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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

سلني, نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملر 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد : 

من األعمال اجلليلة للعالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا: اإلفتاء ف
وإجابة الناس عن أسئلتهم, ومن أشهر الربامج اليت كان الشيخ يُفيت فيها: برانمج 

مي ابململكة العربية "نور على الدرب" الذي كان ينطلق من إذاعة القرآن الكر 
 السعودية, والذي انتفع به كثرٌي من املسلمني؛ 

قال الشيخ رمحه هللا: أشُكر هللا عز وجل على هذه النعمة العظيمة اجلليلة يف هذا 
الربانمج "نور على الدرب"؛ حيث يصل إىل بالد أخرى غري بالدان, وينتفع به 

لقائمني هبذا الربانمج, وعلى هذا املسلمون, وهذا من توفيق هللا سبحانه وتعاىل ل
الربانمج, وعلى َمْن ينتفع به من املسلمني يف كل مكان, فنسأل هللا تعاىل أن يزيد 

 اجلميع من فضله, ويرزقنا مجيًعا العلم النافع, والعمل الصاحل.
النافع لعباد  ,على تيسري هذا املنرب الرائد ,نشُكر هللا سبحانه وتعاىل : وقال رمحه هللا

وخارجها, أال وهو "نور على الدرب", فإنه وهلل احلمد انفع  ,يف هذه اململكة ,هللا
جدًّا, ونشكر احلكومة وف ََّقها هللا على تيسري مثل هذا املنرب الذي ينتفع به املسلمون 
يف مشارق األرض ومغارهبا, ممَّن يبلغهم صوته, وحنثُّ إخواننا املسلمني على 

الفائدة الكبرية, فإن هللا تعاىل يفتح فيه أبوااًب كثرية من  االستماع إليه؛ ملا فيه من
 العلم لسامعه, ورمبا حيصل عنده أسئلة لوال مساع هذا الربانمج مل تكن منه على ابل
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وقد كان هلذا الربانمج أثره العظيم يف املستمعني إليه يف العامل اإلسالمي؛ يقول سائل: 
ركيَّات واخلُرافات والبِّدَع حنن يف...نعيش يف جمتمع تكثُ  نسأل هللا اإلنقاذ  -ر فيه الش ِّ

َهْت إليه. -  وبرانجمكم هذا له الدور العظيم يف اإلنقاذ, وكثري من اأُلَسر اَّتَّ
ُأهدي أمجل حتيَّايت واحرتامي إىل برانجمكم املوقَّر الذي أفادان, وأفاد  ويقول آخر:

 ة واالجتماعية.املسلمني كافة من إفتاء املعلومات الديني
زوجة تبلغ من العمر مخسة وعشرين عاًما, وعندها جمموعة من  ويقول اثلث:

األطفال, وحتمد هللا أهنا متدينة, وتلبس احلجاب الشرعي منذ شهرين بعد أن 
 أصبحت تستمع إىل هذا الربانمج املفيد؛ "نور على الدرب".

 ك هللا فيكم, ونفعنا بكم.برانجمكم األكثر من رائع, ابر  كنت أاتبع ويقول رابع:
وتبلغ الثقة ابلربانمج أن يطلب أحد السائلني اإلجابة عن سؤاله؛ لعل أن يكون فيها 
سبًبا خلالصه من حريته, يقول السائل: أرجو منكم اي فضيلة الشيخ مأجورين أن 
َُّتيبوا عن سؤايل؛ لعلَّ هللا أن جيعل يف إجابتكم إنقاًذا يل من حرييت... ]مث ذكر 

هوين مأجورين.سؤ   اله[, وقال: أان اآلن يف حرية شديدة, وج ِّ
وقد شارك الشيخ رمحه هللا يف هذا الربانمج ملدة تزيد على العشرين عاًما, وكانت 
فتاوى الشيخ موضع قبول وثقة لدى املستمعني؛ تقول سائلة بعد أن عرضت 

ألنين أقتنع بكالم ورأي مشكلتها: أرجو النصح واإلرشاد التامَّ مبا فيه اخلري والفائدة؛ 
د. ه واملرشِّ  فضيلة الشيخ حممد العثيمني, وهو نِّْعَم املرّب ِّ واملوج ِّ

معامل منهجية وتربوية يف هذا ويوجد يف الفتاوى واملصنَّفات اليت صدرت للشيخ 
 .أسأل هللا الكرمي أن ينفع هبا يسََّر هللا الكرمي يل مَجَْع شيٍء من تلك املعامل, اإلفتاء
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 معامل منهجية يف اإلفتاء
 , ال أدريوقول : ال أعلم عدم التسرُّع يف اإلفتاء

قال الشيخ رمحه هللا: من آداب طالب العلم الواجبة أالَّ يتَسرَّع يف اإلفتاء؛ ألن 
كان   املفيت ُمعرب ِّ عن شريعة هللا ورسوله, فإذا أفىت على وجٍه ال جيوز له فيه الفتوى

ُذوا اإلفتاء مهنًة للر ِّْفعة, كاذاًب على هللا ورس وله, والعياذ ابهلل, وما أسرع الذين اَّتَّ
 فصاروا يتصدَُّرون لإلفتاء بغري علم, وهؤالء من أشد ِّ الناس ضَررًا ابألُمَّة!

