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هاا ابواقا   1422كبيا  ينين  22هذه اللقاااات ابااكةاب بتااكاجل اة  اب بدأت 
م واست رت قراباب ساس ساتوات اات التقااي الفايجل  ف ا   20/7/2001

م لا  رراا   2/11/2006هاا ابواقا  1427شواي  10هللا بتاكاجل اخل يس 
 مج الاالتوك يف قسم اإلسالم بغرقت  اخلاصب حتت اسم بران

Dr. Tarhuni Weekly Meeting for Q&A 
وةاناااات ااااارى اللقااااااات اااااوم  اة  ااااب واا ااااد ماااا  ةاااا  أساااااو  يف  ااااوا  
السااالب اااةاااب لفاار  مساااا بتوقياات مثااب لقرابااب  ااالد سااالات وك ااا   اااد 

الفاارل  باا  وب اا   وأجاااخ هلال ااا لاا  سئل ااساا لب يف شاال قتااو  ال لاام
ةااا  يف  يطاب شاداد  لثونا  ةاهلا  بااالة   أنا ااماوك السياسايب واايا ياب وما  

ااااارمت حتااات  ثااام سي سااا وة واساااتجدم الت ااارا  واإلجاااا ت الا ياااد  لااا  
 التصاةم ةا  مآل  ائلتقاي أهلريا مث اإلب اة .

وهاااا نااا  نتفااار ما يسااار مااا   فرااااأل إلجاااا ت الفااايجل لااا  ااسااا لب يف هاااذه 
معععع ماا عععاا وظروعععا يخعععاي  ا  ععع   اات لاااي م التفااا  ساااا وائساااتفاة  اللقاااا

آنععكاو يري ععح ال ععباد ا رعع ع ا ععامث  مععمي ا ععمير    ععا  عع  المععبظ 
 ا س اس ة يالمم ة .

 
 

 الرقم يف أللى ة  قتوى اراة ب  ماال  :
 

 كقم الفتوى / اليوم أو ةلي  هلاص / الفهر / الستب                        
    22/    12/            9/       م      408ثال                      م
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501/10/1/23 
س : ااخ اسأي ل  بي  اب ااد  ؛ وهو أ  ا رض الفجص سل ت  وم  هلالي لرض  للسل ب 

 ا ااد التاس لليها والذي ادق  أةثر هو الذي افرتي . 
 

يف الستب ق   ذلا  ، قاال  ارج ش  شااا هللا ج : أ  هذا الاي  جائ  وئ  رج قي  ، وقد  ات 
يف الس ر ل وماا  ، قثا  ذلا  واكة يف الساتب ، واا اد  )اب اةسب(   اىل يف اب ااد  وابثاسر 

 هلل كخ ال ابت . وهللا   اىل أللم . 
__________________________________________ 

 ها 1422
 22/-/7م/502

رأ  اليت خترج لطلب ال لم، وليس لتادها رار.م. ها   مثه وها  : السائ  اقوي:  لتساب لل س 
 اص  اإلمث شىل لدم قاوي ال   ه

 
: أقااوي: شذا هلرجاات اباارأ  لطلااب ال لاام، وهلالفاات الفاار  يف أ تاااا هلروجهااا، ةااا: )أ  كةااات ج

ماا   ااري راار.مق ةسااائ  )الةساا ( مااثال ، أو اهلتلطاات  لرجاااي، وهلرجاات متاد  ل.ااب بغااري   اااخق 
ا متاما ، أو هلرجت بغري شذ  زوجها، أو بغري شذ  ولي  ها، أو نو ذل (..قإهنا  مث، أماا سا رق  

شذا ةانت خترج بطراقابق مفارولب، وئ ختاالل الفار  يف هلروجهاا..قثيل  مثهإ با  شهناا  ا ج.ر 
وأرفا ا م ها، ومتهم م  هو ممي   .   ىن: )أي م  سائ ( للى رلاها لل لم، وشذا ةانت خترج 

أنااا  اَب تاااا. ةااااريا  اَبقااااكخ الالو (..ققاااد اثاااو  هتااااك اااااي، ولثااا  ئ ختااارج شئ شذا ةاااا  م هاااا )
  0شجٌص ةاري، أو امرأٌ  ةاري  للى أق   قدار. وهللا   اىل أللم

 
 22/-/7م/503
سااس( السااائ  اقااوي:  لتساااب لقيااام اللياا ..شذا صاالى الفااجص قااا  أذا  )الف اار( بااا: ) س :

س.ب   ه ل  قيامةقائ . قه  ُيَب
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س.ب ل ، ولو قا  ااذا  بدقيقب )وا د (. وهللا   اىل أللمج   0: أقوي: ن م..ُيَب
__________________________________________ 

 22/-/7م/504
 : السائ  اقوي: ما هو قق  )قضاا الصلوات(هس
 
م. ل.ااا و ص.اااال. ق أ.وو ن. ج ه.ا م.ااال. : أقاااوي: التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم اقاااوي: الم.ااا و ان.

ا قا.لويَبص.ااال   ااايا.ه. س 
{، قتَبقضاى الصالوات  ذ.ة.ر.ه.ا ق.إ  َّ ذ.ل  . و.قاوتاَبه.ا{، ويف ب   االفاظ: ال..ئ. ة.فَّاك. .  ..اا ش ئَّ ذ.ل ا و
ابفروضااب شذا انم الفااجص لتهااا، أم نساايها يف نفااس الوقاات الااذي اسااتيق  قياا ، وئ اتفااغ  

 ، ةاا: )الوضاوا، وناوه(، وةاذل  شذا ةاا  قاد لتها بغريهاا شئ قي اا ةاا  ما  جاتس أمار الصاال
رهااااا لاااا  ذلاااا  الوقاااات، وشئ..أمث   نسااااي.ها..قإن  اَبصاااال  يها يف الوقاااات الااااذي  ااااذةر قياااا ، وئ ااَب .هل  
اا{، واقاوي:  بذل ، والتَبا  مقصرا ؛ ا  التهللا صلى هللا لليا  وسالم اقاوي: ال..ق.اإ  َّ ذ.ل ا . و.قاوتاَبه.

{، مث شنااااا  لتااااادما اقضااااا  الصاااااال ، قاااااإذا ةاااااا  هتااااااك أةثااااار مااااا  ال..ئ. ة.فَّااااااك. .  ..اااااا ش ئَّ ذ.  ل ااااا و
صاااااااال ..قإن  اصااااااال  الصاااااااال  )ااوىل( يف الرت ياااااااب، ق اااااااثال  شذا قا ااااااا  صاااااااال  )ال صااااااار(، و 
)ابغرخ(..قإنااا  اصااال  )ال صااار(، مث اصااال  )ابغااارخ(، وئ ا ثاااس اامااار؛ ا  الرت ياااب بااات 

صااار( قاااا  قااارض صاااال  )ابغااارخ(، الصااالوات أماااٌر واجاااب، وقااارض هللا لااا  وجااا  صاااال  )ال 
، أو هنااك؛ ا  هللا لا   وةذل   لتساب للتواق ..قإن  جيوز ل  أ  اقضيها يف أي ساالبق ما  ليا ق
لوف.ب  ل  . و أ.ك.اة. أ. و ا.ذَّةَّر. أ.وو أ.ك.اة. شَبثَبوك.ا {، والتهللا  وج  اقوي: الو.هَبو. الَّذ ي ج. . . الليو . و.التاَّه.اك. هل 

سلم ةا  اقض  ما قا   م  التواق ، ةا: )الو ر(، وة اا  صا  م ا  يف كة تاتو  صلى هللا للي  و 
ةااا  اصااليه ا ب ااد )ال هاار(، قفَبااغ   لته ااا بوقواادق، قصااالَّفا ب ااد )ال صاار(، قثااذل  قضاااا 

   0التواق ..واكة، وادهل  حتت التص ال ام لقضاا الصلوات. وهللا   اىل أللم
__________________________________________ 

 22/-/7م/505
: السائ  اسأي لا :  ارك السَّاتَّب..ه  امث ابسالم بارتك صاال  الساتب )القاولياب(ه وماا ااثام س 

 يف ذل ه
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: أقااوي: أ  السااتب شُااا تَب  ي.اات )سااتب(.. لتااك أهنااا ليساات واجاااب، قهااذه التواقاا  ماا  اامااوك ج
ر، وم   رةها..ق    0ال ش ا للي . وهللا   اىل أللمابستحاب، وليست واجاب، ق   ق لها أَبج 

__________________________________________ 
 22/-/7م/506
: الساااائ  اقاااوي: هااا  ابسااالم الاااذي اااادهل  التااااك، مث هااارج متهاااا بفضااا  هللا، وك تااا ..ه  س

 استوي يف ااجر، والت يم م  م  ةهل  م   ري لذاخه
 
كجاااات، وئ شااا  أ  الاااذي ةاااا  صاااا ب : أقاااوي: الاااذي ا هااار: أنااا  ئ اساااتوي، قاةتاااب ةج

..ئ اسااتوي ماا  الفاجص الااذي  فاار هللا لا  م اصااي ، وقااد ذَبة ار يف اااادا ..أ  سهلاار  م ااصق
أهاااا  اةتااااب ةهلااااوئ ، وسهلاااار أهاااا  التاااااك هلروجااااا  متها..شُااااا اثااااو  لاااا  مثاااا  الاااادنيا، و )لفاااار ( 

فاوَبت، وقد ذةروان أض اقها، قال ش  أ  ااجر يف اآلهلر  ل يٌم جدا ، ولث  ئ بد قي  م  الت
ئب( ةكجب للفهداا يف ساي  هللا ققا،، ويف اةتاب  ٌخ للصاائ ت، وناو ذلا ، اأ  يف اةتب )م

قالتفااااوَبت واكة، وئ  ثااا  أ  اساااتوي مااا  ةاااا  لاصااايا  هلل مااا  مااا  ةاااا  مطي اااا . وهللا   ااااىل 
   0أللم

________________________________________ 
 22/-/7م/507
 اقوي: ه  هتاك ستٌَّب ب داب لصال  )ال صر(ه: السائ  س
 
: أقااوي: هااذه مسااألب اهلتلاال قيهااا أهاا  ال لاام، وااكجاا : أناا   وجااد سااتٌب ب داااب ب ااد صااال  ج

)ال صاار(، وهاا  كة تااا ، وقااد ةااا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ُياااق  لليه ااا، وقااد  ااات يف 
داوم للاااى كة ااايتو )الف ااار(، صاااحي  )الاجااااكي( أنااا  ةاااا  ااااداوم للاااى هاااا تو الااارة تت، ة اااا اااا

والذي ذةرت ذل  ه : )لائفب( كض  هللا   اىل لتها، قلم اارتك التاهللا صالى هللا لليا  وسالم 
هاااااا تو الااااارة تت قااااا،و لتاااااد )لائفاااااب(، وةثااااارٌي مااااا  الصاااااحابب..ةا  اصااااال  هاااااا ت الااااارة تت، 

د، مث ولث ..ةااا  )ل اار( كضاا  هللا   اااىل لتاا  اضاارخ ماا  اصاال  هااا ت الاارة تت يف ابساا 
ا . أ   سَب    ل  ذلا  ققااي: شهلفايت أ   تاد الوقات شىل وقات الث.راهابش، أو ة اا قااي، قجف 
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 تااد التاااس يف هااا تو الاارة تت، قيصاال  يه ا ب اا  ابصاالت يف وقاات التهاا ، وهااو: وقاات  ااروخ 
الف س، وقايو  الغروخ بفرت ق وجي  ، قالتهللا صلى هللا للي  وسلم  ات لتا  أاضاا  أنا  قااي ة اا 

اااا وسَب مَبرو .ف  .اااابو{، قااااإذا ةاناااات يف ااااو . الفَّ اااار  ش ئَّ أ. و  .ثَب   اااادا  )للاااا (: الئ.  َبص.اااالَّوا با. وااااد. الو .صو
، َو  ااادأ يف الغروخ(..قإناا  جيااوز لل ساالم أ  اصاال  هااا تو  ااف.رو الفاا س مر ف ااب. ا اات: )َ  صو

   0الرة تت. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 22/-/7م/508
: السائ  اقوي: نت رَّض يف بالة الثفاك شىل ب   ااسا لب، وما  ذلا : السا اي: بااذا نار  س

 اللحي.به، قثيل جناو خ للى ذل ه
 
بساايٌ، جاادا ، وهااو أ   قااوي: ناا  نااب التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، ة ااا  واخجاا: أقااوي: ج

الت، و تفااااَّهو  سااام، قاااتح  ناااب أ  حتااااو  أناااتم الراقصااات، والراقصاااات، واب ثلااات، واب اااث   
نتفاَّ  بتايتا صلى هللا للي  وسلم، وةا  اطل  ايت ..قتح  نطل  ايتتا..هذا جواخ، وةذل  
اَبقاي: شنتا يف ةاتتا..شذا أمران هللا ل  وج  بف ا..قإنتا نطي  هللا ل  وجا ؛ انتاا وا قاو  قي اا 

اآلهلاار ، وقااد أمااران هللا لاا  وجاا  أ  نطلاا  اللحيااب، اماار باا  هللا..أناا  ماا  اخلااري لتااا يف الاادنيا، و 
قااتح  نطلاا  اللحيااب، وهااذا ماا  الطالااب هلل لاا  وجاا  ةااأي رالاابق أهلرى..ة ااا  طياا  أناات و  
اامر، و طي  الرئيس قي ا امرك ب ، قه  أنت  تتااق.  م ا  يف ةا  أمارق امارك با ه، وأنات شذا 

..قهااا   ق اااا  أ  اساااأل  ال ام ..بااااذا أل ااا   أمااارت ال امااا  الاااذي ا  ااا  لتااادك ب  ااا ق م تَّ
ةااذاه، وباااذا ئ أل اا  ةذاه..هااذه أجوبااٌب لقليااٌب ااااو خ للااى هااذا الساا اي، مث هاام لتاادهم يف 
ةاااااتهم..شرالل اللحيااااب، باااا  شناااا  ش   مَّلواااات صَبااااو.ك ابتفاااادةا  ماااا  اليهوة..لوجااااد م  ي ااااا  

ا صاافب ااناياااا. وهللا   اااىل اطلقااو  ااااهم؛ ا  أماار اللحيااب م ااروٌل يف ااة،  السااابقب، وأهناا
   0أللم

_______________________________________ 
 22/-/7م/509
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ت.اا  ق.ص.ادَّق. َب   .اا اا.قَباويَب س : السائ  اقوي: ما ابقصوة  لثفر يف  دا : الم. و أ. .ى ل.رَّاق.ا  أ.وو ة.اه 
{ه  قا.ق.دو ة.ف.ر.   .ا أَبنو  ي. ل.ل.ى ر َّدو

 
هتاا هتلال، ققاد اثاو  ةفارا   رجاا  ما  ابلَّاب، وقاد اثاو  ةفارا  أصاغر، وهاذا : أقوي: الثفر ج

كاجااٌ  شىل ائلتقااااة القاااائم بقلاااب الاااذي أ اااى هااذا ال ااارَّال، وللاااى ةااا   ااااي: قاااإ  الاااذي ا  
ال رَّال قيصد  ق  قي ا اقوي..ققد ةفر جب اق مما أَبن  ي للى التهللا صلى هللا لليا  وسالم، وهاو: أنا  

ااا .او.ات  ئ ا لااام ماااا  يف الغياااب شئ هللا، قااااهلل سااااحان  و  ااااىل اقاااوي: القَبااا و ئ. اا. ول.ااامَب م.ااا و يف  السَّ
ا {، وقاااااي:  ااااد. اااارَب ل.ل.ااااى  .يوا اااا   أ. . و.اا.كوض  الوغ.يوااااب. ش ئَّ هللاو..{، واقااااوي: الل.اااااَ َب الوغ.يوااااب  ق.ااااال. اَب وه 

هَب م.ف.ا   َب الوغ.يوب  ئ. اا. ول. َبه.ا ش ئَّ هَبوو  ..{، قهذا مماا أَبنا  ي للاى التاهللا صالى هللا لليا  وسالم، الو.ل تود.
والتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم أاضااا  اقااوي: الئ. اا. ول.اامَب م.ااا يف  الوغ.يوااب  ش ئَّ هللاو{، وذلاا  بااا قااالوا: 
شوقيتاااا ناااهللاو ا لااام ماااا يف  ااادقش، قهاااذا الاااذي اَبصاااد  ل ال رَّال..شُاااا سمااا     ال ااارَّال ا لااام مااا  

اااٌر ساااذه التصاااوص الفااارليب، واباااراة  لثفااار ة اااا ذةاااروان يف أصااا  اللغاااب:   الغياااب، قهاااذا قيااا  ةفو
)التغطيااب(، قالااذي اغطاا  هااذا اةاا ا ماا  الاادا ..اَب تا. قااد ةف.اار  ااا أَبناا  ي للااى ر اادق صاالى هللا 
للي  وسلم، ولث  هتلل التاس، قا ضهم ا تقد م رقب الغياب  لاب ، و فصايال  لل ارَّال، قهاذا 

ارَبه اتقلا  ما  اإل اا  ساذا ابفهاوم، وأماا شذا ةاا  ا تقاد أ  هااذا وال يااذ  هلل ها رج ما  ابلَّاب، وةَبفو
ال رَّال ات ام  م  اة ، قي لم شي ا  م  ااماوك الغيوايَّاب، ة اا جااا يف ااادا ، وأنا  قاد هلا، 

ب، أموكا  م  الثاذخ، قهاو اصاد  قَب  يف ب ا  ماا اقوي..قهاذا الاذي ا هار: أنا  ئ هارج ما  ابلَّا
رَبه م  الثفر ااصغر. وهللا   اىل أللم    0وةَبفو

_______________________________________ 
 22/-/7م/510
: السائ  اقوي: ه  لف ب: )أهراقوا( يف  دا  االرا  الذي  ي يف ابسا د.. دي للاى س

 الثثر ، واباال.غبه
 
قيَبقااااي: )أكال ابااااا(، واَبقااااي: : أقاااوي: ئ..ئ  ااادي للاااى ذلااا ، وشُاااا هااا  لغاااٌب يف )أكال(، ج

)أهرال اباا(، وئ ش  أ  ال ،ة  يف اباىن..ز،ةٌ  يف اب ىن. ا ت: ) ةيٌد لل  اىن(، ولثا  ئ 
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؛ ا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم  ادَّة ماا   دي للى ةثر  اباا ابصاوخ، أو اباالغاب يف الصَّابو
ال  م  و م.ااو{، أو: الذ.نَب  و .  م  و م.ااو{، وةاذل  وكة يف نصاوصق ةثاري  ةل اب: اَبرال، وقاي: الس. و

)أهرال اباا(. ا ت: ) ي(، قليس هتاك ة ئلب يف ز،ة  )ا اا( للى الثثار ، واباال.غاب يف ة ياب 
   0اباا. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 22/-/7م/511
  نساااتطي  أ  نقاااوي: أ  ةااا  اا اةاااا  الصاااحيحب : الساااائ  اقاااوي: يف للااام ااااادا ..هس

 م روقٌب، وموجوةٌ  اآل . متفوك ه أم أ  ل ليب التصحي  ئ زالت قائ به
 
  اا اةااا  الصااحيحب..متها مااا هااو م اارول، ومتهااا مااا ااا اي موجااوةا  يف بطااو  ش: أقااوي: ج

اااااار راالتهااااااا اآل ، ولث ..اا ثااااااام الفقهيااااااب  ابرت   اااااااب للااااااى الثَبتَبااااااب ابجطورااااااب الاااااايت َ اتيسَّ
ذل ..مووجوةٌ  يف ةَبتَبب الفق ، ويف ةَبتَبب أه  ال لم بغ    الت ر ل   صحي  الروااب، ق  ثٌ  
ااا  بااا  لتاااد الفقهااااا، ولااا  ماااا افاااهد لااا ،  أ  اثاااو  هتااااك  اااداٌ  ضااا يل اَبساااتأن.س بااا ، واَب  .

ادَّ اآل  ماا ح  يف بطو  الثتَبب، ولثتها َ  تيسَّار شىل اآل ، قاي ث  أ  جي.  اَبصاح  هاذا  واصح  
اااادا  الااذي اسااتتد شلياا  هاا ئا الفقهاااا ب ااد الاحاا ، والتتقيااب، وهااذا ئ ششااثاي قياا ؛ ا  
..ئ  ثاا  أ  ُيااي، بثاا  اا اةااا  الصااحيحب، ققااد اغيااب لتاا   ااداٌ ، و ااداثا ، و  ال اااَ 

، وشُا ُيثام ال ااَ   اا وصا  شليا  ما  التصاوص الفارليب،ا)م مث  ئب(، و )ألل(..ئ ا رقها ال اَ 
ب ااد ذلاا  شذا  اااتَّ لاا  شاا ا..قإن  ارجاا  ل ااا قاااي شىل الااتص الااذي وكة شلياا ، قاااامر ةااذل  
 لتساااب بااا  اااخ ماا  أ اةااا ق صااحيحب، أو أ اةاااٌ   ثااو  ضاا يفٌب يف ةتَبااب أهاا  ال لاام، مث 
ا هاار مااا اَبقو  اهااا، وارق هااا شىل ةكجااب التصااحي ..ابهم أ  التصااحي ، والاحاا  لاا  أ اةااا  

   0 للي  وسلم مست ٌر شىل أ  ار د هللا ااكض، وم  لليها. وهللا   اىل أللمالتهللا صلى هللا
___________________________________________ 

 22/-/7م/512
 : السائ  اقوي: ه  السَّتَّب لتد ا .و ي للس وة أ  اتا ي للى كةاتيو ، أم اتا ي للى ةفَّيو هس
 



9 

 

يوا ؛ ا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم أمار باذل ، وقااي: الئ. : أقوي: الساتب أ  اتاا ي للاى ةفَّ ج
اا.تا.يواا و{، والااذي اتأماا  شااث  الا ااري لتاادما  اواا   قا.اواا . كَبةو ااا ا.اااوَبكَب الوا.  ااريو و.لوي.ض.اا . ا.د. اادَبةَبمو ة. . ا.اااوَبكَب أ. .

دما اااك، قإناا  اضا  كةاتياا  مااشاار   شذا بار.ك، قالااذي اساق، للااى كةاتياا ..قإُا افااب  الا ااري لتاا
ااك للى كةاتي ، وكةاتا الا ري..يف اداوا  اامااميَّتت، قصاوك  الا اري ما  ابقدماب..شذا قَبوك ن.ات ما  
الرجَباا  الواقل..جيااد الفااجص أ  الرَّجَباا  شذا ناا ي للااى كةاتياا ..قإُا افاااب  رراقااب بااروك الا ااري 

للياا  وساالم لاايس  لتاادما ااااك للااى كةاتياا  اللتاات يف ادااا  ااماااميتت، قحاادا  التااهللا صاالى هللا
قيااا  قلواااٌب ة اااا ذهاااب شىل ذلااا  ب ااا  أهااا  ال لااام، وشُاااا ااااادا  للاااى ماااا هاااو لليااا ، وهاااو 
صحي ، وهو مفاابٌ  اااي الا اري ة اا جااا قيا ، وهاذا هاو القاوي ااكجا ، وش  ةانات ابساألب  

    0ة ا ذة.ر السائ ..قيها هلالل. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 22/-/7م/513
: الساااائ  اقاااوي: هاااذا اادا ..) ااادا   ااااي السااا وة(.. ثلَّم قيااا  ب ااا  اافَّااااظ مااا  س

 يااا  التفااارَّة، وأ  الاااراوي الاااذي كوى هاااذا ااااادا   فااارَّة بااا  لااا  اائ اااب اافَّااااظ ممااا  هااام يف 
 راقت ه

 
صااحَّحوا هااذا  : أقااوي: هااذه ال لَّااب ئ اَبساالَّم سااا رابااا أناا  قااد هلااالل قيهااا لل اااا  سهلاارا  قاادج

: ماا  ذهااب شىل   لياا  اااادا  سااذه  اااادا ، والتفاارَّة يف  ااد ذا اا ..ئ اَب تااا. للَّااب، وللااى ةاا  ق
ال لَّب..قهذه وجهب ن ر يف  ض يف ، ولثتتا نتثلم ل  اادا   لتااك صحت ، ولايس  لتاااك 

 .م، أناا  ضاا يل، قالااذي  ااات لتااده ضاا ل اااادا ، أو أهلااذ  لقااوي بتضاا يف ..قهو  ااري مَبلواا
قاااتح  اآل  ئ ناااتثلم يف صاااحب ااااادا ، وشُاااا ناااتثلم يف مدلولااا  الفقهااا ، قابااادلوي الفقهااا  
للحاادا ..ذةروانه، وأناا  اتواقاا  ماا  الصاااوك  الاايت هنااى لتهااا التاااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، وأماااا 
قضيب  ض يل اادا ..قالذي ا هر: أ  ااكجا : قاوي ما  أ اات ااادا ، ولايس قاوي ما  

، مث ش  للحااادا  شاااواهد، ورَبااارَبل أهلااارى  اااري الطراااا  الاااذي جااااا لااا  )أ  ضااا َّل ااااادا 
هرار (  ا اواق  ذل ، قاادا  ش  شاا هللا ينبٌت، وهذا الذي ُيضارين قيا ، وهاذه ال لَّاب ة اا 

 0قاَبلوت.. تثرَّك يف أ اةا  ةثري ، وليس ئزٌم أ  ا هل.ذ سا. وهللا   اىل أللم
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 22/-/7م/514
 ثام )اةا ( الايت اَبسات  .  قيهاا شن  اات مَبساتجر.جب ما  م اد   ياوا ق : السائ  اقاوي: ماا س

 مي  ت، أو مذبوح بغري الطراقب الفرليبه وه  هذا اَب    ر يف     )اة (ه أو يف حتر  ه
 
: أقاوي: هااذه مسااألٌب مفااهوك ، وهاا  اسااتجدام ابتاااق   يف صااتالب )ااجاااا (، وأةثاار ابتاااق  ج

مأهلوذ  يف  ائتق قليلب م   يواانتق شما مي  تب، أو مذبو ب بطراقبق  مأهلوذ  م  )اخلتا ار(، أو
 اااري شاااارليب، قاااااا وال لل ساااالم: أئ اةاااا  ماااا  هااااذه )ااجاااااا (، ولثاااا  لاااايس للااااى ساااااي  
َبسااااتجد.مب ماااا  ابتاااااق  يف صااااتالب )اة (..ة يااااٌب 

التحاااارا، والساااااب يف ذلاااا ..أ  الث يااااب اب
شاايب  اري اباا    ر ، قذجا  هااذا.. رهلَّص يف ذلا  ب اا  أهاا  قليلاب، ققااد  َب تاا. ماا  الت  س.اب ابتال

ال لم يف أة  )ااجاا ( اليت اصت ها الثفااك، وهام ئ شا  اساتجدمو  هاذه ابتااق ، وهتااك 
ماا  متاا  ماا  ذلاا ، وة ااا قاَبلواات: ااماار قياا  شاا ٌا ماا  اإلشااثاي، قاااا و.ال باا  أكاة أ  ُيتاااال 

 لتحرا واضٌ  قيها. وهللا   اىل أللملدات : أئ اة  متها، وم  أة  متها..قليس ا
    

 22/-/7م/515
َبرس.  اخلف (، و )التدليس(هس

 : السائ  اقوي: ما الفرل بت )اب
 
 : أقوي: الفرل بيته ا..أ  التدليس أوئ  أنوا ، ق ت :ج

 0 دليس التسواب0 دليس السثوت0 دليس ال طل دليس الفيوخ . 0ستاة دليس اإل
نوٌ  م تٌَّ مت ، وهو: أ  اروي ل ا  لقيا ، ، ستاةخلف ..هو:  دليس اإلقالذي افاب  ابرس.  ا

َو اس   مت ، أو ل   َ الوق.  بصيغبق  فا  أ  اثو  ت ا  متا ، أو  َباوهم أ  اثاو  تا  متا ، 
اا  اخلفاا ..ئ اثااو  ماا  شااجصق م اارول  لتاادليس، وةااذل ..أ  اثااو  قااد كوى  ولثاا  ابرس.

الل التدليس، قإن  قد اروي ل   َ ا اصره، َو الوق.  أصال ، ل   لاص.ر.ه،  َو اس   مت  خب
ا. وهللا   اىل أللم    0قوج  الفا : م  هذه اايوثيب، وابفاكقب م  اايوثيات اليت ذةرو َب
________________________________________ 

 22/-/7م/516
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وساالم سَباا    لاا  اخل اار  : السااائ  اقااوي: جاااا يف صااحي  )مساالم( أ  التااهللا صاالى هللا للياا س
  اَبتَّج.ذ هلالًّ، قاي: الئ.{، واب رول أ  اخل ر شذا صاكت هلالًّ..صاكت  الئ ه

 
: أقوي: ئ كاب، بت هذا اادا ، وبت مساألب ابتاق ..مساألب ابتاق ..شُاا ها : اساتجدام ج

 (، أو اَبصات.  ما هو ررَّم بتسابق قليلب يف ما هو  الي؛ ا  االياب الاذي اَبساتجر.ج متا  )اةا
متاا  )اةاا (.. الٌي، وئ ششااثاي قياا ، ولثاا  اَبوض.اا  قياا  نساااٌب قليلااب ماا  ابتاااق  قتتساااب يف 
خت.ثَّااار هاااذا االياااب، وأ  اصاااا  )جاتاااا (، قهاااذه التسااااب القليلب..قاااد اثاااو   اااا التاااااك، وقاااد ئ 

ت..أصااا  هااذا  راماا ا ، وش  َ اثااو   ااا التااااك، وهااذا هااو الساااب يف اإلشااثاليب، قااإ  التا 
..أصا   الئ ، ولثو  التساب  ري واضحب؛ اهنا قد اوض.  قرٌص صاغري يف ة يابق ةااري ،   َب تا.
ااد اآل  متاااق   وقااد اوض.اا  أةثاار ماا  ذلاا ، قااااووىل لل ساالم: أ  ارتقَّاا  لتهااا واا ااد هلل..اوج.

اة  ابسلم م  )ميثروبيب( ليست م  ابتاق  )اايوانيب(، واَبتت.ج متها )ااجاا (، قي ث  أ  
)اةاا ( الااذي ئ ششااثاي قياا ، وأمااا اختاااذ اخل اار هلالًّ..قااالتهللا صاالى هللا للياا  وساالم أماار  كاقااب 
اخل ار، قائ تفااظ ساا  ال  صاا  هلالًّ.. ااالٌل لتها  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم، ولثاا  شذا 

اات  اال أصاااحت هلالًّ..قإناا  جيااوز اسااتجدامها، وهااذ ا اخلاا  أصااا  اقرتضااتا أ  اخل اار قااد  َبر ة.
راقهااا، ة ااا   ااالئ ، ولثاا  اإلمث..للااى ماا   رةهااا  اال أصاااحت هلااالًّ؛ اناا  جيااب للياا  أ  اهو

    0 ات ذل  يف أ اةا  أهلرى. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 22/-/7م/517
 : السائلب  قوي: ه  جيوز الرقص يف ولي بهس
 
أي وقااتق شاااات اباارأ  رابااا أناا  يف اااادوة الفاارليب. ا اات: )شذا   : أقااوي: الاارقص جااائٌ  يفج

ةاناات  اارقص ل وجهااا..قال  اارج يف ذلاا ، وشذا ةاناات  اارقص ارفا ااا..قال  اارج يف ذلاا ، 
وش  ةاناات  اارقص باات أهلوا ااا بطراقاابق  ااري متاذلااب..قال  اارج يف ذلاا  أاضااا ، وأمااا اسااتجدام 

اا و )ابوسيقى(..قابوساايقى  ااراٌم، وئ اااوز؛  ا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم قاااي: الل.ي.ثَبااون. َّ م 
{، قاب ااازل ةلَّهااا ررَّمااٌب  ااذا اااادا   اار. و.الو . .اااز لو لَّو . ااو اار.ى و.ااو.ر ااار. و.اخلو. و اات.ح  ااو.اٌم ا.سو أَبمَّاايت  أ.قاو
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د، الصحي ، ولث  جيوز )الدَّل( قق، يف ولي ب التثاح، ويف االياة، قإذا ةاا  ذلا  يف ال يا
أو يف ولي ب التثاح..قال  رج يف استجدام )الدَّل(، وكقص التساا لليا ، وكقاص الرجااي..ئ 

ي قيااا ، وئ مفااااسب قيااا  للتسااااا..قال  ااارج قيااا ، قاااإ  ذ ااارج قيااا  أاضاااا  شذا ةاااا  كقصاااا  ئ  ا.ا.ااا
اا ااااك ةااانوا ارقصااو  يف ابساا د اااوم ال يااد، وال اااو   ا ااراخ، قااال  اارج يف كقااص الر  جاااي 

ا ، وهااو ماا  اامااوك اباا ااب، وش  ةااا  ااوىل: لاادم الاارقص ماا   خ التج.فَّاا . وهللا   اااىل أاضاا
 0أللم

________________________________________ 
 22/-/7م/518
 : السائ  اقوي: ش  شيجل اإلسالم اقوي يف كقص الرجاي: شئ اف ل  شئ  .تَّ شهس
 
ُا اقصاااد بااا  الااارقص ابفااااب  لااارقص التسااااا، : أقاااوي: هاااذا ش   اااات لااا  شااايجل اإلساااالم..قإج

ولثاا  الاارقص الااذي كهلَّااص قياا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، و ااات قياا  اااادا ..ئ اَبت .اار قياا  
لقاااوي أ ااادق ب اااد ذلااا ، قاااالتهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم أقااارَّ كقاااص ااافاااب يف ابسااا د، وةانااات 

تَّثاب، وةذل ..الرقصاب كقصتهم..كقصب   ربيب..كقصب ااارخ، وهاذه الرقصاب كجولياب، ول يسات  َب
الااايت  ثاااو  يف ال روض.اااب شذا َ  ثااا  بصاااحاب )ابوسااايقى(، قإهناااا كقصاااب  ربياااب كجالياااب، قاااالرقص 
الااذي لاايس قياا   فااا   لتساااا ة ااا قلوتااا..ئ  اارج قياا ، وأمااا الاارقص الااذي اتفااا  قياا  الرَّجَباا  

شايجل اإلساالم ش  صا .  لتساا، واارقص أماام التااس ساذه الطراقاب..قيَبح .  للاى ذلا  ةاالم 
   0وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 22/-/7م/519
: السائ  اقوي: هتاك ب   الطالتت يف ةتاخ هللا ل  وج  اقولاو  يف ب ا  ابواضا  ما  س

القرس : ئ اوج.د  تاس  بت اآل،ت، قت اد أ  هللا لا  وجا  ااذةر يف ب ا  اآل،ت ماا ات لَّا  
 ،} اط.ى و.قَبومَباوا هلل  ق.اان ت تو ااق  َبوا ل.ل.اى الصَّال.و.ات  و.الصَّاال.   الووَبسو  لصال ، ة ا يف قول    ااىل: ال .

 مث ب د ذل     س،ٌت  تثلم للى الطالل، وال واج، ونو ذل . ق ا الرة لليهمه
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، أو  تاسَبا  مٌ ظ: أقوي: أ  اَبقاي  م: هذا م  سوا قه ثم، قليس شررا  أ  اثو  هتاك  تاج
باات اآل،ت، وباات ب ضااها، قهااذا الفاارال..م  الااذي اشاارتر هإإ ومااا الااذي الاا م متاا هإ، قااإ  
ااب  ااب الوقااائ ، وات لَّاا   مااوكق م يَّتااب، قيجارااب التاااس  ااا اااتف هم  سو القاارس  ةااا  اتااا ي  سو

 بااات ئ ..أنااا  ئ بااد مااا   صاااوي كابااا،ق دهااذه الوقاااائ ، واا اااواي، مث اَبقااااي  اام: ولاااو سااالَّ تا ج. 
اآل،ت، وبت ب ضها..قإُا أو يتم ما  ساوا الفهام، قثاو  الاراب، هفاى للاى الاا  ..ئ ا ات 
لااادم وجاااوة الاااراب،، وقاااد اهاااتم ةثااارٌي مااا  أهااا  ال لااام ساااذه ابساااألب، وهااا :  تاسَباااب اآل،ت، 
ه والسو.ك، ق   أكاة أ  است اد يف هذا الف ..ق لي  بثتاخق ل ايمق ةااريق، ولادَّ  الَّادات يف هاذ

ابسألب، واس ى: )ن م الدكك يف  تاسَبب اآل،ت والساو.ك( لمماام: )الا قاال (، وااذةر قيا  ةا  
سابق، واذةر ما اتاساها، أو ما ها  ابتاسااب الايت كبطات بيتهاا، وبات اآل،ت الساابقب، واآل،ت 

أ  ارب،  التاليب، قهذا القوي ليس بصحي ، وشُا اآل،ت ةلَّها بيتها كاب،، وأضرخ مثائ   ث 
اااراب، وهاااو: أ   بااات س،ت الصاااال ، وبااات اآل،ت ابت ل  قاااب  لااا واج، والطاااالل، وال القاااات ااَبس.
الصاال  صاالٌب باات ال اااد، وباات كباا ، والصااال   ادي للااى الوصاا ، و اادي للااى الرابطااب، قثااذل  
ااالت، وأل اام الاارواب، الاايت  ثااو  باات اخللاا ، وباات ب ضااهم، قهااذا هااو  ال واج..هااو أل اام الص  
الراب،، قهذه اآلاب  تثلم للى احملاق ب للى الصلب بت ال اد، وبت كب ، مث اآل،ت الايت  اتثلم 
اااار اب.. تثلم لاااا  الصاااالب باااات ال اااااد، وباااات  ااااريه، قهااااذا هااااو  للااااى أمااااوك الاااا واج، واامااااوك ااَبس.
 التتاسَباااب بااات ااماااراو  لثااا  اثت ااا  لل سااالم الرابطاااب، والصااال.ب بيتااا ، وبااات كبااا ، وبيتااا ، وبااات

   0شهلوان . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 22/-/7م/520
: السااائ  اقااوي: ب اا  التاااس اقولااو : ناا  يف جاهليااب القاار  )ال فاارا (. قهاا  هااذا القااوي س

صااحي ه وهاا  هتاااك أقساااٌم لل اهليااب.   ااىن: )جاهلياابق مطل.قااب(، و )جاهلياابق مَبقيَّد (.أقياادوان 
 هار ثم هللا

 
: أقوي: القوي  نتا يف جاهليب القر  )ال فرا (، قال مان  م  هذا اإلرالل؛ ان   ث  أ  ج

اَبقاي: جاهليب القر  )ال فرا (، واَبقاي: جاهليب القر  )التاس  لفر(، وجاهليب القر  )الثام  
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هاا لفر(  هلتالل ما ُيص  للتاس م  جهالب، و الفب للفر   تفاو.ت ما  لصارق وسهلار، وةلَّ 
جاهليب، والقوي    هتاك جاهليب )مطلقب(، وجاهليب )مَبقيَّد (..ئ ألرل ل  وجهب ، وشُا ةا  
ماااا هلاااالل اإلساااالم، وشااارائ  ..قإن  مااا  اةاهلياااب، وقاااد  ثاااو  اةاهلياااب مغر قاااب، وقاااد  ثاااو  
اةاهليب يف أموكق م يَّتب م  بقاا اإلسالم يف سائر ااموك، قإذا ةاا  مقصاد الفاجص..جاهليب 
)مطلقااااب(. أي: )يف ةاااا  شاااا اق  الفااااب لفاااارائ  اإلسااااالم( وجاهليااااب )مَبقيَّااااد (. أي: ) صااااوي 
ابجالفاااب يف ب ااا  ااماااوك، وابواققاااب يف ااماااوك ااهلااارى(..قي ث  أ  اَبقا.ااا  هاااذا. وهللا   ااااىل 

   0أللم
________________________________________ 

 22/-/7م/521
  أ  اَبقاي: شقي  جاهليبش، وبت أ  اَبقاي: شجاهل شه: السائ  اقوي: ه  هتاك قرٌل بتس
 
: أقااوي: را ا ..هتاااك قاارٌل ةااارٌي باات أ  اَبقاااي: شقياا  جاهلياابش، وباات أ  اَبقاااي: شجاااهل ش، ج

قإناا  لااو قياا  لاا : شجاااهل ش..ا ت: )أناا  اواقاا  أهاا  اةاهليااب يف  الااب أمااره(، قيَبتس.ااب شلاايهم، 
ةاهليب يف ش اق اسريق..قهذا ا ت: )أ  اَبقاي ل : شقي  واَبقاي ل  جاهل ، وأما شذا واق  أه  ا

جاهلياابش(.   ااىن: )شاا ا اسااري، وأمااا  الااا ، و الااب أمرك..شُااا هااو مواقااٌ  اماار اإلسااالم(، 
وهذا هو الفرل بت وصل الفجص با: شقي  جاهليبش، وبت وصف  با: ششن  جاهل ش. وهللا 

   0  اىل أللم
________________________________________ 

 22/-/7م/522
ااره يف قولاا  صاالى هللا  س: السااائ  اقااوي: ش  الكك الصااال ..وكة يف اااادا  مااا اَباادل    للااى ةفو

ر   ا.روكَب الصَّال. و{، ووكة  داٌ  سهلر، وهو  ادا   روك  و.الوثَبفو . الف   . الرَّجَب   و.ب.تو للي  وسلم: الب.تو
ه الفاافالب..أ  هللا لاا  وجاا  ااادهل  اةتااب ماا  َ ا اا  باات ااااداثتو   اا  هلااريا  قاا،، قثياال جيَب .

َبروج  .ب(. ق ا القوي يف ذل ه
م م  اقوي ب دم ةفور الكك الصال   ن  م  )اب  وهتاك م  ا َّ
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: أقااوي: هااذه ابسألب..مسااألب روالااٌب جاادا ، واخلااالل مفااهوٌك قيهااا، وقااد أشااا ها ةثاارٌي ماا  ج
أ  أن . للاى ماا قيا  قيهاا يف هاذا اللقااا، وهاذا أه  ال لم حبثا ، وةكاساب ، و فصايال ، وئ  ثا  

 الس اي الذي للى وج  السرلب، ولث ..أقوي أموكا  مه ب:
أوئ : مساألب  ثفاري الكك الصاال ، ولادم  ثفاريه..ئ لالقاب  اا  إلكجااا شرالقاا ، قهاذه مسااألٌب 

ئ اثفاره، و هاوك ققهيٌب هلالقيٌب مفهوكٌ  بت أه  السَّتب..ه  الكك الصال  اثفر برتةهااه أم 
أهاا  ال لاام للااى أ  الكك الصااال  ئ اثفاار برتوةهااا، وشُااا ذهااب شىل ذلاا  قلَّااٌب ماا  أهاا  ال لاام، 
وهااو القااوي الصااحي ، والقااوي الصااحي : أ  الكك الصااال  ةاااقٌر هلاااكٌج ماا  ابلااب، وذلاا  ب ااد 

  0شقامب اا ب للي ، واست تابت  ، وااثم للي  بذل  م  أه  ائهلتصاص
..قاامر قيه ااا واضاا ، قيَبقاااي يف ااادا  الااذي لاااكض ذلاا ، يننياا : أ مااا اة اا  باات اااداثتو

، وئ  وهاااو  ااادا  الفااافالب..أ  ذلااا   اااتصو  ااا  ئ ا ااارل شاااي ا  لااا  الاااد  ا  شئ الفاااهاة تو
ادهل  يف ذل  م  ا رل أ  الصاال  ل ااة الاد  ا ، وأنا  ماأموٌك ساا شارلا ، وهاذا سيحصا  يف 

 ب اا  اازمااا ، وهااذا ة ااا جاااا يف اااادا ..يف الرَّجَباا  الااذي أماار ب اا  اازمااا ، و صاا  يف
كوه يف الرا ..قإن  قد جه  قدك  هللا لا  وجا ، وما  ذلا .. فر هللا لا   أبتااه أ  ُيرقوه، واذو
وجاا  لاا ، وسااار ؛ اناا  ةااا  يف وقااتق اثفاا  قياا  أ  ا اارل هللا، وا اارل أ لااب صاافا  ، وش   

 و ئ ا يها ة ا اتاغ ، قهذا قوي، ةا  جيه  شي ا  م  ب   الصفات، أ
وهتاااك قااوٌي سهلاار: أ  ابااراة بذل ..الااذي َ ا  اا  هلااريا  قاا،  سااتثتاا الصااال  الواجاااب؛ اناا  
  فااال الفراقت..قولاا : َ ا  اا  هلااريا  قاا،..ئ ا اات أناا  َ اقاا  )ئ شلاا  شئ هللا(، َو افااهد أ  

قيقاااب ل ااا  هلاااري، قالثااا  ا لااام أ  هاااذا ر ااادا  كساااوي هللا صااالى هللا لليااا  وسااالم، وهاااذا يف اا
مَبسااااتثىن ماااا  قولاااا : َ ا  اااا  هلااااريا  قاااا،، قثااااذل  شقامااااب الصااااال  الواجاااااب الاااايت ات ااااو سااااا ماااا  

   0التاك..مقدَّكٌ  يف هذا اادا    ا  بت ااةلب. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/523
مو : السائ  اقوي: ما هو  فس ا الَّاذ ا . سم.تَباوا ل.ل.ايوثَبمو أ.ناوفَبس.اثَبمو ئ. ا.ضَبارَّةو سري قول    اىل: ال،. أ.ااَّه.

ااوتَبمو..{ه ت.د.  م. و ض. َّ ش ذ.ا اهو
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: أقوي: هذه اآلاب..ابراة متها: أ  ابسلم شذا قام  مار هللا لا  وجا ، وأمار  ب ارول، وهناى ج
ب لا ، وا ف ا  اب اصا  راباا أنا  قاد اهتادى سادى هللا لا  ابتثر..قإنا  ئ اضاره ما  َ اسات  

ل  وج ، وأةَّى ما للي  م  اامر  ب رول، والته  ل  ابتثر، قاال اضاره ب اد ذلا  م صايب 
را . وهللا   اىل أللم  0ال اصت، وق وك الفاج 

________________________________________ 
 6/4/24م/524
 راني (ه: السائ  اقوي: نسأي ل   دا : )الغ. س
 
ا   ، ولا  كوا،ت ج : أقوي:  دا  )الغ.راني (.. داٌ  ُيتاج شىل م  افهم أا  اضا   يف مووض 

، وهااذا الااذي ذهااب شلياا  بتااب، وهاا     ولهااا  اادي للااى  او اا  ااري ينبتااب، ولاا  كوا،ٌت  َب تااا. ين
اب اااذ. ( أمثااااي شااايجل اإلساااالم: )ابااا   يو ياااب(، واإلمااا ام: )ابااا   أئ اااب ال لااام مااا  لل ااااا ااماااب )اةه.

ةثااري(، واإلماااام: )ابااا  القاااي  م(، واإلماااام: )ابااا    ااار(، و اااريهم مااا  أهااا  ال لااام، وقاااد قصَّااالوتَب 
ج. َب شلي ، واللف  ابقاوي: أ  هاذه الثل اب أَبلوق ي.ات  القووي يف هذا اامر يف )صحي  السري (، قريَب

سالم، وهاذا هاو  فساري للى أتا  ابفرةت م  ق ا.  الفيطا  أ تاا قراا  التهللا صالى هللا لليا  و 
تَباا َب يف: )صااحي   َبت ل  قااب بااذل ، ق اا  أكاة التفصااي ..قإن  ارجاا  شىل مااا ةتااو

ساااب سااوك : )ااااج( اب
ااث  مااا  ااٌ  مَبط.ااوٌَّي جاادا ، وقياا  ةااالم ال ل اااا ااةاااب ر، والاارة للااى ماا  استفو السااري (، قفياا  ماوح.

   0جاا يف هذا اادا . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/525
  الااذي جيااري اآل  يف )ال  اارال( لاايس ش: السااائ  اقااوي: مااا هااو ااثاام يف أي وا اادق اقااوي س

 جهاةا ه
 
: أقوي: هذا أجاتا لت  أ تاا  داثتا يف الدَّووك. ، وقلتا: ش  الذي اقوي ذل ..شما أن  جاه ، ج

 (، و )جهاااااة الطَّلااااب(، قهااااو ات اااار شىل اةهاااااة أو أناااا   َب.لَّااااٌ، للياااا  يف م ااااىن: )جهاااااة الاااادَّقو 
هتاااك..للى أناا  جهااااة رلااب، قياحاا  لااا  لاا  الرَّاا.اااب، ولاا  شذو  و  ااماار، وناااو ذلاا  مااا  
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الفروال اليت  َبذة.ر يف جهاة الطلب، ولث  لليتا أ  نَبفه  م هذا الفجص أ  هاذا اةهااة لايس 
، وشُا هذا جهاة ةق ، وهو   فال ال ل اا ..ليس ل  شرواٌل، وشُا جيب قووكا  للى جبهاة رلبق

   0م  اقدك للي  م  أه  الاالة، مث م  اليهم. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/526
 السائ  اقوي: ه  جيوز للرَّجَب  أ  ا لم ا ولب  م  التساا القرس ه س:
 
لتالو ، أو أ ثام القرس  ما  جهاب الفقا ، أو التفساري، أو : أقوي: شذا ةا  ا ل   َبهَب َّ أ ثام اج

  ٌ نو ذل ..قال  رج، وأما أ   قرأ ابرأ  للى الرَّجَبا  القارس ، قيسا   صاو ا..قهذا قيا  م.فوس.اد.
ي.ٌب، وةفااٌب يف   ليم أهلوا  َّ التالو . وهللا   اىل أللم   0ل ي ب، ويف التساا  َبتاو

________________________________________ 
 6/4/24م/527
: السائ  اقوي: ةيال ن ل.م..ها  تا  )الاجااكي( ما : )هفاام با  ل َّااك( قاا  ائهلاتالاله س

 أم ب دهه
 
ااااك( مااشااار  ، وشُاااا للَّااا  ج : أقاااوي: اإلماااام )الاجااااكي( ك ااا  هللا ماااا كوى لااا  )هفاااام بااا  ل َّ

االب يف )الصاااحي (، ولثتهاااا  الروااااب، قل ااا  بيتاا ، وبيتااا  ك.اوق؛ ا  الروااااب لااا  )هفااام(  اااري متَّص 
مووصاااولٌب هلااااكج )الصاااحي (، وأماااا م رقاااب هااا  تااا  الاااراوي مااا  شااايج  قاااا  اهلتالرااا ، أم ب اااد 
م، والثَبتَبااب الاايت اهت َّاات  ئهلااتالال،  اهلتالر ..قااذل   لرجااو  شىل )التااواكاجل(، وةَبتَبااب الاارتاج 

ات( لااا: )اباا   ت.ل طاات، وماا  ذل ..ةتاااخ: )الثواةااب التَّااري   الثيَّاااي(، قهااو قااد اهااتمَّ سااذه وابجو
جاااتل ، قاااا  اهلتالرااا ، ومااا  تااا  متااا  ب اااد 

َب
ابساااألب، وباااتَّ مااا  اهلاااتل،، ومااا  تااا  مااا  هاااذا اب

اااَب.، قثااا   اهلتالراا ، وهتاااك شضاااقٌب وهاا : أ  )هفاااما ( ئ اَب تااا. ماا  الااذا  اهلتلطااوا، ولثتاا  ة.
  0 اي. وهللا   اىل أللماا.تا.ل.قَّ ، ق سألب التلوقت ختتلل ل  مسألب ائهلتالال للى ة  

________________________________________ 
 6/4/24م/528
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: السائ  اقوي: الذي لدا  )سلس بوي(.ماا هاو ضااب، )سالس الااوي(ه ها  ماثال  شذا ةاا  س
ااار، مث ارجااا ، واتوضاااأ، قيفااا ر  الفاااجص اااارى نقطاااب  مااا  الااااوي ب اااد أ  اتوضاااأ، قيقاااوم  لتط.هَّ

  . قه  هذا اَب تا. م  )سلس الاوي(هبتقطبق أهلرى..أو نو ذل
 
واس، قإ  الف وك  لتقطب، ونو ج : أقوي: أهلفى أ  اثو  هذا الذي ذة.ر.ه السائ  م  الو.سو

واس، ق لى ة   اي: مث  ذل  شذا ةا  اف ر ب  هثذا..قهذا  ذل  اثو  ةثريا  م  ق ا.  الو.سو
اااوا ، وشُاااا ة اااا قاَبلوااات: أ ول.اَبااا َب مااا  الو.سو ااال.سق س، وشُاااا )السااالس(..أ  اسااات ر بااا  الااااوي، لااايس ب س.

قتاةكا  ما اتقط ، وئ اف ر  ن  قد انقط  لت  هذا الاوي، وشذا ةا  اارى الااوي  قيقاب ..قيَب تا. 
هااااذا ماااا  )الساااالس(، ولثاااا  شذا ةااااا  ااااارة شاااا وك ة ااااا قاَبلواااات، وُيصاااا  ذلاااا  ةائ ااااا  ب اااادما 

واس، وليس م  )السلس(، قالسلس اف ر ب  ساواا   وضاأ،  اتوضأ..قهذا  الاا  اثو  م  الو.سو
أم َ اتوضأ، قإذا ةا  لتده سل.ٌس قهو مست ٌر م   سواا   وضَّأ، أم َ اتوضَّاأ، ساواا  سايذهب 
ااااواس..قإن  اثاااو  لااااة   ب ااااد الوضاااوا، أو لتااادما اراااااد أ   للصاااال ، أم ئ ااااذهب، وأماااا الو.سو

ل.  ل  ال ااة ، ق لى  س. ، وااَبق.ت  ط.  صال   ل ال ب ب  الفيطا ، وااَبي. اذهب شىل ال ةا   ، واَبث.س  
 ..قإناا  اتوضااأ لثاا  صااال ق ب غ.اا    الت اار هاا  لتااده ساالٌس، أم ئ،   اااي: الفااجص  اال اط 

 ل وش  َ اث  لدا  سلس، واف ر  ثو  ذلا ، قلوي.توضاأ لثا  صاال ، وهاذا هلارٌي ةااري. وهللا 
   0  اىل أللم

________________________________________ 
 6/4/24م/529
: السائ  اقوي: قر.أوتَب  فسري قصب )هاكوت(، و )مااكوت( اباذةوك  يف ةتااخ هللا لا  وجا  س

يف لدَّ   فاسري، ووجدوت هتاك اهلتالقات يف هذه التفاساري، قأكااد أ  ألارل ماا هاو التفساري 
 الصحي ، وما ه  التفاسري ابروةَبوة. ه

 
 ما  الصااحابب، والتااب ت  اذه اآلاااب، : أقاوي: التفساري الصاحي ..هو  فسااري السالل الصااحج

اار.ه )للاا  باا  أ   اار( كضاا  هللا   اااىل لتاا ، وذة. اار.ه )اباا  ل . والتفسااري الصااحي   ااا: هااو مااا ذة.
ااارا  مااا  التااااب ت، وهاااذه ابساااألب  اااب ابفس   ااار.ه  ريفاااا مااا  أئ َّ رالاااب( كضااا  هللا   ااااىل لتااا ، وذة.
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اارائ يل يَّات( ابااروةوة ،  اارائ يل يَّات( اَبت ام.اا  جي لهااا الااا   ماا  )اإلسو وهااذا  ااري صااحي ؛ ا  )اإلسو
ااادَّد لااا  )بااات  ئَّ  َبصااادَّل، وئ  َبثاااذَّخ، وأ  ُيَب م هاااا ة اااا أمااار التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم   
ااااارائ يل يَّات(، وهاااااذا قيااااا  ن ر..قاااااإ  الت امَبااااا   شسااااارائي (، وئ  ااااارج، قاااااإ   اااااات أهناااااا مااااا  )اإلسو

م ألر.ل  ا جيوز للى هللا ل  وج ، وما جيوز للى م ها..هو ما   ام  ب  السلل الصاح، قه
اائ ا.ب، قاإذا  ا ش. أنايائ ، وما جيوز للاى مالئثتا ، ق قياد م لقيادٌ  صااقي.ب، وصاحيحب، وئ افاوسَب
قسَّااروا ةتاااخ هللا لاا  وجاا  بفاا اق ماا  ذلاا ..قهم ألاار.ل  ااا الياا   هلل لاا  وجاا ، ومااا الياا  

ٌ ، ومقاولااااٌب؛ ا    بثتاباااا ، قلااااو اقواااارتَب ض أهنااااا مااااأوهلوذ.ٌ  ماااا  ةَبتَبااااب )أهاااا  الثتاااااخ(..قه  مَب تااااا.
الصحابب، وأئ  َّب التفسري م  التاب ت، وهم  الميذ الصحابب..قد قسَّاروا القارس  ساا، قالصاحي  
يف  فسري اآلاب : أ  )هاكوت(، و )ماكوت( مل.ثا  مم  استتثر ق   )بات سةم( ما  اب اصا ، 

 ااام هللا أناا  قااد وضااا  يف )باات سةم( الفااهوات الااايت  ولاادم هلفاايتهم ماا  هللا لااا  وجاا ، قااذة.ر
ليسااات قااايهم، قهاااذه الفاااهوات  ااادق هم شىل مثااا  هاااذه اب اصااا ، ولاااو ةانااات هاااذه الفاااهوات 
قيهم..لوق وا يف مث  ما وق  قيا  )بتاو سةم(، ق اتهم ابل.ثا ..)هااكوت(، و )مااكوت( قاد ق.اا ال. 

ب؛ ا  ابالئثاب ئ ا صاو  هللا ماا أ   وض.  قايهم هاذه الفاهوات، وهاذا هلاالل أصا  ابالئثا
أمرهم، واف لاو  ماا اَبا م.رو ؛ اهنام هلَبل قاوا للاى رالاب هللا لا  وجا ، وجا لاوا لليهاا، قوضا  هللا 
ل  وج  الفهو  يف هذا  ابل.ثت، قتا ئ شىل ااكض، قثا  مته ا أ  وق ا يف م صيب هللا لا  

فااا هللا لاا  وجاا  باات لقاااخ الاادنيا، وباات لقاااخ اآلهلاار ، قاهلتاااكا لقاااخ الاادنيا،  وجاا ، قجريَّ
، وأصااحا قتتاب  للتااس، قثا  ما  أكاة  قثا  م  لقاس ا يف الدنيا..أ  جَب  ال يف  ب  مَبت.ثَّس.تو
ت.ااٌب ق.ااال.  أ  ااات لَّم السااحر..اذهب شليه ااا، قااإذا ذهااب شليه ا..قإهن ااا اقااوئ  لاا : الش َُّ.ااا ن.واا َب ق تاو

{، قهذا الت ليم الذي سول فَبرو  ت لَّ َبا َب..هرج  ما  اإل اا ، وهثاذا..ااقى هاذا اامار شىل   .ثو
ر. (..هااا   أ  ااار د. هللا ااكض، وماا  لليهااا، قهاااذا هااو التفسااري الصاااحي ، وقصااته ا ماا  )ال َّهو
قصب اب صيب اليت  د ت مته ا، وهذا هو الثابت يف  فساري هاذه اآلااب، وهاذا هاو الصاحي ، 

.أي: )كجلات ما  ابلاوك(، وهاذا  وأما التفاسري  ري الصحيحب..ق تها ماا جي ا  ابل.ثاتو مل ثاتو
رها لَبغ.و ،ًّ، وا اا  يف  فساريها    جي ا     فسرٌي  ر ، وئ ةلي  للي ، وةذل ..هتاك م  افس  
ايال حباايق  ةل ب )ما( ابووصولب اباذةوك  يف اآلااب..جي لها )ماا( التاقياب، وهاذه ئ  تواقا  ما  الس  

   0الذي ذةرو َب َب أوئ ..هو التفسري الصحي . وهللا   اىل أللمم  اا واي، قالتفسري 
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 6/4/24م/530
{، و: س {، و: القَباا و أ.لَبااوذَب ب اار.خ   الوف.ل.اا و اادو : السااائ  اقااوي: مااا  ثاام قااراا : القَباا و هَبااو. هللاَب أ. .

{ للى ااوئة ة  ليلب م   خ الرَّقويبه  القَب و أ.لَبوذَب ب ر.خ   التَّاسو
 
ر: أن  ئ  رج يف ذل ، ب  قد اَب تا. هذا م  السَّتَّب، قإ  التهللا صلى هللا : أقوي: الذي ا هج

ااات  هللا  التَّامَّااب   للياا  وساالم ةااا  اَب ااو  ذ )ااساا (، و )ااساات( بت وو اااذ ، وهاا : الأَبل يااذَبةَب .ا ب ث.ل  .
ق ئَّمَّابو{، وااذةَبر أ  )شباراهي ا و ةَبا    ل.اتو م( لليا  الساالم ةاا  ااَب .او  ذ ساا م  و ةَب    ش.يوط.ا ق و.ه.امَّابق و.م 

)شتاليااااا (، و )شساااااحال(، قالت وااااااذ اومياااااا ..واكٌة لااااا  التاااااهللا صااااالى هللا لليااااا  وسااااالم، وقاااااراا  
َب ااو  ذات ةاا  ليلااب..ةا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم اقر 

هااا، واَب ااو  ذ سااا نفساا ، قت واااذ الغااري ؤ اب
لااااى ماااا   اااار.ض ماااا  أهلاااا ، ا لسا..أاضااااا  ئ  اااارج قياااا ، وةااااا  صاااالى هللا للياااا  وساااالم اقاااارأ ساااا

)لائفاااب( كضااا  هللا   ااااىل لتهاااا ةانااات  ف ااا  ذلااا   لتاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم يف مرضااا ، و
و تف  يف اداو ، ومتس  س ا جسده كجاا برةب اداو ، قالت و ااذ لذرفااي، أو لغاريهم..ئ  ارج 

َب و  ذات اليت  اتت يف السَّتَّب. وهللا   ا
   0ىل أللمقي  اوميا   ا وكة م  اب

________________________________________ 
 6/4/24م/531
: السائ  اقوي: ه   ات أ  التهللا صلى هللا للي  وسلم ةا  ل  ش ٌر روا ه وها   اات أنا   س

 ةا  اض.ف  ر هذا الف ره
 
: أقوي: أما الف ر الطوا ..قثاب ت، وأ  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم ةاا  اثرما ، واهاتم با ، ج
، ولثا   اات (1) نصاا  اادل    للاى ذلا  ما  ق لا  صالى هللا لليا  وسالم ذةرما  ضفريه..قال أوأ

هذا لا: )أ  بثر الصدا (، ولغريه م  الصحابب، قثا  لا: )أ  بثر(..)أكب ( ضافائر لفا ره، 
 0وةذا  ات ل : )زاد ب  ينبت(، و ريفا م  الصحابب. وهللا   اىل أللم

   لم قدم مثب ذات مر  ول  أكب   دائر وكة أن  صلى هللا للي  وس (1)
________________________________________ 

 6/4/24م/532
 : السائ  اقوي: ما م ىن ةل ب: )اَبضف  ر(هس
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: أقااوي: التضاافري هااو: )أ  اهلااذ الفاا ر، واربطاا  ب ضاا  بااا    اال اصااا  اَب.اادَّئ (. وهللا ج
 0  اىل أللم

________________________________________ 
 6/4/24م/533
: السائ  اقوي: امرأٌ  أةكة.توها صال  )ابغرخ(، َو اد يف ابس د مصالى  للتسااا، وهلاقات س

 هلروج الوقت. قه   صل  جبانب الطرا  مثال ه أم أهنا  قض  الصال  م  )ال فاا(ه
 
ر الصااال  شىل )ال فاااا(، وشُااج ا  صاال  يف أي : أقااوي: ئ جيااوز  ااا حبااايق ماا  اا ااواي أ   اا .هل  

مثا ق اده، و ث   ا أ   صال  قيا ، وئ  ارتك الصاال   ال هارج وقتهاا..م  ال لام أ  وقات 
)ابغرخ( هرج لتد  روخ الفف. ، قليس ممتدا  شىل وقت )ال فاا( يف ال اة ، قوقت )ابغارخ( 
د هاارج لتااد مغيااب الفااف. ؛ ا  وقاات )ال فاااا( ااادهل  ماا  انتهاااا مغيااب الفااف. ، ولاايس لتاا

ٌر لا  الوقاات  حادَّة يف )التقاوا(، قوقات )ال فااا( احملادَّة يف )التقوا(..متاأهل  
َب
وقات )ال فااا( اب

ابفاارو  اةاا صااال  )ال فاااا(، قااال جيااوز لل اارأ  أ   تت اار، و اارتك الصااال   اال هاارج وقتهااا 
هلوقااا  ماا  أ  اراهااا الرجاااي وهاا   صاال ، ولاايس هتاااك  اارج يف أ   صاال ، ولااو كسهااا الرجاااي، 

، وأ   احا  لا  مثاا ق  ثاو  قيا    ا  يق لا  الرجااي ااجاناب، وأماا و  لث  ااوىل: أ   سترت 
ش  َ اااد شئ يف وساا، الرجاي..قتصاال  ولااو يف وساا، الرجاااي..ق ثال : )لااو أناا  جباناهااا كجَباا ، 
وجباناها كجَب ، وأمامها كجَب ، وهللفها كجَب (..قإهنا  صل ، وئ  رتك الصال   ل هرج وقتها، 

ا  روو ..هذا ااااي مووجاوٌة يف )ابسا د اارام(..قالرجااي، والتسااا اصالو ، واارى الرجااي وة 
   0التساا، وه َّ  صل  ت، وليس يف ذل   رٌج رابا أ  اااي ةذل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/534
اك ( أ   ثااو  يف أمااراو  م ااا ه وأكجااو  وضااي  : السااائ  اقااوي: هاا  جيااوز يف صااال  )ائسااتجس

 صفتهاه ه   ثو  ب د الصال ه أم يف الس وةه أم يف التفهَّد ااهلريه
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اذ.ا ج اا . ه. : أقوي: صال  )ائستجاك (  ثو  يف أمرق وا د؛ ا  لف  الروااب قي : الالَّلهَبمَّ ش  و ة.
..{، قهاااو أماااٌر وا اااٌد اَبساااتجاك قيااا ، مث  اااريوٌ    ااار. هل.  رشذا أكاة الفاااجص أ  اساااتجري يف أمااااا.مو

اار ةلاااا  هلاصاااًّ، وصاافتها: )أ  ارةاا  ابساالم كة تاات  سهلر..قإناا  اصاال ، وااادلو  ااذا ااماار اآلهل.
م   ري الفراضب، مث ادلو ب د ائنتهاا م  الصال  متاما (؛ ا  هذا هو الذي ادي لليا  لفا  

 شاي ا ، وشُاا..شذا  يسَّار اامر..قهاو اادا ، ولايس شاررا  يف صاال  )ائساتجاك (..أ  اَبر ا.ا  هللا
ماا   يسااري هللا، وشذا َ اتيسَّاار..قهو ماا  )ائسااتجاك ( الاايت اسااتجاك قيهااا كبَّاا  لاا  وجاا ، ولاايس 
اَّب هذا ال   ، أم لدم هلريو اَّت ، قالا   ا   أن  اارى كؤ،،  شررا  أ  ارى شي ا  ادِّل  َب للى هلريو

جهب الي ت، أو نو ذل ..قهذا ةلَّ  ئ ةلي  للي ، ولث   أو ارى شي ا  هلاكقا ، أو اتحوَّي شىل
قد ُيص ، وارى كؤ،  اثو   ا   رٌي يف باَبغوض    ذا ال  ا ، أو  رة ..قهاذا ئ  ارج قيا  أاضاا . 

   0وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/535
قااا  )ال هاار(. هاا   ثااو  كة تت..كة تااته أم : السااائ  اسااأي لاا : صااال  )أكباا ( كة ااات س

  َبصلَّى )أكب ا ( متصلبه
 
  ااقضااا : أ   َبصااالَّى كة تااات كة تااات؛ ا  التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم اقااااوي: ش: أقاااوي: ج

{، قااإذا صاالى )ااكباا ( كة ااات قااا  )ال هر(..قإناا  اصاال  يه َّ  اااك  م.ثوااىن. م.ثوااىن. الص.ااال. َب اللَّيواا   و.التاَّه.
. . وهللا   اىل أللم تتتو  0. تتتو

   )وقد  س  ب   أه  ال لم  دا  صال   بتسلي ب وا د (
________________________________________ 

 6/4/24م/536
 : السائ  اقوي: ابالئثب  لوقو  م  التوك..قه  هم ج ٌا م  هللاهس
 
تااااده هللوااااٌ، يف مسااااألب : أقااااوي: هااااذا الس اي..ساااا اٌي هلطاااارٌي جاااادا ، ااااادل    للااااى أ  ااخ لج

)التاااوك(، قااااهلل لااا  وجااا  لااايس ناااوكا ، قاااإ  التاااوك  لاااوٌل هلل لااا  وجااا ، قااااهلل لااا  وجااا  اقاااوي: 
..{، قالتوك  لول ما   لوقاات هللا لا  وجا ، وشُاا   ااخ هللا لا   الو.ج. . . ال َّلَب .ات  و.التَّوكو
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ااااا .او.ات  وجااااا : هاااااو التاااااوك، وهللا لااااا  وجااااا  لااااايس ناااااوكا ، وقاااااوي هللا لااااا  وجااااا : الهللاَب   نَباااااوكَب السَّ
..{. أي: )متا.اااااو  ك السااااا اوات وااكض(.أي: )هاااااو الاااااذي ب ااااا  التاااااوك، وا داااااااب يف  و.اا.كوضو
السااا اوات، ويف ااكض(، ولااايس اباااراة أ  هللا لااا  وجااا  ناااوك، وشئ قإنااا   لاااوٌل وال يااااذ  هلل، 

اات يَّب(، وهاا  لقياادٌ   رلااة. هااذه ال قيااد  ماا  لقيااد : )ال َّك.  و تَّف اا  ر اااب، قاااهلل لاا  وجاا  لاايس شو ٌب ةَبفو
ااا    ، وئ  ناااوكا ، مث ش َّ ابالئثاااب هلَبل ق.ااات مااا  التاااوك، والتاااوك  لاااوٌل هلل لااا  وجااا ، وهللا لااايس  َبت .
اتا.اااا. َّ ، ولاايس هتاااك شاا ٌا اَب تااا. جاا اا  ماا  هللا لاا  وجاا  حبااايق ماا  اا ااواي، قاااهلل لاا  وجاا  

    0مَبتا. ٌَّه ل  ذل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/537
 : السائ  اسأي ل : اسم مل  ابوت، قإ  الا   اس ي : )ل كائي (هس
 
: أقاااوي: وكة ذلااا  يف  ااادا ق ئ اثاَبااات، ويف ب ااا  اآلينك، وملااا  ابوت..اسااا ى هثاااذا: ج

  ثاَباات. وهللا )ملاا  ابااوت(، وئ اثااات يف اتاا  أناا  )ل كائياا (؛ ا  اآلينك الااواكة  يف ذلاا  ئ
   0  اىل أللم

________________________________________ 
 6/4/24م/538
: الساااائ  اقاااوي: ش ااادى ااهلاااوات حتتااااج شىل شجاااراا ل لياااب يف القلاااب، و غليااال جااا اق مااا  س

اااذ ال ضاااو هاااذا مااا  شنساااا ق متاااو ، أو مااا   ااجااا اا الااايت يف القلاااب، وهااا   اااريَّ  بااات: )أ  اَب هل.
، وه  الدكجب الثالثب(ههلتا ار، وه  ال  دكجب الثانيب، أو م  ل  ق

 
: أقااوي: شذا ةانااات هاااذه ال  ليااب إلنقااااذ  يا اااا، وش  َ  قاام ساااذه ال  لياااب..قه   ااا ةي شىل ج

..شذا ةاا   التلل، قليس هتاك  رج ش  شااا هللا   ااىل يف شجاراا ال  لياب جبا ا ما  شنساا  مياتق
ااذ متاا  هااذا اةاا ا،  ا  ابياات لاا   َبرومتَباا ، قااإذا ةااا  قااد أذ   يف أ  هااذا اإلنسااا  جيااوز أ  ا هل.

با ،  اا هل.ذ مت  هذا اة ا؛ اج  شنقاذ  يا  شجصق مثال ..ققد اثو  اامر يف ذل  مس و 
وش  ةاااا  الفاااجص ئ اتصااارَّل يف جساااده، ولثااا  الاااذي اَبساااو    ذل ..شنقااااذ  ياااا ق لفاااجص 
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اااذ هاااذا متااا ، وأماااا )اخلتاااا ار(: قاااال أنصااا  بااا  ؛ ا  أةثااار أهااا  ال لااام اقولاااو   اااوت ش  َ ا هل.
بت اسااات ، قالا اااد لتااا  أوىل، وأقضااا  اخليااااكات هااا : )ال  ااا (، وهاااذا..خترج بااا  ااهلااات مااا  
اخلالقااات، وابفاااة  الاايت  رت ااب للااى أهلااذ لضااوق ماا  شنسااا  مياات؛ ا  شذوناا  يف ذلاا  قياا  

ال   (..قااأمره صا وبب، ة ااا أ  قيا  هلالقااا أاضاا ، وأمااا )اخلتاا ار(..ققد ذةااروتَب الفااهب، وأمااا )
متاَّف.ااٌ  للياا ، ولاايس يف ذلاا   اارٌج ش  شااااا هللا   اااىل، و توةاا  للااى هللا، وأسااأي هللا سااااحان  

  0و  اىل أ  ا       ا  لففاا، وأ  اثتب  ا اايا  الطياب. وهللا   اىل أللم
 

________________________________________ 
 6/4/24م/539
 ه رلحب( للى جواز صيام الدهري حبدا  )أ : السائ  اقوي: ه  اَبستد. س
 
: أقااوي: ااصاا  أ  صاايام الاادهر: جااائ ، ولثاا  لاايس ماا  صاايام اا،م ابتهاا  لتهااا، وهاا : ج

)أ،م ال يدا (، قا: )أبو رلحب( كضا  هللا   ااىل لتا  ةاا  افط ار )أ،م ال ياداو (، ق  تااه: )أنا  
م الادهر.. َبطل.  واَباراة سااا: )ساروة الصااوم ئ اصاوم الادهر الصاايام ابتها  لتا (، قااإ  ةل اب: صاايا

ماا  الفطاار يف اا،م ابتهااا  لتهااا(، و َبطل.ااا  واَبااراة سااا: )الصاااوم الاادائم مااا  صاايام اا،م ابتهااا  
لتها(، قابته  لت : هو صيام الدهر م  اا،م اليت هنى التهللا صلى هللا للي  وسلم لتها، وأما 

قي  ش  شاا هللا   اىل، وق و  )أ  رلحاب( مَب تاا.ٌ يف سرة الصووم م  قطر هذه اا،م..قال  رج 
  0ذل . وهللا   اىل أللم

ت ااا  أ  )أ  رلحاااب( كضااا  هللا   ااااىل لتااا  ب اااد أ  متَّااات الفتاااوح، واساااتتب اامااار  مال  اااب: ُيَب
لل ساال ت، وقاا َّ اخلااروج للغ و..اجتهااد يف الصااوم لت ااوا  ااجاار الااذي قا اا  يف اةهاااة؛ ا  

ت اجاا  ساذه اآلاااب: أناا  ةااا  ئ ااارى لتفسا  لااذكا  يف أ  اتجلَّاال لاا   اا وق الاذي ا هاار ماا  ا 
هارج يف ساااي  هللا، وة ااا قاَبلواات: ةاا  ااماار يف الصاادك )ااوي( للااى التتااوَبخ، ق ااا ةااا  هاارج  
 ة  ابسل ت يف نفس الوقات، وشُاا هرجاو  للاى ةَبق ااتق ة اا امار شماام ابسال ت باذل  يف

   0أللم هذا ال هد. وهللا   اىل
________________________________________ 
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  6/4/24م/540
: السائ  اقوي: شذا  وجَّ  أانٌس شىل سفر، قااجت   التااس، وجلساوا اقولاو  ةلااا السافر يف س

 نفس الوقت. ا ت: )بصفبق  اليب(، قه  هذا مس وٌح ب ه
 
قااوي شااجص، واقااوي التاااس : أقااوي: شذا ةااا  ذلاا  للااى ساااي  الت لاايم، أو التااذةري، ةااأ  اج

وكااه؛ اهناام ئ ُيف ااو  الاادلاا، أو اهناام اتثاساالو ، قهااو ُيااثهم للااى ذل ..قالااذي ا هاار: 
ااااتَّب،  أناااا  ئ  اااارج يف هااااذا؛ اناااا  مااااا قصااااد الاااادلاا اة ااااال  يف هااااذه اااااااي للااااى ساااااي  السَّ

اااااتَّب، أ و أ  لااااا  وااقضاااااليب، وأماااااا شذا ةاااااا  الااااادلاا بصااااافبق  الياااااب.. لتقاة أ  هاااااذا هاااااو السَّ
أقضليب..قإ  ذل  ادهل  يف ائبتدا ، وجيب للى ابسلم أ  اات د ل  هذه الطراقب، قليست 

   0م  هدي  التهللا صلى هللا للي  وسلم. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/541
قَّال لا  ائسات راك يف : السائ  اقوي: شذا است رت اارخ  ل ةهل  شهٌر  رام، قها  اَبتو. س

 اارخه أم ماذاه
 
  ابتهااا  لتااا  هاااو: ائبتاااداا  اااارخ يف ااشاااهر ااااارَبم، ولثااا  شذا ةانااات ااااارخ ش: أقاااوي: ج

مسااات ر ، وئ اساااتطي  ابسااال و  أ  اتوقفاااوا لااا  القتااااي يف هاااذه ااشاااهر..قإهنم اسااات رو  يف 
لفَّاا رَب ااو.اار.امَب    اا   الوت.ااد.ى ذلاا ، وقااد قاااي هللا لاا  وجاا : الالفَّااهو ر  ااو.اار.ام  و.ااوَبرَبم.اااتَب ق ص.اااٌص ق. . هو

ااب  ل.ل.اايوثَبمو ق.الوت.اادَبوا ل.ل.يواا      ثواا   م.ااا الوت.ااد.ى ل.ل.اايوثَبمو..{، وقااد جيااوز القتاااي يف ااشااهر ااَباارَبم  سو
.فس.اد ، وشُاا ااصا : أئ هارج للغاا و يف شاهرق  ارام؛ ا رت 

ماا  اروماب هاذا الفااهر،  اابصالحب، واب
أمااار هللا لااا  وجااا ، وةالمتاااا هاااذا لااا  جهااااة )الطل.اااب(، ولااايس لااا  القتااااي يف )جهااااة  ة اااا

الاادق (، قااإ  القتاااي يف )جهاااة الاادق (..يف الفااهر اااارم، ويف  ااريه، وشُااا هااذا يف الغاا و. أي: 
   0)جهاة الطلب( قق،. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
  6/4/24م/542
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ائ  اقوي: هتاك الثثري مم  اقاوي    الواجاب هاو: رلاب ال لام قاا  الادلو  شىل هللا، : السس
واتثاااارو  للااااى ماااا  ا  اااا  احملاض.اااارات، أو ا اااا  ماااا   ااااري أ  اتط.اااارَّل شىل الفتااااوى، أو اامااااوك 
الفااارليب ال ل ياااب، وشُاااا اااارة التصااايحب، وابوول اااب. ق اااا كةَّةااامه وهااا  الااادلو  شىل هللا، ورلاااب 

  اةهاةهال لم.. دهل  يف
 
  اةهاة ادهل  قي  جهاة التفس، وجهاة الفيطا ، وجهاة ألاداا هللا، ش: أقوي: ن  قلوتا: ج

قث  ذل  ادهل  يف اةهاة، ورا ا ..الدلو  شىل هللا، ورلب ال لم..ةاهللب يف اةهاة، ولثتهاا 
 رلاب ال لام ليست مَبراة.   لتدما ناتثلم لا  اةهااة.   اىن: )القتااي يف سااي  هللا(، وأماا  قادا

قا  الدلو  شىل هللا..قهذا ئ بد متا ؛ انا  ئ جياوز أ  اادلو، أو ا ل  ام ابسالم شئ للاى بصاري ، 
قااااال بااااد باااا  أكاة أ  ااااادلو التاااااس..أ  ااااات لم الفاااا ا الااااذي سااااول ااااادلو شلياااا ، قااااإ  ةااااا  
ساااي  ..قال باااد أ  اااات لم الطراقاااب الصاااحيحب للاااول ، وماااا هااا  ااماااوك الااايت اساااتجدمها يف 

 ، واب لومااات الصااحيحب الاايت  َبسااتجد.م يف الااول  لاا  ررااا  أهاا  ال لاام، وةَبتَبااا هم، قلاايس ول اا
 لضروك  أ  اثو  الفجص لابا  يف ة  أموك الدا   ل ادلو  اريه، وشُاا الاذي اَبطل.اب متا  
ااذ ه   ااي،  لفاا ا الااذي ااادلو شلياا  قااا  أ  ااادلو؛ ا  هللا لاا  وجاا  اقااوي: القَباا و ه. هااو: أ  ُيَب

..{، وئ جيوز لل سلم أ  اتثلم قي ا ئ ا لم، س.ا يل    ري. ق أ.ان.و و.م.   ا اَّاا. .ت  أ.ةولَبو ش ىل. هللا  ل.ل.ى ب.ص 
قااهلل لاا  وجاا   ارَّم أ  نقااوي للياا  ماا لاايس لتااا با  للاام، ققاااي: ال..و.أ. و  ا.قَبولَباوا ل.ل.ااى هللا  م.ااا ئ. 

{، قهاااذا  اااراٌم ئ جياااوز، قابقصاااوة: أ  الاااذي اا اااو و ل  اااأل شاااي ا ، أو اااادلو شىل هللا..اثاااو   ا. ول. َب
ضااابطا  بااا اقااوي، لابااا   ااا اقااوي، ولاايس شااررا  أ  ُيااي، بغااري ذلاا  ماا  اامااوك ال لو يااب. وهللا 

   0  اىل أللم
________________________________________ 

  6/4/24م/543
يف اوااا .ك. ق : الساااائ  اساااأي لااا : ال  ااا  يف باااالة الثفااااك، وللاااى وجااا  اخلصاااوص..)ال    س

 سليَّب(ه
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: أقوي: ال    يف بالة الثفر..متفار  ٌ  لا  اإلقاماب قيهاا، وقاد  ثل تاا يف ذلا  ةثاريا ، وقاَبلوتاا: ج
ش  اإلقامب يف ةاك الثفر أصال ..ئ اوز، وجيب ا  ر  متها شئ يف ظرولق هلاصب، ب  ئ جيد 

 هللا، ونااو ذلاا ، وأمااا اإلقامااب مااأوى ، أو اثااو  مقي ااا  ا للااى قااويق اهاا  ال لاام ا للاادلو  شىل
هتاااك ققاا، اجاا  ال  اا ، أو اجاا  التااا هب، أو لتحااو ذل ..قهااذا أمااٌر ل اايم، وأمااا شذا ةااا  
ال  ااا  اَبضاااال شليااا  أنااا  يف اااا ك ق سلياااب، وئ  اااذب   لطراقاااب الفااارليب..قهذا لاااو ةاااا  يف باااالة 

، ابساااال ت..لثا   رامااااا ، قثياااال وهااااو يف بااااالة الثفاااار حتاااات كؤسااااااق ةفاااااك ، وماااا  اهلااااتالالق
و الفاتق شرليبق أهلرىإإ ئ ش  أ  الذي ا    يف ا ك ق ئ  ذب   لطراقب الفرليب..أن  سمثٌ 

  0ب  ل  ذل ، وئ جيوز ل  أ  ا    قيها. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/544
اال  . س ا   .ف.اار. هللاَب ل.اا َب أ.كوب.  اات. اا.ووم.ااا {، ويف  اادا  أناا  : السااائ  اقااوي:  اادا : الم.اا و  .سَّاا . مَبسو

هلااارج مااا  ذنوبااا  ةياااوم ولد ااا  أمَّااا ، وااااادا  قي اااا م تااااه: أ  مااا  ةفَّااا  ميتا ..ةسااااه هللا مااا  
 الستدس. ق ا صحب هذه اا اةا ه

 
   غسااي  ابياات، ومااا وكة يف أجااره..أ  هللا لاا  وجاا  اغفاار لاا  )أكب اات( ماار ، ويف ش: أقااوي: ج
  االفااااظ: )أكب ااات( ةااااري ، وقيااا  أ  مااا  ةساه..ةسااااه هللا مااا  الساااتدس..هذا ااااادا  ب ااا

صحَّح  الفيجل )االااين( ك   هللا، والذي ا هر: أنا  اَب تاا. هاذا التصاحي  راباا أنا  َ اَب ار.ل 
 للٌَّب  ذا اادا ، وقد أهلرج  )اااةم(، وأاضا  قوَّاه ب   أه  ال لم، قهذا اادا  اَبستأن.س

   0ب ، واَب هل.ذ ب . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/4/24م/545
: الساااائ  اقاااوي: هااا   ثااا  لتاااا أ  نقااااوم  لااادلو  شىل هللا لااا  وجااا  مااا   اااري الل ااااوا شىل س

 اارخ، والقتايه
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اصاااا ، : أقااااوي: ئ شاااا  أ  الاااادلو  شىل هللا لاااا  وجاااا   لثل ااااب الطياااااب، و اسااااىن..ه  اج
ب التااااس، َو اروض.ااااجوا اوامااار هللا لاااا  وجااا ، واساااات روا للاااى لتاااااةهم،  ولثااا ..شذا َ اساااات  
وصااال.فهم، واساااتثااكهم..ق اذا اثاااو  ااااا ه..التهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم هاااو هلاااري الااادلا ، 
وأكوأ.ل التاس، وأك م التاس، ولثت  َ ات   م  ةثريق م  الثفاك سذا ااسلوخ اللت   الطياب، 

   0َ ارةلهم شئ اةهاة. وهللا   اىل أللمو 
________________________________________ 

 23/-/أس لب/546
 : ه  مضأل نو  م  أنوا  الاجوك ا ت للى  قواب ذاةر  اإلنسا هس
 
: جاااا. لاا  ب اا  الساالل أ  مضااأل ال لاا  وهااو اللاااا  وب اا  أنااوا  اللاااا  وهااو شابسااتثبش  ج

ذا التااو  قااد اثااو  هااو ابااراة لقااو م لاا  ال لاا  ومضااأل ال لاا  اقااوي اسااتجدم يف الاجااوك قهاا
الذاةر ، هذا جاا ل  ب   السلل ولث  ئاثات يف  قواب الذاةر   دا  لا  التاهللا )صالى 

ت أموك ةثري  ل  ال ل ااا ولا  السالل نصاحوا ساا لتقوااب الاذاةر  وما  اهللا للي  وسلم(، جا
اكة لا  التاهللا )صالى هللا لليا  وسالم( أو لليا  ذل  مضأل ال ل  ة ا ذةارت ولثا  ها  هاذا و 

 ئاوجد اةواخ : ه ةلي  صحي 
________________________________________ 

 23/-/أس لب/547
لفار ساتت َ اصام قيهاا  لتا ام وةاا  قاد مضاى لليا   اوا أ د ااهلو  م . هللاَب للي   ئ:  س

 هناك كمضا  ق ا الذي جيبَب للي  اا ه
 
وي يف اادا  أ  شم  أقطر. اوما  م  كمضا  لامدا  َ ا وض  ولو صام الدهر ةلا ش : أن  كَب ج

ماا  الضاا ل ولثاا  للااى ةاا   اااي القااويَب ااكجاا  أ  الكك الصاايام  اوهااذا اااادا  قياا  شاا 
اتاوخ شىل هللا لا  وجا    جا  هاذا لليا  أأنا  ماازاي يف ةائ ار   اإلساالم واليس ةتاكك الصال  و 

ه اا،م الاايت قا تاا  وش  ةااا  ماا   خ التاقلااب، قهااو اثثاار ماا  التواقاا  وأ  ُياااوي أ  اصااوم هااذ
قال ااوم القياماب نَب ار يف و ذا أَب شل لها   وض ل  ماقات. م  صيامق با  اات يف ااادا  أ  ال ااد. 
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ها  لا  ما   طاو  قأَبة ا . با  ماانقص لليا   أل ال   قإ  ةا  ال   َب ةاامال  قاا اد هلل وشئ نَب ار. 
ثاارَب هااذا ااخ ماا  الصاايام ول اا  هللا لاا  وجاا  أ  ات اااوز. ل ااا سااا  متاا  ماا  ماا  الفراضااب، قيَبث

  فرا، وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 23/-/أس لب/548
 ف لاااوا  ثااا  قتتاااب يف  ئشصاااحب  ااادا  شذا أالةااام مااا   رضاااو  ةاتااا َب وهللقااا َب ق وجاااوه  ماااا: س

 ةاريه  ااكض وقساة
 
اااتج بااا  ساااا اىل ةكجاااب  ااسااا  قته  داٌ  ينبااات ولااا  رااارل اتاااهاااذا ااااادا َب  اااج: ااااادا  ُيَب

   اىل أللم واا د هلل وهللا
________________________________________ 

 23/-/أس لب/549
للصاال  والساحوك يف ااومق ما  أ،م كمضاا  قت ار يف الساالب  ساتيق : اهلاو  اإل: اقوي أ د س

با  أهلطاأ يف الت ار   ااوىل  ىل السالب قاإذاشقرصب قأة . مث ن ر مازاي لدا   قي    تقرأى أ  الوق
قد قات وم تاه أن   سحر ب د الف ار  ، ق اا  ثامَب هاذا الياوم لل اا  أنا   تبد  سالب وأ  الوق

 ه قد أمس  مااشر   ب د أ  للم. ذل 
 
سااا . مأنااا  قاااد أةااا . هلطاااأ  و ش  شااااا هللا   ااااىل  يااا َب شاكجااا  أنااا  مقااااوي ا: أ  هاااذا الياااوم ج

مااشاار   لتاادما  ااات لاا  اخلطااأ، وقااد ةلاات ااةلاابَب الفاارليب للااى الت اااوز لاا  اخلطااأ يف نصااوص 
لااااد  وةااااذل   ااااات. يف اااااادا  أ  ماااا  أةاااا . انساااايا  قليااااتم. صااااوم َب قإُااااا أر  اااا  هللا وسااااقاه، 

ولاادم م اهلذ اا ، ولثاا  اا ااوال أ  ا ااوض هااذا اليااوم  كقاا  القلاام لتاا يف وابجطااك ةالتاساا  
   اخلالل وهللا   اىل أللمموجا  أر  تاان  وهلر 

________________________________________ 
 23/-/أس لب/550
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  أ  أنةا  ثا: ل  ااة   ل اتات. اخلي،َب ااباي  ما  اخلاي،  ااساوة  ما  الف ار، ها   س
  ل هذا الوقته

 
اباي َب ما  شاربوا  ال اتاات لثام اخلاي،َب اا: ن م هاذا هاو ناص ةتااخ هللا لا  وجا  شوةلاوا و ج

اخلي،  ااسوة  واخلي،  اابي   أ  ات ار ابسالم  م  الف رش ولث  ليس ابراة م  اخلي، ااسوة  
واة   ال با و  ضاوا التهااك وشُاا التفصاي َب بات اخلاي، ااباي  واخلاي، ااساوة هاو اباراة با  

م هللا ظهوك  الف ر الصاةل وليس. ظهوك الضوا الذي هو ضوا الصاااح قليتتاا  لاذل   ف ثا
ااب ق.هام ب ا  الصاحابب وهاو و كك قيثم، أقوي اخلي، اابي  واخلي، ااسوة لتدما ن لت اآل

ل.ااادي بااا   ااااد أ  اباااراة أ  ا هااار للفاااجص الفااارل بااات اخلاااي، الاااذي اساااتجدم يف اخلياراااب 
اخلااي، اابااي  واخلااي، ااسااوة قثااا  ات اارَب اىل هليطاات وضاا ه ا حتاات وساااة   مث ناا ي قولاا  

ر بياان  لرق  هذا اإلشثاي وأصا  ابراة  خلي، اابي  هو بياض الف ار الاذي   اىل م  الف 
ا  يف ااق  لتد بدااب الف ر وليس الذي ا  مست رضا  يف وقت الف ر الثااذخ قابقصاوة 
التفصااي  وبيااا  أ  ابااراة الف اار الصاااةل ولاايس ابااراة اإلبصاااك الااذي هااو ظهااوك الضااوا ضااواَب 

لف س م  ال هوك، ابقصوة أ  وقت بيا  الف ر بيا  اخلاي، ااباي  الصااح لتدما  قرتخ ا
م  اخلي، ااسوة هو وقت صال  الف ر  وقت ةهلوي صال  الف ار ولايس ظهاوك ضاوا التهااك 

 الذي ا  ب د قرت  روالب وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 23/-/أس لب/551
بتاا  للتاهللا )صالى الل  ب  أ  رالب )كضا  هللا لاتهم( ا تااا   تااب: ه  ااس  وااست س

 هللا للي  وسلم(ه
 

بتااا  للرسااوي  )صاالى هللا للياا  وساالم( اناا َب جااٌد ا( ان اام ااساا  وااساات )كضاا  هللا لته ااج: 
بااات هاااذا سااايد وش  هللا اصااال  بااا  بااات ق تااات ا  اااا والتاااهللا )صااالى هللا لليااا  وسااالم( اقاااوي : ش  

  يف ذكاااب نااهللا هللا نااوح سبتااا  لاا َب وجاااا. يف القاار ابساال ت.  قااتص للااى أ  ااساا  ل ي تاات ماا  ا
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با  ما  جهاب ابارأ  وهللا ا ما  أنا )للي  السالم( ذةر ليسى )للي  السالم( وهو م  ذَبكاب التاهللا 
   اىل أللم

________________________________________ 
 23/-/أس لب/552
ليسرى لثت َب اة   ليد الي ىن ه   ارام أ  اَبارتك اثتاب  لياد : أ د ااوئة اثتبَب بيده  اس

 اليسرىه
 
: ئ ااارج. يف ذلااا  شُاااا اب تاااو  هاااو ااةااا َب والفااارخَب  لياااد  اليسااارى أماااا  اااري ذلااا  قاااااوىل ج

وااقضاااا  أ  اثااااو . ةلاااا َب  لي اااات قي ااااا استحساااا  وقي ااااا افاااارلَب ماااا  أل اااااي وأ   سااااتجدم 
)أي  ل اااي ة اااا أناا  ئجيااوز مااسَب الفاارج  ليااد الي اااىناليساارى قي ااا اسااتقا  أو اسااتقذك ماا  أ

ااهلاذ  أ  وسالم هناى لا  ذلا  و اات يف الساتب  ا  التهللا صلى هللا لليا  وقت قضاا اااجب(
 وال طاا  اثو   لي ت وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 23/-/أس لب/553
 د اثاو  ذلا  وقات الفارول، مااذا أق ا  ها  أَبصال  : لتدما أمر  بس د أو أةهل  ابسس

 أم ئه
 
: أ  التهللا )صلى هللا للي  وسالم( هناى لا  حتاري وقات الفارول والغاروخ للصاال  قاإذا ةاا  ج

الفاجص اتحارى أ  اصال  يف هاذا الوقاات قهاذا ئجياوز وأماا شذا ةاناات الصاال َب قاد وق ات لاا  
ش  شااا هللا   ااىل  صالى قال ارج لليا   لو  ن َب  فاقا  ةأ  ادهل  اىل ابس د  يف هذه  ااوقات قإا

أ  اصاال  يف هااذا الوقاات ولثاا  ااوىل وااقضاا  أ   ثاا   اال  ر فاا  الفاا س  اناا  َ اتحاار
 ك ف ت الف س صلى هلروجا  م  هلالل  ال ل اا وهللا   اىل أللماقيصا قإذا 

________________________________________ 
 23/-/أس لب/554
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يقااٌب أ  اساا    لاادام الااذي ئاصاال ، قااإذا ةااا . ةااذل  ق اا  هااو صااا بَب : هاا  هااو  قس
 اا  لف   هذاه

 
هلتلاال ال ل اااا قياا  ، ق ااتهم ماا  كأى أناا  اثفاار بااذل  ومااتهم ماا  كأى أناا  ا: الكك الصااال   ج

ئاثفر شئ شذا ةا  جا دا   ثم الصال  أساسا  وأةثر أه  ال لم للاى القاوي الثااين وش  ةاا  
شذا ةاا  لامادا  لرتةهاا قإنا  اثفار ةفارا   قاوى وأكجا ، والكك الصاال  للاى الاراج يَب أو القوي اا

 رجااا  ماا  ابلااب ولثاا  ئاطاااا  بفااأن  أ ثااام الثفاار  اال اوقااال لتااد القضاااا قاايحثم لليااا  
قامااب اا ااب للياا     ذلاا  ةفااٌر وأناا  اوجااب الاارة  واوجااب شالقاضاا   ناا  هلاارج ماا  ابلااب ب ااد 

هلتاااك أ  اَبقتاا  وئ اصاال  قإناا  اقااام للياا   ااد الصااال  ب ااد ذلاا  و القتاا  قااإذا أصاار. للااى  اارك ا
 الرة  واقت  بذل   مر م  اااةم مث اطا  للي  سائر أ ثام الثفر وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 23/-/أس لب /555
  هسبت اادا  القدس  وبت القر  : أكاد أ  ألرل الفرل الرئيسس
 
  قارل ةااريَب وواضا   وشُاا اإلشاثاي اقا  يف الفارل بات سالفرل بت اادا  القدس  والقار  ج:

  ةاالم هللا لا  وجا   ثلام با  قهاو ما  صافب هللا لا  ساادا  القدس  وااادا  التااوي قاالقر 
  لف اا  وم تاااه ماا  هللا لاا  وجاا ، وأمااا سوجاا  وهااو م  اا  وئ  ثاا  لافاار أ  ااااأ   ثلاا  والقاار 

س  ق  تاه قق، م  هللا ل  وج  وأما اللف  قااكج  أن  م  لف  جاا  )لليا  اادا  القد
ن  م  لف  التهللا )صلى هللا لليا  وسالم( ولثا  اَبفاث  للاى شالسالم( وب   أه  ال لم اقوي 

ذل  أن  افا  اادا  الفرال  ري القدس  قااكج  أن  م  لف  جاا  )للي  الساالم( لاذا 
 ح القدس وهو جاا  )للي  السالم(  وهللا   اىل أللمت  قَبدسيا  نساب اىل كو 

  اَبت ااااد بتالو ااا  ولااا  رراقاااب م يتاااب يف الاااتالو  والت وااااد سورا اااا  مااا  الفاااواكل ااهلااارى أ  القااار 
وئجيااوز أ  اقاارأ شئ ة ااا أَبناا ي، وأمااا اااادا  القدساا  قااال ات ااادَب بتالو اا  وجيااوز أ  اقاارأ بغااري 

  ب فاااار  سااااتات وهللا سة ااااا   ل ااااو  اااااارل يف القاااار    سر قاااااواااااد ونااااو ذلاااا  واااااارل يف ال
اضااالل باا  افاااا وأمااا  لتساااب للحاادا  القدساا  قلاايس ةااذل  وأاضااا  جيااوز كوااااب اااادا  
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الااذي   ااىن باا  ئبااد قياا  ماا  اللفاا  ااساااس  وئ كوااتاا   بسالقدساا   ب ااىن وئجيااوز نقاا  القاار 
 أللم ىل  ري ذل  م  الفواكل الثثري  وهللا   اىلشن ي ب  

________________________________________ 
 23/-/أس لب/556
أ ياااااان     مااااثال  وقاااات صااااال  ابغاااارخ أو قمتحاااااانت يف وقاااات الصاااالوات :    ب اااا  ائس

 متحاانتهه  جيوز اة   بيته ا بساب ائقال فاا 
 
لاايس. لااذكا   متحااا : ش  الااذي للياا   هااوك ال ل اااا أناا  ئجيااوز اة اا  بغااري لااذك شاارل  وائج

 دل  للى شمثانيب اة ا  وقاد وكة. يف ااادا  الصاحي  اليت ت قي  التصوص اشرليا ، مما جا
  أهلارى أم أ  هاذا اة ا   هل  صاال  يف وقات  صاالةاة  َب بت الصال ت لثت  َ اَبفص  ه  أ

اقادم هلار  وقتهاا و س تااج شليا  ةاأ  اا هلر. ابغارخ اىل اوهذا الذي جياوز با   ، صوك،   ةا    ا
متحاااا  قالاااذي ا هااار أ  هاااذا ال فااااا يف أوي وقتهاااا قيصااال  الصاااال ت م اااا ، وأماااا  لتسااااب لال

هلتااك مث اصل  الفجص ابغرخ  هلري ابغرخ  ل اتته  ائ ةالذي ذةر   مت ذك ولو أ  ابرا
أ  اارتك صاال   وقت  قصري قال جيوز لل سلمد هلروج وقتها وهلصوصا  أ  ابغرخ م  ال فاا ب 

واساات د قااإذا ةهلاا  وقاات الصااال  قإناا  اصاال  ولااو يف  أرخ  اال هاارج وقتهااا ولثتاا  اتوضااابغاا
متحااا  قهااذا ئجيااوز وشياا َب ل اايم وهللا جاا  ائمثاناا  الااذي هتااا قياا  وأمااا أ  ااارتك الصااال  ا

   اىل أللم
________________________________________ 

 23/-/أس لب/557
 ه  اقا  اةرح ا ال  أم ئبد قي  م  التفصي ه ات ل   وضو  اةرح:الس اي  س :
 

  َ ات اااكض م اا    اادا ، لثاا  ئبااد أ  شأ  اةاارح. اَبقااا  متاا  مطلقااا  وش  َ اثاا  مفصااال  ج: 
سااخ اةرح وم لوم أن  لايس ما  ابتفادةا  ا ات م ارول اثو  هذا اةرح م  شمام لاكلق  

ما  رح جر اا  لفاجص  اري مَب ادي ما   اريه  لتاداي وجااةرح، وشذا ةا  ما  أها  ائيف ةكجت َب 
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شذا   اااكض مااا   ولثاا  اةااارح لاا  ةثاااري ماا  التفصاااي ، اائ ااب قااإ . جر ااا َب اقااا  وش  َ افصااا  
 ئ مفصال  وهللا   اىل أللم، ش  دا  م  جهبق أهلرى قهتا ئ اَبقا  اةرح 

ل ااَ بادلي  أو ها  اَبطالاب اه شماام اةارح ما  ةو  ةليا   يه  اَبقا  قو : يل للى الثالم ضنَب 
 أم اثتفى جبر  ه 

شذا ةا  اةارحَب إلماامق لااَق ساذا الفاأ  ولايس : لل سألب ااوىل  ها  هذه ابسألب مرج : شقلتَب 
هتاك أ ٌد هالف  يف هذا الفجص قي دل  قيقا َب قويَب اإلمام الذي جرح. هاذا الفاجص وش  َ 

  وشُاا ما   خ التَبقاى وللام وليس هاذا ما   خ قااوي اةارح ما   اري ةليا، اات ساب اةرح 
الفجص الذي ج.ر.ح. هذا الرج  ان  متجصص يف هذا الااخ وئاوجادَب أ اد ا اكضا  يف هاذا 

فاا  هااذه ااالااب ااحاا  لاا  الساااب الااذي قوشذا  ااات. أ  هتاااك م اااكض . الفااجص اجملااروح 
 وأ  جلاا  جَباارح. هااذا الفااجص لتااد هااذا اإلمااام واَبت اار هاا  هااو ماا  اامااوك الاايت ااارحَب  قيقااب  ا

لا   )ال ااَ( هذا اةرح ةا  لسابق م ت ويف  البق م يتب ونو ذل ، لث  ااصا  أ  اإلنساا 
شذا  اليهاااشوالت ااار   اااذا السااااب ُيتااااج كح رلااا  للاااى ساااابق جاااااجيااارح. هاااذا الفاااجص شئ وقاااد 

  اااكض ماا    اادا  أمااا شذا َ اثاا  هتاااك   ااداٌ  للفااجص أصااالق قيثفاا  اةاارح وش  َ اثاا  
   اىل أللم مفصالق وهللا

________________________________________ 
 23/-/أس لب/558
ها  أصاوي اةاارح والت ادا  اخلااص بااروا  ااادا  اتاا ي للاى أها  الاااد  ةاذل  أم هتاااك س : 

 هلقر 
 
أن  م  أها  الادلاب ذا  ات يف شجص ش: أ  كم  الفجص  لادلب نوٌ  م  اةرح وةذل  ج
ما   ااادا  وةثاري ي  نفاس أ ثاام اةارح والت ادا  اخلاصاب باروا هذا نو  م  اةرح وات ي للق

وقااال  كماا   إلكجاااا قااال  شااي   قااال  ةااذا قهااذه ماا   لقاادكأهاا  ال لاام اقولااو  قااال  كَبماا   
ألقاخ اطلقها أه  اةرح والت دا  ق ثلها مث  التض يل و ري ذل  م  اةواكح اليت جيرحَب ساا 

ئ شذا َ ش ابسااألب أ  اةاارح ئاَبقااا  ا اااال م يف هااذهالااراوي ولثاا  ة ااا ذةاارت ئبااد مااا  الفهاا
اثااا  يف مقابلااا     ااادا  أماااا شذا ةاااا  يف مقابلااا     ااادا  قإنااا  ئباااد قيااا  مااا  التفصاااي  والاياااا  ،  
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ذا ةااا  اةاااكح ماا  ابتفاادةا  الااذا  اغ اا و  الااراوي أو الفااجص  لغلطااب والغلطتاات شةااذل  
م  التفدة ال ائد وةذل  يف التو ي  الاذي اَب لام لتا   ىل ن ر يف جر   با لَبلم لت شقإن َب ُيتاج 

  هتااااك مااا  أهااا  ال لااام مااا  اتسااااه  يف التو يااا  ق ثااا  هاااذه  التسااااه  يف  و يااا  الفاااجص ا
 ااموك ئبد قيها م  التدقي  والت ر وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 23/-/أس لب/559
ام أ د ةَب  كج   اتت لدالت  ئاَبقا  قيا   ضا يل أ اد  ال ااات  : ماهو  فسري قوي اإلمس

 نتسب لل لم م  ابفااجل ورالخ ال لمهاة  م  يف  هياب الدا   ه  هذاو  واض مرق ذل   
 

نتسب لل لم م  ابفااجل ورالخ ال لم ب  يف ة  كج ق ة ا اقاوي اهذا ليس قق، يف م  ج: 
ىل الت ارا   ال اثاات الت ارا  شتتقا  با  ما  ال دالاب اإلمام أ د  ثات لدالت  قاال  ثا  أ  ا

راااك    حذا  اتاات لدالتاا  أصااا  اةاار ش  لاارض ابساالم مَبصااا . الفااجص باادلي  بااتق واضاا  ا
ىل ال لام ما  ابفاااجل وراالخ ال لام شساتايا  وشذا ةاا  الفاجص مما  اتتساب ىل ائشُيتاج قيا   

ا  أوىل وأوىل وهللا   ااااىل أللاام، وةااا  قهاام أوىل سااذا اامااار وشذا ةااا  الفااجص مااا  ال ل اااا ةاا
 فيااد اإلرااالل وابساالم لرضاا  مصااو  والتااهللا )صاالى هللا للياا  وساالم( اقااوي: ةاا َب ابساالم  دأ اا

للى ابسلم  رام ةم  ومال  ول رض . ول ارض ابسالم أماره ل ايم والتاهللا )صالى هللا لليا  وسالم( 
ينبات لثا  مسالم واتأةاد أةثار ستطالب يف لرض أهليا  ابسالم. وهاذا اقوي: ش  أكىب الر  ائ

 امب وهللا   اىل أللمايف رلاب ال لم وابفااجل واتأةد أةثر وأةثر يف لل اا 
________________________________________ 

 23/-/أس لب/560
: ه  جيوز ال واج للى الوكل قق، لث  اتحص  الفجص للى شقامبق أو جتسيب يف أمراثا س

 ويف  ريهاه
 
ل تااا ةثااريا  يف مسااألب ااصااوي للااى اةتساايب وأمااا ابساالم ق لياا  أ  اتتاا ه لتهااا  ي : أوئق  ثج

 ااااي مااا  اا اااواي وئ ُيااارص لليهاااا بااا  افااار متهاااا اللهااام شئ يف  اااائت هلاصاااب جااادا   ة اااا 
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اةتساايب ُيتاااج شىل الوقااو  يف  الفااات شاارليبق ةثااري  اخلااروج متهااا قياا   . وااصااوي للااىذةاارت 
 .ص وبب 

اةااد  لتاااا  التااهللا )صاالى هللا للياا  وساالم( ج الفااجص ةااذ   قهااذا أمااره ل اايم امااا أ  اتاا و أو 
ئ ماا   خ اخلاادا  ش  يوا اا ي يف التثاااح سااواا قااإذا ةااا  ا اا ي ا تااا قثياال.  لاا واج بغااري هاا

وراولب التحص  للى مصلحب ما   اري نياب صااةقب قاا  ي ئنياب قيا  وةاذل  هاذا الاذي اساأي 
الاا واج يف  اااي ا اا ي والااذي  لتاااالثاا  التااهللا )صاالى هللا للياا  وساالم( لتاا  السااائ  ئنيااب قياا  و 

ا هاار أ  هااذا الاا واج م تااا، وئ اارج أ  اتااوي الفااجص الاا واج مث اَبطلاا  ب ااد زواجاا  مااشاار  
  ةتاات أنصاا  ب اادم ش اال  اااأ الذمااب وشُااا اثااو  هااذا الاا واج  ااذه ابصاالحب هااذا ا اات  اارج و 

 ذل  وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 23/-/أس لب/561
 : م  اَبقا  قول  يف اةرح والت دا هس
 

ناااوا  ااذا الفاا  وختصصااوا قياا  االااذي اَبقااا َب قولاا  يف اةاارح والت اادا  هاام أئ ااب ال لاام الااذا  ج: 
 لفااظوةانت  م ابسو ات واإلمثاانت اليت   هلهم لذل  قالبد أ  اثو  الفاجص لاكقاا   

اثااااو   ومساااتل ما   وااساااااخ الاااايت  ثاااو  مساااو ب لل ااارح  ويف نفااااس الوقااات ئباااد أ  اةااارح
ساوى ئاتاأ ر  ا   ولا   سق،قتصد ئاقي   مدققا  يف لااكا   لاةئ  ا  ثي ا  لابا   ا هرج م 

أ  ُيثم  ل ادي وهاذا اتاات  ىل ذل  م  ااموك اليت ا   الفجص شذا  ثم للى  ريهشوما 
  بسواه .وحباي هذا ال اَ م  م  جر هم مقاكنب  بطوي اب اكسب

تاجَب و وأئ ب اةرح والت دا  يف زما  اامب اإلسالميب ةلها أشجاص م دوة   ب دة ااصاب  وُيَب
ب ابتااأهلر  اثاااة اثااو  شمااا   يف زمانتااا أو اازمتااجاا  ابصاالحب الفاارليب وهااذا اآلىل أقااوا م اش

 ق، وهللا   اىل أللمأو للى ندك  وات ر قي  للحاضر ق مت دما
________________________________________ 

 23/-/أس لب/562
 شجص لدا  قط ب أكض ةاري  جدا  ولثت  ئاستتف  متها قه  جيب للي  قيها ال ةا  ه س:
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للى أ   اشرتاها ليتاجر قيها ق  هوك ال ل ااأ  ااكض هذه شذا ةانت م د  للت اك  وقد  ج
إ  ةانات لداا  القادك  وأهلارج زةا اا ة اروض للت ااك  قهاذا قايهاا ال ةاا  لروض الت ااك  ااب ق

  يف زةااا  لااروض اهاارج ماا  هلااالل ال ل اااا وش  َ اثاا  هتاااك نااص صاار  لثاا أوىل وأقضاا  
شارتاها للت ااك  وئا كلهاا وئ اتتفا  ساا قالاذي ا هار أنا  ئ زةاا  االت اك ، وأما ش  َ اث  قد 
 للي  قيها وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 23/-/أس لب/563
 ه ىن يف بالة الثفاك وا  ر  متهاالس اي ل  السث س :
 
نا  اساث  يف بلاد  اري مسالم قها  جياب لليا  أ  شي قه ت  م  الس اي أ  ااخ اقاوي : الذج

الثفاار ىل بلااد مساالم ه وشذا ةااا  هااذا هااو الساا اي قاات م جيااب للااى ةاا  مساالم يف بلااد ش اهاااجر
استطي  أ  اهاجر م  هذه الالاد ساواا ةاا  ما  أهلهاا الاذا  أسال وا أو مما  سااقر شاليهاا ما  

ىل أي بلاااد مسااالم اسااااتطي  أ  شاااارتك هاااذه  الالاااد الثااااقر  واهااااجر ابسااال ت، جياااب لليااا  أ  
  الساااب يف حتاارا ااقااى قيهااا  اال وش  أماا  الفتتااب اناا  ئإماا  الفتتااب قأاهاااجر شلياا  وأمااا شذا 

ُااا ات لاا  شاسااد أو ابفااا   الاايت  ثااو  هتاااك و  بف قتتااا قامااب يف بااالة الثفاااك لاايس ققاا، ائاإل
  اىل أللم، وقاد قصالتا الثاالم يف ذلا  لاد  مارات وأشاري هتاا شىل أمارق  موك ةثري  وهللاذل   

أ  الااذي اقاايم يف هااذه الاااالة شُااا ارضااى    اااتحثم قياا  الثاااقر وأ ثااام الثاااقر كضااى ماا  
ااارى الثفاار وااارى راااة  هللا والرسااوي ظاااهر  ولاا  اسااتطي  أ  اغااري ذلاا  وئ أ  اتثاار نفساا   و 

وئاسااتطي  أ  ا هاار ةاتااا َب قيقاايم شااا ائر اإلسااالم وجيهاار ب اااداو  الثفاااك وأ  الااادا . اااا  هاااو 
)صالى هللا  جا  ذلا  قااي التاهللاأموك ات رض  ا ابسلم هتاك وا  قداَب اإلسالم و ري ذل  م 

 ى انكفاش وهللا   اىل أللما مسلم اقيم بت ابفرةت ئ رتام  ةَب    ا بريللي  وسلم( شأان
________________________________________ 

 23/-/أس لب /564
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ااافاا. أمااايت يف ماااا  ااارم. “: هتااااك  ااادا  لااا  التاااهللا )صااالى هللا لليااا  وسااالم( س ماج ااا  هللا ش 
ا قهاااا  ااااادهل  ذلاااا  يف هااااذا لليهاااااش واقااااوي هتاااااك ب اااا  ااةواااااب  ساااااب ةواك باااا  اهلااااذه

 اادا ه
 
ي ابساثر قاإ  ابسالم ئجياوز لا  : شذا ةانت هاذه حتتاوي للاى نساابق ما  اخل ار ا ات الثحاو ج

ن  ة ا ذةرت أ  التهللا )صلى هللا للي  وسلم( ذةر أ  هللا َ جي   الففاا يف أ  اتداوى سا ا
لا   ُيرص للى ذل  وأ  ااح  قال جيوز التداوي  حملرم وللى ابسلم أ  ما  رم للى اامب

 لاايس قياا  الااذي اهلااذهَب  اماا  احملرمااات وأمااا شذا ةااا  الفاا ا ال ااالج الااذي ئاثااو  قياا  شاا 
 تااج شىل ذلا  اابتوماب قالاذي ا هار أنا  شذا  ما  ابهاد ت أو ااماوك امااَبسثر وشُا قي  شا 

   ذل  ئادهل  يف ابسثرات وهللا أللمقال  رج ا
________________________________________ 

 23/-/أس لب /565
وهو اراد  شرتى قط ب أكض ل  ررا  بت  ات ام   لر  وةق  ج اا  م  ابالأل نقدا  ا: كج  س
 قثيل اف  ه   أ  اطهر ااكض م  الر اآل
 
لا  ابالاأل ما   اري  ىل رراقاب الت اما  ما  الاتا  قاإ  ةاا  اساتطي  أ  اادق ش: أ  ذل  لائد ج
وئبااد ماا  ةقاا   ذلاا  شااي ا   ئاسااتفيد ماا    متوجاااا  يف  قاا  وأمااا ش  ةااا اثااو قهااذا  نقاادا ك 

ىل هللا لاا  وجاا  واسااتغفر شاتااوخ للياا  أ  و دق  ابالااأل للاتاا  قيااابالاأل الااذي ةتااب يف ااوكال، 
هلَبااا   اثااام أم جهلَبااا  للاااى نفسااا  ةاااا  جأواتااادم للاااى ماصااادك متااا  يف وقااات جهلااا  ساااواا  

كض  هللا لتهم لتدما ةانوا ات ااملو  يف اةاهلياب    الصحاببا ك ثاخ هذا اارام وهو ا لم 
شارتوها ما  هاذا الار  اموا م الايت ى هللا للي  وسلم( بفك  لتساب ايف الر  َ امرهم التهللا)صل

مسااتح   ك كؤوس اامااواي و اارك مااابق  ماا  ك و شُااا بااا ناا ي التحاارا أماار هللا لاا  وجاا   مسااا
ىل هللا لاا  شأ  اتااوخ ؛  و الااذي جيااب للااى الفااجص لتاادما ا لاام اام للااى ابسااتداتت هااذا هاا

 ااد ماا  أ  اسااتغفر واتااوخ وشذا ةااا   قااول انتهااى قااإ  ابساالم للياا  اأمااا ما صاا  و  وجاا 
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ماا   االطراقااب أمااا شذا َ اثاا  هتاااك شاا الافاار قإناا  ااادق ها  اام واتطهاار ماا  هااذا الاار  سااذه 
 اك وهللا   اىل أللمستغفلتوبب ةاقيب والتدم واإلانبب وائااقول قا

________________________________________ 
 23/-/أس لب /566
 : ه  اوجد بت ابسلم والثاقر أهلو  شنسانيب وه  جيوز شرالل لف  ااخ للى الثاقرهس
 

: ب هم هاوةا ، اشىل لااةق أهلاو ساتدلوا بقاوي هللا لا  وجا   شا  َب الادلا  أينكوا هاذه  التقطاب و أقويَب
ةل اب أخ هتاا ليسات   اىن ااهلاو    أهلاهم صااا ش ونو ذل  ولث  الاذي ا هار أ  وشىل يوة. 

ةاا  ا تاا ذلا  ق ا   ىل القايلبة ا اقاي قال  أهلو بت قال  ا ت اتتسب شليهم شوشُا التساب 
هلاو  ذا قياد ذلا   شوللاى ةا   ااي . هلو  قيطل  هذا اللف  بت ابسلم والثااقر م   خ اا

 .م  القيد  اثو  سااا  شنسانيب قي ت قد 
هلو  بت الثاقر وابسالم قالاذي ا هار أ  ذلا  هلاالل الاواكة يف الثتااخ شرالل لف  اا ماوأ

والستب قإ  هللا ل  وجا  قاايش شُاا اب متاو  شهلاو ش وقااي التاهللا )صالى هللا لليا  وسالم( شابسالم 
تا  يقايتتاا وب أماا الثااقرهلو   ثاو  بات ابا متت و ئا ل ا  وئهذلا  وئاسال  ش قااا أهلو ابسلم

تثم ال اداو َب والاغضااا أبادا   ال   متاوا ياال داو  ة ا قااي هللا لا  وجا  يف اآلااب ش وبادا بيتتاا وب
  هلل و دهش وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 23/-/أس لب /567
ألارل أ  ابااي الاذي لااداه ا : ها  جياوز أ  أساتدا  ماائ  ما  والادي للاى الار م ما  أنات س

هلاذ ماا  الاتاا  قرضااا  س  أقارتض ماا  هااذا اباااي أم هااما  اااارام، والساا اي الثااين ماااهو ااقضاا  
 ه بر 
 
مالا  ومثساا  ما  ااارام أوىل  قارتاض ما  شاجصي الثاين: را ا  ئشا  أ  ائأبدأ  لس ا ج:

هللا وهااو ماا  ابوبقااات راارٌم بااتص صاارا  يف ةتاااخ  ماا  أ  اقاا  الفااجص يف الاار ، قااإ  الاار 
أ  اقاارتض الفااجص ماا  جهاابق ما ااا  اارام قهااذا أمااا للااى ةكجااات التحاارا و أيف  قالشاا . أناا َب 
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وقاد  اليذلا  َو جياد ما  اقرضا  ما  ابااي ااا ىلش تااج الفاجص اذا شا هار أنا  جياوز الاذي 
  قرتض التهللا )صالى هللا لليا  وسالم( ما  الثااقرا  قلايس هتااك  ارج يف ذلا  والثااقر ئشاا

 أ  مال َب قي  ماهو  رام وك ا اغلَبب للي  اارام وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 23/-/أس لب /568
 : ه  جيوز لل وجب أ   .طلب الطالل م  زوجها م  ةو  سابهس
 
للي   : ئجيوزَب لل وجب أ   طلب الطالل م  زوجها شئ بسابق شرل  مهم قالتهللا )صلى هللاج

وسلم( اقويش أ ا شمرأ  رلات الطالل. ما  زوجهاا ما   اري    س َ  ارح كائحاب اةتابش قالجياوز 
لل رأ  أ   طلب. الطالل. م  زوجها م  ةو  ساب، أما شذا ةا  الساب الذي ج لهاا  طلابَب 

ال   وئاتااوخ أو صاالطاالل مفارولا  ة ثاااي ذلا  أ  ئاثاو  الرجاا َب مصالياق واصارَب للااى  ارك  ال
 اا  قياا  التصاا َب وال ااالج أو تات ةابجاادكات وابسااثرات حبياا  ئاو  ماا  أصااحاخ ابوبقااثااا

شىل التسااا وناو ذلا  ما  أساااخ أو أ  اصا . الثاره  بارأ  للى الوصاوي لتيتا  ئاقدك  اثو 
 قاوم حبقا  وهاذا ةفارا  اا  الا وج  ما  الرجا  قتثاره أئ  شىل ةكجبق لاليب ئ ستطي  م ها ااياا

 م  أمثلب وهللا   اىل أللمو ري ذل  
________________________________________ 

 23/-/أس لب /569
قها  جياوز : هتاك ب   اةهات  فرتال يف م  اتقدم بطلبق شليها أ  اثو .  القاا للحيتا  س

 ه ج  هذه ابصلحب اليت ارادهاللفجص أ  ُيل . ايت  ا
 
ح و لاا  اللحيااب ابفاسااد مقاادم للااى جلااب ابصااا: القالااد  الاايت اااذةرها أهاا  ال لاام أ  ةكا ج

ماااار التااااهللا )صاااالى هللا للياااا  وساااالم(   ئجيااااوز لل ساااالم أ  ُيلاااا  ايتاااا  اناااامفسااااد  يف الاااادا  ا
  الضروكات  لفائها وبيان  أ  ذل  م  الفطر  قال جيوزَب لل سلم أ  ُيل  ايت  شئ لضروك  قإ

اف اا َب ذلاا  ولق أو لضااروك ق شاارليب قإناا  ضااطر ابساالم اىل  لاا  ايتا  خلااا ااي  احملضااوكات قااإذا 
جا   صاوي مصالحب ققا، قهاذا ااصا  قيا  أنا  ئجياوز ولثا  ب ا  م   خ الضروك  وأما ا
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واتتادم أناا َب َ  التااس شذا ضاالت للياا  ابصالحب اثااو َب ش انا َب ضاا يفا  ققاد ُيلا  ايتاا  ب اد ذلاا 
ف ا َب مااَب اا َب نفسا َب وش  ةاا  ي   هذه  ابصلحب، ق ث  ذل  ات ر يف نفسا  قاُيلقها لتدما جا

ك ثااخ أهلال الضاركا  أوىل وهاذه قالاد  أهلارى قاإذا ةاا  ا  ما  احملرماات ا اك ثاخ شا  
  . هتاك مفسد ت قإن  ار ثب ابفسد  ااصغر وهللا   اىل أللم

شذا ةااا  الفااجص يف  اجاابق ماساابق شلياا  وئاسااتطي  أ  اهاااجر مااثال  ماا   لتساااب ةااواز الساافر 
جاا  هااذا ااماار شذا ق اا  ذلاا  قإناا َب  ثاا  لاا  أ  ُيلاا  ايتاا  ا شىل بلااد اإلسااالم شئ بلااد الثفاار

م  الفجص الذي اصاوك أ  ا اا  ايتا  قاإ  ها ئا  ولث  هتاك  اكج أَبهلرى وه  أ  اطلب
  ابصوكا  لتدهم القدك  للى مونتاج الصوك  ول   مااس ون   لرَب اوك وابونتااج الاذي اف لونا

 م   ري أ  ُيلقها وهللا   اىل أللم، ا  متها اللحيب لصوك   ث  أ  ا  ل
جاا  هااذا  ااد قااإذ  اا ااد هلل هتاااك  اارج واأبااو اوساال اقااوي ق لتااا ذلاا  وهلل اا وهااذا أهلااوان

جرج موجوة وهللا   اىل أللم،  أئال 
.
 ابسلم لف   ابته  لت  رابا أ  اب

_________________________________________ 
 23/-/أس لب /570
 هه  جيوز ل َب أ  اسوي ايت َب س : 

 
با  لَب ار ا  كاوي ااادا   اادَب للاى القاضاب قال ارج يف ذلا  اأقاوي: شذا ةاا  اقصاد مااج: 

ماا   اهلااذو  مااازاة للااى القاضااب قأهلااذ مااازاة للااى القاضااب ئا تااا او ااريه ماا  الصااحابب ةااانو 
ومااازاة للااى ذلاا  قلاايس ، اضااب التااوقري يف القو   الصااحابب قه ااوا أ  اإللفاااا لاادم اإللفاااا ا

 هتاك  رج وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 ها1424 صفر14صفر 11
571/11 ،14 /2/24 
مت شذا سال وا اثاو  يف نياتهم أ  التساليم كة و مأخ اسأي اقوي تا  ما  الاا   أ  ابااا س:

 للى اإلمام لتدما سلم قه  هذا صحي  ه
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 اتات  يتليس بصحي  وئ اوجد أي ةلي  للي  وشُا التسليم هو م  أموك الصاال  الا: هذا  ج
 أموم ولل تفرة ولممام قال لالقب للتساليم  لارة للاى اإلماام وشُاا هاو ما  أماوك الصاال  الايت لل

لل ها التهللا صلى هللا للي  وسلم لتا ققاي : صلوا ة ا كأات وين أصل  وةذل  قإ  التهللا صلى 
  وسلم ذةر أ  التسليم هو التحلي  م  الصال  قليس ابراة كة السالم للاى اإلماام وئ هللا للي

 ش ا وهللا أللم .
________________________________________ 

572/11 ،14 /2/24 
شذا ةا  الفجص ا    أمام سلب مثال أو يف مثتاب و اا  وقات صاال  ال صار ها  جياب  س:

صل   ل ولاو أةى ذلا  شىل رارةه ما  ل لا  أم جياب لليا  للي  التوقل ل  ل ل  واذهب ا
 أ  اتت ر شىل وقت ائسرتا ب اليت ه  قا  هلروج الوقت مث اصل  ه

 
هااذا هتلاال  هلااتالل ماهيااب ال  اا  وهتلاال ةااذل   هلااتالل الوضاا  يف ابثااا  الااذي  ج:

بسا د ا  ا    قي  ابصل  قإذا ةاا  ابصال  اسا   التاداا  لصاال  قاال باد أ  ااذهب شىل ا
قاال صاال  لا  قاال باد أ  ااذهب شىل  وسلم اقوي م  تا  التاداا قلام الابالتهللا صلى هللا للي  

مثااا  التااداا قيصاال  أو ااا ذ  يف مثاناا  واصاال   الااب ق  ثاا  وهااذا مقاااوي واا ااد هلل وئ 
الحقااا  شمث برتةااا  الصاااال  يف ابسااا د انااا  أذ  يف مثانااا  وصااالى  الاااب يف مثانااا  ةاااذل  شذا  

ال  اا  الااذي ا  لا  شذا  رةاا  ااا ةي شىل مفساد  اساات ر يف ل لاا  راباا أ  الوقاات َ هاارج ةاا  
وصال  ال صر ئبد أ  ُيرص ، وهذا م  اسر اإلسالم ا  وقت الصال  ممتد شىل هنااب وقتها 

ابساالم أ  اصااليها قااا  اصاافراك الفاا س ا اات قااا  أ   ااادأ الفاا س  بغيااب ا  ذلاا   اارام 
صلى هللا للي  وسلم قاي : ش  هذه الصال  صال  ابتاق  ققاي :  ل  صاال  ئجيوز ا  التهللا 

قاام قتقرهاا أكب اا ، _ أو ة اا قااي _ ابتاق  جيلاس ارقاب الفا س  ال شذا بادأت يف الغاروخ 
ئاااذةر هللا قيهااا شئ قلاايال ، قااال بااد أوئ : أ   صاالى الصااال  يف الوقاات ابفاارو  ، يننيااا : أ  

ذا ةاا  الفاجص اسا   التاداا ، أو أ  ااذهب شىل ابسا د قيصال  قيا   صلى  ذا  و الب ش
 اال ولااو  هلاار لاا  اة الااب ااوىل ، ةااذل  شذا ةااا  ال  اا  ُيتاااج شلياا  وئ اسااتطي  أ  ارتةاا  
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ذةر اااا وهللا سااااحان  و  ااااىل وشئ قساااد قإنااا  افااار  لااا  أ  اااا هلر الصاااال  ولثااا   لصاااوك  الااايت 
 .أللم

________________________________________ 
573/11 ،14 /2/24 
 ه  جيوز شراا سل ب م لوم أ   ئ ها ساكل ه س:
 
شذا للاااام الفااااجص و ةااااد أ  هااااذه الساااال ب مسااااروقب ، ق لياااا  أ  االااااأل اةهااااات اامتيااااب  ج:

أ  ابس ولب وأ  االأل صا ب السل ب شذا ةا  ا رل صا ب السل ب ان  رابا أن  متأةد م  
أ  هااا الفااررب بااذل  أمااا شذا  للياا  ي ا هاار أناا  ا اارل صااا اها و هااذه الساال ب مسااروقب قالااذ

ةااا   ااري متأةااد قإناا  ئ س شذا اشاارتى ساال ب وهااو افاا  هاا  هاا  مسااروقب أم ئ رابااا أهنااا 
 م روضب يف السول وهو  ري متأةد م  سرقتها ج ما وهللا أللم .

________________________________________ 
574/11 ،14 /2/24 
ةتااخ أهلطااا ابصاالت ذةار الثا ااب أ  ما  ااهلطااا اسااتفتاح هلطااب اة  ااب ةا  ماار    يف س:

خبطاب اااجب َو اث  ذل  م  هدي التهللا صلى هللا للي  وسالم هثاذا قااي قها  هتااك صايأل 
 أهلرى وكةت أم ئ ه

 
: هذا الثالم هلطأ ب  ظاهر ما وكة ل  التهللا صلى هللا للي  وسلم أن  ةا  استفت  هلطاب  ج

اح و ريه خبطاب اااجب وهذا هاو لفا   ادا  ابا  مسا وة كضا  هللا لتا  قاإ  قيا  ا ل تاا التث
هلطاااب اااجااب يف التثاااح و ااريه قهااذا ناا  هلطاااب التثاااح وناا  ةاا  هلطاااب ختطااب أ   فتاات  
بذل  ب  ش  الكك ذل  هو الذي قد هلالل الساتب وئ ُيفا  لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم 

لاا  ، وةااذل  َ ُيفاا  لتاا  أناا  هلطااب يف هلطاااب اة  ااب بغااري أناا  هلطااب يف التثاااح بغااري ذ
ذل  ، ان  أصاال َ ُيفا  لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم هلطااب   اب بلف هاا ةجطااب   اب 
مستقلب ، ب  الذي وكة يف صحي  مسلم أن  ةاا  صالى هللا لليا  وسالم اثثار ما  قاراا  ساوك  
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قااال ُيضاارين شئ ماااوكة يف مراساااي  يف ل يف هلطاااب اة  ااب ، أمااا هلطاااب   ااب هثااذا مسااتقلب 
 هلطات  صلى هللا للي  وسلم أوي هلطاب يف ابداتب وئ اص  ذل  اادا  وهللا أللم .

________________________________________ 
575/11 ،14 /2/24 
 ما ثم ائست اذ  يف ة  كة ب م  الصال  ه س:
 
ت اذ يف باادااتها ق ااا م ااىن أ  اساات يذ : ئ افاار  ذلاا  ا  الااذي ةهلاا  يف الصااال  قااد اساا ج

مر  أهلرى  ثف  ائست اذ  يف أوي الصاال  َو ُيفا  لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم أنا  ةاا  
است يذ يف ة  كة ب وشُا وكة لت  صلى هللا للي  وسلم أن  ةا  اقوي ألوذ  هلل الس ي  ال ليم 

ائسااات اذ  يف ةااا  كة اااب راباااا أنااا   مااا  الفااايطا  الااارجيم مااا  فااا ه ونفجااا  ونفثااا  قاااااوىل لااادم
 است اذ يف أوي الصال  وهللا أللم .

________________________________________ 
576/11 ،14 /2/24 
 ما م ىن ف  الفيطا  ونفج  ونفث  ه :س 
 
ب واباراة الصار  الاذي اصايب اإلنساا  شذا مسا  الفايطا   ا: ف  الفيطا  هو مااسا ى  بو ج

ا قياا  للااى شهلواناا  ونفاا  الفاايطا  هااو الثااا الااذي اتااتفجل قياا  اإلنسااا  واتثاا ونفااجل الفاايطا 
هاو الفاا ر ا  الفاا ر يف اة لااب مااذموم شئ شذا ةااا  ماا  الااذا  سمتااوا ول لااو الصااااات وةااا  

 يف هلري و   للى هلري وهللا أللم .
________________________________________ 

577/11 ،14 /2/24 
 ه  الستب واة الب أ  ال    ئ ُيا، شئ  لثفر هه  م  لقيد  أ س:
 
: هاذا هلطاأ باا  ش  ال  ا  ُيااا،  ماوك لااد  ق ا  ذلاا  الار،ا وماا  ذلا  الفاارك وما  ذلاا  ج

 للااى هللا ة ااا  اارك الصااال  وللااى وجاا  اخلصااوص صااال  ال صاار وأاضااا ممااا ُيااا، ال  اا  التااأ 
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 أشاااهدةم أين قاااد  فااارت لااا   ااادا  الرجااا  الاااذي قااااي ئ اغفااار هللا لفاااال  قااااي هللا اااات يف 
ُياااا، ال  ااا  ةثاااري وهاااذا مماااا  اتااات بااا  التصاااوص وهللا   اااال لااا  أو ة اااا قااااي ، ق توأ اطااا

 ساحان  و  اىل أللم .
________________________________________ 

578/11 ،14 /2/24 
الارة   الفجص شذا سالم للاى ا ولاب قي تاا ابصاةك اليت  دل  للى أأا   ثتتا أ  جند  س:

 للي  قرض ةفااب شذا ق ل  الا   سق، ل  اآلهلرا  ه
 
: هاذا ينبات ما  ق لاا  صالى هللا لليا  وساالم يف لاد  أ اةاا  أمار ئ هتلاال قيا  أ اد ماا   ج

كسوي هللا صلى هللا للي  وسلم مم  ةهل   م أه  ال لم وهو ينبت يف أ اةا  ةثري   صلت 
لى أانس ات  ت قاإ  الارة ئاثاو  ما  للي  و صلت مت  صلى هللا للي  وسلم لتدما سلم ل

قااالتهللا صاالى هللا للياا  وساالم ةااا  الرجاا  ا   ققاا، )أو أةثاار(اة ياا  وشُااا ُيصاا  ماا  وا ااد 
ذلااا  لااا    شئ هاااو صااالى هللا لليااا  وسااالم وجيااا   قيسااالم لليااا  يف ا ولاااب أصاااحاب   قاااال اااارة

 اآلهلرا  وهللا أللم .
________________________________________ 

579/11 ،14 /2/24 
ت ام بف ا ناوهم اين قارأت لشذا ةا  الساكل مسل ا وسرل م  أه  الثفر قه  للي  ائ س:

 ت ام بف ا للثفر هليف السري للفيااين أن  ليس للي  ائ
 
: أهلاا  الثاارا هااذا يف وقاات شلااال  اااارخ باات هااذا ابساالم وباات هاا ئا الثفاااك  شذا ةاناات ج

بيتها وبت أ د م  ابسل ت لهد قإ  الفجص شذا أهلذ مائ  هذه الالد م لتب للحرخ وليس
متهم ئ ا تا سرقب وشُا ا تا  تي ب وهذا أمر مفض  و   للي  الفر  قإ  أهلذ الغتي ب م  
الثفاك مااح لل سل ت وقاد أ لا  هللا لا  وجا  أماا شذا ةاا  هتااك لهاوة بات ب ا  ابسال ت 

وئاثو  هلائتا أو  داكا وشئ نااذ هاذا ال هاد وهاذا الاذي وبت هذه الاالة قابسلم اويف ب هده 
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ادهل  شىل هذه الاالة لي    وا ي  بيتها واتأةا  لايس ما   خ هلدلاب ااارخ وئ ما   خ 
 ابثيد  قهذا للي  أ  الت م ب هده وئ اثو   داكا وهللا أللم .

________________________________________ 
580/11 ،14 /2/24 
 اقوي شذا ةا  ةاقرا يف ااص  وأسلم يف بلده ه ااخ س:
 
: شذا ةااا  ةاااقرا يف ااصاا  وأساالم يف بلااده وبلااده بلااد  اارخ قإناا  جيااوز أ  اهلااذ متهااا مااا  ج

استطي  م  الغتي ب وافر متها شىل بالة اإلسالم قإ  الذي اسالم يف بلاد الثفار جياب لليا  أ  
 الااب  اارخ م هااا قإناا  للياا  أ  ااقاا  للااى  افاار شىل بااالة اإلسااالم أمااا شذا بقاا  قيهااا ولاايس يف

 لهده وللى أمان  الذي ألط  ل  يف هذه الاالة ةغريه وهللا أللم .
________________________________________ 

581/11 ،14 /2/24 
ل   الا   اس ا قه   أنا  شذا أسالم الفاجص قاإلال  ااارخ ئاثاو  ما  شاجص شىل  س:

أساااالم مث اقااااوي ق ااااثال شنسااااا  يف أمراثااااا ىل ةولااااب شسااااالميب ةولااااب ، قااااإ  ةااااا  هااااو ساااايهاجر ش
سااااأهاجر شىل الساااا وةاب أو شىل مصاااار أو شىل الااااي   لاااايس هتاااااك بلااااد ا تيهااااا أللتاااات اااااارخ 
قيذهب واساطو للاى بتا  واهلاذ ااماواي مث ااذهب شىل مصار قها  هاذه الصاوك  الايت ناتثلم 

 لتها ه
 
شا ا ما  ااارج الثااري  إلضااقب شىل لادم  قيا قيهاا : يف ااقيقب مث  هذه ااموك ااادا   ج

الوضوح للجل  اااص  اآل  ن  ن ي  يف هللا  ل ايم هتااك ما  بياتهم وبات ها ئا لهاد يف 
 اات أ  هاا ئا  ي ااا  قيقااب راااكبو  لمسااالم وأشااد اااارخ ليساات  اار  هيتااب ولثتهااا  اار  

  طااا  اإلجاباااب ئهاااواة  قيهاااا وئهلاااتالي ذلااا  وئهلاااتالال ذلااا  للاااى التااااس مااا  الصااا ب أ  
الفاقيب ق ثال شذا قلت اآل  بت رالاا  وبت أمراثاا  ارخ أو بات ال ارال وبات أمراثاا  ارخ 
قأان أقصد الفجص الذي اسلم يف هاذه الااالة واارى أنا  يف  ارخ م هاا   اىن أنا  مقتتا     

ئاهلاذه  هذه الاالة بالة  ربيب  قت  اإلسالم وابسل ت قإن  اهلذ هذا اباي شذا أهلذه ولث 



47 

 

لتفس  قإ  الغتي ب ئ ثو  لتفس الفجص وشُا  ثو  لل سل ت قإذا أهلاذ هاذا ابااي و قاوى 
جاا  يف ها ئا قهاذا هاو ابفارو  أماا أ  اهلاذ ابااي  ب  للاى مقا لاب ها ئا وراكباب ها ئا واإل

لتفسا  قاإ  ذلا  ئجياوز ا  الغتي اب  اا  قساي ها الفارل  وم لاوم أ  ذلا  مفصا  يف ةتاااخ 
 ل  وج  وينبت يف ستب نايا  صالى هللا لليا  وسالم قهاذا م اىن ةالما  ولثا  ئم اىن ذلا  هللا

 اام واماا  لااداهم وااات م  ااا لتاادهم ماا    ص وا ااي  يف هااذه الاااالة وهااو مااداهأ  ا  شااج
هلدمات مث ا  واسرل متهم واهلذ هذا اباي ليت ت  ب  هذا ئ نرااده َو نت ارض لا  وةاذل  

لم يف هذه الاالة قيسطوا للى بت  مث اهرخ شىل بالة وجيلس قيها انئ اا شذا ةا  الفجص أس
قيأهلاذ هاذا  الاذي ُيااكخ اساطو، م  الغدك لايس  ار   ت ت  واة  هذه اامواي قهذا نو ا

 اباي قيتتف  ب  يف اارخ أو ادق   شىل ابقا لت الذا  اقا لو  يف ساي  هللا وهللا أللم .
________________________________________ 

582/11 ،14 /2/24 
 ااخ اسأي ل  ش ا م  اصطال ات الضا، يف ابصحل ه س:
 
: القرس   كك هللا قيثم ات ل  ب  للوم لد  قهتاك للم اس ى للم كسم القرس  وهتاك للام  ج

اساا ى للاام ضااا، القاارس  وهتاااك للاام اساا ى للاام لااد اآلي وهثااذا قهااذا الساا اي ات لاا  ب لاام 
القرس  اف   وض  التقاال واف   اارول ابلحقاب الايت    سااقطب أصاال يف  الضا، قضا،

لياااا يف الاااا   اآلهلاار وةاااالواو وةااا   ات وناااو ذلااا  لرساام ةااااالل يف ب اا  الثل اااات وةاا
وأاضا اف   ما ات ل   ارةات وأ ثام الت وااد ق تاد ضاا، ااارل الاذي اثاو  قيا  شة اام 

ة ااارل الثاااين وشذا ةااا  اإلة ااام شة اماا المااا قإناا  ا اارى انقاص قي اارى اااارل ااوي وئ افااد
اااااارل ااوي وافاااادة الثاااااين قيقااااوي اال اااا  أ  الفااااد  موجااااوة  لتااااد اإلة ااااام شة ااااام التااااو  
الساةتب أو التتوا  مثال يف ابيم قال جيد الفد  لتد اإلة ام يف الياا قأقوي ذلا  ا  اإلة اام 

ب التو  وه  الغتب قإ  اإلة ام يف الياا ويف الواو شة ام يف الياا اس ى شة اما انقصا لاقاا صف
بغتب قاق  أ ر الغتب اليت ه  ما  صافات التاو  أو التتاوا  قذجا  هاذا ئ فادة هاذا  ااارقت 
ا  اإلة ام هتا بقيت قي  صفب نو  التتاوا  أو التاو  السااةتب وأماا اإلة اام يف بقياب اا ارل 

إهنا التات شة اما الما وأما الغتب اليت نس  ها لتد اإلة ام يف وه  الراا والالم وابيم والتو  ق
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التو  وابيم قالذي ضاا، للاى هاذا ااسالوخ شُاا ضاا، للاى التاااك أ  هاذه الغتاب  تاب التاو  
اةداد  اليت أصاحت نوان مفدة  أو ابيم اليت أصاحت  ة ام التو  يف ابايم وهتااك ماذهب 

والاواو قيقاوم بت رااب ااارل ولادم وضا  الفاد  للاى ابايم والتاو   سهلر ا تا التاو  وابايم ةاليااا
والياااا والااواو وأمااا الااراا والااالم قااإ  وضاا  الفااد   ئ فااال ا  اإلة ااام شة امااا ةااامال يف الااراا 
والالم قال ااقى أ ر للتو  وابيم وشُاا  صاا  كاا مفادة  وئماا مفادة  قلاذل  وضا ت الفاد  

 وهللا أللم .
________________________________________ 

583/11 ،14 /2/24 
ااخ اسااأي لااا  الفاااجص الاااذي ا اااوة مراضاااا اصااال  لليااا  ساااا و  ألااال ملااا  ماااام ىن : س 

 صلى هتا ه
 
: الصااال  ماا  ابالئثااب  كك هللا قاايثم هاا  ائسااتغفاك والاادلاا لل اا متت ة ااا قاااي هللا لاا   ج

سم وا متو  ب  واستغفرو  للذا  سمتوا وج  الذا  ُي لو  ال رك وم   ول  اساحو  حب د ك 
كبتا وس ت ة  ش ا ك ب ولل ا قا فر للذا  البوا وا ا و سايل  وقهم لذاخ اةحيم ، شىل 
سهلاار اآل،ت قالصاااال  ماا  ابالئثاااب ائساااتغفاك والر ااب ورلاااب ةهلااوي اةتاااات لل ااا متت وهللا 

م ه  كق ب ةكجت  يف اةتاب وكقا  ساحان  و  اىل أللم . والصال  للى التهللا صلى هللا للي  وسل
 ذةره صلى هللا للي  وسلم .

