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واثدعؤيةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د• 

همدهة

للعالمينرحمة المبعوث عر لام والوالصلاة العالين، رب، ف الحمد 
إرهديه على مار ومن وصحبه آله وعلى ~ ام وٌعليه افُ صر محمد مسدنا 

بعدتأما الدين. يوم 
لإمامصورة لنا ترمم ؛ ١١الحال.يثة الممنيات ق الفقهية ى انم. الشيح آراء فإن 

اكيفورأوا مسيرته، ووعوا مترته، عايشوا لكنهم زمنه، حيلنا ق ممن كثير يعش لم 
لتصور~ اثنه رحمه ~ حدي الالثخح أفق انح لقد ذكر0،، ؤيتجدد فكر0 بق ي

اتصال،دون يعيش بالأمي أشبه كان ومعل ق هائلة علمية نقلة تعبر مسائل، أحكام 
الناسيجتمع راديو(أأ،واحد جهاز) موتما الحين ذلك 3،  ١٠ررعنتزة بلدة j( يكن لم بل 

التقنياتاستخدام حكم عن يتحدث الشخ كان بينما الحرب، أنمار لم حوله 

الناسؤيستخدمها أونى، بمهة تخص الني والطرائق والأساليب الوساتل جملة الحديثة! التقنية ( )١ 
المعاصرة،العرية اللغة معجم ت ينظر • رغبامم وإثساع حاجاتيم لتلية واكتشافاتم خراعاتبمم ال 

الكس،،عالم الناشرت ٦{،  ٩٦إ ه(،  ١٤٢٤)المتول؛ عمر الحميد عد مختار أحمد د ١^^—،؛ 
م.ه-٢..٨ ١٤٢٩الأولى،الهلعة: 

هيالكهرباية،والإذاعة: بالموحات الصوت ممل للإذاعات.. لاقط. حهار هو و المدياع، الراديو: )٢( 
متنمعجم (، ٣ ١ ٨ / )١ الوسيط المعجم ينظر؛ • اللاسلكي الجهاز طريق عن وغيره الكلام نقل 

المعاصرة،العرية اللغة محجم بيروت، ~ الحياة مكتبة دار الاشرت (، ١١٥رصا)آ/لأحمد اللغة 
ينثلر:م. . ١  ٩٢عام الأمريكية المتحدة الولايات ق إذاعية محطة أول أنشئت وند (، ١٨٤ / آ) 

مغريي،حسن أحمد ترجمة: ، ٣٦٩ص هيدرك، ٠ دانياوآر / تأليف العالم ق التكنولوجيا تاريخ 
٠والتراث للثقافة ظى أبو هيئة • الناشر 

السعديالرحمن عبد الشخ من العلمية الشخصية الرسائل الواقعة) المسائل عن النافعة الأجوبة )( 
بإحراجوقام عليها وعلق ا بهاعتنى ٣، ١ ^١ ص (، العميل العزيز عبد بن اش عبد الشخ تلميذه إلى 

ابنالموري•اكلخ،دارامتمهطت

١٧١٩الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم! جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



وا1دعوياتاسست آثاره السعدي، ناصر ع؛ا1دا1وحضض مؤت«رالشيخ 
4اطوئتأ٠^٠^ يراسة ء الخديثة التقنيات ات المقهية السسي ايسخ آراء 

الشرعيالعمق بين جمع نادرا رمزا الشيخ جعل مما والتليفون، كاJرقيات الحديثة 
اف-لرحمه عنا يرحل لم ولكنه اليوم معنا فعاش المثالي، والسلوك الأفق، ومحمعة 

تميزالتي المختلفة الفلرة حلال من الموصؤع أهمية تظهر ت الموصؤع أهمية 
قلعصره سائما لكن حيث المعاصرة، الفقهية للمسائل بحثه ل السعدى الشخ نيا 

وقدرتهرأيه، وحصافة ننلرْ بحد على يدل مما للملمين، نافع حديد لكل توجهه 
،.٢١\ذثوأآ, مع يتعارض لا بما العصر مواكبة عالي 

لموتمرالعلمية اللجنة من استكتاب بطالسا تشرفت ت الموصؤع اختيار سيب 
والتجديدالاجتهاد ل ومنهجه آثاره العدى ناصر بن الرحمن عبد العلامة )الشخ 

الشيخكرسي ْع بالتعاون بحنيزة، والأداب العلوم لكية تنظمه والدي (، والدعوة 
والامتنان،السكر وافر فلهم القصيم، جامحة ~ السرعية للدراسات عثيمين ابن 

وقدوالملمين، الإسلام 7ام ينض وأن موازينهم، يثقل وأن يثيبهم، أن القه وأدعو 
لتليهلالفرصة لي أتاحوا فمد العلمية؛ ؤإرسساداتيم توجيهاتيم من كثيرا استفدثت 

يقتدينموذجنا وعرمحن الحديثة، التقنيات ق؛عفي الفقهية الشخ عرآراء الضوء 

لإبراهيم( المعدى الرحمن عيد الشيخ ننعيد لمادا ت ندوة الدعوة ) بعنوان مقال أل يتصرف ورد )١( 
مداد.موخ ، ٥١٤٢٨شوال ^١٢ النشر تارخ التركي، الرحمن عبد بن 

غررعمليات عن عنيزة( بالية) ل الناس تسايع عاما ستين من أكثر تبل أنه ذلك؛ على ويدل )٢( 
فلجأواعامنا...، ثلاثين فعليتأحوالي ذس يتم أن تبل القمر سطح على الهبوط ومحاولات الفضاء 

الشيخوأحا-مم (،  ١٣١-٦^ ١٣, )٧ المعدي( الرحمن عبد الشيخ إلى) مستنكرين وربما مستفهمين 
)الشخ ابنه ذلك روى • • آحر سالطان أى أو القمر إلى ترفعهم آلة بواسطة ممكن ذلك أن فوره من 

عامالحكاية اصتعاد ند التويجرى العزيز عبد الشخ أن إلى وأشار ( العدى الرحمن العبد محمد 
منعجب الدى الأمريكي الكونغرس أعضاء أجد بحضور بريمرا ؛ريزنت،( ) خندق -ق ٥١٤١٨

'•ندوة )الدعوة بعنوان مقال ت يفلر • بعده الأمريكيون به بمغ لم بما الحدث تل اقتغ تجدى سخ 
مداد.موخ التركي، الرحمن عبد بن لإبراهتم المعدي، الرحمن عبد الشخ نستعيد لماذا 

الشرعيةلنمراسات عثمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداس العلوم كلية  ١٧٢٠



وا1دعويةالعلمية ١^٥ السعدي، ناصر بن مميداترحمن الشيخ ٢^ 
اللاهعبد محمود ذغمإ'|ماعيل د. 

الأصالةبين يجمع — الله رحمه عدى الكالثسخ الحديث العمر علماع من يه 
الشخآراء لمعرفة الجديدة الأجيال حاجة ْع ومعهلياته، الواسر وفهم والمعاصرة، 

المتاحرين.الفقهاء بآراء مقارنتها مع وأدلته 
فمتحيث التحليلي، تفرائي الامالمنهج البحث، هدا ق لكت، ص ت الحث، منهج 

اللهرحمه حدي الللشخ كان والتي الحديثة، بالتهنيايتح المتعلقة ائل المبجمع 
■المعاصرين الفقهاء آراء مع مقارنا فقهسا بحثا كته،و؛حثتها من فيها ومهم بارز رأى 

الإجراءايت،على البحث، كتابة ق ~ الله إذن ب~ اعتمد صت الحن، إجراءامت، 

.العلمية والرسائل الأبحاث كتابة ق والمتثحة الفقه، قم ق المعتمدة العلمية 
وخاتمة.مهلاو_إ وأربعة مقدمة ل البحث، اليحثج;١^٥^ حهلة 
ؤإجراءاته،البحث،، ومنهج احتياره، وسبإ الموصؤع، أهمية فيها ذكريتج المقدمة; 

.البحث،وحملة 

والعيدين.والجمحة الأذان ق الصويت، دومر\ت الخهلسبح استعمال ت الأول المهللت، 
الم.دياع.حالفج الجمعة صلاة ت الئان؛ المهلل، 

والناكسوالرقية المدافع وأصوات< المذيع خر على الاعتماد : الئالث،مب، المهلل
ائل؛مثلاث على ؤيثتمل والفملر، الصيام ل والانرنتح 

والفهلر.الصيام ق المذيع خر على الاعتماد الأولى: آلة الم
والفعلر.الصيام ق ال٠الافع أصوات، على الاعتماد : الثانية المسألة 
والفعلر.الصيام ق والأنترنت والناكس الرقية على الاعتماد الثالثة: المسالة 

.ّاءة عشرين تبارها يمتد التي البلاد ق الصيام الراع؛ المعللتح 
والتوصيات.النتاج أهم وتشتمل الخاتمة؛ 
•المراجمر 

•الموضوعات فهرس 

١٧٢١الشرعية سراسات عثيعبن اتشيخابن ترسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزة، وامآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ه|ؤضر 
ص^رظت|هتي^ية دراطت 1 الحدثن الأم^^ت ث ائ^ّبت المدوي الشيخ آراء 

لْحبراتالحطيب اوسع0ال الأ9ل: لهطلب 
سمارآءوالعيد والجمعة ألأذان في الص9وا)ا( 

Iالسعدي الشيخ رأى I أولا 

؟لأ^حطي|ب اكوين ْكأر اّسمحمال حكم عن السح مثل 

Iفقال دليله الشخ بين ثم  ٠٠يه بأس لا أته رأينا رر • فأجاب 
عبادات،ت مان ن~ وسلم عاليه الله صلى ~ الّكا بٌق الحادثة الأمور إن  ٠٠~ ١ 

فهوورمحوله الله يترعيا لم عبادة أحدث من فكل العبادات؛ ا أموعادات، 
العوائدمن عادة حرم من وكل الإباحة، فيها فالأصل I العادات وأما متيع، 

افهكتاب من والتحريم المنع على يدل بدليل أتى فإن الدليل، فحليه الحادثة، 
فهوثرعي أصل على أوقناص لم ومعليه اض صلى ~ الله رسول نة أومس

الباب،هذا ق الحادثة الألأت الإ؛احة،فهد0 فالأصل ؤإلأ وممنؤع، محظور 

فاصتنكرْالقصيم، اجد مل الصوت مكثرات وصع من هوأول العيي الرحمن عبد الشخ يعتبر ( ١ ) 
المنامانعر الخلب ت ينظر • الشأن هذا ق المشهورة حطيته فكانت الماس، بعض 
وحرجبه اعتنى ، ٢٢٩صى العيي، ناصر بن الرحمن عبر / الشخ المحمق القصيم علامة تآليم، 

جامعق جعل الصوت مكبر مكروفرن أول أن ؤيروى • الحازم اف عبد بن —م إبرام / أحاديثه 
والعرفانالنهى أور تذكرة • ينفلر • والتمجير الخطب ميع ل، ٠١ ٤٣٧ / ٨ •/ ٢ ي ذلك كان بريدة 
علماءرامن المحس عبد آل عبيد بن إبراهيم الؤلمات الرمان، حوادث وذكر الديان الواجد الله بأيام 
م.^.U ه- ١  ٤٢٨الأور، الطعة: -، الراض الرشد، مكتبة الماشر: (، ١١٧القصيمء)ه/أهل 

إذاالسجد حدود حارج الصلاة ق الصوت مكثرات امصتعمال مغ إر عشمتن ابن الشيخ ذهب )٢( 
بنمحمد / الشخ فضيلة ورمحائل فتاوى مجمؤع • يتغلر الأحرى• المساجد عر تشوش كانت 
السليمان،إبراهيم بن ناصر بن فهد ت وترتيب جمع ٩ ٦ ص عشر اكالث، المجلد العثيمين، صالح 

الأورأ؛مْ-هبمهام.دارالثر؛ا،ط:ط: 

الشرعيةييراسات عتيمتن ابن الشيخ كرسي مع بايتهاون القصيم، جاممة عتيرة، اسوم كلية  ١٧٢٢



ئواتدعوية اسمية آثاره >نسظممرالمعدي، س>امح.<موضر ذ
اللاهعيد محمود إسماعيو تغم د. 

ؤإننة، حفهي حير على أعاك إن ا كلهوالمباحات الإباحة، فيها الأصل 
٢®سيئة فهي ثر على اعاتمتا  ١.

قاستعمالها أن وبين الموت، مك،رات وصع تنكر امحمن على الشح رد وقد ~ ٢ 
الحقؤإيمال اغ، كالمة إعلاء بيل مق الجهاد من والدنيوية الدينية المصالح 

تحطته ق فقال الخالق، إلى 

برقياتمن البعيدة الأمكنة إلى المافية الات والمقالأصوات إيصال إن 
إيصالفان الخاإق، إلى الحق بتليغ ورسوله اف أمر ل داحل وغترها ات وتليفون

وال٠خارءاتالصنائع وترقيه اممه، نعم من المتتوعق بالوسائل الناح والكلام الحق 
)٢(.افه مجيل ل الجهاد من الدنيوية و الدينية المصالح لتحميل 

استخدامبإباحة القول ق عليه اعتمد والدي الشرعي الشخ ند ّيتفح وببمدا 
زمانه.ق الموت مكبرات 

,اثصوت ميررت استمبمال حتكم العاصريزث اتققهاء أراء I ثانيا 

لرابطةالتاح الفقهي المجمع من قرار الصوت، مكثرات استعمال بجواز صدر 
:منهم الفقهاء عامة ذلك، إلى ذم، كما ة.)٣(، الخامالدورة ق الإسلامي العالم 

مكتة، ١٨١ص عيي، الازصر الرحمن مد / الشح المحقق م للعالحدين الالفتاوى )١()( 
\-TSاف)٦! رحمه سعدي ابن الشخ نقه - م ١  ٩٦٨- ْ  ١٣٨٨الأولى ًل: الرياض، العارف 

ناف مل بن سلمان د/ الطار، احمل بن محمد بن اش تمد وترساد/ حمعا به اعتنى (  ٣٣٧
.٢١٩٩٦—٠١٤١٦الأولى حل؛ الماصمة، دار محل! الخل ل؛ا حمد 

ناصربن الرحمن تمل. / الشح المحقق القصيم علامة تآلف، الناسامحتج على المنمية الخهلج ( ٢ ) 
ءدي،صهمآ'ا.ال

قوكذاالقراءة واليدين، الجمعة أداءحهلبة ق الموت، مكبر استخدام أن •') القرار ومذانص )٣( 
=التاعدة الكسرة المساحد ق استعماله بجض ل شرما، منه ماح لا الانتقال،، ونكران الصلاة، 

١٧٢٣اJشرع^ت لادواسات ع|تبما|ن أبن الشيخ كرسى مع ياثدعاون القصيم، حاسة عتيرق والآد١ب، اكعوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحس الشيخ مؤت٠-ر 
٠م؛ ٠ المحنمس^ه ا ا اد^^مي ادسا^ آرا٠ 

~رحمهالنسخ آل إيراهيم ين محمد / النسخ السعودية الديار مفتي ضيلة ف ١
:الله- 

إذاباستءمال بأس لا ءه-1لت الصوت مكثرات استعمال بجواز الشخ أفتى 
ازدحامأو الأذان، يبالخهم لا بحيث البيوت كتباعد استعمال إلى الحاجة دعت 

إذباستعمال، إلا نعضهم 
ذسالأصل")ا(يمل نىضدما حئ 

هافهأحاءفيرسالأللشخم ٢
الميكرفون(يمي) الذي الصوُت مك؛ر بوصع باسح نرى لا قول عثيمين ابن 
منوسلامته الكثيرة المصالح من عليه يشتمل لما وذللث، به، للتأذين لمنارة اق 

النسخفتوى يؤيد ْا الأدلأ من عقيمين ابن النسخ ساق وقد (، ) المحدور 

اللهعالمه بما الإنسان، إليها وصل حديثة أداة فكل الشرعية، المصالح من عليه يترتب لما لأطراف، ا— 
فيهوتحقق الإسلام، واجبات من اوواجب1ا شرما، غرص1ا تخدم كانت، إذا وسائل من له وسخر 
الشرعية،المعلالس« من وتحققه تخدمه الذي الأمر بقدر مطالوبة وتصح بدوثبا، يتحقق لا ما النجاح 

سبحانهواجب.وافه فهو الواجب تحقق عليه يتوقف ما أن وهي المعروفة، الأصولية للقاعدة ومحمأ 
الخاسسة،)صدورته ل المكرمة بمكة الإسلامي الفقهي الجمع فرارات • يظر • الّونق، هر 

بالملكةوالإفناء العالمية للبحوث الدائمة اللجنة فتوى صدرت الثالث،وبه الاصدار ٩^١(، 

ذللث،ق لما فيه، حرج لا وغترْ بمد من لتثلخ الصوت بمكبمرات الأذان فيها) جاء السعودية العربية 
الشح/وترسث، جمع والإفتاء الملية للحوث الدائمة اللجنة فتاوى • ينظر اّمة المصالحة محن 

الخص٠ة،طتدار ( ٨٨٩٧ر رنم الفترى ، ٦٥ص السادس الجلد الدؤيش، الرزاق عبد احمد 
الرياصى.والإفناء الخلية البحوث إدارة رئاسة 

ورئيسالمملكة مفتي الشح آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد / الشح سماحة ورسائل فتاوى )١( 
صببمكةالمكرئ،طتالأورههماى

.٩ ١ ص عشر الثالث المجلد الخثيمين، صالح بن محمد / الشيح فضيلة ورسائل فتاوى مججمؤع )٢( 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الفميم، حامعة عتيرة، العلوم كلية  ١٧٢٤



واووعوي4اسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤJمر 

اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د• 

على( الميكرفون ) الموت لمكبرات الخهليب تخدام امبإباحة عيي ال
التالي:الوجه 

أولأأ،ساثكتاب،
إقآنموئ جمعائم آ1ديبم ماة •حلرتثَةم ئوألذى ؤ ؛ تعالى نوله 

{.٢٩ايمة البقرة }سورة ب ١. علم ثيء تقنر وئو سمويؤ سبع مثيمس ألتء 
الأشياءذ الأصل أن على الكريمة الأية دلت : الكريمة الأية من الدلالة وجه 
-وتعالى سحاته - اف فإن الأمتان، معرض ق سيقت لأما والعلهارة، الإباحة 

والاعتبار،تمتاع والامللأنتفاع لما، ورحمة بنا برآ الأرض، على ما جميع لما حلق 
وقولهالكريمة)١(، الأية معنى ق داخلة فتكون اف، حلق مما المويتح كثرات مو 

نومقنلإ دألئ ي إن معايثه 'ألممحي، وماف،آلسميزت ماؤ، م وسمم ؤ • تعالى 
سورةاسالآيةآا{.

