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 احلضور يتابعون السدالن 

 ال يجـوز الخـروج علـى الحاكـم إذا جـاء بانتخابـات أو بعهـد مـن الـذي قبلـه أو بغلبـة انقـاد 
لألنفـس إزهـاق  دون  إزاحتـه  إمكانيـة  والحكمـاء  العلمـاء  وتيقـن  ظلـم  إذا  إال  لـه  النـاس  بهـا 

 يجـب طاعـة وزراء الحاكـم ألن معصيتهـم مـن معصية 
الحاكـم وإذا أقـر الحاكـم للنواب التشـنيع على الـوزراء جاز

 جمع وأعد أساتذة من جامعة سعود، وهما عبداهللا الزامل وفهد 
ــن الصحراء»، يحكي قصص  ــالن، كتابا بعنوان «جناحات م العج
ــقوا صخور احلياة العاتية  ــطاء ش عن جناح وكفاح عدد من البس
ليصلوا إلى املجد، وهو ثري بشخصيات سعودية متميزة خصت 
ــاب، مع صور ومعلومات نادرة عنها، وقد  بعدة صفحات من الكت

وضع املؤلفان فصال عن سيرة الشيخ د.صالح بن غامن السدالن، 
حمل عنوان «ال يقرأ وال يكتب ويحمل أعلى الشهادات»، وملا سئل 
ــدالن من ضيوفه عن حقيقة هذا الكالم أجاب فقال «ال أعرف  الس
ــروف، ولو أتيتني بحرف الزاي وقلت ما هذا احلرف، فممكن  احل

أن أقول لك هذا حرف األلف». 

مـــن حقوق للناس أو ودائـــع أو ديون في 
ذمتك، أما إذا لم يكن بذمتك شيء إمنا تريد 
الثـــواب كأن توصي بخمس أو ربع أو ثلث 

مالك مثال فهذه سنة تؤجر عليها.

  تحايل على التركة

ــالمية تقوم  ــض احملاكم في البالد اإلس   بع
ــات أبوهم في حياة  ــث األحفاد الذين م بتوري
ــة، فما حكم هذا الفعل؟  جدهم من باب الوصي
ــك البالد أن مينع  ــل يجوز للقاضي في تل وه
ــريعة  ــب الش ــة اجلد بحس ــد من ترك احلفي

اإلسالمية؟
  ال جتوز هذه الوصية ألنها حيلة، ويجوز 
للجد في حياته الوصية ألحفاده لكن ليس 
على ســـبيل االحتيال علـــى اإلرث، وعلى 
القاضي أن يقسم التركة بحسب الشريعة، 
وكل شيء يحل ما حرمه اهللا فهو محرم ال 

يجوز العمل به. 
ــيا    ماذا يترتب على من جتاوز امليقات ناس
ــع إليه ليحرم  ــرام ثم رج ــدا دون إح أو متعم

للعمرة؟
  على الصحيح من مذهـــب أحمد أنه إذا 
جتـــاوز امليقات ورجع إليـــه قبل أن يحرم 
وأحرم منه سقطت عنه الكفارة، حتى ولو 

تعمد.
ــار بأعيادهم تعد من تأليف    هل تهنئة الكف

قلوبهم لدخول اإلسالم؟
  تهنئتهم تعد من تأليف القلوب إذا كنت بني 
أفراد أو مجموعة ظهر لك في األيام السابقة 
أن لديهم ميال لإلسالم، وأنه يتقبلون منك، 
وأنت تريد أن تزيد هـــذا امليل أكثر وأكثر، 

فبهذا الشرط يجوز.

