


  

 

 
 

 يف الفتوى ابن جربين شيخمنهج ال
 

 

 تأليف

 مرضي بن مشوح  العنزيد. 
  

         

 



 بسم ا الرضبن الرحيم
 بعد:أما ا، كعلى آلو، كصحبو، كسلم تسليمان كثَتن  نبينا ؿبمدو  على كالسالـي  ، كالصالةي  اغبمدي  

كحده  الواقع، فالعلمي م ك بُت العل يت تربطالعلم؛ فالفتول ىي ال ج لو طالبي وبتا  ففقو الفتول فنه 
قاؿ ابن عابدين:"لو أف رجالن  ، كقديوالواقع كتنزيل العلم عل همي ، إمبا يصنعو فى اؼبفيتى  ال يصنع

أحد  ، كجاء عن(ُ)كتب أصحابنا ال بد أف يتتلمذ للفتول حىت يهتدم إليها"  حفظ صبيعى 
فظ اؼبدكنة كاؼبستررجة كىو وب لي بالفتيا، فما درل ما يقوؿ يف أكؿ ؾبلسأنو ابتي  علماء اؼبالكية
 .(ِ)"يف كل فن كمعٌت مفتقر إليو أصله  ...كالتجربةي الفتول صنعةه ، كقاؿ:"اغبفظ اؼبتقن

كمن ، قاؿ ابن القيم:"فيىضل كييضل فيتفيي  رزؽ فهمنا للواقعال يي  وعلمنا لكن رزؽ اؼبرءي كقد يي      
عوائدىم كأزمنتهم كأمكنتهم أفىت الناس دبجرد اؼبنقوؿ يف الكتب على اختالؼ عرفهم ك 

 .(ّ)"كأحواؽبم كقرائن أحواؽبم فقد ضل كأضل
ـي      التفريق بُت العلم كالفتول جعل كثَتنا من الباحثُت ينسب القوؿ الذم يف الفتول  كعد
يف  كيكوف مرجعو الوحيد اؼبسألة، ىذه يف ىذا العاملىو الرأم الراجح عند كيرل أف ىذا  عامللل

 يف مسألة اجتهادية قد يفيت عاملفإف ال كل حاؿ؛على   صحيحب ليس كىذا ىذه الفتول، ذلك
غَته  إىلفيو  دي القوؿ الراجح اجملتهى  ؾرى تػٍ كقد يػي قاؿ ابن رجب:" ،بقوؿ مرجوح عنده ؼبصلحة يراىا

 أف":كقد ذكر ابن تيمية (ْ)ة"بالقوؿ الراجح مفسد اإلفتاءف يف كا  إذامن األقواؿ اؼبرجوحة 
قد يكوف فعل اؼبرجوح أرجح للمصلحة ":كأنو ،(ٓ)" ؼبصلحة راجحةفاضالن اؼبفضوؿ قد يصَت 

كأما "كقاؿ ابن عثيمُت: ،(ٔ)"الراجحة كما يكوف ترؾ الراجح أرجح أحيانا ؼبصلحة راجحة
اؼبسائل االجتهادية فإهنا مبنية على االجتهاد، كإف كاف االجتهاد فيها يف اغبكم فكذلك يف 

يت أك اكـو عليو تقتضي أف يعامل معاملة خاصة عومل فإذا كانت حاؿ اؼبستف...ؿبلو
كذلك إذا كاف األمر قد كقع ككاف يف إفتائو بأحد القولُت مشقة ،دبقتضاىا ما مل ىبالف النص

                                 
 .ْٔ/ُرسائل ابن عابدين  (ُ)

 ٕٗ/َُاؼبعيار اؼبعرب، للونشريسي  (ِ)

 .ٔٔ/ّإعالـ اؼبوقعُت، البن القيم  (ّ)

 .ٖٗسترراج ألحكاـ اػبراج، البن رجب صػاال (ْ)

 .ّْٓ/ِِؾبموع الفتاكل، البن تيمية  (ٓ)

 .ُٖٗ/ِْؾبموع الفتاكل، البن تيمية  (ٔ)

 



قاؿ البنو مرة: افعل كذا  أنو بعض السلف "يذكر عن، كقاؿ:(ُ)"كأفىت بالقوؿ الثاين فال حرج
قاؿ الوالد: افعل كإاٌل أفتيتك بقوؿ فالف، كىو قوؿ ككذا يف حكم من األحكاـ، فلم يفعل، ف

فهذه اؼبسائل اليت مصدرىا االجتهاد، كليس فيها نص يلـز اإلنساف بأف ، (ِ)أصعب كأشق
"كقد يرل اؼبفيت أف يبنع الناس من شيء أحلو ، كقاؿ:(ّ)"يأخذ بو فلينظر إىل ما يصلح اػبلق

"ا ؽبم؛ ؼبا يًتتب على فعل الناس لو من ا  .(ْ)ـر
كأبدعا يف فهم النصوص كتفسَتىا كفهم مثالن  كتبا يف اؼبقاصد  الشاطيب كابن عاشورك     

عن  هاغالبيف  امل ىبرج كجد أهنما يهمافتاك يف من قرأ لكن ، رراج نفائس الدررالشريعة كاست
ا ديارنباكيف  اف سائدنا يف عصرنباؼبذىب اؼبالكي الذم كا ، (ٓ)حىت لو خالف اؼبذىب مقصدن

مقاصد الشريعة  من أهنما رأيا أف -كا أعلم-عل السبب كل ،(ٔ) ذلك بعض الباحثُتكقد حٌَت 

                                 
 .َُْ-ََْ/ِٔؾبموع فتاكم كرسائل العثيمُت  (ُ)

، فقاؿ لو: حنث يف يبُت حلف فيها باؼبشي إىل بيت ا اغبراـ فاستفىت أباه ؛ كىو أف كلدهابن القاسم ركم ذلك عن (ِ)
". انظر: االستذكار البن أفتيك فيها دبذىب الليث كفارة يبُت، كإف عدت أفتيتك دبذىب مالك. يعٍت بالوفاء"

 .ُّٖ/ٖ، البحر ايط للزركشي ُُٖ/ٓعبدالرب 

 .ِٖ/ُْاؼبمتع، البن عثيمُت  (ّ)

 .ِِٗكتاب العلم، البن عثيمُت صػ (ْ)

لنب أف من األدلة على االشًتاؾ فيو رفع اغبرج كالرفق بالناس كمع ذلك توقف ذكر الشاطيب يف مسألة االشًتاؾ بال (ٓ)
فيها؛ ألنو مل هبد نصنا يف اؼبذىب خبصوصها، فقاؿ:"ىذا ما ظهر يل فيها من غَت نص يف خصوص اؼبسألة أستند 

ا غباجة الناس ٍب إليو؛ كلذلك توقفت عن اعبواب فيها" ٍب كجد مسألة يف اؼبذىب تشبهها قاؿ اإلماـ مالك جبوازى
ختم اعبواب بقولو"فهذا كلو فبا يدؿ على صحة ما ظهر يل يف اللنب كا أعلم كالظاىر جوازه عمالن هبذا األصل 
ا كىو رفع اغبرج كالتيسَت على الناس مل يفت الشاطيب هبا حىت كجد  اؼبقرر يف اؼبذىب"، فمع أف يف اؼبسألة مقصدن

عاشور فقد سيئل عن رجل اشتد غضبو فطلق زكجتو ثالثنا بلفظ كاحد فأجاب مسألة تشبهها يف اؼبذىب. أما ابن 
بأف اؼبتفق عليو عند أئمة اؼبذاىب اليت تقلدهتا األمة أف طالؽ الثالث يف كلمة كاحدة يلـز منو البتات، كأنو ال 

عاؼبػنا اليـو فإمبا ييلتفت إىل قوؿ من شذ من العلماء، ٍب قاؿ يف آخر الفتول كىو كجو الشاىد:"فكل من يستفيت 
يريد من استفتائو أف ىبربه بقوؿ إمامو الذم قلده، فاؼبالكي مثالن إمبا يسأؿ عن مذىب مالك الذم اتبعو؛ ألنو ال 
هبوز لو العمل بغَته إال عند الضركرة...كىذا كلو مبٍت على ما رجحو العلماء من أنو هبب على العامي التزاـ مذىب 

نذ قركف طويلة، فال ذبد مسلمنا إال كىو مقلد مذىبنا ينسب نفسو إليو، ٍب إذا التزمو ال معُت، كبذلك عملت األمة م
هبوز لو اػبركج عنو؛ ألنو تالعب بالدين كميل مع اؽبول كالشهوة، إال إذا نزلت بو ضركرة". انظر: فتاكم الشاطيب 

 ْٔٗ-ّْٗ/ِ، الفتاكم التونسية يف القرف الرابع عشر اؽبجرم ُُِ-َِٕصػ

مل انظر مقاؿ: ىل كاف الشاطيب مقاصدينا؟، لياسر اؼبطريف، منشور يف موقع مباء، كقد بٌُت الباحث فيو أف الشاطيب  (ٔ)

 



ؾبتمعوف على اؼبذىب اؼبالكي،  اإلمامُت كالناس يف بالد ،الشريعة اجتماع الناس كعدـ تفرقهم
قراءة ما بُت ييعٌت باؼبقاصد علم ك ، امستطَتن  اكشرن  يسبب ؽبم فتنة قد ببعض اآلراء كاػبركج عنو

الذم ال يستطيع  -كىم غالب الذين يستفتوف العلماء-فكيف للعامي، هاالسطور كما خلف
فحٌق العامي أف يتلٌقى قاؿ ابن عاشور:" كقد !؟فىت دبا بينها كما خلفهايي  أفور السط اءةقر 

سن ضبطو كال تنزيلىو  .(ُ)"الشريعة بدكف معرفة اؼبقصد، ألنو ال وبي
  كتكوينو صناعة اؼبفيتب االىتماـلذا ينبغي ؛ عن ؾبرد العلم زائدعلم شيء كالفتول شيء فال    

عن  مقررو  كضعي  على ذلك كمن األشياء اليت تعُتكي تسلم األمة من االختالؼ كالتشرذـ، 
كىذا أمره إىل  ،يف الكليات الشرعية نظرينا كتطبيقينا بالتعاكف مع دكر الفتول دٌرسي يي  صناعة اؼبفيت

 القراءة يف كتبمن األشياء اليت تعُت على فقو الفتول ك  لشرعية،أىل اإلصالح يف الكليات ا
كيف كانت فتول العامل ككيف    طالب العلم لينظر العلماءمناىج الفتول عند  دراسةك الفتاكم 

كقد   ،؟، كما الطريق الذم خطو لنفسو يف الفتول؟كاألحداثللعلم على الوقائع  نزيلوكاف ت
 كيف ىذا البحث ؿباكلة للتعرؼ على منهج، (ِ)الفتولمناىج العلماء يف  كيتبت حبوث يف

أبرز  فهو منيف الفتول، كرؤية الطريق الذم خطو لنفسو يف إفتاء الناس  ابن جربين الشيخ
 عة، كنفعرضبو ا رضبة كاسعلماء اؼبملكة العربية السعودية الذين اشتهركا بالعلم كالفتول 

 .بعلمو
 عملي في البحث:

للشيخ ابن جربين رضبو ا ككانت أربعة كثالثُت كتابنا بُت صغَت اغبجم  صبعت كتب الفتاكم-
 ككبَته، كقد ذكرهتا يف آخر البحث.

 منهج الشيخ ابن جربين يف الفتول.بعد قراءة الكتب كاملة استرلصت  -

                                                                                               
 مقاصده يف فتاكيو. ييعمل

 .ُٖٖمقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور صػ (ُ)

ز يف الفقو كالفتول، ػبالد اغبامد، منها: منهج اإلفتاء عند اإلماـ ابن القيم، ألسامة األشقر، كمنهج الشيخ ابن با (ِ)
كبديع الطراز يف معامل منهج الفتول عند اإلماـ ابن باز، لعبدالرضبن السديس، كمنهجية الفتول عند الشيخ ابن 
عثيمُت، ؼبسعود صربم، كمعامل التميز يف الفتول عند الشيخ ابن عثيمُت، لوليد الودعاف، من ضوابط االجتهاد عند 

قهو، لعبدالعظيم الديب، منهج البحث كالفتول يف الفقو اإلسالمي بُت انضباط السابقُت القرضاكم كظبات ف
 كاضطراب اؼبعاصرين، ؼبصطفى الطرابلسي.

 



 األمور اليت تتكرر كثَتنا جعلتها منهجنا لو أما اليت قرأهتا مرة أك مرتُت مل أدكهنا ىنا. -
أقدـ دبقدمة يسَتة يف الغالب عند كل معلم من معامل منهجو، ٍب أذكر بعض األمثلة،  -

 كبقيت األمثلة أشَت يف اغباشية إىل أماكنها يف كتب الشيخ.
مل أطل البحث بالنقل عن غَت الشيخ، أك مناقشة بعض اآلراء، فالبحث لبياف منهجو يف  -

 .(ُ)"قولو كيًتؾ إال رسوؿ ا الفتول، كليس ؼبناقشة اآلراء، فػ"كل يؤخذ من 
 شيخ  رضبو ا.عن جوانب منهجية يف شرصية ال ذلكقبل  كتبت-

كبعد، فاغبمد  الذم يسر يل كتابة ىذا البحث اؼبتواضع، كتب ا لو القبوؿ كالربكة، كرحم 
اء ا الشيخ ابن جربين كرفع درجتو يف عليُت، كصبعنا بو مع النبيُت كالصديقُت كالشهد
 كالصاغبُت كحسن أكلئك رفيقنا، كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعُت.

                                        
 د. مرضي بن مشوح العنزي                                                                                                           

 00966503380332/ جوال                                                    
 Murdi100@hotmail.com/ إيميل                                               

  

                                 
ًإالَّ  لىٍيسى أىحىده بػىٍعدى رىسيوًؿ اللًَّو  "،  عن ابن عباس كؾباىد قوؽبما:ُْركل البرارم يف القراءة خلف اإلماـ صػ (ُ)

اغبكم بن  عىنً  ،ِٓٗ/ِ"، كركاىا ابن عبدالرب يف جامع بياف العلم كفضلوخىذي ًمٍن قػىٍولًًو كىيػيتػٍرىؾي ًإالَّ رىسيوؿى اللًَّو يػيؤٍ 
ـى الًَّذم ىيوى كقد اشتهرت ىذه اؼبقولة عن اإلماـ مالك، قاؿ الذىيب يف سَتة اإلماـ مالك:" عتيبة، ا اإًلمىا كىلىًكنَّ ىىذى

، كىقىاؿى قػىٍوالن فىٍصالن، حىٍيثي يػىقيٍوؿي  ا القىرٍبً :النَّجمي اؽبىاًدم قىٍد أىٍنصىفى ، ًإالَّ صىاًحبى ىىذى كيلُّ أىحىدو يػيٍؤخىذي ًمٍن قػىٍولًو، كىيػيتػٍرىؾي
–-. سَت أعالـ النبالء "ٖ/ّٗ. 
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 ابن جبرين رحمو اهللفي شخصية  منهجيةجوانب 

، كمن العديد من الكتب كاؼبقاالترضبو ا  اعبربين  بن عبدالرضبنعبدا كيتب عن الشيخ   
أمشل ما كيتب عنو كتاب:"أعجوبة العصر" الذم كتبو ابنو عنو، فمن أراد أف يقف على سَتتو 
ففي ىذا الكتاب كفاية، مع أف للكتاب أنبيةن أخرل حيث إنو ربدث عن حقبة تارىبية مهمة 

للشيخ مشاركةه فيها، كال أريد أف اقتبس أك أعيد ما قيل عن  كأحداث مرت هبا البالد ككاف
يف شرصية الشيخ رأيتيها كظبعتيها  نهجيةاؼب الشيخ ىنا، إمبا أريد أف أكتب عن بعض اعبوانب

 ، كىي:لمذ عليو مباشرة إال مرات قليلةمنو كإف مل أظفر بالتت
كاؼبدف  تنا رفحاء يف مشاؿ اؼبملكةأف الشيخ رضبو ا على كرب سنو كاف يزكرنا يف مدين األول:

، ككاف يلقي الدرس كااضرة دكف اىتماـ لعدد اغبضور ككرب كالقرل اليت حوؽبا كل سنة تقريبنا
ما عندىم من علم، كأف  يكوف منهجهم تبليغ اؼبدينة كصغرىا، كىذا درس لطبلة العلم أف

فَ َواللَِّو أَلَْن يَ ْهِدَي اللَُّو » :يب قاؿ الن كقد يكوف بذؽبم للواحد كما ىو بذؽبم للعدد الكثَت،
ٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك  َعمِ ِبَك رَُجًًل َخي ْ  .(ُ)«ُحْمُر الن َّ

ق زرت الشيخ ابن جربين يف بيتو مع ؾبموعة من ُِْٔمن عاـ  ِ: يف آخر شهر ثانيال
لتواصي بالصرب الشباب فأكصانا الشيخ بالعلم كالدعوة كالعمل كالصرب، كالتواصي باغبق كا

الرجاؿ. ٍب كالتواصي باؼبرضبة، كقاؿ: إذا مللتم الطريق ركحوا أنفسكم بالقراءة يف الًتاجم كسَت 
، فقاؿ: كنت يف سفر فدخلت مع صباعة يصلوف اؼبغرب كأنا أريد أف (ِ)سألو أحد اإلخوة معنا

تقبل ا أصلي العشاء فصليت معهم ركعتُت ٍب سلمت كخرجت، فما اغبكم؟ فقاؿ الشيخ: 
منك، كال تعد لذلك مرة أخرل. كمل يأمره بإعادة الصالة؛ فالشيخ ال يرل جواز ذلك كلكن مل 

فراعى يف  (ّ)يبطل عبادة ىذا الشاب كىو يعلم أف ىناؾ رأينا مشهورنا هبيز مثل ىذا الفعل
وؿ صة إذا كاف القالفتول انتهاء الفعل، كأف الفتول بعد الفعل زبتلف عنها قبل الفعل خا

، كيف ىذا درس يف اؼبنهج كىو بإذف ا لذلكبعض األمثلة يف البحث ستأٌب ك ، اؼبرالف قوينا
                                 

، كمسلم، كتاب فضائل ََّٗيديو رجل، برقم  ركاه البرارم، كتاب اعبهاد كالسَت، باب فضل من أسلم على (ُ)
 .َِْٔالصحابة رضي ا عنهم، باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي ا عنو، برقم 

 مل أذكر أظباء األشراص يف ىذه اؼبواقف؛ لتماـ الفائدة دكف ذكر األظباء. (ِ)

 .ّٕٓ/ُٓانظر: ؾبموع فتاكم كرسائل العثيمُت  (ّ)

 



، كأف يفرؽ بُت الفتول قبل أف يفتح العامل بابو للطالب، كأف وبرص على كصيتهم كتشجيعهم
 و خاصة إف كاف الرأم اآلخر قوينا.الفعل كبعده، كأال يلـز الناس برأي

ىػ حضرت لقاءن مع الشيخ ابن جربين رضبو ا يف ُِْٖ/ ّ/ ِْس يف يـو اػبمي :الثالث
مدينة بريدة مع ثلة من اؼبشايخ الفضالء كطلبة العلم، ككاف ىناؾ شاب من الكويت ككاف 
حريصنا على طلب العلم، فسأؿ الشيخى سؤاالن عن التدرج يف كتب الفقو دبا يبدأ الطالب كدبا 

: الشاب قاؿ مكررةي إلـز كتابنا كاضبطو كاقرأ شركحو، ٍب ينتهي، فقاؿ لو الشيخ: كتبي الفقو
كىل يكفي أف أضبط منت أيب شجاع يف الفقو الشافعي؟، فقاؿ الشيخ: نعم، أم كتاب يف 

كىو تسهيل طريق العلم  يف اؼبنهج الفقو، كال يلـز أف يكوف يف مذىب أضبد. كيف ىذا درس
ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكرِ ﴿ تعاىل:قاؿ ا سهل ا القرآف لعباده، كقد ،وعلى طالب  أم﴾ َوَلَقْد َيسَّ

َمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو » :طريق العلم، فقاؿ  كقد سهل النيب  ،(ُ)سهَّلنا القرآف
َل اهلُل َلُو ِبِو َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنَّةِ  كفيو بشارة عن ىذا اغبديث:" ، قاؿ ابن حجر(ِ)«ِعْلًما، َسهَّ

أف كل األئمة كاؼبذاىب  إىل العلم إرشاد طالب كمن الدركس ،(ّ)"هيل العلم على طالبوبتس
 من نبع كاحد، كأهنا موصلة للمراد، فال تعصب ؼبذىب دكف مذىب أك إماـ دكف إماـ. ستقيت

 كىكيلُّهيم ًمٍن رىسيٍوًؿ اً ميلتىًمسه ... غىٍرفنا ًمنى البىٍحًر أىٍك رىشفنا ًمنى الدًِّنًٍ 
: حضر الغداء كجلسنا مع الشيخ عند الصحن، ككاف الشاب الكوييت يأكل دبلعقة رابعال

كحده دكف البقية، فقاؿ أحدىم للشيخ ابن جربين: ياشيخ ما رأيك دبن يأكل يف اؼبلعقة؟ 
: بأف فبن هبلس عند الصحن فأٌحرًج الشاب الكوييت فقاؿ: مل أقصد التشبو!، فأجابو آخر

كالشيخ ابن جربين ساكته ٍب تكلم فقاؿ: قاؿ بعض أىل العلم: إف  التشبو ال وبتاج لقصد،
خرج الشيخي جبوابو الشابى . فأى (ْ)األكل باؼبلعقة من تطبيق السنة؛ ألنو يبسكها بثالثة أصابع

رء أف ىبرج أخاه من اغبرج كفيو درس يف اؼبنهج كىو أف وباكؿ اؼب كقع فيو، من اغبرج الذم
أف اإلنكار يكوف للمنكر ال للمسألة  إىل العامل طالبو وجوكأف يكالضيق النفسي أك اؼبادم، 

                                 
 .ْٖٓ/ِِتفسَت الطربم  (ُ)

 ، برقمالذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، باب فضل االجتماع على تالكة القرآف كعلى الذكركتاب ركاه مسلم،   (ِ)
ِٔٗٗ. 

