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 واألربعون بعد املائة. ةاجملموعة الثالث

للشيخ  "القصة الكاملة"أن يقرأ كتاب  ئل السائل: هل لطالب العلم املبتديقو

 د؟مياحمل

 الفاضل إبراهيم للشيخ "القصة الكاملة"كتاب  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وفيه مجع ملعلومات  ،وفيه مجع لشتات معلومات ،د كتاب مفيد يف بابهميحامل

 ،متفرقة عن خوارج العرص مع توثيق ذلك، فقراءة طالب العلم له مفيد للغاية

وهو وسيلة لإلحاطة واملعرفة بام عند القوم من أقواهلم وأقوال أصحاهبم، ومن 

هو جهد عظيم اجتهد فيه الشيخ  ؛فلذا ،ق ذلكوث  أعظم مزايا هذا الكتاب أنه قد 

فجمع هذه املعلومات العظيمة عن هؤالء  ،-وفقه اهلل-د ميحاملالفاضل إبراهيم 

وكم رضرهم عىل ، اخلوارج، ومن قرأ هذا الكتاب عرف حقيقة حاهلم وسوئهم 

  .اإلسالم واملسلمني

فيام يغلب  هألن ؛فمثل هذا الكتاب حيتاج إليه طالب العلم فضاًل عن غريهم

عن  ف  عليهم ما يف هذا الكتاب فضاًل عىل ظني أن كثرًيا من طالب العلم خي

 غريهم.

فإن من  ؛وا هذا الكتابؤم أن يقرافني والعولذا أويص طالب العلم واملثق  

ني يف اجلملة إما أنه تلطخ هبذا الفكر أو أنه سامل، فإن نف  يقرأ هذا الكتاب أحد ص  



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

975 

 

ألنه سيعرف ما عليه  ؛هلدايته ا الفكر فلعل الكتاب يكون سبياًل كان قد تلطخ هبذ

من أهنم دعاة إىل اجلهاد وغري  بخالف ما يظنالقوم وسيعرف حقيقة حال القوم، 

 ذلك، فإنه إذا قرأ هذا الكتاب عرف إىل أي مدى بلغ حال هؤالء القوم.

الكتاب  هلذا قراءهتمأما الصنف الثاين وهم الساملون من هذا الفكر فإن 

ألن  من العالج، بل يكون سبياًل فإن الوقاية خري  ؛الوقاية بمن باكثرًيا  هميفيد

ق من معلومات مفيدة للغاية يف هذا عىل ما وث   بناءً ،روهم وأن حيذ   ،دعوا غريهمي

 الكتاب.

وحفظ القرآن واملتون  ،وبرز فيه ،ب العلم متأخًراَلن َطيقول السائل: هل هناك َم

 كأن يبدأ بعد الثالثني من العمر؟ ،مةاملتقّد نِّيف السِّ

وأنه ينبغي لكل أحد أن جيتهد يف  ،أن العلم عبادة ينبغي أن يعلم  يقال:

 أهل العلم وهو قول مجهور ول  السيام والعلم عىل أصح ق   ،حتصيل هذه العبادة

كام ذهب إىل ذلك أبو حنيفة ومالك  ،العلامء هو أفضل العبادات التطوعية

بن القيم اق هذا حتقيًقا بديًعا اإلمام وأمحد يف رواية، وقد حق   فعي يف قول  والشا

مخسني ومائة دليل  وذكر أكثر من ،"مفتاح دار السعادة"رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 

  .عىل فضل العلم

وأنه أفضل العبادات التطوعية فلذا ينبغي لكل  ،فإذا تبني أن العلم عبادة

فينبغي له أن يبدأ يف طلب  ،ولو بلغ من العمر تسعني سنة ،فيه د  أن جيته   أحد  
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ومثال عىل ذلك واقع صحابة رسول اهلل  فإنه ليس للعلم عمر، وأكرب دليل ؛العلم

، البخاري بلوا من العلم األمر العظيم، وبو  وحص   ،العلم متأخرين طلبوا: 

أن نجتهد يف حتصيل  لذا ينبغي ،ن   الس  رب  يف ك   :أي ،رب  الك   باب طلب العلم يف

 ينبغي االجتهاد يف حتصيله. و ،نت الس  رب   العلم ولو ك  

ابتدأ يف  ،الوادعي رمحه اهلل تعاىل مقبلمة ومن األمثلة املعارصة الشيخ العال

 ،وأصبح بعد ذلك إمام هدى يف اليمن ،الثالثني ن  طلب العلم وهو قريب من س  

األرض  ق  ت دعوته ش  انترشت وعم  بل يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي، و

ة يع  ث اليمن اهتدى عىل يده بعد أن كانوا ش  ل  ا، حت  أن ما يقرب من ث  رهب  وغ  

 ،ب العلم ومشايخ فضالءال  ة، وكثري منهم أصبح من ط  ن س   وصوفية أصبحوا أهل  

 اإلسالمي ويف ت يف اليمن بل حت  يف العامل  وترى مراكزهم قد شاعت وانترش

 غريه.

