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بالرملة -هذه األسئلة مقدمة من اإلخوة يف مسجد عثمان بن عفان 

إىل فضيلة شيخنا العالمة: حيىي بن يلع احلجوري حفظه  - من مدينة تريم
 اهلل، نرجو اتلكرم باإلجابة عنها:

ول  ال الأ  يف تفسري قول  ◙عن ابن عباس  «الصحيح»جاء يف  :السو 

 ىئڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀيئ: اهلل 

ماتوا صوروا متاثلهم،  اأهنا أسامء رجال صاحلني كانت يف قوم نوح، لم  ،[23]نوح:

 ثم لا ُنيسم العلم ُعبِدت من دون اهلل.

 اإلشاكل من وجهني: 
 َصاَرِت األَْوَثاُن »جاءت زيادة يف أول احلديث، قال:  :لاإلشاكل األو

ا  ا َودٌّ َكاَنْت لَِكْلٍب بَِدْوَمِة اجلَنَْدِل، َوَأمم تِي َكاَنْت يِف َقْوِم ُنوٍح يِف الَعَرِب َبْعُد َأمم الم

ٌع َكاَنْت ِِلَُذْيٍل،   إىل آخر احلديث. ، ...«ُسَوا

العرب املسافة الزمنية بني نوح ومرشكيِّ  نم وأنتم تعلمون حفظكم اهلل: أَ 

كانت مسافة زمنية كبرية، وكيف مر عىل العرب من وقائع وأحداث، وُبعث أنبياء 

النبي  نم وُمرسلني، وال تزال هذه األوثان حمفوظة حتى وقعت يف العرب، كيف وأَ 

 ُيذكر عنه يف حديث واحد َأنمه أمر هبدم هذه األصنام؟ ،هدم األصنام ومل ملسو هيلع هللا ىلص

واب     :الج 
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،  ،هلل ادمحلُ
ِ
ََلُم َعىَل َرُسوِل اَّللم ََلُة َوالسم َتْسِلياما  مَ لم َس وَ  َوَصْحبِهِ  آلِهِ  َوَعىَل َوالصم

ا،  ُد:َكثرِْيا عْ ا ب َ
م َ
َ 
 ا

 ،دَ نتقِ رة نوح عند اآلية املذكورة، اُ يف سو «صحيح البخاري»هذا األثر يف 

بأنه من طريق ابن جريج : ♫شيخ اإلمام البخاري ، َده عيل بن املدينيانتقَ 

ه عطاء بن أيب رباح وهو عطاء بن أيب ُمسلم اخلرساين نم عن عطاء، ظن بعضهم أَ 

عن ابن عباس، وعطاء بن أيب مسلم اخلرساين مل يسمع من ابن عباس، بل قال ابن 

ة، وفيه كَلم، عطاء متكلم ه مل يسمع من أحد من الصحابنم معني مضمون كَلمه: أَ 

ا.   فيه يعني: يسء احلفظ، ُُيطئ كثريا

، نعم دافع احلافظ يف بعض املواضع عن «فتح الباري»واالنتقاد مذكور يف 

هذا، ودافع عنه األلباين ودافع عنه مجاعة، ولكن االنتقاد حاصل عىل هذا 

 .فيه احلديث، وما ُذكَِر يف األلفاظ يّدل عىل ثبوت االنتقاد

ح 
 
 ا

َ 
كم.سن الل لن   ه ا 

 فتح »كام نقله صاحب  ♫جاء عن ابن القيم  :اإلشاكل اثلاين

 ورهم، ويف احلديث: إنام عبدوا التامثيل؟قبه لا ماتوا عكفوا عىل نم أَ : «املجيد

 : واب  األثر كام سمعت، إذا كان من طريق عطاء بن أيب مسلم اخلرساين وهو الج 

 القول األخري يدخل حتت األول. ،حيتاج إىل هذامنقطع بينه وبني ابن عباس، فهنا ما 

 .«هتذيب الكامل»وممن ذكر انتقاد هذا األثر احلافظ املزي يف ترمجة عطاء من 

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
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كم. لن  حسن الله ا 
 
 ا

ال   ي  السو 
ان   السلف عن اخللف، وهل كل خلفيٌّ مبتدع؟ هل هناك ضابط حَيد   :الن 

: واب   السلف ُيطلق ملعنيني، واخللف ُيطلق ملعنيني. الج 

  :د به: الزمن الايض  ڄ ڄ ڦ ڦيئفيطلق السلف وُيرا

 أي: يف اجلاهلية، يعني: الايض. ،[22]النساء: چىئچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