وقال: كل إنسان يُفيت بغري علم فإنه ظامل لنفسه, وظامل إلخوانه, وال يُوفَّق للصواب؛ 
[, فعلى 51﴾ ]املائدة:  اَّللََّ اَل يَ ْهدِّي اْلَقْوَم الظَّالِّمِّنيَ إِّنَّ  ألن هللا تعاىل قال: ﴿

هؤالء أن يتَّقوا هللا يف أنفسهم, وأن يتَّقوا هللا يف إخواهنم, وأالَّ يتعجَُّلوا, فإن كان هللا 
أراد هبم خريًا أهلمهم رشدهم, ورزقهم العلم, وصاروا أئمة يُقتدى هبم يف الفتوى, 

أما ابلنسبة للمستفتني, فإننا حُنذ ِّرهم من االستفتاء ألمثال  فلينتظروا وليصربوا,
هؤالء, ونقول: العلماء املوثوق بعلمهم وأمانتهم واحلمد هلل موجودون, فيمكنهم 

 االتصال عليهم ابهلاتف, فيحصل املقصود إن شاء هللا.
وله, فإن وقال رمحه هللا: اإلفتاء بغري علم مع كونه حمرًَّما خالف األدب مع هللا ورس

اَي َأي َُّها الَّذِّيَن  ﴿ اإلفتاء بغري علم تقدَّم بني يدي هللا ورسوله, وقد قال هللا تعاىل:
يٌع َعلِّيمٌ  ﴾ ]احلجرات:  آَمُنوا اَل تُ َقد ُِّموا َبنْيَ َيَديِّ اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوات َُّقوا اَّللََّ إِّنَّ اَّللََّ مسِّ

إخواننا طلبة العلم والعامة أيًضا أن يفتوا بال  إننا حُنذ ِّر وقال الشيخ رمحه هللا: [1
علم, بل عليهم أن يلتزموا الَورَع, وأن يقولوا ملا ال يعلمون: ال نعلم, فإن هذا وهللا 
هو العلم, فإين ُأعِّيُد وُأكر ِّر: التحذير من الفتوى بغري علم, وأقول لإلنسان: أنت يف 

 . شخص آخرف املستفيت إىلحلٍ  إذا مل يكن عندك علم أن تصر 
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 وكان اإلمام أمحد رمحه هللا إذا ُسئل عن شيء وال علم له به, يقول: أسأل العلماء.
وقال رمحه هللا: إن من العقل واإلميان ومن تقوى هللا وتعظيمه أن يقول الرجل: عما 

 ال يعلم ال أعلم, ال أدري, أسال غريي.
 وقد عمل الشيخ رمحه هللا مبا ذكره:

ه هللا: بعض النساء يقمن ببيع حليهن قبل وقت الوجوب بقليل, وبعد فقد سئل رمح
مضي وقت الوجوب تشرتي ابلدراهم حليًا أخرى فما حكم هذا العمل ؟ فأجاب: 

 هذه املسألة حتتاج إىل نظر وأتمل.
وسئل رمحه هللا: هل يشرتط يف األربعني رجاًل الذين يصلون على امليت أن ال يشركوا 

شرك األصغر أو األكرب؟ فأجاب: يف احلديث قال عليه الصالة والسالم: ابهلل شيئاً ال
) ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجاًل ال يشركون ابهلل شيئًا إال 
شفعهم هللا فيه ( فظاهر قوله ) ال يشركون ابهلل شيئًا ( أهنم ال يشركون شركًا أصغر 

راد ال يشركون ابهلل شركًا أكرب, وأان مل يرتجح وال أكرب, وحُيتمل أن يُقال: إن امل
 عندي شيء.

وقال رمحه هللا: اختلف العلماء يف العسل, هل َّتب فيه الزكاة أو ال َّتب ؟ فمنهم 
من قال: إهنا َّتب, ومنهم من قال: إهنا ال َّتب, واستدلوا على ذلك بقول عمر بن 

 م عند هللا.اخلطاب رضي هللا عنه, واملسألة عندي حمل توقف, والعل
وقال رمحه هللا: ما ورد من أن بعض السلف يرى هللا يف املنام, فاهلل أعلم, فأان 
َب هذا القول لإلمام أمحد, أما النيب صلى هللا عليه  متوقف يف هذا, وإال فقد ُنسِّ

 وسلم فقد رأى ربَّه يف املنام.
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ل والنساء, فهل يشرع هلن وقال رمحه هللا: يف املسجد النبوي يوجد حاجز بني الرجا
 االعتكاف ؟ وهللا ال أدري وأان أتوقف يف هذا.