________________________________________ 
584/11 ،14 /2/24 
 ةم اإلنسا  ه  هو راهر أم جنس ه س:
 
: ةم اإلنسا  شذا َ اث  ةم  اي  أو نفااس قإنا  رااهر هاذا هاو ااكجا  وش  ةاا  ب ا   ج

س والدلي  للى جناسب ةم ااي  والتفاس مفاهوك وم ارول أه  ال لم ارى أ  الدم مطلقا جن
أةلااب للااى أناا  لاايس باات س واجاا  هااذا بااوخ الاجاااكي يف صااحيح  يف  لاا وأمااا ةم اإلنسااا  ق

 ر ااب الااااخ بقولاا  مااازاي ابساال و  اصاالو  يف جر ااا م وصاالى ل اار كضاا  هللا لتاا  وجر اا  
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ل  لصاار و  هااذا ماا  الت اساب وةااذ اب ةمااا قابساالو  ماازالوا اصاالو  يف جر ااا م وئ ا تاا ثا
ر  وهو يف الصال  قلو ةا  الدم جنسا لات س بدنا  قالاذي ا هار أ  ثأبو هرار  كض  هللا لت  ب

 الدم ليس بت س وشُا الت اسب  ت ل  قق، بدم ااي  وةم التفاس .
________________________________________ 

585/11 ،14 /2/24 
 ستب الف ر ه ماهو أقض  وقت   ةى قي  س:
 
ذا  الف ار قاالتهللا صالى هللا للا  وسالم ب ادما أذ  ابا ذ  لصاال  أ: ستب الف ار  ا ةى ب اد  ج

الف ر صلى كة يت الف ار وهلفال قيه اا وهاذه ها  الساتب مث اضاط   للاى شاق  اا ا   ال 
ذا   اال اتسااىن للفااجص  صاالى كة اايت الف اار مااشاار  ب ااد اا اباا ذ  للصااال  قالسااتب أ  أقااام
 ط   قليال م   ري نوم وشُا اضط ا  هلفيل مث اقوم للصال  وادكةها وهللا للم .ضأ  ا

________________________________________ 
586/11 ،14 /2/24 
شذا ةهلاا  ابساااول يف الصااال  وةااا  قااد بقاا  للياا   ااالد كة ااات ا اات أةكك كة ااب وا ااد   س:

  كة تت مث جيلاس للتفاهد مث اصال  م  صال  ال هر مثال وبق  للي   الد كة ات ه  اصل
الرة ااب الثالثاااب مث اتفاااهد التفاااهد ااهلاااري أم اصااال  كة ااب وا اااد  اث ااا  ساااا كة تااات مث اتفاااهد 

 التفهد ااوس، مث اصل  كة تت واتفهد واسلم ه
 
: ااهلري هو الصحي  أ  اصل  كة ب وا د  اث   سا الرة تت مث جيلس للتفهد ااوس،  ج

ة تاات متااواليتت اتفااهد ب اادفا التفااهد ااهلااري وذلاا  ا  الصااال   ااادأ مث اصاال  ب ااد ذلاا  ك 
ماا  أوي  ثاااري  اإل اارام لاا  والرة ااب الاايت صااالها شُااا هاا  الرة ااب ااوىل وليساات الرة ااب الراب ااب 
ق لي  أ  اصل  ب د الرة ب ااوىل الرة ب الثانيب قإذا صلى الثانيب  فاهد هاذا هاو الصاحي  وش   

 رى القوي ااوي ولث  هذا القوي أص  وهللا أللم .ةا  ب   ابالثيب ا
________________________________________ 
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587/11 ،14 /2/24 
 شنسا  للي  ةاو  َو ارةها ه   ص  صدقت  يف ساي  هللا أم ال م أوئ أ  ارة الدا ه س:
 
بااااي الاااذي : الصااادقب  صااا  واااا جر لليهاااا ولثااا  ااوىل لااا  أ  اساااد الااادا  شذا ةاااا  هاااذا اج

اتصااادل بااا  مااا  را يف الااادا  أماااا شذا ةاااا  هاااذا ابااااي  اااري مااا  ر قاااال لاااا  باااذل  وشُاااا اتصااادل 
واسااادة هللا لتااا  ش  شااااا هللا   ااااىل ،   اااىن أ  الفاااجص ماااثال لليااا  ةاااا  سساااو  ألااال ك،ي 
واراااد أ  اتصاادل باار،ي أو باار،لت أو خب سااب ك،ئت قااإ  هااذا ابالااأل ئ ااا  ر شرالقااا يف هااذا 

لاادا  وئ اتفاا  الفااجص الاادائ  الااذي ألطاااه الاادا  قيتصاادل وئ  اارج يف ذلاا  ش  شاااا هللا ا
أما شذا ةا  ةات  مثال مائب ك،ي واراد أ  اتصدل خب ست ك،ئ قيقاي ل  ااوىل لا  أ   ادق  
 اخل سات ك،ئ لصااا ب الادا  مث ب ااد ذلا   تصاادل لتاادما افات  هللا للياا  وللاى ةاا   اااي

ثاااا  هتاااااك أولااااو،ت والااااذي نااااتثلم لتاااا  ماااا   خ صاااادقب الصااااحيحب ولالصاااادقب صااااحيحب ال
 ااولو،ت وليس م   خ قاوي الصدقب وهللا أللم .

________________________________________ 
588/11 ،14 /2/24 
شذا ةا  الفجص ةاهل  اخلالا واس   وهو يف ةاهل  اخلاالا ماثال راضار  يف مسا د أو  س:

،  أو ناو ذلا  أو اسا    االو  قرسنياب قها  اتصات لاذل  أم ُيااوي يف ابت ي ما  هلاالي ماذ
 أ  اله  نفس  ل  ذل ه

 
: ب  اتصت لذل  وئ  رج للي  ش  شاا هللا با  هاو ماأجوك وئ لالقاب  إلنصاات للاذةر  ج

 وبت اةلوس يف اخلالا وهللا أللم .
 ه  هتاك ةلي  للى ذل  ه 

ئااحا  لتا  لتاد اةاواز ا  ااصا  اةاواز  ال ا  الدلي  ةائ ا شُا ااح  لتا  لتاد ابتا  
ةلياا  للااى ابتاا  ااصاا  بااراا  الذمااب ة ااا اقااوي ال ل اااا الااااا  ااصااليب ةاا  شاا ا للااى الااااا  
ااصليب  ل ا  انقا  اقاوي هاذا الفا ا ئجياوز أو هاذا الفا ا مثاروه أو هاذا الفا ا  ارام 

ي اامار للاى مااهو لليا  ق اثال هللا لا  وجا  ئبد م  وجوة الاتص قاإذا َ اوجاد الاتص ق اا زا
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اقوي : وشذا قر  القرس  قاست  وا ل  وأنصتوا ل لثام  ر او  قثا  ما  أنصات شىل القارس  ةاا  
بااذل  ارجااو ك ااب هللا لاا  وجاا  باادلي  هااذه اآلاااب قااإذا جااااك شااجص وقاااي لاا  ئ تصاات يف 

ذي     لدلي  ، هثذا وقت ما قإن   طالا   لدلي  مالذي ةي للى أين ئ أنصت أنت ال
اثو  ااواك م  ابجالل مث هتاك ب   اآلينك   ط  لمنسا  اائ لذل  ققد كوي ماثال أ  
اباا  ل اار كضاا  هللا   اااىل لته ااا ةااا  شذا جااام  أهلاا  شذا جاااا لتااد اإلناا اي ةااا  اثااا قلاايس 

 .س سا وهللا أللمموك الذي استأنذةر وشُا اذةر هللا أ تاا اة ا  قهذه م  االلقق، است   
________________________________________ 

589/11 ،14 /2/24 
 صال  الصا  ماهو أقض  وقتها ه س:
 
: أقضا  وقاات اصالى قياا  صاال  الصااا  هاو أ   صاالى بغلاس ا اات ال االم موجااوة وشااداد   ج

الااب ة ااا جاااا يف السااتب أ  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ةااا  اصاال  الصااا  بغلااس وةااا  يف  
ااوقاااات اتتهااا  متهاااا وهااارج التااااس وئ ا ااارل ب ضاااهم ب ضاااا وأ يااااان ةاااا  اتتهااا  متهاااا لتاااد 

 اا ااات ب اااد ظهاااوك ضاااوا التهااااك واجااا  هاااذا قااااي التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم أسااافرو اإلسااافاك 
 لف ر قإن  أل م لذجر   ىن اخلروج متها مسفرا  ا ت اإلرالب قيها قإذا أرااي اإلماام هلارج 

  د ظهر ضوا التهاك وهللا أللم .التاس وق
________________________________________ 

590/11 ،14 /2/24 
نصاارانيب ةهللاات يف اإلسااالم و وقاات وةقتاات يف مقااا  ابساال ت مث ب ااد ذلاا  قاااي ب اا   س:

 ه  ن وك قاها هقللى اإلسالم  وأهنا ةا   ا صليب وأهنا َ  ا التاس أهنا  رةت اإلسالم 
 
أناا  ئااا اك قاهااا اناا  قااد الثقااات ابو ااول قاايهم قااإ  ااماار  ذا ةااا  الااذا  قااالوا ذلاا  ماا : ش ج

لثفار قاال اا اك  ات ةفرها سواا ةقتت يف مقابر ابسال ت أو يف  ريهاا ابهام أهناا ما ات للاى ا
 ا وارت م لليها ب د  ااوت ةفرهاا قاال جياوز ا  التاهللا صالى هللا  اما أ  ادلأقاها شئ لل  ب و 

أ  أزوك قاهاا قاأذ      لي  وسلم قاي : استأذنت ك  استغفر ام  قلام اذ    واساتأذنتل
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القاااوك قإهنااا  ااذةرةم اآلهلاار  قااإذا ةاناات ز،ك  القااا للثاااقر  اجاا  ال  ااب قااال  اارج يف  اقاا وكو 
 وهللا أللم .قال ذل  أما شذا ةا  ز،ك ا اج  الرت م لليها 

________________________________________ 
591/11 ،14 /2/24 
هااا  ا ااارل يف اإلساااالم شااا ا اسااا ى الاااو ر الواجاااب قهتااااك أ اااد ااشاااجاص سااات مااا   س:

ابساال ت ماا  أهاا  السااتب اقااوي   جيااب أ   صاال  ب ااد ال فاااا  ااالد كة ااات وهااذا اساا ى 
الو ر الواجب قه  ت ت ل  ذل  قا  هذا وهذا الرج  م  ة رات يف ا تد قها  ابسال و  

 ة رات ا تقدو  الو ر واجب هيف  
 
: ن م هذا مفاهوك جادا لتاد اا تاال بصافب لاماب وابسال و  يف ا تاد ويف  ةساتا  ويف   ج

ةثري م  بالة اإلسالم ات ذهاو   بذهب ااتف  ولتد اا تال افرقو  بت الواجب والرة  
  ق اا  صاااله قإنااأو الواجااب والفاارض والصااواخ مااا للياا   هااوك ال ل اااا أ  الااو ر سااتب م ةااد  

ثتاا  ئ ُيساا  لل ساالم أ  ااارتك الااو ر ا  التااهللا صاالى هللا للياا  ااا جر وماا   رةاا  قااال شمث للياا  ل
الرجا  الاذي يف وسلم أةده و   للي  وم  ااةلب للى لدم وجاوخ الاو ر ااادا  ابفاهوك 

قاي : جاا للتهللا صلى هللا للي  وسلم وسأل  ماذا لل  ققاي : سس صلوات يف اليوم والليلب ق
هاا  للاا   ااريه  : قاااي ئ شئ أ   طااو  قهااذا ةلياا  للااى أناا  ئ اوجااد صااال  مفروضااب للااى 

 ابسلم يف اليوم والليلب شئ صلوات سس وهللا أللم .
________________________________________ 

592/11 ،14 /2/24 
 ما ثم اةهاة يف أقغانستا  أو يف ال رال أو يف  ريها ه س:
 
ة اآل  قرض لت للى م  قادك لليا  ةا  ما  اساتطي  أ  جياهاد ها ئا الثفااك قإنا  : اةهاج

  بتفسااا  قإُاااا ُيااااوي أ  جياهااادهم  الااا  أو بقل ااا  أو َ اساااتط جياااب لليااا  أ  جياهااادهم ومااا 
بلسان  وجياهد  لتضر  شىل هللا   اىل  لدلاا ابهم للي  أ  جياهاد  ي رراقاب اساتطي ها وهللا 

  أللم .
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________________________________________ 
593/11 ،14 /2/24 
 ه  الفي ب يف ال رال  م    اةهاة أم أهنم ةاقرو  ه س:
 
: هاااذا السااا اي لااا  لاااد  جواناااب نااا  نقاااوي ةااا  مااا  هتااااك جياهاااد يف شهلاااراج هاااذا الثااااقر  ج

حملتاا  اب تاادي  اال الثاااقر مااتهم  اال التصااراين الااذي ا ااي  يف ال اارال نثاا  للااى أ  جياهااد ا
الاااذي جااااا شىل هاااذه الااااالة ب لااام ولااادوا  ئاقاااره شااار  وئ ةاااا  وئ اقاااره لقااا  وئ اقاااره أي 

  هتلاال ااثاام صااا ب هللاا  ةاارا سااواا ةااا  مساال ا أو ةاااقرا وأمااا الفااي ب قيتفاااو و  وةااذل
ألياااهنم ة ااا ُيثاام للااى ا ااولهم وئ ُيثاام للااى لل ااائهم ة ااا ُيثاام  ىللاايهم قااال ُيثاام للاا

ُيثم للى ة  قرقب ماتهم حبثام قرقاب أهلارى ختتلال ااماوك هاذه ولايس اامار  للى لوامهم وئ
 مت ل   ةهاة يف ال رال وهللا أللم .

________________________________________ 
594/11 ،14 /2/24 
 صال  ابساقر ه   ا مساقب م يتب يف القصر ه س:
 
هتاااك ماا  اشاارتال مساااقب راادة  وهتاااك : هااذه ماا  أشااهر ابسااائ  اخلالقيااب باات أهاا  ال لاام ق ج

شرتاال بساقب  يا  َ اارة أي ةليا  للاى اشارتاال ا م  َ افرتال  ل  ابساقب والصواخ أن  ئ
ت ابداتاب مسااقب قصاري  مساقب والتهللا صلى هللا للي  وسلم قصر الصال  بذي االيفب وبيتها وب

ةاا  ماا  قاااكل ة،ك قراتاا  قإناا  هنااا اآل    تااا قااد ةهللاات يف ابداتااب قالصااحي  أ   شجاادا  اال 
 افر  ل  أ  اصل  صال  ابساقر وهللا أللم .

________________________________________ 
595/11 ،14 /2/24 
ما هو ااثم يف ال واج بغري ابسل ات بصفب لامب وما الوض  شذا ةا  هاذا الا واج اجا   س:

 ا ال واج قد د  لف   هاإلقامب أو ااصوي للى اةتسيب وما ذا لو ةا  هذ
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: هللا لاا  وجاا  هنااى لاا  نثاااح ابفاارةات ققاااي : وئ  تثحااوا ابفاارةات  اال ااا م  وامااب  ج
م متب هلري م  مفرةب ولاو أل ااتثم ، ولثتا  أ ح التثااح ما  الثتابياات ققااي : واحملصاتات 

ئ متجاذي م  الذا  أو وا الثتاخ م  قالثم شذا س يت وه  أجوكه  رصاتت  اري مسااقحت و 
أهلدا  ، قهتاك شروال للتثاح أوئ أ   ثو  ابرأ  ةتابيب ا ت ئ ثو  لل انيب ئ ثاو  ةااقر  

ُااا هاا  لل انيااات ئةااا   اا  باا  شااا م  باادا  و بااداتها اااصاا  أ  أةثاار التساااا يف اخلاااكج ئ
   با اسجر  م  الدا  واساته ئ  با  وئ التا م  بفا ا ما  أ ثاما  وقاد ةاركان ةثاريا قاوي للا

غلااب قااإهن  ئا رقاااو  ماا  ةاااتهم شئ شااارخ اخل اار قااابرأ  الااايت  أ  رالااب ش،ةاام وذ ئاا  بااات 
ئ  رل م  ةاتها شئ شرخ اخل ر وااموك ااهلرى احملرمب اليت ئلالقب  ا  لدا  قهذه ئةا  

  ااىن ةتابيااب قااأوي شاارال أ   ثااو  ةتابيااب الفاارال الثاااين أ   ب ااا ولثتهااا مفاارةب وليساات ةتابياا
و  رصاااتب ة اااا قااااي هللا لااا  وجااا  ا  احملصاااتب هااا  ابااارأ  ال فيفاااب الااايت ئ ااا ين قاااإذا ةانااات  ثااا

ابساال ب زانيااب قإناا  ئجيااوز لل ساالم أ  ات وجهااا قثياال  لثاااقر  قااال بااد أ   ثااو  اماارأ  لفيفااب 
واااص  أ  ج  نساا الغرخ والثاقرات ما  الا واين ما  الصاغر با  ش  ابارأ  الايت ئ ا ين   تاا 

ثاا  ئبااد شذا بلغاات ساا  الالااو  أ  اثااو   ااا يا ولتاادها هللاا  حتتاااج شىل لااالج ولب نفساامراضاا
هللي  و صاا ب الفاااخ واف لاو  ساا الفا فاب وا تاا ذلا  ما  ال اواهر الصاحيب الايت  ادل  
للااى أهنااا شنسااانب سااواب قهااذا اااصاا  وال ياااذ  هلل يف هااذا الاااالة أاضااا ئبااد أ  ات وجهااا للااى  

 اول  صلى هللا للي  وسلم وأ    رل ااقول اليت  اا والواجااات الايت لليهاةتاخ هللا وستب كس
 صاا ب لليهااا قااال ُي وجااب ةتاااخ هللا وسااتب كسااول  صاالى هللا للياا  وساالم أ  اثااو  لاا  القواماا

ن اام الغارخ واثاو   اا ها   قاول ليسات للاى اآل   الاا ب  الذي ُيص  أ  اثاو  الا واج 
 صلى هللا للي  وسلم ب  ُي   ا أ   هلذ اارفاي مت  شىل يف ةتاخ هللا وئ يف ستب كسوي هللا

 .. ري ذل  قهذا ش ا 
الف ا الثاين الذي ذةره ااخ شذا ةا  ال واج اج  اةتسيب أو اإلقامب ققاد ذةاران لاد  مارات 
أ  ااصوي للى اةتسيب أمره هلطري جدا وقد ةا  ُيثم بثفره يف وقت م  ااوقات   فاال 

قهذا قي  ، ويف جام  ال اتونب لتدما بدأ أه  ابغرخ الت تس  ةتسيب الفرنسيب  ، أئ ب اازهر
مقاماب يف لشارلا  ششثاي ل يم و ثل تا قي  ةثريا وةذل  اإلقامب شذا َ اث  الفجص مضطرا

ماساايب أو نااو ذلاا  قإناا  ئجيااوز و بااالة الثفاار أو شذا َ اثاا  قائ ااا  ه ااب الاادلو  أو مه ااب ةبل
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يم بت ابفرةت أما شذا ةا  الفجص قاد  صا  متا  ق اال الا واج ما  هاذه ابارأ  لل سلم أ  اق
قإنااا  ات ااار قي اااا ذةااارانه قاااإ  ةاااا  اامااار للاااى هلاااري وقيااا  مصااالحب وابااارأ  ارجاااى أ   ااادهل  يف 
اإلساااالم ق ليااا  أ  اصاااح  وضااا    اااا اواقااا  مااااذةرت وشئ أ  اطلااا  هاااذه ابااارأ  وااحااا  لااا  

 ذات الدا  واخلل  وهللا أللم .
________________________________________ 

596/11 ،14 /2/24 
واسأي لت  قا  وقا   بسالات قليلب وئ ندكك شجص ئ  ت أ  يف ة  ميت لتا ا   س:

ال يف وقاا  أهلات لتاا جااات وساألت لتهاا سايد   راااب ثذل  شئ ب د أ  نفي  مما ن  قي  ق 
 م أ  مال  يت أةيد  هقه   ذا م ىن يف الفر  أم ارة هواجس ك 

 
 ثااو  وكاا هااذه  شىل أ    هااذا قااد  ثاارك ةثااريا قاااامر ااادلوشذا ةاااه : ةاام ماار   ثاارك ذلاا   ج

وللى ةا   ااي قاد اثاو  ذلا  ما  اةا  وللايثم شذ اك ااتم يف شاجص  .. ابال  ب ش ا ما
اسااأي ساا اي لاا  شااجص ماا  أساار ثم  راااب للاايثم أ   سااألوا لاا  هااذا الفااجص و تأةاادوا 

لاذي اادلوه شىل هاذا السا اي قاد ا ا ف وا مثان  وات   ل شذا انصارل أمساثوه ماام  هذا و 
 ثااو  أساار  م اةاااب لثاام و قااوم بقتاا  أقااراة ااساار  بتساا ي هم ونااو ذلاا  ا اات قااد اثااو  هااذا 

 اذه ااسار    اي  م هاا ا ولاب ما  اةا  واف لاو  ذلا   ا  اة  مصاا اوقد اثو  ش ا م
وجد شا ا يف الفارا ب ارت اب لليا  مسا وليب أو ارت اب لليا  إلهلاقتثم لث  للى ة   اي ئا

 ثاام يف مثاا  هااذه ااااائت وللاايثم  ئساات اذ  ماا  الفاايطا  الاارجيم وقااراا  سااوك  الاقاار  يف 
 الايت  ل لو اوجد ش ا م  اة  قإن  اتصرل  ذ  هللا وهللا أللم .

________________________________________ 
597/11 ،14 /2/24 
قاي الرسوي صلى هللا للي  وسلم : ل   هللا اليهوة والتصرى اختذوا قااوك أناياائهم مسااجد  :س

 ُيذك م  ذل  أكجو  وضي  ةيفيب اختاذ القا مس دا ه
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 تاادما ذةاارت لاا  أم ساال ب وأم  اياااب ماااكأال يف ق: هااو ماااذةره التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم  ج
ر ل ياااب ققاااي التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم أول اا  قيهااا  صاااوا الاا  ةتيسااب مصااوك  الااافااب وذةاار 

شااراك اخللاا  لتااد هللا   اااىل شذا مااات قاايهم الرجاا  الصاااح بتااوا للااى قاااه مساا دا وصااوكوا قياا  
 ل  التصاوار أول   شراك اخلل  لتد هللا اوم القيامب قاختاذ ابس د للى القا   ىن أ   وت 

هللا أو أ ااااا  هاااذا الرجااا  الصااااح الاااذا  اااادلو  كجااا  صااااح أو  اااوت ناااهللا قياااأ  أ ااااا  هاااذا التااا
ائ ااااا  أو احملااااب قياتاااو  للاااى هاااذا القاااا مسااا دا  اةاااا بوجاااوة هاااذا الصااااح أو التاااهللا يف هاااذا 
ابثااا  وجي لاااو  قياا  الصاااال  هلل سااااحان  و  اااىل قي ت ااا  قياا  شااااهب الت  ااايم  ااذا التاااهللا وهاااذا 

قيهااا ذةار هللا وأ  هلااص قيهاا ال ااااة  هلل  الصااح والاياوت بيااوت هللا شُاا بتياات اجا  أ  ارقا 
  .كى اواج  هذا قاي التهللا صلى هللا للي  وسلم ل   هللا اليهوة والتص

 هااخ اقوي : ه  اتطا  هذا للى مس د ااست يف مصر 
ااقيقااااب أ  مساااا د ااساااات موضااااول  ةااااذخ يف ةااااذخ قلاااايس هتاااااك شاااا ا يف مصاااار ات لاااا  

ا وكأساا  َ  صاا  شىل مصاار ة ااا اتااوهم ب اا  اةهلااب شُااا  اساات قااإ  ااساات قتاا  يف ةااربال
كأس  ش  ةانت َ  رة شىل ةاربالا قإهناا ةقتات يف الفاام اهناا  لات شىل الفاام ق لاى ةا   ااي 
ئ اوجد يف مصر قاا ااسات كضا  هللا لتا  ولثا  مازالات الفااهب قائ اب وها     ايم ابثاا  

هاذا ابسا د  ال وش  َ اثا  يف ااقيقاب قيا  اج  ااست قااوىل لل سالم أ  ئ اصال  يف 
 أي قا شئ ان  بت اج  أ  ااست ةق  يف هذا ابثا  .

________________________________________ 
598/11 ،14 /2/24 
 باذا أكس  هللا ااناياا للى شث  شنسا  ه س:
 
ذا ةااا  للاى صااوك  شنسااا  ققاااي : لاو أناا ي هللا ملثااا باا اسااتطا  أ  ات اماا  ما  التاااس شئ ش ج

هللا ولو ج لتاه ملثا ة لتاه كجال وةذل  شذا ةا  ابرس   ري شنسا   ثاو  اا اب قاد قامات 
بال جداي ا ت َ ا د هتاك اهلتااك واهلتالل وةاذل  شذا َ اثا  ابتحادد ما  جاتس التااس 

يف  قااااثم: هااذا لاايس شنسااا  قثياال اثااو  أسااو  قاادو  وهااو لاايس متااا  ئ ااتج اة ياا  وقاااي
 شكساي الرس  م  جتس التاس ةثري  جدا وهللا أللم .
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_________________________________________ 
599/11 ،14 /2/24 
 لثتب اليت  تصحتا  قتتائها للرتبيب هاما س:
 
َ أرل  لليها ولث  هتاك ةتاخ ال ياي وقد ذةر   لثم لد  مرات وهاو  قي  ةتب ةثري  :  ج

يا وهو شمام ما  اائ اب وةتابا  قايم ل ايم يف الادا  وهاذا الثتااخ أوىل ما   اريه ئب  أ  الدن
 وهللا أللم .

________________________________________ 
600/11 ،14 /2/24 
 لتد الرجو  يف اخلطاب ب  اثو  اا  يف الفاثب ه:س
 
ذي يف الفر  هو ابهار : الفاثب أمر لريف   اكل للي  التاس وليس  ا أص  يف الفر  وال ج

قاإذا ةاناات الفاااثب ةاهللاب يف ابهاار  سااب ائ فااال ما  أهاا  ال ااروس قاإ  الفاااثب  ثااو  ماا  
 اا  الرجاا  الااذي  قاادم للجطاااب أمااا شذا ةاناات الفاااثب ليساات ةاهللااب يف ابهاار قهاا  ةا داااب 
  لل روس م   خ  ليل قلاها و ليل قلب أهلها قالذي ا هر أهنا ئ جيوز لل راس أ  ارجا

قيها اهنا م   خ ا داب والتهللا صلى هللا للي  وسلم اقوي ليس لتا مث  السوا ال ائد يف هاتا   
ةالثلااب اتقيااأ مث ا ااوة يف قي اا  قالااذي ا هاار أناا  ئاهلااذ هااذه الفاااثب وأ ياااان  ثااو  هااذه 
الفاثب ل ي ب جدا  لتااك أهنا ة ا قلت ةأهنا ج ا م  ابهار وش  َ اصارح باذل  ق لاى ةا  

أ  الفااجص شذا ةق هااا وهااو يف نيتاا  أهنااا جاا ا ماا  ابهاار أو أهنااا   تااا ةاهللااب يف ائ فااال  اااي 
 س أماا أنا  ئ  وس التفاهم  و ا ولو أهلذها أكجاوللى ابهر قهذه ُيص  بيت  وبت أه  ال ر 

أنا  ارتةهاا لل اروس وئ اهلاذ متهاا شاي ا وهللا  ثاو  ماالغاا قيهاا قاأكجواا داب الاسايطب الايت ئ 
 لم .أل

________________________________________ 
601/11 ،14 /2/24 
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أو اقااوم ب قااد التثاااح  ااا ش اادى التساااا ماا  أهاا  الثتاااخ رلااات متاا  أ  اثااو  وليااا  ااا  س:
 سا قا  ذل  قه  جيوز ل  ذل  ه  د اإلهلو  وهو َ ا رقها َو الت أللى 

 
  ةااالم أهاا  ال لاام شااي ا يف مسااألب الوئاااب : أمااا مسااألب شنثاااح الثتابيااب قااال ُيضاارين قياا  ماا ج

ول   الذي اقوم بوئاب الثتابيب والدها وم  ل  اامر لليهاا ة اا هاو ااااي  لتسااب لل سال ت 
قإ  ةا   ا والد أو أخ أو لم أو ةذا هو الذي اقوم بت وجيها قاال أةكي بااذا  احا  لا  ما  

  اثو  ذلا  يف القضااا شذا ةانات يف بلاد ها   وجيها قااص  أاضا أؤ ا وجها قإذا كق  أوليا
 اا ق  لات أمرهاا لرجا  مو اول قيا     ثا  يف بلاد شساالم وهاذا الفاجص ةفا شسالم أما شذا َ

لا  مرةا  شساالم  أو ناو ذلا  أو اقاوم مقاام القاضا  يف  أو ة ا قلتا شجص اثاو  مسا وئ
حتتاااج شىل  وجهااا وهاا  هااا اراااد أ  ائالالااد أكجااو أناا  ئ  اارج يف ذلاا  وئ أ ااد ماا  أوليا هااذه

 قال  رج يف ذل  .  الت واج وهذا الرج  ةف
________________________________________ 

602/11 ،14 /2/24 
 ه  اقوم بوئاتها ل  ررا   ليفو  قق، أم ئبد م  أ  اقابلها وات رل لليها ه :س 
 
رأ  لفااجص   ااا ل : ئباد ماا  التااات ا اات ئ اثفاا  ماا  ا ااا ل اقااوم شااجص بتاا واج اماا ج

ئبد أ  ا رل اتها ولائلتها وا رل الساب الذي ج لها ئ اقوم  لوئاب لليها أهلها أبوهاا 
أهلوهاا ل هااا ابا  ل هااا أ اد أقاكسااا ما  الرجاااي ا ات الفااجص الاذي اقااوم  لوئااب شذا ج اا  

و  للاى ال قاد لي  أمرها ئبد أ  اثو  للى ش ارب  مرها وظروقها أماا أنا  اقاوم ققا،  لتليفاش
انا  ئا ارل شاي ا شرالقاا لا  هاذه ابارأ  انا  اقاوم اآل   قاام   قهذا أمر واض  أنا   اري اا  

القاضاا   ااال لااو أهنااام ةفاااك وئ وئااااب للثاااقر للاااى مساال ب ا ااات شذا ةاناات ابااارأ  ةهللااات يف 
ل سال ت اإلسالم قهتا ئ ا تا وئاب الوالاد وااخ و اري ذلا  ما  ةفااك قومهاا واثاو  أمرهاا ل

هنام  لو  أمر ابسل ت أو م  اتوخ لت  أما الثاقر  قالاذي ا هار أنا  ما  ا وجهاا هام أهلهاا ا
هااااا ؤ وأوليا  ذا ةاناااات  راااااد أ   تاااا وج ماااا  شااااجص ةفااااثاااا  شةفاااااك مثلهااااا وهاااام أوىل بااااا   ل
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ارقضاااو  قأمرهاااا  ثااا  أ  ا لااا   اااذا الفاااجص ابسااالم الاااذي او ااا  بااا  ةاااو  يف هاااذه الااااالة 
 شذا ةانت يف بالة ابسل ت قأمرها سيثو  أاضا لو  أمر ابسل ت وهللا أللم .الثاقر  أما 

 قوي ااهلت : ألتقد أن  ئبد أ  اثو  الو  مسل ا ه ن م ئبد أ  اثو  مسل ا شذا ةانات 
 ه  مسل ب أما شذا ةانت ةاقر  قاامر هتلل ون   داثتا ل  امرأ  ةاقر  .

________________________________________ 
603/11 ،14 /2/24 
ا ارتةاو  ابارأ  ثاا  صوت ابرأ  لاوك  قل ااذا ةا  الفايوخ يف السا وةاب ويف أمر شأنت قلت  س:

ةااذل  مفااااجل ةثااري ا تاااو  سيااو  يف هااذا ه  ويف التلفاااز هاا  هاا ئا مااذناو      يف الراةاااو
با    أهلتهاا  قصاد لارو    لائفاب َ  ثا   ثلام شئ اباشوما هو اادا  الذي اقوي .. اامر 
 ال بري ه

 
ةااااالم ااهلاااات  ااااري صااااحي  ماااا  ااساااااس ا  ابفااااااجل يف الساااا وةاب –:  كك هللا قاااايثم  ج

اقولااو     صااوت اباارأ  لااوك  باا  ةثااري مااتهم للااى لثااس مااا  قااوي باا  القلااب مااتهم هاام الااذا  
   كك هللا اهلاذو   لقاوي ابرجااوح    صاوت ابارأ  لاايس ب اوك  مث ش  الاذي ذةر اا  هاو الااراج

قيثم وليس م تاه أن  القوي الو يد ، هتاك م  أه  ال لم م  ارى أ  صوت ابرأ  ليس ب وك  
قابساألب قيهاا هلاالل باات أها  ال لام ، ق ا  أهلااذ  لقاوي ابجاالل باا أقااوي ، لايس م تااه أناا  

ثاري  مذنب أو أن  واق  يف م صيب ب  ش  هذا م  ااماوك الاذي هتلال قيهاا أها  ال لام وها  ة
ليست قق، مت لقب بصوت ابرأ  ب  هتاك أموك ةثري  قيها هلالل بت ال ل اا وئ ا تا الاذي 
اقاااوي   اااد القاااولت سياااا بااا  هاااو ماااأجوك واثاااو  شذا أهلطاااأ ماااأجوك أجااارا وا ااادا وشذا أصااااخ 
قيثو  مأجوكا أجرا  أجر اإلصابب وأجر ائجتهاة قه ئا ابفااجل الذا  اقولو  للى هلالل 

  شااا هللا ماأجوكو  للااى ةا   ااي ، وأماا ااةلاب الاايت ذةر اا للاى أ  صاوت اباارأ  ماا قلات ش
لاوك  قهاذا ئ أكاااد أ  أةاركه يف ةا  لقاااا وقلات اثفا  قياا  أمار وا اد وهااو أ  التاهللا صاالى هللا 
للي  وسلم هنى ابرأ  أ  حتدد صوال يف الصال  لتتاي  اإلمام م   ساي  ونوه قثيل شذا ةا  

يف  اااري  سااااي  ا ااات اإلنساااا  يف صاااال   اثاااو  هلاشااا ا هلل م رضاااا لااا  هاااذه يف  اااري صاااال  و 
ااماااوك هاااذا ااصااا  قاااالتهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم للاااى الااار م مااا  هاااذه ااااااي أمااار التسااااا شذا 
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انتاااس  أماار يف الصااال  أ  اصاافق  وئ اساااح  وأمااا الرجاااي هاام الااذا  اساااحو  قهااذا ةلياا  
 ل وش  ةا  بصلحب ل ي ب ةهذه ويف الصاال  للاى  هأ  صوت ابرأ  لليها أ  ئ  هر  للى

مث  هذه اااي ، أاضا هللا ساحان  و  اىل لتدما اقوي : وئ اضرب   كجله  لي لم ماا هفات 
م  زاتته  شذا ةا  صوت اخللجاي الاذي اادي للاى ابارأ  قاد هنيات ابارأ  لتا  قثيال بصاو ا 

لام نقا  أبادا أهناا َ  ثلام شئ ق   ااىل لتهاا ه  أساسا وأما ائ ت اج بقضيب لائفاب كضا  هللا
لااتهم ولثاا  للحاجااب َ  ثاا  اباا  أهلتهااا باا  ةاناات  ثلاام ةثااريا ماا  الصااحابب كضاا  هللا   اااىل 

تداا ا ت َ ا ارل أبادا أ  لائفاب كضا  هللا   ااىل لتا  للاى لل هاا ومت لتهاا ال  ي اب ب تثلم ا
راضار  للصاحابب وبتصايحب أصاحاخ التاهللا وةوهنا أما لل  متت ئا رل لت  أهنا قامت  لقااا 

ااوقااات أو أهنااا ألطااتهم ةكسااا يف  يااا  التااهللا صاالى هللا للياا   لاا صاالى هللا للياا  وساالم يف أ 
وسلم يف بيت  أو أهنا قامت  تاق  يف الس لام مثال اخلليفاب أو أ اد ال ل ااا أو ناو ذلا  َ 

ات اةلااايالت قهاااذا ةليااا  مااا  الصاااحابي   ااادوااثااا  هاااذا أبااادا مااا  ق ااا  لائفاااب أو مااا  ق ااا  
نفساااها قتطلااا  صاااو ا بااات الرجااااي حب اااب أهناااا   ل هااام أو أهناااا  تااا يواضااا  للاااى أ  ابااارأ  ئ 

 تصحهم أو أهنا ةذا ب  ابرأ  مثاهناا الايات وئ  اتثلم شئ ااجاب وبفاروال الثاالم وقاد ذةاران 
قثل اااب وئ  لاااد  مااارات أ  هللا   ااااىل لتااادما ذةااار بي اااب التسااااا قااااي وئ ا صااايت  يف م ااارول

ا صيت  يف م رول ادهل  حتتهاا أ  ئ  ثلام ابارأ  شئ ررماا  اا شئ ااجاب ئ  ساتطي  شئ أ  
  تثلم سا وهذا مذةوك يف نفس ابااا ب وارج  شلي  يف التفسري وهللا أللم .

________________________________________ 
604/11 ،14 /2/24 
   لقااا راضارات ولتادما اتصاح  أو ااتثلم م ها  توك اق اةثري م  ااهلاوات يف الااال  هتاك

 اقل  هلدجيب كض  هللا لتها ةانت  تحدد و  ط  الدكوس للرجاي ه
 
قا  أ  ا طا  الرساوي لليا  الصاال  ما ت : هذا أمر ل يب جدا هلدجيب كض  هللا لتها   ج

 ا ئ قتاوى وئ والسالم ةكوسا ا ت ما ت هلدجيب وها  يف الفارت  ابثياب قاال ُيفا   اا أي شا
لائفاب كضا  هللا   ااىل لتهاا قهاذا  س اي وئ أي ش ا قطا ا الثالم هذا ا ت مضح  ، أما

رت اا  أ  هطااأ قياا  شذا ةاناات لائفااب قاااامر لاايس ةااذل  ا  لائفااب كضاا  هللا   اااىل لتهااا 
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ئُيفاا  لتهااا أباادا أهنااا قاماات ب  اا  ةكس للرجاااي وئ ا اارل ذلاا  شرالقااا يف لهااد الصااحابب 
 اال يف لهااد التااااب ت يف الصاادك ااوي وشُاااا ةاناات لائفاااب كضاا  هللا   ااااىل لتهااا ا يهاااا وئ 

ب   ةااك التاب ت أو ب   ةااك الصحابب قيسألوهنا ل  ب   ااموك قت ياب  ام وهاذا قلتاا 
ئ  رج قيا  انا  للحاجاب ، مث ش  لائفاب كضا  هللا   ااىل لتهاا ةاا  أ لاب ذلا  ا ات لتادما 

ةااا  أةثاار لل هااا ةااا  لتااد اباا  أهلتهااا وأةثاار ماا  سااأ ا ةااا  اباا  اهلتهااا ر تاات يف الساا  و 
ل اا متت ررمااب للاايهم حتر ااا أبااد، ئ  ثاا  أباادا أ  لوهثااذا ة ااا ذةااران لااد  ماارات مث هاا  أم 

اتطرل لذه  أ د أ  اط   قيها وما  ذلا  أمرهاا هللا لا  وجا  ب ادم اخلضاو  يف القاوي وهللا 
 ساحان  و  اىل أللم .

________________________________________ 
605/11 ،14 /2/24 

 ي م  ش دى التصرانيات : اهذا الس اي س  
  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم قااد ضاارخ زوجتاا  وهااذا اااادا  يف صااحي  مساالم ش قااوي  س:

وقي  أ  التهللا صلى هللا للي  وسلم قد ر   لائفاب كضا  هللا لتهاا ر تاب يف صادكها قآبتهاا مث 
 : ه  ظتتت أ  ُييل هللا للي  وكسول  هققاي  ا 

 
: اااادا  هااذا  اادا  صاااحي  ومفااهوك وهااو يف صااحي  مسااالم  ياا  هلرجاات لائفاااب  ج

كض  هللا لتها هللل التهللا صلى هللا للي  وسلم لتدما هلرج يف اللي  ق تات أنا  قاد هلارج شىل 
ارجا  انثفاأت  ش دى نسائ  ة اة  التساا يف التفثري قل ا أكاة التهللا صلى هللا لليا  وسالم أ 

ه  كاج ب اري قل   التاهللا صالى هللا لليا  وسالم ساواةها وها  ااري قل اا وصا  التاهللا صالى 
هللا لليااا  وسااالم الايااات وجااادها  اااتهج مااا  شاااد  اةاااري قذجااا  هاااذا لث هاااا لثااا   يف صااادكها 
أوج تهاا قهااذا اااادا  ةلياا  للاى أ  للرجاا  أ  ااا ةخ امرأ اا   ثا  ذلاا  وهااذا ئنتثااره ولاايس 

دي اإلساااالم ا  اإلساااالم قيااا   ةااااب الرجااا  ل وجتااا  وش  ةاااا  التأةااااب  لضااارخ  الفاااا  ااا
ق ائفب كض  هللا   اىل لتها قد هلرجت م   ري شذن  صلى هللا للي  وسلم مث ةهللها الفث  
أ  اثااو  قااد ذهااب إل اادى نسااااه وهااذا ئاف لاا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ا  هااذه الليلااب 

ااا  قيهااا قذجاا  هااذا قاااي  ااا التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم : هاا   اا  ل ائفااب ولاايس لغريهااا ا
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ا ت ةيل   تت يف نفس  أن  م  اب ث  أ  أظل   ه أظتتت أ  ُييل هللا للي  وكسول  
وأ رك ليلت  وأذهب شىل  ريك هذا م ىن اايل يف اادا  ، وااص  يف ق   التهللا صالى هللا 

 الما قا، وئ امارأ  قا، هاذا هاو الغالاب للاى للي  وسلم ة ا قالت لائفب أن  ماضرخ بيده 
صلى هللا   ال  تق  اامر ال ام ا  أةثر ق لقئت التاةك  اق ل  صلى هللا للي  وسلم وأما اا

للياا  وساالم مااا قالاات لائفااب أناا  ةااا  اصااا وئ اصاا  شىل هااذه الدكجااب ولثاا  يف هااذه اااااي 
هاااا مااا  بيتهاااا مااا   اااري شذنااا  مث لائفاااب كضااا  هللا لتهاااا قاااد هلالفااات التصاااوص الفااارليب خبروج

صحي  َو اث  ضر   ب ىن اب رول وشُا ةانت لث   إلنثااكه صالى الا االها  ذا ال    ري 
 ، وهللا أللم .لليها هللا للي  وسلم 

________________________________________ 
606/11 ،14 /2/24 
ابتساااوخ يف القااارس  ةليااا  للاااى أ    وجاااوة التاساااجل و شالثفااااك وال ل اااانيت اقولاااو   ب ااا  س:

 القرس  ليس بصحي  قا اذا جنياهم ه
 
: هااذه الفاااهب قد ااب جاادا وهاا  شاااهب اهوةاااب ماا  ااساااس ذةرهااا هللا لاا  وجاا  يف ةتاباا   ج

وذةر أ  الذا  اقولو  بذل  م  أه  الد،نب اليهوةااب هام سافهاا ئ ا قلاو  ققااي : سايقوي 
تهم اليت ةاانوا لليهاا، قااليهوة اتثارو  للاى أها  اإلساالم السفهاا م  التاس ما وئهم ل  قال

مثاا  ذلااا  وهااام لتااادهم موجاااوة ذلااا  يف ةاااتهم ولتاااد التصااااكى أاضاااا موجاااوة يف ةااااتهم قاااإ  
اا ثااام لتاادهم ا ل ااو  أ  موساااى للياا  السااالم لتاادما جااااا بفاارا ت  شُااا هلااالل يف ذلااا  

لليا  الساالم الاذي هاو ا قاوخ  ارم  ب ضا مما ةا  يف شرا ب شبراهيم للي  السالم وأ  شسرائي 
ذل  ةالم  اب وهاو ناو  ما  أناوا  التساجل  للى نفس  شي ا َ اث  ررما ما  قاا  وهاذا نساجل 

 لتساب للتصااكى لتادما جااا ليساى لليا  الساالم جااا  ام بفارائ  ليسات موجاوة  يف التاوكا  
يت ةانااات وضااا ت الااا كصااااقوهناااا وساااه  للااايهم أماااوكا مااا  اآلونقااا  أماااوكا ةانااات يف التاااوكا  ا ر 

للاايهم ماا  هللا لاا  وجاا  قااإذا ةااا  هاا ئا ماا  اليهااوة أو ماا  التصاااكى قااالرة للاايهم    ذلاا  
 لاالياااااتموجاااااوة يف ةااااااتثم قثيااااال  ساااااتتثرو  شاااااي ا هاااااو يف ةااااااتثم وأماااااا  لتسااااااب  ااااا ئا ال

وال ل ااانيت وال قالنياات قااإ  الاارة للاايهم ئ اوجااد أسااه  متاا  أاضااا وهااو أ  قضاايب التسااجل مااا 
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ثاي قيهااا باا  هاا  ةلياا  للااى صااحب هااذا القاارس  للااى ناا وي هااذا القاارس  ماا  لتااد هللا لاا  اإلشاا
وج  ان  ارال  أ واي التاس قيفر   م يف وقت ماا ماا اصالحهم وماا االئ هام وااتف هم قاإذا 
انتهى الغرض م  هذا التفرا  أنا ي  فارا ا سهلار االئام الفارت  اةدااد  وهاذا مفااهد وم ارول 

شذا بقاا  هااذا قهااذا هااو اخللاا  أمااا ه شاارا ب ئ  الئاام التاااس لغاارض م اات قثيال  راااد أ   اقااى 
التغيري قهذا هو اامر اب قاوي الاذي اقار با  ال قاالا وا رقاو  أنا  ئباد أ  اثاو  ، قهثاذا اارة 
لليهم وليس يف التسجل أ  هللا ل  وج  َ اث  ا رل شي ا ق رق  أو  اخ لت  ش ا ق هر ل  

 سجل وهللا أللم.هذا ئ لالقب ل  بقضيب الت
________________________________________ 

607/11 ،14 /2/24 
 هرج م  اإلسالم سذه الفا فب ال  ي ب ه ه  ق  يف اللواال وال ياذ  هلل قشجص و  س:
 
: أ  اللااواال وش  ةااا  ماا  أل اام اب اصاا  وماا  أةااا الثاااائر شئ أناا  ئ هاارج صااا ا  ماا   ج

م  وش  ةااا  واق ااا يف هااذه اب صاايب الثاااري  ق لياا  أ  اتقاا  هللا لاا  ابلااب قهااو ااقااى للااى شسااال
وجااا  وأ  ا اااا  نفسااا  مااا  هاااذا الاااداا اخلايااا  قي تهاااد يف  ااارك ااماااوك الااايت  دق ااا  شىل هاااذه 
اب صاايب وماا  ذلاا  الرققااب الاايت اراققهااا وماا  ذلاا  الت اار شىل الصااوك وااقااالم الاايت  ثااريه جتساايا 

اثا  مت وجاا ق ليا   بسااكلب يف الا واج قاإ  الفاهو  شذا أرفاأت سذه الصوك  اب ثوسب وشذا َ 
 ي رراقااااب ةاناااات قااااإ  يف ذلاااا  م اونااااب لاااا  للااااى  اااارك هااااذه الفا فااااب وش  اساااات ر يف هااااذه 

 الفا فب ق لي  أ  اتتص  سذه التصائ  :
أوئ ئ ارتك الصال  أبدا وأ  ُياق  للاى الفارائ  الايت قرضاها هللا لا  وجا  وأ  ئجي ا  هاذه 

 صاايب سااااا يف  رةاا  أمااوك اإلسااالم ااهلاارى ئ جي اا  هااذه سااااا يف أ  ااارتك أمااوك الاادا  باا  اب
است ر وُياوي أ  اقوم  ا أمر هللا ب   ل وش  ةا  قائ ا للى هذه اب صيب شىل أ  اطهاره هللا 
ل  وج  متهاا وش،ه ش،ه أ  اياأس وأ  اارتك هاذا الادا  اجا  هاذه اب صايب هاذا ماا أكةت أ  

   ول   ااخ اثو  قد ت  ماقلت  وهللا أللم .أقول
________________________________________ 

608/11 ،14 /2/24 
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ةيل ن تقد أ  هتاك شجص اثو   ري متت م جتسيا مثل  ا ت اق  يف اللاواال مث اقااي   س:
 ل  ات وج امرأ  مث ئاثو  هتاك بيتهم موة  أو راب أو لطل أو نو ذل  ه

 
ث  أان ة ا قلت الفاهو  اةتسايب شذا صارقت  ي هذا قد اثو  يف الادااب ولش  أ  : ئ ج

  الفاجص للياا  أ  ا اا  نفساا  شرراقاب ةانات اسااتطي  الفاجص أ  ا ااا  نفسا  نا  نقااوي 
ما الذي ةق   شىل اللاواال ه الاذي ةق ا  شىل اللاواال  صاوي شاهو  جتسايب لداا  قطاباا أ  هاذا 

وُيصا  لتاده اإلنا اي قإنا   ثا  أ   ساالده ابارأ  يف ذلا  الفجص ُيصا  لتاده ائنتصااخ 
وئ نراااد أ  نفصاا  وأ   ثااريه حبياا  ُيصاا  لاا  الغااااب وهاا  شناا اي هااذا اباات و صااوي الفااهو  ، 

ث  ئش  أ  الفجص لتده ررل ةثري  لث  افر  شهو   وةثري م  ها ئا أةثر م  ذل  ول
 ا ااب  صاا  لدااا  شااهو  ووجااد أماماا  الااذي الاذا  اق ااو  يف اللااواال ماااوق وا يف اللااواال شئ يف

هو مثل  قإ  ةثري م  هذه ااائت ليست مرضيب  ب ىن ابت اكل للي  وشُا ُيص  ذلا  ما  
 خ التتواااا  مااا   خ  صاااوي اإل اااراا بطراقاااب أهلااارى ولثااا  ااقاااى لداااا  شمثانياااب ش ياااا  ابااارأ  

قي  قإ  ابدالاب بت الرج    وخ ري ابر و ثتها أ    يت  للى شقرا  شهو    ل وش  ةا  م  
وابرأ   ث  أ  حتدد لتده الر اب وحتدد لتده الفهو  واتتها  اامار وا اوة شىل راي تا  وهللا 

 أللم .
________________________________________ 

609/11 ،14 /2/24 
ااااات أ اااد اإلهلاااو  اقاااوي : ش  التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم ،  اااات يف الصاااحي  أنااا  ةاااا   س:

الث اب ولتدما وض  شزاكه للى ةتف  لي    للي  اا ار انثفافت لوك ا  قساق، مغفايا لليا  
وت  متاة، امره    اسرت لوك   ، قأشاث  هاذا ااادا  للاى أ اد اإلهلاو  وقااي : ش  التاهللا 

 صلى هللا للي  وسلم ةا  هللا ل  وج  ُيف   يف أ،م اةاهليب قثيل ا اي هذا اإلشثاي ه
 
ا ااااادا  هاااو مااا  اا اةاااا  الااايت ةلااات للاااى أ  التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم ةاااا  : هاااذ ج

رفوظااا حبفاا  هللا لاا  وجاا  يف جاهليتاا  و فاا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ةااا  ممااا اسااتقا  
ق تدما ظهرت لوك   َ اث  م   شئ ل   ال ااس قق، ا  ذل  ةا  رراقتهم يف الاتااا ةاانوا 
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التهللا صلى هللا للي  وسلم م  ل   ال ااس اتقال  اا ااك  واللح اب  اسريو  ا تت ا تت قثا 
الايت انثفافت قيهاا لوك ا  ليسات  بساتقاحب ة اا لاو أ اى شىل  هاوك التااس وماذ قارا  وهاو  
ةاشل ل  لوك   ة ا اف لو  هم قحف   هللا ل  وج  أ  اثو  ةذل  وهاذا ما   ف ا  لا  

ه  أ  قا  التفرا  َ اث  هتاك  الي أو  رام َ ل  وج  وهتاك نقطب نراد أ  نتا  لليها و 
اث  هتااك شارا ب  ال اقااي ةيال ق ا  ذلا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم والاذي ق لا  هاو ماا 
اف ل  قوم  ةلهم ةاانوا هل او  اازك واضا وهنا للاى لاوا قهم  ال حت ايهم ما  اا ااك  قاالتهللا 

، مغفاايا للياا  وهااذا ةااا  ماا  قك اا  وسااصاالى هللا للياا  وساالم انةاه ابلاا  وأمااره أ  اغطاا  لو 
شكهاصااات ناو اا  وةئئاا  ناو اا  صاالى هللا للياا  وساالم وة ااا قلاات ةاناات ا ااب وقتيااب لصاا   هللا 

 سا أ   ف  لر،ان صلى هللا للي  وسلم ة ا اف لو  وهللا ساحان  و  اىل أللم .
________________________________________ 

610/11 ،14 /2/24 
سأي : شين ألي  يف باالة الثفار وامضاطر أ  أقصار ايايت  ال ئا ا  أين شكهاا  ااخ ا س:

 وشين أهلفى م  ابال قب ه
 
: أوئ : ناا  ذةااران لااد  ماارات وقلتااا : الااذي ا ااي  يف بااالة الثفاار جيااب للياا  أ  اهاااجر  ج

لا  متها واذهب شىل أي بالة شسالم  استطي  أ  اهاجر شلي  وأكض هللا واسا ب ة اا قااي هللا 
وج  يف ةتاب  قاال جياوز لل سالم أ  اسات ر يف اإلقاماب يف باالة الثفااك وهاو قااةك للاى ا  ار  

ت ام  ا أمار هللا با  ما  شارائ  ويف لشىل  ريها أما شذا اضطر شىل اإلقامب هتاك ق لي  أ  ُياوي ائ
ا هااار الفتتاااب الااايت ات ااارض  اااا اإلهلاااو  شذا ةاااا     مااا هاااذه ااااااي الاااذي ذةرهاااا ااخ م لاااوم أنااا

للاااايهم م اااااهر ولثاااا  هااااذا ئ اسااااو  اوي وهلااااب أ  افاااارال الفااااجص قيحلاااا  ايتاااا  مااااثال أو 
ااهلت قتجل    اسا هذا ليس بصحي  وشُا للي  أ  اروض نفسا  أوئ للاى الثقاب  هلل لا  
وج  وللى أ  ُيف   وش  شاا هللا ئ ات رض لف ا مما ا ا  شئ شذا ةاا  اامار أصاا  م ةادا 

تا   هلاذه الدولاب وات ارض إلااذاا شاداد وشىل مال قاات وشىل شهااانت وناو م  اطل  اي وة 
 تذل  قلو قصر شاي ا ما  ايتا  هلوقاا ما  ذلا  أكجاو أ  هللا لا  وجا  ات ااوز لتا  وش  ةانا
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ثااا  اخلاااول احملقااا  ا تاااا ةاهلاااال يف ئ شذا   ااارض الفاااجص شىل اإلااااذاا لالرهلصاااب ئ  ثاااو  ش
 .هللا أللمهلذ شذا أهلذ شي ا م  ايت  و اأ  ئ ا جوذل  قأكجو شذا ةا  متحققا م  ذل  قأك 

________________________________________ 
611/11 ،14 /2/24 
يف قولاااا    اااااىل : قااااا لوا الااااذا  ئا متااااو   هلل وئ  ليااااوم اآلهلاااار وئ ُيرمااااو  مااااا  اااارم هللا  س:

،  اب ل  اد وهم صا رو  ا طوا اةوكسول  وئ اداتو  ةا  اا  م  الذا  أو وا الثتاخ  ل
الس اي :  لتساب للاوذات ه  اتطا  ذل  لليهم أم أن  ئاقا  ماتهم اة ااب شماا اإلساالم وشماا 

 القت  ه
 
 كك هللا قيثم : اهلتلل أه  ال لم يف ابفرةت م   ري أها  الثتااخ ق اتهم ما  قااي شهنام   ج

بسااااال ت وأ  ا يفاااااوا مااااا  ةأهااااا  الثتااااااخ شذا اسااااات ابوا لل  ااااااب وكضاااااوا    اثوناااااوا حتااااات ا
ابسل ت أذلب قإهنم اقا  متهم ذل  واثونو  ما  أها  ال هاد وهتااك ما  اقاوي ئ اقاا  ماتهم 
شئ اإلسالم أو السيل والذي ا هر لوكوة  دا  ل  التهللا صالى هللا لليا  وسالم لوصايت  با  

 اخ اهاا  هاارج شىل الغاا و أ  قضاايب اة اااب واب اهااد   فاا   أهاا  الثتاااخ و ااريهم ق اا  اساات
اإلسالم إللطاا اة اب قإن  اقر للى ماهو للي  واصا  ما  ذوي الذماب اساتتاةا  اذا ااادا  

اآلااااب شُاااا جااااات اهااا   الاااذي يف الصاااحي  وهاااو شاااام  اهااا  الثتااااخ ولغاااريهم وش  ةانااات
ثتها ئ  تف   صوي ذل  لغريهم واادا  بطول  يف الصاحي  وقيا  أ  التاهللا صالى الثتاخ ل
وسلم شذا ب   ب ثاا أوصااه يف هلاصاب نفسا  بتقاوى هللا وهاو  ادا  رواا  وقيا  قاإ  هللا للي  

هاام أجااابوك قااأن  م للااى  ث اا  وئ  تاا  م للااى  ثاام هللا وكسااول  شىل سهلاار اااادا  وهااو 
 شام  لث  ابفرةت َ افص  أ  ابراة هم أه  الثتاخ أم  ريهم وهللا أللم .

________________________________________ 
612/11 ،14 /2/24 
ثاتهم اقولاو  ش  القارس  امار ابسال ت م للتصااكى ولأنتا ةثريا ما نااوي أ  نفارح اإلساال س:

بقت  الثفاك  ي  اي ةانت ة ا يف سوك  اانفاي ويف  ريها م  السوك قثيل لتاا أ  نفارح 
  م ذل  ه
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 ثا  لا  أوئ  مار م ات وهاو : ئبد للثاقر أ  افرح لا  مادى اةارم الاذي اقا  قيا  الثااقر و ج

مثال أ  اقااي شذا ةاا  هتااك مارا   إلاادز ق اا الاذي ُيصا  ما  ابسال ت اااه هاذا ابارا  
لااذي ُيصاا  ماا  التاااس ل ومااا ااااه هااذا اباارا  ةااذل  شذا ةااا  ال ضااو الااذي يف جسااد امااا 

أو بساررا   اتايف لغب ال رخ قإذا أصايب بغر را اليت  س ى اآلةلب ااإلنسا  قد أصاب  الغر رات
لذي اثو  ال  ا   لتسااب لا  قاإذا أقار هاذا الثااقر أ  هاذا ال ضاو أو هاذا الفاجص ئباد اما 

أ  اااتجلص متاا  اناا  اتساااب يف شقساااة بقيااب الاااد  اااادأ يف أ  افاارح لاا  ماااهو الضاارك الااذي 
ااه  ارت ب للى بقاا الثاقر يف هذه اايا  للى ماهو للي  ، مث اات ل  ماذا اقوم ب  اإلسالم

هااذا الثاااقر ، قإناا  ااادلى أوئ شىل هااذا الاادا  واااات لاا  قساااة هااذه ال قيااد  الاايت ا ااي  لليهااا 
قاإذا أىب قإناا  ئبااد لاا  ماا  أماارا  شمااا أ  ارضاجل شىل أهاا  اإلسااالم حبياا  ئاثااو  سااااا يف نفاار 
 رل  وقسااة لقائاد التااس قاإ  لاااة  هللا وصاالح ال قياد  أل ام ما  صاالح اةساد وصاالح 

قصحب اإل ا  أل ام ما  صاحب اابادا  قذجا  هاذا شماا أ  ااتجلص ما  هاذا الثااقر  الصحب
شذا بق  للى ماهو للي  وشما أ  ارضجل لمسالم وشما أ  ارضجل اه  اإلسالم قيثاو  ضا يفا 
ئااااا  ر التااااأ ري الااااذي هفااااى متاااا  قهااااذا هااااو ال هااااد الااااذي اقالاااا  أهاااا  اإلسااااالم وةقاااا  اة اااااب 

اقر قاإذا أىب اامارا  أىب أ  اادهل  يف اإلساالم وأىب أ  اتثسار وائنثساك الذي اقا  م  الثا
وأ  اثااو  حتاات أهاا  اإلسااالم حبياا  ئاضاار هااذه ال قيااد  قإناا  لضااو هلاياا  يف هااذا اجملت اا  
وضركه ل يم جدا أل م م  هلطر السررا  يف جسد اإلنسا  قال بد م  التجلص مت  وشهناا 

ب ئاقاار ةااقرا أ  ااقااى للااى ةفااره أباادا شئ  يا ا  اجاا  ذلاا  قهثااذا ااات  اام واإلسااالم  قيقاا
شذا ةا  للى هذه اا ثام وسذه الضواب، وهذا هو ةاتتا ون  نتا  هذا الدا  بتااا للاى أنا  
  لي اااات ك نياااب مااا  هلاااال  هاااذا الثاااو  الاااذي ا لااام ماااا اصااال  هاااذا الثاااو  قيقااااي لااا  ةاااذل  

  ااصاا  ناا  شذا ا فقتااا أ  ابفاروض أناا   ااادأ أوئ قااا  أ   ااتثلم لاا  اا ثااام أ   ااتثلم لاا
اخلال  هاو الاذي ا ارل هاذا و ثا  لا   ه الذي امر بذل  هو اخلال  ه  اثو  هتاك ششثاي

أاضااا  ي جهاااز أو أي سلااب شذا قاااي لاا  مصاات ها ومتفااذها أناا  ئ بااد لاا  أ   ف اا  ةااذا ةاا  
ي ا ا  ،      هاذه اآللاب وةا  اتصال   ا اا قأنات ئ راجا  هاذا الاذي صات  هاذه اآللاب يف   ل
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قاااهلل لاا  وجاا  هااو الااذي هللاا  اإلنسااا  وهااو الااذي هللاا  هااذا الثااو  ق ااا اماار باا  هااو الااذي 
 اصلح  وهللا أللم .

________________________________________ 
613/11 ،14 /2/24 
بف ال  مث  لم ااوي وقي  : مث اطوي اةااكةيل  ث  اة   بت  داثت يف صحي  مس  س:

أا  اةااكو  أا  ابتثاو  ، ويف الثاين قول  صلى هللا للي  وسلم : وةلتاا اداا  اقوي أان ابل  
  ت ه

 
وهاا  أ اةااا  صااحيحب : اا اةااا  الاايت يف الصااحي  قااد قالتهااا اامااب و لقتهااا  لقاااوي  ج

ثا  ئا اات هاذا أ  ب اا  ألفاظهاا ُيصاا  قيهاا وهاام ما  ب اا  الاروا  وهااذا ئشا  يف ذلاا  ول
 لم وبيتوه يف مواضا  لاد  ما  صاحي  الاجااكي وما  صاحي  مسالم ق ا  قد  ثلم قي  أه  ال

ذل  يف صحي  الاجاكي ما جاا يف اادا  وأما التاك قيتفك هللا  ا هللقا وهذا اللف  لايس 
بصحي  وأما الصاحي  أ  اةتاب ها  الايت اتفاك هللا  اا هللقاا وةاذل  لفا   ال ئ   لام  يتا  

م نالاا  ماا أنفقاات  يتاا  ونااو ذلاا  ، قهااذا اللفاا  ماا  ماا أنفقاات نالاا  والصااحي   اال ئ   لاا
ةاا  ابتاوا ر  أ  االفاظ اليت  ثلم قيها أه  ال لم وقاد وهام قيهاا الاراوي قاإ  الثابات يف اا ا

ضت بي يت  وليس بف ال  ة ا جاا يف هذا اللف  وللى ة   ااي لاو قارض أ  هللا اطوي ااك 
  اآلهلاار أ  ةل ااب ناااي شُااا أرلقاات ماا   خ هااذا اللفاا  ينباات قإُااا هااو ر ااوي للااى اااادا

التقراب قق، وليس م   خ أ  هللا ل  وج  ل  ناي و ت وشُا هللا ل  وجا  ةلتاا اداا   ات  
ة ااا قاااي التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ا  اااد هللا ئ  فااا  اااد ابجلااوقت اااد هللا صاافب ذا يااب هلل 

فاا  شاي ا ما  أ،ةي ابجلاوقت وابجلوقاات لا  وجا  ئ نادكي ةتههاا وئ ن ارل ةيفيتهاا وئ  
 . كك هللا قيثم وهللا أللم متثرك ي ها ، قه  لف ب   تا لف ب شاذ  ومثلها يف الصحيحت 

________________________________________ 
614/11 ،14 /2/24 
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د نداااب وةاا  هاذا اخلاارول اضارخ ما  قااا  اارفااي قاشارتاه أ ااوجاد هلارول يف أ اد اا س:
ااشجاص بتصل يت  ا  التاةي أكاة التجلص متا  وأهاداان ش،ه ق اا  ثام أةلا   لتسااب   

 ه  أةل   الي ه
 
: ن اام ش  شاااا هللا أةلاا   ااالي وهااذا الفااجص رابااا أناا  اشاارتاه ماا  التاااةي قااال  اارج يف  ج

ذلاا  وااقااى ابساا وليب للااى التاااةي قااإذا جاااا صااا ب اخلاارول ورلااا  مااتهم قااإهنم ا وضااون  
رابا أ  اامر ةا   مثاهنم أ  ُيتف وا ب  ولو لفرت   ل ا  الفجص وللى ةا   ااي ققاد 
وكة يف اااادا  أ  لقطااب الغااتم التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم قاااي قيهااا هاا  لاا  أو اهلياا  أو 
للذئب قإذا  رك اخلرول أو ال ت  أو ناو ذلا  مماا هفاى لليا  وئ اساتطي  أ  اساتق  بتفسا  

لفااجص أ  اهلااذ هااذا الفاا ا رابااا أناا  ااادهل  حتاات مساا ى اللقطااب وب اا  أهاا  قإناا  جيااوز ل
ال لاام ا تااا مااا ةااا  ةاهلاا  ابداتااب قااإ  لاا   ثاام هتلاال لاا  مااا اثااو  يف الفااال  أو نااو ذلاا  
وللااى ةااا   اااي أنااات  لتساااب لااا  أةلاا   اااالي والفااجص الاااذي اشاارتاه أاضاااا ئ اارج لليااا  

ا ب اخلااارول قاااااوىل  ااام أ  اضااا توا هاااذا ولثااا  ااقاااى اامااار  لتسااااب للتااااةي شذا جااااا صااا
 اخلرول ل  وهللا أللم .

________________________________________ 
615/11 ،14 /2/24 
أ  اتصااادل بثااا  مالااا  قهااا  هاااذا  شذا  ااارك شاااجص وصااايب ولااا  ابتاااا  قأوصاااى أ اااد ابتيااا  س:
 هجائ 
 
ةثر م   ل  مالا  قاإذا : هذه الوصيب وصيب  رلب ئ اوز وئ جيوز للفجص أ  اوص    ج

أوصى  لتصدل بث  مال  قإ  ااولياا م  ب اده والوك اب ئ اتصادقو  شئ  لثلا  ا ات  صاا  
الوصايب يف  لا  اباااي ققا، وأماا الثلثااا  قإهناا  قسام القساا ب الفارليب للاى وك تاا   ساب وك تاا  

 وهللا أللم .
________________________________________ 

616/11 ،14 /2/24 
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أان ألي  يف بالة الثفر للدكاسب وأل ي ل  امرأ  ا  الرتبيب يف بالة الثفر قيها ص وبب  س:
  لغب قه  جيوز ذل  ه

 
:  كك هللا قياااا  ، ااوىل لل ساااالم أئ اقاااايم يف هااااذه الاااااالة  ي  اااااي ماااا  اا ااااواي وأ   ج

ب الاايت ُيتاااج شليهااا ا  اا     اار  شىل بااالة اإلسااالم  اال وش  ةااا  افقااد ب اا  اامااوك الدنيوااا
ومسااألب ال اا ي مسااألب اهلتلاال قيهااا أهاا  ال لاام والتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم تااى ال اا ي الااوأة 
اخلفاا  ، والتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم لتاادما جااااه الرجاا  وقاااي شين ألاا ي لاا  وليااد  ققاااي : 

ةانات ال وجاب سيأ يها ما قدك  ا قح لت قإذا أكاة هللا قإ  هذه ااسااخ ئ  تفا  ةاذل  شذا  
 ااري كاضاايب قهااذا أل اام وأل اام ا  ال ل اااا الااذا  أجااازوا ال اا ي قااالوا  ذ  ال وجااب أ   ثااو  
ال وجب كاضيب قإذا ةانت ال وجب  ري كاضيب قإ  هذا جي   اامر ر وكا لتد  هوك أه  ال لام 

و  قتصاايحيت لااذخ أ  اساالم أمااره هلل قل لاا  ئ ااارزل بطفاا  ب ااد ذلاا  ئ أ ااد ااادكي وقااد اثاا
هااذا الطفاا  قياا  اخلااري لاا  قهااو شذا أاله الطفاا  ُياارص للااى  ربيتاا  بقاادك مااا اسااتطي  وا  اا  يف 
مفاكقاااب هاااذه الااااالة  يت اااا اتيسااار لااا  ذلااا  و الااااا الفااارت  الااايت اااار  قيهاااا الطفااا   ثاااو  ةاقياااب 
لدكاست  شىل أ  اتتا  قغالااا الاذي اادكس ئ اساتغرل وقتاا راواال يف هاذه الااالة ساس ساتوات 

وات شىل أقصااى  قاادار والطفاا  يف هااذه السااتوات  ثاا  أ   ساا  يف بيتاا  وئ هااتل، ساات ساات
 اهلتالرا ةاريا  جملت   وهللا أللم .

________________________________________ 
617/11 ،14 /2/24 
 ماه  الاالة اإلسالميب ه س:
 
 الم ش   غلااب لليهااا: هااذا  ثل تااا قياا  ةثااريا وةاك اإلسااالم ئ ختاارج لاا  مساا ى ةاك اإلساا ج

ةفر هذا الفجص قإ  الالاد  اقاى ةاك شساالم أو  ثاو  ةاك   شجص َو ُيثم  ا أن ي هللا قلو
باات الااداكا  ة ااا ذهااب شىل ذلاا  ب اا  أهاا  ال لاام ولثتهااا ئ  ثااو  ةاك ةفاار رابااا أ  الااذا  

ب ا يفااو  قيهااا هاام ابساال و  وأصاا  الالااد ةاناات  اام وأصاا  الالااد ةاناات شسااالميب ولثاا   غلاا
شجص  ري الفرا ب و ثم بغري ما أن ي هللا قتاقى هذه الالد ةاك شسالم أو وس، بت الداكا  



71 

 

وأما ةاك الثفر قها  الاداك الايت ُيث هاا الثفار ما  ااسااس والاذا  قيهاا هام أها  الثفار وأماا 
أه  اإلسالم قإهنم راكئو  لليها وضيول لليها أو مقي و  قيها لفرت  قالاداك  ا  قيهاا الاذا  

يهااا اقي ااو  الصااال  واصااومو  واقي ااو  شاا ائر اإلسااالم وااذا  مر فاا  يف هااذه الاااالة والتااهللا ق
صلى هللا للي  وسلم هنى أصحاب  أ  ادهللوا بلدا شذا ت وا قيها ااذا  قطاباا أ  الالاد اغلاب 
لليهااا اإلسااالم قااإ  هااذا هااو ااصاا  يف  ساا يب الالااد ةاك شسااالم والتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم 

ما قاي أان بريا م  ة  مسلم اقيم بت ابفرةت َ اق  اقايم حتات  ثام كجا  ةااقر وشُاا لتد
 قاي اقيم بت ابفرةت قهذا هو اإلجابب للى الس اي للى ل   وهللا أللم . 

________________________________________ 
618/11 ،14 /2/24 

 ب الره  أم م  كهتت لتدههس: زةا  الذهب ابرهو  ل د  ستوات م  ادق   ه صا 
 
وهااو الااراه  ا  ماا  اسااتقر لاا  ابلاا   هااو: الااذي ا هاار أ  الااذي ااادق  زةااا  هااذا الااره   ج

 الره  ةاامانب ويف اادا  : ئاغل  الره  ل   ت   وللي   رم  . وهللا أللم )م دي(
_________________________________________ 

619/11 ،14 /2/24 
نااا  صااالى ابغااارخ أال فااااا وهاااو يف صاااال  ال فااااا  اااذةر غااارخ مث صااالى شاااجص صااالى اب س:

 وال فاا بغري وضوا ق اذا اف   ه
 
 : هرج م  الصال  واتوضأ مث اصل  ابغرخ أوئ مث ب د ذل  اصل  ال فاا وهللا أللم . ج

________________________________________ 
620/11 ،14 /2/24 
واه الصاا ب باا  جثامااب لاا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم أناا  الساا اي لاا  اااادا  الااذي ك  س:

 قيهم اارفاي والتساا قاي هم متهم مام ىن هذا اادا  ه و   ل  ابفرةت اايت لتدما س
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هلااايص قي اااا ُيصااا   ااات : را اااا ااااادا  صاااحي  ينبااات ئ ششاااثاي يف ذلااا  وم تااااه الرت  ج
ثو   ري متضا، ةأ واي التاييات تضا، يف الثاقرا  الضرخ ال فوائ  الذي ااب ري الضرخ 

يف الليا  وةااأ واي الرماا   بت تياا  وناو ذلاا  ماا  ابها ااب شذا  ر اب لليهااا أ ياااان قتاا  ب اا  
كاكي ابفارةت قحث هاام  ث هام يف مثاا  ذالتسااا أو اارفااي قااااثم أهنام ماا  ابفارةت هاام 

 قا ا  قإنا  ئ جياوز لا   هذه اااي أما شذا  ات الفجص وللم أ  الذي أمام  رف  أو امرأ  ئ
أ  اقت  هذا الطف  أو ابرأ  وهو ا لم أما يف  اي اإلشثاي أو لدم التات قال  ارج لليا  يف 
ذل  ة ا هو اااي اآل  شذا ةا  الفجص اضرخ بقتاب  أو اضرخ برصاص أو نو ذل  ئ 

  اللم .لذي اصاخ قال  رج للي  يف هذه اااي ش  قت  أ د ابذةوكا  وهللاااتات ل  ما 
________________________________________ 

621/11 ،14 /2/24 
 أا  اثو  الفجص يف  اي اهلتالل اائ ب ااكب ب ه س:
 
:  كك هللا قيثم هذا هتلل  هلتالل الفجص ، شذا ةاا  الفاجص ما  ال اماب ا ات لايس ج

ت اساتفيت كجاال لاباا وهااذا ما  رلااب ال لام وئ ما  ال ل ااا قإناا  اتاا  ماا  ط ا   شليا  نفساا  ا ا
ال اااَ لتااده  قااب وماا مت  للااى هااذا الاادا  قيسااأل  واطلااب متاا  أ  ادلاا  للااى  ثاام هللا و ثاام 

، ليب ابفااايت و كساااول  صااالى هللا لليااا  وسااالم قااااأي قاااوي أقتااااه مااا  أقاااواي هاااذه اائ اااب قإنااا  مسااا  
لام واسااتطي  أ  وال اام  شُاا سااأل  ورلاب متا   ثاام هللا لا  وجا  ، أمااا شذا ةاا  ما  رلاااب ال 

 لياا  أ  اتااا  قااوي اإلمااام الااذي هااو أقاارخ شىل الاادلي  الااذي ةكساا  ق ياا  باات أقااواي أهاا  ال لاام 
و  ل   ولرل أصل  وةيفيب  ر ب الفتوى لليا  راباا أنا  ما  أها  ال لام أماا شذا ةاا  الفاجص 

ب قاإذا اجتهاد م  ال ل اا قإن  للي  أ  ات ر يف أقواي ها ئا اائ اب ويف أقاواي  اريهم ويف ااةلا
و ات ل  أ  القوي الصحي  م  الدلي  اب ت قهو اهلذ  لقوي الاذي  ارج  لداا   ال وش  َ 

 اق  ب  أ د م  ه ئا اائ ب ااكب ب وهللا أللم .
________________________________________ 

622/11 ،14 /2/24 
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جااا ا مااا  اااجاااب أو ش ااادى ااهلاااوات  ساااأي  قاااوي ماابقصاااوة  لااات ص هااا  هاااو أهلاااذ  س:
 التجفيل مت  أو  غيري شثل  ه

 
:  كك هللا قيثم الت ص هو ااهلذ م  شا ر اااجاب  ي رراقاب ةانات ساواا أةاا  شزالاب   ج

أو  لرسم  لقص أو أما  غيري الفث  مثال أو مااقوم مقام   لق   بتتف  أوج ا مت  ةاملب أو 
 ()م ديقال ادهل  يف الت ص وهللا أللم . التفقري 

________________________________________ 
623/11 ،14 /2/24 
أ اااد اإلهلاااو  افاااتث  مااا  وجاااوة  قفااافات و فاااققات يف ااااده وكجلااا  قيضااا  شااا ا مااا   س:

الفازلت وهذا ليس بضروكي  ث  أ  اساتغت لتا  ولثا  اضا   وجيلاس أ ار الفاازلت شىل وقات 
اة  مااة  ةهتياب ومتتا  وصاوي ابااا شىل الوضوا قيجفى أ  اثو  ل  أ ر يف وضواه ا  هذه ابا

 اةلد ق ا كأاثم ه
 
: هذه اباواة الدهتياب أو ال اتياب الايت اساتجدمها الفاجص ئختتلال لا  الاده  الاذي ااقاى  ج

يف اليد م  أ ر الط ام مثال والتهللا صلى هللا للي  وسلم ةا  اة  الوةك وةانوا اةلاو  ال اات 
 لثااااو  مااوجااااد اآل  ماااا  ماااا االت الاااايت   ااااا  مثاااا  هااااذا  وااقااااى أ اااار ذلاااا  يف اليااااد اهناااام ئ 

مصتو  م  الصاوةا الثاوااب ومثا  هاذا الاذي ا اا  الادهو  ما  الياد قاإذا  هو ةالصابو  الذي 
ةاااا  ذلااا  مان اااا ةاااا  الاااده  الاااذي ااقاااى مااا  أ ااار الط اااام لااا  ةوك يف هاااذه ابساااألب قيااا  ر يف 

اة  ال ازلاب الفا ا الاذي هاو لاازي الوضوا لث  الاذي ا هار أ  الاذي اا  ر يف الوضاوا هاو ابا
متاما ةالاالستي  أو ابتيثري رالا ااظاقر ونو ذل  وأما الذي اتفرسا اةسم قاال   تاا ما  
هااذا الااااخ قااإذا اةهاا  الفااجص  ل ااات والتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم قااد  اا  للااى ائةهااا  

ب قااال شاا  أ  الفااجص ب ااات ال اتااو  وقاااي : ةلااوا ال ااات واةهتااوا باا  قإناا  ماا  شاا ر  مااكةاا
الااذي اااده   ل ااات ةاهلاا  حتاات هااذه ابفااثلب الاايت ذةرهااا ااخ قالااذي ا هاار أ  هااذه ابااواة  

 ةلها  تصها اةسم وئ   تا م  ال ازي الذي ا  ر يف صحب الوضوا وهللا أللم.
________________________________________ 
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624/11 ،14 /2/24 
ةهتاااوا بااا  أم أ  ااااادا  هللا لليااا  وسااالم : ةلاااوا ال اااات وا هااا  اللفااا  لاااام يف قولااا  صااالى س:

 مقصوة ب  زات ال اتو  ه
 
ةهتوا : ابقصوة  ادا  زات ال اتو  قق، قالتهللا صلى هللا للي  وسلم اقوي ةلوا ال ات وا ج

شذا ةهللت للاى الثل اب أ يااان ااراة ساا اساتغرال اةاتس  )اي(  قإب  قإن  م  ش ر  مااكةب ، 
راة سا ال هد قالالم هتاا شُاا ةهللات لل هاد أي ال اات اب ارول لاداثم اب هاوة ولايس وأ ياان ا

 ابراة متها استغرال جتس ال ات  ل اثو  اللف  لاما شامال لث  نو  زات وهللا أللم .
________________________________________ 

625/11 ،14 /2/24 
أم  ااااب   ااىن هاا  جيااب للااى اباارأ  أ   لاااس  هاا  اةلااااخ الااذي رولااات باا  اباارأ  وساايلب س:

 اةلااخ ب يت  أم ابراة أ   سرت بدهنا  ا اقوم مقام اةلااخ ه
 
:  كك هللا قيثم اةلااخ وسيلب وليس  ااب وليس اامر ب  بذا   وشُا اامر  لتسرت قساواا  ج

هذا جائ  وئ  رج قي  ألاست جلاا  أم أي نو  سهلر م  اللااس قسرت بدهنا سرتا شرليا قإ  
وئ شاا  أ  ااوىل لاااس اةلااااخ اناا  الااذي وكة يف ةتاااخ هللا ويف سااتب كسااوي هللا صاالى هللا 

اسات للي  وسلم  وةا  للي  ق   سلفتا الصاح وهو يف  لب اامر أسارت ماا لاس ابارأ  وشذا ل
وةا بذا ا  باا صا  م  التفرا، يف السرت ولو ةاا  اةلاااخ مقصا ا ريه قغالاا مااثو  هتاك شي 

استتاك ابرأ  جبلوسها يف بيتها قابرأ  شذا جلست يف بيتها واساترتت جبادكا  الايات أو هلاراات 
أجتايااا ماا  وكاا   اااخ ة ااا ذةاار هللا ساااحان  و  اااىل قهااذا ةلياا  للااى أ  ابااراة الساارت ولاايس 

ثاا   الاااا مااا  ابااراة ذات اةلااااخ وةااا  الصااحابيات الاساا  الاادكو  واازك والاساا  ابااروال ول
ةانت شذا هلرجات  ابارأ   لااس قاول هاذه ابالباس اةلاااخ  ال اسارت  يا  الااد  قاإذا ةاا  
ذل  للى قط تت لاست ابارأ  ماثال قط تات وقامات هااال  القط تاا  مقاام اةلاااخ قاإ  هاذا 

 ئ  رج قي  وهللا ساحان  و  اىل أللم .
________________________________________ 
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626/11 ،14 /2/24 
 واب ات ه اما ه  قتتب احملي س:
 
:  كك هللا قايثم أماا ااياا  قااالفا قيهاا ةثاري  والتااهللا صالى هللا لليا  وساالم لتادما سا   لاا   ج

الفتتااب ققاااي : قتتااب الرجاا  يف أهلاا  ومالاا   ثفرهااا الصااال  والصاايام أو ة ااا قاااي صاالى هللا للياا  
أ  افتااا يف مالاا  الفااا  فاا   ةاا  مااا ااتلااى باا   وساالم  ق اا  الفااا أ  افتااا الرجاا  يف أهلاا 

ابساالم يف هااذه الاادنيا سااواا أةااا  ماا  الفاار أم ماا  اخلااري ة ااا قاااي هللا   اااىل : ونالااوةم  لفاار 
واخلري قتتب ، قالاالا الذي ات رض ل  الفجص يف هذه اايا  هو ابراة بقول  قتتب اايا  ، وأما 

ذه ااماب يف قاوكهاا قاالتهللا صالى هللا لليا  وسالم قااي : قتتب اب ات قهو الس اي الذي اثاو   ا
ش  هااذه اامااب  اتلااى يف قاوكهااا وة ااا جاااا يف اااادا  الطوااا   اادا  الااااا باا  لااازخ ا  
ابياات ملثااا  قيسااأئن  ماا  كباا  ومااا ةاتاا  ومااا  قااوي يف الرجاا  الااذي ب اا  قاايثم قهااذا هااو 

 قتتب اب ات وهللا ساحان  و  اىل أللم .
________________________________________ 

627/11 ،14 /2/24 
أو قتتاب الرجا  يف أهلا  أ  اإلنساا  اثاو  ال وجاب وااوئة سااب  اه  افهم ما  قتتاب احمليا س:

يف انراقاا  لاا  الفاار  أو لاادم  لايااب نااداا هللا  ااااكك و  اااىل قيفتااا يف ولااده قااال اتفاا  يف ساااي  
اي  هللا مث  هذه ااشياا أم هذا نو  سهلر وابصاائب هاو هللا أو افتا ب وجت  قال جياهد يف س

 الفتتب قق، ه
 
: هذا الذي ذةر   نو  م  الفتتب اليت  ثو  يف الولاد وااها  ا ات اإلنساا  افتاا يف أهلا   ج

وولده  بتالاات لد  ق تها هذا الذي ذةر ا  ومتهاا أاضاا ابتاااةك شىل الاذه  ما  ابصاياب الايت 
أو اصااخ ساا يف زوجا  ولثا  ما  ائباتالا ال  ايم الاذي يف الولاد وااها  اصاخ سا يف ولده 

لثاام قا ااذكوهم ، قااال شاا  أ   امااا ذةااره هللا   اااىل يف ةتاباا  :ش  ماا  أزواجثاام وأوئةةاام لاادو 
ال وجااب والولااد  اام أ اار ل اايم يف قتتااب الرجاا  والتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم اقااوي يف الولااد: وهللا 

و  ، واقاوي : الولاد ااتاب ر ناب ماجلاب ، قاال شا  أ  الفاجص نوحت  شنثم لت اتو  و اجلو  
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للاى اةهااة يف  ؤي  هللا وةاذل  هفاى لليا  قاال جيار بساب ولده  س  مال  قاال اتفا  يف ساا
اا  وةذل  شذا أصاخ الولد ش ا قإن  اف ر  ا   وُي   لذل  ةثاريا قهاذا  ساي  هللا وقوي

 لفجص يف أهل  وولده وهللا ساحان  و  اىل أللم .م  أنوا  الفا اليت ات رض  ا ا
________________________________________ 

628/11 ،14 /2/24 
  لا  الادلاب ، قاذةر  ادا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم يف  أ د كجاي اازهار ةاا  اسا س:

 لليا  وسالم : الرج  الذي قاي : اا اد هلل  ادا ةثاريا ريااا مااكةاا قيا  ، وقاوي التاهللا صالى هللا
لقد كأات بض ا ويانت ملثا ااتدكوهنا ققاي يف ذل  ةلي  للى أ  الادلاب ليسات ةلهاا ساي ب 

 وهتاك ماادهل  حتت الادلب ااستب شىل سهلر ما ذةر ااخ ه
 
: هاا  شاااهب متثاارك  وئ شاا  أ  مثاا  هااذا اااادا  ماادهل  بثاا  هااذا الثااالم شئ أ  الاارة  ج

 زم  التفرا  قث  ش ا اف لون  شما أ  اقرهم للي  الفر  وشما للي  أوئ أ  الصحابب ةانوا يف
أ   ت هم مت  واج  هذا ا تج جابر كض  هللا لت  للى جواز ال  ي بقول  ةتاا ن ا ي والقارس  
ات ي اقوي   اىن لاو ةاا  يف ذلا  ر اوكا لثاا  القارس  هنااان لتا  قهاذا اامار ممتتا  اآل  قاالتهللا 

ب  ب ااا  ااق ااااي قأنثرهاااا للااايهم وكأى ب ااا  ااق ااااي ا  أصاااحصااالى هللا لليااا  وسااالم كأى مااا
قأقرها لليهم قإقراكه صلى هللا للي  وسلم مفقوة اآل  واجا  هاذا ابسالم ُيتااال لداتا  قهاو ئ 
اادكي ل لاا  ا ا  أ  شااي ا مماا اف اا  افااب  ماق اا  هاذا الصااحا  قاإذا باا  افااب  مااا أنثاره التااهللا 

رقااو  قصااب شساارائي  الااذي ةااا  قائ ااا يف الفاا س وهااو صاالى هللا للياا  وساالم للااى  ااريه ، و  
صااائم ققاااي التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ش  هللا  اات لاا    ااذاب هااذا لتفساا  ، و  رقااو  قصااب 

نفساها يف سااكاب  ال شذا جااهاا التاوم شادها اااا   تابارأ  الايت ةانات  صال  يف الليا  وكبطا
 صلى هللا للي  وسلثم أنثر ذل   واستطالت أ   ستيق  مر  أهلرى لتستث   الصال  قالتهللا

ةذل  كأى كجال اقوة كجال حبا  م  اده ققاي : اقط   شىل  ري ذل  م  أموك ةثري  أنثرهاا 
 اامر ليس سذا اإلرالل   ى هللا للي  وسلم للى أصحاب  قإذكسوي هللا صل

ذةر يننيا : هتاك أموك  ادهل  حتات ل وماات الفارا ب قالاذي ذةاره الفايجل ما  ذلا  الاااخ الا
أمره واس  قالتهللا صلى هللا للي  وسلم قاي : شُاا ج لات الصاال  للاذةر والادلاا وقاراا  القارس  
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قهااذا متقاارك يف نفااوس الصااحابب واجاا  هااذا  ااد الرجاا  كباا  ساااحان  و  اااىل  ااا  يساار لاا  وئ 
ه ةذل  ، قأنت ؤ جيب للي  أ  ُي د هللا بذةر  صص وشُا ُي ده  ا ةتب هللا ل  قثا  ج ا

آل  شذا قلت اللهم شين أ دك  دا ل ي ا ةاريا ونو ذل  قهذا َ اارة ساذا اللفا  ويف نفاس ا
الوقاات هااو جااائ  ا   ااد هللا لاا  وجاا   ي صاايغب ةاناات رابااا أهنااا ئ ختااالل الفاارا ب  ماار 
واض  ة ا ذةر الفايجل يف السا اي قيثاو  هاذا مفتو اا وئ  ارج قيا  ، وأماا الفااق   أو  اريه 

الفاق   و ريه مم  استحب التثااري ما  قارا   صل  أاضا َ اتالتثاري قهذا ل  أ مم  استحب
وشُااا أ ااوا باا  ماا  سينك ينبتااب لاا  الصااحابب والصااحابب شُااا  لقااوا ذلاا  لاا   التااهللا صاالى هللا للياا  
وسلم واب  لااس ة ا يف صحي  مسلم اقوي : ةتا ن رل اقتضااا صاال  كساوي هللا صالى هللا 

لصااوت  لتثااري شذا ااماار لاايس للاى شرالقاا  ئباد أ  اتتااا  ابسالم ة ااا ةااا  لليا  وساالم برقا  ا
متاادكجا حتاات أصااال ماا  أصااوي الفاارا ب ، قهااو لاايس بدلااب أصااال قااالتهللا صاالى هللا للياا  وساالم 
لتاادما  ثلاام لاا  الادلااب قاااي ماا  أ اادد يف ةاتتااا مااا لاايس متاا  قهااو كة ققولاا  مااا لاايس متاا  

حتت أص  قهو م  الادا  لايس  متدكجهو  ب أما الذي ادهل  حتت  الذي ئ أص  ل  يف الفرا
 هلاكجا لت  وهللا أللم .

________________________________________ 
629/11 ،14 /2/24 
ا  ابفاااهوك اقاااوي : سااا لت سااا اي شذا ماااات ابااا  سةم انقطااا  ل لااا  شئ مااا   اااالد اااااد س:
 : هذا ائنقطا  متذ الدق  أو م  هلروج الروح ه وهو
 
كك هللا قاايثم متااذ هلااروج الااروح رابااا أ  هااذه اللح ااب الااذي قاااكل قيهااا الااروح اةسااد :   ج

ابوت هو مفاكقب الروح لل سد ساواا أةقا  الفاجص أم َ اادق  رااي ، قهذا هو م ىن ابوت 
انت اااك ةقتاا  أم َ اطاا  رابااا أ  الااروح قااد هلرجاات وهااذا هااو ابااوت ققااد انقطاا  ل لاا  شئ ماا  

 .هذه الثالد 
 خ ةا  متذ الت   أم ب د هلروج الروح ه س اي اا

ئ اسا ى الفاجص قاد ماات  .. ة ا ذةرت ب د هلروج الروح ا  الفاجص وهاو يف ابتازلاب
 شئ ب د هلروج الروح  وهللا ساحان  و  اىل أللم .
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________________________________________ 
630/11 ،14 /2/24 
الساالم للايثم وك اب هللا الساالم للايثم   اقولاو  م  اائ اب أهنام شذا سال وا الذي لهدانه س:

وك ب وهتاك أ د اائ ب شذا سلم اقوي السالم لليثم وك ب هللا وبرةا ا  الساالم للايثم وك اب 
 هللا وبرةا   ه  هذا جائ  أو ينبت أم ئ ه

 
:  كك هللا قاايثم هااذا ينباات وذاك ينباات أاضااا وش  ةااا  ب اا  أهاا  ال لاام اااتثلم يف الروااااب  ج

اليت قيها ز،ة  وبرةا   وقد صححها ب   أه  ال لم وذةر قيهاا الثثاري ما  الطارل ق ا  سالم 
 ا  التاهللا ب ،ة  وبرةا   ققد أ س  وم   رةها ققد أ س  وش  ةا  الغالب يف الروا،ت وم  ق

 تصاك للى السالم لليثم وك ب هللا وهللا أللم .قصلى هللا للي  وسلم ائ
________________________________________ 

631/11 ،14 /2/24 
 ال اة  لتد ال امب شذا سق، أ د للى ااكض ذةر اسم هللا قه  هذا ل  أص  ه س:
 
:  كك هللا قي  ، ذةر اسم هللا لا  وجا  يف ةا  وقات و ات مفارو  وماااكك والتاهللا صالى  ج

ى للي  ما  هللا للي  وسلم    للى ذةر هللا ل  وج  قإذا سق، الفجص للى ااكض هف
اإلصابب  ي شصابب ةانت قإذا ذةر اسام هللا لتاد ساقور  قاإ  هاذا قيا  هلاري وبرةاب هلاصاب شذا  
ةا  هتاك هلول م  اإلصابب م  اة  قإ  ذةر هللا ل  وج  ا ت للى ررة الفيارت وررة 
اةاا  ماا  ابثااا  وسااواا أةااا  اللفاا   ساام هللا أو اساام هللا للياا  أو نااو ذلاا  قهااذا نااو  ماا  

 حصت  سم هللا وذةر هللا وئ  رج يف ذل  وهللا أللم .الت
________________________________________ 

632/11 ،14 /2/24 
 لتساب لل سلم الذي هو  ادا  شساالم ونطا   لفاهاة ت ها  ُيتااج أ  ا ارل شاروال  س:

اقوي ذل  الفهاة ت وه  ُيتاج شىل أ  اقوي ذل  يف ابس د بوجوة شاهدا  أم اثف  أ  
 وش  ةا  ذل  يف الاالتوك مثال ه
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: أمااا شااروال ئ شلاا  شئ هللا أو شااروال الفااهاة ت قهااذا ماا  أساااس م رقااب م ااىن الفااهاة ت  ج

ا اات للااى أي أساااس شااهد الفااهاة ت وشذا َ اثاا  لابااا ولاكقااا وقائ ااا بفااروال ئ شلاا  شئ هللا 
و ذلاا  قااال  تفاا  الفااهاة ت أساسااا وبفااروال الفااهاة ت وهاا  التصاادا  وائنقياااة وال لاام وناا

والذي ا هر أ  الذي ادهل  يف اإلسالم شُا اثو  قائ ا سذه الفاروال ما  أسااس ةهلولا  يف 
اإلسالم  ل وش  َ اث  ا رقها قأةثر أه  اإلسالم ئ ا رقوهنا وم  أندك التاةك الذي ا ارل 

م متاااا متقااااةا لاباااا هاااذه الفاااروال قاااإذا ةاااا  الفاااجص قاااد قااااي الفاااهاة ت موقتاااا ساااا مصااادقا 
  تاها قهذا وش  َ اث  ا رل هاذه الفاروال قفاهاة   صاحيحب ولايس شاررا أ  ا ارل هاذه 
الفروال وش  ةا  ااوىل أ  اتاا  شليهاا  ال استحضارها ، أماا أ  اقاوي الفاهاة ت يف مسا د 
وبوجوة شاهدا  قهذا ئ أص  ل  وشذا قاي الفاهاة ت يف أي وقات قهاذا ةاال وهللا سااحان  

 و  اىل أللم .
________________________________________ 

633/11 ،14 /2/24 
م لومااااا  أ   اااا خ هللا قاااارأت يف ب اااا  ابواضاااا  أهناااام اتصااااحو    تياااااي اجملاهاااادا  يف  س:

سا  ك ا  هللا نتي س  نصر هللا جيي  ا تيااي الر  اليوم يف وةائت اانااا أ قلسطت ، مث قرأت 
 ث  أ  نفهم ذل  هقأا  ااقيقب وةيل  

 
:  كك هللا قيثم  ثل تا ةثريا ل  لقياد  الفاي ب الراقضاب ، والفاي ب ة اا قلتاا أناوا  وأقساام  ج

بادلتهم  اري  وها ئا ئهرجاو  ما  اإلساالم ا ق تهم م  هو قراب م  أه  الستب ةال ادااب 
ق ا  انادكج حتات هاا ت لفاراب الراقضاب والفاي ب الاارتياب اإلتاليلياب  ا تمثفر  وأما الفي ب ائ

الفااارقتت اإلمامياااب والاارتياااب مااتااادكج حتتهاااا قااارل ةلهاااا ختااارج مااا  ابلاااب ئلتقاةا اااا الاارلاااب الااايت 
ناا  ماا  الراقضااب ولاايس ماا  الفااي ب أ اا خ الااالت ة ااا  ساا ى ابفااهوك لتاا   تاااق  اإلسااالم و 

  أكةاا  الادا  قاال ال اداب الذا  هم قرااو  م  أه  الستب وه ئا يف ةاتهم التقيب ا ت كةا  ما
 ثاا  أ  او اا   ااا اقولااو  قالتفااال أساااس يف لقيااد م قااال  ثاا  أ   صاا  شىل ااقيقااب م هاام 
وشُا ادي لليها ب   أق ا م اليت   هر يف مواضا  م يتاب قيتضا  أمارهم وقاد ذةار ب ا  أها  
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وشذا ن اران  الثغوك م  ابرابطت يف قلسطت واجملاهادا  أ  ها ئا ا وقاو  للايهم مها اب اليهاوة
مااا الااذي ق لااوه ماا  اليهااوة شىل اآل  جنااد أ  أق ااا م ئ ت اادى القااذائل الاايت ئ  اا  ر يف  الااب 
اا ااواي  اام اآل  زماا  بياااتهم وباات اليهااوة ماااابيتهم َو نساا   أهناام قتلاااوا لاادةا ماا  اليهاااوة أو 

ئل ةماااروا مسااات  ر  مااا  ابسااات  رات أو ناااو ذلااا  وشُاااا أةثااار ماااا ُيصااا  الرمااا  باااا   القاااذا
قيجفااى أ  اثااو  هاا ئا  رااتهم  ااري مااا ا هاارو  والراقضااب ئشاا  أهناام افر ااو   قتاا  أهاا  
الستب و و م ولو   اهروا ب ثس ذل  قإ  هذا م   خ التقياب وما   خ التلاايس وما   خ 
التفال الذي هو ةاتهم وةادهنم ب  ش  م  أصوي ةاتهم أ  م  قت  ستيا ةهل  اةتب واقولاو  

صاااق  لليااا قااااموك هااذه مفااهوك  لااتهم و ثاا  لمهلااو  الااذا  ارااادو    اا ةماا  سذى سااتيا  
ائست اة  أ  اراج وا ابواق  اليت قضحت الفي ب م  هلالي ةتاهم وم  هلاالي نصوصاهم وهللا 

 أللم .
 ث  اآل  الصوك  أمام ال وام أ  الفي ب ات اونو  م  الستب يف ال رال ويف قلسطت هلس : 

أمااا يف ال اارال ق لااى ال ثااس ماا  ذلاا  ، الااذي  ثاارك ماا  الفااي ب أهناام : أقااوي  كك هللا قياا  
ات اااونو  ماا  ائ ااتالي واقومااو  بضاارخ شهلااواهنم ماا  اخللاال ، قااد جااااان ب اا  اإلهلااو  ماا  
ال ارال وسااألوا لاا  مقا لااب الااذا  اقتلااوهنم ماا  الفاي ب ومااا اف لوناا  يف أئ ااب ابساااجد ماا   اارل 

تيااائت ، قأجاتاااهم يف ذلاا  الوقاات  ااا قياا  الصاااح و فااراد ومااا اف لوناا  يف أهاا  السااتب ماا  ا 
ال ااام ، وللااى ةاا   اااي اآل  ئ أ ااد ا اااد  صااوي قتتااب باات الفااي ب وأهاا  السااتب وللااى أهاا  
الساااتب الصاااا وللاااى لااادم مقا لاااب شئ مااا  جيااااسهم  قا لاااب بصااافب هلاصاااب وأماااا اآل  ق لااايهم أ  

وأمااا مهاااةنتهم قااال شاا  يف ذلاا  وأمااا ارةاا وا جهااوةهم بقا لااب احملتاا  الااداهل  شىل هااذه الاااالة 
التحالل م هم قال ا متتو  قهم هلونب  داكو  ق لى ابسالم أ  ُياذك ما  ذلا  قاال اسالم أماره 
شلاايهم وئ اثاا  قاايهم أمااا شذا ةااا  الت اااو  م هاام ئ افضاا  شااي ا ماا  أسااراك ابساال ت وئ ا هاار 

قهااذا هلااري وز،ة  مها ااب  لااوكا م  اام قااال  اارج يف ذلاا  ا  ال اادو مفاارتك وشذا هاام سااالدوا
للثفاااك ، وأمااا  لتساااب لفلسااطت قلاايس  اام ةوك اااذةر شئ مااا اف لوناا  يف جتااوخ لاتااا  وة ااا 
قلت ئ ات دى كما  ب ا  الصاواكاجل الايت ةائ اا  ساق، وئ  صايب وئ أةكي ماا السااب وهللا 

 أللم .
________________________________________ 
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634/11 ،14 /2/24 
  ث  استجدام صاأل الف ر الذي ااا  وهو ة يائ  لاة  وليس  تاا هه   س:
 
: ن م ئ  رج يف ذل  استجدام أي صاغب للف ر ولث  اات د ل  السواة للجالل الاذي  ج

ث  أي لو   ري السواة ئ مان  قي  وئ ا تا ذل  مان اا السواة ل جوازقي  والذي ا هر لدم 
لت    وصاأل الفيب ة ا أمر التهللا صلى هللا للي  القصد وئ للغس  ابهم أ  اثو  ا للوضوا

 وسلم وئ اثو  بقصد التفا  وهللا أللم . 
________________________________________ 

635/11 ،14 /2/24 
 ه  هتاك مان  يف استجدام مواة صتاليب يف الوضوا ةالصابو  واب  و  ه س:
 
 .) باا( وا ة ا أمر هللا ل  وج  : ئ  رج يف ذل  رابا أن  ا ةي الوض ج

________________________________________ 
636/11 ،14 /2/24 
 ال لم والقدك  أم  اة ب هةشكاة  هللا ه  ه  أزليب   س:
الثالم يف الصاااافات  ، قاااا:  لطااااا  أزليااااب قااااإ   ياااا  صاااافات هللا لاااا  وجاااا  أزليااااب ةالااااذات  ج

وجاا  أزليااب ئ بدااااب  ااا وشُااا هاا  ةااذات هللا لاا  ةااالثالم يف الااذات ق  ياا  صاافات هللا لاا  
 .وج  

________________________________________ 
637/11 ،14 /2/24 
اهلاااااتالل أم م تافاااااا ات ااااا  للاااااى هااااا  بيته اااااا يف اب اااااىن ، قااااادك  هللا وشكاة ااااا  ومفاااااي ت   س:
 تالل هئائ
 
اقاي ش  هللا ل  وج  قدك   : ا ت هذه الثل ات ابت قب قد اثو  م  وكائها ش ا ولث   ج

ثاااا  شكاة  هللا ومفااااي ت  شذا أكاااااد سااااا اإلكاة  ومفااااي ت  ةلهااااا صاااافات لاااا  جاااا  ولااااال ولوشكاة اااا  
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الفارليب الداتيااب قإهنااا  ت لاا   ااا ُياب هللا لاا  وجاا  و ااا ااااغ  ا ات مااا أكاةه هللا لاا  وجاا  متااا 
القدكااب اباراة ساا ةا  ماُيادد  ليسات اإلكاة  الثونياب القدكااب قااإلكاة  الثونياب، وما رلا  متاا 

يف هااذا الثااو  قإناا  ئ ُياادد شاا ا يف هااذا الثااو  شئ وقااد أكاةه هللا ةااوان وقاادكا  اال وش  َ 
اثاا  مااراةا لاا  شاارلا وةاتااا قإناا  ئ اوجااد شاا ا يف هااذا الثااو  شئ قااد هللقاا  هللا لاا  وجاا  قااال 

وجا  قثا  ماا يف هاذا  هلال  سواه  اقوي : ها  ما  هلاال   اري هللا ، قاال هلاال  ساوى هللا لا 
الثو  م  أق اي ال ااة م  هلري ما  شار ما  ةا  ذك  يف ذكات هاذا الثاو  وةا  ماا ُيصا  يف 

القدكاب قال اثو  يف الثو  و  اىل هذه ه  اإلكاة  الثونيب  هذا الثو  هو  لول ل  ساحان 
متاا وماا اطلاا  وماا ُياا  شئ ما أكاةه هللا وأما اإلكاة  الفرليب الداتياب قهاذه مت لقاب  اا ارااده هللا 

وما شرل  لتا ققد أكاة متا الطالب وأكاة متا ال ااة  هذه شكاة  شرليب قإذا َ حتص  َو ن اد هللا 
قت لاامكاة  الثونيااب قوجاا  الفاارليب وش  ةتااا يف ذلاا  مااوا لاا  وجاا  قإنتااا َ نواقاا  شكاة  هللا لاا 

  ل  وج  .انتا ئ نستطي  أ  نف   شي ا شئ وقد هللق  هللا قدكابال
________________________________________ 

638/11 ،14 /2/24 
اإلكاة  شكاة  هللا ل  وج  ة ا  ايتت أزليب قهو اتسائ  صا ب ااس لب ة ا أهلا   ه   س:

هللا  الافر والافراب   لم ااث ب يف هلل  ب   التااس ملحادا  أو شاا  ملحادا  ، اقاوي ماثال
التاااس  لقتاا  والثااذخ والغاا  ه واتسااائ  لاا  ااث ااب  ىلااتبا ك َلاا  وجاا  قااوي وهلااال  وجاااا

 م  هلل  هذه ااشياا ه
  
:  كك هللا قيااا  هاااذا الساااائ  الاااذي اساااأي مثااا  هاااذه ااسااا لب َ ا ااارل  قيقاااب الااادا  َو  ج

ا اااارل  قيقااااب هللا لاااا  وجاااا  قاااااامر لاااايس مت لاااا   إلسااااالم ةإسااااالم شُااااا هااااو مت لاااا    ااااا  
ت اإللا  وناو ذلا  قاال باد أ  ناادأ م ا  ما  الاداااب ها  هاو مقتتا  الفجص بوجوة شل  وصفا

بوجااوة شلاا  أم هااو شنسااا  ملحااد ئ ااا م   لاا  أساسااا قااإذا ةااا  ئااا م   لاا  أساسااا قااتح  ئ 
نتثلم م   يف مسألب القدك وشكاة  هللا ل  وج  وجوة الفر م  وجوة اخلري ةإكاة  ةونيب قدكااب 

للااى اإلقااراك بصاافات هللا لاا  وجاا  وبوجااوة هللا قااإذا أقاار م تااا  قااإ  هااذه اامااوك شُااا هاا  مرت اااب
بوجوة هللا وبذات هللا وبصفات هللا قلتا ل  أنت اآل   ت ر شىل ب   صفات هللا وئ  ت ار شىل 
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الا   اآلهلر ةذل  أنت  ت ر ما  مت ااك ضاي  انا  شنساا  قاصار واإلنساا  القاصار ات ار 
اةهااب ااهلاارى قااإ  مااا راه شاارا أناات قهااو هلااري ماا  شىل الفاا ا ماا  جهااب وا ااد  وئ ات اار شىل 

 جانب سهلر قث ا قاي هللا ل  وج  : ئحتساوه شرا لثم ب  هو هلري لثم ،    
هاذه اآل،ت   طيتاا أ  لايس ةا  شار .. الغالم الذي قت  : يف سوك  الثهل يف قصب اخلضر 

ق  وُي ان    ان شادادا اهو شر ر   ، هذا الطف  الذي قت  ُيا  أبوه وحتا  أم  واتأبا  لفر 
ما  ااماوك الايت  ت لا   لقادك  ولث  اسارتج ا  قيااد  ا هللا هلاريا متا  زةاا  وأقارخ ك اا قثثاري

دهل  لقولتاا قيهاا ا  القاادك هاو ق ا  هللا ق اا  اخلاال  هاو الاذي ا لاام مااصال  وهاو الااذي نائ
ئ قااا  ذلاا  مثااا ا لاام مااااتف  وهااو الااذي ا لاام ماااهو الصاااح ل ااااةه ومااا اااواققهم وقااد ضااربتا

يهااا بت اتاا بااذا ئ ضا  قيهااا وقااي لاا  : هاذه الساياك  أنات  ضا  ق مفاهوكا ، شذا جااا شاجص
قاباا أقض  م  الات ا  وةذا وةذا وا طي  ب ل  يف لقلا  اارى أ  ابااا أقضا  ما  الاتا ا   ماا

هااو   اال  سااري والااذي قاااي لاا  ضاا  قيهااا الاتاا ا  ئاتفاا  للسااياك  أ   ضاا  قيهااا ماااا ، ولثاا 
صااان ها الااذي ا اارل مااا اصاالحها وبتاااا للااى ذلاا  ناا  نااتثلم ماا  هااذا الفااجص ش  أكاة يف 
ش اات وجوة الصان  يف ش اات وجوة هللا ل  وج  شذا ةا  افا  يف أ  هاذا الثاو  قاد هللقا  
شل  قاةك قهذا هاو الاذي نتحادد م ا  قيا  أماا شذا سالم لتاا بوجاوة هلاال   اذا الثاو  وأ  هاذا 

شُااا هااو ثااذا ساادى ماا   ااري هلااال  ماادبر قااإ  اااادا  م اا  يف هااذه اامااوك الثااو  َ اوجااد ه
 .التوضي    دا  ئ قائد  قي  قأكجو

اا ااد هلل هااداه هللا شىل مااتهج أهاا   اأ اادف ا  تلفاا ا شجصاا ا، شاايجل  كك هللا قياا  : فاا 
أهلارى  الستب واة الب هذه الفرت  ااهلاري  وهاو الاذي اساأي لا  القادك  وابفاي ب ولتاده أسا لب

  يف الغرقب ش  اهلر قهو شا  ملحد وفا اآل  موجوةنض ها اليوم ش  شاا هللا أما الفجص اآل
  .شاا هللا اثو  اامر قد وض  ل  شيجتا  كك هللا قي  

صااافات هللا لااا  وجااا  قاااإذا ةاااا  ب اأان قه ااات ولثااا  السااا اي ةاااا  مت لقااا ن ااام  كك هللا قيااا 
تاا نتتااق  يف شا ا ما  ق ا  هاذا اإللا  أو صافات الفجص  ري م م   ل  أصاال ق اا م اىن أن

هااذا اإللاا  قتراااد أ  نصاار هااذا ابوضااو   اال ئ نتفاا ب هاا  ابااراة  لساا اي ائسااتدئي للااى 
وجوة هللا أم ابراة  لس اي  وضي  استفثاي ب د اإل ا  بوجوة هللا قإذا ةاا  السا اي  وضاي  

الثاو   ذارانه أ  هللا ل  وج  هو هلاال  هااستفثاي ب د اإل ا  بوجوة هللا قيثف  قي  ما ذة
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وشُا ةا  شار اثاو  م ا  هلاري  ارض اوهو الذي ا لم ما اصلح  وما اتاسا  وليس ة  شر شر 
م  جهاب أهلارى  ال هللا  شبلايس قيا  هلاري ل ايم وهاو بياا  ابطيا  هلل لا  وجا  وبياا  للاذي 

ةهلااوي التااريا  ا صااي  وئ اساات يب لاا  قيرت ااب للااى ذلاا  ةهلااوي اةتااات وارت ااب للااى ذلاا  
 .وات ي  اخلاي  م  الطيب 

   ...  فض  أهلوان كجب
: اقوي شذا ةا  هتاك شل  ةيل اقدك الفر للى ال ااة  هو شااك يف وجاوة هللا واقاوي  ال س

و اخلاال  وهاو ابادبر لو جدئ ا فقات م ا  ،شايجل أو ا فقات م ا  ، قاال  يف وجاوة شلا  وها
لفار واباوت وابصاائب وائباتالاات قها  هاذا ما  تط  وهاذا ةالما  ا ات اقادك اقثيل م  اب

لاادم وجااوة شلاا  سااذه الثااواكد وابصااائب للااى   اسااتدي ال اادي يف شاا ا هااذه شاااهت  هااو أناا
 واامراض شىل سهلره ه

ذا الساااائ  : أنااات ن ااارت ب قلااا  واسااتدللت للاااى لااادم وجاااوة هللا لااا  وجااا   اااا  اااأقااوي ج: 
 ا م  موجاد ،ةيال ُيصا  هاذا الاذي  استدي ب  للى وجوةه قإ   صوي هذه ااموك ئبد

وم  الذي  رض ه وم  الذي اوق  هاذه الثاواكد ه  ابوت م  الذي  يت هه  تحدد لت  
ا ت أنت أ يت  لدلي  للى وجوة هللا وج لتا  ةلايال للاى لادم وجاوة هللا مث ا ات ما  ااماوك 

جااااه  الااب ماا  أهاا  ابفاهوك  مااااروى لاا  أ   تيفااب يف اسااتدئل  للااى وجااوة هللا لاا  وجاا  
اإلااة هثذا كوي وهللا أللم بصحب القصب واباراة الفااهد قيهاا ققاالوا : نا  نفا  يف وجاوة 
الصان  ،أ   تيفب ق ا لتدك م  ااةلب للى وجوة هللا ل  وج  ، قأررل أباو  تيفاب وجلاس 

يف سااافيتب لااات يف التفثاااري ققااااي : أقثااار قراج اااوه هااا ئا وقاااالوا : مالااا  أر افثااار قااارت  روالاااب
متفاا  يف لاارض الاحاار ولليهااا أانس وم هاام أ ذاااب وم هاام أ راضااهم وهااذه الساافيتب يف وساا، 

اطاا  أهنا متفا  يف هاذا الاحار ما   اري قائاد وما   اري ق ال  بأمواج متالر ب وك،ح لا يب و 
باار  شىلئاوجاد للااى هاذه الساافيتب راااقم اقوةهاا واسااريها قهاا  متفا  ساا ئا  اال وصالت ساام 

هاا  هتاااك ساافيتب  ه ررااا  سااال  مسااتقيم ، قت  اااوا متاا  وقااالوا : هاا  ا قاا  هااذا اامااا  يف 
 ث  أ  متف  يف حبر متالرم اامواج وشداد الر،ح ومساقب روالاب و صا   ا  لليهاا و صا  
شىل بر ااما  وئ اوجد  ا قائد وئ ك   وئ قاطا  ها  أنات  ضاح  لليتاا ه ققااي  ام أناتم 

أ  هااذا الثااو   ااا قياا  ماا   لوقااات ول ائااب  قااولثم ت  اااو  ماا   ت  اااو  ماا  ساافيتب وئ 
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ب مساااااا وا  الق ااار قيضااا ا ساااياكات ون اااام رثااام  طلااا  الفااا س صااااا ا و غياااوةواةاااب 
و تاا ي اامطاااك قتتااات التااااالت وا ااي  للياا  ةااذا وةااذا شىل سهلاار هااذه اآل،ت ال  ياااب  للتاااس

ةيال ا قا  هاذا ما  شنساا  ه  ا الفا ا ما  الاذي ق ا  هاذه اليت يف الثو  مث  قولو  ئش ا 
ةااذل  ماا  اامثلااب الاايت اضاارسا ب اا  التاااس مماا  اااتثلم يف هااذه اامااوك اقااوي لااو ه ...افثاار 

قياا  لاا  ش  مطا ااب ةاا  مااا قيهااا  اارول  داداااب ما ثاار  وهااذه اااارول جباناهااا ا ولااب ماا  
هااا شاا ا ماا  قياا  لاا  ش  هااذه الغرقااب  صاا  قيو ااوكال وهتاااك شانا باا  ا ولااب ماا  اا ااااك 

اثااام والثل اااات ال  ي اااب  ائهلاااتالال بااات هاااذه ااةوات قف اااأ  هلااارج ةتااااخ رثااام ملااا ا 
والتصاائ  الطياااب ماا  جااراا اهلاتالال هااذه اااارول  اااا وااوكال ها  اصاادل أ ااد أ  اثااو  

قتفس اامر اقاي   ئا ابال د  لو سل تا لثم أ  الثو  قي  مواة وهذه اباواة  ثا  ه ذل  
مااا شاااا هللا ه متهااا شنسااا  و يااوا  و اااة وناااات قهاا  ا قاا  أهنااا هثااذا هلرجاات  أ  اتثااو 

ابجل  ةساد  ر ئيب اليت يف مجل اإلنسا  و رب،التوصيالت الثه... ال ق  قي  قق، : نسا  اإل
شذا أكاة أه  التقتيات ااداثب أ  اف لوا مث  هذه التوصايالت قاإ  ذلا  ُيتااج شىل  رقاب ةااري  

 اها واقوماو تااج شىل أماب ما  التااس  ال اف لوهاا واصاونو سالك ابتفابثب الايت حتجدا ملي ب  ا
بف لها قثيل هذا ال ق  الصغري الذي يف اإلنسا  الذي ئ  رى قيا  شاي ا ما  هاذه ااساالك 
قياا  هااذه اإلمثاااانت ابهولااب قااالثالم يف ذلاا  ةثااري واطااوي وماا  أكاة ائساات اة  قاجملاااي ملاا ا 

. وأةلا  للاى ةتااخ هللا ات لاى  ال اد     ماا اقولونا   را  وهللا أللام لثتب الايت  قتا  اب
ث  هو ةتاخ جياد وةاذل  ةتااخ هللا لسا يد  اوا قيا  أاضاا  أذةر م لف  وليف لصر ال لم وئ

ثاا  يف هااذا اةاا ا ب اا  ن اارات يف أماااة  ماا  ةتاباا  ول ماا اا  ماا  هااذا التااو  وش  ةااا  قياا 
  ث  ائنتفا  ب   كك هللا قي  .

________________________________________ 
639//11 ،14 /2/24 
  هتاك هي ب  مراثا قامت ب    حب  واهت وا قي  بدكاسب وضا   ابسال ت شااخ اقوي  س:

 ىن ااص  واقاوي شهنام ةتااوا ماذةر  قراباب بوأهنم ئ  ثتهم الت اا  م  ال اَ الغر  والثفاك  
سيم لل سل ت وأ  متهم م  اضربوا هم ب ضهم باا   لا  رراا  مائب صفحب وذةروا قيها  ق

  قواب ال ل انيت أو اادا يت أو نو ذل  قااخ اقوي ه  م    لي  ه
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: ئ ش  أ  هللا ساحان  و  اىل قاد أهلااان ما  الاداااب ولاو كج تاا شىل ةتااخ هللا وشىل ساتب  ج

م  ااق اي ب اد جهاد متاا قاال  اجاب  نايتا ر د صلى هللا للي  وسلم ة  ما ث  أ  استتا،
ا  نت ب أنفستا وأ  نستدي للى لداا ه ئا لتا وللى  اييتهم لتا التوا، اخلايثب قأمرهم متاذ 

ا با  ال ا  لهد كسوي هللا متض  ولث  لذسال ما  ابسال ت ما  هاو جاها  وهاذا شذا أ سات
لا  متاصار   قاب لادو لا  متااو سالم وهو يف ااقي  متاق  ات اهر  إلة ومتهم م  هو مراو   ا

وأصا  هذا ابتحدد  زصوت هذا التو  التفا للي  وهذا لذسل  اص  بثثر  ولال للثفر 
اآل   سم ه ئا وقد ذةرهم هللا ل  وج  يف ةتاب  وقضحهم ها ئا ابتااققو  الاذا  اتثل او  

م وا يتاااوه  لساااتتتا وهااام مااا  بااات جلاااد تا ولثاااتهم اضااا رو  يف أنفساااهم لقياااد  هااا ئا الثفااااك
هلاان أن  ل   رضى لتا اليهوة وئ التصاكى  ل نتاا  ملاتهم أواقومو  لليهم ، قاهلل ل  وج  

تا وأهنم بدت الاغضاا م  أقواههم وأهنم تلو لت ا، وهللا ل  وج  ذةر أهنم ئ الونتا هلاائ وةو 
تطالوا وأهنام وأهنام ماختف  صدوكهم أةا وأهنم ئ ا الو  اقا لونتا  ل اارةوان لا  ةاتتاا ش  اسا

...... ق اذا نراد ب د بيا  هللا ل  وج  ها ئا لايس  ام شئ القتااي ها ئا لايس  ام شئ القتا  
ليس  م شئ السيل ، ليس  م شئ القو  ئاتف  م هم ش ا سهلر سوى ذلا  والتاهللا صالى هللا 

ب لل ااابت شُااا قاااي للياا  وساالم وهااو أكأل اامااب وأك اام اامااب وهااذا التااهللا الااذي أكساال  هللا ك اا
ب ثت  لسيل بت اادي الساالب وج ا  كزقا  حتات ظا  كرا  قاةهااة اةهااة  كك هللا قايثم 
هو ذكو  ستام اإلسالم وئ بد مت  وئ  ث  أ  اقوم للادا  قائ اب بغاري اةهااة قها ئا ال االج 

 م هم هو كق  كااب اةهاة وهللا ساحان  و  اىل أللم .
________________________________________ 

640/11 ،14 /2/24 
ااخ ااااذةر  ااادا  الفضااا  كضااا  هللا لتااا  يف   اااب الاااوةا  .......... َو ا تاااب التاااهللا  س:

  ب ااا  اإلهلااااو  شالااايت ةاناااات ةاشااافب لااا  وجههاااا قيقاااوي صااالى هللا لليااا  وسااالم للاااى ابااارأ  
ق ااذا  فاريو   اهلذو  هذا اادا  ةئلب للاى أ  لايس ما  الواجاب أ   غطا  ابارأ  وجههاا

 للي  يف هذا اامر ه
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:  كك هللا قيثم را ا هاذا السا اي  ثارك ةثاريا و ثل تاا قيا  ةثاريا وةثاريا و هلتصااك  ادا   ج
 يابرأ  أوئ ليس قي  أ  ابرأ  ةانات ةاشافب لوجههاا أساساا وأظا  أ  هاذا ةاال لارة ائساتدئ

ةانات ةاشافب لوجههااا وشُاا قياا    ساذا ااادا  اااادا  لايس قيا  أي لفاا  اادل  للاى أ  اباارأ 
أ  الفض  ةا  ات ر شليها و ت ر شلي  وابرأ  ة ا ن لم  ي ا  ث  أ    رل أهنا  ت ر شلي  أو 
 ت ر شىل  ريك م  ال ت قإذا ةانت ةاشفب ل ت أو ل يتت اتات متها أهناا  ت ار وهاذا  اصا  

ةانت ةاشفب وجهها قإهنا ةانت يف   بثثر  ونراه  نفستا اآل  ةذل  اادا  لو سلم أ  ابرأ 
ااج ولو سلم بذل   ث  أ  اقاي اساتثىن اااج ا  ب ا  أها  ال لام قااي ابارأ  ش رامهاا يف 
وجههااا قتثفاال يف ااااج واجاا  هااذا َ اتثاار لليهااا التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم قهااذا  وجياا  

  ابرأ  جيب لليهاا أ  وش  ةا  الصحي  أن  ئاوجد يف اادا  أهنا ةانت ةاشفب لوجهها وأ
 ساارت وجههااا يف ااااج شذا ةاناات أمااام كجاااي أجانااب ةااذل  جاااا يف ب اا  االفاااظ أ  هااذه 

ا رضاااها ليجطاهاااا كساااوي هللا صااالى هللا لليااا  وسااالم قلاااو ةانااات ةاشااافب والااادها ابااارأ  أ اااى ساااا 
ذل  ا باااراوجهها لرسوي هللا صلى هللا لليا  وسالم قل لا     اا  قيجطاهاا والفضا  َ اثا   

واج  هذا أشاح وجه  كسوي هللا صلى هللا للي  وسلم شىل  ري ذل  م  الارةوة والتوجيهاات 
الاايت ذةرانهااا واخلالصااب أناا  لاايس يف اااادا    ااب للااى ةفاال الوجاا  وهللا ساااحان  و  اااىل 

 أللم . 
هتا اوجد ششثاي ةيل ا رض ابتت  للى التهللا صالى هللا لليا  وسالم يف اااج وهاذا ئ جياوز ه 

ا ليس قي  ششثاي واا د هلل ا  الذا  قالوا بذل   لاوا هاذا للاى ب اد كما  اة ار  ا ات هذ
 ب د التحل  وشذا حتل  الفجص قإن  جيوز ل  أ  هطب وأ  اتث  وهللا أللم . 

قاات  الااااكي ذةاار هااذه ...  كك هللا قاايثم ماا  أكاة أ  اراجاا  هااذه الروااااب ق لياا  بفاات  الااااكي 
 ا . الروااب و ثلم لليه

________________________________________ 
641/11 ،14 /2/24 
 . ااخ اسأي ل  مسألب كضا  الثاري س:
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هااذه اااادا  قيهااا اطااوي وأمرهااا ذةاارانه ةثااريا أاضااا وقصاالتا قيهااا  فصاايال واساا ا واجاا  ج : 
ضاا  يف ضي  الوقات ئ أساتطي  أ  ألياد ةا  ماا قلتااه وشُاا أقاوي للاى ل ا  : الثابات أ  الر 

ااولت لوكوة التصوص يف ذل  يف الثتاخ والستب هللا لا  وجا  اقاوي : وقصاال  يف لاامت ، 
لم اقااوي : ئكضااا  ب ااد سااواقااوي : و لاا  وقصااال   ال ااو  شااهرا ، والرسااوي صاالى هللا للياا  و 

قصاي ، واقوي شُاا الرضاالب ما  اجملالاب قهاذه التصاوص  ادل  و ريهاا أاضاا للاى أ  الرضاالب 
ال  اام هااذا الااذي ُياارم باا  الفااجص ولثاا  وكوة   ثااو  يف ااااولت مااا أنااات اللحاام وأنفااشُااا  

 اادا  ساااَ مااوىل أ   ذافااب  الااب  سااتثىن ماا  ااصاا  وئ  لغاا  ااصاا  هااذا هااو الصااحي  
وهاذا هااو الاذي للياا   هاوك أهاا  ال لام قااال جياوز أباادا أ  نلغا  ااصاا  الاذي وكة يف الثتاااخ 

الااب م يتااب وشُااا هااذه ااالااب ة ااا ذهااب احملققااو  ماا  أهاا  ال لاام  ويف السااتب بتصااوص متثااا ر  ا
ةا  مفاسا  ا قإذا ةا  هتاك رف  قد  رىب يف بي ب مث هاذا الطفا  قاد بلاأل أو ا  تسحب شىل م

ا الغاااالم أوشااا  للاااى الالاااو  قإنااا  ُيصااا  متااا  ااااارج قفااا  ذلااا  اااارهلص لل ااارأ  أ   رضااا  هاااذ
وش  َ  ث  ل  أما  قيقيا ق   ةاا  يف مثا   الاب سااَ هنا  ت لب أم  ااااف   ل ُيرم لليها 

قاااإ  هاااذا ااااادا   ثااا  أ  ُياااتج بااا  ولثااا  ئُياااتج بااا  للاااى ال  اااوم انااا  ا ااااكض التصاااوص 
ااهلاارى الفاارليب ال امااب الاايت  فاا   الصااوك ااهلاارى وااااائت ااهلاارى وهللا ساااحان  و  اااىل 

 أللم . 
الق  للي  شاهات يف ةات  ا  الفااهب ااقاى وئ ش  أ  ابسلم للي  أ  ئ ا رض نفس  ب  

اقااى  ااا أ اار قلااو ابت ااد ابساالم لاا  هااذه الفاااهات قهااذا ا ااا اا اار يف القلااب  اال وش  أزالاات 
 .ئش  أن  أقض  ل  هلاصب وش  َ اث  مهي ا م  التا يب ال ل يب للرة ولل  اسب 

 وااخ اقوي : ه  هذا نسجل ه
م قياا   وجيهااات ق ااتهم ماا  قاااي : هااذا هلاااص ققاا، بااوىل ولثاا  أهاا  ال لاام  اا، َ اتساجل ، ئ 

أ   ذافااب وئ اتسااحب ا ااد ب ااده اجاا  التصااوص ال امااب وأ  هااذا ةااا  يف  الااب هلاصااب 
وهتاك م  قاي : م  ةا  يف مث   الب ساَ وسهلب قإن  جيوز لا  ذلا  وهاذا القاوي هاو الاذي 

امااب رابااا أ  الثاااري هااذا َ ا هاار كجحاناا  ومااتهم ماا  قاااي : شناا  جيياا  كضااا  الثاااري بصاافب ل
اصاا  شىل ساا  الالااو  هااذا مااا ذهااات شلياا  لائفااب كضاا  هللا لتهااا قثاناات  قااا  كضااا  ااافاا  
وأكااد أ  أناا  هتااا للاى مساألب أ  هااذا الاذي كضا  َ االااأل وشُاا قااكخ مالااأل الرجااي ولاا لتاا  
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  نقوي هذا يف  ن  كج  وأن  ةا ا  الطف  يف هذه الس  يف ذل  ال ما  اس ى ةذل  ون
الطفاا  الاااذي بلااأل ياااا  ساااتوات و ساا  ساااتوات نقاااوي لاا  أنااات كجاا  ولااايس اباااراة أناا  قاااد بلاااأل 
والدلي  للى ذل  أهنا لات    ناتت ل  ايب وهاذا م ارول أ  الطفا  شذا قااكخ الالاو  بادأ 
ا هر ل  ش ا م  الف ر اخلفيل يف شاكب  وايت  وةي للى ذل  الروا،ت ااهلرى الايت قيهاا 

الم أاف  وم لاوم أ  سااَ ةاا  يف أوي ا  ار  صاغريا وةاا  اصال   بسال ت وةاانوا ات  ااو   
 م  صغره وشمامت  وهللا أللم . 

الطفاا  ذو ل اار يااا  سااتوات و ساا  سااتوات ئ  اارج يف أ  ارضاا   لتقااام ..  كك هللا قاايثم 
ةاا  يف مثا   الاب سااَ الثدي قهو مازاي رفال ئ حتص  لدا  الفهو   لتساب لل ارأ  مث ش  ما 

قإ  هذه أم  هذه يف مت لب أم  قد كبت  وهو صغري وأما شرالل ذل  يف  اريه قث اا قلات قاوي 
مرجوح َو اق  ب  شئ قلب م  أه  ال لم والصواخ ماقلت  وئ  ص  الرضالب شئ  لتقاام الثادي 

 وليس بفرخ االيب م  ةأس ونوه وهللا أللم . 
________________________________________ 

642/11 ،14 /2/24 
ااخ اقوي ةثريا ماُيص  هلل، بت أه  الثتاخ وابفرةت والثااقرا  وةيال نفارل بياتهم  س:

 هلاصب يف القرس  وه  هتاك م  ةو  ابسل ت ق ات  ريهم ه
 
:  كك هللا قااايثم ، ةل اااب الثااااقرا  ا ااا  الثااا  ا ااا  الثااااقرا  وابفااارةت وأهااا  الثتااااخ  ج

م ُيص  بيتهم ا فال يف أموك وُيص  بيتهم اهلتالل يف ب   اااائت قابفارك والثااقر  وةله
ا وشذا اقرتقااا اجت  ااا ، ققولتااا يف اباا م  وابساالم وقولتااا يف ابسااثت قااة ااا قلتااا شذا اجت  ااا اقرت 

اللف ااا  اقاارتل اب ااىن  صاا  حتتهااا اللفاا  اآلهلاار وشذا اجت اا والفقااري قهتاااك ألفاااظ شذا ذةاارت ُي
ب الثاقرا  شذا جاات ما  أها  الثتااخ شُاا اقصاد ساا لااد  ااوين  ولثتهاا لتادما    قثل 

مسااااتقلب وئ اوجااااد م هااااا ذةاااار اهاااا  الثتاااااخ قإهنااااا  فاااا   أهاااا  الثتاااااخ و ااااريهم وةااااذل  
ابفرةت شذا ةانت م  أه  الثتاخ شُاا أكااد  بفارةت قيهاا  اري أها  الثتااخ ما  أها  ابلا  

 هلل لاا  وجاا  ةا تاادوس والاااوذات و اجملااوس و ااريهم وةاا  هاا ئا ماا  ااهلاارى الااذا  أشاارةوا 
ابفارةت وما  الثاااقرا  وهلالصاب القاوي أ  الطوائاال الثال اب ةااقر  مفاارةب وشُاا الت راال  هاا  
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الثتاخ متيي ا  م لا   اريهم لوجاوة أ ثاام  ت لا  سام متهاا جاواز أةا  ذ ئحهام ومتهاا جاواز 
اة ااااب للااى هلاااالل باات أهااا  ال لاام ممااا  اقالهااا مااا   اااريهم التثاااح مااا  نسااائهم ومتهاااا قاااوي 

رخ اهااا  اإلساااالم مااا   اااريهم مااا  ابلااا  قاااقت ييااا هم اجااا  هاااذا  كك هللا قيااا  وهااام ئشااا  أ
 ااهلرى وهذه اا ثام ئ  ف   بقيب أه  الثفر وهللا ساحان  و  اىل أللم .

________________________________________ 
643/11 ،14 /2/24 
ااخ اساأي لاا  ائ تصاااخ قيقااوي ها  الرجاا  شذا ةاناات زوجتاا   ارق  اب اشاار  م اا  هاا   :س

جيااوز لاا  أ  اغصاااها للااى ذلاا  وةااذل  الاايت  ثااو   لاا  الي اات هاا  لاا  اااا  أ  اغصاااها شذا  
 ةانت ئ  ر ب ه

 
 :  كك هللا قي  ، الرج  ل  اا  يف اام ب ابرأ  ب قدا  ب قد التثااح وب قاد ملا  الي ات ج

ق  رة مل  الي ت اقاوم مقاام لقاد التثااح وز،ة  قاإذا ةاا  جياوز للفاجص ش ياا  امرأ ا  الايت 
ب قد التثاح قإن  جيوز ل  ش ياا  امرأ ا  الايت ب قاد ملا  الي ات ما   خ أوىل قفا  اااالت ا  
 الرجاا  هااذه اباارأ  الاايت   وجهااا ب قااد التثاااح والاايت امتلثهااا ب قااد ملاا   اات أو مااا اثااو  بغااري
ذل  ةتوزا   تي ب ونوها ، وأما شذا امتت ت ابارأ  لا  قاراك زوجهاا قإنا  جياوز لا  أ  اغصااها 
وئ  اارج للياا  يف ذلاا  ولثاا  ئ شاا  أ  ال القااب باات الرجاا  واباارأ  ئ  ثااو   لغصااب ا  

ى مت   صوي الر اب اليت  ثو  للرج  واليت  ثو  لل رأ  وللاى الرجا  أ  اتلطال  هذا ئ اتأ
ساااواا أةانااات زوجاااب أو ملااا   ااات أ  اتلطااال ساااا  ااال جي لهاااا  ت ااااوخ م ااا  وأماااا   مرأ ااا 

ويف  اجاب شىل ابارأ  وئ اساتطي   االغصب قإن   الاا ئ ا  خبري شئ شذا ةا  الفجص متضارك 
أ  افر  شهو   شئ سذه الطرا  قال  رج للي  لاو  صااها انا   ا  شارل  لا  وها  متت ا  متا  

رأ  ماا  ذلاا  قااالتهللا صاالى هللا للياا  وساالم ذةاار أ  اباارأ  الاايت متتتاا  ماا  والفاارا ب قااد  ااذكت اباا
 زوجها  ايت  ل تها ابالئثب  ل  صا  وهذا وليد شداد وال ياذ  هلل وهللا أللم .
________________________________________ 

644/11 ،14 /2/24 
 ااخ اسأي ل  التفهد ااوس، والتفهد ااهلري ه س:
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كك هللا قاايثم ، التفااهد ااوسااا، السااتب قيااا  التجفياال ا اات ئ ا  قيااا   لصااال  للاااى :   ج

وب ا  .. التهللا صلى هللا للي  وسلم وئ  لدلاا الذي اقاي ب د التفهد والصاال  اإلبراهي ياب 
ناا  اصااال  للااى التااهللا صاالى هللا لليااا  وساالم يف التفااهد ااوساا، وش  ةانااات أ أهاا  ال لاام ااارى

أناا  ئ اثااو  للياا   اارج    أوئ قلااو صاالى صااال   تصاار  أكجااومااا ذةاارت أانااةلااب  اادل  للااى 
 .مث اقوم _ للي  الصال  والسالم _ ةأ  اقوي : اللهم ص  للى ر د 

أما  لتساب للتفهد ااهلري قإنا  اساتويف قيا  التفاهد واساتويف قيا  الصاال  اإلبراهي ياب واساتويف 
ئساات اذ  ماا  الفااا ااكباا   لاا وهلاصااب الاادلاا قياا  الاادلاا  ااا افاات  هللا   اااىل للياا  ماا  الااد

وهتااااك مااا  السااالل مااا  ةاااا  اااارى ذلااا  للاااى سااااي  الوجاااوخ ق ليااا  أ  ُيااارص للاااى هاااذه 
 ائست اذ  وهللا ساحان  أللم . 

براهي ياااب يف التفاااهد   هتااااك مااا  أهااا  ال لااام مااا  اااارى  اااري ذلااا  واااارى الصاااال  اإل: شقلااات 
القوي ااوي وهو ائقتصاك للى التفهد وما     هتاك م  التصوص ما ارج شااوس، وقلت 

 .ذل  أ  ااص  التفهد قق، وأما الصال  قه  ز،ة  للى التفهد 
يننيا : قد وكة يف التصوص أ  التفهد ااوس، اثو  سرا ا ق   ذل  ما  اات لا  أ  بثار 

هللا وكوي ذل  لا  التا ضلكض  هللا لت  أن  ةا  شذا جلس شىل التفهد ااوس، ةأن  للى الر 
فااهد لاا  وئ نراااد أ  نطياا  يف اصاالى هللا للياا  وساالم وقياا  شاا ا ماا  الضاا ل وق اا  أ  بثاار 

 ذل  قهذا هو ااكج  والتفصي   ث  أ  اثو  يف لقاا سهلر  ذ  هللا .
________________________________________ 

645/11 ،14 /2/24 
  لقال ابثسوك  قق، هااخ اقوي : ةل ب ا   هللا ه   ثتب  لياا أم  ثتب  س:
 
الياا يف اجمل وم وابفاهوك يف اللغاب ابفاهوك   ثتب: هتاك م  أه  ال لم م  أه  اللغب م  ا ج

ا ا  هللا ما   اري ،ا  كك هللا قيا  اهناا  ، ل لب قااصاوخ أ   ثتاب ما   اري ،اهو  ذل ا
 وهللا أللم .جاراب أنثى ( )شئ شذا ابماتيب للى ما ا م ب  وهو  ذل  رل ال لب ان  ق   أمر 

________________________________________ 
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646/11 ،14 /2/24 
ااخ اسااأي اقااوي : أ  ال ل اااا أ  ااوا للااى أ  الاا واج ماا  الثتابيااب ئبااد أ   ثااو  ذميااب  س:

 وئ  ثو  راكبب ه  هذا الثالم صحي  ه 
 
 تي اب ا  الثفااك اااربيت  ها هلاذ : ن م ااربيب جيوز ل  أ   هلذها م   ري نثاح وشُا ج

جيب قتا م وجيب القضااا للاى مقاا لتهم أو أسار ما   ثا  أ  اسار ماتهم وما  ذلا  التسااا 
والذكاب قه   تي ب لل سل ت وليست مم  ات وج وأما شذا ةانت ذميب قه  اليت  تث  اهنا  ا 

ملاا  لل ساال ت شذا اسااتط ت لهاد و ااا ذمااب قاالتااا   ثاو  صااااب للتثاااح وأمااا ااربياب قهاا  
الغتاااائم للاااى التفصاااي   قسااا بش   صااا  شليهاااا قهااا   تي اااب لل سااال ت و ااادهل  حتااات الغتاااائم و 

 الفرل  اب رول وهللا أللم .
  ()ملحوظب : ئاوجد ش ا  

________________________________________ 
647/11 ،14 /2/24 
 ساا، ه اتااخ اقوي : ه  جيوز اآل  أ  أنهلذ ااربي س:
 
لاايهم للااى ش: را ااا ئشاا  يف ذلاا  ئشاا  يف أ   هلااذ ااربيااب سااايب ولثاا  ئبااد أ   تاااذ  ج

  ةا  هاذه الااالة باالة راكباب شوقد  ثل تاا يف ذلا  ةثاريا وقلتاا  سواا ة ا قاي هللا ل  وج  ،
 باذل  قاإ  ةهلاوي يفولث  الذي ا ي  هتاك وقد أمتوه وةهل  شليهم   اهد  قإن  للي  أ  او 

كضهم سذه الصوك  ئ متثت  م  أ  ُياكسم انا  َ اتااذ شلايهم مابيتا  وبياتهم ما  م اهاد  هاذا أ
الذي ا هر وأما الذي اقا لهم وجيوز ل  أ  اف   ذل  م  ألل  للايهم ااارخ وانباذهم وبات 

  م أن  راكخ  م قث  م  اتا  م  ُياكسم قهو راكخ  م وهللا ساحان  و  اىل أللم .
________________________________________ 

648/11 ،14 /2/24 
 ل  الثتابيات الال  ا ف  يف بالة ابسل ت .استفساك س : 
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:ئ هااذه مسااألب أهلاارى نااا  مااا نااتثلم للاااى ماا  ا ااي  بااات ابساال ت ويف بااالة ابسااال ت  ج
ا ا  ها ئا يف وةهل  يف أما  ابسال ت نا  ئناتثلم للاى هاذه ااااي وشُاا ناتثلم للاى ما  اق

ة،كهم شذا ةاا  هتااك جهاب أللتات ااارخ للاى ها ئا قثا  ما  اقتتا  وةا  ما  اادهل  حتات 
هااذه اةهاااب قإناا  جياااوز لااا  أ  ا اااملهم م املاااب ااااربيت واهلاااذ اا ثاااام ابت لقااب  اااارخ بااات 
ابسلم والثاقر وأما الفجص الاذي اثاو  يف باالة ابسال ت ويف بلاده ما  هاو ما م  ما  قاا  

اامر والصوك   لتساب ل  واضحب يف أ  ال هد صحي  وأ  ه ئا م متو  وأن  ئ جيوز أ  و  
ُيااااااكسم يف باااااالة ابسااااال ت قهاااااذا ئةهلااااا  لااااا  يف سااااا التا وئ شااااا  يف أ  ااماااااوك اآل  قيهاااااا 
استفاااثائت ل ي اااب جااادا وئ  ثااا  أ   ااا وي هاااذه ائستفاااثائت ئلتاااذاكات ةثاااري  ، أوئ  

للاى ةا  بلاد ما   اوىل أمرهاا وما  ها ئا الاذا   ولاوا باالة ابسال ت ما  ةثر  بالة ابسال ت و 
ئ ص  وئات  أساسا ةذل  هتاك جهات أهلرى   ل  اارخ للى ه ئا و ستدي  ةلاب قوااب 

قادح يف انواضحب للاى أ  ها ئا  ربياو  وأنا  جياب أ  اقاا لوا قااامر قيا  ششاثاي ل ايم ما  
انقااادح يف نفسااا  وار ااا   شىل صاااحت  وهللا سااااحان  نفسااا  شااا ا قاااإ  هللا ُياساااا  للاااى الاااذي 

 و  اىل أللم . 
وئ شا  أ  قتاا  هاا ئا لل سال ت ااطاا  ال هااد ولثا  ااقااى اإلشااثاي  اصاال لتااد ةثااري ماا  
التاس ة ا قلت ا  مازاي هتاك م  وئ  اامر م  ات س  ب هد ه ئا وا ااده لل ااا ئزاي 

داق  لااا  ذلااا  قااااامر ااقاااى مفاااثال ، مااا  أهااا  ااااا  وال قاااد مااا  اقاااوي بصاااحب ال هاااد واااا
و لتساب اهليتا قالو  شذا ةا  الس اي ل   ال  أنت وأنت  قيم يف بالة الثفااك قاأقوي لا  
ئ جياوز لاا  وأناات يف هااذه اااااي أ    تااا ابارأ   ربيااب وأ   قااوم بسااايها شئ شذا ةتاات ساات ل  

لاات لاا  اتفاااوت ماا  شااجص القتاااي وسااتتا  اةهااب الاايت  قا اا  هاا ئا قهااذا أماار سهلاار وة ااا ق
 آلهلر وهللا ساحان  و  اىل أللم .   

