
 
 
 
 
 
 
 

 النفحات الزكية
 من املراسالت العلمية

 
 "مة نة يف البالد السعودياذج مشرقةٌ للحياة العلمي 

 "يف احلقبة املتوسطة من القرن الرابع عشر اهلجري 
  و هو جمموع فيه بعض مراسالِت 

هـ ١٣٧٦ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك املتوىف عام :الشيخ العالَّمة
 .رِحمه اهللا

 مع علماِء عصِره من مشائِخه وأقراِنه وتالميِذه
 

 



٥ قائمة الرسائل

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة النفحات الزكية

حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من  ،هللا  احلمدإنَّ
ضللْشرور أنفسنا ومن سيئات أعمـالنا، من يهده اهللا فهو املهتدي، ومن ي 

اً مرشداًـ لفلن جتدبعد و،ه ولي: 
 - خ فيصل بن عبدالعزيز آل مباركفهذه بعض املراسالت العلمية للشي

مع علماِء عصِره من مشائِخه وأقراِنه  - هـ رِحمه اهللا١٣٧٦املتوىف عام 
وتالميِذه، ِمما ميثِّل منوذجاً مشرقاً للحياة العلمية يف البالد السعودية يف احلقبة 

 .املتوسطة من القرن الرابع عشر اهلجري
 حممد بن ابراهيم آل الشيخ مفيت لشيخ العالمة ا:ومن أولئك األعالم

، العالَّمة الفقيه عبدالرمحن بن سعدي عالمة القصيم، والبالد السعودية
حمدث الديار النجدية الشيخ العالَّمة سعد بن محد بن عتيق رمحهم اهللا و

، ناشريها وجل أن جيعلها يف موازين أعمال كاتبيها وفأسأل اهللا عز، أمجعني
 .أن يِعم هبا النفعو

 فاحلمد هللا رب ،غالب هذه املراسالت تطبع ألول مرة   ال ِسيما أنَّ
صحبه  وعلى آله، واملرسلني وسلم على أشرف األنبياء و وصلى اهللا،العاملني
 .أمجعني

 
 حممد بن حسن املبارك

 هـ٢٢/٩/١٤٢٧ الرياض
Mhamm@Jawab,com 

 املقدمة



٦ النفحات الزكية



٧ قائمة الرسائل

 سائلقائمة الر
 حملدث الديار النجدية "فـتاوى يف مسائل متنوعة" :الرسالة األوىل

 .هـ١٣٤٩املتوفَّى عام العالَّمة سعد بن محد بن عتيق 
للشيخ العالَّمة عبدالرمحن    "يف مسائل متنوعة   تاوى": الرسالة الثانية 

 . هـ١٣٧٦بن سعدي املتويف عام 
ني اإلمام حممد بن ابـراهيم       للشيخ فتوى :الرابعة و الثالثة: الرسالتان

العالَّمة عبدالرمحن بن سعدي املتويف عـام        و آل الشيخ مفيت البالد السعودية    
حكم سائق السيارة اليت متشي يف طريقها املعتاد فنفـرت          "يف    هـ، ١٣٧٦

 فهل يضمن أم ،منها إبلٌ تزامحت فتلف بسبب نفورها رجلٌ من غري تعد منه          
 ".ال؟

 يف بطنها محـلٌ ميـت،      و املرأة املطلَّقة " فتوى يف : الرسالة اخلامسة 
للشـيخ العالَّمـة     "مضى عليها أكثر من أربع سنني هل هلا أن تتزوج؟         و

 .هـ١٣٧٦عبدالرمحن بن سعدي املتويف عام 
جواز خلع القاضي للزوجـة بـبعض       "فتوى يف    :الرسالة السادسة 

 فيصـل بـن     العالَّمـة  للشيخ   "املهـِر عند حدوث الشقاق بني الزوجني     
 .هـ١٣٧٦عبدالعزيزآل مبارك املتوفَى عام 

لقول الصائب يف حكم بيـع اللحـم بـالتمر          ا: "الرسالة السابعة 
  للشيخ فيصل بن عبدالعزيزآل مبارك "الغائب

 رسالة من بعض تالمذة الشيخ عبـداهللا القرعـاوي          :الرسالة الثامنة 
 .للشيخ فيصل آل مبارك



٨ النفحات الزكية



٩ الرسالة األوىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسالة األوىل
 فـتاوى يف مسائل متنوعة

حملدث الديار النجدية العالَّمة سعد بن
 محد بن عتيق

 هـ١٣٤٩املتوفَّى عام 
 



١٠ النفحات الزكية



١١ الرسالة األوىل

 ن الرحيمبسم اهللا الرمح
من سعد بن محد بن عتيق إىل األخ املكرم فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 

 .رمحة اهللا وبركاته واتبع هداه، سالم عليكم سلَّمه اهللا تعاىل وهداه وجعله ممن
 ..دبعو

موجب اخلط إبالغ السالم والسؤال عن حالك، ال زلت خبٍري وعافيةًٍ،           
ضاه، وتأخري جواب السؤال ألجل كثـرِة       وخطُّك وصل، وصلك اُهللا إىل ر     

األشغال وعدِم الفراغ، وهذا اجلواب يصل إليك إن شاء اهللا تعاىل، كتبنـاه             
 .مع القُصور، وعدِم األهلية، ولكن الضرورة أجلأت إىل ذلك

ال : " يف عقيدتـه   - رِحمه اهللا تعاىل     - قولُ الطحاوي    :املسألة األوىل 
 .، ما معناه؟"ملبتدعاتحتويه اجلهات الستُّ كسائِر ا

قُدام وخلف وفوق   :  أنَّ اجلهات بالنسبة إىل املخلوق ستٌّ      :اجلـواب
وحتت وميني ومشالٌ، ومراد املصنف أنَّ اهللا سبحانه ال يشبه خلقَه يف ذلـك              
             ـفات، بل هو سبحانه فوق مساواته على عرِشه، بائنوال يف غريه من الص

 : -  -ا قال أعلم اخللق ِبه من خلقه، عاٍل عليهم، كم
أنت األول فليس قبلك شيٌء، وأنت اآلخر فليس بعدك شـيٌء،           (

 ).وأنت الظاهر فليس فوقك شيٌء، وأنت الباطن فليس دونك شيٌء
حنومها مـن    و التحيُّز و هذا مراد املصنِف رمحه اهللا، ولكن ِذكر اجلهةِ       

 وحنوها فيما يتعلَّق بذات الـرب       األلفاظ املة، كاجلسِم واجلوهِر والعرض    
وصفاته تعاىل ال جيوز إطالقه على الرب سبحانه، ال نفياً وال إثباتاً، عند أهِل       
السُّنة واجلماعة، بل عندهم أنه تعاىل ال يوصف إالَّ مبا وصف به نفسـه أو               

ـ     : "، قال اإلمام أمحد رمحه اهللا     وصفه به رسولُ اهللا      ا ال يوصف اهللا إالَّ مب
 ".احلديث ووصف به نفسه أو وصفه به رسولُه، ال يتجاوز القرآن