وسئل رمحه هللا: عندما ظهر الشيطان يف يوم بدر يف صورة سراقة, هل هو سراقة 
 الذي حلق النيب صلى هللا عليه وسلم أثناء هجرته ؟ فأجاب: ال أدري.

وسلم أنه حدث عن ربه أنه وسئل رمحه هللا جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه 
قال: ) إن عبدًا أصححت له جسمه, ووسعت عليه ميضى عليه مخسة أعوام ال يفد 

 إيلَّ حملروم( هل هذا احلديث اثبت ؟ فأجاب : ال أدري عن صحته
وسئل رمحه هللا تعاىل: إذا أخَّر احلاج طواف اإلفاضة بدون عذر على غري رأي 

يصنع ؟ فأجاب: ال أدري ماذا يقولون يف هذه احلنابلة وانتهت أشهر احلج فكيف 
املسألة, هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصالة, أو يقال: عبادة فات وقتها فال 

 تقضى, ويكون احلج مل يتم, وال يكتب له احلج, ال أدري ماذا يقولون يف هذا.
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 عدم التسرع يف الفتوى يف املسائل اليت َّتالف اجلمهور
يتسرَّع اإلنسان يف الفتوى خصوًصا يف املسائل اليت َّتالف رأي  ال قال رمحه هللا:

فاملسألة اليت َّتالف رأي مجهور العلماء ال تتسرَّع فيها إال بعد  مجهور العلماء,
 الرتو ِّي والتأين ِّ والنظر يف أدلة الفريقني؛ ألن األكثر أقرُب إىل الصواب من األقل.

 وى مبخالفة ما عليه علماء البلدعدم التسرُّع يف الفت
كذلك ما كان عليه الناس؛ أي: ما أقرَّه علماُء البلد ال تتسرَّع  قال الشيخ رمحه هللا:

يف خمالفته؛ ألن ُأمًَّة قامت على العمل هبذا الرأي مع وجود علمائها ليس ابألمر اهلني ِّ 
عليه قول  أن يُنقل إىل رأي آخر بدون دليل واضح, على أن القول الذي هم

مرجوح؛ ولذلك َّتد العامة إذا أفىت إنسان خبالف ما يعهدونه يقولون: أتى بدين 
جديد؛ ولذلك إذا رأيت قواًل صوااًب ال إشكال فيه خُمالًفا ملا عليه علماء البلد 
فاجتمِّْع ابلعلماء, وانقِّْشهم وبني ِّ هلم الصواب, واتَّفُِّقوا على قوٍل, واحلقُّ ضالَُّة 

 نما وجَدُه أَخَذُه.املؤمن, أي
 عدم اإلفتاء يف مسألة صدر فيها حكم أو فتوى حىت ال حيدث بلبلة للسائل

ال ُأجيب عن مسألة انتهت بواسطة أحد من أهل العلم؛  أان قال الشيخ رمحه هللا:
ألهنا فتوى أو حكم انتهى أَمُده؛ وإمنا ُيسأل عن املسائل اليت مل يتقدَّم فيها فتوى أو 

بُّ ألحد أن يكون وقَّاًفا عند ابب كل عامل, يسأله عما حصل أو حكم, وأان ال  ُأحِّ
عما جرى عليه, ولو كان قد استفىت عنه؛ ألنه حيصل بذلك بلبلة وتشتيت لفكره, 
وشكٌّ يف أمره؛ وإمنا عليه إذا أراد أن يستفيت أو يتحاكم إىل أحد, أن خيتار َمْن يرى 

مانته, وصالحه, ويكتفي مبا يفتيه به, أو حيكم أنه أقرب إىل احلق من غريه؛ لعلمه, وأ
 به.
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 الرتبية والفتوى
ظهرت الفتوى من بعض العلماء املعتربين أبن وجه املرأة ال  ملا قال الشيخ رمحه هللا:

جيب َسرْتُه, قال بعض العلماء الذين درَّسوان, ونعتربهم رمحهم هللا من أشياخنا, قال: 
فيت هبذا, والناس سائرون على سرت الوجه, وسرت الوجه أفضل عجًبا هلذا املفيت أن يُ 

وما َضرَّان إال أن  تربيةوهذه يف احلقيقة  ! عند الذي أفىت جبواز كشف الوجهحىت
مع أن  ,علوم حبسب النظر فقط دون الرتبيةبعض الناس يُعامل املسلمني يف ال

الحظون الرتبية مالحظًة اإلنسان إذا أتمَّل القرآن والسنة وهدي السلف جيد أهنم يُ 
وكيف يُعَقل أن نقول للمرأة: اكشفي عن هذا الوجه اجلميل اجلذَّاب, , عظيمةً 