 .َُٔ/ُفتح البارم  (ّ)

 انظر: جواب الشيخ األلباين رضبو ا يف موقعو عن حكم األكل باؼبلعقة. (ْ)

 



أف ا لذىين أنكر ل  الشيخبٌُت  دفق ، كالنص وبتمل كل ىذه االجتهادات،فيها العلماء جتهد االيت
من أقصى اليسار  اأف ىذا الذم ينكركنو ىو تطبيق للسنة، فنقلهم امل يرلآخر لع ارأين  ىناؾ

أف  كس اؼبنهجيةالدر  فيو منن يفعل ىذا آشبنا، إىل كونو مأجورنا. ك إىل أقصى اليمُت، من كوف م
كي ال تًتؾ الناس صواب ما عنده الوقتى اؼبناسب لتنبيو غَته،  األسلوب اؼبناسب ك ىبتار اؼبرءي 

 الوقت اؼبناسب.أك  اؼبناسب اختيار األسلوب عدـ بسبب
كتب عن الشيخ عبدالرزاؽ : قرأت يف أحد اليف نفس اجمللس قاؿ الشاب الكوييت: خامسال

عفيفي أنو كاف يتمٍت أال ييبقى من الكتب إال الكتاب كالسنة، كأنو لو كاف لو من األمر شيء 
 !: ىذا الكالـ غَت صحيحىمأحدي  ، فقاؿ(ُ)أللقى كل كتاب غَت الوحيُت يف البحر، أك أحرقو

ل ظبعتها منو بأذين. فقاؿ الشيخ ابن جربين: ب !كالشيخ عبدالرزاؽ ال يقوؿ مثل ىذا الكالـ
أال ننكر ما نستغربو من األقواؿ حىت  اؼبنهجي الدرسقط يف يدم ىذا الػميٍنًكر، ككاف فأيس

نتثبت، كأف عدـ العلم ليس علمنا بالعدـ، كأنو حىت لو كاف عندنا علم بالعدـ، فمن 
يف غَت مسائل  نراه، كأال قبـز بأرائنا ما اؼبستحسن أف لبتار األسلوب األصبل كاأللطف يف بياف

قَاَلْت َكأَنَُّو  ؟َأَىَكَذا َعْرُشكِ ﴿ملكة سبأ: سئلت، فقد للرجعة ؾباالن  ألنفسنا علقب كي اعبـز
 .حكمتها ، كىذا من جعةبل جعلت لنفسها ؾباال للر  ، فلم ذبـز باعبواب﴾ُىوَ 

ك أحدي الشباب بيد الشيخ كمعو كاحد أ زيارات الشيخ ؼبدينة رفحاء أخذ لحدإ:يف ادسسال
بناءن  جبواب خاصفأجابو الشيخ  كبٌُت حالو كظركفو، اثناف فسأؿ الشيخ عن مسألة فقهية،

 أتىاؼبسألة، ٍب  خالؼ الرأم السائد ؽبذه على صيغة السؤاؿ الذم ظبعو، كىذا اعبواب ىو
ر، فأعاد الشاب السؤاؿ على الشيخ أماـ اغبضور، و ضالشيخ إىل ؾبلس كبَت مزدحم باغب

ٍب ذكر  أك الفقهاء.. الؼ اعبواب الذم ذكره لو قبل قليل، فقاؿ: قاؿ العلماءالشيخ خب وفأجاب
كأف الذين يف اجمللس على الرأم السائد  ،اؼبقصود من السؤاؿ مى اعبواب السائد، فالشيخ فهً 

أكثر  يعرفوكىذا الشاب يريد أف هبعل الشيخ بصًفًو كوباٌج بو اغبضور مع أف الرأم الذم 
أف  نهجاء أجالء، كالناس سائركف عليو من زمن، كىذه من الدركس يف اؼباغبضور ىو رأم لعلم

يراعي اؼبفيت مكاف الفتول، كيفرؽ بُت الفتول اػباصة كالفتول العامة، كأال يأٌب ألناس يسَتكف 
على رأم لعلماء معركفُت بالعلم فيرالف ىذا القوؿ كوبدث فتنة كاختالفنا يف صفوفهم يف 

                                 
 .ِٗٔ، ُُٖ، ٖٗانظر: ىكذا حدثنا الزماف، لعائض القرين صػ (ُ)

 



ـي دار اؽبجرة بأف منع إلزاـ الناس دبا مسائل اجتهادية يسع في ها اػبالؼ، كقد سبق إىل ذلك إما
الناس قد سيقت إليهم أقاكيل، كظبعوا أحاديث، كرككا ركايات، كأخذ كل قـو "يف اؼبوطأ؛  ألف

كغَتىم، كإف  --دبا سيق إليهم، كعملوا بو، كدانوا بو، من اختالؼ أصحاب رسوؿ ا 
. فالعامل الذم أكٌب اغبكمة يقدـ القوؿ اؼبرجوح عنده إذا كاف فيو (ُ)"ردىم عما اعتقدكه شديد

قاؿ النيب  صبع لكلمة الناس كمل مشلهم، خصوصنا يف اؼبسائل االجتهادية كقد جاء يف اغبديث
 :« يا عائشة لوال قومك حديث عهدىم بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب

أبقى الكعبة على ما ىي عليو كترؾ رأيو؛ ألجل   ، فالنيب(ِ)«يدخل الناس وباب يخرجون
من ترؾ بعض " :باباجتماع الناس كعدـ تفريقهم، كقد بوب البرارم ؽبذا اغبديث ب

 .(ّ)"االختيار، ـبافة أف يقصر فهم بعض الناس عنو، فيقعوا يف أشد منو
  

                                 
 .ٖٕ/ٖسَت أعالـ النبالء  (ُ)

، فيقعوا يف أشد منو ـبافة أف يقصر فهم بعض الناس عنو باب من ترؾ بعض االختيار كتاب العلم،  ركاه البرارم، (ِ)
 .ُّّّ، برقم نقض الكعبة كبنائهاباب ، كمسلم، كتاب اغبج، ُِٔبرقم 

 .ّٕ/ُصحيح البرارم  (ّ)

 



 منهج الشيخ ابن جبرين في الفتوى
 

 المطلب األول: االعتماد على األدلة.
يف الفتول  إال أف العلماء ،و على األدلةأحكامى  يبٍتى البد أف  عاملو  كلى   عن الذكر أفٌ  غٍته 

ا سار على  رضبو قد يركهنا، كالشيخي  ىبتلفوف يف ذكر ىذه األدلة أك عدـ ذكرىا؛ ألسبابو 
، (ِ)من األدلة كثَتنا، بل يف الفتول الواحدة قد ذبد  (ُ)كثَتة يذكر األدلة  اؼبنهجُت ففي فتاكم

عن عدـ ذكر األدلة  الشيختذر عا، ك (ّ)األدلة فيها ا ال يذكرأخرل ككثَتة أيضن  ا يف فتاكمكأيضن 
بأف" أغلب اعبواب يقع يف حاؿ انشغاؿ الباؿ مع كثرة اؼبراجعُت كالسائلُت  ؛كالتوسع يف الشرح

اغبكم كقصده أف يعرؼ  مستعجله  السائلي ، كأيضنا"(ْ)"فبا ال يبكن معو التوسع كاالستدالؿ
ا بدليل أك تعليل"  .(ٓ)الذم يصدر عنو، كلو مل يكن مؤيدن

 فمنها: واألدلة التي يستدل بها الشيخ تتنوع
ؼبا سئل عن أنو  اتيستدالل باآلعلى اال ةلمن األمثو  :(ٔ)االستدالل باآليات القرآنية-أ

أف  حكم التحزبات يف بعض اؼبدارس بُت اؼبدرسُت، أجاب:"الواجب على اؼبسلمُت عمومان 

                                 
، ُٗٗ، ٕٔ، ُٓالكنز الثمُت صػػ َِٗ، ِْٓ، ِّٕ، َُِ، ُُٗ، َُٖ، ُٖ، ٗػػانظر: اللؤلؤ اؼبكُت ص (ُ)

 .ُٕٗ/ُ، شبرات التدكين ُُُفتاكم الصػياـ صػػ

، الكنز الثمُت ُّٓ-ُِٓصػػ ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبويةُّْ-ُّّانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ِ)
 . ْٖ-ْٓة صػػ، النربة من الفتاكم النسائيََِ-ُٗٗ/ ُ

، َِٓ، ِِٓ، ُِٗ، ُِْ، َُِ، ََِ، ُٓٗ، َُٕ، ُٖٔ، َُٕ، َُٔ، ََُانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ّ)
، ِِّ، ُْٖ، ُِٖ، ُٕٔ، َٓ ، الكنز الثمُت صػػَُّ، ِٖٖ، ِِٕ، ِٗٔ، ِّٔ، ِِٔ، ِٗٓ، ِٖٓ
، ُُالنسائية صػػالفتاكم  ،  النربة منٔٓ، ْٗ، ّّ، ِِ، ُٓ، ٗ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػِٓٓ
ُّ ،ُْ ،ُٓ ،ُٔ ،ُٕ ،ُٖ ،ُٗ ،ِْ ،ِٓ ،َّ ،ّّ ،َْ ،ُْ ،ْْ ،ِٓ ،َٕ ،ُٕ ،ٕٓ ،ٕٖ ،ٗٔ ،
، ُٕٖ، ُِٗ، ُِٔ، ُُّ، ٕٖ، ٓٔ، ُٔ، َٔ، ْٗ، ْٔ، ّْ، ُٕالصػياـ صػػ ، فتاكم ُُٔ، ُُٓ، ٗٗ

، َِْ، ُٖٔ، َُٖ، ُّٕ، َُٔ، ُّٓ، ُْٖ، ٖٓ، ْٖ، ْٕ، ّٔ، ُٔ/ ُشبرات التدكين ، ُٖٔ
، ِْٕ، ُِٗ،  ِْ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ ٖٖ، ِٖ، َٖ، ِٔ/ ِ، ِّٖ، َِٖ
ِّٔ ،ِِٗ ،ُّٓ. 

 .ٓالنربة من الفتاكم النسائية صػػ (ْ)

 .ٓالنربة من الفتاكم النسائية صػػ (ٓ)

  .ُٕٗ/ ُالتدكين شبرات، ُّصػػ يةالنسائ، النربة من الفتاكم ُٗٗ، الكنز الثمُت صػػٗصػػ اللؤلؤ اؼبكُت انظر:( ٔ)

 



يتحابوا فيما بينهم...فقد هنى ا تعاىل عن التحزب كاالفًتاؽ كاػبالفات كما يف قولو 
 .(ُ)﴾"َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميًعا َواَل تَ َفرَُّقواتعاىل:﴿

ل عن ئً : ؼبا سي حديثالستدالل بعلى اال ةلمثاأل ومن: (ِ)االستدالل باألحاديث النبوية-ب
"كرد يف ذلك أدلة تدؿ على أف الذم يتقدـ للمسجد بأنو  اجد، أجاب:فضل التبكَت للمس

لو يعلم الناس ما في النداء والصف »: أجره أكثر من الذم يتأخر، كمن ذلك قولو 
، ولو يعلمون ما في التهجير الستبقوا األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا الستهموا عليو

 .(ّ)"«إليو
قد  إال أنك كاغبسنة لشيخ من األحاديث الصحيحةهبا اديث اليت يستدؿ احكغالب األ

حبسب زبريج الذين صبعوا ، كذلك (ْ)الشيخ أحاديث دكف ذلك يف درجتها مفتاك ذبد يف 
، كمن كىم يف الغالب يعتمدكف على أحكاـ الشيخ األلباين رضبو ا ،كقدـ ؽبم الشيخ الفتاكم

الدعاء »كحديث:، (ٓ)«فليس منامن استنجى من الريح »حديث: :أمثلة ىذه األحاديث
قاؿ: أف رجالن " كحديث ،(ٔ)«محجوب عن اهلل حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد

إن كنت صادقًا فأعد للبًلء تجفافًا، فإن البًلء أسرع إلى من »يا رسوؿ إين أحبك. فقاؿ:
 ،(ُ)"«سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم»كحديث:، (ٕ)"«يحبني من السيل إلى منحدره

                                 
 .ُّٓاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ (ُ)

 .ْٔ، النربة من الفتاكم النسائية صػػِِْ، الكنز الثمُت صػػُِاللؤلؤ اؼبكُت صػػ انظر: (ِ)

 .ّٕٓ-ّٔٓ/ِشبرات التدكين  (ّ)

، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية ِّٔ، ِٔٓ، ُٔٓ، ُّٗ، ُُٕ، ّٖ، َّ، ُُانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ْ)
، ّٖ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػْٖ،  النربة من الفتاكم النسائية صػػِٓ، َْ، ّٕصػػ
، ُْْ، ٓٗ، ٖٔ، ْٕ/ ُشبرات التدكين  ،ُِٔ،  فتاكم الصػياـ صػػُُٔ، َُٕ، َُْ، ٕٗ، ُٗ، ٖٗ

ُْٓ ،ُٕٕ ،َِٔ ،ِّٗ ،ُِْ ،ِّٓ ،ِٓٗ ،ِّٖ ،ِّٗ ،ِٗٗ ،َّٓ ،ِّّ  ،ّٕٓ ،ّٓٗ ،َْٗ ،
ِ /ُُ ،ِٔ ،ّٓ ،ْٔ ،ُٕ ،ُُْ ،ُِِ ،ُٓٔ ،ُٕٔ ،ُّٖ ،ُٖٕ ،َِٔ ،َِٖ ،َُِ ،ِِِ ،

، ُٖٓ، ُُٓ، ُُّ، َُّ، ْٗ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ ّٖٖ، َِٗ، ِٖٖ، ِّٖ، ُِْ
ُّٔ ،ُْٗ ،َُِ ،َِٔ ،ُِِ ،َِٓ ،ِٔٔ ،َِٕ ،ِٕٓ ،ُّٗ ،َِّ ،ُّٕ . 

ا".ٖٔ/ُ. كقد قاؿ عنو األلباين يف إركاء الغليل ْٕ/ُشبرات التدكين  (ٓ)  :"ضعيف جدن

كال يصػح اغبديث مرفوعنا كال موقوفنا كما جاء ذلك يف العلل  . كىو عن عمر بن اػبطاب ُْْ/ُشبرات التدكين  (ٔ)
 .ُٕٕ/ِلأللباين  ، كإركاء الغليلّٖٓ/ِالعلل اؼبتناىية البن اعبوزم 

، كقد نقل جامع فتاكم اللؤلؤ اؼبكُت تضعيف األلباين رضبو ا ؽبذا اغبديث. كاغبديث أتى ِّٔاللؤلؤ اؼبكُت صػػ  (ٕ)

 



كىي قليلة مقارنة  يف اغباشية، اليت أشرتي ؼبواطنها إىل غَت ذلك من األمثلة ،(ُ)"«أفراطكم
اليت قدـ الفتاكم  كقد بٌُت ـبرجو كتب اليت يستدؿ هبا الشيخ، كاغبسنة باألحاديث الصحيحة

قبل بعض  (ِ)كقد يذكر الشيخ لفظة "ركم" ىذه األحاديث يف اغباشية، درجةؽبا الشيخ 
كىم –هم مغزاىا طالب العلم فالعواـ إف فى ؛ لكن ىذه اللفظة فهاكي ينبو على ضعاألحاديث  

 .ب العلمالط منها كما يفهم  ىذه اللفظة منوا لن يفهم -غالب من يسأؿ الشيخ
ذكرىا الشيخ يف فضائل األعماؿ، كىو يرل أنو ال بأس بعض ىذه األحاديث الضعيفة ك 

َتنا من ىذه األحاديث الضعيفة ، إال أف كث(ّ)بالعمل باغبديث الضعيف يف فضائل األعماؿ
الذم بٌت عليو الشيخ األصل  يى تها ليساألحكاـ، كإف كاف بعضي  يفالشيخ هبا  يستدؿي 
يف  بٌت عليو الشيخ اغبكم أصالن كاف   فإف جزءنا منها، ألدلة أخرل ةمساند ت، بل كانالفتول
ا فإف ىذه األياـ تقع أف من صاـ بنية النفل كعليو أياـ من رمضاف مل يقضه فقد أفىت؛ الفتول

ال يقبل اهلل »أنو قاؿ: كقد كرد يف بعض األحاديث عن النيب كاستدؿ بقولو:"عن الفرض، 
كرأل أف لكل زكج أف ينظر يف عورة اآلخر مع الكراىة، ، (ْ)"«نافلة حتى تؤدى الفريضة

 قط، كقالت ما رأيت فرج رسوؿ ا  »"حبديث عائشة رضي ا عنها، كىو:كاستدؿ 
كهنى النساء عن تلوين شعر الرأس بألواف ، (ٓ)"«كال رآه مٍت ما رأيتو من رسوؿ ا  »:أيضنا

كيف موطن أفىت بعدـ جواز اؼبرأة أف  ،(ٔ)كاستدؿ بأنو كرد اغبديث يف النهي عن التمثيل بالشعر
هنى عن التمثيل بالشعر، كال شك أف تقصَته   كقد كرد أف النيب :"تقص شعرىا، كقاؿ

كيف موطن آخر كاف   ،(ٕ)جات سبثيل كتشويو للمنظر كلكنهم زين ؽبم سوء أعماؽبم"كمدر 
كىكذا أيضنا العبث بشعر الرأس، كلو ادعوا أنو من ، كقاؿ :"يتكلم عن عمليات التجميل

                                                                                               
بلفظ "الفقر" بدال من لفظ "البالء"، كقد ذكره الشيخ يف موضع آخر بلفظ "الفقر". انظر: شبرات التدكين 

ِ/َُِ. 

