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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومنن ينيتاأ أامالننان منن   نده 
هللا فال مضل لهن ومن يضلل فال هادي لهن وأشن د أن   إلنه إ  هللا وحنده   شنره، لنهن وأشن د أن 

ْسنِلُمونَ َيا َأ َُّ ا الَِّذ ))  محمدًا ابده وريولهن ) آل  ((َن آَمُنوْا اتَُّقنوْا َهَ َحن َّ ُتَقاِتنِه َوَ  َتُمنوُتنَّ ِإ َّ َوَأننُتم مُّ
 ( . 102امران : 

َ نا َوَبننَّ ِمْنُ َمن))  ََ ْو ٍٍ َوَخَلنَ  ِمْنَ نا َْ ناً   َ َيا َأ َُّ ا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مَِن نَّْفٍس َواِحنَد ِثينرًا ا ِرََ
 ( . 1) النساء :  (( َوِنَساء َواتَُّقوْا َهَ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ َهَ َ اَن َاَلْيُكْم َرِقيبًا 

نْ  ُيْصِلْح َلُكْم أَْاَماَلُكْم َوَهْغِفْر لَ * َيا َأ َُّ ا الَِّذ َن آَمُنوا اتَُّقوا هََّ َوُقوُلوا َقْوً  َيِد دًا ))  ِْ ُكنْم ُذُننوَبُكْم َوَمنن ُي
ًْا َاِظيماً   ( . 71- 70) األحزاب :    (( هََّ َوَرُيوَلُه َفَقْد َفاَْ َفْو

 أما بعد : 
الننه الم لصننينن وهننم العلمنناء العنناملون ن  فنن ن مننن أنبننر نعننم هللا الينننا أن حفننب هننذا النند ن  َر

 داء هللا فننو أر،ننهن فلننيس فننو األمننة وهننم ور ننة األنبينناء فننو أمم ننم وأمنننامهم النن  د ننن من وهننم شنن
نمنننثل م ناًننننحًا م لصنننًان يعلمننننون أحبنننام هللا وهعظننننون مبنننناد هللا وهقنننودون األمننننة لمنننا  يننننه ال يننننر 

ِإنََّما َيْ َشن  هََّ ِمنْن ِمَبناِدِه )) والصالحن ف م القادٍ حقًان وهم الزاماء المصلحونن وهم أهل ال شية 
 ( . 28) فاطر :  (( َغُفور  اْلُعَلَماء ِإنَّ هََّ َاِزهز  

ل ذا وغيرهن  ان ال  األمة أن تعرف حق م وتداو ل م وتقنوم بمنا ي نه ل نمن ومنن ذلن، نشنر 
 فتنناو  الم ننم  ننين األمننة حتنن  يسننتفيد العننام وال ننا  منننهن ومننن هننذا المنْلنن  َنناءأ فكننٍر نشننر 

 . فضيلة الشيخ خالد  ن الو المشيقح حفظه هللا تعال 
مقدار ما تمَيز به َ د الشنيخ منن تحرهنرن وتحبينرن وحسنن انر ن  ذه الفتاو  ه طال من  ويير   

 أليتلة السائلين من اهتمام واناية فائقة . -حفظه هللا– ان  وليه  ما ومقداروريوخ فو العلمن 
وفو ال تام أتقدم بالشبر ال زهل لفضيلة الشنيخ خالند  نن النو المشنيقح ن الن  منا  ذلنه وهبذلنه منن 

اأ العننالن  مننا أينن له َ نند اظننيم ل د ننل لننه حسننن المثوبننة والنندَر مننة هننذا النند نن وأيننال هللا اننز َو
تعننال  أن يحسننن لنننا ولننه العاألبننة فننو األولنن  وانخننٍرن وأن  وفقنننا َميعننًا لمننا يحننه وهر،ننن ن وأن 
ننل  هللا ويننلم  ي عننل أامالنننا خالصننة مقبولننة اننندهن نافعننة للبننادهن إنننه ولننو ذلنن، والقننادر اليننهن ًو

حبه أَمعين .وبارك ال    نبينا محمد وآله ًو
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 وعلومه القرآن الكريم

 هل البسملة آية من الفاتحة؟
 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته :السنؤال 

؟ ية لماذا   ي  ر   نا فنو الصنالٍآذا  انت تعتبر إو  ؟هل تعتبر البسملة التو فو يوٍر الفاتحة آية
  ؟سب  المثانوية فما المقصود من الآذا  انت   تعتبر إو 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

أ نو  ( منن حند ن395البسملة ليست آية فو يوٍر الفاتحنةن وهندل ل نذا منا  بنت فنو ًنحيح مسنلم )
ل  از –قال: قال هللا  –ًل  هللا اليه ويلم  –أن النبو  –ر،و هللا انه  –هرهٍر  "قسنمت  –َو

هللا: حمندنو ابندين فن ذا  ن ابدي نصفينن فن ذا قنال: الحمند هلل رب العنالمينن قنالالصالٍ  ينو وبي
مال،  وم الد نن قال هللا: م دنو ابندي  قال: الرحمن الرحيمن قال هللا: أ ن  الو ابدين ف ذا قال:

أن أهل العلمن خالفًا لما ذهه إليه الشافعون ف نه  نر   ... فلم  ذ ر البسملةن وهذا ما اليه َم ور
وأمننا هننل ي  نر   ننا أو   ي  ننر   ننا؟ فن نثر األحاد ننن الننواردٍ اننن  البسنملة آيننة مننن ينوٍر الفاتحننةن

(ن ومسننلم 743أنننه   ي  ننر   ننان انظننر مننثاًل مننا رواه الب نناري ) –ويننلم  ًننل  هللا اليننه –النبننو 
لينه وهنذا منا الينه َم نور أهنل العلنمن خالفنًا لمنا ذهنه إ -ر،نو هللا اننه–أنس  ( من حد ن399)

رحمنه  –والصواب أنه ي  ر   ا فو بعض األحيانن  ما اختنار شنيخ االينالم ا نن تيمينة  الشافعون
هللا  ر،نو –أنه ي  ر   ا للت ليف والمصلحةن وقد دل ال  هذا حد ن أ و هرهنٍر وأم ينلمة ن -هللا

 (.2/312(ن والدار قْنو فو يننه )905انظر ما رواه النسائو ) –تعال  ان ما 
 

 افر للمصحفحمل الك
 السنؤال: ما حبم حمل ال ادمة غير المسلمة للمصحف الشرهف لترتيه وتنظيف المبان.

 ال نواب:
بسنننم هللا النننرحمن النننرحيمن الحمننند هلل رب العنننالمينن والصنننالٍ والسنننالم الننن  نبيننننا محمننند والننن  آلنننه 

حبهن وبعد:   ًو
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 - :"أن النبو -تعال  انهر،و هللا  –مس المصحف   ي ْو إ  بْ اٍر؛ لحد ن امرو  ن حزم 

رقنننم  ( الحننند ن1/191 تنننه إلينننه: "وأ  يمنننس القنننرآن إ  طننناهر" الموطننن  ) -ًنننل  هللا الينننه وينننلم
والن  هنذا  وهنذا الحند ن  ا نت إن شناء هللان( 2312) (ن الحند ن رقنم3/1455(ن والندارمو )478)

وحواشنيهن فنال ي نْو  َلنده: حتن  -رحم نم هللا –فال ي ْو لل ادمة الكافٍر أن تمسهن وقال العلمناء 
 أن تمسه إ  من وراء حائل.
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 أَر ختم القرآن
أنملنت منا  إذا ن وينؤالومن القنرآن أَزاءقرأأ ادٍ  وأناهللا تعال   ب ذنقادم  ش ر رمضانالسنؤال: 

  ة.ال تم أَرتحسه     املة؟ أمفو ش ر رمضان ف ل تعتبر ختمة  أَزاءلو من   تبق
 ال نواب:

 ٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: الحمد هللنوالصال
نعم هذه تعتبر ختمة  املةن لكن نا ليسنت  ل نا فنو رمضنانن  بعضن ا فنو رمضنانن وبعضن ا خنار  

 رمضانن والذي  نبغو ل، أن ت تم  ل ش ر مٍر هذا هو السنة. 
 

 ((لقد أوتيت مزماراً ))
منن مزامينر آل داوود  ازمنار وتينت مأحند وهنو يقنرأ القنرآن وقلنت لنه لقند أًنوأ  وا بننأ ذا إ السنؤال:
زانم هللا خيرا .حرمة وأ م إذل،  وف ل ف   .َو

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

ًل  هللا اليه ويلم  –الذي يظ ر لو أنه   إ م الي، و  حرمةن لورود ذل، فو السنةن ف ن النبو 
ننننه الب نننناري )لحسنننن -ر،ننننو هللا اننننه –قنننال ذلنننن، أل ننننو موينننن   – ( ومسننننلم 5048ن ًننننوته أخَر
لم  ؤأ مزمارًا من مزامير آل داودن وإنما لحسنن ًنوته قنال -ر،و هللا انه–(ن وأ و موي  793)

 ذل،ن ف ذا قلت ذل، ف نه   ب س الي، إن شاء هللا.  –ًل  هللا اليه ويلم   -له النبو 
 

  ي  المصاحف
 السنؤال: السالم اليبم. 
 القرآن؟  نت أر  أن هناك آية تمن  التكسه بآياأ هللا.  هل ي ْو  ي  نسخ من

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. وبعد: 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
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 ينن  المصنناحف الننذي اليننه ال م ننور أنننه َننائز و  بنن س بننه؛ ألنننه مشننتمل النن  شننوء مننن المننال 
ْمننن ا ننن مسننعود نال لنند والمننداد والننور ن و  ر،ننو هللا  –نحننو ذلنن،ن و انننت المصنناحف تبنناب فننو 

 . وهللا أالم.-تعال  انه
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 العقائد والمذاهب الفكرية
 أحوال التعامل مع الجن

 .بسم هللا الرحمن الرحيمالسنؤال: 
حند ن  الن  تاب التوحيد ان التعلي   فويد( ف)القول الم فوأورد الشيخ محمد ًالح  ن العثيمين 

 نن تيمينه أن  االمنامواند الحد ن انن الك ننة والعنرافين نقنال انن "ن له تك ن أوا من تك ن ليس من"
فمناذا  نوالثالثة غينر َنائٍز نن ا َائٍز: إوالثانية يقول ان ا  األول :أحوال ةله  ال  التعامل م  ال ن

 خير.أفتونا َزانم هللا  ل . وموقف الشرب من ا األحوال هذه فوترون 
 ال نواب: 

 مد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: الح
رحمنه  –انن شنيخ االينالم ا نن تيمينة  –رحمنه هللا  –األحوال التو ذ رها الشيخ محمد  ن اثيمنين 

انندما فقنده  -ر،نو هللا تعنال  اننه–وفي ا ما  تعل  با يتعانة بنال نن واينتدل بقصنة امنر  –هللا 
امرٍأ ل ا رئو من ال ن... إلخن فن خبرت م اننهن وأننه يسنم وذهبوا إل   -ر،و هللا ان م –الصحابة 

إ ل الصدقة...إلخن وفو هذا القسم ت وهز ا يتعانة بال ن فو األمور المباحنة والمشنرواة إذا  نان 
ْمننا  ثير منن  نداو أننه يسنتعين بنال ن فنو  ذل،    ترته اليه محذور شراون لكن مثل هذا فو 

بون هناك محذور شراون فكثنر اداناء مثنل هنذا الشنوء و ثرتنه أمور مباحة أو مشرواة دون أن ي
هذه تؤهد أن مثل هذه ا داناءاأ غينر ًنحيحةن وأن نا  اذبنة؛ ألن الغالنه  أن هنؤ ء الشنياطين   

ننل –ي نندمون االنننس إ  بمعصننية هللا  ننًا مننن  -اننز َو وقنند تكننون هننذه المعصننية شننر ًا أنبننر م َر
تصد   ل ؤ ء المداين؛ ألن من  ت مل حنال م وينيرت م ي ند الملةن فالواَه الحذر من هذا وادم ال

 من التق  والورب...إلخ. وهللا أالم. -ر،و هللا ان م –أن م ال  خالف ما  ان اليه الصحابة 
 رف  الصوأ بالقرآن قبل ال معة

قنراءٍ القننرآن فنو  نوم ال معننة؟ هنل لننه أًنل فنو الشننرب؟ وهنل ورد أي حنند ن أو  منا حبننمالسننؤال: 
ال ْبنة  ف نا أقصد تل، القراءٍ التو تقرأ بالسنمااة فنو  نل المسناَد قبنل دلت ال  ذل،؟  ارحت  آ
دل تنلعلمناء  أو أقنوا ً مبننكم أن تعْنوا حند ثا أفن ذا  ن له( )حين يسم   ل الناس و   نصتون  نبفتٍر

زانم هللا خيرا.ف و منايه ال  ذل،   . َو
 ال نواب:

 ل هللان وبعد: الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريو 
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هذا العمل الذي أشار إليه السائل من رف  الصوأ  فو السماااأ قبل ال ْبنة لكنو يسنتم  النناس 
اليه الصنالٍ  –ن والسنة الواردٍ ان النبو -ًل  هللا اليه ويلم –إلخ..  داةن ولم  رد ان النبو 

راءٍن بن ن  تقندم االنسنان إلن  هو تعظيم هذا اليوم ببثٍر اللبادٍ  الذ رن أو الصالٍ أو القن -والسالم
ًنل  هللا الينه  –انن النبنو  -ر،و هللا اننه –لحد ن أ و هرهٍر المس د من بعد طلوب الشمسن 

السااة األول  فك نما قرب  دنةن ومن راح فو السااة الثانية فك نمنا قنرب  قال: "من راح فو -ويلم
قنرب  ومن راح فنو السنااة الرابعنة فك نمناراح فو السااة الثالثة فك نما قرب  بشًا أقرنن  بقٍرن ومن

المالئكنننة  دَاَننةن ومننن راح فننو السننااة ال امسننة فك نمننا قنننرب  يضننةن فنن ذا حضننر االمننام دخلننت
 (.850(ن ومسلم )881تستم  الذ ر" الب اري )

وهسنتحه لننسننان التقنندم مننن بعنند طلننوب الشننمسن وقننال بعننض أهننل  العلننم: مننن بعنند ًننالٍ الف ننرن 
القنراءٍ والصنالٍ.. إلنخ..ن  يفعنل منا هنو األخشن  لقلبنه هنذا هنو السننةن وهنذا هنو لكنو  تفنرل للنذ ر و 

 . -ر،و هللا ان م–األفضلن وهذا هو هدي الصحابة 
وأما العمل الذي يبون  رف  الصوأ بالقراءٍ وقد يستم  بعض النناس لنه وقند   يسنتم  إلنخ..ن وقند 

و   أًنحابه  -ًل  هللا الينه وينلم –يشوش ال  الناسن ف ذا  له محدث ليس ال  هد  النبو 
 .-ر،و هللا ان م–

 العال  اند الشيخ االدرهسو
يننمعتم  وأنكننم األردننفننو  أدرسطالننه يننعودي ن أنننا خيننر ألننفانننا  مهللا ي ننزهبن فينندونوالسنننؤال: أ

وبعند  نمناءمباٍر ان لمراَعين لوالعال  الذي يعْيه  نيعالج باالدرهسون والذي ان الشيخ المسم 
من  العلنم  ف فيدونون ة داو الكرام إنهيقال  ألنه نمشبوك  يه ٍخو إ يالكن  نل فو العال ضف له هللا
ني أراه  لمننا وءنبعننض الشن لنه مائلننةنفسنو  أن نه النن  التًو وهقننول  ٍنالنن  الصنال ةمنن تد نننه وحًر

 .؟؟إليهبالذهاب  آ مف ل  أمري من  ٍفو حير  إنوفيدونو حين  ف ناال  يصلو ليس له من  
 ال نواب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
مثل هؤ ء الذ ن يعال ون وهوهمون الناس بالصالح والتق  الذي يظ ر منن حنال م أن نم يسنت دمون 
الشننياطينن وقنند يسننتعينون النن  ذلننن، بنن مور محننذوٍرن وهموهننون الننن  الننناس بمننا  تعلنن  بالصنننالح 

ناًنحة وغينر ذلن،ن والن  هنذا فنال ننصنح، أن تقنوم والتق  أو بقراءٍ بعض انياأن أو  نبعض الم
نل –بالذهاب إليهن والين، أن تسنتعين بناهلل  وأن تقنرأ األوراد الشنرمية ًنباحًا ومسناءن وأن   -انز َو
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ل –تقرأ حزبًا  من  تاب هللا   ل  وم َزءًا منن القنرآن وأن  تكثنر  منن الندااءن من  الرقن   -از َو
 .-ويلمًل   هللا اليه  –الواردٍ ان النبو 

 تورهد الغذاء للشيعة فو المد نة
 ويننؤالو:- ًنل  هللا الينه وينلم-أينبن فنو طيبنة الْيبننة مد ننة الرينول  ..فضنيلة الشنيخالسننؤال: 

 -يقندمون إلن  المد ننة للزهناٍر ممن–هل تعاملو الت اري  تورهد المواد الغذائية لن رانيين )الرافضة( 
 .هنر أفتونا م َو  "؟هللا والمالئكة.. فعليه لعنة ً  دخل تحت الحد ن الوارد"...أو آو  محد ا

 ال نواب: 
مثل هذا   يظ ر أنه  دخل فو مثل هذا الحد ن؛ ألن، لم تؤو مثل هؤ ء المحد ينن ولم تنصرهمن 
ولم ت ذن ل م بالدخولنوإنما دخلوان و ونن، تبين  الني م هنذا َناء تبعنًان والقااندٍ أننه  ثبنت تبعنًا منا  

  ثبت ايتقالً .
 ا متناب من االن اب خوفًا من االااقة

 السؤال : بسم هللا الرحمن الرحيم.
متناب انن ف ل ي ْو شراا ا  ةحتياَاأ ال اً نان من الذ ور من ذوي ا اأنا أم ل مسة أطفال 

نناأ طبينن ننود مولننود معننا  أيضننا؟ وقنند يننب  أن أَرهننت أل نننائو فحًو فننو  ةاالن نناب خوفننا مننن َو
نلوا ةفو ال يناأ الورا ين ةبيهر ماأل ٍالو ياأ المتحد والسنالم النيبم ورحمنه هللا . لتشن ي  ولنم  تًو

 .وبر اته
 ال واب:

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  من   نبو بعدهن وبعد: 
ننل–هللا  [ فالواَننه النن  االنسننان أن 3]الْننال : "ومننن  تو ننل النن  هللا ف ننو حسننبه"يقننول:  -اننز َو

نل–يحسن الظن باهلل  نل–وأن  تو نل الينهن وأَ  يحنرم نفسنه الذرهنة فلعنل هللا  -انز َو أن  -انز َو
ن ألنننه ي ننالف مقصنندًا مننن أهننم  ْقننه الذرهننة الصننالحةن فقْنن  النسننل بالكليننة هننذا محننرم و  ي ننْو  ر

نوا اْلنَوُدوَد  -ًنل  هللا الينه وينلم–مقاًد النكناح وهنو تكثينر األمنة والنبنو  َُ أمنر  نذل، فقنال: " َتَزوَّ
نه أ نو داود ) "ِ نَِو ُمَكاِ ر  ِبُبْم اأْلَُمنمَ اْلَوُلوَد فَ  (ن أمنا ترتينه النسنل فن ن 3227( والنسنائو )2050أخَر

هننذا   بنن س بننه بحيننن أن المننرٍأ تلنند  ننل ينننتين أو  ننالث ينننواأ تنظيمننًا لننه ف ننذا   بنن س بننه. وهللا 
 أالم.
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 قتله أهله ف ل يصل  اليه؟

نل الهل تصح السنؤال:  أمنه و نان وارهاننا وينه  ينبراناً دخنل  ألننه أهلنهه قتلنالنذي صالٍ الن  الَر
 ؟.مقا ر المسلمين فو ل يصل  اليه وهدفن ن ف م ترك ًالٍ أحياناً  وصلي

 ال واب:
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

ل   ي لو من حالتين:   هذا الَر
يظ ننر مننن حالننه أنننه تر  ننا بالكليننة  الحالننة األولنن : أن يبننون ًننل   ننم تننرك الصننالٍ بالكليننة بحيننن

بحينن إنننه تر  نا لمنندٍ أو فتننٍر طوهلنةن ف ننذا   يصننل  الينه؛ ألن تننارك الصننالٍ الن  الصننحيح مننن 
نل وبنين الشنرك والكفنر تنرك -ر،نو هللا اننه –أقوال أهل العلم أنه  افر؛ لحد ن َنا ر  : " نين الَر

وبين م الصالٍ فمن   ينناالذي  الع د ": -ر،و هللا انه –ن وحد ن  رهدٍ (82) مسلم رواه الصالٍ" 
ه الترمذي ) تر  ا فقد  فر"  . (463( والنسائو )1079( وا ن ماَه )2621أخَر

ل ًل  وخل ن يعننو: يصنلو وه لنون فت ند أننه يصنلو  ومنًا  الحالة الثانية: أن يبون مثل هذا الَر
لننم أننه   ي نر  منن ملننة أو  نومينن وه لنو بعنض األيننامن فمثنل هنذا النذي يظ ننر منن أقنوال أهنل الع
 االيالمن يصل  اليه وهبفن وهغسلن وهقبر فو مقا ر المسلمين. وهللا أالم.

 يه الذاأ االل ية دون قصد
 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهالسنؤال: 

ة و  أختو َْو ا األيام أحدفو  نم لْفلةأمتزَو  االل يةنفقام واللياذ باهلل بسه الذاأ  نتشاَرأ م  
 األيننام أحنندوفننو  نوااهنند هللا النن  انندم تكرارهننا نشنند الننندمأخننذ ورد ننندم أوبعنند  ن-يقصنند وهننو  -

ولنم  نالم نم اتصنلوا بمشنايخ البلند )ليبينا( نذل،  ترتنه الينه اندٍ مسنائل أنشاهدوا فو  رنامج د نو 
 خننرون آو  نومنن م مننن  نر  اقنند قنران َد نند نفمننن م منن  ننر  التوبنة وا يننتغفار ندداً حني ندوا َوابننا م
و انن أنا وها نيعلم ااألبة ذل، وهو   نن ا المٍر الثالثة ب الماً  نالتوبة النصوح من هللا  م منكم  أَر

يبنون  اتنه العندل  أنف نل   ند  ن نان هنناك اقند قنران َد ند وإذا نتدلونو ال  ال واب الشنافو أن
 نذلن، أ  يبنرر ااهند هللا أننهخاًنة  لنحنرا ن وذل، تحاشنياً  ؟منْقة أخر   أيمن  أممن المنْقة 

زانم هللا خيراً   .َو
 ال نواب: 
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 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

َْو نا لعلنه يعنودن  ة تنتظر إذا انت ت ادت ا إما أن تتزو ن وإمنا أن تنتظنر  إذا ارتد الزو  ف ن لزَو
ن ال  نكاح مان و  ي نه ت د ند العقند؛  نل الينه أن  تنوب إلن  هللا وهذا الزو  قد ااد وَر  فيبقيا

ل – وهبثر من ا يتغفارن والمحافظة الن  األامنال الصنالحةن والن  أر نان االينالم منن  -از َو
ل –الصالٍن والصيامن والز اٍن والحجن وأن  داو هللا   بالثباأ ال  د نه. وهللا أالم. -از َو

 
 راش...ًد   والده   يصلو مدمن 

  يصنلو  ن رشو النناس ببثنٍر نله المعاًو التالية: مدمن خمر لكن نمسلم ًد   والديالسنؤال: 
ْهنة وأرادن يفضل ادم تح ه  ناته البالغاأ نأ داً  نل أن يشنارك والندي الن  معمنل ميناه غا  هذا الَر

) ْْو نل  )نا تنه واألننل ْهار ومنا حبنم  - لنه؟مشنار ة والندي و ما حبم االيالم فو مصناحبة هنذا الَر
ود مسبر  .وبارك هللا  يبم (؟والشرب معه ) دون َو

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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ننل يعتبننر مرتنندًا اننن د ننن االيننالم  إذا  ننان   يصننلو بنن طال ن وفننو الحنند ن: "   ننين مثننل هننذا الَر
ل وبين   الع د : "-ر،و هللا انه –وحد ن  رهدٍ  (82) مسلم رواه ترك الصالٍ"  والكفر الشركالَر

نننه الترمنننذي ) وبينننن م الصنننالٍ فمنننن تر  نننا فقننند  فنننر"  يننننناالننذي  ( 1079( وا نننن ماَنننه )2621أخَر
ًنل  هللا –(ن وأيضًا  ونه يفضل ادم تح ه  ناته إذا  نان  نر   راهنة يننة النبنو 463والنسائو )
ٍ؛ -اليه ويلم ًنل  –ألن من  ره شيتًا مما َاء به النبنو  لكون ا ينة فو الح ابن ف ذا أيضًا ردَّ

ن أو  وابهن أو اقابنهن ف نذا منن ننواقض االينالمن وإذا  نان  نذل، فالواَنه فنو مثنل -هللا اليه ويلم
هنذا أن    ننر وأ  يشنناركن وأ  يْنناامن وأ   ننزارن وإنمننا  ناًننح وهراَنن ن فنن ن انتصننحن وإ     ننر 

أن تننارك الصننالٍ  نبغننو ه ننره الشننااة انندم ًننالتهن  نمننا تقنندمن وقنند ذ ننر شننيخ االيننالم ا ننن تيميننة
 وادم مْاامته ومشار ته لكو يحذره الناس. وهللا أالم.

 
ة قبل ًالٍ ال معة    قراءٍ يور م صًو

بقننراءٍ ينننوٍر  -بمنْقتنننا قبننل ينننااة مننن خْبننة االمنننام لل معننة  -يقننوم بعننض المصنننلين السنننؤال: 
نو الك ف  م المل، واالخال  والمعوذتينن وفو ال  تام  دااء َمااو. ف ل هذا األمر  دانة؟. نَر

 التو،يح.
 

   :ال واب
ولنم يفعل نان  -ًنل  هللا الينه وينلم –هذا   إشبال أنه  داةن ألن هنذه األشنياء لنم تنرد انن النبنو 

 واألًل فو اللباداأ أن ا توأليفية.
 ا هتزاْ أ ناء التالٍو

 السالم اليبم.السنؤال: 
ل سم أ ناء ال لوس وتالٍو القرآن الكرهم؟ البعض يقول  تحرهم ذل،؛ ألن ما حبم ا هتزاْ وتحره، ا

  يه تشب ًا بالي ود. 
 

   :ال واب
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
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و  انن ًنحا ته  -الينه الصنالٍ والسنالم –بالنسبة لتحره، ال سم وا هتزاْ هذا لم  نرد انن النبنو 
فاألحسن ترك مثل ذل،ن وإن ااتقد هنذا النذي   تنز أننه يننة وأننه  تقنرب  نذل،  -ر،و هللا ان م –

ف ننو يعنند  داننة؛ ألن اللبنناداأ توأليفيننةن وأمننا القننول بنن ن هننذا مننن امننل الي ننود ف ننذا   أارفننه. وهللا 
 أالم.

 
 يقرأ يورًا خاًة اند قبر أ يه  

ْهنارتو أقنوم  زهناٍر أنا شاب مسلم مقنيم ب: السؤال ْهناٍر المغنرب يننوهًان وأ نناء  فرنسنان وأوابنه الن  
قبر أ ون وقبل أن أداو له أقرأ يوٍر يس والمل، واالخال  والمعنوذتينن  منا أوابنه الن  الندااء 
ْهنارتو للمغنرب ب طعنام َمين  أهنل الحنو  له بايتمرار وأتصند  اننه منن حنين نخرننمنا أقنوم انند 

ًا َمااننة منن حفظنة القننرآنن محسننًا إلني من ونيتنو مننا أاْينه ل نم مسنناادٍ مسنبين م وغنني م مسنتدمي
ل ننم النن  تعلننم القننرآنن ولننيس أَننرًا النن  قننراءت من غيننر أن الننبعض  نكننر الننو مننا أفعلننه. أفينندونو 

 َزانم هللا خيرًا ال  مد  ًحة أامالو. وهل أنا من المبتداين؟. 
 

   :ال واب
حبه أَمعين: الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  نبي  نا محمد وال  آله ًو

-ًل  هللا اليه وينلم–أما ما  تعل  بقراءٍ القرآن اند القبر ف ذا  داةن إذ هذا لم  ؤ ر ان النبو 
ْهناٍر  -ًنل  هللا الينه وينلم –ن واللباداأ مبناها ال  التوأليفن وال دي الذي ورد انن النبنو  فنو 

السنالم النيبم أهنل النديار منن المنؤمنين والمسنلمينن القبور أن االنسان يسلم الني م  يقنول منا ورد: "
 ننرحم هللا المسننتقدمين منننا ومنننكم والمسننت خرهنن الل ننم   تحرمنننا أَننرهمن و  تفتنننا بعنندهمن واغفننر لنننا 

و  بنن س أن تننداو  -ر،ننو هللا ان ننا–( مننن حنند ن اائشننة 974ول م...إلننخ" انظننر مننا رواه مسننلم)
من البندب. وأمنا بالنسنبة الطعنام الْعنام ف نذا مشنروبن وهنو منن  أل ي،ن أما القراءٍ ال  القبور ف ذه

نل –الحسناأ التنو تثناب الي نا إن شناء هللا  واألدلنة الن  إطعنام الْعنام  ثينٍر فنو القنرآن  -انز َو
نل –والسنةن  قول هللا  [ن 8]االنسنان: "وهْعمنون الْعنام الن  حبنه مسنبينًا وهتيمنًا وأييرا": -از َو

نلوا باللينل والنناس  -صالٍ والسالماليه ال –وأيضًا النبو  نلوا األرحنامن ًو قال: "أطعموا الْعنام ًو
( منننن حننند ن ابننند هللا  نننن 3251) (ن وا نننن ماَنننة2485) نينننام تننندخلوا ال ننننة بسنننالم" رواه الترمنننذي

 .-ر،و هللا انه-يالم
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 الْ نناٍر
 
 
 
 
 
 

 ا نتفاء بمسح باهر األذن فو الو،وء            
داخنل األذن إلن  حبم ًالٍ من مسح رأيه  نم مسنح األذننين مسنحًا ولنم  ندخل السنبابة  ال: ماالسنؤ 

 وإنما انتف  بمسحه مسحًا باهرهًا. 
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 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
الينه  –ي ه مسح باهر األذنينن و ذل، أيضًا ي ه مسح الصماخين؛ لثبوأ ذل، فو ينة النبو 

ن فمنن تو،ن  ولنم يمسنح داخنل ًنماخو أذنينه ف ننه لنم يصنح و،نومهن واألذننان  -الصالٍ والسنالم 
ل  – بت مسح ما فو السنة والقرآن ففو القرآن يقول  َيا َأ َُّ نا الَّنِذ َن آَمُننوا ِإَذا ُقْمنُتْم ِإَلن  ":  –از َو

وَهُكْم َوَأْ نِدَيُكْم ِإَلن  اْلَمَراِفن َُ الٍِ َفاْغِسُلوا ُو َلُكنْم ِإَلن  اْلَكْعَبْينِ الصَّ [ن 6المائندٍ:]"ِ  َواْمَسنُحوا ِ ُرُموِينُبْم َوَأْرَُ
نفوا و،نوء الرينول  ًنل  هللا الينه وينلم  –واألذنان من الرأس ن والسنة  ا تة فو ذلن،ن والنذ ن ًو

لننم  نذ ر أحنند مننن م أننه أخننل بمسننح  -ر،نو هللا اننن م  –منا يقننرب مننن ا ننين واشننرهن ًننحا يًا  –
 ( وغيرهم.282( وا ن ماَة )108( وأبا داود )74( والنسائو )34وانظر: الترمذي )األذنين. 

 
 المسح ال  األحذية للمرهض

نلأنننا السننؤال:  ننالً أو ن قدميننه مصنناب بالشنلل فننو  لتنا َر  المشننونمننن  أتمبنن ولكنن ًننامية رتندي َر
 خل خالل ننا نند نينناااأ 8 حننوالو وهننو نالعمننل  دايننة حننذاء للقنندمين اننند ألننبس أننننو المو،ننوب هننو

 نم  ن نامالً  بالو،وء أقومومثال اند  داية ًالٍ فو وقت الدوام  ٍنطبعا ال  ط ار  بعض الصلواأ
ف تو،نن  المغننرب  ينن توذلنن،  بعنند نًننالٍ العصننر إن ننالنفتننر   األولنن الحننذاء للصننالٍ  النن  أمسننح
 أنحنذاء لنبس ال  داية اند الووهل واَه ؟ فما الحبم فو ذل،ن ال  الحذاء أن أمسحدون  نامالً 

 ؟ فقط وَ قدم أغسل أتو،  أم
 

 ال نواب:
االنسننان الننذي يمسننح النن  خفننين ونحوهمننا  شننراب أو غيننرهن   نند لننه مننن شننرو ؛ أن يبننون لبسننه 
ل ذ ن ال فنين أو الشنراب بعند  منال الْ ناٍر؛ يعننو وهنو الن  ط ناٍر  املنةن واألمنر الثنانو: أننه   

مسنح الي منا ف ننه  ننتقض و،نومهن واالنسنان المقنيم ي لع ما بعد المسح الي مان ف ن خلع ما بعد ال
يمسننح  ومننًا وليلننةن والمسننافر  ال ننة أيننام  ليالي ننان وهشننتر  لل ننف أو الشننراب أن يبننون ينناترًا لمحننل 
الفر ن أي: للقدم إل  الكعبينن وأن  لبس ما وهو الن   منال الْ ناٍرن ومنا ذ نره فنو أ نناء ًنالته 

 المغرب وهتو،   اماًل دون أن يمسح ال  الحذاء. من أنه يصلو  و،وئه العصر  م ي تو 
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نقننول: إذا انننتقض و،ننوء االنسننان فعليننه اننندما  تو،نن  أن يسننمح النن  ال فننين إذا  انننت الشننرو  
التو يب  ذ رها متوفٍر. وقال فو آخر السؤال: هنل الواَنه انند  داينة لنبس  الحنذاء أن أتو،ن  أم 

 ،تًا و  يبفو أن يغسل قدميه.أغسل قدمو فقط؟ نقول:  ن   د أن يبون متو 
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 ط اٍر من    تحبم فو خرو  الن اية
 .اليبم ورحمة هللا وبر اته السالمالسنؤال: 

حقيقنة األمنر أن نا لنم تننن ح  وفنو نأنننو قند املنت املينة البواينير مننذ اشنر يننواأ :ينؤالو هنو
ان الند ر أنثنر منن  نالث ت ر  منو من مب ن احا فعليا؛ فكان من يلبيات ا أننو دائما أر  الن اية

المنننا أننننو فنننو بعنننض  ؟التنننو أًنننلي ا ًنننحيحة فسنننؤالو: هنننل الصنننلواأ منننراأ فنننو الغالنننه  ومينننًا؛
ننود هنننذه الن ايننةن  نننم إذا المنننت  األحيننان أتعمننند انندم  شنننف مالبسننو الداخلينننة لكنننو أت ننند منننن َو

ننود نِج وأنننا لننم أيننت ؟وفننو َسننمو والن ايننة فننو مالبسنن بالن ايننة ف ننل ي ننْو لننو أن أًننلو منن  َو
 .وبارك هللا فو المبم نيؤالو هذا بالتفصيل أفيدونا َزانم هللا خيرا ال ن من ا
 

 ال نواب:
األًل أن االنسان إذا تْ ر أنه طاهر و  ي ه اليه أن  تفح  وأن  نظرن هذا من َ ةن ومنن 
 َ ة أخر  إذا  ان االنسان يقندر الن  أن  نتحفب وهضن  شنيتًا يمنن  هنذا ال نار  ف نذا هنو الواَنه

أمر أيماء  نت اميس لمنا نفسنت أن تسنتثفر  ثنوب وأن  -ًل  هللا اليه ويلم –اليهن ف ن النبو 
( 2913( وا نن ماَنة )274( وأبنا داود )2762تحرمن لما نفست فو ذي الحليفنةن انظنر: النسنائو )

منا  وغيرهم والحد ن ًححه األلبانون وأما بالنسبة ل ذا ال ار  ف ذا إن شاء هللا    ننقض الو،نوء
نالته ًنحيحةن  دام أنه مستمر م  االنسانن ولكن الينه أن  نتحفب ن و  ي نه الينه أن  تْ نر ًو
وإذا أًنناب شننيتًا مننن الثينناب فنن ن  ننان يسننيرًا ف ننذا يعفنن  انننهن وإن  ننان  ثيننرًا ولننم يعلننم بننه ف يضننا 

 ًالته ًحيحةن وأما إن الم به ف ن اليه أن  زهله.
 

 لننزب العدياأ الالًقة اند ا غتسا
 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.

 هل ي ه الو نزب العدياأ الالًقة من العين اند ا غتسال من ال نابة أو الحيض؟
 

 ال نواب:
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  ي ننه النن  المننرٍأ إذا  انننت تلننبس العدينناأ أن تننننزا ا اننند ا غتسننال مننن ال نابننة أو الحننيضن 
 ل العينين فقط.ألن غسل داخل العينين غير واَهن الواَه هو غس

 
 الدم بعد تر يه اللوله

 السنؤال: بسم هللا الرحمن الرحيم.
ْاد انن المعندل  ما حبم الندم النذي  ننزل الن  النسناء بعند تر ينه اللولنه؟ من  العلنم أن اندد األينام 

 الْبيعو  بضعة أيامن وهل ي خذ حبم دم الحيض أو النفاس؟.
 

 ال واب: 
ْاد ان أيام الدوٍرن ف نه  نظر   يه إن  ان هذا الدم مثل دم الدوٍر تمامنًان ف نذا ت لنس  ينه المنرٍأ ما 

   تصلون و  تصومن وإن  ان ي تلف ان دم الدوٍرن ف ن ا تغتسلن وتصوم و  تعتبر   ذا الزائد.
 

 لمس الفر  هل  نقض الو،وء؟ 
 الو،وء؟ هل لمس الفر  أو الذ ر ُ نِقُض السؤال: 

 
 ال واب:

 وبعننننننننننننننننند:ن الننننننننننننننننن  منننننننننننننننننن   نبنننننننننننننننننو بعنننننننننننننننننده ٍ والسنننننننننننننننننالمالحمننننننننننننننننند هلل وحنننننننننننننننننده والصنننننننننننننننننال

–لحند ن طلن   نن النو  ن ننقض الو،نوء فناألقرب منن قنولو العلمناء: أن لمنس الفنر  أو النذ ر  
نل رينول هللا  -ر،و هللا انه : أ تو،ن  أحندنا إذا منَس ذ نره ن  -وينلم ًنل  هللا الينه–:" ي ل َر

( واللفنب لنه وأ نو 16286االمام أحمد )من،..." رواه  : إنما هو بضعة-ًل  هللا اليه ويلم-فقال 
( وغينننرهم؛ ولنننوروده انننن حذيفنننة 483( وا نننن ماَنننه )165والنسنننائو ) (85( والترمنننذي )182داود )

  .-ان ما ر،و هللا–وا ن مسعود 
: أن النبنو  -ان نا ر،نو هللا–ولكن يستحه لمن مَس ذ ره أن  تو، ن لحد ن بسنٍر  ننت ًنفوان 

( 27295رواه أحمنند ) مننن مننس ذ ننره فننال يصننلو حتنن   تو،نن  " قننال : " -ًننل  هللا اليننه ويننلم–
 (.479ماَه ) ( وا ن163( والنسائو )82( والترمذي )181له وأ و داود ) واللفب
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 الو،وء وفح  الْبيه ال  مر،اه
السننننؤال: أننننا طبينننهن وأقنننوم بفحننن  المر،ننن  إنا نننًا وذ نننورًان ف نننل هنننذا  ننننقض و،نننوئو إذا  ننننت 

 متو،تًا؟. 
 

 ال نواب:
   نننقض الو،نوءن ألن مننس المنرٍأ لننيس  نناقضن لكننن لنيعلم األخ السننائل أننه   ي ننْو النظننر  هنذا

ن وإنما  نظر بقدر الحاَةن وإذا طرأأ الش ٍو ي ه الينه أن  نداف  ذلن،ن ألننه  للمرٍأ األَنبية بش ٍو
   ي ْو أن يستمت  بامرٍأ أَنبية. 

 
 الن اية المعفو ان ا

و ننم حنندها؟ وهننل إذا أًنناب الثننوب  لننن  نالبسننيْة معفننو ان ننا الن ايننة هننل ًننحيح أنالسنننؤال: 
 .تقرهبًا يْ ر بالنضح أو معفو انه؟ قٍْر من البول

 
 ال نواب:

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان أما بعد: 
انند أ نو حنيفنة واختيننار شنيخ االينالمن أن الن ايننة اليسنيٍر معفنو ان نان وأيضننًا غينرهم يعفنون اننن 

سننير الن اينناأن لكننن  تفصننيلن ولكننن شننيخ االيننالم  ننر  أن يننائر الن اينناأ مْلقننًا يعفنن  اننن ي
يسيرهان والدليل ال  ذل، أحاد ن ا يت مار؛ ألن االنسان إذا ايت مر بعند ا نت ناء منن البنول أو 

ءن الغائط ف نه  بق  أ نر للن اينة؛ ألن الح ناٍر ونحوهنا   تزهنل انين الن اينة تمامنًان  نل  بقن  شنو
ن  فنو ذلن،  فدل ذل، ال  أن يسنير الن اينة معفنو اننهن وهنذا لنم  نرد لنه حند فنو الشنربن ولكنن  َر
إل  العرفن فاليسنير ارفنًا هنذا معفنو اننهن ومثنل منا ذ نر السنائل  لنن نقْنة هنذا منن اليسنير ارفنًا 

  يعف  انه.
 

  دأ ل ا دم الحيض بعد ال ماب
نة امنرأٍ أننا السننؤال :   نم  نفي نا نقنط دم أو لنون  ننو أر   ةومنرأ  نو مرحلن نأينت دم اللولنه نمتزَو

نننزول النندم  ي نتظننر ااننن حبمننه قيننل لننو  فعننندما ينن لت نتنن تو النندوٍر الشنن رهة بعنندها  يننوم أو  ننومين



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

وحصنل َمناب و  ن نناء الن  الفتنو  السنابقة ولنم أهنتم بنه اً  نين اً فنو أحند الشن ور رأ نت لوننن الصرهح
 ننم رأ ننت دم النندوٍر بعنند  نو لننم أاننره اهتمامنناحائضننًا خْننر لننو خنناطر أ ننناء ال منناب أننننو قنند أنننون 

و وال فما ي ه الو  نال ماب   ما ذ ر. و األمر ؟َْو
 

 ال نواب:
،؛ ألن هذا ال ماب حصل  ناء ال  أن، طاهٍر ولسنت حائضنًان وإذا  َْو   شوء الي،ن و  ال  

 فال شوء اليبما. نان  ذل، ف و م ذون لكما فو ال مابن وما ترته ال  الم ذون غير ممنوبن 
 ا يتنثار
د حد ن  يمنا معنناالسنؤال:  ف نل يعتبنر ا ينتنثار  نفليسنتنثر  ال ناً  هإذا قنام أحند م منن نومن أننه ه َو

ًا فو ًالٍ الف ر  هفو هذ اً واَب الناس قبل الصالٍ نينام؟ وهنل إذا  ألنالحالة  الث مراأ خصًو
 .؟الو،وء هي زئ يتنثر ش   مٍر واحدٍ بعد أليامة من النوم  ا
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

نل –ا يتنشا  فو الو،وء واَهن ايتنشا  المناء واَنه لقنول هللا  "ينا أ  نا النذ ن آمننوا : -انز َو
وهبم وأ ديبم إل  المراف "  ل -[ ف مر هللا6]المائدٍ:إذا قمتم إل  الصالٍ فاغسلوا َو بغسل  -از َو

نهن ولنم الو  ه األنف؛ ألن المضمضة وا يتنشا ... األنف والفم منن الَو َهن وهدخل فو غسل الَو
ننف  -ًننل  هللا اليننه ويننلم–يع ند اننن النبننو  أننه أخننل بالمضمضننة أو ا يتنشننا ن فسننائر مننن ًو

و،نوءه ًنل  هللا الينه ويننلم ذ نر أننه  ننان  تمضنمض وهستنشن . أمننا بالنسنبة لالينتنثار  ال ننًا إذا 
رحم نم  –ان مستيقظًا من نوم الليل ف ذا مسنتحهن ويننة مؤ ندٍ انند َمناهير أهنل العلنم نان االنس
ن والعلة -ر،و هللا انه –به فو حد ن أ و هرهٍر  -ًل  هللا اليه ويلم–ألمر النبو  -هللا تعال 

نننه الب ننناري  الشنننيْان  بينننت الننن  خيشنننومه" أن " -ًنننل  هللا الينننه وينننلم–نمنننا  ين نننا النبنننو  أخَر
 (. وهللا أالم.238سلم )( وم2395)
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 الصالٍ                              
 
 

ام  أهله فو رمضان  نان  ترك الصالٍ أحيانًا َو
 نًنلو َمين  الفنرو أننن أولنم  نالشيخ قبل خمس ينين  نت م مال فو الصنالٍ ةالسنؤال: فضيل

تو مرتين  َْو   لنإ ينا اذا ي نه النو املذ نر تحد ندان فمنأو  ال نة منراأ   أوفو رمضان َامعت 
ًنوم رمضنان أو  نه الن  الصنالٍ فنو ال ماانةبنننا مواأننو منذ ذل، الحنين و إحين  ؟َانه التوبة
 .نفر انه.َزانم هللا خيراأن أرهد أحصل منو من تفرهط و  هللن ولكنو نادم ال  ما نامال والحمد

 
 ال نواب: 
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ت فننو ذلنن، الوقننت تصننلو وتتننرك أحيانننًا الحمنند هلل والصننالٍ والسننالم النن  ريننول هللا وبعنند: إذا  ننن
امعنت ف ننه ت نه الين، الكفناٍرن اتن  رألبنة فن ن لنم ت ند فصنيام  مت رمضان َو وتصلو وتترك ًو
ش رهن متتابعين ف ن لم تستْ  فتْعم ينتين مسنبينًان وأمنا إذا  ننت   تصنلو مْلقنًا ف ننه   يصنح 

 ًوم،ن وحينتذ  ون، َامعت هذا   يظ ر أنه  لحق،  يه شوء. 
 

ر ًالٍ الف ر ان وقت ا امداً   أخَّ
ًباحًان أي: وقت الشرو ن ولكن ادأ ف نملنت الننوم ولنم أًنلَِ  5:33السؤال: ايتيقظت السااة 

ن أفينندونو: منا الحبننم؟ وهنل أنننا  نافر؟ حينن يننمعت فتنو  للشننيخ ا نن بنناْ 7:44الف نر إ  السننااة 
زانم هللا خيراً   .بالكفر لمن  ؤخر الصالٍ؟ ماذا  لزمنو؟ َو

 
 ال واب:

 بسم هللان والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
أننن،   تكفننر   ننذا األمننرن لكننن، أتيننت ذنبننًا اظيمننًان وهننو تنن خير الصننالٍ اننن  -وهللا أالننم–يظ ننر 

نل يقنول: "إن الصنالٍ  اننت الن  وقت ا  ال اذرن  ي ه ال  االنسان أن ي اهد نفسهن وهللا از َو
:"إن للصنالٍ وقتنًا اشنترطه هللا -ر،نو هللا اننه–[ن وقنال امنر 103النسناء:] المؤمنين  تابنًا موقوتنًا"

قال:"من  -ًل  هللا اليه ويلم–أن النبو  -ر،و هللا ان ا–ل ا   تصلح إ  به"ن وحد ن اائشة 
 نين المواقينت  -اليه الصالٍ والسنالم–(ن والنبو 1718امل اماًل ليس اليه أمرنا ف و رد" مسلم )

(ن 612ن انظننر: مسننلم )-ر،ننو هللا ان مننا–ن ومن ننا: حنند ن ابنند هللا  ننن امننرو فننو أحاد ننن  ثيننٍر
( وأ ننو هرهنٍرن انظننر: مسننلم 613( وبرهنندٍن انظنر: مسننلم )614وحند ن أ ننو موينن ن انظنر: مسننلم )

–من حد ن أ نو هرهنٍر  -ًل  هللا اليه ويلم–ن وإمامة َبرهل بالنبو -ر،و هللا ان م–( 615)
( وهننو ًننحيح ومننن حنند ن ا ننن مبنناسن انظننر: الترمننذي 151مننذي )ن انظننر: التر -ر،ننو هللا انننه

( 150( وغيره وهو حد ن حسن ًحيح  منا قنال األلبنانون وحند ن َنا رن انظنر: الترمنذي )149)
نننلن وأن ي اهننند نفسنننهن وأن -ر،نننو هللا انننن م–وهننو ًنننحيح  ن فعلننن  االنسنننان أن  تقنننو هللا انننز َو

 وواَبات ان وهللا أالم. ؤدي هذه الصالٍن وأن  تم ا بشروط ا وأر ان ا 
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 الكالم فو الصالٍ ي واً 
نوالسنؤال:  ولنم االمنامن فنو آينة و ننت  أخْن أالصنالٍ انندما  أ نناءتكلمنت  إنننوحينن  االفنادٍن أَر

 نالمسن د خنٍو فنوًالتو بعد ذل، واال وأنملت نفو ًالٍ أننوناييا  آيف أنا أقول إ  وأناشعر أ
فنو  تناب وقنرأأ مبتبتنو  إلن فنذهبت  للمن موميننيحة ًنح نالصنالٍ باطلنة لن، إنقال  أحدهملكن 
نزانم هللا  الحبم أل ينفيدونو أ نالكالم ي وا فو الصالٍ    بْل ا أن  ن حزم   المحل الصحيح َو
 .خيرا
 

 ال نواب:
ننالته ًننحيحةن وهنندل  مننن تكلننم نايننيًا فننو الصننالٍن أو َنناهاًلن أو مبرهننًان ف نننه   شننوء اليننهن ًو

(: لما تكلم فو الصالٍ لنم 537فو ًحيح مسلم ) -ر،و هللا انه– ن الحبم ل ذا حد ن معاوهة ا
ب اننادٍ الصننالٍن وإنمننا قننال: "إن هننذه الصننالٍ   يصننلح في ننا  -ًننل  هللا اليننه ويننلم –ينن مره النبننو 

  شوء من  الم الناسن إنما هو التسبيح والتكبير وقراءٍ القرآن" وهللا أالم.
 

 قصر الصالٍ
هننل ي ننْو لننو أن  نن مد نننة الرهننا ن وأذهننه  وميننًا للعمننل فننو مد نننة ال ننر أنننا مننن يننبا السننؤال:

 أقصر الصالٍ؟
 

 ال واب:
إذا  نت تذهه إل  ال امعة وتنَر  فو اليوم نفسه فننال تقصنر الصنالٍ ؛ ألننن، لسنت مسنافرًا . وإذا 

نوب ال ما ن  فننو الينوم نفسننه فلن، القصننر إ  إذا ينمعت النننداء ف نن، ت يننه ؛ لَو اننة . نننت   تَر
ننه اليننن، أ هم قنندوإذا ًننليت رباميننًة خلننف منننن يصننلو رباميننةن وقننند أدر ننت من ننا ر عننة فننن نثر  َو

 االتمامن وباهلل التوفي .
 