واألمم اليت أابحت الكشف  واسرتي الرجل القبيحة؟ ال ميكن أن أتيت الشريعة هبذا؟
عن الوجه هي اآلن تئِّنُّ من حاهلا اليوم, وحتِّنُّ إىل احلال األوىل؛ ألن النساء ما 

ْرَن على الوجه, وال اقتصْرَن على الوجه الطبيعي؛ بل بدأت تكشف عن الرأس اقتص
والرقبة, واليد إىل املرفق, وليتها تُبقي الوجه على حاله؛ بل ُتضفي عليه شيًئا من 
التجميل؛ كاملكياج, وحتمري الشفاة, وتسويد األجفان, وتزجيج احلواجب, وما أشبه 

 .ة اإلسالمية إىل ما فيه اخلري والصالحذلك, فنسأل هللا أن يُوف ِّق األُمَّ 
 عدم اإلجابة عن سؤال يُطَلب فيه أن تكون إجابته على مذهب من املذاهب

ُسئِّل الشيخ: هل ملس املرأة انقٌض للوضوء على املذهب الشافعي أم ال؟ فأجاب 
رمحه هللا: يف احلقيقة أان شخصيًّا ال ُأجيب عن السؤال الذي يُطَلب فيه أن تكون 

ابة على مذهب من ال جيب ات ِّباعه سواء كان مذهب الشافعي أم اإلمام أمحد أم إلجا
عن هدي النيب ألن الفرض على املسلم أن يسأل  اإلمام مالك أم اإلمام أّب حنيفة

 ال أن أسأل عن مذهب فالن وفالن ألنه هو الذي جيب ات ِّباعه صلى هللا عليه وسلم
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 عن الفتوى بشيء ال توجبه احلاجةالنظر للعواقب اليت تنتج 
ألهل العلم أن يكونوا علماء مرب ِّني؛ ال علماء خمربين  ينبغي قال الشيخ رمحه هللا:

فقط, فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء يف مسألة ما دون أن ينظر يف 
 عواقبها, وما ينتج عنها من مفاسد, وهذا ال ينبغي, بل ينبغي لإلنسان أن ينظر ماذا

يرتتَّب على هذا القول, أليس النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم؛ قال ملعاذ: 
))أتدري ما حقُّ هللا على العباد, وما َحقُّ العباد على هللا؟((, قال: هللا ورسوله أعلم, 
قال: ))َحقُّ هللا على العباد أن يعبدوه, وال ُيشركوا به شيًئا, وَحقُّ العباد على هللا أال 

ر الناس؟ قال: ))ال يُعذ ِّ  ب َمْن ال ُيشرِّك به شيًئا((, فقال: اي رسول هللا, أفال أُبش ِّ
رهم فيتَّكِّلوا((, فمنعه من نشر هذا العلم العظيم املتعلق ابلعقيدة خوفًا من أن  تُبش ِّ
يتَّكِّل الناس, وأال يعملوا وأال يقوموا ابلعمل, فكيف مبسألة دون ذلك بكثري خُيشى 

ا َشرٌّ كثرٌي! لذلك أدعو إخواننا املفتني أن يكونوا علماء مرب ِّني, وأن أن يرتتَّب عليه
ينظروا ماذا ينتج عن الشيء املباح أما الشيء الواجب فال بُدَّ من إعالنه ونشره, وال 
ميكن ألحد أن يكتمه؛ لكن الشيء املباح الذي يفتح للناس ابب شرٍ  عظيم ال ُُنربِّ 

ا من طالب العلم, وهي النظر إىل العواقب اليت الناس به, وهذه نقطة تفوت كثريً 
 تنتج عن الفتوى بشيء ال توجبه احلاجة.
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 عمل املُفيت مبا يُفىت به:
 إذا أفىت يكون هو أول الناس عماًل هبذه الفتوى. املفيت قال الشيخ رمحه هللا:

 والشيخ كان يعمل مبا يفيت به, ومن أمثلة ذلك:
هللا يف شرحه حلديث أّب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا  قال الشيخ رمحه

صلى هللا عليه وسلم قال: ) ُغسل اجلمعة واجب على كل حمتلم( : الصواب عندي  
 كاملقطوع به: أن غسل اجلمعة واجب على كل إنسان.

وقد عمل الشيخ رمحه هللا مبا ذكره, فقال: ما تركته منذ علمت هبذا احلديث, ال 
ًا, وال شتاًء, وال حراً, وال بردًا, وال إذا كان يفَّ مرض أحتمل معه االغتسال, صيف

 وقلت هذا حىت تعلموا أنين ال أشك يف وجوبه, وأرى أنه ال بد أن يغتسل اإلنسان.
وقال رمحه هللا: مسألة العزاء, فالعزاء إمنا كان تركه قطيعة رحم ألن الناس اعتادوه 

م قاطع رحم, لكن لو أن الناس تركوه كما تركه فصار الذي يتخلف عنه عنده
ما صار تركه قطيعة رحم...وهلذا  -رمحهم هللا-والتابعون -رضي هللا عنهم-الصحابة

