
  

  من دروس المسجد النبوي
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 شرح فضيلة الشيخ الدكتور 

مزيد الجكني  بن حبيب هللا بن أحمد محمد بن محمد المختار بن محمد
 الشنقيطي

ولجميع المسلمين غفر هللا له و لوالديه  
  المدرس بالمسجد النبوي الشريف

 وعضو هيئة كبار العلماء

 
 
 

 

  








 





-حفظه هللا تعالى  -هذه الدروس لم يراجعها الشيخ   

 كتاب

 المـــوطــــأ
 
 

مالك بن أنس أبي عبدهللا إلمام دار الهجرة  
- رحمه هللا تعالى -  

 



شرع الثاني الدرس من الدرس األول إلى                                        شرح الموطأ             

 

- 1 - 
 

 
على خري خلق اهلل أمجعني،  األكمال  امتا األوالصالة والسالم  ،عاملنياحلمد هلل رب ال

  :أما بعد ،بسنته إىل يوم الدين ار على سبيله وهنجه واسنتصحبه ومن سه و وعلى آل
  جيع  عا مرحوما، وأاع  اتتماعنا ذاا اتتمفأسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أ  جي

وأسأله تعاىل  ،جتع  فينا وال منا وال معنا شقيا وال حمروما رب ال ،تفرقنا من بعده تفرقا معصوما
  جيع  ما ، وأداد يف القول والعم ة ذاه الدروس أ  يلهمنا الصواب، وأ  يرزقنا السيف بداي
  .ه العظيم إنه أذ  الفض  والتكرميصا لوتهه الكرمي موتبا لرضوانله وعلمناه خاانتعلم

وسيكو  درس ليلة  ،لدروس كالعادة ليلة اجلمعةتستأنف ذاه اسوف بإذ  اهلل تعاىل 
بن أنس رمحه اهلل برمحته أيب عبد اهلل مالك  املوطأ إلمام دار اهلجرة اإلمام كتاباجلمعة يف  
 ،وسيكو  ذناك درس ليلة الثالثاء يوم االثنني ليلة الثالثاء يف أول اثنني من ك  شهر ،الواسعة

عبد الغين املقدسي رمحه اهلل برمحته  م لإلمام احلافظكتاب عمدة األحكاوسيكو  بإذ  اهلل يف  
وبإذ  اهلل  ،فيق وسلوك طريق الصواب والتحقيق، ونسأله تعاىل أ  مين علينا مجيعا بالتو الواسعة
 سيكو  الدرس ليلة الثالثاء سيكو  درس العمدة عقب  ،ستستأنف يوم االثنني القادم

  .إذ  اهلل ليلة اجلمعة القادموسيكو  درس املوطأ يستأنف ب ،صالة املغرب
فإ  اهلل تعاىل إذا أحب عبدا من عباده تعله من  ،بتقوى اهلل وأوصي اجلميع ونفسي 

حرص العبد  من أعظم الدالئ  اليت تدل على تقوى اهلل  أال إ  ،واهلل حيب املتقني ،املتقني
ذو الاي أح  حالل   هللفأتقى الناس  ،ما هنى اهلل عنه بواتتنا ،على فع  ما أمر اهلل به

ولالك كا   ،هبا حالل اهلل وحرامه ، وال شك أ  املؤمن حيتاج إىل بصرية يعلموحرم حرامه ،اهلل
اهلل  اقو  الفائزو  احملسنو  الاين عرفو ، فهم املتأوىل الناس بالتقوى طالب العلم وأذ  العلم

  .الل اهلل وحرموا حرام اهللح افأحلو  ،ه وحمبته ومرضاتهعلى طاعت اارو وس ،بأمسائه وصفاته
وال عبادة   چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ املقصود األعظم من ذاا العلم عبادة اهلل 

 ،وسبحا  من فهم احلكماء ،ءفسبحا  من علم األنبيا ،وال علم إال بتعلم ،إال بعلم وبصرية
 ،تكف  بتعليم عباده اهلل   چ ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھچ دم األمساء وعلم آ
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وطوىب ملن أحبه  ،ملن رزقه اهلل علما نافعا ، فطوىبويعلموا اهلم السمع والبصر لكي يدركو وتع  
أنه ينتهي بأصحابه إىل  ذاا السبي  الاي أخرب النيب  ،فسلك به سبي  العلماء ،اهلل 
وسلكه احملسنو  فما  وا،وسلكه الناصحو  فما غش   ،سبيال سلكه الصادقو  فما كابوا ،اجلنة
ونورا  ورمحة ،للقلوب حياة إنه سبي  العلم الاي تعله اهلل  ،اا وما بدلو ا غريو وم ازيفو 
إذا رزقه اهلل سريرة  هدى إىل سبيله إالب العلم احلق وي  وال ميكن لطالب العلم أ  يصي اية،وذد

سبي  الاي يرضي ربه الأعظم دلي  على سلوك اإلنسا   إلخالص لوته اهلل اف ،صاحلة
ته سبحانه ما يكو  من خلقه وذو عباد ألشرف وأمسى ره اهلل الاي اختا اإلخالص ،اجللي 

 .چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ 
ك الاي رزقه انظر لالعباده احملسنني فوذو من  عبدا حيبه اهلل إذا أرادت عيناك أ  ترى
وإذا أراد طالب العلم أ  يبارك اهلل له يف تعلمه وفهمه وعلمه  ،اهلل اإلخالص يف قوله وعمله

وتده معمورا باكر اهلل  فإ  ،إىل فؤاده ما الاي فيه ر  ينظ، وأأوال أ  يلتفت إىل قلبهفعليه 
 أل  اهلل أعطى  ،ما عند اهلل محد اهلل وشكره يبتغي إالوال  ،اهلل وته يريد إالوتده ال ، و

ولالك قال  ،ألحبابه تعلنا اهلل وإياكم منهم الاإلخالص إ ، ومل يعطالدنيا ملن أحب وكره
قب  اهلل دينا سواه، وذو ذو الدين الاي ال ي ؟ هلل إخالص الدينما : العلماء رمحهم اهللبعض 

 .تله خلق اهلل اخللقالاي من أ
أل   ؛حياة القلوب ،وذو رمحتها ،عبادهتاوذو  ،وذو نورذا ،ذو حياة القلوب:اإلخالص  

نظر الناس  حمبةوت من وامت ،وامتوت بطلب السمعة واجلاه ،وامتوت بالنفاق ،القلوب امتوت بالرياء
 حتيا ،الشرور، نسأل اهلل أ  يعيانا من آفات اهلوى و وامتوت بالعجب وبالغرور ،وثناء الناس

، ولالك جتد املخلصني قد وتطمئن القلوب باإلخالص ،ألنه هلل  صالقلوب باإلخال
إذا و  ،صدورذم وإذا مل تطمئن القلوب باكر اهلل فبأي شيء تطمئن تنت قلوهبم وانشرحأطمأ

 ،سبحا  من شرح الصدور چۀ   ہ  ہ  ہ  چ  فبأي شيء تنشرح مل تنشرح الصدور باهلل 
اصطفى من عباده  ذو اهلل الاي ،وأتار من ذول البعث والنشور ،وأتار من عااب القبور

