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ونعوذ باهللا من رشور إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، 

 .أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
عبده  اوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد

ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله ربه باهلدى والدين احلق ليظهره عىل الدين 
آله الطيبني الطاهرين وعىل من اتبعهم  كله، فصلوات ريب وسالمه عليه، وعىل

 .وسلك طريقهم إىل يوم الدين
 

فهذه جمموعة من الفوائد الدينية واألدبية التي كان يكتبها الوالد حفظه 
 .اهللا تعاىل بعد أن تقاعد من العمل

فبعد مسرية عمل طويلة مارسها الوالد يف القضاء واخلطابة والدعوة، 
ل الرسمية حسب طلبه قرر حفظه اهللا أن يسكن بجوار وبعد ما ترك األعام

 .احلرم املكي يف مكة املكرمة رشفها اهللا وحرسها من كل سوء
وذلك بحضور , وحيث أنه سكن بجوار احلرم أحب أن يستفيد من وقته

 .دروس العلامء واملشايخ الذين يدرسون يف احلرم
ه بعض الفوائد يقيد في اويف أثناء حضوره للدروس كان حيرض معه دفرت

وما فكر أن يطلع عليها أحد؛ ثم بعد , الدينية واألدبية التي يستظرفها لنفسه
, بضع سنوات تفرغ ملراجعة حفظ القرآن وكان حفظه عن ظهر قلب يف صغره
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وملا دخل يف األعامل الرسمية واهنمك يف األعامل نيس الكثري من حفظه  
 .فانقطع حلفظه من جديد

جع حفظه اهللا كل ما نسيه، وحفظ كتاب اهللا وبعد جهد وصرب اسرت
 .، وهذا من فضل اهللا تعاىل ومنه وكرمه عليهكامال

فاستأذنته يف طباعتها , وقد اطلعت عىل مذكراته فوجدت هذه القبسات
فرفض؛ ألنه ال يرى أنه عمل يستحق الطبع والنرش، ثم رشحت له أن أوالده 

؛ فهذه ذكرى وتشجيع هلم ائوأحفاده وأبناء العم ال يعلمون عن جدهم شي
عىل الكفاح وتعلم العلم، ثم أذن بطبعها عىل أال يطلع عليها إال األرسة فقط، 

املوىل عز وجل  باهللا برتتيبها ومراجعتها لطبعها ونرشها، سائال افقمت مستعين
 .أن ينفع هبا ويستفاد منها

وأن , وائدأسأل اهللا العظيم اجلليل بمنه وكرمه أن ينفع هبذه الف :اوختام
 .جيعلها يف موازين أعامل جامعها ومعدها، إنه ويل ذلك والقادر عليه

 .واهللا أعلم وأحكم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني

 كتبه الفقري إىل عفو ربه املنان                                                                          

 ابن املؤلف                                                                            

 صالح بن حممد بن صالح الشاوي
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)١( 

 

 .هو حممد بن صالح بن عبد اهللا بن حممد بن سليامن الشاوي البقمي األزدي
 

 .هـ٢٣/٩/١٣٥٠: يف البكريية ليلة األحدولد 
 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة ببلده، ثم درس العلوم الرشعية عند علامئها، 
ومنهم الشيخ عبد اهللا املحمد اخلليفي، ثم الشيخ حممد املحمود، وأكمل حفظ 

 .االقرآن عند فضيلة الشيخ عبد الرمحن السامل الكريديس رمحهم اهللا مجيع

وكان يأخذ مبادئ اللغة العربية والتوحيد والفرائض عند والده الشيخ 
صالح بن عبد اهللا الشاوي، ثم انضم إىل طلبة العلم لدى املشائخ يف مسجد 

والشيخ عبد العزيز  ،اجلامع واملسجد القديم لدى الشيخ العالمة حممد املقبل
 .بن سبيل والشيخ حممد بن سبيلا

                                                
 .، للشيخ عبد اهللا البسام)٢/٥٠٧امء نجد عل(هذا بعض ما كتب عنه يف كتاب ) ١(
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ر حفظه اهللا تعاىل إىل الرياض فانضم إىل طلبة العلم الذين يدرسون ساف
وأخيه الشيخ عبد اللطيف بن  ،عىل فضيلة الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم

والتوحيد لدى  ،والرحبية يف الفرائض ،إبراهيم، ودرس يف القواعد اآلجرومية
 .الشيخ عبد اللطيف

، ودرس فيها األوىل املتوسطة ثم سافر إىل الطائف فالتحق بدار التوحيد
 .والثانية والثالثة، وبعد أن أخذ شهادة الكفاءة درس يف السنة الرابعة

ثم عاد إىل الرياض وأكمل الثانوية، ثم التحق باملعهد العلمي، ثم التحق 
 .بكلية الرشيعة وأكمل دراسته فيها

 

وافتتاح حمكمة النعريية التي باملنطقة الرشقية، وكلف بتأسيس  اعني قاضي
لعدة مدن، يتبعها آنذاك الرصار مقر العجامن، وبلدة أنطاع  اكانت مركز

 .مرة واهلواجر وويتبعها بن

واألعياد واملناسبات،  ةاجلمع ةخطبإلقاء وتوىل يف النعريية إمامة اجلامع، و
نهي عن كام قام بتأسيس هيئات األمر باملعروف والوتوىل فيها عقود األنكحة، 
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 .فيها ورئاسة مجيع أعامل احلسبةاملنكر يف النعريية 

وبعد أربع سنوات يف جمال القضاء قرر أن ينتقل إىل وزارة املعارف آنذاك 
، وأبلغ سامحة رئيس القضاة الشيخ حممد بن إبراهيم فكلفه بتأسيس اليكون أستاذ

ودة هبذا االسم يف وافتتاح كتابة العدل بالرياض ورئاسة العمل فيها، ومل تكن موج
 .ان عاميلكتابة العدل األوىل عرش امنطقة الرياض و القصيم، واستمر رئيس

وخالل هذه املرحلة كلفه سامحة رئيس القضاء الشيخ حممد بن إبراهيم 
 .هبيئة املنازعات التجارية اقضائي اعضو ءبالعمل مسا

نرش، يف مؤسسة اجلزيرة للطباعة وال امؤسس اويعترب الشيخ حممد عضو
 .فيها اإداري اوقد انتخب من قبل زمالئه عضو

 

وقد عرف الشيخ بكرمه الواسع وأخالقه الفاضلة، كام اشتهر بالورع والعفة 
 .يف احلق ال تأخذه يف اهللا لومه الئم ايف أمور الدين واحلكم، وقوي اواحلكمة، حازم

 

عدل األوىل يف الرياض، ويف أعامله لكتابة ال اوقد استمر يف عمله رئيس
املسائية األخرى حتى طلب اإلعفاء من عمله واإلحالة املبكرة للتقاعد، فتفرغ 
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 .للعبادة والبحوث العلمية

ويقيم يف مكة بجوار  ،وما زال الشيخ حممد عىل قيد احلياة يعمل بجد ونشاط
 .خلري خطاهاحلرم املكي الرشيف، حفظه اهللا تعاىل ورعاه، وسدد عىل درب ا
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ــام ــد اهللا البس ــيخ عب ــر الش ــاريخ ذك ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس

 :هـ١٧/٦/١٤١٦
أال « :ملسو هيلع هللا ىلصقوله ، و»من غشنا فليس منا« :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ن أحاديث الوعيد مثلإ

 .الخ »...،رأسه رأس محارحيول اهللا خيشى من يسابق اإلمام أن 
 .مثال الخ »...،ال يؤمن« :ملسو هيلع هللا ىلصله قو مثل ،كثرية وهي وأحاديث الوعد

وأنه عند  ،خطر كبريعىل وأنه  ،إعظام األمر :قصود منهااملكل هذه األحاديث 
 .الزجر: ، لكن ال خيرج مرتكبها من اإلسالم، ألن املقصود منهااهللا جرم كبري

***** 
 

 :الدكتور صالح بن محيد الشيخقال 
قصود منه التشبه املإال ما كان  ة؛ائزج )البنطال وغريهك(كل املالبس 

فإنه  ؛باملالبس التي يلبسها القساوسة اأو كان شبيه ،بالكفار وأهل الكتاب
 .حيرم حتريم وسائل

***** 
 

 :بتاريخ بعد املغرباملكي  يف احلرم ذكر الشيخ عبد اهللا البسام يف درسه
 :هـ١٩/٦/١٤١٦
 :احتة فيها أقوال ثالثةن قراءة املأموم للفإ

إن لكن  ،أما يف اجلهرية فال جتب ،أهنا جتب يف الصالة الرسية :القول األول

 
١ 

 
٣ 

 
٢ 
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اإلمام مالك  :قال بذلك ،استطاع قراءهتا يف سكتات اإلمام يف اجلهرية فحسن
 .واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلامء آخرون

اإلمام : ، قال بذلكهريةب ال يف الرسية وال يف اجلجتال أهنا  :القول الثاين
 .أبو حنيفة واإلمام أمحد

واختار ذلك اإلمام  ،اهنا جتب يف الرسية واجلهرية معأ :القول الثالث
 .)٢(الشافعي

***** 
 

أستاذ التفسري الذي يفرس القرآن يف  حجازي حممد خريقال الشيخ 
 :، قالااحلرم صباح

البد أن يكون بني  :قالو ،ده شاهد لهوما بع ،القسم يف القرآن دعوى إن
 .ه عالقةبالقسم واملقسم 

***** 
 

 :حجازي حممد خريالشيخ  وقال
ليس يف القرآن لفظ غري  :وقال ،إن لغة أهل اجلنة عربية وكذلك يف الربزخ

 .عريب
***** 

                                                
 .١٦٢، ص )٤٣٨(انظر الفائدة رقم  )٢(

 
٤ 

 
٥ 
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 :حجازي حممد خريالشيخ  وقال

 .والعلم ةجاء بعدها ذكر القدر القرآن يف كلام ذكرت األلوهية
***** 

 
 :حجازي حممد خريالشيخ  وقال

ليس  :إال إذا تعذرت احلقيقة، وقال آخرون ؛ةتجماز الب :ال يقال يف القرآن
ه منها شتبوإنام هي أساليب عربية بعضها يفرق ما ا ،يف القرآن وال يف اللغة جماز

 .جحه املشايخ املحققونبالقرائن، وهذا القول ر
***** 

 
 :حجازي حممد خريالشيخ  وقال

 .النذر طاعة ورصفها لغري اهللا رشك
***** 

 
 :حجازي حممد خريالشيخ  وقال

 :اأحيانتأيت و ،لالنتقال :اأحيانتأيت و ،لإلبطال :اأحيانتأيت  :»بل«كلمة 
 .لإلرضاب

***** 

 
٨ 

 
٩ 

 
٧ 

 
٦ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ١٤ 

 

 
 :د خري حجازيقال الشيخ حممو

األسبوع املايض بطلب من جهة إسالمية هناك حلضور  يف زار أمريكا هإن
 .احتفال بافتتاح مسجد ومدرسة

وكان فيهم  ،حمارضة سلم عليه الداعونأو  انه بعد أن ألقى درسإ :وقال
 ،يدي نظيفه وليس فيها مرض واحتجت :فقالت، امرأة رفض أن يصافحها

أتستطيعني أن  االسلك الكهربائي إذا كان عاريرأيتي هذا أ :قلت هلا: قال
كذالك الوضع بالنسبة للرجال مع النساء،  :فقلت :ال، قال: فقالت ،تلمسيه

 .فاقتنعت: فيكفي أن أسلم بالكالم، قال
***** 

  ﴿مهذْكُرفَتًى ي﴾ 
  :شيخ صالح بن محيدالقال 

وما أويت العلم إال  ،لنبوة إال فتىما أويت ا :ريض اهللا عنه ابن عباس قال
 ﴾قَالُوا سمعنا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَه إِبراهيم ﴿ :قوله تعاىلعند تفسري  :قال ذلك ،فتى

 .]٦٠:األنبياء[
***** 

 
 :حجازي قال الشيخ حممد خري

يوم  اهللان رؤية زلة واخلوارج وكثري من املرجئة ال يعتقدون إمكاتاملع
 .القيامة

 
١١ 

 
١٢ 

 
١٠ 
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 .ومجهور املسلمني يعتقدون خالف ذلك: قلت
 

 :الشيخ حممد خري وقال
، واألخري هو الذي حصل ومنه اإلهلام املقنع ،الوحي إشارة رسية خفية

 .ألم موسى
***** 

 
 :، قال الشاعرصالح بن محيد الشيخ قال

ـــت خيـــذلني ـــداء إذا نادي   كـــل الن
 

ـــايل ـــا م ـــت ي ـــدائي إذا نادي   إال ن
 .اياإهلي لكان مصيب: ولو قال ،الل واعتقاد باطلضأن ذلك  :وعندي  
***** 

 
 :محيد صالح بن الشيخ وقال

 .احلكم :هم منهايف ،إشارة النص :اوأحيان ،داللة النص: قوهلم
***** 

 
 :محيد صالح بن الشيخ وقال
 .من رضوان اهللا، ويبعد من سخطهكل عمل يقرب : التقوى

***** 

 
١٣ 

 
١٥ 

 
١٦ 

 
١٤ 
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 :محيد صالح بن الشيخ وقال

لكن  ،ومجهور املسلمني يعتقدوهنا ،اجالشفاعة ينكرها املعتزلة واخلور
ولذلك تعلقوا بالقبور  ،أهنا مثل شفاعة املخلوقني اوظنألمصار ا مجهور أهل

 .ن امللةباألعامل التي خترج م افضلوا وأتو ،والصاحلني وغريهم
 :بن محيداكذلك قال الشيخ لكن قال الشيخ عبد اهللا البسام و

حتى يرشح ويوضح هلم أن  ؛إنه ال حيكم بكفرهم وخروجهم من امللة
 .واستمر أرصوحيكم بكفر صاحبها إذا علم و ،أعامهلم خترج من امللة

***** 
 

: ريخيف درسه يف احلرم املكي بتا ذكر الشيخ حممد بن عثيمني
 :هـ٢٣/٦/١٤١٦

 .إن كل أصحاب البدع قد وصفوا اهللا بالنقص
***** 

 
 :قال الشيخ ابن عثيمنيو

يف صحة  اأن الوضوء ليس رشط رمحه اهللا ى شيخ اإلسالم ابن تيميةير
إذا اضطرت للسفر مع رفقتها أن تطوف  ضللحائ أجازوهلذا  :قال ،الطواف

 .ركن من أركان احلج وهي حائض هو ة الذيطواف اإلفاض
 .ن ذلك رأي اإلمام أبو حنيفة وابن القيموإ :ابن محيدالشيخ أضاف و

 
١٧ 

 
١٨ 

 
١٩ 
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***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمني سئلو
 ؟فامذا يفعل حدث يف أثناء الطوافأإذا 

 ؛وافيكمل الط :وبعض العلامء املحققني يقولونابن تيمية شيخ اإلسالم  :فقال
واجلمهور يوجبون أن خيرج ويعيد  ،األنه ال حديث رصيح يوجب للطواف وضوء

 .الطواف من أوله
***** 

 
 :الشيخ ابن عثيمني قالو
 .مغرحتتمل الغنم والالتي ي املعاملة التي يف البيوع ه :امليرس

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمني وقال
 .املعايص بريد الكفر :قال العلامء

***** 
 

 :بن محيدقال الشيخ الدكتور صالح 
 .املدعي هو الذي إذا ترك ترك

***** 

 
٢١ 

 
٢٢ 

 
٢٣ 

 
٢٠ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ١٨ 

 

 
وهو يقول  ،لديه ثقافة أدبية واسعة سبيلبن فضيلة الشيخ حممد 

هذا مع أنه ضليع يف الفقه والقواعد والتفسري ومجيع  ،وله قصائد ممتازة ،الشعر
بأبيات وبأقوال   كل درس من دروسه يستشهديف ودائام ،العلوم الرشعية
عىل أن كل ما : ، واملفرسين، ومن ذلك استشهاده هبذا البيتاألئمة واألدباء

 :فقال يقدره اهللا ويعمله حلكمة
  مــــن عــــرف اهللا أزال التهمــــة

 
ــــه ل ــــل فعل ــــال ك ــــةلوق   حكم

 ***** 
 

 :الشيخ عبد اهللا البسام قال
وال  ،األصل هو اليقنيو :وقال، تبنى عىل غلبة الظنكثر األحكام الرشعية أ

أما يف أثناء  ،إذا كانت قد انتهت دةيلتفت إىل الشك يف جزء من أجزاء العبا
 .األداء فيبنى عىل اليقني

***** 
 

 :قال الشيخ ابن محيد
 .عليه إال اهللا رهو أن يسأل غري اهللا ما ال يقد :الدعاء املمنوع

***** 
 

 :يف درسه يف احلرم املكي بتاريخ ذكر الشيخ حممد بن عثيمني

 
٢٥ 

 
٢٧ 

 
٢٤ 
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 :هـ٢٣/٦/١٤١٦
إن قول  :الزوجة وضمها ال يبطل الوضوء ولو كان بشهوة، وقال إن تقبيل

 كام فرسه حرب األمة ،اجلامع :يعني ،]٦: املائدة[﴾أَو لَامستُم النساء﴿ :اهللا جل وعال
  .حينئذ جيب الوضوءفإن خرج بعد ذلك مذي  :ابن عباس، ثم قال

*****  
 

 :حممد خري مدرس التفسري باحلرمقال الشيخ 
 .ليس بيشء واجلهل ئ،ش ءكل يش

***** 
 

 
 :قال الشيخ عبد اهللا البسام

ذا اضطر إىل وكذلك إ ،حتيج إليها زالت الكراهةامجيع املكروهات إذا 
 .وكل الواجبات إذا عجز عنها سقطت، املحرم زالت احلرمة

***** 
 

 :عبد اهللا البسام الشيخقال 
صالة الفذ خلف الصف جائزة وصحيحة عىل الرأي الصحيح، وقال 

األئمة الثالثة وشيخ اإلسالم ومجهور جائزة، وقال بذلك : اإلمام أبو حنيفة
 .أهل السنة

 
٢٩ 

 
٢٨ 
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إذا أمكن الدخول يف  :فقالوا ،فصل اإلمام مالك والشافعيولكن  :لاقو
مكان إمع  ولو صىل ،حينئذ جيبفنب اإلمام من يمينه االصف أو الصف بج

ال  :إحدى الروايتنييف  وقال اإلمام أمحد ،فإن صالته ال تصح اعمل ذلك فذ
 .يل اآلنف الذكرصالتف :األخرىويف  ،اتصح خلف الصف مطلق

***** 
 

 :عثيمني قال الشيخ ابن
إن اإلمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وشيخ اإلسالم ابن تيمية يرون 

نه يرجحه إ :وقال ،ة يف الصفججواز صالة الفذ خلف اجلامعة إذا مل جيد فر
 .أو ختطي الناس والوقوف بجانب اإلمام ،عىل سحب شخص

***** 
 

 :لبسامعبد اهللا ا الشيخقال 
 االطالعر به اإلنسان يف العقيدة وغريها، إال الرجل القادر عىل عذاجلهل ي

، ثم إذا مكنه اهللا من القدرة عىل ذلك فلم دينه والتعلم فيجب أن يبحث يف أمور
 .يفعل فليس يعذر ذلك

***** 
 

 سئل الشيخ حممد السبيل عن التعلم من الكتب واألرشطة؟
إن من أخذ عن العلامء كان أفضل وأحسن : عد أن جوز ذلك قالفب

 :وأسلم، ثم قال

 
٣٢ 

 
٣٣ 
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 من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة
  

  يكن عن الزيغ والتحريـف يف حـرم
 ***** 

 
 :عبد اهللا البسام قال الشيخ

ن أنا من الراسخني يف العلم الذي :ابن عباس ريض اهللا عنه يقول إن
 .يعلمون تأويل املتشابه

***** 
 

 :الشيخ عبد اهللا البسام قالو
أن اإلنسان إذا سافر بعد األذان يصح له أن يقرص  :الرأي الراجح عنده

: ، أيالتي بعدها مع اومغرب االصالة املؤذن هلا قبل خروجه إن كانت ظهر
 .يقرص الرباعيات منهن

***** 
 

 :الشيخ عبد اهللا البسام يقولو
مع  ولذلك صح تقديم العرص :، قالاواحد اإن نية اجلمع جتعل الوقتني وقت

 .ومل يدخل وقتهام بعد ،وكذالك العشاء مع املغرب ،الظهر
***** 

 
 :قال الشيخ عبد اهللا البسامو

 
٣٤ 

 
٣٥ 

 
٣٦ 
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 ،يصبغ بالسوادكان  وإن اإلمام عثامن بن عفان ،إن صبغ الشيب بالسواد جائز
: قال أليب قحافةملسو هيلع هللا ىلص وإن الرسول ، وكذلك احلسن واحلسني وكثريون غريهم

 .فكان السواد غري الئق به ، ة وعرشين سنةائم كان ألن عمره ؛»جنبوه السواد«
ا زيادة من إهن :قيل ،»جنبوه السواد« :كلمة نمع أ :قال صالح الراشد

 .د منها الرشحالراوي قص
***** 

 
 :وقال الشيخ البسام

 غيصبكان إن مجيع أصباغ الشعر ال متنع، وإن اإلمام اخلليفة الراشد عثامن 
 .همءذكر أسامووكثري من التابعني،  ،باألسود، وكذلك احلسن واحلسني

***** 
 

 :بن محيدالدكتور صالح  الشيخ قال
 . صالهتموصلتهم يف ،نجاهتم يف مناجاهتم: املستغفرون يف األسحار

***** 
 

 :اعن الشيطان خطبة مجيلة، قال فيهاحلرم املكي  أحد أئمة  خطب
 :لكنه قال ،كار التي تشغلكفيف األ هقنعك بعدم وجوديبرع حيله أن أمن 

نه مل جيب إ: ءالعلامالخ، قال ...إن الشيطان ملا اطمأن إىل بقائه إىل يوم يبعثون
، كام إنه سيبقى إىل اليوم املعلوم :بل قيل له ؛إىل يوم البعثإىل طلبه بأن يبقى 

 
٤٠ 
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إِلَى يومِ الوقْت *  قَالَ فَإِنَّك من املُنظَرِين*  قَالَ رب فَأَنْظرني إِلَى يومِ يبعثُون ﴿ :يف قوله تعاىل
 .]٨١-٧٩:ص[﴾املَعلُومِ
كام  كغريه، وأنه سيموت ،ةبأنه قيام الساع اليوم املعلوم فرس العلامءقد و

-٢٦:الرمحن[ ﴾ويبقَى وجه ربك ذُو اجلَلَالِ واإلِكْرامِ * كُلُّ من علَيها فَانٍ﴿ :قال جل وعال
٢٧[. 

ألن يوم البعث يوم  ؛اهللا أن ال يموت أصال هلعن هطلبإن  :وقال العلامء
نس بالنسبة للثقلني اإل روليس يف ذلك اليوم إال اجلنة والنا ،احلساب واجلزاء

 .نواجل
احلمد هللا الذي خلق اخللق «: لها يف افتتاح اخلطبةبقد قال يف اخلطبة التي قو

وخلق املالئكة من  ،ومعلوم لديه ولدينا أن اهللا خلق اجلن من نار ،»من تراب
احلمد هللا الذي خلق البرش من «: لكن قصده ،وات من ما شاءوخلق السام ،نور

 .»تراب
احلمد هللا «: ، ثم ملا خطب بعد ذلك قالاته؛ فشكرين جزاه اهللا خريوقد نبه

 .»الذي خلق البرش من تراب
***** 

 
 :فقلت له ،املسجد احلرامأحد أئمة قابلت 

إنني اعتربك  :فقال ،فإنني لن أتكلم اإن كنت سوف تعترب كالمي انتقاد
وأنت ، يف رمضان العام املايض قلت يف ختمة القرآنلقد  :فقلت ،مثل والدي

وخالق خلقه من  ،ابسبب األبومس ،رب األرباباللهم يا( :قلت ،حتمد اهللا
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ثم يف خطبة ، )خالق اخللق من ترابو: (وقلت يف ختمة هذا العام، )بترا
 .)خالق اخللق من ترابو( :الشهر املايض قلت

ن أو ،ن نارن اجلن مأو ،وما أشك أنك تعلم أن املالئكة خملوقني من نور
فهل خلق  ،خلق اهللان الرتاب نفسه خلق من أو ،مل ختلق من تراب البحار

شكرين ، وة وصداقةباملهم أرجو أن تعترب كالمي دليل حم ؟الرتاب من تراب
  .ثم ودعته ،اجزاه اهللا خري

 ).وخالق البرش من تراب: (قال يف خطبه بعد ذلك اثم إنه جزاه اهللا خري
***** 

 
 :بن سبيل الشيخ حممد قال

آن رإن صالته التي ابتدع تعدل قراءة الق: ن شيخ الطريقة التيجانية يقولإ
 .ه ال يدخل النارآإن من ر: ويقول سبعني مرة،

***** 
 

 :قال الشيخ حممد خري حجازي
 األرواح تبعوا ،يف عامل الدنيا العذاب عىل األجساد :بن القيما اإلمامقال 

 .ويف اآلخرة والربزخ بالعكس ،هلا
***** 

 
 :قال الشيخ البسام

 
٤٢ 

 
٤٣ 
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, تكبرية اإلحرام تدرك هبا الصالة حتى ولو مل يدرك من وقت األداء غريها
 .حكى ذلك عن اجلمهور

 .إن شيخ اإلسالم ال يرى أن الوقت يدرك بأقل من ركعة: ثم أضاف البسام
***** 

 
 :قال الشيخ البسامو

) هالل رمضان(إن اإلمام أيب حنيفة وأمحد يوجبون الصيام برؤية اهلالل 
عىل مجيع املسلمني يف كل األقطار، أما الشافعي ومالك فريون اختالف الصيام 

 .أن كل قطر له مطلعه ويصام برؤيتهباختالف املطالع، و
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

وجب الصيام عىل هالل رمضان اإلمام أمحد وأبو حنيفة يريان أنه إذا رؤي 
 .والشافعي واجلمهور يرون اختالف الصيام باختالف املطالع ،مجيع املسلمني

 .أن الصيام يكون لكل حكومة حسب رؤيتها يف بلدها :اخريأأفتى العلامء وقد 
***** 

 
 :ساموقال الشيخ الب

واجلمهور من املسلمني ومن  ،ف تفنىوإن اإلمام ابن القيم يرى أن النار س
، وأن املوت يذبح وخيلد اجلميع، اأبدفنيان تواجلنة ال  رأهل السنة يرون أن النا

 
٤٥ 
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 .إن املعتزلة يرون أن النار واجلنة تفيان: وقال
ل القائلني إن اإلمام ابن القيم حكى قو: وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :قلت

، وأدلة أخرى، ]٢٣:النبأ[﴾لَابِثني فيها أَحقَابا﴿ :بفناء النار وأدلتهم؛ كقوله جل وعال
 .إلخ...إين أقول بقوهلم: ابن القيم: ومل يقل ـ أي

 
يف احلرم املكي  ليلة السبت برنامج األسئلةيف الشيخ ابن باز قال 

 :هـ٣/٨/١٤١٧: بتاريخ
ابن  وقد نقل شيخ اإلسالم ،ول بفناء النار قول شاذ ال اعتبار لهإن الق

 .ومل يعتقداه ومل خيتاراه ،اء الناربفن :ل الذين قالوااوابن القيم أقو تيمية
***** 

 
 :قال الشيخ صالح الراشد

إن : هيوإن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا قال قاعدة عىل كثري من مدار الفقه، 
 .، وال حيرم حالالارام ال حيلل حراماحل

***** 
 

 :قال الشيخ عبد اهللا البسام
إن لألب أن يعطي األوالد املعوقني أو أصحاب الظروف الصعبة غري ما 

فإن األوالد ال يساوون  يالحن البنات لو أعطاهن إ :يعطي اآلخرين، وقال
 .عطيهن مثلها أو ما يعادهلاسيارة ال ي االبنكذلك إذا أعطى وهبن، 

 
٥٠ 
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 .وكذلك قال بمثل هذا القول الشيخ ابن باز
***** 

 
 :البسام الشيخ وقال

ي ذوهذا هو وقت كسوف الشمس ال ،من الشهر ٣٠و٢٩و٢٨ن املحاق إ
منتصف  يف: ير، أأجرى اهللا، وأما كسوف القمر فال يكون عادة إال يف اإلبدا

 .الشهر القمري
***** 

 
 :البسام قال الشيخو

 ،أو سليام اأو معوق اقارص يتيام هكان مالك ءسوا ؛إن الزكاة تتعلق باملال
يرى أن القارص  فإنهاإلمام أيب حنيفة  اما عد ،ذلك مذهب اجلمهورو :قال

 .زكاةال امماهل يفب جتواملعتوه ومن يف حكمهام ال 
***** 

 
 :بن محيدلدكتور صالح الشيخ اقال 

 .باجتهاد االجتهاد ضال ينق: قال مجهور أهل العلم
***** 

 
 :قال الشيخ حممد بن عثيمني

 
٥٢ 

 
٥١ 

 
٥٣ 
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، ج فيجوز تقديم السعي عىل الطوافال جيوز سعي العمرة قبل الطواف، أما احل
وليحد أحدكم شفرته ولريح «: الذي قال يف آخرهملسو هيلع هللا ىلص حلديث الرسول  ارشح
 .»ذبيحته

***** 
 

 :قال الشيخ حممد بن عثيمنيو
 .موافقة الرشعيكون بإن إحسان القتلة 

وليحد شفرته «: الذي قال يف آخرهملسو هيلع هللا ىلص حلديث الرسول  ارشح: قلت
 .»ولريح ذبيحته

***** 
 

 :ل الشيخ عبد اهللا البساماق
يراها يف التي صورة الرجل ك ،حبس للظلامريا عبارة عن إن التصوير بالك

حبس لصورة وما جيري يف الكامريا هو  ،اتي يراها يف املاء أحيانلا وأ ،املرآة
وقال ، ، وحينئذ ال يشمله النهي عن التصويراليس تصويرواإلنسان كام هي 

ويعتربوهنا  ،خ ال يفرقون هذا التفريقين املشاإ :عندما قال له أحد التالميذ
 .اجتهاده وتفسريهخ يلكل ش: قال ،حرام

***** 
 

 :قال الشيخ البسامو

 
٥٥ 
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، ]٥٦:الذاريات[﴾وما خلَقْت اجلِن واإلِنْس إِلَّا ليعبدونِ﴿: التحقيق يف قوله جل وعال
 .)٣(وأعاقب امليسء ،حسنفأجازي امل ،ألطلب منهم عباديت :أي

 
 :بن عثيمنيالشيخ اقال 

وروي  ،أكانت فريضة أو نافلة  سواء ؛القراءة  يف الصالة باملصحف جائزة
 .تفعلهكانت أن عائشة ريض اهللا عنها 

