
 الوألى الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

ناصر بن سأليمان للشيخ وأجهت السأئلة من مجموعة هذه
وأكانت الظهر صلةا بعد اليومية جلساته إحدى في العلوان
وأعرضت الشأرطة من فرغت ذلك وأبعد مسجلة عليها الجابة

 هــ1421 / 5 / 24  . بتاريخ نشرها فأجاز الشيخ على

النووأية الربعين في يوجد : هل الوأل السؤال 
؟ ضعيفة أحاديث

  مثل الضعيفة الحاديث بعض فيه  نعم: الجواب
ل ما تركه المرء إسألما حسن ( من عشر الثاني - الحديث

الرحمن عبد بن  قرةا طريق من وأغيره الترمذي . روأاه يعنيه
أبي عن الرحمن عبد بن سألمة أبي عن الزهري عن المعافري

بن قرةا  يصح ل وأهذا  وأسألم عليه الله صلى النبي عن هريرةا
ابن عن وأغيره مالك روأاه وأقد الحفظ سأيء الرحمن عبد

وأسألم عليه الله صلى النبي عن الحسين بن علي عن شأهاب
. مرسألً

قطني وأالدار وأالبخاري حنبل بن أحمد إرسأاله وأصحح 
. وأغيرهم

[ قلُت جبل بن معاذ حديث وأالعشروأن التاسأع الحديث - وأفيه2
عن ني وأيباعد  الجنة  يدخلني بعمل أخبرني الله رسأول يا

أبي بن عاصم طريق من الترمذي روأاه ... ) الحديث النار
. معاذ عن وأائل أبي عن النجود
عاصم عن سألمة بن حماد طريق من مسنده في أحمد وأروأاه

. معاذ عن حوشأب بن شأهر عن

. الحديث ضعيف حوشأب بن وأشأهر الوأل من أصح وأهذا

( إن الخشني ثاعلبة أبي حديث الثلثاون الحديث ذلك - وأمن3
انقطاع فيه ..) الحديث تضيعوها فل فرائض فرض تعالى الله
ًا له أن بيد ًا شأاهد  الدرداء أبي حديث من الحاكم روأاه حسن

سأعد بن سأهل حديث  وأالثلثاون الحادي الحديث  ذلك - وأمن4
وأسألم عليه الله صلى النبي إلى رجل [ جاء قال الساعدي

الله أحبني عملته إذا عمل على ُدلني الله رسأول يا فقال
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وأإن الوجوه من بوجه يصح  وأل ... ) الحديث الناس وأأحبني
ًا معناه كان . صحيح

ضرار وأل ضرر ل حديث وأالثلثاون الثاني الحديث ذلك - وأمن5
ً إل يصح ل داوأد أبو عده وأقد وأغيره البر عبد ابن قاله مرسأل

. عليها الفقه يدوأر التي الحاديث من

الله صلى النبي أن وأالثلثاون التاسأع الحديث ذلك - وأمن6
الخطأ أمتي عن لي تجاوأز الله (( إن قال وأسألم عليه

وأمعنى أحمد الماما )) . أنكره عليه اسأتكرهوا وأما وأالنسيان
. وأالسنة الكتاب من عليه يدل ما فيه صحيح الحديث

يؤمن (( ل حديث وأالربعون الحادي الحديث ذلك - وأمن7
ًا هواه يكون حتى أحدكم نعيم على )) مداره به جئت لما تبع

وأالنسائي داوأد أبو ضعفه حديثه يصح وأل الخزاعي حماد بن
. وأجماعة

رسأول قال أنس حديث وأالربعون الثاني الحديث ذلك - وأمن8
إنك آدما ابن ( يا تعالى الله قال  وأسألم عليه الله صلى الله

حسن وأقال الوجه هذا من الترمذي به تفرد وأقد لين ... ) فيه
في مسلم روأاه ذر أبي حديث من آخره صح وأقد غريب

. صحيحه

؟ الصائم يفطر الكحل : هل الثاني السؤال

الصياما في بأس به وأليس الصائم يفطر ل  الكحل: الجواب
ً كان سأواء ًا أوأ نفل . فرض

ًا رأيت . ما العمش الماما قال وأقد يكره أصحابنا من أحد
. سأننه في داوأد أبو . روأاه للصائم الكحل

ليتقه لحديث للصائم كراهيته إلى الفقهاء بعض ذهب وأقد
قال داوأد أبو قال  نكارةا وأفيه وأغيره داوأد أبو . روأاه الصائم

الحديث هذا يصح ل . وأحينئذ منكر حديث هو معين بن يحي لي
.  أعلم وأالله الكحل من الصائم منع على حجة

لبن منها ثااب إذا البكر : البنت الثالث السؤال
ًا تكون هل به فأرضعت ؟ للطفل أم

نزل إذا تنكح لم التي البكر أن العلماء بين خلفا  ل: الجواب
المرتضع فيكون المحرمية ينشر فإنه به وأأرضعت لبن منها

2



في المنذر ابن المسألة هذه إلى أشأار وأقد أب له وأليس ابنها
. وأغيرهما المغني في قدامة وأابن الجماع
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؟ باليد السأتمناء حكم : ما الرابع السؤال

 العلم لهل مذاهب ثالثاة ذلك : في الجواب

ًا : الجواز الوأل كتب وأقد دليل منعه في يثبت لم لنه مطلق
 القول هذا وأنصر ذلك في رسأالة الشوكاني

ًا : المنع الثاني بدليل يخش لم أوأ العنت خشي سأواء مطلق
ّلِذيَن تعالى قوله ظاهر ُظوَن ِلُفُروأِجِهْم ُهْم { وَأا ِإّل5(    َحاِف  (
َلى َكْت َما أوْأ َأْزوَأاِجِهْم َع َل ُنُهْم َم ْيَما ّنُهْم َأ ِإ ْيُر َف ُلوِميَن َغ )6( َم
َتَغى َفَمْن ْب َء ا ِلَك وَأَرا ِئَك َذ َل ُأوْأ ُدوأَن ُهْم َف ْلَعا ) } . 7( ا

فيحرما ذلك عدا وأما الفاحشة أوأ الزنا خشي لمن : يباح الثالث
. الله رحمه السألما شأيخ وأاختاره أحمد الماما قول وأهذا

يوما تصوموا ( ل حديث صحة الخامس:ما السؤال
). عليكم افترض فيما إل السبت

ًا منكر الخبر  هذا: الجواب ًا سأند مالك الماما عنه . قال وأمتن
. سأننه في داوأد أبو عنه ذكره كذب هذا

ًا له . مازلت الوأزاعي وأقال يعني انتشر رأيته حتى كاتم
.  السبت يوما صوما في هذا بسر ابن حديث

يوما أحدكم يصومن . ل وأسألم عليه الله صلى النبي قال وأقد
ًا إل الجمعة أبي حديث من عليه . متفق بعده أوأ قبله يوم
ذلك في وأالحاديث السبت يوما صوما على دليل وأهو هريرةا
. أعلم وأالله كثيرةا

تتصل أن للمحادةا يجوز : هل السادس السؤال
. بالهاتف

ًا أعلم وأل حرج ذلك في  ليس: الجواب كره العلماء من أحد
. ذلك

وأالخروأج وأالكحل وأالطيب التزين من المحادةا منع وأرد وأقد
دليل ل وأآراء أقوال المور هذه وأدوأن عذر بدوأن المنـزل من

. أعلم وأالله عليها

في الصحيح القول هو : ما السابع السؤال
؟ الطهار أما الحيض هي هل القراء
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قوما . فقال الفقهاء بين مشهور خلفا ذلك  في: الجواب
وأعثمان وأعمر الصديق بكر أبي عن مروأي وأهذا الحيض هي

أحمد وأالماما حنيفة أبي مذهب وأهو الصحابة وأأكابر وأعلي
. عنه القولين آخر في

عمر ابن عن مروأي وأهذا الطهار . القراء آخروأن وأقال
. وأالشافعي مالك مذهب وأهو وأعائشة

الحيضة تنقضي حتى عدتها تنقضي ل وأحينئٍذ أصح وأالوأل
. أعلم وأالله الثالثة

في الحيض من طهرت : امرأةا الثامن السؤال
بقية المساك عليها يجب فهل رمضان صياما
؟ يومها

في حنبل بن وأأحمد حنيفة أبو الماما بذلك  قال: الجواب
. روأاية

من يقدما الذي في وأقال طهرت إذا تمسك ل مالك وأقال
حيضها من طهرت حين مفطرةا وأامرأته مفطر وأهو سأفره

. شأاء إن يصيبها أن لزوأجها أن رمضان في

وأهو الثانية الروأاية في الله رحمه أحمد الماما قول وأهذا
أكل من عنه الله رضي مسعود بن الله عبد قال وأقد الصحيح

المصنف في شأيبة أبي ابن . روأاه آخره فليأكل النهار أوأل
مسعود ابن قال قال محيريز ابن عن عون ابن عن وأكيع عن

. أعلم وأالله
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الثانية الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
. الظهر صلةا بعد اليومية جلسته في العلوان ناصر بن

على وأعرضها تفريغها تم وأقد بصوته مسجلة الجابة وأكانت
. بنشرها فأذن  هـ1421 / 5 / 27 بتاريخ الشيخ

ختمة كل ( عند حديث صحة : ما الوأل السؤال 
... ) . مستجابة دعوةا

الحلية في نعيم أبو روأاه موضوع الحديث  هذا: الجواب
. السمسار هاشأم  بن يحي إسأناده وأفي وأغيره

. الحديث : متروأك النسائي الماما عنه قال

. : كذاب معين بن يحيى وأقال

. وأيسرقه الحديث يضع : كان عدي ابن وأقال

: حالتان له القرآن ختم عند وأالدعاء

على مبناها العبادات فإن بدعة فهذا الصلةا : في الوألى
أوأ الله شأرعه بما إل الله يعبد أن لحد وأليس وأالتباع الشرع

وأسألم. عليه الله صلى محمد نبينا سأنه

(( من  وأسألم عليه الله صلى قال الدين في ابتداع ذلك وأدوأن
من عليه . متفق رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث
. عائشة حديث

القتضاء في السألما وأشأيخ العتصاما في الشاطبي ذكر وأقد
، وأغيرها البدعة بين التفريق في المنفعة عظيمة قاعدةا
الله صلى النبي عهد في مقتضاه وأقاما سأببه وأجد ما أن وأهي
عدما مع لذلك فعل منهم يقع وألم الصحابة وأعصر  وأسألم عليه

وأالسأتسقاء للعيدين كالذان بدعة فإنه الفعل من المانع
. ذلك وأنحو

الله رضي الصحابة كان فقد ذلك من الصلةا في الختمة وأدعاء
ً رمضان في يقومون عنهم ً ليل العصي على وأيتكئون طويل

من أكثر القرآن يختمون الحالة هذه في فهم القياما طول من
. الختمة بعد دعاء منهم أحد عن ينقل وألم مرةا
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ختم عند يدعو أنه سأمعت : ما الله رحمه مالك الماما قال وأقد
في الحاج ابن عنه ذلك . ذكر الناس عمل من هو وأما القرآن
. المدخل

وأهذا الصلةا غير في الختمة عقيب : الدعاء الثانية الحالة
. صحيح بسند مالك بن أنس عن منقول

ًا المرفوع في أعلم وأل العلم أهل من جماعة عن وأمأثاور شأيئ
ًا . أعلم وأالله ثاابت

حديث من مسلم صحيح في وأرد : الثاني السؤال
النساء أتى  وأسألم عليه الله صلى النبي أن جابر

أكثركن فإن تصدقن وأقال وأذكرهن فوعظهن
الناس وأسأط من امرأةا فقامت جهنم حطب

. ... الحديث الخدين سأفعاء
يحتج ) حيث الخدين ( سأفعاء الزيادةا صحة نريد
؟. الجانب عند وأجهها المرأةا بكشف القائلون بها

من مسلم الماما صحيح في جاءت الروأاية  هذه: الجواب
عبد بن جابر عن عطاء عن سأليمان أبي بن الملك عبد طريق

. الله
عن عطاء عن جريج ابن طريق من وأمسلم البخاري وأروأاه
. الزيادةا هذه فيه وأليس الله عبد بن جابر
. سأليمان أبي بن الملك عبد من أوأثاق عطاء في جريج وأابن
أنه إل الحفاظ من الملك : عبد الله رحمه أحمد الماما قال
منه أثابت جريج وأابن أحاديث إسأناد في جريج ابَن يخالف كان

. عندنا

صحيحة غير دعوى قبولها فيجب ثاقة من الزيادةا بأن وأالقول
يعم كلي بحكم الزيادات على يحكمون ل المحدثاين أكابر فإن
. الحاديث كل

يترجح بما زيادةا كل على وأيحكمون القرائن يعتبروأن بل
. عندهم

فإننا عطاء في الملك عبد من أوأثاق جريج ابن أن نعلم وأحين
أعلم وأالله بالشذوأذ الملك عبد روأاية على وأنحكم روأايته نقدما

.
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؟ القيء نجاسأة في تقولون : ما الثالث السؤال

ًا نجس القيء أن إلى العلم أهل أكثر  ذهب: الجواب . مطلق

أحد شأابه ما هو النجس القيء أن إلى المالكية فقهاء وأذهب
. العذرةا أوأصافا

. طاهر فإنه يتغير لم الطعاما هيئة على كان ما وأأما

ًا طاهر أنه وأالصحيح روأائح إلى وأالسأتحالة وأالسأتقذار مطلق
. النجاسأة يعني ل كريهة

يثبت حتى العيان كل طهارةا الباب هذا في الجامع وأالصل
فهو نجاسأته على دليل يثبت لم وأالقيء النجاسأة على الدليل
. طاهر

من عليه )) متفق قيئه في كالعائد هبته في (( العائد وأحديث
. عباس ابن حديث
ًا ليس منهي القيء في العود فإن القيء نجاسأة في صريح
. للنجاسأة وأليس وأشأبهه للضرر عنه

ًا محرما كل ليس أنه الصولية القواعد في تقرر وأقد نجس
. أعلم وأالله

ًا النسان موت يعتبر : هل الرابع السؤال دماغي
ًا ًا موت ؟ حقيقي

حيث المتأخرين للعلماء قولن المسألة هذه  في: الجواب
الطبي التطور بسبب العصر مستجدات من المسألة هذه أن

. ذلك في وأالتقدما

ًا النسان موت يعتبر ل : أنه الوأل القول ًا دماغي ًا موت حقيقي
يجوز ل حينئذ وأ النبض عن قلبه يتوقف حتى بموته يحكم وأل
. إليها منه أحوج هو من يأت لم ما عنه الجهزةا نزع

ًا القلب دوأن الدماغ موت : يعتبر الثاني ًا موت أن حيث حقيقي
المستقرةا . وأالحياةا الروأح لتصرفات تستجيب ل العضاء
الحركة وأمعها الجسد في الروأح تكون أن هي المعتبرةا

.  نظر وأفيه غيرها دوأه الختيارية

ًا ليس الختيارية وأالحركات وأالشعور الحساس فقد فإن كافي
. بالموت عليه الحكم في
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اليقين يحصل أن إلى وأالتريث التحري ذلك في وأالفرض
. بموته
بمجرد اليقين عن تخرج فل المريض بحياةا الحكم الصل وألن

أعلم وأالله وأالصوليين الفقهاء قواعد في معلوما وأهذا الشك
.
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الثالثة الجلسة
 

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
.  بنشرها فأذن  هـ1421 \ 6 \ 3 بتاريخ الشيخ على

يعتبر هل اللقيط في الحكم : ما الوأل السؤال
ًا ًا أما عبد ؟ حر

الذي المنبوذ الطفل وأهو ملقوط بمعنى  اللقيط: الجواب
. نسبه يعرفا ل

في جاء فقد الحكاما جميع في حر أنه فيه وأالصل          
بني من رجل جميلة أبي سأنين عن شأهاب ابن عن مالك موطأ
ًا وأجد . أنه سأليم فجئت قال الخطاب بن عمر زمان في منبوذ

هذه أخذ على حملك : ما فقال الخطاب بن عمر إلى به
: يا عريفه له . فقال فأخذتها ضائعة وأجدتها فقال ؟ النسمة

نعم قال ؟ أكذلك عمر له فقال ، صالح رجل إنه المؤمنين أمير
وأعلينا وألؤاه وألك ُحّر فهو إذهب الخطاب بن عمر . فقال
. نفقته
. وأأجمعوا الجماع كتاب في الله رحمه المنذر ابن قال          

قول في حّر اللقيط الله رحمه قدامة ابن وأقال حر اللقيط أن
. النخعي إل العلم أهل عامة

؟ المسجد في الوضوء حكم : ما الثاني السؤال

وأأهل السلف أئمة فيه رخص فقد بذلك بأس  ل: الجواب
وأقال ذلك على الجماع الوأسأط في المنذر ابن وأحكى العلم
هنا ها يلقي طاهر ماء لنه ظاهر معنى ذلك من للمنع ليس

ًا في يتوضأ أن نكره أنا غير نظافة إل بذلك يزيده وأل طاهر
. مسلم الطهور بهذا يتأذى لئل الناس مصلى موضع
ابن روأاه بهذا بأس ل قال أنه عباس ابن عن ثابت وأقد          

. الوأسأط في المنذر
الله رضي عمر ابن عن المنذر وأابن شأيبة أبي ابن وأروأى          
. المسجد في يتوضأ كان أنه عنهما
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الحاجة قضاء فإن الحاجة قضاء الوضوء في يدخل وأل          
. بالجماع محرما المصلين أماكن في وأغائط بول مـن

سأاب يكفر هل الشيخ : فضيلة الثالث السؤال
أما السب بمجرد وأسألم عليه الله صلى الرسأول
؟ السأتحلل ذلك في يشترط

أهل من بعدهم جاء وأمن وأالتابعون الصحابة  أجمع: الجواب
تقييد دوأن كفر صريح كفر هو ما فعل أوأ قال من أن السنة

. بالسأتحلل ذلك

أوأ بالجحد يكون قد الكفر أن على العلم أهل وأاتفق          
. العراض أوأ التكذيب

عليه الله صلى رسأوله وأسأب الله كسب بالقول يكون وأقد
كالسجود بالفعل وأيكون وأأحكامه بالدين وأالسأتهزاء وأسألم

. وأالوأثاان للجن وأالذبح القبور على وأالطوافا للصناما

ًا العمل جنس كترك بالترك يكون وأقد بن إسأحاق وأحكى مطلق
ًا الصلةا تارك كفر على الصحابة إجماع وأغيره راهويه عمد

الزبير أبي عن جريج ابن طريق من مسلم صحيح في جاء وأقد
بين قال وأسألم عليه الله صلى النبي أن جابر عن المكي
. الصلةا ترك الكفـر أوأ الشرك وأبين الرجل

الكبر الكفر على يدل وأاللما باللف المعرفا وأالكفر          
المذاهب أئمة بين خلفا الصلةا تارك كفر في جاء قد أنه غير

ًا يكفر ل طائفة فقالت . وأجوبها يجحد مالم مطلق

ًا يكفر طائفة وأقالت           ذلك على الصحابة لجماع أكبر كفر
طائفة فقالت بتركه يكفر الذي القدر في بينهم خلفا على
يكفر ل أخرى وأقالت وأقتها يخرج حتى وأاحدةا صلةا بترك يكفر

. الكلي بالترك إل

وأل الذنوب بمطلق يكفروأن ل السنة فأهل وأبالجملة          
بكبائر يكفروأن حيث وأالمعتزلة الخوارج تفعل كما ذنب بكل

ًا وأيعتقدوأن الذنوب أحكاما عليه وأيرتبون بذنب ماليس ذنب
في كثير وأهذا أقوالهم بلزما الناس يأخذوأن وأتارةا الكفر

وأالعين النوع بين الحكاما إطلق في يفرقون وأل المتأخرين
هذه على يوافقهم ل من يكّفروأن وأقد وأأخرى مسألة بين وأل

الله صلى الله رسأول لسان على نعتهم جاء وأقد النحرافات
الوأثاان أهل وأيدعون السألما أهل يقتلون ( أنهم وأسألم عليه

. سأعيد أبي حديث من وأمسلم البخاري ) . روأاه
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يكفروأن فل وأالمرجئة الخوارج بين وأسأط السنة فأهل          
ل المرجئة بقول يقولون وأل ذلك يستحلوا مالم الكبائر أهل
يستحل حتى بمكفر أتى من يكفر ل أوأ ذنب اليمان مع يضر
سأب أوأ الله سأب فمن وأالجماع وأالسنة بالكتاب باطل فهذا

ذلك تقييد دوأن كفر فقد وأسألم عليه الله صلى رسأوله
إسأحاق قال وأاحد غير ذلك على الجماع حكى وأقد بالسأتحلل

وأجل عز الله سأب من أن على العلماء أجمع . وأقد راهويه بن
ًا دفع أوأ وأسألم عليه الله صلى رسأوله سأب أوأ أوأ الله أنزله شأيئ

ًا قتل أنه الله أنزل بما مقر ذلك مع وأهو الله أنبياء من نبي
. كافر

في السأتراحة جلسة حكم : ما الرابع السؤال
؟ الصلةا

أصح في الصلةا سأنن من سأنة السأتراحة  جلسة: الجواب
خالد طريق من البخاري صحيح في جاء وأقد العلماء قولي
ّذاء النبي رأى أنه الحويرث بن مالك عن قلبة أبي عن الح
لم صلته من وأتر في كان فإذا ُيصلي وأسألم عليه الله صلى

ًا يستوي حتى ينهض . قاعد

الثالثة وأمن للثانية الوألى من القياما في وأموضعها          
. كالرجل ذلك في . وأالمرأةا للرابعة

وأكان الشافعي الماما وأ إسأحاق فعلها اسأتحب وأقد          
بما وأقال قوله عن فرجع بذلك يقول ل الله رحمه أحمد الماما

. الحويرث بن مالك حديث عليه دل

ينبغي أنه : اعلم المجموع في الله رحمه النووأي وأقال          
فيها الحاديث لصحة الجلسة هذه على ُيواظب أن أحد لكل

المتساهلين بكثرةا تغتر وأل لها الصحيح المعارض وأعدما
. بتركها

حاجة لغير فعلها يصح ل أنه المسألة في الثاني وأالقول          
الحاديث أكثر في ترد لم إنها وأقالوا العلماء أكثر قول وأهذا
مالك حديث في وأسألم عليه الله صلى النبي فعلها وأإنما

. للحاجة

الله صلى أنه على دليل يثبت لم بأنه هذا عن وأيجاب          
كما ( صلوا حديث راوأي هو وأراوأيها للحاجة فعلها وأسألم عليه

العلم أهل بعض . وأذكره البخاري ) . روأاه أصلي رأيتموني
. يصح وأل عليه المتفق في
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بعد اليدين رفع حكم : ما الخامس السؤال
؟ المكتوبة الصلوات

غير الفرائض بعد للدعاء اليدين رفع  تخصيص: الجواب
وأل وأسألم عليه الله صلى النبي عن أصل له وأليس مشروأع

. التابعين من أحد به أفتى وأل الصحابة من أحد عن

من وأكل دليل يثبت حتى المنع العبادات في وأالصل          
رفع أنه عنه يذكر لم وأسألم عليه الله صلى صلته صفة نقل
. الفريضة بعد وأدعا يديه

سأعد بن إبراهيم طريق من وأغيرهما الصحيحين في جاء وأقد
أن عنهما الله رضي عائشة عن محمد بن القاسأم عن أبيه عن