ومثل هذه األلفاظ املة اليت حتتمل حقا وباطالً ال توجد وال يوجد            



١٢ النفحات الزكية

، وال  ال فيما ثبت عن رسـوِل        و يف كالم الرب سبحانه وتعاىل،       مثلها
سالم ابن  عن أحٍد من السلِف الصاحل املقتدى هبم يف هذا الباب، كشيخ اإل           

تيمية وغريه، فقد صرحوا بأنَّ املتكلِّم هبذه األلفاظ وحنوهـا فيمـا يتعلَّـق              
بصفات الرب سبحانه خمطئٌ وإن كان قَصده حسناً،كما يقع ذلك يف كثري            

 .من املثبتني للصفات املتِبعني للسلف الصاحل واهللا أعلم
قٍة يف االستسقاء،   صد: ما يخِرج اإلنسان من ماله من     : املسألة الثانية 

وصدقٍة يف بناء املساجد، وصدقٍة على املساكني الذين يسـألون النـاس يف             
إعطاء سائل، هل تكون من الزكاة أم ال؟ وهل إذا نواها يصـحُّ              و املساجد،

 .كوا من الزكاة أم ال؟ أفتونا مأجورين
 املساكني الذين يسألون يف املساجد ال بـأس أن يعطـيهم            :اجلواب

 . من زكاة ماله، ألنهم من أهل الزكاة املذكورين يف اآليةاإلنسان
وما يخِرجه من الصدقة عند االستسقاء إذا كان املعطَى مـن أهـل             

 .الزكاة فال بأس أن يعطَى من الزكاة
 .الذي قبله ووأما النية عند اإلخراج فال بد منها يف هذا

األصحاب أنـه ال جيـوز      وأما دفع الزكاة يف بناء املساجد فقد ذكر         
ال : "صرفها إىل غري الثمانية املذكورين يف اآلية، قال يف اإلقنـاع وشـرحه            

            جيوز صرفها إىل غري الثمانية املذكورين، كبناء املساجِد والقنـاطِر، وسـد
 .)١(اهللا أعلم و.انتهى" البثوق، وتكفِني املوتى، ووقِف املصاحف وغري ذلك

                                            
 –) ع( حفظ - جمموعة الشيخ عبداهللا العنقري/ هذه الرسالة حمفوظة بدارة امللك عبدالعزيز) 1(

اموع " وقد طبعت ضمن ـ خ،) ٤٨٣٢: (جبامعة اإلمام رقم ، ومنها نسخة) ب٧٠ص(
ـ  )٨٦، ٨٥ص (،"عتيق رمحه اهللا تعاىلاملفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن محد بن 

دار اهلداية، وهذه الرسالة /"مجع و ترتيب فضيلة الشيخ إمساعيل بن سعد بن عتيق حفظه اهللا
 .»الدرر السنية يف رسائل علماء جند«مطبوعة ضمن 



١٣ الرسالة الثانية

 
 
 
 
 
 
 

الرسالة الثانية
 فتاوى

 يف مسائل متنوعة
للشيخ العالَّمة عبدالرمحن بن سعدي 

  هـ١٣٧٦ عام املتوىف



١٤ النفحات الزكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



١٥ الرسالة الثانية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 هـ١٣٧١غرة رجب 

حضرة حمترم املقام الشيخ الفاضل فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك،          
رمحـة اهللا    و عمله، ومجيع ما آتاه اهللا، السالم عليكم       و بارك اهللا يف علمه   

 .وبركاته
دفع عنكم نقمه، حاالً     و مع السؤال عن أحوالكم أمتّّّ اهللا عليكم نعمه،       

، فسررت مبا أفاد عـنكم،      - مجاد أول    ٣٠: رقم – كتابكم الكرمي    وصلين
" خالصة الكالم على عمدة األحكام    : "هديتكم ِلمحبكم  و وعن أحوالكم، 

سِررت به، وسألت املوىل أن يضاِعف لكم األجر مبا أبديتموه فيـه             و وصلَ
جـون  من الفوائد اجلليلة واملعاين الكثرية، وسعيكم يف نشره، ال زلـتم ختر           

أمثاله من الكتِب العامُّ نفْـعها، العظيم وقْـعها، وتفضلَ علينـا وعلـيكم            
باإلخالص التام الذي هو رفع األعمال وبه متامها، ونسخة الشيخ عبداهللا بن            

 .يشكر كثرياً منكم ويدعو لكم وعبدالعزيز بن عقيل سلَّمناها له،
: يكم القراءة يف كتابنا   ولقد سرين ما ذكرته من ترتيب بعض الطلبة عل        

هو كما ذكرمت من     و ذكرمت ما فيه من الفوائد النافعة الواضحة،       و ،"اإلرشاد"
يظهر يل من    و ،"املرتع املشبع : "فضل اهللا وكرمه، وأنكم أحلقتموه بكتابكم     

 بتصنيف هذا الكتاب، وأنه على وشك التمام، فلعلَّ اهللا          )١(هذا أنكم ساعني  
 . ثُم نشرهييسر لكم إمتامه،

أشكلت علـي،     لفظةً - يف أسفله    -وقد أحلقت يف خطِّك املذكور      
وتطلبـون  )  سنطبعه إن شـاء اهللا     )٢("مقام الرشاد "و من طرف    : (وصورا

                                           
 ".ساعون: " و صوابها،كذا يف األصل) 1(
يصل بن عبدالعزيز املبارك رمحه رسالة للشيخ ف" مقام الرشاد بني التقليد واالجتهاد) "2(

 اهللا، وقد استغلقَت هذه اللفظة على الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا لعدم وضوح اخلط،
 ".رشاداإل"فظنها كتاب 



١٦ النفحات الزكية

، وغلب على ظني من هذه العبارة ومـا قبلـها أنَّ            )١(.....إرسال لنسخة 
تريدون منـا    "رشاداإل"الذي أحلقتم به    " املرتع املشبع "كتابكم الذي ذكرمت    

اخلطية، فاخلطية ليست موجودةٌ عندي، وال بد النسـخة          "اإلرشاد"نسخة  
 .املطبوعة سابقاً عندكم منها، أرجو توضيح مقصودكم بذلك

رجل تزوج : -مجاد آخر٤ رقم -ـ السؤال الذي يف كتابكم لنا ١
بعد  والق ثالثاً،إن خرج هبا فهي ط وامرأة واشترط أبوها أالَّ خيرجها من بلدها،

ذلك رِضيت املرأة باخلروج مع زوجها، وخاف الزوج من وقوع الطالق إن 
 .أخرجها

أنَّ هذا تعليق حمض من الزوج للطـالق         :جـواب هذا السؤال  
ال  و مل يقيد وقت االشتراط برضى الـزوج       و على خروجه هبا من بلدها،    