  لبس الباروكة

ــعر الرأس  ــني وصل ش ــل هناك فرق ب   ه
بشعر آخر طبيعي أو صناعي؟

  الوصل احملرم عام، سواء كان وصل الشعر 
بالشعر الطبيعي أو الشعر غير الطبيعي، 
فكله ال يجوز، أما غير الوصل والذي يلبس 
كالباروكـــة فـــال يعد من الوصـــل احملرم، 
فالباروكة ملن يكون أقـــرع مثال ويحب أن 
يظهر أمام الناس بشكل حسن، أو يريد شعرا 

طويال وليس بقصد التدليس فجائز.
ــوش الصناعية، هل تدخل  ــاذا عن الرم   وم

ضمن الوصل احملرم؟
  هي مـــن باب تغيير خلـــق اهللا احملرم، 
فال يجوز العبث بالرموش أو احلواجب أو 

اإلضافة عليهما.
  هل تنصحون مبتابعة املناظرات التي تقام 

بني السنة والشيعة على القنوات الفضائية؟
  نعم إذا كان يســـتفيد منهـــا في الدعوة 
ألنها من إظهار احلق، خاصة أن بعضها جيد 
جدا، فلو جلست تناقش في مجلس مغلق 
فقد يشـــاهدك ٥ أو ١٠ فقط، بينما في تلك 
القنوات اآلالف بل مئات اآلالف يشاهدونك، 
وبحمد اهللا قد ملس الناس اآلثار اإليجابية 

لهذه املناظرات وانهزام الباطل. 

ــجد أم ينتظر إلقامة  ــة املس ــل في جماع يدخ
جماعة أخرى؟

  معنى قولـــه ژ «فقد أدرك الصالة» أي 
أنها تكون أداء ال قضاء، وأما إذا دخل املسلم 
املسجد وقد فاتته الركعة األخيرة، فال يخلو 
من أمرين، إما أن يكون هذا مسجد احلي، وهو 
يعلم أنه لم يتبق سوى نصف دقيقة ويسلم 
اإلمام، فعليه أن ينتظر هو والداخلون تسليم 
اإلمام حتى يقيموا الصالة ألنفسهم، أما إذا 
دخل واإلمام في آخر حلظة من الصالة وهو 
يعلم أنه لن يأت أحد بعده فليدخل مع اإلمام 
وله أجره، غير أن اجلماعة فاتته، ألنه على 
الصحيح أن اجلماعة ال تدرك إال بإدراك ركعة، 

والركعة ال تدرك إال بادراك الركوع.

  وسواس أو كبر

ــجادة مخصصة  ــم الصالة على س   ما حك
للصالة؟

  ننكر على من يضع سجادة من دون الناس، 
واإلمام مالك رحمه اهللا أنكر على من يصنع 
ذلك، ومن يصلي على سجادته اخلاصة في 
املسجد ال يخلو من أمرين، إما أن فيه وساسا 
ويظن أن ما يصلي عليه سائر الناس جنس، 

أو أن فيه كبرا.

  «المسيار» كامل الشروط واألركان

ــيار، خاصة وقد نسب    ما حكم زواج املس
ــم اإلفتاء بتحرميه كما في بعض  إلى فضيلتك

الصحف؟
  زواج املسيار صحيح، وأنا ال أرى أنه مثل 

املتعة، وال أرى أنه حرام بحســـب ما يظهر 
لي، ورأيي هو رأي أهـــل العلم، فهو نكاح 
استكمل األركان والشروط ورضا الطرفني، 
لكن إذا املرأة أسقطت نفقتها في هذا الزواج 
باشتراط زوجها أال ينفق عليها أو ال يبيت 
عندها ثم رجعت بعد ذلك ولو بعد سنتني 
أو ثالث فلها احلـــق، فما مضى ال يحق لها 
املطالبة فيه ألنه كان عن تراض، وما يستقبل 
فيحق لها املطالبة فيه، فال يسقط حقها إال 

برضاها.

