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ٍءبان00 بق صداض اثميزبن صد ااالأ«ات القيخ ساحة •ع !00أقاءاذني 

ار.تهاوشر|بمص.ااالل 
علىأدلاء نيين العلماء وجعل العلم منار رفع الذي لله الحمد 

آممثيرقع ) ال-نريل معكم مقت القائل الله إلا إله لا أن وأشهد القؤيم شرعه 
١(.لا,لجادلةآوة;ل { آتعالنزدرحمتؤ اوتوأ وألذثن منآكم ءامنو١ آلذنن 

العلماءزإن الغراء سنته القائل.قن ورسوله الله عبئ محمدا أن واشهد 
فمنالعلم ورئوا ؤإنما درهما ولا دينارا يورثوا لم الأساء ؤإن الأنبياء ورثة 
وافرا.بحظ أخذ أخذه 

وبعدت

ذلكاعلى شجعتي وقد العلم سبيل لى يسر أن عاس الله فضل فمن 
ودفعيتوجهى _قن الله بعد الفضل يا كان التي ~ الله رحمها والدتي 

الله—جعله سعود أخي ذلك _قن ساعدها لذلك السبل وتهيئة العلم لطلب 
صلةموا على وشجعنى العلمي الجو لى وهيأ 2وييش تولى الذي ~ مباركا 
الأجازة-قن يأتون كانوا الذين بلدي _قت اء العلمببعض وربحلنى الطلب 

العقيلى.أحيد بن عميل الشيخ شيخنا فضيلة رأسهم وعلى الصينية 
ثقنللدراسة انتقالي بعد بالعلماء صلش ثقن أثره التوجه لمدا وكان 

الشيخوفضيلة حميد بن الله عيد الشيخ سماحة على فرأت حيث الؤياض 
الدوسريالرحمن عبد الشيخ وفضيلة المريان الرحمن عبد الداعية 

باز،بن العنين عبد بالشيخ صلش بدأت الجامعة من تخرحى بعد ثم 
صالحبن محمد بالشيخ صلش قؤيما القصيم ؛قن _للجامعة انتقالي وبعد 

الأسئلةمن أعرضه ما جميع أقيل طنت أنش علي الله فضل ومن العثيمين، 
طرحيحضرون كانوا الذين الإخوة بعض يعرفه وهذا حينه. _قن أجوبتها مع 



بأز00!بق صداه الاا3يزبق صد الالأ«ة الثيخ ساحت ءه0هأءامءع 

ثمعندي جلوس وهم عبر أهلؤجها التي الأسئلة يسمعون أو الأسئلة 
ِؤتقييده من أنميكن لا الذي اليسير إلا ذلك من شتتي ولم بتقييدها أبدأ 
اليوم.ذكر دون الت1ردخ أوقيدت تاليخ دون أوقيدته وقته 

أتحمل- الأسئلة من فيها تم وما اللقاءات فهذه حال كل وعلى 
تقييدعن عدلت وقل مشايخي، من مشافهة سمعتها لأني كاملة مسئوليتها 

عرضتهاأوقضية سؤال شكل على طرحته ومعحلمها وحالاته الحل—لاق أسئلة 
حاصمونالقضية وأصحاب عبراياتف فأحابتي العثيمبمن محمد الشيخ على 

لححيومييتها.ذكرالقضايا عدم تقتضي الحيلحة ليكن الكتبة ف عندي 
قيدتهابل تعديل تنييرأو دون طبيعتها على اللقاءات هذه تركت وقل 

أحيانا.وغيرمتجانسة ومتنوعة مختلفة فالأسثلة ولذا حينها —قت 
أحرىلي يكون قل هي كما الأولى طبعتها ف حؤوجها وبعل 

كلمن ألتبمس ؤإني بعضها، إلى اكماثلة وصم موضوعها حسب ترتيبها -ق 
علىالحرص ولولا وتوجيهات ملأح۵لات من يراه ما يبدي أن عليها مطلع 
بعصإلحاح ولكن تعالى، الله شاء ما إل عئدى حبيسة لجعلنها العلم نشر 

للقارئأفدمها جعلني الشيضن بحق والوفاء العلم نثر ٍق والرغبة-
الغيب.ظهر _قن ميالحة دعوة منه ألتمس الذي الكريم 

^ن.JL٠أجوصحابته آله وعلى محمل نبينا على الله وصلى 

وكتبه

الطياراحمد بن محمد بن الله عبد أبومحمد 
١ ٨٨ص.ب. الزلمي 

الر>'ا'أا،ال



اتلتاءاتبهذه تعميق 
أوقات-قز ا!شيختي على طرحتها أسئلة عن عبارة اللقاءات هذه 

كلمنزل تقذ ذلك وكان بالسفن اللقاء طريق عن وممقلمها متفاوتة 

غيرمنزل—قز تكان وما الهاتفي اتصّعن عبارة اللقاءات هذه وبعض منهما، 

اللقاءاتبيان -قغ وصحت4 فقد باياتف الاصال طؤيق عن كان أو الث_يخان 

هناكأن علما متهما طل منزل _قت الشيخين مع تم لقاء فهو ذلك عدا وما 
أجوبتهامع فيها الأسئلة قيدت ولذا التاريخ أسجل أن فاتني ومهاتفة لقاءات 

ضلتركت ولذا اليوم دون التاريخ أسجل وأحيانا تاؤيخا، يا أضع ولم 
تم•ما حسب شيء 

اللقاءاتهذه فئ اتءئصوسم 
رحيمةعليه باز العنينبن عبد الشيخ شيخنا من طل أكرمني لقد 

طلبد0إذ رغبتي بتليية العثيمثن صالح بن محمد الشيخ شيخنا وكذا الله 
أعطانيوقد وقت أي _قن بالاتصال لي بالأذن أكرماني كما حاميا لقاءأ 

ليلمن وقت أى  'يتتصل أن لك وقال: الغاصة الاواتف محمد الشيخ شيخنا 

أونهار-
ومتنوعةعديدة أسئلة فيها وطرحت متميزة اللقاءات فهذه ولذا 

ولذاللسؤال الحاجة ونوعية الوقت لاختلاف أحيانا تتطؤر قد لكنها 

طرحها.وقت تقييدها حسب تماما وضعها على تركتها 



ساسذينتيساهبجئزممء

حياةصى ٥^٥ 
الأهبازيحمم اتميزيى ميل اسمدمحت اممهخ سماحة؛ 

<اسمه 

مشارق_قن اااسلمين مراجع أحد الزاهد الويٍع الصالح الأمام هو 

والممراطوامدى الحق لنوم مقت الحيالح السلف بقية ومغاربها الأرْش 
آلاش عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن العنين عبد السقيم 

باز•

بالفضلوالنراعة والتجارة العلم _قغ _ UCأسرة باز وآل 
الله.رحمه أسرته عن الكلام وسيأتي والأحلاق 

موث،ومحا

عامالحجة ذى شهر من عشر الثاني يوم لجئ عاصمة الؤياص  'يولد 
ويكبر.وشب فيها وترعرع النبؤية الاجرJة من وثلاثثن وثلأامائة ألف 

ئثأته:

والصلاحوايدى بالعلم معروفة بيئة _قت الله رحمه الشيخ سماحة نشأ 
المنيفة.وحضارتها ومكانتها الدنيا م۵لاهر عن البعد كل بعيدة 

_قنالمرض وأصابه حياته أول _ق مبميرأ الله رحمه الشيخ وكان 
عاممستهل كلية.L، فقده أن إر بصره فضعف ١هجرية  ٣٤٦عام عينيه 

٥١٣٥٠.



ساميونيساضتيئز^حء^

قللأو العلم ْللب عن ذلك يقه لم الله رحمه لبميرء فقده مع لكن 
لممفوةملازما ذلك —ق مجدا حادا العلم طللب استمره بل وعنيمته همته من 

أعفلممنهم فاستماد الصمالحبن والفقهاء الريافن العلماء من فاضلة 
الاستفادة.

اثعلميمت.الشيخ حياة 
والنوروالمدى والعلم بالأيمان حافلة علمية حياة الله رحمه الشيخ نشأ 

القلوب.يضيء الذي 
قبلذلهرقاب عن العفليم القرآن ~ الله رحمه — الشيخ حفظ فقد 

المملهرةالسنة حفخل على حرص الك_ريم ن ! ٣١١حفغله وبجانب بلؤغ ال

حيثالعلم طلب _قن انطلاقه باشر الك-ؤيم القر1ن ~ الله رحمه — وبحفظه 
الرJانيين.العلماء من مباركة علىئلة العلم طلب 

العلميْللب الشيخ حعلت الش العالم من السياسي الوضع ولكان 

الوقت.-4هدا 

كانالمملكة توحيد - الله رحمه العنين عبد اللك أعلن فحينما 
عمرهكان حيث العلمية لحياته الشيخ مواصلة _قت الطيب الأثر التوحيد لمدا 

إحدىوعشؤينسنة.الوقت ذلك ؛4 

المملضةتوحيد إعلان قبل حوانيها بكل الحياة الشيخ عاين ولقد 
العلميةالشيخ مسيرة الكبير-4 الأثر لدلك فكان توحيدها إعلان وبعد 



!سلأةساسزبجء،اواهبجبمز00

منوغدره_م الدعوة أئمة يد على المدا_قن معينه من العلم الشيخ نهل حث 
الأجلاء.العلماء 

يتوافقمتوازنة دعؤية علمية حياة ~ الله "رحمه الشيخ عاش ولقد 
الفكرتوازنها ِئت تجلى حياة والسلوك العلم فيها ؤيقتحت والعمل الفكر فيها 

كافةالحياة ميادين الغنيرث واليد العميق النيروالاسهام والعمياء الثاقب 
أثرهخلال من الفسيح العالم شمل والتوجيه والتريية والدعوة العلم -ق امتداد 

وغيرذلك.وائسمؤع الميوء الفطري 

التيللأمة زمانه _ق الوجود يونق هي العلمية الشيخ حياة كانت حقا 
الوحينور من المستمدة وفتاؤيه ؤارشاده ونصحه بكلامه تسدمييء كانت 

_قتفتواه إى والاهلمئنان عنه والأحد قبوله على الإجماع حصل ولدا الإلر-ى. 
والفليوف.الأحوال طل 

اثسيخ.أسؤة 
علىؤيغلب والولع والزهد والفضل بالعلم  ijsjjjtAأسرة الباز أسرة 

الجدطابع الأسرة هده على فالغالب والقراعت بالتجارة العناية أفرادها بعض 
الحلال.الطسب نشدان  'هالخيرسعيإ ممارسة -ق، 

هدهعلماء أبؤز من ولعل فيه نصيب الأسرة ^،.!٥ فيكان العلم عن أما 
-الله -رحمه باز بن الله عبد بن أحمد بن المحسن عيد الشيخ الأسرة 

بالعلومواسعة دراية ذو — الله -رحمه كان فقد — ٥١٣٤٢سنة التوفي 
العلوم.من وغيرذلك العقيدة وعلم وأصوله كالفقه الشرعية 



ةساااسزبجصاواهبج0زتيخح•—

العلماءكبار أحد عتيق بن حمد الشيخ مشايخه من وكان 

الاعتقاد~ الله رحمه الباز الحسن عبد الشيخ عنه أحد وفد الدروفتي 
ورجاله.وعلومه الحديث عليه وفرأ والفقه 

—العنيز عبد الللف زمن _قغ القضاء الحسن عيد الشيخ تول وقد 

لمرضترطه نم س-نتين سوى القضاء يستمره لم إنه إلا ~ الله رحمه 
عملهمقر وهى الحلوة بلدة -قز ~ الله ~رحيمه ١هتوث  ٣٤٢عام وثن أصابه 

.القضائى 

بازبن الحسن عبد بن مبارك الشيخ الحليبة الأسرة مده علماء ومن 
الناظرةوقوة العلم بكثرة العروف\ن العلماء من فهو حسبن بأبي الضنى 

_قتقاضيا عينه الحجاز على ~ الله العنين-رحمه عيد اللك تول لما وليلك 

إلالمنيز عبد الملك أرسله للخصوم والمناظرة بالأدلة معرفته ولقوة الطائف 
والعقيدةبالتوحيد تتعلق مساثل -قت ؤيناقشوهم علماءما ليناظموا مكة 

اليدله ود^انت نا حسمبلاء ذلك _قن المبارك الشيخ أبلى وقد الممحيحة 
ؤإيضاحها.السائل بعض تبيين الْلولىا-ق 

عبدالشيخ سماحة علامتنا مجيء قبل الأسرة هده أن نعلم هنا ومن 
التيالسليمة والعقيدة الإسلام إل الدعوة ث سيق لؤم كان باز العنينبن 

الله.رحمه الشيخ سماحة سلطها 
اتشيخ.أحلأى 

الأخلاقوجميل الرشيدة ال والخصمالحميدة بالأخلاق الشيخ تميز 
والأخلاقوالعلم الأدب _هن به يقتدي وهوممن التواضع وعفليم الفعال وطيب 



!ساط4يبز00ايلأةهبد

العظيمالله كتاب على البني وهديه وسمته تصرفاته _قت •حسنة أسوة هو بل 
وكثرةوصدقه وأمانته وعبادته زهده _قت وخاصة الشرJم. رسوله وسنة 

لله:اللهوعفليمخشيته إر التجاثهوتضرعه 
وخلالا•حسنة صمات جمع قل الله رحمه سماحته كان وبالجملة 

الجميلةالأخلاق هده كل عفليمة فدة ومناقب ط_ريمة وسيما جميلة 

له.الناس حب أطسيته الحسنة والصمات 

اللهيحمه الشيح سماحل شيؤخ 
علمهنهل وقد الإسلامية الأمة أعلام أبسن من الله رحمه شيخنا يعد 

الصماتمنهم أخد ناصحين وأئمة بائيين علماء من الشرعية العلوم وتلقى 
وهم:والعؤيية الشرعية والعلوم الحميدة 

المتوفىالله رحمه الشيخ آل الرحمن عبد بن اللطيف عبد بن محمد الشيخ 
••٥١٣٦٧عام 

ف١٣٤٩عام المتوفى الله رحمه عتيق بن علي بن حمد بن سعد الشيخ 
عنهأخد ه  ١٣٤٥سنة المتوفى فارس بن محمد بن فارس بن حمد الشيخ 
العلماءأبنز من الله رحمه حمد الشيخ وكان والحساب الفرائض علم الشيخ 

والعؤيية•والحساب بالفرائض وقته _قت 

اللهرحمه الشيخ آل حسين بن الرحمن عبد بن المنير عيد بن لح صا الشيخ 
^.١٣٧٢سنة المتوفى 









اداز00 بذ اه صد اصذ؛ف صد اللأط الثيغ ساط ء00مماءائنيعع 

بمرتبةالعلمية البحوث ؤإدارة العلماء كبار شميث* ورئيسا للأفتاء توليتي )٦( 

الله.توفاه حش التمب هدا وبقي.؛قز -  ٥١ ٤١٤عام ونير 
واتتعاؤىاصاهل اثعنيزش صد اثسيح متهج 

الأمرولاة مع 
واضحمنهج الأمر ولاة مع والتعاون التعامل -قت الشيخ سماحة منهج 

مسائليعتبرون الدين الله رحمهم الح الممللسلف الأتباع على يقوم حلي 
بناءيستقيم لا التي الحياة وضرورات الدين مسائل أمهات من واليئاعت السمع 
بها.إلا الجتمع واستقرار الكريمة الحياة 