، ولو رضيت،   رضى األب، فحيثُ خرج هبا من بلدها وقع عليه الطالق         
          لوقوع املعلَّق عليه الطالق، فالصورة املذكور شرحها يف السؤال توِجب
وقوع الطالق بوجوِد املعلَّق عليه وهو اخلروج، وهذا خبالف لو شـرط            

التزم به   و عليه األب أالَّ خيرج هبا من بلِدها شرطاً ليس فيه تعليق طالٍق،           
قد  و لـه اخلروج ألنَّ احلق هلا،    الزوج، مثَّ رضيت الزوجة باخلروج، فإنَّ       

قد رِضيت به،    و حقُّها: ول عنه ففيه حقَّان   ئرضيت بإسقاطه، وأما املس   
 إلغاء هذا التعليق،   و هو وقوع الطالق، فال سبيل إىل إسقاط       و وحقُّ اهللا 

 .اهللا أعلمو
 وهو املعاملة بالنوط، وهي األوراق اليت صـارت         :أما السؤال الثاين  

فقد كنت ألَّفت فيها رسالةً، وذكرت األقوال الثالثة         األشياء،اآلن هي قيم    
 : فيها لعلماء الوقت

                                           
 .لفظة غري واضحة يف األصل) 1(



١٧ الرسالة الثانية

قول من مينع املعاملة هبا بناًء على أنها مثل بيع الديون يف الـذمم،              ] أ[
 .وهذا قولٌ ال ميكن العمل به بوجٍه من الوجوه

 وقول من قال أنَّ حكم األنواط حكم ما جعلت عنه من النقود،           ] ب[
فنوط الرُِّبية مبرتلة الرُِّبية، ونوطُ اجلنيه ونوط الدينار مبرتلة الذهب بناًء علـى             

 .أنها قائمةُ مقام النقود فيعطى حكمها
من [والقول الثالث الذي رجحناه أنها ال تعطى أحكام النقود          ] جـ[

ـ        )١(]كلِّ وجه  ِكم بالربا بالفضل والنسيئة بالذهب والفضما حة وهـذه   ، إن
، وقد ذكرت هلذا القـول الـذي        )٢(]من جهة ربا الفضل   [ليست كذلك   

ال مبرتلـة    و الـديون،  و  وأنَّ األنواط ليست مبرتلـة الصـكوك       -رجحته،  
 : عدةَ مآخذَ، منها-الذهب والفضة :النقود

أنَّ األصل يف مجيع املعامالت اِحللُّ، فال حيرم منها إالَّ ما حرمه اهللا             ) أَ (
ورسوله بنص أو ما يف حكم النص، وبيع األنواط بعضها ببعض أو بيعهـا              
 .بنقود داخلٌ يف هذا األصل وهو اجلواز، سواًء كان مبثله أو بزيادة أو نقص

ومنها أنَّ النصوص الشرعية إمنا وردت يف الـذهب والفضـة،           ) ب(
            ـُِلــي اً، أو  وذلك عامٌّ هلا يف أحواهلا، سواًء كانت مضروبةً أو كانـت ح

ربـا   و كانت ترباً، فكلُّها تدلُّ النصوص الشرعية على جريان ربا الفضـل          
النسيئة فيها بشروطها املعروفة، وأما أوراق النوط فـال تـدخل يف هـذه              

 .النصوص

                                           
 .ما بني املعقوفتني ممسوح من األصل، وما أثبتناه فبحسِب تقدير املعىن) 1(
 .انظر التعليق السابق )2(



١٨ النفحات الزكية

: ال فضةً كيف تدخلُ يف مثل قولـه         و فإذا مل تكن بنفسها ال ذهباً     
ضة بالفضة مثالً مبثـل وزنـاً       والف الذهب بالذهب مثالً مبثل وزناً بوزن     (

 احلديث وما يف معناه؟، فكونها غري ذهب وال فضة ال بـأس             )اخل....بوزن
 متفاضالً، وال بأس بالتحويل فيهـا أو عليهـا،         و بيع بعضها ببعض متماثالً   

اية األمر أن تكون ِبمرتلة الفلوس املعدنية اليت ال جيري فيها ربا الفضـل              و
 اية األمر، وإنما املمنوع فيها أن يعامل فيهـا معاملـة         على الصحيح، هذا  

نسيئة إىل أجل، بأن يبيعه عشر أوراٍق باثين عشر مثالً إىل مـدِة سـنة أو                
 .حنوها

ومنها أنَّ من مآخذ جواز بيع األنواط أنَّ الذين أجروها جمرى           ) جـ(
 مل تتم شـروطه،     هو قياس خمتلٌّ   و الذهب والفضة فإنما ذلك بالقياس منهم،     

فإن قالوا أنها جتري جمرى ما وضعت عليه من نوط ربية أو نوط دينـار أو                
جنيه، ويعبر عنها بالربية والدينار واجلنيه، هذا معتمد من منع التعامل هبا إالَّ             

مساواةُ فرٍع ألصـله  : أنَّ القياس شرطَه: متماثلة، ووجه اختالل هذا القياس   
هذا مفقود يف هذا القياس، فإنَّ جوهر الذهب والفضة غري          من كلِّ وجٍه، و   

جوهر النوط، وهذا أمر مشاهد حمسوس، وكونه يقوم مقام الذهب والفضة           
يف أمثان البياعات وِقـيم املتلفات ال يوِجب أن يكون مثله، فإنه لـو قـام               

 . الرباالعروض اآلخر مقام الذهب والفضة مل يثبت هلا أحكامها من جهة
 والنيب صلى اهللا عليـه      ،يوضح ذلك أنها أيضاً ال يتصور فيها الوزن        و

 واعترب تساويهما يف معيارمها الشرعي      ،الفضة موزونني  و وسلَّم جعل الذهب  
أيضاً الذهب والفضة جيري فيهما     ، و  فأين القياس املساوي   ،الذي هو الوزن  

ال  و اً مصنوعاً أو ترباً ال مضـروباً       سواء كانت نقوداً مضروبة أو حِلي      ،الربا
األنواطُ معروف أا ال تقوم مقام الذهب والفضة إالَّ إذا كانت           ، و مصنوعاً



١٩ الرسالة الثانية

 مع أنه لوال كفاالت الدول القوية       ،على وجٍه واحد بأن تكون مضروبةً فقط      
والشركات املثرية والضمانات املتعددة للنوط ما قام مقام الذهب والفضـة           

 وهلذا إذا اختلَّت دولته أو فلَّست الشركات الضامنة له بقـي            ،جٍهمن كُلِّ و  
 .ال كثرياً والنوط ال قيمة له أصالً ال قليالً

ة احلاجة بـل الضـرورة يف هـذه األوقـات              و - دمنها أيضاً ِشد
 فلوحِكم هلا حكـم     ،وهي مدار املعامالت كلُّها    ،يف األنواط  )١(]للمعاملة[