 إمامة الحلي 
د مشبلة اندنا فو المس د.  السؤال : تَو

ل الحلي  أن  ؤذن أو  ؤم الناس فو الصالٍ.  يقول بعض الناس: إنه   يحل للَر
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   يقرمون و  يبتبون و  يعرفون أحبام الد ن. فما الح  فو ذل،؟ وهناك أش ا  ملتحون لكن م
 

 ال واب:
ننل انندل فننو د ننننه ممتثننل ل وامننر م تننننه  الحنن  فننو ذلنن، أن األًنننل أنننه    ننول  االمامنننة إ  َر
ل الذي يحل  لحيته هذا ليس ادً  فو د نهن فالواَه أن  ول  من هو ادل  للنواهو ومثل هذا الَر

اًه الد نيةن لكن لو تول  هذا الشن   إمامنة أنناس فن ن الصنالٍ ًنحيحةن ألن فو د نه فو المن
القاادٍ الشرمية أن  ل من ًحت ًالته ًحت إمامتنهن لكنن مثنل هنذا الشن    منا أينلفت   

 نوليه إمامة المس د و  ن عله إمامًا راتبًان لكن لو ًل  بالناس ف ن الصالٍ خلفه ًحيحة.
 أم الثانو؟ )التثوهه( فو األذان األول

 السؤال:السالم اليبم.
 ؤلمنو ما ي ري من النزاب والم ادلة فنو م تمعننا الني ينري بالنسنبة لقنول "الصنالٍ خينر منن الننوم" 
فنننو أذان الف نننرن بعضننننا  نننر  أن مو،نننع ا األذان األولن وبعضننن م  نننر  أن مو،نننع ا فنننو الننننداء 

عضنننا خلننف بعننضن فمننا هننو حقيقننة الثننانون يننبه هننذا النننزاب ،ننررًا  يننننا حتنن  أًننبح   يصننلو ب
زانم هللا خيرًا.  مو،  هذا القول فو نداء ًالٍ الف ر؟ َو

 
 ال واب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
وننزاب  نين  المسائل ا َت ادية التو يقوم  ل قول من ا ال  دليل   ي ْو أن تكنون مصندر خنالف

ومنن  ذلنن،  اننننت   ننانوا ي تلفنننون  -ر،ننو هللا تعنننال  اننن م– االخننٍو وبننين المسننلمين فننن ن الصننحابة
ننل واحنند ي تلفننون بمثننل هننذه األمننور ا َت اديننة ولكننل مننن م دليننلن ومنن  ذلنن، ف نننه  قلننوب م  قلننه َر

يشنننؤه و   بغضننهن  يصننلو بعضنن م خلننف بعننض وهحننه بعضنن م بعضننًا وهننوالو بعضنن م بعضننًا و 
وأنصنننح االخنننٍو أن يقتننندوا  -هللا تعنننال  انننن مر،نننو –ومثنننل هنننذا   يبنننون ينننببًا فنننو التفرقنننة  ينننن م 

في نا العلمناء وهبنون لكنل منن م  بالسلف وأن يعذر بعض م بعضًا فنو مثنل هنذه المسنائل التنو ي ت ند
نل–دلينل قنائمن فمنا دام أننه  تعبند هللا  ولنيس بنال و  و  بالعصنبية فعلين، أن تعنذره  بالندليل -انز َو

نل–الكتاب والسنة  ما قنال هللا  وأن تحسن الظن به وأن تَر  أنت وإياه إل  ْاتم :-انز َو "فن ن تننا
[ن والينا أن نقرأ فو فقه ال الف وأن نسترشد به وأن 59النساء: ] فو شوء فردوه إل  هللا والريول"



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

ن وأما بالنسبة ل ذه المس لة الفرمية فالصواب من أقنوال أهنل -رحم م هللا– ننظر إل  خالف السلف
   التثوهننه بقننول: الصننالٍ خيننر مننن النننومن إنمننا هننو فننو األذان الثننانوأن مو،نن -رحم ننم هللا– العلننم

القرطبو  انظر -ر،و هللا تعال  انه–وهذا هو الذي  دل له األ ر والنظرن أما األ ر فحد ن أنس 
نحيح ا نن خزهمنة )6/228) (ن 7/160) (ن واألحاد نن الم تناٍر386(ن الحند ن رقنم )1/202(ن ًو

الصننالٍ خيننر مننن  وأمننا النظننر فنن ن قننول: -ر،ننو هللا تعننال  اننه–و نذل، حنند ن نلننيم  ننن النحنناس 
نننه إذا  ننان فنننو النننداء الثنننانو دون األولن ألن النننداء الثنننانو إنمننا يبنننون اننند طلنننوب  النننوم إنمننا  تَو

أداء هننذا الفننر  وأن يقننوم  الف ننر ودخننول وقننت ًننالٍ الف ننرن فكننان مننن المنايننه أن  رغننه فننو
ه هللا اليهن بنه منن قنال إن نا فنو الننداء األول بقنول  وأما ما ورد  يما يستدل االنسان وهؤدي ما أَو

فقننل الصننالٍ خيننر مننن النننوم..."إل  آخننر الحنند ن  :"إذا أذنننت األول-ًننل  هللا اليننه ويننلم–النبننو 
فال واب ان هذا ب ن يقنال: إن المنراد بقولنه: إذا  (ن379) (ن وأًله فو مسلم633انظر: النسائو )

األذان الثانون وإنما يم  هذا األذان الثانو الذي اند طلوب الف نر ينماه  أذنت األول أن المراد هو
 فننو -ًننل  هللا الينه وينلم–إلن  االقامنةن فنن ن االقامنة تسنم  أذاننًا  مننا فنو قنول النبنو  أوً  بنالنظر

 أالم. (ن وهللا838(ن ومسلم )624حد ن ابد هللا  ن المغفل:" ين  ل أذانين ًالٍ" الب اري )
 

 من  يبالأ الحرم شحن ال وال
نودٍ فنو المسن د الحنرام؟ و نذل،  السنؤال : فضيلة الشنيخ منا حبنم شنحن ال نوال منن الكينبالأ المَو

زانم هللا خيرًا.  المساَد العامة والشر اأ التو نعمل في ا؟ َو
 

 ال واب:
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نودٍ فنو المسن د  ليسنت ملكنًا ألحندن وإنمنا هن و بالنسبة لشحن ال وال من المس دن فالك ربناء  المَو
لبيننت المننالن وبيننت المننال ملنن، لعمننوم المسننلمينن وحينتننذ يظ ننر أنننه   ي ننْو لننسننان أن يشننحن 
ال وال منه إ  باالذن ممن له الو ية ال   يت المالن ولكن يسنتثن  منن ذلن، منا إذا  نان هنذا أمنرًا 

فنال بن سن يحتاَه االنسانن أو  ان المقيم فو المسن د معتكفنًا يحتنا  شنحن األشنياء التنو يحتاَ نا 
 فاألمور اليسيٍر هذه   ب س   ان أما ما ادا ذل، ف نه يمن  منه.

 
ل ألهله  إمامة الَر

تو ًالٍ فر ؟ وإذا  ان هل يبته لو أَر ال مااة؟  السنؤال: هل ي ْو أن أًلو  زَو
 

 ال نواب:
 ًنل  ومعنه أننس -الينه الصنالٍ والسنالم –ي ْو لننسان أن يصلو ًالٍ الفر  ب هلهن والنبو 

ل  بنا ن مبناس 660( ومسلم )727واليتيم والع ْو من خلف من انظر: الب اري ) ر،نو هللا –( ًو
ن انظننر: -ر،ننو هللا انننه–(ن وأيضننًا بننا ن مسننعود 763( ومسننلم )183انظننر: الب نناري ) -ان مننا

ل  ب ا ر 773( ومسلم )1135الب اري ) (ن لكننه   766ن انظنر: مسنلم )-ر،و هللا اننه–(ن ًو
 ماانننةن ألن أَنننر ال ماانننة مقيننند ب مامنننة االمنننام الراتنننه فنننو المسننن دن إذا  نننان حولنننه  ننننال أَنننر ال

مسناَد لكننن  نننال أَنر ا َتمننابن وال مااننة واَبننة الينهن و  يبتفننو بنن ن يصنلو فننو  يتننهن لكننن إذا 
نان فو مبان ليس حوله َمااة وليس حوله مساَدن أو أن المساَد بعيدٍ اننه وهلحقنه مشنقة فنو 

  ذا يبته له أَر ال مااة إن شاء هللان وهللا أالم.الذهاب إلي ا ف
 

 ًالٍ الشرو  
 السنؤال: السالم اليبم

 ( هل هناك ًالٍ ر عتين بعد طلوب الشمس للذي يصلي ا مثل أَر الحج والعمٍر؟1)
 ( هل يمبن ال  ر  دااء األوا ين؟ َزانم هللا خيرًا.2)
 

 ال نواب:
ًً من أ 1)  هل العلم    ثبت هذا الحد ن ف و    ثبت.( هذا ورد  يه حد ن لكن  ثيرًا
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(   أانرف داناء يسنم   ندااء األوا نين؛ لكنن النذي  بنت ًنالٍ األوا نين حنين تنرمض الفصنالن 2)
 ( ًالٍ الضح  هذا هو الثا ت اندما يشتد حَر الشمس هذا أفضل أوقات ا.748انظر: مسلم )

 
 الصالٍ البتيرا

 . اتهاليبم ورحمة هللا وبر  السالمالسنؤال: 
 -ًل  هللا اليه ويلم – الريول الكرهم وهل ن   ان ا فعال ؟هو ما البتيرايؤالو هو ان الصالٍ 

المصنادر التنو أينماء وانن  ؟ورد الن نو ان نا أ ننترشندونو  أن ب مبنانكم نل ن فان نا  ن   ان نإو 
زانم هللا خير ال زاء ؟وما هو َزاء من يصلي ا ؟ورد في ا الن و  .َو

 
 ال نواب: 

ن   انن البتينران هنذا الحند ن النواردن وهنو حند ن ،نليفن والبتينرا  -ًل  هللا اليه ويلم –بو الن
هذه هو الفصل  ين الشنف  والنوترن يعننو: يصنلو ر عتنين إذا أراد النوتر  نم واحندٍن وهنذا ،نليفن 

ن والصنننواب أن منننن ًنننفاأ النننوتر أن يصنننلو ر عتنننين  نننم ر عنننةن -رحم نننم هللا –وقنننال بنننه الحنفينننة 
 نثالث لنه ًنفتان: الصنفة األولن : السنردن أن يسنردها ينردًان الر عنة األولن ن  نم الثانينةن  نم فنالوتر 

 الثالثةن الصفة الثانية: أن يصلو ر عتينن  م يسلمن  م ًلو ر عةن  م يسلمن وهللا أالم.
 َم  الراتبة والوتر فو يالم واحد

 السنؤال: ما حبم َعل السنة الراتبة والوتر بسالم واحد؟
 

 نواب:ال 
السنة الراتبة   ي ْو لننسنان أن يشنر  ا من  النوترن  نل إن نا يننة مسنتقلةن ًنالٍ مسنتقلةن والنوتر 
ًننالٍ مسننتقلةن فننال ي عننل الراتبننة منن  الننوترن  ننل يصننلو الراتبننة مسننتقلة  ننم يسننلمن  ننم يصننلو الننوتر 

 مستقاًلن  م يسلم.
 

 هل ل ا أن تصلو َمي  الصلواأ  و،وء واحد؟
 نو  تسننتْي  الحر ننة نوب ننا يننبر و،نغط وقلننه ةنيننن 83امرهنا  والنندتو ..لشننيخفضننيلة االسنؤال :

تتننفس لفتنٍر  أنتسنتْي     ف ن نام  نود مثنل الو،نوء  أيومن   نالميناه دوٍر إلن )تحبو(  إن احين 
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 ت من  الصنلواأ مثنل الظ نر والعصنر أنهنل يمبنن لوالندتو  :والحنال   نذه يؤالو بالقصيٍر. ليست
؟ تقصنرأن وهنل يمبنن من  ال من   ؟الصنالٍ أداء،وء واحند لكنو يسن ل الي نا والمغرب والعشاء  و 

 .َزانم هللا خيراً 
 

 ال واب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

َمنن   ننين الظ ننر  -ًننل  هللا اليننه ويننلم–:"أن النبننو -ر،ننو هللا ان مننا–فننو حنند ن ا ننن مبنناس 
يننفر"ن وفنو لفب:"منن غينر خنوف و  مْنر"ن فسننتل والعصنر والمغنرب والعشناء منن غينر خنوف و  

( فن ذا  نان فنو تنرك 705فقال: أراد أ  يحر  أمتنهن انظنر: مسنلم ) -ر،و هللا ان ما–ا ن مباس 
ال منن  ألمنن، حنننر  ومشننقة لكون نننا تحبننو وتنننذهه إلنن  دوٍر المينناه.. إلنننخن فننال بننن س أن ت منن   نننين 

ود الحر  والمشقة الي ا.  الظ رهن وبين العشائين لَو
وأمننا القصننر ف ن ننا   تقصننر ألن ننا ليسننت مسننافٍرن ومننا دامننت حا،ننٍر ف ن ننا   تقصننرن وإذا  انننت 

 مسافٍر ف ن ا تقصر.
 

 ًالٍ المتردد  ين َدٍ وافيف
 السؤال : السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.

اء  لننمن وفننو  ننوم األربعنن 580أنننا مننن يننبان مد نننة َنندٍ وأامننل فننو افيننفن وتبعنند المسننافة تقرهبننًا 
 لنمن  80أيافر إل  َدٍ وأاود  وم ال معنة إلن  افينفن وفنو افينف أامنل فنو مبنان  بعند مسنافة 

وأاننود إلنن  المننننزلن فكيننف أًننلو؟ هننل لننو أن أقصننر  -بْبيعننة الحننال-وأذهننه إلنن  النندوام  وميننًا 
 وأَم  أم ماذا؟ أفيدونا بالتفصيل َزانم هللا خيرًا.

 
 ال واب:

   ريول هللان وبعد: الحمد هللن والصالٍ والسالم ال
نن  إلنن  َنندٍ  أمننا بالنسننبة لتننردده مننن  يتننه إلنن  املننه فننال يعتبننر يننفرًا و  ي خننذ أحبننام السننفرن وإذا َر

 لزهاٍر ونحو ذل، ف نه    ترخ  إ  فو أ ناء الْره  فو ذهابه من افيف إل  َدٍ.
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 الصالٍ فو ًالة تحوي ًوراً 
و ًنالة تسنت دم ألغنرا  اندٍن ومعلقنة الن  السؤال : نعمل فو شر ة ونؤدي الصلواأ َمااة ف

َانبو الصالة ًور ألشن ا  وأخنر  لحيوانناأ مرينومة باليندن ف نل تصنح الصنالٍ فنو مثنل هنذه 
 الصالة؟ المًا أن المد ر   يسمح لنا بالذهاب إل  المس د لبعده انا.

 
 ال واب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
الة ًحيحةن لكن ا تكرهن واليبم مناًحة المسؤولين فو هذه المؤيسة البعناد الصالٍ فو هذه الص

هنذه الصنور واندم تعظيم نان ألن هنذا منن أاظنم وينائل الشنركن وإذا لنم يمبنن فعلن  األقنل إبعادهننا 
 ان محل الصالٍ.

 
 القنوأ فو الوتر

م؟ وإذا داوم الشن   السؤال :فو ًالٍ الوتر هل األول  الدااء فو القنوأن أم الدااء بعند التسنلي
زانم هللا خيرًا.  ال  الدااء بعد التسليم وترك القنوأ ف ل اليه شوء؟ َو

 
 ال واب:

 بسم هللان والصالٍ والسالم ال  ريول هللان أما بعد:
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ننفوا ًننالٍ النبننو  -ًننل  هللا اليننه ويننلم–المت مننل لسنننة النبننو  ًننل  هللا –ي نند أن أنثننر الننذ ن ًو
 روا أنه  ان يقنت  يهن وال  هذا يبون االنسان أغلنه أحوالنه   يقننت فو الليل لم  ذ -اليه ويلم

–:"المننو رينول هللا -ر،و هللا انه–فو الوترن وهقنت فو بعض األحيانن لورود حد ن الحسن 
( 3830( وا نن ماَنة )1425 لمناأ أقنول ن فنو قننوأ النوتر..." أ نو داود ) -ًل  هللا اليه ويلم

وإن  ننان  يننه  -ر،ننو هللا انننه–بننانون وأيضننًا حنند ن أ ننو  ننن  عننه وغيرهمنا والحنند ن ًننححه األل
(ن فنقنول: الغالنه الن  1427قنت فو الوتر" أ و داود ) -اليه الصالٍ والسالم–،عف:"أن النبو 

هنندي االنسننان أنننه   يقنننت فننو الننوترن لكننن لننو قنننت فننو بعننض األحيننان ف ننذا   بنن س بننهن وهبننون 
وإذا لننم يقنننت ي عننل دانناءه فننو أ ننناء السنن ودن أو بعنند التشنن د القنننوأ بعنند الر ننوب أو قبننل الر ننوبن 

 األخير وقبل السالم.
 

 ما يقْ  الصالٍ
 السنؤال: السالم اليبم.

ه قْ  الصالٍ يواء فرهضة أو نافلة؟   ما هو األمور الشرمية التو تَو
 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد: 

قنام  : "إذا-ًل  هللا اليه ويلم –قال: قال ريول هللا  -ر،و هللا انه –ًح من حد ن أ و ذر 
مثننل آخننٍر  أحنند م يصننلون ف نننه يسننتره إذا  ننان  ننين  ديننه مثننل آخننٍر الرحننلن فنن ذا لننم يبننن  ننين  ديننه

نه مسنلم ) ومننن حند ن أ ننو  (ن510الرحنلن ف ننه يقْنن  ًنالته الحمنار والمننرٍأ والكلنه األيننود" أخَر
ن  قنننال: "يقْننن  -ًنننل  هللا الينننه وينننلم–أن رينننول هللا  -ر،نننو هللا اننننه –هرهنننٍر  الصنننالٍ المنننرٍأ

ه مسلم ) أو  ين  ديه إذا لم يبنن لنه  (ن إذا مرأ  ين االنسان ويترتهن511والحمارن والكله." أخَر
وراء ينتٍرن أو منرأ منن وراء محنل  ينتٍر ف نذه األشنياء هنو التنو تقْن  الصنالٍن أمنا إذا منرأ منن

 لصالٍ.الس ود ف ذه   تقْ  ا
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 ًالٍ الْالب قبل ال مااة

ف نل لننا  م موانة  المحا،نٍرني تو وقت الصالٍ م  وقنت  وأحياناً  نفو ال امعة طاله أناالسنؤال: 
 .ولكن قبل أن تقام ال مااة الكبر   ؟فو َمااة بعد دخول الوقت نصلو أنطالب 

 
 ال نواب:

تؤدوا الصالٍ م  َمااة إمنام المسن د الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد:األًل أن 
الراتهن هنذا هنو األًنلن لكنن إذا  نان  لحقكنم ،نرر بالتن خير انن المحا،نٍر فنال بن س أن تصنلوا 

 قبل الناسن أو أن تصلوا بعد ال رو  من المحا،ٍر.
 

 الصالٍ خلف ال نه
 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. 

و المسنن د وهننو النن  َنابننةن  يننا شننيخ هننل الصننالٍ مننن ورائننه أاننرف أن هننناك إمامننًا  ننؤم الننناس فنن
 َائٍزن وما حبم من ًل  وراءه؟ هل ًالته َائٍز؟ 

 
 ال نواب: 

الحمنند هلل والصننالٍ والسننالم النن  ريننول هللان وبعنند: إذا ًننل  االمننام وهننو محنندث فصننالته باطلننة 
ًنحيحة؛ لحند ن أ نو هرهنٍر باالَمابن وأما بالنسبة لصالٍ الم مومين فنقول ب ن ًالٍ المن مومين 

قنال: "يصنلون لكنم فن ن أًنا وا فلكنمن وإن  –ًل  هللا الينه وينلم  –أن النبو  –ر،و هللا انه  –
 نل من منا ًنل   –ر،نو هللا ان منا  –(ن وامنر واثمنان 694أخْ وا فلكم والي م" رواه الب اري )

لنم حد نه ف ننه   ي نْو لنه بالناس وهو َنه ف اناد ولنم يحضنر النناس االانادٍن إ  المن موم النذي ا
 أن ي تم بهن ولو ائتم به وهو يعلم حد ه وهعلم الحبم أنه   ي ْو أن ي تم به فصالته باطلة.

 
 إمامة من   يحسن الفاتحة

ينالم منن لن  االهد  إن أومن فضل هللا ورحمته  ةمرهبياأل ٍفو الو ياأ المتحدنقيم السنؤال: نحن 
ن أنفنس الوقنتك هنو  وفن ووينؤال وْبنون فيننا ال من ك لكنن مالحظتنن ي  ناء هذا البلد منن هنم انأ
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ممنن االخنٍو ن هناك من أك ف ل تصح ًالت م؟ الما ةيحسنون قراءٍ الفاتح  االخٍو بعض هؤ ء 
نو منن فضنيلتكم التفصنيل من  ذ نر األدلنة الأيصل  خلف م من يحفنب القنرآن  ْمنة الو شنيتا مننهك نَر

زانم هللا انا إحت  نستْي  أن نفيد  ةَاباالفو    .لف خيرأخواننا هنا. َو
 

 ال نواب: 
الحمند هلل والصنالٍ والسنالم الن  رينول هللان وبعند: بالنسنبة ل نذا االمنام النذي يصنلو وهنو  لحنن إن 

ر،نو هللا  –نان لحنه فو الفاتحة يحيل المعن  ف نه   تصنح إمامتنهن لحند ن أ نو مسنعود البندري 
(ن 673قنننال: " نننؤم القنننوم أقنننرمهم لكتننناب هللا" مسنننلم ) –وينننلم ًنننل  هللا الينننه  –أن النبنننو  -اننننه 

 –ًننل  هللا اليننه ويننلم  –أن النبننو  –ر،ننو هللا تعننال  انننه  –وأيضننًا حنند ن أ ننو يننعيد ال نندري 
(ن و ننال الحنند ثين فننو 672قننال: "إذا  ننانوا  ال ننة فلينن م م أحنندهم وأحق ننم باالمامننة أقننرمهم" مسننلم )

ًل  هللا اليه ينولم  –أن النبو  –ر،و هللا انه  –يلمة  ًحيح مسلمن وأيضًا حد ن امرو  ن
(ن وغيننر ذلن، منن األحاد ننن ف نذه األحاد نن وغيرهننا 4302قنال:  نؤمبم أنثنر م قرآننًا" الب ناري ) –

تدل ال  أن مس لة القراءٍ مس لة م مةن وأن االنسان إذا  ان   يحسن قراءٍ الفاتحة ف نه   يصح 
 لحن في ا لحننًا يحينل المعنن  ف ننه   تصنح إمامتنه أو  ندغم حرفنًا بحنرف أن يبون إمامًان ف ذا  ان 

 آخر    دغم بهن أو  بدل حرفًا بغيره ف نه   تصح إمامته. 
 

 َلوس الكافر فو المس د
 السنؤال: هل ي ْو للكافر ال لوس فو المس د؟ و ذل، الصالٍ م  المصلين وهو  افر؟ 

 
 ال نواب: 

 الم ال  ريول هللان وبعد:الحمد هلل والصالٍ والس
ن ألن الكنافر   تصنح مننه الصنالٍن لفقنده ل ًننل  أمنا بالنسنبة لصنالته من  المصنلين ف نذا   ي نْو

ل  –وهو التوحيدن وهللا  "ومنا مننع م أن تقبنل منن م يقول فو النفقاأ م  أن نفع ا متعندد:  –از َو
قنناأ منن  أن نفع ننا متعنندد   تقبننل منننهن و  [ن فالنف54]التوبننة:نفقننات م إ  أن ننم  فننروا بنناهلل وبريننوله" 

 ؤمر   ان فالصنالٍ منن بناب أولن ن وأمنا بالنسنبة لدخولنه للمسن د ف نذا انند المصنلحة َنائزن وهندل 
أدخنل  مامنة  نن إ نال إلن  المسن د وربْنه فنو ينارهة منن  –ًنل  هللا الينه وينلم  –ل ذا أن النبو 
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فنقول: اند المصلحة هنذا َنائزن  منا لنو  (1764( ومسلم )462يواري المس دن انظر: الب اري )
أراد أن  تعلم د ن االيالمن أو يسم   الم هللان أو غير ذلن، منن المصنالح المتعلقنة بنهن أو المتعلقنة 

 بالمس د ف ن هذا َائز إن شاء هللا. 
 

 رف  اليد ن فو القنوأ 
رفن  َنواْ ٍ الف ر  نداو السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهن فضيلة الشيخ: االمام فو ًال

 وشبرًا. ناليد ن
 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

نعم ي ْو رف  اليد نن وأًاًل القنوأ فو ًالٍ الف ر  ما ذهه إليه االمام الشنافعو واالمنام مالن، 
ن الصنواب أننه -هللا رحم منا–الصواب ادمهن و ما قال: قنال : أ نو حنيفنة وأحمند  –رحم ما هللا  –

ْلن لكنن االمنام مالن، واالمنام الشنافعو  رهنان القننوأ مْلقنًا فنو ًنالٍ الف نرن    يقنت إ  فو النوا
"لننم  ننزل يقنننت حتنن  فننار   –ًننل  هللا اليننه ويننلم  –: أن النبننو -ر،ننو هللا انننه –لحنند ن أنننس 

ن وقند أَناب اننه (2/201)(ن والبي قنو فنو السننن الكبنر  2/39رواه الدار قْنو فو ينننه )الدنيا" 
ا نن القنيم : بن ن المننراد بنالقنوأ هننا طنول القننراءٍن ولكنن لنو أن االمنام قنننت ف نن، تتابعنهن  منا يننتل 

 أنه إذا قنت فو الف ر هل  تاب ؟ ف َاب االمام أحمد بالمتابعة.  –رحمه هللا  –االمام أحمد 
  

 خْبة ال معة بغير العربية
مام أن ف ل ي ْو لن نيف مون العربية مصلين خاًة الشباب من م  السنؤال: نحن بفرنسا أغلبية ال

م بعنض األفكنار لتعمنيم الفائندٍ ؟يشرح بعض اناًر خْبنة ال معنة باللغنة الفرنسنية وبنارك  .وهتنَر
  .هللا  يبم

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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ية أن تؤد  خْبنة ال معنة  لغنت من وهندل ل نذا قنول هللا   ب س إذا  ان الحا،رون   يف مون العرب
ل  – [ن و  تحصنل 4 نراييم: منن انينة]إ "َوَما َأْرَيْلَنا ِمْن َرُيوٍل ِإ  ِ ِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبنيََِن َلُ نمْ " –از َو

 الفائدٍ إ    ذا. 
 

 القصر  ين الموطن ومبان الوبيفة
منند نتو لنن  إ يلننو و  أذهننه  200نو األًننلو حننوالو السننؤال: أنننا موبننف فننو مد نننة تبعنند اننن ينب

  ؟ف ل ي ْو لو قصر الصالٍ الربامية نيو   وم األربعاء  م أاود  وم ال معة
 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
 نان  إذا من حال السائل يظ ر أنه مسافرن وإذا  ان  ذل، ف نه ي نْو لنه أن يقصنر الربامينةن لكنن
 –موينن   المسنافر داخننل البلنند فاألًننل أنننه يصننلو ال مااننة منن  الننناس؛ لحنند ن ا ننن مبنناس وأ ننو

 ي نهن فنال ًنالٍ قال: "من يم  النداء فلنم –ًل  هللا اليه ويلم  –أن النبو  –ر،و هللا ان م 
والحنانم فنو المسنتدرك  (ن2064(ن وا ن حبان فو ًحيحه )793له إ  من اذر"ن رواه  ن ماَة )

: "   -ر،نو هللا اننه  –وقنال النو -ر،نو هللا ان منا –(ن وغيرهم من حند ن ا نن مبناس 928)
وغينره ولنم يحفنب انن ( 3/57) ًالٍ ل ار مس د إ  فو المس د"ن رواه البي قو فو السننن الكبنر  

الحضننر و  فننو السننفرن لكننن لننو فاتتنن،  أنننه تننرك ال مااننة   فننو –ًننل  هللا اليننه ويننلم  –النبننو 
ر عتينن وإذا  نت داخل البلند ف ننه ي نه الين، أن  ، أن تصلو هذه الربامية التو فاتت،الصالٍ فل

ف نننن، إذا ائتممنننت بمقنننيم ف ننننه  لزمننن، أن تنننتم ًنننالت،؛  تصننلو مننن  النننناسن وإذا ًنننليت مننن  النننناس
  ر عة تامة. تصلو أربعًا إذا أدر ت من الصالٍ

 
 خر  اند االقامة متعلاًل بعدم دخول الوقت

أن وهو اندنا حاد ة  تلقد حد ن السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. م هللا الرحمن الرحيمالسنؤال: بس
أحد األش ا  أت  إل  المس د لصالٍ الف ر وانندما قنام المنؤذن ليقنيم الصنالٍ هنَم هنذا الشن   

وقند أذن المنؤذن حسنه التوقيننت  نبنال رو  منن المسن د فسن لوه لمناذا؟ فقنال إن الف نر لنم يْلن  بعند
 وْب ال   ل مساَد فلسْين من قبل األوقاف االيالميةن ف ل هذا العمل ًحيح؟ الم
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 ال نواب: 
 هذا التوقيت   ي لو من أمرهن: 

األمننر األول: أن يبننون النن  حسننه طلننوب الف ننرن فنن ذا  ننان  ننذل، وأنننه النن  حسننه طلننوب الف ننر 
 فالوقت قد دخل. 

نو  الحب من َرب هذا التقوهم أن  يه تقديمًا األمر الثانو: أن يبون  يه تقد ر بحسه الت ربة؛ يع
د  يه تقديمًا ف نا يحتا .  ن يعنو خر  إل  البر ونظر إل  التقوهم ونظر إل  طلوب الف ر فَو

 
 القصر لْالبو الل وء 

 السنؤال: بسم هللا الرحمن الرحيم. 
ٍ هنل نصنلي ا فضيلة الشيخ نحن م موانة شنباب نلنيي فنو مل ن  بنالنروهج اختلفننا فنو أداء الصنال

قصرًا أم نتم ا ربامية؟ م  العلم أن  ل من فو هذا المل    نتظر النرد الن  طلبنه لنقامنة فنو هنذا 
نزانم هللا  البلدن وا نتظار يْول من بضعة أش ر إل  أنثنر منن يننةن أفتوننا من َورهن من  الندليل َو

 خيرًا. 
 

 ال نواب: 
ننحبه أَمعننينن بسننم هللا والحمنند هلل رب العننالمين والصننالٍ والسننال م النن  نبينننا محمنند والنن  آلننه ًو

 وبعد: 
ون أو أن م يقيمون إقامة طوهلة أو يستوطنون أمنرهم متنرددن  فمثل هؤ ء الذ ن    درون مت  ي َر

ًنل  فنو أذربي نان ينتة أشن ر  –ر،نو هللا ان منا  –هؤ ء ل م القصرن وهندل ل نذا أن ا نن امنر 
ينننتل: إننننا نْينننل المقنننامن ف نننل  –تعنننال  ان منننا  ر،نننو هللا –يقصنننر الصنننالٍن و نننذل، ا نننن مبننناس 

نقصر؟ فقال: نعمن ولو وقفت اشر ينواأن و نذل، ورد انن ابند النرحمن  نن ينمٍر وأننس وغينرهم 
 من الصحابة ر،و هللا ان م.

 
  تقديم ًالٍ ال معة َائز إذا دات الحاَة

هقنن  لنننا إشننبال فننو الصننيفية هنننا فننو أوروبننا و  مشننبلتنا فننو ًننالٍ ال معننةك تننزداد السننااةالسننؤال: 
الواحننندٍ والنصنننفك وهنننذا وقنننت الننندخول إلننن  العمنننلك  ًنننالٍ ال معنننةك تصنننبح ال ْبنننة مننن  السنننااة
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المس د منن العمنال وتن خرهم انن مواايند الندخول إلن  الشنغل  خٍو رواداال وأًدق، القول أن َمي 
خننٍو تقننديم ًننالٍ إليننه راَعننون . وقنند أراد اال اهلل وإننن اأربنناب العمننل إننن دائمننًا يشننبل لنننا مشننانل منن 

 اً ورد اً نادا إلنن  بعننض الفتنناو  مننن أهننل العلننم وهننذا يننبه لنننا أخننذتبسننااة إينن ال معننة اننن موانندها
نناء مننن، شنني نا الفا،ننل أن تفتينننا فننو هننذه  نخننرمسنن د ن  ننل أًننبح  بنندب ان ومشننانل  ننين فالَر

  .ن والسنننننننالم النننننننيبم ورحمنننننننة هللاقننننننند تكنننننننون ينننننننببا فنننننننو فتننننننننة   قننننننندر هللا الحاد نننننننة التنننننننو

 
 ل واب:ا

 وبعد:ن واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته
 نوم ال معنة  قال :" منن اغتسنل -ويلم هًل  هللا الي-أن النبو  -هر،و هللا ان-رو  أ و هرهٍر 

قنرب بقنٍرن ومنن راح فنو  ك ومن راح فو السااة الثانية فك نمناةغسل ال نابة  م راح فك نما قرب  دن
الرابعنة فك نمنا قنرب دَاَنةن ومنن راح  قنرنن ومنن راح فنو السنااةالسااة الثالثة فك نما قرب  بشًا أ

االمنام حضنرأ المالئكنة يسنتمعون النذ ر". رواه  فو السااة ال امسنة فك نمنا قنرب  يضنة فن ذا خنر 
االمام بعد ال امسةن وهنذا قبنل النزوال إذ  دخول ال  ن فدل الحد ن(850) ومسلم (881) الب اري 

اليوم  نتا اشر ينااة  منا فنو الحند ن وإلن  منا دل الينه  إذ نالساديةالزوال   يبون إ  بعد تمام 
َنواْ فعنل  إلن  فنذهه نالعلنم  نال رقو منن أًنحاب االمنام أحمند َم  من أهل هالحد ن ذهه إلي

السادينةن وهؤهند هنذا القنول َمين  األدلنة التنو اينتدل   نا منن َنْو  ال معة قبل النزوال فنو السنااة
وارتفاا نا قيند رمنح  منا هنو المشن ور منن منذهه االمنام أحمند ن إذ الشنمس  فعل ال معة بعد طلنوب

ما ذهبوا إليهن وإنما  دل الن  َنواْ فعنل ال معنة قبنل النزوال  إل     دل ًراحة ما بت من أدلت م
والنن  هننذا ي ننْو ل خننٍو المقيمننين فننو مد نننة " فننارهزي " قننرب يوهسننرا تقننديم ًننالٍ   ننزمن يسننيرن

 اتقو ا"فنما يلفن ولما فو ذل، من رف  الحر  ان من وقد قنال ينبحانه :قبل الزوال بسااةن ل ال معة
أن  (1337( ومسننلم )7288الب نناري ) . ولمننا  بننت فننو الصننحيحين[16]التغننا ن: هللا مننا ايننتْعتم"

  إذا أمرتكم ب مر ف توا منه ما ايتْعتم". وباهلل التوفي .:" النبو ًل  هللا اليه ويلم قال
 

  إذا انتقض و،وء االمام
 إذا انتقض و،وء االمام ماذا يفعل؟السؤال: 
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 ال واب: 
فننو  -ر،ننو هللا ان مننا– لحنند ن ا ننن امننر إذا بْلننت ط نناٍر االمننام فننو الصننالٍ بْلننت ًننالته؛

 ."  يقبننل هللا ًننالٍ أحنند م إذا أحنندث حتنن   تو،نن ":(255( ومسننلم )6954الب نناري ) الصننحيحين
يصننلون لكننم فنن ن "مرفواًا: -ر،ننو هللا انننه–وأمننا ًننالٍ المنن مومين فصننحيحة؛ لحنند ن أ ننو هرهننٍر 

 لمنا -ر،و هللا اننه-. وألن امر (694) رواه الب اري  "فلكم ول م وإن أخْتوا فلكم والي م أًا وا
 .-ر،و هللا انه– ُطعن ايت لف ابد الرحمن  ن اوف

ن ون يفعنل اينت لف المن موم ن فن ن لنم-ر،و هللا انه– واألفضل لنمام أن يست لف  ما فعل امر
 أو ًلوا فراد .

 الصالٍ أ ناء خْبة ال معة
  االمام. هل يقْع ا؟ أم  ؟ من ًل   وم ال معة ر عتين  م دخل: السؤال

 
أتممت ًالت، خفيفنة؛ لحند ن أ نو  يظ ر لو وهللا أالم: أن، إذا ًليت ر عة بس دتي ا : ال واب
ر عننة مننن الصننالٍ فقنند  من أدرك"قننال: -ًننل  هللا اليننه ويننلم–أن النبننو  -ر،ننو هللا انننه–هرهننٍر 

 (.607( ومسلم )580الب اري ) متف  اليه"أدرك الصالٍ
نوب اينتماب  أما إذا شرب ال ْيه فنو ال ْبنة قبنل إتمنام ر عنة بسن دتي ا ف نن، تقْن  ًنالت،؛ لَو

 ال ْبة.
 

 القصر وال م  فو رحلة الصيد
هنناك فنر  إذا وهنل  ؟فقنط أم نقصنر ؟أن من  ونقصنر ؟نحن من هوٍا الصنيد فكينف نصنلوالسنؤال: 

 ؟ماأو أنثنر منن  ال نة أين أقنل وهل هناك فنر  إذا  اننت ؟نانت رحلة الصيد مبان ا مستقر أم متنقل
و الحل الشافو والوا،ح والعاَل َزانم هللا خيراً   .أَر

 
 ال نواب:

 إذا ذهه االنسان ليصيد ف ذا   ي لو من أمرهن: 
وب فو نفس اليوم ف ذا    ي ْو له أن ي م  و  يقصر.  األمر األول: أن  نوي الَر
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نوب فنو نفنس الليلنةن بمعنن  أننه يمبنن ذلن، الينوم وتلن، الليلنةن أو  األمر الثانو: أن يقصند اندم الَر
يمبن  ومين أو  ال نة أينام أو نحنو ذلن،ن ف نذا لنه أن  تنرخ   نرخ  السنفرن فلنه أن يقصنرن ولنه 

 ن يصلو م  الناس. أن ي م ن لكن إذا  انت المسافة دون مسافة القصر ف نه ي ه أ
 ايت الف المسبو   ر عة                    

ل ليصلو العشاءالسنؤال:  نل  وقند أربعةنوخلفه  االمامو ان ادد المصلين  ندخل َر فاتنت هنذا الَر
ننل )المسننبو   ر عننة( االمننامنحنندث  ر عننة ف الر عننة  أن إذ ؟يفعننل فمنناذا نف ننر  وايننت لف هننذا الَر
و يننف  ننتم  ؟فننو ر عتننين وهننل ي  ننر األويننط؟ااننة ف ننل ي لننس للتشنن د لننه هننو الثانيننة لل ماألولنن  

بالنسننبة لننه يننتكون ال امسننة  حيننن لننو وافقتننه ال مااننة فننو الر عننة األخيننٍر ؟الصننالٍ لننه ولل مااننة
 .بالنسبة ل م

   
 ال نواب: 

 . -ًل  هللا اليه ويلم –الحمد هللنوالصالٍ والسالم ال  ريول هللا 
ننل الننذي  ايننت لفه االمننام ف نننه يصننلو ًننالته ااديننةن بمعننن  أنننه يصننلو الر عننة بالنسننبة ل ننذا الَر

 الثانية وه لس للتش د األولن وأما بالنسبة لل مااة ف ن م    تابعونه ال  ذل،. 
أن االمنام إذا مضن  فنو مبنان   ي نْو لنه المضنو  ينه أو َلنس  -رحم نم هللا –وقد ذ ر العلمناء 

 ن فالمننن مومون يقومنننون و   تابعوننننه الننن  ذلننن،. وأمنننا فنننو مبنننان ي نننه الينننه المضنننو ف ننننه    تننناب
بالنسننبة لل امسننة فنن ن المنن مومين ي لسننون وهقننوم االمننام وهقضننو مننا اليننهن وهننم بال يننار إن شنناءوا 

 ايلموان وإن شاءوا انتظروا االمام ويلم   م وهذا هو األحسن.
 

 نيفية ًالٍ الوتر
ننند الننناس يصننلون ا  ال ننًا معننًا وفننو الر عننة السنننؤال:  يننف نصننلو ًننالٍ الننوتر ر عنناأ؟ هنننا فننو ال 

 األخيٍر ي علون ا م تلفةن  بعد قراءٍ الفاتحة ويوٍر قصيٍر يقولون: هللا أنبر  دون ر وب.
 

 ال نواب:
إذا أوتننر االنسننان  ننثالث ر عنناأ فنن ن لننه ًننفتين: الصننفة األولنن : أن يصننلو ر عتننين  ننم يسننلم  ننم 

لو  الث ر عاأ يردًان يصلو الر عة األول   م الثانينة يصلو ر عة واحدٍن والصفة الثانية: أن يص
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 ننم الثالثننةن وأمننا مننا يحصننل اننند م فننو ال ننند مننن التكبيننر وانندم الر ننوب ف ننذا غيننر ًننحيح  ننل هننو 
 .-ًل  هللا اليه ويلم– داة؛ ألن اللبادٍ توأليفيةن وهذا لم  رد ان النبو 

 
 ًالٍ التراوهح أربعًا متصلة

ن نا تنؤد  فنو أندونيسنيا )يصنلون إحينن  نفو ًفة ًالٍ التنراوهح انتينةفضيلتكم  ما رأيالسنؤال: 
 أربنن  ر عنناأ و  ي لسننون إ  للتشنن د األخيننر يعنننو   ي لسننون للتشنن د األول  ننم يسننلمون  التننراوهح

 نم  نداون رب نم  نفقنط أرب  ر عاأ متصلة ي لسون للتش د األخيريصلون  م  نوهداون بعد السالم
 رب نم( و  يقنتنون في نا  نل بعند السنالم  نداون  نالنوتر  نالث ر عناأ متصنلة نم يصنلون ن السالم بعد

و  يان الحبم بالتفصيل ت من أقربائنا وهو يقيم فوإحين  ننَر  نَانرتنا أندونيسنيا ن أختو قد تزَو
أم تصنننلو  نالمنننذ وٍر َماانننة بالصننفة ف ننل تنننؤدي مع ننم الصنننالٍ نوهبننذا رأت نننم يصننلون فنننو البينننت

 .الر وب؟ ًالٍ الليل مثن  مثن  والقنوأ بعد الرف  من بمفردها ال  ما تعلمته
 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. 

ل نا  -رحم نم هللا تعنال  –بالنسنبة لصنالٍ التنراوهح إذا ًنالها إحند  اشنٍر ر عنة فقند ذ نر العلمناء 
 ًفاأ. 

ربن  ر عناأ ينردًا و  ي لنس إ  فنو الصفة األول :  ما ذ ر األخ السائل من أندونيسيا أن يصلو أ
 " -ان ننار،نو هللا  –ودلينل هنذا حند ن اائشنة التشن د األخينرن  نم يصنلو أربن ن  نم يصننلو  ال نًان 

لَّ  هَُّ َاَلْيِه َوَيلََّم َ ِزهُد ِفو َرَمَضاَن َوَ  ِفو َغْيِرِه َاَل  ِإْحَد  اَ  ًَ  ِ  ْشَرٍَ َرْنَعنةً َقاَلْت َما َ اَن َرُيوُل هَّ
نَّ  ُننمَّ ُيَصننلَِو َأْرَبًعننا َفنناَل َتَسننْل َاننْن ُحْسننِنِ نَّ َوُطننوِلِ نَّ  ُننمَّ ُيَصننلَِو َأْرَبًعننا َفنناَل َتَسننْل َاننْن ُحْسننِنِ نَّ َوُطننوِل ِ 

ننه الب ننناري ) "ُيَصننلَِو َ اَل ًننا ن فقننالوا: هننذا دلينننل النن  أن   بنن س الننن  (738( ومسننلم )1147أخَر
 ًا  م بعد ذل، يصلو  الث ر عاأ. االنسان أن يسرد أربعًا  م أربع

 والصفة الثانية: هو أن يسرد  ل االحد  اشٍر.
والصننفة الثالثننة: أن يصننلو مثننن  مثننن ن أي يصننلو ر عتننين ر عتننينن وهننذا هننو األقننرب إلنن  السنننةن 

ٍُ اللَّْيننِل َمْثَننن  َمْثَننن  َفننِ َذا َرَأْ ننن -ر،ننو هللا تعننال  ان مننا –وهندل لننذل، حنند ن ا ننن امننر  نناَل ًَ َت َأنَّ "
ٍٍ َفِقينَل ِ ْ نِن ُاَمنَر َمنا َمْثَنن  َمْثَنن  َقناَل َأْن ُتَسنلََِم ِفنو ُ نلَِ َرْنَعتَن ْبَح ُ ْدِرُ َ، َفَ ْوِتْر ِ َواِحَد نه الصُّ ْين" أخَر
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نلَّ  هَُّ  -ر،و هللا ان ا -ن وحد ن اائشة(749( ومسلم )472الب اري ) ًَ  ِ َقاَلنْت َ ناَن َرُينوُل هَّ
ناَلٍِ اْلِعَشناِء َوِهنَو الَِّتنو َ نْدُاو النَّناُس اْلَعَتَمنَة ِإَلن  اْلفَ َاَلْينِه وَ  ًَ ْ ننِر َينلََّم ُيَصنلَِو ِ يَمنا َ نْيَن َأْن َيْفنُرَل ِمنْن 

ه مسنلم )ِإْحَد  َاْشَرٍَ َرْنَعًة ُيَسلَُِم َ ْيَن ُ لَِ َرْنَعَتْيِن َوُهوِتُر ِ َواِحَدٍ ن فناألقرب فنو ذلن، أن (736" أخَر
من  ل ر عتينن ولو ًل  أرب  ر عاأ ف ذا   ب س بنهن لكنن األحسنن أن يسنلَِم االنسنان منن  يسلَِم

 ألنه مفسر لحد ث ا األول. -ر،و هللا ان ا –نل ر عتونن  ما فو حد ن اائشة 
 

 الصالٍ بالبنْال 
 .هللا وبر اته ةاليبم ورحم السالمالسنؤال: 

 السننؤال ؟تحننت الكعبننين إلنن لبنْلون افنن ذلنن، ومنن  نالننناس  بنْلننون   ننؤم  ننيمنيبننم أر  منناالسننؤال هننو: 
-لسننلف الصننالح الصننحابة أو امننن  أحننداننن أو ًننل  بسننروال  أنننه النبننو  اننن أ ننرهننل  :الثننانو
 . هو الدليل فما نب نعما ان ال و  إذا ؟الناس به أمَّ  أو -ر،اهمأهللا ان م و  ر،و

 
 ال نواب:

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته.
 ال يعترهه أمران: الصالٍ بالبنْ

ننل أن  لننبس ،ننيقًا يح ننم اورتننه.  –رحم ننم هللا  –األول: أنننه يح ننم العننوٍرن وقنند  ننره العلمنناء  للَر
ًنل  –أن النبنو  -ر،نو هللا اننه–والثنانو: منا ذ نر السنائل منن االينبالن وفنو حند ن أ نو هرهنٍر 

ْار ففنو الننار" -هللا اليه ويلم نه  قال: "ما أينفل منن الكعبنين منن اال فمثنل  (5787الب ناري )أخَر
نل  النناس خلفنه فن ن الصنالٍ ًنحيحة؛  هذا    تول  إمامة المسلمينن لكن لو أننه ًنل  إمامنًا ًو

: " ُيَصنلُّوَن َلُكنْم َفنِ ْن -ر،نو هللا اننه–فنو حند ن أ نو هرهنٍر  -ًنل  هللا الينه وينلم –لقول النبو 
َُْتوا َفَلُكْم َوَاَلنْيِ م اُ وا َفَلُكْم َوِإْن َأْخ ًَ نه الب ناري ) "َأ ًنل  هللا –ن وأمنا هنل ورد أن النبنو (694أخَر

اقتصننر الننن   -ًنننل  هللا اليننه وينننلم–ًننل  بالسنننروال فقننط فنننال أاننرف بننن ن النبننو  -اليننه وينننلم
نل –السنروال فقننطن فن ن هللا  }َيننا : -ينبحانه وتعننال  –أمننر ب خننذ الزهننة اننند الصنالٍ فقننال  -اننز َو

هَنَتُكْم ِاندَ   [.31]األاراف: ُ لَِ َمْسِ ٍد { َ ِنو آَدَم ُخُذوْا ِْ
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 ال م  بسبه المْر
وهننل  ؟ال منن  بسنبه يننقو  المْننر فننو رمضننان وبالتحد ند  ننين المغننرب والعشنناء حبننم منناالسننؤال:  

 ؟. م التراوهح فو ذل، اليوم أ تصل  ًالٍ
 

 ال نواب:
 ننه  نندخل نعنمن ال من    بن س بنهن حتن  فنو رمضننان  نين العشنائينن وإذا َمن  المغنرب والعشناءن ف

يصنلو منا  نين ًنالٍ  -ًنل  هللا الينه وينلم–وقت التراوهحنووقنت النوتر بعند ال من ن و نان النبنو 
ه الب اري )العشاء إل  طلوب الف ر إحد  اشٍر ر عة   .(736( ومسلم )994أخَر

 
 تعدد المصلياأ

انندنا فنو  ألن؛ األمنرتعدد المصنلياأ فنو المد ننة الواحندٍن من  اندم ممانعنة ولنو  ما حبمالسنؤال: 
 بعنض طنالب العلنم منن مناومصليان خار  المد ننة يقيم  نفو المد نة مصليان داخل المد نة المبال
 .وما حبم الصالٍ فو المصلياأ هذه؟ نالسنة أهل
 

 ال نواب:
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان أما بعد: 

ن الحو يحتا  إل  ُمَصنلََّيْيِن لكثنٍر لنناسن أو إقامة المصل  أو المس د هذا متعل  بالحاَةن ف ذا  ا
تباادهم فال ب سن أما إذا قصد  تكرار المصلياأ المضاٍر أو الفرقةن وليس هنناك حاَنةن فن ن هنذا 

مسن د الضنرارن فنال  نبغنو للمسنلمين أن  -الينه الصنالٍ والسنالم–غير مشروبن ول ذا حنر  النبنو 
َنننة  لمنننا احتنننيج إلننن   نننناء مصنننل  آخنننرن إمنننا لضننني   تفرقنننوان وإنمنننا تكنننون المصنننلياأ بحسنننه الحا

المصل  األول أو لبعده ان الناس ونحوهن فال ب سن أما إذا لم يحتج أو  ان هناك قصد يني   منا 
د فنو بعنض النبالد االينالمية منن قصند الفرقنة وحصنول ا خنتالف والتحنزبن ونحنو ذلن،ن فن ن   َو

. وهللا أالم.  هذا   ي ْو
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 ر و ال مااة تحره  تا هم النبو 
إلنن  آخننر  ...آمنر بحْننه  يحْنه أني نفسنو  يننده لقند هممننت ذشننرح حند ن والننإ نر فننو السننؤال: 

ننوب ًننالٍ ال مااننة و ونننه ا يننتحبابن يننوقه ألدلننة  قننال الحننافب فننو الفننتح اننندن الحنند ن فننو َو
نه إلن  المت لفنين فلنو  اننت ال ماانة فنر  انين منا ل  هللا الينه وينلمً ا ذهنم  تر  نا إ هنم بالتَو

ه نه مننهذوتعقه هن تَو ه ذهنل معنن  هن :ينؤالو هنون ا الكالم ب ن الواَنه ي نْو تر نه لمنا هنو أَو
ننهالقاانندٍ أن همننه للتحرهنن   ا ذه القاانندٍ فننو هننذ  نن ا يننتد لوهننل ؟ مننن ًننالته منن  ال مااننة أَو

زاك هللا خيراً -؟ المحل ًحيح  .-َو
 

 ال نواب:
 أما بعد:  الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان

نه الب ناري ) تحره  المت لفين فو  ينوت م بالننار  -الصالٍ والسالم –همه اليه  ( ومسنلم 644أخَر
من باب إقامة الواَه المنو  ال  االمامن إذ إن االمام راب: "و لكم راب و لكم مسؤول ان  (651)

ه الب اري ) رايته" لمنا  -صالٍ والسالماليه ال –ن وهذا ال م من النبو (1829( ومسلم )893أخَر
ننه إذ إن راايننة ال مااننة وإًننالح خلل ننمن ومننا حصننل فنني م مننن نقنن  هننذا أهننم مننن م ننرد  هننو أَو

 إمامة الصالٍن والقاادٍ أن درء المفايد مقدم ال  َله المصالح. 
ف قامة هؤ ء ال  الْره  المستقيم درء للمفسدٍن وإمامة الناس فو ال مااة َله للمصلحةن وب ذا 

ثننل هننذا االمننام لننوترك ال مااننة أحيانننًا لمثننل هننذه األمننور العار،ننة أن هننذا   بنن س بننهن  تبننين أن م
ذ ننروا أن ال معنة وال ماانة تتننرك انند العنذر اننند المشنقة الظناهٍرن ونحننو  -رحم نم هللا –والعلمناء 

 ذل،. وهللا أالم.
 

