسها ذبحها أراد ومن ،مكروه وركوهبا حلمها أكل بأن :أي الصحيح؛ القول هو وهذا ذلك،
 .أعلم تعاىل واهللا عمر، ابن عن ذلك أثر كام بطنها يف ما ذهبي حتى

 

 وغريه؟ شعره حلق عن يمسك أن له هل وليه، عنه ضحى أو يضح مل من :السؤال
 وتقليم الشعر، حلق كره العرش أهلت إذا$ :فقال بعضهم أو الفقهاء هذا ذكر :اجلواب

 بالتحريم قلنا سواء ذلك عليه يمنع عنه املضحى فجعلوا .#عنه واملضحى للمضحي األظافر
 وقد فقط، املضحي هو النص يف الوارد ولكن للعلامء؛ مذهبان مها كام الكراهة أو املنع، هذا يف

 أظافره من وال شعره، من يأخذ فال العرش دخلت إذا يضحي أن أراد من$ :احلديث يف جاء
 .التوفيق وباهللا عنه، املضحى دون املضحي خص ترى كام فاحلديث ، قال كام وأ ،#ًشيئا

 

 التي$ :اخلراجة وهو مواشيهم أصاب مرض من يشتكون الضأن أصحاب إن :السؤال
 ال؟ أم أضحية جتزئ هل املرض هذا هبا بالتي األضحية حكم عن فيسألون #اجلسم يف خترج

 امليش تطيق ال التي العرجاء وال عورها، البني العوراء وال باملريضة، األضحية تصح ال :اجلواب
 األضحية تكون أن جيب بل أذهنا؛ أو قرهنا، من النصف من أكثر ذهب التي العضباء وال ، الصحاح مع

 غريها اءرش يستطيع وال املريضة، هذه إال أضحية عنده ليس ومن العيوب، هذه من صحيحة
 .التوفيق وباهللا غريه، دون املورس عىل متجه وجوهبا ألن عليه؛ واجبة غري فاألضحية

 يكون ال هذا اخلراج أن -الغنم وبخاصة- باملوايش خربة هلم من بعض أفاد :ملحوظة
 من مكان يف يتجمع قيح أنه وذلك السمينة يف يكون قد بل هبا؛ التضحية منع يوجب ًمرضا
 هذا وعىل يشفى، اهللا وبإذن القيح، فيها يكون التي الغدة يفتح أن صاحبها وعىل الدابة جسم
 .اخلراج فيها التي الدابة هبذه التضحية من ًمانعا يكون فال

 .التوفيق وباهللا ًسابقا، بيناه كام فهذا غريه من مريضة الدابة كانت إذا أما
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** 

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ... املحرتم السعادة صاحب
 :وبعد

 - هبداه اهللا وصلكم-  وصل ،’١٥/٨/١٤١٠ وتاريخ ،)٢١٧٥( رقم خطابكم
 حرية هلم ويرتك يستقدمهم الذين عاملال من املستقدم يأخذه الذي املال حكم عن فيه وتسألون
 .معلوم أجر مقابل العمل

 ألن ِاملستقدم؛ عند َاملستقدم يعمل أن بقصد كان إن جائز االستقدام أن أفيدكم وعليه
 يف ويعطوه شاءوا كيف ليعملوا احلرية هلم ويرتك ًعامال يستقدم أن أما املباح، األجر من ذلك
 عليهم يفرضها رضيبة ألهنا اجلواز؛ عدم فيه يظهر فهذا عليهم، يفرضه ًمبلغا شهر كل

 ًعمال جيد ال وقد ًعمال، جيد فقد جمهول، عمل من مسمى جزء الرضيبة وهذه ِاملستقدم،
 فيه يتبني فإنه لذلك عليه؛ املفروضة الرضيبة عىل إال الشهر خالل يف حيصل ال وقد بالكلية،

 .اجلواز عدم
َّسمى لو أما  أو كالربع، عليهم إجحاف بدون األجر من هلم صلحي مما ًجزءا عليهم َ
 عمل بدون يرتكهم أن وهو آخر، أمر يبقى أنه إال ًرشعا جائز فهذا ذلك أشبه ما أو اخلمس
 يف رضر عليها يرتتب جرائم ارتكاب إىل ذلك هبم يؤدي وقد والعبث، التجول عن حيجزهم
 بلغني، كام الغرض، هذا ثلمل االستقدام منعت حني هذا الحظت الدولة ولعل املجتمع،
 .الناس من كثري يفعله الذي هذا يف التحايل حيرم بل واجبة؛ األمر والة وطاعة

 وقد ًأحرارا يعملون يرتكهم ثم عنده، ليعملوا استخدمهم إنام إنه ِاملستقدم يقول حيث
ِاستقدم التي املهنة يعرف ال بعضهم أن يكون  التحايل ناحية :ناحيتني من غش فيه فيكون ،هلا ُ
 .الصنعة حيسن ال بمن للمواطنني الغش وناحية األمور، والة عىل



  ٢٩٥  

 : النبي قول فهو أجره، من مسمى ًشيئا كان إذا يأخذه ما جواز عىل الدليل أما
 كانت تلفت ول والذي السلعة، بيده الذي اليد صاحب يستحقه الربح :أي .#بالضامن اخلراج$

 .بضامنه العامل أجر من املسمى اجلزء يستحق ِواملستقدم ضامنه، من
 ومتى التجول، من متنعهم ًأعامال هلم وجعل العامل، هؤالء استقدم لو ما معنا ويبقى

 وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل التوفيق، وباهللا ًرشعا، جائز فهذا غريه مع أجرهم ًعمال هلم وجد
 .وصحبه آله

 

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :السؤال
 تتناىف ال التي االجتهادية األمور أن ًمسبقا وليعلم املقاصف، بعمل تتعلق أسئلة فهذه :وبعد

 أما فعلها، من عىل ضري وال فيها، حرج ال فإنه قواعده، بعض مع تصطدم ال بحيث الرشع مع
 جيب ألنه تركها؛ جيب فإنه قواعده ببعض وتصطدم احلنيف، سالمياإل الرشع ختالف كانت إن
 خيالف يشء منه بدر فإن له، مطابقة بالرشع حمكومة وترصفاته أعامله تكون أن مكلف كل عىل

 .والرمحة املغفرة ويسأله إليه، ويرجع ربه إىل وينيب يتوب أن عليه وجب الرشع
 املقصف يف لتشغيلها مبالغ الطالب من جتمع عام كل بداية يف :األول السؤال يف قلت

 ينبغي ومخسني مائتني الطالب عدد كان إذا ًفمثال اإلدارة قبل من حمددة املبالغ هذه تكون بحيث
 يف احلكم فام رياالت، عرشة السهم قيمة ًمثال فيكون ًسهام، ومخسني مائة عىل األسهم تزيد أال

 تأخروا؟ إذا البعض ورفض الطالب بعض من القبول
 .املطلوب العدد انتهى أو القبول، يف معينة مدة هلم جعلت إذا ذلك يف حرج ال :اجلواب
 وبعض املدرسني أحد قام عدم فإن باألجرة، عامل باملقصف ًأحيانا يقوم :الثاين السؤال

 يسند نشاط بأنه ًعلام عملهم مقابل الربح من معني مبلغ أخذ هلم جيوز فهل بتشغيله الطالب
 إليهم؟

 يأخذوا ال حتى أجرة يستحقون أراهم فال مدريس نشاط وهو دام ما أنه :اباجلو
 اجلوائز من بيشء ختصهم أن املدرسة إدارة عىل ولكن واحد، عمل وعىل واحد، حني يف أجرين
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 .ذلك رأت إن لعملهم ًتقديرا
 أن هلم فهل العامل بمساعدة يقومون الطالب وبعض املرشف كان إذا :الثالث السؤال

 معينة؟ جوائز ايأخذو
 تفرضه التي فهي يستحق ًعمال هلم رأت إذا املدرسة، إدارة إىل يعود هذا :اجلواب

 .وتعطيه
 عىل العام هناية يف توزع %٤٠ :التالية النسب إىل األرباح تقسيم جيوز هل :الرابع السؤال

 واجلوائز كالرحالت النشاط عىل ترصف األرباح من %٣٠ األسهم، بحسب املشاركني
 جوائز %١٠ املدرسة، يف للصيانة ترصد األرباح من %٢٠ والوسائل، واحلرب ألوراقوا

 إال عليهم توزع وال الطالب، من املال أن مع التقسيم هذا جيوز فهل املقصف، عىل للقائمني
 األرباح من الطلبة من الفقراء بمواساة تأمر املدرسة إدارة كون ومع األرباح، من %٤٠

 ذلك؟ أشبه وما ًجمانا كالفطور
 دماءكم إن$ : لقوله منه؛ نفس بطيب إال أخذه حرام املسلم مال أن معلوم ً:أوال :اجلواب

  .#هذا بلدكم يف هذا، شهركم يف هذا، يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم
 :قال ًيسريا؟ ًشيئا كان وإن :قالوا .نفسه من بطيب إال مسلم مال حيل ال$ : وقوله

 .#أراك من ًقضيبا كان وإن
 توزع املقصف أرباح بأن ًإعالنا تعمل أن العام ابتداء يف املدرسة إدارة عىل جيب لذلك

 كل وتعطي وطالهبا املدرسة مصلحة رائدها كان والتي التعليم إدارات من املقرر النحو عىل
 أو قةباملواف الطالب أمر ويل عليها يوقع صورة االشرتاك يريدون الذين الطالب من واحد
 .الذمة تربأ حتى عدمها

  .الرضورة عند إال سهم من بأكثر يسمح أال ينبغي :ًثانيا
 اخلطة حسب املصلحة تقتضيه ما فيعملوا عليها القائمني ذمة تربأ أن أرجو بذلك

 من ًشيئا يأخذوا أن لألساتذة أو للمدير جيوز ال أنه إال الفقراء الطالب  ويواسوا املرسومة،
 .الغري مال يعترب ألنه يمته؛بق إال املقصف

 مدرسة إىل نقل أو الدراسة ترك أو ُفصل، من أن املقصف أنظمة من :اخلامس السؤال
 ال؟ أم ذلك جيوز فهل سهمني أو ًواحدا ًسهام كان إن ماله رأس إال يعطى ال أنه أخرى
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 إىل املقصف أرباح من استحق الدراسة عن انقطع أو نقل، أو فصل من أن :اجلواب
 الفصل هناية إىل يعطى أن فإما رشكة هذه ألن الدراسة؛ عن انقطاعه أو فصله، أو نقله، توق

 يوم ظلامت والظلم ظلم فهذا فقط ماله رأس إعطاؤه أما فصله، أو نقله وقت إىل أو الدرايس
 .فقط %٤٠ إال األرباح من يأخذ ال وهو السيام القيامة،