مـا   و انتفت التجارات  و ]املصاحل  [ جٍه لتعطَّلت   الذهب والفضة من كلِّ و    
 ]إذ بـه    [اضطر العباد إليه ودعت إليه حاجتهم فإنَّ الشارع ال مينعهم منه،            
 .تقوم أحواهلم وتصلح أمورهم فهي إذاً بالعروض أشبه منها بالنقود

الفضة فهو بـني   وهلذا من يلتزم القول بأن حكمها حكم الذهب     و ـ
 ،حاجته و ع من الكثري من املعامالت اليت هي من ضرورته         إما أن ميتن   :أمرين

اهللا تعاىل قد كفى املؤمنني حباللـه عـن         ، و وإما أن يتجرأ عمالً على احلرام     
وسع هلم طرق املعاملة فإذا نظرنا إىل األصل الـذي هـو ِحـلُّ              ، و حرامه

 عدم دخول    وإىل ،إىل قوة الضرورة إليها    و املعامالت كلِّها إالَّ ما فيه حمذور،     
األنواط يف جواهر الذهب والفضة، وإىل ضعف قياس مـن قاسـها علـى              

 .الذهب والفضة عرفنا أنَّ هذا القول هو الصواب الصحيح، واهللا أعلم
ولو أني وجدت الرسالة اليت أشرت أني كتبتها يف هـذه املسـألة،             

ا بعد هـذا    وذكرت فيها مآخذ األقوال كلِّها، ألرسلتها إليك، وإن وجدته        
دأرسلتها ال ب. 

وصلتكم، فإن عبـدالعزيز    ) الرياض الناضرة (النسخ الثالث من كتابنا     
التميمي ذكر يل أنه أرسلها إليكم منذ عشرة أيام فأكثر، إذا كان تريـدون              

                                           
 .انظر التعليق السابق) 1(



٢٠ النفحات الزكية

نسخة من اإلرشاد السؤال واجلواب من املطبوع فعندنا نسخة من املطبـوع        
 .ذلك بكتاب أو برقيةمصححة نرسلها إليكم فاذكر لنا 

 إذا يبدي الزم شرفين فيه، ومين السالم علـى العائلـة           و هذا ما يلزم  
مجيع احملبني، كما منا الولد والشيخ عبداهللا بن عقيل ومجيع اإلخوان، واهللا            و

 .حيفظكم ويتوالَّكم برعايته آمني



٢١ الرسالة الثانية
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 الرسالتان الثالثة و الرابعة
 :فتوى للشيخني

 م حممد بن إبراهيم آل الشيخاإلما
 مفيت البالد السعودية

و العالَّمة عبدالرمحن بن سعدي املتويف 
  هـ١٣٧٦عام 

يف حكم سائق السيارة اليت متشي يف طريقها املعتاد 
فنفرت منها إبلٌ تزامحت فتِلف بسبِب نفوِرها رجلٌ من 

 .غِري تعد منه، فهل يضمن أم ال؟

 



٢٤ النفحات الزكية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٥ الرسالتان الثالثة والرابعة

 :السؤال
ونا مأجورين إذا كان سائق سيارة ماشـياً        الشيخ حممد بن ابراهيم أفت    

 ونفرت ابلٌ ودقَّت إنسانا وقتلته، هل يلزم صاحب السيارة ديةً           ،على السكَّة 
 .أو كفارةً أصالً

 :جـواب الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا
 . ال كفَّارة يف هذه املسألة والظاهر يل أنْ ال ِدية

 )١(هـ١/١٣٧٣ /٢٤م حممد بن إبراهي                         
 :جـواب الشيخ عبدالرمحن بن سعدي رمحه اهللا

يف : أما اجلواب عن السيارة اليت متشي يف طريقها املعتاد، يعـين          ] ١[
ِسكَِّتها، فصادف أن نفرت منها إبلٌ تزامحت فتلف بسبب نفورها رجـلٌ،            
 فليس على صاحب السيارة السائق ضمان ألنه مل يتعد ويسلك هبا طريقـاً            
غري طريقها، واإلبل إمنا نفرت من صوت السيارة أو رؤيتها، وليس هذا من             
األسباب املوجبة للضمان، نعم لو باشرت السيارة وداست يف طريقها شيئاً           

السبب، أو سلك ِبها سائقها غـري طريقهـا         ] فكان هو [من اإلبل فنفرت    
 .تعدياملعتاد فنفرت لذلك اإلبل، فهذا يوجب الضمان ألنه من باب ال

وأما الذي وجد ناقةً لـه وعرفها وأقام الشهود املعتربين شـرعاً           ] ٢[
الناقة قد تنامت، أتت بأوالد، وزعم لذي عرفها عنده أنه           و على أنها ملكه،  

اشتراها ممن ال يعرفه، فالناقة وأوالدها للذي أقام البينة على أنها ملكه، ألنها             
 .له، واملشتري يتبع من باعها عليه عرفَه أو جِهلهمل تزل يف ملكه، ومناؤها 

                                           
هذه املراسلة بني الشيخ فيصل والشيخ حممد بن إبراهيم ـ رمحهما اهللا ـ تتسم ) 1(

باالختصار واالقتضاب، حيث أنها مأخوذة عن دفتر برقيات الشيخ فيصل املبارك 
 .رمحه اهللا



٢٦ النفحات الزكية

وقد نص األصحاب عليه يف باب الغصب، بل ذكروا ما هو أبلغ من             
املشتري يف أجرا مدة مقامها يف يده، وأنه لـو           أنَّ الذي عرفها يتبع   : ذلك

لكن هذا فيه نظر، فـإنَّ   وتلفت أو تلف شيٌء من أوالدها ضمنها املشتري،      
شتري مغرور، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن املغرور الذي ال يـدري             امل

عن الذي اشتراه أنه مغصوب ال يرجع صاحبها عليـه يف األجـرة، وال إذا               
 .تِلفت حتت يده بال تفريط، وقولـه هو املوافق لألصول واهللا أعلم



٢٧ الرسالتان الثالثة والرابعة





٢٩ ة اخلامسةالرسال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 الرسالة اخلامسة
 املرأة املطلَّقة و يف بطنها محلٌ توى يفف

ميت، ومضى عليها أكثر من أربع سنني هل
 هلا أن تتزوج؟

 ١٣٧٦للشيخ العالَّمة عبدالرمحن بن سعدي املتويف عام 
 - رمحه اهللا -هـ 

 



٣٠ النفحات الزكية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
لفاضل فيصل بن عبـدالعزيز آل مبـارك،        جناب األخ الكرم الشيخ ا    

 رمحة اهللا  بارك اهللا يف أقواله وأفعاله، وسدده يف كلِّ أحواله، السالم عليكم          
 .بركاتهو

             ــرة العيال أمتَّ اهللا علينا نعمه، يف أستكم وصحمع السؤال عن صح
، وسررت بصحة وصول الكتب     -شوال  ١٠: رقم –وقٍت تشرفتُ بكتابكم    

 .كمإلي
مضى عليها أكثـر     و يف بطنها محلٌ ميت،    و عن املرأة املطلَّقة  : السؤال