 .ُٖ/ٓقد حكم عليو األلباين بالوضع يف سلسة األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة . ك ِّٖ/ُشبرات التدكين  (ُ)

 .ِّٔ، اللؤلؤ اؼبكُت صػػِّٖ/ُانظر: شبرات التدكين   (ِ)

 .ُٖٔ/ُانظر شبرات التدكين  (ّ)

 .ُّْ/ّ. كانظر: سلسة األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة ُِٔالصػياـ صػػفتاكم  (ْ)

 .ٖٗ/ُْ. كانظر علل الدارقطٍت ُِّ/ٔعفو األلباين يف إركاء الغليل . كقد ضُِْ/ ِشبرات التدكين  (ٓ)

 .ِٖانظر: النربة من الفتاكم النسائية صػػ (ٔ)

ا".ُِِ/ِشبرات التدكين  (ٕ)  . كقد قاؿ د. طارؽ اػبويطر جامع الفتاكم عن ىذا اغبديث:" كىذا اإلسناد ضعيف جدن

 



، كقد كرد أف النيب  ، ففي ىذه (ُ)هنى عن التمثيل بالشعر" عمليات التجميل، فإنو ؿبـر
 حاديث ال ترتقي لدرجة اغبسن، بل بعضها ليس حبديث.بأ الشيخ األمثلة استدؿ

 اغبديث باؼبعٌت بذكر كتفيقد يك  ،بلفظها يذكرىا الشيخالفتاكم  غالب األحاديث اليت يفك  
 .(ِ)ميف كثَت من الفتاك 

كقد ، (ّ)كيبُت من ركاه من أىل اغبديث اغبديث الذم يذكره يف الفتول ج الشيخي قد ىبرٌ ك  
  ،(ْ)للحديث كلو فيبُت درجتوكحكمو قد يكوف موجهنا ،  درجتوكيبُت وبكم على اغبديث

بأهنما  كحكمو على حديث عائشة رضي ا عنها كحديث عمرك بن شعيب يف زكاة اغبلي
توضأ كمسح  أف رسوؿ ا » كقاؿ عن حديث اؼبغَتة رضي ا عنو: ،(ٓ)حديثاف صحيحاف

كابن مهدم كابن اؼبديٍت كأضبد كابن كضعف اغبديث الثورم : "«كمسح على اعبوربُت، كالنعلُت
يث صاحب الشجة الذم ، كقاؿ عن حد(ٔ)القطاف كىؤالء أمكن من الًتمذم الذم حسنو"

كقاؿ عنو يف موطن  ،(ٕ)كلكثرة طرقو كـبرجيو ييعلم شهرة القصة كثبوهتا"اغتسل فمات:"

                                 
 . ُٕٖ/ِشبرات التدكين  (ُ)

، ُُٗ، ُِٖ، الكنز الثمُت صػػِْٓ، ِّٕ، ِِٗ، ِِٔ، ُُِ، ُّٗ، ُٕٕ، ُٕٓكُت صػػ انظر: اللؤلؤ اؼب (ِ)
، َِ، النربة من الفتاكم النسائية صػػٔٔ، ِٔ، ٗٓ، ْٕ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػِٓٓ، ِْْ
،  شبرات ُُٖ، ُِْ، ُٗ، ْٓ، ْٗ، ُْ، فتاكم الصػياـ صػػْٖ، ٗٔ، ّٕ، ّْ، ّّ، ِّ، ِٖ، ِٔ
 .ُٖٓ، ُُٖ، َُٔ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػِْٗ، ُٕٓ، ُُّ، ُُُ، ِٖ/ ِدكين الت

، ٖٔ، ّٔ، ِْ، ُٗ، ُّ، َُ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػَّٗ، َُِ، َُٖانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ّ)
ة الفقهية على األسئلة ، األجوبّٗ/ِ، ّٓ/ُ، شبرات التدكين َُٔ، ُّٗ، ُّٔ، ُُٓ، فتاكم الصػياـ صػػٖٔ

 .ّٖ، ٕٓ، ْٔ، ْْالتعليمية كالًتبوية صػػ

، النربة ْٕ، ْْ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػِْْ، الكنز الثمُت صػػَّٗ، َّٕانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ْ)
ى األسئلة ، األجوبة الفقهية علٗٗ، ٓٗ، ٖٖ، ٓٓ، ّٓ، فتاكم الصػياـ صػػُِ، ٗالنربة من الفتاكم النسائية صػػ

، ِٔٗ، ِٕٔ، ُْٔ، ُّّ، ُّ/ِ، ّْٓ، ُٖٕ، ٓٔ/ُ، شبرات التدكين َُٓ، َُُالتعليمية كالًتبوية صػػ
، ُِِ، ُُِ، َُْ، َٗ، ّٕ، ِِ، ُٓ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػِّٗ، ّٕٗ،  ُّٕ
ُِْ ،ََِ ،ِْٖ ،ِٕٖ ،ْٔٔ ، 

 الفتاكم قوؿ الًتمذم أنو: ال يصػح يف ىذا الباب عن النيب .كنقل جامع ُِالنربة من الفتاكم النسائية صػػ (ٓ)
 شيء.

 .ٗٓ/ُشبرات التدكين  (ٔ)

 .ٗٗ/ُشبرات التدكين  (ٕ)

 



ليس على شرط  مسح اعببَتة من اؼبسائل اؼبشهورة يف كتب الفقهاء ككتب العلماء كلكنآخر:"
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء لو من النور ما »:كقاؿ عن حديث ،(ُ)الصحيح"

، كقاؿ (ِ)كلكنو يف فضائل األعماؿ، فال بأس بالعمل بو" ديث ضعيف،اغب:"«بين الجمعتين
، (ّ)يف موطن آخر عن ىذا اغبديث:"كىو مذكور يف كتب الفقو، كقد ضعفو بعض العلماء"

كإف كاف اغبديث فيو مقاؿ كلكن مع : "«ومن لم يجد فليخط خطًا»حديث :كقاؿ عن 
أبغض الحًلل إلى اهلل »كقاؿ عن حديث : ،(ْ)ذلك عمل بو األئمة كجعلوه سًتة"

صحيح، كصححو :"اغبديث طعن فيو بعض العلماء اؼبتأخرين، كلكن ىو حديث «الطًلق
 .(ٓ)"شيرنا الشيخ ابن باز

النصف من  مل يثبت يف فضل ليلةكما يف قولو:"  (ٔ)ث باب كاملعلى أحادي الشيخ كقد وبكم
كقولو:" مل يرد حديث صحيح  ،(ٕ)من شعباف خرب صحيح مرفوع يعمل دبثلو حىت يف الفضائل"

:"إف األحاديث يف النهي عن ولكقو  ،(ٖ)صحيح يف فضل زيارة القرب النبوم كقرب أيب بكر كعمر"
ك خالفها بعض العلماء تصروبنا أك عن القراءة للجنب كاغبائض ال زبلو من مقاؿ؛ فلذل

كأكرد الزيلعي يف نصب الراية ما كقف عليو اؿ عن أحاديث اؼبسح على اػبفُت:"، كق(ٗ)تلووبنا"
دعية ، كحكم بأف األ(َُ)من تلك األحاديث كألفاظها، كغالب تلك األحاديث صحيح ثابت"

                                 
ا".ّٕفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ُ)  ، كنقل جامع الفتاكم حكم األلباين عليو قاؿ:"ضعيف جدن

 .ُٖٔ/ُشبرات التدكين  (ِ)

 .ُِّ/ِرات التدكين شب (ّ)

. كبٌُت جامع الفتاكم ضعف اغبديث كنقل تضعيف اغبديث عن َُٔفتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ْ)
 البغوم كابن عيينة كالشافعي كأضبد شاكر كاأللباين كاألرنؤكط.

كنقل ذلك عن أيب . كبٌُت جامع الفتاكم ضعف اغبديث ْْٕ-ّْٕفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ٓ)
 حاًب كالدارقطٍت كالبيهقي كاأللباين.

 ، ٖٕ/ ِ، َّٓ، ِِٖ/ُانظر: شبرات التدكين  (ٔ)

 .ٔٗالصػياـ صػػفتاكم  (ٕ)

 .ّْ/ِ. كانظر: شبرات التدكين َّ/ِشبرات التدكين  (ٖ)

 .َُٓاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ (ٗ)

 .ِٓ/ ُشبرات التدكين  (َُ)

 



فيها زبصيص يـو اعبمعة ، ككذا األحاديث اليت (ُ)كاألكراد اؼبرصصة بليلة اعبمعة ال تثبت
، ككذا مل يثبت شيء يف أف اؼبوتى يسمعوف من يزكرىم كيردكف عليو ككبو (ِ)بزيارة القبور

أما مسألة مسح الوجو فقد كردت فيها أحاديث ال زبلو من مقاؿ كإف كاف ، كقاؿ :"(ّ)ذلك
رادىا كما نبو يعٍت دبجموعها ال بأف ؾبموعها ال ينزؿ عن رتبة اغبسن كحسنها اغبافظ ابن حجر

 .(ْ)على ذلك يف آخر بلوغ اؼبراـ"
قاؿ عن حديث  كما ؛(ٓ)موجهنا لسند اغبديث حكم الشيخ على اغبديث كقد يكوف   
"كاغبديث ركاه ابن ماجو كالدارمي كيف اسناده :«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»:

وؿ قائمنا فال كاف يب  من حدثكم أنو»، كقاؿ عن حديث عائشة رضي ا عنها :(ٔ)مقاؿ"
يا معشر من آمن » عن حديث:، كقاؿ (ٕ)"كسنده صحيح":«تصدقوه ما كاف يبوؿ إال قاعدنا

بلسانو، ولم يدخل اإليمان قلبو، ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم، فإنو من اتبع 
كد بإسناد : "ركاه أضبد كأبو دا«عوراتهم يتبع اهلل عورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو في بيتو

 .(ٖ)صحيح"
من ذلك ؼبا ذكر حديث أيب بن كعب رضي ا ف؛ فينقده اغبديثمنت  إىل الشيخ كقد يتوجو 

 ﴾ُقْل يَا أَي َُّها اْلَكاِفُرونَ ﴿ك ﴾َسبِِّح اْسَم رَبَِّك األْعَلى﴿يوتر بػ كاف رسوؿ ا » عنو:
: -أم الركعة األخَتة-يف الوتر أكقد ذىب مالك إىل أنو يقر ، قاؿ:"﴾ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ ﴿ك
؛ نقل ذلك ابن  ﴾ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ ﴿ كاؼبعوذتُت. كقاؿ يف الشفع: مل يبلغٍت فيو شيء معلـو

قدامة يف اؼبغٍت، كلو كانت قراءة األعلى كالكافركف متبعة ؼبا خفيت على مالك كىو إماـ دار 

                                 
 .ُٖٗ/ُانظر: شبرات التدكين  (ُ)

 .َُٗ/ُانظر: شبرات التدكين  (ِ)

 . ُِٕ/ُانظر: شبرات التدكين  (ّ)

 . كنقل جامع الفتاكم تضعيف األلباين ؽبذه األحاديث.ِّٓ-ُِٓفقهي على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ْ)

، ُْٓ، ََُ، فتاكم الصػياـ صػػٖٔ، ّٔ، ِْة صػػ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبيَُِانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٓ)
 َُّ/ِ، شبرات التدكين ْٔ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػَُٓ، ُْٓ

 .َُِاللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٔ)

 .ّٔالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػالفتاكم  (ٕ)

 .ْٔاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ (ٖ)

 



كقاؿ عن قصة إمامة عمرك بن سلمة لقومو  ،(ُ)على أهنا تقرأ أحياننا ال دائمنا"اؽبجرة، فدؿ 
فأما قصة عمرك بن سلمة اعبرمي ككونو أـ قومو إمامنا كىو ابن ست أك سبع كىو صغَت :"

يؤم القوم أقرؤىم لكتاب  »سنُت، فإف ذلك اجتهاد منهم حيث عملوا بعمـو حديث: 
 على رسولو، كقد أنكر ، مع أهنم يف البادية، كىم أجدر أال يعلموا حدكد ما أنزؿ ا«...اهلل

اإلماـ أضبد حديث عمرك ىذا كقاؿ : )دعو ليس بشيء(، كلعلو تركو؛ ألف األمر مل يكن عن 
، كقاؿ عن اغبديث الذم (ِ)، كقد أجازه الشافعي كغَته، كالصواب عدـ اعبواز"أمر النيب 

قوؿ النيب ك  عن صالة الفجر، كاستيقاظهم بعد طلوع الشمس ركاه مسلم يف قصة نـو النيب 
 :كركل " :(ّ)«ليأخذ كل رجل برأس راحلتو، فإن ىذا منزل حضرنا فيو الشيطان» ؽبم

، كلكن الصحيح أف انتقالو ليس «أن ىذا مكان حضرنا فيو الشيطان» بعضهم أنو قاؿ: 
إن شيطانًا »: صلى فاعًتض لو الشيطاف حىت قاؿ ألجل حضور الشيطاف فقد ثبت أنو 

منو حتى وجدت لعابو أو حتى سال لعابو على يدي مكنني اهلل تفلت علي البارحة فأ
َوَىْب ﴿:فأردت أن أوثقو بسارية من سواري المسجد فتذكرت قول اهلل تعالى عن سليمان

فكونو صلى كىو ىبنق الشيطاف دليل على أنو ليس  «﴾ِلي ُمْلًكا ال يَ ْنَبِغي ألَحٍد ِمْن بَ ْعِدي
إما لسبب آخر  انتقل ونو حضره فيو الشيطاف، كلكن لعلوالقصد من انتقالو من ذلك اؼبكاف ك

 .(ْ)ليجتمعوا أك ألجل أف هبدكا ماءن أك ما أشبو ذلك"
 حديث السبعُت يف «ال يرقون»بُت أف زيادة :كما   (ٓ)حكم زيادة يف اغبديث الشيخي  كقد يبٌُت 

كقاؿ  ،(ٔ)السبعُت ألفنا الذين يدخلوف اعبنة دكف حساب كال عذاب أهنا خطأ من بعض الركاة
احتجم وىو محرم، واحتجم  أن النبي » يف حديث ابن عباس: (الصياـ) :ة لفظةعن زياد

زيادة من بعض الركاة كلكن ما دامت الزيادة من ثقة  (الصياـ):"فدؿ على أف  (ٕ)«وىو صائم

                                 
 َُٕالصػياـ صػػفتاكم  (ُ)

 .ُّّ/ِشبرات التدكين  (ِ)

 .َٖٔ، برقم الة الفائتة، كاستحباب تعجيل قضائهاصػباب قضاء الركاه مسلم، كتاب اؼبساجد كمواضع الصػالة،  (ّ)

 .ٖٖ-ٕٖفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ْ)

 .ُٔٔ، ُٓٔاألحكاـ صػػ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة َْْ/ِانظر: شبرات التدكين  (ٓ)

 .ُّٗانظر: الكنز الثمُت صػػ (ٔ)

، باب اغبجامة كالقيء للصػائم، برقم  (ٕ)  .ُّٖٗركاه البرارم، كتاب الصػـو

 



إن الماء ال ينجسو شيء إال ما غلب على ريحو »، كقاؿ عن حديث:(ُ)ثقة فهي مقبولة"
ن الزيادة: )إال ما غلب...( إىل آخره، مل تثبت، كلكنو العمل عليها كما كلك": «وطعمو ولونو

 .(ِ)ذكر اإلماـ أضبد"
 األجوبة: ليف أحد ولوق :ستدالل باإلجماعاال ةلومن أمث :(ّ)االستدالل باإلجماع -ج

؛ كما يف إصباع صبهور العلماء الشيخ قد ينقلك ، (ْ)"األكل كالشرب يفسد الصـو باإلصباع"
ىذا اإلصباع مل يكن ؛ كألف (ٓ)صبع صبهور العلماء على منع الرمي قبل الزكاؿ مطلقنا"أقولو:"

ٍب  قبل الزكاؿ ؼبن تعجل يف يومُت ركاية عند اغبنابلة جبواز الرمي الشيخ ذكر ؾبمعنا عليو فقد
كاف معو نساء ىبشى عليهن   إذافأرل جواز العمل هبذه الركاية للمتعجل ":رجحها بقولو

 أفكاف لو موعد ؿبدد يف اؼبطار، أك مع حافلة ىبشى فواهتا، فال بأس كاغبالة ىذه   الزحاـ، أك
اػبركج قبل الزكاؿ جاز لو  إىلبعد الزكاؿ، كإف احتاج  إالىبرج  أال كاألفضليرمي يف الضحى، 

 .(ٔ)"ذلك
 إذا تربع بالدـ فأخذ منوقولو:" :االستدالل بالقياس ةل: ومن أمث(ٕ)بالقياس لاالستدال -د

كرأل أف الكافر ال هبوز لو دخوؿ اؼبدينة  ،(ٖ)الكثَت فإنو يبطل صومو قياسنا على اغبجامة"
نفل إىل الفرض تىل يصح قلب النية من ال"ئل:ؼبا سي ك  ،(ٗ)غبرمة اؼبدينة قياسنا على حرمة مكة

:"يف ذكر صورة اؼبسألة ٍب قاؿ "أثناء الصالة، كإذا صلى معك من ال يعلم أنك يف صالة نفل؟
ىذه اغباؿ أنت متنفل كلكن يصح أف تقلب نيتك من كونك منفردا إىل كونك إماما لكن إف  
كنت مل تصل الفرض بل أتيت بعدما صلى الناس، ككربت ألداء الراتبة القبلية للظهر أك 

                                 
 .ٔٓالصػياـ صػػفتاكم  (ُ)

 .ّٖٕ/ِشبرات التدكين  (ِ)

 .ّٔٗ/ ُ، شبرات التدكين ْٔفتاكم الصػياـ صػػ انظر: (ّ)

 .ْٔالصػياـ صػػفتاكم  (ْ)

 .ّٔٗ/ُرات التدكين شب (ٓ)

 .ّٕٗ-ّٔٗ/ُشبرات التدكين  (ٔ)

، ََْ، ُّّ، ْٓ/ُ، شبرات التدكين ْْ، فتاكم الصػياـ صػػٖالفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ انظر: (ٕ)
 .ُُْ، ُُّ، ْٕ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػِِٔ، ُٖٓ، ِٗ، َُ/ِ

 .ُّّ/ُين ، شبرات التدك ْْالصػياـ صػػفتاكم  (ٖ)

 َُ/ِشبرات التدكين  (ٗ)

 



للفجر، كؼبا كربت دخل إنساف قد فاتتو الصالة، كظنك تصلي الفرض فصف إىل جنبك، فإف 
ويجوز لك قضي نفلك، كزبربه باإلشارة لعلو ينتظر حىت تيو أنك متنفل، األكىل بك أف تشَت إل