د به: من سار عىل طريقة رسول اهلل  كل خري »وأصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلصوُيطلق وُيرا

 .«خلفيف اتباع من سلف، وكل رش يف ابتداع من 

ا من حيث األدلة، أن يقال: هذا سلفي يعني: ُمتبع السلف،   وهكذا أيضا

َلُف َأنَا َلِك »لفاطمة:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   . «نِْعَم السم

  ءٌ وىلع هذا فيحد كان يف  َأنم من كان من أهل البدع فهو خلفي سوا

ون أهل مم ون، وُيَس ون اخللفي  مم هذا الزمان أو كان فيام مىض من األزمنة، ُيَس 

ه متخلف عن األدلة، نم عدة ألقاب ِلم، ومعناه: أَ  ،لَلم الض  ون مم وُيَس البدع، 

متخلف عن طريقة السابقني، متخلف عن اِلدي النبوي، فهذا املتخلف ُيقال له 

 َخلفي تقدم أو تأخر.

 :وئۇئ وئ ەئ ەئيئ واملتمسك بالسنة يُقال: سليف تقدم أو تأخر 

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱيئوقال:  ،[90]األنعام: ىئۆئۆئ ۇئ

 ٻ ٻ            ٱيئوقال:  ،[15]لقامن: ىئہ ہ ۀ ۀ

 ىئڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
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أو تأخروا، إذا تبعوهم بإحسان فهم ممن شملهم الدليل تقدموا  ،[100]التوبة:

 لرضاهم عن اهلل ورىض اهلل عنهم. 

 السني  نم املبتدع َخلفي تقدم أو تأخر، وأَ  نم أَ  :فهذا هو الضابط يف هذا

 َسلفي تقدم أو تأخر.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ًزا. ي  اكم الله ح  ز  كم وج  لن  حسن الله ا 

 
 ا

ال   الث  السو  وصف سفيان تراكب الشياطني بعضهم فوق بعض حينام  :الن 

 يسرتقون السمع، كيف ذاك؟

: واب  يصف يده هكذا، يعني: يصعد  نْ جاء يف بعض هذا الوصف أَ  الج 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍيئبعضهم عىل بعض هكذا، بمعنى: أهنم يرتصون؛ 

فمعناه: أهنم يرتصون ثم ُيدركهم الشهاب فُيهلكهم  ،[10]الصافات: ىئژ ڈ

 ويتساقطون.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ا ز  ًزاك ج  ي  كم. ،م الله ح  لن  حسن الله ا 

 
 وا

ال   عالسو   مئ حئ جئ ی ی ی یيئيقول اهلل تعاىل:  :الزاب 

 ما معنى هذا االستثناء؟ ،[108]هود: ىئيبجت ىب مب خب حب جب يئ ىئ

: واب   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅيئأما قوله:  الج 
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: هذا يف حق من قالو ،[107-106]هود: ىئۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ا

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻيئصهم: حِّ ُيمَ  نْ وا يف تلك املدة شاء اهلل أَ صدخل النار وحُمِّ 

صه من أهل صه حمم حِّ ُيمَ  نْ فمن شاء اهلل أَ  ،[48]النساء: ىئےے ھ ھ ھ ھ ہ

 التوحيد ثم مآله إىل اجلنة.

  :ی ی یيئوأما يف حق أهل السعادة فهذا يف حق قبل دخوِلم 

 ىئىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

أي: الزمن الذي كانوا قبل دخوِلم إياها يف برزخهم ويف حياهتم مل  ،[108]هود:

ا:  ،يدخلوها هذا شاءه اهلل، شاء اهلل يف مدة كذا وكذا مل يكونوا يف اجلنة، فإذا

 محلوها عىل قبل دخوِلم اجلنة، وليس معناه: أهنم ِلم مدة ثم ُيرجون منها. 