ما هذا أمرنا في أحدث ( من قال وأسألم عليه الله صلى النبي
)) . رد فهو منه ليس

بعد فدعا الدعاء يقتضي عارض للمصلي عرض إذا وألكن
بأس ل فهذا الوقت هذا تخصيص يقصد وألم يديه وأرفع الصلةا

. به

بن حازما أبي عن مالك طريق من الصحيحين في جاء وأقد
الله صلى الله رسأول أن الساعدي سأعد بن سأهل عن دينار
فحانت بينهم ليصلح عوفا بن عمروأ بني إلى ذهب وأسألم عليه

فأقيم للناس أتصلي فقال بكر أبي إلى المؤذن فجاء الصلةا
َء بكر أبو فصلى نعم قال ؟ عليه الله صلى الله رسأول  فجا

الصف في وأقف حتى فتخلص الصلةا في وأالناس وأسألم
أكثر فلما صلته في يلتفت ل بكر أبو وأكان الناس فصفق
عليه الله صلى الله رسأول فرأى التفت التصفيق الناس
ًا وأسألم أن وأسألم عليه الله صلى الرسأول إليه فأشأار صاف
على الله فحمد يديه عنه الله رضي بكر أبو فرفع مكانك أمكث

... ) . ذلك من وأسألم عليه الله صلى الله رسأول به أمره ما
هذه مثل في اليدين وأرفع الدعاء على دليل وأفيه الحديث
ًا بكر أبو ذلك فعل فقد الحالت صلى النبي عليه وأأقره اجتهاد

ًا هذا فكان وأسألم عليه الله داخل كان سأواء للحكم مؤكد
. أعلم وأالله خارجها أوأ الصلةا
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الرابعة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
بعد اليومية جلسته في تعالى الله حفظه العلوان ناصر بن

تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر صلةا
فأذن  هــ1421 / 6 / 7              بتاريخ الشيخ على وأعرضها
. بنشرها

تطفُئ الصدقة حديث صحة : ما الوأل السؤال
..؟ الرب غضب

حبان وأابن جامعه في الترمذي روأاه الحديث  هذا: الجواب
يونس عن الخّزاز عيسى بن الله عبد طريق من صحيحه في
قال قال مالك بن أنس عن البصري الحسن عن ُعبيد بن

غضب لتطفىء الصدقة . إن وأسألم عليه الله صلى الله رسأول
)) . السوء ميتة وأتدفع الرب

. منكر السأناد وأهذا

. زرعة أبو قاله الحديث منكر الخزاز الله عبد

. بثقة ليس النسائي وأقال

به يحتج ممن وأليس الحديث مضطرب . هو عدي ابن وأقال
. حديثه أكثر على يتابع . ل العقيلي وأقال

من ميتة سأبعين بالصدقة ليدرأ الله . إن بلفظ الخبر هذا وأجاء
الرقاشأي يزيد طريق من مسنده في القضاعي . روأاه السوء

. يصح وأل أنس عن

في تقولون . ما الشيخ : فضيلة الثاني السؤال
رسأول عهد على نأكل . كنا قال عمر ابن حديث

وأنشرب نمشي وأنحن وأسألم عليه الله صلى الله
؟ قياما وأنحن
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الترمذي وأ أحمد روأاه وأقد معلول الحديث  هذا: الجواب
بن حفص طريق من كلهم صحيحه في حبان وأابن ماجة وأابن
.  عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبيد عن غياث

الترمذي عيسى أبو صححه وأقد الصحة السأناد هذا وأظاهر
. وأآخروأن حبان وأابن

قال وأقد السأناد ظاهر على العتماد يصح وأل نظر ذلك وأفي
ًا سأألت العلل كتابه في الترمذي عيسى أبو هذا عن محمد

. نظر فيه حديث هذا فقال

بهذا يحدث . لم الله رحمه معين بن يحيى الماما وأقال
حديث سأمع وأأراه فيه وأهم إل أراه وأما حفص إل أحد الحديث
. بهذا فغلط ُحدير بن عمران

ًا الشرب حكم في الفقهاء اختلف وأقد . قائم

الماما اختيار وأهذا القعود من يمنع لعذر وأيجوز محرما فقيل
صلى النبي أن مسلم الماما صحيح في أنس لحديث القيم ابن
ًا الشرب عن زجر وأسألم عليه الله . قائم

يشرب أن وأسألم عليه الله صلى النبي . نهى روأاية وأفي
ًا الرجل . قائم

. الخدري سأعيد أبي حديث من وأروأاه

. سأقيت قال عباس ابن لحديث منسوخ النهي هذا وأقيل
قائم وأهو فشرب زمزما من وأسألم عليه الله صلى الله رسأول
. صحيحيهما في وأمسلم البخاري . روأاه

عن ميسرةا بن الملك عبد طريق من البخاري صحيح وأفي
الرحبة باب على عنه الله رضي علّي : أتى قال النـزال
ًا فشرب ًا : إن فقال قائم وأهو يشرب أن أحدهم يكره ناسأ

كما فعل وأسألم عليه الله صلى النبي رأيت وأإني قائم
كراهة على النهي أحاديث تحمل )) . وأقيل فعلت رأيتموني

الطبري قول وأهذا بيانه على الجواز وأأحاديث التنـزيه
. حجر ابن وأالحافظ وأالخطابي

ًا وأالشرب كراهة دوأن المرين بجواز وأقيل لنه أفضل قاعد
. الصحيح وأهذا وأسألم عليه الله صلى النبي فعل في الكثر
. أعلم وأالله
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ابنه يجبر أن للب يجوز : هل الثالث السؤال
. يريدها ل بفتاةا الزوأاج على العاقل

ل من نكاح على البن يلزما أن البوين لحد  ليس: الجواب
تصبح أوأ الطلق تكون قد الزوأاج هذا نتيجة لن وأليحب يريد

ًا حياتهما . النكد من ضرب
ًا حينئٍذ يعتبر وأل ذلك في طاعتهما البن على يجب وأل . عاق

صوته يرفع وأل بالرفض يتلطف أن البن على الواجب وألكن
ً ُيسمعهما وأل عليهما ًا قول . سأيئ

على الكافر حضانة تجوز : هل الرابع السؤال
؟ المسلم

العلم أهل أكثر قول وأهو الصحيح على تصح  ل: الجواب
. لمور وأذلك

يهّوده أن يؤمن فل الكافر حضن في ينشأ الطفل : أّن الوأل
وأتفادي اجتنابه يجب محض ضرر وأهذا يمجسه أوأ ينصره أوأ

. خطره

الطفل بين الموالةا أسأباب أقوى من الحضانة : أن الثاني
وأوأليه عدوأه بين الموالةا قطع قد تعالى وأالله وأحاضنه
فل بعض أوألياء بعضهم وأالمؤمنون بعض من بعضهم فالكفار

. المسلم للطفل الله عدوأ حضانة حينئٍذ تصح

على للكافرين الله يجعل { وألن تعالى : قوله الثالث
ً المؤمنين المسلم على للكافر السبيل الله نفى } فقد سأبيل

 .
وأل الشرع بخلفا فهو الواقع دنيا في ذلك من شأيء وأجد وأإذا

. إقراره يجوز
للولد الكافرةا بحضانة الفقهاء بعض احتجاج : أن  الرابع

تسلم أن امرأته وأأبت أسألم أنه سأنان بن رافع بحديث المسلم
فطيم وأهي ابنتي فقالت وأسألم عليه الله صلى النبي فأتت

عليه الله صلى النبي له فقال ابنتي رافع وأقال شأبهه أوأ
] . ناحية [ اقعدي لها ) وأقال ناحية ( اقعد وأسألم

إلى الصبية ) فمالت ( ادعواها قال ثام بينهما الصبية وأأقعد
فمالت اهدها اللهم وأسألم عليه الله صلى النبي فقال أمها

. فأخذها أبيها إلى الصبية
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عن جعفر بن الحميد عبد طريق من داوأد أبو روأاه الخبر فهذا
عبد طريق من النسائي وأروأاه سأنان بن رافع جده عن أبيه

. جده عن أبيه عن النصاري سألمة بن الحميد

. بالضطراب وأاحد غير أعله وأقد نظر وأفيه

قد الحديث هذا . إن الله رحمه القيم ابن العلمة قال وأقد
لما الصبية فإن السألما اشأترط من مذهب صحة على به ُيحتج
بالهداية لها وأسألم عليه الله صلى النبي دعا أمها إلى مالت

خلفُا الكفار مع كونها أن على يدل وأهذا أبيها إلى فمالت
لكان أمها مع جعلها اسأتقر وألو عباده من أراده الذي الله ُهدى
. رسأوله بدعوةا الله أبطله بل حجة فيه
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في تقولون ما  الشيخ : فضيلة الخامس السؤال
. الخلء من الخروأج دعاء في الوارد الحديث

. وأعافاني الذى عني أذهب الذي لله الحمد

طريق من ماجه ابن روأاه فقد يثبت ل الحديث  هذا: الجواب
قال مالك بن أنس عن وأقتادةا الحسن عن مسلم بن إسأماعيل

الحمد قال الخلء من خرج إذا وأسألم عليه الله صلى النبي كان
. ... الخ لله

من نحوه وأجاء تضعيفه على متفق مسلم بن وأإسأماعيل
ًا ذر أبي حديث ًا مرفوع . يصح وأل اختلفا وأفيه وأموقوف
النبي كان قالت عنها الله رضي عائشة حديث الباب وأفي
. روأاه . غفرانك قال الخلء من خرج إذا وأسألم عليه الله صلى

بن مالك طريق من المفرد الدب في وأالبخاري الترمذي
عن أبيه عن بردةا أبي بن يوسأف عن إسأرائيل عن إسأماعيل

. حسن وأإسأناده عائشة

طريق من ماجه وأابن وأالليلة اليوما عمل في النسائي وأروأاه
. بكير أبي بن يحيى

إسأرائيل عن كلهما القاسأم بن هاشأم طريق من داوأد وأأبو
. غفرانك  قال الغائط من خرج إذا كان بلفظ

لما زمزما ( ماء حديث درجة : ما السادس السؤال
) ؟ له شأرب

من ماجة وأابن مسنده في أحمد روأاه الحديث  هذا: الجواب
عبد بن جابر عن الزبـير أبي عن المؤمل بن الله عبد طريق

. وأسألم عليه الله صلى النبي عن الله

قال الحديث ضعيف المؤمل بن الله عبد فإن ضعف وأفيه
. مناكير . أحاديثه الله رحمه أحمد الماما

. الحديث . منكر داوأد أبو وأقال

ّين الضعف عليها . أحاديثه عدي ابن وأقال . ب

يتابع . ل الخبر هذا له ذكر حين الضعفاء في العقيلي وأقال
. عليه
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قال عنه الله رضي معاوأية عن مكة أخبار في الفاكهي وأروأى
حجر ابن الحافظ حسنه وأقد له شأرب لما هي شأفاء . زمزما

. الحديث هذا حول جمعه جزء في

شأيخ الصيني إسأحاق بن محمد الفاكهي عند إسأناده وأفي
. حاتم أبي ابن قاله كذاب وأهو الفاكهي

عنه الله رضي ذر أبي حديث من صحيحه في مسلم روأى وأقد
. إنها زمزما في وأسألم عليه الله صلى الله رسأول قال قال

. ُطعم طعاما إنها مباركة

َثيم ابن عن الثوري عن المصنف في الرزاق عبد وأروأى أوأ ُخ
كنا قال عباس ابن عن الطفيل أبي عن بكر أبو شأك العلء عن

. زمزما يعني شُأباعة نسميها

. العيال على العون نعم نجدها وأكنا

. مكة أخبار في وأالفاكهي وأالزرقي شأيبة أبي ابن وأروأاه

بن الله عبد عن معمر عن صحيح بسند الرزاق عبد وأروأى
. سأقم وأشأفاء طعم طعاما : زمزما قال أبيه عن طاوأوأس

َثيم ابن عن معمر عن الرزاق عبد وأروأى ًا أن ُخ كان مجاهد
. له شأربت لما تنفع يقول له شأربت لما . هي يقول
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الخامسة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

وأالفقه الحديث علم على المقسمة السأئلة من مجموعة هذه
العلوان ناصر ابن سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب وأالعقيدةا

مسجلة الجابة وأكانت الظهر صلةا بعد اليومية جلسته في
 /6 / 11 بتاريخ الشيخ على وأعرضها تفريغها فتم بصوته
. بنشرها فأذن  هـ1421

الحديث في الصحيح القول هو : ما الوأل السؤال
؟ الشأراق بعد الصلةا في الوارد

وأسألم عليه الله صلى النبي عن روأاه الحديث  هذا: الجواب
يصح وأل وأغيرهم وأعائشة عمر وأابن أمامة أبو وأ مالك بن أنس
. شأيء ذلك من

العزيز عبد طريق من جامعه في الترمذي روأاه أنس فحديث
رسأول قال قال مالك بن أنس عن ظلل أبو حدثانا مسلم بن

ثام جماعة في الغداةا صلى ( من وأسألم عليه الله صلى الله
له كانت ركعتين صلى ثام الشمس تطلع حتى الله يذكر قعد

حديث هذا عيسى أبو ) قال تامة تامة تامة وأعمرةا حجة كأجر
.  ضعيف )) أي غريب حسن
دوأاد أبو وأضعفه معين بن يحيى قاله بشيء ليس ظلل وأأبو

. وأغيرهم عدي وأابن وأالنسائي

من الكبير المعجم في الطبراني روأاه أمامة أبي وأحديث
بن يحي عن علي بن موسأى عن الرحمن عبد بن عثمان طريق

ًا أمامة أبي عن الرحمن عبد بن القاسأم عن الحارث .  مرفوع
عن روأايته بسبب فيه متكلم الحراني الرحمن عبد بن وأعثمان
. وأالمجاهيل الضعفاء

. بمعروأفا ليس علي بن وأموسأى

عنه الروأاةا بسبب جماعة ضعفه وأقد فيه مختلف وأالقاسأم
وأإنما به بأس ل مستقيم عنه الثقات : حديث حاتم أبو قال
. الضعفاء عنه ينكر

حبان وأابن وأالعقيلي الغلبي وأضعفه أحمد الماما فيه وأتكلم
وأسألم عليه الله صلى محمد أصحاب عن يروأي وأقال
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يسبق حتى المقلوبة بالشأياء الثقات عن وأيأتي المعضلت
. لها المتعمد كان أنه القلب إلى

من المجروأحين كتابه في حبان ابن ذكره عمر ابن وأحديث
عمر ابن عن معدان بن خالد عن حكيم بن الحوص طريق

ًا المديني وأابن حنبل بن أحمد قاله ضعيف وأالحوص مرفوع
.  معين بن وأيحيى
. وأنكارةا جهالة وأفيه مسنده في يعلى أبو روأاه عائشة وأحديث

ًا أعلم وأل ًا حديث الصحابة من أحد عن ثابت وأل الباب في صحيح
من أن الربعة الئمة من المتبوعين الئمة عن وأل التابعين وأل

حضي ركعتين وأصلى الشمس تطلع حتى مصله في جلس
. تامة تامة تامة وأعمرةا حجة بأجر

النبي كان فقد نقله على وأالدوأاعي الهمم تتوافر هذا وأمثل
حتى المصلى في يجلسون وأأصحابه وأسألم عليه الله صلى

طريق من صحيحه في مسلم روأاه يقومون ثام الشمس ترتفع
. سأمرةا بن جابر عن حرب بن سأماك عن خيثمة أبي

من وأهو ذلك على المترتب الجر وأل الصلةا يذكروأن ل وأحين
الواردةا للحاديث أصل ل أنه على دليل ... فيه بمكان الهمية

. الباب في

عن منصور طريق من المصنف في شأيبة أبي ابن وأروأى
الضحى نومة نامت الشمس طلعت إذا كانت عائشة أن مجاهد
الجلوس بعد للصلةا ذكر فيه وأليس صحيح إسأناده . وأهذا
. العظيم الجيل ذاك في معروأفا غير المر وأكأن

بن الوليد عن النبلء أعلما سأير في الذهبي الحافظ وأذكر
حتى الله يذكر مصله في يثبت الوأزاعي رأيت قال مسلم
فإذا هديهم كان ذلك أن السلف عن وأيخبرنا ، الشمس تطلع

الله ذكر في فأفاضوا بعض إلى بعضهم قاما الشمس طلعت
. دينه في وأالتفقه

وأمؤكد دال هو مما كثير هذا مثل في السلف عن وأالمنقول
المترتب وأالجر الشمس بعد المذكورةا الصلةا هذه أن على
.  أصل له ليس ذلك على

مشهودةا الشمس ارتفاع بعد الصلةا أن ينفي ل وأهذا
فهذا عبسة بن عمروأ حديث من مسلم في وأالخبر محضورةا

. أعلم وأالله آخر شأيء فيه نحن وأما شأيء
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الميت على الصلةا حكم : ما الثاني السؤال
؟ الغائب

أن ثابت وأقد مشهور المسألة هذه في  الخلفا: الجواب
توفي حين النجاشأي على صلى وأسألم عليه الله صلى النبي
وأكبر بهم فصّف المصلى إلى بأصحابه وأخرج الغائب صلةا
ًا عليه . أربع

شأهاب ابن عن مالك طريق من وأمسلم البخاري في وأالحديث
ّيب بن سأعيد عن . هريرةا أبي عن المس

ّلى طائفة فقالت الماما مذهب وأهذا غائب ميت كل على ُيص
حزما بن محمد أبو ذلك وأاختار روأاية في وأأحمد الشافعي

. الله رحمه

الغائب الميت على الصلةا تصح . ل أخرى طائفة وأقالت
ًا وأسألم عليه الله صلى صلته في هريرةا أبي . وأحديث مطلق

فعل ما مثل يفعل أن لحد وأليس به خاص النجاشأي على
. أحمد الماما عن وأروأاية وأمالك حنيفة أبي مذهب وأهذا

ّلي الصالح الرجل مات . إذا ثاالثة طائفة وأقالت لصلته عليه ُص
للماما منسوب وأهذا النجاشأي على وأسألم عليه الله صلى
الختيارات في كما السألما شأيخ عنه ذكره الله رحمه أحمد

. العلماء متأخري من جماعة قول وأهو الفقهية

ُصلي عليه  ُيصّل لم ببلد مات إذا الغائب : أن الرابع وأالقول
عليه الله صلى صلته في الحال هو كما الغائب صلةا عليه

ُصلي أن يثبت وألم الكفار بين مات لنه النجاشأي على وأسألم
وأإن وأنحوهما هدما تحت وأالمفقود الغريق وأمثله هناك عليه
قول وأهذا عليه الغائب صلةا تشرع لم مات حيث عليه ُصلي

ابن السألما شأيخ ذلك وأاختار روأاية في الله رحمه أحمد الماما
. الصواب وأهو القيم ابن العلمة وأتلميذه تيمية

عليه الله صلى لله رسأول أصحاب من كثير خلق توفي فقد
. عليهم ُيَصّل وألم غياب . وأهم وأسألم

في متفرقون _ وأأصحابه وأسألم عليه الله صلى النبي وأتوفي
. عليه الصلةا منهم أحد عن يثبت _ وألم البلدان

عن يذكر وألم المهديون وأالئمة الراشأدوأن الخلفاء وأتوفي
ّيب وأالتابعين الصحابة من أحد القواعد وأمن عليهم صلةا الُغ

وأسألم الله صلى الله رسأول تركه ما أن الباب هذا في المهمة
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وأزوأال للفعل المقتضي وأجود مع العبادات من وأأصحابه
. بدعة وأفعله الترك وأاجب فإنه  المانع

ّلي القاعدةا هذه وأضبط ًا يج . البدع من كثير

وأبينت تلك من بأطول رسأالة المسألة هذه في كتبت وأقد
على الصلةا في التوسأع من اليوما المسلمين بعض وأاقع

عليه الله صلى رسأوله وأأعداء الله أعداء سأيما وأل الغائب
لله فإنا الفساد وأدعاةا الضلل وأأئمة العلمانيين من وأسألم

. راجعون إليه وأإنا
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في الوارد الحديث صحة : ما الثالث السؤال
؟ فرقة وأسأبعين ثالث على المة افتراق

وأسألم عليه الله صلى النبي عن ثاابت الحديث  هذا: الجواب
. صحابي من أكثر وأعن وأجه غير من جاء وأقد

الشأكالت بعض حوله وأأثاار المتأخرين بعض فيه تكلم وأقد
. بشيء هذا وأليس

وأابن وأالترمذي داوأد وأأبو أحمد الماما روأاه محفوظ فالحديث
عن سألمة أبي عن عمروأ بن محمد طريق من وأغيرهم ماجة
وأسألم عليه الله صلى الله رسأول قال قال هريرةا أبي

فرقة وأسأبعين ثانتين أوأ إحدى على اليهود (( افترقت
وأتفترق فرقة وأسأبعين ثانتين أوأ إحدى على النصارى وأتفرقت

)) . فرقة وأسأبعبن ثالث على أمتي
وأالحاكم حبان وأابن الترمذي صححه وأقد صحيح سأند وأهذا

. وأغيرهم

على سأتفترق الملة هذه ( وأإن وأفيه معاوأية حديث من وأصح
الجنة في وأوأاحدةا النار في وأسأبعون . ثانتان وأسأبعين ثالث
. سأننه في داوأد أبو . روأاه الجماعة وأهي

. ماجه ابن روأاه مالك بن عوفا عن الباب وأفي

. ضعيف بسند الترمذي روأاه العاص بن عمروأ بن الله وأعبد

. السنة في عاصم أبي وأابن ماجه ابن روأاه مالك بن وأأنس

. عاصم أبي وأابن السنة في نصر بن محمد روأاه أمامة وأأبي

وأاقع وأأنه المة افتراق حتمية تقتضي الثابتة الحاديث فهذه
وأاحدةا غير فرقة وأالسبعين الثلث هذه من ينجو وأل محالة ل

الله أمر يأتي حتى ظاهرةا منصورةا تزال فل الجماعة وأهي
. وأتعالى تبارك

الوارد الحديث في تقولون : ما الرابع السؤال
.  داء بأنها البقر لحوما في

في الطبراني عند منكرةا بأسأانيد جاء الخبر  هذا: الجواب
. المستدرك في وأالحاكم الكبير المعجم
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معاوأية بن زهير طريق من المراسأيل في داوأد أبو وأروأاه
صلى النبي عن عمروأ بنت مليكة عن أهلي من امرأةا حدثاتني

. وأسألم عليه الله

. ضعيف مرسأل وأهذا

. شأيء البقر لحم عن النهي في يثبت وألم

المحال فمن عليهم به وأامتن البقر لحم لعباده الله أحل وأقد
{ تعالى قال عليهم وأضرر داء هو بما عباده على الله يمتن أن

} .  اثانين البقر وأمن اثانين البل وأمن

صلى النبي أن عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين وأفي
)) . بالبقر نسائه عن ضحى  وأسألم عليه الله

القطع يجب فالذي لله به التقرب جاز لما داء لحمها كان وألو
ابن أجاد وأقد معتبر وأجه لتصحيحه وأليس باطل الثار هذا أن به

أوأ المعقول يخالف رأيته حديث ( فكل قوله في الجوزي
) . اعتباره تتكلف فل موضوع أنه فاعلم الصول يناقض

الشرك تقسيم في تقولون : ما الخامس السؤال
؟ وأخفي وأأصغر أكبر أقساما ثالثاة إلى

نظر وأفيه العلم أهل من طائفة قاله التقسيم  هذا: الجواب
 قسمان الشرك أن وأالصحيح

. - وأأصغر2     - أكبر1

فإن الكبر كالنفاق أكبر هو ما منه الخفي وأالشرك
. الشرك وأيبطنون السألما يظهروأن المنافقين

لبعض قرأت وأقد متفاوأتة مراتب وأهذا أصغر شأرك هو ما وأمنه
وأالشرك قال أقساما ثالثاة إلى الشرك قّسم حين المتأخرين

. الصغر دوأن الخفي

الشرك أن تقدما وأقد صحيح غير قيد بدوأن الطلق وأهذا
شأفاعة تناله ل وأصاحبه أكبر شأرك هو ما منه الخفي

. الراحمين أرحم رحمة وأل الشافعين

من { إنه تعالى قال السعير في الخلود عليه الله كتب وأقد
وأما النار وأمأوأاه الجنة عليه الله حرما فقد بالله يشرك

} . أنصار من للظالمين
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وأالمشركين الكتاب أهل من كفروأا الذين { إن تعالى وأقال
ّية شأر هم أوألئك فيها خالدين جهنم نار في } . البر

من شأيء في بالله الله غير تسوية هو الكبر وأالشرك
. الله خصائص

ًا تسميته الشرعية الدلة في جاء ما هو الصغر وأالشرك شأرك
. الكبر إلى يصل وألم

ّد فل يغفر ل الشرك هذا إن قيل وأقد ّذب أن ب وألكنه صاحبه ُيع
شأيخ عن الفروأع في مفلح ابن ذلك ذكر النار في يخلد ل

في المسألة هذه إلى أشأار وأقد الله رحمه تيمية ابن السألما
. البكري على رده

وأهو المشيئة تحت الشرك هذا صاحب : أن الثاني وأالقول
. الصحيح وأهو العلماء عامة قول

} أي به يشرك أن يغفر ل الله { إن يقول تعالى الله فإن
فيه } يدخل يشاء لمن ذلك دوأن ما { وأيغفر الكبر الشرك
.          أعلم . وأالله الصغر الشرك
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السادسأة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ1421 / 6 / 14 بتاريخ الشيخ على

وأالنصارى اليهود بدأ حكم : ما الوأل السؤال
؟ بالسلما

وأقد العلم أهل بين اختلفا محل المسألة  هذه: الجواب
ّلمت . إن الله رحمه الوأزاعي الماما قال ّلم فقد سأ سأ

. الصالحون ترك فقد تركت وأإن الصالحون

محمد بن العزيز عبد طريق من مسلم صحيح في جاء وأقد
أن هريرةا أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سأهيل عن الدراوأردي

َدؤاا . ل قال وأسألم عليه الله صلى النبي النصارى وأل اليهود َتب
َدهم لقيتم . فإذا بالسلما أضيقه إلى فاضطروأه طريق في أح

.