منالآةالكربة:الدلالات وجه 

قما لما مخر أنه ؤإحانه، — تعالى اف~ فضل من أنه على الكريمة الأية للمنا 
والثوابت،والكواك_ا والقمر الشص من فيهما اممه أولع وما والأرض، مواُنن، ال

وغيرالمعادن وأجناس والممرات الأشجار وأصناف، الحيوانات وأنولع والسيارات 
علينايوجب فهزا صروراته، س هو ما ومصالح آدم بني لمصالح هومعد مما ذللئؤ 

ولهزاوحكمه، آياته تدبر ق أفكارنا تتغلغل وأن نعمته، شكر ق جهدنا غاية نبدل أن 
الاو4نعمة يرد أن للعبد ينبغى ولا )٢(، ه ^غإؤفيدإقئبمس(بمربثقرويى 

عييالاف عبد بن ناصر بن الرحمن عبد / للشح المنان كلام ير تمس-ل الرحمن الكريم نتستر ا ١ ر 
الرسالة،مؤسسة الاثّرت اللويحق، معلأ بن الرحمن عيد ت تحقق ، ٤٨ص ه( ١  ٣٧٦)المت-ولت 

.ه-٢ب.م.١٤٢الأورالفة:

• ٧٧٦ص السعدي / ليشخ المنان كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ، ٢١

CiLابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القسيم، جامعة عتيرة، اسوم كلية  mI^jlu  ١٧٢٥الشرعية



واثدعويةاسبمية آد1ره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤو«رالشيح 
ااممنياتالخديثة|ماطفقهيةسارنة|السهية السعدي الشيخ آرا• 

أق؛راءامتوأقأت، ؤ I تعالى لقوله )١( شرعي موجب بغير منها ه نففيحرم عليه، 
}سورةه اكشف. لامحب ه ولاثندوأ^ دمحإ تل؛قت آ ء1ش محزموأ لا 

١^٧٨{.المائدة 

أنعمنعم فإنيا رر الكريمة؛ الأية معنى —ق اممه ~رحمه المدى الشيخ يقول 
أوعدمبكفرها نعمته تردوا ولا واشكروه لكم، أحالها إذ فاحمدوه عليكم، ا -بمالله 

وكفرالكدب، اف على القول بين بدلك فتجمعون تحريمها، اد أواعتقا، قبوله
عنمى فل واش الاعتداء، من هذا فإن خبيثا، حراما الهلس_ا الحلال واعتقاد العمة، 

{،٨٧الأية اّندة ورة إمحه أأث|شين لأمحب أق■ -وأإث ولاثثرؤ ^١^ الأءتداء، 
ذللثإ«)٢(.على ؤيعامهم ؤيمقتهم ينفهم بل 

راتسة من ثانيا 

عر" ٥١ررإى ون_للم: عش افه صر ١^ رئوو دال دال: الحثستي، ثغثة أبي عى - ١ 
حدوداوحد سهكوها، قلا مت، يحرم صبموها، ملأ محراتص يرض دجل 

عنها،ا)٣(.سحقوا محلا عيرننبان مى أنياء عى وسكته هلاثعث١وها، 
٩٠ ١ ص عشر الثالث المجلد العيمين، صالح بن محمد / الشخ فضيلة ورسائل فتاوى مجمؤع ( ١ ر 

٠٢٤٢ص السعدي / ليشخ الختان كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتستر ، ٢١

لتنالبن التسان بن عود مين مهدي احمدين ين عمر ين على المحن لأيي الدادنطني سن )٣( 
حققهالرضاع، محاب ، ٤٣٩٦رنم حدين، ( ٥٣٢ / ٥ ) (، ٠٣٨٥الدارقيي)المرق: الغدادى 

أحمداش، حرز اللطيمإ عبد محّليي، المنعم عبد حن الارمحزرط، عييؤ ثعليه• وعلؤا نصه وصط 
المنن— م  ٤٠٠٢ه~  ١٤٢٤الأولى، الهلعة: لبنان، ~ يرويت، الة، الرمحمومحة الماثر: برمحرم، 

ايهم،بم أم المحرامان، الشروجردي •رص ن ن المن ن احمد اهمةاللي،قمح، 
معنىق كان ولا تحريمه يدكر لم ما باب ، ١  ٥٩٧٢ رنم حديث (، ٢ ١ / ٠ ١ ) ه(،  ٤٥٨)١لت٠ولت 

الملمية،الكتب دار الناشر؛ عطا، القادر عبد محمد تحقيق أويثرب، يوكل مما تحريمه ذكر ما 
.٢٣٠.٢ه-  ١٤٢٤ييروت-لات،اسعة:اكاكة، 

أوشرعيةسواصات عثي4تي 1ون اأشيخ كرسى مع باوتماون القصيم، جامعة عتيرق اسوم كليي  ١٧٢٦



وا}دعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحص الشيخ مؤو«ر 
اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د. 

تالشريم، الحدينؤ من الدلالة وجه 

)١(,مباحح عفوا فيكون عنه، مكون الميكرفون أن 

يذكريند، ن ام عبد أبي حديثي همادت ^ ع ن ري بن ام ءي ن ثحثب عذ ٢" 
افأيتارثاء إذ حق 3رؤثا إثها  ٠٠تن1وأ.' نلم، وعليه افه صر باش، رقناْ قمة 
)٢(١١صوئامئك اذى يإثه مليودذيه تاوأث، عليه يالؤ( بلال ح يئم 

الفوائدومنح الزواتد مجمع ت ينظر ( الفحح وجال رووجالة ٠ الروائي مجمع ل الهتثم عنه ال ن~ 
(،١ ٧ ١ / )١ —(، ٧,٠٨ الهيثمي)المتوق: سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور المحسن لأبي 

الشرتعام القامرة، القدمي، مكتبة اواشّرت المدمي، الدين ام حالمأصأ ، ٠٧٩رقم حديث 

. ٩٢ص عشر الثالث، المجلد العثيمين، صالح ين محمد / الشثخ محيلة ورماتل فتاوى ٌجموع )١( 

١لرغيةلاليكرناسمذنبا
الأزليعمرو بن شداد ين بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سلمان داود لأبي داود ايي نن س- 

محمدالخ٠حققت الأذان، تمم، باب ٤،  ٩٩رقم حدبن، ( ١٣٥/ )١ -(، ٠٢٧٥الئجنءتابي)الختولت 
اللهعد لأبي ماجه ابن سنن يتروت~ ~ صيدا العصرية، المكتبة الناشرت الحميد، عد الدين يحني 
٠،٧ ٦ رنم حديثج ٢(  ٢٣/ )١ -(، ٥٢٧٣يزيد)التولت أبيه اصم وماجة القزؤيتي، يزيد بن محمد 
عيسىفيصل — العربية الكتبا إحياء دار الناشر؛ الباقي، عد فواد محمد تحقيق• الأذان، بدء بابا 

الا^يالءلي■
Iينظر صحيح* لاحسن وتال؛ شل، بعضه وللترمجدي المائي، إلا ة، الخمرواه المقرر؛ صاح--، قال 

حققه(، ١  ٦٨/ ال>نبالي،)١ المقدسي المجد أبي ين ماحي بن ليومنا المحرر أبواب عر المقرر 
جامعة— المكتبات نم الوئاتق ق العليا الدراسات دبلوم الجمل، إسماعيل حسين أجاديثه؛ وحرج 

٠م ٢ , ١ ٢ ه- ١  ٤٣٣الأور، الطبعة: ّوريا، - دمشق العالمة، الرسالة دار اشر: J١القاهرة، 

١٧٢٧الشرعيات للدراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون السيم، حامعة عتيرة، والأداب، الخوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر بن عيداترحص الشيح ملاتحر 
مقارنة!هفلهبت يواضت ٠ ادسسمم الأص^1ت ا آراءالسخاددعدياكقهية 

:الشرف الحديث من الدلالة وجه 

الصوت،حنن (، صيتا) يكون أن الموئل ق ين أنه على الشريف، الحديث دل 
وسيلةوالمنكروفوز مهللوب، أمر الأذان ق الصوت رغ أن على يدل مما (، أمينا) 

مهلالوو1ا.فيكون ذلك إلى 

ابلاخق الموت عالي كان من تمري كان ~ لم وّعليه افه صلى الض أن 
عامينادى أن طلحة أبا ~ وسالم عليه الله صلى ~ الّم، أٌر ذلك• من اس الن

عناممهؤتنولأسهثاقلم لملمت»إل ون-عانه افه صلى اش منادى ئنادى تمر، 
رجسا'رمأ(•يإثها المحمر، ^٢ 
ينادىأن ~ عنه الله رصي ~ العباس ~ لم وّعليه الله صلى ~ الني أمر كما 

■الرجؤع على لهم مستحسا حنين غزوة ق انصرفوا حين صوته بأعلى اس لناق 
قمالاشننةاا، أصحاص، ئاد ماس، ^٠ ١١٠ون_للمت علئه اممه صر اممه ول رمسال، 

علىيقف كان عنه تعار اش رصي الماس أن المؤتلف ل الحازمي ذكر الصوت، ^^، أتم، ٠ صيتا )١( 
أميال.ثمانية الغابة وين سل ومحن قال• فيسمعهم الغابة ل وهمم الليل آخر ل غلمانه فينادى ٍلع، 
السيورالدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لبد الحجاج بن لم مصبح عر الدياج يطر؛ 

دارالناثرت الأثري، الحوض إسحق أبو عليه؛ وعلق أصله، حمق (،  ٣٨٥/ )٤ -(، ١٠٩ ١ )المترلت 
.٢١٩٩٦-—٥١٤١٦الأور ت الطبعة الخر، ~ السعودية العرية المملكة — والتوزح للنثر عفان ابن 

المابوريالمدر بن إبراهيم بن محمد بكر لأبي والاختلاف والإجماع المن ق الأوسط )٢( 
حتيم،،محمد بن أحمد صغير حماد أبي تحقيق؛ ، ١١ ٩٨رنم (حديث ٣ ٩ / )٣ -(، ١٥٣ ٩ )الخولت 

.م ١  ٩٨٥ه، ١ ٤ , ٥ — الأور الطبعة؛ المعودية، ~ الرياض ~ طيبة دار الناشر؛ 

صحيح= وأيامه وسننه وسلم عليه الثه صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع )٣( 
باب، ٤١ ٩٨رنم حديث (، ١٣١)ه/ الجعفي، البخاري اف أبوعبد إسماعيل بن محمد البخاري 

ه.١ ٤ ٢ ٢ الأور، الخلبعة؛ نماة، 

الشرعيةسراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية ١ ^١ ٢ ٨ 



والدعويةاس4ية ١^٥ السعدي، ناصر عبدالرح٠نبن الشيخ مؤت4ر 

اللاهعيد محعود إسماعيل نغم د. 

)١(......( ١^٠^٠؟ أصحاب أنن صونيت بأغلى سنئ رجلاصقا، ذمحأ عباس• 
:الشريفين الحديثين من الدلالة وجه 

والدعوْالشرعية الأحكام إيصال ق هوأبلغ ما التماس على دليل الأمر هذا 
إراف-مار0.

ليكونراحلته على الناس يخطب ~ وملم عليه الله صلى الّكا كان وقد 
)٣(.صوته ّمماع ق أبلغ 

Iاتمياس من ثالثا 

العيننذلارة على قياما مباحتا فيكون وتقويته الموت لتكثير الميكرفوزآلة أن 
الحروف)؛(.وتكثر العين نظر تقوى التي 

لملموسلم، عاليه اه صلى اش رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح ني المم)١( 
حدثرفم(، ١٣٩٨اا-'ام(،)م/ ابوري)المرق: الشالقثيري الحين أبي الحجاج بن 

التراثإحياء دار الناشر؛ الباقي، عبد فواد محمد المحقق؛ حنين، عروة باب الجهاد، كتاب ١  ٥٧٧
الممح،"يأّوت•

.٩ ٤ ص عشر الثالث المجلد العشمين، صالح بن محمد / الشخ فضيلة ورصائل فتاوى مجمؤع )٢( 

موسىبن آدم بن علي بن لمحمد المجشى* شرح ى العمى ْذخيرْ المص الناتئ سنن شرح  ٢٣)
ه-٢..١٤٢٤٣الأوربج؛داراJعراجمجصط؛الورى، الإبويي 

—٩ ٤ ص عشر الثالث، المجلد الشين، صالح بن محمد / الشيح فضيلة ورسائل فتاوى مجمؤع ( ٤ ) 
ورئيسالمملكة محفتي الشثح آل، اللطيف عبد بن إبرامم بن مححمد / الشخ سماحة ورسائل فتاوى 

•١  ٢٨ص الإّلامية والشؤون القضاة 

١٧٢٩ارشرعية و1دواسات ابن ايتميخ ترصي مع القميم، جاسة عتيزت، والآد1أ-،، اسوم تلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر صدا1رحمنبن الشيخ مؤتمر 
سارنة!فقهية ستالحدسة|ماسة اسمياممقهية الشيخ آراء 

<اممقهية اثقواعد من رابعا 

يطش:ظائظضاض[)أ(،
الإباحة.فيها الأصل فيكون الباب، هدا من الصوت ومك؛رات 

المماسد[)٢(.ولغ المصاغ ]حلب الأساسية الثميع ٢—قاعدة 
رغ•' ا منهمصالح عدة على اشتملت الميكرفون( الموت) ومكبرات 

وسلمعليه الله صلى ~ الله لرسول والشهادة وتوحيده، تعالى الله يتكسران الصوت 
الغافلين،وتنبه عمومنا، الفلاح ؤإلى خصوصنا، الصلاة إلى والدعوق الرسالة، ب~ 

النائمين)٣(.وإJقاءل 

المقاصد[)؛(.خكم لها ]الوسائد م-ةاءدة: 
مباحاله ا تبعومايحصل وسيلته مباحاكانت، الأصلي المقصود فإذاكان 

كنلالئ،)ْ(.

٦•،ص -( ٥٩ ١١اليوطي)المت-وقت الدين حلال بكر، أيي بن الرحمن لمد والفأات-ر الأشباه )١( 
الأور،الطمة: العلمة، الكتب دار ١^: 

الحسنبن القاصم أبي بن اللام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد لأبي المقاصد اختمار ق الفوائد آ )٢ 
٥ ١٤١٦الأولى، \ضلماو*.' الفكر، دار ت الناشر ^٤، ٥١١خالد إياد تحقي؛ .، ٥ ص الدمشقي، لمي ال

 )Y،( ٠٩٢ص عشر الثالث، المجلد العثيمين، صالح بن محمد / الشخ فضيلة ورصائل فتاوى مجمؤع

العتزى،)١الجديع اليعقوب يعقوب، بن عيي بن يوسف، بن لعداف الفقه أصول، علم تر تب)٤( 
١٤١٨الأولى، الطبعةت لينان، — بيروت والتوزح، والنشر لالهلياعة الريان ة مومالناشرت (، ٢٠٤/

(،٥٩٨/ ،،}٢ اللهليفالعيد صالح بن الرحمن لعبد ير للتيالمتضمنة الفقهية والقوا^ القواعد )٥( 
المودية،العربية الملكة المتوره، المدينة لامية، الإّبالجامعة العلى اليحثا عمادة الناشر؛ 

١ه/٢..'٢م. ٤٢٣الأور، الطعة: 

الشرعيةأاااوراطت عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيوق وا^لآداب، امموم كلية ١  ٠٧٣



والدعويةاسمية آثاره اسدي، ناصر صداضحسس 
اللاهعبد محمود إسماعيل نغم د• 

ؤإعلامهمالأذان، الناس إمماع العلم، أهل بإجماع بما المأمور الأمور ومن 
والمكروفوزودنياهم، دينهم j ينفعهم ما إلى ؤإرثادهم ووعغلهم الصلاة، بوننا 

يلقىما ؤإبلاغهم الصلاة، إلى والدعوة الأذان الناس إ<اماع إلى ظاهرة وسيلة 
ذلكتعميم إلى يله وملأنه مامورأيه، فيكون ومواعفل، حهلب من لساجد اق 

الماس)١(.إلى ؤإبماله 

او0ذواء)^(خالف اليهمة صلاة ااد1فوا: المسب 

؟القعلر داحل آحر بلد من ال٠لياع حلفا الجمعة صلاة تمح هل 

tالله رحبمه السعدي الشيخ رأي > أولا 

الخلياع،ا حلفالجمعة صلاة صحة عدم ~ الله رحمه ~ عدى الالنسخ يرى 
الخامدس ذلك، ق ون وأكد، أعفلم والجمعة عيني، واجبا الجماعة صلاة لأن 

•القول،)٣( تسارآبآذا الصلاة ترك إلى ربما بل الجمعة، ترك إلى الموصل س العنليمة، 

أحمدالصديق/ الشيخ عر رده حلال، جليتامن عدى الالشيح رأي ليظهر 
داخلأحر بلد من ال٠ذياع حلما الجمعة صلاة صحة إر ذهب، الذي اري الغم

المصلىبلد يكون وأن والممالى، الخطيب، بلمي ق الونتح يتحد أن بشرط القطر، 
متقدمتاعلىالمأموم يكون لا حتى الخيب،، بلد عن المكان متاحرأق ه أومنزل

. ٩٣ص عنر اكالث، العيم-ن، صالح بن محمد / الشخ غضلت ورمحاتل ذاوتما مجمؤع ر١( 

.٢ ص تريقه (_ الراديو ) العذياع)٢( 

عدىالالرحمن عبد الشخ من العلمية الشخصية الرمحاتل الواقعة) ائل المعن التاقعة الأجوبة )٣( 
بإحراجوقام علها وءلر، ، اعم:٣t، ١ ٧ ص (، العمل العزيز عد بن اف مد الشيخ تلميدْ إلى 

•الجوذك، ابن، : النشر دار الثالثت، ط: ■ه ١ ٤ ٢ الحداد جراد بن منم / الماتل 

١ ١٧٣ الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الفنصيم، حامحعة عتيزة، والآداب؛< اسوم كلية 



وايدمموهاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤتمرالشيح 
دواأطتI اله^لاس اك^^^^ه السيدي ايسخ آراء 

المفحلم، منفردا يكون لا حتى واحد، ْع ولو صف، ق يكون وأن ام، الإم
علىفتواه ق واستند )١( صحيحة، الصلاة كانت، الشرومحل هذه وحدين، فإذا وحده، 

علىوهى فيها، البهللأن وجه وبين النافعة، الأجوبة ق عدى الالشيخ ناقشها أمور 
التالي:الوجه 

الجمعةحضور وأن والجمعة، الجمامة وجوم، عدم على كله الكتارا بني أنه ١( 
فريضة)٢(.لا ومنة، فضيلة والجمامة 

القول،هدا قوط سعلمتم وقد  ١١ئيه: ردا عيي الالشيح المناقشة:يقول 
والجمعةتا، عينالجماجة وجوب، ق الصريحسة الصحيحة للنصوصى ومخالفته 

إجازماق ما 0ع عليه، يبنى ما يهللان تبين القول هذا بعللأن ثبت، فإذا وآكد، أعقلم 
الجمعةترك إلى والتوصل العفليمة، المقاصد من بعيدة أق2لار من لمدياع اق 

جدآالبحث، هذا ق أطال وقد القول، -يدا سرآ الصلاة ترك إلى ريما يل والجماعي، 
قوط)"آ(.المعلوم وهو 

حلم،الصلاة صحت، مبنى غير جد مق الجمعة صلاة صحت، إذا أنه ٢( 
اJدياع)٤(.