  تابعون االمام ابر الالقط
الصنالٍ  إقامنةوانند  نالمسناَد  لنندن أحد كرهم فون الآالقر  أطفالنقوم  تدرهس  نخٍوإنحن السنؤال: 

نننودٍ بالْننننا    الرئيسنننيةالصننننالة  ن بننن المننناً  نالمبتوبننننة بالْنننا   العلننننوي  بننن داءنقنننوم  بالمسنننن د المَو
ننود ًا منننوذلنن، خوفنن نغيننر ممتلتننة األر،ننو ابننر  االمننامونقننوم بمتابعننة  نوبننناأ أو د الضنن يج ولَو

 .خيراً  هللا هل الصالٍ ًحيحة؟ َزانم . قط الصوأ
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 ال نواب:
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان أما بعد: 

تصح الصالٍ فو المس د فو أي مبان منهنيواء  ان فو الْنا   األالن  أو فنو الْنا   األينفلن 
أو فننو الْننا   األر،ننون أو حتنن   ننان هننناك طننا   فننو َننوف األر  بشننر  أ  يبننون االنسننان 

بننون معننه مننن يصننافهن فلننو  ننان هننناك ا نننان فننو الْننا   العلننوي واقتننديا منفننردًا فننو الصننف بنن ن ي
باالمام ًحن أو فو الْا   الذي فو َوف األر ن واالمام فو الْنا   األوينط واقتنديا بنه ًنحن 

: "  ًننالٍ -ًننل  هللا اليننه ويننلم–أمننا إذا  ننان منفننردًا فننو الصننف ف ننذه   تصننح؛ لقننول النبننو 
ه أحمد لمنفرد خلف الصف" ( ا ن حبان 1569( وا ن خزهمة )1003( وا ن ماَه )16297) أخَر

اًل يصلو خلف الصنف قنال: "أاند ًنالت،" -ًل  هللا اليه ويلم –ن ولما رأ  النبو (2202)  َر
ننه ا ننن حبننان ) ًننل  هللا –ن والسنننة أن تكننون الصننفوف متقاربننة ومتواليننة؛ لقننول النبننو (2203أخَر

ننه مسنلم ) " مبعندببنم منن  ين تمل تموا  ننو و فن تقندموا : "-الينه وينلم وقنال الينه الصننالٍ  ن(438أخَر
فنننو  الصنننفوف األولن وهتراًنننون   تمننون  ...رب ننناتصنننفون  منننا تصننف المالئكنننة انننند  أ والسننالم: "

ن ف ذه هو السنةن لكن إذا  ان هناك مصنلحة  منا ذ نر (430) َاء فو ًحيح مسلم  ما" الصف
وشننوا النن  االمننام ومننن معننهن فنن ذا  ننان هننناك السننائل مننن انفننراد بعننض المصننلين  األطفننال لننتال يش

 مصلحة بانفراد هؤ ء ان االمام ومن معه ف ن هذا َائزن و  ب س به.
 ترك األر ان فو الر عة الفائتة                      

 السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.السنؤال: 
ل أدرك االمام بعند رفعنه منن الر نوب للر عنة األولن ن فمعلنوم أنن ه  لزمنه االتينان  ر عنة بعند تسنليم َر

االمامن لكن يؤالو ما حبم تعمد ترك أقوال أو أفعال ما بعد رف  االمام منن الر نوب للر عنة األولن ن 
إل  أن يقوم للر عة الثانية ال  الم موم الذي فاته ر وب الر عة األول ؟ بمعن  آخنر منا حبنم أقنوال 

حتنن  الر عننة التننو تلي نا النن  المنن مومن  يمننا لننو تننرك  وأفعنال مننن أدرك االمننام بعنند رفعننه منن الر ننوب
زانم هللا خيرًا.   شيًتا من ا امًدا أو ي وًا؟ َو

 
   :ال واب

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
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بننت اليننه واَبنناأ الصننالٍ وأر ان ننان فمننا يبنن ون بعنند الر ننوب واَننهن إذا دخننل المنن موم منن  االمننام َو
ف ننننه واَنننه ينننواء أدرك الر نننوب مننن  االمنننامن أو لنننم  ننندرك الر نننوب معنننهن ومنننا  تعلننن  بالواَبننناأ منننن 
التسمي  والتحميدن و ذل، األر ان منن الرفن  والْم نيننةن...إلخن نقنول بن ن هنذا  لنه واَنه الينه أن 

بنت الينه واَبات نان ي تو بهن وإن لم يبن قد أدرك الر وب؛ ألنه قد دخل م  االمام فو ا لصنالٍن فَو
 فلو ترك شيتًا من ا امدًا يبون حبمه حبم من ترك واَبًا ور نًا متعمدًا فتبْل ًالته. وهللا أالم.

 ت خر خْيه ال معة وليس في م من  نوبه
إذا ت خر خْيه ال معة أو غاب ولنيس  ينه منن يسنتْي  أن ي ْنهن فمناذا يفعنل َماانة السنؤال: 
وقنند يننمعنا مننن يقننول: يصننلون ا فننراد  أو  ؟َمااننة أو فننراد  أو منناذا ب ننراً هننل يصننلون  ؟المسنن د

َمااة ايتنادا لما ذ ره ًاحه االقناب أن أهل   نتظرون حت  ي ر  وقت ال معة  يصلون ا ب راً 
زانم هللا خيرًا. ما ،ابط ا نتظار؟ القرهة لو ًلوا ال معة ب را لم يصح. وأيضاً   َو

 
 ال نواب: 

 ن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: الحمد هلل وحده
إذا ت خر خْيه ال معة  ب مبنان أحند المن مومين أن يقنوم وه ْنه فنو النناسن فن ن  نان   يحسنن 
إلقناء ال ْبننة  ب مبانننه أن ي خنذ المصننحف وأن يقننرأ يننوٍر ) ( فنو ال ْبتننينن وإن تمبننن أن يشننرح 

َمنا َأَخنْذُأ  َشناٍم ِ ْننِت َحاِر َنَة ْ نِن النُّْعَمناِن َقاَلنْت بعض معاني ان وهذ ر بعض فوائدها ف ذا حسنن ُأمَِ هِ 
مُ  َُ لَّ  هَُّ َاَلْينِه َوَينلََّم َيْقَرُمَهنا ُ نلَّ َ نْوِم  ًَ  ِ َعنٍة َاَلن  اْلِمْنَبنِر   َواْلُقْرآِن اْلَمِ يِد ِإ َّ َاْن ِلَساِن َرُيوِل هَّ

ََْه النَّاَس  ه مسلم )ِإَذا َخ ا قرأها ال ْيه ف نذه يننة حصنل ا وتكفنو فنو ذلن، إن ن ف ذ( 873" أخَر
 شاء هللا. وهللا أالم.

 
 مصل  المدرية هل ي خذ أحبام المس د؟              

 :وبعد .السالم اليبم و رحمة هللا و  ر اتهالسنؤال: 
ًَ يعتبر مسن داً   تصنل   ينه تحينة المسن د حتن  لنو  هل المبان الذي أاد للصالٍ فو المدرية مثاًل
وماذا الو لو رأ ت أحدهم يصلو أأن اه  ؟ن وقت ن و أم أنه مصل    تصل   يه تحية المس دنا

خاًة وأن بعض المعلمين فو المدرية يصلون والنبعض انخنر الن  النقنيض منن ذلن،  ؟أم أتر ه
 .بارك هللا  يبم ووفقكم لما يحه و  ر،  (؟)هل هو مس لة م تلف في ا
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 ال نواب: 

 لصالٍ والسالم ال  ريول هللا. وبعد: الحمد هلل وحدهن وا
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

المصنل  النذي لنم  ت نذ مسن دًا الن  ينبيل الندوام وإنمنا ات نذ للصنالٍ لنيس الن  ينبيل الندوام وإنمنا 
ال  يبيل الت قيت وقد ُيغير فو  وم من األيامن فن ن هنذا لنيس مسن دًا ي خنذ أحبنام المسن دن والن  

ل   يننه تحيننة المسنن د وقننت الن ننون وإذا ًننالها أحنند فننو وقننت الن ننو ف نننه  ن نن  اننن هننذا فننال تصنن
ذل،؛ ألن نا أًنبحت منن التْنوب المْلن  وليسنت منن ذواأ األينباب والتْنوب المْلن    يفعنل فنو 

ًل  هللا الينه –وغيره من األحاد ن الكثيٍر أن النبو  -ر،و هللا -أوقاأ الن و لحد ن أ و يعيد
نْمُس قال: "  َ  -ويلم ٍَ َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّ  َتِغينَه الشَّ اَل ًَ ْمُس َوَ   ْبِح َحتَّ  َتْرَتِفَ  الشَّ ٍَ َبْعَد الصُّ اَل ًَ  " 

ه الب اري )  . وهللا أالم.(827( ومسلم )586أخَر
ة ف لق  من ب واره محا،ٍر  يد فَر

 السنؤال: السالم اليبم.
نننالن فنننو ًنننالٍ ال معنننة رأ نننت أن الصنننف األول  تسننن  لعشنننٍر  أشننن ا  ولنننيس  ينننه ينننو  ينننتة َر

لننين ي لسننان خلننف االمننام مباشننٍر ف لسننت خلننف  نندأ ف ننٍو ًننغيٍر فننو الصننف األول  ننين َر وَو
الف ٍو مباشٍر وأنا أر  أنه حين تقام الصنالٍ ينيتعدل الو،ن ن وفعنال انندما أأليمنت الصنالٍ دخلنت 

 لمنة انن م نالفتو فو الصف بس ولةن ولكن بعد الصالٍ قنام الشن   النذي ًنل  ب نانبو وألقن  
و التو،يح  يما إذا  نت م ْتا.  للحد ن. أَر

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. وبعد: 
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

ن  نل إن هنذا هنو السننةن وهنو  إذا  ان فو الصف ف ٍو فال ب س أن  تقدم المصنلو لسند هنذه الف نٍو
نله هللا" –ًل  هللا اليه ويلم –ف ن النبو تسوهة الصفوفن  ل ًنفًا ًو نه أ نو  قال: "من ًو أخَر

  ر  الصفوفن فقنال: " -ًل  هللا اليه ويلم–ن وأيضًا أمر النبو (819( والنسائو )666داود )
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نننه الب ننناري ) "ًنننفوفكم واينننو  نننه أ نننو داود  " لنننلال يننندواوقنننال: " ن(433( ومسنننلم )723أخَر أخَر
(681) . 

مننن موم أن  الحنننب الصنننفوف فننن ن  نننان تقدمنننه إلننن  هنننذه الف نننٍو ييسنننبه اخنننتالً  فنننو لكنننن  نبغنننو لل
الصفوف ف نه  تر ه وإذا  ان تقدمه إل  هذه الف ٍو ينيؤدي إلن  ت ْنو رقناب النناس وإ نذائ م ف ننه 
 تر ه ما دام  يه أذيةن وأما إذا لم يبن  يه أذية ف نه   ب س أن  تقندمن  نل إن هنذا هنو السننة. وهللا 

 م.أال
 

 الصالٍ فو مس د ب انبه قبر
 .السالم اليبمالسنؤال: 

  نالث يننواأن ذا مننذهنهن لن مالًنقة هغرفة ال  يمين فونا ًغير  ان الضرهح أو  ناندنا مس د 
انن المسن د  هوفصنل نتقرهبناً  نستة أمتناران المسن د  ن اً نقل الضرهح بعيد هوت د د هولكن بعد ترميم

ل للضرهح للمس د باب من َ ة الحماماأ ولكن  نن الكرهمآمبته تحفيب القر   لوف ل ي ْو ن ًو
وبعنند  انن أمننا نالضننرهح إبعننادقبننل  يننه  أًننلَِ لننم  ننناأو  ًننبح بعيننداً أالضننرهح  أن المنناً   يننه؟الصننالٍ 

نندنا  أًنندقائوحننوار منن   فمننا  نالمسنن د منفصننل أنالْفننل المولننود اليننوم يننيببر وهننو معتقنند  أنَو
 هللا.فاد م أ رأيبم؟

 
 ال نواب: 

 لحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: ا
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته.

ن فلنو نقنل -إذا  نان يمبنن ذلن،-أوً : الذي  نبغو لمثل هذه األ،رحة أن تنقل إل  قبور المسنلمين 
ن وأ  هذا الميت إل  قبور المسنلمين لكنان أحسننن و نان هنو الواَنهن أن  نقنل إلن  مقنا ر المسنلمي

ْهنل انن المسن د وأبعند اننه بمقندار  يفرد بقبرن وأما الصالٍ فنو هنذا المسن د فمنا دام أن القبنر قند أ
ن وقند ذ نر -إن شناء هللا –يتة أمتار فال ب س بالصالٍ  يهن و  يظ ر لو فو ذل، محنذور شنراو 

 أن مثل هذه المسائل تنقسم إل   ال ة أقسام:  -رحم م هللا –العلماء 
ل: أن يبون الضرهح واردًا ال  المس دن فالصالٍ فو المس د ًحيحة وهنبي مثنل هنذا القسم األو 

 الضرهح إ  إذا  ان الضرهح فو قبلة المصل ن ف ن المسلم   يصلو  يه.
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القسم الثانو: أن يبون المس د قد ُ نو ال  هذا القبنرن ف نذا مسن د أينس الن  غينر تقنو  منن هللا 
 فال ُيصل   يهن  ل ُ  دم. 

 قسم الثالن: أن يش، االنسان واألًل ًحة الصالٍ. وهللا أالم.ال
 

 مضاافة أَر ًالٍ ال مااة
ْهننادٍ األَنر  مننٍر فنو ًننالٍ ال مااننةن  27السننؤال: ب صننو  الحند ن الشننرهف النذي  ننن  الن  

هل يبون ذل، فو المس د فقط أم فو َمااة فنو المسن دن أم انندما نصنلو فنو َماانة ينواًء فنو 
 مبان اام خار  المس د؟. البيت أو فو أي

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
الننذي يظ ننر أن هننذا خننا  منن  َمااننة االمننام الراتننهن والننذي يظ ننر مننن السنننة أن هننذا خننا ن 
ل مااننة االمننام الراتننه ولننيس  ننل َمااننةن ولمننا فننو ذلنن، مننن الت نينند النن  حضننور َمااننة االمننام 

أمننا إذا ًننل  فننو َمااننة دون َمااننة االمنام الراتننه ف نننه  نننال فضننل ا َتمنناب   فضننل الراتنهن و 
ناَلِتِه َوْحنَدُه -اليه الصالٍ والسالم –ال مااة؛ لقول النبو  ًَ َنن  ِمنْن  ْْ نِل َأ َُ ِل َمَ  الرَّ َُ ٍُ الرَّ اَل ًَ  " :

اَلِتِه َمَ  الرَّ  ًَ َن  ِمْن  َلْيِن َأْْ َُ ِل َمَ  الرَّ َُ ٍُ الرَّ اَل ًَ نلَّ َو ََ ِل َوَما َ اُنوا َأْنَثَر َفُ َو َأَحهُّ ِإَل  هَِّ َازَّ َو َُ" 
ه أ و داود )  . وهللا أالم.(554( والنسائو )843أخَر

 
 الصالٍ فو محل العمل

ْمنن الن  أن السنؤال:  أنا موبف فو أحد المستشفياأ وأامل فو إداٍر النقلن فقد َرأ العادٍ منذ 
نننا قسنم خندمو الن  مندار األربن  والعشنرهن ينااةن وحينن إن وبيفتنو نؤدي الصالٍ فو القسنم؛ أل

ْهن  السنائقين واينتقبال ا تصنا أ منن  فو السا   مراقنه حر نة انام"رئيس وردينة"ن مسنتول انن تو
االداراأ األخننر ن وأيضننا مسننتولون اننن يننياراأ االيننعاف التننو لنند نان فل ننذا ي ننه أن نصننلو فننو 

ف ل ي ْو الصالٍ فو القسم والمسن د  بعند اننا  -وهلل الحمد  -م االداٍرن ولكنو انن يبرتير القس
متنرن من  العلنم أننو أًنلو ب ماانة االداٍر فنو ًنالٍ الظ نرن وإذا تواَند  300إلن   200بحوالو 

المند ر فننو ًنالٍ العصننر تقندم هننون وأننا شنناب مسنتقيم منننذ يننة ونصننفن ف نل ت ننْو الصنالٍ فننو 
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نزانم هللا القسم لو؟ وإذا  انت َائٍز ما حبم ال صالٍ خلنف المسنبل والحلين ؛ ألن المند ر  نذل،؟ َو
 خيرًا. 

  
   :ال واب

 والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد: بسم هللا الرحمن الرحيم
: "  ًنالٍ ل نار المسن د -ر،و هللا انه –األًل الصالٍ فو المساَدن ول ذا  نيتن وقال الو 

: "من يم  النداء فلم ي هن فال ًالٍ -هللا انه ر،و –إ  فو المس د"ن وفو حد ن أ و موي  
اليه الصنالٍ والسنالم   نن أم  –(ن وقال النبو 793( وا ن ماَة )217له إ  من اذر" الترمذي )

(ن هنذا هنو األًنل 653: "أتسم  الننداء؟" قنال: نعنمن قنال: "أَنه" مسنلم )-ر،و هللا انه–مبتوم 
يتنننه و  يصنننلو فنننو مقنننر املنننهن لكنننن إذا  اننننت أن يصنننلو االنسنننان فنننو المسننن دن و  يصنننلو فنننو  

نننوا إلننن   الصنننالٍ فنننو مقنننر العمنننل ،نننروٍرن أو تترتنننه الي نننا مصنننلحة بحينننن إن المنننوبفين إذا خَر
المسنن د يننيبون هننناك تسننيه ل ننؤ ء المننوبفينن أو ،ننياب لمصننلحة النندائٍرن أو ،ننياب لممتلكنناأ 

راانن ن أو أن بعننض المننوبفين   وأماننناأ النندائٍرن أو تترتننه النن  ذلنن، مفسنندٍ فنن ن هننذه المفسنندٍ ت
يصننلو فنن ن ذلنن،  راانن ن وحينتننذ يصننل  فننو النندائٍرن أمننا إذا لننم يبننن شننيتًا مننن ذلنن، و ننان ب مبننان 

 الموبف أن  َر ن وليست هناك مفسدٍ مترتبة فاألًل الصالٍ فو المس د.
 

 هل تضااف السيتة فو مبة؟  
َننر والثنواب اننن غيرهنا إلنن  مائننة يننمعت أن امنل الحسنننة فنو مبننة المبرمننة يضنااف األالسننؤال: 

 ألف حسنةن و ذل، السيتة تضااف إل  مائة ألف ييتةن فما مد  ًحة هذه المعلوماأ؟.
 

   :ال واب
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

ر،نو هللا  –أما المضناافة بمائنة ألنف ف نذا خنا  بالصنالٍ فنو المسن د الحنرامن لحند ن أم ينلمة 
( ف   النبنو 1396: "إ  مس د الكلبة" مسلم )-اليه الصالٍ والسالم  -ه قول النبو و ي -ان ا

هذه المضاافة بمائة ألف بمس د الكلبةن وأما خار  المس د فنو داخنل  -اليه الصالٍ والسالم  -
ًنل  هللا الينه –الحرم فالحسناأ تضاافن لكن ا   تضااف   ذه الكمينةن وهندل ل نذا فعنل النبنو 
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فنو الحد بينة إذا  نان وقنت الصنالٍ دخنل  -ًنل  هللا الينه وينلم –الحد بيةن ف ن النبو  فو -ويلم
ل .   إل  حدود الحرم ًو

وأما بالنسبة للسيتة فال تضااف  ميًة وإنمنا تعظنم  يفينًةن فالسنيتة فنو الحنرم أاظنم من نا فنو غينرهن 
ل  -لقول هللا   -[ن وقنول هللا 25]الحنج: "ومن  رد  يه ب لحاد بظلم نذقه منن انذاب ألنيم": -از َو
ل  نل  -[ وقنول هللا 32]الحج: "ذل، ومن يعظم شعائر هللا ف ن ا من تقو  القلوب": -از َو انز َو

 [.30]الحج: "ذل، ومن يعظم حرماأ هللا ف و خير له اند ربه": -
 

 َم  العصر م  الظ ر  م أدرك العصر فو  لده  
لن، بسنبه ينفرين ولمنا اندأ إلن  محنل إقننامتو ًنليت الظ نر والعصنر َمعنًا وقصنرًان وذالسننؤال: 

أدر ت وقت العصرن ف ل ًالٍ العصر التو ًليت ا فو السفر تسنقط الفنر ؟ أم ي نه أن أايند 
 .خيراً َزانم هللا  الصالٍ؛ ألنو أدر ت وقت ا فو مبان االقامة؟ أفيدوننا

 
   :ال واب

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللانوبعد: 
مسننافر الصننالٍ قبننل دخننول البلنند ولننو بمسننافة قرهبننة فنن ن ًننالته م زئننةن والنن  هننذا لننو إذا ًننل  ال

َمنن  الظ ننر والعصننر  ننم دخننل البلنند قبننل أن  نندخل وقننت العصننر فصننالته م زئننة؛ ألنننه م اطننه 
 بصالٍ العصر فو حال يفره ف داهان والقاادٍ أن ما ترته ال  الم ذون غير مضمون.

  ناء دوراأ المياه أيفل المس د
ب رأ فو بعض المناط  من  الدنا باهٍر فو  ناء المساَدن وهو أنه ُ بنن  المسن د منن السنؤال: 

 لدوراأ المياهن أفتونا َزانم هللا خيرًا.  -أاز م هللا -دورهن أو أنثرن وه ص  الدور األر،و منه 
   :ال واب

 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  الحمد هللن
ت نر  دوراأ الميناه خنار  المسنن دن وأن تكنون منعزلنة انن المصنل ن فن ن لننم األحسنن واألفضنل أن 

 تيسننر ذلنن، إمننا لشننح النفقننة أو العقننارن أو غيننر ذلنن،ن فننال بنن س أن تكننون دوراأ المينناه فننو النندور 
األولن والمصل  يبنون فنو الندور الثنانون والصنالٍ الن  الن اينة إذا  نان هنناك حائنل   بن س بنه؛ 

ًنل  –أن النبو  -ر،و هللا انه –ال  أر  طاهٍرن وفو حد ن َا ر  ألن المصلو إنما ًل 
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علنت لنو األر  مسن دًا وط نورًا" رواه الب ناري ) -هللا اليه ويلم (ن 521(ن ومسنلم )438قنال: "َو
قال: "األر   ل نا مسن د  -اليه الصالٍ والسالم –أن النبو  -ر،و هللا انه -وحد ن أ و يعيد

(ن وهنذا لنيس ًنالٍ 745(ن وا ن ماَة )492(ن وأ و داود )317الترمذي )إ  المقبٍر والحمام" رواه 
مننن  -ر،ننو هللا ان مننا –بننالمقبٍرن ولننيس فننو الحمننامن ومننا ورد مننن الن ننو مننن حنند ن ا ننن امننر 

-ًل  هللا اليه ويلم –الصالٍ ال  يبعة موا،  ذ ر من ا الحمامن ف ن هذا    ثبت ان النبو 
إن و،نعت دوراأ  -نمنا أينلفت-ذا َنائز و  بن س بنهن ولكنن ن والصواب فو ذل، ًنحتهن وأن هن

 المياه خار  المس د ف ذا أحسن وأول . وهللا أالم.
  

 المرور من وراء  دي المصلو                    
مننا هننو المسننافة التننو يمبننن في ننا المننرور  ننين  نندي المصننلو؟ أم أنننه   ي ننْو : (43820السننؤال )

 المرور مْلقًا؟
   :ال واب

نحبه أَمعنينن  سم هللا النرحمن النرحيمب الحمند هللن والصنالٍ والسنالم الن  نبيننا محمند والن  آلنه ًو
 وبعد:

 هذا   ي لو من حالتين:
الحالة األول : أن يبون المصنلو قند ات نذ ينتٍر فنال ي نْو المنرور  نين المصنلو وبنين ينترته وإنمنا 

 يمر من وراء الستٍر.
ه يمر من وراء محنل السن ودن وقند قندره بعنض العلمناء  ثال نة أذرب الحالة الثانية: أ   ت ذ يتٍر ف ن

 من قدم المصلو. 
 

 ًالٍ المسافر العشاء م  من يصلو المغرب  
إذا  نت مسافرًا وقد ًليت المغرب فكيف أًلو العشاء م  َمااة يصلون المغربن هل : السؤال

  لس للتش د األخير وأيلم معه ؟ أيلم بعد الر عة الثانية قبل االمامن أم أنتظر االمام حت  ي
  

 ال واب  
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نل  ر عتنين فن ن  إذا ًل  المسافر ربامية خلف من يصلو  ال ينة ف نو بال ينار إن شناء قصنر ًو
شاء يلم بعد الر عتينن ألن انفراده لعذر تمام ًالتهن وإن شاء انتظر االمنام فسنلم معنه. وإن شناء 

 أحو ن وباهلل التوفي  . أتم الصالٍ  ي تو  ر عة بعد يالم إمامهن وهذا
 
 
 
 
 

 الز اٍ
 
 

 ْ اٍ األر  المترددٍ  ين البي  والسبن
السؤال : لدي قْعة أر  يبنية اشترهت ا قبل ينة أماًل فو ارتفاب ينعرهان المنًا أننو مسنت َر و  
ْ اٍ؟ المنًا أننو لنم أَنزم  بيع نا حتن  اننن فربمنا إذا  أمل،  يتًا وانن ارتف  يعر القْعة ف ل الو 

ل  نيت ا ويبنت في ا.  أااننو هللا از َو
ْ اٍ ال  قْعة األر  األول  التو اشترهت ا ولم أبع ا؟   وإذا اشترهت  يتًا أليبن  يهن ف ل الو 

 
 ال واب:

بالنسبة لصاحه القْعة األول  ما دام أنه ليس تاَر اقاراأن وإنما تاَر أر   بي  وهشتري في نا 
 ارتفاب السعر في ا أنه إذا باا ا  ز ي ا مٍر واحدٍ فقط. يظ ر لو أنه ما دام أنه  ترب  

 
 ْ اٍ أر  لاليتثمار

السؤال : اشترهت أر،ًا بمبلغ  مانين ألف رهنال بالتقسنيط قبنل ينب  يننواأ ورغبتنو في نا ا ينتثمار 
ْ نناٍ ف ننل تكننون مننن شننرائ ا أم مننن  ْ نناٍ؟ وإذا  انننت الي ننا  دون تحد ند نننوب ا يننتثمارن ف ننل الي ننا 

نت اء من األقسا ؟ وإذا  نت   أمل، مبلغ الز اٍ ان السنواأ الما،نية فمناذا أفعنل؟ َنزانم بعد ا 
 هللا خيرًا.
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 ال واب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
هننذا الننذي اشننتر  أر،ننًا  رهنند   ننا ا يننتثمار فنقننول إن هننذا ي تلننف فنن ن  ننان  رهنند ا يننتثمار بننالبي  

ه األر  بنن ن ي عل ننا اننرو  ت نناٍر  بيع ننا  ننم يشننتري أر،ننًا أخننر  وهبننذا قصنندًا والشننراء فننو هننذ
ْ ننناٍ انننرو  الت ننناٍرن وإن  نننان قصنننده با ينننتثمار أن  بني نننا  للمبسنننه والنننربح فننن ن الينننه الز ننناٍ 
رها ف ذه ليست ارو  ت ناٍر وإنمنا ت نه الز ناٍ فنو أَرت نا إذا حنال الحنول الن  األَنٍر منن  وهَؤ

رهد با يتثمار أن  بني ا  م  بيع ا بعند ذلن، ف نذه أيضنًا انرو  ت ناٍر ت نه حين العقدن وإن  ان  
ْرب أو غنرس ت نه الز ناٍ فننو  في نا الز ناٍن وإن أراد با ينتثمار أن  زرا نا أو أن يغرين ا ف نذا إذا 
ْ نناٍ في ننا وإنمننا الز نناٍ  ال ننار  مننن األر ن وإن أراد أن يقننيم الي ننا مصنننعًا...إلخ ف ننذه األر    

 ت ه المصن ن  ما هو مفصل اند أهل العلم. يما  ن
 

 ْ اٍ أر  مترددٍ  ين البي  وادمه
 السؤال : السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.

لقد اشترهت أر،ًا قبل ينتين ونصف و ان الغر  هنو و،ن  شنوء للمسنتقبل ينواء البين  أو  نناء 
َندًا  نم أقلعنت انن فكنٍر  يع نا منزل ومن ذل، الوقت لم تعنر  للبين  إ  منٍر واحندٍ وبفتنٍر بسنيْة 

ْ نناٍ  مننن ذلنن، الوقننت وإلنن  اننن وأنننا   أدري هننل أ يع ننا أو أدخرهننا للسننبنن والسننؤال: هننل أخننر  
ف ننل أمخننر النندف  إلنن  وقننت  -إن شنناء هللا–الي ننا أم  ؟ وإن  ننان  نننعم ف نننا ننناِو الحننج هننذه السنننة 

زانم هللا خيرًا.  ميسر أم أن ذل،  ؤ ر ال  الحج؟ َو
 

 اب:ال و 
ْ اٍ في ا.  إذا  ان الحال  ما ذ ر وأنه متردد فو  ون ا للسبن أو لغيره ف نه   

 
 شراء أدواأ التس يل الداوي من الز اٍ

 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. 
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ما حبم شراء َ اْ تس يل من أموال الز اٍ  يت دامه فو نسخ األشرطة العلمية والداوهة؟  نذل، 
فو شراء مبتبة خشبية ل شنرطة منن أمنوال الز ناٍ؟ من  العلنم ب نننا نحتنا  منا ذ نر للنداٍو ما الحبم 

 فو القر  الم اوٍرن واألموال الم صصة للداٍو   تسد الحاَةن َزانم هللا خيرًا. 
 

 ال نواب: 
نل  –الز اٍن هللا  نَدَقاُأ ِلْلُفَقنَراِء وَ " نين مصنارف ا بقولنه تعنال :  –از َو اْلَمَسناِنيِن َواْلَعناِمِليَن ِإنََّمنا الصَّ

نِبيِل َفِرهَضنًة ِمن ِ َواْ نِن السَّ َقاِب َواْلَغناِرِميَن َوِفنو َينِبيِل هَّ َن هَِّ َوهَُّ َاِلنيم  َاَلْيَ ا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُ ْم َوِفو الرَِ
اٍو ونحو ذل، ف نذا   [. ف ذه مصارف ان أما ًرف ا فو غير هذا  يما  تعل  بالد60التوبة:] "َحِكيم  

.  ي ْو
ته َْو  ًدقته ان نفسه و

 السنؤال: السالم اليبم.
تون هنل تقبنل منن  ليننا أم مننو فقنط؟ ألن المنال  َْو إذا تصدقت  نية أن تكون الصدقة انو وان 

 منون وفو الحالة األخيٍر ما الذي ي ه فعله؟.
 

 ال نواب:
حبه أَمعينن وبعد:  الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  نبينا  محمد وال  آله ًو

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
نل –إذا  انت هنذه الصندقة تبرانًا وهنراد   نا التقنرب إلن  هللا  والتْنوب لنهن فن ن هنذا الثنواب  -انز َو

ت، إذا شر ت ا فو الثوابن والنبو  ،ح ن فقال: "  -اليه الصالٍ والسالم –يبون ل،ن وهبون لزَو
ه أ و داود ) "نَِو َوَامَّْن َلْم ُيَضحَِ ِمْن ُأمَِّتوَهَذا اَ  َاء فو حد ن و ن (1521( والترمذي )2810أخَر

نِة  ( "1967) فو ًحيح مسنلم -ان ار،و هللا –اائشة  نٍد َوِمنْن ُأمَّ نٍد َوآِل ُمَحمَّ اللَُّ نمَّ َتَقبَّنْل ِمنْن ُمَحمَّ
ٍد ُ مَّ َ،حَّ  ِبِه"  . ُمَحمَّ
كون هذه الصدقة فر،نًان  ز ناٍن ونحنو ذلن،ن أو تكنون  ننذرن أو غينر ذلن، منن والقسم الثانو: أن ت

تن، فنال ت نزئ الز ناٍ انن  ليبمنان بحينن  َْو الفرو  والواَباأن ف ن ا   ت زئ إ  ان،ن أو انن 
ْ نناٍ  ْ اتنن، و تنن، إ  إذا  ننان هننذا المننال  ننوفو  َْو ْ نناٍ اننن مالنن، واننن مننال  ت ننر   ننذا مننن المننال 
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ت،ن أما إذا  انت  نت مائنة واحندٍ انن ماليبمنا َْو تن، مائنةن وأخَر َْو ْ اٍ منال  ْ اٍ مال، مائةن و
. وهللا أالم.  َميعًا فنقول: هذا   ي ْو

 
 الصدقة ان الحو دون المه

 السنؤال : السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته..
فضيلة الشيخ: ش    تصد  من ماله فو  ل ش رن وهسن ل هللا أن تكنون هنذه الصندقة فنو  نواب 

   آخرن ال  قيد الحياٍ من دون المهن المًا ب ن هذا الش   ليس من أهنل الصنالحن ف نل ش
. ًً   ثاب الش   انخر ال  هذه الصدقةن أفيدونا َزانم هللا خيرًا

 
 ال نواب:

الحمد هللن والصالٍ السالم ال  ريول هللان إهداء القرباأ ل حياء أو األمواأ يصل أَرها للم ندي 
ناًل قنال للنبنو  -ر،نو هللا ان نا –تعنال ن وهندل ل نذا حند ن اائشنة  إليه إن شناء هللا ًنل  –أن َر
 –أن أمننو افتلتننت نفسنن ان وُاراهننا لننو تكلمننت تصنندقتن أف تصنند  ان ننان قننال النبننو  -هللا اليننه ويننلم

(ن واألحاد نن فنو هنذا 1004( ومسنلم )2760: "نعم تصد  ان ا" الب اري )-ًل  هللا اليه ويلم
 ننواب القربننة للم نندي إليننه  إن شنناء هللان لكننن هننذا مننن قبيننل المبنناحن والسنننة أن  نثيننٍر َنندًان  يصننل

قنال:  "إذا منناأ  -أن النبنو ًنل  هللا الينه وينلم -ر،نو هللا انننه – نداو لنهن لحند ن أ نو هرهنٍر 
(ن ولنم 1631االنسان انقْن  اننه املنه إ  منن  ال نة وذ نر من نا: أو ولند ًنالح  نداو لنه" مسنلم )

يعمل له أو   تصند  اننه أو يصنوم أو يصنلون فال الًنة أن  -ل  هللا اليه ويلمً –يقل النبو 
 إهداء القربة يصل أَرها إن شاء هللا لكنه من قبيل المباحن والسنة والمشروب هو الدااء.

 
 الز اٍ ال  الميتوس من حياته

 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. 
ْ اٍ مال  مر  ن لكنن ش   مو ل فو إيصال  ْ ناٍ مالنه ل نذه المنرٍأ ن و نذل، هنو أخنر  َنزءًا منن  ٍأ

 هذه المرٍأ مرهضة واحتمال بقائ ا ال  قيد الحياٍ ،ليفن حين إن ا فاقدٍ للواو. 
السؤال: ماذا ي نه الن  هنذا الشن   فنو هنذ ن المنالين؟ هنل يعْي منا ألوليناء المنرٍأ وإن  نانوا   

 أفتونا م َورهن.  يستحقون الز اٍ؟ أو يصرف ا لمستح  غيرها؟
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 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
هذان الما ن إن  انت هذه المرٍأ من أهل الز اٍ ف ن ا تستح  هذ ن المالينن وهعْ  هذ ن المنالين 

نود أحند   نفن  ألوليائ ا لكو  نفقوهما الي ان أما إذا  انت ليست منن أهنل الز ناٍ لكون نا غنينة أو لَو
 الي ا ف ن هذه األموال ترد إل  أربا  ا ليصرفوها ال  من  ان مستحقًا.

 
ْ اٍ المال المدخر؟  هل تحسه الضرهبة فو 

 شن رهاً  أننا ؟ أقنومفنو حسناب خنا  للتقااند أننا أدخنرهفو الز اٍ ال  المال النذي  ما الرأيالسنؤال: 
 أيينحه هنذا المبلنغ فنو  تْي أين وأنا نللتقااد أدخرهمبلغ من المال فو حساب خا  لو   و، 
 ي خذ من، الضرائه المترتبة ال  المبلغ المو،وب فو هنذا الحسناب  نل ولكن القانون هنا  ن وقت
ه ولكننن مننؤخٍر لحننين يننحه هننذ نفنناٍاولكننن تلنن، الضننرائه غيننر مع ا دخننارنللتشنن ي  النن   ؛شنن ر

بننت إنولكننن  نيننحه المبننالغ اليننوم ب مبننانو أنننهأي ن المبننالغ المترتبننة  الننو الضننرائه فعلننت هننذا َو
طنرح منن أحلنول الحنول  انند أننههنو  انن أفعلنهمنا ن ال  هذا المبلغ وهو الضرائه المنؤخٍر ينابقاً 

ود فو هذا الحساب المبلغ المقدر للضرائه لكن دون فعل  نيحبت المبلغ  نو  نالمبلغ الكلو المَو
 أملكنهالمبلنغ البناقو هنو منا  إنحينن ن حسه الز اٍ الن  البناقو بمعندل ربن  العشنرأ م ن ذل، املياً 

 ؟.ًحيح أفعلههل ما . بالضرائه وليس القسم المتعل  نملكية تامة فو الحقيقة
 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

هذه الغراماأ من الضرائه ما دام أن ا لنم تؤخنذ منن الحسنابن ف ننه   ي نْو خصنم ا؛ ألنن، تملن، 
تسنتْي  أن تتصنرف  ينهن  ي نه الين، أن ت نر  الز ناٍ انن َمين  المنالن و  ت صنم هذا المالن و 

ننوب الز نناٍن  قننول هللا  ننل –شننيتًا؛ لعمننوم األدلننة الدالننة النن  َو "والننذ ن يبنننزون الننذهه : -اننز َو
}ُخْذ : -يبحانه وتعال  –[ن وقوله 34]التوبة: والفضة و   نفقون ا فو يبيل هللا  بشرهم بعذاب أليم"

نناَلَتَ، َيننَبن  لَُّ ننْم َوَهُ َيننِمي   اَ ِمننْن  ًَ ننلَِ َاَلننْيِ ْم ِإنَّ  ًَ ننُرُهْم َوتُننَزنَِيِ م ِ َ ننا َو َِ َْ ننَدَقًة ُت ًَ  ِلننيم  {َأْمننَواِلِ ْم 
ننل –[ن وأيضننًا قننول هللا 103]التوبننة: َننناٍِ َفنناِاُلوَن {: -اننز َو [ن وأيضننًا 4]المؤمنننون: }َوالَّننِذ َن ُهننْم ِللزَّ
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ل –قول هللا  اِئِل َواْلَمْحُروِم {: -از َو [ن واألدلة فو هنذا  ثينٍر 19]الذارهاأ: }َوِفو َأْمَواِلِ ْم َح ٌّ لَِلسَّ
 من الكتاب والسنة.

 
د مبلغًا فو حسابه ف نفقه  َو

 السنؤال: السالم اليبم.
نندأ مبلغننًا ماليننًا فننو حسننا و بالبننن، قنندره  دو رن ولننم أدر مننن أ ننن َنناء  و ننذل،  400ذاأ مننٍر َو

لننم يعنننرف مصنندره  والشننوء الوحيننند الننذي ارفننناه انننن هننذا المبلننغ أننننه راتننهن راَعننت آخنننر البننن، 
شر تين املت اندهما فلم يعلما شيتًا ان هذا المبلغن بعد ذل، أنفقت هذا المبلغ بننًا مننو أنننو   
نعوبة االانالن اننه بشنبل انامن ف نل أننون آ منا بسنبه  أيتْي  فعل شوء للتحري ان مصدره ًو

لننغ؟  وإذا  نننت آ مننًا فكيننف أتصننرف وأاينند المبلننغ؟ المننًا بنن ننو إذا و،ننعته فننو البننن، قنند إنفننا  المب
 يستولو اليه أحد الموبفين.

 
 ال نواب:

حبه أَمعينن وبعد:   الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  نبينا محمد وال  آله ًو
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

تعلننم مصنندره فنن ن العلمنناء يقولننون إن األمننوال التننو ُي  ننل ًنناحب ا  تصنند  إذا  ننان هننذا المبلننغ   
  ننان فنن ن  نننت فقيننرًا فننال بنن س لنن، أن ت خننذهن وإن  نننت غيننر فقيننر ف ننن، تتصنند    ننذا المبلننغ النن  
الفقراء والمسانينن ولو ًرفته فو َ ة خيرهةن أو فو مس دن أو مدرية إيالميةن هذا  لنه َنائز. 

 وهللا أالم.
 

د نق  ودًا فو ييارتهَو
  .والسالم ال  ريول هللا ٍوالصال نالسنؤال: بسم هللا

نندمت  موفننو ذاأ  ننو  لنن  البْحنناءإمننن النسننيم  اً ر ننه ر ابننأنننا  نننت أ :الشننيخ ةفضننيل يننا قنندر هللا ًو
 ٍما نزلت من السيار لفو ال لف ف اً و ان رانب ةاربي ةمامو و ان معو رانه من َنسيأ انت  ٍييار 

نناحه السننيار أوتسننامحنا  ٍَننر  ننن ذهننه ولننم  نندف  لننو األأ إلنن  دري أ  نننزل الرانننه وهننرب و   ٍنننا ًو
عت األ دأ محفظإل  ييارتو ومشيت نظرأ إخر  فلما َر   فآفي ا حوالو  مان  ةل  ال لف فَو
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خنذأ الفلنوس ولكنن أالشنيْان و  ولن  البْاقناأ ووينوس لنإرهال ينعودي وبْاقناأ ولكنن لنم التفنت 
 ننن أدري أ ن  ان ننناأو  ٍه يننرق ا ولمننا ًنندمت رماهننا فننو السننيار نننأم أهننو للرانننه هننل دري ألسننت 

  . خيرايدونو َزانم هللاأف ةم تعتبر لقْأتعتبر يرقه  هَده وهل هذأ
 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
فنو حبنم هذا المال يعتبر منن األمنوال التنو َ نل ًناحب ا وحينتنذ الين، أن تتصند    نا و  تكنون 

 اللقْة.
 

ْ يت  م نبتت لوحدها  ْرات وحصدأ و
 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهالسنؤال: 

ْرا ننا أهل ننا قمحنناً  :السننؤال  ْراميننة  نند أر   وبعنند ذلنن، قننام أهل ننا بحصنند ذلنن، القمننح  نوشننعيراً  تَو
ننوا منننه الز نناٍ لقمننح ا أيلوحننده    نبننت الننزرب مننٍر أخننر  بعنند شنن ور أخننر  وبعنند منندٍ  نوالشننعير وأخَر

 أنهم  العلم  ؟ذل، الزرب أم   ال    هل ن ر  الز اٍ مٍر أخر  :السؤال يا شي نا الفا،ل. والشعير
 .وبارك هللا  يبم . لغ النصاب

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. وبعد:
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته.

نت بننالمْر ُ نراً  اننز  – وشننعيرًا ف ننه ي ننه إخنرا  الز نناٍ  ينه لعمننوم قنول هللا منا دام أن األر  أخَر
ل : " ِ يَمنا -ًنل  هللا الينه وينلم–[ن وأيضًا قول النبو 141]األنعام: "وآتوا حقه  وم حصاده": -َو

ننَماُء َواْلُعُيننوُن َأْو َ نناَن َاَثِرهشننا اْلُعْشننُر َوَمننا ُيننِقَو ِبالنَّْضننِح ِنْصننُف اْلُعْشننرِ  ننه الب نناري أخ " َيننَقْت السَّ َر
 . وهللا أالم. (1483)
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 ْ اٍ األي م التو يبْت أليمت ا
ينا فنو السنو  األمرهبينة بمبلنغ  ألنف رهنالن شناماًل الرينوم  22السنؤال: اشترهت أين م شنر ة تكنولَو

نلت إلن  منا يقنارب 1422فو رمضان  رهنال حالينًان هنل 400هننن تناقصنت أليمنة األين م إلن  أن ًو
 ب ا؟.ت ه في ا الز اٍ؟ و يف أحس

 
 ال نواب:

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
إذا اشتر  االنسان األي م وهو  رهد   ا المضاربة  يعًا وشراًء ف ن ا من ارو  الت اٍر ي ه اليه 
أن  ز ي ننان وهننذه أمننوال األينن م أو أليمننة األينن م ي ننه الينن، أن تز ي ننا  ننل اننام حسننه مننا تسنناوي 

 ول فت ر  رب  العشر. وهللا أالم.اند حلول الح
 

 ْ اٍ المد ن
ن ألف رهنال( منن أَنل النت ل  منن قنر  ربنوي يويبع اً اقتر،ت من البن، )مائة وواحدالسنؤال:  

ألننف  100ينناهمت بمبلننغ  نو ننذل، المسنناهمة فننو مشننروب اقنناري  نيننا   وتحسننين و،ننعو المننالو
ألننف رهننال.  يننف أمدي  30بح وقنندره الننر  إليننهمضننافا  وحصننلت بعنند اننام النن  المبلننغ  ننامالً  نرهننال

ْال مد نا للبن،؟  .الز اٍ م  العلم أننو   أ
 

 ال نواب:
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 بالنسبة للمائة ألف التو دخلت   ا بمساهمة ت ارهة ي ه الي، أن تز ي ا هو وربح ا. وهللا أالم.
 لز اٍ؟هل يداد د ون األب  دخل ،من ا

األًغر ب داٍر أامالنه نتي نة  أخويعمل بالت اٍر  م نتي ة مر،ه وأليام  نمويراً  والدي ان السنؤال: 
 فنود نون  -1نواان: هوو  أ ونتي ة ذل، ترانم الد ون ال  نو ان من  نأفلست الشر ةن قلة خبرته

ن إالمبنالغ وحيننن  وتنم ينداد معظنم نبالتفنناهم من  العمنالء أامنامووقند قمنت وأحند  نالت ناٍر للعمنالء
 الت منتولكنن بعند أن ن فقند تمنت التسنوهاأ والحمند هلل ن ان  تمت  بالسمعة الْيبة طوال حياتنه أ و
تننوينننواأ )ممننا أغضننه  7بننال ليج لمنندٍ  املننوخننالل  منندخراتونننل   -2ولكن ننا لننم تعتننر ( َْو
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ْالوا ي أ نو تبق  د ون لبعض األقارب واألًندقاء النذ ن  نانوا يسنتثمرون انند  ْنالبون   نان فقنام ومنا
 بنننناقوينننندادها انننننه حتنننن  يسننننتْي  تسنننند د  أخننننوومننننن  منننننوهننننو بعمننننل َملينننناأ شنننن رهة وطلننننه 

زانم هللا خيراً  إطار فو ذه ال ملياأ  دخل ل يهو: هل يداد نيؤالود ونه  .ْ اٍ المال أم  ؟ َو
 ال نواب: 

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
تْي  يننداد النند ون بحيننن إنننه   ي نند منناً ن ولننيس انننده اقننار يسننتْي  أن إذا  ننان والنندك   يسنن 

ْ ناٍ مالن، لكنو يسندد الند ن النذي الينه   بيعهن وهسدد منه الد ن ف ننه   بن س أن تعْنو والندك منن 
ننل –لدخولننه فنننو قننول هللا  "إنمنننا الصننندقاأ للفقننراء والمسنننانين والعنناملين الي نننا والمؤلفنننة : -انننز َو

 [ فال ب سن ولكن بشر  أن تنوي  ذل، الز اٍ. وهللا أالم.60]التوبة: .."قلوب م والغارمين.
 

 ْ اٍ الراته الم تم 
 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهالسنؤال: 

 نناء هنذه أو  ةنالمؤيسنة فنو دوٍر لمندٍ ينن أرينلتهوقند ن فنو مؤيسنة يعمل ان  أقاربو أحدالسؤال:  
وبعد ينة ونصف  نقرارا بمقدار الراته ال د د ي خذواحت  بل المؤيسة قالراته من  إيقافالدوٍر تم 

ْ ناٍ ل نذ نَمي  المسنتحقاأ المالينة إليه أاادوا   اننت األمنوالهنذه  أنااتبرننا  إذاالمنال  اف نل الينه 
خالل فتٍر انقْاب الراتنه  أنه(ن م  العلم ؟)ف ل مر الي ا الحول نونصف ةبعد ين أخذهاله ولكن 

زانم هللا خيراً  نقود. أيلم  تد ن نان يليي حياٍ طبيلية و   .َو
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
هننذه األمننوال التننو ألبضنن ا اليننه أن  ز ي ننا مننٍر واحنندٍن إذ أن ننا بمنزلننة النند ن النن  المعسننرن بمنزلننة 

 نت ه أو الم تلس. وهللا أالم. المال الضائ  أو المسرو  أو الم
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 هل ي ه الي م دف  الز اٍ من التر ة؟
ْ نناٍ منندٍ  ننل منناأ ولننم  نندف   ينننواأن و ننان رافضننًا لننذل،ن هننل ي ننه النن  أو ده دفنن   8السننؤال: َر

 ْ اٍ انه من تر ته؟. 
 

 ال نواب:
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  

–ف  الز اٍ من تر ته؛ ال  الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ألن هنذا د نن هلل نعم ي ه ال  أو ده د
نل نه الب نناري قننال: " اْقُضنوا هََّ َفناهللَُّ َأَحنن ُّ ِباْلَوَفناء -ًننل  هللا الينه وينلم–ن والنبنو -انز َو " أخَر

 . وهللا أالم.(1852)
 

 تع يل الز اٍ 
الن   نواأ أو أنثنرن لشن   فقينر لبنناء مننزلهل ي ْو أن أدف  الز اٍ مقدمًا ان أرب  يالسنؤال: 

ت الفنر ن وإن  نان أنثنر فنال بن س ف نو  أن أقوم بحساب الز اٍ ينوهًان ف ن  ان ما دفعته أقل أخَر
 ْهادٍ فو ال ير إن شاء هللا. أفتونو م َورهن إن شاء هللا.

   :ال واب
حبه أَمعينن وبعد: الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  نبينا محمد وال  آله   ًو

ْها بعض العلماء لسنتينن وهو المش ور من مذهه االمام أحمند   –ما  تعل   تع يل الز اٍ فقد أَا
 -ر،ننو هللا انننه –تع ننل مننن اللبنناس  -اليننه الصننالٍ والسننالم–ودليننل ذلنن، أن النبننو  -رحمننه هللا

(ن 334-3/333لفتح)(ن وانظر ا2/124) (ن والدارقْنو678) ًدقة اامينن انظر َام  الترمذي
ًنل  هللا –( أننه لمنا بعنن النبنو 983(ن ومسنلم)1468وأيضًا  ندل لنه منا فنو الصنحيحين الب ناري)

 -النن  ًنندقة فقيننل: مننن  اللبنناسن وخالنندن وا ننن َميننلن  -ر،ننو هللا انننه –امننر  -اليننه ويننلم
ع نا" وأمنا : "أما اللباس ف و اليه ًندقة ومثل نا م-اليه الصالٍ والسالم –فقال  -ر،و هللا ان م

األمننر انخننر وهننو دفع ننا ل ننذا الفقيننر الننذي يعمننر منننزً ن فنقننول:   بنن س أن تنندف  لمننن يعمننر منننزً  
 لي  بحاله بشر  أن تكون فو يداد الغرامناأ التنو لحقتنهن فن ذا لحقتنه د نون وغرامناأ بسنبه أَنٍر 

د من هذه الز اٍ. و  هللا أالم.البنائينن أو بسبه شراء موادن ونحو ذل،ن ف ن ا ُتسدَّ
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 الصننيام
 
 
   

 هل يعد  شف الْبيه ان المرٍأ من المفْراأ؟
 السنؤال: هل الكشف ال  النساء مفْر للْبيه؟.

 
 ال نواب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
فنو الكشف ال  المرٍأ من قبل الْبيه المعالج    )يفْر( ن ألنه ليس من المفْراأ التنو َناءأ 

 . -ًل  هللا اليه ويلم -نتاب  هللا وينة ريوله
 

 ال ماب فو ن ار رمضان
 السؤال : السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.

تو فو ن ار رمضان وأ نناء المدامبنة تنم الولنو ن ولكنن  ندون قنذفن فمنا حبنم  َْو لقد قمت بمدامبة 
 املو هذا أي ل هللا أن يعفو انو وهرحمنو؟ 

 
 ال واب:
  رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:الحمد هلل

نل قال:" ته فنو ن نار رمضنان؛ ألن هللا انز َو َْو ُأِحنلَّ من لزمه الصيام ف نه يحرم اليه أن ي ام  
َفُن ِإَل  ِنَساِئُكْم ُهنَّ ِلَباس  َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباس  َلُ نَّ َاِلَم هَُّ  َياِم الرَّ  َأنَُّكْم ُ ْنُتْم َتْ َتاُنوَن َأْنُفَسُبْم َلُكْم َلْيَلَة الصَِ

َتَبيََّن َلُكنُم اْلَ نْيُط َفَتاَب َاَلْيُكْم َوَاَفا َاْنُكْم َفانَن َباِشُروُهنَّ َواْ َتُغوا َما َ َتَه هَُّ َلُكْم َوُ ُلوا َواْشَرُبوا َحتَّ   َ 
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َياَم ِإَلن  اللَّْينلِ اأَلْ َيُض ِمَن اْلَ ْيِط اأَلْيَوِد ِمَن اْلَفْ ِر ُ مَّ  ..."ن وال مناب يحصنل بن  ال  رأس  َأِتمُّوا الصَِ
بنت  الذ ر وإن لم  ننزلن ف ذا أولج االنسان رأس النذ ر ف ننه أتن  إ منًا اظيمنًان وفعنل ذنبنًا  بينرًان وَو
بنت الين، الكفناٍر  اليه الكفناٍر المغلظنةن  ي نه الين، ينا أخنو أن تقضنو هنذا الينوم ألننه فسندن وَو

تننن، اتننن  رألبنننة فننن ن لنننم تسنننتْ  أن تشنننتري رألبنننةن ف نننن، تصنننوم شننن رهن المغل َْو ظنننة أننننت والننن  
 متتابعين. 

–فنن ذا  نننت   تسننتْي  أن تصننوم شنن رهن متتننابعين ف ننن، تْعننم يننتين مسننبينًا؛ لحنند ن أ ننو هرهننٍر 
( وهللا 1111( ومسنلم )1936فو الذي َام  فو ن ار رمضان. انظر: الب ناري ) -ر،و هللا انه

 أالم.
 