ذهب وأإليه بالسلما الكتاب أهل بدأ عن النهي على دليل وأهذا
. العلم أهل أكثر

أهل بعض وأتأوأل ذلك جواز أمامة وأأبي عباس ابن عن وأروأى
أن عليكم ليس معناه أن على ذلك في الوارد النهي العلم

. تبدؤاهم

. الضمار عدما فالصل نظر وأفيه

وأالنصارى اليهود بدأ تحريم على الدللة قوي وأالحديث
. بالسلما

به يحيى فل وأصفته تعالى الله أسأماء من اسأم السلما فإن
. المسلم غير

َدأ أنه وأسألم عليه الله صلى النبي عن يثبت وألم           اليهود ب
على . سألما ملوكهم إلى يكتب كان وأقد بالسلما وأالنصارى

. الهدى اتبع من
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مع السلما غير بكلما وأمخاطبته الكافر تكنية من مانع وأل
الجّهال بعض كقول بدينه رضاه على الدالة اللفاظ من الحذر
. بدينك الله متعك
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الكتاب أهل عيادةا تجوز : هل الثاني السؤال
؟

فقيل الفقهاء بين اختلفا المسألة هذه  في: الجواب
ًا تجوز دعوته بقصد العيادةا تجوز وأقيل تحرما وأقيل مطلق

. عليه السألما وأعرض

ًا المنع يصح فل المسألة في توسأط وأهذا يرد لم لنه مطلق
. الصحيحة الدلة خلفا هو بل دليل ذلك في

ًا بالجواز وأالقول جواز إل يبق فلم النظر من شأيء فيه مطلق
. يرتجيه أوأ السألما عليه يعرض كان إذا عيادته

ثاابت عن زيد بن حماد طريق من البخاري صحيح في جاء وأقد
النبي يخدما يهودي غلما . كان قال عنه الله رضي أنس عن

عليه الله صلى النبي فأتاه فَمرض وأسألم عليه الله صلى
إلى . فنظر . أسألم له فقال رأسأه عند فقعد يعوده وأسألم

وأسألم عليه الله صلى القاسأم أبا أطع له فقال عنده وأهو أبيه
. يقول وأهو وأسألم عليه الله صلى النبي فخرج . فأسألم
.  النار من أنقذه الذي الحمدلله

. فوائد فيه الحديث وأهذا

. وأسألم عليه الله صلى ُخلقه : ُحسُن الوألى
. الخلق هداية على وأسألم عليه الله صلى : حرصه الثانية
النار في مخلد كافر يهوديته على مات إذا اليهود : أن الثالثة
الله صلى النبي قال العلم أهل من أحد بين فيه خلفا ل وأهذا
َ بيده نفسي . وأالذي وأسألم عليه هذه من أحد بي يسمع ل
به أرسألت بالذي يؤمن وألم يموت ثام نصراني وأل يهودي المة

حديث من صحيحه في مسلم .روأاه النار أصحاب من كان إل
 هريرةا أبي

داوأد أبو . قال المصلحة رجيت إذا اليهودي : عيادةا الرابعة
اليهودي عيادةا عن سأئل أحمد الماما سأمعت الله رحمه

. فنعم السألما إلى يدعوه أن يريد كان إن قال ؟ وأالنصراني

قال شأهاب ابن طريق من وأغيرهما الصحيحين في جاء وأقد
حضرت لما أنه أخبره أنه أبيه عن المسيب بن سأعيد أخبرني

َءه الوفاةا طالب أبا فوجد وأسألم عليه الله صلى الله رسأول جا
المغيرةا بن أمية أبي بن الله وأعبد هشاما بن جهل أبا عنده
ل قل ياعم طالب لبي وأسألم عليه لله صلى الله رسأول قال
وأعبد جهل أبو فقال الله عند بها لك أشأهد كلمة الله إل إله
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؟ المطلب عبد ملة عن أترغب طالب أبا يا أمية أبي بن الله
عليه يعرضها وأسألم عليه الله صلى الله رسأول يزل فلم

هو كلمهم ما آخر طالب أبو قال حتى المقالة بتلك وأيعودان
فقال الله إل إله ل يقول أن وأأبى المطلب عبد ملة على

لك لسأتغفرّن وأالله . أما وأسألم عليه الله صلى الله رسأول
وأالذين للنبي كان { ما فيه تعالى الله فأنزل عنك ُأنه مالم
.. } . قربى أوألي كانوا وألو للمشركين يستغفروأا أن آمنوا

ُرجي إذا المشرك القريب عيادةا على دليل فيه وأالحديث
عن سأئل حنبل بن أحمد سأمعت زياد بن الفضل قال إسألمه
ًا يعود المسلم الرجل يرى كان : إن قال ، المشركين من أحد

عاد كما فليعده منه يقبل السألما عليه يعرض عاده إذا أنه
عليه فعرض اليهودي الغلما وأسألم عليه الله صلى النبي

. السألما

حكم في الصحيح القول هو : ما الثالث السؤال
؟ الساحر

وأمجمع الشرائع كل في محرما أنواعه بكل  السحر: الجواب
. تعلمه وأتحريم تحريمه على
َءت ما يخالف وأهو أجله من أنزلت ما وأيعارض الرسأل به جا

. الكتب

وألّي على يجب كافر الساحر أن إلى العلم أهل أكثر ذهب وأقد
. قتله المر

كفروأا الشياطين وألكن سأليمان كفر { وأما تعالى قال
... } . السحر الناس يعلمون

فل فتنة نحن إنما يقول حتى أحد من يعلمان { وأما وأقال
. كفر هذا أن فثبت السحر بعمل } أي تكفر

إذا إل يكفر ل الساحر أن إلى الشافعية فقهاء أكثر وأذهب
من بابل أهل يعتقده ما مثل اعتقد أوأ السحر إباحة اعتقد

. السبعة للكواكب التقرب
. العتقاد اشأتراط على دليل وأل نظر وأفيه

يعتقد لم أوأ تحريمه اعتقد سأواء كافر الساحر أن وأالصحيح
في وأليس الدلة ظاهر وأهذا كفر السحر عمل فمجرد

.  يعارضها ما الخرى النصوص

ًا يقتل فإنه ما شأخص على السحر وأصف يثبت وأحين وأجوب
الناس لحاد ليس وألكن الصحابة من جماعة عن ذلك ثابت فقد
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لنه مقامه يقوما من أوأ السلطان أمر دوأن الحدوأد إقامة
وأزعزعة فساد المور وألةا دوأن الحدوأد إقامة على يترتب
. السلطان هيبة وأذهاب للمن

يفعل ل أن حلف فيمن الحكم : ما الرابع السؤال
ًا ًا ففعله شأيئ ؟ ناسأي

ل أن حلف أوأ فنسيه وأكذا كذا يفعل أن حلف  من: الجواب
ًا يفعل ًا ففعله شأيئ ً أوأ ناسأي حنث فل عليه المحلوفا بأنه جاهل
. باقية وأيمينه عليه

يفعل ل أن منعه يقصد غيره أوأ نفسه على حلف إن وأقيل
ًا ًا ففعله شأيئ ً أوأ ناسأي دوأن وأالعتاق الطلق في حنث جاهل

. تعالى بالله اليمين

. السأتثناء هذا على دليل وأل نظر وأفيه

وأيمينه وأالنسيان بالجهل يحنث ل وأأنه الوأل القول وأالصحيح
} . أخطأنا أوأ نسينا إن تؤاخذنا ل { ربنا تعالى قال باقية

فعلّي أوأ طالق فامرأتي وأكذا كذا فعلت إن بالله حلف وأإن
. مذاهب للعلماء فيها اليمان فهذه ، الحج علّي أوأ شأهر صياما

. به حلف ما لزمه حنث إذا - قيل1
. شأيء يلزمه ل - وأقيل2
إلى القوال أقرب وأهذا يمين كفارةا تجزئه الثالث - وأالقول3

{ قد يقول الله لن تيمية ابن السألما شأيخ وأاختاره الدليل
} . أيمانكم تحلة لكم الله فرض

الله رضي الشأعري موسأى أبي عن وأغيرهما الصحيحين وأفي
شأاء إن وأاللِه ( إني قال وأسألم عليه الله صلى النبي أن عنه
ًا غيرها فأرى يمين على أحلف ل الله عن كفرت إل منها خير

) . خير هو الذي وأأتيت يميني

؟ باليد الوزغ قتل صح : هل الخامس السؤال
؟ أجر قتله في ثابت وأهل

وأنحوها بألة وأذلك كثيرةا بأدلة مشروأع الوزغ  قتل: الجواب
قتله إلى الندب أوأ اليد تخصيص الروأايات من شأيء في وأليس

ًا ذلك أظن وأل المباشأرةا باليد ًا وأل صحيح بعيد هذا فمثل وأارد
. الخلق وأمعالي السألما هدي عن
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أما أن المسيب بن سأعيد طريق من وأغيرهما الصحيحين وأفي
بقتل أمرها وأسألم عليه الله صلى النبي أن أخبرته شأريك

إبراهيم على ينفخ ( كان قال البخاري روأاية وأفي الوأزاغ
. السلما عليه

عن معمر أخبرنا الرزاق عبد طريق من مسلم صحيح وأفي
عليه الله صلى النبي أن أبيه عن سأعد بن عامر عن الزهري

ًا وأسأّماه الوزغ بقتل أمر وأسألم . فويسق

ًا أكثر ضربة أوأل في الوزغ وأقتل ًا أجر في قتله من وأثاواب
عبد بن خالد طريق من مسلم صحيح في هذا جاء الثانية المرةا

النبي أن هريرةا أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سأهيل عن الله
فله ضربة أوأل في وأَزغة قتل ( من قال وأسألم عليه الله صلى

وأكذا كذا فله الثانية الضربة في قتلها . وأمن حسنة وأكذا كذا
وأكذا كذا فله الثالثة الضربة في قتلها وأإن الوألى لدوأن حسنة
) . الثانية لدوأن حسنة
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السابعة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

عنها أجاب وأالفقه الحديث في السأئلة من مجموعة هذه
في الله حفظه العلوان ناصر بن سأليمان الشيخ فضيلة
بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر صلةا بعد اليومية جلسته

  هـ1422 / 3 / 1 بتاريخ الشيخ على وأعرضها تفريغها فتم
. بنشرها فأذن

القول هو ما الشيخ : فضيلة الوأل السؤال
تقدما هل السأتسقاء صلةا كيفية في الراجح
تقدما أما الجمعة صلةا كهيئة الصلةا على الخطبة
؟ العيدين صلةا كهيئة الخطبة على الصلةا

المسألة هذه في الله رحمهم الفقهاء  اختلف: الجواب
. قولين على

وأمحمد مالك مذهب وأهذا الخطبة على الصلةا : تقديم الوأل
روأاية في وأأحمد وأالشافعي حنيفة أبي صاحب الحسن بن

الله رسأول . خرج قال عنه الله رضي هريرةا أبي لحديث عنه
ًا وأسألم عليه الله صلى بل ركعتين بنا فصلى يستسقي يوم
ًا القبلة نحو وأجهه وأحّول وأدعا خطبنا ثام إقامة وأل أذان رافع
َءه قلب ثام يديه على وأاليسر اليسر على اليمن فجعل ردا

طريق من وأغيرهما خزيمة وأابن ماجة ابن . روأاه اليمن
عن الرحمن عبد بن حميد عن الزهري عن راشأد بن النعمان

النعمان الحديث هذا في أخطأ وأقد ضعيف وأسأنده هريرةا أبي
. وأجهه غير على الزهري عن وأذكره

من القلب ( في صحيحه في خزيمة ابن الماما قال وأقد
ًا الزهري عن حديثه في فإن راشأد بن النعمان ًا تخليط .  كثير

وألكنه صحيح بعضها أخرى بروأايات القول هذا أصحاب وأاحتج
وأالبقية ، الخطبة على الصلةا تقديم على الدللة صريح غير

. منها بشيء الحتجاج يصح ل ضعيفة أحاديث

عمل وأهو كالجمعة الصلةا على الخطبة : تقديم الثاني القول
في وأأحمد سأعد بن الليث به وأقال ، القديم في المدينة أهل

قال الصحيحة الدلة ظاهر وأهو حزما بن وأالماما عنه روأاية

33



عليه الله صلى النبي . خرج عنه الله رضي زيد بن الله عبد
َءه وأحّول يدعو القبلة إلى فتوجه ، يستسقي وأسألم ثام ردا
َءةا في بهما جهر ركعتين صلى وأمسلم البخاري . روأاه القرا
) الدعاء بعد الصلةا ( باب سأننه في النسائي له ترجم وأقد

صلةا قبل الخطبة ( باب صحيحه في خزيمة ابن له وأترجم
) . السأتسقاء

عروأةا بن هشاما عن يونس طريق من سأننه في داوأد أبو وأروأى
إلى الناس . شأكى قالت عنها الله رضي عائشة عن أبيه عن

بمنبر فأمر المطر قحوط وأسألم عليه الله صلى الله رسأول
ًا الناس وأوأعد المصلى في له فوضع . قالت فيه يخرجون يوم
حاجب بدا حين وأسألم عليه الله صلى الله رسأول فخرج عائشة

وأحمد وأسألم عليه الله صلى فكبر المنبر على فقعد الشمس
وأاسأتئخار دياركم جدب شأكوتم : إنكم قال ثام وأجل عز الله

تدعوه أن وأجل عز الله أمركم وأقد ، زمانه إبان عن المطر
العالمين رب لله : الحمد قال . ثام لكم يستجيب أن وأوأعدكم
. يريد ما يفعل الله إل إله ل ، الدين يوما ملك الرحيم الرحمن

أنزل ، الفقراء وأنحن الغني أنت أنت إل إله ل الله أنت اللهم
ًا قوةا لنا أنزلت ما وأاجعل الغيث علينا رفع . ثام حين إلى وأبلغ
إلى حّول ثام ، إبطيه بياض بدا حتى الرفع في يزل فلم يديه

َءه وأقلب ظهره الناس الناس على أقبل ثام يديه رافع وأهو ردا
هذا داوأد أبو عنه . قال .... الحديث ركعتين فصلى وأنزل
يوما ( ملك يقرؤاوأن المدينة وأأهل جيد إسأناده غريب حديث
) .  لهم حجة الحديث ) وأهذا الدين

خلفا الصلةا على الخطبة تقديم على دللة فيه وأالحديث
. الخطبة على الصلةا تقديم من العصور هذه في به المعمول

بل وأالتأخير التقديم جواز إلى العلم أهل بعض ذهب وأقد
صلى أنه على الصحيحة السنة دلت فقد نظر . وأفيه أوألوية

فالعمل الصلةا على وأالدعاء السأتغفار يقدما وأسألم عليه الله
. الحق إلى وأأقرب أتبع بذلك

الله صلى النبي عن ثابت : هل الثاني السؤال
صلةا إلى للخروأج يوما تحديد وأسألم عليه

. السأتسقاء

حديث من به بأس ل بسند داوأد أبي سأنن في  جاء: الجواب
وأعد وأسألم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي عائشة
ًا الناس صلى الله رسأول فخرج عائشة قالت فيه يخرجون يوم
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وأدللته .. الحديث الشمس حاجب بدا حين وأسألم عليه الله
... غير السأتسقاء صلةا إلى للخروأج يوما تحديد على ظاهرةا

أهل من وأاحد غير اسأتحب وأقد اليوما هذا تسمية يثبت لم أنه
تعرض العمال لن وأالخميس الثانين يومّي تحديد العلم
فيجمع للصياما فضيلة وأقت وألنهما تعالى الله على فيهما

حينئٍذ الدعاء فيكون وأالسأتسقاء الصياما بين المسلمون
. للجابة أقرب

الياما بقية دوأن اليومين هذين تقصد مشروأعية عدما وأيحتمل
أحد عن وأل وأسألم عليه الله صلى النبي عن يثبت لم ذلك لن
آخر دوأن يوما تقصد يشرع فل الصواب هو وأهذا الصحابة من

يوافق فقد فيه يخرجون يوما تحديد هو فالمشروأع نص بدوأن
ًا يوافق وأقد الثانين يوما الناس لمصالح مراعاةا آخر يوم

. وأحاجاتهم

؟ حكمها وأما الغيبة حد : ما الثالث السؤال 

في المسلم أخيه عيب النسان يذكر أن هي  الغيبةالجواب:
.لذلك حاجة غير من بلغه لو يكرهه بما غيبته

الغير عن الحديث يخرج . هذا أخيه عيب يذكر : أن فقولي
. وأالثناء بالمدح

. له غيبة فل الكافر بذلك : يخرج : المسلم وأقولي

ل عنه فالحديث الحاضر بذلك . أخرج غيبته : في وأقولي
. العلماء قولي أصح في غيبة يسمى

. به رضي ما بذلك . خرج بلغه لو يكرهه : بما وأقولي

لمصلحة كان ما بذلك . خرج لذلك حاجة غير : من وأقولي
. بدعته لتتقى المبتدع من كالتحذير شأرعية

. أمور مراعاةا ذلك في وأيجب 

. وأجهه وأإرادةا تعالى لله : الخلص الوأل

. ذلك في المصلحة : مراعاةا الثاني

ًا الحديث يكون : أن الثالث دوأن الزلل موضع على مقصور
. فائدةا بدوأن غيره إلى تجاوأزه

وأجزما مصلحة بدوأن الغيبة تحريم على العلماء اتفق وأقد
أشأد بعضها متفاوأتة مراتب وأهي الكبائر من أنها على أكثرهم
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ًا اغتاب فمن بعض من ً اغتاب كمن ليس عالم قال جاهل
َتْب { ... وَأَل تعالى ُكْم َيْغ ُيِحّب َبْعًضا َبْعُض ُكْم َأ ُد ُكَل َأْن َأَح ْأ َلْحَم َي
ًتا َأِخيِه ْي ُه َم ُتُمو َكِرْه ّتُقوا َف ّلَه وَأا ّلَه ِإّن ال (     َرِحيٌم َتّواٌب ال
12. { (

أبيه عن الرحمن عبد بن العلء حديث من مسلم صحيح وأفي
وأسألم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي هريرةا أبي عن
[ ذكرك قال أعلم وأرسأوله الله قالوا الغيبة ما ( أتدروأن قال

قال ؟  أقول ما أخي في كان إن أفرأيت قيل يكره بما أخاك
تقول ما فيه يكن لم وأإن اغتبته فقد تقول ما فيه كان [ إن
) . بهته فقد

عن مساحق بن نوفل طريق من سأننه في داوأد أبو وأروأى
من ( إن قال وأسألم عليه الله صلى النبي أن زيد بن سأعيد
) . حق بغير المسلم عرض في السأتطالة الربا أربى

َءكم ( إن وأسألم عليه الله صلى وأقال وأأعراضكم وأأموالكم دما
هذا بلدكم في هذا شأهركم في هذا يومكم كحرمة حراما بينكم
أوأعى هو من يبلغ أن عسى الشاهد فإن الغائب الشاهد ليبلغ

. بكرةا أبي حديث من عليه ) .متفق منه له

ّدها الغيبة أمور أقبح وأمن وأاحتقاره المسلم تنقص حرمة وأأشأ
من وأالنيل حرمته وأإسأقاط إهانته في الجهد وأبذل وأازدراؤاه

كبائر من كبيرةا العظيم وأالداء الذميم الخلق . فهذا عرضه
. الشديد وأالبطش للوعيد معرض وأصاحبه الذنوب

حامل زوأجة عن رجل : توفي الرابع السؤال
تليه أن للمرأةا يجوز فهل ُيغّسل أن قبل فوضعت

؟ الغسل في

الزوأج عن أجنبية أصبحت المرأةا وأضعت  حين: الجواب
. تغسيله عليها فيحرما

المرأةا تغسل أن وأسألم عليه الله صلى النبي رخص فقد
ً عنها يموت كأن عصمته في دامت ما زوأجها وأغسلته حامل

ً تكن لم أوأ الوضع قبل وأهي العدةا في دامت ما فتغسله حامل
تغسله أن قبل وأضعت حين وأأما أياما وأعشرةا أشأهر أربعة

ّلت أجنبية أصبحت فقد تغسيله عليها فيحرما للخطاب وأح
. العلم أهل باتفاق
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ُأوألَُت تعالى قال َْلْحَماِل { وَأ ُلُهّن ا َلُهّن َيَضْعَن َأْن َأَج } َحْم
حملها تضع أن الحامل عدةا أن على الجماع المنذر ابن وأحكى

بما وأتتجمل تتزوأج أن فلها عنها الحداد يسقط ... وأحينئٍذ
َءت . شأا

أبي حديث في تقولون : ما الخامس السؤال
. من قال وأسألم عليه الله صلى النبي أن أمامة

يمنعه لم مكتوبة صلةا كل دبر الكرسأي آية قرأ
؟ يموت أن إل الجنة دخول من

وأالليلة اليوما عمل في النسائي روأاه الحديث  هذا: الجواب
الكبير في وأالطبراني وأالليلة اليوما عمل في السني وأابن

اللهاني زياد بن محمد عن حمير بن محمد طريق من وأغيرهم
وأسألم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي أمامة أبي عن