تصحفالجمحة ؟ المسألة هذه من المسألة هده أين  ١١له:العيي الشيح مناقشة 
مسقف،مبنى أو قرية أو مدينة ق مجد ق جمعت، موضع، أي ق حضورها ويجب، 

محمدبن أحمد الفيض أبي الحافظ للإمام المد^*٤ خلف المنزل ل الجمعة صلاة بصحة الاقنيع )١( 
التأليف.دار مطبعة : الناشر ، ٥ ص الصديق، بن 

. ٢١اورجعال؛قص )٢( 

.٣١٧ص الواقعة المائل عن النافعة الأجوبة )٣( 

.٢ ٦ ص ^ ٠٧١خلفا الخزل ل الجمعة صلاة بصحة الإقناع )٤( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعت عتيزة، والآداب، اسوم كلية ١  ٢٧٣



لدعويةو| سمية ا آثاره دسسي، ا ناصر بن عياواور،عض لشيخ ا مؤت4ر 
اللاهعبد محمود إسماعيل نغم د. 

منالقريبة الصحراء وق يكون، محل أي ق لملأما معد أومحل ممقف أوغير 
مبنيمجد ل إلا تمح لا إنبما قائلوزت هنا كان إن ~ القائلين على فهويستدل البلد، 

علىالأمرين بتن التلازم وأين بعيد، محل من المذياع ا حلغصحتها على ~ مسقف 
(.) را معتبمر غير القول وهذا فكيف، القول؟ هذا تقدير 

انيوتق الجمعة صلاة بصحة م العلأهل وأقوال بالآثار)أأ( تدلاله اس٣( 
الجمعةصلاة صحة القول هدا من يلزم وأنه منه، القريبة للمسجد المجاورة 
(.) البعيد البلد ق الدياع حلف وجوازها 
أوللحاجة أجازوها فالذين ؟ هذا من هذا وأين رر I له عدي المالشخ متاقثة 

قاربتأو الصفوفح اتميتح بث ذللثح إنما القولين، احتلافح على الحاجة لغير 
)؛(.؟ هذا من هذا فاين التام، الاقتداء وأمكن الاتصال، 

قللناس وأذن الطر كان حين ~ لم ومعليه الله صلى ~ الخم، أن زعم أنه ٤( 
وسلم-عليه الله صلى ~ الني بصلاة يصلون كانوا أمم )"(، برحالهم صلابم 

.ص٨١٣ ^الواقة الأجوةالاسعن١٧)١( 

نكئب•امحعي' عن بمألوتث هه- اش رصي ءمر~ 1ر نجوا أيهم ءنه~ اف رصي همترْ~ أبي ض )٢( 
٤٤نمففياسثوالآىرلأبيمينابيب،)ا/

الناشرتالحوت، يوسف كمال، ت تحقيق وغيرها، القرى ق الجمعة يرى كان عن باب، ، 0 ,  ٦٨رقم (، 
شرطعر صحيح الألبال؛)وإسادْ عنم ثال، - م ١ ٤ , ٩ الأور، ١لطعةت الرياض، ~ الرشد مكتة 

لأييوالتابعين أمار،الصحابة من المد اوالصحيح الصحيحة الاثار لة ي ت تطر الشيخين،• 
•الفاروق، دار (،الناشر؛  ١٣٢ / زهوي،)١ ميرآل، بن الداق اف مد 

بعدها.و4ا  ٢٣ص المدياع خلف، الخزل، ل الجمعة صلاة بصحة الإناع )٣( 

.٣  ١٨ص الواقعة اس عن اّفعة الأجوبة )٤( 

=صلرامح، ئال،؛ ئم مكة( من عربريد جل بصجناذ،) نارية ثلة في عنز أدذابن ئاو: ئائ، حدتني )٥( 

١٧٣٣الشرعية سراأ>طت عتيمنن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عنيزة، العلوم تلية 



وا1دءوياتاس4يات آتاره السيئ، ناصر ساورحسبن مؤت«رادشيخ 
«فميةط< يرا ٠ لسوثت ا التقنيات ا ممةّيات ا لسسي ا الشيخ ٠ آرا 

وسلم،عليه الله صلى ~ مسجده ل يصلي فهو 
(.بصلاته) ؤيمتدون صوته ؤيمعون المدينة، ق بيومم ق يصلون وهم 

،،لدلل( تحرصن) وقد عره، قاله ( ) ما لاوهذا ت ل ى«ي الالشح هنالثة 
منصوته يسمعون واحدة، طقة على يوما المدينة حيث بتعد، لا وأنه 

~لم ومعليه اممه صلى ~ المي وقت على والموت، النازل، أن يدر ولم المجد، 
علىفلوفرض الأحرى، الدار عن وبعيدة متفملة، حارة ق دار كل حدآ، متاعدة 

صلاةوجواز صحة على دليل ذلك، ق يكن لم كدللئ،، أنه الحال، التقدير وحه 
٠)؛(.البعيدة الأقهتار ق الخدياع حلم، البيوت، ق الجمعة 

غلإه؛ؤذن،لإيوشإفي:هألآ
(،١ ٢ ٩ / البخاري،)١ صحح يفلر: ني\ثو. أوl_;؛ ١□^؛،  ٠١٥١ني الئ-تاو« في ضلوا 

نيغثاص اتن أذذنوذئ كانواجمائ ١,؛! للسام الإذن باب، الأذان، مماب،  ٦٣٢رنم حديث، 
رس—ول،تحمدا أة أنهد إلاافن، لاإله اذ أنهد اطبمأك؛ئ، أك؛ئ افن ئمال؛ نهير، توم ني جنعز نوم 

٠٥١،Jli ;،ذ1وانيرحالك_لم؛نإشكرئثأذأحرجكم،وئذثعتننىنوحثبش،نكرئث
حديث،رنملأأآْ،(، ٢٤٦لليهقي،)م/ ظوانيامؤاو'ي/ِض:اشامرى 

الثاريأنس ت ينظر ثقامتج• رواته صحح ؤإمناده أوالطينة، المطر بعذر الجمعة إتيان ترك اب، ب
حذيفة،لأبي التاري نح ق ملاق العحجر ابن الحافظ ذكرعا الي الأحاديث، وتحقيق خرج تق 

بنننمرر بن نبيل تحقيق (، ٩٢٧٤ / ٤ اتكوينى،) المارة لطان — ين يعقوب، بن منصور بن نتل 
١٤٢٦الأولى، الهلتعق؛ لبنان، ~ بيرويته الريان، موثنة الثماحة، موشتة الناشرت المارة، يعقوب، 

،و-أ..هم.

..٤ صي المن،ياع حلمج المتول، ق الجمعة صلاة بصحة الإقتاع )١( 

.غيره( أحد يقل؛٠ لم أي نافية ما غيره) قاله ما )٢( 

.(  ٢٢٧/ المحمالوميط،)١ ينظر: امحرصالمزلاتعله. )تخرص(تكدب،بالتاطلنمال،: )٣( 

.٣ ١ ٩ ص الواتعة اناتل عن ازنعة الأجوبة )٤( 

الشرعيةتاليراسات عثي4ٍو( ابن ا1شايخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق والآعاب٠ العلوم كلية ١  ٤٧٣



ئينناصالمسي،آدارهاسيةواكصا ..................................................ح 
اللاهعيد محمود إسماعيل تغم د• 

صلاةلأن ير، الضهذا صحة فرض على الفارق مع اس قيأنه ت ذللثإ ان وبي
المدينةل ~ وسلم عليه الله صلى ~ المي حلف ~ عليهم الله رصوان ~ الصحابة 

الذياع،وهى وامطة، طريق عن وليس مباشرة، صوته معون بأنم على اء بن
حالفالصلاة أما الصلاة، ق عليه لايتقدمون وأن٠م حلفه ونوقهم من ومتآكدون 

فلاالصلاة، ق الإمام على المأموم يضيم أن يتعد فلا البعيدة البلاد ق الديلع 
٠الاستدلال هدا ستقيم 

>اممقهاء آراء I ثانيأ 

بمغ(  ١٧٥٩)برقم رالإضاء العلمية لاJاحو١ث، الدائمة اللجنة فتوى صدوت 
حماعةأومتجره أومزرعته بيته ل صلى ومن فيها جاء المذياع حلنا الصلاة 

بيتق الجماعة شهود عن مثلاوتخلف بع، الذيصوت على المجد إمام مع 
عماه نفوعزوف وصدوده الشريعة، أوامر امتثال عن فتوره على لث، ذلدل الله 

الميثان،به له ؤيغفر الدرجات، أعلى إلى به الله ؤيرفعه الحنان، به له يضاءفإ 
توعدالذي الوعيد واستحق المساحي، ق أدائها وجوب على الدالة الأوامر ا وحالف

أحوالعلى صلاته شر قد إنه ثم احي، المق الجماعة شهود عن المتخلفون به 
الصف،،، منفرداحلفكونه مثل الفقهاء، من حمامة عند محلاته، معها تصح لا 

الما يعرض وقد الإمام، ام أموكونه بالمجد، كان لو صفا ق لحوله إمكان معر 
التيارانقطع أو الإرسال، أو الاستقبال جهاز ل كخلل بالإمام الاقتداء معه يمكنه 

والم-أمٌين،ام الإمفته يرى مكان 3، لوصلى هذا، من أمن وهوj( الكهربائي، 
جماعةعن مستقلة جماعة منفرداأوق بيته ق بملي أن لايجوز أنه نرى وببمذا 

علىالله وصلى التوفيق وبالله الإذاعة، طريق عن المسجد بإمام مقتيينا أو الجد 
وسلم.()١(.وصحبه وأله محمد نبينا 
٢٠٣١؛ ٦ ص الثامن المجلد والإفناء، العلمة للبحوت الدائمة اللجنة فتاوى )١( 

١ ٥٧٣ الشرعية لادراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر عيدالرح4نين الشيخ  ٠٣٥٢
سارذة€فقهية ^نياتالخدسةءدراسة اسهية السعدي الشيخ آراء 

المديلع،خلف الصلاة بمغ القول إلى العمر مدا عالماء عامة ذهب وقد 
ألللأنان يجوز لا  ١٠ت نوله عنه ورد حيث ~، الله رحمه عثٍمين~ ابن الشيح منهم 

If•يقصد الجماعة صلاة لأن التليفزيون، الراديوأوبواسهلة علة بوامحبالإمام يقتدي 
ولاببعض، بعضها الصفوفج تتصل أو واحد، موصع ق تكون أن فلابد الأحتماع، 

ذلك،أحزنا ولوأتنا ببمدا، المقصود حصول لعدم وذلك، بواسطتها، الصلاة تجوز 
وهداأيما، والجمعة بل الخمس، الصلوات، بيته ق يصلي أن واحد كل لأمكن 

)١(. ١١والجماعة الجمهة لمشروعيه مناف، 

حلف،يصلون الدين ناحية من أما ...  ١١قال؛ حيث، الفوران صالح والشيخ 
وهذاباؤللة، الصلاة فهده المذياع، من محوته يإمام بموت ويقتدون ؛٤ المد؛

يعيدواأن وعليهم يعيدة، افات، ممن الإمام وبين بينهم لما يصح، لا الاقتداء 
)٢(. ١١صحتها لعدم المعل هدا على صلوها الش الصلوات، 

الصلاةيجوز لا  ١٠؛ قال حيث، المنيمه، محمد بن المحن عبد الشيخ وفضيلة 
وقد)٣(،  ٠٠.الله عند والحلم از، أوالتلفالذيلع ؤلريق عن لإمام با ينا مقتي لبيت، اق 

دارالوطن،ط؛ (، ٢٣٩/ )ا العيمين، صالح محمدبن / الشخ لفضيلة منارالإملأم ختارى ا ١ ) 
بنصالح بن لمحمد تقغ المزاد على الممتع الشرح ~  ٣١٩٩٥"ى  ١٤١٥الأولى الهلبعة 
الأور،الفة: الجوزي، ابن دار الشر: دار (، ١  ٩٩/ م(،)٤ ١ ٤ ٢ ١ المثمن)المنزل: محمد 

https:/ / ، ٧٣٣ص الفوران، اف حمد بن نرزان ين التمىسذاوىصلةاص/محالح )٢( 
ar.islamway.net / طريزالاّلأم.موثع

منماحستتير رسالة ، ص٨٨٣المنيفه محمد بن المحن عبد / تاليف، الصلاة ل الإمجامة أحكام )٣( 
م.١٤٠٧الأولى ط: بالرياض سعودالإسلامية بن محمل / الإمام بجاسة الشريعة كلتة 

الشرعية!ليراسات ءثي4اأاو، ابن اتشيخ مع بالضاون جامعة عتيزة، واملآداس اسوم تلمة  ١٧٣٦



والدعويتالعلمية آثاره ناصرالسسي، ض ترحمن عيدا الشيخ مؤذمر 
اللاهعيد محمود إسماعيل تغم د. 

ااعه  )١(،جماعي ق الخمس الصلوات أداء وجوب على والسنة الكتان من الأدلة دلت 
ي:يممثومحأالتعار:ؤثلذاَقث ف

لتِاحني »iL_^ ولتأت ورآدآ=ظم ةتةؤمأير< تهذوا' ؤ، أندصبم 
وأتعثؤأنلحتؤإ عن ؤ َكهموأ ود وأتيحمم حلوهم وثأحدوأ معنف 

•أقوال على الجماعة صلاة حكم ل الفقهاء اختلف ( )١ 
أصحابمن الماخرين وهوقول وحده، بصلاته ذمته وتبمرأ تاركها يأثم فرض الجماعة صلاة أن ت الأول 

سليمانبن علي الحسن أبي الدين لعلأء الخلاف من الراجح معرفة ل الإنصاف ت *ينظر احمد 
بنلمحمد الصلاة كتاب الثابة، الطعة! العربي، الراث إحياء دار رت الاش-٢.(، ١ الخرداوي،)'ا/ 

صفاحانبن عدنان تحمق: ٢(  ٥٣ت ٢ ٤ ٦ ص اش) أبوهمد الجونية قيم ابن أيوب بن بكر أبي 
لأييالفقهية والأجوبة الأٌسئلة الأولى، • الطعة بجدة، الإسلامي الفقه مجمع • الماش—ر البخاري، 

الكتابصوء ل الجماعة صلاة .(، ١ ٦ / الملمان،)١ المحسن عيد بن محمد بن العزيز همد محمد 

سفيرمطعة ط ، ٩ ص القحطان، سعيد د/ والمة 

0حكا0اكاصيعنيعضالأصحاب،واحتارْ
بنأحمد الإمام نقه j الإيناع حزم.يطر: وابن وداود، الممي، الحس وأبو ممل، ابن أبوالوفاء 

ثمالمقدسي، الحجاوى سالم بن مى بن سالم بن عوس بن أحمد بن محوس المؤلف: حنبل 
محملاللطف عبد المحقق: ١( ٥ ٨ / م()١  ٩٦٨التوق:النجا) أبو ااا.ين، ف مر المالحي، 

لينان.~ بيروت المعرفة دار الناشرت المبكي، موصى 
للنووي،المهيب شرح الخجمؤع ت ينظر ٠ عداهم عمن سقهلت طائقة حا قام إذا كفاية قرصن أما • الثالث 

بنالخير أبي بن يحنى الحسين لأبى الشافعي الإمام مذهب ق المان الفكر، دار (الناشر؛ ١  ٨٣)؛/ 
الأولى،ا\ةاالخليعة; ض:دارالخهاج-حدة، 

ه—"؛؟...م.

ينظر؛• الشافعية من وكثير والخلكية الحنفية وهوقول تركها، شاء ؤإن فعلها شاء إن سنة، أنها الراح؛ 
١٣٥٦النشر؛ تاريخ القاهرة ~ الحيي مهلبعة الناشر؛ ( ٥٧/ للموصلي،)١ المختار لتعليل الاختيار 

المجموعاكانية، ^تجعة؛ضالخداركسشناوي،)ا/؟مآ(،الاشر؛  ١٩٣٧ه-
(٠ ١٨٣للتووى،)؛/المهيب شرح 

١٧٣٧الشرعية لليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتمصيم، حاسة عتيرة، والأداب، وم LJاكلية 



وا1دعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤذمر 
مةارنة|فقهية دراسة I المحديثة التقنيات ا الفقهية السعدي الشيح آراء 

ثوهدآؤأآذىنر(عرأومشر إن'كا0 عكمحفم د؟ءد؛ منة هز ثميلوث 
سورة} وأه يثا عدا، أعد آقث وحدوأ هثعوأأن 

الماءالآ؛ةرةم1,ا{.
جماعةالصلاة أداء وجوب ق وصريحة واصحة  Aj'yالأية!؛من الدلالة وجه 

بعضترك ق ~ اف"تعالى رخص كما حونا، وأشدها الأوقات، أصعب ق حتى 
جماعة)١(.ق صلاما على محافظة أركانيا 

عنعنه الله رصي هريره ابى حديث جد المق جماعق وحوحا على دل كما 
بحين،،م أي همنت، لمد يده شي رروالذي ثالت وتلم عثه اللأ صر اممه رنول 

إرأحالفن يم الناس، رجلاقوم م م لها، هث-ؤدل أمزيالصلاة، م قحطب، 
يدهثنطمأطهلم،الأبعزمحا)٢(خمد،محمتوم، رجال، 
وجوبعلى يدل الحديث .لهدا نشهدحنتتين، )٣( مرماش أو نميتا، 
(.) المجد ل الجمائ صلاة 

الحنزوجرديموص بن علي بن الحسين بن أحمد اليهقي جمعه للشافعي، القرآن أحكام )١( 
الحالعبد الخي عيد •' هوامشه كتب (،  ٩٦/ ه(،)١ ٤  ٥٨ت البيهقي)المتوق بكر أبو ال، الخرام

—ه ١ ٤ ١ ٤ الثانية، ت الطبعة القاهرة، ~ الخانجى مكتبة الناشر! الكوثرى، زاهد محمد ت ه لقدم 

,,،٢١.