طيلةعليه سار وقد عليه ؤيوكد المنهج هدا من ينمللق وشيخنا 

الباب.هدا مقت العملية يوكل وكلامه حياته 

التالية.النقاط هده _قن لنا الأمرلتبين هدا _قت شيخنا منهج توضيح أردنا ولو 
ماوكبيرة صغيرة طل مق الأمر ولاة طاعة وحوب يرى الشيخ سماحة أولا؛ 

الكليةالمحيالح من ذلك على يتؤتب لما ولرسوله لله معميية ذلك يكن_قت لم 

آساطينوأ ءامنوأ ؤذين ريثا.اا تعار بقوله ذلك على سهاحته ؤيستدل الذلاهرة 

هالرسول وقول الآية؛اه !^،۶، سورة مغكنو( آلام واول الرسول، واطينوأ 
السلمالمرء }على قال أنه ه النبي عن عنهما الله رضي عمر ابن ير3يه فيما 

فلالمعصية أمر فاذا لمعميية )أمر أر'، الأ وطره ، أحمفبما والْلاعة السمم 

ولأطاعةآر١،.سمع 

(.Yn\/وسلم)٢ ١( البخاري)\\/\' يواء )١( 



ثخاستطساميزتيساهتيطز00ءء

زعلمكمه الله رسول فال قال: ه أبو ^؛،^٠ فيما ه وقوله 
آطيك وأيرة وميكرهك ومنشهلك ؤيسرك عسرك ه واأطاعة السهع 

}منه الله رسول قال قال؛ ه هميرة أبو ^؛^٠ فيما الرسول وقول 
الأميرفقديهلع ومن الله عممي فقد اني عميومن الله أطاع فصد أطاعتي 
•، عصاني{؛ الأميرفقد يعص ومن أطاعتي 

تفيدأنها الله رحمه سماحته يرى ال۵دراحة اكيحيحة التميؤص فهده 
مهماالفان إثارة وعدم الله غيرمعميية الأمر_قت ولاة طاعة وجوب لمجموعها 

فيهالأن الفرقة عن والنهي ولنومها الجماعة طى والحرص ليا الدافع كان 
وأكدوءطيه ساروا الدى الأمة سلنا منهج هو وهدا وضعفها الأمة خذلان 

عصرومصر.كل الأمر_قن ولاة مع سيرتهم _قت 
أعيانوطي الرعية طى فالواحب »... الله: رحمه باز ابن الشيخ يقول 

ؤإقامةطيه الشروالقضاء ؤإماتة الاصلاح الأمر_قن ولي مع التعاون الرعية 
يرجىالتي السديدة والتوحيهاJتا الحسن والأسلوب الطيب الخيربالكلام 

الالصلحة من أكثر ثر طيه عمل وكل الثر الخيردون ورائها من 

الفاسدودرء الشرعية المميالح تحقيق طلها الولايات، من القميود لأن يجوز 
إزالتهأراد مما هوأشر ما به الخيريجرب به ^LJ الإنسان يعمله عمل فأي 

ا.١ له(( يجوز لا منه أنكر هو وما 

(٢٢٤/١٢)١(روا٠ْسlم)

(.١/٢٢٣ )٣ وسلم ( /١٩٩ )٣ البخاري يواه )٣( 

٢مد' والمكوم الحاكم بين الملافآ واجم، من العلوم )٣( 





طاصاسمهساسزبج،ساهتيئز0م

والسمعالصبر يجب بل ••• الجانب)ا هذا طؤنل-4، لكلام ضمن سماحته يقول 
4،- بالخيروالاجتهاد لؤم والدعوة الأمور ولاة ومناممحة الممؤوف 4، - والطاعة 
أنيجب الذي السوي الطريق هو الخيرهذا وتكثير الشروتقليله تخفيف 

الشروتيكثيرتقليل ذلك ■4، ولأن عامة للممام؛ن الح مص—ذلك *4، لأن يسلك 
أيكثر...((شر من ااسلمين وسلامة الأمن حف.ذل ذلك ش الخيرولأن 

مالكل ■4، وبينهم بينه الأمورسرا ولاة مناصيحة الشيخ سماحة يرى رابما> 
اJاتماكاتأو أقوال من منهم يصدر ا أوممنحشرات من فيه يقعون 

ذلكلأن؛4 العامة إثارة ودون التشؤيس دون الناسبة بالط-رق فيه فيناصحون 

وبالكلامالسر ■4، النصيحة كانت وكلما والجنمع الولاة على أصرارأ 
هذا4ن العلامة تميز وقد أدعى. يا والاستجابة أحسن وقعها ضان الطيب 

ضانسواء مناصحة من به يقوم ما كل 4ن القبول له الله وصع ولهذا المنهج 
أوالكتابة.الثافهة طؤيق عن 

بالمكاتبةالناصحة عليهم بل ))... بقوله:ذلك 4ت منهجه سماحته وصح وقد 

ينجحواحتى أحسن هى بالتي بالجدال الحكيمة الطيبة بال۵!رق والمثافهة 

رسولعن النصوص جاءت الخيرهكذا ؤيكئر الشرأوينول يقل وحتى 

علتفل.قطا ولو'كث لهم لنت منآللي زحمة قبما يقول) وجل هث والله الله. 
. ١٥٩الأية;عمران، أل سورة ( حولك من ^لمابلآشذوأ 

١صم* والحكوم الحايكم ( jrtjالعلاقة واجب من العلوم )١( 





OOi  بق اه عيد الميزبن هبد ادلأ4ة امخ ساحات مع لقاءاتيOOju ̂

الرخاء-قت الوالي مع الوقوف ~ ^ساحةاكيخ_رحمهاش 
نفسبالوالتضحية ال والمنفس بالالقاسية الحالات _قن لاسيما والشدة 

الساؤعبأمر ملتزما ولرسولي لله مهليعا الوالي كان ا ممتى واكفيس 
الممامتبن عبادة بقول ذلك على سماحته ؤيستدل والسنة للكتاب محكما 

ومكرهناميشهلنا —قت واا۵لاعة السمع على الله. رسول بايعنا  ١١؛ فهغ
١.٢ أهله...(( الأمر ننانع لا وأن علينا وأثرة ؤيسرنا وعسرنا 

ولىمع التعاون الرعية أعيان وعلى الرعية على فالواجب . ٠٠١١الشيخ سماحة يقول 
الهليبالخيربالكلام ؤإقامة عليه والقضاء الشر ؤإماتة الإصلاح الأمر_قن 

الغيريونا ورائهمن يرجى الش السديدة والتوجيهات الحسن والأسلوب 

الشر.ء.(،صب
بالتوفيقالأمر لولى الدعاء ~ الله رحمه _ الشيخ سماحة يرى ا؛ سائمه

هذلك من يكثر ~ الله رحمه — وكان الحياة شؤون كل ق - والسداد 
إليه.ؤيدعو ذلك على ؤيوكل والعامة الخاصة ولقاءاته ومحاصراته دؤوسه 

أفضلومن القرJات أعملم الأمرمن لولى الدعاء ... ١١الشيخ: سماحة يقول 
منأولى بالخيروالمال۵لان للناس ولعباده....يدعى لله التمييحة ومن اليلماعات 

أهمومن الدعاء أهم من له فالدعاء للأمة صلاح صلاحه لأن له يدعى 
يكفيهوأن الب۵لاjة له الله يصلح وأن عليه يعان وأن للحق يوفق أن النصح 

١(٧ • )٩ مسام ^١٠ )١( 

١٣مم مراجعات كتاب )٢( 



سمطسواسزنيساهبجواز00!

واليدايةالتوفيق بأساب له فالدعاء السوء جلساء وشر نفسه شر الله 
أه.الضان...(( افصل ومن الهمان أهم من والعمل القلب وبصلاح 

يهديهالله أن الغيب خلهر مقت للحاكم الدعاء مع ٥... آخر؛ موضع ق - وقال 
وعلىيفعلها التي العاصي ترك على يعينه الله الخيروأن على ؤثعينه ؤيوفقه 
وأنالأمور ولاة يهدتم( الله أن إليه ويض-رع الله يدعو وهكذا الحق إقامة 

الحقإقامة وعلى الباتلل ترك على يعينهم ذلك ومع الحق على يعينهم 
أحسن....((هي بالني الحسن بالأسلوب 

اللهرحمه ِ للشيخ الأمر ولاة محبة ة سابعا 
البلادهده ث بانمضام "وعلاقته الله رحمه — الشيخ سيرة على للع مبض 
خادمالحاضرعهد وقتنا إلى ~ الله رحمه العرير_ عبد اللك لدن من 

الجدورعميقة التينة القؤية العلاقة يعرف ~ الله حسمله - القريمين الحرمين 
ووفاءمتبادل حب فهناك ~ الله رحمه — الشيخ سماحة وبين الأمر ولاة بين، 

-الله رحمه ~ فالشيخ والسنة الكتاب من تنهللق حميمة وعلاقة صادق 
القرفةيدعوإلى ما طل ؤيمقت حوليم والالتفاف للماعنهم على يحث 

ؤيْلهرالصادق النصح يبدل وحين وقت كل ف وهو والنزاع الشقاق ؤهحدث 
الخاصةالأمور ا-ةن كان سواء كان مهما إليه الأمر ولاة ؤيدعو ؤيعلنه الحق 

الأمورولاة جهة ومن ~ الله رحمه — الشيخ جهة من هده العامة. الأمور أو 

(١ )٣ مراجعات ( ١ ) 

)٨٢(مراجعات )٢( 



ياا،لأةساسوتيساضتيئزصحءءأ00لقاءام4ع 

_قنسلطة أعلى كان بل المكانة أعلى ؤيبوونه وو2دوووه يحبونه كانوا 

أمورلت شفاعته )ردوا لم ولدا الوالد سماحة الشيخ لسماحة يمول الدولة 
الدعاةلبعض الأحرى الدول رؤساء بعض لدى الشفاعة منه طلب بل عفليمة 

أرادما له وحققوا الشيخ شفاعة حيروقبلوا لطل الله وفقهم الأمر ولاة فبادر 
.شفاعته بسبب أنفميا الله فأحيا 
الفقيد١)..تتجلى الله وفقه - حميد بن صالح الشيخ معالي يقول 

العلماءببمن وفوره حكيمة متينة علاقة من وطبقه رسمه فيما ~ الله حمه ر- 
وفضلهعلمص تمرق وسددها الله وفقها الدولة والرعية والراعي ة والدول

بحاروهدرت عواصنا هبعتا ومنزلته وخليقته وهويعرفا وحكمته وغايته 

نءسبالسفينة بشراع اامسلث، اليساري الله بإذن هو فكان أمواج وهاحيت، 
وصدقمسلكه وصحة نيته صّلاح من علم ا ملوألمه وفقه قد الله أن 

؛ر بحديرته...،ا ونفاذ نصّيحته 

انتعاملض اتشيخ منهج 
والم؛ائالميىاسر ؤهثلأب اساء 4ع 
علىفهومبنى العلم وطلاب العلماء مع ~ الله رحمه — الشيخ منهج أما 

لىينعا فلا معهم التعامل _قت ضد منهج وله واحترامهم والنحيح والألفة الحبة 
عليهم.رأيه ولايقرض ولايعنفاأحدأمنهم عليهم 

(٢٩٢- ٢٩٢:ا(أمامالمصر)



البنيالميالح السلف منهج معهم التعامل مقت ينهج فهو له الحاضن مع أما 
بالكتابالخالق مع والتحاكم الآ.خرين إر ؤريصاله الحق وصول على 

الأمة.سلف وفهم والسنة 
قلوبهمبالخيرؤيمتح يدعوله تراه بل خالفه ممن أ،حدا يذم لا ذلك هومع ثم 

ؤيخاهلبهله يمتدر بل خالفه أبدأ أحدأ يعنف ولا مسنات من لمم ما ببيان 
الآخرين.بحقوق الاحتفاظ مع رأيه ؤيبدي جم بأدب 

أووالجلأت الصحف _قت يكتبون ممن لرأيه الخ_القين على رده _قن ا أم

يردلا فهوأولا نوعه من قنحيد فمنهجه الإذاعات خلال من ذلك ينشرون 

الحقيم يوضح خاصة كتابة لمم أويكتب أولا بهم يتصل بل ابتداء عليهم 
وس_روالدلك يستجيبوا لم فإذا الشرعية، الأدلة تقتضيه وما خلابا من 

الشرعية.والأداب الأدلة مراعيا رأيه ينشر الشيخ فان أراءهم 

الناسوقضاءحوانج الأ«ة وصوم ايثيخ 
بأنطقيلة لمي التتابعة والنوازل الإسلام أمة تمربها الش الجراح إن 

هذهالريانييرن العلماء مع لكن الإسلامية الأمة أفراد لعامة هموما تصيح 
آخر.معنى لما ابوم 

تمرالش والألأم الجراحات هذه كانت - الله رحمه - شيخنا فسبماحة 
وألماحزنا معها فهويعيش حياته _قن عجيب دور يا الإسلامية أمتنا بها 

أرضبأي حلت بنازلة يسمع حينما دموعه تنحدر كانت فكم وبكاء 



^اسلأطء،اواسزيوبجساهبجبمز00ءء

لساعاويإبالسعي يبادر بل دموعه انحدار عند يقف ولا والسلمتي للإسلام 
سبيلا.ذلك إل است۵لاع ما 

والاهتماماال،|دلمين أحوال متابعة على سماحته حرص هنا ومن 
منصقع أي _قن للبمسلمثن يطرأ حدث من فما همومهم ومعايشة بأمورهم 

دموعهوتنحدر لأحدائهم فهويتألم موقف فيه وللشيخ إلا المعمورة أصقاع 
العالم_ق المسلمة بالأقليات خاصا اهتماما له أن كما بمأسيهم يسمع حينما 

هدهبدعم المسلمثن لأغنياء وحث ومعنوي مادي دعم من المجالات جميع ■4، 
الأقليات.

اتشيخمؤثمات 
واضحةبابها _قن قيمة عديدة بمرلفات الأسلامية المكتبة الشيخ أئرى لقد 

أسلوبها. 'إرصينة العبارات 

منالواضحة الأدلة مع الشرعي بالعلم زاخرة ومولفاته الشيخ سماحة وكتب 
علىسار ومن الميالح السك من المرضيبن الأئمة وأقوال والسنة الكتاب 
منهجهم.

منوغيرذلك وأمعوله القته وكدا بأنواعها الإسلامية العميدة ألف فقد 

مؤلفاته:بعض من طرفا وسندكرهنا العلوم. 

الكتاب.بعض لأخيلماء الكاشفة الأدلة 

العرافا^نبصدق أو بنيرالله استغاث من حكم على ١^٠١هبن إقامة 
وسيرتهّدعوته الوهاب عبد بن محمد الإمام 

إلأال1ه.إله لا معنى بيان 



صاسلألأء،اواسزبجساهبجبمصح؛

ل.تعا الله صفات ي الصابوني على محمد كتبه ما بعض على هامة سبيهات 
:رسائل_قنثلاث 

يضادها,وما الميحيحة العتيدة 

الله.إلى الدعوق 
أحمد.الشيخ إلى المغسوبة الوصية كذب على هام تنبيه 

—قز:هامتان رسالتان 

أنكرها.من وكفر بالسنة العلم وجوب 

الدعاْ.وأخلاق الله إلى الدعوة 
.الشرعية العلوم وجميع والفقه العقيدة باب ِق متنوعة وهى الفتاوى 

التصؤير.حكم _قن القيد الجواب 

الشنار.ونكاح والحجاب السفور حضم 

التوحيد.بيان 

حالفهّما ونبي الله شهمع تحطيم وجوب 
الحج.كتاب فيها ومل الباري فتح على مفيدة حاشية 

العقيدةعلى وحذلره الطفرة بلاد إلى السفر التحذيرمن —ق، الة رس

والأحلاق.