والحال ىذه أن تقلبها فرضاً، وأن تكمل الصًلة حيث أنو يجوز قلب النية من منفرد إلى 
قاس جواز قلب النية من  فالشيخ (ُ)"إمام فكذلك يجوز أن تجعلها فرضاً، وتصلي بو كإمام

 منفرد إىل إماـ.من نفل إىل فرض على جواز قلبها من 
يف الصالة السرية الفاربة يف ركعة من الركعات ىل  إذا مل يقرأ اؼبأمـو ككذلك سيئل عن

واألقرب أنو يقاس على يف ذلك خالؼ، فأجاب:"ىذه الركعة أـ يتحملها عنو اإلماـ؟  يعيد
؛ فكما ة فتصح منو تلك الركعةالمسبوق الذي يدرك اإلمام وىو راكع فيركع بدون قراء

فإنو  ت تلك الركعة بدكف قراءة فكذلك بقية الركعات، فعلى ىذا إذا أدرؾ اؼبأمـو القياـصح
 .(ِ)يتأكد أف يقرأ كإذا فاتو ذلك سقطت عنو"

ؼبا  أنو :على االستدالل بعمل الصحابة ةل: ومن األمث(ّ)االستدالل بعمل الصحابة -ى 
ألسناف من ذىب، فقد كرد ذ ا"ككذا هبوز ازبابػ من ذىب، أجاب ئل عن حكم كضع سنو سي 

، كقاؿ عن دعاء ختم القرآف يف (ْ)عن بعض الصحابة أهنم ربطوا أسناهنم بأشرطة من ذىب"
التابعوف،  كعمل بو كغَته،  كأنس بن مالك  صالة الليل:"ثبت عن بعض الصحابة 

  شك أهنم تلقوه عن آبائهمكأخرجو اإلماـ أضبد عن مشاىبو الذين ىم تالمذة التابعُت، كال
استدؿ ، كقد (ٓ)كمن بعدىم" كأشياخهم؛ فبا يدؿ أنو مشتهر معموؿ بو من عهد الصحابة 

على جواز أف تكوف خطبة  رضي ا عنهما استدؿ بفعل علي بن أيب طالب كاؼبغَتة بن شعبة
                                 

 .ُُّفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ُ)

 .ُُْفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ِ)

، الفتاكم ِِٓ، ُِٓ، الكنز الثمُت صػػُّٗ، ُُّ، ُُٖ، ُُٔ، ٕٕ، ٓٔ، ْٕ، ّٔانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ّ)
، ُُّ، ْٗ، ِٗ، ِٖ، ُٓ، ّّ، ِٗ، فتاكم الصػياـ صػػٕٓ، ٔٔ، ٗٓ، ٓٓالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ

، شبرات التدكين ُُٓ، ٗٗ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػُٖٓ، ُْْ، ُُْ، ُّٖ، ُّٓ
ُ /َُّ ،َُٖ  ،ُِٖ ،ُُّ ،َُٔ ،ُّٕ ،ُْٕ  ،ُٕٔ ،ََِ ،َِٗ ،ُِٔ ،َّٔ ،ُّٔ ،ِّّ ،

، فتاكم فقهية على  ّٕٓ، ِٕٓ، ِِّ، ُِِ، ُِٕ، ُٕٔ، َُْ، ٕٗ، ِٗ، ُٕ/ِ، ُّْ، ُُْ، َْٕ
 .ْٕٓ، ِٗٔ، ِِٔ، ِّٓ، َُٕ، ٕٓ، ّٕ، َْكتاب عمدة األحكاـ صػػ

 .ٗٓالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػالفتاكم  (ْ)

 .ُِّ-ُُّ/ُشبرات التدكين  (ٓ)

 



، كرأل أف من (ُ)دةة كىل ذبزئ فيها خطبة كاحؼبن سألو عن خطبة اعبمع اعبمعة خطبة كاحدة
، (ِ)فإنو يرفع يديو مع كل تكبَته استدالالن بفعل ابن عمر رضي ا عنهمايصلي على جنازة 

أنو ال يشرع ، ك (ّ)زالزؿ صالة الكسوؼ لفعل ابن عباس رضي ا عنهماى للصلى كأنو يي 
ا ليس ألف ىذ كصاحبيو؛ للشرص كلما أراد اػبركج من اؼبسجد النبوم أف يسلم على النيب 

نرل أنو ال هبوز زخرفة اؼبساجد كال تلوينها؛ ؼبا ، كقاؿ:"(ْ)من عمل الصحابة رضي ا عنهم
يف ذلك من اإلسراؼ، كإفساد األمواؿ مع كثرة ذكم اغباجة من الفقراء كاؼبساكُت من 

طر، أكٌن الناس من اؼب للذم أشرؼ على عمارة اؼبسجد النبوم: )  اؼبسلمُت، كلقوؿ عمر 
 .(ٓ) كإياؾ أف ربمر أك تصفر فتفنت الناس("

دكف  (ٕ)، كقد يكتفي بذكر لفظة "السلف"(ٔ)كقد يكتفي الشيخ بذكر األثر دكف ذكر صاحبو 
 الصحابة كالتابعوف أىل القركف الثالثة اؼبفضلة، ىم عند الشيخ كالسلفدكف تعيُت ألحدىم، 

القراءة على القرب ال ذبوز، كمل قولو:" السلفاألمثلة على االكتفاء بذكر  ؛ كمن(ٖ)كتابعو التابعُت
ببداية العاـ اؽبجرم، فقاؿ:" مل يكن ذلك ، كسئل عن التهنئة (ٗ)كمل يفعلها أحد من السلف"

مشهورنا عن السلف فيما يظهر، كلكن ؾبرد التهنئة كالتربيك للمسلم فيها رخصة كإباحة؛حيث 
أزمنتهم كأكقاهتم حىت يستغلوىا يف الطاعة إهنا دعاء كسؤاؿ  تعاىل أف يبارؾ لو كإلخوانو يف 

كوبفظوىا من الضياع، فالظاىر جواز جنس التهاين، لكن ال يترذ ذلك ديدننا كعادة متبعة 

                                 
 .ُٕٔ/ُانظر: شبرات التدكين  (ُ)

 .َُِ/ُانظر: شبرات التدكين  (ِ)

 .ُِّ/ُ: شبرات التدكين انظر (ّ)

 .ّٔ/ِانظر: شبرات التدكين  (ْ)

 .ِٕٓ/ِشبرات التدكين  (ٓ)

، األجوبة الفقهية على َُْ، فتاكم الصػياـ صػػَِْ، ُٖٔ، الكنز الثمُت صػػُٔٓ، ْٓانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٔ)
قهية على كتاب عمدة ، فتاكم فَُّ/ِ، شبرات التدكين ُُْ، ُُُ، ََُاألسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ

 .ْٓٗاألحكاـ صػػ

، شبرات التدكين ُٕٓ، ُٗٔ، ُٖٔ، ُٔٔ، َُْ، فتاكم الصػياـ صػػُُٖ، ُٓ، َٓ، ّٖانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٕ)
 .ْٖٔ، ُّْ، َِْ، ُٖٕ، ُٗٔ، ُُٓ، ُٔ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػُّٓ/ ُالتدكين 

 http://www.ibn-jebreen.com/books/8-109-7220-6351-.html :انظر: موقع الشيخ على الرابط (ٖ)

 .ّٖاللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٗ)

 



، كقاؿ عن افتتاح خطبيت العيد (ُ)كإمبا يفعل ذلك يف بعض األحياف كلبعض األشراص"
إىل افتتاح خطبيت العيدين  ف يكوف ىناؾ من ذىب من السلف قوالن أك فعالن بالتكبَت:"كيبكن أ

دبثل ىذا التكبَت، كأنكر ذلك بعض العلماء كمنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم، 
مل يكن يفتتح خطبو إال باغبمد، فعلى ىذا ال ينكر على من افتتح بالتكبَت  كقالوا: إف النيب 

شارب؛ ألنو كرد عن بعض ، كأفىت بأنو ال بأس حبلق ال(ِ)مؤلفاهتم"اتباعنا ؼبا ذكره الفقهاء يف 
 .(ّ)السلف فعلو، كلكن األفضل القص

ئل عن طالب ؼبا سي  أنو ومن أمثلة االستدالل بسد الذريعة :(ْ)االستدالل بسد الذريعة -و
ألقى ؿباضرة لنساء مباشرة من دكف حاجز، كأمامو نساء كاشفات عن كجوىهن مستدالن  علمو 

ال مانع من استضافة اؼبرأة للرجل األجنيب يف حاؿ عدـ  كأنو شرعان ىو اػبلوة فقط، بأف اـر
فإف كقوؼ الرجل فعلو ااضر ال هبوز يف اإلسالـ؛ :"الشك أف ما واػبلوة، أجاب الشيخ بأن

أماـ النساء اؼبتربجات من أعظم أسباب الفتنة كلو أمنو ىذا الرجل مل يأمنو غَته، كمىت فتح 
 حرـٌكقد  .(ٓ)من النظر اـر كما هبره من الفواحش..." توصلوا إلى المحظورم الباب ؽب

أك القدـ  القصَت أك اؼبشقوؽ الطرؼ حبيث يبدك الساؽكلبس  اؼبرأة لبس البنطلوف على الشيخ
أك قصَت األكماـ كلو كانت أماـ النساء أك ااـر إال يف غرفة مغلقة مع زكجها فقط؛ ألف ىذا 

كأماـ الرجاؿ األجانب كيكوف عادة كاألسواؽ بسو يف اؼبدارس كاغبفالت كالنوادم إىل ليؤدم 
 .(ٔ)ترلص منهامتحكمة يصعب ال

ىذه ىي أبرز األدلة اليت يستدؿ هبا الشيخ، كقد يكتفي بذكر القاعدة الفقهية أك األصولية عن 
الضركرات تبيح ك)، (ٕ)(األصل يف اؼبياه الطهارة) اليت ذكرىا :اعد ، كمن القو ذكر الدليل

                                 
 .ُْالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػالفتاكم  (ُ)

 .ُِٓ/ُشبرات التدكين  (ِ)

 .ُٔانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ّ)

، ّّ، ُِشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ، الفتاكم الَّْ، ِّٗ، ُِٓ، ِٗ، َٗ، ْْانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ْ)
، فتاكم فقهية على كتاب عمدة ّْٓ، ْٗ/ِ، شبرات التدكين ْٓ، ُّ، َّ، ِْالنربة من الفتاكم النسائية صػػ

 .َُاألحكاـ صػػ

 .ْٓ-ْْالنربة من الفتاكم النسائية صػ (ٓ)

 ُّ، َّ، ِْانظر: النربة من الفتاكم النسائية صػػ (ٔ)

 .ٖٕكُت صػػانظر:اللؤلؤ اؼب (ٕ)

 



ك)األصل يف اؼبعامالت اإلباحة إال ما دؿ الدليل على  ،(ُ)(اظورات، كتقدر على قدر اغباجة
ألصل يف ك) ا ،(ْ))اليقُت ال يزكؿ بالشك(، ك(ّ))األصل يف األشياء اإلباحة(، ك(ِ)ربريبو(

) كاألصل أف ، (ٔ) ر(، ك)األصل يف دـ اؼبرأة أنو حيض، كالنقاء طه(ٓ)الدماء اؼبسفوحة التحرًن(
 .(ٕ)(:"تسحركا"أف األمر للوجوب كقد يكوف لإلرشاد كما يف قولو 

ور اليت كقد أجاز الشيخ بعض اؼبسائل ككاف من ضمن أدلتو اليت استدؿ هبا عمـو البلول كالص
ف خفينا كدخوؿ األماكن القذرة بشيء فيو ذكر ا إذا كا، (ٗ)، كالتصوير(ٖ)يف لعب األطفاؿ
 .(َُ)ـبتبئنا غَت كاضح

 المطلب الثاني: ذكر الخًلف
ضيق كالسبب يف ذلك عند الشيخ  كثَتنا ما يذكر الشيخ الفتول دكف ذكر اػبالؼ؛

أف الغالب يف األسئلة أف تأٌب من العامة الذين ال يناسبهم ذكر اختالؼ العلماء،  كأالوقت، 
، كقد (ُُ)لعلماء كتعدد األقواؿ اغبَتة كالًتددكؼبا يسبب ؽبم التوسع يف الشرح كذكر اختالؼ ا

 ونكرة كالفهم كعلى ما يتذكره زمن كو عتمد فيها على الذا ا (ُِ)يوجز الشيخ اإلجابة ألهنا مرذبلة
ال  ا. كيف مرات غَت قليلة يذكر الشيخ اػبالؼ الفقهي، كغالبن (ُّ)مدرسنا يف اؼبعهد ٍب يف الكلية

، كمنهج الشيخ يف الفتول (ُ)ينسب كل قوؿ لقائلو هابعض، كيف (ُْ)ينسب األقواؿ إىل قائليها
                                 

 .ٗ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػُُٖ، ٖٓانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ُ)

 .َِْانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ِ)

 .َِٓانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ّ)

 .ُِٗانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ْ)

 .َْانظر: الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ (ٓ)

 .ّٓ-ِٓيف اؼبسائل الطبية صػػ انظر: الفتاكم الشرعية (ٔ)

 .ُٔ، ُّانظر: فتاكم الصػياـ صػػ (ٕ)

 .َُِانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٖ)

 ُْٖانظر: األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ٗ)

 .ُِٖانظر: الكنز الثمُت صػ (َُ)

 انظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ )أ(. (ُُ)

 ٓم الصػياـ صػػانظر: فتاك  (ُِ)

 .ٔانظر: األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ (ُّ)

الفتاكم  ،ِٖٗ، ِِّ، ُِٗ، ُٓٔ، ُّْ، ُُّ،ٕٗ، ْٖ، ٖٕ، ٕٕ، ُٕ، ْٔانظر: اللؤلؤ اؼبكُت  (ُْ)

 



قليلة ذكر فيها اػبالؼ دكف أف فتاكم  أف يبُت للسائل الراجح من اػبالؼ الفقهي إال يف
؛ كال يعٍت ىذا أنو ليس لو رأم فيها بل قد يكوف لو رأم ذكره يف (ِ)يرجح بُت ىذه األقواؿ

كذلك  ائل ذكر الشيخ اػبالؼ دكف ترجيح؛مواضع أخرل، كلكن يف ىذه الفتول كؽبذا الس
   .(ْ)األقواؿ متقاربة كاألمر فيو سعة ، أك ألف(ّ)لقوة اػبالؼ فيها

ئل عن شرص رأل ىالؿ شهر : ؼبا سي ذكر الخًلف دون ذكر القائلين ومن أمثلة
"ىذه مسألة خالفية بأف  رمضاف كرد القاضي شهادتو، فهل هبب عليو الصياـ، أجاب الشيخ:

ل العلم: فمنهم من قاؿ: إنو يصـو حىت كلو أصبح الناس مفطرين... كالقوؿ الثاين: أنو بُت أى
:"كرد الوعيد يف جواب آخر ، كقاؿ(ٓ)إذا رأل ىالؿ رمضاف فإنو يفطر إذا كاف الناس مفطرين"

الشديد على عمل التصوير كعلى اقتناء الصور فحملو بعضهم على من يضاىي خلق ا 
أف اؼبصور كأنو يرفع نفسو كيقلد خلق ا فيرلق مثلو، كقيل إف الوعيد تعاىل... كمعناىا 

خاص دبن صورىا لتعبد مع ا كالذين صوركا سباثيل الصاغبُت من قـو نوح فكاف ذلك سببنا 
:"ليس ىناؾ كقت ؿبدد لزيارة اؼبقابر، إال أف بعض العلماء يف أحد األجوبة ، كقاؿ(ٔ)لعبادهتا"

اعبمعة، كبعضهم يـو السبت، كلكن مىت تيسر لك أف تزكرىا يف أم كقت يستحب زيارهتا يـو 

                                                                                               
، ّْ، ّٖ ،ِٖ،  فتاكم الصػياـ صػػُِ، النربة من الفتاكم النسائية صػػٕٗ، ّٔالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ

، ُْٖ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػُٕٖ، ُِٔ، ُّٓ، ُِّ، ٕٗ، َٖ، ٕٔ، ْْ
، ِٕ، ُٓ، ُِ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػِْ/ِ، َِٖ، ُِٖ، ُٕٓ، ٓٓ/ُشبرات التدكين 

ُْٗ ،ِّْ. 

، ِٖ، ٖٕ، ٕٓ، ُٕ، ْٓ، ّٓ، ِٓ، ّٗ، ِٔ، ِْ، ُِ، ُْ، فتاكم الصػياـ صػػَُُاللؤلؤ اؼبكُت صػػ انظر: (ُ)
، ّٔٗ، ُّْ، ِْٕ، ُٔٗ، َٕ، ٕٓ، ٓٓ/ُ،  شبرات التدكينُٖٔ، َُٕ، ُِْ، ُُٖ، ُُْ، َُٓ

 . َِٖ، ُٕٔ، ُِِ،  فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػِْٓ، ُّٗ/ِ

، َٔ/ ُ، شبرات التدكين ًِٗتبوية صػػ، األجوبة الفقهية على األسئلة الُُٗ، ٖٔ، ِِانظر: فتاكم الصػياـ صػػ (ِ)
، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ ُُٕ، ٖٔ، ٔٔ، ّٔ/ِ، َِّ، ِِٖ، َِٖ، َِٓ، ُٕ، ٔٔ
 .ِٗٗ، ُْٔ، َُْ، ُّّ، ُُٓ، ّٓصػػ

 .َٔ/ُانظر: شبرات التدكين  (ّ)

 .ُُٓ، ّٓانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ْ)

 .ِٗ-ِٖالصػياـ صػفتاكم  (ٓ)

 .ِٗاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ (ٔ)

 



، كقاؿ عن إدراؾ تكبَتة اإلحراـ:"أما تكبَتة (ُ)فافعل، كال عليك أف ربدد كقتنا من األكقات"
اإلحراـ فإنو يدركها كيدرؾ فضلها إذا كرب قبل أف يركع اإلماـ على الصحيح. كذلك أف يف 

عضهم: إف كل من كرب قبل ركوع اإلماـ اعترب مدركنا لتكبَتة اإلحراـ، ؛ فقاؿ باإدراكها اختالفن 
 (ِ)كقاؿ بعضهم أهنا تنقطع بابتدائو القراءة"

:"كإمبا اػبالؼ يف صالة يف بعض الفتاكم ول: قو ذكر الخًلف مع القائلين ومن أمثلة
اعبمعة عمن  العيد إذا كافقت يـو اعبمعة، فذىب اغبنفية كاؼبالكية إىل أهنا ال تسقط صالة

صلى العيد...، كقاؿ الشافعية: تسقط صالة اعبمعة عن البعيد...، كقاؿ اإلماـ أضبد:تسقط 
اليت يفصل فيها الفتاكم  كيتضح أف مثل ىذه. (ّ)صالة اعبمعة إال عن اإلماـ كمن حولو..."