الصلةا كتاب في حبان ابن صححه وأقد به بأس ل . وأإسأناده
. كثير وأابن الهادي عبد وأابن وأالمنذري

وأل الموضوعات كتابه في فأوأرده الجوزي ابن بالغ وأقد
. ذلك على يوافق

. اللهاني عن حمير بن محمد به تفرد وأالحديث
. قال الله رحمه الفسوي أن سأيما وأل التعليل يحتمل وأهذا

. بالقوي ليس حمير بن محمد
إل علمت . ما أحمد الماما وأقال ثاقة فقال معين ابن وأخالفه

ًا . بأس به ليس النسائي . وأقال خير

وأمثله الخبار صحاح من وأليس السأناد جيد وأالحديث
. لمور وأذلك يقبل

وأأوأرده يعله وألم روأاه الله رحمه النسائي الماما : أن الوأل
. وأصححه المختارةا في

. الحكاما أصول من ليس الحديث : أن الثاني

على قرينة دلت إذا يقبل بالحديث الصدوأق تفرد : أن الثالث
للحديث جاء وأقد ، هذا من حمير بن محمد وأتفرد ضبطه
بن وأعلى مسعود وأأبي شأعبة ابن المغيرةا حديث من شأواهد

. أعلم وأالله شأيء ذلك من يصح وأل طالب أبي
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من سأمعت الشيخ : فضيلة السادس السؤال
هذا يصح فهل تطلق ل الوألد أما أّن العامة بعض
؟ العلم أهل من أحد به قال وأهل

الشرع في أصل له وأليس الهذيان من الكلما  هذا: الجواب
ًا أظن وأل دل وأقد الباطل هذا بمثل يفتي علم طالب أوأ عالم

زوأجته طلق إذا الرجل أن على وأالجماع وأالسنة الكتاب
يمسها لم طهر في القواعد من أوأ العمر متوسأطة أوأ صغيرةا

ً أوأ فيه في تعالى قال تطلق  أنها حملها تبين قد حامل
ّلَقاُت         الحيض ذوأات المطلقات َط ْلُم ّبْصَن { وَأا َتَر َي
ْنُفِسِهّن َأ َثاَة ِب } .  ُقُروأٍء َثاَل

الحيض عنهن انقطع اللتي المطلقات في تعالى وأقال
ِئي ِئْسَن { وَأالّل ْلَمِحيِض ِمَن َي ُكْم ِمْن ا ِئ ُتْم ِإِن ِنَسا ْب َت ُتُهّن اْر ّد َفِع

َثاُة ِئي َأشْأُهٍر َثاَل في ذلك بعد ... } وأقال َيِحْضَن َلْم وَأالّل
ُأوألَُت      الحمل ذوأات المطلقات َْلْحَماِل { وَأ ُلُهّن ا َأْن َأَج

َلُهّن َيَضْعَن ...} . َحْم

تنكح حتى له تحل وأل منه بانت فقد الثالثة الطلقة كانت فإن
ًا شأاهدين فيشهد الثانية أوأ الوألى كانت وأإن ، غيره زوأج

الرشأك يزيد طريق من سأننه في داوأد أبو روأى وأقد وأيراجعها
عن . سأئل حصين بن عمران أن الله عبد بن مطرفا عن

وأل طلقها على يشهد وألم بها يقع ثام امرأته يطلق الرجل
. سأنة لغير وأراجعت سأنة لغير : طلقت فقال رجعتها على

ْد وأل رجعتها وأعلى طلقها على أشأهد . َتُع
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الثامنة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها تم وأقد بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ1422 / 3 / 11 بتاريخ الشيـخ عـلى

ًا زوأجته طلق : شأخص الوأل السؤال ًا طلق رجعي
يجب فهل مراجعتها أراد عدتها تنقضي أن وأقبل

؟ بذلك رضاها

في دامت ما رجعتها يملك فالزوأج رضاها يلزما  ل: الجواب
ًا ذلك في أعلم وأل ترض لم أوأ رضيت العدةا . خلف

العلماء أن الجماع كتابه في الله رحمه المنذر ابن ذكر وأقد
وأإن العدةا في دامت ما الرجل إلى الرجعة أن على متفقون

. المرأةا ذلك كرهت

تفتدي كي أوأ بها ليضّر يرتجعها أن الزوأج على يحرما أنه غير
ِإْمَساٌك تعالى قال بعوض منه ِإْحَساٍن َتْسِريٌح َأوْأ ِبَمْعُروأفٍا { َف ِب
َ ُكْم َيِحّل وَأل ْا َأن َل ُذوأ ْأُخ ُتُموُهّن ِمّما َت ْي َت ًئا آ ْي ّ شَأ ّ َيَخاَفا َأن ِإل َأل

َد ُيِقيَما ُدوأ ّلِه  ُح َ تعالى } وأقال ال ُكوُهّن {  وَأل ِضَراًرا ُتْمِس
ْا ُدوأ َت َتْع ِلَك  َيْفَعْل وَأَمن ّل ْد َذ َلَم َفَق } . َنْفَسُه َظ

ًا هو الرجال على محرما الضرار هذا أن وأكما على محرما أيض
وأتسيء زوأجها المرأةا تؤذي أن المحرمات فمن النساء

يشاق فل عوض بدوأن يطلقها كي نفسها منه وأتمنع معاملته
. الخر أحدهما

يطلقها أوأ بالمعروأفا فليمسكها زوأجته الرجل أبغض فإذا
بحقه تقم وألم وأأبغضته زوأجها المرأةا كرهت وأإذا بإحسان

دوأن أعطاها بما منه تفتدي أن فلها معاشأرته على تقدر وألم
. العداوأات وأتوليد أذيته

عن عكرمة عن خالد طريق من البخاري صحيح في جاء وأقد
عليه الله صلى النبي أتت قيس بن ثاابت امرأةا أن عباس ابن

في عليه أعتب ما قيس بن . ثاابت الله رسأول يا فقالت وأسألم
ُلق ّني دين وأل خ ُه وألك الله رسأول فقال السألما في الكفَر أكر
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قال نعم . قالت حديقته عليه أتردين وأسألم عليه الله صلى
وأطلقها الحديقة اقبل وأسألم عليه الله صلى الله رسأول

. تطليقة

الله رسأول فقال عباس ابن عن عكرمة عن أيوب روأاية وأفي
ّدت نعم فقالت حديقته عليه تردين وأسألم عليه الله صلى فر
. ففارقها وأأمره عليه

المرأةا فتعتد بطلق وأليس فسخ الخلع أن العلماء قولي وأأصح
الله رضي عثمان المؤمنين أمير قول . وأهذا وأاحدةا بحيضة

روأاية في وأأحمد إسأحاق به وأقال عباس وأابن عمر وأابن عنه
. القيم وأابن تيمية ابن السألما شأيخ ذلك وأاختار

؟ البل لحوما من الوضوء حكم : ما الثاني السؤال

أمر أنه وأسألم عليه الله صلى الله رسأول عن  ثابت: الجواب
طريق من مسلم صحيح في هذا وأجاء البل لحوما من بالوضوء

ً أن سأمرةا بن جابر عن ثاور أبي بن جعفر رسأول سأأل رجل
إن قال الغنم لحوما من أأتوضأ وأسألم عليه الله صلى الله

البل لحوما من أتوضأ . قال توضأ فل شأئت وأإن فتوضأ شأئت
. البل لحوما من فتوضأ ، نعم قال

دوأاد وأأبو أحمد روأاه عازب بن البراء حديث من نحوه وأجاء
وأابن خزيمة ابن وأصححه الجاروأد وأابن ماجة وأابن وأالترمذي

.  المنذر وأابن حبان

وأإسأحاق إسأحاق بن محمد به وأأفتى عمر ابن مذهب وأهذا
البراء حديث صحيحان حديثان . فيه وأقال أحمد وأالماما
. سأمرةا بن جابر وأحديث

وأابن تيمية ابن السألما وأشأيخ المنذر ابن الماما بذلك وأقال
.  وأغيرهم القيم

غير البل لحوما من الوضوء أن إلى العلم أهل أكثر ذهب بينما
ابن وأذكره وأالشافعي وأمالك حنيفة أبي مذهب وأهذا وأاجب

وأطاوأوأس وأعطاء غفلة بن سأويد عن المنذر وأابن شأيبة أبي
. وأمجاهد
نظر فيه وأهذا الراشأدين الخلفاء عن العلم أهل بعض وأذكره

. البل لحوما من الوضوء أسأقط أنه منهم أحد عن يصح فل

وأالنسائي داوأد أبو روأاه بما المذهب هذا أهل احتج وأقد
ابن محمد عن حمزةا أبي بن شأعيب طريق من وأغيرهما
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من المرين آخُر : كان قال لله عبد بن جابر عن المنكدر
النار مست مّما الوضوء ترك وأسألم عليه الله صلى الله رسأول

.

الوضوء ترك في الرخصة على به الحتجاج يصح ل الخبر وأهذا
: لوجهين وأذلك البل لحوما من

بن وأجابر البراء بحديثي تخصيصه وأيمكن عاما : أنه الوأل
ًا كان النار مست مما الوضوء أن ُعلم إذا سأيما وأل سأمرةا وأاجب

.

هذا أهل قول وأهذا متنه يصح وأل معلول الخبر هذا : أن الثاني
مضطرب حديث : هذا الله رحمه حاتم أبو الماما قال الشأن
ًا أكل وأسألم عليه الله صلى النبي أن هو إنما المتن وألم كتف
جابر عن المنكدر بن محمد عن الثقات روأاه كذا يتوضأ

ّدث شأعيب يكون أن وأيحتمل . فيه فوهم حفظه من به ح

من اختصار وأهذا سأننه في الله رحمه داوأد أبو الماما وأقال
أكل وأسألم عليه الله صلى النبي أن جابر حديث يعني الوأل
ًا ًا خبز . يتوضأ وألم الصلةا إلى قاما ثام وألحم

. الله رحمه حبان ابن الماما هذا نحو وأذكر

للرجال الذهب خاتم لبس حكم :ما الثالث السؤال
؟

أكثر قول في الرجال على محرما الذهب  خاتم: الجواب
هريرةا أبي عن وأغيرهما الصحيحين في جاء وأقد العلم أهل

خاتم عن نهى وأسألم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي
.  الذهب

صلى الله رسأول أن عباس ابن حديث من مسلم صحيح وأفي
ًا رأى وأسألم عليه الله فنـزعه رجل يد في ذهب من خاتم

في فيجعلها نار من جمرةا إلى أحدكم : يعمد وأقال فطرحه
عليه الله صلى الله رسأول ذهب ما بعد للرجل . فقيل يده

ًا آخذه ل وأالله : ل قال به انتفع خاتمك : خذ وأسألم وأقد أبد
. وأسألم عليه الله صلى الله رسأول طرحه

ًا أشأد فهو للخطوبة يلبس الخاتم كان وأإذا ً وأأعظم إثام ضلل
:  كبيرين ذنبين بين يجمع اللبس فإن
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عن الرجال نهي في الصحيح الصريح النهي : ارتكاب الوأل
. به وأتحليهم الذهب لبس

تورث الظاهر في وأالمشابهة بالنصارى : التشبه الثاني
. قبيح وأداء عظيم بلء وأهذا الباطن في المودةا

تشبه .من قال أنه وأسألم عليه الله صلى النبي عن ثابت وأقد
. عمر ابن حديث من أحمد روأاه منهم فهو بقوما

ًا الخاتم يلبسون أنهم الجّهال من مجموعة عن بلغني وأقد دفع
ًا للعين كل عين وأيكفيهما الزوأجين بين يؤلف أنه وأاعتقاد
تعالى قال العالمين رب وأبتوحيد بالدين جهل وأهذا حاسأد
ِإن ّلُه َيْمَسْسَك { وَأ َ ِبُضّر ال ّ َلُه َكاشِأَف َفل ِإن ُهَو ِإل ْدَك  وَأ ْيٍر ُيِر ِبَخ

ّد َفلَ ِلِه َرآ َباِدِه ِمْن َيَشاء َمن ِبِه ُيَصيُب ِلَفْض ْلَغُفوُر وَأُهَو  ِع ا
} .  الّرِحيُم

ُتم { ُقْل تعالى وأقال ْي َأ ْدُعوَن ّما َأَفَر ّلِه ُدوأِن ِمن َت ِنَي ِإْن ال َد َأَرا

ّلُه ِني َأوْأ  ُضّرِه َكاشِأَفاُت ُهّن َهْل ِبُضّر ال َد ُهّن َهْل ِبَرْحَمٍة َأَرا
َكاُت ِتِه ُمْمِس ِبَي ُقْل َرْحَم ّلُه  َحْس ْيِه ال َل ّكُل َع َتَو ُلوَن َي ّك َتَو ْلُم } .  ا

ًا الشأياء من جعل من وأكل وألم ضر دفـع أوأ نفع لجلب سأبب
وأهذا بالله أشأرك فقد قدري وأل شأرعي دليل ذلك على يدل

ل قصد حسب على أصغر يكون وأقد أكبر يكون قد الشرك
. وأالعافية السلمة الله نسأل بسها

الفوائد هي ما الشيخ : فضيلة الرابع السؤال 
وأسألم عليه الله صلى قـولـه من المستفادةا

ركي رأس على بكلب مرت مومسة لمرأةا ( غفر
خفها فنـزعت العطش يقتله كاد قال يلهث

لها فغفر الماء من له فنـزعت بخمارها فأوأثاقته
) . بذلك

أبي حديث من صحته على متفق الحديث  هذا: الجواب
المهمات أهم وأإليك وأعلوما وأمعاني وأعبر  دروأس وأفيه هريرةا

. وأالفوائد المعاني من
ِتي تعالى قال تعالى الله رحمة -   سأعة1 ُكّل وَأسِأَعْت { وَأَرْحَم

} . شَأْيٍء
ِإّن تعالى قوله معنى -   فيه2 َناِت {  ْلَحَس ْبَن ا ْذِه َئاِت ُي ّي الّسـ

. {
. الذنوب بمطلق المكفرين الخوارج على الرد -       فيه3
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. المعطلة على وأالرد تعالى لله المغفرةا صفة إثابات -   فيه4
صلى النبي قال وأقد الدوأاب إلى الحسان مشروأعية -   فيه5

.. شأيء كل على الحسان كتب الله ( إن وأسألم عليه الله
أوأس ابن شأداد حديث من صحيحه في مسلم روأاه الحديث

. عنه الله رضي
في جاء وأقد الجر كثير به يحصل الخير قليل أن -   فيه6

عن صالح أبي عن سُأمي عن مالك طريق من البخاري صحيح
عليه الله صلى الله رسأول أن عنه الله رضي هريرةا أبي

على شأوك ُغصن وأجد بطريق يمشي رجل ( بينما قال وأسألم
.  له فغفر له الله فشكر فأخذه الطريق

رحمة سأبقت فقد وأعفوه الله رحمة من اليأس عدما -   فيه7
.. روأاه وأسألم عليه الله صلى النبي عن هذا صح غضبه الله

. هريرةا أبي حديث من وأمسلم البخاري
َ تعالى قال وأقد حرمته وأعظيم الزنا قبح -   فيه8 { وَأل

ْا ُبو َنى َتْقَر ّنُه الّز ً وَأسَأاء َفاِحَشًة َكاَن ِإ ِبيل } . سَأ
في جاء وأقد الرحماء عباده من يرحم الله أن -   فيه9

صلى النبي أن زيد بن أسأامة حديث من وأغيرهما الصحيحين
) . الرحماء عباده من الله يرحم ( إنما قال وأسألم عليه الله
صلى قال حيث وأالزاني الزانية اسأم إبهاما مشروأعية - فيه10
قبيلتها وأل اسأمها يذكر ) فلم لمرأةا ( غفر وأسألم عليه الله

. ذلك من فائدةا ل حيث
؟ النفاس مدةا آخر هي : ما الخامس السؤال

. العلم أهل بين خلفا ذلك  في: الجواب

ًا أربعون النفاس أكثر إن العلم أهل أكثر -       فقال1 يوم
حيضها عادةا صادفا إذا إل اسأتحاضة فهو ذلك الدما تجاوأز فإذا
من المشهورةا وأهي روأاية في وأأحمد حنيفة أبي مذهب وأهذا

المبارك وأابن سأفيان عن جامعه في الترمذي وأحكاه مذهبه
. العلم أهل وأأكثر وأإسأحاق

سأتون أكثره روأاية في وأأحمد وأالشافعي مالك -       وأقال2
ًا . يوم

ًا أربعين تجلس البصري الحسن -       وأقال3 إلى يوم
. اسأتحاضة فهي زاد فإن خمسين

على ليس اجتهادات وأهي القوال من ذلك غير -       وأقيل4
ابن عن ثابت فقد الوأل القول إل صحيح دليل منها شأيء
ًا تنتظر . النفساء قال أنه عنهما الله رضي عباس من نحو
ًا أربعين . المنتقى في الجاروأد ابن . روأاه يوم
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طريق من ماجة وأابن وأالترمذي داوأد أبو وأ أحمد روأى وأقد
على تجلس النفساء : كانت قالت سألمة أما عن الزدية مسة
ًا أربعين وأسألم عليه الله صلى الله رسأول عهد نطلي وأكنا يوم

. الكلف من بالورس وأجوهنا

بيان في القطان ابن ضعفه وأقد فيه مختلف السأناد وأهذا
وأحسنه الحاكم . وأصححه حزما ابن وأالماما وأاليهاما الوهم

. وأغيره النووأي

مسألة في ليس السأتذكار في الله رحمه البر عبد ابن قال
بالربعين قال من إل وأالتقليد للتباع موضع النفاس أكثر

مخالف وأل وأسألم عليه الله صلى الله رسأول أصحاب فإنهم
َءت القوال . وأسأائر منهم لهم عندنا يجوز وأل غيرهم عن جا

من على حجة الصحابة إجماع لن بغيرهم عليهم الخلفا
سأنة دوأن عنهم المهرب فأين إليهم تسكن وأالنفس بعدهم

: لمور وأذلك الصواب هو القول . وأهذا  أصل وأل

. لهم مخالف وأل الصحابة قول : أنه الوأل

فيها تجلس أياما تحديد من المسألة في بد ل : أنه الثاني
. غيرهم إلى الصحابة قول تجاوأز يمكن وأل النفساء

معرفة في الختصاص أهل من وأهم الطباء قول : أنه الثالث
. العلم أهل أكثر وأقول عباس ابن رأي مع قولهم فاتفق الدما

ّد فل النفاس أقل وأأما فإذا العلم أهل أكثر قول في لـه ح
تغتسل أن عليها وأجب الدما انقطاع وأهو الطهر النفساء رأت

. وأتصلي

جامعه في الله رحمه الترمذي عيسى أبو الماما ذكر وأقد
وأسألم عليه الله صلى النبي أصحاب من العلم أهل إجماع

أربعين الصلةا تدع النفساء أن على بعدهم وأَمْن وأالتابعين
ًا . وأتصلي تغتسل فإنها ذلك قبل الطهر ترى أن إل يوم
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التاسأعة الجلسة
 

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ30/1/1422 بتاريخ الشيخ على

من ابنته يتزوأج أن يريد رجل : فيه الوأل السؤال
؟ ذلك حكم فما الزنا

أهل أكثر أنكره وأقد الفعل من وأمنكر محرما  هذا: الجواب
ّدد العلم يزني الرجل في وأقال الله رحمه أحمد الماما فيه وأشأ

يتزوأج وأقال ذلك فاسأتعظم فيتزوأجها ابنة منه فتلد بامرأةا
. القتل !!! عليه ابنته

من الجمهور : مذهب الله رحمه تيمية ابن السألما شأيخ وأقال
.. ) . به المقطوع الصواب وأهو بها التزوأج يجوز ل أنه العلماء

التحريم دل ( وأقد المعاد زاد في لله رحمه القيم ابن وأقال
الوألى دللة الزاني ماِء من المخلوقة تحريم على الفحل بلبن

ّذت قد من ينكح أن عليه حرما إذا لنه ، وأالحرى ثااَر بلبن تغ
مائه نفس من ُخلق قد من ينكح أن له يحل كيف ، بوطئه
من فيها لما الرضاع من بنته الشارع يحّرما !! وأكيف بوطئه

ًا الرجل وأطء كان لبن خلقت من نكاح له يبيح ثام فيه سأبب
التي البعضية فإن المستحيل من !! . هذا وأمائه وأطئه بنفس

بينه التي البعضية من وأأتم أكمل مائه من المخلوقة وأبين بينه
من ما جزء فيها الرضاع بنت فإن بلبنه تغذت من وأبين

. البعضية

أوأ فنصفها مائه من مخلوقة كاسأمها مائه من وأالمخلوقة
ًا بعضه أكثرها جمهور قول . وأهذا للما الخر وأالشطر ، قطع

... ) . أباحها من الصحابة في يعرفا وأل المسلمين

الزنا من البنت نكاح جواز العلم أهل بعض عـن جاء وأقد
ًا ليست أنها باعتبار ل أنهما ذلك وأدليل الشرع في بنت

وأأمثلته أحكامه تتبعض النسب فإن ضعيف . وأهذا يتوارثاان
. كثيرةا
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البنت بدليل بينهما النكاح جواز يعني ل يتوارثاان ل وأكونهما
بالجماع يتوارثاان ل وأهما بالجماع نكاحها يجوز ل الرضاع من

.

ُكْم { ُحّرَمْت تعالى قال وأقد         ْي َل ُكْم َع ُت ُكْم  ُأّمَها ُت َنا َب }  وَأ
. البنت لفظ شأمله من كل في عامة وأالية

عن أوأ وأسألم عليه الله صلى النبي لسان على يثبت وألم        
بنت كل فشمل عمومه عن العموما هذا نقل الصحابة من أحد
. زنا أوأ نكاح من

الما تحريم على الجماع العلم أهل من وأاحد غير نقل وأقد
مع البنت وأبين الصورةا هذه بين فرق فأّي الزنا من ابنها على

فل الما من بعضه كذلك وأالبن الب من بعضها فالبنت وأالدها
. المسألتين بين فرق

عن هريرةا أبي حديث من وأغيرهما الصحيحين في جاء وأقد
اسأتنطق حين جريج قصة في وأسألم عليه الله صلى النبي
الغنم : راعي قال أبوك من فقال حراما بماء المخلوق الولد

. (

حديث وأأما لبيه الزنا ابن نسبة على صريحة دللة فيه وأهذا
حديث ) فهو حلل بنكاح كان ما يحرما إنما الحراما يحرما ( ل

وأالبيهقي قطني وأالدار الكامل في عدي ابن روأاه مـنكر
وأهو الوقاصي الرحمن عبد بن عثمان به تفرد وأقد وأغيرهم
ّذبه أنه معين ابن عن نقل وأقد الحديث متروأك الماما وأقال ك

. باطل حديث . هذا الله رحمه حاتم أبو

يصلي مسـافر في تقولون : مــا الثاني السؤال
؟ مقيم خلف

المقيم خلف يصلي المسافر كون من مانع  ل: الجواب
غير مؤثار غير النية . وأاختلفا ل أما الصلةا هيئة اختلفت سأواء

ًا يصلي فإنه الركعة دوأن الماما مع أدرك إذا المسافر أن قصر
.