الصحاحمعاق عن الإفصاح ت يتظر بقية• منه عليا وبقيت اللحم، عنه أحد اللي العظم الع-رقت )٢( 
-.٥١٤١٧حدت الومحلن، دار الناشرت (، ٣ ١ ٥ / ١ ) الشيباي، هبيرة ابن محمد بن ليحيى 

غيروقال الخطاييت نال الشاة، ظلفي بين ما وهي أبوعبيد• قال وكسرها. الميم بفتح تقال المرماةت )٣( 
)ا/هامآ(.الإفصاح يتفلر! الرمي. عليه يتعلم سهم المرماة عبيد• أبي 

٠الجماعة صلاة وجوب باب الأذان، كتاب ، ٦٤٤رنم حديث (،  ١١٣ / ١ ) البخاري، صحح )٤( 

.الإنماح،)ا/هام()ه(

الشرعيةللدراسات مثيهدن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرة، والأداب، العلوم كلية ١  ٧٣٨



والدعويةالعلميه آتاره السعدي. ظصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اللاهعيد محمود إسماعيل تغم د• 

مَ,< ت. .َِِْ ُ م زجلزشفأ علته اممه صلى النئ أذى فال: عنه، اممه رصي ئزيزة أبي وض 
افؤرمحول مال المنجد، إثى يقودني قائد لي يل إثه اممو، رمحول يا ت ممال أعمى، 
دعاة،ولى، يلثا ؤءذم تنته، في ثصش له، يزحص أ0 ثم ون علته اممه صلى 
اردأَإ«)١(.قال: م، قال: بالئلأة؟(( الأداة »صلشع ممال: 

لم- وسلم عليه اممه صلى ~ الرسول رض:أن الغالحديث من الدلالة وجه 
علىفدل مرء، ممدء من الرغم على الجماعة صلاة ترك الصحابي لهذا يرخص 
المجد.ق حماعة وجوما 

يلمىأن نره ررمن قال: ~ عود مابن يعني ~ الله عند ص الصحيح ل ونت 
ثنغاممه قإف بهن، ينادى ■حنث، الصلوات، هؤلاء عر ياؤط منلنا، عدا اممه 

ولوأيكمالهدى، ثنن من ؤإثهن الهدى، سس ~ وتلم علته افه صلى ~ لإكم 
^محإذض،زلزومحا
لخوز،مبمدإرشجدئ

ؤيحطدرجة، بها ؤيزقعه حننه، يحطوها حطوة بكل له اة كب إلا المناجي، هذه 
الثجلكال ولمي المماق، معلوم مثافق إلا عئها بمحلف—، وما رأيكا ولمي تينه، بها عنه 

الدالةالأدلة من ذللث، غير إلى الصقناا)أ(، قي بمام حتى ١^-^ نتن يهادى 
التخلفق المناشن صمات عن تنزها المسجد ق الجماعة صلاة وجوب على 

٠الذنوب ومغفرة والمثوبة للأجر وطلح عنها، 

 ١( C ٤ ٥ ٢ / ١ ر ملم، صحح ،) ،إتيانيجب باب الصلاة، ومواصع الماحي كتاب ، ٦٥٢رقم حدين
.سمع من 'ًلى المسجد 

صلاةباب الصلاة، ومواصع المساجد كتاب ، ٦٥٤رقم حديث آ، ٤  ٥٣/ ١ ) مسالم، صحيح )٢( 
•الهدي ّس من الجمائ 

١ ٩٧٣ اثسرءيات لادراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرى والآداب، العلوم كلية 



وا1دعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر بن عيداور،ءمن الشيخ ^ ٥٢
مقارنةIهمية يراسة ٠ ايمحديثة النسيان ات الس^ية السعدي ايسخ آراء 

الْدافء9؛ص9ات خيرالْذيء عيٌ الاسهاد اا1واوث: الهحللب 
والفطر.الصيام في والألترلت )ا(واوماهاس واابرقLJة 

برؤيةالشهر صيام المسالمين على أوجب بحانه اف أن )أأ(ءالى الفقهاء أجمع 
رمضانعدة أوإكمال الهلال برؤية الشهر ؤإظار عبان، ثعدة أوإكمال الهلال 
ئالت يقول عنه، اف رصي ميرْ أبي عن الصحيح الحدث ق كما يوما، ثلاثين 

ارصومواوسثمت عال؛ؤ الله صر أبوالماس-م قال أوقال: ونسللمت عانه اللأ صر اللمي 
عدةثغباذدلأيرا"لآ،•ياكملوا يإذعىعلتكم يرزقؤدأئطردايرويه، 

لوالرقيايتح المدافح وأصوات المذيع حم عر الاعتماد يجوز هل لكن 
القرءنعتي البرق وكالمة التلغراف، از جهاؤلة بومآخر إلى مكان من ترمل رمالة ت الرتبة ر١( 

تعارةاسالرق امم عليها المعربون أمللق وتد التلغراف، تعنى أصبحت، ثم للرعد، المماحب، 
(اواشر:٧٢٥٨/YYداترةانعارفالإملأمة)■٥(،موجز ١ السمالومبل،)١/ : للمرمة.يفلر 

م. ١٩٩٨-ه ١ ٤  ١٨الأور،ط: ، ٤١١٧٣الشارقةمركز 

محمل،: ١^٧،خلل لمنتمر والإكليل التاج (، ١ ٢ ٦ / للموهلي)١ الممحار كحالل الاختيار )٢( 
المالكي)المتول؛المراق الل عيد ابر الغرتامحلى، العيدرى ، فيرصين القاسم أبى بن يومفح بن 

(،الثاشر٢٧٩/٣_()٠٨٩٧

المرلم،أبى الغافل حل 
jالإثناع م، ١ ٩ ٩ ٤ ،J- ١ ٤ ١ ٦ الأولى، ي: ية، الكتِذالbJ:دار 

رال٠تولتالشافعي الشربيتى الخهليت، أحمد بن محمد الدين، مس ش! 
علىالشرحالكبٍر النكر دار الماشر: الحوت،والدراسات،، مكتب، ،: 

الحتبلي،الجاعيلى الممدمي ندامة احمدبن بن محمل بن عبدالرحمن ! ١٠٠١^٠١١المقغ مثن 
والترنح،للنشر العربي دارالكتاب، اكاشرت (، ٤ ّآ/ (،) ٠٥٦٨٢)المتوزت الدين شمس أبوالفرج، 

ابرالفامي، الحميري الكتامي عبدالملل؛، محمدبن بن علي ال٠ؤلمجت الإجماع اتل جمق الأتنيع 
٤١ ٢ ٤ الأور، اسن: للطاعةوالشر، الحدثة الفاروق ايائر: ٢(،  ٢٧ابناكئان،)١/ المن 

عليهاش صلى ~ المر نرل باب الصوم، كتاب وروا، رقم حديث ( ٢٧ّآ/ ) البخاري صحيح )٣( 
ئذارأضو٥فأظرواصوموا، ل ~ وسلم 

الشرعية1ادراسات ءثي4اى ابن الشيخ ثرسى مع يالتماون القصيم، جامعة عتيزة، والآعاب، اسوم كلية  ١٧٤٠



والدعويةاسمية أناره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتهر 
اللاهعبد محمود ذغ٠اإسماعيل ئ، 

والفطر؟الصيام 
تائل مثلاث ق السؤال هذا عن الإجابة 

واثمطر,اك،ي1م حبوائات1بع|فت عي، الاعتماد t الأولى السالة 

المذعحبر على الاعتماد ق ~ اف رحمه المعدي" المخ رأي • أولأ 
صومكثبوت الدينية، الأحبار ق يعتمد هل اف رحمه المعدي الشخ ثل م
؟عليه الاعتماد ق كالرقية حكمه وهل عودية، الالإذاعة على وفهلر، 

خرمجرد إلى نظرت إذا لأل استن—كال، ا فيهعندي المسألة رر ؛ فاحاب، 
حالتهمجهولة العالم، ق فالخزيع الديني، الخر ذللئؤ ثبوت عن يخر وأنه الخدع، 

عليه،بالاعتماد الجرم عن يتوقفا مما وهذا أومع، تثستا من وغيرها عدالة من 
علىر يجولا ثديية، مراقبة عليه أومكة جدة محطة من المذيع إلى نظرلتا ؤإن 

خرمن خره قريتا مينا، رسنبوتنا الحكومة عند ثبوته بعد إلا الخبر، هذا مثل 
الأمرينباحد والجزم اللازم، فهو أمكن إذا والاحتياحل القرينة أما هذا فعلى الرقية، 
)١(.فيه؛ر أتوقف، 

الاعتمادبجواز فيها ~يمرح الله رحمه ~ المعدي للشيخ أحرى رواية وهناك 
والفهلررا(.الصيام ق خرالمذع على 

المذعحير على الاعتماد جواز ملي ~ الله رحمه ~ المعدي المخ امتدل وقد 
ذللث،ل المذع قول قبول إف  ١١قال:حيث الشاهد، على بالقياس والفهلر لصيام ال 

ط;( ٢ ١ ٧ ص ) المعدي الناصر الرحمن عبد / الشخ المحقق العالم اليف عيية الالفتاوى )١( 
.اه ٤ و ٢ الثانية ط؛ الرياض، المعارف مكتبة 

صاليماند/ اتجار، أحمد ش س>مد ن وترساي/ جمعنا يه اعش ّعدي ابن الشخ فقه ، ٢١
٠الماصمة دار ؛ انجعة .( ٢١م/ ) الخيل، أبا حمو ن اش عبد 

١٧٤١الشرعية ل1دراسات عجهلن ابن الشيخ كرسى مع يالدعاون القميمأ حامعة عتيرة، والآداب، اسوم كالئة 



ئواكعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر سا1رحصبن الشيخ موذمر ؤ
فقهيةيراسة > الحديثة التقنيات ا الفقهية السعدي الشيخ آراء 

هدالأن رمضان، دخول ق وخصوصح القاصي، عند الشاهد نول قبول من أقوى 
نلْن بإذاعته أمر ما يدع إنه بل ه، نفعند ومن به، خاص بكلام يتكلم لا المدع 

قولهفيكون وتغييره، به الإخلال على يعاقب —ميتا رمم كلامنا يتلو فهو الأمر، ولي 
)١(.» حالته. إلى الظر دون غيره، قول من أوثق 

:انماصرين الفقهاء أداء تانث: 
والإفناءبجوارالاعتمادالعالمية لالبحو>ث، الدائمة اللجنة من الفتوى صدرُت، 

أولخر بالنية وأما  ١١ت نمها ومدا والفعلر، الصيام ق المذع حبر على 
الدولة،إلى ويان منأنيما فنظرأإلى أوحروحتا، دخولا الهلال بثبوت اتر الرقي

الموترة، نقص أو ادة بزيبغيره أو خثرآ؛دللئ، يختلق أن أحد يجرأ أن يمكن ولا 
إعلامكومحميلة استخدامها كان مند عنهما، ؤولين الممن العادة حرت وقد يما حم

يكنلم ؤإن خبمرهما، قبول دون بمحول ماع يفلهر فلا الممل ق التامة الدقة يتحرى 
عبدالعزيزالرشيد)"ا(،التح أفتى ويه )٢(،  ١١التزكية.معروفنامحرفة الممل متولي 

والثخ(، باز) ابن والنسخ الثخ)؛(، إبراممآل بن محمد الثخ ماحة وس

..( ٢١ممهالشخاينسي،)٣! )١( 

.( ٩.،٩٨اسبوالإفتاء)١./ نتاوىاليجؤةالداكةللحوُث،)٢( 

الثانية،الطبعة ٥^١( / ١ ) الرشيد الناصر العزيز  JLp/ للشخ والمسائل الفتاوى أهم ق المائل إفادة )٣( 

٠( ١  ٦٨؛/ ) شخ آل إبراهيم بن محمد / الثسخ محماحة ورمحمائل فتاوى ( ر٤ 

ر١ل٠تولنباز بن اف عبد بن العزيز عيد ت المرلم، اف رحمه باز بن المزيز عيد الملامة فتاوى مجمؤع )٥( 
للشيخالصيام فتاوى ~ الشويعر ّعد بن محمد ت وطعه جمعه على ف أشر (، /٦٨ا )٥ ه( . ١٤٢

.https: //www.sahab.n et/forumsتعالىاض رحمه باز بن همدالمزيز 

الشرعيةلليراسات عثي«اأور ابن الشيح كرسي مع بالمماون القميم، جامعة عتيرم والآدأب، اسوم كلية  ١٧٤٢



وايوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن اتشيخ موضر 
اللاهعبد محمود اسماصيل نغم د. 

•تعالى النه العثسمن)١(رحمهم محمد 

علىاصواتائدافع.|تالاعتبماد > اتثانية اكالة 

ت— اف رحمه علي— الالشخ رأى ت أولأ 
لالمدافع أصوات على الاعتماد بجواز — اف رحمه عيي— الالنسخ أفتى 

منها:الأدلة من الكير ذلك عالي والفهلر،وأورد الصيام 
الشخيقول حياتهم، مجالات كل ل بها العمل على مممقون اس النأن (١ 

:اف، رحمه عيي ال
صومهمق الشرعية الأحتكام عالي يجرون الدين البلد أهل أن وتقرر علم قد ف» 

الشرعيبالْلريق عندهم مت متى نرعى، قاض وعندهم وعيادامم، وفطرهم 
فيهاين، التي الطريق هده عن يدر لم منه، الفهلر أووجوب رمضان صيام يون 
وايافىعاسه، و حكمه على اطلع ومن قاض من م؛اضها، من إلا الشرعي الحكم 

إشاعةمن الخر به يثبت بما الخر إليهم يمحل إنما البلد، أهل من بل القهلر، أهل من 
ليصلأومداير، ببواريد يرمون أو به ينالون أونداء بينهم، فيما ا يتناقلونية وقال

نكيرغير من به معمول هده قرون ل متصل عمل فهدا وايعيد، القريب إلى الخبر 
العملوتخلفإ -؛1، العمل على المتفق المجمع الأمور من أنه -بدا فعلم أحد، من 

#.الهلرق هده ق لضحفج لا الخبر، ق لماع أفرادها عفس بق 
الأحبارق تفاصة الامإن  ٠٠اممه:رحمه عيي الالغخ ؟(الامتفاصة:يقول 

اللهرحمهم ~ الفقهاء أن حتى مخبرها، صدق تفيد التي الشرعية الهلرق حملة من 
يستقيهماما على يني وتارة ويمحه، يرام ما على تثنى تارة الشاهد هادة ش~حعلوا 

ماعلمح، محني الحقيقة، نفس على وقوفه ر محثتعيتعذر التي الأمور من الناس بين 

.(  ٤٣٣ / ١ )٩ العثيمين صالح ين محيي الشح فضيلة ورسائل فتاوى مجمهمع ( ١ ) 

١٧٤٣الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمسم( جامعة عتيزة، والآدابي اسوم كلية 



والدعويةاسمية أثاره ناصراتسعدي، الشيخ مؤد*-ر 
مةاردةأفقهية يواسة ٠ الحديثة التقنيات ا المقهية السعدي الشيخ آراء 

الاستفاضةأن المعلوم ومن كثيرة، أمثلة لذلك ذكروا وقد به، ؤيثهد تفاض اس
وقدحمومحا الأستفاصات، من كثير من أبلغ المذكور أوبالرمي بالنداء الحاصلمة 

شونيقينية دلالة تدل الي الكثيرة القرائن به واحتفت الحال، ن—واهي ذلك أيد 
معالأحبار هذه ث ق الماس عليه حرى الذي والعرف المهلردة العادة من الخبر، 

عاليهايتجرأ لا رممية الأمور هذه أن ح يئون، وعدم يبوتتأ الوقت ق الاشتباه قرينة 
قمتيالحكم، زمام على القابضين الأمر وأولياء الحكام من بإذن إلا العامة من أحد 

والمعبمرعته المترحم الخر هذا إفادة ق ؤيب عندك يبق لم ذلك ق الواقع عرفت 
أحباركانت ؤإذا الكثيرة، القرائن أيدته استفاضة تفاض اصوأنه لليقين، بالرمي ■كنه 

سالمؤيدة المستفيضة بالأحثار فكيف اليقين، أفائت القراتن بها احتفت إذا الأحاد 
.«الشرعيين؟ الحكام 

^^كاسضالأذان،مولاصالمديرساض:»وكذلكالأنان
اللهعلى ؤيثتون يكبرون المؤذنين فإن او؛يل، هذه هومن لهم، الله اختاره الذي 

اعلمواللناست قولهم بمنزلة وهذا العموم، وحه على والصلاة الفلاح إلى ؤيدعون 
الاعتمادعلى إما فاتفقوا دخل، قد الفلاق والوقت، دخل، قد الفلاق الوقت، أن 

اكء،ومالةءْلرآوإمالصيام أوق الصلوات أوقات يحول ق المؤذنين أذان على 
ذللث،من أولى وخروجه دخوله ق الشهر ثبوت عن الخر ل ونحوها المدافع ضريبا 
وضرلب،الوقت،، فآحهلآ اغتر ربما المؤذن لأن الصواب،، إلى وأقربه من وأبعد 

منوالتروي فيه تردد لا الذي المثوت بحد إلا يكون لا ونحوها والثواريد المدافع 
الخرق فالمحقيق الشرعية، الأحكام يتولون الذين الأمر أولياء عند واأشود—ا الخر 

)١(.* غيره من أبعد والغلهل أتم، 
الواجب،يتم لا ما  ١١افهرحمه علي الالشيح يقول ت الفرعية القاعدة (٤ 

. ٢٢٢: . ص٢٢المدية الفتاوى ، ٤٣٢ : صرآآم الواقُة المائل عن النافعة الأجوبة )١( 

الشرعيةلليواسات ؛Jا عثي٠yابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق والآداب« اسوم كلية  ١٧٤٤



والدعويةاسمية ١^٥ المعدير ناصر س سواترحمن ا1ثيخ مؤت«ر 

ايلأءعيد محمود إسماعيل تغم د. 