يف نفوسنا  نزوروأن  ،أن نجتهد يف حتصيل العلم املسلمنيذا أويص نفيس ول

  .عبادة اهلل تحصيلوأنه الدافع ل ،أنه عبادة

وفضائله  ،يكن له إال هذه الفضيلة لكف ولو مل  -،ومن أعظم فضائل العلم

  هلكوا،فق كثري ل  فيها خ   ل  زن التي ت  فتنجو من الف   ،أن تعرف احلق والباطل -كثرية

ز احلق من الباطل فإنه نور وفرقان، أسأل اهلل فمن طلب العلم كان سبًبا ليمي  

 العلم النافع والعمل الصالح.بوعليكم  ل   ع   الذي ال إله إال هو أن يمن  
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 ب العلم متأخًرا أن ال جيعل التأخر يف طلب العلم سبًبال  ن ط  ثم أويص م  

أمام عينيه دائاًم أنه قد تأخر يف طلب بل جيعل ذلك سبًبا لالجتهاد، يضع  ،ليأسل

ل للغاية فليس صعًبا ه  قد س   ه، والعلم إًذا البد أن يبادر الزمان يف حتصيل ،العلم

 . وأويص طالب العلم بأمور: واجتهد ن جد  مل   

 ويدعوه. ل عىل اهلل قب  ي   :أول أمر -

 طلب العلم فإن العبادة أعظم معني عىل ؛جيتهد يف العبادة :األمر الثاني -

، اهلل اهلل [854]البقرة: چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  چ 

 طلب العلم.  ينة للغاية يفع  باالجتهاد يف العبادة فإهنا م  

ينفع الطالب ويتدرج معه يف العلم  ،مالزمة شيخ مؤصل :األمر الثالث -

 .ويعطيه زبد العلم، إن مالزمة مثل هذا خيترص كثرًيا من الطريق يف حتصيل العلم

ين يف حتصيل العلم، فإن بعض ب العلم اجلاد  ال  مصاحبة ط   :الرابعاألمر  -

فوا ضع  ألهنم قد ي   ؛فمثل هؤالء ال يصاحبهم ،ب العلم قد كان جاًدا ثم فرال  ط  

وجمتهد يف حتصيل العلم حت  جيتهد  ولينتقي من طالب العلم من هو جاد   ،مهته

 حتصيل العلم. يف

زيد بكثرة اإلنفاق فإن العلم ي ؛مه للناسعل  م شيًئا ي  تعل   إذا :الخامساألمر  -

 له أموًرا ما وبني   ،ىمن أنفق العلم زاده اهلل هدً فه كًفا شددته، بمنه وينقص إن 
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بن القيم رمحه اهلل تعاىل، فإذا استحرض أمثال هذه ا هذا اإلمام كام بني   ،كان يعلمها

 .ع عبدهاهلل فإن اهلل ال يضي   وأقبل عىل ،وغريها مما هو نافعاألمور 

وعليك وعىل املسلمني أمجعني  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يمن عل  

وأن يعيذنا  ،والصرب عىل األذى فيه ،والدعوة إليه ،والعمل الصالح ،بالعلم النافع

 وجزاكم اهلل خرًيا. .ن ما ظهر منها وما بطنت  اكم من الف  وإي  
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 بعد املائة األربعوناجملموعة الرابعة و
يقول السائل: اجلفري الصويف سوف يزور السودان يف األيام القادمة، ما 

 نصيحتكم للسلفيني يف السودان؟

ل الكبري من الضال ًئا قلياًل  شيأحب أن أبني   :قبل اجلواب على هذا السؤال

  .الذي عند املدعو اجلفري

ار ف  لذي كان يرشك فيه ك  ية ااأللوهات ليس يف توحيد ي  اجلفري عنده شك  

وهو توحيد  ،به كفار قريش ات يف التوحيد الذي كان يقر  ي  بل عنده شك   ،قريش

أن اهلل هو اخلالق، الرازق، بون ر  ق  وأبا هلب وكفار قريش ي   لالربوبية، إن أبا جه

 إىل ،املحي، املميت، ويقولون: ال خالق إال اهلل، ال رزاق إال اهلل، ال حميي إال اهلل

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ : غري ذلك، كام قال اهلل 

  .[55]لقامن: چۈٴۇ  

ومل  ، -والعياذ باهلل -اجلفري  أشك فيه )توحيد الربوبية(هذا األمرففي 

يقول:  هبل صار داعية إليه، فمن كلامته الشنيعة أن ،هفياك يقف عند حد اإلش

  ." أم وال أبأو ولًدا بال ،ن للول أن خيلق ولًدا بال أبيمك  "

يزعم يف األولياء والصاحلني أهنم يستطيعون أن خيلقوا ولًدا بال  ،أعوذ باهلل

 وهذا من الرشك يف توحيد الربوبية. ،أو ولًدا بال أم وال أب ،أم
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 ،ةلوهية فهو كثري، ومن ذلك أن له كلامت مسجل  حيد األأما الرشك يف تو

مدد مدد يا "أنه يقول يف حمفل:  ،صوت   ومنها ما هو  ،ي  ل مرئ  ومنها ما هو مسج  

-، وهذا شك أكرب "أغثني أغثني يا رسول اهلل": هكلامت، ويف بعض "رسول اهلل

فدعاء املخلوقني فيام ال يقدر عليه إال اهلل شك  ،ألن الدعاء عبادة ؛-والعياذ باهلل

﴿َوَقاَل : اهلل كام قال   ذلك النبي  اهلل أن الدعاء عبادة، وبني  أكرب، وقد بني  

﴾ َباَدِتي وَن َعْن عي ُ يَن َيْسَتْكِبي
ْب َلُكْم إينَّ الَّذي ُكُم اْدُعويني َأْسَتجي   م  ، س  [06]غافر:َربُّ

 الدعاء عبادة.

الدعاء هو »قال:  وثبت من حديث النعامن عند أصحاب السنن أن النبي 

شك أكرب والعياذ باهلل، فيام ال يقدر عليه إال اهلل  دعاء غري اهلل  ذنفإ« العبادة

ذلك إىل أن صار داعية  ىبل تعد   ،أن يدعو غري اهلل د  واجلفري مل يقف عند ح  

  .الدعوة إىل الرشك والعياذ باهلل جيول العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي يف

له  كانتو ،وأذكر أن اجلفري زار السودان قبل ما يقرب من عرش سنوات

ئل عن  ،ن زار السودان أيًضا سلامن العودةله جهود، ومم توكان ،لقاءات وس 

 ،رددت عىل ثناء العودة عىل اجلفريأن عليه، وقد سبق  وأثن أشاد به فاجلفري 

 ،"سلامن العودة واجلفري ني   ب  "ه يف درس مسجل بعنوان: وذكرت شيًئا من طوام  

 ملن شاءه وأراده. "موقع اإلسالم العتيق"وهو موجود يف 
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ن إخواين يف العامل أن ن أذكره إلخواين يف السودان، ولغريهم م  ا أحب أثم مم  