***** 
 

 :البسام الشيخقال 
وأَما الَّذين سعدوا فَفي اجلَنة خالدين فيها ما دامت السموات ﴿: يقول تعاىل

ضاألَرا ﴿: يف قوله املذكور بالنسبة ألهل اجلنة االستثناءهذا ، ]١٠٨:دهو[﴾وإِلَّا م
كبر اءخالدون يف النار حتى فهم  ،هو خاص بالعصاة الذين يدخلون النار﴾ش
فهم خالدون يف اجلنة بعد  ،وبعد أن تتم مشيئة اهللا بتطهريهم يدخلون اجلنة ،يطهروا

فيها، وأما اخللود األبدي الذي ال استثناء فيه  إال املدة التي تم تطهريهم ؛اذلك أبد
 .اوملن يدخل النار كافر ، فهو ملن يدخل اجلنة برمحة اهللا ابتداء

***** 
 

 :وقال الشيخ البسام
 .فعلية ، وتركية: ناالسنة نوع

                                                
 .١٥٨ص )٤٢٨( انظر الفائدة رقم  )٣(
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***** 
 

 :اهللا البسام ل الشيخ عبدئسو
 ؟خيدمن يف البيوت عن اخلادمات املستوردات الاليت

وإنك إذا رأيت وجهها استريادهن للخدمة يف البيوت، إنه ال بأس ب :فقال
 جيوز له أن يكرر وال ،فإن ذلك ال بأس به إذا كان لغري االستمتاع والتلذذ

وليست  ،النظرة األوىللك «: قال لعيل بن أيب طالب ملسو هيلع هللا ىلصألن رسول اهللا  ؛النظر
 .»لك الثانية

***** 
 

 :الشيخ البساموسئل 
 ؟عن الفاسق

 .وكذلك من أرص عىل صغرية ،من ارتكب كبرية :الفاسق :فقال
***** 

 
 :الشيخ ابن عثيمني وقال
وكذلك من أرص عىل فعل  ،هو الذي فعل كبرية ومل يتب منها :الفاسق

 .صغائر وأصغرية 
***** 

 
 :الشيخ البسام وسئل
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 ؟)لعل( :ةكلم ما معنى
 .ويف كالم اهللا للتعليل ،هي يف كالم البرش للرتجي :فقال

 
 :الشيخ ابن عثيمني قالو
 ،للتعليل :أي ،تعليلية :إذا نسبها جل وعال إىل نفسه فمعناها )لعل( :كلمه

 .فهي للرتجي ،هي حسب اللغةأما هي بالنسبة للخلق ف
***** 

 
 :املدرس باحلرم املدين سامل قال الشيخ عطية

 اإن اإلمام أب :يكون يف ركعة الوتر، قالن دعاء القنوت الذي يف األغلب إ
علامء وقال  ،خرين يرون أن الدعاء يكون قبل الركوععلامء آو احنيفة ومالك

 .الفعالن ملسو هيلع هللا ىلص، وقد نقل عن النبي خري اجلمهورورجح األ ،بعد الركوع :آخرون
***** 

 
 :قال الشيخ ابن العثيمني

إذا صىل اإلنسان  :، وقالةعددعاء يف صالة الفجر وغريها بالالقنوت وإن 
للقلوب  اتأليف ،خلف إمام يقنت فال بأس بأن يقنت معه ويؤمن عىل دعائه

 .إن اإلمام أمحد بن حنبل قال ذلك :قالومن الفرقة،  اروفون
***** 

 
 :قال الشيخ ابن عثيمنيو
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فال إثم عليه، واستدل بقوله  اأو مكره أو جاهال اكل حمذور فعله اإلنسان ناسي
وهذه يف العبادات  :قال، ]٢٨٦:البقرة[﴾ربنا لَا تُؤاخذْنَا إِن نَسينا أَو أَخطَأْنَا﴿: جل وعال

 .وهي ال تنطبق عىل املعامالت وغريها ،كلها
***** 

 
 :قال الشيخ ابن عثيمني

ل حصإذا  ؛إن اليشء الفاضل قد يكون املفضول أفضل منه بكثري
فالعمرة يف  :ورضب لذلك مثاال ،مالبسات وأمور تستدعي القيام به أوال

 سافر ضاعوا فإذالو كان عنده أرسة  :، قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رمضان تعدل حجة مع
فإن  دامدة وإونرة إىل مؤقهناك جهة جهاد مفتأو لو أن  بسبب تركهم وإمهاهلم،

 .ورضب أمثلة أخرى ،إنفاق دراهم العمرة يف هذا املجال أفضل
***** 

 
 :اهللا البسام قال الشيخ عبد

أما  ،أن القيمة هي القيمة الذاتية :عند الفقهاء الفرق بني القيمة والثمن
من رشكة منتجة، فإن  لك بالسهمومثل لذ ،الثمن فهو ما تنتهي إليه الرغبات

 .وثمنه خيتلف ،ئةاقيمته الذاتية م
***** 

 
 :بن بازعبد العزيز الشيخ  قال

واهللا جل  سقف العامل،هو و ،عرش الرمحن كريس عظيم فوق املخلوقات
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مل يضق كرسيه لبسطته وسعته عىل الساموات ، ووال يشبهه يشء ،وعال فوقه
 .والعرش حميط بالكل ،ساموات واألرضفهو حميط بال ،واألرض
يف الساموات السبع واألرضون السبع من الكريس إال كحلقة ما «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 ،وفضل العرش وسعته عىل الكريس كفضل تلك الفالة عىل تلك احللقة، »فالة
 .وابن جرير والسيوطي ،وهذا احلديث ذكره ابن كثري يف تفسريه

 .واهللا سبحانه أعظم وأجل وأكرب :قلت
***** 

 
 :قال الشيخ حممد بن عثيمني

 اإن األصل يف النهي أنه للتحريم، وعىل نفي وجوده، فإن كان موجود
حيمل عىل عدم الصحة، فإن كان ال يمكن محل عىل عدم الكامل، مثل 

حني  ال يزين الزاين«: ، وحديث»ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه«: أحاديث
 .، وغريها من األحاديث»...وهو مؤمن يزين

***** 
 

يا أَيها الَّذين آَمنوا ﴿: قوله جل وعال  قال الشيخ ابن عثيمني يف تفسريو
إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا مريوا كَثبتَن١٢:احلجرات[﴾اج[: 

 :وقال ،احلق إىلللوصول د مع القرائن قيبل ت ؛ن بعض الظنون ال جتتنبإ
 .لة املقالنزإن قرائن احلال تنزل م

فإنك  منه يت رائحة الدخان واضحةأقام بجنبك رجل ور اإذ :ومثل لذلك
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كذلك لو صىل بجنبك شخص  ،من احلق أنه من املدخنني اجد اقريب اتظن ظن
 ثوم، حيتويه ال خيامرك شك أنه قد أكل أكال هيؤذيك منه رائحة الثوم فإن

 رائحة وكذلك لو شممت
أنه قد رشب كذا  اقوي اتظن ظن من املحرمات فإنك اشيئرشب من شارب  

 .وكذا، وهذا ليس من اإلثم
***** 

﴿واظَنو﴾ 
 :الشيخ البساموقال 

 حتَّى إِذَا استَيئَس الرسلُ وظَنوا أَنَّهم قَد كُذبوا جاءهم نَصرنَا﴿: يف قوله جل وعال
اءنَش نم يج١١٠:يوسف[ ﴾فَن[. 

هم كذبتهم ممأأن تيقنوا : يعني :قال ،تيقنوا :ا بمعنىنه )ظنوا(إن  :يقول
 . وأرصت عىل الكفر باهللا

عليه وعىل نبينا وعىل الرسل  وسلم النون يونس صىل اهللا يوقال يف قول ذ
با فَظَن أَن لَن نَقْدر وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغَاض﴿: يف قوله جل وعال أمجعني

هلَيكالتي يف سورة يوسف السابقة ،أيقن :، يعني)ظن( :قال: ]٨٧:األنبياء[﴾ع. 
قوله جل  :مثل ، وهينضيق عليه :يعني ،]٨٧:األنبياء[﴾نَقْدر علَيه﴿: وقوله

 .ضيق عليه رزقه :أي، ]٧:الطالق[﴾ومن قُدر علَيه رِْزقُه﴿: وعال
 .، واألنبياء معصومونكفرألن الشك  :قال
 .اوكالمه حق جزاه اهللا خري :قلت
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***** 
﴿هلَيع رنَقْد لَن أَن فَظَن﴾ 

 :الشيخ البساموقال 
ظن أننا : ،أي]٨٧:األنبياء[﴾فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه﴿: يقول اهللا تعاىل عن يونس

) ظن(إن : قالننجيه؛ ملكانته وعبادته وإخالصه، و ، وأننا سوفق عليهضيلن ن
شك يف قدرتنا؛ ألن الشك يف عدم قدرته جل وعال كفر، : هنا ليست بمعنى

إهنا مثل قوله جل : وهو نبي يعرف اهللا، ويعرف أنه ال يعجزه يشء، وقال
 .ضيق عليه رزقهومن  :، يعني]٧:الطالق[﴾ومن قُدر علَيه رِْزقُه ﴿ :وعال

***** 
 

 :ذكر الشيخ عبد اهللا البسام
إال مع  ؛ما ترتب عىل املأذون فهو غري مضمون :تقول قاعدة يف الفقه

 .التفريط
***** 
 

 :قال الشيخ ابن عثيمني
جوازه لإلنسان  يحصحالو :ثم قال ،اختلف العلامء يف جواز تعلم املنطق

 :ثم ذكر البيت التايل ،الذي درس التوحيد وعقيدته راسخة
ــــة    رحيةـالصــــاملشــــهورة والقول

 
  جــــــوازه لكامــــــل القرحيــــــة

 ***** 
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 :قال الشيخ ابن باز

وأهل النار يف ظلمة ، بل أهل اجلنة يف نور دائم ؛ليس يف اآلخرة هنار وليل
 .دائمة

***** 
 

 :ابن عثيمنيالشيخ قال 
أن تصىل نه جيوز إ: يقوالنسالم ابن تيمية ورواية عن أمحد ن شيخ اإلإ

والرواية األخرى  ،ولو كان وقت هني ،صالة ذوات األسباب يف أي وقت
صالة ذوات أن تصىل  أنه ال جيوز :القوية التي عليها العمل عند احلنابلة

 .األسباب يف أوقات النهي
***** 

 
 :قال الشيخ عطية سامل

وهي خارقة ، لذلك ال يسأل عنها بكيف ،ق قانون العقولاملعجزة فو
 .لنظام الكون املعروف للبرش

***** 
 

 :قال الشيخ ابن عثيمني
من غري عذر ال  اترك أداؤها يف وقتها عمدوإن كل عبادة حمددة بوقت 
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كل عمل ليس «: ملسو هيلع هللا ىلصوال ثواب له، لقوله  ،اها يضيع هدرءألن قضا ؛تقىض
 .»هو ردعليه أمرنا ف

***** 
 

 :قال الشيخ صالح الفوزان
إذا خيش  ؛إال يف حالة واحدة ؛جيب قضاء الصلوات الفوائت بالرتتيب

 .فإنه يصليها ثم يصيل الفوائت ا،وقت احلارضة وفواهت خروج
***** 

 
 :قال الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني

 :فإن اجلمهور يقولون ؛يف وقت أو عدة أوقات الصالة عمدن من ترك اإ
 .جيب قضاؤها

كام قال  ،وال جتزىء ،ها مائة مرة مل تنفعهوالصحيح عندي أنه لو صال :قال
 .فعليه التوبة واملحافظة عىل الصلوات ،ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

***** 
 

 :قال الشيخ ابن عثيمني
املتمتع يكفيه عن سعي احلج  يإن سع :سالم ابن تيمية يقولإن شيخ اإل

 .ملن صعب عليه السعيان
***** 
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 :وقال الشيخ ابن عثيمني

وإن مكربات الصوت وأكثر احلاجات  ،ن الوسائل هلا أحكام املقاصدإ
ة الفقهي وترتيب األبواب ،والعلوم ،تنظيم املدارس :مثل أحدثت،التي 

وتعدد  ،والتنظيم اخلاص باجليوش والدواوين ،واملرتبات والعلمية،
أخرى  كل هذه األشياء وأشياء ؛عليها االختصاصاتوتقسيم  ،الوزارات

هي حمدثه لكن إحداثها كان و ،قصد هبا التوصل ألداء الواجبات الرشعية
 .ا، فال تعترب بدعلقصد إقامة الرشيعة

***** 
 

 :لشيخ عبد اهللا البسامقال او
أن تدفع زكاهتا لزوجها  للزوجة ناحنيفة ال جييز اأباإلمام إن اإلمام أمحد و

 .ا ذلكمالك فأجازاإلمام الشافعي واإلمام  الفقري، أما
***** 
 

 :الشيخ البساموقال 
ما نزل عن الكعبني من إزار وثوب وباألخص  ،إن السنة ذم اإلسبال

كبرية  اإن املسبل ال يكون مرتكب :وقال ،للرجال فقطبالنسبة وعباءة، وذلك 
 :قال، وخيالء إسباله وال يكون يف النار إال إذا كان ،خيالءإسباله إال إذا كان 

 .قتضيه اجلمع بني األدلةيإن ذلك هو الذي 
***** 
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 :ابن باز الشيخ قال

ه ووأخ افإذا كان الولد غني ،الد يف كل يشءإن الوالد ال يلزمه املساواة بني األو
 .وال ينفق عىل أخيه الغني ،فإن عىل والدمها أن ينفق عىل الفقري ؛افقري

***** 
 

 :الشيخ البسام وقال
ثم  مع اجلامعة، إذا أقيمت الصالة فإن عىل الطائف حول البيت أن يصيل

 مذهبو :قالو قول اجلمهور، اهذو :قال ،بعد السالم يطوف من حيث وقف
عند من  وعليه أن يعيد الشوط ينقطع، الشوط الذي توقف فيهأن أمحد  اإلمام

 .ويكملاألسود احلجر 
***** 

 
 :قال الشيخ عبد اهللا البسامو

 .إن نكاح الشبهة غري النكاح الباطل
بالزواج باملحرمات : لهمثل وبالفرقة، غري منعقد ويلزم  فالنكاح الباطل* 
 .قبل أن تنتهي عدة املطلقة الرابعةأن يتزوج  أو ،أو الزواج بخامسة ،عليه

يسمى نكاح فاسد ويلزم بالطالق، و ،فاسد زواج فهو أما زواج الشبهة *
واإلمام أبو  ،جييز ذلك اإن اإلمام مالك :وقال ،بالزواج بغري شهود :ذلكلومثل 

 .صار نكاح شبهة ويل، والزواج إذا تم عىل نحو من ذلك حنيفة جييز النكاح بغري
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وجيب  ،فاألوالد من النكاحني يلحق نسبهم بأبيهم وأمهم :وعىل كل حال
أن زواج الشبهة يلزم  :اوالفرق بينهام يف مذهبن ،التفريق يف الزواج يف كليهام

 .ألنه باطل غري منعقد ؛الزوج بالطالق، أما الزواج الباطل فال يلزم
***** 

 
: يف احلرم الكي بعد املغرب بتاريخ اهللا البسام يف درسه قال الشيخ عبدو

 :هـ٢١/٧/١٤١٧
وتشاح  ،وتساوت احلقوق ،التبست األمور اإذ ،القرعة طريقة رشعية

رعة ثالثة قوقد استعمل ال. أتنازل عن حقي ال :بأن قال كل واحد ؛أصحاهبا
، والتقمه احلوتاملركب فنزل بالقرعة  حني أقرع يفعليه السالم  يونس :أنبياء

عليه صىل اهللا وحممد ، حني أقرع مع من شاحه يف كفالة مريم عليه السالم وزكريا
فيسافر بالتي خترج القرعة  ،أقرع بني نسائه اسفر دراأكان إذا  ،امجيع عليهمو

 .لصاحلها
***** 

 
 :الشيخ البساموقال 

األمور التي توجب يف وال  ، عقد النكاحإن شهادة النساء ال تقبل يف
أو يف املسائل التي  ،ال تقبل إال يف املسائل التجارية :وقال، قصاص أو احلدودال

 .ونحو ذلك وعيوب املرأة ،الرضاع :مثل ،إال النساء اال يطلع عليها غالب
***** 
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 :الشيخ البسام وقال
هذا  أنا قد رفضت، أو الزواج هذا أنا جمربة عىل :وقالت ،اشتكت املرأة إذا
فإن كانت شكواها قبل الدخول قبل قوهلا وفسخ عليه؛  أو مل أوافق الزوج،
 .إن دخل هبا ومكنته من نفسها فال تقبل دعواها :يعنييلغي،  وإال فال ،العقد

***** 
 

 :ناإن التأمني نوع :الشيخ البسام وقال
التأمني عىل التجارة والسيارة واحلياة والعامرة والبضائع  :النوع األول

وإن قدر أن الشخص فرض ، وهو حرام ؛هذا هو امليرسو :قال ،وفتح االعتامد
 .عليه ذلك فيكون اإلثم عىل الطرف الثاين

رسة صندوق ألأن يكون ل :مثل ،صناديق التأمني التعاونية :الثاين النوع
 .الخ...، أورقتفأو ي ،حادثتعاوين يكون ما فيه ملن يصاب ب

وكذلك لو اتفق أصحاب مهنة أو مدرسة عىل وضع صندوق لغرض 
 .هذا جائز: اإلنفاق، قال

عقود التأمني  وإن ،إن التأمني ميرس: أما الشيخ ابن عثيمني فيقول: قال
 .باطلةكلها عقود 

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ؟التأمني االجتامعيما حكم 

 
٩٤ 
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 .عىل احلياة، والتأمني التأمني التجاريهو احلرام  :فقال
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال

سول ر اأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد :التشهد األول يف الصالة حده
أن يزيد إن طال  واابن القيم وآخرون أجاز :وقال ،ال يزيد :وقال بعض العلامء، اهللا
 .مام اجللوساإل

 .الدكتور صالح بن محيدهبذا القول وكذلك قال 
***** 
 

 :الشيخ البسام وقال
 .اخلارج من األرضزكاة إن زكاة العسل 

***** 
﴿وننهدفَي نهتُد وا لَودو ﴾ 

 :]٩:القلم[﴾نونودوا لَو تُدهن فَيده﴿: تعاىل هلوقيف  قال الشيخ اجلزائري
وهو  :قال، أن تتنازل عن يشء من أمور دينك ألجل دنياك :هو دهاناال

أن  مثل، وهي أن تتنازل عن يشء من أمور دنياك ألجل دينك :خالف املداراة
 .من املجامالت، أو من اخلدماتأو  ،من املال يشء زل عناتن

 :وقال الدكتور وليد الفريان
 ،للمودة ااستجالب ؛ملنكر مع القدرة عىل تغيريها ىلهي السكوت ع :املداهنة

 
٩٧ 
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 .أو ألمور أخرى
***** 
 

 :الشيخ البسام وقال
 .دوال يلزم من وجوده الوجو ،هو ما يلزم من عدمه العدم :الرشط

***** 
 

 :الشيخ البسام وقال
 .ورشطه باطل ،املؤجل ال يعجل

***** 
 

 :امالشيخ البس وقال
أن البنت البكر هي التي مل جتامع بنكاح رشعي  :إن اإلمام أمحد والشافعي يرون

 .إال بزواج رشعي اأما اإلمام أبو حنيفة ومالك فال يعتربوهنا ثيب ،وال سفاح
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال

 وأبو ،ن الزواج والبنت مكرهةوجييز ان اإلمام أمحد والشافعي ومالكإ
 .حنيفة ال جييز ذلك

***** 
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 :الشيخ البسام وقال

 :ن حديثإ: وقال ،مجهور أهل العلم جييزون أن تنظر املرأة إىل الرجال
أما النظر بشهوة  ،النظر من غري شهوة :واملقصود .ضعيف ،»ن أنتاماأفعمياو«

 .فهو جممع عىل حتريمه
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال

 .ها أفضل من العبادات التي ال يتعدى نفعها صاحبهاعالعبادات التي يتعدى نف
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

ال جيوز  ؛كالذي حيمل براز اآلدمي ؛النجس عينه دوهو السام :الرسجنيإن 
 .لكن السامد الطاهر جائز بيعه؛ هون امليتةدوكذلك : بيعه

***** 
 

 :الشيخ البساموقال 
لو باع رجل ملك غريه كسيارة أو بيت أو غري  :ن ترصف الفضويل مثلإ
 :أقصد، ولو أقره املالك إن اإلمام أمحد والشافعي ال جييزان بيعه،: ، قالذلك

أما اإلمام مالك وأبو حنيفة فهام جييزانه . حتى لو وافق املالك عىل ترصف الفضويل
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١٠٦ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ٤٥ 

 

 .وأجازه احلاكم الرشعي ،فق املالكإذا وا
***** 

 
 :الشيخ البساموقال 

 .ألمحد والشافعي اخالف ،إذا أجازه املالكالفضويل  الصحيح ترصفإن 
صح  ؛لفالن ىوإذا اشرتى من مال نفسه أو بذمته ونوى يف قلبه أن املشرت

 ،اع يلزمه شخصيوإال فالبي ،الترصف إن أجازه الشخص الذي اشرتاه له
ثم تبني بعد ذلك أنه  ،لغريه اولو باع الفضويل ملك .صحيح العقد :يعني
 .جاز البيع ؛أو غري ذلك ،اأو أنه انتقل له إرث ،وكيل

***** 
 

 :قال الشيخ ابن عثيمني
 مخسة اممنه وبدال ة،أم وأعبد  ةرفخت فيه الروح غن دية السقط الذي نإ

 .مع ذلك كفارة وهي الصيامكام يلزم  ،من اإلبل
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال

إال إذا كان  ؛ن مجهور العلامء ال يرون أن تارك الصالة كافر خارج من امللةإ
 .اإلسالممن أركان  اكوهنا ركن اجاحد ،هلا امنكر

***** 
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: املكـي بتـاريخ احلـرميف قال فضيلة الشيخ عبـد اهللا البسـام يف درسـه 

 :هـ٣٠/٦/١٤١٧
ويرتتب  من امللة، اخارج اإن مجهور العلامء ال يرون أن تارك الصالة كافر

 ،لكن جيب أن يطلق ؛باطال ازواجه من مسلمة تصيل ال يعترب زواج عىل ذلك أن
فحينئذ  ؛عىل قول من خيرجه من امللة الكن لو كان كافر ،ويمكن أن جيرب عىل ذلك

 .عقدألن الزواج يعترب غري من ؛ال حيتاج إىل طالق يكون الزواج باطال
***** 

 
 :الشيخ البساموقال 

القاعدة الضابطة للمحارم من النساء التي : إن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
 .أن كل امرأتني بينهام رحم حمرم فإنه حيرم اجلمع بينهام: ال جيوز اجلمع بينهن، هي

فإذا مل يصح أن يتزوج الثانية فإنه حيرم اجلمع  اض إحداهن ذكرتفربحيث 
 .بينهن؛ وإال فال

***** 
 

ليلة يف درسه يف احلرم املكي  اهللا البسام يف جواب سائل قال الشيخ عبد
 :هـ٥/٨/١٤١٧: بتاريخ االثنني
 يف شبابه يرتك الصالة غالب كان إنه

اآلن بعدما التزم و :قال ،ذلك لغري عذر إال الكسل ويرتك ،ا ويرتك الصيام
 ،هل عليه أن يقيض كل ما فاته من صالة وصيامف ،وواظب عىل الواجبات
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 وكيف يفعل؟ 
ألنه  ؛أن يقيض ما فاتهيوجبون األئمة األربعة ومجهور العلامء  :فقال  
 .ه إن عرف ذلك وإال فيقدره وحيتاطوعلي ،فهي بذمته ،مسلم

يخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وعلامء حمققون آخرون ن شإ :ثم قال
 .عليه التوبة والندم واالستغفار واإلكثار من النوافل: قالوا

وقد سمعت أن : ، قالوأنا أختاره ،ادإن هذا القول قوي ووجيه ج: وقال
 .الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمني خيتاران هذا

***** 
 

 :بتـاريخ يـوم االثنـنيلشيخ البسـام يف درسـه يف احلـرم املكـي ا سئلو
 :هـ٦/٨/١٤١٧

 ؟عن بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
 ،ال جيوز بيع الوقف ولو تعطلت منافعه عىل مذهب اجلمهور :فقال

اإلمام أبو حنيفة والشافعي ومالك ومذهب اإلمام أمحد جواز بيعه إذا و
 .ما يامثله مما مل تتعطل منافعه ه يفعىل رشط أن توضع قيمت ؛تعطلت منافعه

 :وأضاف الشيخ البسام قائال
أنه  ،وأوسع األقوال يف الوقف هو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 .وجيوز نقله للمصلحة ،وجيوز نقله للغبطة ،جيوز نقله إذا تعطلت منافعه
***** 
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 :الشيخ البساموسئل 
وردت يف حتريم بيعها التي حاديث األهل و ،بيوت مكةما حكم بيع 

 ؟صحيحة وإجارهتا
 :أي ،إن مجيع األحاديث التي وردت يف عدم جواز بيع رباع مكة :فقال

الصحابة ن اإلمجاع منعقد يف زمن إو ،كلها أحاديث ضعيفة ؛ااهتبيوهتا وعقار
 .عىل جواز بيعها وإجارهتا

***** 
 

ــدو ــيخ عب ــر الش ــ اهللا ذك ــام يف درس ــاريخ هالبس ــي بت ــرم املك : يف احل
 :هـ١٣/٨/١٤١٧

البن عمر  اخالف ،إن للمسلم الذكر أن يتزوج الكتابية عىل رأي اجلمهور
جل ، واستدلوا بقول اهللا إن الكتابيات كافرات :الذين قالوا وبعض الصحابة

من القرآن استدلوا  ، واجلمهور]١٠:املمتحنة[﴾ولَا تُمسكُوا بِعصمِ الَكوافرِ﴿ :وعال
 .والسنة
 :حيث قال ،أعجبني تعليله لعدم تزويج الكتابيني باملسلامت وقد :قلت

م ترتك دينها ث ،فقد يؤثر عليها ،وله القوامة والرياسة ،ألن العصمة بيد الزوج
 .له اواتباع  إرضاء

***** 
 

 :اهللا البسام قال الشيخ عبدو 
١١٦ 
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١١٥ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ٤٩ 

 

األئمة األربعة واجلمهور  دعدهتا عنة؛ بشبهة وءن عدة الزانية واملوطإ
وابن  ابن تيمية إن شيخ اإلسالم :ثم قال ،دخول هباكاملطلقة امل قروء،ثالثة 

 ،كاألمة املشرتاة ،بحيضة واحدة ئستربيرون أهنا ت القيم وبعض املحققني
 .ا ليس عليها عدةأهنو

***** 
 

 :قال الشيخ ابن باز
 .النارصة هبذا االسم نسبة إىل بلدة ى سمواإن النصار

 ألنني كنت أظن أهنم سموا ؛قد كتبت هذه اجلملة عن الشيخو :قلت
من أَنْصارِي إِلَى اِ قَالَ احلَوارِيون نَحن  ﴿: عليه السالممن قول املسيح  اخذأنصارى 

ار١٤:الصف[ ﴾أَنْص[. 
***** 

 
 :بساماهللا ال عبدالشيخ قال 

ال ترد بعد خروجها من  :إن رشط بعض املحالت عىل البضائع بقوله
 ،وال عربة لكالمهم ،هذا رشط ليس يف كتاب اهللا، ذلكيف وكتاباهتم  ،املحل

فإن قبلوا وإال  ؛أن يرد البضاعة اوللمشرتي إذا وجد عيب ،فهو رشط باطل
 .واحلق معه ،فليخاصمهم

***** 
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 :بازابن الشيخ قال 
 .ليس هناك دليل عىل أن كفارة النذر كفارة يمني

***** 
 

 :قال الدكتور صالح بن محيد
 .وال يف غريه ،إنه ال جماز يف القرآن :وقالوا ،ن املحققني من أهل السنة منعوا املجازإ

 :ثم أضاف
ميع اجل ،فعانقته اقابلت أسد :وإنك إذا قلت ،إن احلقيقة أن اخلالف لفظي

 .والقرآن كالمه نحوه ،للغة العربيةعريب موجود يف ا بسلوأمتفقون عىل أنه 
إنه أسلوب عريب حقيقي يؤدي إىل  :إن الذين منعوا املجاز يقولون :وقال
توصلوا ألن الذين يقولون باملجاز  ؛بالقرائن ابنفسه وأحيان اأحيان ،احلقيقة
 .إىل نفي صفات اهللابذلك 

***** 
 

ــ ــدق ــيخ عب ــاهللا  ال الش ــام يف درس ــاريخ هالبس ــي بت ــرم املك : يف احل
 :هـ١٣/٨/١٤١٧

 :إهداء القرب نوعان
 .وهو احلج والعمرة والصدقات والدعاء ،متفق عىل صحته :النوع األول

 .وأشياء أخرىالقرآن،  كقراءة ،خمتلف فيه :الثاينالنوع 
وابن  يميةابن ت وشيخ اإلسالم الشيخ البسام ـ: ـ أي ورجح هو: قلت
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 .ثواب القرب كاخلتمة ءادهإجواز  :القيم وبعض املحققني
***** 

 
 :الشيخ البسامسئل و

 ؟قراءة القرآن:مثل  ،القرب لألمواتثواب إهداء هل جيوز 
 .الصحيح أنه جيوز إهداء ثواهبا لألموات ولألحياء :فقال
 .إن شاء اهللا تعاىل إن كان مسلاموأي قربة نوى ثواهبا مليت وصله ثواهبا  :قلت

***** 
 

 :قال الشيخ عبد العزيز بن باز
جلمع اأمجع أهل العلم عىل أنه ال يصح  :ن شيخ اإلسالم ابن تيمية قالإ

 ملسو هيلع هللا ىلصوأما احلديث الصحيح املروي أنه ، مطر أو سفر :مثل ،إال بعذرللصالة 
 :أو ،أنه منسوخ :إما ،لعمل بهأمجع أهل العلم عىل عدم ا: قال، مجع لغري عذر

 .العذر كان صىل لعذر ومل يعرف الراوي ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول 
***** 

 
 :قال الشيخ البسام

 :ار نوعانغن الشإ
وهو أن يزوج الرجل موليته لرجل عىل أن  ،باطل غري منعقد :النوع األول

منهام أن كل واحدة  :يعني ،وال يكون هناك صداق ،يزوج الثاين موليته لألول
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 .صداق عن الثانية
 ؛وهو أن يكون هناك مهر مسمى لكل واحدة منهام ،فاسد :والنوع الثاين

 .إنه فاسد :مهور يقولوناجلذا هلو، لصلكنه وضع وهو ليس األ
وأما  ،وال يلزم له طالق ،ن الباطل غري منعقد أصالأ :والفرق بينهام