 ،ذنيئا مث ذنيئا لطالب علم ال يريد بعلمه إال وته اهلل ،تتىب من أراد وتهه وابتغى ما عندهاو 
ذنيئا ملن أراد  ،ن جيلس يف اجالس العلم وقد عظم ما عند اهلل ونسي ك  شيء سواهوذنيئا مل
كم تكلم   ،باإلخالص هلل جناة إالحياة له وال وته ربه فنظر بعيدا وقريبا فلم جيد وعمله بقوله 
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واحلكماء  واألئمةوكم علم العلماء   املتكلمو  وكم نصح الناصحو  وكم وعظ الواعظو 
  سريرة ترضي اهلل ينفع العبد بني يدي اهلل إالولن  ،ما أريد به وته اهلل إال،ولكن ال يبقى 

  .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   چ 
ولالك كا  السلف الصاحل رمحهم اهلل خيافو  من  ،اللهم إنا نسألك اإلخالص لوتهك

 .أشد من النية ، فال جيد أمرالرت  يشتد عليه األمروكا  ا ،يف أقواهلم وأعماهلموالقصد  النية
 برمحتهرمحه اهلل  العم ين العلم و او وديوا  من دو  ،أئمة احلديثذاا سفيا  الثوري إمام من 

ومع ذلك كا  يقول  ،ئة ألف حديث عن رسول اهلل اوكا  حيفظ أكثر من م ،واسعةال
 ما وتدت شيئا أشد علي  ، ا تتقلب عليمن نييت إهن ي  دت شيئا أشد علما وت: قولته املشهورة

فإذا به يف الطريق  ،خيرج الرت  من بيته يريد أ  يصلي يف مسجده ،من نييت إهنا تتقلب علي
والعياذ فينصرف صفر اليدين  ينصرف قلبه إىل ذلك العجبروته فخب عجبت  يرى الناس قد أ  

ئم والقائم كما بني السماء بني القام من األمم قامت وركعت وسجدت و وك الضالل،باهلل من 
  .وذاا من اخلائبني احملرومني ،ذاا من املقبولني املرحومني ،واألرض

ولو  ،ولو أ  ك  موعظة ،العم  ولو أ  طالب العلم يف ك  اجلس أساساإلخالص ذو 
تاكري باإلخالص ملا كا  ذلك كثريا على الب باكر اهلل أو ذكر اهلل فيه يبتدئ رم  أ  ك  مكا  ع  

 . بسبب فوات اإلخالص بالؤذم إالذ  الناس و  فة، وذ  آخالصاإل
فإذا اعتصم العبد  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  چ باهلل  االعتصاماإلخالص ذو 

فإذا غري ذلك  ،كرمه وذو الرب الرحيماسع بره و من و  هح اهلل عليه من أبواب رمحته، وأنالباهلل فت
ھ  ھ  چ عند ذلك  قطعت صلته باهلل سمعة انالقلب فدخلت فيه فتنة من الرياء وال

رق من الشعرة صراط هلل املستقيم ال ذي أحد من السيف وأ چھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  
ا إىل أ  ولو تكلم اإلنسا  منا أ  ختلق الدني ،وتهه وم إال على توحيده وإخالصه وإرادةيق

نه األساس ني والصراط املستقيم إاملت سإنه األسا ،أريد به وته اهلل فلن ينفعه شيء إال ما تفىن
فنسأل  ،فأصابوا ما عند اهلل من رمحته وبره وكرامته ،الاي بنيت عليه أقوال الصاحلني وأعماهلم

  .  جيعلنا وإياكم من املخلصنياهلل بعزته وتالله أ
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ب   ،على طالب العلم أ  حياسب نفسه يف اإلخالص وال يركن وال يطمئن وال يرتاح
  لع  اهلل تعاىل أذاا احلق العظيم  ويشك يف قيامه حبق اهلل  ،سه ويتفقدذادائما يتعهد نف

  .يرحم ضعفه وجيرب كسره
الدرس فك  من تلس اجلسا ياكر  ب العلم ال خيتص مبن حيم  كتابا أو يداوم علىوطال

و  ول فيه اهلل يتعلم فيه علما نافعا فهو طالب علم جيلسه حني جيلسه وليس يف قلبه إال اهلل 
خيتص األمر مبجالس الدرس والعلم وال  ،بته رمحة اهلل افإنه إ  فع  ذلك أص ،دقائقل كا 

ينبغي وحيثما كا  معه اإلنسا  إ  ذاا العلم حيثما كا  وحيثما ح  ب  اجلامعات واملساتد ب
  .  يقر  بإخالص هلل أ

العلم لني   الاي ذو من مثار اإلخالص والاي يوفق اهلل به طالب أما األمر الثاين
لعلم وأخاه للعلم عمن يرضاه العلم فهو أ  يبحث يف طلبه لمن مرضاته يف الدرتات العلى 

ال  ذديةرمحة ذاا العلم ذاا العلم  ذاا العلم أمانة ذاا العلم نور بينه وبني اهلل  حجة
كم ممن نال فنسأل اهلل بعزته وتالله أ  جيعلنا وإيا  ،رف عنهاذا من فقدذا وال يناهلا من ص  يعطا
  .مساذاا خري املنازل وأعظمها وأشرفها وأمنه

عند من  وال ميكن أ  جيده إال ،من أذله علم ال ميكن أ  يأخاه اإلنسا  إالذاا ال
فهؤالء  ،((ءالعلماء ورثة األنبيا)) :النبوة ولالك قال  مرياثوارثا من  هاصطفاه اهلل واتتبا

قنوه وضبطوه بياء ذم الاين تعلموا العلم النافع وأتورثة لألن مالاين اصطفاذم اهلل واتتباذ
أخا أصحاب رسول  ،حتريف أوودو  تغيري أو تبدي   ،نقصا  أوزيادة  وبلغوه بك  أمانة دو 

 اأخاو  ،بيضاء نقية أخاوذا عن رسول اهلل  ،أحكام الشريعة وامللة عن رسول اهلل  اهلل 
ووعته  ،وأبصرته عيوهنم ،فسمعته أذاهنم ،يمن العظه ذاا الديل  ومسته ود   هلل من ذدي رسول ا

األمري أحدثك  اأيها  يل ائ)): وأرضاه عمر اخلزاعي بن خويلد قال أبو شريح  ،قلوهبم
ووعاه قليب إذ قام  ،ايعين وأبصرته ،اييوم الفتح مسعته أذن الغد من حديثا قام به رسول اهلل 

 مالزمني لرسول اهلل  اوكانو  ،وعية هلاا العلمكا  الصحابة رضوا  اهلل عنهم أ  ،((فحدث به
يرى قيامه من اللي  كي وسادته لطرف يف  حىت إنه كا  الواحد منهم ينام مع رسول اهلل 