 منه وقد سمعته ،ويراه مرتًدا ،بعينه ر اجلفريالفوزان يكف   اشيخنا العالمة صاحلً 

  .لوهيةالعظيمة يف شك الربوبية وشك األذلك لضالالته و ،بأذين 

فإن مما  :ودانوهو واجب إخواننا السلفيني يف الس ،ا ما يتعلق بالسؤالأم  

واجتهاد  ،وهلم دعوة ،أعرفه أن إخواننا السلفيني يف السودان أهل نشاط واجتهاد

كبري يف دعوة الناس للتوحيد والتحذير من الرشك، فمثلهم إن شاء اهلل تعاىل ال 

 منوا باالجتهاد يف حتذير الناس من الرشك وروا وال أن يوص  حيتاج إىل أن يذك  

جتديد نشاط إخواننا  ل للسودانض  يف زيارة هذا الضال امل   دعوة اجلفري، بل لعل  

 لتوحيد. اىلإوالدعوة  ،والتحذير من الرشك ،السلفيني يف التحذير منه

وأن تستغلوا هذه املناسبة يف اجلد  ،أن جتتهدوا غاية االجتهاد فاهلل اهلل

 وحيد. تالدعوة إىل الو ،واالجتهاد يف حتذير الناس من الرشك

وأن تكونوا عىل كلمة سواء عىل التوحيد والسنة ومنهج  ،أن جتتمعوا واهلل اهلل

ال يكون  ،أن تكونوا سلفيني يًدا واحدة يف احلب والبغض ،السلف الصالح

وأن تتخذوا موقًفا  ،ة، وحتبون وتبغضون يف اهللن كم إال يف الس  ؤوال عداكم ؤوال

 ل  ز  ن وإىل اهلل راجعني، م  ابني وأن تكونوا أو   ،من دعاة البدعة ودعاة السوء

وأخطأ يف كلمة أو غري ذلك فاهلل اهلل بالتوبة، فإن يف التوبة رفعة يف الدنيا 

يتوب، فاهلل اهلل من أخطأ أن  ،وتقوية أهل السنة ،وفيها اجتامع الكلمة ،واآلخرة
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تتمسكوا مجيًعا بالتوحيد والسنة إخوانه أن يرجع عن بغيه، وأن  ىلومن بغ  ع

 ،كلمة سواء، فإن يف االجتامع قوةعىل وتكونوا  ،سلف هذه األمةج عىل منه

 ويف االجتامع نرصة إىل التوحيد والسنة.  ،عزةو

أسأل اهلل أن يزيدكم نرصة لدين اهلل وتوفيًقا وهدى ورشاًدا، وأسأل اهلل 

 ،الذي ال إله إال هو أن يعز بالد السودان بالتوحيد والسنة ومجيع بالد املسلمني

ه عىل التوحيد ل  مع كلمة السلفيني يف السودان ويف العامل اإلسالمي ك  وأن جي

 وجزاكم اهلل خرًيا. ،إنه الرمحن الرحيم ،والسنة وعىل السلفية
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  اجملموعة اخلامسة واألربعون بعد املائة
د بها يف الدنيا؟ تعبَّ؟ وكيف ُيللشفاعة؟ ما صورتها ايقول السائل: أرجو بياًن

؟ وممكن مثااًل طلشفاعة الشرعية تكون يوم القيامة فقاوهل  تكون شرًكا؟ متىو

 للشفاعة الشركية والشفاعة الشرعية؟

 ،إن الكالم عىل مضامني هذا السؤال يطول :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ىل: وأشري لألجوبة عىل ما ذكر السائل إن شاء اهلل تعا ، بعض األموربني  ولكن أ  

معروف يف  غري يف جلب منفعة أو دفع مرضة، وهذاالتوسط لل :هي الشفاعة

فإنه يطلب منه ما يسم   ،ولؤذاك الرجل مسو ،د أحد شيًئااحياتنا اليومية إذا أر

 عندنا بالواسطة أي الشفاعة.

جلب منفعة أو دفع مرضة، وهو فيام يتعلق يف  التوسط للغري يف :فإًذا الشفاعة

نفرض أن لاعة الشافعني يف فالن، ه يقبل شفأن اهلل سبحان :هو حق الباري 

ال ن أو املالئكة بأ ،حد الصاحلنيأاألنبياء أو  فشفع فيه أحد   ،رجاًل استحق النار

 هلا أركان:إذن ل اهلل شفاعته، فالشفاعة ب  فق   ،ل الناردخ  ي  

 ا تقدم ذكرهم.ممك الشافع وهو النبي أو الصالح أو املل   :الركن األول -

لكن  ر،وهو الذي استوجب دخول النا ،وع فيهاملشف :الركن الثاني -

 بالشفاعة مل يدخل النار.

 . نا وهو رب   ،وهو املشفوع إليه :والركن الثالث -
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ه أن رم  فربمحة اهلل وك   ،ركان ثالثة، هذا هو معن  الشفاعةفإًذا الشفاعة هلا أ

 ،النارالنار، أو أن خيرجوا من  واغريهم بأال يدخلل نجعل خلًقا من خلقه يشفعو

 أو أن ترفع درجتهم يف اجلنة وهكذا، وهذا من رمحة اهلل وكرمه.