________________________________________   
 10a  فص
 10/22ح//649

س :   وجت م  كجا  وهاذا الرجا  اشارتى بيتاا بقارض ما  بتا  كباوي وها  اآل  يف ششاثاي 
 اااي ه  م   بساب ذل  و رق  أ    ي  م   يف هذا الايت و طلب التصيحب يف هذه
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أقوي ج اها هللا هلريا للى هذه اارص ولليها أ   ست ر يف نص  زوجها يف هاذا الت اما  ج: 
الربااوي  اال ئ ا ااوة شلياا  ماار  أهلاارى ورابااا أ  الاياا  قااد د قااإ  شمث الاار  قااد ااا  الاا وج سااذا 

أ   الت امااا  ولثتهاااا ئ شمث لليهاااا ش  شااااا هللا   ااااىل ش  ساااثتت م ااا  يف هاااذا الايااات ولليهاااا
اتهد يف رالب زوجها يف  ري م صيب وأ  حتس  شلي   ل ا لم أ  ائلتا ام  لادا  هلاري ل ايم 
ل   ذل  اثو  سااا يف هداات  شىل الطرا  ابستقيم ش  شاا هللا وئ استدل  اامر أ   طلب 
الطااالل أو نااو ذلاا  وشُااا  ااات لاا  ةراهيتهااا لف لاا  ذلاا  وأهنااا  ااري كاضاايب باا  وللااى ةاا   اااي 

إلمث للياا  هااو ش  ةااا  ا لاام حبرمااب ذلاا  وش  ةااا  ئ ا تااا هااذا ماا  الاار  و فاا  للااى ب اا  ا
الفتاوى اليت  تطل  م  هتا وهتاك قل ل  ئ  رج للي  هو واإلمث للى أها  الفتاوى الاذا  أقتاوا 

ابساألب قيهاا شا ا ما  اخلاالل قال وجاب  سات يب ل وجهاا قي اا أهلاذ با  اباا ل  جبواز ذل  ور
ناا  و  أمرهااا وهااو اأناا  جااائ  وهاا  ئ   اارل ذلاا  ونااوه أهاا  ال لاام أو قي ااا ا اا  ماا  أقااواي 

 ابس وي ولثتها  ت تب ما  ثتها أ   ت تا  م   ري  صاةم م  ال وج وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

 10/22ح/ /650
م  كجا  نصاراين ق اا ااا  ها   تفصا  س: شذا ةانت ابرأ  ابسل ب قد أسل ت وه  مت وجب 

 لت  مااشر  أم ماذا ه 
 

ج: أهنا جيب لليها أهنا  تفص  لت  مااشر  قإ  هللا ساحان  و  اىل اقاوي )ئها   ا   ام وئ 
هم ُيلو    ( قال جياوز لل ارأ  ابسال ب أ   اقاى حتات ةااقر حبااي ما  اا اواي قي اب لليهاا 

 للم . أ   فاكق  و تفص  لت  وهللا   اىل أ
________________________________________ 

 10/22ح/ /651
س: صال  ائستجاك  ه   ا لدة م ت م  ابرات مث ها  اارى شاي ا شذا اساتجاك هللا سااحان  

 و  اىل وه  اقدم للى ق   ما أكاة ب د ائستجاك  مااشر  أم اتت ره 
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فارو  قاال  ثاو  ائساتجاك  يف أمار رارم ج: أوئ : ش  ائستجاك  ئ  ثو  شئ يف أمر ماااح م
وئ  ثو  يف أمر واجب ئبد للى ابسلم أ  اف ل  وشُا ائستجاك   ثو  يف ااموك اليت جيوز 

 ل  أ  اف لها وجيوز ل  أ  ارتةها . 
يننيااا : ائسااتجاك   ثااو  ماار  وا ااد  هااذا هااو ااصاا  قااإ  زاة ابساالم للااى ذلاا  قلاايس هتاااك 

ة  وشُااا هاا   ت لااب الاادلاا قثل ااا زاة ابساالم يف ةلائاا  قإناا  ماا  اإلااااح لاادة راادوة  ااذه الاا ،
للى هللا ساحان  و  اىل قإ  شاا زاة للى ابار  وش  شااا اةتفاى  بار  الوا اد  وها  ةاقياب ش  

 شاا هللا   اىل . 
د ينلثااا : ائسااتجاك  ئ ارت ااب لليهااا شاا ا م اات اتت اار أ  اااراه ابساالم أو ا هاار لاا  ة ااا ا تقاا

م يتب والا   اتوهم أن  سول اتحارك يف الصاال  بغاري شا وك متا   كؤ، الا   أن  سول ارى
جهااب الي اات ش  ةااا  ذلاا  هلااريا أو جهااب اليساااك ش  ةااا  ذلاا  شاارا والااا   ا اا  أناا  سااول 
 تغااري ميولااا  التفسااايب بتااااا للااى هاااذه ائساااتجاك  وأقاااوي لاايس هتااااك ماااان  أ  اااارى ابسااالم كؤ، 

م وليس هو الدلي  للى صاحب ائساتجاك  أو  صاوي اباراة متهاا ةاذل  ولث  ذل  ليس بالز 
ك ا أاضا  تغري نفس  واف ر  بي  شىل شا ا ما  اامارا  وهاذا ةاذل  قاد ُيصا  ولثتا  لايس 
بالزم ابهم ائستجاك  ةلاا هلل ساحان  و  اىل وللى ابسالم ب اد أ  اساتجري هللا أ  ات ا  شىل 

ر قهااذا ةلياا  للااى أ  هللا ساااحان  و  اااىل قااد اهلتاااك لاا  هااذا هااذا الااذي اسااتجاك قياا  قااإ   يساا
اامار وش  لرقاا  ب راقياا  م يتااب قااإ  ذلاا  ةلياا  للااى أ  هللا ساااحان  و  اااىل قااد اهلتاااك لاا   اارك 
هااذا ااماار ا اات اخلالصااب مااا ااا وي شلياا  أماار ال  اا  الااذي اسااتجاك قياا  ش  د قهااذا ةلياا  للااى 

احان  و  اااىل لاا  هااذا وش  َ اااتم قاااامر ب ثااس ذلاا   يسااري ائسااتجاك  أو للااى اهلتياااك هللا ساا
 وليس هتاك ضروك  ة ا ذةرت لوجوة ش ا ساب   ذا اامر وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
 10/22ح/ /652

 .س : التصيحب لطلب ال لم 
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 ااااا ماااا  أكاة التفصااااي  هااااذا الساااا اي ساااا اي ل اااايم وُيتاااااج شىل شرالااااب وأقااااوي لمهلااااوا   يج : 
قلريسااا    كساااالب وساااول أكسااا  لااا  جاااوا  مفصاااال موجاااوة لتااادي يف هي اااب ملااال ا  اامااار 

 ُيتاج شىل التفصي  ة ا ذةرت . 
أوي ما اهتم ب  رالب ال لم هو شهلالص التيب هلل   اىل ساذا الطلاب وائجتهااة للاى نفسا  يف 

  اىل وابتغاا مرضا   .  رواضها للى أ  اثو  هذا الطلب لوج  هللا ساحان  و 
يننيا : رلب ال لم ئ بد أ  ا رل الفاجص أنا  ااادأ هلطاو  هلطاو  وأنا  ئباد قيا  ما  التادكج 

وقات الاذي اليا  ساذا ال  ا  وهاذه ال اااة  ال  ي اب قاال ا اا  الوما  الصاا واةلاد وما   فرااأل 
 أوقااات أ  ال لاام سااول ا ياا  بيساار وسااهولب وأناا  سااول اتحصاا  للااى اب لومااات الفاارليب يف

قليلب وهذا ال   ظ  هلاارك قاال لم ة اا اقولاو  حبار ئ قاراك لا  وة اا   ل او  يف قصاب موساى 
للي  السالم م  اخلضر اليت يف الصاحي  أ  موساى لليا  الساالم لتادما سا   ما  أللام التااس 
أو م  أللم أه  ااكض ققاي أان قثاا  ماا ةاا  ما  قصاب اخلضار للدئلاب للاى أ  ال لام لايس 

ب أ  اتحص  للي  اإلنسا  وةائ ا اثو  قاد قا ا  شا ا ما  أباواخ ال لام مه اا وصا   لسهول
ومه ا  قدم قي  وهللا ساحان  و  اىل اقوي )وقول ة  ذي للم للايم( أاضاا ما  ااماوك ا اماب 
أ  ال أ شىل هللا ساحان  و  اىل يف الدلاا أ  ايسر ل  ال لم وأ  اوقق  شليا  وذلا  ماأهلوذ ما  

قاا  كخ زةين لل ااا( وماا  ساا اي التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم )اللهاام شين أسااأل  قولاا    اااىل )و 
لل ا انق ا( قالدلاا أمره ل يم جدا يف هاذا الاااخ أاضاا ما  ااماوك ا اماب أ  ا لام أ  رلاب 
ال لاام ئبااد أ  اتااوقر قياا  الثتاااخ والفاايجل وئ اثفاا  الثتاااخ ققاا، ئبااد ماا  وجااوة ال اااَ أو 

 يتا  للاى قهام ةاالم أها  ال لام الاذي هاو يف الثتاب ورارل رلاب رالب ال لام القاوي الاذي ا
ةي وهتاك اللقااات اليت  ثو  للى ناو  ال لم اآل  متتولب قهتاك أاضا الفرا، وهتاك الس 

هاذه الفااثب وماا شىل ذلا  وئ شا  أ  تاا  ةكوس الفايجل لا  قائاد  ل ي اب ا ات  ساد قادكا  
 متامااااا لاااا  الفاااايجل ا  ابياااا   الاااايت  ثااااو  ةااااريا ماااا  مسااااألب الصااااحاب للفاااايجل ولثتهااااا ئ  غااات

 لتواصااا  مااا  الفااايجل مفقاااوة  يف تاااا  ةكوس مسااا لب ا  الطالاااب شذا تااا  الفااايجل مااشااار  
اسااتجدم أةثاار ماا   اسااب ويف نفااس الوقاات شذا أشااث  للياا  شاا ا قإناا  اسااأي الفاايجل وهااذا 

ماا   مفقااوة يف الاادكوس ابساا لب ولثاا  للااى ةاا   اااي هااو اساات   شىل ةااالم الفاايجل وشاار  
صااو   وهااذا أقضاا  ماا  الثتاااخ ئشاا  يف ذلاا  هااذا الااذي  ضاار اآل  ماا  ب اا  التصااائ  
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وأمااا التاادكج يف رلااب ال لاام قإناا  ة ااا ذةاارت ُيتاااج شىل التفصااي  وأهاام مااا افااتغ  باا  رالااب 
ال لم هو  ف  ةتاخ هللا وائجتهاة يف  ف   دا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم بقادك م ات 

أان أ ثلم هتا للى رلب ال لم ولست أ ثلم ل  شجص ارااد أ  ئسي ا أ اةا  اا ثام و 
ا اارل ةاتاا  قاارل باات أ  اثااو  رالااب للاام ا اات اتااوي أ  اثااو  ةاليااب وأ  اتفاار هااذا ال لاام 
الااذي ات ل اا  قهااذا لاا  مااتهج مثقاا   ب لومااات ا  الداليااب ُيتاااج شىل ذلاا  أمااا شذا ةااا  مااراة 

وأ  ئ اثاو  ةال اماب الاذا  ئ افه او  أصا   السائ  رلب ال لام   اىن أ  ات ارل للاى ةاتا 
ابسااألب أو أةلااب أهاا  ال لاام أو ئاطل ااو  للااى أمااوك الاادا  ماا  متاب هااا وشُااا اثتفااو   لساا اي 
والفتوى ق ث  هذا ئ اطالب  ا أقول  وشُا اثفي  أ  اطل  للاى ب ا  ابجتصارات وأ  اثثار 

 ت لم ةيل اقرأ القرس  ونو ذل  .ثتب الدلواب واس   ااشررب ابفيد  واالم  قراا  
أما رالب ال لم الاذي أ ثلام لتا  قإنا  الاذي ُيتااج شىل أةوات وأجها    تف ا  يف رراا  الادلو  
شىل هللا ساااحان  و  اااىل قهااذا ئبااد لاا  أ  جيتهااد يف  فاا  ةتاااخ هللا وأ  ُيفاا  قاادكا ةاااريا ماا  

 اةاا  اا ثاام الايت ااات  دا  التهللا صلى هللا للي  وسلم الصحي  ئ ساي ا ة اا ذةارت أ
لليهاااا أهااا  ال لااام اا ثاااام الفااارليب وأاضاااا لليااا  أ  اقااادم للااام ال قياااد  وأ  اهاااتم    ُيفااا  
ب اا  ابسااائ  الضااروكاب يف ةلااو  التاااس شىل ال قيااد  الصااحيحب واهلااذ ماا  ةاا  قاا  ماا  قتااو  

باتهج الاذي ال لم زهر  ة ا اقولاو  وة اا ذةارت ساابقا ما  أكاة التفصاي  قرياسالت اكسا  لا  ا
 أكى أ  اسري للي  رالب ال لم يف رلا  وهللا   اىل أللم .

 (  /4379https://tarhuni.net )ابتهج يف ابوق  وهذا كابط  
________________________________________ 

 10/22ح/ /653
رك الصال  وهو ا تقاد يف  و ياد هللا سااحان  و  ااىل س: شذا ةا  أ د ابتتسات لمسالم قد  

 لوة   شىل الصال  . لتد قه  اثفر برتة  الصال  وه  ُيتاج شىل شلاة  الفهاة  
 

هلاااالل بااات أهااا  ال لااام و هاااوك أهااا  ال لااام للاااى أنااا  ئ اثفااار  اج: مساااألب  ااارك الصاااال  قيهااا
   اىل أللم أ  الكك الصال  بذل  شذا ةا  متساهال  ري جا د لفرضيب الصال  وااكج  وهللا

اثفر بذل  ولثا  ااثام  لثفار لليا  ُيتااج شىل  ثام شارل   اقاقا  و  لي ا  ورلاب التوباب 
مت  وال وة  قإ  َ است ب قإن  ُيثم لدى القاض  بثفره و لتا  اطا  لليا  أ ثاام الثفار 

https://tarhuni.net/4379
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الصااال   رةاا   أمااا وااماار ذلاا  ئ ُيصاا  يف ال اااة  قااال  ثاا  أ  ُيثاام للااى الفااجص   اارة
الكك الصااال  اثفاار وأ  التااهللا صاالى هللا    لثفاار وشُااا اتااا  وافهاام مماا   ولاا  ماا  ابساال ت أ

للي  وسلم قاي ) بت الرج  وبت الفرك والثفر  رك الصال  ( وأ  التهللا صلى هللا للي  وسلم 
ئ ا اادو   وأ  الصااحابب ةااانوا( قاااي )ال هااد الااذي بيتتااا وبيااتهم الصااال  ق اا   رةهااا ققااد ةفاار 

شي ا  رة  ةفر شئ الصال  ونو ذل  م  ااةلب اليت  تاها  وأماا  لتسااب إللااة  الفاهاة  قاأكى 
ذلاا  أ  ماا  اا ااوال شذا ةااا  الفااجص قااد  اارك الصااال  قاارت  ماا  الاا م  مث هااداه هللا ساااحان  

 ةااااا  ئ اصاااال  مث لاااا م للااااى الصااااال  قالااااذي أكاه أ  ااوىل لاااا   و  اااااىل ولاااااة شىل الصااااال  أو
واا اااوال أ  ا ياااد الفاااهاة ت وأ  اغتسااا  مث اصااال  وهاااو مط ااا   شىل هلروجااا  مااا  هلاااالل 

شذا لاة َو ا د الفهاة  قااقضا  لا  أاضاا أ  ا ياد الفاهاة  مار  أهلارى مث اسات ر ، و ال ل اا 
 يف صال    ل هرج م  هلالل ال ل اا وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
 10/22ح/ /654

س: ااخ اسأي ل  ختصيص وقت لالستغفاك أ تاا اليوم م  ماا ا ارل ما  قضايلب ائساتغفاك 
 الواكة  يف ةثري م  اا اةا  . 

 
ج : ختصيص وقت لالستغفاك أ تاا اليوم ش  ةا  ختصيص وقت حبسب  اي الفجص ا ات 

قيااا  بربااا  سااااحان   لالساااتغفاك انااا  اتفااار  قيااا  وهلاااوأ  ذلااا  الوقااات هاااو الوقااات ابتاساااب لااا  
و  اىل و ال ئ جيا أ هاذا ال  ا  اباااكك قاال اادهل  ذلا  يف الادلاب قاال  ارج قيا  وش  هلاالل 
ذلاا  يف اااوم ماا  اا،م مااثال قهااو أقضاا  وأمااا التجصاايص الااذي اثااو  ةاهلااال يف الادلااب هااو 

اك التجصيص بتيب م يتب ةاأ  ا ا  أ  أقضاليب ائساتغفاك يف هاذا الوقات احملادة أو أ  ائساتغف
يف  ريه  ري مقاوي أو ما شىل ذل  أو أ  ا   أ  الستب أ  استغفر يف ذلا  الوقات احملادة أو 
أناا  اااارى أنااا  لاااو هلاااالل هاااذا الوقااات ققاااد وقااا  يف هلطاااأ أو ر اااوك هاااذا هاااو الاااذي اااادهل  يف 
ائبتدا  أما ختصيص الوقت اج  التت يم والرت يب قهذا ئ  رج قي  ومثاي واض  جدا لث  

أم  اآل  اةام ات اليت  دكس أو  لقات ال لم قإهنا ةلهاا رادة   والياد م يتاب  م  أكاة أ  ات
وأوقااات راادة  ومااا ذلاا  شئ للرت يااب وم رقااب التاااس  ااذه ابواليااد وةااذل  ال لاام ونفااره ورلااا  
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لااة  وال ااة  م  اابواخ اليت  ب ىن ااص   سا مغل  ئ او  قي  شئ بدلي  والادلب  تطرل 
  هاذه ما  ائبتادا  اهناا ما   خ التت ايم وهللا   ااىل شةثاريا قهاذه ااماوك ئ أ اد اقاوي   شليها

 أللم .
________________________________________ 

 10/22ح/ /655 
س: ماهو ااثم يف القراا  يف ب   الثتب أمثاي ةتب سيد قطب ك   هللا هتااك ما  اقاوي 

س ا وهذه ه  رراقاب السالل مث ةيال اساتطي  الفاجص ممث  أ   هلذ متها اةيد و رتك ال
 أ   ي  بت اةيد والس ا م  هذه الثتب ه 

 
ما  الصاواخ واخلطاأ قلايس هتااك ةتااخ صاواخ متاماا شئ ةتااخ  ةتب ال لام لاماب ئ ختلاوج:  

هللا ساااحان  و  اااىل وأمااا  ااري ذلاا  قااإ  اخلطااأ اتطاارل شلياا  ولثاا  هااذا اخلطااأ اتفاااوت وابساالم 
هااا أو    افااغ  نفساا   لثتااب الاايت اثثاار هلطقاارأ يف الثتااب الاايت اقاا  اخلطااأ قيهااا وئللياا  أ  ا
ةاخلطأ يف أبواخ ال قائد وهذا هلطر ل يم قالثتب اليت اثو  قيها     ل يمها ولثت  اق  هلط

طري ق لى ابسلم أ  ات تاب هاذه الثتاب واخلاري اخل  يم و الاخلطأ أةثر م  الصواخ أو اخلطأ 
موجوة يف  ريهاا ما  ةتاب أها  ال لام الفضاالا الاذا  صاحت لقياد م الذي قيها ئش  أن  

و  وارةو  للى شاهات وأهلطاا م  اثتاب تفاو  واصوص  مته هم وئ زاي أه  ال لم اثت
يف هااذا الاادا  قااإذا ةااا  الفااجص اراااد أ  اسااتفيد ماا  ةتاااخ م اات ماا  جهااب م يتااب وللاام أ  

هااذا الثتاااخ مماا  نااا  للااى أهلطائاا   هااذا الثتاااخ قياا  أهلطاااا ق لياا  أ  ات اارل للااى أهلطاااا
وةتب قيها مث ب د ذل   ثتا  أ  اساتفيد ما  هاذا الثتااخ ب اد أ  ا ارل مواضا  اخللا  وأ  
اهلذ  ذكه وهذا ئ ش  ئ اثو  لل اتدأ ما  راالخ ال لام أو ما  ال اماب وشُاا اثاو  لطلااب 

اباتادأ ما  رلااب ال لام  ال لم الذا  استطي و  قهم هاذه ااماوك و يا و  بات ااا  والاارا  وأماا
للى أق   قدار ما  ااهلطااا اةساي ب   ليهم  لثتب ابأمونب اليت ختلو أو  ثاة ختلووال امب ق

هلاصاااب الااايت  ت لااا   ل قائاااد ا  أمااار ائلتقااااة لااايس ةاخلطاااأ يف أمااار ققهااا  أو يف قهااام م ااات 
 لا   ااموك الفرليب وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
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 10/22ح/ /656
 س: ه    تا ةتب سيد قطب لل يب أم أةبيب ه 

 
ج: ااستاذ سيد قطب ك   هللا ليس م  ال ل اا ابتجصصت يف أموك الفارا ب وبسااب لادم 

لتقااة واجا  هاذا قثتاا  جا  ةتاا  أةبياب موك وق  يف زئت ل ي اب يف  خ ائم رقت  سذه اا
لادم الدكاسااب ماا  ماا ذةارت  بة  وُيصا  قيهاا ماا  ااهلطااا بسااااغلاب لليهاا ااساالوخ اا

 السلي ب يف أموك الفرا ب والت ام  م  ةتا  للى التحو الذي ذةر   سابقا وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

 10/22ح/ /657
لليا  وسالم ا ات الاذي   س : أكاد أ  ألرل ه  الستب و   أم أهناا ما  ةاالم التاهللا صالى هللا

 قه ت  م  اجتهاةه صلى هللا للي  وسلم ه 
 

ج: الو   أوئ أنوا  ق   الو   ما اثو  ل  ررا  جاا  للي  الساالم ا  للتاهللا صالى هللا 
للياا  وساالم يف هي ااب كجاا  قيثل اا  قيساا   ذلاا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم أو ا ياا  صاالى هللا 

لتاا  قي اا  مااا قاااي أو اثااو  ذلاا  لاا  ررااا   قاا رس قري للياا  وساالم  صااوت مثاا  صلصاالب اةاا
الارؤ، ابتامياب أو اثاو  ذلاا  لا  رراا  مااا اقاذل يف نفسا  صالى هللا للياا  وسالم وهاذه ةلهااا 

 . اتت يف اا اةا  الصحيحب 
والستب التاواب    شىل التهللا صلى هللا للي  وسلم بطرل الو   هذه وابو ى ب  شىل التهللا صلى 

واااادا  التاااوي  -3واااادا  القدساا   -2القاارس  الثاارا  -1 ال ااب أنااوا  :  هللا للياا  وساالم
وة  ما اقولا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم واف لا  قإُاا هاو باو   ما  هللا سااحان  و  ااىل وة اا 
ذةرت أنوا  الو    تفاوت قليس ة  ماا اف لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم شُاا أاله با  جااا  

ا وشُا الذي اف ل  التهللا صلى هللا للي  وسلم واقول  قاد اثاو   مار مااشار وأهلاه أ  اف   ةذ
م  جاا  للي  السالم ة اا أماره هللا سااحان  و  ااىل أ  االغا  لتايا  صالى هللا لليا  وسالم وقاد 
اثو  ل  ررا  اإل ام وماا اقاذل يف نفاس التاهللا صالى هللا لليا  وسالم أ  اف لا  وهاذا الاذي 

لاد  ما  ذلا  قولا  صالى هللا لليا  وسالم )أئ شين أو يات القارس  ومثلا  أقول   ات يف نصاوص 
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م   ا ت بذل  الستب وةذل  قوي هللا ساحان  و  اىل )وما اتط  ل  ا اوى ش  هاو شئ و ا  
ا ات ةتاباب  (او ى( وةذل  قوي التهللا صلى هللا للي  وسلم )اةتب قإنا  ماا هارج متا  شئ  قاا

ن  ئ هارج ما  ق ا  شئ ااا  وااا  هاو الاو   ما  هللا سااحان   داث  صلى هللا للي  وسلم وأ
  . و  اىل

اف ا  الفا ا قياأ  القارس  وااات  صالى هللا لليا  وسالمئ ات اكض ماذةر   اآل  م  ةو  التهللا 
وذلاا  ا   صاالى هللا لليا  وساالمأ  هاذا الف اا  ةاا  هلطااأ أو أ  هاذا الف اا  ا ا اب قياا  التاهللا 

ناي  اف ا  هاذا  ال اصاح  لا  واثاو  ذلا  التصاحي  ل لياا وهاذا  هللا ساحان  و  اىل جي  
  ويف شساتاةه شا ا ما  الضا ل وشُاا اساتأنس با   اما كوى اإلمام مالا  يف مور سبللى  

صاالى هللا لليااا  ى اشااار  قأق اااي التااهللا أنسَّاا وأقااااي شُااا أنسااى  صاالى هللا للياا  وساالمأ  التااهللا 
اضا بو   اج  الطراقب الت لي ياب والرتبوااب يف اليت  ص  قيها لتاخ أو ختط   ةانت أ وسلم

 .هذه الفرا ب 
ساواا الاذي قيا  صافب  فارا يب أم ات لا   ماوك ااياا   صلى هللا لليا  وسالمقث  ما اقول  التهللا 

 صااالى هللا لليااا  وسااالمقاااإ  ةااا  ذلااا  مااا  هللا وو ااا  مااا  هللا سااااحان  و  ااااىل ة اااا أمااار التاااهللا 
فاا ماا  ةاا  ةاا شئ السااام و ااري ذلاا  ماا  اامااوك ابت لقااب  لتااداوي وباات أ  اااااب السااوةاا شاا

  موك اايا  قإ  هذا ةل  م  هللا وو   م  هللا ساحان  و  اىل وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

 10/22ح/ /658
 لفرل بت القاةك وابقتدك ه ا س: ما

 
قااإ  القاااةك للااى وز  قالاا  وابقتاادك للااى وز  مفت اا  ج : الفاارل قاارل لغااوي يف بتيااب الثل ااب 

وهو ادل  للى  لاس صا ب الوصل سذا الف   بغري ز،ة  وقد اثو   هوكووز  الفال  مف
 ادل  للاى ةثار   لااس صاا ب هاذا الف ا  با  وهاذه ، صايغب ما  صايأل اباالغاب ، هتاك ماالغب 

ا صايأل ماالغاب  ادل  للاى ةثار  الصيأل مث  ق ااي وق اوي ومف ااي وق ا  وماا شىل ذلا  قها  ةلها
ووز  ابفت اا  قياا  . هااذا الف اا  ماا  قاللاا  قهاا    اااد للااى وز  الفالاا  اباالغااب يف هااذا الف اا  

ا اات ز،ة  يف بتيااب الثل ااب والاا ،ة  يف اباااىن ز،ة  يف اب ااىن ة ااا أ  قياا  القصااد والتوجاا  أةثاار 
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صار م تااه أنا  انتصار ب اد جهاد م   صوي الف   قإذا قي  قال  متتصر  ري قال  انصر قابتت
يف هاذا  كلوب د قصد متا   اذا الف ا  وأنا  قاد  ااز لليا  جباداك  قااهلل سااحان  و  ااىل ما  الفاا

ابثاي هو قاةك مقتدك ا ت القدك  قي  أو قدك   ما  أل ام القادكات وهاو قااةك للاى ةا  شا ا 
  قاإذ .  م قاب اث ا ساا ماا افااا وئ وهذه القدك  اتحثم هللا ساحان  و  اىل قيهاا واقضا 

 ت اري م  بتيب القاةك وهللا   اىل أللم . ال يفبتيب ابقتدك ا ت أقوى 
________________________________________ 

 10/22ح/ /659
س : ات لااا   ساااألب  ااارك الصاااال  ش  هتااااك مااا  اقاااوي ش  اباااد  الااايت هااارج قيهاااا ابسااالم برتةااا  

 الم صحي  أم ئ ه للصال  ه  أكب ت اوم قه  هذا الث
 

ج : هذا الثالم  ري صحي  وليس هتاك أي ةلي  للاى التحدااد ساذه اباد  وشُاا  ارك صاال  
وا ااد  ةفاار رابااا أ  الفااجص قااد  رةهااا لاماادا مت  اادا  اال هلاارج وقتهااا بغااري  وي أو لااذك 

أنا  قااي  صالى هللا لليا  وسالمشرل  قإ  م   رك صال  وا اد  ققاد ةفار ققاد  اات لا  التاهللا 
ققاد برئات متا  ذماب هللا ( قاااد هاو صاال   امادامادا قاإ  ما   ارك صاال  لا)ئ  رتة  صاال  ل

وا د  ولث  ة ا قلت ئبد م  اإل اات الفرل  للثفر وم  شقاماب اا اب وائساتتابب وماا شىل 
 ذل  وهللا   اىل أللم .  

________________________________________ 
 10/22ح/ /660

مقالااب قيهااا لاادة ماا  الايااوت ئ  اادهللها ابالئثااب وقااد ذةاار صااا اها قيهااا  س: قااد وقاال للااى
 .أةثر م  لفرا  بيتا ئ  دهللها ابالئثب 

 لصحي  م  ذل  ه ا قااخ اسأي ما هذه الايوت وما
 

ج: ش  مسااألب ةهلااوي ابالئثااب يف الاياات ولاادم ةهلااو م ئ  ثاا  شئ أ  اثااو  بااتص شاارل  
ب ااا  التصاااوص الااايت قيهاااا : ةتاااب ابقالاااب الت اااد أوئ   صاااحي  والاااذي ا هااار أ  ااخ الاااذي

صاالى هللا والااذي  ااات لاا  التااهللا . ضاا ل يننيااا : الت ااد الفهاام يف ب اا  الايااوت الاايت ذةرهااا 
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وُيضاارين ذلاا  سااول أذةااره اآل  ماا  ب اا  أاضااا مااا  صاا  قياا  اهلااتالل قااالتهللا  للياا  وساالم
قي  ةلب أو صوك ( هاذا الاتص  ص  لت  أن  قاي )ئ  دهل  ابالئثب بيتا صلى هللا للي  وسلم

صرا  وصحي  وئ ششثاي قي  أ  هذا  الايتت ئ  ادهلله ا ابالئثاب الايات الاذي قيا  ةلاب 
قذجا  هاذا  (وئ جتاب)والايت الذي قي  صاوك  أاضاا وكة ز،ة  يف هاذا ااادا  وقيهاا لغا، 

والاذي ا هار ذةر ااخ الايت الذي قيا  جتاب ئ  دهللا  ابالئثاب وهاذه الا ،ة  قيهاا هلاالل 
  شىل اآل  أهنا قيها ش  م  الض ل وأ  الصحي  ائقتصاك للى قول  ةلب أو صوك  والتهللا 

ةا  اتام جتاا وئ  اس مااا ة اا  اات يف صاحي  مسالم قثاذل  لتادما صلى هللا للي  وسلم  
 س متاا  أبااو هرااار  كضاا  هللا لتاا  قل ااا سااأل ت   هرااار  قاااخ صاالى هللا للياا  وساالمالتقااى التااهللا 

قااااي ، كسااوي هللا شين ةتااات جتاااا ققااااي ساااحا  هللا ش  ابااا م  ئ  صاالى هللا لليااا  وساالمالتااهللا 
وهذا صحي  ئ صلى هللا للي  وسلم أاضا قاي التهللا  صلى هللا للي  وسلمات س أو ة ا قاي 

 صحب ابالئثب كققب قيها جرس وابراة اةرس الذي ا ل  يف كقاخ  الدواخ وانسحاخ هاذا 
ُيتاج شىل ن ر  ققهيب ها  الحا  الايات يف الرققاب الايت  ثاو  يف السافر وها  الحا  ل  الايت 

اةرس الاذي اثاو  يف الايات  ةارس الاذي ا لا   لرقااخ وماا اباراة  ةارس ةا  ذلا  ُيتااج 
شىل  فصي  وئ ادهل  يف ذل   الاا ااجراس اليت  دل لتتاي  صا ب الايت حبضوك شاجص 

لذي متتت  ابالئثب ما  صاحاب الرققاب الايت اثاو  قيهاا قهاذا مماا م ت قاةرس ل  وصل م ت ا
وكة يف مسألب ابالئثب وقد أاا  ااخ الايات الاذي قيا  جارس ما  بياوت اجا  هاذا ااادا  
وهللا   اااىل أللااام وقاااد لل ااتم وجااا  ائساااتدئي باا  هاااذا الاااذي ُيضاارين مااا  التصاااوص الفااارليب 

أمااا  اااري ذلاا  ممااا ذةااره قهااو مسااتتا، للااى ماااا ابت لقااب  واناا  ةهلااوي ابالئثااب أو  ضااوكهم و 
قه ت ةأ  اثو  الايت الذي قي  م اص  أو شارك هلل سااحان  و  ااىل أو ماا شىل ذلا  قهاذا  

 ةل  أظت  م  قاي  ائستتااال وليس م  قاي  التص وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

 10/22ح/ /661
ساا   لاا   لى هللا للياا  وساالمناا  قااد تاا  ماا  أ ااد اإلهلااو  أ  التااهللا صااس: ااخ اسااأي اقااوي أ

 أمر ققاي ئ أةكي وهذا اامر هو ما هو هلري الاقا  وما هو شر الاقا  ه
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قي اااا أللااام )ا ااات ائقتصااااك للاااى قولااا  ئ أةكي وقاااد جااااا ج: أ  هاااذا الثاااالم  اااري صاااحي  
كوي لتا  ما   لى هللا لليا  وسالمصاا  التاهللا اادا     جاا  أهلااه  ةاواخ ب اد ذلا  ( 

للم  صلى هللا للي  وسلمالتهللا   ررل أن  قاي )هلري الاقا  ابساجد وشر الاقا  ااسوال( قإذ
اقااوي لاا  شاا ا ئ أةكي  صاالى هللا للياا  وساالمذلاا  وأهلااا باا  ولثاا  ئ ششااثاي يف أ  التااهللا 

ك ما  ت  م  قوي ئ شلي  يف هذا اامر بف ا قليس هتا قإ  َ اقذل يف نفس  ش ا َو اوح
أةكي قإ  قول  ئ أةكي أاضا بو   م  هللا ساحان  و  اىل  ال ا لام التااس أ  ئ افايت أ اد 

 اا  صالى هللا لليا  وسالمبغري للم وشُا افيت  ا للم و ا وص  شلي  مث ب د ذل  قد او ى شلي  
اةااا  لااد  قهتاااك َ اثاا  ا ل اا  وقااد ئ اااو ى شلياا  بفاا ا يف ذلاا  ة ااا  ااات ااماارا  يف أ 

أن  ئ ا ل هاا وئ اادكاها وهتااك أماوك أو ا  شليا  ساا ب اد  صلى هللا للي  وسلمأموك ذةر التهللا 
 ذل  وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
 10/22ح/ /662

 س: ااخ اساااأي شنااا  يف أمراثاااا ب اااد أ اااداد ساااات ا أصاااا  اإلهلاااو  ابسااا ولو  يف ابسااا د
امااااات ماااا  اليهااااوة وااااادهل  اهلاساااا حو  باااادهلوي اليهااااوة والتصاااااكى شىل ابساااا د وااااادهل  اا

وى وارااااد  وضاااي  تاااالتسااااا مااا  التصااارانيات شىل ابسااا د وجيلسااا  قيااا  واااادلو  أ  يف ذلااا  ق
صااالى هللا لليااا   وهناااا    مسااا د التاااهللا اامااار  لتسااااب لالهلاااتالال و لتسااااب للفااااهب الااايت اطر 

 صفول التساا والرجاي ه َ اث  ب   اج  بت  وسلم
 

ج: أوئ ئ جياااوز شةهلااااي الثااااقر ابسااا د وهللا سااااحان  و  ااااىل قااااي )ماااا ةاااا  لل فااارةت أ  
ا  ااروا مساااجد هللا شاااهدا  للااى أنفسااهم  لثفاار( قااال جيااوز للثاااقر أ  ااا ذ  لاا  واساا   لاا  

 للياا  صاالى هللاباادهلوي ابساا د شئ يف  الااب م يتااب وقااد اسااتتاطها أهاا  ال لاام ماا  كباا، التااهللا 
صاالى هللا للياا  باا  أيني ااتفا  يف ساااكاب ابساا د وقاالوا ش  ذلاا  بااا ظهار للتااهللا لث امااب  وسالم
ماا  ك اتاا  يف اإلسااالم أو نيتاا  يف الاادهلوي قياا  وقااد  صاا  ذلاا  ق ااال وللااى ةاا   اااي  وساالم

ق اب واآلااب ناص قاال جياوز أ  اادهل  ا اة ب يامب قد  ثو  قاا  اآلااب وها   اة اب ق ا  ا ات و 
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قر شىل ابس د وأ  اس   لا  باذل  وللاى الصاوك  الايت ذةرهاا ااخ ئ أ اد اقاوي باذل  الثا
 م  أه  ال لم قي ا أللم وهللا   اىل أللم . 

أما مسألب ةهلوي التسااا والفتتاب قهاذه ةاك اب قاإ  ابسا د ج ا  لطالاب هللا ولاااة  هللا قثيال 
وائهلتالال    قي  والاذي ُياتج  ا ذ  للثاقرات الفاجرات يف ةهلوي بيت هللا ساحان  و  اىل

ةاناات   صاالى هللا للياا  وساالمقهااذا هااراا ا  يف لصاار التااهللا  صاالى هللا للياا  وساالمبف اا  التااهللا 
التساااا للااى أة ااا  وجاا  ماا  السااارت وال فااال واافاا ب والوقااااك وائن اا اي لاا  الرجااااي وش  َ 

م كقاا  كؤوسااه  يف لااد صاالى هللا للياا  وساالملتااهللا لاثاا  هتاااك جااداك  اال ش  التساااا اساات   
 ل ارق  الرجااي لضاي  أزك الرجااي لتاد السا وة قر اا  تثفال لاوك  الرجااي ها  هاذا ا قا  
أ  ُيصاا  اآل  يف هااذه اازمااا  ماا  ابساال ات قثياال ُيااتج بااذل  للااى مااا ذةاار ااخ ماا  
الفساة ال  ايم والفار ابساتطري ما  ةهلاوي ها ئا الفااجرات شىل مسااجد ابسال ت وئ اسا   

ات  لدهلوي شئ شذا ةاا  هتااك ساا ر أو ةا  متحفا ات رت ااات   اا  الماا   ل لل سل 
ة ااا أماار هللا ساااحان  و  اااىل وماا  أماا  الفتتااب أاضااا وهااذا قياا  شاا ا ماا  الصاا وبب ولثاا  هااذا 

صاال  وةااا  الادا  والتقااوى هاو الغالااب للةااا    صالى هللا للياا  وسالمالاذي ةااا  يف لهاد التااهللا 
واجاا  ذلا  قالاات لائفاب كضا  هللا لتهااا وها  لائفااب يف  للاى اجملت ا  وقااد اهلتلفات ااماوك

صلى هللا للي  بقلي  قالت لو كأى كسوي هللا  صلى هللا للي  وسلمزم  التاب ت ب د وقا  التهللا 
 .ما أ د ت التساا بت ه  ابساجد قثيل بذل  اآل   وسلم

الثتاااخ والسااتب وماا  وأمااا مسااألب ائهلااتالال وحتر هااا يف الفاارا ب قأةلتهااا ةثااري  والتصااوص ماا  
ق   السلل الصاح ةثري قالتدلي  لليها ا تا م   خ حتصي  اااص  واثف  أ  اثاو  هاو 
ابااراة بقولاا  ساااحان  و  اااىل )وئ  اااج   اااج اةاهليااب ااوىل( قااإ  ائهلااتالال ةااا  ماا  ذلاا  

 سنفاا اتم  ي  ج   التساا هللل الرجاي ة ا كأاتم وة ا ت صلى هللا للي  وسلموأاضا التهللا 
وةا  شذا أكاة أ  ا   التساا ذهب شليه  يف ابثا  الذي جيلس  قي  وةا  امار جبلاوس ابارأ  

ة ا جااا يف (وبيو   هلري    )يف الايت وةا  اقوي ) ئ متت وا شماا هللا مساجد هللا( واقوي 
هللا ما  اخللفااا قاإ  ل ار كضا   صالى هللا لليا  وسالموةاذل  أصاحاخ التاهللا . لد  أ اةا  

لتاا  ج اا     هلاصااا للتساااا يف ابساا د و ااري ذلاا  ماا  التصااوص الثثااري  و اال اباارأ  ةاناات 
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شذا ساقرت ةا  جي    ا هاوةج  ال  ساترت قيا  وةانات  ارةل وكاا الرجااي يف ابساري وماا شىل 
 ذل  م  ااةلب اليت  دل  للى الفص  بت الرجاي والتساا وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
 10/22ح/ /663

هو اا  السياس  أم الدموي أم س: ما هو اا  إللاة  اد اامب أو ا  مفاة  اامب ه  
 قتصاةي أم الدلوي ه ائ
 

هاو  صاحي  ، هو كجو  اامب شىل هللا   اىل أوئ  ذل  ئبد أ  جيت   واا  ااساس ج: ة 
قااإ   صااحي  ال قيااد  و صااحي  ابااتهج الااذي  سااري للياا   لقيااد ا ومته هااا الااذي  سااري للياا 

ا نقااوي اامااب هااو أساااس ذلاا  ةلاا  أمااا ماا  ان يااب الوضاا  اباا كي الااذي ن ااي  قياا  ئ ثاا  أنتاا
اقر اةهوة هذه ةلهاا قتحارص للاى  اصار  ضنتت ر  ل نصل  اامب ولث  ئبد م  ال    بت

ماا  اخلراقااات والاااد  ويف  اممااا شاااسالتاااس ب قيااد م الصااحيحب و ااربيتهم و صاافيب أمااوك الاادا  
نفس الوقت لليتا أ  نسل   ي  الطرل ااهلرى للتهوض لذماب والتاهللا صالى هللا لليا  وسالم  

هتلال متاماا لا   صلى هللا للي  وسالمةا  قد ب   يف ات   ةاقر قاامر  لتساب ااي التهللا 
يهاااا هللااا  واهلاااتل، قيهاااا اامااار  لتسااااب االتاااا نااا  اآل  قاااتح  يف ات  اااات مسااال ب  صااا  ق

قاد ب ا  يف أماب ةااقر  قاادأ قايهم باا  ال قياد   صلى هللا للي  وسالمالصاح والطاح وأما التهللا 
الصحيحب والرتبيب مد  م  ال م  مث ك  جيال وهذا اةي  هو الذي ةا  للي  الدولب اإلسالميب 

ىل أم ن  اآل  قأصالتا وهذه الدولب ه  اليت قتحت بالة الثفر ونفرت ةا  هللا ساحان  و  ا
هو الدا  وأصلتا هو اإلسالم ونتااج اآل  شىل شصاالح ماا قساد يف وساطتا وهاذا ئ اثاو  شئ 
 ة   بت هذه ااموك اليت ذةرت  ي ها وأما للى ما افه   الاا   ما  أ  ااا  السياسا  

  وشُاا ااا  هو اآل    ىن هذه السياسب اليت ئ س   وئ  غت ما  جاو  قهاذا  را  وئ اصا
اآل  يف انتهاااك ألااراض ابساال ت وقااتلهم و اادمريهم وهااذه ابذلااب الاايت ن يفااها لياا  هناااك لاايس 

لااادم الت ااار شىل شااا ا اسااا ى مصااااح و اقاااب الااادماا و قااادا التفاااوس كهليصاااب هتااااك  ااا  شئ شك 
ومفاسااد يف هااذه ااالااب قااإ  الااذي وصاالتا شلياا  هااو أل اام مفسااد  وئ مفسااد  أةثاار ماا  ذلاا  
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قالذي ات ر اآل  ما  مصااح ومفاساد م تااه أنا  لا  جياهاد  صلتا شىل أللى ابفاسدو  اآل  ققد
 ول  اقا   أبدا يف اوم م  اا،م وهللا   اىل أللم. 

________________________________________ 
 10/22ح/ /664

 ه  لتا وبت الذي اثو   اةسات أاداتا بتالا الذي اثو  امتحاانس: ةيل نفرل بت ائ
 

أ  ابساالم للياا   اةااواخج: هاذا ساا اي ل اايم ونتاجاا   ي ااا وللااى ةاا   اااي أقاادم باات ااادي 
ةائ ا أ  اتهم نفسا    اىن أ  اغلاب جاناب شزكاا الاتفس للاى جاناب  ت اا  الاتفس لا  اخلطاأ 
قإذا  ص  لل سالم اباتالا قاأوئ اضا  نصاب ليتيا  أ  هاذا ائباتالا شُاا ةاا   اا ةساات ااداه 

  وةلتا مذناو  ونستح  ما  هللا سااحان  و  ااىل أ  ا اقاتاا للاى  قصاريان وللاى و ؤ قثلتا هلطا
رالاب هللا وأ  نااوي يف تا أ  نصل  م  أنفستا وأ  جنتهد لتا  للي ذنوبتا سذه ائبتالاات و 

ثا  ئ اثاو  ذلا  يتا هذا هاو ابطلاوخ ما  ابسالم ولتا وذنوبتا وم اصئتجلص م  أهلطانأ  
ابساالم اهلياا  شذا وجااد أناا  أصاايب بفاا ا ماا  الاااالا أ  اقااوي لاا  هااذا  ااا  شىل انتقاااص  ماادلا

ق لت و ا أقسدت وب ادم اهت اما   لادا  وبتقصاريك يف رالاب هللا وناو ذلا  قااامر ات لا  
 بساالم ماا  جهااب وات لاا   هلياا  ابساالم ماا  جهااب أهلاارى قابساالم شذا  صاا  لاا  ائبااتالا اثااو  

وأهلاوه لليا  أ  ئ ات ار ، بيت  وبات هللا  ماُياوي أ  اصل  أن  قصر قي تهد يف الطالب و   ظت
أن  لقاخ م  هللا وشُا قاد اثاو  ذلا  ما   خ ائهلتاااك وقاد اثاو  ذلا  للى ذا ائبتالا  

اقاوي أشاد التااس باالا اانايااا مث اامثا   صالى هللا لليا  وسالمم   خ الرق ب لل ثاناب والتاهللا 
اولا  ة اا اولا  الارجال  ما  أمتا  ا ات شذا وقا   وسالم صلى هللا لليا قاامث  وةذل  ةا  

لسالم لتدما أصاب  ماا ب  ابرض قإن  افتث  ض ل ما افتث  الرج  م  أمت  وأاوخ للي  ا
ناا  قااد أذنااب ذناااا ل ي ااا وهااذا ماا  جهاا  الااذي قاااي ذلاا  قثااا  ماا  أاااوخ أ  شأصاااب  قياا  

ابساالم  ثاا  أ   ياا    شذ.   رلااب ماا  هللا ساااحان  و  اااىل أ  ارقاا  لتاا  هااذا الااذي أصاايب باا
بيت  وبت نفس  بت ائبتالا ابراة ب  ائهلتاااك وبات ائباتالا الاذي هاو لقااخ ما  هللا شذا ن ار 
شىل   امل  م  كب  قإ  ةا  ا لم م  نفس  ذنو  و قصريا قاريج  جاناب أ  ذلا  ما  ائباتالا 

ىل )وماأصااابثم ماا  مصااياب الااذي هااو لقاااخ و ثفااري  ااذه الااذنوخ ة ااا قاااي هللا ساااحت  و  ااا
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اقوي ) ال الفاوةب افااةها   صلى هللا للي  وسلمقا ا ةسات أاداثم وا فو ل  ةثري( والتهللا 
ماا أصااخ ابساالم ما  نصااب وئ وصاب وئ هاام ) صاالى هللا لليا  وساالمةفااك  لا  أو ة ااا قااي 

قهذا شا ا  صلى هللا للي  وسلمأو ة ا قاي  ( وئ      ل الفوةب افاةها شئ ةفر هللا لت 
وشذا ةا  ارجو أ  اثو  ما بيت  وبت هللا  س  وأن  ُياوي أ  ات تب اب اص  وئ ا ارل لا  
   اادا يف م صااايب قإناا  اط ااا   يف نفساا  وافااا ر أ  هاااذا ماا  هللا ناااو  ماا  ائباااتالا وائهلتاااااك 
 ق لياا   لصااا وللياا  حب ااد هللا للااى ةاا   اااي ول اا  أ  اثااو  ذلاا  ماا  الرق ااب يف ابت لااب قااإ 

ب  لاا  قياتلااى ل لاا  اصاا  سااذا الاااالا شىل هااذه  االرجاا  اثااو  لاا  لتااد هللا مت لااب قااال اصاا  شليهاا
ابت لب وش  هللا شذا أ ب لادا ابتاله ليس    ضرل  وللى ابسلم أ  ارضى بقضاا هللا سااحان  

 .و  اىل وأ  ئ اقت، م  ك ب هللا 
 ي ااا وش  شاااا هللا التصاار قاااةم وة ااا  ا اات ااا  ر قيتااا (قلسااطت اا اتااب)وة ااا أكى اساام ااخ 

ي ا ت ذةرت الذي أصاخ اامب هو بتقصريان ن  ةلتا وبذنوبتا ن  ةلتاا ولساتا اآل  وئ  او 
امب اليت  ستح  نصر هللا ولث  ك ب هللا أوس  ونسأي هللا ساحان  و  اي أ  اوئقو  شئ  هلل 

 اثفل ما ن  قي  وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 28-2كمضا  
665/28/9/24 

س: لهااد لاا  باادكس  فسااري وهااذا الاادكس قياا  ب اا  ال امااب وب اا  رلاااب ال لاام الااذا  ُيتاااجو  
 ختصصيب ق ا ه  الطرا  ااوىل وااقض  يف  دكاس هذا الدكس ه اأموك 
 

ا وهاو  فساري ااااق  ابا   ج: ااقيقب ،أهل  التفسري ابفهوك الاذي اثات لليا  أها  ال لام ةائ ا
ةثري قهو مر لاب لالياب يف مر لاب الطلاب وقاد  ا  بات اباأ وك وبات شا ا ما  ااماوك الفقهياب 

أكى هااذا ةااال لل امااب ولدكجااب ماا  لاارأي احمل ااوة يف ب اا  ابواضاا  قاا ااد هلل  وباات التفسااري 
فسري قلو اةتفيت  اا هاو ةكجات رلاب ال لم ا ت  الاا ئ ات داها شئ شذا ةا  زائدا يف أمر الت

قي  قأكى ذل  اخلري الثثري واا اد هلل وشذا أكةت أ    ااد شاي ا قهاذا كاجا  لل او ال اام الاذي 
ثتاب الا هاو يف ااياا  ق  ثا  أ   ساتفيد ما   الارب، امم  هو أمام  قإذا ةاانوا اراادو   راه 
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 فسااااري الفااايجل اباااا  تفساااري الفاااايجل أباااو بثاااار اة ائاااري أو ةااداثاااب الاااايت  ثل ااات يف التفسااااري  
سااا دي ك اااا  هللا وةتااااخ الفاااايجل مصاااطفى ال اااادوي وئ أةكي هاااو ةاماااا  أم ئ ولثااا  اوجااااد 

الفاا راوي وش  ةااا  قيهاااا  ةتاابهلااري  وةااذل  شذا ةاااا   سااتفيد ممااا  لااا   السااوك وااجاا اا اا
 توساام قايهم رلااب ال لاام أو  ااا ةتااا  الفا راوي مث ش  ةااا  ابوجااوة اغلاب للاايهم قيمال  اات 
ى ب ااا  الفقهياااات ق  ثااا  أ   سااات ت  لثتاااب ااهلااارى ةأ ثاااام القااارس  ئبااا  قرةااا ت للااا

اةصااص أو ابا  ال ار  أو ةتااخ القاررهللا أو ناو ذلا  قااامر كاجا  للاذا  أماما  هاذا وهللا 
 . أللم 

________________________________________ 
666/28/9/24 

 اَبط .اام شقهاا  هتاااك قااراا  ب ثااس ذلاا  س: يف قولاا    اااىل يف سااوك  اان ااام :ش وهااو اَبط  اام وئ
 و ا  فسري أو  وضي  ا ت اثو  : وهو اط .م وئ اط  م شه  

هللا الذي هللقثم م  ض ل مث ج   م  ب د ضا ل قاو  مث ج ا  ما  ب اد يف سوك  الروم :شو 
 قو  ض فا وشياب ش قابتفاوي اضم الضاة يف ض فا ااهلري  ه

 
بصحيحب وئ أللم أ دا اقرأ باذل  مث ش  اب اىن ابتاااةك ج: يف اآلاب ااوىل هذه قراا  ليست 

 ااااىن باذ  هلل شئ شذا وجااااد لااااذل  ختااااراج ياااا لام اااىن مااااذموم وهااااو م ااااىن قااااد اصاااا  شىل الثفاااار و 
 اإلر ام  ري اب رول قإ  هللا مت ه ل  الط ام والفراخ وة  ماهو لل جلول .

 كك هللا قياا  ولثاا  ل لاا  مااا انتاهاات وأمااا اآلاااب الثانيااب : قابتفاااوي اضاام الضاااة يف ااهلااري  
هااا افااص وهاا  بضاام الضاااة يف ابواضاا  الثال ااب يف ؤ ت وهااذه القااراا  الاايت اقر يااللضاااةا  ااول

هااا بفاات  الضاااة يف ابواضاا  الثال ااب وابفااهوك القااراا  بفاات  الضاااة وش  ةااا  ؤ وجاا  ويف سهلاار اقر 
 لضام لتاد ال ارخ وهللا  الضا ل  لفات  والضا لمقروا با  وها  للاى ةا   ااي لغتاا   الضم
 أللم .

________________________________________ 
667/28/9/24 

 س: كج  لتده سياك  نق  اتق  لليها الاضائ  قثيل حتسب زةا  اباي للى هذه السياك  ه 
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: هاااذه ئ   تاااا لليهاااا زةاااا  مااااي شئ شذا ةاااا  الفاااجص اتاااوقر لداااا  مااا  الااادهل  مااا  هاااذه ج

ي  ااوي وبلأل التصااخ قإنا  هارج ما  هاذا الاذي  اوقر لداا  ولايس لليا  زةاا  السياك  و اي لل
 شئ يف ذل  وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
668/28/9/24 

س: ماصاحب  ادا  : ما   صادل باداتاك وهاو شااخ هلاري لا  ما  اتصادل  لال ةاتااك وهاو 
 شيجل ةاري ه

 
مااا ماار للاا  وشذا أ اااات أ  أن اار لاا  قياا  قراساالت للااى الااااد ج: ئ ألاارل هااذا اااادا  و 

  ل أ ذةر .
________________________________________ 

669/28/9/24 
 : ه  زةا  الفطر   طى لذصتال الث انيب أم   طى للفقراا قق، هس 
 
لثا  : الذي للي   هوك أه  ال لم أ  مصاكل زةا  الفطر ه  مصاكل ال ةاا  ةثا  . و 5ج

للى ة   اي نفس مصاكل ال ةاا  قاد اغلاب قيهاا ب ا  اةواناب للاى الاا   اآلهلار ولايس 
شاااررا أ   ااادق  شىل الث انياااب وقاااد اغلاااب جاناااب اةهااااة ماااثال للاااى جاناااب ابسااااةت والفقاااراا 
 سااب اااجااب وقااد اغلااب جانااب الغاااكمت للااى جانااب الفقااراا وابساااةت وزةااا  الفطاار ة ااا 

ةاا  قيهاا ضاا ل أ  جاناب الفقاراا وابساااةت هاو الاذي اغلااب جااا يف ب ا  التصااوص وش   
ا   طااى قيهااا مث شهنااا ر  ااب ا اات ليساات نقاادا  اال  اادق  لذصااتال ااهلاارى قالااذي ا هاار أهناا

 وهللا   اىل أللم .  اةا  الواكة  وش  ةا  قيها ض لااللفقراا وابساةت بلح  
________________________________________ 

670/28/9/24 
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لتم لاا  زةااا  الفطاار أو زةااا  اباااي قهاا  هااذا ابقصااوة باا   لاا  الصاادقب بااا ساا اس: أكساالتم ملفاا
الذي أشرت ب  قضيلتثم أن  حبا  لا  ال ةاا  وةتات أظتا  زةاا  ابااي ولايس زةاا  الفطار وللاى 

 أي  اي ب دما قرأ   قأكاد ائستفساك ل  اا اةا  الواكة  
اي واةاا  ماا  أوساااخ أمااواي التاااس وهااذا استفساااك ق ااا ذنااب الفقااري يف الااذي  قاا  هااذا اباا

 وليس الرتاض قأكاد شجابب  ذا اإلشثاي و كك هللا قي  ه 
   

ج:  كك هللا قياا  أوئ هااذه الرساااالب ليساات حبثاااا شُااا ة ااا قلااات هااذه كساااالب وجهتهااا للفقاااراا 
أ   ولغاااري الفقاااراا  ااال ارهاااب الفاااجص الاااذي هاااو  اااري رتااااج وارتقااا  الفقاااري الاااذي اساااتطي 

ات فل وليست  اجت  ماسب لدكجب أن  اهلذ هذه اامواي وارتةها للذي هو يف  اجب أةاا 
ل ةااوات والصاادقات  مت لاا  _ ابسااألب حبثااا  توليساا_ والااذي يف الرسااالب أو ابقاااي ابجتصاار 

بتااو  م اات ب ةااا  اباااي وزةااا  الفطاار باا  شااام  لثاا  أمااواي ال ةااا  قإهنااا ئ  لاا ل ومااا ئ لالقااب 
 ا د أ  اهلذها شئ حبقها  ذه التصوص اليت ذةر ا يف هذا ابقام .جيوز 
هاذه اةارأ  للاى أهلاذ  ما ستفثاي الذي ذةر   قهذا للى ساي  التافي  و تفري للتاس أما ائ

أماااواي التااااس وهللا لااا  وجااا  شذا أ ااا  شاااي ا قهاااو  اااالي وشذا  ااارم شاااي ا قهاااو  ااارام قهااا  وش   
هم ساااي ا م و غسااا  لاااتهم ذناااوسم  هلراجهاااا قإهناااا قاااد ةانااات أوسااااهلا للتااااس اهناااا  ثفااار لااات

أ لهااا هللا لاا  وجاا  لل حتاااج الفقااري ة ااا أجاااز هللا لاا  وجاا  أ  اةاا  الفااجص ابيتااب هااذه 
اةيفااب ابتتتااب ئ جيااوز للفااجص أ  اةلهااا  تاااكا وشُااا شذا ا تاااج ققااد  لاات لاا  ،  لاات لاا  

ل  ةوهناااا جيفاااب وةاااذ  لااا ميتاااب أو  ةوهناااا  لااا اجااا  هاااذه اااجاااب ويف هاااذه ااالاااب ماااا  غاااريت 
اااااي ولثتهااا حتاا  للفقااري وئ حتاا  للغاات  هالصاادقات يف ةوهنااا أوساااخ التاااس ئ  تغااري لاا  هااذ

ذي اباار  هااذا الااذي ارقاا  اإلشااثاي قااال ا  يف اااا  وليساات ال ااا  بااتفس الفاا ا مااا هااو قاااهلل 
يف وقات السا ب  م لليا ماا ر ل  وج  أجاز ب  َ جيد الط ام واضاطر أ  اةا  ابيتاب وافارخ 

قيثاااو  قاااد  ااا  لااا  يف وقااات الضاااي  وةاااذل  أوسااااخ التااااس حتااا  للفقاااري الاااذي ُيتاجهاااا وئ 
 استطي  أ  ارتق  لتها وئ حت  للغت وئ ذي ابر  السوي وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
671/28/9/24 
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  و  هلاراج زةاا  الفطار ماائ واقاوي هاو أصال  وأ  أوك  : لتدان يف براطانيا ما  افايت واقاويس 
  ا قتاوى هلاصب ةو  أه  الفرل ه

 
: أقوي هذا قي  ش ا م  ال ا  قد اثو  ل  وجهب أ يااان ولثا  هاذا اإلراالل قيا  لاا  ج 

ا  الفتاااوى ئ  تغااري ماا  بلااد شىل أهلاارى الفتاااوى هاا  ةااا  هللا لاا  وجاا  وهااو ةااا  ينباات ئ 
يف ة  مثا  وا د لثا  قاد ُيصا  مواقال جي ا  هاذا ااثام ات اذك  طايقا   اتغري وشُا ااثم

قالدا  قي  الس ب ا  هللا ئ اثلل نفسا شئ وس ها وشذا  ص  ااارج ققاد ارقا  ااثام ةق اا 
صالى هللا لليا  للحرج قااهلل لا  وجا  اقاوي : ش وماا ج ا  للايثم يف الادا  ما   ارج ش والتاهللا 

قابقصااوة ماااةام ئ  اارج وئ اوجااد شاا ا جي اا  الفااجص  اقااوي : ئ  اارج ئ  اارج ش وساالم 
ا    ل  الف   ق ا هو الداق  لتغيري الفتوى وقلتاا الفتاوى ئ  تغاري وشُاا  ساق،  اذا ائلتاااك 

  قااأقوي زاةوا للااى ال ااا  زاةوا الثااذخ اناا  و وااخ اقااوي : اقولااو  مااا يف هتاااك ققااري يف أوك 
  للفقاري أو ئ ا رقاو   الفقاري أبادا لثا  هام قاد ئ اصالو   ئ اوجد مثا  يف ال اَ ئ اوجاد قيا

 .  ق ا أةذخ هذه ابقالب و قهذه مسألب أهلرى وأما القوي ئ اوجد ققري يف أوك  اققري 
ختارج ال ةاا  يف نفاس الالاد با   أ  ئباد  للى ة   اي ليس شررا ة ا اقوي ب   الفقهاا أن

 ااد وا ااد  وبلادهم وا ااد  تا  ابساال باالة ابسال ت  ماا ختاارج يف أي مثاا   االصاحي  أهنا
وهااذه اااادوة الوفيااب ئ  قاادم وئ  اا هلر قااإذا َ اثاا  لااداهم ققااري ا رقوناا  قلياادق وا هااذه ال ةااا  
والصاااادقات شىل جهااااب ا رقااااو  قيهااااا الفقااااري وختاااارج  اااام أو ااااادق و  قي تهااااا شىل بااااالة واوةلااااو  

اماااا للاااى سااااي  الوةالاااب وهللا شجصاااا يف هاااذه الااااالة أ  افااارتي ر اماااا وهااارج هاااذه ال ةاااا  ر 
   اىل أللم .

________________________________________ 
672/28/9/24 
 .: أ د ااهلو  اطلب أ  ندلو لل  اهدا  س 
 

م قتقااوي : اللهاام انصاار اجملاهااادا  هوناا  ناادلو اساات ابب لطلااا  وهااذا الاااذي ُلثاا  ااااهج : 
مثا  يف أقغانستا  يف قلساطت يف ال ارال  الذا  جياهدو  يف سايل  وإللالا ةل ت  يف ة 
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يف الفيفا  ويف الفلات ويف بوكما ويف اكارت، يف ة  مثا  ،ذا اةالي واإلةارام اللهام انصارهم 
و اتهم اللهم  ات أقدامهم وو اد صافوقهم وا ا  ةل اتهم واهاد قااة م وصاوخ سكائهام وسادة 

تاادك وانصاارهم بتصاار ماا  لتاادك ساهامهم وانصاارهم للااى لاادوك ولاادوهم واماادةهم  ادة ماا  ل
ر سام اللهاام ألااتهم اللهاام وققهاام اللهاام اهاا م ثاار  اام وئ متمثاااللهام انصاارهم وئ  تصاار للاايهم وا

هم شااار ممااا ل اللهااام اج لهااام شاااذك ماااذك اللهااام أكان قااايهم ل ائاااب اهااام مااا ل ألااادالااادوهم الل
ئا  ويف بارك ويف قادك   اللهام اج لهام با  هللفهام سااب وئ  رقا   ام كاااب اللهام اها مهم يف تا

 حبرك اللهم أ صهم لدةا واقتلهم بدةا وئ  غاةك متهم أ دا . 
________________________________________ 

673/28/9/24 
: ه  م  صفات هللا ل  وجا  اخلاذي  يا  نسا   يف الادلاا اللهام انصار ما  نصار هاذا س 

 الدا  واهلذي م  هلذي هذا الدا  ه
 
وجاا  هااذي ماا  هلااذي هااذا الاادا  ا اات اه ماا  وئ   أ  هللا لاا أناات  قصااد التجااذا  ا اات : ج

  هاذا ما  صافات هللا لا  وجا   نتاا نصال شنا  َ اتصار هاذا الادا  قاال اقااي ارق  ل  كاااب ا
هللا ل  وج   نا  اخلااذي ئ اقااي ذلا  وشُاا هاذا ق ا  ما  أق ااي هللا لا  وجا  قاخلاذئ  ناو  

واه م م  افاا قهذا اارة  تاو  يف االفااظ وئ  ارج  وج  اتصر م  افاا م  ا   ب قاهلل ل 
وجاا  ذةاار أمااوكا   أ  اتسااب ذلاا  هلل لاا  وجاا  ولثاا  ئ اسااتجرج متاا  صاافب ة ااا أ  هللا لاا 

اقاااي هللا لاا  وجاا  اآلساال وة ااا ةثااري  يف ةتاباا  ققاااي : ش قل ااا سساافوان انتق تااا مااتهم ش قااال 
قهااذه أق اااي اف لهااا هللا لاا  وجاا  اصاا  أ  : ش و ثاارو  و ثاار هللا ش قااال اقاااي هللا اباااةر قاااي

  تسب ل  ولث  ئ استجرج متها اسم وهللا   اىل أللم .
  قيب للى الس اي اقوي : ابثر موجوة يف القرس  أما اخلذئ  قال اوجد يف القرس  قها  هاو 

 ةاهل  ا   ب ه
 ظ .اخلذئ  نو  م  ا   ب وهذا م  التتو  يف االفا:  لتساب لت قيا  قلت 

________________________________________ 
674/28/9/24 
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صااالى صااالى هللا لليااا  وسااالم أ  التاااهللا  لتااا كضااا  هللا س: ات لااا  السااا اي حبااادا  ابااا  لاااااس 
  اباا  لااااس لاا  الساااب قاااي : لثاا  ئ ُياارج أمتاا    ك قل ااا سااابغاارخ وال فاااا   ااا بااال لااذ

 ه ق ا ابراة  ارج هتا ه وما م ىن هذا اادا  
وقااد سااألت أ ااد ااهلااو  وهااو أسااتاذ يف ابدكسااب ا ااي  يف بااالة الثفاار ئ اسااتطي  أ  اصاال  

 اف رو   ارج ه  مصال  ال صر يف وقتها قه  جيوز ل  أ  جي   بت ال هر وال صر اهن
 

ج :  لتساب للحدا   ثل تاا لتا  ساابقا وقلتاا ش   ادا  ابا  لاااس  ادا  صاحي  ينبات 
 :أناا  ال ب وأه  ال لم قي  للى 

 م  اقوي هذا اادا   دا  شاذ ئ ا    ب  وش  ةا  صحيحا متهم 
م  اقوي هذا اادا   دا  ا    ب  يف وقت اارج قي اوز للفاجص أ  جي ا  بات  ومتهم

 ال هر وال صر يف وقت ش دافا 
م  اقوي هذا اادا  ا    ب  ولث  لايس للاى سااي  شهلاراج الصاال  لا  وقتهاا وشُاا  ومتهم

للااااى ساااااي  اة اااا  الصااااوكي قتاااا هلر الصااااال  ااوىل و صاااالى يف وقتهااااا و قاااادم الصااااال  الثانيااااب 
 و صلى يف أوي وقتها قيحص  أ  ة  صال  قد وق ت وصليت يف نفس وقتها .

والقوي الثال  الذي ا هر أن  أقرخ ا  لف  اادا  ا ت ظاهر يف ذلا  واادل  للاى ذلا  
قااوي الصااال  الصااال  قيقااوي اباا  لااااس : أ  ل اات ا  اباا  لااااس ةااا  هطااب وةااا  الرجاا  ا

  لصال  ئ أم ل  . 
ا ت أ  الرج  اراد أ  اصال  الصاال  يف أوي وقتهاا قثل اا أرااي ابا  لاااس يف اخلطااب أو يف  

 صاالى هللا للياا  وساالم ةالماا  سااأل  الرجاا  لاا  الصااال  قااات لاا  اباا  لااااس أناا  صاالى ماا  التااهللا 
ااااات أ  هاااذه الصاااال  ةانااات يف وقااات  اااري وقتهاااا وال اااا  ةائ اااا يانياااا  ي اااا وساااا ا  ي اااا َو 

اهلااذ  لتصااوص  ي هااا ق تاادان نصااوص  اادل  للااى أ  الصااال  ةاناات للااى اباا متت ةتااا   
 موقوال وأن  ئ جيوز شهلراج الصال  ل  وقتها شىل  ري ذل    

الصاال  لا   وهذا اادا   ري صرا  يف شهلراج الصال  ل  وقتهاا قثيال ا هلاذ با  يف شهلاراج
وقتها قذجا  هاذا نقاوي ش   ادا  ابا  لاااس  ادا  صاحي  وا  ا  با  ولثا  للاى سااي  

 اة   الصوكي هذا الذي ارتج  وهللا ساحان  و  اىل أللم .
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وأما  لتساب  ذا ااخ قإن  ش  استطا  أ  اصل  صال  ال صر مااشار  لتاد ةهلاوي أوي وقتهاا 
  قليأهلاذ بقاوي ما  قااي  ة ا  أقضا  ما  أ  اارتك قهذا جيد وأما ش  َ استط  وارتك الصال

الصال  ققد  ثل تا ل  هاذه القضايب ساابقا وقلتاا ش  ابسالم ئ جي ا  ال  ا  هاو الاذي اضاا، 
صااال   وشُااا الصااال  هاا  ااصاا  وهاا  ااساااس وش  ةااا  ال  اا  افااغ  الفااجص لاا  صااال   

  سااتطي  أ   ااذهب يف قهااذه ةاك ااب وأقااوي لااذخ شذا أكةت أ   ااذهب لقضاااا اااجااب قهاا  ئ
نااا   ساااتطي  أ   اااذهب لقضااااا  اجتااا  ش  ا ت ااات قاذهاااب وصااا  أراباااا ه هاااذا ال  ااا  

ووقتها أاضا قلتا ش  صلى يف اا ام قإ  صال   مقاولب صحيحب ش  شاا هللا وئ ارتك الصاال  
 وئ هرج الصال  ل  وقتها و كك هللا قيثم 

التضايي  للاى التااس أ  اصالوا الصاال  يف أوي  وأما اارج ابذةوك يف  دا  اب  لاااس م تااه
وقتهاااا وشُاااا الوقااات متسااا   ااال سهلااار ا اااب مااا  وقااات الصاااال  هاااذا مااا  كقااا  ااااارج قيساااتطي  

صالى قايا  هلاروج الوقات اللهام ش  ةاا  يف ال صار ا  التاهللا شىل الفجص أ  اتفغ   اا شااا 
 هنى ل  ذل  وهللا   اىل أللم . هللا للي  وسلم

________________________________________ 
675/28/9/24 

 ثل تا م  أ د ابفااجل للاى هاذا ااادا  ققااي ش  مساألب : س:   لي  للى الس اي ااهلري 
ااااارج ليسااات هااا  هااا  مساااألب اة ااا  الصاااوكي وأ  اة ااا  الصاااوكي لااا  شاااثل  اب ااارول وأماااا 

ابغاارخ وصاالى  ااقيقاا  أي أناا   اارك وقااتمسااألب كقاا  اااارج قهااو ُي اا  اااادا  للااى اة اا  
 ا    اا  صالى هللا لليا  وسالمابغرخ وال فااا يف وقات ال فااا مث اساتدي حبادا     التاهللا 

شسقاال هذا للى ذاك قإ  م  اارج  لف   ب ا  ابواقال   سهلر  ري صوكي وبغ  الت ر ل
ثا  م ائباد ما  اإلنتهااا متها باليت اق  قيها اإلنسا  ق ثال لو أ  كجال لتده صت ب م يتب م قت

 ال اتتها  متا  وةاا  ماثال الوقات بات ابغارخ وال فااا قاضاطر  ام يتا االدها  قإنا  ُيتااج وقتا
أو اقاا  للياا   ام يتاا أو هساار ل ااال ئ اقطاا  ل لاا   اال اساات ر يف ل لاا  اناا  سيجساار مااائأ

 ج اا م ت .
  وضرخ ماثال سهلار ش  ةاا  جلساب صال  بات  الاب م يتاب أو بات قايلتات أو بات كجا  وامرأ ا

قتأ  ابفاوضات واحملاةينت شىل ذكو ا يف وقت    قي  صال  ابغرخ وسيأ  ال فااا وهام يف 
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هذه ابفاوضات قإ  قام ابصل  وق  اةلسب للصال  مث كج  مر  أهلرى ك ا اثو  قاد وضا  
يف  اارج اناا  ةااا  قااد وصاا  شىل صااوك  ماا  ائ فااال أو شاااي  ائ فااال ق ااا كأي قضاايلتثم يف 

 ذل  .
 
اثو  ةااريا ما اثو  اسريا وم  اارج مااارج اتفاوت ق   اارج  :  لتساب للت لي  أقوي ج:

ةااا  ُياارص ةائ ااا للااى أ    صاالى هللا للياا  وساالموةل ااب أكاة أ  ئ ُياارج أمتاا    ااىن أ  التااهللا 
الصااال   ثااو  يف أوي وقتهااا و اا  للااى ذلاا  يف أ اةااا  ةثااري  ققااد اضااي  الفااجص للااى 

 ااا الصااال  يف أوي وقتهااا وهااذا جي اا  اإلنسااا  يف ضااي  وهااذا أصاا  م ااىن نفساا     اصاال  ةائ
اااااارج قيقاااااي مثااااا   اااارج أو  ابااااب  رجااااب حبياااا   ثااااو  ملتفااااب ااشاااا اك حبياااا  أهنااااا ا اااا  

قي   ارج أوي الوقت م الفجص أ  اصل  االفجص الذي ادهل  يف ضي  شداد وةذل  الت  
الصاال  شىل سهلار وقات  اا وصالى ما   أهلر صلى هللا للي  وسلممب قثو  التهللا شداد للى اا

 ااري لااذك قهااذا ااادل  للااى أ  الوقاات متساا  واسااتطي  الفااجص أ  اصاال  يف أي وقاات ماا  
 أول  شىل سهلره قهذا  فسري اارج . 

قااد اثااو   صاالى هللا للياا  وساالمخلااروج الوقاات والتااهللا  اوأمااا التفسااري اآلهلاار ج اا  ااماار متساا 
الااذي شاارح اااادا   لااذي اساا   خبااروج قصااد هااذا وقااد اثااو  قصااد مااا ذهااب شلياا  ااخ 

التصااوص ااهلاارى ة ااا قلاات شذا َ اثاا  الااتص  يفالصااال  لاا  وقتهااا ولثاا  ئبااد ماا  الت اار 
نااا   ه الاااواكة صااارُيا إلهلاااراج الصاااال  لااا  وقتهاااا قثيااال خااارج الصاااال  لااا  وقتهاااا  ي   اااب

لصاال  ةانات لتدان نصوص ينبتب    ئ خرج الصال  ل  وقتها وهللا ل  وج  اقاوي : ش ش  ا
ساا ب أ  هاارج الفااجص الصااال  لاا  وقتهااا   للااى اباا متت ةتااا  موقااوال ش قااإذا ةااا  ااماار قياا
:ش شُا التفرا، للى ما   صلى هللا للي  وسلم قثيل أصاحت ةتا  موقوال وةيل اقوي التهللا 

هذا ااصا  ل   رك الصال   ل ادهل  وقت الصال  ااهلرى ش ق تدان هذا ااص  قال خرج 
 بااتص صاارا  جاادا أمااا لفاا  رت اا  قااال  ثاا  واجاا  هااذا اا تااال ئااارو  اة اا  أساسااا شئ

 ل يف السفر وهذا اا وال ا  التصوص الواكة  يف اة    ل يف السفر ليسات صارُيب يف 
شهلراج الصال  ل  وقتها ب  هتاك أ اةا  مصر ب جدا  ة   الصوكي ة ا يف  دا  اب  
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وال فاا واجا  ذلا  ابتفا  لليا  ققا، اة ا  يف لرقاب ويف اب ةلفاب ل ر يف اة   بت ابغرخ 
 وأما اخلالل واس  يف  ري هذا . 

أوقاات ققا،  بوللى ة   اي لو  ات أ  هذا هو ابراة م  اادا  هذا ا ت أ  الصال   ال 
اقاااي ش  هااذا اااادا  أ  ق اا  شاااا صاالى الصاالوات يف هااذه الااثالد أوقااات وئ  ثاا  أباادا 

أ  اهلذ ب  وقت ماشاا قيأهلذ ب  وقت ماُيب وهو يف ااقيقب ئافيد ذل  واج   االم م 
 ذل  م  استفث  هذا اادا  قاي ئ ا    ب  . 

و هااوك أهاا  ال لاام ئ اقولااو  أباادا  ة اا   ااري ااوقااات اب روقااب مثاا  الساافر وب ضااهم ااادهل  
ةاإلصاالح بات التااس قهاذا ئ ابطر وابرض وأما اة   اج  ال  ا  أو اااائت الايت ذةر اا  

 ا تا قوئ مرجو ا وهللا   اىل أللم .و قلب قليلب  ب   هوك أه  ال لم وشُا اقوي اقره
وأمااا الاااذي ذةاارت  لتسااااب لل  اا  ابوقاااوت أو اإلصاااالح باات التااااس ا تااا اجتهااااة يف مقابلاااب 

الااذي ةااا  شذا َ ات  اادا  اباا  لااااس ق ااا ، الااتص وئ اصاا  أ  ا  الفااجص وا اارتض 
أهااام مااا  الصااال  بااات ااشاااجاص وبااات القاائااا   الصاااال قه ُيصااا  يف مثااا  هاااذه ااماااوك هاااذه 

و ثاا  أ  هتاااك الفااجص وقتااا متساا ا بثاا  هااذه اامااوك وئ افاارال يف صااال    ي  اااي ماا  
  اااادهل  اخلاااالا أوة اااا قلتاااا لاااو أكاة الفاااجص أي  اجاااب مااا  اااااوائج ماااثال ارااااد . اا اااواي 

ساا  نفساا  وا  اا  واساات ر يف هااذا الاادها  الااذي اااده  باا   اال اقاا  يف ق اااذا اف اا  قهاا   
أوىل ماا  ذلاا  وئ  والصااال ي قالبااد أ  اااذهب ولااو  صاا  مااا  صاا   اارج قهااذا  ااري م قااو 

 هلذ مت  ةقائ  م دوة  ةقيقاب أو ةقيقتاا  شا ا اساري جادا ئ جي لا  ات ااكض ما  ل لا  وهللا 
   اىل أللم . 

________________________________________ 
676/28/9/24 

س: ااخ اسأي أ  والد   وض ت ماائ يف الاتا  وةانات ئ   لام أ   اا قوائاد ولتادما لل اوا 
بذل  أهلاها أ  هذا ئ جيوز وهذا م  الر  قهم ارادو  التجلص ما  هاذه الفوائاد قها  جياوز 

 التصدل سا أو ماهو اا  م  ال لم  هنا ئ  هلذ مت  شي ا ه 
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ف  ب  ابسال ت قتادق وها ةهاب م يتاب ةهي اب اإل ا اب تات  اقيجيوز أ  خترجوا هذا اباي ج: ن م 
أو التااادو  ال ابياااب للفاااااخ أو اة  ياااات اخلريااااب الااايت  قاااوم  ساااتغالي هاااذا ابااااي قي اااا اتفااا  
ابسل ت  ل وش  َ اث  بتيب الصدقب اثو  بتيب نف  ابسال ت يف  اري ر اام أو شاراخ وهللا 

  أللم .   اىل
نثتفاا  سااذا القاادك و كك هللا قاايثم ونسااأي هللا أ  اتقااا  هللا متااا صاااح ال  اا  وأ  جي لتااا يف 

   .هذا الفهر الثرا م  ابقاولت وليدةم مااكك والسالم لليثم 
________________________________________ 

 أ ، خ 7كمضا  
677/7/9/24 

 ح  ه س : ما الفرل بت التصراين وابسي
 

تصراين مسايح  ااقيقاب أهناا لج : القضيب قضيب اصطالح ا ت التاس اصطلحوا للى  س يب ا
نا  إسايح  وااقيقاب أنا  اسا ى نصاراين قارة  س يب قالتاس اصطلحوا للى  س يب التصاراين م

وا ااد التصاااكى  والتصااراين صاالى هللا للياا  وساالمر ااد جاااا ةااذل  يف ةتاااخ هللا ويف سااتب نايتااا 
 ق ااا  صااالى هللا لليااا  وسااالمنايتاااا ر اااد اكى تاااوا باااذل  يف ةتااااخ هللا لااا  وجااا  وساااتب والتصااا

اهنااام قاااالوا لل ساااي  لليااا  الساااالم نااا  أنصااااك هللا لتااادما قااااي ليساااى لليااا   قاااايمااا  ال ل ااااا 
السالم م  أنصاكي شىل هللا وماتهم ما  قااي تاوا نصااكى نسااب شىل انصار  اةليا  وها  ابتطقاب 

لد،نااب    ااادا  للااى ةاا   اااي هااذا ائساام الفاارل  بااللياا  السااالم و  الاايت ةااا  قيهااا ليسااى
 ؤالتصرانيب وأماا  سا يتهم  بسايحيت قهاذه التسا يب قيهاا اااوز ا  ابساي  لليا  الساالم متاا 

وا ا ااوا شاااوي سااا مااتهم اهناام هلااالفوا ةاتاا  وهلااالفوا   الي اا  وهلااالفوا الرسااالب الاايت أكساا  شلاايهم 
س الرسوي وهلدلهم و ارل  ام الد،ناب التصارانيب وهاو أوي ما  اةلاى اليهوةي الذي توه بول

أولوهيااب ليسااى للياا  السااالم قالصااحي  أ  الااذا  اساا و   بساايحيت هاام أ اااا  ابسااي  للياا  
السااالم قااتح  مساايحيو  وشبراهي يااو  وموسااواو  وهثااذا ناا  الااذا  نتااا  ااناياااا ونصاادقهم 

 مت  وهللا   اىل أللم .  ؤتسب شلي  ان  متا ون م  سم وأما م  هالل شجصا قإن  ئ ا
________________________________________ 
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678/7/9/24 
س :الس اي ل   ادا  وضا  الصايام لا  ابرضا  واااما  ها  هاو للاى الوجاوخ أو  ساب 

  التها قإ  أكاةت أ   صوم قتصوم وئ ش ا لليها ه 
 

رج أي شذا شاااات أقطاارت ولاايس للااى ساااي  اااارج أي وضاا  لتهااا ااااباا  ج: اااادا  ابااراة 
اإلجياخ أي ئ جيب للى ااام  وابرض  أ   فطر شئ ش  ةانت هلائفاب للاى  يا اا أو  ياا  
اةتت وأما شذا ةا  هتاك شا ا ما  ابفاقب قااهلل لا  وجا  وضا  لتهاا هاذه ابفاقب وأصااحت 

الاااذا  ويف قاااراا  ش ش الاااذا  اطيقونااا  قدااااب ر اااام مساااثت للاااى ةاهللاااب حتااات قولااا    ااااىل: ش و 
اطوقون  ش قلها أ   فطر و ط م هذا هو ابراة ما  وضا  ااارج ما  الصايام أي وضا  الوجاوخ 

ش  ةانت  ا القدك  للى الصيام قلها أ   صوم ، جيب لليها أ   فطر   واإلل ام وليس ابراة أن
 وئ  رج لليها يف ذل  وهللا   اىل أللم .

و قضاا  ش  ةاناات  سااتطي  القضاااا ويف ابسااألب  فصااي  قااإذا  لتساااب للقضاااا قلهااا أ   فطاار 
 فطر بساب ابفقب قإهنا  قض  هذه اا،م وش  ةا  اف  لليها القضاا ا  اا ا  والرضاا  

قاهلل ل  وج  كهلاص  ةام   م  اا واي قيف  لليها قضاا شهراست ر الفهر ةامال يف ةثري 
   ا أ   فدي .

يا ااا و يااا  اةتاات قااا   أهاا  ال لاام ااارى أ  ئ قضااااا وأمااا شذا ةاناات  فطاار هلفاايب للااى  
هاذه اا،م الايت اااي وااكج  أهنا  قض  هذه لليها وئ ةفاك  اهنا جيب لليها أ   فطر يف 

قطر ااا هلفاايب لليهااا أو للااى جتيتهااا اهنااا يف هااذه اااااي   تااا يف  ثاام اباارا  وهللا   اااىل أ
 أللم .   

________________________________________ 
679/7/9/24 

 س: ما  ثم قراا  القرس  لل حدد ه 
 

ج: هذه القضيب  ثل تا قيها ةثريا وذةرانها  لتفصاي  قااهلتصااك هتااك قارل بات قاراا  القارس  
التساب لل حدد  دين أصغر اة هوك للى جوازها ب  السالل الصااح اوبت مس ابصحل ق
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وهذا أ ر ينبت يف ابورأ الصحابب هلرج م  اخلالا د أ استتثرو  اإلل ام بذل  ققد كوي أ  
هلرج وأهلذ اقرأ القرس  ققاي ل  شجص أ قرأ القرس  وقد هلرجت م  اخلالا أو َ  توضأ ققااي 

 . ت  القاكيا احملدد  دين أصغر  قال اوجد يف الفر  ةلي ه ل  م  أمرك سذا أمسيل ب 
قاراا  القارس  اساتتاةا اادا  قيا  ما  ائ  قاة هوك للى متا  اةتاب واااوأما اادد ااةا 

قاراا  القارس  وهلاصاب اااائ  قالرساوي  را لض ل اادا  قال اوجد مان   ت  ما  ض ل ون
متهاااا  لتااادما رلااابالقااارس  يف   ااار لائفاااب وهااا   اااائ  ، و  ةاااا  اقااارأ  صااالى هللا لليااا  وسااالم

إ  قااال  شين  ااائ  ققااااي  اااا ش   يضااات  ليساات يف اااادك وةاااذ تاخل اار  مااا  ابسااا د ققالااا
. قالراج  أ  احملدد ليس للي   رج أ  اقرأ  ئ اايضب ليست يف الفم لتدما اقاي  ا ئ  قر 

القاارس  واوجااد أ اار لاا  اباا  لااااس أناا  ةااا  اقاارأ وكةه وهااو جتااب ولثاات ئ أذةاار صااحب هااذا 
اا ر وللى ة   اي ئ اوجاد ماان   تا  ما  ذلا  وأماا اإلشاثاي يف ماس ابصاحل والسا اي 

 تثتف  سذا القدك وهللا أللم . هلاكج لت  ق
________________________________________ 

680/7/9/24 
لا   ااقاوي شنا  تا  شار م  ل اتصرل ةتب لا  قياام ليلاب ش س:  دا  : ش م  قام م  اإلما

يف لقاااا ساااب  ولثاا  جيااد ب اا  ائهلااو  اقااوم شذا أو اار اإلمااام اااو ر م اا  مث شذا ساالم اإلمااام قااام 
أهلرى  ل اتق  و ره  ل اقوم ب د ذل  ما شاا هللا ل  أ  اصل  يف اللي  قيقوي هو برة ب 

ناا  ا هاار للتاااس أناا  سيصاال  ماار  أهلاارى يف اهاا  هااذا الف اا  قياا   اارج وهاا  ااادهل  يف الاار،ا 
 اللي ه

 
ماا  ابفاااة  الاايت  ر ااات للااى متساا  التاااس متسااثا ل ياااا سااذا اااادا  للااى الاار م  هااذاج: 

هاذا اللفا  وأاضاا وكة برواااب أهلارى  ار وقد وكة قي  ررل أهلرى لايس قيهام  أ  اللف  قي  ن 
أان و  ثاااوت هااذا اللفاا  _بهااذا اللفاا  وقلاات لااو ساال تا  ا ااري أ  ذك ماا  الصااحابب ولاايس قيهاا

ليس ابراة ق_ قلو  ات  )أي أه  الصحي (  لدم شهلراج هذا اادا  يف ةتاهمم  مت  ب 
لقاااا ساااب  وأزاااد هتااا أاضااا أناا  لااو ةااا  سااذا اب ااىن متاا  مااا افه اا  التاااس وقااد بيتاات ذلاا  يف 

لاااايس ماااا   خ القيااااد أو الفاااارال وشُااااا ماااا   خ  اااارج الغالااااب اناااا  يف الغالااااب ئ اتصاااارل ق
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نصرل قاا  اقلو اقرتض أن   اابصل  الذي اصل  الرتاوا  شئ م  اإلمام ولث  ليس هذا شرر
، ققد قام نصل اللي  أي ةأن  قاام اإلمام ققد ةتب ل  قيام ليلب وم  صلى صال  ال فاا قق

اصل  نصل اللي  ةامال وم  صلى الف ر يف  الب أاضا ةأنا  قاام الليا  ةلا  وما  قاام كة اب 
وا د  ب د ال فاا ققد ةتب ل  قيام اللي  قثيل ُيصر هاذا يف انصارال اإلماام وأقاوي  ر اب 

ارااد أ  اصال  شذا ما  للى ذل  ششثائت متها هذا الاذي ذةاره ااخ الثارا وهاو أ  ماتهم 
كج  شىل الايت قالذي ُيص  أن  او ر م  اإلمام قياتق  الاو ر برة اب قاا  التساليم وهاذا الف ا  

ه ب   أه  ال لم وقد ألل قي  كسالب هلاصب ان  ئ اوجد أص  لاذل  ةيال اقاوم ب اد دانتق
انصارل اإلماام  : ش وشذا صلى هللا للي  وسلماإلمام وا  برة ب واإلمام ج   لي د ب  وقد قاي 

: ق اا صالى هللا لليا  وسالمقانصرقوا ش قثيل اقوم ب د اإلمام وا  برة اب مث ئ   اب يف قولا  
الفجص َ افت  شا ا قثيال اقاوم وا   ه اااييف هذ  أةكةتم قصلوا وما قا ثم قأمتوا ش ان

ذا أكاة أ  برة ااب ماا  لتااد نفساا  . قهااذا ماا  اإلشااثائت لتطاياا  التاااس  ااذا اااادا  وااوىل ش
ماا ةتاب هللا لا   إلمام مث شذا كج  شىل بيتا  قليصا اطا  هذا اادا  سذا ابفهوم أ  او ر م  ا

لتا  أناا  ةاا  اصاال  ب اد الااو ر كة تاات   ااات صالى هللا للياا  وسالمأ  اصال  وئ اااو ر قاإ  التااهللا 
و ر قأوىل لا  وهو جالس اقرأ قيه ا  ذا زل لت وق  ،أاها الثاقرو  قال  رج أ  اصل  ب د ال

 اف   ما ئ أص  ل  . أ  م  ذل  
وةاذل   ه وم  اإلشثائت أاضا مسألب  غري اإلمام ق   الذي ار ا، ب  واقاي  ال اتصارل

شذا ةاا  الفاجص مااثال ااو ر ماا  شماام سهلار  ااري هاذا اإلمااام الاذي اصال  الصااال  نفساها قهاا  
وقاد ا  ابسالم ماثال .. ثائت شىل  ري ذل  م  اإلشا ه أم ا تا  لذي أو ر    صلىا تا 

قهااا  ُيساااب لااا  أو ئ ، يف وسااا، الصاااال  ئ اااادكك بداااااب الصاااال  ولثتااا  اصااال  مااا  اإلماااام 
ةذل  شذا صلى الفجص يف مس د لايس قيا  قضايلب مث أة ا  يف مسا د سهلار لا  ه  ُيسب 
مث ذهااااب شىل صااااال  ال فاااااا وهثااااذا شذا صاااالى يف مساااا د ئ اصاااالى قياااا  الاااارتاوا  .. قضااايلب 
ا اات حتصا  ششااثائت ل ياااب بساااب قهاام هااذا اااادا  .. قياا  الاارتاوا    سهلاار اصاال مسا د

 وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

681/7/9/24 
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سااتب وهاا   لغااب وقااد أساال ت و  ااي  يف بلااد ةاااقر  وئ اوجااد أ ااد  13س: قتااا  بلغاات ساا  
وه  حتت ضغوال م  الوالادا  قها  ما  اب ثا  م  ابسل ت هتاك وئ اوجد مراة  شسالميب 

 أ   ض  اا اخ لتها قه  هتاك كهلصب لذل  يف  قها ه 
 

ج: ئ اوجد  ا يف اإلساالم ماا اساو   اا أهناا ئ  تح اب قابسالم شذا ةهلا  يف اإلساالم قإنا  
 ل ماا   ياا  الفاارائ  شئ مااا ل اا  لتاا  قهااذه ااهلاات ئ  تسااى أ  اا اااخ و ااادهل  قياا  ةاقااب 

ا ولثاا  ش  وجاادت ضااغورا قااإ  هللا لاا  وجاا  اسااارها واغفاار  ااا ماااَ  سااتط  أ   ف لاا  ال مهاا
 ل  ت ث  م  ذل  قالتصيحب  ذه ااهلت أهنا شذا َ  لاس اا ااخ ن ارا لضاغوال والاداها 
قإهنا ئ  ثثر ما  هلروجهاا ما  الايات قاال ختارج شئ للضاروك  وشذا هلرجات حتااوي أ   تح اب 

َ   وكاا والاااداها قي اااب لليهاااا ذلااا  وشتطالت أ   تح اااب مااا  بقااادك ائساااتطالب قاااإذا اسااا
 سااتط  قلتحاااوي أ   ساارت ةاا  ما سااتطي  أ   ساارته ماا  جساادها ماا  ااشااياا الاايت ئ ا اااكض 

وجاا  مااسااتطالت مث ش  متثتاات ماا  الاا واج ماا  شااجص  قياا  الوالاادا  ابهاام أ   تقاا  هللا لاا 
  اىل أللم .مسلم ا يتها واقوم بف وهنا قهذا هو ااوىل وهللا  

________________________________________ 
682/7/9/24 
أن  ذهب شىل ابقابر وم    الب ما   كض  هللا لت : ااخ اسأي ل  قصب  ذةر ل  لل  س 

ةم قااااد   وجاااات وأمااااوالثم  فرقاااات وة،كةاااام ا وهلارااااب أهاااا  ابقااااا  وقاااااي : ش  نساااااأصااااحاب  
  التاااس الااذا  م اا  : ةياال  ااتثلم ماا  ابااو ى سااثتت مث قاااي هااذا هلاااان ق ااا هلاااةم ه قسااأل

ققااي للاا  : لاو  ثل ااوا لقاالوا :  اا وةوا قااإ  هلاري الاا اة التقاوى . قهاا  القصاب صااحيحب وققاا  
 هللا . 

 
: هذه م  ااقاصيص ابتتفر  بت الولاظ وئ  ث  أ   ص  وئ أللم  ا أصال وااماوات ج 

راو  اا ياا قهذه القصب قصب  رلاب متتاا ئ اس  و   دا  اا ياا وئ است ياو  وئ ها
أصال وه  قصب اروجها القصاصو  وئ أص   ا ولو  اتت ساتدا لثاا  متتهاا متثارا ئ  صا  
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اصاوك  اام ذلا  ولاايس هاذا للااى سااي  ااقيقااب  كضاا  هللا لتا  ابا  وئ باد ماا   والا  ةااأ  لليا
 وهللا   اىل أللم .

 ة واه ()اا ر أهلرج  الداتوكي واب  لساةر  ستا
________________________________________ 

683/7/9/24 
افسار ا اادو  أي ا رقاو   الاا  س: قاي   اىل : ش وما هللقت اة  واإلناس شئ لي اادو  ش 

 أي ا رقوين قه  ذةر هذا التفسري لتد ال ل اا ه 
 

ولايس هاذا هاو ولثت  ليس ما  التفاساري اب ت اد  )ل  اب  جراج( ج: ن م هذا التفسري اذةر 
ال ااة  ه  ائسم اةام  با ُيا  أ  روااب وئ  ص  والصواخ ال ههذ تابراة م  اآلاب ققد كوا

ر ال ااة   ب رقب قال ااة  مر لب أللى م  اب رقب قا د فسهللا وارضاه  ري اب رقب قال  ث  أ   
راة  ل اااة  ولايس اباراة هو اباأ  ا رل الفجص كب  قإن  اف   ماُيا  هذا الرخ وارضاه هذا 

 اب رقب وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

684/7/9/24 
س: هاا   ااات يف السااتب أ  هللا لاا  وجاا  قااا  أ  هلاا  الساا وات وااكض ةااا  ةتاا ا  اااأ قهاا  

 هذا صحي  وه  هذه ه  لقيد  أه  الستب واة الب . 
 

ت وااةاذاب اليت ئ أص   ا واا اةا  الايت  اذةر الياوم أي ج: هذا  دا  م  ابوضولا
أ اار للاا  وأاضااا هااذا اااادا  واا اار الااذي قالاا  يف قااوي شئ لي ااادو  أي ا رقااو  قثلهااا ماا  

 ااموك الاارلب اليت ئ أص   ا . 
________________________________________ 

685/7/9/24 
 مضا  مااكك وكمضا  س يد ونو ذل  ه س: ما ثم التهت ب قا  كمضا  ةقوي ك 
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قأقوي قا  ة  ش ا أهت ثم  ي ا بفهر كمضا  ابااكك وة  لام وأناتم خباري والتهت اب قاا  ج: 
كمضاا  وقاا  أي متاساااب قيهاا هلاري لمسااالم ولل سال ت أو ب ادها ماا  ااماوك الايت ئ  ضاايي  

 افاارتال قيهااا وكوة نااص صاارا  جلااب ابااوة  واحملاااب باات ابساال ت وئ خ قيهااا وشُااا هاا  ماا  
لتادما وجاد أ  أبياا  صلى هللا لليا  وسالموالتحاخ بت ابسل ت والتهللا   اثف  اامر  لتواص

ه باذل  قالتهت اب بثا  هلاري والفارح بثا  هلاري أمار أل م ساب يف ةتاخ هللا ل  وجا  قهتالرل أ
ل  قليفر اوا هاو هلاري ر وة وئ ش ا يف ذل  وقاي هللا   ااىل : ش قا  بفضا  هللا وبر تا  قااذ

لتاادما سااأي أبيااا لاا  أل اام ساااب يف   صاالى هللا للياا  وساالم  التااهللا شممااا جي  ااو  ش وة ااا قلاات 
لاا  ب اادما  صاالى هللا للياا  وساالمقاااي التااهللا  ئ شلاا  شئ هااو اااا  القيااوم ش ةتاااخ هللا ققاااي ش هللا

وي كمضااا  أو ضاارخ صاادكه ش ليهتاا  ال لاام أ  ابتااذك ش قالتهت ااب لتااد قاادوم ال يااد أو لتااد ةهلاا
لاايس ب ال لاام أو جناااح قالتهت ااب واكة  لتااد  فاا  ةتاااخ هللا أو لتااد  فاا  أي ةتاااخ ماا  ةتاا

قيها  رج وئ افرتال قيها أ   ثو   وقيفيب ، وقد ذةرت قا  ذل  أ  ب   أه  ال لم ا تا 
: أالةم كمضا  شهر مااكك ش  ت ب والصحي  أنا  لايس باذل   صلى هللا للي  وسلمقوي التهللا 

أن  م   خ التهت ب قاادا  استأنس ب   خ اإلهلااك وللى ة   اي م  التاا هو م   وشُ
 وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
686/7/9/24 
 ابرأ  يف بيت والداها ه  لد  الطالل وه  جيوز أ    تد: ما هو ااثم يفس 
  

اباارأ  أ    تااد يف بياات زوجهااا وجيااب للااى الاا وج أ  :  لتساااب ل ااد  الطااالل قي ااب للااى ج 
اسااا    اااا باااذل  وهللا لااا  وجااا  قااااي : ش ئ خترجاااوه  مااا  بياااو   وئ هااارج  شئ أ  ا ااات 

اذ  هلل قإهناا ئ ختارج ما  بيتهاا شذا رلقات يا لابفا فب مايتب ش قطابا أ  ابارأ  َ  قا  يف الا ان و 
ثاو  ذلا  ساااا االرجا  وحتات ك اتا  ققاد اطلاهاا و  بوذل  اهنا أ تاا ال د  مازالت يف لصا 

الطالل يف بيت لد  يف لوة  ااسر  شىل ما ةانت للي  قا  ذل  وهذا م  ااث ب أ  ج   
الااا وج  ااال  ثااا  للااا وج أ  اراجااا  نفسااا  وأ  ُيصااا  بيته اااا شااا ا مااا  االفاااب و  اااوة ااماااوك 

 ص  مضاك  والرجا  هاو الاذي شذا شئ جملاكاها قال جيوز لل رأ  أ    تد يف بيت والداها اللهم 
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ررةهاا ما  الايات قياأمث هاو بطرةهاا ما  الايات ولايس لليهاا  ارج يف هاذه ااااي أ  الاس يف 
اة يف بيتها ومد  ال د  ختتلل  هلتالل اب تد  قاإذا  دبيت أهلها رابا أ  ئ  ثتها م  ائلت

ي  ااالد  يضااات وأمااا شذا  ةاناات اباارأ  مماا  ُيااي  وليساات  ااامال قإهنااا   تااد  ال ااب قااروا أ
ةانت مم  ئ ُيي  قإذا ةانت  امال ق د ا مد   لهاا قلاو وضا ت ب اد  ال اب أ،م أو ب اد 
اوم أو ب د سالات أو ب د يانيب أشهر أو  ري ذل  ق د ا مد  اا   وأما شذا ةانت مما  ئ 

  ُيي  أي شذا ةانت صغري  أو ساسب قإ  لد ا  ال ب أشهر وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

687/7/9/24 
 قه  اس    ا زوجها ه  أهلهاقإذا أكاةت ه  أ    تد يف بيت : س 
 

 اج: الصحي  ئ اس    ا ان  أوئ م   ق  هو أ  متث  يف الايت ويننياا: أهناا  ضاي  جا ا
شذا ةاا  اامار ا ات   فاال زوجها شئ  ام  ااث ب اليت ج لت م  أجلها ال د  قال اس    

الطاارقت للااى الطااالل وئ ك اااب ماا  الطاارقت  لرج ااب قااأكجو أ  اثااو  ئ  اارج أ  اساا    ااا 
 وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
688/7/9/24 
: مااا ثم الفاار  يف كجاا  أقطاار كمضااا  ل اادا أ،م شااااب  وهااو اآل  قااد جاااوز اخل سااات  س
ثفااك  أو القضااا ه أم اثفيا  أ  اصاوم الساتب ما  شاواي واادهل  حتات قولا  الجيب للي   قه 

 وةأن  صام الدهر ةل  ه  صلى هللا للي  وسلم
 
: م  أقطر كمضا  لامدا اهلتلل ال ل اا قي  ق تهم م  ج   لث  اوم أقطر قي  جي ا  لا   ج 

اا للاى ااادا  الاذي قيا  ةفاك  ول  ة  اوم صيام ساتت اوماا أي شاهرا  متتااب ت وهاذا بتا
ئ ا وض  ش ا ق   أقطار كمضاا    الرج  الذي جام  امرأ   يف هناك كمضا  والذي ا هر أن

ما  لامدا مت  دا  اة  قإن  ئ اثفار لا  ذلا  شئ أ  اتاوخ شىل هللا لا  وجا  ل اا اقارتل 
صاافحب جدااااد  هللا قهاا  ةاقياااب قثأُااا اقتاات   اوالتوبااب متااا  ش  شاااا هللا ش  قالهاا، جاارم ل اايم 
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 اولثتاا  اتصاا   إلةثاااك ماا  التواقاا  ا اات ةل ااا  يساار لاا  اإلةثاااك ماا  التواقاا  قإناا  اثثاار متهاا
ذةر أ  اال اي ات ار قيهاا قاأوي ماا ُياساب لليا  ابارا  صلى هللا للي  وسلم  التهللا اوذل  

ها   صال   قإذا وجدت ةاملب ن ر يف سائر ل ل  وش  َ  ث  ةاملب قااي هللا لا  وجا  ان اروا
الفراضااب وهثااذا سااائر اال اااي وةااذل   باا ل ااادي ماا   طااو  قااإ  ةااا  لاا  ماا   طااو  أة اا  

 الصيام التوبب  ثف  وهثذا اثثر ابرا م  التواق  ل   هللا أ  اتقا  مت  وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

689/7/9/24 
ا ات أ  اثااو   شليهااشذا ةااا  اهلاذها وهاو رتااج : ماا ثم أهلاذ اإلبار ابغذااب يف كمضاا  س 

 ابرا مراضا واوض  ل  ش ا م  اةلوةوز أو ش ا م  هذا القاي  ه 
 
: أكجو أ  اثو  ئ  س يف ذل  وئ  رج للي  وااوىل ل  أ  افطر وأ  ا وض هذا اليوم ج 

ى الط ااام والفااراخ اهلتلفاوا يف هااذه اإلبار ابغذاااب ق ااتهم ما  قاسااها للا ا ا  ال ل ااا اب اصاار 
متا  ما  الط اام والفاراخ قإنا  لايس اباراة  تومتهم م  ئ ارى ذل  والذي ا هر   أهنا ليس

قاةكا للى اارةب والذهاخ واجمل ا وشُا ابراة أ   تت  ل  شاهو  ماجي ل  الفجص  ت ارىأ  ا
ابااارا هاااذه يف كمضاااا  قاااإذا أهلاااذ  ا قااااهيف  اااري كمضاااا  ة اااا  هللا أ  اتقااا   مااا  الفاااهوات ل لااا

ة ا  جيلاس يف   وهوابغذ،ت  اقى شهو   وااقى ممتت ا ل  الط ام والفراخ وش  ةا  اتغذى 
 )وئجيلااس يف ابثياال( لاا  الفااراخ  تتاا ا افاا ر ابابثياال الااااكة قااال افاا ر  َ ال طاا  ة اا

 قهذا الذي ا هر   يف هذه ابسألب وهللا أللم .
________________________________________ 

690/7/9/24 
 : مام ىن قوي ال وك ه س 
 
: قوي ال وك هو قوي الاار  ة   را  قهاو زوك . ققاوي الا وك وال  ا  با  قهاو قاوي الاارا   ج

 ول   الاار  . 
________________________________________ 
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691/7/9/24 
 م ىن برةب ه: ش  سحروا قإ  يف السحوك برةب ش ما  صلى هللا للي  وسلم: قوي التهللا س 
 
: الاةااب هاا  اخلااري والفضاا  هاا  برةااب يف الاادنيا واآلهلاار  أي ُيصاا  لاا  اخلااري يف الاادنيا    ج 

أو اادلو قيا  هلل لا  وجا  وُيص  ل  برةب هذا الوقت م  ذةر اتقوى للى الصيام واتتف، ل  
ا هااذا ةتااب هللا لاا  أ  اصاال  يف ممااهللا باادلو  رياااب اثتااب لاا  اخلااري ومااا ارت ااب لاا  للااى ذلاا  

جار ما  لاد  جواناب وةاذل  هاو برةاب بجالفاب أها  الثتااخ الوقت قالقيام يف الساحوك لا  اا
مث  صاالى هللا للياا  وسااالما  الفاارل باات صاايامتا وصااايامهم هااو أةلااب الساااحر ة ااا ذةاار التاااهللا 

جر للى مااف لا  الفاجص يف هاذا الوقات ما  صاال  وذةار و اري ذلا  اا يفالاةب يف اآلهلر  
 وهللا   اىل أللم . صلى هللا للي  وسلما ر د وللى ا اا  نايت

________________________________________ 
692/7/9/24 

 س: كج  م  هللا للي   إلسالم ووالداه ةاقرا  ق ا جيب للي  ل ل  يف  اي وقا  والدا  ه 
 

هللا  كضا للاى للا   صالى هللا لليا  وسالمج: الذي جيب للي  شرلا هو ما أوجاا  كساوي هللا 
 صاالى هللا للياا  وساالملرسااوي هللا  كضاا  هللا لتاا  لتاادما  ااويف أبااو رالااب قإناا  جاااا للاا  لتاا  

: اذهاب  صلى هللا للي  وسلمش  ل   الفيجل الضاي قد مات ققاي : لتدما  ويف أبوه وقاي 
رياااب  اتباادلو لاا  ةلااا  صاالى هللا للياا  وساالمقااواكه وئ  ف اا  شااي ا  اال   ياات قل ااا جاااا للتااهللا 

ذا  الوالادا  وأ  ُيسا  ةفته اا  اماا  ثا  ما  ةقا    ا جيب للى ابسلم أ  اقوم ب  قالذي
وةقته ااا ويف نفاااس الوقااات ُيسااا  لفااار  ا  ااال الوقاااا  ، ئ اثاااو  اهلاااتالل الااادا  ساااااا يف 

 وج  وهللا   اىل أللم . لدم الا ولدم القيام  ا أوجا  هللا ل 
________________________________________ 

693/7/9/24 
 س: ماصحب  دا  نسج ال تثاوت للى  اك  راا ه 
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 ااادا  نساااج ال تثااااوت للاااى  ااااك  اااوك   ج: الصاااحي  للاااى  ااااك  اااوك ةاااأ  ااخ اساااأي لااا
وهاذا ااادا  لا    كض  هللا لتا م  أ  بثر الصدا   صلى هللا للي  وسلملتدما هاجر التهللا 

الفايجل  سات  ال ل ااا وش  ضا ف  ذا ااادا  أصاال وهاو  ادا  ينبات  ااات أ   ررل ةثاري  
االااين وقد قصالت الثاالم لا  هاذا ااادا  يف صاحي  الساري  ق ا  أكاة أ  اراج ا  قهاو يف 

 كسالب ا  ر  م  اجمللد الثال  وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

694/7/9/24 
 ثتاخ اآل  نصاكى أم مسيحيو  هس : ما الفرل بت ابسيحيب والتصرانيب وه  أه  ال

 
ج: أان جاوبت للاى هاذا السا اي ما  قاا  ولثا  ااخ َ اسا   قاأقوي : التصارانيب وابسايحيب 

 وة ااا ت اا  اساا   مااثال ابساال ت احمل ااداسااواا شُااا هااذا ائهلااتالل ماا   خ ائصااطالح ة
لصاااحي  أ    التصااااكى وات وةاااذل  نسااا   ابسااايحيت   اليهاااوة اآل  الاااا   اإلسااارائيلياسااا

ائساام الصااحي   اام ا  الد،نااب هاا  الد،نااب التصاارانيب وتااوا التصاااكى ة ااا قاااي هااو التصاااكى 
أه  ال لم : ة ا قاي ااواكاو  نا  أنصااك هللا ة اا أهلاا هللا   ااىل أو نسااب شىل التاصار  وها  

وي اهنم ئ غري مقاقالالد  اليت ةا  ا ي  قيها ليسى للي  السالم وأما  س يتهم  بسيحيت 
واساا ى  صاالى هللا للياا  وساالم ااتا ااو  ابسااي  للياا  السااالم ة ااا ا  شااجص ئ اتااا  ر ااد

قه ئا هلالفوا ابسي   صلى هللا للي  وسلمر د، الصواخ ئ اس ى بذل  ان  ئ اتا  التهللا 
اهم هللا متهم قااوىل لل سلم أ  ئ اطل  لليهم ابسيحيت وشُا اسا يهم  اا تا ؤوابسي  متا 

 التصاكى وئ قرل بت ائ تت وهللا   اىل أللم  صلى هللا للي  وسلمل  وج  و ا تاهم التهللا 
 ىثل ب  فا   التصااكى واليهاوة قثا  ما  ةاا  لا  ةتااخ م ارتل با  اسا قوأما أه  الثتاخ 

أهاا  الثتاااخ ةالتصاااكى واليهااوة والااا   ااادكج قاايهم اجملااوس وااكجاا  أهناام ئ ااادهللو  ماا  
 سذا ابس ى وهللا   اىل أللم . قيهم

________________________________________ 
 695/7/9/24 

 س: ما أ ثام السرت  ه



129 

 

  
ج: أ ثام السرت  مسألب ل ي ب وقد ألفت قيها ةتا  ةاريا ا ت ئ  ثا  أ  ا ا  يف جلساب  

بااروك باات ااادي ةهااذه ولثاا  ارجاا  شىل الثتاااخ واتاا  أ ثااام الساارت  يف مثااب و ريهااا و ثاام ا
 ابصل  . 

وللى ة   اي السرت  واجاب للى ابتفارة واإلماام قثا  شماام وةا  متفارة وجاب لليا  شذا صالى 
أ  اصل  شىل سرت  ئ اات د لتها أةثر ما   ال اب أذك  والسارت   صال   ي شا ا اثاو  رولا  

 رةهاا ابصال   جيتاب أو كقي اب وش  سم وئ اضر أ   ثو  45  وا   قداك ذكا  والذكا  رول 
امث بذل  وا رض صال   أ  هرساا لليا  الفايطا  قلاو مار بات اداا  شا ا مما  اقطا  صاال   
قط ت الصال  وشذا مر ش ا مما اتقص م  قدك الصال  نقص ما  قادك صاال   والفايطا   ار 

َ اتجذ سرت  وللى ة   اي ةتاخ أ ثام السرت  قد اهلتصار   يف كساالب صاغري   ابت ادا  شذ
ةاقياب ش  شااا هللا   ااىل با  ب   قهاذه ااسا ل ثام اباروك بات اادي ابصال    سا ائ لا 13 سا

 أكاة أ  ا رل أ ثام السرت  للى ل   وهللا   اىل أللم . 
وللى ة   ااي الاذي ارااد نساجب ما  الثتااخ ارسا    كساالب للاى الاااد أكسا  لا  الثتااخ 

 للى الااد اإللثرتوين ش  شاا هللا   اىل 
 خ أ ثام السرت  يف مثب و ريها و ثم ابروك بت ادي ابصل  ةتا

https://tarhuni.net/428 
 ةتيب  ال ب لفر س ائ  وي السرت  و ثم ابروك بت ادي ابصل 

https://tarhuni.net/409 
________________________________________ 

696/7/9/24 
 : ه  شذا مر أمام  رف  ئ ادكك ادق   هس
  

متار بات اداا  أ  أكاةت شا   صلى هللا للي  وسلم: ن م ادق  الطف  ب  ادق  الدابب والتهللا ج 
الطفاا  ماا  ابااروك أو الدابااب متاا  ق ااازاي اااداكؤها  اال ألصاا  بطتاا   ةااداك والااذي َ اسااتط  

 و وجي   الطف   ر م  وكائ  أو الدابب .اتقدم ه
________________________________________ 

https://tarhuni.net/428
https://tarhuni.net/409
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697/7/9/24 
 م  ااس  وااست ه  صلى هللا للي  وسلم:الا   ُيتج حبدا  التهللا س 
 
ت  ا د أ   ر بات اداا   صلى هللا للي  وسلم: أقوي : ئ اوجد أبدا يف اآلينك أ  التهللا ج 

  أماماب وهاو اصال  وةاا  ارحتلا  ااسا  أو ااسات وهاو اصال  قهاذا ئ  ارج ولث  ةا  ُي 
 .  صلى هللا للي  وسلمقي  ا  ليس قي  مروك بت ادا  

وللى ة   اي الثتاخ الثاري قي   يا  ماا  ثا  أ   تجيلا  ما  كة للاى شااهات  اوي هاذا 
 ابوضو  . 

،ت ار ااارة للااى الفاااهات وكو قساا ت قساام ا ثااام الساارت  والقساام اآلهلاالوالثتاااخ مقسااوم 
،ت صحيحب ذةرت  اوي هاذا ابوضاو  وبياا  التوجيا  قيهاا وهللا سااحان  و  ااىل اض يفب وكو 
 أللم .  

الثتااااخ  ااااري موجاااوة  بوقاااا  ا  الوقاااات ئ اسااا فت أ  أناااا ي الثتااااب  بوقااا  وئ أجااااد ماااا  
 )د نفره واا د هلل( اسالدين قأكجو الدلاا .

  مثب و ريها و ثم ابروك بت ادي ابصل  ةتاخ أ ثام السرت  يف
https://tarhuni.net/428 

________________________________________ 
698/ 7/9/24 
ق ااا هاادا، الفاارةات الاايت  ت اماا  م هااا يف : هتاااك شاارةات   طاا  بصاافب ةوكاااب لل ااوظفت س 

 كؤساا الفرةات اقولو  شهنا خترج بصفب للتيب وم  بتد م رول ه شرليب هذه ابثاقآت و 
 
 صاااالى هللا لليااااا  وسااااالمجياااادا ولثااااا  هتااااااك قالااااد  : ش  التاااااهللا   : أان َ  تضاااا  الصاااااوك  ج 

ثاقااآت اب ذهاإلمث مااا  اااك يف صاادكك وةرهاات أ  اطلاا  للياا  التاااس ش  قااإذا ةاناات هاااقااوي:ش
 اادهل  يف أ قيااب لطااااات أو أ قيااب   امااا  بصااوك  للتيااب واسااتوي قيهااا اة ياا  ولااايس قيهااا 

الضاواب، قاإذا ةانات هاذه ابثاقاآت ها  شرةب ةو  شرةب للى  ساخ ابصلحب ال امب قهاذه 
للت ام  . قال أكى يف ذل   ُي  أو ةق  ابتاقس الذي هو أه  ئ خترج م   خ ةسب ما ئ

  رجا وهللا   اىل أللم . 

https://tarhuni.net/428
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________________________________________ 
699/ 7/9/24 
 قااا  ةهلو  ااا يف اإلسااالم قهاا  زواجه ااا ترأ  ةهلااال يف اإلسااالم وةاااان متاا وج: كجاا  وامااس 

 قا  اإلسالم صحي  ه 
 
: لقااوة وأنثحااب الثفاااك م تااا  ومقاولااب ب ااد الاادهلوي يف اإلسااالم وئ جياادة ال قااد قاااالتهللا ج 

 ةاا  مت وجاا ساا يتم  امرأ ا  الاَ امر أ دا م  الصحابب أ  جيدة ال قد  صلى هللا للي  وسلم
 للى أنثحب اةاهليب قهذه اانثحب أي أنثحب الثفاك م تا  وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

700/ 7/9/24 
: أ ياان ا ين شاخ بفتا  وقد  ثو  الفتاا  قاد  لات متا  قيطلاب ما  هاذا الفااخ الا واج س 

 ه  هذا صحي  ه متها وا قد لليها ق
 
: هذا صحي  وهذا الذي جيب أ  اثو  سرتا للى هذه الفتا  وسرتا للى هذا الولد الاذي ج

اولاااد وئ ا ااارل لااا  أخ قالصاااواخ ااااتم ال قاااد و ااال ش  ةانااات ابااارأ   اااامال بااا  وجاااوة اا ااا  
الطفا  مدلا  يف اإلسرا   ل قد وئ اوجد مان  م  ال واج سذه ابرأ  رابا أنا  متأةاد أ  هاذا 

ما   مت  أي ةانت ابرأ  هلداتب ل  ، وليست م  نساا السفاح ال اهرات الال  اسا ح  لثا 
ال ا قاااد لليهاااا اهناااا قااا  هااا  هاااذا الطفااا  متااا  أو لغاااريه هاااب وةخ ، أماااا شذا ةاااا  هتااااك شااا

ة أ  امساااااقحب وئ جيااااوز الاااا واج سااااا  اااال ئ هااااتل، التسااااب  اااال  ضاااا  هااااذا اا اااا  قااااإذا أك 
 ليت وجها وهللا   اىل أللم . ات وجها ب د ذل  ق

________________________________________ 
701/ 7/9/24 
 :مل  سق، الصال  ل  ااام  والتفساا هس 
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: ااامااا  ئ  ساااق، لتهاااا الصاااال  أبااادا الصاااال   ل مهاااا وئ  ساااق، لتهاااا و صااال   ساااب ج 
 ااا وئ  اارج لليهااا قي ااا قاادك ا قااإ  ل اا ت لاا  القيااام قإهنااا  صاال  قالااد  و صاال   ااا  يساار 

قااإ  اباارأ    اارتهلص قياا  اا ااا وأمااا التفساااا قااال جيااوز أ   صاال   اال  طهاار وشذا صاالت أياات
تهااا الاادم قإهنااا متساا  لاا  الصااال   اال  طهاار ورهوكهااا اثااو   نقطااا  مالتفساااا لتاادما اتاا ي 
 اات اومااا التفاااس قااإذا انقطاا  ب ااد أ،م قليلااب  صاال  وش  مثاا  م هااا أكب ماا الاادم الااذي اثااو  

قإهنا ئ  صل  أكب ت اوما قاإذا زاة لا  ااكب ات قإهناا   تااه ما   خ ائستحاضاب وئ  لتفات 
ولتااد باادا الااوئة  قااإذا ناا ي الاادم لالمااب للااوئة  قإهنااا ئ  صاال  أمااا قااا  . للاادم ب ااد ااكب اات 

 ذل  قإهنا  صل  وهللا   اىل أللم .      
________________________________________ 

 11كمضا  
702/11/9/24 
ه  الدهلا   رام ه وه  افطر الصوم ه وهو اادهل  الصادك وهارج متا  ه ارااد التأصاي  :  س

 ال ل   يف هذه ابسألب ه 
 

واقوي كساوي  : أن  اضر الاد  م ل د  أموك متهاالدهلا  الصحي  لتد أه  ال لم أن  رر ج : 
كش قث  ماضر اإلنسا  أو ضر با   اريه قهاو  ارام ش ئ ضرك وئ ضرا صلى هللا للي  وسلمهللا 

وةااااذل  قهااااو نفقااااب ئ قائااااد  ماااا  وكائهااااا قهااااو ماااا  الساااارل والتاااااذار وةااااذل  شذا صااااتل يف 
التصاتيفات الايت ج لهااا هللا يف هاذه الاادنيا قهاو اصاتل ماا  اخلاائا  وئ اصااتل ما  الطياااات 

َ اااد    اقااوي : ش ماا   وساالمصاالى هللا لليااشىل  ااري ذلاا  ممااا ذةااره أهاا  ال لاام يف حتر اا  والتااهللا 
 لام شىل قوي ال وك وال    ب  قليس هلل  اجب يف أ  اد  ر ام  وشراب  ش قذهب ب   أها  ال

 صيب وهو متلاس بصيام وهذا القوي ئ اواقق  اة هوك ولثت  اببطال  صيام م  هو مر ثب 
 ومتهااا  اادا  قااوي ب اا  أهاا  ال لاام ولاا  أةلااب   تااا قواااب وماا  ذلاا   اادا  شقطاااك ابغتااابتت

ش أقطاااار اااااااجم  صاااالى هللا للياااا  وساااالمساااااب قااااوي التااااهللا ل  لت اااارشقطاااااك اااااااجم واحمل ااااوم 
قفرخ الدهلا  ش  َ اث  مفطرا م  نفس  قيدهل  يف اك ثاخ اب صيب )أي الغياب( ش واحمل وم

 أ تاا الصيام شئ أن  هفى أ  اثو  مفطرا م  اةاناب اآلهلار وأها  ال لام اب اصارو  اارو  أ 
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 هو اادو أهناا واضاحب وضاو ا شادادا ا  الادهلا  مااقاد الدهلا  ما  ابفطارات وهاذه ابساألب 
شئ هااواا ااادهل  الصاادك وهاارج متاا  ولثاا     ااد الفااجص أ  ااادهل  الاادهلا  سااذه الث يااات 
هفى أ  اثو  مفطرا لقوي ه ئا ال ل اا ، قابسلم الذي ُيتاال لداتا  ئ ال اأ  اذا اخلايا  

مفطاارا بتفساا  وشمااا أ  اثااو  مفطاارا ب صاايت  ق لااى ابساالم أ  ُيتاااال لداتاا  اناا  شمااا أ  اثااو  
 ادهل  وهرج م  الصدك  ذه ااسااخ وهللا   اىل أللم . هواا  ل لو أ  الدهلا  

________________________________________ 
703/11/9/24 
 اادوما متامااا اثااو  م : مااا هااو  ااد الغاااكم ابااداو  الااذي ُيتاااج ل ةااا  اباااي ه هاا  ئبااد أ س

ماذا ه واقوي مثال أ  اثو  شجص للي  ةا  وهاذا الادا   ثا  أ   وليس ل  مصدك كزل أم
اغطي  ما  تلا  ةساياك   ولثتا  ئ اساتطي  أ  اساتغت لتهاا أو لادى زوجتا  ذهااا قها   ثا  

 أ  ا تا هذا الذهب اقوم مقام السداة بدئ م  أ  اهلذ زةا  اباي ه 
 

لل ثاي ابذةوك لذهب ابرأ  قهو ملثها وئ اذةر يف هذا الاااخ انا  لايس ملثا   ج :  لتساب
ولثت  مل  ابرأ  وأما يف مثاي الساياك  ش  ةانات  غطا  الادا  وما  مااذةر الساائ  لتهاا قها  
ليست م  ضروك،ت اايا  والغاكم هو الذي أ اال ب  الدا  وئ اساتطي  الساداة ولايس لداا  

م ب  سداة هذا اباي و ذا جاز لا  أ  اهلاذ أماواي التااس الصادقات أو م  ااصوي الذي اقو 
ال ةوات أما شذا ةا  لدا  ب   اباي وهو اسدة هذا الدا  وش  ةاا  قيا  ب ا  التضايي  لليا  
يف اايااا  قسااائر التاااس وهاام ةثاار ا يفااو  باادو  سااياكات ولاايس  لضااروك  أ  هاارج  هلاا  يف 

ت  تلطااب أمااا شذا ةااا  الفااجص ااارتهلص ليجاارج أهلاا  يف أماااة  سااا اهلااتالال أو يف مواصااال
 ل   أو  ري ذل  قهذه مسألب أهلرى ، وأما م  التا يب الفرليب ما لث  التاس سياك  . 

  لاا  الصااال  يف  ةااا  ئ  لاا   ااوبت و ااذا ساا  صاالى هللا للياا  وساالموب اا  أصااحاخ التااهللا 
سااا ئ متلا   او  لتجارج لصاال    ش  وةانت ب   التقاي : ش أو لثلثم  و قوخ الوا د الث

: لتلاساها أهلتهاا ما  جلااساا ش وأ اواي التااس يف  ياا   صلى هللا لليا  وسالمال يد وقاي التهللا 
ا رل أنا  ا اي   ياا  مرتقاب ئ ُيتااج شىل زةاوات . ق    مفهوك  ، صلى هللا للي  وسلمالتهللا 

أهلذ زةا  اباي ب  ئ استحقها م   صلى هللا للي  وسلموزةا  اباي أوساخ التاس و ذك التهللا 
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لا  ش  شااا هللا  أكاةه قلرياسالت وأكسال هلاذ ال ةاا  ما   والثالم يف هذا اطوي و  مقاي ات ل  
   اىل ا  قي   فصيال للتحذار م  أهلذ ال ةا  .

هو م  أ اال ب  ةات  قلم اساتط  الساداة ولايس لداا  ما  أصاول  ماا : ويف هذا الس اي الغاكم 
 اسدة ب  .

ةثري م  التاس اساتداتو  لت  اري ابتاازي وناو ذلا  مث اقاوي ئ أساتطي  الساداة قيقااي لا  با  و 
 ال     لث  شجص أ  اثو  ل  مت ي مملوكوج  َ جي هذا الايت وسدة ةات  قإ  هللا ل 

 ا تا هذا م  الدا  احملي، .
 

________________________________________ 
704/11/9/24 
 اوز للقرابب الذا  ئ استحقو  التفقب ه : ه  ال ةا س
  

ج: ن اام اااوز باا  هاا  أقضاا  ماا  ال ةااا  للااى الا يااد اهنااا   تااا ماا   خ الصاادقب والصاالب ولاا  
أجرا  قالفجص ئباد أ  ا ل هام أهناا زةاا  شذا ةانات متا  مااشار   ال ئ ا ا  أهناا ما   خ 

رص ُياااهااتم باا  و أهلااذ مااائ ما  قراااا    القراااب شذا ق  لااوم أالصالب لاارية  الفرصااب اار تالصالب وات
 .للى أ  ا طي  مقاب  هذا 

أو اقااوم بتوصاايلها  ااذا القراااب لاا  ررااا  أشااجاص سهلاارا  أى  صاا   اام بطرااا   ااري مااشاار 
 وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
705/11/9/24 
أ  اتثاااات مااا  الااا اين لتااادما أكاة  صااالى هللا لليااا  وسااالم:  ااادا  كجااام الااا اين وقاااوي التاااهللا س 

ئ اقاام للاى  تا ما  الا ان و ائ ونو ذل  قه  هذا الثالم ل ل  قالت...ل ل  قاهلذت ...
 أي لو ق   ة  ش ا ةو  اإلاالج ه وه  هتلل ةذل  اإلمث ه الفجص ااد شذا ق ل 
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صلى هللا لتهللا اقوي ام  مقدمات ال ان وليس م  ال ان و : ن م ة  ش ا ةو  اإلاالج ا تا  ج
ال ات  ا ين وزانهاا الت ار والياد  ا ين وزانهاا الااط  .....شىل سهلار ااادا  مث اقاوي  للي  وسلم

والفااارج اصااادل ذلاااا  أو اثذبااا  قاااإ  َ ُيصاااا  اإلااااالج قهاااذا ةلاااا  ةو  الااا ان وئ اقاااام للااااى 
ك   هاا وا االفجص  د ال ان وئ ا تا زانيا وهذه ااق اي ةلها م  اآلينم اخلطري  اليت هفى مت

لليها الفاجص وها  ماا  سا ى ستا  ال ارض وشذا  اات ذلا  للاى شاجص ما  امارأ  أجتاياب 
ار قي لد مثال لفر جلادات لا  التقايا  ماثال أو   للي  م  قا  القاض  الفرل   لت قيحثم 

 . ا اراه القاض  ولثت  ئ اقام للي   د ال ان ل
ج قرجا ررما وبات أ  اتا ي ما   اري شااالج وأما م  ان يب اإلمث  ل لو أن ي قفتا  بت أن  ال

 يف الفرج احملرم قهذا ةو  ال ان وش  ةا  ررما أاضا  ر لب ةاري  وهللا   اىل أللم .
   أكاة قق، اللذ  م   ري شاالج ه: لو ق   ذل   ل ئ اصيب  دا م   دوة هللا ولثس 

 قااام للياا   ااد الاا ان قهااو سمثوئ ا ج: اثااو  وقاا  يف شاا ا راارم ولثاا  ئ ا تااا ذلاا  ماا  الاا ان
 رابا اجتتب اإلاالج وهللا   اىل أللم 

________________________________________ 
706/11/9/24 
 : شذا رل  الرج  امرأ   وه   ائ  ه  حتتسب هذه الطلقب ه س 
 
ا قااب  : هذه ابسألب اهلتلل قيها أقواي أه  ال لم اهلتالقا بيتا ئهلتالل الدلي  الاواكة قيها ج

أ  اراج هااا  صاالى هللا للياا  وساالمل اار كضاا  هللا لته ااا رلاا  امرأ اا  وهاا   ااائ  قااأمره التااهللا 
قلف ب أمره أ  اراج ها ج لت ب   أه  ال لم قاي هذه رلقب رسوبب وشئ باذا قاي اراج هاا 
وابراج ااب ئ  ثااو  شئ ب ااد رااالل وب اا  أهاا  ال لاام اقااوي قلرياج هااا أي قلريةهااا ولاايس ابااراة 
الرج ب اليت  ثو  ب د الطالل قإ  ةا  الطاالل واق اا قل ااذا اا مر أ  اارة شليا  امرأ ا  قابساألب 

 ااثم الفرل  الذي ُيثم ب  القاض  وهللا أللم . أي مسألب ص اب وال ا  قيها  لقضاا 
________________________________________ 

707/11/9/24 
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ةسااا ت يف كمضاااا  هااا  ا تاااا مفطااارا وشذا صاااا شىل : الفاااجص ابااارا   لرباااو وأهلاااذ ااس 
 ابغرخ  اقب أ  اثو  مفطرا ومات ه  ا تا متتحرا ه

 
ج: الفااجص اباارا   لربااو جيااوز لاا  أ  اسااتجدم اةهاااز الااذي استتفاا  متاا  ااةساا ت وئ 
ا تاااا ذلاااا  مااا  ابفطاااارات هااااذا الاااذي ا هاااار   اناااا  ئ اوجاااد ةلياااا  ااااادل  للاااى أناااا  افطاااار 

والفاارخ واة ااا  وهااذا ئ ااادهل  اتااتفس وم لااوم أ  الااذي افطاار ااةاا   جي لاا  اماا ستتفااال 
ئ  رج للي  أ  اهلذ ااةس ت وأما شذا ةاا  الفاجص ا ا  أنا    ئ لرقا وئ لغب قإذ اقيه

ما  ابفطارات قجفا  أ  اهلاذه قتاويف قاإذا ةااا  ات  اد أ   اوت قهاذا هاو ابتتحار وأمااا شذا َ 
مت  بدو  ضرك وااقى للى صيام  قتويف قتساأي هللا أ  ات ااوز لتا   ات  د وظ  أ  اازمب متر

واغفاار لاا  وأمااا شذا أهلااذ بقااوي ب اا  أهاا  ال لاام  ناا  افطاار وجااب للياا  أ  افطاار وأ  ا ااوض 
 اليوم وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
708/11/9/24 
وهااو َ  سااها رااواي ااكباا  أشااهر السااابقب هاا  ، لااو رلاا  الرجاا  امرأ اا  يف الطهاار الراباا   :س 

   تد ه
 

ابرأ  شذا رلقات نفصاي بيته اا قااج: ابرأ  شذا رلقت ئبد  ا م  لد  ولو ب د لفر ستوات 
ئبد  ا أ    تد وال د  ليست قق، ئستااا الر م شُا ه  ماد  اراجا  قيهاا نفسا  يف أ  اارة 

  أللم .ابرأ  شىل لص ت  أم ئ . وهللا   اىل
________________________________________ 

709/ 11/9/24 
ب ا  التصااكى  اذا  اأ  اقي وا شقطاكا  اليا قه  جياوز أ  اادلو   ب   الطالخ ارادو  :س 

 اإلقطاك ه
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ج: هذا كاج  ب  أنف  للى هذا اإلقطاك قاإذا ةاا  الفاجص الاذي أنفا  لليا  ئ ماان  لتاده 
 م وةانت هتاك مصلحب يف ةلو  ه ئا الطالخ التصاكى ل ا  هللا لا أ  اة  مت   ري الصائ

وج  أ  اهداهم شىل اإلسالم قال  رج يف ذل  أما شذا ةا  القائم للاى هاذا اإلقطااك شاجص 
افارتال أ  الاذي اةاا  ما  هاذا الط ااام صاائم  ال اهلااذ أجار شقطااك الصااائم قاال جياوز ةلااو  

 أللم .   ري الصائم قي ا ا هر للتاس وهللا   اىل
________________________________________ 

710/ 11/9/24 
 : ه  بدلو م ُيص  هلل  لقدي أو الح  الذي ةلاهم شمث ه س 
 
شذا ةاا  أماا الاذي ةلااهم اتاوئهم ُيااهم و شذا ةا  : يف مسألب اخلل  ال قدي ئ ُيص  شئ  ج

يف نفوسااهم   ادد شاايحتاامااوك ل  ااب ابساال ت ل اا  هااذه اا الفااجص اراااد أ  ااادلوهم لاارياهم
قهااو مااأجوك للااى نيتاا  وهااذا ةلياا  للااى صااحب لقيد اا  وئ الحاا   اا  ةلاااهم شمث شئ  لفاارال 

 الساب  الذي ات ل  بصا ب ابائد  وهللا أللم .
________________________________________ 

711/ 11/9/24 
وت ميتااب راي يااب افااف  :م لااوم أ  الفااهيد افااف  لسااا ت ماا  أهلاا  قهاا  الرجاا  الااذي  ااس 

 ا د م  أهل  شذا ةهل  أ دهم التاك ة وجب أو زوج أو ولد ه
 

وجااا  ش والاااذا  سمتاااوا وا ا اااتهم  هللا افاااف  مااا  افااااا مااا  ابااا متت واقاااوي هللا لااا ، ن ااام  ج :
ذكاااتهم   ااا  أاقتااا ساام ذكاااتهم ومااا ألتتاااهم ماا  ل لهاام ماا  شاا اش قثاااوت الفاافالب لااا   

ذةار يف  ادا  الفافالب الطواا  مااادل  للاى ذلا   صالى هللا لليا  وسالمتاهللا اب متت واكة وال
  شااا مماوج  اقا  الفافالب  قااناياا افف و  وابالئثب افف و  واب متو  افف و  وهللا ل 

الفاافالب وهللا يف قااال ا   لقاااوي قالفاافالب  اصاالب ماا   ياا  ماا  ةتااب هللا لاا  اةتااب وأذ  لاا  
   اىل أللم .

________________________________________ 
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712/ 11/9/24 
ةقااائ  اثااو   ا  وبااا وصاا  ةااا  اإلقطاااك ب ااد لفاار: شذا ساااقر ابساالم ماا  ة  شىل  ةسااتس 

ذا  ابغارخ أ  افطار بتوقيات  ةساتا  أم اتت ار وقت اإلقطاك قد  اا   لتسااب لااةساتا  قها
 يف ة  ه 

 
هلروجا  أو ةهلاوي وقات اإلقطااك أو يف هلروجا   ج: ال ا  ةائ ا يف ةهلوي شهر كمضا  أو يف

أو يف ةهلوي وقت الصاال  أو يف هلاروج وقتهاا  بثاا  الاذي قيا  الفاجص يف هاذا الوقات أو 
يف هااااذه اللح ااااب قالااااذي ناااا ي شىل ة  ئ ا  اااا  شئ  لااااذي ُيصاااا  يف ة  ماااا   ياااا  اامااااوك 

وجااااا  ُياساااااب  لااااا السااااابقب ، وةاااااذل  شذا وصااااا  شىل  ةساااااتا  قاااااال ا  بااةساااااتا  قاااااإ  هللا 
قاد قاكقهاا  والقاب لا   اكض الايت قادم متهاا قهاا اي  قيهاا ئ ل يتالفجص  سب ااكض الا
 وانتهى متها وهللا أللم .

________________________________________ 
713/ 11/9/24 
: هتاااك ب اا  التاااس اتااوكك يف الصااال  الثتائيااب ا اات يف التفااهد ااهلااري ماا  صااال  الف اار  س

 الا   اآلهلر ئ اف   ذل  ق ا وجهب ن ر الفراقت همثال و 
 
صالى هللا لتادما قاص لليتاا أباو  ياد الساالدي صافب صاال    صلى هللا للي  وسالمالتهللا  : ج

قاااص صاااال  ك لياااب ولثتااا  يف لفااا  ااثااااب قااااي : قاااإذا ةانااات اةلساااب الااايت قيهاااا  للياا  وسااالم
قاي : شُا وصل أبو  يد صال  ك لياب التسليم ق   ةذا وةذا قذةر التوكك قا   أه  ال لم 

قالتوكك اثو  يف جلسب التساليم ما  الصاال  الر لياب وقااي الاا   اآلهلار: شُاا ذةار أباو  ياد 
صاافب  ت لاا   لتااوكك ققاااي : اةلسااب الاايت قيهااا التسااليم قيتسااحب ذلاا  للااى أي جلسااب قيهااا 

ذلاا  أ   ماا لاايس ابااراة التساليم وةوناا  وصاال صااال  ك ليااب قهااذا جملاارة وصاال صااال  ب يتهااا و 
صااال  ك ليااب وشئ لقاااي يف اةلسااب الاايت يف الرة ااب الراب ااب مااثال ولثتاا  قيااد ذلاا  باثااو  هلاصااا 

 ةلسااب الاايت قيهااا التسااليم قثااأ  ذلاا  ماار ا،  لتسااليم والقااوي الثاااين ل لاا  أقاارخ قااإذا  ااوكك 
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و أ  اثاااو  هاااو الفااجص يف اةلساااب الااايت قيهااا التساااليم أي اةلساااب التهائيااب مااا  الصاااال  أكجاا
 الصواخ وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
714/ 11/9/24 

 س: ه  جيوز شمساك ابصحل وقراا  القرس  مت  يف صال  الرتاوا  ه
 

ج: جيوز ذل  وةانت لائفب كض  هللا لتها ا مهاا  االم  اا ما  مصاحل وئ  ارج يف ذلا  
حتاارك  صاالى هللا للياا  وساالميف مااس ابصااحل  رةااب مغتفاار  والتااهللا  واارةااب اليسااري  الاايت  ثااو 

أةثر متها قي ا ئ ُيتاج شلي  ققد  ا  أماماب بتات زاتاب يف الصاال  وهاو شماام  لتااس اضا ها 
 وارق ها وهذه اارةب  رةب أةثر م  مس ابصحل وهللا أللم . 