 لو أن طلبة العلم بينوا للناس هذا األمر وبدأوا أبنفسهم هم.
وقد عمل الشيخ رمحه هللا مبا ذكره, فقال: والدان تويف ومل جنلس للعزاء, ووالدتنا 

فيت ومل جنلس للعزاء, لو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكان فيه خري كثري, ولرتك تو 
الناس هذه العادات, السيما يف بعض البالد إذا مررت ببيت مات فيه ميت تقول: 
هذا بيت فيه زواج, ألنك ترى فيه من األنوار يف الداخل والكراسي واألشياء اليت 

 تنايف الشرع, وفيها إسراف وفيها بذخ.
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 الرجوع إىل احلق مىت ما تبنيَّ ضعف الرأي الذي كان عليه
وقال رمحه هللا: , احلق خرٌي من التمادي يف الباطل إىل الرجوع قال الشيخ رمحه هللا:

وجب عليه , ه من الرأي, وأن الصواب يف غريهمىت تبنيَّ لإلنسان ضعف ما كان علي
  مبقتضى الدليل الصحيح.الرجوع عن رأيه األول إىل ما يراه صواابً 

وقد عمل الشيخ رمحه هللا مبا ذكره, فقال رمحه هللا: الذي حُيقن به الدم وهو صائم, 
 فهل يفطر أو ال يفطر كرجل حصل عليه حادث ونزف الدم منه ؟

اجلواب: كنت أرى يف األول أنه يفطر, وأقول: إذا كان الطعام والشراب مفطراً, فإن 
إىل دم, فهذا لبابة الطعام والشراب وخالصته, إذن يفطر, الطعام والشراب يتحول 

 لكنه ال يغنيه عن الطعام والشرابمث بدا يل أنه ال يفطر, ألنه وإن أعطى البدن قوة 
 ويه فتنب يل أخرياً أنه ال يفطروليس من حقنا أن نُلحق فرعاً أبصل ال يسا

راجع عن ذلك, قال والشيخ رمحه هللا كان يرى جواز مس القرآن من احملدث مث ت
الشيخ قال داود الظاهري وبعض أهل العلم ال حيرم على احملدث أن ميس 
املصحف...وكنت يف هذه املسألة أميل إىل قول الظاهرية, لكن ملا أتملت قوله صلى 
هللا عليه وسلم: )ال ميسُّ القرآن إال طاهر(..تبني أنه ال جيوز أن ميسَّ القرآن من كان 

ر أو أكرب.. فالذي تقرر عندي أخرياً: أنه ال جيوز مس املصحف إال حمداًث حداًث أصغ
 بوضوء.

وقال الشيخ رمحه هللا عن جلسة االسرتاحة يف الصالة: نقول هي سنة يف حق من 
حيتاج إليها لكرب أو مرض أو غري ذلك, وكنُت أميل إىل أهنا مستحبة على اإلطالق 

بعد التأمل الطويل أن هذا هو القول وأن اإلنسان ينبغي أن جيلس...ولكن تبني يل 
 املفصل قول وسط, وأنه أرجح من القول ابالستحباب مطلقًا.

(    12) 



 يقل به أحد من قبل تورع من القول بقول ملال
قال الشيخ رمحه هللا: ال هتمل كالم العلماء, وال تغفل عنه, ألن العلماء أشد رسوخًا 

سرارها وضوابطها ما ليس عندك, وهلذا  منك يف العلم, وعندهم قواعد الشريعة وأ
كان العلماء األجالء احملققون إذا ترجح عندهم قول, يقولون: إن كان أحد قال به 

 وإال فال نقول به
وقد عمل الشيخ مبا ذكره, فقد سئل إذا نزع اإلنسان الشراب وهو على وضوء مث 

رمحه هللا: إذا نزع أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل جيوز له املسح عليها ؟ فأجاب 
 الشراب مث أعادها وهو على وضوئه فال خيلو من حالني:

األوىل: أن يكون هذا الوضوء هو األول, أي إنه مل ينتقض وضوءه بعد لبسه فال 
 حرج عليه أن يعيدها وميسح عليها إذا توضأ.

ه إذا احلال الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح فيه على شرابه, فإنه ال جيوز ل
خلعها أن يلبسها وميسح عليها, ألنه ال بد أن يكون لبسهما على طهارة ابملاء, 
وهذه طهارة ابملسح, هذا ما يعلم من كالم أهل العلم, ولكن إن كان أحد قال أبنه 
إذا أعادها على طهارة ولو طهارة املسح, له أن ميسح ما دامت املدة ابقية, فإن هذا 

ن أحدًا قال به, فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو قول قوي, ولكين مل أعلم أ
الصواب عندي, ألن طهارة املسح طهارة كاملة, فينبغي أن يُقال إنه إذا كان ميسح 
على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح, لكنين ما 