 نا سبحانه أن شفاعة أحد ألحد ال تقبل إال برشطني: رب  لكن بني  

 ن اهلل للشافع أن يشفع يف املشفوع فيه.أذ   :الشرط األول -

ن باب أوىل أن املشفوع فيه، وم   نأن يكون اهلل راضًيا ع :الشرط الثاني -

ن راضًيا عن الشافع، وقد مجع اهلل الرشطني يف آية النجم، قال سبحانه: يكو

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  چ

فمن مل يكن  ،ًدا، وشط الرضا أن يكون موح  [50]النجم: چمج  جح  مح   

 -عافاين اهلل وإياكم-ًدا فهو حمروم من الشفاعة، بل حكمه اخللود يف النار موح  

چ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ كام قال سبحانه: 

ن ، وأخرج البخاري من حديث أيب هريرة أنه قال: يا رسول اهلل م  [25]املائدة:

هذا هو  «ًصا من قلبهمن قال: ال إله إال اهلل خالي »: الناس بشفاعتك؟ قال أحق  

اس فيام زاد عىل وبعد ذلك يتفاوت الن ،ًداوهو أن يكون موح   ،شط الرضا

 .التوحيد عىل مراتب ال يعلمها إال اهلل 
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د هذان ج  وهو أن للشفاعة شطني: اإلذن أو الرضا، فإذا و   ،إذا تبني هذا

وإذا اختل  ،يثبت نفعها يوم القيامة :الرشطان صارت الشفاعة شفاعة مثبتة، أي

  .يامةينتفي نفعها يوم الق :أي ،أحد هذين الرشطني صارت الشفاعة منفية

بن تيمية اوهذه هي الشفاعة املنفية والشفاعة املثبتة التي ذكرها شيخ اإلسالم 

، ويذكرها كثرًيا أئمة الدعوة النجدية "جمموع الفتوى"رمحه اهلل تعاىل كام يف 

ويف مقدمهم اإلمام املجدد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل  ،السلفية

 املسلمني. تعاىل ورحم اهلل مجيع علامء

م تقريره، الشفاعة املثبتة والشفاعة نوعان للشفاعة عىل ما تقد   إًذا هذان

املنفية، والشفاعة نفعها عىل ما تقدم أن املشفوع فيه يستفيد من هذه الشفاعة، وقد 

ر له إىل غري غف  ند اهلل بأن ي  ألحد ع أن يشفع أحد   :تكون الشفاعة يف الدنيا بمعن 

  .ذلك

ما »قال:  بن عباس أن النبي الك ما أخرج مسلم من حديث ن أدلة ذوم  

ال يرشكون باهلل شيًئا إال  فيقوم عىل جنازته أربعون رجًل  ،من مسلم يموت

أو أن  ،أو يرفع درجته ،هم فيه بأن يغفر لهءاستجاب اهلل دعا :أي« عهم اهلل فيهشفَّ 

ستكون، وعند  شفاعة التيمل يذكر ما ال ألن النبي  ؛ل النار إىل غري ذلكدخ  ال ي  

ا ع له بحسب حاله مم  شف  األصوليني قاعدة؛ حذف املعمول يفيد العموم، فإًذا ي  

 أراد اهلل سبحانه بكرمه وفضله.
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  .وقد تكون شكية ،وقد تكون الشفاعة شعية

شفع ل، هذه ايقول القائل اآلن: يا رسول اهلل هو أن  :من الشفاعة الرشكية

هو رصف  لنبي اعاء دف ،ت، والدعاء عبادةمي    لنبيألن ا ؛شفاعة شكية

  چ  كام قال سبحانه: ،أكرب ورصف العبادة لغري اهلل شك ،لعبادة لغري اهلل ا

، فلو قال [54]اإلرساء:چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

 عافاين اهلل وإياكم. ،شفع ل لوقع يف الرشكاالقائل: يا رسول اهلل 

  أن يقول القائل:يا رب، يا رب شف   أما الشفاعة الرشعية
، ك حممًدا ي  ب  ن   ع يف 

فأسأل  ،ل يف الدنيافع  وت   ،، وهذه الشفاعة شعيةيدعو اهلل أن يشفع فيه النبي 

ع اهلل الذي ال إله إال هو بكرمه ورمحته وفضله وجوده أنه الرمحن الرحيم أن يشف  

وجزاكم اهلل  ،نه الرمحن الرحيمإ ،ألعىلغنا برمحته الفردوس ابل  وأن ي   ،فينا نبينا 

 خرًيا.
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 اجملموعة السادسة واألربعون
وهي أن الرياء ال يكون شرًكا أكرب، فهل من  ،يقول السائل: قرأت لك فائدة سابًقا

 توضيح وضرب مثال على ذلك؟

 ،حقيقة الرياء إظهار التعبد هلل عند الناس :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أو صىل  ،أو أطال صالته أمامهم ،ق أمامهمفتصد   ،رجاًل رأى الناسأن  :بمعن 

مل  :بمعن  ،ب هلممل يتقر  هذه األمور الثالثة  هعلي فلوجودهم إىل غري ذلك، فف

فدخل عليه  ،وإنام أظهر التعبد هلل ألجل الناس ،هلم ويعبدهم من دون اهلل صل  ي  

هلل والدار اآلخرة بل رؤية االرياء من جهة الدافع للعمل، فدافع عمله ليس 

  .الناس

يذبح  ،أما رصف العبادة لغري اهلل فهي من جهة الفعل نفسه، من جهة مآله

 يتقرب له بالصالة، وهذان العمالن شك أكرب. ،لغري اهلل، يصل لفالن

  .ًكا أكرب عىل األظهر واهلل أعلمفإًذا الرياء ال يكون ش

ومفهوم  ،أصغر ري الرياء شك  سا ما ذكره بعض أهل العلم من أن يأم

م ذكره، ا تقد  فهذا واهلل أعلم فيه نظر مل    ،أن كثري الرياء شك أكرب هيف كالم ةخالفامل

 من جهةلكن ال يصح  "يسير الرياء شرك"هبن ماجاوجاء يف حديث عند 

القاعدة وحلاجة،  "اليسري" :إسناده، ثم من جهة أخرى ذكر يف احلديث
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كر من الكالم لسبب فال مفهوم له، ال يقال إًذا إن الكثري شك أن ما ذ :األصولية

 أكرب ملا تقدم بيانه.  شك   :وال يقال ،المها شك أصغروإنام ك   ،أكرب

 ك  فإنه شك أصغر ال ش ؛فام كان كذلك ،فإًذا الرياء جاء من جهة الدافع

 أكرب، هذا األظهر واهلل أعلم.