 ، كليست مرذبلة.مكتوبةتكوف الشيخ كيذكر فيها األقواؿ بقائليها كاألدلة لكل قوؿ 
قولو يف خسوؼ القمر بعد الفجر:"كإذا خسف  ن أمثلة ذكر الخًلف دون ترجيحوم

القمر بعد الفجر فقيل إهنم يصلوف ما مل تطلع الشمس؛ كذلك ألهنم ال يزالوف يف حكم الليل، 
كقيل: ال صالة حيث إنو ذىب كقت االنتفاع بو، أما إذا خسف بعد طلوع الشمس فال 

الشمس ىل يصلى لو أك  سوؼ القمر بعد الفجر كقبل طلوعفلم يبُت الراجح يف خ (ْ)صالة"
 ال يصلى لو؟
 المشايخ وأالفقهاء  وأ : نقل أقوال العلماءلثالمطلب الثا

دكف ذكر أظبائهم  (ُ)اؼبشايخ أك (ٔ)الفقهاء أك (ٓ)كثَتة كالـ العلماءفتاكم   الشيخ يف ينقل

                                 
 .ِِٓالكنز الثمُت صػػ (ُ)

 .ُٕٔفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ِ)

 .ِْٖ-ِْٕ/ُشبرات التدكين  (ّ)

 .َِّ/ُشبرات التدكين  (ْ)

، ٕٗ، ٕٕ، ِٔ، ٕٓ، ُْ، ُُالطبية صػػ ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائلَّٕ، ُِٖ، ُُُانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٓ)
، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية ُٖٗ، ُِٕ، ُٗ، ُٖ، ٖٔ، ُٓ، فتاكم الصػياـ صػػٕٗ
، ُٕٖ، ُِٕ، ُٓٓ، ْٕ، ّٕ، ُٕ، ٗٔ،َٔ، ْٓ/ُ، شبرات التدكين ُُٓ، َُْ، ُِّ، ٗٔ، ٖٔصػػ

، فتاكم ّٖٔ، ُْٔ، ُْٓ،  ٔٓ، ّٓ، ّٗ، َُ/ِ، َْْ، ُّٕ، ِِٔ، ِْٓ، ُِْ، ََِ، ُٖٗ
 . ُْٔ، َُْ، ِِّفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ

، ُٕٔ، ُِٕ، ْٕ، ٔٔ/ ُ، شبرات التدكين ٖ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػَُٗانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٔ)
 ْٕٕ، ُِٗ، ِْٕ، ُُِفتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ  ّٓٓ/ِ، ُّٖ، ِّْ،  ُِٓ

 



 بعض رى كى ، أك ذى عركؼ عند العلماءىذا ىو اؼب اؼبشايخ أك الفقهاء أك فيقوؿ قاؿ العلماء أك
األدلة  أقواؽبم، كقد ينقل مع أك كبوىا من العبارات  أك اشتهر عند العلماء، اؼبشايخ، العلماء أك

 ، كقد يكتفي يف مرات عديدة بنقل أقواؽبم فقط، كمن أمثلة نقل أقواؿ العلماءاليت استدلوا هبا
ا من قولو:" اشتهر عند العلماء، كيف كتاب األذكار ك  األدعية التسبيح عند ظباع الرعد، إما أخذن

كقاؿ:" ىكذا  ذكر ، (ِ)أدلة كما ىو الظاىر اؼبتبادر" اآلية الكريبة، كإما أنو قد ركيت فيو
العلماء أف اؼبعتكف  ىبرج بثيابو اليت اعتكف فيها، ؼبا عليها من أثر العبادة، كىذا فيما إذا 

كقاؿ: ، (ّ)رج ليلة العيد إىل بيتو فإف لو أف يغَتىا"، أما إذا  خمكث ليلة العيد يف معتكفو
يرل العلماء أف الكتابة يف ، كقاؿ:"(ْ)ذكر العلماء كراىية التحدث حبديث الدنيا عند اؼبقابر""

لعن اهلل آكل الربا وموكلو  »قاؿ: ؛ لكونو البنوؾ اليت تتعامل بالربا قد كرد فيها الوعيد
الكاتب  إذ لعنى  ؛فقالوا: يعم ذلك كل من يساعدىم بنوع العمل «ووكاتبو وشاىدي

، ىذا الذم ألجلو أفتوا بتحرًن العمل يف البنوؾ الربوية، كالشاىدين، ككذلك صبيع العماؿ
؛ حيث إنو ؿبتاج كلكنهم فيما يظهر عذركا من مل هبد عمالن آخر، كأمركه بأف هبتهد يف الطلب

كمن خالؿ القراءة يف النقوالت عن العلماء كالفقهاء ، (ٓ)"كمضطر إىل ما يقوت بو نفسو...
الشيخ أما إذا أطلق  ال فرؽ عند الشيخ بُت مصطلح العلماء كالفقهاء،يتبُت أنو  كاؼبشايخ

كمن أمثلة  من عاصره من اؼبشايخ كدرس عليهم أك ظبع منهم مصطلح اؼبشايخ فهو يقصد بو
 إذا امتألت جاز اؼببيت فيما يتصل هبا من مزدلفة ٌتى ذكر اؼبشايخ أف مً قولو:" النقل عن اؼبشايخ

كقاؿ عن النشيد:"كقد كرىو بعض اؼبشايخ... كلكن اؼبرتار عندم جواز ذلك إذا  ،(ٔ)"كغَتىا
كعن قباستها قاؿ:  العطور اليت فيها كحوؿ استرداـكؼبا سيئل عن  ،(ٕ)سلمت من اذكر"

                                                                                               
، شبرات التدكين ُُٓ، ّْ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػَُٕصػػ انظر: اللؤلؤ اؼبكُت  (ُ)

، ُّٗ، ُُٓ، ٓٔ، ُّ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػُّٔ، ْٗ/ ِ، ّٕٖ، ِّٗ، ِّْ/ُ
ُٖٕ ،ِِٗ ،ّٕٗ ،ْٖٓ. 

 .ِِٔ/ُشبرات التدكين  (ِ)

 .ُّٕ/ُشبرات التدكين  (ّ)

 .ّٓ/ِشبرات التدكين  (ْ)

 .َِْ-َُْفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ٓ)

 .ّٕٖ/ُشبرات التدكين  (ٔ)

 .ِِّاللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ٕ)

 



، كلو كانت مسكرة كلو  إف الكحوؿ ال تسمى طبرنايف ذلك كالـ ؼبشاىبنا؛ فكثَت منهم قالوا: "
ال نرل قباستها، بل هبوز استعماؽبا ألهنا ليست مشركبة..." ٍب قاؿ:" ة؛ـبدر  كانت مفًتة أك

كلكن ال بد أف يكوف الكحوؿ فيها خفيفنا يعٍت قليالن بقدر ما تدعو إليو اغباجة. ككذلك ما 
عل يف بعض العالجات كاألدكية من الكحوؿ.  يف بعضها شيء من كىكذا األشربة قد يوجد هبي

 .(ُ)الكحوؿ كبعضها يكتب عليو كشراب البَتة أنو شراب الشعَت كأنو خاؿ من الكحوؿ"
قد يطلق الشيخ مصطلح العلماء كىو يريد بو مشاىبو الذين درس عندىم أك ظبع منهم، كمن ك 

التمثيل اؽبادؼ  أجاب جبواز نو ؼبا سيئل عن حكم التمثيل كسبثيل أدكار الصحابة ذلك أ
صد بذلك إظهار فضلهم كجواز سبثيل دكر الصحابة إذا مل يكن فيو تنقص كال كذب كقي  اؼبفيد

كلقد أكثر اؼبصلحوف من تلك التمثيليات كظهرت ٍب قاؿ:" كبياف جهودىم ليكونوا قدكة،
من بعض اؼبتأخرين حبجة  فائدهتا كحضرىا صبع من كبار علمائنا كأقركىا كمل يظهر اإلنكار إال

أهنا كذب، مع أف اغباضرين يتحققوف أهنا قصص خيالية أك سبثيل لقصص قديبة مل وبضرىا 
فأنا أختار جواز  السامع فإذا شاىد ىذا اؼبثاؿ فكأنو حضرىا كأخذ عنها فكرة كتصور عالجها

ىذه األزمنة بعض ، كقاؿ عن عمليات التجميل:" كأجاز العلماء يف (ِ)التمثيل اؽبادؼ اؼبفيد"
 (ّ) يف اليد كالرجل..." العمليات اليت يكمل فيها خلق اإلنساف، فأجازكا قطع اإلصبع الزائدة
، كقد ينص يف اعبواب (ْ)كقد يذكر الشيخ مصطلح الفقهاء أك العلماء كىو يقصد هبم اغبنابلة

تشرع زيارتو؛ فلم أهنم فقهاء اغبنابلة كما يف جوابو عن حكم زيارة مسجد القبلتُت بأنو:"ال 
م اغبنابلة مع أنو ، أك يطلق مصطلح الفقهاء دكف نص على أهن(ٓ)يذكره فقهاء اغبنابلة"

كما يف قولو عن كقت ابتداء صالة اعبمعة :"ذىب كثَت من الفقهاء إىل أف كقت   يقصدىم
ال  اعبمعة يبدأ يف الصباح بعد خركج كقت النهي... كالقوؿ الثاين كىو الذم عليو العمل أنو

اؼبذىب فقهاء  ىنا ، فالشيخ يقصد بالفقهاء(ٔ)هبوز أداؤىا إال بعد الزكاؿ كدخوؿ كقت الظهر"

                                 
 .ٓٔفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػفتاكم  (ُ)

 .ُِّ-ُُّاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػػ (ِ)

 .ُٖٖ/ِن شبرات التدكي (ّ)

 .ِّٖ، ُّٕ/ ُانظر: شبرات التدكين  (ْ)

 .ٔٓ/ِشبرات التدكين  (ٓ)

 .ُّٕ/ُشبرات التدكين  (ٔ)

 



اؼبسألة من مفردات اؼبذىب  ؛ ألف ىذا القوؿ يف ىذهاؼبذىب اغبنبلي كليس كل الفقهاء
 .(ُ)كصبهور الفقهاء على أف كقت اعبمعة كوقت الظهر ،اغبنبلي

 ين لو.:ذكر آراء العلماء المعاصر المطلب الرابع
، كيف ذلك من التواضع كتربية (ِ)بعض أراء العلماء اؼبعاصرين لوالفتاكم  يذكر الشيخ يف

ء اؼبعاصرين كاالعتداد برأيهم، كالرجوع إليهم، كمن العلمااؼبستفيت على قدر ىؤالء العلماء، 
  ىم:الذين ذكر الشيخ آراء

مؤذف اعبامع أذاف كىو   كاحد أذافكيف االكتفاء ب (ّ)رابن إبراىيم كنقل رأيو يف منع التصوي-
ال يدخل معهم بل  أنو أف من كجد صباعة يصلوف العشاء كىو مل يصل اؼبغرب، كيف (ْ)الكبَت

  .(ٔ)كليالن  قبل الزكاؿ أياـ مٌت كيف منع الرمي ،(ٓ)يصلي اؼبغرب كحده ٍب يدخل معهم يف العشاء
  .(ٔ)كليالن 

يارة القرب النبوم كقرب أيب بكر كيف ضعف أحاديث ز (ٕ)ابن باز كنقل رأيو يف منع التصوير-
كيف أف من كجد صباعة يصلوف العشاء كىو مل يصل اؼبغرب أنو  ،(ٖ)كعمر رضي ا عنهما

، (ٗ)بنية اؼبغرب فإذا صلوا ثالثا جلس ينتظرىم حىت يصلوا رابعتهم كيسلم معهميدخل معهم 
  .(َُ)كأحاؿ عليو يف مسألة حلق الرأس بعد مسحو

يف كراىة السفر ألجل أف يتمتع اؼبسلم برخصو كالفطر كالقصر كاعبمع  ابن قاسم كنقل رأيو-
 .(ُُ)ككبوىا

                                 
 .ّٕٔ-ّٕٓ/ِانظر: اإلنصاؼ  (ُ)

 ٔٓانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ِ)

 .ُْٖ، ُْٓاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ انظر: (ّ)

 .ِٕٔ/ِانظر: شبرات التدكين  (ْ)

 .َِْانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ٓ)

 ّٔٗ/ُانظر: شبرات التدكين (ٔ)

 .ُْٖ، ُْٓاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ انظر: (ٕ)

 .ّْ، َّ/ِشبرات التدكين   انظر: (ٖ)

 .ُِِ، َِْانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ٗ)

 .ٕٗ/ُات التدكين شبر   انظر: (َُ)

 .ْٔ/ُانظر: شبرات التدكين  (ُُ)

 



 .(ُ)كنقل رأيو يف أف اؼبرأة ال تأخذ من طوؿ شعرىا كال من عرضو ؿبمد األمُت الشنقيطي- 
 .(ِ)سفر اؼبرأة يف الطائرة دكف ؿبـر كنقل رأيو يف جواز أبو بكر اعبزائرم- 
كيف أف من كجد صباعة ، (ّ)يف الصياـ و يف أف لكل بلد رؤيتهمكنقل رأي عبدا بن ضبيد- 

ال يدخل معهم بل يصلي اؼبغرب كحده ٍب يدخل  أنو يصلوف العشاء كىو مل يصل اؼبغرب
 .(ْ)معهم يف العشاء

 .(ٓ)كنقل رأيو يف منع التصوير ضبود التوهبرم- 
يف ضعف أحاديث ك  (ٔ)ا كسبعناكنقل رأيو يف جواز التكبَت على اعبنازة طبسنا كستن  األلباين -

قراءة سورة بعد الفاربة  استحباب كيف (ٕ)زيارة القرب النبوم كقرب أيب بكر كعمر رضي ا عنهما
 .(ٖ)الفاربة يف صالة اعبنازة

 .(ٗ)قبل الزكاؿ كليالن  مٌت أياـقل رأيو يف جواز الرمي يف صبيع كن ابن ؿبمود- 
البادية جفا ومن اتبع الصيد  من سكن» :أضبد شاكر كنقل رأيو يف تصحيح حديث- 

 .(َُ)«غفل
 .(ُُ)كنقل رأيو يف جواز األكل بعد أذاف الفجر يف رمضاف إىل طبس دقائق ابن عثيمُت-
كرأم ىيئة كبار العلماء يف جواز ، (ُِ)ئاسة لإلفتاء يف منع طفل األنابيبكقد نقل رأم الر -

                                 
 ِِٓ/ِ، شبرات التدكين ِٕانظر: النربة من الفتاكم النسائية صػػ (ُ)

 .ّٔانظر:النربة من الفتاكم النسائية صػػ (ِ)

 .ِٕانظر: فتاكم الصػياـ صػ (ّ)

 .َِْانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ْ)

 .ُْٖ، ُْٓفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػاألجوبة ال انظر: (ٓ)

 ّْ/ِ، َّٕ/ُانظر: شبرات التدكين (ٔ)

 .ّْ/ِشبرات التدكين   انظر: (ٕ)

 .ِٕٕانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػ (ٖ)

 ّٔٗ/ُانظر: شبرات التدكين (ٗ)

 .ُّّ/ِانظر: شبرات التدكين  (َُ)

 .َْٓ/ِانظر: شبرات التدكين (ُُ)

 .َٕ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػٔٓانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ُِ)

 



 .(ُ)صبعية اؼبوظفُت
ليو يف ثالث صفحات تقريبنا، كنقل رأيو يف ٌت عكقد تكلم عن شيرو عبدالرزاؽ عفيفي كأث -

أما التأليف فلم يكن يرغب فيو، كال وبب الكتابة يف أم فن من الفنوف، بل :"التأليف، فقاؿ
ى دبا كتبو كصبعو العلماء السابقوف، كتفيرل أف ىذه الكتب كاؼبؤلفات اغبديثة ال فائدة فيها، كيي 

وبتاج إىل توضيح، فمن جاء بعدىم ال يستطيع أف  حيث إهنم تطرقوا إىل كل فن، كأكضحوا ما
يضيف إىل علومهم زيادة، كلقد ضرب مثالن بإحضار ؾبموعة من التفاسَت، كقارف بينها، فأظهر 

فائدة فيو، ككاف ينهى  كأف اؼبتأخرين إمبا توسعوا يف الكالـ دبا الأف اآلخر عياؿ على األكؿ، 
يف األصوؿ أك األدب كالفقو ككبوه، حيث إهنم ال  عن االنشغاؿ بكتب اؼبعاصرين اليت كتبوىا

 .(ِ)يزيدكف على من سبقهم"
عبدا بن عبدالعزيز   على حبث الدكتور أثٌت جواز صبعية اؼبوظفُت رأيو يف  الشيخبل ؼبا بٌُت  -

 .كيف ذلك من التواضع الذم ال ىبفى ،، كىو أحد طالبو(ّ)بن جربين يف صبعية اؼبوظفُت
 المذىب الذي سار عليو الشيخ في الفتوى: الخامسالمطلب 

يف مقدمة كتاب شبرات التدكين الذم  قاؿ فقد ،(ْ)اؼبذىب اغبنبليسار الشيخ يف الفتول على 
:"كقد التزمت باعبواب الذم قرأتو يف مؤلفات علماء الشيخفتاكم  ع فيو غالب كتبصبي 

راىيم آؿ شيخ، كعبدالعزيز بن حو لنا مشايخ أجالء، كأشهرىم شيرنا ؿبمد بن اباغبنابلة، كشرى 
عندما يذكر رأيو الفتاكم  ، كيف بعض(ٓ)عبدا بن باز، كعبدا بن ؿبمد بن ضبيد، ككبوىم"

 .(ٕ)كيقصد هبم اغبنابلة "األصحاب"صطلح ، أك يذكر م(ٔ)كيقصد اغبنابلة "عندنا"يقوؿ 
ذىب اغبنبلي كغَت رأم ، بل قد ىبتار غَت اؼبأك علمائو اغبنبلي كال يعٍت ذلك تعصبو للمذىب

                                 
 .ْٕاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ انظر: (ُ)

 .ٗٔ-ٔٔ. كالكالـ عن الشيخ عبدالرزاؽ كاف من صػٗٔ-ٖٔاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ِ)

 .ْٕكالًتبوية صػاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية  انظر: (ّ)

، فتاكم فقهية ّٕٗ، ٔٓ/ ِ، ِّٖ، ُّٕ، َٕ، ٔ/ُ، شبرات التدكين صػػُْٕ، ٖٔانظر: فتاكم الصػياـ صػػ (ْ)
 .ّّٓ، ِّْعلى كتاب عمدة األحكاـ صػػ

 .ٔ/ُشبرات التدكين  (ٓ)

 .ّّٓ، ِّْ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػػّٕٗ/ِانظر:شبرات التدكين  (ٔ)

 .َٕ/ُ، شبرات التدكين ُْٕفتاكم الصػياـ صػػ  انظر: (ٕ)

 



قد قاؿ يف ك  ،يف بعض القضايا الفقهية مشاىبو كقد يرد على بعض علماء اؼبذىب اؼبشهورين
فأما اؼبذىب اغبنبلي أك الشافعي فال يلـز التقيد بو، لكن ىؤالء العلماء كاف :"الفتاكم  إحدل

أتباعهم، فأصبحت ؽبم مكانة مرفوعة مشهورة يف األمة، كدكنت أقواؽبم فاتبعها أصحاهبم ك 
مذاىب معًتفنا هبا، مع أهنم متفقوف يف باب اؼبعتقد كالتوحيد، ككذا متقاربوف يف الفركع، لكن 
بعضهم قد ىبفى عليو الدليل أك كجو الداللة فيجتهد كيفيت حبسب اجتهاده، كال يلـز غَته دبا 

لو كانت ـبالفة قاؿ بو، لكن أكلئك األتباع تعصب أكثرىم، كتقيد بأقواؿ أكلئك األئمة ك 
للدليل، كتكلفوا يف رد النصوص حىت توافق ما ذىبوا إليو، فعلى ىذا ننصح العامة بأف ينتموا 
إىل اإلسالـ، كأف يرجعوا فيما أشكل عليهم إىل العلماء اؼبعتربين، كإىل مؤلفات أىل العلم 

 .(ُ)الذين عرؼ عنهم النصح لإلسالـ كاؼبسلمُت"
كىي قليلة إال أهنا تعطي الطالب رسالة بعدـ  ،(ِ)ىب يف مسائلغَت رأم اؼبذ اختارقد ك     

ىذا الراجح ىو الذم ترىب  التعصب آلراء اؼبذىب، كأف العامل يتبع ما ترجح لو كإف مل يكن
ل عن شق أنو ؼبا سئ على اختيار غَت رأم اؼبذىب األمثلةكمن  عليو أك تعلمو من مشاىبو،

ذكر قوؿ اغبنابلة باؼبنع، ٍب ذكر قوؿ الشافعية  عبنُت،بطن األـ اغبامل اؼبتوفية إلخراج  ا
، كؼبا ذكر (ّ)باعبواز، ٍب قاؿ:"فإف مذىب الشافعي كىو االحتماؿ الثاين أقرب إىل الصواب"

األقواؿ يف مسألة ىل ذبزمء صالة العيد عن صالة اعبمعة، قاؿ:"كاألقرب للصواب ما قالو 
إىل أف اؼبشًتم إذا تلفت الثمرة اليت اشًتاىا بعد ، كقاؿ:"كقد ذىب اإلماـ أضبد (ْ)الشافعي"

، كذىب اعبمهور إىل أنو ال يرجع... كجاءت بدك الصالح بربد أك جراد أنو يرجع على البائع
 .(ٓ)ىو األقرب كلو كاف خالؼ اؼبذىب"أحاديث على عدـ الرجوع... كىذا القوؿ 

كقد ذىب اىا مسلم، فقاؿ:"رد على ابن تيمية يف طعنو على أحاديث الكسوؼ اليت رك  قدك 
بعض العلماء كشيخ اإلسالـ ابن تيمية إىل زبطئة الركايات اليت فيها الزيادة على ركوعُت، 

                                 
 .ُّ-َّاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ُ)

، َّْ/ ِ، ُّْ، ِْٖ، ُُْ، ْٖ، ٓٓ/ ُ، شبرات التدكين ْٔانظر: الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ (ِ)
َّٓ. 