  طاعة الوزير من طاعة األمير

  البعض يزعم أن التشنيع احملرم على الوالة 
واملسؤولني إمنا هو فيما يخص اإلمام األعظم 
ــم الدولة وليس وزراؤه، فما صحة هذا  أو حاك

الزعم؟
  األصل أنه ال يجـــوز، ألن النبي ژ قال 
«من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني 
فقـــد أطاع اهللا تعالى، ومـــن عصى أميري 
فقـــد عصاني، ومن عصاني فقد عصى اهللا 
تعالى»، فإذا وضع احلاكم عددا من الوزراء 
واملسؤولني فيجب الطاعة لهم جميعا، ألن 
معصيتهـــم معصية للحاكـــم، لكن إذا رأى 
احلاكم أن فالن من الوزراء للنواب التشنيع 
عليه، وأجازه لهم هذا وأقره، فال مانع، لكن 

األصل أنه ال يجوز.
  ما حكم السفر لبالد الغرب من الكفار؟

  إذا كان لضرورة فيجوز، كتعلم ما ال يوجد 
في بلدك أو للعالج أو للتجارة أو للدعوة إلى 

اهللا، أما ما سوى ذلك كالسياحة فال يجوز.
ــداء  ــم إه ــا حك   م
ــة القرآن  ــواب ختم ث

إلى امليت؟
  لم ترد به سنة، 
أمر  الدعـــاء له  لكن 

طيب.
تعاطي  يجوز    هل 
األدوية بقصد حتديد 
جنس املولود أو تكثير 

األجنة عند املرأة؟
كان  إذا    يجـــوز 

مقدورا عليه.
ــي الوصية  ــا ه   م
ــب كتابتها على  الواج

املسلم؟
  الوصية الواجبة 
تكون على ما عندك 

يومها ومن أين تبدأ ومتى تنتهي، من املوقع 
الفالني إلى املوقع الفالني، دون إسالة دماء، 
وال ظلم وال استباحة لألعراض، في حني أن ما 
يحدث عندنا من مظاهرات ليست على منهج 
الكفار وال على منهج املسلمني، يذهب احلكم 
كله وتصبح البلد فوضى، ويصير اإلنسان ال 
يأمن على نفسه، بل إن بعض البلدان صارت 

البيوت واألحياء يحرسها أهلها.

  أكثر من حرب 

  بناء على قولكم ان املظاهرات السلمية التي 
ــون محددة املدة  ــا، والتي تك ــة دم فيه ال إراق
واملكان واملطالب املسلمون أولى بها، هل تنطبق 

هذه األوصاف على املظاهرات األخيرة؟
  عندنا؟ العرب؟ «وينها والسلمية؟» هي 
حرب، بل أكثر من حـــرب، كل فئة حتارب 
األخرى، وظلم وقتل واستباحة للدماء وهتك 

لألعراض، واعتداء على النساء.

  تزيد الفتنة

ــواز ما فعله بعض  ــاءل البعض عن ج   يتس
أهل السنة من مظاهرات في البحرين مناصرة 

للحاكم، وردا على املتظاهرين الشيعة؟
  ال يجوز أن يخرجوا، ألنه إذا خرج هؤالء 
خرج هؤالء، وزادت الفتنة، ينبغي عليهم أال 
يخرجوا، وفي أيام الفتنة املسلم مأمور أن 

يكون جليس بيته وال يخرج.
  البعض يسأل بخصوص الوضع في ليبيا، 
ــى رئيس الدولة هناك  وهل يجوز اخلروج عل

واإلطاحة به؟
  إذا قدر عليه فنعم، 
وبقاؤه ظلـــم، وهذا 
الرجل لم يظهر نقص 
عقله وخلله وتخبطه 
اليـــوم، بل مـــن أول 
سنة حكم فيها ظهر 
منه ما ظهر من أخطاء 
وسفاهة، وكالم فاض 
ال يصدر مـــن عاقل، 

وكأنه معتوه.
ــى قوله ژ    ما معن
ــة من  ــن أدرك ركع «م
أدرك  ــد  فق ــالة  الص
دخل  ومن  ــالة»؟  الص
ــليم  ــجد قبل تس املس
ــد انقضاء  ــام وبع اإلم
ــرة هل  ــة األخي الركع