 وَنُكسى أن َيَع       ا ًنا َمْوك َهيَبِبَح بحِبَأ»يقول السائل: ما صحة حديث: 

 ؟«اوًما َمَي يضَكِغَب

لذي رجحه وا ،وجاء موقوًفا ،هذا احلديث جاء مرفوًعا من النبي  :يقال

من كالم عل  أنه موقوف "كتاب العلل"رمحه اهلل تعاىل يف إمام العلل الدار قطني 

،  واألظهر واهلل أعلم أنه ثابت عن عل ا من كالم علي إذً ، فهو   ال من

 نه اإلمام الدار قطني رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.بي  كام  ،كالم رسول اهلل 

ن وقع يف بدعة يكون َم لُّا؟ وهل ُكيًّزِبيقول السائل: متى يكون الرجل ِح

 مبتدًعا؟

من أعامل  ل عماًل م  يكون الرجل حزبًيا إذا ع   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أن يوال أو يعادي عىل احلزب، فمن واىل وعاد  :ومن ذلك ،زبية جتعله حزبًيااحل

من واىل وعادى عىل مجاعة اإلخوان املسلمني، ومن مثال عىل احلزب فهو حزيب، 

واىل وعاد عىل مجاعة التبليغ، أو من واىل وعاد عىل أحد من الناس فإنه يكون 
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ئل: م   "عةالرشي"ي يف كتابه ر  وقد أخرج اآلج  حزبًيا.  ن أن أبا بكر بن أيب عياش س 

 السني؟

ب إىل األهواء ، فمن تعص  "ب إليهارت األهواء مل يتعص  ك  الذي إذا ذ  "قال: 

 وإىل األحزاب فإنه يكون حزبًيا ومبتدًعا ضاالً. 

ئل شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل عن حديث االفراق  يهأجاب عل :وملا س 

 ون الرجل مبتدًعا؟ل مت  يكث  وم   ،جواًبا طيًبا

أن يكون حزبًيا فيام  :أي ،ومما ذكر قال: أن يوال وأن يعادي عىل األشخاص

يتعلق باألشخاص، فمن كان كذلك فإنه يكون مبتدًعا، وكالم شيخ اإلسالم 

 . "وىاجمموع الفت"رمحه اهلل تعاىل موجود يف املجلد الثالث من 

، وأن جيعلهم بطانة له ،احلزبينيهو أن جيالس  :وأيًضا مما جيعل الرجل حزبًيا

فإنه مثلهم، وكالم أئمة  جالس أهل البدع وجعلهم بطانة له  سلفنا أن منفقد بني  

اإلبانة "ة رمحه اهلل تعاىل يف كتابه بن بط  ااإلمام  امنه اوذكر كثريً  ،السنة يف هذا كثري

 . "اإلبانة الصغرى"وكذلك يف كتاب  "الكربى

اهلل تعاىل عن حممد بن عبيد اهلل الغاليب أنه قال: كان  بن بطة رمحهاومما روى 

يقال: يتكاتم أهل األهواء كل يشء إال األلفة والصحبة، وأيًضا ذكر عن عبد اهلل 

، "لفتهإعلينا  ومن أخف  علينا بدعته مل ختف  "ال: بارك واألوزاعي قاملبن 
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من أئمة السنة  غريهبأصحابه وكام قال األوزاعي وعون الرجل د  ب  فالسلف كانوا ي  

إىل غري ذلك  "من جعل أهل البدع مدخله وخمرجه وبطانته فإنه يلحق هبم"قال: 

  السنة. أئمةمن الكالم الكثري عن 

  .وأصحابه فإنه يكون حزبًيا مثلهم فإًذا من جعلهم بطانته

هو أن يثني عىل أهل البدع، من أثن  عىل أهل  :وأيًضا مما جيعل الرجل حزبًيا

من احلزبيني كاإلخوان املسلمني أو التبليغيني أو غريهم ممن يتعصبون البدع 

ن أثن  عىل أمثال هؤالء فإنه يكون مثلهم، فإذا م   فإن   ،لألشخاص أو املقاالت

 ي عليهم!ثن  كان من جالسهم مثلهم فكيف بمن ي  

ن أثن  عىل أهل م  أن و ،وكالم أئمة السنة كثري يف ذم الثناء عىل أهل البدع

ضيل بن عياض وغريه من أئمة دع فقد أعان عىل هدم اإلسالم كام قال ذلك الفالب

  .السنة

زاكم منا وجوأن ينفعنا بام عل   ،منا بام ينفعاأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 .ااهلل خريً 
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 اجملموعة السابعة واألربعون بعد املائة 
 ألن رسول اهلل  ؛جعن الشرك لن يرإ :يقول السائل: يقول بعض الصوفية

، «ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها ،واهلل ما أخاف عليكم أن تشركوا»يقول: 

  ما معنى هذا احلديث؟ وما توجيهه؟

هذا احلديث كام ذكر السائل متسك به بعض  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 املسلمني، ن الرشك لن يعود يفإوقالوا:  ،ضال املضل اجلفري وغريهالصوفية كال

 وهذا من اخلطأ والضالل الذي ال يصح االلتفات إليه ألسباب:

ن الرشك سيعود، ومن ذلك ما  أأن األحاديث كثرية يف :السبب األول -

تى ال تقوم الساعة ح» قال: أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة أن النبي 