بثنيه.يجاهر من ؤإمامة الدخان شرب حضم رسالة.ق 

وتقيسجما.حلقها وتأحريم اللحية إعفاء وجوب _قن رسالة 

عاقبته.سوء وبيان بالؤيا التعامل التحذيرمن _ق، رسالة 

الضئيم.القّرأن حرمة —قن رسالة 







طء،اواسويسداهتيطزصح^

الفجروجدوءلميلاة قاموا ؤلما نام ئم الله شاء ما فصلى الصلاة _قن 
العبادة.على جلده ومن منه عجبا فيا بمطي ووجدوه للقيام سبقهم محي 

Jlujالسائلين أحد به اتصل أنه العبادة على الله رحمه حرصه ومن )٣( 
الأذاننتابع الأن للسائل: فمال المؤذن أذن الأنناء هده ؤقن الفتوى 
وشالالمؤذن انتهى ولما جواره إلى الماتف سماعة أى السماعة ووضع 

علىسؤاله.السائل أجاب الأذان بعد المعرومحا الدعاء 
التبكيرعلى ا حربمائ—ان ~ الله ر-حمه أنه ا أيهنمذلك ومن )٤( 

الله:رحمه الشيخ شال موقفا لدلك ؤيدكر الأول والصث للمملأة 
يوموث شبابى أيام الصلاة -ق، الأول الصّف على المياففلين من كنت 

.L،بالقراءةانشغالي بسبب مبكرأ الحضور عن تأخرت الأيام من 
فلمالصلاة عن شغلتني التي المامة المسائل لبعض الكتب بعض 
الأمامسلم وحينما الصّلاة من الشيء بعض وفاتتى الأول الميف ادرك 
"رحمهشيخ العنيزآل عبد بن الح صمالشيخ اليياض قاضى وهو 
وفاتنىالملرى _ق أصلي رأني حينما مشايخي أحد وكان ~ الله 

بدأثم عليه وأنتي الله فحمد ضثيرأ لدلك تأثر الصلاة من شيء 
تفوتهحتى ومشاغل سواليف  'ييجلس الناس بعض وقال: يتطلمم 

أتأخرفلم ، الكلام بدلك يعنيني أنه فعرفت الشيخ يقول الصملأة 
.أيدأ)عدها 



ثخاسلأطساموونيساثنيبمز00ءء^^^ء^^^^؛ء^^

الله.رحمه زمدء من مواقف : ثانيا 
وهذهوحطامها الدنيا ِق الناس أزهد من الله "رحمه الشيخ كان 

الله;رحمه زهده من مواقف ونذكرهنا له، حميلة ومأثرة حليلة منقية 
لخدمةفيميل الملك جائزة فضيلته بمنح الأمر صدر حينما )١( 

يسعلم الله رحمه أنه مع الجائزة هذه يمرق والكل الإسلام 
كبيرمبلغ وهو لما المرصود المبلغ وحاءه قط إليها يتيللع ولم إليها 
الحديثلدار هدية المبلغ هذا أن الخال خن وأعلن الشيخ قبله جدا 

المكرمة.بمكة الخيرية 

إليهوتوسل مكة مقن للإيجار بيت _قغ يسكن طان أنه زهده ومن )٢( 

يكونبأن السعي على النهراني ناصر الدكتور الكثيرمنهم 
■"الله رحمه الشيخ ؤيرفض له يشتريه للشيخ ملتكا البيت هذا 
أومساعدة فيه شيء أي الأمر هذا عن التملر اصرفوا يقول وهو 

فلا.أنا لي أما فيه jتردد فلا للمسّالم؛ن شفاعة 

ومتىيأتي متى الراتب عن يسأل كان ما أنه أيضا ذلك ومن )٣( 
عنيسأل كان بل ذلك عن يسأل لم الراتب قدر وكم يصرفا 

تاضبما•عدم على وسض الناس رواتب 
منزلهق - له زائرأ فيممل الملك، عليه قدم حينما أيضا ذللئ، ومن )٤( 

سامس،له قمير ببناء ~ الله يرحمه فيصل الملك، أمر المتواضع 
إلىجاءوا البناء اكتمل ولما والاجتماعية العلمية مكانته مع 

يبقىوقال بالكلية ذللث، فرفض باسمه الميلث، ليسجلوا سماحت4 



OOi  باز00 بن صداض صدالميزبن الا،لأ«ات الثيخ ساحة عع لهاءاتيsss

الرئاسةتور من كل الإسلامية الجامعة رئيس باسم القمير 

فيه.يسكن له القصير يبقى للجامعة 

اللهرحبمه تواضعه من مواقف ئالثآ؛ 
خاصأمجلسا يجعل أن الإخوة بعض عليه افترح حينما ذلك من )١( 

خاصامجلسا يجعل وأن الناس ودهماء والفقراء والعجم للعرب 

الصولةهدء من الله رحمه فتنيروجمه والنوار الضيوف لكبار 
يتلذذلم هذا الرأي هذا صاحب مسكين مسكبمن وقال 

عنديليس أنا قال ثم الفقراء مع والأكل الساضن مع بالجوس 
والمساكثنالفقراء ومع معنا يجلس أن أحب من حميوصيات 

ذلك.على مجبورا فليس يعجبه لا والذي فليجلس 
عنيسالم عليه يسلمون حين الصغار مع - الله رحمه تواضعه )٢( 

يدعوئم الثلاثة والأصول ن ! ٣١١حفظهم وعن آبائهم وعن أسمائهم 
يم.

ثمما مسألة _قن سائل إليه جاء حبنما ~ الله تواضعه—رحمه )٣( 
الشيخعلى ليسلم المملكة خارج كبيرمن ضيف إليه يأتي 

المسؤولهذا ولوفدم حتى السائل هذا يخرج أن الشيخ ؤيأبى 
الصعيرواليكبيرالحقيرسواء سماحته عند النايس لأن وذلك 

للألقاب.وزنا يقيم لا والسليم 













اثلقاءاتبيان 

بازبن الله عيد اتعنيزبن عبد اثعلامم اتشيخ سماحان يع 
ه١٤♦٠٢/٦/٢٥

افاهاا/ح/*لخميس ا ٠

ه ١٤١^/'آ/ا لأربعاء ا ٠

ه١٤١١/١٠/٢٥لخميسا •

ه ١٤١٢/٥/٢٩لخميسا ٠

ه١٤١٢/٧/١٢لخ٠يسا ٠

لمبتاا/ا،/مأاأاما ٠

ا/مأاأاهلأقينأ/-ا ٠

ه١٤١٢/١لخميس٧/•ا ٠

م١٤١٢/١/•١٥تلخمtuا ٠

لثلاثاءا ٠

لأحدا ٠

ها/أ/'ااأا االأربعاء •

هلأربعاء'ا/ح/آاأا ا ٠

هاا/ا،/'ااأا لأربعاء ا ٠

ا/'اافاهلأريعاءمامآ/-ا ٠

لأربعاءه/'ا/أاأاها ٠

لثلأئاء'ا'ا/أ/هاأاها ٠



ةساسمدزبجساهبج0نص(!

ه١٤١٥/٦/٢٢السم

هها/اُ/1ا1ا الأربعاء 

ه١٤١٦/١/•٢١الخميس 

م١٤١٦/٩/١٢الخميس

ه١٤١٦/١/•الخميس٥٢

الأحالاا/اا/1ائاه

هاتفه/ا'/لأا1ام 

ا//ا/تمااأاه•

^n\w/A/A

هاتفه/ا/'\افام 

u_ا"/ا/إ/ا1اه 

ه١٤١٨/٧/٢•

هاتفهد ١٤١٨/٩/١•

/Yه١٤١٨/١١

/ا/'\/ا،اااه

هاتفه ١٤١٩/١١/٥

...



ساسزيزبجساهبجبمزصت(عء

اتلقاءالأوو
الأول:الموال 

قبلعيدهم إذ الأردن وأفطر-ق للمملمكة مصير من القائم المصري 
لا؟ام يوم بقضاء يلزم هل المملكة، عيد 

الجواب:

ولووجه فله الناس مع أفطر إنه فلوقلنا تأمل إر المألة هذه تحتاج 

وجه.فله المملكة برؤية يلزم قلنا 

الثاني:الموال 
ويمهلرونالمملكة مع يميومون السميية البلاد بعض _قن الأخوان بعض 

ذلك؟ه رأيكم فما معها 
الجواب:

معهمأفطؤوا أفلجوا ؤإن بلادهم مع يصوموا أن عليهم الواجب 

يوموالأضحى Jفطرون يوم والأقطار تصومون يوم رالملوم البي. لقول 
■تضحون{ 

الثالث:الموال 

هو؟الأمرما هدا هت الخلاف سبب الشيخ سماحة 
الجواب:

ثميراه لا والبعض الملأل يرى البعض أن إل راجع الخلاف سبب 

برويتهم؛ؤيعملون إليهم فيحلمئنون الأخيون بهم يتق قد ايلأل يئون الذين 
دولةتراه فقد الخلاف، نشأ هنا ومن برؤيتهم، يعملون فلا بهم يثقون لا وقد 



sssss^sssssasssssواز00 بن ميداه صدالميزبن الالأ،ت ساحأالثيخ عع )قاءام  00^ 

أنأو الدولة مده برؤية تقتنع لا الأخرى والدولة بدلك، وتصوم به ونمكم 
ساسية.حزازات بينها 

الرابع:الموال 
الطلب؟عبد الحسن عبد يسمى هل 

الجواب؛

وأماتعال، الله أسماء من الحسن فلأن الحسن عبد أما يجوز، نعم 
معبداسم كل تصم على :}اتفقوا الشهور الإمام حزم ابن قال فقد الحللب عبد 

انتهى.ال۵للبا عبد حاشا ذلك شابه وما الكعبة عمؤووعبد لغيراللهكعبد 
الخامس؛الموال 

والخضيريضالقبيلى القبلية والعادات الأعراف هن يبالغ الناس بعض 
الهم؟الأمر هدا تحو كلمة من لضم فهل 

الجواب؛

بهوالراد قبيلى فلأن يمنى الناس بين ممؤوفة مسالة هده أولا؛ 

أشبهوما وقرشى وتميمى وسييعى طقح۵لانى قبيلة إلى ينتمي الدى المؤوف 

قبيلة.إلى ينتمي لكونه قييلى يسمى هدا ذلك 

ولاتجد أهل هت بخاصة وهدا الناس عرف فقي الخضيري أما 
أيإليها ينتمي ممروفة قبيلة له ليس الذي هو ~ تجد أهل هن إلا أعرفها 

عرر_يولسانه لكنه أوتميمي أوسبيعي قحطاني بأنه معروفا ليس 
فضللا أنه الله دين هن والحكم معؤوفة حماعته كانت ولو بينهم وعاش 
أومولى أو أوحضيريا قبليا سمي سواء بالتقوى إلا أس على منهم لأحد 







مملأطساس3دزبجساضبجطزصءءء

يؤيدا وهل محله غير —قز يوما ثلاثبمن لشعبان إكمالنا أن تبين لأنه واحد يوم 
والنة.الحمد ولله وعلمائها البلاد بهذه المسلمينئقة 

'يواجتهدوا تستطيعون بما عنه والدفاع الحق ببيان عليكم وأنتم 
خير.لكل يوفقطم أن الله أسأل الحق إر وردهم الخلق هداية 



واز0هبى صداض عبدايميوبن ال1لأ«ات القيخ ساط لقاءاتي4ع 00ع 

الثانياممقاء 
الأول:المزال 

له؟الأحوط فما سافر ثم مقيم السافرمسح مسح إذا 
الجواب؛

مقيم.مسح يتم 

الثاني:المزال 
الحمام؟داخل بالقلب الله ذيكر Jشرع هل 

الجواب:

وغيرهالحمام _قغ ومكان ان زمكل _هن روع مق.بالقلب الله ذكر 

لله:اللسانتعحليما الله ذكر احهه j٠الحمام •4، المكزوه لكن 
"■ اسم;ات: 

وذكرمثلا الرأس ضمسح الوضوء أعضاء بعض التوضئ نسي إذا 
عنذلك ؤيكفي رأسه يمسح أم الوضوء يعيل فهل الوضوء من فراغه بعد 

الوضوء؟إعادة 

الجواب:

يعيدفانه تلؤيلأ الفصل كان فان مثلا رأسه مسح التوضئ نسي إذا 
إنأما ، الوضوء فؤوض من فرض الأعضاء بين الموالاة لأن أوله من الوضوء 

يكملثم نسيه ما غسل يعيد فانه المتوضئ وتذكر قليلا الفصل ضان 

الرجلين.غسل يعيد ثم مثلا رأسه فيمسح توضأه ما يعيل أي وضوءه 



سطاهخاسمةسواسزوزيسامبجبمز00ء^

الرابع:المموال 

للوضوء؟ناقض وكرشه الجنور شحم هل 

الجواب:

الإبللحم أن هؤ الله رسول عن الثابتة الحسحيحة الأحاديث دلت قد 
الوضوءنقحس  'يفهدا واليكرش كالشحم لحما يسمى لا ما أما الوضوء ينقض 

نظر.فيه به 

الخامص:الميوال 

يكون؟متى الجمعة غسل وشت 

الجواب:

سيكون أن والأفضل الجمعة لميلاة التهيؤ ثثو يكون أن السنة 

فليغتسلاالجمعة إلى أحدكم راح }إذا ه النيئ لقول السجد إلى التوجه 
أجزأه.النهار أول ■4، اغتسل كان ؤإذا 

السائس:المزال 

نفروهناك صلاته من انتهى قد الإمام فوجل المجل رجل دخل 
جماعة؟معه ؤيميلى له إماما يجعله أن له يشرع فهل مسيوق 

الجواب:

بعضأدرك بمن الإمام سلم وقل، المجد دخل بمن الائتمام يجوز 
وسواءصلاته، من بقى ما يقضى قام وقد المبوق( )يعنى الإمام مع الصلاة 

ينو.لم أو الميلأة _قت الدخول قبل ذلك نوى 
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السابع؛السؤال 

الناسأغنت الش الميوت مكبرات وجود مع أذانان للجمعة يشؤع هل 
الأذان؟يسمعون فأ۵دبءءوا 

الجواب:

الاقامة،مع وا>د أذان النبي. عهد ٍق الأمر-كان أنه العلوم من 
خلافة_قت الناس كثر لما ولكن عنهما، الله رضي وعمر بكر أبى عهد و_قن 

ينتبهأن أجل من الأول الأذان الأذن، ق - يراد أن رأى المدينة ٍقن - ه عثمان 

الأذانقبل فيه المعلاة إل ؤيباديوا له فيستدوا الجمعة يوم اليوم أن الناس 
ارمعومطيا عهده. ه ه الممحابة وتابعه النوال بعد المع_روف الثاني 