________________________________________ 
715/ 11/9/24 
  ةكاك الرةو  ه    واجاب أم ئ ه وه   دكك الرة بقراا  الفاحتب هللل اإلمام ه  هس : 

 
ج: هاااذه ابساااألب مساااألب روالاااب جااادا ومفاااهوك اخلاااالل قيهاااا بااات ال ل ااااا ولثااات أقاااوي هتاااا 
 هلتصاك أ  الراج  أ  قراا  الفاحتب هللل اإلمام واجاب وقد  ات ذل  يف ااادا  : لتادما 

 صحاب  صال  الصا  وها  صاال  جهرااب ققارأ سام وباا  هللا للي  وسلمصلى صلى كسوي هللا 
ا ذه ذقالوا : ن م ،كسوي هللا هنه أ قرؤو  هللف  شذا جهرت  لقراا  : انتهى م  الصال  قاي 

) أي نقرأ بسرلب ( ققاي : ئ  ف لوا شئ  م القرس  قإن  ئ صال  بادوهنا قهاذا ااادا  واضا  
ب يف الصاال  اةهرااب هللال اإلماام وأماا ااادا  الاذي ااذةره ما  اقاوي يف وجوخ قاراا  الفاحتا

قااراا  اإلمااام لاا  قااراا  ش قااأوئ : هااذا اااادا  قب اادم الوجااوخ ةائ ااا وهااو :ش ماا  ةااا  لاا  شمااام 
ض يل م  جهب الستد ولو ص  هذا اادا  قابراة مت  قراا  ماب د الفاحتب قإ  قراا  اإلماام 

ا اات :  ئ اقاارأ هللفاا  القااراا  الاايت  ثااو  ب ااد الفاحتااب . وهااذا أاضااا  ب ااد الفاحتااب ااا أ  لل  ياا 
 : وشذا قرأ قأنصتوا .  صلى هللا للي  وسلمر وي للي  قوي التهللا 
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هاا م ا  أو يف ساثتا   ة اا جااا ؤ مث ابوض  الذي اقرأ قي  ابأموم هللال اإلماام الفاحتاب شماا اقر 
 أللم .يف ب   اا اةا  وهذا هو ااوىل وهللا   اىل 

شةكاك الرة اب  ةكاك الرةاو  هاذا هاو ش  وأما شةكاك الرة ب  ةكاك الرةاو  قاااكج  قاوي ال ل ااا 
ماا  أةكك الرة ااب ققااد أةكك الصااال  ا اااد  صاالى هللا للياا  وساالمااكجاا  . واااادا  قااوي التااهللا 

ققااد  ذلا  ومماا اتضا  ما  هاذا ااادا  أنا  مت لا   ةكاك الرة اب وشئ ماا قااي ما  أةكك الرة اب
 يتم ون  س وة قال   دوها شاي ا أ: شذا  صلى هللا للي  وسلمأةكك الصال  وةذل  قوي التهللا 

ش م تاهااا أ  الساا وة ئ ا ااد وشُااا الرةااو  الااذي ا ااد والتصااوص يف ذلاا  ةثااري  ومتهااا  اادا  
ل  : زاةك هللا  رصاا وئ   اد ش  صلى هللا للي  وسلمالرج  الذي كة  ةو  الصل ققاي التهللا 

و هاااوك ال ل ااااا للاااى شةكاك الرة اااب  ةكاك  .ا ةليااا  أ  الرجااا  أكاة ااااارص  ةكاك الرة اااب هاااذ
الرةااو  . وأمااا اإلشااثاي ةياال جي اا  باات شةكاك الرة ااب باادو  قااراا  الفاحتااب قيقاااي لاا  ش  التااهللا 

ب َ افرتال قراا  الفاحتب يف ة  كة ب شُا قااي : ئ صاال  با  َ اقارأ بفاحتا صلى هللا للي  وسلم
الثتاااخ ق اا  أةكك الرة ااب لتااد الرةااو  قإناا  اقاارأ الفاحتااب يف سااائر الصااال  قيسااق، لتاا  بااذل  

أاضا ال ا  ةائ اا جب ا  التصاوص الاتص الاذي أوجاب الفاحتاب ةاالتص   كة  قراا  الفاحتب مث شن
 ةكاك الرة ااب  ةكاك الرةااو  قاااة   بيته ااا متوجااب وصااوك  اة اا  أ  اقاااي ا تفاار لاا  مااا قا اا  

قاراا  الفاحتااب يف هاذه الرة ااب  ةكاك الرةاو  ماا  قضا  هللا لاا  وجا   ثرمااا لليا  وهللا   اااىل ما  
 أللم .

________________________________________ 
716/ 11/9/24 

  ققاااي شنااات َ  ليقضااا  كة ااب قساااقااام مااا  اإلمااام ولثتااا  ب ااد الصاااال   صاالىهلاااو  س:أ ااد اإل
 قق ت اقض  هذه الرة ب اليت َ أقرأ قيها الفاحتب ه أة   قراا  الفاحتب يف ش دى الرة ات

 
ج: هذا ااخ قهم قه ا هلاصا ب  ج   نفس  أللم م   ي  لل اا ااماب شىل وقتتاا اااا  ماا 

م  قااي ذلا  ما  أها  ال لام وماا ةليا  ، بطلت كة ت  اقوي الذي قا   ش ا م  الفاحتب  أ د
  قراا  اإلمام  ثف  الفاجص قثيال جي ا  ذل  ه ن  نتثلم ل  ب   أه  ال لم اقولو  ش

قااراا  الفاحتااب للاى ش  الرة اب بطلاات انا  قا اا  شاا ا ما  الفاحتااب ولثاا  اقااي للياا  أ  حتاارص 
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بساارلب وش  كةاا  اإلمااام قأناات    اا  بقااراا  مااابق  الفاحتااب مث  لحاا  باا  أمااا ةااو  الرة ااب  رلااب 
 قهذا هلالل ا فال ال ل اا وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
717/ 11/9/24 

س: شين قلااااات الااااادلاا ابساااااتو  لتاااااد اإلقطااااااك ش اللهااااام لااااا  صااااا ت وللاااااى كزقااااا  أقطااااارت 
 ........ش ققاي أ د اةلوس ش  هذا الدلاا يف اباض  قي ب أ   قول  ب د اإلقطاك ه

 
دلاا ش  قياا  ج: هااذا اااادا  كواه اباا  ماجاا  يف سااتت  وقياا  ضاا ل ماا  جهااب السااتد وهااذا الاا

لتااد شقطاااكه قالااذي ق لتاا  هااو الصااحي  لاايس  صاالى هللا للياا  وساالمبصااحت  ةااا  اقولاا  التااهللا 
م ىن أ  ا اا  باضا  أ  اثاو  ذلا  ب اد ااصاوي قاإ  اإلقطااك متحقا  اآل  ممثا  أ  ا اا 

هاااو متحقااا   باضااا  ة اااا يف قولااا    ااااىل ش أ اااى أمااار هللا قاااال مماااا  لفااا ا الاااذي يف ابساااتقا  
اقرتباات السااالب وانفاا  الق اار ش ونااو ذلاا  . وشذا أكاة شااجص أ  ش لوه ش وقولاا    اااىل  ساات 

ااادلو لاا  قيقااوي ك اا  هللا ،قااال  أو  فاار هللا لاا  قلاايس الت اااري  باضاا  أ  اثااو  هااذا قااد 
 صاا  ق ااال قثااذل  الفااجص بااا اقااوي اللهاام لاا  صاا ت وللااى كزقاا  أقطاارت اراااد ا اات 

 ل  وهذا مقاوي يف الفر  واللغب وهللا   اىل أللم .سول أقطر ولا  باض  لتحق  ذ
________________________________________ 

718/ 11/9/24 
هاا  يف ذلاا  ذكا ااب لااا   صاا  يف مثااب قااأوة ماا  قضاايلتثم   لياا  س: ش  ال اااد ليحاا   بااا ُي

 وج  ه قوي هللا ل  ة ا يفةيل ُيص  هذا ومثب سمتب    اات للوا واقولو   ابتاققت أ
 

وشذ ج لتاااا ئات ااااكض مااا  قولااا    ااااىل ش ج:  لتسااااب با صااا  وقاااد  صااا  متاااذ أزماااا  روالاااب 
متا ش ش وم  ةهلل  ةا  سمتا ش قهذا اإلهلااك   ىن اامر قإ  ال رخ ةاانوا وأ الايت مثابب للتاس

استجدمو  اإلنفاا ارادو  ب  اإلهلااك واستجدمو  اإلهلااك وارادو  ب  اإلنفاا وهذا الت اري 
أبلااأل ققولاا    اااىل ش وماا  ةهللاا  ةااا  سمتااا ش أوجااب ماا  أ   (نفاااا   اات اإلهلااااك وال ثااساإل)

شجيااخ و ةياد اإلجيااخ قاال جياوز أ      متوه قالت اري هتا  إلهلااك اقوي وم  ةهلل  لليثم أ
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ق  لاوم موجوة  ياج  اآلم  ولث   صوي ذل  قدكا ةونو  ُيص  قت  أو قتاي يف  رم هللا ل 
الصاواخ ةهللهاا  صالى هللا لليا  وسالمكميت  بت تي  يف لهد اب  الا بري والتاهللا أ  الث اب قد 

رح وناااوه قاااال سااام لقاااا  ساااتاك الث ااااب ةااااب  أ  الاقتلاااوه ولاااو ةاااا  لااا  الاااا   : وقااااي   لتاااو 
وجاا  ش وماا  ةهللاا  ةااا   وئ   اااكض ماا  قااوي هللا لاا ، ششااثاي يف  صااوي ذلاا  ةااوان وقاادكا 

 سمتا ش    
يب  صوي ذل  قفرلا ئ جيوز أ  ُيدد قتاي يف ةاهلا  ااارم شئ ش  ةاا  أما الثالم يف شرل

اقتلاا  يف اااارم قاادقالا  أ  ااا  الفااجص القا اا  أي شذا أكاة شااجصةقالااا لاا  الااتفس ماا  ق
 قهاذا ئ جياوز قتلت  قي وز ذل  أما أ  ااتدأ  لقتاي ما  شاجص َ اقا لا  أصاالل  نفس  

لوهم لتد ابس د اارام  ل اقاا لوةم قيا  قاإ  قاا لوةم قاي   اىل ش وئ  قا شرلا  ل الثاقر 
قاقتلوهم ش وةذل  السالطب أو ابسا وي التا م بتلا  التصاوص الفارليب قاإذا هلالفهاا قااإلمث اقا  

 .للي  هذا م  التا يب الفرليب 
أماا ماا  ان يااب مااا  صاا  قااماب ة ااا   ل ااو  متاار بفاارت  ما  اازمااات ئ اسااتطي  أ  ا اارل مااا 

متاما وئ استطي  أ  اهلاذ  اا اقااي ونا  جن ا  اامار يف كقااب ما   اوئه اساأي لتا  هو الواق  
 اوم القيامب وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
719/ 11/9/24 
 مرأ   ها أوما ادل  للى شسالم هذا ابل  ه  اوجد سوك  اوسل  يفس: 
 

ات ل  حبيااا  التااهللا شُااا اااذةر مااا ات لاا   لقصااب وابااراة شاصااال  ج: القاارس  الثاارا ئ اااذةر ةاا  مااا
ئ ا ت ااد لليهااا يف هااذه مرأ اا  والقصااب ذةاارت يف أماااة  اللتاااس قلاام اااذةر شسااالم ابلاا  وئ 

ااموك ولث  ابتوق  أ  اوسل للي  السالم قد ةلا هذا ابلا  وةلاا التااس قاإذا ةاا  اوسال 
وا م اا  يف الساا   وهااو ةااا  يف أ لاا  ااوقااات ولثتاا  للياا  السااالم قااد ةلااا التاااس الااذا  ةااان

استغ  وجوةه م هم يف الس   بدلو م شىل ةا  هللا قال ش  أن  ةلا أها  الالاد وةلاا ابلا  
ة ااا قلاات ئ ا ت ااد للااى ذلاا  وأمااا ولثاا    ناا   اا وج ماا  هااذه اباارأ  ب ااد قاارت  شوشناا  قااد قياا  
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  اانايااا َو ااذةر لاتهم شاي ا ةاإةكاس وج  ذةر ب ا لم اذةر هذه ااشياا قاهلل ل قالقرس  
 للي  السالم شئ أن  قاي ش وكق تاه مثاان لليا ش وهثذا ....

 )كوات ب   اآلينك قيها أن  أسلم(
________________________________________ 

720/ 11/9/24 
ومسا د   كة اب اسااجد وهام اصالو  يف الارتاوا  لفار  اد ابأس: أ د ااشجاص اصال  يف 

لتاادما اتتهاااو  ماا  الصاااال  اثااو  الوقااات متااأهلرا جااادا ولثااا  هلاار اصااالو  قياا  ياااا  كة ااات س
 والايت ب يد جدا م  ابس د ه

  
  كة اب  احبالا  ولايس هتااك ششاثاي يف ال فار  أ  اصل  يف ابس د ااكق للفجص ج : جيوز 

فاب لفار  أ يااان ولثا  لائ ش ادى وسالم اصال  صالى هللا لليا ة ا قصلتا ذل  قثاا  التاهللا 
صاالى  ااالد لفاار  كة ااب  صاالى هللا للياا  وساالمذةاارت مااا لل اات واباا  لااااس ذةاار أ  التااهللا 

اصاال  ب ااد الااو ر كة تاات قيقاارأ شذا زل لاات ااكض واقاارأ م هااا  صاالى هللا للياا  وساالموةااا  التااهللا 
ق  ،أاها الثاقرو  ش قصال  اللي  ئ د  ا اصل  اإلنسا  ما شاا وةا  السلل ا ادو  ل  

 صلى هللا للي  وسلمصال م ةانت أق  م  صال  التهللا   ت   فال متهم وذل  أالث ا  كة ا
اطيا  الرةاو  واطيا  السا وة ق ا  هلفال  صلى هللا للي  وسالمم   ي  الثيل قثا  التهللا 

 ل  ذل  زاة يف لدة الرة ات وذل    فال ال ل اا وهللا   اىل أللم . 
________________________________________ 

721/ 11/9/24 
 يهااا ال اااة  الفااهراب و لتااا   صااوم كمضااا     اال ئ  س : هاا  جيااوز لل اارأ  أ   هلااذ  اااو 

 ةامال وئ  فطر مت  شي ا ه 
 

ج: هااذا ااماار وش  ةااا  أجااازه ب اا  أهاا  ال لاام ق ليهااا أئ  ف اا  ذلاا  ولليهااا أ   رضااى  ااا 
تاااا  هللا للاااى بتاااات سةم  ش قسااام هللا  اااا وهاااذا الاااذي ُيصااا   اااا ة اااا جااااا يف الصاااحي  : ش ة

وةوهنا  تحاا  للى هذا الذي ةتاا  هللا لليهاا ما   اري ضاروك  ملحاب قالاذي ا هار أ  ئ جياوز 
أ   ف ااا  ذلااا  ولليهاااا أ   ساااتلم امااار هللا ولقضااااا هللا قاااإذا جااااا اااااي  قإهناااا متسااا  لااا  
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تااااس بااا  الصاااال  والصااايام مث  قضااا  الصااايام ب اااد ذلااا  ولاااو ةاااا  هاااذا مفااارولا لثاااا  أوىل ال
أ   ف اا  ذلاا   اكضاا  هللا لتهااَ اتصاا  لائفااب  صاالى هللا للياا  وساالمأمهااات اباا متت والتااهللا 

كضاا  قااإ  لائفااب  صاالى هللا للياا  وساالموأهلاار،ت اامهااات وةااا  ذلاا  م روقااا يف لهااد التااهللا 
لتدما  اضت يف اااج  اكض  هللا لته اضت يف ااج َو حتج ب د وةذل  صفيب  اهللا لته

أقاضت اوم التحر ققاي  لقرى  لقى أ ابستتا ه  ققي  شهنا صلى هللا للي  وسلمققاي التهللا 
أ  اتفاروا قاا  راوال ااي  كهلص للتساا  صلى هللا للي  وسلمش وذل  أ  التهللا   قلتتفر شذ

وقاو  ةاا   صالى هللا لليا  وسالمالوةا  وهذا ةل  ادل  للاى أنا  لاو ةاا  هلاريا لادلا شليا  التاهللا 
 صااالى هللا لليااا  وسااالمةااا  التسااااا يف لهاااد التاااهللا   صااالى هللا لليااا  وسااالمتاااهللا م روقاااا يف لهاااد ال
قثااا  ذلاا  ارقاا   اباارأ  يف اباااا مث  فاارب  اتق تاا كاك أي ةاا  اهلااذ  السااواك و اهلااذ  ماااا اا

 ااي  وةا  ذل  م روقا ولو أجازه ب   ال ل اا ولث  هذا الصواخ وهللا    اىل أللم .
________________________________________   

 3/12/24س/723
دلهم بتااا ااأهلطااا الادلا  وا دهتاك ، شايجل ما  اساتجدم للام اةارح والت ادا  يف  صاي س :

اي تااااوا لتااااا كجاااالثم قهاااا  هااااذا  ااااا  الساااالل لتاااادما قااااللاااى هلطااااأ يف شااارا، مااااثال وااااادل  
 ه.صحي 

 
تتاقلا  جياري وماا ا أقوي  ثل تا يف هذا اامر ةثريا ولثت  لذسل أمر ر   يف السا ب ما : ج

تري سااا تاااادا  يف هااذه ااماوك وأكاااد أ  أذةاار ب اا  نقاااال اسااماا  ال اوام وصااغاك رلاااب ال لاام 
 :م  اس  ها ش  شاا هللا   اىل 

اها   الستب وبيااان لىللم اةرح والت دا  للم ل يم وقد ةهل  قي  أه  ال لم  فاظا ل: أوئ 
يف شاااةهم ولثا  الاذي ااتثلم يف هاذا ال لام هام الاد  وااهاواا  ال ُياذكهم ابسالم وئ اقا  

هلاااواص ال ل ااااا الثاااااك أكااااد الرتةيااا  يف هاااذه التقطاااب الاااذي ااااتثلم يف هاااذا ال لااام هااام هلاااواص 
ص ال ل اا الثااك قاإذا اال ل اا الثااك وليس ال ل اا الثااك قق، وليس ال ل اا قق، وشُا هلو 

اإلسالميب ست دهم قلب قليلاب ئ  ت ااوز  ن ران قي    ثلم يف اةرح والت دا  للى مداك اامب
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ال فاارات أو ش  قلتاااا ال فااار  أو ال فااارا  هااام قلاااب قليلاااب وابتتاااا  لااارتاجم ال ل ااااا جياااد أ  أتااااا 
 .ه ئا ه  اليت  تثرك للى مداك التاكاجل 

أ  لل ااا اةارح والت ادا  مرا اب ق اتهم ما  هاو متفادة يف اةارح اغ ا  الاراوي : اامر الثااين 
والغلطتات وك ااا جير ا   ااا لايس جباااكح وهاذه نقطااب مه اب ات اار شليهاا قااإ  ابتفادة ماا   لغلطاب 

يف ااوقات السابقب قاال باد أه  ال لم يف للم اةرح والت دا  قد اثو   م هللل يف وقتتا أو 
اك ما  تاه ةاذل   ئ اقا  جر   اوي وهلب ان  لرل سذا ،  ةااه لذل  قإ  ابتفدتنم  ائ
يا  ما  اثاو  لا   يا  قثاذل  اتتاا  ابسالم شىل  و  الت دا  م  هاو متسااه  يف التو ح و أه  اةر 

هاام لل اااا ائلتااااك الااذا  لرقااوا و وساا، وللياا   لقاا  ماا  ابتساااهلت  أهلطاااا ينبتاا  ا  الااذي و 
ئا هم الوس، الاذا  اتاغا  للاى ابسالم أ  اتاا  قاو م اهنام    ئلتداي يف اةرح والت دا  قه

 قااا  شااا ا وابتسااااهلت الاااذا  او قاااو   ةااا  مااا  هاااب وةخ هاااذا  ر اااو جيذا  بااات الغااااله الااا
 .التفصي  ئ بد مت  

ورالب ال لم للي  أ  اسا   ةاالم ال ل ااا واساتفيد ماتهم وئ جيلاس هاو مت ارا واطلا  لتفسا  
رلاااب ال لاام اتثل ااو  يف هااذا  تااا شىل ةتااب ال لاام َ جنااد صااغاكالثااالم يف أهاا  ال لاام قااإذا كج 

ا الااذا  اااتثلم قياا  أمثاااي اإلمااام أ ااد ، والتسااائ  ، وللاا  باا  اباادات ، وُياا  باا  الفاا ا أبااد
 ام ةل اب  ما صغاك رلاب ال لم َ نرم ت ، واب  أ   اد ، والساج  ، و ريهم م  ال ل اا وأ

ب والساااجال وبلهااااا التااااس اتثل اااو  يف الااادلا  لااالذسااال جناااد اةه ولثااا . يف هاااذه ااماااوك 
و   لااراض  اااجملاهياا  والاذا  ئ ُيسااتو  ةتابااب ب اا  الثل اات قااإذا ساام اقوال ل ااا وهاام ماا  

وهذا واض   لذات اآل  ما  هاذه الفااثب اخلطاريه قاال باد ما  اااذك ما  هاذه ااماوك   الدلا
 .للى وج  اإلرالل 

اامااار اإلضاااايف الاااذي أكااااد أ  أة ااا  بااا  ةالمااا  أ  هلطاااأ الداليااا  ئ اااادهل  يف للااام اةااارح 
  ااائت م يتاا  قلاايس ةاا  هلطااأ يف أ ااد الاادلا  ا هلااذ للاايهم وشُااا ئ ا هلااذ والت اادا  شئ يف

 ب واخلروج ل  ابتهج الصاح لللي  شئ ااهلطاا ال  ام اليت قيها ةلو  شىل الاد
أاضااا ئ ا اهلااذ ال اااَ أو الداليااب خبطااأ يف شاارا، قااإ  ااشااررب واجملااالس ُيصاا  قيهااا زلاا  يف 

ا ةا  الفجص اتثلم م   ري شا ا مثتاوخ قاإ  هاذا اللسا  يف ب   الثل ات ئ سي ا شذ
ئ ا اهلذ ب  وال ل اا ةانوا اتساهلو  يف ما اس ى  بذاةر  وهو شذا ةاا  ااادا  ما  اافا  
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يف االس اباذاةر  ولايس يف ااالس التحادا  قاإذا جااا الفاجص أهلاذ ةاالم ما  شارا، قإنا  
اااتثلم لاا  شاا ا وشذا  ااري  قااد ظلاام صااا ب الفاارا، أوئ أساالوخ الفاارا، هتلاال وقااد اثااو 

نا  الصاوت للام أنا  ااتثلم يف اااي سهلار قاإذا قار  الفارا، أشاث  للاى هاذا الفاجص وظا  
نتااااه شليهااا وشُااا ا اهلااذ الفااجص بثتااا  ئ بااد ماا  ائأناا  اااتثلم يف نفااس ااماار هااذه مسااألب 

 ااات أ  ره بقل اا  هااذا الااذي ا اهلااذ باا  قااإذا طجلااس  ااا وةقاا  قي ااا هاارج متاا  واساا احملاارك  الاايت
هتاك سقطب يف ش ا م  الثل ات يف ااشررب ارجا  ذلا  شىل ةتاب الفاجص وشىل ااشاياا 

 .اليت  ركها بدقب قإ  ةانت ةذل  قهو ة ا نق  لت  
مته ا  ال اام اباتهج ال اام الاذي ا ارل  أسااس أنا  ات ار ةائ اا للدالياب للاى  ب أهلاريه وهانقط

ق اااثال اإلماااام ا اااروي ألااال ةتااااخ متاااازي  ااماااوك الااايت أهلطاااأ قيهاااا هاااولااا  الدالياااب وال ااااكض 
الساااائرا  وهاااذا الثتااااخ شاااحت   ا ريااا  وةل اااات الصاااوقيب الضاااواي ومااا  ذلااا  ا تاااذك لتااا  

اكج الساالثت بتااا للاى هاذا  يا  صاتل ةتابا  ماد ك ا  هللا   ااىل ال ل اا وهلاصب ابا  القايم
ذلاا  شىل ا  ا ااروي   وقاا  قيهااا ا ااروي ومااايتخ وأهلااذ يف  وجياا  ةثااري ماا  اا رياا  الااالثتااا

لرل بتصر   بتهج أه  الساتب واة الاب والادقا  لا  ال قياد  الصاحيحب قوق ا  يف هاذا اخلطاأ 
وش  ةا  يف ةتاب  وبتحرار قل   شلتذكلت  ال ل ااا قثيال بثل اات يف شارا، وناو ذلا  هاذا 

                             ا ئ حتت   وهللا   اىل أللم .م  ال لم الات و ي  ااموك م
________________________________________ 

 3/12/24س /724
 ه  جيوز االل حبيا  هللا ةأ  اقوي شو يا  كبتاش أو شو يا  هللاش ه.س : 

 
أ  ذلااا  ئ  ااارج قيااا  ا  صااافب ااياااا  صااافب مااا  صااافات هللا   ااااىل واالااال بصااافب مااا   ج:

 بجلاوقت وقاد  اات ماا افااب  ذلا  يف  اصافات هللا   ااىل  لال  هلل جا  ولاال ولايس  لفا
اللغاااب ال ربياااب وهللا  يفأكقاااى   تاااا ةأهناااا شو ياااا  هللاش ولثااا  بلغاااب وص شل  ااار هللاش صااا  الت اااب

   اىل أللم . . 
 

________________________________________ 
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 3/12/24س /725
 ما قها   ااجر أهتاك ش دى ااهلاوات  رااد ا  ار  ما  أمراثاا ولثا  كقا  ذلا  والاداهس: 

 ه. اثا وحتاوي أ   قوي ش اهنا هتاكمتث  يف أمر 
 
لثاا  فااا و اإلذ  ماا  اابااوا  أو  ري  شىل  ا  اار  واجاااب وئ ُيتاااج قيهااا شقلتااا قااا  ذلاا  ج :  
قدك  للى ا  ر   قيقب هلاصاب شذا ةاا  ما  التسااا قاابرأ  شذا  ذابد م  أ  اثو  الفجص ئ

اإلسالم ئ  اجر شئ شذا ةانت  ما  للاى نفساها ما  الطراا  هاجرت م  ةاك الثفر شىل ةاك 
وابقام يف بلد اإلسالم قه  هتاك م  اقوم بف هنا ه ش  ةانت اد م  ات وج سا هتاك أو م  

ا ماا  ابو ااوقت اباا متتت قإهنااا هنا ماا  أقاااكخ  ااا أو ماا  ات هااد  ااو ُيف هااا واصااوهنا واقااوم بفاا  
أمااا ش  ةاناات  اااجر و  اارض نفسااها شىل الفتتااب قهااذا قااراك ماا   اجر وش  َ اذ   ااا والااداها اا

هلطأ شىل هلطأ وهذا ئ جيوز قااهلت  ت ار شىل  ا اا قاإ  ةانات يف ااااي ااوي قإهناا  ااجر 
م  اصوهنا واقوم للى ش هنا قإهنا متث  لتد أهلهاا و تقا  هللا  م  ُيف هاهتاك َ اث  وش  

 . أللم اىل و ت تب ابفاسد وهللا    تما استطال
 ________________________________________ 

 3/12/24س /726
 ما ه  ضواب، اةرح والت دا  ابت لقب  ةرح بت ااقرا  ه. س: 
 
ة ا ذةرت يف اإلجابب للى الس اي الساب  ل  استجدام التاس للم اةارح والت ادا  بغاري   ج:

ما  ضاال شىل ماا ذةارت وقاد قصالت أ  ول  و قراال ل ياب قهاذه نقطاب ما  التقااال الايت  
متسااه  وما  هاو م تادي اضاال شىل ذلا  أنا  قاد هاو ال ل اا م  هو متفدة يف اةرح وما  

اثااو  ال اااَ ماا  اب تاادلت ولاايس ماا  ابتفاادةا  وئ ماا  ابتساااهلت وشُااا اةاارح بساااب أمااوك 
جالفااب أو الفااقال   أو ابةأو يف الالااد و صااوي شاا ا ماا  ابفااا ب يف الساا باام يتااب وهاا  ابقاك 

الاذي اقاا  جر ا  ئ باد ، بيت  وبت م  جر   قإذا للم ذل  قإ  جر   ئ اقا  قي   جرح 
أ  اثااو  السااا ب بيتاا  وباات ماا  جر اا  ئ  ااااك لليهااا قااالقرا  شذا جاارح قراتاا  قااإ  اةاارح ئ 

قا  الافار قإنا  راي اب و   اقا  لفاهب وجوة ااساد أو وجاوة ائهلاتالل وهاذا أمار ئ اسالم متا
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ماا  اساالم ماا  ذلاا  مماا  أكاة هللا باا  هلااريا قإناا  اصااف  نفساا  للااى شهلواناا  وابال اا  أ  أةثاار 
اةرح اآل  شُا هو م  ااقارا  يف ب ضاهم الاا   قاال باد ما  التادقي  والتاات لتاد قااوي جارح 
أ دهم يف اآلهلر وال ل اا قد نصوا للى ذل  وبيتوا أمثل  يف لدم قاوي جارح ااقارا  ب ضاهم 

يف بلااد وا ااد  أو يف ساا  وأ ااد  وبيااتهم  ااجاا  ذلاا  أو اجاا  الالداااب ةااأ  اثونااو  يف ب اا 
متاقسب وبيتهم ما ُيص  بات ااقارا  ما  ااساد وما  ائهلاتالل قهاذه التقطاب اتتاا  شليهاا قاال 

   وسا شداد وهللا   اىل أللم .اقا  اةرح قيها شئ ب د  دقي
________________________________________ 

 3/12/24س /727
ي أخ اقاااوي أنااا   اااات أنااا  مصااااخ  لساااررا  وأ  نسااااب الساااررا  يف الااادم لالياااب وقاااد قااااس: 

تب أشاااهر هااا  هتااااك أةلياااب اجااا  أ  ات تاااب ساااا لاااذاخ ااراااااا شنااا  ئ ا اااي  أةثااار مااا  سااا
 ه. االق
 

أ   لا   ي اا شنساأي هللا ال  ايم كخ ال ارك ال  ايم ل  أوئ شفاك هللا ولاقاك وندلو أقويج: 
َ ُيص  ما ذةره سا  مرات .  وأبفرك    ةثريا م  أمثال  قي   م ذل  و ..... اففي  ش 

تاب هللا  ام الفافاا وزاي لاتهم ابارض حب اد هللا   ااىل قالفافاا بياد هللا وماا ما  ةاارااا وشُا  
لاا   ةاا شئ ولاا  ةواا شئ ا اارم وش  شاااا هللا   اااىل  وةاا  للااى وأقااا  للياا  وسااول اثتااب هللا

الففاا  ذنا  سااحان  و  ااىل وئ  لتفات شىل هاذه التحداادات ولثا  ئ  س أ   ثاو   اذةر  
ذاخ القا وةيل اتجلص مت  ابسلم ولذاخ القاا لايس لآلهلر  وة ا ظهر مت   ذةر  ل  

 لت ااوذ ماا  لااذاخ  تم اات اجاا  الااتجلص متاا  ولثاا  ااةليااب ال امااب الاايت وكةةلاااا هتاااك 
ةا  ات وذ مت  قاالت وذ ما  لاذاخ القاا هاو الادلاا الاواكة   صلى هللا للي  وسلمالقا قإ  التهللا 

قااأةثر متاا  وش  شاااا هللا سااول جيتااا  هللا هااذا ال ااذاخ رابااا  صاالى هللا للياا  وساالملاا  التااهللا 
 ااوة  شىل تااب اب اصاا  وال أناا  للااى الطرااا  الصااحي  ومااتهج أهاا  السااتب واة الااب للياا  بت

وج  شلي  ةائ ا حبس  التيب و  ساا  ظا  قاإ  ذلا  سايثو  لا  لاوان تهللا ساحان  و  اىل وال
شاااا هللا   اااىل . وأمااا  لتساااب لل ااالج    ذ  هللا   اااىل للااى القاادوم للااى هللا  قضاا   اااي ش

ات وماا  الرقااى الااواكة  ةالفاحتااب واب ااوذات و   الااتال  اااىل أةثاار مااق لياا  بثتاااخ هللا ساااحان  و 
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 صالى هللا لليا  وسالمثرسا  ولليا  أاضاا  اةلياب الايت ةاا  التاهللا وأواهلر ساوك  الاقار  وسااب ال
سااا للفاافاا والرقااى الاايت ةااا  ارقاا  سااا نفساا  قااإ  هااذه الرقااى قيهااا برةااب ل ي ااب وهاا  ش   ااادلو

شاا هللا   اىل ساب ل يم يف الففاا أاضا للي   اةواب التاواب مث  اااب السوةاا اليت ذةر 
هناااا شااافاا مااا  ةااا  ةاا ولليااا   ل سااا  قاااإ  هللا ذةاااره يف ةتابااا  أ صااالى هللا لليااا  وسااالمالتاااهللا 

وللي  با   ااةواب اليت  ات  ا ةوك يف مث  هذه ااائت مث  ال تب قإ  ال تب  اات أ  
لااا  ةوك يف لاااالج الساااررا  ة اااا  اااات يف ب ااا  اااااائت ولليااا  أاضاااا  اااا اسااا ى  ل اااالج   

و  وجا  شىل أناوا  ما  اا ذااب الايت ها  بسايطب اةروبيو   وهذا ال االج اآل  ذا  صايت  وهاب 
ا ريااااا يف لاااالج الساااررا  للاااى وجااا   ااااو،ت وهاااذه ااماااوك مااا  ر    اااري يوئ ةهلااا  قيهاااا للث

ةروبيو ااا  ونساااأي هللا سااااحان  و  ااااىل أ  اثتاااب لااا  ا اخلصاااوص ق ليااا   اااتهج ال اااالج  ب
 الففاا ال اج  وهللا أللم . .

________________________________________     
             3/12/24س /728
وئ نااادكي اومهاااا مااا  هاااذه ابطاااالم ابتتفااار  يف باااالة ابسااال ت  قااادم الوجااااات اخلفيفاااب س: 

 سالميب ه.اإل ري طراقب اإلسالميب أم للى الطراقب بو ب للى الذاخلت ار أو م
   

ال ذةار الرجا  اطيا  السافر  صلى هللا للي  وسلمابسلم للي  أ  اتحرى ااالي ا  التهللا ج: 
 ااارام و اااذي أشااا   أ اااا  اااد اداااا  شىل السااا اا اقاااوي ،كخ، ،كخ ومط  ااا   ااارام وملاسااا  

 صاااااالى هللا للياااااا  وساااااالمخ لاااااا  { وكوي يف اااااااادا  أ  التااااااهللا ا  ااااااارام قاااااااي: قااااااأ  اساااااات
ا  ااوي الاذي دااال   دادا  افها اأرب مط     ث  مست اخ الدلو  { قهذقاي:ال

اات ما  نذةار أ  ةا  اام  صالى هللا لليا  وسالمت يف الصحي  وةذل  قإ  التاهللا ذةرانه الثاب
بيااب أو و مط  تااا ومفااربتا وهااذه ابطااالم ااوك   باا  ق ليتااا أ  نتحاارى ااااالي يف اارام قالتاااك أوىل

اامراثيااب الاايت  قاادم اار  ااب ئ اةاا  متهااا ابساالم شئ شذا  ةااد أهناام شُااا اسااتجدمو  اومااا 
را ب اإلسالم واسجدمو  زاوال ليست ما  شاحوم اخلت اار قهاذا الفا ا ش  َ رليب مذبو ب بف

  هللا أمره واس  شواا د هللش َو اضي اتأةد مت  ابسلم ق لي  أ  ات تب هذه ابطالم وااالي
 .ساحان  و  اىل  ل ُيتاجوا شىل مث  هذه ابطالم هذا أمر 
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،  ايااامراثاااا لليهاااا شل تاااب هللاش أو شىل براطانةثاااري مااا  هاااذه ابطاااالم ارجااا  شىل أ:واامااار الثااااين 
دوي اإلسااالميب للاايهم أ  اقااار وا هااذه ابطااالم اهنااا  اادلم الثفاار و اادلم اااارخ لااتساااب للو 

أمااا  لتساااب .   لثاا  مساالم أ  ُياارص لليهااا م ق قار تهااا ماا  اامااوك الاايت اتاغااللااى اإلسااال
بطاالم الايت قيهاا ااارج وشُاا ةا  ا ،قاهلو  الذا  ا يفو  يف اخلاكج قليست هذه ابطاالم قلم

  ريهاا قالاذي لليا  أهلا  الفاضا  أ  بطالم السارا ب أوااا ةانت و اليت ااا  قيها اار  ب س
م اادلو  هنيف باالة ابسال ت قاإاامار اكج بتاال واامر لتدك أص ب م   ت تب ااة  يف اخل

ل  قاامر واض  قاال  ةا  ماتهم يف بالة ابسل ت أهنم استجدمو  اوما رليب وأما  لتساب 
  ي  اي م  اا وي وشُا  ة  مما   ده أنت يف بيت  وهللا   اىل أللم . .

________________________________________     
       3/12/24س /729
 ما ه  لالمات ابهدي هس : 

  
قااا  أنااا  كجااا  قيااا  أ اةاااا  وةثاااري متهاااا مااا  الضااا يل ولثااا  الثابااات يف   تابهااادي وكةج: 

 صاالى هللا للياا  وسااالمساام التااهللا ا كل اصاالح  هللا يف ليلااب واتاا  اااوارأجلااى اةاهااب أقااىن ااناا
قهااو ر ااد باا  لاااد هللا وهااو ماا  نساا   صاالى هللا للياا  وساالمساام أ  التااهللا ا كواساام أبياا  اااوار

قار ب وهذا الرج  اصل  هللا ل  وج  للى ادا  أمر اامب قهذا الاذي  اات يف قصاب ابهادي 
ه هاا  لالمتاا  الاايت ماا  اتا اا  وكةت نصااوص أاضااا ولثاا  هااذووجااوةه وب ااد ذلاا  يف أ والاا  و 

يهم ل تااب هللا ولاايس هااو خ ة ااا ااادل  جهلااب الراقضاب للااايف سارة و اتات يف اااادا  ولاايس هاا
ي وهااذه اخلراقااات ثر ري ومااا ال سااثفاار الااذي اذةروناا  ال سااالثاااين ل بلفاارا  ااتماا  نساا  ائ

هااذا وسااول اتااات لل ساالم  قيقتاا  شذا ظهاار ش  شاااا هللا  ولثاا  ة ااا ذةاارت الااذي  ااات هااو
   اىل بوضوح وجبالا لث  م م  ش  شاا هللا   اىل وهللا أللم . .

 ________________________________________           
 3/12/24س /730
ةار  ادا  ذا وذ االرةو  قه  للي  أ  ا   لرة ب اليت أةكك كةولها أم م مشذا أةكك ابأمو س: 

 أ  بثر  يف الس اي ه.
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الذي للي   هاوك ال ل ااا أ  الرة اب  ادكك  ةكاك الرةاو  وب ا  أها  ال لام ئ اارى ذلا  ج: 
ا  الفاحتااب والااذي للياا  اة هااوك أقااوى اوشُااا ااارى أ  الرة ااب ئ  اادكك شئ  ةكاك القيااام ماا  قاار 

  ئ ادهل  يف الرةو  وشُاا والذي للي   ريهم أ وال قإذا أكاة الفجص أ  اهلذ  ا وال قإن
ادهل  ب د الرق  م  الرةو  وئ ا تا ذل  الذي أةكة  شي ا وشُا اصل  كة ب ةاملب ب د ذلا  

اااد مااا ذهااب شلياا    لااد  نصااوص   وكوةوش  أهلااذ بقااوي اة هااوك قهااو أقااوى يف هااذه ابسااألب لاا
 للياا  وساالم صاالى هللالتااهللا ااة هااوك وماا  ذلاا   اادا  أ  بثاار  ىلكضاا  هلل   اااىل لتاا   قااإ  
صاا للاى شةكاك انا  ةاا   ر أقاي: شزاةك هللا  رصا وئ   دش ققول  زاةك هلل  رصاا ةليا  للاى 

أي شىل هااذه اةلاااب وشىل  ،   ااد ئ : الرة ااب واجاا  ذلاا  كةاا  ةو  الصاال وةخ كاة ااا ققولاا 
أناا  قااد أةكك الرة ااب للااى   ةو  الصاال والاادخ كاة ااا واااادا  ةلاا  ماا  اةانااب اآلهلاار و الرةاا
  لااين أ  ما  أةكك الرةاو  ققاد أةكك الرة اب قاإاادا  أاضا وقد صحح  الفيجل اا ا يفوجا

 .   اىل أللم للرة ب وهللا اشةكاك الرةو  ا تا شةكاة
________________________________________ 

 3/12/24س /731
 ا للي  أ  اس د للسهو أم ماذا ه.شذا سه مه  ابأمو س: 
 

اناا   ئ اسااهو مابسااائ  الاايت اهلتلاال قيهااا أهاا  ال لاام ويف اا لااب ابااأمو  هااذه ابسااألب ماا ج: 
اتا  شماما  قساهوه ئ اثاو  يف الواجااات وااكةاا  وشُاا قاد اثاو  يف شا ا ما  سات  الصاال  

سهو ا   ارك الساتب لايس بواجاب لقإذا ةا  السهو يف ش ا م  ست  الصال  قإن  ئاس د ل
اا ااوال لاا  أ   وهااذا انةك ة ااا ذةاارت قااإ  اأو كةتاا اقياا  ساا وة السااهو ولثاا  شذا  اارك واجااا
وش  ةاا  اة هاوك  مُيب للى حت ا  اإلماام لساهو اباأمو اس د السهو ان  ليس هتاك أةلب صر 

ام قااا  أ  للااى أناا  اتح اا  لتاا  اإلمااام هذاالسااهو قااإذا ساا د قإناا  اساا د ب ااد أ  اساالم اإلماا
يت سااها قيهااا وهللا   اااىل اساالم هااو أو ب ااد ائنتهاااا ماا  الصااال  ب ااد التسااليم  سااب ااالااب الاا

 أللم .
 ( /435https://tarhuni.net)كاج  ةتاخ قطل ال هو يف أ ثام س وة السهو 

________________________________________ 
 3/12/24س /732

https://tarhuni.net/435
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شذا ةهل  وقت الصال  يف السفر مث وص  شىل بلده قه  اقصر شذا وص  شىل بلده الصال  س: 
 الر لي  أم ماذا ه.

    
سام السافر ولليا  أ  اقإذا وص  شىل بلده ققد زاي لتا   القصر اثو  يف  اي السفر قق،ج: 

   وئ اقصرها وهللا   اىل أللم . صل  الصال  ة ا اصليها يف ااضر لامبا
________________________________________ 

 3/12/24س /733
 ما قولثم قي   ا ط  شجازات القرس  لا الاالتوك ه  جيوز ذل  ه.س : 

 
الاالتوك شذا ةاا   ثا  ما  هلاللا  التأةاد ما  أ  هاذا الفاجص اقارأ شافو، ما   اري ن ار  ج:

ا ش  شااااا هللا   ااااىل لثااا  يف ابصاااحل وهاااذا اامااار مو اااول قيااا  قاااإين ئ أكى يف ذلااا   رجااا
التأةد م  ذل  قي  ش ا م  الص وبب واجملازقب ورابا أ  الفيجل اس   والقاك  اقرأ واصح  

برانمج مثا  بارانمج  أوةا  ذل  مااشر  أم لا ا ا ل أل  قإ  اإلجاز   ثو  صحيحب سواا 
  الفاجص اقارأ  يااا الاالتوك م  برامج احملاة ب وأهم شرال  لتساب ب  اارى هاذا التأةاد ما  أ

 وئ اقرأ ن را وهتاك م  أه  ال لم م  جيي  ن را واتساه  يف ذل  وهللا أللم . .
 

________________________________________ 
 3/12/24س /734
لا  بقياب  ضا ا ما  الالاأل مث ب اد ذلا  اقاللاائ  ج  ااخ اسأي ل  شراا الذهب وا ط  س : 

 ابالأل ه  هذا جيوز أم ئ ه.
                                                                                      

طاى  لاذهب وأها  ائقتصااة  ام غهذا الاي  قي  ششثاي ا  ااص  يف هاذه التقاوة أهناا  ج: 
 فصي  يف ذل  وقد ألال يف هاذه ابساألب كساالب ما  الرساائ  القي اب الفايجل ابا  متيا  وأظتهاا 

باد القتقاد وأصا  التقاد قاإذا ةاا  التقاد أصال  ذهاب أو قضاب ال  يف اباجساتري يف مساألب كسالت
ظهر يف هااذا أنا  ئ جيااوز وئ بااد أ  اادق  ابالااأل ةااامال شذا أكاة أ  اابياد قاا اأ  اثاو  الاياا  اااد
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بذا اا  ولثاا  ائهلااتالل باات أهاا  التقااد يف  بالااوكل ئ  ثاا  أ  اثااو  قي اا ا افاارتي ذهاااا 
 تااالتقااد قااالا   جي اا  هااذا الغطاااا ذهاااا والااا   جي لاا  قضااب والااا   جي لاا  قط طاااا هااذا ا

والا   جي ل  أي سل ب أهلرى  ا قي ب لاليب يف اقتصاة الدولا  وابساألب ة اا قلات  ثلام قيهاا 
أه  ائقتصاة وأهلاذ ماتهم ابفاااجل وماتهم الفايجل ابا  متيا  يف كساالت  وها  مفاثلب جادا ولاو 

ا اا  ةهللتااا يف أمااوك ل ي ااب ماا  أبااواخ الاار  واجاا  هااذا ئ  ثاا  أ  قياا  ش  التقااد لاا  قي ااب بذ
وبتااا لليا  ا ةاى وبتااا  سااسالزم مت  هلطري والتقد أصل  ذهاب هاذا هاو االنلت م بذل  ا  ا

الفااجص ذهاااا أو للياا  ئ جيااوز قياا  التفاضاا  واامااوك الربواااب ااهلاارى واجاا  هااذا شذا ششاارتى 
 بيد يف نفس اجمللس وهللا   اىل أللم  . . ابد أ  اثو  ادقضب سذا التقد ئ

________________________________________ 
 3/12/24س /735
شلي  ب ج   ذل  ل  قرباسذا الدلاا شاللهم أ ا مسلم ساات  ق جيوز لل سلم أ  ادلو ه س: 

 ه. صلى هللا للي  وسلماوم القيامبش أم هو هلاص  لتهللا 
  
ئ  ثااات شئ باادلي  شاارل  َو ااارة مااا جي اا   صاالى هللا للياا  وساالمهللا أوئ اخلصوصاايب  لتااج:  

ةاادلاا ولثاا  قهاام الساالل الصاااح ولل اااا اامااب  ااذا   صاالى هللا للياا  وساالمهااذا هلاصااا باا  
اادا  هو ابرج  يف ذل  قال ُيضرين أ  أ دا ما  أها  ال لام قااي    هاذا اف لا  ما  وقا  

ره  خلاري وناو ذلا  أماا ةسا ح  واقادم لا  اخلاري وااذ سب أو  ريه وشُا للي  أ  استبيف أهلي  
لتااادما ذةاااره ذةاااره يف م ااارض أنااا  بفااار ةساااائر الافااار  صااالى هللا لليااا  وسااالمهاااذا قاااإ  التاااهللا 

دلاا  اال استساا   الفااجص الااذي واغضااب ة ااا اغضااب الافاار قذجاا  هااذا ةلااا سااذا الاا
اإلنساااا  هاااذه  شذا ةلاااامااا  التااااو  والرساااالب ولثااا  ياااا لليااا  أو اساااا  وهاااو يف مت لتااا  ال ل اااادلو

لتاد هللا وأ  ةا  مسالم سيساا   لتااك ذلا  مقااوئابف ا مستتثر ولث   ىالدلو  ئ ا تا أ 
اثااو  ذلاا  قربااب قهااذا  ااري صااحي  َو اف لاا  ة ااا ذةاارت الساالل الصااا  قي ااا أللاام قذجاا  

لتا  الايت ومت   صلى هللا للي  وسالمما وكة وهذا اللف  اثو  ااي التهللا  ابسلم لتد قلهذا اتو 
لتااد هللا ساااحان  و  اااىل و  ناا  للااى ةلائاا  للااى الفااجص وهااو الاار يم لذمااب الاارؤول قثااا  

 وهللا أللم . ا ا  اوم القيامبذل  ةفاك  ومغفر  لص
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________________________________________ 
 3/12/24س /736
د ا فا  ااوئة للاى كج   ويف و ارك مريا ا  ولا  ذكااب ماتهم ما  بلاأل وماتهم ما  َ االاأل وقاس : 

 التتازي ل  ابرياد للوالد  قه  هذا اص  أم ئ ه.
 

الااذي اصاا  ققاا، هااو اةاا ا ابت لاا   لاااالغت ماا  الوك اا  أمااا القصاار مااتهم والااذا  َ االغااوا ج: 
وا متحاوه للوالاد  وشئ ةا  وا اد ااي  ام  ال االغاوا الرشاد قاإ  شااالرشد ب د قها ئا ااقاى ابا

لاايس ا ااد أ  اتصاارل يف أمااواي القصاار شئ  خلااري  اام و ت يااب اباااي ققاا، اهلااذ مالاا  لتفساا  و 
 وأما ملث  قهذا ئ جيوز وهللا   اىل أللم . .

________________________________________ 
 3/12/24س /737

ياب ه  جيوز ةتابب أتاا هللا ساحان  و  اىل أو نو ذل  مثال م  اآل،ت للى لو ات قتس:  
 ابسلم الايت مثال ه ا ا  سا

    
لااتفس متاا  شاا ا ولثاا  شذا ةتااب ابساالم يف ائ  اارج قياا  وش  ةااا   ذلاا  ا هاار أ  الااذي ج:

يف ةتابتاا  ماا  هااذه ال اتااب الاايت ااا ا  سااا بيتاا  أو مثتااا  أو مااا شىل ذلاا  أ  اتااوي أ   ىهااذا ونااو 
اتااذةر كباا  وهااو اهلااذ أجاارا يف ةاا  ماا  اقاارأ هااذه اآل،ت وماا  اقاارأ أتاااا هللا ساااحان  و  اااىل 

أنا  ئ  ارج يف ذلا  ش  شااا هللا   ااىل وهتااك ما  أها   هلذ يف ذل  أجرا سذه التياب قاأكجوا
م ب   لتحرا وةتابب أتاا هللا   للى ابت   ث  أ  جي ال لم م   ت  ذل  ولث  ئ ألرل ةليال

لا  الاةاب والادلو  ساحان  و  اىل وةتابب القرس  ئ ش  أهناا برةاب وةلاو  قاإذا ةتات التياب يف ذ
قهذا ئ استطي  أ د أ   ت   وئ بد م  الدلي  ابان  للى مث  هذه ااموك وة ا   ل او  لاو  
ةااا  ذلاا   رامااا و ااذه الدكجااب ماا  ابتاا  ئ أظاا  أ  أهاا  ال لاام ةااانوا اسااثتو  للااى مااا هااو 

ل لام اتواقادو  ب  ويف بيت هللا اارام وةااك أه  ا صلى هللا للي  وسلمموجوة يف مس د التهللا 
 ه  راما وهللا   اىل أللم . .       متهم قام  نثاك ذل  والتا  اللى هذه الاقا  وئ أللم أ د

________________________________________ 
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 3/12/24س /738
 ه. للى  رك ةتابب اآل،ت و  ليقها ةليالأليست السلل  ديب لتةالستب الرت س : 

 
للااى شرالقاا  قااإ  الساالل ةااانوا ئجياادو  الااوكل الااذي اثتاااو  للياا  هااذا الثااالم ئ اقااا  ج: 

ابصااااحل الااااذي ادكسااااون  وأمااااا ناااا  اآل  ققااااد أن اااام هللا لليتااااا بفاااا ا ةثااااري جاااادا ماااا  الاااات م 
ذةار     ا ا  بيت  بف ا قياص ااح  ل ا ا ا  ب  بيت  قذو يسرت ااموك  ل أصا  الفج

مااوك ئ قي ااب  ااا وئ أجااوك قيهااا قالسااتب الرتةيااب هلل وةلااو  شىل اخلااري أقضاا  ماا  أ  ااا ا  بيتاا   
ى اإلرااالل قااال  ثاا  أ   ثاا  أ  اقاااي ش  الساالل َ اف لااوا ذلاا  يف أمااوك م يتاا  ولاايس للاا

يااد لذه الطاالااب الفاااهلر  والت هااااوكال اةيااد  و  يف هااذه  ةتابااب ابصااا ل اآل  شاقااوي أ ااد 
السلل َ اث  لاداهم هاذه اإلمثااانت ابتق  هذا هلالل السلل وا تا  راما وئ جيوز ا  

يف هذا اامار ومثلا  أماوك ةثاري  واامثلاب  طاوي وة اا ذةارت الاذي ا هار أنا  ئ  ارج قيا  وهللا 
   اىل أللم . .

________________________________________ 
 3/12/24س /739
 ان  و  اىل ه.ااخ اقوي أن  قرأ ةراهب ةتابب اسم هللا للى ااائ،  ت اها هلل ساحس : 

 
باا  ل اا  ذلاا     ي ااا قااإ  ه أقااوي مااا هااو وجاا  اإلهانااب يف ةتابااب اساام هللا ساااحان  و  اااىل ج: 

                                                                                                                             اب لقب للى اةدكا  شاهب الت  يم .أه  ال لم ذةروا أ  م  أوج  حترا الصوك 
________________________________________ 

 3/12/24س /أ739
 ه.هتاك م  اقوي ش  أكواح ااموات   وك اا ياا أو  ت اوك قي ا بيتها س : 

 
قوي ئ  ل  ابيات لتفسا  شاي ا وشُاا ا اي   ياا  برزهلياب  ساب  الا  لتاد هللا سااحان  أ ج:

َ متاات يف متامهااا  ا والاايتهللا اتااو  اانفااس  اات مو اا )قااد قاااي هللا ساااحان  و  اااىل: و  اااىل و 
هللا سااحان  و  ااىل لليهاا اباوت قإهناا  ى قضايتالا  شذ (لليهاا اباوت..... ىقي س  الايت قضا
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ممسوةب لتد هللا سااحان  و  ااىل ئ  اذهب وئ  ا وك وليسات ااماوك ما   خ الفساحب والت هاب 
 ي ساب  ااي الفاجص ابادقو  و لتاا  الاذي اقاو  ن ايمذل  شىل لاذاخ أو شىل  وشُا ارج  

سذا الت اوك ُيتاج شىل ةلي  قوي جدا  ل هرج ل  القالاد  الايت بيتهاا هللا سااحان  و  ااىل يف  
وماا   )ن  و  اااىل اقااوي: احلتااد هللا ويف نفااس الوقاات هللا سااا ةتاباا  ماا  شمساااك هااذه ااكواح

 والااازخ هااو ااااج  قاالتااا  هااذه ااياااه الازهليااب ئ اااتثلم قيهااا(  اا ثااو  وكسئهام باارزخ شىل اااوم
ا اااد أ  ا لااام الفاااجص قهاااذه التصاااوص وأماااا ااكواح  أ اااد شئ باااتص صااارا  ئ ات ااااكض مااا 

لاا  هاا  هااو شىل جتااب أم شىل انك قااإ  الااروح يف هااذه اايااا  الازهليااب اثااو   ااا   لاا  آمقاماا  أو م
اتات م شىل شااوم القيامابش أو ا اذخ شىل شااوم القيامابش ة اا  اات يف ال اَ حبي   ذاك ةسد يف 

 م .   ومفهوكه وهللا   اىل أللأ اةا  لذاخ القا ون ي   وه  ةثري 
________________________________________ 

 3/12/24س/740
 هللا ل  وج  اتثلم ل  اانفس وليس ااكواح ق ا هو الفرل ه.  س:
 

التفس والروح م  ااموك اليت  ص  قيهاا هلاالل بات ااماب وأةثار ما   ثلام التفرق  بت ج : 
الااتفس والااروح قااالفرل باات فاارل الماا    اأ  هتاااك شااي ذه التفرقااب الفالساافب وللااى اقاارتاضيف هاا

ضااا ي  وهاااو أ  الاااتفس  طلااا  للاااى اةساااد مااا  الاااروح أ يااااان للاااى ذات الفاااجص أماااا الاااروح 
م تاهاا هلاروج الاروح  (هللا اتاو  اانفاس  )  و  ااىل: تطل  للى الروح ققا، وقاوي هللا سااحانق

الااتفس   اات أهلااذ كوح الفااجص وأهلااذ كو اا  ماا  جسااده هااذه هاا  التوقيااب   أهلااذ الااروح قوقااا
  الااتفس هاا  شقلتااا  اااآلاااب للااى ةاا   اااي هاا  يف مااا ناا  قياا  وااثاام قيهااا واضاا  سااو   قااإذ

فس ها  الاروح شذا ةانات متلاساب ويف نفس الوقت هتاك  فرقب أاضا وه  أ  الات. الروح أم ئ 
 ةسد ومتاأ ر   ماوك ااياا  مث شذا هلرجات اطلا  لليهاا الاروح وأ يااان اطلا  الاتفس وااراة ساا 
الاااادم ة ااااا اقااااوي أهاااا  ال لاااام مااااا لاااا  نفااااس سااااائلب ماااا  اايااااواانت اقصاااادو  أناااا  لاااا  ةم وهااااذه 

 . اإلرالقات أاضا ئ   ري  ا يف أمر ابسألب اليت ن  يف صدةها 
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وح يف مثاا  روح والتفس اتواكةا  قأ يااان  وضا  الاتفس يف مثاا  الاروح وأ يااان  وضا  الار وال
اال اا  ذلاا  يف االفاااظ وهللا   اااىل  صاالى هللا للياا  وساالمةااا  التااهللا ا أالااتفس وابتأماا  يف 

 أللم . .
 ________________________________________ 

 3/12/24س/741
   شرةيب هالتفصي  يف احملاب ومل  ثو  س:
 

هااا يف ةتاااخ ا ااد أهاا  ال لاام واقااوي شناا  قساام خ اااتثلم لاا  راااب هللا  سااب مااا قرأااج : 
يااا يف اإلنسااا  ةحااا  لولااده ولتفساا  لااحملاااب شىل أنااوا  وماا  ذلاا  احملاااب الطاي يااب الاايت  ثااو  ج

ب و ااا  لل اااي ومااا شىل ذلاا  واقااوي ش  هااذه احملاااب الطاي يااب ئ بااد أ   ثااو  بصاافب م يتااب مت ناا
ابسااالم يف نفسااا  وهاااذه احملااااب شذا اااااوزت هاااذا اااااد حبيااا  ج لااات ابسااالم اقااا  يف  اضااااطهاو 

لفااجص يف م صاايب لم صاايب هللا ساااحان  و  اااىل قهااذه احملاااب   تااا قيهااا م صاايب ا  هااذا   ااد 
هللا و لتااا  قضاا  هااذا ااماار للااى رالااب هللا ساااحان  و  اااىل وهااذا ماا   خ اب صاايب أمااا شذا 

غااات للاااى نفاااس ابسااالم و أصااااحت مثااا  رااااب هللا قهاااذه رااااب شااارةيب والثاااالم زاةت  ااال ر
هاا هللا سااحان  و  ااىل يف نفاس لاااةه ما  رااب ماا الواض  يف ذل  قاحملااب الطاي ياب ها  ماا ج

ا اا  للياا  ماا  أمااوك اايااا  وأمااوك الاادنيا ق حاااب ال وجااب ، وراااب الولااد ، وراااب الوالاادا  ، وراااب 
ةا  مسالم وةا  شنساا  اهاتم ساا وافا ر ساا   هللقيب يف، وة  ذل  اموك  اباي ، وراب الصحب

ماااثال  الفااايجل شىل أ  افضااا  الفاااجص شكضااااا   اامااار يف ب ااا  اا اااواي ة اااا ذةااارصاااوقاااد ا
  ماثال بفا ا  اري مفارو  قاإذا با  اف ا  هاذا تاال وجب للى رالب هللا ساحان  و  ااىل قر اا رالا

قاا  يف  الفااب أماار هللا ساااحان  و  اااىل لثاا  جييااب  ااا وةااذل  الااا   ا راتاا الفاا ا ماا   خ 
أمر ولده أو والده أو والد   هذا جي   هذه احملاب خترج ل  اااد الفارل  قتصاا  قيهاا م صايب 
هلل ساحان  و  اىل أما رغيا  احملاب هذه للى  اي ابسالم أو  ااي الفاجص متاماا حبيا    ااد 

وم  التاس ما  اتجاذ ما  ةو   )ساحان  و  اىل: للى راب هللا أو  ساواها قهذا ة ا قاي هللا 
قاإذا أ اب الفاجص شاي ا ةحاا  هلل  (هللا أنداةا ُياوهنم ةحب هللا والاذا  سمتاوا أشاد  ااا هلل 

قإن  قد اختذ هلل ندا لتص هاذه اآلااب وهاذه احملااب شارةيب قثيال شذا ةانات احملااب أةاا ما  رااب 
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ال اااد بيااد ماا  ُيااب  ياا  مااا أمااره اساات اخ هللا ساااحان  و  اااىل ويف هااذا ا اات أناا  أصااا  ة
لاا  كضااى هللا ساااحان  وبغاا  الت اار وبثاا  مااا أمااره أجاااخ بغاا  الت اار لاا   اا  أو  رمااب 

ااد وهاذا شارك وال ياااذ  هلل ى رااب الماب مثا  راااب هللا أو    و  ااىل أم لا   ضاا  قهاذا ةلياا  للا
   ةثر اتفض  ااخ .وضي  أهذا الذي أكاةه الفيجل وهللا أللم وش  ةا  هتاك  اجب شىل  

 
 3/12/24س/742
يف التط  حبرل الضااة ق ا  التااس ما  اتطقهاا ةأهناا  ان  ت  أ  هتاك هلالقشااخ اقوي س: 

ةاي مفج ااب ومااتهم ماا  اتطقهااا ةأهنااا ظاااا قهاا  اخلااالل بساااب الت واااد أم اخلااالل بساااب 
 الله ات واللغات اليت اتثلم سا ال رخ ه.

 
قااا  والاااذي  لقيتااااه هاااو التطااا   لضااااا ليسااات ةاااداي وليسااات   لتلالقااارس   اا قااار يف ال اااا  ج: 

لااا   رجااا  اخلااااص ولااا  صااافا   اخلاصاااب و لتاااا  ئ ا تاااا هتااااك أي  ةالضاااا ااارل ة ااااا وشُاااا 
تلاال  اري  اارج الااداي و ااري  اارج ال اااا وه ة اداهل  بيتاا  وباات اااارول ااهلاارى ق جاارج الضااا

 اميااااب للااااى فهاااام أو ماااا   لاااااب الله ااااب الاخلطااااأ ماااا  لاااادم ال  متامااااا يف ةثااااري ماااا  الصاااافات شذ
ا افاا  ال ااا وهاذا م  لسان  لتاد التطا  ساا ا   ا ااوهرج ج   ةالفجص قالذي اتط  الضا

هلطااأ يف شهلااراج اااارل ماا   رجاا  وال اااا ئ ختاارج ماا  ظهاار راارل اللسااا  ماا  أراارال الثتااا، 
تلل قالذي ُيق  ابجارج ابجرج    للسا  م  ما اليها م  ااضراس شذوشُا خترج م   اقب ا

ا والضاااة  رج ماا  راارل اللسااا  ماا  أصااوي الثتااا، ال لياااتطاا  اااارل جياادا ، أمااا الااداي قإهنااا ختاا
 تلاال وئ ة ااا ذةاارت ختاارج ماا   اقااب اللسااا  ماا  مااا اليهااا ماا  ااضااراس قااإذا ابجاارج أاضااا 

ي افااا  صااوت الااداي ابفج ااب هااذا ةااالم  ااري صااحي  قااإ  الاادا ةاقااوي قائاا  أ  صااوت الضااا
لتلقاا   ابفج ااب ختاارج ماا   رجهااا و ُيصاا  قيهااا هلطااأ يف الرت ياا  وة ااا ذةاارت ال ااا  ةائ ااا 

ولث  ابفهوك أ  ب   القرسا اقوي هاذا نطا  ابصارات وهاذا الثاالم للاى قارض صاحت  قاإ  
يف مصااار وةتااااب يف  رةياااا و فاااا  يف   ب وقاااار تااااقولااااو  نااا ي القاااارس  يف مثاااب وابداأهااا  ال لااام 

هلتصاااص ةااا  نصاايب هااذه الاااالة هااذه اامااوك وهللا ولااو  ا اات ماا   خ ائانيااا هثااذا اقموكات
 .  اىل أللم 

 )كاج  كسالب  ت ا  ابثاين ل  نط  الضاة لتد لايد هللا ااقغاين
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 3/12/24س/743
ات ما  التاوكا  واإلجنيا  وب ضاها اةتااهم ب ا  التااو      تضا هتاك ب   لل ااا ابسال تس: 

الساا اواب السااابقب حتقاا  وب ضااها َ اتحقاا  قااإىل أي  ااد  ثاا  لل ساالم أ  اهلااذ ماا  الثتااب 
 رقب ه.رم  ال لم أهنا 

 
املهم ماا  ةتااب أهاا  الثتاااخ كاجاا   ااأهاا  ال لاام ئ شاا  أهناام ا رقااو  أهنااا ررقااب ولثاا   ج: 

: ال و ااااد وا لاااا  باااات شساااارائي  وئ  اااارج{ وقاااااي: ال وئ صاااالى هللا للياااا  وساااالمقااااوي التااااهللا ل
ب اهلاااك أها   لتساا  أنا ي شلايثم{ قاإذ صدقوهم وئ  ثذبوهم وقولوا سمتا  لذي أن ي شليتا و 

ة اا ذةاار شايجل اإلسااالم يف مقدماب يف التفسااري قهتاااك    ال اابللااى أنااا  االثتااخ الت اماا  م ها
م  ااهلااك اليت  تق  لتهم ما اواق  ما لداتا م  شرلتا وهذه أهلااك نصدقها ون م  سا اهناا 

و صاااةم ماا وكة يف ةاتتاا قهااذه نثاذسا وجنا م  هنااا  ضااةمواققاب باا وكة يف ةاتتاا وهتاااك أهلاااك  
الاذي ئ اصادل وئ اثاذخ  قهاذا اقياباهنا  تاق  ما  يقتا صادق  وأماا ال مما  رقوه يف ةاتهم

نثااات وشُااا  َو صاادلد باا  قااإ  صاا  قاهااا ون  اات و شئ قااال  اارج لليتااا انتااا َ ندوشُااا ُياا
 وائستفاة  وهللا   اىل أللم . .              سست تا ثيتا لتهم  ثااب لال

________________________________________ 
 3/12/24س/744
 ما  ثم التلفاز يف الفرا ب ه.س: 
 

قاالت ر قيهاا ُيتااج شىل ن ار يف ااةلاب الفارليب  رارأت التلفاز ة ا   ل او  ما  ااماوك الايتج: 
إلشاااثاي يف التلفااااز ششاااثاي ةااااري اوراولاااب الوصاااوي شىل ماااا اتااادكج حتتااا  مااا  هاااذه التصاااوص و 

اة    تا ة ا ن  اآل  للى أجه   الث ايو ر م  الذي اتا  للي  هو اباة  اب روضب وهذه ابو 
ا وك اا وصا  شىل الوجاوخ  استفاة سذه الفاثب يف اخلري قإن  قاد أ اى أمارا ماا اا أو أمارا ممادو 

 سب اااائت قهاذا  ساب اساتجدام الفاجص وأماا ما  اساتجدم  يف م صايب هللا سااحان  
باا لليا  ابسالم  لشا  أ  هاذا متااو  اىل واسات رض قيا  ماا اغضاب هللا سااحان  و  ااىل قاال 

http://www.almeshkat.net/vb/archive/index.php/t-24080.html
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و رام وئ جيوز ل  أما اةهاز ة هاز قالذي ا هار أنا  ئ  ارج قيا  ش  شااا هللا   ااىل ومساألب 
التصااوار يف هااذا اةهاااز مسااألب وقتيااب  اا وي   القاا  قااإذا ةااا  الفااجص اسااتطي  أ  ات تاهااا 

 .للم أالدكجب م  الضي  وهللا   اىل قهو أوىل وشئ قاامر ليس سذه 
_______________________________________ 

 5/12/24س/746
ي لا  الطراا  ام وما هم قي  ما  ضا ل وهاوا  واتسااااخ اتثلم ل   اي ابسل ت اليو س: 

 الف ل  ة   ةل ب ابسل ت وو د م و قواب صفهم ه.
 

قاااإ  وئ  اامااار  مسااا وليب وئ  اامااار أوئ وهاااهاااذا السااا اي ئ ات لااا   اقاااراة ققااا، وشُاااا ج : 
وأه  اا  وال قد هم الذا   لثو  اةانب ااةاا ما  ذلا  والاذي ُلثا   ي اا يف هاذا هاو 

صالى هللا لليا  لحثام بثتابا  وبساتب نايا  لالتص   م والادلاا    ااوققهم هللا سااحان  و  ااىل 
ان  و  اااىل الفرقااب وائجت ااا  حتاات كااااب وا ااد  إللااالا ةل ااب هللا ساااح ذو لت اضااد ونااا وساالم

وهذا الذي ُلث  ةأقراة لاةات يف هذه اامب أما القسم الثاين قهو ماا ات لا  بتاا نا  وهاو يف 
للى ابدى الا يد ولثا  ، ليتتاا نقاوم باذل   س  لقلي  أاضا ولثت  ئ ا  ر شئااقيقب ةوك لي

وهااو مساا وي  ولتوضااي  أةثاار ةاا  متااا و  أماار يف مثاناا  و  أماار يف بيتاا  وو  أماار يف ل لاا 
ل ااا  حتتااا  ولااا  أهلااا  وذواااا  قاااإذا قاااام ةااا  وا اااد متاااا  اااا جياااب لليااا  يف ةائر ااا  ويف  اااادوة 
شمثانيا اا  ساايتولد  ذ  هللا ساااحان  و  اااىل اجملت اا  ابتحااد ابتواقاا  القااوي وساايثو  يف ذلااا  
  اااري ةااااري للاااى وئ  اامااار  ااال وش  هلاااالل ماااتهم مااا  هلاااالل قاااإذا ن ااار ابسااالم شىل نفسااا  

و ال وواجااا ةااريا ليتا  اقاوم با  قيلتا م يف نفسا   اتهج هللا والا م   ايت  وجد أ  للي  لاومس ول
أهلاا   ااتهج هللا والاا م ماا  حتاات كلااتاا   ااتهج هللا وأوي ذلاا  أ   ياا  اااا  ماا  الااراا  قلاايس 

بااد أ  ا اارل ابساالم الطرااا  الصااحي  وهللا ساااحان  راة أ  نثااو  مساال ت  للفاا  ققاا، قالاباا
هاام ظهاار، أو لااادوه بغااري مااا شاار  قااال بااد أ  ا اااد هللا ائ اتصاار قومااا اختااذوا الاادا  وكا و  اااىل

ساااحان  و  اااىل  ااا شاار  ة ااا ذةاار أهاا  ال لاام ئ بااد أ  اثت اا  يف ال  اا  أماارا  هامااا  ااوي 
لقااا كبا  قلي  ا  ل اال صاااا  ق ا  ةاا  ارجاو )اإلهلالص هلل سااحان  و  ااىل والثااين ابتاب اب 

ههم ة ااا ةتااب ااخ اآل  قالتصاا  يوأمااا نصاا  وئ  اامااوك و تااا (ب ااااة  كباا  أ اادا  وئ افاارك
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ثا  شاجص أ  اف ا  ذلا  ج أها  الساتب واة الاب ولثا  لايس لللوئ  و تايههم هذا هو ماته
وشُا م   م قدك  م  أه  اا  وال قد الذا  استطي و  أ  اوصلوا ذل  شىل الوئ  وئ بد أ  

ل اااملت الفااافت ولاايس ةاا  وا ااد اقااوم سااذا ااماار اناا  ئ بااد ماا   ااواقر اثونااوا ماا  ال ل اااا ا
لاااى للااام وولااا  الفاااروال ااساسااايب يف الفاااجص الاااذي اتصااا  وااااات وأهااام شااارال أ  اثاااو  ل

 بذل  وهللا أللم . .
 ________________________________________ 

     5/12/24س /747
 اج أ  اصل  أكب ت صال  يف ابس د التاوي ه.ما  ثم أ  اقوي  ن  للى ال ائر أو ااس: 
 

أناا   لتاا  ااات  صاالى هللا للياا  وساالمهااذا ئ اصاا  أصااال قااإ  ب اا  التاااس ا اا  أ  التااهللا ج: 
قاي: ال م  صلى يف مس دي هذا أكب ت صال  ادكك التثااري  ااوىل ةتاات لا  برائتاا  باراا  

  قهاذا ئ اوجاب للاى ال ائار م  الفارك وباراا  ما  التفاال { وهاذا ااادا  ئ اصا  ولاو صا
أو ااااااج أ  اف لااا  وشُاااا هاااذا مااا   خ اخلاااري ش  ق لااا  ابسااالم ققاااد  صااا  هاااذا ااجااار وش  َ 

وة ااا قاادمت هاااذا   ةااد اف لاا  قااال  اارج للياا  انااا  لاايس ماا  الواجاااات ولاايس مااا  اامااوك اب
لم يف شذا صلى ابسا     و  الطرل أن  ستب اادا  ليس بصحي  والصحي  يف ذل  كوااب

 بساا د التاااوي أكب اات اومااا ولاايس أكب اات صااال   امساا د للااى اإلرااالل ولاايس  صصااأي 
ادكك التثاري  ااوىل ةتات ل  برائتاا  باراا  ما  الفارك وباراا  ما  التفاال هاذا هاو الاذي  اات 

ُااا أكب اات اومااا وهللا    ااو  الطاارل ولاايس مت لقااا  بساا د التاااوي ققاا، وئ  كب اات صااال  وش
 .أللم 

________________________________________ 
                    5/12/24س /748 

 ااخ اسأي ل  القراا  ب د التثاري  ااوىل يف صال  اةتاز  ه.س : 
   

اةتااز  قل ااا   أناا  صالى يف صااال  كضا  هللا لتا  لاا  ابا  لااااس هاذا قاد  ااات يف ااادا  ج: 
ش لت ل اوا أهناا ساتب و ا  ش هار ساا وباا انصارل قااي:ثتااخ وجةا التثاري  ااوىل قرأ بفاحتب ال
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وقوي الصحا  ستب هو يف  ثام ااادا  ابرقاو  لتاد أها  ال لام قهاذا ااادا  ينبات وةليا  
صالى هللا ضا ل أ  التاهللا  اأ اةاا  أهلارى قيها تللى قراا  الفاحتب يف صال  اةتاز  وقد كوا

 يف صال  اةتاز  وهللا أللم . يت ا تأمر بقراا  قاحتب الثتاخ للى اب للي  وسلم
ااخ اسااأي لااا  ااااادا  الاااذي ذةر ااا  لااا  اباا  لاااااس يف القاااراا  للاااى صاااال  اةتااااز  بفاحتاااب 

 الثتاخ وقول  شلت ل وا أهنا ستب و  ش ه.
 هذا اادا  يف صحي  الاجاكي و ث  أ  ارج  شلي  يف ةتاخ اةتائ  م  صحي  الاجاكي

________________________________________ 
 5/12/24س /749
ش اادى ااهلااوات  قااوم بتاادكاس القاارس  و  لاام ب اا  اال  يااات وب ضااه  ئ اسااتط   س : 
ب   الثل ات ق ثال شذا قالت: شنا  ا لام اةهار  قاوي: شنا  ُيلام اةهار ق اا  ثام ذلا   قراا 

 وه  حتاوي ولثتها ئ  ستطي  ه   قرأ القرس  أم ئ ه.
 

اوي أ   ااات لم التطااا  الصاااحي  بقااادك اساااتطالتها وهااا  ش  شااااا هللا   ااااىل  قاارأ القااارس  وحتاااج: 
قااي ابااهر  لقارس  ما  السافر   صالى هللا لليا  وسالممأجوك  للى ة   اي وقد  ات أ  التاهللا 

الثاارام الاااك  والااذي اقاارأ القاارس  وهااو اتت تاا  قياا  وهااو للياا  شااال لاا  أجاارا  قهاا  ش  شاااا هللا 
القارس  وحتااوي أ   تطا  ااارل ما  ابجارج الصاحي   ساب  مأجوك  ولث  حترص للى   لام

ساااتطالتها وقاااد ةاااا  ب ااا  الصاااحابب وماااتهم صاااهيب الرومااا  ئ اتطااا  ب ااا  ااااارول نطقاااا ا
أو ب ا   صالى هللا لليا  وسالمسلي ا وئ ش  أن  ةاا  ةاذل  يف القارس  َو اتثار لليا  التاهللا 

  .الصحابب  سب لل   وهللا أللم 
________________________________________ 

 5/12/24س /750
 قه  هذه الصال   رلب ه.  اةتاز  َ اقرأ سوك  الفاحتب لو ةا  اإلمام يف صالس : 

 
ئ لالقاااب بااات بطاااال  صاااال  اإلماااام وبااات اباااأمومت قاااإذا بطلااات صاااال   ئ  اطااا  صاااال   : ج

ذنب  اريهم ولثاا  بااهلاذو  اباأمومت ش  شااا هللا   ااىل قهام قاد أةوا الصااال  ة اا أماروا وئ ا  
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ثام قاإ  أ ساتوا قلثام و ام وش  ال اصالو  ل:صالى هللا لليا  وسالماإلمام لليا  مسا وليب لقولا  
ي مساا وليب ل ي ااب  و وا ق لاايهم { ق لااى اإلمااام أ  اتأةااد وُيساا  أكةااا  الصااال  اناا  مساااأساا

مااا وصاا  شلياا  لاادم قااراا  الفاحتااب قااإ  شاااا هللا ئ ا اهلااذ شئ للااى  لدااا وش  ةااا  الااذي  اارج  
 لل   وة  للي  أ  ا اد هللا ساحان  و  اىل  ا  ات لتده وص  لدا  ال لم ب  وهللا أللم ..

 5/12/24س /751
ساارتا ب شذا   وساا د ابصاال  قهاا  جيلااس جلااوس ائساا وة الااتالو  شذا ةااا  أ تاااا الصااالس : 

 كق  أم ئ ه.
 

لتاااد الاجاكيىلك ااا  هللا   دت يف  ااادا  مالااا  بااا  اااااوار اا ب شُاااا جااااسااارت جلساااب ائج : 
َ اذةر هذه اةلسب قإذا جلسها ابسلم  صلى هللا للي  وسلموةثري مم  كوى صفب صال  التهللا 

قهو هلري وش  َ جيلسها قال  رج ش  شاا هللا   اىل وبتاا للي  قإُا الس قي ا وكةت قي  ما  
ناا  ئ جيلااس جلساااب أمااا  لتساااب باا  ساا د للااتالو  قإ دمواضاا  يف  اادا  مالاا  باا  ااااوار 

 وهللا أللم .. دائسرتا ب اهنا َ  رة يف  دا  مال  ب  ااوار 
                     

________________________________________ 
 5/12/24س /752
 هه  ااقض  جلوس جلسب ائسرتا ب س : 

 
أكى أناا  ئ اااادا  سااا يف الصااحي  ولثاا   وكوةن اام ااقضاا  جلااوس جلسااب ائساارتا ب لااج: 

 ا اةا  اليت َ  ذةرها وهللا أللم . .  اقتداا س أ  ارتةها ابسلم أ ياان  
________________________________________ 

 5/12/24س أ/752
ستوات وهو َ هرج زةا   وهاو اضايل  بشجص ل  ماي يف  ساخ يف الات  متذ أكلس : 

 ااساخ قثيل اف  إه. م  اباي شىل هذا ايف ة  قرت  زمتيب مالغ
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وهارج لا  ةاا   با وات ااك تسااب  التفصايل  هلااالي هاذه السااأوئ لليا  أ  اهلاذ ةفافا ج : 
ةت ااي ا ستب م   خ ائ تياال ل  ابالأل ةامال الذي وص  شلي   سااب  ب اد مضا  ساتب ما  

للياا  ليااب لاا  ابالااأل الااذي  اااي انصاااخ ال ةااا  يف هااذا اباااي مث ب ااد ذلاا  هاارج لاا  السااتب الت
 أو هارج زةاا  ااكبا  ساتوات  ساب الرصايد التهاائ ( )وهثاذاااوي وةا  أةثر م  التصااخ 

 هلصوصا شذا ةا  الفاكل بسيطا وهللا أللم . .
________________________________________ 

       5/12/24س /753
 ه  اوز صال  اةتاك  للى قا   نفس  أو للى الكك الصال  أم ئ ه.س: 

  
ةاا  مما  ار ثاب الثااائر أم ئ أصال  اةتاز  واجب للاى الثفاااب للاى ةا  مسالم ساواا : ج

ماا   خ  ااا ة اا  للياا  ة   ةااا  ااارتك الصااال  للااى الااا   صاالى هللا للياا  وساالمولثاا  التااهللا 
ل  هذه ااموك ققا   التفس أو الكك الصال  بيته اا قارل ولثا  ااصا  يف ابسالم هاو  تفريالت

ت للي  الف ا قاالتساب لقا   التفس الصال  للي  ئ بد متها ان  مسلم ما ظهر مت   ل اثا
َ هرج ما  اإلساالم لقتلا  هاذه الاتفس ولثا  ااوىل أ  ئ اصال  لليا  ال ل ااا وااقاضا  ما  

سام الواجاب ما  لاماب التااس وأماا  لتسااب  ق،م  ق لت  وشُاا اصال  لليا  ما  اسا تفري خ الت
ماا  ابلااب ولثاا  هااذا ئ  ا رجاا اهلااالل باات أهاا  ال لاام يف ةفااره ةفاار  لتاااكك الصااال  قاااامر قياا 

 نا  ةفار وهلارج ما  ابلاب قإنا  ئ  ل  للي  شارلا قاإ  صادك يف  قا   ثاماثو  شئ   اات ذ
للي  بصفب هلاصب أن  ةفر بذل  قإنا  اصالى لليا      َ اصدك  ثم شرل شاصلى للي  وأما 

 ا رقو  ه  هو الكك للصاال  أم ئه وها  ماات ة ا اصلى للى لامب ابسل ت ا  التاس ئ
ه وها  ةاا  ا ارل ااثام أم ئه هاذا ةلا  ئ  للى ذل  أم ئه وها  ةاا  متاأوئ أو متثاساال

ة ابسل ت  ي ا  ث  أ  اص  شلي  للم لامب التاس قإن  اصلى للي  وذل  هو ال    يف بال
 وهللا أللم .

________________________________________ 
 5/12/24س /754
 ه.   ه  اإل ا  قوي ول   وماذا  قوي ل   اقوي وئ ا س: 
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قق، وشُا هو قوي ول   والتقاة قاوي  للساا  ول ا   اكةاا   ول ال اإل ا  ليس قوئج : 

والتقاااة  ةتااا  هااذا الااذي للياا  أهاا  السااتب واة الااب وقااد هلااالل يف ذلاا   الااات وقاارل 
برج ااب الااذا  اقولااو  ش  اإل ااا  ةاا  ئ ات اا أ وهااو قااوي والتقاااة وأشااهر اخلااالل هااو هلااالل ا

وئ ااادهللو  ال  اا  يف مساا ى اإل ااا  وشُااا اقولااو  شناا  ماا  لوازماا  وهااذا القااوي  ااري صااحي  
وهاو اتاا   قهتااك ما  ، وهاو ا ااد  لطالاب وااتقص  ب صايب ، واإل ا  قاوي ول ا  والتقااة 

اإل ااا  وهللا أجاا اا وهتاااك ماا  اااتقص ش اناا  بتقصااا   ،اثت اا  ش اناا   ةت اااي أجاا اا اإل ااا  
 أللم ..

________________________________________ 
 5/12/24س /755
 مل نستطي  أ  نقوي ش  اب ت ةاقر ه.س : 

 
هذا ااثم  لثفر للى م ت ئ اثو  شئ مم   قوم ب  اا ب م  ال ل اا أو ااثام وم  ج: 

ضا  و ريهم هم الذا  ُيث و  للى اب ت  لثفر ب د شقامب اا اب لليا  اقوم مقامهم م  الق
ت  يااُيثام للياا   لثفار للااى الت صاارمث ب اد ذلاا  ش  اسااتثا ولاناد وأ  قاقا  وبيااا  ااا  لاااوش

هذا ش  ةا  اتتسب أساسا لمسالم أما ش  ةا  اب ت هو م  افهد للى نفس   لثفر ةاأ  
أؤماااا   هلل وئ بد،نااااب  و أان لل اااااين أو  ااااري ذلاااا  أو اقااااوي ئاقااااوي أان نصااااراين أان اهااااوةي أ

 س لفهوةه للى نفس  وهللا أللم .م للي   لثفر لدى ة  التاثقهذا ُي اإلسالم
________________________________________ 

 5/12/24س /756
للياا  صاالى هللا ااخ اسااأي لاا   اادا  وكة يف كجاا  قتاا  نفساا  يف م رةااب ماا  كسااوي هللا س: 
 صلى للي  أم ئ ه. صلى هللا للي  وسلمه  التهللا  وسلم

 
أوئ ااادا  هااذا يف الصااحي  وقياا  أ  كجااال ةاا  اقا اا  ماا  ابساال ت ابفاارةت قثااا  ئ ج: 

وذةااروا ذلاا   صالى هللا للياا  وساالمااد  شاااذ  وئ قاااذ  لل فاارةت قأل اب باا  أصااحاخ التااهللا 
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شاادادا وقااالوا   ايف نفسااهم وق اا ذلاا   التاااك قوقاا ققاااي شناا  يف صاالى هللا للياا  وساالملرسااوي هللا 
ةياال اثااو  هااذا يف التاااك وهااو قااد ق اا  مااا ق اا  وأبلااى يف اةهاااة مث َ الااا  هااذا الرجاا  أ  
أ قلتاا  اةااراح قوضاا  ذ خ الساايل باات  داياا  وا ثااأ للياا   اال مااات ققااالوا صاادل كسااوي هللا 

ين أنا  َ اثاات يف باذل  والاذي ُيضار  صالى هللا لليا  وسالموأهلاوا التهللا  صلى هللا للي  وسلم
لليا  وة اا ذةارت لثام قا ا   أم َ اصا  صالى هللا لليا  وسالمهذا التص ه  صلى للي  التاهللا 

نفس  اصل  للي  لامب ابسل ت وئ اصال  لليا  ال ل ااا وااةاابر  تفاريا ما  ق لتا  ولايس ما  
 أللم .   نفس  وهللال خ شهلراج  م  ابلب لقت

 ________________________________________ 
 5/12/24س /757
هتاااك ش اادى ااهلااوات  ااويف لتهااا زوجهااا و ااا بتااات أكباا     اا  و اادهلر  اا  مااائ اجاا  س: 

اخ لل اا    هاذا صاابسالد  يف   وجيه  قه  هذا الذهب الذي  ادهلره قيا  زةاا  شذا بلاأل الت
 اباي اثاة اثف  ه.

 
ب شذا بلااأل التصاااخ جيااب قياا  ال ةااا  وش  ةااا  اثاااة هااذا اباااي شذا بلااأل التصاااخ هااذا الااذهج: 

اثفاا  لتااد اااجااب شلياا  وشُااا ئ بااد ماا  شهلااراج ال ةااا  قياا  ا  ال ةااا   اا  للفقااري وماا  أماار هللا 
  هلراج ال ةا  ل  وليس م     صا ب اباي قال بد م  شهلراج ال ةا  . .

________________________________________ 
 5/12/24س /758
ب هااتل، طااهتاااك أخ مقااا  للااى الاا واج ماا  ش اادى الفتيااات وهاا   ااذهب شىل أماااة   تلس: 

 قيها الرجاي والتساا ق ا التصيحب يف هذا ال واج ه.
  

هااذا هتلاال  هلااتالل الفااجص ابقااا  للااى الاا واج قااإ  ةااا  الفااجص مت سااثا بداتاا  ج : 
 ااااىل وهلاصاااب يف أهلااا  متساااثا جيااادا واتاااوي أ  اثاااو  يف  يا ااا  ملت ماااا بفااار  هللا سااااحان  و 

ال مه   ا اخ ولدم ائهلتالال ق لي  أ  ئ اقدم للى الا واج ما  هاذه الفتاا  شئ شذا قالات 
ب اادم الااذهاخ شىل هااذه ااماااة  ابجتلطااب أمااا شذا ةااا  لتااده شاا ا ماا  التساااه  يف أمااوك ماا  
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  ي اا أ  ات ااوان اولليه ا االفرا ب قإن  شذا  ا وج ساذه الفتاا  قهاذا ما   خ ابقاكباب يف  ا  ا
للى  رك م صيب هللا ساحان  و  اىل يف  ي  اا واي وجيتهدا يف ذل  و لطا  اهلاتالال ابارأ  

ا اااخ الفاارل  وضااواب، أهلاارى   لرجاا  ئ جيااوز شئ يف  اادوة م يتاا  ماا  الت امهااا الثاماا  
لياا  صاالى هللا لاصاا  أ  ذلاا   ااري جااائ  وللياا  أ  ااحاا  لاا  ذات الاادا  ة ااا قاااي التااهللا اق

 : ال  تث  ابرأ  اكب  مث قاي قاظفر بذات الدا   ربت اداك { وهللا أللم . .وسلم
________________________________________ 

 5/12/24س /759
ف ا ل  اإلساالم وابسال ت قها  اثفا  ذلا  يف شقاماب لاآل  وص  للم ةثري م  التاس س: 

شقامااب  ماا   اإلسااالم وا تااا هااذا مااا وصاالهم اا ااب للاايهم وأ  للاايهم أ  ادكسااوا وات ل ااوا لاا
اطلاا  للياا   االم ا تااا ةاااقر مث هاا  ةاا  ماا  اتتسااب شىل ة،نااب أهلاارى  ااري اإلسااه اا ااب أم ئ 

 ذل  ه.
 
 لليا  الساالمالتااس ال هاد وهام يف صالب سةم  لاىنقوي ش  هللا سااحان  و  ااىل قاد أهلاذ ل :ج

ن  و  اااىل للااى اخللاا  شُااا اااذةرهم باا   ناا  كساام وهلااالقهم وهااذا ال هااد الااذي أهلااذه هللا ساااحا
رة شة اي شقامب اا ب لليهم قال ات للوا  هنم َ جيدوا م  اذةرهم سذا ال هد والتاهللا جملااناياا 

اين مث ئ اا م    شئ أةهللا  ر ال وهللا ئ اس     اهاوةي وئ نصااقوي:  صلى هللا للي  وسلم
أنا  شذا وصا  اليهاوةي أو التصاراين أو  اريه ذةار ال لام  قهذا اادا  أهلذ مت  أها  {هللا التاك
وا تااا  صاالى هللا لليا  وساالمَو اا م  باا  قي تاا قااد وصال  ال لاام با   صاالى هللا لليا  وساالمالتاهللا 

ذلاا   ااذةر  لاا  بااذل  ال هااد وئ بااد أ  ااحاا  وا لاام هلاصااب وأ  هااذه ال قائااد الاايت ااادا  سااا 
لواكهااا  همالفطاار  والااتفس الساالي ب ا هاار لاادا  ااري ابساال ت لقائااد ئ اقالهااا ال قاا  وئ  قالهااا

اإلسااالم شىل التااااس هااا ئا   ااب للااايهم ااااوم  مااارقذجاا  ذلااا  ا تاااا وصااوي أ بصااوك  واضاااحب
وأمااا  صاالى هللا للياا  وساالمالقيامااب ش  َ ات ااروا يف هااذا الاادا  ا رقااوا هااذا الاادا  وا متااوا  لتااهللا 

لب ة  شاجص لايس مسال ا قهاو ةااقر أمر واكة يف اة  اذشرالل الثفر للى  ري ابسل ت قه
الل خباثتا  ة ا   ل او  لا   قاول م يتاب غ  الت ر ل  ةون  ةتابيا أو  ري ةتا  ولث  الب

ابفاارك ماا  أهاا  ااوين  للااى هلااالل باات أهاا  ال لاام ولثاا  الثاا  جي  هاام ةل ااب الثفاار وشذا 
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  ةاااذل  قصااا  أي قاااالوا هاااذا ةتاااا  أو هاااذا مفااارك أو ةااااقر لتاااد التفصاااي  قاااي ث  أ  افصااا
 ولث  الث  جي  هم ةل ب الثفر وهللا أللم . .

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/760
 ل : ةتاخ: )قق  ائبتالا لا:ر وة اخلازنداك.ه   تص  ب ه: السائ  اسأي س
 

ثااا  أ   ج: أقااوي: ئ ألااارل هاااذا الثتااااخ، وئ ألااارل م لفاا ، وللاااى ةااا   ااااي:أي ةتااااخ  َب
شك، قإن  اسأي قي ا أشث  لليا . وهللا   ااىل   اَبستفاة مت ، وشذا أشث  للى رالب ال لم مت

  0أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/761
 : ه  للى ابرأ  أ   َبغط  قدميوها أ تاا الصال ،  ل لو ةانت  َبصل    و دهاهس
 
أم  ميوها، قإناا  قااد جاااا يف اااادا  لاا : أقااوي: ااكجاا : أناا  جيااب للااى اباارأ  أ   َبغطاا  قاادج

ا.ا َب ص.اال.  ان. َب و. ا. .ااىل. ئ. اا.قو اائ  ق ش ئَّ اب متت أم سل ب كضا  هللا لتهاا مرقولاا : الش  َّ هللا سَبااوح. .  . 
(.قهذا اادا ..اهلتلل ال ل اا يف  خب   .اكق و.ة كو ق س.اب ألق ل  َبهَبوك  ق.د.م.ياوه.ا{.ا ت: )اَبغط  القد.متو
، ق اااتهم: مااا  ج لااا  مااا  ةاااالم أم ابااا متت أم سااال ب كضااا  هللا لتهاااا،  َبت ل  ااا   لقااادمتو

اةااا ا اب
اا  أناا  بقيااب ااادا  كسااوي اا  ذلاا ، ومااتهم: ماا  كجَّ هللا صاالى هللا للياا  وساالم، وش  ةااا   وكجَّ

مووقوقااا  للااى أم اباا متت أم ساال ب كضاا  هللا لتهااا، قهاا  أاضااا  أ.لواار.ل  مااوك التساااا، وئ ااا م 
ب اااادم صااااحب الصااااال   يف هااااذه اااااااي شئ بتووقياااالق لتاااادها يف الغالب.قااااابرأ  لليهااااا أ   َبغط  اااا  

  0قدميوها وه   َبص.ل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/762
، والرجااو  لل ل اااا س : السااائ  اقااوي:  ااا أناا  قلاات: ش ثاا  ائسااتفاة  ماا  قااراا  أي ةتاااخق

 قي ا أشث  للي ش..ق ا كأا  يف ائستفاة  م  ةتاخ: )يف ظالي القرس (ه
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ابساااائ   ب اا أقااوي: ةتاااخ: )يف ظااالي القااارس (.ةغريه ماا  الثتااب الاايت قيهاااا هللااٌ  يف  ج: 

ائلتقاةاااب، ةثتاااخ: )ال  فااري(، وةتاااخ: )الاارازي(، و ااري ذلاا  ماا  الثتااب الاايت  لاات يف 
، قاإذا ةاا  الاذي اقارأ )رالاب للام(، قلايس لليا   ارٌج  ريَّا ا  وجهاتق  اري صاحيحبق لقاد،

يف أ  استفيد م  أي ةتاخق م  هاذه الثتب.ب ..واساتفيد مماا هاو أساوأ ما  ذلا ، ةثتاب: 
ي  اا ، وهااو رالااب للاام. أمااا شذا  )الصااوقيب اب  ااروقت(، وةتااب: )اخلااواكج(، شذا ةااا  اسااتطي  أ   َب

ةا  م  )ال امب(، أو م  )اباتدئت(، قال افتاغ  ة ا قلت لد  مراتق شئ  لثتاب الصااقيب، 
اليت َ اتتق د قيها أها  ال لام شاي ا  ما  اخللا  يف متااهج )ائلتقااة( للاى وجا  اخلصاوص. وهللا 

  0لم  اىل أل
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/763
: السااائ  اقااوي: اماارأٌ  رل  قاات، مث   وجاات ماا  كجاا ق سهلر.قهاا   ضااانب )اارفاااي(  تتقاا  س

 شىل: )ااخ(، أم شىل )اة.دَّ (ه
 
أقااوي: ااضااانب  تتقاا  شىل )اةااد (، رابااا أ  اةااد  موجااوة ؛ ا  اةااد  أَبم، ة ااا أ  اام  ج:

  0وهللا   اىل أللم مث اةد  أم ااخ ().  (ماا)أم م، قتتتق  شىل اةد  اليت ه : )ااصليب( أَب 
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/764
والوجاا  يف الصااال .ه   فااتلهااا لااوك ، ق اااذا  لتساااب للث: السااائ  اقااوي: شذا ةاناات اباارأ  ةس

 جيب لليها أ   َبغطي.ها أاضا ه
 
: أقاوي: ئ جيااب للاى اباارأ  أ   غطا : )الوجاا ، والثفات( يف الصااال ؛ ا  ااادا  اقااوي: ج

اااب ألق ل  َبهَبااوك  ق.ااد.م.ياوه.ا{ ة ااا ذةاارت، قلاام ا اااكق و.ة كو ق س. ااائ  ق ش ئَّ خب   . ا.اا َب ص.ااال. .  . تااا رض ال..ئ. اا.قو
ا يف الصااال ، شئ ةلهاام للااى: لاادم وجااوخ ساارت وجاا  اباارأ ، وةفيهااثفاات، وال ل اااا  للوجاا ، وال
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شذا ةااا  ذلاا   حضاارق ماا  كجااايق أجانااب، قإهنااا جيااب لليهااا يف هااذه اااااي: أ   ساارت الوجاا ، 
  0والثفت؛ اج  وجوة ه ئا ااجانب، وليس اج  الصال . وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/765
لاا: )الادلو  السالفيب(، والتسااه   : السائ  اقاوي: ها  اصا  هاذا ا  اوم للاى ما  اتتسابس

تحرقت ل  ةلو  اا ه
َب
 م  أه  الاد ، واب

 
: أقوي: أهلا  الثارا: ئ نرااد أ  نقاوي أو نَبسا     هاذا ما   خ: ا  اوم للاى ما  اتتساب ج

لا: )الدلو  السلفيب(، ولث ..ةائ ا  شذا ةا  الفجص اتتسب شىل اا ، مث اصدك متا  اخلطاأ، 
  أوجااب؛ اناا  اَبتسااب شلياا  اخلطااأ للااى أناا : ماا   اال اام، والتتاياا  للااى هلطقاااامر  لتساااب لاا  أ

ب شىل )الاادلو  الساالفيب(، وماا  مااتهج: )الساالل الصاااح(، خبااالل الفااجص شذا ةااا  ئ اتتساا
، وهااذا  اصااٌ  بثثاار ، قالفااجص الااذي  ثااو  هي تاا  هي ااب ك مااتهج )الساالل الصاااح( قيَبجطاا

ت.ااا    و  هااذا متاا  التاا ام، مث اقاا  يف هلطااأق أمااام التاس.قااإ  التااا ت.فااث لو  هااذا متاا ، وا.سو ، س ا.سو
ات.قا   هذا.قهاذه التقطاب  يف  ت أ  ذل ، وأةا مت  ُيصَب  ما   اريه، قاال ن.ثاري، وئ أ اٌد ا.سو

  . هذه مسألب، ئ بَبد أ   َبوض  يف ااَبساا 
وابسااااألب ااهلاااارى أاضااااا : أ  الفااااجص )الساااالف ( اقسااااو للااااى شهلواناااا  أ ياااااان  ل يَبصااااح   اااام 

؛ اهنااام يف رراااا ق وا اااادق، و وجااا  وا اااد، قااااالتهللا صااالى الااا  للياااا  وسااالم ةاااا  اَب اماااا  ماااته هم
َبقااارَّبت م املاااب  أشاااد مااا  م املتااا  ل امااب التااااس، واالاااراخ، وااجاااال

الاااذا  ةاااا   لأصااحاب  اب
ب ضهم ا  وااوي يف ابس د، قت د م  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم م ا  الرأقاب، واللات، وأماا 

اااارَبٌؤ ق ياااا . هلطااااأ أ ااااٌد أشذا  َبقاااارَّبت، قإناااا  اَبغلاااا  لاااا  يف القااااوي ةقولاااا : الش نَّاااا . امو
ماااا  أصااااحاب  اب

ج.اه ل يَّااب{ ونااو ذل .قالتساااه  ماا  ماا  ةااا  لتااده زاوااأٌل، أو هللااٌ ، أو ابتاادا .ك ا اثااو  ذلاا  
م   خ ائئتالل، وم   خ جذب  شىل الطرا  الصحي ، وأما ااخ السلف ، أو ااخ الاذي 

ا . لتاده ما  اتتسب شىل الدل
و  السلفيب، قإنا  اَبفادة لليا ؛  رصاا  لليا  أةثار؛ ل يَبصاح  ماا بق 

  ب اا  الساالل ةهلاا  للياا  ساااكٌل يف شا  مااا سااذا التصااحي ، وأقااوي لاا : شهلل .قيث َباا  نولاا
اللي ، قأكاة أ  اسرق ، قول  ، ونصح ، قإذا  لرج  اتأسل، واقوي: )ماذا أل  (، قيقوي: 
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أهلاااا أصااااحاب  يف صاااال  الصااااا ، ققااااي هااااذا الرجااا : )جاااااا   (، مث باااا أصااااا  ) وضاااأ، وصاااا 
تحاااارقت، وأمااااا بقيااااب شهلوانتااااا 

َب
اااااوي أ  نساااارل أهاااا  الاااااد ، واب ل يساااارقتا، قساااارقتاه(ش، قااااتح  نَب

الساااالفيت الااااذا  لااااداهم هللااااٌ  يف ب اااا  اةوانااااب، ققااااد حتصَباااا  القسااااو  للاااايهم؛ للتصااااحي ، 
 0أللمونط    شىل صحب ائلتقاة واا د هلل. وهللا   اىل 

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/766
: السائ  اسأي ل : ةتااخ: )بلاو  ابارام لاا: ااااق  ابا    ر(.ها  هاذا الثتااخ أ اةاثا  س

 صحيحٌب، و َبث  أ  أنهلذهاه
 
اا م ش: أقااوي: ج صااتَّفب يف أ اةااا  اا ثااام، ولثتاا  ئ جيَب

َب
  هااذا الثتاااخ ماا  أقضاا  الثتااب اب

ق لااى رالااب ال لاام أ  اسااتفيد متاا   ،  اةااا ، قفياا  أ اةاااٌ  ضاا يفببصااحب ةاا  مااا قياا  ماا  أ
  0ض يفب. وهللا   اىل أللم ا  للي ؛ لايا  ما قي  م  أ اةا مفرو ا ، ومَب لَّق

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/767
  أ  : السائ  اسأي واقوي:  لتساب لل سلم الذي اَبساق ر مساقب  ب يد   يف الطائر .قه  للياس

 اَبصل  جالسا ه وةيل اثو  هذا اامر  لتساب ل ه أ  اَبصل  وهو واقل.أم  َبث 
 
فااى قيهااا ماا  هلااروج وقاات الصااال ، ش: أقااوي: ج   الااذي اَبساااق ر  لطااائر  مساااقاتق روالاابق هَب

جياااب لليااا  أ  اَبصااال . الصاااال  )ابفروضاااب( للاااى أي  اااايق اااات ث  متااا .قإذا ةاااا  اساااتطي  أ  
شىل القالب، قإن  اَبصل  واقفاا  مَبتَّ هاا  شىل القالاب  ة اا هاو ااااي يف راائرات:  اَبصل  واقفا  مَبتَّ ها  

)اخلطااوال اةواااب الساا وةاب(،  قإناا  اوجااد مااا اَباادل  للااى اااااه القالااب قيهااا، ق لااى ابساالم: أ  
اتوجاا  شىل القالااب، واَبصاال . واقفااا  جب ياا  شااروال، وأكةااا  الصااال ، وأمااا شذا ةااا  ئ اسااتطي  أ  

ااادة ال قإنااا  جيتهاااد، واَبصااال ، وشذا ةاااا  ئ اساااتطي  أ  اَبصااال  واقفاااا .أي: )ئ جياااد مثااااان  قالبُيَب
ااوي الوقاول قي اا اا.ت.يسَّار لا ، واةلاوس قي اا ئ اا.ت.يسَّار لا .ةأ : )اقال  للصال  واقفا (، قإنا  ُيَب

قإناا   لتاد  ثااري  اإل اارام، وقاراا  الفاحتااب..، مث شذا أكاة أ  ارةا ، واساا د، قاإ  َ جيااد مثااان ،
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ثااا  أ  اَب  مااا   فااارال قيهاااا حباااايق جيلاااس، ارةااا ، واسااا د بقااادك اساااتطالت (؛ ا  الصاااال ..ئ  َب
  0بَبد أ   َب ةى. وهللا   اىل اللماا واي، وئ

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/768
: السااائ  اقااوي: أ ااد اإلهلااو  ذهااب شىل راا ق لااا: ) صاالي  اخلالرات(.قوضاا  قياا  هلالرااا ؛ س

 ، مث  صاا   راااٌ  يف هااذا احملاا  قااأكاةوا أ  ا و  ضااوه هلالرااا  جدااادا  باادي )اخلااالال( لتصااليح
 الذي ا رتل.قه  اقا  هذاه

 
: أقااوي: شذا ةااا  هااذا ماا  أصااحاخ احملاا    قااال  اارج للياا  أ  اقااا  هااذا التااا وا ، وأمااا ماا  ج

أ   : قااااةواخالتا ياااب الفااارليب: قهااا  جياااوز لااا  أ  اَبطالاااب  لتاااا وا  يف هاااذه ااااااي.أم ئ..
الااذي للياا  أهاا  ال لاام: أ  الفااجص الااذي اثااو  لااامال  ةااا: )اخليَّاااال، والااذي اقااوم بتصاالي  
ت  و ا ،  ااشياا ونوه( ئ اض    السل ب شذا  لفت م   ري قصدق مت ؛ ا  هذا م   خ ائسو
 ولاايس هااذا بيااده، وقااد  اادد ك. و ااا  لتاا ، قااال اَبطال.ااب بتااا وا ق شاارلا  بااا  ا.ل.اال متاا  ماا   ااري
قصاادق ة ااا ذةرت.قااإذا ةااا  السااائ  ا اات: )أناا  اَبطااالاهم بااذل ..قال اَبطااالاهم(، وأمااا شذا هَباام 

 0ل.وَّضَبوه قال  رج للي  أ  اهلذ هذا التا وا . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/769
اتدلااااب(،  : السااااائ  اقااااوي: هاااا  الرتةياااا  للااااى  اااادكاس التو يااااد، و ثااااراكه، و ثااااراك ذةاااارس

َب
)اب

والتحااذار ماا  أقثاااكهم.اَب تا ماا  شضااالب الوقت.. ياا  ش  هتاااك ماا  اقااوي بااا: شأناا  جيااب أ  
 نَبرة  للى السياسب، واةهاة.هلاصب  يف هذا الوقت الص ب الذي متَبر ب  اامب اإلسالميبشه

 
 يااد، : أقااوي: أمااوك ال لاام، والاادا ..ة  اَبوضاا  يف رلاا .ا ت: )شذا ةااا   ثااراكه لتاادكاس التو ج

سيثو  ة البق هم م  أه  التو يد، وللى لقيد ق صحيحب، والثالم الذي اَبقاي  م شُا هو 
 ثراٌك با لل  وه، وةانوا ب  هللا ل  وج ، والتقدوه.قهذا نوٌ  م  شضالب الوقات  لتسااب  ا ئا 

رقاو  للى وج  اخلصوص، وأماا  ثاراك  ادكاس التو ياد اَبانسق ُيتااجو  شىل ذلا ؛ اهنام ئ ا 
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واجااات، وهاذا أهام ما   مسائ  ةثري ، وقد ُيصَبا   ام هللاٌ  يف  و يادهم: قهاذا ما  أووجاب ال
بغااري  و يااد، وأمااا  ااري ذلاا  ماا  أمااوك الفاارا ب: قهاا  ةلهااا قاارٌ   ااذا  ةااا  ئ  ةاا  شااك؛ اناا

ااص  ال  يم وهو: )التو يد(، ةاذل  ) ثاراك ذةار اباتدلاب، والتحاذار ما  أقثااكهم(..شذا َ 
ر : قهذا أاضا  اَب تاا. ما   خ ائنفاغاي اث     ئا ذ ةٌر يف ب   ابتار ، أو أقثاٌك  م مَبتتف 

اام لاا  ابهاام، وائنفااغاي  ااا ُيتاااج شلياا  ةاا   ه 
َب
 ااا هااو مفضااوٌي لاا  الفاضاا ، أو  ااا هااو ةو  اب

ذا   الاابق: هااو ااووىل ةائ ا .قإناا  لثاا  مقاااامق مقاي..قااالرتةي  اآل  للااى ب اا  أمااوك السياساااب ش
ةاناات اهلها..قهااذا ئ شاا  أناا  أوىل ماا  أمااوكق ةثااري ق، قااد اتفااغ   سااا التاااس، وليوسااوا حباجاابق 
شليهاااا، ةاااذل : )الرتةيااا  للاااى أمااار اةهااااة، و ااا  التااااس للاااى ائستاااا داة، و ي اااب اانفَباااس، 
واارص للى الدلاا إلهلواهنم الذا  ارتبص سم ال دَبو الادوائر(، هاذا..م  أوجاب الواجااات، 

ابسلم أ  اتفاغ  با ، واهاتم ب .قهاذا الوقات الاذي متار با  اامَّاب يف أم.اس   اااجاب لاذل   وللى
ماا  أفيااب التو يااد؛ اناا  أساااس الاادا ، ق اااذا اتفاا  الفااجص شذا ةااا  مَبااا  زا  يف اةهاااة، وهااو 

ااد ال إمفاارٌك  هلل لاا  وجاا .. تو يااد ئ اسااتفيد شااي ا .قاة   باات اامااراو  ئ بااد متاا ، قااإ  وَبج 
واا د هلل، قتثراك  دكاس  للفجص الذي ا رق : يف مستوى أة  م  ائنفغاي  موكق أهلرى 
هااو يف  اجاابق شليهااا، وأمااا  ثااراك ذةاار )اباتدلااب، والتحااذار ماا  أقثاااكهم(: قااد اثااو  يف  ااري 
رلااا ، ققاااد اتفاااغ  الفاااجص  لتحاااذار، وذةااار أانسق هااام يف ق اااب )ا ااارم السااالف (، والااادلو  

وهاو ا ا  أنا  ما  اباتدلاب، واتفاغ   لتحاذار ما  أقثااكهم، وهام ليساوا ةاذل ، أو السالفيب، 
هتاااك ماا  لاا  أهلطاااٌا، وهااذه ااهلطاااا ئ  سااتوجب حتااذارا  وئ ذةاارا ، قيتفااغ  ابساالم بااذل ، 

  0وهو ليس يف رل .قهذا أاضا ..ئ بد م  التتا  ل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/770
الثاات للى اإل اا ،  يا  شنا  ا ااد، وااتقص ة اا هاو السائ  اقوي: ه  جيوز س اي هللا : س

 الثاات للى الف ا اَبتاق  ال ،ة ، والتَبقصا هو التقاة أه  الستب، واة الب، 
 
: أقااوي: هااذا الفهاام لاايس بصااحي ، قااإ  ساا اي الثاااات للااى اإل ااا : )أي: الثاااات للااى مااا ج

هاااااو موجاااااوٌة مااااا  اإل اااااا  يف ذات الفاااااجص ئ ااااااتقص لااااا  ذلااااا (، ولااااايس اباااااراة: )أنااااا  ئ 
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ا اد(.قالثاات   ىن: )أص  اإل ا ، وما زاة للي  م  هلريق يف ش اا  الفاجص(.قالثاات   اىن: 
  0   اىل أللم)لدم التحوَّي(. وهللا

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/771
 : السائ  اقوي: شذا ةا  الفجص ارى أ  الفجذ لوك .قه   دهل  الرَبةاب يف الفجذهس
 
 . يااهللا صاالى هللا للياا  وساالم أظهاار كةات: أقاوي: ئ  اادهل  الرةاااب يف الفجااذ، وقااد  ااات أ  التااج

 0وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/772
: الساااائ  اقاااوي: مااااذا نف ااا  ة سااال  ت ل ت.ق ااا  أنفساااتا مااا  ب ااا  التااااس الاااذا  جير اااو ، س 

 واَب دلو  يف ال ل اا ااقاض ، وب   رلاب ال لمه وماذا اثو  موقفتا  لتساب  مه
 
 : أقوي: ج
ماب، ولايس لثا  والتا دا  خلواص لل ااا اا بد م  مَبتاص.حب ه ئا    اةرح أوئ : ئ .1

، وة.خ   0م  هبَّ
والتااا دا  اثاو  يف وقاات اااجاب لا ، والفائااد  ابرجَباوَّ  ماا  وكائا ، وأمااا  يننياا : أ  اةارح .2

  0يف  ري وقت اااجب ل ، قال  اجب قي   ل  لتساب لل ل اا اخلواص الذا  هذا هو ل لهم
شأهنم، وأ  اَبتاهوا للى أ  لثا  ينلثا : لليتا أ  ندلو   ئا،    اَبصل  هللا ل  وج   .3

لاااَق هفااو ، ة ااا أ  لثاا  جااواةق ةاااو ، ولاايس هتاااك أ ااٌد ا.ساال.م ماا  الااتقص، واَبتاهااو  شىل: أ   
ةثااريا  ممااا اَبااذةر، ئ بااد قياا  ماا  التاااثات، قغالااا  ةااذٌخ، واقاارتاٌا، وئ صااحب لاا ، ولثاا  اا.تا.ل.قَّفَباا َب 

 0التاس ب ضهم م  ب  
ا  لا  ب ا  أها  ال لم..لايس جبااكحق أصاال ، وئ التاااك لا  لتاد كاب ا : أ  ةثريا  مماا اَبفا .4

صاااةمب ماا   ال لاام، قااال بااد ماا  أ  اَبتاهااوا شىلأهاا  
َب
أ  اتقااوا هللا لاا  وجاا ، ولليتااا أ  نت تااب اب

َب اسب  بطراقبق  َبتف  ر ب ضتا م  ب  
، ولدم اب     0ه ئا، واثو  اامر  لتَّتاصَب  



175 

 

 0وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/773
فرة لا: )الاجاكي( ك   هللا، س

َب
ققاد قارأت يف  صحي : السائ  اقوي: ه  ة  ما يف ااةخ اب

هااذا الثتاااخ يف: ) خ ال قاا  يف القلااب(.. مااا كَبو ي لاا  للاا  ق كضاا  هللا   اااىل لتاا : أناا  تَب اا  
يف الطحاااااي، والااااتفس يف بصااااف  ت اقااااوي: )ش  ال قاااا  يف القلااااب، والر ااااب يف الثاااااد، والرأقااااب 

 الرئب(.قه  هذا اا ر صحي ه وما هو أ س  شرحق لا: )نونيب اب  القيم(ه
 
فاااارة( لاااا: )الاجاااااكي( ك اااا  هللا صاااحي ، قااااإ  اإلمااااام: ج

َب
: أقاااوي: لاااايس ةااا  مااااا يف )ااةخ اب

)الاجاكي( ك   هللا َ افرتال الصحب يف أي ةتاخق ل  سوى ةتاخ: )اةاام  الصاحي (، وأماا 
فاااارة( قياااا  ةثاااارٌي ماااا  اا اةااااا  بقيااااب  

َب
ةتااااا ..قلم افاااارتال قيهااااا الصااااحب، قثتاااااخ: )ااةخ اب
 الض يفب، وقد قرق  الفيجل: )االااين( ك   هللا شىل قس ت فا:

فرة( .1
َب
  0صحي  )ااةخ اب

فرة( .2
َب
 0ض يل )ااةخ اب

وهااذا اا اار ئ أةكي مااا صااحت ، وللااى ةاا   اااي: قااإ  هااذا أ ااٌر، ولاايس  ااداثا  لاا  كسااوي هللا 
صلى هللا للي  وسلم، وأما  لتساب لا: )نونيب اب  القيم(..قال أذةر  ا شر ا  مَب يَّتاا . وهللا   ااىل 

  0أللم
وماا  ابتااأهلرا   ه1329 ولاايس للتونيااب شاار ا لل تقاادمت وأقاادم ماا  شاار ها اباا  ليسااى)اا اار  ساات  االااااين ك اا  هللا 

 هراس مث اب  لثي ت والفوزا  و ريفا (
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/ 774
)االااااين( ك اا  هللا مَبتساااهٌ  يف التصااحي ، والتضاا يل.ة ا : السااائ  اقااوي: هاا  الفاايجل: س

اااالب ة ااااا ق اااا   اته اااا  الااااا  ه وهاااا  قصاااا  اا اةااااا  الصااااحيحب، والضاااا يفب يف ةتاااابق مَبتوفص 
 الفيجل، اَب تا م  التَّا دي للى هذه الثتبه وةيل نرة للى م  اتَّهم الفيجل سذاه
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الف ، وةوون  قد ُيصَب  مت   ساهٌ  يف ب ا   : أقوي: الفيجل )االااين( ك   هللا ل.ل.ٌم يف هذاج
يف هاااذا  تحف اا اةاااا  ئ ا ااات أ  هاااذا مته ااا ، بااا  للاااى ال ثاااس مااا  ذلااا ، قالفااايجل مَبااا

اوي التحار  ي قيا ، ولثتا  ما  ةثار  ماا ةكس ما  أ اةاا ، وهلارج،  قا ، وأقااة  اامر، ب ..وُيَب
لتَبا  الفيجل يف ب   ااائت اامب،  ص  ل  ب   ااهلطاا اليت ئ اسلم متها الافر، وقد ا

متساهال ، ويف الا   اآلهلر مَبتفاد  ةا ، وهاذه ةلهاا وجهاات ن ار.قال أجاد وجهاا   ا ئا الاذا  
اتَّه ون  بذل ، ومه ا  اولوا أ  اَب هروا ب   اا اةا ، قإذا نَب  ر شليها يف  لب ما أقاة با  

ااد أهناا ئ  َبقااك  و )ا تات يف ابائااب( ما  اا اةاا  الاايت يف ابائاب(، أ ا)وا ااد خالفايجل ااماب، وَبج 
يف ابائااااب(.قثيل اَبااااتهم بااااا: 98 الفاااا  قيهااااا الصااااواخ.قإذا ةااااا  الفااااجص قااااد حتصَّاااا  للااااى )

ااي .ى، وأماا قصاا  اا اةاا  الصااحيحب، والضاا يفب يف   )ائ تات يف ابائااب( ققا،إ هااذه ق سا ب ض 
دلا  ماا  الف اا ؛ ا  مااا ق لاا  ةتاابق مَبتفصاالب: قالفاايجل )االااااين( ك اا  هللا ئ اَب تااا قااد أ ااى ب اا

)أه  الص حاح( اَب تا م  هذا الااخ، قإهنم أهلذوا أ اةا  مَب يَّتب، وج موا  هنا صاحيحٌب ما  
ستب كسوي هللا صلى هللا للي  وسلم.قثوو  الفيجل )االااين( ك ا  هللا اهلاذ ب ا  الثتاب، مث 

رج متها ما اراه صحيحا ، واَبات   ما اراه ض يفا . قهذا. ذه الستب، وليس   د  ،    ت . م  هلدمهَب
للى أصاحاخ هاذه الثتاب، با  ك اا لاو ةاا  أ ادهم  ياا : ل.ف.اث.ر الفايجل )االاااين( ك ا  هللا 
للاااى هلدمتااا  لثتابااا ، واهت امااا  بدكاساااب ماااا جااااا قيااا  مااا  أ اةاااا ، وهاااذا الاااذي ا هااار  ، 

ااساد، أو لادم م رقاب وه ئا  الاا  اثو  ق لهم م   خ الاغ  للفيجل، أو ااقد لليا ، أو 
  0متا لب الفيجل ك   هللا، قتسأي هللا  م ا دااب، ولليتا بتصحهم، و وجيههم. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/ 775
: السااااائ  اقااااوي: مااااا  ثاااام ماااا  اَبثااااذ  خ اا اةااااا  الااااواكة  يف الصااااحيحت )الاجااااااكي، س

ط ااواهومساالم(.أي: )ماا  اَبثااذخ كجاااي الا إش، وماا  جاااكي واقوي:شهاا  هاام مالئثااب لثاايال هَب
 زةاهم  لصدل، وال دي(.أقيدوانه

 
، والقاااوي    كجااااي  ا ض.اااا ،؛ ا  التثاااذاب  ا اةاااا  شااا  السااا اي  اااري مَبتو ش: أقاااوي: ج

ط ااااوا شاااا)الاجاااااكي( ليساااا ثاااا  أ  هَب سهلاااار. قالرجاااااي الااااذا  ك.و.ووا أ اةااااا :   اوا مالئثااااب، و َب
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طام م   اقات اامب، وهم لي)الاجاكي، ومسلم( ه الاراوي،  كسوا   صومت م  اخلطأ، وقاد هَب
، جااا هاذا  ولث  هللا لا  وجا   .ف ا  ةاتا .قإذا أهلطاأ الاراوي يف أمارق ماا، أو يف  ادا ق مَب اتَّ
اادا  م  ررَبلق أهلرى، و ات أ  الراوي قد أهلطأ قي ، وهذا م   ف  هللا لا  وجا  لداتا ، 

ط   مث ش  ااص : أ  اااق   ه. قتح  أنهلذ  ا للي    أ  ل اتات هلطالذي  اتت لدالت ، َ هَب
،  ل يف زم  التهللا صلى هللا لليا  وسالم، وزما  الصاحابب  ااص ، وهذا ةا  يف الصدك ااوي 

  0مث : )أبو بثر، ول ر..و ريهم( كض  هللا لتهم أ  ت. وهللا   اىل أللم
_________________________________________ 

 6/9/24در / 776
 : السائ  اقوي: ابرا  الذي ب  )سلس بوي(.ةيل اثو  وض   م  الصال هس
 
ت.ط. وتَبمو{، واقوي أاضا : الئ. اَبث.ل  لَب هللا نا. ج فوس.ا  : أقوي: هللا ل  وج  اقوي: الق.ا َّاقَبوا هللا م.ا اسو

تواااااا َب م.ااااااا  اااااارق ق.ااااااأو َبوا م  اااااا .ه.ا..{، والتااااااهللا صاااااالى هللا للياااااا  وساااااالم اقااااااوي: الش ذ.ا أ.م.اااااارو َبثَبمو   .مو ش ىل. وَبسو
ت.ط. وتَبمو{.قهذا الذي ب  س.ل.س بوي ئ استاطي  أ   ت  ذل ، قااهلل لا  وجا  ا فاو لتا ، وئ  اسو

{.قالااذي ا اهلااذه سااذا اباارض الااذي لدااا ، وهللا لاا  وجاا  اقااوي: ال..و.ئ. ل.  اار ا    .ر.جو ل.ااى الو .
جيب للي : أ  ُيرص للى الوضوا قَبايو  الصال ، يف أقارخ وقاتق ممثا ، واَبصال  ساذا الوضاوا 

 تااادما ا  وقتهاااا، قهاااذه الصاااال ، وماااا اتا هاااا مااا  نواقااا ، مث اَب ياااد الوضاااوا للصاااال  ااَبهلااارى 
 ااد هلل. وهللا   اااىل واقاارتخ ماا  أةائهااا ا يااد الوضااوا ماار   أهلاارى؛ ا  ذلاا  يف اسااتطالت  واا

 0أللم
________________________________________ 

 6/9/24در /777
: السااااائ  اقااااوي: هاااا  جيااااب للااااى الفااااجص الااااذي اَبصاااال ، مث اطاااارأ  للياااا  مداق ااااب أ ااااد س

(.ةاااالاوي ماااثال  أ  هااارج مااا  الصاااال ه وشذا هلااارج متهاااا، وكج .قهااا  اااتاااا  للاااى ماااا  )ااهلاثتو
تأنا.ف.ب  م   جداده قات، أم اادأ الصال  مَبسو
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اااو س الفاايطا  قإناا  جيااب للياا  أ  ش: أقااوي: ج داق ااب شذا ةاناات  قيقيااب، وليساات ماا  وس.
َب
  اب

هاارج ماا  الصااال ؛ ا  التااهللا صااالى هللا للياا  وساالم هنااى لااا : أ  اَبصاال  الرجاا ، وهااو اَباااداق  
َب اااَّ لتاا  

(.قاإذا ةااا  وصاا  شىل ةكجابق شااداد  ماا  اااجاب شىل التاااوَّي، وهااذا هاو اب بااا: )ااهلاثتو
رة الفا وك  نا  اَبرااد أ  اتااوَّي، قاإذا وصا  لاذل ..قال باد أ  هارج،  َبداق. ب(، وليس قق، اَب

)اب
قإذا هلرج قسول اتاوَّي، واتاوضأ مر   أهلرى.قصال   السابقب: صاالٌ  قاسادٌ  قاد انوته.ات ولليا  

 0أ  اادأ الصال  م  جداد، قيَب يد ما صلى م  الادااب. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/9/24ر د/778
: السائ  اقوي: ما كأي الفيجل  ف ا  هللا يف ااارخ للاى )ال  ار.ال(، ما  ال لام  نا  السااي  س

 الو يد للتَّجلَّص م : )صدام الثاقر(ه
 
 : أقوي:ج
  اارخ للى )ال  ارال(  ارٌخ للاى اإلساالم ما  الثفار، وهاذه  ارٌخ ص.ال يا يَّب، شأوئ :  .1

سل ت  ي ا  وليست 
َب
 0للى )ال  رال( و دها، وشُا للى اب

القوي  هنا الساي  الو يد للتجلَّص م : )صدام الثاقر(. قهذه اب لومب ليسات  يننيا : .2
ذه ااااارخ صاااحيحب ، والاااتج.لَّص مااا  )صااادام(.. َبث  أ  اثاااو  بغاااري هاااذه اااااروخ، وشُاااا هااا

م، قليساااات الساااااي  للااااتجلَّص مااااوماااا  قااااوَّ للااااتجلَّص ماااا  ابساااال ت،  أ   َبايااااد  .  )صاااادام(.  
ااااااا   َبرَبماااااااا م، و ااااااا ب.اااااااٌب  هااااااا ئا وش  ةاااااااا .  دم  ر قاااااااوَّ مابسااااااال ت، و .تته  صااااااااةقت، وهااااااام ة.ذ.

بطاارَبلق أهلاارى، وأمااا الااتجلَّص سااذه الطراقااب قهااذا   جلَّصااوا مماا  شااااواةائ ااا ..قي ث   اام أ  ات
)صاااادام( ةاااااقرا ..قهو  ايااااٌب  اااام، ومَب اااااوٌ   اااام، واااااٌد ماااا  أ،ةاهاااام للااااى  ةااااذ خ، وشذا ةااااا 

 0ابسل ت
ولث  الذي ا هر  .    ينلثا : أ  )صدام(..ااص  قي ، ويف   خ )الا  ( ل وما : الثفر،3

)الا ااااا (.قهو اَبااااا م   هلل اآل ، وااااااذةر هللا، متااااا  اآل  وهللا  سااااايا ..أن  ختلَّاااااى لااااا  ماااااااة  
ثام لليا  اآل  بثفار، وش   ولتاا ظااه ره، و سااب  للاى هللا.  واستدي آب،ت القرس ، ةاا  قاال ُيَب
    0با: الثفر. وهللا   اىل أللم  َبث م للي  قا  ذل 
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________________________________________ 
 6/9/24ر د/779
: السااائ  اقااوي: الااذي ألرقاا : أناا   ااات لااا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم أناا  صاالى صاااال  س

 . صااااال  الغائااااب للااااى شهلوانتااااا 
الااااذا  اَبقاااااتلو  يف )الغائااااب( مر ت.قهاااا  اَبفاااار  لتااااا أ  نصاااال  

 )ال رال(ه
 
ليس قت  ابسل ت جبداد.قابسل و  اَبقتَّلاو  يف )أقوغان ساتا (، ويف )قل.ساطت(، ويف  : أقوي:ج

ا ري(، ويف ةثاريق ما  باالة ال ااَ.، وئ  اوي وئ قاو  شئ  هلل.قلايس اامار  )الفيفاا (، ويف )ة فو
ثفااك اآل ، مَبتا ل  قا  قق، بقتلى )ال  رال( م  شهلوانتا الذا  اَبقتلو  ظل ا ، ولَبادواان  ما  ها ئا ال

والتهللا صالى هللا لليا  وسالم َ اَبص.ا    صاال  )الغائاب( للاى ما  قَبت ا  ما  أصاحاب  يف الغ.ا .وات، 
 نااا  ةااا  يف بلاااد ةفاارق، َو اَبصااا َّ وشُااا صاالى ققااا، للااى )الت اشااا (، وال ل اااا هلرَّجاااوا ذلاا   

اا ين( ة ااا يف ب اا  راار 
َب
ل اااادا  للياا ، وصاالى أاضااا  للااى )م اواااب باا  م اواااب الليثاا ( أو )اب

لا ، وكَبق ا  لا  جَبث انا ، وصالى لليا ، وكسه ب اد أ  وضا  )جااا ( لليا  الساالم  جملرة هلصوصايب
أجت حت.اا  للااى اةااااي قت.ض. وض.ااا .ت.قالذي ا هاار: أ  ذلاا  ئ اَبفاار  للاااى هااذا ال  ااوم، وشُاااا 

اَبساتثىن أ  ساا استااح   للى القوي  لصال  للى )الغائب(..أ   ثو  للى شجصق ل  متا  لب، 
م  هذا الوض  ة ا  ص  لا: )الت اش (، ولا: )م اواب ب  م اواب(، وأما لامب التاس..قاالتهللا 

  0صلى هللا للي  وسلم َ اَبص    لليهم صال  )الغائب(. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 5/12/24س /780
ااخ اسأي اقوي شنا  ما  الصاوماي وهاو ا اي  يف أمراثاا وا لام أ  ابقاام يف باالة الثفار س: 
 هفى مما قيها م  الفا والقالق  ه.جائ  ولثت  شذا لاة شىل الصوماي  ري 

                 
ةام ا لم أ  ابقاام يف هاذه الااالة  اري جاائ  يف ااصا  ق ليا  أ  ُيااوي ا  ار  شىل بلاد امج : 

م  بالة اإلسالم وليس ذل  مفرورا ة ا ذةر أن  قاد  ااوي أ  اصا  السا وةاب ماثال ولثا  
اإلقامب  للي  أ  ُياوي ابث  يف بلد م  بالة ابسل ت وليس شررا أ  اثو  يف بلد اص ب
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قيها واإلقامب  ا شرورها مث  الس وةاب  ث  أ  اتتقا  شىل بلاد أهلارى ما  باالة ابسال ت أماا 
ش  ل   ل  اإلقامب يف بلد ما  باالة ابسال ت وهاذا أكاه صا ب ا  هللا سااحان  و  ااىل قااي 

 ا  قاإ  قالذي للي  أ  ُياوي ا  ر  قاإ  ل  أَ  ث  أكض هللا واس ب قتهاجروا قيها.....  ىل
 رجا وب   التاس  ث   هللا ساحان  و  اىل ئ ا اهلذه  ثث  يف بالة الثفاك شىل أ  جي   ل 

  شىل بلده ولث  يف ب   القرى التائيب اليت ئ التفت ل  قيها وليس شررا أ  اقايم يف جأ  ار 
 ابتار  اليت سا ن الات وقا وهللا   اىل أللم . .

________________________________________ 
 5/12/24س /781 

هتاااااك أهلاااات ئ  صاااال  متااااذ سااااتوات لااااد  وهاااا  مماااا  ا ااااي  يف قرنسااااا ولثتهااااا  فااااهد س: 
ل  وليهااا قت وجاات بغااري شذ  َو اذ  بااذ الفااهاة ت مث أكاةت الاا واج ماا  كجاا  قرنساا  مساالم

 وليها ققار ها أبوها قه  هذا جيوز أم ئ ه.
   

ب  ااقهاا  م تااا  يف الفاار  اإلسااالم  قااال جيااوز ابقار م مه ااا وصاالت اامااوك ر   صاالب الااشج: 
التهائيااب لااذوي الاار م وشُااا ئ بااد ماا  أةاا  اا  الاار م مه ااا ةاناات اا ااواي قهااذه اباارأ  سااواا 

ةانت مسل ب أم ةانات ةااقر  قاال باد ما   ا  الار م أ  ااقاى  اا بقادكه ما  شظهااك الغضاب أ
 .م  ق لتها هذه 

ها م  هاذا الرجا  ما   اري شذ  وليهاا قالاذي ا هار أنا  ةاا  أما  لتساب ل دم صال ا أو زواج
للى وليها أ  ارضى ب واجها م  هذا الرج  رابا أهنا  ر ا  هلريا ما  أ   تا وج متا  بغاري شذنا  

شسااالميب قااإهنم ةااانوا سااول  فاار   اال وش  ةاناات   ااي  يف بااالةا  هااذه الاااالة ئ  طااا  ال
مواققب الو  للى ال واج وشُاا اثتفاو   واققاب ابارأ    ا وجوهنا ا  ب   أه  ال لم ئ افرترو 

لدي ولث   لتااك هذا القوي وما  سري  يوقد بيتا أ  الصحي  أن  ئ نثاح شئ بو  وشاهد
للي  ب   الاالة اإلسالميب م  ذل  قإ  ابساألب ااقاى قيهاا صا وبب وااوىل  اخ أ  ارضاى 

مفارولب وللايهم أ  اتصاحوها ةائ اا وجيتهادوا   اسذا التثاح  ال   اي  ابتتا  ما  زوجهاا  يا
 م ها يف أمر الصال  ولث  القطي ب ئ اوز حباي م  اا واي وهللا أللم . .       
________________________________________ 
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 5/12/24س /782
 ه  جيوز لل رأ  أ  ختل    اسا يف بالة الثفر  ل ئ  تهم  إلكهاخ ه.س: 
 

وز لل ااارأ  أ  ختلااا    اساااا شئ لتاااد الضاااروك  ش  هلفااايت للاااى نفساااها قاااإ   اااا أ  ئ جياااج: 
 اجتهااا  ب ر ثاب احمل ااوك بقاادكه ولثاا  لليهاا أ  ئ ختلاا  شئ مااا ا تاجاات شليا  ققاا، ويف  الاا

اباسب للجروج قاإ  ابارأ  ئ جياب لليهاا أ  ختارج ما  بيتهاا قاي ث   اا أ  متثا  يف بيتهاا وئ 
ت للجاروج قإهناا ختلا  ماا طر ضاا  ث  أ  ا رضها  اذه ائ اماات قاإ  اهخترج رابا أ  هلروج

ولااايس ققااا، مااا   خ  اومتحققااا اةاااد  اااا وي بااا  لتهاااا اخلطااار ويف نفاااس الوقااات اثاااو  اخلطااار م
 الل ااثم الفرل  وهللا أللم . ا أ  خت سو ااوهام أو اخلول اليسري قإ  ذل  ئ ا

________________________________________ 
 5/12/24س /783
 ه  جيب اةهاة  ذ  و  اامر أم بدو  شذن  ه.س: 
 

اةهاااة ئ اثااو  شئ حتاات كااااب وئ بااد أ  اثااو   ذ  و  ااماار رابااا أ  الفااجص حتاات ج: 
ما  اسات ذان  وهاو الاذي اتسا  أمار اةهااة وابسا وليب  قا  لليا     أمر ئ بدوئاب ما ةام ل  و 

 أمانب شواوم القيامبش هل ي وندامب . . وئ  ق  للى ااقراة قإهنا
 )اةواخ هلاص جبهاة الطلب(

________________________________________ 
 5/12/24س /784
 ااخ اقوي م  قاي سذا م  أه  ال لم ه.س: 
 

اقاوي خباالل ذلا  قإنا  ئ جهااة يف اإلساالم شئ  ذ  و  م  ليس هتاك م  أه  ال لم ج: 
  اإلسالم شئ  ذ  و  اامر .يف اامر َ ارة جهاة

 )اةواخ هلاص جبهاة الطلب(
________________________________________ 

 5/12/24س /785
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امرأ  زنت م  كج  شي   وئ   رل مثان  وه   ام  اآل  قه  جيوز  ا شجهااض هاذا س: 
 الطف  ه.

  
ةاري ات ل ي تات بات ةااري    هذا ئ جيوز حباي ما  اا اواي قإهناا ساول ا ا  باذل  باتج: 
ت قاد نفاجل قيا  تا  قال جيوز اإلجهاض راباا أ  اةوبت قت  التفس اليت  رم هللا شئ  ا ال  

الاااروح وهاااذه ابساااألب هتلااال قيهاااا ب ااا  أهااا  ال لااام يف  فصاااي  مااال ااااتفجل الاااروح يف اةتاااات 
أكب ات  مالتطفاب يف الار  بقاااسهلر التطفب أو   ىن   أكب ت اوما م  ختل  دل  بذوااظهر أ  

اوماا والاا   اقاوي ب اد أكب اب أشاهر ولثاا  ااقارخ وهللا أللام أكب ات اوماا وللاى ةا   اااي ئ 
جيوز اإلجهاض شئ يف  ائت هلاصب وهذه ااالب ليست م   ل  ااائت ولليها أ   تاوخ 

مااا  اادد  شىل هللا ساااحان  و  اااىل وأ  حتساا  شىل هااذا الطفاا  و ربياا   ربيااب ساالي ب وقااد  اادد
 وليس أمامها شئ التوبب وهللا أللم . .

________________________________________ 
    5/12/24س /786 

ماا  ال ةااا  وأكاة أ  ا طاا  أ ااد ااهلااو  رتاجااا ققاااي ئ أكاااد  اخ اقااوي ش  لدااا  أمااوائس: ا
 واي ه.زةا  ولثت أكادها ةاتا للى أ  أكةها قه  جيوز ل  أ  ا طي  م  هذه اام

    
شذا ةااا  ااخ ماا  أهاا  ال ةااا  واسااتح  ال ةااا  قإناا    طياا  ماا  هااذه اامااواي بتيااب ال ةااا  ج: 

سااواا أهلااذها ةاادا  أم ئ قااإذا أكاة أ  ارةهااا ب ااد قاارت  ومتثاا  ماا  الاارة ق اا اه هللا هلااريا اهلااذ 
ماا  شىل احملتاااجت ب ااد ذلاا  أمااا ش  َ اثاا  هااو ماا  أهاا  ال ةااا  قإناا  ئ ا طااى  صاارلاباااي وا

م  خترج ل  يف ذلا  الوقات و ثا  أ   اقاى  اوجدهذه اامواي شئ شذا ةانت هذه اامواي ئ 
سا هذا الفاجص للاى سااي  الادا  والا م  لاة اا قاإ  َ ا ادها   بال انتفا  قال  س ش  انتف

 للم  أقه  يف ذمب ابس وي ل  أمواي ال ةا  للي  أ  ارةها يف أمواي ال ةا  وخترج اهلها وهللا
________________________________________ 

 5/12/24س /787
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يف مسألب  اةهاة  مار و  اامار اقاوي لاو اقرتضاتا أنا  قاد   اات بلاد ما  باالة ابسال ت س: 
 رالب لو  اامر ه.للى توقل اةهاة اوةا  اااةم هلائتا لل سل ت قه  م  قا  الثفاك 

   
نتحاادد لتاا  وباات الاادق  ةقاا  الضاارك لاا  الااتفس وااهااا  هتاااك قاارل باات اةهاااة الااذي ج: 

والاياات هااذا اثااو  بغااري شذ  ماا  أ ااد ماا  التاااس اناا  ماا   خ ةقاا  الصااائ   اال وش  ةااا  
 .مسل ا 

________________________________________ 
 12/24/س/788
 م  مثب شىل جد  سفر هه  ابساقب س : 

 
ا  ابتااازي متقط ااب قهااذه بلااد  و لاا  أهلاارى  اساافر  ن اام   تااا ابساااقب ماا  مثااب شىل جااد ج: 

 و لتا  ال م ابرأ  شذا ساقرت م  مثب شىل جد  أ   ساقر  حرم وهللا أللم .
________________________________________ 

 12/24/س /789
أئ ش  أوليااا )قااوك الصااات وحتاتج بقولا  سااحان  و  ااىل :    وكهتاك ب   ااهلوات س : 

 ق ا التصيحب  ا ه (هللا ئ هلول لليهم وئ هم ُي نو 
 

ئ لالقااب باات اآلاااب وباات ز،ك  القااا قااإ  الفااجص شذا  اتاات لاا  الوئاااب ماا  هللا سااااحان  ج: 
 قيااا قااإ  ز،ك اا  ئ لالقااب  ااا بصااال   قااإذا ةاناات اباارأ   اا وك  اصاااا و  اااىل وةااا  ق ااال كجااال

بغفار  والر اب قهاذا للاى ااكجا  مفارو  ما   اري شةثااك القاوك اج  ال  ب والدلاا اهلها  
: ) ل اا  هللا زواكات القاااوك( واااادا  قياا  هلااالل يف م تاااه  صاالى هللا للياا  وساالملقااوي التااهللا 

ويف ضااااا، لفاااا  ةل ااااب زواكات هاااا  هاااا  بفاااات  الاااا اي أم بضاااام الاااا اي شذا ةااااا  ةل ااااب زواكات 
  والاا واك   ب ناا  الساااَ لثل ااب زواك مضاااورب بفاات  الاا اي قااإ  ذلاا   اا  وهااو مااا اساا ى  اا  ا

آل  اثثار  ز،ك  القااوك مل اوانت لااثو  م ىن اادا  أ  التساا ا  ه  اليت  ثثر ال ،ك  قإذ
أمااا لتااد ضااا، الاا اي  لضاام قااإ  ذلاا  اثااو   اا  اة اا  ا اات  اا  م ناا  ة اا  ساااب  وهااو 
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ااا وكو  ابقااابر قياادهل  قياا  وزواك   ااىن الااذا  ، زواك مثاا  كجاااي وكجااائت قهااذا زواك وزواكات 
اااا وكو    الرجاااي أساساااا واااادهل  قيااا  التسااااا قرلاااا وشااقاااا  لرجااااي ق  ااا  زواكات ا ااات الاااذا

ما  قولا  :  صالى هللا لليا  وسالمالقااوك ل وماا وهاذا شذا قيا  با  قهاو اواقا  ماا  اات لا  التاهللا 
هلااار  ( قيثاااو  هاااذا ئ شين قاااد ةتااات هنياااتثم لااا  ز،ك  القااااوك أئ ق وكوهاااا قإهناااا  اااذةرةم اآلأ)

ساااذا اااادا  وافاا   أاضاااا الرجاا  واباارأ  وللاااى ةاا  ق ائفااب ىل كضااا  هللا  جلاااادا  قااد نساا
ماااذا  قااوي شذا زاكت القاااوك وأنااتم   رقااو  أ   صاالى هللا للياا  وساالم  اااىل لتهااا   سااألت التااهللا 

 صاالى هللاقاااوك الصااحابب هاا  هلااري قاااوك للااى وجاا  ااكض ب ااد قاااوك ااناياااا قثااا  قااوي التااهللا 
شااا هللا   متت أناتم الساابقو  ونا  ش م) السالم لليثم ةاك قوم   ا أ  قاي  ا : للي  وسلم

بثم ئ قاو  نساأي هللا لتاا ولثام ال اقياب ( قا ،ك  القاا ساذه التياب ئ  ارج قيهاا أماا شذا ةانات 
واقا   لادلاب  ابرأ  أو  ريها م  التاس ا وك قا الصاح لغاري ذلا  قإنا  بات واقا   لفارك وبات

ن  و  اىل اقا  قهذا م  ائبتدا  يف الادا  قاإ  ذلا  اقإذا ةا  ا   أ  الدلاا هتاك هلل ساح
 ائ ةلي  للي  وئ برها  ، وأما ش  ةا  اذهب لدلاا ها ئا ااماوات وهاو ا ا  أ   ام  صارق

 .يف الثو  قهذا شرك وال ياذ  هلل 
ئ هلااااول للاااايهم وسااااول القااااو  هللا ساااااحان   اآلاااااب لاااايس قيهااااا شئ أ  هاااا ئا الصاااااات  شذ

و  اىل سمتت م  الف   ااةا  شاوم القيامب ش وئ هم ُي نو  ئ ا يهم     للى ما   رةاوا يف 
هااذه الاادنيا وئ  سااهم يف اةتااب نصااب وئ  سااهم قيهااا لغااوخ هااذا الااذي  اادي للياا  اآلاااب وئ 

  دي للى ش ا  ري ذل  وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

          12/24س/ /790
  لتساب لس اي ااخ ل  ائهلتالال يف ابداكس اليت ادكس قيها ابسلم اإلسالم هس: 
 

ااادكس الفااجص يف هااذه ابااداكس   اناا مساا و ا باا ائهلااتالال ئ جيااوز ولاايس ائهلااتالال ج: 
يف مثااا  مسااتق  أو ئ جيااد شئ  قإهنااا  الفااب للهاادي الفاارل  ولثاا  شذا ةااا  الفااجص جيلااس

هااذا ابثااا  قل لاا  لاا  شاااا هللا ئ  اارج للياا  شذا التاا ي هااذا ابثااا  ابجااتل، ا اات التاا ي يف 
مثااا  متاا  وة ااا قلاات لثاام اامااوك يف بااالة الثفاار ختتلاال ةثااريا لاا  الواقاا  يف الفاارا ب واجاا  
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  ياااق أ  اثاااو  مااا مثاااا   هلاااتالال لتااادةم يف ةااا  مثاااا  وئ هلاااوهاااذا أقاااوي لااا  ، أهلااا  ائ
اهلااتالال وشُااا قحاا  وةلاااك  وأهلااالل متدنيااب قااال أن  بقضاايب ةكاسااب اإلسااالم مث نقااوي هتاااك 
اهلتالال اةكس اإلسالم وحت   هذا ائهلاتالال ة اا  تح ا   اريه يف ةا  مثاا  يف الالاد الاذي 

   ي  قي  هذا الذي ا هر ولو ةا  ائهلتالال أصال ئ جيوز وهللا أللم .   
 