وميالشيء، فهوْن به إلا الشيء نمام يحمل لا وما واجب)١(، فهو به إلا 
الماسعر شتوها أن عالمهم وجب الأمر أولياء عند الشرعة الأحكام هذه مت 

صربأن المعلوم ومن ؤيفهلروا، ليموموا الماس نيا ؤيخثروا ندرتبم بحب 
الخرما ؤيحصل الشهر، بثبوت المصوتين نداء مجرد من أبلغ ونحوها المدافع 

وحوحاتقتضى الشرعية والقاعدة مستحبة، أخا فيها الأحوال قائل والبعيد، للقريب 
أماها، نفق جهتها من هدا حا، إلا المقصود يحمل ولم الأنحل—ار تباعدت إذا 

الصيامق عليه دلت ما بمضمون العمل عليهم يتمن فإنه فيها والمبلغون المخرون 
)٢(.٠ وغيرها الأوقات ويحول الفهلر ول 

تاف رحمه العيي الشخ يقول •' فيها ثلث، لا واضحة ترحمة ٥(أنها 
المريحةالترجمة بمنزلة الأمر عليه تقرر عما ونحوم بالرمي ار الأحبأن '٠ 
علمهيتفق معنى عن تترجم لأما أحد، كل يفهمها ترجمة وهي عليه، دلت عما 

ومامنه، المراد ل يشكون لا معرفة كلهم الماس ؤيعرفه •••، والحكام أولوالأمر 
متفقالجملة ق الترجمة كانت ؤإذا ترد0، ولا به وتأمر تقررْ فالشريعة هكدا، كان 

حواصمعناه معرفة ق اشترك الدي الأمر حدا ، فكيفكثيرة، أمور ل بما العمل على 
بتثلغأمر قد - ولم عليه اف صلى ~ المبي أن ذللث، على ويدل وعوامهم، الماس 

رر.كثيرة أنو١٤ والتبليغ طريق، يكل ذللث، على وحث، الشريعة 
حيث- وسلم عليه اف صلى - ورسوله اف أمر لمبلخ الهلرق أقوى من ٦(أنها 

شوال،أو رمضان ثبوت ق الشرعي الحكم ست، إذا ار ت محوله عيي الالشيخ عن ورد 
ولالصيام ل ورسوله اف بامر ليقوموا للناس ذللثح تبليغ الأمر أولي على تعين 

،٤٢ص السلمي، عوض بن ناص بن ءٍاض المرلم،: جهلة، المشي لابمع الدتم، النقي أصول، ر١( 
■—'آ..هم.٠١٤٢٦الأول، ت الطبعة السعودية، العرية المملكة ~ الرياض التدمرية، دار الناشر؛ 

 )Y( الفتاوى، ^^فةصالما٠لالواهعةص٤٢٣الأجوبة

١٧٤٥اوشرءي4 ل1هراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرق والآداب٠ اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر عيدالرح٠نبن الشيخ مزتمر 
االأمنماتالءديمم|ماسةهض^بتس^رذة<آراءادسخالمامياممصية 

ولكنغيره، من أور لكن وأعم وأكمل أقوى للتLخ الطريق لكنت وكلما الفطر، 
واويوالرمي بالأصوات، تينهم هذا ق فيحل الشرعية، الأحكام تبلغ داحلأل 
أحرهمووجب، عليهم، وحب ما أدوا فقد أولوالأمر به قام مما وغيرها السريعة 

الأمرلأور والشكر ورسوله اض وطاعة يدلك، العمل الرعية عر ووجب افه، عر 
*.فعلواما عر 

Iالمعاصرين الفقهاء آراء ثابات 
والشافعية)٣(واوالكية)'أ( الخفية)١( الأربعة) فقهاء اتفق وقد 
صوتعر الاعتماد وحوب عر ~ اض رحمه ~ حدي الالشيخ ح (( والحنابلة) 

والفهلر.الصوم هلار رؤية نوت، ل المداغ 

رويةأو \إائو\ؤ، يتماع الصوم المنى أنل تلزم أنة والفئاهز الحنفي؛ ءاJدJن مح٠اد الشتخ يمول، )١( 
ءت.ؤحواكنا للعتل ثوجبة حجه الظن ويثه الظن نفين ظاهرْ ■ئلأنة لأئة البنر؛ بن المتاديل 

رمصالكوت إلا \ذئلن ثتني في عادة دلك، مثر يمعل لا إد يعيد لمتررمصاف يبلق كون واحتنال يه 
الفكر—يرون،دار الناثر! (، Y٣٨٦/ ) عائدين، لأبن المختار الدر على المحتار رد ■ ينظر 

م.١٩٩٢ه-١٤١٢الفة:س،

عليش.مأحمد بن أحم،و ين محمد المؤلف؛ ^٠ ١٠الإمام مدمب على الفتوى ل، الماللثؤ العلي، فتح ، ٢١
.الم0 دار اكاثر؛ .(، ١ ٨ / ١ ) ه(، ١ ٢ ٩ ٩ )الخرؤ،؛ المالكي اف أبومحي 

٣،ص الدمشقي، القاممي الدين جمال محمد / للشيخ الرق، بخر العمل إلى الخلن، إرشاد )٣( 
(٠١٣٥٤بنءليرضا)الموو،؛مج؛ىءمدرشد 

٥(٦ ١ U/ ) الجلة كتابح من وغيره 

)الشخ، آل إبرامم بن محمال / الشخ فتاوى ، ٠٢٦صن الدمشقي، يدران لابن، اليافوتية العمود )٤( 
.إ/ام\ا(

ألشرعيةلامراسات عتيمإ[ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، و١لآbب، اسوم كلية  ١٧٤٦



واثدعؤيةالعلعية ١^٠ تلمراوسسى، بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 
^٧١٠عيد محمود إسماميل تغم د. 

اثصياموامماممس اتبرقية على الاضاد ■ اتثاتشة السأية 

واممطر.

اف؛رحمه عيي الالشخ رأي ت أولأ 
الصيامل البرقية الاعتمادعلى بجواز - اف رحمه - عيي الالشيخ أفتى 

يلييما ذلك على واستدل والفطر 

 ١، )j*تاف رحمه عيي الالشخ يقول الأحرى؛ الديب الأمور ق يعتمدونها الناس ؛
الكاحو والولاية لكلوكالأت الدبمية الأمور ل يعتمدوما الماس كان »وإذا 

إحراجق بمقتضاه والعمل والإحداد والعدة الميراث وثبوت الزوج وموت وغيرها 
قذلك س الماع فما يحصى، لا مما ذلك وغير وتحويلها الديون وانتقال الزكوات 

والمحريروالضبط القرائن س بما احتف، التي والصيام للفهلر المرحبة الأشهر نوت 
ؤإنماصادقا، حبمرأ يرد لا فالثمايع الحمد، ولنه واضح، وهذا غيرها، ق يوجد لا ما 

(١١٠بخره.يوثق لا وس الناس حم ق بالشت، يأمر 
اف!رحمه العيي الشخ يقول ■' المنكر عن والمهي الأمربالمعروف ق أنهاداحلة (٢ 

وذلكالدين، واجبات أكم س المنكر عن والهي بالمعروف الأمر ن أ٠ 
وهداللجاهلين، ؤإرثاد تعليم ؤإما والمعارصين، للمعرصين وعقل إما ت نوعان 

والفرعيه،الأصولية الشرعية الأمور س الماس جهله لما تعليم إما ت مان نالنؤع 
الشرعيالحكم تنفيد المم، هذا وقانية الشرعية، الأحكام يه تثبت، يما إخبار ؤإما 

ولمحكمه الماس عرف قد الذي الشرعي الحكم عن حم فكل به، العمل وحصول 
والصيامالفهلر س ثبتا ما بث، هذا فمن المؤع، هذا ق داخل فهو نوته، عن يعلموا 

جطلق العقودالياغوتية ، ٢٢٣ص عدين المالفتاوى ، ٣٢٠ص الواقية المسائل عن النافعة الأجوبة )١( 
عبدالدكتور/ تحمق .، ٢٦ص الدثقي، احمدالدوعي بن القاص عبد بدران لابن الكوثب الأسلة 
م. ١٤٤الأولى ط' الكويت،، المداوي مكتبة ؛ حلبعة أبوغدة، المار 

١٧٤٧اتشرعية سراسات عثبميى 1بن السيخ كرسي مع يالتاون القصيم، جامعة عتيزم والاداس اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
هنهعةماسة I الئءيثة الأتمبLت إ اىئّية الممدي الشيخ آراء 

يفيدما كل من أثبهها ما والرقيات والرمي بالأصوات البعيد وقوعه جهل ا وم
(٠) ٠ - عائده وأجل هدا فائدة أعظم وما العمل، عليه ينبني شرعي أمر يبوت إشاعة 

والرقيالسلكي التلغراف قبول على حا يستدل كلها اوسابةة فالمآحد ت٠، قال ثم 
الغلهلولا الوهم يدخله لا منقح فهومحرر رسمأ كان إن ولأنه تقريره، تقدم كما 
بالمدافعالرمي من أيمر وهو الأمر، ولي على يتقول أن أحد يمكن ولا التقول، ولا 

معوالجليلة الدقيقة دنياهم أمور ل عليه الناس يعتمد ولهدا ونحوها، والبواريد 
قأحد يزب فلا I مية الرّالرقيات وأما الأحوال، يعص ق فيه الغلمهل وقؤع 
الأزمنةق حدت قد ياتيا وأسصناعتها كانت ؤإدا مخبرها، وقبول حبرها صدق 

(.) ٠ أحد كل عند المعلوم صدقه ق شبهة ولا مانحأ ذلك يكن لم المتاحرة، 
الاجتماعيالتواصل مواقع عم الأخ-ار نقل وسائل كل تخريج ؤيمكن 

"والتومحر ~ أب والواتس ~ والغاكس ~ الإلكروف الريد ) مثل؛ الرقية على 
رسميناكان إذا الأحبار، نقل ائل وسس وغيرها بوك( والفيس — تغرام والأن

عندثبوته بعد إلا والفطر الصيام حبر ينثر لا الذي الشرعي الحاكم مقر محن صادرآ 
أومثبوت غير الخبر كان إذا منه الماح ؤإنما به، الأحد يتحين أنه الشرعي الحاكم 

•جمره ل فبمن فيه حاكم لا محل من 
العاصرينالفقهاء أراء ثابا؛ 

العلميوخ وشالماصي)٣(، القرن علماء مجن التلغراف الة مساحتلت، 

.٢ ٢ ٦ ص عديت الالخاوي ، ٣٢٧ص الياقة الماتل عن ازفة الأجوبة )١( 

.,٢( ٩ م/ سعدى) ابن الشخ ض ٢،  ١٨ص عدة الالخاوي (،  ٣٢٦ص المافة) الأجوبة )٢( 

الأحبارئؤيغ التينزاى وقعواالئنلمن نلاطين لأف ٠ مولخ فنواه عيش الشخ مالل رند )٣( 
دللث،وأمقواعلى أئحاصامنلمين، لاعناله وأقاموا جدا، تيسزة مدة في والميدة البلادالمريبه، 

=ض3ئانوناستانيدلائ،بمابم، 

الشرعيةسراسات عتي«اإن ابن الشيخ كرسي بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٧٤٨



واودءوي4العلميه آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤت«ر 
اثلاهعيد محمود إسماعيل نغم د. 

أحسفهمها ورعوا الحكيم، المدقق نظر انماة،وأعاروها محل صربن المعا 
فيهاالمفتن عنها،واحتلأف الناس أطه على ردأ الكتب)ا( فيها ألفوا حتى الرعاية 

:قولين على الزمان لك ذل 

ذهبؤإليه والفطر، الصيام ق التلغراف بحر العمل يلزم -أنه الأول القول 
الفقهاء)٢(.جمهور 

لالمالك العلي فتح ت ينظر ذلكء على الناس الآمور'اوئيعهم ثهثات في بمئا بمضهم الث—لأنيئ ه ب~ 
المالكياض عيد أبو عليش، محمد بن احمد بن محمد الؤلفت مالك الإمام مذهب عر الفتوى 

:J(،الأض:داراب.١٨/١ه(،)١٢٩٩)التو.

ونحوهاالآذن ق القناديل بإيقاد أو ١لخدني بصوت العمل جار راوإذا • رصا رشيد محمد الشيخ يقول 
بخرالعمل يجوز أنه شك فلا والفطر، الصوم على علامة ذلك بجعل العادة حرت إذا -ا ؤإطفاته

الظنعلى ويغلب التزؤير يؤمن حيث الحكومة عمال من كانا إذا سئما لا والتلفون التلغراف 
(.٦٩٤)U/ النار I يتنلر ٠ الصدق؛؛ 

المفىبخيت محمد / للشيخ الأهلة إبان إر الملة أهل إرشاد كتاب ت الكتب، هده أهم من )١( 
العملوجوب بيان ق الإسعاف، منهل وكتاب المصرية، الديار ومقتي الإسكندرية قاصي الحنفي 

الخلقإرثاد الالكيى،وكتاب الكي إبرامم بن حسين بن علي بن محمد للشخ/ التلغراف بخر 
الياقوتيةالعقود الدمشقى،وىاب القاسمي الدين جمال محمد / للشيخ الرق بخر العمل إلى 

تينظر • كثير وعيرها الدمشقي، اليومي أحمد بن القادر عيد بدران لأبن الكويتية الأسئلة يد جل 
Iط يعدها، وما ٢ ٦ ٦ ص الدلو، ولد الخن محمد / للشخ الإسلامي الفقه ق القضاة محخاحليات 

جدة.والتورع للنشر الخضراء الأندلس دار 

كاملوالشخ بمصر، المالكية مفتي عليش الشيخ ر منهم المفتين من ثلة المسالة بهده أفتى )٢( 
الأزهر،شخ؛ الشري سليم والشيخ مصر، مفتى العباسي محمد والشيخ الغرب، مفتي الطرابلسي 

المدوالعلامة بالشام، الخنابلة عالم الثعلي محمد والشخ الشام عالم التط-ار الرزاق عبد والشتح 
الإصكندريةإتاصي بحست، محمد والشخ فلمهلين، محفتي الحنفي خلثل والشخ رصا، رشيد محمد 

/للشخ الرق بخر العمل إر الحلق إرشاد ينهلر؛ ٠ وعترهم الجزائر مفتي سعيد محمد والشخ 
٠ه  ٩١٣٢ الأور العلعة ، ٩٩:  ٨٢ص الدمشقي، القاسي الدن جمال محمد 

١٧٤٩سراسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسى مع باضاون الهمسم، حامعة عتيوق والأداب، اسوم كلية 





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحض الشيخ 
ايلاهعيد محمود إسماعيل نغم د. 

اأخرلكلخهازف)ا(.

4jl~v  علىيشهدان شاهدين ح إلا حجة يكون لا وهو الشهادة، نقل كتاب بمنزلة
)٢(.فيه ما 

حتىالشهادة نقل كتاب بمتزلة ليس الهلال برؤية التلغرال الخر بان I ونوقش 

روايةقيل هومن بل نه، ما على يشهدان شاهدين إلى إنائه و يحتاج 
الأخاربالكتابة)مكوالى.مفيهاالأحادث، 

الشهادةتعير لا ~ التلغراف يجهاز جاءت التي وهمح، ~ الإنجليزية الحكومة أن ~٤ 
)؛(.إليه الخطأ لتطرق ذللت، فلعل الإثبات، ق التلغراف طريق عن المقولة 

أنالشهادة ق التلغراف على الريهلانسة الحاكومة اعتماد عدم علة أن ; ونوفش 
القضاءبمجلس الشهادة أداء اشتراط ق الإملامية للشريعة موافق قانونم 

الأحرىالأمور أما الشهادة، يباب حاص وهدا عليها، للتميل القاصي أمام 
التلغرافي.)ْ(الخر على فيها يعتمدون فإنم 

الحملبلزوم القول رجحان ~ م أعلواف مسق— مما يتبين •' الراجح القول 
الميد) الحديثة التواصل وسائل كل يه ؤيلحق والفهلر، الصيام ق التلغراف بخر 

بوك(؛والعيس - والأنتغرام - والتوتير ~ أب الواني و ~ والفاكس - الإلكتروق 
—اض رحمه — عدى الالشخ إليه ذهب وهوما اليقين، وجه على الخر أفادت إذا 

وتحقيقهلمين، الممصالح ْع واتفاقه مخالفيهم، لأدلة ومناقشتهم أدلتهم لقوة 
*٢  ٦٨* ص القضاة، مخاطيان )١( 

٦•ص الأهلة، إثبات إلى الملة اهل إرشاد ، ٦٢ص الرق بخر الممل إلى الحلق إرشاد )٢( 

مخاطباتالقضاة،ص:ح^.)٣( 

٠ ٢٣; ١ ٢ ص الأهلة، إيات إلى الخلة أهل إرشاد ، ٠٦ص الرق بخر الممل إلى الخلق إرشاد )٤( 

٦٠٧، ص الأهلة، إثبات إلى الملة أهل إرشاد ، ٢٧١ص القضاة، محاطات )٥( 

١٧٥١الشرعية لأدراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسى مع يالضاون الصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



واتدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرحصبن مؤتمرالشيخ 
مقارنت|فضية ماست 1 الحديثة التقنيات  ٠٤٠اك^هبت المسدي السح آراء 

إليه،الموصلة الممكنة الطرق بكل ديته وسلح اض إلى والدعوْ الشريعة لمقاصد 
الاستقامة.تحقق ْع حاصة ال٠نالح وتحصيل 

ساعة.عشرض وهءارعأ يمتد اادٌ اابال!د فٌ 1اصيا0أ اJراJء: اوْطالب 

وعلاقتهاأوالتهليقية، الفل؛كية ا يالجغوافيوثيقة علاقة ا لهالمسالة هذه 
العصرق لمون موفقهاء علماء -ما ام قالتي )١( الشرعية الفقهية يالتقدبران 

وتتميزوحنوبا، شمالا درحة، ( ٤٥)عرض حطي بين تقع البلاد فبعض الحديث،، 
بعضق لكن ماعة، وعشرين أرع ق للأوقات، الكونية ات العلامحميح ا منه

فهلرمضان، ذللئ، فيوافق أوتنقص، اعات مأرح إلى الليل اعات متمل أرقاما 
)٢(.؟ النهار ساعات لطول الصيام إتمام عن يحجزون كانوا إذا رخصة لهم 
االله رحبمه اتسعال،ي اتشيخ رأي I أولا 

■من قإلى ٠ون Jنقالبلاد هده ق النامي ان عدى الالخ يرى 

/الشيح تقدير أعلى كحد ماعة ١ ٦ أدنى، كحد اعايتؤ ٨ وهو الله حميد محمد د/ تقدير )١( 
ساعة١ ٦ أدنى، كحد ساعات وهو٨ لأم الإّإليه وصل ما أقصى فتواه ق الزرثا مصهلفى 

أعلىكحد محاعة ١ ٨ كحدأدنى، صساعات وهو٦ جى قالعة رواس محمد د/ تقدير ~ أعلى كحد 
الدينلحلال، جديدة شرعية فلكية مقارية الكبيرة العرصى خهلوط ل العيادات مواقيت، نظر ي. 

والتقويمالهلال، روية حول، الثاق الملكي ارات الإم*ذنخر أءمال، )  ١٣١ت  ١٢٨ص حانجى، 
الاحرةجمادى ١ ٨ — ١ )٦ حلثى أبو والمحومث، الوثائق مركز حل! ( الصلاة ومواقيت، الهجري 

امإاهاوواغقم.مايولآ.م(.

نبيلمحمد / المهندس للدكتور الأرضية الكرة من والجنوبية الشمالية المناحلق ز والصيام الصلاة )٢( 
نزارد/ والمكانية الزمانية العبادات مواقيت — آم , ١ ٤ الدولي الفللث، مركز طت ١ محس الهلرابيشى، 

.٢٥-—٢..٥١٤٢٦الأولى ط•' الرسالة، مؤسسة ت ط  ١٦٣ ص الشيخ، قاسم محمود 

الشرعيةللدراسات طيمج، ابن الشيح كرسي مع ياتتعاون القمميم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٧٥٢



والوعويةاسمية ١^٥ المعدي، ئاصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 

اللاهعبد محمود إسماعيل نغم د. 