 ْٔ-ّٔالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػالفتاكم  (ّ)

 ِْٖ-ِْٕ/ُشبرات التدكين (ْ)

 .ُّْ/ُت التدكين شبرا (ٓ)

 



حيث انفرد هبا مسلم عن البرارم، كعلل بأف الكسوؼ مل يقع إال مرة كاحدة، يـو مات 
كاف ىناؾ إبراىيماف. لكن نقوؿ: إف   قاؿ: كمعلـو أنو مل يبت موتتُت، كال إبراىيم ابن النيب 

لباب الطعن يف حديثهم، كردٌّ لكثَت من األحاديث اليت زبالف  زبطئة ىؤالء الركاة الثقات فتحه 
اؼبذاىب كاآلراء حبجة أهنا خطأ، كأف الركام قد أخطأ يف كذا ككذا، مع أف ىؤالء الركاة ؿبتج 

أف وبمل  حاديث اليت تفردكا هبا، فاألقرببركاياهتم يف الصحيحُت، معتمدكف يف الكثَت من األ
ىذا االختالؼ على تعدد كقوع الكسوؼ كاػبسوؼ، فإف اؼبعتاد كقوعهما يف كل سنة مرة أك 
مرارنا، كمن اؼبستبعد أف ال يقع الكسوؼ كاػبسوؼ يف زمن النبوة عشر سنُت سول مرة أك 

فهم أك خطأ من الراكم؛ فترطئة مل ذكر إبراىيم يف الركايات األخرل على أنو سبق مرتُت، كوبي 
أحدىم يف كلمة أكىل من رد عدة أحاديث، كعلى ىذا فيجوز لإلماـ أف يصلي ثالثة ركوعات 

 .(ُ)أك أكثر يف كل ركعة إذا علم أف مدة الكسوؼ سوؼ تطوؿ"
ابن إبراىيم يف مسألة الرمي قبل الزكاؿ فبعدما ذكر الذم جرل بُت  شيرو اختار غَت رأم ك

يخ ابن إبراىيم منع كأف الش يف مسألة الرمي قبل الزكاؿ،ابن إبراىيم الشيخ ؿبمود ك  الشيخ ابن
:"كألف قاؿ  (ربذير الناسك فبا أحدثو ابن ؿبمود يف اؼبناسك)رسالة بعنواف:  من ذلك، كألف

ىناؾ ركاية يف مذىب اإلماـ أضبد جبواز الرمي قبل الزكاؿ ؼبن تعجل يف يومُت كما ذكرىا اؼبوفق 
ؼبغٍت، كاؼبرداكم يف اإلنصاؼ، كالزركشي يف شرح ـبتصر اػبرقي، فأرل جواز العمل هبذه يف ا

الركاية للمتعجل إذا كاف معو نساء ىبشى عليهن الزحاـ، أك كاف على موعد ؿبدد يف اؼبطار، 
أك مع حافلة ىبشى فواتو، فال بأس، كاغبالة ىذه أف يرمي يف الضحى، كاألفضل أال ىبرج إال 

 .(ِ)اؿ..."بعد الزك 
مسألة استنشاؽ البرور للصائم فرأل أنو ال يؤثر على  ابن باز يف شيرو اختار غَت رأم ك

أف صوت اؼبرأة عورة كيف أحدل الندكات مسألة صوت اؼبرأة فقد اختار الشيخ  يفك ، (ّ)الصـو
دليل كذكر لو ال ذكر ىذا الرأم فعلق الشيخ ابن باز على رأيو كبُت أف صوت اؼبرأة ليس بعورة

، (ْ)ٍب عقب الشيخ ابن جربين على رأم ابن باز كذكر لو األدلة اليت جعلتو ىبتار ىذا القوؿ
                                 

 .ِِْ/ُشبرات التدكين  (ُ)

 ّٕٗ-ّٔٗ/ُشبرات التدكين (ِ)

 .َْٓ/ِانظر: شبرات التدكين  (ّ)

 .ِْٕ، أعجوبة العصػر صػػٕٗ-ٖٕانظر: الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػػ (ْ)

 



، فقد أفىت جبوازىا ٍب  كيف خطابنا  الشيخ ابن باز أرسل لومسألة سفر اؼبرأة يف الطائرة دكف ؿبـر
 سفر أف يرجع عن ىذه الفتول ؼبرالفتها لألحاديث الصحيحة اليت تدؿ على ربرًن يطلب منو

أنو  خبطاب بٌُت فيو على خطاب الشيخ ابن باز الشيخ ابن جربين رداؼبرأة بغَت ؿبـر مطلقان، ف
يرل جواز ذلك بقيود كأنو "قد ظبع بعض اؼبشايخ كمنهم الشيخ أبو بكر اعبزائرم يرخص يف 

طر، ىذا السفر عندما سئل يف صبع كثَت يف درسو يف اؼبسجد النبوم هبذه القيود كاحتج بقلة اػب
كفبكن  ، كألهنا متوقعةكأف االحتماالت اليت يتعلل هبا اؼبانعوف نادرة الوقوع كالنادر ال حكم لو

، كألف الكثَت من النساء تكوف منقطعة كما إذا مات ؿبرمها أك مرض  حصوؽبا مع كجود اـر
كمل  ،يورأ عن الشيخ رجعكمل ي (ُ)فهذا ما ظهر يل":"ٍب قاؿ  ..."أك انشغل أك منع من السفر

بسبب اػبالؼ يف  أك تنابز باأللقاب صل بينهما خصومةكمل وبيبتعد الشيراف عن بعضهما، 
وا إخواننا كإف يأٌب بعدىم أف يكونيف ىذا تربية لطالهبم كؼبن ، ك مسائل فقهية يسع فيها اػبالؼ

، ما رأيت أعقل من الشافعي"قاؿ يونس الصديف:  كىذا من كماؿ العقل، اختلفوا يف مسألة،
ناظرتو يوما يف مسألة، ٍب افًتقنا، كلقيٍت، فأخذ بيدم، ٍب قاؿ: يا أبا موسى، أال يستقيم أف 

 .(ِ)"نكوف إخوانا كإف مل نتفق يف مسألة
 : االحتياط والخروج من الخًلفالمطلب السادس

أك كجود  ،(ْ)اػبركج من اػبالؼ كأ، (ّ)قد ىبتار الشيخ بعض اآلراء من باب االحتياط
، كقاؿ:" كعلى (ٓ)كمن ذلك قولو عن مس الذكر:"كالعمل على أنو ناقض لالحتياط" اػبالؼ،

ىذا فاألحوط إخراج زكاة اغبلي اؼبلبوس كإف مل ىبرجها كاكتفى بعاريتو أك لبسو فال بأس لوجود 

                                 
 .ّٔ-ِٔالنربة من الفتاكم النسائية صػػ (ُ)

 .ُٔ/َُسَت أعالـ النبالء، للذىيب  (ِ)

، النربة من الفتاكم ٖٕ، ُِ، ُٖ، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػِٖ، ٕٗ، ٕٕانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػػ (ّ)
، ُٔ،  األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػّٔ، ِٔ، ِٖ، ُْ، فتاكم الصياـ صػِِالنسائية صػ

، فتاكم َْْ، َّْ، ّٕٖ، ّٕٔ، َّٕ، ِِٔ، ُٖٔ، ُٔٔ، ُُٗ/ِ، ِّٗ، ٕٔ، ْٕ/ُشبرات التدكين 
 .ِِّ، َُٗ، ُٔ، ٖٓ، ُٓ، ّٔ، ّّفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ

، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية ُُّ، فتاكم الصياـ صػِِانظر: النربة من الفتاكم النسائية صػ (ْ)
، فتاكم فقهية على كتاب عمدة ّٗٗ، ّّٖ، ُٕٓ/ِ، ّٕٗ، ُّٕ، َُٓ، ٖٖ/ُ، شبرات التدكين ُْٗصػ

 .ّٓ، َْاألحكاـ صػ

 .ٕٕاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٓ)

 



عن  كقاؿ، (ِ)كلكن يتأكد الصياـ ؼبن اعتكف هنارنا خركجنا من اػبالؼ"كقاؿ: "، (ُ)اػبالؼ"
، كسئل ىل (ّ)ف الصواب منع اؼبسح على اؼبررؽ منها؛ لقوة اػبالؼ يف أصلها":" فإاعبوارب

هبب خلع تركيبة األسناف عند الوضوء كالغسل، فأجاب:" أرل أنو ال هبب؛ ألف ىناؾ خالفنا 
يف  كقاؿ ؼبن شك أف تقصَت الرأس، (ْ) يف اؼبضمضة مع الشافعية؛ حيث ال يركف كجوهبا..."

 .(ٓ) بأس بذلك؛ ألف ىناؾ من يقوؿ: إنو هبزئ أخذ بعض الرأس":" المل يعم صبعيو النسك
 : مصطلحات الترجيح عند الشيخالسابع مطلبال

، (ٔ)أرل عرؼ رأيو الذم ىبتاره، كمنها:مصطلحات للًتجيح كهبا يي الفتاكم  كللشيخ يف
، الصحيح كما عليو (ُُ)، األصح(َُ)، الصحيح(ٗ)، األظهر(ٖ)، الظاىر(ٕ)فيما يظهر

، (ُٖ)، اؼبشهور(ُٕ)، اؼبرتار(ُٔ)، الذم ترجح(ُٓ)، األرجح(ُْ)، الراجح(ُّ)، األصل(ُِ)الفتول
 .(ُ)، عليو العمل(ُٗ)األقرب

                                 
 .ِِالنربة من الفتاكم النسائية صػ (ُ)

 .ُُّالصياـ صػفتاكم  (ِ)

 .ٖٖ/ُشبرات التدكين  (ّ)

 ّّٖ/ِشبرات التدكين  (ْ)

 .ّٗٗ/ِشبرات التدكين  (ٓ)

 .ُْٕ، ُٔاألسئلة التعليمية كالًتبوية صػ ، األجوبة الفقهية علىَِٗانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٔ)

 َٓ/ِ، ُٕٔ/ُ، شبرات التدكين ُِٓانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٕ)

 َٓ/ِ، َِِ، ُٔٔ/ُانظر: شبرات التدكين  (ٖ)

 .ّْانظر: فتاكم الصياـ صػ (ٗ)

 .ُٕٔ/ُ، شبرات التدكين ّٓ، ّْ، فتاكم الصياـ صػَِانظر: الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػ (َُ)

 .ْٗانظر: فتاكم الصياـ صػ (ُُ)

 ِِانظر: فتاكم الصياـ صػ (ُِ)

 َِٕ/ُ، شبرات التدكين ِْ، ّٕانظر: النربة من الفتاكم النسائية صػ (ُّ)

 .ِٕانظر: فتاكم الصياـ صػ (ُْ)

 .ِّٗ/ُانظر: شبرات التدكين  (ُٓ)

 .َُٗانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ (ُٔ)

 .ٖٓ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُٔٔ، ُُٖ، ٖٓ/ُالتدكين انظر: شبرات  (ُٕ)

 .ّّ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُِّ، ٖٗ/ُانظر: شبرات التدكين  (ُٖ)

 ٖٔ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُِْ/ُانظر: شبرات التدكين  (ُٗ)

 



 المطلب الثامن: النظرة المقاصدية.
كالعمق يف فهم النصوص، سواء كانت ىذه بالنظرة اؼبقاصدية،  كثَتة تتسمفتاكم   كللشيخ

 .(ِ)النصوص شرعية، أك كانت نظامية
يف أحكاـ شرعية أف امرأة سألتو أف زكجها ال يأذف ؽبا  على النظرة المقاصدية ةلومن األمث 

من إذف الزكج إال أف يكوف غائبنا أك أهنا تعلم أف  لو بصياـ التطوع فأجاهبا بأف التطوع ال بد
كأف صفوؼ  .(ّ)الصـو ال يعوقها عن خدمتو كأنو ال وبتاج إىل االستمتاع معها يف النهار

ا عن الرجاؿالنساء األك  كأف منع اغبائض دخوؿ اؼبسجد  .(ْ)ىل أفضل إف كن يف مصلى بعيدن
كأف األمر يف تلقي الركباف يف  .(ٓ)ـبافة أف تلوثو كيف ىذه األزمنة تتحفظ فيؤمن تلوث اؼبسجد

ألف الغالب أف أخبار السلع كقيمتها تصل إليهم كىم يف بالدىم كيعرفوف شبنها " زمننا أخف؛
 .(ٔ)الغالب أهنم ال يبيعوف إال دبا يناسبهم"كماذا تساكم، ك 

ؼبا سألو شرص موظف بأنو يريد أف  أنو لنصوص النظاـ ومن األمثلة للنظرة المقاصدية 
باسم قريب لو، كأف النظاـ ال يسمح للموظف دبزاكلة التجارة، علمان أف ىذه  اذبارين  ىبرج سجالن 

يخ:"األصل أف اؼبوظف ال يزاكؿ التجارة، التجارة ال تؤخره عن أداء عملو مطلقان، أجاب الش
ـبافة تأخره عن العمل اغبكومي...فإذا قاـ اؼبوظف بالعمل أًب قياـ، كككل يف متجره من يقـو 

كأف من انتدب أسبوعنا فأهنى  .(ٕ)بو، كمل ينشغل عن عملو الوظيفي فأرل أنو ال مانع من ذلك"
كأف على اؼبدير  .(ٖ)ألف اؼبقصود ىو العملعملو يف يومُت فلو أف يذىب باقي األسبوع ألىلو؛ 

ث العاملُت على اغبضور أال يشدد يف تطبيق التعليمات كالتعميمات اليت يقصد من كرائها ح

                                                                                               
 .ُِٓ/ُ، شبرات التدكين ِٕانظر: فتاكم الصياـ صػ (ُ)

، األجوبة ُّٕ، فتاكم الصػياـ صػُٗ، النربة من الفتاكم النسائيةصػُّٖ، ِِٔ، ُٖٔاؼبكُت صػ  اللؤلؤ انظر: (ِ)
، ِٖٓ/ِ، ُُٖ/ُ، شبرات التدكين ٔٗ، ٔٔ، ٖٓ، ّٖ، ّٕ، ُٖالفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ

 .ُْٗ، ّٖٕ، ٖٖ،  فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػِٗٗ، َِٗ

 .ُٗ-ُٖانظر: النربة من الفتاكم النسائية صػ (ّ)

 .ِٗٗ/ِ، شبرات التدكين ُّٕانظر: فتاكم الصياـ صػ (ْ)

 .ِٕٗ/ِانظر: شبرات التدكين  (ٓ)

 .ّٖٕفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ٔ)

 .ُٖٔ-ُٖٓاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٕ)

 .ّٖٕانظر:فتاكل فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ (ٖ)

 



ألف ىذا ىو  ؛كأف اؼبدرس لو أف وبضر كقت إلقاء الدرس أك حصص االنتظار كاؼبواظبة.
كلو أف "يكتب اغبضور  .(ِ)أىلوكلو أف ىبرج كقت فراغو لقضاء شغل أك زيارة  .(ُ)اؼبطلوب منو

 .(ّ)ألف خركجو إمبا ألجل العمل" ؛اغبضور كقت خركجو من داره
 المطلب التاسع: ذكر الحكمة في الفتوى.

ذا اعبواب، هببصَتة  هبذا اغبكم، كذبعلو على اؼبستفيت تزيد من اطمئناف قلباغبكمة  ذكر
شيخ نصيب كافر من بياف اغبكمة ال ، كلفتاكمكمة ىذا الدين، كموافقتو ؼبصاحل العبادحً  بُتتي ك 

 .(ْ)للسائل
ئل عن صفة الرمي ؼبن أخر رمي أحد ؼبا سي  أنو على ذكر الحكمة في الفتوى ةلومن األمث

فلما أجاب الشيخ ذكر اغبكمة من الرمي، فقاؿ:"فإف لذم يليو؟ أياـ التشريق إىل اليـو 
مة من اإلكثار من صياـ شعباف، كقاؿ:"إف اغبك .(ٓ)اغبكمة من رمي اعبمار إقامة ذكر ا..."