حرب األمة  ذاا ابن عباس  ،وكيف يصلى ،وكيف يقوم ،يرى كيف ينام رسول اهلل كي ل
ويف حجة الوداع كا   ،حتلمأو قد ا وذو يناذز احللم غالم تويف رسول اهلل  ، وترمجا  القرآ
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اهلل أكرب  ،بت عند خاليت ميمونة :صحيحنيالكما يف  ذاا الغالم يقول  ،احللم قد ناذز
املؤمنني ميمونة رضي اهلل عنها  أمعند  وتاء إىل بيت رسول اهلل  ،وترك أباه وأمه ،ترك بيته

يستجم ت  تنام عيناه وال من أ، ويف املنام يف عرض الوسادة ال من أت  أ  وأرضاذا خالته
ذاا الغالم الصغري السن  ،وما أسعدذا من حلظة أ  ينام اإلنسا  جبوار رسول اهلل  ،قلبه

وعرف مقدار السنة والعلم بات يف عرض  ،الكبري القدر العايل اهلمة السامي الاي مست نفسه
 ،ام والوقت وقت الراحةين أل حيتاج من ذو يف سنه إذا به  تأم  ،الوسادة كما يف الصحيحني

ومل تاق عيناه  ،ت  أ  ينام، ألنه ما تاء من أمل يأته النوم ،حىت نفخ فنام رسول اهلل  :قال
الوسادة حىت على نام  النيب  أ فحفظ  ت  أ  يرى كيف ينام رسول اهلل الكرى أل لاة
تال اآليات من  ، مثفمسح النوم من عينيه فلما كا  من اللي  قام رسول اهلل  :قال ،نفخ
وي  ملن قرأذن  :مث قال ،حىت ختمهن چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  چ عمرا   لآخر سورة آ

شن مث قام إىل  :قال ،وي  ملن قرأذن ومل يتعظ هبن ،وي  ملن قرأذن ومل يتعظ هبن ،ومل يتعظ هبن
فقمت فصنعت مث  ما صنع  :قال ، مث قام يصلي،فأسبغ الوضوءفتوضأ معلق فأفرغ عليه 

 ذنهأوإذا به يفت   رأسي يسقط من النوم، فأصبح :قال ،مت عن يساره فأدارين عن ميينهوق
 يفتلها رسول اهلل كرب ، اهلل ألةديث فيه ما ال يق  عن أربعني مسأذاا احل ،لكي ال ينام

ينتفع هبا  احيفظ لألمة سننوإذا به من غالم مست نفسه يف العلم مست نفسه يف طلب العلم 
ذاا  أ يعلم  إذا به ((وعلمه القرآ خريكم من تعلم )) :الاين قال فيهم النيب  حىت القراء

ذاا الصحايب اجللي  تأم  كيف صغر السن  ،قرأه ومل يتعظ به ناملوضع من كتاب اهلل وي  مل
ا بلغ نه مل، وكيف يسهر الساعات كلها حىت إت  أ  يرتاح، ما تاء من أوكرب القدر واهلمة

 ،واهلل التجارة الراحبة هذابخ بخ  ولكن ذنيئا مث ذنيئا ،أسه يسقط من النومخر اللي  أصبح ر آ
، وكم له من أتور اهلل أعلم كم له من حسنات فإ  تلك الليلة اليت احتسبها يف تنب اهلل 

لعلم املبارك العلم الاي حيتاج إنه ا ،الصرب على ذاه الطاعة واملرضاةودرتات فاز هبا يف 
حىت الصغار  أوعية هلاا العلم رسول اهلل  أصحابفكا   ،ن يأخاهنسا  أ  يبحث مماإل

  .ارمنهم وكلهم كب
 ليتااااااااااين كناااااااااات فااااااااااردا  ماااااااااان صااااااااااحابته يااااااااااا
 

 صااااااااااغر اخلاااااااااادمأأو خادمااااااااااا  عنااااااااااده ماااااااااان  
  .صلوات اهلل وسالمه عليه 
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 شيبا وأطفاال كانوا حيفظو  حىت البسمة من رسولالء الصحابة نساء ورتاال شبابا و ذؤ 
من ذديه ومسته حىت تغري  احفظو إشارة األصبع يف الصالة،  ا من ذديه وسنته، حفظو اهلل 

 ا تغري وتهه عند فرحه حني تربقب  حفظو  ،عليه وتهه عند غضبه صلوات اهلل وسالمه
النيب  أمرليال وال يسريا من ما تركوا صغرية وال كبرية وال ت ،ريره صلوات اهلل وسالمه عليهاسأ
 علمذاا ذو ال ،حفظوه إال . 

 واآلثارانتهلوا من ذاه العلوم وذاه السنن  قب  التابعو  على أصحاب رسول اهلل ملا أ
 من اهلل  انور  تفأصبح ،نتشر بني اخلالئقاف ،فتعلموذا وعملوا هبا وعلموذا ودعوا إليها

م فعم  هبا وعلمها ك  من مح  سنة من سنن النيب صلى اهلل عليه وسل، فيشاء يهدي به من
ذؤالء الصحابة رضوا  اهلل عليهم  ،تر من عم  هبا إىل يوم القيامةا فله أترذا وأليهإ ودعا

مستودع عند األمناء من العلماء احلكماء تاما ونقلوه إىل التابعني فهو سر  حفظوا العلم حفظا
كما يف   قال النيب  ،الاين بلغ هلمو  أصحابهووعوه من  الاين مسعوا قول رسول اهلل 

  .يف خطبة حجة الوداع ويف خطبته يوم الفتح ((ليبلغ الشاذد منكم الغائب)) :الصحيحني
 أ اهلل  أرادفإذا  ،بسلوك سبيله ينال إال أ وال ميكن  ،خا إال من أذلهفهاا العلم ال يؤ 

  ،تلي  رع اهلل، ذاا العلم قول ثقي  وعبءمن يؤامتن على دين اهلل وشلعلم رزقه يوفق عبدا با
ذ  واألوطا  وفارقوا األتعابت وكابدت حىت فارقت  أنفسكم من ذذبت و  أرواحكم من 
 ات  أ  يبينو ومن أ وسنته ول اهلل حديث رس ات  أ  حيفظو أهتا وشهواهتا من االدنيا مبلا

العلم ال  ،أذلهخا العلم عن اهلل أ  يوفق طالب العلم رزقه أ أرادفإذا  ،للناس دين اهلل وشرعه
 أرادإذا يف النازلة، م يكو  يف الفتوى يكو  يف السؤال يكو  العل ،يقتصر على قراءة الكتب

وقد برأت ذمته فال يدخ  يف قلبه وال إىل    يقف بني يدي اهلل ، وأالعبد أ  يرضي اهلل 
 أ وال ميكن  ،هاا العلم ليس مهبطا لك  أحدف ،بني يدي اهللإال من يرضاه حجة له مسعه 

وبالك جتد نصوص الكتاب والسنة تدل داللة  ،ورث العلموإمنا يكو  ممن  ،ينال من األدعياء
تباذي الوال ينال العلم ب ،اهلل وحده ولالك ال ينال العلم باكاء علم بفض العلى أ  واضحة 