________________________________________ 
 12/24س/ /791
للاى شاجص سهلار ق ااذا   س د  أو ةا  اسا بشذا ةا  اإلنسا  اقرأ القرس  متفرةا  ومر س: 
 اف  ه
      
شذا قرأ ساب الس د  قااوىل ل  أ  اس د سواا ةا  متفرةا أو ةا  اقرأ للى شجص سهلر ج: 

خ ر شذا قااارأ ابااا  سةم السااا د  قسااا د اصاااذةااار أ  الفااايطا   صااالى هللا لليااا  وسااالمقاااإ  التاااهللا 
واقوي ، وال  أَبمار ا با  سةم  لسا وة قسا د وأمارت  لسا وة قلام أسا د ، قالسا وة بقاراا  

  الست  ابستحاب وظاهر ب   التصوص اقاوي قاوي ما  قااي  لوجاوخ وقاد  اات مالس د  
َ اساا دفا أناا  قاااي : ) قَبضاالت سااوك  ااااج بساا د ت ق اا   صاالى هللا للياا  وساالملاا  التااهللا 

أ  قاارأ سهلااار  صااالى هللا للياا  وساالمقااال اقرأفااا ( وهااذا اااادا  ينبااات ولثاا  صاا  لاا  التااهللا 
الاات م قلاام اساا د ولااذا ذهااب  هااوك ال ل اااا شىل أ  الساا وة مسااتحب ولاايس بواجااب وهللا 

   اىل أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /792
 م ابست   ه.  م  الذي اس د القاك  أس : 

 
لتادما قارأ  صلى هللا لليا  وسالماس د القاك  واس  أاضا لل ست   أ  اس د قإ  التهللا ج: 

 .ه الذا  ت وا اآل،ت وهللا أللم ا موقل سهلر قس د س د الصحابب وكاسهلر الت م يف



186 

 

قاات التحفاي  قاااوىل سا د  واتثارك  الو اا هلاصاب يف  ل أما  لتساب اآلاب اليت اثاو  قيهاا
 ثااراك الساا وة قهااو أجاار متثاارك وش  اةتفاا   اار  وا ااد  قإناا  ئ  اارج ا  ااكجاا  أو الااذي 

 للي  قوي  هوك أه  ال لم لدم وجوخ الس د  وهللا أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /793
 أهلت  سأي بفأ   قوقها يف ااضانب لتد رلاها اخلل  م   زوجها ه.س: 
 

 ثام اخلل  مث  أ ثام الطالل قإهنا رلق  ا ت اخلل  أمر لل وج بتطلي  ابرأ  رلقب لا  أج: 
أ ثااام الطااالل الحاا    ثااام اخللاا  ق سااألب ااضااانب ارجاا    القاضاا  قثاا  مااا الحاا  ااارر 

قيها شىل القاض  القاض  ات ر يف ابصلحب اليت  ثو  للطف  وة ا   ل و  أص  ااضانب أهنا 
أنات أ ا  با  مااا َ  تثحا  وذلا   اال  صالى هللا لليا  وساالمَ  تاا وج لقولا   ثاو  لل ارأ  ماا 

قيااا   ه أم أنثاااى ق اااا ال  ااا  امث ب اااد ذلااا  ات اار هااا  هاااري الطفااا  أو ش  ةاااا  ذةاار يااا  ساا  الت ي
 . فصي  اه  ال لم 

 واخلالصب أ  القاض  ات ر يف مصلحب الطف  هذا هو ااساس وهللا أللم .    
________________________________________ 

 12/24س/ /794
هتااااك مااا  أهااا  ال لااام مااا  جييااا  بقااااا ابسااالم يف باااالة الثفااار شذا ةاااا  اقاااوم  لااادلو  شىل س: 

اإلساالم ، والاا   اآلهلار كةا  للاى لادم جااواز بقااا ابسالم يف باالة الثفار ق اا هاو القااوي يف 
 ذل  للى الراج  ه

  
ب للي  ا  ر  م  ةاك الثفر شىل ةاك اإلسالم القوي ااكج  يف هذه ابسألب أ  ابسلم جيج: 

ذل  لد  مرات وابقام يف بالة ابفارةت  إلضااقب شىل التصاوص الفارليب الايت   وقد حتد تا ل
نصت للى لدم جوازه قابفسد  ابرت اب للى بقائ  يف بالة ابفرةت ةثاري  جادا وهاا نا  اآل   

قيهااا بطراقااب شااارليب ا  الالااد بلااد ةفااار  تاااةتااا نااتثلم للااى مساااألب ماا  ابسااائ  ئ  ثااا  ال
مقامب يف بالة ابفرةت شُا استثتوا هذه لوال ياذ  هلل وأه  ال لم الذا  استثتوا ب   ااائت 
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ااائت بفروال قاسيب والا   ئ ا   ةكجاب هاذه الفاروال با  ا ا  أنا   ثا  لا  أ  اطاقهاا 
الفاااروال ق تااادما افااارتال ب ااا  أهااا  ال لااام وماااا ذلااا  شئ ا  الاااا   َ افهااام ماااا اباااراة ساااذه 

واقوي شقامب الدا  أو شظهاك الدا  شظهاك الدا  أمره أوس  م  أ  اصل  الرجا  ماثال يف بيتا  
قتقام الصلوات لياان جهاكا وهذا ئ  هالصلوات اخل س أو يف ل ل  وشُا شظهاك الدا  هو للو 

اااااي اآل  ةااذل  ماا  شظهاااك اثااو  شئ يف وقاات اثااو  القااو  قياا  لل ساال ت ولاايس ة ااا هااو 
الااادا  أ  ا هااار ابسااالم لداو ااا  وبغضاااائ  للثااااقرا  واتااااأ مااا  ةااااتهم واتثااار للااايهم ضاااال م 

حتاات مساا ى شظهاااك الاادا  قذجاا  هااذا ابقااام يف بااالة ابفاارةت ئ جيااوز  كجوأشااياا ةثااري   تااد
ه ئ شا  وقد استثىن ب ا  أها  ال لام  االتت لاوكوة التصاوص قيه اا وها   الاب ااارخ وهاذ

ر شىل اإلقاماب هتااك  ال اتتها  ما  جهااةه وااالاب الثانياب ها  طقيها قإ  الذاهب لل هاة اض
ماسايب اب ثلاب و الرسالب ابرسلب م  و  أمر ابسال ت شىل و  أمارهم هتااك وهاذه ةالا ثاات الدبل

قامااب   شالاالةهاا أو الاايت  اذهب حتاات  ااااب ةولتهاا قااال  رضاى    اقاا  لليهااا  ثام الثفاار 
 .  ثامها وهذا أمر ل يم  ىابسلم يف هذه الاالة ك ض

قاااااامر ة ااااا ذةاااارت مطااااوي ومتفاااا ب و  كسااااالب ل لهااااا  ثت اااا  وش  شاااااا هللا ُيصاااا  متهااااا 
 ائستفاة  ووق  هللا اة ي  با ُيب وارضى .

________________________________________ 
 12/24س/ /795
لثفاار ومالبااس ابستفاافى اوجااد لليهااا صااليب ق ااا شااجص ااادهل  ابستفاافى يف بااالة اس: 

 ااثم يف ذل  ه
 

ات لاا  أصااال حبثام لاااس الصااليب ولااس الصااليب ئ جيااوز شذا ةاا  الفااجص للاام باا  هاذا ج: 
أماار  صاالى هللا للياا  وساالموا اارل ااثاام يف ذلاا  ماا  التفااا   لثاااقرا  ، وئ ا اارل أ  التااهللا 

قهو  ري م اهلذ ش  شاا هللا   اىل ةذل  بط س التصاليب قإذا ةا  الفجص ئ ا لم بذل  
اس وهاو ةااكه  اذا الفا ا أاضاا ئ ا اهلاذ بلاسا  ش  لارا  اذا الطيف  اي الضروك  شذا ةا  مضا

ةاا  اساتطي    اشاا هللا   اىل أما  لتسااب للحالاب اباذةوك  ق اا الاذي جيااه للاى هاذا اللاااس شذ
ا  اط ااس هااذا الصااليب أو  الاااس شاايه أو أ  أ  الاااس  ااري ذلاا  اللااااس ق لياا  أ  الاااس  ااري 
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ُياوي  فواه  بف ا م  االوا  اليت اثتب سا للى ااق فب قي ا  شاث  الصاليب قهاذا شذا  
متدو اب واساتطي  أ   هرا   ذا ال االج ومثا  هاذه ابستفافيات وأماا شذا ةاا  يف أمار طةا  مض

إهنم  اري ما متتت وهللا ا ا  يف مستففيات ابسل ت قال أكى ل  أ  ا ا  حتت أادي ها ئا قا
   اىل أللم .

________________________________________ 
 12/24س/ /796
 ماذا لو ةا  ممرضا يف هذه ابستففى هس: 

        
مت ل   لس اي الساب  وهو ما ذةرانه وهو    مقام ابسلم يف هذه الااالة ا رضا   اةواخج: 

لفاجص ممرضاا يف هاذه ابستفافى وكم هاا الصاليب قهاذا شىل  الفات شارليب ةثاري  وشذا ةاا  ا
اسااتطالت  وش  ةااا   كأماار هلطااري وللااى ةاا   اااي ُياااوي أ  اااتجلص ماا  هااذا الصااليب بقااد

را شىل ال  اا  يف هااذه ابستفاافى وئ جيااد  ريهااا قياقااى ااماار بقاادكه  اال جيااد ساا ب ا  طمضاا
 وهللا   اىل أللم .. أهلرى با    يف جه

________________________________________ 
 12/24س/ /797
 ما هو الدلي  للى لدم جواز قوي هللا وكسول  أللم شذا قيلت اآل هس: 
 

هذا ليس قي  ةلي  هلاص  بسألب للى وج  التصرا  ق ثال شذا قي  هللا وكساول  أللام لا  ج: 
رض  ا أماا مسألب شرليب قهذا ئ ششثاي قي  ب  ش  هللا وكسول  أللم يف ة  مسألب شرليب نت 

ممااا ئ ات لاا   صاالى هللا للياا  وساالم لتساااب للحااواةد ابساات د  الاايت  ااد ت ب ااد وقااا  التااهللا 
أللاااام م اااااكض للتصااااوص  صاااالى هللا للياااا  وسااالم ا ثاااام الفاااارليب قااااإ  القاااوي    الرسااااوي 

قااد قاااي : ) ئ  صاالى هللا للياا  وساالمالفاارليب الاايت يف الثتاااخ والسااتب قإناا  قااد  ااات أ  التااهللا 
قا  ئ ا لام ما  يف السا اوات وااكض  )ماا يف  اد شئ هللا ( وقااي هللا سااحان  و  ااىل :  ا لم

ولو ةتت أللم  (صلى هللا للي  وسلموقاي ل  التهللا  )الغيب شئ هللا وما اف رو  أ،  اا ثو  
ئ ا لام الغياب شئ  صالى هللا لليا  وسالمقاالتهللا ) الغيب ئستثثرت م  اخلري وما مسات الساوا
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 ذاةألل   هللا ساحان  و  اىل ب  قإذا مات م  أا  ا ي  ال لم وقد  ات أن  شااوم القيامابش ااما 
أماايت ؛ أماايت قيقاااي لاا  شناا  ئ  اادكي مااا  صاالى هللا للياا  وساالمأانس لاا  ااااوض قيقااوي التااهللا 

 صالى هللا لليا  وسالمب دك قيقوي سحقا  ؛ سحقا  قااةلب متواقر  وةثري  للى أ  التاهللا  واأ د 
قااوي هللا وكساااول  أللااام قااد هلاااالل الثتااااخ  لاااذاق صااالى هللا للياا  وسااالم ا لاام ماااا جااد ب اااده ئ

والسااتب وش ااا  اامااب للااى هااذا الااذي ذةر اا  ولثتاا  شذا قاااي هللا أللاام قااال شاا  أ  هااذا القااوي 
قاااوي صاااحي  وهاااذا هاااو التقااااة أهااا  الساااتب واة الاااب أ  هللا سااااحان  و  ااااىل ا لااام الثلياااات 

 ا ةا  وما اثو  وما َ اث  ولو ةا  ةيل اثو  وهللا أللم ..يات وا لم مئواة  
________________________________________ 

 12/24س/ /798
   جوازها هياةتسيب يف الدولب الثاقر  وائنت ام قيها وحتصللى صوي ااماذا ل  س: 

            
ب أمر الت اتس  ةتسايب الفرنسايب هذه ابسألب وص  اامر قيها شىل  ثفري أصحاسا يف بداج: 

يف  اااونس وباااالة ابغااارخ ال ااار  ققاااد أ ااا  لل ااااا ال اتوناااب  قراااااا للاااى ةفاااره أي الاااذي اهلاااذ 
اةتسيب الفرنسيب و رموا الصال  للي  وأ  ادق  يف مقابر ابسل ت وأكسلوا استفتاا شىل اازهر 

اآل  أصاااا  متتفااارا وئ ا ااارل وأ اااى ائساااتفتاا  ئ فاااال أاضاااا للاااى هاااذا اامااار ولثااا  اامااار 
ابساال و  ل اام هااذا ااماار وة ااا ذةاارت أهلاا  الثاارا أ  الااذي اتحصاا  للااى اةتساايب م ااىن 

ذه الدولاااب ، ماااداق ا لتهاااا ،  ااال  للاااى اةتسااايب أ  اثاااو  موالياااا  حتصااال  أو مااا  شاااروال حتصااا
ى واثااو  يف صاافها ، وماا  جتوةهااا ، وأ  ا اااةي ماا  لاةهااا ، واااوا  ماا  وائهااا ، وأ  ارضاا

  ثامها ، وأ  هض  اثامها . وهذا ةل  ئ جيوز ب  اص  شىل الثفر ش  التقده الفجص 
اادهل   مهاابسال ت ا  ما  لااة لاىالثااقرا  والتقااة رااتهم ومتاصار م ل   قيقب قإ  موائ

قياا  ابساالم قااأمر ذلاا  ل اايم جاادا  قالصااحي  أ  أقاا  أ ااواي الت ااتس أناا  ئ جيااوز ولثاا  ة ااا 
هااااذا ابثااااا  وهااااو ثت  شئ ةاناااات ااالااااب ئ متدو ااااب قيهااااا ئ جيااااد مثاااااان  اساااا  ذةاااار ااخ شذا

ر شىل ذلاااا  قث ااااا   ل ااااو  أ  القالااااد  الضااااروكات  اااااي  ططهد يف بااااالة ابساااال ت قاضااااضاااام
احمل اااوكات ولثااا  هاااذه الصاااوك  يف ن اااري صاااوك  هليالياااب قاااإ  أكض هللا واسااا ب وة اااا قااااي هللا 

ااااه مو ق.ااااالَبواو ق اااايم. ةَبتااااتَبمو ق.ااااالَبواو ةَبت.ااااا ش  . اٌل.ااااذ ا .  ا.و.  )ساااااحان  و  اااااىل :  اااابَب ظ.ااااال     أ.نفَبس  ئ ث. ق.اااااهَبمَب اٌلو .ال.
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اااتو  اااا قأول ااا  م.اااأوو.اهَبمو ج.ه. رَبواو ق يه. ااااج  ااا .ب  قا.تاَبه. ااا و أ.كوضَب اِّل.  و.اس  .كوض  ق.اااالَبواو أ.َ.و  .ثَب ااا .ف ت. يف  اٌاو ت.ضو مَب مَبسو
اااري.ا   اااا.تو م.ص   صااالى هللا لليااا  وسااالمقاااام يف باااالة ابفااارةت والتاااهللا ققاااد ظل اااوا أنفساااهم  ب (و.س.

قالذي استطي  ا  ر  م   (أان بر  م  ة  مسلم اقيم بت ابفرةت ئ ارتااى انكفا): اقوي 
 هذه الاالة قليساك  بذل  ونسأي هللا ساحان  و  اىل أ  اغفر لتا ولثم أ  ت .
________________________________________ 

          12/24س/ /799
هتاك شاه  وه  أ  الا   اقوي ن  هاجران شىل هذه الاالة ةه ر  الصاحابب ىل كضاوا  س: 
بتازلب ااثام الذا  هلرجوا ل  الدا  وناو ذلا  ما   يهم   شىل ااافب وذل  است داةا  هللا لل

 الثالم ه
   

جااد للااى ااكض ةاك بب قااد هلرجااوا ماا  بااالة ةفاار وئ او اأوئ ابفاااسب هااذه  رلااب قالصااحج: 
شساااالم قهااام شماااا أ  ا يفاااوا يف باااالة ةفااار الم مااا  ظلااام وقهااار ، وشماااا أ  ا يفاااوا يف باااالة أهااا   

شذا ن ااران لقااال  قااإ  ال قاا  اقااوي ئ شاا  أ  ه ةتاااخ ماا  شنصااال ولاادم ظلاام قااأا  ابقاكنااب 
ما   ااالب الثانيب ه  ااص  وااوىل واليت ادي لليها الفهم الصحي  قثيل وقد صادك اامار

هللا سااااحان  و  ااااىل هاااو الاااذي أمااار ابسااال ت    ااار  شىل باااالة ه ذل  باااهللا سااااحان  و  ااااىل 
ااالاب الايت ناتثلم قيهاا اآل  ختتلال ةثاريا وئ أماا  صلى هللا للي  وسلمااافب للى لسا  التهللا 

بب قلااايس بااا  ات لااا  باااذل    اااب قالاااذي هااااجر مااا  باااالة امفااااسب بيتهاااا وبااات  ااااي الصاااح
هناااكا  ، و قااام و  شىل بااالة الثاااقرا  قااد  اارك ةاك اإلسااالم الاايت ا لاا  قيهااا  لصااال  لاايال  ابساال ت

  جقيها الف ائر ، وجيت   قيها ابسل و  للى  و يد هللا ساحان  و  اىل، والثفاك هم القلب و 
شاا ائر اإلسااالم ظاااهر  يف هااذه الاااالة مث اتتقاا  شىل بلااد لاايس قيهااا شاا ا ماا  ذلاا  وماا  هااذا 

االة شىل  لا  با  اامار قيها  ل و اص  وليس هتاك أمر شارل  لا  أ  اه ار هاذه الا قال لم
أَ  ثااا  أكض هللا  )للاااى ال ثاااس مااا  ذلااا  ة اااا ذةاااران يف قولااا  سااااحان  و  ااااىل:  يف الفااار 

م ي: ) أان باريا ما  ةا  مسالم اقاصلى هللا للي  وسالمويف قوي التهللا  (واس ب قتهاجروا قيها.. 
 . مثيلتها وهللا أللم  دبضااى انكفا ( قثيل اثو  هتاك مقاكنب وة  ققر  بت ابفرةت ئ  رت 

________________________________________ 
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 12/24س/ /800
هلاو  وااهلاوات أهنام اتا او  ماتهج السالل الصااح ولثا  هتااك ب ا  ةثاري ما  اإل  ادل س: 

 اتفارالصااح مماا جي ا  الثثاري والسالل  صالى هللا لليا  وسالمالقصوك يف التجل   هلاالل التاهللا 
 لف اظب يف اب املب ق ا ه  التصيحب   ئا ه م  هذه الدلو  قه ئا  تازو  

 
ئ بااد ماا  شقامااب الاهااا   ىوالاادلو  ىائنتساااخ بااتهج الساالل الصاااح هااذه ةلااو : أقااوي ج: 

ىل قثااا  أ  وراااب هللا ساااحان  و  ااا صاالى هللا للياا  وساالملليهااا قهتاااك أانس اةلااوا راااب التااهللا 
قاا  ش  ةتااتم حتاااو  هللا  )ان   اا ئا ققاااي : اأناا ي هللا ساااحان  و  اااىل يف القاارس  ساااب   تااا امتحاا

صاالى  اااا  التااهللا اااب هللا ساااحان  و  اااىل، ق لياا   شذا صاادل اباارا يف ر (قااا ا وين ُيااااثم هللا.. 
ُاا س ماتيا  للاى قولا  وش اال  لياي اقوي  ن  اتا  السلل الصاح قوةذل  الذ هللا للي  وسلم

 اا  أ  اسل  سلوك السلل ئ اا  وم  أهم ااةلب للى هذا ائ بد م  التدلي  للى هذا ائ
قد ج ل  هللا ساحان  و  اىل أسو  ققاي ج  ما  قائا :     صلى هللا للي  وسلمالصاح قإ  التهللا 

وااساو  ها   (هللا ةثاريا  لقد ةا  لثم يف كسوي أسو   ستب ب  ةا  ارجو هللا واليوم وذةار )
 اا  التام يف ة  ش ا قإذا أهلذ الفجص جاناا م  اةوانب و رك اةوانب ااهلرى قإنا  َ ائ

تاااز  خللاا  الرقياا  مقااد ا صاالى هللا للياا  وساالمَو اساال  ااسااو  التامااب والتااهللا  االماا ا االااااتااا  
  صالى هللا لليا  وسالمتاهللا وال صالى هللا لليا  وسالم  ا وأصا  ذل  لالمب للي  وللى صحب ناو 

: ال ةاا  هللقا  القارس  { شذا ن اران شىل أهلاالل التاهللا  -كضا  هللا لتهاا  -ة اا قالات لائفاب 
وجادان أنا  ةاا  يف ق اب ااهلاالل  ال ما  ألدائا  وما  شاان ي  ققاد ةاا   صلى هللا للي  وسلم

يااال بااات قيقابااا  هاااذه اإلسااااا   إل ساااا  قث صااالى هللا لليااا  وسااالما  الرجااا  قيسااا ا شليااا  
ذلاا   ئ هللا ر ااد كسااوي هللا ش أضاال شىلةياال باات ماا  ا  هاام  ش ئ شلاا  ش،  ابساالم وأهلياا  

هج السالف  شئ أنا  تال القب ش  ةانت بت ابسلم وبت أهلي  ابسلم الذي اتف  م   أاضا يف ابا
اهلتلااال م ااا  يف ب ااا  ااماااوك ئ باااد ، شهلاااوا  مااا  التاااآلل ، ومااا  التحااااخ ، ومااا  التصااا  

 ، ومااا  أهلاااذ  لطااارل ةائ اااا الطراااا  الاااذي اااا ةي شىل ابصااالحب ولااايس الطراااا  الاااذي  اساااىن
هلري باات أماارا  شئ واهلتاااك أاساارفا مااا َ اماا صاالى هللا للياا  وساالمااا ةي شىل ابفسااد  قااإ  التااهللا 

ولاااو ةتااات ق اااا  لاااي  القلاااب ئنفضاااوا مااا   ولااا  قاااالل لاااتهم  )اثااا  شياااا وقاااد قااااي هللا 
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قااال بااد  (ماار قااإذا ل ماات قتوةاا  للااى هللا ش  هللا ُيااب ابتااوةلت واسااتغفر  اام وشاااوكهم يف اا
لل ساالم أ  ارقاا   هلياا  ابساالم وأ  ُيساا  م املتاا  وأ  ا لاام أ   ساا  اب املااب اوصاا  شىل هللا 
ساااحان  و  اااىل، أةثاار ماا  اإلةثاااك ماا  الصااال  والصاادقب و ااري ذلاا  ماا  ال ااااةات قااإ  التااهللا 

ش لتاااااس متااا  الساااا  شااااوم القيامااابش أ اساااتثم أهلالقااااا ذةااار أ  أقااارخ ا صااالى هللا لليااا  وسااالم
والثااالم يف ذلاا  اطااوي والتصاايحب يف ذلاا  أةلتهااا ةثااري  ولثاا  قي ااا ذةااران ةفااااب وهللا   اااىل 

 أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /801
قيهااا  ىرل  ت اار يف هااذه الاااالة اوجااد  اارل قيهااا أشاا ب صااتاليب لت  ياا  اباارأ  وهااذه الغااس: 

ابرأ  ما  مالبساها متاماا  وك اا وجاد هتااك ب ا  الثاامريات اخلفياب ق ااذا لا  ابارأ  ابسال ب شذا  
 ها للى ذل  أو اطلب متها الذهاخ شىل هذه ااماة  هثةا  زوجها ُي

 
الاااذي ا هااار أهناااا ئ  طي ااا  يف ذلااا  وش  أمرهاااا بااا  ا  هاااذا اامااار ا تاااا قيااا  م صااايب هلل ج: 

 اىل ا  هذه الغرل  ث ها  ثم  امات الاجاك اليت ُيص  قيها الت ري ةاامال ساحان  و 
قاي: )أ ا امرأ   صلى هللا للي  وسلموما شاسها مما ا رض ابرأ  لثفل لوك ا والتهللا  والسوان

وباات هللا ماا  ساارت( وقاااي أاضااا : قااد هتثاات مااا بيتهااا قهلل اات مالبسااها يف  ااري بياات زوجهااا 
 واليااوم اآلهلااار قاااال ااادهل   ليلتااا  اا اااام ( وهااذه الغااارل هااا  يف  ثااام ماا  ةاااا  اااا م   هلل)

اا ام سواا بسواا اللهم شئ أهنا قد ئ اثو  قيها ائهلتالال الذي اثاو   الااا يف اا اماات 
ولثا  ابفسااد  الاايت ذةرهااا ااخ هاا  مفسااد  متحققااب باا  شهنااا أصاااحت  وجااد بثثاار   اال يف 

الث رات اخلفيب اليت  وض  يف ااماة  ال امب ابتل  سا التااس بالة ابسل ت وال ياذ  هلل هذه 
والااس يف  رقااب ئ   اال ش  بااالة ابساال ت قااد وصاالها هااذا الااداا قثياال  ماارأ   ت اارى ةااامال

الاذي أكاه أ  ابارأ  ئ  طيا  زوجهاا يف ذلا  ولثا  . قش  أ  هذا ااي واسا   اذه ابفساد  
ما  ابفساد  الايت  رت اب  هقيها مث  هاذه ااماوك وحتاذك  لليها أ   ات ل  أ  هذه الغرل اثو 

للااى ذلاا  و قت اا  وئ أظاا  أ  مساال ا ارضااى يف أهلاا  اخلااا  سااذه الطراقااب قلااو بيتاات لاا  قااإ  
 أللم . ُيص  بيته ا ائ فال وهللا   اىلشاا هللا   اىل 
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________________________________________ 
 12/24س/ /802
ا وجهاا متا  انا  ملتا م وا ارج ب اد ذلا    قدم لفتا  ووالدها اارق  أ  هلو هتاك أ د اإلس: 

للااى ساا اي لااام ماال  سااق، وئاااب الااو  ومااا ااثاام يف ابسااألب السااابقب ا اات ماااذا اف اا  هااذا 
 ااخ أو هذه ااهلت ه.

 
ذساال وذلاا  لتفااوا  صااوك  ابلتاا م لتااد لهااذا الوضاا  ابتلاا  باا  ةثااري ماا  التاااس يف وقتتااا ج: 

اس وأاضا لضيا  الدا  م  ةثري م  التاس يف هذا ال ما  شوئ  وي وئ قو  شئ  هللش لامب الت
قهااو ئ اراااد شجصااا متااداتا ولااو للاام ااقيقااب قإناا  شذا أكاة أ  اااا ابتتاا  قااال ااادهللها شئ للااى 
كجاا  ماا  الصاااات وماا  أهاا  ائلتاا ام وشئ قهااو مفاارال ومضااي  لذمانااب الاايت  لاا  هللا ساااحان  

ي لتهاا وللاى ابارأ  أ   و لاب ابارأ  لوليهاا واجااب وهاو ابساش،هاا وللاى ةا   ااي قاإ  راو  اىل 
 صاااا وشئ قلهاااا ااااا  يف أ   رقااا  اامااار شىل القضااااا ولثااا  ذلااا  لااايس  لساااهولب يف أ لاااب 
اا يا  قإ  ابرأ  أوئ را ها وقطر ا و ربيتها  تحثم يف هاذا اامار بفاد  مث ش  ال اداا الاذي 

 ب للى هذا ا ت  الاا ما  ثو  أساوا ما  الفا ا رت هذا وابفسد  ال  ي ب اليت  ارت ب للى 
الاااذي ااااراة أو مااا  ابصااالحب ابرجاااو  ةاااذل  ااخ لليااا  أ  ارضاااى  لوضااا  اااااا  وأ  اسااا ى 

وجاهااات بطراا  أو أهلاارى اقتاا  قيهاا هااذا الرجاا   لا واج مثاا  بااذي ابااي و وسااي، الوسااطاا وال
قااب ةاناات قهااو مت ااذك وأمااا االطرااا  الااذي هااو اإلقتااا   ي رر  اونااو ذلاا  أمااا ساالوك  ااري هااذ

سااقوال الوئاااب قإهنااا  سااق، يف مثاا  هااذه ااالااب شذا وصاا  ااماار للقضاااا شذا وجااد القاضاا  أ  
لل رأ  ووليها ا ضلها بال   ب قف  هذه ااالب  سق، وئااب الاو  ق ا   أالفجص ابتقدم ةف

بال   ب وأ  ارة الرج  الثلا هذا ما  اا اواي   ائت سقوال وئاب الو  أ  ا ض  ابرأ 
 ، قيها وئاب الو  وهللا أللم اليت  سق

 ________________________________________ 
 12/24س/ /803
ثلفاااب وهااذه اباات   ثااو  مااا  لدكاسااب يف ب اا  التجصصااات ابلطلااااب لماات  متاات  ل هتاااكس: 

متهاا اثاو  للاى سااي   امتحاب الماب وجا اما  ابتحاب اثاو   االدوي للى  فصي  وهو أ  جا ا
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هلاااالي ساااتب أشاااهر مااا  خترجااا  قاااإ  َ اساااتط   هالقااارض وهاااذا القااارض الااا م الفاااجص بساااداة
 ق ا ااثم يف ذل  ه ئد ضربت للي  قا

  
أقاااوي قضاااا، الرباااو،ت وأماااوك القاااروض والت امااا  مااا  الاتاااوك مااا  هلاااالي الدولاااب أصااااحت ج: 

هاذا السا اي ئ شا  أ  ااوىل ائبت ااة لتهاا ولثا   قضا، شائثب جدا  وااالب اليت ذةرت يف
ت أ  ابساالم الاااذي ا ااي  يف هاااذه الاااالة ات ااارض ر ماا   خ لااادم التضاايي  هلاصاااب وة ااا ذةااا

يف  صاالى هللا للياا  وساالملرتهلاايص التااهللا  اك ااا  ثااو  أل اام ماا  ذلاا  واسااتتاة  بجالفااات ةثااري 
 صاالى هللا للياا  وساالم  التااهللا الاايت قااد  تاادكج يف الاار  ماا   ياا  الت رااال شئ أ لب اا  الصااتو 

كهلااص قيهااا لرقاا  اااارج ة ااا اساا ى باياا  ال اارا، ونااو ذلاا  قالااذي ا هاار أ  هااذا ااماار شذا 
ةهلل  ابسلم ئ ا اهلذ ا  ااص  قي  أن  ئ ك  وللي  أ  ا    بسداة ابالاأل  ال ئ اطلاب 

لاب ها  الايت  ارا  ولايس ه  الفوائد م  لتد نفساها قالدو  ةه ئا ابرا   وأما ةو  الدولب  سد
الفاجص قهااو ش  و   ااا ا فاا  لليا  ش  شاااا هللا ئ ااادهل  هااو بتفسا  يف الاار  وا تااا ش  شاااا 
هللا   اااىل َ اقاا  يف احمل ااوك أمااا اإلشااثاي شذا  قااالس لاا   سااداد ابالااأل قهااو يف هااذه ااالااب 

  ق لى ة   اي شذا ةال للر  وهتا اق  يف احمل وك بصوك  واضحب وهذه ه  اليت متت  سيثو  م
وجد الفاجص أ  هتااك مصالحب ةااري  يف ةهلولا  يف هاذه الدكاساب واثا  يف أنا  ساول اسادة 

شاااا هللا ااماار قياا  ااااي ولثاا  قضاايب أ  الدولااب  اادق   ابالااأل يف الوقاات ابتفاا  للياا  قل اا  ش 
ولاااد أم ئ قهااام اااادق و  الفوائاااد للاتااا  قث اااا ذةااارت أ  الفوائاااد ساااواا سااادة الفاااجص يف اب

الدولااب هاا  الاايت  اارا  وأنااتم ة ااا   ل ااو   اال يف بااالة اإلسااالم  ذهبساا وليب هاا  مساا وليب هااا
لااار  و  طااا  التااااس الاااداو  و  طااايهم الروا اااب و قااايم ابصااااح وهااا   الااادوي  ساااتقرض أماااوائ 

 ت ام  يف ذل   لر  قهذا الت ام  ا تاا ما  مسا وليب الدولاب ومسا وليب الفتاوى الايت الت ادت 
ةتت  تم  ث  ذل  وأما ااشاجاص ق اا م    هاذه الدولاب   طايهم وها  مسا ولب   لليها ش 

 ب  مس وليتها ذل  اامر وهللا   اىل اللم . افاال  اباي م  أا     ب  أو ةيفيب اإل
________________________________________ 

 12/24س/ /804
 وما شىل ذل  هما  ثم اةيال ت الذي است    يف ب   االوى س: 
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اةيال ت هذا نولا  نو  بقري أو  يواين  ب ىن ااص  ونو  نااا  قااةيال ت ابساتجرج ج: 

ماا  اايااواانت اةيال اات اايااواين الااذي اثااو  لاااة  يف بااالة ابساال ت بقااري هااذا ئ جيااوز شذا  
للفرا ب اإلسالميب  اقح راو ةا  م  بالة الثفاك ا ت أ ذاب مستوكة  قهذا م تاه أن   ري مذب

حاام و اري ذلا  ماا  ابتت اات اايوانياب وأمااا اةيال ات شذا ناص للااى لقيأهلاذ اةيال ات  ثام ال
 أن  ناا  قإن  ئ  رج قي  وئ ششثاي ش  شاا هللا   اىل .

________________________________________ 
 12/24س/ /805
 هذا ا تا م  الرسومات هه  استجدام التقطتت والقوس يف التثست ه  س : 

 
قياا  خللاا    هااذا ئ ا تااا ماا  الرسااومات ولاايس قياا   اارج ش  شاااا هللا   اااىل اناا  ئ مااهااا:  ج

 واا د هلل كخ ال ابت . بهللا وليس قي  كسم ذوات ااكواح وئ  ت  ا بصل
________________________________________ 

 12/24س/ /806
يف ةتاب  يف شرح الستب اقوي شذا كأات الرج  اذةر اإلمام أ د واا اج ي ك اإلمام الاسا س:

م  أه  ال لم  خلري قهو م  أصحاخ الستب وةلي  للى أن  لايس صاا ب  او ريف يب  متها
لا  ما  ااقاواا  الايت ذةرهاا ال ل ااا قايهم قهاو ما  أها  ا اوى أو ناو ذ هوى وأما الذي اق 

باا   ز والفاايجل ايف وقتتااا أ  اقاااي نااو ذلاا  مااثال يف الفاايجل اقااوي ااخ هاا  هااذا اتطااا  اآل  
السااتب وابااتهج  هاا االااااين والفاايجل واباا  لثي اات و ااريهم ماا  أهاا  ال لاام الااذا  اشااتهروا ماا  أ

 السلف  الصحي  .
 

أهاا  ال لاام يف وقاات ماا  ااوقااات ئ اتقطاا  بااذهاخ  بااذهاخهااذا ااماار  ل َو اااذهب ج: 
وة قااال  ثاا  أ  هااام الاساااكي أاضااا اوجااد قي ااا ب ااده ماا  لهاا ئا قالااذي ةااا  يف لهااد اإلماا

اتقطاا  ااماار  نقطااا  زماا  م اات ماا  أزمتااب ال ل اااا وشُااا ااقااى ذلاا  شىل أ  ااارد هللا ااكض 
وماا  لليهااا هتاااك أانس ألااالم للااى السااتب وةلااا   ااا ومتاااقحو  لتهااا و ااراس  ااا قهاا ئا ماا  
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ثا  هتااك نقطاب أ  ذا اباتهج الصاحي  ولهاوى وةااكه  اوق  قيهم ةي ذل  للى أنا  صاا ب 
الااذي قاااي ذلاا  هااو اإلمااام الاساااكي وقاااي ذلاا  اقصااد باا  لاايس لامااب التاااس وشُااا اقصااد باا  
الااذا  اتتساااو  شىل ال لاام واقومااو  باادلو  التاااس ا  هاا ئا افه ااو  وا رقااو  مااا الااذي ااادلو 

أ  ب ا  ال اوام أو ب ا  شلي  ه ئا ال ل اا أان أقوي ذل  لث  أ اذك ما  مساألب هاما  وها  
اباتدئت م  رلاب ال لم ئ ا رقو  لا   أها  ال لام متااز م وئ اضا وهنم يف مواضا هم بسااب 
التلايسات اليت  ثو  مم   و م ققد اذةر لفجص ا ي  يف مصار للاى سااي  ابثااي الفايجل 

  يف ب ا  ب   ز أي ش ا وأان حملات ذلا  بتفسااب   ز ك ب هللا وهو َ ا رل ل  الفيجل ا
با   ز وقاد تا  ب ا  الادلا  اقا  يف اا رل الفايجل ئالفااخ ابتح س م  أه  اخلري لثت  

ب   ز أو ا ت اقل  م  شاأن  قوقا  هاو  ا اا لاذل  الفاجص الدالياب قها  هاذا ا تاا االفيجل 
باا   ز اناا  ماا  الااذا  نصااروا ال قيااد  وماا  أهاا  ال لاام اقص للفاايجل وقصااد التااته للااى ضااالي 

ش ئ لاايس هااذا ش وشُااا الداليااب الااذي وقاا  يف الفاايجل هااو الااذي ُياسااب ه  صااروا السااتبالااذا  ن
للاااى ذلااا  وهاااو الاااذي اطاااا  لليااا  هاااذا القاااوي قاااإذا وجااادان كجاااال مااا  الااادلا  الاااذا  ا رقاااو  

اتتقضهم قهذا ةليا  هاوى وةليا  زااأل لا  و ه ئا ال ل اا   ااشجاص وا ل و  ما الذي اف ل
وأما شذا ةا  الواق  كجا  ما  ال اماب أو ما  اباتادئت الاذا  ئ  متهج أه  الستب وأه  اادا 

 ا رقو  متازي ه ئا قهو ا ذك يف ذل  وافهم وا لم واات ل   اسىن وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /807
 ثو  ذل  ه لتساب لذهلوات شذا صلت ابرأ   لتساا أو  رفا ا ةيل اس: 
 

ش  ابارأ  شذا صالت  لتسااا  قال يف وساطه  ئ  تقادم للايه  شاي ا وشُاا  قال يف وساا، ج: 
الصاال والتساااا لاا   يتهااا ونا ااا وهللفهااا و لتساااب لذرفاااي  ااري اب ياا ا  قااإ  هااذا الطفااا  
الاذي اثاو  ابا  ساتتت قهاذا ا ات اقلااد أما  أو أهلتا  أو والاده هاذا ما   خ التقلياد وئ ا اا  

وئ شمااام أمااا الصااهللا اب ياا  الااذي وصاا  شىل  بامااا مااا اف اا  أو مااا اقااوي هااذا ئ   تااا لاا  شماماامت
الساةسااب أو الساااب ب أو الثامتااب قااإ  هااذا شذا ةااا  اضااا، الوضااوا والصااال  قهااو الااذي اصاال  
بب  م  والس  الذي اضا، ذل   ري ردة وشُا الضاب، قي  هو الت يي  ققد ةا  أ د الصاحا
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ن  ةا  شذا صلى انثففت لوك   ققالت امرأ  م  التسااا ش  وهو رف  صغري  ل اصل  بقوم
ها و قاكئثم قاشرتوا ل  برة  قثانت أ ب ش ا شىل نفس  هذه الاة  اليت اشرت   طوا لتا است

م شئ التسااا أماا   نا   يا  قاإ  ابارأ  ئ جياوز أ   ااام ئ  صال  با  راباا أ. قال  ليصال   ام ساا 
 م اانثى وهللا أللم .  لذي اهو اقالذةر 

________________________________________ 
 12/24س/ /808
ئ ا ارل شاي ا لا    إلسالم و   م  اارفااي ما ل سل ات  داثات ال هد لنصيحب  س :

  .لصال  يف الث  حتاب الطف   بهذا الدا  و لتا  حتتاج شىل رراق
 
بجتلفااب قااأوئ شذا ةااا  الطفاا  صااغريا ةو  الساااب ب قااإ  أقااوي هااذا كاجاا  للطاارل الرتبواااب ا:  ج

لليهااا أ    ل اا  الصااال   أل الساااب ب وأماا  للااى اإلسااالم قإناا ااماار  لتساااب لاا  أهااو  اناا  شذا بلاا
 اسىن  ل شذا وص  شىل ال اشر  قإن  جيب لليها أ   ضرب  للى  رك الصال  أماا شذا ةانات 

لطفاا  الساةسااب أو الساااب ب أو ال اشاار  قااإ  الطراقااب اام قااد ةهللاات يف اإلسااالم وقااد ااااوز ا
للااى هااذا الاادا  و لتااا   حاا  لاا  راارل أهلاارى ا  الفااجص َ ااارخختتلاال ئ بااد  ااا أ   ا

ُيتاج شىل ااسااليب الايت حتااب و اات لا   ااي هاذه ال اااة  ولليهاا أ  حتثا  بقادك ائساتطالب 
  شذا اسات اخ  اا  االصاال  ولليهاا أ   ثاق دق   شىل واستغالي ااموك اليت ات ل  سا لتحاا  و 

   صالى هللا لليا  وسالمقاالتهللا  يف الفارا ب موجاوة   ا ُيب و ا افته  وهذا ئ ششثاي قيا  انا
قا  الذهاخ شىل الغا و  وةاا  اقاوي أ يااان ما   اتفلهم ةا  ُي  اجملاهدا  للى اةهاة قثا 

اام  ساال  هااذه ابساال  الرتبواااب لثاا  قا .قلاا  سالا  و ااري ذلاا  ما  اامااوك ابر اااب  قتا  قتاايال
حتاااب الطفاا  والل ااوا ة ااا ذةاارت شىل الطراقااب الفاارليب اثااو  يف الساا  الاايت جاااا قيهااا الااتص 
الفاارل  شذا أةكةهااا الوالااد أو أةكةتهااا الوالااد  والثااالم هتلاال ماا  شااجص شىل شااجص قهتاااك 

ةثاريا وما  اارفااي ما  م  اارفاي م  شذا استجدم م ا  أسالوخ ا  ار ا ات اإللاراض اتاأ ر  
م ااا  أسااالوخ   شذا ساال  م ااا  أساالوخ اارماااا  مااا  ابلااذات قيتاااأ ر ةثااريا وهتااااك مااا  شذا ساال

اتااأ ر ةثااريا قهااذا هتلاال ة ااا اقااوي أهاا  الرتبيااب : الفاارول الفرةاااب  باارمااا  ماا  اخلااروج والت هاا
قالطراقاب  فا  أهلااه قليتف ا توللى ة   ااي ما  اساتطا  ماتثم أ  ا ثو  بت ااقراة وب ضهم 
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لاا  يف اإلسااالم وهااو أوىل ماا   ااتم باا  قياااذي  االاايت  تفاا  اهلياا  قاساالثها وابتاا  ا تااا أهلاا
 ابسلم ة  ما استطي  يف هداات  و وجيه  شىل الطرا  الصحي  وهللا   اىل أللم .                                              

________________________________________ 
 12/24س/ /809
اقاااوي شنااا  ذةااارت أ  ات امااا  ابسااالم مااا  ال ل ااااا  اةخ وااث اااب وةاااذا قالفااايجل كبيااا  س: 

 ابدهلل  م  ه ئا ال ل اا .
 

ةاا    .. هاذا الساا اي ساا اي  راااب هأقاوي ومااا الااذي هاارج الفايجل كبياا  ماا  هاا ئا ال ل اااا ج: 
رضاات وماا  غق  لااتهم ابأهاا  ال لاام ئ بااد أ  اتاا  م رالااب ال لاام متاااز م وأ  ُياارتمهم وأ  اااد

قااإذا ةااا  الفاايجل كبياا   ثلاام يف ، وأهاا  ال لاام ةاا  اااتثلم يف ختصصاا  ويف لل اا  . اااتثلم قاايهم 
ب ا  التااس أو يف ب ا  الادلا  الاذا  يف الساا ب قإنا  ااتثلم يف ذلا   اا كزقا  هللا ما  ال لام 

وشُااا شذا  اقاا  يف نفااس الفاايجل  اجي اا  أ ااد مااا وااادل  للااى ذلاا   ااا  ااات لدااا  ولاايس يف ذلاا 
ال ل ياب أماا أ   بطراقالةا  هتاك ش ا استتثره م  ةالم  م   يا  ائساتدئي قارية لليا   

ا اماا  اب املاااب الاايت نااا  لليهاااا يف ئ هاارج أو أئ اااادكج يف ال ل اااا الاااذا  اتاااةل لاااتهم أو 
الت اماااا  ماااا  أهاااا  ال لاااام قهااااذا هلطااااأ باااا  ش  الفاااايجل كبياااا  ااااادكج يف هاااا ئا ال ل اااااا وهااااو ماااا  

قحت لاا  السااتب واحملااات لل ااتهج الساالف  اباداق ت لتاا  ونسااا  ةااذل  وئ ن ةياا  للااى هللا ابتاا
وليس م ىن ذل  أن  م صاوم ما  الوقاو  يف اخلطاأ قلايس هتااك لصا ب ا اد وئ ن تقاد ذلا  

هم وهااذه اللاايهم ماا  الااو   مااا اصااح  باا  أهلطااا شئ  اناياااا ا  هللا ساااحان  و  اااىل اتاا ي
هلااو  ا اارتم  ياا  ال ل اااا وللااى وجاا  اخلصااوص الااذا  اااداق و  واتاااقحو  التصاايحب ة ياا  اا

لاا  اباااتهج السااالف  ولااا  ال قيااد  السااالفيب وأهااا  ااااادا  والسااتب هااا ئا هااام أوىل التااااس    
 . س  سم ال   وهللا   اىل أللماداق  لتهم وأ  ُي

اي وشُااا الرجاااي هاام اسااتث ائ اااداثتا الساااب  نقااوي ، شهلااوا  ابااتهج الساالف  ئ ا اارل  لرجاا
ما  ال لام أو ما  اب رقاب أو الذا  ا رقو  ب  وة ا ذةرت مه ا ةا  الفجص للى قادك ل ايم 

 إلضاقب شىل ما أصاخ ب  الفجص ال اَ وهلالف  قيا   اريه ئ ا ات  كة اا  قإ  اخلطأ وام  ائ
ابجالفااب قااد  ذلاا  أناا  هالفاا  يف ابااتهج ةليااب أو أناا  ا اةااا  أو أناا  ااغضاا  قهااذا لاايس بفاا ا
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هاو ااةثار وئ ا ات ذلا  ماا ذةارت  هاذا ثو  هلطأ م  نفس ال ااَ وقاد  ثاو  مما  هلالفا  و 
تقص مت  أو اب اةا  ل  قث ا ذةار ااخ هتااك ب ا  التااس ئ اواقا  تم  الوقو  يف ال اَ أو ال

تح  شذا يف أسلوب  يف التقد ولثتا  اواققا  يف أسااس اباتهج ويف أصال  قا بي   ف   هللاالفيجل ك 
بااا  ا  ك هااام هللا وأقضاااوا شىل ماااا قااادموا ةالفااايجل ممااا ملتاااا ئ جناااد أ  ةااا  مفااااهتا السااالفيت 

 زىلك اا  هللا  والفاايجل االااااين ىلك اا  هللا  والفاايجل اباا  لثي اات ىلك اا  هللا  و ااريهم وماا  بقاا  
ل اا ئ جند م  أه  ال لم يف وقتتا ااا  ةالفيجل لاد احملس ال ااة ىل ف   هللا  و ريه م  ال 

أهنم ةلهم للى و ري  وا د  يف أسلوخ التقاد با  هلاالل اباتهج السالف  يف ب ا  ابساائ  أو 
زا  يف ب اا  أمااوك ال قائااد جنااد أهناام هتلفااو  يف ااساالوخ وش  ةااانوا اتفقااو  يف ابااتهج قهااذا 

 ااا  ائهلااتالل يف ااساالوخ لاايس ةلاايال للااى الاااغ  أو للااى ابفاكقااب وابسااألب قيهااا ااااي وال
هلااوا  ئ ُيصاا  حتاماا  بيتتااا ئهلتالقتااا يف مثاا  ملان قتصاايحيت ر ةائ ااا  ا ااب والاادلي  ة ااا ذةاا

هذه ااموك وشُا  ساتا أ  نتف  للاى ماتهج السالل الصااح وبغضاهم اها  الااد  واخلراقاات 
والتحاا  ت الااذا  افرقاااو  باات ابساال ت واوالاااو  وا اااةو  للااى ااتااااا وااشااجاص وماااا شىل 

هلاااوا     ئ اتسااارلوا  لثاااالم يف فااايجل كبيااا   اماااس يف لقااااا اتصااا  اإلقاااد ت ااات الذلااا  و 
باد  ةي شىل الفرقب والواالت وأنا  ئذك م  ذل  أشد ااذك واات أ  هذا اااشجاص وأن  ُي

 م  الرتا  والتثات وأ  اتق  هللا ابرا قي ا هرج مت  م  ةالم وهللا أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /810
وهاااا الااايت  فصااا  جسااام الرجااا  ت  ونيةاالصاااال  يف الاتاريااا  ااداثاااب ةااا ااخ اساااأي لااا س: 

  هتااك ما  أهاا  ال لام أو ما  التاااس ما  اقاوي ئ جيااوز الصاال  يف هاذه ابالبااس وش  شواقاوي 
 .  اأ  ات ك  زاك أو الاس قوقها شيأكاة الفجص أ  اصل  سا ق لي  

 
الاايت  فصاا   فصاايال  يف وااقضاا  أ  ئ اصاال  ابساالم ، وي ئ شاا  أ  هااذا هااو ااوىل أقااج: 

ة ا لو َ  ث  ملاوس  أصال وأص  هذا اخلالل بت أه  ال لم يف لاوك  الرجا  و هاوك أها  
ال لام للااى أ  لااوك  الرجاا  ماا  الساار  شىل الرةاااب وهتاااك ماا  أهاا  ال لاام ماا  ااارى أ  ال ااوك  هاا  

اااادهل  يف هاااذا   ذا صااالى الفاااجص يف هاااذا الاتطااااي قإناااالقاااا  والااادبر قاااإ ال اااوك  ابغل اااب ققااا،
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ال شاا  أ  الساارواي هااذا أو الاتطاااي لاايس قااال ااوك  ماا  الساار  شىل الرةاااب  اخلااالل ق اا  كأى أ 
بسا ر  ذه ال وك  قهذا ردة  ا حتدادا واضحا جدا ة ا لاو َ  ثا  مساتوك  ما  ااسااس أماا 

لقاااا  والااادبر قاااإ  لاااوك  هاااذا الفاااجص   تاااا مساااتوك  ساااذا اللاااى مااا  اااارى أ  ال اااوك  مقتصااار  
اللاااااس وهللا أللااام واجااا  ذلااا  قاااال باااد لل سااالم شذا أكاة أ  اساااتاأ لداتااا  أ  هااارج مااا  هاااذا 
اخلالل وأ  اتحرى سرت هذه ال وك   لطراقب ابفرولب ا ت اسرت ما بت السر  شىل الرةااب قاإ   

ها  اا ئ ُياد وئ اصال وئ افال شئ أ  القاوي    أ  اسارت    اذه الاتاريا  ق ليا اةا  ئبس
الصال  ئ  ص  قوي قي  اازقب ا  ب   الصاحابب ةاا  اصال   زك ضايقب قثاا  الرجااي شذا 

التسااااا أ  ئ  صااالى هللا للياا  وسااالمتاااهللا لساا دوا   هااار ال اااوك  ابغل ااب مااا  ضاااي  اازك قااأمر ا
قالصااال  صااحيحب ش  شاااا هللا ولثاا    الرجاااي  اال ئ ااارا  لااوك  الرجااايااارق   كؤوسااه  قااا  

 ة ا ذةرت ابسألب للى هذا التفصي  وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /811
 الرج  شذا   وج  مرأ  يننيب جيلس م ها  ال ب أ،م ه  هذا واجب أم  ستب ه.س: 
 

اا قإذا ةانت ابرأ  الايت   وجهاا  يااا قإنا  جياب لليا  ثرا أم  يباامر أوئ ات ل  بثو  ابرأ  ج: 
وجو  أ  اقسم  اا  ال اب أ،م لا  ال وجاب ااوىل ا اىن اب لاوم أ  الرجا  ا ادي يف القسا ب بات 

ولثتا  شذا  ا وج  اداثا قإنا  ا طا   بااهلارى ليلا دت لتاينسائ  قإذا  ت لتد ش داه  ليل  اا
وجااو  مث ب ااد ذلاا  اقساام  لسااواب باات نسااائ  هااذا شذا   ال وجااب ااداثااب ماا  القساا ب  ال ااب أ،م

ةانااات ابااارأ   يااااا أماااا شذا ةانااات بثااارا قإنااا  اقسااام  اااا ساااا ب أ،م مث ب اااد ذلااا  ااااادأ يف القسااام 
ب أ،م م هاا  لسااواب وهاذا للااى سااي  الوجااوخ ما  ان يااب   لساواب اقساام بات نسااائ  ب اد سااا

 القس ب بت اازواج وهللا   اىل أللم.
________________________________________ 

 12/24س/ /812
ُيثاام بقااوانت وضاا يب سااواا ةااا  و شذا ةااا  الفااجص ا  اا  قاضاايا يف رث ااب  ااري شاارليب س: 

 ذل  يف بلد شسالميب أو يف بلد م  بالة الثفر قه  جيوز أ  اة  الفجص يف بيت  ه
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اقب أصاال وشُاا اثاو  ذلا  أ  مث  هذا الفجص ااوىل أئ اثو  بيت  وبيت  ماوة  وصاد ج:

مااا   خ الااادلو  ومااا   خ ااااا  للاااى اخلاااري أماااا اإلر اااام مااا  ر امااا  قإُاااا اثاااو  ذلااا  ئ 
ششاثاي قياا  شذا ةااا  الفاجص لاا  ةهلاا   ااري الادهل  الااذي اتقاضاااه للااى ااثام بغااري مااا أناا ي 

ماا   هللا وأمااا ش  ةااا  ةهللاا  ققاا، رصااوكا يف هااذا اجملاااي قااااوىل لل ساالم أئ اةاا  ماا  ر اماا 
كضا   أ  بثارثتساب ما  ااارام وة اا   ل او  قاإ  الرة  ل  وم   خ التت ه ل  ابااي اب خ 

أنا  أ اى ساذا ابااي ما  الثهاناب أةهلا  شصاا   يف قيا  قتقياأ ر اما   لتدما أهلااه الرجا  هللا لت 
 الذي أةل  وهذا ليس م   خ التحرا وشُاا ما   خ الاوك  والتتا ه وكة  الاذي اثتساب ابااي

مارات ابااي اتتقا   ث ا  ما  شاجص شىل سهلار واتغاري ااثام   م  اارام انتا ة اا ذةاران لاد
للرجاا   ااارام قإناا  انتقاا  شىل الفااجص اآلهلاار   سااب هااذا ائنتقاااي قاباااي وش  ةااا  ةاهلااال

      بطراقب ماا ب وه  ا اب ولث  ة ا ذةرت ااوىل  بسلم أ  اتت ه ل  هذا وهللا   اىل أللم .          
________________________________________ 

 12/24س/ /813
شااجص ا  اا  قاات ة ايااو ر وااارى يف أجهاا   الااا   لالمااات أهناام ااا وكو  موقاا  ش  يااب س: 

ذلا  قوااب قها   للىولتدما نصحهم  لفوا  هلل أهنم ئ ا وكو   ل  ابواق  ولث  ارى قرائ  
 م ا وكوهنا ئ اصل   م أجه  م هل  أ  افحص اةهاز  ل شذا  ات ل  أهن

      
يف ااقيقاااااب هاااااذه ابساااااألب مفاااااثلب ولذسااااال أةثااااار مااااا  اااااادهل  اإلنرتنااااات وللاااااى وجااااا  ج : 

اخلصوص م   ري رلاب ال لم شُا ادهللو  م  أج  ذل  قالذي ا  ا  يف الصايانب شماا أنا  لا  
هللا سااحان  و  ااىل  ا    وشما أن  سيق  يف هذه ابفثلب والاذي أكاه با  ابتلا  باذل  ونساأي

ب يف اةهاااز الااذي جاااا شلياا  وشُااا شذا كأى مااا ااادي للااى قلااأ  ا يتاا  للااى هااذا الاااالا أ  ئ ا
لليا  ما   اري    اد أو قصاد وافحااص  لذلا  قيقاوم حباذل هاذه ااشاياا ما  اةهااز ممااا وقا

ا شذا يئأةثاار يف هااذه اامااوك ولثاا  ماااد اةهاااز قحصااا لامااا وئ ا يااتهم ش  رلاااوا مااا اسااالدهم
جاااه اةهااز قإنا  ات اماا  م ا  بغا  الت اار ل اا قيا   لاداهل  وئ افاات  ابلفاات اخلاصاب رابااا 

شاااا هللا  أناا  لاايس يف  اجااب شىل قتحهااا وأمااا شذا ظهاار لاا  أ تاااا ال  اا  قااإ  أزاي هااذا قإناا  ش 
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ثر وة ا ذةرت هلالصاب الثاالم أنا  أمار قيا  ت  اىل ادهل  حتت اامر  ب رول والته  ل  اب
 ل  وج  أ  ا يت  . نسأي هللاه ششثاي ولث  هذا ل ل  وماذا اف   

________________________________________ 
 12/24س/ /814
شااجص ا  اا  يف مقهااى شنرتناات وهااو يف بااالة الثفاااك والااذي ااادهل  ابقهااى ماا  الثفاااك س: 

اإل  ياب ونوهاا  وم   ريهم وةثري متهم افت  ما افاا م  الصفحات ومتهاا ماا هاو يف ابواقا 
 قه  هو للى ل ل  هذا مر ثب بتثر وما الذي جيب للي  ه                 

 
ااوىل ل  أ  ارتك هذا ال    ا  الذي اغلاب لليا  أنا  لمقسااة ولايس ل  ا  اخلاري وأماا ج : 

ش  ةااا  ئ بااد وأ  ا  اا  ق لياا  أ  اقااوم بواجااب اإلنثاااك للااى قاادك اسااتطالت  ا اات ش  وجااد 
ق لي  أ  اتثر وليس هو مطالب    اذهب لث  شجص للاى جهاازه قيت ار يف  اتثر وكأى م

 أي مثا  ةهل  ولث  شذا كأى شي ا ق لي  أ  اقوم  إلنثاك وهللا أللم .
________________________________________ 

   12/24س/ /815
  اصااا  شذا ةااا  هتاااك شااجص ماارض َو اسااتط  الصااال  هلااالي اااوم ق اااذا اف اا  ب ااد أس:

 رياا ه
     
لاا  الااول  حبياا  ئ ا اا  هلااالي هااذه الفاارت  قصااال    ثااو   اشذا ةااا  يف  الااب مرضاا   ائاااج:

مااا  هاااذه الصااالوات  ب اااد أ  افااافي  هللا سااااحان  و  ااااىل ةالتاااائم  يت اااا اساااتيق  قيصااال  ةاااال
والياا  ه   ي ا أما شذا ةاا اوىل مته  مث اثت  ل اتته  متاخل س  لرت يب اب رول اادأ  

ب ابارض وشُاا هتااك كهلاص اارتهلص اقال جيوز ل  أصال أ  ارتك الصال  هلالي هاذا الياوم بسا
أو  ال اصال   اا اش ومكسا  ل شن   ث  أ  اصل  ولو بغري وضوا ولو شىل  ري القالب ولاو اا

 ب يتي  ولث  ئ ارتك الصال  حباي م  اا وي وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /816
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 ابرا الذي ئ ُيج أ  اذب  شا  هه  جيب للى س: 
   

الفااجص الااذي ئ ُيااج ئ جيااب للياا  أ  اااذب  أو اهاادي ولثاا  ااضااحيب قيهااا هلااالل ج: 
بت أه  ال لم ااضحيب وهذه ئ لالقب  ا بقضيب ااج وشُاا ها  ما  شا ائر هاذا الادا  وما  

اب ةاد  وااضاحيب اهلتلال أها  ال لام قيهاا ق اتهم ما  أوجاهاا    وسلمصلى هللا لليست  التهللا 
ومتهم م  قاي بستيتها والذي ا هر أ  الفاجص الاذي لداا  ماا اضاح  با  لليا  أ  اضاح  

اقاوي ما   صالى هللا لليا  وسالموئ ارتك أبدا ااضاحيب شئ ش  َ جياد ماا اضاح  با  ا  التاهللا 
ا قي  حتذار ما  لادم ااضاحيب با  وجاد سا ب هاذا قال اقرب  مصالان قهذ وجد س ب َو اض 

 الذي ا هر وهللا   اىل أللم . 
 ________________________________________ 

 12/24س/ /817
    ت وج م  الرج  الذي ئ اصل  هه  جيوز ئمرأ  أس: 
 

ات والفاااجص الاااذي ئ اصااال  اهاااذه ابساااألب  لتفصاااي  يف لاااد  لقاااانااا   ثل تاااا للاااى ج: 
لل أه  ال لم قيا  وابقصاوة الاذي ئ اصال   ااوان يف أةاا الصاال  ولايس الاذي ئ اصال  اهلت

وأماااا ابتهااااو  يف أةاا  همتثااارا لفراضاااب الصاااال  قاااإ  ابتثااار واةا اااد ا فااا  ال ل ااااا للاااى ةفااار 
الصال  قأةثر أه  ال لم للى لدم ةفره واحملققاو  ما  أها  ال لام اقولاو  بثفاره وهاو ااكجا  

اقوي: )ال هد الذي بيتتا وبياتهم الصاال  ق ا   رةهاا ققاد ةفار(  لى هللا للي  وسلمصا  التهللا 
ىل ك ا  هللا   اقاوي ماا ةاا   رك والثفر  رك الصال ( وةا  شاقي واقوي: )بت الرج  وبت الف

ا دو  شي ا  رةا  ةفار شئ الصاال  وهاذا ظااهر يف أ   صلى هللا للي  وسلمأصحاخ كسوي هللا 
 أماوك الفارا ب يف  الاب لادم التهااو  ا ات اةحاد م ة ب  التهاو  ا  أي ش ا الرتك هتا ابرا

قولاا  ئ ا اادو  شاايا  رةاا  ةفاار شئ الصااال  ا اات بااذل   اسااتوي الثاا  واقتاا  باا  صااا ا  ق  ااىن
الااارتك الاااذي هاااو التهااااو  ولثااا  ئ  ثاااات أ ثاااام الثفااار للاااى الكك الصاااال  شئ   ااااات ةفاااره 

ةاتاا   شذا  قاادم  اا كجا  قإهناا  ت ار شىل   ماا ارت اب ولثا  ابارأ شارلا و لتاا  ارت اب للاى ذلاا
وهللق  والذي ئ اصل  ئ ارضى ةات  وئ ةرام  قإ  أساس ةات  قاسد قإ  الصال  ه  ل وة 
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الدا  وئ جيوز لل رأ  أ   ت وج برج  ئ اصل  حباي م  اا واي ولث  اتص  هذا الفاجص 
قاإذا با  التا م  لصاال     اخ وولاد  لصاال  وكوقاب قارت واوج  واات ل  أفيب الصال  قإ  است

 قإ  ذل  ش  شاا هللا   اىل هو ابأموي و ث  أ  ا وج  ذ  هللا وهللا أللم .
________________________________________ 

 12/24س/ /818
 نرجو التتاي  للى ب   ااهلطاا اليت  ر ثب يف ااج هس: 

  
واساا  ومطااوي ولثاا  أهاام هلطااأ نتااا  للياا  وش  َ اثاا  يف اة لاااب يف ااقيقااب هااذا ساا اي ج: 

صلى هللا قإ  التهللا  صلى هللا للي  وسلمهلطأ   ىن ةل ب اخلطأ هو لدم ااج وققا لستب التهللا 
قااد  ااج ب ااد ب ثتاا    ااب وا ااد  هااذه هاا  اا ااب الاايت   هااا ب ااد الا ثااب قذجاا   للياا  وساالم

و اادهل  حتات الواجاب وماا اادهل  حتات الارة  هاذا وكة هلاالل واسا  بات أها  ال لام قي اا ها
وماااا اااادهل  حتااات الساااتب بسااااب أ  اا اااب ةانااات وا اااد  قالاااذي ارااااد أ  ُياااج   اااب ساااابب 

شئ يف أوقااات  تاا وئ هااالل    صاالى هللا للياا  وساالمصااحيحب للياا  أ  ُيااج ة ااا  ااج التااهللا 
  حتصاا  يف الضاروك  ابلحاب هلاصاب وش  ةااا  ُياج   اب اإلساالم مث أن  ب ااد ذلا  اماوك ةثاري 

وئ شااا  أ  هتااااك مااا  أهااا  ال لااام مااا  أجااااز ماااا نسااا ي  اآل   اااااج ناااذةر متهاااا شاااي ا قلااايال
 اهلطاا أو ابجالفات ولثتا شذا لاان ل  اخلطأ أو ابجالفب شُا نراد  الفب ما وكة ل  التهللا 

و  أو  رج  ما  هلاالي الت ار يف ااةلاب ق ا  ااهلطااا للاى الار م ما  ةا صلى هللا للي  وسلم
ققاد أصاا  هاذا  يف ماىن بذل  ليس م  الواجااات للاى ااكجا  أ  اارتك الفاجص ااوم الرتواا

 . اا  الستب ة ا ذةران ا اج وااوىل لل سلم أ  اهتم    اج ىاليوم مه وكا لد
ا التااس يف اإل ارام قاإ  ةثاريا ما  التااس ا ا  أنا  هر وكات يف اإل رام أو أهلطاا ار ثا كهتا

بجالفااب مث اااذب  وهااذه قضاايب هلطااري  ولذساال ب اا  أهاا  ال لاام شذا باات اصاا  لاا  أ  اف اا  ا
لفااجص ةأناا  ادلاا  للااى هااذا وهااذا لاايس بصااحي  قااإ  الااذب  لاايس لوضااا لاا   اارك الواجااب 
وشُا الذب  لتد م  اراه م  أه  ال لام جا اا ولقااخ لرتةا  هاذا الواجاب وئ اساق، لتا  اإلمث 

ي ارتك ابسلم مثال ابايت  ىن أو ارتك الرما  مث اقاو شذا ةا  مت  دا هذا الرتك قليس اب ىن أ  
ةثااري ماا  ماا   ذانتااا أذباا  مقاباا  ذلاا  سااس شااياه أو ساات شااياه ومااا نااراه  ليتتااا ونساا    آب
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ا  وسااي ا التاااس هااذه قضاايب هلطااري  ومسااألب الااذب  قيهااا ن اار واساا  قااإ  الااا   اوساا  ةائر اا
صاالى هللا  أ  ُيااج ة ااا أماار التااهللا ل ي ااا ولاايس ااماار قيهااا ةااذل  قااال بااد لل ساالم ة ااا ذةااران

 .بقول : )هلذوا لت متاسثثم(  للي  وسلم
أاضااا م ةلفااب أماار م ةلفااب أماار ل يااب قااإ  اخلااالل قياا  ااادوك باات الرةتيااب وباات الوجااوخ وباات 
الستيب والذي ا هر أ  الت وي يف م ةلفاب ئ باد متا  للحااج قلاو  ملتاا ناص القارس  الثارا جناد 

ر ماا  لرقااب قااإ  الااذي ذةاار يف ةتاااخ هللا ساااحان  و  اااىل ثااا القاارس  أةأ  م ةلفااب قااد اهااتم ساا
ثا   لتسااب ب ةلفاب ذةار قاذةرت اإلقاضاب ما  لرقاات ول (... تقإذا أقضتم ما  لرقاا )قول : 

قاااذةروا هللا لتااد ابفا ر اااارام واذةااروه ة ااا  تقاإذا أقضااتم ماا  لرقاا)الوقاول وااماار بااذل  : 
وا يف هاااذا الاااذةر ماااا اباااراة بااا  وابساااألب روالاااب ولثااا  هلالصاااب وأهااا  ال لااام اهلتلفااا (هاااداةم... 

ذةر هللا سااحان  و  ااىل يف هاذا ابثاا  اتحقا  با  صالى قيا  شماا : اخلالل  سب ما ا هر 
ذل  اثاااو  قاااد ذةااار هللا لتاااد باا نااا أ  اصاال  صاااال  ال فااااا مااا  ابغاارخ ة اااا وكة يف الساااتب قإ

ىل يف صال  الصا  يف ذل  ابثا  قيثو  باذل  ابف ر اارام وشما أ  اذةر هللا ساحان  و  ا
قد ذةر هللا لتد ابف ر اارام وهذا  فا الذةرا  الواجاا  يف هذا ابثا  َو اوجب أ اد ما  

 صااالى هللا لليااا  وسااالمأهااا  ال لااام ذةااارا   اااىن سهلااار يف هاااذا ابثاااا  واجااا  هاااذا كهلاااص التاااهللا 
هناام قااد صاالوا قياا  ابغاارخ وال فاااا وأمااا لضاا فاا والتساااا واارفاااي  لاادق  ماا  م ةلفااب لاايال ال

ب  مضرس لتدما ساأل  لا  ابايات وأنا  َ قد قاي ل رو   صلى هللا للي  وسلم ريهم قإ  التهللا 
وةااا  قااد لقياا  يف صااال  .. وصاالى م تااا صااال تا هااذه : شئ وقاال للياا  وةااذا ققاااي  ااارتك جاااال

ا موضااو  هااام مسااألب اباياات قهااذ. ققااد د   اا  وقضااى  فثاا  : الصااا  يف ابفاا ر اااارام قاااي 
 .ابايت   ةلفب  ي  اي م  اا واي  ه    ةلفب قال جيوز لل سلم أ  ُيج وا

 رااوال تةااذل  ماا  اامااوك الاايت اتساااه  قيهااا الثثااري التساار  يف ااهلااذ  لفتااوى  ة اا  باا
  هاذه قاد أقال قيهاا ب ا  أها  ال لام ولثا  ااصاو روال ال ،ك  وبت روال الوةا  اإلقاضب 

ه الساالل الااذا  قااالوا سااذا قتااا هم أهاا  ال لاام القااائلت بااذل  القااوي ماا  لاادم ذلاا  وئ أةكي 
م وابسااألب قيهااا  فصااي  وةااالم روااا  وأسااأي هللا ساااحان  و  اااىل أ  اتقااا  ماا  اا اايج   هاا

 شن  و  ذل  والقاةك للي  .وأ  اثتب لتا  ج بيت  اارام 
________________________________________ 
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 12/24س/ /819
 شذا ةا  الرج  لتده ماي قلي  ه  جيب للي  ااج أوئ أم جيب للي  الت وج أوئ هس: 
      
إذا ةااا  الرجاا  اسااتطي  أ  اصااا للااى الاا واج قااهلاار آلهااذه ابسااألب ختتلاال ماا  شااجص ج: 

لا واج ولتده القدك  للى حت   ال  وبب قإ  ااج اثو  يف  ق  أوىل وأما ش  ةاا  مفاتاقا شىل ا
اامااارا  واجااب و ااارك الااا واج ارت ااب لليااا  مفساااد   شليااا  قاااال واج يف  قاا  أوىل ا  ةاااالتااول او 

 واج شذا  ا وج ئ الال ي ب وأما ااج قإن  ش  شاا هللا أمره موس  رابا ئ جياد ماا ُياج با  ب اد 
  ااىل  للحج قهو يف هذه ااالب ئ جيد ما  ثت  م  ااج قال  رج للي  ش  شااا هللا جيد مائ

أ  اصا  ل  ثت  هللا ساحان  و  اىل بتاوقر السااي  ابا ةي شليا  وماا ةامات نيتا  أنا  ارااد أ  
 ُيج قإ  هللا ساحان  و  اىل سيأجره للى هذه التيب  ذ  هللا وقض  هللا واس  وهللا أللم .

________________________________________ 
 2/12/24س /820
 لدا  شئ ماي قلي  قه  جيب للي  ا  ر  أوئ أم ااج ه شذا ةا  الرج  ليسس: 
جيااب للياا  ا  اار  أوئ ا  ا  اار  اااب للااى الفااوك والكةهااا سمث باقائاا  باات ابفاارةت بااال ج: 

مسااو  شاارل  وأمااا ااااج قااأمره ماار ا،  لقاادك  ب ااد أ  اثااو  الفااجص قااد أةى مااا للياا  ماا  
وجوباا  للااى الفااوك أم للااى يف أهاا  ال لاام  هتاااك هلااالل بااتقااااج أمااا واجاااات للااى الفااوك و 

الرتاهلاا  وأقاا  مااا اقاااي قياا  أ  ااااج ش  ةااا  واجاااا للااى الفااوك قإناا  م قاات بوقتاا  وهااذا ا طاا  
مد  لل سلم  ل ا  وقات اااج وأماا ا  ار  قإهناا واجااب يف ةا  وقات راباا اساتطي  ابسالم 

 .ذل  ُيج  أن  جيب للي  ا  ر  أوئ مث ب د اةواخأ  ا ةاها ق لجص 
ش  شااا هللا   ااىل ت   راج قيتص   (ااج أم ال واج)مت ل  أاضا قهو و لتساب للس اي الساب  

.. 
________________________________________ 

 2/12/24س /821
 ه  ال  ر  واجاب هس: 
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ن اام ال  اار  واجاااب ماار  يف ال  اار ة ااا أ  ااااج واجااب ماار  يف ال  اار وشذا  ااج الفااجص ج: 
ان ققاد ساق، لتا  وجاوخ ال  ار  بف لا  ذلا  ك اقاأو والت ار يف نفاس الوقات ا ات  اج مت ت اا 

والتصوص الفرليب يف وجوخ ال  ر  موجوة  وهو القاوي ااكجا  لتاد أها  ال لام ما  السالل 
 واخللل ش  شاا هللا   اىل ..

_________________________________________ 
 2/12/24س /822
 ا السفر  فرةه  أو ابرأ   فرةها شذا ةانت ابساقب قصري  هتساله  جيوز لس: 
 

بغااري راارم ةاا  اماارأ   حرمهااا وش  ةاناات ابساااقب قصااري  الساافر ئ جيااوز لل اارأ  أو للتساااا ج: 
صالى التاهللا  ا رابا ةهللت يف مس ى السافر شارلا قإنا  ئ جياوز لل ارأ  أ   سااقر بغاري رارم 

اباارأ  بغااري راارم { وقاااي: ال ئ ُياا  باارأ   اا م   هلل واليااوم  ال هنااى أ   ساااقر هللا للياا  وساالم
اآلهلاار أ   ساااقر بغااري راارم { هثااذا جاااا يف ب اا  الااروا،ت  إلرااالل وبغااري حتداااد وال ااا  

 ه الروااب ابطلقب وهللا أللم ..سذ
________________________________________ 

 2/12/24س /823
 ب والفوكى وما  ثم اإلسالم يف ائنتجا ت هما الفرل بت الد قراريس: 

  
أوئ  ل ن رل الفرل ئ بد أ  ناات اب اىن الاذي ن رقا  لا  الد قرارياب قالد قرارياب   ات  ج: 

ة اااا ا رقهاااا أهلهاااا و ساااب لل ااا   ثااام الفااا ب بتفسااا  وهاااذا الت راااال اااادل  للاااى بطاااال  
  ُيثم التاس شئ ةتاخ هللا وساتب الد قراريب قإ  الف ب ئ  ث  أ  ُيثم نفس  وئ  ث  أ

قاإلسالم ئ ة قراريب قي  وئ  سواا كض  بذل  الف ب أم َ ارض صلى هللا للي  وسلمالتهللا 
اقااوي  لد قراريااب حباااي ماا  اا ااواي وشُااا اإلسااالم قياا  ااثاام  ااا أناا ي هللا كضاا  التاااس أم َ 

 .ارضوا 
ليتها قااااإ  هللا ساااااحان  و  اااااىل قاااااي: أمااااا الفااااوكى قهاااا    تاهااااا اإلسااااالم  ئ شاااا  يف شاااار 

 اآلاب . (وأمرهم شوكى بيتهم ...)وقاي:  (وشاوكهم يف اامر...)
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والفااوكى يف اإلسااالم ئ  ثااو  ماا  ةاا  التاااس وشُااا  ثااو  ماا  ماا  اااراه اإلمااام أو و  ااماار  
افااوك  ا  افاوكه قهو الذي افاوك وابفوك  يف اإلسالم  ري مل مب لاو  اامار وشُاا هاو أهال

مث ُيثم  ا  ثم سواا واق  مفوك  م  شاوكهم أم َ اواق  قإ  اامر  لفوكى أمر سا ولايس 
قاإذا ل مات قتوةا  ) اا ا هار متهاا وشُاا ااقاى للحااةم ماا اادي لليا  قولا  سااحان  و  اىل: اأمر 

 يف دحقااا انواا ةااا  ممااا أشاااك باا  التاااس أو ماااآلاااب، ا اا م للااى أماار ماا  اامااوك ساا (للااى هللا...
  .نفس  و ساب  للى هللا 
  انتجااا ت أصااال ا  ائنتجااا ت ياااإلسااالم لاايس ق : ائنتجااا ت: الفاا  الثاااين ماا  الساا اي 

للى وض ها الذي ن رق    اوة شىل اا لاياب ماا هتااكه اا لاياب واإلساالم للاى ال ثاس مماا لليا  
(  كض اضالوك لا  سااي  هللاما  يف ااوش   طا  أةثار )ه ئا قإ  هللا ساحان  و  اىل اقاوي: 

ر  ليسات ةلايال للاى الصاواخ ثقاالث  (وما أةثر التااس  ولاو  رصات  ا متت )اآلاب ، واقوي: 
وشُا الصواخ  ا ةي للي  ما  اساتدئئت  اات أ  هاذا هاو الصاواخ ساواا كضا  با  ااةثرااب 

لايس  اةثرااب قلايس أم َ ارضوا ب  أاضا قابرج  يف الفر  شىل أه  ال لم وأه  اا  وال قد و 
هتاك انتجا ت يف اإلسالم وئ ا رل ذل  يف شرا تتا يف القرو  ابفضالب وئ لتاد أها  ال لام 

 اب تاا  يف أي وقت م  ااوقات اليت مرت سا ااقاب اإلسالميب وهللا   اىل أللم ..
________________________________________ 

  2/12/24س /824
 ي هم هائص أه  الستب وما الذي  هلص لو  ثل تا ل س: 
 

ا ت ن  جن   هذه اخلصائص يف ةل ات قليلب قجصائص أها  الساتب أو ماا ات يا و  با  ج: 
 اااااالهم للساااالل الصاااااح يف قه هاااام للثتاااااخ والسااااتب قااااإ  ابياااا   اأهاااام مياااا   متياااا  أهاااا  السااااتب 
يف اةلائهاا  ألب افارتك  اا  الثتاخ والستب ولث  هاذه ابساا للىااساسيب اه  الستب  رت ب 
بضاالت  ة اا اقولاو  قيقاوي أان أ اا  الثتااخ والساتب ولثا  القضايب ة  شجص اراد أ  اروج 

ليست  ئ ت اج بتصوص م  الثتاخ أو بتصوص ما  الساتب قإنا  ك اا أ اى الفاجص باتص 
م  الثتاخ وليس قي  ما افهد با قال  م  قرااب وئ ما  ب ياد ولثتا  بفه ا  الساقيم اساتتا، 

ب ىن هاذا ما  هاذه اآلااب أو ما  ذلا  ااادا  ةاذل  هتااك ما  ُياتج  اادا  قاإذا با  ا  ا
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أهاا  السااتب ات ياا و    أ  ااادل  للياا  قااإذ   اةاا  واهيااب مثذوبااب أو أاضااا ليساات يف مااا أكاة
 هناام اتا ااو  الثتاااخ والسااتب ماا  الرتةياا  للااى ةل ااب السااتب أهنااا السااتب الصااحيحب الثابتااب لاا  

فهام السالل الصااح و طايا  السالل الصااح وماتهج السالل ب هللا للي  وسالم صلىكسوي هللا 
لاااادالتهم يف أناااااا  تالصاااااح وبفاااارح ال ل اااااا ااجااااالا الااااذا  شااااهدت  اااام اامااااب واستفاضاااا

، وئ ُيث او  لقاال، وئ ُيث او   اب  وك  قهذا أهم ما ات يا  با  أها  الساتب ئ ُيث او  كأ،
ساهم  لاتص ة اا ذةارت و لفهام الثابات لا  السالل وش   هوى، ويف نفس الوقات ال ماو  أنف

ةا  هذا يف ما ا هر  م ا ت مضيقا لليهم أو قي  ص وبب أو ماا شىل ذلا  قاإ  اا ار لتادهم 
وأمااا  ااريهم قثثااريا مااا اتهاااونو  يف التصااوص وب ضااهم اقاادم لقلاا  . والااتص لتاادهم لاا  مت لتاا  

ل ل اااا وُيقاار ماا  شااأ  أهاا  ال لاام وهااذه  للااى الااتص والااا   اآلهلاار اتهاااو  يف م رقااب مت لااب ا
ةلهااا ئ  ثااو  لتااد أهاا  السااتب وشُااا  ثااو  لتااد  ااريهم هااذا  هلتصاااك ا اات   اارة مااا اطلاا  

شاا هللا   ااىل انا  ساول اطاا   ابسلم للى شجص سذا ابتهج ا رل أن  م  أه  الستب ش 
 ينلثا، وهللا أللم .. ذل  ةل  للى لقيد   أوئ، مث للى لااة   يننيا، مث للى م امال  

 ________________________________________ 
 2/12/24س /825
لفااوكى  لتساااب مااا ةاماات ائنتجااا ت ليساات مفاارولب قثياال هتاااك اائ ااب وأصااحاخ اس: 
اخ الفاااااوكى مااااا  هلاااااالي  سااااااجد يف أمراثاااااا و ريهاااااا قاااااإهنم هتااااااكو  اائ اااااب وأصاااااحللماااااثال 

                 ائنتجا ت ه
 
 صاالى هللا للياا  وساالم ااب قااإ  التااهللا ا صااحي  اإلمااام هتاااك لاا  ررااا  ةفاذلاا  ائااااه  ااري: ج

لسااتب ، قااإ    قاااي: ال ااا م القااوم أقاارؤهم لثتاااخ هللا ، قااإ  ةااانوا يف القااراا  سااواا ، قااألل هم 
{  وا يف ا  اااار  سااااواا ، قااااأةاهم سااااتاه اااار  ، قااااإ  ةااااانةااااانوا يف السااااتب سااااواا ، قأقاااادمهم 

صاالى هللا للياا  م تاااه وااهلااذ  دلوئ اا  ولثاا  ة ااا ناارى َ اقاا  التااهللا يف  فصااي  واااادا  قياا  
أ  الااذي ااا م القااوم هااو أةثاار التاااس أصااواال ماا  هلااالي الااذا  اصاالو  يف هااذا ابساا د  وساالم

هذا ليس بصحي  قر ا اهلتاك اجمل و  كجال ئ ا رل القراا  أصال أو ئ ُيسا  الصاال  أصاال 
ن  و  اىل وأوي ش ا اك م  اائ ب هو أقرأ التاس لثتاخ هللا ساحهذا ش ا ل يم قالذي هتا
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قاااإ  ةاااا  قاااراا  اة يااا  يف اإل قاااا  ساااواا قيقااادم  بات لااا   لقاااراا  اإل قاااا  أ  اقااارأ قاااراا  متقتااا
ااةثاااار  ف ااااا للقاااارس  قهااااو الااااذي اصاااال  وش  ةااااا  الااااذي هتاااااكه وا ااااد أو ا تااااا  والاقيااااب ئ 

الثاااين  لتساااب للفااوكى قااإ  شمااام ابساا د هااو الااذي هتاااك هتاااكوهنم هااذا أوي شاا ا أمااا ااماار 
ماا  افاااوكه وللياا  أ  هتاااك ماا   وساام قاايهم ال لاام واب رقااب والاارأي السااداد وليساات ال ااا     

للفااوكى  أهليتاا راااده أةثاار التاااس هااذا لاايس باادلي  للااى اهتاااك الفااجص أةثاار التاااس الااذي 
ر اا قاام كجا  ما  ال  ااي ئ ُيسا  شاي ا ما  وهذا م  جه  اامم الثاقر  أهنام اتا او  ذلا  ق

ااموك هلال ما ا رق  يف ل ل  واتدهل  يف سياساب الااالة ويف شا و  الدولاب وأماوك ئ لالقاب لا  
وضالوا ل اوا لفا ب واجا  هاذا لا ة ا ذةران هم  فاو  للاى مساألب  ثام الفا ب  سا ورا

 اا ذةاران أماوكان ختتلال لا  وشُا اإلسالم الذي هو الذي ُيثم أهل  وليس  ام م ا   ثام قث
 أموكهم والواجب لليتا أ  نسل  ابتهج الفرل  الصحي  وهللا أللم ..

________________________________________ 
         2/12/24س /826
هتاااك أخ اراااد الااذهاخ شىل ااااج ولاا  زوجااب للااى وشاا  الااوئة  ووئة ااا ةائ ااا مت ساار  س: 

م ها و جيا  أمار اااج اهناا حتتاجا  يف  لا  الفارت  ق اا ااثام  وه  مراضب و طالا   ةلوس
 الفرل  لذال  ااخ وققثم هللا ه.

     
أوئ هتلل ااثم شذا ةا  ااج للفراضب أو شذا ةا  ااج انقلاب قاإذا ةاا  اااج انقلاب قاإ  ج: 

هللا   ااىل جلوس  جبواك امرأ   وه  يف  ل  ااالب ل ل  أوىل وما   سا  لفار ا وها  ش  شااا 
 ت ب ل  وهذا الولد ولده ق لي  أ  ُيرص للى ابقام جبواكهاا هلفايب أ  حتتااج شليا  وراباا قاد 
 اااج  اااج الفراضاااب قلااايس لليااا  ش  شااااا هللا   ااااىل أ  ا جااا  التاقلاااب شىل وقااات سهلااار وساااول 
اثتاب لاا  ااجار  ذ  هللا   اااىل للاى نيتاا  هاذه أمااا شذا ةاا  ااااج لفراضاب قإناا  جياب للياا  أ  
ااق  م ها م  اقوم بف وهنا واستطي  أ  اقل جبواكها يف هذا الوقت ما  أها  ومااي وماا شىل 

ب شىل اااج وش  شااا هللا   ااىل ا اوة شىل أهلا  هذل  قإ  اساتطا  أ  اا م   اا  اجتهاا قلياذ
وقد مروا سذه ابر لب بسالم ش  شاا هللا   اىل أما شذا ةاا  ئ اساتطي  أ  اا م   اا ما  اقال 

كهاا يف ذلا  الوقاات قاال للياا  أاضاا أ  ا جاا    ا  وهاو للفراضااب  ال  تتهاا  هاذه الفاارت  جبوا
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تحققا والفرت  ق ال قرت   رجب  قيقب ئ اثو  ذل  ما   خ ال ا  مبفرال أ  اثو  اخلول 
 قق، وشُا م   خ الغلاب  لاب ال    ا اقاكخ التأةد ش  شاا هللا   اىل وهللا أللم ..

________________________________________ 
 2/12/24س /827
مااا قتلاااوه وماااا و ) مسااألب لااااس الصااليب لل سااالم هتااااك ماا  ُياااتج أو اسااتدي بقولااا    ااااي:س: 

 (صلاوه ولث  شا   م 
 

اآلاب ئ لالقب  ا ئ  بتا  وئ  إل  اب قاإ  اآلااب ئ متات بصالب شىل لااس الصاليب وشُاا  ج: 
بلاااس   اااَ اصاالب وشُااا كقاا  شىل هللا   اااىل وئ لالقااب  اآلاااب  اادل  أ  ليسااى ىلللياا  السااالم 

ال ما   فاا  بقاوم قهاو ماتهم {  صلى هللا للي  وسالمالصليب وشُا لاس الصليب ات ل  بقول  
بثساار الصااليب وبياناا  أ  ليسااى ىلللياا  السااالم  شذا ناا ي يف سهلاار  صاالى هللا للياا  وساالموأمااره 

ز اجاو  ذلا  ما  ااةلاب الايت  ادل  للاى لادم ال ما  سول اثسر الصليب واقتا  اخلت اار وناو
لاااس الصااليب شئ شذا ةااا  الفااجص ئ ا لاام بثااو  ذلاا  صاالياا أو لاساا  وهااو ئ اراااد التفااا  

 ااا وي هاااذه االاااذاك ب لااام . ولثااا   صااا  لااا  ذلااا  مااا   اااري قصاااد وماااا شىل ذلااا  مااا  ألاااذاك 
 ا  ما  لتقا  الفجص    ذل  صليب وأن  ئ جياوز لاسا  قفا  هاذه ااالاب جياب لليا  أ  هل

 وهللا أللم ..
________________________________________ 

 2/12/24س /828
هاا  شذا نطاا  قفاااة  زوجيااب وهااو ئ اراااد رالقهااا هتاااك اماارأ   راااد الطااالل ماا  زوجهااا بس: 

 هذا الرج   لطالل وهو ئ اقصد رالقها ا تا رالقا ه.
 

ذل  ليس بيدها وشُا هو بيد الا وج  ال وش    أوئ ابرأ  شذا أكاةت أ  اطلقها زوجها قإ ج: 
ةثرت ابفاة  ال وجيب ق ليها أ   صا و تق  هللا ساحان  و  اىل رابا ةا  ال وج لايس م يااا 
يف ةاتا  ب يااوخ ا اات  وصاا  اامار شئ الطااالل ولثاا  لتفاارتض أ  ابارأ  ئ  سااتطي  ال ااي  ماا  

ياا  ئ  ثا  أ   سات ر قاااثم الفارل  لرجا  وجناد أ   يا  الساا   اري انجحاب وأ  اااهذا 
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يف ذلاا  أ  ارقاا  ااماار شئ القضاااا وهااو الااذي ُيثاام شذا ةاناات اباارأ  رقااب يف ذلاا  أم ئ قااإ   
ةانت رقب قإهنا ختتل  مت  وليس اامر  لتطلي  وشُا اخلل  واخلل  هاو أ   فتادي نفساها متا  

اهلااذ متهااا أةثاار ماا  ذلاا  وابسااألب  وكة ابهاار أو مااا أنفاا  لليهااا وب اا  أهاا  ال لاام جيياا  أ 
م  أمرا   لطالل وهو ئ اراده قهذا ئ هلو رج  يف ذل  شىل القضاا أما ةو  ااخ اتلف   

واقا  أاضاا  اذهاازئ قها شما أ  اثو  جاةا يف ةل ب الطالل وهذا واق  ئ رالاب وشماا أ  اثاو 
  جااد التثاااح ، والطااالل ، ال  ال ااب جااده  جااد وهاا  قاااي: صاالى هللا للياا  وساالم  التااهللا ا

رل  الرج  هاازئ قاإ  الطاالل واقا  وأماا ش  ةاا  ااتلف  باذل  شكضااا ل وجتا   { قلو بوالرج 
فااا  حبااااي مااا  وقتياااا قإنااا  وهللا أللااام اااادهل  يف ا ااا ي وهاااو واقااا  ولليااا  أ  ئ ااااتلف  ساااذا الل

 اا واي وهللا أللم .
________________________________________ 

 2/12/24س /829
لليا  ولثا  ااااي َ   ن  ااثا  ةثاريا وقاد قار أكج  اقاي شن  مسحوك ولالمب ذل   هتاكس: 

 اتغري ق ا اا  ه.
 

يهاا  ساألب الساحر وال ات وهاذا لايس قك  ذأوئ مسالب أنا  لليها أ  ةثاريا ما  اااائت اتاج: 
اةل  وما اصايا  بصحي  قإ  السحر وال ت ليس يف ة  ش ا قال اتاغ  لل سلم أ  ا ل  مف

للى هذه الف الب ة ا اقولو  وشُا للي  أ  اهلذ أاضاا  اساااخ ال الجياب ااهلارى قر اا َ 
اثاا  ااماار ماا  قاياا  السااحر وئ ال اات وشُااا ماا   خ اباارض اب اارول الااذي  ثاا  أ  ا ااا  

سااحر  لطاارل ال الجيااب  ااري راارل السااحر أو ال اات ق ااثال مسااألب الاثاااا ةثااريا ئ  اادل  للااى 
الفجص قإن  ك ا مصاخ  رض نفس  بساب ضاغوال   ارض  اا أو أقثااك افثار قيهاا ق ثا  
ذلاا   ثاا  أ  ا اارض للااى ب اا  اارااااا التفسااانيت أاضااا وهااذا ئ  تاا  ماا  ال ااالج  لرقااى 

 اا  للااى التااداوي باا  ققاااي:  صاالى هللا للياا  وساالموبقااراا  القاارس  قااإ  القاارس  شاافاا والتااهللا 
ال سااا  والقااارس  { و اااات يف الساااتب التاااداوي بثتااااخ هللا سااااحان  و  ااااىل ا  اال اااداووا  لفااافا

جي اا  ابساالم باات أماارا  واقاادم أوئ قااراا    والرقااى الفاارليب يف اامااراض ال ضااواب و ريهااا قااإذ
ب مث  ااااب الساوةاا وال سا  وماا شىل ذلا  يالقرس  والرقى الفرليب وااةواب التاواب ااةواب ال يت
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قاااإ  الساااحر لالجااا  اطاااوي وُيتااااج شىل صاااا  اذا سااال تا أ   لفاااجص ساااحر ، اامااار الثااااين ش
ال للاايثم قاااي: صاالى هللا للياا  وساالموأقضاا  مااا ا ااا  باا  السااحر هااو سااوك  الاقاار  قااإ  التااهللا 

بسوك  الاقر  أو اقراوا الاقار  قاإ  أهلاذها برةاب و رةهاا  سار  وئ اساتطي ها الاطلاب { قااي أها  
قااراا  سااوك  الاقاار  للااى هااذا الفااجص و قاارأ جبااواكه ةائ ااا يف ال لاام الاطلااب السااحر  قيثثاار ماا  

الايت واس  ها واتلى لا  ساا للاى مااا قيفارخ هاذا ابااا واغتسا  با  ل ا  هللا سااحان  و  ااىل 
لايد ب  االصام اليهاوةي  هققد سحر سحر  صلى هللا للي  وسلمأ  اففي  ولتا أسو  يف التهللا 

ه لد  أشهر وهو ا   أنا  ا  أهلا  وئ ا ايه   ال  يف سحر  صلى هللا للي  وسلموظ  التهللا 
ةتااب هللا لاا  الفاافاا   اا ا جاااا  للياا  السااالم وكقيتاا  وقااراا  اب ااوذ ت للياا  هااذا هااو الااذي 

 وهللا أللم . صلى هللا للي  وسلمق  سحر التهللا 
________________________________________ 

 2/12/24س /830
الاتات ، الاتات وهاو ا اي  يف  الذي هو أبو رليقها  وجت قأهلذ ت و امرأ  مطلقب  ا بتس: 

ابغااارخ وهااا    اااي  يف براطانياااا قأهلاااذها وهاااا  ئ  راهاااا أبااادا واقاااوي شهناااا ئ حتسااا  كلااتهااااا 
قاااصاا   راااد أ    اارل مااا الااذي  ااا ماا   قااول يف بتتهااا وهاا  جيااوز أ  اهلااذ ااخ الاتاات 

 هثذا مطلقا ه.
  

للاتاات اااضاا   ااا هااو ااخ ولثاا  القاضاا  الفاارل  ات اار يف ااصاا  أ  الااو   لتساااب ج: 
ابصلحب قإذا ةانت ابصلحب للاتت أ   ثو  لتد أمها قإنا  ُيثام ساا لاذم وشئ قااصا  أهناا 

هاا لتاد ااخ ئ ا ات أهناا  تقطا  صالتها  مهاا قاإ  لاذم ااا  يف ا اقى لتاد ااخ ولثا  بقا
ا   ا لليهاا  قاا وهاذا ما  أوجاب صالب الار م واجا   ز،ك ا ويف كؤاب ابتتها واةلوس م ها

ذخ أ  اقط  الاتت ل  أمها حبااي ما  اا اواي وشُاا لليا  أ   ثتهاا ما  لهذا قإن  ئ جيوز 
اامار ارجا  أاضاا شىل   ة ا ذةرت لثاها م   هو ااص   ؤ ك ا والتواص  م ها وش  ةا  بقاز،

ه اااائت يف أ لاب اا اواي قاإ  ةانات  رااد يف مثا  هاذ ابرج مسألب ااثم القضائ  وهذا 
أ  ُيثاام  ااا بفاا ا قااال بااد ماا  الرجااو  شىل القضاااا وشئ قالواجااب للياا  هااو الااذي ذةر اا  وهلل 

 أللم ..
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________________________________________ 
         2/12/24س /831
ي  لذمااب لثاا   رجاا  مااا الطرااا  الصااحي  شىل شلاااة  اخلالقااب شىل اامااب أو الطرااا  الصااحس : 

 شىل اخلالقب ه.
  

هذا الس اي س   قا  ذل  وأجاتا لت  وملجص اإلجابب أ  شلاة  اخلالقب ئ  ثو  بف   ج: 
ااقاراة وشُااا ها  ماا  مسا وليب وئ  ااماار  لت ار شىل ةيفيااب  صاوي ائجت ااا  بياتهم وهااذا أماار 

أصااحاخ ابساا وليات قثاا  متااا قياا  صاا وبب  لغااب ولثتتااا ةائ ااا نقااوي ئ بااد ماا  الرتةياا  للااى 
صا ب مس وليب ول  كسالب وهللا ل  وج  ُياسا  للى هذه ابسا وليب قاال افاغ  نفسا   اا ئ 

الاادلاا والتضاار  شىل هللا ساااحان  و  اااىل يف هااذه ااالااب الاايت هااو  شىلاسااتطي   وللياا  أ  ال ااأ 
ي أ  اصااال  ةاتااا  أ  قيهااا ضااا يل ئ  لااا  شئ أماار نفسااا  وماااا حتتاا  ولليااا   مااارا  ااماار ااو 

اصل  ما بيت  وبت هللا ساحان  و  اىل  بتهج الصحي  والفهم الصاحي   اذا الادا  ق ليا  أ  
اتا  الثتاخ والستب بفهم السالل الصااح و ئساتتاك  بثاالم ال ل ااا وشارح ال ل ااا ااقاضا  

اتهااااهم لااا  مث ب اااد ذلااا  اااار  أهلااا  وأوئةه ومااا  اساااتطي  أ  اتصاااحهم وامااارهم  ب ااارول و 
ابتثااار قاااإ  ذلااا  هاااو ةوك ةااا  وا اااد متاااا ولاااو أةى ةااا  وا اااد متاااا ةوكه  لطراقاااب الصاااحيحب 

ةي ذلا  شىل هلاري ل ايم واثاو  ب اد   أ  ااموك ةلها سول  تغري وسول ااابطلوبب قتأةدوا 
ذل   قيقا بتا أ  اثتب هللا ساحان  و  اىل لتا ائجت ا  ولوة  اخلالقب ولوة  ااماب شىل ماا  

 للي  يف لهد السلل الصاح وهللا أللم .. ةانت
 ________________________________________ 
   2/12/24س /832 

ثري  وها   رااد ااهلت  سأي  قوي أ  زوجها ل   الفات شرليب وبيته ا مفاة  وأموك ةس: 
ئ  تفااأ أوئةه للااى هااذه ابجالفااات قهاا  جيااوز  ااا أ   طلااب الطااالل أماأ   فاكقاا   اال ئ 

للاااى الااار م مااا  أهناااا  قاااوي شهناااا ئ حتاااا  يف هللا ولااايس ئ حتاااا  اااااب ال وجااا  وهاااو مت لااا  ساااا 
 وارادها وقد  صلت مفاة  بيته ا بساب لدم التواق  يف هذه ااموك ه.
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أوئ رابا أهنا   وجت م  هذا ااخ وكضيت ب  زوجا م  بداااب اامار مث أجناات متا  ذكااب ج: 
بصلحب وابفسد  ومسألب التساك  يف الطالل مسألب هلطري  جدا قإ   ا قال بد م  الت ر يف ا

أخ قق، وبغري  م لواقب وهلي ب وااوئة ةوهنم ا يفو  بت أخ وأم هلريا  م م  أ  ا يفوا 
أم أو مااا  أم ققااا، بغاااري أخ قاااإ  هتااااك مفاساااد ل ي اااب  تفاااأ يف الرتبياااب أةثااار مماااا ارت اااب مااا  

ابجتصار يف مثا  هاذه ااااي أنا  راباا أ  الا وج  اةاواخو  مفاسد ةون  اقصار يف ب ا  ااماوك
مسلم َ هرج م  شساالم  ويف نفاس الوقات ئ ار ثاب أماوكا اارتج  م هاا الطاالل ةاأ  اثاو  

للااى  اادكات أو أ  اثااو  زانيااا وال ياااذ  هلل أو مااا شىل ذلاا  ممااا اضاار ااساار  وال وجااب  اماادمت
   ث  م ها اقاي ش  الطالل أقض  ولثا  للى وج  اخلصوص قهذه ااائت  ائت متطوك 

ااص  أ  ابرأ   صا للى زوجها وليس هتاك أ د بغري ذنوخ و ري ليوخ ورابا كضيت با  
زوجااا ق ليهااا أ   صااا وحتتسااب و اا ةي شليهااا التصاا   اسااىن و ت اار يف لواقااب اامااوك قر ااا 

هاا شماا متهاا وشماا امات أبتاا شئ أ   ر ان اذهات م  هذا ال وج و  وجت برج  أساوأ متا  وماا 
مااا  زوجهاااا ولثتهاااا حتسااا   ربياااب اابتااااا و ااا ةي التصااا  شىل الااا وج  اساااىن و ااا ةي  ااا  هللا 
سااحان  و  اااىل يف زوجهاا ول اا  هللا لا  وجاا  أ  اااااكك يف هاذه اباارأ  و ثاو  سااااا يف صااالح 

 ا بصاها و  ساهنا وهللا أللم .ااسر     ه
________________________________________ 

 2/12/24س /833
كج  رل  امرأ   مث كاج ها مث اهلتل ت مت  مث كاج ها مث رلقها واآل  اراد أ  ا رل ه  س: 

 ل  أ  اراج ها أم ئ ه.
 

الرج  قد رل  امرأ   اآل   الد  طليقاات و  تاا قاد  نات متا  بيتوناب ةااى ئ  ثا  أ  ج: 
  اخللا  راالل و لتاا  ا تاا قاد رلقهاا  االد مارات ارج  شليها شئ شذا نثحت زوجا  ريه قاإ

شذا ةا  هذا الطالل ةل  رالقا شرليا قهذه  الد  طليقات ئ ُي  ل  أ  اراج ها ب د الثالثب 
 اال  ااتث  زوجااا سهلاار زواجااا شاارليا لاا  ك اااب ئ رلاا  وئ رلاا  لاا  قااإ  رلقهااا هااذا الاا وج 

 أللم .اةداد قل  أ  ات وجها ب د ذل  مر  أهلرى وهللا 
)هذا شذا ةا  لف  اخلل   لطالل لتاد  هاوك ال ل ااا أماا شذا َ اثا  اخللا  بلفا  الطاالل قارج  ةثاريو  أنا  ئُيتساب 

 رلقب وابرج  يف ذل  القضاا(
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________________________________________ 
 2/12/24س /834
 ما هو  ثم كسم ظ  ذوات ااكواح ه.س: 
 

واضحب الوج  مط وساب الوجا  قإهناا ئ   تاا صاوك  شارلا ا  التاهللا شذا ةانت الصوك   ري ج: 
قااإ  شااااا هللا { اقاااوي: ال الصااوك  الاارأس قاااإذا ذهااب الاارأس قاااال صااوك   صاالى هللا للياا  وساالم

  اااىل ئ  اارج يف كسااام مااا اط ااس متااا  صااوك  الوجاا  وئ ا تاااا ذلاا  ماا  كسااام ذوات ااكواح 
 ابته  لت  وهللا أللم ..

________________________________________ 
 2/12/24س /835
 شذا َ جيد ابضح  الذةر م  الغتم قه  جيوز ل  أ  اضح   انثى ه.        س : 

 
ن اام جياااوز لاا  أ  اضاااح   انثااى وئ  ااارج يف ذلااا  سااواا وجاااد الااذةر أم َ جياااد الاااذةر ج : 

 ولث  ااوىل أ  اضح   لذةر ان  الستب وهللا أللم ..
________________________________________ 

 6/9/24ر د/ 836
اإلمااام، وةلااا شىل الصااال .أي: )صااال  الغائب(.قهاا  اَبصاالى م اا ، : السااائ  اقااوي: شذا قااام س

 أم ئه
 
اَبصالَّى   : أقوي: هذه ابسألب مرت ااٌب للاى هلااللق قاا قه  بات أها  ال لام، قهتااك ما  اارى أناج

  للاااى )الغائاااب( مَبطلقاااا ، وهتااااك مااا  اااارى أئ اَبصااالَّى للاااى )الغائب(.قالاااذي اتوقاااد ح يف نفسااا
،  لى للااى )الغائااب( مَبطلقا ..قيَبصاال  ماا  أهاا  ال لاام أناا  اَبصاا سااب لل اا ، و سااب مااا ت اا  

وصال  )اةتاز ( ليست واجاب للى االويا ، وشُا ها  )قارض ة فااب(.قالاذي اتقادح يف نفسا  
أ  الصال  أي: )صال  الغائب(  ري مفارولب  يف هاذه ااااي، جيلاس، ولايس شاررا  أ  اَبصال    

جتهااة اإلماام، وقاد أهلاذ بقاويق ما  أقاواي أها  ال لام، شذا ةلا شىل ذل  اإلماام، قاإ  هاذا ما  ا
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ق اا   ا اا  قلويتا اا ، وأمااا ماا  لاار ل، و اااات لاا  لاادم مفااروليب ذلاا ، قإناا  جيلااس، وئ اَبصاال . 
 0وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 6/9/24ر د/837
ب ماثال (، واوجاد كساالب يف : السائ  اقوي: أنا  اَبرااد أ  اَبثا  ات برانااا  اتاا ل  باا: )ةتاب الساتس

أوي التاااااثايت.. طالا  بقسااااامق للاااااى أ  هاااااذه التسااااجب )أصاااااليب(.ق اذا ا  ااااا  شذا ةانااااات هاااااذه 
 التَّسجب  ري )أصليب(ه

 
ج: أقوي: نسجل التَّسجل: هذا أهلذ شك ما  ااا  ابتاا ل     ا  قاام ساذا ال  ا ، وهاذا ئ اثاو  

بق )أصااليبق( اشاارتاها هااو للااى لااد  شئ لاا  ريااب نفساا ، قااإذا ةااا  الفااجص اَبثا  اات ماا  نسااج
أجهاا  ..قال  اارج يف ذلاا ، ولثاا  أ  ا  بتسااجب )ليساات أصااليَّب(، واثااات متهااا ماا  وجااوة 

اد التحاذار، أو ةاا  أصاحاخ  هاذا ال  ا   هذا القس.م،  ل وش  َ اوجد هذا القس.ام، قاإ  وَبج 
ت للاااى ساااي  الايااا ،  اال وش  ةاااانوا ماا  الثاااقرا ..قال جياااوز أ  اَبثا  ااب(،  اام ) قااوٌل رفوظااا

والفااراا، وشُااا شذا  اااااَّت لتفساا  ققاا،، َو اثااا  للااى التَّسااجب هاااذا التحااذار..قإ  شااااا هللا ئ 
ااام.قإن  ئ اَبثا  ااات بتساااجبق ) اااري  اااد للاااى التساااجب التحاااذار ساااذا القس.  ااارج لليااا ، وأماااا شذا وَبج 

  0وهللا   اىل أللم أصليب(، وللي  أ  ُيرص للى شراا التَّسجب )ااصليب(، والتاثايت متها.
________________________________________ 

 6/9/24ر د/838
ر ماا ، س ار(، ولتادما ذهاب لاا: )ابطااك( رَب : السائ  اقوي: كجٌ  أهلذ ) شري   للحج( ما  )م صو

د ( ةا  متذ اومت.قه  للي  ةمه  وجد أ  سهلر مي اةق للسفر شىل )ج 
 
اصاا  شىل )ابيقااات(هإإ قااإذا ةااا  : أقااوي: هااذا الفااجص ةياال أ اارم ماا  )مصاار(، وهااو َ ج

اباااراة أنااا  لاااا س مالباااس اإل ااارام: قاااال  ااارج لليااا ، وئ ةم لليااا ، وئ شاااك؛ انااا  َ اااادهل  يف 
 ) ( ب د، وأما شذا ةا   لفَّ  با: )التلايب(، وه : )اإلهالي  اج(، وةهلا  يف )التَّسَبا   )التَّسَب  

 اي: لو أ رم قا  )ابيقات(..قإ رام  ق ثان  ليس با: )مصر(، وشُا با: )ابيقات(.ق لى ة  
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( ق  ال ، وليس قق،  ش  شاا هللا صحي  لتد  هوك أه  ال لم، قإذا ةا  قد  لاَّس با: )التَّسَب  
أناااا  لااااا س مالبااااس اإل اااارام، قإناااا  جيااااب للياااا  أ  اااااذهب للحااااج   بطاااارَبلق أهلاااارى  ااااري الطرااااا  

، و ي رراا ق اساتطي  أ  ااذهب با ، )اةو  ي(، قإماا أ  ااذهب )بارَّا (، وأماا أ  ااذهب )حبارا (
يق يف  اادو وُياارص للااى ذل .قااإ  ةااا  ااماار قااد انتهااى، و صاا  ذلاا  أصااال ..ق لي  بااا: ذباا  ه.
ااب(، اناا  حتلَّاا  ماا  ش راماا  ب ااال لَبااذكق شاارل ، وهااذا هااو الااذي للياا   هااوك ال ل اااا.وهللا  )مثَّ

  0  اىل أللم
________________________________________ 

 6/9/24ر د/839
سااائ  اقااوي: مااا كأي قضاايلتثم يف ةوام )القتااوت( هااذه اا،م يف )مصاار( للااى )قااوَّات : الس

ااَبلفاااا( يف  الايااب الصاالوات، وةذل ..صاايام اااووم : )ائ تاات(، و )اخل اايس( لااتفس الساااب، 
 وةذل ..ق يام اللي  أاضا ، وذل  لتو يد الدلاا للى )ااَبلفاا(ه

 
وابقصوة هاو: )التقارَّخ شىل هللا لا  وجا  ساذه اال ااي؛ : أقوي: شذا ةانت هذه ه  الت  ايَّب، ج

ل   هللا أ  است يب الدلاا(..قهذا م  التَّوس  ابفرو  وئ  رج يف ذل ، و )القتوت(: ش  
َ اث  يف هذه اللح ات اار جب م  ا ات اامب، قاال أةكي مال اثاو  )القتاوت(هإ والتاهللا 

يف لاادةق قلياا ق ماا  القااراا الااذا  قَبت لااوا يف )مأسااا  ب اار  صاالى هللا للياا  وساالم قت.اات شااهرا  ةااامال  
م ونااب(، قثياال سااذه ا   ااب الص.االيايَّب للااى اإلسااالم، وابساال تهإ، قهااذا أووىل ااوقااات لااا: 

شااا  ش )القتوت(، واامر يف )مصر( ليس قي  حت ري، ومت  م  )القتوت(.قال  رج يف ذلا  
  وج  أ  اتقاَّ  هاذه اال ااي، واتقاَّا  الادلاا الاذي هللا   اىل، وهم مأجوكو ، ونسأي هللا ل

  0قيها. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/9/24ر د/840
 : السائ  اقوي: ه  هتاك ةليٌ  للى مس )ابصحل( لل َبحد دهس
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أقوي: هذا الس اي  رةيات   اري صاحيحب، قالرتةيااب الصاحيحبَب  اذا السا اي أ  اَبقااي: ها   ج: 
جياااوز ماااس )ابصاااحل( لل َبحاااد ده أو هااا  هتااااك ةليااا   تااا  احملااادد مااا  ماااس )ابصاااحل(ه 
وهثااااذا؛ ا  ااصاااا : اةااااواز  اااال ا  ةليااااٌ   تاااا  ماااا  ذلاااا ، و ذا..قالصااااحي  أناااا  جيااااوز 

دم وجاوة الادلي  يف هاذه ابساألب، قاإ  الادلي  الاذي ُياتج لل حد د أ   اس )ابصاحل(؛ ل ا
باا  ماا   تاا  مااس )ابصااحل( لل َبحااد د..شما أناا  ةليااٌ  ضاا يل، أو للااى قاارض الصااحب: أناا  

ا  الااذي ُيااتج للااى لاادم مااس  ا ت ااائٌت ةثااريٌ  ب تاااه، وذلاا  لاايس صاارُيا   بتاا ، وهتاااك
حد د لا: )ابصحل( ُيتج أ ياان  بقول    اىل: 

َب
{، وهاذه اآلااب..ئ اب الئ.  ..سَّا َب ش ئَّ الو َبط.هَّارَبو و

س )ابصحل(، وشُا ه    فال السلل.ابراة سا: )اللوح احملفاوظ الاذي لتاد هللا  لالقب  ا   
ئ  س  شئ ابطهَّرو (.قال لالقب لا: )ابصحل( باذل ، وهتااك ما  اساتدي بقاوي التاهللا صالى 

{، وهااذا اااادا   مباا   ااهللا للياا  وساالم. يف ةتاااخ )ل اارو  (: ال..و.أ.ئَّ  ..ااسَّ الوقَبااروس . ش ئَّ ر.اااه رو
قيااا  ضااا ٌل أوئ ، وللاااى قااارض الصاااحب: قال ل ااااا هتلفاااو  يف م تااااه، ق اااتهم مااا  قااااي: اباااراة 
سل م(، وهذا أقوى، وأكجا ؛ لثااوت ااادا  لا  )ابا  ل ار( كضا  هللا لتا : 

َب
 لطاهر هتا: )اب

لم هناااى لااا : أ  اَبسااااقر باااا: )القااارس ( شىل أكض ال ااادَبو؛  اقاااب أ  أ  التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااا
اتالاا .ق س )القاارس (  لتساااب للثاااقر مااذموم، وهااذا هااو م ااىن نااص اااادا ،  اال ولااو ةااا  
اادد ) دٌد أةا( قليس هتاك ةليٌ   ت  م  هذا ابس، ولثا  اا اوال  لتسااب لل سالم: 

ااار  ااال ئ كصاااحل( شئ وهاااو متوضاااهاااو أ  هااارج مااا  هلاااالل ال ل ااااا..قال  اااس )اب ، متطه  
  0ادهل  يف هذا اخلالل. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 6/9/24ر د/841

س: اماارأٌ  لاايس  ااا وك. ااب شئ شهلو ااا، َو  اار.هم متااذ لفاارات السااتت، وهاام اقط وهنااا، و ااا كبياااٌب 
 )زوجب هلا ا(.قه   ا أ   ب  ا وك هاهه  
 

ج: أقااوي: ئ جيااوز  ااذه اباارأ  أ   ااب أةثاار ماا  )الثلَباا (.أي: ) ااا أ   وصاا   ااا  لثلاا (، 
االَبوهنا، وئ لالقااب  ااا  وأمااا بقيااب الرت ةااب قإهنااا  َبقسَّاام القساا ب الفاارليب  اال وش  ةااا  هاا ئا ئ اص 
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 ااىل بذل ، وهم سيَبحاس.او  للى هذه القطي ب، ولثا  ابااي هاذا.. ٌ  ج لا  هللا  ام. وهللا  
 0أللم

________________________________________ 
 6/9/24ر د/842
ا  ما  صاغائر الاذنوخ، أم ما   س : السائ  اقوي: ه  )ال اة  السر  اب(، و ) ل  اللحيب( اَب ت.ا.

 ةاائر الذنوخه
 
دهل  يف الثاااااائر، ولثاااا  ااااا: أقااااوي:  لتساااااب لااااا: ) لاااا  اللحيااااب(.. قااصاااا  أ : االاااا  ئ ج

ر لليها صا اها.قاإلصاراك لليهاا، ما   ابفثلب يف ) ل  اللحيب( أهنا م صيٌب ظاهر ، وأهنا اَبص  
اجملاهر  سا: جي لها  دهل  يف الثاائر؛ ا  التهللا صلى هللا للي  وسلم اقوي: الةَب َّ أَبمَّيت  مَب .ا . 
{.قاجملااااهر   ب صااايب  لليهاااا ولياااٌد شااادادٌ، وهاااو: لااادم اب اقاااا  يف اآلهلر .هاااذ ا ش ىلَّ الو َب .اه ر ا و

 لتساب لا: ) ل  اللحياب(، وأماا  لتسااب لاا: )ال ااة  السر  اااَّب(..قال ل اا هتلفاو  يف ذلا ، وقاد 
وكةت سينٌك ل  السلل: أهنم ةانوا ا ل وهنا ابتائهم يف ابغازي؛ بساب: شد  ال  وبب.قالاذي 

ااارو  إلنساااا ، قتااا دهل  يف ا هااار: أهناااا ليسااات ررماااب، وشُاااا هااا  مثروهاااب، واإلةثااااك متهاااا مَبض 
الق ياب، واا اوال  التحرا  ما   خ الضاركَب شذا أةثار الفاجص متهاا، وة اا قلات: ها  مساألٌب هل 

 0لل سلم أ  اات د لتها. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/9/24ر د/843
ارج س : السائلب  اقوي: نراد أ  ن رل: ةم لدة )جرامات( الذهب اليت جيب للى ابارأ  أ  ختَب
 ها )ال ةا (هقي
 
ارج قيا  )ال ةاا ( ما  الاذهب: )لفارو  ج : أقوي: الذي جيب للى ابرأ ، أو للاى  ريهاا أ  هَب

رامااات، و  اااد قلاايال (. قتقرااا ..نصاااخ الااذهب  ةرامااات:  ثقااائ (، واب ثقاااي: )قرابااب ااكباا  ج  م 
اارج قياا  )ال ةااا (، شذا  ااا 85) رامااا  ماا  الااذهب( جيااب للااى اباارا أ  هَب ي للياا  ااااووي. وهللا ج 

  0  اىل أللم
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________________________________________ 
 6/9/24ر د/844
رجهاا يف الاذهب.اب لليهاا  س : السائلب  اقوي: ه  هذه )ال ةاا ( الايت جياب للاى ابارأ  أ  ختَب

 ة  )ستب(، أم مر   وا د ه
 
قااااداك ج  85ه: : أقاااوي: ا ااااب لليهااااا ةااا  )سااااتب(.أي: ىلةل ااااا  اااااي اا.اااووي، ولااااداها ذهااااٌب م 

رجها ما   ر ج )كب  ال َبفَبر(.ا ت: )بتساب: ا تت، ون صل يف ابائب ة  )ستب(، ختَب جراما ، قإهنا ختَب
 مقداك الذهب الذي لتدها . وهللا   اىل أللم 

________________________________________ 
 6/9/24ر د/845
 : السائ  اقوي: ما  َبثم  رك )الصال (  اوان ، وةسال ه س
 
: أقااوي: هااذه ابسااألب اهلتلاال قيهااا أهاا  ال لاام، ولث ..الااذي ةلاات للياا  ااةلااب: أ  )الكك ج

الصال ( اثفَبر، وال  ياذ  هلل، سواا  ةاا  الكةاا   اا  ااوان ، وةساال ، أم جَبحاوةا ؛ ا  التاهللا صالى 
تا.هَبمَب الصَّال. و م. و  ا.ر.  تا.ت.ا و.با.ياو دَب الَّذ ي با.ياو {، واقاوي صالى هللا للي  وسلم اقوي: الالو .هو ا قا.ق.ادو ة.ف.ارو ة.ه.

ار   ا.اروكَب الصَّاال. و{، واقاوي صالوات ك  وساالم   روك  و.الوثَبفو . الف   . الرَّجَب   و.ب.تو هللا للي  وسلم: الب.تو
اار. م.اا . ئااقا.ق.اادو ب.ر   ص.ااال. ال و  ا.اار.ك. للياا : الم.اا اا و ض.ااياَّ .ه.ا  َبف  تواا َب الذ  م.اابو(، واقااوي أاضااا : ال..ق. . تو م 

{، وةا  الصحاببَب كض   هللا   اىل لاتهم ئ ا َبادَّو  شاي ا  ق.اكَبو .   و.ق رول.وو . و.ه.ام.ا . و.أَب .   بو   هل.ل.لو
م  اال اي  رة  ةفٌر شئ )الصال (.قااكج  م  قوو  أه  ال لام: أ  )الكك الصاال (..اثفَبر، 

ااا ثااام لليااا  بثَبفااارق شئ ب اااد شقاماااب  )ااَب َّ ت ااااتاب.ت  ، مث ب اااد وال  يااااذ  هلل، ولثااا ..ئ ُيَب ب(  لليااا ، واسو
 0ذل : اصدَبك )ااَبثم الفرل ( للي . وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 2/12/24س /846
هتاك الا   ُيتج    هتاك قاوئ لا  شايجل اإلساالم ابا   ي يا  أ  الثفار شذا جااا م رقاا س: 

قإُا اراة ب  الثفر ابجرج م  ابلب وأما شذا ةا  الثفر  ري م رل قإن  ةفار أصاغر قيقولاو  ش  
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هاااذا م ااارل  (ا أنااا ي هللا قأول ااا  هااام الثااااقرو ومااا  َ ُيثااام  ااا )هللا سااااحان  و  ااااىل اقاااوي: 
ي:ال ساااااخ ابسااالم قساااول وقتالااا   قاااا صااالى هللا لليااا  وسااالمقاااابراة اخلاااروج مااا  ابلاااب وأ  التاااهللا 

 { قهذا ةفر متثر و لتا  هذا ليس  رجا م  ابلب ه.ةفر
 
اص   للى ذل  أوئ ئبد م  الت ر يف هذا التق  الذي اتق  ل  شيجل اإلسالم وئ أظت  ج:

يف اللغاب  اا مادلوئ  شماا  (أي)لت  أو أ  الفجص َ افهم مراة شايجل اإلساالم ما  ذلا  قاإ  
أ  اراة سا استغرال اةتس وشما أ  اراة ساا ال هاد وشذا قيا  اباراة ساا ال هاد وةاا  الثاالم ةفار 
ا  ااارج مااا  ابلاااب قفااا  هاااذه ااالاااب اصااا  أ  اقااااي أي شذا اقااات الثل اااب هاااذه ااااراة ساااا يف هاااذ

ابوض  الثفر ابجرج م  ابلب ا  ةل ب أي هتا أكاد سا ال هد وهو ما ساا  ااادا  لتا  ما  
الثفار ابجارج ماا  ابلاب أماا أ  اثااو  الثاالم هثاذا للااى اإلراالل قهاذا لاايس بصاحي  بغاا  
الت ار لا  قائلاا   ال وش  ةاا  القائاا  شايجل اإلساالم اباا   ي ياب وة اا ذةاارت ل ا  الفااجص َ 

ئ  ، اابلآل   ال لام ةثا  وهلاصاب السالل الصااح  الثالم ولثا  ال اا  بفهام أهاافهم ابراة م
  شيجل اإلسالم قه اا لآلااب هاو نفسا  ئ اقاوي با  ، قاإ  شايجل اإلساالم ئ  ا  الفجص ُي

اإلساالم ال ااهر الواضا  مث ارى أ  هذه اآلاب يف الثفر ابجرج م  ابلب قه  ارتك ةالم شايجل 
 . مثا  سهلر هذا ص ب جدا ثالم ل  يفبي ستديا  ل

اامر الثاين أ  اآلااب ارجا  يف  فساريها شىل الساتب وشىل قهام الصاحابب والتااب ت ة اا هاو ماتهج 
شيجل اإلسالم اب   ي يب ة ا ذةر ذل  يف أصوي التفسري وقهام السالل الصااح وللاى كأساهم 

ةفار ةو  ةفار والاذي    ا اامب و ر ا  القرس  اب  لااس كض  هللا   ااىل لتا  أ  الثفار هتاا
  هذا اا ر ئ اص  ل  اب  لااس ةالم  ر  با  ش  اا ار شافغب ب  ب   التاس واقولو  

باا  أ  يااب وهاا  ررااا  للاا  صااحي  لاا  اباا  لااااس وقااد جاااا لتاا  ماا  ررااا  و اادها هاا  ةاق
رلحاااب لتااا  قاااإ  هاااذه أصااا  الطااارل أو مااا  أصااا  الطااارل لااا  ابااا  لاااااس كضااا  هللا لتااا   اااري 

 .  ةانت  ستب أاضا شتحدد لت  م  اض ل هذه الروااب و االطرا  الذي 
للى ة   اي اآلاب  فسريها اراة سا الثفر الذي هو ةو  ةفر وهذا هاو قهام السالل الصااح 

 .ولل اا اامب لآلاب 
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أضيل هتا مسألب  ت ل   ي ماذا اقوي القائا  يف هاذا اا ار الاذي جااا لا  ابا  لاااس ققااي 
قها  اارى أ  . قاي ان روا شىل هذا اسألت لا  الثفار  هرأ  يف ةبرها ل  قائ  ما  ثم ش يا  اب

صالى هللا ذل  ةفر  رج م  ابلاب ا  ةل اب أي ةهللات للاى ةفار مث ها  ارااد أ  اقاوي التاهللا 
صالى هللا لليا  السااخ ابسلم قسول وقتال  الثفر{ هذا أسلوخ كةي  قإ  التاهللا  للي  وسلم

قضايب أي ولادم أي ولاو  بتال  ةفر { وئ لالقاب يف ذلا  وق قاي: السااخ ابسلم قسول وسلم
الفسااول شذا ةهلاا  للياا  أي مااا ابااراة باا  وشذا هلااال ماا  أي مااا ابااراة باا  هااذه   ةااا  ةااذل  قااإذ

 ااموك شغب يف ابسألب وليست أموكا لل يب وهللا أللم .
قلتا  أ  الفايجل  ب د أ  قرأ ااخ ةالم شيجل اإلسالم يف ةتاب  اقتضاا الصراال ابستقيم  ات ماا

  ةل اب ةفار شذا ةهلا  لليهااا أي قإُاا اباراة ساا الثفار ابجاارج ما  ابلاب وأ  ةل اب ةفاار شَ اقا  
باا   ي يااب وشُااا قاااي االاايت َ ااادهل  لليهااا أي قإُااا هاا  ةفاار أصااغر َ اقاا  ذلاا  شاايجل اإلسااالم 

 ..قرل بت ةل ب ةفر اب رقب وبت ةل ب ةفر ابتثر  
ةرت أي  ثو  لل هد و ثو  ئستغرال اةتس وهذا الذي اراده شيجل را ا هتاك قرل وة ا ذ 

ب   ي يب وأ  هتاك قرقا يف الت ااريا  ولثا  لايس الفارل هاو ماا ذةاروه وشُاا الفارل أ  ااإلسالم 
ات اار يف ةل ااب أي ومااا ابااراة  ل هااد قيهااا لتاادما اااراة سااا ال هااد وات اار يف ةل ااب أي ومااا ابااراة 

ا  يت ااا  ثااو  ئسااتغرال اةااتس هااذا الااذي أكاةه شاايجل اإلسااالم  سااتغرال جااتس الثفاار قيهاا
ل اا  هاام و وماا  َ ُيثاام  ااا أناا ي هللا قأ )والااذي ااادي للااى ذلاا  أناا  ئ اقااوي بقااو م يف ةل ااب 

 . (الثاقرو 
ةذل  ة ا ذةر ااخ أاضا هتاك قرل بت ةل ب الثفر وبت ةل اب الثااقرو ، ن ام هتااك قارل 

هاااو َ قأ  ذلااا  يف ماااا ذهاااب شليااا   م شااايجل اإلساااالم وا تااااتج بثاااالشذا أكاة الفاااجص أ  ُيااا
 اتثلم ل  ةل ب الثاقرو  وشُا  ثلم لتها يف ةل ب الثفر وقرل بت الثل تت ..

 
)ملحوظب :  فسري اآلاب ئلالقب ل     استادي الفر   لقوانت الوض يب قهذا ةفر أةا  رج م  ابلب ومثل  ما  جحاد 

 يب  ث   ولو يف مسألب وا د (أو كأى مساوا  أو أقضل
________________________________________ 

 2/12/24س /847
 ه   ستطي و  أ   ذةروا مصدكا ادا  الصوك  الرأسه.س: 
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  ن م هذا اادا  يف مستد اإلمام أ د وشستاةه صحي  .ج : 

وأما هذا اللف  ق تد اإلتاليل   (8045)رار  )الذي يف ابستد ليس سذا اللف  وشُا   تاه يف  دا  روا  ل  أ  ه
 والايهق  ل  اب  لااس مرقولا وموقوقا .

    
________________________________________ 

 2/12/24س /848
 ما الذي جيوز للرج  لتد مقابلب ابرأ  اليت اراد أ  ات وج سا ه.س: 
 

ما و ج سا وه  ةاشفب ل  وجهها وةفيها جيوز للرج  أ  جيلس م  ابرأ  اليت اراد أ  ات و ج: 
ادلوه شىل نثا هاا وهلطاتهاا وماا ا هار راساتها أو ااات لا  مواضا  ااسا  قيهاا وارتةا  ذلا  
يف الوجاا  والثفاات والفاا ر وش  ةااا  اراااد أ  ات اار شىل أةثاار ماا  ذلاا  قإناا  ئ  اارج يف هااذا 

ااب وقاد  ثل تاا لا  ذلا  ؤ ر   الرت يب ابساا  أو بطارل  اري صارُيب يف الااامر ش  ةا  ل  رر 
 ستفاضااب يف لقاااا ساااب  واثفاا  للجارااب أ  ااارى ماا   طوبتاا  مااا ااادلوه شىل نثا هااا قااإ   
ةا  اثف  أ  ارى متها وجهها قهذا ةال وش  ةا  اراد أةثر م  ذلا  ئ  ارج لليا  راباا 

 أن  صاةل يف هلطاب هذه ابرأ  وهللا أللم ..
________________________________________ 

 2/12/24س /849
شذا ةاناات اباارأ  قااد رلقاات قهاا  لليهااا أ   تت اار  ااالد  يضااات  اال اااري ابقابلااب ماا  س: 

 م  اراد أ  هطاها ه.
 

ا ااد أ     ااري أ   ت اارض للجطاااب وئ جيااوز ن اام ئ بااد لل اارأ  أ  متثاا  ال ااد  ةاملااب مااج: 
 ثاا  أ  اراج هاا يف أي وقاات  اتقادم أصاال خلطاتهااا قإهناا أ تااا ال ااد  ماا زالاات زوجاب ل وجهاا

قااال جيااوز ا ااد أ  اتقاادم خلطاتهااا وةااذل  هاا  ئ جيااوز  ااا أ   ت اارض للجطاااب وشُااا  ثااو  
 اخلطاب ب د انتهاا ال د  ورهاك ا م  اايضب الثالثب وهللا أللم ..

________________________________________ 
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 2/12/24س /850
ىل هللا   اااىل وهتاااك أخ اراااد أ  ات وجهااا قهاا  لاا  ذلاا  ، اماارأ   لاات ماا  الاا   والباات شس: 

 وش  ةا  هو الذي ز  م ها ، وه  ل  أ  ات وجها قا  أ   ض  ه.
  