 ،خانواحلديث أخرجه الشي« صةلَ اَل  يتضطرب آليات نساء الدوس حول ذ

  .السعودية اململكة العربية صة موجود يف جنوبوذو اخلل

ال »قال:  خرج مسلم من حديث عائشة أن النبي أومن ذلك أيًضا ما 

 هذا السبب األول.، «ىزَّ د اللت والعُ عبَ يل والنهار حتى تُ يذهب الل

بطرق خمتلفة مما  ارت من الرشك كثرًي فالرشيعة حذ   :أما السبب الثاني -

 رت منه الرشيعة.ىل خطورته عىل بعض املسلمني وإال ملا حذ  يدل ع

بل  ،يعود نن الرشك لإأحًدا من أهل العلم قال:  مل أر   :السبب الثالث -

وكالمهم كثري يف باب حكم املرتد يف كتب املذاهب  ،العلامء عىل خالف ذلك
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ول الق فلذا هذا، الرشكب قد يرتدو ،يكفر بعد إسالمه وأن الرجل قد ،األربعة

  .قول باطل ال يصح التعويل عليه

والذي  ،إًذا ما توجيه احلديث الذي تقدم ذكره ،إذا تبني أن هذا قول خطأ

 ؟«واهلل ما أخاف عليكم أن ترشكوا»سأل عنه السائل: 

 هذا احلديث للعلامء يف توجيهه أقوال، منهم من قال: 

الصحابة الرشك ال خياف عىل  أن النبي  :أي ،أن املراد به الصحابة -

وهذا اجلواب  ،من الدنيا وإنام خيش  عليهم ،األكرب لرسوخ التوحيد يف قلوهبم

بن حجر رمحه اهلل تعاىل يف موضع من شح البخاري، وذكره الشيخ اذكره احلافظ 

 ."الصاحلني رياض"حممد بن العثيمني يف شحه عىل كتاب 

 ،فإن مجيع األمة ال تكفر ،أن املراد باحلديث مجيع األمة :والجواب الثاني -

كام أخرب النبي  ،«يناحلق ظاهرعىل ال تزال طائفة »ألنه  ؛ترشك بعد إسالمها الو

 شعبة وغريه يف الصحيحني من حديث املغرية بن.  

أن األمة لن ترجع مجيًعا إىل الرشك، وقد ذكر هذا  :أي ،فإًذا املراد إمجاع األمة

بن حجر أيًضا يف موضع من اواحلافظ  ،"شحه عىل مسلم" اجلواب النووي يف

القاري يف شحه  وعل ،لبخاريعىل اوذكره العيني يف شحه  ،شح البخاري

 وذكره غري واحد من أهل العلم. ،"كتاب الشفاء"عىل 
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أن املسلمني ال يرشكون بعد توحيدهم، بني أن احلديث ال يفيد فإًذا هبذا يت

  .وقد تقدم بيان ذلك

فإهنم قد  ،وفية كاجلفري وغريه أن يقولوا يف مثل هذاوال يستغرب من الص

أن يقولوا مثل  نلوهية فضاًل عكوا يف توحيد الربوبية وتوحيد األوا وأشضل  

 هذا.

صك مرهون عند صندوق  ،يقول السائل: ما حكم شراء صاحب هذا املنزل

 عد.دها بألف مل يسدِّ (052)وبقي عليه من األقساط قرابة  ،التنمية العقارية

ألن بعض السامعني قد ال  ؛ر السؤالأحب أن أصو   جواب هذا السؤالقبل 

 -جزاها اهلل خرًيا-الدولة   عط  يفهمون املراد من السؤال، عندنا يف السعودية ت  

ثم بعد  ،  بصندوق التنمية العقاريةمما يسم   ،الشعب قرًضا إعانة هلم عىل البناء

البيت يكون  ك  سنة إىل آخر ذلك، وص   ل  ك  ه من أخذه بأقساط زهيدة يف ذلك يرد  

مرهوًنا عند التنمية العقارية، فيسأل السائل: هل للرجل الذي أخذ قرًضا من 

 وبيته ال يزال مرهوًنا؟ ،صندوق التنمية العقارية أن يبيع بيته

ألن الرهن مشغول  ؛أنه ال يصح للراهن أن يبيع الرهنيقال: قد ذكر الفقهاء 

لكن إذا أذن  ،الذي طلب الرهن، ذكر هذا احلنابلة وغريهم :أي ،بذمة املرهتن

ين الذي ومن ذلك ما يتعلق بالد   ،املرهتن للراهن أن يبيع ما رهنه فإن البيع يصح



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

956 

 

لعقارية ال يامنعون أن فإن صندوق التنمية ا ،صندوق التنمية العقاريةمن يؤخذ 

  .ذلك وهلم شوط يف ،والبيت مرهون عندهم ،بيًتا يبيع أحد  

ألن ما عقد  ؛بع الرشوط املذكورةت  لكن ت   ،فإذا كان كذلك فإن مثل هذا جيوز

 ونحن مأمورون باإليفاء بالعقود: ،بني الراهن والتنمية العقارية هي عقود

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   چ

  .[8]املائدة:چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعنال  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يع

 .اوجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة الثامنة واألربعون بعد املائة
عي بالغيب؟ أو يعتقد أن الشيخ ن يّديقول السائل: هل جيوز الصالة خلف َم

 ون أو أنه يعلم الغيب؟يف الَك ٌفعبد القادر له تصرُّ

االعتقادات التي ذكرت يف السؤال هي  إن هذه :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أو  ،عاء علم الغيبفاد   -عافاين اهلل وإياكم-من الرشك األكرب يف توحيد الربوبية 