 .وإذا مل جيـز هلا، فهل هلا نفقة أم ال؟ من أربع سنني هل هلا أن تزوج؟
 قد عرفتم ما قاله األصحاب رمحهم       -وباهللا التوفيق   - :اجلـواب

ا مبجـرد   هم رمحهم اهللا احتجُّـو     و اهللا أن أكثر مدة احلمل أربع سنني،      
        ه مل يِرد فيه حديثٌ ال صحيحو الوجود األغليب، ألن  ،الوجود  و ال ضعيف

خيتلف باختالف النساء، وما يعِرض هلن من عوارض، وهلذا كان القول           
أنه ال حتديد ألكثر مدة احلمل، كمـا هـو ظـاهر األدلَّـة              : الصحيح

       هـذه املـرأة     وعمومها، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد، ولكن 
 .املسؤول عنها قد مات محلها يف بطنها

: أنَّ ِعدة احلامل وضع محِلها قال يف شرِحه       " املنتهى"وملَّا ذكر صاحب  
وال نفقة هلا، حيثُ ِجتـب       قُلت (:"وظاهره ولو مات ببطنها لعموم اآلية     "

هـذا  ) للحامل كما يأيت أنَّ النفقة للحمل، واملـيت ليس حمال لوجوِبهـا          
 .)١("املنتهى"كالمه يف شرحه 

 مع أن يف النفس ،و لكن الظاهر أنَّ مراده إذا مات قبل األربع سنني
                                           

 ).يف شرح املنتهى: (كذا يف املخطوط، ولعلَّ املراد) 1(



٣١ ة اخلامسةالرسال

منه شيٌء إذا مات يف بطنها ولويف مدة األربع سنني، وأما مسألتكم فإنه قد 
مضى هلا أكثر من أربع سنني، فالذي أرى يف هذه احلال جواز تزوُِّجها ألنها 

أكثر مدة احلمل أربع سنني، وقد : ن الِعدة على التقديرين، أيخرجت م
مضت، وعلى تقدير أنه ال تقدير فيها ألنَّ احلمل قد تيقَّن موته، واهللا تعاىل 

، وألنَّ صار محلُها مجاداً بعد ما كان  أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن  :قال
 .إنساناً

احلامل معظمها يعود إىل العلم برباءة رحـم         وأيضاً احلكمة يف عدة     
 فقد عِلم أنَّ    - أي احلمل    -ولد الزوج األول ومائه، ومىت تيقنا موته        املرأة من   

رمحها ليس فيه ولد صحيح، وال ماء لألول، هذا الذي نرى يف هذه املسـألة،               
 .واهللا أعلم

                          
 ديعبدالرمحن بن سع:  مِحبُّك





٣٣ السادسةالرسالة 

 

 الرسالة السادسة
 فتوى يف جواز خلع القاضي للزوجة

ببعض املهـِر عند حدوث الشقاق بني 
 الزوجني

يخ العالَّمة فيصل عبدالعزيز آل مبارك املتوفَى عام للش
 - رمحه اهللا -هـ ١٣٧٦



٣٤ النفحات الزكية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٥ السادسةالرسالة 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
من فيصل بن عبدالعزيز إىل حضرة األخ املكرم األحشم احملب الناصح           

 سلَّمه اهللا تعاىل وهداه، ونصره      )١(األمني الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر      
 على من عاداه، وأرشده إىل الصراط املستقيم آمني، سالم عليكم ورمحة اهللا           

 .وبركاته، ومغفرته وطيب صلواته
عافيٍة، عسى اُهللا يِعز     و  خبريٍ - فنحمد اهللا الذي ال إله إالَّ هو         -وحنن  

إياكم على الدين، وكتابكم الكـرمي وصـل،         و يثبتنا و اإلسالم واملسلمني، 
وسرنا ما ذكَرتم فيه، خصوصاً تأنيكم واستفسـاركم عـن مسـتندنا يف             

و الواجب بني طلبة العلم، وخصوصاً املتجاِورين، وزيـادةً         حكمنا، فهذا ه  
 :على ذلك ما تعلم، واحلقُّ ضالَّة املؤمن، فأقول وباهللا التوفيق

وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا  : مستندي يف ذلك قول اهللا تعاىل
خذ (: لثابٍت بِن قيِس ، وقَـولُه حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَهِلها

أبى الزوج التطليق،  و، فإذا مل يِفد احلَكَماِن بشيء،)احلديقة وطلِّقْها تطليقةً
جاز للحاكِم التفريق بينهما، ألنَّ الضرر الالحق من الشقاق أعظم من 
 .الضرِر الالحِق من اإليالء أو اإلعـسار، وال ختفاك أقوال العلماء يف ذلك

وجيوز اخلُلع عنـد    : (وقد قال يف االختيارات لشيخ االسالم ابن تيمية       
ويف معىن اخلُلِع من     (- إىل أن قال     - )األئمة األربعِة واجلمهوِر من األجنيب    

األجنيب العفو من القصاص وغريه على ماٍل من األجنيب كما ذكره الفقهـاء            
لٍّ ِمن الطرفَيِن ماالً ِمن عنِده،      يف الغارم وإلصالح ذات البني، فإنه يضمن لكُ       

                                           
ناصر آل راشد قاضي الرياض مثَّ وادي  اجلليل إبراهيم بن سليمان بن هو الشيخ العامل) 1(

 :، انظر يف ترمجتههـ١٣٧١ الدواسر، أحد تالمذة الشيخ فيصل تويف رمحه اهللا عام
 .١١٤ ص،١جعلماء جند خالل ستة قرون  -١  
 .٥٥-٥٢ ص،١روضة الناظرين ج -٢  



٣٦ النفحات الزكية

حقيقحُّ طالقُه باملُلِك أو الواليِة، كاحلاِكم يف الشقاق،    : والتن يصحُّ ممه يصأن
وكذا لو فعلَه احلاكم يف اإليالِء أو الِعـنة أو اإلعسار أو غريها من املواضِع              

 .انتهى) اليت ميِلك احلاِكم الفُرقَة
إذا خالَع الرجلُ امرأته صار أمرها       (:"البهية الدرر"  وقال الشوكاين يف  

ال ترِجع إليِه ِبمجرِد الرجعِة، وجيوز بالقليِل والكثِير ما ملْ جياِوز مـا             : إليها
صاِر إليها منه، وال بد من التراِضي بني الزوجني على اخلُلِع، أو إلزاِم احلاكِم              

 .انتهى) فَسخمع الشقاِق بينهما،وهو 
مقاصـِدها   و من نظَر إىل حقائِق العقُودِ    ": (اهلَدِي"وقال ابن القيِم يف     

دونَ ألفاِظها يعدُّ اخلُلع فسخاً بأي لفٍظ كان حتى يلفُظَ الطالق، وهذا أحد             
 .انتهى) الوجهني ألصحاِب أمحد، وهو اختيار شيِخنا