 َهاُهنَا: َأْن َدَواَمُهْم فقال: َمْعنَى ااِلْستِثْ  ♫وقول آخر ذكر ابن كثري 
ِ
نَاء

 َتَعاىَل، 
ِ
ا َواِجباا بَِذاتِِه، َبْل ُهَو َمْوُكوٌل إىَِل َمِشيَئِة اَّللم ِفياَم ُهْم ِفيِه ِمَن النمِعيِم، َلْيَس َأْمرا

، َوِِلََذا ُيْلَهُموَن التمْسبِيَح َوالتمْحِميَد َكاَم ُيلْ  نمُة َعَلْيِهْم َداِئاما
ِ
  َهُموَن النمفس.َفَلُه امْل

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ًزا. ي  اكم الله ح  ز  كم، وج  لن  حسن الله ا 

 
 ا

ال   امسالسو  ذكر ابن القيم يف تعريف احلمد: أنه ِذكُر حماسن املحمود  :الج 

 باللسان أم يعم القلب واجلوارح؟ امع املحبة والتعظيم، هل يكون الِذكُر خالصا 

: واب  ِذكر حَمامد املحمود مع املحبة والتعظيم شامل للِذكر، وشامل  الج 

 يقول: هو نْ ، وأما أَ ▐للمحبة، وشامل للتعظيم، يعني: خاصة يف اهلل 
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باللسان عىل اجلميل اختياري وُيفرق بينه وبني الُشكر، فقد انتقدوا هذا التعريف، 

 فهذا ُيرادف الُشكر:

مَاااا ََّ َ َ اااا  َّ
ااااَْ ََّلا ََ َّعْمَُا لا ََّأَفااااَْكُم ا

 

ََاْ  ََّ ََ َا ُْ َّع ُا ر
َا يََّوْاَسْنا ََّوعَْضا  َيدا

 

ا»: ملسو هيلع هللا ىلص قال ا َشُكورا بلسانه وبفعله  ، أي: أنه َشكر اهلل «َأَفََل َأُكوُن َعبْدا

 الشكر يشمل اجلوارح واللسان وكذلك احلمد. نْ وعبادته، وأَ 

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
كم. لن  حسن الله ا 

 
ًزا، وا ي  اكم الله ح  ز   ج 

ال   إذا كانت املرأة يف عدة وفاة فدخل عليها غري املحرم هل  :السادسالسو 

 ينقض عدهتا وهل ُتعيد العدة؟

: واب  ه إن رآها أجنبي انتقضت عدهتا، هذا القول نم ال دليل عىل هذا، أَ  الج 

ا بعد ذلك يف اإلسَلم فليس هذا من رشوط حُمدث، إنام هذا من اجلاهلية، أمم 

ة أَ اعتدادها وال إحدادها، والواجب عىل املر ء  نْ أ حتتجب عن األجانب، سوا

كانت معتدة أو غريها، لكن لو رآها الواحد أو األكثر ما انتقضت عدهتا وال 

 إحدادها.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
كم. لن  حسن الله ا 

 
 ا
ال   عالسو  يف إدارة فجاء إليه بعض اإلخوة وطلب منه  ظفرجل موا  :الساب 

ُيعطيه ُمقابَلا عىل تلك املعاملة، هل  نْ يعامل له ُمعاملة يف تلك اإلدارة عىل أَ  نْ أَ 

 جيوز له أخذ املُقابل؟
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: واب  : أنت تعرف  الج  إذا قام بعمل كعمل السمرسة أو عمل بأتعاب، مثَلا

ا يف اجلوازات وُتريد أَ  اج بطاقة أو جواز وأنت ُمتعب فُتكلفه ُيعينك إلخر نْ واحدا

ُيتابع لك يف املعاملة ويقوم هبذا املجهود لكونه عارف بذلك ولكونك أنت ال  نْ أَ 

ا مم ُُتهد نفسك ثم ُتعطيه ُمقابل أتعابه ال حمظور، أنت تعينه وهو ُيعينك، أَ  نْ تريد أَ 

ستحق عىل غريك وتفوت الفرصة عىل امل مَ دم ُتقَ  نْ يكون هذا املبلغ ُمقابل أَ  نْ أَ 

 ويكون فيه رشوة فيها إحقاق باطل أو إبطال حق فَل جيوز.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
كم لن  حسن الله ا 

 
ًزا. ،ا ي  اكم الله ح  ز   وج 

ال   امنالسو  م، وإذا متى يكون سجود السهو قبل السَلم أو بعد السَل :الن 

 فمتى يسجد قبل سَلم اإلمام أو بعد سَلمه؟ كان عىل الأموم سجود

: واب  : إذا َسلَم من ركعتني يف يف الزيادة والنقصان السجود بعد الج  ، مثَلا

ا يف الشك مم الرباعية أو الثَلثية أو إذا زاد خامسةا أو ثالثة يف الفجر، يسجد بعد، أَ 