هذا من الرشك يف  ،أو يعلم الغيب ،ونف يف الك  اعتقاد أن الشيخ عبد القادر يترص  

ن يوهذا الرشك لوضوحه ووضوح ضالله كان كفار قريش مقر   ،توحيد الربوبية

ومن كان حاله كهذا  ،ينًاويعتقد ذلك د   ،ينا بمن يرشك فيهل  به، ثم بعد ذلك ابت  

عافاين اهلل -لوجود هذه الرشكيات عنده  ،وال كرامة ، خلفهالرجل فإنه ال يصىل  

 روا الناسوأن حيذ   ،فيجب عىل إخواننا املسلمني أن ينصحوا مثل هذا ،-وإياكم

وأن جيتهدوا يف بيان التوحيد الذي أنزله اهلل  ،هذا االعتقاد ومن هذا الرجل من

 .عىل حممد 

فما  ،نيعِّمييقول السائل: مسعت أن من اخلطر العظيم الناشئ اآلن هو خطر امل

 هي أبرز عالماتهم حتى أكون على حذر منهم؟

أن الدعوة السلفية الطيبة املباركة قد ابتل طائفة  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 دخيلة هي ليست من املنهج السلفي: تسبني إليها فأدخلوا فيها أصواًل نمن امل
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أحًدا  فإذا جرح العامل   ،ن خرب الثقة مقبولإ أن بعضهم قال:  األصل األول -

 .رجلال لذاكرحه بمجرد جرح هذا العامل ل جقب  فيجب أن ي  

 ه عىل أنلكن قبل ذكر التفصيل أنب   ،وفيه تفصيل ،وهذا عىل اإلطالق خطأ

األصل ف ،ن فالًنا فعل كذاإ :ثقة الثقة وحكم الثقة، لو قال عامل هناك فرًقا بني خرب

أو وهو كذا  ،هو ضال :وجوب قبول خربه ألن هذا من خرب الثقة، لكن إذا قال

  .وكذا فيقال: هذا حكمه

وإىل  ،دليلإىل الالثقة، وحكمه البد أن ينظر فيه وفرق بني حكم الثقة وخرب 

  .عيةالضوابط الرش

 فيها املتكلم م عامل يف رجل بأنه ضال أو بأنه مبتدع أو غري ذلك فهذفإذا تكل  

 أحوال:

ل فمثل هذا ال يكتف  فيه باجلرح املجم   ،أن تثبت سلفيته :الحال األولى -

أن يأت العامل بالدليل والربهان، فإذا أت  بالدليل  ،ل املدل  البد باجلرح املفّس  

هذا إىل و ، ذلك علامء املصطلحل، كام بني  قب  ل جرحه وإال مل ي  ب  والربهان املقبول ق  

 ذهب مجاهري أهل العلم.

 ،السلفيةبة وال ف بالسن عر   ال ي  أن يكون الرجل جمهواًل  :الحال الثانية -

فاألصل قبول جرحه كام ذكر ذلك علامء  ،فإذا جرحه العامل جرًحا جمماًل 
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فجاء عامل  ،ةف بالسن عر  و جمهول ال ي  فه ،ليس هناك تعارض هألن ؛املصطلح

  .فاألصل قبول جرحه ،فجرحه

كام  هذا خطأ ،ل مطلًقا من باب خرب الثقةقب  ن جرح العامل ي  إ :فإًذا ال يقال

وأضعفوا  ،ةن الس   أهلفآذوا إخواهنم  ،وقع فيه بعض أهل السنةقد وهذا  ،تقدم

  .ا يف صفوف أهل السنةهسب بوالفات ونزاعات والشجارات التي ة بخالسن 

ذلك  ونردني وال يط  وإذا دققت يف كالم هؤالء تراهم إنام يريدون علامء معين  

من  الذا إذا نقل كالم عامل من علامء السنة أنه جرح أحدً  ؛كل علامء أهل السنة يف

ا ل، فأسأل اهلل أن هيدينقب  وهو أن خرب الثقة ي   ،القاعدة واردأتباعهم مل يقبلوه ومل يط  

 ة غري متعصبني ألحد.لسن دين ل  وأن جيعلنا وإياهم متجر   ،ويرىض ب  وإياهم ملا حي  

 :وعليه فنجد بناء عىل ما سبق من تأصيل طوائف 

عندها شدة  ،أخرىنة وأضعفتها بخالف طائفة ت السع  ي  م    :طائفة  -

ع م بيان ذلك، والطائفة الثانية عندها متي  وحتزب عىل أصول دخيلة كام تقد  

  .وعندهم قواعد دخيلة ،ين اهللوتسهيل يف د  

حت  جيمع  رح عامل ألحد  جل قب  نه ال ي  أ :ومن القواعد الدخيلة عندهم

  .العلامء عىل ذلك
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 ن ي  ب  ب   اثقة أحدً  بل إذا جرح عامل   ،ني   ب   وهذا خطأ  
وبرهان وكان معه الدليل  ة 

ل الدين الفقهية وغري الفقهية، فيجب إتباع الدليل، هذا كام يتعامل مع مجيع مسائ

رنا بإتباع م  لدليل، ونحن أ  لإذا تكلم عامل يف مسألة بدليل فيجب قبول قوله 

بل جيب  ،الدليل بحجة أنه قد اختلف يف هذا الرجل د  ر  فال جيوز أن ي   ،الدليل

ه بحجة أن ع  د  ظاهر، فمن ظهر له الدليل فال جيوز له أن ي  الإتباع الدليل الذي 

جامع بيان "لرب يف كتابه ابن عبد ا به، وقد بني   ج  ت  فإن اخلالف ال حي   ؛خالًفاهناك 