 رأيت أحداً قال هبذا.وهللا أعلم
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 إلفتاءمعامل تربوية يف ا
 هتنئة السائل

يف بعض األسئلة اليت تُوجَّه للشيخ رمحه هللا, يذكر السائل من حاله أن هللا عز وجل 
َمنَّ عليه ابهلداية والتوبة, وسلوك طريق االستقامة, فيقوم الشيخ بتهنئته على ذلك, 

 ويسأل هللا له الثبات, ومن األمثلة على ذلك:
 َمنَّ هللا عليه ابهلداية, فهل الفرتة اليت كان سئل الشيخ عن إنسان كان يف ضالل, مث

بُّ  فيها يف ضالل حمسوبة عليه؟ فأجاب رمحه هللا: قبل اإلجابة عن هذا السؤال أحِّ
أن أهن ِّئ األخ الذي َمنَّ هللا عليه ابالستقامة, ولزوم الصراط املستقيم, بعد أن كان 

, بل هو أكرب نعمة ينعم هللا منحرفًا يف متاهات البدع والضالل, فإن هذا من نعم هللا
هبا على عبده, فأسأل هللا أن يثبتين وإخواين املسلمني على دينه املستقيم, إنه جواد  

 كرمي.
وقال الشيخ رمحه هللا لسائل: أقول: احلمد هللا الذي هداه, حىت صار يصلي, فهو 

وقال رمحه هللا , يف احلقيقة أسلم بعد ردَّة, فعليه أن يشكر هللا تعاىل على هذه النعمة
لسائل: أقول: هنيًئا له مبا منَّ هللا عليه من هذا الرجوع إىل ربه عز وجل, واالستقامة 

 على دينه, وبر ِّه بوالدته, وحب ِّه للخري, وأسأل هللا أن يزيده من فضله.
وسئل الشيخ عن ابن نصح والده بعدم اإلسهام يف أحد البنوك, فأجاب رمحه هللا: 

الذي نصح أابه: هنيًئا لك, وثب ََّتك هللا, وأكثَ َر من أمثالَِّك, وأقول له  أقول هلذا األخ
أيًضا ولغريه: إن حماولة منع األب أو األم من معصية هللا هو الرب احلقيقي حىت إن 
غضبوا عليك, فإن القلوب بيد هللا, وسوف جيعل هللا هذا الغضب رًضا وسرورًا؛ ألن 

 .القلوب بيد هللا عز وجل
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 نصيحة السائل
قال الشيخ رمحه هللا ينبغي للمفيت إذا ُسئِّل عن شيٍء, ورأى أن املستفيت أخطأ فيما 
هو أهم أن ينصحه, وقال: ينبغي لطالب العلم إذا جاءه مستفٍت وهو على حال 
غري مرضية, أن ينتهز الفرصة من أجل نصحه؛ ألنه اآلن جاء ُمستعطًِّفا ُمستجداًي, 

صحه, وقال: لو قال لك رجل أان طُْفُت من دون حجر إمساعيل! فالفرصة ساحنة لن
ح كالمه أواًل مث أجبه اثنًيا, والتصحيح قبل اجلواب هو َدْأُب الرسل عليهم  فصح ِّ
الصالة والسالم, فإن يوسف عليه الصالة والسالم ملا سأله الرجالن عن الرؤاي اليت 

يَبهما, وهذه مسألة هامة, فإذا رآها كل واحد منهما دعامها إىل التوحيد قبل أن جيُ 
جاء إنسان يسألك, فاعلم أنه جاء مفتقًرا إليك سيقبل ما تريد, فابدأه أواًل بنصيحة 
إذا كان ُمتلب ًِّسا بشيء جيب إنكاره, وقد طبق الشيخ رمحه هللا ما ذكره, ومن األمثلة 

نه؟ فأجاب: لذلك: أنه سئل: ما احلكم يف املرأة اليت َّترج من بيت زوجها بدون إذ
أواًل هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن جنيب عليه, وهو أننا ننصح مجيع أخواتنا 
املؤمنات أالَّ خيُرْجَن من بيوهتن إالَّ يف حاجٍة ال بد من اخلروج فيها؛ ألن بيتها أصون 
هلا, وأبعد هلا عن الفتنة, وأسلم لدينها وخلقها, وأحفظ لزوجها, مث نقول يف اجلواب 

 السؤال اثنًيا.عن 
وقال الشيخ رمحه هللا لسائل: جيب عليك قبل كل شيء أن تشكر هللا تعاىل على 
نعمته عليك ابلتزام الدين والشريعة, فإن هذا من أكرب النعم, بل هي أكرب النعم يف 

 الواقع, فامحد هللا تعاىل على هذا, واشكره عليه, وَسْلُه الثبات واالستمرار.
 لسائل: نصيحيت لك أن تتحلَّل من زوجتك, وأن تطلب منها وقال الشيخ رمحه هللا