فتح البـاري شـرح صـحيح       " يف وقال احلافظُ ابن حجٍر العسقالين    
باب الشقاق، وهل يشري باخلُلِع عند الضرورة،       :  على قوِلـه  -    "البخاري

 . -اآلية   وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما   :وقولـه تعاىل
وِإنْ  :أمجع العلماء على أنَّ املخاطب بقولـه تعاىل: قال ابن بطال(

 ِإنْ يِريدا ِإصالحا : احلكَّام، وأنَّ املراد بقوِلـهِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما
احلَكَماِن، وأنَّ احلكَمني يكونُ أحدمها من ِجهِة الرجِل واآلخر من ِجهِة 
املرأة، إالَّ أنْ ال يوجد من أهِلهما من يصلُح، فيجوز أن يكونَ من األجانِب 

ذْ قولُهما وإن اتفقا نفَذَ يف اجلمِع ِممن يصلُح لذلك، وأما إذا اختلفا مل ينفُ
 بينهما من غري توكبل، واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالك

نفُذُ بغري توكيٍل وال إذٍْن ِمن الزوجِين، وقال : واألوزاعيُّ وإسحاقي
ـه : الكوفيون والشافعيُّ وأمحدومن تابع ا مالكحيتاجان إىل اإلذْن، فأم

قُوه بالِعنني واملَولَى، فإنَّ احلاِكم يطَلِّق عليِهما، فكذلك هذا، وأيضاً فلما فأحلَ



٣٧ السادسةالرسالة 

كان املخاطَب بذلك احلُكَّام، وأنَّ اإلرسال إليهم، دلَّ على أنَّ بلوغَ الغاية 
من اجلمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على األصِل، وهو أنَّ الطالق ِبيِد 

   .انتهى) نَ يف ذلك، وإالَّ طلَّق عليه احلاكمالزوِج فإن أِذ
وزوجِتـه  " فالٍن"فبموجِب ذلك ملَّا حصلَ الشقاق وطال الرتاع بني         

املذكوريِن خلَعناها منه ببعِض املهِر، وطلَّقناها عليه تطليقة، هذا حكمنا يف           
 طأً فمني أرجو من اهللا اإلثابة، وإن كان خ       و ذلك، فإن كانَ صواباً فمن اهللا،     

 .واهللا أعلم واحلمد هللا رب العاملني من الشيطان فأرجو من اهللا املغفرة،و
هذا ما لزم مع إبالغ السالم األمري والعيـال وعبـداهللا بـن ناصـر               
واإلخوان واألشراف واجلماعة، وِمن لدينا األمـري وعبـداهللا واإلخـوان           

 ،،بركاته، وواجلماعة يسلِّمون، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 هـ١٣٦١سنة /آخر مجادى/١: حرر

 قاضي رنية                                       
 





٣٩ السابعةالرسالة 

 
 
 
 

 الرسالة السابعة
 القول الصائب

 يف حكم بيع اللحم بالتمر الغائب
 للشيخ فيصل بن عبدالعزيزآل مبارك

- رمحه اهللا -هـ ١٣٧٦املتوفَى عام 



٤٠ النفحات الزكية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤١ السابعةالرسالة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 القول الصائب يف بيع اللحم بالتمر الغائب 

وحيرم ربا النسيئة يف بيع كلِّ جنسني اتفقـا يف          : (قال يف زاد املستقنع   
الكيل أو الوزن لـيس أحـدمها نقـداً، كـاملكيلني           :  الفضل أي  علَّة ربا 

تفرقا قبل القبض بطُلَ، وإن باع مكيالً مبوزوٍن جاز التفرُّق          واملوزونني، وإن   
 ).قبل القبِض والنساء

ألنهما مل جيتِمعا يف أحِد وصفي ِعلَّة ربا الفضل أشبه          : (قال يف الشرح  
وأما ربا النسيئة فكلُّ شيئني ليس أحـدمها        (ملقنع  الثياب واحليوان، وقال يف ا    

 -كاملِكيِل باملِكيِل واملوزوِن باملوزوِن     :  علَّةُ ربا الفضل فيهما واحدة     -ثَمناً  
وإن تفرقا قبل التقابِض بطُلَ العقْد، وإنْ باع مكـيالً           ال جيوز النساُء فيِهما،   

 .انتهى)  النساء روايتانمبوزوٍن جازَ التفرُّق قبل القَبِض، ويف
إحدامها جيوز وهي املذهب، وِبه قال النخعي ألنهما        : (قال يف احلاشية  

مل جيتمعا يف أحد وصفي ِعلَّة ربا الفضل فجاز النسـاُء فيهمـا كالثيـاب               
الثانية ال جيوز    و باحليوان، وعند من يعلِّلُ بالطُّعِم ال جييزه هنا وجهاً واحداً،         

ألنهما من أمواِل الربا فلم جيز النسـاُء        ) ١( اِخلرقي وصاحب الوجيزِ   قَطَع به 
الِعلَّة يف حترمي ربا الفضل الكيل أو الوزن مـع          : (انتهى، وقال ) كمكيٍل مبثله 

 .انتهى) الطُّعم، وهو رواية عن أمحد
الكيل أو الوزن مـع     "والِعلَّة يف حترمي ربا الفضل      : (قال يف االختيارت  

ن أمحد"ِمالطُّعانتهى) ، وهو روايةٌ ع. 
 .انتهى)  وادخاراقتياتعلَّة طعام الربا  (:قال خليل من املالكيةو

                                           
نني السابع والثامن اهلجري، طبع مؤخراً الوجيز البن أيب السري احلنبلي من علماء القر) 1(

 .بتحقيق الدكتور ناصر السالمة



٤٢ النفحات الزكية

 إذا أو مـوزون     مكيٍلالربا حمرم يف كلِّ     (: وقال القدُّوري من احلنفية   
ـِيع جبنِسه    الـوزن مـع    "، أو   "الكيل مع اجلـنس    "، فالعلَّة فيه  متفاضالًب

إن  و، البيـع ثالً مبثل جاز أو املوزون جبنسه ِمجبنِسه املكيلُ ، فإذا بيع  "ااجلنس
 فـإذا  بيع اجليد بالرديء ِمما فيه الربا إالَّ مثالً مبثٍل           جيوزتفاضال مل جيز، وال     

دا ِجوإذا و  النساُء، و  إليه حلَّ التفاضلُ   املضموماجلنس واملعىن   : عِدم الوصفان 
حم التفاضلُ ر وإذا ،ساُء والن و  حلَّ التفاضلُ    ِجد أحد اآلخر ِدممها وع م  وحر
وكلُّ ،ساُءالن  اهللا   رسول  شيٍء نص        على حترمي التفاضل فيه كيالً فهـو  