َقبل من له يسمح ذلك ومع ًمعلوما، ًراأج يأخذ املقصف يف العامل :السادس السؤال ِ 
 بدون أوالده يعطي أن ًأيضا له يسمحون ًجمانا، منه ويرشب يأكل أن املقصف عن املسئولني

 قيمة؟
 له يسمحوا أن للمرشفني جيوز وال قيمة، بدون منه يأخذ أن له جيوز ال أنه :اجلواب

 مال حرمة من ُعلم قد ملا فال، ذلك بدون أما األجرة، عقد يف له ًمرشوطا كان إذا إال باألخذ
 .التوفيق وباهللا نفسه، من طيب بدون املسلم

 
 

 ألرض مالك ًرجال إن حيث األهايل، بني به معمول نظام مرص يف عندنا :السؤال
 سيارة أو األرض، لري ماكينة رشاء أو منزل، بناء أو  استثامريا ًمرشوعا يعمل أن ويريد زراعية،

 معني مبلغ نظري للزراعة، الصاحلة األرض من قطعة رهن يف رغبته عن فيعلن ذلك، شابه ما أو
 يذكر بذلك عقد وحيرر األرض، ويرهتن املطلوب، املبلغ فيعطيه الناس أحد فيتقدم النقود، من
 زراعية أرض قطعة رهنته املبلغ ذلك نظري ويف كذا مبلغ فالن دي من فالن أنا استلمت :فيه

 من خالية األرض يسلم أن فعليه املبلغ حضور حلني األرض بزراعة احلق وللمرهتن كذا قدرها
 .مذكور هو كام الزراعة تتم وبالفعل الزراعة من خالية استلمها كام الزراعة

 يظل املالك عند املبلغ بقاء طول سنني كونفي باملبلغ املالك يأيت أن قبل الوقت يطول وقد
 خدمته نظري املختلفة الزراعية املحاصيل من إنتاجها وأخذ األرض بزراعة ينتفع املرهتن
 من السقي وأجرة األسمدة وثمن العامل، بعض أجور يف نقود من املحاصيل تكلفه وما لألرض

 وعىل مجعها حتى ونضوجها، ائهابق مدة طيلة املحاصيل هذه رعاية نظري ويف الغري، ماكينات
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 واملالك الزراعية األرض عىل احلكومة من مقررة سنوية رضائب دفع النقود صاحب املرهتن
 هو كام األرض فيرتك املرهتن إىل به يأيت أن إىل ًشيئا ذمته يف الدين بقاء طيلة يأخذ ال األصيل
 .بالعقد

 اهللا جزاكم أفيدونا حرام؟ أم لحال ذكره سبق كام األرض بإنتاج االنتفاع هل :السؤال
 وتعطلت املطلوب، املبلغ عىل املالك َّحتصل ما األرض بإنتاج االنتفاع لوال بأنه ًعلام ًخريا،

 النهائي؟ للبيع األرض من ًجزءا عرض إذا إال اللهم مصاحله
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 شاهد هذا ًربا فهو منفعة جر قرض وكل منفعة جر قرض قرضال هذا فإن :وبعد

 شاهد وله ضعيف، وإسناده .#ًربا فهو منفعة جر قرض كل$ :احلديث ذلك يف حجتهم
 وهم عليهم، ًموقوفا الصحابة من أربعة عن ورد قد أنه إال عبيد بن فضالة عن ًأيضا ضعيف

  .عباس بنوا سالم بن اهللا وعبد كعب بن وأيب مسعود بن اهللا عبد
 مسألة عىل فقال ًإمجاعا املغني صاحب حكاه بل مقتضاه، إىل اجلمهور ذهب فقد لذلك

 بقدر وحيلب فريكب ًحملوبا، أو ًمركوبا كان ما إال بيشء الرهن من املرهتن ينتفع وال ):٧٩٤(
 .العلف

 :حالني يف املسألة هذه يف الكالم :قال ثم
 بغري به االنتفاع للمرهتن جيوز فال ونحوه واملتاع كالدار مؤنة إىل حيتاج ال ما :أحدمها

 ومنافعه ٣٨٥ نامؤه فكذلك الراهن ملك الرهن ألن ًخالفا؛ ذلك يف نعلم ال بحال الراهن إذن
 الرهن دين وكان عوض بغري االنتفاع يف للمرهتن الراهن أذن فإن إذنه بغري أخذها لغريه فليس
 .’ا.حرام وذلك ةمنفع جير ًقرضا حيصل ألنه جيز مل قرض من

 ألنه فاسد؛ فالرشط املرهتن به ينتفع أن الرهن يف رشط وإن$ ):٥١٠( يف ًأيضا وقال
 النفقة بقدر ُويركب ُحيلب فإنه واملركوب املحلوب ذلك من ويستثنى الرهن، مقتىض ينايف
 .احلديث بنص

 ذلك انك سواء منافعة من يشء أخذ للمرهتن جيوز فال واملحلوب، املركوب عدا ما أما
 .#إذنه بغري أو الراهن، بإذن

 يشء أخذ له جيوز بل الغلة؛ مجيع أخذ للمرهتن جيوز فال القبيل هذا من الصورة وهذه
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 يف العرف يفرضه ما أعطي الغلة أخذ فإن للراهن يكون ذلك سوى وما متاعبه مقابل يف منها
 .دينه من الباقي واحتسب متاعبه مقابل

 أو اسرتضاع، أو لبس، أو ركوب أو باستخدام بالرهن املرهتن انتفع وإن$ :املغني يف قال
 وباهللا .’ا .#للراهن ملك املنافع ألن ذلك بقدر دينه من حسب غريه، أو سكن، أو استغالل،
 .التوفيق

 
 

 وعنده له، بأقارب ليسوا أناس إىل موته مرض يف وهو بوصايا أوىص لرج :السؤال
 ًوشكرا؟ الثلث، من أكثر وهي هبا، أوىص التي الوصايا هذه يف احلكم فام )وزوجتان بنت(

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف كانت فإن الوصايا؛ يف وينظر الورثة عىل يرد والباقي فقط، الثلث يف الوصية تنفذ :وبعد

 الوصايا حتسب أن ذلك وكيفية الثلث، عىل الوصايا زادت ما بقدر وصية كل من نقص واحد وقت
 كانت نإ أما السدس، إىل الثلث بنسبة ثلثيها ونفذ ثلثها وصية كل من نقص املال نصف بلغت فإن

 .التوفيق وباهللا الثلث، ينفذ حتى فاألول األول منها ينفذ فإنه أوقات يف الوصايا

 

 أنه أساس عىل كذا رشكة من اقرتض ًشخصا كفلت قد بأين فضيلتكم أفيد :السؤال
 للرشكة املبلغ هبذا األثاث فاتورة قدم أن وبعد ريال، ألف أربعون وقدره بمبلغ ًأثاثا اشرتى
 اشرتى الذي الشخص أن إال األثاث، لصاحب املذكور باملبلغ شيك بتحرير الرشكة قامت

 من ًأثاثا هبا اشرتى ريال ٢٠٠٠ ومبلغ ريال ألف ٣٨ مبلغ واستلم األثاث يستلم مل األثاث
 احلكم؟ فام %١٠ بنسبة ًأرباحا تأخذ الرشكة بأن ًعلام منه باع الذي األثاث صاحب

 أكن ومل املبلغ املذكور واستلم الكفالة متت أن بعد عيل وماذا اهللا، أفادكم إفادتنا أرجو
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 .حيفظكم واهللا ذلك؟ قبل باحلكم أعلم
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فاملحظور األثاث أخذ لو بأنه ًعلام بنقد نقد بيع صار ألنه وذلك ًربا؛ الصورة هبذه البيع :وبعد

ا تعطي فهي بنقد نقد بيع الرشكة حق يف يعترب ألنه ذلك فيه حاصل  تقسطه ثم للمشرتي باملبلغ شيكً
 إال الكفيل أهيا أنت يلزمك وال الصورتني يف حاصل الربا فإن لذا عليها، اتفق التي األرباح مع عليه
 اخلدعة، يف تطالبه أن ولك الربا، هي التي األرباح دون األثاث هبا اشرتى التي األصلية القيمة

 .التوفيق وباهللا ذلك، القايض رأى إن  كليا الكفالة من وتتخلص

 

 بئر به ًوقفا وسطها يف وجدت ولكن اخلبت يف زراعية أرض َّعيل عرضت :السؤال
 ومهام الرئييس، خلطا اجلنوبية اجلهة ومن جهات، ثالث من أريض حتده الوقف وهذا ارتوازية،

 غريب يف الوقف كان إذا إال له يصلح ال املشرتي فإن الوقف سوى األرض بقية بيع الورثة حاول
 من جانب يف الوقف حتويل جيوز فهل األرض، مصلحة يضيع الوسط يف وجوده ألن األرض؛
 الوقف، وقفية من صورة وإليكم ذلك، عن أفيدونا فيه، املوجودة البئر بدل بئر وحفر األرض

 املوفق؟ واهللا
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 كانت إذا أما للوقف، املصلحة كانت أو منافعه، تعطلت إذا إال جيوز ال الوقف نقل :وبعد

 عني إىل واملعرفة األمانة أهل إىل جلنة اجلهة قايض يرسل أن ينبغي لذا فال، فقط الوقف جلار املصلحة
 .التوفيق وباهللا ،-اهللا شاء إن- مانع فال النقل يف مصلحة للوقف وجدوا فإن املحل،

 

 دخل إذا فهل والربح، للخسارة قابلة وهي الرياض بنك يف أسهم عدة اشرتيت :السؤال
 حرام؟ األسهم هذه من ربح عيل
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :باجلوا
 أو الكهرباء، أو النقل، رشكات أو الصناعية، الرشكات يف التي األسهم ورشاء بيع :وبعد

 معظم ألن فيها؛ التي األسهم ورشاء بيع جيوز شاهبها وما الرشكات هذه كل ذلك، غري
 .بالنقد فيها التي سهماأل ورشاء بيع فيجوز نقدية، غري مدخراهتا
 يصري ألنه بالنقد؛ أسهمها ورشاء بيع جيوز فال :نقدية مدخراهتا معظم التي البنوك أما

 بيعها جيوز فال بالتفاضل، كالعلم بالتساوي واجلهل جمهول، واآلخر معلوم، أحدمها بنقد نقد بيع
 أعلم واهللا ذلك، غري أو عقار، أو وسلع جتارة، بعروض أسهمها بيع وجيوز ًربا، ألنه بالنقد؛
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل

 
 