يلزمهفهذا نبارها، يطول التي الأيام ْذْ ق الصيام على يقدر الذي • الأول 
مقيمأ.صححح لكن إذا الفملر له بمحل ولا الصيام، 

وقتإلى الصيام يوحر أنه فحكمه الوقت، هذا ق الصيام عن العاجز ت النال 
وقدالمريض، بذلك الله أمر كما الصيام من فيه ؤيتمكن المهار، فيه يقصر آخر 

مذآياوسعربدْ آوعق يلإنبئا ؤثيى'كاركت، تعالى؛ بقوله ذلك، على تدل ام
{.١٨٤رقم الأية المرة ه}ّورة لر 

:وجهالدلألةْنالآيةالكريمة 

يقضييجوزأن أنه وعلى أوناقصتا، لكملأكان رمقان أيام يقضي أنه على دالة الأية 
أولى.هو بل المريض على قياسنا وبالعكس حارة، ؤلويلة أيام عن باردة قصيرة أيامنا 

لهملحةالعبد تحصيل من بد لا لكن ررولما ت الله رحمه عيي الالفخ يقول 
وحصلتفر، الوانقضى المرض، زال إذا أحر، أيام ل يقضياه أن أمرهما الصيام 
عدديقضى أنه على دليل [ ١٨٤ه]اوقر0: لر مذآماي ؤمدْ قوله! وق الراحة، 

عنبارئة قصيرة أياما يقضى أن يجوز أنه وعلى ناقصا، أو لكن لكملا ان رمضام أي
قملمون يوجد أنه علينات ورد صوال عن أجبنا وببمدا لكلحكص، حارة حلويله أيام 

فيوافقأوتنقص، ساعات أريع نحو ليلها الأوقات بعض ق يكون التي البلاد بحض 
)١(.تتميمها؟ عن يعجزون لكنوا إذا الأتلعام ق رحمة لهم فهل رمضان، ذلك، 

اثعاصرين:اثسهاء آراء t ذاتيا 

ثلاثإلى العالية الدرجات ذات العرض حهلوط على تخ التي الجهات تنقم 

بناض عبد بن ناصر بن الرحمن عبد اش، عد لأيي القرآن ير نفخلاصة ل المنان اللمليف تيسير ( ر١ 
سشر:وزارةاسمنالإمخبوالأوتاف

.ه ١ ٤ ٢ ٢ الأولى، العلبعةت عودية، الالعربية المملكة ~ والإرشاد والدعوة 

١٧٥٣الشرعية تلدواسات عتيمين ابن اتشيخ كرسي مع ياتتعاون اتمصيم، حامعة عنيزة، والاداب، اسوم كلية 



واتدعويةاسعية آتاره اوسسي، ناصر س-اارح4نس الشيخ مزتبمر 
س^رنتأث^^يات يراسة I الخإJسة ادتصدات ث المطدي الشيخ أراء 

جهات:

بحبفأكثر ساعة وعشرين أربما أوالنهار الليل فيها تمر يجهات ت الأولى 
نة.النمول اختلاف 

شفقيتميز لا يعحيث الفجر حتى الغروب شفق فيها يغيب لا جهات I الثانية 

*الغريب شغف س الشروق 
فيهاوتتمايز ساعة وعشرين أرع خلال والمهار الليل فيها يظهر جهات : الئاكة 

المهارؤيهلول مفرطا، طولأ المنة من فترة ق فيها يطول الليل أن إلا الأوقات 
مفرطا.طولأ أخرى ترة فق 

وعشرينأربعا أوالنهار الليل فيها تمر يالى الجهات الأولى: الحالة حكم 
ستةوالليل أشهر النهارمتة يكون كأن الستة، محول اختلاف، بحسي، فأكثر ماعة 
أشهر:

علىالجهات تللئ، ق والصيام الصلاة مواقيت نمير أنه على الفقهاءا)( اتفق 

الإعوآجال؛ والعث؛ والحج وال-رلك؛ لكلفوم الاجاو بمدربجميع وكليك الا،ضءادين:ء ن( 
يذ؟م يكرف نا يخب الأوبمي القول بن ئنل كل ثثدو الثوم، ايداء ننتظر والإجارة، والثنم 

بث؛جماقاتقول، الممدير إيأصل ببنيي مول، ونحن الئاقعك، الآيث؛ كم، ني كدا والضن الرتاذة بن 
الاسوى:٠أئ(،ن٣٦٥:٣٦٣/١شاكراسار)

اللئ،المملأترب الك المبلغة ينفلر؛ ٠ لهم* تكان أإردتح نمق يخوبث الحكم ثنيتن منتا0 ١!^^ 
الحلول،محمد أحمدبن الماس أبي تألف، المعمر، الشرح على الصاوي بحاشية المعروف 

بمقالابوحىابي:)ا)أثو(
مح؛ثبتم، ما ئدر نفقهم)مدروذ( نتها لاتغن—، بتواح بموذ بأف لهم( اء عنلا ومن وين،)العقاء 

jilji  أينصتظ)إر^مننياسزةش؛)زالإنمائ( ١^ ال؛لأد(إيئابم )لأم
زكرياالمؤلفات العنالج، روض شرح ل المهنالبخ أض يثنلر؛ • الشابق* جنريل لحبر اللثل، ئلث، 

=(، ١١٧/)ل ■(، ٦٠٩٢ ت نيكي)المتوق الأبويحنى الدين زين الأنصاري، زكريا بن محمد بن 

الشرميةسراسات ابن الشيخ كرسي 4ع بالضإون القصيم، جامعه عتيرى والأداب، اسمُم ممية  ١٧٥٤



ئ1دعويات وا سمية ا آتاره السعدي، ناصر بن لرحص عيدا لشيخ ا مؤت«ر ا
اثلاهعبد محمود إسماعيل نغم د. 

وعشرينأرع خلال متمايزان ومار ليل فيه يكون مما إليها الجهات أيرب حب 
.ساعة 

سمعا0،بن الئواس عن • الدجال حديث على بالقياس ذلك عر تدلوا وام
١^ننول ....دألنا:يا عاJاة. دات الدجال وسلم عليه الأة صر الله وسول ذكر ت مال 

وينمكش_هر،يوما،يومكننة، *أزبموف يال؛ لبمأيا'لأنض؟ دنا 
صلاةيه اتكفينا الذيكننة، اليوم نذبإ1< اممه رسول يا يلنات لكيامكلماا أيامه وساتز 

ائدثواوُمحة«)ا(.»لأ، قال: :زم؟ 
تالحديث س الدلالة وجه 

كنةالذي اليوم يعت؛ر لم ~ وملم عليه الله صلى ~ الّما أن عر الحديث دل 
أرعوكل صلوات حمس فيه أوجب بل صلوات، حمى فيه يكفي واحدأ يوما 

بينالتي الزمنية بالأبعاد اعتارأ أوقاما، عر يوزعوها أن وأمرهم اعة، حموعشرين 
بلادهم.ل العادي اليوم j أوقاما 

عروصيامهم صلامم ذ يعتمدوا أن لمين المعر يجب • ذللث، عر لبناء 

ن؛،كيوم وص الطوال، الدجال محام للصلاة ؤيمدر ٠ اللدي؛ قال الإملامي الكتاب، دار لناثرت ا= 
الشيءظل بمصٍر ولاللعصر بالزوال، للهلهر لاأنه العتاد، ندرالزمن كجمعؤ، ليوم كشهر، ويوم 
حاثسئ! ينظر . ٠ ام العبادات وسائر الصوم ناسِه وعر .. كالوم. ذللئ، ق واللبله ومكدا. •ثله 

الثديأجمد ين طه بن ياسين بن محمود ين يامين ين انمي همد المؤلف: المارب تل صر اللثدى 
الأشقر،محمدسلمان الدكتور ت وتعليق تحقيق ٥.( / ١ ) ٠-(  ١٣١٩ت )التوق الحنبلي ي الئابل

١٤١٩الأول، الطبعة: لينان، - يرون والتزنيع، زالنشز ل،تجاغه الأسلاب البشائر دار الناشر: 
-^٣١٩٩٩.

الدجالذكر بابح المائ، وأشراط الفتن كتاب، ٢،  ٩٣٧رقم حديثج .( ٢ ٢ ٥ / سلم)٤ صحيح )١( 
.معه وما وصفته 

١٧٥٥الشرعية لنمراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التصيم، حامعة عتيرص والآدابأ العلوم كلية 



اسية١^٠ السعدي، ناصر عيدالرحصس الشيخ مؤتمر 
مقاووات|كهية ماثت ٠ ثن المنايتقسات ث اأس^^لأت ادس،وي الشيخ أراء 

ساعة،وعشرين أرع كل ل متمايزان ونبمار ليل فيها يتكون والتي إلمهم، اللأي أقرب 
الشرعية.بعلاماما والصيام الصلوات أوقات فيها وتعرف 

لكما الأن، هازا إلى الئاس احتاج وفد -» اض رحمه ~ عثيمين ابن قال 
هذاإلى فتحتاج هر، أشستة والهار أنهر ستة فيها الليل يبقى اشلبية؛ المناكلق 

تقعأن قبل الفتوى هذه لم وسعليه الله صر الرسول أفتى كيف وانظر الحدث، 

ورضيتؤ الكلمة هذ0 نتامل لو واف ٣[ ه]المائدةت دما ألانآم لكم ورصيت بمميم، 
لكنوجه، كل من فهولكمل أبدآ، الدين ل ناقص شيء يوجد فلا ه آلإنأم، لمحأ 

غيرتكون إرادات أوق علومنا، أوق أفهامنا ق أو ءقولا، ق قصور إما فينا، القص 
(«) العافية اف نال الحق؛ عن فيعمى قوله ينصر أن يريد من الثامن فمن منصبهلة، 
رقمالقرار ق عودية الالعربية المملكة ل اء العلمكبار هيئة قرار صدر وبه 

الفجريطغ حتى الغروب شقق فيها يغيّث، لا الي •الجهاُت، الثانية الحالة حكم 
الغريب•شمهم، من الثرين، شفق لايتميز بحث 

:أقوال على الصالة هلْ حكم ل الفقهاء احتلفح 
بعدمضى فإذا العلامات، فيها نفلهر التي البلاد بأقرب يعتبر أنه •' الأول القول 

وقتلحل فقد إليهم البلاد تلك أقرب ق مثله ق الشفق يغيب، زمن الشمس غروب 

.( ١  ٩٦■T/ ) عبض لأبن المقنع زاد على الممتع الشرح )١( 

،.٤١٣٩٨; ; ١٢تاريخ ٦( رنم)١ الخلماء كار مثن نرار )٢( 

الشرعيةلكواسات ابن الشيخ كرصى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزص والآداب4 اسوم كلية  ١٧٥٦



والدعويةالعلمية السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 

اللاهعبد صحمود إسماعيل نغم ئ. 

منالمراق والإمام )٢( الحنفية مذهب من والراجح الشاءعية)أ( ذهب ؤإليه العشاء، 
لهم)؛(.قول ل والحنابلة المالكية)٣(، 

)ً(.الدلالة وجه ْع ذكره سق وقد الدجال، بحديث ذلك على استدلوا وقد 
الفجرصلاة ووقت الصوم ق اك والإمالعشاء وقت يفدر أنه ت الئاق القول 

العشاءعلامتا فيه فلهرت اعتمادأحريوم فيتم الشفقان، فيها يتمايز فترة احر بحب 
.جديد من العلامات تفلهر حتى معتمدآ التوقيت هدا ؤيفلل والفجر، 

قالمكرمة، بمكة الإسلامي العالم لرابهلة التاح الفقهي المجمع ذهب ؤإليه 
)٦(.م ١  ٩٨٢سنة المنعقدة ة الخامدورته 

بشكلظاهرة غير العلامات كانت إن أنه أعلم وافه لي يظهر • الراجح الفول 
هدْق وتختفي تظهر العلامات كانت ؤإن به، للعمل الأقرب هو الأول فالقول دائم 
هدهق به معمولا كان لما الأقرب لأنه بالقبول، الأولى هو الئاي فالقول ات الجه

.العلامات احتفاء قبل الجهات 

.١( ١ ٧ / المكي،)١ يحص أبي الدين لزين الطالمذ روض ثرح ي المهلألب أسني )١( 
.( ٣٦٥;٣٦٣/١اسار)الدر عر ردالممحار )٢( 

(.٢ ٢ ٦ / ١ الماك) لأزب، المغر المرح على انماوي حاب )٣( 

.ا/م( سىضتلاوآربممادي) 

٠٢٥ص ذكره سيق )٥( 

يتميزلا بحت الفجر، يطاير حص الغروب شفق فيها يغيب لا التي الثلاد القرار؛ نص جاء )٦( 
ووقت،الصوم، ق اك والإمالأجرة، العشاء وف ثور الجهاُت، هل.ه ففي الغروب، من المروق 

يمكةالإملامي الفقهي المج،ع قراراي-، • ينظر المفقان فيها يتمايز فترة آخر بمص، الفجر محلاه 
.( ١ ٠ ٢ ، ,١ ١ ص ة) الخامدورته ل المكرمة 

١٧٥٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، جامهة عتيرع والأداب، العلوم ئية 



ئو>1دعوي4 اسية الكوه المعدي، ناص سالرحصبن الشيخ ؤ
مئرئتأهء^طت ماسة ■ اليوثت التقضات ا السيئ الشيخ آراء 

وعشرينأرع حلال والهاد اللل مها يظهر الي الجهات اكالئة: الحالة حكم 
طولآْمرطتا،الة من فترة مهاق بملول الليل أن إلا وتتمايرمهاالأوقات ساعة، 

الصلاةأوقات تحديد ق الفقهاء احتلف ء!ولأمفرءل1ا، أحرى فترة اكهارل ؤبملول 
إلىقولين:والصيام 

ليلفيها يتميز مما كاك واء محميعأ) لها يعتمد أن إما :أنه الأول القول 
ماأؤلول المءجاز،نيوحاز وهو فيه، حاء الذي الإملأم مهد ات أوقC لا أم وبار 
الاJيةالبلاد نالك أهل على فيهلبق أوصيفأ، شتاء ومارْ الحجاز ليل إليه بمل 

إليهوامتد وصل، ما أقصى ناحد أن ؤإما الصلوات، وتوزع ار والافهنلصوم اق 
ليلهمعلى فيها العالماء وءلبقه شمالأوحنوبأ، اللاحقة العصور ق الإسلام سلطان 

يتجاوزالتي المائية للبلاد والمهار لليل أعلى حدأ فنعتارْ الة، فصول ق ومارهم 
وتحسسب،ذلك، بحد يفطرون المهار ءفيتجاوز الأعلى، المحد والمهارذللث، الليل فيها 

الميقات)١(.علم ق المعروفة المامة بانملامات الواقيت، 

رصا)٢(رشيد محمد الشخ و عبدْ محمد الشخ ذهب ؤإليه 

الذيننالأثخاص مماريث ومناطق قبة متاطق إلى العرض حطوط ب حالمناطق م تتم)١( 
يتمالمسام فان وحنوبما( ثمالأ درجة ٤ ٥ المرض حطي رين الطيمة النطقة صمن يعينون 

احتارنتم الملمة المنطقة حارج يعيشون الذين للأشخاص امابالنية العتنادة، بالملريقة به القيام 
دممة٣ ٥ امة ص١ ٧ تجاوز فإذا الصيام، يوم طول، 

نمقالثناءل بحالة دمنة( ١  UJساعات . ١ عن أوأفل الثمالي( الكرة لنصف الميمح حالة ب) 
والصيامالصلاة ت ينظر ٠ درحة ٤ ٥ المعيارية المتطقة لتوتت الانتقال يتم عندها الشمالي الكرة 

لالمبادات مواقيت تقدير ~ ٨ ص للملرابيشي، الأرضية الكرة من والجنوبية الشمالية لمناطق ال 
• ١١٣ ص الكرة المرض حطوط 

وحاليالعثومت، وهوعلام ~ القرآن ممتنل ٠ عيدْت محمد الشخ نقلاعن رشيد محمد الشيخ يقول ر٢١( 
=صالأصبمة،زالئنولين 

الشرعياتلاعراسك عتمين ابن الشيخ كرص مع بال٠ممادن القصيم، حاممة عتيزص اسوم ئية  ١٧٥٨



والدعويةاسمية المعدي، ناصر بن عيدالرحمن اJثيخ 
اللاهعبد محمود إسماعيل تغم د. 

الزرقامصطفى والشخ ( الحق) حاد والشيخ شلتوت)١(، محمود لشيخ او 
توالمعقول الفقهية ُالقاعده مدهبهم على استدلوا وقد )٣(، 

.)٤( له( حكم لا ازدر ) : الفقهية القاعدة أولأ: 
النموصىعمومات من اؤع الثممقصود أن على والفقهاء الأصوليون نمى 

'•ذلك ومن الناس، بين الغالبة المألوفة المعتادة الأحوال هي أصالة 
الماحس،كالطول منتر عنئ الماحش القصر لأل ار اش؛ رحمه عابدين ابن يقول ١( 

(•النادر®) الحفؤر دون العاوسا الشانع على نمثل اطلثش حث والمارات 
والثادوإلىالعالم، الدائرنص إصائة اف والماعدء ® رحمه؛JU،; القراق يقول ٢( 

البيينه نا ش والقياس ياجتهادبم للصلوات يئدروا أذ ئنكنهم المرأثنناإليها البلاد أنل إلى 
فهدس غلى إلا رنماذ ناأوجس> القتام، وكنلك< انمللق. اممب م من — ونل؛؛ قاد افن ر ص~ 

ننأنئالسهائ يكز زئد ئذزة، ثة مدثوا أذ غثهم ملةبمهز شهت م ليس ذض' وحصزْ، الث-هز 
ؤبمنرتهارغا يطوو الي والبلاد ويئصرذهار٠—ا ليلها يطول، اش البلاد بمص قرئوا القديريحدنا 

الثنديعمحقا يبع الثي الئغثدلة البلاد قلى ئهيوت يكوذ ١^ أي قلى الةدير ر وا•حثلئوا لظه-ا، 
فه•ص لا اجتهادي جائرثإثت مهنا وم، إليهم،' ننثدلة بلاد أئرب قلى ونيل؛ والندينة' كمكة 

(.١٣١/٢.بفلر:ضالمار)

*الشررق، دار ط• ، ١٤٦، ١٤٥ص ثلتوت، محمود الأكر للإمام الفتاوى )١( 

■http: / /www.islamic-council.comالمرة الأوقان، وزارة موقر )٢( 

•دمشق القلم دار ط! ، ١  ٤١٢ ص الزرئا مصهلفى / للشيخ النبوي الحديث، فهم ل والفقه العقل ( )٠٣

الكبدار ضالديناب،،)آآ/أماا(،الشر: 
٣١٩٩١^١٤١١الأور اسة: !_، 

(. ١٢١رداJجارءرانمراستار،)٢/')٥( 

١٧٥٩الشرعية لأدواطت عتيمجن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيرص والأداس اسوم كلمة 



والدعويةاسمية !^٠ المعوي، ناصر الشيخ مؤت«ر 

٠لوا،طنI اليءيه اد^ثطس اد^^^^ي المسخ آراء 

)١(.اولى® اإعاوسا 
العالس،عر هوحاو إئثا الكلام لأف I هاممه رحم حجر ابن العلامة يقول ٣( 

)٢(.نفمودة ميث النادره الصورة هدم واثا المعثاد 
موردل اجتهاد لا رر هاعدة يعارصها را له حكم لا ؛؛النادر قاعدة بأن ونوقس 

.الإفطار وبيئة الصوم بداية وقت تحديد ق القرش النص ورد وقد )٣( النص® 
المعمول؛من ثابا 

منوقته متومهل معلومة، ؛مواقيت وحدْ بالصوم نعبدنا عندما وحل عز الله أن ~ ١ 
الذي) عندهم الموجود واليوم عاديين، وءرود_، مروق لوجود الطول، حيث، 
يومأنه عليه نمللق أن يمكن لا ( فأكثر اءة ّعشرين إر ليصل فيه الهار يهلول 

وهي( ) العادي اليوم علامات فيه تحققت، إذا إلا يوما مي يولا اعتيادي، 
كو،الأيصمهةابمل،

همدبن إدريس بن أحمد الدين شهاب أبوالعباس المؤلف؛ المروق أنواء ق الروق أنوار - الفروق )١( 
الكب( JUالمراق)الموق:أمآه()ا/ب,آ(،المشر: ضر 

(،٦٢آ/ الثانعي) العملان( المقل حجرأبي بن ■ض لأحمدبن الخارتم، صحبح شرح ُ*ح'لبارك، ، ٢١
.٥ ١  ٣٧٩يرون، — المعرنث دار الناشرت 

بورنوآل محمد ين أحمد بن صيتي محمد الدكتور للشخ الكلية الفقه قواعد إيضاح ل الوجيز )٣( 
٤١ ١ ٦ الرابعة، الطعة: لبان، - يرون الرسالة، مؤسسة اياثر: (، ٣٣الغزي،)١; الحارمث، أبو 

ه-ا"ههام.