وقد جتد اإلنسا  حيفظ  ،يف العلم وقد جتد اإلنسا  من أذكى خلق اهلل وال يفتح عليه ،تعايلالو 
وبركته يف اإلخالص  هنور فتحه و ال يبارك له العلم  مر على شيء حيفظه ولكنالكتب ك  ما 
ما فيه من العلم إال  اما نالو وين العلم او دو الك جتد كثريا من أئمة العلم ول ،وأخاه عن أذله
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ية عن ارو الولن جتد صحابيا عرف بالعلم وكثرت العلم و  ،عنهم اأخاو  وأئمةووتدت هلم سلفا 
 بأصحابهوعرف ك  صحايب  ،منه العلم اونقلو  ،عنه اخاو أ أصحاباوتدت  إال رسول اهلل 
وتالله أ  جيمعنا بكم سأل اهلل بعزته هم بإحسا  أمن بعدذم وتابعي عني مث التابعنيمن التاب
  .دار كرامتهوهبم يف 

ولالك حبيب اهلل  ،وليس العلم سه  املنال ،واملقصود أ  العلم ال يأخا إال من أذله
تعب ونصب  موسى  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ     ٹچ  :وكليمه الاي يقول اهلل له

، باملشقة يم اهلل ومع ذلك مل ين  العلم إالنه كليف سفره من أت  أ  يأخا العلم واحلكمة مع أ
  .  جيد ويستعدمن علماء السلف ومن تبعهم فعليه أ ق يف دينه وعلمهإذا وتد اإلنسا  من يث

طالب العلم  أ  جيد   :أخا العلم عنهمن ي رضى أ  ي األمر الثالث بعد اإلخالص وبعد
وليس العلم  ،وال ينال العلم بتمين ،فال ينال العلم بتشهي ،وجيتهد يف أخا ذاا العلم وتلقيه

طالب العلم إ  يا  ،يف طلبه واالتتهادد اجلو  وإمنا ذو بتقوى اهلل  ،باألحساب واألنساب
 أترهأ  يكتب له الثقات  أموننياملخلص يف العلم وذذب إىل أذ  العلم اهلل تكف  لك  من أ

وسلكت سبي  أذله تريد وته  ،وطلبته من بابه ،إذا طلبت العلم خملصا لوته اهلل . كامالتاما  
 ا يف طلب العلم ذمواتتهدو  اطالب العلم الاين تدو  ،وبةباألتر واملث  لكاهلل تكف  اهلل

السلف  أئمةوجتد كثري من  ،دقبوأذم اهلل مبوأ ص ولالك العلماء ،الناس يف ذاه الدنيا أسعد
ألهنم صدقوا مع اهلل  ،العباد حبهم وأورث ،اهلل منازهلم وأعلى ،أقدارذمرفع اهلل  اوين العلمودو 

وحص  هلم من اخلري  ،نتفع هبا الناساو  ،كابويهم الر  ائمة سارت بفتعلماء أ ،فصدق اهلل معهم
منهم من  ،بالتعب والنصبتوفيق اهلل بعد بدايتهم  ، ولكن كانتواألتر ما ال يعلمه إال اهلل

ومنهم من  ، منهم من نشأ فقريا معدما،وال أمال أب بوين األ يتيم ، منهم من نشأنشأ يتيما
 ،على درتتهوت   ،فع قدرهفري   ،إذا به يبوأ مبوأ صدقو  ومنهم، ومنهم ،نشأ غريبا عن أذله ووطنه

ذاه  اه األمور ضرب من اخليال، وإ وإ  ذ ،إ  ذاه األمور كانت يف املاضي :وال يقول قائ 
اخلري يف ذاه األمة النجعة، بعد إذا قال ذلك فقد ساءت ظنونه وأ ،ورتاهلا أذلهاذذب قصص 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ خره وآ هيف أول اخلرييث كالغ  حممد  وأمة ،يف أوهلا وآخرذا

له مث  أتر  الصرب العام  فيها أياموإ   ،چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   
م إنكم جتدو  على احلق أعوانا وذم ال ب  منك: قال ،منهم أومنا رسول اهلل  يا :امخسني قالو 
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من يعيش  تأم  ،نا ومشاالمن يعيش يف زما  تضربه الفتوى ميي تأم  ،جيدو  على احلق أعوانا
 الصراط يستبنيإذا به ، وإذا به يستمسك باحلق املبني و جر فيه السنن واآلثاريف زما  هت  

كم يكو  أتره ؟ وكيف يكو  سعيه ؟ وكم   املستبني، وإذا به يبحث عما يرضي اهلل 
تأم  إذا تكلم باحلق فتناولته األلسنة بأنه تاذ  وأ  ذاه الفتوى ضرب من  يكابد ويعاين ؟

به  كم له من أتر إذا استهزأ، اخليال، وأ  ذاا تشدد، وأ  ذاا تنطع، وأ  ذاا كاا وكاا
رفع اهلل أقدار من  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  ؟ واستخف به اجلاذلو  ،ئو املستهز 

نة يأخاذا خملصا لوته اهلل من ولو بالس   ةوابتغى ما عنده، ولو بالكلمة الواحدتعلم لوتهه 
العلماء الثقات األمناء من سلف ذاه األمة الصاحل والتابعني هلم بإحسا  فهاا خبري املنازل، 

 .يقف  بابا من الرمحة إذا فتحه اهلل على عباده ولن يستطيع أحد أ 
على طالب العلم أ  يصرب وأال يظن أ  ذاه النعم اليت أنعم اهلل هبا على السلف أهنا 
خاصة بالسلف ب  ذي فض  اهلل يؤتيه من يشاء، ولالك ما صدق عبد مع اهلل إال صدق اهلل 

: رمحاته أتبع ذلك بالتاكري فقالقصص األنبياء وما فتح عليهم من  وملا ذكر اهلل  ،معه
رمحيت  ما أصابوا من رمحيت وفضلي فإ كما أجنينا األنبياء وك: أي چھ  ھ  ے     چ

بإمياهنم  - بعد توفيق اهلل  - واسعة، والشك أ  ذاا الفض  الاي أصابه األنبياء باإلميا 
 . يوم الدينعليه إىل وإخالصهم فك  من سلك سبي  األنبياء واملخلصني سيفتح اهلل 

تعلم أ  الزما  إذا عظمت فتنه واشتدت فتنه أ  اهلل خيرج هلاه األمة عليك أ  
 املتمسكني حببله وبصراطه املستبني، وأ  اهلل الصادقني، وأ  اهلل سيبقي يف ذاه األمة 

 .سيمدذم حبوله وقوته ومدده، وأ  اهلل ال خيال أولياءه
ه العلماء لتحقيق ذاه األمور اليت أساسها عليك أ  تعلم أ  ذاا السبي  الاي سلك

اإلخالص وأخا األمور عن أذله واجلد واالتتهاد يف طلب العلم هبمة عالية صادقة أ  من 
يرد اهلل به من  )) :أراد به خريي الدنيا واآلخرة قال رسول اهلل  وفقه اهلل لالك فإ  اهلل 

ملن تفقه يف دين اهلل وأخا العلم عن أذله اهلل أكرب كفى فضال وشرفا  ((خريا يفقهه يف الدين
أنه أراد به خريا، ما وتدنا أحدا طلب العلم صادقا خملصا  أ  اهلل زكاه على لسا  رسوله 