 هذه م  ابسآئ  اليت هتلل قيها أه  ال لم ج: 
 وبتها نسأي هللا ل  وج  أ  اتقا  متها هذه التوبب ، والاذي ارااد أ  ات وجهاا شذا ةاا  : أوئ 

  أهنا قد زنت وهو اراد أ  اسرت لليها وأ  ات وجها وها  صااةقب يف هاذه التوباب قد للم بذل
قل لاااا  ش  شاااااا هللا مااااأجوك للااااى ذلاااا  الف اااا  وئ بااااد أ  ات اااار شىل ابسااااتقا  ا  هااااذا الولااااد 
سااايثو  ةائ اااا ة اااا اقولاااو  وصااا ب لااااك ويف نفاااس الوقااات ك اااا شذا  ااادد بياااتهم أي ششاااثاي 

  ثااو  مرااااب قاااامر ُيتاااج شىل  اارويهااا  ي  رةااب ك ااا ئ اااذةرها بااذل  اباضاا  وك ااا شاا  ق
 .وب   أه  ال لم ئ ارى أن  ات وج هذه ال انيب وشُا ات وجها مثلها . ون ر 

شذا ةا  الفجص الذي اراد أ  ات وجها هو الاذي ز  م هاا قااامر أهاو  ما  : واامر الثاين 
قلا  أ  ات وجهاا وأماا ةونا   دما للاى ماا ق االشذا ال   ي ا وناامر ااوي ول   ذل  م  اخلري 

  قااتح  الاتاا وج متهااا قااا  أ   ضاا  قااإ  ةااا  وا قااا أهنااا َ ا ااا  ااريه وليساات ماا  الاا واين الاا
والح  الولد با   اابواخ لث  م  هب وةخ قل   يف ذل  سرتا لليها و غطيب  ذه الفضيحب

 .ىل أئ اثو  يف ذل   رج ش  شاا هللا   ا قإن  ابت  وأكجو
أما شذا ةا  ئ اث  قيها وأهنا ك ا  ثو  قد  لت ما   اريه ق ليا  أئ ات وجهاا  ال  ضا  هاذا 

   ك ها وهللا أللم . .ااالطف  واتته  أمره واتأةد م  بر 
________________________________________ 

 2/12/24س /851
  ةيل افرل بت ةماا ابرأ  هس:  
  

هاو ةم ائستحاضاب الاذي هاا ةم اااي  ، وةم التفااس ، وةم هارج مت  لتساب لل رأ  قإنا ج: 
لاايس باادم  ااي  وئ باادم نفاااس ، وةم ااااي  وةم التفاااس ةالفااا وا ااد قااال ششااثاي قيه ااا 

لا  اااي   لتفااس ققااي ل ائفاب  صالى هللا لليا  وسالماهن ا  ث ه ا وا د وقد لا التهللا 



226 

 

وة ا ارل ساي  ة اا  اات يف ااادا  ةم أةم اااىلكض  هللا لتها  أنفسات لتادما  اضات و 
ا ت ل  لو  وكائحب ا رل سا قلونا   يا  شىل الساواة وكائحتا  ةراهاب وأماا الادم اا ار الاذي ئ 
ااادهل  حتاات هااذا الوصاال قإُااا اثااو  استحاضااب قااال التااااك لاا  ، وهتاااك مااا هاارج ماا  اباارأ  

لاا  با  وقاد اهلتلال أها  ال لام  وليس بدم وهو ما اسا ى  لصافر  والثادك  أو الرتااب قهاذا ئ
ا مااا  اااااي  تااااقااارخ أنااا  ئ ا اشذا ةاااا  متصاااال بااادم اااااي  هااا  ا تاااا مااا  اااااي  أم ئ و 

ااادا  أم لطياابال ةتااا ئ ن ااد الصاافر  والثاادك  شااي ا { ويف ب اا  االفاااظ ب ااد الطهاار شااي ا 
 قطا  الدم ااسوة وهللا أللم .ي ب د انأوابراة ب د الطهر 

  :   ةتيب شس ال التساا بفص  الصفر  ل  الدمااكاج  لالستفاة
https://tarhuni.net/426 

________________________________________ 
 2/12/24س /852
م ااىن التاااق  الثالاا  ماا  نااواق  اإلسااالم الاايت ذةرهااا الفاايجل ر ااد باا  لاااد الوهاااخ  ماااس: 
 فرهم أو صح  مذهاهم قهو متهم هابفرةت أو ش  يف ة م  َ اثفروهو 
 

 رج هاا شىل أ  التقااة الفاجص  اذا الادا  التقاااة قق  هاذه ةلهاا واضا  اتاو الاباراة ما  ج: 
أصال  ري صحي    ىن أن  َ اص  ش ان  أصال قإ  الذي ئ اثفر ابفرك م تاه أنا  َ ا ارل 

الثاقر ةاقرا الذي ئ ارى ذل  م تااه أنا  َ ا ارل  اإل ا  قإ  الذي ئ ارى أ  ابفرك أو أ 
ل رل أ  هذا الثاقر ةاقر وأ  هاذا ابفارك  بل اإل ا  ان  لو ةا  م م   قيقالثفر َو ا ر 

مفاارك قا  ااىن الفااجص الااذي افااهد للااى نفساا   لثفاار وهااو ئ ااارى أناا  اثفاار بااذل  قهااو 
 .اقر مثل  ، أو ش  يف ةفره ش  ه  هذا الفجص ةاقر أم  ري ة

 قي  هتاك هلاللقليس ابراة  لطا   ثفري ابسلم الذي اك ثب شي ا قد اثفر ب  أو ئ اثفر 
 .هذا  ري مراة 

لث  ابراة أ  ا  الفجص لرج  نصراين قال اثفر هذا التصراين أو لرج  اهاوةي قاال اثفار 
جص أو كجاا  قاإذا باا  ئ اثفار هااذا الفا   ااادجا  ااارى أ  يف ااكض س اب ر هاذا اليهااوةي أو ل

تاك ا ت كج  ينبت لتا  الثفار والفارك شماا بفاهاة   أو لا اد التاك قال ارى أن  ةاقر ب ااة   ل
قاإذا باا  افاا  يف ةفااره أو ئ اثفااره أو اصااح   ائ مراااب قيهاا يتالاا بالواضااح بالفاارلياة   لفاه

https://tarhuni.net/426


227 

 

وأنا  ةا  مذها  ة   اصاح  اآل  لاااة   اري هللا سااحان  و  ااىل قيقاوي ااة،  ةلهاا تاوااب 
لثم )ولاب لتااد هللا وهللا لا  وجا  قاااي:ها ئا ااة،  التصارانيب واليهوةاااب واإلساالميب أة،  مقا

أنا  اصاح  ماذهب ها ئا قهاو ماثلهم  ونو ذل  م  ااقواي هذا هاو اباراة (ةاتثم و  ةا  
 .لثفر ان  صح  هذا الثفر وكأى أن  مقاوي لتد هللا ساحان  و  اىل يف ا

اة سذه القالد  وليس اباراة ة اا ذةارت أ  أن  لفاجص ماثال هتلال قيا  ها  شذا هذا هو ابر 
ذهاااب لتاااد الاااو  الفاااالين قااادلا هللا سااااحان  و  ااااىل هااا  ا تاااا باااذل  مفااارك أم ئ قتفاااث  

.. وماا شىل ذلا  ه وماا اباراة بدلائا  هتااك ه الفجص يف ها  هاو شارك أةاا أم شارك أصاغر 
  هاااذه مساااألب شااارليب ةاهلااا  شااارا ب ايس ذلااا  بتااااق  يف هاااذه ابساااألب ولااا هاااذا ئ اااادهل 

اإلسااالم حتتاااج شىل ن اار  وحتتاااج شىل أهاا  ال لاام وشُااا الااذي نقولاا  هااو ااثاام ال ااام للااى ماا  
شهد بتفس  للى نفس  بثفر أو انتسب شىل ق ب ةاقر  أصال ظااهر ةفرهاا وظااهر شارةها وهاو 

 م  ذل  اصح  متهج ه ئا واف  يف مذهاهم وهللا أللم .
________________________________________ 

 2/12/24س /853
أه  ال لم ما  ُيثا  اإل اا  يف مساألب ما  ابساائ  مث ا  ب ا  احملققات ما  م  هتاك س: 

ألب أو اثاااات قيهاااا أهااا  ال لااام واقاااوي ش  اإل اااا  يف هاااذه ابساااألب  اااري متصاااوك واتااااق  ابسااا
 ه أه  ال لم ه ئا اإل ا  ىاخلالل قثيل  ث

 
اإل اا  شُاا  ىلاذي  ثاة  م  أه  ال لام وةا  وا اد ماتهم ُيثام  اا وصا  شليا  لل ا  قاج:  

قااول للااى هلااالل يف هااذه ابسااألب  ثاااه  سااب لل اا  و سااب مااا وصاا  شلياا  ماا  لاادم الو 
 :بد م  ائنتااه شىل أموك وئ

هتاااك ماا  أهاا  ال لاام ماا  هااو متساااه  يف  ثااااب اإل ااا  واثثاار ماا  ذلاا  وهتاااك ماا  أهاا  
ل لم ما  اقصاد  إل اا  ا ات ماا ا رقا  لا  مذهاا  ما  ا فاال أها  اباذهب لليا  وهتااك ما  ا

 .هلالل شىل هذه ابسألب يف د  إل ا  ائ فال وأن  َ اص  قص
ماااذا أكاة بثل ااب ؛ اامر ُيتاااج شىل الرجااو  شىل ماادلوي اإل ااا  لتااد  اةياا  قااوللااى ةاا   اااي 

 ه اإل ا  
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وهتااك ماا   ا هماثال الصااحا  الاذي ئ  االل لاا  ا تاا ش الاا هتاااك ما  ا تااا: قث اا ذةارت 
وابساألب قيهاا  فصاي  ةااري يف أناوا  اإل اا  ةاإل اا  الساثو   اب ش التا تا ل   أه  ابدا

وشذا   اااا هلاااتالل يف ضااااب، اإلةااارت ات ااار قيهاااا شىل نفاااس ائذ وماااا شىل ذلااا  قابساااألب ة اااا 
 اااات لتاااا ماااا السااااب يف شمثانياااب نقضااا  بساااهولب يف تا شىل ائهلاااتالل يف ضااااب، اإل اااا  وصااال

 ب   اا يا  وهللا أللم . .
________________________________________ 

 2/12/24س /854
ماا  ه مااا  ثاام الصااال  والصاايام يف الساافر ، وهاا  ااهلااذ  لرهلصااب يف ذلاا  أقضاا  أم ئ س: 

 التقدم اااص  ه.ال لم    السفر اآل  أصا  مه ا ةا  ب يدا قهو قراب م  
  

 صلى هللا للي  وسالمأوئ الصال  والصيام يف السفر م لوم  ث ه ا قابساقر افطر والتهللا ج: 
قاي ال ليس م  الاا الصايام يف السافر{ وابساألب قيهاا اهلاتالل ةااري بات أها  ال لام وااكجا  

ما  افا  لليا   ةا  السافر ساذه الوساائ  ااداثاب أم ئ قاإ أأ  الذي اف  للي  السفر سواا 
لاايهم لكأى  الااب قااد صاااموا وشاا   صاالى هللا للياا  وساالمالساافر جيااب للياا  الفطاار ا  التااهللا 

قي ااب الفطاار للااى ماا  شاا  . ل اا  ال صااا  و ل اا  ال صااا  أو ل اا  ال صااا  أو أ: الصاايام ققاااي 
صالى  ااا  الرهلصاب ا  التاهللا ا  للي  الصوم قإ  ااقض  يف  قا  أما م  َ اف صوم .للي  ال
قاااااي :ال لاااايس ماااا  الااااا الصاااايام يف الساااافر{وأما  لتساااااب للصااااال  قااااال جيااااوز  للياااا  وساااالمهللا 

لل سااااقر أ  ااااتم الصاااال  ئ باااد لااا  أ  اقصااار الصاااال  ا  الصاااال  قرضااات كة تااات ، كة تااات 
ة اا اصاليها يف   اقأقرت يف السفر وزادت يف ااضر ق   صلى يف السفر الصال  الر ليب أكب 

  وابا  لاااس ا ري ما أن ي هللا قإ  قرضاها كة تاري ما أمر هللا وللى ااضر ققد صالها للى  
 صالى هللا لليا  وسالماقوي صال  السفر كة تا  ، كة تا  متام م   ري قصر للى لسا  ناايثم 

 حباي م  اا واي وهللا أللم . قالواجب أ  اصل  يف السفر الصال  قصرا وئ اتم
 اهلتل، للي  قيتم صال   للى ااص (ا شذا )هذا شذا  ةد أ   ث    ثم ابساقر أم

________________________________________ 
 2/12/24س /855
 ر ه  جيوز لفجص أ  اتداوى ب  ههتاك ةواا قي  سس:
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 واقاااي:ال  ااداو  صاالى هللا للياا  وساالمئ جيااوز أ  اتااداوى الفااجص بفاا ا راارم قااإ  التااهللا ج: 

ةم ا أاضاا اقاوي:ال ماا ج ا  هللا شافا صلى هللا لليا  وسالمهللا  حرم { والت والااة هللا وئ  تداو 
ال جيااوز أ  اتااداوى قاا {ةواا تةاا وليساا اشهنااالقي ااا  اارم للاايثم { وبااا ساا   لاا  اخل اار قاااي 

 ش  شاا هللا   اىل . ابسلم  حرم وما م  ةاا شئ ول  ةواا ق لي  أ  اطلب الدواا ابااح
________________________________________ 

 2/12/24س /856
 اخلالل ق ا  د اخلالل اب تا هةثرت ةلوى س:  
 

اخلالل اب تاا هاو ماا ةاا  قاائم للاى   اب واضاحب وش  ةاا  يف هاذه اا اب ضا ل أماا ج: 
اخلااالل الااذي ئ اثااو  بغااري   ااب وئ  سااو  شاارل  قهااذا هااو اخلااالل  ااري اب تااا وأاضااا 

ذا اخلاااالل و ثاااااتهم لااا  وهااا  التااااوا هاااذا ارجااا  يف ذلااا  شىل ةاااالم أهااا  ال لااام ون ااار م  ااا
اخلااالل أم ئ قااإ  ب اا  اخلااالل اثااو  ماا  قاارل ضااالب هلاكجااب لاا  اإلسااالم أصااال قهااذه ئ 
ا تاا هلالقهااا وش  ةااا  م ت ادا للااى   ااب ا  ااصاا  يف اخلاالل أ  ات اار يف هلااالل أهاا  

 هم ةاهل  اإلسالم وهللا أللم . ابلب الذا 
________________________________________ 

 2/12/24س /857
 ه  م  َ اثفر الكك الصال  اثو  مرج ا ه.س: 
 

ثونا  مرج اا بابرج ب  ام أصاوي ئ اوصام الفاجص ئ ليس صحيحا أ  اثو  مرج ا قإ  ج: 
شئ شذا واقاا  ابرج ااب يف أصااو ا أمااا ماا  َ اثفاار الكك الصااال  ققااد هلااالل القااوي ااكجاا  وهللا 

 للم . .أكجاا وهللا ب وئ لالقب ل   إلو م  أه  الستأللم وه
________________________________________ 

 2/12/24س /858
 ارد ابسلم الثاقر ه ه  جيوز أ 
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قااي:ال ئ اتاواكد أها  ملتات شال{ ئ جياوز لل سالم أ  اارد  صالى هللا لليا  وسالمالتهللا ج: 
    قر وئ للثاقر أ  ارد ابسلم .الثا

________________________________________ 
 2/12/24س /859
 يف أوائ  السوك ه.  قط بماذا   ت اارول ابس: 
 

 صالى هللا لليا  وسالمةاريا َو ارة ل  التهللا   اهذه اارول اهلتلل أه  ال لم قيها اهلتالقج : 
هاذه شر ا  ا و وضيحا ب تاها ولث  ابقاوي م  أقواي أه  ال لام يف ذلا  هاو ماا  ادي لليا  

اارول م  ةو  هذا القرس  ما  هاذه ااارول الايت ااتثلم ساا ال ارخ وما  ذلا  هام لااج و  
ل  اإل يا   ثل  قهذا م  قوائد هذه اارول وليس م  م انيها وهتاك ما ادي للى أهنا أهلاذ 

 ا اس ى ب لم لدة اة    ساخ مد  هذه اامب وليست بواضاحب يف  سااخ هاذه قيها مت
متها وهتاك أقاواي  صلى هللا للي  وسلميهوة  اولوا أ  ُيساوا ل ر مد  التهللا ابد  وش  ةا  ال

القراا  و ات أ  القرس  م  هذه اا رل ال ربيب الايت ها   دأهلرى وابهم أهنا  لفت ائنتااه لت
مث  هذا القرس  م   خ التحدي  م  لغب ه ئا وم  ذل  َ استطي وا أ  ار اوا واثونوا قرسان

 لم . .وهللا أل
________________________________________ 

 2/12/24س /860
 ما لل رأ  ابسل ب اوم الدا  ه.س: 
 

اباارأ  ابساال ب  ااا ةاا  مااا للرجاا  ابساالم ماا  الت تاا   ةتااب ولثتهااا هاا  يف ااقيقااب ماا  متاا  ج: 
 اةتاب قاابرأ  الرج  يف اآلهلر  و لتا  ه   ت ت   بقاب  ب وجهاا ولثتهاا  ثاو  ما  أزواجا  يف

ي اةتاااب ش  شاااا هللا   ااااىل قثاا  ماااا وكة يف القااارس  ا ت تاا  بثااا  شاا ا وهااا  زوجااب ا اااد كجاا
 يف اةتب ة ا ات م ب  الرج  . والستب م  ابتا  ستت م ب  ابرأ  ش  شاا هللا   اىل

________________________________________ 
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  2/12/24س /861
لمجابااب للااى الساا اي  ث ائت هااد وأي الاايت ئسااتغرال اةااتس شساامااا الفاارل باات أي الاايت للس: 

 الثفر هابت ل  بثل ب 
 
ستغرال اةاتس ااراة ساا أهناا  ساتولب ةا  أقاراة ماا ةهللات لليا  ماثال يف ئأي اليت  ثو   ج:

ةا   يف  شذا ةانات ئساتغرال اةاتس ق  تاهاا أهناا  (وةاا  الثااقر للاى كبا  ظهاريا  )قول    اىل: 
صرا لغاريه ومتاصارا لغاريه ةل ب ةاقر هو م اهر للى كب  واثو  ان  حتتم  ادهل  ة  ،  ةاقر 

 لصد ل  ساي  هللا ويف راكبب ةا  هللا ، أما شذا قلتا شهنا لل هد قيثو  ابراة سا أ اد الثفااك 
وةاا  )جه  أو أميب ب  هللال  لت قي  قيثو  ابراة ب  مثال أبوالذي   لقت اآلاب ب  ون  وهو 

هتاا لل هاد أي للفاجص اب هاوة   لا  الثاالم با  يف قصااب  ي ثاو  أ (لاى كبا  ظهاريا الثااقر ل
 .اآلاب هذا ابراة  ل هد  قيهاسابقب أو يف س،ت قائتب أو يف متاساب ن لت 

اةتس ق  تاهاا ةا   اأي هتا شذا أكاد س (واوم ا   ال اَ..... )ةذل  مثال يف قول    اىل: 
لايت لل هاد م القياماب ش ما  التادم ، وشذا قلتاا ش  اباراة ساا أي اظاَ سول ا   للاى اداا  ش ااو 

ت جاا التص قي  ةساب نا وي لآلااب ماثال أو ساا  ذةاره يف مثاا  ماا قيثو    لقها ب اَ م 
 .قهذا هو ابراة بثل ب ال هد 

صالى هللا  ادا  أ  التاهللا : وم  التصوص ااداثيب اليت  ص  قيهاا هلاالل بسااب أي هاذه 
أو قيهااا أي أي : ال أمار  لوضااوا ما  مااس الفارج { قثل ااب الفارج هتااا ةهلا  لليهااا لليا  وساالم

ق   قاي    ةل ب أي هتا ئستغرال اةتس ق  تاها أن  جيب الوضوا ما  ةا  ماس اي قارج 
  أي شقرجا  وجاب لليهاا الوضاوا شذا قلتاا ا ت شذا قامت امرأ  بغسي  ولدها و ت يف  ق ست 

ا قلتاا ش  أي هتاا لل هاد قاإ  اباراة بثل اب الفارج هتاا قارج الفاجص هتا ئستغرال اةتس أما شذ
اباراة با  الوضاوا ما  ماس الرجا   صلى هللا للي  وسالمقأمر التهللا  لنفس  ا  ذل  هو اب رو 

 .لفرج نفس  وئ ادهل  يف ذل  قرج  ريه 
الااايت  السااايال وابالبساااات: وأماااا الاااذي افااارل بااات أي الااايت لل هاااد وأي الااايت ئساااتغرال اةاااتس 

،  اادمثانياب التحدا هار هتاا شو ا التصوص سهاة والفهم و تجائوهذا هو ر  ، حتي،  لتص 
 وهللا أللم . .
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________________________________________ 
                  2/12/24س /862
 م  الستب مس  الوج  ب د الدلاا هه  
 

وئ  دا  الااواكة يف ذلاا   اادا  واه  اااائ لاايس ماا  السااتب مساا  الوجاا  ب ااد الاادلاا اج: 
وقااد ذةاار ب اا  أهاا  ال لاام أناا  ئ اف اا  ذلاا  شئ  صاالى هللا للياا  وساالماصاا  لاا  كسااوي هللا 

 جاه  .
________________________________________ 

 2/12/24س /863
هتااااك ب ااا  ااهلاااو  ا ااارتض للاااى ةل اااب اباااتهج واقاااوي ش  ةل اااب اباااتهج َ  ااارة يف ةاااالم س: 

 هذا ا تا م   خ اإل داد ه. السلل ق
 

 يف ااقيقب هذا الثالم  ري صحي  ج: 
ليس  لضروك  أ  اثات ة  ش ا ل  السلل قإ  االفاظ وابصطلحات ابهم ما  دي : أوئ 

قإذا لا ل  شا ا يف لهاد ، سا  واللي  وليس ابهم هذه اللف ب  ثلم سا السلل أم َ اتثل 
يف ذلاا  ق ااثال ناا  نقااوي للاام الت واااد أو اواااد القاارس   ت قااال  اارجالساالل  صااطالح م اا

ولاايس هااذا اللفاا  واكة بصاافب م يتااب لاا  الساالل أو سااذه الدقااب أو سااذا التفصااي  ولثاا  الااواكة 
ل  السلل رراقب الت واد وأةاا القرس  قهذا ئ ششاثاي قيا  ة اا اقاوي أها  ال لام ئ مفاا ب 

 .ه ائصطال ات يف ائصطال ات ولث  ال ا   ا  دي للي  هذ
م قولتا التو يد أو قولتاا ال قياد  هاذه ةاذل  َ  ارة يف  لأاضا م  االفاظ اليت اتواكةها أه  ال 

ةاااالم السااالل قهااا  اقااااي ش  الثاااالم يف التو ياااد أو الثاااالم يف ال قياااد  بدلاااب ئ أ اااد اقاااوي 
ا هاذا هاو الاذي ةاا  ذل  وشُا ةل ب التو يد اراة سا شقراة هللا ساحان  و  اىل  ل ااة  وم تاه

للي  السلل ب  ةات  ةل  ادوك للي  قال مفا ب يف ائصاطالح شذا اصاطلحتا أ  نسا   هاذا 
ال اا   بادلوي وليسات ال اا   ئهلتصاك قال  رج يف هذا ائسام شذالتو يد م   خ الدئلب وا

 . للف  
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ج لتااا مااتثم شاارلب  لثاا  )يف القاارس  قاااي هللا   اااىل:  تهااذا أ  ةل ااب ابااتهج وكة نضاايل شىل
ولف ااب ال قيااد  و ااري ذلاا  ماا   (1)قهاا  أقااوى ماا  هااذه التا يااب ماا  لف ااب التو يااد (ومتهاجااا 

هتااك مفاا ب قيهاا  أه  ال لم للدئلب للاى أماوك ما  الادا  ولايس لليهااالفاظ اليت اصطل  
 .  وهللا أللم

تهلي  ققاي : قأه   لتو يد . وليس   تاها وكةت لف ب التو يد يف  دا  جابر يف الصحي  يف ااج اراد سا ال( 1)
 ائصطال   ال ل   اآل 

________________________________________ 
 2/12/24س /864
 ويف اللغب هما ابراة بثل ب ال قيد  وةل ب التو يد يف ائصطالح س: 
 

ص م  الفارك و تو يد هو الثالم يف اخللقد ئ اثو    اريي لت  واقيا ولث  الثالم يف الج: 
قالتو يد ات ل  أةثر ما ات ل   سائ  شقراة هللا ساحان  و  ااىل  ل اااة  وةيال ات تاب ابسالم 
الفرك هذا هو اب ىن يف ائصطالح بصافب ا لاب ، وأماا يف اللغاب قطا اا التو ياد م تااه اإلقاراة 

 .رة قم  و د أي أ
يف اللغاب ما   خ الارب، وال قاد وأمااا  وأماا ال قياد  ، ق  تاهاا ماا ا قاد اإلنساا  للياا  قلاا  هاذا

يف ائصطالح قهو ما ات ل   سائ  اإل ا  وماا اثاو  لليا  أها  الساتب واة الاب مماا ات يا و  
هلرجاات لاا  مااتهج أهاا  السااتب واة الااب وقهاام الساالل الاايت باا  لاا  أصااحاخ الفاارل الضااالب 

 اااا   هلل وماااا اتا ااا  الصااااح اصاااوي هاااذا الااادا  قتت لااا  مساااائ  ال قياااد   ساااائ  اإل اااا  ، اإل
وةقائقا  واإل اا   بالئثاب و لرسا  و لثتاب و لياوم اآلهلار ومساائ  القضااا والقادك ومسااائ  

 .أق اي ال ااة ونو ذل  م  ائلتقاةات اليت ا قد ابسلم لليها قلا  
 التو يد وال قيد  وهللا أللم .هذا الذي  يسر م  بيا  للفرل بت 

 ب ىن ائصطال   لل قيد  اإلسالميب وليس اب ىن ائصطال   لل قيد  مطلقا()الت رال هتا ات ل   
________________________________________ 

 2/12/24س /865
 ما  ثم م  اسب القدك هس: 
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هللا ساااحان  و  اااىل والااذي  القاادك ة ااا   ل ااو  ماا  أكةااا  اإل ااا  السااتب وقالاا  القاادك هااوج: 
قاادك ما  شاجص آلهلار ، قاإذا ةااا  م تقادا أ  الاذي اقادك ااق اااي نا  هتلال سااخ الأا هار 

وهلاا  أق اااي ال ااااة هااو هللا ساااحان  و  اااىل وم رقتاا   لقاادك هاا  اب رقااب للااى قهاام أهاا  السااتب 
قهذا وال ياذ  هلل اثفر بذل  ، ان  ا لم أن  اسب هللا سااحان  و  ااىل بساا  للقادك وا ارتض 

 .  ذل  هو ق   هللا وهلل  هللا للى  ث   ساحان  و  اىل لابا  
َ وئ استحضار يف أ أما الاذي اساب القادك   اىن اساب ااق ااي الايت حتصا  لا  ما  ضار وما 

التقااة اب ت لاب ما  أ  الفار هلقا   دنفسا  اب اىن الصاحي  للقادك والفالا  لا  أو ك اا ةاا  ا تقا
قهااذا ئ اثفاار بااذل   (اااريا   اااىل هللا ل ااا اقولااو  لااوا ة)اإلنسااا  ولاايس هللا ساااحان  و  اااىل 

 .وشُا هو لاص وئ بد م  بيا  ذل  ل  
وة ااا   ل ااو  هتاااك لذساال ماا  اسااب القاادك يف اا اااين ويف الثل ااات ااةبيااب وهااذا هلطاار 

 .ل يم وئ بد م  التتاي  للي  والتحذار مت  
  يف ااااادا صااالى هللا لليااا  وسااالمقاااوي التاااهللا اوأاضاااا مااا   خ اإلضااااقب قي اااا ات لااا  باااذل  

القدس : ال اسب اب  سةم الدهر وأان الدهر بيادي الليا  والتهااك أو أقلاب الليا  والتهااك{ أو  
ة ا قاي قهاذا ااادا  ات لا  باذل  قاإ  ب ا  التااس اساب الا م  واساب الادهر وئ لالقاب 

ذا قساب الادهر اقيقا  هاو هللا سااحان  و  ااىل ولاللدهر  ا جيري با  ما  أق ااي وشُاا الفالا  ا
 .  ض تا يف سب القدك وهللا أللم الا تا ةاهل

________________________________________ 
        2/12/24س /866
لتاد هللا ق اا  ثام ذلا   جاهاهتاك م  اتوس   لصاات م  أه  القاوك واقوي    ل  س: 

 شرلا ه.
 

ت  اااام التوساااا   لصاااااات لاااا   التااااا ، شمااااا أ  اثااااو  ابتوساااا  ا تقااااد أ  هاااا ئا الصااااااج: 
و  أو ا تقادو  أ   صرل  لثاو  ب اد مماا م ة اا هاو التقااة  الاب ما  أها  التصاول وا تا

هااا و هااذه ابائااد  الساايد  زاتااب وم اون ار   ااتحثم يف هااذا الثااو  واتاا لم يفدهتاااك مائااد  مساات
لاادم جاوازه قهااو هاارج صااا ا    قهااذا شاارك أةااا وال يااذ  هلل وماا لااد القاااةك اةاايالين و اريه،
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بلاااب انااا  ا تقاااد أ  ابتصااارل يف هاااذا الثاااو   اااري هللا سااااحان  و  ااااىل وهاااذا مااا  أهلاااص مااا  ا
  .هلصائص الربوبيب 

وأمااا شذا ةااا  ا تقااد أ  هاا ئا  اام جاااه لتااد هللا ساااحان  و  اااىل قااإذا ةلااا هللا لتااد قاااوكهم أو 
قاااي  سااأي هللا  تااائهم قهااذا شاارك أصااغر وجهاا  ا  هللا ساااحان  و  اااىل ئ مسااتثره لاا  ة ااا

قإناا  مه ااا ةااا  الفااجص لدااا  ماا  اةاااه لتااد هللا ساااحان  و  اااىل  صاالى هللا للياا  وساالمالتااهللا 
 . ا ت أ  هللا ساحان  و  اىل ال م  أ  است يب ب   وس  سذا الفجصوابت لب قإ  ذل  ئ

مث ش  هااذا الااذي ا تقااد هااذا ااماار شااا  هللا ساااحان  و  اااىل خبلقاا  وهااذا ئ جيااوز قإناا  ااارى أ  
ب اا  التااااس شذا  وسااا  الفاااجص شليااا   ااا  ُياااب أو  اا  لااا  مت لاااب لداااا  اسااات اخ لااا  ، وهاااذا 

قإ  ةثريا م  التاس مه ا  توس  شلي     ُياب أو  ا  لا   ة لتساب لل جلول ولو أن   ري مطر 
 ....لتده مت لب قإن  ئ است يب ل  هلاصب شذا ةا  اامر ذا أفيب وُيتاج شىل 

ك اق اا    ةااذا ص وقاااي اجاا  ولاادك أو  حاتاا  لولاادإذا جاااا شااجق ااثال ةلتااا ُيااب ولااده قاا
اساريا قإنا   سات يب ما   خ شةارام هاذا الولاد وبياا   قإنا   ت ار  اذا اامار ش  ةاا  ساهال

رات  وأما شذا ةا  اامر هلطريا قلو رلب مت  مال  وقاي اج  ولدك قإن  ئ  ست يب ، 
 .قهو  لتساب للجال  أب د وأب د  ةقأقوي هذا اامر  لتساب لل جلول  ري مطر 

ولااايس هتااااك مفااااسب بااات اخلاااال  وابجلاااول قاااإ  هللا سااااحان  و  ااااىل متااا ه لااا  أ  اااا  ر قيااا  
ال وارل ة اا  ا  ر قيتاا نا  قاابجلول لا  لوارال واتاأ ر واتثسار اجا  ذةار  اياا  وماا شىل 

جااا  هاااذا هااام شااااهوا ذلااا  وهللا سااااحان  و  ااااىل متااا ه لااا  مفااااسب ابجلاااوقت وابجلوقاااات قذ
 .قأهلط وا يف التفاي  وقاسوا قأهلط وا يف القياس 

  .وة ا ذةرت اامر للى التفصي  شما ادوك بت الفرك ااةا وبت الفرك ااصغر 
فاارك   قيفااف  لاا  لتااد هللا قهااذا ااادهل  أاضااا يف اللاا أمااا ش  ةااا   التقاااةه أ  هااذا الااو  ااادلو

ابثا  مثا  مااكك وهللا سااحان  و  ااىل اتقاا  الادلاا أ  هذا  ااصغر لث  ارة التاك   ىن
 .لتده أقض  م   ريه قهذا م  ائبتدا  وم  الفرك ااصغر 

ذا الاو  قهاذا شارك أةاا  وأما صارل شا ا ما  أناوا  ال اااة  ة اا اساأي ااخ  اذا القاا أو  ا
الااو  قهااذا نفااس الااو  شذا ةلااا نفااس الااو  قهااذا شاارك أةااا شذا رااال بقااا هااذا  ةااأ  ااادلو
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وهللا  ماا  الفاارك ااةاااأي شاا ا ماا  أنااوا  ال ااااة  شذا صاارقت  ااذا الااو  قهااذا ، شاارك أةااا 
 أللم .

________________________________________ 
 2/12/24س /867
 ااخ اسأي ل  التثاح م  هلالي ا ا ل ه.س: 
 

وبات التااة  قاإ  هاذا شذا ةا  الفجص ابتحدد افهد للى هذا التثاح وهو بت الو  ج: 
ئ لالقاب بات   التثاح صحي  ش  شاا هللا   اىل رابا أنا  اساتث   الفاروال وابارأ  مواققاب قإنا

ااضااوك وباات صااحب التثاااح قإناا  اصاا  أ  جيااري التثاااح  ي رراقااب ُيصاا  سااا التثااات ماا  
صااحي  إ  هااذا التثاااح هاة قااإ  د ذلاا  قااشاااإلجياااخ والقاااوي ماا  التاااة  والااو  و صااوي اإل

 .وهللا أللم 
________________________________________ 

 2/12/24س /868
 الصال  يف مس د يف بتائ  قا ه. هتاك م  اسأي ل   ثمس : 

 
ابس د الذي يف بتائ  قا ل   التا  ااالاب ااوىل أ  اثاو  القاا هاو ااصا  وباىن التااس ج: 

صالى هللا يا  وما  صالى قيا  اادهل  حتات قولا  للى هاذا القاا مسا دا قهاذا ئ جياوز الصاال  ق
مسااجد { ُياذك ما   ى اختذوا قاوك أناياائهم وصااايهم: ال ل   هللا اليهوة والتصاك للي  وسلم

 .ذل  قال جيوز أ  اصلى يف مس د بت للى قا 
ةهلاا  قياا  قااا أو ةقاا  قياا  أ ااد اامااوات أيااب وهاا  أ  اثااو  ابساا د مقامااا مث أمااا ااالااب الثان

أمااا أ  اثااو  القااا . ساا د ئ  اارج  لصاال  قياا  شذا ةااا  القاا لاايس يف قالااب ابسا د قهاذا اب
هنااى لاا  الصااال  شىل القااا قااال  صاالى هللا للياا  وساالميف القالااب قااإ  ذلاا  متهاا  لتاا  ا  التااهللا 

اصاالى شىل قااا قااإذا صااالى الفااجص قااإ  صاااال   هتلاال قيهااا أهاا  ال لااام ماا   ياا  الصاااحب 
ثااو  صااحيحب ولثتاا  امث بصااال   يف هااذا ابثااا  ابتهاا  لتاا  ، ولاادم الصااحب ول اا  الصااال   

اصاال  ابساالم يف مساا د قياا  قااا شذا وجااد ساا ب أ  اصاال  يف مساا د    ئوئ شاا  را ااا أناا
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القااا أضاايل لل ساا د وهللا لاايس قياا  قااا سااواا ةااا  ابساا د باات للااى هااذا القااا أو أ  هااذا 
 أللم .

________________________________________ 
 2/12/24س /869
 ما ه  قوائد اإل ا   لقدك هس: 
 

أوئ اإل ا   لقدك هو الارة  السااةس ما  أكةاا  اإل اا  قاال اساتث   ابسالم أكةاا  ش انا  ج: 
 ل ا م   لقدك هلريه وشره وشذا سما  ابسالم  لقادك قإنا  افا ر  لرضاا والقتالاب وهاذا الرضاا 

: ال ل ااا امار صلى هللا للي  وسالمموققب وقد قاي التهللا أجره ل يم ونتي ت  يف الدنيا نتي ب 
ابا م  ش  أمااره ةلاا  لاا  هلاري ش  أصااابت  سااراا شااثر قثااا  هلاريا لاا  ؛ وش  أصااابت  ضااراا ، صااا 

يف الاااتفس كا اااب  وجااادقثاااا  هلاااريا لااا  ولااايس ذلااا  شئ لل ااا م { قالرضاااا  لقااادك واإل اااا  بااا  ا
رها يف اآلهلر  وة اا ذةار هللا سااحان  و  ااىل يف  ور أنيتب جيدها ابسلم يف هذه الدنيا وجيد أج

ةتاب  أ  هذا اإل اا  جي ا  ابسالم ئ اياأس للاى ماا قا ا  وئ افارح  اا أاله وشُاا ارضاى واسالم 
وة ااا ذةاارت ُيصاا  لتااده الرضااا والقتالااب  ااا ُيصاا  لاا  واا ااد هلل وهااذا أماار ل اايم التاااس ئ 

 .  متو   لقدكالذا  ئ ا مت  ةه ئا الثفاك ت ف ر  ت لت  شئ شذا هلل
________________________________________ 

 2/12/24س /870
 ااخ اقوي نراد  وضيحا يف الفرل بت جهاة الطلب والدق  ه.س: 
 

قإناا  ااادق  لاا  نفساا   اأو ةاااقر  اثاا  شااجص سااواا ةااا  مساال لجهاااة الاادق  هااذا  اصاا  ج: 
: ىلما  ماات ةو  مالا  قهاو شاهيد ، لليا  وسالمصالى هللا الصائ  و لتسااب لل سالم قاإ  التاهللا 

ومااا  ماااات ةو  لرضااا  قهاااو شاااهيد  قالاااذي اااادق  لااا  نفسااا  قهاااو  ذ  هللا   ااااىل ارجاااى لااا  
الفااهاة  ولااايس يف  اجاااب شىل ااذ  وشىل  ر ياااب وشىل كاااااب وشىل ةاا  ذلااا  أماااا جهااااة الطلاااب 

وة ما  اقاوم حب اااب بيضاب ئ بد قي  م  شذ  و  اامر ان  ُيتاج شىل ائستتفاك وشىل وجا ذاقه
اإلسالم يف هذه الالاد الايت هارج متهاا ابقاا لو  وئ باد قيهاا ما  كاااب  ال اثاو  اةهااة حتات 
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مااار انااا  ا لااام ابصااالحب مااا  كاااااب واضاااحب ولااايس حتااات كاااااب ل ياااب وئ باااد مااا  مواققاااب و  اا
 ابفسد  ان  اطلب لدوا وليس ادق  صائال وهللا أللم .

حباات ئاتاا ي للااى واق تااا اناا  ئاوجااد و  أماار شاارل  أصااال  اال اتاا ي للياا  هااذا الثااالم وةاا   رين اا)را ااا هااذا ةااالم 
  جهاةان اآل  هو جهاة ةق  وهللا ابست ا (

________________________________________ 
 2/12/24س /871
تلطب وسا هتاك أ د ااهلو  أسلم  داثا وشذا زاك أهل  م  الثفاك قإهنم جي لو  اةلسب  س: 

م  شرخ سر ونو ذلا  ما  احمل اوكات قها  جياوز لا  أ  جيلاس م ا  يف هاذه اجملاالس هلاصاب 
 وأم   غضب ش  َ اف   ذل  ه.

     
ئ جياااوز لااا  أ  جيت ااا  م هااام يف هاااذه اةلساااب ابجتلطاااب ويف نفاااس الوقااات اخل اااوك  فااارخ ج: 

الواجاااب ولاايس واجااب أماماا  وش  ةاناات ماا  ةاااقرا  ولثاا  الااذي للياا  أ  اقااوم بصاالب الاار م 
للي  أ   ثو  ال ،ك   ساب شارورهم وشُاا الا ،ك  هاو السا اي وصالب الار م  ساب الضاواب، 
الفرليب أل اهم ذل  أم َ ا  ااهم قإنا   اري مسا وي لا  ذلا  ولثتا  ُيارص للاى أةاا  ا  

 الصلب وبر الوالدا  وهللا أللم . .
________________________________________ 

 2/12/24س /872
 ةيل اسلم للى أم امرأ    لطراقب ابفرولب ه.س:  
ل وج وجيوز ل  أ  اسلم لليها ة ا جيوز ل  أ  اسالم للاى أما  شئ ش  ةاا  لأم ال وجب ررم ج: 

هتاك  ائت هلاصب هفى قيها الفتت  ةاأ   ثاو  أم ال وجاب مقاكباب يف السا  أو  يلاب  اائ 
 ابرأ  م  احملاكم وهللا أللم .وش  ةانت  مقدملفتتب ل  قإ  ةكا اذهفى م   الفتت  ونو 

________________________________________ 
 2/12/24س /873
 هلو  اقرؤو  الرقيب للى التاس قه  هذا جيوز ه.هتاك ب   اإلس: 
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كو  و جأالستب قاإهنم ش  شااا هللا   ااىل مان م شذا ةانت الرقى مفرولب  ا وكة يف الثتاخ و ج: 
صالى هللا لليا  ذل  وش  أهلذوا أجرا أو ج ال قال  رج قيا  ش  شااا هللا   ااىل قاإ  التاهللا  للى
س يد  ف  أهلاه قليتف  ش ولتدما كقى أبو  ل  الرقى ققاي: شم  استطا  متثم أ  ات س وسلم

صالى هللا لليا  بفاحتاب الثتااخ قااي لا  التاهللا  سايد ااا  الاذي لاد  وقارأكضا  هللا لتا  اخلادكي 
فااياه الايت أهلااذها ما  ال...: ومااا اادكا  أهنااا كقياب مث قاااي اضاربوا   م ثام بسااهم  ملليا  وسال

س يد م  الرج  الذي كقاه قاأ  ذ  هللا قالرقيب ابفرولب جائ   وأهلذ ااجار  لليهاا جاائ   أبو
 اإلنسا  ااوىل أ  ُيتسب ذل  لوج  هللا وهللا أللم . .ةا  وش   

________________________________________ 
 2/12/24س /874
هتاك استدكاك ل  الس اي الرقيب اة اليب شذا ةانت الرقيب  اليب م  لد  أقاراة ا تاا  أو س: 

  ال ب أو أةثر ه.
 

الذي ا هر أن  ئ  رج أاضا يف ذلا  وهللا أللام قإنا  ش  جاازت الرقياب ما  شاجص قإهناا ج: 
  ائجت ا  لغرض م ات ا ا  أنا  ساتب ل  شئ شذا ةاذاوز م  اة الب وليس هتاك  رج يف 

              قال رج . لذا   اأو ةذا قإن  ادهل  يف ائبتدا  أما ش  َ اث  ائجت ا  مقصوة
________________________________________ 

 2/12/24س /875
يف ااةاا  قيهااا شذا  ساالها  صاالى هللا للياا  وساالمكهلااص التااهللا الساا اي لاا  سنيااب ابفاارةت س: 

الفجص شىل ر ام يف سنياتهم قها  اةلاوا متهاا أم ئ ه  سلم قيقوي ش  م  اةريا  م  ادلوبا
 وه  جيوز أ   فرتى اآلنيب ابست  لب متهم ه.  

 
 

ل  قااإ  التااهللا ذأ  اةاا  م هاام لااوكوة أةلااب أهلاارى  ت لاا  باا يف  اااي ةلو اا  ئ  اارج للياا ج: 
ا قاادموا لاا  الط ااام يف سنيااتهم َو اف اا  لتاادما ةلاااه اليهااوة يف هليااا قإُاا صاالى هللا للياا  وساالم

الادلو  أو ااةا   ةا  م هام قالاذي ا هار أنا  يف  اايشاي ا وشُاا أ صالى هللا لليا  وسالمالتهللا 
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ل  أما أ  است ري ابسلم متهم مثال شانا قإ  للي  أ  اغسل  ة ا أمر ذلداهم قإن  ئ  رج يف 
ل  ماةام أن  ذ ا م  اآلنيب قال  رج يف وةذل  شذا اشرتى متهم شي صلى هللا للي  وسلمالتهللا 

 اقوم بغسلها أاضا قا  أ  است  لها وهللا أللم . .
________________________________________ 

 2/12/24س /876
 ما ه  التس يب الصحيحب لتصاكى هذه اا،م ه  اقاي أه  ةتاخ أم ةفاك ه.س: 
 

 اي وهم نصاكى ة اا اادلو  ولثا   هم ةفاك للى أي  اي وأه  ةتاخ أاضا للى ة ج: 
ااقى اامر للى ة  قرة ه  هو ا م  بد،نت  أم ئ ولث  التصاكى هم أه  ةتاخ وهام ةفااك 

 أاضا وهللا أللم . .
________________________________________ 

 2/12/24س /877
ثاو  هاو ااخ اسأي اقوي شنا  ةاا  ما  صادا  لا  يف ابتاداا صاال  قثاا وهاو اتاوي أ  اس: 

ام بصاداق  متاقتحوي م  هذه التيب شىل نيب ائاإلمام قإذا ب ميل  اثا قال  وا تا ذل  شمامب ل  
  ق ا صحب الصال  ه

 
 
ةا  يف  اي مرض  قاد أمار أ    صلى هللا للي  وسلمالصال  صحيحب وهللا أللم ا  التهللا  ج:

صلى هللا للي  لتاس قوجد التهللا  لتاس قتقدم أبو بثر لممامب   أ  اصل  كض  هللا لت بثر 
صالى هللا لليا  بثار  راجا  وأشااك شليا  التاهللا    نفارا قجرج ليصل  قل ا كسه أباويف نفس وسلم
بثر ادا  و د هللا ساحان  و  اىل للى ذل  و راج  أاضاا قأصاا   أ  امث  قرق  أبو وسلم

  ةاا  مأموماا أصاا  شماماا ب اد أ صلى هللا لليا  وسالمب د أ  ةا  شماما مأموما وأصا  التهللا 
 .قإ  شاا هللا الصال  صحيحب 

_________________________________________ 
 2/12/24س /878
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 .س : مل است    ابسلم ةل ب ش  شاا هللا ه 
 

اسااتجدمها  بهااذه اللف اا  ماال اقااوي ش  شاااا هللا هماال اساات    ابساالم لف ااب ابفااي ب ا ااتج: 
ا هلاالل الساتب َو اارة ذا ل  ش ا مضاى وا لا  ذلا   بفاي ب وهاالا   يف  ري رلها قيج

ل  ما  ذاست    هذه اللف ب يف ش ا مضى وهفى أ  اثو   صلى هللا للي  وسلمأ  التهللا 
التتطااا  الاااذي ئ اتاغااا  لل سااالم ولثااا   سااات    لف اااب ابفاااي ب يف   ليااا  اامااار القااااةم الاااذي 

 خ والسااتب قااإ  هللا ساااحان  و  اااىليف الثتااا لاا ذُيصاا  يف ابسااتقا  وش  ةااا  متحققااا لااوكوة 
اآلاب  قهذا ولد م  هللا ساحان  و  ااىل ( لتدهلل  ابس د اارام ش  شاا هللا سمتت.... قاي )

صاالى هللا ب ةااذل  التااهللا  رقاا  وااا وم باا  وم ةااد  ةوات التوةيااد وماا  ذلاا  ذةاارت قياا  ابفااي
وات واقاااوي :ش وشان ش  شااااا هللا بثااام لتااادما ةاااا   ااار  لقااااوك قيسااالم للاااى اامااا لليااا  وسااالم

وهو ابوت واللحاال لف  ابفي ب يف أمر رق   صلى هللا للي  وسلمئ قو  ش قاستجدم التهللا 
وئ  قاول  لفا ا  )لف ب ابفي ب قي ا استقا  وقد قاي هللا ساحان   و  ااىل :    اموات قإذا
للف ااب يف اامااوك ابسااتقالب وش  ةاناات قهااذه ا  اآلاااب(  اادا شئ أ  افاااا هللا.... شين قالاا  لاا 

 .رققب أما ما مضى ق لى ابسلم أ  ئ استجدم هذه ابفي ب 
ةااذل  هتاااك هناا  لاا  اسااتجدام ابفااي ب شذا ةااا  ااماار ةلاااا هلل ساااحان  و  اااىل قااال اقااوي: 

  وجاا  ئ مسااتثره لاا  ة ااا  ااات يف لاات ش  شاا ت قااإ  هللا اللهاام ا فاار   ش  شاا ت أو اك اا
 وهللا أللم . .اادا  

________________________________________ 
 2/12/24س /879
 ه  هتاك قرل بت ال قيد  السلفيب وبت ابتهج السلف  ه.س: 
 

ن م هتاك قرل ةقي  وهو أ  ال قيد  ختتلل ل  اباتهج يف أ  اباتهج هاو التطايا  ال  لا  ج: 
قاة سلف  ولثت  يف مته   هاالل السالل والف ل   ذه ال قيد  ققد اثو  اإلنسا  للى الت

أ  جي اا  ابساالم باات لقيااد  الساالل متاا  يف ل لاا  ويف  طايقاا  هااالل الساالل والااذي ئ بااد 
 الصاح وبت مته هم يف قهم هذه ال قيد  ويف  طايقها ل ليا وهللا أللم . .
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________________________________________ 
 2/12/24س /880
وصالى  ةر ب اد قارت  أ  لليا  جتاباب قا تسا ذ  لتااس صاال  الصاا  مث  ا هتاك شماام صالىس: 

 بأمومت ش ا أم أ  صال م صحيحب ه.اا ت ألاة صال   قه  ال م 
 
ااصاا  وهللا أللاام يف ذلاا  أناا  ئ لالقااب باات صااال م وصااال  اإلمااام وصااال م صااحيحب  : ج

 اهنم أةوها ة ا أمروا وئ شلاة  لليهم وهللا أللم ..
________________________________________ 

                        2/12/24س /881
أم  ااخ اسأي اقوي الاالة اليت ئ  طا  الفرا ب اإلساالميب ةاملاب ها  ها  باالة شساالميبس: 

 ئ وما هو الدلي  للى ذل  ه.
 

اصااا  أ  اىل ققاااد  ثل تاااا لااا  ذلااا  ساااابقا وقلتاااا أوئ ش  ااكض ةلهاااا هلل سااااحان  و  ااااج: 
أللا  الد،ناب الاارلاب ااكض ةلها بلد شسالم شئ ما هلرج م  ذل  بتص قالذي أظهر الثفر و 

  التاااس يف ذلااا  قهااذه الاااالة بلااد ةفااار أمااا ماا  ةااا   اااري ذلاا  قإهلراجاا  مااا  هلاايف بلااده وة
ااص  ُيتاج شىل الدلي  وهذه الاالة ةلها قد قتحها ابسل و  وه  ةاك شسالم م  أوي الفت  
اإلسااالم  ق اا  أهلرجهااا ماا  ةوهنااا ةاك شسااالم ُيتاااج شئ الاادلي  للااى شهلراجهااا ماا  ةوهنااا ةاك 

 .شسالم 
اب لاا  قيهااا ومااا اقااوم للياا  ةاا  شاا ا قإُااا هااو ارجاا  شىل الفاار   ساا وةاب قااإ  ااثاامل لتساااب ل

اإلسااالم  وةاا  شاا ا قيهااا حتاات احملاااةم الفاارليب الاايت اقضاا  قيهااا القضااا  الفاارليو  قااااثم 
سالم قيها واض  وكااتها شئ شل  شئ هللاش وةاتهاا الو ياد هاو اإلساالم وئ اسا   ا اد أ   إل

لتفاارا  قيهااا هااو الثتاااخ والسااتب لااادا  ماا  هااذه الاااالة بد،نااب  ااري اإلسااالم وابصاادك الو يااد 
 .ل  أمر الس وةاب مفرو  مت  ذقذج  

اامار قيهاا قاد  اريوا   ب وش  ةاا  وئأاضا باالة شساالمي أما  لتساب لاالة ابسل ت أهلرى قإهنا
هاااا َو ااقاااوا شاااي ا مااا  الفااار  شئ قي اااا ات لااا  بقاااوانت تب ااا  اا ثاااام ب ااا  القاااوانت بااا   ل



243 

 

ادا م  لقاانو  اا ثام الفجصيب ما  نثااح وراالل وشكد قاالتسااب لاقياب اا ثاام قاإ  اسات
ما  و  أمارهم ا اهلاذ لليا  وئ  ئ هرج الالاد لا  ةوهناا ةاك شساالم وشُاا هاذا الفرنس  أو  ريه

ا اهلذ التاس  ا هو للي   إلضاقب شىل أ  الفا ب وااثوماب الثا  ا هار اإلساالم وة اا  ارو  
ةااا  شذا أ اااك للااى قراااب   صاالى هللا للياا  وساالمابساااجد يف ةاا  مثااا  وااذا  والااذةر والتااهللا 

قت ادلو  اإلساالم وةا  ان ةل لتها قالالد اقام قيها ااذا  والصال  ويف نفس الو اقس   أذ
ُياسب للى قدك ما اف   واج  ذلا  ئ ختارج الدولاب لا  ةوهناا ةاك شساالم وش  ةاا  الاذي 
 ثم قد وص  شىل الثفر يف  د نفس  وقاد ذةاران لاد  مارات أ   ثام ااااةم بغاري ماا أنا ي 

تا  واقا  هللا قي   فصي  قإذا ةا  ااااةم ئ ُيثام بفارا ب اإلساالم وهاو مقار ساذه الفارا ب ولث
حتاات ضااغوال اجاا  متصااا  واجاا  الفاا ب واجاا  الاادوي الثاااى واجملاااوك  وهااذه الت لاايالت 
قإن  ئ هرج م  ابلب والذي هرج  م  ابلب أ  ئ ُيثم بفار  هللا سااحان  و  ااىل وهاو ا تقاد 

 للاى اأ  شر  هللا ساحان  و  ااىل قادا ئ اصال   اا ال ماا  وأنا  ئ باد أ  اثاو  الادا  قاصار 
الصلوات وابساجد قق، وئ لالقب ل   ا ثام وئ اصل   اذه اازمتاب ابتحضار  وناو ذلا  

لا  قهاو يف هاذه   هللا أقض  م   ثام هللا أو مسااومما اس ي  أه  ال لم أن  ارى أ   ثم  ري
 .ااالب اثفر ان  ةفر  لثتاخ والستب هذا الذي  ثل تا للي  لد  مرات 

أهلرى حتثام  لفارا ب ومتهاا الساوةا  قهاذا ئ ألرقا  وُيتااج شىل  ثاات ة أما ةو  أ  هتاك بال
شىل احملااةم الفارليب وئ  قيا  ةا  شا ا ارجا ها   ه  السوةا  اآل  أم  القائ  أ  ااح  ل  

اقضاا  قياا  شئ ال ل اااا والقضااا  شذا ةااا  ةااذل  قهااذا ة ااا ذةااران ُيثاام  لفاارا ب أاضااا وة ااا 
 شسالميب أم ئ وهللا أللم .  قسق  وبت  اي الالد ةوهناقلت ئ لالقب بت ةفر اااةم أو 

)هذه اإلجابب مت لقب بوقتها وقد  غريت أموك ة ا أهنا مقتصر  للى الاالة اإلسالميب اليت وق   ثامها يف كة  قالادهل  
 قيها ما غلب للي  الثفاك وللت  أ ثامهم ةااندلس مثال (

________________________________________ 
               2/12/24س /882
ا مااا  الااااد  ذهااا  هااامااا  أ  اضاااح   شذا ألطاااى الفاااجص قي اااب ااضاااحيب ةصااادقب بااادئس: 

 احملد ب ه.
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ب قهاذا ئ شا  قيا  بدلاب ش  قصد م اةلب ااضحيب بذل  أو أ  ذلا  بادي لا  ااضاحيج: 
ام مااا  وهااا  شااارا ب  ونسااا  هااااخلااااص ضاااحيب ئ اغااات لتهاااا الصااادقب و اااا أجرهاااا متثاااره واا

متاس  الدا  اإلسالم  وئ اغت لتها مسألب الصادقب وها  أقضا  ما  الصادقب  را ا  ساواا 
احان  و  اىل وشثرا أو أر  ها لغريه وابهم قيها شكاقب الدم قربب شىل هللا س وأةلها حبها ابسلمذ

ست اضاااب لتهاااا  لصااادقب أماااا أ  اتصااادل ماااثال  الاااأل ا  الضاااحيب اصااا ب لليااا  قاااال جياااوز ائ
ما   خ ق ا   سا ل رول م يتب قل ل  ش  شاا هللا ئ  رج يف ذل  قه  صدقب مستقلب ملقياا

 اخلري وهللا أللم .
________________________________________ 

 2/12/24س /883
ثفاار السااتب ا أي بلااد وقااو م شناا  مااا هااو الاادلي  يف صااوم اليااوم الااذي قااا  ال يااد الثاااري يفس: 

 ه. السابقب
  

ليد ااضحى واليوم الاذي اساا  لياد ااضاحى هاو ااوم لرقاب وقاد  اات هو  يد الثاري الج: 
أناا  قااااي أ تساااب للااى هللا أ  صااايام ااااوم لرقااب اثفااار الساااتب  صاالى هللا لليااا  وسااالملاا  التاااهللا 

قهاو ئ اثفار ساتب وا اد  ساابقب   صالى هللا لليا  وسالماباضيب والستب اآل يب أو ة ا قاي التاهللا 
 تت الستب اباضيب والستب اآل يب وهذا  ات يف اادا  وهللا أللم .وشُا اثفر ستقق، 

________________________________________ 
 2/12/24س /884
 هتاك كج  كض  م  امرأ   سس كض ات  ل شا  ق ا ااثم يف ذل  ه س: 

  
وا هار وهللا سائ  ابفثلب وقاد اهلتلال أها  ال لام قيهاا والاذي اارتج  ابهذه ابسألب م  ج: 

أللم أن  ئ  ارج لليا  قي اا ق ا  وئ ُيارم باذل  للاى زوجتا  وئ حتارم لليا  وشُاا الرضاالب ما  
حم وأنف  ال  م قهذا الرجا  لاجملالب شُا الرضالب م  اجملالب وئ ُيرم م  الرضا  شئ ما قت  ال

شاااي ا مااا   وش  كضااا  مااا  زوجتااا  قاااال حتااارم لليااا  ولثااا  ااوىل أ  ئ اف ااا  ذلااا  أو شذا كضااا 
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 لياها أ  ئ ا ةكةه وشُا الف   وهرج  م  ق   ش  ةا  ذل  يف  وقت مدالااب أو ناو ذلا  
 أللم .وهللا 

________________________________________ 
 2/12/24س /885
 جر يف لرقب قق، أم يف أي بلد ه.ه  صيام اوم لرقب ل  هذا ااس: 
 

ااااج قالساتب للحااج أ  افطار يف ااوم لرقاب قاإ  صاام  ااص  يف صايام ااوم لرقاب أنا  لغاريج: 
اجر يف هذا اادا  ابراة ب  أساساا ما  لايس يف اقال  رج يف ذل  ش  شاا هللا   اىل ولذا ق

 لرقب والح  ب  م  ةا  يف لرقب أاضا ش  شاا هللا   اىل . .
________________________________________ 

 2/12/24س /886
لفارا ب اإلساالميب ل  أ ح الاتوك الربواب وأقام  فالت الغتاا واجملاو  مطاقاا ه   س   مس: 

 لفرا ب اإلسالميب ه.لوه   ث  أ  نقوي ب  را  جاناا م  الفرا ب أن  مطا  
 
هتاااك قاارل باات ماا  أقااام الاتااوك الربواااب وماا  أ ح الاتااوك الربواااب قاإل  ااب  فاارا  واإلقامااب  ج:

سااتحالي ائحاارام و لماا  هللا ساااحان  و  اااىل ومسااتح  ل ربواااب مفاار لاتااوك الم صاايب ماا  أ ح ا
اساااتااح شاااي ا مااا  أماااوك  انااا ا ئ اسااا ى مسااال ا ذا ةفااار  اااا  ااارم هللا سااااحان  و  ااااىل قهاااذهااا

 .اا ب وبت الف   ستا ب احملرمب قااثم هتلل بت ائالفر 
للاى  ا ولايس ذلا  قاصار اامر الثاين م  أقام اافالت الغتائيب قهاذا لااص هلل سااحان  و  ااىل

ااثام قق، وشُا لث  مسلم م  ت  اا اين أو أقام  فلب  تائياب لتاده أو ق ا  م صايب قهاو 
 .لاص هلل ساحان  و  اىل وقاس  بذل  ش  ةا  ا لم التحرا 

ولدي ششثاي ، شهلوا  أ  ةثري م  ااموك اليت أنهلاذها نا  ة سال ات ليسات مسال ب لتاد 
أجااز هاذه  الاتوك قأنتم ة ا   ل و  هتاك ما  أها  ال لام اب اصارا  ما   ريان قأوئ م  ان يب

باات الدولااب وأبتائهااا وأ  هااذه الاتااوك ختتلاال لاا  الاار  ابتهاا  لتاا  وأ   الاتااوك وزلاام أناا  ئ ك 
هااذه ئ  اادهل  يف نصااوص الاار  وا اتااو  هااذه ااقااواي بتصااوص وا ت اجااات قثياال نراااد أ  
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  هااذا لاايس ذا  افاااك شلاايهم  لاتااا  اقولااو   أهاا  ال لاام الاا نلاا م التاااس بغااري ذلاا  وهتاااك ماا 
 .م  الر  

أاضاا أما الغتاا قال أكاد أ  أت  لثم م  مفاهري أه  ال لام الاذا  افااك شلايهم أاضاا  لاتاا  
ناااا  وماااتهم مااا  اتت ااار اقولاااو  جباااواز الغتااااا وجاااواز اب اااازل بااا  ش  ب ضاااهم  ىماااتهم مااا  قضااا

 . بذل   ست   شىل  تاا التساا لالنيب واقرو ساتا هللا ون م الوةي  ا
         نطي  . نراد أ  للى ة   اي ن  ئ 

________________________________________ 
 2/12/24س /887
لرجاااي ولاا  لااااس اباارأ  يف  اااي اإل اارام هاا  جيااوز لااخ اسااأي لاا  لاااس الثااوخ اا اار س: 

 للم ه .قي  أ  اثو  سذا اللو  أو بغريه وهللا أ
 

كأى للااى اباا  ل اار  صاالى هللا للياا  وسالملرجاااي قااإ  التاهللا للص ئ جياوز الااس اا اار اخلااج: 
ة اااا يف الصاااحي   اااوبت م صااافرا  ققااااي:ال ش  هاااذه مااا   يااااخ الثفااااك قاااال   كضااا  هللا لتااا   

 لاسها { قلاس الثوخ اا ر اخلالص ئ جيوز لرج  أ  الاس  وشُا جياوز لا  أ  الااس اا ار 
بارة   اراا وهاذه  صالى هللا لليا  وسالمتقوك ا ت ابجتل، بغريه وقاد ةاا  للاى التاهللا ، ابابرق

 .اثو  قيها اهلتالال بت اا ر و ريه 
لتساا قإهنا  لاس أي لو  شاات يف اإل رام شئ أهنا يف  ضر  الرجاي ااجانب لوأما  لتساب 

ا هلفاايب الفتتااب ق ليهااا أ   لاااس مااا ملفتااا الفاات اان اااك شليهاا الااذي اتاغاا   ااا أئ  لاااس لااوان
الاذي هاو م ارول يف ال ااااات وأماا لاوا  يف السارت هاو اللاو  ااساوة  لاس  التساا وأقضا  اا

 .بقيب االوا  قااوىل أ   ت تاها 
و لتسااب للااو  اابااي  الااذي الاساا  ةثااري ما  اااجااات واب ت اارات قفياا  مفسااد  ل ي ااب وهااو 

ل مااا حتتاا  اوىل الا ااد لتاا  شىل شذا ةااا  صاافيقا  قاايال ئ افااأناا  افاال مااا حتتاا  ماا  مالبااس وا
 . وهللا أللم

________________________________________ 
 2/12/24س /888
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 ااخ اسأي ل   غطيب وج  ابرأ   اي اإل رام ه.س: 
  

ااصاا  ة ااا ذةااران أ  الااراج  ماا  أقااواي أهاا  ال لاام أ  وجاا  اباارأ  جيااب لليهااا أ   ساارته ج: 
صالى هللا و م  أهلص ما جيب لليهاا سارته انا  موضا  ال اتاب وابارأ  يف اإل ارام هناهاا التاهللا وه

ساارت الوجااا  وهااو التقااااخ قااال جياااوز لل اارأ  احملرماااب أ  ماالااا  لاااس ناااو  ماا  أناااوا   للياا  وساالم
 تتقب ة ا ئ جيوز للرج  احملرم أ  الاس السراوا  ولث  ة  مته ا للي  أ  اسرت لوك   بغري 

  اللااااس قااابرأ   ساادي للااى وجههااا شااي ا شذا ةاناات اباارأ  حبضاار  أ ااد ماا  ااجانااب ذلاا  ماا
قإهنا  سدي للى وجهها م  قول كأسها وئ  تتقب وهو ما اس ى السدي وقاد ةانات لائفاب 

ا هاو ااثام يف ذها. كض  هللا لتها  قوي: ةا  شذا مر بتاا الرجااي أسادلتا وشذا جااوزوا ةفافتا 
 . ابسألب وهللا أللم .

________________________________________ 
 2/12/24س /889
 ه  جيوز ااج أو ال  ر  والفجص لتده قرض لاض  ستت لفراا مت ي مثال ه.س: 
 

ال م ابسلم أ  اسادة ةاونا  قاا   يف هذه ابسألب وئ أجد ةليال و م  ابفااجل اتثل  ةثريج:  
؛ والفااجص ش  شاااا هللا لتااده نيااب السااداة ،   شذا ةااا  الاادا  وقتاا  متساا. أ  ُيااج أو ا ت اار 

قاال ششاثاي يف   ا  أو ل ر ا  أو صادقت  قااإ  شااا  اج أو الت ار أو  صادل با  ش  اقاارتض 
و ج قال  رج للي  ولثا  شذا ةاا  الفاجص قاد  ا  لليا  وقات ةاا  قهاو اقادم الادا  للاى  

ا  الادا  وقتا  ة  ش ا ا  الدا  قاد جااا وقتا  وهاو مطالاب با  قهاو اقادم الادا  أماا شذا ةا
 اده وهللا أللم . موس  قل  أ  اف   ما شاا م  القر ت  ي ماي يف 

________________________________________ 
 6/9/24ر د/890
: السائلب  اقوي: ماا لاوك  ابارأ  للاى أوئةهااه ويف أي سا ق جياب للاى ابارأ  أ   ااتقيَّد ساذه س

 ال وك .ا ت: )س  الطف (ه
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  لوك ااا للااى أوئةهااا، ة وك ااا للااى راكمهااا ل ومااا  ماا   ااري )الاا ووج(، وهااذه : أقااوي: اباارأج
ال ووك ..ااص  قيها: أهنا ئ  َب هر يف الس  الاذي اطَّلا  قيا  الط فا  للاى لاووكات التسااا، ة اا 

ااااو..{، قاإذا اارَبوا ل.ل.اى ل.ااووك.ات  الت  س. ا   الَّااذ ا . َ.و ا. وه. ميَّاا  الطفاا ،  قااي هللا لاا  وجاا : ال..أ.و  الط  فو
واسااتطا  أ  ا اارل اة يلااب ماا  القايحااب، قإناا  اَبتحاارَّج متاا  يف )ال ااوك  ابغلَّ ااب(.  ىن: )مااا باات 
ااات( ساااتوات، قهاااذه  السَّاار  شىل الرَّةااااب(، والسااا  لاااذل : ماااا اَبقاااكخ )الساااا ( ساااتوات، أو )الس  

ي اي (.قهذا الس َّ اَبسرت لتا  ال اوك ، وةاذل ..اَب لَّم أ   الس  لاة   ما اص  قيها الطف  شىل )الت و
اساارت لوك اا  لاا   ااريه، وئ اَبساا   لاا     اثفاال لوك اا  للااى  ريه.قهااذه هاا  الساا ، وهاا : 
ي ااي (: أ  حتااوي  ي اي ( ة ا اذةر أه  ال لم، مث للى ابرأ  شذا اااوز أوئةهاا سا  )الت و س  )الت و

تاج شىل شظهاكه لاة  ، ة ا هو اااي  لت ساب لاا: )الااالأل(، و )الثااري(. وهللا أئ  َب هر شئ ما ُيَب
 0  اىل أللم

____________________________________________ 
 6/9/24ر د/891
 : مل جيب )اا  اخ( ل  أوئة )اةريا ( مثال هس
 

ج: أقوي: )اا اخ( جيب للى ابرأ  بالو ها.أي: )شذا بلغات ابارأ  وجاب لليهاا اا ااخ(، 
ر متهاا نضاوٌج يف جسادها قاا  )الالاو (: أ  اَبل  موهاا ولث ..جيب للى أولياا )الا توت( شذا ظه

 ا اااخ، ولااو َ اثاا  واجاااا  لليهااا؛ ةكاا  للفتتااب، وابفسااد ، واااااي يف لهااد التااهللا صاالى هللا 
لليااا  وساااالم: أ  )ااَبنثاااى( ةاناااات ئ ختااارج ماااا  بيتهاااا، وئ   هاااار للتااااس يف ساااا ق مَباث  اااار  ةو  

ت قات ماا  اخلدماب؛ لقارخ بلو هااا، أو لالو هاا السا  الاايت )الالاو (، و سا َّى: )ال .ااا   (؛ اهناا لَب 
، قهااااا   سااااا ا َبفتهى.قي ااااااتا أهااااا  ال لااااام ة اااااا كَبو ي يف ب ااااا  اآلينك: )أ  الا تااااات شذا بلغااااات 

امرأ (.قإذا ةهل  رف  )اةريا ( شىل الايت..قإهناا  َبسارت متا  )الاتات(، وئ اات ث  ما  كؤاتهاا، 
ي اي (، وه ي ااي  ( أاضاا ، ونضاج جسا ها.أما شذا  رابا أن  قد بلأل س  )الت و   قاد بلغات سا  )الت و

ماا زاي جسا ها جسا ا  رفولياا ، قاال  لتساا، والاتتئ اتتا  ة اي اةا  )اةاك( هذا..صغريا  
 0 رج يف كؤات   ا، وائهلتالال بيته ا يف  ذك. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 



249 

 

 6/9/24ر د/892
وي: ما ه  ةيفيب اةلوس يف )التفهد ااوي والتفهد الثاين( يف الصاال ه وها  : السائ  اقس

 م  ل   ل  ذل ..ئ  ص  صال  ه
 
: أقوي: ةيفيب اةلوس يف الصال ..ئ  َبا    ر يف صاحب الصاال ؛ اهناا ما  السَّات    فاال أها  ج

ب للياااا : ئ ال لاااام، وااووىل لل ساااالم: أ  ُياااارص للااااى  طاياااا  السااااتب، مث ش  ال اااااج  ل ااااا جياااا
ات.ط. وتَبمو..{، والتاهللا صالى هللا لليا  وسالم  اَب اهلذ؛ ا  هللا لا  وجا  اقاوي: ال..ق.اا اَّقَبوا هللا. م.اا اسو
ااات.ط. وتَبمو{، واقاااوي هللا لااا  وجااا : ال..ئ. اَبث.ل  ااالَب هللاَب  توااا َب م.اااا اسو ااارق ق.اااأو َبوا م  اقاااوي: الش ذ.ا أ.م.ااارو َبثَبمو   .مو

اج  للى ة   اي: ئ ا اهلذ، وم وفٌو لت ، واا اد هلل، وأماا ةيفياب نا.فوس.ا  ش ئَّ وَبسو .ه.ا..{. قال 
اك القاااادم  )اةلااااوس( الااااذي هااااو )سَبااااتَّب(، قااااإ  اةلااااوس يف )التفااااهد ااوساااا،(: اثااااو   قواااارت 

اااىن، وااصااااب َب  ثاااو   اااب القااادم اليَب و اااب )الق اولاااب(  اليَبسااارى، ونصو ه. قهاااذه جلساااب متَّ هاااٌب شىل ج 
قضااا  ثاو  باا: )التَّاوكَّك(، وهاو: )اإل)التفاهَّد ااهلاري(: قإهناا )التفهد ااوس،(، وأماا جلساب 

بفجاااذ الفاااجص شىل ااكض، وج وااا  القااادم اليَبسااارى حتااات الساااال اليَب اااىن، مااا  نصاااب القااادم 
ه.ب الق اولب(، وهتاك جلس هب شىل ج  ب أاضا ، وه  م  الستب، وها : اليَب ىن، وااصاب   ثو  متَّ  

اذ اليَب اىن، والساال اليَب اىن، قضاا بو.ك ة   أاضا  شىل اا)اإل كض، مث ج و  القادم اليَبسارى بات الفج 
ااا ااايَّب..قتثو  ااصااااب  بصاااوك ق فبق ليسااات قائ اااب، وشُاااا بصااافبق لر مااا  وضااا  القااادم اليَب اااىن بص  ض 

لساب  ل وةاب للاى ااااه الق اولاب، وهاذه ها  الصافب الاواكة  لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم يف ج 
: قااةلوس قيا  ةصا)التفهد ااوس،(، و )الت فب )التفاهد فاهَّد ااهلاري(، وأماا بات السا د تو

(. وهللا قااوساا،(، أو بااا: )اإل ( بااا: )اإللويا.ت.ااتو ، واةلااوس للااى )ال ق اااتو  اااا(.. بتصااب القاادمتو
 0  اىل أللم

________________________________________ 
 6/9/24ر د/893
  )الصا (.اصاااال    )حتيااااب : السااااائ  اقااااوي: هاااا  الااااذي ااااادهل  )ابساااا د( يف وقاااات صااااالس

ابساا د(ه مث اَبصاال  )سااتب الصااا (، وب ااد ذلاا  اَبصاال    الفراضاابه أم اثفياا  أ  اصاال    )سااتب 
 الصا ( قق،ه
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ساااتب ، قاااإذا ةاااا  الفاااجص ساااول اَبصااال    ))حتياااب ابسااا د(  فااار  قاااي   َ اصااا  ج: أقاااوي:

صااال    )حتياااب ابسااا د(، (، أو سيَبصااال    الفراضاااب مااشااار  ..قليس مفااارولا  يف  قااا  أ  اَب صاااا ال
  0أللم. وهللا   اىل ستب الصا  أو الفراضب وجيلس اَبصل    وابفرو : أ 

________________________________________ 
 6/9/24ر د/894
: السااائ  اقااوي: ةياال اقااال الااذي اقاارأ )القاارس (، أو اسااات    شىل )القاارس (ه هاا  اقاااوي: س 

 )صدل هللا ال  يم(.أم ماذاه
 

اات   شىل )القاارس (، أ )القاارس (، شذا انتهااى ماا  القااراا ..ئ اوجااد مااا  أو اقاار ج: أقااوي: الااذي اسو
ااَبلو  ماااا     اقااااوي شااااي ا ، قااااإذا أ لاااا  )ابااااذ، ( مااااثال ، أو أ لاااا  )الفاااارا،(، أو انصاااارل لاااا  
الفجص الذي اقرأ )القرس ( أمام .قال اَبل م بف ا اقول ، وةذل  شذا ةاا  اقارأ هاو )القارس (، 

، وشذا قااي ) صادل هللا ال  ايم(: قاال  ارج يف ذلا  ش  شااا قإذا انتهى، وسثت..قهذا ةاالق
هللا   اىل، رابا أن  ئ ا. تقد أ  ذل  للى ساي  الل وم، أو للى ساي  )الست  يب(، قإ  ذل  َ 
ااار ة لاا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، ولفو .ااب: )صاادل هللا ال  يم(..اوجااد  ااا أصاا  يف ةتاااخ 

  اااىل لتاا َب ةااا  شذا كأى شااي ا  ممااا أَبهلااا  باا  اقااوي: هللا، ويف أقااواي الساالل، قااإ  لليااا  كضاا  هللا 
)صاادل هللا، وكسااول (، أو )صاادل كسااوي هللا صاالى هللا للياا  وساالم(، ونااو ذلاا ، قااإذا قا ااا 
..قال  ارج لليا   ليس للاى سااي  )ائلتا ام(، و )السَبات  يب(.قال  ارج، وشذا ساثت ما   اري قاويق

    0يف ذل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/9/24ر د/895
(، وهو )السرواي القصري(هو : السائ  اقوي: يف أي مذهبق الاس الرج  )الفَب س  كوتو
 
(، واسارت لوك ا ، وهاو واسا ، أو ج رووائ  قصريا  اثو  حتت )الرَّةاتتو : أقوي: شذا لاس الرج  س 

ا اسااارت هاااذه ال اااووك ، ةاااا: )ق ااايصق شىل الااارَّةاتت، أو شزاكق ش ىل الااارَّةاتت(..قال  ااارج أ  قوقااا  شااا و



251 

 

ااروائ  قق،..قهااذا لاايس ماا  لااااس )ال اار.خ(، وائقت صاااك  الاااس هااذا الساارواي، وأمااا أ  الاااس س 
للى السراوا  م  لااس )ال  م(، وأما لاس السرواي الذي هو قاول الرَّةااب: قهاذا قيا  هلاالل 

ضَبرَبين ابذهب الذي جيي  ذل   لضا،، ولث   هتاك م  أه  ال لم  ما  بت أه  ال لم، وئ ُي.
ااذ لااوك ، وهااذا القااوي: أقااوى، وأ ااوال،  ااذ لاايس ب ااوك ، وهتاااك ماا  ااارى أ  الفج  ااارى أ  الفج 

اروائ  و  ااهلذ  ا وال هو:  وجَّ  اإلماام: )الاجااكي( ك ا  هللا، قاااووىل أئ الااس الفاجص س 
ااا (، ولااايس للاااى سااااي  ئ اَبغطااا  الرَّةااااب، وشُاااا شذا لااااس ساااروائ  ااجااابق ةاااا: )ك، ضاااب، أو ل .

اب. وهللا   اىل أللم   0التفاَّ ..أ  اثو  ذل  حتت الرَّةو
________________________________________ 

 6/9/24ر د/896
(هس  : السائلب  قوي: ه  جيوز لل رأ  أ    ا ، أو حتل   )كَبموك ال تو
 
  متااااا ، ولثااااا  يف : أقاااااوي: مااااا  ان ياااااب اةاااااواز: قإنااااا  ئ اوجاااااد ةليااااا  ُيااااار  م ذلااااا ، أو  تاااااج

(، قااإ  )الرَّمااوك( جَب  لاات زاتااب لل اات، مث شهنااا ماا  التا يااب الط  ا  يااب:  هذا..شضااالب ة اااي )ال ااتو
حت   )ال ت( م  اا ر بب، وااموك الدقيقب اليت  َب ذي )ال ت(.قإزالب هذه )الرَّماوك( قيا  شضاراك 

را: قاااال اوجاااد ةليااا  للاااى  ل ااات، وجب ا ا.قاااااووىل لااادم ق  ااا  ذلااا ، ولثااا  مااا   خ التحااا
  0التحرا. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 6/9/24ر د/897
اتت.د ما  اقااوي بضام )اليااداو ( ب اد الرَّقا  ماا  الرَّةاو ه وهاا   س: الساائ  اقاوي: شىل أي ةلياا  اسو

 الدلي  صرا ه
 
تت.د م  اقوي بضام )الياداو ( ب اد الرَّقا  ما  الرَّةاو ج    للاى ااةلاب ال امَّاب الايت قيهاا: : أقوي: اسو

أ  التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم ةاااا  اضااا  ااااده اليَب اااىن للاااى اليَبسااارى أ تااااا القياااام يف الصاااال ، 
قاا  الرَّةاو ، قيَب تاا  لتااك أ  القيام هتا: مطل.ا ، ولايس قيا   فصاي ..ه  هاو ب اد الرةاو ، أم 

التاهللا صالى هللا لليا  وسالم لتادما كق.ا : اَبستتد شلي ، وةذل  ااادا  الاذي قيا  أ   ذل  ةلي 
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لااااة ةااا  )مفصااا ( شىل مثانااا ، وابثاااا  الااااذي ةانااات قيااا  )اااااادي( قاااا  الرَّةو ..هاااو هااااذا 
ابثا ، مث ش  هذا ابوض   ئ بد قي  م  نصق شرل ، قالذي اَبرس   ادا  ئ بد أ  ا  بتص، 

 اااارة قيهاااا مووضاااٌ  شئ وقيااا  والاااذي اقاااا  بيداااا  ئ باااد أ  ا  باااتص، قاااإ  ةيفياااب )الصاااال ( َ
لدئلب للى لنص، وشذا  ملتا..قإنتا ئ جند نصا  اَبدل    للى اإلكساي، وشُا جند هذه التَّصوص 

)القاو (.قليس هذا اامر لائدا  شىل ائجتهاة، وشُا ئ بد م  الاح  ل  ناصق اَب طيتاا ةيفياب 
ال لااام: مااا  أ  ذلااا  أقااارخ شىل وضااا  الياااد يف هاااذا ابثا . إلضااااقب شىل ماااا ذةاااره ب ااا  أهااا  

اخلفاو  وأةلاى شليا ، وئ شا  أ  هاذه التصااوص ليسات صارُيب، ولثتهاا )جي  اد ( ما   ياا  
 0ائستدئي، و َبث  أ  اَبستتد شليها. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 6/9/24ر د/898
اجملااوك لتاد لادم القادك   : السائ  اقوي: شجهاة الدقو  جيب للى أها  الالاد، واتتقا  للالادس

 للى ابواجهب، وئ اَبفرتال قي  شذ  و  اامرش ه  هذا هو قول  ، شيجله
 

ج: أقوي: ن م..هذا هو قو ، وقوي ال ل اا  ي ا ، وئ ألرل أ دا  م  أه  ال لم اقوي بغاري 
دق (.أي: شذ  و  اامااار شذا َ اقااادك الالاااد للاااى )الااا لثااا  اَبتتاااا  شىل: أنااا  ئ اَبفااارتالذلااا ، و 

)الالااد الاايت ناا ي سااا ائلتااداا(، قيتتاااق  ذلاا  للالااد اجملاااوك، وهااذا الالااد اجملاااوك..ئ اَبسااتأذ  يف 
، وم   ري أي شرالق سهلر؛ ان  ةأن   مفاكةت  يف الدق  و  اامر، وشُا جيب قووكا  م   ري شذ ق

لتاااااداا.ق ثال  وقااااا  بااااا  ماااااا وق.ااااا ، والضااااااب، يف لااااادم القااااادك  هاااااو: لااااادم كة ال ااااادَبو، وبقااااااا ائ
)بغداة(..شذا سَبال  م أهناا وق ات يف قاضاب )اامراثاا ( قاا لهم هللا، قإنا  جياب للاى بقياب ابتاار  

  0اليت  و ا: ا  وم لليها، وراولب ررة )اامراثا ( متها، وهثذا وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 6/9/24ر د/899
ذي اَبقا   م  )اامراثا ( ضاد ابسال ته وها   ث ا  : السائ  اقوي: ما  ثم ابسلم الس

  تلٌل ل َّ  اَب يتهم قق، لفت  أكض ه
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، وةاقرق  سب التقااةه ونيَّتا  قي اا اف ا . وهللا  ج: أقوي: ةالفا بتفس ابتا لب، وفا بت قاس ق
  0  اىل أللم

 (واا لب للى قال  ذل  الرة لت لق   وضو  ائست انب واإللانب وابوائ   )هذه شجابب  تصر  جدا والتفصي  اطوي

____________________________________________ 
 2/12/24س /900
 ه  هلدجيب أم اب متت ةانت   م   لثتب الس اواب قا  اإلسالم ه.س: 
   
يف الم للاااى ةاااا  قومهاااا لتهاااا قاااا  اإلساااوشُاااا ةانااات هلدجياااب كضااا  هللا ، لااا  ذلااادم بااا   ج:

صاالى هللا للياا  لاااة  ااصااتام وقااد ةاا   ااا صااتم ة اا  ااات يف مسااتد اإلماام أ ااد وةااا  التاهللا 
لا  : ئ ألااد ال ا ى أبادا وها   قاوي  الت أبادا وهللاالي خلدجيب وهللا ئ ألاد أاقوي  ا  وسلم
تهااا قااا  الااو   قهااذا  ااات يف ابسااتد لا  هلدجيااب كضاا  هللا   اااىل ل. هلاا  ال اا ى  الااالت هلا 

وااص  يف ة  ابفرةت يف مثاب أهنام ةاانوا للاى لاااة   صلى هللا للي  وسلمون ول  للى التهللا 
هذا  ثم شرل  قالد   قااي . الايتب للى م  اةلى و ااوين  شئ ما ةي الدلي  للى استثتائ  

الاهاا  والادلي  وم تاها أ  الذي ادل  شي ا وا لم أ  ل   قا ماثال ق ليا  أ  ا   لايتاب أي 
 للى ما اةلاه وهللا أللم . .

________________________________________ 
 2/12/24س /901
ي اااين أو اقااا  اا اار ال  ااخ اسااأي اقااوي اإلنثاااك للااى ماا  اف اا  ب اا  اال اااي ة ااس: 

 بد م  اإلنثاك للي  وشىل أي ةكجب اثو  هذا اإلنثاك ه.اف   شي ا  الفا ه  ئ
  

قليغاااريه بياااده قاااإ  َ اساااتط   اقااااي : ال مااا  كأى ماااتثم متثااار  صااالى هللا لليااا  وسااالمتاااهللا الج: 
ري ابتثار  لياد با  لا  السالطب وأماا يال اإل اا  { قتغ قالسان  قإ  َ اساتط  قاقلاا  وهاذا أضا

 للسا  و لقلاب با  هاو ةو  ذلا  قالواجاب للاى ابسالم أ  اتثار ولثا  شذا وجاد مصالحب 
ا ش  َ اثاا  هتاااك مصاالحب وهاو لاادم التااااك قولاا  ل اادم  اادود أهليتاا  يف يف هاذا اإلنثاااك أماا

  التاس م  اقا  الرة  الي اين أو اف   شي ا ت ةأ  اثو  يف روال مثال وهتاك مذل  الوق
ماا  ابجالفااات الاايت ئ اثاا  قيهااا بقااوي ماا  هناااه ق لياا  أ  افااتغ  بتفساا  وأ  اثااره ذلاا  بقلااا  
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ولااو اشااتغ  سااذا بااا انتهااى ماا  اإلنثاااك ا  ذلاا  قياا   اارج  واثفياا  ذلاا  ش  شاااا هللا   اااىل
ة  ش ا اراه للاى ةا  ال اماب ولثا  لليا  شذا وجاد أمارا ل يم للى الفجص أ  الت م  نثاك  

ا اامار و اسات ت  ا  او ا  با   لتسااب با  ار ثاب ذئ اهلتالل قي  وئ ششثاي أ  اوضا  ها
 .هذا ابتثر وهللا أللم 

__________________________________________  
        2/12/24س /902
هتاك م  ادهل  شىل  رل الاالتوك قي د قيها  الب م  التصاكى اطر و  الفا   اوي س : 

 الغرل أم ئ ه.هذه اإلسالم ونهللا اإلسالم ق ا ه  التصيحب لمهلوا  ه  ادهللو  
 
يف ال لم ابطل  وشُا يف يس ال لم ول يفكاسجب قدم  ل الغرل شئ م  ةا  هذه ئ ادهل   : ج

ال لم بفا  التصااكى وةيفياب الارةوة لليهاا وكساوخ يف ال قياد   ال ئ اضار أةثار مماا اتفا  قاإ  
هاذه الفاا  شماا أهناا  ادهل  يف قلاا  وشماا و ه الغرل قإذا با  أماام ب ا  الفاا  الا   ادهل  هذ

وة متهاقتاااب  اااري انج اااب أ  ُيااااوي أ  اااارة لليهاااا  ياااب ولااايس مااا   خ ال لااام وشذا بااا  ا  بااارة
 . ا ما خفاهذقيثو  الرة ز،ة  يف الفاهب وه

ة اااا اقاااوي ااخ الاااذي ةتاااب اآل  اقاااوي وااقيقاااب لاااو أنااا  ةتااات لاباااا قإنااا  ئ متثااا  مااا  و 
الثاالم قهاذا  اصاا  ق اال قاإ  ب اا  ااهلاو  ذةار   أناا  لتادما اادهل  واااادأ يف الارة ال ل اا  

ئصااطياة اباتاادئت واطر ااو  الفااا  وافر ااو  ةثااريا   تاا  ماا  الثااالم قهاام افتحااو  هااذه الغرقااب
 ي  للى ض ل ال قيد  اإلسالميب . لرةوة ابتهالثب ابتهاقتب ةدل

________________________________________ 
                                                                             2/12/24س /903
مسااألب الرضااالب مااا الااذي جيااوز لل اارأ  أ   رضاا    اال اثااو  ذي راارم ااخ اسااأي لاا  س: 
 ل  أم ئ ه.ها ه  هتاك شروال لذمت
 
الااذي للياا   هااوك ال ل اااا أناا  ئ بااد أ  اثااو  الرضااا  مفاارورا بثوناا  يف ااااولت قإناا  ئ ج:

صاالى هللا للياا  ةااد ذلاا  وقااد قاااي التااهللا   ولت لاا  التااااك وقااد جاااات نصااوص  كضااا  ب ااد اااا
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: ال ئ  كضاااا  شئ ماااا قتااا  صااالى هللا لليااا  وسااالمال شُاااا الرضاااالب مااا  اجملالاااب { وقولااا   لموسااا
رضااا  ب ااد ااااولت الاام اااا وأنفاا  ال  اام { والرضااا  اثااو  يف ااااولت ة ااا ذةاارت أمااا لاا  

هاا  ال لاام وأمااا  لتساااب ل اادة قهااذه  ساا ى مسااألب كضااا  الثاااري وقيهااا هلااالل مفااهوك باات أ
 ات ة اا  اات يف ااادا  للاى ااكجا  ما  ثاو  ساس كضا ات مفااقال باد أ  ا ات الرض

أقااواي أهاا  ال لاام وهااذا الرضااا  ئ لالقااب لاا  بساااا  قإناا  ئ افاارتال ساااب م اات اصااوي هااذا 
أجناتاا  ماا  بطتهااا قلهااا أ   ف اا  مااا ةام  ذيالرضااا  قااأي اماارأ  شاااات أ   رضاا   ااري ولاادها الاا

م اات اصااوي هااذا الرضااا  ةااذل  ئ  الرضااا  صاا  ماا  ولياا  قإهنااا  رضاا   ولاايس هتاااك ساااب
ا ةااا  الطفاا  سااول اتضاارك شذا َ ارضاا  ولاايس ذ  أ   ف لاا  شئ شأر بااجيااب هااذا الرضااا  للااى ا

 هتاك  ريها اتقذ هذا الطف  م  هذا الضرك الذي ُيص  ل  بساب لدم الرضا  وهللا أللم . 
________________________________________ 

 2/12/24س /904
 ت  سأي ل  استجدام مان  للح   ههلااس:  
 
  وقاد ةاا  اوجاد متهاا ب ا  الطارل يف اهذه ابسألب اهلتلل قيها أه  ال لم يف وقتتا ااا ج:

شةتا ن ا ي  ول  أبي  كض  هللا لت ومت  ال  ي وقد قاي: جابر  صلى هللا للي  وسلملهد التهللا 
ي ققااااي: ال ئللااايثم أ  ئ لااا  ال ااا   صااالى هللا لليااا  وسااالم  التاااهللا  والقااارس  اتااا يش ولثااا  سااا

لثااأ  هااذا أقاارخ : أ ااد الاارواه    ةائتااب شئ اااوم القيامااب { ققاااي ف لااوا مااا ماا  نساا ب شئ وهاا
 ل يف ضاوالتصوص يف ذل  ةثري  والذي ا هر متها أ  اساتجدام اباان  اادل  للاى . ل جر ل

قاإ  الاذي اا م   وة  الفجص للى هللا ساحان  و  اىل وش ان   ن  ل  اثاو  شئ ماا قادك هللا 
ا لاام أناا  لاايس ماا  ةاا  اباااا  صاالى هللا للياا  وساالم   ةاا  نفااس مقاادك  ة ااا ذةاار كسااوي هللا 

ولد ة ا جاا يف اادا  قاا   هاب ما  هللا قاد حتصا  وقاد ئ حتصا  قاااوىل لا  أ  الاثو  
 ارك السااب با    ا  للاى صالى هللا لليا  وسالمارتك هذه ااسااخ يف هذه ااالب ا  التاهللا 

 .ل  هذا الساب وهللا أللم  ى ا التا أن  هنك 
قالذي اتاغ  أ  اتوة  ابسلم للى هللا ساحان  و  اىل قإذا استجدم ابان  قاالتساب لل  ي قهو 

وماا ساوى ال ا ي أشاد يف هاذا اامار . اخلفا   أةالاو  صلى هللا للي  وسالممثروه وقد تاه التهللا 
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ذلاا  مثاا   رةيااب اللولااب قإناا  ااا  ر للااى مااد  شاارليب و  اتذوك رااوارت ااب للااى ب اا  ابواناا  
الدوك  الفهراب وةذل  اااوخ اليت  ستجدم  ا   ري للاى الادوك  يف ب ا  اا ياا  ئ ساي ا 

اوىل  بسال ب اشذا نسيت  ااب ما  ااااوخ و اري ذلا  ما  التفصايالت الايت ا رقهاا ااراااا قا
  ا وهللا أللم .  ا قدك هللا  أ   توة  للى هللا ساحان  و  اىل و رضى

________________________________________ 
 2/12/24س /905
 ااخ اسأي اقوي : ما الذي جيوز لل رأ  أ    هره م  جسدها بت أهلوا ا ابسل ات . س: 
 

الذي للي   هوك أه  ال لم أ  لوك  ابرأ  للى ابارأ  ما  السار  شىل الرةااب وب ضاهم هاص ج: 
غل ااب وااوىل أ   تحاارى اباارأ  أ  ئ   هاار ماا  جساادها مااا باات الساار  والرةاااب ذلاا   ل ااوك  اب

اةساد قإناا  ارجاا  شىل  بات التساااا شئ يف  اائت الضااروك  القصاوى ةااالوئة  ونوهااا وأماا بقيااب
ها أ    هر م  جسادها ماا ئ  اجاب إلظهااكه ا  ذلا  اؤ ابرأ  ابسل ب  ت ها  ي ااياا قإ 

ابتفسااجت  ة ااا  اادد باات  ذو ذشاا ا ماا  الفتتااب و صااوي شاا ا ماا  الفاا أاضااا قااد ااا ةي شىل
أ    هار ابارأ  صادكها اهلتهاا باال  اجاب أو   هار ظهرهاا أااو ناو  م  أه  الغارخ ق اا م اىن

ذلاا  بااال  اجااب قااإ  هااذا ماا  ضاا ل ااياااا لتاادها ولثاا  شظهاااك مااا سااوى ذلاا  قااال ا تااا 
ما بت السار  والرةااب لااس الاتطلاو  أو  اري سرت وضو  و الح   .  الفب للحياا وليس ررما 

لااااس ققاا، لبفاا ا ماا  ا بذلاا  ممااا افاال أو اصاال ال ااوك  قلاايس ااماار مقتصاارا للااى اا اا
 .وك  وئ ُيدها السرت وهو أ  ئ افل وئ اصل ال وشُا ئ بد م   واقر شروال 

 اال ش  شااااال  اارج يف شاا ا ماا  اامااوك بيته ااا أصااقااساااا ب اباارأ  ماا  زوجهااا وأمااا يف  الااب 
قيا    ارض ماا الاساا  ولثا  بفارال أ  ئ اثاو  ذلا   اسلااب اسااح انت وش  شاالر، حاسا

 .هلفيب أو ل  ررا  ابتاظري ة ا ُيص  يف ب   ااماة  ا  اراهم أ د بطراقب 
 جيااوز لل اارأ  أ  اا بيااته  وباات الااا   قث ااا ذةاارت ئاا ب يف وجااوة التساالساالوأمااا  لتساااب 

بات السار  والرةااب ومالباس السااا ب ش  ةاا  ابقصاوة متهاا ابفاهوك  اب روقاب   هر اهلتهاا ماا 
ماا  ال ااوك  ابغل ااب قهااو ساارت  ااري   اقهااذه ئ  ساارت شااي ا ماا  ال ااوك  أصااال اهنااا ش  ساارتت شااي

أ  ابارأ  لاكااب متاماا أماام أهلتهاا والاذي قثاص  وهذا ليس بسرت أساسا فمفرو  ان  ضي  وم
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قااي: ال ما  ةاا  اا م   هلل والياوم اآلهلار قاال  صالى هللا لليا  وسالم  ات يف اادا  أ  التاهللا
ادهل   ليلت  اا ام { وقاي: ال أ ا امرأ  هلل ات  ياساا يف  اري بيات زوجهاا ققاد هتثات ماا 

أماام  اري زوجهاا  تقابرأ  شذا اارة صلى هللا للي  وسلمبيتها وبت هللا م  سرت { أو ة ا قاي 
لسجط  ولقاب  قاال جياوز أ   ساا  ابارأ  ما  ابارأ    هللا و  رضتثت السرت بيتها وبتقد هتق

ثاو  لاد  مالباس قاول ب ضاها  باس  سارت لوك اا  لسارت الفارل  و اللهم ش  ةانت  لاس مال
 .سدها قي هر لوك ا وهللا أللم  ل ئ اساب اباا أ  التص  اللااس جب

________________________________________ 
 2/12/24س /906
لليهاا جياب ااخ اسأي ل  ابرأ  شذا ةا  ل ها ةاقرا قه  جياوز  اا أ   ثفال أماما  أم س: 

 أ   تح ب لت  ه.
  

وذةار )ا ات يف اآلااب( يف احملاكم الذا    هر ابرأ  أماامهم لوك اا  اَ اذةر  مثل  ال م واخلاي ج:
ال م قااةفاا وللااى ةا   ااي ب ا  أها  ال لاام ساااا يف ذلا  ققااالوا شهن اا قاد اصاافا  ابارأ  اوئ

 :  الق ايس لتادما ةهلا  للاى لائفاب قااي ا يا   صلى هللا للي  وسلمررم ة ا ذةر التهللا 
قال م ررم ولثا  ُياذك ما  التاسا، الثاما  يف اللاااس . ذين ل  قإُا هو ل   م  الرضالب ئش

   ررميت  وهللا أللم .    أمام   ذه اايثيب اليت ذةرها أه  ال لم وش  ةا  ةاقرا قإ  ةفره ئ  ت
________________________________________ 

 2/12/24س /907
هااات  وصاا  الطلاااات شىل أماااة  أصااحاخ الطلااب وأ ياااان جهلااو  ا  اا  لاادى ب اا  اإلس: 

لوا صااو متثاارات قهاا  جيااوز لمهلااو  أ  ا  اثااو  ب اا  هاا ئا الاا  ئ  يف ساااك  أو يف مثااا  قياا
 م  ذل  ه.هنم يف  رج ا ت شىل هذه ااماة الطلاا

 
سااا ماا  ابفااااة  الثثااري وليساات اب صااايب  لليهاااا ذةاارت لثاام أ  هاااذه الاااالة ألااانثم هللاج: 

قائ ب قق، يف اخل اك  قإ  هذه الاالة اب اص  قيها يف ة  مثا  قي تت  الفجص ل  كةوخ 
رأ  أماااام الرةااااخ الرجااا  وابااا قا فاااا قر اااا اتااا ا  اابواصاااالت الااايت هاااتل، قيهاااا الرجااااي اهلتالرااا
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واجملااالت اخللي ااب اةتساايب يف ةاا  مثااا  و ااري ذلاا  ماا  اامااوك الثثااري  قهاا   تتاا  ابساالم لاا  
 سااب ضاايقوا للااى أنفسااهم قإناا  لاا  اساالم  اام اقااال   اصااال ج  اصااال أكى اااار انأه ذلاا  

ا  قيا  متثار هلاالي ال  ا  ثاب  ئ متثار قيا  أو ئ  ضاوك ظت ل  اسلم  ام شا ا ما  ال  ا
  هاذه الطلااات وئ اثثارو  ما  ابثا  يف هاذه اامااة  وش  اساتطالوا ة اا ذةارت ئ قيوص

 كج قهو أوىل وأقض  وهللا أللم . ادهللوا وشُا اوصلو  الطلاات م  اخلا
________________________________________ 

 شهر ررم
 1/24ررم//908

ه شااهب  ت لا  ساذه القارااات س: نراد م رقب ةيال نفاأت القارااات وةيال نارة للاى ما  لتاد
 يف حترال القرس  ه

 
مفصاااا  هتاااااك  قااااالثالمابوقاااا   يفج: للاااى السااااائ  أ  اراجاااا  أوي راضاااار  يف ةوك  الت واااااد 

ناا ي للياا  القاارس  بلسااا  قاارا  وةاناات ال اارخ  صاالى هللا للياا  وساالم ولثاا   هلتصاااك أ  التااهللا
ل اوا بله ااب ليساات ةله ااب قاارا  لتاااةوا أ  اتثاختتلال   ا ااا لاا    ااب قارا  وةثااري مااتهم 

م  كب    اىل أ  هفل للى أمت  ا  هللا ل  وج  أمر التاس أ   صلى هللا للي  وسلمقطلب 
اقاارأ القاارس  بااتفس الطراقااب الاايت  لقاهااا  صاالى هللا للياا  وساالماقاارأوا القاارس  ة ااا أناا ي وأ  التااهللا 
ذلا  يف لتااس ة اا قارأه ، قثاا  االغ  ل صلى هللا للي  وسلمم  جاا  للي  السالم وأ  التهللا 

التجفيال ق ااا جااا   صالى هللا لليا  وسالممفقب ةاري  للى ال رخ قذج  هذا رلب التاهللا 
للياا  السااالم وقاااي : اقاارأ القاارس  للااى  اارل ققاااي : ،كخ ش  أماايت سااا الفاايجل الفاااين واباارأ  

ق اا زاي ا ااده  ال أمتا  للاى  ارقت   قر أوالرج  الذي َ اقرأ ةتا  ق، ونو ذل  ققاي : 
وهااذه اا اارل السااا ب   ااىن   اادة   ااات ال اارخ قااا   ال اارخ . أقاارأه للااى سااا ب أ اارل 

مااثال اقاارأ  ة ااام ب اا  اااارول يف ب ضااها هثااذا نفااأ للااى هااذه اللغااب ئ اسااتطي  أ  اقاارأ 
ز ااا ل  التاااك ئ اقااارأ ق ااثال : اقااارأ  مالااب ب ااا  اا اارل ماا  اااارقت متفصاالت ومااا  ال اارخ 

والضااحى  إلمالاب وئ اسااتطي  أ  اقرأهااا  ئسااتقامب ؤو  وب ا  التاااس اقاار ، لاا  التاااك ز ا ح 
الايت ها  مفاهوك  لتاد ال ارخ  ساتجدام ب ا  الثل اات أةثار ما   ساروهتاك أاضا ب ا  اا
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 ريهااا وأاضااا ب ضااهم  أبلااأل لتاادهم أ  اقاادم الثل ااب وئ ا هلرهااا يف ب اا  ابواقاال ولتااد  ااريه 
ي ناا ي باا  القاارس  ناا ي  ااا اواقاا    ااات ال اارخ وليساات يف ذلاا  اقاادمها أبلااأل قهااذا هااو الااذ

 الفااب ئ يف ابضاا و  وئ يف اب ااىن وشُااا ةلاا  متااوا ر واجاا  هااذا ليساات هتاااك أي   ااب باا  
ُياوي أ  ادهل  م  مدهل  اا رل السا ب شىل التحرال قإ  التحراال الاذي نا  ناذةره يف  

قر والتضاااة والتتاااق  وا    لومااات  رلااب ةتااب أهاا  الثتاااخ شُااا هااو اهلااتالل اااات التتااا
وأةاذاب ادها يف ب   الثتب وئ ادها يف الثتب ااهلرى وةثاري متهاا ئ  ثا  أ   اذةر 
لا  هللا لا  وجاا  أماا القارااات قهاا  رراقاب للقاراا  ئ  غااري شاي ا يف أصا  ابوضااو  هاذا الااذي 

 ارة ب  للى أمثاي ه ئا واا د هلل كخ ال ابت . 
________________________________________ 
 1/24ررم//909

 س: هتاك يف ب   القرااات اوجد ز،ة  ونقصا  يف ةل ات ه 
 
: هذا التقصا  وال ،ة  يف ب   القرااات شُا ه  قليلب جادا وهاذه الثل اات الايت جااات ج 

ش م  حتتها ااهناك د  ري : ش اريزائد  شُا ه  أ رل للوص  اهنا أبلأل لتد ال رخ قال اوج
ت بطراقب أهلرى : ش اري حتتها ااهناك ش وقول    اىل : ش وما ةتا لتهتدي لاوئ أ  هاداان ئققر 

بات  هللا ش هتاك قراا  : ش ماةتاا لتهتادي لاوئ أ  هاداان هللا ش ما   اري الاواو . هاذا ائهلاتالل
شاااي ا يف ابضااا و  ه وهاااذه الثل اااات  ت لااا   لاال اااب قهااا  أ ااارت . القاااراا يف هاااذه الثل اااات 

ق اا ئ   اب لاداهم ون اروا شىل اإلساالم  اهنامالذي اتثلم قيا  ها ئا الاذا   رقاوا ةتااهم شُاا 
 .س   م  جو  اغت وئ اوجدوا شي ا  ري هذا الذي ئ 

 وهذه القرااات ه  ن لت مر ت ه 
ساواا ةانات  لمصالى هللا لليا  وساهذه القرااات أقرأ سا جاا  لليا  الساالم التاهللا أ  ئ ش  

 مر ت أو  الد مرات . 
ةل ااب اااارول السااا ب ئ   اات القاارااات السااا ب ، وشُااا القاارااات   وأ ااب أ  ألفاات الت اار أ 

لااا  ااااارول الساااا ب وشُاااا  واققااات ةل اااب الساااا ب  واققاااا وليسااات للاااى سااااي   ختااارج َالساااا ب 
سااا  شُااا هاا  قاارااات هاا  لااااك  لاا    ااات ، والقاارااات الق بالتحداااد قأمااا اا اارل السااا 
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و قارأ ساا ااماب اإلساالميب وها   صالى هللا لليا  وسالمصلب للتهللا قراا اشتهروا  لقراا  وةلها متل
ساا القارااات ال فار وةلهاا ما  هلاالي تم قرس    فال أه  ال لم ، واضال شليها الثالد اليت ا

 ةرت . اا رل السا ب وةلها اقرأ سا وةلها ات اد سا واامر قيها ة ا ذ 
قاوي القراا  وهذه  س ى قراا  شاذ  وئ اقرأ سا شروال وهتاك قرااات َ  ص  َو  تواقر قيها 
 القرس  وهللا ساحان  و  اىل أللم . 

________________________________________ 
 1/24ررم//910
 : باذا مت  التات يف اإلسالم ه س
 
نتااق  أصاا  التفاارا  قااإذا جاااا الفااجص وأكاة أ   : نا  ئ نتاااق  الفاارا ب قاايم  فاار  ناا ج

ا ااارل ااااا  قإنااا  ااحااا  لااا   قيقاااب هاااذه الد،ناااب قاااإذا ةانااات هاااذه الد،ناااب صاااحيحب وهاااذه 
ااوامر جاات ل  هللا ل  وج  قال نت ب أنفساتا  لاحا  بااذا متا  هاذا ه وبااذا أمار باذل  

ه وباااذا متاا  التاااج ه وباااذا  ه ق  ثاا  أ  اقااوي شااجص باااذا متاا  اخلت ااار ه وباااذا متاا  اخل اار
مت  لااس اارار ه وباذا أمر  لصال   ه وباذا أمر با الوالدا  ه شىل  اري ذلا  .... قات لس 

وقوائاد لذماب ما   بذا هنى ل  ةذا ه وئ ش  اوجد  ثم لاليانسأي باذا أمر هللا بثذا ه وبا
تت  بصحب اامر أو بصحب التها  هلالي ااوامر والتواه  ولث  ئ ناح  هذه ااموك  ل نق

 .وشُا م   خ  د هللا للى ن  ت  وللى قضل  
يف   با  جااا مصار ا يالاذالتاات يف اإلساالم وبااذا متا  ه ومما ذةر أه  ال لم ما   ث اب متا  

اةلوهم آل ئهم هو أقس، لتد هللا قإ  َ   ل اوا س اهام قاإهلوانثم يف )وج  :  ةتاخ هللا ل 
 (الدا  ومواليثم 

قالرج  الذي اتاىن رفال أبوه م رول قاأي    اتسب هذا الطف  لفجص أجتهللا لتا  وأباوه 
  . موجوة قذج  هذا قاا   وااوىل أ  اتسب شىل أبي  ااقيق 

التاااات   اااىن الرلاااااب و  اااىن القياااام بفااا و  الفاااجص بااا  ش  اإلساااالم  تااا وئ اقصاااد اإلساااالم م
 صالى هللا لليا  وسالمإل ساا  شلايهم وج ا  التاهللا    للى ذل  و   للاى كلاااب اااتاام وا

اتااايم ولثااا  هاااذا اليتااايم شُاااا اتساااب لوالاااده وئ اتساااب قيااا   ذيالاااالايااات مااا  أقضااا  الاياااوت 
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الفاااجص ابتاااا  قيقياااا أو مثااا   التاااااكوهتااااك أماااوك ةانااات يف اةاهلياااب وهاااو . لفاااجص سهلااار 
ئ ُيا   لليا  التسااا، كجا  أجتااهللا اتثفال  ائب  ااقيقا  للفاجص ابتاات قتضاي  اارماات

قاإلسااالم متاا  ذلاا  . مااته  الا واج ماا  نساااا جيااوز   وجلا  أ  ات اار شلاايه  ، وُياارم لليا  أ  اتاا
 وأبقى الرلااب والتفض  واا د هلل وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
 1/24ررم//911
جالثم ولث  كسوي هللا ش م  أن  ةا  قاا  : قاي هللا   اىل : ش ما ةا  ر دا أ  أ د م  ك س

 اإلسالم متات زاد ب   اك ب ه وباذا  ولت القالب م  بيت ابقدس شىل مثب ه 
 

َ اثا   صلى هللا لليا  وسالمج: هذه اآلاب ه  الذي  واق  اا  الذي ذةرانه اآل  قإ  التهللا 
ت اباا   اك ااب ا اات أبااوه أ  ا ااد ماا  الرجاااي وأناات  قااوي ةااا  متاتيااا زاااد باا   اك ااب أناات قلاا

صاالى هللا لثااالم واضاا  َ اثاا  التااهللا ؛اىواجاا  هااذا  صاالى هللا للياا  وساالم اك ااب ولاايس التااهللا 
ةااا  اقااوم   صاالى هللا للياا  وساالمأ  ا ااد ماا  هاا ئا الرجاااي شُااا ةااا  كسااوي هللا  للياا  وساالم

م وهذا الاذي هناى برلاات  وليس أ   قيقيا أو شرليا ل  وشُا اتسب ل  يف اةاهليب للى لاة 
لتااا  اإلساااالم انااا  ئ م اااىن لااا  قثيااال اقااااي قاااال  ابااا  قاااال  وهاااو َ هلااا  مااا  نطفتااا  وأباااوه 

 م رول . 
قاد أماره هللا  صلى هللا للي  وسالمأما مسألب حتوا  القالب قهذا أمره واض  وم رول وةا  التهللا 

ةااانوا َ اطل ااوا ب ااد   لتاادما قاادم ابداتااب أ  اسااتقا  بياات ابقاادس  ليفااا اهاا  الثتاااخ اهناام
واققهم يف للااى أماااوك الفااارا ب َو اااادلهم الاادلو  الااايت  قااايم للااايهم اا ااب قثاااا  أمااار هللا أ  اااا

 ليفااا  اام  اال اتا ااوا أواماار هللا ولتاادما أماارهم وهناااهم وأقااام للاايهم  التوجاا  شىل بياات ابقاادس
ياا  هاا ئا الثفااااك اا ااب كةه هللا لاا  وجاا  ماار  أهلاارى شىل الاياات ااااارام واجاا  هااذا  قااد لل

قااارة هللا للااايهم ش قااا  هلل ابفااارل وابغااارخ هش مااااوئهم لااا  قالاااتهم الااايت ةاااانوا لليهاااا شوقاااالوا : 
مااا شاار  لتااا تقااا  قهتااا شىل أي مثااا  راال مسااتقيم ش قااإذا أكاة هللا اوجاهاادي ماا  افاااا شىل صاا

 وهللا أللم . 
________________________________________ 
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 1/24ررم//912
ش التسااا انقصاات لقا  وةاا  ش وهتااك مقولاب  صلى هللا للي  وسالم لتساب ادا  التهللا  س:

أناا  أكباا  ماا  التساااا ةااامالت ال قاا  وهاا  هلدجيااب وسساايب وماارا : ئ أةكي أهاا   اادا  أم ئ 
ل ااارا  وقار اااب قهااا  اااااادا  صاااحي  وش  ةاااا  ةاااذل  قهاااا   ثااا  اة ااا  بيتااا  وباااات  بابتااا

 اادا  السالل ه
  

اقااوي ش ة اا  ماا  الرجاااي ةثااري َو  صاالى هللا للياا  وساالم اادا  صااحي  لاا  التااهللا ج: هتاااك 
ش وهاااذا  اث ااا  مااا  التسااااا شئ مااارا بتااات ل ااارا  وسسااايب بتااات مااا ا م وهلدجياااب بتااات هلوالاااد

لفار ااب ويف بقيااب اااادا  اقااوي : ش وقضاا  لائفااب  اذةاار   قياا  اادا  صااحي  وئ ُيضاارين أ 
ش قهاذا  ادا  ينبات ولثتا  ئ لالقاب بيتا  وبات  للى التساا ةفض  الثراد للى ساائر الط اام

يف نقصا  ال ق  ونقصا  الدا  قإ  نقصا  ال ق  ئ ا ات  صلى هللا للي  وسلم دا  التهللا 
لدم اةت اي الصفات الطيااب يف ابارأ  قاةت ااي ااهلاالل اا ياد  ئ لالقاب بيتا  وبات نقصاا  

  اباارأ  اهنااا حتثاام لارفتهااا قهااذه ال قاا  ونقصااا  الاادا  ا  اباارأ  هللقاات هثااذا ونقااص لقاا
ال ارفب    ر يف لقلها ولذل  ق ه ا ةانت هلدجيب أو سسيب أو وا د  م  ه ئا التساو  قاإ  

ااهلااالل  يفش  اةت لاات  ذلاا  ي نصاال شااهاة  الرجاا  ئ هرجهااا لاا شااهاة  ش ااداه    ااد
ق  أما نقصاا  فهاة  الرج  هذا الذي ات ل  بتقصا  ال ة قا  شهاة ا  قالوالصفات الطياب 

 الدا  قي ا  ت رض ل  م  أموك مث  ااي  والتفاس  ي  ئ  صل  وئ  صوم .
  بدو  ذةر هلدجيب وكواه الطااين وأبو ن يم ب ،ة  قار ب وقي  ض ل ( يف الاجاكي )اادا  لتد اب  مرةوا  وصحح  اب  ةثري وهو 

________________________________________ 
 

 : ش أقض  نساا أه  اةتب هلدجيب بتت هلوالد وقار ب ومرا وسسيبش ه س: هتاك  دا  
: هذا  دا  صحي  أاضا وهذا يف قض  أه  اةتاب ولثا  نا  يف  ادا  :ة ا  ما  6ج 

لفا  قار اب قاإذا    ه  قها  قيااال  ذةارت أتااال َو اث   م  التساا شئ ه ئا الرجاي ةثري
 هلري . لف  قار ب قليجاان وج اك هللا   ةا  قي

 )ان ر الس اي الساب (

________________________________________ 
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 1/24ررم//913
 س:هتاك  دا  اتهى ل  التصفي  ه قه  ئ نصف  مطلقا ه 

 و دا  ش  هللا ات ي ة  ليلب شىل الس اا الدنيا قه  هذا ا ت ن وي ابالئثب أاضا أم ماذا ه 
 

لاا  التصاافي  مطلقااا وشُااا  ااات أناا  لتاادما سااها  َ اتاا  لمصاالى هللا للياا  وسااج: أوئ أ  التااهللا 
 ام : ماالثم  صالى هللا لليا  وسالميف الصال  صف  الصحابب ققااي التاهللا  صلى هللا للي  وسلم

شذا انبثااااام شااااا ا يف الصاااااال   أةثااااارد التصااااافي  ه ققاااااالوا : ،كساااااوي هللا ةاااااذا وةاااااذا . ققااااااي :
والتصااافي  للتسااااا ش قهاااذا ااااادا  اااادل  ش . ويف  ااادا  سهلااار : ش التسااااي  للرجااااي قسااااحوا

لصااال  وأمااا ا يفلرجاااي أي اساااحو  شذا انساام شاا ا ل  لتسااابللااى أ  التصاافي  ئ  اجااب لاا  
صاالى هللا للياا  وقااد ُياادد قتتااب للرجاااي قتهااى التااهللا أ  صااو ا لااوك   لتساااب لل اارأ  قااالراج  

 .  اإلمام وهذا شذا انخ ابصلو  ش ا م، ابرأ  أ   سا  يف الصال   وسلم
أما هلاكج الصال  قاامر للى ماا هاو لليا  ما  الاااا  قاإذا صاف  الرجا  قاال اوجاد ةليا  للاى 

 .مت   وابرأ   سا  هلاكج الصال  ابهم ئ اهر بصو ا 
وأما اادا  الذي اقاوي ش  هللا اتا ي ةا  ليلاب شىل السا اا الادنيا قهاذا ااادا  وصال هللا با  

بالئثب لقاي  تا ي ابالئثاب ولثتتاا نا م     هللا لا  وجا  ئافااه  نفس  م  الت وي ولو أكاة ا
وج  ما وصل ب  نفس  ونث   ش ا م   لوقا   ئ ن رل ةيفيت  وئ هي ت  وشُا نثات هلل ل 

أمر الثيفيب ل  ساحان  ونفاوض أمار الثيفياب لا  وهاو اخلاال  وةا  ماساواه هاو ابجلاول قثيال 
 شئ ابجلوقت وهللا   اىل أللم .  نر ون  َ نره َوأ  ني، بثيفيات وصفات اخلال  

________________________________________ 
 1/24ررم//914

 ا ولب م  التساا ه  م س: ما الدلي  للى جواز هللو  الرج  
 

أةثاار ماا  ماا  ج: هااذا الساا اي اااتق  ررقاا  ااوي ررقاا  ااهلااري ، قثياال اثااو  هللااو  واقااوي 
بتهاا  لتهااا هااو وجااوة كجاا  ماا  اماارأ  أجتايااب ماا   ااري ينلاا  قااإذا وجاادت اماارأ  اماارأ  قاااخللو  ا

 أنا  وائهلاتالال ااصا  قيا  ايننيب أو ينلثب أو كاب ب  سق، اخللو  وأصاا  اامار اسا ى اهلتالرا
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ئ جيوز شئ ااجب م  أم  الفتتب قإذا ةا  الرج  هتل، م  ا ولب م  التساا ما   اري مماساب 
الت لااايم ماااثال يف مسااا د أو يف مثاااا  متفااات  قهاااذا ئ  ااارج قيااا  وأماااا أ  وئ مقاكباااب مااا   خ 

جيلس كج  م  ا ولب ما  التسااا بغاري  اجاب قهاذا قيا  مفساد  ل ي اب وقيا  اهلاتالال والتاهللا 
لاايس لثاا  قهنااى لاا  أقاا  ماا  ذلاا  ققاااي : ش ،م فاار التساااا اسااتأهلر   صاالى هللا للياا  وساالم

أ  متفا  يف وسا، الطراا  انا  مثاا  ماروك الرجااي الطرا  ش قاإذا ةاا  هتااك هنا  أ  ابار  سطب
والتصاوص قثيال  ئهلاتالال ،  الاا وأمرها أ   هلذ جاناب الطراا   ال ئ ختاتل،  لرجااي 

 اليت  دل  للى لدم جواز ائهلتالال ةثري  . 
________________________________________ 

 1/24ررم//915
 : ه  مواق  الدكةشب   تا هللو  ه  س
 
: ئ ا تاااا هللاااو  مطلقاااب ولثااا  قيااا  شااااهب اخللاااو  وهفاااى متااا  مفساااد  ل ي اااب ا   الطاااب ج

الرج  لل رأ  م   ري مالمسب لذبدا  مفتاح للفر وئ أ د ارى ما ادوك ما بيته اا ما  ةاالم 
وقيا  م صايب قالا اد  صالى هللا لليا  وسالمققد اثو  بيته اا ةاالم قيا   الفاب امار هللا وكساول  

 ابت ت وهللا أللم . ل  ذل  هو 
________________________________________ 

 1/24ررم//916
 الطف  الذا  َ ا هروا للى لوكات التساا ش ه. وأماهو ااد لقول    اىل : ش  س :
 
: ئ اوجد  د م ات ا  الطفا  هتلال ما  شاجص آلهلار قهتااك ما  اارفااي ما  اثاو  ج

اي الااذا  هاام يف مثاا  ساات  ، قااال ا  يف الساا  ماا  الااذي  ياا  انسااا واالااأل قااا   ااريه ماا  اارفاا
اة يلب م  القايحب ، وابرأ  ااستب اب هر م  ساي ب اب هار قاإذا ةاا  الطفا  اادكك ذلا  قإنا  

هااذا اااد الاذي ذةااره أها  ال لاام . للاى ابسالم أ  جيتااا  اةلاوس ما  التساااا وها  متثفافات 
 ت واد وه  قا  الالو  . واامر قي  س ب وابسألب   وة شىل ال

________________________________________ 
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 1/24ررم//917
 س: يف مسألب حترا  ااصا  يف التفهد ق ا هو حترار اخلالل قي  ه 

 
ج: جااااات كوا،ت  ثاااات التحراااا  ، وكوا،ت  تفااا  التحراااا  ، وأهااا  ال لااام لتااادهم قالاااد  

أ  الرواااب الايت جااات  ثاات التحراا  وهاو ااظهار  وه  أ  ابثات مقدم للى التايف ، وراباا
لتده للم زائد للى التايف قل   الذي ن ر شىل التهللا  بثاتقإ  التحرا  هو ااوىل لثاو   قإ  ا

ه وهاو ُيرةهاا ئ ُيرةها أو َ اار وقاي ش وئ ُيرةها ش ةا  يف هذه اللح ب  صلى هللا للي  وسلم
لتدئذ ينبتا ، قهتا ابثات مقدم للى التايف قااوىل أ   صلى هللا للي  وسلم ي  ةا  شصا   

ش وهللا   اىل  ادلو ساُيرك ابسلم شصا   يف التفهد لتد ة  ةلاا ا  التص اقوي ش ُيرةها 
 أللمش . 

 س: قد اقوي قائ  شهنا لا  ه 
ج: الاااذي اقاااوي ش  هاااذا لاااا  هاااذا ئ افهااام ا  اارةاااب الااايت  ت لااا   لصاااال  شذا  اتااات لااا  

قثيااال اقااااي شهناااا لاااا   ثااا  أ  اقاااوي الفاااجص أ  كقااا   صااالى هللا لليااا  وسااالموي هللا كسااا
الياادا  لتااد التثاااري  لااا  وب اا  الفقهاااا قاااي بااذل  ، قااريوى أ  اإلمااام أ   تيفااب ك اا  هللا 
كأى كجال ارق  اداا  ةل اا هلفا  وكقا  أو يف مواضا  الرقا  الايت جااات ققااي : مالا  ارااد أ  

م ابااا  اباااااكك : ش  َ اطااار يف ااوىل قلااا  اطاااري يف الثانياااب أو ناااو ذلااا  اطاااري قااارة لليااا  اإلماااا
 قذج  ذل  الوقول لتد التصوص الفرليب هو ااص  وئ ندهل  لقولتا يف مث  ذل  . 

واقااوي  باا  قدامااب : ولثاا  هااذه كوااااب وا ااد  ماا  باات أكباا  لفاار  كوااااب ، وهاا  كوااااب زائااد س
 ذ  ه   لثي ت ك   هللا شهنا شاالفيجل اب

زائاد    تاا شااذ  أم كواااب ج: هذه ابسألب حتتااج شىل ةكاساب ها  ها  كواااب وا اد  ققا، وها  
  تاااا ز،ة   قاااب والاااذي افصااا  بااات الرواااااب الفااااذ  والرواااااب الااايت  ثاااو  ز،ة   قاااب جهاباااذ  يف 

 اااابااااادا  قالفااايجل ابااا  لثي ااات ك اااب هللا لليااا  مااا  ا رتامااا  ل ل ااا  وقضااال  يف ال لاااوم ال قائد
جياا م قيهااا  ذيللاام اااادا   إلضاااقب شىل أ  هااذه ابسااائ  الاايف والفقهيااب َ اثاا  ماا  ابااازا  

هناا ز،ة  شذوذها وها  اارج  قولا  للاى ما  قااي  فاظ اامب قيت ر ه  هتاك م  قااي بفاهم 
ب  قدامب  قب ما  كوا  الفايجت وقاد اثاو  أقاوى ما  الاروا  ااكب اب  قب وللى ة   اي زائد  
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رواااااب ا  ي اااا قالباااد مااا  الت ااار يف مت لاااب ةااا  كاو يف الاااروا،ت وللاااى ةااا   ااااي اللفااار هااا ئ
 صحيحب وهللا   اىل أللم . 

 ها الثوكي واب  لييتب ه س: الروا،ت السابقب قي
ج: هلاريا ش  شاااا هللا أان قلاات أان ئ أ قاا  ابسااألب اآل  ولثاا  هتاااك ألفاااظ اتفاارة سااا الثقااات 

هااذا مقاااوئ   اااادا  لااو ةااا  يف الااس وا ااد قااد اثااو الل اجمللااس ا ااتئهلاات ملاا   ااريه
الاا ،ة   قااب قااصاا  أ  ز،ة اا  مقاولااب  كاويصاا وبب  ثااا  وشذا ةااا  ماا  الو قرااار هااذه ابسااألب 

  ماا   ااري ز،ة  مث ب ااد ذلاا   ا  الفاايجل قااد اثااو  كوى اااادا  خل ساات نفسااا قحف ااوه متاا
  قفاا  هااذه اااااي ش ياناا  باا  للااى لفااجص قيااأ  باا  للااى وجهاا سهلااراااادا  يف الااس  يااارو 

 .وجه   ذا الراوي ئ  ث  أ  اقاي  لفذوذ  ذه الروااب 
 .قهذه ابسألب م  أص ب ابسائ  للى جهابذ   فاظ اادا  قا رك هذا جاناا 

ئش  ش  اهلتلل الفيجل االااين والفيجل اب  لثي ت  وي مسألب ةهذه قالقوي قوي الفايجل و 
ذه الفتاااو  وةااااذل  الفااايجل مقاااا  شذا اهلتلفاااوا يف هاااذه ابساااائ  الدقيقااااب االاااااين انااا  شماااام هااا

 بيته ا ةاري ك هم هللا  ي ا . القوي قوي الفيجل االااين قالفرلأ  قالش  
كو ةلت الستب للى أن  افري ساا لتاد الادلاا ا  لفا  ااادا  ) ُيرةهاا اادلو ساا ( ، قثل  اا ةلاوت  ار   قاي اب  لثي ت يف الفرح اب ت  : 
  . ششاك   شىل للو ابدلو ساحان  و  اىل

________________________________________ 
 1/24ررم//918
ااصاا  ناو القالاب وأهلاارى ُيارك  صالى هللا للياا  وسالم:يف ب ا  الاروا،ت جااات أ  التاهللا س

 أن  ُيرةها ادلو سا ه
  
  اىن   ،لتاد الادلاا   ساا شىل القالاب ارما: م تااه لتحرا  قالتص ل بيا اإلشاك  شىل القالب  : ج

ش اللهاام صاا  للااى ر ااد ش قإناا   رقاا  اإلصااا  وحترةاا  قهااذا ماا  قولاا  : ةل ااا باادأت ةلااو  
 م ىن قول  ادلو سا وهللا أللم .

________________________________________ 
 1/24ررم//919
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لدااااا  مااا  ابااااي قااااول نااا  اساااادة ةاتااا  للاااى أقساااااال شاااهراب وأ يااااان اتاااوقر ش: ساااائ  اقاااوي س
 مااسدةه شهر، قه   ث  أ  اذهب شىل ااج سذا اباي الذي اتوقر لدا  ه

  
: ئ  ت   ش ا م  أةاا ااج ولث  أه  ال لم اقولو  : شذا   اكض ذهاب  شىل ااج م  ج

 ساااداد الااادا    اااىن أنااا  ئ اوجاااد لااادا  شئ مالاااأل مااا  ابااااي وهاااذا ابااااي مطلاااوخ متااا  اآل  
الاادا  قهاا   ساادة أم  ااذهب اقولااو   ساادة أوئ مث ايساار هللا ب ااد ذلاا  الااذهاخ شىل لتسااداد 

اااااج ولاااو ذهاااات شىل اااااج َو  سااادة قح ااا  صاااحي  وئ  ااارج لليااا  ولثااا  قاااد هلالفااات 
ااوىل وما ةا  للي  أ   ف ل  ا   سداد  قول ال ااة أمره للى ل لاب و ا  هللا لا  وجا  

الاايت ذةر ااا أناات اآل  ئ  اارج للياا  شرالقااا ولاا  أ  متسااام  قياا  وم لاا   بقاادك  والصااوك  
  ذهب اآل  شىل ااج وهللا   اىل أللم . 

________________________________________ 
 1/24ررم//920

ثااا  اقااوي ش  الفاارت  ابقالااب ق زوااا ماا  أ ااد لقااااات الاادةتوك أ ااد س: اإلهلااو  ةااانوا يف لقاااا 
 ماااا و  لاااا  رراااا  ا تدساااب الوكا ياااب ثتاااتااااس ساااول ات تفاااهد أماااوكا ل يااااب ، ومتهااااا أ  الس

أماوك ةثاري  يف هللا  اإلنساا  وةاذل  يف استتسااخ أجا اا ما  اةساد والقلاب قها   يفالتحثم 
ب وابتت صااب والااذي قاااي يف يف ل اا  التامصاا صاالى هللا للياا  وساالمهااذا ااادهل  يف  اادا  التااهللا 

 الذةر ب  أكاة  هابولوة د حتدا قالوا وةذل ه ابغريات خلل  هللا ش أم ماذا سهلره ش
 
لااب صااا ب ابقالاا  بغاا  الت اار و للااى ةاا   اااي  زوااا أوئ أان ئ ألاارل الاادةتوك أ ااد  : ج

ااوىل أ  ئ اطااارح بصااافب جدااااب شئ لتاااد  ااادود التتفياااذ قاااالثالم شااارلا  اااوي هاااذا الثاااالم 
ا ئ اادهل  ما  الاذي افاي   الغارخ شُاا هاو شةلاااات قاك اب ا ات ةثاري متها ا قيقب مث ش  ةثاري 

مثاا   نصا  شىل تااد أنجنالروااب ويف صحب  او اا ليف  ي  التصدا  اه  ال لم   ىن شذا ن ران 
أمرا ن ر، قلو قاالوا ماثال شنا   ادد   ا  ادكسو  لتد ه ئا شُا ادكسو تقط  ا ت : أ  الذ و 

خ مساالم ا  ااخ ابساالم لتااا وُياادد ل ااا قااالوه قااتح  نقااوي ش  هااذا اخلااا ماا  أةااذا ةااذا و 
قااتح  نرااد أ  نثااو    ا ي لا  اخلااوض يف أماوك قااد ه ولثا  ها  قااام هاو بتفساا  ساذا ال  ا  
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قاارت  ماا  الاا م  وئ نتسااى ةاكوااا  وصااداق  لتاادما لفقااوا قضاايب التطااوك ولثاا   ااد اتااات ةااذسا ب
لذساال مازالاات  اادكس يف ب اا  بااالة ابساال ت وأهلهااا الااذا  هاام أهلهااا قااد كقضااوها وأ اتااوا 

بااا  وهلاصاااب  اااوي االقاااب ابفقاااوة  الااايت ةاااا  جي لهاااا بااات ةااا  قصااايلب بااات الطياااوك حترافااا  وةذ
 .وال وا ل مثال وبت الثدايات والطيوك وهثذا 

قااأقوي ماا  ا رتاماا  للاادةتوك قااأان ئ أشااث  قياا  وئ قي ااا اقااوي ولثاا  أشاا  يف الااذا  كوى 
ول اهلاذان متا  لتهم هذه ااقواي لو ةا  الدةتوك هذا هو الذي قام بتفس  وهو شاجص مو ا

خلااا ابساالم وأمااا شذا ةااا  الفااجص اتقاا  لاا  ةتااب  ااريه بطرااا  حباا  أو  ااريه قااال لااا   قاااوئ
 .بذل  وئ ن م  ب  وئ نصدق  

مث نرجااا  شىل ابساااألب اقرتاضاااا لاااو ق اااال  صااا  ذلااا  قاااإ  هاااذا ش  ةاااا  بصااالحب مفااارولب وئ 
جاائ  وأماا شذا ةاا  بغاري  اتساب يف ضيا  نسب أو يف هلل، أمفاج قاإ  هاذا ااصا  قيا  أنا 

 اجااب أو ارت ااب للياا  هللاا، أمفاااج وضاايا  يف اانساااخ قااإ  ذلاا  راارم ئ جيااوز وهااو أةااا 
 .بثثري م  مسألب الوشم أو قلج ااستا  الواكة  يف اادا  قهذا أوىل وهذا ش ا 

 التااااس للاااى سااااي  هاااذه ااماااوك الااايت ااااذةرهاأ  ائنتاااااه بساااألب وهااا  مااا  باااد اامااار الثااااين ئ
ئ ةلياا  و استتسااجوها  مهنااشالفاارة،ت ةثااري متهااا ئ اااده أاضااا ق ااثال مسااألب الت  ااب الاايت قااالوا 

 .ق أ  قالوا شهنا ما ت أبدا للى هذا ائستتساخ 
مفاساد ئ افا ر ساا اإلنساا  يف شىل  ا ةي ا لاو سالم بصاحتها هناأقوي هاذه ااماوك الايت اف لو و 

لثي اواب اتضرك سا اإلنسا  لتدما اهلذها و ف   أوي وهلب قإذا ةا  مثال استجدام ااةواب ا
قإهنااا  ضاار أ اتاات أهنااا  ضاار اإلنسااا  ااجهاا   الاايت اساات  لها اإلنسااا  ةاااةواي و باا  ااقالياا  

زومااات أو اةيتااات الاايت  ثااو  يف اخلليااب قهااذا مو  ااداد لااا  يف الثرو  ااذ  مااثال قثياال 
ارت ب للي  مستقاال يف اإلقساة يف باد   اامر  ل لو أ ى بتتي ب ةتغيري لو  ش ر ق ا الذي

 ااذك مما ارت ب للى ذل  وهللا   اىل أللم .م  الفجص قالبد 
________________________________________ 

 1/24ررم// 921
 ل  سينك جانايب ه ت ث  أ  اصت وا ةواا ليساب م  هنمشالس اي أ  الدةتوك اقوي : س: 
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دةتوك ونسااأي هللا لاا  وجاا  أناا  جي لاا  هلااريا ممااا ا اا  باا  ولثاا  هااذا ج : ئ نراااد اخلااوض يف الاا
  هو أللم مت  آبئل ابرا   وةل اب أهنام  ثا  أ  اصات وا ةواا بالذي اذةر ئ اسلم ل  وئ 

ل  سينك جاناياب هاذا أةاا ةاذخ قاإ  هللا لا  وجا  وهاو الاذي هللا  أقضا  الادواا وهاو  تليس
وااب ةثاري  مثا  ااااب للاى أة ناص صلى هللا للي  وسلموالتهللا ال س  َ اسلم م  اآلينك اةانايب 

  اااأ  وذةااار أهناااا شااافاا لل ااات َ  سااالم مااا  اآلينك اةاناياااب مث ش  ااثااام    هاااذاثالساااوةاا وال
 اات أهناا  سااب   ثار ماا قيا  يف أةوااب مث ب اد قارت  ما  ال مااةالدواا لايس لا  سينك جاناياب ماا أ

ااااب جااادا ماااا ظهااارت شئ ب اااد قااارت  روالاااب مااا  اساااتجدام الساااررا  و سااااب الاهاااال وأماااوك ل ي
ال ااالج قأكاااد أ  أقااوي ئ نت  اا  وناا  أهاا  اااادا  رراقتتااا ئ نقااا  اخلااا هثااذا هلاصااب يف 
أماار ل اايم ةهااذا وةااذل  الفااجص الااذي اتاااي جااائ   نوباا  ليساات مصاالحب يف  قاا  وليساات 

اساتفهام ةثاري  وقاد الماات ل ثو  مذمب لا  وأقاوي ةثاريا ولليهاا ماةثريا لذسل  ل  ا   قضال
قهااذه اامااوك ئبااد أ   وضاا  يف  صاالى هللا للياا  وساالمحملاااكبت هلل وكسااول  ا ماا  متحاات لثثااري

 ااساا  وهللا   اىل أللم . 
___________________________________________ 

 1/24ررم//922
 : س اي ل  ةتاخ اس ى الرة ابفحم نسب لذلااين هس
 

 .هذا الثتاخ  ل أستطي  أ  أكة للى الس اي ج: َ أرل  للى 
قإذا ةا  الثتاخ هلارج ب اد ، ةتاخ أي   رقب صا ب بللى ة   اي لتا ررل ردة  وةقيقب 

الثتااخ وما  الاذي قاام بتحقيا  الثتااخ ها  هاو   وقا  الفجص قيت ر للى أي  طوال راا
ي   قااااام بطااااا  ابجطورااااات ااصااااليب والت اااار قاااا شىلشااااجص  قااااب أم ئ ه قالبااااد ماااا  الرجااااو  
 . الثتاخ وما ادوك  ول  م   و يق  ولدم  

________________________________________ 
 1/24ررم//923

 



270 

 

س: شاااجص ارااااد أ  ااااات مت ااارا قاااذهب لفاااجص لتاااده قط اااب أكض للاااى أ  شجيااااك ااكض 
ماا  قي ااب الاتاااا حبيااا   اار سااس أو ساات سااتوات أو ناااو ذلاا  و تتهاا  قي ااب الاتااااا  اط ااتمق
 اصا  الاتاا ملثا لصا ب ااكض ا ت مقاب  اإلجياك يف هذه الفرت  قه  هذا جيوز ه و 
 

 ج: ن م جيوز وئ  رج قي  وهو نو  م  اإلجياك ابت اكل للي  وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 1/24ررم//924
رقااا  مااا  السااا وة أو ب اااد الرقااا  مااا  هااا  اثاااو  ب اااد ال، ائسااارتا ب جلساااب س: التثااااري ب اااد 

 اةلسب ه
 

ج: ااماااار يف ذلااااا  واسااااا  والتااااادقي  يف هاااااذه ااماااااوك قياااا  مفاااااقب للاااااى الاااااتفس قاااااإ  جلساااااب 
الااذي كواه الاجاااكي يف صااحيح  وهاا   ردمالاا  باا  ااااواشئ يف  اادا  ائساارتا ب َ  ااذةر 

 لتااااك ه ب اادها  ثاااقالهااا أم ا ثاااماا  ساات  الصااال  َو اااذةر قيهااا مااا ات لاا   لتثاااري قهاا  ا
ةااا  اثااا  اات ارقاا  قااإذا كقاا  ماا  الساا وة قإناا    صاالى هللا للياا  وساالماللفاا  ال ااام قااإ  التااهللا 
هااذا هااو ااظهاار وااماار قياا  ساا ب وهللا وجيلااس هلااالي هااذا ائنتقاااي ، اثااا هلااالي ائنتقاااي 

   اىل أللم .
________________________________________ 

 1/24ررم//925
ةاااا  شاااجص لااااس جاااوك  للاااى رهااااك  مث لااااس قوقااا  جاااوك  سهلااار قهااا   سااا  للاااى س: شذا  

 اةوكخ اآلهلر ه 
 

مسا   قادج : ن م شراطب أ  اثو  لاس اةوكخ الثاين للى رهاك  اةاوكخ ااوي وئ اثاو  
للى اةوكخ ااوي قا  ذل  قإذا لاس اةوكخ الثاين قول ااوي وهو للى رهااك  قإنا   سا  

هلل اا  قإناا  ئ  ساا  للااى ااوي  لتااااك أناا  انااتق  هااذا الوضااوا وئ جيااوز لاا   للااى الثاااين قااإذا
 ابس  ب د ذل   ل اتوضأ م  جداد . 
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________________________________________ 
 1/24ررم//926
 ما صفب اةوكخ ه س :
 

وش     قيال قال  رج قهو جوكخ قإذا ةا )ا ت م  ابتسوجات( ج: قث  ما الاس يف الرج  
ةا  هلفيفا قاال  ارج وةا  ماا الااس يف الرجا  قإنا  جياوز ابسا  لليا  بطلا  التصاوص الاواكة  

ى اةاوكبت وللاى اباوقت يف ابس  قي ا الاس قإن  جيوز ابس  للاى الت لات وللاى اخلفات وللا
اهلت وللااى اخلاال  اال لااو نفااذ شاا ا ماا  اباااا شىل الااداهل  ا  ن اااي الصااحابب  تسااوللااى ال

 قب وهللا   اىل أللم .ةانت مفق
__________________________________________ 

 1/24ررم//927
 هلل   اتق  الوضوا ه  بد قي  أ  جياوز الث ات وه س:ما ه  صفب اخلل وه  ئ

 
يف اادا  لا  بت أه  ال لم و  امفهوك  اج:  ثل تا للى مسألب ن   اخلل وذةران قيها هلالق

: ش وأئ نتا   هلفاقتاا شئ ما  جتاباب ولثا  ما   اائ، وباوي ونااوم ش  مصالى هللا لليا  وسالالتاهللا 
قد اثاو  أقارخ ، وما   خ ائ تيااال وما    واامر ب دم ن   اخلل او      القوي  لتق

شُااا و هااذا اخلاال تاا   اصاال   بساا  الااذي مسااح  قااا  أ  ا  خ ااااذك شذا ناا   اخلاال قإناا  ئ
بااس للجاال قااا  أ  ات لاا   اال هاارج ماا  اخلااالل اتوضااأ وشذا أكاة أ  اصاال  قيصاال  وهااو ئ

 .  هذا  لتساب للتق، واثو  مستاأ لدات  
ئ اطل  شئ للى ما ةا  مغطياا للث اات ولثا  لايس ذلا  شاررا و  اال اثو  هلفقوأما اخلل 

 لل س  أ  اثو  ابلاوس سا را للث ات وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 1/24ررم//928
ق اذا لليا  اآل  ةا  اسرل م  الدولب التف، واآل  الخ هللا للي  س: كج  يف بلد  الفيفا   
 َ اااكك هللا يف هذا اباي ه  ي  وليس م   م  اباي شي ا 
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رابا هو ئ  ل  م  هذا اباي شي ا لثا  اارةه لل سال ت   هللا اغفر ل  ما سلل ج: أكجو أ

اثااااو  يف ذمتاااا   اااال اسااااتطي  كةه شىل ابساااال ت وةل ااااا متثاااا  ارساااا  ثاااا  ليف هااااذا الاااااالة و 
 اكبب الثفاك . يف ردا  يف الفيفا  لث  اتتف وا ب  لل  اه

________________________________________ 
 1/24ررم//929

سااارل هاااذه الاضاااالب و لهاااا لتفسااا   اا بضاااالب مااا  أ اااد الت ااااك قأ ااادفاساااتل   اس : أهلاااو 
 د  ق  م  هذه الاضالب قه  للى الذي َ اسرل أ  اض   ل  نصيا  م   ق  ه والتاجر ارا

 
ج: شذا د ائستالم م  الفجصت قالبد أ  اثو  ااةاا م  الفجصت  سب ال قد ابتفا  

ج  ذل  شىل ال رل الاذي د للاى أساسا  ابااا اب ري م  الطرقت قإذا َ اث  هتاك لقد قللي  
لت اك يف هذه ااالب للى ة  م  الطرقت ا تا لليا  نصال الاضاالب بيته ا قإذا   اكل بت ا

لب مث لليا  قإ  للى الفجص الاذي َ اساتفد شاي ا أ  اضا   للتااجر  قا  ما  نصال الاضاا
ئ اضااي   اا  اآلهلاارا  قإناا   سااتالم الاضااالب بصاافب مفاارتةب ااقااى و أ  اطالااب شااراث  حبقاا  

للقضااا إل ااات السارقب وش ااات  ا  ةا  ما   مسا وليب الساداة و الااا اارة هاذا ه اللى ة  مت
 الطرقت وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
 1/24ررم//930
 : ما هو ابوقل يف القوي م  القوي بو د  الوجوة ه وما ه  و د  الفهوة أاضا هس
 

  الوجاااوة اااادا  ساااا هاااو ابوقااال ناااات ماااا م تااااه قاااإ  لقياااد  و اااد اج: ئباااد قاااا  أ  ناااذةر مااا
  ةا  ماا إوج  ئاوجاد  اريه يف هاذا الثاو  قا الصوقيب الغال  ائحتاةاو  وا تقدو  أ  هللا ل 

نراه يف هذا الثو  شُا هو صوك وأوهام ويف ااقيقب ئ اوجد يف هذا الثو  شئ هللا وبتااا للاى 
 ذل  قاي قائلهم : 

 ما هللا شئ كاهب يف ةتيسب وما الثلب واخلت ار شئ ش تا     و             
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ثااا  اباا  لاار  وهااو شمااام هااذا القاااوي يف  فسااريه ااارى ش  اليهااوة والتصاااكى ولاااد  ااصاااتام ق
وابسل و  هم مسل و  ومو دو  َو ا ادوا أ د شئ هللا وةاا  اقاوي ش  التصااكى قاد أهلط اوا 

 الصاتم لااد هللا يف ج   اإلل  يف  ال ب والصواخ أنا  يف ةا  شا ا يف هاذا الثاو  والاذي لااد
 .  اىل هللا ل ا اقولو  للوا ةاريا  وهثذا..والذي لاد اا ر شُا لاد هللا 

هااذا الااذي ن رقاا  ماا  لقيااد  و ااد  الوجااوة وهااو القااوي  الااوي وهااذا القااوي ةفاار بااواح ش  َ 
وش  َ اثاا  هااذا ةفاار قلاايس يف الاادنيا ةفاار وهللا   اااىل ، اثاا  يف الاادنيا شئ هااذا قيثفاا  ةفاارا 

 لم .أل
وأمااا و ااد  الفااهوة قهااذا اصااطالح اصااطلحون  وةلهااا  صااب يف مصااب وا ااد ول اا  و ااد  
الفااهوة شهنااا   اات مااا ُيصاا  ماا  الفااجص ماا  ابفاااهد  قااال افاااهد يف الثااو  شئ هللا وأماااا 
و اد  الوجااوة قإناا  يف ااقيقاب أناا  ئ اوجااد يف الثاو  شئ هللا قالتفرقااب بيته ااا قيهاا ةقااب وأهلهااا 

 . اذ  هلل ي لاوا د وهو اإلااة و ش ا تها للى ة   اي ةلها  صب يف أللم سا ولث
________________________________________ 

 1/24ررم//931
ةاااا    واقاااوي : شذا ةاااا  هللا لااا  وجااا  اتااا ي يف الثلااا  ااهلاااري مااا  الليااا   همس: ت ااات أ اااد
 قثيل ذل  ه  اونصف  اآلهلر هناك  نصل ااكض ليال

 
هاا ئوئ نسأي لا  الثيفياب ولايس ما  وكاوج  نثات هلل الصفب  ب ا ل ها هللا ل ج : ش  الثيفي

 ااا ذةرهااا لتااا ة  ة ااا ذةرهااا هللا لاا  وجاا  لتااا أو  ماا  قائااد  لتااا ناا  ناا م  بصاافب هللا لاا  وجاا
 ا اليا  جباللا  ابهام ةا شئ هللا قهو ات ي  ال ا ل هقأما الثيفيب  صلى هللا للي  وسلمكسوي هللا 
وبقيب الوقت ئ اتا ي لتادان ، ا  مساألب التا وي  ت ي يف الثل  ااهلري م  الوقت ،لتدان أن  ا

 . انفسها ئ ن لم ةيفيته
وق وا أوئ يف التفاي  قل ا وق وا يف التفاي  قروا شىل أهنم قي  ه ئا التاس  اإلشثاي الذي وق و 

 وي اساتوجب ائنتقااي ما  الت طي  والتف  ، اهنم ختيلوا أ  الت وي مث  نا وي الافار ، وأ  التا
مثا  شىل مثا  سهلر ، وأن  ُي  يف هذا ابثاا  وأنا  مار ا،  ثاا  ةو  اآلهلار ، قتصاوكوا أ  
هللا لاا  وجاا  ة ااا اتصااوك الفااجص  لوقااا ماا  ابجلوقااات وهااذا ضااالي شااداد قالااذي ا طاا  
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: نا وي اليا   الاا اق  يف نفس  التفاي  أوئ ، وأماا الاذي ئ اقا  يف نفسا  التفااي  قإنا  اقاوي 
جباللااا  قاااتح  ئ نااادكي ةيفياااب نااا وي هللا ولثااا  نثاااات الصااافب الااايت أ اتهاااا هللا لااا  وجااا  لتفسااا  

نفغ  التااس باالزم هاذه الصافب وهاو ال اا  الايت ما  أجلهاا ذةار اوال ا  بالزم هذه الصفب قلو 
هذا الوقت هذا اادا  لثا  أوىل  م قانفغلوا  ل ااة  يف هذا الوقت وذةر هللا والصال  يف 

 وارتةوا الثيفيب اليت ات ي سا لثا  أوىل وأقض  وهللا   اىل أللم .
________________________________________ 

 1/24ررم//932
س:اوجد شجص ل  أذ  ليست ةااذ  ااهلرى أي قيها ش ا ما  التفاوا  قها  لليا  شا ا 

 شذا ل   ل ليب ا يليب ه 
 

الاااذي هلاااالل ااصااا  قالتفاااوا    ااااىل لليااا  اهناااا   اااا  شاااي ا  ج: ئ  ااارج لليااا  ش  شااااا هللا
  ص  يف الفجص هلالل ااص  . 

________________________________________ 
 1/24ررم//933
 : ه  جيوز التصفي  حملاضر  استث ائ ه س
 

 ج: ئ  رج يف ذل  م   خ التف ي  ان  ئ اوجد ما  ت  م  هذا ، قإُا مت  التصفي  يف
اثاو   أ الصال  ، والادلي  للاى ذلا  ش التسااي  للرجااي والتصافي  للتسااا ش قاإذا ةاا  اباراة 

أ  للرجاااي ققاا، بصاافب لامااب والصاااواخ التصاافي  للتساااا بصاافب لامااب قيثااو  التسااااي  أاضااا 
 ذل  مت ل   لصال  وهللا   اىل أللم .