ساعاتعدد يقل الذي وهواليوم الشرعي العادي الهلبيعي اليوم أن إلى بحثه ل اياحت توصل )٤( 
عادىغير يوما يسمى دلك عن صيامه صاعات عدد يزيد يوم وأي ساعة، عشرة ثمانية عن صيامه 

الكرةمن والجنوية الشمالية المناؤلق ق والصيام الصلاة ينفلر: خاصة. معاملة إلى ؤيحتاج 
الهلرايشي،نبيل محمل / المهندس للدكتور الأرضية 

الشرعيةأأدرا«،ات مثي4يرو( ابن الشيخ كرسي مع ياتاون القميم، ،»L_،« عنينق، والأداب، الخوم كلية  ١٧٦٠



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن الشيخصدالرحمن مؤتمر 
اللاهعبد محمود إسماعيل نعم ئ، 

احتلؤإذا بحدودها، الالتزام يجب العلامات، هذه وجود فع الفجر، فق ثثم 
بالعلامات،ناحد فحينئذ عاديان، هما هل والغروب الشروق إلى ننظر بعضها 

الشروقغياب حال وق المفقودة، لالعلأمات، البلاد بافرب ونقدر الموجودة، 
عبادتامواقيت، ونقدر الفدكية، ات، الحلامإلى يلتفت، لا العاديين والغروب 

والعادي)ا(.الواضح بشكلها الفلكية العلامات، فيها تظهر التي البلاد بانرب 
يتمايزالتي البلاد هذْ أهل على الواجب، أن ت للصلاة بالنب الئاق;أرلأ القول 

الميفج،ل جدآ يطول مارها أن إلا ثمى وغروب فجر بظلؤع النهار من اللتل مها 
المعروفةأوقاتأا ق الخمس الصلوات، يملوا أن عليهم الواجب، الشتاء ل ؤيقمر 
.ثرء1ا

توالسنة بالكتاب ذللث، على وامتدلوا 

آضءثي ؤ تعالى: قوله - ١ اب الكتمن ت أولا 
(.٧٨لأية ١ الإسراء سورة مثمودا.'ه) م»اد،ألثمكى إل أشم وئرءاث 

مزمثا.ه)سورةمخت ؤإ0آلقؤ، ت تعال ٢"وقوله 
الماءالآيةّآ,ا(.

:التكر؛متبن الأيتض من الدلالة وجه 

وقتتالها وأن الصلاة، أداء على الحرص وجوب على الكريمتان الآيتان دلت، 
لأتمحألأ؛ه)''(.

تالسنة من ت تانيتا 

نا'لةعنزجلا أ0 وطر، علته ال،وه صر الش عن عذأبيه، بريده، بن تشاف عذ - ١ 
• ٦٣٢ص الشخ، قاسم محمود نزار د/ والمكانية الرمانية العبادات مواقست ( ١ ) 

•١  ٩٨ص السعدي الشتخ تفسثر )٢( 

١٧٦١الشرعية تالدراسات عتيمعن ابن الشيح كرسي مع بالضاون القصيم، حاسة عتيرة، وا اسوم كلية 



وا1دءويةاسمية آتاره اوسسي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مزتمر 
1ماسةئهيةسارذة|الحديثة انمدياسهية الشيخ آراء 

القنززاَك ئنثا - ١^ تش - ث1ين نث ظ وُ: ققاَل الفلاة، زنت 
لآقاماْفنزامحيٌ
فز،ممةماكاماكاأ

١^^،اكوم لك0 ال قلما الشم، طلع حى ١^^ ئأئام أمزْ ئم الثميى،  vSLpحى 
اكفنناشزمثس،ئاننئبا،ةمحاألمنبما،زضر 

 L-انمش_1ءوصر ثيى، الثسيغيب ال مل المعرب وصر كال، الن«ى قوى ا-مه
وقتعن الثائل أين ١١ت ثاو ئانمزخااا،م ١^٠^ وصر الثل، يلن، دم، بمدما 

:ءروتظشامحنناتّ)ا(•
الظهرإداوقت  I١١ مال وتلم، علته اممه صر اش رمحول اف عمرو، بن اممه عبد عن ~ ٢ 

لإ:ماكث،زئامئالإ
العناءإلىصلاة ووقت الثمق، لميغ_، ما صلاة ووقت الشمس، ثصثر 
الشمر،يهلي المجرما٢ طلؤع من الئح صلاة زوقت الأونط، الئتل يقف 

ث—يطاناأ)آ(.يرى نص يهدي قإيها الصلاة، عن قأسذ الشص طلعت قإدا 
تحديدعلى واصحة دلالة دل : الشربمين الحديثين من الدلالة وجه 
وطولوقصر0 المهار طول بين تفرق ولم وفعلا، نولأ الخمس الصلوات أويات 

~الرس—ول بينها المح، بالعلامات متمازه الصلوات أوقات دامت ما وقصره، الليل 
٠~ وسالم عليه اف صلى 

الصلواتباب الصلاة، ومواصح الماجد كتاب ، ٦ ١ ٣ رنم حديث ٤( ٢ ٨ / لم)١ مصحتح ، ١ ر 
الخمس.

الصلواتباب الصلاة، ومواضع المساجد كتاب ، ٦١٢رقم حديث، ٤(  ٢٧/ مسلم)١ صمح )٢( 
٠الخمس 

اأشرعيةتادر1سات عتيمين ابن شيخ J١كرسي مع باتاون م4يم، iJاجامعة عتيرش والآداس اسوم كلية  ١٧٦٢



وا1دعوياتاسمية آتاده السعدي: ناصر س-الرحمنين الشيخ تمر مؤ
اللاهعبد محمود إسماعيل تغم ئ، 

تالتسة ثابأ 

إلالعذر،عنهم سقوطه لكملاوعدم النهار البلادصوم هذه أهل على فالواجب 
منالقرار صدر وبه ~ اف رحمه ~ عدى الالشخ فضيلة رأي مع يتفق ا وهوم

ة)ا(.اأخامالدورة ق المكرمة بمكة الإسلامي الفقهي الجمع 
نإبوابرآلمحمد اشخ ^ماحة 

(،وفضيلةالعلأمةتمدالعزيرينداز)٤(،) مخلوق حنين الشخ وفضيلة ، ( الشيخ) 

لتحلد.امابالنسب . ٠ الخامسةت الدورة ق المكرمة بمكة الإملامي الفقهي الجمع ذداو نص ( ر١ 
وصائروالشراب الهلعام عن منه يوم كل كوا يمأن المكلفين فعلى رمضان، ثهر صيامهم أوتامتح 

اللثل،من بلادهم ل يتمايز النهار دام ما بلادهم، ق الشمس غروب 1ل الفجر طلوع من المفْلراتا 
ليلهمونحوهماق والجماع والشراب الشام لهم ويحل ساعة، زمامماأربماوعشرين مجمؤع وكان 
.وكلوا ٠٠إت تعالى ئال، اليلأد،وتد جمح ق للناس عامة الإسلامية الشريعة نمترآفان كان وإن فقهل.، 

االمجرمأبمو١النثاملرالثو•■•{ الأسودثى الأبتصثىالخط دامحبواخمبصعماكل 
اوالتجربة،بالأLرات أوعلم للوله، يومه صوم إتمام ءن عجز ومن ا، ١  ٨٧لنم الأية القرة سورة 

أويفضينديدأ، مرضأ  ٠٠٠مرإلى يفضى الصوم أن ظنه، على جؤ أوغالحاذق، أمين طيب، أوإخار 
القضاء،س فيه تمكن شهر أي ق أنهئرها الش الأيام ؤيقضى أنلر، برته، أوطء مرصه، نيادة إلى 
أحر•..{أيام من نعده نقر أوعلى مريصا كاف ومن نليصمة الئهر شهد؛بجم •نمن • • ا • تعالى نال 

اJقر،رصورة ونعها...{، مناإلا اه تعارت افه وقال ا،  ١٨٥رنم الأية القرة ورة حمر 
الأيةالحج صورة ا،} . • حزج. من الدين ني ظأفب •وناحنل • تعالى:}• وقال ا، ١ رقما'خ الأية 

ه.ومحلم وصحبه آله وءلى محمد يينا حمحلقه حير على اف وصلى التوفيق،،،، ولي {واف  ٧٨رنم 

الشيخ،)؛/لأْا،خها(.آل عبداللطنح ين إبرا،يم محمدبن الشيح سماجة ورسائل فتاوى )٢( 

ه. ١٣٩٨؛/٢ا/ بتارخ ٣١ص ، ٢٥العددمجلةالحوثالإسلامية )٣( 

(١١  ٩٦اف،)ه/ رحمه باز بن العزيز عبد العلامة فتاوى محجمؤع )٤(، 

١٧٦٣اممرمية 1قموا«طت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الهصيم، حاممة عتيزص وؤلآداس امموم كلية 



Jوا1اوءوياتاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبوالرحمن الشيخ ؤد٠ر ٠
ممارذة|هقهية يراسة ٠ الحديثة التقنيات ي الفقهية السعدي الشيخ آراء 

.( ) الشمين صالح بن محمد الشخ وفضيلة 

يأتي؛بما لمدمهم استدلوا وقد 
بمجردالإؤللاق ميل على الصيام وجوب على الدالة الموصى عموم ~١ 

إقلتممحن ولا وآخر، لم مين تفريق غتر من والنهار اللل وتض النهر، شهود 
مس؛محمؤثنثآ-د ت تعالى قوله منها نميرآ، أم ءلولأ ماره كان من بتن ولا وآخر، 

أ. ١٨٥رقم الأية البقرة صورة ه} قلمبمنث ألثير 
الشهر،استهلال شهد من على حتم إيجاب الكريمة!هدا الأية من الدلالة وجه 

اليصوم أن بدنه ق صحيح وهو رمضان، شهر لحل حين البلد ق مقيما كان أي 
.محالة.)٢( 

هامطمىأثبملآلآيد ألأيى _>؛ءإآلتئ ^^١حئ تعار؛ؤوٌ' ٢-قوله 
الليلعندهم تميز وهؤلاء {،  ١٨٧رقم الأية البقرة سورة ١قل أايثامإق ثزفيؤإ 

■السممى مغسب حتى لكملا الوم م صحإ 'ئبمهم فوح،ب والنهار، 
اقوصررسول محال عنه~ اللأ رصي ~ ين عتر ابن 'ُا~حديث 

مم،ومحاتياثينئهنا،ساق1نى
ممنأهوالئاثم«0.

مارهمؤيدبر ليلهم يقبل هؤلاء كان إذا الغرض الحديث من الدلالة وجه 
إسلاميةفتاوى (— ٣٢١/ الثمين،)وا صالح محمدين الشخ فضيلة ررمائل فتاوى مجمؤع )١( 

العزيزعيد بن محمد ت وترتيب،( جمع ١( ٢ ٤ آ/ عثيمين،) ابن الشيخ منهم العالماء من لمجموعة 
الرياض.للشر، الوطن دار الناثرت ني، الماف عبد ين 

الأور-^ضدارااكتب،ادالمية،بيروت،،ط:الخليم يرالمران -ف)٢( 
٠١٤١٩..

الصائم.ضلر يحل متى باب، الصوم، كتاب، ، ١٩٥٤رقم حديثج ( البخاري)م/٦٣صحيح )٣( 

}ليواساتعأتيمان ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرق، والآداس اسُم كنية  ١٧٦٤







والدعؤيةاسمية آثاره اتسسي، ناصر س عيدالرحمن مؤتمراتشيخ 
اللاهعيد محمود د. 

إلىليصل الليل، ويقصر فيها الهار يطولط الش البلاد ق فتواه ل كما بالأحوط، 
ْعالفهلر للعاجز وأجاز القادر، على الصيام أوجب حبثا أوأقل، ساعات أرع 

•فتها الهار فصر اكي الأيام ق القضاء 
تالوصيات ثانيثأ 

~اممه ~رحمه عدى الالثسخ أمثال الرامحين العلماء مؤلفات يتتع أوصي ~ ١ 
فيه.والفقه الواغ ودراسة الجديدة، الوقائع على الأحكام تنزيل ق منها للاستفادة 

قيه العلم حللبة كعريف، ~ افه رحمه المعدي الخخ عن يكتب يكرما العناية ٢" 
القانمينعالهحيرالجزاء.^زىاش ^لوالخارجكمافيسااسمتمرالمارك 

لوجههحالمحع ويجعله به، ينفع أن تعالى الله ال أمالمقل، جهد هذا وحتامتا 
يحقوأسكنه اممه رحمه ~ العدى الشيح الفاصل شيخنا لمحق وأداء الكريم، 
للقائمينوالقدير بالشكر أتوجه كما علمائنا، من بقى فيمن ل؛ يارك وأن جناته" 

وأوفاه،الجزاء حير الملين وعن عتا الله فجزاهم البارك، المؤتمر هذا على 
أجمعين،ه وصحبآله وعلى لم ومعليه الله صلى محمد سينا على اللهم وصل 

الحالين.رن لله والحمد 

١٧٦٧الشرعية لليراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مجع يالتماون الممعيم، حامجعة عتيزة، والأداب، امموم كلية 



وا1دعوي،تاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
Iهط^رنت هتي^بت يواسة ٠ الحاو|ثت الأم^^ت ا، ادي^بت السيئ ايسخ آراء 

الخراحع

بلاكسسساصعدارص١( 
ونامعليها وعلق حا اعش (، العميل العزيز عبد بن اف عبد الثيح تلميدْ إلى علي ال

الجوزي.ابن ٍز: الثالثة، ط: .م ١ ٤ ٢ الحداد جواد بن هيثم / السائل بإخراج 
ماحتيررمحالة المنيم،، محمد بن المحن عبد / تاليفا الصلاة ق الإمامة أحكام ٢( 

الأولىثل؛ بالرياض الإسلامية معود بن محمد الإمام/ بجامعة الشريحة كلية من 
لأ«أاه-ماا/ا،ام.

*وسعلمخ؛>، بن المن بن أحمد اليهقي جمعه افعي، للشالقرآن أحكام ٣( 
مكتبةت الناثر ه(، ٤  I٥٨ رالمتوق الييهمي أبوبكر ال، الخرامحالخنسروجردي 

م.١٩٩٤ه~١٤١٤الثانية، الطبعة القاهرة، ~ الخانجى 
النثر;تارخ القاهرة ~ الحلبي مطمعة الناثرت لالموصالى، المختار لتعليل الأخيار ٤( 

ه-ما'؟هام. ١٣٥٦
الماممىالدين ال حممحمد / للشيخ الرق بخبر الحمل إلى الخلق اد إرث٥( 

ه.٩١٣٢ : الأولى الطبعة الدمشقي، 
محمدختالف,س,،طعة/ لص الأهلة انات ار, الق أط, شاد ا> ٦( 

ست,سط:ط
بنبكر لأبي مالك؛؛ الأئمة إمام هب، من، ق الس_اللئ، إرشاد *شرح المدارك هل أم^١( 

~بيرويتح الغكر، دار اكاشر: ى  ١٣٩٧الكثناوي)المتوق: اف عبد ابن حن 
الثانية.لثنان،الطتعةت 

بكى)المتوؤرتالالل.ين تني بن الوهاب، عبد الدين تاج ت المؤلف، والنظاتر الأشباه ٨( 
١UUU  :١م. ٩٩١- ١ه ٤ ١ ١ الأولى اتجُة: العلمية، الكتب، دار اكاشر

توؤلى)التولتالالدين حلال بكر، أبي بن الرحمن لعمد والطائر الأشباه ٩( 
. ٣١ ٩٩• -  ٤٥١ ١ ١ الأولى، اظبعة: العلمية، الكتب، دار ازشر: (، ١٥٩١

الشرعيةلأيواسات عحيا4اين ابن الشيخ ترسي مع يا1ضاون القصيم، يامعة عنيرت، والأواب، امموم كلية  ١٧٦٨



والدعويةاسمية كوه المعدي، ناصر س عيدالرحس الشيح مؤتمر 
اللاهعبد مأص4ود ذغمإسماعيل د. 

عوضبن نامي بن عتاض المؤلفت جهله، المنبه بمع لا الذي الفقه أصول ( ١٠
الطعة!السعودية، العرسة الممالكة ~ الرياض التيمرية، دار الناثر! لمى، ال

«أم.الأولى،ا"مأةاه-ه«
الطبعةالرشيد، الناصر العزيز عبد / للشخ والمسائل الفتاوى أهم ل المائل إفادة ( ١١

•؛اه.•الثانية، 

!^٧١٢٠الثيباق، الدهالي هبيرة بن محمد بن ليحتى الصحاح معاق عن الإفماح ( ١٢
هر١ ٤ ١ ^١ ٍل! الومحلن، دار 

بنأحمد الفيضر أبي للإمام الدياع حلفح المزل ق الجمعة صلاة بصحة الإو!اع ( ١٣
التأليف.دار مهلثعة الناشر! الصديق، بن محمد 

الحميريالكتامي الاال؛ح عبد بن يصد بن علي المؤلف! الإجماع ائل مj( الإثناع ( ١٤
الصعيدى،فوزي حن المحقق! -(، ٥٦٢٨)المرق! القaلان ابن المن أبو القاسي، 
م.٢ ٠ ٠ ٤ -  ١Jb  ٤٤٢ الأولى، الطعة! والشر، للطاعة الحديثة الفاروق ١^! 

ليمانسبن علي أبوالحز الدين لعلأء ، الخلافمن الراجح محرفة ق الإنماف، ( ١٥
الثانية.الهلبعة! العربي، الراث إحياء دار الرداوي،الناشر! 