إال وتدنا اخلري يف أموره كلها ولالك جتد العلماء الصادقني من محلة ذاا الدين أبعد ما 
قوى ما يكونو  استمساكا باحلق يكونو  عن الكاب وعن الغش وعن التدليس والتزييف، وأ
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اللهم اتزذم عن ذاه األمة  ،وبلغوا الرسالة ،قد أدوا األمانةوثباتا على اهلدى حىت خرتوا و 
م ارفع أقدارذم ونور قبورذم وأ عظ م عن علمه، ومعلما عن تعليمه، الله عاملازيت خري ما ت

ر والنداء مع أترذم، واتزذم عنَّا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، وامجعنا هبم يوم احلش
  .الصديقني واألنبياء

ذاه النعمة العظيمة واملنة الكرمية اليت تسمى بالعلم مقامها عظيم ومنزهلا كرمي، ومن أراد 
ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  چ : رأ كتاب اهلل، وليتاكر قول اهللأ  يدرك ذلك تليا ظاذرا فليق

إال  االاي ما ترك خريا إال بينه وال شر  تأم  كتاب اهلل  چ ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ
فقط ب  خري كثري،  امن كتاب اهلل يبني شرف العلم أنه ليس خري بينه، وإذا به يف ذاا املوضع 

استنار قلبه، الاي يطلب العلم من سبيله ومن وكثري من اهلل ليست باهلينة، خري كثري حينما 
طريقه ومن أذله يعصمه اهلل من الضاللة، ويعصمه اهلل من الغواية، ولالك إذا تعددت السب  

ولالك  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ فهو على سبي  اهلل، وإذا تعددت الطرق فهو على صراط اهلل 
 .أسعد الناس بربه وأعظمهم حظا وخريا من اهلل جتده 

يا طالب العلم شهادة عن اهلل أنه ال أصدق من اهلل وال أوىف عهدا، وأنك إ  صدقت مع 
 . اهلل سيصدق اهلل معك

ذاه وصية لكم ولنفسي يف زما  عظمت غربته واشتدت حمنه، ونستعني اهلل الاي ال إله 
ها وما وما خفي من ،غريه وال رب سواه أ  يعصمنا من فنت ذاا الزما  ما ظهر منها وما بطن

وال نادمني وال  ،علن إنه ويل ذلك والقادر عليه، اللهم أحلقنا بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني
املستبني، أحينا على  كواالعتصام بصراط ،مبدلني وال مغريين، وارزقنا التمسك حببلك املتني

نا أ  ذلك مسلمني وتوفنا عليه مسلمني حمسنني، إنك ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوا
 .احلمد هلل رب العاملني
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 األسئلة 
لوالديك و اهلل لك وغفر  ،ونفع اهلل بعلمكم المسلمين ،أثابكم اهلل فضيلة الشيخ

يحول الحول على مالي في شهر  :هذا سائل يقولولجميع المسلمين فضيلة الشيخ 
 ؟اةهل يجوز تقديم الزكفيستطيع سداد إجار البيت لمدة ستة أشهر  رجب وزوج أختي ال

أستطيع أن أعطي الزكاة  ال المال وال أخبرها أنها زكاة ألنيألختي  أن أعطيوهل يجوز 
 .وجزاكم اهلل خيرا لزوجها؟

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما 
ىل يف دفع الزكاة إ: سألة الثانيةوامل ،تعجي  الزكاة :املسألة األوىل :فهاا السؤال فيه مسألتا : بعد

  .الزوتة بدل إعطائها لزوتها
الزكاة مادام أنه قد بلغ اآل  أ  تعج  ذي تعجي  الزكاة فيجوز سألة األوىل و املأما 
  .تعج  منه الزكاة أ  النيب بأس بالك وال حرج حلديث العباس  النصاب وال

  تعطي الزوج وستعطيها ألختك فهاا تستطيع أ أنك ال :وأما املسألة الثانية فهي قولك
ولية على بلزكاة ذو الزوج إذا أعطيتها لألخت فاألخت ليست لأل  املستحق  ،فيه إشكال
الك عليك أ  ن أ  تكو  يدذا إذا أعطيتها يدا صحيحة يف إعطاء الزكاة ،ولميك الزوج وال
يها وأعطيها لزوتك أمانة قلت هلا خا إ  تعد زكاة إال وإذا أعطيتها الزوتة ال ،لزوجلتعطيها 

 .ذاه زكاة واهلل تعاىل أعلمأو ذاه مين : لهوتقول  ،لزوجلعندك تعطيها 
أقيمت الصالة  :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ غفر اهلل لك ولوالديك هذا سائل يقول

 فعند تسليمي من ،وأنا أصلي النافلة وكان يغلب على ظني أني سأدرك اإلمام في الفاتحة
وبعد تسليم اإلمام قمت وأتيت بركعة فهل  ،ركوع فكبرت معه وركعتلاإلمام لالنافلة كبر 

 .وجزاكم اهلل كل خير ؟فعلي هذا صحيح
الفاحتة مبعىن أنه دخ  ووتد اإلمام يف الركعة قب  أ   فيه ميكنه أ  يقرأ امن أدرك وقت

ينبين  ،األص  يف املسألةذاا  ،فإنه تلزمه الفاحتة ،والوقت الاي أدرك ميكنه أ  يقرأ الفاحتة ،يرفع
على ذاا األص  أنه إذا كا  يف نافلة وغلب على ظنه أ  اإلمام سريكع قب  أ  يتمها فإنه 

إذا أقيمت الصالة )) :الصحيحقال كما يف  أل  النيب  ،ويلزمه أ  يدرك اإلمام ،يقطع النافلة
ا فرطت وظننت ما فلم ،فاألص  أنك ملزم بالدخول مع اإلمام ،((فال صالة إال املكتوبة
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ك للركعة معتد به ، وقضاؤ يلزمك األص  فحينئا ،هعربة بالظن البني خطؤ  ال :والقاعدة ،ظننت
وبإمكانه أ  يدخ ، فجلس يعبث ويصلح من  دخ  واإلمام يقرأ اوذكاا لو أ  شخص ،ومعترب

فاحتة كما لو ال ركع معه ومل يقرأ الفاحتة لزمتهذيئته وإشارته حىت قارب اإلمام الركوع أو ركع مث 
الفاحتة لزمه قضائه سواء داخ  الصالة أو خارتها مادام أنه ميكنه  ةأدركه وتشاغ  عن قراء

واهلل  ،واحد ومن ذنا مادمت قضيت الركعة فال إشكال االثننيالدخول فاألص  الشرعي يف 
 .تعاىل أعلم

مدح  ولكن أخشى ،أريد طلب العلم :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
وجزاكم  ؟فما نصيحتكم في هذا ،الناس لي وقد حصل أن عانيت منه وأنا لم أطلبه بعد

  .اهلل خيرا
ب   هلل على طالب العلم إخالصه وعبادته  يكدرأي شيء  ،باهلل تعاىل استعن :أوال