حنيفة  األن اإلمام أب ؛طالقبالالزوج ب حله إال أنه يلزم الفاسد فإنه مع أنه جي
 .بإلزام الزوج بالطالق ىينه ،افاسد اعقد :لذلك يسمى ،أنه منعقد :يقول

***** 
 

 :قال الشيخ البسامو
 :ن الرشوط يف عقد النكاح وغريه ثالثة أنواعإ

صلب العقد ومع  وهو ما كان يف ،جممع عىل صحته وقبوله :النوع األول
 .، وهو ال خيالف الرشعأثنائه العقد ويف

 ،وهذا فيه خالف بني العلامء يف اعتباره ،ما كان قبل العقد :النوع الثاين
اهللا  واختار ذلك الشيخ عبد ،وبعض املحققني جييزه ويعتربه ،فأكثرهم ال جييزه

 .اره لشيخ اإلسالم وعلامء آخرينيتخونسب ا ،البسام
 .فهذا عند اجلميع غري معترب ،عقدالرشط الذي يكون بعد ال :النوع الثالث

أما الرشوط التي ال ، منه اهو الذي ال مانع رشع :واملقصود من الرشط
 .لو رشطت طالق رضهتا :مثل ،والعقد صحيح ،فهي باطلة اجتوز رشع

***** 
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 :وقال الشيخ البسام
 أن فرتهالذي يسافر للخارج ثم يتزوج ويضمر يف نفسه أنه إذا انتهت س

وأوليائها  مع الزوجة األنه ليس متفق ؛ن هذا ليس زواج متعةإ: قال، طلقهاي
بن قدامه اذلك ذكر : قالو ،ن العلامء أجازوا ذلكإ :وقال ،عىل يشء من ذلك

 .يف املغني وغريه
 .ن يف النفس يشء من ذلكإ :البسام الشيخ قالثم 

***** 
 

ــال  ــيخ ق ــدالش ــام  عب ــاهللا البس ــاريخ هيف درس ــي بت ــرم املك : يف احل
 :هـ١٧/٨/١٤١٧
أو عندما  ،زوجتك أختي عندما تعود من احلج :مثل ،ن الزواج املعلقإ

بعتك هذه الدار عندما ينتهي هذا  :مثل ،وكذلك باقي العقود. ينتهي شهر كذا
 .أو عندما يأيت حممد ،العام

نني إ: قالثم  ،هإن اجلمهور من العلامء ال يرون صحت :يقول الشيخ البسام
 .ال أرى ما يمنع من صحته

***** 
 
 :قال الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني

: الوسطى، أي ،]٢٣٨:البقرة[﴾% $ # " !﴿
 :أي ،]١٤٣:البقرة[﴾= > ; :﴿: قول اهللا :مثل ،الفضىل
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 .ني الشيئنيب الوسط :وليست بمعنى ،أفضل األمم
يف غزوة ملسو هيلع هللا ىلص ة العرص؛ لقول الرسول أهنا صال: ورجح بعض العلامء :قلت
 .، وكانت العرص»حبسونا أو شغلونا عن الصالة الوسطى«: األحزاب

***** 
 

 :اهللا البسام قال الشيخ عبد
 :إذا كان قصده ؛إن الفدائي إذا ربط نفسه بمتفجرات ثم انفجرت وقتلته

 :أما إذا كان قصده ،فإنه شهيد ؛إعالء كلمة اهللا ونرصة لإلسالم واملسلمني
 .اوال شهيد افليس جماهد ؛عن وطنه ومواطنيه اوطنية ودفاع

***** 
 

 :الشيخ البسامقال و
 ،فيكون آثام ،باملرأة واجلامع ثم أنزل اعامدالشخص أثناء الصيام  ريفكتإن 

 .ويقيض هذا اليوم ،وليس عليه كفارة
***** 

 
 :الشيخ البسام قالو

 ،بالطالق وأبالظهار  وأفإنه يفرس باليمني ؛ عيل احلرام :الشخص إذا قال
 .من نيتهبذلك ويعرف املراد 

***** 
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 :الشيخ البسام وقال

 ،العقد صحيح :قال، قد أنه ال نفقة عليهععقد عىل الزوجة ورشط يف الإذا 
 .زمه النفقةوتل ،والرشط باطل

***** 
 

 :الشيخ البساموقال 
خوال إذا كانوا إلخوان واألعامم واأللالصحيح أنه جيوز أن تعطى الزكاة 

 .واجلمهور عىل خالف ذلك :قال، ولو كان يرثهم ،من أهلها
***** 

 
 :سئل الشيخ البسام

 ؟يف الصالةض العينني هل جيوز تغمي
نه يكره أن يصيل وهو مغمض إ :وقد قال العلامء، هذه طريقة اليهود :فقال

ينرصف عن األفكار والوساوس ال ن الذي ال يركز وإ: وقال املحققون ،عينيه
ر ظأمامه مشاهد ومنا كان وكذلك من ،يغمضهامن فإن له أ ،إال بتغميض عينيه

 .تشغل أفكاره
***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
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 ؟املتمتع كام سقط عن القارنعن هل يسقط السعي 
 .عليه ي سعأن الوهناك قول آخر  ،اجلمهور يوجبون عليه السعي :فقال

***** 
 

 :الشيخ البسام وقال
ال وكذلك ، هبا حتى تستربىءباملرأة التي زنى يتزوج للرجل أن ال جيوز 

حتى تضع محلها كغريها  ،أو من غريه بزنا، احلامل منهز أن يتزوج باملرأة جيو
 .من احلوامل

***** 
 

 :قال الشيخ حممد بن عثيمني
 أحد فطاحل علامء مذهب اإلمام أمحدابن عقيل وهو  ن الشيخ اإلمامإ

خرجت ثم إذا  ،إنني أنغمس يف املاء من اجلنابة :فقال ،سأله رجل موسوس
فامذا ترى يف  ،ثم أغمس نفيس يف املاء مرة أخرى ،شعرت بأنني مل أطهر

 ؟حالتي
: يقول ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول  :قال ؟ملاذا :فقال ،أرى أن ال تصيل :فقال الشيخ

 .وترصفك ترصف جمنون ،»ثم عد منهم املجنون :رفع القلم عن ثالثة«
***** 

 
رمحن البسام بإلقاء الدرس يف املسجد اهللا بن عبد ال ابتدأ الشيخ عبد
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، ثم بدأ حيث توقف يف هناية شهر رمضان هـ؛١٤/١١/١٤١٧: بتاريخ احلرام
 :قالف، باحلج بمناسبة موسمهالشيخ 

لكن ال يستطيع  امالي اإن اجلمهور عىل أن من وجب عليه احلج وكان قادر
 ومل حيج؛ وكذلك من مات وخلف ماالفإنه جيب أن حيج عنه من ماله،  ،ابدني

وهذا ، من رأس املال قبل قسمة الرتكة: ، أيمالهمن فإنه جيب أن حيج عنه 
 .قول مجهور العلامء

جيب أن  :يقولون ،اليشء احلسن الذي ذكره هنا هو أن مجهور العلامء :قلت
إن بعض املحققني من العلامء كشيخ اإلسالم وابن  :وقال ،حيج عنه من بلده

وليس هناك دليل يوجب أن  ،ج عنه من أي مكانحي :قالوا ،القيم وآخرون
 .نه خيتار هذاإ :وقال ،حيج عنه من بلده

***** 
 

ــال  ــيخ وق ــد اهللا الش ــامعب ــاريخ البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ١٥/١١/١٤١٧

، ءقول مجهور العلامهو إن اشرتاط املحرم للمرأة املسافرة للحج وغريه 
 ،وابن القيم وآخرينابن تيمية إن بعض املحققني مثل شيخ اإلسالم  :وقال
فإذا حتققت  ،إن اشرتاط املحرم مقصود منه الرعاية واملحافظة والصيانة :قالوا

فإن القصد  ؛وأمنت الفتنة ،وعوائل حمافظة ،هذه األمور برفقة صاحلة مأمونة
 .املحافظني املأمونني فلها أن تسافر مع العوائل ،الرشعي حينئذ حتقق

***** 
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 :صاحب تفسري أضواء البيان ،قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي
ألن مجيع اخلالئق يف يده أصغر : معية اهللا خللقه أينام كانواهي  :املعية العامة

ونفوذ  ،لذلك فهو مع مجيعهم باإلحاطة والعلم الكامل ،حبة خردل من
فهو يرى دبيب النملة السوداء عىل الصخرة  ،درة ونفوذ البرص والبصريةالق

ويعلم ما تكن الرسائر وما  ،ويسمع اهلمس والنجوى ،السوداء يف ظلمة الليل
 .وهذه هي املعية العامة ،مل يكن لو كان كيف يكون

 :ـ السابقعىل زيادة  ـ بأوليائه وباملؤمنني فهي تعني أما املعية اخلاصة
 .ق والتسديد واإلعانة واحلفظالتوفي

تقاس؛ بل ف وال يال تك ،وقدرته وبرصه وسمعه ومجيع صفاته كذاته
فهم  ،وأهنا ال منافاة بينها وبني علوه عىل عرشه ،وبذلك تفهم معيته، تقدس وتنزه

 ،وال تغيب عنه غائبة ،وال تأخذه سنة وال نوم ،حتت نظره وقدرته يف كل وقت
 .حانه من ليس كمثله يشء وهو السميع البصري، سبوال ختفى عليه خافية

***** 
 

ــال ــيخ  وق ــد اهللا الش ــامعب ــاريخ البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ١٥/١١/١٤١٧

 ،تدفع للفقري اأو أرزاقأو أجهزة نافعة  احوائج أو بيتبأموال الزكاة شرتى إذا ا
وتربأ به  ،شاء اهللا جواز ذلك ولكن الصحيح إن ،ال جييز ذلك ذهب عندناامل :قال

 .الراجح جواز ذلك :قال ،ريوقصد به نفع الفق ،إذا مل يكن حيلة ي،ذمة املزك
***** 
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 :الشيخ البسام وقال
ن من صام رمضان ثم ذهب يف أشهر احلج إىل التنعيم أو إىل جدة ثم أتى إ

إنام جيب عىل  يدألن اهل ي؛دهولكن ال يلزمه  ،ارب متمتعفإنه يعت ؛بعمرة
 .ملسو هيلع هللا ىلصاملتمتع الذي جاء بالعمرة يف أشهر احلج من املواقيت التي حددها 

***** 
 

ــال و ــيخق ــد اهللا  الش ــامعب ــاريخ البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ١٦/١١/١٤١٧

ذي احلجة عند إن أشهر احلج هي شوال وذو القعدة وعرشة أيام من شهر 
أن : اجلمهور، أما اإلمام مالك وبعض املحققني والشيخ ابن عثيمني يرون

 .شهر ذا احلجة كله من أشهر احلج، وليست عرشة أيام منه
***** 

 
ــيخ و ــال الش ــدق ــه عب ــام يف درس ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك : يف احل

 :هـ١٦/١١/١٤١٧
وكان له  ،من بالده خارج احلرم اوالعمرة، وقادماحلج  اإن من كان قاصد

له أن ال  :قال ،أعامل وأقارب يف جدة أو غريها من البالد التي داخل املواقيت
 .حيرم وال يدخل يف النسك إال إذا كان سوف يرشع فيه

قبل  ،اأو عند أقاربه أيام ،كان خمططه أن جيلس يف جدة ألعامله افإذ
بأس أن يؤخر اإلحرام حتى يعزم الدخول إىل فإنه ال  ؛الدخول يف النسك

 .وليس عليه يشء ، فيحرم من مكانه،مكة
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***** 
 

ــال و ــيخ ق ــاريخالش ــي بت ــرم املك ــه يف احل ــام يف درس ــد اهللا البس : عب
 :هـ١٦/١١/١٤١٧

فإنه ال جيوز  ؛إال احلج والعمرة ؛كل نفل جيوز قطعه وليس عليه قضاؤه
 ،أو املرض الشديد ،احلجز :مثل ،وجب القطعإال إذا اشرتط وحصل م ؛قطعه

 .ونحو ذلك أو اخلوف
***** 

 
: البســـام يف درســـه يف احلـــرم املكـــي بتـــاريخالشـــيخ قـــال و

 :هـ١٦/١١/١٤١٧
هذا قول و :قال ،بينه وبني الكعبة يف جهته: ، أيال جتوز الصالة أمام اإلمام

وابن القيم وبعض ابن تيمية خ اإلسالم أجاز شيولكن  :قال ،مجهور العلامء
 .املحققني ذلك عند االزدحام

***** 
 

: البســـام يف درســـه يف احلـــرم املكـــي بتـــاريخالشـــيخ قـــال و
 :هـ١٦/١١/١٤١٧

من أحرم بعمرة يف رمضان ثم مل يتمم طوافها وسعيها إال بعد أن أعلن إن 
االعتبار  :وقال ،هنا حتسب يف رمضانوأ ،اإنه ال يعترب متمتع :قال ،عن العيد
هل بالعمرة يف رمضان ثم مل أ لو :وقال ،بالدخول بالنسك :يعني ،باإلهالل
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 وأالقعدة  ييف شهر ذ :يعني ،أو بعد شهر شوال ،مناسكها إال بعد العيد يتم 
 .افال يعترب متمتع ؛احلجةذي 

***** 
 

: بتاريخبعد املغرب م البسام يف درسه يف احلر عبد اهللاقال الشيخ و
 :هـ٢٠/١١/١٤١٧

 ،لكن اخلالف وقع يف ما هو األفضل ،نساك الثالثة جممع عىل جوازهااأل
ن إ :وقال اإلمام مالك، نساكالتمتع أفضل األ :فقال اإلمام أمحد والشافعي

يه إال إن اهللا ال خيتار لنب: وقال ،اكان قارن ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن ؛األفضل القران
حيث يؤتى باحلج  ؛األفضل اإلفراد :وقال اإلمام أبو حنيفة ،األكمل واألفضل

 .يف نسك واحد مستقل
 :البسامالشيخ قال ثم 
 :يقولون ،ن شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض املحققنيإ

 .فاألفضل التمتع يمل يسق اهلد ومن ،فاألفضل القراني من ساق اهلد
***** 

 
ــرب و ــد املغ ــرم بع ــه يف احل ــام يف درس ــيخ البس ــال الش ــاريخق : بت

 :هـ٢٠/١١/١٤١٧
داخل هم من كانوا ن حارضي املسجد احلرام أ يرى بعض العلامء

الكعبة أكثر من أربعامئة  :يأ ،احلرموميقات أهل املدينة بني  :فمثال ،املواقيت
رب من حارضي املسجد احلرام، كل من هم داخل هذه املسافة يعت: ، يعنيكيلو
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 ،املسجد احلرام يحارضمن ما كان داخل األميال فهو  :وقال اإلمام مالك
ما كان يقرص فيه الصالة للخارج من احلرم فهو  :وقال اإلمام الشافعي وأمحد

 ،وما كان ال تقرص فيه الصالة فهو داخل املسجد احلرام ،خارج املسجد احلرام
 .جد احلراماملس يحارضيكون من : يأ

***** 
 

: يف درســـه يف احلـــرم املكـــي بتـــاريخ قـــال الشـــيخ البســـامو
 :هـ٢٧/١١/١٤١٧

إن االستدامة أقوى وألزم من البداية عند الفقهاء، ولذلك حرم عقد 
النكاح واإلنسان حمرم، وأجازوا الرجعة للمطلقة؛ ألن الرجعة استدامة لعقد 

 .سابق
***** 

 
 :لعزيز بن بازاقال الشيخ عبد 

إن املرأة إذا كانت يف مكة فإن هلا أن حتج بدون حمرم إذا أمنت عليها الفتنة، 
محرم لل اموجب ان أداء املناسك يف عرفة ومزدلفة ومنى ال يعترب سفرإ: وقال

 .للمرأة
***** 

 
 :شيخ البسامقال ال

، وما حرم لكسبه فهو حرام عىل الكاسب؛ اما حرم لعينه فهو حرام مطلق
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بأموال املورث بالنسبة لورثته، وأموال املضيف : ال عىل غريه، ومثل لذلك
 .بالنسبة لضيوفه

***** 
 

 :قال الشيخ حممد بن عثيمني
 :مثل ،ساءة لآلخرينن ترك السنة أفضل من فعلها إذا ترتب عىل أدائها إإ

 .ومثل بأشياء أخرى ،التورك يف الصالة إذا ترتب عليه مضايقة
***** 

 
 :هـ١٧/١١/١٤١٧: بتاريخ قال الشيخ ابن عثيمني

بأن يرتك املصيل : يكون ترك السنة أفضل من عملها، ومثل لذلك اأحيان
ن يف فعل ذلك مضايقة وأذية االفرتاش والتورك وفتح ما بني القدمني؛ إذا كا

 .جلار املصيل؛ ألن ترك أذية اجلار واجب ، والواجب مقدم عىل السنة
***** 
 

 :وقال الشيخ ابن عثيمني
إن النصارى واليهود وغريهم ممن مل تبلغهم الرسالة حكمهم حكم أهل الفرتة، 

 . دخل النارفإذا كان يوم القيامة خيتربون، فمن أطاع دخل اجلنه، ومن عىص
***** 
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 :الشيخ ابن عثيمنيل ئسو
هل ، هبا ويتربكون ،ويذبحون للموتى ،املسلمني الذين يطوفون بالقبور

 ؟حيكم بكفرهم
 :وقالوا ،إال إذا كان قد وضح ورشح هلم فأرصوا ؛ال حيكم بكفرهم :فقال

 .وجدنا آباءنا عىل ذلك
***** 

 
 :الشيخ ابن عثيمنيسئل و

 ؟يف الصالة ن مع التكبريةااليدما هي املواضع التي ترفع فيها 
 أربعةيف يكون أنه  يف رفع اليدين مع التكبري يف الصالةأصح ما ورد  :فقال
وعند القيام من  ،وعند الرفع منه ،وعند الركوع ،عند تكبرية اإلحرام :مواضع

 .لالتشهد األو
***** 

 
 :سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 

 ؟ملاذا ال نستفتح يف صالة اجلنازة
 .فلو استفتح فال إثم عليه ،فهي كذلك ،أمر بتعجيل اجلنازةملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن  :فقال

***** 
 

 :سئل الشيخ حممد بن عثيمني
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بعد الشوط  طاهرة ثم انتقض وضوؤهاامرأة طافت طواف اإلفاضة وهي 
 ، فهل طوافها صحيح؟فكملت األشواط بغري وضوءاخلامس، 
 .شاء اهللا وحجها كامل إن ،طوافها صحيح :فقال

***** 
 

 :ابن عثيمنيسئل الشيخ و
 ؟يف اليوم األول والثاين متى ينتهي رمي اجلمرات

فجر ويستمر وقتها إىل الفجر الثاين من مجرة العقبة ترمى من قبل ال :فقال
 .بعد الزوال إىل الفجرمن  م الباقية فيبدأ الرميأما األيا، الليلة الثانية

***** 
 

نائب املفتي العام  ،اهللا آل الشيخ سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد
 :باململكة

 ؟التربع باألعضاء من احلي بعد أن يموتهل جيوز 
فال يصح له أن يتربع بيشء من  ،له ااء اإلنسان ليست ملكأعض :قال
 .ن بعض العلامء أجاز ذلك إذا اضطر إليه احليإ :ثم أضاف ،جسمه

***** 
 

بل يف بداية  ؛اهللا البسام بإلقاء درسه يف احلرم بعد احلج بدأ الشيخ عبد
، ح املياهوبدأ برشهـ، ١٩/١/١٤١٨ وبالتحديد يوم األحد ،هـ١٤١٨العام 
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 :فقال
 .ونجس ،وطاهر ،طهور: ن الفقهاء قسموا املياه إىل ثالثة أقسامإ

 :املياه نوعان :وبعض املحققني يقولون ابن تيمية ن شيخ اإلسالمإ :وقال
وأن النوع الثالث هذا ال دليل عليه من السنة  ،طقونجس ف ،طاهر مطهر

 .والكتاب
 .ما مل يتغري بنجاسة ،أو كثرقل  ،املاء طاهر مطهر أن: ن الصحيحإ :وقال

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ؟األمر التعبدي ما ضابط

أو ال تعرف  ،هو األمر الذي أمر به الشارع وال تعرف احلكمة منه :فقال
 .كل حكمته

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ا؟هرمط اهل يكون طاهرف ،املاء النجس إذا عولج

هل تأخذ : يعني ،االستحالةب :هذا ينبني عىل القاعدة التي تقول :فقال
فإذا حتول بحكم الزمن واحلرارة ، اخلمر نجس مثالف ؟،إليهت حكم ما استحال

 ؟اهل يكون طاهرف ،إىل خل
 .إليه تيأخذ حكم ما استحال :اجلمهور يقولون، وقوالنفيه  :قال
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إذا تم بطريقة ف ملعاجلته؛ عدة وسائل ن لهإ :قال ،وبالنسبة للامء املعالج
 )اجلهات املسئولة: أي( هنمإ: وقال ،امطهر افإنه يكون طاهر ؛فظسليمة ون

 .أو وضعه يف الطعام ،ينصحون بعدم رشبه
***** 

 
 :اهللا البسام قال الشيخ عبد

نه ال فإواحدة فزالت إن النجاسة إذا غسلت مرة  :ن بعض الفقهاء قالواإ
بن عمر الذي بنوا احديث إن : وقالسبع مرات،  طهر حملها إال إذا غسلتي

 .موضوع :وقيل ،عليه قوهلم هذا ضعيف
أنه إذا غسل املحل املتنجس وزالت النجاسة  :عىل ذلك فالصحيح ءوبنا

مل يثبت سبع غسالت إال يف نجاسة  :وقال ،ولو بغسلة واحدة ،هرطنه يفإ
 .الكلب

***** 
 

 :اهللا البسام وقال الشيخ عبد
إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بثوب نجس فإن عليه أن يتحرى وجيتهد 

فيصيل يف فيهن كلهن، يصيل  :الفقهاءبعض لقول  اخالف ،ويصيل بواحد
 .ثم يصيل صالة زائدة ،، ثم يصيل يف الثاين، إىل آخرهناألول

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
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ثم حجرها أو سورها  ،ألحد ااستوىل عىل أرض موات ليست ملكشخص 
 ؟هل له أن يبيعها قبل أن حيييها وخيرج له حجةف ،أو سرتها
 :وقال، وهذا يسمى االختصاص عند الفقهاء ،هو أحق هبا من غريه :فقال

 .احلق يف بيعهاله والصحيح أن  :قال، ال متلك بذلك :أكثر الفقهاء قالوا
***** 

 
 :وقال الشيخ البسام

إذا دبغ يستعمل يف ) مذهب اإلمام أمحد: أي(جلد امليتة يف املذهب 
استعامله يف اليابسات  والصحيح أنه إذا دبغ ونظف صح :قال، اليابسات فقط

 .ونظفتولو دبغت  ؛وجلود السباع ال جيوز استعامهلا :قال، واملائعات
***** 

 
 :مالشيخ البساقال و

 االنجاسات العينية مثل املراحيض واخلارج منها ال جيوز أن تسقى هب
 .إال إذا عوجلت ورسبت وطهرت؛ احلدائق واملزارع

***** 
 

 :الشيخ البسام قالو
 .هتفهو كميتاحلي ما قطع من احليوان 

***** 
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 :الشيخ البسام قالو

 .باستعامله بأسال فمن حيوان حي أو ميت  أخذ االشعر والوبر إذ
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال

مه ذكاة أ فذكاةالشاة أو الناقة أو البقرة ونحوها ويف بطنها جنني بحت ذإذا 
 .وجب ذبحه ن أخرج حياإلكن ، له

***** 
 

 :الشيخ البسامقال و
واختلف يف احليوان الذي يربى  :قال، ريهم حرام عىل املحرم وغصيد احلر

 .جواز ذبحها :واألرجح ،امم والغزالناألرانب واحل :مثل ،يف البيوت واملزارع
***** 

 
ــد ــيخ عب ــال الش ــام ق ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس

 :هـ٢٧/١/١٤١٨
ويكفي  ،اجة البول والغائطال القبلة أو استدبارها عند قضاء حقبحيرم است

شجرة  وأسيارة أو هبيمة  منوإذا كان أمامه ساتر ، ايسري اأن ينحرف انحراف
 .بينه وبني القبلة فال باس

 
١٧٢ 

 
١٧٣ 

 
١٧٤ 

 
١٧١ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ٧٠ 

 

واجلمهور  ،ال القبلةقبأنه ال جيوز است :أما داخل املباين فلبعض العلامء قول
 .عىل جوازه داخل املباين

***** 
 

 : البساماهللا سئل الشيخ عبد
 ؟الطالق البدعي هل يقع

 :فلو مل يقع مل يقل، »راجعها«: اهللا بن عمر قال لعبدملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي  ؛نعم :فقال
حيرم الطالق البدعي يدل عىل  :قول العلامء :وقال، ألهنا حينئذ يف ذمته ؛راجعها
 .يقع :واألئمة األربعة يقولون ،ألنه ال حيرم إال ما ترتب عليه يشء ؛وقوعه

 
ــدو ــيخ عب ــال الش ــام ق ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس

 :هـ٣/٢/١٤١٨
ذلك ألن و ،ختتاناال قد اجتمعت جلنة من العلامء وأفتوا بعدم وجوبل

إن من  :وقالوا ،نفروا من يريد الدخول باإلسالم بأفريقيااملنرصين مجلة من 
ألن هدفهم  ؛يبالغوننرصون وامل ،رشوط الدخول يف اإلسالم أن تقطع الذكر

إن اإلمام أمحد  :قال، قطع هي القلفةوإال فالذي ي ؛التنفري من اإلسالم
 .أما مالك وأبو حنيفة فال يوجبان ،جيب االختتان :والشافعي يقوالن

 :ثم أضاف الشيخ البسام
إال  اليس معروفو :وقال ،ااالختتان ليس واجب :إن اإلمام ابن القيم يقول

أما مجيع الدول التي فتحت ودخل أهلها يف اإلسالم فال يعرف  ،عند العرب
 .عىل الذين دخلوا يف اإلسالماالختتان ب أوج اأن أحد
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***** 
 

ــدو ــيخ عب ــال الش ــام ق ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ٣/٢/١٤١٨

م دخل حلقه مع الريق طعم يشء ث ،ن اإلنسان إذا استاك أو فرش أسنانهإ
مع الريق  عوكذلك لو بل ،فإن ذلك ال يفطر الصائم ؛من ذلك واإلنسان صائم

كل هذه احلاجات وما شاكلها ال  :قال ،النخامة عأو بل ،من أسنانه اخارج ادم
 .تفطر الصائم

***** 
 

ــدو ــيخ عب ــال الش ــام ق ــرم  اهللا البس ــه يف احل ــاريخيف درس ــي بت : املك
 :هـ٤/٢/١٤١٨

وعىل هذا فإن لبس  :وقال ،حرام آخر؛ إن وصل شعر األنثى بشعر
 )٤(فائر بأشياء أخرىظلكن وصل الشعر وال :ثم قال ،حرام االباروكة أيض

 .فإن ذلك جائز، ولو كانت من نفس لون الشعر؛ مشكلةبليست ف
شعر يف املحالت ال مانع من أن تزيل املرأة ما خيرج بجسمها من الو :قال

 .كذلك ما حيصل من تشوهات يف أي جزء من جسمها ،غري املعتادة
 .ها لغري مرض يوجب حلقهرأس حيرم أن حتلق املرأة شعرو :قال

                                                
بالبكل  والشباصات، وغريها مما يستخدم لتثبيت الشعر : واملقصود باألشياء األخرى مثل ما يسمى )٤(

 .ونحو ذلك 
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 .للتجمل عىل النحو الذي تريدقص شعر الرأس للمرأة  نال مانع مو :قال
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

 معنى :احلدث الذي يوجب الوضوء
ألن املسلم  ؛جاسةللنوليس  ،يعم مجيع البدن يوجب الطهارة ألداء العبادة 

 .ال ينجس
***** 

 
 :وقال الشيخ البسام

 ،صح قيامه بالعبادات التي توضأ هلايالنية يف الوضوء هي نية رفع احلدث 
 .والتي مل ختطر بباله

***** 
 

 :هـ١٠/٢/١٤١٨: يف درسه يف احلرم املكي بتاريخ سامقال الشيخ البو
 ؛اولو كان كثري القيء واخلارج من البدن من دم وغريه ال ينقض الوضوء

 .القبل والدبر :إذا مل خيرج من السبيلني
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال
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 :لنيإن الرشيعة مبنية عىل أص: إن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
 .إال ما ورد يف السنة والقرآن ؛رظاألصل يف العبادات احل -١
 .األصل يف املعامالت والعادات اإلباحة -٢

***** 
 

 :اهللا البسام قال الشيخ عبدو
كخامسة يف  ؛إال إذا قام لركعة زائدة ؛اإنه جتب متابعة اإلمام إذا قام ناسي

 .لس حتى يسلم اإلمام فيسلم معهفإن عىل املأموم أن جي ؛الرباعية
 

 :الشيخ البسامقال و
 :فمثال ،إن العبادات يدخل بعضها يف بعض إذا نوى الشخص ذلك

ودخول املسجد له حتية  ن،ركعتا ةراتب اوصالة الفجر هل ،الطواف له ركعتان
 .النيةوكل هذه تكفي ركعتان عنهن مع  ،ركعتان

فإذا صار  ؛وكذلك الغسل واجب ،العبادة وكذلك الوضوء واجب ألداء
ودخل  ،جاز ؛بعمل واحد اثم نوى رفعهام مع ان معاعىل الشخص الواجب

 .غسل جسمه كلهإذا بعضهم يف بعض 
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

، ال جييزون القراءة يف املصحف لغري املتوىضء وأتباعهماألئمة األربعة 
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 .الظاهرية وآخرون أجازوا ذلكو
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

فالتلفظ بالنية عند اإلحرام باحلج والعمرة  ،العبادات ال يصح فيها القياس
 .الصالة والوضوءكوال جيوز قياس سائر العبادات عليه  ،وارد

***** 
 

: سه يف احلرم املكي بتاريخيف در اهللا البسام قال فضيلة الشيخ عبدو
 :هـ١١/٢/١٤١٨

فلو نوى إبطال النية بعد الفراغ  ،إبطال النية ال أثر له بعد الفراغ من العبادة
كذلك لو نوى إلغاء صالة أو عبادة بعد  ،من الوضوء فال يتمكن من ذلك

 .أدائها ال يصح
***** 

 
 :قال الشيخ عبد العزيز بن باز

 .فرقة من فرقهم :أي ،الصحيح أن الصابئني جزء من النصارى إن
***** 

 
ليست لبيت و ،تتجه للجنوبة الصابئني ن قبلإ :قال الشيخ الدبايس
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 .من النصارى الصابئني نإ :ن بعض العلامء يقولونإ: وقال ،املقدس
د والنصارى من العلامء جيعلوهنم كاليهو احنيفة وكثري ااإلمام أبإن  :وقال