  م   ين ًيام داود واال نين وال ميسال

 السؤال : بسم هللا الرحمن الرحيم.
ن يصنننوم  ومنننًا وهفْنننر  ومنننًان مننن  الحفنننا  الننن  ًنننيام -الينننه السنننالم–أود أن أًنننوم  صنننيام داود 

اال نين وال ميسن وأنا أالنم أن هنناك أيامنًا من نو انن ًنيام ان فن ود أن ت بروننو مناذا أفعنل؟ وأي 
 أًوم ا؟ وأي األيام التو أفْرها؟أيام األيبوب التو 

 
 ال واب:

ن وهنذا هنو أاندل -الينه السنالم–إذا أراد االنسان أن يصوم  ومًا وهفْنر  ومنًا ف نذا هنو ًنيام داود 
لذل، ابند هللا  نن امنرون لكنن إذا َناءأ  -ًل  هللا اليه ويلم–الصيام وأفضلهن وقد أرشد النبو 

 ا  يومو العيد ن وأيام التشره .األيام التو ن و ان ًيام ا ف نه   يصوم 
 لمسا ٍر الْائٍر للشمس طال الوقت ف فْر

السنننؤال:  نننت فننو رحلننة مننن  ننون إلنن  مويننبو فننو رمضننانن ف قلعننت الْننائٍر قبننل المغننرب  نندقائ ن 
المًا ب ن خط يير الرحلة فو ات اه الشمسن فت خر الغروب ف اموا باألنل والشمس ما تزال طالعة 

اللحننمن فااتقنندأ أنننه لحننم خنزهننر فتر تننهن هننل أقضننو هننذا اليننوم المننًا بنن ننو ف نلننت انندٍ قْنن  مننن 
 ًمت أنثر من الوقت المْلوب؟ وماذا أفعل إذا  ان اللحم الذي أنلته لحم خنزهر؟ 

 
 ال نواب: 
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إن  نت أقلعت قبل غروب الشنمس فنو البلند النذي أننت  ينه واينتمرأ الشنمس طالعنة الين، فوقنت 
ولكونن، أنلنت فقند أفْنرأ فنو هنذا الينومن والين، أن تقضنو هنذا الينوم؛  الصوم لم  نته انندك بعندن

نننننل–ألن هللا   " فمنننننن  نننننان مننننننكم مرهضنننننًا أو الننننن  ينننننفر فعننننندٍ منننننن أينننننام أخنننننر "قنننننال:  –انننننز َو
[. أما بالنسبة ألنل لحم ال ننزهر ف ذا محرم و  ي ْو إذا  نت تعلم أنه لحنم خنننزهر أو 184]البقٍر:

نل  –اٍ غينر شننرمية لقنول هللا تعلنم أننه لحننم ميتنة ذ ننو  نذ  "حرمنت الننيبم الميتنة والنندم :  -اننز َو
ل–[ن فعلي، أن تتوب إل  هللا 3]المائدٍ: ولحم ال ننزهر"  .-از َو

  
 االفْار فو رمضان لالختباراأ                      

 انننت  يننتعمل نواننا منن المنب نناأ والتننوأ ا ختبناراأيننام أينام ال امعننة وفننو أ نننت  يننؤالو:السننؤال: 
نننو أهننل الننو  فنناٍر بننالرغم  نفْننار فننو رمضننان حيننن ا ختبنناراأ فننو رمضننانلنن  االإتضننْرنو 
 . فْرأذا لم إحس  دوخة أفْار حين مضْر لن

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
باألنل والشرب أو الكفاٍر إنما ت ه لنفْار بال ماب فو ن ار رمضان فقطن أما إذا أفْر االنسان 

أفْر بالح امة أو أفْر ب خرا  المنو أو غير ذلن، ف ننه   ت نه الينه الكفناٍرن أو أفْنر بال مناب 
فنننو قضننناء رمضنننان أو فنننو ًنننيام التْنننوب فنننال ت نننه الينننه الكفننناٍرن وإنمنننا ت نننه الكفننناٍر باالفْنننار 

ك ي ننر  مننن   بال منناب فننو ن ننار رمضننان لننن  لزمننه االمسنناكن وقننول العلمنناء: لمننن  لزمننه االمسننا
ام  أهلنه فنو ن نار رمضنان ف ننه    فناٍر الينهن وإنمنا   لزمه االمساكن فلو يافر إنسان إل  مبة َو

 ي ه اليه القضاء.
 
 هل دخان الب ور مفْر؟ 

نمننا أخبرتننننو -والنننناس فننو السنننا     ينننف ذلنن، ندخننان الب نننور مفْننر بننن نالعلمنناء  السنننؤال: أفتننن 
 بنن نوتقننول والنندتو  نَننوف م النندخان بنن فواه م وهنندخل فننويْب ننون النن  حْننه وهنف ننون  -الوالنندٍ

 م.ب فواه  َواف م ولو ت نبوا نف هأ دخل فو  أنالدخان    د 
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 ال نواب:
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. 

رحمنه هللا  –بالنسبة للب ور فقد أفت  بعض العلماء أنه   يفْر  منا ذ نر شنيخ االينالم ا نن تيمينة 
لكن   يستنشقه االنسان؛ ألن له أَزاء تصعد إلن  المعندٍن فن ذا  نان  نذل، ف ننه إذا احتنا   -تعال 

االنسننان إلنن  الْننبخ والعمننل فننو النننار ونحننو ذلنن، فننال بنن سن لكننن  تحننْر أن يستنشنن  هننذا النندخان. 
 والصحيح أن هذا الدخان ليس طعامًا و  شرابًا وليس فو معن  الْعام أو الشراب.

 
 تْ  ًيام رمضانمرهضة ولم تس 

ألن  ة؛العملينن تننال يفلننم تننتمبن مننن ًننيام رمضننان الننذ نةْرب  لينن ةاملينن ل ننا أمننو أَرهننتالسنننؤال: 
وأطعمت  نبعام ةتلت العملي التو م ًامت السنين  ن  ا بحسه نصيحة الْبيه الصوم  ان مضراً 

 م  العلم أن الصيام يش  الي ا.؟ . ف ل  لزم ا قضامه أيضاً الش ر ان ذل،
 

 نواب:ال 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. 

نن  شننفامهن  ي ننه الي ننا أن تقضننو لقننول هللا تعننال :  "فعنندٍ مننن أيننام هننذه المننرٍأ أفْننرأ لمننر   َر
[ن أمنا وقند أخننرأ القضناء حتن  أًننبحت   تسنتْي  أو يشن  الي ننان 184]البقنٍر منن انيننة:  أخنر"

 .ف ن ا تْعم ان  ل  وم مسبينًا. وهللا أالم
 

    د ل ا من العمل و  تستْي  الصيام أ ناءه
ة فو حاَة للعمل و  تستْي  ًيام رمضنان فنو األينام التنو تعمنل في نا وهنو خمسنة السنؤال:  َْو

بة االفْار والغداء فو وقتي ما قند تسنقط مغشنيا الي نا  إن اوتقول  نأيام فو األيبوب لو لم تتناول َو
ه الي ا فعله فو  ل هذه األيام التو أفْرأ في ا؟فما فو قااة الدرس.. أوفو الْره    .ذا  تَو

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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ننننل –مننننن أفْننننر شننننيتًا مننننن رمضننننان فعليننننه قضننننامهن لقننننول هللا   "فعنننندٍ مننننن أيننننام أخننننر" :-اننننز َو
ر،ننو هللا –حنند ن اائشننة [ن  ي ننه الي ننا أن تقضننو قبننل أن ينن تو رمضننان الثننانون ل184]البقننٍر:

يُ  َأْن َأْقِضنَيُه ِإ َّ ِفنو َشنْلَباَن  -تعال  ان ا ِْ نْوُم ِمنْن َرَمَضناَن َفَمنا َأْينَت قالنت: " َ ناَن َيُكنوُن َاَلنوَّ الصَّ
لَّ  هَُّ َاَلْيِه َوَيلََّم  ًَ  ِ ه الب ناري ) "َوَذِلَ، ِلَمَكاِن َرُيوِل هَّ  (ن  بقن  أن1146( ومسنلم )1950أخَر

ل ننذه المرهضننة أن تننؤخر إلنن  م ننوء شننلبان قبننل م ننوء رمضننان التننالون فنن ذا  انننت   تسننتْي  
ْوالهن ف ن ا تْعم ان  ل  فينظر إن  انت ادم ايتْاات ا دائمةن بحين أن هذا المر     َر  
ْوالنه ف ن نا تنتظنر حتن  ولنو َناء  ن    وم مسبينًان وهسقط ان نا القضناءن وإذا  نان هنذا المنر   َر

 الثانو فتؤخر القضاء حت  تبرأ. رمضان
 

ْانًا  قيلة النزال الدوٍر    تحمل أو
أختنو تبعنن إلنيبم وتقنول: إن نا فنو الثامنننة اشنٍر منن امرهنا  اننت فنو رمضنان تتعمنند أن السننؤال: 

ْانًا  قيلة النزال الدوٍر الش رهةن وبالفعل تنزلن وهو تسن ل هنل هنو تعمندأ أن تفْنر؟ ومنا  تحمل أو
 هو الكفاٍر؟.

  
   :ال واب

الحمنند هلل رب العننالمينن والصننالٍ والسننالم النن  نبينننا محمنندن والنن  آلنننه  .بسننم هللا الننرحمن الننرحيم
حبه أَمعينن وبعد: إذا  انت هذه المرٍأ تحمل هنذه األشنياء لكنو  ننزل الي نا دم الندوٍر وتفْنر  ًو

 –ي نا أن تتنوب إلن  هللا ف ن ا آ مةن و  ي ْو ل ا ذل، لمنا  ينه منن التحينل الن  إبْنال اللبنادٍن وال
ل  وأن تقضو هذا اليوم. -از َو

 
 ا اتكاف  ومًا أو  ومين  

نظرًا لظروف املنو فن نو   أينتْي  ا اتكناف طيلنة العشنر األواخنرن ف نل ي نْو لنو أن السنؤال: 
 أاتكف  ومًا أو  ومين؟. 

 
   :ال واب

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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 –س أن يعتكنف االنسنان  ومنًا أو  نومينن ف قنل ا اتكناف  نوم أو ليلنة؛  منا ورد أن امنر نعم   ب 
أنه نذر أن يعتكف ليلة فو المس د الحرامن  –ًل  هللا اليه ويلم  –ي ل النبو  –ر،و هللا انه 

: "أوف  نذرك"ن ف قنل ا اتكناف  نوم أو ليلنةن هنذا منا ورد فنو -ًل  هللا اليه ويلم  –فقال النبو 
 الشربن لكن السنة يعتكف العشر  املة. 

 
 هل يعتمد فو رمهة ال الل ال  الحساب؟  

 السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.السنؤال: 
نمننا تعرفننونن إن  لنندنا تعتمنند النن  الفلكيننين دون الرمهننة فننو تعيننين األشنن ر القمرهننةك وفننو رمضننان 

كثير من الناس ًاموا  وم العيد بح ة أن الما،و انفردأ  لدنا م  طائفة من العراقيين بالفْرن ال
الرمهة   تثبت إ  بالعينك وأن شرقنا وغربنا من دول العالم االيالمو ًائمونك وأن ال الل قد ولند 
ال  ما قال الفلكيون فو الظ يٍرك و  يمبن رمهته اند غروب  وم الش،ك ف ل امل م هنذا مشنروب؟ 

 أفتونو م َورهن. 
 

   :ال واب
 وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:الحمد هلل 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته.
يَّة  َ  َنْكُتُه َوَ   الصواب أنه   ابٍر بالحساب الفلكو؛ لقول النبو ًل  هللا اليه ويلم: " ِإنَّا ُأمَّة  ُأمَِ

نننننْ ُر َهَكنننننَذا َوَهَكنننننَذا َوَهَكنننننَذا". َوَاَقنننننَد ااْلِ ْ  نننننه الب ننننناري )َنْحُسنننننُهن الشَّ ( 1913َ ننننناَم ِفنننننو الثَّاِلثَنننننِة . أخَر
ْ َر َفْلَيُصْمُه((. وقال يبحانه وتعال : 1080ومسلم)  [.185]البقٍر: )َفَمن َشِ َد ِمنُكُم الشَّ

نُروا لرمهِتنِهن َفنِ ْن أُْغِمنَو َاَلنْيُكْم َفاْقنُدُروا َلنُه". أ ِْ وُموا ِلُرْمَهِتِه وَأْف ًُ نه وقال اليه الصالٍ والسالم: " خَر
نننه الب ننناري 1080( ومسنننلم )1900الب ننناري ) ٍَ َشنننْلَباَن َ الِ نننيَن". أخَر (. وفنننو لفنننب: "َفنننَ ْنِمُلوا ِاننندَّ

 (. واألحاد ن فو هذا  ثيٍرن فالصحيح أن الش ر  دخل ب حد أمرهن:1909)
 األمر األول: رمهة هالله.

 األمر الثانو: إنمال ادٍ شلبان  ال ين  وًما إذا لم ُ ر ال الل.
ش ر شوال  ثبت  واحد منن أمنرهن: رمهنة هاللنه ممنن تعتبنر رمهتنهن والثنانو: إنمنال  -أيًضا –ثلهوم

 ادٍ رمضان  ال ين  وًما.
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وأما بالنسبة لو،نعبمن وأن  لند م  تنابعون الحسناب  يظ نر لنو أنن، تصنوم وتفْنر من  النناسن فن ذا 
و هرهنٍرن ر،نو هللا اننه: نان الناس يصومون وهفْرون بالحساب الفلكو ف ن، تتابع م؛ لحند ن أ ن

ننه الترمننذي ) ننُروَن". أخَر ِْ ننْوُم  ننوَم َتصننوُموَنن والِفْننُر  ننوَم ُتْف ( وا ننن 2324( وأ ننو داود )697"الصَّ
 ( . وهللا أالم.1660) ماَه

 
 ماأ واليه ًوم  

 السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهن وبعد: : السؤال
ل  ان مرهضًا لفتٍر طوهلة و ان يقندر الن  الصنو  م ولكنن فنو آخنر يننتين منن امنره اشنتد الينه َر

ودون فنذ رهم فنو آخنر يننة  مر،ه فلم يصم ش ر رمضان فو هاتين السنتين من امره وأ نائه مَو
 من امره أنه لم يصم  م ماأ فما حبمه؟ وهل اليه شوء؟ 

   :ال واب
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اتهن وبعد: 

ل من أمرهن:     ي لو مر  هذا الَر
ن   نرمه ف نذا ي نه الن  ور تنه أن يْعمنوا منن تر تنه إن خلنف تر نة ا ألول: أن يبون مر،ًا    َر

 مسبينًا ان  ل  وم ترك ًيامهن أو يصوموا انه وهذا مستحه أي الصيام انه. 
الثانو: أن يبون مر،ًا  َر   رمه ف ن لم يقدر ال  القضاء  يتمرار مر،ه حت  ماأ فال شوء 

[.وهذا لم يقدر ال  ادٍ من أيام أخر. وإن قدر 185]البقٍر:"فعدٍ من أيام أخر " اليه لقوله تعال :
 ولم يقض  يستحه ألوليائه أن يصوموا انه. وباهلل التوفي . 
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 المنناينن،
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 مبيت الحا  بمن 
 .اليبم ورحمة هللا وبر اته السالمالسنؤال: 

 نوبقينت   ننا خمسنة شنن ور نينننواأ أربن  لبنن  نا قالسنعودية للعمننل  إلنن  أتينت األردننشناب مننن  أننا
و يقنة  أيولنم يبنن لندي  أحنجن أنوقنررأ ن َناء موينم الحنج أيافر أنوقبل  نو ان املو فو َدٍ

خبرنو بْرهقنة  تبع نا  فن نًنلو بنه فنو َندٍأ المسن د النذي إماموي لت  إقامةن  َواْ و   نريمية
 نارفنة إلن ت نه أ م  نطوف القدومأ وم ارفة و  مبةإل  ذهه أ ب نوهو  نلم يبن م  قافلة إذاللحج 

وفننو  ننوم  -نمننت   ننا وأنننا – أنننام أو نمنتصننف الليننل إلنن    ننا أبقنن ن أو  نمزدلفننة إلنن وبعنند الننزوال 
 االفا،نةنطنوف طنواف أو  نمبة إل اود أ تحلل بعدها و أو  نالكبر   رمو َمٍر العقبةأذهه و أالعاشر 
د مبان    حين نَدٍ إل  أاودوبعدها   إل  أاودوفو اليوم التالو  نفو من  أوبه فو مبة  أنام َو

 الف نر للينوم أذانوبعند  نرمنو الحصنياأ انن الينوم الثنانوأقبنل الف نر للينوم الثنانو و  من  فو الليل

ف نل ن َندٍ إلن انود أ و  نمناين، الحنج أن ينت أننون وهبنذا  نرمو الحصياأ ان اليوم الثالننأالثالن 
نوب الإحين  ؟ح و ًحيح نون  نان النو فدينة إو  نننوم بمنن ننو يمعت انن َو  ذلن، تو،نيح أَر

زانم هللا خيراً   .َو
 

 ال نواب:
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

تر ننت واَبنناأن الواَننه األول الننذي تر تننه الوقنننوف بعرفننة إلنن  غننروب الشننمسن الواَننه الثنننانو: 
اشنر؟ وهنل  نت المبيت فو من ن والي، ذ ر وقت رمي، بالتفصيلن وهل رميت فو الينوم الحنادي 

 فو مزدلفة إل  منتصف الليل؟.
 

 ا قترا  للحج
 السؤال: بسم هللا الرحمن الرحيم.

ولكن ليس لندي المبلنغ الكنافو لنفقنة الحنج من  العلنم أن لندي راتبنًا  -إن شاء هللا –لو نية فو الحج 
 وهلل الحمنند ف ننل ي ننْو أن أيننتلف المبلننغ حيننن أنننو أيننتْي  يننداده مننن رواتننه شنن ر ذي الح نننة

 وش ر محرم  دً  من ت خير الحج؟ المًا أن الو أقسا  ش رهة فو شراء يياٍر.
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 ال واب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا.

  بنن س لننسننان أن يقتننر  وهحننج إذا  ننان يسننتْي  تسنند د القننر  إذا قنندم مننن الحننج يننواء  ننان 
 ة.يستْي  تسد ده من راته أو من ربح ت اٍر أو من غلة مزرا

وإذا أراد االنسان أن يحج واليه د ن ففيه تفصيل إن  ان الند ن حناً  ف ننه  بندأ  تسند د الند ن النذي 
 اليه ف ن فضل شوء ف نه يحج وإن لم يفضل شوء فال ي ه اليه الحج.

اًل ف ن  ان يستْي  أن  وفو القسط إذا حل األَل ف ننه يحنج و   وإن  ان الد ن مقسًْا من مًا مَؤ
 .-إن شاء هللا–،ير اليه 

نود النفقناأ الشنرمية  وإن  ان   يستْي  ف نه  وفر المال لسداد الد نن إذ الحج   ي ه إ  بعند َو
 يواء  انت هلل أو لآلدميين. -أي الد ون –والحوائج األًلية وقضاء الواَباأ 

 
 من أ ن يحرمون؟ 

ه منننن  نَنناء للزهننناٍر يالنننذووالننندي  نيننرتوأهللا الحننج ل نننذا العنننام أننننا و  نوهنننت بننن ذنالسنننؤال:  ويننننتَو
داخليننة مننن  و نننا قنند ح زنننا فننو حملننة نأو األول مننن ذي الح ننة نذو القعنندٍ 30مبننة  الرهننا  إلنن 

وينؤالو  َ الرهنا وبالتنالو لنيس معننا تصنرهح بنالحج منن  ن رتباطنا من  م موانة أخنر  هنناك ؛مبة
تنو  أن نفعنل؟ وإذاماذا الينا  نأ ن نحرم؟ ولو مررنا ال  ميقاأ السيل ولم نحرم:من هو َْو ناننت 

 ًا.خير  َزانم هللا تنوي االحرام من السيل؟أن  يمبنهل  ًانحائض
 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا ن وبعد:

 -ر،نننو هللا ان منننا– مبننناسفنننو حننند ن ا نننن إحنننرامبم يبنننون منننن السنننيل؛ ألنكنننم منننن أهنننل ن ننندن و 
لَّ :"قال ًَ  ِ نْ ِم اْلُ ْحَفنَة َوأِلَْهنِل َنْ نٍد  َوقََّت َرُيوُل هَّ هَُّ َاَلْيِه َوَيلََّم أِلَْهِل اْلَمِد َنِة َذا اْلُحَلْيَفِة َوأِلَْهنِل الشَّ

ِل َوأِلَْهِل اْلَيَمِن َ َلْمَلمَ  ِْ ه الب اري ) "َقْرَن اْلَمَنا ف هالل م يبون من السنيل (1181( ومسلم )1526أخَر
 يحرمون من ميقاأ الْائف وادي محرم.الكبيرن وال  محاذاته الْائف 

تننه وهننو حننائض فنن ن هننذا َننائزنو  بنن س بننه؛ فنن ن النبننو  َْو ًننل  هللا اليننه –وأمننا بالنسننبة الحننرام 
أن تحننرم بننالحج وهننو حننائضن وأمرهننا أن تغتسننل  -ر،ننو هللا ان ننا –أيضننًا أمننر اائشننة  -ويننلم
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ننه الب نناري )  –أيننماء  نننت امننيس  -مًننل  هللا اليننه ويننل –(ن وأمننر 1211( ومسننلم )305أخَر
ه مسلم ) -ر،و هللا ان ا (ن فنال 1209ب ن تستثفر وأن تغتسلن وأن تحرم بالحج وهو نفساء أخَر

 يشتر  لصحة االحرام الْ اٍر   من الحدث األنبرن و  من الحدث األًغر. وهللا أالم.
 

 االحرام إذا حاذأ الميقاأ
فنو السننواأ  الدراينة لن و د وبسنه بنروف ونأينرتاام من   15نثر من أمقيم ب دٍ منذ السنؤال: 
تو تترد األخيٍر َْو دٍ  ل انام د انت  َندٍ فنو  إلن  ويتصنل منن مصنر فو االقامة  ين مصر َو
 ؟تصل َدٍ أنالي ا االحرام للحج قبل  هل ي ه :السؤالن وتنوي الحج هذا العام نالقعدٍ ذيش ر 

زانم-؟ تحرم من منزلنا فو َدٍ أني ْو  أم  .-اً ر هللا خي َو
 

 ال نواب:
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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هننذه المننرٍأ ي ننه الي ننا إذا حنناذأ ميقنناأ ال حفننةن وهننو ميقنناأ أهننل مصننر والشننامن والمغننربن أن 
" ُ ِ نلُّ : -منار،نو هللا ان  – منرا نن ا حد نمن  -ًل  هللا اليه ويلم –تحرم منه؛ لقول النبو 

نْ ِم ِمنْن اْلُ ْحَفنِة َوُهِ نلُّ أَْهنُل َنْ نٍد ِمنْن َقنْرٍن وَ  َقناَل اْ نُن ُاَمنَر أَْهُل اْلَمِد َنِة ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة َوُهِ نلُّ أَْهنُل الشَّ
ننننلَّ  هَُّ َاَلْيننننِه َوَيننننلََّم َقنننناَل َوُهِ ننننلُّ أَْهننننُل اْلننننيَ  ًَ  ِ نننناه َوَهْزُاُمننننوَن َأنَّ َرُيننننوَل هَّ فننننو َمِن ِمننننْن َ َلْمَلننننَم" أخَر

خبنر بمعنن  األمنرن أي: لي نلن  هنذا "...وه نلَ " وقوله: (1182( ومسلم )133الب اري ) الصحيحين
َْا   َوُينرَ وفو حد ن  ِ ْ َن ُاَمَر َرِ،َو هَُّ َاْنُ َما ِفو َمْنِزِلِه َوَلُه ُفْس َبْيٍر َأنَُّه َأَت  َاْبَد هَّ َُ ْهُد ْ ُن   اِد   َْ

نلَّ  هَُّ َاَلْينِه َوَينلََّم أِلَْهنِل نَ  ًَ  ِ ْ نٍد َقْرًننا َوأِلَْهنِل َفَسَ ْلُتُه ِمْن َأْ َن َيُ وُْ َأْن أَْاَتِمَر َقاَل َفَرَ،َ ا َرُينوُل هَّ
نه الب ناري ) نْ ِم اْلُ ْحَفنَة" أخَر نوب1522اْلَمِد َنِة َذا اْلُحَلْيَفنِة َوأِلَْهنِل الشَّ االحنرام  (ن ف نذا  ندل الن  َو

ْأ الميقناأ وهنو مرهندٍ للحنج أو العمنٍر ولنم  من هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمٍرن فن ن ت ناو
تحرم من الميقاأ ف ذا   ب سن لكن بشر  أن تَر  إل  الميقاأ اند إرادت ا للحج وتحرم منهن فال 

نن  إلننن  بنن س أن تت نناْو منننا دام أن ننا ينننت تو فننو شننن ر ذي القعنندٍن وتمبننننن فنن ذا أرادأ  الحنننج تَر
 ميقاأ ال حفة وتحرم منه. وهللا أالم.  

 
 يحج ان والدته قبل أن يحج ان نفسه

توفينت وهنو لنم تحنجن لكنننو واندت ا فنو أيام نا األخينٍر بن ننو يننوف  -رحم نا هللا–السنؤال: والندتو 
 أحج ان ان وانن أنا لم أحنج فر،نون أي لنم أحنج حتن  اننن وأننوي إن شناء هللا أن أو نل ش صناً 
للحنج اننن والنندتو مننن مننالون ف ننل ي ننْو أن أو ننل ش صننًا آخننر للحننج اننن والنندتو ألننننو لننم أقننِض 

زانم هللا خيرًا.  فر،و؟ َو
 

 ال واب:
أوً : ا دأ  نفس،  م بعد ذلن،  والندت،ن ف نذا المنال إذا  ننت تسنتْي  أن تحنج بنه ولنيس هنناك انائ  

ذمت، فحج ان والدت،ن أما إذا  نان  يعوق، فاًرف هذا المال لح ت، وحج ان نفس،ن ف ذا أ رأأ
االنسنان   يقندر الن  النذهاب إلن  مبنة ألمنر يعوقنه واننده منال فنال بن س أن  ندف  هنذا المنال لمننن 
يحج ان والدته بشر  أن يبون قادرًا ال  تحصيل المال إذا أراد الحجن ف ذا  ان يْم  أن يحصل 

  يقدر فال ب س أن  دف  هذا المال لمن  المال من راته أو من ت اٍر أو من غلة مزراة وهو انن
–أن امنرٍأ ين لت النبنو  -ر،و هللا تعال  ان منا–يحج ان والدتهن وهدل لذل، ما رواه ا ن مباس 
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-ًنل  هللا الينه ويننلم–أن أم نا ماتنت ولنم تحننج أفن حج ان نان فقنال النبنو  -ًنل  هللا الينه وينلم
ه الب اري )  (.1149مسلم )( و 1852:"نعم ح و ان ا..."الحد ن أخَر

فقالننت: يننا ريننول هللا إن  -ًننل  هللا اليننه ويننلم–نننذل، أيضننًا حنند ن ال ثعميننة أن ننا ينن لت النبننو 
فرهضة هللا ال  مباده فو الحج أدر ت أ و شي ًا  بيرًان   يستْي  أن  ثبت الن  الراحلنةن أفن حج 

 (.1334( ومسلم )1098انه؟ قال:"نعم" الب اري )
 يرا يتتذان فو الحج ان الغ

سنديًان هنل ي نْو لنو  السؤال: أنوي الحج للمٍر الثانية ولو ام الن  قيند الحيناٍ وغينر قنادر مادينًا َو
زانم هللا خيرًا.  أن أنوي انه؟ وإذا َاْ لو ذل، هل ي ه الو أن أيت ذنه؟ َو

 
 ال واب:

 -مًل  هللا اليه ويل–فو المرٍأ التو ي لت النبو  -ر،و هللا ان ما–َاء فو حد ن ا ن مباس 
أن أباها شيخ  بير أدر ته فرهضة هللا فو الحج وهو   يستْي  أن  ثبت ال  الراحلة أفتحج اننه؟ 

( فننال 1334( ومسننلم )1098:" ح ننو انننه"ن انظننر: الب نناري )-ًننل  هللا اليننه ويننلم–قننال النبننو 
ل ان امه؛ لما تقدم من الحد ن اننف النذ رن وأمنا بالنسنبة لالينتتذان فنال  ب س أن يحج هذا الَر

ْه ف نننه يقن  فنر  الحنجن وإن ايننت ذنه  ن  مننن الحنجن فن ذا اينت ذنه ف َنا بن س أن يسنت ذنه بعند أن  َر
 قبل أن  ذهه إل  الحج ف ذا هو األحسن واألول .

 
 حا،ت قبل طواف االفا،ة

السنؤال: حا،ت امرٍأ قبل طواف االفا،ةن وهنو  مرتبْنة بالسنفر من  رحلنة الحنج التنو أتنت مع نا 
مننن الحننيضن فمنناذا الي ننا أن تفعننل؟ المننًا أن ننا   تسننتْي  التنن خر اننن رحلت ننا فننو قبننل أن تْ ننر 

زانم هللا خيراً   .العودٍن َو
 

 ال واب:
 بالنسبة للمرٍأ التو حا،ت قبل طواف االفا،ة   ت لو من حالين: 

األول: أن تكننون قادمننة مننن  ننالد بعينندٍ؛  ننبالد المغننرب وبانسننتانن وال ننندن ونحننو ذلنن، مننن الننبالد 
 ل ا أن تتحفب وأن تْوف للضروٍر. –رحمه هللا  –لبعيدٍن ف ذه ال  رأي شيخ االيالم ا ن تيمية ا



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

الثنانو: أن تكننون قادمنة مننن  نالد قرهبننة؛  ن ن تكننون داخنل المملكننة العربينة السننعوديةن أو تكنون مننن 
د  الد ال ليجن ف ذه   ي ْو ل ا أن تْوف وهنو حنائضن  نل تنتظنر حتن  تْ نرن أو تنذهه  نم بعن

ذل، تَر  إذا ط رأن وإذا ذهبت ف ن ا   تزال محرمنة ولنم تحنل التحلنل الثنانون فنال ي نْو لزَو نا 
 أن يقرب ا حت  تحل التحلل الثانون ومصر تعتبر من البالد البعيدٍ.

 
  ًعود الساللم ليس من الْواف 

ا األربن  الباألينة فنو النوداب طفننا  ال نة أشنوا  وأنملنن وفنو طنواف ٍ نت فو الحج أننا والوالندالسؤال: 
أننا حسبنا ًعودنا م  الساللم من الْواف ن هل فعلننا ًنحيح؟  السْح بسبه الزحام الشد د الماً 

 خيرًا. أفيدونا َزانم هللا
 

فنو األينفل أو قبلنه بحينن لنم  إن  ان إنمال الْواف فو السْح منن انند منت ن  الْنواف :ال واب
الْنواف بسنبه الصنعود بحينن  نان  منن تاً تنرك شني من الْنوافن فنالْواف ًنحيحن وإن تاً  ترك شي

يصننح هنذا الْنوافن لتننرك َنزء مننن  الْنواف فنو السننْح منن بعند منت نن  الْنواف فننو األينفلن فنال
 [.29]الحج:بالبيت العتي "  "وليْوفواالْواف بالبيتن وقد قال هللا تعال :

نكم دم انند َم نور ال   نل واحند من وإذا لم يصح الْواف فقد ُترك واَه من واَباأ الحج ي ه
 وباهلل التوفي . ناأهل العلم  ذبح فو حرم مبة وهوْب ال  فقرائ 

 
 َاءأ للعمٍر فحا،ت

 .الرحمن الرحيم بسم هللا السنؤال: 
ومنندٍ الرحلننة  نمبننان بعيند العمننٍرن و اننت قنند حضننرأ منن تنؤديالمنرٍأ التننو تحنيض وهننو تنننوي أن 

 .بالكلبة رغم أن ا حائض؟ ؟ هل تْوفولم تْ ر بعدن فماذا تفعل ا نت اءشارفت ال  
 

 ال نواب: 
من ننا بنن ن المننرٍأ التننو تنن تو مننن أمننانن  -رحمننه هللا –هننذه المسنن لة اختننار شننيخ االيننالم ا ننن تيميننة 

بعيدٍ مثل أن ت تو من ال ند ونحو ذل،ن أو من المغرب ورفقت ا لن  نتظروها ف ن ا تنتحفب وتْنوف 
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مرٍأ قند َناءأ منن أمنانن بعيندٍ خنار   نالد ال لنيج وهصنعه للضروٍرن وهبذا يقال إذا  انت هذه ال
 الي ا أن تَر  ف نه   ب س أن تتحفب وأن تْوف و  شوء الي ا إن شاء هللا.
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 لم ي ر  العقيقة ان أي من أو ده
 بسم هللا الرحمن الرحيم.السنؤال: 

ل لديه خمس  ناأ و ال ة أو د ولم ي ر  العقيقة ان م َميعًا لعندم   نْااته فنو ذلن، الوقنتينتاَر
ننل    ةنن ينننو وانن أًنغر أو ده مضنن  مننن امننره خمننس واشننر  اً فقيننر و ننان  نيملنن، المننال وهنو َر

ننل ان إنمننا يسننتْي  أن  ؟يسننتْي  أن ي َر ننا اننن م  ل ننم ن وهننو  السننؤال : منناذا يعمننل هننذا الَر
حفظبم  ؟َ ا ان نفسه ء األو د والبناأ ب خراؤ من ه وهل يقوم  ل واحدٍ  ني َر ا ان القليل من م

 .هللا ويدد ال  طره  ال ير خْانم
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

بالنسنبة لمنا  تعلن  بالعقيقننةن فالعلمناء يقولنون: بنن ن العقيقنة مشنرواة بحنن  األبن فن ذا  نان األب لننم 
ن الصننواب أن العقيقننة   تتقينند يعنن  اننن أو ده ف نننه يشننرب لننه أن يعنن  اننن م حتنن  ولننو  بننروا؛ أل

نت انن الينوم السناب  فن ن هنذا َنائز و  بن س   وقتن والسنة أن تكون فو الينوم السناب ن أمنا لنو خَر
ودًان وهو شبر هللا  ل  –بهن والعلة فو ذل، والدليل  يه أن يبه العقيقة    زال مَو ال   –از َو

ننو أن ي لننف هللا  إذا  ننان –رحمننه هللا  –نعمننة الولنندن قننال االمننام أحمنند  اننز  –معسننرًا يقتننر  وأَر
ل اليه ألنه أحيا ينةن أما إذا لم  نتمبن وأذن لغينره أن يعن  اننه ف نذا   بن س بنهن وهنذا َنائزن  َو
فلو أن الولد  بر وا  ان نفسه فنقول ب ن هنذا َنائزن لكنن بشنر  أن يبنون ذلن، بن ذن منن الوالندن 

 ل فاألول؛ األنبر فاألنبر. وإذا أراد أن يع  ان أو ده ف نه  بدأ باألو 
 

 هل تكفو الشر اء فو المال أ،حية واحدٍ؟
واحننندٍ  وبينننوت م مت ننناوٍر ومتالًنننقةن هنننل ت نننزئ انننن م أ،نننحية نإخنننٍو شنننر اء فنننو المنننالالسننننؤال: 

و ينف  ؟وبفنره وإذا  انت ت زئ ان م واحدٍ فمنن النذي يمتنن  انن شنعره ؟ يعتبرون أهل  يت واحد
 ال مي  فما َو ه؟.وإذا  ان يمتن   ؟يعين ذل،

 
 ال نواب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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إذا  انننت نفقننة هننذه البيننوأ واحنندٍ ف ننذه ت ننزئ اننن م أ،ننحية واحنندٍن أمننا إذا  انننت نفقننة  ننل  يننت 
مسنننتقلة فننن ن  نننل  ينننت لنننه أ،نننحية مسنننتقلة. أمنننا بالنسنننبة لمنننن يمتنننن  فنقنننول: إذا  نننان المنننال شنننر ة 

وا أ،حي نوا  نالث أ،ناحو وأخَر ة واحدٍ ف ن م يمتنعون َميعًان و ذل، إذا  نان المنال شنر ة وأخَر
 ان هذه البيوأ ف ن م يمتنعون َميعًا.

 
 هل ت زئ الغنم التو   ا خرا ؟ 

السنؤال: ما يسم  بال را  وهو روم يبون فو الغنمن هل يعتبر مانعًا من االَنزاء؟ المنًا أن الننفس 
عًا. هذان وهللا يحفظبم.تتقْز منهن آمل أن يبون ا اًل الميًا دلياًل ومَر  ل واب مًؤ

 ال نواب:
 ما  تعل  بال را  الذي يظ ر فو بعض األغنام  نقسم إل  قسمين: 

القسم األول: أن يبن حيًا ف ذا   تصح معه التضحية؛ إذ هو ايه من اينوب الب نائم؛ ألننه منؤ ر 
 ال  اللحم. 

 تصح معه التضحية؛ إذ   يعد ايبًا؛ لعدم ت  يره ال  اللحم. القسم الثانو: أن يبون ميتًا ف ذا 
و،ابط الحو والميت: أن ال را  إذا  ان ،امرًا يابسًا ف و ميتن وإذا  ان خالف ذلن، ف نو حنو. 

 وباهلل التوفي . 
 

 ذبح العقيقة من غير األب بحضوره
 ننرد أن  ننذبح شنناٍ )العقيقننة( و  السننؤال: إذا ذبننح أحنند أقننارب المولننود شنناٍ )العقيقننة( وأ ننوه قننادر ولننم 

زانم هللا خيرًا. ه شوء آخر؟ َو  حت  يشتره ا أو يساهم فو شرائ ا ف ل تقبل أو  تَو
 

 ال واب: بسم هللان والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
أن  -رحم نم هللا–هذا من باب التصرف الفضولو فو هذه اللبنادٍن والصنواب منن أقنوال أهنل العلنم 

حيح ب ذن من شرات له اللبادٍن فمن تصرف الف ضولو  يما تدخله النيابة من اللباداأ َائزن ًو
ْه نفذن وإذا لم ي ذن ولم ي زه ف ننه    نفنذن وحينتنذ إذا  شرات له اللبادٍ إذا أذن فو هذا العمل وأَا

 أذن هذا األب فو هذا العمل ف نه  نفذن وإن لم ي ذن ف نه    نفذ.
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 ر محارم للحجاًْحاب القوااد من غي
 .اليبم السالمالسنؤال: 

 ت ناْو امنرهن الالئنو  النسناء نصحه معننا أنف ل ي ْو لنا  ننحن فو البوينة ولد نا حملة الحج
  نان هنذا َنائزاً  ن إنمحنارم  ثينراأ  نرغبن فنو الحنج لكنن لنيس ل نن ألن ؟ دون محارم ن اً اام 45

زانم هللا خيراً   .لعلكم تذ رون لنا شرو  ذل،. َو
 
  نواب:ال

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
ود المحنرمن فن ذا  اننت  وب الحج َو فالمرٍأ التو ليس ل ا محرم   ي ه الي ا الحجن إذ يشتر  لَو

نل –  ت ده ف و غير مستْيعة وذمت ا  رهتةن قال هللا  "وهلل الن  النناس حنج البينت منن : -انز َو
[ن و  ي ننْو للمننرٍأ أن تسننافر إ  منن  ذي محننرمن لحنند ن ا ننن 97ان:]آل امننر  ايننتْاب إليننه يننبيال"

نل  ِبنناْمَرَأٍٍ ِإ َّ  –ًنل  هللا اليننه وينلم  –أن النبنو  -ر،نو هللا ان منا –مبناس  قنال: " َ  َيْ ُلنَونَّ َرَُ
نل  فَ  نْت َوَمَعَ ا ُذو َمْحَرٍم َوَ  ُتَساِفْر اْلَمْرأٍَُ ِإ َّ َمنَ  ِذي َمْحنَرٍم َفَقناَم َرَُ َقناَل َينا َرُينوَل هَِّ ِإنَّ اْمَرَأِتنو َخَرََ

ِلْ  َفُحجَّ َمَ  اْمَرَأِتَ،  َْ ًة َوِإنَِو اْنُتِتْبُت ِفو َغْزَوٍِ َ َذا َوَ َذا َقاَل اْن ََّ الب ناري  وهذا فو الصحيحين ن"َحا
. (1341( ومسلم )1862)  ن فدل ذل، ال  أنه    د من المحرم م  المرٍأ

 لل وَر  إل   لدهااتمر ولم  تح
إذا ااتمر ش   وخر  من مبةن ولنم  تحلنل منن االحنرامن واناد إلن   لندهن ولنم يبنن قنادرًا السنؤال: 

ال  أن  ذبح فدي فو مبة وغيرها؛ وذل، لسبه فقرهن فمناذا ي نه الينه؟ هنناك منن قنال: إننه ين تو 
 . اً بعمٍر َد دٍن وتسقط انه العمٍر السابقةن أفيدونان َزانم هللا خير 

 
   :ال واب

 الحمد هللنوالصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
انز  –إذا أحرم االنسان بحج أو امٍر ف نه   ي ْو له أن  رفضهن وه ه اليه أن  تمه؛ لقول هللا 

نل ننل –[ ولقنول هللا 196]البقنٍر: "وأتمنوا الحنج والعمننٍر هلل": -َو " نم ليقضنوا تفنث م وليوفننوا : -انز َو
[ن فنالمحرم بنالحج أو العمنٍر أًنبح  الننذرن ي نه الينه 29]الحنج:بالبينت العتين "  نذورهم وليْوفنوا

 أن  وفو بهن و  ي ْو له أ   وفو به و  ي ر  من إحرامه إ   واحد من أمور  الث:
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 إتمام النس،. -1
 .-نس ل هللا السالمة –الردٍ  -2
 االحصار. -3

نن  إلنن  مبننةنوأ ن  تحلننل مننن امرتننه بننالْواف والسننعون والنن  هننذا ي ننه النن  هننذا الشنن   أن  َر
وب ف نه يبون محصرًا  ذبح هنديًا فنو مبنةنوهتحللن وإذا  والحل  أو التقصيرن ف ذا لم  تمبن من الَر

 لم ي د هديًا ف نه يسقط انه. وهللا أالم.
ه الميت أ ناء الصالٍ اليه؟  أ ن يبون َو

  .بسم هللا الرحمن الرحيمالسنؤال: 
ننه َو ننه ناحيننة القبلننة  نالٍ النن  الميننتالصنن أ ننناء  يننؤالو هننو: وذلنن، فننو المننذهه  ؟  أمهننل  َو

زانم هللا انو  ل خير .المالكو  .َو
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

المننذهه المننالكو   أدرين ولكننن الننذي يغلننه الننن  بنننو أن مننذهه المالكيننة  غيننره مننن المنننذاهه 
يبننون النن  ب ننرهن وحينتننذ يبننون الميننت النن  ....ن وهبننون َو ننه ت نناه القبلننةن و   الم تلفننةن وأنننه

 يبون إل  َ ة القبلةن وإنما يبون إل  َ ة القبلة وال  شقه األيمن إذا دفن فو قبره. وهللا أالم.
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 تنشتة األطفال ال  االيالم
 .اليبم ورحمه هللا وبر اته السالمالسنؤال: 

ت من ييد  أرب  لد  ا  نت نمن ا طفلين أن بت  ردك ولكن هللا لم إيالم ان فو أملتمسيحية  ٍتزَو
يننواأ  ينتولكن بعند  نمسلمين األطفال يبون  أنال   البداية فوك اتفقنا لديه ينتانوولد  نينواأ

ن أو  األطفنالن فوالح   لو مسيحيينك هل األطفال  إنشاءال   أًر أو  نالحال أمن الزوا  تغير 
 .-هللا أ اببم-فيدونا أ  الد المسلمين؟ إل هاَر أ خذهم و آ
 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
؛ ألن النبننو  ًننل  هللا اليننه –أوً : قنول السننائل: )يننيدٍ مسننيحية( تسنمية الكننافر  يننيد هننذا   ي نْو

لَّ َ  َتُقوُلوا ِلْلمُ  "قال: " -ويلم ََ ُتْم َربَُّكْم َازَّ َو ْْ ه أ و داود  "َناِفِ  َييَِد  َفِ نَُّه ِإْن َيُ، َييًَِدا َفَقْد َأْيَ  أخَر
ن تسمية المرٍأ أيضًا ييدٍ م الفنة للشنرهعة فن ن المنرٍأ مسنودٍن والسنيد هنو النزو ؛  منا قنال (4977)

ننل –هللا  َْو ننان25] ويننف: "وألفيننا يننيدها لنند  البنناب": -اننز َو ًننل  هللا اليننه  –وقننال  [ أي: 
ننه الترمننذي )فننو النسنناء: " إنمننا ن ننن اننوان اننند م"  -ويننلم أي: (1851( وا ننن ماَننه )1163أخَر

للحا،ن أن يبنون مسنلمًان والن   -رحم م هللا –أييراأن وأما بالنسبة للحضانة فقد اشتر  العلماء 
ًنل  –األو دن والنبنو  هذا ف ذه المرٍأ المسنيحية لنيس ل نا حن  فنو الحضنانة؛ ألن ذلن،  نؤ ر الن 

نه  يقول: "نل مولود  ولد ال  الفٍْر ف  واه   ودانهن أو  نصرانه أو يم سانه" -هللا اليه ويلم أخَر
ن وال  هنذا فلن، الحن  أن تنفنرد بحضنانت من ولنو  نان ذلن، انن (2658( ومسلم )1385الب اري )

 طره  ال  ٍر   م. 
 

 َ اد المد ن
ْخ فننو ا يتشنن اد بعند والحسنناب لل  نناد بالنسننبة ،ننعهو  هنو مننا د ننن اليننه شنن   السننؤال:  وهننوم البننر
  الحساب؟

 
  ال نواب:
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الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد: الش ادٍ تكفر  نل شنوء  منا َناء فنو الحند ن إ  
( فنقنول: إذا ايتشنن د االنسنانن والشن يد منن قتننل فنو معر نة قاتنل في ننا 1885الند نن انظنر: مسنلم )

 لمة هللا هو العليان ف ذا ايتش د االنسان وقد قاتنل لتكنون  لمنة هللا هنو العلينان فن ن شناء هللا لتكون 
أنه ي خنذ أحبنام الشن يد فنو الندنيا وانخنٍرن لكنن  بقن  الند نن و نذل، أيضنًا منا  تعلن  بحقنو  اللبناد 

 األخر  من المظالم وغيرهان وهذه   تكفرها الش ادٍ.
 

 مهمل، اليمين.. أًوله وأحبا
السنؤال:  ينف يمبنن للمنرء ملن، اليمنين منن العبيند وال نواري؟  أمنن طرهن  غينر حنرب األانداء منن 
غينر المسننلمينن وهنل ي ننه أن يعْن  العبنند أو األمننة حنرهت م إذا دخلننوا االينالم؟ وهننل يصننح و ء 

زانم هللا خيرًا.  الكافٍر؟ )غير الكتا ية( من مل، اليمين؟. َو
 

 ال واب:
االيننالم فلننيس هننناك إ  طرهنن  واحنند وهننو طرهنن  ال  ننادن فنن ذا حصننل َ نناد  أمننا طرهنن  التملنن، فننو

وأينننرنا منننن ذراري ونسننناء الكفنننار النننذ ن حاربوننننان فننن ن م يبوننننون أرقننناء ب ينننرهمن وهنننذا هنننو الْرهننن  
نند فننو  األًنلو واأليايننون لكنن لننسننان أن يشنتري يعنننو  تملنن، بشنراء األرقنناءن وهنذا يقننال إننه  َو

 بعض البالد.
ال  الش  الثانو من السؤال:   يبون حرًا  دخوله االيالمن  ل إنه إذا ،نرب الينه النر ن االَابة 

ننوه  ثيننٍر َنندًان فرغننه فننو العتنن  ورغننه فننو   بقنن  رأليقننًان لكننن االيننالم َنناء بحرهننة الرقينن  مننن َو
دخنل الكفاٍرن إلخ.. الم م أنه إذا ُأير وأًبح رأليقًان  قسمت هذه الغنائم الن  المسنلمينن ف ننه  إذا 

 فو االيالم بعد ذل،   يبون حرًا.
االَابننة النن  الشنن  الثالننن مننن السننؤال: هننذا األمننر مو،نن  خننالفن اننند االمننام أحمنند أن هننذا   

ن والصواب أنه َائز وأنه   ب س  ذل،.   ي ْو
 

 الت نتة بالسنة الميالدية
 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهالسنؤال: 
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و من  ولنيس المقصنود  ن نية  داية ينة َد ندٍ الميالديةن ت نتة  رأس السنةال  يان حبم فضيلتكمنَر
 أميادهم. مشار ة النصار  

 
 ال نواب:

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
 ت نتة النصار  ب ميادهم تنقسم إل  قسمين: 

 نل ي شن   القسم األول: الت نتة بما  تعل  باألمياد الد نية ف نذا محنرم؛ ألننه ت نتنة ببفنر ور،نا بنهن
 ال  ًاحبه الكفر؛ ألن الر،ا بالكفر  فر. 

القسم الثانو: الت نتة باألمياد الدنيوهة والمناينباأ الدنيوهنةن ف نذا   بن س بنه إذا  اننت تترتنه الينه 
 مصلحة. 

وأما بالنسبة للت نتة  دخول العام دون النظر إل  أمياد النصار  وغير ذل،ن وإنما لكونه اامًا دخنل 
 يه الحل واالباحةن وقد َْو بعض المناء الشنافلية الت نتنة بسنائر المناينباأ السناٍرن  ف ذا األًل

لكننن لمننا  انننت هننذه الت نتننة توافنن  الت نتننة بعينند مننيالد النصننار  فنن ر  أن  تننرك ذلنن،؛ لننتال  تلننبس 
 األمرن وهظن أنه ت نتة بعيد ميالد المسيحن ولما فو ذل، من التشبه بالنصار . وهللا أالم. 

 
 برب للكفار بالدمالت

 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. 
 ما حبم التبرب بالدم فو  الد للكفار؟ والسالم اليبم. 

 
 ال واب:

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

 هؤ ء الكفار   ي لو أمرهم من حالتين: 
األول : أن يبونوا  فارًا محاربين للمسلمينن ف ؤ ء   ي ْو التبرب ل نم؛ ألن هنؤ ء أانداء هلل الحالة 

 ن وهم محاربون للمسلمين فال ت ْو إاانت م الي م.-ًل  هللا اليه ويلم –ولريوله 
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الحالننة الثانيننة: أن يبونننوا  فننارًا غيننر محنناربين وإنمننا هننم مسننت منون أو معاهنندونن ف ننؤ ء فننو حننال 
نننل –لضنننروٍر ي نننْو التبنننرب ل نننم؛ لقنننول هللا ا  "ومنننن أحياهنننا فك نمنننا أحينننا النننناس َميعنننًا": -انننز َو

 [. وهللا أالم. 32]المائدٍ:
 

 تملي، النصرانو شقة يبنية
 السنؤال: ما حبم  ي  النصرانو أو تمليبه شقة يبنية  دون ح  تمل، باألر ؟.

 
 ال نواب: 

 ول هللان وبعد: الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ري
نننل– يننن  النصنننرانو األًنننل  ينننه ال نننواْ والحنننل؛ لقنننول هللا   "وأحنننل هللا البيننن  وحنننرم الربنننا": -انننز َو

نواأقنال: " -ًل  هللا اليه وينلم–[ن ما دام أنه ليس فو َزهٍر العرب؛ ألن النبو 275]البقٍر:  خَر

نه الب ناري )َزهنٍر العنرب نالمشنر ين من ن " ن وقنال:(1637( ومسنلم )3168" أخَر الي نود  ألخنَر
نه مسنلم )العنرب َزهٍروالنصار  من  إ  إذا تضنمن هنذا البين  محنذورًا شنرميًان ف نذا  (1767" أخَر

 ي تلفن أما إذا لم  تضمن فاألًل فو ذل، الحل. وهللا أالم. 
 حبم أنل ال مبري 

  ن نحنرام  هك طنر  طنبخ ت علنا نان حنالل ف نل هننإذا  ؟حنرام أمبري حنالل مال أنل هل السنؤال: 
  ؟.  أم أنلههل يصح  حونالمغلو و هو    زل   و،  فو الماء

 
 ال نواب:

 بسم هللا والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. وبعد:
نل-أنل ال مبري حالل  و  ب س به؛ ألنه من ًيد البحنرن وقند قنال هللا  "أحنل لكنم ًنيد : -انز َو

ر،ننو هللا تعننال   –[ن قننال ا ننن مبنناس 96]المائنندٍ مننن انيننة:  البحننر وطعامننه متااننًا لكننم وللسننياٍر"
: "ًننيد البحننر منا أخننذ حيننًا وطعامنه مننا أخننذ ميتنًا"ن أمننا بالنسننبة لل مبنري ف نننه  نتظننر حتنن  -ان منا

يموأن أما و،عه فو ماء حار فقد  رهه بعض العلمناءن وقنالوا: يبنره شنو ال نراد حينًان والينه ف ننه 
  نتظر حت  يموأ. وهللا أالم.



