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...والصالة والسالم على إمام المتقين الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم
األتمان األكمالن على نبي المكرمات  ..نبينا وحبيبنا وقدوتنا  ..صاحب الوجه األنور والجبين
األزهر صلوات ربي وتسليمات وتبريكاته عليه إلى يوم الدين ،أما بعد:
أيها األحبة في هللا السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعل
جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأال يجعل فينا وال معنا وال
بيننا شقيا وال محروما وال من الخير  ..معدوما أيها األحبة هنا نتقدم باسم الجميع بعد اسم
هللا تعالى وشكر هللا تعالى بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير نسأل
هللا سبحانه وتعالى أن يكرمه ويكرم  ..في جنة عرضها السموات على تفضله بقبول دعوتنا

التي كانت  ...للدعوة واإلرشاد والتي رتبت بتعاون مع إخواننا في المركز مركز الدعوة
واإلرشاد في مدينة جدة نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يكتب األجر لجميع من ساهم في هذا
اللقاء المبارك لقاؤنا بشيخنا وحبيبنا وعالمتنا نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يسدده

سيكون عبارة عن مسائل واشكاالت وهذا أيها األحبة في هللا نزوال عند رغبة شيخنا الذي رأى
تلبية احتياجات أكثر الناس حتى يتحدث عن صميم مشكالت الناس وال يتحدث اإلنسان في

موضوع يكون بعيدا عن حاجة الناس  ..فوزعت عليكم أيها األحبة في هللا أوراق بهذه

المناسبة حتى كل يكتب ما يكتب من سؤاله أو إشكاالته أو مسائل يريد من الشيخ أن ..
موجز
ا
إجابتها وكذا  ...ألن الشيخ جزاه هللا خير  ..بنفسه قراءة السؤال فياحبذا لو كان السؤال
ومختصرا وبخط واضح بارك هللا تعالى فيكم أجمعين وليتفضل شيخنا نسأل هللا سبحانه وتعالى
أن يثيبه ويثيبكم أجمعين.
إلسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
إلحمد هلل رب إلعالمين وصلى هللا وسلم وبار على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى لله وصصحابه
صجمعين ،صما بعد:

فالتنوع في إإللقاء وإالستماع مطلوب ألنه ِّ
ينشط إلسامع ِّ
ويلبي حاجته وهنا
ُّ
صميم إلعلم ومتينه في شرح إلكتب وإلمتون وهو يحتاج إلى شرحه وهنا

لقاءإت كثيرة في
صيضا لقاءإت في

كثير وهنا صيضا لقاءإت في إآلدإب وإآلفات إلتي يحتاج
إ
ط ِّرَقت
إلمنهجية في طلب إلعلم وهذ ُ
إليها صو يحتاج إلى إلتنبيه منها وإلتنفير عنها إلتي تعترضه في طريقه إلذي هو إلدرب إلمحمود

طلب إلعلم ومن صنوإع هذ إللقاءإت ما يكون على طريقة إلسؤإل وإلجوإب وهذإ صيضا له دليله من
إلشرع وله صصل صصيل حتى لو صُِّلفت كتب على طريقة إلسؤإل وإلجوإب لنفعت وإنتفاع إلناس
بالفتاوى قد يكون صنفع لهم من إنتفاعهم بما يق صر من إلكالم إلمرسل إلذي بعضه قد يالمس حاجة

إلقارئ وبعضه قد يكون بعيدإ عن حاجته ولذإ ينتفع إلناس بالفتاوى ويحرصون عليها ونوصي
كثير بالعناية بها السيما إلفتاوى من إلعلماء إلربانيين إلمعاصرين إلذين تقرب حوإئج
طالب إلعلم إ
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إلقرإء من حوإئج إلسائلين وعلى هذإ حصل إالتفاق على صن يكون هذإ إللقاء على طريقة إلسؤإل
وإلجوإب وصما إلتأصيل لهذإ إلنوع من إللقاء بين إإلخوة فأصله حديث جبريل حديث صبي هريرة في
إلصحيحين وحديث عمر في مسلم صن جبريل جاء إلى إلنبي -عليه إلصالة وإلسالم -كما في
إلحديث إلمشهور وسأله عن إلدين سأله عن إلدين سأله عن إإليمان سأله عن إإلسالم سأله عن

إإلحسان يعني باإلمكان صن يلقي إلنبي -عليه إلصالة وإلسالم -هذ إلمعلومات دون سؤإل

كعادته -عليه إلصالة وإلسالم -لكن إلعلم حينما يلقى على طريقة إلسؤإل وإلجوإب ال ش صنه
يرسخ في ذهن إلسامع وفي إلنهاية قال إلنبي -عليه إلصالة وإلسالم« -هذإ جبريل جاءكم

يعلمكم دينكم» فهذإ تعليم ونوع من إلتعليم وإلتربويون يحرصون على مثل هذإ إلنوع وهذ إلطريقة

في إلطرح وإإللقاء طريقة إلحوإر إلسؤإل وإلجوإب وال ش صنها طريقة نافعة ولها صصلها إلشرعي

وصما بالنسبة للطرق إألخرى من شرح إلمتون صو قرإءة إلمطوالت صو إلنظر في إآلدإب وإألخالق
كثير على كل حال هذ إلطريقة على
وإلعوإئق كل هذ موجودة ومعروضة ومبثوبة وتُ ُح ِّد َث فيها إ
حد زعمي صنها نافعة قد يأتي إنسان وفي نفسه سؤإل لم يستطع صن يسأل عنه صحد ويتمكن من
إلسؤإل في مثل في مثل هذإ إللقاء وصحيانا إذإ ظفر صحد ممن لديه سؤإل سوإء كان من عامة
إلناس في مشكلة تعترضه لو كان من طالب إلعلم في مسألة تهمه إذإ ظفر بمن يجيب عليها

من صهل إلعلم كأنه ظفر بالدنيا بحذإفيرها بكاملها السيما مع كثرة إلمتعلمين وكثرة حوإئجهم وكثرة
مشاكل إلناس وقلة صهل إلعلم بالنسبة إلى ما حصل بسبب إنفتاح إلدنيا من تجدد إلمسائل وكثرتها

وكثرة إلنوإزل وصهل إلعلم بال ش إلعلم إلعلماء إلربانيون إلمعروفون صهل إلعلم وإلعمل لديهم من
إألعمال ما يعوقهم من إألعمال إلرسمية في صمور إلمسلمين إلعامة ما يعوقهم عن إإلجابة عن
متعلما كان صو غير ِّ
كل سؤإل يط صر على صي مسلم ِّ
متعلم فعلى حد زعمي صن هذ إلطريقة نافعة
وإن كان إألولى بها من هو صولى لكن كل يدلي بدلو وكل يؤخذ من قوله ويتر إال إلمعصوم -
عليه إلصالة وإلسالم.-
وهللا صعلم وصلى هللا وسلم وبار على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى لله وصحبه صجمعين.

لو تحفظون إألسئلة إحفظوها جزإكم هللا خير.