 .من نسائهم يف إباحة ذبائحهم والنكاح
***** 

 
 :اهللا البسام قال الشيخ عبد

ن ابن عمر ريض أ: يقال :وقال ،يكره غسل داخل العينني يف كل وضوء
 .من كثرة غسل عينيه يف الوضوء ياهللا عنهام عم

 
 :الشيخ البساموقال 

عن الصحة  ثأما الذي يبح ،ن الذي يتتبع الرخص فاسقإ :ءيقول العلام
 .فهو حمق

***** 
 

 :العام نائب املفتيالشيخ آل قال الشيخ عبد العزيز 
لو توضأ لكان و :ثم أضاف ،وال غسال اإن غسل امليت ال يوجب وضوء

ل ألنه سوف يضع عىل يده خرقة عند تغسي ؛لكن ال جيب ؛أكمل وأحسن
 .عورة امليت

***** 
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 :الشيخ عبد العزيز آل الشيخسئل و
، فامذا التكبري غري تكبرية اإلحرام يف القيام أو القعود الشخص نيسإذا 

 ؟عليه
فتسقط الركعة  السجدة كاملة مثال أما إن نيس، ال يعيد الصالة :فقال

من سمع اهللا ملن محده وهو  ال بدالوإذا ق :قال ،وحتل التي بعدها حملها ،كاملة
 .وال يسجد هلذا السهو ،يعيد الركعةفال  ؛اهللا أكرب :مامإ وأ منفرد

*****  
 

ــال ا ــيخ ق ــدلش ــام يف  عب ــه يف اهللا البس ــرمدرس ــاريخ احل ــي بت : املك
 :هـ٢٢/٢/١٤١٨

لرياض أو جدة فالذي يصل إىل مطار ا ،املطارات يف كل املدن تقع خارج البالد
 ،اأن يصليها قرص افله إذا وصل ظهر ،أو غريمها يصح له استعامل رخص السفر

 .، وغري ذلك من رخص السفرواملسح ،وكذلك له الفطر ،وجيمع معها العرص
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

وضع عىل اجلرح أو الكرس فله أن يمسح عليها ما دام التي تاجلبرية  إن
ويمسح عليها وعىل ما  ،وهو طاهر أو غري ذلك وضعت ءوسوا ؛إليها احمتاج

: قال ئ،متوضوهو  وضعتيمسحها إذا كانت  :قال الفقهاءو: قال ،أحلق هبا
 .عنهتيمم ي ةعىل اجلرح من اجلبري زاد ما : وقال الفقهاء
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 :البسام قال الشيخثم 
عىل غري  وضعتوأهنا متسح ولو ركبت أو  ،والصحيح أن املسح كاف

 ،ألن اخلف والعاممة رخصة ؛ال تقاس عىل اخلف والعاممةو :قال ،وضوء
 .وهذه رضورة

***** 
 

 :اهللا البسام قال الشيخ عبد
 ،ال جيوز للمسافر سفر معصية أن يستعمل رخص السفر :الفقهاء يقولون

والتحقيق أن رخص : قال ،واإلفطار واملسح ثالثة أيام وغري ذلك القرص :مثل
 ،وأن نية املسافر ومعاصيه تكتب عليه ،السفر يستعملها املسافر أي سفر

 ،وال دخل لذلك برخص السفر ،ثمه وعليه وزرهإعايص له مللوكذلك سرية 
 .فالسفر كله سفر

***** 
 

 :ـ والدرس يف املسحوقال الشيخ البسام ـ 
ولو كان  ،ا انتهت مدة املسح جيب أن يتوضأ ويغسل قدميهإذ: قال الفقهاء

 .ويصيل ويقرأ حتى حيدث ،يستمر عىل طهارته هوالصحيح أن :قال، اطاهر
اقرءوا نواقض : وكذلك قال الشيخ حممد بن عثيمني هبذا القول، وأضاف

 .انتهاء مدة املسح: الوضوء فليس فيها
***** 
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 :وقال الشيخ البسام
ثم لبس الرشاب  ،افلو توضأ ظهر ،يبدأ الوقت املقدر للمسح من املسحة األوىل

ومل يمسح إال لصالة  ؛حتى صىل العشاء األخري اواستمر طاهر ،أو اجلورب
 .من الفجر يبدأ حساب وقت املسح :أقصد ،فإنه يبدأ املسح من الفجر ؛الفجر

***** 
 

 :اهللا البسام سئل الشيخ عبدو
ال تبع ما ليس «: زام يف احلديث الصحيحححلكيم بن ملسو هيلع هللا ىلص ول الرسول قي
 ؟يبيع ما ليس عندهيعترب أنه السلم أليس بيع : قال السائل ،»عندك

 ،كهذه السيارة ،عن بيع املعني املعروف ذاته ملسو هيلع هللا ىلصهنى الرسول  :قال الشيخ
 .للبائع أو وكيال اال يصح بيعه حتى يكون مملوكف ،وهذا البيت

فاملعني املعروف  ،بل موصوف يف الذمة ؛هو بيع يشء غري معنيأما السلم ف
 .أو يموت ويتلف ،قد ال يوافق مالكه

***** 
 

ـــئل و ـــاريخس ـــي بت ـــرم املك ـــه يف احل ـــام يف درس ـــيخ البس : الش
 :هـ٢٣/٢/١٤١٨

 ؟إرم ذات العامدمن هم 
 ،حرضموتمن  اقريب ،وهي الربع اخلايل ،هي بالد عاد قوم هود :قال

 .لشبيهة باجلبال املرتفعة املتعرجةا) الرمال :أي(النفود  حقاف هيواأل
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***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ؟الدعاء يرد القدر هل
 رقدوربام  ،جل وعالألنه قد كان من قبل اهللا  ؛إن الدعاء من القدر :قال

 .»بالدعاءال يرد القضاء إال «: ديثاحلويف ، رتب رفعه عىل الدعاء
***** 

 
 :الشيخ البسام قالو

، بشهوة أو بغري شهوة ؛املرأة ينقض الوضوء مسأن  مذهب الشافعي
 .أنه ال ينقض إال بشهوة :والراجح

إال  ؛أنه ال ينقض بشهوة أو بغري شهوة :بن عثيمنياوسبق أن قال الشيخ 
 .ينإذا خرج منه أو منها مذي أو م

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ؟ينقض الوضوء عورة الطفلهل مس 

 .إذا كان دون السبع سنوات ال ينقض الوضوء ة الطفل؛مس عور :فقال
***** 
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 :وقال الشيخ البسام
 ،نقض الوضوءيأكل حلم اجلزور أن : اإلمام أمحدمسائل من مفردات 

 .محد اعتمد عىل حديث صحيحاإلمام أو، هوبقية األئمة ال يقولون ب
***** 

 
 :الشيخ البسام سئلو

  اململكة؟ اللحوم التي ترد من خارجهل جيوز أكل 
فإذا  ؛ن اململكة ال يدخل هلا إال حلوم مذبوحة عىل الطريقة اإلسالميةإ :قال

 .فحينئذ اتركها ؛حتققت أنه غري مذبوح بالطريقة اإلسالمية
***** 

 
 :اهللا البسام قال الشيخ عبدو

املسابقات التي يعملها أصحاب املحالت لرتويج بضائعهم وتكثري  إن
 .ال بأس هبا؛ زبائنهم

هذه  نإ: يقولبن عثيمني وبعض املشائخ امن الشيخ أنا وقد سمعت 
 .ففيه بأس امليرس صارت من ، فإنمن امليرس املسابقات

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ؟نجس القيءهل 
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 .افاحش اإال إن كان كثري ؛ليس بنجس :فقال
*****  

 
، هـ٢٥/٢/١٤١٨: البسام بدرسه يف احلرم املكي بتاريخابتدأ الشيخ 

كان احلديث يف األيام من األسابيع الثالثة وقد  ،موجبات الغسلوكان يف 
، فقال بالغسل وموجباته أويف هذه الليلة بد ،ثم يف املسح ،لوضوءاملاضية يف ا

 :الشيخ
أو املرتد إذا عاد إىل  ،حيبب الغسل عىل الكافر إذا أسلم :قال الفقهاء

 .وإن كان يستحب :قال ،والصحيح أنه ال جيب :قال، اإلسالم
***** 

 
ــد اهللا ــيخ عب ــال الش ــاريخق ــي بت ــرم املك ــه يف احل ــام يف درس :  البس

 :قال ،ـ موجبات الغسلحول ه ال زال درسـ و هـ٢٥/٢/١٤١٨
 ،شفة يف فرج آدمي أو حيوانقال الفقهاء من موجبات الغسل إدخال احل

أو  ،هي التي داخل القلفة التي ختتن يف رأس الذكر :شفةواحل: قال، قبل أو دبر
 .مقطوعة مثالأن تكون ك ؛ما يقابلها إن كانت مفقودة

أو كيس  ،ولو دخلت يف فرج أصيل وكان هناك حائل مثل قامش :قال
وهي  ،األكياس التي يلبسها من يريد منع احلمل ذلكويدخل يف  ونحوه،

إهنا عىل كالم الفقهاء ال توجب : قال، )بالستيك: أي( من ربلمصنوعة 
كان ذلك  ءسوا ؛اأما إن أنزل أو أنزلت فيجب إمجاع ،إذا مل ينزل ؛غسال

 .أو غري ذلك ،أو احتالم ،أو تفكري ،بمجامعة
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***** 
 

ــد ــيخ عب ــال الش ــام ق ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ١/٣/١٤١٨

وهو سنة مؤكدة عند األئمة  ،غسل يوم اجلمعة عند اجلمهور مستحب
 . ومل يقل بوجوبه إال الظاهرية، األربعة

 ولكن يوجبان ،وابن القيم مع اجلمهور ابن تيمية شيخ اإلسالمن إ :وقال
ومن كان مثل أصحاهبا  ،مؤذية ائحةعىل أصحاب احلرف اللوايت هلا ر الغسل

 .ب أن يغتسلجي :يقوالن ،عنده رائحة تؤذي
 :قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي

 .ليس للصالة ةالغسل ليوم اجلمع نوبوجين الظاهرية إ
ة يكون بعد غسل يوم اجلمعإن : يقولونر واألئمة األربعة اجلمهو :قالو

أمحد جتيز االستحامم ليوم  دويف رواية عن :قال، طلوع شمس يوم اجلمعة
 .ااجلمعة فجر

وينوي به  ،األفضل أن يكون الغسل عن مجاع :واجلمهور يقولون :قال
 .رفع احلدث وغسل اجلمعة

***** 
 

ــد ــيخ عب ــئل الش ــاماهللا  س ــاريخ البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ١/٣/١٤١٨
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وليها إىل  هل جيوز للمرأة أن تسافر لوحدها بالطائرة بحيث يوصلها
وسوف يستقبلها  ،الطائرة التي هي فيها تطرييغادر املطار حتى  ولن ،املطار

 وليها اآلخر يف املطار الثاين؟
 .منت الفتنة فال بأسأإذا  :فقال
ال  :فقال، يمني عن سؤال مثل هذاثبق أن سئل الشيخ حممد بن عوس :قلت

أو  ،الحتامل أن يطرأ عطل يف الطائرة فتنزل يف مطار غري الذي فيه وليها ؛جيوز
 اأو أي مانع يعوقه أو يمنعه هنائي ،حيصل لوليها الذي ذهب الستقباهلا حادث

 .من الوصول إليها
 .بازالشيخ عبد العزيز بن من ذلك وكذلك منع 

 
 :الشيخ ابن عثيمني وقال

دفن ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصواالحتجاج بأن النبي  ،السنة اإلرساع يف دفن امليتمن ن إ
 .وقد مات يوم االثنني ،األربعاء

أول كان اإلمام  تعنيفلام  ،بأن املسلمني بعد وفاته ال إمام هلم :فاجلواب
 .ملسو هيلع هللا ىلصودفنه  الصالة عليهقام به عمل 

***** 
﴿تأَيأَر﴾ 

 حرضت درس الشيخ حممد العثيمني بعد املغرب ليلة اخلميس يف احلرم
قال ف العرشين يوما املاضية بالرياضيف وكنت  ،هـ٢٧/٣/١٤١٨: بتاريخ
 :الشيخ
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قال ذلك  ،أخربين :فمعناه ،﴾أَرأَيت  ﴿ :إذا قال اهللا :قال العلامء رمحهم اهللا
ب بِالدينِ﴿: تعاىل قول اهللا وهو يفرس كَذِّ ي يالَّذ تأَي١:املاعون[﴾أَر[ . 

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمني قالو
ومن وجد  ،من ال جيد أقل من نصف الكفاية فهو املسكني :قال العلامء

الفقري واملسكني  :وقال ،لكنه ال جيد الكفاية فهو فقري ؛أكثر من نصف الكفاية
إذا ذكر  مثل اإليامن واإلسالم ، وحدها فرست بالثانيةامحدة منهإذا ذكرت وا

  .وإذا ذكر اإليامن دخل به اإلسالم :اإلسالم وحده دخل به اإليامن
﴿األُولَى نم لَك ريخ ة رلَلْآَخو ﴾ 

الشيخ رشح هـ ٢٨/٣/١٤١٨: بتاريخيف صباح اخلميس املذكور آنفا 
 :قالف، سورة الضحىوكان يف تفسري  ،لدرساابن عثيمني 

ة خير لَك من األُولَى﴿: قال تعاىل رلَلَْآخملسو هيلع هللا ىلصهذا خاص بالنبي و ،]٤:الضحى[ ﴾و، 
ة عند ربك للْمتَّقني﴿ :أما سائر الناس فقال جل وعال راَآلخومل ، ]٣٥:الزخرف[ ﴾و

 .ألنه إمام املتقني ؛ملسو هيلع هللا ىلصيشرتط للنبي 
***** 

﴿ني  ﴾ فَويلٌ للْمصلِّ
 :يف الدرس نفسه الشيخ ابن عثيمنيقال و

الذين هم يف صالهتم  ،ويل للمصلني( :هللا الذي مل يقل احلمد :قال العلامء
يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ابل قد سه ؛ألنه ال يسلم أحد من السهو يف الصالة ؛)ساهون
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 .الصالة أكثر من أربع مرات
فَويلٌ  ﴿: اآلية األوىل: ال يعاب عىل من مل يصل بني اآليتنيإنه  :قال أيضاو

ني ألن ؛ ]٥:املاعون[﴾الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهون﴿: ثم اآلية الثانية ، ]٤:املاعون[ ﴾للْمصلِّ
ألن السامع إذا  :وقال ،أقصد يف الفصل والوصل ،العلامء اختلفوا يف ذلك

نيفَويلٌ ل﴿ :توقف بعد  .الثانية فيأتيه اجلواب من اآلية ؟يسأل ملاذاينبهر و﴾لْمصلِّ
 .بل هو كافر خملد يف النار ؛فليس له ويل واحد ما من مل يصلأ :وقال

***** 
﴿ىا فَآَويمتكَ ي جِدي أَلَم﴾ 

قوله جل تفسري يف  :قال ،الضحىسورة  عثيمنيابن ملا فرس الشيخ 
كَ يتيما فَآَوىأَ﴿: وعال جِدي ى * لَمدا فَهكَ ضَال دجولًا *  وائكَ ع دجوو
غْنى  .]٨-٦:الضحى[﴾فَأَ

هداك  :وعالجل  هألن ؛عمم؛ بل وأغناك ،وهداك ،آواك :مل يقل :قال
 .وأغناك وأغنى بك ،بكوآوى وآواك  ،وهدى بك
 .عميم للعمومألن الت ؛العمومات ال تنطبق عىل كل شخص بعينه :وقال

***** 
 ﴿ رهلَ فَلَا تَنائا السأَمو ﴾ 

وأَما السائلَ فَلَا  ﴿: يف تفسري قوله تعاىل الشيخ ابن عثيمني وقال
ره١٠:الضحى[﴾تَن[: 

السائل للمسائل  أن يكون وحيتمل ،السائل الفقريأن يكون حيتمل  :السائل
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 .عىل اجلميعاملعنى وحيمل : قال ،السائل للعاريةكون أن يوحيتمل  ،العلمية
***** 

﴿ تركُو سمإِذَا الش ﴾ 
 :الشيخ ابن عثيمنيقال و

إِذَا  ﴿: اهللا تعاىلفسئل عن قول  ،إن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل
تركُو سمعدد تفت ،ألف سنة يوم القيامة مقداره مخسون :فقال ،]١:التكوير[﴾الش

 ،ثم تسود وجوههم ،افيكلم وخيتم وحيرش املجرمون زرق ،املواقف واحلاالت
 .فيه ةوهو وقت يتحمل كل احلاالت املذكور

 
 :الشيخ ابن عثيمني قالو

حول قوله قال ذلك عىل سؤال  ،كافر ؛ن اهللا يف كل مكانإ: ن من يقولإ
وهو الَّذي في السماء إِلَه وفي ﴿: وقوله ، ١١٥:البقرة﴾وجه اِ فَأَينما تُولُّوا فَثَم﴿: تعال

ضِ إِلَهآيات متشاهبة قد يفهم منها ما ذكره السائلهذه : ، قال]٨٤:الزخرف[ ﴾~األَر ،
 .واملتشابه حيمل عىل املرصح املوضح ،ن املجمل حيمل عىل املفصلإ: وقال

وحديث اجلارية التي  ،اؤه عىل العرشثبت استوتثم ذكر اآليات التي 
إهنا عىل مذهب هؤالء : وقال، يف السامء: قالتف »أين اهللا؟«: سأهلا الرسول

 .الذين يتتبعون املتشابه كافرة
سبحِ اسم ربك ﴿: ومن اآليات التي تدل عىل أنه يف السامء، قوله تعاىل: قال
 .الذي يف كل مكان وال ،األسفل :ومل يقل ،]١:األعىل[ ﴾األَعلَى

 .عىل املخلوقاتأأدلة كثرية ترصح بأن اهللا وهناك 
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***** 
 

: يف درســه يف احلــرم املكــي بتــاريخســأل ســائل الشــيخ بــن عثيمــني 
 :، فقال السائلهـ٢٨/٣/١٤١٨

 ؟هل دين اإلسالم دين املساواة
والذكي  ،العامل باجلاهل ىهذا الكالم يستلزم أن يساو :فقال الشيخ

كام قال جل  ،اإلسالم دين العدالة :واحلق أن يقال، واألنثى بالذكر ،البليدب
بأن  ال آية وال حديثومل يرد ، ]٩٠:النحل[﴾إِن اَ يأْمر بِالعدلِ واإلِحسانِ ﴿: وعال

 .اإلسالم دين املساواة
 

 :الشيخ ابن عثيمنيسئل و
 ؟ةح صحيحصالة التسابي هل

وقال شيخ ، باطل الوارد فيها حديث ديثاحل :أمحدقال اإلمام  :فقال
 .ال يصح فيها حديث :ابن تيمية اإلسالم

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمنيل ئوس
 ؟عن الصور واملصور

وأما الصور التي تلتقطها  ،ن الصور املحرمة هي الصور املجسمةإ :فقال
أنك لو صورت هبا  :والدليل عىل ذلك ،صورالكامريا فهي ليست من عمل امل
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ن اخلط املوجود يف الصورة هو إ :فهل يقال ،رسالة مكتوبة بخط والدك
 .والذي فيه التوقف هي الصورة املنقوشة بالقلم، خطك

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمنيقال و
 .اله عليهام معإذا كان احلديث واآلية حتتمل معنيني فيجب مح

***** 
 

صالح بن محيد  الدكتورفرس الشيخ  هـ٢٩/٣/١٤١٨يوم  يف صباح
 :فقال وسأله سائل ،سورة املؤمنون

وقد  ،ثم جاءهتا العادة قبل أن تطوف وتعمل املناسك ،امرأة أحرمت
 ؟، فامذا تعملوهي ال زالت عليها العذر ،قررت رفقتها السفر

 ،هرتطوال جيامعها زوجها إذا  ،هلا احلق يف الذهاب مع رفقتها :فأجاب
 .هذا واجب مع اإلمكان، ثم ترجع وتكمل املناسك

تحفظ ثم تطوف وتسعى تفإهنا تغتسل و ؛اأما إذا كان الرجوع متعذر
 .وتقرص
ويفتي هبذا بعض  ،أفتى هبذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلامء آخرونو :قال
 .ا العرصيف هذالعلامء 

***** 
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 :قالف ،عثيمني سورة اإلخالصبن  فرس الشيخ حممد
ألهنا اشتملت عىل القسم  ؛»أهنا تعدل ثلث القرآن«: يف احلديث الصحيح

 : وهي ،األعظم من أقسام القرآن الثالثة التي يتكون منها القرآن
 .اإلخبار عن اهللا -١
 .اإلخبار عن خملوقاته -٢
 .مر والنهياأل -٣

***** 
 

الشيخ ابن عثيمني يف تفسري سورة اإلخالص يف درسه يف احلرم  قالو
 :هـ٤/٤/١٤١٨: املكي بتاريخ

 :هنا تعدل ثلث القرآن يف أمرينإ
 .املعنى -١
 .الثواب -٢

لو قرأ ، فالقرآنتالوة عن  ال جتزئ تالوهتا ثالث مرات فإن :جزاءأما اإل
 ،ثالث مرات، ]١:اإلخالص[﴾قُلْ هو اُ أَحد ﴿: ركعات الصالة بـ يف ركعة من

عن  ئال جتز﴾قُلْ هو اُ أَحد ﴿: ألن  ؛مل تصح هذه الصالة ،ومل يقرأ الفاحتة
فإن قراءهتا  وكذلك لو أقسم أن يقرأ القرآن ووجب عليه تالوته كامال ،الفاحتة

 .ئثالث مرات ال جيز
***** 

﴿ وه ﴾ 
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الشيخ ابن عثيمني يف تفسري سورة اإلخالص يف درسه يف احلرم  قالو
 :هـ٤/٤/١٤١٨: املكي بتاريخ

يعود  :وقيل، وهو عادة يعود عىل ما قبله ،ضمري الشأن :﴾هو﴿: تعاىل قوله
 :ومرادهم ؟ما هو ،أخرب عن اهللا :حيث قال الكفار له ؛ملسو هيلع هللا ىلصعنه  املسئولعىل 

 ؟غري ذلك وأ ،ضةأهو من ذهب أو ف
***** 

 ﴿ ولَدي لَمو دلي لَم ﴾ 
 .]٣:اإلخالص[﴾لَم يلد ﴿: قوله تعاىليف  :قال الشيخ ابن عثيمني

 ، وإبطال لقول]٣٠:التوبة[﴾املَسيح ابن اللَّه﴿ :هذا إبطال لقول النصارى
كَة و﴿ :قول الكفارإبطال لو ،]٣٠:التوبة[﴾ن اللَّهبعزير ا﴿ :اليهود الئ اتَّخَذَ من املَ

 .]٤٠:اإلرساء[﴾إِنَاثاً
هللا ان إ :قال اال أعلم أن أحد :قال الشيخ، ]٣:اإلخالص[ ﴾ولَم يولَد﴿ :أما قوله

 .اء الوالدة من الطرفنيفوإنام قال ذلك النت ،مولود
***** 

 ﴿ ِيند يلو كُميند كُم  ﴾ لَ
كُم دينكُم ولي دينِ ﴿ :قولهيف : قال الشيخ ابن عثيمنيو  :]٦:الكافرون[﴾لَ
 ،]١٧:االنفطار[﴾وما أَدراكَ ما يوم الدينِ﴿: مثل قوله ،ءاالدين يكون للجز اأحيان

كُم دينكُم ولي  ﴿: هذه اآليةيف ، أما معنى الدين يوم اجلزاء :يعني لَ
 .لكم عملكم ويل عميل: ، يعني]٦:ونالكافر[﴾دينِ
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***** 
 

 :وقال ،سورة الكافرونالشيخ ابن عثيمني فرس  الدرسويف نفس 
وقال بعض  ،إن التأكيد يف القرآن بالتكرار كثري: وقال ،التكرار فيها للتأكيد

 .وبعضها مصدر ألن اجلمل بعضها فعيل ؛عن احلارض واملستقبل :املفرسين
***** 

 
 :أقسام التوحيد الثالثةالشيخ ابن عثيمني ويف نفس الدرس ذكر 

وتوحيد  ،بتوحيد العبادة :املسمى ،وتوحيد األلوهية ،توحيد الربوبية
 :وقال، األسامء والصفات

اقرأ هذه اآلية فقد : ، فنقولعن الدليل عىل هذه األقسامسائل ل أس لو
رب السماوات واألَرضِ وما بينهما ﴿: قول اهللا تعاىل هي، والثالثةم ت األقسامجع

ه واصطَبِر لعبادته هلْ تَعلَم لَه سميا دب٦٥:مريم[ ﴾فَاع[. 
 ،املتابعةتوحيد وزاد آخرون  ،زاد بعض الناس توحيد احلاكميةوقد  :وقال

 .وليس من أقسام التوحيد ،ملسو هيلع هللا ىلص وهذا األخري خاص بمتابعة الرسول
 .اخلروج عىل األئمة ا هوفمقصود الذين ذكروه :وأما احلاكمية

 .واألقسام الثالثة األوىل هي الصحيحة
 :فقالالشيخ ابن عثيمني، ملا انتهى الدرس سأله سائل و

 :وقال ،إنه مبتدع :قال بعض العلامء، إن تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام
 ابن تيمية؟ منهم شيخ اإلسالم
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 :وإنام قال ،هذا التقسيم مبتدع :مل يقلابن تيمية شيخ اإلسالم  :فأجاب
فليس مبتدع، وكام التوحيد تقسيم أما ، تقسيم الدين إىل أصول وفروع مبتدع

 .التي ذكرناهاالدليل عىل األقسام الثالثة اآلية : قلت
***** 

 
 :الشيخ ابن عثيمنيسأل آخر و
 ؟أم من املحكم ،من املتشابهفات آيات الصهل 
ومن حيث الكيفية  ،هي من حيث املعنى معلومة معروفة حمكمة :فقال

فمن مل يعرف كيف الذات  ،ألهنا تابعة للذات ؛فهي من الذي ال يعلمه إال اهللا
 .ال يعرف كيفيتها

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمنيآخر شخص سأل و
 ؟والفضة نصاب الذهب ما مقدار 

: ونصاب الفضة ،اجرام نومخسة وثامن ،)جرام ٨٥( :نصاب الذهب :فقال
 .ان جرامومخسامئة ومخسة وتسع، )جرام ٥٩٥(

***** 
 

 :للشيخ ابن عثيمني قال سائلو
 ؟إن بعض العلامء ال يرى أن يف عروض التجارة زكاة
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الرجل ودابته  ليس يف عبد«: إن الذي يقول ذلك حيتج بحديث :قال
 .بل ضده ؛وليس يف هذا دليل له :قال، زكاة :أي، »صدقة

كل إنسان مبتدع أو خمالف : شيخ اإلسالم ابن تيمية: قال :ثم قال
 .آية يكون دليله ضده وحجة عليه وأللجمهور يستدل بحديث 

***** 
 

 :بتاريخ ةليلة اجلمعيف درسه يف احلرم املكي  بن عثيمنياقال الشيخ و
 :هـ٤/٤/١٤١٨

 : املرافقني لكل شخصنيعن الكرام الكاتب
 ؟بامذا يكتبون :هؤالء الكرام الكاتبني :وقال ،متنطع مبتدعشخص لو جاء 

 .؟ إىل آخر ما يورد من أسئلةوما هو احلرب الذي يكتبون به ؟وما هي أقالمهم
 ؟كيف استوى :ملا سئل ،اجلواب هو نفس جواب اإلمام مالك :قال

والكيف  ،واألقالم واحلرب معلومني :والكتابة معلومة :املالئكة معلومة :يقالف
 .وهكذا كل األعامل املغيبة، والسؤال عنه بدعة ،وال نعقله ،غري معروف لنا

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمني قالو
وأورد  ،يشء عليهفال ؛ اأو مكره اأو ناسي جاهال احمرم اكل من فعل شيئ

 .لكل واحد مما ذكر آيات وأحاديث
يرتتب عىل ما أما  ،ليس عليه يشء فيام بينه وبني اهللا :وبالتأكيد قصده :قلت
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 .لهيتحم هذلك مما فيه إرضار لآلخرين فإن
***** 

 
: يف درســه يف احلــرم املكــي بتــاريخ عثيمــنيابــن ســئل الشــيخ 

 :هـ٥/٤/١٤١٨
 لدين؟ا يطلق عىل ماذا

القرض والصداق  :مثل ،عىل مجيع ما يثبت بالذمة للغريالدين يطلق  :قال
 .قيام املبيعات املؤجلةأوعىل  ،واحلقوق األخرى

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمنيسئل و
 ؟الكفارات التي تثبت بالذمة متى تسقط

 .مجيع الكفارات تسقط بالعجز عنها :فقال
 

 :ن عثيمنيالشيخ ابوقال 
ومن ، ومن تركها هللا كتبت له حسنة ،من عمل املعصية كتبت عليه سيئة

ومن تركها بعد أن عزم ، له وال عليهال أو عدم رغبة فقط فهذا  اعتركها ترف
عليه فهذا تكتب  ،أو من املسئولني ،ممن يراه من الناس اأو خوف اعليها عجز

فالقاتل واملقتول يف  :فهامإذا التقى املسلامن بسي«: واستدل بحديث. سيئة
عىل قتل  األنه كان حريص«: قال؟ عن املقتول ما ذنبه ملسو هيلع هللا ىلصوملا سئل ، »النار
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 .عليه اإلثم افعزيمته وتصميمه أوجب، »صاحبه
***** 

 
 :الشيخ ابن عثيمنيسئل و

 ؟إذا كان ال خيلو من منكر ؛إجابة الدعوة يف العرس هل جيوز
عىل اإلنكار والنصح فتجب إجابة الدعوة  اان املدعو قادرإن ك :فقال

 .وإن كان غري قادر فال جتب إجابة الدعوة، وتغيري املنكر
***** 

 
 :الشيخ ابن عثيمنيسئل و

 ؟الضابط للبدعما 
 .هي التعبد هللا بغري ما رشع اهللا :البدع :فقال

***** 
 

 :ابن عثيمني الشيخوسئل 
 ؟للوالد والوالدة هل يصح أن تدفع الزكاة

لكن لو كان عليهام أو عىل أحدمها  للوالدين، دفع الزكاةال يصح  :فقال
أما  ،ألن دينهام ال يلزمه دفعه عنهام لتسديد الدين؛ دين فحينئذ يصح دفعها

 .نفقتهام فتجب عليه
***** 
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 :الشيخ ابن عثيمنيوسئل 

 ة؟هل جيوز إسقاط الدين عن املدين وحسباهنا من الزكا
ولست أدري عىل أي يشء  ،وهذا قول مجهور الفقهاء، ال جيوز :فقال
 .اعتمدوا