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

 
 
 

   حولشراب الشعير  ال
 السنؤال: ما حبم شراب الشعير  ال  حول؟ 

 
 ال نواب: 

ننل  –األًننل فننو مثننل هننذا الشننراب الحننلن وهنندل لننذل، قننول هللا  "وهحننل ل ننم الْيبنناأ :  -اننز َو
نل–[ن وأيضنًا قنول هللا 157]األانراف: وهحرم الي م ال بائنن" ُهنَو الَّنِذي َخَلنَ  َلُكنْم َمنا ِفنو ":-انز َو

ِميعنناً  ََ [ن 10]النننرحمن: "واألر  و،ننع ا ل نننام"[ن وأيضننًا قنننول هللا: 29بقننٍر: منننن انيننةال]" اأَلْرِ  
 ف ذا هو األًلن ما لم يبن هناك محرم   مر ونحوه. 

 
 الشو و تة إذا  ان ال مر من مبونات ا

 السؤال: هل فو الشو و ته التو  دخل فو ًناات ا ال مر إ م؟
 

 ال نواب:
 ات ا   ت لو من أمرهن:الشو الته التو  دخل ال مر فو ًنا

األمر األول: أن تكون نسنبة هنذا ال منر يسنيٍر بحينن أن نا تتالشن  وتضنمحل وتسنت ل، فنو المبناح 
ذ ننروا أن الن ايننة إذا وقعننت فننو المنناء الْ ننور  -رحم ننم هللا–ف ننذا َننائزن وهنندل ل ننذا أن العلمنناء 

فنو اللبناداأ وفنو العناداأن وايت لكت  يه ولم  ب  ل ا أ ر أن الماء ط ور مْ ر ي ْو اينتعماله 
 فو اللباداأ  الصالٍ ونحوها وفو العاداأ  الْبخ ونحوه.

القسننم الثننانو: أن تكننون نسننبة ال مننر أو الكحننول فننو هننذا الْعننام  ثيننٍر لننم تسننت ل، ف ننذا محننرم و  
ننس مننن ي ننْو  ننل إن هللا تعننال  لمننا حننرم ال مننر بقولننه ْ م َر :"إنما ال مننر والميسننر واألنصنناب واأل

 ننذ رون قاانندٍ  -رحم ننم هللا–[ لننم يفننر   ننين القليننل والكثيننرن والعلمنناء 90]المائنندٍ: الشننيْان"امننل 
 وهو أن الن و إذا ورد ال  شوء تعل  ببل أَزائه وأفراده.



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

 إل  ماذا  ؤدي أنل الحرام؟
السنؤال: فضنيلة الشنيخ حفظنه هللا: أحنه أن أين ل هنل أننل الحنرام  نؤدي إلن  ال نالك وال نرو  منن 

 ؟ رحمة هللا
 

 ال نواب:
 -ر،نو هللا اننه –أنل الحرامن   ش، أنه يبه للبعد ان رحمة هللان ول نذا فنو حند ن أ نو هرهنٍر 

ل يْينل السنفر أشنعنن أغبنرن يمند -ًل  هللا اليه ويلم –فو ًحيح مسلم أن النبو  : "ذ ر الَر
 ن  يست اب لذل،"  ديه إل  السماء يا ربن يا ربن ومْمعه حرامن ومشربه حرامن وغذي بالحرامن ف

ننل اينتكمل ًننفاأ إَابنة النندااء: أطنال السننفرن أشننعن 1015( ومسننلم )91الب ناري ) (ن ف نذا الَر
رأيننهن واغبننرأ قنندماهن ومنند  ديننهن لكنننه َعننل  ينننه وبننين منندد هللا ورحمتننه حننائاًل مننن أنننل الحننرامن 

ادم قبول الدااء  وشرب الحرامن ولبس الحرامن فحيل  ينه وبين الرحمةن و  ش، أن هذا من أيباب
ل –ورده والبعد ان رحمة هللا   .-از َو

 
 األموال المبتسبة بالحرام

السؤال: ما الحبم الشنراو لتلن، النقنود التنو تكتسنه أو تن تو انن طرهن  غينر مشنرواة؟ وهنل منال 
ل الذي يعمل م  حزب المانو مرتد حالل؟ بحين يبون هذا المال مصدرًا وحيدًا لليشه؟ أي:  الَر

للمسلم أن ي نل طعامنه وشنرابه؟ وإذا لنم ي نز فكينف يبنون فنو حالنة ا ،نْرار  النداٍو هل ي ْو 
و ال واب بالتفصيل.  أو الزهاٍر؟ نَر

 ال واب:
ل يقول :"و  ت نلوا أمنوالكم  يننكم بالباطنل" إذا  ان الْره  غير مشروب ف ن هذا محرمن وهللا از َو

ل شيتًا حرم  188]البقٍر: منهن ف ذا المال المحرم لكسبه حرام ال  الكايهن [ن وإذا حرم هللا از َو
أنل من طعام الي نودن وقند  -ًل  هللا اليه ويلم–أما غير الكايه ف نه   يحرم اليهن ألن النبو 

 راهنة ذلن،ن فن ذا دانو  -رحم نم هللا–أخبر هللا ان م أن م ي نلون الربا والسنحتن لكنن ذ نر العلمناء 
 شوء  يه.االنسان وا،ْر ل نل ف ن هذا   

 أيماك تتغذ  ال  الن اية
 والن اية والفتران.  أالسنؤال: ما حبم الشرب فو أنل نوب من األيماك  تغذ  ال  القاذورا
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 ال نواب: 

الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: األًل فو حيواناأ البحر االباحنةن ودلينل ذلن، 
نل  –قنول هللا  [ن حتنن  96]المائندٍ: حننر وطعامنه متاانًا لكنم وللسنياٍر""أحنل لكنم ًنيد الب:  -انز َو

ولنو  ننان  تغننذ  بمنا ذ ننر السننائل؛ ألن مثننل هنذه الن اينناأ تسننتحيل وتنقلنه دمننًا ولحمننًان والن ايننة 
تْ ر با ينتحالةن إ  إن  نان أننل مثنل هنذه األشنياء يضنرن أو ب نر أ نر الن اينة فنو رائحنة هنذا 

 ،ررن ولم يظ ر أ ر الن اية فاألًل الحل.السم، أو طعمهن أما إذا لم يبن هناك 
 

 مشروباأ واردٍ من اليابان
ن الغالبينة  ب الماً  ؟حبم تناول ا فما نمشروباأ واردٍ من اليابان األخيٍر انونة فوانتشرأ السنؤال: 
 و نو.  اليابانومن الشعه  العظم 

 
نل –ال نواب:األًل فو المْاام والمشارب هنو الحنل لقنول هللا  "هنو النذي خلن  لكنم منا  :-انز َو

 "واألر  و،ننننننننع ا ل نننننننننام"[ن وقننننننننول هللا يننننننننبحانه  وتعننننننننال : 29]البقننننننننٍر:فننننننننو األر  َميعننننننننًا" 
[ن هذا منن حينن األًنلن لكنن بالنسنبة ل نذه المشنروباأ  نظنر هنل تحتنوي الن  أمنور 10]الرحمن:

 محرمة أو  ؟ ف ن  انت ليس في ا محرم فاألًل الحل  ما تقدم. 
 

  ي  لحوم الضفادب
 السنؤال: هل ي ْو  ي  لحم الضفدب فو المْعم؟.

 
 ال نواب:

هنل يحننرم أنلنه أو   يحننرم  - نرحم م هللا –بالنسنبة للحنم الضننفادب مو،نوب خنالف  ننين أهنل العلننم 
 –أنننه  بنناح أنلننهن وهننذا هننو األقننرب مننن أقننوال أهننل العلننم  -رحمننه هللا –أنلننه؟ واننند االمننام مالنن، 

طعمنة والمشنارب الحنلن ولنم  ثبنت دلينل الن  تحنرهم أنلنهن حينتنذ ؛ ألن األًل فنو األ- رحم م هللا
 ي ْو  يعه.
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 حبم أنل فرس الن ر 
-آَنر م هللا-السنؤال: ما حبم أنل فرس الن ر؟ هل هو حالل؟ وما هو األدلة ال  ذل،؟ أفيدونان 

 . 
 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

نل –الحنَل؛ لقنول هللا  األًل فو الحيوانناأ انز  –"وأحنل لكنم منا وراء ذلكنم"ن ولقنول هللا : -انز َو
ل [ن وإذا  ان  ذل، ف ن هذا الننوب منن الحينوان األًنل 10]الرحمن: : "واألر  و،ع ا ل نام"-َو

 –"أن النبنو  -ر،نو هللا انن م– يه الحل إ  إن دخل فو حد ن ا ن مباسن وأ نو  علبنة ال شننو 
ن ننن  انننن  نننل نننناب منننن السنننبابن وم لنننه منننن الْينننرن فننن ذا  نننان تغنننذ   -لمًنننل  هللا الينننه ويننن

 بالحشائي واألش ارن ونحو ذل، ف ذا األًل  يه الحل. وهللا أالم. 
 

 أنل لحم شاٍ ر،عت من  له
السنؤال: شاٍ ًغيٍر  انت تر،  من  لبة لعدٍ أيام بعد و دت ان ف ل أنل لحم هذه الشاٍ أو شنرب 

زانم هللا خيرًا. لبن ا حالل أم حرام؟ و   هل هناك تو،يح مفصل لمثل هذه الحالة؟ َو
 

 ال نواب:
أمننا أنننل لحننم تلنن، الشنناٍ َننائزن و  بنن س بننه إ  إن  ننان هننذا اللننبن لننه أ ننر فننو تلنن، الشنناٍ فننو طعننم 
اللحم بعد الذبحن أو فو طعم اللبنن أو فو الرائحةن ونحو ذل،ن أما إذا لم يبن له أ ر فن ن الن اينة 

مننن قننولو العلمنناء تْ ننر با يننتحالةن ف ننذا اللننبن الننذي شننربته تلنن، الشنناٍ يبننون قنند  النن  الصننحيح
 ايتحال دمًا ولحمًان  يْ ر با يتحالة. وهللا أالم.

 
 األنل فو البو يه المفتوح

 السنؤال: ما حبم األنل فو مْاام البو يه المفتوح؟ 
 

 ال نواب:
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 الحمد هللن والصالٍ والسالمن ال  ريول هللا وبعد:
ود  يه يسيرن والغرر اليسير  األنل فو البو يه المفتوح يظ ر وهللا أالمن أنه َائز؛ ألن الغرر المَو

 َاء الشرب باحتمالهن وإن  ان األحسن تر ه.
 

 ال ل
  وبر اته. هللا ورحمة اليبم السالم : السنؤال

  ال َل؟ ان أي لكم أن أرهد
 

  ال نواب:
 مسنلم ًحيح فو  بت وقد مباحن أنه األًل ال ل وبعد: هللان ولري ال  والسالم والصالٍ هللن الحمد

   ف ننه وُخلَِنل خمنراً  ننان إن إ  ال نل"ن االدام "نعنم قنال: – وينلم الينه هللا ًل  – النبو أن (2051)
.  ي ْو

 
 المصن  ال ل

 : بسم هللا الرحمن الرحيم . السنؤال
ن بننه نسننبة مننن الكحننول و  أدري إن مشنناي نا أن ال ننل المصننن  فننو المصننان  حننرام أل بعننض أفتنن 
 ذل، حقيقة أم  ؟ أفيدونا أفاد م هللا.  نان
 

 : ال نواب
 هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد:  الحمد

ننل  –فننو األطعمننة أن ننا مباحننةن لقننول هللا  األًننل الَّننِذي َخَلننَ  َلُكننْم َمننا ِفننو اأَلْرِ   ُهننوَ ":  -اننز َو
ِميعًا"  نل –[ن وقوله 29يةان]البقٍر: من ََ  والن [ن 10]النرحمن: َوَ،نَعَ ا ِلَ َنناِم" َواأَلْرَ  ": -از َو

 أمرهن:  منهذا فال ل األًل أنه مباحن ولكن إن  بت أن  يه نسبة من الكحول فال ي لو هذا 
فنو المبناح ف ننه مبناح ألن هنذه  وتسنت ل،األول: أن تكون هنذه النسنبة يسنيٍر بحينن تضنمحل  األمر

ودها  عدم ا. النسبة أًب  ح َو
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ألن مننا أيننبر  ثيننره فقليلننه ولننو نقْننة واحنندٍ  محننرمالثننانو: أن يبننون أ رهننا    ننزال باأليننًا ف نننه  األمنر
 محرم.

 
 هل أنل لحم البقر مبروه؟  

 بسم هللا الرحمن الرحيم: السؤال
 مننا رأيبنننم ورأي أهننل العلنننم مننن مشننناي نا فننو  رايينننة لحننم البقنننر؟ لحنند ن ًنننحيح  يننه ذ نننره الشنننيخ

نننزانم هللا . منننا نصنننه: )إينننانم ولحنننوم البقنننر ف ن نننا داء( .. الحننند ن -رحمنننه هللا-العالمننة األلبنننانو  َو
 خيرًا. 
   :ال واب

نننل –لحنننوم البقنننر األًنننل في نننا الحنننلن لقنننول هللا  "هنننو النننذي خلننن  لكنننم منننا فنننو األر  : -انننز َو
ننل –[ن وأيضننًا قننول هللا 29]البقٍر: َميعننًا" [ن وأمننا 10]الرحمن: "واألر  و،ننع ا ل نننام": -اننز َو

بالنسبة لكراهة أنل ا اينتنادًا الن  الحند نن ف نذا الحند ن مو،ن  خنالف  نين أهنل العلنم  نين مثبنت 
ًل  هللا –أن النبو  -ر،و هللا انه –وادم مثبتن واألب ر ادم إ باتهن وهدل لذل، حد ن َا ر 

(ن وانن اائشنة 1319م)بقنٍر  نوم النحنر. رواه مسنل -ر،و هللا ان ا–ذبح ان اائشة  -اليه ويلم
انننن نسنننائه بنننالبقر. رواه  -ًنننل  هللا الينننه وينننلم–قالنننت: ،نننح  رينننول هللا  -ر،نننو هللا ان نننا–

 (" فالذي يظ ر أنه   ُيكره. 1211(ن ومسلم)5559الب اري)
 

 شرب حليه ال اللة
 السالم اليبم.السنؤال: 

ننًا ومشنن قة الن  المسننلمين فننو منا رأيبننم بشننرب حلينه ال اللننة؟ المننًا بن ن تحاشننو ذلنن، ييسنبه حَر
الغربنفننالمعروف أن أنثننر المننزارب يْعمننون األبقننار م لفنناأن وبقايننا لحننوم حيواننناأ ميتننةن منن  أن 

 هناك نوب آخر من الحليه ليس  يه ب س لكنه مرتف  الثمن َدًا فو  طاقة الكثيرهن شرامه. 
 

   :ال واب
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته.
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 –واختلننف أهننل العلننم  -الن ايننة –هننل العلننمن وهننو التنو ت نننل العننذٍر ال اللنة مو،نن  خننالف  ننين أ 
مت  تحرم؟ فقال بعض العلمناء: تحنرم إذا  نان أنثنر الف نا الن اينةن فن ذا فر،ننا أن نا  -رحم م هللا

منننن الميتنننةن والننندم المسنننفوح ف ننننه محنننرمن أمنننا إذا  نننان أنثنننر الف نننا  -%75 -تْعنننم  ال نننة األربننناب
خمسنننة وينننبعين بالمائنننة منننن الْننناهرن وخمسنننة واشنننرهن بالمائنننة منننن  -منننثالً  –الْننناهر بننن ن تْعنننم 

النصننف والنصننف ف ن ننا َننائٍزن هننذا هننو الننرأي  -مننثالً  –الميتننةن ونحننو ذلنن، ف ن ننا َننائٍزن أو  ننان 
 األول. 

الرأي الثانو: أن لحم ال اللة ولبن ال اللنة وحليب نا   يحنرم إ  إذا  نان للن اينة أ نر فنو اللحنم أو 
ذل، وهذا القول هو الصوابن فالصواب فو هذه المس لة أنه إذا  نان للن اينة أ نر فنو  اللبنن ونحو

طعم اللحم أو رائحتهن أو اللبنن أو يسبه أمرا،ًان ونحو ذل،ن ف نه محرمن وأما إذا لم يبن ل نا أ نر 
ف ننه َننائز؛ ألن الن ايناأ تْ ننر با ينتحالةن وهننذه األشننياء قند ايننتحالت إلن  دمن ولحننمن وحليننهن 

 يمننا  تعلنن  بال اللننة. وهللا  -رحم ننم هللا–ونحننو ذلنن،ن هننذا هننو الصننواب األقننرب مننن قننولو العلمنناء 
 أالم.

 
 التصبح بسب  تمراأ

 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهالسنؤال: 
ذن هللا. هننل هننذا خننا  بع ننٍو  مننن تصننبح بسننب  تمننراأ لننم يضننره يننام و  يننحر بنن أنننهيننمعت  

زانم هللا خير  نمن المبم فيدوناأالمد نة أم بالتمر اامة؟   .اً َو
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
هذا األمنر مو،ن  خنالفن وذهنه بعنض أهنل العلنم إلن  أن هنذا لنيس خاًنًا بع نٍو المد ننةن وإنمنا 

النن  الع نننٍو مننن قبينننل  -ًنننل  هللا اليننه وينننلم–لنبننو هننو شننامل للتمنننر  لننه لبر تنننهن وإنمننا نننن َّ ا
 التمثيل فقطن وهذا هو األقرب. وهللا أالم.
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 ذبح الشاٍ وامرها أقل من يتة أش ر
السنؤال: هل ي ْو ذبح الشاٍ وامرهنا أقنل منن ينتة أشن ر فنو غينر األ،نحية؟ وهنل ي نْو أننل منا 

د فو بْنا بعد ذبح ا؟ م  الدليلن وهشمل السؤال المااز   إن  ان امرها أقل من ينة. َو
  

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

ذبح الصغير منن أو د الشناٍ أو المنااز إذا لنم يبنن فنو أ،نحية و  ننذرن و  اقيقنةن و  هندي فن ن 
ئز و  ب س هذا َائز و  ب س بهن فلو ذبح أقل من يتة أش رن أو المااز أقل من ينة ف ن هذا َا

ن وأمننا بالنسننبة لل نننين الننذي فننو بْننن الشنناٍ أو البقننرن أو بْننن الناقننةن فنن ن هننذا -إن شنناء هللا –بننه 
نه الترمنذي ) ذ ناٍ أمنه" ال نين ذ اٍ : "-ًل  هللا اليه ويلم– باح أنله؛ لقول النبو  ( 1476أخَر

 م.ن ف ذا ذ يت األم الذ اٍ الشرمية فال ب س. وهللا أال(3199وا ن ماَه )
 

ْمزم طعام طعم..."  "ماء 
 .السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهالسنؤال: 

ْمزم أود ْمزم طعام طعنم وشنفاء ينقم"شبل الو الحد ن بما معناه أحين  نالسؤال ان ماء   "نماء 
بالزائدٍ واالَ نا فنو الْنه  مصاباً  ش صاً  أنفلو افتر،نا  ؟يشفو من  ل األمرا  أنههل معناه 

ْالننة انن ْمننزم يشننفو من ننا نن طرهن  امليننة َراحيننةالحند ن اال مصنندقا بالكتنناب  أنننو المناً ؟ هننل مناء 
 نًند  -ًنل  هللا الينه وينلم – الم هللا و الم ريوله  ألن ؛والسنة حت  لو لم  تضح لو مباشٍر

 أالم.هذا وهللا  .والعيه والنق  فينا نحن
 

 ال نواب: 
 : الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
ْمنزم يننبه  غينره منن األيننبابن ونحنن من مورون بفعننل السنبهن وإذا فعنل االنسننان السنبه فنن ن  مناء 

 المسبه ال  هللان قد يحصل وقد   يحصل. وهللا أالم.
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 األيمان  
 و                النننذور

 
 
 
 
 
 
 

 اليمين بالكفر ال  ترك ال مر
ؤال لصد   لو.  نان ًنديقو يشنرب ال منرن ولكننه أقلن  ان نان ولكنن والنده ا،نْره هو يالسؤال: 

أن يقول هذه اليمين: وهللا العظيم ألنونن  نافرًا لنو شنربت  انينًا. وهنو انن يلنيي فنو دولنة أَنبينةن 
 ف ذا شرب فو  وم ما ال مر فما هو حبم اليمين الذي قاله؟ هل ييبون  افرًا أم يصوم  ال ة أيام؟ 

 
   :ل وابا

ل  -شرب ال مر محرمن و  ي ْو وهو من  بائر الذنوبن وهللا  "يا أ  ا الذ ن آمنوا يقول: -از َو
ننس مننن امننل الشننيْان فنناَتنبوه"  ْ م َر [ن وأيضننًا 90]المائنندٍ:إنمننا ال مننر والميسننر واألنصنناب واأل

: الترمنننذي لعنننن ال منننر وشنننارب ا وااًنننرها ومعتصنننرها...ن انظنننر -الينننه الصنننالٍ والسنننالم–النبنننو 
ه في ا الحد 3380( وا ن ماَة )3674( وأبا داود )1295) ( واالَماب منعقد ال  ذل،ن ول ذا َو

 ال  من شرب ان وأنصح أخو السائل أن يقل  ان المحرمن وأن يستعين باهللن وهتو ل اليه.
مننين هننو أن أمننا إذا شننرب ا ف نننه   يبننون  ننافرًان وإنمننا ي ننه اليننه أن يبفننر  فنناٍر يمننينن و فنناٍر الي

ن  إلن  الصنيام فالصنيام    يْعم اشٍر مسانين أو أن يبسوهم أو يعت  رألبةن ف ذا لنم ي ند ذلن،  َر
 يبفَِر به حت  يع ز ان التكفير بالمالن يع ز ان التكفير باالطعام أو الكسٍو أو التحرهر.
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 هل يعد الع د نذرًا؟ 

 وبر اته. السالم اليبم ورحمة هللاالسنؤال: 
وفنو نفنس  نفعلتنه أنننو إ  الشوءنا ذل  أاود أ هللا  : أااهدبقولو شوءلفعل  أاود أ  ااهدأ هللا

ننل  أوا حلننف ذف نل هننن ل، العمننلذلنن أانود أ  نهللا أمننام انخننردتننه هنو هفعا اللحظنة  ننان ب نواري َر
ل ذت اه هللا وت اه  وما العمل ؟رذن  .خيراً  َزانم هللا؟ ه  أارف الذيل، الَر
 

 ال نواب:
 يبم السالم ورحمة هللا وبر اته. وال

ل–نونه ااهد هللا  ال  أ  يفعل شيتًا  م فعله ف ذا ت نه الينه  فناٍر يمنين؛ لكوننه حنننن  -از َو
نل ذا ينلْة وااهنده أ   نل هنذا  ينه تفصنيل إن  نان هنذا الَر ف ذا حبمه حبم اليمينن وبالنسبة للَر

ننلن بحيننن إنننه يفعننلن وهننذا الع نند لننه أ ننر فننو ت فيننف اقوبتننهن أو  ننان هنن ذا العمننل متعلنن    ننذا الَر
 ؤذينهن أو يعتنندي اليننهن فنالم م أنننه إذا  ننان  ترتننه الن  ذلنن، فعننل محننرم أو تنرك حنن  ف نننه   تبننرأ 

 ذمته حت   َر  إل  ذل، الذي ااهدهن وه برهن وهستوفو منه. وهللا أالم.
 

 نذر ًيام ش ر وأفْر  يه  وماً 
 أمف نل يعيند الشن ر  نً امندا فْنر  ينه  ومناً أولكننه  نهللننذر شن   ًنيام شن ر السننؤال: بسنم هللا. 

 ؟.فْرهأيقضو اليوم الذي 
 

 ال نواب:
"َنَ   َاْن النَّْذِر َوَقاَل ِإنَُّه َ  َيْ ِتو  -ًل  هللا اليه ويلم–ألن النبو أوً :  ن   االنسان ان النذر؛ 

ه "ِبَ ْيٍر َوِإنََّما ُيْسَتْ َرُ  ِبِه ِمْن اْلَبِ يلِ  ٍْا هو أن  (1639( ومسلم )6608الب اري ) أخَر فنذر الم ا
ْوال مبروهن هذا مبنروه انند العلمناء  لمنا ذ رننا  -رحم نم هللا –يعل  نذره ال  حصول محبوب أو 

ل الذي نذر أن يصوم ش رًا   ي لو من حالتين:   من الدليل ال  ذل،ن وهذا الَر
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 نوهننهن  ننل قننال: هلل الننو أن أًننوم شنن رًان ولننم  الحالننة األولنن : أن   يشننتر  التتنناب  فننو نننذرهن وأ 
يشتر  تتابعاًن ولم  نوهن ولم يعين ش راًن ف ذا  لزمه أن يصوم ش رًا و   لزمه التتاب ن فلنو أننه أفْنر 

 فو أ ناء الش ر ف ذا   ب س به و  شوء اليه.
 ننذا ي ننه اليننه والحالننة الثانيننة: أن  نننوي التتنناب  أو يشننترطه أو يقننول: الننو ًننوم شنن ر معننونن ف

ه اليه ايتتنافه من َد دن أو  بنو وهبفنر  فناٍر يمنين أي  بننو الن  منا  التتاب ن وإذا أفْر  يه َو
 ًامهن و  يست نف وهبفر  فاٍر يمين.

 
 ادم الوفاء بالنذر المعل 

وأًنبح راتبننو  واشنتغلتن اامنًا  نننت قند ننذرأ إذا فنتح هللا النو هامنري اشنر  انندما  نانالسننؤال: 
 وأخننر  مننن راتبنن  رهننال مننن راتبننو بمعننن 500آ ف رهننال أن أتصنند  شنن رهًا بمبلننغ  ال ننةفننو  الث

رهال منذ فتٍر  5200وقد أنعم هللا الو  راته ش ري يقدر بحوالو  نن وقد  ان ل ش ر رهال 500
نت مننذ يننة نانن السنت يننواأ تزهند ن ولكننو لنم أف بالننذر طنوال هنذه المندٍن المنًا بن ننو قند تزَو

خاًنة ؟ ينؤالو هنل يعتبنر ننذري ًنحيحاً ن اائلية  بيٍر والتزاماأ نوالو د ون  ثيٍر نواندي طفلة
إذا ًننح نننذري   ننمن بشننبل وا،ننح والتزامات نناأنننو  نننت فننو يننن لننم أنننن أف ننم في ننا متْلبنناأ الحينناٍ 

نه فتنٍر ينت يننواأ ؟هيننيف يمبن أن أو   ن بينرًا منن المنال ممنا يعننو مبلغنا نخاًنة أنننو لنم أخَر
ًنالٍ   أذ رهنان فكينف أوفنو ننذر  وأخيرًا أنا  نت قند ننذرأ ًنيامًا أون ة مالية ًلبةوأنا فو حال
و إفادتو َزانم هللا خير ال زاء  وم ًيام؟ ًيام وأنا   أذ ر م ر عة نذرت ا أو  م ًالٍ أو  .أَر

 
 ال نواب:

حبه أَمعين -الحمد هلل رب العالمينن  ل  هللا ويلم ال  نبينا محمد وال  آله ًو  . -ًو
وقنال: "إننه يسنت ر  بنه منن  -اليه الصالٍ والسالم –أوً :  نبغو أن نعلم أن النذر ن   انه النبو 

(ن ف قل أحوالنه الكراهنةن أو نقنول ب ننه مبنروهن وهنذا الننذر 1639( ومسلم )6608الب يل" الب اري )
نل –المعل  ال  حصول نعمة أو تفرهج  ربةن و  ن النناذر يسنوء الظنن بناهلل   –وأن هللا  -انز َو

ننل ننل –  يحقنن  لننه هننذه النعمننة أو   يفننر  هننذه الكربننة إ  إذا شننر  هلل  -اننز َو شننرطًان  -اننز َو
ر،ننو هللا  –قننال فنو حنند ن اائشنة  -ًنل  هللا اليننه وينلم –وأمنا بالنسنبة لسننؤال األخ فن ن النبننو 

أ ننننذر ( وغيننره: "مننن نننذر أن يْيننن  هللا فليْعننه"ن وأنننت نننذر 6696فننو ًننحيح الب ننناري ) -ان ننا
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طااة  ي ه الي، أن توفو   ذا النذر وأن تتصد  من راتب، إذا  نت تقدر أن تتصند   نل شن ر 
ب مسمائة رهالن والي، أن تنظر فو السنواأ الما،ية التو  نت تقدر أن تتصد  في ان فعلي، أن 

ذرك ت َر ننا إيفنناء لنننذركن وأن تسننتمر النن  ذلنن، أيضننًان وأمننا الشنن ر الننذي   تقنندر أن تفننو  يننه  ننن
لكون، تحتا  إل  النفقاأ ونحو ذل، ف ذا تكفنر اننه  فناٍر يمنينن وأمنا بالنسنبة للصنالٍن أو الصنيام 

 ف ذا  نت   تدري ف ن، تصوم  ومًا أقل الصيام الشراون وتصلو ر عتين.
 

 الصيام فو النذر المعل 
 .اليبم ورحمة هللا وبر اته السالمالسنؤال: 

 نننل  نننوم ا ننننين  أًنننوم أن  تفنننو   الثنننانوي الثالنننن  الصنننف ن حنننت منننن إذايننننة قننند ننننذرأ  12قبنننل 
  نندأأشنن ر الما،ننية األ ثال ننةفننو الن مواببننا النن  الصننيامأنننن فْننوال الفتننٍر الما،ننية لننم ن وخمننيس
في نا  أننون التنو  األيناملحبنم فنو بعنض ا ومنا ؟أًنم االتنو لنم  األينام فمنا الحبنم فنون الي نا أوابه
 ؟رأو أفْذل، اليوم  أًومهل  ؟غيره أواند والدي  ال  الغداء مداواً 

 

 ال نواب:
حبه أَمعينن وبعد:  بسم هللا الرحمن الرحيمن والصالٍ السالم ال  نبينا محمد وال  آله ًو

ن ن  انن الننذرن وقنال: "إننه   ين تو ب ينرن وإنمنا يسنت ر  بنه مننن  -الينه الصنالٍ والسنالم –النبنو 
ننسان أن  نذر وهبلف نفسه منا   تْين ن (ن فال  نبغو ل1639( ومسلم )6608الب يل" الب اري )

ننًا هننذا النننذر المعلنن ن و نن ن الننناذر يسننوء الظننن  ربننه وأن هللا  ننل –وخصًو   يفننر  لننه  -اننز َو
نربهن و   زهل انه اسرًا إ  إذا شر  هلل شرطًان ف نذا الننذر المعلن   رهنه أهنل العلنمن ومنال بعنض 

 –ذلن،ن وأمنا حبنم ذلن، ف نننه  منا قنال النبنو اليننه أهنل العلنم إلن  تحرهمنه لمننا تقندم منن الندليل النن  
: "منن ننذر أن يْين  هللا فليْعنه" الب ناري -ر،نو هللا ان نا –فو حند ن اائشنة  -الصالٍ والسالم

(ن  ي ه الي، أن توفو   ذا النذرن وأن تصوم  منا ألزمنت نفسن،  نل  نوم ا ننين وخمنيسن 6696)
ين، أن ت ت نند فننو قضنائ ان والينن، أن تكفننر  فنناٍر وأمنا بالنسننبة ل يننام الما،نية التننو لننم تصننم ا فعل

يمينن وأما إذا حصل ل، منايبة فو  وم من هذه األيام ونحو ذل، ف نه   ي نْو لن، أن تفْنر ألن 
بن ن  -رحم نم هللا –هذا الصيام ًيام واَنهن ي نه الين، أن تفنو بنه  رمضنانن وقند قنال العلمناء 



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

  ي نْو لن، أن تفْنر فنو رمضنان إذا حصنل لن،  الواَه بالنذر  لح  بالواَه بالشنربن فكمنا أننه
 منايبةن فكذل، أيضًا هنان وهللا أالم.

 
ل ل م المال  نذرأ التبرب للم اهد ن فلم ت د من  ًو

السنؤال: امننرٍأ ننذرأ مبلغننًا مننن المنال الرينناله إلنن  إخوانننا الم اهنند ن فننو الشيشنانن واننندما ذهبننت 
مؤيسة لم تعد تقنوم بمثنل هنذا النشنا  اننن فمنا للمؤيسة الم صصة ل م  التبرااأ أخبرأ أن ال

ندأ  ننان منن المنرٍأ إ  أن أرينلت هنذا المبلنغ الن  ًنوٍر تبنرب للفقنراء فنو الشيشنانن وبعند ذلن، َو
 طرهقة لنقل هذا المال للم اهد ن فما الحبم فو النذر؟ وما الواَه الي ا انن؟ أفتونا م َورهن.

 
 ال واب:

 ال  ريول هللان وبعد:الحمد هللن والصالٍ والسالم 
يظ ر وهللا أالم أن هذه المرٍأ انن   شوء الي ان ألن ا  ذلت  م أخبرأ أننه  تعنذر نقنل مثنل هنذه 
األشياء إل  الم اهد نن فصرفت ا ال  فقنرائ من إن شناء هللا   شنوء الي نا؛ ألن الفقنراء هنؤ ء هنم 

 اهد ن.فقراء أهالو الم اهد نن وهذا إن شاء هللا من إاانة الم 
 

 نذرأ  لبس  وب العذراء لمدٍ ش ر
 .الرحمن الرحيم بسم هللاالسنؤال: 
ه هللا إحد قامت    لبس  وب العذراء لمدٍ ش ر. و ان مو،وب النذر ب ن تقوم نالفتياأ بالنذر لَو

 هنو تسنتْي  تنفينذه منا و  اً وفنو حنال  وننه ًنحيح؟ الد نينة ل النذر ًحيح من الناحينةهالسؤال: 
و االفا،ة الينا ب برتكم وهللا ولو التوفي .؟. النذر نفاٍر هذا  .شبراً و  أَر

 
 ال نواب:

 الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  نبينا محمدن  وبعد: 
ن ن  انن الننذر فقنال: "إننه    -ًنل  هللا الينه وينلم–أوً :    نبغو لننسان أن  ننذرن فن ن النبنو 

ه الب اري ) الب يل"  رد القدرن وإنما يست ر  به من  .(1640( ومسلم )6608أخَر
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 انيًا: بالنسبة ل ذا النذر   ي ه الوفاء به؛ ألنه ليس من نذر الْااةن وال  هذا تكفر  فناٍر يمنين 
 –ب طعام اشٍر مسانين أو  سوت من أو تحرهر رألبةن ف ن لم ت د ًامت  ال ة أيامن لحند ن اقبنة 

قال:"نفنننناٍر النننننذر  فنننناٍر يمننننين" رواه مسننننلم  -اليننننه ويننننلم ًننننل  هللا–أن النبننننو  -ر،ننننو هللا انننننه
(1645.) 
 
 
 

ِعم مت خرًا أم يصوم فو الحال؟ ْْ  هل ُي
 .ورحمة هللا وبر اته السالم اليبم ..فضيلة الشيخالسنؤال: 

خنالل منحنة الدراينة التنو ينوف ت تينه بعند فتنٍر  من ترتبت اليه  فاٍر يمينن وهمبنه أ ن يْعنم منن
 أيام؟ ةأم يصوم  ال  ؟المنحة وهْعم ل  نتظر حت  تصلهليست محددٍن ف 

 
 ال نواب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد: 
 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 

وب الكفاٍر اند الحنن ب ن  ترك ما حلف ال  فعلهن أو يفعل ما حلف ال  تر هن فحينتنذ  وقت َو
عسرًا   مال انده يستْي  بنه أن يْعنم اشنٍر مسنانينن أو يبسنوهمن ت ه اليه الكفاٍرن ف ن  ان م

نل–أو يحرر رألبةن ف نه  نتقل حينتذ إل  الصيام بن ن يصنوم  ال نة أينام متتابعنة؛ لقنول هللا  -انز َو
نْدُتُم اأْلَْيَمن": اَن َفَكفَّاَرتُنُه ِإْطَعناُم َاَشنَرٍِ َمَسناِنيَن   ُ َؤاِخُذُنُم هَُّ ِباللَّْغِو ِفو َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُ َؤاِخُذُنْم ِبَمنا َاقَّ

ِعُمننننوَن أَْهِلننننيُبْم َأْو ِ ْسننننَوُتُ ْم َأْو َتْحِرهننننُر َرأَلَبننننٍة َفَمننننْن َلننننْم َيِ ننننْد َفِصننننَياُم َ ال َننننِة َأيَّنننن ْْ " امٍ ِمننننْن َأْوَيننننِط َمننننا ُت
. - تعال  انهر،و هللا –[ وه ه اليه أن يصوم  ال ة أيام متتابعة لقراءٍ ا ن مسعود 89]المائدٍ:

 وهللا أالم.
 

 نفاٍر اليمين المبرٍر
فنو  نل منٍر  و لكنننو ن)العنادٍ السنرهة( أفعنل محرمناً  أ ولقد حلفنت اليمنين الن   نأنا شابالسنؤال: 

انن هنذه األيمنان )لنم أنفَِنر ولنم  نوهبذا  تكرر معو هذا األمر )الحلف  نم الحننن( نأاود إل  فعل ا
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األيمنان التنو حنثنت في نا( ولكنننو انن  ترانمت الو هذهن ل   ومنا هذاو  بالصيام( إ باالطعامأقم 
حبم مس لة  فاٍر اليمين )قنرأأ ذلن، فنو هنذا الموقن (  والسؤال هو أننو قد قرأأ نتبت توبة نصوحاً 

 نالتالو:
 ير ان  ل يمين حنثت  يه.فنه ي ه الَو التكإ بعض المذاهه تقول -
د أحد المذاهه يقول  -  .راأاَ ننو أن أقوم ببَفاٍر واحدٍ تنوب ان  ل الكفيمب نهإوهَو

وهل هذا ؟ الثانو )نفاٍر واحدٍ تنوب ان َمي  الكفاراأ( ف ل يصح ذل، ف ذا أردأ أن آخذ بالقول
إطعنام  أالنم أن نوفنو  يفينة أداء الكفناٍر؟ن أداء الكفناٍر  ينه إ نم رغنم أنننو تبنت إلن  هللا التن خير فنو

أردأ أن أًوم  ال نة  أيتْ  فصيام  ال ة أيام متتاليةك والسؤال هو: لوك ف ن لم اشٍر مسانين أو ً 
)المنال النذي أمتلكنه أحتاَنه  ذل،؟ المسانين ك ف ل ي ْو الطعامأيام متتالية رغم أننو أمتل، المال 

 .فو قضاء أشياء أخر (
 

 ال نواب:
لةن واالنسان ُمتعبَّد بما الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ي ه اليه لكل يمين حنن في ا  فاٍر مستق

انننز –ن ولننيس لننه أن ي تننار إذا قننام النندليلن وهللا -ًننل  هللا اليننه ويننلم –قننال هللان وقننال ريننوله 
ننل [ن وبالنسننبة لن ننم ف نننه ينن  م 109]المائنندٍ:"وهننوم  ننناد  م  يقننول منناذا أَبننتم المريننلين" يقننول:  -َو

ًننل  هللا –فننو أوامننر هللان وأمننر ريننوله بالتنن خير؛ ألن التكفيننر ي ننه النن  الفورهننةن وهبننذا األًننل 
ننوب والفورهننةن وبالنسننبة لنطعننام ف نننت م يننر إمننا أن تعتنن  رألبننة أو  -اليننه ويننلم أن ننا تقتضننو الَو

تْعم اشٍر مسانينن أو أن تكسوهمن واألرف  ب، هو االطعامن واالطعام إما أن تعْو  نل مسنبين 
ن أو أن تعشنني من أو تغنند  من وإن أاْيننت  م َحبننًا فاألحسننن أن يبننون معننه إدامن  مننا نيلننو مننن األْر

ف ذا  نت تؤدم أهل، أي تعْم أهل، بن دم ف نن،  -رحمه هللا –ذهه إل  ذل، شيخ االيالم  ن تيمية 
ل –تْعم ب دام؛ لقول هللا   [. 89]المائدٍ: "من أويط ما تْعمون أهليبم": -از َو

ن أو تحرهنر الرألبنةن فن ذا وأما بالنسبة للصيام ف ن،   تنتقل إليه حتن  تع نز انن اال طعنام أو الكسنٍو
ننت فقيرًا   تستْي  واحدٍ من الثالث: إطعام اشٍر مسانين أو  سوت م أو تحرهر رألبة تنتقل إل  

 الصيام؛ ًيام  ال ة أيام متتابعة. 
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و  أالم ان حاَت، للمال الذي اندك إذا  نت تحتاَه ألمور ،نرورهة  النفقنة أو حنوائج أًنليةن 
و البيننت أو أدواأ مدرينية تحتاَ ننان أو مالبننس تحتاَ نان ف ننذا   بنن س  ينهن أمننا إذا  ننان مثنل أواننن

 فو أمور  مالية فليس ل، ذل،. وهللا أالم.
 

 ااهدأ نفس ا ال  التصد   ذهه
السنننؤال : تعاهنندأ منن  نفسنن ا لننيس  نيننة النننذر إن يننلم ا ن ننا مننن مننر  أن تتصنند  بقْعننة ذهبيننة 

ْالنت الن  نيت نا بالتصند    نذه القْعنةن إ  أن هنذه القْعنة  انننت  ميننةن والحمند هلل ينلم ا ن  نا و  
هدية من أ ي ا المتوف ن وهو ازهٍز الي نان ف نل إن تصندقت بقيمت نا واحتفظنت   نا تكنون قند وفنت 

زانم هللا خيرًا.  بع دها؟ َو
 

 ال نواب:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ر ي نه الي نا أن تتصند    نذه ال بنةن لحند ن هذه المرٍأ إن  اننت تلفظنت وحر نت لسنان ا ف نذا ننذ
قننال: "مننن  -ًننل  هللا اليننه ويننلم –أن النبننو   (6696) فننو الب نناري  -ر،ننو هللا ان ننا –اائشننة 

نذر أن يْي  هللا فليْعه" وإن  انت لم تتلفبن بمعن  أن ا لم تحرك لسنان ا ف ننه    لزم نا شنوء إن 
ت ا فل ا ذل،ن وإن لم ت َر ا فال شوء الي   ا.أخَر

 
 الفر   ين اليمين والنذر

زانم هللا خيًرا. السنؤال:   ما الفر   ين اليمين والنذر فو  ته الفقه؟ َو
 

   :ال واب
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته. 
 ة من ًفاته وما ألِح   ذل،.اليمين هو تو يد المحلوف اليه  ذ ر ايم من أيماء هللا أو ًف

 وأما النذر ف و: إي اب المبلف ال  نفسه أمًرا غير واَه. 
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هننذا هننو الفننر   ين مننان والنننذر لننه أحبننامن وقنند ي خننذ حبننم اليمننين إذا قصنند  يننه الحننن أو المننن  أو 
ة التصد   أو التكذ هن ولو  ان بالصدقة ال  مباد هللان مثنل لنو قنال: إن لنم أينافر الينوم إلن  مبن

 فعلَو أن أًوم ش ًران أو أتصد  ب لف رهالن ف ذا حبمه حبم اليمين. وهللا أالم. 
 

 النذر المعل 
والننذر  -وحين نا  نان ي  نل حبنم الننذر ولمنا انرف الحبنم نندم الن  ذلن، السنؤال: نذر ش   نذراً 

هنو أننه قننال إن قتنل شنن   منن العنندو فسنوف أتصنند  ببنذان االشننبال أننه   يحننه أن يفعنل شننيتا 
 مبروها و انيا أن العدد لن يبون معروفا بالتحد دن و الثا أن المندٍ لبقناء العندو م  ولنة. ف نل ي نْو

 له أن يبفر  فاٍر يمين لتبرأ ذمته وهللا يحفظبم وهراانم. 
  

   :ال واب
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

ن ن  انن الننذرن وقال:"إننه   ين تو ب ينر  –لسنالم الينه الصنالٍ وا –أوً : النذر مبروهن ألن النبنو 
 -( من حد ن ابد هللا  ن امر1639(ن ومسلم)6608) رواه الب اري  وإنما يست ر  به من الب يل"

. وذهه بعنض أهنل العلنم إلن  تحرهمنهن وأمنا إذا ننذر االنسنان طاانةن ف ننه ي نه -ر،و هللا ان ما
قنال:  –ًنل  هللا الينه وينلم  –أن النبنو  –ن نا ر،نو هللا ا –اليه أن  وفو   ان لحند ن اائشنة 

(  ي ننه 6696"منن نننذر أن يْينن  هللا فليْعنهن ومننن نننذر أن يعصننو هللا فنال يعصننه" رواه الب نناري)
اليه أن  وفو  ذل،ن وما دام أنه نذر إذا قتل أحد من األاداء أن  تصد ن فعلينه أن  تصند  حنين 

ْمانن أما إذا لم ي ص  ف نه يعلم بقتله أي ادو من األاداءن إ  إذا خص   ذل، بمبان أو فو 
 إذا الم ف نه ي ه اليه أن  تصد ن أما إذا َ ل ف نه   ي ه اليه؛ ألن األًل  راءٍ ذمته. 

وأما  ونه يبفر  فاٍر يمين ف ذا ليس باهرًان ألن هذا نذر قربة وطااة ي ه اليه أن  وفو بنهن منا 
 دام مستْيعًا.

 
 فو النْ  به؟هل  نعقد النذر م  الش، 

فمن شدٍ الكرب قلت أو أبننو قلت   أدري  نوقعت فو محنة شد دٍ وخفت ال  مال لوالسنؤال: 
 ن لسانو أم بقلبو الذي أت ند منه أننو اقدأ العزم ال  النذر وقلت  لسان الحال أو المقال هو هلل
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زءاً   م نوهت بعد ذل،  برهة أن أقسمه َزءاً  زء نلزوا  أخو للفقراء َو وفو الحقيقة  نأيتبقيه لو اً َو
وأَندنو فنو مشنقة فنو الوفناء خاًنة لنو  نان الحبنم أن  نفقد وقعت فنو اننت لكنونو محتنا  للمنال

ه  له و  أقسمه  ما يب   وانن أنا أي ل: نأخَر
 ؟.هل انعقد النذر م  الش، فو  ونو نْقت به أو أَرهته ال  قلبو فقط -1
 ؟.نعقاد النذرال  فر  ا هل قولو هو هلل نذر أم  -2
ما مد  ًحة الت صي  الذي نوهته من تقسنيم للمنال وا حتفنا  ب نزء مننه لنو من   وننه  نان -3

 ؟.و ان الفاًل  رهة قصيٍر لم  ت لل ا  الم آخر نبعد أن قلت هو هلل ال  العموم
ا له لو ايتعملته ونوهنت األداء  يمن هل النذر هذا ي ر  هذا المال من ملكو بحين أاد غاًباً  -4

 ؟.وادم ايتعمال هذا المال أم ي ه الوفاء فوراً ن بعد
 نهل ي ْو له ذل، فو مثنل تلن، الصنوٍر المعرو،نة نهل لو أراد االنسان أ   نفذ النذر وهبفر -5

و أن  تس  ًدر م لْنول السنؤال واالَابنة الينه ؟. له إ  الوفاء به أم أن نذر الْااة   م ر  أَر
زانم هللا خيراً  نتفصيالً   .َو

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
هل نذرن أم لنم  ننذر؟ أم تحنرك اللسنان بالننذرن أم أن ذلن، فنو قلبنه فقنط؟ فن ن األًنل اندم الننذر؛ 

 ألن األًل  راءٍ الذمة من هذا االي اب حت   تيقنن وهللا أالم. 
نل–ننةن  نل  نل منا دل الن  أننه ننذر هلل وقول، هو هلل نذرن ألن النذر ليس له ًنيغة معي  -انز َو

 ف و نذر. وهللا أالم.
 

 نذر أن يْل  لحيته ولم يفعل
مبننان  فننومنننه  اً ول شننية ،ننيااه حفظننت َننزء نايننت مننو شنن   النن  مننال لننيس بالقليننلالسنننؤال: 

لعنه  ننتمبم ينراً أبحسنابه لندي انتشنفت ،نياب هنذا ال نزءن و   اً ولما طلبت مننه  شنف نونسيته آخر
ْمالئو الذ ن ألشيْان  رأيو أن المبلغ قد تمت يرقتهن و ا بالمنزل فو خنالل  ْارونون السار  من 

 انننت تكبننره فننو رأيننو  أمننوولكننن  نبعنند هننذا الشنن، لننديأأن  فتننٍر بقنناء المبلننغ لنندين حاولننت َاهننداً 
 إنٍ منن الصنال هلل قندراً  أًنلون أو  نحلق ناأو   لحيتنو أطلن و  ن ا تسااد الشيْانن فنذرأ هلل أن 
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دأ المبلغ منا انن اللحينة أو  ن-والحمند هلل-ف ما ان الصالٍ فقد ًنليت ا  -والحمد هلل-وقد  ان  نَو
ننال  أحننديسننتوقفنو  أنحننه ألننيال و   أيننافرألننننو  نننت ؛ مننا ااتزمننت اليننه أتننم أنيننتْ  أفلننم  َر

 ؟فنو ذلن، مواالينالفمنا حبنم هللا ن اند ل ناأ الشرطة وهضنايقنو بسنبب ان وانن وقند انت نو السنبه فلنم 
ه النو فعلنه معنذٍر  ؟ننتم انن مأ أم أًنارح مهنل  -و نذل، منن ناحينة شنبو  زمالئنو  ؟وماذا  تَو

 .شاء هللا إنولكم َزهل الشبر والثواب  .فاألمر يقلقنو وهس دنو شيخيا  أاذرنوولكن  نلنطالة
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

ر،ننو هللا  –يقننول فننو حنند ن اائشننة  -ًننل  هللا اليننه ويننلم–ة للنننذر فنقننول: إن النبننو أمننا بالنسننب
نه الب ناري ) : "من نذر أن يْي  هللا فليْعنه"-ان ا ن وتنرك اللحينة هنذا منن طاانة هللا (6696أخَر

ننل– ننل–ن  ي ننه الينن، أن تْينن  هللا -اننز َو فننو ذلنن،ن وإذا حلقننت لحيتنن، وخالفننت ف نننه  -اننز َو
نل – فناٍر يمنينن وه نه الين، أن تعنود إلن  طاانة هللا  ي ه الي، أن تكفر ن و  تحلق نا؛ -انز َو

 ألن هذا واَه الي، ب مرهن:
 أوً : ب ي اب الشارب الي،.

 واألمر الثانو: ب ي اب، له ال  نفس، بالنذر. 
وأما بالنسبة لمصارحة الزمالء وأن، شبكت في من فن ن هنذا   ي نه الين،ن و   ترتنه الينه شنوء. 

 أالم. وهللا
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 يمين الغضبان
 السنؤال: السالم اليبم. 

هل ًحيح أن الذي يحلف باهلل وهو غا،ه ي ْو له أن  تراَ  و  يعمل ما حلنف الينه إذا  نان 
 ذل، أفضل؟ َزانم هللا خيرًا. 

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
  واليبم السالم ورحمة هللا وبر اته.

 إذا حلف االنسان باهلل وهو غا،هن ف نه   ي لو من  الث حا أ: 
األول : أن يبون الغضه شد دًان بحين يغْو ال  اقله و  يشعر بما يقولن ف ذا    ترتنه الن  

 يمينه شوء. 
الثانية: أن يبون الغضه فو  داياته؛ بحين إنه  تصور ما يقولن وهمل، نفسهن ف ذا يمينه منعقندٍن 

ان حلف ال  فعل محرم فال ي ْو له أن يفعلهن وإن  ان ال  ترك واَه أيضًا لم ي ْو له ف ن  
اننز  –تر ننهن وإن  ننان النن  مسننتحهن فنناألول  أن يحنننن  يننه و  يفعننل تننرك المسننتحه؛ لقننول هللا 

ل [ن وأيضنًا 224]البقنٍر: "و  ت علوا هللا ار،ة أليمانكم أن تبروا وتتقوا وتصنلحوا  نين النناس": -َو
ِ ِإْن َشناَء -ر،نو هللا اننه –فو حد ن أ نو موين   -ًل  هللا اليه ويلم–ول النبو ق : " ِإنَِنو َوهَّ

ننْرُأ َاننْن َيِميِنننو َوَأَتْيننُت الَّننِذي ُهننَو َخْيننر   نننه  "هَُّ َ  َأْحِلننُف َاَلنن  َيِمننيٍن  ُننمَّ َأَر  َخْيننًرا ِمْنَ ننا ِإ َّ َ فَّ أخَر
 بفر الحانن فو هذه الحالة ان يمينيه  فاٍر يمين. وه (1649( ومسلم )6623الب اري )

الثالثنة: أن يبنون الغضنه متوينًْا؛ بحينن إننه  ندرك منا يقنول وهتصنورهن لكنن   يسنتْي  أن يملن، 
 نفسهن ف وق  اليمينن ف ذا    نعقد يمينه ال  الصواب من أقوال أهل العلم. وهللا أالم.