صلةا من الخير التشهد الماما مع أدرك : مسافر ذلك مثال
يدرك لم إذا صلته فهذه ، ركعتين الظهر يصلي فحينئٍذ الظهر
. فأكثر ركعة
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ًا يتم فإنه فأكثر ركعة المقيم صلةا من أدرك إذا وأأما وأجوب
وأابن عباس ابن عن مروأي وأهو العلم أهل أكثر مذهب وأهذا
. عنهما الله رضي عمر

بن موسأى عن قتادةا عن شأعبة طريق من مسلم صحيح وأفي
بمكة كنت إذا أصلي كيف عباس ابن سأألت قال الهذلي سألمة

صلى القاسأم أبي سأنة ركعتين فقال الماما مع ُأصل لم إذا
. وأسألم عليه الله

صلى إذا عمر ابن كان قال نافع طريق من مسلم صحيح وأفي
ًا صلى الماما مع . ركعتين صلى وأحده صلّها وأإذا أربع

عن التميمي سأليمان طريق من السنن في البيهقي وأروأى
من ركعتين يدرك : المسافر عمر لبن قلت قال مجلز أبي

يصلي أوأ الركعتان أتجزيه المقيمين يعني القوما صلةا
. بصلتهم يصلي وأقال فضحك قال ؟ بصلتهم

المغرب صلةا المسافر يصلي كأن الصلةا هيئة اختلفت وأإذا
. الثالثة بعد يجلس حينئٍذ فإنه العشاء يصلي مقيم خلف

صلته يتم حتى الماما ينتظر أما وأينصرفا صلته يكمل وأهل
؟ وأيسلم معه وأيتشهد

الحتمال نظري في وأالقرب احتمال القولين هذين من لكل
. النتظار وأهو الثاني

مقيم خلف العشاء صلةا المسافر يصلي كأن العكس كان وأإذا
يصلي أنه المسألة هذه في لي يظهر فالذي ، المغرب يصلي

معه وأيسلم وأيتشهد صلته الماما يتم حتى وأيجلس ركعتين
. أعلم وأالله

عليه دخل رجل في الحكم : ما الثالث السؤال
القصر؟ له فهل وأسأافر الظهر صلةا وأقت

فإنه البلد من وأخرج الصلةا وأقت عليه دخل  إذا: الجواب
وأمالك حنيفة كأبي الجمهور قول وأهو مسافر صلةا يصلي

ل للمكان الحكم لن ، أحمد الماما عن وأروأاية وأالشافعي
. للزمان

فلزمه الحضر في عليه وأجبت لنها القصر له ليس وأقيل
القول وأهذا أحمد الماما مذهب في القولين أحد وأهذا إتمامها

وألم السفر في الوقت عليه دخل لو بما وأينتقض ضعف فيه
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الحنابلة عند مقيم صلةا يصلي فإنه بلده إلى رجع حتى يصل
اعتبر صلى فحيثما للزمان ل للمكان الحكم أن فبان وأغيرهم

وأإن مسافر صلةا يصلي فإنه السفر في صلى فإن مكانه
. مقيم صلةا صلى الحضر في صلى

الماء عدما رجل في تقولون : ما الرابع السؤال
؟ الماء وأجد صلته من فرغ وأحين وأصلى فتيمم

وأهـو مجزئة الصلةا أن المسألة هذه في  الصحيح: الجواب
وأأحمد وأالشافعي حنيفة أبو ذهب إليه وأ العلم أهل أكثر قـول

 .

ما الصلةا يعيد أنه إلى وأغيرهما وأالزهري سأيرين ابن وأذهب
. الوقت في داما

حين بالتيمم الفرض سأقط فقد الجمهور مذهب وأالصحيح
حين بالبدل وأعمل ربه المصلي اتقى وأقد الماء عن العجز
الصلةا إعادةا يلزما وأل حقه في المشروأع وأهذا الصل تعذر
فروأى ذلك عن النهي وأرد وأقد مشروأع غير هذا لن ثاانية مرةا
ميمونة مولى سأليمان عن شأعيب بن عمروأ طريق من داوأد أبو
وأسألم عليه الله صلى الله رسأول سأمعت قال أنه عمر ابن عن

) . مرتين يوما في صلةا تصلوا ل يقول

من كان قال الزناد أبي عن الكبرى السنن في البيهقي وأروأى
بن سأعيد منهم قولهم إلى ُينتهى الذين فقهائنا من أدركت

من أشأياء وأذكر المدينة من السبعة الفقهاء فذكر المسيب
الماء وأجد ثام فصلى تيمم من يقولون وأكانوا وأفيها أقاوأيلهم

لما وأيتوضأ عليه إعادةا فل وأقت غير في أوأ وأقت في وأهو
... ) . الصلوات من يستقبل

عن نافع بن الله عبد طريق من سأننه في داوأد أبو وأروأى
أبي عن يسار بن عطاء عن سأوادةا بن بكر عن سأعد بن الليث
الصلةا فحضرت سأفر في رجلن خرج قال الخدري سأعيد
ًا فتيّمما ماء معهما وأليس ًا صعيد في الماء وأجدا ثام فصليا طيب
أتيا ثام الخر ُيعد وألم وأالوضوء الصلةا أحدهما فأعاد الوقت
للذي فقال لـه ذلك فذكرا وأسألم عليه الله صلى الله رسأول

وأأعاد توضأ للذي وأقال صلتك وأأجزأتك السنة : أصبت ُيعد لم
. مرتين الجر : لك
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عن الليث عن يروأيه نافع ابن . وأغير الله رحمه داوأد أبو قال
عن يسار بن عطاء عن سأوادةا بن بكر عن ناجية أبي بن عميرةا
. وأسألم عليه الله صلى النبي

. مرسأل هو بمحفوظ ليس الحديث هذا في سأعيد أبي وأذكر

المرأةا صلت إذا الشيخ : فضيلة الخامس السؤال
فهل المسجد في الماما خلف الجمعة صلةا

ًا تتم أنها أما الماما كصلةا ركعتين تصلي بعد أربع
؟ الماما سألما

أن الجماع كتابه في المنذر ابن الماما  ذكر: الجواب
معه فصلين الماما حضرن إذا النساء أن على مجمعون العلماء

. عنهن يجزئ ذلك أن

وأتصح أخرى إليها فلتصل ركعة الجمعة صلةا من أدركت وأإذا
ًا فلتصل بيتها في صلت أوأ ركعة تدرك لم وأإذا صلتها . أربع

عنهما الله رضي عمر وأابن مسعود بن الله عبد عن جاء وأقد
وأإن أخرى فأضف ركعة الجمعة من أدركَت إذا قال أنهما

ًا أدركتهم ًا فصل جلوسأ . أربع

من الجمعة فاتته من أن على الجماع المنذر ابن وأحكى
ًا يصلون أنهم المقيمين . أربع

في أحرما إذا أنه العلم أهل من وأجماعة حنيفة أبي عن وأجاء
يدرك لم وأإذا ركعتين  يصلي فإنه الماما سألما قبل الجمعة
ًا يصلي فإنه صلته في الماما . باتفاقهم أربع

وأما للسهو السجود حكم : ما السادس السؤال
؟ مواضعه هي

وأاجب شأك أوأ زيادةا أوأ نقص في للسهو  السجود: الجواب
وأسألم عليه الله صلى النبي فعله فقد العلماء قولي أصح في

. به وأأمر

. صارفا يصرفه مالم للجاب يكون أن المر في وأالصل

وأتارةا السلما قبل تارةا وأسألم عليه الله صلى النبي سأجد وأقد
. بعده

. السلما بعد كله السجود الله رحمه حنيفة أبو الماما فقال
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. السلما قبل . كله الله رحمه الشافعي الماما وأقال

نقص عن السهو كان إذا فقال مالك الماما ذلك في وأفّصل
الصلةا في زيادةا عن كان وأإذا السلما قبل فيسجد الصلةا في

جعل لو أنه مالك مذهب في خلفا وأل السلما بعد فيسجد
شأيء عليه يكن لم السلما بعد كله أوأ السلما قبل كله السجود

. العلم أهل أكثر مذهب وأهذا

عنه الروأايات اختلفت فقد الله رحمه أحمد الماما مذهب وأأما
وأعنه السلما بعد وأعنه الشافعي كمذهب السلما قبل فقيل

. مالك الماما كمذهب

النبي عن جاء ما إل شأيء كل في السلما قبل يسجد وأعنه
روأى ما لول وأقال السلما بعد سأجد أنه وأسألم عليه الله صلى

لرأيت السلما بعد سأجد أنه وأسألم عليه الله صلى النبي عن
قبل فيقضيه الصلةا شأأن من لنه السلما قبل كله السجود
ل أنه غير الصل على مبني لنه قوي مذهب وأهذا السلما

وأيمتنع السلما بعد محله سأهو في السلما قبل بالسجود بأس
فإن عليه ما يقضي أن قبل الصلةا عن يخرج ل لنه العكس

. الصحيح على صلته صحت فعل

:  ثالثاة السلما بعد وأسألم عليه الله صلى سأجوده وأمواطن   

إتمامها قبل الصلةا من خرج حين السلما بعد -   سأجد1
في هريرةا أبي روأاية من الصحيحين في المسألة هذه وأحديث

. اليدين ذي قصة
ركعة زاد حين السلما بعد وأسألم عليه الله صلى -   وأسأجد2

ابن حديث في هذا جاء صلته من سألم حتى بها يعلم وألم
. الصحيحين في مسعود

صلته في أحدكم شأك . إذا وأسألم عليه الله صلى -   وأقال3
في هذا . جاء يسجد ثام يسلم ثام فليتم الصواب فليتحر

. مسعود ابن حديث من الصحيحين

أن مسلم صحيح في سأعيد أبي حديث وأبين هذا بين تنافي وأل
صلته في أحدكم شأك . إذا قال وأسألم عليه الله صلى النبي

ًا صلى كم يدر فلم ًا أما أثالثا ما على وأليبن الشك فليطرح أربع
. يسلم أن قبل سأجدتين يسجد ثام اسأتيقن

مسعود ابن وأحديث اليقين على بنى من على محمول فهذا
.  الظن غلبة على وأبنى تحرى فيمن

. السلما بعد وأيسجد الظن غلبة على يبني فالماما
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. السلما قبل وأيسجد اليقين على يبني وأالمنفرد

الصواب إلى وأيرشأده ينبهه من يجد الماما أن بينهما وأالفرق
. بخلفا الظن غلبة على يبني أن حقه في فالفضل وأحينئٍذ

الصلةا من يخرج حتى القل وأهو اليقين على فيبني المنفرد
. أعلم وأالله بيقين
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العاشأرةا الجلسة
 

الرحيم الرحمن الله بسم

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتّم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ1422  ،4  ،2 بتاريخ الشيخ على

العصر صلةا بعد النوما حكم : ما الوأل السؤال
؟ ذلك عن النهي في الوارد الحديث درجة وأما

ذلك في حرج وأل العصر صلةا بعد بالنوما بأس  ل: الجواب
من أحد عن وأل وأسألم عليه الله صلى النبي عن يثبت لم فإنه

. الباحة وأالصل ذلك عن نهي الصحابة

.  وأسألم عليه الله صلى رسأوله أوأ الله حّرمه ما إل حراما وأل

فقد دليل بدوأن اليجاب أوأ بالتحريم ما أمر على حكم وأمن
. الله به يأذن لم ما الدين من شأرع

فل عقله فاختلس العصر بعد ناما ( من المشهور وأالحديث
. ثاابت سأند له ) ليس نفسه إل يلومّن

حديث من وأروأي عائشة حديث من وأغيره يعلى أبو روأاه وأقد
. الموضوعات في الجوزي ابن وأأوأرده عمروأ بن الله عبد

لهيعة ابن روأى وأقد العصر بعد . تناما سأعد بن لليث قيل وأقد
الله صلى النبي أن جده عن أبيه عن شأعيب بن عمروأ  عن

. الخبر . فذكر قال وأسألم عليه

. لهيعة ابن لحديث ينفعني ما أدع : ل الليث فقال

بوجه يسأل . ل حديث صحة : ما الثاني السؤال
؟ الجنة إل الله

طريق من سأننه في داوأد أبو روأاه الحديث  هذا: الجواب
الله رضي جابر عن المنكدر ابن عن التميمي معاذ بن سأليمان

. قاله أنه وأسألم عليه الله صلى النبي عن عنه
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فيه تكلم معاذ بن قرما بن سأليمان . فيه ضعيف إسأناد وأهذا
. : ضعيف معين ابن . فقال الئمة

. بذاك : ليس زرعة أبو وأقال

. بالقوي : ليس النسائي وأقال

النبي أن موسأى أبي عن الكبير معجمه في الطبراني وأروأى
الله بوجه سأأل من . ملعون قال وأسألم عليه الله صلى

ًا يسأل لم ما سأائله منع ثام الله بوجه سُأئل من وأملعون هجر
. (

ًا يصح ل وأهذا على الرد كتابه في منده ابن ضعفه وأقد أيض
عليه الله صلى النبي عن ثابت أنه . وأذلك وأقال ، الجهمية

ُيْسأل من وأأمر الله بوجه وأاسأتعاذ الله بوجه سأأل أنه وأسألم
جياد بأسأانيد مشهورةا وأجوه .. من ُيعطي أن الله بوجه

أسأامة وأأبي ثاابت بن وأزيد ياسأر بن عمار عن الئمة وأروأاها
. وأغيرهم جعفر بن الله وأعبد

الجنة الله بوجه السؤال جواز وأالصل الصواب هو وأهذا
وأالله صحيح بدليل إل الصل هذا عن الخروأج يصح وأل وأغيرها

. أعلم

في تقولون . ما الشيخ : فضيلة الثالث السؤال
؟ ل أما كفارات هي هل الحدوأد

الشافعي مذهب وأهو كفارات الحدوأد أن  الصحيح: الجواب
عبادةا حديث ذلك على دل وأقد العلماء وأجماهير وأأحمد

( با قال وأسألم عليه الله صلى النبي أن صحته على المتفق
ًا بالله تشركوا ل أن على يعوني وأل تزنوا وأل تسرقوا وأل شأيئ
فأجره منكم وأفى فمن معروأفا في تعصوا وأل أوألدكم تقتلوا

ًا ذلك من أصاب وأمن الله على فهو الدنيا في به فعوقب شأيئ
ًا ذلك من أصاب وأمن له كفارةا الله إلى فهو الله سأتره ثام شأيئ

)) . عاقبه شأاء وأإن عنه عفا شأاء إن

ًا منكم أتى ( وأمن لمسلم روأاية وأفي فهو عليه فأقيم حد
. كفارات الحدوأد أن في صريح ) وأهذا كفارته

عن الرازق عبد طريق من الحاكم مستدرك في جاء قيل فإن
هريرةا أبي عن المقبري سأعيد عن ذئب أبي ابن  عن معمر
الحدوأد أدري . ما وأسألم عليه الله صلى الله رسأول قال قال

. ل أما لهلها كفارات
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وأالدارقطني البخاري أعله وأقد يصح ل الخبر هذا فيقال
حديث على العلم أهل أكثر عند .وأالعمل إرسأاله وأالصحيح

. عبادةا

. الذنوب من يتب لم وألو كفارات الحدوأد أن وأظاهره

روأى وأقد العلماء من جماعة قول وأهذا للذنب مطهر الحد فإن
وأهو المتبوعين وأالئمة وأالتابعين الصحابة من جماعة عن

. الطبري جرير وأابن وأأحمد الشافعي مذهب

تقترن لم ما كفارةا ليست . الحدوأد العلماء من جماعة وأقال
.  أصح وأالوأل بالتوبة

يسقط ل إنه فقال المقتول حق العلماء بعض اسأتثنى وأقد
. حقه إليه يصل لم المقتول لن الوارث باسأتيفاء

. المسألة في . التحقيق الكافي الجواب في القيم ابن وأقال
.  حقوق ثالثاة به يتعلق القتل أن

سألم . فإذا للولي وأحق المقتول للمظلوما وأحق ، الله حق
ًا نفسه القاتل ًا طوع ًا الولي إلى وأاختيار فعله ما على ندم
ًا ًا وأتوبة الله من وأخوف وأحق بالتوبة الله حق يسقط نصوح
المقتول حق وأبقي ، العفو أوأ الصلح أوأ بالسأتيفاء الولي

وأيصلح المحسن التائب عبده عن القيامة يوما عنه الله يعوضه
. هذا توبة تبطل وأل هذا حق يبطل فل وأبينه بينه

:  فيقال هذا عن يجاب وأقد

ًا المقتول إن أقيم وأإذا حقه فهذا بالقتل ذنوبه عنه تكفر ظلم
ّد وأهذا بشيء المقتول يلحقه وأل كفارته فهو الجاني على الح

) أوألدكم تقتلوا ( وأل الحديث في جاء فقد عبادةا حديث ظاهر
ًا ذلك من أصاب ( وأمن قال آخره وأفي القتل أي شأيئ

وأمن له كفارةا فهو الدنيا في به فعوقب وأالزنا وأالسرقة
ًا ذلك من أصاب عفا شأاء إن الله إلى فهو الله سأتره ثام شأيئ

) . عاقبه شأاء وأإن عنه

الله سأتره من وأبين عوقب من بين أي المرين بين وأالتفريق
. كفارات الحدوأد أن على الدللة صريح

باتفاق لله وأأتقى أفضل كان وأندما توبة بذلك اقترن وأإذا
. أعلم وأالله العلماء
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ًا أتى . من حديث صحة : ما الرابع السؤال حائض
ًا أوأ دبرها في امرأةا أوأ ّدقه كاهن يقول بما فص

عليه الله صلى محمد على أنزل بما كفر فقد
. وأسألم

في وأالنسائي داوأد وأأبو أحمد روأاه الحديث  هذا: الجواب
أبي عن الثارما حكيم طريق من وأغيرهم وأالترمذي الكبرى
عليه الله صلى النبي عن هريرةا أبي عن الهجيمي تميمة
. قاله أنه وأسألم

هريرةا أبي من سأماع تميمة لبي يثبت وألم يصح ل إسأناد وأهذا
 .

. وأغيرهما وأالترمذي البخاري ضعفه وأالخبر

. الحائض وأطء تحريم وأالسنة بالكتاب ثابت وأقد

. دبرها في المرأةا إتيان تحريم الصحابة من جماعة عن وأثابت

!! كافر إل ذلك يفعل . وأهل عنه الله رضي الدرداء أبو قال
. صحيح بسند أحمد الماما روأاه

: فقال ؟ دبرها في المرأةا يأتي الرجل عن عباس ابن وأسأئل
عن معمر طريق من الكبرى في النسائي . روأاه الكفر ذلك
سأند وأهذا عباس ابن سأئل قال أبيه عن طاوأوأس بن الله عبد

.  صحيح

هذا . أوَأيعمل قال أنه عنه الله رضي عمر ابن عن ثابت وأقد
. الكبرى السنن في النسائي !!! روأاه مسلم

. الصحابة من جمع عن مرفوعة أحاديث الباب في جاء وأقد

وأجماعة حبان ابن جزما وأقد صحتها في مختلفون العلم وأأهل
. العلم أهل أكثر عند العمل وأعليه منها كثير بصحة

مراتب وأهو بالتفاق محرما فهو وأالعرافين الكهان سأؤال وأأما
صحيح في جاء وأقد ذلك دوأن هو ما وأمنه أكبر كفر هو ما منه

عن نافع عن الله عبيد عن سأعيد بن يحي طريق من مسلم
النبي عن وأسألم عليه الله صلى النبي أزوأاج بعض عن صفية
ًا أتى من قال أنه وأسألم عليه الله صلى شأيء عن فسأله عّراف

. ليلة أربعين صلةا له تقبل لم
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عن عوفا طريق من صحيح بسند مستدركه في الحاكم وأروأى
الله صلى الله رسأول قال قال هريرةا أبي عن وأمحمد خلس

ًا أتى : من وأسألم عليه ًا أوأ عّراف ّدقه كاهن فقد يقول فيما فص
. وأسألم عليه الله صلى محمد على أنزل بما كفر
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( إن حديث في تقولون : ما لخامسا السؤال
ًا شأيء لكل ) . يس القرآن وأقلب قلب

هذا أن وأالجابات الدروأس في مرةا غير  ذكرت: الجواب
وأقد حديث يس سأورةا فضل في يصح ل وأأنه ضعيف الحديث
السورةا هذه فضائل الخرى البلد وأأكثر بلدنا في شأاعت

الصحيحة الحاديث شأهرةا شأهرتها فاقت حتى الكريمة
. بالقبول وأتلقيها ثابوتها على المتفق

ًا شأيء لكل ( إن حديث جاء وأقد ) عن يس القرآن وأقلب قلب
: الصحابة من جماعة

. وأاسأتغربه الترمذي روأاه مالك بن  – أنس1          
. مردوأيه ابن روأاه عباس بن الله _ وأعبد2          
وأذكره الشهاب في القضاعي روأاه كعب بن - وأأبّي3          

. الموضوعات في لجوزي ابن
. وأغيره البزار روأاه عنه الله رضي هريرةا - وأأبو4          

غير نكارتها عن أبان وأقد شأيء الحاديث هذه من يصح وأل
. الحفاظ من وأاحد

57



عشرةا الحادية الجلسة
 

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ1422 / 4 / 9 بتاريخ الشيخ على

تعريف هو ما الشيخ فضيلة : الوأل السؤال 
؟ قضه نوا هي وأما ؟  السنة أهل عند اليمان

قول اليمان أن وأالسنة الكتاب عليه دل  الذي: الجواب
وأالجوارح وأاللسان القلب وأعمل وأاللسان القلب قول  وأعمل

وأأهل وأالتابعون الصحابة عليه اتفق الذي وأهذا وأينقص يزيد
. السنة

القلب وأعمل ، اعتقاده هو القلب قول من وأالمقصود          
. وأإخلصه نيته هو

وأالتابعين الصحابة إجماع الشافعي الماما حكى وأقد          
يجزئ ل وأنية وأعمل قول اليمان أن أدركهم ممن بعدهم وأمن
. الخر عن الثلثاة من وأاحد

وأالتابعون الصحابة . اتفقت الله رحمه البغوي وأقال          
اليمان من العمال أن على السنة علماء من بعدهم فمن

وأينقص بالطاعة يزيد وأعقيدةا وأعمل قول اليمان : إن وأقالوا
في وأجاء الزيادةا في القرآن به نطق ما على بالمعصية

. النساء وأصف في بالنقصان الحديث

جنس تارك أن على وأالجماعة السنة أهل اتفق وأقد          
ًا العمل فل الجوارح أعمال العمل بجنس وأالمراد  كافر مطلق
عمل يكون حتى باللسان وأالنطق بالقلب التصديق يجزئ

. الجوارح

أنه . اعلموا الشريعة كتابه في الله رحمه الجري وأقال          
اليمان معه يكون أن إل وأالتصديق بالقلب المعرفة تجزئ ل

ًا باللسان حتى باللسان وأنطق بالقلب معرفة يجزئ وأل نطق
كان الثلث الخصال هذه فيه كملت فإذا بالجوارح عمل يكون
ًا . المسلمين علماء وأقول وأالسنة القرآن ذلك على دل مؤمن
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عن تصديق بالجوارح . فالعمال الله رحمه وأقال          
بعمله اليمان يصدق لم فمن وأاللسان بالقلب اليمان

وأالحج وأالصياما وأالزكاةا وأالصلةا الطهارةا مثل بجوارحه
لم وأالقول بالمعرفة نفسه من وأرضي لهذه وأأشأباه وأالجهاد

ًا يكن للعمل تركه وأكان وأالقول المعرفة تنفعه وألم مؤمن
ًا ًا ذكرناه بما العمل وأكان ليمانه تكذيب ليمانه منه تصديق
. ( ..