***** 
 

 :وسئل الشيخ ابن عثيمني
 ؟هل جيوز قضاء دين املدين امليت من الزكاة

 .ال جيوز :فقال
***** 

 
 :وسئل الشيخ ابن عثيمني

 ؟هل جيوز طبع الكتب اإلسالمية وتوزيعها من الزكاة
 .ال جيوز  :فقال

***** 
 

 :ئل الشيخ ابن عثيمنيسو
 ؟أن يأخذ من الزكاة التي وكل عىل رصفهاللوكيل الفقري هل جيوز 

 .ال إذا استأذن ممن وكلهإ ؛ال جيوز :فقال
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***** 
 

 :ئل الشيخ ابن عثيمنيسو
فلام ذهب إىل  ،ثم سأل استعانة عىل قضاء دينه من الزكاة ،شخص عليه دين

 ؟الدائن ليعطيه أسقط الدين وعفى عنه
عىل ا هليرصفو ؛من الناس هاأخذالتي األموال ويعيد جيب أن يرد  :فقال
 .امستحقيه

***** 
 

 :وسئل الشيخ ابن عثيمني
 ؟وهو مسلم ،لفقري الذي ال يصيلل هل جيوز أن تدفع الزكاة

 .ألنه مرتد ؛ال جيوز :فقال
***** 

 
 :وسئل الشيخ ابن عثيمني

م استطاعته لعد ،هل جيوز أن تدفع الزكاة ملن مل حيج الفرض ليحج منها
 ؟نفقة احلج
 .وليس عليه إثم برتك احلج ،هذه هألنه ال يلزمه احلج بحال ؛ال جيوز :قال

***** 
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 :وسئل الشيخ ابن عثيمني
 ؟كسبتقادرا عىل القويا وولو كان  ،هل جيوز دفع الزكاة لطالب العلم

 .جيوز دفعها له ؛لطلب العلم اإذا كان متفرغ :القف
***** 

 
 :وسئل الشيخ ابن عثيمني

 ،لتعمري سكنهالتنمية العقاري صندوق من األقساط التي أخذها الشخص 
 ؟يف ذمته اهل تبقى دين ،ومل يكمل دفعها ،ثم مات
فع دوت ،األقساط التي وجب دفعها يف حياته ثم مل يدفعها تكون بذمته :فقال

 .أما األقساط التي بعد وفاته فتكون يف ذمة الورثة ،من تركته قبل تقسيمها
***** 

 
 :وسئل الشيخ ابن عثيمني

 ؟، فهل ترثهثم تويف قبل أن خترج من العدة ،ارجعي ازوج طلق زوجته طالق
 .ألهنا يف حكم الزوجة ؛ترث :فقال

***** 
 

 :قال الشيخ ابن عثيمني
 :، هيأقسام الطالقالطالق الكراهية، واألصل يف 

 .كراهية الطالق :أوال
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مل يستطع الطرفان التعايش و ،إذا ساءت العرشة إباحة الطالق، :اثاني
 .اموحتمل بعضه

ومل تستطع أداء  ،إذا طلبت الزوجة الفرقة استحباب الطالق، :اثالث
 .واجباهتا نحوه

فبعد  ،ن ال جيامعهاقسم أأ :أيآىل، وذلك إذا  ،وجوب الطالق :ارابع
 .أو معارشهتا ويكفر ،أربعة أشهر من امتناعه جيرب عىل الطالق

أو يطلقها  ،فهو أن يطلقها يف طهر قد جامعها فيه :أما الطالق البدعي :قال
 .وحيسب طلقه عىل املطلق ،فإنه يقع ؛وحمرم يدعب هومع أن ،وهي حائض

***** 
 

ــني ــن عثيم ــيخ اب ــئل الش ــاريخيف د وس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : رس
 :هـ٦/٤/١٤١٨

 ؟»كنياواحرشين يف زمرة املس اوأمتني مسكين االلهم أحيني مسكين«: عن حديث
 .هذا حديث غري صحيح :فقال 

 .فودع الطالب وأهنى الدرس ،نه سوف يسافرأ :ثم أخربنا
***** 

 ﴿ ونتَدتَه كُم ﴾ ولَعلَّ 
يف درسه يف احلرم  بن محيد آيات من سورة املؤمنون فرس الدكتور صالح

 :قال، فهـ٢٧/٤/١٤١٨: املكي بتاريخ
تنبيه إىل أن النفوس ﴾لَعلَّكُم﴿، ] ٥٣:البقرة[﴾ولَعلَّكُم تَهتَدون ﴿ :تعاىل قوله
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 :مثل ،بل لصوارف أخرى ؛ليس جلهله أو لعدم وضوحه ؛تنرصف عن اهلدى
ولذلك ينبغي أن  :قال، وغري ذلك، ات األخرىوالشهو ،وحب املال ،السيادة

 .يفتش كل إنسان نفسه
***** 

 
ه جهنم خالدا فيها ﴿ اؤزا فَجدمتَعا منمؤقْتُلْ مي نمو ﴾ 

 :الشيخ صالح بن محيدسأل شخص و
ه جهنم خالدا ومن يقْتُلْ مؤمنا  ﴿ :قوله جل وعالما معنى اخللود يف  اؤزا فَجدمتَعم

 ؟]٩٣:النساء[ ﴾فيها
دي الذي بوليس اخللود األ ،باملكث الطويل :فرس العلامء اخللود هنا :قال

 .خيتص به املرشكون والكفار واملنافقون
***** 

 
 :الشيخ صالح بن محيدسأل شخص و

هل له مثل ثواب من  ،املصحف وال حيرك شفتيه وال لسانهيقرأ القرآن بمن 
 ؟أو حيرك شفتيه ولسانه من غري صوت ،يقرأ بصوت

 .االذي ال حيرك شفتيه ولسانه ال يعترب قارئ :فقال
***** 

 
 :ال، فقالؤبن باز رمحه اهللا نفس السوسئل الشيخ عبد العزيز 

 
٢٥٧ 

 
٢٥٨ 
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 .وإن شاء اهللا ال حيرم األجر ابر، ولكن هذا يعترب متداال يعترب قارئ
***** 

 
: ، بتاريخقال الشيخ عبد العزيز بن باز يف برنامج نور عىل الدربو

 :يف جواب سائل سأل، هـ٢٥/١/١٤١٨
 ؟شفتنيالك يرحتمن غري  هل تصح قراءة القرآن

وليست حمرمة  ،تأمل واستحضار وتدبر ابل هذ ؛هذه ليست قراءة :قالف 
 .ب واحلائض إذا مل يمس املصحف إال بحائلعىل اجلن

***** 
 

 :هـ٢٨/٤/١٤١٨: يف تاريخ الشيخ صالح بن محيدسئل و
 ؟الرشك ما تعريف

 .هو مساواة غري اهللا فيام هو من خصائص اهللا :فقال
 

 :الشيخ صالح بن محيدسئل و
يظنون  ،وأصحاب األعذارنساء مثل ال ،إن بعض الذين ال حيرضون اجلمعة

 ؟، فام حكمهمفيصلون الظهربعد األذان األول، دخل قد أن الوقت 
مام أمحد يرى إن اإل :وقال، ن األفضل أن ال يؤذن إال بعد الزوالإ :فقال

 :قال ،وأن حكمه كحكم يوم العيد يف صالة الظهر ،أن يوم اجلمعة يوم عيد
بعد من ل يبدأ ب ؛الزوال كسائر أيام األسبوع يكون وقت الظهر يبدأ ليس بعدف

 
٢٦١ 

 
٢٦٢ 
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حنيفة ومالك  وواإلمام الشافعي وأب :قال، طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح
 .وكذلك اجلمهور ،صالة اجلمعة وقتها بعد الزوال أن :يرون

***** 
 

ــد ــيخ عب ــئل الش ــام س ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس
 :هـ١١/٦/١٤١٨

 ؟املغمى عليه يقيض الصالة هل
ألنه غري مكلف يف وقت   الصالة؛فاق ال يقيضأالراجح أنه إذا  :فقال
 .يقيض الفوائت :واجلمهور يقولون، الغيبوبة

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
 ؟مع صالة اجلمعة للمسافرصالة العرص  هل يصح مجع

 .صالة هاالعلامء عىل أن اجلمعة ال جيمع مع أمجعلقد  :الفق
 

 :الشيخ البسامسئل و
واشرتط عليها أن ال يرسل هلا نفقة ، شخص طلق زوجته حسب طلبها

 ؟ألن أهلها رفضوه ؛هل تصح رجعتهف ،ثم ندم فراجع، ألوالده منه
 ،هذا بينونة صغرى :قال العلامء ،الطالق عىل عوض ال رجعة فيه :فقال

 اصداقهلا دفع فإنه يفإن قبل ها من جديد؛ فال بد أن خيطب :وعىل هذا

 
٢٦٣ 
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 .وإال فال ؛ويتزوجها
***** 

 
 :لشيخ البسامسئل و

يشتغلون يف أوقات فراغهم يف  ،الذين يذهبون إىل أوروبا للدراسةالطالب 
 ؟، فهل جيوز عملهماملطاعم واألوتيالت والبنوك

 .أو العمل يف البنوك الربوية ،وتقديم اخلمور ،فارال جيوز خدمة الك :فقال
***** 

 
 :الشيخ البسامسئل و

، فامذا وذهبت إىل املستشفىثم مرضت  ،ثم طافت ،امرأة أحرمت بالعمرة
 عليها؟

فإن هلا احلق أن  ؛ليست عمرة اإلسالم اإذا كانت هذه العمرة تطوع :فقال
 .ام املناسكتوكل من يتوىل عنها إمت

 
: يف احلرم املكي بتاريخ بعد املغرب هيف درسالشيخ عبد اهللا البسام قال 

 :هـ٩/٧/١٤٢٨
أو  ،ال جيوز حل السحر إال باألدعية القرآنية :ن مجهور العلامء يقولونإ

 .بالبحث عنه وإحراقه
***** 

 
٢٦٦ 

 
٢٦٧ 
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 :الشيخ البسامسئل و

 ؟د القيام من الركوعن بعااليد ن توضعيأ
 :ثم قال ،ترسل عىل اجلانبني :يعني ،تسدل :األربعة يقولون األئمة :قال

ن إ :ثم قال. عتوضع عىل الصدر كام كانت قبل الركو: وابعض العلامء قالو
وضعها عىل الصدر بعد  :الشيخ املحدث الكبري نارص الدين األلباين قال

ن املسائل االجتهادية مثل هذه ال إ: ثم علق الشيخ البسام فقال، الركوع بدعة
 .بدعة: فيهايقال 

***** 
 

 :قال الشيخ عبد اهللا البسامو
أنه ال يقطع : بالنسبة لقطع الصالة بالكلب واملرأة، يرى األئمة الثالثة

فريى أن الصالة : الصالة يشء، وإنام ينقص األجر فقط، أما اإلمام أمحد
 .تنقطع

 
 :صالح بن محيد الدكتور ذكر الشيخ

ن معنى احلديث إو ،كالكلب واحلامر واملرأة :إن الصالة ال يبطلها مرور يشء
.أنه ينقص الثواب :عىل تفسريه 

***** 
 
ــام ــد اهللا البس ــيخ عب ــال الش ــر ق ــه يف احل ــاريخيف درس ــي بت : م املك

 
٢٦٩ 
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 :هـ١٣/٨/١٤١٨
أمام املصيل اإلمام أو  ال يقول ببطالن الصالة بمرور الكلب واملرأة واحلامر

 .شيخ اإلسالم ابن تيميةوإال اإلمام أمحد  املنفرد
إبطال الصالة بمرور هذه الثالث أمام املصيل ـ : وهذه املسألة ـ أي: قلت

 .هي من مفردات اإلمام أمحد
***** 

 
ــدو ــيخ عب ــال الش ــام ق ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس

 :هـ١٤/٨/١٤١٨
 .ن املرأة ال تقطع بمرورها صالة املرأة املصليةإ

***** 
 

 :قال الشيخ عبد اهللا البسامو
ال إذا كانت فاحشة إ ؛ال تبطل الصالة باحلركات ولو كانت أكثر من ثالث

 .اة عرفريوكث
***** 

 
 :اهللا البسام قال الشيخ عبدو

: ، أو بقولمثال يمكن للمصيل أن ينبه الطارق بأنه يف الصالة بالنحنحة
، سبحان اهللا :يرفع السامعة ويقولفإنه  رن اهلاتفوإذا  :قال، سبحان اهللا

 
٢٧٣ 
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 .ليعلم أنه يف صالة ،تكبرياءة وبالويمكن أن يرفع صوته بالقر
***** 

 
 :الشيخ البسامقال و

 .سرتة اإلمام سرته للمأمومني باإلمجاع
***** 

 
 :يف نفس الدرس اهللا البسام قال الشيخ عبدو

ومل يقل  :قال ،ال تبطل الصالة بانشغال القلب باهلواجس ولو كثرت
 .بن اجلوزياباهلواجس إال اإلمام الغزايل و ببطالهنا

***** 
 

 :هـ١٥/٨/١٤١٨: يف درسه يف احلرم املكي بتاريخ الشيخ البسامقال و
ن قراءة إو ،أن قراءة الفاحتة ال جتب عىل املأموم :الراجح يف صالة الرتاويح

 .اإلمام كافية
***** 

 
 :يخ البسامالشقال و

واألئمة الثالثة  ،ن اإلمام الشافعي يرى أن البسملة آية من الفاحتةإ
 .وليست آية من الفاحتة ،واجلمهور عىل أن البسملة جزء من آية يف سورة النمل

 
٢٧٦ 

 
٢٧٧ 
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***** 
 

: بدرســه يف احلــرم املكــي بتــاريخاهللا البســام  بــدأ الشــيخ عبــد
 :فقال ،ف الصيامعر، وبكتاب الصيامهـ، بدأ ١/٩/١٤١٨

فاإلمساك عن الكالم كصيام مريم الذي ، ااإلمساك مطلق :الصيام يف اللغة
 :كقول الشاعر ،وكذلك اإلمساك عن احلركة ،تم حني ولدت عيسى

ــائمة ــري ص ــل غ ــيام وخي ــل ص   خي
 

  حتت العجاج وخيـل تعلـك اللجـام
 .صيف زمن خمصو ، إمساك عن أشياء خمصوصةفهو  :يف الرشعأما الصيام  

***** 
 

 :الشيخ البسامسئل و
فاته ف ،ومل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر اشخص يف شهر رمضان نام عرص

 ؟مع أنه مل يبيت النية ،فهل يصح صيامه ،ثم أمسك ،اإلفطار والسحور
يبيت له مل وم الذي الي املذهب عندنا وعند اجلمهور أنه يقيض صيام :فقال 
ن النية من أول إ: وبعض املحققنياإلسالم ابن تيمية ل شيخ وقا :قال ،نية

كان منذ أن أهل شهر رمضان كسائر املسلمني قد نوى صيام  هألن ؛الشهر كافية
 .وليس عليه قضاء ،لذلك فصيامه صحيح له،الشهر ك

***** 
 

 :الشيخ البسامقال و
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فإن عليه  ؛ىل بلد آخر أدركه فيه العيدإذا صام يف بلد ثم قدر له أن يسافر إ
عليه أن  فإن ؛صائام ايوم وعرشينثم إذا مل يكن قد أتم تسعة  ،أن يعيد معهم

 .ايكمل تسعة وعرشين يوم
***** 

 
 :الشيخ عبد العزيز بن بازوقال 

وال  ،هو حديث ضعيف، النهي عن صوم يوم السبتاحلديث الوارد يف ن إ
 .رجحذلك وال  فله اأو فرض فعىل من رغب أن يصوم نفال ،ملسو هيلع هللا ىلص هعن يصح

***** 
 

 :هـ٣/٤/١٤١٨: بتاريخ بن عثيمنياسئل الشيخ 
 ؟احلرم أمام املصلني الرجال وبجانبهميف الصالة يف  نساءال عن صف
كن بجانب الرجل ال ول، نه ال بأس أن تصيل النساء  أمام الرجالإ :فأجاب

 .وللرضورة جازت الصالة مع الكراهة، آمن أن ينشغل فكره
***** 

 
 :هـ٥/١٢/١٤١٨: بتاريخ الشيخ ابن عثيمنيسئل و

 ؟للمبيت بمنى، فامذا يفعل اموضع احلاج مل جيدإذا 
 :لعلامء قوالنيف مثل هذه احلال ل :قال

إن شاء يف مكة أو الطائف  ، ويسكنأنه يسقط عنه املبيت :القول األول

 
٢٨٣ 
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 .لكنه يرجع للرمي
 .يسكن عند آخر خيمة :القول الثاين

***** 
 

 :الشيخ ابن عثيمنيسئل و
 ؟عىل الطوافالسعي هل يقدم 

 .ن يكون السعي بعد الطواف مبارشةوكذلك ال جيب أ، ال بأس :فقال
***** 

 
 :قال السائل، بن عثيمني يف نفس الدرس السابق ذكرهاخ سئل الشيو

 ؟امذا أفعلف ،واآلن أنا ملتزم ،أو فيها شبهة ،احرام اكتسبت أمواال
وأما املرتبات  ،األموال املرسوقة أو املغصوبة ترد إىل أصحاهبا :فقال

فهو حتت  ،أو ما شابه ذلك ،كاألفالم ،أثامن املحرماتواملشبوهة أو الربوية 
ه موعظَةٌ من ربه﴿: تعاىل قوله اءج نفَم ِإِلَى ا ه رأَمو لَفا سم ى فَلَه٢٧٥:البقرة[﴾فَانْتَه[. 

ثم  األموال الربوية واملشبوهةملن سأل عن  الشيخ عبد العزيز بن بازوقال 
 :التزم

رمتها بح اوأما إن كان عامل ،بحرمتها فله ما سلف إن كان اكتسبها جاهال :قال
 .ونصفها له ،أو يف سبيل اهللا ،فعليه أن يرصف نصفها يف بناء سور مقربة

***** 
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 :الشيخ ابن بازسئل 
 ؟واجبة وتة يف مزدلفةتالبي هل

وقد أوجب بعض  ،هو واجب عند مجهور العلامء إىل نصف الليل :فقال
لكن مجهور العلامء جييزون  ،وآخرون بعد ذلك ،وتة إىل غياب القمرتالعلامء البي

 .الذهاب إىل منى ورمي اجلامر والطواف والسعي بعد نصف الليل األول
 ؟كيف نعرف ذهاب نصف الليل :قال سائلف
ويقسمها  ،سب الساعات التي تقع بني أذان املغرب وأذان الفجرحي :قالف

 .والنصف الثاين هو اجلزء الثاين ،عىل اثنني
 

ــال ا ــد ق ــيخ حمم ــهلش ــني يف درس ــاريخ العثيم ــي بت ــرم املك : يف احل
 :هـ١٨/١٢/١٤١٨
 : ن املعاهدة مع الكفار ثالثة أنواعإ
عض العلامء وأجاز ب ،فهذه جائزة ،معاهدة ملدة عرش سنوات فأقل -١

 .زيادة املدة للمصلحة
ألهنا تسقط اجلهاد يف سبيل  ؛فهذه غري جائزة ،معاهدة سلم لألبد -٢

 . اهللا
وممن أجازها  ،فهذه أجازها بعض العلامء للمصلحة ،قةمعاهدة مطل -٣

 .شيخ اإلسالم بن تيمية
***** 
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 :الشيخ ابن عثيمني لئسو
 ؟الرضورة التي تبيح املحظورما 

 :هلا رشطانالرضوة التي تبيح املحظور  :فقال
 .تزول به الرضورةأن  :األولالرشط 

 .الرضورة إال بتناولهأن ال تندفع : الرشط الثاين
***** 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 :الشيخ ابن عثيمني وقال
، أتباعه :هم )آله(ن إ: قال، )حممد آلعىل و، اللهم صيل عىل حممد: (قولنا

 :ثم قال هذا البيت ومل ينسبه
ــــه ــــاع ملت ــــم أتب ــــي ه   آل النب

 
  ان والعــربدمــن األعــاجم والســو

 ***** 
 

 :لشيخ ابن عثيمنياوقال 
الشيخ ابن  ثم أضاف، كل من عىص اهللا فهو جاهل: ابن عباسقال 
 .ألن اهللا ال يستحق أن يعىص: عثيمني

***** 
 

فقال أحد ما،  يستدل به عىل موضوع احديث الشيخ ابن عثيمنيذكر و
 .ن العلامء يقولون غري ذلكإ :احلضور
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 .وال حيتج هبا ،ن أقوال العلامء حيتج هلاإ :تقول ن القاعدةإ: فقال
***** 

 
 :هـ١٢/١/١٤١٩: بتاريخ الشيخ عبد العزيز بن بازقال 

ن احليض والنفاس إو ،ضعيفحديث  ،»...ال تقرأ احلائض«: ن حديثإ
لكن بحائل عىل  ،ظهر قلب وباملصحفعن آن هلذا فإن هلام أن يقر ،امتطول مدهت

ألنه يستطيع  ؛س له أن يقرأ ال عن ظهر قلب وال باملصحفينب فلأما اجل ،يدهيام
 .، ثم يقرأأن يتطهر

***** 
 

 :الشيخ عبد العزيز آل الشيخقال و
ن إ: وقال ،أنه جيوز للنفساء واحلائض قراءة القرآن :العلامء صح قويلأن إ

 .ا قراءته إذا خافت أن تنساهجيب عليه :شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
***** 

 
ــد ــيخ عب ــئل الش ــام س ــاريخ اهللا البس ــي بت ــرم املك ــه يف احل : يف درس

 :هـ١٤/١/١٤١٩
وهي التي تكون بعد الركعة  ،الصالةالتي يف  جلسة االسرتاحةما حكم 
 ؟األوىل والثالثة

وتوسط شيخ  ،واألئمة الثالثة ال يروهنا ،اإلمام الشافعي يوجبها :فقال
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إليها املصيل لكرب سنه أو  طراضإن : واوبعض العلامء فقالابن تيمية اإلسالم 
 .وإال فال ،عجزه استحبت له

 .مامه فيهااملأموم إ جيب أن يتابع :فقال ،وسئل عنها الشيخ حممد العثيمني
***** 

 
ــدو ــيخ عب ــال الش ــام ق ــ اهللا البس ــه يف احل ــاريخيف درس ــي بت : رم املك

 :هـ١٥/١/١٤١٩
السالم «: حيث قال ،ملسو هيلع هللا ىلصإال النبي  ؛ال جيوز يف الصالة خماطبة أحد غري اهللا

 .»عليك
 

 :الشيخ البسامقال و
ثم ذكر وقرأ  ،قرأ يف التشهد الفاحتةا الشخص يف الصالة، وإذا سه
يسجد  يستحب أن :العلامءبعض وقال ، فإن الصالة صحيحة ،التحيات
 .للسهو

***** 
 

 :الشيخ البسامقال و
فإن أمكن  ؛ثم سجد اإلمام للسهوفاته، إذا قام املأموم بعد السالم ليتم ما 

، فإن مل يمكنه فإنه يسجد بعد أن يتم صالته ،فسجد معه عأن يسجد معه رج
 .بقراءة الفاحتةوخاصة إذا بدأ 
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***** 
 

: بتـاريخ بعـد املغـربيف احلـرم املكـي  هالبسام يف درسـالشيخ  سئلو
 :هـ٢٢/١/١٤١٩

 ؟الرشط اجلزائي هل يصح
أنه إذا انتهت عىل إذا اتفق املقاول  :مثالهو ،جملس كبار العلامء هأجاز :فقال

كل يوم  املدة املتفق عليها قبل أن ينتهي العمل كان عليه رشط أن يدفع عن
 .تأخري مخسة آالف مثال

***** 
 

 :يف نفس الدرسالشيخ البسام سئل و
 ؟الكىل والكبد وغريمها :مثل ،نقل األعضاء هل جيوز

 .جواز ذلك :من أقواهلمالراجح و اختلف العلامء يف مسألة نقل األعضاء، :فقال
***** 

 
: يف احلرم املدين بتاريخ بو بكر اجلزائري يف درسهأالشيخ قال و

 :هـ٢٥/١/١٤١٩
 :مثل ،التواتر املعنوي، و»...عيل بمن كذ«: حديث :مثل ،التواتر اللفظي

 .األحاديث املختلف لفظها ومعناها واحد، وأحاديث املسح عىل اخلفني
***** 
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 :الشيخ أبو بكر اجلزائريقال و

 .يف ترك واجب فال يسجد له إذا شك املصيل
***** 

 
 :الشيخ أبو بكر اجلزائري قالو

 .ل جتاري أو إقامةجيوز أخذ األجرة عىل الكفالة إلخراج سج
***** 

 
 :الشيخ أبو بكر اجلزائري لئسو

 ؟فهل هذه رشوة ،إذا أهديت إىل رئييس هدية
مما عليه من  ىأو ألن يعف، ألخذ حق الغري مال دفع هي :الرشوة :قال
وإنام  ،ال إثم عليهفإال بذلك منه ا ملن ال يستطيع أخذ حقه دفعه، أما واجب

 .، وهذا هو رأي ابن القيم رمحه اهللايكون اإلثم عىل اآلخذ
***** 

 
 :العجالنعبد الرمحن قال الشيخ 

بتحريم يقولون ومجهور العلامء ابن القيم  واإلمام تيميةابن  من شيخ اإلسالإ
الذي ال  هحق ذأخيدفعها ل إذا أما ،أو ليحكم له ،خذ حق غريهالرشوة إذا دفعها ليأ

 .، واإلثم عىل اآلخذفال إثم عليك ؛بدفعها الإستطيع احلصول عليه ي
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***** 
 

 :عثيمنيبن قال الشيخ حممد 
ن يرون ين شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ عبد الرمحن بن سعدي وعلامء آخرإ

 .واجلمهور يرون أن اجلد يقاسم األخوة ،مثل األب، وةأن اجلد حيجب األخ
***** 

 
 :بن عثيمني قال الشيخ حممدو

فلم يتوضأ  ،نص العلامء عىل صحة الصالة خلف الذي خالف يف الوضوء
 .إذا كان هو اإلمام الرسمي؛ من أكل حلم اإلبل

 
: بتاريخ بعد املغربيف احلرم املكي يف درسه البسام اهللا  عبدقال الشيخ 

 :هـ٥/٧/١٤١٩
ربام تكون  ،القطعة من الزمن :ن الساعة عند السلف أيام الرسول تعنيإ

ستمر وقد ا ،»إن مكة أحلت يل ساعة«: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، وربام تكون طويلة ،قصرية
 .هو يوم الفتح، وكامال االقتال يف مكة يوم

***** 
 

 :يف نفس الدرس السابقالشيخ البسام قال و
يف صالة اجلمعة بعد قيام اإلمام من  اإذا أدرك املأموم مع اإلمام شيئ
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ثم دخل معه بنية اجلمعة فإن صالته حينئذ ال تكون  ،الركوع يف الركعة الثانية
 .ايصيل الظهر بعد ذلك أربعيعيد ووعليه أن  ،بل هي نفل ؛اوال ظهر ةمجع

***** 
 

 :يف نفس الدرسالشيخ البسام قال و
 ،فاتته صالة الفجرقد وكان املأموم  ،إذا أدرك املأموم اإلمام يصيل اجلمعة

ثم إذا انتهى من صالة اجلمعة يصيل  يف صالة اجلمعة، فيدخل مع اإلمام
ثم  ،بل يصيل الفجر ؛معه فال يدخل ؛اأما إذا كان اإلمام يصيل ظهر ،الفجر

 .ما بذمته قىضيدخل مع اإلمام إذا 
***** 

 
 :يف درسه ليلة األربعاءالبسام الشيخ قال و

أما  ،إن اإلمام أمحد والشافعي يريان أن اجلمعة ال تنعقد إال بأربعني رجال
 والصحيح :قال ،رجال اإلمام مالك فريى أهنا ال تنعقد بأقل من اثني عرش

وقد قال جل  ،ألن الثالثة أقل اجلمع؛ أهنا تنعقد بثالثة :حنيفة قول اإلمام أيب
 .]٩:اجلمعة[ ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا نُودي للصلَاة من يومِ اجلُمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اِ ﴿: وعال

***** 
 

 :قال الشيخ البسامو
وهذا جممع عليه من  ،من الزوال إىل دخول وقت العرصوقت اجلمعة 
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يبدأ من ارتفاع الشمس أن وقتها عند اإلمام أمحد يف رواية و ،األئمة األربعة
 .وينتهي ببداية صالة العرص ،مثل صالة العيد ،قيد رمح

***** 
 

 :الشيخ حممد بن عثيمنيسئل 
  ؟ينقض الوضوء النوم هل

إذا  امضطجع وأ اكان النائم جالس ءسوا ؛ال ينقض الوضوء لنوما :فقال
 .ينتقض وضوءه أما إذا استغرق يف النوم فإن ،كان يشعر لو خرج منه يشء

***** 
 

 :قال الشيخ البسام
وهذا  ،همثولو كان ير ،يصح رصف الزكاة لإلخوان واحلوايش الفقراء

 .خالف رأي اجلمهور
***** 

 
 :الشيخ البسام وقال

إذا مل يكن هلم مرتبات من بيت  ؛الصحيح جواز رصف الزكاة آلل هاشم
 .بن القيماوابن تيمية وذلك اختيار شيخ اإلسالم  :قال ،املال

***** 
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 :اهللا البسام قال الشيخ عبدو
 :علم النجوم نوعان

 .اسريها وحساباهت وهو علم ،علم جائز :النوع األول
إذا طلع  :مثل قول املنجمني ،وهو علم تأثريها ،علم حمرم :النوع الثاين

 .أو ولد عظيمالفالين، مات زعيم، النجم الفالين وسقط النجم 
***** 

 
 :وقال الشيخ البسام

 .هو الذي يضاد ما هو أصح منه :احلديث الشاذ
 

 :السائل يقول: اهللا البسام سئل الشيخ عبد
 وأنا أجعل الثوب طويال ،إن يف أسفل رجيل تشويه من آثار حروق قديمة

 ؟فهل هذا حرام ،سبالمفيكون  ؛ألغطيه
إذا أسبل ليغطي مثل ما ذكر السائل فال  :ن العلامء يقولونإ :قال الشيخ

 .اوال يعد حرام ،بأس
***** 

 
 :الشيخ البسام آخرشخص سأل و

 ؟سرت املرأة أمام النساءما حدود 
مذهب أمحد والشافعي ومالك وأيب حنيفة املنصوص عليه يف  :فقال
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ولكن هذا ال يعني ، أمام النساء من الرسة إىل الركبة عورهتامذاهبهم أن 
حد ما ذكره الفقهاء فهو من باب بيان و ،فيجب التسرت واحلشمة ،التحلل
 .احلرام

***** 
 
 :لبييقول الشيخ حممد بن س

 :له ثالث حاالت استئصال اخلصيتني ـ: ـ أي إن خصاء الذكر
 .)٥(الغنم والكبش والتيس والديكخصاء فحول  :مثل ،مباح -١
 .باقي احليوانات خصاء: مثل ،مكروه -٢
  .ةمثل هألن ،اأو عبد اسواء كان حر ؛اء اإلنسانوهو خص ،حمرم -٣