 
ًْ ؟  هل  نعقد يمين الحالف ها

ننو  يننان أقننوال المننذاهه السنننؤال :  ًْ ن هننل تنعقنند يمينننه؟ أَر ْحننًا هننا إذا حلننف شنن   النن  شننوء ما
زانم هللا خيرًا وأحسن إليبم.    الفق ية فو ذل، وما الراَح من ا؟ َو

 
 ال نواب: 
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 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
ًْ  لم يقصد اقد اليمين ف نه   تن ْحًا ها عقد يمينه؛ ألنه    د فو اقند اليمنين منن انزم إذا حلف ما
نل–القلهن و  أارف خالفًا ألهل العلم فو ذل،ن ف ن هللا  "   ؤاخنذ م هللا بناللغو فنو قنال:  -انز َو

ْل لم يعقد اليمين. وهللا أالم. 89]المائدٍ:أيمانكم ولكن  ؤاخذ م بما اقدتم األيمان"   [ وال ا
 

 هل هذه يمين غموس؟
 دااه لد  إقمت  تصوهره و  ناملوالمتعاملين م  أحد موق  من  مستند م م َداً  معو  انالسنؤال: 
واننند حضننور هننذا الشنن    نحقيبتننو فننومنننه  ٍواحتفظننت بصننور  هنالينن بنناً االعمننل حف فننو رئيسننو

 إننهوانندما قنال  معنونالمسنتند لنيس  إنالموق  ال  المستند وطله ا طالب ال  المستند قلنت لنه 
 المنناً  رئيسننونوهننو منن   معننولننيس  قلننت لننه وهللا العظننيم المسننتند )ًننوره( يبتننوحق فننو  المسننتند أر 

فكيننف  نن  ننان ذلنن،إو  نف ننل هننذا يمننين غمننوس .حقيبتننوبعنند ذلنن، مننن  ٍالنن  الصننور  أطلعتننه بنن ننو
 ؟.انه أنفَِر

 
 ال نواب:

 الحمد هلل وحدهن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
نسننان النن  أمننر مننا   اذبننًا متعمنندًان ومننن ذلنن، اليمننين التننو اليمننين الغمننوس هننو التننو يحلف ننا اال

يحلف ا ال  أنل مال امرئ مسلمن وهذه اليمين التو حلفت ا يصد  الي ا هذا الضابطن ف ن، حلفت 
ال  أمر ما  االمًا  اذبنًا متعمندًان فتن  من إ  إذا  نان االنسنان ي ناف الضنررن فالضنروراأ تبنيح 

ننل –تتننوب إلنن  هللا المحننذوراأن والينن، حينتننذ أن  إذا لننم ت نني الضننررن أمننا إذا خشننيت  -اننز َو
 الضرر فال شوء الي،ن وأما الكفاٍر فال  فاٍر في ا. وهللا أالم.

 
 النذر لمن  النفس من المعصية  

نذرأ أنثر من نذر بصوم ش رهن متتابعينن وأيضًا بصوم أربعين  ومنًان و بصنوم اشنرهن السنؤال: 
،نعفت نفسنو واندأ إلينهن وأننا مسنتعد لصننوم  -ل يننف–التندخينك ولكنن  ومنًا إن أننا اندأ لعنادٍ 

اشرهن  ومًان وأيضًا أربعين  ومًان و لكن الش رهن المتتابعين أَد نفسو غير قادر ال  ًنيام ما. 
 فما هو  فارتو؟ أفيدونو َزانم هللا خيرًا. 
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   :ال واب
 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  الحمد هللن

رأ ًننوم الشنن رهنن وقلننت: إن أنننا انندأ إلنن  التنندخين فعلننو ًننيام شنن رهن متتننابعينن ف ننذا إذا نننذ
–النذر ق صد به المن  وا متنناب انن التندخينن  يبنون حبمنه حبنم اليمنينن  منا ورد انن الصنحابة 

ن وال  هذا تكفَِر  فاٍر يمينن إطعام اشٍر مسانينن أو  سوت من أو تحرهر رألبنةن -ر،و هللا ان م
تستْ  فصم  ال ة أيام متتابعةن ومثل ذلن، أيضنًا بقينة الننذور إذا  نان قصندك ا متنناب   نا  ف ن لم

ان التدخينن ف ن حبمه حبم اليمنينن تكفنر  فناٍر يمنين  منا ينلفن أمنا إذا  نان الننذر لنيس  نذل،ن 
م وإنمنا ننذرأ هلل مبنادٍن قلنت: هلل النوَّ أن أًنوم شن رهن متتنابعينن أو أًنوم اشنٍر أينامن أو أًننو 

ًنل  –( أن النبنو 6696فنو الب ناري) -ر،و هللا ان ا–اشرهن  ومًا... إلخن ففو حد ن اائشة 
قال: "من نذر أن يْين  هللا فليْعنه..." الحند ن..ن وأنصنح األخ السنائل أ  ي عنل  -هللا اليه ويلم

القندرن  ن   ان النذر وقال: "إنه    رد منن -ًل  هللا اليه ويلم –النذر ال  لسانه؛ ألن النبو 
ر،نو -( منن حند ن أ نو هرهنٍر1640(ن ومسنلم)6609وإنما يست ر  به من الب ينل" رواه الب ناري)

 ن وأخبر أنه    رد القدر.-هللا انه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 المعامننالأ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

 ملتزم اشتر  خمر لسَبير
مننا حبنم الشننرب فننو  ء ال مننر لسنبير فاشننتراه لنه.لنه بشننراو ط السننؤال: مسننلم ملتنزم اننن وانو  د نننهك

زانم هللا شرك الْاااأ أم  ؟ هل يمبن إدخال هذا فو حبم مبادٍ الْاااأ أو ذل،؟  . خيراً  َو
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

ن فاهلل  ل  –شراء ال مر لمن يشرب ا محرم و  ي ْو ُنوا َاَل  اْلِبرَِ َوالتَّْقَو  َو  َوَتَعاوَ "يقول:  –از َو
[ن و  ش، أن هذا داخل فو اال م من اتباب ال نو ن 2المائدٍ: من انية] "ْ ِم َواْلُعْدَوانِ َتَعاَوُنوا َاَل  اال

 و  ش، أن اتباب ال و  نوب من الشرك با اتبار العام.
 
  ي  شقة لْبيه نساء يحول ا إل  ميادٍ نسائية 

 .اليبم ورحمة هللا وبر اته المالسالسنؤال: 
 االَ نا و منا تعلمنون فن ن  ننسناء لشنرائ ا لتكنون مينادٍ خاًنة بنه تقدم طبيهن اندي شقة للبي 

لنه  ف نل آ نم إن بعنت نوإننو أخناف أن يقنوم هنذا الْبينه بمثنل تلن، العمليناأ نمسموح به فو تونس
   والسالم اليبم . الشقة؟

 
 ال نواب:

نل –هللا  المائندٍ: منن ] "َتَعناَوُنوا َاَلن  اْلِبنرَِ َوالتَّْقنَو  َو  َتَعناَوُنوا َاَلن  اأِلْ نِم َواْلُعنْدَوانِ وَ "يقنول:  -از َو
ل –[ن وهللا 2انية إذا حرم شيتًا حرم  منهن ف ذا  ان هذا المسبن  بناب ألَنل أن يقنام  ينه  -از َو

ن قننال هللا  ننل اننز –أمننر محننرم  االَ ننا ن وغيننرهن فنقننول: بنن ن هننذا   ي ننْو "ومننن  تنن  هللا : -َو
ْقه من   يحتسه"  ًا وهر  [ن وهللا تعال  أالم.3-2]الْال :ي عل له م َر

 
 دف  اربونًا ولم  َر 

السنننؤال: تننم اتفننا  أحنند موبفينننا النن  تنن َير شننقة إلنن  أحنند الزبننائنن وتننم ايننتالم اربننونن ولكننن لننم 
بنر أنثنر منن السنعر المتفن  يحضر فو المواد المحددن وقد ت خر إل  مواد مويم حين السنعر يعت
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نود شننقة  الينهن هنل لنو أن ألغننو ا تفنا ؟ المنًا أننو قنند طلبنت مسنبقًا إ نالل الزبننون اندم ،نمان َو
 اند حضوره.

 
 ال نواب:

ر أن  لغنو  إذا ايت َر ودف  العربون ولم  تقيد بالشرو  بحين أنه ت خر انن ا ينتت ار فن ن للمنَؤ
ر؛ إذ إن هنذا العقندن وهفسنن ه لمنا  ترتننه الينه مننن ال ضنررن وأمنا بالنسننبة للعربنون ف نننه يبنون للمننَؤ

 المسلمين ال  شروط م.
 

 اشتر ا فو مْعم أحدهما بماله وانخر ب  ده
لين: األول َ ز مْعمًا من ماله وانخر يعمل فو هنذا  السؤال: يؤالو حول مشروب ت اري  ين َر

الننن  أن  ننندف  لصننناحه رأس المْعننم الننن  أن  ننندف  الفنننواتير ورواتنننه العمننال وبننناقو المصنننارهف و 
المننال مبلغننًا  ا تننًا  ننل أيننبوبن ف ننل هننذا اقنند إَنناٍر أم اقنند مضنناربة؟ وهننل هننو َننائز أم  ؟ وهللا 

 يحفظبم.
 

 ال واب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

هنننذا ي تلنننفن   أدري هنننل اقننند معنننه اقننند إَننناٍرن أَنننره المْعنننم وأَنننره أدواأ الْنننبخ ومنننا  تعلننن  
لين تشنار ا فنو ذلن،ن وإذا  بالمْعمن أو  ن أو أن ما تشار ان  يظ ر لنو منن ًنيغة السنؤال أن النَر
نننان  ننذل، ف نننه   ي ننْو أن ي ننت  ًنناحه المحننل ب ننزء مننن المننال  ننل يشننتر انن إذ أن مبننن  
الشننر ة أو شننر  الشننر ة أن تقننوم النن  العنندلن بنن ن يشننتر ا فننو المغنننم والمغننرم  يبننون لكننل واحنند 

َننزء مشنناب معلننوم مننن الننربح فيتفقننان النن  أن هننذا لننه النصننف وهننذا لننه النصننف أو هننذا لننه من مننا 
نا  ناًل منن أَنٍر العمنال ومنا يحتاَنان إلينه منن شنراء  الرب  وهذا لنه  ال نة أربناب وهبنذا بعند أن ي َر

 المواد وغير ذل،.
 

 أخذ الراته من غير امل
 السؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اتهن وبعد:
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ال  وبيفة فو إحد  االداراأ الحبوميةن وقال لو مد ري:   ت تو للعملن وبللت ال  هذه  ننت
الحالة لمدٍ ينتينن وهصرف لو الراته  اماًلن  م قندمت اينتقالتو لعندم ارتيناحو ل نذه الْرهقنةن منا 

زانم هللا خيرًا.  حبم المبالغ التو تقا،يت ا؟ المًا أنو تصرفت ب زء من الرواته. َو
 

 اب:ال و 
 بسم هللان والصالٍ والسالم ال  ريول هللان أما بعد:

 بالنسبة إل  هذا العمل من قبل المد ر   ي لو من أمرهن:
األمنر األول: أن يبننون المنند ر قند فننو  لننه ذلنن، بمعنن  أنننه فننو  لننه إذا  ثنر العمننال وقننل العمننل 

فننو  لننه مننن قبننل  بحيننن أنننه   يحتننا  إلنني م ونحننو ذلنن،ن أن يصننرف بعننض المننوبفينن فنن ذا  ننان
 النظام ف ن هذا َائز و  ب س  يهن وتكون هذه الرواته   شوء في ا.

وأما القسم الثانو: أ  يبون قد فو  له وإنما هذا اَت اد من اندهن ف ذا العمنل   يصنح مننه وهنو 
 آ م ومنا أخذتنه منن راتنه أو مبافن ٍ ف نن، تنرده لننفس الندائٍرن وإذا لنم تنتمبن ف نن، تصنرفه فنو طنر  

 ال يراأ ت لصًا منه.
 

 الت مين ال  السياٍر والنفس
 ما حبم الت مين ال  السياٍر وال  النفس؟ السؤال:

 
 ال واب: 

َيننا َأ َُّ ننا الَّننِذ َن آَمُنننوا ِإنََّمننا "التنن مين النن  السننياٍر أو الننروح مننن الميسننرن ف ننو داخننل تحننت قولننه تعال :
َتِنُبوُه َلَعلَُّكنْم ُتْفِلُحنونَ اْلَ ْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلْنَصاُب َواألَْْ  َْ َْاِن َفنا نْي س  ِمْن َاَمِل الشَّ [ن 90المائندٍ:] " ُم ِرَْ

رواه  "ن نن  انن الغننرر": -ًنل  هللا اليننه وينلم-أن النبنو   -ر،نو هللا انننه-ولحند ن أ نو هرهننٍر 
 التوفي . ن والت مين  يه غرر وميسرن إذ الداخل  يه دائر  ين الغنم والغرمن وباهلل(1513) مسلم

 
  ي  الذهه وت َيل َزء من  منه

 (: ما حبم  ي  الذهه لل م ور م  بقاء َزء من الثمن يسدد بعد فتٍر؟15984السؤال )
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 ال واب:
حبه أَمعينن وبعد:  الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  نبينا محمد وال  آله ًو

ر،نو –ن  دًا  يد؛ لحند ن مبنادٍ  نن الصنامت  ي  الذهه يواء  ان للذ ر أو ل نث     د أن يبو 
ف ذا اختلفنت هنذه األشنياء فبيعنوا  ينف شنتتم إذا :"-ًل  هللا اليه ويلم–و يه قول النبو  -هللا انه

ن فنننننن ذا بعننننننت الننننننذهه بالنننننندراهم أو بالرهننننننا أ أو بالنننننندو راأ أو (1587نننننننان  نننننندًا  ينننننند" مسننننننلم )
 ي ْو ت خير القبض.بالد ناراأ...إلخن    د أن يبون  دًا  يد و  

 
 شراء الد ن  ثمن أقل

السننؤال: لننو ًنند    ننان اليننه د ننن للبننن، يننبعة آ ف درهننمن يسننددها باألقسننا  فقلننت لننه: أاْنننو 
خمسة آ ف نقدًا وأنا أتحمل ان، السبعة آ ف درهمن فما الحبم فو هذه الصوٍر؟ وهل يعتبر ربا؟ 

زانم هللا خيرًا.  َو
 

 ال واب:
  ت ْو ف ن حقيقت نا شنراء د نن لشن   الن  شن    النن غينر المتنابعينن هذه الصوٍر محرمة و 

 وهذا أمر محرم   ي ْو ألمرهن: 
نود التفا،نلن ففنو هنذا الوقنوب فنو ربنا النسنيتة إذ أن مبادلنة الندراهم بالندراهم    ند  األمر األول: لَو

 أن تكون مثاًل بمثل.
ذ إنه م  اتحاد ال نس اند مبادلة المال الربنوي األمر الثانو: الوقوب فو ربا النسيتة لعدم القبضن إ

يشتر  الشرطان: الشنر  األول: الحلنول والتقنابض. الشنر  الثنانو: التما نل؛ لحند ن مبنادٍ وحند ن 
 (.1584( ومسلم )2061أ و يعيد وغيرهما من األحاد ن. انظر: الب اري )

 
 الشر ة بال اه وال  د

الش   األول وقال الش   الثانو ل ول: ي اْي،  السؤال: اتف  ش صان أن يفتحا محاًل بايم
نل ش ر اشٍر آ ف ومض  الي م  الث ينواأ وخالل ا  ل ينة والش   الثانو  ننق  المبلنغ 
وأننننا أينننت دم اينننم، فنننو الننندوائر ووافننن  الْنننرف األولن المنننًا أن الشننن   األول لنننم يحننندد المبلنننغ 

تفا  في ا ايتغل الشن   الثنانو ا ينم فنو المْلوب من الش   الثانون وخالل الفتٍر التو تم ا 
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أنه ي ل إقاماأ بايم المؤيسة التو فتح ا باينم األول وهنو بعلنم األولن السنؤال: هنل هنذه المبنالغ 
 التو يستلم ا منه ينوهًا َائٍز؟ وهل ي ْو ل ول أن  زهد المبلغ السنوي؟

 
 ال واب:

فنن ن أحنندهما فننتح أو فتحننت الشننر ة بايننم  هننذه المعاملننة يعتره ننا محننذورانن المحننذور األول: الكننذب
 أحد الش صين وهو ليست له وإنما فو الحقيقة لآلخر.

.  واألمر الثانو: أيضًا يظ ر أن في ا م الفة للنظام ف ذا  ان  ذل، فال ي ْو
 

 ير  من المال العام وتاب
اامنة ولنيس  السؤال: أي ل فضيلتكم ان حبم الد ن فو من ير  مبلغًا بسيًْا من المال من أمنوال

من أفراد منذ ينواأن وانن أنا تبت إل  هللا وندمت ال  ما فعلت وانندما هممنت أن أتبنرأ منن هنذا 
المنال وأط ننر بناقو مننالو تمنت يننرقة  نل مننا هنو فننائض انندي مننن أمنوال ف ننل انن منا يننر  منننو 

نبنر ببثينر يعتبر  فاٍر لما قد يبون قد دخل فنو أمنوالو بغينر حن  و  أينتْي  ردهنا؟ خاًنة وأننه أ
أم أ يننن  ينننيارتو أو منزلنننو لكنننو أخنننر  هنننذا المنننال أم أنتفنننو بالتوبنننة؟ خاًنننة وأنننننو فقننندأ معظنننم 

 ممتلكاتو.
 

 ال واب:
 من ير  ماً  ف ن هذا   ي لو من أمرهن:

األمنر األول: أن يعننرف ًنناحبه أو يعننرف وار نه إن  ننان ميتننًا ف ننذا ي نه أن  ننرده إلنن  ًنناحبه و  
 تبرأ ذمته إ   ذل،.

ألمننر الثننانو: إذا  ننان   يعننرف ًنناحبه أو َ لننه و  يعننرف وار ننهن أو هننذا المننال لننيس لننه مالنن، ا
 معين ويرقه ف نه ي ه اليه أن  ت ل  منه بالصدقة ال  فقراء المسلمين.

 
 التوفير... والربح الثا ت
 السنؤال : السالم اليبم 
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اأ توفير معر،ة للنربح وال سناٍرن فو بانستان معظم  رامج التوفير تتحبم   ا الحبومة وهو حساب
 لكن ا تعْو ربحًا بمبلغ  ا ت  ل ينةن هل هذا  َائز فو الشرب أم يعتبر ربا؟

 
 ال نواب:

بالنسبة لحساب التوفير هذا   أدري ما هنو  يفيتنهن فن ذا  اننت الكيفينة أن الدولنة ت خنذ منن م دراهنم 
؛ ألن ا لشر ة   د أن تقوم ال  العدلن والعدل هنو وتضارب   ا وتعْي م ربحًا معينًا ف ذا   ي ْو

أن يشننترك المتشننار ان فننو المغنننم والمغننرمن وذلنن، بنن ن يبننون نصننيه  ننل واحنند من مننا َننزءًا مشننااًا 
معلومننًا مننن  الننربحن وأمننا تحد ننده ببننذا و ننذا مننثاًل بعشننرهن ربيننة أو مائننة ربيننة... إلننخن فنن ن هننذا   

ن  ننل   نند  أن  تفقننا النن  أن لكننل واحنند  من مننا النصننف مننن الننربحن أو هننذا لننه الربنن  وهننذا لننه ي ننْو
  ال ة أرباب وهبذان م  اشترا  أن تكون المضاربة شرمية.

 
 ا يتدانة من بائعو الم دراأ

وقند تنوفو هنذا الشن    نرهنا ً  150ت نار الم ندراأ  أحندمبلغا من المال منن  اقتر،تالسنؤال : 
؟ ف ل هذا أحج أنالدااٍ  أحدفتانو أو  ردأ الحجأو  زانم هللا ؟حبم هذا الد ن وما ي ْو  خيرا. َو
 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

هنذا الحنج ًنحيح و  بن س بنه إن شناء هللان وأمنا بالنسنبة للند ن ف ننه ي نه الين، أن تنرده إلن  أهلننه 
 وهم الور ةن ألنه قد يبون من مال حالل.

 
 إنشاء ًندو  تعاونو

 .هللا بسم السنؤال:
ْمنالء العمنل فنو شأنا م يؤالو التالو: حينن  اً اضنو  13 ًنندو   تكنون منن إنشناءترك م  بعض 

الصنندو  المسناهمة بمبلننغ  وبيفنةن  نتم دفن  مبلنغ رمنزي منن المنال منن َمين  المشنتر ين للصنندو  
نننة  وفنناٍ محنندد مسنننبقا فننو حنننا أ معينننة مثنننل: مننن الصنننندو   المشنننترك أو أحنند األقربننناء مننن الدَر
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 اً َننائز  يننؤالو: هننل يعتبننر هننذا النننوب مننن التعنناون ينن المشننتر  و ننذل، فننو حالننة مننر  أحنند ألولنن ؛ا
 .والسالم اليبم نإفادتو آمنل شراا؟

 
 ال نواب:

إذا  ان فو هذا إلزام ومن لم  دف    يعط ومن دف  ف نه ي خذن وقد ي خنذ قلنياًل وقند ي خنذ  ثينرًا هنذا 
والصواب فو التعناون فنو مثنل هنذا: أن  تفن  أنناس الن  أن   من الت مين المحرمن وهو من الميسرن

 دف   ل واحد منن م منا تتيسنر بنه حالنه  ندون إلنزامن وهبنون مثنل هنذا المنال لمنن أًنابه حنادث  نال 
 تعٍد و  تفرهط منهن يعنو تدرس حاله بحين   يبون منه تعد و  تفرهطن وهللا أالم.

 
 أخذ الدية من شر ة الت مين

ًندمته أن  ةنينن 12الن  ا نن خنالو امنره  -شاء فعنل ماو - قدر هللان حببم فو هللاأ وإنالسنؤال: 
قبنل ن توفناه هللا ينبحانه وتعنال  ةفنو حالنة غيبوبن هنوو  بالمستشنف  اً  ومن 16وبعند  نانند  ينت م ٍييار 

 ي خنذن  الن  خنالو بن وألنح ةنندونيسو ال نسيأ وهوَاء  فيل السائ  الذي ًدمه انن من  أيبوب
ْل من  أنالعلم م   الديةن هنو منن  للدينةالمنال النذي ينوف  ندف   نحصنل الحنادث منا أولخالو تنا
إذا قنال خنالو ن والمنال ينوف تدفعنه شنر ة التن مين نال  رخصته مؤمنالسائ   ألن الت مينن شر ة
ْب االينالميةنالندول  ب حند  اً وبتنر  اً به مسن د أ نوالمال يوف  أخذأ  والبناقو منن المنال ينوف  نو

 أن ونحننن نعلننم التنن مين؟التننو يننوف تنندفع ا شننر ة  الديننةخننذ أهننل ي ننْو ةن ملينناأ ال يرهننالنن  ال 
زانم هللا خير . الت مين حرام  ًا.َو

 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

 خال،   ي لو من أمرهن: 
ْمنة ل نذا السن ْل انن الدينة بننًا مننه أن نا   ْلنه إ نراء ذمنة األمر األول: أن يبون تنا ائ ن وقصند  تنا

ْل مْلقًا حت  ولو  ان ان شر ة التن مينن ف نذا   بن س أن ي خنذ  هذا السائ  فقطن ولم يقصد التنا
 الدية.
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ْل ف نه   ي ْو له  ْل مْلقًا يواء  ان ان السائ  أو شر ة الت مينن وتنا وأما إن   ان قصده التنا
تنهن فال نال أن ي خذ شيتًان وإذا َاْ له أن ي خذ هذه ا لديةن ف ن هذه الدية تكون ميرا ًا ل الن، ولزَو

له الثلثانن وأم المتوف  ل ا الثلنن هذا إن  ان ًغيرًان أمنا إن  نان  بينرًا ولنه أو د فكنل منن م ي خنذ 
من األ وهن السدس والباقو لن و دن للنذ ر مثنل حنب األنثينينن وإذا أخنذ خالن، نصنيبه ف ننه     لنزم 

 دًا  ل إن شاء أن يست لكهن وإن شاء  ن  به مس دًا.أن  بنو به مس 
 

 تراهن المت اًمين من مال ما
ْميلو ال  معلومة تراهنت أناالسنؤال:  ْمينل لننا آخنر  نًنحيح رأينه ل يعتقند أن  نو وقمننا ب اْناء 
ًاحه ال واب الصحيحك ف نل هنذا الرهنان َنائز  هامن  ل واحد منا ال  أن ي خذ رهال ةخمسمائ

 .أفتونا َزانم هللا خيرا ويدد خْانم ؟هما اللذان  دفعان النقود ا نين  ين
 

 ال نواب:
ن وهنو منن الميسنرن إذ إن الرهنان النذي يبنون  ينه العنو  منن الْنرفين  هذا الرهان محرم و  ي نْو

: "  يننب  إ  فننو خننفن أو -ًننل  هللا اليننه ويننلم –إنمننا هننو فننو آ أ الحننربن ول ننذا قننال النبننو 
(ن وا ننننن ماَننننة 2574(ن وأ ننننو داود )3585(ن والنسننننائو )1700واه الترمننننذي )ر نصننننلن أو حننننافر" 

ن الل نم إ  إذا  اننت هنذه -ر،نو هللا اننه–أ و هرهٍر  ( من حد ن2878) ن أمنا هنذا ف ننه   ي نْو
ْه بعننض أهننل  المعلومننة تتعلنن  بننالعلوم الشننرمية  الحنند نن والفقننهن والتوحينندن ونحننو ذلنن،ن ف ننذا أَننا

 ام بالسيف والسنانن و ذا بالعلم والبيان.العلمن ألن الد ن ق
 

 الت َير لغير المسلمين
اءنو ش   مسلم ايمه ابد الناًرن نمل، غرفةالسؤال:  من ال نسية ال ندينة  رهند اينتت ارها  َو

 يننو وبنين الشن   األخينر واملننا  ا تفنا وفعنال تنم  نب نوارهمأو يسنبن مع نم  لش   آخر  نان
آخنرهن منن نفنس ال نسنية انن  أنايناً وبعد مرور ادٍ أينام منن ذلن، ين لت التوألي  الي ا  اتفاألية وتم

 الننم  ننذل، ألننننو  نيننت النن أ نننن أهننذا الشنن   فتبننين لننو أنننه غيننر مسننلم )هندويننو(. ولننم  ديانننة
غيننر ألننناس الفضننيلة فننو التنن َير  أًننحاب رأيفمننا  ن)ابنند الناًننر( لننو أحضننرهالشنن   الننذي 

ولكنن م يصنلون  مسنلمين ألنناس التن َيرو ذل، ما حبم  محالأ ت ارهة؟ أويواء مسانن  ؟مسلمين
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ننزانم هللا  ال معنة. وخاًنة ًننالٍ ؟قلننيال إ غلنه األوقنناأ فنو البيننوأ و  يصنلون فننو المسناَد أ  َو
 ًا.خير 

  
 ال واب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
تعامنل من  الكفنار  - اليه ويلمًل  هللا–مثل هذا الت َير يظ ر أنه ًحيحن وهدل ل ذا أن النبو 

ر للمسلمين المتقينن وأ   ندخل  وباب واشتر  من من لكن األحسن واألول  أن يعتنو المسلم ب ن ُ َؤ
  يته أو محالته حت  ولو  ان ان طره  االي ار إ  من اتصف بااليالم وا تباب والتقو .

 
 التدرب فو البن، السعودي األمرهبو

 .ورحمة هللا وبر اته اليبم السالمالسؤال: 
للبتننرول والمعننادنن نظننام ال امعننة  تْلننه منننو  أنننا طالننه فننو  ليننة الحايننه فننو َامعننة الملنن، ف نند

فننو البننن،  ٍالت ننر . ف ننل ي ننْو التنندرب هننذه الفتننر  بالتنندرهه فننو شننر ة قبننل أيننا ي  8قضنناء فتننٍر 
ن (ةألمور المالينن)  االقننة لننو بننا فننو قسننم الشننبباأ امننلأ ننننو يننوف أالسننعودي األمرهبننو؟ المننا 
  .وشبراً  .اً ش ره رهال 2500وأن م يوف ي صصون لو 

 
 ال واب:

مثل هذا العملن امل فو مؤيسة تعمنل فنو المحنرمن وفنو ذلن، إااننة ل نم الن  هنذا العمنل المحنرم 
ننل يقول ؛ ألن هللا اننز َو :"وتعنناونوا النن  البننر والتقننو  و  تعنناونوا النن  اال ننم فننال يظ ننر أنننه ي ننْو

:"إن هللا طيننه   يقبننل إ  طيبننًا" -ر،ننو هللا انننه–[ن وفننو حنند ن أ ننو هرهننٍر 2لمائنندٍ:]ا والعنندوان"
 ( فعل  األخ السائل أن  بحن ان مبان آخر  تدرب  يه.1015( ومسلم )91الب اري )

 
 ا شتراك فو ا تصا أ للحصول ال  ال صم

 السؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.
ك بعشننٍر رهننا أ لشنن ر واحنندن وتحصننل اننند اشننتران، النن  خصننم لنند  شننر ة ا تصننا أ اشننترا

زانم هللا خيرًا.25)  %( من مبالماأ االنترنتن ما حبم ا شتراك فو هذا؟ َو
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 ال واب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

ننود المنفعننة مننن الْننرفينن وألن الغننر  ر هنننا   بنن س  ننذل،ن ألن األًننل فننو المعننامالأ الحننلن ولَو
 مغتفر.

 
 فواتير ا تصا أ هل تعتبر د نًا؟

 السؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.
أشننتغل بمحننل للْبااننةن و نننت مشننتر ة باالنترنننت )أي فاتحننة خننط لننو  2002أنننا  نننت فننو ينننة 

 للنت(ن و نت أدف  الفاتوٍر ش رهًا إ  أننو اندما طلعت من ذل، المحل لم أدف  للش ر األخير إل 
 ومو هذا وهم أيضًا لم  تصلوا  ون ف ل ذلن، يعتبنر أيضنًا د ننًا النو أم  ؟ المنًا أن ال نط مقْنوب 
ااه ألننه لنيس لندي  مبينوتر فنو البينتن وأننا انن  انن إل  أن أيندد المبلنغن ولكنننو   أرهند اينتَر

 أيتعمل  مبيوتر أو د امو. أفيدونو َزانم هللا خيرًا.
 

 ال واب:
 صالٍ والسالم ال  ريول هللان أما بعد:الحمد هللن وال

نقول ب ن هذا د ن الي،ن ي ه الي، أن تسدديهن ألن هذه المناف  ايت لكت ا أننت مقا نل حن ن ولنم 
نل يقول :"ينا أ  نا النذ ن آمننوا أوفنوا تسددي هذا الح ن  ي نه الين، أن تقنومو بسندادهن وهللا انز َو

:"المسنننلمون الننن  شنننروط م" الترمنننذي -الينننه وينننلمًنننل  هللا –[ ن وقنننال النبنننو 1]المائننندٍ: بننالعقود"
( وغيننرهن وقنند اقنندوا معنن، النن  أن 3594( وقننال: حسننن ًننحيحن و ننذل، رواه أ ننو داود )1352)

 تسددين فشرطوا الي، أن تسددين فال ي ْو ترك السدادن وهللا أالم.
 

 العمل فو البنوك
 السؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.

لبننننوك؟ ف ننننا  ننننت أامنننل فنننو  نننن،  بلننندي السنننودان ممنننا يْلننن  الي نننا البننننوك منننا حبنننم العمنننل فنننو ا
االيننالميةن لكن ننا حقيقننة األمننر ليسننت  ننذل،ن فكيننف أنفننر اننن هننذا العمننل الننذي  نننت أامننل بننه؟ 

زانم هللا خيرًا. و من فضيلتكم االفادٍن َو  ف َر
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 ال واب:

ه التحرهمن وأن المال إذا  ان محرمًا لكسبهن فال ي لو الكايه من أمرهنن األ مر األول: أن يعلم َو
نننوه القربننناأن حينننن  تصننند  بنننه الننن  الفقنننراء  هنننذا الكسنننه محنننرم فننن ن الينننه أن  نننت ل  مننننه  َو

 والمسانين وه عله فو ال ملياأ ال يرهة وبناء المساَدن والمدارس الشرمية وغير ذل،.
م  تنوب ف نذا لنيس الينه األمر الثانو: أن ي  نل أن هنذا األمنر محنرمن أو يظنن أننه حنالل.. إلنخن  ن

 شوء.
 

 العمل فو فند   بي  ال مر
السؤال: أامل نائه مد ر ورئيس قسم ا ينتقبال فنو فنند ن ف نل يعتبنر املنو حرامنًا أم مبروهنًا أو 

 حالً ؟ حين أن الفند  يقوم  بي  ال مر؟ م  العلم ب نه ليس لو االقة  بي  أو حمل ال مر.
و النمسنننا بغننر  العمننل؟ حيننن أن املننو فننو مصننر   يبفنننو السننؤال الثننانو: مننا حبننم االقامننة فنن

متْلباأ الحياٍن وقد حاولت الحصول ال  اقد امل فو دولة اربيةن ولكن لم أيتْ  ف نل أامنل 
زانم هللا خيرًا.  هناك لفتٍر محددٍ أم  ؟ وما العمل؟ َو

 
 ال واب:

ح  به أَمعينن وبعد:الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وآله ًو
ل يقول ن وهللا از َو ْ م   ش، أن  ي  ال مر محرم و  ي ْو :"إنما ال مر والميسر واألنصاب واأل

س من امل الشيْان فاَتنبوه"  –انن النبنو  -ر،و هللا انه–[ن وفو حد ن َا ر 90]المائدٍ:َر
( ومسنلم 2236الب ناري ) :"إن هللا وريوله حرم  ي  ال مر والميتنة واألًننام"-ًل  هللا اليه ويلم

(ن ف ذا  ان  ذل، فال ت ْو المسناادٍ فنو  يع نا بقلينل أو  ثينرن و  شن، و  رهنه أن النذي 1581)
يستقبل الساننين فو مثل هذا الفند  وه ي  ل م السبن يبون مشار ًا فو هذا اال م وتل، المعصيةن 

امل حالل ولو  ان أقنل دخناًلن ف نصح األخ السائل أن  بتعد ان هذان وأن ي ت د فو البحن ان 
ْقنه منن حينن   يحتسنه" نًا وهر [ن  ي ت ند فنو البحنن 3-2]الْنال : "ومن  تن  هللا ي عنل لنه م َر

ده انتقل إليه.  ان امل حالل ف ذا َو
 االَابة ال  الش  الثانو: 
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 الحمد هللن وبعد:
 لنده أو يعمنل ولنو  نان االقامة فو مثنل تلن، البلندان إذا  اننت لننسنان مندوحنة ان نا بن ن يقنيم فنو 

امله قلياًل ف ن نا   ت نْو لنه؛ ألن االقامنة فنو مثنل تلن، البلندان في نا محناذ ر شنرمية  ثينٍرن تتعلن  
بالشننب اأ والتشننبي، بنن مور العقينندٍن وا يننت زاء بالنند نن وم الْننة الكفننار ومننداهنت م النن  حسنناب 

نننابر السننيتة مننن النسنناءن و ننذل، النند نن وغيننر ذلنن،ن و ننذل، أيضننًا مننا  تعلنن  بالشنن واأن ف ننناك الم
م الْت ن مما هو من أيباب الرذ لة والفحي والفس  وغير ذل، مما هو مندرك ومعلنومن فن ذا  نان 
االنسننان غر،ننه باالقامننة هننناك م ننرد العمننل وهننو ي نند امنناًل فننو  لننده ولننو  ننان قلننياًل فنن ن الواَننه 

نل اهند نفسنهن واينتْاب أن يظ نر  اليه العمل فو  لندهن وأمنا إذا احتسنه األَنر انند هللا انز َو َو
 د نهن وهعمل من أَل إقامة د ن هللا والداٍو إليه ف ذا مثاب إن شاء هللا.

 
ة نفس ا  ت َير الزَو

 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.
َْو نا المننال النذي ت نيننه؟ منن  العلنم أنننه امنل شننرهف مننن  منا حبننم منن تعمننل بنالمنزل وت فننو اننن 

 أفيدونا َزانم هللا خيرًا. طبخ وما شا  ه.
 

 ال نواب:
ة نفس ا  نقسم إل  قسمين:   ت َير الزَو

القسم األول: إَاٍر خاًة وهو التو قدر نفع ا بنالزمنن هنذا   يصنح إ  بن ذن النزو ن إ  إذا  نان 
 الزو  قد شر  اليه ذل، فو العقد.

ثننل امننل هننذه المننرٍأ  نن ن تتقبننل القسننم الثننانو: إَنناٍر مشننتر ة وهننو التننو قنندر نفع ننا بالعمننلن وهننذا م
أاماً  فو  يت ان من خياطة وطبخ ونحو ذل،ن ف ذا   ب س بهن وه ْو للمرٍأ هذا األَر بشنر  أ  
ُ لِح  ذل، ،ررًا ال  الزو ن و  يشتر  إذن الزو  فو ذل،ن ف ذا لم ُ لِح  ،ررًا الن  النزو ن ولنم 

ن فن ن هنذا َنائز و  بن س بنهن والمنال يبنون يبن  يه أخنذ منن مالنه أو منن طعامنه دون إذننه ور،ناه
.  للمرٍأ
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 ت َير البيوأ للكفار
 السنؤال: هل ي ْو ت َير  يت يبنو للكافر؟.

 
 ال نواب:

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللا. وبعد:
ت َير البيت لم رد السبن  للكافر   ب س به إن شاء هللان ألن األًنل فنو المعنامالأ الحنلن لكنن 

ن أمنا إذا  نان لم نرد السنبن  ف نذا   بن س بنهن وإن  نان األحسنن إذ ا  ان ييت ذه متعبدًا فنال ي نْو
ر لمسلم.  واألول  أن  َؤ

 
 شراء الش اداأ لمن يمل، أهليت ا

 نال امعنة لنم أينتْ  ا نتسناب إلن : السنالم النيبم ورحمنة هللا وبر اتنه وبعند الشنيخ فضيلةالسنؤال: 
ننو مننن الثانوهننة العامننةمننن اشننر ينن أنثننروذلنن، لمننرور  لنند نا    ونظننام ال امعنناأ ننواأ مننن ت َر

ننه مننن الثانوهننةأيسننمح با نتسنناب لمننن مضنن  اليننه  وقنند  نالعامننة نثننر مننن خمننس ينننواأ مننن ت َر
وهننننوون  الشنننر اأ إحننند موبنننف فنننو  إننننووحينننن  أفلنننحنولكنننن لنننم  أنتسنننه أنحاولنننت بعننندٍ طنننر  

بسنننبه ذلننن،ك  منننن املنننو أفصنننل نننامعيينك وقننند تقلننني  منننن يحمنننل الثانوهنننة العامنننة بال أواينننتبدال 
 فسؤالو:

َنندا  اً ممتنناْ  إلمامنناً ملننم  إننننوحيننن ؟ فننو نفننس ت صصننو سالببننالورهو هننل ي ننْو لننو شننراء شنن ادٍ 
وقد رفعت مستواي  نت صصو أداءفو  ينواأ 8لدي خبٍر و  ن  ا أامل ت صصو ووبيفتو التو 

ة من  ت ر  من  ًا.فتونا َزانم هللا خير أ .ال امعة الوبيفو والتقنو إل  أال  من دَر
 

 ال نواب:
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد: 

؛ ألنه من الكذب والغي والتدليسن ف ن، يت خذ ش ادٍ الن  أنن، درينت هنذه المراحنل  هذا   ي ْو
وأنت لنم تدرين ان فنقنول: بن ن هنذا  نذب وغني وتندليسن وبلنم لآلخنرهن فنال ي نْو ذلن،ن حتن  ولنو 

 لدي، خبٍر. نانت 



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

 
 التصد  بمستحقاأ يصعه إيصال ا لذوه ا

تلنن،  ةن وأ ننناءمرهبيننفننو الو ينناأ األ أدرس نننت : شننغلنو  ثيننراأالشننيخ يننؤا   أيننال أود أنالسنننؤال: 
المبلننننغ  دفنننن  أنننننوي و نننننت ن  MASTERCARDائتمننننان  اشننننترهت َ نننناْ  ومبيننننوتر  بْاقننننة ٍالفتننننر 

 أقفننل ن واننمننا روفظنن ننم توقفننت لن مننن المبلننغ اً َننزء شنن رها أدفنن  نننت ن لقيمننة ال  نناْ األيايننو
ول  أيتْي لد  م و   حسا و نول المبلنغ أو إلني منالًو الواَنه  هنو منا السنؤال:إلني من  ،نمان ًو
المبلننغ  إلنن  أ،ننيفت التننو ٍ الزهنناد أدفنن  ملنن لنندي؟ إن  فننو بالمننال هنننا أتصنند  أنهننل ي ننْو  ؟الننو

 ًا.ير خ افيدون  َزانم هللاأالم. وهللا . ربا لكون ا
 

 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد:

ننل هننذا المبلننغ ألهلننه وأًننحابهن بنن ن تريننله منن  أحنند يقننوم ب يصنناله مننا دمننت  الواَنه الينن، أن تًو
تعننرف مننوقع م وتعننرف الشننر ةن أو اننن طرهنن  المرايننلةن أو غيننر ذلنن،ن وأمننا بالنسننبة للصنندقة فننال 

تتصد  به حت  ت  ل ًاحه  الح ن أما إذا  نت تعرفه ف نه ي ه تبرئ الذمةن و  ي ْو ل، أن 
له إليه.  الي، أن تًو

 
 العمل بمصان  السي ار

ننة فننو السنننؤال:   ولكن ننا   تعمننل فننو ن شننر اأ ًننن  السنن ائر إحنند لننو يننؤال حننول امننل الزَو
وإن م؟ احننرام ؟ وأموالننه حننر  هننل هننذا نالعالقنناأ العامننة للشننر ة إداٍر ننل تعمننل فننو  نمصننان  الشننر ة

تنو اننن هنذه الشننر ة  ننبطءًا فننان حرامنن َْو وأن ننا منن الممبننن أن تننرفض  خاًنة ؟ نل لننو أن أبعنند 
ضنغو  الحيناٍن ولكنن ل إ،نافو ونحنن بحاَنة لمصندر نألن ا تسنلمت العمنل مننذ شن رهن فقنط ؟ذل،

و . َاء العمل   ذه الشر ة زانم هللا االفادٍنأَر  .خيراً  َو
 

 ال نواب:
 لسالم ال  ريول هللا وبعد: الحمد هللن والصالٍ وا
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؛ ألن هللا  ل –هذا العمل محرمن و  ي ْو إذا حرم شيتًا حَرم  منهن وهذا من التعناون الن   -از َو
ننننل –اال نننم والعنننندوانن وهللا  "وتعنننناونوا النننن  البنننر والتقننننو  و  تعننناونوا النننن  اال ننننم يقنننول:  -انننز َو

 [.2]المائدٍ: والعدوان"
 

 هل يعفو الميت؟إلغاء البن، المْالبة بالقر  
وقنت  وهنذا البنن،   يْالنه بسنداد القنر  مننن وقند اينتلف منن  نن، ربنوي  نش   توفوالسنؤال: 

نحيح  ؟شنوء المتنوف  الن  الشن   ف نل نالمد ن  ن و السداد وفاٍ ربنا  ألننهالقنر  محنرم أن ًو
زانم هللا خيراً  ؟المتوف أيال اما ي    أنلكنو أردأ  نباهلل واللياذ  .َو

 
 ال نواب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا وبعد: 
إذا  نان هنو ًنناحه الند ن وقنند افنا اننن د ننهن فنال  لننزم المند ن شننوءن ألن ذمتنه قنند  رئنت ب افنناء 

 ًاحه الد ن.
 

 الغي فو تس يل وقتو الدوام وال رو  من العمل
نولو انند نبالو أشغلوالتوألي  هو الذي  نفو مدرية حبومية أاملالسنؤال:   منثالً  المدرينةإلن   ًو
ود أنم  العلم  7,30 أنته 7,45 السااة الو ينل و   األحينان أوفو بعض  اً المد ر قد يبون مَو
َو نا َزاك  ؟شراا ف ل هذا َائز 11,30ن طلعت إو  12,30و ذل، ال رو  قد انته  نيعتر 
 .الوقت   قبليوفو بعض ا َتماااأ يْله منا من قبل المشرفين التوأل نهللا خيرا

 
 ال نواب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
 نقول: هذا   ي ْو شراًا لما  يه من الكذب.
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 األموال الحاًلة من الم دراأ
السنننؤال: أنننتم تعلمننون أن الم نندراأ تننزرب فننو مسنناحة مننن شننمال المغننربن وبثمن ننا  تننزو  النننناس 

ْواَ نم؟ والصنالٍ فنو مسناَدهم وهبنون المساَد وهح ون إل  غير ذل، من األاما لن ف نل يصنح 
 واألنل من أموال م؟ 

 
 ال نواب: 

 بالنسننبة ولكنن نالحمند هلل والصنالٍ والسنالم النن  رينول هللان وبعند: أمننا بالنسنبة للنزوا  ف ننذا ًنحيح
 أ ننو حنند ن فننو ورد نمننا ف ننذا المحرمننة األمننوال مننن الصنندقة و ننذل، المحننرم المننال مننن المسنناَد لبننناء
  يننننه (ن1015) ومسننننلم (91) الب ننناري  طيبننننًا" إ  يقبنننل   طيننننه هللا "إن :- اننننه هللا ور،نننن – هرهنننٍر

تننه أاْنن  إذا الننزو  النن   ي ننه ففاينندن الم ننر وأمننا فصننحيحن الننزوا  أمننا التفصننيل:  المننال هننذا َْو
 – هللا انند يقبنل   ف نذا وغيرهنا المسناَد لبنناء بالنسنبة وأمنا بقندرهن مباحناً  ما ً  غيره يعْي ا أن المحرم

ل از  هللا "إن قنال: – وينلم الينه هللا ًنل  – النبنو إن – اننه هللا ر،نو – هرهنٍر أ و لحد ن ن– َو
 العلنم أهنل فمنن خنالفن مو،ن  ف نذا الحرام بالمال الحج وأما ت ره ه(ن )يب  طيبًا" إ  يقبل   طيه
 المنال  ت ننه أن المسنلم الن  فالواَنه الذمةن  برئ    قال: من ومن م اال من م  الذمة  برئ  قال: من

 الحرام.
 ت ل  ان المال ورااً 

 الن  لنه أوقن  أن الن  إلنو وتويل ًديقو إلو َاء الفائت الش ر وفو ألمانيان فو أميي أنا السنؤال:
 يقندر مبلنغ الن  حصنلت بعندها ومنن الملنف وقندم ذهنه ولقند شنر ةن فنو أامنل نننت بن نو  ثبت ملف
 ًديقو أاْيت فلقد وخدابن غي ب نه بعد من أدر ت ف نو ًانحق أامل لم أنو من بالرغم  ورون ب لف
  خيرًا. هللا َزانم أفيدونو إ م؟ الو ف ل شيتاً  منه آخذ ولم المال نل
 

  ال نواب:
  وبعد: هللان ريول ال  والسالم والصالٍ هلل الحمد
ن   هذان ال  وقعت نون،  ننانوا وإن تن ح الناسن أموال أخذ ال   تحيل أن لننسان ي ْو فال ي ْو
ن   والظلننم الظلننمن مننن هننذا ألن نفننارًان ننل اننز – وهللا ي ننْو علننه نفسننه النن  الظلننم حننرم – َو   يننننا َو

ن   المال هذا مثل ف خذ محرمًان   األياييين. أًحابه إل  المال هذا  رد أن والواَه ي ْو
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 المال المحصل من  ي  ال مر بعد التوبة

  وبر اته. هللا ورحمة اليبم السالم السنؤال:
ل   تنرك تناب إذا هنل الحنرامن المنال منن طائلنة  نرٍو ال  تحصل ينواأ ادٍ وبعد ال مر  بي  نان َر
   يبم. هللا بارك من ان وهت ل  األموال تل، نل
 

  ال نواب:
  وبعد: هللان ريول ال  والسالم والصالٍ هلل الحمد

ل هذا يعلم نان إذا  هنذا منن  نت ل  تنابن إذا ف ننه بصنيٍر  الن هللا واصن  محنرم ال مر  ي  أن الَر
ننه الحننرام المننال  أو الكتننهن طبااننة أو المنندارس أو المسنناَد نبننناء البننرن مننن األخننر   الصنندقاأ ب َو

 أن ي  ل نان وإذا يغنيهن ما منه ي خذ أن فله فقيرًان نان إن إ  الل م والمسانينن الفقراء ال  التصد 
 له. ف و اليه تحصل وما اليهن هللا تاب تابن إذا ف نه لنحال البي  هذا أن وهظن محرمن ال مر  ي 
 

 ااتبار الذهه يلعة  غيره
 .السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته

ذا ااتبرنا إ  إم ر  من ا  و  ٍمست د فو البي  والشراء ٍ تاَر م وهراأ وتقا لنو مشانل  ثير  ناأ 
ن الندقي  أ ما الثمنيةن ه قد فقد الة الربا  يه وهو ن الذهأخاًة و  ن باقو السل  ةن الذهه يلعأ
نو االأ ؟فمناذا تنرون  ةنًناف الربوهنحبام الربا وغيره من األأذا ًن  خبزا خر  ان إ الل نم  ٍنفنادَر
ول للح   ااننو الأ َزاء من  ةَعل ال نا   .الًو
 

 ال واب:
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

نه انن َرهنان الربنا  ينهن وأمنا قولن، الذهه ي ري  يه  الربان و ون، ًاحه م نوهراأ هنذا   ي َر
ت فنقول: هذا غير ًوابن  ل  ثبت الربا فنو النذهه حتن  وإن  إن الة الربا  يه وهو الثمنية خَر

ر،نو  –ن ف ن فضالة  نن ابيند -ر،و هللا تعال  انه  –نان حليا؛  دليل حد ن فضالة  ن ابيد 
 –الينه الصنالٍ والسنالم  –شتر  قالدٍ منن ذهنه في نا خنْر  ندنانير فقنال النبنو ا –هللا تعال  انه 
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(ن فالننذهه انن لننم ي ننر  اننن  ونننه مننن األمننوال الربوهننة التننو 1591"  حتن  تميننز  ين مننا" مسننلم )
ن وحند ن  -ر،نو هللا اننه  –ي ري في ا الربان والعموماأ تدل ال  ذل،ن  ما فنو  حند ن مبنادٍ 

: "الننذهه بالننذهه والفضننة بالفضننلة والبننر بننالبر والشننعير بالشننعير  - انننه ر،ننو هللا –أ ننو يننعيد 
( هنذه  ل ننا 1584( ومسنلم )2176والتمنر بنالتمر والملننح بنالملح منثاًل بمثننل ينواء بسنواء" الب نناري )

(ن  ي نه 1587فقد رواه مسلم ) -ر،و هللا انه–ن أما حد ن مبادٍ -ر،و هللا انه–أل و يعيد 
ْنن وأن يبننون  نندًا  ينندن وإذا إذا بادلننت ذيبننًا   ننذهه التما ننل والتما ننلن بالمليننار الشننراون وهننو الننو

بادلننت ذيبننًا بفضننة ي ننه أن يبننون  نندًا  ينندن وإذا بادلننت ذيبننًا  نقننود  نندراهم بعمننالأ ف نننه ي ننه أن 
 يبون  دًا  يد. 

 
 ،مان رأس المال م  نسبة من الربح

ل أ شيخ حفظ، هللا. : ياالسنؤال  ةمن قبل ال يت ةالمحلل ةي م الشر اأ السعودي ري بشتأ ي  و أنا َر
      لنننف رهنننال ينننعودي أئنننة ام ٍخنننو حننند االأاْنننانو أ وقننند  كةلننند  شنننر ة الراَحنننو المصنننر ي ةالتشنننرهلي

ربننناح % مننن األ75ن يبننون لننو نسننبة أوقنند اتفقننننا النن   . ننا يعأو  اً ينن مأشننتري   ننا ( أل100000)
اا نو مْاله ب للمال ف ةالكامل ٍسار ي فو حالة ال أ س المالكأمن له ر أ،ن أبشر   فو حالة  هَر

  .وشبرا؟  شيخ هل هذا حالل ن ياوان (.100000)            طلبه منو
 

 ال نواب: 
الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: شراء أي م الشر اأ يشتر   يه أ  تكون الشر ة 

قولننن،: اتفقننننا أن أ،نننمن لنننه رأس المنننال فنننو حالنننة  ممنننن  تعامنننل بالربنننا أو ي خنننذ فوائننند ربوهنننةن وأمنننا
ن وهو شر  باطلن واألًل فو شر ة المضاربة أن تكون  ال ساٍر الكاملةن ف ن هذا محرم و  ي ْو
ال ساٍر ال  رأس المال و  تكون ال ساٍر ال  العامل المضناربن ف ننت لن، أن تضنارب وأن تبين  

لربح َزءًا مشااًا معلومًان لن، النصنف ولنه النصنفن وتشتري بماله وتتفقان ال  الربحن وأن يبون ا
أو ل، الرب  وله  ال ة أرباب وإذا حصلت خساٍر ف ن نا تكنون الن  رأس المنالن وإن  نان هنناك ربنح 
فال ساٍر تكون اليه  أوً   م بعد ذل، إذا لم يبن هناك ربنح أو أن النربح لنم يسندد  نل ال سناٍر فن ن 

 أما اشتراط، هذا ف و شر  باطل.  َبر ال ساٍر يبون من رأس المالن
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 تعوهض الساااأ اال،ا ية التو لم يعمل ا

 منا ن،نا يةينال انن الحبنم فنو يناااأ العمنل االأن أرهند أيؤالو:  نشيخ حب، فو هللا ياأالسنؤال: 
أامل ننا ننا لنم أياهنا وتحسنه من  الراتنه و إننو يحياننا رئيسنو فنو العمننل يعْأ ن(over timeيسنم  )

زاك هللا ؟ خذأ يابقاأن آخذها فما الحبم  يما أي ْو  ذا  ان  إو  نو مثل ذل،أ ولكن   دية منه َو
  .خيرا
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

  ي ْو لننسان أن ي خذ أَرًا ال  امنل لنم يعملنهن فن ن هنذا منن أننل أمنوال النناس بالباطنلن وقند 
ل  –قال هللا  [ن وفو الصنحيح أن 188البقٍر: من انية] " َتْ ُنُلوا َأْمَواَلُكْم َ ْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ َو ": -از َو
قننال: "نننل المسننلم النن  المسننلم حننرام دمننه ومالننه وار،ننه" مسننلم  –ًننل  هللا اليننه ويننلم  –النبننو 

لنننم  ( وإذا  ننان  ننذل، فمننا أخذتننه يننابقًا فعليننن، أن تننرده للنندائٍر أو الشننر ة ونحننو ذلنن،ن وإذا2564)
 تتمبن من ذل، ف ن، تتصد  به. 