العتلاقحجر ابن الحافنل ذكرها اش الأحاديث وتحقيق تخريج ق الئاري أسى ( ١٦
الكويتيالمارة لهلان صبن يعقوب بن منصور بن نبيل حديقة، لأبي الباري ح نل 

همونالماحة، ة مرناكاسر. البهار0، يعقوب، بن منمور بن نبل تحمق 

٠ه-  ١٤٢٦الأولى، الطبعة! لمان، - بترون، الرثان،  ٢٢ ٠٥.
سليمانبن علؤب الحن أبو الدين لعلأء الخلاف، من الراجح معرفة ق الإنمافه ( ١٧

الثانية.اظبعة! العربي، التراُث، دارإحياء اكاشر! الرداوي، 
المدربن إبراهيم بن محمد بكر لأبي والاختلاف والإجماع المنن ق الأوسط ( ١٨

حنيفؤ،محمل. بن أحمد صغير أبوحماد تحقيق! ٣ه(، ١ ٩ )المتوق! المابوري 
م.١  ٩٨٥ه، ١ ٤ ٠ ٥ — الأولى ط! الرياض — طيبة دار اكاشر! 

العمراقسالم الخيربن أبي بن يحنى الحين لأبجب الثافعي الإمام مذهب ل اليان ( ١٩

١٧٦٩الشرعية مموراسات مثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والأداب، اسوم ممية 



ئوالدعوية اسمية ١^٥ ا1سسي، ناصر بن صداترحمن الشيخ موضر ا

مةارذة|فقهية يواسة I ايمحديثة التقنيات ا الغقهية السعدي الشيخ آراء 

م.٢ ٠ ٠ ٠ — ه  ١٤٢١الأولى، ت الطعة حدة، ~ المنهاج دار الناشر؛ الشافعي، اليمني 
حنأحمد ت ترحمة هيدرك، . آر دانيال / تآليم، العالم ق التكنولوجيا تاريخ ( ٢٠

٢٢٠الإمارات - والتراُث، للتقافة ظبي أبو عيئة ازشر: مغربي،  ٠٩.
١^^،:الزمان، حوادث الديازوذكر الواحد اف الهىوالعرuنبآيام ( ١٢ 

الرشد،مكتبة الناشرت القصيمء أهل علهاء رمن المحن عبد آل عتيد بن إبراهثم 
م.٢ ٠  ٠٠٧ه- ١  ٤٢٨الأولى، -ط: الرياض 

إ.ماءيلبنعمرينئيرأبوالفداء الزلف: العظيم)اينئير( القرآن تمر ( ٢٢
شمسحين محمد ماه(،المحةق؛ ٤^١ الدمشقي)المتول؛ ثم البصري القرشي 
ه. ١٤١٩-الأولى ائتعة: العالمة الكتب دار الناشر: الدن، 

نناصر ن الرحمن عثل. / للشيخ المان كلام ير نفل الرحمن الكريم سر ( ٢٣
اللويحق،معلأ بن الرحمن عبد تحقق: ه(، ١ ٦^١٣ عل.ي)المتول: الاش عبد 

٢٢٠— . ٠١٤٢٠الأولى ط: الرسالة مؤسسة الناشر:  ٠ ٠.
نناصر بن ارحمن عبداله،عثال. لأبي الخرآن ( ٤٢ 

الإسلاميةالشثرن وزارة الناشر: ه(  ٦١٣١^ّ_عا.ى)الموق: حمدآل ن ناصر ن اض 
اه. ٤٢٢الأور، اتجة: المودية، العربية المuلكة والإرشاد- والدعوة والأوقافط 

الجدعاليعقوب يعقوب ن عيسى ن يوسف ين اش لعبد الفقه أصول علم سر ( ٢٥
الطبعة:لبنان، ~ بيروت والتونح، والنشر للهلباعة اريان مومسة الناشر: العنزى، 

الأولى،حا؛اه-تماههام.
بنموسى ن نورة ن عنى بن محمد المولفا: الترمذي ّنى اصر~ الجامع ( ٢٦

معروف،عواد يشار المحقق: .(، ٥٢٧٩أبوعيسى)المتوق: الارمذ.ي، الفحالث.، 
بيروت.الإسلامي~ الغرب دار الناشر: 

نتهومحوطم عليه افه صر افه رّول أمول. المختمرمن الصُب^ ني المالجامع ( ٢٧
المحقق:الجعفي، البخاري اف إمحماعيلأبوبد ن محمد البخاري صحيح وأيامه 
ه.١ ٤ ٢ ٢ الأولى، الْلثعة: التجاة، طوق دار الناشر: الماصر، ناصر ن زهير محمد 

الشرعيةل1دراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جامعت عتيرع والأداب، اسوم علية  ١٧٧٠



موالدعوية اسبمية أثاره السسي، ناصر عيداترحمنس الشيخ مؤد٠ر ا
اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د• 

عبد/ الشيخ المحقق القصم علامة تأليف المناّسات على الخهل_ا ( ٢٨
الحازمي•القه عبد بن إبراهيم / أحاديثه وحرج به اعتنى العدى، ناصر بن الرحمن 

الدينجلال بكر، ألي بن الرحمن لبد الحجاج بن لم مصحيح على الدياج  ٢٢٩
الحويتيامحق أبو ت عاليه وعلق ه، أصلحقق —(، ١٥٩ ١ )المتوفيُ يوؤلي ال

~السعودية العربية المملكة ~ والتونيح للشر عفان ابن دار الناثرت الأثري، 
.م ١  ٩٩٦.— ٠١٤١٦الأولى الطعة؛ الخر، 

عبدبن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن المؤلم،؛ المختار الدر على المحتار رد ( ٠١٢
الفكر—ييروين،،دار الناشر؛ ٠(  ١٢٥٢رال٠تولث الحنفي الدمشقي عابدين العزيز 

الثانتة،أا؛اه-لإ؟هام.الطعةث
لأبيوالتابعين الصحابة أقوال من المني الصحيح أو الصحيحة الأتار لة محل( ١٠١

دارالعبيلأن،الناشر؛ صالح بن اش عبد راجعه؛ زهوي، منيرآل بن الداق اف عبد 
الفاروق.

يزيدأبيه اسم وماجة القزويتي، يزيد بن محمد اض عبد لأبي ماجه ابن منن ( ٣٢
الكتبدارإحياء الناثر؛ الباقي، عبد فواد محمد تحقيق؛ (، ٣٠٠٢١^)المتوق؛ 

•الحلك، الابى بى فتصل " المربية 
بنشداد بن شر بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبمب داود أبي سنن ( ٣٣

عدالدين محيي محمد ت المحقق ^-(، ٢٧٥السجستاق)المتولت الأزلي "هممرو 
بيروت.~ صيدا العصريه، المكتبة الناشرت الحميد، 

بنعود مبن مهدى بن أحمد بن عم بن علك، المس لأبمح، الدارقهلني منن ، ٣٤
وعلقنصه وصيهل حققه .( ٠٣٨٥)المتوق؛ الدارقهلتي البغدادي دينار ابن العمان 

أحمداش، حرز اللعليف عبد لبي، ثالمنعم عبد حن الارنوومحل، شعيب عليه؛ 
,م ٢ ٠ ٠ ٤ — ٠  ١٤٢٤الأولى، حل؛ لبنان " ؛يرون، الرسالة، ة مومحالناشر؛ برهوم، 

الحسروجردىموسى بن ^، بن ين المئبن أحمد لليهقي الكيرى السنن ( ٥٣ 
عطا،القادر عبد محماو تحقيق؛ -( ٠٤ ٥٨)المتول؛ البيهقي أبوبكر الحراس—ال، 

١ ١٧٧ الشرعية للمراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرص والأداب، العلوم كلية 



واثدعويداسبمية آثاره اثسعدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ مزتبمر 
ءتارذة«فقهه يراسة > السوثة ث اس^^ية السعدي الشيخ آراء 

iUI :^بيروت ؛ليية، در -LJ ،،^ :الثالثة،ي
رالمتول■الُبمتن محمد بن صالح بن لمحمد المتمنع زاد على الممتع الترح ( ٣٦

ه.١ ٤  ٢٨- ١ ٤ ٢ ٢ ١^، الطعة: الجوزي، ابن دار الشر: دار ه،  ١٤٢١
ض؛>،بن لمحمد المجض• شرح ل العمى اذحيره الممى ائي النسن شرح ( ٣٧

الأولى: ط للشر، الدولية المعراج دار الان_ر; الولوي، الإثيوبي مومس ين آدم 
م.٢٠ه-٣•١٤٢٤

•سفير مطبعة ط: القحطانر،، سعيد د/ والسنة الكتاب، ضوء ق الجماعة صلاة ( ٣٨

مموكورالأرضية الكرة من والجزئية الثمالة الناطق ي ام والصيالصلاة ( ٣٩
.٣٢٠١٤الدولي الفللث، مركز الهلراييشي،ط: نبيل محمد / المهناوس 

دمشق.القلم دار ط: الزرقا مصطفى للشيخ/ البوتمر ؛،L، فهم؛^iJنر والفقه العقل ( ٠٤ 
اليوميأحمد بن القادر همد بدران لأبن الكوبية الأسئلة جيد ز ازنوتية العقود ( ١٤ 

الكويت،داوتحر المكتبة طبعة: أبوغدة، الستار عبد / الدكتور تحفثق الدمشقير،، 
الأولى.؛؛له-؛خهام.ط:

العثيمين)المتوؤر:محمد بن صالح بن محمد الث،يح: فضيلة إمحلامية فتاوتحر ( ٤٢
ني،المالقه عبد بن العزيز عبد بن محمد وترتبّيح(: ،)جمع المؤلفه(  ١٤٢١

الرياض.للنثر، الوطن، دار الاشرن 
مكتبةعدير، الالماصر الرحمن  JLP/ الشخ الحقق للعالم عاوية الالفتاوى، ( ٤٣

٠م ١  ٩٦٨ه-  ١٣٨٨الأولى ط: الرياض، العارف 
https: / /wwwتعالى.اف رحمه باز بن العزيز همد للشيخ الصيام فتاوى ( ٤٤

sahab.n et /forums

عبدأحمد الشح/ وترتبت، جمع والإفتاء العلمية للبحويث، الدائمة اللؤنة فتاوى ( ٤٥
الرياض،والإفتاء المالية البحويث، إدارة رئاممة الخاصمة، ط:دار الدويش الرزاق 

السعودية.المربية المّنكة 

الشروق.دار ط: سلتوت، محمود الأكبر للإمام الفتاوى ( ٤٦

الشرعيةللدراسات هتيبمين ابن الشيخ كرسي مع باثتاون اتمصيم، جاسة عتيزة، والآعاب< اسوم كانمة ١  ٢٧٧



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحهن الشيخ مؤت4ر 
اللاهس محمود إسماعيل نغم د. 

الوطندار ط; العيمسن، صالح بن محمد / الشيح لفضيلة الإملأم منار فتاوى ( ٤٧
.ط:الأولىهاأاه-ها<بمام

الشخآل اللطف عبد بن إبراهيم بن محمد / الشيخ ماحة مائل ورمحفتاوى ( ٤٨
بمكةالحكومة المطبعة ت ط الإسلامية والشؤون القضاة ورص المالكة مفتى 

الأولىا<ا،ّآاه.الكرمة،ط;
انمقلاق،أبوالفضل حجر بن علي بن لأحمل البخاري صحيح نرح الباري فتح ( ٤٩

ه. ١٣٧٩بيروت، — المعرفة دار الناثرت 

أحمدبن محمد المرلف؛ مالكأ الإمام مذهب على الفتوى ل المالك العلي فتح *٥( 
المعرفة.دار الناشرت ه(،  ١٢٩٩ت المالكي)التوق اممه عبد أبو عليس، محمد بن 

أحمدالدين شهاب العباس أبو ت المؤلف الفروق أنواء ق الروق أنوار ح الفروق ( ٥١
الماثر:.(، ٥٦٨٤يالقراق)المتوق: الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن 

الكب.

بنمحمد بن اش عبد د/ وترسنا جمعا به اعتنى اش رحمه عدي مابن الشيح فقه ( ٥٢
ط;العاصمة، دار ط؛ الخيل أبا حمل بن اف عثل، بن اليمان ٌد/ الطيار، أحمد 

الأوليىا-ا؛اه-ا-ههام.
بناللام عبد بن المزيز عبد الدين عر محمد لأبي القاصد اختصار ل الفوائد ( ٥٣

)التولتال٠الماء بلطان الملقب الدمشقي، لمي الالحز بن القاسم أبي 
الهلثعةتالمعاصر،دمئق، الفكر دار الاسرت ^٤، ٥١١حالي إياد ت تحقق .ه(،  ٦٦

ه.١٤١٦الأول،
ت١ ٠ ٩ ص ة، الخامالدورة المكرمة بمكة الإسلامي الفقهي الجمع قراراين، ( ٥٤

١١ (.٠٢٢ ٠ ١ - ١  ٩٧٧/ ١  ٤٣٢- ١٣٩٨الثالث،)الإصدار ، ٠
العبالصالح بن الرحمن لبو للتيمير المتضمنة الفقهية والضوابهل القواس ( ٥٥

المنورة،المدينة الإسلامية، العالمي؛الجامعة البحث، عمادة ت الناشر اللهليم،، 

٠/ ه ١ ٤  ٢٣الأولى، الهلبعةت المودية، العربية المملكة  ٢٢ ٠٣

١ ٧٧٣الشرعية للوراسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون ايقصيم، حامعة عتيرة، والآعابأ اسوم كلية 



موالدعوية اسمية آتاره اوسسي، ناصر بن عيداترحص موضر ا
اادتصبتا|حد|ثت|ما،طتفمبت،ظرتت1الماديائ^^^ه السح آراء 

محمدبن اف عبد يبة، ثأبي بن بكر لأيي والأثار الأحاديث ق المصنف الكتاب ( ٥٦
الناثرتالحوت، يوصف كمال تحقيق العبى حواصتي بن عثمان بن إبرامم بن 

.ه ١ ٤ • ٩ الأولى، الطبعة: الرياض، - الرشد مكبة 
عدنانتحقيق: اش، أبوعبد الجونية قيم ابن أيوب بن يكر أيي بن لمحمد الصلاة كتاب ( ٥٧

الأولى.الهلعة: بجدة، الإصلأمى الفقه مجمع الناشر: البخاري، صفاحان بن 
الجراحيالهادى عبد بن محمد بن ماعيل لاّالإلباس ومزيل الخفاء كثف، ( ٥٨

العصرية،المكتبة الماثر: ه(  ١١٦٢أبوالفداء)المتوق: الدمشقي، العجلوق 
.٢٢• ١>،،-• ٤٢• الأولى،الطبعة: 

.ه  ١٣٩٨؛// ١٢،^ ٢٥العدد الأملامية البحوث مجلة ( ٥٩
رصا)المتول:على بن رشثد محمد المؤلفين، من مجموعة المولفا: النار مججالة ( ٦٠

الجلة.كتاب مجن وغيره ه(  ١٣٥٤

سليمانبن يكر أيي بن علي الدين نور الحز لأيي الفوائ. ومنع الزواتد مجمع ( ١٦ 
مكنيةالتامرت القدسي، الدين حسام ت المحقق —( ٠٠٨ ٧ )١^^^ الهيثمي 
.م ١  ٩٩٤ه،  ١٤١٤النشرت عام القاهرة، القدسي، 

رالمتول•التروي شرف بن يحنى الدين محني زكريا المهذب، شرح المجمؤع ( ٦٢
jhlUl ،) الفكر.الاشر:دار

القهعيد بن العزيز عيد المؤلمات الله رحمه باز بن العرين عيد العلامة محاوى مجمؤع ( ٦٣
الثويعر.سعد بن محمد وءليعهأ جمعه عر أمرق ه(،  ١٤٢٠بار بن 

محمدت المؤلف العثتمين صالح ين محمد الشخ فف-يلة ورسائل فتاوى ٌجموع ، ٦٤
ناصربن فهد ت وترسسا جمع ه(، ١ ٤ ٢ ١ ت العثيمين)المتول محمد ابن صالح بن 

ه.١ ٤ ١ ٣ — الأحيرة ت الهلثعة الثريا، دار ~ الوؤلن دار الناشر" السليمان، بنإبرامم 
دارت ط. الددو، ولد الحسن محمد / للشيخ الإسلامي الفقه ق القضاة مخاطبات ( ٦٥

حدة.والتونيع للنثر الخضراء الأندلس 
عليهالله صر اطة رسول إر الحيل عن العدل بنقل المختصر الصحيح ني الم( ٦٦

الشرعيةلعيواسات ابن الشيخ كرسي مع ^ LuJLjالصيم، جاسة عتيرد اسوم ممية  ١٧٧٤



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ ^ ٠٥٢
اللاهعبد محمود إسماعيل تغم د. 

(،٦٠٠٢ ١ رالصوقء السسابورى المسرى الحسمن أبو الحجاج بن لم لملم وم
٠بيروت ~ العربي التراث إحياء دار الناسرت الباقي، عبد فواد محمد المحققت 

)المتولتعمر الحميد عبد مختار أحمد د المؤلف؛ المعاصرة، العربية اللغة معجم ( ٦٧
الأور،ه\؛اه-مبآم.اظبعة:ي،

الحياة.مكية دار التاشرت رصا، لأحمد اللغة متن معجم ( ٦٨
لإبراهيمالمعدي( الرحمن عبد المخ نستعيد لماذا I قدوة الدعوة ر بعنوان مقال ( ٦٩

٠مداد مريع التركي، الرحمن همد بن 
الحنبليالمقدسي الجد أبى بن ماحال بن ليوسف المحرر أبواب على المقرر ( ٠٧ 

دارالنامرت القاهرة، جامعة ~ الجمل، إمماعيل حين ت أحاديثه وجرج حققه 
م.٢ ٠ ١ ٢ م- ١  ٤٣٣الأولى، اسة: سوؤيا، - دمئق العالمة، الرسالة 

httpsi/ / الفوران اطه عبد بن فوزان ين صالح / الشخ فضيلة فتاوى من المتقى ( ٧١
ar.islamway.net /.موقعءلريقالإّلأم

مؤٌةط؛ الشيح، قاسم محمود نزار د/ والمكانية الزمانية العبادات، ت، مواقي( ٧٢
•٢م.ه-١٤٢٦،٥الأولىالرسالة،ط;

لجلال،جديدة شرعية فلكية مقاربة الكبيرة العرضي حهلوحل ق العيادات مواقيت، ( ٧٣

والتقويمالهلال، رزية حول، الثاف ١^^؛، الإمارات مؤتمر أعمال، ) حاذجي،، الدين 
٨١ — ١ )٦ أبوفلبي والثح_وثا الوثائق مركز محلت الصلاة( ومواقيت، الهجرى 
آ.م(.• ٠ ١ مايو ١هاJوافق٣.  ٤٣١الأخرة جمادى 

الأولى،ط: للابدغ، الشارقة مركز اكائر; الإسلامية، ، اJعارفدائرة موجز ( ٧٤

http: / /www.islamic-council.comالمصرية الأوقاف، وزارة موقع ( ٧٥
بنأحمد بن صدقي محمد الدكتور للتهخ الكلية الفقه قواعد إيفاح ق الوجيز ( ٧٦

لبنان،~ بيروت الة، الرممومة الناثرت الغزى، الحاريثح أبو بورنو آل، محمد 
م.١  ٩٩٦ه- ١ ٤  ١٦الرابعة، الطعة: 

١٧٧٥الشرعية ثليواسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، حامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية 