 يأيت :كالتايل وهي زمالئه مع السيارات بيع يف طريقة له العمل يف إخواننا أحد :السؤال
 هذه اشرتيت أنا فالن يا :يقول ثم املعرض من ويشرتهيا معه فيذهب سيارة منه بيطل املشرتي
 فإن ًمثال، تقسيط ألف أربعني بمبلغ بعتك أردهتا إن ًمثال، ريال ألف عرشين بمبلغ السيارة

 ثم يشرتهيا أن بعد إال البيع قيمة يشرتط ال أنه ًعلام باسمه وكتبها عليه، باعها املشرتي وافق
 يبيعها؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 إن يقول كان فإن يشء، فيه ليس فهذا السيارة رشاء بعد إال يتم ال البيع كان إذا :وبعد

 يشرتي أن األسلم والطريق واألوىل جيوز، ال فهذا السيارة هذه لك أشرتى فأنا بكذا بغيتها
 أن بعد إال اشرتاها التي السيارة يبيع أال يلزم أنه وإال يبيع، ثم ده،عن ويضعها السيارات التاجر

 ال املنقوالت يف والقبض والقبول، اإلجياب :أي املكاتبة، بطريق بينهام املبايعة وتتم يقبضها،
 .بنقلها إال يتم

 بني البيعة تتم أن قبل أو استالمها، قبل باعها إن أما املشرتي، عىل يبيعها ذلك بعد ثم
 حيوزها حتى تبتاع حيث السلع تباع أن النبي لنهي جيوز؛ ال هذا فإن الوكالة، وبني التاجر
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 .#عندك ليس ما تبع ال$ :حزام بن حلكيم ولقوله رحاهلم؛ إىل التجار
 الوكالة، وبني التاجر بني البيع إجراءات متام قبل اآلخر املشرتي وبني بينه البيع َّتم فإذا

  مراعاة بلقائه ويؤمن عذابه وخيشى اهللا يتقي من فعىل جيوز، ال وهذا احلوز قبل ًبيعا يعد هذا فإن
 .األمور هذه

 دامت ما يرض ال ذلك فإن الثاين املشرتي باسم الوكالة من نقلت فلو االستامرة أما
 تم لو نهأ ًعلام التوثقة، يف زيادة  نظاميا ًأمرا هبا يقصد إنام االستامرة ألن صحيحة؛ قبلها اإلجراءات

 فإن والوكالة، التاجر بني ذكرناها التي اإلجراءات متام قبل والتاجر الثاين املشرتي بني البيع
 وهذا التقسيط، بقيمة احلارضة القيمة :أي بنقد، ًنقدا عليه باع كأنه الربا شبهة فيه يكون هذا
 .التوفيق وباهللا ًربا،

 

 ولدها وعاش طلقها، التي األوىل الزوجة من ًولدا وخلف شخص تويف وبعد، :السؤال
 األخرية الزوجة من الولد وختلف ًوبنتا ًولدا منها وخلف أخرى، زوجة املتوىف تزوج ثم ًبعيدا،
 والدهم تويف حتى واملعيشة والبذر بالعمل عليها يده ووضع سكنية، وأرض زراعية أرض عىل

 وبعد حدودها، يعلم وال األرض، يعرف ال األوىل الزوجة من والذي ،سنة ٣٥ من أكثر وذلك
 بني مفرقة هي التي والده أرض من نصيبه عىل اليد وضع أخيه من وطلب حرض والدهم وفاة
 .ورشكاه والده

 خلف مما نصيبه، من أخيه حرمان ذلك من وقصده وهترب وحتايل متطل أخاه إن ثم
 ومعرفتها األرض ذرعة اليد واضع من وطلبوا بينهام، رياخل أهل بعض تدخل ًوأخريا والده،

 فرفض ورشكاه والدهم بني التي الفرائض بموجب بينهم األرض تقسيم حاولوا ثم فرفض،
 .يظهرها أن

 مواضع يف نصيبه اليد واضع عىل املطالب يبيع أن عىل بينهم اإلصالح حاولوا ًوأخريا
 معرفة بدون يشرتي أن يده حتت األرض تكان الذي ووافق احلق، إظهار أجل من كثرية

 .احلق إلظهار ًاستدراجا له حجج ًوفعال وحدودها وذرعتها ومقدارها، األرض،
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 ذلك، يف الرشيعة حلكم اإليضاح مع املجهول البيع هذا يف الفتوى فضيلتكم من فنود
 والسالم؟ ويرضاه حيب ملا اهللا وفقكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 رشوط ومن وجهالة ًغررا فيه ألنه يصح؛ ال البيع فهذا ذكرتم كام األمر كان إذا :وبعد

 .واملشرتي البائع عند ًمعلوما املبيع يكون أن السبعة البيع
 عند ًمعلوما املبيع يكون أن :السادس الرشط :املربع الروض ورشحه املستقنع زاد يف قال
 .انتهى .غرر املبيع جهالة ألن املتعاقدين؛
 فإن يذرعها أن ومنع باألرض، أخاه خيرب أن منع األرض عىل يده الذي األخ كان وإذا

 ومعرفة الصفة، جمهول ألنه غرر؛ البيع هذا فإن قدره، يف ًوجمهوال نوعه يف ًجمهوال يكون املبيع
 أن منع وكونه هلا، الذرعةب تكون القدر معرفة ألن القدر؛ وجمهول األرض، برؤية تكون الصفة
 .يوصل أن به اهللا أمر ملا ًمانعا ًظاملا يعترب بذلك فإنه حقه، احلق صاحب يعطي

 ًذهبا، األرض بملء الفداء يطلب أن قبل صاحبه إىل احلق يؤدي وأن اهللا، يتقي أن فعليه
 وقالت م،العل أهل بعض عند باطل فهو إنكار عىل كان بينهام الصلح وكون ذلك، إىل جياب فال
 .الشافعية به

 بكذب وعلم إنكاره أو دعواه، يف أحدهم كذب وإن :للحنابلة املربع الروض يف وقال
 غري مستحقه إىل إيصاله عىل قادر باحلق عامل ألنه ًباطال؛ وكان حقه، يف الصلح يصح مل نفسه
  .انتهى بالباطل للامل أكل ألنه عليه؛ حرام أخذه وما حمق، أنه معتقد

 .التوفيق وباهللا عليه، يتوب أن اهللا وليسأل صوابه، إىل وليعد الرجل، هذا هللا فليتق

 
 

 برشاء املهتمني التجار ألحد سيارة لرشاء كمقدم ريال آالف عرشة قدمت :السؤال
 وال ثمنها، وال قيمتها، أعرف ال بأين ًعلام اآلن، حتى للسيارة ًمنتظرا ومازلت وتقسيطها، السيارات

 فبعضهم احلياة، أمور يف بثمنها لالنتفاع خروجها بعد مبارشة بيعها أريد ًوأيضا اآلن، حتى نوعها
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 األمر؟ هذا يف فضيلتكم رأي فام ربا، هذا إن :يل قال
 .وصحبه آله وعىل اهللا سولر عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بينك البيع يتم أن وبعد موجودة، السيارة تكون أن بعد إال معه تتفق أن جيوز ال :وبعد

 املفتاح وتعطيهم املعرض، نفس يف مكان يف تضعها ثم وتدورها تستلمها أن البد البائع وبني
 فإن منه، اشرتيت ممن تبيع أن جيوز وال وتبيعها، للبيع تعرضها ذلك بعد ثم باسمك أمانة

  .اهللا شاء إن سليمة طريقتك تكون اخلطوات هذه اتبعت
 .التوفيق وباهللا

 
 

 فنص مىض أن بعد أيقظوين وقد العمل، يف إخواننا من شخص َّإيل حرض :السؤال
 مل أهنم أخربوين ذلك وبعد سيارة، بقيمة عليه كفلت وقد املدعو أكفل أن مني وطلبوا الليل،
 بالزيادة وطالبوه املبلغ، ذلك مكفويل دفع وقد ًألفا، وعرشين سبعة أعطوه وإنام سيارة، يعطوه
 ذلك يف مإث يلحقني وهل سيارة؟ يعطوه ومل ًنقدا أعطوه إنام وهم ،هلم الزيادة يدفع أن جيوز فهل
 .ًخريا اهللا وجزاكم أفتوين احتيال؟ بطريقة ذلك عملوا وهم

 .وصحبه وآله اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 رآها، وال سيارة، يعطوه ومل ًنقودا مكفولك أعطوا أهنم تذكر كام األمر كان إن :وبعد

 عليه وسجلوا ًألفا، وعرشون عةسب )٢٧.٠٠٠( قدره ًسلفا أعطوه بل ذكرت؛ كام علمها وال
 وال يقبله، أن للمشرتي وال يفعله، أن للبائع حيل وال جيوز، ال ًربا فهذا ذلك، من أكثر ًمبلغا

 دفعه الذي ماله كذلك األمر كان إذا البائع يلزم والذي عليه، يعني بأن ذلك علم إن للكفيل
̄ ° ±  ³ ² :يقول تعاىل اهللا ألن غري، ال ًألفا وعرشون سبعة وهو  ®

¶ µ ́ ]٢٧٩:البقرة[.  
 .التوفيق وباهللا
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 املادة لكسب اخلارج من ًعامال يستورد فيمن الرشع حكم ما الشيخ، فضيلة :السؤال
 تامائ مبلغ يتبعها ثم فيزا، قيمة ويسموهنا آالف مخسة ًمقدما يأخذ :التايل النحو عىل وهي منهم،
 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا حرام؟ أم حالل هذا فهل  شهريا ريال

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد : -التوفيق وباهللا- اجلواب
 الفيزا، قيمة منهم وتأخذ تستقدمهم أن أما عندك، للخدمة العامل استقدام جيوز :وبعد

 :ألمور جيوز ال ذافه ًمعلوماً ماال عليهم تفرض ثم
 إال حيصل ال العامل فلعل جمهول، عمل مقابل يف ًمعلوما ًشيئا منهم تأخذ أنك :أوهلا

 فتكون بالكلية، يشء عىل حيصل ال أو كله، جهده أخذت قد فتكون عليه، فرضته الذي عىل
 لثمنا أو الربع، أو كالثلث، املحصول من ًمعلوما ًجزءا منهم أخذت إذا لكن ظلمته قد ًأيضا
 .اهللا شاء إن جائز فهذا

 هلم يفتح هذا فإن ًأحرارا، يعملون وتركتهم ًمعلوما، ًشيئا منهم أخذت إذا أنك :ًثانيا
 .الفساد حيب ال واهللا وأفسدوا عبثوا ًعمال جيدوا مل فمتى العبث باب