الراشدالخليفة فعله لما تبعا اروالبلدان الأمميغالب _قن هدا على المسلمون 

بعده.من الصمحابة بقية وهكذا ه على عليه فتابعه فقغ عثمان 

الثامن:المزال 

المفر؟نوى إذا إلا يشخمى لا بحيث شرط المفر —ق النية هل 

الجواب:

كيلو( ٧٥أو )٠٨ وهي المافة المحللوب لكن شرطا النية ليست لا 
التاسع:المزال 

المنةأهل لعقيدة مخالفة عقيدته يعانت من خلف المعلاة حد^_م ما 
المعالة؟القرق من هم وهل والجماعة 





سزبجساهبجئزه0ءءءءءءءءءء

اتثالثاللقاء 

الأول:المزال 

؟عمله حبط العصر صلاة فاتته من أن صحيح هل 
الجواب؛

عمله.حبط فصل العصير صلاة ترك من الصحيح 

الثاني:المزال 
كانؤإذا شيء فيه هل البول أو للغائط استخوم الذي الحمام داخل الوضوء 

الحمام؟داخل للوصوء التسمية يشرع فهل جائرا 

الجواب:

أولعند ؤيسمي إليه. الحاجة دعت إذا الحمام داخل بالوضوء بأس لا 
الأكثرعند ومتاكدة العالم أهل بعض عند واجبة السمية لأن الوضوء 

إلىالحاجة لوجود الحمام داخل بها بالأتيان الكراهة وتؤول بها فيأتي 
الوضوء.عناأ بالتسمية مأمور والأسان التسمية، 

الثالث:الموال 

بها؟الحمامات هذ>ه يجوزدخول هل تعالى الله ذكر فيها التي الأوراق 
الجواب:

خاتمهوضع الخلاء دخول أراد إذا أنه ه النبي عن ثبت لما ذلك يكرء 
وليميالأوراق هده على خافا إذا أما الله. رسول محمد عليه مكتوبا لكونه 

لأنهبها الدخول _قن عليه حمج فلا يحرج حتى فيه لوضعها آمن معل هناك 
مضطر
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المائع؛المزال 

أنله  ٤٣هل؛؛الرابعة أو الثالثة الركعة ِق الأمام المأموم أدرك إذا 
بمالياني قام إذا ثم الإمام مع الفاتحة يقرأ أنه أم وسوره الكتاب فاتحة يقرأ 
الأولمن؟الرطعتثن _ق، فاته عما عوضا الكتاب فاتحة مع سورة قرأ عليه 

الجواب:

يقضيهوما ميلاته أول يعتبر الإمام مع المسبوق أدركه ما أن الصواب 
وعليثكمفامشوا الميلأة أقيمت زإذا هؤ لقوله الهيلوات جميع _قن هوآخرها 
فأتمواآ.فاتكم وما فصالوا أدركتم فما المكينة 

منوالثالثة الرياعية من والرابعة الثالثة يقتصرف أن يستحب وبدلك 

قال؛}طانه قتادة أبى عن الميحمين _ق لما الطتاب فاتحة قراءة على المغرب 

وسورةالكتاب بفاتحة والأوليين الركتrن والعصر_قن الظهر .L، يقرأ ه النيئ 
الكتاببفاتحة الآخري؛ن _ق ؤيقرأ الثانية ويقدسرث الأولى ق - يطول 

الفاتحةعلى الخلهرنيادة من والرابعة الثالثة _قن الأحيان بعض قرأ ؤإذا 

حسن.فهو 

الثامن:المزال 

بيانسماحتكم فنرجومن الجمعة صلاة وقت _قن البعض احتلنا 

لما.المختار الوقت، 

الجواب:

وذهبالغلهر، صلاة وقتر وهو النوال بعل وقتها يدحل الجمعة صلاة 

الماعةمن الهلهر قبل يدحل وأنه أوسع وقتها الجمعة أن إلى العلم أهل بعض 





! OOjbالميزبدصداهبقالقيخال،لاطصد سماط ^00لقاءام*ع 

عشر؛الحائي السؤال 

بعلإلا الجمعة يوم الخطيب خل يل لا بأن الأوقاف من تعميم جاءنا إذا 
النوال؟قبل يدخل أن يجوز فهل النوال 

الجواب:

ولاؤيطيع ؤيسمع الله يتقى أن عليه بل الأمر مخالفة للخطيب يجوز لا 
يكلها*بالأدلة عملا الأحوط وهو الأفضل هو هدا أن سئما 



اسلأسواصزبجساهبجئزديخت(=ء

الرابعاللقاء 
الأول:المزال 

عبرثاشانلما الشاهدون وكدا الكرة يلعبون الدين الشباب بمص 

يعجيهمفهلدشرعذلك؟حممولما عند يكيرون عند التلفاز 

الجواب:

ذلك.فعل ينبغى لا 

الثاني:الموال 

صور؟فيها التي بالملابس الصلاة حكم 
الجواب:

شيئالمس ليكونه تبطل بأنها قال من قمتهم العلماء؛ بين حلاف فيه 

ينهىالذي الشيء لأن الصحيح وهو تبطل لا أنها الأحر والقول عنه. منهيا 
الشيءبخلاف الصلاة يبطل لا محرم نفسه ِق لأنه بل للضملأة لأنه لا عنه 

بطلتمتعمدا فيه صلى إذا تجاسة به الذي كالثوب الصّلاة -قت عنه النهي 

الصلاة. 'هعنه منهي لأنه صلاته 
الثالث:المزال 

للمحتاج؟الزكاة أموال من يقرض هل 
الجواب:

يجوز•لا 

الرابع:المزال 

زكاة؟فيها للداحيرهل العدة المار 
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الجواب:

الزكاةؤإنما زكاة فيها فليص للبيع للتأجيرلأ معدة الدار كانت إذا 

النصئاببلغ إذا بعضها على حال أو الحول عليه حال إذا أحرتها -4، 
أنهاالضمواب لكن قبضها حين من تزكى قال؛ العلم أهل وبعض 

فيهافيجب للبيع الدار هده أعدت إذا أما الحول. عليه حال إذا تزكى 
علىصاحبها ؤيزكيها قيمتها فيأظر_ق الحول عليها حال يكلما الزكاة 

القيمة.حسب 

الخامس:المموال 

يمهلر؟هل الد۵لار حكم ما 

الجواب:

الجوف.يدخل لأنه يمملر نعم 
السادس:السؤال 

يلخقما أحل من اللخية حلق حكم عن يسال الوافدين الأخوة بعض 
بلادهم؟_هن بهم 

الجواب:

توقيرهاعليه والواجب سبب، لأي لحيته يلخق أن لسلم يجوز لا 
اللخىوأعفوا الشوارب رقصوا قوله: جؤ.Le الرسول لأمر امتثالا وتوفيرما 

عليه.منمق الشرطيزا حالنوا 



ساصوتيسل،اهبجبمزصحءء

اتخامساثاقاء 
\سم\ل\لأود:

.؟٥١٤١١*اأاه_إليستة سنة من ترحل بأن الهمكاة أموال يجؤذتدؤيل هل 

الجواب:

زكاد4.له عام فكل من ولوبنقلها تونع بل يجوزتدؤيلها لا 
الثاني:الموال 

الزكاة؟عن \سمض إخراج يجوز هل 
الجواب:

ذلكوكان بقيمتها كانعت إذا الزكاة عن العروض إخراج يجوز نعم 

يمدفعت فإذا التصرف، يحسنون لا تعطونه من بعض لأن شرعية لحت لممي
.LuajjC  العلم.أهل أقوال من الصحيح على باس فلا فقراء لكونهم الزكاة عن

الثالث:الموال 

المالهدا بلغ إذا فهل به يتنوج أن أجل من مالأ الألمان ادخر إذا 
الزكاة؟فيه يجب نميابا 

الجواب:

منإرصاده يكون ولا الحول عليه حال إذا الزكاة فيه تجب نعم 

الزكاة.إسقاط ِق عذرأ النواج أجل 
الخم.ابع؛السز.ال 

مستحب؟الخجرهلهو ص-لأة ي اك.د 
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اتلقاءاتسادس

الأول:الموال 

فهلوساعاله من عنده وليس يتوضأ أن يستطيع لا االرأيض كان إذا 
يفعل؟فبماذا به يتيمم ما عنده ليس كان ؤإذا ؟ التيمم إلى يملل 

الجواب:

بنفسهيتوضأ أن يستْليع ولا يوضئه من عنده ليس المؤيهس طان إذا 

معدورفانه به يتيمم ما عنده وليس الاء استعمال عن عجز فإن يتيمم. فإنه 

استطعتم(ما الله رفاتقوا سأ لقوله تيمم ولا بنيروضوء يصالى أن وعليه 
مامنه فأتوا به أمرتكم ا ومبوه فاجتنعنه نهيتكم ا رمولقوله. 
است۵لعتما.

الثاني:الموال 
حكمه؟ما الخطبة حال العاطس تشبميت 

الجواب:

ّقثاطسرإ اللسيسبمت لا ا فيثمات الانصئلوجوب و،قمدته وسرع لا 

الخهلبة.حال ف يشمت لا كيلك المملأة 

الثالث:الموال 

الحاجة؟عند الأكتعال الحادة للمرأة يجوز هل 

الجواب:

به.بأس لا بالعيون كمرض للحاجة المحالة اكتحال 
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الجواب:

هالرسول وصدق وجل عز اض ووني بالشهادقي السالم أفر متى 
تمصلى فإن وغيرها المملأة عن يعكضي لا الأيمان وهذا الإسلام،  'هدخل 

صارذلك بمد الصلاة أنكر لو وهكذا مرتدا صار يصل لم ؤإن إسلامه 

أ،مرتل صار غيرواجبة الزكاة شال أو مرتدا صار الصيام أنظر ولو أ مرتد 
مرتدا.ممار ورسوله الله وسب بالدين استهزأ ؤإن 

لهمكم بالسهادتثن الإسلام _قن الرجل دخل إذا أنه فالحاصل 
إسلامهتم الحق على استقام فإن الأمور بقية —قت ذلك بعد ينظر ثم بالإسلام 

بقلبهيؤمن أن يجب فالماقلف< عنه, يرتل فإنه الإسلام ينقحس ما منه وجد ؤإذا 
ؤيومنبالعبادة يخصه أن ؤيجب وخالقه وأنه له سريك لا واحد الله وأن 

منه.بد لا هذا ضل الثقلاrن جميع إل حقا الله رسول وأنه ه محمد بالرسول 
أخيربما يؤمن أن المكلف على يجب كما وأساسه الدين أصل فهذا 

عليهدل مما وغيرذلك والميزان والصراطل والنار الجنة أمر من ورسوله الله به 

الملهرة.والسنة الكريم القرأن 

السادس:السرال 

نهى؟فيه ورد هل فمها ة - لأخته أو لابنته الرجل تقبيل 

الجواب:

فيقبلالفم غير ؤ التقبيل يكون أن يستحبون العلم أهل كثيرمن 
وهىكبيرة، كانت إذا أورأسها أنفها مع أو كذلك وأخته خدها 4، ابنته 

-)تق<'
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يغلبشيء هو ؤإنما ذلك يتعمدون أنهم معناها ليس النمموص وهذه 
عليه.حرج فلا غيرقصد من الباكاء غلب فإذا عزوجل، الله خشية من 

التاسع:السؤال 

الجمعة؟لمملأة بالنسبة العدد ئبوت مقن الميحيح القول هو ما 
الجواب:

ذلك-قت قيل ما وأممح العالم، أهل كثيربين خلاف السالة هده ث، 
أحرارمكلفون رجال ئلائة ق-رية ق - وجد ؤإذا معه، وائنان الأمام ثلاثة 

شرعيةعلى الدالة الأدلة لأن ظهرا، لوا يممولم الجمعة أقاموا مستوشون 
فوق.فما تعمهم وفرصيتها الجمعة صلاة 

العاشر:الموال 

قضا؟الشيك يعتبر هل 

الجواب:

يعتبرقبضانعم 

عشر:الحادي الموال 
وسدد؟العملتين فبأي والمداد القرْس وقت، القيمة اختلف إذا 

الجواب:

أوالنيادة إلى يتخلر ولا منه اقترضه ما بسيد يمنى القرتس وقيح 

القرؤش,سداد حال النقممان 



اتتاسعاثلقاء 
الأوو:الموال 

هلميت، لشخص مال ثلث الق وعشؤون وحمسة مائة عنده وصى 

؟^٥٥١من والصرف تيميتها البرأم مجال _قغ صرفها الأفضل 
الجواب:

البرمجالات _قن وضعها الأول 

الثاني:الموال 

الرجوعدون القاتل من بثآره بالأخذ القتيل أهل يقوم البلدان عض بث 
العمد؟قتل -قن يدخل أم ذلك يجوز فهل أمورهم وولاة الحاكم إل 

الجواب:

ولكنالقاتل من اص التحيأخد فلورثته بغيرحق غ-يره قتل من 

الأمور.ولاة طئيق من وذلك شرعا المعتبرة بشروْله 

الشرعيةبغيرالهلؤق هدا على أوهدا هدا على هدا يتعدى أن أما 

ؤإنمابغيرحق الدماء وسفك والفان الفساد إل يقتضى لأنه يجوز لا فدلك 

طثر المضة L_ق / صياص 

الدخولوقبل مقامة العشاء صلاة فوجي. المسجد الرجل دخل إذا 

يفعل؟فماذا المغرب يصل لم أنه تذكر 
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الجواب:

المغربيصل لم أنه تذكر ثم مقامة الثاء وصلاة المسجد دخل إذا 

الرابعةالركعة إر الأمام قام فإذا المغرب صلاة سة الجماعة مع يدخل فانه 
علمىهنا النية اختلافا يضر ولا معه يسلم حتى الإمام وانتظر الثالثة ف جلص 

العلم.أهل أقوال من الصحيح 
بدلك.العشاءفلابأس صلاة ثن الجماعة مع دخل تم وحده صلى ؤإن 

الرابع:الموال 

سنة؟الملمعام على هل 

الجواب:

العادالتc.هومن بل لا 

الخامس:الموال 

منوذللئا البعض بعضهم بين مجاملات، منهم يحدئ!، الناس بعض 
حرج؟ذللئ، ثن فهل الكلام خلال 

الجواب:

تجرلم باْلل أوإثبات حق ححد الجاملأت، هده على يترتب كان إذا 

طيبةكلمات هي إنما بل ذللئ، من شيء عليها b^_-، لم إذا إما الجاملأت،. هده 
أعلمفلا لآحاّأ حق ط، إستا ولا لأحد بنيرحق شهادة تتضمن ولا إجمال فيها 

ذللئ،.ثن حرجا 

الممادس؛الموال 

شرارها؟يجوز ض المحنطة الطيور 

-حق؛(
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الجواب:

نفقات_قن وبويره للمال إضاعة من فيها لما اقتناؤها ولا بيعها يجوز لا 

تصؤيرالمليؤروغيره-اإلى وسيلة فيها ولأنها المال إضاعة عن نهينا وفد التحنيط 

محرم.كله وهذا والمكاتب البيوت ف ونصبها وتعليقهإ الألواح ذوات من 
شرازها.ولا بيعها يجوز لا أنه فالحاصل 

السابع:المرال 
أكثره؟أو لأقله حد للنفاس هل 

الجواب:

ذللئا.على الاجماع نقل وقل أييعون فحده اطهمه وأما لأقله حل لا أنه الهسحيح 
الثامن:المزال 

؟رجعيا طلاقا الميللقة المرأة مراحعة الجماع_قت يكفى هل 
الجواب:

الأفضلولكن كالمراحعة الجماع فان رجعيا طلاقا الحللاق دام ما 
أفضلفهذا المراجعة على أشهد ؤإن الجماع عند المراجعة نية ■تكون أن 

وأحسن.