 السماح, ونصيحيت هلا أن تعفو عنك؛ ألهنا ُأمُّ أوالدك, واحلياة بينكما شركة اآلن.
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 تنبيه السائل أن سؤاله من فضول العلم وإشغال نفسه به ليس فيه كبري فائدة
ه الشيخ السائل بعض األسئلة اليت تُوجَّه للشيخ ليس يف معرفت ها كبري فائدة, فُيوج ِّ

 إىل االنشغال مبا هو أنفع له, ومن األمثلة على ذلك:
سئل الشيخ هل صحيح أن لألرض حركتني أم ال؟ فأجاب رمحه هللا: إن البحث يف 
هذا من فضول العلم, وليس من األمور العقدية اليت جيب على اإلنسان أن حيققها 

 إشغال النفس مبثل ذلك ليس فيه كبري فائدة.ويعمل مبا تقتضيه األدلة, و 
وقال رمحه هللا لسائل: مسألة دوران األرض وعدم دوراهنا اخلوض فيها يف الواقع من 
فضول العلم؛ ألهنا ليست مسألة يتعنيَّ على العباد العلم هبا, ويتوقَّف صحة إمياهنم 

ظاهًرا ال خفاء فيه؛  على ذلك, ولو كانت هكذا لكان بياهنا يف القرآن والسنة بياانً 
 فال ينبغي أن يُتعَِّب اإلنسان نفسه يف اخلوض بذلك.

وُسئِّل الشيخ: هل هناك أدلة تدل على أفضلية املالئكة على الصاحلني من البشر؟ 
فأجاب الشيخ رمحه هللا, مث قال: وأخريًا إن اخلوض فيها, وطلب املفاضلة بني صاحل 

ال يضطر اإلنسان إىل فهمه والعلم به, وهللا البشر واملالئكة من فضول العلم الذي 
 املستعان.

وسئل الشيخ عن مدة محل مرمي عليها السالم, هل كان تسعة أشهر أم ماذا؟ فأجاب 
رمحه هللا: قبل اإلجابة عن هذا السؤال أَودُّ أن أقول: إن مثل هذه األسئلة اليت قد 

يشغل نفسه هبا, فاإلنسان يكون اجلواب عنها عدمي الفائدة, ال ينبغي لإلنسان أن 
لديه مسؤوليات هلل عز وجل, ولعباد هللا, لديه مسؤوليات هلل تعاىل عقيدة وقواًل 
وعماًل, فعليه أن يهتمَّ بذلك دون مثل هذه األمور اليت هي من فضول العلم, فال 

 ينبغي لإلنسان أن يتشاغل مبا ليس له فيه فائدة, ويدع ما له فيه فائدة.
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الشيخ: لقمان واخلضر, هل مها من األنبياء, أم رجالن صاحلان؟ فأجاب رمحه  وسئل
هللا: ما رأيك لو قلُت: إهنما من األنبياء هل تتبعهما, واجلواب أنك لن تتبعهما, 
حسًنا, ولو قلُت: إهنما من غري األنبياء, هل يضرمها شيء إن كاان من غري األنبياء 

 ن هذا البحث؟؟! ابلطبع ال, إًذا ما الفائدة م
 توجيه السائل

الشيخ رمحه هللا يف إجابته عن أسئلة املستفتني ال يقتصر على اإلجابة عن السؤال 
فقط, إذا كان يف سؤال السائل ما َيستلزم التوجيه أو التنبيه, فيقوم الشيخ ابلتنبيه 

 والتوجيه, ومن األمثلة على ذلك:
مجيلة وهو يف الصالة, ما حكمه؟ ُسئِّل الشيخ عن قول شخص: اللهم ارزُقين زوجة 

بُّ أن أضيف إىل ذلك شيًئا آخر: ذات دين,  فأجاب رمحه هللا: ال أبس به؛ لكن ُأحِّ
 تقول: اللهم ارزُقين زوجة مجيلة ذات دين.

وقال رمحه هللا لسائل: قبل أن أذكر اإلجابة عن سؤاله أحب أن أنبهه وغريه على أن 
هذه العبارة "شاءت الظروف" أو "شاءت قوله: "شاءت الظروف" كلمة منكرة؛ ف

 األقدار" أو ما أشبه ذلك, ال جيوز, فعلى املرء أن يُكفَّ عن ذلك.
وقال رمحه هللا لسائل: وأما قولك يف سؤالك: "حكمت عليَّ الظروف الصحية", فإن 
الظروف ال حتكم بشيء؛ بل احلكم هلل, والتقدير هلل, فإن هللا هو احلكم وإليه احلكم, 

  أعلم.وهللا
وقال رمحه هللا لسائل: أواًل يف قولك: الشيطان لعنه هللا, ينبغي أن تقول: أعاذين هللا 

َّللَِّّ  منه, فإن هذا هو األوىل؛ لقوله تعاىل: ﴿ َزَغنََّك مَِّن الشَّْيطَانِّ نَ ْزٌغ فَاْسَتعِّْذ ابِّ َوإِّمَّا يَ ن ْ
يٌع َعلِّيمٌ   [.200﴾ ]األعراف:  إِّنَُّه مسِّ
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 اء للسائلالدع
 الشيخ ال يرتك السائل دون أن يدعَو له إذا رأى أنه حيتاج إىل ذلك, ومن األمثلة:

 قال رمحه هللا يف إجابة سائلة: نسأل هللا لنا وهلا اهلداية والثبات على احلق.
 وقال رمحه هللا لسائل: أسأل هللا أن يُعافيك, وأن يُقو َِّيَك على العبادة.