 بيرتت ملا ًنظرا الغرض هذا ملثل العامل استقدام منعت :أي ذلك، منعت الدولة أن :ًثالثا
 املنع هذا أما هللا، معصية يكون فيام إال األمور والة طاعة اهللا أوجب وقد الفساد، انتشار من عليه

 .الفساد النتشار موجبة له واملخالفة وملموسة ظاهرة فيه فاملصلحة
 أن جيب فإنه لذلك رش؛ إال عليه يرتتب ال احلاجة عن زائدين أقوام استقدام أن :ًرابعا

 .والسالم احلاجة، ربقد االستقدام يكون

 

 الدخان؟ بيع حكم ما :السؤال
 .ًحراما بيعه كان لذلك حرام هو ألنه حرام؛ الدخان بيع :اجلواب
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 تأدوا لرشاء بزبائن َّإيل جئت إذا :لكهربائي قال كهربائية أدوات حمل صاحب :السؤال
 فيقوم الشاي حق أو عمولة، يسمونه كام %٥ مبلغ ًمثال فلك هذا عمله بحكم كهربائية

 أخذ حكم فام لغريهم يبيع كام هلم يبيع بأنه ًعلام املحل صاحب إىل الزبائن بجلب الكهربائي
 التفصيل؟ أرجو الشاي حق املسمى املبلغ هلذا الكهربائي

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد :اجلواب
 هذا أخذ من يل يظهر فيام مانع فال الزبائن؛ له جيلب لكونه النسبة هذه أعطاه إذا :وبعد

 للكهربائي، وال املحل لصاحب ال جيوز ال فذلك للمسلمني غش فيه اجللب كان إذا إال املبلغ
 فال غريه سعر يامثل والسعر جليدا النوع من عنده األدوات كانت بأن  عاديا األمر كان إذا أما

 .التوفيق وباهللا ذلك، يف يشء

 

 ؟ذلك يف الدين حكم ما املحالت يف بيعها أو املنازل يف واألسامك الزينة طيور تربية :السؤال
 تربية فأما املحالت، يف بيعها أو املنازل، يف واألسامك الزينة طيور تربية أما :اجلواب

 منه حصل فإن احليوانات من غريها أو للطيور تعذيب منه حيصل مل إن جائز فهو واألسامك الطيور
 .ذلك أجل من حرم احليوانات من غريها أو للطيور تعذيب

 إذا إال غرر، املاء يف بيعه ألن جيوز؛ ال فإنه املاء يف السمك بيع إال جائز فهو بيعها وأما
 .التوفيق وباهللا جائز، فهو بصندوقها األسامك أو السمكة، بيعت

 

 بلدي إىل بفلوس أرسل أن أردت إذا اليمن وبلدي اململكة، يف مقيم أنا ):أ( السؤال
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 سعر اليمنية بالرياالت يعادهلا ما حيسب وهو السعودية، العملة وأعطيه الرصاف إىل أذهب
 لوكييل تسلم ثم أسبوع، ملدة تتأخر وقد اليمن، يف وكييل ويسلم اليمن يف بوكيله يتصل ثم اليوم
 احلكم؟ فام هنا الذي السعر بنفس تسلم أهنا إال

 ال، أم صحيح أعمله ما فهل %١٠ بمقدار هناك تنقص ًنقدا استلمتها لو أين العلم مع
 .والسالم

 :أي النسأ، وحيرم التفاضل، فيها جيوز أخرى بعملة لةالعم بيع :-التوفيق باهللا- اجلواب
 .واستلم سلم بيد، ًيدا كان إذا يمني بأربعامئة سعودي مائة ترصف باألحرى أو تبيع أن جيوز

 عنها ًعوضا هي التي واليمني اآلن تدفعها فلوسك تكون بأن التأخري هو الذي النسأ أما
 وعليك النسيئة، ربا يف واقعون لك حيول والذي تأن بل جيوز؛ ال فهذا أسبوع بعد باليمن تدفع
 وبعدما الرصف، هي التي :أي فلوسك، واستلم ارصف حتول أن أردت وإذا تتوب، أن

 من خري املادية فاخلسارة الربا، يف الوقوع من لك خري فهو نقص فيها حصل وإن حوهلا تقبضها
 .والسالم الدينية، اخلسارة

 هنا ومعي اليمن، يف جتاري حمل ويل السعودية العربية اململكة يف هنا أعمل أنا ):ب( السؤال
 بالعملة الفلوس يعطوين ألهليهم مصاريف إرسال أرادوا وإذا العمل، يف قريتي أهل من زمالء

 فاكس أرسل أو اليمن، يف بوكييل وأتصل اليمنية، بالعملة أعطوين يوم سعرها عن ونسأل السعودية
 .والسالم ًوشكرا، اإلفادة أرجو ال، أم صحيح العمل هذا هلف يمنية عملة ألهلهم يعطيهم

 نسيئة؛ ربا العمل هذا ، نبيه عىل والصالة اهللا، محد بعد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 النسأ؛ وحيرم التفاضل فيه جيوز وهذا يمنية، عملة وتعطيهم سعودية عملة منهم تستلم ألنك
 .التأخري :أي

 فيه البد الرصف أن مع هناك بوكيلك باالتصال اليمن يف ةاليمني العملة تعطيهم وأنت
 أعطيك أنا :الرصف لصاحب وقلت الدكان، يف النقود استلمت فلو املجلس، يف التقابض من
 ربا، ذلك وكان الرصف، وبطل جيز، مل الدكان عن خطوات عرش يبعد البيت وكان البيت، من

 يرسلوهنا، ثم هنا بيمني السعودية نقودهم ونيرصف أهنم والربا اإلثم يف الوقوع من والسالمة
 .التوفيق وباهللا

 اململكة خارج أمريكية دوالرات أو سعودية، رياالت حتويل أردت إذا ):ج( السؤال



  ٣٠٨  

 يستلم حيث البنك طريق عن وليس معني، فرد طريق عن التحويل وكان السعودية، العربية
 أعىل بسعر ولكن ًمثال؛ السوداين باجلنية إياها ويسلمني اململكة يف هنا الرياالت الشخص ذلك مني
 ال؟ أم الطريقة هذه يف ًربا هنالك فهل البنك، يف عنه املعلن السعر من

 جنيهات ثالثة يساوي السودانية البنوك يف السعودي الريال سعر إن :فأقول وللتوضيح
 السودان يف إياها منيويسل هنا الرياالت مني يستلم ًمثال تاجر وهناك السودانية بالعملة وربع
 اهللا جزاكم واحلرمة؟ الربا من يشء هذا يف فهل أضعاف أربعة أو بثالثة البنك سعر يفوق بسعر
 .ًخريا

 مقيم سوداين               
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
ا لك يقطع أن يستطيع بحيث البنك يف رصيد صاحب السوداين هذا كان إذا :وبعد  شيكً

 إىل رجوعك بعد أو اآلن شئت وقت أي يف البدل تستلم أن ويمكنك عليه املتفق باملبلغ
 جيوز أخرى بعملة العملة بيع ألن التحريم؛ من ًشيئا فيها أرى وال صحيحة، فالعملة السودان

 .التأجيل وهو النسأ وحيرم التفاضل، فيها
 أن وذلك النسيئة، ربا يف تقعان وإياه أنت فإنكام ًشيئا؛ اآلن كيعطي أن يستطيع ال كان إذا أما
 .التوفيق وباهللا عليه، تتفقون ما عىل فيجوز السعر أما جيوز، ال وهذا مؤجلة، ونقوده حارضة نقودك

 
 

 أي من فاتورة وأعطنا اذهب :يل فقالوا أثاث رشاء منهم أريد بنك إىل ذهبت إين :السؤال
 لك نأخذ :فقالوا آالف عرشة بمبلغ بفاتورة وجئت واملبلغ، السعر يوضح األثاث لبيع حمل

 القسط قيمة شهرية األقساط تكون وأن ألفني، املبلغ عىل ونكسب املوضح، باملبلغ املفروشات
 وجزاكم سؤايل، عىل اجلواب أرجو حرام؟ أو ربا ذلك يف لفه سنوات، ثالث وملدة ريال ٣٤٠
 .والسالم ًخريا، اهللا

 فيها الصورة هذه ، اهللا رسول عىل والصالة اهللا، محد بعد :التوفيق وباهللا- اجلواب
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 الذي الرشاء هو وذلك عنك، فيسددوهنا بالفاتورة إليهم تأيت عندما أنك وذلك واضح، ًربا
 نسيئة وربا فضل ربا فيه فهنا مكسب ريال ألفي كعلي يأخذون ثم يزعمونه،
 .ريال ألفي عليها وزادوا القيمة، عنك سددوا فلكوهنم :الفضل ربا أما
 نسبة عليه وزادوا نسيئة، قسطوه والذي ًنقدا دفعوه الذي املبلغ فلكون :النسيئة ربا وأما

 .والسالم هذا، مثل يف الدخول بعدم أنصحك فإين الفوائد

 

 فيها؟ ترون ما اجلمعية :السؤال
 أن عىل واتفقوا أكثر، أو أقل أو عرشون، أو عرشة مجاعة اجتمع إذا جائزة، :اجلواب

 أو سيارة رشاء يف أو بناء يف اهللا شاء إن هبا يستعني حتى منهم، لواحد شهر كل املبالغ هذه تعطى
  .الدليل فعليه بتحريمها قال ومن ذلك، غري

 قول إن بل التحريم؛ عىل دليل فيه فليس .#ربا فهو منفعة جر قرض كل$ :حديث أما
 .التوفيق وباهللا احلل، عىل يدل .]٢:املائدة[ I:  ÃÂ Á À ¿ اهللا

 

 وغساالت مكيفات منك أريد :ويقول صشخ إيل يأيت األوقات بعض يف :السؤال
 وقت يف البضاعة أملك ال بأنني ًعلام قطعة كل عىل %٣٠ منك أكسب :له فأقول بالتقسيط

 .السوق يف كم القطعة ثمن أعرف وال االتفاق
 يف موجودة البضاعة هذه وتكون بضاعة مني ويطلب شخص إيل يأيت األوقات بعض ويف

 السعر إن له وأقول %٥٠ منك أكسب أنا له فأقول ١٣٥٠ ملكيفا سعر ًفمثال ثمنها وأعرف السوق
 فهل بثمنها، علم عىل وأنا السوق يف موجودة ولكنها ملكي ليست البضاعة بأن ًعلام كذا عليك يصبح
 بعتها؟ التي السلع ثمن يف أفعل فامذا حرام البيع كان وإذا حرام، أم حالل البيع هذا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
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 :ألمرين جيوز ال الصورتني هاتني يف البيع إن :وبعد
 وما الثمن بعد املكسب عىل املشرتي مع باتفاقك متلكه ال ًشيئا بعت أنك :األول األمر