كأف إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيـو أك يومُت كي يأٌب  .(ٔ)شعباف، حىت يتهيأ اؼبسلم لرمضاف"
 .(ٕ)يأٌب العيد على الفقَت كعنده شيء فال وبتاج للتسوؿ كاالستجداء

 المطلب العاشر: ترتيب اإلجابة
تسهل كي أف السائل وبتاج ذلك ، ك لنظره   دقيقنا اإلجابة ترتيبان  الشيخ يرتب اكمالفت كيف بعض

، فمن ذلك ؼبا سيئل عن رجل أصيب بداء... أجاب الشيخ:"العالج يكوف (ٖ)عليو الفتول

                                 
 .ٖٓ، ُٖانظر: األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ُ)

 .ٔٔ، ّٖانظر:األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ِ)

 .ٖٓاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ّ)

، ُُٖ،ََُ، ٗٗ، فتاكم الصػياـ صػَٔالطبيةصػالفتاكم الشرعية يف اؼبسائل  ،ُِْ، ْٖانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ْ)
، َِْ، ّٕٗ، َُّ، َِٓ، ُِِ، ُُِ، َُِ، ُٖٔ، ُٖٓ، ُٕٗ، ُٖٕ/ ُ،  شبرات التدكين ُٖٔ
 .ِّٓ، ِّٖ، ِّْ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُُِ، ُُُ، ُٔ/ِ، َّْ

 .َّْ/ُشبرات التدكين  (ٓ)

 .ََُالصياـ صػفتاكم  (ٔ)

 .ُٖٔالصياـ صػانظر: فتاكم  (ٕ)

،  األجوبة الفقهية على ُِّ، ُِِ، َُِ، ْٔ، َٓالكنز الثمُت صػ ، َّٖ، ُْٖاللؤلؤ اؼبكُت صػ انظر: (ٖ)
، ُِِ، ُٔٗ، ٖٕ، ْٓ، ْٔ/ُ،  شبرات التدكين ُّْ، ٕٓ، ٕٔ، ِٔ، ِْاألسئلة التعليمية كالًتبويةصػ

  .ْٕٓ، ْْٔ، ِِٔ، َٔ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػَُّ/ِ

 



، أما من حيث اػبصوص فنوصيو ـبأمور أكالن: الطمأنينة...ثانيا: الصرب...ىذا من حيث العمو 
ؾبالس الذكر... ثالثان: ٍب بأمور: أكالن: كثرة األعماؿ اػبَتة الصاغبة...ثانيان:كنوصيو حبضور 

كسألو شرص عن مقاطعة أقاربو ألجل  .(ُ)نوصيو بأف يشغل نفسو بأم شيء مفيد..."
: أهنم أقارب، كثانينا:أنك تنصحهم شرهبم  الدخاف فأجابو بالتايل:"نقوؿ ال تقاطعهم: أكالن

ىو  كتذكرىم كيرجى استجابتهم، كثالثنا: أنك إذا كنت معهم زبلو عن ىذا العمل الذم
 .(ِ)خاف احًتامنا لك كتسًتنا..."دال

 : تلخيص الجواب بعد تفصيلو.حادي عشرالمطلب ال
الشيخ  مدي اؼبستفيت شيئنا من اعبواب عندما يطوؿ اعبواب كيتشعب؛ لذا يعٍ  وبفظقد ال  
 بعد تفصيلو ومن األمثلة على تلخيص الجواب. (ّ)ابعد تفصيله بعض األجوبة صيلرإىل ت

ن الوسيلة لإلخالص، كفصل اعبواب، ٍب قاؿ:"كباعبملة فإلخالص ىو أف تريد أنو  ؼبا سيئل ع
كيف حديثو عن زبفيف  .(ْ)ا"ا دنيوين كال حظن  ا كال ثناءن بعملك كجو ا، كأف ال تقصد بو مدحن 

كباعبملة إذا كاف الترفيف لو رسُت بعدما فصل يف اعبواب، قاؿ:"اؼبدير النصاب عن بعض اؼبد
 .(ٓ)جاز ذلك فإف كاف ؿباباة أك ميالن مع البعض ؽبول النفس مل هبز"مربر كمسوغ راجح 

كبعدما فصل اعبواب يف اؼبقصود باؼبسجد اغبراـ قاؿ:"فعلى كل حاؿ: اؼبسجد اغبراـ الصحيح 
كأهنى اعبواب يف حكم الًتخص قبل مفارقة البنياف بقولو:"فاغباصل  .(ٔ)أنو اؼببٍت حوؿ الكعبة"

 .(ٕ)السفر حىت يفارؽ البلد"بقولو:"فاغباصل أنو ال يبدأ يف أحكاـ 
 : إحالة المستفتي إلى بعض المراجع.ني عشرالمطلب الثا

َتبطهم لوبيل الشيخ بعض اؼبستفتُت إىل مراجع أخرل كي يتوسعوا يف معرفة اغبكم، ك 
                                 

 .ُُِ-َُِالكنز الثمُت صػ (ُ)

 .ْٕٓ-ّٕٓفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ِ)

، فتاكم فقهية على  ٖٗ،ِٖ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػُٗٔ، ِٓصػ الكنز الثمُت انظر: (ّ)
، ّْْ، ِِّ، ُّٔ، ُّْ، ِِْ، ِّٓ، ُِٗ، َِٖ، َُٕ، َُٓ، ُُُ، ّٓكتاب عمدة األحكاـ صػ

ّٔٗ ،ُّٕ ،ِّْ ،ْْٗ ،ْٓٓ ،ُْٕ ،ّْٕ ،ْٕٖ ،ّْٖ ،َٓٔ. 

 .ِٓالكنز الثمُت صػ (ْ)

 .ِٖاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ٓ)

 .ُُُفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ٔ)

 .ُِٗفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ٕ)

 



تكوف مباشرة  كىذه اإلحالة إما أف، الكتب، كمعرفة البحث عن اؼبعلومةباالستفادة من قراءة 
بأف ينصح السائل بقراءة ىذه اؼبراجع، أك تكوف بطريقة غَت مباشرة حبيث يذكر لو من تكلم 

نصنا من أحد الكتب مع بياف اسم  لوينقل  أف، أك بعن ىذه اؼبسألة كمن ذكرىا من اؼبؤلفُت
، اهب ليزداد منالكت الباحث اغبريص يرجع إىل ىذهذبعل كل ىذه الطرؽ الكتاب كاؼبؤلف، ك 
ئل عن ؼبا سي  أنو على إحالة المستفتي إلى بعض المراجع ةلمثكمن األ .(ُ)اكيقتطف من شبارى

حكم الطب الشعيب كبعدما ذكر اعبواب قاؿ:"كعلى السائل أف يقرأ كتاب: ) الطب النبوم( 
 .(ِ)كغَتىا"بن مفلح، ككتاب)تسهيل اؼبنافع( البن القيم، كللذىيب، ك)اآلداب الشرعية( ال

أحاؿ على كتاب القفارم، ككتاب اػبطوط العريضة للرطيب، كالمو عن الرافضة ء  كأثنا
كىذه ر اليت خرجت يف أرض اغبجاز قاؿ:"كيف كالمو عن النا .(ّ)ككتاب إحساف إؽبي ظهَت

النار قد خرجت يف سنة ستمائة كأربع كطبسُت شرؽ اؼبدينة كما ذكر ذلك ابن كثَت يف البداية 
كقد تكلم شيخ اإلسالـ كما يف اجمللد اغبادم حكم طُت الشوارع:" . كقاؿ عن(ْ)كالنهاية"

كتكلم عن حكم قراءة اؼبأمـو الفاربة خلف اإلماـ كذكر أف  .(ٓ)كالعشرين على طُت الشوارع"
اؼبشهور أف اإلماـ يتحملها عن اؼبأمـو ٍب ذكر أف البرارم يرل كجوب قراءة اؼبأمـو كإف كاف 

ككاف من اختياره أف الركعة ال تدرؾ  ب )القراءة خلف اإلماـ(كألف يف ذلك كتا خلف اإلماـ
د ناقشها شيخ ٍب قاؿ:" كق ،من األدلة كقد أكثر يف كتابو بالركوع، بل البد أف يقرأ يف الركعة،

                                 
، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية َِٗ، ُّٕ، الكنز الثمُت صػِٕ، ُْ، ّٔ، ّّصػ اللؤلؤ اؼبكُتانظر: (ُ)

، ُُْ، ُُٗ، ُُٖ، ُُِ، ٗٗ، ُٓ، ّٖ، فتاكم الصياـ صػّٔ، ٗٓ، ٖٓ، ّٖ، ُّ، َّ، ِْ،ُٓصػ
،  النربة ُْٕ، ُِٕ، َُٕ، ُٗٔ، ُٖٔ، ُٕٔ، ُٔٔ، ُٕٓ، ُٓٓ، ُْٓ، ُّٓ، َُٓ، ُْٖ، ُْٔ

، شبرات ُْٕ،  ْٕ،ٖٔ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػِٕ، َُصػمن الفتاكم النسائية 
،  ُٓٓ، ُْٓ، ُُْ،ّٗ، ُٕ، َٕ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ،ٓٔ، ْٔ، ّٔ، ٗٓ، ٖٓ، ِٓ/ ُالتدكين 

ُّٔ،ُُٕ ،ُٕٔ ،ِّْ ،ِِٓ ،ِْٖ ،ِٖٕ ،ِٖٗ ،َْٗ  ،ِ/ُٖ ،ُٔ ،ٕٔ ،ُٖٔ ،ِٔٔ ،ُِٖ ،
، ِٕٕ، ِْٕ،  ُْْ، ُّٗ، ُْصػية على كتاب عمدة األحكاـ ،  فتاكم فقهّّٗ، ِّٗ، ّْٕ، ّْٗ
ّّْ ،ْْٓ ،ْْٓ ،ّٓٔ. 

 .َِٗالكنز الثمُت صػ (ِ)

 .ُْانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ّ)

 .ُٖ/ِشبرات التدكين  (ْ)

 .ّْٕ/ِشبرات التدكين  (ٓ)

 



اإلسالـ ابن تيمية يف اجمللد الثاين كالعشرين من اجملموع كىي رسالة ناقش فيها أدلة 
َماؤُُكْم  ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبحَ ﴿قرأت اآلية الكريبة : ؿ التايل:"جو لو السؤاكقد كي  .(ُ)البرارم"

فقلت: يأٌب بو ا رب العاؼبُت. قاؿ أحد اإلخواف: ما دليلك  ﴾َغْورًا َفَمْن يَْأتِيُكْم ِبَماٍء َمِعينٍ 
 على ىذا؟ فلم أجبو، فهل أنا على حق أـ ال؟" فأجابو الشيخ:" أنت على حق إف شاء ا،

بعض العلماء حىت صاحب تفسَت اعباللُت ذكركا أنك إذا قرأت ىذه اآلية  كقد ذكر ذلك
يف كالمو عن قد أحاؿ على كتاب غريب ك  .(ِ)تقوؿ يأٌب بو ا أك يأٌب بو ا رب العاؼبُت"

كقد كتب بعض اؼبتأخرين كتابنا مطبوعنا بعنواف )اإلنساف ذلك فقاؿ:" اإلنساف خلق عجائب
  .(ّ)(  كتوسع يف عجائب ما يف اإلنساف"هوؿالعامل اجمل

 المطلب الثالث عشر: إجابة السائل على أسئلة أخرى قد تطرأ.
على ىذا  بعدما هبيب الشيخ على سؤاؿ ؼبستفيت، قد يطرأ يف ذىن اؼبستفيت سؤاؿ آخر بناءن 

يسأؽبا؛ ألف هبيب على األسئلة اليت تطرأ، كال ينتظر اؼبستفيت حىت  أنو الشيخ فطنةاعبواب فمن 
بعض اؼبستفتُت قد يستحيوف من كثرة األسئلة، أك ىبتصر الشيخ الوقت على نفسو باإلجابة 

 .(ْ)على الكل دكف مراجعة من السائل
ئل عن حكم اؼبسح على ؼبا سي  أنو على إجابة السائل على أسئلة قد تطرأ ةلومن األمث 

لما انتهى من اعبواب ف (ٓ)يس ساتران"الشراب اؼبررؽ، قاؿ:"ال يبسح على اؼبررؽ؛ كذلك ألنو ل
اعبواب قد يطرأ يف ذىن السائل قوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف جواز اؼبسح على اػبف 

"كأما ما ذكر عن شيخ اإلسالـ فكالمو يف اػبف :بقولةيخ مباشرة اؼبررؽ؛ لذا أردؼ الش
يزكف اؼبسح على اؼبررؽ... كاػبف ليس مثل الشراب لقوة اػبالؼ فيو فإف األئمة الثالثة ال هب

                                 
 .ّّٗ/ِشبرات التدكين  (ُ)

 .ِْٕ-ِْٔفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ِ)

 .ُْٕجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػاأل (ّ)

،  ُْٖ، ََُ، ّٖ، ْٕ، ٗٔ، األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػِّٓانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ْ)
، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ ِٕٗ، ِْْ، ٗٔ/ِ، ّٗٔ، ّّٕ، ِٔٓ، ٓٔ/ُشبرات التدكين 

 .َْصػ

  .ّٗفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ فتاكم (ٓ)

 



كال واز صبعية اؼبوظفُت أردؼ بقولو: "، كبعدما تكلم عن ج(ُ)اعبوارب، إمبا أجازه أضبد..."
، كلو سكت (ِ)يقاؿ إنو قرض جر منفعة فإف اؼبقرض مل ينتفع كإمبا رجع إليو قرضو كما ىو"

ىذا قرض  ف يسألو السائل مرة أخرل: أليسهناؾ احتماؿ كبَت أفبياف حكم اعبواز  الشيخ بعد
كؼبا سيئل عن حكم القياـ للمعلم  جر منفعة؟. فالشيخ أجاب على ىذا قبل أف يسألو السائل.

عن قوؿ  ب ألتاه سؤاؿ يف الغالب: كماذا أجاب بأنو ال هبوز، كلو سكت على ىذا اعبوا
بل أهنى جوابو  يقف عند بياف اغبكم فقطالشيخ مل فالشاعر: قم للمعلم كفو التبجيال؛ لذا 

لو:"فأما البيت الذم قاؿ صاحبو: قم للمعلم كفو التبجيال*** كاد اؼبعلم أف يكوف رسوال، بقو 
 .(ّ)فال صحة للمعٌت الذم قالو الناظم بل اؼبنع عاـ يف النهي عن القياـ للمعلم كغَته"

 المطلب الرابع عشر: الرد إلى أىل الخبرة
صصو، كمن األمور اليت يتحلى هبا الناس يف ىذا اغبياة يكمل بعضهم بعضنا، كل يف ؾبالو كزب

من يعرؼ قدراتو كنفسو أال يتكلم يف فن ال وبسنو، بل من العقل كاغبكمة كاحًتاـ النفس 
ال وبسنو إىل أىل اػبربة كاالختصاص، كىذه ما تتميز  كاآلخرين أف يتكلم فيما وبسن كيرد ما

السائل أف يراجع أىل من اختصاصو يأمر  تاليت ليسالفتاكم  الشيخ، ففي بعضفتاكم  بو
، (ْ)اػبربة كالترصص أك يكفيو مؤكنة ذلك كينقل لو كالمهم، كمن ذلك طلب مراجعة القضاء

، كأف إرضاع اؼبرأة (ٕ)، كنقل كالـ األطباء يف مسألة التدخُت(ٔ)علماء الكهرباء، ك (ٓ)كأىل الرقية
 .(ٖ)اؼبرأة من ثديها أفضل من اللنب الصناعي

 .وغيره صيحة للسائل: توجيو النالمطلب الخامس عشر
كثَتة فتاكم   ، كيف(ٗ)الشيخ أنو يدعو يف بعض اإلجابات للسائلفتاكم  من مواطن الرضبة يف

                                 
 .َْفتاكل فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ(ُ)

 .ْٕاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ِ)

 .ْٖ-ّٖاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ّ)

 .ُٕسئلة التعليمية كالًتبوية صػ، األجوبة الفقهية على األِٕٕ، َِٕانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ْ)

 .ُٔانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٓ)

 .ِٖٓ/ُانظر: شبرات التدكين  (ٔ)

 .ِٔٗ-ِٓٗانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٕ)

 .ّّٖانظر: فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ (ٖ)

 .ّْٗ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُٖٗانظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٗ)

 



 .(ُ)نصيحةج إىل إذا رأل أنو كقع يف خطأ، أك رأل أنو وبتا  لوينصح 
ؼبا سألو شرص أنو  وبلف بأف هبامع زكجتو  أنو على توجيو النصيحة للسائل ةلومن األمث

 تكن عنده نية بفعل ذلك، إمبا قصده التفاخر، فبعدما أجابو الشيخ بأنو ال كىي حائض كمل
"كننصحك أف ربفظ نفسك عن مثل ىذا الكالـ الذم فيو التعدم :تلزمو كفارة أردؼ قائالن 

:"فننصح طن آخركقاؿ يف مو  .(ِ)على ارمات، كاعبرأة على ذلك؛ فإنو ذنب كبَت كا أعلم"
. (ّ) كنساء أف يرفقوا بالضعفاء كأف يرضبوىم..."ىيئة التدريس رجاالن مدراء اؼبدارس كأعضاء 

من يريد الزكاج من الشباب الذين ؽبم غلمة أف يؤخركا الزكاج إىل ما بعد  -أيضنا-كننصحكقاؿ:"
كسألو  .(ْ)قرب رمضاف ننصح أال يناـ قرب زكجتو بعد الفجر..." رمضاف كإذا حصل الزكاج

كننصحك أال تتقعر يف يء من التصوؼ فجاء يف اعبواب:"معٌت أبيات فيها شعن شرص 
فوجو ؽبا  ،فاغبمل يضر هبا ؛كسألتو امرأة عن حكم تركيب اللولب .(ٓ)معٌت ىذه األبيات"

ثديها؛ ألنو يف الغالب يوقف اغبمل ٍب كجو نصيحة لزكجها " أف ال نصيحة بأف ترضع من 
ر من الطهر؛ كذلك فبا يسبب عدـ انعقاد هبامعها إال يف آخر الطهر، أم بعد أسبوعُت أك أكث

كنصح ميدٌرسة ال تستطيع اعبمع بُت  .(ٔ)، كما ال ينعقد يف اليومُت األكلُت من الطهر"اغبمل
كتتفرغ لًتبية  كتفسح اجملاؿ لغَتىا ـ بالتعليم كما ينبغي بأف تستقيلكاجبات البيت كالقيا

ككجو  .(ٕ)ا ؽبا من األخطار كاؼبفاسدأكالدىا كتقـو بواجب زكجها، كال تستقدـ اػبادمة ؼب

                                 
، الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل ِِٕ، َُِ، ٖٔ، الكنز الثمُت صػِٕٗ،ُِّ، ُّٖ، ُِّنظر: اللؤلؤ اؼبكُت صػا (ُ)

، األجوبة ْْ، فتاكم الصػياـ صػُُٔ، ُُِالنربة من الفتاكم النسائيةصػ، ْٗ، ّٕ، ّْ، ُِاؼبسائل الطبية صػ
، َُُ، ٓٗ، ْٗ، ِٗ، ٖٔ ،ْٔ، ّٔ، َٔ، ٗٓ، ْٗ، ْٕ، ِٗالفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ

، ْْ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُّٓ، ُِّ، ُٔٗ/ِ،  شبرات التدكين ُّٖ، ُُّ، َُُ
َُّ ،ِّٖ ،ّٖٗ ،ِْٓ ،ِْٗ ،َٓٔ. 

 ُُٔالنربة من الفتاكم النسائية صػ (ِ)

 .ْٕاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ّ)

 .َُّاب عمدة األحكاـ صػفقهية على كتفتاكم  (ْ)

 .ٖٔالكنز الثمُت صػ (ٓ)

 .َٓ-ْٗالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػالفتاكم  (ٔ)

 .َُُاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ انظر: (ٕ)

 



 ،(ُ)لو ما يأخذه من أجر مقابل العمل نصيحة للمدرس بأف وبفظ الزماف على الطالب ليحلَّ 
كأال يقعوا يف أعراض لبحث كالقراءة يف الكتب النافعة كأف يشغل كقت الفراغ بُت اغبصص با

طالب العلم قدكة حسنة يف  كأف يكوف اإلنساف كباألخص .(ِ)إخواهنم من اؼبدرسُت كالطالب
 .(ّ)أعمالو

 .(ْ)كقد يرشد الشيخ اؼبستفيت أف ينصح غَته خاصة إذا كاف السؤاؿ عن الغَت
كاتو ؼبا سألو شرص أنو يريد أف يدفع ز  :على توجيو السائل إلى نصيحة غيره ومن األمثلة

و اإلٍب فيها... عليك أف تنصحو كربذره من ترؾ الصالة، كتبُت لألخيو الذم ال يصلي أجابو:"
كسألتو امرأة عن زكجها مدمن  .(ٓ)كال تعطو من الزكاة اؼبفركضة ماداـ على ىذه اغباؿ..."