________________________________________ 
 1/24ررم//934
أي وم اىن ائ تفااي ه ذلا  ناو وابولد وبغ و  بادك و  ما هو  ثم ائ تفاي بيوم ال  اي :س

 شقامب احملاضرات والتدوات وما شىل ذل  ه 
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الااذي : ئبااد أ  نفاارل باات أماارا  ااماار الااذي اقصااد باا  التاادا  والتقاارخ باا  شىل هللا وااماار ج
ل ااة  والتقرخ شىل هللا قال  ارج قيا  ليس ل  لالقب بذل  قإذا ةا  ائ تفاي ليس ل  لالقب  

 .شىل هللا وال ااة  قإن  ادهل  حتت مس ى الادلب  التقرخ ب اقصد  أما ماو 
لثااقرا  قإنا  ئ جياوز وشذا ةاا    قي   فاا شذا ةا  ال    وهو ائنتااه ل   م  ئبد : وأمر ين 

القسام اب تاو  قإنا  ممتاو   ةاا  حتات  الاذي قيا  قاإ يف لثاقرا  قإن  جيوز قتت ار التفا   غري ل
  تو  قهو  ري ممتو  ، هذا الذي ا هر وهللا   اىل أللم . اب وش  ةا  ئ ادهل  حتت القسم

 ا  ص  يف ذل  اليوم وليس ارة ا تفاي و ذا اليوم ساحملاضر  للى ساي  التذةري  تشذا ةانو 
 وهللا   اىل أللم . قال رج ا  ائ تفاي أن  وألم 

 ال لم ه ليد للى الس اي الفائت :  ل لو ةا  يف ليد ال  اي وليد اام و    ليقا : س
 لتسااب لياوم اام للاى وجا  أم ئ ه ت ر ه  ائ تفائت سا ما   خ التفاا   لثااقرا  اج: 

  ونا  لتادان اام  قهاا يف ةا  ا اب و لثاقرا  قإن  ليد ابتدل  الثااقر  فا   قي  اخلصوص 
م ىن شئ التفا   لثاقرا  ويف مسألب ال لام والفاالح وال  ااي ل يد اام ا وبرها يف ة  ا ب ق 

ماا   خ التفااا   لثاااقرا  قااال  اارج قيهااا  ت   بفوائااد لذمااب وليسااقااإ  ةاناات قهااذه  ت اار 
وجد ائهت ام ب  اتف، أو ةذا قاال  ارج يف ذلا  اهناا أماوك  ان  شذاأو هنتم ب   نثرم ق ثال 

      ةنيواب .نيا قيها قائد  ليست   اداب أوئ وين
________________________________________ 

 لقاا كمضا 
 9/24كمضا // 935
 : ه  جيوز أ  اض  ابصحل يف اةيب اةانهللا أقصد  ري جيب الق يص ه س
 

ذلا  وشُاا هاذا استحساا  ما  الاا   اارى هاذا ما  ج : ئ  رج يف ذل  وئ اوجاد ماا  تا  
 ثا  اثتب القرس  يف س ل التجي  صلى هللا للي  وسل م  للقرس  ، والتهللا م  ائ رتام الثا

________________________________________ 
 9/24كمضا //936

 للى ال قيد  الصحيحب ه  اهلاص الت اةس : لتدما  فسرو  القرس  ه  لثم  فسري 
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للاى مدكساب ما  ائلت ااة  ج : ئ افهم القرس  شئ بفهم السلل الصاح ، ئ بد لتد التفساري

القارس  الاذي نا ي تفسري بفهم اةيا  الالسلل الصاح  فسري القرس   لقرس  و فسريه  لستب مث 
اااداهم ئ هارج التفسااري لا  هااذا وهللا أما   تل ااذ للاى مث قيا  وناا ي بلغتا  وهااو جيا  الصااحابب 

 .أللم 
________________________________________ 

 9/24كمضا //937
اة الاااب مث  ااااتم  ممثاااا  أ   صااالى يااااا  مث اصااالى صااااال  الاااو ر ماااا هااا  س : صاااال  الاااارتاوا  

 ه ذل  لفرو  كة ب ب د
 

صالى هللا ج :  ثرك الثالم ل  لدة الرة ات يف الرتاوا  وااقضا  ا ااا  الساتب وهاو أ  التاهللا 
ت ممثا  كة اب ا ا  ةا   الب ق ل  ئ ا اد يف كمضا  أو يف  ريه لا  ش ادى لفار   للي  وسلم

أ   صاال  يااا  كة ااات ققاا، ة ااا ذةاارت لائفااب كضاا  هللا لتهااا يف صااحي  الاجاااكي ولثتهااا 
ر لاب كة اات شذا ةانات روالاب وقراا اا مقالت : وئ  س  ل   سته  ورو   . قهاذه الث اا  

ه  ةاقياب حب اد هللا ممثا  أ   ثتفا  ساا مث  صال  الاو ر ب ادها ، وأماا شذا ةانات هاذه الث اا  
  قيهااا شاا ا ماا  الساارلب وختفياال القااراا  قااأكةت أ    ااوض ذلاا  باا ،ة  الرة ااات كة ااات ةااا

قااااال  س يف ذلاااا  ة ااااا ق اااا  ذلاااا  ب اااا  الساااالل الصاااااح  ولثاااا  ااقضاااا  أ  ا اااا  سهلاااار 
 اا  للااى ذلاا  وشذا صااليت الااو ر ممثاا  أ   صاالى هللا للياا  وساالمصااال   الااو ر ا  التااهللا 

هناى لا  أ  ااو ر ابارا  صالى هللا لليا  وسالم  صل  ب ادها ولثا  ئ  او ر مار  أهلارى ا  التاهللا
  وقاي : ئ و را  يف ليلب .تمر 

________________________________________ 
 9/24كمضا //938
: شذا صلى اإلمام يف الصال  السراب وأسر  يف القراا  وكة  قه  أد قراا  الفاحتب مث أ ا    4س

 أم أكة  ةو  شمتام الفاحتب ه
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 ستطي  أ   دكة  يف الرةو  أماا شذا َ  ساتط  شةكاةا    الفاحتب بسرلب و رة  رابا أن ج :  تم
 يف الرةو  وكة ت قا  أ   تم قراا  الفاحتب قأكجو أن  ئ  س . 

________________________________________ 
 9/24كمضا //939

 أي الصال.. لساواكي هناى لا  الصاال  بات ا صالى هللا لليا  وسالمس: ه  صاحي  أ  التاهللا 
 ه  بيتها
 

ج : شذا ةااا  الساا اي لاا  صااال  ابتفاارة قااال  اارج يف ذلاا  رابااا أناا  اتجااذ ساارت  اناا  وكة أ  
صلى بت ساكاتت لتدما ةهل  الث ااب وأماا شذا ةاا  السا اي لا   صلى هللا للي  وسلمالرسوي 

ري قاضااطروهم الصاال باات السااواكي قااأنس كضاا  هللا لتاا  ةااا  اصاال  اااوم اة  ااب وجاااا ااماا
 الصافول ابتاأهلر  اارس شىل التأهلر  ل وجد نفس  بت السواكي قتأهلر  ل  رك ابثا  شىل

 صالى هللا لليا  وسالمقاي : ةتا نتقا  ذلا  للاى لهاد كساوي هللا ه ق لت ذل   قل ا سألوه َ
وأاضاا جااا يف ااادا  أ  أ اد الصاحابب اقاوي : ةتااا نتهاى لا  الصال بات الساواكي ونطاارة 

 ا ررةا . لته
 وهذا اادا   ست  أه  ال لم لفاهده الذي ذةر   ل  أنس .

 اليت اقام لليها السقل . والسواكي ابراة متها أل د  ابس د 
الساااب ق ااتهم ماا  قاااي : اناا  اتساااب يف  قطياا  الصاافول وهااذا هااو  يفأهاا  ال لاام  واهلتلاال

ناا  مثااا  وضاا  اي : أكجاا  مااا قياا  . ومااتهم ماا  قاااي : اناا  مصاالى اةاا  . ومااتهم ماا  قااا
 اا ذاب . وأقواي أهلرى ولث  ااكج  ما ذةر   أوئ . 

________________________________________ 
 9/24كمضا //940

ال صاار قهاا  أصاال  ابغاارخ أوئ أم أصاال   ذا  ابغاارخ َو أصاا أس: اسااتيق ت ماا  التااوم ب ااد 
 ال صر مث أصل  ابغرخ ه
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اقوي : ما  انم لا  صاال  أو نسايها قليصالها مال ذةرهاا ئ   صلى هللا للي  وسلمج: الرسوي 
ةفاك   ا  ري ذل  . ويف ب   كوا،ت اادا  : قاإ  ذلا  وقتهاا . قاإذا اساتيق  ابسالم يف 

وقتهاااا هاااو وقااات اساااتيقاظ   َ اصااالها قاااإ ساااابقب وقااات صاااال  وةاااا  قاااد هلااارج وقااات صاااال  
 لرت يب .قإن  م ةد للي  . لا  ااقليصلها أوئ مث اصل  الصال  اااضر  وذل  بر 

________________________________________ 
 9/24كمضا //941
ت وهلصوصاااااا يف وقااااات ابغااااارخ : ةيااااال نوقااااا  بااااات أقاااااواي اباااااذاهب يف أوقاااااات الصااااالواس 

 هواإلقطاك
  

بت ابذاهب يف وقات ابغارخ أماا شذا ةاا  هتااك  اج : ااقيقب أن  ئ ُيضرين أ  هتاك اهلتالق
تحسا  ما  ب ا  الفقهااا قهاذه مساألب أهلارى لثا  اائ اب ااكب اب ا فقاوا للاى أ  ب   ائس

 صاالى هللا للياا  وساالموقاات ابغاارخ ب ااد مغيااب قاارص الفاا س واإلقطاااك اثااو  ةااذل  والتااهللا 
 اقوي : شذا أقا  اللي  م  هاهتا وأةبر التهاك م  هاهتا ققد أقطر الصائم . 

قطااك هم الاذا  اارو  أ  اإلقستب والفي ب الراقضب بت أه  القهو أما اخلالل يف وقت ابغرخ 
أهلرو  اإلقطاك  ل اادهل  ساواة الليا  وهاذا هلاالل أها  الساتب اثو  ب د اشتااك الت وم قي

 وئ ةلي  للي  .
__________________________________________ 

 ر د 
 1/9/24ر د/942

ماا  ماااذةرانه ماا  م يف مساا ده س : الساا اي لاا  شاااهب وجااوة قااا التااهللا صاالى هللا للياا  وساال
 . دا  ل   م  اختذ القاوك مساجد 

 
ااس للااى التقااوى ماا  أوي اااومج :  ،  أمااا مساا د التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم قهااو مساا ٌد أَبس  

وهااو مساا ٌد ماا  أوي ا اابق  َبقااام قياا  الصاالوات، و َبقااام قياا  اة الااات، والتااهللا صاالى هللا للياا  
سااتوات، َو اَباادق.  يف ابساا د أاضااا ، وشُااا ةَبق اا  يف وساالم مااات ب ااد بتاااا هااذا ابساا د ب فاار 
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 رقتااا ، وةاااذل  )أباااو بثااار(، و )ل ااار( كضااا  هللا لته اااا ةَبق تاااا يف  رقاااب التاااهللا صااالى هللا لليااا  
رَّة شةهلااي الغرقاب الايت ةَبق ا  قيهاا ها ئا..)ا لتهللا صالى هللا لليا  وسلم، وأما الذي  دد هو: اَب

يف التووساا ب؛  فاظااا  للااى قااا التااهللا صاالى هللا لليااا  ه الث اارام(، وأَبضاايل هااذا اوساالم، وصااا ا
وساالم، و رصااا  للااى  ااتاا ، ولاايس لااااة  ، و   ي ااا ، و قاارَّ   ة ااا هااو اااااي يف  ااري ذلاا  ماا  

طيط.ت.. ل ئ ُيص  استقااٌي للقا مااشر   . ابساجد، م  وجوة ا تياراتق ةثري  ا و
قياااا   فصااااي ، قااااإذا ةااااا  أصاااا  احملاااا  هااااو  وأمااااا قضاااايب القاااااوك الاااايت اختَّ ااااذت مساااااجد..قاامر

القا..قإناا  ئ جياااوز أ  اَبااااىن للياا  مسااا د، وهاااذا ةاهلاااٌ  يف )الل اا ( بصااارا ب، و لاااتص، قاااإ  
التاهللا صالى هللا لليا  وسالم ناص للاى ذلاا ، وأماا شذا ةاا  ااصا  هاو ابسا د، وأووصاى كجاا  

 ، وهاااذه الوصااايَّب، أو هاااذا أ  اَبااادق.  قي ..قإنااا  ئ جياااوز أ  اَبااادق.  يف هاااذا ابسااا د، وُيااارَبم ذلااا
الف   م   ريه: ئ جيوز، وئسي ا شذا ةا  القا سول اَبست.قا.  م  ابصلت، ولثا  هاذا لايس 

  الت  ايم، وش   صرُيا  ةهلول  يف نص اادا  الذي ذةرانه، ولثت  ا.لح.  ب ؛ ان   الاا  اف ل
التاهللا صالى هللا لليا  وسالم،  َب تا. صحيحب؛ انا  لايس ةاهلاال  نصاا  يف هنا   ةانت الصال  قي 

وهااذه ابساااجد الاايت قيهااا قااااوٌك اآل ..جَبلَّهااا بَبت ي.اات للااى هاااذا القااا؛    ي ااا  لصااا ب القاااا، 
 0. وهللا   اىل أللم  يا ، وئ  وي وئ قو  شئ  هللو اَّةا  ب ، ولااة   ل  يف ةثري م  اا

________________________________________ 
 1/9/24ر د/943
ك الااذي اَبتصاادَّل باا   س: ، وأكاااد أ  أ صاادل لته ااا.قثم هااو القاادو . أب.ااوايو السااائ  اقااوي:  ااوَبيف  

 ه وما ه  اال اي اليت  ث   أ  اف لها وجي لها صدقب  لته ا أاضا ه لته ا
 
:   التهللا صلى هللا للي  وسلم قاي: الش ذ.ا م.ات. ابو َب سة.م. اناوق.ط. . ل. .لَب َب ش ئَّ م  ش: أقوي: ج  و  .ال.دو

تا.ف.اا َب ب اا  ، أ.وو و.ل.اادق  ق.ٌب ج.اك ا.اابق أ.وو ل لواامق ااَبتاو لَبو ل.اا و{، قااصاا ..أ  ابياات شذا مااات ئ  ص.ااال  ق ص.ااد. ا.اادو
اا   اتف اا  شئ ل لاا ، وهااذا الااذي ذةااره التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم يف اااادا  شُااا هااو ماا  ل .

واست رت ب د وقا  ، أو ال  لوم الذي نفره، الرَّجَب ، قالصدقب اةاكاب اليت ل لها قا  أ   وت، 
وبقاا  أ ااره ب ااد وقا اا ، أو الولااد الااذي أجنااا ، وك ه، وبقاا  أ ااره قياا  ب ااد وقا  ..قهااذا ةلَّاا  اتفاا  
ابياات؛ اناا  اَب تااا. امتااداةا  ل  لاا ، وقااد جاااا يف اااادا : أ  كجَبااال  سااأي التااهللا صاالى هللا للياا  
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اااا   اقاوتَبل ت.اااات نفسااااها، وأظتَّهااااا لااااو  ثلَّ اااات لتصاااادقت، وساااالم، وقاااااي لاااا : ش، كسااااوي هللا ش  أم  
أقيتف هااا ش   صاادَّقتَب لتهاااهش قاااي: النا. .اامو{، قهااذا اااادا  اَباادل    للااى أ  صاادقب ائباا  لاا  
اله ا، و تف ه اا، ولثا  هتااك ما  أها  ال لام ما  قااي: شش  هاذا ااادا  لايس ما   وال داو   ص 

َبتاو. َّ  ماي الول.د، وشُا الذي قي  ما  الصادقب..شُا 
، وةاذل  قيا  م تَّاب أ  اب َبتاو. َّ

هاو ما  مااي اب
ةا  اراد الصدقب، ولثت  ان  مات ق أ ، َو ات ثَّ  م  أ  اَبوص  بذل ، قإذا ةانات هاذه 
َبتو. َّ رابا أن  قد ت  يف ذل ش، وللى  

ر ج ائب  ج اا  م   ر ة.ب اب ااالب: قإن  ئ  رج يف أ  هَب
لاام للااى أ  صاادقب ائباا  لاا  وال داواا   تف ه ااا، ول اا  ذلاا  اثااو  ةاا   اااي.. هوك أهاا  ال 

اب أبيا ،  {، والول.اد ما  ةسو مقاوئ ، قإ  التهللا صلى هللا للي  وسلم قاي: الأ.نوات. و.م.الَبا . ا.ب يا و
قاااإذا أنفااا  الولاااد..قثأُا اَبتف ااا  )الوال اااد(، قاااإذا  صااادَّل الولاااد لااا  وال اااده، أو وال د ااا ، وش  ل.اااال. 

: )اة.د، واة.دَّ (، وهثذا..قل ل  ش  شاا هللا مقاوي، وليس هتاك  د  ذا الذي الوال دا .ا ت
كق ةاا ، قإناا َبساال م  ي قاادو

ري  ااٌب، و س.ا ، وةااذل  أي ل اا ق اقااوم   اَبتص.ادَّل باا ، قلااو  صادَّل اب
ا  ش  شااا هللا   ااىل للاى قاووي  هاوك  ب  ل  م   خ الصدقب، وليس بقيَّب ال  ااةات، قإن  اص 

ال لم، قلو س.اَّ  ماا ، أو باىن مسا دا ، أو ق ا  شاي ا  ما  مااي اَبادق.  لتفا  التااس، أو راا    أه 
ةتا  ، أو و.زَّ  أكزاقا ، وما شىل ذل ..قهو ش  شااا هللا   ااىل ما   خ الصادقب، ول لا   ذ  هللا 

   0اَبقا. . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/944
اااار  اَب .ااااد ماااا   )الق رااات(.هاااا  القاااارااات الااااثالد : السااااائ  اقااااوي: ساااا ا  يفس ااااب لل .فو َبت    .

اب
َبتوا  ر. (

 ه ه وما  ثم القراا  سا القرااات )اب
 
اار..م  ش: أقااوي: ج َبت    ااب لل .فو

  الااذي اسااتقر للياا  أهاا  ال لاام هااو: أ  القاارااات )الااثالد( اب
تاااوا  ر (، وهااا  قااا

َب
راا : )أباااو ج فااار ابااادين(، وقاااراا : )ا قاااوخ(، وقاااراا : )هلل.ااال القااارااات )اب

َبتاوا  ر، واَبقار.أ ساا، ة اا 
ر(، وهذه القرااات )الثالد(..مث  القرااات )السا (، قها  ما  اب ال اش 

اَبقاار.أ  لقاارااات )السااا (، وئ قاارل، وجَباا َّ اااارول الاايت يف هااذه القاارااات )الثالد(..شُااا هاا  
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الساااااا (، وة اااااا هاااااو م لاااااوٌم أ : )هللااااال ال اشااااار( شُاااااا هاااااو )هللااااال  تااااااك  مااااا  القااااارااات )
       0   (..الراوي لا: )   (، وهو )الساب ( م  القرَّاا )السا ب(. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/945
(، واقااوي: ش  ش اادى ااهلااوات  قااوي: ششس ( ماا  : السااائ  اسااأي لاا : )اخلَبلواا و ذا ةااا  )اخلَبلواا و

(.هاااا  هااااو اإلمااااام، أم الاااا وج، أم ل اااا  ابرأ ..ق  اااااذا قياااا  صاااا وببه وماااا  الااااذي ا طاااا  )اخلَبلو و
 القاض ه

 
: أقااوي: ش  )الطااالل( هااو الااذي ج لاا  هللا ساااحان  و  اااىل  رجااا  لتاادما  ت ااذَّك اايااا  باات ج

، وج   هللا ل  وج  هذا )الطالل( بيد الرَّجَب ؛ ا  ا لرَّجَب  أضا، ل وارف  م  ابارأ ، ال ووجتو
وأمااا ابرأ ..قااإ  لوارفهااا  ااتحثَّم قيهااا، واجاا  هااذا..ج   هللا لاا  وجاا  شااهاة  اباارأ  للااى 
التصاال ماا  شااهاة  الرَّجَباا ، ووصاافها التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم بتقصااا  ال .قاا ، ققاااي: الم.ااا 

ااب. ل لَبااب   ا اا ق و.ة ااا ق أ.ذوه. ق ص.ااات  ل.قو اا و ان. {، قااابرأ   تااأ ر  قاا  ك.أ.اوااتَب م  ااد.اةَب و اا و ش  و لرَّجَباا   ااو.اااز م  م 
ااها، ق  ا  هللا لا  وجا   ش ا، قلو جَب    )الطالل( بيدها..لطلَّق.ت زوجهاا اقا  سااب اَبغض 
)الطالل( يف اد الرَّجَب ؛ اج  ذلا  الاذي ذةرو َبا ، ولثتا  يف ب ا  ااائت.. ساتحي  ااياا  

الرَّجَب   برأ  حملاتها، أو لغري ذل ، ق  ا  الفارو  لل ارأ  يف هاذه بت الرَّجَب ، وابرأ ، وات سَّ  
اااي اائ  ل تجرَبج م  هذه اايا  اليت  َب تاا. مساتحيلب بطلاب )اخلَبلوا (، ورلاب )اخلَبلوا ( اثاو  
لتد اإلمام، أو م  اتوخ لت  ةا: )القاض (، قإ  القاض  اتوخ ل  اإلمام، قإذا رلات ابرأ  

  رلاها وجيها  ب د ن .ر القاض ، أو اإلمام..قإ  الرَّجَب  اَب م.ر أ  اَبطل  ق هاا  طوليق.اب  )اخلَبلو (، وةا
ة ا جاا ذل  يف ب   االفاظ اليت جاا سا اادا ، ويف ب   االفااظ َ ااذةَبر الت.طليق.اب، 

ا هه، واجااا  هاااذا..اهلتلل ال ل اا.هااا  )اخلَبلوااا ( اَب تاااا. رالقاااا هه أم هاااو ق اااراٌل، وئ اَب تاااا. رالقااا
ت.ل  .ااتَب  َبحق  قات، والتاهللا صالى هللا لليا  وسالم قااي: الالو َبجو

والقووي )الثاين(: كجَّح   الب ما  اب
{، وذلااا  حتاااذارا  مااا  أ   تسااارَّ  ابااارأ  يف رلاااب )اخلَبلوااا (، وئ جياااوز لل ااارأ  أ   ااا َّ الو َبت.اق ق.ااااتو هَب

  قيها اايا  م  هاذا الا وج، ختت.ل   م  زوجها شئ يف  ائت قليلب، وه  ااائت اليت استحي
ث اا  أ   ساات ر، ورلااب اباارأ  لااا: )اخلَبلواا ( لاايس يف رل  اا ، أو لاَّس.اات  وشئ..قااإ  ةاناات اايااا   َب
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للااى القاضاا ..قإهنا  اادهل  حتاات هااذا الوليااد الفااداد ماا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم  ياا  
{، شذ ت.ل  .اتَب هَب َّ الو َبت.اق ق.اتو لو ( ليس  هلتياك ابرأ  مَبطلقا ، وشُا ئ بد : قا: )اخلَب   قاي: الالو َبجو

قي  م  ن .ار اإلماام، أو القاضا ، والاذي اَبوق ا  هاذا )اخلَبلوا ( هاو: اإلماام، أو القاضا ، أو ب اد 
ائ فال بت الرَّجَب ، وابرأ  للى )ائهلتال ( يف  اي لدم وجوة شماام، أو قاضا ، أو  صاوي 

لقضاااا، قتاادق.  لاا  مااا أهلااذت متاا ، واَبطل  قهااا  طليقااب. ائ فااال بيته ااا ماا   ااري كقاا  ااماار شىل ا
  0وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/946
ااار. ( ةااا  لام.قهااا  شالساااائلب  قاااوي:  س : ، وأمَّهاااا  اااذهب شىل )اااااج(، و )ال َب و   والااادها  اَباااوَبيف  

ث اا   أم أ  هااذا ااماار اثااو  ققاا، ماا  اابتاااا، ماا  ه لوالااد أ   ..ااب شااي ا  ماا  ذلاا  لامهااا  َب
 ال  لوم أ  ائب  قد قام ب  .  ااج ل  والدهه

 
أوئ : مسااألب ااااج لاا  الغااري، أو )ال َب اار ( لاا  الغااري قيهااا هلااالل باات أهاا  ال لاام، : أقااوي: ج

وليس يف جواز )ال َب ر (، أو ااج ل  الغري للى هذا اإلرالل  ةلي  شئ  ادا  وا اد، وهاذا 
دا  اهلتلل أه  ال لم أاضا  يف كق  ، ووقوف  ة ا يف اادا  الذي  ثلَّ تا لت  قا  قلي ، اا

واااادا  قياا : أ  كجااال  ت  اا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، وللااى القااووي  لوقل..ت اا  )اباا  
 لااس( كض  هللا   اىل لت  اقوي:ىلشلاي  لا  )شَبااوَبم.ب(ش، قساأل ، ققااي لا : شما  )شَبااوَبم.ب(هش،
ققااااي: شأٌخ  ، أو قرااااٌب  ش..)شااا  الاااراوي هااا  هاااو أٌخ لااا ه أو قرااااٌب لااا ه(، ققااااي: شهااا  
  . وت ل  نفس هش، ققاي: شئش، ققاي: شاجو .  هذه ل  نفس ، مث  َبجَّ لا  )شَبااوَبم.ب(، 

  يف الق.رابااب يننيااا : الفَّاا0الرَّقاا ، والوقاال يف هااذا اااادا  أو ة ااا قاااي . قااأوئ ..ائهلتالل يف
..ارج  هاذا  هذا الرَّجَب ، وبت قراا ، قر ا ةانت القرابب ه  )ااَبباَباوَّ (، أو )ااَبموم.اب(، قاإذبت 

   0شىل ااج ل  )ااخ(، و )ااَبم(
اس.ب شئ للى ل ل ، وئ اَبغت لت  ل    ريه، قإ  هللا لا  وجا  اقاوي:  وااص  أ  ابرا ئ ُيَب

تَبمو  ا. و .  {، وذةروان ااادا  يف بداااب اللقااا، وهاو قولا  صالى هللا لليا  الو.ئ. اَبو .وو . ش ئَّ م.ا ةَبتاو لَبو و
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...{، قااصاا  أ  أ اادا  ئ اَبغاات لاا   اا و  .ااال.دو لَباا َب ش ئَّ م  وساالم: الش ذ.ا م.ااات. ابواا َب سة.م. اناوق.ط.اا . ل. .
 . أ د، وئ اق  يف مي ا  أ د ل .   ريه

: قإناا  ُيااج لتاا  ابتاا ااا  أوئ ، قهااو امتااداة ل  لاا ، وأمااا الوالااد شذا َ ُيااج، و اَبااوَبيف    ؛ اناا  ماا  ةسو
، وش  ةاا  لايس صارُيا  يف ذلا ، وال اا   اا قيَّاده ااادا ، ق اا  َبتا.او. َّ

واَب تا. ةاهلاال  يف ل ا  اب
قإنا  ئ اادهل  قي اا اصا  شىل ابي  ات، والتاهللا صالى هللا  و ري ذل ..  ت يف اادا  اَبقاي ب  ا

ا  اا  )ال َب اار (، أو ااااج لاا  والااده، ققاااي: ال َبااجَّ ل.اا و  للياا  وساالم لتاادما سَباا    لاا  الرَّجَباا 
{، ىلواباارأ  لتاادما سااألتو ، وقالاات: ش، كسااوي هللا..ش  قراضااب ااااج   أةك.ةاات أ ،  اارو أ.ب ياا . و.الوت.  
{، أو ة اا  ا  ل.ا و أ.ب يا   لب.أق.أ. َبجَّ لت هش، قاي: النا. .امو  َب    وهو شيجل ةاري ئ اثات للى الرا  

ااي.ت ي  ه{، ققالاات: شن اام ، كسااوي هللاش، قاااي: الأ.ك.أ.اواا اا و أ.نواات  ق.اض  ااا . ل.ل.ااى أ.ب ياا   ة.اوااٌ  قا.ه. ت  ش  و ة.
 ، أو ة ا قاي صلى هللا للي  وسلم..ققاي: الق.ث.ذ.ل  . ة.او َب هللا  أ. . َّ أ. و ااَبقوض.ى{

، أو مَبق .دا  ئ اَبرجى باَبروؤَبه، وئ قإذ  اساتطي  ااج..جاائٌ  : ااج ل َّ  َ ُيج سواا  ةا  مَبتا.و. َّ
ا  ،  للولد ل  والده، ول  والد  ، وش  لال الوالدا ، وأما  ري ذل ..قالاذي ا هار: أنا  ئ جيَب
وش  ةا  ةثري م  أه  ال لم اقولو  جبواز ذل  ب  أكاة أ  ُيج ل   ريه، وقد ةاا   اج لا  

َبطل.ا ..)أ  ُياج ما  أكاة ل َّا  أكاة(  
ة اا اف ا  الاا  ..)ُيج نفس  ب  َ ُيج، أما الت  ايم اب

لاا  كسااوي هللا صاالى هللا للياا  وساالم، والااذي ُيااج لاا  اإلمااام: )أ ااد( ك اا  هللا، والااذي ُيااج 
ل  ابل  قَبال ، والذي ُيج ل  ال اَ  الفالين، والذي ُياج  َبقاب ا (.أي: )اهلاذ ماائ ؛ ل اي.حَبج 

للى ذل ، وئ ألرل أ ادا  ما   ل  قال (: قهذا ةل  ئ أكاه جائ ا ، وليس يف الفَّرو  ما اَبدل   
م السَّل.ل، ول لهم هو ااصو.خ  . السلل الصاح ق   ذل  أبدا ، والوقول لتد قهو

وأَبضاايل أاضااا  نقطااب  هامااب، وهاا : أ  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم َ اثااات لتاا  أناا   ااجَّ لاا  
ُيَباج لتهاا، وةاذل  َ )هلدجيب( كض  هللا لتها، وقد ةا  هذا اامر مَبي.سَّرا ، َو امر أ ادا  أ  

اار ب اا  )أو أهلتيهااا( ُيااج لاا  بتتاا : )كَبقيااب( الاايت  اَبوَبق  ي.اات يف وقتاا  . قلااو ةااا  ذلاا  للااى مااا ذة.
 0أه  ال لم لثا  أووىل التاس ب ..التهللا صلى هللا للي  وسلم. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/947
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 ثم است  اي ال طوك اليت سا )ةحوي(، وه  )الثحوي( نفس  جناٌس : السائ  اقوي: ما س
 شذا استَبجد م يف الت قيم مثال ه

 
ة اا : أقوي: ال طوك اليت ساا ةحاوي شذا ةاا  هاذا )الثحاوي( ما  التاو  الاذي اَبساث ر؛ انا   ج

  ل (، وهتلل اامر بيته ا، قإذا ةا  التاو يل (، وةحوي )ميثيهو م لوٌم أ  هتاك ةحوي )شاث
َبسااث ر..قهذا ال طاار اَب تااا. ساارا  بغاا    الت اار لاا   ساا يت  

الااذي اَبسااتجد.م يف ال طاار ماا  التااو  اب
ااار، وناااو ذلااا ، قاااإذا التَباااا  سرا   َبطه  

ه؛ ا  التاااهللا ؤ ..قإنااا  ئ جياااوز بي ااا ، وئ شااارا ل طااار، أو  ب
ارَّم.  ارَّم. با.ياو .ا و{، صلى هللا للي  وسلم هنى ل  بي  )اخل ار(، وقااي: الش  َّ هللا. ش ذ.ا  . اق  . ا . ش.ا و أ.ةو

ااارَّم. ي..ت.ااا و{ ها، وش  ةانااات  َبساااتجد.م يف  اااري ؤ ، قاااال جياااوز بيااا  )اخل ااار(، وئ شاااراأو قااااي: ال.. .
ر، ولث ..ائساات  اي ماا   ااري شااراا، أو بي ..قإناا  ئ  اارج قياا ، قإناا  جيااوز لل ساالم أ   السَّااثو

رت ه ، َو اا و  َبسث ر( شذا َ افو
 ..قي وز ل  أ  است  ل ، وليس بت س للى است    )الثحوي اب

ااكج  م  قوو و أه  ال لم؛ ا  التهللا صلى هللا للي  وسالم لتادما أمار  كاقاب )اخل ر(..أكاق.هاا 
ااااث. ،  ااااث.  )ابداتااااب(، ولااااو ةاناااات جنسااااب بااااا سذووا ابساااال ت  كاقتهااااا يف الس   الصااااحابب يف س 

يَّااب(، و  ليساات جناسااب )ليوتيَّااب(؛ ا  هللا لاا  وجاا  ذةاار وةااذل ..قإ  الت اسااب الاايت قيهااا ) َبثو  
ااذ، قااإ  هللا لاا  وجاا  قاااي:  م هااا أمااوكا  هاا   ئ فااال ليساات جنسااب اللهاام شئ للااى قااوي ماا  ش.
اااااامو  ت.ت اَبوهَب ل. .لَّثَب اااااايوط.ا   ق.اااااااجو اااااا   الفَّ اااااا و ل. . ااااااٌس م  اااااارَب و.اا.نوص.اااااااخَب و.اا.زوئ.مَب ك جو اااااارَب و.الو .يوس  الش َُّ.ااااااا اخلو. و

ل حَبااو و  {، ولاايس الت اااري بااا: )الاارجس( هتا..اساااوي الت اسااب )ال .يوت يَّااب( بااا ذةااروت سن فااا ، قااإذا  اَبفو
اسااتَبجد م )الثحااوي( يف الت قيم..قلاايس قياا   اارج، ولثاا  التحاارا ات لَّاا   لاياا ، والفااراا. وهللا 

   0  اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/948
ي: ه  جيوز لل رأ  يف )الغروخ( أ   ذهب شىل أقارخ مرةا  شساالم ، أو أقارخ : السائ  اقو س

مساا د، و طلاااب مااا  اإلماااام، أو ماا  كئااايس ابرةااا  أ  ُيثااام بيتهااا، وبااات زوجهاااا، وُيثااام باااا: 
 )اخلَبلو ( ش  كأى هذا )اخلَبلو ( صحيحا ، أو ساا  وجيها ه
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اااااا  هتاااااااك قاااااااضق اقااااااوم  لفصاااااا  باااااات ابساااااال تج  يف ن الااااااا م، واك ضااااااى : أقااااااوي: شذا َ اثَب
الطرقا ..)شمام مس د، أو كئيس مرة  شسالم (: قإن  جيوز أ  اثو  ذل  قاضيا  بيته ا ب د 
 اذةريه  هلل، وأ  هاذه مسا وليب ل ي اب هاو اتح َّلهاا أماام هللا لا  وجا   ساب ماا ألطااه هللا 

ا ا شىل م  ال  لم، قيقوم بذل ، وُيثم بيته ا؛ انا  ئ اوجاد  اريه، ويف  الاب كقا   الا وج اجمل 
هاذا اإلمااام، أو شىل كئاايس هااذا ابرة ..قإناا  اَبطل.ااب متا  أ  ُيااتثم شىل كجَباا  ماا  أهاا  ال لاام هااو 
هتاكه م   خ ائ فال، قاإ  كقا  ائ تثاام  لاب ، و فصايال ..قالذي ا هار: أهناا شذا ذهاات 

يته اااا، قاااإ  شىل كئااايس مرةااا  شساااالم  ة اااا قالااات، وكقااا  هاااو الاااذهاخ مَبطل.قاااا  ا ااادق ُيثااام ب
ذهات شىل هذا الرئيس، أو اإلمام..قإن  اثتب للفجص، واطلب مت  ااضوك، وشئ سيحثم 

اااا  بااادو  الرجاااو  شليااا   لتاااااك أنااا  ئ اوجاااد أ اااد ُيثااام بااات ابسااال ت يف هاااذه الااااالة، قيَبطال  
ث ا  أ  ُيثام بيته  اضوك ل دَّ  مرات، قإ  ا  ا بتااا  للاى ماا اسا   اس ما   ضاوكه: قإنا   َب

الت اااو  للااى شنفاااا الااسق قضااائ ق اثااو   ث. ااا   و متهااا، وة ااا قلوااتَب لثاام..، لياات لااو حتاااول
   0بت ابسل ت يف وقت اااجب ة ا هو اااي. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/949
و اااري ذلااا  مماااا قيااا   الفاااات  : الساااائ  اقاااوي: يف )الغاااروخ( ُيتفلاااو   لويااااة )الفااايارت(،س

شاارليَّب، ولق.داَّااب، وش اادى ااهلااوات  قااوي: شهنااا لااوَّةت أووئةهااا اخلااوول ماا  هللا، وأهناام  رةااوا 
هاذه ائ تفاائت ما  هاذا الاااخ، واا اد هلل، قاااخ اقاوي: ها  ختواال اارفااي ماا  هللا يف 

ااا  )اخلامساااب(، أو )السااااب ب(، أو )التاسااا ب(، أو ناااو ذل  مطلاااوخه ..هاااذا اباااتهج هاااذه الس  
ا  ب ابسلم أبتا  ه يف هللا، وهو  قهم م  لذاب ، ول قاب هاوةيل ُيَب

 
غ.ر ةالتق  يف اا ر، قإن  ئ ا وي، وختوال الطف  ما  ج : أقوي: ئ ش  أ  الت ليم يف الص  

يف  هللا، وحتايااب هللا لاا  وجاا  شلي ..هااذا مااتهٌج  ربااو ٌي ل اايم، وئ بااد أ  اهااتم باا  ابساالم، قإناا 
ا  ااب قيهااا للطفاا  كبَّاا ، واَب ر  قاا  باا ، وأناا  هااو الااذي هللقاا ، وهااو الااذي أ اادل للياا   اااااي الاايت ُيَب
الت   .م، وأن  ئ استطي  أ  اراه، وأن  أل م م  ة  ش ا، ونو ذل  م  أموك الد  ا  ااساسيَّب 

الثل ااات،  الاايت  اَبا.اا َّ يف نفااس الطفاا  لتاادما ُيصاا  لاا  الااو.لو ، واسااتطي  أ  افهاام مثاا  هااذه
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وهذا  الاا  اثو  م  س   )اخلامسب(، وك ا اثو  أق  م  ذل ، ويف هذه الس    ُيَب.اَّب الطف  
ااوَّل متاا ، وئ ات اار ابساالم شىل التَّ اار ،َّت الغروبيااب، قااإ  التَّ اار ،ت الغروبيااب  يف هللا لاا  وجاا ، وهَب

 ، قاإهنم ات ارو  شىل رفولاب ن .ر ،ٌت  رلب، ون ر ،ت ةاذبب، والواقا  الاذي لاداهم ب ثاس ذلا
اا َّ زواج، واإلسااالم ا تااا الا تاات شذا بلغاات  اا ق هاا  س  اا  شىل س  اا ، قي  لوناا  ر فااال   اال اص  الط  فو
)  س ا (، أو أق  م  ذل ، قه  امرأ ، والتهللا صلى هللا للي  وسلم قد   وَّج با: )لائفب( كض  

اا (، قالااذي اقااوي    اا ، أو ماا    هللا لتهااا، وةهلاا  سااا وهاا  ب تاات )  سو ماا  ةاناات يف هااذه الس  
ا  زوج، وها   َب ام.ا   ، وحب  اال ل الواقا ، وةيال  قاوم ب اياتق ةا  يف هذه الس    قهو ر فٌ  شُاا هَب
ااا ت..ئ  س ساا ة اا   م املب الطف  يف ة  أموكها، ولث  مَبرالاا   دا اب السا  يف ب ا  اا. .

   اىل لتها، وةذل  لو ختياَّلوتا أ  ةا  اف   التهللا صلى هللا للي  وسلم م  )لائفب( كض  هللا
)الاا بري باا  ال ااوَّام( كضاا  هللا   اااىل لتاا  ةهلاا  يف اإلسااالم هااو، و )ساا ٌد(، و ريفااا، َو اصاا  
اا  )الثامتااب(،  ااال يف اإلسااالم فااا، و ريفااا يف س  اار( سااتوات ب ااد، وقااد ةهل. الساا  ساام شىل )لفو

اا  يف  صااري، واَباادهل    لل ياا   لتاااك ماا  حتتاا   اال ارجاا  لاا  اإلسااالم، وةااا  )الاا بري( اَب ل  قاا  ل َّ
قثا  اثاَبات، وئ ارجا  لا  شساالم ، و )للاٌ ( كضا  هللا   ااىل لتا  ةاا  يف قراباب )الساةساب( 

  رقاو  مااذا ةاا  ةووكه ما  التاهللا صالى هللا لليا   لتدما ةهل  يف اإلسالم، وما  ذلا  م  ل ره
 للياا  وساالم، واامثلااب للااى ذلاا   وساالم، وقااد هلااالل قوماا   ي ااا ، وواقاا  كسااوي هللا صاالى هللا

ث ا  أ  اَبفهَّام، واَب لَّام،  ةثري ، قالط  فو  الذي ااَب .اَّ لت   لط  فو ..ليس ر فال  يف ة  اةواناب، و َب
اا ، وشُااا اَبرالااى يف هااذه  ثاا  أ  ُيصاا  يف هااذه الس   وا اارل كباا ، وهفاااه، وُيااا ..ة  ذلاا   َب

   0روان. وهللا   اىل أللمالس     دا ا.ت.ها، وليس ذل   ان  ق مما ذة. 
________________________________________ 

 1/9/24ر د/950
اب شليا ، قريااد س : السائ  اقوي: ش  )شبراهيم( للي  الساالم اادَّل  ةاٌ  ما  الطوائال أنا  اتتس 

  وضيحا  لذل ، أو   ليقا  للى ذل ه
 
اااا . ش باوااار.اه يمَب : أقاااوي: هاااذه ابساااألب قاااد ذةرهاااا هللا سااااحان  و  ااااىل يف ةج تابااا ، ققااااي: الم.اااا ة.

ار ة تو  ا . الو َبفو اا . م  ل  .ا  و.م.ا ة. ت يف.ا  مَبسو ش  َّ أ.ووىل. التَّااس     باوار.اه يم.  *اا.هَبوة ،َّ  و.ئ. ن.صور.ان يَّا  و.ل.ث  و ة.ا .  .



287 

 

َّ و.الَّااذ ا . سم.تَبااوا..{، قااا: )شبااراهيم ا التَّااهللا  ااذ. ناا  ااخ )الثاااين( ل.لَّااذ ا . ا اَّاا. َبااوهَب و.ه. ( للياا  السااالم لثوو
 ناياا باات شساارائي ، ونااهللا ال .اار.خلذناياااا ب ااد )نااوح( للياا  السااالم، وبقيااب ااناياااا ماا  ذك  ا.تاا ..)أ

لا  شىل أ  ادَّليااا  ةااا  قراااا ، ولثااا  أي:  و ااريهم التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم( ةاااا  ذلااا  م.ااادو
ل.م وجها   اا . أَبمَّاب   قيقب )شبراهيم( للي  السالم..أن  أسو هلل، ققااي هللا لا  وجا : الش  َّ ش باوار.اه يم. ة.

{، وةذل  قاي للى )شبراهيم( للي  الساالم: الش ذو ق.ااي. ل.ا َب  ر ة تو َ.و ا. َب م  . الو َبفو ت يف.ا  و. ق.ان ت.ا  هلل   .
{، قااا: )شبااراهيم( للياا  السااالم هااو اال. وتَب ل اار.خ   الو .ااال.  تو اال مو ق.اااي. أ.سو الااذي ابااتاله هللا لاا   ك.بَّاا َب أ.سو

وج  بث.ل  ا    قصدَّقها، وقاام ساا  ا  ق ياام، قاأ.متَّهَب  ة اا قااي هللا لا  وجا ، وج لا  هللا للتااس 
شماماااا ، قاااال  .اااروو أ  ةااا  رائفاااب حتاااب أ   َبااادلى شليااا ، وأ   تتساااب شليااا ، ولثااا  ااقيقاااب..أ  

روك الذي قيا  اليها وة، والتصااكى، وج لا   تيفاا  مَبسال  ا ، )شبراهيم( للي  السالم برَّأ.ه هللا م  الف  
وأووىل التاااااس باااا  هااااو: التااااهللا صاااالى هللا للياااا  وساااالم، وأصااااحاب ، وهااااذه ااَبمَّااااب ب ااااد أصااااحاخ 
)شبراهيم( للي  السالم الذا  ا ا وه، قال ا    رقب ة ا  )شبراهيم(، قإذا لَبر ل ة ا  )شبراهيم( أنا  

اااد هللا هلالصاااا ، وأسااالم وجهااا  هلل..قإنااا  مااا   ااال.بق بااا ، وئ و َّ الواضااا  أ  اليهاااوة ليساااوا للاااى ص 
َبت.تاب  اب شىل ااوم القياماب شُاا افاا  هو  

ل.بق ب  أاضاا ، قاإ  اليهاوة ل تاب هللا للايهم اب التصاكى للى ص 
هللا ل  وجا ، وجي لاو  هللا لا  وجا  يف أقا  ابتاازي.. ل شنا  لاداهم يف )التاووكا ( أنا  اتواا  ي شىل 

، ونااو ذلاا  ممااا اتتااا َّه لتاا  لااوام ابجلوقااات، قثياال  خلااال  جاا  ااكض، واضاار ب  )ا قااوخ(
ولالإإ أا  ه ئا م  )شبراهيم( للي  السالمهإ، وأما التصاكى قثذل  ل تب هللا لليهم شُا هم 
ال.بق  ا ادو  بف.را  قد هلرج م  قروج أم   ، واة ، وافرخ، واقض   اجت ، قثيل هام للاى ص 

الااذي أساالم وجهاا  للااذي قطاار الساا اوات، وااكض، َو اَبفاارك باا  بااا: )شبااراهيم( للياا  السااالم 
   0شي ا هإ، والتفصي  يف ذل  اطوي، واامر واضٌ  واا د هلل. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/951
ث   لل رأ  أ   ثو  أمري  للى  ريها م  ااهلواتهس  : السائلب  قوي: ه   َب
 
: أقااوي: ئ  اارج يف ذلاا  ش  شاااا هللا ماا   خ الرت يااب، والتت اايم، ولاايس ماا   خ اإلماااك  ج

ال امَّب، أو اإلماك  اليت  ثو  قيها مس وليَّاتق أةثر م   ر ياب ااماوك، و ت ي هاا بات اجمل ولاب 
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اتَبمو  .ال. .ابو  اد.ةَبمو{،  اليت  فرت ك يف ل  ق ما، والتهللا صلى هللا للي  وسالم اقاوي: الش ذ.ا ةَبتاو ق.اأ.م  رَبوا أ. .
قااابراة بااذل : هااو الرت يااب، والتت اايم، وشذا َ اثَباا  هتاااك أ ااٌد مساا َبوي لاا  هااذه اجمل ولااب ماا  

   0الر  جاي..قال  رج أ   ثو  اليت  توىلَّ  ت يم أموكه  َّ م  ش دى ااهلوات. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/952
يف اومتاا هاذا،  ال  ا  با : السائ  اقوي: نراد   لي  الفيجل للاى هاذا ااادا ه وها  جياوز س

لب بتت سَبهيو (، وشكضالها لا: )ساَ  مووىل أ   ذافب(ه   مث ذة.ر  دا : )سهو
 
: أقااوي: هااذا اااادا  أوئ ..مَبتَّفاا  للياا ، وهااذه ابسألب..مسااألب ك.ض.ااا  الثاااري..م  ابسااائ  ج

ار  م، وُيت َّاو  اليت اهلتلل  قيها أه  ال لام، و هاوك ال ل ااا للاى أ  الرَّضاا  ب اد اااوولتو ئ ُيَب
يف ذلاااا    اةااااا  لامَّااااب ذةر.هااااا التااااهللا صاااالى هللا للياااا  وساااالم، وهاااا  أ اةااااا   سااااتب، أو 
اااات.ه   لال ت اااااج للااااى مثاااا  هااااذه ابسااااألب، وماااا  ذلاااا : اااااادا  الااااذي يف  صااااحيحب، و تاو

اا .  )الصااحي (، وهااو قااوي التااهللا صاالى ااو.انَبثَب َّ ق.إ َُّ.ااا الرَّض.ااال.بَب م  هللا للياا  وساالم: الانو َباارو . م.اا و ش هلو
{، و ااااادا : الئ. ك.ض.اااااا . ش ئَّ يف   الو . .ال.اااابو{، وااااااادا  الصااااحي : الئ. ك.ض.اااااا . با. واااااد. ق ص.ااااايو

ر  م {، و ري ذل ، وهذه اا اةا  ة ا قاَبلوت:  َبدل    للى أ  الرَّضاا  الاذي ُيَب و ..هاو ماا  ااو.وول.تو
، وة ااا جاااا يف ب اا  اا اةااا  أناا  اا   ) ةااا  يف اا.ااوولتو ئ ك.ض.ااا  شئ مااا قا.ت.اا  اام اااا، وأنوف.

ااا  الطَّفولاااب ئ اَبطل.ااا  لليااا  مثااا  ذلااا ، قاااإ   ( ال . وااام ااا  الاااذي اثاااو  قاااد   ااادَّى س  وهاااذا الرَّجَب
ت   ل  اام اا، وئ اَبتف   ل  ال  وم   . ك.ض.ال.  للى هذه اااي ئ افو

ذي قه   ب   أه  ال لم ش  هذا ك.ض.ااٌ  ل ر.جَبا  ةااري   اىن: )أنا  قاد بلأل(..قهاذا قيا  شا ا وال
ماا  اخلطااأ، وشُااا ةااا  )ساااَ(  المااا  أ.ااوف.اا .ا ت: )قاااكخ الالااو (، وهااذا هااو الااذي ةلَّاات للياا  
ا او  الار  وا،ت، وةاذل  ةي لليا  ق  ا  )لائفاب( كضا  هللا   ااىل لتهاا؛ اهناا ةانات  ارى أ  

ل.ب(، قثانااات  َبااادهل   لليهاااا مااا  ارضااا  مااا  هااا (، أو باااا: )ساااهو ذا اامااار لااايس هلاصاااا  باااا: )سااااَ 
ر  ماااا ، والاااذي ةلَّااات لليااا  اآلينك الاااواكة  قاااي   أذ نااات  ااام  الغل اااا  مااا  أَبهلتهاااا، و  تاااا  ذلااا  رَب
اا  هااو ساا  الغاااالم  )لائفااب( كضاا  هللا   اااىل لتهااا  لااادهلوي لليهااا سااذا الرَّضااا  جياااد أ  الس  

ف.ااا ، واباااراة باااذل : )الغاااالم الاااذي اثاااو  قاااد قااااكخ الالاااو ، ولثتااا  َ االَباااأل..اب  ياااا ، أو اا.ااو 
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  س ، أو لفر ستوات، ونو ذل (، ولذل ..قإ  ااكجا  يف  ادا  )سااَ( هاو: ماا ذهاب 
َبحق  قاات ةفاايجل اإلسااالم: )اباا   ي يااب(، و ااريه ك هاام هللا أ  هااذه ااالااب، 

شلياا  أهاا  ال لاام ماا  اب
ا..اص  قيها ك.ض.ا  الثاري استثتاا  م  ااةلب ال امَّب اليت  َبدل    للى لدم شج اا هاذا وما شاسه

ر  ماااااا ، ق ااااا  ةانااااات  الااااا   َبفاااااا    الاااااب )سااااااَ ماااااووىل أ   ذافاااااب(،  الرَّضاااااا ، ولااااادم التاااااااكه رَب
، )سهلب(، ةأ   ثو  ابرأ  قد كبَّت هذا الط  ف ، ونفأ حتت كلااتها  ل أصا  ةأن  ابتا   او

مث ب ااد ذلاا   صاا  اااارج لتاادما قاااكخ الالو ..قإناا  جيااوز  ااا أ   َبرضاا . ، أو أ  اَبرضاا   ماا  
ُيرَبم ب  لليها، واَب تا. هذا الرَّضا ، وذاك هلاٌص  ث  هذه اااي، وأما    يم ذل : قال ااَبا .   ر، 

ر  ما ، وأَبلوف ت الت ار شىل أنا  ئ باد ما    صاوي الرَّضاا  وليس بصحي ، وئ اَب تا. ذل  ك.ضالا  رَب
ي مااشاار ، واجااا  هاااذا اَبغتا.ف.اار هاااذا الثفاال  لتسااااب للغاااالم الصااغري، وأماااا  لتسااااب  ماا  الثَّااادو
ي أساسااا ، وهاذا ةليا  سهلار للاى أ  الاذي ةااا   للرَّجَب ..قأصاال  ئ جياوز لا  أ  الواتق م هاذا الثَّادو

   0ارض  َ اثَب  قد بل.أل ب د. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/953
 : السائ  اقوي: كجَبٌ  أقطر اوما  م  )كمضا ( ل دا .ق اذا جيب للي هس
 
: أقاوي: الااذي أقطاار اوماا  ماا  )كمضااا ( لامادا ..ئ اَب و  ضاا  لااو صاام الاادهر ةَبلَّاا  شئ شذا ةااا  ج

، قاااإ  مااا  جاااام.  يف )كمضاااا (: قإنااا  جياااب لليااا  أ  اااا ق اصاااوم شاااهراو   هاااذا اإلقطااااك مااا    
ام  مَبت.تاب  تو ة ا  ات ذلا  يف ااادا  لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم، وب ا  أها  ال لام اَب    
فط ااارات، والاااذي ا هااار: أنااا  لاااو صاااام الااادهر ةَبلَّااا  ئ اَب و  ضااا ، ق ليااا   لتوباااب، 

َب
ذلااا  يف ساااائر اب

   0واإلةثاك م  التواق  ب د ذل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/954
اااٌ  صااالى )الااارتاوا (  الاااب يف ابسااا د، مث كجااا  شىل بيتااا .قه  لااا  أ  س : الساااائ  اقاااوي: كجَب

ه وأاَّه ا أقض ه  اَبصل     هل  مر  أَبهلرىه أو اقتصر للى ش دى الصال تو
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لم ص.اا َّ لتاا  أناا    صااال  اللياا  ل ومااا  ئ  وقياات قيهااا، قااالتهللا صاالى هللا للياا  وسااش: : أقااويج
صاالى )ش اادى لفاار ( كة ااب، وصاالى ) ااالد لفاار ( كة ااب، وصاالى ةو  ذلاا ، وقااد قاااي قااوئ  
ار. ق.اأ.وو  رو  ايت. الوف. و لاما  اَبدل    للى أن  ئ  وقيت قيها، ققاي: الص.ال. َب الَّليو   م.ثوىن. م.ثواىن. ق اإ  و هل.ف 

د. و{، وةذل  قاي أاضاا  لاا: )ل ارو با  لاساب السَّا  ق.اإ  َّ الصَّاال. . ل.  (، قااي لا : ال..ق.ص.ا    ب و.ا  
هَبوة.  {، وذل  يف اادا  الطوا  الذي كواه )مسل م( ك   هللا،  ر.وضَبوك.  م.فو رو  .لَّ ا.طولَب . الوف. و

قصااااال  اللياااا  ئ  وقياااات  ااااا، وهااااذا هااااو ق.هاااام الساااالل الصاااااح، ول لهاااام، وق  لهاااام؛ اسااااتتاةا  
صلى هللا للي  وسلم، قإذا صلى ابسلم م  اة الب، قليس  لل  ومات الواكة  يف  دا  التهللا

للي   رج أ  اَبصل    مر  أَبهلرى يف الليا  ساواا  ةاا  ذلا   هلا ، أم ةاا  ذلا  للاى انفاراةق شئ 
ار. ص.اال.  ثَبمو  أن  جي   )الو  ر( سهلر ما اَبصل   ؛ ا  التهللا صلى هللا للي  وسلم قاي: الاجو .لَبوا سهل 

للَّيواا   و  اواار.  ل.اابو{، قااإذا أوو اار أوي اللي ..قإناا  ئ اااو  ر يف سهلاار اللياا ،    ا {، وقاااي: الئ. و  اواار.ا   يف  ل.ياو
ر للى  ر )الو  ور( شىل سهلر اللي ، مث شذا ةا  الفجص اراد أ  اقتص  وااووىل، وااقض : أ  ااَب .هل  

 اا اف لهاا، صال  وا د  مته ا..قااووىل ل  هاو: ماا اثاو  أهلفا  لتفسا ، وأقارخ شىل كب  ا   يت
قإذا ةا  اف ر  خلفو ، واف ر  خلري، وقلوا  اثو   اضرا  يف صاال  اة الاب الايت  ثاو  يف 
ابسااا د..قه  يف  ق  ااا  أقضااا ، وشئ..قالصاااال  يف الايااات أقضااا ؛ لقاااوي التاااهللا صااالى هللا لليااا  

تَبوب.اابو{، قااإذا ةاناات  ااروا  يف  با.يوت اا   ش ئَّ الو .ثو ااريوَب ص.ااال.   الو . صااال   يف بيتاا  ئ  ااتقص لاا  وساالم: الهل.
صااااال   يف ابساااا د ماااا  اخلفااااو ، وقااااراا  )القاااارس (، باااا  قااااد   اااااد للااااى ذلاااا ، وقيهااااا قوائااااد 
أَبهلرى..قص.ال   يف بيت  أقضا ، وأووىل لتاد الرتجاي ، واجا  هاذا ةاا  )ل ار( كضا  هللا   ااىل 

ل.بش، وذل   يت ا  َّ   لتاس يف )كمضاا (، وج ا   ام شماماا ، وةاا   لت  اقوي: شن  و .ت الا دو
اقااوي: شوالاايت اتااامو  لتهااا أقضاا ش.ا ت: )الاايت  ثااو  يف سهلاار اللياا  يف بيااو م(. وهللا   اااىل 

   0أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/955
 : السائ  اقوي: ه  هتاك قروٌل بت اإلهلالص، والت  يَّبه س

م للى الفجصهوه  ائجتهاة، والتأوا  م  موان     شن اي ااَبثو
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: أقااوي: ئ شاا  أ  هتاااك قرقااا  باات اإلهلااالص، والتيَّااب، قااإ  التيَّااب  ثااو  يف بدااااب ال  اا ، ج
و ت لَّاا   إلهلااالص ماا  وجاا ، وهااو أ   ثااو  ن يَّااب ابساالم ماا  ل ل ..القَبربااب شىل هللا لاا  وجاا ، 

ال باد أ  اثاو  الفاجص ولث  اإلهلالص هو: )است راك هذا الاذي اناوق.اد.ح يف أوي ال  ا ، قا
لصااا  قياا  هلل لاا  وجاا ، ولتوضااي  ذل ..قااد اثااو  الفااجص يف بدااااب  يف ةاا  أجاا اا ل لاا   َب
ل ااص يف سااائر ال  اا ، ق اا  هتااا ظهاار ائقاارتال، وأمااا شذا   ل لاا  نااوى أ  اثااو  هلل، ولثتاا  َ هَب

 . ةا  است ر للى هذه الت  يب الصحيحب..قيثو  قد اشرتك اإلهلالص، والت  يَّب
ام للاى الفاجص..قهذا لايس للاى شرالقا ، وأم ا ةوو  ائجتهاة، والتأوا  م  موان  شن اي ااَبثو

ااائغب الاايت ا.سااو  قي اا ، قااإذا ةااا  ااماار ماا  اامااوك السَّ ائجتهاااة، واَبقا.اا  قيهااا  هاااولثتاا   اص 
اام؛ اناا  قااد اجتهااد يف ذلاا ، وأهلطااأ، وقااد ، قإناا  ئ اَبتااا .ي للااى الفااجص ااثو  التَّااأوَّي، واَب تااا.
 .وَّي، وهتاك وجٌ   ذا التأوا ، وأماا شذا ةاا  اامار مرج ا  ا اوى، والتأواا  مروج ا  التحراال، 

م للى الفجص. وهللا   اىل أللم  0وال َّاوأل..قإن  ئ  ت  م  شن اي ااَبثو
________________________________________ 

 1/9/24ر د/956
اا َّ اخلااالل بااتس رَبااالَّخ ال لاام يف أ  صااال  )الاارتاوا ( )ش اادى  : السااائ  اقااوي: مااا هااو  .

لفار ( كة ااب، أو )لفاارا ( كةو .اابه وهاا   ااات أ  )ل اار( كضاا  هللا   اااىل لتاا  صاالَّى )لفاارا ( 
 كة به

 
: أقوي: أص  اخلاالل سااا : الفايجل )االاااين( ك ا  هللا؛ انا  كأى أ  الا ،ة  لا  )ش ادى ج

م لايس يف رل  ا ، وقاد هلالفا   اريه ما  أها  ال لام، لفر ( كة ب قيها هلاالل للسَّاتَّب، وهاذا الف.ها
وئ ألااارل أ ااادا  مااا  السااال.ل، ولل ااااا ااَبمَّاااب اواققااا  للاااى أ  مااا  صااالى أةثااار مااا  )ش ااادى 
ااتَّب، أو مَباتاادلا ، وشُااا الااذي  .ثتواا  )لائفااب( كضاا  هللا لتهااا لاا   الفااا  للسَّ لفاار ( كة ااب اَب تااا.  َب

بصفب مَب يَّتاب  اذه الرَّة اات، وها  أ  التاهللا صالى هللا لليا  التهللا صلى هللا للي  وسلم شُا ات لَّ  
ا  هاذه الرَّة اات، ق ا  صالَّى   س  وسلم ةا  اَبطيا  يف القاراا ، واَبطيا  يف الرَّةاو ، والسَّا وة، وُيَب
ةذل ..ققد أصاخ السَّتب، وم  قصَّر ل  ذل ، وزاة يف لادة الرَّة ات..قااامر واسا ، وةلَّا  

م شىل:اَب تا. م  السَّتَّب؛ ا    الستب  تقس 
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 0سَبتَّبق ق  ليب .1
 0سَبتَّبق قا.ووليب .2
 0سَبتَّبق  قراراَّب .3
قصال  التهللا صلى هللا للي  وسلم )ش دى لفر ( كة ب شُا ةا  ذل  م  السَّتب الف  ل ياب، وأماا  

 السااتب القووليااب، والتقرارااااب..قه  يف  ااري ذلااا ، ومااا زاة للاااى ذلاا ، وقاااد ذةااروان يف أوي اللقااااا
ااةلَّب للى أ  اامر يف ذل  ئ  دَّ ل ، وئ ضاب،، وشُا اامر واس  واا اد هلل، مث ش  التاهللا 
صااالى هللا لليااا  وسااالم  اااات لتااا  أنااا  صااالى أةثااار مااا  )ش ااادى لفااار ( كة اااب، قصااالَّى ) اااالد 
لفاار ( كة ااب ة ااا يف صااحي  )مساالم( ك اا  هللا، واجاا  ذل ..قااإ  ااماار ة ااا قاَبلواات: واساا ، 

)ل ر( كض  هللا   اىل لت  لتدما    الصاحابب للاى )أ  با  ة اب( كضا  هللا  وقد  ات أ 
لت  يف صال  )الرتاوا ( أهنم ةانوا ا ادو  للى ذل ، وأهنم صلَّووا )لفرا ( كة ب   ري )الو  ور(، 
وهذا  اٌي، وهو صاحي ، وهتااك  ااٌي أهلارى قاد صالَّووا قيهاا أقا  ما  ذلا ، وةلَّا  واسا  ة اا 

ه  
َب
م أ  الروااااب الاايت قيهااا أهناام صاالَّووا )لفاارا ( كة ب..كوااااب ينبتااب، والفاايجل: )االااااين( قاَبلواات..اب

   0أظتَّ  أن  قد ض َّفها، والقووي م  م  أ ات هذه الروااب. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/957
ر ااب مساالم، وكقاا  هااذا اخلار ااب اابااوا  : السااائ  اقااوي: ش اادى ااهلااوات  قاادَّم  ااا هلاس

حبَب َّب أن  ليس لر.بيا ، وها  لر.بيَّاب، قااهلات  ساأي  قاوي: شهناا ت ات  اداثا  اقاوي: شش  ابارأ  
شذا بلغااات سااااس لفاااار  سااااتب قإهنااااا اصاااا   اااا، أو ُي اااا   ااااا أ   تصاااارَّل يف نفسااااها بغااااري شذ  

 ولي  هاشه
 
اك ماا اَبادل    للاى ذلا  ما  قرااب، أو ما  : أقوي: ئ اوجاد  ادا  ساذا اللفا ، ولايس هتاج

ااا ..قإهنا  اقاااى حتااات و ئااااب ولي  هاااا  ااال وش  ةانااات  ب ياااد، بااا  ش  ابااارأ  مه اااا بلغااات مااا  الس  
 ي  اا ..قإهناااا أ ااا  بتفساااها مااا  ولي  هاااا ة اااا قااااي التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم، ولثتهاااا ئ  َباااتث   

ث اا   ااا أ   ااتث   نفسااها، واصاا   ااا أ   قااوي: شأكاااد قااالان ش، وااَبتا.فَّاا ذ  ااا ك اتهااا، ولثاا  ئ  َب
، أو ساااوا اساااتغالل   اااذه الو ئااااب..قإ  الفااار  قاااد ج ااا   رجاااا   نفساااها، ويف  ااااي اااااَّ الاااو.  
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لل اارأ ، وهااو الرَّجااو  لااو  ااماار، أو للقضاااا الفاارل  يف مثاا  هااذه ااالااب، والااذي أنصاا  باا  
ري، وأناا  ألاار.ل متهااا  ااا اَبتاساااَبها وشذا ةاناات ااَبهلاات هااو: أهنااا  ت اار يف أ  الوالااد اراااد  ااا اخلاا

مَبت ل  قب سذا التثاح..ق ليها أ  حتاو ي أ   َبقت  الوالد، و ات   ل  ماا يف ذلا  ما  اخلاري، وأهناا ئ 
ه شذا وجاد أ  ابصالحب يف ذلا ،   ستطي  شئ أ   ت وَّج سذا الفجص ل لَّ  اقتت ، واَب و  جهاا ش،َّ

ئ  ل    ري ل يم يف اايا  ال ووجيب، وةثاري ما  ال   جياات  ففا  بسااب وشئ..قإ  اهلتالل الطاا
ذل ، ق لى ااهلت أ   تتا   ذا اامر، وأو.ج    التصيحب أاضا  لاو   أمرهاا يف أ  اتقا  هللا لا  
ااارَّة ةاااوو  الفاااجص لااايس لربياااا  ساااااا  يف الااارق ، وشُاااا ات ااار يف ابصااالحب،  وجااا ، وئ جي ااا  اَب

فااجص، وشذا ةاناات الط  اااا  مَبتقاكباب.. قااإ  اهلااتالل اة ااتس ئ ااَباا .   ر ش  شاااا وات ار يف ة ااا  ال
   0هللا   اىل. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/958
: السائ  اقوي: ما هاو ااَبثام  لتسااب لساث.  ااهلاوات ما  ب ضاه َّ يف ساث. ق وا ادق لايس س

ر.م لوا   د ق مته َّهقي  ر.
 
ااو.  ماا  ش: أقااوي: ج ىن هاا ئا الت  سو ااد ، قااإذا ةااا  يف سَبااثو .فس.

  هااذا ااماار مروج اا  ابصاال.حب، واب
ااااااد ، وأمااااااا ااصاااااا :  .فس.

ااااااد ، وم.ضااااااي. ب..قإ  ذلاااااا  ئ جيااااااوز؛ اجاااااا  هااااااذه اب ب ضااااااه  َّ م.فس.
امار ة اا قاَبلوات قاجت الهَب َّ يف مثا ، وسث.تهَب َّ قي ..ئ  رج قي  ش  شاا هللا   اىل، وُيتاج ا

اااث.   للت ر..مااا هااو الساااب الااذي ج لهَباا َّ ا.سااثَب َّ يف م اا  يق لاا  أوليااائه  ه وهاا  يف هااذا السَّ
ماا  ماا  ال لاام     ااد ، أو هلطاارهه هااذا هااو الضاااب، الااذي اااتحثَّم يف جااواز ذلاا ، أم لد. م.فس.

   0ااص  ة ا قاَبلوت: أ  ذل  ئ  رج قي . وهللا   اىل أللم
________________________________________  

 1/9/24ر د/959
: الساااائ  اقاااوي: صاااوكٌ   اااذا اامر..)ماااا ُيصَبااا  مااا  هلاااروج ابااارأ  شىل بلااادق ب ياااد للدكاساااب، س 

قتضوط.ر شىل السَّث  يف مساة  اةام ب اليت  تا َبها، أو يف سث. ق اهلذه ا ولب م  الطالااات 
و. ه  مثال (.ق ا التصيحب   ئا الت  سو
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  : أقوي:ج

التقطااب ااوىل:   ل ااو  أ  ساافر اباارأ  بغااري راار.م..ئ جيااوز، قااإذا ةااا  رور.مهااا قااد ساااقر  
ساااا شىل هاااذه الالاااد، وج لهاااا هتااااك؛ ل تااادكَبس ةكاساااب مفااارولب؛ ا  أ ل.اااب هاااذه الد  كاساااات ئ 
 ثو  أصال  مفرولب.ا ت: )اثو  قيها م  ابجالفاات الفارول يب الفا ا الثثاري(، قلايس اامار 

رَّة السَّث  يف سث.  الطالااتمَبت   0وق  فا  للى اَب
التقطب الثانيب: نصيحيت أوئ  لل رأ : أ   تم  امار الاذي هلَبل قات اجلا ، قاإ  هللا لا   

وج  هلل  ابرأ  امرق أل م ما  هاذه ااماوك الايت افاتغ   ساا ةثاري ما  التسااا يف زمتتاا اااا ، 
، ومَبقو  مااتق   يتهاا للاى وقد هيَّأ هللا ساحان  و  اىل ابرأ   للدَّووك الاذي هلَبل قات اجلا    َبهي   ااتق

ل.ا   َبقو  مات، وهذه اإلموثاانت  ل  تفرَّ  امر سهلار َ ختَب
أةاا هذه الر  سالب، قه   َب ط    هذه اب

ايي  لذماناب الايت  َّلهاا هللا لا  وجا   ا  لذمار يف  اري رل  ا ، و ضو أصال  ل ، وهذا ظَبلوٌم؛ ان  وضو
كَبس قيهااا، ل ل اارأ ، مث شذا ةاناات اباارأ   دكس..قإناا  لاايس ااماار مقصااوكا  للااى جهااات مَب يَّتااب  اادو

اااز ل حبيائهااا، ول روضااها، و َب اار  ض  اااز ل بتفسااها، واَب قالدكاسااب يف اااائت ل اادَّ ، ولثاا  اباارأ  اَب
اا  لل ااا  مَب يَّتااا ..ليس واجاااا  لليهااا، وئ قرضااا ، وهتاااك  ص   مااا اغاات لتاا  يف نفسااها للف ااا.  اال حتَب

 0أهلرى ئ  َب ر  ضها للضيا 
التقطااب الثالثااب: ةااذل  الرَّقوقااب..أ ياان   ضااطر اباارأ  يف هااذه اااااي أ   قااا   ي ساافر   

ةااااا ، قتجااااتل ، بتوول يَّااااات قاسااااد  ماااا  التساااااا، وةثااااريا  مااااا ُيصاااا  بيااااته َّ ماااا  الفااااوا  ، ةااااا: 
حال، ونوه(، وهذا أمر ل يم قد    يَّ قادمها،  و توجار ال قيا  ما   يا  ئ  فا ر؛ بسااب )الس  

الرَّقوقااب السي ب.هذا.. إلضاااقب شىل اامااوك ااهلاارى ةااا: )التاادهلت، وابجاادكات، وتااا  اا اااين، 
اا ق ئ سَباالوط.ب. لاا   و ااري ذلاا ( الااذي اصاا ب للااى الفااجص أ  اااتجلَّص متاا ، وات تَّااا  يف ات .

  0قي 
اتهااااد يف أةاا الرسااااالب الاااايت هلَبل ق.اااات قتصاااايحيت لذهلااااوات..أ   تقاااا  ةاااا  وا ااااد  كسااااا، وأ   

   0اجلها. وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/960
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َبق.يَّد( يف اادا ه م  شلطاا أمثلبه س:
َبطول. (، و )اب

 السائ  اقوي: ما الفرل بت )اب
 
َبقيَّد..ئ هتلل بت اادا ، ج

َبطل. ، واب
وبت القرس ، قالتص الفرل  لامَّب ..ساواا   : أقوي: اب

ةاااا   اااداثا ، أم قااارسان  قاااد ا  مَبطل.قاااا ، وقاااد ا  مَبقيَّااادا ، واإلراااالل ا  بغاااري قيواااد مَب اااتَّ مااا  
ااااا..{،  اااا و قا.اواااا   أ. و اا.ت. .اسَّ ر ااااارَب ك.قا.ا.اااابق م  اااافب، ونوهااااا، ة ااااا قاااااي هللا ساااااحان  و  اااااىل: ال..قا.ت.حو ص 

ت.اابو..{ ة ااا يف سااوك : قهتا..الرَّق.اااب مَبطل.  ر ااارَب ك.قا.ا.اابق مَب وم  قااب، ويف س،ت أهلاارى قاااي   اااىل: ال..قا.ت.حو
ي ياد، والرَّقااب يف  )التساا( يف ة.فَّاك  القت ، ققيَّد هتا الرَّق.اب  هنا م متب، قهذا هاو اإلراالل، والتاَّقو

للااى أناا  جيااوز لل ساالم أ  هااذه اآلاااب الاايت يف ةفَّاااك  )ال   هاااك( مثال ..كق.اااب مَبطل.قااب  َب طاا  ةئلااب 
ر  ك أي كق.اب..م متب  ةانت، أم ةااقر ، وأماا يف ةفَّااك  القت ..قتا  ابسالم هلطأ ..قإنا  ئ باد أ   ُيَب
 ثااو  الرَّقاااب م متااب التااااكا   ااذا الق.يوااد، وهااو الو.صاال الااذي ذةاار.ه هللا ساااحان  و  اااىل يف هااذه 

امثلااااب ةثااااري ، ولثتهااااا حتتاااااج شىل شل اااااي اآلاب..هااااذا مثاااااٌي، وهااااو يف القاااارس ، ويف ااقيقب..ا
َبقيَّد. وهللا   اىل أللم

َبطل. ، واب
    0الذ  هو ، ول   هذا ابثاي ةالق يف  وضي  الفرل بت اب

________________________________________ 
 1/9/24ر د/961
ااا .ا تس ر.ماااا  ل وجااااب الرَّجَب : )اباااارأ  جياااوز  ااااا أ  : الساااائ  اقاااوي: هاااا  أهلاااو )اة.اااادَّ ( اَب تاااا. ر.

  تثفَّل للى أهلو ج.دَّ  زوجها(ه
 
الرَّجَب ..ئ جيوز لل رأ  أ   تثفَّل للي ،  هلاي(، و اي: أقوي: ئ جيوز ذل ؛ ان   ت لب )اخلج

ر.ما  لل رأ . وهللا   اىل أللم    0وليس ر.
________________________________________ 

 1/9/24ر د/962
 ل : ةَبتَببق اَبتص.  سا يف  ربيب ااوئةه السائ  اسأي س:
 
: أقوي: هتاك ةَبتَبٌب قد ب، وهتاك ةتَبٌب  داثب، قاالتساب للثَبتَبب القد ب..قالاذي أنصا  با  ج

نيا(، وهتاااااك كسااااائ  يف   لاااايم ااوئة،  هااااو ةتاااااخ: )ال  ياااااي( لممااااام اااااااق : )اباااا  أ  الاااادَّ
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 َّ كساالب متهاا، ولثا  ئ ُيضارين اسام م ل  فهاا، و ةااهم جمل ولب م  أه  ال لم، وقد مرَّت لل.ا
ولثااا  شذا حبااا  ابسااالم لااا  ةَبتَباااب لل ااااا السااال.ل..قهو أقضااا ، وأووىل، وسم.ااا  مااا  الوقاااو  يف 
َبحد. ب..قهتاك ةَبتَبب ل دَّ ، ولثتهاا  فتق ار شىل ب ا  ااماوك  

م، و لتساب للثَبتَبب اب اخلل.  يف الف.هو
 ٌا ما  التاَّو.جَّهاات شىل ب ا  اا ا اخ، وناو ذلا ، ش هاةا: )حتقي  التصوص(، أو اثو  قي

وللى ابسلم أ  اهلذ متها اخلري، وات تَّب ما قيهاا ما  اخلل.ا ، وما  الثَبتَباب ااداثاب: ةتااخ: 
) ربياااب ااوئة يف اإلساااالم(، وهاااو ةتااااخ مفاااهوك، وأاضاااا  اوجاااد ةَبتَباااٌب مفااااسب  اااذا ال تاااوا ، 

اات.تري  قااواي أهاا  قاايَب ث   أ  جي اا  ابساالم باات هااذه الثتَبااب ، واسااتفيد ممااا قيهااا ماا  اخلااري، واسو
هَب ئ اثفاا ، وئ بااد ماا  الساا اي ل ااا أشااث  اهاا  ال لاام.  ااد. ال لاام  لسَّاا اي؛ ا  الثتاااخ و. و

   0وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 1/9/24ر د/963
ل.ب  يف الد  ا هالسائ  اقوي: باذا ئ  َب ت.ا. صال  )الرتاو  س:  ا ( ب دو
 
 : أقوي: الا دلب  ا شررا ، وفا: ج
الفرال ااوي: أ   ثو  يف الد  ا .  ىن: )أ  اَبقص.د ساا القَبروباب شىل هللا سااحان  و  ااىل  •

ا ا شىل هللا ساااحان  و  اااىل(، قهاا  ماا   بااذا ا(.ا ت: )أهنااا ليساات وساايلب، وشُااا اَبتقاارَّخ سااا ل ااذ.
  0)الرتاوا ( م  ذل الد  ا ، وصال  

  0الفرال الثاين: أئ اثو   ا أصٌ  يف ة ا  هللا ل  وج  •
وهااذا الفاارال الثاااين  ااري موجااوة يف صااال  )الاارتاوا (؛ ا  صااال  )الاارتاوا ( أصاالها ينبااٌت يف  

ة ااا  هللا لاا  وجاا ، قااإ  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم  اا َّ للااى قيااام اللياا ، وقام.اا َب  الااب  ل اادَّ  
ققااد صاالى بااا: )اباا  لااااس( كضاا  هللا لتاا ، وصاالى بااا: )اباا  مساا وة( كضاا  هللا لتاا ، ماارات، 

وصااالى باااا: )أناااس( كضااا  هللا لتااا ، وصااالى بغاااريهم مااا  الصاااحابب، وةاااذل  صااالى جب الاااب مااا  
اااا . أ   َبفاااار.ض  أصااااحاب ، وهااااو اَبصاااال  صااااال  اللياااا ، وقااااد قااااام ساااام ) ال ااااب( أ،م، ولثتاااا  هلف 

ى هاذه الثيوفيَّاب(، قاال اساتطي و  ذلا ؛ قفاف.قب   َبمَّتا  لليهم.أي: )الصال  يف ذل  الوقت لل
َ هرج  م يف اليوم )الراب (، وب د وقا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم..اةت   الاد  ا  واا اد هلل، 
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ولاايس هتاااك هلااوٌل ممااا ةااا  هفاااه التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، قثااا  ق  واا  )ل اار( كضاا  هللا 
لب. وهللا   اىل أللم  اىل لت  مَبواق قا  للسَّتَّ     0ب واا د هلل، واج  ذل ..ئ  َب تا. ب دو

________________________________________ 
 1/9/24ر د/964
لاابه وهاا  جيااوز لاا  أ  س اا  التاااس ماا  أهاا  الا دو : السااائ  اقااوي: ةياال ات اماا  ماا  م.اا  ةااا  م 

ل يَّااب ، قيأةاا  م هاام، واقااا  ةلااو. مه وهاا  اتقاَّاا  مااتهم الط ااام الااذي اثااو  يف ا تفااائ م الا دو
  اقى لالقت  م هم يف هذه ااائته

 
لااب..قإ  للااى ابساالم أ  ات تَّااب ج : أقااوي:  لتساااب لل َباوتااد  ، أو الفااجص الااذي اقاا  يف بدو

لت ، قال اَبفاك ة  يف ب د.لا  الايت اقا  قيهاا، مث ب اد ذل ..لليا  أ  ات ار شىل ابصالحب يف  أوئ  ب دو
قإ  ةا  ل   اجب: قإ  الت ام  م    ذه اااجاب ئ  ارج قيا ، ولليا  أ  جيتهاد  الت امَب  م  ،

يف نصوح ، و ووجيه  بصفبق ةائ ب، وبطراقابق جي  اد  ة اا أةَّبتاا باذل  هللا سااحان  و  ااىل لتادما 
اا . هللا  ل تواا ااا ك. و.اابق م  لاا : الق.ا  . اار ذلاا  لتاا  يف قوو ت. نصاا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، ولتاادما ذة.
اتا.غوف رو  .َبامو و.ش.ااو كوهَبمو  ا و  .وول ا و ق.االولَب ل.اتاوهَبمو و.اسو يف   .َبمو و.ل.اوو ةَبتوات. ق. َّاا   .ل اي . الوق.لواب  ئناوف.ضَّاوا م 

َب َّابق، وبياا ،  ، ول ات، وحب  ..{، قابسلم شذا أكاة أ  اتص  أهلاه..قلوت.ثَب  نصيحت  م   بر قوا ق اا.مورو
ووٌك ةاري يف التووجيا ، ويف جنااح هاذا التووجيا ، وئ شا  أنا  يف أ تااا واصا للي  قإ  الصا ل  ة

ا   جوا  ا هر أ   ضوك هذه اار  ب، وائ تفاائت..ئ جياوز، وقاد  اات لا  السَّال.ل التهو
َباوتد ل.ب. وهللا   اىل أللم

فرةت، وةذل  ما اف ل  اب
َب
   0ل   ضوك ألياة اب

________________________________________ 
 1/9/24ر د/965
السااائ  اقااوي: هاا  صااال  الق ي.ااام مسااا وٌح سااا يف ب اا  ااااائت  ااري )كمضااا (، ق اااثال   س:

 ثااااااو  ماااااارَّ  يف )ااساااااااو ( يف ابساااااا د، مث صااااااال  )الو  ور(..ةااااااذل  مساااااا وح سااااااا يف  ااااااري 
 )كمضا (ه
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 ابساا د يف )ااساااو (؛ اجاا  صااال  اة الااب يف َ ااار ة لاا  الساالل ختصاايص اااووم: أقااوي: ج
.. اال ئ اثاو  يف ذلاا   للق ياام، وش  ةاا  ذلاا  ئ  ارج قياا  ش  َ اثَبا  بتجصاايص ااووم مَب تَّ
ش ا م  ائبت دا ، قإ  أكاة ب   التاس أ  اَبصالَّوا شاي ا  ما  القياام  الاب يف ابسا د..قليس 
 يف ذل   رج م   اري ختصايص، وةلاو.  للتااس شىل ذلا ؛ ا  هاذا َ اار ة لا  التاهللا صالى هللا
للي  وسلم، ولثا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم  ات.اتو لتا  صاال  الليا   الاب ما  )ابا  لاااس( 
كض  هللا لت  ة ا قاَبلوت، وم  )اب  مس وة( كض  هللا لتا ، و ريفاا، قلايس يف ذلا   ارٌج أ  
 َبصاااااالَّى صااااااال  قيااااااام اللياااااا   الااااااب يف  ااااااري )كمضااااااا ( سااااااذا الق.يوااااااد الااااااذي ذةرو َباااااا ، وةااااااذل  

   0(..قاامر قي  ة ا هو يف صال  القيام، قفأهن ا وا د. وهللا   اىل أللم)الو  ور
________________________________________ 

 1/9/24ر د/966
: السائ  اقاوي:  لتسااب لادلاا ةهلاوي ابسا د، وةلااا اخلاروج متا ..ه  اثاو  ذلا  لتاد س

  هةهلوي ابس د، أم لتد ةهلوي مثا  الصال ، أو قال.ب الصال
 
هتاااك  اادوة   للياا  مَبساا َّى )ابساا د(. ا اات:   ذلاا  اَبقاااي لتااد ةهلااوي مااا اَبطل.ااش: أقااوي: ج

لل س د، وقا.ف.ها الواق ل الذي بىن هذا ابس د، قإذا ةا  اة ا الذي ادهللا  الفاجص اَب تاا. 
 ، ى، وئ جياااوز أ   َبقضاااى قيااا  اااجاااب مااا  باااوويق مااا  ابسااا د..قال جياااوز أ  اَبااااا  قيااا ، واَبفااارت.

، ونو ذل ، وئ جيوز قي  )اة  اا (، وئ جياوز قيا  ةهلاوي اااائ ، واةَبتَباب للاى قاووي و ائ ،ق
، قاااإ  هااااذا هاااو  ااااد ابسااا د، قفاااا  هاااذه ااالااااب..شذا ةهلاااا  ممااا  ااااارى ذلااا  ماااا  أهااا  ال لاااا

الفاااجص: قاااإ  الااادلاا اَبقااااي لتاااد ةهلاااوي هاااذا اااااد، و الااااا  ماااا اثاااو  هاااذا اااااد هاااو  ٌخ 
روقااٌب لل ساا د بغاا    الت اار لاا  القالااب الاايت اَبصاالَّى قيهااا، أو م ااروٌل لل ساا د، أو أبااواٌخ م 

ابثااا  الااذي اَبصاالَّى قياا ، ققااد اثااو  ابثااا  الااذي اَبصاالَّى قياا  جاا ٌا ماا  ماااىن ابساا د ة.ثَباا و. 
    0وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/967
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ااال  شلياا  يف  ااري وقاات الصااال ، أو لغااري السااائ  اقااوي: شذا ةااا  الاادَّاهل   ش س:  ىل ابساا د ةاهل 
 الصال .قه  اقوي الدلاا، أم ئه

 
: أقااااوي: اقااااوي الاااادلاا؛ ا  الاااادلاا  ااااري مَباااار ا ، بساااااب الاااادهلوي، وشُااااا مَباااارو ا ٌ، باااادهلوي ج

ابس د، قاإذا ةهلا  ابسا د لصاال ق، أو لالسات ا  شىل الاس للام، أو اي  ارضق ةا ..قإنا  
   0هللا   اىل أللماقوي الدلاا. و

________________________________________ 
 1/9/24ر د/968
اار )ال ااروك( يف ةتاااخ هللا لاا  وجاا ، وةااأ  س (، ووكة ذ ةو اارَب )الثَبروساا و : السااائ  اقااوي: وك.ة ذةو

(، وه  هو نفس  )ال .روك(، أم هاو  اريه، ووكة  اهتاك اهلتالق بت أه  ال لم يف م ىن )الثَبروس و
اري( أناا  هااو نفساا ، وااخ  لا  )اباا  لااااس( كضا  هللا لتاا  أناا   اريه، وكَبو ي. لاا  )ااساا  الاصو

( هااااو )ال .ااااروك(،  اقااااوي: يف لغااااب ال اااار.خ يف ب اااا  الفااااواهد ا  مااااا اااااديَّ للااااى أ  )الثَبروساااا و
وةاذل  يف  اادا  )جاااا ( للياا  السااالم قااد جااا يف ب اا  االفاااظ أ  التااهللا صاالى هللا للياا  

ااا  ق بااات السااا اا، وااكض، ويف ب ااا  االفااااظ للاااى لاااروكق بااات السااا اا، وسااالم كسه للاااى ةَبروسق
 وااكض. قااخ اطلب التووضي  يف هذه ابسألبه

 
  مروج تااااااا شىل ااصااااااوي، قااااااإ  لتفسااااااري ةتاااااااخ هللا لاااااا  وجاااااا  أصااااااوئ ، وأصااااااوي ش: أقااااااوي: ج

 ااىل لاتهم، قاإ  َ التفسري..أ  اَبفسَّار القارس   لقارس ، والسَّاتَّب، مث  قاواي الصاحابب كضا  هللا  
ات الت ار شىل أ  ب ا  الار  وا،ت ساواا   ةاا  ذلا  أ وجد قاأقواي التاب ت، وهتاا..ئ باد ما  ل.فو

اااا.ت شليااا ،  يف ااااادا ، أم يف أقاااواي الصاااحابب، والتااااب ت.. ثو  ضااا يفب  ئ  صااا  شىل م.ااا  نَبس 
   اااىل لتاا ، وهااو ونا  يف هااذه ابسااألب..اامر مَبيسَّاار؛ ا  الثاباات لاا  )اباا  لااااس( كضاا  هللا

 .او ااَبمَّب، و اَبرو ا  القرس ، وقد ةلا ل  التهللا صلى هللا للي  وسلم    اَب ل   .  ااث ب، واَب ل     
اا  القاادمتو ماا  )ال .ااروك(، قإذ ( مووض  ..)الثَبروساا ( ة ااا قاااي )اباا   التأوااا  قاااي    )الثَبروساا و

ا  القاادمتو ما  )ال .اارو  اال ٌل ماا  لاااس( كضاا  هللا لتا : هااو مووض  ك(، ولايس لااا: )ابا  لااااس(  َب
الصاااحابب كضااا  هللا   ااااىل لاااتهم مااا  متواااا  لت  اب روقاااب يف  فساااري ةتااااخ هللا لااا  وجااا ، قتفساااريه 
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هتا..اَب تا.  َب َّب، ق اا كَبو ي. يف  اري ذلا .. ل وش  صا َّ لا  )ااسا  الاصاري(، قاإ   فساري 
صا  لتا ، ولايس هتااك ششاثاي؛ انَّتاا  )اب  لااس( مَبقادٌَّم للاى  فساري )ااسا  الاصاري( وش 

(  قيقب ، وشُا هذا أمٌر يف للم هللا ل  وجا ،  ئ ن ر ل ةَبتو . )ال روك(، وئ ن رل ةَبتو . )الثَبروس  و
وناا  نوة اا  الو.صاال هلل لاا  وجاا ، وناا م   ااا ذةاار هللا لاا  وجاا  يف ةتاباا ، وهااذا التفسااري ماا  

( )اب  لااس( كضا  هللا لتا   فسارٌي لايس وصافا  ا قيقاب )ال اروك(، وشُاا بيااٌ  شىل أ  )الثروسا و
اا  القااد.متو ماا  )ال ااروك(، قالثرساا   ااري )ال ااروك(، وش  ةااا  اصاا  أ  اَبطل.اا  يف  اثااو  مووض 
( للاااى )ال اااروك(، قاااإ  جااااات ب ااا  الااار  وا،ت  اللغاااب )ال ااارك( للاااى )الثرسااا (، و )الثرسااا و

  اللغ.و ي ابفهوك، واب رول، قإن  قد اَب اَّ ل  بت.تاوَبخ اللف تو يف ر ق وا د، قهذا م  التاَّو.سَّ 
اااز الااا   ماا  الثَباا ، وهااو  الفاا ا جباا اق متاا ، وهااذا مااا اَب ااا   لتاا  اللَّغ.و اَّااو  بااا: )اجملاااز(، وهااو ا.

..ليس هتاك   اكَبض بت ما وكة يف اللغب،  أي ششثاي، وأمث ل.ت  ةثري ، قإذ مفهوك، وليس قي 
قووي الصحي  يف بيا  أ  )الثرس ( مووض   القدمتو ما  )ال اروك( أو ما وكة يف اادا  م  ال

..قيَب ث   أ  اَبطل.ا   ، وأماا شذا َ اثَبا  هتااك لارٌك، وةرسا و رابا أ  هتاك لروٌك، وهتاك ةَبرس  و
   0. وهللا   اىل أللمك، واَبطل.  للى )ال روك( ةَبروس  للى )الثرس ( لر 

________________________________________ 
 1/9/24ر د/969
 : السائ  اقوي: ما كةَّةَبم للى م  ئ اَبثا ت هلل ابثا هس
 
: أقوي: ليس هتاك  اجب ا  نرَبة للى م  ئ اَبثات هلل ابثا ؛ ان  اَب تا. مَبصياا  يف ذل ؛ ج

ا  هللا لاا  وجاا  مَبتا.اا ٌَّه لاا  ابثااا ، وال مااا ، قابثااا   لااوٌل هلل لاا  وجاا ، وال مااا   لااوٌل هلل 
، ونَبثا ات لا  أنا   ل  وج ، وهللا ئ ُي  َّ يف ش ا م   لوقا  ، ولثتتاا ناَبثواات هلل لا  وجا  ال َبلَباوو
ار هللا لا  وجا   يف الس اا.  ىن: )قول الس اا( ة ا قاي التهللا صلى هللا للي  وسلم، وة ا ذة.

ماا  ابجلوقااات؛ يف ةت.ابا ، قإنتااا نَبثااات مااا أ اتاا  هللا، ونا.توفاا  لا  هللا لاا  وجاا  االااوي يف شاا اق 
ا  هللا أل ااام مااا  ةااا  شااا ا، وأةاااا مااا  ةااا  شااا ا، وهاااو ال ااااه ر قلااايس قوقااا  شااا ا، وهاااو 
الاااار  قلاايس ةوناا  شاا ا، وهااذا الااذي ناا م  باا ، وشذا أكاة شااجص أ  اَبثااات شااي ا  هلل..قإناا  
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جيب للي  أ  ا  بدلي  إل اات هذا الف ا، وئ ألرل ةليال  للى وصل هللا لا  وجا   نا  
. وهللا   اىل أللميف مثا ق     0، أو ةاهل  مثا ق

________________________________________ 
 1/9/24ر د/970
 : السائ  اقوي: ه  هتاك قرل بت )اروح(، و )مرتوك(ه أم فا   ىن وا دهس
لايس  : أقوي: )اجملروح(  ري )ابرتوك(، قإ  الرتوك نووٌ  م  أنوا  اة.روح، قثَب َّ مرتوكق ااروح، و ج

.ا ت: )اجملروح اتدكج حتت  أصتال ةثاري  متهاا: أ  اثاو  الفاجص ضا يفا ، اة  اروحق مرتوة
ل  سااا ، أو أ  اثااو  ةااذَّا  ، أو أ  اثااو  ضاا يفا  جاادا ، أو أ  (، اثااو  مرتوةااا   أو أ  اثااو  مَبد.

ااادَّ  ضااا ف ، ااااجملاااروح، وهاااو ماااا  َبااار ك؛ لثثااار  هلطقاااابرتوك..نو  مااا  أناااوا   ااا ، وش  قااارتَب ك   ، وو.فو
   0ائ ت اج ب ، وائلتضاة برواات  . وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/971
ار( س : السائ  اقوي:  لتساب لطلو  الف ر الصاةل..اقوي: ش  هتاك م  أها  ال لام يف )م صو

  )ن صال( ساالب ما  وقات م  اقوي  ن  ئ  ص  صال  )الف ر( م  التاس  ل  َبر أةثر ما
 ااذا  الذي ااَب .ذَّ  ل  لصال  )الف ر(، قيطلب ااخ  وضيحا  لذل ه

 
يف  رقاا أقااوي: ال ااا  ليساات بوقاات اإلقامااب، وشُااا ال  ااا  بو.قاات ااذا ، قااإذا ةااا  ااذا  اَب  ج:

وقااااات ةهلاااااوي )الف ااااار( الصااااااةل، قلاااااو صااااالى ابسااااالم ب اااااد ةهلاااااوي ااذا  مااشر  ..قصاااااال   
ا شذا ةاااا  هتااااك هلطاااأ  يف  صاااوي ااذا  لوقااات )الف ااار(، قاااإ  ذلااا  مَبت ل  ااا  صاااحيحب، وشمااا

بصيام التاس، وص.ال م، وهذا أمٌر ل يم جدا ، وئ أظ  أ  أها  ال لام يف )اازهار(، ويف  اريه 
ااد  ار( اسااثتو  للاى ذلاا ، واثتفاف  ب اا  التااس قق،..هااذا أماٌر ل اايم، مث ش  التأةَّ يف )م صو

ا ر، قاإ  هللا سااحان  و  ااىل قاد ج ا  وقات الصاال ، ووقوات الصَّاووم ئ م  وقت )الف ار( مَبتي.س  
ث اااا  لثاااا  شااااجص أ   ااااار ا ، حب  سااااا ت التاااااس، و جتهاااااةا م، وشُااااا مَباااار اٌ، آب،تق ةوونيَّااااب  َب
اتايَّتهاااا، وأ  ا ل هاااا، قاااإذا أذَّ  )الف ر(..قاااإ  ااصااا  أ  هاااذا هاااو )الف ااار( الصااااةل، وبااا  

اار  اا  الصااائم ل ااا أَبم  س  اا  لتاا ، وقياا   ااادأ صااال  )الف اار(، قسااواا  صاالى الفااجص  َب س  أ   َب
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ب ااادها بلح اااات، أم ب ااادها بتصااال ساااالبق، أو أةثااار، قاااإ  صاااال   يف الوقااات، وللاااى الاااذي 
اقااوي ذلاا  أ  ارقاا  ااماار لل ساا ولت لاا  هااذا، واتتاااق.  م هاام، واطلااب مااتهم الايااا  بطراقاابق 

ا الااذي ا هاار، ونصاايحيت لمهلااو : أئ واضااحب، وصاارُيب، قااإ  هااذا ااماار ئ لااا  قياا ، وهااذ
ث اا  أ  ا ااا  هاا ئا بااداتهم  ااذه  ااالفوا مااا للياا  أهاا  ال لاام رابااا أناا  ئ ةلياا  واضاا ، وئ  َب هَب

 0الدَّك.جب. وهللا   اىل أللم
لذسل هتاك  فرا، يف هذا اامر ق ال  صر ق ا  اشاتاهت لليا  ااماوك قائ تيااال واجاب قي سا  للصايام شضاقب : )

   ض م  ااذا  وئاصل  شئ ب د وقت اط    قي  لدهلوي الوقت ( ابفرو 
________________________________________ 

 1/9/24ر د/972
لَّااا ( ئ جياااوز س َبح.

ااار يف ةتابااا  أ  )الاااذَّهب اب : الساااائ  اقاااوي: الفااايجل )االاااااين( ك ااا  هللا ذة.
حلَّ 
َب
  (هللتساا.قه  م    لي  للى ذل ه وما هو )الذَّهب اب

 
  الفيجل )االااين( ك ا  هللا يف هاذه ابساألب قاد ش.اذَّ قيهاا، وهلاالل لل ااا ااَبمَّاب، ش: أقوي: ج

ولايس لا  أي س.ال.لق يف هاذا الااذي ذةار.ه ساذا التفصاي ، وأمااا ب ا  اآلينك الاذي ذةر.هاا، وهاا  
شليا  ك ا  هللا  قليلب ةاا ر الذي ل : )أ  هرار ( كض  هللا   اىل لتا ، قلايس مَبواققاا  باا ذه.اب

  اااىل، وشُااا هااو يف )الااذَّه.ب(  لااب ، و فصاايال ، وللااى ةاا   اي..الفاايجل شُااا َ اَبواقاا  القااووي 
الصاااحي  يف هاااذه ابساااألب؛ ا   كااااجل اااااواةد َ اساااتط  أ  اتااااتَّ أماااره  لضاااا،، قذجااا  

  للااااى حتاااارا هذا..ساااااك للااااى القوالااااد ال  لو يَّااااب لتااااد   اااااكَبض ااةلَّااااب، قااااإ  هتاااااك أةلااااب  َباااادل   
اا    )الااذَّهب(، والفاايجل  اااوي أ  جي اا  باات أةلااب ابتاا ،  )الااذَّه.ب(، وأةلااٌب أهلاارى  َباادل    للااى   
وأةلااب اةااواز حبصاار ابتاا  يف ب اا  اانااوا  الاايت صاارَّح سااا لفاا  اااادا  ة ااا يف اااادا  الااذي 

ا يا.اا َب  .لوق.ااب  كواه: )أبااو ةاوة( ك اا  هللا   اااىل يف سَباات.ت   بساات.د جي  ااد، وهااو: الم.اا و أ.  ك.اة. أ. و ُيَب.ل  اا .  .
كق قا.لويَبس.او  كوهَب  ا و ان. او.اك.ا  م  ا يا.ا َب س  ا و ذ.ه.ابو و.م.ا و أ.ك.اة. أ. و اَبس.او  ك.  . ا َب  .لوق.اب  م  كق قا.لويَبح.ل  قو ا و م  و ان. او.اك.ا  م  س 

لوف ضَّااب. الو .اَبااوا س .ااا.الو .اَبوا س .ااا{، ق اابق و.ل.ث اا و ل.ل.اايوثَبمو    الفاايجل اسااتتاةا   ااذا اااادا ..قاي سااذا ذ.ه.
القااووي الااذي َ اسااا ق  شلياا  أ ااٌد ماا  أهاا  ال لاام، وهااو حتاارا )الااذَّه.ب( الااذي اثااو  للااى هي ااب 
ا يا.اااااا َب..{، ولثاااااا  هااااااذا اااااااادا ،  ااااااو  ك.  . ا يا.اااااا َب..{، و الاَبس.  لوق.ااااااب  لتااااااااك قولاااااا : الُيَب.ل  اااااا .  .

لتهللا صلى هللا للي  وسلم  يا  هناى الر  جااي، و ريه..ر وٌي للى اااي ااوي الذي ةا  م  ا
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والتساااااا لااااا  )الاااااذَّه.ب( مَبطل.قااااا  ة اااااا  اااااات ذلاااا  يف بيو تااااا  أوي ماااااا قااااد م )ابداتاااااب(، مث ب اااااد 
ا    ااذ. ااٌب(، و رااار، مث قاااي: اله. ذلاا ..هلرج للاايهم التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم، ويف اااده )ذه.

{، و ات.ت أ اةا  أهلرى ةثاري  ب اد ذلا  يف حتل  ا  التسااا  .ر.اٌم ل.ل.ى ذَبةَبوك  أَبمَّيت     و ل ت س.ائ ه.ا
 لااذَّه.ب، وللااى ذلاا  جاارى ل اا  ااَبمَّااب  ي ا ..لل اؤهااا، وأئ َّتهااا )ااكب ااب(، و ااريهم، وهااذا 

ا َّ )الاذَّه.ب( ساواا   ةاا  رَب.لَّقاا ، أم  اري رَب.لَّا . وهللا   ااىل أالقووي هو القوي الصاحي ، وهاو:   
   0أللم

________________________________________ 
 1/9/24ر د/973
اايثات( ماا  راارلق قااد صاار.قها لاا  راارٌل س : السااائ  اقااوي: هتاااك شااجٌص اقااوم  هلااذ )الف  

ااتح      ااذا  اايثات(، وا   باااي لل َبسو اباااي، مث اهلااذ مقاباا  هااذا سهلاار، مث اصاار ل هااذه )الف  
 هذا ال    جيوزه نساٌب م  هذا ابال.أل الذي اقوم بصروق .قه   ال   

 
اارَّة واسااطب..اذهب ج اار السااائ ، والفااجص اَب : أقااوي: شذا ةاناات هااذه الصااوك  هثااذا ة ااا ذة.

ي (، وا   باي ابصرول نقدا  لصا ا ، واهلذ للاى ذلا  أ و ا  ..قهاذا  قيصر ل هذا )الف  
ماب ااَب  دو اد اقاوم با ، وهل   .ة  اهاا لصاا ب ماٌي  الٌي ش  شاا هللا   اىل؛ ان  اهلاذ أجارا  للاى جَبهو

ي (. وهللا   اىل أللم    0اباي، واتوخ لت  يف صرول هذا )الف  
________________________________________ 

 م 2ر د
 9/24/م2ر د/974

: السائ  اقوي: ما قول  يف اإلمام الغ ا ه وه  ةا  ا تقد يف و د  الوجوةه وه   يا  س 
وي ماا  )اباا  لاار ( الااذي ااارى و ااد  الوجااوة؛ ا  هتاااك الصااوقيب سااي   و ه ومااا هااو ائساام اا

 أةثر م  )اب  لر (ه واسأي أاضا  ل  الفيجل: ) لاد القاةك اةيالين(ه
 
ااار، ولااايس اإلماااام: )ابااا  ال ااار  اباااالث ( صاااا ب )أ ثاااام ج َبت.ثَّ

: أقاااوي: هاااذا )ابااا  لااار ( اب
لتااد أهاا  ال لاام بااا: )اباا   القاارس (، وشُااا هااذا اَبساا َّى: ر ااد وهااو )رااائ ، أندلساا (، وا اارل
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ر  اخلاياثاااب، ثاالاار ( باادو : )الااا(، وهااذا هااو الااذي ااارى و ااد  الوجااوة، باا  هااو شمااام هااذه الف
اااب شىل التااااصول باااتفس الدكجاااب، وشُاااا هتااااك  َباااال. ،  وال قياااد  الاارلاااب، ولااايس  يااا  مااا  اَبتس.

ا، واداقاا و  وه ئا هم أصحاخ التااصول  الت اري الاذا  اقولاو  بو اد  الوجاوة، وا متاو  سا
لتها، وافسرو  الدا  للى أساسها، وه ئا: هم أهلاا  الصاوقيب وهام هرجاو  ما  ابلاب ساذا 

اااها ائلتقاااة اخلااااي ، وأمااا ماا  اَبتس.ااب شىل الصااوقيب جملاارة أناا  اقااوي ب اا  ااذةاااك الاايت ا نت.اه. .
هام أقا  ةكجاات  ر ب   ا َّ اات الصاوقيب ةاا: ) ابوالاد ونوهاا(، قها ئالتفس ، أو ان  ُيوض

الصوقيب، و َبث  أ  اَباايَّا   م اخلطأ، واَبتصحو ، وأمرهم أهو  بثثاريق ما   اريهم. وأماا  لتسااب 
للفيجل: ) لاد القاةك اةيالين(، قإن  اَبتسب شلي  أشياا هو متها ب.ر  ، واج  هذا: اَبثات  للي  

  ااادَّلو  أهناام للااى رراقتااا .وأما ب اا  ةااااك ال ل اااا، وااااائون  ممااا اَبتساابَب شلياا  ماا  هاا ئا الااذا
اإلمام: )الغ ا ( صاا ب )ش يااا للاوم الدااا (، قاا تده أهلطااٌا ةااريٌ  يف ةتابا : ) ش يااا للاوم 
ذَّك متها، و َبايَّا ، واَبستافاة ما  ساائر أباواخ الثتااخ الايت لايس قيهاا  الدا (، وهذه ااهلطاا ُيَب

جالفات الفرليب، واج  هذا: استافاة ال
َب
 ل اا مت ، سواا  م  ةتابا  هاذا، أو ما  بااقيب  هذه اب

ةتَبا  ااهلرى اليت ألَّفها، مما هلال م  هذه الفَّط.ح.ات الصوقيب، ولثت   ئ ألرل لت  أنا  ةاا  
 0اقوي بو  د  الوَبجوة، أو أن  ةا  ادلو شليها. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/975
ت جسااادها ةلااا ، وةاااا  الساااائلب  قاااوي: ش ااادى ااهلاااوات حتاااا ات   اااا   ةاااامال ، و طااا: س

؛ اهنااا ئ  اوالادها مَبواققا يف بداااب اامار، مث ب ااد ذلا  بادأ امرهاا بااا: )ةفال الوجا ، والثفاتو
يااا  والااادها يف ذلااا ه و طلاااب لااا  يف أمراثاااا، وأ  هاااذا مااا  التفااادة ال ائاااد(.قه   َبطذحتااااتاج 
 التصيحب

 
لى ااهلت أ   تاق  هللا لا  وجا ، وأ   صاا للاى   اساا؛ ا  التاهللا صالى هللا أقوي: ل ج:

{، واقااوي أاضااا : ال ش َُّ.ااا الط.ال.اابَب يف   ااي.ب  اخلو.ااال  و لَبااولق يف  م. وص  للياا  وساالم اقااوي: الئ. ر.ال.ااب. ل  .جو
ابرأ . جيب الو . ورَبولو {، قال جيب لليها أ   َبطي  والدها يف هذا اامر؛ ا  الصواخ هو: أ  

لليهااا أ   ساارت  ياا  باادهنا، ولثاا  لليهااا أ   تلطَّاال ماا  والاادها، وأ   َبااات   لاا   اسااىن أهنااا 
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أذ    اا مَبقتاتا اٌب  ن  جيب لليها ذل  يف ةاتها، وأهناا ئ ختارج ما  بيتااها شئ ساذا اللاااس، قاإ  
ليهااا أ  ختاارج ماا  بيتاااها ، وشئ قتاقااا د يف بيتهااا، ولاايس واجاااا  لت أ  ختاارج هثااذا قاهااا ون  اا
  0واا د هلل. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/976
: السائ  اسأي ل : الكك صيام: )كمضاا (.ه  هاو أشاد ما  الا اين والثااقر، أم أنا  اثفار س

 برتة  الصيامه
 
أ  السااائ  سااأي، وقاااي: ىلهتاااك  : أقااوي: هااذا الساا اي ذَبة اار. بصااوك ق أهلاارى قااا  ذلاا ، وهااوج

 دا  ل : )اب  لااس( كض  هللا لت  والذي قي  أ  لَبر.ى اإلسالم  الد: الصال ، وال ةا ، 
والصاايام، وماا   اارك متهااا وا ااد  ، ققااد أصااا  بااذل  ةاااقرا ،  ااالي الاادم ، وهااذا هااو اااادا  

اااادا  لاايس  الاذي الت ااده ماا   ثلاام يف: )الكك الصاايام ساذه الفد (.والصااواخ هااو أ  هااذا
بصحي ، وش  ةا  ب ا  أها  ال لام  سات ، ولثا  ما  ن ار يف ساتده للام أ  هاذا التااحست 
تثاار ، وهااو 

َب
 ااري صااحي ، ويف  ااري رلاا ، والصااحي  أ  هااذا اااادا  اَب تااا ماا  اا اةااا  اب

 ااالل لتصااوص أهلاارى ةثااري ، و ااالل أاضااا  بااا نَبق اا  ماا  ش ااا ق لاا  الصااحابب: أهناام ةااانوا ئ 
شي ا   رة  ةفٌر شئ الصاال ، قارتك الصايام لايس ةفارا ، وشُاا هاو ةااريٌ  ل ي اٌب ما  الثااائر، ا.روو  
صاايام )كمضااا (  اارٌك لاارة ق ماا  أكةااا  اإلسااالم، وأمااا   شاا  أناا  أل اام ماا  الاا  ؛ ا   اارك. وئ

 . اا  شىل ةكجااب  اارك كةاا  ماا  أكةااا  اإلسااالم الاايت بَباات  الاا  : قهااو ةايااارٌ  وم صاايب، ولثتهااا ئ  ص 
لليهااا، قااإذا ةااا  الساا اي لاا  اااادا ، وو جهااب الت اار يف  ضاا يف ، ويف الد  ئلااب للااى ن.ث.اك.  اا  

 هلتصاك ل  ابساألب ابطرو اب اآل  قهاو أاضاا  ة اا  اةواخلف ا  أاضا ،قهو ة ا قلت، ولث  
  0قلت. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/977
 لسائ  اسأي ل : ةق  أةثر م  شجصق يف مقا ق وا د ه: اس
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: أقوي: هذا ينباٌت ة اا  ادد يف ) ا و  أ اد(، وةاا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم اَبقاد  م يف ج
اللحد: أةثرهم قرسان ، ولثتا  َ اثا  يف ها ئا الااق.تولى نسااا، قاإذا ةاا  السا اي لا  ةقا  امارأ  

ن  يف وقت اااجب،  يا  ئ اوجاد مثاا   اري ذلا ، م  كج ق يف قا وا د: قالذي ا هر: أ
واضاطر ابسالم  اذا: أنا  ل لا  ئ  ارج قياا ، ولثا  ااصا : أ   َبادق  ابارأ  و ادها، وأ  اَباادق  
الرج  و اده، شئ يف  اائت الضاروك ، ة اا ذةارت اآل ، وهاذا اَبادل    للاى أ  ةقا  أةثار ما  

 اي ةق  ابرأ  م  الرج ؛ ل ادم وكوة  ذلا   شجصق يف قا وا دق جائ ، ولثت  ئ ُيَبوت.ج ب  يف
قياااا ، وشُااااا وكة ذلاااا  يف الر  جاااااي ة ااااا ذةاااارت، قريجاااا  هااااذا ااماااار شىل: )ال َب َبومااااات(، وشىل: 

.ح َبوكات، وما شىل ذل (. وهللا   اىل أللم
  0)الضروكات اليت  َباي  اب

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/978
اتوثَبمو م.ا و  : السائ س ا و م  اسأي ل :  دا  ةق  ابتب التهللا صلى هللا للي  وسلم، وقول : ال ه.

ل.اابوه { أي: )َ ات أهلاا  الليلااب( ة ااا قسَّااره بااذل  جَباا َّ أهاا  ال لاام، قتااا ي )أبااو  لَ.. ااَبق.اااك   اللَّياو
 رلحب( يف قاها، وأنا  ا.قه  هذا ل   ث ٌب م يَّتب، أم ئه

 
مااا   خ  انااا  ئ شاا  يف وجااوة  ث اابق اجااا  هااذا ااماار، ولثتهاا: أقااوي: الااذي ا هاار: أج

َبقاكقاب. هتاا:  هااة، وقد ذةر ب ا  أها  ال لام أ.ووجَب ائجتاها
يف ذلا  وهلاصاب  لتاد ما  قااي    اب

)  ىن: الوقو  يف م صيب(، وةأن  اَبفض  أ  الذي اَبد  ابيت، أو ابرأ  يف قاها، ئ اَبذةر أنا  
؛ بااااا يف ناااا وي القااااا ماااا   ااااذةرق لآلهلاااار ، ول اااا  هااااذا ئ اليااااا  قاااااك.ل م صاااايب يف هااااذا الوقاااات

 لفااجص الااذي ةااا  قااد وقاا  يف م صاايبق هلل لاا  وج .وأمااا لاا  القااوي ابفااهوك  َبقاكقااب اباارأ : 
قإناا  ئ ُيضَباارَبين الوجاا  الااذي وجهاا  أهاا  ال لاام  ااذا اااادا ،قيَبت رَب يف لقااااق سهلاار ش  شاااا هللا 

 0  اىل. وهللا   اىل أللم
أ  الا يد ل  اة ا  أب د ل  أ  اذةره الفيطا   ا ةا  مت   ل  الليلب، وأب د ل  مالذ الدنيا قي  يف  وجي  ذل  )مما 

أكاة م ا اب لث ا  كض  هللا لت  للى ما وق  مت  التهللا صلى هللا للي  وسلم  وقي  : ش  اليت ئ  تاسب  اي الدق  والقا
 الت وي يف قا زوجت  بغري  صرا جت ، قتلطل صلى هللا للي  وسلم يف مت   م   ل  الليلب م  جاكاب ل  وانفغال  ل  زو 

 . (وا تذك ل ث ا  كض  هللا لت  يف ذل  أن  راي مرضها للي ، َو اث  ا لم أهنا  تو  يف  ل  الليلب
________________________________________ 
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 9/24م/2ر د/979
، س أهلاااذها كجااا ، وج ااا  قيهاااا مثااااان  للصاااال ، وأصاااا  : الساااائ  اقاااوي: هتااااك قط اااب أكضق

لاااٌ  للدولاااب يف )قرنساااا(، والالدااااب مت ااات هاااذا  التااااس ا اااو ، واَبصااالَّو  قيهاااا، وهاااذه ااكض م 
الفجص م  ذل ، وكَبق   اامر شىل القضاا، قحَبث م خبروج التاس م  هذه ااكض، مث كَبق ا  شىل 

ئا، جب وااا  هاااذه ااكض مسااا دا ، وقاااد القضااااا مااار   أهلااارى، وأاضاااا   َبث ااام ب ااادم السااا اح  ااا  
رج التاس م  هذا ابثا .ق ا ااَبثم الفرل  للصال  قي ه  ُيصَب  و   )الفَبررب(، وختَب

 
ل ثهاااا هااا ئا، قاااال جياااوز  ااام أ  اتَّجاااذوها مسااا دا  ش: أقاااوي: ج   هاااذه ااكضَب راباااا أنااا  ئ  .

وةااا  هتاااك ماا  اَبصاال   ، بصاافبق مساات ر ، وشُااا شذا  ضاارت الفااجص الصااال  يف هااذا ابثااا ، 
قلاا  أ  اَبصاال    يف أي مثااا  حتضَباارَبه الصااال  قياا ، ولاايس ماا   خ الت لَّاا   ااذه ااكض، قااإنت 
أهلفى أ   ثو  هذه ااكض ةاهللٌب حتت: )ااكض ابغوصَباوبب(، والصاال  يف ااكض ابغصاوبب  

كض ابغصاوبب، قطاباا أ  هتلل ال ل اا قيها، وةثرٌي م  أه  ال لم اروو  بَبطواال  الصاال  يف اا
الفجص الذي أكاة أ  اَب سس ابس د يف هذه الاَبق ب  ليس مالثا   اا، قأهلفاى أ   ادهل  يف 
 خ: )الغ.صواب(، ولثا   ثام ااكض ابغصااوبب متاا لٌ  بااالة اإلسااالم، وهاذا ابثاا  يف بااالة 

رت  اااري مااار ، الثفااار الااايت  ثاااو  أ ثاااام الثفااار مَبطاَّقاااب لليهاااا، قيااا  ةائ اااا  اإلشاااثاي ة اااا ذةااا
ااحثاااوا لااا  أكضق والاااذي أنصااا  بااا  يف مثااا  هاااذه ااااااي: أ  ات تَّاااب اإلهلاااو  هاااذه ااكض، و 

  0 هلذها اج  ذل  قانون يا . وهللا   اىل أللم م  امملوةب، أو مس و 
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/980
ااادَبدَب مااا س م اااتَّ يف الياااوم ااوي، والياااوم  صااايص لاااو أماااوك يف ال ااا اا مثااا : )خت : هااا  ماااا ُي.

الثالااا ، و ريهاااا مااا  ااماااوك...(  ااادهل  يف الااااد  الواجاااب شنثاكهااااه وهااا   ااادهلَب  يف ولياااد 
ل.بق ض.ال.ل.بو، و.ةَب َّ ض.ال.ل.بق يف  التَّاكو {ه  اادا  الذي قي : ال...ةَب َّ ب دو

 
س اف لاااو  هاااذا مااا   خ : أقاااوي: ن ااام.. هاااذه ااماااوك مااا : )باااد  اةتاااائ (، وشذا ةاااا  التااااج

الفتا : قهاذا ما  ائبتادا  يف الادا ، واادهل   )الفر (، واروو  أ  هذا جيب لليهم، وئ جيوز  َب
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ل.بق ض.اال.ل.بو، و.ةَبا َّ ض.اال.ل.بق يف  التَّااكو {. وهللا   ااىل  يف وليد اادا  الذي قي  أ :  ال...ةَب َّ ب دو
  0أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/981
ااذَّك س : السااائ  اقااوي: هاا  )ساايد قطااب( ضااايه وهاا   الااب: )اإلهلااوا ( و ) ساا  الاتااا( ُيَب

 مته اه
 
: أقوي: أهل  الثرا: ئ  دهل و يف أي  الب ةائتب م  ةانات )ا ات: أي  الاب  تحا َّخ(، ج

ج: )أهاا  السااتب قااال  اادهل  قيهااا..ئ  الااب: )اإلهلااوا (، وئ  ريهااا، وشُااا للياا   لتااا ام مااته
: )سيد قطب(، و) سا  الاتاا(، وةا  مث   واة الب(، و.ة. و لت  م  الذا  ةتاوا يف اإلسالم

اارهم ااث  ثَب  ، وللياا  بثتَبااب ال ل اااا الااذا  َ ماا  أشااث.  للياا  أمو  . قي ااا ساا   لااتهم شااي ا  اَبف.
ري الضَّاالت، ها  ها ئا الاذا  ذةاروا يف السا اي ما  الضَّاالت، أم ما   ا هم لليا ، ب غ.ا    الت ار

 0وللي   لثتاخ، والستب، وقهم السلل الصاح  كك هللا قي . وهللا   اىل أللم
 )ملحوظب : هذه شجابب قيها التفال للى السائ (

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/982
( يف الفاااهر؛ الساااائلب  ساااأي لااا :  غاااريَّ موالياااد )الااادوك (، حبيااا  ا يهاااا اااااي  )مااار تو  س:

 بساب أهلذ: ) اوخ مت  اا  (ه
 
: أقااوي: ألل.اامَب أناا  َ اثاا  الساا اي لاا  أهلااذ )اااااوخ( يف  ااد ذا ااا، وشُااا الساا اي لاا : مااا ج

 ر َّااب لليهااا، وقااد ذةاارت لااد  ماارات أ  أهلااذ هااذه اااااوخ، اَبساااب ششااثائتق ةثااري ، وهااذا 
 ااا    وقااات الصااال ، والصاايام، ومااا ماا  اإلشااثائت؛ ا  اباارأ   تساااب يف  غياااري ةوك ااا، وال

اا  مساا وليتها يف  اااي:  ارت ااب للااى ااااي ، قااا: يف ااقيقااب: ئ أسااتطي  أ  أَبلوطاا  شجابااب  أحت َّ
أ  ابرأ  ه  الايت  سااات قيا  بتفساها، لثا َّ الاذي ااذةره أها  ال لام: أ  اااي  شذا  ثارك يف 

( اَب تااا، قهااذا ااثاام للااى ااااي  الااذي َ  تساااب قياا  اباارأ  بتفسااها، وأمااا يف  الفااهر: )ماار تو
هااذه اااااي الاايت  ساااات هاا  قياا  بتفسااها..قال أسااتطي  أ  أَبلطيهااا جااوا   شاااقيا ، ولثاا  أقااوي 
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 ا: للي   أ   َباقل   لا  أهلاذ هاذه ااااوخ وأ   تاا رَّض  لاا: )قادك هللا لا  وجا ، وماا اثتاَباَبا  
ات الا (، وأئ اثو  ل   اٌد يف مثا  هاذه التَّااغريَّ يت ئ اَب لام ااثام الفارل   لتسااب  اا للاى ل  

 0وج  الضا،، واإل قا . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/983
 : السائ  اقوي: ما ابقصوة با: )السلفيب(ه وه  جيوز التس     ساهس
 
ت  ساااب ابااراة سااا: )ائ   اااا ( أي: )أ  : أقااوي: )الساالفيَّب( نساااٌب شىل: الساالل الصاااح، وهااذه الج

اثو  الفجص متَّا ا  للسلل الصاح كض  هللا   اىل لتهم( وابراة سم: )القارو  ابفضَّالب(، مث 
: ا. هم م  ساك للى هن هم م  أه  ال لم. وأما التس   سا قهو للى قس تو  اتاو

تااااج شىل  القساام ااوي: التسااا   ساااا، وائنتسااااخ شليهاااا  يت اااا اَبساااأي .1 الفاااجص، أو ُيَب
بيا  مته   الذي اسيار للي ، ولقيد   اليت اادا  ساا.قف  هاذه ااالاب: ا.تتساب شىل السالفيب، 

  0وارى يف ذل  ل  َّ  ، وةرامب ، وقضال ، وشرقا  
القسم الثاين: وهو للى ساي  التَّح َّخ، والتَّاا صب، وهاذا ُيصا  ما  الاذا  َ افه اوا  .2

اا    مااذموما ، ة ااا هااو اااااي يف بقيااب اا اا اخ،  قيقااب: )الساالفيب وم  تاهااا(، قيَبصااا  ذلاا    
وهااذه اااااي: اثااو  قيهااا الااوئا والااااا، واحملاااب، والاااَبغ  لااا: ااشااجاص، ولاايس  ا ااا  لل ااتهج 
قفاا  هااذه اااااي: ئجيااوز لل ساالم  أ  اتحاا خ، وأ  اَبااوا ، واَب اااةي؛ اجاا  ااشااجاص، وشُااا 

،  ال ولاو ةاا  ائسام  تاهم هللا ل  وج   ي ا   با: )ابسل ت(، قال اتحا َّخ الفاجص اا خق
            0جي  دا ، و يال ، وأصل   س 

ااأ. و اقااوي: شأان قااال  باا  قااال  الساالف ش أو: شقااال   وأمااا التساا     ااىن: )ائنتساااخ  الااالزم( ة.
   مما  ساا  أي: )يف الفالين اا ريش، قهذا ئ أكى ل  أصال  م  ق ا و  أئ اب ال لام، وأها  الفضا

فضَّاالب(، وئ ألاارل أ اادا  ماا  أهاا  ال لاام انتسااب هااذه 
َب
ال صااوك السااابقب الاايت  ا.ل.اات  ال صااوك اب

ا.ب، قال أكى ائنتساخ شليها، وأهلفى أ  اثو  ائلتا ام  ئنتساخ شليها: شما أن  قي  ناووٌ   الت  سو
  0م  التح خ، أو قي  نووٌ  م  ائبتدا . وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
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 9/24م/2ر د/984
 أه  اادا ه ةل: السائ  اقوي: ه  السلفيب  راس
 
: أقااوي:  الاااا .. شذا قياا  للااى شااجصق أناا  ساالف َّ ال قيااد ، اَبااراة باا : أناا  ماا  أهاا  اااادا ، ج

َبتاااقد  مت، وأناا  اتااا   اادا  كسااوي هللا صاالى هللا للياا  وساالم.قهذا هااو ابقصااوة لتااد ال ل ااا
ا اب

وةااا  أهاا  ال لاام يف ال صااوك السااابقب ةااانوا شذا  ا.رو ااوا لرجاا ق وقااالوا: )ةااا  ساالفيا ، أو ةااا  ماا  
أهاا  اااادا ( قهتاااك  .اارابَبٌ، باات اللف اات، وأمااا يف الوقاات ااااا : قالساالفيب قااد ختتلاال لاا  

 مدلوي أه  اادا ؛ اهنا قد اهلتلل مدلو ا يف وقتاتا ااا ،
 شذاكل.ياول.ى ئ.  َباق رَّ  .َبمو ب  و.              و ا.دَّل   و.صوال  ب ل.ياول.ىشو.ةَب               

  0وهللا   اىل أللم                                                                  
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/985
ار. م.ااتاوه.ج. : الساائ  اقاوي: قااي شايجل س اإلسااالم: ابا   ي ياب ك ا  هللا: شئ. ل.يوااب. ل.ل.اى م.ا و أ.ظوه.

، و.اناوت.س.ب. ش ل.يو  ، و.الوت.ا .  ُيَب  للى التَّس     ش ل.يو  ش، واقوي: ةا  الفيجل االااين ك   هللا  يالسَّل.ل 
 (.قثيل اص  قول  يف الس اي الساب هبا: )السلف 

 
طااأٌ، والصااحي : ).. و.الوت.ااا .ى ب اا  (، ولاايس: ).. و.الوت.ااا .ي. ش ل.يواا  (، أقااوي: اللفاا  الااذي قلتاا  هل ج: 

 . وهذا هو الذي ذةرانه
وأمااا لاا  قااوي الفاايجل االااااين ك اا  هللا: أقااوي: هااذا ةااالٌم  ااري مقاااوي، ولااو قالاا  الفاايجل ق  ااال ، 

هللا تَّاى نفسا   لثا  للي  أ  الت م ب ، ولثت  َ التا م با ، وئ ألارل أ  الفايجل: االاااين ك ا 
ط اا باذل ، ؛ ا  هااذا َ اقاا  باا  أ ااٌد ماا  أهاا  ال لاام. وهللا ك وش  ةااا  هااو قاااي ذلاا : قهااو  َب

  0  اىل أللم
________________________________________ 

   9/24م/2ر د/986
 : السائ  اسأي ل :  ثم )ااج(  لقَبرول.بهس
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يَّاب يف ب ا  الااالة، و ف لهاا الدولاب : أقوي: الذي ألرق  ما  أمار: )القَبرلاب( أنا  ج رراقاب  .ت  ي  

َبتقد  مت للحج؛ اهنا ئ  ستطي  أ   ثفَبا  اة يا ، قتااضوط.ر شىل القرلاب؛ 
لمقرا  بت اا يج اب

ااتثت ا ولااب  ماا  التاااس زائاادا  لاا  ال اادة ابساا وح باا ، أو الااذي  سااتطي  الدولااب أ    اال  سو
  م  التت يم، وأص  )القرلب(: أهنا ينبتب م  ق    التهللا صالى  تا هَّد ب ، وهذا ئ  رج قي ؛ ان

اه.ام  بات التااس قي اا ا.ست.ااوو   تااجَب قيا  شىل اإلسو هللا للي  وسالم، وهاو أصاٌ  شارل و يف ةا  ماا ُيَب
  0قي ، قال  رج يف است جدام ذل ، واا.ج صحيٌ  واا د هلل. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/987
َباتدلب( اثو   لتحذار م  أل.ي.اهن  م، أم م  أقوثاكهم قاق،هس

 : ه  التحذار م : )اب
 
اتدلاب: هاذا ئ شا  قيا ، وهاو أماٌر واجاب، ونَبصاٌ  لمساالم ج

َب
: أقوي: التحذار ما  أقثااك اب

سد ، قإذا  ر ب للاى التحاذار وابسل ت، وأما التحذار م  ألوي.اهن  م: قيَبت .ر قي  ابصلحب، وابف
أليااهنم؛  ال  ا وي ابفساد ، وأماا شذا َ اثا    م  ألوي.اهنم م.فس.دٌ ، قإن   َبث  أ  اَبسثت ل

ااذَّك ماا  أقثاااكهم، ولثاا  ئ بَبااد ماا   م، ة ااا ُيَب اادٌ  مَبرت اااب، قيَبحااذَّك ةااذل  ماا  ألوياااهن  هتاااك م.فس.
ت.د لاااب َبااو

اااذَّك متااا   ااال اا.تَّف ااا  أهااا  ال لااام للاااى ائنتاااااه شىل أنااا  ئ اَبقااااي أ  الفاااجص مااا  اب ، وُيَب
َبات.د لاب.أما ش

و  هذا الفاجص. ما  اب هاذا اامار ب ا  ال ل ااا، أو ب ا َب   ىذا اكو ذل ، وا. اتا 
رلاااب ال لاام، قهااذا  ااري مقاااويق مااتهم، وشُااا ئ باادَّ يف شهلااراج الفااجص ماا  ةائاار : )السَبااتَّب( شىل 

  0ل. وهللا   اىل أللمةائر : )الا دلب(..أ  اثو  ذل      فا
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/988
الساااائ  اساااأي لااا :  ثااام: )أرفااااي ااانبياااب(، وهاااو أهلاااذ الااَبو.اوض.اااب مااا  ابااارأ ، وأهلاااذ س : 

م ابرأ ، وهذا لااة   ماا اثاو : ااا  ااهلاري  .ت.و ي م  الرج ، مث  اَبل.قَّ ، و َبوض  يف ك.  
اايوا  اب

 )اإلجناخ(؛ بساب ابرأ ، أو بساب الرج ه تو الذاو   ئ ا.اتا.ي.سَّر   ال وجل
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قيهاا: أ   ثاو      هذه الطراقب ئ  رج قيها، شذا ةانت حتت كلاابق شرليوب، اَب مش: أقوي: ج
الاَبواوضااب ق ااال  ماا  اباارأ ، وأ  اثااو  اايااوا  ابتااو ي ق ااال  ماا  زوجهااا، وأ  اااتم التلقااي  هلاااكج 

اام نفااس اباارأ ، قهااذه الصااوك : صااوكٌ  جيااوت، مث اَبوضاا  )ال  اباارأ  ( الااذي نااتج لاا  التلقااي  يف ك.  
مقاولٌب ش  شااا هللا   ااىل، ولايس قيهاا  الفاٌب شارليب، ما  الت.ااتا.اَّ  ة اا قلات للرلاااب الفارليب يف 

قيستجدم  ر هذا اامر؛ ل يثسب ساقا ، وشه نفس ال . .ل يَّب، قإنتا ت  وتا أ  هتاك م  اَبتاجر يف
ااثايق   يااواانتق مت.و اااب  ال فااب، أو بَبواوضاااتق  ال فااب، وهتاااك راارَبٌل أهلرى.ةلهااا ئ ختولااو ماا  ششو

اام اماارأ ق أهلاارى، أو أ  ، وماا  ذلاا : أ  اَبوضاا  شاارل و  َبلقَّحااب  ايااوا  ابتااو ي يف ك.  
الااَبو.اوضااب اب

ا شابااهها: قيهاا ششاثائتق ُيصَب  اهلتالٌل يف اايوا  ابتاوي، أو يف الاَبواضاب.قهذه الصَباو.ك وما
  0شرل يب، وب ضها واض  التحرا، قال اثو  ذل  شئ  لصوك  اليت ذةر ا. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/989
: السااائ  اقااوي: مااا هااو مااتهج الفاايجل: )متاااو  الفاا راوي( ك اا  هللا؛ قلقااد تا ااات  اقااوي يف  س

وهاو: ر اٌد صالى هللا لليا   هللا: )   هللا ل  وج  هلل  ةالم  يف جوول أل   لولق لا  ةالم
 وسلم(ه

 
: أقاااوي: ة اااا ذةاااران لاااد  مااارات..ئ ناااب أ  نتاااا رض لذشاااجاص  لويااااهن  م يف هاااذا اللقااااا ج

، ابفتاوح، ولث  للى ة   اي: الفيجل: )متو    الف. وراو ي( ك   هللا..م روٌل  لتوج  الصاويف
ااار التصاااوَّل،  َو اثااا  اساااتا.توث ر ائنتسااااخ شىل ذلااا  ك ااا  هللا   ااااىل، ب ..ةاااا  ةكسااا  يف ل قو

ار  ب، و  ل او   ا  لا  موول ادوابساجد اليت أَبقي ات للاى ااضو وناو ذلا  اآل ،  أنا  باا  اوَّيف: لَب  
لااااب: وةالمااا  يف ب اااا  اامااااوك الصااااوقيَّب، وب اااا  ال قائاااد ابجالفااااب  ل قيااااد  أهاااا  السااااتب واة ا

ثاااا  أ  ا.رجاااا  شىل: )كاباااا يف  كسااااالب الاااادةتوكاه، مفااااهوٌك م اااارول، وماااا  أكاة أمثلااااب  لااااذل :  َب
مووق  .. ر ااب  للفاايجل: الفاا راوي ك اا  هللا(، قفيهااا ب اا  التَّااا رَّض بثاا  ذلاا ، وهااذا الثااالم 
: الذي ذَبة ر: رابا أن  ت ت  بتفس  سذا اللف ، قهذا ةالٌم هلطري، وادل  للى أنا  اقاوي باا

الل لقيد  أه  الستب واة الب. وهللا   اىل أللم   0)هلل  القرس (، وهذه ال قيد : ختَب
 )التفسري وابفسرو  يف  رخ شقراقيا _ كسالب الدةتوكاه

421https://tarhuni.net/ ) 

https://tarhuni.net/421
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________________________________________ 
 9/24م/2ر د/990
: السااااائ  اقااااوي: ماااا  قا تااااا  )سااااس صاااالوات( يف اااااومق ةاماااا ، قثياااال اثااااو  قضاااااا هااااذه س

 الصلواته
 
: أقااوي: شذا ةاناات هااذه الصاالوات قااد قا تااا  ب ااذكق مفاارو  ماا  نااومق مااثال ، قهااذا اَبصاال  هااذه ج

الصلوات اخل س متتاب ب ، واادأ  لصال  ااوىل، واَبتا  ها  اا ب ادها، حبيا  اَبرالا   ر ياب هاذه 
لوات؛ ا  أه  ال لم نصَّوا للى ضاروك  الرت ياب بات الصالوات  ساب  وقيتهاا.ا ت: )شذا  الص

ةا  قا   صال  ال هر، وال صر، وابغرخ، وال فاا، والف ر مثال ، قإنا  اَبصال  أوئ  ال هار، مث 
ت اَبتا ها  ل صر...وهثذا؛ مرالا   لرت ياها يف نفس اليوم الذي قا تا  قيا  الصاال . أماا شذا ةانا

اادة شسااالم   قا تاا  الصااال    ااىن: )أناا   رةهااا لاماادا  متااا  دا (، قالااذي ا هاار  : أ  للياا  أ  جيَب
أي: )الفااهاة ت(، واغتساا ، ةأناا  ةهلاا  يف اإلساااالم ماا  جداااد، واتااوخ شىل هللا لاا  وجااا ، 

مااا  الصااالوات، واَبثثااار مااا   دواَبقلااا  لااا  هاااذا، وئ ا. اااوة لااا  أبااادا ، مث اَبصااال    ب اااد ذلااا  ماااا جااا
ااارج مااا  ابلاااب؛ لوجاااوة نصاااوصق التواقااا  ؛ وذلااا  ا   ااارك الصاااال  للاااى ااكجااا  ةفاااٌر أةاااا، هَب

  0شرليبق ةثري ق  دل  للى ذل . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/991
: السائ  اساأي لا : االاداة اباذةوك  يف التصاوص الفارليب ما : قارس ، و ادا .ه  اَباراة س
باذل ، وهتااك  ا ما اَبد.ل  للي  ال دة يف وض  .أم اَبقصد بذل  الثثر ؛ ا  هتاك م  اقاويس

التااا  صالى هللا لليا  وسالم يف: )الساا ت ألفاا  الاذا  اادهللو  اةتاب باال  أ دهم اقوي يف قوي
، وئ لقاااخ(، أ  هااذا ال اادة لاايس مقصااوةا ، وشُااا ابااراة: )الثثر (.قهاا  هااذا الثااالم   ساااخق

 وما هو الضاب،ه صحي ه
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: أقوي: هذا الثالم قي  جانٌب ةارٌي م  الصحب، ولثت  لايس يف ةا  ابواضا ، والضااب، يف ج
متي ااي  ذلا : )الساايال(، قفا  هااذا ااادا  الااذي ذةاره الفااجص: ئ اَباراة بااذل  الثثار ، وشُااا 

االغب،
َب
َبراة: هو ال دة  لتحداد؛ ا  السيال ئ اَبدل  للى الرَّ اب يف اب

 . أو شكاة  ذل  اب
ت.اغوف رو  .َبمو س.او  ت. م.رَّ   قا.ل.  ت.اغوف رو  .َبمو ش  و  .سو ت.اغوف رو  .َبمو أ.وو ئ.  .سو  و اا.غوف ار. وأما يف قول    اىل مثال : الاسو

 قهذا اَبراة ب  التثثري للى ااكج .0هللا  .َبمو..{، 
ة  التثثااري؛ ا  ااساالوخ ئ اَباادل    وأمااا يف ائسااتدئي ااوي: قلاايس هتاااك مااا اَباادل َب للااى شكا

للى هاذا، والسايال أاضاا  ئ هاد م هاذا التوجا ، قحادا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم، شُاا هاو 
، وئ لقااخ، وأماا يف اآلااب: قااهلل لا  وجا  اقاوي:  للدئلب للى لدةق ادهل  اةتب بال  سااخق

ت.ااغوف رو  .َبامو..{، ت.ااغوف رو  .َبامو أ.وو ئ.  .سو ا ات: )أنا  لا  اغفار  ام(، مث ذةار لادةا  اَبادل  للاى أناا   الاسو
صلى هللا للي  وسلم لو استاغفر  م )سا ت مر (، قل  اَبغفار  ام، والتاهللا صالى هللا لليا  وسالم 

اااو  ت. قاااي: الل.ااوو أ.لول.اامَب أ.نَّاات  ل.اا {، ق  تاهااا: أ  التااهللا صاالى هللا وو ز ةوتَب ل.ل.ااى السَّ  َبف اار.  .َباامو ل.ف. .لوااتو
ال

َب
ار ذلا  يف هاذا ال ادة(، وشُاا اب راة: هاذا لي  وسالم ل.ل ام أنا  ئ اَباراة  قيقاب ال ادة أي: ) صو

يال، والثاالم يف ااصا  لا  وجهاٌب صاحيحب. وهللا   ااىل  ال دة، وما زاة للي .شذ ..ال ا   لس  
  0أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/992
لساااا ، وق ااا   ةاااواكح،   راااال اإل اااا  لتاااد أهااا  الساااتب  نااا : )قاااوي  ل: الساااائ  اقاااوي: س

 (.قه  الثالم، والتصدا    ا ق ٌ  ةف   اةواكحهقلبو صدا   ل
 
ااراة: )..قهاا  اللسااا ، والقلااب   ااا ج

َب
: أقااوي: الساا اي قياا  هللااٌ  ماا  ان يااب الرت يااب، ول اا  اب

    ااا ق ااٌ  ةف اا  اةااواكح، ولثتاا  لاايس ق وااٌ  ةف  اا  اةااواكحه(، وأقااوي: ن م..القلااب، واللسااا
قا  مادلوي اإل اا     الف   ابطلوخ يف اإل ا ، وئ بَبد أ  اثو  هتاك ل زائٌد يف اةاواكح، ُيَب

 ب ىن الصحي .ةأ  اثو  هتاك قوٌي  للسا ، وهذا ق ا  اللساا ، و صاداٌ   لقلاب، وهاذا 
ٌك،  ااال اساااتث   ق ااا  القلاااب، مث ال  ااا   ةاااواكح، وااكةاااا ، قهاااذا ئ بَبااا دَّ أ  اثاااو  لااا  ق.ااادو

  0ابسلم  قيقب اإل ا . وهللا   اىل أللم
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________________________________________ 
 9/24م/2ر د/993
ا اَبسااا ى باااا:  اااا اااداد اااصااالب آب،ت القااارس  الثااارا، ا: الساااائ  اقاااوي:  لتسااااب لااارب، س

 )اإلل از الرق   ونو ذل (.ق ا  ثم هذا اامره
 
: أقااوي: وجااوه )اإلل اااز( اااة ااب الاايت اطر هااا الااا   اآل : ئ اَبساالَّم سااا للااى اإلرااالل، ج

وشُااا ئ اَبوجااد مااا  تاا  ماا  ائسااتفاة  متهااا، وشظهاااك اإلل اااز ماا  جاناهااا، ولثاا  لاايس للااى 
تااات(،  ساااخ اةاا وم  َبمااوكق مَبستاااقا.ل يب، و تااا ا  مااا اقاا  للااى هااذه اآل،ت، ماا   خ: )التثهَّ   

م   خ: )حت يا  اللفا  ماا ئ ُيت ا (، وأماا أ  اثاو  هتااك ةكاساٌب جي  اد   َبادل  للاى م اىن  و 
مقااااوي، ئ ات ااااكض مااا  الوقاااائ ، وااقاااائ ، قهاااذا ئ  ااارج قيااا .ق ثال  شذا قيااا  أ  لااادة ذةااار 
)الفيارت( يف القرس  = لدة ذةر ابالئثب، ولدة ذةار اةتاب = لادة ذةار التااك وناو ذلا ، 

ج قي ، وقي  هلري، ولث  أ  اَب  ى لا   ااموك الا يد  اليت ئ التاااك  اا، مث  اَبت.اا َّي قهذا ئ  ر 
للااى مااا ُيصاا ، ة ااا  صاا  يف أ ااداد: )سااات ا(، قهااذا  رااٌ ، وةااذٌخ، ولاايس بصااحي ق 

  الفاااااك  الااااذي  اااادد قياااا  ش  ثاَباااات  قيقااااب .ق ثال  قااااالوا: أصااااال .ا ت: أ  هااااذه ةلاااااوى، َو
هاااك( وهااذا  راا ؛ اناا  ئ اَبوجااد شاااكٌ  سااذا ائساام، واةَّلااووا أاضااا :  ائهنياااك اَبساا ى: )جاارل

قهااذا ماا   . هاا   رلااب، وليساات صااحيحب ماا  أساسااهاألااداة الطواباا ، واةلااووا أشااياا  ةثااري ، 
فاااى للاااى صاااا ا  شذا    اااده أ  اثفااار باااذل  وال  يااااذ  هلل. وهللا  ال اااا  وئ ُي ااا  ذلااا ، وهَب

  0  اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/994
: السااائ  اسااأي لاا : صاارل التقااوة ب ضااها بااا  ، شذا ةااا  ذلاا  لاايس: )ااادا  بيااد( ا اات: س

)شجص لتده مثال : لفر  ةكاهم، اراد أ  اصرقها شىل ةكاهم، وذهاب شىل ر ا ، َو جياد لتاد 
، مث قاااااي لاااا : سهلااااذ الاقيااااب ب ااااد الرجاااا  شئ  ال ااااب ةكاهاااام مااااثال ، َو جيااااد الاقيااااب، قأهلااااذ الثال ااااب

 ذل (.قه  هذا جيوز، أم ئه     
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: أقااوي: التاااا امالت  ل  لاااب )الو.ك.ق يَّااب(..قيها ششاااثاي، وقاااد صاااتَّل قيهااا ب ااا  أهااا  ال لااام، ج
م لفات  َبدل    للى: ششثاي اامر قيها.قه  ه  م  الذهبه أم م  )الفضب(ه أم  اا ) طااٌا 

لقط  مثااا   وناااوه( قالاااذي ا هااار: أنااا  ئ  ااارج قي اااا ق ااا  هاااذا مااا  ابتتوجاااات ااهلااارى( ةاااا:)ا
الفجص؛ ا  )ال  لب الوكقيب(: ليس واضحا  ما  .دي للي ، وئ ما هو  طاؤها، قإذا لوملات 
م املااب )الااذهب(، و )الفضااب(: قفيهااا هااذا اإلشااثاي، ولثاا  ااووىل، وااصاا : أهنااا ئ  َب ام.اا  

ر َّب للى ذل  أموٌك أل م، ولثا  ااووىل  لفاجص: م املب )الذهب، والفضب(، وشئ لثا   . 
أ  ات تب هذا التا ام َب ار  تاان ، وبراا   للذمَّب، وهلروجا  م  هلالل ال ل اا.قال اف   ذلا ، 
وناقوي ل : وش  َ  ث  سيا ، قاإ  ااووىل با  أئَّ  ف ا  هاذا؛  ال ئ  ااق  يف هلاالل ال ل ااا، 

ال  لب الوكق يب( أمٌر مَبفثٌ  جدا ، وئ أكاد أ  أذةر صَبو.كا  ارت اب واامر يف ااقيقب  لتساب لا: )
للى التااكها )ذهاا ، وقضاب(، وئ أكااد أ  أذةار صَباو.كا  أهلارى ارت اب أاضاا  للاى لادم التااكهاا 

  0)ذهاا ، وقضب(، ولث  اا وال لل سلم أ  ااتا د ل ا أشث . وهللا   اىل أللم
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/995
ةوكات ابيااااه بثثااار ؛ إلزالاااب ااوسااااخ، تااااس اساااتجدمو  ابيااااه يف : الساااائ  اقاااوي: ب ااا  الس

 والرائحب لد  مرات.قه  هذا اَب تا م  اإلسرال ابته  لت ه
 
: أقوي: التهللا صلى هللا للي  وسلم هنى ل  اإلسرال يف ابااا،  ال ش  ةاا  الفاجص للاى ج

فاى أ  هنرق جاكق،  وهو اتوضاأ، قاإلسارال يف ابااا: ئ جياوز، وهاذه ابيااه الثثاري  الايت  رال..هَب
وشزالاب الرائحاب، وااووسااخ  ثاو  بقليا  ما  ابااا، وئ حتتااج شىل   .  ثو  ما   خ )الوسااوس(

ةثااار ، ولثااا  الاااا  : )اثاااو  لداااا   ساسااايب زائاااد ، أو شاااك مااا  الوساااواس( قيَبثثااار، وهتااااك 
ثاا  أ  اَب  ستااا اض ساا لاا  هااذه الثثار  الاايت  اادهل  يف  اد )اإلساارال(، ةااا: اسااتجدام أشاياٌا  َب

ب   ابواة اليت  َبصدك كائحب  ري  ااب، أو متاتص الاروائ  الساي ب، واساتجدام ماا اَبا اي با  ااوسااخ 
م  قلي ق م  اباا، وأما شكاقب ابياه بث   ياتق ةاري .قهذا شضالٌب لل اي، وشضالٌب با اتف  التاس، 

  0كى جواز ذل . وهللا   اىل أللموئ أ
________________________________________ 
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 9/24م/2ر د/996
اا . س : السااائ  اقااوي: هاا  شهلااراج ابو اادا  ماا  التاااك ة ااا وكة يف اااادا : الش  َّ هللا هَبواار جَب م 

{.هلاااٌص ب  اا  القلااب، واللسااا ، أم أ  ابق ااريو.ا  ق.،و اا و هل. صااوة سااذا اااادا : التَّاااك  م.اا و َ.و اا. و .
 أه  سهلر ال ما  الذا  اَبرق  قيهم القرس ، قال ا رقو   ري ةل ب )التو يد(ه 

 
دة )قارت  ها ئا(، ولثتا   اتٌص  انسق هاذا  اا م، وقاد  اات ج : أقوي: اادا  ابذةوك َ ُيَب

 أ  هتاااك ماا  ابساال ت: ماا  ئ ا اارل شااي ا   ااري ةل ااب )التو يااد(، وقااد الوتَبااا  ذلاا ، ة ااا يف
اادا  الذي أشاك شلي  ااخ يف سهلر الس اي، قال  ت  هذا أ  ُيَب   للايهم، وما  شااةلهم،  
ق  ب   قيقاب اإل اا .  وى ما ُيَب ة ا أن  ئ  تت  أ  ُيَب   للى ةل ب: )َ ا    هلريا  ق،(..س 
قاااا  باااا   قيقااااب اإل ااااا (، ة ااااا قياااا  شناااا  اااااراة بااااا: )َ ا  اااا  هلااااريا    ا اااات: )هلااااريا  زائاااادا  ل ااااا ُيَب
ق،(.ا ت: )ل   القلب، واللسا ، وةذل  أق  ل  ق ما  ل ا  ااكةاا ، واةاواكح( ةالصاال  
قااا  اإل اااا : أ  اَبااا ةي. الصاااال    اااا  بااات  مثال . لتاااااك أ  أقااا  ل ااا  اقاااوم بااا  ابسااالم  ااال ُيَب

ا ثام الفرليب(؛ انا  نفاأ اأ  هذا ب  َ ا رل، َو  صلو  ) ااةلب ةلها.قإما أ  ُيَب   للى
يف أمبق جاهلب، قهذا اثفي  ةل ب )التو يد(، و تف   ة ا جاا يف هذا اادا ، وشما أ  ُيَب   

ق  ب  مَبس ى اإل ا (. وهللا   اىل أللمماةا  )هلريا  ق،( أي: أ   للى  0)زائدا  ل ا ُيَب
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/997
  ام   اسهمه: السائ  اقوي: ما هو  ثم التاس
 
 أماارق يف: أقااوي: ااسااهم شذا ةااا  ابااراة سااا: )أسااهم الفاارةات(، قااإذا ةاناات الفاارةب  تااا ام  ج

ساااافب قيهاااا، والتاااا امالت اب روقاااب يف 
َب
اااالل اا ثاااام الفااارليب.قال  ااارج يف اب مفااارو ، وئ ختَب

سافب، وأما شذا ةانت الفرةب  تاا ام  بوجا ق  اري مفارو ق شماا يف ااكا ا
َب
ا..ا ت: ) َبتااجر قي اا اب

ا  سا.قهاااذا  ااارام، وئ جياااوز أ  اَبسااااهم ابسااالم قيهاااا،  ئ جياااوز(، أو  هلاااذ هاااذه ااساااهم، قااارتَب
ضااكبب بقادكق يف كأس مااي الفارةب، وئ لالقاب 

َب
وااسهم لايس قيهاا )ج.هالاب(؛ اهناا ما   خ: اب

ا بااادا متهاااا ققااا،، وأماااا لل سااالم  َبتاب اااب ماااا  قاااوم بااا  الفااارةب، وشُاااا لليااا  أ  اااارى ظاهرهاااا، ومااا
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الت اك  بتفصيلها..قهذا اهل ، وئ اَبطلب م  صاا ب ابااي أ  اثاو  لاباا  بثا  شاك. وهللا 
  0  اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/998
 : ه  جيوز التا ام  م  الاتوك اإلسالميبهس
 
قااب .ا ت: )ق ااال  ئ  تااا ام   لاار  لالنيااب  قي ااا : أقااوي: شذا ةاناات هااذه الاتااوك شسااالميب  قيج

ا هر للتاس(، وشُا  َب ل  ا االها للفرا ب اإلسالميب، و ا ةتٌب مما  اتتساب شىل ال لام للفتاوى، 
ا  لليا   ال  َب اَّاد، و  هار يف  والت ر يف أموكهاا ائقتصااةاب، قاإ  التاا ام  م هاا جاائٌ ، با  ُيَب

  0اتوك الربواب. وهللا   اىل أللمهذا الوقت الذي انتفرت قي  ال
________________________________________ 

 9/24م/2ر د/999
السااائ  اقااوي: شاااجص للااى )اإلنرتنااات( اساات   شىل ةكسق ا ااد ال ل ااااا، و ااا  وقااات  س:

 أم ائست ا  شىل الدكسه  ا هو ااوىل: الذهاخ شىل ابس دالصال .ق
 
اااى لااا ج الصاااال ، واسااات ا  الااادكس: ساااتٌب، وقضااايلٌب، وهلاااري، وأماااا  : أقاااوي: ئ هلاااري قي اااا أ و

ااالااذهاخ شىل الصااال : قواجااٌب؛ ا اا. قا.ل.اامو   التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم اقااوي: الم.اا و ت.   . الت  ااد.
اال   ااَبل.ب    لتَّااسو مثَبَّ أَبهل.    . 