 يأتيني اهللا، رسول يا$ :فقال يستفتيه جاء حني حزام بن حلكيم قال والنبي بذلك، يلتحق
 حكيم يا : النبي فقال .السوق من له وأشرتي فأخرج عندي وليست السلعة، يريد الرجل

 .عندك ليس ما وبعت احلديث هذا خالفت قد وأنت .#عندك ليس ما تبع ال
 من له فتشرتي تذهب معه تتفق بعدما ألنك الربا؛ شبهة فيه البيع هذا أن :الثاين األمر

 أن مثل وهذا الكسب، مع عليه تقسطها ثم السلعة، به اشرتيت الذي املعروف بالثمن السوق
 كام الربا، شبهة فيه فهذا املشرتي عىل قسطته الذي بالنقد النقد بعت كأنك :أي بنقد، ًنقدا تبيع
 .ترى

 واجعل ًسلعا، فاشرت وتشرتي تبيع أن أردت وإذا اهللا، إىل تتوب أن عليك جيب فإنه لذا
 فيام تصنع كيف أما ربك، وأرضيت ًحالال كسبت قد تكون إليك جاء ممن وبع ًمستودعا هلا

 .ًأوال بعته
 دون هبا اشرتيت التي القيمة منهم بعت ممن فخذ السالمة لنفسك أردت إذا :فأقول

 .التوفيق وباهللا منه، ًخريا اهللا عوضه هللا ًشيئا ترك ومن مكسب هي التي الزيادة

 
 

 أبيها أرض من نصيبها أرض قطعة وهلا غريه من ولد هلا زوجة له رجل :السؤال
 له )الزوج( هو ذلك وبعد أرضها، قطعة زوجها باع وفاهتا وبعد فقط، ًبنتا لزوجها وأنجبت

ا البنته أرضه قطعة عىل فكتب إخوة أبناء وله أرض، قطعة ً  باعها التي أمها أرض نع عوض
 حيق أم الشفعة -الرجال وهم- عمها ألبناء حيق فهل عمها؛ بنت من القطعة هذه باعت والبنت
 نافذ؟ البيع أم الشفعة أمها من ألخيها

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فاملسألة وابن وبنت زوج عن ماتت لكوهنا املرأة هذه فمرياث املرياث بخصوص :وبعد
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 للبنت أي األنثيني، حظ مثل للذكر والبنت، الولد بني وثالثة واحد، الربع للزوج أربعة من
 .غريه من لالبن ًونصفا وابنته، للزوج ًنصفا :نصفني املرياث فصار اثنني، ولالبن واحد

 كان فإن ها،أم خلفته ما باع أن بعد ملكه من أرض قطعة عىل البنته كتب كونه وأما
 نصيبه باع وقد الولد دون البنته كتب كان وإن له، فذلك أخرى بأرض قابله أو باع قد الولد
 للولد كان فإن الشفعة وأما حقه، يقابل ما الولد بإعطاء ذمته إنقاذ وجيب جيوز، ال ظلم فهذا

 .والسالم للقايض، فيها فالنظر وإال له، فالشفعة منها حقه يأخذ مل لكونه رشاكة
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 ٥................................................................................املقدمة
 

ً الرد عىل الصوفية يف زعمهم أهنم ال يعبدون اهللا خوفا من ناره وال شوقا إىل جنته -١ ً 
 ٨.................................................................وإنام يعبدونه حمبة فقط

 ١١.............................................................. حكم أذكار الصوفية-٢
 ٢٣.................................................................... حتريم التصوير-٣
 ٢٣...................................................... العشق للصور عذاب معجل-٤
 ٢٤.................................................رب يكفي عنه ال جيوز التصوير واخل-٥
 ٢٥.......................................................! عىل من تطلق كلمة عصاة؟-٦
 ٢٥............................................................ الرد عىل من أنكر املس-٧
 ٢٨........................................................ حكم اإلقامة يف بلد الكفار-٨
 ٢٩.................................................. ال جتوز الصالة يف مسجد فيه قرب-٩
 ٢٩................................. ال إله للكون غري اهللا، وال إله غري اهللا له كون آخر- ١٠
 ٣٢........................................................... حكم األذكار اجلامعية- ١١
 ٣٤...................................لثالث عند حتية العلم حتريم اإلشارة باألصابع ا- ١٢
 ٣٥.....................................ً ال جيوز اختاذ يوم التاسع من حمرم وغريه عيدا- ١٣
 ٣٦...................................ً ال جيوز الذبح بناء عىل حلم فلعله من الشيطان- ١٤
 ٣٦..........................ً هل من قال قوال يوهم الكفر يكفر أم األمر فيه تفصيل؟- ١٥
 ٣٩........................................ التحذير من الرياء، وأنه ينقسم إىل قسمني- ١٦
 ٤٠..........................................ً بدال من القرآن حكم من سجل األغاين- ١٧
 ٤١............................................ النهي عن التصوير ولو بحجة التعليم- ١٨
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 ٤٢...................................................... حتريم رسم ذوات األرواح- ١٩
 ٤٢................................................... النصيحة يف األمور االعتقادية- ٢٠
 ٤٣............................................................. مقاطعة شاهد الزور- ٢١
 ٤٣........................................ الرد عىل من زعم جواز الصالة عن امليت- ٢٢
 ٤٧........................................................... حكم رياضة البهلوان- ٢٣
 ٥٢...................................................... حكم التعاون مع اهلندوس- ٢٤
 ٥٢................................................ال يريد دخول اجلنة: خطأ من قال - ٢٥
 ٥٣..  ساعة حيا٢٤ الرد عىل ما نرش يف جريدة عكاظ عن رجل مات ودفن وخرج بعد - ٢٦
 ٥٨.................................................................. سؤال يف القدر- ٢٧
 ٥٩........................................................... زيادة اإليامن ونقصانه- ٢٨
 ٦٠.................................................... جواز وصف الرسول بالسيد- ٢٩
 ٦٠................................ً ملن أسدى معروفا إىل شخص#ًشكرا$  حكم قول- ٣٠
 ٦٠...............................ظيم بعض األشهر لعقيدة يف ذلك هل من الرشك تع- ٣١
 ٦٢.........................................................ج حكم سب الرسول  - ٣٢
 ٦٤............................................................ حكم سامع األموات- ٣٣
 ٦٦........................................................... فتوى عن حكم العقري- ٣٤
 ٧٠............................... يف اجلنةج الرد عىل الغزايل يف زعمه أن أبوي النبي - ٣٥
 ٨٠...................................... حكم الدعاء بعد االنتهاء من حلقات الذكر- ٣٦
 ٨١..........................رشك) عبلة، وأم الصبيان، وجني، وأم العفاريت: ( قول- ٣٧
 ٨١.................................................................... معنى اإلهلام- ٣٨
 ٨٢............................................................ امللهم ليس بمعصوم- ٣٩
 ٨٢.................................................... األمور التي يكون فيها اإلهلام- ٤٠
 ٨٣...............................ًإين سأتزوج فالنة املتزوجة ليس إهلاما:  قول الرجل- ٤١
 ٨٣......................................................... حكم إقامة ذكرى املولد- ٤٢
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 ٨٤.......................................................... حكم التسبيح بالسبحة- ٤٣
 ٨٥.......................................... الرياء العارض ال يرض إذا دفعه اإلنسان- ٤٤
 ٨٥..........................................حممد وعيل: كم من قال عند الفزع ما ح- ٤٥
 ٨٥................ بئر يف اليمن يذهب إليها الناس بأمراضهم يزعمون أن ماءها شفاء- ٤٦
 ٨٧........................................................ سؤال حول ظاهرة النفاء- ٤٧
 ٨٨.......... عىل املسلم أن يكون بني اخلوف والرجاء حتى يأتيه املوت وهو عىل ذلك- ٤٨
 ٩٠............ًسبا لنفسه وهواه احلكم فيمن يريد أن يأخذ من أحد املذاهب ما يراه منا- ٤٩
 ٩٢........................ج الرد عىل رسالة يزعم صاحبها أهنا من حممد رسول اهللا  - ٥٠
 ٩٣.................................. هذه اللعبة لعبة حمرمة ألهنا حتوي استعانة باجلن- ٥١
 ٩٤.................................................................. حكم التصوير- ٥٢
 ٩٥................................................. ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن- ٥٣
 ٩٥.................................................................. نصيحة للدعاة- ٥٤
 ١٠٢....................................................... ما جيب توفره يف الداعية- ٥٥
 ١٠٣................................................. املسلم يف حياته اليومية برنامج- ٥٦
 ١٠٤.......................................... نصيحة موجزة للمسلم يف هذه األيام- ٥٧
 ١٠٤............................................... جيب عىل املريب التعليم والتوجيه- ٥٨
 ١٠٥........................... جيب عىل املسلم أن يدعو إىل الفضيلة بالقول والعمل- ٥٩
 ١٠٥............................. يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرج هدي النبي - ٦٠
 ١١٠............................................................... موجبات الفسق- ٦١

 
 ١١١..................................................؟)الرفرف، واملحابس( معنى - ٦٢
 ١١١.......................................................ً معنى قراءة القرآن معربا- ٦٣
 ١١١..................................... حرص اخلشية يف العلامء ال ينفيه عن غريهم- ٦٤
 ١١٢.............................................. ما يشمله اسم الدابة يف آية األنعام- ٦٥
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 ١١٢..................................... حكم قراءة القرآن للجنب ومس املصحف- ٦٦
  بام فيه وهذا  ال يقال له عامل، إنام العامل من ً إن كثريا من القراء يقرأ القرآن وال ينتفع- ٦٧

 ١١٦................................................انتفع بالعلم الرشعي من كتاب وسنة
 ١١٧.................................................. جيوز قراءة القرآن بنية الدعاء- ٦٨
 ١١٨............................................. حكم وضع املصحف عىل األرض- ٦٩
 ١١٨........................................ إهانة القرآن ربام أدت بفاعلها إىل الكفر- ٧٠
 ١١٨........................................... نفع القرآن يكون بالقراءة ال بالتعليق- ٧١
 ١١٩................................................ً يكون املسلم هاجرا للقرآن متى- ٧٢
 ١١٩.......................................................... حكم تقبيل املصحف- ٧٣
 ١١٩..................ً ينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر يف قراءته وإن كانت قراءته حدرا- ٧٤
 ١٢٠............ قراءة القرآن والقات يف فم القارئ يعد معصية وإهانة للقرآن الكريم- ٧٥
 لتجويد مأخوذ عن  مل يؤثر عن العلامء اإلنكار إال عىل من قرأ بقراءة محزة وا- ٧٦