 
 إًالح ايوب امل العامل  نسبة من أَرته

 .السنؤال: بسم هللا الرحمن الرحيم
ننل النن  تنفيننذ امننل فننو  يتننوأالشننيخ فننو  فضننيلةيتشنير أن أود أ   ن ننأن أوبعنند  ننننو اتفقننت منن  َر

نود اينوب فنو املنه نل املنه تبنين َو  نمنن مننٍر نثنرأًنالح العينوب وطلبننت مننه الحضنور ال نالَر
ًننالح خننر الآتفنن  منن  م نننو أن أرهنند أتبقنن  لننه مبلننغ مننن المننال و  ولكنننه يعنند بالحضننور و   نفننذ.
ل األ ذا  نان غينر إو  ؟ول وذل، بالمال الذي تبق  له اندي ف نل هنذا َنائزالعيوب التو قام   ا الَر

لأَائز فماذا  زانم هللا  ل خي؟ فعل م  ذل، الَر  ر.َو
 

 ال نواب: 
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ل الذي امنل لن، امناًل و نان فنو املنه الحمد هلل والص الٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: هذا الَر
ْاد الن  ذلن،  ايه وبقو له شوء من المال   ب س أن ت خذ منه بقدر العيه الذي فو املهن وما 

 ف ن، ترده إليه. 
 

 ا قترا  لبناء مسانن
 السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. السنؤال:

نن دون أخنذ امبلًغنا منن المنال لبنناء مسن ينالقنرا  الشنباب المنواطن مت صصنة لد نا َ ة حبومينة
% من أليمة القر  ) تدف  مٍر واحندٍ فقنط( لتغْينة المصنارهف 2فوائدن ولكن هناك ريوم مقدارها 

نن  إفادتنننا بننالحبم الشننراَو ألخننذ هننذه القننرو  النن  هننذه ن االدارهننة النن  حنند قننول هننذه ال  ننة  َر
زانم هللا خن الصفة   يًرا.َو

 
 ال نواب: 

 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
هذه ا  نين بالمائة التنو تؤخنذ ألول منٍرن يظ نر أن نا  منا ذ نروا تكلفنة المصنارهفن والن  هنذا فن ن 

 ذل،   ب س به إن شاء هللا. 
 

ْل ان الدور فو ًندو  التنمية العقاري   التنا
ْل أحدهم  رهد أالسنؤال:  ننه أالعقاري لنو لعندم حاَتنه لنهك المنا  ةان دوره فو ًندو  التنمين  تنا

اْيننه أ و أ دفنن  لننه مننا أهننل  ة؟هننو الْرهقننة ل عننل العمليننة شننرميفمننا  ًانمالينن اً  رهنند مقا ننل ذلنن، مبلغنن
 ؟اً ر،أو أيياٍر 

 
 ال نواب: 

ْل اننن دوره فننو ًننندو  التنميننة العقنناري  الحمنند هلل والصننالٍ والسننالم النن  ريننول هللان وبعنند: التنننا
ْل ان ح  مالون والحقو  المالينة ي نْو  يع نا بعنو ن لكنن  مقا ل مبلغ مالو   ب س بهن ألنه تنا
  د من إذن البن، العقارين ف ذا أذن البن، العقاري واتف  الْرفان ال  أن  ندف  لنه مناً  مقا نل أن 

 يقوم مقامهن ف ن هذا َائز و  ب س به.
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 من   يعرف دائنه ماذا يفعل؟

ننود دائنننو لتسنند د د نننو وأنننا   أاننرف أي معلومنناأ اننن  السنننؤال:  يننف أتصننرف فننو حالننة انندم َو
  ؟هوهته

 
 ال نواب: 

الحمند هلل والصننالٍ والسنالم النن  رينول هللا وبعنند: إن  ننت تعننرف أقاربنه ف نننه ي نه الينن، إن  ننان 
قاربهن ف ن، تت ل  منن ميتًا أن تعْو هذا المال لور تهن وإن  نت   تعرف شيتًا انهن و  تعرف أ

 هذا المال بالصدقة ال  الفقراء والمسانينن أو تضعه فو مدرية شرمية أو مس د ونحو ذل،. 
 

 ش اداأ ا يتثمار محددٍ الربح
  ؟م حرامأ ن، مصر المحددٍ الربح مسبقا حالل  والسنؤال: هل ش اداأ ا يتثمار ف

 
 ال نواب: 

ن ألن األًل فو الرب ح أن يقوم ال  العدل  ين الشرهبينن يشتر ان فنو المغننم هذا محرم و  ي ْو
ن   ن يقول ل،  ذا و ذان ول ذا لمنا ينتل رافن   نن خنديج  والمغرمن فتحد د الربح هذا محرم و  ي ْو

ان  راء األر  بالذهه والور  فقنال:   بن س بنهن إنمنا  نان النناس  نؤاَرون  –ر،و هللا انه  –
الماذيناأ وأألبنال ال نداول وأشنياء منن النزرب في لن، هنذا  –وينلم  ًنل  هللا الينه –ال  ا د النبنو 

َْنر اننهن ف منا شننوء معلنوم فنال بن سن لكننن إذا  وهسنلم هنذا ن فلنم يبننن للنناس  نراء إ  هنذان فلننذل، 
نانننت مضننارباأ شننرمية وهبيعننون وهشننترون فننو أشننياء حنناللن وهتفقننان النن  أن هننذا لننه َننزء مننن 

 حصل خساٍر تكون  ين ما. الربح وهذا له َزء من الربحن وإذا
 

 التسو  فو متاَر تبي  ال مر
ن أوهننل يمبننننو  ؟خننر  الكبيننٍر التننو  بنناب في ننا ال مننر منن  البضننائ  األ السنننؤال: مننا حبننم المتنناَر

ود ال مرأ   ؟تسو  في ا رغم َو
 ال نواب: 
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 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
ن وهباب في ا البضائ  األخر ن نقول: ب ن  ين  ال منر في نا محنرم هذه المتاَر التو  باب في ا ال مر

ن ألن هللا  نننننل  –و  ي ننننْو ْ نننننِم َوَتَعننننناَوُنوا َاَلنننن  اْلِبنننننرَِ َوالتَّْقننننَو  َو  َتَعننننناَوُنوا َاَلنننن  اال"قننننال:  –اننننز َو
ل  –[ن وأيضًا إن هللا 2المائدٍ: من انية]"َواْلُعْدَوانِ  ال مر محنرم إذا حرم شيتًا حرم  منهن و  –از َو

ن وهننو إاانننة النن  اال ننم والعنندوان وأنننل ألمننوال  ب َمنناب المسننلمينن فالمتنناٍَر  يننه محرمننة و  ت ننْو
ننود المحرمنناأ فاألًننل  يننه  الننناس بالباطننلن وأمننا بالنسننبة للتسننو  والشننراء مننن هننذه المتنناَر منن  َو

هن م  أن األول  ه نر ال واْن واألًل أن االنسان إذا اشتر  شيتًا مباحًا ف ن هذا َائز و  ب س ب
 مثل هذه المحالأ التو تباب في ا هذه المحرماأ من خمر ونحوه. 

 
 يرقة األخ وطله المليشة من الحالل

 .السنؤال: السالم اليبم
ند حساينةن اخنتلس أخنو مبلغنا منن المنال  نو لنو أمنل أن أَند حل نا انند م لدي مشبلة اوهصة َو

ن هنننو وانأخنننر ن شنننتر  ينننياٍر ا منننا  نمنننداخيل ا بنننه ينننياٍر أَنننٍر يسنننتفيد مننننفاشنننتر   منننن الشنننر ة
لكننن اننندما  تعلنن  األمننر  الحنناللن مسنن ون و  ي فنن  الينن، يننا يننيدي أننننا مننن أيننٍر متويننْة ترهنند

نه اليننا ا  بالس ن ومصارهف المحاميين.. إلنخ ن ينا ينؤالو ان نينتفادٍ منن منداخيل التانسنو تَو
 25شنتر  مننز  بالتقسنيط لمندٍ أن أ نو االمنا  نييدي هو أنو   أرهد لعائلتو أن تلنيي فنو الحنرام

ينننيدي أن ترشننندنو إلننن  الحنننل الصنننحيح إليننن،  أتوينننلن يننننة والدفعنننة األولننن   اننننت منننن منننال حنننرام
 فننال ي فنن  الينن، أننننا نلننيي فننو هننم متواًننل وحننزن  بيننرن لنر،ننو هللا تعننال  ونلننيي فننو الحننالل

و منكم الحل والنصح   .َزانم هللا خيراو أَر
 

 ال واب:
 سبة للسياٍر التو يرق ا أخوك نقول: بالن

نناب هننذه السننياٍر إلنن  أًننحا  ا و  ي ننْو ا يننتمرار النن  االفننادٍ من ننا بالتنن َير أو  أوً : ي ننه إَر
غيننرهن ألن هننذا حنن  الغيننرن و  يحننل مننال امننرئ مسننلم إ  بْيبننة نفننس منننهن وإن دمنناءنم وأمننوالكم 

ل  –وأارا،بم اليبم حرام ...ن وهللا  البقٍر: من ] "َو  َتْ ُنُلوا َأْمَواَلُكْم َ ْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ " يقول: –از َو
[ن وأما بالنسبة ل موال التو انتسبت من وراء تن َير هنذه السنياٍر فن قرب شنوء منن أقنوال 188انية
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أهل العلم أن ا تكون مناًفة  يننكم وبنين أًنحاب هنذه الشنر ةن فلنو  نان انادٍ النناس أن مثنل هنذا 
ننل إذا امنن نناحه التانسننو مالنن، الَر ل مثننل هننذه السننياٍر التانسننو ف نننه يبننون لننه نصننف الرهنن  ًو

السنننياٍر لنننه نصنننف الرهننن  يبنننون ل منننا النصنننف يقتسنننمانه فمنننا أخنننذ منننن مباينننه لكنننم النصنننف ول نننم 
 النصف انخر. 

 
 شراء شقة من َ ة امل تتعامل م   نوك ربوهة

 نقنداً  وحين يقومنون ب خنذ مقندم منال امل   ا؛أ  وَ ة العمل التفو السنؤال: قدمت ال  شراء شقة 
خنذ  ن نم يقومنون بأالمنت بعند ذلن،  نلفتنٍر طوهلنة..... و منن الشنقة منن راتبن ومنو وهنتم خصنم بناق

حينن ذهبنت منٍر لتسند د َنزء منن المقنندم  نحند البننوك الربوهنةفنو أ نداا ا إقسنا  و مبلنغ المقندم واألال
ملنن، أ ون المننا بنن ؟هننذه الشننقةفننو مننا الحبننم ف نل ننذا البننن، الربننوي لو،نن  المننال  يننه .... وريننلون ف

زانم هللا  ل خيرن ميي في ا حالياً أ  والت وشقت   .َو
 

 ال واب:
ننل  –إذا  ننانوا  تعنناملون بالربننا فاألًننل أننن،   تتعامننل مع ننمن ألن هللا  َوَتَعنناَوُنوا "يقننول:  –اننز َو

[ن لكنن منا دام أنن، انن قند 2المائندٍ: منن انينة] "ْدَوانِ ْ نِم َواْلُعنَاَلن  اْلِبنرَِ َوالتَّْقنَو  َو  َتَعناَوُنوا َاَلن  االِ 
 اقدأ مع م هذا العقد وانت   إل  آخرهن وفسخ هذا العقد   يمبنن فنقول: ايتمر ال  ذل،. 

 
 ت خير بعض المصروف

 .السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته
ل  فقنال  نلن  دننانير أردنينةإنير ل  ًاحه د ان يْله منه أن يف، )يفنر ( لنه اشنٍر دنناإذهه َر

ن  بعند وقنت معنين وخنذ ذا أردأ خنذها انإ  خمسنة دننانير إله ًاحه الد ان لنيس انندي  ن واَر
نننل ال مسنننة دننننانير وذهنننه نالبننناقو حتننن  يصنننير انننندي فمنننا هنننو الحبنننم الشنننراو ل نننذه ن وأخنننذ الَر

زانم هللا خير َنزاء انن اال نو انر  ينؤالو ان ينالم والمسنلمينالمس لة؟ َو لن  أنثنر منن شنيخ أَر
  .حداو 
 

 ال واب:
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ن   د إذا ًرف املة بعملة )إذا بادل املة بعملةن ف ذا   ي لو من أمرهن:   هذا   ي ْو
األمننر األول: أن تتفنن  العملتننان فننو ال نننس مثننل رهننا أ يننعودية  رهننا أ يننعوديةن دنننانير  وهتيننة 

رهة ب ني نناأ مصننرهةن دراهننم مغربيننة  نندنانير  وهتننه ن دنننانير أردنيننة  نندنانير أردنيننةن َني نناأ مصنن
  دراهلم مغربيةن ف ذا إذا اتحد فو ال نس   د أن  توفر شرطان: 

 الشر  األول: الحلول والتقابض أي: أن يبون  دًا  يد. 
 الشر  الثانو: التما ل اشٍر بعشٍر. 

يشنتر  شنر  واحند  األمر الثانو: هو ما إذا اختلف ال نس مثاًل: دنانير  وهتية  ندنانير أردنينة ف نذا
وهو : الحلول والتقنابضن فنال يشنتر  التسناوي حتن  لنو تفا،نالن منثاًل اشنٍر بعشنرهن اشنٍر دننانير 

 نوهتية بعشرهن د نار أردنو هذا   يشتر   يه التساوين وإنما يشتر  أن يبون  دًا  يد. 
ن وهنو منن الربنان واقندها  باطنلن وهنو منن ر  بنا النسنيتةن وهللا فعل  هنذا فالمعاملنة محرمنة و  ت نْو

 أالم. 
 

 السرقة من السار  
 .السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته

ننند شننن   نصنننه النننو و  نم نننال الكمبينننوترفنننو امنننل أ ننننا أ  نخنننذ منننن  مبلنننغ ينننتة آ ف َنينننهأوهَو
وطالبته بالمبلغ ولكنن  نان  ت نرب منن  بشنت   (قرابة ينتين ونصفال  ذل، )ومض  وقت طوهل 

نندٍن ئننداف ولكننن  ننال نالْننر    نالنصننه اليننه و  وهننأ ييننترد   ننا نقننودأل ٍحننداو  ةيننو  طرهقنن و   َو
والسننالم الننيبم ورحمنننة هللا ن م حننرام؟ وهللا المسننتعانأحننالل  ييننترد نقنننودو نصننبت اليننه أللننف ننل 

  .وبر اته
 

 ال واب:
 هذه المس لة يسمي ا العلماء مس لة الظفرن إذا  نان لننسنان حن  انند شن    نم  نتمبن منن شنوء
ْوا أن ي خننذ حقننه فننو  مننن مالننهن ف ننل لننه أن ي خننذ حقننه أم   نند أن  رفنن  للقا،ننو؟ هننذا العلمنناء َننو

  الث حا أ: 
َْو ا إذا لم  نف ن )امتن  من االنفا (.  ة ت خذ حق ا من النفقة من مال   الحالة األول : الزَو

 ه وامتن  من االنفا .الحالة الثانية: القرهه ي خذ حقه من مال قرهبه إذا  انت النفقة ت ه الي
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 الحالة الثالثة: الضيف ي خذ حقه من مضيفه إذا امتن  من ح  الضيافةن ي خذ بقدر الضيافة. 
ْوا ذل، ألَل أ   ؤدي ذل، إل  الفو،  .   أما ما ادا ذل، ف ن العلماء لم ي و

 وهشتر  أن  رف  هذا األمر إل  القا،و لكو ي خذ حقه منهن وهللا أالم.  
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 وإ،افة المبايه السمسٍر
 . السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته

ود خار  ليبيا واملو هو أ  ريل لو الزبون منن ليبينا طلنه شنراء لمحر ناأ ينياراأ  التالو: نا مَو
 ،نافة نسنبة مننإرينل لنه السنعر بعند أبحن له انن السنعر المناينه وال نودٍ المناينبة.  نم  مثال. ف

منن المبلنغ  اً ن  رينل لنو َنزءأطلنه مننه أ. فن ذا وافن  الن  السنعر )المبسه + مصروفاأ الشراء(
ريننل لننه المننواد التننو أريننال بنناقو المبلننغ .  ننم إطلننه منننه أوبعنند الشننراء  نقننوم بالشننراءأون  ننم بنننعر 

بعنننن لننه فننناتوٍر منننن أ حياننناأشنننترهت البضنننااة. و ايعلنننم ببننم  نننه   ف نننل هننذا َنننائز؟ المنننا ب طلب ننا.
تغيينننر السنننعر فنننو الفننناتوٍر حسنننه الزهنننادٍ التنننو  ةن الشنننر ة البائعنننطلنننه منننأخنننر  أحياننننا أو  انننندي.

  ؟م  أف ل هذا الربح حالل  ،فت ا.أ
 

 ال واب:
والي، السالم ورحمنة هللا وبر اتنهن أمنا بالنسنبة ل نذا العمنل  ونن، ت خنذ امولنة الن  املن، دون أن 

ن إ  إذا  نننت معروفننًا أننن، يمسننار وت خنذ امولنن ةن أمننا إذا لننم تعننرف يشنعر مننن و لنن، هننذا   ي نْو
ْهادٍ مقا ل امل،.    ذل، فال د أن ت بر من و ل، أن، أخذأ 

 
 العمل فو محل  بي  بْاقة القمار

السؤال: أامل فو محل  بي  الْعام والشراب والحلوهاأن وغير ذل،ن لكن المحنل  بين  أيضنًا بْاقنة 
 القمار )اليانصيه( ف ل يحل العمل فو هذا المحل؟

 
 ال واب:
 ن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:الحمد هلل

؛ لقنول هللا  اننز –إن  نان العامنل فننو هنذا المحنل  بينن  مثنل هنذه البْاقنناأ فن ن هنذا محننرم و  ي نْو
ننل [ن وألن هللا إذا حننرم 2]المائنندٍ:"وتعنناونوا النن  البننر والتقننو  و  تعنناونوا النن  اال ننم والعنندوان" :-َو

   تعل    ذه األمور المحرمة ف ن هذا َنائز و  بن س بنهن ألن شيتًا حرم  منهن وأما إن  ان العمل 
 األًل فو المعامالأ الحل.
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 الْرهقة الشرمية فو ت اٍر الذهه
ْهن  النذهه أو تسنوهقه لصنالح تناَر ال ملنة إلن  ال م نور  السؤال: أنا تاَر ذهنه أرهند أن أقنوم  تو

ْهعننه وأ ربننح فننو  نل َننرام مبلغننًا مننن المننالن فنو د ننانون مننثاًل آخننذ مننه  يلننو ذهننه مصننن  وأقنوم  تو
ااننه إلنن  تنناَر ال ملننةن فمننا الحبننم فننو ذلنن،؟ ومننا هننو الْرهقننة الشننرمية  والننذي لننم  بنن  أقننوم ب َر
ننو الننرد  لتسننوه  الننذهه؟ المننًا أن هننذه الْرهقننة تبعنندنو اننن المعاملننة بالنند ن منن  تنناَر ال ملننةن أَر

 السره ن والسالم اليبم.
 

 ال واب:
 لسالم ال  ريول هللان وبعد:الحمد هللن والصالٍ وا

الْرهقننة الشننرمية أن تشننتري الننذهه الُمصننن  مننن مالكننهن وتشننتر  اليننه أن الننذي    بنناب أننن، تننرده 
ل–اليهن هذا الشر  َائز؛ لعموم قول هللا  [ن 1]المائندٍ:"يا أ  ا الذ ن آمنوا أوفوا بنالعقود" :-از َو

فهن لحد ن أ معلقًا فنو الب ناري  -ر،و هللا انه– و هرهٍر وااليفاء بالعقد  تضمن االيفاء بعقد ًو
(:"المسننلمون النن  شننروط م" واننند شننرائ، الننذهه مننن 424)نتنناب: االَاٍر/بنناب أَننر السمسننٍر ًننن

المال، تدف  له الثمن  يبون  دًا  يدن وتشتر  اليه أنه إذا فضل شوء أن، ترده اليهن  نم تبين  فن ن 
  فضل شوء ل، أن ترده اليه وت خذ دراهم،.

 
 َير المْعم ال  من يعر  ال مر  يهت 

 السؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.
أننننا لننندي مْعنننم فنننو  لننند أوروبنننو وهننن تو إلنننوَّ أشننن ا  وهْلبنننون مننننو أن يسنننت َروا المحنننلن وفنننو 
ْهن  ال منور فنو أفنراح من وامنل بعنض األمنور التنو   ت فن  النيبمن المنًا أننو بحاَننة  انادات م تو

 ستحقاأ المحلن وربما يصعه ت َيره إذا اشترطت شروطًا.إل  المال لسداد م
 

 ال واب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

ل–هللا  [ن وهللا 2]المائندٍ:"وتعاونوا ال  البر والتقو  و  تعاونوا ال  اال م والعندوان" يقول: -از َو
ل إذا حرم شيتًا حرم  منهن و  ش، أن ال مر محرم و  ي ْو شرامهن وإذا  ان  ذل، ف نه    از َو
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ر مْعمنننًا ألنننناس ييسننت دمونه ل نننذه األمننور المحرمنننة  "ومنننن  تنن  هللا ي عنننل لنننه ي ننْو لننن، أن تننَؤ
ْقننه مننن حيننن   يحتسننه"  ننًا وهر [ن  ي ننه الينن، أن تشننتر  النني م أ   بيعننوا 3-2]الْننال :م َر

رهم.  محرمًا أو   تَؤ
 

 العمل فو الوبيفة الحبومية
 : بسم هللا الرحمن الرحيم.السؤال

ش   يعمل لد  شر ة وهعلم أن أموال ا ربوهنةن وإن امنل فنو الوبيفنة الحبومينة فكنذل، الحبومنة 
تتعامنل من  البننوك الربوهنةن والموبفنون يسنتلمون رواتنب م منن هنذه البننوك الربوهنة فمنا الحبنم أفناد م 

 هللا؟
 

 ال واب:
 ن وبعد:الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللا

العمننل فننو الحبومننة   بنن س بننه حتنن  وإن  انننت الحبومننة تتعامننل منن  البنننوك الربوهننةن ف نننت لسننت 
مستوً  ان امل من أنت مسؤول انن املن، وحندكن فعملن، إذا  نان مباحنًا فلسنت مسنؤوً  أن تنقنه 

ه ًننل  هللا الينن–لمننا ذ ننرأ للنبننو  -ر،ننو هللا ان ننا–اننن مننوارد الدولننةن ول ننذا فننو حنند ن اائشننة 
أن أقوامننًا حنند ثًا ا ندهم بشننرك ي توننننا  لحمنان   ننندري  ننذ رون اينم هللا الي ننا أم  ؟ فقننال  -وينلم
(ن فاالنسان مسنؤول انن 7398:"اذ روا أنتم ايم هللا و لوا" الب اري )-ًل  هللا اليه ويلم–النبو 

 امله هو ليس مسؤوً  ان امل غيره.
 

 باب السياٍر وهو   يملك ا
هت يننياٍر  نظننام االي ننار منننذ فتننٍرن واننند انت نناء أقسنناط ا وحلننول وقننت تسنند د الدفعننة السننؤال: اشننتر 

األخيننٍر لكننو تنقننل الملكيننة بايننمو طلبننت مننن م أن يقسننْوا المبلننغ ففعلننوان  ننم بعننت السننياٍر لزميلننو 
ٍر بايمون ف ل أنا ارتكبت خْ  هننا فنو البين ن  ليبمل األقسا   دً  منون ولكن   تزال السياٍر مَؤ

 . وإن ارتكبت خْ  فما الحل؟ أفيدونو
 ال واب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
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هذا البي  خْ  ألن، حت  انن لم تمل، السياٍرن ف نت بعت انن يياٍر لنم تملك نان  ي نه الين، أن 
ن تتصنرف في نا تعْو هذا الزميل األقسا  التو ينددها وتكنون السنياٍر لن،ن فن ذا ملكت نا  ب مبانن، أ

 من  ي  وغيره.
 

 ما  بق  فو الصندو  
 .السؤال: السالم اليبم

و نان –شي و الفا،ل..  ننت أامنل فنو محنل مبالمناأ هاتفينة قبنل أربن  يننواأن وانند المحاينبة 
فعننندما  ننتكلم أحنند بال نناتف اننندي يننواء داخننل الرهننا  أو  -ذلنن، وقننت ال لننل واألربنناب واألنصنناف

فيتكلم مثاًل بسنتين هللنة وهبقن  أربعنون هللنةن و  أردهنا للزبنونن وتصنير فنو  خاَر ا دوليًا أو محلياً 
حساب الع دٍن وفو آخر الدوام أَم  الع دٍن وآخذ الزهادٍن السؤال: ما حبم هذه الزهادٍ؟ م  العلنم 
أن هذه ال للة قد تصل فو ن اية الوردية إل  اشٍر رها أن وآخنذها فنو الغالنه  ر،نا الزبنون ألننه 

 ْله الباقو.  ي
 

 ال واب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:

هذه ال للة الباألية األًل أن ا للزبنونن و  ي نْو لن، أن ت خنذها  نال المنهن فكنان الواَنه الين، أن 
ت بره ب نه بقو له شوءن ف ن أذن ب ن ت خذها فالحمد هللن وإذا لم ي ذن فنو أخنذها وأننت لنم تسنت ذنه 

ذا   ي ننْو  ننل هننومحرمن وإذا أذن فننو إبقائ ننا ف ن ننا أيضننًا   ت ننت  بنن، فالواَننه أن ت بننر فنن ن هنن
ًنناحه المحنننل إذا  ننننت مسنننت َرًان وتتفننن  أننننت وإيننناه وإ  ف ن نننا لصننناحه المحنننل؛ ألن الزبنننون لنننم 
 تر  ننا لنن، إ  إذا ايننت ذنت الزبننون أن ت خننذها لنن، خاًننة ف اْنناك إياهننا فنن ن هننذا   بنن س بننهن أمننا  

تر  نا وقننال   أرهندها فننال  نند أن تتفن  منن  ًناحه المحننلن وأمننا إذا لنم ت بننره  نذل، فنن ن هننذا   إذا 
ي ْو ومحرم فالواَه الي، أن ت برهن واليه إذا  نت تعرف أًحا  ا ي ه أن تردها الي من وإذا 

 ننت   تعرف أًحا  ا فتتصد    ا ان م.
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 أدواأ ومواد الدولة
واأ والمننواد ال اًنة بالعمننل رغنم أن نا ملنن، الدولنة؟ منن  العلنم بنن ن السنؤال: هنل ي ننْو اينت دام األد

ال مينن  يسننت دم ا وهننو شننوء منن لوفن فمننثاًل ايننت دام آلننة التصننوهر وايننت دام السننياراأ للمشنناوهر 
 ال اًةن وهذه تقرهبًا ال مي  يست دم ا من مسؤول وأدن  منه.

 
 ال واب:

 د:الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبع
األًل فو هذا ادم ال واْن ألن األًل فو منال المسنلم الحرمنةن وهنذا لعمنوم المسنلمين فنال يحنل 

( 1726( ومسننننلم )2435مننننال امننننرئ مسننننلم إ  بْيننننه نفننننس منننننهن وفننننو الصننننحيحين الب نننناري )
ولفظه:"أن نبو هللا ن   أن تحله مواشو الناس إ  ب ذن م":"  يحلبن أحد شناٍ أحند إ  ب ذننه"ن فمنا 

عل  بالسياراأ وآ أ التصوهر هذا  له غير َائزن الل م إ  األشياء اليسيٍر  الكتابة بالقلم ونحو  ت
 ذل،ن ف ن هذه أمور يسيٍر.

 
 ايتعمال يياٍر العمل

ه؟ المًا ب ن هذه  السؤال: ما هو الحبم الشراو فو ايتعمال يياٍر العمل داخل م ال العمل وخاَر
 يحصل الي ا ًاحه الوبيفة. والسالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. السياٍر تكون من المميزاأ التو

 
 ال واب:

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
ايت دام يياٍر العمل خار  نْا  العمل األًنل  ينه اندم ال نواْن ألننه اينت دام ن أ العمنل فنو 

ْيبنة نفنس مننهن الل نم إ  إذا  نان غير ما خصصت لهن واألًل أنه   يحل مال امرئ مسلم إ  ب
.  هناك نظام يسمح  ذل،ن ف ن هذا َائزن وإن من  ذل، ف نه   ي ْو
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  ي  قسيمة الشراء ب قل من أليمت ا
السنننؤال: فضننيلة الشننيخ.. أاْننت الشننر ة التننو أامننل في ننا قسننيمة  مبافنن ٍ بمقنندار خمسننمائة رهننالن 

اينم ذلن، المحنلن السنؤال: هنل ي نْو  ين  تلن، ال  أن  نتم الشنراء فقنط منن محنل واحندن والقسنيمة ب
 القسيمة ال  ش   آخر ب قل من أليمت ا؟ 

 
 ال نواب: 

الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعند: هنذه القسنيمة حن  منالو ي نْو لن، أن تبين  هنذه 
 لمحل. القسيمة ب قل من  من ا ما لم يبن هناك شر  أ  تبي  هذه القسيمة وتشتري   ا من ذل، ا

 
 الع ز ان تسد د القرو  الربوهة

السنؤال: أميي فو الو ياأ المتحدٍن حين دريت في ا وحصلت ال  ش ادٍ َامليةن والوَّ قر  
دو ر للبننن،ن وهضننيفون اليننه الفائنندٍن وأدفنن  أقسننا  يننياٍر منن  الفائنندٍ أيضننًان  20.000بنن نثر مننن 

ن فليس بمقدوري ذل،ن  نت قد نسنيت مو،نوب وانن   أيتْي  أن أدف  ال  تعليمو وييارتو نقداً 
الفائدٍ فو ذل، الوقتن وانن أنا قلقة وخائفةن ماذا أفعنل؟   أينتْي  تسند د الند ن خاًنة وإنننو   

 أَد اماًل فو ت صصو. 
 

 ال نواب: 
 الحمد هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

نننل  –هللا  ُقوا َخْينننر  َلُكنننْم ِإْن ُ ْننننُتْم َوِإْن َ ننناَن ُذو ُاْسنننرَ "يقنننول:  –انننز َو ٍٍ َفَنِظنننَرٍ  ِإَلننن  َمْيَسنننَرٍٍ َوَأْن َتَصننندَّ
[ن فنن ذا  نننت   تسننتْيعين تسنند د النند ن فننانتظري حتنن  تسننتْيعو  ننم يننددي 280البقننٍر:] "َتْعَلُمننونَ 

 ٍر حينتذ.  دون الفوائد الربوهةن لكن إذا لم  ي ذنوا أو لم  ر،وا إ  بالفوائد الربوهة ف ن، تكونين م ب
 

 فيزا من البن، البرهْانو
 السنؤال: بسم هللا الرحمن الرحيم. 

لنندي بْاقننة فيننزا وقنند حصننلت الي ننا مننن موقنن  البننن، البرهْننانون وهننو تسننمح بالشننراء بحنند أالنن  
 رهالن وما ف مت من م أن السحه اليه فائدٍ ربوهة.  2000رهالن ويحه نقدي بقيمة  4000
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لد تور خالد د. خالد  نن النو المشنيقح وأفتنانو بحرمت نا ولكنن البْاقنة وقد ايتفتيت فضيلة الشيخ ا
نة لتسند ده أَنند أن المبلنغ النذي الن  البْاقنة لننيس  الي نا مبلنغ و  ند منن تسنند دهن وانندما أَند فًر

 ومنًا وأقنل بقلينلن ومن  منرور األينام أحتاَ نا إَبارهنًا ألن راتبنو  45نله مْلوبًا  ل ما مضن  الينه 
تْلباأ الحياٍ بسبه  ثٍر الد نن وبعد مبان الوبيفةن يؤالو ما هو الحبم فنو هنذا   يفو ب مي  م

الو،  المًا أننو   أيت دم ا فو يحه نقدي أ دًان  ل أَعل ا للمشترهاأ وأيدد المبلنغ المْلنوب 
 به قبل حلول الفائدٍن وهللا يحفظبم. 

 
 ال نواب: 

نحبه أَمعنينن وبعند:  منا الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم الن  نب يننا محمند والن  آلنه ًو
ن ألن من شرو  منح نا أخنذ الفائندٍ الربوهنةن والتوألين  الن   يب  ف ن ايت دام هذه البْاقة   ي ْو

 .  اقد  يه ربا   ي ْو
 

 تورهد السلعة ال  دفعاأ
دٍ شن رن السنؤال: هل ي ْو ا تفا  م  شر ة ال  تورهد يلعة معينة )مباحة( بسعر معين ياٍر لم

وتورهنند السننلعة يبننون متفرقننًا النن  منندار الشنن رن منن  العلننم شننبه اليقينننو بنن ن يننعر السننلعة يمبننن أن 
زانم هللا خيرًا.    تغير ًعودًا أو نزوً ن َو

 
 ال نواب: 

 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
لن  خننالف أهنل العلننم  يمنا  تعلنن  مثنل هننذا العمنل َننائز إن شناء هللا و  بنن س بنهن لكننن هنذا مبنننو ا

بعقد التورهد هل هو اقد مستقل أو أنه اقد يلمن ف ذا قلننا ب ننه اقند ينلم ف ننه   ند منن ألنبض رأس 
 المال مقدمًان وإذا قلنا ب نه اقد مستقل وأنه ليس اقد يلم ف ن ذل،   يشتر ن ف ن هذا َائز. 
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 (700ا يتفادٍ من خدمة )

( هننل ي ننْو ا يننتفادٍ 700حمننة هللا وبر اتننهن أرهنند أن أينن ل اننن )خدمننة السنننؤال: السننالم الننيبم ور 
نزانم هللا ألنف خينرن وأدانو بنالتوفي  والثبناأ  من المال الذي أحصل اليهن ولكم خال  الشنبرن َو

 للقائمين ال  هذا الموق  وشبرًا. 
 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

" إذا  ننان ذلنن، اننن طرهنن  المسننابقاأ فالننذي أارفننه مننن هننذا أن ننا ميسننر؛ ألن 700"بالنسننبة ل دمننة 
ننل  –االنسننان  نندخل في ننا وهننو إمننا غننانم أو غننارمن وهللا  َيننا َأ َُّ ننا الَّننِذ َن آَمُنننوا ِإنََّمننا "يقننول:  –اننز َو

َْاِن اْلَ ْمُر َواْلَمْيِسُر َواأل ْي س  ِمْن َاَمِل الشَّ َتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ ْنَصاُب َواأَلْْ ُم ِرَْ َْ  [.90المائدٍ:] "َفا
 

 ايتالم البْاقة ال مر ية هل يعد ألبضًا؟
ألبضنًا شنرميًا من  بقنناء  -المشنترٍا فقنط  -السننؤال: هنل يعتبنر اينتالم البْاقناأ ال مر ينة للسنياراأ 

 السياراأ فو م زن التاَر البائ ؟ 
 

 ال نواب: 
   ريول هللان وبعد: الحمد هللن والصالٍ والسالم ال

هذا مو،  خالف  نين المتن خرهنن فمنن م منن ااتبنره ألبضنًان ومنن م منن لنم يعتبنره ألبضنًان وأننه   ند 
ن ن  أن  بين  الت نار  –ًل  هللا اليه وينلم  –من  تا ت ا فو ا يتماٍر و  د من نقل ان ألن النبو 
ْوها إل  رحال من انظر: الب اري )  ( )حت   نقلوها(. 1527) ( ومسلم2131السل  حت  يحو

فاألحو  أنه   يبتفو بالبْاقة ال مر ينةن إذ المشنتري    تصنرف فنو السنياٍر بنالبي  حتن  ي َر نا 
 ان مبان البائ ن وإذا أخَر ا  م أدخل ا مٍر أخر  فله أن  تصرف في ا. 



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

 
 شراء األي م بالتقسيط وبيع ا

مار االيالميةن وييبون شرامها ان طره  السنؤال: أرغه فو شراء أي م من إحد  شر اأ ا يتث
التقسننيط مننن الراتننهن وفننو نيتننو أن أبقي ننا فننو ملكننو  ننم أ يع ننا متنن  ارتفنن  يننعرهان وربمننا  ننتم  يع ننا 
واألقسا  لم تنته بعدن ويؤالو هو ان حبم هذه المعاملةن وهل تكون داخلنة فنو  ين  الند ن بالند ن؟ 

زانم هللا خيرًا.   َو
 

 ال نواب: 
 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  الحمد هللن

حبننم هننذه المعاملننة َننائٍز و  بنن س   ننا إن شنناء هللا ن لكننن بشننر  أن تكننون هننذه الشننر ة   تتعامننل 
بالربان فمثاًل إذا اشترهت أي مًا لمصن  من المصان  أو شر اأ تبي  ارو،ًا ت ارهة أو نحو ذل،ن 

س بننهن و  نند أن تكننون الشننر ة مننن شننر اأ انننرو  وهننو   تتعامننل بالربننا فنن ن هننذا َننائز و  بننن 
 الت اٍر أو المصان  المباحةن ونحو ذل،. 

 
  ن، ال زهٍر فو العمل

نندأ أنننه فننو ًنندد  ال زهننٍر؟حبننم العمننل فننو  ننن،  مننا: السنننؤال حيننن اطلعننت النن  موقنن  البننن، وَو
نندالتحننول إلنن   ننن، إيننالمو  امننل   –ن منينن  بننه هيتننة شننرمية مننن العلمنناء األفا،ننل )الشننيخ  نن وهَو

زانم هللا خير ال زاء. وتقومالشيخ المْل ( وآخرونن   هذه ال يتة بمراَعة َمي  معامالأ البن،ن َو
 

 : ال نواب
 هلل والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  الحمد

؛  األًننل  أن: "(1597)  بننت فننو ًننحيح مسننلم لمنناأن العمننل فننو البنننوك الربوهننة محننرم و  ي ننْو
نل  – وهللاو اتبنه وشناهديه"  ومو لنهلعنن آننل الربنا  –هللا الينه وينلم ًنل   –ريول هللا   –انز َو

ربوي   ي ْو العمل  يهن لكن إن  بنت أن معامالتنه أًنبحت  أنهإذا حرم شيتًا حرم  منهن فما دام 
ودًا وادمًا.  َائزنإيالمية ف ن العمل  يه   ألن الحبم  دور م  الته َو
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 التور  
 ورحمة هللا وبر اته. : السالم اليبمالسؤال
نننل يننيولة نقدينننة  ننذهه إلنن  ت نننار  بيعننون التا ننند  انننندنات نناٍر  هننناك ننفت ا أننننه اننندما  رهنند الَر ًو

يسنددها  آ ف)مسحو  الغسيل( فيبيعون اليه مقدار أرب  آ ف مثاًل بقيمة مقصده مقدارها  مانينة 
ل الذي  رهد السيولة وهتم البين  بم نرد أن يضن  المشنتري  نده ا المنذ ور وهقنول: لقند  التا ندلن  الَر

ومننن  ننم يقسننط المشننتري  مانيننة آ ف  آ فاشنترهت هننذا التا نند  ننم  نندف  البننائ  للمشننتري أليمننة أربنن  
النقديننةن أفتونننا منن َورهن وبالنندليلن والسننالم  السننيولة)أقسننا  شنن رهة( وبننذل، يحصننل المشننتري النن  

 اليبم ورحمة هللا وبر اته.
 

 :ال واب
 والسالم ال  ريول هللان وبعد: ٍوالصالهللن  الحمد
ْهنا وهنم  -رحم م هللا–التور ن وهو مو،  خالف  ين أهل العلم  بمعاملةتسم   هذه من م منن أَا

ْهننا للحاَنننةن  أنثننر  وهنننذاأهنننل العلننمن ومنننن م مننن منع نننا  شننيخ االينننالم ا ننن تيمينننةن ومننن م منننن أَا
شنرميًا  ألبضناً شنرميًان فن ذا ألبضنه  الش   إذا اشتر  الصا ون التا د ف نه يشتر  أن يقبضه ألبضناً 

فن ن هنذه المعاملنة   مننهونقله من مبان البائ   م بعد ذل، بااه ال  غينر منن باانه الينه ب قنل منن 
هللان لكننن    نند أن يقبضننه  شنناءهننو التننور   مننا أيننلفتن فنن ذا  ننان اننندك حاَننة فننال بنن س   ننا إن 

ٍْ البائ   م بعد ذل،  بيعه ال  غير م ه من حو اليهن ف ذا بااه ال  غير منن باانه  اهبا نوه َر
 اليه ف ذا لعله إن شاء هللا َائز.

 
 الموييقية الفر  فو  العمل
 : السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته.السؤال
ننو يعمننل فننو إحنند  الفننر  المويننيقية التننو تحيننو األفننراح فننو شننوارب مصننر العزهننز شنني و َْو  ..

يغضنه   يمنابحن وهعلنم هللا أنننا   نصنرف هنذا المنال وهعتبر مبسبنا ومْعمنا من هذا الر  ونواد  ان
ْ نناٍ و  اقيقننة  أ،ننحية مننن هننذا  و رب العننٍزن أوً : هننل ًننحيح   تقبننل لنننا ًننالٍ و  امننٍر و  

و ال  هذا العمل أأطلنه مننه الْنال ؟  َْو أهنل ال ينر الن  اننوانكم  دلننوالمال؟  انيًا: إن أًر 
 ف فيدونو بارك هللا  يبم.
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 :ال واب

 والسالم ال  ريول هللان وبعد: والصالٍهللن  لحمدا
هللا  انندلقبول الصالٍ ف ن الصالٍ والصيام وغير ذل، منن األامنال البدنينة هنذه مقبولنة  بالنسبة أما

نلن وأمنا بالنسننبة لْعنامبم منن هننذا المنال المحنرم فنن ن هنذا   بن س بننهن  الن  الكايننه  وإ منهانز َو
َْو ،ن وأما بالنسبة لتصد   َْو ل  ما فنو  ألن، من هذا المال ف نه غير مقبولن وهو  هللا از َو

ه مسلم  -ر،و هللا انه  –حد ن أ و هرهٍر   نهللا طيه   يقبل إ  طيبنًا" إن:"(1015)الذي أخَر
ن، بنالتو هنو أحسننن  َْو نلن  وبينانفعلين، مناًنحة  أ،نرار الكسنه المحنرم وإ منه انند هللا انز َو

ننل بنن ن   ينن  اننزو ثننٍر النندااء والل ننوء إلنن  هللا  ْقننه مننن حيننن   يحتسننهن وأمننا  َو ننًا وهر لننه م َر
ل–الزو  ف ن ا مقبولة اند هللا  مالبالنسبة لصدقت، أنت من   .-از َو

 
 من ماله حرام هدية قبول

فنو البنن، العربنو النوطنون قنام أخنو بشنراء َ ناْ  مبينوتر محمنول لنون من   موبنف أخنو: السنؤال
ن ألنو طاله وأحتا  ل نذا ال  ناْ فنو دراينتون وأننا اينت دم أيتْي  أن أشتري لنفسو  العلم أنو 

م لننة   تابننةفننو األمننور الشننرمية التننو أخنندم في ننا بنن ذن هللا االيننالم بقنندر ايننتْااتو مثننل  ال  نناْ
 . هللا وراانم أ اببمإيالمية للمس د   ذا ال  اْن هل أَر  ال  اْ و  ايت دمه أو ماذا؟ أفيدونا 

 
 : ال نواب
 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  هللن الحمد

ل ل، من امل أخي، هنذا َنائز  ل ذا ايت دام، ال  اْ َائز و  ب س به وهذا الكمبيوتر الذي ًو
ين  من   لكسبه ف نما إ مه الن  الكاينه فقنطن أمنا غينره ف ننه  اً به؛ ألن المال إذا  ان محرم ب سو  

أهننل العلننم  لكنننإن شنناء هللان  ٍَننائز  وم لكسننبه ف ننمننن محننر  تتنن، هديننة مثننل هننذان ولننو  انننءفنن ذا َا
لنه من  الحاَننة أن  اينت دام،نرهنوا ذلن،  راهنة دون أن يبنون هننناك إ نمن  يظ نر لنو وهللا أالننم أن 

 أن ترده. ،و   لزم بهن هذا إن شاء هللا   ب س
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 شر اأ النقل السره  م  العمل
لغربينة َنائزن من  العلنم أننه أحياننًا  تْلنه م  شنر اأ النقنل السنره  فنو النبالد ا العمل هل: السنؤال

و التفصيل باالَابةن  نقل نزانمال مٍر من مبان نخرن يواء الم الش    ذل، أو لم يعلمن نَر  َو
 هللا خيرًا. 

 
 : ال نواب
   ف ووالصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: هذا   أدري ما العمل فو هذه الشر اأ  هللن الحمد
  من أمرهن: وت ل

الشنننر اأ لنقنننل الر ننناب وقننند يحمنننل بعنننض  :منننثالً  ًان: إذا  نننان العمنننل فنننو أًنننله مباحننناألول األمنننر
شننيتًا مننن ال مننرن وليسننت هننذه الشننر اأ م صصننة لنقننل ال مننر ف ننذا َننائز إن شنناء  مع ننمالر نناب 

 هللا. 
 لقنول : أن تكون شاملة لنقل البضائ  المباحة والبضنائ  المحرمنة ف نذا محنرم و  ي نْوالثانو األمر
ننل  –هللا   وهللا [2]المائنندٍ: "والعنندوانالنن  البننر والتقننو  و  تعنناونوا النن  اال ننم  وتعنناونوا": –اننز َو

 أالم. 
 

 الت فيض بْاقاأ
بننه العميننل النن   اً تسننوه  العْننور تْلننه مننن العميننل اشننتران مباتننه بعننض: السنننؤال يحصننل بمَو

ين وإ   لغن  ا شنتراكن فمنا يمضو ال  العميل يتة أشن ر دون أن يشنتر  أ % ال  20ت فيض 
 هللا خيرًان م  أن ا شتراك يبون مقا ل مبلغ مادي. َزانم ؟حبم ذل،

 
 : ال نواب

 تسم   بْاقاأ الت فيض ال اًةن إذ أن بْاقاأ الت فيض تنقسم إل   ال ة أقسام:  ما هذه
نن أو : بْاقننننة ت فننننيض اامنننة وهننننو التننننو تقننننوم ب ًننندارها شننننر اأ الداايننننة واالاننننالاألول القسنننم

وقند  نت نْوالسياحيةن وهسنتفيد من نا العمنالء انند َ ناأ ت ارهنة اد ندٍن ف نذه محرمنة و   الشر اأ
ت خننذ َ ننة االًنندار  التننون إذ إن المنفعننة واالفتنناء تحرهم ننا الل نننة الدائمننة للبحننوث العلميننة  تأفتنن
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قند ف ننفعنة في نا غنررقنالوا بن ن هنذه الم وأيضناً الي ان وإنما هو اند َ نة أخنر ن  ليس مقدوراً الي ا 
  تحصل الي ا وقد    تحصل. 

: بْاقنناأ الت فننيض ال اًننة وهننو مثننل مننا ذ ننره السننائل هنننا  ننبعض العلمنناء ألحق ننا الثننانو القسننم
   وقنندالت فننيض العامننة وحبننم الي ننا بننالتحرهمن وقننال: ألن المنفعننة في ننا غننرر قنند يشننتري   بْاقنناأ

ْهايشترين وبعض العلماء    ل واْ بشرطين: قيد ا وبعض م أَا
 : أن تكون نسبة الت فيض معلومة. األول الشر 
 : أن تكون المشترهاأ محدودٍ السل . الثانو الشر 
 هللان تنوفر هنذان الشنرطان تكنون إن شناء إ  امن مشترهاأ  ذا أو من مشترهاأ  ذا فلعل مثالً  التو

 ًحيحة. 
 

 من  ي  العينة ًوٍر هذه
ْبننون يشننتره ا منن  ًنناحه معننر  مشننارك أنننا: السنننؤال   للبينن  بالتقسننيطن اننندما أ ينن  يننياٍر النن  

ننو االفننادٍ  المعننر شننرهبو ًنناحه  مننن الزبننون وهعْيننه المبلننغ دون المننون هننل هننذا ًننحيح أَر
 . الشبرولكم َزهل 

 
 : ال نواب
 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  هللن الحمد
 نم  معنين نثمن  السنلعةن  ين  العيننة أن  بين    ي ْو ومحرمن وهنو منن  ين  العيننةن إذا أ العمل هذا

ن  النن   تالعينننة دلنن وبين يشنتره ا البننائ  نفسننه ب قننل منن  من ننا نقنندًان فنقننول بن ن هننذا محننرم و  ي ننْو
تبايعتم بالعيننة وأخنذتم أذنناب  إذا: "-ًل  هللا اليه ويلم  –تحرهمه أحاد ن  ثيٍر من ا قول النبو 

عنوا إلن  د ننكم" هللاب يلط البقر وتر تم ال  اد ور،يتم بالزر  أ نو داود  اليبم ذً     ننزاه حتن  تَر
ححه األلبانون4987( وأحمد )3462) :  -هللا الينه وينلم  ًنل  –أيضًا قنول النبنو  و ذل، ( ًو
(ن وقنننال الترمنننذي: 3504( وأ نننو داود )4611( والنسنننائو )1234الترمنننذي ) شنننرطان فنننو  يننن " و "

ن فنو  يعنة حملنه ا نن القنيم يوأيضنًا الن نو انن  يعتن العيننة ين   ا ن القيم الن  حمله حسن ًحيح.
 عائشنة وغيرهنا  –ر،نو هللا انن م  –هنذا هنو النوارد انن الصنحابة  أيضناً ال   ين  العيننةن و نذل، 

 يلعة.   ين ماوألنه دراهم  دراهم 
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 ًا أ األفراح فو ا يتثمار
تثمار فننو إقامننة ًننالة أفننراحن المننًا بنن ن ورحمننة هللا وبر اتننهن مننا حبننم ا ينن الننيبم السننالم: السنننؤال
 يوف  تم ايت دام ا فو أغرا  متعددٍ فو اليمن مثل:  الصالة
 والننزوا ب نواا ننان مثننل الننزوا  االيننالمون الننزوا  العننادي والننذي يصنناحبه الغننناءن  الننزوا  حفننالأ

والصنننالٍ الننن   النننذ رصننناحبه األناشنننيد الترا ينننة والتنننو يغلنننه الي نننا أناشنننيد تاليمنننو الترا نننو والنننذي 
 الممبن ما أنه من  نفو اليمن اً والداواأ الْيبةن وهو منتشر  ثير  -ًل  هللا اليه ويلم– الريول

أنشننْة أو  أيمننن الننذ رن و ننذل، يمبننن أن تقننام في ننا  اإقامننة منايننباأ العننزاء والمنن تم ومننا يصنناحب 
 ؟هننذه الصننالة مثننل احتفننا أ تحتننا  إلنن  قااننة وايننعةن ف فتونننا منن َورهن هننل ي ننْو ا يننتثمار فننو

زانم هللا خيرًا.  َو
 

 : ال نواب
 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  هللن الحمد

 اً مثل هذه الصا أ ذاأ األغرا  المتعددٍ المتنواة التو تشمل أمورًا مباحنةن وأمنور  فو ا يتثمار
؛ ألن هننذا ايننت اً وأمننور  محرمننة  هننذه دام لمننناف   دميننة وقنند تكننون شننر ية فنن ن هننذا محننرم و  ي ننْو

نل  –وهللا  نالصالة فنو أمنور محرمنة تعناونوا الن   و الن  البنر والتقنو   وتعناونوا"يقنول:  –انز َو
 . [2]المائدٍ: اال م والعدوان"

نننل  – هللا وألن ًً حنننرم  مننننه؛ وأيضنننًا قنننول هللا  –انننز َو نننل  –إذا حنننرم شنننيتًا  تننن نلوا و ": -انننز َو
ل ننم  الننذ نمننن أنننل أمننوال الننناس بالباطننلن ف نننا أنصننح  ف ننذا [ن188]البقننٍر: أمننوالكم  ينننكم بالباطننل"

رها ًا أ أفراح أ  يمبنوا من ت َيرها إ  ر تن َيرًا شنرميًان وأمنا من  َؤ  الشنرميةل منور  أن تنَؤ
ن فال نند أن يبننون التنن َير تنن َيرًا شننرمياً  فننراح األ إقامننةتكننون و  نوغينر الشننرمية ف ننذا محننرم و  ي ننْو

 ًل  هللا اليه ويلم.  –موافقة لسنة النبو 
 

 للبنوك الربوهة العقاراأ  ي 
  رغه أحد البنوك الت ارهة بشرائه النشاء مر ز  يهن فما حبم ذل،؟  اقار لدي: السنؤال

 
 : ال نواب
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 آلنننهالنننرحمن النننرحيمن والحمننند هلل رب العنننالمين والصنننالٍ والسنننالم الننن  نبيننننا محمننند والننن   هللا بسنننم
حبه أَمعينن وبعد:   ًو

ل  – هللا  . [2]المائدٍ: "والعدوانال  البر والتقو  و  تعاونوا ال  اال م  وتعاونوا"يقول:  –از َو
نننل  – وهللا إذا حنننرم شنننيتًا حنننرم  مننننهن وممنننا   ي فننن  أن مثنننل هنننذه البننننوك تغلنننه الي نننا  –انننز َو

 . بوي الر الربوهةن وإذا  ان  ذل، ف نه   ي ْو  ي  مثل هذا العقار لمثل هذا البن،  المعامالأ
 

 تعدد االاانة )الشرهة(
 السنؤال: السالم اليبم ورحمة هللا وبر اته. 