كفر على الصحابة . إجماع راهويه بن إسأحاق حكى وأقد          
َأِقيُموا تعالى قال الصلةا تارك َةا { وَأ ُنوا وَأل الّصل ُكو ِمَن َت

ِكيَن ْلُمْشِر ترك وأالكفر الشرك وأبين الرجل  بينr }  وأقال ا
عن سأفيان أبي عن العمش طريق من مسلم روأاه ، الصلةا

. جابر عن الزبير أبو أخبرني قال جريج ابن طريق وأمن جابر

الفرائض ترك سأموا : المرجئة عينية بن سأفيان وأقال          
ًا المحارما ركوب لن سأواء وأليسا ، المحارما ركوب  بمنـزلة  ذنب

ًا . معصية اسأتحلل غير من متعمد

ذلك وأبيان كفر هو عذر وأل جهل غير من الفرائض وأترك           
النبي ببعث أقروأا الذين اليهود وأعلماء إبليس وأ آدما أمر في

. بشرائعه يعملوا وألم بلسانهم وأسألم عليه الله صلى

إن قولهم من صار حتى المرجئة  . غلت إسأحاق وأقال          
ًا رمضان وأصوما المكتوبات الصلوات ترك : من يقولون قوم

نكفره ل لها جحود غير من الفرائض وأعامة وأالحج وأالزكاةا
شأك ل الذين . فهؤلء مقر هو إذ بعد الله إلى أمره يرجى
. مرجئة أنهم فيهم

بن الله عبد الحميدي الماما عن السنة في الخلل وأذكر          
ًا أن . أخبرت قال أنه الزبير بالصلةا أقر من . إن يقولون قوم

ًا ذلك من يفعل وألم وأالحج وأالصوما وأالزكاةا يموت حتى شأيئ
مؤمن فهو يموت حتى القبلة مستدبر ظهره مسند يصلي أوأ

ًا يكن مالم يقر كان إذا إيمانه في ذلك تركه أن علم إذا جاحد
الصراح بالله الكفر هذا . فقلت القبلة وأاسأتقبال بالفروأض

وأفعل وأسألم عليه الله صلى رسأوله وأسأنة الله كتاب وأخلفا
َء وأجل عز الله قال المسلمين َنَفا ُيِقيُموا { ُح َةا وَأ ُتوا الّصل ُيْؤ وَأ

َةا َكا ِلَك الّز َذ ّيَمِة ِديُن وَأ ْلَق أحمد الله عبد أبو قال حنبل } . قال ا
الله على وأرد بالله كفر فقد هذا قال من يقول سأمعته أوأ

. به جاء ما الرسأول وأعلى أمره

على متفقون فهم وأالجماعة السنة أهل كل قول وأهذا          
ًا الجوارح أعمال تارك أن وأالسنة الكتاب في جاء ما مطلق
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عبد بن محمد السألما شأيخ . قال السألما عن خارج بالله كافر
: وأل الشبهات كشف رسأالته آخر في الله رحمه الوهاب

فإن وأالعمل وأاللسان بالقلب يكون أن بد ل التوحيد أن خلفا
ًا الرجل يكن لم هذا من شأيء اختل .. ) . مسلم

ل أنه فزعموا  وأالمرجئة الجهمية غلةا ذلك في وأخالف          
ًا العمل جنس تارك يكفر فساده بيان تقدما وأقد مطلق

. وأالجماع وأالسنة للكتاب وأمخالفته

حتى يكفر ل صريح كفر هو ما فعل أوأ قال من أن وأزعموا
.   علم من أثاارةا عليه ليس باطل هذا . وأ يستحل أوأ يجحد

وأقال به تكلموا الذي القول مجرد هو الكفر فمناط          
ِلُفوَن تعالى َيْح ّلِه {  ُلوا َما ِبال ْد َقا َلَق ُلوا وَأ ِلَمَة َقا ُكْفِر َك ْل َكَفُروأا ا وَأ

َد القول هذا فساد على وأالسنة الكتاب دل }  وأقد ِإسْألِمِهْم َبْع
ِئْن تعالى فقال َل َتُهْم { وَأ ْل َأ ُلّن سَأ َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن وَأ

ّلِه ُقْل ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه وَأآ ُتْم وَأَرسُأو ْن ُئون ُك َتْهِز قد تعتذروأا ل َتْس

}. إيمانكَم بعد كفرتم

دوأن  كفرr الرسأول سأب أن على العلم أهل أجمع وأقد          
.  السأتحلل أوأ البغض اشأتراط

القبور على الطوافا أوأ للصناما السجود أن العلماء وأأجمع 
. بالسأتحلل ذلك ربط دوأن كفر

كفر بالقاذوأرات المصحف إلقاء تعمد أن على العلماء وأأجمع 
. السأتحلل اشأتراط دوأن

قولهم وأيبطل وأالمرجئة الجهمية أصول ينقض كله وأهذا          
. اليمان مسألة في

أصل نواقض بيان طلب الخ سأؤال في جاء وأقد 
إلى الشأارةا تقدمت وأقد كثيرةا وأهي اليمان

:-  منها  شأيء
ًا العمل جنس كترك  مطلق
 بالكلية الصلةا وأترك

 للصناما وأالسجود القبور على الطوافا وأ
 القاذوأرات في المصحف إلقاء وأ
 الله غير دعاء وأ
 الله لغير بالذبح التقرب وأ

60



للوألياء.          النذر وأ
وأسألم عليه الله صلى الرسأول سأب أوأ  الله سأب وأ
.   بالدين السأتهزاء وأ
مقاما وأإقامتها  الوضعية القوانين وأوأضع الله شأرع تبديل وأ

تعالى قال وأقد وأسألم عليه الله صلى رسأوله وأحكم الله حكم
ُكْم َلْم { وَأَمْن ْنَزَل ِبَما َيْح ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأوأ َكاِفُروأَن ُهُم َف ْل } .  ا
عنه وأالعراض الله حكم ترك هو الية هذه في الكفر فمناط
عنه وأاعتاض الله حكم ترك من بكفر يقضي الية نزوأل وأسأبب
. البشر أحكاما من بغيره

عن روأي .وأما الكبر الكفر به فيراد باللما عرفا إذا وأالكفر
ًا كونه من عباس ابن بينت وأقد عنه يثبت فل كفر دوأن كفر

الكفر إطلق عنه المحفوظ أن وأأبنت موضع غير في نكارته
عن مسعود ابن سأئل وأقد ، الله أنزل مـا بغير حكم من على

ذاك قال الحكم أفي لـه فقيل السحت من فقال الرشأوةا
ُكْم َلْم { وَأَمْن الية هـذه تل ثام الكفر ْنَزَل ِبَما َيْح ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأوأ َف

َكاِفُروأَن ُهُم ْل تفسيره في جرير ابن روأاه صحيح أثار } وأهذا ا
أخبار في وأكيع وأ البيهقي وأ مسنده في يعلى أبو وأروأاه

. القضاةا

الجاهلية وأالتشريعات الوضعية القوانين بهذه حكم فمن          
وأألزما العباد على فرضها أوأ تشريعها في شأارك أوأ قننها أوأ

اسأتخف أوأ إليه وأالتحاكم الله شأرع عن وأأعرض إليها بالتحاكم
وأأي العظيم بالله كافر فإنه وأالسنة الكتاب بتحكيم ينادي بمن
من وأمحاكمة عنه وأالصد الله شأرع عن العراض من أكبر كفر
عليه وأالمناداةا الحضارةا عن وأالتخلف بالرجعية وألمزه إليه دعا

. الفهم وأسأوء بالجهل

حكم إلى دعوا إذا أنهم المشّرعين هؤلء نفاق عظيم وأمن
ذلك عن أعرضوا وأسألم عليه الله صلى رسأوله وأحكم الله

ّدوأا ًا وأاسأتكبروأا وأص الله حكم بأن أحدهم صرح وأقد اسأتكبار
وأالحضارةا التطور عصر في فنحن عصرنا لمثل مناسأب غير

إلى بنا يعود الشريعة تحكيُم بينما الوأربية الدوأل وأمجاراةا
محكمي من الجميع حال لسان وأهذا ، وأالتخلف الوراء

على شأاهدةا وأالفعال أكثرهم به يتكلم لم وأإن القوانين
للناصحين محاربتهم ذلك من أدل وأل وأالقوال القلوب

. العالمين رب شأرع وأإقصاؤاهم

الحكاما تعرض بحيث التشريع حق المخلوق وأإعطاؤاهم
الدوألة نظاما فهو أجازه فما البرلمان على القطعية الشرعية

. ممنوع فهو حضره وأما
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على وأتطاوأل اللهي التشريع على كبير إعتداء الصنيع وأهذا
حكمه في لله منازعة هذا أن ريب وأل القطعية الحكاما
. وأإلهيته وأحكمته

أوأ الجحود فإن لـه أصل ل السأتحلل أوأ بالجحود الكفر وأتقييد
.  القوانين تحكيم معه يكن لم وألو كفر السأتحلل

من الثالث المجلد في الله رحمه تيمية ابن السألما شأيخ قال
الحلل حرما أوأ عليه المجمع الحراما حلل : متى الفتاوأى
ّدل أوأ عليه المجمع ًا كان عليه المجمع الشرع ب ًا كافر مرتد
. الفقهاء باتفاق

وأالنهاية البداية في الله رحمه كثير ابن الحافظ وأقال          
على المنـزل المحكم الشرع ترك . من خان جنكيز ترجمة في

وأتحاكم النبياء خاتم وأسألم عليه الله صلى الله عبد بن محمد
إلى تحاكم بمن فكيف  كفر المنسوخة الشرائع من غيره إلى

. المسلمين بإجماع كفر هذا فعل من عليه وأقدمها الياسأا

ّبَك { َفل تعالى قال    ُنوَن ل وَأَر ّتى ُيْؤِم ّكُموَك َح شَأَجَر ِفيَما ُيَح
َنُهْم ْي ُدوأا ل ُثاّم َب ْنُفِسِهْم ِفي َيِج ًا َأ ْيَت ِمّما َحَرج ّلُموا َقَض ُيَس وَأ

ًا ِليم َلْم تعالى }  وأقال َتْس َأ َلى َتَر {  ّلِذيَن ِإ ّنُهْم َيْزُعُموَن ا َأ

ُنوا ْنِزَل ِبَما آَم ْيَك ُأ َل ْنِزَل وَأَما ِإ ِلَك ِمْن ُأ ْب ُدوأَن َق َكُموا َأْن ُيِري َتَحا َي
َلى ّطاُغوِت ِإ ْد ال ْكُفُروأا َأْن ُأِمُروأا وَأَق ُد ِبِه َي ُيِري َطاُن وَأ ْي َأْن الّش

ّلُهْم ً ُيِض ًا َضلل }  . َبِعيد

على القانون يفضل ل الله انزل ما بغير الحاكم إن قيل فإن
:  فيقال ، باطل أنه يعتقد بل الله حكم

ًا الحكم من يغير وأل بشيء ليس هذا  الوثان عابد  فان شأيئ
باطل الشرك أن يعتقد أنه زعم وأإن الدين عن وأمرتد مشرك
ُيْشِرُك { وَأل تعالى قال دنيوية مصالح أجل من يفعله وألكنه

ْكِمِه ِفي ًا ُح } .  َأَحد

بأنهم الدين عن المعرضين المشرعين هؤلء عن وأالعتذار
ًا وأأن الله إل إله ل أن يشهدوأن .  الله رسأول محمد

من السأفل الدرك في هم الذين المنافقين : بأّن عنه يقال
وأليس وأيحجون وأيصومون وأيصلون الشهادتين يشهدوأن النار
. لهم بنافع هذا

وأيذبحون وأينذروأن يصلون وألها القبور حول يطوفون وأالذين
ًا وأأن الله إل إله ل أن يشهدوأن قال وأقد  الله رسأول محمد

ّنُه تعالى ِإ ّلِه ُيْشِرْك َمْن {  ْد ِبال ّلُه َحّرمَا َفَق ْيِه ال َل ّنَة َع ْلَج ُه ا ْأوَأا وَأَم
ّناُر ِلِميَن وَأَما ال ّظا ْنَصاٍر ِمْن ِلل }.  َأ
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ًا أرغب هؤلء قرائنا مثل رأينا ما قالوا وأالذين أكذب وأل بطون
ًا عليه الله صلى الله رسأول يعنون اللقاء عند أجبن وأل ألسن
يتكلمون . كانوا كفرهم ببيان القرآن وأنزل أصحابه وأ وأسألم

.  وأيجاهدوأن وأيصومون وأيصلون بالشهادتين
ردةا وأيزعمون الصحابة يسبون الذين عشرية الثانا وأالرافضة

يتكلمون بالفك عائشة وأيقذفون وأعثمان وأعمر بكر أبي
.  بالشهادتين

.  بالشهادتين يلفظون وأالمنجمون وأالكهان وأالسحرةا
وأيبنون وأيصلون بالشهادتين يتكلمون كانوا القداح وأبنوعبيد
السألما عن وأردتهم كفرهم على المة أجمعت وأقد المساجد

 .
وأقد كبارهم عن ناهيك العلم  طلبة صغار يعرفه أمر وأهذا
ًا العلم أهل صنف السألما قض نوا وأ الردةا في كثيرةا كتب
. مضانها في مراجعتها يمكن

اليمان أصل ينافي ذنب بين يفرقون وأالسنة العلم وأأهل
. ذنب بكل يكفروأن فل الواجب كماله ينافي ذنب وأبين

فل يستحلها لم ما الكبيرةا صاحب يكفر ل أنه على أجمعوا وأقد
هذه  لنه الربا وأأكل الخمر وأشأرب الزنا بفعل المسلم يكفر

. اليمان أصل تنافي ل المحرمات

هذه عن تحدثات وأقد ذكره يطول المسألة هذه عن وأالحديث
الجوارح أعمال تارك كفر وأبينت موضع غير في القضية
ًا ّدلين وأردةا مطلق به جاء عّما المعرضين الله لشرع المب

عن الحديث إن أقول أني . بيد وأسألم عليه الله صلى الرسأول
دوأن النوع عن حديث هو النواقض من وأغيرها المسألة هذه

وأهذا كفر صريح كفر هو ما فعل أوأ قال من أن بمعنى العين
بالكفر العين على يحكم ل لنه ، المعين تكفير منه  بلزما ليس
يكون أن لحتمال الشبهة عنه وأتنتفي الحجة عليه تقاما حتى

ً جاهلً ًا جهل ً أوأ معتبر ً متأوأل ًا تأوأيل ًا أوأ سأائغ . وأحين  مكره
حينئذ يصبح التكفير موانع عنه وأتنتفي الحجة عليه تقوما
ًا حكم تطبيق المسلمين أمر وألّى على وأيجب الدين عن مرتد

دوأن وأالحكاما الحدوأد إقامة الناس آحاد على . وأيمتنع فيه الله
يحقق وأل المجتمع في فوضى يسبب هذا فان السلطان
. المطلوبة المصلحة

. أخرى جلسة في عنه أتحدث لعلي بقية وأللحديث

وأمواطن الباب هذا في الضلل أسأباب إلى وأأشأير
. المعاصرين من كثير كلما في الزلل
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:- طائفتان الكبيرةا المسألة هذه في زّل فقد
السألما من الموحدين عصاه أخرجوا حيث .  الخوارج1

ًا وأجعلوا وألم الكفر أحكاما  ذلك على وأرتبوا بذنب ليس ما ذنب
وأل المقيد من المطلق وأل الشرعية الحكاما ذلك في يراعوا
. التكفير موانع

ل أنه زعموا حيث الرجاء أهل الضلل هذا في .  وأقابلهم2
. يجحد أوأ يستحل حتى ذنبه كان مهما بذنب أحد يكفر

المذهبين هذين فساد على وأالجماع وأالسنة الكتاب دل وأقد
. الطائفتين تلك ضلل وأعلى
شأابه من كل ليس أنه على وأأنبه مهمة بمسألة وأأختم

ًا أصبح بقول المرجئة أراء من بقول دان من كل وأل مرجئ
ًا صار الخوارج المطلق بالرجاء الرجل على يحكم فل خارجي

أوأ المرجئة أصول هي أصوله تكون حتى الخوارج من أنه وأل
. الخوارج أصول

المسألة هذه في الرجاء من شأيء فيه الرجل عن يقال وأقد
. الخوارج مذاهب من شأيء فيه وأذاك

من الخرين عن الحديث حين وأالبغي الظلم من حذار وأحذار
القول في . فالعدل وأغيرهم وأالمصلحين وأالدعاةا العلماء
قال به وأيأمر الله يحبه مما وأهو المؤمنين صفات من وأالفعل

َذا تعالى ِإ ُتْم { وَأ ْل ُلوا ُق ِإّن تعالى وأقال } ، َفاْعِد ّلَه {  ْأُمُر ال َي
ْدِل ْلَع } .             وأالحسان ِبا

على وأجنهم إنسهم وأكافرهم مؤمنهم كلهم الخلق اتفق وأقد
. العدل حب

أهله وأبغض وأذمه الظلم بغض على كلهم الناس وأاتفق
وأالضلل النحرافا  من عدوأك منـزلة كانت وأمهما وأذمهم

للناس الناس خير من . فكن وأبهته ظلمه لك يّسوغ ل فهذا
نصرةا قصدك وأاجعل وأعدل بعلم إل الخرين عن تتحدث وأل

عليه الله صلى النبي قال . وأقد للخرين وأالنصيحة الحق
ًا فليقل الخر وأاليوما بالله يؤمن كان من وأسألم أوأ خير

. هريرةا أبي حديث من عليه . متفق ليصمت

كفر ير لم من الشيخ : فضيلة الثاني السؤال
؟ الرجاء أهل من يعتبر هل الصلةا تارك
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الصحابة إجماع العقيلي شأقيق بن الله عبد  نقل: الجواب
، صحيح بسند الترمذي عنـه روأاه الصلةا تارك كفر على

وأكونه ذلك على العلم أهل إجماع راهويه بن إسأحاق وأحكى
ًا الصحابة من أحد عن يعلم فل ظاهر فهذا للصحابة  إجماع
. هذا في خلفا

ًا كونه وأأما           أبو ذهب فقد  نظر ففيه العلم لهل إجماع
يكفر ل بالكلية الصلةا تارك أن إلى وأالشافعي وأمالك  حنيفة

فمن دجى وأمصابيح هدى أئمة . وأهؤلء وأجوبها يجحد مالم
ًا رماهم الئمة هؤلء . فان وأظلم أسأاء فقد بالرجاء جميع

الدلة من لهم توفر ما بسبب الصلةا تارك تكفير من يمتنعون
الصحابة إجماع يبلغهم لم وألعله النصوص من لهم اسأتبان وأما
. وأرأيهم اجتهادهم إلى تجاوأزوأه لما وأإل عندهم يثبت لم أوأ

هو ليس الصلةا تارك تكفير منع من الئمة هؤلء وأمأخذ          
ً الصلةا كون من المرجئة مأخذ . المذهبين بين ما وأشأتان عمل

مجتهد فهو الصلةا تارك كفر بعدما الدلة له ظهرت فمن          
. الوقيعة من عرضه وأصيانة مكانته حفظ يجب

وأل عمل الصلةا لن الصلةا تارك أكفر ل أنا قال وأمن          
وأهو  ضال مخطئ فهذا  أمره كان مهما العمل بترك أحد يكفر

. المرجئة غلةا مذهب
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أنه عمر عن . روأي الشيخ : فضيلة الثالث السؤال
. الصلةا ترك لمن السألما في حظ : ل قال

؟ روأاه وأمن ؟ درجته ماهي

عن الثوري عن الرزاق عبد روأاه صحيح الثار  هذا: الجواب
بن المسور عن يسار بن سأليمان عن أبيه عن عروأةا بن هشاما

فقلنا طعن حين عمر على عباس وأابن أنا دخلت قال مخرمة
الصلةا أضاع السألما في لحد حظ ل : إنه فقال الصلةا
ًا يثعب وأجرحه فصلى . دم

عبد بن الله عبيد عن الزهري عن معمر طريق من وأروأاه          
في حظ . ل يقول عمر سأمعت قال عباس ابن عن الله

. الصلةا ترك لحد السألما

طريق من الصلةا قدر تعظيم كتاب في المروأزي وأروأاه          
. الرزاق عبد

عن أبيه عن هشاما طريق من  الموطأ في مالك وأروأاه          
الدار رجح وأقد يسار بن سأليمان ذكر بدوأن مخرمة بن المسور
روأاية على وأحكم هشاما عن الجماعة روأاية العلل في قطني

. بالوهم هشاما عن مالك
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عشرةا الثانية الجلسة
 

الرحيم الرحمن الله بسم

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته         في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
.  هـ1422 / 4 / 18 بتاريخ الشيخ على

باليدين الوجه مسح يستحب : هل الوأل السؤال
؟ للدعاء رفعهما بعد

:  الجواب
عباس ابن حديث فيه وأرد وأقد جائز وأل بمستحب هذا ليس
. وأضعفه داوأد أبو روأاه

وأقال جامعه في الترمذي روأاه الخطاب بن عمر وأحديث
. ضعيف أنه بذلك يعني غريب

الحديث ضعيف وأهو الجهني عيسى بن حماد به تفرد فقد
. شأيء منها يصح وأل ذلك غير الباب وأفي

بعد باليدين الّوجه مسح إلى العلم أهل بعض ذهب وأقد
وأإسأحاق البصري الحسن عن مروأي وأهذا للدعاء رفعهما

في يثبت فلم الصحيح وأهو يشرع ل . وأعنه أحمد للماما وأقول
. الباب هذا في حجة يصلح حديث ذلك

الماما عن الوتر كتاب في الله رحمه المروأزي الماما ذكر وأقد
. علمت ما وأقال المسح أنكر أنه مالك

عبد بن وأالعز وأالبيهقي المبارك بن الله عبد قول وأهذا
) . جاهل إل وأجهه يمسح ( ل قال فقد السلما

. الله رحمه تيمية ابن السألما شأيخ اختيار وأهو

وأقوع في الصحيح القول هو : ما الثاني السؤال
؟ بالثلث الطلق

:  وأحراما حلل نوعين على الطلق : الجواب
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يطلقها أوأ فيه يمسها لم طهر في امرأته يطلق : أن فالحلل
. حملها تبين قد حاملً

في يطلقها أوأ حيض في يطلقها : أن الحراما البدعي الطلق
. وأاحدةا بكلمة مجموعة بالثلث يطلقها أوأ فيه جامع ُطهر

يجوز بها المدخول . وأغيُر بها للمدخول بالنسبة الحكم وأهذا
ًا طلقها ًا حائض بالثلث تطليقها يجوز ل أنه غير وأطاهر

. العلماء قولي أصح في مجموعة

. مجموعة بالثلث الطلق وأقوع في العلم أهل اختلف وأقد

فل نافذ الطلق أن إلى العلم أهل وأأكثر الربعة الئمة فذهب
ًا تنكح حتى الزوأجة له تحل . غيره زوأج

ًا العلم أهل بعض وأحكاه فالخلفا قائله من غلط . وأهذا إجماع
. وأالمتأخرين المتقدمين بين ثاابت

هذا أن إلى الله رحمه حزما بن محمد أبو الماما ذهب وأقد
ًا يقع ل الطلق ضعيف القول وأهذا غيرها وأل وأاحدةا ل مطلق
. صحيح نظر وأل دليل عليه وأليس

وأاحدةا به يقع الثلث طلق أن المسألة في الثالث القول
بن وأمحمد وأعكرمة وأطاوأوأس عباس ابن مذهب وأهذا رجعية

القيم ابن وأالعلمة تيمية ابن السألما شأيخ وأاختاره إسأحاق
عبد طريق من صحيحه في مسلم روأى فقد المختار وأهو

ابن عن أبيه عن طاوأوأس ابن عن معمر أخبرنا قال الرزاق
الله صلى الله رسأول عهد على الطلق : كان قال   عباس