م يف ه يسجد قبل، وكذا إذا قانّ يشك أحدكم ال يدري كم صىل فإِ  يف الصَلة كأنْ 

التشهد األوسط ثم ُأخِِبَ فرجع يسجد قبل، هذا الذي دلت عليه األدلة، ففي 

يسجد بعد جاء هكذا، ويف الشك يف الصَلة ال يدري  نْ الزيادة والنقصان السنة أَ 

ُيسلم، وهكذا فيام إذا قام من التشهد األوسط  نْ كم صىل فليسجد سجدتني قبل أَ 

صل خلل يف صَلته مثل هذا يسجد قبل استقام أو حتى ح نْ ثم ُنبه عىل ذلك بعد أَ 

ن سجد ن سجد قبل السَلم سجد قبل، وإِ السَلم، والأموم كذلك ُيتابع إمامه إِ 
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ُيتم ما بقي عليه يسجد كام  نْ بعد السَلم بعد أَ  ماإلمام بعد السَلم، سجد الأمو

فعل إمامه، وقد ذكر النووي عن القايض عياض ومجاعة من الشافعية نقلوا عدم 

اخلَلف عندهم و عند غريهم من العلامء َأنمه لو سجد قبل السَلم أو بعده للزيادة 

ألفضل، كام يف أو النقصان؛ أنمه جيزؤه، وال تفسد صَلته، و إِنمام اختَلفهم يف ا

 .«رشح مسلم»

من سهى يف صَلته فليتحرى الصواب »: والأموم إذا سهى يف صَلته

، ال يتحمل اإلمام سقوط واجب عنه إذا كان السهو يف صَلته «وليسجد السهو

بمفرده، ليس مما سهى فيه اإلمام يف صَلته دون اإلمام فإنه يتحرى الصواب 

 وسجد للسهو. ن فاتته سجدة أكملهاويسجد السهو، وإِ 

 قبل السَلم أم بعد السَلم؟ :مداخلة

ء قبل السَلم أو  :الشيخ نفس التفصيل األول بني الزيادة والنقصان، وسوا

 بعده، كل ذلك جمزى كام سبق.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ًزا. ي  اكم الله ح  ز  كم وج  لن  حسن الله ا 

 
 ا

ال   اسعالسو  اَل إََِلَ إاِلم »قول هذا الدعاء عرش مرات بعد صَلة الفجر:  :الن 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء يَك َلُه، َلُه امْلُْلُك َوَلُه احْلَْمُد حُيْيِي َوُيِميُت َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ  «اهلُل َوْحَدُه اَل رَشِ

 ما حال هذا احلديث؟

: واب  وحتى لو  ن شاء قال مائة مرة وذلك أفضل،ه ثابت، وإِ نّ يقول هذا فإِ  الج 

قاِلا بعد املغرب، فهذا الِذكر مائة مرة جاء بعد الفجر من حديث أيب هريرة متفق 
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وهو ثابت،  ◙عليه، وجاء من أذكار املساء خارج الصحيح َعْن َأيِب َعيماٍش 

 
ِ
ُ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنم َرُسوَل اَّللم يَك َلُه، َمْن َقاَل إَِذا َأْصبََح: اَل إََِلَ إاِلم اَّللم َوْحَدُه، اَل رَشِ

 َقِديٌر، َكاَن َلُه ِعْدَل َرَقَبٍة ِمْن َوَلِد إِْساَمِعيَل، 
ٍ
ء َلُه امْلُْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشْ

يِف َوُكتَِب َلُه َعرْشُ َحَسنَاٍت، َوُحطم َعنُْه َعرْشُ َسيِّئَاٍت، َوُرفَِع َلُه َعرْشُ َدَرَجاٍت، َوَكاَن 

، َوإِْن َقاَِلَا إَِذا َأْمَسى َكاَن َلُه ِمثُْل َذلَِك َحتمى ُيْصبَِح  يَْطاِن َحتمى ُيْميِسَ  «ِحْرٍز ِمَن الشم

  .«املسند»أخرجه أبو داود، ومثله عن أيب أيوب عند أمحد يف 

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ال   زالسو  بة مخسة مليون، مليونان منها يف سائل يقول: ل :العاش  دي قرا

أرض كاسدة، وثَلثة مليون مع أخ يشتغل هبا وأنا طالب علم وهو ُيعطيني نسبة، 

 فهل حتل يل الزكاة؟

واب   هذا الال الذي أنت متلكه فيه الزكاة، أنت ممن عليه الزكاة فاألرض  :الج 

ا كان أو عقار أُعدم للبيع من باب التجارة وعروض  هذه إذا أعددهتا للبيع أرضا

م بثمنه ثم ُُترج زكاته، ما تكتفي بالتقويم الايض؛ ألهنا التجارة كل عام ُيقو

 ُتتلف األسعار يف األرايض والبيوت، ُيقوم ثم ُُترج زَكاته.