لن ينجيك أحد من  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ستعني باهلل أي شيء يكدر على العبد عبادته ي
ولالك كا  من  ،أ  يصرف عنك فتنتهم  سأل اهللسمعة والرياء إال اهلل فاالناس والمدح 

 :وكا  من دعائه أيضا ،اللهم إين أسألك العافية :يف أذكار الصباح واملساء دعاء النيب 
 ،اتعلين يف عافية يف ديين عافية الدين أ  تسلم من ذاه الفنت :اللهم عافين يف ديين أي

  .وأ  ختاف من ذاا املدح والرياء ،اهلل بصدق السنة أ  تدعو وأ  تسألف
أ  تأخا باألسباب من كا  خياف مدح الناس ما الاي عند الناس من مدح  :األمر الثاين

ذ  يغين عنك من اهلل شيء لو أ  أذ   ،وكلهم مدحوك ،أمام أذ  األرض كلهم كذب أن
وحده ذو الاي تكف   أل  اهلل مل يغن لك ذاا من اهلل شيئا، مدحوككلهم األرض ذؤالء  
رفعه الناس  إنسا وكم من  ،دح من الناس وذو عند اهلل يف سفالكم من إنسا  مي    ،بتزكية عباده

رفعه إله األولني وازدروه  ف احتقروهوكم من إنسا  وضعه الناس و  ،نة والناسووضعه رب اجل  
فوع رب أشعت أغرب ذي طمرين مد :، قال الاي رفع السموات بال عمد واآلخرين

 .باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره
ك إذا ونأيطعم ؟ك إذا ضللتنأيهدو  ؟ك إذا متنالناس أحييو  أخي علم نفسك من ذم 
لكن لو  ،ك ظاذرانو ك إذا عطشت ظاذرا ويطعمننعم يسقو  ؟ك إذا عطشتنأيسقو  ؟تعت

 يطعمه إال اهلل ال ،عينيه أمام فيحرم من الطعامقدر اهلل ابتلي العبد مبرض وذو من أغىن الناس 
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ليس عند الناس حياة وال  ((ستطعموين أطعمكماعبادي كلكم تائع إال من أطعمته ف يا))
ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ موت وال ذداية وال ضالل وال رمحة وال عااب 

اهلل وحده ذو الاي بيده  چىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  
 .لاي تريد من مدح الناسملكوت ك  شيء ما ا

 مااااااااااااا فا ي ااااااااااااد  مياااااااااااا  قلااااااااااااوب العاااااااااااااملني إيل  
 

 إ  كااااااااااا  رب العاااااااااااملني مل ياااااااااارض علااااااااااي   
إ  الناس  ؟من مدح الناسما الاي جيينه أ  يسأل نفسه  ؟ على اإلنسا ما ذي الفائدة 

إ  العبد الاي  ،ذا زكوك شتموك وعابوك، إ  الناس إوإذا رفعوك وضعوك ،إذا مدحوك ذموك
يبقى من املدح  مدح الناس ويعطي الناس من أت  أ  امتدحه وتزينه سيأيت يوم اليبحث عن 

يزال العبد خبري ما مأل قلبه ، ال الاي جينيه من ذاا املدح والثناء العاق  يتفكر ويتدبر ما ،شيء
  .لتفت إىل مدح الناس وال إىل غريذمباهلل مل يباهلل إذا مأل قلبه 

تفكر يف مدح مادح أو ذم ذام إال  ا نصب عينيك واهلل لنأخي يف اهلل أمرا  إذا وضعتهم
 اجلنة والنار :مر آخر، األمرا يسدد به طريقك ذاا أ وأم به اعوتاتك قو  إذا كا  على حق ي  

مستبينا قائما على اإلخالص ال لك صراطا  تع  اهلل   وأ ،أ  تعلم أنك بني اجلنة والنار
اإلخالص ذو العالج ال ترتك العم   ،إال هباا اإلخالصلك باجلنة  جناة لك من النار وال فوز

أكثر  ،مدح الناس هشيء امس احتقرمن أت  أ  الناس امتدحك وال تق  عانيت من مدح الناس 
ما الاي يغنيك قوهلم فال   ، تأم  لو أنك ذاه الساعة رتيع اللحد والبالاآلخرةمن ذكر 

من    الواعظ، يقولو  فال  الواعظ ويأيت يومفال العامل فال  الزكي فال  البليغ فال  املؤثر
يستطيع  يقولو  فال  الفصيح يأيت يوم من األيام ما ،أ  يعظ نفسه يستطيع الواعظ األيام ال

 ،  فال  البليغ فيأيت يوم من األيام تغرغر روحه وتتجلج  يف صدرهأ  ينبث الكلمة، ويقولو 
وأقوام طلبوا  ،املدح شيئا من ااملدح فما وتدو  او لبفإ  أقواما ط ،أخي يف اهلل تأم  وتاكر واعترب

   .من الثناء شيئا االثناء فما وتدو 
 إال اجلااااااااااااااااااااه عناااااااااااااااااااد اهلل امللاااااااااااااااااااكماااااااااااااااااااا 

 
 اجلااااااااااااااااااااااااه عناااااااااااااااااااااااد اهلل خاااااااااااااااااااااااري تااااااااااااااااااااااااه 

ما  ،أحد سواه هاجلاه عند اهلل ما أسعدذا من حلظة إذا نظر اهلل إىل قلبك وليس في 
وأنت  ،وال يلتفت إليك أحد ، بك أحدأسعدذا من حلظة أ  تدخ  إىل املسجد وال يبايل

وقمت وما أسعدذا من حلظة لو اتتمعت اجلموع واألمم  ،يف قولك وعملك ختلص هلل 
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من امتأل قلبه  ،خطيبا أو مصليا أو واعظا أو معلما فلم تشعر بالناس اليت أمامك ما أسعدذا
 من توذني الشيطا  يريد، ذاا وعصم اهلل فؤاده من تلبيس الشيطا  ،باهلل عصم قلبه من خلقه

ترك طلب العلم  ال تطلب العلم فإذا :يبدأ معك باألمور العظيمة يقول لك ،تعلم خريا أ  ال
أل  الناس امتدحك خترج من بيتك تصلي مع اجلماعة  يستدرج اإلنسا  حىت يقول له ال بدأ
 أ    اهللة فسفتناملدح، أخي يف اهلل س  اهلل العافية وتد واتتهد وإ  وتدت قد عانيت من و 

مدحك  الايتاكر أ   حتقر من مدحكاوال تشتغ  هباه األمور و  ،يغفر لك وأ  يتوب عنك
تعلنا اهلل وإياكم من  ،من استوى عنده مدح الناس وذمهم فقد أخلص ،يسبك أو يشتمك

  .املخلصني
ه من جيد يف قلب ،فإ  اهلل تعله شفاء ملا يف الصدور ،أ  تكثر من قراءة القرآ  وعليك

من الغش عليه بأمرين فيهما اخلري من الكاب آفات القلوب من الغرور من الرياء من النفاق 
  اهلل حتيي فإهنا بإذ ،ته وأثناء القراءة يتدبر اآلياتقراءبمساع القرآ  ممن يتأثر  كثرة  :العظيم