. (ٔ)اػبمر الذم ال يصلي إال يف البيت، فقاؿ:" عليك أف تستمرم يف النصح كالتوجيو..."
كعليكم نصح من يتهاكف بسنة الصبح كالوتر؛ فإهنا من آكد :"الفتاكم لحدكقاؿ يف إ

 .(ٕ)لسنن"ا
 : مراعاة حال السائل.عشر المطلب السادس

الشيخ أنو يراعي حاؿ السائل حُت اعبواب، فقد يكوف يف بعض األجوبة فتاكم  كمن فبيزات
ؼبا  أنو على مراعاة حال السائل ةلومن األمث.(ٖ)الو يف الفتولحاعي الشيخ ر مشقة عليو؛ لذا ي

ا فر كخوؼ السائل على أموالو من السرقة، علمن خاصة أثناء السئل عن البطاقة االئتمانية ؼبا سي 

                                 
 .َٔاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ انظر: (ُ)

 .ْٔلة التعليمية كالًتبوية صػانظر:األجوبة الفقهية على األسئ (ِ)

 .ِٗانظر:األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ّ)

، الفتاكم الشرعية ُّٕ، ِٓٓ، ِِٓ، ِْٖ، ِْْ، ِِْ، ِِٖ، ُِٔ، ٔٓ، َٓ، ْٖانظر:اللؤلؤ اؼبكُت صػ (ْ)
ية على األسئلة التعليمية ،  األجوبة الفقهُٓ، النربة من الفتاكم النسائية صػٕٓالشرعية يف اؼبسائل الطبية صػ

، َُِ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػُِٗ/ِ،  شبرات التدكين ُُِ، ٗٔ، َْ، ُّالًتبوية صػك 
َِّ ،ِٖٕ ،ُِٗ ،ّٔٓ ،َٕٓ.  

 .ِٕٖفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ٓ)

 .َُِفتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػ (ٔ)

 .ُِٔاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ٕ)

،  ٖٔ،ٗ،  الفتاكم الشرعية يف اؼبسائل الطبية صػِِّ، َِٕ، ُٖٗ، ُّٖ، ُْٔ، ْٖاللؤلؤ اؼبكُت صػ انظر: (ٖ)
 .ِٖٖ، صػْٔ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػّْٗ، ُٔٓ/ُ، شبرات التدكين َٓفتاكم الصػياـ صػ

 



أف ىذه العضوية يف البطاقة تلـز بدفع رسـو سنوية، كيف حالة عدـ السداد تؤخذ عليو الفائدة 
مع العلم أف السائل لن يتأخر يف السداد، أجاب الشيخ بأف ىذه البطاقة حراـ ألجل الرسـو 

صريح ٍب عقب قائالن:"لكن يف السفر إذا  السنوية، كأف الزيادة اليت تؤخذ على الدين ربا
 .(ُ)خشيت من سرقة نقودؾ يبكن أف تباح ىذه البطاقة بقدر اغباجة فقط"

 أنو مذاء كسألو عن اؼبذم الذم يصيب الثوب ىل يغسل أـ يرش...؟ رجلكؼبا شكى إليو 
، ٍب قاؿ:"كمل يذكر يف اغبديث غسل ذلك اؼبذم الذم (ِ)الشيخ بذكر حديث علي وأجاب

يصيب اعبسد منو، كلكن مأخوذ من أحاديث أخرل، كيذىب   ثوب كال غسل ماليصيب ا
، كأكثرىم على أنو قبس...كعلى ىذا فحيث إف ىذا كثَت من العلماء إال أف اؼبذم طاىر

السائل ىبرج منو اؼبذم بكثرة لقوة الغلمة، كشدة الشهوة، كىبرج منو بأدىن خطرة كبأدىن نظرة 
اب...فمثل ىذا يتضرر من بغسلو كل كقت من ثيابو كمن بدنو، فنقوؿ كىو حاؿ كثَت من الشب

وإذا لو احرص على تنظيفو إذا سبكنت كلو دبسحو دبنديل أك دبسحو خبرقة أك كبو ذلك، 
كانت صم ك ت مل امرأةعن ئل كسي  .(ّ)."صليت بو أحيانا في الثوب أو البدن فًل تعد صًلتك

"أما بالنسبة للصالة، فإف كانت كثَتة من سنوات فكاف من جوابو:كانت تصلي كىي جنب ك 
ال تغتسل من اعبنابة ؼبدة أشهر أك ؼبدة سنوات جهالن منها كإعراضنا كعدـ  بأف بقيت مثالن 

، أما كوننا اىتماـ فلعلها يقاؿ ؽبا أصلحي عملك يف اؼبستقبل كتويب إىل ا كأكثرم من النوافل
 .(ْ)شقة كتنفَتنا عنها"نلزمها بقضاء الصلوات سنة أك سنتُت فإف يف ذلك م

 يراعي مكاف السائل كاؼبذىب الذم يسَت عليو السائل، كمن مراعاة حاؿ السائل أف الشيخ
حد ، فقد يكوف لو ترجيح لقوؿ ٍب ؼبا يسألو أيفرؽ بُت الفتول قبل العمل كبعد العملك 

عنده؛ كذلك يعد مرجوحنا ل يفتيو الشيخ بالرأم اآلخر الذم معاؼبستفتُت بعد االنتهاء من ال
ؼبا سألو  رجل من مصر أهنم دفعوا زكاة  أنو ن باب التيسَت عليو، كمن األمثلة على ذلكم

                                 
 .َِٕاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ُ)

: :حديث علي بن أيب طالب رضي ا عنو (ِ)  كيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن فىأىمىٍرتي اؼبًٍقدىادى ٍبنى األىٍسوىًد أىٍف يىٍسأىؿى النَّيبَّ   "قىاؿى
 : ، ُِّ" . ركاه البرارم، كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غَته بالسؤاؿ، برقم «ِفيِو الُوُضوءُ »فىسىأىلىوي، فػىقىاؿى

 .َّّ، برقم كمسلم، كتاب اغبيض، باب اؼبذم

 .ْٔ-ّٔفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ّ)

 .َٓالصياـ صػفتاكم  (ْ)

 



أجابو إنو أنو ال هبوز دفعها نقودنا ف يرل الشيخكمع أف  فهل عليو إعادة دفعها؟ الفطر نقودنا
 ،ىذا مذىب إماـ من األئمة كىو أبو حنيفة، كمذىب أيب حنيفة منتشر يف مصر:"بقولو

م رأيهم ككذلك يف كثَت من البالد كحيث إهنم على مذىب من اؼبذاىب كأف ؽبم نظرىم كؽب
قد ك  .(ُ)؛ فال يلزموف باإلعادة، فتجزئهم"كاجتهادىم كأهنا قد كقعت موقعها كقد أخذىا أىلها

السعي ركن كال يتم النسك إال  أف سألو شرص أهنم حجوا فلم يسعوا فأجابو الشيخ أف رأيو
بالقوؿ  أفتاهآخر كىو أف السعي كاجب كليس من األركاف ٍب  قوالن ر لو أف ىناؾ ، ٍب ذكبو

:"كحيث إف األمر قد مضى كطالت مدتو فنفتيهم هبذا القوؿ كنقوؿ على كل منهم فقاؿ الثاين
" فقد راعى الشيخ يف الفتول أف العمل قد  ،(ِ)فدية جرباف يف مكة تفرؽ على مساكُت اغبـر

ل، كقد ذكر معمل كبعد العكىو التفريق بُت الفتول قبل ال من فقو الفتولكىذا انتهى من زمن، 
 ككاف كقع قد األمر كاف إذا ككذلكبذلك فقاؿ:" عثيمُت أف شيرو السعدم كاف يوصيوابن 

 العمرة، أك اغبج يف يطوؼ أف مثل حرج، فال الثاين بالقوؿ فىًتى كأي  مشقة القولُت بأحد إفتائو يف
 الطواؼ بصحة فيفيت ذلك، غَت أك مكة عن نزح لكونو الطواؼ إعادة عليو كيشق كضوء بغَت
 -ا رضبو -سعدم بن الرضبن عبد شيرنا ككاف. فيو الوضوء اشًتاط بعدـ القوؿ على بناء

 مل كما كقع ما كبُت سيفعل، كمن فعل من بُت فرؽ ىناؾ: يل كيقوؿ أحيانا ذلك يفعل
 .(ّ)"يقع

 بالقصة. عشر: االستشهاد سابعالمطلب ال 
فإف  ؛لينتفع هبا اؼبستفيتالفتاكم  الشيخ يف بعض وردىاكللقصة تأثَت ككقع يف النفس؛ لذا ي

:"كىكذا ذلك قولوكمن  .(ْ)اؼبستفيت قد ينسى اعبواب لكن ال ينسى القصة يف الغالب
استسقى أحد أعمامنا كىم يف طريقهم إىل اغبج بعد أف كادكا يبوتوف عطشان، فأنشأ ا 

كقد ركم أف رجالن كقولو:" .(ٓ)"بوا كسقوا ركاحلهم، كملؤكا قرهبمكأمطرت عليهم فشر  سحابة،

                                 
 .ِٖٖفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ُ)

 .ِّْفقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػفتاكم  (ِ)

 .َُْ/ِٔؾبموع فتاكم كرسائل العثيمُت  (ّ)

، ُٓٗ/ِ، ِْٔ، ِّْ/ُ،  شبرات التدكين ْٖ، ّْمية كالًتبوية صػاألجوبة الفقهية على األسئلة التعلي انظر: (ْ)
 .ّٗٔ، ِْٕ، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ صػِّٔ، ِّٔ، َِْ، ُِِ، َُِ

 .ِّْ/ُشبرات التدكين   (ٓ)

 



ىو كابنو كانا يف سفر، فماتت راحلتهما، فقاؿ الوالد: ما دفع ا كاف أعظم، فقاؿ كلده: كأم 
شيء أعظم من موت راحلتنا ككبن يف ىذه اؼبفازة، فقاؿ: نصرب على ما أصابنا كإف ا يدفع 

، ٍب إهنما يف حاؿ سَتنبا ﴾ِإنَّ اللََّو يَُداِفُع َعْن الَِّذيَن آَمُنوا﴿ده، كقرأ قوؿ ا تعاىل: عن عبا
راجلُت سقط الوالد كانكسرت إحدل ساقيو فلم هبد الولد بدان من ضبل كالده، قاؿ الوالد: ما 

، كمن ىذا دفع ا كاف أعظم، فقاؿ كلده: كأم شيء أعظم فبا نزؿ بنا، من فقدنا لراحلتنا
االبتالء الذم ىو إعاقتك بانكسار رجلك، فقاؿ: إف دفع ا كبَت، كؼبا أقبلوا على القرية كإذا 
ىي قد عوقبت بعقوبة ظباكية، فقاؿ: قد قلت إف ما دفع ا فهو أعظم، فهذه العقوبة قد 

 .(ُ)ك"حرؽ أك اجتياح عدك أك ما أشبو ذلسلمنا منها، من غرؽ أك 
 شر: االستشهاد بالشعر.ع المطلب الثامن

يو بعدما يذكر ، كالشيخ يستشهد بالشعر يف بعض فتاك نقو كحالكتو يف أذف السامعللشعر رك 
،(ِ)رأيو كمن  لفت االنتباه فاالنتقاؿ من النثر إىل الشعر ينبو السامع،ليك  ؛ ليعطي الفتول صباالن

عن بعض السلف أنو كقد ذكركا :"الفتاكم لحديف إقولو  األمثلة على االستشهاد بالشعر
  حضر جنازة تدفن، فأبصر بعض اغباضرين يهرب من الشمس كالغبار فأنشد قولو:

 اػػػػػػ*** أك الغبار ىباؼ الشُت كالشعثمن كاف حُت تصيب الشمس جبهتو       
 *** فسوؼ يسكن يومنا راغمنا جدثا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيألف الظل كي تبقى بشاشت       

 ة *** يطيل ربت الثرل يف غمها اللبثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقفراء موحشة غرباء مظلم              
 (ّ)"و *** يانفس قبل الردل مل زبلقي عبثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبهزم جبهاز تبلغُت ب              

 من كاف ال يعلم أف يقوؿ : ال أدرم، ٍب قاؿ الشيخ:"كيقوؿ الناظم يف آداب العلم: ككاف وبث
 كقل إذا أعياؾ ذاؾ األمر *** مايل دبا تسأؿ عنو خرب

 فذاؾ نصف العلم فاحفظنو*** كاحذر ىديت أف تزيغ عنو
 فردبا أعيا ذكم الفضائل*** جواب ما يلقى من اؼبسائل

                                 
 .ُُِ-َُِ/ِشبرات التدكين   (ُ)

ألجوبة الفقهية على األسئلة ، اُِّ، ِٓ،  فتاكم الصػياـ صػّّّ، ِْٗ، ُٓ، ُْاللؤلؤ اؼبكُت صػ انظر: (ِ)
، فتاكم فقهية على كتاب عمدة األحكاـ ُِّ، َِٖ/ِ، شبرات التدكين ُّٗ، َٓ، ّْالتعليمية كالًتبوية صػ

 .ْْٓ، ُٓصػ

 .ِٓ-ُٓاللؤلؤ اؼبكُت  (ّ)

 



 .(ُ)اعًتاض الشك يف صوابو" فيمسكوا بالصمت عن جوابو*** عند
 كقد أكصى أحد السائلُت بأال يلتفت للسب كاؽبجاء ٍب أنشد:

 *** فمضيت شبت قلت ال يعنيٍت كلقد أمر على اللئيم يسبٍت  
 .(ِ)فهي الشهادة يل بأين كامل كإذا أتتك مذميت من ناقص    ***

 اعبربين بن عبدالرضبن لفضيلة الشيخ عبدا إين كىبت ثواب ىذا العمل: اللهم رب ختاًما
فإنو   القبوؿ كالربكة، كأف تكتب للشيخ رفعة يف الدرجة؛ فأسألك أف تكتب لعملي ؛رضبو ا

كاف يأٌب ؼبدينتنا كل سنة بالسيارة كىي بعيدة عن مقر سكنو ليفقهنا يف دينك كىو شيخ  
تسامتو اؼبشرقة عالقة كاببالتمسك بدينك  اؿ صوتو اؼببحوح يرف يف أذين كىو يوصينا، كال ز كبَت

الوفاء، أمرتنا بالرب ك ، كأنت يارب كالعمل يف ذىٍت كىو يردد أبيات الشعر اليت ربثنا على اعبد
  كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم. كىذه قطرة كفاء فاقبلها رب.

                                 
 .ّْاألجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية صػ (ُ)

 .ِْٗاللؤلؤ اؼبكُت صػ (ِ)

 



 الشيخفتاوي  كتب
 كتابان، كىي:  ّْدراستها  الكتب اليت توصلت إليها خالؿ البحث يف اؼبكتبات، كسبت

األجوبة الفقهية على األسئلة التعليمية كالًتبوية، إعداد: عبدالعزيز بن ناصر  -ُ
 فتول. َُُاؼبسيند، كوبتوم على 

 َُٖالنسائية، صبع:عبدا بن سعد اغبوطي، كوبتوم على الفتاكم  النربة من -ِ
 فتول.

الشثرم، كوبتوم بدالعزيز الشرعية يف اؼبسائل الطبية، صبع:إبراىيم بن ع مالفتاك  -ّ
 فتول. ُُٓعلى

 فتول. ُُِالصياـ، صبع:راشد عثماف الزىراين، كوبتوم على  مفتاك  -ْ

 فتول. ِْٔاللؤلؤ اؼبكُت، صبع:عبدا بن سعد اغبويطي، كوبتوم على -ٓ

 فتول.ِّٔفقهية على كتاب عمدة األحكاـ،صبع:دار الراية،كوبتوم على مفتاك  -ٔ

 فتول. َٓع: علي حسُت أبولوز،كوبتوم علىالكنز الثمُت، اعبزء األكؿ، صب -ٕ

 ّيف الطهارة الشرعية كموجباهتا، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على  مفتاك  -ٖ
 .مفتاك 

 فتول. َٔيف اؼبسح،صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ٗ

 فتول. ِِيف سجود التالكة،صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -َُ

 فتول. ِٓ. طارؽ اػبويطر، كوبتوم علىيف قياـ الليل، صبع:د مفتاك  -ُُ

 فتول.َِيف صالة االسترارة، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ُِ

يف قصر الصالة كاعبمع بُت الصالتُت، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم  مفتاك  -ُّ
 فتول. ّٗعلى

 فتول. ِٕيف صالة اعبمعة كيومها، صبع:د.طارؽ اػبويطر،كوبتوم على مفتاك  -ُْ

 فتول. ُْة العيدين، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم علىيف صال مفتاك  -ُٓ

 ُْيف صالة الكسوؼ كاػبسوؼ، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ُٔ
 فتول

  ٕٔيف صالة االستسقاء كنزكؿ اؼبطر،صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ُٕ

 



 فتول.

 فتول َٖىيف اعبنائز كأحكاـ القبور،صبع:د. طارؽ اػبويطر، كوبتوم عل مفتاك  -ُٖ

 فتول. ِْيف الصياـ، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ُٗ

 فتول. ّٗيف زكاة الفطر، صبع: د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -َِ

 فتول. ُٖيف النريل، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ُِ

 فتول. ٕٔيف االعتكاؼ، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ِِ

 فتول. ْٔع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم علىيف اغبج،صب مفتاك  -ِّ

، صبع:د.طارؽ اػبويطر،كوبتوم على مفتاك  -ِْ  فتول.ِِيف زمـز

 فتول. ََُيف اؼبدينة النبوية، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ِٓ

 فتول. ٕٕيف أحكاـ اؼبولود، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ِٔ

 فتول. ُْكوبتوم علىيف اؼبسابقات،صبع: طارؽ اػبويطر،  مفتاك  -ِٕ

 فتول. ْٔيف زينة اؼبرأة،صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ِٖ

 فتول. ُُْيف الصيد، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ِٗ

 فتول. ٖٕللمعاقُت، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -َّ

 فتول. ٕٗيف الشعور، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ُّ

 فتول. ِٗلرؤل، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم علىيف ا مفتاك  -ِّ

 فتول. ُِّيف اؼبساجد كأحكامها، صبع:د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ّّ

 فتول. ُِْللموسوسُت، صبع: د.طارؽ اػبويطر، كوبتوم على مفتاك  -ّْ

لف كاحد  اليت كاف قد أخرجها سابقا دبؤ الفتاكم  كقد قاـ الدكتور اػبويطر جبمع
شبرات التدكين :"ظبى الكتاب الذم صبع فيو ىذه الكتبع إليها، ك كي يسهل الرجو 

 يف ؾبلدين. " كصدرظباحة الشيخ عبدا بن عبدالرضبن بن جربينفتاكم  من
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 ُٖ................................................................................................................................ ترتيب اإلجابة:عاشرالمطلب ال

 ِٖ..................................................................تلريص اعبواب بعد تفصيلو:المطلب الحادي عشر
 ْٖ.............................................................إحالة اؼبستفيت إىل بعض اؼبراجع:المطلب الثاني عشر

 ٖٖ......................................................إجابة السائل على أسئلة قد تطرأ:المطلب الثالث عشر
 َٗ.....................................................................................................د إىل أىل اػبربةالر :المطلب الرابع عشر
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 ٓٗ.................................................................... ..............السائل مراعاة حاؿ :المطلب السادس عشر

 ََُ............................................................................................االستشهاد بالقصة:المطلب السابع عشر
 َُِ...........................................................................................عراالستشهاد بالش: ثامن عشرالمطلب ال

 َُْ.....................................................................................................................................................................................................ختاًما
 َُٓ.............................................................................................................................................................كتب فتاكم الشيخ
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