الثلث طلق عمر خلفة من وأسأنتين بكر وأأبي وأسألم عليه
.... ) . وأاحدةا

طاوأوأس بن الله عبد أخبرني قال ُجريج ابن طريق من وأروأاه
َلُم عباس لبن قال الصهباء أبا أّن أبيه عن َتع كانت أنها : أ

وأسألم عليه الله صلى النبي عهد على وأاحدةا ُتجَعُل الثلث
ًا بكر وأأبي . : نعم عباس ابن فقال ؟ عمر إمارةا من وأثالثا

أبا أن طاوأوأس عن ميسرةا بن إبراهيم طريق من وأروأاه
عباس ابن إلى وأإسأناده .. الحديث عباس لبن قال الصهباء

. الباب هذا في دليل أقوى وأهو صحيح

ثاقة . فطاوأوأس نظر فيه طاوأوأس بتفرد تضعيفه وأمحاوألة
ُد ثابت ل بالحديث العلم وأأهل يضر ل يخالف لم إذا مثله وأتفر

القرائن ذلك في يعتبروأن فهم يردوأنه وأل تفرد كل يقبلون
. لديهم يترجح بما حديث كل على وأيحكمون
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صحيحه في وأأوأرده مسلم الماما صححه عباس ابن وأحديث
قول ذلك في وأالصحيح الله رحمه أحمد الماما فيه وأطعن
. أعلم وأالله تابعه وأمن مسلم الماما

إسأحاق بن محمد طريق من أحمد الماما مسند في جاء وأقد
ابن عن عباس ابن مولى عكرمة عن الحصين بن داوأد حدثاني
المطلب عبد بني أخو يزيد عبد بن ركانة ( طلق قال عباس
ًا امرأته ًا عليها فحزن وأاحد مجلس في ثالثا ًا حزن قال شأديد
قال طلقتها كيف وأسألم عليه الله صلى الله رسأول فسأله

ًا طلقتها فإنما قال نعم قال وأاحد مجلس في فقال قال ثالثا
: عباس ابن فكان فراجعها قال شأئت إن فأرجعها وأاحدةا تلك
)) . طهر كل عند الطلق إنما يرى

نظر فيه عكرمة عن الحصين بن . داوأد معلول السأناد وأهذا
فمنكر عكرمة عن روأى : ما المديني بن علي الماما قال

. الحديث

. مناكير عكرمة عن . أحاديثه داوأد أبو وأقال

داوأد توثايق وأنقلوا العلم أهل من جماعة السأناد هذا قوى وأقد
ًا هذا ترى الئمة من جماعة عن المجلد المعاد زاد في مذكور

. أعلم وأالله الخامس
 

في يفرق . هل الشيخ : فضيلة الثالث السؤال
البتة طالق أنت الرجل قول بين الثلث الطلق

؟ بالثلث طالق أنت قوله وأبين

إل منه يقع ل الثلث طلق أن ذلك في  الصحيح: الجواب
أنت بلفظ أوأ طالق طالق طالق أنت بلفظ كان سأواء وأاحدةا
طالق أنت أوأ بالثلث طالق أنت بلفظ أوأ وأطالق وأطالق طالق
ّتة . الب

ّير ل الصيغ هذه فكل ًا الحكم من تغ الثلث َجْمَع فإن شأيئ
الله صلى النبي عن الثابت وأهذا وأاحدةا إل منه يصح وأل محرما
الله رضي الصديق بكر أبي عهد في النافذ وأالمر وأسألم عليه
. عنه

ًا أوأ طلقتين طالق أنت لزوأجته الرجل قال فإذا قد يكن لم ثالثا
. وأاحدةا مرةا إل طلقها

69



ًا الله سأبحان فقال مرات ثالث سأبح للرجل قيل لو وأمثله ثالثا
. وأاحدةا مرةا إل سأبح قد يكن لم

أمر التي العدةا في امرأته الرجل يطلق أن الشرعي وأالطلق
يرد وأالجاهل جاهل إل ذلك عن يخرج فل وأاحدةا طلقة بها الله
. البدعة عليه تمضى وأل السنة إلى
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فيمن تقولون ما الشيخ : فضيلة الرابع السؤال
المفتين وأيكره الثلث بطلق الناس يلزما

؟ القول هذا على وأالمجتهدين

وأتبلغ الثلث طلق وأقوع في مختلفون العلم  أهل: الجواب
من إماما قول كل إلى ذهب وأقد أربعة إلى فيها القوال

. وأالعقل النقل من بأدلة فريق كل وأاحتج الئمة

بذلك المفتين وأإلزاما المذاهب هذه أحد على الناس فحمل
لعلومهم وأتجهيل المسلمين على وأتضييق العقول على حجر
. عالم به يقول ل وأهذا

من يقولونه بما الناس يلزمون ل الراسأخين العلماء فإن
ًا يكرهون وأل الجتهاد مسائل هذا ترى وأل ذلك على أحد

يحمل الذي هو فإنه جهله وأكثر علمه قل فيمن إل المسلك
. مخالفه على العقوبة وأيوجب رأيه على الناس

اتسعت الذين المجتهدوأن وأالفقهاء الراسأخون العلماء وأأما
. ذلك عن الناس أبعد فهم علومهم وأتنوعت معارفهم

الناس يحمل أن للفقيه ينبغي . ما الله رحمه أحمد الماما قال
ّدد وأل مذهبه على . عليهم يش

وأالشافعي وأمالك حنيفة أبي الماما عن منقول هذا وأمثل
الرد كتاب في الله رحمه تيمية ابن السألما شأيخ ذكر وأقد
ل وأالجماعة السنة أهل أئمة . أن الملحدةا الطوائف على

يكرهون وأل الجتهاد موارد من يقولونه بما الناس يلزمون
ًا )) . عليه أحد

الكتاب اتباع وأالمفتين القضاةا على الضروأري من أنه وأأرى
الشريعة أحكاما على وأالتعرفا بدليله الحق وأمعرفة وأالسنة

وأتوسأيع وأالدنيوية الدينية المصالح من تضمنته وأما وأأسأرارها
وأل وأالفقهية الحديثية الكتب من المطولت بجرد المدارك

القيم وأابن تيمية ابن أمثال المجتهدين الئمة كتب سأيما
. ذلك وأاتباع الحق معرفة على يبعث فهذا وأالشوكاني

َءةا بعضهم وأاعتقاد المنتسب للمذهب التقليد بمجرد ذمته برا
مأمور فهو صحيح غير هذا عهدته عن خرج المر وأأن إليه

المستفتي لن ذلك على قدرةا له داما ما الدليل عن بالبحث
ل وأسألم عليه الله صلى رسأوله وأحكم الله حكم عن يسأل إنما

. المذهب قول عن يسأل
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وأأقاوأيل العامة يتهيبون وأالمفتين القضاةا لكون وأجه وأل
وأالفتوى الدليل مخالفة هيبة المحمودةا فالهيبة الكثرية
. بالتقليد

من أقل فل بذلك الصدع عن المفتي أوأ القاضي جبن وأإذا
المتكلم فإن علم بدوأن يفتي وأل الباطل عن يسكت كونه

. أخرس شأيطان الحق عن وأالساكت ناطق شأيطان بالباطل

ًا المطلقة عدةا هي : ما الخامس السؤال ؟ ثالثا

وأغيرهم الربعة وأالئمة العلم أهل أكثر عليه  الذي: الجواب
. الرجعية كالمطلقة قروأء ثالثاة عدتها أن

انقضت إذا وأحينئٍذ العلماء قولي أصح في الحيض وأالقروأء 
. العدةا من خرجت فقد الثالثة الحيضة

ًا المطلقة عدةا وأقيل        للزوأج رجعة ل إذ وأاحدةا حيضة ثالثا
لـه تكن لم فإذا المراجعة من الزوأج ليتمكن وأجبت إنما وأالعدةا
كالمختلعة وأاحدةا بحيضة اسأتبراء بل عدةا عليها يكن لم رجعة

. وأالمهاجرةا تنكح أن أرادت إذا وأالزانية وأالمسبية

شأيخ وأعلق اللبان بن الحسين لبي منسوب القول وأهذا
يكون ل أن على به القول الله رحمه تيمية ابن السألما
ما إل القرآن ظاهر في . ليس وأقال خلفه على الجماع
. يخالفه ل القول هذا يوافق

إعلما في الله رحمه القيم ابن الماما القول هذا نحو وأذكر
. الموقعين

على القرآن وأأن القول هذا شأذوأذ المتأخرين بعض زعم وأقد
ما القرآن في فليس بينة عليها ليس دعوى وأهذه خلفه
. هذا يخالف

} . قروأء ثالثاة بأنفسهن يتربصن { وأالمطلقات تعالى وأقوله
تعالى قوله بدليل البائنة في وأليست الرجعية في الية ظاهر

ًا أرادوأا إن ذلك في بردهن أحق { وأبعولتهن ... }. إصلح
ًا وأالمطلقة ًا فكان لها رجعة ل ثالثا الرجعية في الية أن معلوم

. أعلم . وأالله
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عشرةا الثالثة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم
 

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلة الجابة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ1422 / 4 / 30  بتاريخ الشيخ على

حديث صحة . ما الشيخ : فضيلة الوأل السؤال
؟ العبادةا مخ الدعاء

طريق من الترمذي عيسى أبو روأاه الحديث  هذا: الجواب
أبي بن الله عبيد عن لهيعة بن الله عبد عن مسلم بن الوليد
صلى النبي عن مالك بن أنس عن صالح بن أبان عن جعفر

. العبادةا مخ الدعاء قال وأسألم عليه الله

من إل نعرفه ل الوجه هذا من غريب حديث . هذا الترمذي قال
. لهيعة ابن حديث

ًا الحديث ضعيف لهيعة وأابن بن وأيحى البخاري قاله مطلق
السلف أئمة عن المشهور وأهذا وأغيرهم حاتم وأأبو معين

لهيعة ابن العبادلةعن روأاية بين يفرقون فل المحدثاين وأأكابر
وأأقوى أعدل عنه العبادلة روأاية كانت وأإن غيرهم روأاية وأبين

لهيعة فابن مروأياتهم تصحيح يعني ل هذا أن غير غيرها من
وأالكل غيرهم روأاية وأفي عنه العبادلة روأاية في الحفظ سأيء

. أعلم وأالله عنه القدامى روأاه ما الضعيف هذا وأأقوى ضعيف

عن الحديث في جامعه أوأائل في الله رحمه الترمذي وأقال
أهل عند ضعيف لهيعة . وأابن وأبول بغائط القبلة اسأتقبال
. وأغيره القطان سأعيد بن يحيى ضعفه الحديث

في أحمد روأاه العبادةا هو . الدعاء بلفظ الخبر صح وأقد
ذّر طريق من كلهم ماجه وأابن وأالترمذي داوأد أبو وأ مسنده

الله صلى النبي عن بشير بن النعمان عن الكندي ُيسيع عن
اسأتجب ادعوني ربكم { وأقال تعالى قوله في وأسألم عليه
ادعوني ربكم { وأقال ) وأقرأ العبادةا هو ( الدعاء } قال لكم

} . { داخرين  قوله } إلى لكم اسأتجب

. صحيح حسن حديث هذا الترمذي عيسى ابو قال
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؟ وأضوء القيء في : هل الثاني السؤال

. العلم أهل بين خلفا ذلك  في: الجواب

ليتمضمض وألكن عليه وأضوء ل الله رحمه مالك الماما فقال
الماما عن وأروأاية الشافعي الماما مذهب وأهذا فاه وأليغسل

. أحمد

في أحمد الماما قول وأهذا الوضوء بوجوب حنيفة أبو وأقال
قاء وأسألم عليه الله صلى الله رسأول أن ثاوبان لحديث روأاية

. الدرداء أبي عن وأالترمذي أحمد . روأاه فتوضأ

جريج ابن عن عياش بن إسأماعيل طريق من ماجة ابن وأروأى
وأسألم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن مليكة أبي ابن عن
فلنيصرفا مذي أوأ قلس أوأ رعافا أوأ قيء أصابه ( من قال

. يتكلم ل ذلك في وأهو صلته على ليبن ثام فليتوضأ

ًا ضعيف حديث وأهذا بشيء ليس عياش بن . وأإسأماعيل جد
. بلده أهل غير عن

. القيء من الوضوء يجب ل أنه المسألة في وأالصحيح

على فمحمول صح وأإن صحته في مختلف ثاوبان وأحديث
ابن الماما قال وأقد المجرد الفعل في الصل لنه السأتحباب

حديث . وأهذا الدرداء أبي حديث على السأتذكار في البر عبد
ًا يوجب ما معناه في وأل بالحديث العلم أهل عند يثبت ل حكم

بسنة إل ينتقض ل عليه المجتمع الوضوء أن يوجب .. وأالنظر
الله يأمر وألم بهم الحجة ممن إجماع أوأ فيها مدفع ل ثاابتة

الله رسأول عن سأنة ثابت وأل القيء من الوضوء بإيجاب تعالى
. عليه الجميع اتفق وأل

فاته . رجل الشيخ : فضيلة الثالث السؤال
يقضي كيف الجمعة صلةا من الثاني الركوع
؟ الصلةا

ًا  يصليها: الجواب العلماء قولي أصح في ركعات أربع ظهر
من ركعة أدركت ( إذا عنه الله رضي مسعود بن الله عبد قال

ًا فصل الركوع فاتك فإذا ُأخرى إليها فأضف الجمعة ) . أربع
أبي طريق من السنن في وأالبيهقي شأيبة أبي ابن روأاه

صحيح وأسأنده الله عبد عن الحوص أبي عن السبيعي إسأحاق
.
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. البيهقي روأاه عمر بن الله عبد قول وأهذا

من لهم يعلم وأل ، شأيبة أبي ابن روأاه الزبير بن وأعبدالله
جامعه في الله رحمه الترمذي وأقال مخالف الصحابة

النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على ( وأالعمل
من ركعة أدرك : من قالوا وأغيرهم وأسألم عليه الله صلى

ًا أدركهم وأمن ُأخرى إليها صلى الجمعة ًا صلى جلوسأ وأبه أربع
وأأحمد وأالشافعي المبارك وأابن الثوري سأفيان يقول

. وأإسأحاق

قبل الجمعة في أحرما إذا حزما وأابن وأداوأد حنيفة أبو وأقال
. إذا وأسألم عليه الله صلى لقول ركعتين صلى الماما سألما

وأالوقار بالسكينة وأعليكم الصلةا إلى فامشوا القامة سأمعتم
)) روأاه فأتموا فاتكم وأما فصلوا أدركتم فما تسرعوا وأل

. هريرةا أبي حديث من وأمسلم البخاري

ًا أدرك من أن الحديث هذا وأظاهر قالوا قبل الصلةا من جزء
ذلك وأبعد الماما مع فيها بالدخول مأمور فهو الماما سألما

. أربع ل ركعتان وأذلك فاته ما يقضي

ركعة أدرك من أن الصحاح الحاديث في وأالثابت نظر وأفيه
وأغيرهما الصحيحين في هذا جاء الصلةا أدرك فقد الصلةا من

فيصلي الصلةا فاتته ففد ركعة يدرك لم من أن وأمفهومه
ًا الجمعة عامة لقول ركعتان ل ركعات أربع وأذلك ظهر

.  الصحابة

لم من أن على الجماع العلم أهل من وأاحد غير نقل وأقد
ًا الجمعة صلةا من يدرك أربع لزمه فقد السلما قبل جزء

ًا يدرك لم من حكم حكمه ركعة دوأن ما وأإدراك ركعات شأيئ
. أعلم وأالله

؟ بالشطرنج اللعب حكم : ما الرابع السؤال

 حالتين على بالشطرنج  اللعب: الجواب

يجوز وأل محرما فهذا عوض عن اللعب يكون : أن الوألى
على المتفق وأالقمار المذموما الميسر من وأهو بالتفاق
من أوأ كليهما من أوأ أحدهما من العوض كان سأواء تحريمه
. ثاالث طرفا

قيل خلفا فيه فهذا عوض بغير اللعب يكون : أن الثانية
. بمحرما وأليس مكروأه
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أكل من فيه لما الميسر حرما إنما تعالى الله لن مباح وأقيل
الرهن عن بالشطرنج اللعب خل فإذا بالباطل الناس أموال

ًا يكن لم وأالعوض . حرام

ًا حراما بالشطرنج اللعب وأقيل أشأد بالعوض وأهو مطلق
ًا ًا وأأعظم تحريم . ذنب

في الله رحمه القيم ابن وأنصره العلم أهل أكثر مذهب وأهذا
. الفروأسأية كتابه

عن سأفيان طريق من مسلم الماما صحيح في جاء وأقد
صلى النبي أن أبيه عن بريدةا بن سأليمان عن مرثاد بن علقمة

يده صبغ فكأنما بالنردشأير لعب ( من قال وأسألم عليه الله
هذا في مايسمى هو ) وأالنردشأير وأدمه خنـزير لحم في

سأتة أوأجه لها وأحجارةا صندوأق وأهي الطاوألة بلعبة العصر
إلى الواحد من مرتبة نقاط الستة الوأجه من وأجه وألكل
. الستة

من مفسدةا أعظم الشطرنج فإن الشطرنج غير وأالنردشأير
ًا وأاكثر النردشأير . ضرر

وألو النردشأير عن وأسألم عليه الله صلى النبي زجر وأحين
الشطرنج إلحاق الصحيح وأالقياس النظر اقتضى عوض بدوأن

بدوأن المتماثالين بين تفريق الحكم في بينهما وأالتفريق به
. حق

خل فإذا العوض وأجود على مقصور التحريم بأن وأالقول
وأاقع التحريم فإن صحيح غير فهذا أبيح العوض عن اللعب
الصد من باللعب يحصل ما بسبب بدوأنه وأوأاقع العوض بوجود

العداوأةا وأإيقاع الوأقات وأتضييع الصلةا وأعن الله ذكر عن
. المعلومة المفاسأد من ذلك وأغير اللعبين بين وأالبغضاء

في تقولون . ما الشيخ : فضيلة الخامس السؤال
ما وأادرأوأا شأيء الصلةا يقطع ( ل حديث

... ) . اسأتطعتم

به تفرد فقد بشيء وأليس يصح ل الحديث هذا : الجواب
ّداك أبي عن سأعيد بن مجالد عن الخدري سأعيد أبي عن الو
وأمجالد سأننه في داوأد أبو روأاه وأسألم عليه الله صلى النبي

. الئمة فيه تكلم سأعيد بن
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. بشيء : ليس أحمد الماما قال

. الحديث وأاهي : ضعيف معين ابن وأقال

وأيرفع السأانيد يقلب الحفظ رديء : كان حبان ابن وأقال
. به الحتجاج يجوز ل المراسأيل

. بقوي : ليس الدارقطني وأقال

فذهب الصلةا يقطع فيما الله رحمهم الفقهاء اختلف وأقد
. شأيء الصلةا يقطع ل أنه إلى العلم أهل أكثر

عنها الله رضي عائشة عن وأمسلم البخاري روأاه ما بدليل
وأالمرأةا وأالحمار الكلب ، الصلةا يقطع ما عندها ُذكر حين

النبي رأيت لقد !! وأالله وأالكلب بالحمر : شأبهتمونا فقالت
وأبين بينه السرير على وأإني ُيصلي وأسألم عليه الله صلى

فأوأذي أجلس أن فأكره الحاجة لي فتبدوأ مضطجعة القبلة
. رجليه عند من فأنسل وأسألم عليه الله صلى النبي

عن شأهاب ابن عن مالك طريق من وأمسلم البخاري وأفي
ًا أقبلت قال عباس بن  الله عبد عن الله عبد بن الله عبيد راكب
الله وأرسأول الحتلما ناهزت قد يومئٍذ وأأنا أتان حمار على
بين فمررُت جدار غير إلى بمنى ُيصلي وأسألم عليه الله صلى
فلم الصف في فدخلُت ترتع التان وأأرسألُت الصف بعض يدي
) . علّي ذلك ُينكر

ًا مالك وأروأى يقطع : ل قال طالب أبي بن علي عن بلغ
الرزاق عبد . وأروأاه المصلي يدي بين يمر مما شأيء الصلةا

. ضعيف وأالحارث علي عن الحارث عن إسأحاق أبي طريق من

أن الله عبد بن سأالم عن شأهاب ابن عن صحيح بسند وأروأى
يمر مما شأيء الصلةا يقطع : ل يقول كان عمر بن الله عبد
. المصلي يدي بين

عليه . وأالعمل جامعه في الله رحمه الترمذي عيسى أبو قال
وأسألم عليه الله صلى النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند

وأبه شأيء الصلةا : ليقطع قالوا التابعين من بعدهم وأمن
. وأالشافعي سأفيان يقول

وأالمرأةا الحماُر الصلةا يقطع أنه إلى العلم أهل بعض وأذهب
. السأود وأالكلب

فإنه يصلي أحدكم قاما . إذا وأسألم عليه الله صلى لقوله
يديه بين يكن لم فإذا الرحل آخرةا مثل يديه بين كان إذا يستره
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وأالكلب وأالمرأةا الحمار الصلةا يقطع فإنه الرحل آخرةا مثل
هلل بن حميد طريق من صحيحه في مسلم . روأاه السأود

. ذر أبي عن الصامت بن الله عبد عن

بن يزيد عن الصم بن الله عبيد طريق من مسلم صحيح وأفي
عليه الله صلى الله رسأول قال قال هريرةا أبي عن الصم
قول .. ) وأهذا وأالكلب وأالحمار المرأةا الصلةا : يقطُع وأسألم

الله رحمه أحمد الماما مذهب وأهو مالك بن وأأنس عباس ابن
. الله رحمه تيمية ابن السألما شأيخ اختارها روأاية في

الصلةا يقطع السأود الكلب أن فيه أشأك ل الذي ، قال وأعنه
. شأيء وأالمرأةا الحمار من نفسي وأفي

. السأود الكلب إل شأيء يقطعها ل ، إسأحاق وأقال

المرأةا بمروأر الصلةا قطع هو المسألة هذه في وأالمتوجه
. السأود وأالكلب وأالحمار

المار بين يفرق بأنه عليه المتفق عائشة حديث عن وأيجاب
إلى أشأار وأقد مارةا تكن وألم قارةا عائشة كانت وأقد وأاللبث

. صحيحه في الله رحمه خزيمة ابن الماما هذا

خلفه لمن سأترةا الماما بأن عباس ابن حديث عن وأيجاب
هريرةا وأأبي ذر أبي حديثي في بالقطع المقصود بأن وأالقول

. نظر فيه الصلةا حقيقة ل الخشوع هو

جاء وأقد حجة بدوأن حقائقها عن اللفاظ صرفا من وأهو
وأالمرأةا الحمار ممر من الصلةا . تعاد بلفظ ذر أبي حديث

في صريح وأهذا صحيحه في خزيمة ابن . روأاه السأود وأالكلب
ًا  صحته في أن بيد القطع معنى بيان بغير وأالمحفوظ نظر
. الله عند وأالعلم اللفظ هذا
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عشرةا الرابعة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم

سأليمان الشيخ فضيلة عنها أجاب السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلسته في الله حفظه العلوان ناصر بن

وأعرضها تفريغها فتم بصوته مسجلـة الجابـة وأكانت الظهر
. بنشرها فأذن  هـ1422 / 5 / 10 بتاريخ الشيخ عـلى

وألم انتقل إذا المني حكم : ما الوأل السؤال 
؟ يخرج

الروأايتين إحدى في الله رحمه أحمد الماما  ذهب: الجواب
وأاختار يخرج وألم المني منه انتقل من على الغسل إيجاب إلى
. الحنابلة فقهاء من وأجماعة عقيل وأابن القاضي ذلك