كافيا.يكون هذا فان بجماعه المراجعة الألمان نوى إن فالحاصل 
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الرابع؛الموال 
باليد؟الأستبمتاء وكدا الفرج دون المرأة تفحلمرمباشرة هل 

""•;،،,صء
الخامس؛الموال 

بعضيحتاجه مما وغيرها الحليب وعلب البطانيات من صور عليه ما 

ذلك؟قول-هت لكم فهل شرائها من فيتعرج الناس 
الجواب؛

وعلبممتهنة والؤسادة ممتهن فالفراش ممتهنة، لأنها عنها يعقى هده 
الله.شاء إن صور من فيها يضرما فلا القمامة ق تلتى- ممتهنة الحليبوغيرها 

المادس؛الموال 

رجلا؟المستمع كان إذا النساء من القرأن استماع يجوز هل 
الجواب؛

غيرمن حده على والرجال حده على النساء كان إذا بأسا به أعلم لا 
الاستماعيكان إن هدا الرجال عن وتحجبهن اء سترالسممع الاحتلاهل 

يجوز.فلا بأصواتهن التلدذ أجل من كان إن أما الله، والتدبرلكلام للفائدة 
المابع؛الموال 

بينفهمق هناك نهارأوهل الميتة يلحد هل الليل مقت ~ "جامع فارق من 
وغيره؟الحرم 

الجواب؛

أوغيره.محرما لكان سواء ليلا جامع من المرأة ينزل لا أن الأولى 
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وكدامثلا كالبيع مشيثة ذكر إر يحتاج لا الش الأشياء أما 
الفانه منها وانتهى فعلها فان العادية الأمور من وغيرما والشرب الأكل 

عنها.الإخبار ث مشيئة إل يحتاج 
عقر؛الثاني السؤال 

كنائسيدخل من مناك أن الدول بعض _قن نرى الشيخ سماحة 
بلالبابا قداسة يا أو البابا سماحة يا لؤم يقول كأن ويحترْيا النصارى 

تدلالكتاب نصوص جاءت وقد الكتاب أمل وبين بيننا عداوة لا إنه يقول 

ردة؟ذلك يعد وهل ذلك؟ فعل من حطم فما على 
الجواب:

يجوزكبيرولا جهل فهدا وتبجيلهم واذرامهم كنائسهم دخول أما 
هومعصية.إنما عليهم والدخول عليهم فالسلام الإسلام عن ردة يكون لا لضنه 

الك-ؤيمالقرآن جاء بل شيء اليهود وبين بيننا ليس قال إذا أما 

عداوةالناس أشد تمار:ؤلتجدن الله قال ضفروردة فهدا محبتهم بدعوى 
يقولومن عفليمة عداوة وبينهم فبيننا أشركواه والدي اليهود آمنوا للدين 

وأصلهمالناس أضفر من فاليهود كافر، مصل ضال فهدا واحد الدين إن 
للمسلمين.عداوة وأشدهم وأخبثهم 
عشر؛الثالث السؤال 

صلاةالعيد صليت إذا يلزمني فهل جمعة يوم الميل يوم وافق إذا 
الجمعة؟
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الجواب:

وأنالجمعة يصش لا أن العيد حضر لمن جاز جمعة يوم العيد وافق إذا 
حضرلمن الجمعة _قن رخص أنه ه النيئ عن مدا _قن ثبت لما خلهرا يصليها 
علميهجمعة فلا الميد شهد فمن عيدان، اليوم هدا _قن جتمع ١ وقل الميد، 

حمسعليه الواجب لأن الفلهر يصلي أن عليه بل الملهر يدع لا ولكن 
اليوم لدينا وليس ظهرا صلى جمعة يصل لم فإذا والليلة، اليوم _ق، مملوات 

صلاةفالعيد العيد، سوى صلوات حمس علينا بل أربع، إلا فيه يجب 
المصلثن.من حضر بمن ؤيمعلي بالناص؛ فيصلي الأمام أما سادسة، 
عشر:الرابع السؤال 

ْشروعة؟هي هل النسابيح صلاة 
الجواب:

جاءتالتي الأحاديث لأن غيرمسروعة التسبيح أو النسابيح صلاة 
عليها.يعول ولا وضعيفة شاذة فيها 
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الجواب:

المشاركةلأجل يكون الذي التصؤير أجل من يتحرج من هناك نعم 
الناسالله أعيلى ما بحسب يختلف وهذا التلفاز _قت العلم نشر ومن التلفاز ِق 
العواقب.ه والنظر واليمييرة والإدراك العلم من 

ؤيبلغالتلفاز ف ليعمل علمه أفق واتسع لذلك صدره الله شرح فمن 
ينشرحولم الأمر عليه اشتبه ومن الله عند ئوابه وله أجره فله الله رسالات 

معذورا.يكون أن فنرجو لدلك صدره 

الرابع:الموال 

ذلك؟-ق، أنتم سماحتكم رأي توضيح نرجو 
الجواب:

فانعليه الله وأعانه لدلك صدره الله شرح من أن فأعتقد أنا أما 
ماجنبها للخيربمتبرق الناس وتوجيه الدين نشر وهى العظمى الصدمة هزه 

جزئيةمفسدة فإنها الأمر بذا يصور وكونه الأمر، لمدا تممؤيره من يقع 
وتعليمالله رسالات الناس تبليغ مي التي العظهس تننمرشجنباك،لحة 

الباْلل•لأهل الجال يخلو لا الناسللخيرحتى وتوجيه الله الناسشؤع 
الخامس:الموال 

والقصر؟الجمع عن يمتنع فمتى بلدء إلى رجع إذا 
الجواب:

المتلاميق.البناء وصوله قبل 
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عشراثثائئ اتاتاء 
الأول:الموال 

العرصة؟حكم ما 
الجواب:

فيها.يتساهلون المشايخ 
الثاني:الموال 

نهي؟فيه هل الصالح الرجل الأميرأو يد تقبيل 
الجواب:

بعضعثل الأحيان بعض فعل.Le إذا أما يكرهونه، العلم أهل جمهؤر 
يضو>؛،.اعتياده لكن أوالأميرالميالح السالح الرجل مع ذلك فلاحرج_قت اللقاءات 

_قتفعله أما اللقاء عند دائما معتادا ضان إذا ؤتصئ قال من وهناك 

حؤج.فلا الأحيان بعض 
الثالث:الموال 

التماسيركمابوض؟صنوة كتاب سماحتكم-قز رأى 
الجواب:

نرجوالتي والمواحدات ان الملاحقتبعض فيه لضن منيد هوكتاب 
المستقبل.اِقن المؤلف يصيمعها أن 

الرابع:الموال 
المملأة؟فيه تقتير الدي الحد ما 
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الجواب:

يترددونمترولوكانوا كيلو ٨ ٠ الصلاة تثميرفيها الش السافة 

الفطروالقصر.فلهم يوميا 
الخامس؛المموال 

زمزم؟بماء الأستتجاء يجوز هل 

الجواب:

دعتإذا لتجدا0 النسل وكيلك ، والأستتجاء منه الوضوء يجوز 

ذلك.إلى الحاجة 

السادس:الموال 

بعالأها؟ام بالشهادة النطق قبل هل الإسلام _قن الدخول أراد لمن النسل 
الجواب:

بالشهادة.النطق قبل يكون لغسل ا :

المابع:الموال 

هذافهل ابنتهم، على يتنوج لا أن القوج على يشترطون الناس بعض 
به؟الوفاء يجب يعتبرشرطا 

الجواب:

دونمن مصلحة فيه لأن اء العلمقولى أميح _قء يصح أنه الصواب 
بهاستحللتم ما به يوفى أن الش-روط أ-حق زإن النبي. قال وقد مضرة 

•٣^^٣{ على رالملمون وقال الفروج{ 
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أحبفإن الشرط، لزمه المرأة على يتنوج لا بأنه المنؤج التزم فإذا 

تسمحأن إلا الفسخ خيار ببض الخيار با ولًكن عليه بأس فلا عليها النواح 
بأس.فلا طيها بالنواج 
الثامن:الموال 

يكبرتكبيرةفهل راكع والأمام الصلاة إر المأموم حضر إذا 
يكبرللأقنين؟أم الرطؤع تكبيرة عنه وتسقعد الإحرام 

الجواب:

رطنوهي للإحرام إحداهما يطبراككبأجتتي أن والأحوط الأولى 
قائم.وهو بها يأتي أن بد ولا 

حافافإن الركوع إل يهوي حيتما بها يأتي الركهمع تكبيرة والثانية 
هدهوتجزئ ، العلماء قولي أصح —ق الإحرام تط_بيرة أحزأته الركعة فوالتتا 

بكرةأبي حاوين< من البخاري صحيح _قت ثبتا لما العلماء أكثر عند الركعة 
فقالالحيف _قن لحل ثم الصنا دون فرطع راكع وهو النبي أتى انه الثقفي 

تعدآ.ولا حرمعا الله ززادلئ، ه النبي له 
التاسع:الموال 

يخحلبا؟الذي للإمام المجد تحية حكم 
الجواب:

يدخلكان بل ذلك يفعل لم ه لأنه للخملبة دخل إذا فعلها يشؤع لا 
النبررأسا.ؤيقصد بيته من المجد 



صهراث1قاءاثثاثث 
الأول:المزال 

به،تختم أو الدولة يخص بسلام تبدأ الدول بعض عند تقاليد هناك 
الملام؟حضورهدا حاكم ما 

الجواب:

حرم.التشبه به قصد ؤإن حضوره ينبغي لا 

الثاني:الموال 

جهنم؟إلى ^٣ ٣۵٠وهل كفار؟ هم هل الإسلام دعوة تيلغهم لم من حكم ما 

الجواب:

مافأحسن الأخرة _ق مص_يرهم أما كفار أنهم الدنيا ِق حكمهم 
الأمرأطاع فمن القيامة يوم يمتحنون أنهم الناس من الصنف هدا _قت قيل 

حتىمعدبثن كنا ^وما : الله. لقول النار دخل عممي ومن الجنة دخل 
١الإسراء:٥ سورة رسولاه نيمثا 

الثالث:الموال 

وردوهل للمريتس؟ بالنسية نية ا١٥^ الأيات كتابة حضم ما 
أحاديث؟لك ذث 

الجواب:

ذلكفإن للمري3س بالنسبة  ١٥٥٣^نية ! ا١٣الايات كتابة _قت حؤج لا 
منوحماعة عنهما الله رضي عباس ابن عن وهومئوي السماء أسباب من 
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~رحبمهالله-،تيمية ابن العباس أبو الإسلام شيخ عنهم ذلك ذكر السلف 
~مايللطيهفزادالواد.الله "رحمه القيم ابن وذكر 

ماء 'يالقراءة أو نفسه الؤيض على القراءة ذلك _ةت الأفضل لكن 

أعلم.والله. ه الن؛ي عن الأ>داديث -قن المموف هو هذا لأن ٣^، ئم ونحوه 
الرابع:المزال 

والغلهرء والعشا الغرب ببن للمحلر الجمع —ق، حتكم سما ى ر1 ا م

الإذ ومنارة ومرصوفة معيدة شوائ من فيه ما مع الحاصر وقتنا _ق والعصير 
وحل؟ولا مشقة 

الجواب:

أصحث والعصير الظهر بين ولا والعشاء المغرب بين الجمع ِق حرج لا 
الدحضوهكذا الماحي إلى الخؤوج معه يشق الذي للمملر العلماء قولى 

المشقة.من ذلك ف لما الأسواق الجاينة-4 والميول 
الله-رصي عباس ابن عن الميحيحين 4 نبت ما ذلك والأصل-4 

،والعشاء والمغرب والعصر القلهر بحن المدينة 4 - جمع ه البي أن ~ عنهما 
سفر.مهلرولا ولا غيرخوفا من نوايته ■4 مسلم زاد 

عدروالمطر الخوف( أن ه الصيعابة عند استقر قد أنه على ذلكر فدل -  —

الجمعيجوز ؤإنما الحالة هده الئصر-4 يجوز لا لضن كالمنر الجمع ■4 
٠خاصة المنر رخص من والقصر مساضن لا مقيمين لكونهم فقيد 
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الثامن:الموال 

هلالحيلأة أداء قبل سافرت ئم بلدى _قت وأنا علي المملأة وقت دخل إذا 
الحالة؟هذء القحيره لي يشرع 

الجواب:

قوليأصح _قغ وهدا ، بلدك معمور غادرت إذا القصر لك  ٤٣٧نعم 
العلم.أهل جمهور قول وهو العلماء 
التاسع:الموال 

التأخير؟أم التقديم جمع الأفضل فأيهما الجمع ونؤيت مسافرأ كنت إذا 
القصرتمنع لا إقامة مقيما كسح إذا بك الأرفق فعل الأفضل الجواب؛ 

القيفعل كما لوقتها صلاة طل تصلي يعيي أفضل الجمع وترك والجمع 
الوداع.حجة _قت منى ب. 