حيرص أ    أ  يكثر من التالوة وأ :واألمر الثاين ،م اعوتاتهوتقو   موات قلبه، وتصلح فساده،
ذلك سلم من كثري من آفات القلوب  من رزقه اهلل ،مع التدبر والتأم  جيع  له ورد من القرآ 

 . فقد مضىمضى  ممافما مضى  ،ن مضىواعترب مب
وإذا  ،هلم التزكيات وكم وكم حضرتوكم من أقوام  ،هلم املدائح حضرتكم من أقوام 

 اآلخرةتع  او  ،ترب والسعيد من وعظ بغريهاعف ،بشيء ا ومل يكن هلمهبم اليوم كأ  مل ياكرو 
سأل اهلل بعزته وتالله أ  يعصمنا من الرياء وأ  جيعلنا من عباده وأ ،أكرب مهك ومبلغ علمك

 . واهلل تعاىل أعلم  ،املخلصني
ي أن يعطيني بعض الناس زكاتهم بحكم: أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

 ؟تى أبحث عن محتاجين فهل يجوز ذلكخرها حوأحيانا أؤ خرجها إمام مسجدهم أل
 .وجزاكم اهلل خيرا

الزكاة وأ  يكو  عندك ب قد ابتليتدمت  األمور ما ذاه ذو األفض  أ  حتتاط يف مث 
 أ ق فيهم من أت  د إىل أشخاص تثم وعناوينهم أو تعهوتكتب أمسائه ،علم باحملتاتني للزكاة
 ،أو وكيال ياليأمث اإلنسا  بتأخريه سواء كا  أصو  ،وزتأخري الزكاة ال جي ،يعينوك على ذاا األمر
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 ، خاصة أنك لو اتتهدت ترىوال جيوز لك أ  حترم األرام  والضعفاء والبؤساء ،وأنت وكي 
  .ولكن اإلنسا  ينتظر أ  يأتيه املسكني إىل عنده د،وجت

ادام أنك تني محبث عن بيوت األرام  واملطلقات واأليتام واحملتااو  اذذبأخي يف اهلل 
دمت أخات ذاه األمانة  فأنت مأمور ما ،ولالك األمر بالشيء أمر بالزمه ،اا األمربليت هب

يتم الواتب إال  ال ماف ،البحث فيلزمكه ، ومن الزم ذلك أ  تبحث عن مستحقمأمور بأدائها
 :علي يف بعض األسئلة بعضهم يقول مر   ،يأتيك اأحدأما أ  جتلس وتنتظر  ،به فهو واتب

ما ذو شيء ليك أشياء ؟ عظر اجيء احملتاج حىت حال احلول وذي عندي ذ  علي شيءنتا
ال تقول أنا ما ما أ  تكو  قادر على أ  حتملها وإاألمانة إذا حتملتها إواحد عليك أشياء، 

نصح انا ما أعرف الفقراء و أنا ما أستطيع أ ،تعطوين زكاتكم الين أنا ما أستطيع اإخو  ،أستطيع
وعلى   ،لية أحدتتحم  مسؤو  األفض  لك أ  الو خربة أكثر دراية و حلي أحد تعرفه ذا يف اهلم إ

على السؤال والبحث أ  تقصر يف ذاه  األمر وأنت قادرهباا  إذا بليتجيوز لك  ك  حال ال
 ،واإلمهال إذا قصرت وأمهلت خا على التقصريؤا، وتوال يكلفك اهلل إال ما يف وسعك ،األمانة

اهلل  أهلمنا ،ل ما تستطيععليك أ  تبحث وتسأل وتبا ،أمام اهلل ول خا ومسؤ فأنت مؤا
 .                                         واهلل تعاىل أعلم  ،الرشد وإياك

قمنا فبهم ضائقة مالية  أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أسرة فقيرة ونزلت
فرج اهلل عليهم ولكن هلل الحمد و بجمع المال لمساعدتهم وتم جمع المبلغ المطلوب و 

المساعدات جاءت بعد قضاء حاجة هذه األسرة فماذا نفعل بهذه يا شيخ بعض 
 .    وجزاكم اهلل خيرا ؟األموال

ذاه  ،زكيكم على اهللنحنسبكم وال  ،أوال تزاكم اهلل خريا وأكثر يف املسلمني أمثالكم
وأ  ذناك  ،أو أ  ذناك أسرة فقرية ،القلوب الرحيمة عندما حيس اإلنسا  أ  تاره مسكني

يسعى يف قضاء ف ،يعوله أو أ  ذناك رت  عنده من ،وأ  ذناك أرملة ،وأ  ذناك مطلقة ،أيتام
هاا فض  ف، ((شاءرسوله ما  ييقضي على يدف اترو ؤ ت اشفعو ا)): حاتته ويشفع له قال 

ڀ   ڀ    ڀ  ڀ    ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ عظيم وزكى اهلل ذؤالء ووعدذم باملثوبة 

وعظيما من اهلل  چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 ،ومن دل على أسرة فقرية فتسبب يف تفريج كربتها فله مث  أتر من دفع املالباهلينة، ليست 
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األيام واألسابيع والشهر والشهور قد جيلس ألنه قد جيلس األسبوع و  ،وقد يكو  أتره أعظم
 ،فرج الكربةير من أتر الاي ثأك هيكو  أتر فالبحث ملن يقوم على ذاه األسرة وذو يتعب يف 

صيك و ون ،وحنسبك وال نزكيك على اهلل ،وعليه أخي يف اهلل ذاا عم  منك ياكر فيشكر
  .وأنفسنا باإلخالص
ما أمكن إذا كا   تعرف من يتربعإذا أخامت تربعا لعم  معني فاالحتياط أ   :األمر الثاين

أي  ،ذاا التشدد يف الفتوى يقول ما فالبعض ب،فتحتاط وتكت ،احلاتة يأ  تقض ما تأمن
ته يتحم  من تبع ذو الدين أل  ذاا أمر مقيد ملصلحة وميكن أ  اإلنسا  الذاا  ؟تشدد 

يقول له  االك لو جتد مريضول ،متهمذ يربيهم ويربئوحنن ندل الناس على شيء  ،ئاشي
قول ي طب األتساد ال ،قول ذاا تشددي ما ،القلم وكتب أخا . تأك  كاا وكاا ال :الطبيب

نجاة من النار والفوز وشيء فيه ال ،تشدد هذاا تشدد شيء يف البطو  واألك  ذاا ما في
ر نث ،ال حيصى كثرة حيفظ من النصوص ماو  ،اوال تعسرو  ايسرو  ،أخي الدين يسر يا !هأو  ،باجلنة

 ،ازم الناس باألص  ودعاذم إىل أ  حيتاطو نعم من أل ،ذاه حقيقة ،لك حىت ختريج احلديث
م حيسب قول ذاا الكالنإذا كا   ،ولية عنهاؤ ظم ذاا األمر بثق  األمانة باملست الناس بعر  ع  ش  

علم أننا او  ،ذاا يف ذذنكع وض   قد جتمع املاليني ،لاير مائيت ئة لاير أوامجع مأنه  البعض
 ري باحلق الدرذم والدينار والفلسالتاكذاا ليس بتشدد ذاا من  هللالنصيحة عن ولو  ؤ مس