ــباب  ــم كلمة إلى الش ــن فضيلتك ــد م  نري
ــى األمة في األيام  ــول األحداث التي متر عل ح

األخيرة.
  الشك أن األحداث األخيرة واألحداث الدامية 
واملؤثرة واألحداث املهلكة واملزهقة لألرواح 
أنها أمور ال يجيزها اإلســـالم، ولنأخذ أوال 
اخلروج على احلاكم إذا كان بغلبة وسمع له 
الناس وانقادوا له فال يجوز اخلروج عليه، 
وكذلك إذا كان بعهد من الذي قبله، كأن يعهد 
اليه ويبايعه الناس ويســـتمروا على ذلك 
فإنه ال يجوز اخلروج عليه، وأيضا إذا كان 
بانتخاب باألغلبية، أو بانتخاب ساحق فإنه 

ال يجوز اخلروج عليه.
  وإذا غير وبدل احلاكم في الدين، وابتدع 
وأيد البدع، وأمر بالكفر والضالل وشجعه، 
فلطائفة أن تخرج عليه إذا كان عندهم ظن 
غالب وكانوا واثقني ١٠٠٪ أنهم سينتزعون 
احلكـــم منه وسيســـيطرون عليه من غير 
إسالة دماء، وإمنا ميسكون به ويخرجونه 
ويسجنونه ويسيطرون على احلكم، وأما 
احلاكم إذا كان مقيما للصلوات، وفتح املساجد 
للناس ورتب فيها منسوبيها من إمام وخطيب 
ومؤذن، وترك للناس دينهم، ولم يتعرض 
لهم، ولم يأمر بكفر، لكن يوجد الكفر عنده، 
ففي هذه احلال ال يجوز اخلروج عليه ولو 
كان ظاملـــا، كما هو نص كتـــب العقيدة أنه 
يجب السمع والطاعة ألئمة اجلور، كما في 
احلديث «تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب 

ظهرك وأخذ مالك».
  ومن قواعد الشـــريعة أن مصالح األمة 
وقضاياهـــا ال تأخذ من الشـــوارع، وال من 
الهتافات، وال من السفهاء، وال من الفساق، 
وإمنا تأخذ من عقالء األمة، لقوله ژ «ليليني 
منكم أولو األحالم والنهى»، فهذا معناه أن 
أهل العقول والرأي وساسة األمة وعلماءها 
وحكماءها هم الذيـــن يرجع إليهم، والدول 
معظمها جعلت مجالس وبرملانات، كمجلس 
األمة ومجلس الشـــعب ومجلس الشورى 
وغيرها، وهذه املجالـــس تناصح احلاكم، 
وترشـــده وتبني له ما عليه من مالحظات 
وأخطاء، أما مـــا يفعله الناس من صيحات 
في الشـــوارع، وقتل لألبرياء، واعتداء على 
األموال ونهب لها، وإتالف ملكاسب الدولة من 
منشآت وغيرها، وإيقاف لالقتصاد والصناعة 
والزراعة فكل هذه األمور محرمة، وال يجوز 

بأي مبرر أن يخرج الناس بهذه الصفة.
  فنريد من الشباب إذا كان شيء موجودا 
عند غير املسلمني من الكفار فال نحوله إلى 
بلدنا، هذا أوال، وثانيا فـــإن الكفار عندهم 
القانون يجيز املظاهرات لكن حتت شروط 
وضوابـــط وأمـــور محددة، فكمـــا تقرأون 
وتسمعون وتعلمون أيضا أنه في كثير من 
الدول ينتهي احلاكم، وتنتهي واليته ويأتي 
حاكم ثان، أو أحد من أعوانه بال قتل، بل وال 
عصفور يقتل، ألسنا نحن املسلمون أولى 
بذلك، بأن تكون عندنا مظاهرات كما يقولون 
سلمية إذا رأى العقالء فيها مصالح، وحددوا 