قبلارتحالك كان إذا التقديم جمع فالأفضل مرتحلا كنت إن أما 
الأولى•وقت دخول 
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عشراثوايع اثلهاء 
الأول:الموال 

للخطبة؟الاصات حكم 

الجواب:

للخطبةالاصات يجب 

الثاني:الموال 
بدعة؟هي هل بها التمسح بغرض تتخذ التي السبحة 

الجواب:

يراهاالملف وبعخى العلم أهل كثيومن كرهه بائسيجة التسبيح 
هذايكون أن يخشى فإنه يده _قن دائما اتخاذها أما ، تركهافالأول بدعت، 

الخمياء•من 

بالححيىالعد الصالح الملف من جمع فعل فقد بدعة كونها أما 
اعتيادهالكن والنوى، الحميى تشيه وااربحة ذلك —ق حرج فلا والنوى 

عادةمن يطن ولم الؤياء يشبه ذطرنا كما فهده اليد ديدنا وجعلها 

مميلاهم،وعند بيوتهم عند ذلك يفعلون ؤإنما الأخيار عادات من ولا الملف 
بأس،فلا مثلا أونوى حصى من شيئا جعليح أو لى الحيعند جعليت، فإذا 

أفضل.هدا ترك لكن 

الأصابعلأن المنة هو هدا بأصابعك، تعد هوأن ذلك، -قن والأفضل 
أنهوغيهمه أبوداود لواه فيما النبي. عن جاء ضما ممسملمات مسئوولأت 
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الجواب:

ذلكإلى يكونون ما أحوج واللاجؤون ذلك حرج-4 ولا نعم 
الوصيةحدود ف إلا صرفها يق-رع لا فهنا معين بمكان وصية كانت إذا إلا 

السادس؛المموال 

قارنا؟أو متمتعا أحدهم حج إذا المدى عليهم يجب هل مكة أهل 
الجواب:

علىالمدى ؤإنما قارنا أو متتا حج سواء هدى مكة أهل على ليس 
لقولالقران أو بالتمتع معرمين مكة إلى الق_ادمين الأفاق أهل من غيره-م 

يجدلم فمن المدى من استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع تعالى الله 
لملمن ذلك كاملة عشرة تلك رجعتم إذا وسبعة الحج أيام-ق ثلاثة فصيام 
شديدالله أن واعلموا الله واتقوا الحرام السجد حاصرى أهله يطن 

اJءقابه.
السابع:السؤال 

الأضحية؟—قت الأحياء مع الأموات اشتراك يجوز هل 
الجواب:

_قنالمضحي بيت أهل من الأحياء مع الأموات يشترك أن يجوز 
املحبنبكبشين ه الله رسول ه}صح-ى أنس حديث ذلك دليل الأضحية، 

أحدهماذبح أنه بيان أحرى رواية ق -وعليه، متفق وكيرآ وسمى بيده أقرنين 
واليت.الحي يشمل وذلك أمته من الله وحد عمن والأخر بيته لأهل 
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الجواب:

المثيرة،الشؤوط على البيع اشتمل إذا جائز معلوم أجل إلى البيع 
والآجالم،وروفة الأقساط كانت إذا فيه حرج لا الشن ق - التقسط وهكذا 
مسمىأجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها تعالى:ريا لقوله معلومة 

وزنأو معلوم كيل —ق، فليسلف شيء تقت أسلف زمن ه ولقوله فاكتبوه 
معلوم{.أجل إلى معلوم 

أونقدأ السلعة به تباع لما مماثلا الثمن كون بين ذلك فؤق-ق ولا 
الأجل.بسبب ذلك على زائدأ 

عشر؛الحادي الميوال 

المسجد؟تحية هى وهل يخحلب والإمام الركعتتن حعكم ما 
الجواب:

مسجد.تحية وهى مؤكدة سنة هى 

عشر:الثاني المرال 

سجادةأو مثلا بش-ح بوضع وذلك الجمعة يوم الأماكن لحجز بالنسبة 
يجوزذلك؟هل ذلك شابه أوما 

الجواب:

أنينبغى بل ، غيره-اولا-4، الجمعة 4، لا المكان يحجز أن لأحد ليس 
أماناس، المع يتسلى حتى السجد -4، الإقامة نية على الصلاة إلى يأتي 

بيتهإلى يذهب حتى تحوه أو بشتا أو سجادة المكان 4، - ؤيجعل يأتي كونه 
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السائس؛الميوال 

النهى.أوقات ث تؤدى الأسياب ذوات الصلوات من وغيرها السجد تحية هل 

الجواب:

السجدتحية أن والممحيح العالم أهل ببن خلاف السألة هده مقن 
دخلزإذا ه قوله لعوم الأوقات جميع مقت مشؤوثة الأسباب ذوات من وغيره_ا 

ييحته.على متفق ريكعبزآ بميلي متى يجلس فلا المسجل أحدكم 
بهياف هلل أحدا تمنعوا لا مناف عبد بني }يا الحلواف صلاة _قن ه ولقوله 

السننوأيسعاب أحمد أحرجه أونهار} ليل من شاء ساعة أية وليلى البيت 

مأ.ءءيح.باسناد 

آياتمن والقمرآيتان الشمس الكسوف:إإن صلاة _قن ه ولقوله 
حتىوادعوا فمعلوا ذلك رأيتم فإذا لحياته ولا أحد لموت ينضسفان لا الله 

ممحته.على متفق بكم} ما ينكسف 
اختيارهو وهذا وغيرها النهى أوقات تمم وغيرها الأحاديث فهذه 

اللهرحمهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شيخ 
السابع؛السؤال 

السنةإتمام المشؤؤع هل الرانية دلى ۵Jمن وهناك المعلاة أقيمت إذا 
الجماعة؟مع ؤيدخل يقملعها أم 

الجواب؛

فانالرانية أو المسجد تحية يصلى الجماعة وبعض الصلاة أقيمت إذا 

أقيمترإذا ه النيى لقول الفري۵دة لمعلأة والاستعداد قهلمعها له ^٤ ٣٧١









الجواب:

بذلك،صرح الغني وصاح،—، والرابع الثاك الشهر _قء فساد يعتبردم 

يحكملا والسضل نفلر، معل قبله وما الخامس _ق كان إذا إلا يعتبر ولا 

الرابع.وأتم الخامس بلغ إذا إلا عليه ؤيمملى سقمل بأنه 

السابع؛الموال 

الاحداد؟فترة خلال بيتها من الخروج المحالة للمرأة يجوز هل 
الجواب؛

المييضوه،كذالولدها والمرافقة والطالبة كالمعلمة للحاجة تخؤج المحادة 

الثامن؛الموال 

التئاوب؟عند التعوذ هليشؤع 

الجواب؛

أنحقه .L، ١^٣^٤ لكن نعلم، فيما التعوذ فيه يرد لم التئاوب 
يتكلمولا )ها( يقول ولا فيه على يده يضع وأن استطاع ما فمه يكظم 

فيه.على بدء ؤيضع يكظم حتى نفسه يجاهد بل بفيء 
التاسع؛الموال 

بالكتابة؟الهللاق يقع هل 

الجواب؛

أنإلا العلماء قولي أصّح _قغ النية مع إلا الحللاق بها يقع لا الكتابة 
الهللاق.بها فيقع الحللاق إيقاع قصد على يدل ما بالكتابة 
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والوقته النوافل تحيلي أن و؛ا  ٤٣^؛!لوقتها الحيلأة وتصلي أوغيره قطن 
والعشاءالمغرب أو والعصر الفلهر صلاة يمني الصلازبن ببن تجمع أن ولما 

تركتكانيت ؤإن مااستدلتإؤ< الله تعال;ءؤفاتقوا الله لقول كالمستحاصة 
اللهإلى التوبة مع الصلوات من تركت ما قضاء فعليها ذلك أجل من صلاة 

إرتعا1ى:ؤوتوبوا الله قال تعود لا أن على والعزم فعلت ما على الندم ع م. 
تفاحونب<.لعلمكم المؤمنون أيها جميعا الله 

عشر؛الرابع الموال 

يقطعأن _ق.حقه المشروع فهل نافلة يودى والمصلي الصلاة أقيمت إذا 
النافلة؟إتمام المشؤوع أم الجماعة مع الفريضة وياوحل.ق الصّلاة 

النافلةيقملع فإنه نافلة يودي لمي والمميالقريضة صلاة أقيمت إذا الجواب: 
إلاصلاة فلا الصّلاة أقيمت إإذا ه النبي لقول القيريضة محللقا 

صحيحهمسلم.ق ا-حرجه المكتوبة 

فإنهركعت من اقل فيها بمي إذا لضن قطع الأميل أن يرى الشيخ أن يلاحظ )١( 
عشرالخامس اللقاء _ق )٧( رقم المزال مهن كما يكملها 





سالرزوزتيسداهتيئز00؛

الجواب:

له.فهو بالحلال نماه وما فقط الريا قدر يخرج فإنه تاب أنه دام ما 
الرابع:المزال 

حرام؟ماله أن يعرفا ممن الاقتراض حكم ما 
الجواب:

الحرمةبالعاملألتا ومعؤوفا حرام معاملاته مادامت ذلك، ينبغى لا 

كانتإذا لكن منه، يقترض أن ولا يعامله أن لأحد فليس وغيره_ا الؤيؤية 

أفضل.تركه ولكن بأس فلا مثلا والخاوي1، الطيس، فيها يعنى مخلوطة معاملاته 

الخامس:الموال 

الحكمبيان نرجو القديم باليهما الجديد الدهم، لبيع بالسبة 
باسفلا صياغته بقدر طانت، إذا الزيادة بأن بقول من هذاك، فان فيها الشرعي 
الجواب:

بلالصياغة بقدر نيادة مع بالجديد القديم الدهم، بيع يجوز لا 
ص—احن—،يرض لم فإن ، بسواء سواء بمثل مثلا بهيا هدا يباع أن الواجم، 
يحميصماحبه ثم لمعاحبه ؤيسلمه مستقل بثمن القديم فليشتر بدللئ، الجديد 

بقدرأنها ولو يجوز فلا نيادة مع بهيا هدا يباع أن أما مستقل. بثمن الجديد 
فمنبيد يدا بسواء سواء بمثل مثلا باليه،—، زالاهم، ه النيئ لقول الممحياغة 

آأربا فقد استزاد أو زاد 
الدهم،يبيع كونه يعني يجوز لا غالحل، الناس بعض يفعله لدى وهدا 

والأحرىرديثا هدا كان ولو هدا يجوز فلا للميياغة النيادة مع باليهم، 
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كأميرالأمر ولاة إل أمرهم ورفع عليهم الإنكار يجب أنه فالحاممل 
منطله وهدا والحكمة، النطر عن والنهي بالعروف الأمر وهيئة البلد 
الحديث.الدضورسق؛ الإنكار جملة 

الثامن:الموال 

الحليور؟تحنيط حضم ما 

الجواب:

إسرافاذلك —ق، لأن نجسة أو طاهرة كانت سواء تحنيْلها يجوز لا 

للمال.وتضيييا 

التاسع:الموال 

الوضوء؟إعادة بلزمه فهل فرجه الوضوءلمس من همغ وتوضأفلما اغتسل رجل 
الجواب:

رمنه الن؛ي لقول فرجه بمس انتقض وضوءه لأن الوضوء يعيد نعم 
زمنيواية ومق، ، معحيح بإسناد المنن وأهل أحمد لوا فليتوضأآ طرحه مس 

أحمديواه الوضوء{ عليه وحب سترفقد دونه لمس ذكره إر بيده أفضى 
والبيهمي.والحاكم حبان وابن 

الماشر:الموال 

الميلاة؟_قن للمراة والكم^rن القدبن ستر يجب هل 

الجواب:

يسامحالعلم أهل وبعض العلم، أهل جمهور قول وهو  ١٥٣'،الواجب 
إنأوسع فآمرهما الضفبن ا أمنع. المعلى الجمهور لضن لقدمين اث 
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يرىالعلم أهل وبعمس واسع، فالأمرفيهما سترتهم1 ؤاذا بأس فلا يكشفنهما 
أولى•

عشر:الحادي المرال 
الأعلىالدور ه الجمعة صلاة أثناء _ق الدكهريادى التيار انقحلع 

بهمفصلى للجمعة الأصلي الأمام سماع لعدم نظرا المأ٠ومين بعض فتقدم 
تصحفرادى صلاتهم أكملوا إذا وهل هؤلاء؟ صلاة حكم فما الصلاة 

ظهرا؟أم جمعة أنها على يكملونها وهل متهم؟ 
الجواب:

منلأن صحيحة الجميع فصلاة السائل ذكره هوما الواقع كان إذا 
الحديث_قن ذلك جاء كما الجمعة أدرك فقد الجمعة من ركعة أدرك 

ذلكأجزأه الأخيرة الؤكمة بنفسه واحد ضل فصلى أحد بتقد لم ولو الصحيح. 
لنفسه.الثانية الركعة يقضي ئم أدرك ما الأمام مع يصلي برطعة كالسبوق 

عشر:الثاني السؤال 

السفر؟حال يشؤعتأديتها هل المملوات رواس، يعش الرو١تب 
الجواب:

منه البى عن نبت لأنه المجر الوتروسنة عدا ما ترضها الشروع 
الفجر.الوتروسنة عدا ما سافر إذا الؤواتب يدع يكان أنه عمر ابن حديث 

الأسبابذوات والحضروهذ^.دا السفر _قن هم،مروعة الطاقة النوافل أما 

بالايل.والتهجد الضحى وميلاة الطواف وسنة 
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عشراتثاس اتلتاء 
الأول:الموال 

رمضانشهر خلال الدورة منع حبوب تأخذ أن للمرأة يجوز هل 
الشهر.فضيلة لحصيول 

الجواب:

الضيو.عدم بشرط اسعمابا يجوز نعم 

الثاني:الموال 
الخكم؟الإفطاربال.قائقفما قبل للمراة الدورة أتت إذا 
الجواب:

هداه يصح لا فالميوم الشمس غيوب قبل حاءتها الدورة دامت ما 

اليوم.هدا قضاء عليها ؤيجب وغيرها الغرب صلاة عليها وليس اليوم 
الثالث:الموال 

دقائق؟ئلاث أو بخمس المغرب قبل ولوجاءتها 

الجواب:

ثلاثأو دقائق ولوبخمس النروب قبل جاءتها أنها تعلم مادامت نعم 
المغرب.صلاة عليها تجب ولا اليوم هذا وتقضي مقطرة تكون فإنها 

الرابع:الموال 

تقطر؟هل رمضان نهار ث دم عليها ينزل الش الحامل المرأة 
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الجواب:

رمضاننهار _قن دم عليها ونزل حمل بطنها و_ق المرأة صامت إذا 
لأنحيض، ولا بنفاس فليس بحلن ال_قن موجود الولد لأن صعحيح فصومها 

تحيضقد الخامل إن يقول من قول وعلى نميض، لا الخامل أن الغالب 

يتغيربللم الخمل قبل الأولى عادته على مستقيما الدم يكون أن فيثنرْلون 
ولانملس أن عليها وأن حيض إنه العلم أهل بعض قال فهدا عادته _قن حاء 

العلماء.من حماعة قاله نصوم 

حالهوعلى عادته على كان ولو أنه العلم أهل من آخجون وذهب 

العلم.أهل عند مشهور قول يعتبروهذا لا الأولى 
الخامس؛الموال 

مسجد؟تحية له العيد مصلى هل 

الجواب:

الصلى{زليعتزلن الخيض للنساء وقوله. له تحية لا أنه الصحيح 
الصلين.ؤيوذين المملات يقملعن لئلا 

المادس:الموال 

معوركوبها بيتها من المرأة خيوج الأونة هذه ضشرِؤت الشيخ سماحة 
النسوةمن مجموعة حرجن إذا وهل ذلك؟ حكسم ا فمالأجنبي ائق الس

بذلك؟الخلوة تتحقق لا معه فرضبن 



؛ةه؛داسوبجصداهبجبم00

الجواب:

لأن.غيرهدو_ا معهماوليس بمحرم ليس ساثق ْع المرأة ركوب يجوز لا 
بامرأةرجل يخلو قال؛رلأ أنه ه النيئ عن صح وفد الخلوة، حكم _قن هدا 

الشيهلمانكان إلا بامرأة رجل يخلون أيضا:زلا وفال محرما ومعها إلا 
ق- حرج فلا آخر رجل أو أكثر أو أخرى امرأة معها ضان إن أما . ثالثهما{ 

■4،وهذا أكثر أو الثالث بوجود تنول الخلوة لأن هناك يضن لم إذا ذلك 
هلقوله المحرم ذى ْع إلا تسافر أن للمرأة فليس الممر _قن أما غيرالمعمر، 

عليه.متفق محرم{ ذي مع إلا امرأة تسافر زلا 
السابع؛السؤال 

يؤيلالتي المرأة هدء عن الوالدة رضا دون بفتاة الابن لنواج بالسمبة 

الأم؟عقوق يدخل-ق هل له أمه ترضاها لا التي المرأة هذه تنوج إذا هل نواجها 
الجواب:

الأن به أنمح والذي الواجبات أهم من وبرها عفليم الوالدة حق 
للابنالناس أنمح من الوالدة لأن والدته ترضاها لا امرأة الشاب يتنوج 
تضره.أخلاقا المرأة هذه من تعلم ولعلها 