ا النقود التي لك عند من يتشغل هبا إذا كانت موجودة ومعروفة من  وهكذا أيضا

كل ألف مخسة وعرشين هكذا، وإن كانت يف ُتارة فتجارتك وُتارته هذه ُتقوم 

 رج منها إال إذا متيزت ُتارتك التي هي لك قومتها وأخرجت منها الزكاة.وُُي 

  هل حتل لك الزكاة؟  :هذا وبقي: واب  اَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول اهلل «ال» الج 
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ٍة سوي َدَقُة لَِغنِيٍّ َوال لِِذي ِمرم ل  الصم
، فمن كان له َشء يسد حاجته فَل ُيزكى «حَتِ

اهلل مع االقتصاد بقدر الذي ييرسه اهلل لك، ن شاء عليه، وهذا يسد حاجتك إِ 

فلست من مصارف الزكاة وعندك هذا القدر الذي قد وجبت الزكاة عليك فيه، إال 

 ن مل يكن الال املذكور يسد حاجتك لكون لك عيال، فلك أْن تأخذ من الزكاة.إِ 

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ز  ال الجادي  عش   أواعد زوجتي بالكذب حتى أسلم املشاكل؟ نْ هل جيوز أَ  :السو 

: واب  الكذب هو أساس املشاكل، فام من معصية إال فيها مشاكل، الدنيا  الج 

 ،[27]يونس: ىئڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹيئومشاكل اآلخرة: 

 ۈ ۆ ۆ ۇيئ ،[20]املجادلة: ىئجث يت ىت مت خت حت جت يب ىبيئ

فَل تظن أنك تعيص اهلل  ،[5]املجادلة: ىئۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

وُترج بتلك املعصية من مشاكل، بل هي عني املشاكل وعني ما ُيسبب لك 

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيئ الرضر:

وال ُتبعد املشاكل إال بطاعة ، [36]األحزاب: ىئڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڱيئ ،[2]الطَلق: ىئڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ يئاهلل وباتقائها بتقوى اهلل: 

ولعل بعضهم يستدل بحديث أم كلثوم  ،[77]احلج: ىئں ں ڱ

َتِهِ »، وفيه: ▲ ُجِل َعىَل اْمَرأ ه نم ، ليس كام يظن بعض الناس أَ «َوَكِذُب الرم

ح ال جيوز، هو كبرية من كبائر الذنوب  ا باهلل، الكذب الُُصا ح عياذا الكذب الُُصا

ا فيها مصلحة؟ ال، كالزنا، ورشب اخلمر، وأكل امليتة هنم ال حُيلها الرشع من باب أَ 

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چيئإىل آخره ما حيلها الرشع: 

 ے ھ ھ ھيئ: ▐وقال اهلل  ،[7]الزمر: ىئڈژ ڈ ڎ
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 ،[116]النحل: ىئۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھيئوقال اهلل تعاىل: 

 .[28]األعراف: ىئې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ

د به الُصلح، والصلح املقصود به نم أَ  ومما يدل ىلع ذلك: ه قد ُذكَِر الكذب وُيرا

ا: بني الناس أَ  ا إنام تورية، سواء مع املرأة أو مع الناس والصلح  نْ أيضا ال يكون كذبا

الذي قال هذا احلديث يف معركة من  ملسو هيلع هللا ىلصبينهم، أو احلرب خدعة، مل يكن النبي 