 ١٢٠...........................................................................جالنبي  
 ١٢١................................ كراهة رفع الصوت بالقرآن عند املصلني للنافلة- ٧٧

 
 ١٢٢............#من ابتيل ببالء فكتمه ثالثة أيام كان له أجر شهيد$:  ما صحة حديث- ٧٨
 ١٢٢......................................#وفرقوا بينهم يف املضاجع$:  رشح حديث- ٧٩
 ١٢٣......................................#منك اجلدال ينفع ذا اجلد $:  معنى حديث- ٨٠
 ١٢٤................................................#أفلح إن صدق$:  معنى حديث- ٨١
 ١٢٤.........................................................العبادة يف اهلرج:  معنى- ٨٢
 ١٢٤....................................................الطهور شطر اإليامن:  معنى- ٨٣
 ١٢٥......#من شغله ذكري عن مسألتي  أعطيته أفضل ما أعطي السائلني$: معنى احلديث - ٨٤
 ١٢٥.......................................................... معنى الغيبة والنميمة- ٨٥
 ١٢٦..................................#فعإن اهللا أحل الكذب النا$:  ما صحة حديث- ٨٦
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 ١٢٦................  عن اخلذفج ما معنى اخلذف الوارد يف حديث هنى رسول اهللا  - ٨٧
 غري ثابتة يف دعاء الوسيلة بعد األذان، وكذلك ) إنك ال ختلف امليعاد( زيادة - ٨٨

 ١٢٦.................................................فهو بدعة) صدق اهللا العظيم(التزام 
 ١٢٧............................................#جصدق رسول اهللا  $:  حكم قول- ٨٩

 
 ١٢٨...............................ح ال يوجب استنجاء عىل الصحيح الصوت والري- ٩٠
 ١٢٨............................................... التيمم يف احلرض ال جيوز للرجال- ٩١
 ١٢٩................................ األحوط عدم مس تفسري القرآن ومحله للحائض- ٩٢
 ١٢٩..................................................... حكم املسح عىل اجلوربني- ٩٣
 ١٣٠........................................................... النقض بمس الفرج- ٩٤
  إذا طهرت املرأة يف الوقت األخري من الوقتني املشرتكني فهل يلزمها القضاء - ٩٥

 ١٣٢................................................................ األول أم ال؟للوقت
 ١٣٣.............يلزمها الوقت األخري فقط إال يف حالة وقوع الطهر بينهام) احلائض (- ٩٦
 ١٣٤........................................................ حكم رطوبة فرج املرأة- ٩٧
 ١٣٥............................................ هل ينتقض املسح عىل اجلبرية بحلها- ٩٨
 ١٣٥........................................................... املسح عىل اجلوارب- ٩٩
 ١٣٥......................................... ما يلزم باالحتالم عىل الذكر واألنثى- ١٠٠
 ١٣٩............................................ذا طهرت ماذا جيب عىل احلائض إ- ١٠١
 ١٣٩..........................ً ال جيوز إسقاط النطفة حذرا من التعري أمام الطبيب- ١٠٢
 ١٤٠........................................... جواز التيمم يف احلرض عند احلاجة- ١٠٣
 ١٤٢.................... حكم املسح عىل اجلبرية واألفضل أن جيمع بينه وبني التيمم- ١٠٤
 ١٤٢............................................................ الشك يف الوضوء- ١٠٥
 ١٤٣...................................................... وجوب الغسل باإلنزال- ١٠٦
 ١٤٣..............................د تيقن الطهر والتطهر احلائض تلزمها الصالة بع- ١٠٧
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 ١٤٤...................... هل يلزم من طهرت يف صالة العرص أن تقيض الظهر معه- ١٠٨
 ١٤٤................................ً الصفرة والكدرة بعد عالمة الطهر ال تعد شيئا- ١٠٩
 ١٤٥.................................................... أنواع املاء النازل من املرأة- ١١٠
  إذا تأكد بعد الصالة من عدم غسل عضو يف الوضوء وجب عليه إعادة الوضوء - ١١١

 ١٤٦............................................................................والصالة
 ١٤٦............. إذا صىل وعليه نجاسة مل يعلم هبا إال بعد الصالة فصالته صحيحة- ١١٢
 ١٤٦...............................................ً الكدرة والصفرة ليست حيضا- ١١٣
 ١٤٧....................... صفات دم احليض وحكم الصالة عند تقطع ظهور الدم- ١١٤
 ١٤٨.................................................... معنى االسترباء من البول- ١١٥
 ١٤٩..................................َّ حكم اغتسال احلائض عند ذهاهبا إىل املصىل- ١١٦
 ١٤٩.................................. عدة املطلقة احلامل إذا أسقطت؟ هل تنقيض- ١١٧
 ١٥٠.......................... حكم كشف العورة، وملس الرجل عورة بناته وأبنائه- ١١٨
 ١٥٢................................................ حتريم دخول احلائض املسجد- ١١٩
 ١٥٢........ امرأة حامل يف شهرها الثاين ثم نزل منها دم يشبه دم احليض فام احلكم؟- ١٢٠
 ١٥٣......................................ً من صىل وهو جنب ناسيا لزمته اإلعادة- ١٢١

 
  ال جيوز تأخري صالة الفجر إىل طلوع الشمس أو قربه إال يف احلاالت النادرة - ١٢٢

 ١٥٤...............................................................ًالتي تغلب العبد غلبا
 ١٥٤........................................................... حكم تكرر السهو- ١٢٣
 ١٥٥................ً من فاته وتره قضاه وترا ومن فاته ورده صىل اثنتي عرشة ركعة- ١٢٤
 ١٥٥.............................. حكم تارك الصالة وأنه ال يزوج بمسلمة مصلية- ١٢٥
  القرص أحوط يف حق اجليش الذين كانوا عىل أهبة للنفري أما اآلن فاإلمتام أحوط - ١٢٦

 ١٥٦.....................................................ألن احلالة أصبحت شبه مستقرة
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  ال جيوز للمرأة لبس الغطاء اخلفيف الشفاف الذي تظهر املحاسن من ورائه ال يف - ١٢٧
 ١٥٧................................................................الصالة وال يف غريها

 متيقن ه من املأمومني عىل اخلامسة وهو  إذا سها اإلمام فأتى بركعة خامسة فمن تابع-١٢٨
 ١٥٨...........................................................أهنا خامسة فصالته باطلة

 ١٥٩.................. الواجب عىل املأموم متابعة إمامه يف سجود السهو وإن مل يسه- ١٢٩
 املأموم  جيوز ملن أتى عىل اثنني ومها يصليان أحدمها إمام واآلخر مأموم أن يسحب -١٣٠

 ١٥٩..........................................................إليه أو يدفع اإلمام إىل قدام
 ١٦٠...انسحب أحد املأمومني وبقي أحدمها فاألفضل أن يتقدم عن يمني اإلمام إذا - ١٣١
 ١٦٠........... النهي عن مجع الشعر يف وسط الرأس أو يف مؤخره وربطه يف الصالة- ١٣٢
 ١٦١................................................ حكم تارك الصالة بعد املوت- ١٣٣
 ١٦١.......................................... كراهة الصالة عىل ما فيه نقش يلهي- ١٣٤
 ١٦١............للنفس من الثواب العظيم االكتفاء بالفرائض وترك النوافل حرمان - ١٣٥
 ١٦٢......................................... الظاهر عدم قبول أعامل تارك الصالة- ١٣٦
 ١٦٢............................................................... سجود السهو- ١٣٧
 ١٦٤............................... حتريم مسابقة اإلمام وموافقته ووجوب متابعته- ١٣٨
 ١٦٦...................................................... خمالفة اإلمام بغري قصد- ١٣٩
 ١٦٦....................... متابعة اإلمام يف الزيادة ممن يعلم أهنا زيادة تبطل الصالة- ١٤٠
 ١٦٧................................................................ صفات الوتر- ١٤١
 ١٦٨..................................... السنن الرواتب املرشوعة يف اليوم والليلة- ١٤٢
 ١٦٩................................................َّ املصىل ال يأخذ أحكام املسجد- ١٤٣
 ١٦٩....................................... ال تصح الرتاويح إال بعد صالة العشاء- ١٤٤
 ١٧٠................................... جتوز الصالة وراء الفاسق ونصيحته واجبة- ١٤٥
 ١٧٠........................ جيوز الصالة من املصحف يف صالة الفريضة للرضورة- ١٤٦
 ١٧٠..............................ؤم من به سلس وجتوز صالته لنفسه ال جيوز أن ي- ١٤٧



  ٣١٩  

ً من صحت صالته قاعدا لعذر صحت منه تكبرية اإلحرام قاعدا- ١٤٨ ً..............١٧١ 
   من رفع قبل اإلمام ظانا أن إمامه رفع ثم تبني له خالف ذلك فعاد فصالته - ١٤٩

 ١٧١............................................................................صحيحة
 ١٧٢............................ ال تصح الصالة إال بالسجود عىل األعضاء السبعة- ١٥٠
 ١٧٢......................................ن كان يف حالة غري مستقرة جيوز القرص مل- ١٥١
 ١٧٣................................ هل جيوز لسائق الشاحنة القرص مع دوام سفره- ١٥٢
 ١٧٤...........ً ينبغي عىل من أمر الناس بالنوافل أو السنن الراتبة أن يكون مؤديا هلا- ١٥٣
  من ترك صالته ثم أراد أن يعود فليكرب تكبرية اإلحرام وليدخل فيها من - ١٥٤
 ١٧٤..............................................................................جديد
 ١٧٤..................................فريضة إىل النافلة دون العكس جيوز حتويل ال- ١٥٥
  ال جتوز قراءة الفاحتة بعد القيام كام ال جيوز قراءة القرآن يف الركوع وال يف - ١٥٦

 ١٧٥............................................................................السجود
 ١٧٥..................................................... حكم من شك يف صالته- ١٥٧
 ١٧٦.............................. من السنة أن صالة الليل تفتتح بركعتني خفيفتني- ١٥٨
 ١٧٦................................................. حكم التحدث بالنية للعبادة- ١٥٩
 ١٧٦..............................................نة يف اجللوس للتشهد خمالفة الس- ١٦٠
 ١٧٧........................................ قطع الصالة باملرور ال يوجب اإلعادة- ١٦١
 ١٧٧............................................ حكم صالة الوتر بعد أذان الفجر- ١٦٢
 ١٧٧............................ التفصيل يف مسألة تعلق القرص باملكوث من عدمه- ١٦٣
 ١٧٩......................................... صالة نافلة املغرب مع دخول العشاء- ١٦٤
 ١٧٩...للجاهل عن سؤال العامل االستخارة ال تكون إال يف األمور الدنيوية وال غنى - ١٦٥
  هل يشرتط للصغرية ما يشرتط للكبرية من لبس اخلامر للمرأة ولبس الثوب - ١٦٦