محله من الدما بانتقال أحست إذا المرأةا أن ذلك على وأرتبوا
. وأفيه فترةا بعد إل يخرج لم وألو وأالصلةا الصوما تدع فإنها
وأقد هذا خلفا على الصحيح وأالنظر الصحيحة . فالدلة نظر
الفقهاء من العلم أهل وأأكثر روأاية في أحمد الماما ذهب

المني منه انتقل من على الغسل يجب ل أنه إلى وأالمحدثاين
سألمة أما حديث من وأمسلم البخاري روأى لما وأذلك يخرج حتى

َءت قالت أنها عنها الله رضي طلحة أبي امرأةا سُأليم أما . جا
إن الله رسأول يا فقالت وأسألم عليه الله صلى الله رسأول إلى
هي إذا غسل من المرأةا على . هل الحق من يستحيي ل الله

إذا ( نعم وأسألم عليه الله صلى الله رسأول فقال ؟ احتلمت
) . الماء رأت

بالنتقال يجب وأل يشرع ل الغسل أن في صريح الخبر فهذا
برؤاية إل ذلك يوجب لم وأسألم عليه الله الله صلى النبي لن

وأل الصوما تدع ل الدما بانتقال أحست إذا المرأةا وأهكذا الماء
وأالله الحكاما عليه تترتب الذي فهو الدما يخرج حتى الصلةا

أعلم

بين الحضر في الجمع حكم : ما الثاني السؤال
؟ وأالعصر الظهر
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َءين الظهرين بين الجمع  يشرع: الجواب البرد في وأالعشا
يسر من وأهذا ذلك وأنحو وأالمطر الشديدةا وأالرياح الشديد

. المة هذه عن الحرج وأنفي وأسأماحتها الشريعة

الظهر بين المدينة في وأسألم عليه الله صلى النبي جمع وأقد
. عباس ابن حديث من صحيحه في مسلم روأاه وأالعصر

في يكن لم وألو العامة المسلمين مصالح في الجمع وأيجوز
من مسلم صحيح في جاء فقد خوفا وأل مطر وأل برد ذلك

ًا عباس ابن . خطبنا قال شأقيق بن الله عبد حديث بعد يوم
الناس وأجعل النجوما وأبدت الشمس غربت حتى العصر

َءه . قال الصلةا الصلةا يقولون يفتر ل تميم بني من رجل فجا
ل بالسنة . أتعلمني عباس ابن فقال الصلةا الصلةا ينثني وأل
. جمع وأسألم عليه الله صلى الله رسأول رأيت قال ثام لك أما

بن الله عبد . قال وأالعشاء وأالمغرب وأالعصر الظهر بين
هريرةا أبا فأتيت شأيء ذلك من صدري في فحاك شأقيق

ّدق فسألته . مقالته فص

يكن وألم الصلتين بين جمع عنهما الله رضي عباس ابن فهذا
يحتاج خطبة في وألكنُه مطر وأل خوفا هناك وأليس سأفر في

الخطبة قطع إن يخشى عنه الله رضي فلعله المسلمون إليها
. المصلحة وأتفوت الناس يتفرق أن

َءين بين الجمع يجوز العلماء بعض قال وأقد أوأقات في العشا
الترخيص وأالصحيح نظر وأفيه الظهرين بين ذلك وأمنع العذر

ًا فيهما صحت وأالدلة المرين في ًا الدلة وأصحت جميع أيض
البرد في البيوت في وأالصلةا الجماعة عن التخلف في

من الصحيحين في جاء فقد الشديدةا وأالريح وأالمطر الشديد
ليلة في بالصلةا أذن أنه عمر ابن عن نافع عن مالك حديث

رسأول كان قال ثام الرحال في صلوا َأل فقال وأريح برد ذات
باردةا ليلة كانت إذا المؤذن يأمر وأسألم عليه الله صلى الله
. الرحال في صلوا : أل يقول مطر ذات

مطير يوما في لمؤذنه عنهما الله رضي عباس ابن قال وأقد
ًا أن أشأهد قلت إذا الصلةا على حّي تقل فل الله رسأول محمد
: فعله قال اسأتنكروأا الناس . فكأن بيوتكم في : صلوا قل
ُأحرجكم أن كرهُت وأإني ، عزمة الجمعة إن مني خير هو من

. وأمسلم البخاري . روأاه وأالدحض الطين في فتمشون
 

بين للجمع النية حكم : ما الثالث السؤال
؟ الصلتين
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ل الصلتين بين الجمع أن إلى الجمهور  ذهب: الجواب
الثابتة الصحيحة السنة عليه دلت الذي وأهذا نية إلى يفتقر

بين يجمع كان فقد وأسألم عليه الله صلى الله رسأول عن
أوأ الجمع نوى أنه عنه ينقل وألم وأالسفر الحضر في الصلتين

ًا علم أوأ بذلك أمر وأقت عن البيان وأتأخير أصحابه من أحد
. يجوز ل الحاجة

شأرط النية أن إلى وأالحنابلة الشافعية فقهاء بعض وأذهب
صلى قال وأقد نية إلى فيحتاج عمل الجمع لن الجمع لصحة

حديث من عليه ) متفق بالنيات العمال ( إنما وأسألم عليه الله
. عمر

عن ناهيك مشروأعة كانت لو النية لن الجمهور رأي وأالصحيح
. أعلم . وأالله وأسألم عليه الله صلى النبي ذلك لبين وأجوبها

؟ العربان بيع حكم : ما الرابع السؤال

وأيدفع معلوما بثمن السلعة يشتري أن هو  العربان: الجواب
ًا وأإل الثمن من ُحسب البيع أمضى إن أنه على الثمن من شأيئ
. به المطالبة للمشتري وأليس للبائع كان

حكمه في الفقهاء اختلف وأقد
وأالغرر الشرط من فيه لما ببطلنه وأالشافعي مالك فقال
. بالباطل الناس أموال وأأكل

بن عمروأ عن عنده الثقة عن الموطأ في مالك روأى وأقد
وأسألم عليه الله صلى الله رسأول أن جده عن أبيه عن شأعيب

. الُعربان بيع عن نهى

شأعيب بن وأعمروأ مالك بين الواسأطة لن يثبت ل الخبر وأهذا
بيع تحريم على به الحتجاج يصح ل وأحينئٍذ معروأفة غير

. العربان

المشتري وأكذا فالبائع وأاضح محذوأر فيه ليس البيع وأهذا
الخطاب ابن عمر عن ثابت وأقد نفع على تحّصل قد كلهما
المصنف في شأيبة أبي ابن روأى فقد إجازته عنه الله رضي

الحارث عبد بن نافع أن الله عبد ابنه مسائل في أحمد وأالماما
ًا اشأترى درهم آلفا بأربعة أمية بن صفوان من للسجن دار

. لصفوان فأربعمائة يرض لم إن وأ له فالبيع عمر رضي فإن
ًا صحيحه في البخاري الماما وأروأاه . الجزما بصيغة معلق
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المشهور وأهو سأيرين بن وأمحمد عمر ابن عن جوازه وأُروأي
( المسلمون المشهور الحديث وأيقويه أحمد الماما مذهب في

ًا البخاري ) روأاه شأروأطهم على السمسرةا أجر باب في معلق
جده عن أبيه عن الله عبد بن كثير طريق من الترمذي وأوأصله

طريق وأله ضعيف وأسأنده وأسألم عليه الله صلى النبي عن
. أعلم وأالله هريرةا أبي حديث من داوأد أبي عند أخرى

يثبت وأهل المسترسأل هو : من الخامس السؤال 
؟ الخيار له

قيمة وأيجهل يماكس ل الذي هو  المسترسأل: الجواب
ًا المشتري هذا غبن فإذا المبيع يثبت فإنه العادةا عن يخرج غبن

أمور ثالثاة بين مخير وأهو الخيار له

. الله إلى أمره وأيفوض البيع يمضي : أن الوأل
. قيمته وأيأخذ المبيع يرد : أن الثاني
. به غبن ما قدر يأخذ : أن الثالث

فيه يتسامح فإنه العادةا عن يخرج ل الذي اليسير الغبن أما وأ
. أعلم وأالله يفسخ وأل البيع معه وأيصح
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عشرةا الخامسة الجلسة

الرحيم الرحمن الله بسم

ناصر بن سأليمان للشيخ وأجهت السأئلة من مجموعة هذه
صلةا بعد اليومية جلساته إحدى في الله حفظه العلوان
فرغت ذلك وأبعد بصوته مسجلة عليها الجابة وأكانت الظهر

 هــ1422 / 5 / 20 بتاريخ الشيخ على وأعرضت الشأرطة من
. نشرها فأجاز

للقضاء المرأةا تولية حكم :ما الوأل السؤال
؟ الشورى مجلس أعضاء أحد وأجعلها وأالوزارةا

كل أن وأالصوليين الفقهاء قواعد من نعلم نحن : الجواب
عصر أوأ وأسألم عليه الله صلى النبي عهد في سأببه انعقد أمر

يجوز وأل بدعة فإنه فعله إمكانية مع يفعلوه وألم الصحابة
. إقراره وأل عمله

ًا أعلم وأل تكون أن للمرأةا رخص التابعين وأل الصحابة من أحد
ًا أوأ قاضية أوأ وأزيرةا أوأ الرجال على أميرةا أوأ ملكة في عضو

. الشورى مجلس

للمرأةا يروأن وأل ذلك عن ينهون كانوا ذلك بعكس المر بل
ًا . الرجال خصائص من هي التي المسائل هذه مثل في شأأن

بينهم من يكن وألم شأورى مجلس الصحابة عصر في كان وأقد
أمهات سأيما وأل منهن كثير عقول رجحان على امرأةا

. المؤمنين

أبي عن الحسن عن عوفا طريق من البخاري صحيح وأفي
الله رسأول من سأمعتها بكلمة الله نفعني . لقد قال بكرةا
الحق أن كدُت بعدما الجمل أياما وأسألم عليه الله صلى

صلى الله رسأول بلغ : لما قال معهم فأقاتل الجمل بأصحاب
كسرى بنت عليهم ملكوا قد فارس أهل أن وأسألم عليه الله
. امرأةا أمرهم وألوا قوما يفلح : لن قال

وأالقول العامة الوليات تولي من المرأةا منع على دليل فهذا
ذكر فقد صحيح غير العظمى بالمامة خاص الحديث بأن

فرد كل على وأاقع العاما على الواقع الحكم بأن الصوليون
. أفراده من
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الوليات من المرأةا منعوا حين الصحابة فهمه الذي وأهذا
. العامة

وأالفروأق عقلها غريزةا وأنقص المرأةا طبيعة في وأالمتأمل
ل الخر عن منهما كل وأخصائص وأالنساء الرجال بين الكثيرةا

أهل أكثر رأي وأهذا العامة الوليات من المرأةا منع في ينازع
ًا العلماء من جماعة وأذكره العلم . اتفاق

المرأةا تولية في رأي المالكية فقهاء وأبعض حنيفة وألبي
. شأهادتها فيه تجوز فيما للقضاء

ًا القضاء وأليتها جواز إلى حزما ابن وأذهب نظر وأفيه مطلق
ً أقوى الجمهور وأرأي ً دليل . أعلم وأالله وأتعليل

المبنية المساجد في الحكم : ما الثاني السؤال
؟ القبور على

على القبور اتخاذ أوأ القبور على المساجد بناء: الجواب
وأالتابعين الصحابة وأاتفاق وأالسنة بالكتاب محرما المساجد

. الربعة وأالئمة

. الذنوب كبائر من الفقهاء من طائفة عند معدوأد العمل وأهذا

وأنبش القبور على المبنية المساجد هدمُا حينئٍذ فالواجب
المسلمين دين في يجتمع فل المساجد في دفنوا إذا الموات

البخاري صحيح وأفي وأالنصارى اليهود تفعله كما وأقبر مسجد
الله عبد بن الله عبيد أخبرني قال الزهري طريق من وأمسلم

الله صلى الله برسأول نزل لما قال عباس وأابن عائشة أن
بها اغتم فإذا وأجهه على له خميصة يطرح طفق وأسألم عليه

اليهود على الله ( لعنة كذلك وأهو فقال وأجهه عن كشفها
. ماصنعوا ) يحذر مساجد أنبيائهم قبور اتخذوأا وأالنصارى

بن عمروأ عن ُأنسية أبي بن زيد طريق من مسلم صحيح وأفي
الله رضي جندب عن النجراني الحارث بن الله عبد عن مرةا
من وأإن .إل وأسألم عليه الله صلى الله رسأول قال قال عنه
. مساجد وأصالحيهم أنبيائهم قبور يتخذوأن كانوا قبلكم كان

. )) . ذلك عن أنهاكم إني مساجد القبور تتخذوأا فل أل

ّياج أبي حديث من مسلم صحيح وأفي لي قال قال السأدي اله
بعثني ما على أبعثك . أل عنه الله رضي طالب أبي بن علي
ً تدع أل وأسألم عليه الله صلى الله رسأول عليه إل تمثال

ًا وأل طمسته ًا قبر . سأّويته إل مشرف
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وأل متواترةا القبور على المساجد بناء تحريم على وأالدلة
. العلم أهل من أحد ذلك في ينازع

المجتمعات من كثير في وأالغبياء العامة بعض ترى أنك بيد
رجاء قبر فيه مسجد في الصلةا لفعل يتسابقون السألمية

. ذلك غير أوأ الميت بركة

إجزائها وأفي محرمة المساجد هذه مثل في الصلةا وأهذه
. للفقهاء قولن

. الكثر قول وأهذا الثام مع تصح : أنها الوأل

بن أحمد مذهب وأهذا إعادتها يجب بل تجزي ل : أنها الثاني
. الله رحمه حزما بن محمد أبو وأاختاره حنبل

المسجد كان . إذا الشيخ :فضيلة الثالث السؤال
وأأمكن المسجد إزالة يمكن وألم القبر على ُبني

؟ الحكم فما القبر إزالة

: الجواب
إذا السأبق كان وأإن وأإزالته القبر نبش الصحيح على يجوز
وأقد المصلحة مراعاةا ذلك في . وأالضابط الطارئ إزالة تعذر
ُبني المسجد كان إذا : أنه تعالى الله رحمه السألما شأيخ ذكر
. القبر صورةا تزال وأإما المسجد يزال أن فإما القبر بعد

صحيح وأهذا المتأخر إزالة وأجوب إلى العلم أهل بعض وأذهب
. أعلم وأالله المفسدةا وأانتفاء القدرةا مع
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للعلمانية الصحيح المعنى هو ما : الرابع السؤال
؟

فصل وأذلك اللدينية هو للعلمانية الصحيح المعنى : الجواب
وأعلى الله دين غير على الحياةا تقوما بحيث الحياةا عن الدين

. شأرعه غير

ً السألما فيبقى ً العملية الحياةا عن معزوأل سأياسأة عن معزوأل
الدارية الشئون وأل القتصادية الشئون في يتدخل فل الحكم

. الحياةا مشكلت يعالج وأل

بأحكامه الجاهلون الدين هذا من المتشائمون يقوله ما هذا
الحكم وأيجعلون الحياةا عن الدين ُيقصون فهم وأتشريعاته

لله. ل للشعب

بهالة حضي قد الساذج الفكر هذا ترى أن هو المحزن وأالمر
ًا وألقي المسلمين بلد في إعلمية ً روأاج ّبل أكثر من وأتق

السلمة الله نسأل عظيم بلء وأهذا العربية الحكومات
. وأالعافية

ترك في السلف عقيدةا ماهي : الخامس السؤال
؟ العمل جنس

ًا الجوارح أعمال أي العمل جنس تارك إن: الجواب مطلق
فإن اعتقاده وأل قوله حينئٍذ ينفعه وأل المسلمين باتفاق كافر
. عمل بدوأن يصح ل ذلك

ًا هذا وأترى بطة لبن وأالبانة للجري الشريعة في بطوٍل مبين
الوأل المجلد وأأوأائل تيمية ابن السألما لشيخ اليمان وأكتاب

. رجب ابن للحافظ الباري فتح من

الرجاء أهل يقوله كما الكبائر أصحاب لتكفير بلزما هذا وأليس
ًا العمال من أن على متفقون السلف فإن يكفر لليمان أركان

. تاركها يكفر ل وأاجبات وأمنها تاركها

: المرجئة عيينة بن سأفيان قال رجب لبن الباري فتح وأفي
ًا الفرائض ترك سأّموا سأواء وأليسا ، المحارما ركوب بمنـزلة ذنب

ًا المحارما ركوب لن ، وأترك معصية اسأتحلل غير من متعمد
. كفر هو عذر وأل جهل غير من الفرائض
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أقّروأا الذين اليهود وأعلماء وأإبليس آدما أمر في ذلك وأبيان
يعملوا وألم بلسانهم وأسألم عليه الله صلى النبي ببعث

. بشرائعه

من صار حتى المرجئة . غلت قال إسأحاق عن حرب وأنقل
ًا إن قولهم وأصـوما المكتوبات الصلوات ترك من يقولون قوم
ل لها جحود غير من الفرائض وأعامة وأالحج وأالزكاةا رمضان
ل الذين . فهؤلء ُمقر هو إذ ، بعد الله إلى أمُره ُيْرجى ، نكفره

... ) . مرجئة أنهم يعني فيهم شأك

يستحل مالم بالفعل أحد يكفر ل أنه الرجاء أهل دعاوأى وأمن
. عنه وأيستكبر وأيبغضه الحق يعاند أوأ يكذب أوأ

وأالجماع وأالسنة الكتاب خلفا وأهو الجهمية غلةا قول وأهذا
دوأن بالتفاق كافُر وأسألم عليه الله صلى الرسأول سأاب فإن

. السأتحلل أوأ البغض اشأتراط

ذلك ربط دوأن بالدين المستهزئ كفر على العلماء وأأجمع
ً كان وألو الصريح السأتهزاء بمجرد يكفر بل بالعتقاد أوأ هازل

ًا كنـتم وأرسأوله وأآياته الله أبا { قل تعالى قال مازح
الكفر } فمناط إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروأا ل تستهزءوأن

. القول مجرد هو

الذي الله لشرع المبدل الحاكم كفر على العلماء أجمع وأكذلك
وأحكم الله حكم مقاما قائمة وأيجعلها الوضعية القوانين يضع

. وأسألم عليه الله صلى الله رسأول

كتاب في الله رحمه كثير ابن الحافظ ذلك إلى أشأار وأقد
: من الله رحمه قال ، خان جنكيز ترجمة في وأالنهاية البداية

خاتم الله عبد بن محمد على المنـزل المحكم الشرع ترك
فكيف كفر المنسوخة الشرائع من غيره إلى وأتحاكم النبياء

بإجماع كفر هذا فعل من عليه وأقدمها الياسأا إلى تحاكم بمن
. المسلمين

أنزل بما يحكم لم {وأمن تعالى قوله في عباس ابن وأقول
روأاه عنه . ليصح كفر دوأن } كفر الكافروأن هم فأوألئك الله

طاوأس عن حجير بن هشاما طريق من مستدركه في الحاكم
الئمة قاله الحديث ضعيف حجير بن وأهشاما عباس ابن عن

وأقال وأغيرهم وأالعقيلي حنبل بن وأأحمد معين بن يحي
حجير بن هشاما عن نأخذ نكن . لم عيينة بن سأفيان الماما

. غيره عند نجده مال
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) كفر ( هي قال أنه عنه الله رضي عباس ابن عن وأالمحفوظ
طاوأس عن الله عبد طريق من تفسيره في الرزاق عبد روأاه
. صحيح وأسأنده عباس ابن عن أبيه عن

منهم أحد عن أعلم .وأل الصحابة أكابر عن المنقول وأهذا
ًا . ذلك في خلف
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وأالتشريعات الجاهلية وأالنظمة الوضعية القوانين فأصحاب
: كفار الله لحكم المخالفة

. الله أنزل بما الحكم  _ بترك1
. الله شأرع بتبديل - وأكفار2
شأيخ قال ، الجاهلي التشريع بهذا حكمهم في - وأكفار3

: الفتاوأى من الثالث المجلد في الله رحمه تيمية ابن السألما
الحلل حّرما أوأ عليه المجمع الحراما حلل متى وأالنسان

ًا كان عليه المجمع الشرع بدل أوأ عليه المجمع ًا كافر مرتد
. الفقهاء باتفاق

إل إله ل أن يشهدوأن بأنهم المشّرعين هؤلء عن وأالعتذار
ًا وأأن الله . عنه .... يقال الله رسأول محمد

النار من السأفل الدرك في هم الذين المنافقين * بأن
بنافع هذا وأليس وأيصلون وأيصومون الشهادةا هذه يشهدوأن

. لهم

ًا أرغب هؤلء قرائنا مثل رأينا ما قالوا * وأالذين وأل بطون
ًا أكذب الله صلى الله رسأول . يعنون اللقاء عند أجبن وأل ألسن
يتكلمون كانوا ، بكفرهم القرآن وأنزل وأأصحابه وأسألم عليه

. وأيجاهدوأن وأيصومون وأيصلون بالشهادتين

وأينذروأن يصلون وألها القبور حول يطوفون * وأالذين
ًا وأأن الله إل إله ل أن يشهدوأن . الله رسأول محمد

. بالشهادتين يتكلمون عشرية الثانا * وأالرافضة

. بهما يلفظون وأالمنجمون وأالكهان * وأالسحرةا

وأيصلون بالشهادتين يتكلمون كانوا القداح عبيد * وأبنو
عن وأردتهم كفرهم على المة أجمعت . وأقد المساجد وأيبنون
. السألما

. كبارهم عن ناهيك العلم طلبة صغار يعرفه أمر وأهذا

ّدلين تكفير عن فالعتذار التكلم أجل من الله لشرع المب
في وأمساهمة للحقائق وأتعمية تلبيس مجرد بالشهادتين

شأرع مكان البشر سألطان وأنفوذ الرض في الشرك اسأتمرار
. الله

على القانون يفضلون ل بأنهم آخروأن عنهم اعتذر وأقد
له أثار وأل بشيء ليس !! وأهذا باطل أنه وأيعتقدوأن الشرع
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أنا قال وأإن الدين عن وأمرتد مشرك الوثان فعابد الحكم على
. باطل الشرك أن أعتقد

يعذروأن هل الشيخ فضيلة:  السادس السؤال 
؟ بالجهل

العلم عن العراض وأكفره ضلله منشأ  الذي: الجواب
عن البحث في الواضح وأالتفريط الحق عن وأالصدوأد وأالعلماء

تعالى قال معذوأر غير فهذا وأالمرسألين النبياء سأبيل
{ وأمن تعالى } وأقال معرضون أنذروأا عما كفروأا { وأالذين

المجرمين من إنا عنها أعرض ثام ربه بآيات ذكر ممن أظلم
} . منتقمون

ّبر الجهل الكفر أوأ بالشرك وأتلبسه ضلله منشأ وأالذي المعت
وأنحو العلم في وأجه لـه الذي التأوأيل أوأ العلم بلوغ عدما مثل
. الحجة عليه تقوما حتى ُيكّفر ل فإنه ذلك

: نوعان الجهل أّن وأذلك

فإن الشرعية الحكاما ثابوت من مانع : وأهذا مقبول الوأل
عنه وأانتفت الشروأط فيه توفرت من على إل يترتب ل الحكم

. الموانع

وأفصلت موضع غير في ذلك بينت : وأقد مقبول غير الثاني
وأالله العلم أهل وأمذاهب ذلك على الدلة وأذكرت المسألة في

. أعلم

السأئلة هذه عن أجاب 
حفظه العلوان ناصر بن سأليمان الشيخ  فضيلة

الله
snallwan@hotmail.com
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