 ،وال حالة من احلاالت ال هو وال أصحابه، ما كانوا يقولون غري الصواب ،املعارك

وإنام كانوا ُيورون تورية، كان إذا أراد غزوة ورى بغريها، فرييد مثَلا هذه اجلهة 

ويقول: أترون هذه اجلهة آمنة، اجلهة األخرى التي ال ُيريد الذهاب إليها إنام ُيريد 

ِلم أمرهم الذي كانوا ُيريدونه أو الوجه  جىلالذهاب جهة أخرى، إال غزوة تبوك 

 .«وكان إذا أراد غزوةا ورى بغريها»الذي يتجهون إليه؛ لبعدها، 

ََلُم، َقط  إاِلم َثََلَث »: ♥قال النبي  ِهيُم النمبِي  َعَليِْه السم مَلْ َيْكِذْب إِْبَرا

كبائر الذنوب؟ نعم باإلمجاع، ومجيع من صنف يف  الكذب من، أليس «َكَذَباٍت 

الكبائر ذكره، فإذا كان من كبائر الذنوب، هل األنبياء معصومون من كبائر 

الذنوب؟ نعم، باإلمجاع، فام هو الكذب الذي نسب إىل إبراهيم لما قالوا له من 

 ،[10]احلجرات: ىئۋ ٴۇ ۈيئهذه معك؟ قال: أختي، وال شك أهنا أخته: 

كِ »ون إخوة، فاملؤمن ي َوَغرْيَ
، وَفرَس ِلا بيان أهنا «َفِإينِّ اَل َأْعَلُم يِف اأْلَْرِض ُمْسلاِما َغرْيِ

تقول للجبار: أنه أخوها؛ ألن هذه أخوة دينية ليست إخوة أهنا من أب واحد هي 

 يف سائر املعاين املذكورة.  «التورية»وإياه، فهذا هو الكذب املُباح 
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 :ا ُيبعث األمل والسقم: أَ  ىئگ گ گيئ وقوهل  نْ ال شك تورية، وهذا أيضا

ترى املعايص والرشك باهلل، فهذا ليس كذب هذا عىل حقيقته لكنها تورية ظهر 

 ِلم أنه مريض به سقم، به تعب، به ما حيصل للناس من أمرض. 

 َوَما َيَزاُل »حلديث:  ،فهكذا بارك اهلل فيكم ال جيوز ألحد أن يكذب

ا يقا  ِصدِّ
ِ
ْدَق َحتمى ُيْكتََب ِعنَْد اهلل ى الصِّ ُجُل َيْصُدُق َوَيتََحرم َوَما َيَزاُل »، إىل قوله: «الرم

اباا  َكذم
ِ
ى اْلَكِذَب َحتمى ُيْكتََب ِعنَْد اهلل ُجُل َيْكِذُب َوَيتََحرم تتحرى  نْ ، فَل جيوز أَ «الرم

 هلل كذاباا، وقد لعن اهلل ُتكتب عند ا نْ الكذب ال مع أهلك وال غريها خشيَة أَ 

 هذا هو مدلول احلديث.، الكاذبني، وهو مذكور يف كتاب اهلل بالوعيد الشديد

ال   هل النصاب الأثور عىل الذهب أم عىل الفضة؟ :السو 

: واب   عىل الذهب، فالفضة صارت متَلشية. الج 

 خَلص، مخسة مليون وتسعامئة ما فيها زكاة. :مداخلة

م ما تصل مخسة مليون؟مخسة  :الشيخ  وثامنني جرا

م بخمسة مليون وتسعامئة وستني الف. :مداخلة  ال، يعني: مخسة وثامنني جرا

 يعني: بالُصف احلايل. :الشيخ

 نعم. :مداخلة

يعني ُينظر الُصف، فإذا انخفض الُصف قد يصل، ففيها زكاة؛ ألن  :الشيخ

 الُصف ُيتلف فهو يرتفع وينزل.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
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ال   ي  السو 
ان  ز الن  الذي يأخذ البرتول ثم يبيعه يف السوق السوداء، هل  :عش 

 ه يمسك عليه الطابور؟نم جيوز له ذلك، بحيث أَ 

واب   ن شاء ُيفرج عن البَلد وأهلها، هذا وكونه تعب فيه إِ  نْ نسأل اهلل أَ  :الج 

ن شاء باع، إذا متلكه جاز له، لكن ال أخذه ملصاحله من مواطريه وسيارته، وإِ 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئيئُيسبب الرضر للمستهلكني: 

ز جيوز:  نْ ا مِ مم أَ  ،[2]الائدة: ىئېئېئ  ىئڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹيئحيث اجلوا

  .[275]البقرة:

 

 
t 

♣  ♣  ♣ 
u 
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