اتَب أ. و سمَبار. ك.جَباال  ل يَبص.ال   ل. ش ىل. ق.ال. ص.ال. . ل. و{، واقوي أاضا : الل.ق.دو ف.. و
اااو{ أو ة اا قااي صالى ا . الاذَّك.اك ي و.الت  س. اا م   أَبان.سق اَبص.لَّو . يف  باَبيَبو   مو ق.أَب .ر  قا.ه.ا ل.ل.يوه مو ل.ووئ. م.اا ق يه.

قالااذهاخ لل ساا د: واجااٌب للااى ماا  تاا  التااداا، وهااو أووىل ماا  ائساات ا   . هللا للياا  وساالم
 0شىل الدكس. وهللا   اىل أللم

________________________________________ 
 9/24م/2ر د/1000

و  ات:  . : السائلب  قوي: ه  هتاك  ادا  ااتثلم لا : ااشاجاص الاذا  اَبقلادو   اريهمس
 )اَبقلدوهنم ليس قق، يف ابتهج، وشُا أاضا  يف ابلاس، واارةات، ويف ااموك لامب (ه
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لتااهللا صاالى هللا للياا  وساالم هنااى لاا  التفااا  : أقااوي: شذا ةااا  ابااراة  لتقليااد: )التفااا (، قااإ  اج

ااتاوهَبمو{، قااإذا  فااا  الفااجص  لثاقر..قيَبجفااى أ   اااَّ . ب ق.ااوومق قا.هَبااو. م   لثاااقرا ، وقاااي: الم.اا و  .ف.
ااااار م هااااام، وأماااااا مااااا   فاااااا   لسااااالل الصااااااح.أي: )برساااااوي هللا صااااالى هللا لليااااا  وسااااالم،  ف. ُيَب

ف.ر م هم.قه   . : )التفا ( ذا..شذا ةا  ابراة  لتقليدوأصحاب ، والب يهم(: قإ  شاا هللا ُيَب
َبحاةا (، ةاأ  اَبقلاد الفاجص اآلهلار يف رراقاب ةالما ، أو يف 

وأما شذا ةا  التقليد ابراة ب : )اب
قاإ  هاذا التقلياد اَب تاا ماذموما  يف  اائت، وئ  ارج قيا   . رراقب م فايت ، أو يف رراقاب لااسا 

 خ: )السااجراب، وائسااته اا(، قهااو  ااراٌم، وئ  يف  ااائتق أهلرى.قااإذا ةااا  هااذا التقليااد ماا 
جيوز، ققد  ات أ  ش دى التساا  اة.ت لتد التهللا صلى هللا للي  وسلم م فيب ش دى نسائ  
اةا  اإلنسا  للى ساي   صلى هللا للي  وسلم، قتهى التهللا صلى هللا للي  وسلم ل  ذل ، ورَب

نت احملاةا ؛ ان  اقارأ ماثال  قاراا    يلاب، قريااد ائسته اا، والسجراب :  راٌم، ئ جيوز.أما شذا ةا
أ  اَبقلاااد صاااو  ؛ انااا  أَبل اااب ساااذه القاااراا ، وناااو ذلااا .قال  ااارج قيااا ؛ انااا  لااايس مااا   خ 
الساااااجراب، وائساااااته اا، وشُاااااا مااااا   خ   لااااام اخلاااااري، والتفاااااا   خلاااااري، وقاااااد  اااااات أ  ب ااااا  

ا  لثام ة اا ةاا  الصحابب.. اةى قراا  التهللا صلى هللا للي  وسالم، وقااي:  )لاو شا ت أ  أك.ج  
اا  كسااوي هللا للياا  وساالم لف لاات(، مث وصاال قااراا  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم.قهذا هااو  ااَبر.ج  

 الذي ا هر. وهللا   اىل أللم
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 الفهرس
***** 

ااخ اسااأي لاا  بياا  اب ااااد  ؛ وهااو أ  ا اارض الفااجص ساال ت  وماا  هلااالي  .501
 لرض  للسل ب ا ااد التاس لليها والذي ادق  أةثر هو الذي افرتي . 

: السائ  اقوي:  لتساب لل رأ  اليت خترج لطلب ال لام، ولايس لتادها رار.م. س .502
 ه   مثه وه  اص  اإلمث شىل لدم قاوي ال   ه

لتسااااااب لقياااااام الليااااا ..شذا صااااالى الفاااااجص قاااااا  أذا  الساااااائ  اقاااااوي:   س : .503
س.ب ل  قيام)الف ر( با: )  ه سس( ةقائ . قه  ُيَب

 : السائ  اقوي: ما هو قق  )قضاا الصلوات(هس .504
ااااتَّب..ه  امث ابساااالم باااارتك صااااال  السااااتب س  .505 : السااااائ  اسااااأي لاااا :  اااارك السَّ

 )القاوليب(ه وما ااثم يف ذل ه
ي ااادهل  التاااك، مث هاارج متهااا بفضاا  هللا، : السااائ  اقااوي: هاا  ابساالم الااذس .506

 وك ت ..ه  استوي يف ااجر، والت يم م  م  ةهل  م   ري لذاخه
 : السائ  اقوي: ه  هتاك ستٌَّب ب داب لصال  )ال صر(هس .507
: السااائ  اقااوي: نت اارَّض يف بااالة الثفاااك شىل ب اا  ااساا لب، وماا  ذلاا : س .508

 ى ذل هالس اي: باذا نر  اللحي.به، قثيل جناو خ لل
ت.اا  س .509 : السائ  اقوي: ماا ابقصاوة  لثفار يف  ادا : الم.ا و أ. .اى ل.رَّاق.اا  أ.وو ة.اه 

{ه  ق.ص.دَّق. َب   .ا اا.قَبويَب قا.ق.دو ة.ف.ر.   .ا أَبنو  ي. ل.ل.ى ر َّدو
: الساااائ  اقاااوي: هااا  لف اااب: )أهراقاااوا( يف  ااادا  االااارا  الاااذي  ي يف س .510

 بهابس د.. دي للى الثثر ، واباال.غ
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: الساااااااائ  اقاااااااوي: يف للااااااام ااااااااادا ..ه  نساااااااتطي  أ  نقاااااااوي: أ  ةااااااا  س .511
اا اةااااا  الصااااحيحب م روقااااٌب، وموجااااوةٌ  اآل . متفااااوك ه أم أ  ل ليااااب التصااااحي  ئ 

 زالت قائ به
ااتَّب لتااد ا .ااو ي للساا وة أ  اتااا ي للااى كةاتيواا ، أم س .512 : السااائ  اقااوي: هاا  السَّ

 اتا ي للى ةفَّيو ه
ادا ..) اادا   اااي الساا وة(.. ثلَّم قياا  ب اا  : السااائ  اقااوي: هااذا اس .513

اافَّاااظ ماا   ياا  التفاارَّة، وأ  الااراوي الاااذي كوى هااذا اااادا   فاارَّة باا  لاا  اائ اااب 
 اافَّاظ مم  هم يف راقت ه

: السااائ  اقااوي: مااا  ثاام )اةاا ( الاايت اَبساات  .  قيهااا شن  ااات مَبسااتجر.جب س .514
ااا  مااا  م اااد   ياااوا ق مي  ااات، أو ماااذبوح بغاااري الطراقاااب  الفااارليبه وهااا  هاااذا اَبااا    ر يف   

 )اة (ه أو يف حتر  ه
َبرس.  اخلف (، و )التدليس(هس .515

 : السائ  اقوي: ما الفرل بت )اب
: السااائ  اقااوي: جاااا يف صااحي  )مساالم( أ  التااهللا صاالى هللا للياا  وسااالم س .516

اااااااذ هلاااااااالًّ، قااااااااي: الئ.{، واب ااااااارول أ  اخل ااااااار شذا صااااااااكت  ااااااا    لااااااا  اخل ااااااار  اَبتَّج. سَب
 اكت  الئ ههلالًّ..ص

 : السائلب  قوي: ه  جيوز الرقص يف ولي بهس .517
: السااائ  اقااوي: ش  شاايجل اإلساااالم اقااوي يف كقااص الرجاااي: شئ اف لااا  شئ س .518

  .تَّ شه
: السااائ  اقااوي: هتاااك ب اا  الطااالتت يف ةتاااخ هللا لاا  وجاا  اقولااو  يف س .519

اد  تاسا  بات اآل،ت، قت اد أ  هللا لا   وجا  ااذةر ب   ابواض  م  القرس : ئ اوج.
ااااق  َبوا ل.ل.اااى الصَّااال.و.ات   يف ب ااا  اآل،ت ماااا ات لَّااا   لصاااال ، ة اااا يف قولااا    ااااىل: ال .
{، مث ب ااد ذلاا     س،ٌت  ااتثلم للااى الطااالل،  ااط.ى و.قَبومَبااوا هلل  ق.ااان ت تو و.الصَّااال.   الووَبسو

 وال واج، ونو ذل . ق ا الرة لليهمه
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  يف جاهليااب القاار  )ال فاارا (. : السااائ  اقااوي: ب اا  التاااس اقولااو : نااس .520
قهاا  هااذا القااوي صااحي ه وهاا  هتاااك أقساااٌم لل اهليااب.   ااىن: )جاهلياابق مطل.قااب(، و 

 )جاهليبق مَبقيَّد (.أقيدوان ار ثم هللاه
: السااائ  اقااوي: هاا  هتاااك قاارٌل باات أ  اَبقاااي: شقياا  جاهلياابش، وباات أ  س .521

 اَبقاي: شجاهل شه
ااره يف السااائ  اقااوي: ش  الكك الصااال .. س: .522 وكة يف اااادا  مااا اَباادل    للااى ةفو

ااار   ا.اااروكَب الصَّاااال. و{، ووكة  اااروك  و.الوثَبفو . الف   ااا   و.ب.اااتو . الرَّجَب قولااا  صااالى هللا لليااا  وسااالم: الب.اااتو
 داٌ  سهلر، وهو  دا  الففالب..أ  هللا لا  وجا  اادهل  اةتاب ما  َ ا  ا  هلاريا  

اام  ه وهتاااك ماا  ا َّ اا  باات ااااداثتو اار الكك الصااال  قاا،، قثياال جيَب . ماا  اقااوي ب اادم ةفو
َبروج  .ب(. ق ا القوي يف ذل ه

  ن  م  )اب
ااا الَّااذ ا . سم.تَبااوا ل.ل.اايوثَبمو س .523 : السااائ  اقااوي: مااا هااو  فسااري قولاا    اااىل: ال،. أ.ااَّه.

ااوتَبمو..{ه ت.د. مو م. و ض. َّ ش ذ.ا اهو  أ.ناوفَبس.ثَبمو ئ. ا.ضَبرَّةو
 ي (ه: السائ  اقوي: نسأي ل   دا : )الغ.رانس .524
  الاذي جيااري اآل  يف ش: الساائ  اقاوي: ماا هاو ااثاام يف أي وا ادق اقاوي س .525

 )ال  رال( ليس جهاةا ه
 السائ  اقوي: ه  جيوز للرَّجَب  أ  ا لم ا ولب  م  التساا القرس ه س: .526
اااك( س .527 : الساائ  اقااوي: ةيال ن ل.م..هاا  تاا  )الاجااكي( ماا : )هفاام باا  ل َّ

 قا  ائهلتالاله أم ب دهه
  اقااوي: الااذي لدااا  )ساالس بوي(.مااا هااو ضاااب، )ساالس الاااوي(ه : السااائس .528

اار، مث  هاا  مااثال  شذا ةااا  الفااجص ااارى نقطااب  ماا  الاااوي ب ااد أ  اتوضااأ، قيقااوم  لتط.هَّ
ارجااا ، واتوضاااأ، قيفااا ر بتقطااابق أهلااارى..أو ناااو ذلااا . قهااا  هاااذا اَب تاااا. مااا  )سااالس 

 الاوي(ه
ت( اباااذةوك  يف  : الساااائ  اقاااوي: قااار.أوتَب  فساااري قصاااب )هااااكوت(، و )مااااكو س .529

ةتاااخ هللا لااا  وجاا  يف لااادَّ   فاسااري، ووجااادوت هتاااك اهلتالقاااات يف هااذه التفاساااري، 
 قأكاد أ  ألرل ما هو التفسري الصحي ، وما ه  التفاسري ابروةَبوة. ه
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{، و: القَبا و أ.لَباوذَب ب ار.خ   س .530 ادو : السائ  اقوي: ما  ثم قراا : القَب و هَباو. هللاَب أ. .
{، و: القَب و أ.  { للى ااوئة ة  ليلب م   خ الرَّقويبهالوف.ل. و  لَبوذَب ب ر.خ   التَّاسو

: الساااائ  اقاااوي: هااا   اااات أ  التاااهللا صااالى هللا لليااا  وسااالم ةاااا  لااا  شااا ٌر س .531
 روا ه وه   ات أن  ةا  اض.ف  ر هذا الف ره

 : السائ  اقوي: ما م ىن ةل ب: )اَبضف  ر(هس .532
توهاا صاال  )ابغارخ(، و س .533 َ ااد يف ابسا د مصالى  : السائ  اقوي: امارأٌ  أةكة.

للتسااااا، وهلاقااات هلاااروج الوقااات. قهااا   صااال  جباناااب الطراااا  ماااثال ه أم أهناااا  قضااا  
 الصال  م  )ال فاا(ه

: السائ  اقوي: ها  جياوز يف صاال  )ائساتجاك ( أ   ثاو  يف أماراو  م اا ه س .534
وأكجااااو  وضااااي  صاااافتهاه هاااا   ثاااااو  ب ااااد الصااااال ه أم يف الساااا وةه أم يف التفاااااهَّد 

 ااهلريه
: السااااائ  اسااااأي لاااا : صااااال  )أكباااا ( كة ااااات قااااا  )ال هاااار(. هاااا   ثااااو  س .535

 كة تت..كة تته أم  َبصلَّى )أكب ا ( متصلبه
 : السائ  اقوي: ابالئثب  لوقو  م  التوك..قه  هم ج ٌا م  هللاهس .536
 : السائ  اسأي ل : اسم مل  ابوت، قإ  الا   اس ي : )ل كائي (هس .537
تاااااج شىل شجااااراا ل ليااااب يف القلااااب، : السااااائ  اقااااوي: ش اااادى ااهلااااوات حتس .538

اذ ال ضاو هاذا ما   و غليل ج اق م  ااج اا اليت يف القلاب، وها   اريَّ  بات: )أ  اَب هل.
، وهاااا  الدكجااااب  شنسااااا ق متااااو ، أو ماااا  هلتااااا ار، وهاااا  الدكجااااب الثانيااااب، أو ماااا  ل اااا ق

 الثالثب(ه
 ه رلحب( للى جواز صيام الدهر: السائ  اقوي: ه  اَبستد.ي حبدا  )أ س .539

 
: السائ  اقوي: شذا  وجَّ  أانٌس شىل سفر، قااجت   التااس، وجلساوا اقولاو  س .540

 ةلاا السفر يف نفس الوقت. ا ت: )بصفبق  اليب(، قه  هذا مس وٌح ب ه
: السااائ  اقااوي: شذا اساات رت اااارخ  اال ةهلاا  شااهٌر  اارام، قهاا  اَبتو.قَّاال س .541

 ل  ائست راك يف اارخه أم ماذاه
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الثثري مم  اقاوي    الواجاب هاو: رلاب ال لام قاا  : السائ  اقوي: هتاك س .542
الاادلو  شىل هللا، واتثاارو  للااى ماا  ا  اا  احملاض.اارات، أو ا اا  ماا   ااري أ  اتط.اارَّل شىل 
الفتااوى، أو اامااوك الفاارليب ال ل يااب، وشُااا ااارة التصاايحب، وابوول ااب. ق ااا كةَّةاامه وهاا  

 الدلو  شىل هللا، ورلب ال لم.. دهل  يف اةهاةه
ساااااااااااائ  اساااااااااااأي لااااااااااا : ال  ااااااااااا  يف باااااااااااالة الثفااااااااااااك، وللاااااااااااى وجااااااااااا  : الس .543

 اخلصوص..)ال    يف او .ك. ق سليَّب(ه
اال  .ا   .ف.اار. هللاَب ل.اا َب أ.كوب.  اات. اا.ووم.ااا {، س .544 : السااائ  اقااوي:  اادا : الم.اا و  .سَّاا . مَبسو

ويف  اادا  أناا  هلاارج ماا  ذنوباا  ةيااوم ولد اا  أمَّاا ، واااادا  قي ااا م تاااه: أ  ماا  ةفَّاا  
 ه هللا م  الستدس. ق ا صحب هذه اا اةا هميتا ..ةسا

: السااائ  اقااوي: هاا   ثاا  لتااا أ  نقااوم  لاادلو  شىل هللا لاا  وجاا  ماا   ااري س .545
 الل وا شىل اارخ، والقتايه

 : ه  مضأل نو  م  أنوا  الاجوك ا ت للى  قواب ذاةر  اإلنسا هس .546
لفااار  لتاا ام وةاااا  قااد مضاااى للياا   اااوا أ ااد ااهلاااو  ماا . هللاَب لليااا   ئ:  س .547

 ستت َ اصم قيها هناك كمضا  ق ا الذي جيبَب للي  اا ه
 ف لااوا  ئشصااحب  اادا  شذا أالةاام ماا   رضااو  ةاتاا َب وهللقاا َب ق وجااوه  مااا: س .548

 ةاريه   ث  قتتب يف ااكض وقساة
للصااال  والسااحوك يف اااومق ماا  أ،م كمضااا   سااتيق : اهلااو  اإل: اقااوي أ ااد س .549

 ىل الساالب قاإذاش   قيا   قرصاب قأةا . مث ن ار ماازاي لداا تقت ر يف السالب قرأى أ  الوقا
قاااد قاااات وم تااااه أنااا   ساااحر ب اااد  تبااا  أهلطاااأ يف الت ااار   ااوىل باااد  ساااالب وأ  الوقااا

 ه الف ر  ، ق ا  ثمَب هذا اليوم لل ا  أن  قد أمس  مااشر   ب د أ  للم. ذل 
: ل  ااة   ل اتات. اخلي،َب ااباي  ما  اخلاي،  ااساوة  ما  الف ار، ها  س .550
   أ  أنة   ل هذا الوقتهث 
للاا  باا  أ  رالااب )كضاا  هللا لااتهم( ا تاااا   ابتااا: هاا  ااساا  وااساات س .551
 بتا  للتهللا )صلى هللا للي  وسلم(ها
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: أ ااد ااوئة اثتاابَب بيااده  اليساارى لثتاا َب اةاا   ليااد الي ااىن هاا   اارام أ  س .552
 اَبرتك اثتب  ليد اليسرىه

اثاو  ذلا  وقات الفارول، ماااذا : لتادما أمار  بسا د أو أةهلا  ابسا د س .553
 أق   ه  أَبصل  أم ئه

: ه  هو  قيقٌب أ  اسا    لادام الاذي ئاصال ، قاإذا ةاا . ةاذل  ق ا  س .554
 هو صا بَب اا  لف   هذاه

  هسبت اادا  القدس  وبت القر  : أكاد أ  ألرل الفرل الرئيسس .555
صاال  أ ياان     ماثال  وقات قمتحاانت يف وقت الصلوات :    ب   ائس .556

 متحاانتهه  جيوز اة   بيته ا بساب ائقابغرخ أو ال فاا 
ات لاا   وضااو  اةاارح: هاا  اقااا  اةاارح ا ااال  أم ئبااد قياا  ماا  الساا اي  س : .557

 التفصي ه
هاا  أصااوي اةاارح والت اادا  اخلاااص بااروا  اااادا  اتاا ي للااى أهاا  الاااد   س :  .558

 هلةذل  أم هتاك قر 
   اتت لدالت  ئاَبقا  قيا   ضا يل : ماهو  فسري قوي اإلمام أ د ةَب  كجس .559

نتساب لل لام ما  اةا  ما  يف  هيااب الادا   ه  هاذاو  واض مرق أ د  ل اات  ذل   
 ابفااجل ورالخ ال لمه

: ه  جيوز الا واج للاى الاوكل ققا، لثا  اتحصا  الفاجص للاى شقامابق أو س .560
 جتسيب يف أمراثا ويف  ريهاه

 : م  اَبقا  قول  يف اةرح والت دا هس .561
لداااا  قط اااب أكض ةااااري  جااادا  ولثتااا  ئاساااتتف  متهاااا قهااا  جياااب  شاااجص س: .562

 للي  قيها ال ةا  ه
 ه ىن يف بالة الثفاك وا  ر  متهاالس اي ل  السث س : .563
افاا. أمايت “: هتاك  دا  ل  التاهللا )صالى هللا لليا  وسالم( س .564 ماج ا  هللا ش 

ااادهل   يف مااا  اارم. لليهاااش واقااوي هتاااك ب اا  ااةواااب  ساااب ةواك باا  اهلااذها قهاا 
 ذل  يف هذا اادا ه
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شاارتى قط ااب أكض لاا  ررااا  بتاا  ات اماا   لاار  وةقاا  جاا اا  ماا  ا: كجاا  س .565
 قثيل اف  ه   أ  اطهر ااكض م  الر وهو اراد اآل ابالأل نقدا  

: ه  اوجد بت ابسلم والثاقر أهلو  شنسانيب وها  جياوز شراالل لفا  ااخ س .566
 للى الثاقره

والدي للى الر م م  أنات ألارل أ  ابااي  : ه  جيوز أ  أستدا  مائ  م س .567
  أقاارتض ماا  هااذا اباااي أم هااالااذي لااداه ا ماا  اااارام، والساا اي الثاااين ماااهو ااقضاا  

 ه هلذ م  الات  قرضا  بر س
 : ه  جيوز لل وجب أ   .طلب الطالل م  زوجها م  ةو  سابهس .568
قااا : هتااك ب اا  اةهااات  فارتال يف ماا  اتقاادم بطلابق شليهااا أ  اثااو .  الس .569

 ه ج  هذه ابصلحب اليت ارادهاقه  جيوز للفجص أ  ُيل . ايت  اللحيت  
 هه  جيوز ل َب أ  اسوي ايت َب س :  .570
مت شذا سل وا اثو  يف نيتهم و مأخ اسأي اقوي ت  م  الا   أ  اباا س: .571

 أ  التسليم كة للى اإلمام لتدما سلم قه  هذا صحي  ه
 أو يف مثتااب و ااا  وقاات صااال  شذا ةااا  الفااجص ا  اا  أمااام سلااب مااثال س: .572

ال صر ه  جيب للي  التوقل ل  ل ل  واذهب اصل   ل ولو أةى ذل  شىل ررةه 
ما  ل لا  أم جياب لليا  أ  اتت ار شىل وقات ائسارتا ب الايت ها  قاا  هلاروج الوقاات مث 

 اصل  ه
 ه  جيوز شراا سل ب م لوم أ   ئ ها ساكل ه س: .573
أ  ما  ااهلطااا اساتفتاح هلطاااب يف ةتااخ أهلطااا ابصالت ذةار الثا اب  س: .574

اة  ااب ةاا  ماار  خبطاااب اااجااب َو اثاا  ذلااا  ماا  هاادي التااهللا صاالى هللا للياا  وسااالم 
 اك صيأل أهلرى وكةت أم ئ ههثذا قاي قه  هت

 ما ثم ائست اذ  يف ة  كة ب م  الصال  ه س: .575
 ما م ىن ف  الفيطا  ونفج  ونفث  ه :س  .576
 ال    ئ ُيا، شئ  لثفر هه  م  لقيد  أه  الستب واة الب أ   س: .577
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  الفااجص شذا ساالم للااى ابصاااةك الاايت  اادل  للااى أأااا   ثتتااا أ  جنااد  س: .578
 ا ولب قي تا الرة للي  قرض ةفااب شذا ق ل  الا   سق، ل  اآلهلرا  ه

تا ام بفا ا لشذا ةا  السااكل مسال ا وسارل ما  أها  الثفار قها  لليا  ائ س: .579
 ت ام بف ا للثفر هلأن  ليس للي  ائنوهم اين قرأت يف السري للفيااين 

 ااخ اقوي شذا ةا  ةاقرا يف ااص  وأسلم يف بلده ه س: .580
ل   الاا   اسا ا قه ا  أنا  شذا أسالم الفاجص قاإلال  ااارخ ئاثاو   س: .581

ق اااثال شنساااا  يف مااا  شاااجص شىل ةولاااب ، قاااإ  ةاااا  هاااو سااايهاجر شىل ةولاااب شساااالميب 
أو شىل مصر أو شىل الي   ليس هتاك بلد  أسلم مث اقوي سأهاجر شىل الس وةابأمراثا 

ا تيها أللتت ااارخ قياذهب واساطو للاى بتا  واهلاذ ااماواي مث ااذهب شىل مصار 
 ه  هذه الصوك  اليت نتثلم لتها هق
 ااخ اسأي ل  ش ا م  اصطال ات الضا، يف ابصحل ه س: .582
ااخ اسااأي لاا  الفااجص الااذي ا ااوة مراضااا اصاال  للياا  سااا و  ألاال : س  .583

  ىن صلى هتا همل  مام
 ةم اإلنسا  ه  هو راهر أم جنس ه س: .584
 ماهو أقض  وقت   ةى قي  ستب الف ر ه س: .585
شذا ةهلااا  ابسااااول يف الصاااال  وةاااا  قاااد بقااا  لليااا   اااالد كة اااات ا ااات  س: .586

أةكك كة ب وا د  م  صال  ال هر ماثال وبقا  لليا   االد كة اات ها  اصال  كة تات 
مث اتفاااهد التفاااهد ااهلاااري أم اصااال  كة اااب  مث جيلاااس للتفاااهد مث اصااال  الرة اااب الثالثاااب

 هاتفهد واسلموا د  اث   سا كة تت مث اتفهد التفهد ااوس، مث اصل  كة تت و 
شنسااا  للياا  ةاااو  َو ارةهااا هاا   صاا  صاادقت  يف ساااي  هللا أم الاا م أوئ  س: .587

 أ  ارة الدا ه
شذا ةااااا  الفااااجص ةاهلاااا  اخلااااالا واساااا   وهااااو يف ةاهلاااا  اخلااااالا مااااثال  س: .588
ضر  يف مس د أو يف ابت ي م  هلالي ماذ،  أو ناو ذلا  أو اسا    االو  قرسنياب را

 قه  اتصت لذل  أم ُياوي أ  اله  نفس  ل  ذل ه
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 صال  الصا  ماهو أقض  وقتها ه س: .589
نصااارانيب ةهللااات يف اإلساااالم و وقااات وةقتااات يف مقاااا  ابسااال ت مث ب اااد  س: .590

للاااى     ااا صااليب وأهناااا َ  ااا وأهنااا ةااااذلاا  قاااي ب ااا  التاااس أهنااا  رةااات اإلسااالم 
 ه  ن وك قاها هقاإلسالم 

ه  ا رل يف اإلساالم شا ا اسا ى الاو ر الواجاب قهتااك أ اد ااشاجاص  : .591
ست م  ابسل ت م  أه  الستب اقوي   جيب أ   صال  ب اد ال فااا  االد كة اات 
وهذا اسا ى الاو ر الواجاب قها  ت ات لا  ذلا  قاا  هاذا وهاذا الرجا  ما  ة ارات 

  تد قه  ابسل و  يف ة رات ا تقدو  الو ر واجب هيف ا
 ما ثم اةهاة يف أقغانستا  أو يف ال رال أو يف  ريها ه س: .592
 ه  الفي ب يف ال رال  م    اةهاة أم أهنم ةاقرو  ه س: .593
 صال  ابساقر ه   ا مساقب م يتب يف القصر ه س: .594
الوضاا  شذا ةااا   ماا هااو ااثام يف الاا واج بغاري ابساال ات بصافب لامااب وماا س: .595

و ةااا  هاذا الاا واج قااد د هاذا الاا واج اجا  اإلقامااب أو ااصاوي للااى اةتسايب ومااا ذا لا
  لف   ه

واساااااأي لتااااا  قاااااا  وقا ااااا  شاااااجص ئ  ااااات أ  يف ةااااا  ميااااات لتاااااا ا   س: .596
ال يف وقاا  أهلات لتاا ثبسالات قليلاب وئ نادكك ذلا  شئ ب اد أ  نفيا  مماا نا  قيا  ق ا

ااب قها   اذا م اىن يف الفار  أم اارة هاواجس ك ام أ  جاات وسألت لتهاا سايد   را
 مال  يت أةيد  ه

قاي الرسوي صلى هللا لليا  وسالم : ل ا  هللا اليهاوة والتصارى اختاذوا قااوك  س: .597
 أنايائهم مساجد ُيذك م  ذل  أكجو  وضي  ةيفيب اختاذ القا مس دا ه

 باذا أكس  هللا ااناياا للى شث  شنسا  ه س: .598
   تصحتا  قتتائها للرتبيب هلثتب اليتاما س: .599
 لتد الرجو  يف اخلطاب ب  اثو  اا  يف الفاثب ه:س .600



329 

 

أو اقااوم ش اادى التساااا ماا  أهاا  الثتاااخ رلااات متاا  أ  اثااو  وليااا  ااا  س: .601
ساا قاا  ذلا  قها  جياوز لا    اد اإلهلاو  وهاو َ ا رقهاا َو التا أب قد التثاح  ا للى 

 ذل  ه
يفو  قق، أم ئبد م  أ  اقابلها وات رل ه  اقوم بوئاتها ل  ررا   ل :س  .602

 لليها ه
  صاااوت ابااارأ  لاااوك  قل ااااذا ةااا  الفااايوخ يف السااا وةاب ويف شأنااات قلااات  س: .603
ةااذل  مفااااجل  ه  ويف التلفاااز هاا  هاا ئا مااذناو   ا ارتةااو  اباارأ     يف الراةاااوثاااأمر 

َ  ثا    لائفاب شوماا هاو ااادا  الاذي اقاوي .. ةثري ا تااو  سياو  يف هاذا اامار 
 ب  ال بري ه ثلم شئ اب  أهلتها  قصد لرو  

   لقااا راضارات ولتادما اتصااح  ةثاري ما  ااهلاوات يف الاااالتوك اق ا  هتااك .604
 هةانت  تحدد و  ط  الدكوس للرجاي  أو اتثلم م ه  اقل  هلدجيب كض  هللا لتها

  التاااهللا صااالى هللا لليااا  ش قاااوي  ي مااا  ش ااادى التصااارانيات :اهااذا السااا اي سااا   .605
قد ضارخ زوجتا  وهاذا ااادا  يف صاحي  مسالم وقيا  أ  التاهللا صالى هللا لليا  وسلم 

وسااالم قاااد ر ااا  لائفاااب كضااا  هللا لتهاااا ر تاااب يف صااادكها قآبتهاااا مث ققااااي  اااا : هااا  
 ظتتت أ  ُييل هللا للي  وكسول  ه

  وجااوة التاسااجل وابتسااوخ يف القاارس  شالثفاااك وال ل ااانيت اقولااو   ب اا  س: .606
 يس بصحي  قا اذا جنياهم هةلي  للى أ  القرس  ل

هرج م  اإلسالم سذه الفا فاب ه  ق  يف اللواال وال ياذ  هلل قشجص و  س: .607
 ال  ي ب ه 

ةياال ن تقااد أ  هتاااك شااجص اثااو   ااري متاات م جتساايا مثلاا  ا اات اقاا    س: .608
يف اللااواال مث اقاااي لاا  اتاا وج اماارأ  مث ئاثااو  هتاااك بيااتهم مااوة  أو راااب أو لطاال أو 

 نو ذل  ه
د اإلهلااو  اقااوي : ش  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ،  ااات يف الصااحي  أ اا س: .609

أن  ةا  اات الث اب ولتدما وض  شزاكه للى ةتف  لي    للي  اا ر انثففت لوك   
قسااق، مغفاايا للياا  وتاا  متاااة، امااره    اساارت لوك اا  ، قأشااث  هااذا اااادا  للااى 
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  هللا لاا  وجاا  ُيف اا  يف أ،م أ ااد اإلهلااو  وقاااي : ش  التااهللا صاالى هللا للياا  وساالم ةااا
 اةاهليب قثيل ا اي هذا اإلشثاي ه

ااخ اسااأي : شين ألاااي  يف باااالة الثفااار وامضاااطر أ  أقصااار ايااايت  ااال  س: .610
 ئا   أين شكها  وشين أهلفى م  ابال قب ه

يف قولاا    اااىل : قااا لوا الااذا  ئا متااو   هلل وئ  ليااوم اآلهلاار وئ ُيرمااو   س: .611
 ا طااوا اة اااب ل  وئ اااداتو  ةااا  اااا  ماا  الااذا  أو ااوا الثتاااخ  االمااا  اارم هللا وكسااو 

، السااا اي :  لتسااااب للااااوذات هااا  اتطاااا  ذلااا  للااايهم أم أنااا  لااا  ااااد وهااام صاااا رو 
 ئاقا  متهم اة اب شما اإلسالم وشما القت  ه

ثتهم اقولو  ش  القارس  م للتصاكى ولأنتا ةثريا ما ناوي أ  نفرح اإلسال س: .612
سااال ت بقتااا  الثفااااك  ي  ااااي ةانااات ة اااا يف ساااوك  اانفااااي ويف  ريهاااا مااا  امااار اب

 السوك قثيل لتا أ  نفرح  م ذل  ه
لم ااوي وقيا  : مث اطاوي ةيل  ث  اة   بت  اداثت يف صاحي  مسا  س: .613

بفاا ال  مث اقااوي أان ابلاا  أااا  اةااااكو  أااا  ابتثاااو  ، ويف الثاااين قولاا  صاالى  اةااااك
 : وةلتا ادا   ت ههللا للي  وسلم 

ندااااااب وةااااا  هاااااذا اخلاااارول اضااااارخ ماااا  قاااااا  وجااااد هلااااارول يف أ ااااد اا س: .614
اارفاااي قاشاارتاه أ ااد ااشااجاص بتصاال يتاا  ا  التاااةي أكاة الااتجلص متاا  وأهااداان 

 ش،ه ق ا  ثم أةل   لتساب   ه  أةل   الي ه
أ  اتصدل بث  مالا   شذا  رك شجص وصيب ول  ابتا  قأوصى أ د ابتي  س: .615

 هقه  هذا جائ 
أان ألااي  يف بااالة الثفاار للدكاسااب وألاا ي لاا  اماارأ  ا  الرتبيااب يف بااالة  س: .616

 الثفر قيها ص وبب  لغب قه  جيوز ذل  ه
 ماه  الاالة اإلسالميب ه س: .617
س: زةااا  الااذهب ابرهااو  ل ااد  ساااتوات ماا  ادق اا  ه صااا ب الااره  أم مااا   .618

 كهتت لتدهه
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ناا  أيف صااال  ال فاااا  ااذةر  ال فاااا وهااوشااجص صاالى ابغاارخ مث صاالى  س: .619
 صلى ابغرخ وال فاا بغري وضوا ق اذا اف   ه

الساا اي لاا  اااادا  الااذي كواه الصاا ب باا  جثامااب لاا  التااهللا صاالى هللا  س: .620
قايهم اارفااي والتسااا قااي هام ماتهم  و   لا  ابفارةت اايتا للي  وسلم أن  لتدما سا
 مام ىن هذا اادا  ه

 ل اائ ب ااكب ب هأا  اثو  الفجص يف  اي اهلتال س: .621
ش دى ااهلوات  سأي  قوي ماابقصاوة  لات ص ها  هاو أهلاذ جا ا ما   س: .622

 اااجب أو التجفيل مت  أو  غيري شثل  ه
أ د اإلهلو  افتث  م  وجوة  قففات و فققات يف اده وكجل  قيض   س: .623

ش ا م  الفازلت وهذا ليس بضروكي  ثا  أ  اساتغت لتا  ولثا  اضا   وجيلاس أ ار 
 شىل وقاات الوضااوا قيجفااى أ  اثااو  لاا  أ اار يف وضااواه ا  هااذه اباااة  ماااة  الفااازلت

 ةهتيب ومتت  وصوي اباا شىل اةلد ق ا كأاثم ه
ةهتاوا با  أم هللا لليا  وسالم : ةلاوا ال اات وا ه  اللف  لاام يف قولا  صالى س: .624

 أ  اادا  مقصوة ب  زات ال اتو  ه
أم  اااب   اىن ها  جياب للاى ه  اةلاااخ الاذي رولاات با  ابارأ  وسايلب  س: .625

 ابرأ  أ   لاس اةلااخ ب يت  أم ابراة أ   سرت بدهنا  ا اقوم مقام اةلااخ ه
 واب ات ه اما ه  قتتب احملي س: .626
أو قتتب الرجا  يف أهلا  أ  اإلنساا  اثاو  ال وجاب  اه  افهم م  قتتب احملي س: .627

  اااااكك و  ااااىل قيفتاااا يف وااوئة ساااب يف انراقااا  لااا  الفاار  أو لااادم  لاياااب نااداا هللا
ولده قال اتف  يف ساي  هللا أو افتا ب وجت  قال جياهد يف ساي  هللا مث  هذه ااشياا 

 أم هذا نو  سهلر وابصائب هو الفتتب قق، ه
  ل  الادلب ، قاذةر  ادا  التاهللا صالى هللا  أ د كجاي اازهر ةا  اس س: .628

دا ةثااريا رياااا مااكةااا قياا  ، وقااوي التااهللا للياا  وساالم يف الرجاا  الااذي قاااي : اا ااد هلل  اا
صاالى هللا للياا  وساالم : لقااد كأااات بضاا ا ويااانت ملثااا ااتاادكوهنا ققاااي يف ذلاا  ةلياا  
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للااى أ  الادلااب ليساات ةلهااا سااي ب وهتاااك ماااادهل  حتاات الادلااب ااسااتب شىل سهلاار مااا 
 ذةر ااخ ه

:  ا  ابفااهوك اقااويشذا مااات اباا  سةم انقطاا  ل لاا  شئ ماا   ااالد ااااد س: .629
 : هذا ائنقطا  متذ الدق  أو م  هلروج الروح ه س لت س اي وهو

الساالم للايثم وك اب هللا   م  اائ ب أهنم شذا سل وا اقولو  الذي لهدانه س: .630
الساااالم للااايثم وك اااب وهتااااك أ اااد اائ اااب شذا سااالم اقاااوي الساااالم للااايثم وك اااب هللا 

 أو ينبت أم ئ ه وبرةا   السالم لليثم وك ب هللا وبرةا   ه  هذا جائ 
ال اة  لتد ال امب شذا سق، أ د للى ااكض ذةار اسام هللا قها  هاذا لا   س: .631

 أص  ه
 لتساااب لل ساالم الااذي هااو  اادا  شسااالم ونطاا   لفااهاة ت هاا  ُيتاااج  س: .632

أ  ا ااااارل شاااااروال الفاااااهاة ت وهااااا  ُيتااااااج شىل أ  اقاااااوي ذلااااا  يف ابسااااا د بوجاااااوة 
 يف الاالتوك مثال هشاهدا  أم اثف  أ  اقوي ذل  وش  ةا  ذل  

م لوماااا  أ   ااا خ هللا قااارأت يف ب ااا  ابواضااا  أهنااام اتصاااحو    تيااااي  س: .633
 سااا  نصااار هللا جييااا   الياااوم يف وةاااائت ااناااااا أ اجملاهااادا  يف قلساااطت ، مث قااارأت 

 س  ك   هللا قأا  ااقيقب وةيل  ث  أ  نفهم ذل  هنتيا تياي الر 
اااا  وهااو ة يااائ  لاااة  ولااايس هاا   ثاا  اسااتجدام صاااأل الفاا ر الااذي ا س: .634

  تاا ه
هاااااا  هتاااااااك مااااااان  يف اسااااااتجدام مااااااواة صااااااتاليب يف الوضااااااوا ةالصااااااابو   س: .635

 واب  و  ه
 ال لم والقدك  أم  اة ب هةشكاة  هللا ه  ه  أزليب   س: .636
اهلااااتالل أم م تافااااا هاااا  بيته ااااا يف اب ااااىن ، قاااادك  هللا وشكاة اااا  ومفااااي ت   س: .637

 تالل هئات   للى ائ
اة  هللا ل  وج  ة ا  ايتت أزلياب قهاو اتساائ  صاا ب ااسا لب  اإلكاة  شك  س: .638

ة ا أهلا   ه  الافر والافراب   لم ااث ب يف هلل  ب ا  التااس ملحادا  أو شاا  
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التاس  لقت  والثاذخ  ىلتبا هللا ل  وج  قوي وهلال  وجااك َ ملحدا  ، اقوي مثال
 والغ  ه واتسائ  ل  ااث ب م  هلل  هذه ااشياا ه

  هتاك هي ب  مراثا قامت ب    حبا  واهت اوا قيا  بدكاساب شخ اقوي اا س: .639
 اااىن ااصااا  بوضااا   ابسااال ت وأهنااام ئ  ثاااتهم الت ااااا  مااا  ال ااااَ الغااار  والثفااااك  

واقوي شهنم ةتاوا مذةر  قرابب مائب صفحب وذةروا قيها  قسيم لل سل ت وأ  متهم ما  
 انيت أو اادا يت أو نو ذلا  قاااخ اضربوا هم ب ضهم با   ل  ررا   قواب ال ل

 اقوي ه  م    لي  ه
ااخ اذةر  دا  الفض  كض  هللا لت  يف   ب الوةا  .......... َو  س: .640

  شالايت ةانات ةاشافب لا  وجههاا قيقاوي ا تب التهللا صالى هللا لليا  وسالم للاى ابارأ  
 غطا  ابارأ  ب   اإلهلو  اهلذو  هاذا ااادا  ةئلاب للاى أ  لايس ما  الواجاب أ  

 وجهها ق اذا  فريو  للي  يف هذا اامر ه
 . ااخ اسأي ل  مسألب كضا  الثاري س: .641
ااخ اقااوي ةثااريا ماُيصاا  هللاا، باات أهاا  الثتاااخ وابفاارةت والثاااقرا   س: .642

 وةيل نفرل بيتهم هلاصب يف القرس  وه  هتاك م  ةو  ابسل ت ق ات  ريهم ه
لرجاا  شذا ةاناات زوجتاا   اارق  ااخ اسااأي لاا  ائ تصاااخ قيقااوي هاا  ا س: .643

اب اشر  م   ه  جيوز ل  أ  اغصااها للاى ذلا  وةاذل  الايت  ثاو   لا  الي ات ها  
 ل  اا  أ  اغصاها شذا ةانت ئ  ر ب ه

 ااخ اسأي ل  التفهد ااوس، والتفهد ااهلري ه س: .644
ااخ اقوي : ةل ب ا   هللا ه   ثتب  لياا أم  ثتاب  لقاال ابثساوك   س: .645

 قق، ه
ااخ اسااأي اقااوي : أ  ال ل اااا أ  ااوا للااى أ  الاا واج ماا  الثتابيااب ئبااد  س: .646

 أ   ثو  ذميب وئ  ثو  راكبب ه  هذا الثالم صحي  ه 
 ساا، ه اتااخ اقوي : ه  جيوز اآل  أ  أنهلذ ااربي س: .647
 ل  الثتابيات الال  ا ف  يف بالة ابسل ت .استفساك س :  .648
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اشاارتى بيتاا بقاارض ماا  بتاا  كبااوي وهاا   س :   وجات ماا  كجاا  وهااذا الرجاا  .649
اآل  يف ششااااثاي م اااا  بساااااب ذلاااا  و اااارق  أ    ااااي  م اااا  يف هااااذا الاياااات و طلااااب 

 التصيحب يف هذه اااي ه 
س: شذا ةاناات اباارأ  ابساال ب قااد أساال ت وهاا  مت وجااب ماا  كجاا  نصااراين ق ااا  .650

 اا  ه   تفص  لت  مااشر  أم ماذا ه 
مااا  ابااارات مث هااا  اااارى شاااي ا شذا س: صاااال  ائساااتجاك  هااا   اااا لااادة م ااات  .651

اسااتجاك هللا ساااحان  و  اااىل وهاا  اقاادم للااى ق اا  مااا أكاة ب ااد ائسااتجاك  مااشاار  أم 
 اتت ره 

 .س : التصيحب لطلب ال لم  .652
س: شذا ةا  أ د ابتتسات لمسالم قد  رك الصال  وهو ا تقد يف  و ياد هللا  .653

لوة اا  لتااد  شلاااة  الفااهاة  ساااحان  و  اااىل قهاا  اثفاار برتةاا  الصااال  وهاا  ُيتاااج شىل
 شىل الصال  . 

س: ااخ اسااأي لاا  ختصاايص وقاات لالسااتغفاك أ تاااا اليااوم ماا  مااا ا اارل ماا   .654
 قضيلب ائستغفاك الواكة  يف ةثري م  اا اةا  . 

س: ماهو ااثم يف القراا  يف ب   الثتب أمثاي ةتب سيد قطاب ك ا  هللا  .655
ك السا ا وهاذه ها  رراقاب السالل مث  هتاك م  اقوي ممث  أ   هلذ متهاا اةياد و ارت 

 ةيل استطي  الفجص أ   ي  بت اةيد والس ا م  هذه الثتب ه 
 س: ه    تا ةتب سيد قطب لل يب أم أةبيب ه  .656
س : أكاااد أ  ألاارل هاا  السااتب و اا  أم أهنااا ماا  ةااالم التااهللا صاالى هللا  للياا   .657

 وسلم ا ت الذي قه ت  م  اجتهاةه صلى هللا للي  وسلم ه 
 لفرل بت القاةك وابقتدك ه ا اس: م .658
س : ات لاا   سااألب  اارك الصااال  ش  هتاااك ماا  اقااوي ش  ابااد  الاايت هاارج قيهااا  .659

 ابسلم برتة  للصال  ه  أكب ت اوم قه  هذا الثالم صحي  أم ئ ه 
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س: قد وقل للى مقالب قيها لدة ما  الاياوت ئ  ادهللها ابالئثاب وقاد ذةار  .660
قاااااخ اساااأي ماااا هاااذه  .تاااا ئ  ااادهللها ابالئثاااب صاااا اها قيهاااا أةثااار مااا  لفااارا  بي

 لصحي  م  ذل  ه ا الايوت وما
لى هللا للياا  س: ااخ اسااأي اقااوي أناا  قااد تاا  ماا  أ ااد اإلهلااو  أ  التااهللا صاا .661

ساا   لاا  أماار ققاااي ئ أةكي وهااذا ااماار هااو مااا هااو هلااري الاقااا  ومااا هااو شاار  وساالم
 الاقا  ه

ا أصاا  اإلهلاو  ابسا ولو  س: ااخ اسأي شن  يف أمراثاا ب اد أ اداد ساات  .662
امااات ماا  اهليف ابساا د اساا حو  باادهلوي اليهااوة والتصاااكى شىل ابساا د وااادهل  اا

اليهااوة وااادهل  التساااا ماا  التصاارانيات شىل ابساا د وجيلساا  قياا  وااادلو  أ  يف ذلاا  
وى وارااااد  وضاااي  اامااار  لتسااااب لالهلاااتالال و لتسااااب للفااااهب الااايت اطر وهناااا    تاااق

 َ اث  ب   اج  بت صفول التساا والرجاي ه  هللا للي  وسلمصلى مس د التهللا 
هاااو اااااا  س: ماااا هاااو اااااا  إللااااة  ااااد اامااااب أو اااا  مفااااة  اامااااب هااا   .663

 قتصاةي أم الدلوي ه السياس  أم الدموي أم ائ
لتاااا وبااات الاااذي اثاااو   باااتالا الاااذي اثاااو  امتحااااانس: ةيااال نفااارل بااات ائ .664

  اةسات أاداتا ه 
 فسااري وهااذا الاادكس قياا  ب اا  ال امااب وب اا  رلاااب ال لاام  س: لهااد لاا  باادكس .665

وىل وااقضاااا  يف  اااادكاس هااااذا ختصصاااايب ق ااااا هاااا  الطرااااا  اا االااااذا  ُيتاااااجو  أمااااوك 
 هالدكس

س: يف قول    اىل يف سوك  اان ام :ش وهو اَبط  ام وئ اَبط .ام شقها  هتااك قاراا   .666
 ط  م شه  ب ثس ذل  و ا  فسري أو  وضي  ا ت اثو  : وهو اط .م وئ ا

هللا الذي هللقثم م  ض ل مث ج ا  ما  ب اد ضا ل قاو  مث ج ا  يف سوك  الروم :شو 
 م  ب د قو  ض فا وشياب ش قابتفاوي اضم الضاة يف ض فا ااهلري  ه

س: كج  لتده سياك  نق  اتق  لليها الاضائ  قثيل حتسب زةا  اباي للى  .667
 هذه السياك  ه 
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شاااخ هلااري لاا  ماا  اتصاادل  س: ماصااحب  اادا  : ماا   صاادل بااداتاك وهااو .668
  لل ةاتاك وهو شيجل ةاري ه

 ه  زةا  الفطر   طى لذصتال الث انيب أم   طى للفقراا قق، ه س : .669
لتم ل  زةا  الفطر أو زةا  اباي قها  هاذا  ل  الصدقب با س اس: أكسلتم ملف .670

ابقصوة ب  الذي أشرت ب  قضيلتثم أن  حب  ل  ال ةا  وةتت أظت  زةا  ابااي ولايس 
ق اا . زةا  الفطر وللى أي  اي ب دما قرأ   قأكاد ائستفساك ل  اا اةاا  الاواكة  

ذنب الفقري يف الذي  قا  هاذا ابااي واةا  ما  أوسااخ أماواي التااس وهاذا استفسااك 
 وليس الرتاض قأكاد شجابب  ذا اإلشثاي و كك هللا قي  ه 

طاار مااائ واقااوي هااو : لتاادان يف براطانيااا ماا  افاايت واقااوي  هلااراج زةااا  الفس  .671
    ا قتاوى هلاصب ةو  أه  الفرل هو أصل  وأ  أوك 

 .: أ د ااهلو  اطلب أ  ندلو لل  اهدا  س  .672
: ه  م  صفات هللا ل  وج  اخلذي  ي  نس   يف الدلاا اللهم انصر س  .673

  قيااب للااى الساا اي اقااوي :  ماا  نصاار هااذا الاادا  واهلااذي ماا  هلااذي هااذا الاادا  ه
 ما اخلذئ  قال اوجد يف القرس  قه  هو ةاهل  ا   ب هابثر موجوة يف القرس  أ

صاالى هللا للياا  أ  التااهللا  كضاا  هللا لتاا س: ات لاا  الساا اي حباادا  اباا  لااااس  .674
  اباا  لاااس لاا  السااب قاااي :  ك قل ااا ساصاالى ابغارخ وال فاااا   اا بااال لاذوسالم 

 لث  ئ ُيرج أمت   ق ا ابراة  ارج هتا ه وما م ىن هذا اادا  ه 
د سااألت أ ااد ااهلااو  وهااو أسااتاذ يف ابدكسااب ا ااي  يف بااالة الثفاار ئ اسااتطي  أ  وقاا

افا رو   ماصل  صال  ال صر يف وقتها قه  جيوز ل  أ  جي   بت ال هر وال صر اهن
  ارج ه 

 ثل تا م  أ اد ابفاااجل للاى هاذا ااادا  : س:   لي  للى الس اي ااهلري  .675
ألب اة اا  الصاوكي وأ  اة ا  الصاوكي لاا  ققااي ش  مساألب ااارج ليساات ها  ها  مسا

شثل  اب رول وأما مسألب كق  اارج قهو ُي   اادا  للى اة ا  ااقيقا  أي أنا  
 رك وقت ابغرخ وصلى ابغرخ وال فاا يف وقت ال فااا مث اساتدي حبادا     التاهللا 

شساقاال هاذا للاى        اا سهلار  اري صاوكي وبغا  الت ار لا صلى هللا للي  وسلم
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اك قااإ  ماا  اااارج  لف اا  ب اا  ابواقاال الاايت اقاا  قيهااا اإلنسااا  ق ااثال لااو أ  كجااال ذ
 ل  ام يت امث  الدها  قإن  ُيتاج وقت ائبد م  اإلنتهاا مته بلتده صت ب م يتب م قت

ئ اقطا  ل لا   ال اسات ر أاتته  مت  وةا  مثال الوقت بت ابغرخ وال فاا قاضطر 
 أو اق  للي  ج اا م ت . ام يت هسر ل ال أو يف ل ل  ان  سيجسر مائ

وضرخ مثال سهلر ش  ةا  جلسب صال  بات  الاب م يتاب أو بات قايلتات أو بات كجا  
وامرأ   قتأ  ابفاوضات واحملاةينت شىل ذكو ا يف وقت    قي  صاال  ابغارخ وسايأ  

 كجاا  ماار  ال فاااا وهاام يف هااذه ابفاوضااات قااإ  قااام ابصاال  وقاا  اةلسااب للصااال  مث
أهلرى ك ا اثو  قد وض  يف  رج ان  ةا  قد وص  شىل صوك  م  ائ فال أو شااي  

 ائ فال ق ا كأي قضيلتثم يف ذل  .
س: ااخ اسأي أ  والد   وض ت مائ يف الات  وةانت ئ   لم أ   ا قوائد  .676

ما   ولتدما لل وا بذل  أهلاها أ  هذا ئ جيوز وهاذا ما  الار  قهام اراادو  الاتجلص
 هذه الفوائد قه  جيوز التصدل سا أو ماهو اا  م  ال لم  هنا ئ  هلذ مت  شي ا ه 

 س : ما الفرل بت التصراين وابسيح  ه  .677
س :السااا اي لااا   ااادا  وضااا  الصااايام لااا  ابرضااا  وااامااا  هااا  هاااو للاااى  .678

 الوجوخ أو  سب  التها قإ  أكاةت أ   صوم قتصوم وئ ش ا لليها ه 
 القرس  لل حدد ه  س: ما  ثم قراا  .679
اقااوي م  اال اتصاارل ةتااب لاا  قيااام ليلااب ش س:  اادا  : ش ماا  قااام ماا  اإلمااا .680

لاا  يف لقاااا ساااب  ولثاا  جيااد ب اا  ائهلااو  اقااوم شذا أو اار اإلمااام اااو ر  اشناا  تاا  شاار 
م   مث شذا سلم اإلمام قاام هاو برة اب أهلارى  ال ااتق  و اره  ال اقاوم ب اد ذلا  ماا 

ياا  قيقاوي ها  هااذا الف ا  قيا   اارج وها  اادهل  يف الاار،ا شااا هللا لا  أ  اصال  يف الل
 ن  ا هر للتاس أن  سيصل  مر  أهلرى يف اللي ها
سااتب وهاا   لغااب وقااد أساال ت و  ااي  يف بلااد ةاااقر   13س: قتااا  بلغاات ساا   .681

وئ اوجااد أ ااد ماا  ابساال ت هتاااك وئ اوجااد مراةاا  شسااالميب وهاا  حتاات ضااغوال ماا  
 ه لتها قه  هتاك كهلصب لذل  يف  قهاا اخ الوالدا  قه  م  اب ث  أ   ض  ا
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أن  ذهاب شىل ابقاابر  كض  هللا لت : ااخ اسأي ل  قصب  ذةر ل  لل  س  .682
ةم قااااد   وجاااات ا وهلارااااب أهاااا  ابقااااا  وقاااااي : ش  نساااااوم اااا   الااااب ماااا  أصااااحاب  

وأموالثم  فرقت وة،كةم سثتت مث قاي هاذا هلااان ق اا هلااةم ه قساأل  التااس الاذا  
ل  ااتثلم ماا  ابااو ى ققاااي للاا  : لااو  ثل ااوا لقااالوا :  اا وةوا قااإ  هلااري الاا اة م اا  : ةياا

 التقوى . قه  القصب صحيحب وقق  هللا . 
افسااار  الاااا  س: قااااي   ااااىل : ش وماااا هللقااات اةااا  واإلناااس شئ لي اااادو  ش  .683

 ا ادو  أي ا رقو  أي ا رقوين قه  ذةر هذا التفسري لتد ال ل اا ه 
 ل  وج  قا  أ  هلا  السا وات وااكض ةاا   س: ه   ات يف الستب أ  هللا .684

 ةت ا  اأ قه  هذا صحي  وه  هذه ه  لقيد  أه  الستب واة الب . 
س: مااا ثم التهت ااب قااا  كمضااا  ةقااوي كمضااا  مااااكك وكمضااا  ساا يد ونااو  .685

 ذل  ه 
 هابرأ  يف بيت والداها  لد  الطالل وه  جيوز أ    تد: ما هو ااثم يفس  .686
 قه  اس    ا زوجها ه  أهلهات ه  أ    تد يف بيت قإذا أكاة: س  .687
: ماااا ثم الفااار  يف كجااا  أقطااار كمضاااا  ل ااادا أ،م شاااااب  وهاااو اآل  قاااد  س .688

ثفاااك  أو القضاااا ه أم اثفياا  أ  اصااوم السااتب ماا  الجاااوز اخل ساات قهاا  جيااب للياا  
 وةأن  صام الدهر ةل  ه  صلى هللا للي  وسلمشواي وادهل  حتت قول  

 شليهااذ اإلبر ابغذاب يف كمضاا  شذا ةاا  اهلاذها وهاو رتااج : ما ثم أهلس  .689
 ةلوةوز أو ش ا م  هذا القاي  ه ا ت أ  اثو  ابرا مراضا واوض  ل  ش ا م  ا

 : مام ىن قوي ال وك ه س  .690
يف الساحوك برةاب ش مااا : ش  ساحروا قااإ   صالى هللا للياا  وسالم: قاوي التاهللا س  .691

 م ىن برةب ه
إلسالم ووالداه ةاقرا  ق ا جياب لليا  ل لا  يف  ااي س: كج  م  هللا للي    .692

 وقا  والدا  ه 
 س: ماصحب  دا  نسج ال تثاوت للى  اك  راا ه  .693
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س : مااا الفاارل بااات ابساايحيب والتصاارانيب وهااا  أهاا  الثتاااخ اآل  نصااااكى أم  .694
 مسيحيو  ه

 س: ما أ ثام السرت  ه .695
 : ه  شذا مر أمام  رف  ئ ادكك ادق   هس .696
 م  ااس  وااست ه  صلى هللا للي  وسلمدا  التهللا :الا   ُيتج حبس  .697
الفاارةات الاايت  ت اماا  يف : هتاااك شاارةات   طاا  بصاافب ةوكاااب لل ااوظفت س  .698

ق ا شرليب هذه ابثاقآت وكؤساا الفرةات اقولو  شهنا خترج بصفب للتياب هدا، م ها 
 وم  بتد م رول ه 

ةهلو  اا يف اإلسااالم  قاا  ترأ  ةهلاال يف اإلساالم وةاااان متا وج: كجا  واماس  .699
 قه  زواجه ا قا  اإلسالم صحي  ه 

: أ ياان ا ين شاخ بفتا  وقد  ثو  الفتا  قد  لت مت  قيطلب م  هاذا س  .700
 الفاخ ال واج متها وا قد لليها قه  هذا صحي  ه 

 :مل  سق، الصال  ل  ااام  والتفساا هس  .701
وهارج متا   ه  الدهلا   رام ه وه  افطر الصوم ه وهاو اادهل  الصادك:  س .702

 ه اراد التأصي  ال ل   يف هذه ابسألب ه 
: مااا هااو  ااد الغاااكم ابااداو  الااذي ُيتاااج ل ةااا  اباااي ه هاا  ئبااد أ  اثااو  س .703
ماذا ه واقوي مثال أ  اثو  شاجص لليا  ةاا    دوما متاما وليس ل  مصدك كزل أمم

ت لتهاا أو وهذا الدا   ث  أ  اغطيا  ماا  تلا  ةساياك   ولثتا  ئ اساتطي  أ  اساتغ
لاادى زوجتاا  ذهاااا قهاا   ثاا  أ  ا تااا هااذا الااذهب اقااوم مقااام السااداة باادئ ماا  أ  

 اهلذ زةا  اباي ه 
 : ه  ال ةا  اوز للقرابب الذا  ئ استحقو  التفقب هس .704
أ  لتاااادما أكاة  صاااالى هللا للياااا  وساااالم:  اااادا  كجاااام الاااا اين وقااااوي التااااهللا س  .705

ئ ونااو ذلاا  قهاا  هااذا الثااالم ...اتثااات ماا  الاا اين ل لاا  قالت...ل لاا  قاهلااذت 
أي لاااو ق ااا  ةااا  شااا ا ةو   ئ اقاااام للاااى الفاااجص اااااد شذا ق لااا  تاااا مااا  الااا ان و ا

 اإلاالج ه وه  هتلل ةذل  اإلمث ه
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 : شذا رل  الرج  امرأ   وه   ائ  ه  حتتسب هذه الطلقب ه س  .706
: الفااجص اباارا   لربااو وأهلااذ ااةساا ت يف كمضااا  هاا  ا تااا مفطاارا س  .707

 صا شىل ابغرخ  اقب أ  اثو  مفطرا ومات ه  ا تا متتحرا هوشذا 
ي ااكب  أشاهر وهو َ  سها روا، لو رل  الرج  امرأ   يف الطهر الراب   :س  .708

 السابقب ه    تد ه
 اأ  اقي اااوا شقطااااكا  الياااا قهااا  جياااوز أ  اااادلو   ب ااا  الطاااالخ اراااادو  :س  .709

 ب   التصاكى  ذا اإلقطاك ه
 ص  هلل  لقدي أو الح  الذي ةلاهم شمث ه : ه  بدلو م ُيس  .710
:م لااوم أ  الفااهيد افااف  لسااا ت ماا  أهلاا  قهاا  الرجاا  الااذي  ااوت ميتااب س  .711

 راي يب افف  ا د م  أهل  شذا ةهل  أ دهم التاك ة وجب أو زوج أو ولد ه
 ا  وبا وص  ةا  اإلقطاك ب د لفار: شذا ساقر ابسلم م  ة  شىل  ةستس  .712

  افطار بتوقيات  ةسااتا  طااك قاد  ااا   لتسااب لااةساتا  قهااةقاائ  اثاو  وقاات اإلق
 ذا  ابغرخ يف ة  ه أأم اتت ر 

: هتاك ب   التاس اتوكك يف الصاال  الثتائياب ا ات يف التفاهد ااهلاري ما   س .713
 صال  الف ر مثال والا   اآلهلر ئ اف   ذل  ق ا وجهب ن ر الفراقت ه

 ت  يف صال  الرتاوا  هس: ه  جيوز شمساك ابصحل وقراا  القرس  م .714
   واجااااب أم ئ ه وهااا   ااادكك الرة ااابس : قاااراا  الفاحتاااب هللااال اإلماااام هااا  هااا .715

  ةكاك الرةو  ه 
   ليقضا  كة اب قساقاام ما  اإلماام ولثتا  ب اد الصاال   صالىهلاو  س:أ د اإل .716

ققاي شنت َ أة   قراا  الفاحتب يف ش دى الرة ات قق ت اقض  هاذه الرة اب الايت َ 
 الفاحتب هأقرأ قيها 

س: شين قلات الاادلاا ابسااتو  لتاد اإلقطاااك ش اللهاام لا  صاا ت وللااى كزقاا   .717
اض  قي ب أ   قول  ب اد أقطرت ........ش ققاي أ د اةلوس ش  هذا الدلاا يف اب

 اإلقطاك ه
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ه  يف ذلا  ص  يف مثب قأوة م  قضيلتثم   لي  س: ش  ال اد ليح   با ُي .718
قاوي هللا  ة اا يفةيل ُيص  هاذا ومثاب سمتاب    ااقولو ات للوا و   ذكا ب لا   ابتاققت أ

 وج  ه ل 
 مرأ   ها أوما ادل  للى شسالم هذا ابل  ه  اوجد سوك  اوسل  يفس:  .719
  اساجد وهم اصلو  يف الرتاوا  لفر  د ابأس: أ د ااشجاص اصل  يف  .720

لتاادما اتتهااو  ماا  الصااال  اثااو  ولثاا  ومساا د سهلاار اصاالو  قياا  يااا  كة ااات كة ااب 
 متأهلرا جدا والايت ب يد جدا م  ابس د ه الوقت

 يهااا ال اااة  الفااهراب و لتااا    اال ئ  س : هاا  جيااوز لل اارأ  أ   هلااذ  اااو  .721
  صوم كمضا  ةامال وئ  فطر مت  شي ا ه

722. ...  
أهلطاا الدلا   دهتاك ، شيجل م  استجدم للم اةرح والت دا  يف  صي س : .723
اي تااوا لتااا  اااا  الساالل لتاادما قااال  دلهم بتاااا للااى هلطااأ يف شاارا، مااثال واااداااوا

 ه.كجالثم قه  هذا صحي 
 ه  جيوز االل حبيا  هللا ةأ  اقوي شو يا  كبتاش أو شو يا  هللاش ه.س :  .724
هتاك ش دى ااهلوات  راد ا  ر  م  أمراثا ولثا  كقا  ذلا  والاداها س:  .725

 ه. اثا وحتاوي أ   قوي ش اهنا هتاكمتث  يف أمر  مقه   اجر أ
 ما ه  ضواب، اةرح والت دا  ابت لقب  ةرح بت ااقرا  ه. س:  .726
أخ اقاااوي أنااا   اااات أنااا  مصااااخ  لساااررا  وأ  نسااااب الساااررا  يف الااادم س:  .727

تب أشاهر ها  هتااك أةلياب اجا  أ  ي ااراااا شنا  ئ ا اي  أةثار ما  سالاليب وقاد قاا
  ه. اات تب سا لذاخ الق

وئ نادكي ل ت  قادم الوجااات اخلفيفاب هذه ابطالم ابتتفر  يف بالة ابساس:  .728
 ااااااري طراقااااااب اإلسااااااالميب أم للااااااى الطراقااااااب بو ااااااب للااااااى الذاومهااااااا ماااااا  اخلت ااااااار أو م

 ه.سالميباإل
 ما ه  لالمات ابهدي هس :  .729
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الرةاااو  قهااا  لليااا  أ  ا   لرة اااب الااايت أةكك كةولهاااا أم  مشذا أةكك اباااأمو س:  .730
 ذا وذةر  دا  أ  بثر  يف الس اي ه.ام
 ا للي  أ  اس د للسهو أم ماذا ه.شذا سه م  ابأمو هس:  .731
شذا ةهل  وقت الصال  يف السفر مث وص  شىل بلده قها  اقصار شذا وصا  س:  .732

 شىل بلده الصال  الر لي  أم ماذا ه.
 ما قولثم قي   ا ط  شجازات القرس  لا الاالتوك ه  جيوز ذل  ه.س :  .733
ا م  الالأل مث ب د ذلا  اللاائ  ج  ااخ اسأي ل  شراا الذهب وا ط  س :  .734
 ل  بقيب ابالأل ه  هذا جيوز أم ئ ه. ض اق
ج اا  اسااذا الاادلاا شاللهاام أ ااا مساالم ساااات  ق جيااوز لل ساالم أ  ااادلو هاا س:  .735

 ه. صلى هللا للي  وسلمشلي  اوم القيامبش أم هو هلاص  لتهللا ب ذل  ل  قرب
 االااأل وقااد كجاا   ااويف و اارك مريا اا  ولاا  ذكاااب مااتهم ماا  بلااأل ومااتهم ماا  َس :  .736

 ا ف  ااوئة للى التتازي ل  ابرياد للوالد  قه  هذا اص  أم ئ ه.
هاا  جيااوز ةتابااب أتاااا هللا ساااحان  و  اااىل أو نااو ذلاا  مااثال ماا  اآل،ت س:  .737

 يب ا ا  سا ابسلم الايت مثال هللى لو ات قت
 

للاااااى  ااااارك ةتاباااااب اآل،ت  ةلااااايالأليسااااات السااااالل  دياااااب لتاااااةالساااااتب الرت س :  .738
 ه.هاو  ليق

ااخ اقااوي أناا  قاارأ ةراهااب ةتابااب اساام هللا للااى ااااائ،  ت اهااا هلل ساااحان  س :  .739
 و  اىل ه.

 ه.س : هتاك م  اقوي ش  أكواح ااموات   وك اا ياا أو  ت اوك قي ا بيتها أ 739
 هللا ل  وج  اتثلم ل  اانفس وليس ااكواح ق ا هو الفرل ه.  س: .740
 ه التفصي  يف احملاب ومل  ثو  شرةيب س: .741
يف التطاا  حباارل الضاااة ق اا  التاااس  اناا  تاا  أ  هتاااك هلالقااشااخ اقااوي س:  .742

مااا  اتطقهاااا ةأهناااا ةاي مفج اااب وماااتهم مااا  اتطقهاااا ةأهناااا ظااااا قهااا  اخلاااالل بسااااب 
 الت واد أم اخلالل بساب الله ات واللغات اليت اتثلم سا ال رخ ه.
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تااوكا  ات ماا  الاةتاااهم ب اا  التاااو      تضاا هتاااك ب اا  لل اااا ابساال تس:  .743
واإلجنياا  وب ضااها حتقاا  وب ضااها َ اتحقاا  قااإىل أي  ااد  ثاا  لل ساالم أ  اهلااذ ماا  

 رقب ه.رالس اواب السابقب م  ال لم أهنا الثتب 
 ما  ثم التلفاز يف الفرا ب ه.س:  .744
745. ...... 
م وماااا هااام قيااا  مااا  ضااا ل وهاااوا  ااخ ااااتثلم لااا   ااااي ابسااال ت الياااو س:  .746

 ت وو د م و قواب صفهم ه.ي ل  الطرا  الف ل  ة   ةل ب ابسل اواتسا
مااا  ثاام أ  اقااوي  ناا  للااى ال ائاار أو اااااج أ  اصاال  أكب اات صااال  يف س:  .747

 ابس د التاوي ه.
 ااخ اسأي ل  القراا  ب د التثاري  ااوىل يف صال  اةتاز  ه.س :  .748
ش ااااادى ااهلااااااوات  قاااااوم بتاااااادكاس القااااارس  و  لاااااام ب ااااا  اال  يااااااات س :  .749

الثل ااات ق ااثال شذا قالاات: شناا  ا لاام اةهاار  قااوي: ب اا   قااراا وب ضااه  ئ اسااتط   
 ساتطي  ها   قارأ القارس  أم ئ  شن  ُيلم اةهار ق اا  ثام ذلا  وها  حتااوي ولثتهاا ئ

 ه.
قهاا  هااذه الصااال    اةتاااز  َ اقاارأ سااوك  الفاحتااب لااو ةااا  اإلمااام يف صااالس :  .750

  رلب ه.
جيلاس جلاوس س وة التالو  شذا ةا  أ تاا الصاال  وسا د ابصال  قها  س :  .751
 سرتا ب شذا كق  أم ئ ه.ائ
 هه  ااقض  جلوس جلسب ائسرتا ب س :  .752

سااتوات وهااو َ هاارج  بشااجص لاا  ماااي يف  ساااخ يف الاتاا  متااذ أكلااس : أ 752
 م  اباي شىل هذا ااساخ قثيل اف  إه. ازةا   وهو اضيل يف ة  قرت  زمتيب مالغ

 
 ك الصال  أم ئ ه.ه  اوز صال  اةتاك  للى قا   نفس  أو للى الك س:  .753
 ه.   ه  اإل ا  قوي ول   وماذا  قوي ل   اقوي وئ ا س:  .754
 مل نستطي  أ  نقوي ش  اب ت ةاقر ه.س :  .755
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ااخ اسأي لا   ادا  وكة يف كجا  قتا  نفسا  يف م رةاب ما  كساوي هللا س:  .756
 صلى للي  أم ئ ه. صلى هللا للي  وسلمه  التهللا  صلى هللا للي  وسلم

اهلااوات  ااويف لتهااا زوجهااا و ااا بتااات أكباا     اا  و اادهلر هتاااك ش اادى اس:  .757
   مائ اج  ابسالد  يف   وجيه  قه  هذا الاذهب الاذي  ادهلره قيا  زةاا  شذا بلاأل 

 اخ لل ا    هذا اباي اثاة اثف  ه.صالت
هتاك أخ مقا  للاى الا واج ما  ش ادى الفتياات وها   اذهب شىل أمااة  س:  .758
 اا ق ا التصيحب يف هذا ال واج ه.ب هتل، قيها الرجاي والتسط تل
فاااا ا لااا  اإلسااااالم وابسااال ت قهاااا  لاآل  وصااا  للاااام ةثاااري ماااا  التااااس س:  .759

اثف  ذل  يف شقامب اا ب لليهم وأ  لليهم أ  ادكسوا وات ل وا ل  اإلسالم وا تاا 
مث ها  ةا  ما  اتتساب شىل ة،ناب أهلارى  اري ه شقاماب اا اب أم ئ  ما هذا ما وصلهم 

 اطل  للي  ذل  ه. اةاقر الم ا تا  اإلس
لاا : ةتاااخ: )ققاا  ائبااتالا لااا:ر وة اخلازنااداك.ه   تصاا  : السااائ  اسااأي س .760
 ب ه
: هاا  للاااى ابااارأ  أ   َبغطااا  قااادميوها أ تااااا الصاااال ،  ااال لاااو ةانااات  َبصااال    س .761

 و دهاه
، س .762 : الساااائ  اقاااوي:  اااا أنااا  قلااات: ش ثااا  ائساااتفاة  مااا  قاااراا  أي ةتااااخق

والرجااو  لل ل اااا قي ااا أشااث  للياا ش..ق ا كأااا  يف ائسااتفاة  ماا  ةتاااخ: )يف ظااالي 
 القرس (ه

: الساااائ  اقاااوي: امااارأٌ  رل  قااات، مث   وجااات مااا  كجااا ق سهلر.قهااا   ضاااانب س .763
 )اارفاي(  تتق  شىل: )ااخ(، أم شىل )اة.دَّ (ه

والوجا   فاتلهاا لاوك ، ق ااذا  لتسااب للث: السائ  اقوي: شذا ةانات ابارأ  ةس .764
 يف الصال .ه  جيب لليها أ   َبغطي.ها أاضا ه

لاااا: )الاااادلو   : الساااائ  اقاااوي: هاااا  اصااا  هااااذا ا  اااوم للااااى مااا  اتتساااابس .765
تحرقت ل  ةلو  اا ه

َب
 السلفيب(، والتساه  م  أه  الاد ، واب
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: السااائ  اسااأي لاا : ةتاااخ: )بلااو  اباارام لااا: اااااق  اباا    ر(.هاا  هااذا س .766
 الثتاخ أ اةاث  صحيحٌب، و َبث  أ  أنهلذهاه

: الساااائ  اساااأي واقاااوي:  لتسااااب لل سااالم الاااذي اَبسااااق ر مسااااقب  ب ياااد   يف س .767
اَبصل  جالسا ه وةيل اثاو  هاذا  أ    أ  اَبصل  وهو واقل.أم  َبث الطائر .قه  للي
 اامر  لتساب ل ه

: الساااااااااااائ  اقاااااااااااوي: أ اااااااااااد اإلهلاااااااااااو  ذهاااااااااااب شىل رااااااااااا ق لاااااااااااا: ) صااااااااااالي  س .768
 ، مث  صاا   راااٌ  يف هااذا احملاا  قااأكاةوا أ  اخلالرات(.قوضاا  قياا  هلالرااا ؛ لتصااليح

 ا و  ضوه هلالرا  جدادا  بدي )اخلالال( الذي ا رتل.قه  اقا  هذاه
 : السااائ  اقااوي: هاا  الرتةياا  للااى  اادكاس التو يااد، و ثااراكه، و ثااراك ذةاارس .769

َباتدلب(، والتحذار م  أقثاكهم.اَب تا م  شضالب الوقت.. ي  ش  هتاك ما  اقاوي 
)اب

با: شأن  جيب أ  نَبرة  للى السياسب، واةهاة.هلاصب  يف هذا الوقت الص ب الذي متَبار 
 ب  اامب اإلسالميبشه

الثااات للاى اإل اا ،  يا  شنا  ا ااد، السائ  اقوي: ها  جياوز سا اي هللا : س .770
الثااات للاى الفا ا اَبتااق  الا ،ة ، و واتقص ة اا هاو التقااة أها  الساتب، واة الاب، 

 والتَبقصا ه
: السائ  اقوي: شذا ةا  الفاجص اارى أ  الفجاذ لوك .قها   ادهل  الرَبةااب س .771

 يف الفجذه
: السائ  اقوي: ماذا نف   ة سل  ت ل ت.ق   أنفستا م  ب   التاس الاذا  س  .772

جير ااااو ، واَب اااادلو  يف ال ل اااااا ااقاضاااا ، وب اااا  رلاااااب ال لاااامه وماااااذا اثااااو  موقفتااااا 
  لتساب  مه

فاااارة لااااا: )الاجاااااكي( ك اااا  هللا، س .773
َب
: السااااائ  اقااااوي: هاااا  ةاااا  مااااا يف ااةخ اب

ققاد قارأت يف هااذا الثتااخ يف: ) خ ال قا  يف القلااب(.. ماا كَبو ي لا  للاا  ق  صاحي 
كض  هللا   اىل لت : أن  تَب   بصاف  ت اقاوي: )ش  ال قا  يف القلاب، والر اب يف الثااد، 

يف الطحاااي، والااتفس يف الرئااب(.قه  هااذا اا اار صااحي ه ومااا هااو أ ساا  شاارحق والرأقااب 
 لا: )نونيب اب  القيم(ه
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)االااااين( ك اا  هللا مَبتساااهٌ  يف التصاااحي ، : السااائ  اقااوي: هاا  الفاايجل: س .774
والتض يل.ة ا اته   الا  ه وه  قص  اا اةا  الصحيحب، والضا يفب يف ةتابق 
لب ة اا ق ا  الفايجل، اَب تاا ما  التَّاا دي للاى هاذه الثتابه وةيال نارة للاى ما   مَبتوفص 

 اتَّهم الفيجل سذاه
: السااائ  اقااوي: مااا  ثاام ماا  اَبثااذ  خ اا اةااا  الااواكة  يف الصااحيحت س .775

جااكي واقوي:شها  هام مالئثاب لثايال )الاجاكي، ومسلم(.أي: )م  اَبثذخ كجااي الا
ط واه  إش، وم  زةاهم  لصدل، وال دي(.أقيدوانههَب

: الساااائ  اقاااوي: ابااارا  الاااذي بااا  )سااالس بوي(.ةيااال اثاااو  وضااا   مااا  س .776
 الصال ه

: الساااائ  اقاااوي: هااا  جياااب للاااى الفاااجص الاااذي اَبصااال ، مث اطااارأ  لليااا  س .777
(.ةااااااالاوي مااااااثال  أ  هاااااارج ماااااا  الصااااااال ه وشذا هلاااااارج متهااااااا،  مداق ااااااب أ ااااااد )ااهلاثتو

تأنا.ف.ب  م   جداده وكج .قه  اااتا  للى ما قات، أم اادأ الصال  مَبسو
: السااائ  اقااوي: مااا كأي الفاايجل  ف اا  هللا يف اااارخ للااى )ال  اار.ال(، ماا  س .778

 ال لم  ن  الساي  الو يد للتَّجلَّص م : )صدام الثاقر(ه
: السائ  اقاوي: الاذي ألرقا : أنا   اات لا  التاهللا صالى هللا لليا  وسالم أنا  س .779

 . صاااال  الغائاااب للاااى شهلوانتاااا 
صااالى صاااال  )الغائاااب( مر ت.قهااا  اَبفااار  لتاااا أ  نصااال  

 الذا  اَبقاتلو  يف )ال رال(ه
ااخ اسأي اقوي شن  م  الصوماي وهو ا اي  يف أمراثاا وا لام أ  ابقاام س:  .780

فااااى ممااااا قيهاااا ماااا  الفااااا هجاااائ  ولثتاااا  شذا لاااااة شىل الصاااوماي يف باااالة الثفاااار  ااااري 
 والقالق  ه

هتاااااك أهلاااات ئ  صاااال  متااااذ سااااتوات لااااد  وهاااا  مماااا  ا ااااي  يف قرنسااااا س:  .781
ل  َو اذ  باااذ كاةت الااا واج مااا  كجااا  قرنسااا  مسااالمولثتهاااا  فاااهد الفاااهاة ت مث أ

 وليها قت وجت بغري شذ  وليها ققار ها أبوها قه  هذا جيوز أم ئ ه.
ة الثفار  ال ئ  اتهم  إلكهااخ ه  جيوز لل رأ  أ  ختلا    اساا يف باالس:  .782
 ه.
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  ذ  و  اامر أم بدو  شذن  ه. ه  جيب اةهاةس:  .783
 ه  ال لم ه.ااخ اقوي م  قاي سذا م  أس:  .784
امرأ  زنت م  كج  شي   وئ   ارل مثانا  وها   اما  اآل  قها  جياوز س:  .785

  ا شجهاض هذا الطف  ه.
ما  ال ةاا  وأكاة أ  ا طا  أ اد ااهلاو  رتاجاا  اخ اقوي ش  لدا  أماوائس: ا .786

ققاي ئ أكاد زةا  ولثت أكاادها ةاتاا للاى أ  أكةهاا قها  جياوز لا  أ  ا طيا  ما  هاذه 
 اامواي ه.

يف مسألب  اةهاة  مر و  اامر اقوي لو اقرتضتا أنا  قاد   اات بلاد ما  س:  .787
للاى توقل اةهااة اوةا  اااةم هلائتا لل سل ت قه  بالة ابسل ت م  قا  الثفاك 

 رالب لو  اامر ه.
 م  مثب شىل جد  سفر هه  ابساقب س :  .788
حان  و  اىل : قاوك الصاات وحتتج بقول  سا   وكهتاك ب   ااهلوات س :  .789
 ق ا التصيحب  ا ه (أئ ش  أولياا هللا ئ هلول لليهم وئ هم ُي نو )
 لتساااب لساا اي ااخ لاا  ائهلااتالال يف ابااداكس الاايت ااادكس قيهااا ابساالم س:  .790

 اإلسالم ه
للاااى   سااا د  أو ةاااا  اسااا بشذا ةاااا  اإلنساااا  اقااارأ القااارس  متفااارةا  ومااار س:  .791

 شجص سهلر ق اذا اف  ه
  د القاك  أم ابست   ه.  م  الذي اسس :  .792
 أهلت  سأي بفأ   قوقها يف ااضانب لتد رلاها اخلل  م   زوجها ه.س:  .793
هتاااك ماا  أهاا  ال لاام ماا  جيياا  بقاااا ابساالم يف بااالة الثفاار شذا ةااا  اقااوم س:  .794

 لدلو  شىل اإلسالم ، والا   اآلهلر كة  للى لدم جواز بقاا ابسلم يف باالة الثفار 
 للى الراج  هق ا هو القوي يف ذل  

د شااااجص ااااادهل  ابستفاااافى يف بااااالة الثفاااار ومالبااااس ابستفاااافى اوجااااس:  .795
 لليها صليب ق ا ااثم يف ذل  ه

 ماذا لو ةا  ممرضا يف هذه ابستففى هس:  .796
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 ما هو الدلي  للى لدم جواز قوي هللا وكسول  أللم شذا قيلت اآل هس:  .797
  يت اام قيهاا وحتصااةتسيب يف الدولب الثاقر  وائنللى صوي ااماذا ل  س:  .798

 جوازها ه
هتاااك شاااه  وهاا  أ  الااا   اقااوي ناا  هاااجران شىل هااذه الاااالة ةه اار  س:  .799

بتازلااااب ااثااااام الااااذا   يهم   شىل ااافااااب وذلاااا  اساااات داةا  الصااااحابب ىل كضااااوا  هللا للاااا
 هلرجوا ل  الدا  ونو ذل  م  الثالم ه

الصااااح هلاااو  وااهلاااوات أهنااام اتا اااو  ماااتهج السااالل ةثاااري مااا  اإل  اااادل س:  .800
والساالل  صاالى هللا للياا  وساالمولثاا  هتاااك ب اا  القصااوك يف التجلاا   هلااالل التااهللا 

لف اظاب يف اب املاب ق اا  م  هذه الدلو  قها ئا  تاازو   اتفرالصاح مما جي   الثثري 
 ه  التصيحب   ئا ه

يف هذه الاالة اوجد  رل قيها أش ب صتاليب لت  ي  ابرأ  وهذه الغرل س:  .801
ا ابرأ  م  مالبسها متاما  وك ا وجد هتاك ب   الثامريات اخلفيب ق اذا ل  قيه ى ت ر 

هاااا للااااى ذلااا  أو اطلاااب متهااااا الاااذهاخ شىل هااااذه ثابااارأ  ابسااال ب شذا ةااااا  زوجهاااا ُي
 ااماة  ه

ا وجهاا متاا  اناا  ملتاا م  هلااو   قادم لفتااا  ووالاادها ااارق  أ هتااك أ ااد اإلس:  .802
وئاب الو  وما ااثم يف ابساألب الساابقب  وا رج ب د ذل  للى س اي لام مل  سق،
 ا ت ماذا اف   هذا ااخ أو هذه ااهلت ه.

ثلفاااب وهاااذه لدكاساااب يف ب ااا  التجصصاااات ابلطلااااب لمااات  متااات  ل هتااااكس:  .803
 اما  ابتحاب اثاو  متحاب الماب وجا ا اابت   ثو  م  الدوي للى  فصي  وهو أ  جا ا
هلاالي ساتب أشاهر  هالفاجص بساداة متها اثو  للى ساي  القرض وهذا القرض ال م

 ق ا ااثم يف ذل  ه ئد م  خترج  قإ  َ استط  ضربت للي  قا
 ما  ثم اةيال ت الذي است    يف ب   االوى وما شىل ذل  هس:  .804
هااااا  اساااااتجدام التقطتااااات والقاااااوس يف التثسااااات هااااا  هاااااذا ا تاااااا مااااا  س :  .805

 الرسومات ه
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قاااوي شذا كأاااات الرجااا  ااااذةر ي يف ةتابااا  يف شااارح الساااتب اك اإلماااام الاساااا س: .806
م  أه  ال لم  خلري قهو ما  أصاحاخ الساتب  او ريف ياإلمام أ د واا اج ب  متها

قايهم قهاو ما  أها  ا اوى أو ناو  وةلي  للى أن  ليس صاا ب هاوى وأماا الاذي اقا 
لاا  ماا  ااقاوااا  الاايت ذةرهااا ال ل اااا اقااوي ااخ هاا  هااذا اتطااا  اآل  يف وقتتااا أ  ذ

با   ز والفايجل االاااين والفايجل وابا  لثي ات و اريهم ا  ماثال يف الفايجل اقاي نو ذل
 الستب وابتهج السلف  الصحي  . ه م  أه  ال لم الذا  اشتهروا م  أ

 هلتساا أو  رفا ا ةيل اثو  ذل  لتساب لذهلوات شذا صلت ابرأ   س:  .807
ئ   ماإلساالم و ا  ما  اارفااي  ل سل ات  داثات ال هد لنصيحب  س : .808

  .لصال  يف الث  حتاب الطف   با رل شي ا ل  هذا الدا  و لتا  حتتاج شىل رراق
 

اقااوي شناا  ذةاارت أ  ات اماا  ابساالم ماا  ال ل اااا  اةخ وااث ااب وةااذا س:  .809
 قالفيجل كبي  ابدهلل  م  ه ئا ال ل اا .

وهااا الاايت  فصاا  ت  ونيةاالصااال  يف الاتارياا  ااداثااب ةاا ااخ اسااأي لاا س:  .810
  هتااك ما  أهاا  ال لام أو ماا  التااس ما  اقااوي ئ جياوز الصااال  شسام الرجا  واقااوي ج

أ  اتا ك  زاك أو الاااس قوقهااا يف هاذه ابالبااس وش  أكاة الفااجص أ  اصال  سااا ق لياا  
 .  اشي
الرجاا  شذا  اا وج  ماارأ  يننياااب جيلااس م هااا  ال اااب أ،م هاا  هااذا واجاااب أم  س:  .811

 ستب ه.
ُيثااام بقاااوانت و يف رث اااب  اااري شااارليب  شذا ةاااا  الفاااجص ا  ااا  قاضاااياس:  .812

وض يب سواا ةا  ذل  يف بلد شسالميب أو يف بلد م  بالة الثفر قه  جيوز أ  اة  
 الفجص يف بيت  ه

شجص ا    قت ة ايو ر وارى يف أجها   الاا   لالماات أهنام اا وكو  س:  .813
اارى قارائ   موق  ش  يب ولتدما نصحهم  لفوا  هلل أهنم ئ ا وكو   ل  ابواق  ولثا 

ذل  قواب قه  ل  أ  افحص اةهاز  ل شذا  ات ل  أهنم ا وكوهنا ئ اصال   ام  للى
 أجه  م ه
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شااااجص ا  اااا  يف مقهااااى شنرتناااات وهااااو يف بااااالة الثفاااااك والااااذي ااااادهل  س:  .814
ابقهى م  الثفاك وم   ريهم وةثري متهم افت  ما افاا م  الصفحات ومتهاا ماا هاو 

قهاا  هااو للااى ل لاا  هااذا مر ثااب بتثاار ومااا الااذي جيااب يف ابواقاا  اإل  يااب ونوهااا 
 للي  ه                 

شذا ةااا  هتاااك شااجص ماارض َو اسااتط  الصااال  هلااالي اااوم ق اااذا اف اا  س: .815
 ب د أ  اصا  رياا ه

 ابرا الذي ئ ُيج أ  اذب  شا  هه  جيب للى س:  .816
    ت وج م  الرج  الذي ئ اصل  هه  جيوز ئمرأ  أس:  .817
 تاي  للى ب   ااهلطاا اليت  ر ثب يف ااج هنرجو التس:  .818
شذا ةااا  الرجاا  لتااده ماااي قلياا  هاا  جيااب للياا  ااااج أوئ أم جيااب للياا  س:  .819

 الت وج أوئ ه
شذا ةااا  الرجاا  لاايس لدااا  شئ ماااي قلياا  قهاا  جيااب للياا  ا  اار  أوئ أم س:  .820

 ااج ه
 ه  ال  ر  واجاب هس:  .821
 فرةهااااا شذا ةاناااات ابساااااقب   تساااااا الساااافر  فاااارةه  أو اباااارألهاااا  جيااااوز لس:  .822

 هقصري 
 ما الفرل بت الد قراريب والفوكى وما  ثم اإلسالم يف ائنتجا ت هس:  .823

 
 ي هم هائص أه  الستب وما الذي  لو  ثل تا ل  هلصس:  .824
مااا ةاماات ائنتجاااا ت ليساات مفاارولب قثيااال هتاااك اائ ااب وأصاااحاخ س:  .825
اخ ا قاااإهنم هتااااكو  اائ اااب وأصاااح سااااجد يف أمراثاااا و ريهاااللماااثال لفاااوكى  لتسااااب ا

                 الفوكى م  هلالي ائنتجا ت ه
هتااك أخ اراااد الااذهاخ شىل ااااج ولاا  زوجااب للااى وشاا  الااوئة  ووئة ااا س:  .826

ةائ ا مت سر  وها  مراضاب و طالاا   ةلاوس م هاا و جيا  أمار اااج اهناا حتتاجا  يف 
 ققثم هللا ه. ل  الفرت  ق ا ااثم الفرل  لذال  ااخ و 
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) مسااألب لاااس الصااليب لل ساالم هتاااك ماا  ُيااتج أو اسااتدي بقولاا    اااي:س:  .827
 (ما قتلوه وما صلاوه ولث  شا   م و 
فااة  زوجياب وهاو ئ ارااد رالقهاا هتاك امرأ   رااد الطاالل ما  زوجهاا بس:  .828
 و ئ اقصد رالقها ا تا رالقا ه.ه  شذا نط  هذا الرج   لطالل وهق
لليا    ن  ااث  ةثريا وقد قار أي شن  مسحوك ولالمب ذل  كج  اقا هتاكس:  .829

 ولث  اااي َ اتغري ق ا اا  ه.
الاتااات ،  الاااذي هاااو أباااو رليقهاااات و  وجااات قأهلاااذ امااارأ  مطلقاااب  اااا بتاااس:  .830

الاتت وهو ا ي  يف ابغرخ وه    ي  يف براطانيا قأهلذها وه  ئ  راها أبدا واقوي 
أ    ارل ماا الاذي  اا ما   قاول يف بتتهاا وها  شهنا ئ حتس  كلااتها قاااص   رااد 

 جيوز أ  اهلذ ااخ الاتت هثذا مطلقا ه.
ماااا الطراااا  الصاااحي  شىل شلااااة  اخلالقاااب شىل ااماااب أو الطراااا  الصاااحي  س :  .831

 لذمب لث   رج  شىل اخلالقب ه.
ااهلت  سأي  قوي أ  زوجها ل   الفات شرليب وبيته ا مفاة  وأموك  س:  .832
تفأ أوئةه للى هذه ابجالفاات قها  جياوز  اا أ  ا   فاكق   ل ئ ثري  وه   راد أة

 طلب الطالل أم ئ للى الر م م  أهنا  قوي شهنا ئ حتاا  يف هللا ولايس ئ حتاا  اااب 
ال وج  وهاو مت لا  ساا واراادها وقاد  صالت مفااة  بيته اا بسااب لادم التواقا  يف 

 هذه ااموك ه.
 اهلتل اات متاا  مث كاج هااا مث رلقهااا واآل  كجاا  رلاا  امرأ اا  مث كاج هااا مثس:  .833

 اراد أ  ا رل ه  ل  أ  اراج ها أم ئ ه.
 ما هو  ثم كسم ظ  ذوات ااكواح ه.س:  .834
 شذا َ جيد ابضح  الذةر م  الغتم قه  جيوز ل  أ  اضح   انثى ه.   س :  .835
اإلماااااااااام، وةلاااااااااا شىل الصاااااااااال .أي: )صاااااااااال  : الساااااااااائ  اقاااااااااوي: شذا قاااااااااام س .836

 الغائب(.قه  اَبصلى م  ، أم ئه
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ب مااثال (، : السااائ  اقااوي: أناا  اَبراااد أ  اَبثا  اات براناااا  اتااا ل  بااا: )ةتااب السااتس .837
واوجاااد كساااالب يف أوي التااااثايت.. طالا  بقسااامق للاااى أ  هاااذه التساااجب )أصاااليب(.ق اذا 

 ا    شذا ةانت هذه التَّسجب  ري )أصليب(ه
ار(، ولتادما ذهاب لاا: س .838 : السائ  اقوي: كجٌ  أهلذ ) شري   للحج( ما  )م صو

د ( ةا  متذ اومت.قه  للي  ةمه ر ما ، وجد أ  سهلر مي اةق للسفر شىل )ج   )ابطاك( رَب
ساااااااائ  اقاااااااوي: ماااااااا كأي قضااااااايلتثم يف ةوام )القتاااااااوت( هاااااااذه اا،م يف : الس .839

)مصر( للى )قوَّات ااَبلفاا( يف  الايب الصلوات، وةذل ..صيام اووم : )ائ تت(، و 
)اخل ااايس( لاااتفس السااااب، وةاااذل ..ق يام الليااا  أاضاااا ، وذلااا  لتو ياااد الااادلاا للاااى 

 )ااَبلفاا(ه
 : السائ  اقوي: ه  هتاك ةليٌ  للى مس )ابصحل( لل َبحد دهس .840
س: اماااارأٌ  لاااايس  ااااا وك. ااااب شئ شهلو ااااا، َو  اااار.هم متااااذ لفاااارات السااااتت، وهاااام  .841

 )زوجب هلا ا(.قه   ا أ   ب  ا وك هاهاقط وهنا، و ا كبياٌب ه  
ا  ما  صاغائر س .842 : السائ  اقوي: ه  )ال اة  السر  اب(، و ) لا  اللحياب( اَب ت.اا.

 الذنوخ، أم م  ةاائر الذنوخه
: السااائلب  اااقوي: نراااد أ  ن اارل: ةاام لاادة )جرامااات( الااذهب الاايت جيااب س .843

رج قي  ها )ال ةا (هللى ابرأ  أ  ختَب
رجهاااا يف س .844 : الساااائلب  ااااقوي: هااا  هاااذه )ال ةاااا ( الااايت جياااب للاااى ابااارأ  أ  ختَب

 الذهب.اب لليها ة  )ستب(، أم مر   وا د ه
      : السائ  اقوي: ما  َبثم  رك )الصال (  اوان ، وةسال ه س .845
هتاك الا   ُيتج    هتاك قوئ ل  شيجل اإلسالم اب   ي ي  أ  الثفار س:  .846

شذا جاا م رقا قإُا اراة ب  الثفر ابجرج م  ابلب وأما شذا ةاا  الثفار  اري م ارل قإنا   
وم  َ ُيثام  اا أنا ي هللا قأول ا   )ةفر أصغر قيقولو  ش  هللا ساحان  و  اىل اقوي: 

 صااالى هللا لليااا  وسااالمهاااذا م ااارل قاااابراة اخلاااروج مااا  ابلاااب وأ  التاااهللا  (هااام الثااااقرو 
{ قهااذا ةفاار متثاار و لتااا  هااذا لاايس  رجااا قسااول وقتالاا  ةفااري:ال سااااخ ابساالم قااا

 م  ابلب ه.
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 ه   ستطي و  أ   ذةروا مصدكا ادا  الصوك  الرأسه.س:  .847
 ما الذي جيوز للرج  لتد مقابلب ابرأ  اليت اراد أ  ات وج سا ه.س:  .848
شذا ةاناات اباارأ  قااد رلقااات قهاا  لليهااا أ   تت ااار  ااالد  يضااات  ااال س:  .849

 لب م  م  اراد أ  هطاها ه.اري ابقاب
اماارأ   لاات ماا  الاا   والباات شىل هللا   اااىل وهتاااك أخ اراااد أ  ات وجهااا س:  .850

 قه  ل  ذل  ، وش  ةا  هو الذي ز  م ها ، وه  ل  أ  ات وجها قا  أ   ض  ه.
  ةيل افرل بت ةماا ابرأ  هس:   .851
جل ر اد با  م ىن التاق  الثال  م  نواق  اإلساالم الايت ذةرهاا الفاي ماس:  .852

فاارهم أو صااح  مااذهاهم قهااو ماا  َ اثفاار ابفاارةت أو شاا  يف ةوهااو لاااد الوهاااخ 
 متهم ه

أهاا  ال لااام ماا  ُيثااا  اإل ااا  يف مساااألب ماا  ابساااائ  مث ا  مااا  هتاااك س:  .853
ب   احملققات ما  أها  ال لام واقاوي ش  اإل اا  يف هاذه ابساألب  اري متصاوك واتااق  

 هأه  ال لم ه ئا اإل ا   ىل  ثألب أو اثات قيها اخلالل قثيابس
ماااا  ثااام الصاااال  والصااايام يف السااافر ، وهااا  ااهلاااذ  لرهلصاااب يف ذلااا  س:  .854

م  ال لم    السفر اآل  أصا  مه ا ةا  ب يدا قهو قرااب ما  التقادم ه أقض  أم ئ 
 اااص  ه.

 ر ه  جيوز لفجص أ  اتداوى ب  ههتاك ةواا قي  سس: .855
 الل اب تا هاخلالل ق ا  د اخلةثرت ةلوى س:   .856
 ه  م  َ اثفر الكك الصال  اثو  مرج ا ه.س:  .857

 
 ارد ابسلم الثاقر ه ه  جيوز أ  .858
 يف أوائ  السوك ه.  قط بماذا   ت اارول ابس:  .859
 ما لل رأ  ابسل ب اوم الدا  ه.س:  .860
 ث ائتماااااا الفااااارل بااااات أي الااااايت لل هاااااد وأي الااااايت ئساااااتغرال اةاااااتس شساااااس:  .861

 الثفر هت ل  بثل ب لمجابب للى الس اي اب
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 م  الستب مس  الوج  ب د الدلاا هه   .862
هتاااك ب اا  ااهلااو  ا اارتض للااى ةل ااب ابااتهج واقااوي ش  ةل ااب ابااتهج َ س:  .863

  رة يف ةالم السلل قهذا ا تا م   خ اإل داد ه. 
 ويف اللغب هما ابراة بثل ب ال قيد  وةل ب التو يد يف ائصطالح س:  .864
 ما  ثم م  اسب القدك هس:  .865
لتاد هللا  جاهااهتاك م  اتوس   لصاات م  أه  القاوك واقاوي    لا  س:  .866

 ق ا  ثم ذل  شرلا ه.
 ااخ اسأي ل  التثاح م  هلالي ا ا ل ه.س:  .867
 الصال  يف مس د يف بتائ  قا ه. هتاك م  اسأي ل   ثمس :  .868
 ما ه  قوائد اإل ا   لقدك هس:  .869
 هاة الطلب والدق  ه.ااخ اقوي نراد  وضيحا يف الفرل بت جس:  .870
هتاااك أ ااد ااهلااو  أساالم  ااداثا وشذا زاك أهلاا  ماا  الثفاااك قااإهنم جي لااو  س:  .871

اةلسب  تلطاب وساا ما  شارخ سار وناو ذلا  ما  احمل اوكات قها  جياوز لا  أ  جيلاس 
 م   يف هذه اجملالس هلاصب وأم   غضب ش  َ اف   ذل  ه.

 .ةيل اسلم للى أم امرأ    لطراقب ابفرولب هس:   .872
 هلو  اقرؤو  الرقيب للى التاس قه  هذا جيوز ه.هتاك ب   اإلس:  .873
هتاااك اسااتدكاك لاا  الساا اي الرقيااب اة اليااب شذا ةاناات الرقيااب  اليااب ماا  س:  .874

 لد  أقراة ا تا  أو  ال ب أو أةثر ه.
 

يف ااةاا   صاالى هللا للياا  وساالمكهلااص التااهللا الساا اي لاا  سنيااب ابفاارةت س:  .875
الفاجص شىل ر اام يف سنياتهم  وي ش  ما  اةاريا  ما  اادلوسلم قيقاقيها شذا  سلها اب

 قه  اةلوا متها أم ئ ه وه  جيوز أ   فرتى اآلنيب ابست  لب متهم ه.  
ماا ها  التساا يب الصاحيحب لتصاااكى هاذه اا،م ها  اقاااي أها  ةتاااخ أم  س:  .876

 ةفاك ه.
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ااخ اسأي اقوي شن  ةا  م  صدا  ل  يف ابتداا صال  قثا وهاو اتاوي س:  .877
قتحاوي ما  هاذه التياب أ  اثو  هو اإلمام قإذا ب ميل  اثا قال  وا تا ذلا  شماماب لا  

  ام بصداق  ق ا صحب الصال  همتشىل نيب ائ
 .س : مل است    ابسلم ةل ب ش  شاا هللا ه  .878
 ه  هتاك قرل بت ال قيد  السلفيب وبت ابتهج السلف  ه.س:  .879
ةر ب اد قاارت  أ  لليا  جتابااب ذ   ااهتااك شماام صاالى  لتااس صااال  الصاا  مثس:  .880

 ه.بأمومت ش ا أم أ  صال م صحيحباوصلى ا ت ألاة صال   قه  ال م  قا تس 
ااخ اسأي اقاوي الااالة الايت ئ  طاا  الفارا ب اإلساالميب ةاملاب ها  ها  س:  .881

 أم ئ وما هو الدلي  للى ذل  ه. بالة شسالميب
ا ذه  هم  أ  اضح   شذا ألطى الفجص قي ب ااضحيب ةصدقب بدئس:  .882

 م  الاد  احملد ب ه.
 أي بلد وقو م شنا  ما هو الدلي  يف صوم اليوم الذي قا  ال يد الثاري يفس:  .883
 ه. السابقبثفر الستب ا
كضااا ات  ااال شاااا  ق اااا ااثااام يف  هتااااك كجااا  كضااا  مااا  امرأ ااا  ساااسس:  .884

 ه ذل 
 .جر يف لرقب قق، أم يف أي بلد هه  صيام اوم لرقب ل  هذا ااس:  .885
هاا   ساا   ماا  أ ح الاتااوك الربواااب وأقااام  فااالت الغتاااا واجملااو  مطاقااا س:  .886
لفارا ب للفرا ب اإلسالميب وه   ث  أ  نقوي ب  را  جاناا م  الفرا ب أنا  مطاا  ل

 اإلسالميب ه.
لرجااااي ولااا  لاااااس ابااارأ  يف  ااااي لااخ اساااأي لااا  لااااس الثاااوخ اا ااار س:  .887

 للو  أو بغريه وهللا أللم ه .اإل رام ه  جيوز قي  أ  اثو  سذا ا
 ااخ اسأي ل   غطيب وج  ابرأ   اي اإل رام ه.س:  .888
ه  جيوز ااج أو ال  ر  والفجص لتده قارض لاضا  ساتت لفاراا متا ي س:  .889

 مثال ه.
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: السائلب  اقوي: ما لوك  ابرأ  للى أوئةهااه ويف أي سا ق جياب للاى ابارأ  س .890
 أ   اتقيَّد سذه ال وك .ا ت: )س  الطف (ه

 : مل جيب )اا  اخ( ل  أوئة )اةريا ( مثال هس .891
وي: ماا ها  ةيفياب اةلاوس يف )التفاهد ااوي والتفاهد الثاااين( : الساائ  اقاس .892

 يف الصال ه وه  م  ل   ل  ذل ..ئ  ص  صال  ه
  : الساااااااااائ  اقاااااااااوي: هااااااااا  الاااااااااذي اااااااااادهل  )ابسااااااااا د( يف وقااااااااات صاااااااااالس .893

)الصا (.اصااااال    )حتياااااب ابسااااا د(ه مث اَبصااااال  )ساااااتب الصاااااا (، وب اااااد ذلااااا  اَبصااااال    
 الفراضبه أم اثفي  أ  اصل    )ستب الصا ( قق،ه

: السائ  اقوي: ةيل اقل الذي اقرأ )القرس (، أو است    شىل )القرس (ه س  .894
 ه  اقوي: )صدل هللا ال  يم(.أم ماذاه

(، وهااو )الساارواي و : السااائ  اقااوي: يف أي مااذهبق الاااس الرجاا  )الفَبااس .895 كوتو
 القصري(ه

(هس .896  : السائلب  قوي: ه  جيوز لل رأ  أ    ا ، أو حتل   )كَبموك ال تو
تت.د م  اقوي بضم )اليداو ( ب د الرَّق  م   س: .897 السائ  اقوي: شىل أي ةلي  اسو

 الرَّةو ه وه  الدلي  صرا ه
اجملاااوك  : الساائ  اقااوي: شجهاااة الاادقو  جيااب للااى أهاا  الالااد، واتتقاا  للالاادس .898

لتد لدم القدك  للى ابواجهب، وئ اَبفرتال قي  شذ  و  اامارش ها  هاذا هاو قولا  ، 
 شيجله

ذي اَبقا اااا  ماااا  )اامراثااااا ( ضااااد : السااااائ  اقااااوي: مااااا  ثاااام ابساااالم الااااس .899
 ابسل ته وه   ث    تلٌل ل َّ  اَب يتهم قق، لفت  أكض ه

 ه  هلدجيب أم اب متت ةانت   م   لثتب الس اواب قا  اإلسالم ه.س:  .900
اقاااا    اال ااااي ة اااااخ اساااأي اقاااوي اإلنثااااك للاااى مااا  اف ااا  ب ااا  س:  .901

باد ما  اإلنثااك لليا  وشىل أي ةكجاب اثاو  ي اين أو اف ا  شاي ا  الفاا ها  ئاا ر ال
 هذا اإلنثاك ه.
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هتااااك مااا  اااادهل  شىل  ااارل الااااالتوك قي اااد قيهاااا  الاااب مااا  التصااااكى س :  .902
اطر و  الفا   وي اإلساالم وناهللا اإلساالم ق اا ها  التصايحب لمهلاوا  ها  اادهللو  

 ه.الغرل أم ئ هذه 
ااخ اسااأي لااا  مساااألب الرضاااالب ماااا الااذي جياااوز لل ااارأ  أ   رضااا    ااال س:  .903

 ل  أم ئ ه.ها ه  هتاك شروال لذاثو  ذي ررم مت
 هلت  سأي ل  استجدام مان  للح   هااس:  .904
ااخ اساااأي اقاااوي : ماااا الاااذي جياااوز لل ااارأ  أ    هاااره مااا  جسااادها بااات س:  .905

 أهلوا ا ابسل ات . 
ا ةا  ل ها ةاقرا قه  جيوز  ا أ   ثفل أمام  ااخ اسأي ل  ابرأ  شذس:  .906
 لليها أ   تح ب لت  ه.جيب أم 
هااات  وصاا  الطلاااات شىل أماااة  أصااحاخ جهلااو  ا  اا  لاادى ب اا  اإلس:  .907

متثاارات قهاا    الطلااب وأ ياااان اثااو  ب اا  هاا ئا الاا  ئ  يف ساااك  أو يف مثااا  قياا
 م  ذل  ه. رج  هنم يفت شىل هذه ااماة  الوا الطلااصو جيوز لمهلو  أ  ا

س: نراد م رقب ةيل نفأت القرااات وةيل نرة للاى ما  لتاده شااهب  ت لا   .908
 سذه القرااات يف حترال القرس  ه

 س: هتاك يف ب   القرااات اوجد ز،ة  ونقصا  يف ةل ات ه  .909
 : باذا مت  التات يف اإلسالم ه س .910
كساوي هللا ش  : قاي هللا   اىل : ش ما ةا  ر دا أ  أ د م  كجاالثم ولثا س .911

م  أن  ةا  قا  اإلسالم متات زاد ب   اك اب ه وبااذا  ولات القالاب ما  بيات ابقادس 
 شىل مثب ه 

ش التسااا انقصاات لقا  وةاا   صلى هللا للي  وسلمس:  لتساب ادا  التهللا  .912
أن  أكب  م  التساا ةامالت ال ق  وها  : ش وهتاك مقولب ئ أةكي أه   دا  أم ئ 

ل ارا  وقار اب قها  ااادا  صاحي  وش  ةاا  ةاذل  قها   بمارا ابتاهلدجيب وسسايب و 
  ث  اة   بيت  وبت اادا  السالل ه

 س:هتاك  دا  اتهى ل  التصفي  ه قه  ئ نصف  مطلقا ه  .913
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و دا  ش  هللا ات ي ة  ليلب شىل الس اا الدنيا قه  هاذا ا ات نا وي ابالئثاب أاضاا أم 
 ماذا ه 

 ا ولب م  التساا ه  م و  الرج  س: ما الدلي  للى جواز هلل .914
 : ه  مواق  الدكةشب   تا هللو  ه  س .915
الطفاااا  الااااذا  َ ا هااااروا للااااى لااااوكات  وأماااااهو ااااااد لقولاااا    اااااىل : ش  س : .916

 التساا ش ه.
 س: يف مسألب حترا  ااصا  يف التفهد ق ا هو حترار اخلالل قي  ه  .917
ااصا  ناو ُيرك  صلى هللا للي  وسلمأ  التهللا  :يف ب   الروا،ت جااتس .918

 القالب وأهلرى أن  ُيرةها ادلو سا ه
ناا  اساادة ةاتاا  للااى أقساااال شااهراب وأ ياااان اتااوقر لدااا  ماا  ش: سااائ  اقااوي س .919

اباي قول مااسدةه شهر، قه   ث  أ  اذهب شىل ااج سذا اباي الاذي اتاوقر لداا  
 ه
ثااا  اقااوي ق زوااا قااااات الاادةتوك أ ااد ماا  أ ااد لس: اإلهلااو  ةااانوا يف لقاااا  .920

و  لاا  ررااا  ثتااتفااهد أمااوكا ل ياااب ، ومتهااا أ  التاااس سااول ات سش  الفاارت  ابقالااب 
أماااوك ةثاااري  يف هللااا  اإلنساااا  وةاااذل  يف استتسااااخ  يفالاااتحثم  مااا ا تدساااب الوكا ياااب 

يف  صاالى هللا للياا  وساالمأجاا اا ماا  اةسااد والقلااب قهاا  هااذا ااادهل  يف  اادا  التااهللا 
 وةااذل ه ابغااريات خللاا  هللا ش أم ماااذا ب وابتت صااب والااذي قاااي يف سهلااره شلتامصاال اا  ا
 الذةر ب  أكاة  هابولوة حتداد  قالوا
لاا   ت ثاا  أ  اصاات وا ةواا ليساااب ماا  هناامشالساا اي أ  الاادةتوك اقااوي : س:  .921

 سينك جانايب ه
 : س اي ل  ةتاخ اس ى الرة ابفحم نسب لذلااين هس .922
ت مت اارا قاذهب لفااجص لتاده قط ااب أكض للااى أ  س: شاجص اراااد أ  ااا .923

ماا  قي ااب الاتاااا حبياا   اار سااس أو ساات سااتوات أو نااو ذلاا   اط ااتشجياااك ااكض مق
و تتها  قي ااب الاتااا واصااا  الاتاااا ملثاا لصااا ب ااكض ا اات مقابا  اإلجياااك يف هااذه 

 الفرت  قه  هذا جيوز ه 
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  م  الس وة أو ب اد ه  اثو  ب د الرق، ائسرتا ب جلسب س: التثاري ب د  .924
 الرق  م  اةلسب ه

س: شذا ةاا  شااجص لاااس جااوك  للااى رهاااك  مث لاااس قوقاا  جااوك  سهلاار قهاا   .925
  س  للى اةوكخ اآلهلر ه 

 ما صفب اةوكخ ه س : .926
هلل اا  اااتق   بااد قياا  أ  جياااوز الث ااات وهاا س:مااا هاا  صاافب اخلاال وهاا  ئ .927

 الوضوا ه 
الاتف، واآل  الخ هللا لليا  ةا  اسرل م  الدولاب س: كج  يف بلد  الفيفا    .928

 َ اااكك هللا يف هذا اباي ه  ي  ق اذا للي  اآل  وليس م   م  اباي شي ا 
سااارل هاااذه الاضاااالب  اا بضاااالب مااا  أ اااد الت ااااك قأ ااادفاساااتل   اس : أهلاااو  .929

و لهاااا لتفسااا  والتااااجر ارااااد  قااا  مااا  هاااذه الاضاااالب قهااا  للاااى الاااذي َ اسااارل أ  
 اض   ل  نصيا  م   ق  ه 

ماااا هاااو ابوقااال يف القاااوي مااا  القاااوي بو اااد  الوجاااوة ه وماااا هااا  و اااد  : س .930
 الفهوة أاضا ه

اقااوي : شذا ةااا  هللا لاا  وجاا  اتاا ي يف الثلاا  ااهلااري ماا   همس: ت اات أ ااد .931
 قثيل ذل  ه  اونصف  اآلهلر هناك  ةا  نصل ااكض ليال  واللي  

س:اوجد شجص ل  أذ  ليست ةاااذ  ااهلارى أي قيهاا شا ا ما  التفاوا   .932
   للي  ش ا شذا ل   ل ليب ا يليب ه قه
 : ه  جيوز التصفي  حملاضر  استث ائ ه س .933
ه ذلااا  ناااو وابولاااد وبغااا و  بااادك و  ماااا هاااو  ثااام ائ تفااااي بياااوم ال  ااااي :س .934

 شقامب احملاضرات والتدوات وما شىل ذل  ه أي وم ىن ائ تفاي 
: هااااا  جياااااوز أ  اضااااا  ابصاااااحل يف اةياااااب اةاااااانهللا أقصاااااد  اااااري جياااااب  س .935
  يص هالق
للاااى ال قياااد   اهلااااص الت ااااةس : لتااادما  فسااارو  القااارس  هااا  لثااام  فساااري  .936

 الصحيحب ه 
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 ممثاااا  أ   صاااالى يااااا  مث اصاااالى صااااال  الااااو ر ماااا هاااا  س : صااااال  الاااارتاوا   .937
 ه ذل  اة الب مث  تم لفرو  كة ب ب د

: شذا صااالى اإلماااام يف الصاااال  الساااراب وأسااار  يف القاااراا  وكةااا  قهااا  أد  4س .938
 مث أ ا   أم أكة  ةو  شمتام الفاحتب هقراا  الفاحتب 

هناى لا  الصاال  بات الساواكي  صلى هللا للي  وسلمس: ه  صحي  أ  التهللا  .939
 ه  بيتها أي الصل.. 
ال صر قها  أصال  ابغارخ  ذا  ابغرخ َو أص أس: استيق ت م  التوم ب د  .940

 أوئ أم أصل  ال صر مث أصل  ابغرخ ه
ت وهلصوصاا يف وقات يف أوقاات الصالوا: ةيل نوق  بات أقاواي اباذاهب س  .941

 هابغرخ واإلقطاك
ما  س : الس اي ل  شاهب وجاوة قاا التاهللا صالى هللا لليا  وسالم يف مسا ده  .942

 .ماذةرانه م   دا  ل   م  اختذ القاوك مساجد 
ك  س: .943 ، وأكاااااد أ  أ صااادل لته اااا.قثم هاااو القاااادو . أب.اااوايو الساااائ  اقاااوي:  اااوَبيف  

  اال ااااي الااايت  ث ااا  أ  اف لهاااا وجي لهاااا صااادقب  ه وماااا هااا الاااذي اَبتصااادَّل بااا  لته اااا
 لته ا أاضا ه

ار  )الق رااات(.ه  القارااات الاثالد : السائ  اقوي: س ا  يفس .944 اب لل .فو َبت    .
اب

َبتوا  ر. (
 ه ه وما  ثم القراا  سا  اَب .د م  القرااات )اب

(، واقاااوي: ش  ش ااادى ااهلاااوات  قاااوي: ششذا  س .945 : الساااائ  اساااأي لااا : )اخلَبلوااا و
( ماا   اا  ابرأ ..ق (.هاا  هااو لةااا  )اخلَبلواا و  اااذا قياا  صاا وببه وماا  الااذي ا طاا  )اخلَبلو و
 اإلمام، أم ال وج، أم القاض ه

اار. (  شالسااائلب  قااوي:  س : .946 ، وأمَّهااا  ااذهب شىل )ااااج(، و )ال َب و   والاادها  اَبااوَبيف  
ث اا   ثااو  ه أم أ  هااذا ااماار الوالااد أ   ..ااب شااي ا  ماا  ذلاا  لامهااا ةاا  لام.قهاا   َب

 قق، م  اابتاا، م  ال  لوم أ  ائب  قد قام ب  .  ااج ل  والدهه
: السااااائ  اقااااوي: مااااا  ثاااام اساااات  اي ال طااااوك الاااايت سااااا )ةحااااوي(، وهاااا  س .947

 )الثحوي( نفس  جنٌس شذا استَبجد م يف الت قيم مثال ه
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: السااائ  اقاااوي: هااا  جيااوز لل ااارأ  يف )الغاااروخ( أ   ااذهب شىل أقااارخ مرةااا  س .948
خ مساا د، و طلاب ماا  اإلمااام، أو ماا  كئايس ابرةاا  أ  ُيثاام بيتهااا، شساالم ، أو أقاار 

 وبت زوجها، وُيثم با: )اخلَبلو ( ش  كأى هذا )اخلَبلو ( صحيحا ، أو ساا  وجيها ه
: السااائ  اقااوي: يف )الغااروخ( ُيتفلااو   لوياااة )الفاايارت(، و ااري ذلاا  ممااا س .949

شهنااا لااوَّةت أووئةهااا اخلااوول قيا   الفااات شاارليَّب، ولق.داَّااب، وش اادى ااهلاوات  قااوي: 
م  هللا، وأهنام  رةاوا هاذه ائ تفاائت ما  هاذا الاااخ، واا اد هلل، قاااخ اقاوي: ها  
اا  )اخلامسااب(، أو )الساااب ب(، أو )التاساا ب(، أو  ختوااال اارفاااي ماا  هللا يف هااذه الس  

ا  اااب ابسااالم أبتااااناااو ذل ..هاااذا اباااتهج  ماااا  ه يف هللا، وهاااو  قهم امطلاااوخه وةيااال ُيَب
 لذاب ، ول قاب ه

 
: الساااائ  اقاااوي: ش  )شباااراهيم( لليااا  الساااالم اااادَّل  ةاااٌ  مااا  الطوائااال أنااا  س .950

ب شلي ، قرياد  وضيحا  لذل ، أو   ليقا  للى ذل ه  اتتس 
ث اااااا  لل اااااارأ  أ   ثااااااو  أمااااااري  للااااااى  ريهااااااا ماااااا  س .951 : الساااااائلب  قااااااوي: هاااااا   َب

 ااهلواته
 ال    با  ه وه  جيوز : السائ  اقوي: نراد   لي  الفيجل للى هذا ااداس .952

لب بتاات سَبااهيو (، وشكضااالها لااا: )ساااَ  مااووىل أ   اار  اادا : )سااهو يف اومتااا هااذا، مث ذة.
  ذافب(ه 

 : السائ  اقوي: كجَبٌ  أقطر اوما  م  )كمضا ( ل دا .ق اذا جيب للي هس .953
اااٌ  صااالى )الااارتاوا (  الاااب يف ابسااا د، مث كجااا  شىل س .954 : الساااائ  اقاااوي: كجَب

ه وأاَّه ااا بيتاا .قه  لاا  أ  اَب  صاال     هلاا  ماار  أَبهلاارىه أو اقتصاار للااى ش اادى الصااال تو
 أقض ه

 : السائ  اقوي: ه  هتاك قروٌل بت اإلهلالص، والت  يَّبه س .955
م للى الفجصه  وه  ائجتهاة، والتأوا  م  موان   شن اي ااَبثو
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اااا َّ اخلااااالل باااات رَبااااالَّخ ال لاااام يف أ  صااااال  س .956 : السااااائ  اقااااوي: مااااا هااااو  .
)ش ادى لفار ( كة اب، أو )لفارا ( كةو .ابه وها   اات أ  )ل ار( كضا  هللا )الرتاوا ( 

   اىل لت  صلَّى )لفرا ( كة به
: الساااائ  اقاااوي: ش ااادى ااهلاااوات  قااادَّم  اااا هلار اااب مسااالم، وكقااا  هاااذا س .957

اخلار ب اابوا  حبَب َّب أن  ليس لر.بيا ، وه  لر.بيَّب، قااهلات  ساأي  قاوي: شهناا ت ات 
رأ  شذا بلغاات سااس لفاار  سااتب قإهنااا اصاا   ااا، أو ُي اا   ااا أ   ااداثا  اقااوي: شش  اباا

  تصرَّل يف نفسها بغري شذ  ولي  هاشه
: السااائ  اقااوي: مااا هااو ااَبثاام  لتساااب لسااث.  ااهلااوات ماا  ب ضااه َّ يف س .958

ر.م لوا د ق مته َّه  سث. ق وا دق ليس قي  ر.
رأ  شىل بلااادق : الساااائ  اقاااوي: صاااوكٌ   اااذا اامر..)ماااا ُيصَبااا  مااا  هلاااروج اباااس  .959

ااااث  يف مساااااة  اةام ااااب الاااايت  تا َبهااااا، أو يف سااااث. ق  ااااط.ر شىل السَّ ب يااااد للدكاسااااب، قتضو
و. ه  اهلذه ا ولب م  الطالاات مثال (.ق ا التصيحب   ئا الت  سو

َبق.يَّد( يف اادا ه م  شلطاا  س: .960
َبطول. (، و )اب

السائ  اقوي: ما الفرل بت )اب
 أمثلبه

ر.مااا  ل وجااب الرَّجَباا .ا ت: )اباارأ  : السااائ  اقااوي: هااس .961   أهلااو )اة.اادَّ ( اَب تااا. ر.
 جيوز  ا أ   تثفَّل للى أهلو ج.دَّ  زوجها(ه

 السائ  اسأي ل : ةَبتَببق اَبتص.  سا يف  ربيب ااوئةه س: .962
ل.ب  يف الد  ا ه س: .963  السائ  اقوي: باذا ئ  َب ت.ا. صال  )الرتاوا ( ب دو
لاابه : السااائ  اقااوي: ةياال ات اس .964 اا  التاااس ماا  أهاا  الا دو ماا  ماا  م.اا  ةااا  م 

ل يَّاااب، قيأةااا   وهااا  جياااوز لااا  أ  اتقاَّااا  ماااتهم الط اااام الاااذي اثاااو  يف ا تفاااائ م الا دو
 م هم، واقا  ةلو. مه وه   اقى لالقت  م هم يف هذه ااائته

السااااائ  اقااااوي: هاااا  صااااال  الق ي.ااااام مساااا وٌح سااااا يف ب اااا  ااااااائت  ااااري  س: .965
 ثاااو  مااارَّ  يف )ااسااااو ( يف ابسااا د، مث صاااال  )الو  ور(..ةاااذل   )كمضاااا (، ق اااثال  

 مس وح سا يف  ري )كمضا (ه
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: السااائ  اقااوي:  لتساااب لاادلاا ةهلااوي ابساا د، وةلاااا اخلااروج متاا ..ه  س .966
 اثو  ذل  لتد ةهلوي ابس د، أم لتد ةهلوي مثا  الصال ، أو قال.ب الصال ه

اااال  شليااا  يف  اااري وقااات  الساااائ  اقاااوي: شذا ةاااا  الااادَّاهل   شىل س:  .967 ابسااا د ةاهل 
 الصال ، أو لغري الصال .قه  اقوي الدلاا، أم ئه

ر )ال اروك( يف ةتااخ هللا لا  س .968 (، ووكة ذ ةو رَب )الثَبروس و : السائ  اقوي: وك.ة ذةو
(، وهاااا  هااااو نفساااا   اوجاااا ، وةااااأ  هتاااااك اهلتالقاااا باااات أهاااا  ال لاااام يف م ااااىن )الثَبروساااا و

)ابااا  لاااااس( كضااا  هللا لتااا  أنااا   اااريه، وكَبو ي. لااا  )ال .اااروك(، أم هاااو  اااريه، ووكة لااا  
ااري( أناا  هااو نفساا ، وااخ اقاوي: يف لغااب ال اار.خ يف ب اا  الفااواهد ا   )ااسا  الاصو
( هاو )ال .اروك(، وةاذل  يف  ادا  )جااا ( لليا  السااالم  ماا ااديَّ للاى أ  )الثَبروسا و

ا ق بات السا اا، قد جاا يف ب   االفاظ أ  التهللا صلى هللا للي  وسلم كسه للاى ةَب  روسق
وااكض، ويف ب اااااا  االفاااااااظ للااااااى لااااااروكق باااااات الساااااا اا، وااكض. قااااااااخ اطلااااااب 

 التووضي  يف هذه ابسألبه
 : السائ  اقوي: ما كةَّةَبم للى م  ئ اَبثا ت هلل ابثا هس .969
: السااائ  اقااوي: هاا  هتاااك قااارل باات )اااروح(، و )ماارتوك(ه أم فااا   اااىن س .970

 وا ده
ساب لطلاو  الف ار الصااةل..اقوي: ش  هتااك ما  أها  : السائ  اقوي:  لتس .971

ال لم يف )م صور( م  اقوي  ن  ئ  ص  صاال  )الف ار( ما  التااس  ال  َبار أةثار ما  
)ن صاااال( سااااالب ماااا  وقاااات ااذا  الااااذي ااَباااا .ذَّ  لاااا  لصااااال  )الف اااار(، قيطلااااب ااخ 

  وضيحا  لذل ه
اااار يف ةس .972 تاباااا  أ  )الااااذَّهب : السااااائ  اقااااوي: الفاااايجل )االااااااين( ك اااا  هللا ذة.

حلَّ (ه
َب
َبح.لَّ ( ئ جيوز للتساا.قه  م    لي  للى ذل ه وما هو )الذَّهب اب

 اب
ااايثات( مااا  رااارلق قاااد س .973 : الساااائ  اقاااوي: هتااااك شاااجٌص اقاااوم  هلاااذ )الف  

اااتح      اااذا  ااايثات(، وا   بااااي لل َبسو صااار.قها لااا  رااارٌل سهلااار، مث اصااار ل هاااذه )الف  
نساااٌب ماا  هااذا ابال.ااأل الااذي اقااوم بصااروق .قه  هااذا  ل  اا اباااي، مث اهلااذ مقاباا  هااذا ا

 ال    جيوزه 
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: الساااائ  اقاااوي: ماااا قولااا  يف اإلماااام الغااا ا ه وهااا  ةاااا  ا تقاااد يف و اااد  س .974
الوجوةه وه   ي  الصوقيب سي   و ه وما هو ائسم ااوي ما  )ابا  لار ( الاذي اارى 

ا  لاا  الفاايجل: ) لاااد و ااد  الوجااوة؛ ا  هتاااك أةثاار ماا  )اباا  لاار (ه واسااأي أاضاا
 القاةك اةيالين(ه

ت جسدها  : السائلب  قوي: ش دى ااهلوات حتا ات   ا   ةامال ، و طس .975
يف بدااب اامر، مث ب د ذل  بادأ امرهاا باا: )ةفال الوجا ،  اةل ، وةا  والدها مَبواقق

؛ اهناااا ئ حتااااتاج  يااا  لااا  يف أمراثاااا، وأ  هاااذا مااا  التفااادة ال ائاااد(.قه   َبطذوالثفاااتو
 والدها يف ذل ه و طلب التصيحب

: السااااائ  اسااااأي لاااا : الكك صاااايام: )كمضااااا (.ه  هااااو أشااااد ماااا  الاااا اين س .976
 والثاقر، أم أن  اثفر برتة  الصيامه

 : السائ  اسأي ل : ةق  أةثر م  شجصق يف مقا ق وا د هس .977
: السائ  اسأي لا :  ادا  ةقا  ابتاب التاهللا صالى هللا لليا  وسالم، وقولا : س .978

ل.بوه { أي: )َ ات أهل  الليلب( ة ا قسَّاره باذل  جَبا َّ  لم. و َ.. ااَبق.اك   ال ه. و م توثَبمو  اللَّياو
 أه  ال لم، قتا ي )أبو رلحب( يف قاها، وأنا  ا.قه  هذا ل   ث ٌب م يَّتب، أم ئه

، أهلااااذها كجاااا ، وج اااا  قيهااااا مثاااااان  س .979 : السااااائ  اقااااوي: هتاااااك قط ااااب أكضق
و  قيها، وهاذه ااكض م لاٌ  للدولاب يف )قرنساا(، للصال ، وأصا  التاس ا و ، واَبصلَّ 

والالداب مت ت هذا الفجص م  ذل ، وكَبق   اامار شىل القضااا، قحَبث ام خباروج التااس 
ماا  هااذه ااكض، مث كَبق اا  شىل القضاااا ماار   أهلاارى، وأاضااا   َبث اام ب اادم الساا اح  اا ئا، 

اااارج التاااااس ماااا  هااااذا  جب واااا  هااااذه ااكض مساااا دا ، وقااااد ُيصَباااا  و   )الفَبااااررب(، وختَب
 ابثا .ق ا ااَبثم الفرل  للصال  قي ه

ااادَبدَب مااا س .980 م اااتَّ يف الياااوم  أماااوك يف ال ااا اا مثااا : )ختصااايص لاااو  : هااا  ماااا ُي.
ااوي، واليوم الثال ، و ريها م  ااموك...(  دهل  يف الااد  الواجاب شنثاكهااه وها  

ل.بق ض.ال.ل.بو،   و.ةَب َّ ض.ال.ل.بق يف  التَّاكو {ه دهلَب  يف وليد اادا  الذي قي : ال...ةَب َّ ب دو
: السااااائ  اقااااوي: هاااا  )ساااايد قطااااب( ضااااايه وهاااا   الااااب: )اإلهلااااوا ( و س .981

ذَّك مته اه  ) س  الاتا( ُيَب
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(  س: .982 الساائلب  ساأي لا :  غاريَّ موالياد )الادوك (، حبيا  ا يهاا اااي  )ماار تو
 يف الفهر؛ بساب أهلذ: ) اوخ مت  اا  (ه

 : )السلفيب(ه وه  جيوز التس     ساه: السائ  اقوي: ما ابقصوة باس .983
 أه  اادا ه ةل: السائ  اقوي: ه  السلفيب  راس .984
: السااائ  اقااوي: قاااي شاايجل اإلسااالم: اباا   ي يااب ك اا  هللا: شئ. ل.يوااب. ل.ل.ااى س .985

، و.اناوت.س.ااب. ش ل.يواا  ، و.الوت.ااا .  اار. م.ااتاوه.ج. السَّاال.ل   ش ل.يواا  ش، واقااوي: ةااا  الفاايجل االااااين يم.اا و أ.ظوه.
 (.قثيل اص  قول  يف الس اي الساب هُيَب  للى التَّس     با: )السلف ك   هللا 

 : السائ  اسأي ل :  ثم )ااج(  لقَبرول.بهس .986
َباتدلاااااب( اثاااااو   لتحاااااذار مااااا  أل.ي.ااااااهن  م، أم مااااا  س .987

: هااااا  التحاااااذار مااااا : )اب
 أقوثاكهم قاق،ه

اوض.ااب ماا  السااائ  اسااأي لاا :  ثاام: )أرفاااي ااانبيااب(، وهااو أهلااذ الااَبو. س :  .988
م ابرأ ، وهاذا لااة   ماا  .ت.و ي م  الرج ، مث  اَبل.قَّ ، و َبوض  يف ك.  

ابرأ ، وأهلذ اايوا  اب
)اإلجناااااخ(؛ بساااااب اباااارأ ، أو  تو الااااذاو   ئ ا.اااااتا.ي.سَّر   ااااااثااااو : اااااا  ااهلااااري للاااا وج

 بساب الرج ه
؛ قلقااد : السااائ  اقااوي: مااا هااو مااتهج الفاايجل: )متاااو  الفاا راوي( ك اا  هللاس .989

 تا ااات  اقاااوي يف ةاااالم هللا: )   هللا لااا  وجااا  هللاا  ةالمااا  يف جاااوول ألااا   لاااولق لااا 
 وهو: ر ٌد صلى هللا للي  وسلم(ه

: السااائ  اقااوي: ماا  قا تااا  )سااس صاالوات( يف اااومق ةاماا ، قثياال اثااو  س .990
 قضاا هذه الصلواته

رس ، : السااائ  اسااأي لاا : االااداة اباااذةوك  يف التصااوص الفاارليب ماا : قاااس .991
و ااادا .ه  اَباااراة ساااا ماااا اَباااد.ل  لليااا  ال ااادة يف وضااا  .أم اَبقصاااد باااذل  الثثااار ؛ ا  

التااا  صالى هللا لليا  وسالم يف:  باذل ، وهتااك أ ادهم اقاوي يف قاوي هتاك م  اقاوي
، وئ لقاااخ(، أ  هااذا ال اادة لاايس  )السااا ت ألفااا  الااذا  ااادهللو  اةتااب بااال  ساااخق

 .قه  هذا الثالم صحي ه وما هو الضاب،همقصوةا ، وشُا ابراة: )الثثر (
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لساا ، وق ا  : السائ  اقوي:   رال اإل ا  لتد أه  الستب  ن : )قوي  لس .992
 (.قه  الثالم، والتصدا    ا ق ٌ  ةف   اةواكحهقلب ةواكح، و صدا   ل

ا  اا اداد اااصالب آب،ت القارس  الثارا، ا: السائ  اقوي:  لتساب لرب، س .993
 )اإلل از الرق   ونو ذل (.ق ا  ثم هذا اامرهاَبس ى با: 

: السااائ  اسااأي لاا : صاارل التقااوة ب ضااها بااا  ، شذا ةااا  ذلاا  لاايس: س .994
)اااادا  بياااد( ا ااات: )شاااجص لتاااده ماااثال : لفااار  ةكاهااام، ارااااد أ  اصااارقها شىل ةكاهااام، 
وذهاااب شىل ر ااا ، َو جياااد لتاااد الرجااا  شئ  ال اااب ةكاهااام ماااثال ، َو جياااد الاقياااب، قأهلاااذ 

 ال ب، مث قاي ل : سهلذ الاقيب ب د ذل (.قه  هذا جيوز، أم ئه     الث
ةوكات ابيااااه بثثااار ؛ تااااس اساااتجدمو  ابيااااه يف : الساااائ  اقاااوي: ب ااا  الس .995

 ا اَب تا م  اإلسرال ابته  لت هإلزالب ااوساخ، والرائحب لد  مرات.قه  هذ
دا : الش  َّ : السائ  اقوي: ها  شهلاراج ابو ادا  ما  التااك ة اا وكة يف اااس .996

{.هلااااٌص ب  ااا  القلاااب، واللساااا ، أم أ   اااريو.ا  ق.،و ااا و هل. ااا . التَّااااك  م.ااا و َ.و اا. و . هللا هَبوااار جَب م 
ابقصااوة سااذا اااادا : أهاا  سهلاار ال مااا  الااذا  اَبرقاا  قاايهم القاارس ، قااال ا رقااو   ااري  

 ةل ب )التو يد(ه 
 : السائ  اقوي: ما هو  ثم التا ام   اسهمهس .997
 لتا ام  م  الاتوك اإلسالميبه: ه  جيوز اس .998
السائ  اقوي: شجص للى )اإلنرتنت( است   شىل ةكسق ا اد ال ل ااا،  س: .999

 أم ائست ا  شىل الدكسه  ا هو ااوىل: الذهاخ شىل ابس دو ا  وقت الصال .ق
: السائلب  قاوي: ها  هتااك  ادا  ااتثلم لا : ااشاجاص الاذا  اَبقلادو  س .1000

قق، يف ابتهج، وشُا أاضا  يف ابلاس، واارةات، ويف  و  ت: )اَبقلدوهنم ليس .  ريهم
 ااموك لامب (ه

 
 