***** 
 

 :قال الشيخ حممد بن عثيمني
حنيفة ومجهور علامء  اوالشافعي وأب ان األئمة األربعة أمحد ومالكإ

إن  :أو ،فأنت طالق اإن كلمت فالن :املسلمني يرون أن الرجل إذا قال لزوجته
 .يرون أهنا تطلق إن فعلت الذي ذكر :قال، الخ...نإ: ، أوخرجت
إنام «: أن حديث :وبعض العلامءابن تيمية ويرى شيخ اإلسالم  :قال

إنه حيب  :فإن قال ،فيسأل املطلق عن قصده، يرجع إليه »األعامل بالنيات
 ،ال تطلق :قال، وأنه ال يريد تطليقها ،زوجته ويريد فقط منعها وختويفها

                                                
 .يل ويمكن من خالله خصائهوقد ثبت بالعلم احلديث بأن للديك جهاز تناس )٥(
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 .ويكفر عن يمينه
***** 

 
 :ـه١٧/١/١٤٢٣: بتاريخ اهللا بن منيع قال الشيخ عبد

 ،تزوجتن احلليب الذي ترضعه املرأة التي مل إ: ن ابن قدامة يف املغني يقولإ
 ة،هذا احلليب ال ينرش احلرم :يقول، أو املرأة املتزوجة التي مل حتمل وتلد

 .للرضيع مهام تعددت الرضعات اأهنا ال تكون أم :بمعنى
***** 

 
 :قال الشيخ عيل الطنطاوي

بل بأقل من  ؛ حنيفة ومالك رمحهام اهللا حيرمون بالرضعةإن اإلمام أيب
أو حلسة، أما اإلمام أمحد والشافعي فال ة قعلم درولو بق ،الرضعة الكاملة

 .حيرمون بأقل من مخس رضعات
 :عيل الطنطاوي ثم أضاف الشيخ

أما اإلمام  ،عىل القرآن حيث أطلق ااعتمد ـ أيب حنيفة ومالك :أي ـ هنامإ
للقرآن  ااحلديث موضحوجعلوا  ،د فاعتمدا عىل القرآنالشافعي وأمح

 .له اوشارح
***** 

 
 :قال الشيخ عيل الطنطاوي
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رضعها  سواء ؛نقطة واحدة من احلليب :نواليق احنيفة ومالكإن أبا 
لشافعي واإلمام أمحد واإلمام ا :حترم، قال ؛عقةلالطفل من املرأة أو أخذها بم

 .، وكل ذلك يف سن الرضاعمون إال بخمس رضعاتال حير
 :ين رأيإ :الطنطاوي قال الشيخ عيلثم 

 .أن يتزوج فاألوىل أن يرتك للشبهة وللخالفإذا كان الشخص يريد  :أوال
 له ثم سمع أن امرأته أخت ،وله ذرية من زوجته ،اكان متزوجأما إذا  :اثاني

يفرق و ،ثبت مخس رضعاتإذا  ،فحينئذ يؤخذ بالقول الثاين ؛من الرضاع
 .وإال فالبينهام، 

***** 
 

يف  ،هـ٢٦/١١/١٤٢٣: بتاريخ حممد املطلقبن اهللا  قال الشيخ عبد
ياهم بالعمرة من أبيار وإجوابه لرجل سأل عن أوالده الصغار الذين أحرم هو 

 ،القارصينثم يف أثناء الطريق شعر بالربد الشديد فخاف عىل أوالده  ،عيل
 ؟ألبسهم ثياهبم وألغى عمرهتمف

 ،ن أبا حنيفة يرى أن القارص إذا ألغى العمرة فإهنا تبطلإ :قال الشيخ
أما  ،ان الشيخ حممد بن عثيمني يقول بذلك أيضإ: وقال، وليس عليه يشء
وعليهم الرجوع  ،وهعولو خل ،اإلحرام عليهم لال يزا :اجلمهور فيقولون

 .إلمتام عمرهتم
***** 

 
 :سئل الشيخ عبد اهللا املطلقو 
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 ؟ثم بعد وقت ليس مبارش كمله ،مل يكملهوبدأ بالسعي شخص 
 .جائز :قال

***** 
 

 :هـ٢٣/٤/١٤٢٤: بتاريخ اهللا املطلق قال الشيخ عبدو
إن : هفقال يف نذر ،أن يمنع نفسه عن معصيةبه يريد  انذر شخص إذا نذر

ن هذا إ: قال، أن أصوم شهرين ارذعدت إىل اقرتاف هذه املعصية فإن عيل ن
 ،فإن عاد فإنه خيري بني الصوم الذي ذكره :قال، أن يمنع نفسه: منهنذر يقصد 

 .أو يكفر كفارة يمني
 .والسابقة خالف قول اجلمهور ،هذه الفتوى :قلت

***** 
 

 :اهللا بن حممد بن محيد قال الشيخ عبد
زيادة عىل  ،بن قيم اجلوزية جوز الرهان عىل املسائل العلميةان اإلمام إ

عىل أن الروم  ؛بكر مع املرشكني أيب برهاناستدل  هنإ: وقال، الذي يف احلديث
 .سوف يغلبون يف بضع سنني

***** 
 

 :ز بن بازقال الشيخ عبد العزي
 .به ال بأس ى؛رذكللإن تعليق أحاديث أو آيات يف املكاتب واملجالس 

 
٣٢٨ 
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***** 
 

 :قال الشيخ عبد العزيز بن بازو
من القرآن يف غرفة النوم واملجلس؛ إذا كان القصد منه إن تعليق آيات 

 .ءالتذكري بقراءهتا فال بأس به، عىل أصح قويل العلام
***** 

 
 :عثيمنيبن حممد بن صالح  قال الشيخ

أن  ؛امن يف أمور خمتلفةأييقسم عدة والذي حيلف أن  ن مذهب اإلمام أمحدإ
إذا كانت يف  ؛أن لكل يمني كفارة :واجلمهور ،واحدة ةيكفر عنها كلها تكفري

 .أمور خمتلفة
***** 

 
 :اهللا بن منيع الشيخ عبد قال

وابن  ،بن عقيل من علامء احلنابلةاو ،ورواية عن أمحد ،ن أبا حنيفةإ
 .أيام الترشيققبل الزوال اجلمرات  يأجازوا رم ،وعلامء آخرين ،اجلوزي

***** 
 

 :»ال إله إال اهللا«: كلمة إخالص التوحيد هللامعنى 
حق املضمرة بعد : اهللا، وخربها: نافية للجنس تعمل عمل إن، اسمها): ال(
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 .اسم اجلاللة االسم
 .وهبذا يتحقق التوحيد له جل وعال

النافية مل تنف كل اآلهلة، وإنام خصصت نفي اآلهلة ) ال(تكون  اأيضوهبذا 
 .الباطلة

لقيم، وإمام وبغري هذا التفسري ال يتحقق التوحيد، كام قرر ذلك اإلمام ابن ا
 .الدعوة حممد بن عبد الوهاب رمحهام اهللا تعاىل

لَو كَان فيهِما آَلهةٌ ﴿: وبمثل هذا االحرتاز قال كل املفرسين يف قوله جل وعال
 .]٢٢:األنبياء[﴾إِلَّا اُ لَفَسدتَا

لو كان فيهام : غري، وال جيوز أن تكون استثنائية، أي: بمعنى) إال(إن : قالوا
 .الخ...غري اهللا آهلة

***** 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى جعىل هن اهللا، وصواب اما كان خالص: العمل احلق املقبول
ــــل  ــــل اهللا إال ك ــــاحلةال يقب   ص

 
  مــا كــل مــن حــج بيــت اهللا مــربور

 ***** 
 
اللغة  ظالتحقيق أن اإلسالم مل يغري ألفا: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

: استعملها مقيدة، مثل هغري أن العربية، ومل يستعملها ويرد غري ما يفهم منها،
 .اإليامن واإلسالم والصالة والزكاة واحلج

 ،واليوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،اإليامن باهللا :فاإليامن قيده بأنه
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 .ضاهوعمل بمقت ،واعتقاد باجلنان ،نطق باللسان :وأنه ،والقدر خريه ورشه
 ):٢٩/٤٤٨(رمحه اهللا يف الفتاوى  اوقال أيض

 ،كالصالة والزكاة واحلج والصيام :األسامء تعرف حدودها تارة بالرشع
كالقبض  :وتارة بالعرف ،كالشمس والقمر والرب والبحر :وتارة باللغة

 .يف البيع والتفريق
***** 

 
 :قال الداعية العامل حممد سعيد احللبي

وبني  هحتى ما يكون بين ؛إن اإلنسان ليعمل بعمل أهل اجلنة«: ن حديثإ
، »لخا...فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار  فيدخلها ،اجلنة إىل ذراع

إن هذا احلديث يف صحيح البخاري يوضحه ما ذكر يف نفس هذا احلديث : قال
ل بعمل أهل إن اإلنسان ليعم«: يف صحيح مسلم؛ حيث قال يف نفس احلديث

 .»الخ...ناسلاجلنة فيام يظهر ل
، تدل عىل أنه يعمل اخلري وهو يف شك، وإنام »فيام يظهر للناس«: فكلمة

 .كان عمله جماراة للناس حسب العادة التي يعملها اجلامهري املسلمة
إن اهللا جل وعال أعظم وأكرم وأحكم من أن خيذل املخلص : ثم قال

 .يعمل بعمل أهل الناراملسلم يف آخر حياته فيجعله 
  لقد أعجبني حتليله، فجزاه اهللا أحسن اجلزاء :قلت

***** 
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 .من سمع الكلمة يكرهها ثم سكت انقطع رضرها عنه: قال شبيب بن شيبة
***** 

 
 .، ومنه السري، وهو القداجلد البعري رطب: مأخوذ من األرس، وهو :األسري

***** 
 

 .يلة ال يستلزم األفضليةكر الفضذ
***** 

 
 .ال يتقرب إىل اهللا باملشاق :العز بن عبد السالم قال

***** 
 

 .نليل خيرجهدالنساء إال ب قل يثبت يف حاما ثبت يف حق الرج
***** 

 
ويرتتب عىل كل واحد من  ،رافع للحدث أو مبيح للعبادةإما التيمم 

سواء بعد فقد  ؛وأنه كاملاء للحدث، أنه رافع :وأصح األقوال ،ني أشياءالقول
 .أو وجود مانع من استعامله ،املاء

***** 
 

 
٣٤٠ 
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٣٤٢ 
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ه إذا يمج إليه، واملحرم يزول حتريكل يشء مكروه تزول كراهته إذا احت
 .اضطر إليه

***** 
 

 :ال مكةطرق يف جبأسامء هذه 
 .جوناء احلكد
 .ع الرسامير دىكو
 .ع بخشير دىكو

 :قال حسان يف فتح مكة
ـــــا ـــــا إن مل تروه ـــــدمنا خيلن   ع

 
  تثــــري النقــــع موعــــدها كــــداء

 ***** 
 
 .العاقل من عرف خري الرشين :قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

***** 
 

 .مل ينفعه ظنه مل ينفعه يقينهمن : وقال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه
***** 

 
 .صديق املرء عقله، وعدوه جهله: كان يقال

***** 

 
٣٤٤ 
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 رأى أبو حنيفة ريض اهللا عنه يف درسه رجال :عىل اهلاشمي قال حممد
فلام انتهى الدرس  ،فرق حلاله ،بل ربام أكثر من ذلك مزرية ؛عليه ثياب رثة

 ،أصلح شأنك ومالبسك: ألف درهم، وقال له وسلمه اأخذ الرجل جانب
أما بلغك حديث رسول اهللا : إنني بخري وأنا مورس، قال له: فقال له الرجل

 .»إن اهللا حيب أن يرى آثار نعمته عىل عبده«: ملسو هيلع هللا ىلص
 .وبعض الناس هداهم اهللا يبخل حتى عىل نفسه :قلت

***** 
 

 :، اسمهم عىل اهللا ألبرهلو أقس ،ثم من قرن ،أويس بن عامر من مراد
 .»من رآه فليسأله أن يدعو له«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ،أويس بن عامر القرين

قد حرض مع وفد يف  ا؛ حيث أن أويسملسو هيلع هللا ىلصوهذا يعترب من معجزات الرسول 
خالفة عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه املدينة، وملا وصل الوفد علم عمر ريض 

إنه عند رواحلهم، : ل عنه قال القوممع هذا الوفد، فلام سأ ااهللا عنه أن أويس
 .فذهب إليه وتركهم ثم طلب منه عمر ريض اهللا عنه أن يدعو اهللا له

***** 
 

 ،إخالص العمل هللا: ل عليهن قلب املسلمغثالث ال ي«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول 
 .»ومالزمة مجاعة املسلمني ،ومناصحة أولياء األمر

 .ابن تيمية كان يتمثل هبذا احلديث دائامإن  شيخ اإلسالم : يقول ابن القيم
***** 
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إن اإلمام أمحد مل يتزوج إال بعد أن أتم أربعني سنة من : قال ابن اجلوزي

 .لكي حيفظ ما يمكن حفظه من القرآن و احلديث ؛عمره
إن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل ترك الزواج لسبب، فام هي حجج  :قلت

 .رسين والقادرين عىل الزواج ومع ذلك يتأخرون عن الزواجالشباب املو
 
ال حيتاج إليه الذكي، : علم املنطق: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 .وال يستفيد منه البليد
***** 

 
القصص واملناقشات بني األنبياء وغريهم وبني كل ما ورد يف القرآن من 

الذي  هو كالم اهللا سبحانه مضمن معنى كالمهم، الصاحلني وغريهمعباد اهللا 
 .نطقوه بلغاهتم املختلفة

***** 
 
احلسن الندوي  اإن الشيخ أب :قال الشيخ الدكتور عبد املجيد الزنداين

الدين مل : يقولون ملسو هيلع هللا ىلصلغري النبي إن الذين يقولون بالعصمة : رمحة اهللا قال
 .رسالة مل ختتتميكتمل، وإن ال

***** 
 

يف تلخيصه لزاد املعاد يف حممد بن عبد الوهاب  اإلسالمقال شيخ 
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إذا : قال، يف النار أو اجلنة أو األمور املغيبة وة يف اهللا أكالوساوس املشك
 :استحكمت وأشغلت

 ارعض االستعاذة إال فام هو
  ا

  الدفع باحلسنى مها خـري مطلـب أو
: الذي قال فيهملسو هيلع هللا ىلص حديث الرسول  ىقائله ضمنه معنأظن أن وهذا البيت  

 ،»ثم لينته ؛أعوذ باهللا من الشيطان :إذا وجد أحدكم مثل هذه اخلواطر فليقل«
 .ملسو هيلع هللا ىلصأو كام قال 

***** 
 

حممد بن  شيخناحممد بن عبد الوهاب وحفيده  اإلسالمقال شيخ 
 :رمحه اهللا ابن القيم عىل قول ارمحها اهللا تعليق إبراهيم

  ثقــل الكتــاب عليهمــو ملــا رأوا
 

  تقييـــــده بـــــأوامر ونـــــواهي
، أما أهل البدع يقبل احلق إال من طلبه ورغب فيه ومن املعلوم أنه ال :قاال 

فقد أرشبت قلوهبم حب بدعهم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق، وأقفلوا 
 .عقوهلم عن التفكري يف غريه

***** 
 

تكون  اوأحيان ،)بل( :وحينئذ تكون بمعنى ،تأيت منقطعة :)أم(كلمة 
 .متصلة وهو االستفهام

***** 
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الصالة من اهللا الرمحة، والصالة من الرسول ومن املالئكة الدعاء 
 .للمؤمنني واالستغفار

 
﴾ حلَقوهو الَّذي خلَق السماوات واألَرض بِا ﴿ 

وهو الَّذي خلَق السماوات واألَرض  ﴿: قال املفرسون يف قوله تعاىل
اوليس عبثالذي اقتضته املشيئة اإلهلية، باحلق هام خلق: ، أي]٧٣:األنعام[﴾بِاحلَق ،
 عباده، خلقهام ليبتيلخلقهام للداللة عىل قدرته، وليعمل فيهام بطاعته، و: قالوا
 ،وذلك ما علمنا من احلكمةحسن بإحسانه، وامليسء بإساءته، جيازي امل :ثم

 .ومل تصل إليها أفكارنا ،وربام هللا حكم أخرى مل نعلم هبا
 ؛لن تستطيع أن تدرك كل حكم اهللا أو علمه :قال الدكتور إبراهيم النابليس

 .إال إذا كان علمك كعلمه
ني وأعياين فقد أراحني من أشياء كثرية أزعجت اوجزاه اهللا خري :قلت

 .اوآخر يف حكمة اخللق والقدر؛ فاألمر هللا أوال ءالوصول إىل حكمها؛ سوا
***** 

 
 :املثل البرشية العليا

 .اجلامل -٣ .اخلري -٢ .احلقيقة -١
***** 

 
  :صيد اخلاطريف اإلمام ابن اجلوزي قال 
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صرب والقوة عىل مقاومة ومن ادعى ال ،من قارب الفتنة بعدت عنه السالمة
 .ورب نظرة ملا تناظر ،ونزعت منه العصمة ،النفس وشهواهتا وكل إىل نفسه
 .اللسان والعني: وأحق األشياء بالضبط والقهر

﴿َففَحاص﴾ 
ف يعلَمو اصفَح عنهمفَ﴿: تعاىليقول  وفَس الم قُلْ سقلت ]٨٩:الزخرف[﴾ون ،: 

ف يعلَم﴿: التهديد؛ لقوله تعاىل ويتضمن ة،صفح متاركإن هذا  وفَسون﴾. 
***** 

 
  :ناملاجشو ابنيقول 

 من زعم أن يف الدين بدعة :قال اإلمام مالك رمحه اهللا
 .قد خان الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص احسنة فقد زعم أن حممد 

ق، ومن غري مثال ساب عىلبتداع اال: االخرتاع، أيمأخوذة من  :البدعةو
 .]٩:األحقاف[﴾لْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِقُ ﴿: ا قال تعاىلنه

ريض  وقال عمر ،صالها ملسو هيلع هللا ىلصن الرسول ليست بدعة، أل مثالفصالة الرتاويح 
البدعة اللغوية، ألهنم اجتمعوا بعد : ، يعنينعم البدعة، االجتامع عليها :اهللا عنه

 .اأن كانوا يصلوهنا آحاد
هي طريقة يف ، وما أحدث عىل خالف احلق :ة املذمومةالبدع :فاحلاصل
 .اإلباحةألن أمور الدنيا عىل  ؛ليست يف أمور الدنيا :يعني ،الدين مبتدعة

***** 
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فإذا استمر الشخص عىل عمل ، هبا املتزميكون  أن :ضابط البدعة
 .به من السلف كان ذلك بدعة معني يف الدين غري ما كان ملتزم

***** 
 

فأخر  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولالقرآن كان ينزل يف عهد  نأل ؛ليس بدعة القرآنع مج
 ﴾ذَلك الكتَاب لَا ريب فيه هدى للْمتَّقني﴿: ، قال جل وعالنزل كامالتمجعه حتى ي

يف كتاب  ابعد مجعه؛ أصبح متحد: أي ،القرآن كتاب كامل ملا تم مجعهو، ]٢:البقرة[
ال : يعني، »ال تسافروا باملصحف«: ملسو هيلع هللا ىلص و املقصود من قولهواحد، وهذا ه

كان القرآن يف غري كتاب متحد تسافروا به وهو عىل شكل مصحف واحد، أما إذا 
 .امصحفيعترب جمموع حينئذ ال 

***** 
 

سنة من  أحيامن  :معناه، »...حسنةسنة  اإلسالممن سن يف «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 .سنن املصطفى

***** 
 

 :النذر أربعة أنواع
النذر بعمل طاعة هللا، فيجب الوفاء به، وهو الذي مدح اهللا به إذا كان  -١

ه مستَطريا ﴿: األبرار بقوله رش ا كَانموي خَافُونيذْرِ وبِالن وفُون٧:اإلنسان[﴾ي[. 
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، فيحرم الوفاء به ،و طالق أو أي معصية هللاذا كان النذر بقطيعة رحم أإ -٢
 .، فال يفي بهأو ديانات غري املسلمني بأعيادله عالقة إذا كان وكذلك 

يكفر كفارة ، فال يفي به، ولكن اذرنيملك الالنذر يف ما ال إذا كان  -٣
 .يمني

 .)٦(الكفارةبه وبني حينئذ خيري بني الوفاء ف مباحإذا كان النذر يف يشء  -٤
***** 

 
 :العلم علامن

 .علم احلياة -١
 .م النجاةوعل -٢

 :وكذلك يقال يف العقل
 .عقل ألمور احلياة -١
 . وعقل ألمور ما بعد احلياة -٢

 .ومن ذلك العبادات
ومجيع األلفاظ التي  ،التفكر والتذكر :مثل ،وكذلك موضوع الصفات

 .ويعقلون ،يتذكرون ،يتفكرون: ياتوردت يف هنايات بعض اآل
***** 

 
 .لكن يزيد صن ال ينقاإليام :قال اإلمام مالك

                                                
 .١٢٣، ص )٣٢٨(انظر الفائدة رقم  )٦(
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 .ومجهور أهل السنة يزيد وينقص: وقال اإلمام البخاري
 .ال يزيد وال ينقص: وقال املعتزلة

***** 
 

اعلم أن السنة كلها تندرج يف آية : يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي
م الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم وما آَتَاكُ ﴿: وهي ،واحدة من كتاب اهللا من بحره الزاخر

 .]٧:احلرش[﴾عنه فَانْتَهوا
***** 

 
 .من استيقن برحلة طويلة استعد هلا بزاد كاف

***** 
 

أرواح املؤمنني يف اجلنة : ن اإلمام أمحد قالإ: حكى ابن اجلوزي
 .وأرواح الكفار يف جهنم

و إىل أوالصواب أن النفس خترج بعد املوت إىل نعيم  :م قال ابن اجلوزيث
يث تعاد إىل أجساد أصحاهبا ح وأهنا تبقى كذلك إىل يوم القيامة؛ ،ابذع

 .ليتكامل هلا اجلزاء
***** 

 
 :علومات التالية عن القرآناملسعت يف برنامج يف إذاعة القرآن الكريم 
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 .حرف ٣٠٣٠٣٩: رآنالق عدد حروف .١
 .كلمة ٧٧٤٣٢: القرآن عدد كلامت .٢
 .آية ٦٢٣٦: القرآن عدد آيات .٣

***** 
 

أين اهللا قبل أن خيلق : عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه اإلمامسئل 
 ؟السموات واألرض

 .وكان اهللا عز وجل وال مكان ،ملكانتوجب ا) أين( :فقال
وهو الَّذي خلَق السماوات واألَرض في ستَّة  ﴿: تعاىل يف سورة هودقال سبحانه و

لَى املَاءع هشرع كَانامٍ وعرشه : ، يقول العالمة ابن سعدي يف تفسريه]٧:هود[﴾أَي
 .عىل املاء فوق الساموات والكائنات

، »ملاء اه عىلشوات واألرض كان عرأنه قبل خلق السام« :يف احلديثو
فهو خالق كل يشء بام يف خلق العرش، أنه بعد أن خلق املاء  :معنى ذلكو

 .ذلك العرش واملاء
فكيف يصلوا  ،واهللا لن يصلوا إىل يشء بغري اهللا :قال العز بن عبد السالم

 .!؟إىل اهللا بغري اهللا
***** 

 
ا ال بأس به ال يبلغ املرء درجة املتقني حتى يرتك م :قال علامء السنة

 .مما به بأس اخوف
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***** 
 

كل كالم يفتقر إىل ذكر اهللا حيتاج إىل  :العلمإن  :قال علامء أهل السنةو
 .ملسو هيلع هللا ىلصذكر رسول اهللا 

***** 
 

العلم أفضل من مجيع العبادات غري  طلب أن عىل :أهل العلم أمجع
 .حكى ذلك اإلمام النووي ،الفرائض

***** 
 

 :قال ابن القيم
 ،فالكلب املعلم يؤكل صيده ،ن العلم فضل بعض البهائم عىل بعضهاإ

 .ويصح اقتناؤه ورشاؤه للحاجة
***** 

 
 :قال عبد الرمحن الوكيل

أمجع أهل العلم عىل أن طلب العلم أفضل من كل  :قال اإلمام النووي
 ،والصيام ،والصلوات النوافل ،ج والعمرةاحل :مثل ،نوافل العبادات

 .والصدقات ،والتالوة
***** 
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 :قال ابن اجلوزي يف كتابه صيد اخلاطر

فإنه مل  ؛لك  ةيا سفيان عد منع اهللا إياك عطاء من: قال شيبان الراعي لسفيان
 .بك إنام منعك لطفا ،يمنعك بخال

 .حلقائقرف اعيته كالم من أفر :قال ابن اجلوزي
فإن اإلنسان قد حيب احلصول عىل أمور يف  :ثم أضاف ابن اجلوزي قائال

 ،شتت قلبه بحفظها أو الكسب هلاتفلو قدر عليها  ،ة ومجيلةبالظاهر مستح
 .وأرهقته يف فكره ووقته وماله

 .ورمحة ايكون لطف افإن املنع أحيان :وصدق رمحه اهللا
 اكالذي يطلب سكين اأحيان فالذي يطلب الفائق يف نظره :وأضاف قائال

 .لذبح نفسه
***** 

 
 :قال الشيخ سليامن املاجد يف حديثه بإذاعة القرآن

بنى البيت عىل القواعد  ملسو هيلع هللا ىلصأن إبراهيم  :إن أصح األقوال كام قال املفرسون
 .فهو جدد بناء البيت ،التي كانت مبنية من قبله واندرست

ن إ: قال ،أن استعرض األقوال عن البيتبعد  اهللا البسام مع أن الشيخ عبد
قد بنى قبل  :وقيل ،آدمبناه : وبعضهم قال ،بنته املالئكة :بعض العلامء يقول

 .العلامء الأقو، إىل آخر آدم
 .أن الذي بناه إبراهيم عليه السالم ألول مرة :بعد استعراضه لألقوال رجحو
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: إبراهيم عىل لسان تعاىلبأن ترجيحه هذا خمالف لقول اهللا  :وأنا أظن: قلت
عٍ عند بيتك املُحرمِ ﴿ ي زَررِ ذغَي ادي بِوتيذُر نم تكَن وكان  ،]٣٧:إبراهيم[﴾إِنِّي أَس

 .بنائه إال بعد أن كرببتجديد ومل يقم هو وأبوه  ،اإسامعيل رضيع
***** 

 
إذا مل تستح فاصنع : النبوة األوىل إن مما أدرك الناس من كالم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 :، فاحلياء كله خري، لكن كام قال الشاعر»ما شئت
ــها ــت طالب ــيام جئ ــاءك ف ــع حي   رف
 

  ان مقـــرونمـــإن احليـــاء مـــع احلر
علم، أو تعلم، أو طلب حق، أو : إن حاجات النفس املرشوعة من :يعني 

ء، فاحلياء أداء واجب، ونصح من يستحق، فينبغي أن ال يمنعه من ذلك احليا
ال حياء يف أداء الواجب أو طلب العلم : نعمة ومجال وخري، لكن كام قلت

 .ونصح املسلمني ونحو ذلك
 .»احلياء من اإليامن«: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال »احلياء كله خري«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

قرنت اهليبة باخليبة، واحلياء  :هعنريض اهللا ابن أيب طالب قال اإلمام عيل 
 .احلياء يمنع الرزق :ريض اهللا عنه سفيانقال معاوية بن أيب وباحلرمان، 

فاحلياء ذو حدين، وكله خري إذا حجب عن املحرمات  :وعىل هذا
 :والوقاحة، كام قيل

  ورب قبيحـــة مـــا حـــال بينـــي
 

  وبـــــني ركوهبـــــا إال احليـــــاء
 ***** 
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: ملسو هيلع هللا ىلصإن قول الرسول : معه ةمقابليف ريعي دال حاورهقال الشيخ الذي 
ينشغل بأمور الدعوة  ملسو هيلع هللا ىلصإنه  :قال ،»ستغفر اهللاألوإين  يريان عىل قلبإنه ل«

من وقته فتشغله عن ذكر  اتستغرق هذه كثري اوأحيان ،والتخطيط لعز اإلسالم
نشغل قلبه يف أمور فاضلة عن األمور التي ا قداهللا والتالوة والصالة فيكون 

 .هي أفضل
ألن  ؛به قناعة تامة وإن كنت مل أقتنع ،وهذا الكالم حسن وجيد :قلت

 .هالاملكمالت هلا هي رسالته ومهمته التي بعث من أجمن الدعوة ولوازمها 
***** 

 
 :حممد املطلقعبد اهللا بن يقول الشيخ 

 .حسن اخللق :بأنه )الرب(فرس  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي 
***** 

 
ل عن رجل ئس، ضليع ،أئمة احلديثإمام من  الثوري رمحه اهللا سفيان

حنث وعليه  ،نعم: قال؟ هل حنثف ،حلف أن ال يأكل اللحم فأكل السمك
 .يكفر عن يمينهأن 

 .مل حينث وليس عليه يشء: حنيفة فقال وثم سئل اإلمام أب
وهو الَّذي سخَّر البحر لتَأْكُلُوا  ﴿ :قال تعاىل: وقال ،فعلم اإلمام سفيان فغضب

هنا ما طَرِيم١٤:النحل[﴾لَح[. 
 :وقال له السائل ،وهو ال يعلم احنيفة أرسل له شخص وأب اإلمامفلام علم 
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مل : هل حنثت؟ فقالف ،حلفت أن ال أنام عىل الفراش فنمت عىل األرض
كُم األَرض فراشا ﴿ :ن اهللا يقولإ :فقال له السائلحتنث،  ي جعلَ لَ ٢٢:البقرة[﴾الَّذ[، 

 ،حنيفة عىل صواب وصار أب: قال ،نعم :أرسلك أبو حنيفة؟ قال: فقال
 .واليمني يرجع بتفسريه عىل العرف

 
وأما املصالح املرسلة  ،ر حتى يعلم أهنا سنةظاألصل يف العبادات احل

أو تسهيل مصاحلهم الدينية  ،تنظيمية يقصد منها رفع احلرج عن املسلمني فهي
وأمور عىل نحو ذلك أحدثها  ،وكتابة التاريخ ،نظيم الدواوينكت ؛والدنيوية

 ،لتسهيل وتيسري أمورهم الدينية والدنيوية ؛ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون بعد وفاة املصطفى 
 .الخ...الدواوين واملوظفني واجلنود وقادهتم ومرتباهتم ترتيب :ومنها
حمرمة  فالوسائل التي يقصد هبا التوصل إىل املرشوع ليست بدعة إذا مل تكن اإذ
، ألذاناسامع اخلطبة ولواملكربات للصوت  ،عيوالتصن ،تبويب املسائل :مثل ،لذاهتا