الدينأهل من لسمت والأم والتقوى الدين أهل من المرآة يكانت إن أما 
العروف<آ._قن الحلماعت زإنما ه لقوله أمه ْلاعة تلزمه فلا والتقوى 
الثامن:الموال 

واجب؟العمرة الوداع_قن ملواف هل 
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الجواب:

فقطللحج الواجب والملواف فهوأفضل فمله لو مسنون أنه الحيحيح 
فلاالعمرة أما آ. بالبيت عهدء آخر يكون متى أمدكم ي؛ومرن زلا ه لقوله 
الدينوأرضاهم ه الممعابة خرج وقد لؤا الوداع طوافا وجوب على دليل 
الوداع.بحلوافا يومؤوا ولم وعرفات منى إلى عمرتهم من >لوا 

التاسع:الموال 

لماالسراء له ثرع فهل الحج  'يللوداع طاف فد يكان إذا لت—ن 
وتجارته؟لنفسه يحتاجه 

الجواب:

ولوحتى الحاجات جميع من الوداع بعد إليه يحتاج ما يست>تي أن له 
فانهالمدة طالي، إن أما تطل، لم قمميرة المدة مادامت! لنجارنه شيئا اشترى 

عليه.لعادة فلا عرفا تطل لم فإن الطواف، يعيد 

العاشر:الموال 

واج—،بأنه ذكرتم كما للحاج الوداع طواف كان إذا الشيخ سماحة 
الديالشديد للمرحام نفلمرا والريدس لكبيراكن عن الوجوب يستحل فهل 

والنفساء؟الحائض حطم يأخذ أي الوداع عند يحصّل 
الجواب:

اأم، والنمساء الحائض إلا الوداع طواف من نبي. اليستثن لم 
فالاحوطذلك عن عجزا فإن الاستطاعة مع بهما والكبيرفيطاف المؤيض 

منهماواحد كل عن معر ثنى أو ضأن جذع وه بدم ذللئا عن يفديا أن ا لبّ
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الفقراءعلى لحمه ؤيونع مكة _قن يذبح نقص من حجهما ق - حصل لما حبؤا 
الكبرأو الشديل المرض أحل نظرمن ففيه ذلك وحوب أما ، المضي بالحرم 

محمولا.الطواف معه يشق الذي 

واحباترك لأنه شك بلا واجب عليه فالدم عذر بعدم ترضه من أما 
شرعي•عذر بدون الحج واجبات من 

عشر؛الحادي السؤال 

حطمه؟فما شهوة بلا المتي ■حرج إذا 
الجواب:

الاستنجاءؤيكفي غسل فيه فليس شهوة دون من خرج المني كان إذا 
للبول.تابع لأنه 

عشر؛الثاني المموال 
حكمه؟فما المملضة قدم ئم بيوْبن الملكة بعد باكستان صام_قن من 

الجواب؛

المملطةصيام على ؤيبني الأيام ضق عدد ؤيقضي المملكة مع يفطر 
العكس.وكذ.ا 

عثر؛الثالث الموال 

العرييةالبلدان يضثر_ق، ا وهي. ه بالنبي الحلف الناس بعض اعتاد 
ذلك؟حطم فما .ضدهم عادياالأمرهذا هذا وأصبح حاصة بصفة 
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عشراتلقاءاتتاسع 
الأول:الموال 

العيد؟مملاة حكم ما 

الجواب:

بعضهموذهب العلم، أهل كثيرمن عند كفاية فرض العيد صلاة 

الأحرارالرحال من مكلفا لأي يجوز فلا الجمعة ضصلأة ■عغ0 فرض أنها إلى 
الصواب.إل وأقرب الأدلة أهلهرث القول وهذه عنها التخلفا المتومن 

الثاني:الموال 
النساءحق _قن فرض هي فهل ذكرتم كما عبن فرض ضانما إذا 

أيضا؟

الجواب:

والتسروعدمبالحجاب العناية مع إليها النساء حضور يسن بل 

أنأمرنا قالعت،: عنها الله رضي عملية أم عن الص_حيحان -ٍقت ئبيتالما الْليب 
وتعترلالمسملهين الخيرودعوة ليشهدن والحيض العواتق العيدين -ق تخؤج 

تجدلا الله رسول يا لحلاهن: فقالت، ألفاقله بعض ؤئ المصلى. الحيض 
•جلبابهاأ من أحتها رلتلبسها هق فقال فيه جلبابأتخحج ل'حالاذا 

العيدينلميلاة النساء ح_روج يآط:. على يدل هذا أن شك، ولا 
المملين.الخيرودعوة ليشهدن 

الثالث:الموال 

الزكاة؟من الكافر رعمناء يجوز مل 
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الجواب:

قومه،رئيس كان إذا التأليف باب من الزكاة من يعطى اليكافر 

لم.كان-4،ذلكتألبفا اذا 1لأ يعطون فلا الأفراد أما 

الزكاة؟من اليوفى دين قضاء يجوز هل 

الجواب:

الزكاةمن يقضى أن حرج لا أنه والميواب العلماء ب\ن خلافا معل 
حرجفلا التوفي دين قضاء _ق، الزكاة هيرشت، فإذا ، الغارمين من لأنه 

العلماء.قولي أصح -ق ~ الله شاء إن 
الئامص:الموال 

المزكي؟فيها يوجد التي البلاد خارج إل الزكاة تقل هل 
الجواب:

لجاهدينأو يدة بعبلاد _قت لفتراء ها نقلإل الحاجة دعت إذا 

منعلى العلم طلبة إل أو مستحقين أقارب أو الله سبيل _قء للمال معتاجين 
قوليأصح _ق به بأس لا فهذا للمساعدة واحتاحوا العلم لطلب تفرغوا الدين 

التيالبلدان  'بيقاربها ما وهكذا أفضل بلده فقراء على وتونيعها ، العلماء 
سمقر.ل إ محتاجة ولممسا حلكمها ثقن ؛

المادس:الموال 

صلاةفاتته أن بعد لوحده الألمان وصلى الجمعة يوم العيد وافق إذا 
عنه؟الجمعة كقط، فهل العيد 
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التاسع؛الموال 

يجوز؟هل الخملط هن وهي بنيانها قبل الشقق شراء 
الجواب:

علىْدروض الموضوع للضخمدوكن الجواز عدم لي يظهر الذي 
حاليا.الوائمة اللجنة 

العاشر؛الموال 

علىشاة لي بع له آخرفيقول إلى فيذهب شاة إلى يحتاج الناس بعض 
البيع؟هذا يجوز فهل مثلا القادم العام —قز تلك مكان اذدتين أعطيك أن 

الجواب؛

المعبنالحيوان فبيع العالم أهل أقوال أصح  'يالبيع هذا يجوز نعم 
تميزهالتي بالصمات معلوم أجل إلى أوأكثرموجل واحد الحاضربحيوان 

هالنيئ عن ثبت لأنه جائز أوغيهمه البيع جنس من الحيوان ذلك كان سواء 
ورحالهوالبيهقى الحاضم رواء آ الصدقة إبل إلى بالبعيرين البعير اثترى رأنه 

ثقات.

عشر؛الحادي الموال 
سماحتكمهورأى فما الحلي زكاة ي الكلام كثر الشيخ سماحة 

الحلي؟صاحبة أم النوج على تكون واجبة كانت إذا وهل ذلك؟ ِقن 
الجواب؛

وهونميابا وزنها بلغ إذا والفضة الذهب من الحلي _قن واجبة الزكاة 

الذهبنصاب ومقدار الفضة من مثقالا وأربعون الذهب من مثقالا عشؤون 
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الجنيه.أسباع وثلاثة سعوديا جنيها عشر أحد الحالية بالعملة 
الزكاة،فيه وجبت أكثر أو المدار هذا الدهب من الحالي بلغ فإذا 

بلغتفإذا ري-الأ، وحمسون ستة السعودى بالؤيال الفضة اب نممومقدار 

منالعشر ربع الزكاة طيه أوأكثروحبعت القدار هدا الفضة من الحلي 
الحلي.مالطة على والزكاة • الفضة أو الذهب 

عشو؛الثاني السؤال 

نقودا؟إحراحها يجوز أم ذهبا إحراجها يجب هل لكن 
الجواب:

حالكلما قيمته من إحراجها يجزئ بل منه الزكاة إحراج يجب لا 

ئمالحول تبمام عند السوق _قن الفضة أو الذهب قيمة حسيب الحول عليها 
نقودأ.يخرجها 
ليلة؟ضل الوتر.ق القنوت يشؤع هل عشر؛ الثالث الموال 

الجواب؛

القنوتالحسن علم وقد يقنت هو النيئ كان وقد سنة القنوت دعاء 
ؤإنبأس، فلا ليلة طل -قت قرأت فإذا سنة، فهو الوتر القنوت-4، وكلمات 

ؤإنبه بأس لا فهذا بواجب ليس أنه الناس يعلم حتى الأحيان بمص تركت 
بأس.فلا استمر 
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اتعسرور،اتلقاء 
الأول:المزال 

هلتصح؟الله( قدرة رشاءت لشظة 
الجواب:

سنى.لا الصفة إل الشبة لأن اْللاقها عدم الأول 
الثاني:الموال 

بالختان؟يلزم هل أسلم إذا الكافر 
الجواب:

الأفضلهو هذا عليه غيرخحلر وهوكبيرمن الاختتان تيسر إذا 

ؤيسئط.ذلك إل حاجة فلا عليه وحملورة مشقة فيه كان إن أما وألأحوط، 
الثالث:الموال 

الاحتتان؟أجل من الإسلام ف يحوله يكره كان إن 
الجواب:

يذكرولا له يبين فلا الإسلام من تتقيرله فيه الختان ذكر كان إن 
لمولو القميود هو الإسلام _قن يحوله لأن 

الرابع:الموال 

شيء؟فيها الخيرهل الخيرومساء بصباح التحيت 
الجواب:

أنينبغي والذي وجها يا نعلم الخيرلأ الخيرومساء بصياح التحية 
بالخيرالله صبمضم يقول ئم وبركاته الله ورحمة عليكم الملام يقال 
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بالخيرسدها.الله ومساكم 
الخامص؛الموال 

الفسخ؟عتل الهر من أتتكمر يطلب هل 
الجواب:

يطلبأن له ليس أنه يظهر والدي قوى فيها والخلاف خلافية المسالة 
دفع.مما أكثر 

المادس؛الموال 

الالمزكاة من إعطاؤه له يجوز فهل ببشارة أخر شخص وعد إذا 

البشارة؟^٥ تحقيقا 

الجواب:

أعطاءؤإن البشارة عن ستسمحه ولكن النكاة من يعطيه أن يجؤز لا 

سبيلعلى ولكن البشارة سبيل على لا لطن النكاة أهل من كان إن باس فلا 

الزيكاة.

المائع:الموال 

بمدهدا عن أحدهما تراجع ئم ما أمر على ان شخمماصطلح إذا 
ذلك؟له يسؤغ فهل سنوات 

الجواب:

الشرعي.الحاكم إلى هؤلاء يرجع 







طساسوتيصدااهبجطز^حءء

عشر:الثالث الموال 

أولواحد أعطيها أن الأفضل مل الشيخ سماحة يا للزكاة بالنسبة 

جماعة؟على بتونيعها أقوم 
الجواب:

لأنوأفضل أول معتاجة أسرة _قن فصرفها قليلة الزكاة كانت إذا 

نفعها.يقلل قلتها مع الكثيرة الأسر ب؛ن تونيعها 
عشر:الرابع الموال 

الشيخ؟سماحة يا اليمبمن كفارة —ق يكون أيضا هذا وهل 
الجواب:

منالبلل قوت من واحد لكل صاع نمث اليمين كفارة _قن الواجب 
فقراءوهم حمسة البيت أهل طان فإذا ، أوغيرذلك أوحنملة أنز أو تمر 

الثاني.النمث يعحليهم احؤين والتمس الكفارة نمث أع0لاهم 
منولو ثلاثة والتمس اكبعة حصة أعحل.اهم سبعة كانوا ؤإذا 

يعحليهمبل الجميع الخمسة أو اكبعة يعحلي ولا البقية يعمليهم حتى آخر بيت 
أعحل-اهمفقراء عثرة البيت شن ضان ؤإذا سبعة كانوا ولو حتى حصتهم 
كلها.الكفارة 
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إذايضر فلا ساعات على يؤذنون الوذنين عادة على يدرى لا مادام أما 
الأذان.أثاء شرب 

الثامن:\س 

نصيحةمن فهل للأكل سفرة الجرائل يجعل الناس بعض 
الجواب:

املفيجعلها ولا عليها للأكل سفرة الجراشو استعمال يجوز لا 

الأياتمن شيء فيها كان إذا الامتهان أنواع بسائر امتهانها ولا للحوائج 
أومناسب محل _قن حفملها والواجب ال، تعالله ذكر من أو القرآنية 
طيبة.أرض —ق، دفنها أو إحراقها 

التاسع:الموال 
أكلها؟حكم ما الكفار بلاد من الأتية الجملة اللحوم 

الجواب؛

الوالنصارى اليهود وهم الكتاب أهل من المستوردة المثلجة اللحوم 

ذبائحهم.أحل الله لأن بآكلها بأس 
شركةمن مستوردة ألها أو الشريعة غير على ذبح أنه علمنا إذا أما 

توكل.فلا غيرذلك أو والحنق بالميعق تذبح أى الشريعة على تذبح لا 
العاشر:الموال 

تترنفاسا؟هل الأربعين ثن الصفرة 
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الجواب:

-قنوالكدرة الصشرة أن ذلك _قغ العامة والقاعدة تعتبرساسا، نعم 

أملحديث بسيء الطهرفليسعت بعد أما يعتبرطهرا، لا والنفاس الحيلس حال 
الطهرشيئاا،بعد والطيرة الصفرة نعد لا عنهازكيا الله رضي عطية 
القصيةترى حتى الطهر تتعجل لا أن عليها يجب والنضساء الحائض فالمرأة 

يهاإليأتين وطن للنساء عنها الله رضي عائشة قالت كما البيضاء 
البيضاءأ.القمية ضئ *حتى تعجلن زلا القحلن يعني بالتكرمث 

عشر؛الحائي الموال 

طلاقأ؟يعد هدا فهل يفعل لم ثم كذا لأضلن المللاق طي فقال الهمحل طف إذا 
الجواب:

حثفيه فهدا يفعل لم ثم كدا لأفعلمن الحللاق على الرجل قال إذا 
مثلاقال فإذا الشرط اختل إذا الحلملاق يقع أنه على العلم أهل وأكثر ومنع، 

الأضثرين.عند الحلملاق يقع فإنه فكلمه مثلا فلأنا يكلم لا أن الحللاق عليه 
حكمحطمه هذا وأن يقع لا أنه إل العلم أهل من جمع ذهب وقد 

طلاققصده وليس وتكذيبا أوتضييقا ومنعا حثا يقصد كان إذا اليمين 

هذا.مثل الناس_قن على الغالب هو وهذا امرأته 

وهييمين كفارة ذلك _قت عليه ؤيكون طلاقا يقع لا أنه فالصمحيح 
أوتمر من البلد قوت من معاع نصف مسكين لكل مساكين عشرة إطعام 

علىيكسوهم أو تقريبا( ونصنا )كيلو بالكيلو ومقداره غين، أو أرز 
اليمين.كفارة هى هذه رقبة أويعتق ورداء إزار على أو قميص 
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المابع:المزال 

والأقاربوالحالات ات كالعمالأقارب ببن العدل كذلك يجب وهل 

الجواب؛

ؤإنماوغيرهم والحالات والعمات الأخوة من الأقارب بين العدل يلزم لا 
لكنآ. أولادكم ببن واعدلوا الله رانموا فال؛ ه نبي والالأولاد خن هدا 

مشاكليسبب بينهم العدل عدم كان فإذا ، المؤمن-يكيما يكون 
فرابتهوبين بينه نمع لا حتى العدل ؤيتعرى يعدل أن للمعطى فينبغي وشحناء 

مشاكل.