 أكد عضو هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية وأستاذ 
الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
أ.د صالح بن غامن السدالن أن مصالح األمة وقضاياها ال تأخذ من الشوارع 
والهتافات وال من السفهاء والفساق، بل تأخذ من عقالء األمة وعلمائها 
وحكمائها، مشـيرا إلى أن املظاهرات األخيرة التي وقعت في وطننا 
العربي شاع فيها القتل والسـلب، وصارت أشد من سائر احلروب في 
مفاسدها. وأوضح السـدالن حترمي اخلروج على احلاكم الواصل إلى 
السلطة نتيجة انتخابات أو بعهد من الذي قبله أو بغلبة انقاد بها الناس 
له، الفتا إلى أنه إذا وقع بالظلم فال يجوز اخلروج عليه حتى يتيقن العلماء 

واحلكماء إمكانية إزاحته دون إزهاق مزيد من األنفس واألموال.

  وأضاف أنه يجب طاعة الوزراء الذين يعينهم احلاكم، ألن معصيتهم 
من معصيته، لكن إذا أقر ورضي لنواب املجلس التشنيع على الوزراء 
جاز لهم ذلك، وحول األحداث في البحرين أوضح السدالن أنه ال يجوز 
خروج املواطنني من أهل السنة في مظاهرات تأييدا حلاكم البحرين 

حتى ال يخرج الشيعة في مقابل ذلك فتزداد الفتنة.
  وحول املناظرات العلمية التي تعرضه بعضه القنوات الفضائية كقناة 
صفا ووصال واملستقلة من مناظرات بني السنة والشيعة أشار إلى آثارها 
اإليجابية في إظهار احلق وانهزام الباطل، كان ذلك بعضا من األجوبة 
التي أجاب بها السدالن على ضيوفه من طلبة العلم بالكويت في ديوانه، 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء املوسع مع فضيلته:

 السدالن: المظاهرات األخيرة في وطننا العربي
   ليست من منهج اإلسالم وال تتفق مع أسلوب الغرب السلمي 

 أكد عضو هيئة كبار العلماء أن مصالح األمة وقضاياها ال تؤخذ من الشوارع وال من السفهاء بل من عقالء األمة وعلمائها وحكمائها
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 إعداد: ضاري المطيري
  تعصـف باألمة اإلسـالمية الفـنت واحملن، 
فيحفظها اهللا بالعلمـاء الذين هم ورثة األنبياء، 
ويتأكد لعامة املسلمني عند اشتباه األمور األخذ 
من أهل العلم الربانيني األكابر وااللتفات حولهم، 
لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون)، 
ولقول عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه «اليزال 
الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا 

أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا».
  وإميانا بأهمية الرحلة فـي طلب العلم نظم 
شباب منطقة العارضية بالكويت رحلتهم العلمية 
للسنة الرابعة إلى الرياض لاللتقاء بالعلماء، وخصوا 
بزيارتهم بعض أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة 
جامعـة محمد بن سـعود اإلسـالمية وغيرهم، 
كالعالمة عبدالرحمن بن ناصر البراك، وأ.د صالح 
السدالن، ود.سعد الشثري، ود.عبدالعزيز السعيد، 
ود.فهد الفهيد، وعبداهللا السـعيد، ود.عبداهللا 
الشثري، وعبداهللا الزامل، د.عبدالعزيز السدحان، 
وأ.د.عبداهللا اجلبرين، ود.محمد الشويعر، وأشرف 
على الرحلة التي استغرقت ٥ أيام الداعية محمد 

العصيمي.

 (١- ٥) 

 السدالن.. ال يقرأ وال يكتب ويحمل أعلى الشهادات

 مشرف الرحلة الداعية محمد العصيمي والزميل ضاري املطيري يعرضون أسئلة احلضور 

علـى  والشـيعة  ـنة  السُّ بيـن  العلميـة   للمناظـرات 
الحقائـق  إظهـار  فـي  إيجابيـة  آثـار  الفضائيـة  القنـوات 