 .ونحو ذلك
من عقيدة أو  ،القاعدة يف البدع هي التعبد هللا بأمر غري مرشوعأن  :وهذا يعني

 .فكلها يف النار ؛ليس فيها حسن فالبدع كلهاوعىل هذا  ،لفن
***** 

 
إىل ، وليس إىل جهة التنظيمورسلة راجعة إىل جهة العمل ملصالح املا

 .والدين جهة االعتقاد
ليست من  املرسلة فاملصالح :والفرق بني املصالح املرسلة والبدع واضح

 .باب البدع يف يشء
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***** 
 

 :قال األستاذ الشيخ جابر الطيب
أبو بكر ملا هاجر هبا التي سافر  أن عدد الدراهم :إن املؤرخني ذكروا

 ).درهم٦٠٠٠( من مكة إىل املدينة  ستة آالف درهم ملسو هيلع هللا ىلصبصحبة رسول اهللا 
***** 

 
 :اهللا األنصاري وقال الشيخ عبد

أربعة آالف درهم  إن أبا بكر ملا جاء بامله كله يف غزوة تبوك كان
 ).درهم٤٠٠٠(

***** 
 

أقل مدة احلمل ستة أشهر وأكثرها أربع سنوات، والغالب املعتاد تسعة 
 .أشهر

***** 
 

مثل ما ، أيام جيب قضاؤها من رمضانملن عليه  من شوال صيام الست
أو ما جيب عىل املسافرين اء، تأتيها العادة يف رمضان أو النفس يلزم املرأة التي
 :لعلامءل النقوهلؤالء فيه صيام الست ، فاألعذار صحابوغريهم من أ

 .جيب قضاء الواجب أوال :األولالقول 
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 .ألن القضاء وقته موسع ؛يصوم الست :الثاينالقول 
، وقد حكى القولني الشيخ عبد اهللا والقوالن قويان أو متعادالن :قلت
 .البسام

 
 :، قال الشاعرلتغيريه سبي أحق ما صرب عليه ما ليس إىل

 أتصرب للبلوى رجاء
 وحسبة 

  !فتــؤجر أم تســلو ســلو البهــائم
 ***** 

 
مثل فالتي حيس هبا : إن من أعظم العقوبات هي التي ال حيس هبا

 ،وال يعرف وجوده إال إذا استفحل ،أسوؤها الذي ال حيس بهو ؛األمراض
 .الرسطانمثل مرض 

أن ال  :منها ىص،كثرية ال حت فهي: س هبا صاحبهاالتي ال حيات أما العقوب
 ،املعصية ويدفعها ئفيستمر ،أنه مكرم ومنعم يظنف ،يستشعر العايص أنه مستدرج

 .امن العمل فرياه حسن يئوأسوأ منه من يظن أنه حمسن بحيث يزين له الس
***** 

 
بام  لتزامواالهو التصديق اجلازم والتسليم املطلق  :حقيقة اإليامن

 .يوجب ذلك
ويسعده القيام  ،أن يلتذ بالطاعة ويرس بأداء الواجبات :وحالوة اإليامن

وإذا سلم املسلم  ،ملسو هيلع هللا ىلصلسنة الرسول  اويكون متبع ،بشعائر اإلسالم والنوافل
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 .»ذاق طعم اإليامن«: وهذا معنى حديث ،من مرض الشهوة والشبهة
يزيد  ،ونطق باللسان ،وعمل باألركان ،هو اعتقاد باجلنان :واإليامن

اإليامن  :ومجهور أهل السنة: البخاري وينقص باملعصية ، قال اإلمام ،بالطاعة
 .نيلوينقص حتى يصل أسفل الساف ،يزيد حتى يبلغ أعىل عليني

 
 :قال اإلمام أمحد

لت املعتزلة وبقية ضأكثر ما خيطئ الناس بسبب التأويل والقياس، وبسببه 
 .الفرق

***** 
 

 .حيرم البنات :الدخول باألمهات، وحيرم األمهات :عىل البنات العقد
***** 

 
 :قال اإلمام حممد بن سريين

 .فكتبه عليهم أن يكون اهللا قد علم عن خلقه علام: ما ينكر القدرية
 .القدر رس اهللا يف خلقه: وقال اإلمام عيل ريض اهللا عنه

 .القدر قدرة اهللا: اإلمام أمحد إمام أهل السنة وقال
 .»إذا ذكر القدر فامسكوا«: وفيه حديث

هذا بالنسبة لكتابة قضاء اهللا : ، قلتةقالكتابة من اهللا سابقة ال سائوقوهلم 
 .وقدره
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***** 
 

واليوم  ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،اإليامن باهللا :ستة هي أركان اإليامن
 :وبالقدر خريه ورشه ،اآلخر
 :حاالتالقدر خريه ورشه له ثالثة : الذي هولركن السادس فا
 .علم اهللا بكل يشء قبل وبعد وقوعه -١
 .كتابة ذلك كله يف اللوح املحفوظو -٢
 .مشيئته وخلقه جل وعالو -٣

 :قال الناظم
  تهموالنــــا مشــــيئ ةعلــــم كتابــــ

 
ـــا ـــو إجي ـــه وه ـــوين دوخلق   وتك

 ***** 
 

 :اجلوزيقال ابن 
ويتأفف وحيزن إذا مل يتحقق  ،املرء جيد وجيتهد يف طلب بعض احلاجات

وهو ال يدري أن حصول ذلك أو بعضه ربام اشتمل عىل حمن وشدائد  ،مطلوبة
 .وانشغال قلبه

لذلك فليعلم العاقل أنه ال  ؛عطاء ان املنع أحيانإ :قال املحققون لذلك
لَستُم بِآَخذيه إِلَّا أَن تُغْمضُوا و ﴿: قال تعاىل، سبيل إىل حصول مراد تام

يهاستكثر املراد فإنام يستكثر من شغل قلبه ورقة دينه تىوم ،]٢٦٧:البقرة[﴾ف. 
***** 
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فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة  ﴿: ، قال تعاىل )رش( مقابل كلمةتأيت  )خري(كلمة 

ه را يريخ  *]لْ ممعي نموه را ي رش ة ٧،٨:الزلزلة[﴾ثْقَالَ ذَر[.  
املؤمن «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،أن األمر اآلخر فيه خري :يعني ،أفضل :وتأيت بمعنى

 .»القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري
 :قال صاحب األلفية 

ـــــري ورش ـــــاهم خ ـــــام أغن   ورب
 

  عـــن قـــوهلم أخـــري منـــه وأرش
 ***** 

 
 :قال العلامء

فإن األحكام الرشعية  ؛إال إذا ورد فيها أحكام رشعية األخبار ال تنسخ
كَرا ورِْزقًا  ﴿: بقوله جل وعال لمثو ،تنسخ س هنم ذُونابِ تَتَّخناألَعيلِ وخالن اترثَم نمو

لُونقعمٍ يقَوةً للَآَي كي ذَلف ا إِننسوالشاهد هو قوله تعاىل ،] ٦٧: النحل[ ﴾ح :﴿ هنم ذُونتَتَّخ
كَرا وهو خرب منسوخ﴾س ،. 

***** 
 

 :مني الشنقيطيقال الشيخ حممد األ
 .إن اخلرب ال جيوز نسخه بإمجاع املسلمني

***** 
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قال ، »...وهو مؤمن وال يرسقحني يزين ال يزين الزاين «: ملسو هيلع هللا ىلص يقول
ألنه  ؛من امللة اخارج اوال كافر ،عن اإلسالم اال يكون مرتد هإن :علامء السنة

وإنام يأخذ احلد الذي ال ينطبق إال  ،وال معاملة الكفار ،ال يعامل معاملة املرتد
 .فيكون النفي يف احلديث هو نفي اإليامن الكامل :وعىل هذا، عىل املسلمني

***** 
»« 
 :ودةقال الدكتور سليامن الع

ه يف أن :ن معناهإ :قال،  »...ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«: إن حديث
 .هيجان الشهوة يغيب عنه شعوره باطالع اهللا ورقابته ةحال

أنه يف تلك اللحظة ضعف إيامنه حتى أنه صار ال يمنعه من : واملعنى :قلت
 .فعل ذلك املنكر

***** 
 

شتَروا بِآيات اللَّه ثَمنا ا﴿: قوله تعاىل يف تفسري قال الشيخ الشعراوي
يال٩:التوبة[﴾قَل[: 

 ،لكن اخلالف يف الكميات ،بالذهب لالنصهار ةكل شخص قابل ةذم
 .ر بمليون أو مالينيدوالنا ،والبعض بألف ،واآلخر بامئة ،فالبعض بعرش

وت قيمة هذه أن بعض النفوس تشرتهيا بالرشوة، ولكن تتفا: يعني الشيخ
  .نسأل اهللا العافيةالرشوة من شخص آلخر، 

***** 
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أضواء البيان يف تفسري (صاحب  قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي

 ):القرآن بالقرآن
كنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم جنات تَجرِي من تَحتها األَنْهار خالدين ﴿: قال تعاىل فيها نُزلًا من لَ

ِا دنوليس  ،له اومعلوم أن النزل هو ما يعد للضيف إكرام ،]١٩٨:آل عمران[﴾ع
 .له عىل عمله أجرة أو ءجزا

 :قالوا ،»لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله«: يف احلديث الصحيح ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .»إال أن يتغمدين اهللا برمحته ،وال أنا«: قال ؟وال أنت يا رسول اهللا

ويف  ،]٣٢:النحل[﴾ادخلُوا اجلَنةَ بِما كُنتُم تَعملُون﴿: كثري من آيات القرآن ويف
وهذا يعارض احلديث واآلية التي  ،]٢٤:الواقعة[﴾جزاء بِما كَانُوا يعملُون﴿ :مواضع

 . زلعىل الن صتن
 :قال الشيخ األمني

حلة إذا قبلها اهللا أن دخول اجلنة إنام يكون بسبب األعامل الصا :التحقيق
 .فصار بذلك العمل املقبول هو جزاؤه اجلنة، برمحته

أن يكون ، واإلخالص هللا :والعمل الصالح املقبول هو ما حتقق فيه رشطان
 .ملسو هيلع هللا ىلصلسنة حممد  امطابق

والذي حتقق فيه الرشطان من العمل صاحبه يتغمده اهللا برمحته فيقبل عمله 
 .اءويدخله اجلنة جز
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هي باء : »لن يدخل أحد اجلنة بعمله« :أن الباء يف قوله :ومذهب أهل السنة
ادخلُوا اجلَنةَ  ﴿ :قوله جل وعالالباء يف و، اشرتيت هذا القلم بريال :مثل، العوض

لُونمتَع تُما كُنبسبب أعاملكم املقبولة :أي ،باء السببية، ] ٣٢:النحل[﴾بِم. 
 .أن هذا وذاك مرجعهام رمحة اهللا :وأظن: قلت

***** 
ملسو هيلع هللا ىلص 
أضواء البيان يف تفسري (يف تفسري  قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي

فَإِن كُنت في شكٍّ مما أَنْزلْنا إِلَيك  ﴿: تفسري قوله جل وعالعند  ،)القرآن بالقرآن
كلقَب نم تَابالك ونءقْري ينأَلِ الَّذقال، ]٩٤:يونس[﴾فَاس: 

 :وقوله، ]٦٥:الزمر[﴾لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ﴿: قوله سبحانهآلية مع اهذه 
﴿را آَخإِلَه ِا علْ معوقوله ،]٢٢:اإلرساء[﴾لَا تَج :﴿ لَاءؤه دبعا يمم ةيري مف فَلَا تَك 

كُن من املُمتَرِين ﴿ :وقوله، ]١٠٩:هود[﴾) ولَا تُطع منهم  ﴿ :وقوله، ]٦٠:رانآل عم[﴾فَلَا تَ
 .]٢٤:اإلنسان[﴾آَثما أَو كَفُورا

ألنه  ؛وال خيطر بباله ،ذلك البتةمن  اال يفعل شيئ ملسو هيلع هللا ىلص همعلوم أن :قال
 .لكنه يؤمر وينهى ليرشع عىل لسانه ألمته، معصوم عام هو أقل من ذلك

ما يبلُغَن عندكَ إِ﴿: قوله جل وعال يف الوالدين ،وأوضح مثال لذلك :قال
فٍّ ولَا تَنهرهما وهذا موجه له ، ]٢٣:اإلرساء[﴾الكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تَقُلْ لَهما أُ

ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من  ﴿ :بدليل قوله بعد ذلك ،اشخصي

 
٤٠٨ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ١٥١ 

 

ةكْم؛هلام وجود وقت الرسالة اام ليسهيومعلوم أن والديه كل، ]٣٩:اإلرساء[﴾احل 
 .كليهام وعمره أقل من عرش سنوات احيث مات

***** 
 

 امؤقت إن من املستحب ترك املستحب :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .لتأليف القلوب

***** 
 
وز أن حيكي ال جي :اململكةيف ء قال الشيخ حممد بن إبراهيم رئيس القضا

 .إال إذا وضح بطالنه ؛إنسان القول الباطل
***** 
 

برئاسة الشيخ  ،جلنة البحوث العلمية واإلفتاء ،)٣٠١٤(فتوى رقم 
 ):٣١(العدد عن جملة البحوث  ، نقالعبد العزيز بن باز

وأنتم أهيا املسلمون خلفاء اهللا يف ( :الكتب عبارة بعض وجد يف: ؤالس
  حكم ذلك؟فام، )أرضه

ألن اهللا هو  ؛هذا التعبري غري صحيح من جهة معناه :فأجابت اللجنة 
ومل يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه يف ، اخلالق لكل يشء املالك له

فكلام هلك شخص  ،يف األرض اوإنام جعل بعض الناس خيلف بعض ،أرضه
: كام قال ،األرض منها خيلفها يف عامرة ةأو مجاعة أو أمة جعل غريها خليف
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﴿وضِهاألَر فالئ خ لَكُمعي جالَّذ عليه السالم قال موسى، و]١٦٥:األنعام[﴾و :
كُم أَن يهلك عدوكُم ويستَخْلفَكُم في األَرضِ﴿ بى رس١٢٩:األعراف[﴾ع[. 

كَة إِنِّي جاعلٌ و﴿ :وقال جل وعال الئ لْمل كبيفَةًإِذْ قَالَ رلضِ خي األَر٣٠:البقرة[﴾ف[ ،
 .من اخللق خيلف من كان قبلهم من خملوقاته انوع :أي

ألن  ؛مل أكتب هذه الفتوى إال من أجل تفسري اللجنة لآلية األخرية :قلت
 .للخالفة عنه يف األرض إن اهللا خلق آدم :من املفرسين يقولون اكثري

 ،ن اهللا ال تأخذه سنة وال نومأل ؛لينفذ أحكامه فيها :ن قصدهمأ :وأظن أنا
 .وال يغيب حتى خيلفه أحد

***** 
 

: بتاريخ العزيز بن باز يف برنامج نور عىل الدربالشيخ عبد قال 
 :هـ١٣/٧/١٤١٨

 :وعلمي ،اعتقادي: النفاق قسامن
 .ن امللةمكفر أكرب خمرج  :ياالعتقاد :فاألول
 .، ونحو ذلكاملوعد وخلف ،ذبالك :ومنه ،ال خيرج من امللة :والثاين

***** 
 

  :قال اإلمام أمحد
فاهتمه عىل  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول اهللا  اينتقص أحد اإذا رأيت أحد

 .اإلسالم
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  :وقال أبو زرعة
 .فاعلم أنه زنديق ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول اهللا  ايسب أحد اإذا رأيت أحد

***** 
 

 :قال ابن اجلوزي
عليه لذات  تفضاع ،ضاع عمره يف تعلم علم مل يعمل به املسكني من
 .الدنيا واآلخرة

 
هو الوارد يف صحيح مسلم عن ابن عباس ريض اهللا  دعاء الكرب

ال إله « :إذا حزبه أمر ـ ويف روايةـ  :كان يقول عند الكرب ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ،عنهام
ال إله إال اهللا رب ، العظيمال إله إال اهللا رب العرش ، إال اهللا العظيم احلليم

 .»الساموات ورب األرض ورب العرش الكريم
***** 

 
ينِ حنيفًاو أَقمفَ﴿ ّلدل كهج﴾  

ينِ حنيفًاو أَقمفَ﴿: قال تعاىل ّلدل كهدين  وه :قال املفرسون، ]٣٠:الروم[﴾ج
 .اإلسالم

***** 
 

 :وينيسحاق احلأبو إقال 
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ومل يوص اهللا اآلباء باألبناء إال ، من عرش مرات اوىص اهللا األبناء باآلباء قريب
الدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَيينِي﴿: فقط يف املرياث ي أَوف اللَّه يكُمألن  :قال ،]١١:النساء[﴾وص

 .وحمبة األبناء آلبائهم تكلف ،حمبة اآلباء لألبناء طبع
***** 
 

 :حممود وجديقال الشيخ 
 .ومن أراد أن يكلمه اهللا فبقراءة القرآن ،من أراد أن يكلم اهللا فبالصالة

 
 :قال الدكتور فاضل السامرائي

عىل خمتلف  همممإن القرآن هو أدق ترمجة ملا ذكر فيه من جمادلة األنبياء أل
وما دار بني نبي  ،ة ملا دار بني األنبياء وأممهموهو مصوغ صياغة معجز لغاهتم،

وأشياء أخرى  ،وما دار بني النملة والنمل يف سورة النمل ،اهللا سليامن واهلدهد
 .ومجيع أحداث املايض ،رهبموما دار بني األنبياء  :مثل ،يف القرآن

***** 
 

 :اهللابراهيم مفتي الديار السعودية رمحه إسئل الشيخ حممد بن 
 ؟ما حكم الثقة بالنفس

وال «: قال ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ،بل جتب الثقة باهللا تعاىل ؛ال جتوز الثقة بالنفس :فقال
 .»تكلني إىل نفيس
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كلهم خياف  ملسو هيلع هللا ىلصأدركت ثالثني من أصحاب النبي  :بن أيب مليكةاوقال 
 .النفاق عىل نفسه

اخلوف ومراقبة النفس و ،فيجب الثقة باهللا واالعتامد عليه واالستعانة به
 .الدائم عليها من الزلل أو التحول

 .من اعتمد عىل نفسه نزعت منه العصمة ووكل إىل نفسه :وقال ابن اجلوزي
نزع منه توفيق اهللا : نزعت منه العصمة، أي: وأظن أن قوله رمحه اهللا

 .ومعونته وتسديده
 

 .جاهدةليس يف سياق التأديب أنفع من العزم وامل :قال ابن اجلوزي
***** 

 
 :أحسن حكمة سمعتها هذا العام

لكنه يستطيع أن يتحكم يف  ،ال يملك املرء أن يمنع مجيع األحداث املؤملة(
 .)انفعاالته نحوها

***** 
 

علَى  أَشهدهمو إِذْ أَخذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهمو﴿ :جل وعال قال
كُمببِر تألَس هِم١٧٢:األعراف[﴾﴾أَنفُس[: 
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، وأخذ ذريتهم بلسان احلال واملقال :وقال اجلمهور، من ظهر آدم :قالوا
 :قالوا ـ نومنهم ابن تيمية وابن القيم وعلامء من السلف آخر ـ وقال آخرون

 .أخذهم بلسان املقال
 .آية امليثاق :وهذه اآلية تسمى

***** 
 

﴿ ومتَهيذُر مورِهن ظُهم مي آدنن بم كبذَ رإِذْ أَخ﴾ 
إِذْ أَخذَ و ﴿: يفرس قوله جل وعال الشيخ حممد متويل الشعراوي اكان يوم

متَهيذُر مورِهن ظُهم مي آدنن بم كبر كُو ببِر تألَس هِملَى أَنفُسع مهدهأَش١٧٢:األعراف﴾م[ ،
 :قال

فكل  ،يف آدم الروح تإن كل شخص منا أصله جزء حي منذ أن نفخ
حتى انتقل  ،يف أصالب آبائه ايل أصله هذا حتنقواحد منا نحن األحياء 

وهذا هو الذي مل  ،وهذا هو الذي أخذ عليه العهد  ،إىل رحم أمه امنوي احيوان
 .حيا اهللا آدمأجير عليه موت منذ أن 

الصادر يف  )٣١(دت أنا يف جملة البحوث اإلسالمية يف العدد رقم وقد وج
 هـ فتوى)١٤١١(عام 
صادرة من اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن  

 ):٦١٢(باز رقمها 
هل نفهم من نفخ الروح يف اجلنني بعد أربعة أشهر أن احليوان املنوي : سؤال

 أم ماذا؟ ،أرواح فيهامال جلنني أن واللذين يتكون منهام ااملتحد ببيضة املرأة 

 
٤٢٤ 
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سلم من  الكل من احليوان املنوي وبويضة املرأة حياة تناسبه إذ :جواب
ويتكون اجلنني منهام  ،حتاد باآلخرهتيأ كل منهام بإذن اهللا وتقديره لال، واآلفات

يف األطوار  حياة النمو والتنقل، حياة تناسبه اأيض اويكون حي، بمشيئة اهللا
فإذا نفخ فيه الروح رست فيه حياة أخرى هي احلياة التي خيرج هبا ، ةفاملعرو

 .من رحم أمه
***** 

 
 :قال ابن عبد الرب

 امنصوص اعام ام حتى لو عارض أمردن النهي يقفإإذا تعارض أمر وهني 
: األعذار بأن اهللا قال يف الصيام وقضائه ألصحاب :واستدل، عليه يف القرآن

﴿نم ة دفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَونكُم مم ن كَانفَم رامٍ أُخ١٨٤:البقرة[﴾أَي[. 
 ،هنى عن صيام يومي العيدين ملسو هيلع هللا ىلصن الرسول إ: يف احلديث الصحيح :قالو
مع أن اآلية  ،ن من عليه قضاء من رمضان ال يصح أن يصوم أيام العيدإ :وقال

 .أي يوم من أيام العام جعلت له احلق أن يصوم
***** 

 
 .وليس كل حرام نجس ،كل حالل طاهر :فقهية قاعدة

***** 
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رئيس قسم الفقه باجلامعة  ،اهللا املطلق قال الشيخ الدكتور عبد
 :اإلسالمية

إن الشخص إذا كان يف املسجد يوم  :ن شيخ اإلسالم ابن تيمية قالإ
، يصح له أن يتيممف :قولي ،يتوضأ فاتته الصالةلفإن خرج  ؛ثم أحدثاجلمعة 

وكذلك لو حرضت جنازة وهو عىل غري وضوء فيتيمم إن خاف أن تفوته 
 .يتوضألذهب  االصالة إذ

أسباب التيمم رسالة عن وقد كتب الشيخ عبد الرمحن األنصاري 
يمم ليصيل فإنه يت ؛أنه لو كان الوقت سيخرج لو توضأ :وذكر، وموجباته
 .وليس عليه إعادة ،الفريضة

***** 
 

أضواء البيان يف تفسري القرآن (يف تفسريه  قال الشيخ الشنقيطي
 ):بالقرآن

اإلِنس إِالَّ و ما خلَقْت اجلِنو﴿: إن التحقيق يف قوله جل وعال 
فمن  ،يف الرشعيةألبلوهم بالتكال ما خلقتهم إال :أي ،]٥٦:الذاريات[﴾ليعبدونِ

ومن عصاين واتبع هواه واتبع الشيطان كان  ،امتثل وعبدين كان ثوابه اجلنة
الْحياة و لَّذي خلَق املَوتا﴿: واستدل بقوله يف أول سورة تبارك، جزاؤه احلميم

ال مع نسأَح كُم أَي كُملُوبيوقوله يف أول سورة يونس ،]٢:امللك[﴾ل :﴿ي إِنَّه ثُم أُ اخلَلْقدب
ه ليجزِي الَّذين آمنوا يدعي وطسبِالْق اتحاللُوا الصم٤:يونس[ ﴾ع[. 

 
٤٢٨ 
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يحسب اإلِنسان أَن أَ﴿:  قال، فوقد أنكر سبحانه عىل اإلنسان أن يرتك سدى
كَ سدى تْر٣٦:القيامة[ ﴾ي[. 

***** 
 

ن القرآن تكلم اهللا به إ: يف ملساته البيانية يقال الدكتور سعيد النعيم
لذلك كل قصة كررها  ،يف حني أنه أرسل كل رسول بلغة قومه ،باللغة العربية

من القصة يناسب املوقف  ابوكل مرة حتكي جان ،أكثر من مرة جل وعال
 .اويكمل بعضها بعض ،يف سياقه ياملحك

***** 
 

تطوع، ثم اضطر لقطع  من أحرم بحجة :املاجدقال الشيخ سليامن 
ورواية عن أمحد ال  اإحرامه، فإن عليه أن جيعلها عمرة، ثم إن اإلمام مالك

 .يوجبان عليه احلج، أما بقية األئمة فيوجبون عليه احلج من قابل
***** 

 
قال ، احلجةذو احلج يرشع يف أشهره التي هي شوال وذو القعدة و

 .جيوز :وقال اجلمهور ،ال يصح اإلحرام يف غريهن للحج :لشافعيا
***** 

 

 
٤٢٩ 
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ونقل عن  ،وعليه اجلمهور ،الوضوء حسب ما يف اآليةجيب ترتيب 
 .وال هيم بأي عضو تبدأ  ،املهم اإلسباغ :أنه قال اإلمام عيل

 .ولكن ال يتعمد ،عىل بعض جاز اوقدم بعض لو نيس :قال الشارح
***** 

 
 ؟ياغهل الغاية داخلة يف امل

أما إذا كانت ليست من  ،يا تدخلغإذا كانت الغاية من جنس امل :قالوا
 .جنسه فال تدخل
كُمو فَاغْسلُوا﴿: قوله تعاىل يف الوضوء :مثال األول وهج إِلَى و كُميدأَي

قِااملَرو داخلمن جنس ما غسل قبله فهاملرفق ، ف]٦:املائدة[﴾ف. 
الليل ليس ، و]١٨٧:البقرة[ ﴾ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ﴿ :تعاىل قوله :ومثال الثاين

وإن كان بعض العلامء يستحسن إدخال جزء ، من جنس النهار لذلك ال يدخل
 .ولكن ال اعتبار لذلك عند اجلمهور ،من الليل

***** 
 

رواية عن أمحد  ويف ،ة يف الوضوء إال الظاهريةمل يقل بوجوب التسمي
فاجلمهور عىل صحة  ن نيسإأما  ،ذكر هلاتأنه جيب أن يذكر التسمية مع ال

 .احتى لو تركها عامد ؛الوضوء
***** 

 

 
٤٣٣ 
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 ؛ااملرأة إذا أسقطت قبل أن يكمل اجلنني يف بطنها مائة وعرشين يوم
بل تتوضأ  ؛ولو تبني خلق اجلنني ،و نزل منها دمول ،فإنه ال حيب عليها الغسل

 .حيث أن الروح ال تنفخ يف اجلنني إال بعد ذلك الوقت ؛وتصيل وتصوم
***** 

 
: قوله تعاىل مثل ،للجنب أن يدعو بالدعاء الذي حيمل آيات من القرآن

﴿راغْف بر ومحار ونيماحالر ريخ واالسرتجاع ،والبسملة ،]١١٨:املؤمنون[ ﴾أَنْت ،
 ﴾ما كُنا لَه مقْرِننيو سبحان الَّذي سخَّر لَنا هذَا﴿: وإذا ركب السيارة قال واحلمد،

 .]١٣:الزخرف[
 .لكن ملا كان قصده الدعاء جاز ؛مع أنه ال جيوز للجنب أن يقرأ القرآن

***** 
 

اجلمهور  ،استخراج املني باليدالذي هو  ستمناءاجلمهور عىل أن اال
راء ذَلك فَأُولَئك هم و منِ ابتَغَىفَ﴿: واستدلوا بقوله جل وعال ،ال جيوز :عىل أنه
ونادبالصوم فإن له وجاء فعليه«: وحديث، ]٧:املؤمنون[﴾الع«. 