 ١٨٠.............................................................................للرجل
 ١٨٠..................... حكم تكرار الذكر يف الركوع أو السجود إذا أطال الصالة- ١٦٧



  ٣٢٠  

 ١٨١.................................. دعاء االستخارة هل هو قبل السالم أو بعده- ١٦٨
 ١٨١.........  أم يكتفي به يف الركعتني األوىل دعاء االستفتاح هل هو يف كل ركعتني- ١٦٩
 ١٨١................................... هل العباءة تعترب ساترة للمرأة إذا صلت هبا- ١٧٠
 ١٨١........................................... حكم صالة سنة الفجر بعد اإلقامة- ١٧١
 ١٨٢.......................................................... صفة سجود الشكر- ١٧٢
 ١٨٢........................... إذا توضأ الرجل يف وقت النهي فهل جيوز له التنفل- ١٧٣
 ١٨٢................................................ إىل أين ينظر املصيل يف صالته- ١٧٤
 ١٨٣.....................................جز املكان يف املسجد يوم اجلمعة حكم ح- ١٧٥
 ١٨٣.............................................. حكم الذكر بني خطبتي اجلمعة- ١٧٦
 ١٨٣.............................. حكم اجلهر بالتكبري خلف اإلمام يف صالة العيد- ١٧٧
 ١٨٤......................... حكم التكبري يف أيام العيد هل هو قبل الصالة أم بعده- ١٧٨
 ١٨٤........................ حكم اجلهر بتكبريات العيد يف املساجد بامليكروفونات- ١٧٩
 ١٨٤......................................................... العيدين حكم صالة- ١٨٠
 ١٨٥............................... وجوب التعلم عىل اجلاهل من الرجال والنساء- ١٨١
 ١٨٦......................................... ترك الصالة بغري عذر موجب للكفر- ١٨٢
 ١٨٦.................................. حكم التأمني وقت الدعاء يف خطبتي اجلمعة- ١٨٣
 ١٨٧............................ حكم الصالة يف مسجد بني من مال حالل وحرام- ١٨٤
 ١٨٨..................... حكم الرشع فيمن ينام قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة؟- ١٨٥
 ١٨٨................................................... حكم الصالة بني السواري- ١٨٦
 ١٨٩...........ً امرأة تصيل وتضع عباءهتا بشكل مقلوب دائام فام حكم عملها هذا؟- ١٨٧
 ١٨٩................................................. حكم األذانني لصالة اجلمعة- ١٨٨
 ١٩٠................................................. حكم رفع الصوت بالتسبيح- ١٨٩
  من تركت الصالة من أجل تصليح الكوفرية عامدة مستهينة هبا حتى خيرج وقتها - ١٩٠

 ١٩٠.................................................ً كفرا خيرجها من اإلسالمفقد كفرت



  ٣٢١  

 ١٩١............................... قدم صالة العشاء قبل صالة املغرب فام احلكم؟- ١٩١
 ١٩١................................................. األفضل يف عدد التسبيحات- ١٩٢
 ١٩١....................... حكم الصالة خلف من ينتسب إىل غري قبيلته وهو يعلم- ١٩٣
 ١٩٢............................................................. املتنفل أمري نفسه- ١٩٤

 
 ١٩٣.......................................اهبا أسئلة عن أشياء حمدثة يف املآتم وجو- ١٩٥
 ١٩٦..................................................... نقل امليت من بلد إىل بلد- ١٩٦
 ١٩٧.............................. البكاء ال يرض امليت إال إذا كان يرضاه أو يأمر به- ١٩٧
 ١٩٧................................................... املبطون من شهداء اآلخرة- ١٩٨
 ١٩٧................................................... امليت ال يدري عن األحياء- ١٩٩
 ١٩٨....................................................... ما ينفع امليت بعد موته- ٢٠٠
 ١٩٨................................................ صنع الطعام من جريان امليت- ٢٠١
 ١٩٨......................ل امليت بدعة إذا كان من أجل املوت صنع الطعام من أه- ٢٠٢
 ١٩٩....................................... عدم مرشوعية اجلهر بالذكر مع اجلنائز- ٢٠٣
 ١٩٩.............................................. استحباب جعل اللبن عىل امليت- ٢٠٤
  رفع الصوت بكلمة ال إله إال اهللا والدعاء اجلامعي من البدع الواجب تركها يف - ٢٠٥
 ١٩٩..............................................................................اجلنائز
 هللا ال جتوز أما الرش فهو جائز إذا كان يف حال احلفر استعانة بغري ا) حممد( القول - ٢٠٦

 ٢٠٠......................................................................بنية تقوية القرب
 ٢٠١...................................... حكم ترك الصالة عىل الرضيع إذا مات- ٢٠٧
 ٢٠١........................................................ مسائل تتعلق باجلنائز- ٢٠٨
 ٢٠٢.......................................................... حكم تكحيل امليت- ٢٠٩
 ٢٠٢............................................................ حكم نزع اجلبائر- ٢١٠
 ٢٠٣..................................................... ال جيوز الذبح عىل الزبية- ٢١١



  ٣٢٢  

 ٢٠٣............................................... الذبح يف الثالث والسابع بدعة- ٢١٢
 ٢٠٤............................................................ حكم تقبيل امليت- ٢١٣
 ٢٠٤............................................ جواز تغسيل املرأة احلائض للميتة- ٢١٤
 ٢٠٤............................... ال يعذب امليت بذنب غريه وال ببكاء أهله عليه- ٢١٥
 ٢٠٥..................................... القراءة وإهداء ثواهبا بدعة ال جيوز  فعلها- ٢١٦
 ٢٠٥......................................................... البدع املتعلقة باملوتى- ٢١٧
 ٢١١......................)يس(فام تقولون يف حديث اقرءوا عىل موتاكم : فإن قيل: فصل
 ٢١٢..................... حكم الصالة عىل قاتل نفسه وهل له توبة بعد تيقن املوت- ٢١٨
 ٢١٤...................... االجتامع يف اليوم الثالث من العزاء وما يرتتب عليه بدعة- ٢١٩
 ٢١٤................................. جلب الذبائح إىل أهل امليت بدعة جيب تركها- ٢٢٠
 ٢١٥..................................... جيوز إحضار الطعام ألهل امليت برشوط- ٢٢١
 ٢١٦.......................................................... زيارة النساء للقبور- ٢٢٢
ً هل يصىل عىل من يرتك الصالة أحيانا تكاسال منه- ٢٢٣ ً.............................٢١٦ 
  حكم التجمع حول قرب امليت يف اليوم الثالث من موته وقراءة القرآن، وحكم - ٢٢٤

 ٢١٧........................................................طواف املرأة حول قرب زوجها
 ٢١٨................................................. حكم اختاذ األقبية عىل القبور- ٢٢٥

 
 ٢١٩....................................................... دفع الزكاة يف األقساط- ٢٢٦
 ٢١٩......................................دين املتعرس قضاؤه يزكى عند استالمه ال- ٢٢٧
 ٢٢٠...................................................... ال زكاة فيام أوجد للقنية- ٢٢٨
 ٢٢٠....................................................... وجوب الزكاة يف احليل- ٢٢٩
 ٢٢٠............................ ال جيوز التربع بالواجب عىل من هو يستطيع الدفع- ٢٣٠
 ٢٢١.......... جيوز دفع الزكاة ملن ال جتب نفقته من األقارب غري األصول والفروع- ٢٣١
 ٢٢١...............................................لكتاب جتوز الصدقة عىل أهل ا- ٢٣٢



  ٣٢٣  

 ٢٢٢.................................... ال جتب الزكاة يف املوايش إال برشط السوم- ٢٣٣
 ٢٢٢........................... جتب الزكاة يف احليل برشطني احلول وبلوغ النصاب- ٢٣٤
 ٢٢٢....................................... ال جيوز رصف الزكاة إىل من جتب نفقته- ٢٣٥
 ٢٢٣............................................. جواز إدخال املال إن أديت زكاته- ٢٣٦
 ٢٢٣...................... وجوب الزكاة يف احليل هو القول األرجح لصحة الدليل- ٢٣٧
ً حتريم لبس الذهب عىل الرجال سواء كان قلام أو ساعة، أو خامتا، وسواء كان - ٢٣٨ ً 

 ٢٢٦...............................................................الذهب أمحر أو أبيض
 ٢٢٦........................................................ تفسري النامء يف الزكاة- ٢٣٩
 ٢٢٧.......................................................... النصاب يف الذهب- ٢٤٠
 ٢٢٧... ال ترصف الزكاة إىل األصل كاألب واألم وال إىل الفرع كاألبناء وأبناء البنني- ٢٤١
 ٢٢٨................................................اج الزكاة يف الذهب كيفية إخر- ٢٤٢
 ٢٢٨.............................................. إذا تلف املال قبل أداء الزكاة فيه- ٢٤٣
 ٢٢٩........................................... مقدار املفروض يف الذهب والفضة- ٢٤٤
 ٢٣٠................................ زكاة عروض التجارة كزكاة النقد بعد أن تقوم- ٢٤٥
 ٢٣٠..............ً ال جيوز لرئيس القبيلة أن يأخذ شيئا من الزكاة بسبب منصبه هذا- ٢٤٦
  حد إن كانت قليلة أما إن كانت كثرية فاألفضل جيوز إخراج الزكاة لشخص وا- ٢٤٧

 ٢٣١................أن يعمم هبا وهل ترسل لغري أهل البلد أو يشرتط استغناؤهم لإلرسال
 ٢٣٢.... الفضة وعروض التجارة صنف واحد وال يضم صنف إىل آخر مستقل  عنه- ٢٤٨
 ٢٣٢...................................................... من تلزم عنه زكاة الفطر- ٢٤٩
 ٢٣٢...................ين ألف ريالإن نصاب الفضة يقدر بعرش:  الرد عىل من قال- ٢٥٠
 ٢٣٧................ جيوز اإلنفاق عىل مدارس التوحيد من الزكاة ألنه من سبيل اهللا- ٢٥١
 ٢٤١........................................................... الصدقة عن امليت- ٢٥٢
 ٢٤٢................... هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني- ٢٥٣
 ٢٤٢................ حكم إخراج الزكاة للرجل املوكل وحكم توزيعه هلا قبل وقتها- ٢٥٤