نل وأو ده( من  ش صنين م تلفنين وال ندف منن  ل قدم ال  الشرهة )إااننة يننوهة منن الدولنة للَر َر
 ذل، خوفه أ  يْل  ايمه. 

 رهن. فْل  ايماه ا  نان وبدأ ب خذ شرهتين من الدولة فما الحبم فو ذل،؟ أفتونا م َو 
 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

ْاد النن  ذلنن، ف نننه   يسننتحقه و  ي ننْو لننه أن  الحبننم فننو ذلنن، أنننه   يسننتح  إ  واحنندٍن وأمننا مننا 
 ي خذه. 

 
  ي  ينداأ المزاراين ب قل من أليمت ا

ارب بحاَة إل  نقد فينذهه إلن  السنؤال: تقوم ًوام  الغالل بصرف ينداأ للمزاراينن وهبون المز 
ل وهعْيه أقل منه حناً  فمنا حبنم هنذا العمنل وهنو منتشنر  نين  البن، وه صم اليه من المبلغ المَؤ

 المزاراين؟ 
 

 ال نواب: 
الحمنند هللن والصننالٍ والسننالم النن  ريننول هللان وبعنند: حبننم هننذا العمننل   ي ننْو وهننو مننن الربننان ألن 

م  ادم القبضن ف و يشتري الدراهم التو ل ذا المزارب اند ًوام  هذا شراء نقد  نقد آخر أقل منه 
الغاللن هذا الشراء نقد  نقند من  التفا،نل واندم التقنابضن ففينه ربنا الفضنل وربنا النسنيتة فنال ي نْو 
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مثل هذا العملن وبي  الد ن إل  غينر منن هنو الينهن إذا  نان المنا ن ي نري  ين منا ربنا النسنيتة فنال 
 .  ي ْو

 
 ت َير الذهه والفساتين رنامج ل

السنننؤال: لنندي مؤيسننة لعمننل  ننرامج  مبيوترهننةن وقنند طلننه منننو ًنناحه شننر ة امننل  رنننامج لننهن 
الشر ة تقوم  ت َير الذهه وفساتين الزفاف للنساءن هذا هو نشا  الشر ة. هل ي ْو امل  رننامج 

 للشر ة بحين يساادهم ال  امل م؟ 
 

 ال نواب: 
ال  ريول هللان وبعد أمنا تن َير النذهه ف نذا   بن س بنه لعندم المحنذور الحمد هلل والصالٍ والسالم 

الشراون فاألًل فو ذل، الحلن وأما ت َير مالبس النساء للزفاف ف ذا ي تلف إن  انت المالبس 
منضنننبْة بالضنننوابط الشنننرمية أللبسنننة النسننناء بحينننن   تكنننون اارهنننة أو قصنننيٍر أو ،نننيقة تح نننم 

 انت ليست مالبس شنرمية ف نذا   ي نْو ت َيرهنا حينتنذن و  ي نْو أاضاء البدن ف ذا َائزن وإن 
رهنان ألن هللا  نل  –التعامل م  شن    َؤ "وتعناونوا الن  البنر والتقنو  و  تعناونوا يقنول:  –انز َو

 [. 2]المائدٍ: ال  اال م والعدوان"
 

 فو السعر والزهادٍ التو يل
منن  الكمبينوترن ولننذل، يْلنه منننو  التعامنل أَينند: السنالم الننيبم ورحمنة هللا وبر اتننهن وبعند: السننؤال

( أي أنسننه 2000( وأشننترهه )2500 ننذا ) مننثالً بعننض األشنن ا  شننراء أَ ننٍز ل ننم وأطلننه مننن م 
البداية يعره  ذا وهم موافقون الن  ذلن، وليسنت  ينننا  فوخمسمائة رهال فو ال  اْن وأنا أقول ل م 

زانمشرو ن فما الحبم فو ذل،؟   . اليالم والمسلمينهللا خيرًا ان ا َو
 

 : ال نواب
 والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:  هلل الحمد
 ْهننادٍن  ي نْو إ  إذا  نننت نصننبت نفسن، لبينن  الكمبينوتراأ والننناس يعرفننون أنن، ت خننذ  العمننل هنذا

ْهننادٍ دون أن ت بننرهم ف ننذا    نأمننا  ننون م  و لوننن، النن  أن تشننتري ل ننم  ننم ت خننذ  الو يننل    ي ننْو
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أن، ت خذ امولة الن  املن،  تعلم مله أن ي خذ شيتًا إ  ب ذن المو لن فال د أن ت برهم وأن  ي ْو
 وأتعاب،.

 
  ي  يلعة بعقد ن لمشتر واحد

السنؤال:  ي  يلعة واحدٍ بعقد ن بم لسين منفصلين لمشتر واحدن شر ة تقوم  بي  يياٍر إل  مشتر 
السلعة ولنفس المشنتري األول وببفالنة شن   وببفالة ش  ن وبعد ذل، تعقد اقد  ي  آخر لنفس 

األولن وذلنن، بح ننة ،ننمان حق ننم مننن َمينن  األطننرافن المشننتري الكفيننل األول والكفيننل  آخننر غيننر
انخرن هل هذا البي    ذه الصفة َائز للشر ة؟ وإذا  ان   ي ْو ف ل يعتبنر العقند الثنانو ملغن ؟ 

زان  م هللا خيرًا. ) ي  يلعة واحدٍ بعقد ن بم لسين منفصلين(ن َو
 

 ال نواب: 
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

هننذا العمننل هننو مننا يسننم  بالتنن َير المنت ننو بالتملينن،ن والتنن َير المنت ننو بالتملينن، لننه شننرو ن ولننه 
،نوابط فال نند أن ننظننر إلنن  شننرو  و،ننوابط هننذه الشننر ةن فنن ن  انننت ًننحيحة ف ننو ًننحيحن وإ  

 .  ف ن ا   ت ْو
 

  التعامل م  شر اأ الت مين
 مين حينن تقنوم لتلمن ا الشر ة التعاونية  ن والتومين الت انتشرأ فو انونة األخيٍر شر اأالسؤال: 

والذ ن يحتاَون النظاراأ الْبية إل  بعض محنالأ  الشر ة  تحوهل األش ا  المؤمن الي م هذه
لمحننل النظنناراأ المتعاقنند معننهن مبلننغ متفنن  الشننر ة بالتسنند د آَنناًل  النظناراأ المتعاقنند النن  أن تقننوم

ف نل ي نْو تعامنل محنل النظناراأ من  هنذه الشنر ة المنًا بن ن  هالشر ة والمؤمن الي الية أيضًا  ين
 العظم  من م مؤمن الي م ان طره  َ اأ العمل؟ الغالبية

 
 ال واب: 

الن  الميسنرن لقولنه  المحرمنةن وهنو التن مين القنائم   ي ْو التعامل م  هذه الشنر اأ فنو أغرا،ن ا
نننس منننن امنننل الشنننيْان  " ينننا أ  نننا النننذ ن آمننننوا إنمننناتعنننال : ْ م َر ال منننر والميسنننر واألنصننناب واأل
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فننو ذلنن، مننن التعنناون النن  اال ننم والعنندوانن وهننذا    . ولمننا[90]المائنندٍ: لعلكننم تفلحننون " هفنناَتنبو 
ن لقولن و   [ن2]المائنندٍ: ال نم والعندوان"الن  ا اتعنناونو  البنر والتقنو ن و  الن  ا" وتعنناونو تعنال : هي نْو

يننيتعامل منن  هننذه  همننن َ ننة العمننل أو   مننادام أننن هالينن يظ ننر الفننر   ننين  ننون المننرهض مؤمننناً 
 اهلل التوفي .بالشر اأن و 

 
  حبم تحوهل المر،  مقا ل مبلغ مالو

طنننه العينننون التعننناون معنننه وذلننن، بننن ن يقنننوم  ن فنننويانننر  النننو أحننند األطبننناء ا يتشنننارهالسنننؤال: 
للمحل مقا ل مبلغ مالو أدفعه للْبيه فو حال  وهل المر،  الذ ن يحتاَون إل  نظاراأ طبية تح

 هذا ا تفا ؟ فما الحبم فو مثل نشراء المرهض من المحل
 

 ال واب: 
مقا نننل إحالنننة بعنننض المر،ننن  إليننن،   لعننندٍ    ي نننْو لننن، أن تعْنننو هنننذا الْبينننه شنننيتًا منننن المنننال

 هل  ننة مسننتولةن لحنند ن أ ننو حمينند السنناادين و يننه قولنن ه تنناب ن  ننان هننذا الْبيننإأوً :  محنناذ ر:
 الب نناري  ه  يننت أ يننة وأمننة فينظننر هننل   نند  إليننة أم  ؟ روا  ويننلم:" ف ننال َلننس فننو هًننل  هللا الينن

وغيرهنا ( 10/138) والبي قنو (23601) حمندأوانند االمنام  ن فدل ال  أن العلنة الوبيفنةن(2597)
 العمال غلول". "هداياأن النبو ًل  هللا اليه ويلم قال:

 نان  منن يعْينه شنيتًان ولنو ننه ينيحيل المنرهض إلن  لن  مرهضنة فإ انيًا: أن هذا الْبينه لنن  نظنر 
  .مفسنننننندٍ خيننننننار   خيننننننار مصننننننلحةن هلغيننننننر  هنفنننننن  للمننننننرهضن ومننننننن  ننننننان خيننننننار أمننننننن هننننننو 

 . الْبينننننننننننه قننننننننننند يضنننننننننننيفه التننننننننننناَر إلننننننننننن   منننننننننننن السنننننننننننلعة ه الثنننننننننننًا: أن منننننننننننا يننننننننننني خذ

احتكنار ينو    اب الْمن  وال شن  لنذوي الم نن والت نار  منا أن  ينه نوانا مننرابعًا: أن هذا يفنتح بن
  وباهلل التوفي  . نهنه من و انأش، فو هذا  بسبه ًاحه الم نةن و  هالبي  ومن  انخرهن من

 
 ريوم الت مين

 .اليبم السالمالسنؤال: 
 و منن  لصننالتوال القصننرلننو هننل ي ننْو  ون َامعننة البحننرهن النن  حسننا فننودرس ماَسننتير أ إننننو

 أنننهحيننن ؟ في ننا ةالدرايننلننو هننل ي ننْو ن  ننم 70مننن النندمام  ةالمسنناف أن المنناً ؟ المغننرب والعشنناء
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مين  حبنم دفن  رينوم تنمنا  منانن مأ  تعند مننأو  أحندًاننلنم أو   ي بصنر  أغنض أنننو يحظر نساءكالماً 
 ؟.يياٍر اند دخول البحرهن

 
 ال نواب:

نسان م بر ال  هذان ف ذا احتا  أن يسافر إل  تلن، أما دف  ريوم الت مين اند دخول البحرهن فاال
أنننه   شننوء اليننه؛ ألنننه م بننر ومبننره اليننهن  -وهللا أالننم –الننبالدن وألننزم   ننذا التنن مين ف ننذا يظ ننر 

 واالنسان مرفوب انه حبم االنراه. 
د وأمننا بالنسننبة لكوننن، تسننافر إلنن  البحننرهن ف ننذا ممننا يسننول ال منن  والقصننر إ  إذا  ننان هننناك مسنناَ

حول، ف ن، تصلو مع من لكن إذا أردأ أن ت م  ف ن، ت م  َم  تقديمن ف ذا ًنليت المغنرب لن، 
 أن ت م  العشاء.

ن فنال ي نْو  وأما بالنسبة للدراية فو هنذه ال امعنة الم تلْنة فنال شن، أن ا خنتال  محنرم و  ي نْو
ٍ بحين تتمبن من أننه إ  اند الضروٍرن والضروراأ تبيح المحذوراأن أما إذا لم يبن هناك ،رور 

  درس فو َامعة أخر  نظيفة من المنكراأ  اختال  وغيره ف ذا هو الواَه الي،.
 

 أخذ َ اْ المبته إل   يته
ألينت دمه فننو  ولنيس َننوا ً  نفنو شننر ة خاًنة ًننرفت لنو َ نناْ هناتف اننادي أننا أامننلالسننؤال: 

ن رك  ل متعلقاتنا فو المبن  القنديماأليام ننتقل من مبن  نخر ف خبرونا أن نت و نا فو تل، نمبتبو
أخننذأ  الم ننم أننننو ف نن ٍ نقنند قنندم لننو فقنند فضننلت أن آخننذه معننو للمبننن  ال د نند ال نناتفألن  ً ونظننرا

إ نراء ذمتنو  وانن بعند اندٍ يننواأ أننوي  ن اتف ونقلته لمنزلو أليت دمه  د  منن مبتبنو ال د ندلبا
ااننه للشننر ة أل  نالمبننن  ال د نند فننو مبتبننويننت دمه فننو بشننراء هنناتف َد نند مننن نفننس النوميننة وإَر

أم مناذا النو  فٍ  نا ف نل هنذا التصنرف نلنه وهحل اينت دامو ملكًانوهصبح ال  اْ الذي أاْو لو 
 .وهللا يغفر لو وهسامحنو ؟ذمتو أل رئ أن أ،يف 

 
 ال نواب:

ن  هذا التصرف ًحيح إن شاء هللان ولكن  بقن  النظنر بالنسنبة لل ناتف فكونن، أخذتنه ف نذا   ي نْو
وهو محرم فحبمه حبم الغصه ومناف  الغصه مضنمونة  ي نه الين، إذا  نان ال ناتف القنديم فنو 
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حالننة َينندٍ أن تننرده وتضننمن أليمننة ايننتعمال، لننه هننذه المنندٍن وتضننمنه للشننر ة أو تتفنن  منن  الشننر ة 
ْلون ان أليمة ايتعمال، المدٍ الما،ية.    يتبداله   ذا ال اتف ال د د وهتنا

 
 م او،ًا ان م ص  الوبيفةأخذ  دل خار  الدوا

واملو الفعلنو هنو ناينخ الن  ن الدوائر الحبومية بمسم  وبيفة  اته إحد أنا أامل فو السنؤال: 
ًً الحايننه انلننون وحيننن أن مسننم  وبيفتننو لننيس ناينن  انلننو ف نننه   يصننرف لننو  النن  الحايننه ًا

 نندل العمننل الحصننول النن   البنندل الم صنن  لوبيفننة النايننخ النن  الحايننه انلننون ف ننل يحنن  لننو
ينوف  أننهالمنًا  ؟البدل المسنتح  امل خار  وقت الدوام  تعوهض انأ  أنخار  وقت الدوام  دون 

وانلو.  قل من البدل المستح  ان النسخ ال  الحايهأيبون  السؤالن  أو،حتقد  أنون  أن أَر
زانم هللا خير ال زاء ونف   .ب  ود م َو

 
 ال نواب:

ن لمنا  ينه منن الكنذبن أل ن المسنؤول اننن، ينيبته لمنن فوقنه أنن، املنت خنار  النندوام هنذا   ي نْو
وأنننت لننم تعمننل خننار  النندوامن وفننو هننذا  ننذبن والْرهنن  الصننحيح لكننو ت خننذ حقنن،  نناماًل هننو: أن 
تْاله  بدل  اته ال  الحايه انلنون أو أن المسنؤول يعْين، أامناً  تعمل نا حقيقنة خنار  الندوام 

 ليه المباف ٍ. فتقدم ال  غيرك بعمل إ،افو لكو تستح  ا
 

 أرادأ وقف أر، ا فعاَل ا الموأ
 نالن  ال ننزء البنناقو وتبننو بننالثمن مسنن داً  نمن ننا أر،نناك قننررأ أن تبين  قسننماً  َنندتو تملن،السننؤال: 

 المشتري أن  دف   امل المبلغ  م تعينده إلينه ليبننو المسن دك اقترحنت الي نا بعند ذلن، أن واتفقت م 
وإ   للتويننعة ماينة بحاَنة تقنام  ينه ال معنة الوحيندٍ بالبلندٍ وهنو تتبنرب بنالمبلغ لل نام  الكبينر النذي

المسننتقبلك فقالننت يننوف أشنناورك  وتبقننو القْعننة الباأليننة وقفننا  بننن  الي ننا مسنن د فننو نتعننددأ ال منن 
ن منن الصنالح و،نع ا  منا إفقنالوا  نبالبلندٍ فشناورنا أهنل العلنم نبناألمر تبندأالمنية قبنل أن  ووافت ا 
 .أفيدونا أفاد م هللا. ي ْو   وانن َاء من يقول نففعلنااقترحنان 

 
 ال نواب:
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 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 
ال واب ال  ذل، أنه تراان  المصنالح إذا  نان فنو  نذل هنذه الندراهم التنو حبسنت ا فنو  نناء ال نام  

سن د النذي حبسنته أًنلح ف ننه وتويعته أًلح للناس وأنف ن ف ذا هنو النذي يقندمن وإذا  نان  نناء الم
ت بهن وهو  ناء المس د دون ال ام .   يقدم وإن تساوأ المصالح ف نه  نظر إل  ما ًو

 
 قر  اليه فوائد

السننؤال: تقنندم الحبومننة فننو  لنندنا قر،ننًا مننداومًا للْننالبن و يننه تقننوم الحبومننة  نندف  الفوائنند البنكيننة 
قتر،هن بمعن  أن الْاله  دف  مبلغ القر  فقط للبن، و   دف  الْاله إ  المبلغ األيايو الذي ا

والحبومنننة تننندف  الفوائننند الننن  القنننر  للبنننن، أو أي طنننرف  النننن غينننرهن هنننل ي نننْو أخنننذ مثنننل هنننذا 
 القر ؟

 
 ال واب:

هذا القر  فو أًله محرم و  ي ْو لما  ترته اليه من الفائدٍن فالعقد م  البن، حت  ولنو قامنت 
العقند من  البنن، إذا  نان اقندًا محرمنًا   ي نْو الندخول  ينهن والتوألين  الدولة أو غيرها  ندف  الفوائند ف

 اليهن وهللا أالم.
 

 ايتيراد أدواأ الصالوناأ
نننال والنسننناء منننن أدواأ  السننؤال: هنننل ي نننْو لنننو أن أقنننوم باينننتيراد َمينن  احتياَننناأ ًنننالوناأ الَر

،ننافة إلنن   ننل حالقننة وأمننواس ومبيننا  وأًننبال ًنننامية للشننعر ورمننوش وأبننافر اًننْنامية باال
احتياَاأ هذه الصالوناأ؟ وهل هناك موان  أو ن و ًرهح  ينتيراد بعنض المنت ناأ المعيننة فنو 

 هذا الم ال؟ أفيدونا مشبورهن.
 

 ال واب:
ما  تعل  بايتيراد آ أ الصالوناأ التو أشار إلي نا السنائلن نقنول األشنياء المحرمنة يحنرم الينه أن 

ن  منا أن  يستوردهان فمثاًل األمور التو تس ت دم فو حلن  اللحينة نقنول إن اينتيرادها محنرم و  ي نْو
ن ومننا يسننت دم فننو  األشنياء التننو تسننت دم فننو قصنناأ مشننا  ة لقصنناأ أهنل الكفننر محرمننة و  ت ننْو



  (الجزء األول) فتاوى الشيخ:د. خالد بن علي المشيقح

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

ن إ،افة إل  أن ًنبغاأ النسناء التنو  ل الشعر  الرموش الصنامية أو نحو ذل، ف ذا   ي ْو ًو
ول الماء إل  الشعر وتكون  ن والن  هنذا فقنس فكنل محنرم تمن  ًو طبقة الينه نقنول ب ن نا   ت نْو

نل  :"وتعناونوا الن  البنر والتقنو  و  تعناونوا   ي ْو له أن يسنتورد منا يعنين الينه؛ لقنول هللا انز َو
[ن واليننه أن يسنن ل أهننل العلننم اننن األشننياء المحرمننة فنن ذا  ينوهننا لننه 2]المائنندٍ: النن  اال ننم والعنندوان"

ه اليه أن ي تنه  ل  ما يعنين الن  هنذا المحنرم حتن    يبنون شنرهبًا فنو اال نمن و منا أينلفت َو
ل يقول:  [.2]المائدٍ:" وتعاونوا ال  البر والتقو  و  تعاونوا ال  اال م والعدوان" أن هللا از َو

 
  ودب البن، فو حسابه مبلغًا  ل ش ر

 إينالمونبنن، لمصنرف ومنن  نم تحنول هنذا ال نغير ربوي فو  ن، ربوي  توفير لديه حسابالسنؤال: 
وانند ايتفسناري  ن نذل، إاالمنوفنو حسنا و دون  مبلنغ  نل شن ر تقرهبناً  ب  داب وبعدها قام المصرف

نو  ؟ف ل هذا المبلغ حالل أم هو فائدٍ ربوهنة ن م يعتمدون نظام المرابحةإلو  ان المو،وب قيل أَر
 .فو المو،وب إفادتو

 
 ال نواب:

 هللان وبعد: الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول
إذا  نانوا يعملنون فنو هنذا المبلنغ النذي ل نذه المنرٍأ مرابحنة شنرمية إينالمية فنو ينل  مباحنة وربحنت 
هننذه المرابحننة ف نننه ي ننْو ل ننا أن ت خننذ هننذا المبلننغن أمننا إذا  انننت فوائنند ربوهننة ف نننه ي ننه الي ننا أن 

 تت ل  من ا.
 

 (credit cardقبول ال دية ممن  تعامل  ن )
 ةلكن المشنبلةن   دي نه َله معه ألختو اقد ذهه أليم َداً إوقال أمرهبان من  و قادمخالالسنؤال: 

نه أوف مت منه  نخلو   أنهغير ملتزم ًراحة رغم  وهو,credit      card ن يستعمل ال خالو أن
ه لم ولنن يسندد المسنتح  الينه فنو أنو     card creditن به بال ةالحاَياأ ال اً قد َله بعض

وهو يفعل ذل، نقمة من بعنض المشنانل  ن لده إل  نه راَ  ن ائياً أوخاًة ن  credit cardنهذا ال
 creditنالذهبو   ذا ال نه يبون قد اشتر  هذا العقدأنه من الممبن أوخوفو  نله هناك التو حد ت

card هذا السؤال قند يسنبه  مثل أنبالرغم   ن اشتراه؟أي له  يف ومن أيؤالو: هل ن الغير مدفوب
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قبلتنه مننه منن  إذاهنل  النمأ    وأنا نفو حرام أشار ه أن أخافلكنو  نياأ ومشانل م  خالوحساي
  فيدونو بارك هللا  يبم.أ ؟بالضبط فعلأماذا ن  ذل،؟ مذنباً  أنون غير يؤال ان مصدره 

 
 ال نواب:

 الحمد هللنوالصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
 يس ل ان مصدر هذه ال ديةن وإذا  ان  نذل، ف نن، تقبنل األًل أن المسلم إذا َاءته هدية ف نه  

هننذه ال ديننةن ولننو َ لننت مصنندرهان لكننن إن المننت أن هننذه ال ديننة محرمننة فنن ن ذلنن،   ي لننوا مننن 
 أمرهن: 

األمنننر األول: أن يبنننون تحرهم نننا تحنننرهم  سنننهن ولنننيس حقنننًا للغينننر  منننا لنننو تعامنننل بالربنننان أو بننناب 
أو   ننذا الربننا هديننة فنن ن قبول ننا مبنناح إذا  ننان هننذا محرمننًا محرمنناأ واشننتر   ننثمن هننذه المحرمنناأ 

ننه الب نناري  قبننل الشنناٍ التننو أهنندت ا إليننه الي وديننة –اليننه الصننالٍ والسننالم  –لكسننبهن والنبننو  أخَر
 (.2190( ومسلم )2617)

األمننر الثننانو: أن يبننون محرمننًا لحنن  الغيننرن يعنننو: نعلننم أن هننذه األمننوال حنن  ألننناس اقتر،نن ا أو 
 أو انت ب ان أو غير ذل،  م اشتر    ا هدية ف نه   ي ْو قبول ال دية فو مثل هذه الحال.يرق ان 

 
 ت اْو الضوابط القانونية

 .الرحمن الرحيم بسم هللاالسنؤال:  
ننند ينننياراأ نمصنننلحة خدمينننة تابعنننة للدولنننةلف تننناب  بنننمو  أننننا من نننا الصنننالحة    نننذه المصنننلحة تَو

لتصننرف   ننذه االمصننلحة  رئيس هننذهلننوالقننانون ي يننز  نلخننر  غيننر ًننالحة لاليننتعماأا يننتعمال و 
منن امنر السنياٍر  اشنر يننواأ ولنه بنالبي  بعند مضن فين التنابعينبالمو  والتعامل في ا م السياراأ 
 أو نالينتعماللًنالحة   اننت غينر إذاقل من هذه المدٍ أو  ن انت ًالحة ا يتعمال إذافو العمل 

فمنننا الحبنننم  ونالمنننزاد العلنننن ر منننن أليمت نننا انننن طرهننن نثنننأمصنننارهف  إلننن فنينننة وتحتنننا   أاْنننال  نننا 
ًنالحة وبندون ار،ن ا بنالمزاد (96) د نلو رئيسه  نية تملي، يياٍر م إل  يمن تقدم بْله  والشرا
 . ن  اليه القانون  يالذ والعلن
 

 ال نواب:
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 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد:
هر من السنؤال لنظنام  ين  هنذه السنياراأ فن ن هنذا محنرم إذا  ان هذا الْله  يه م الفة  ما هو با

ن لقول هللا  ل –و  ي ْو  –وأيضنًا قنول هللا  [1]المائندٍ: "يا أ  ا الذ ن آمننوا أوفنوا بنالعقود": -از َو
ل ر،نو هللا  –[ن ولحند ن أ نو هرهنٍر 8]المؤمننون:"والذ ن هم ألماننات م وا ندهم راانون" : -از َو

: "المسلمون ال  شروط م"ن وقد اشنترطت الحبومنة أنظمنة لبين  (3594ينن أ و داود ) فو -انه
وب الوفاء بالعقد.  هذه السياراأ فم الفة هذه األنظمة م الفة لما اشترطه المسلمون وَو

 
 العمل فو  الد الفسو  

السنننؤال: مننا حبننم العمننل فننو  نننالد  نتشننر   ننا الفسنن  والكفننر مثنننل الغردقننة وشننرم الشننيخ مننن  نننالد 
 ن البالد األخر ؟.المسلمين وم

 ال واب:
هننذا   ي لننوا مننن أمننرهن: األمننر األول: أن يبننون اننند االنسننان مننن النند ن والعلننمن مننن النند ن والتقنن  
الننذي يمنعننه مننن الوقننوب فننو الشنن واأن ومننن العلننم الننذي يمنعننه مننن الوقننوب فننو الشننب اأن فنن ذا  ننان 

 نذل، ف نه ي ْو له أن يعمل. 
ن خفينننف الننند ن أو قلينننل العلنننمن وإذا امنننل هنننناك ف ننننه ينننيق  فنننو القسنننم الثنننانو: أن يبنننون االنسنننا

نل –الشب اأ أو فو الش واأ ف نه   ي ْو له أن يعمل هناك حماينة لد ننهن وهللا  يقنول:  -انز  َو
[ن ففنو هنذا ن نو انن 108]األنعنام: "و  تسبوا الذ ن  داون من دون هللا  يسبوا هللا ادوًا بغير النم"

نل –يسبوا هللا  يه آل ة المشر ين لتال نل إلن  محنرم ف ن نا محرمنة  -از َو فكنل النذرائ  التنو تًو
ن وفو حد ن النعمان  ن بشير  فو الصحيحينن "فمن اتق  الشب اأ  -ر،و هللا ان ما –و  ت ْو

نحيح 52ًنحيح الب ناري )فقد ايتبرأ لد نه وار،هن ومن وقن  فنو الشنب اأ وقن  فنو الحنرام"  ( ًو
 .(1599مسلم )

 
 تمولالقسيمة وال

 السنؤال: أ  تعتبر القسيمة بمثابة المال  يبون البي  هنا مال بمال؟.
 

 ال واب:
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  هذه ليست ماً ن وإنما هنو انرو  ت ارهنة  منا  يننا أن نا حن  منالون ف نو حن  منالو يمتلن،   نا 
 يلعًا من هذا المحلن ف ذا َائز  ما أيلفنا إن شاء هللا.

 
  ي  القسيمة ال  ش   آخر

يلة الشننيخ.. أاْننت الشننر ة التننو أامننل في ننا قسننيمة  مبافنن ٍ بمقنندار خمسننمائة رهننالن السنننؤال: فضنن
ال  أن  نتم الشنراء فقنط منن محنل واحندن والقسنيمة باينم ذلن، المحنلن السنؤال: هنل ي نْو  ين  تلن، 

 القسيمة ال  ش   آخر ب قل من أليمت ا؟ 
 

 ال نواب: 
ه القسنيمة حن  منالون  ي نْو لن، أن تبيع نا الحمد هللن والصنالٍ والسنالم الن  رينول هللان وبعند: هنذ

 ب قل من  من ا ما لم يبن هناك شر  أ  تبي  هذه القسيمة وتشتري   ا من ذل، المحل. 
 

 البي  لمن ييست دم المبي  فو محرم
نناء  نه حننالل الْعننام يننللبينن   ننان  بنناب  هننناك محننلالسنننؤال:  ننلوأراد ًنناحباه  يعننه َو  إيننبانو َر
 ؟.هل ي ْو البي  أم   و:بي   يه لحم خنزهر وغيره. والسؤال هيي أنه وقالن ليشترهه

 
 ال واب:

؛ ألن هللا  ننل – ينن  هننذا المحننل لشنن    رهنند أن  بينن   يننه محرمنناأ هننذا   ي ننْو قننال:  -اننز َو
 [.2]المائدٍ: "وتعاونوا ال  البر والتقو  و  تعاونوا ال  اال م والعدوان"

 
 العمل فو شر ة )نو ا  و (

 نائينةذال  ش ادٍ م ندس فو الصناااأ الغ متحصل نينة 25 لغ من العمر أشاب  إنوالسنؤال: 
ااطنل  أنول،؟ م  العلم ذالحبم الشراو فو  هو فما (ننو ا  و )وبيفة فو معمل  تحصلت ال 
زانم هللا خيرًا.ينة  املة.  ذان العمل من  َو

 
 ال واب:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
حبه أَمعين.الحمد هلل رب العالمينن و   الصالٍ والسالم ال  نبينا محمد وال  آله ًو

بالنسننبة ل ننذا الشننراب لننم أيننم  أحنندًا مننن أهننل العلننم يحرمننهن وإذا  ننان  ننذل، فالعمننل فننو مثننل هننذا 
لكن لو أن االنسان حصل له وبيفة أخنر  وخنر  منن  -إن شاء هللا–المصن  حالل و  ب س  ذل، 

لينهن و  يحنرم الينه أن يعمنل   نذان ألن مثنل هنذه الشنر ة هذا العمنل لكنان أحسننن لكننه   ي نه ا
 التو  نسه إلي ا أن ا شر ة   ودية   ش، أن العمل فو غيرها أفضل.

 
 البي  والشراء المعل 

ة لشراء  ينت نسنبن ومؤيستنا تعْينا ن المؤيساأ المالية إحد موبف فو  أناالسنؤال:  انن  هفًر
متن  يحن  للموبنف الحصنول النن  لتحندد ومعننا ير  أينس وقد تنم و،ن االينالميةنطرهن  المرابحنة 

تو  هيبنأانن َاء دوري لشراء  يت ن قر  َْو ة لمدٍ  ال نة وأو دين م   وتعْينا المؤيسة فًر
شنن ر أالبيننت المْلننوب خننالل منندٍ  ال ننة  أَنند لننم وإذا بشننرائهنشنن ر فقننط لن نند البيننت الننذي نرغننه أ

 أتقننل اننن  ننالث ينننوا قر،ننو لمنندٍ   يننلت َ وهننتم نيسننقط حقننو مننن الحصننول النن  قننر  حاليننا
  م. 30املو حوالو  مبانَالٍ بعيدا ان  ايبن حاليا  ال وأنا نقادمة

واتفقنت  القنر نحصنل الن  أ لكنو نحالينا همنن هشنترهأ أن أينتْي  ،  يتناً ليم أخو أن :هو ويؤالو
ن ذاإلبينت لنو ل هلقناء  يعنمؤيسنتو منن  يني خذهيعْينو  امنل النثمن النذي  أنخو ال  أم   أ دَو
 إذا األول :النن  احتمننالين إلننو إينناه أاْننانو رد المبلننغ الننذي وينن نلننو أنننا ألشننترههلننو  منايننباً   يتنناً 

دأ من يشتري البيت الذي  فو أوبذل،  هنل خوأد ن  ردأ ي  ذل، البيت و  ي أخومن  هاشترهتأنا َو
 ألخو.لد ن الذي  ذمتو اب

 أًننال همنننه البيننت الننذي اشننترهت ألخننورد  ينن منننومننن يشننتري البيننت  أَنندلننم  إذاا حتمننال الثننانو: 
ف نل هنذا الشنراء . ذ من تلن، المعاملنة خو لم  تأحصلت ال  قر،و و  أنا أنون وبذل،  إليهن هايدأ و 

 .خيراً  فيدونو َزانم هللا؟ أ  أم تل، الصوٍر َائز 
 ال نواب:

مننلن وأنننه لننيس مننا دام أن هننذا العمننل  يننه تحيننل النن  الشننر ةن بحيننن أن ننا   تر،نن  بمثننل هننذا الع
ن والحيننل   تبننيح المحرمنناأ و   شننراءًا حقيقيننًان وإنمننا هننو شننراء ًننوري فنن ن هننذا محننرمن و  ي ننْو
تسقط الحقو  والواَباأن وفو ذل، مشا  ة للي ود؛ألن الي ود هم أهل الحيل ال  ترك الواَه وما 
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ل –افتر،ه هللا  ل  وال  فعل المحرمن وهذا باهر فو القرآن وفو السنة -از َو . وهللا أالمن ًو
حبه أَمعين.   هللا ويلم ال  نبينا محمد وال  آله ًو

 
  ي  البضااة للوييط فو شرائ ا

 :وقنال لنو نالبضنااة ن ورأ نتبالند ن اشترهت م مواة من ًناد   الصا ون من ًناحب االسنؤال: 
 ب خنذها اإمن اً و نت م ير ن و انت خار  المحل نملكو أًبحتحين  نل ان ا بعد الشراءو مسؤ  إنو
 إَنراء  انن و  نان مسنؤ  ال  الش   النذي أ يع ا أنلكننو فضلت  آخرنمحل  أي يع ا ال   أو

وقنند  انننت لنندي ن  نننت مضننْرا إننننوحيننن  نوذلنن، لضنني  الوقننت نيملنن، البضننااة لكنننه   نالبينن 
لكنننه لننيس  نالشنن   ل ننذا أ يع ننا أنلكننو فضننلت  نفننو المحننالأ لعر،نن ا للبينن  أت ننول أنالحرهنة 

 أن إلينهانندما َتنت  حينن قنال لنو نالبين  إَنراءاأ  انن و  ل  نان مسنؤ  إياها؛، الذي باانو المال
البينن  الننو بالموافقننة أطلنن  والبضننااة بايننم ًنناحب ا الننذي  نلديننه امننالء يعر،ننون بضنناات م لديننه

 لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهك ولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيس

منندٍ ملنزم  تقسنيط المبلنغ ل أنننوحينن  ؟فعلنه لنم يبنن حنال  فمنا ي ننه النو وإذا حبنم هنذا البين ؟ منا
فنو ،ننائقة  أننومن  العلننم  ؟ ننان حرامناً  إذامننه  للنت ل  ههنل ي نه الننو ينداد المبلنغ َميعننن يننة

 .غفر هللا لكم أمري.حيٍر من  فو انن ن وأنا ليا هتسمح بسداد مالية  
 

 ال نواب:
ت ننا مننن المحننلن وبعت ننا النن   نقننول مثننل هننذا العمننل مننا دام أن السننلعة خننار  المحننل ألبضننت ا وأخَر

غينر الشن   النذي باا نا إيناك فن ن هنذا العمنل يظ نر لنو أننه َنائز و  بن س بنه إن  ش   آخنر
 شاء هللا.

 
ْهادٍ   ي  الذهه  دًا  يد م  

 السنؤال: بسم هللا الرحمن الرحيم.
ما حبم  ي  الذهه إذا  ان مثاًل بمثلن وهدًا  يند؟ لكنن أحندهما  نزود الن  ًناحبه قْعنة قمناش أو 

زانم هللا خي  رًا.بعض المال. َو
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 ال نواب:
ن ألن النبنننو   (1587انننند مسنننلم ) حننند ن مبنننادٍفنننو  -ًنننل  هللا الينننه وينننلم –هنننذا ربنننا و  ي نننْو

نِة يقول:  -ر،و هللا انه – (1584اند مسلم ) وحد ن أ و يعيد نُة ِباْلِفضَّ " الذََّهُه ِبالنذََّهِه َواْلِفضَّ
ِعيِر َوالتَّْمرُ  ِعيُر ِبالشَّ  ِبالتَّْمِر َواْلِمْلنُح ِبناْلِمْلِح ِمنْثاًل ِبِمْثنٍل َ نًدا ِ َينٍد َفَمنْن َْاَد َأْو اْينَتَزاَد َفَقنْد َواْلُبرُّ ِباْلُبرَِ َوالشَّ

ْهنادٍ وداخنل فنو قنول النبنو َأْرَب " ًنل   –. و ونه  زهد قماشًا أو  رًان أو طعامًان أو نحو ذل، هذا 
ْاد أو ايتزاد" فال ت ْو الزهادٍن هذا-هللا اليه ويلم  هو الصواب. : "فمن 

 
 ترك المباح خوفًا من الحرام

ومنن منْن  اندم تحنرهم منا ن فنو منوقعبم فتنو  ب صنو  شنراب الشنعير  نال  حنول قرأأالسنؤال: 
ل از-أحله هللا  ه إليبم   نذا السنؤال -َو ند فنو فلسنْين ننوب منن شنراب الشنعير  نال: ف نا أتَو   َو

 نوهنننو البينننٍر نأننننواب الكحوليننناأ منننن اً لنننه هنننو شنننر ة تصنننن  نواننن ولكنننن الشنننر ة المصننننعة ننحنننول
ن بافارهنا( ول يف ف ن الشراب النذي بنه  حنول والشنراب النذي  نال  حنول يحملنون نفنس ا ينم وهنو

للشننر ة  اً أاتبننره دامنن ألننننو ؛شننراء هننذا النننوب مننن الشننراب الننذي  ننال  حننولب واليننه فنن ننو   أقننوم
ما أقوم به ًحيح أم  ؟ المًا ب ننو  هلن للشراب الذي به  حول اً وبالتالو أاتبره دام نالمنت ة له

نو .الني م ذلن، منن هنذا المنْن  اندما أَد أي أحد من أًدقائو يشنترونه أنكنر إفنادتو أفناد م  أَر
 .هللا

 ال نواب:
نقول هذا العمل النذي تعملنه  ونن،   تشنتري هنذا الشنراب النذي لنيس بنه  حنول لمنا فنو شنرائه منن 

طيه من، وتشبر الينهن و نذل، أيضنًا  ونن، تنكنرن أننا أر   دام ل ذه الشر ة نقول ب ن هذا العمل
 أن تبين الخوان، وأًدقائ، أن فو هذا دامًا ل ذه الشر ة التو تنتج المشروب المحرم.

 
وب فو ال بة  الَر

وذلننن،  نيننننواأ 6منننند حنننوالو  لنننه ينننياٍر شننناحنة اشنننترهت ن السنننؤال: لنننو أخ أًنننغر مننننوالسننننؤال: 
ولننم أطلننه منننه أي أَننر أو  شننوءن شننتر  وقت ننا اليننهألننم  نن ننايلننيي وهبنننو مسننتقبله م أنلغننر  

ين  مبلنغ  منن السنياٍر وهنو   نل ينف الشند د لنم يبنون نفسننه وا ننوالسننين  منرأن َنينه 20000تَر
 ننتي نة لنذل، تزاالنت معنهن واندم حسنن التصنرف فالسبه وا،ح وهنو  سنله نر ب اذار واييةذوهتع
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ي  السياٍر أن  من نا ربمنا  المناً  ؟السنياٍر مننه ذف ل ي نْو لنو أخن نال  ذل، وواف  نوطلبت منه تَر
ي  المبلغ. يمل، ما ً  والما أنه  ن ألًلواقل من الثمن أيبون   لتَر

 ال نواب:
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

حبه أَمعين. وبعد:  الحمد هلل رب العالمينن والصالٍ والسالم ال  نبينا محمد وال  آله ًو
ن لقول النبو العود فو ال بة هذا محرم  فو هبته  الكلنه  العائد": -ًل  هللا اليه ويلم –و  ي ْو

ننه الب نناري ) قيتننه" فننويقينن   ننم يعننود  ن لكننن يسننتثن  فننو ذلنن، مننا إذا (1622( ومسننلم )2589أخَر
نانننت ال بننة مبنيننة النن  يننبه  ننم تبننين انتفنناء السننبهن فنن ذا ويبننه النن  أنننه يننيعمل   ننذه الشنناحنةن 

ن ؛ ألن ال بنة منا دامنت أن نا مبنينة الن  هنذا وهبتسه  م بعد ذل، لم ي عملن ولم يبتسه فلنه أن  َر
 –والنبنو السبه ف ذا السنبه بمنزلنة الشنر ن  منا أننه لنو اشنتر  الينه أن   بنه الن  أن يعمنل   نان 

فنننو  تنناب االَننناٍر بننناب أَنننر الب نناري معلقنننًا  قننال فنننو الحننند ن النننذي رواه  -وينننلمًننل  هللا الينننه 
له أ و داو   .شروط م" ال  المسلمون يقول: "( 3594د )السمسٍر وًو

 
 الدوراأ الرها،ية الرمضانية

ونظام نا معنروف حينن  ندف   نل مشنارك  نيعنرف بالندوراأ الرمضنانية الرها،نية هنناك مناالسنؤال: 
 البْننو أهننذه  إحنند فننو  اشنتر ت إذا :يننؤالو هننو نللفننائز األمننوال ننم تعْنن  هنذه  مننن المننال اً مبلغن
المنال  قندر منن أيدفن  أالمشترك الوحيد الذي لن  أناالمذ ور لكنو  النظام تتم  نفس َمامية لللبة

 ألنننو أرفنننض ؛فقنننط أنننا النننوَننائٍز )وهنننذا  نْبنن   أي الننن حصننل أربحننت لنننن  وإذا نقبننل البْولنننة
ننف إذا هننل بحرمت ننان ا شننتراك بالْرهقننة المشنن وٍر للنندوراأ الرمضننانية لعلمننو  اشننتر ت   ننذا الًو

المشننتر ين يننوف  نندفعون فننو  بنن ن بقيننة المنناً إ م؟ الننوالننربح ف ننل يبننون المتعننة فقننط    أرهنندحينن 
حينن ين نون فنو هنذه الحالنة   أننا  وباينتثنائو نللفنائز األمنوالمنن المنال وتعْن  هنذه  البداية قندراً 

واً  ل ي نون يالم اً و  غارم اً غانم  االفادٍ. ...نَر
 

 ال نواب:
من  أنناس  لعبنون القمنارن ف نؤ ء امل نم محنرمن  الذي يظ ر لو أن االنسان    ي نْو لنه أن  لعنه

نل –ف ذا  ان  ذل، فال ي ْو أن تصنحب م فنو هنذا العمنل المحنرمن لقنول هللا  "وإذا رأ نت : -انز َو
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[ن وأيضنًا قنول 68]األنعام:الذ ن ي و،ون فو آياتنا فاار  ان م حت  ي و،وا فو حد ن غيره" 
ل –هللا   [.2]المائدٍ: و  تعاونوا ال  اال م والعدوان""وتعاونوا ال  البر والتقو  : -از َو
 

 أي م شر ة الراَحو
ند  نحسنا و بشنر ة الراَحنو المصنر ية الن  أننا موبنف وراتبنو  ننزلالسنؤال: فضيلة الشيخ..  وهَو

وأنننت م يننر هننل تبيع ننا فننو نفننس  نأقسننا  شنن رهة وتسنندد ل ننم النن  نبالشننر ة أينن م تبنناب باألقسننا 
 ؟حبم شراء هنذه األين م يؤالو هو : ما .تستثمرها آخر وتبيع ا أومع، حت  وقت تكون الحال أم 

ومننن يننب  وأخننذ من ننا منناذا يفعننل إذا  انننت ن هننذه األيننام  بنن ننو محتننا  إلنن  مبلننغ مننن المننال المنناً 
زانم هللا خيراً  ًا؟.حرام  .َو

 ال نواب:
 . الحمد هللن والسالم ال  ريول هللان وبعد: بسم هللا الرحمن الرحيم

  م    د ل ا من شرطين:هذه األي
 الشر  األول:    د أن يبونوا مالكين ل ذه األي م. 

الشر  الثانو: أ  تكون الشر ة تتعامل معامالأ محرمةن وت خذ ربنا ونحنو ذلن،ن فنال  ند منن الت نند 
 من المصرف هل ل ذه الشر اأ معامالأ محرمة أو  ؟ وإذا توفر الشرطان َاْ. 

 
 هأخذ التعوهض لغير مستحق

السنياراأ  اندنا فو مصر تصرف شر اأ التن مين تعوهضناأ  دينة ألينر ،نحايا حنوادثالسنؤال: 
قنننال لنننو  ولكنننن فنننو حالنننة أحننند أقربنننائو نبعننند أن  رفننن  المحنننامو دانننٍو قضنننائية يْالنننه بنننالتعوهض

ًنندو  ينياٍر  ألنه  ان  ر ه فنو ؛ن قرهبو هذا ليس من حقه تعوهض فو  نود الشر ةإالمحامو 
ننه تفناهم من  إالمحنامو  فقنال نإ  لمن  ر نه فنو مقدمنة السنياٍر اً تصرف تعوهض ر ة  والش نالنقل

 تعامنل من  الشنر ة فنو قضنايا  ؛ ألنهفو الشر ة ال  أن يمرروا هذا األمر أمام القضاء المسؤولين
زانم؟ ف ل ي ْو لنا أخذ هذا التعوهض .نثيٍر  .هللا خيراً  َو

 
 ال نواب:
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ننل –الكننذب والتزوهننرن وأنننل أمننوال الننناس بالباطننلن وهللا  هننذا   ي ننْو لمننا فننو ذلنن، مننن  -اننز َو
[ن وهقننول اليننه الصننالٍ والسننالم: "نننل المسننلم 188]البقننٍر: "و  تنن نلوا أمننوالكم  ينننكم بالباطننل"يقننول: 

ه مسلم )ال  المسلم حرام دمه وماله وار،ه"   .(2564أخَر
 

 توفو أخوه قبل ن اية األقسا 
 نيبنون لنو حسناب فنو البنن، أنو نان منن ،نمن الشنرو   ال  أقسا نر  مبيوتت اشترهالسنؤال : 

الكفينل وأليمنة الكمبينوتر يسنتقْعونه  وأخوالبن، فاشترهت الكمبيوتر بايمو  وما  ان لو حساب فو
الكمبينوتر  أن المناً  بشنوءنلنم تْالنه  ةمناأ والشنر  أخنوولكنن  ألخويدد أ أخون وأنامن حساب 
 .َزهل الشبرولكم . نثر من ينتينأ ًار معو

 
 ال نواب:

نننل:  "ينننا أ  نننا النننذ ن آمننننوا أوفنننوا ي نننه اليننن، أن تسننندد ل نننذه الشنننر ة بقينننة حق نننا؛ لقنننول هللا انننز َو
 [ وهذا من تمام إيفاء العقد. 1]المائدٍ:بالعقود"

وفننو الحقيقننة أن المشننتري أنننت ولننيس أخنناكن و ننون أخينن، منناأن يمبننن أن يبننون يننببًا فننو افننو 
 ري حقيقةن  ي ه الي، أن تؤدي للشر ة حق ا.الشر ة ن لكن، أنت المشت

 
 حبم االقامة فو شقة الشر ة بعد االحالة ال  المعاش

ننل  نننانالسنننؤال:  املنننه  ٍلننه خنننالل منند  اينننتراحة ةك وقنند أينننبنوه شننقحبومينننة شننر ة فنننو اً موبفنن َر
   يظنلحتن بالشنر ة العاملنة ا نتنهإلن   بالشنقة ا نتفنابحن   أ ندلالمعناش  إل إحالته  ك وبعدبالشر ة
 وأ نائ ا.ة أخر  مْلق ا نةم   الشقة فومقيم  وهو كا نتهتوفيت  وانن  اك  مقيماً 

مقيمنين ) ةطوهلن ٍمننذ فتنر  ن الن  هنذا الو،ن هأن هنناك  ثينر  ؟الماً الشنقة فنو االقامنةف ل يح  ل م 
 ٍالمتوفننا ا  نننةوأن مسننتحقاأ  نإَننراء ،نندهم أو لصننالح م أي ات نناذولننم  ننتم  انتفنناب(ن نندون حنن  

 فننو ننان هننناك بعننض انراء  الشننقةن وإنموقننوف ًننرف ا بسننبه انندم إن نناء إخننالء الْننرف بسننبه 
السنن قنادر الن   فنووأ نائ اك وأنه  بير طاان المْلقة  ا نتهدون األب  القامةتر  السماح  الشر ة

 أخر . ةإي ار شق
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 ال نواب:
 الحمد هللن والصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

إل  نظام الشر ةن ف ن  ان نظام الشر ة يسمح له  ذل، فال ب سنوإن  نان   يسنمح مثل هذا  َر  
لننه  ننذل، فننال ي ننْو لننه أن يمبنننن  ننل ي ننه اليننه أن ي ننر ن لمننا فننو ذلنن، مننن أنننل أمننوال الننناس 

ل –بالباطلن قال هللا  [ن وأيضنًا قنول النبنو 188]البقنٍر: "و  ت نلوا أمنوالكم  يننكم بالباطنل": -از َو
ننه مسننلم  : "نننل المسننلم النن  المسننلم حننرامن دمننهن ومالننهن وار،ننه"-الصننالٍ والسننالماليننه  – أخَر
 . وهللا أالم.(2564)
 

 اشترا  ادم إاْاء المنتج لغيره
ْهنن  منننتج معنين فننو منْقننة معيننة لنندي امتيناْالسننؤال:  ألحنند  أَ  يعْنوا شننيتاً واشننترطت النني م  نلتو

 .؟ف ل هذا َائز .غيري إ  ب ذنو
 

 ال نواب:
 الحمد هللنوالصالٍ والسالم ال  ريول هللان وبعد: 

يظ ر أن هذا شر  َائزن و  ب س به؛ ألن األًل فو الشنرو   نين المسنلمين الحنَلن وقند قنال هللا 
ننل – [ وإيفنناء العقنند  تضننمن االيفنناء ب ًننله 1]المائنندٍ: "يننا أ  ننا الننذ ن آمنننوا أوفننوا بننالعقود": -اننز َو

فه الشنر   ينهن وأ فهن ومن ًو فنو  تناب االَناٍر بناب الب ناري معلقنًا  رواه  النذي حند ناليضنًا وًو
له أ و داود )  .:"المسلمون ال  شروط م"يقول( 3594أَر السمسٍر وًو
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