 ة سائلة: نرجو هللا هلا الشفاء والعافية.وقال رمحه هللا يف إجاب
 قال رمحه هللا يف إجابة سائلة: أسأل هللا تعاىل أن يصلح حاهلا مع زوجها.

 قال رمحه هللا لسائل: ابرك هللا تعاىل يف هذا الولد, وجعله ابرًّا بوالديه.
طاعة قال رمحه هللا لسائلة: أسأل هللا تعاىل أن ميُدَّ يف عمر زوجك ويف عمرك على 

 هللا, وأن يرزقنا مجيعنا الصرب واالحتساب, والرمحة مبن يستحقُّون الرمحة.
 شكر السائل

 الشيخ رمحه هللا إذا رأى يف سؤال السائل ما يستلزم شكره, شكره, ومن ذلك:
أان أشكرك على ما تقومني  قال رمحه هللا لزوجة تعامل زوجها املريض معاملًة جيدًة:

 ة به واإلحسان إليه, والقيام حبق ِّه.به, حسب قولك من الرأف
ُعك هذا طي ِّب, فجزاك هللا خريًا  غار: ُصن ْ وقال رمحه هللا لرجل رَّبَّ أبناء عم ِّه وهم صِّ

م. لة الرَّحِّ  حيث عملت هذا من أجل إصالح أوالد عم ِّك, وهذا من صِّ
ل وقال رمحه هللا لسائل: أواًل نشكرك على التزوُّج بزوجة أخيك بعد وفاته من أج

م ومن اخلري واملعروف.  رعاية أبنائه؛ ألن هذا بال شك من صلة الرَّحِّ
وقال رمحه هللا لسائلة: تقول: إهنا تدخل الفصل حني أذان الظهر وإن احلصة أو 
الدراسة تبقى ملدة ساعتني, وإهنا تبقى مشغولة يف حني الدراسة ابلتفكري يف صالهتا, 

 ا.فنشكرها على هذه اليقظة وعلى حياة قلبه
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 وختاًما:
حيب األسئلة اليت يسأل فيها السائل عن معىن آية يف كتاب  فالشيخ رمحه هللا, كان

هللا؛ قال: سؤال هذا الرجل من أجود األسئلة وأحب ِّها إيلَّ, وذلك أنه سؤال عن 
تفسري آية من كالم هللا سبحانه وتعاىل, الذي هو خري الكالم, وقال لسائل آخر: 

هذا السؤال, أعين السؤال عن آايت هللا عز وجل, وذلك أن القرآن  يعجبين مثل
الكرمي مل ينزل جملرد التعبُّد بتالوته, بل نزل للتعبُّد بتالوته, وتدبُّر آايته, وتفكُّر 
معانيه, وللعمل به, وقال لثالث: أشكر أخي السائل الذي سأل عن معىن اآلية 

 معاين القرآن الكرمي وطلبهم تفسريه.الكرمية, وذلك لسروري بتفكُّر الناس يف 
كما أن الشيخ كان يدعو للمسلمني يف إجابته عن أسئلة السائلني, سئل الشيخ عن 
رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم هلل عز وجل, فأجاب رمحه هللا, مث قال: أسأل هللا 

ملن أنكروا هذه تبارك وتعاىل يل وإلخواين النظر إىل وجه هللا الكرمي, وأسأل هللا اهلداية 
 الرؤية العظيمة اليت هي ألذُّ ما جيده أهل اجلنة يف اجلنة, وهللا على كل شيء قدير.

وسئل الشيخ عن احلوض املورود ما هو؟ وبعد أن أجاب رمحه هللا, قال: اللهم 
اجعلنا ممن يشرب منه, اللهم اجعلنا ممن يشرب منه, اللهم اجعلنا ممن يشرب منه, 

 اي رب العاملني.
وسئل الشيخ رمحه هللا عن: رجل ُأصيب ابنه بسحر, فهل جيوز له أن يذهب إىل 
ْحر, وبعد أن أجاب الشيخ قال: نسأل لنا وإلخواننا  أحد السحرة ليفكَّ عنه الس ِّ

 املسلمني السالمة من اآلفات, وأن يقينا شرَّ عباده.
 .ارمحهاللهم وف ِّقنا لالستفادة من معامل الفتوى عند الشيخ, واغفر له و 
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