  ٣٢٤  

 ٢٤٢..........لناس أيدهيم يف زكاة فطرهم وذكر بعض األدعية حكم وضع بعض ا- ٢٥٥
 ٢٤٣............................. إذا منع الرجل ابنته أو زوجته من دفع زكاة ذهبها- ٢٥٦
 ٢٤٣..............ُ ال تدفع زكاة الفطر وال غريها من الصدقات إال إىل املسلم املصيل- ٢٥٧
 ٢٤٤...................... هل يف األقساط التي حيوزها البائع من املشرتين منه زكاة- ٢٥٨

 
  إذا فسد الصوم قبل متامه ملدامهة احليض للصائمة بطل ذلك  اليوم وعليها أن - ٢٥٩

 ٢٤٥.........................................تفطر ولو كان ذلك قبل الغروب بوقت يسري
  إذا تأخرت املرأة عن القضاء ملا فاهتا بحيض أو نفاس حتى جاء رمضان آخر - ٢٦٠

 ٢٤٦...................................................................قضت مع الكفارة
 ٢٤٦...........................بالتسبب إبطال الصوم باإلنزال بدون إيالج إذا كان - ٢٦١
 ٢٤٦............................................. ال ينخرم التتابع بإفطار يوم العيد- ٢٦٢
 ٢٤٧........................................ إفراد يوم السبت بصوم التطوع املطلق- ٢٦٣
 ٢٤٧........... جواز صيام الست قبل متام القضاء ألن وقته مضيق والقضاء موسع- ٢٦٤
 ٢٤٧................................................................ حكم الصوم- ٢٦٥
ُ من ترك صوم رمضان جاحدا كفر وبدون حجة يعزر- ٢٦٦ ً.........................٢٤٨ 
 ٢٤٨..........................................تعاطي أحد املفطرات يفطر الصائم ب- ٢٦٧
 ٢٤٨................................... نية الصيام للفريضة البد أن تكون يف الليل- ٢٦٨
 ٢٤٨..............................................ً من أكل أو رشب ناسيا ال يفطر- ٢٦٩
 ٢٤٩......................  حكم من أكل أو رشب ظانا أنه ليل فتبني له طلوع الفجر- ٢٧٠
 ٢٤٩................................................ ابتالع الريق ال يفطر ولو مجعه- ٢٧١
 ٢٤٩................................ رضب اإلبر يف العضل ال يفطر خالف الوريد- ٢٧٢
 ٢٥٠............................................ استعامل املرهم والبنسلني ال يفطر- ٢٧٣
 ٢٥٠............................................................. استحباب الفطر- ٢٧٤
 ٢٥٠.......................................................... استحباب السحور- ٢٧٥



  ٣٢٥  

 ٢٥٠.................................... املبارشة إذا صار معها إنزال وجب القضاء- ٢٧٦
 ٢٥١.................................................... جزاء الصوم بغري حساب- ٢٧٧
 ٢٥١.............. هل إذا تكلم اإلنسان أثناء صومه بام يظهر لغريه ثقل الصوم يفطر- ٢٧٨
 ٢٥١......................................نفاذة كالبنزين ال تبطل الصوم الروائح ال- ٢٧٩
 ٢٥٢........................ املؤذن بعد غروب الشمس هل يبدأ باألذان أم اإلفطار- ٢٨٠
 ٢٥٢................................................ حكم قضاء الصيام عن امليت- ٢٨١
 ٢٥٢......................................... حكم الصوم اجلامعي يف بعض األيام- ٢٨٢

 
 ٢٥٤....................................)وهي يف األصل حمارضة (  رسالة يف احلج - ٢٨٣

م احلج وأرساره َ  ٢٥٥.................................................................ِحك
 ٢٥٧..................................................وط صحة احلج وإجزائه وقبولهرش

 ٢٥٩..........................................................أما القبول فله ثالثة رشوط
 ٢٦١........................................................................أذكار السفر

 ٢٦٢............................................................املواقيت وكيفية اإلحرام
 ٢٦٣......................................................................أفضل األنساك

 ٢٦٤.......................................................دخول مكة والطواف والسعي
 ٢٦٦..............................................................................:فائدة

 ٢٦٦.......................................................................:فائدة أخرى
 ٢٦٦.......................................................................:فائدة أخرى 
 ٢٦٦........................................................................صفـة احلـج

 ٢٦٩................................................... تبديل املحرم ثياب إحرامه- ٢٨٤
 ٢٦٩........................................................... املحرم غسل شعر- ٢٨٥
 ٢٦٩.................................................... جواز العمرة يف أيام احلج- ٢٨٦
 ٢٧٠............................ كراهية األخذ من شعر وأظفار من أراد أن يضحي- ٢٨٧



  ٣٢٦  

 ٢٧٠......................................... من أخر الذهاب للحج إىل يوم عرفة- ٢٨٨
 ٢٧٠........................................... املتمتع يدخل يف احلج بدون طواف- ٢٨٩
 ٢٧٠.............................................. حكم من ترك احللق أو التقصري- ٢٩٠
 ٢٧١.......................... املستطيع احلج مرشوط باالستطاعة فال حج عىل غري- ٢٩١
 ٢٧١............................. ال جتوز النيابة يف احلج إال ملن ال يستطيع الركوب- ٢٩٢
 ٢٧٢...................................... العمرة ال يلزم الوداع هلا ولكن يستحب- ٢٩٣
 ٢٧٢....... النفساء واحلائض جيوز هلام اإلحرام وعمل املناسك غري أال تطوفا بالبيت- ٢٩٤
 ما الفرق : جيوز أن يقالُ عىل العبد االمتثال فيام أمر به بدون بحث عن العلة، وال - ٢٩٥

 ٢٧٢...................................بني القفاز واجلوارب، فإن هذا اعرتاض عىل الرشع
 ٢٧٣................................. من جتاوز امليقات بدون إحرام وجب عليه دم- ٢٩٦
 ٢٧٣............................ طواف القدوم سنة عىل األصح ال يلزم برتكه يشء- ٢٩٧
 ٢٧٤................................................. بحث يف التحلل من اإلحرام- ٢٩٨
 ٢٨٦...حمرمة باملال وليس هلا زوج وال  هل للمرأة أن توكل يف احلج إذا كانت مستطيع-٢٩٩
 ٢٨٧............................. حكم احلج عن الوالدين مع بقائهام عىل قيد احلياة- ٣٠٠
 ٢٨٧.................. املتمتع حيرم باحلج يوم الرتوية ومن املكان الذي هو مقيم فيه- ٣٠١

 
 ٢٨٧................................................... كلمة موجزة عن األضحية- ٣٠٢
 ٢٨٩................................... إرسال األضحية مع حاجة أهل البيت إليها- ٣٠٣
 ٢٩٠..................................... حكم من يلزم أهله برتك بعض املباحات- ٣٠٤
  حكم الذبيحة التي تذبح قبل دخول العروس وحكم األكل منه يف بيت - ٣٠٥

 ٢٩١.............................................................................زوجها
 ٢٩٢.................................................... حكم التصدق باألضحية- ٣٠٦
 ٢٩٢.................................................. هل جتزئ أضحية عن بيتني- ٣٠٧
 ٢٩٢............... هل اجلاللة خاصة بالدجاج فقط أم بغريها، وحكم األكل منها؟- ٣٠٨



  ٣٢٧  

 ٢٩٣...................يضح أو ضحى عنه وليه هل يمسك عن حلق شعره؟ من مل - ٣٠٩
 ٢٩٣..................................ً اخلراج ال يكون مرضا يوجب منع التضحية- ٣١٠

 
ً  من استقدم عامال ليأخذ منهم مرتبا شهريا فإن عمله هذا باطل ال جيوز؛  ألنه - ٣١١ ً 

 ٢٩٤.................................................أخذ يشء معلوم مقابل عمل جمهول
 ٢٩٥..................................اصف واإلجابة عليها أسئلة تتعلق بعمل املق- ٣١٢
  رهن العقار ال يبيح الغلة ولكن حيسب له يشء من متاعبه والباقي حيسب من - ٣١٣
 ٢٩٧..............................................................................انتاجه
  إذا تزامحت الوصايا باألجانب نفذ منها األول فاألول حتى يصل إىل الثلث - ٣١٤

 ٢٩٩..............................................................ُوالباقي يرد عىل الورثة
 ٢٩٩.............ربا واضح فال جيوز بيع النقد بالنقد أحدمها حارض واآلخر مؤجل - ٣١٥
 ٣٠٠.................................. ال جيوز نقل الوقف إال إذا كانت املصلحة له- ٣١٦
 ٣٠٠................... ال جيوز بيع األسهم يف البنوك بنقد لكن بعروض جتارة جيوز- ٣١٧
  ال جيوز بيع السلعة إال بعد ملكها وحيازهتا فإن مل حيزها وباعها قبل احليازة فإنه - ٣١٨

 ٣٠١.......................................................................ًقد فعل حمرما
 ٣٠٢...........................................هل باملبيع غرر ال يصح البيع مع اجل- ٣١٩
  ال جيوز البيع إال بعد أن يملك البائع املبيع وحيوزه فإن كان قبل ذلك كان البيع - ٣٢٠
 ٣٠٣...............................................................................ًباطال
ً من أظهر بيع سيارة وأعطى نقودا ثم سجل عىل املشرتي نقودا أكثر منها فهذه - ٣٢١ ً 

 ٣٠٤...........................................................البيعة ربا، والبيع هبا باطل
 ٣٠٥..................................... ليس عليهم حاجة ال جيوز استقدام عامل- ٣٢٢
 ٣٠٥............................................................ حكم بيع الدخان- ٣٢٣
 ٣٠٦............................ جواز أخذ السمرسة، أو اجلائزة عىل جلب الزبائن- ٣٢٤
 ٣٠٦................................................. جواز بيع الطيور يف أقفاصها- ٣٢٥



  ٣٢٨  

 ٣٠٦.................. ال جيوز التحويل لبلد آخر إال بعد أن متلك النقود التي حتوهلا- ٣٢٦
 ورة وتقسيط القيمة  فتوى عن رشاء األثاث من املعرض وتسديد البنك للفات- ٣٢٧

 ٣٠٨..........................................................................مع الفوائد
 ٣٠٩..................................... جواز اجلمعيات التي يقصد منها التعاون- ٣٢٨
 ٣٠٩................ ال جيوز بيع األثاث والقطع الكهربائية إال بعد أن يملكها البائع- ٣٢٩
ا فيجب إزالة - ٣٣٠   كتابة الزوج عىل قطعة أرضه البنته وحدها ظلم ألن هلا رشيكً

 ٣١٠..........................................................................هذا الظلم
 ٣١٢............................................................................فهرسال

 
 
 
 

 
 

 