،  وامللحِ التمِر و ، والشعريِ نطِةاحل: ، مثل  فيه الكيلُ  الناسوإن ترك    مكيل أبداً، 
  النـاس تركوإن  ،أبداً نٌ فيه وزناً فهو موزو    التفاضِلم  على حتريِ نص   وكلُّ ما 
  على عاداتِ  ، وما مل ينص عليه فهو حممولٌ       والفضةِ  الذهبِ : فيه مثل  الوزنَ
 .انتهى) الناس
 إن كان جنسـاً     :بالطعامإذا ِبـيع الطعام    (: قال النووي يف املنهاج   و

 كحنطٍة وشـعري    جنسني أوولُ واملماثلةُ والتقابض قبل التفرُِّق،      اشتِرطَ احللُ 
ما قُِصد للطُّعِم اقِتياتـاً أو      : واشتِرطَ احلُلُولُ والتقابض، والطعام    التفاضلُ  ازج

ـَّةُ و تفَكُّهاً أو تداِوياً،   األصول املختلفة اجلنس وخلولُهـا وأدهاـا        )١(أدق
أجناس، واللحوم واأللبان كذلك يف األظهر، واملماثلة تعترب يف املكيِل كيالً           

، وما  واملعترب غالب عادِة أهل احلجاز يف عهِد رسول اهللا          واملوزون وزناً،   
يتخير، : املوزون، وقيل : الكيل، وقيل : جِهلَ يراعى فيه عادة بلد البيع، وقيل      

 .انتهى) إذا كان لـه أصلٌ اعتِبر، والنقد بالنقِد كطعاٍم بطعاٍم: وقيل
السِنية يف األجوبة   الدرر  : (وقال الشيخ عبدالرمحن بن قاسم يف كتاِبه      

                                           
أنَّ دقيق كلِّ أصٍل من األصوِل الستِة املذكورِة يف احلديِث : مجع دقيق، أي: األدقَّةُ) 1(

 . لـه حكم أصِله



٤٣ السابعةالرسالة 

سِئل الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا عـن بيـِع احلديـد             ): (النجدية
    مسألةُ احلديد بالنحـاس واللحـم       و :بالنحاس واللحِم بالتمر نسيئة فأجاب

 ). بالتمر نسيئةً ما ندري عنها، والورع تركُه
اللحم بالتمِر واألِقطُ وأما السمن بالتمِر و: (و أجاب ابنه الشيخ عبداهللا 

         ،ه ال جيوزأهِل العلِم أن ى عنه، وهو الذي     و بالتمِر فالذي يعملًُ علَيه أكثرنهي
 ). نعمل عليه

وأما إذا باع ذُرةً ِببر نساًء فهذا ال جيوز، وهو رباً إالَّ            : ( وأجاب أيضاً 
 ). ينبغي ِفعلُهإذا كان يداً بيٍد وأما بيع السمن باحلَب مؤجالً فال

أما  و و أما بيع احليوان بالتمر نساًء فال أرى به بأساً،         : (وأجاب أيضاً 
نـفـاةُ  بيع الدُّهِن بالتمر والبر نساًء فال جيوز عند مجهور العلماء، وأجازه          

القياس القائلون بقَصر الربا على األنواع الستة املذكورة يف حديث عبـادة،            
أحوط، وأما إذا ِبـيع ذلك يداً بيٍد فهو جـائز           و أوىل ورولكن قول اجلمه  
إىل آخره، وأمـا بيـع      . .)فإذا اختلفت هذه األجناس   (: لقوله عليه السالم  

            أحـد ـرضإذا ح الً فجائزبالدراهِم مؤج وبيع احلَـب الدراهم باحلَـب
 ).النوعني

 بالطعام نسـيئةً    أما بيع اللحم  : (وأجاب الشيخ عبدالرمحن بن حسن    
فإذا كان الطعام مكيالً فهو من باب بيع املوزون باملكيل، ألنَّ اللحم مـن              

فيجوز حاال مقبوضاً بال ريٍب، وأما إذا اشترى به مكيالً ففيـه            املوزونات،  
هـو   و  جيوز وهو املذهب، صححه يف اخلُالصة وغريهـا،        إحدامها: روايتان

صر رمحه اهللا أنه أفتاك به، والرواية الثانية        الذي ذكرته عن شيِخنا محد بن نا      
أنه ال جيوز، قطَع به اِخلرقيُُّ وصاحب الوجيز وصححه يف التصحيح، وهذه            
الرواية جتري على مذهب مالك إذا كان كالمها من القوت، وجتري أيضـاً             



٤٤ النفحات الزكية

لِعــلَّة  على الرواية الثانية عن اإلمام أمحد وقوِل الشافعي وابِن املسيب أنَّ ا           
 . انتهى) الطُّعم، فتأملْه يظهر لك أقوامها

ـُلت األظهر قولُ األكثِر، ألنَّ الِعلَّة هي الكيل مع الطُّعم أو الوزن           : ق
، وهي موجودةٌ يف بيـع اللحـم        - كما اختاره شيخ اإلسالم      -مع الطُّعم   

        بيع ِجنس، فيجوز مروالت ،ِجنس اللحِم بالتمِر   بالتمر وحنوه نسيئةً، واللحم 
 .حاضراً، وال جيوز إذا كان أحدمها غائباً

الـرب بـالبر     و الفضة بالفضـة   و الذهب بالذهب (:  لقوِل النيب   
والشعير بالشعِير والتمر بالتمِر وامللح بامللِح، مثالً مبثٍل، سواًء بسواٍء، يداً           

رواه ) ن يداً بيٍدبيٍد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كا
 .مسلم



٤٥ السابعةالرسالة 

 
 





٤٧ الثامنةالرسالة 

 
 
 
 
 
 
 

 الرسالة الثامنة
 رسالة من بعض تالمذة الشيخ 

 ويعبداهللا القرعا
للشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 

  - رمحهما اهللا –



٤٨ النفحات الزكية

 
 
 
 
 



٤٩ الثامنةالرسالة 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم
 السالم على من ال نيب بعده،،، والصالة واحلمد هللا وحد

التحية احلسىن، إىل من طابـت أعراقُـه         و أما بعد فإنه السالم األسىن    
 فحسنت أخالقُه، أخينا الشيخ املاجد الكرمي فيصل بن عبدالعزيز املبـارك،          

زاد عزه وعلياه، وحرس دينه ودنيـاه،        و أسبغ عليه نعماه،   و ِحبماه،اه اهللا   مح
 .وجعل اجلنة مثواه، آمني

جتديد العهد القدمي، وأن تذكروا     : املوِجب لتحريِره والباعث لتسطِريه   
 .القبول واإلجابة على اهللا وأخاكم بدعوة صاحلة، فاجعلونا على بالكم،

وأحوال الطلبة تالميذ القرعاوي تسـرُّكم      أخبار طرفنا ساكنة مطمئنة،     
قد وصـلت    و التعليم، ومدارسهم عامرة،   و حاهلم، جادين جمتهدين يف التعلم    

شرح اخلاطر،   و أخوياه، ورأوا منهم ما سر الناظر،      و صاحل بن عبداحلميد  : اهليئة
            امللـك رم وعددهم حنو مما رفعنا سابقاً، واستبشورفعوا للملك عن معلوما