 :قال ،للرضورة هجازأورواية عن اإلمام أمحد  ،وأجاز ذلك بعض العلامء
 .باحلجامة أو غريها ؛الشخص هكجواز استخراج الدم إذا تأذى من

***** 
 

مجهور العلامء واإلمام أمحد والشافعي ومالك يرون وجوب قراءة 

 
٤٣٥ 
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أما اإلمام أبو حنيفة ، الفاحتة يف كل ركعة من ركعات الصالة لإلمام واملنفرد
من غري  ،اءة ما تيرس من القرآنوبعض علامء الطوائف يرون وجوب قر

 .اشرتاط الفاحتة
فهي  كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب«: ويستدل اجلمهور بحديث

الذي صالته أما أبو حنيفة فيستدل بحديث امليسء ، وأحاديث أخرى ،»خداج
فَاقْرءوا ما ﴿: تعاىل وقول اهللا ،»ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال له 

سآنِتَيالقُر نم ٢٠:املزمل[ ﴾ر[. 
***** 

 
 :عبد العزيز بن باز يف برنامج نور عىل الدربقال الشيخ 

وعىل ، س بالنسبة للمرأة هو سن اخلمسنيأالي نالفقهاء أن سمجهور إن 
ر ثفتستف :قال ،هذا فالدم الذي خيرج منها بعد ذلك يسمى دم استحاضة

 . وتتوضأ وتصيل
واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن دم العادة املعروف لدهيا إذا جاءها  :قال

وهذا هو  :قال ،وال تصيل ،ايف ميعاده يف سن اخلمسني أو الستني يعترب حيض
 .الصحيح يف رأيي

 
 بن عثيمني يف برنامج نور عىل الدربحممد بن صالح الشيخ قال 

 :هـ١٠/١٢/١٤٢٠: بتاريخ
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هو أن املسافر إذا رجع من سفره إىل بالده  :إن الراجح من أقوال العلامء
فإنه ال جيب عليه اإلمساك لباقي هناره  ؛لسفر ورخصتهبسبب اوهو مفطر 

 .وهذا خالف الذي عليه الفتوى يف بالدنا ،الذي قدم فيه
***** 
 

 :سئل الشيخ يوسف القرضاوي
 اسوتعترب مك ، البضائع والتجارة واملحالتعىل خذالرضائب التي تؤهل 

 ؟حمرمة
 ،والدول عليها التزامات ،هذه من حقوق املال التي جتب فيه :فأجاب

وإذا مل تأخذ مثل هذا مع موارد وغريها،  عليها الدفاع والتعليم والطرقف
بل جيب  ؛حمرمة اسومك تلذلك فهي ليس !؟فكيف تقوم بواجباهتا ،أخرى
 .امء اإلسالم قال ذلكومجهور عل ،دفعها

***** 
 

 :الشيخ الدكتور يوسف القرضاويقال 
غرافية توأما العكوس الفو ،الصور املجسمة: ، أين املحرم هو التامثيلإ

فهي  ،فهي مثل صوريت التي تشاهدون اآلن يف التلفزيون ،فليست حمرمة
 .إذا وقف عندها الشخص املرآةمثل عكس و ،عكس

 
 :الشيخ يوسف القرضاويقال و

 
٤٤١ 
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ن هذا هو إ :وقال، وإنام فقط يوسوس له ،ن اجلني ال يدخل يف اإلنسانإ
ن إ« :كونو :وقال بدن اإلنسان، وأنه ال دليل عىل أن اجلني يدخل ،املس

 .ال يقول مثل هذا عاقل :قال، »الشيطان جيري من بني آدم جمرى الدم
مل يصح يؤوله أو فلعله  ،يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وما أظنه جيهل حديث  :قلت

؛ بل وعند مجهور العلامء هذا خالف االعتقاد السائد لدينا وقوله، عنده
 .واملسلمني

 :قال عزيز الفرزين
تلبس به، يو ن اجلني يدخل باإلنيسإ: كل أهل السنة واجلامعة يقولون

 .، وشذ بعضهمواملعتزلة خيالفون
***** 

 
 :قرضاويالالشيخ يوسف يقول 

إن دخول مزدلفة واجللوس فيها ألكل العشاء : ن علامء املالكية يقولونإ
 .من غري حتديد ،وأهنم اعتربوها جمرد اسرتاحة يف أي وقت ،والصالة يكفي

 .وهذا القول بعيد عن الصواب وخمالف لألدلة :قلت
***** 

 
 :الشيخ القرضاوي وقال

وهو  ،نه يرجح أنه ال جيوز دفع الزكاة ملن يريد أن حيج فريضة وهو فقريإ
 .قول اجلمهور
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 ؛واألرجح عدم اجلواز :قال، أنه جيوز دفعها له :رواية عن أمحد ويف: وقال
 .وألن الزكاة حق الفقراء ؛ألن الفقري ال جيب عليه حج حتى جيد

***** 
 

: يف برنامج نور عىل الدرب يف تاريخ سبيل قال الشيخ حممد بن
 :هـ٩/٤/١٤٢١

قال  ،أما يف اآلخرة فبالعكس، اجلن يروننا من حيث ال نراهم يف الدنيا
 .ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ذلك مجع من العلامء

***** 
 

رآن يف برنامج يف إذاعة القرمحه اهللا الشيخ عبد اهللا بن جربين ل ئس
 :السائل قال، هـ٤/١/١٤٢٣: بتاريخ الكريم

 ؟عنها فكيف أكفر ،كثرية عىل أشياء خمتلفة ايامنأن عيل إ
ن مجهور العلامء إ: وقال، كفر عنهن كلهم بكفارة واحدة تكفي :فقال

 .وجبون لكل يمني كفارةي
***** 

 
: بتاريخ عىل الدربالركبان يف برنامج نور عيل عبد اهللا بن قال الدكتور 

 :هـ١٣/٢/١٤٢٣
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ر يف أن العاجز عن اقاس كفارة قتل اخلطأ عىل الظه ن بعض العلامءإ
، وحكى هذا القول الشيخ عبد اهللا املطلق يطعمأو الكفارة الصيام أو العتق 
 .عن بعض العلامء املتقدمني

*****  
 

: بتاريخ الدربقال الدكتور الشيخ صالح الفوزان يف برنامج نور عىل 
 :هـ١٥/٢/١٤٢٣
 .فهي بعده ؛ما عدا يوم عرفة قبله؛ ن ليلة كل يومإ

*****  
 

وقال شيخ  ،صالة اجلمعة أقل ما تقام بثالثة رجال :قال األحناف
تقام برجل  :وقال ابن حزم، رجال أقل العدد اثنا عرش :اإلسالم ابن تيمية

ألن مصعب بن عمري أقام  ؛أقل ما تقام بأربعني :لونواجلمهور يقو ،واحد
 .مهبأول مجعة 

***** 
 

 :قال الشيخ عبد العزيز الراجحي
ابن عثيمني الشيخ  :مثل ،ن شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلامء أجالءإ

وأن الصالة  ،يرون أن صالة اجلامعة رشط من رشوط صحة الصالة ،وآخرين
 .ةصالة اجلامعة واجب :وقال اجلمهور ملن له عذر،امعة إال ال تصح بغري اجل

 .بعذر أو بغري عذر االصالة منفرد وتصح: قلت

 
٤٤٩ 
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 :يف قناة املجدوهو عامل ليبي هلهل عبد اللطيف املالشيخ قال 
اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام يرى أن املرضع وأمثاهلا تطعم عن كل  إن عبد
كنيو﴿: ةن آيإ: وقال، وال تقيض ايوم مسكين سم امةٌ طَعيدف يقُونَهطي ينلَى الَّذع﴾ 

 .وأهنا تشمل الكبري وأصحاب األعذار ،غري منسوخة، ]١٨٤:البقرة[
***** 

 
 :لهلعبد اللطيف املهالشيخ قال و

أو غري ذلك  ،ر للعمرة واحلجللمرأة السف اأجاز اإن اإلمام الشافعي ومالك
 .وأمحد وأبو حنيفة ال جيوزان السفر للمرأة إال مع حمرم ،مع الرفقة الصاحلة

أسئلة  أحد املشايخ الذين استضافتهم قناة إقرأ الفضائية ليجيب عىلقال و
 :، قال الشيخمسعود الغامدياملستفتني، وكان مقدم الربنامج هو الشيخ 

 .ن املحرمالرفقة الصاحلة تغني ع نإ
***** 

 
ومجهور العلامء عىل أنه ال  ،وكلها حسنى ،ن أسامء اهللا تدل عىل ذاتهإ
ن إ«: احلديث الذي يف الصحيحني من حديث أيب هريرةوقد جاء يف  ،حرص هلا

احلديث الذي رسدها ، أما »من أحصاها دخل اجلنة هللا تسعة وتسعني اسام
من آهو أن من عدها وحفظها وعقلها و :إلحصاءوا ،ليس يف الصحيحنيف

 .ا دخل اجلنةوعمل هب ابمقتضاه
 

 
٤٥٢ 

 
٤٥٣ 

 
٤٥٤ 
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 :يف برنامج الفتاوى يف فضائية اقرأ املصلحاهللا  قال الدكتور الشيخ عبد
 ائسواء كان املدين ملي ؛إذا استلمه صاحبه ؛الدين ال يزكى إال مرة واحدة

 .ين سنةوسواء جلس عنده سنة أو عرش ء؛أو غري ميل
***** 

 
 :اهللا الشبييل قال الدكتور يوسف بن عبد

أقصد أن الفريضة  ،هانن الصحيح أن الصالة تدرك بإدراك أي جزء مإ
فام «: حلديث ؛اجلمهور يقولون هذاو :قال، تدرك ولو مل يدرك إال التحيات

 .»...فصلوا أدركتم
***** 

 ﴿هنفَمدقْتَصم م ﴾ 
ج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصني لَه الدين فَلَما نَجاهو ﴿: قال تعاىل وم مهيإِذَا غَشإِلَى  م
دقْتَصم مهنفَم رالب تَّارٍ كَفُورٍوالَّ كُلُّ خ كافر،  أي: قال جماهد، ]٣٢:لقامن[﴾ما يجحد بِآياتنا إِ

 .أنه فرس املقتصد يف هذه اآلية باجلاحد: يعني
 دعاأنه عندما كان يف البحر وغشيه املوج كاجلبال وشعر باهلالك  :واملعنى

عىل هذا اإلخالص بعد أن أنه سوف يبقى اهللا تعاىل بإخالص الدين له، و
ه، اهلالك جحد وعاد لكفر معاىف، ولكن ملا أن اهللا نجاه من اخيرجه اهللا سامل

الَّ كُلُّ ختَّارٍ كَفُورٍو﴿: ةيقال تعاىل يف آخر اآلولذلك   .﴾ما يجحد بِآياتنا إِ
قض عهده، نهو الغدار، وهو الذي كلام عاهد : اخلتار: قال ابن كثري

 .د للنعم فال يشكرها؛ بل يتناساها وال يذكرهاوهو اجلح: والكفور

 
٤٥٥ 

 
٤٥٦ 

 
٤٥٧ 
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 ﴿ىوسم دعب نأُنزِلَ م ﴾ 
 ،]٣٠:األحقاف[﴾الُوا يا قَومنا إِنَّا سمعنا كتَاباً أُنزِلَ من بعد موسىقَ﴿: قال تعاىل

 .فأسلموا اكانوا هيود :قال عطاء
ن الكريم آأن هؤالء النفر من اجلن كانوا من اليهود، وملا سمعوا القر: أي

يدعوهنم إىل إىل قومهم  اأسلموا وأمنوا وصدقوا به، ثم ذهبوملسو هيلع هللا ىلص من النبي 
 .الحقةلاإلسالم وإىل اإليامن، كام وضحت ذلك اآلية السابقة واآلية ا

***** 
 

، وذلك يف التشهد؛ حيث ملسو هيلع هللا ىلصال جيوز يف الصالة خماطبة أحد إال النبي 
 .السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته: يقول يف التحيات

***** 
 ملسو هيلع هللا ىلص 

ألن  ؛يف التحيات بطلت صالتهملسو هيلع هللا ىلص إذا سلم قبل أن يصيل عىل النبي 
الدعاء الذي يف التشهد الثاين ركن من أركان الصالة، أما ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي 

 .فليس بواجبملسو هيلع هللا ىلص  النبي بعد الصالة عىل
 

سن له إذا ذكر وقرأ  اة ساهيالفاحت للتشهد اجللوسأثناء إذا قرأ يف 
 .لسهولالتحيات أن يسجد 

***** 
 

ثم سجد اإلمام  ،قام املأموم ليتم ما فاتهسلم اإلمام من الصالة وإذا 

 
٤٥٩ 

 
٤٦٠ 

 
٤٦١ 

 
٤٦٢ 

 
٤٥٨ 
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ن مل يتمكن إو فهذا هو األفضل؛ فإن أمكن أن يرجع ليسجد مع اإلمام ؛للسهو
 .ن الصالةم سجد بعد التسليم

***** 
 

 
 :معنى هذه القاعدة

كوم من التمر بكوم من  لو بيع مثال: قال الشيخ عبد املحسن العباد
التمر، ومل يعرف مقدار هذا وال مقدار هذا، فاجلهل بالتامثل حاصل، فهو 

رشط بيع اليشء بجنسه أن  أن هذا البيع فيه ربا، ومن: كالعلم بالتفاضل، يعني
يكونا متامثلني، ويف بيع كوم من التمر بكوم آخر من التمر جهالة، فالتامثل 

ا البيع حتى لو بينهام جمهول، فهو ال جيوز كام لو علم بالتفاضل، فال جيوز هذ
 .اواآلخر طيب اكان أحدمها رديئ

بتمر  اجيد ارأن يبيع مت: ، أيبجنسه متفاضال اأن يبيع جنس :والتفاضل معناه
 .رديء، فيبيع الصاع من التمر اجليد بصاعني من التمر الرديء؛  فهذا ال جيوز

***** 
 

 
 :معنى هذه القاعدة

أن الويل إذا اجتهد ومل يفرط ال يضمن ما حيصل منه من تلفيات أو 
مأذون له يف البيع والرشاء ،  ألنه ؛الراجحخسارة ونحو ذلك، وهذا هو القول 

وألنه أمني واألمني ال ضامن عليه مع  ؛عىل املأذون غري مضمون وما ترتب

 
٤٦٣ 

 
٤٦٤ 

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
  ١٧١ 

 

 .عدم التعدي والتفريط
 

أثقل : الفراهيدى البرصى أحد أذكياء العامل ل اخلليل بن أمحديقو
 .ساعة آكل فيها: الساعات عىل

والفناء فيه، جتهاد يف مجعه طلب العلم واالوهذا من حرصهم عىل  :قلت
 .فكانوا رمحهم اهللا حيافظون عىل الوقت ويغارون عليه

***** 
 

 .من غري سبب اهو القتل عمد :االعتباط
: ، أيوال مدافعة عن حق اال قصاص ظلام: أي، ااعتباطفالن قتل : يقال
 .حمرم الدم اقتل بريئ

ونحر اإلبل بال داء هبا، ، لةمن غري ع ذبح البهيمة :وأصل االعتباط
ناقة عبيطة : يقال: لسان العربيقول ابن منظور يف ، ل بغري جنايةللقت ريفاستع

 .وحلمها عبيط
ن م: ، يعني»فهو قود قتال اومن اعتبط مؤمن«: ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف احلديث قوله 

 .إال أن يرض ويل املقتول بالفعل ؛فإنه قود؛ ظلام امؤمنقتل 

 
٤٦٥ 

 
٤٦٦ 
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 ٥٥ ........................................................ عقد الزواجاشرتاط عدم النفقة يف - ١٣٤
 ٥٦ ...................................................................................السعي عىل املتمتع - ١٣٥
 ٥٦ ......................................................................الزواج باملرأة التي زنى هبا - ١٣٦
 ٥٦ ...............................................................................الوسوسة يف الطهارة - ١٣٧
 ٥٧ ......................................................................................احلج عن املتوىف - ١٣٨
 ٥٧ ...................................................ة املسافرة للحجاشرتاط املحرم للمرأ - ١٣٩
 ٥٨ ....................................................................املعية العامة واملعية اخلاصة - ١٤٠
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  ١٧٩ 

 

 ٥٨ .......................................جيوز أن يشرتى بأموال الزكاة ما ينفع الفقري - ١٤١
 ٥٩ ............................................................................اإلحرام يف أشهر احلج - ١٤٢
 ٥٩ ...............................................................................................أشهر احلج - ١٤٣
 ٥٩ ....................................................................اإلحرام من داخل املواقيت - ١٤٤
 ٦٠ ........................................................................حكم الصالة أمام اإلمام - ١٤٥
 ٦٠ ................................................................................................قطع النفل - ١٤٦
 ٦١ ....................................................................................االعتبار باإلهالل - ١٤٧
 ٦١ ..................................................................األفضلية  يف األنساك الثالثة - ١٤٨
 ٦٢ .........................................................................حارضي املسجد احلرام - ١٤٩
 ٦٢ ....................................................................االستدامة أقوى من البداية - ١٥٠
 ٦٢ ..............................................املرأة من أهل مكة هلا أن حتج بدون حمرم - ١٥١
 ٦٣ ...................................................................رم لعينه واملحرم لكسبهاملح - ١٥٢
 ٦٣ .......................................................................................متى ترتك السنة - ١٥٣
 ٦٣ ........................................................................الواجب مقدم عىل السنة - ١٥٤
 ٦٤ ................................................................................................أهل الفرتة - ١٥٥
 ٦٤ .....................................حكم من يطوف حول القبور ويذبح للموتى - ١٥٦
 ٦٤ ...............................................................لصالةمواضع رفع اليدين يف ا - ١٥٧
 ٦٥ .....................................................................االستفتاح يف صالة اجلنازة - ١٥٨
 ٦٥ ..................................................................الطواف ملن انتقض وضوءه - ١٥٩
 ٦٥ .....................................................................التوقيت يف رمي اجلمرات - ١٦٠
 ٦٥ ......................................................................................التربع باألعضاء - ١٦١
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  ١٨٠ 

 

 ٦٦ ...............................................................................................أقسام املياه - ١٦٢
 ٦٦ ..............................................................................ضابط األمر التعبدي - ١٦٣
 ٦٧ .................................................................................معاجلة املاء النجس - ١٦٤
 ٦٧ ..........................................................................................إزالة النجاسة - ١٦٥
 ٦٨ ...........................................................................اشتباه الطاهر بالنجس - ١٦٦
 ٦٨ .................................................................................................جلد امليتة - ١٦٧
 ٦٨ ............................................................................................إحياء املوات - ١٦٨
 ٦٩ ...................................................................................النجاسات العينية - ١٦٩
 ٦٩ ...............................................................................استعامل  أجزاء امليتة - ١٧٠
 ٦٩ ...................................................................................استعامل شعر امليتة - ١٧١
 ٦٩ ..........................................................................ذكاة من يف بطنها جنني - ١٧٢
 ٧٠ ...............................................................................................صيد احلرم - ١٧٣
 ٧٠ ....................................................................استقبال القبلة واستدبارها - ١٧٤
 ٧٠ ........................................................................................الطالق البدعي - ١٧٥
 ٧١ ........................................................................................حكم االختتان - ١٧٦
 ٧١ .............................................استعامل السواك وفرشة األسنان للصائم - ١٧٧
 ٧٢ .................................................................حكم إزالة الشعر من اجلسم - ١٧٨
 ٧٢ ........................................................................................ما هو احلدث؟ - ١٧٩
 ٧٣ ................................................................................متابعة املأموم لإلمام - ١٨٠
 ٧٣ ........................................................................القيء ال ينقض الوضوء - ١٨١
 ٧٣ .......................................................................رشيعة مبنية عىل أصلنيال - ١٨٢
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 ٧٣ .......................................................................................النية يف الوضوء - ١٨٣
 ٧٤ .....................................................................................تداخل العبادات - ١٨٤
 ٧٤ .......................................................القراءة يف املصحف لغري املتويضء - ١٨٥
 ٧٤ ................................................................................القياس يف العبادات - ١٨٦
 ٧٥ ................................................................................................النية إبطال - ١٨٧
 ٧٥ .................................................................الصابئون جزء من النصارى - ١٨٨
 ٧٥ ...........................................................................................قبلة الصابئني - ١٨٩
 ٧٥ ..........................................................عند الوضوءالعينني غسل داخل  - ١٩٠
 ٧٦ .........................................................................نسيان التكبري يف الصالة - ١٩١
 ٧٦ .........................................................................ملن غسل امليتالوضوء  - ١٩٢
 ٧٦ ...........................................................................................تتبع الرخص - ١٩٣
 ٧٧ ..........................................................................القرص واجلمع يف املطار - ١٩٤
 ٧٧ ....................................................................................املسح عىل اجلبرية - ١٩٥
 ٧٧ ........................................................................الرخصة يف سفر املعصية - ١٩٦
 ٧٨ .....................................................لقدمني عند انتهاء مدة املسحغسل ا - ١٩٧
 ٧٨ ......................................................................................ابتداء مدة املسح - ١٩٨
 ٧٨ ..................................................................................................بيع املعني - ١٩٩
 ٧٩ .........................................................................من هم إرم ذات العامد؟ - ٢٠٠
 ٧٩ .........................................................................................الدعاء والقدر - ٢٠١
 ٨٠ ............................................................هل مس املرأة ينقض الوضوء؟ - ٢٠٢
 ٨٠ .............................................................................................عورة الطفل - ٢٠٣
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 ٨٠ ...................................................................حلم اجلزور ينقض الوضوء - ٢٠٤
 ٨٠ ....................................................................................اللحوم املستوردة - ٢٠٥
 ٨١ ....................................................................املسابقات لرتويج البضائع - ٢٠٦
 ٨١ ...................................................................................نجس؟هل القيء  - ٢٠٧
 ٨١ ..........................................................................الغسل للكافر إذا أسلم - ٢٠٨
 ٨٢ ...........................من  موجبات الغسل إدخال حشفة الذكر يف الفرج - ٢٠٩
 ٨٢ ....................................................................................غسل يوم اجلمعة - ٢١٠
 ٨٣ ..............................................................................سفر املرأة بدون حمرم - ٢١١
 ٨٤ .............................................................................اإلرساع يف دفن امليت - ٢١٢
 ٨٤ .............................................................﴾أَرأَيت﴿ :تفسري قوله تعاىل - ٢١٣

 ٨٤ .......................................................................................املسكني والفقري - ٢١٤
 ٨٥ ......................................................﴾ فَويلٌ للْمصلِّني﴿:تفسري قوله تعاىل - ٢١٥

ة خير لَك من األُولَى﴿: تفسري قوله تعاىل - ٢١٦ رلَلَْآخ٨٥ ...............................﴾و 

كَ يت﴿: تفسري قوله تعاىل - ٢١٧ جِدي ىأَلَما فَآَو٨٦ .......................................﴾يم 

 ٨٦ .........................................﴾ وأَما السائلَ فَلَا تَنهر ﴿ :تفسري قوله تعاىل - ٢١٨

 ٨٦ .................................................﴾! " #﴿: تفسري قوله تعاىل - ٢١٩
 ٨٧ ...................................................................................................أين اهللا؟ - ٢٢٠
 ٨٧ ................................................................................اإلسالم دين العدالة - ٢٢١
 ٨٨ ........................................................................................صالة التسابيح - ٢٢٢
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 ٨٨ ......................................................................................الصور واملصور - ٢٢٣
 ٨٨ ..........................................................محل املعنيني عىل احلديث أو اآلية - ٢٢٤
 ٨٨ ...............................................................إذا جاءهتا العادة بعد اإلحرام - ٢٢٥
 ٨٩ ......................................................سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن - ٢٢٦
 ٨٩ ....................................................................تعدل ثلث القرآن يف أمرين - ٢٢٧
 ٩٠ .....................................................................﴾ هو ﴿: تفسري قوله تعاىل - ٢٢٨

 ٩٠ ...................................................﴾ لَم يلد ولَم يولَد ﴿: تفسري قوله تعاىل - ٢٢٩

 ٩١ ..........................................﴾ كُم دينكُم ولي دينِلَ ﴿: تفسري قوله تعاىل - ٢٣٠

 ٩١ .................................................التكرار يف سورة الكافرون هو للتأكيد - ٢٣١
 ٩١ .........................................................................................أقسام التوحيد - ٢٣٢
 ٩٢ .........................................................................................آيات الصفات - ٢٣٣
 ٩٣ .......................................................................................الكرام الكاتبون - ٢٣٤
 ٩٣ .............................................................................زكاة عروض التجارة - ٢٣٥
 ٩٣ ..........................................................................نصاب الذهب والفضة - ٢٣٦
 ٩٤ ...................................................فعل املحرم للجاهل والنايس واملكره - ٢٣٧
 ٩٤ ............................................................................................الدين: معنى - ٢٣٨
 ٩٤ .................................................................................................الكفارات - ٢٣٩
 ٩٥ ...........................................................................................عمل املعصية - ٢٤٠
 ٩٥ ......................................................................إجابة الدعوة يف األعراس - ٢٤١
 ٩٥ .........................................................................................الضابط للبدع - ٢٤٢
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  ١٨٤ 

 

 ٩٦ .....................................................................دفع الزكاة للوالد والوالدة - ٢٤٣
 ٩٦ .....................................إسقاط الدين عن املدين وحسباهنا من الزكاة - ٢٤٤
 ٩٦ ....................................................................قضاء دين امليت من الزكاة - ٢٤٥
 ٩٦ ..........................................................طبع الكتب اإلسالمية من الزكاة - ٢٤٦
 ٩٧ ..........................................................هل للوكيل أن يأخذ من الزكاة؟ - ٢٤٧
 ٩٧ .............................................................الدائن أسقطه أخذ الزكاة لكن - ٢٤٨
 ٩٧ ...........................................................دفع الزكاة للفقري الذي ال يصيل - ٢٤٩
 ٩٨ ................................................................دفع الزكاة ملن مل حيج الفرض - ٢٥٠
 ٩٨ ........................................................................دفع الزكاة لطالب العلم - ٢٥١
 ٩٨ ...........................................................أقساط صندوق التنمية العقاري - ٢٥٢
 ٩٩ ......................................................................ترث ارجعي ااملطلقة طالق - ٢٥٣
 ٩٩ ..........................................................................................أقسام الطالق - ٢٥٤
 ٩٩ ................................................................................حديث غري صحيح - ٢٥٥
كُم تَهتَدون ﴿ :تفسري قوله تعاىل - ٢٥٦  ١٠٠ .................................................﴾ ولَعلَّ

..................﴾ ....ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا ﴿ :تفسري قوله تعاىل - ٢٥٧ ١٠٠ 
 ١٠١ ................................................القراءة باملصحف دون حتريك الشفتني - ٢٥٨
 ١٠١ ...........................................................................................اال يعترب قارئ - ٢٥٩
 ١٠١ .............................................................................................ليست قراءة - ٢٦٠
 ١٠١ ........................................................................................رشكتعريف ال - ٢٦١
 ١٠٢ ................................................وقت صالة اجلمعة ألصحاب األعذار - ٢٦٢
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  ١٨٥ 

 

 ١٠٢ ..................................................................قضاء الصالة للمغمى عليه - ٢٦٣
 ١٠٢ ............................................................مجع العرص مع اجلمعة للمسافر - ٢٦٤
 ١٠٣ ................................................................................الطالق عىل عوض - ٢٦٥
 ١٠٣ ...........................................................................................خدمة الكفار - ٢٦٦
 ١٠٣ .................................................................أحرمت بالعمرة ثم مرضت - ٢٦٧
 ١٠٤ .............................................................................................حل السحر - ٢٦٨
 ١٠٤ ......................................................................وضع اليدين بعد الركوع - ٢٦٩
 ١٠٤ ..................................................................قطع الصالة بالكلب واملرأة - ٢٧٠
 ١٠٥ .................................................ةالكلب واحلامر واملرأة ال تبطل الصال - ٢٧١
 ١٠٥ ........................................بطالن الصالة بمرور الكلب واحلامر واملرأة - ٢٧٢
 ١٠٥ .........................................املرأة ال تقطع بمرورها صالة املرأة املصلية - ٢٧٣
 ١٠٦ ...............................................................................احلركات يف الصالة - ٢٧٤
 ١٠٦ ..........................................................................تنبيه الطارق يف الصالة - ٢٧٥
 ١٠٦ ...........................................................................................سرتة الصالة - ٢٧٦
 ١٠٦ .........................................ال تبطل الصالة بانشغال القلب باهلواجس - ٢٧٧
 ١٠٧ .......................................................................الفاحتة يف صالة الرتاويح - ٢٧٨
 ١٠٧ ...................................................................................البسملة يف الفاحتة - ٢٧٩
 ١٠٧ ........................................................................................تعريف الصيام - ٢٨٠
 ١٠٨ .................................................................................تبييت النية للصائم - ٢٨١
 ١٠٨ ...................................................................صام ثم سافر فأدركه العيد - ٢٨٢
 ١٠٨ ..................................................................النهي عن صوم يوم السبت - ٢٨٣

http://www.alukah.net


 

 
 www.alukah.net 

  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
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 ١٠٩ .........................................صف النساء بالصالة أمام الرجال يف احلرم - ٢٨٤
 ١٠٩ .............................................................................................البيت بمنى - ٢٨٥
 ١٠٩ ....................................................................تقديم السعي عىل الطواف - ٢٨٦
 ١١٠ ...................................................................موال املكتسبة من احلراماأل - ٢٨٧
 ١١٠ ...................................................................................البيتوتة يف مزدلفة - ٢٨٨
 ١١١ .................................................................................املعاهدة مع الكفار - ٢٨٩
 ١١١ ...............................................................الرضورات تبيح املحظورات - ٢٩٠
 ١١١ .............................................................................؟ملسو هيلع هللا ىلصمن هم آل النبي  - ٢٩١
 ١١٢ ........................................................................اهللا فهو جاهل من عىص - ٢٩٢
 ١١٢ .............................................................................أقوال العلامء حيتج هلا - ٢٩٣
 ١١٢ ...............................................................................هذا حديث ضعيف - ٢٩٤
 ١١٣ ...................................................جيوز للنفساء واحلائض قراءة القرآن - ٢٩٥
 ١١٣ ....................................................................................جلسة االسرتاحة - ٢٩٦
 ١١٣ ............................................................. يف الصالةحكم خماطبة غري اهللا - ٢٩٧
 ١١٤ .....................................................................................السهو يف الصالة - ٢٩٨
 ١١٤ ..................................................................................السهو بعد الصالة - ٢٩٩
 ١١٤ .......................................................................................الرشط اجلزائي - ٣٠٠
 ١١٥ ..........................................................................................نقل األعضاء - ٣٠١
 ١١٥ ........................................................................ر اللفظي واملعنويالتوات - ٣٠٢
 ١١٥ .....................................................................................الشك يف الصالة - ٣٠٣
 ١١٥ ........................................................................أخذ األجرة عىل الكفالة - ٣٠٤
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 ١١٦ .......................................................................................تعريف الرشوة - ٣٠٥
 ١١٦ ...................................................................................حكم دفع الرشوة - ٣٠٦
 ١١٦ ...............................................................................اجلد حيجب اإلخوة - ٣٠٧
 ١١٦ ....................................................الصالة خلف من خيالف يف الوضوء - ٣٠٨
 ١١٧ ................................................................................الساعة عند السلف - ٣٠٩
 ١١٧ ............................................................إذا أدرك شيئا من صالة اجلمعة - ٣١٠
 ١١٧ ................................................إذا أدرك صالة اجلمعة ومل يصل الفجر - ٣١١
 ١١٨ ..........................................................................................انعقاد اجلمعة - ٣١٢
 ١١٨ ...........................................................................................وقت اجلمعة - ٣١٣
 ١١٨ ....................................................................هل النوم ينقض الوضوء؟ - ٣١٤
 ١١٩ ..........................................................................رصف الزكاة لإلخوان - ٣١٥
 ١١٩ ........................................................................رصف الزكاة آلل هاشم - ٣١٦
 ١١٩ ..................................................................................أنواع علم النجوم - ٣١٧
 ١١٩ .........................................................................................احلديث الشاذ - ٣١٨
 ١٢٠ ..............................................................................اإلسبال عند الرضوة - ٣١٩
 ١٢٠ ..................................................................التسرت واحلشمة أمام النساء - ٣٢٠
 ١٢٠ ............................................................................حاالت خصاء الذكر - ٣٢١
 ١٢١ .....................................................................................مسألة يف الطالق - ٣٢٢
 ١٢١ .....................................................................احلليب الذي ينرش احلرمة - ٣٢٣
 ١٢٢ ...................................................................................التحريم بالرضعة - ٣٢٤
 ١٢٢ .................................................................التحريم بالرضعة وباخلمس - ٣٢٥
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  قبسات من احلرمقبسات من احلرم
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 ١٢٣ .........................................................................القارص إذا ألغى العمرة - ٣٢٦
 ١٢٣ ............................................................................بدأ بالسعي ومل يكمله - ٣٢٧
 ١٢٣ ................................................................النذر ملنع النفس عن املعصية - ٣٢٨
 ١٢٤ ...................................................................الرهان عىل املسائل العلمية - ٣٢٩
 ١٢٤ ................................تعليق اآليات واألحاديث يف املكاتب واملجالس - ٣٣٠
 ١٢٤ ....................................................تعليق اآليات إذا كان بقصد التذكري - ٣٣١
 ١٢٥ ....................................................................التكفري عن األيامن الكثرية - ٣٣٢
 ١٢٥ .....................................................................رمي اجلمرات قبل الزوال - ٣٣٣
 ١٢٥ .........................................................................................كلمة التوحيد - ٣٣٤
 ١٢٦ ................................................................................رشوط قبول العمل - ٣٣٥
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