الثامن:المزال 

ردهايلزم هل بعطية الأبناء أحد الأبؤين أحل خص إذا الشيخ سماحة 
موتهما؟بعد الورثة إلى 

الجواب:

خصفإذا بشيء أولاده بعض يخص أن للمسلم يجوز لا أنه ذكرنا 
فالأبناءخص الدى مات ثم بشيء الأبناء من أحدا أوأحدهما الوالدان 

التخمييص.ذلك أبطلوا ردوا شاءوا ؤإن وسمحوا أمضوا شاءوا إن بالخيار 

أنهالميحيح ولكن موته بعد شيء يرد لا أنه العلم أهل بعمى وذهب 

حورآعلى أشهد لا }إني بقوله حورأ ذلك سمى ه الغبي لأن بمضي' ولا برد 
منهيننع المخممص فإن التفضيل أو التخصيمى بعد مات فإذا يقر لا والجور 
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النسائيونواه الممحيح ه البخاري نواه جنب{ فعلى تستطع لم فان فقاعدا 
فمستلقياآ.تستْلع لم {فإن فيه وزاد ْدءًيح بإسناد 

الوقتآخر إل اخرما فإن الوقت اول _ةن يصلي أن له والأفضل 
الأدلة.لعموم بأس فلا الأرض _قت ليصّليها 

)ع(
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العاشر:الموال 

بنيرالجمعت ححلبة ترجمة يجوز هل 

الجواب:

الخطبةترجمة جواز يعنى الحكم هدا مقن الله رحمهم العلماء تنانع 
أهلمن جمع ذلك فمنع العجمية، باللغات والعددين الجمعة يوم -ق ااندرية 

علىوالمير عليها والحافْلة العريية اللنة بقاء -قت ه منهم رغبة العلم 
_قالعريية باللغة الخحلب إلقاء  'إعليهم الله رضوان وأصحابه ه الرسول 

:؛^.٧٠١١اللغة تعلم على للناس وتشجيعا وغيره-ا العجم بلاد 
كانإذا الأعجمية باللغة الخطب ترجمة جواز إل آخؤون وذهب 

أجلهمن الذي للمعنى نفنرأ العريية اللغة يعرفون لا أوأكثرهم الخاطبون 
وماالأحكام من يم الله شرعه ما الناس وهوتفهيم الخحلبة الله شهمع 
والأنام.المعاصي من عنه نهاهم 

ببنالسائدة باللغات الخطب ترجمة بجواز القول أن بخلهر والدي 
.بالأتباع وأحق أول المراد بها ؤيفهمون الكلام بها يعقلون التي المخاطبين 

قومهمبألمنة الملام عليهم الرسل أرسل إنما الله أن ذلك على ؤيدل 
إلارسول من أرسلنا تعال:^^١ الله قال كما الله.بلغتهم مراد ليفهموهم 

.الآية:لم ربراهيم، قومهب<سورة بلسان 
يهوداللغة يتعلم أن ثابت بن نيد أمر ه الرسول أن ذلك ومن 

لييؤيوضح وردت إذا كنبهم يقرأ ضما الحجة عليهم ؤيقيم بها ليكايبهم 
مرادهم.هو 

-حقت(
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وعندالرمان آخر _ةت سئما ولا منه بد لا الضجمة سبيل أن شك ولا 

يتمولا ٣!^ للضبمة الحاجة فإن بلنته قبيل كل وتمسك الإسلام غؤية 
.بذلك إلا دعوته للداعي 
عشر؛الحادي الموال 

رجلآخر؟فيها الإمامة رجلؤيتولى الجمعة -4 الخطة هليجؤزأنيتول 

الجواب:

الجمعةخمليب يكون أن اشتراط عدم إل العلم أهل جمهور ذهب 

بدلك.يلزم شيء ورود لعدم صلاتها إمام هو 
خطيبيكون أن استؤاط إل فدهبوا المالكية ذلك سقن وخالف 

فلاالصلاة إل منضمة الخطية بأن ذلك معلاين صلاتها _قت هوالإمام الجمعة 
لعير.إلا بالقحمد إمامين على تفرقا يجوزأن 

عشر؛الثاني الموال 

وقوعهقبل الخسوف أو الكسوف يخيربحصول حينما الفلك علم 
تعادوهل ؟ يدرك حسي علم هو أم البعض ينول كما بالغيب هورجم هل 

المقصود؟حصول قبل منها انتهينا إذا والكسوف الخسوف صلاة 

الجواب:

هدابل بالغيب رجما ليس والخسوف الكسوف وقت عن ث النحل 

سيربمراقبة الشيء ا هل. يمرقون الفلك أهل طثيرمن ، بالحساب يدرك 

القمرأو معينة منزلة 4 - الشمس ارن صمفإذا منازيا, ه والقمر الشمس 
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يدركفهدا الوقت، ذلك ِق الله إذن بتضما ا أنهبالحساب عرفوا 
الغيب.علم من وليس بالح،ساب 

العباسأبو قال يمسون، وقل الأحيان بعض _قت يغلملون قد ولكنهم 
ولاتصدق لا إسرائيل بتي أحبار حنس من أحبارهم إن الله: رحمه تيمية ابن 

تكدب

الخسوفعتل وتك_بيره الله ذكر للئاس شؤع الخسوف وقع فإذا 
تشهمعفلا ذلك —ق الصّلاة إعادة عن أما الكسوف. ومملاة والاستغفار 

العلم.أهل عند العؤوف هو سا إعادتها 
اللهبذكر الناس انشغل وإلا لله فالحمي، الكسوف انكشف فإذا 

الصلاة.إعادة ذيمع ولا ؤيكفي والتكبيروالخيدقات والاستغفار والدعاء 
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عليهنحرم أنه إليهن ؤإحسانه الله رحمة فمن قليل وْدبربمن فتنة ولأنهن 
ؤيضن.ض لا حتى القبور نيارة 

الرابع:المزال 

الجمعة؟خطبة وشح العمال بتسحكيت الييثة رحل قيام حكم ما 
الجواب:

قالومشى؟ تحرك ؤإن لمماحته( رقليت حرج فلا بالاشارة كان إذا 
يتكلم.ألأ بشرط ومشى ولوتحرك الله: رحمه 

الخامس:الموال 

ينوره؟بمن اليت يشعر هل القبؤرلكن نيارة لنا ١^٣^٤ من الشيخ سماحة 
الجواب:

بأنهاسق بعض قال وقل به، أعلم الله ينوله بمن يشعر الميت كون 
المعيةأما ذلك. بحصول معلومة سنة هتاك لمس لذ^ن ينوره بمن يشعر 

قومدار عليطم الملام فنقول عليها لملم وأن القبور ننور أن هي لنا العلومة 
العافية.ولكم لتا الله لمال لاحقون بضم الله ثاء إن ؤإنا مومنبن 
المادس:الموال 

تجدأننا حيث الأعياد أيام نيارتها يشؤع هل القبور نيارة بخميوص 
ذلك؟يفعل من 

الجواب:

وليسسنة القبور نيارة بل أمملأ له أعلم لا الأعياد أيام القبور قصد 
أماوغيره. العيد ث أونهارأ ليلا ينورها بل معين وقت ولا معدود حد لؤا 
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فتوثنمعلومات بخمس نسخن نم يحرمن معلومات رضعات عشر المرآن 

يسصعه._ةت مسلم نواه ذلك{ على والأمر ه الله رسول 
أمرسهلةزانه ه الله رسول عن الميحيح الحديث .هت أيضا ثبت ولما 

.رصعات{ خمس سالما ترضع أن سهيل بنت 
يصلحتى ان اللمؤيمتص الثدي الطفل يمسك بأن تكون والرضعة 

ثانية.رضعة وتكون ذلك مثل إل يعود ثم الثدي يطلق ثم جوفه 
زلاالحديث -هن حاء ا ملالحولين _هن الطفل هذا يكون أن الثاني؛ 

•"ءولث!نآ  ٠٦٢إلا رضاعة 
العاشر؛السرال 

واحبة؟هي هل أذانه على المؤذن متابعة حكم ما 
الجواب:

بواحية.وليست مؤكدة سنة هى 

عشر؛الحادي الموال 

مسجدلطل الأذان يلزم فهل بعض من بعضها قؤيب الماحي بعض 
بيعضها؟يكتفي أم المساحي هذه من 

الجواب:

ولاولقام-ة أذان فيه يكون أن فالمنة فيه لي بميالمجد دام ما 
البعض.عن بالبعض يكتفى 

عشر؛الثاني الموال 

الأذان؟يلزمه فهل أولحود سفر بمفرده-قن الرحل كان إذا 
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خنيمةوابن والحاكم حيان ابن صحيح عن لي قال 
فقطالتوئيق _ةت يتساهل حبان ابن 

تساهلأمنه أكثر والحاكم 
الصاحيح؛ن.بعل وهو التوثيق -قز تشددأ منهم أكثر •خنيمة وابن 
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السائساثلقاء 

الأول:الموال 

الغيرأنه احتلم فد كان أنه وتذكر نومه من الألمان استيقظ إذا 

غسل؟عليه فهل للاحتلأم أئرأ يجد 
الجواب:

راناءه لقوله المني وجد إذا إلا احتلاما رأى من على النسل يجب لا 
عليهفان نوحته جامع إن أما المحتلم. حق -ق، العلم أهل عند وهدا الماءآ من 

الختان.الختان مس دام ما الماء منه يخرج لم ؤإن الغسيل 
الثاني:الموال 

يؤجر؟أن للمستأجر وهل مكة وتأجيرمساطن بيع يجوز هل 
الجواب:

بوجرأن وللمستأجر وقرانها بيعها يجوز نعم 
الثالث:الموال 

الله؟يحمد أن له يشؤع فهل صلاته الألمان.ق عملس لو 
الجواب:

وحمدعطس إنمانا سمع أنه هو النيئ عن ثبت فقد ذلك له يجوز نعم 
الملائكةمن وكدا كدا رأى إنه الصلاة: بعد له فقال العهلماس بعد الله 

ولاالله يحمل أن له فالمشروع ، ذلك عليه ينكر ولم يكتبها أيهم يبتدرها 
المعلاة._ق، تشميته يسؤع لا لكن يضره، 
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اللهآعند الخلق شرار أولئك الصّور تلك فيه وصويوا مسجدا  ٥٢٥على بتوا 
عليه.منمق 

هالله رسول سمعت قال؛ البجلى الله عبد بن جندب عن مسلم ولوي 
متخذأولوكنت خليلا إبراهيم اتخذ كما خليلا اتخذني قد الله زإن يقول؛ 
يتخذونكانوا قبلضم كان من ؤإن ألا خليلا بكر أبا لاتخذت خليلا 
.ذلك{ عن أنهاكم فاني مساجل القبور تتخذوا فلا مساجد القبور 

تاحريمعلى تدل 'كلها معناها —ق جاء وما المدءءيءًة الأحاديث فهذه 
البناءتصم على تدل كما ذلك فمل من ولمن القبور، على الساجد اتخاذ 
بهاالشرك أسباب من ذلك لأن تجصيميها و عليها القياب واتخاذ القبور على 

وحديثا.قديما ذلك وقع ضما الله دون من سكانهّا وعيادة 
فالرسولفيه مدفون ه النبي ولكون النبوي بالمسجد احتجاجهم أما 

بيت_قن دفنوا ؤإنما المسجد _قن يدفنوا لم عنهما الله رضي صاحباه و. 
_قالحجرة أدخل الملك عبد بن الوليد عهد -قن المسجد وسع ولما عائشة 

المسجدالدفن.ثن حضم _قت يعتبرع٠Lه ولا الأول ^( ٣١١آخر مهن هذا المسجد 
التيالحجرة أدخلت ؤإنما المسجد أرض إل ينقلوا لم وصاحباه ه النبي لأن 
،البناء جواز على لأحد حجة ذلك -قن يكون فلا التوسعة أجل من فيها هم 

عنوالمنة الكتاب يخالف ما على حجة فيه ليس الملك عيد بن الوليد وعمل 

هالله رسول 

المابع؛المؤال 

المداد؟أم القرض وقت فيه يراعى للقرض المداد هل 
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الجواب:

كلمةوهى للدنيا الأخيربالسبة مثواه لأنه بأسا هدا هن أعلم لا 
للكاضن؟والنار للم،مين الجنة فهو الأخيرالحقيقي ا>لدوى أما عامية، 
الخامس؛السؤال 

التمرية؟وكيلك الجرائد ين النعي حكم ما 
الجواب:

كانإذا يباح وشد غالبا التكلف من فيه لما نقلو محل فهو النعي أما 
وأ-حوْل.أول ترطه ولكن تكلما فيه وليس معيقا 

ترضهأن يعنى النعي ين يقال ما فيه فيقال الجرائد ه، التمنية أما 
الكثير.المال يطلق لأنه أولى 

السادس:الموال 

يعدمونه؟^ن له اكفور أو المرحوم فول يجوز هل 
الجواب:

لمنإلا النار أو بالجنة كين الشهادة يجوز لا لأنه ذلك، يقال أن يجوز لا 

أوله الله غفر يقال ولكن ، ه رسوله له أوشهد ضتابه هن له الله شهد 
المرحومفلأن قول أما ااشروع هو هدا مسلما كان إذا وتحوذلكر الله رحمه 

يجوز.لا ^^١ فلأن له اكفور أو 

المابع:الموال 
لغوا؟يعد اام،لينهلهلا عليهبعحس فهمي الجمعة حطبة هن الخطيب أخطأ إذا 

■>تقت<
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و|تعثرور،اتثاس اثلماء 
الأول:الموال 

الراللهم الترْدى أخرجه الذي الحديث -ق الشيخ سما-حة يا تقول ما 
ذلكآقبل وعاقنا بعذابك تهاك^نا ولا بغضبك تقتلنا 

الجواب:

وهوضعيف.أرطاة بن الحجاج فيه 
الثاني:الموال 

الرعد؟مماع عند يقول ماذا 
الجواب:

وعندبحمدهآ الرعد سبح من زسبحان الؤيير ابن عن ثبت ما يقول 
اللهرضي عباس ابن عن وهومروى وبحمده{ الله }سبحان يقول ؛^، ١١

ظاهروهذا به أ خاممتسبيحا يسبح ملك الرعد أن ن ! ٣١١وظاهر عنهما. 
تسبحبحمده.واللائكة اى السلف 
الثالث:الموال 

النيلة؟قتل سماحتكم-قن رأى ما 
الجواب:

طيارهيئة متوى فيه صدر وفد الممل وعليه حد وهو الأمر هولولي 
البخاري.هند بالحجروهو اليهودي رأس رض أدلته؛ ومن العلماء 