عليك ف ،اولو فلسا واحد من دفع ملصلحة معينة ،يوم القيامةيزا  املميكن أ  يضيع يف  واهلللة ال
رقمك  تضع يلأ   باإلمكا ذ   ،فاع  خري ،كااب فال  تربعما يكلفك شيء  ،أ  حتتاط

 . [الشيخ لألذا  توقف ]  .حىت أرتع إليك عند احلاتة أو عند انتهاء األمر
به ومن وااله أما بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل وعلى آله وصح

فإذا أخات التربع  ،والصرف واملسألة الثانية يف اإلعطاءمسألة يف اآلخا  : اهنا مسألتف :بعد
قول للشخص ذاه ولية تؤ بعة واملسمن الت اا أردت خمرتذوميكن إ ،فض  كما ذكرنا أ  حتتاطاأل

ذاا انتهى األمر  الفقراء إذا فعلت ةفإذا انتهت مشكلتها سنصرفها لبقيسنصرفها ألسرة فقرية 
وال أعرف  أعرف من تربع ال ،أستطيع ذب أنين ال :وذواجلانب اآلخر  ،اخذاا بالنسبة لآل
منه إلذ  ا اخن الاي دفعه وال ميكن رده لصاحبه أو أودفع املال ومل يعرف م ،من الاي أعطى

انتهت ذاه و على مسألة الوقف إذا كا  قد تصدق به على تهة  فرعفهاه املسألة ت   ،يف صرفه
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محهم اهلل فينظر إىل األشبه لقول طائفة من أذ  العلم ر أو ال يوتد املستحق منها  ،اجلهة
عن بدي  واألشبه مثال دفعت من أت  أسرة فقرية تبحثو   ،ه اهللمحواختيار شيخ اإلسالم ر 

 تبحثو  عن أسرة أخرى ذاه األسرة ت  سداد فواتريأمن  وذاخاامتأفأنتم  ،آخر ألسرة فقرية
، واهلل حمتاج فتدفعو  إليه ذلك املالعندذم أو ، بنفس الظرف أو عندذم مثال مريض شبيهة

 .تعاىل أعلم
من له أمانة مالية وبلغ عليها هل يجوز ل: م اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقولأثابك

 .جزاكم اهلل خيراتها؟ ول وبلغت النصاب أن يخرج زكاالح
بني األمانة وبني ذناك فرق ، أ  حيفظ عني املال مال عليهاألمانة إذا وضع عند الشخص 

يعطيك ، قرطاس تأخا عني املال وتضعه يف صندوق يعطيك إياه يف األمانة القرض والعارية،
كرتو ، ما دمت حتفظ عينها فهي وديعة   يعطيك إياه يف ظرف  يعطوك إياه يف، شنطة إياه يف

ال تلزم بزكاة فيها وال بضماهنا يف أصح قويل العلماء إال إذا فرطت أو  ،وأمانة فيدك يد أمانة
ذاا مخسمائة لاير، وحفظت عني اخلمسمائة أمهلت، فالوديعة يدك فيها يد أمانة، فإذا أعطاك 

زكاة، وأما إذا تصرف يف األمانة فإنه  لاير أخات نفس اخلمسمائة ورددت نفس اخلمسمائة فال
ظامل، وحينئا تكو  كالقرض، ويسري عليها ما يسري على حكم القرض، وبناء على ذلك ما 
دام مث  ما ذكرت أهنا أمانة عندك فال تلزمك زكاهتا، ولو كانت باملاليني، أل  يدك يد شد 

 .ال ماله، واهلل تعاىل أعلموزكاهتا يلزم هبا صاحبها، صاحبها ذو امللزم بزكاهتا، أل  امل
هل يجوز للمسلم أن يعتمر لغيره بعد : أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول

 .أداء العمرة لنفسه؟ وجزاكم اهلل خيرا
: نعم إذا أدى العمرة عن نفسه صح أ  يكو  وكيال عن غريه لقوله عليه الصالة والسالم

كا  يف احلج فإ  العمرة حج، أل  اهلل تعاىل   ، وذاا وإ ((حج عن نفسك مث حج عن شربمة))
وصف اهلل احلج : قال العلماء چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ يقول يف كتابه 

 چوغريه يف شرح العمدة أ  قوله  إليه شيخ اإلسالمكرب وذو أحد األوته يف اآلية وأشار األب

منهما قصد للبيت، فما  أل  كال أ  العمرة حج للبيت وقصد للبيت؛ يدل على  چڄ  ڄ  
عند من يقول بصحة التوكي  على أنه جيوز أ  يعتمر منعقد دام ذاا حج وذاا حج فاإلمجاع 
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ج ح  : -رضي اهلل عنه -اإلنسا  عن الغري كما جيوز أ  حيج عنه، ويف حديث أيب رزين العقيلي
 .أبيك واعتمر، واهلل تعاىل أعلمعن 

 أيامأن امرأة كانت مدة حيضها خمسة : قولأثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذه سائلة ت
وعند استعمالها لحبوب منع الحمل صار الدم مستمرا لمدة خمسة عشر يوما بنفس 

تنتظر حتى ينتهي أثر الدم؟ وجزاكم اهلل  رائحة، فهل تصلي بعد خمسة أيام أماللون وال
 .خيرا

ما يف شك أهنا  قضية حبوب منع احلم  وذي: اجلانب األول:  ذاا السؤال فيه تانبا
وقد تؤدي والعياذ  ا  وذكروا أ  هلا أضرار  ،األطباء مع بعض وقد تلستتربك العادة وهلا أضرار 

هاا ال يكو  إال بضوابط شرعية، أما استعماهلا ذكاا ف ثة، وتوازذاإىل أمراض خبيحىت باهلل 
العربة بعادة املرأة ة العرب السؤال ذاا وذو مسألة العادة العربة يف : أما األمر الثاين فيه نظر،
ستمر بنفس الصفات ذاا ال يؤثر، أل  العربة بالعادة على ، وكوهنا يامتكث أيام عادهتابعادهتا 

 ر األيام اليت كانت حتيضهن قب  أ لتنظ)): قولهيف  دة عن النيب األص  على أص  السنة الوار 
: كما يف الصحيح   ، وقال((يصيبها الاي أصاهبا فإذا ذي خلفت ذلك فلتغتس  مث تصلي

، العربة بأيام العادة سواء استعملت حبوب منع احلم  أو غريذا، ((دعي الصالة أيام إقرائك))
أل  النص أص  عام، وسواء احتد الدم يف لونه وصفاته أو مل يتحد على األص  الاي ذكرناه، 

ا العادة يف فحبوب منع احلم  ال تؤثر يف إسقاط األص  الاي ذكرناه ما دام أنه قد تاءهت
يوم إ  شاء اهلل ، وآخر دعوانا أ  احلمد هلل رب العاملني، امها املعتربة وعلى صفاهتا املعتربةأي

 .بعد صالة املغرب يف عمدة األحكاماالثنني 
  

 
 