                                           
ملكة كان للشيخ فيصل رمحه اهللا صالت قويةٌ بالعمل الدعوي يف منطقة امة يف جنوب امل) 1(

 مع الشيخ عبداهللا - ِمن قَبلُ -للدعوة يف تلك املنطقة  العربية السعودية، وذلك حبكم إرساله
هـ، مث مكوثه قاضياً ملدة تزيد على العشرين ١٣٣٨ بن راشد و الشيخ ناصر اجلاراهللا عام

  اليت-عاماً يف جنوب اململكة العربية السعودية، و لذلك أناطت به الدولة، رئاسة اللجنة 
بالتحقق من  هـ١٣٦٠ واليت كُلِّفت عام -رمحه اهللا  كان من أعضائها الشيخ حممد البيز

أحوال الشيخ عبداهللا القرعاوي، و ما يقوم به من نشاط عقب جوالته الكثرية يف اخلارج 
كاهلند و مصر والشام، بل انعقدت بينه وبينهم أواصر األخوة والصداقة، و وطَّد ذلك 

 .املخاطباتوشائج الرسائل و 
أثر كبري يف توجيه الدعم حلكومي للشيخ عبداهللا القرعاوي ِمما  وقد كان لتقرير تلك اللجنة

شجع الشيخ عبداهللا رمحه اهللا، وأسهم يف مضاعفته جلهوده الدعوية، و افتتاح املزيد 
" جهود الشيخ يف نشر و طباعة الكتب النافعة: "من املدارس، و لالستزادة انظر مبحث

 ".الكنوز الدفينة: " الكتاب األوليف
يف سرية الشيخ عبداهللا القرعاوي رمحه اهللا، لفضيلة الشيخ إمساعيل بن ) املثال من الرجال(

 .باختصار و تصرف بسيط) ٤٨ – ٤٥ص (- سعد بن عتيق حفظه اهللا



٥٠ النفحات الزكية

 .لكبذ
رأوا تقرير عشرين    و  والظاهر أنه صدر األمر عليهم بتقرير إعانة هلم،       

ريال للمعلم، ومائة ريال لكل مدرسة، إعانةً للفقري والغريب من املتعلمني،           
ومجلة املعلمني الذين جنحوا يف العلوم الدينية قدر ستني، واملـدارس سـتة             

ن عن ألف ومائة، ولكن     وعشرين مدرسة، واملتعلمني فيها إذا اجتمعوا يزيدو      
جلاللة امللك، واهليئة طُلبت ملهمٍة بأهبا قبل متام أي          من األسف أن القرار رِفع    

 . متام املطلوب على املرغوب- إنشاء اهللا -شيء من جهة الطلبة، ونؤمل 
مصـنفات احلـافظ    :  والشيء ما شاء اهللا وال حول وال قوة إال باهللا         

 : اجلهد يف طبعها، فمن الذي عندنا من مؤلفاتهسنبذل وحتصلنا على غالبها،
األعالم السنة املنشـورة باعتقـاد      : (رسالته يف التوحيد املسماة   ) ١(

 ).الطائفة املنصورة
) السبل السوية لقصد السنن املروية    : (وأرجوزته يف الفقه املسماة   ) ٢(

 . بيت١٥٠٠قدر 
ض من مشس الوحي يف     بالنور الفائ : (ورسالته يف الفرائض املسماة   ) ٣(

 ).علم الفرائض
تليق بالوقت دعايةٌ إىل التوحيد وي    ) ديوان خطب منربية  (ولـه  ) ٤(

 .ترهيب وعن الشرك وترغيب
 .ال يفيء الزمان مبثلها) نصائح(و )رسائل(و )مناظيم(ولـه ) ٥(

يوفق اجلميع ملا فيه اخلري وأن       وال شك أنَّ هذا فتح من اهللا، نرجو اهللا        
 .جلميع صدق القول وجناح العمل وقبولـهيرزق ا

اخلط بغاية العجلة، أرجو عدم املؤاخذة، سلموا لنا على عموم مـن            
يسلمون، والسالم   و لديكم عزيز، مني الطلبة واحملبني ومن عندنا مجيعاً خبري        



٥١ الثامنةالرسالة 

 بركاته،،  ورمحة اهللا وعليكم
 هـ ١١/١٣٦٥ /٣٠  ح

  حمبُّكم قاضي الربك      
 توقيعه                                                         

إنَّ سؤالَنا عنكم على الدوام، وإين مل أنس ما بيننا وبينكم من املودة،             
القلوب عامرة، والدعاء    و  جفا، -قيل    كما -وهي هللا سبحانه، ولكن البعد      

مبذول، كما هو منكم مأمول، وحنن يف الربك على ما تعهدون، إذا تفضلتم             
 . إخبارنا بوصول ِكتابنا وصحتكم واستقامتكم فنِحبُّ ذلكب

        حمبُّكم قاضي الربك
 توقيعه                                                         

 



٥٢ النفحات الزكية

 در للمؤلفصـ
 

. هـ١٤٢٥.  لباب اإلعراب يف تيسري علم النحو لعامة الطُالب         -١
 ). حتقيق (         )ار كنوز إشبيلياد(للشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك 

هـ، للشيخ فيصل   ١٤٢٥ السبيكة الذهبية على املنظومة الرحبية،       -٢
 ). حتقيق(                        )دار كنوز إشبيليا(بن عبدالعزيز آل مبارك 

هـ، للشيخ فيصـل بـن      ١٤٢٦.  الغرر النقية على الدرر البهية     -٣
 ).حتقيق(                         )نوز إشبيليادار ك. (عبدالعزيز آل مبارك

هـ، للشـيخ فيصـل بـن       ١٤٢٦.  رسالتان يف علم الفرائض    -٤
 ). حتقيق(                          )دار كنوز إشبيليا(آل مبارك     عبدالعزيز
هـ، ١٤٢٧ معامل الوسطية والتيسري واالعتدال يف سرية الشيخ،         -٥

 ).تأليف (                                 .كفيصل ابن عبدالعزيز آل مبار
هـ، للشيخ فيصل بـن     ١٤٢٧ كلمات السداد على منت الزاد،       -٦

 ). حتقيق(                           )دار كنوز إشبيليا. (عبدالعزيز آل مبارك
دار كنـوز   (هــ،   ١٤٢٧.  الكنوز الدفينة من املؤلفات الثمينة     -٧
 ). تأليف (                                                        ).إشبيليا
هــ،  ١٤٢٧.  العلميـة  راسالت العلمية  النفحات الزكية من امل    -٨

                ).دار كنــوز إشــبيليا(للشــيخ فيصــل بــن عبــدالعزيز آل مبــارك، 
 ).حتقيق(

 لشيخ فيصـل بـن عبـدالعزيز آل مبـارك          املتدارك من تاريخ ا    -٩
 ).تأليف(                                                      هـ١٤٢٠
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