إمجاع العلامء عىل  "رفع املالم"بن تيميه رمحه اهلل تعاىل يف كتاب او "فضلهوعلم ال

چ كام قال تعاىل:  ،بل اخلالف ضعيف حمتاج إىل الدليل ؛به ج  ت  أن اخلالف ال حي  

  .[86]الشورى:چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ

وأضعفوا املنهج السلفي، ثم مل  ،عوا كثرًيا من الرشيعةوبسبب هذه القاعدة مي  

وأخذوا يثنون عىل بعض من هو معروف  ،يقفوا عند هذا احلد بل تراجعوا كثرًيا

من يتبن  مثل هذا صار  أن يف بعض األماكن  :بضالله احلزيب، حت  من آثار ذلك

ثم بعد ذلك رجعوا بعالقات حسنة مع كبار احلزبيني  ،يف احلزبيني يعيد النظر

وهذا من اخلطأ العظيم، فيجب عىل  ،املسلمني انل من الّسورية واإلخوال  والض  

وأن يعرفوا أهنم موقوفون بني يدي  ،وأن يرجعوا إىل اهلل  ،اجلميع أن يتقوا اهلل

  .وأن دين اهلل أعز علينا من أنفسنا ،اهلل
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وأن  ،أن نتقي اهللوواتنا، ذين اهلل أكثر من غريتنا عىل  د  وينبغي أن نغار عىل

هذا من أجل   من الناس تبن  افإن كثريً  ،ندع احلب والعلو يف األرض والرياسة

القاعدة األوىل أو القاعدة الثانية،   العلو يف األرض تبن  ب  الرياسة، وح   ب  ح  

فكأن  ،ني جاءهتم ردة فعلوكثري من أصحاب القاعدة الثانية وكثري من املتميع

 وهذا خطأ. ،الدين قائم عىل ردود األفعال

نا ف  نا أو خال  ق  اف  ن و  نا م  ق  اف  و   ،جيب أن نكون متمسكني بالدين القائم عىل الدليل

نا أن نتمسك ر  م  أ   فإن اهلل   ؛علينا د  ن ر  علينا م   د  أو ر   ،ناض  ار  نا من ع  ض  ار  أو ع   ،ان  ف  ال  من خ  

 ،[34]الزخرف:  چھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  ،باحلق

و سك باحلق ول  م، فإًذا نت[854]األنعام:  چچ  چ  چ  چ  ڇچ 

  .وال نصاب بردود أفعال، جيب أن نتقي اهلل سبحانه ،ان  ف  ال  ن خ  نا م  ف  ال  خ  

ويف تشتت ويف فرقة، أن الطائفة األوىل يف ضعف  -واهلل أعلم-والذي أراه 

 ،ة أخذت تروج بني املسلمني سواء يف بالد العامل اإلسالمي أو غريهوالطائفة الثاني

  :منها ،ويرجع ذلك إىل أسباب

  .ه للمخالفنيؤعدا ل  ألنه سيق   ؛ق األهواءواف  أن التمييع ي  

ة األوىل إىل وهم الطائف ،ط عليهمة فعل ملن تسل  أن هذا املسلك فيه رد   :ومنها

  .غري ذلك من األسباب
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  .ر الغلو واجلفاءحذ  وأن ن   ،ي اهللفيجب أن نتق

ميتنا وأن ي   ،ةأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن حييينا مجيًعا عىل التوحيد والسن 

 وجزاكم اهلل خرًيا. ،وأن نلق  اهلل راضًيا عنا ،عىل ذلك
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 اجملموعة التاسعة واألربعون بعد املائة
 ثوب؟يقول السائل: ما الراجح يف دم اجلروح الذي يصيب ال

أن الدم الذي يصيب الثوب وغريه من الدماء  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ىل أهنا هذه الدماء قد أمجع العلامء ع ،اخلارجة من بني آدم من اجلروح وغريها

من أهل العلم منهم اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل فيام  كبري نجسة، حك  اإلمجاع مجع

، ونقل "إغاثة اللهفان"بن القيم يف كتابه او "شح العمدة"بن تيميه يف انقله 

  .ومجع كبري من أهل العلم ة،بن قدامابن عبد الرب وابن حزم وااإلمجاع 

ويف  ،فالعلامء جممعون عىل أن الدم نجس، وإنام حصل النزاع يف الدم القليل

  .ويف دم مأكوالت اللحم، أما أصل الدم فإنه نجس ،دم الشهيد

لكن ينبغي  ،خيرج بسبب اجلرح ويصيب الثوب فإنه نجس فعىل هذا الدم الذي

أن يفرق بني الدم الكثري والقليل، فإن هناك فرًقا بني الدم الكثري والقليل كام أمجع 

اىل كام هو مذهب عبد اهلل بن رمحه اهلل تع ةبن قداماالصحابة عىل ذلك، حك  اإلمجاع 

دم قليل فإنه ال  لثوب  فإذا أصاب ا،   ومجاعة من صحابة رسول اهلل  عمر

  .سه، أما إذا أصابه دم كثري فإنه ينجسه، وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىلينج  

  .ذلك عىل آثار الصحابة يفوالعمدة 

 فإن قيل: ما الضابط يف الكثري والقليل؟
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كام ثبت عن عبد اهلل بن عباس  ،فيقال: الضابط يف ذلك ما فحش يف النفس

 السدويس وعن غري واحد من أهل العلم،  امةاء عن قتادة بن دعوأيًضا ج

فام كان يف نفسك كثرًيا فإنه يعد كثرًيا، وما  ،يف النفس ش  ح  ذلك ما ف   فالضابط يف

 فإن االحتياط مطلب شعي. ط  احت  وإذا شككت ف ، كان قلياًل فإنه يعد قليالً 

عن أشياء رمحة يقول السائل: هل هذا القول صحيح، يقول احلديث: وسكت 

ويتكلم متى  ،ألن اهلل جل وعال يتكلم يف األزل ؛إثبات صفة السكوت هيؤخذ من بكم؟

في ف "وسكت عن أشياء" :يف احلديث أيًضاو ،ومن الزم ذلك أنه يسكت ،شاء إذا شاء

  .هذا إثبات السكوت هلل جل وعال

مع عليه، إن إثبات صفة السكوت هلل هذا جم :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  ."جمموع الفتاوى"بن تيميه كام يف احك  اإلمجاع شيخ اإلسالم 

النوع،  ره السائل أن كالم اهلل قديمذلك اعتقاد أهل السنة الذي ذكلويدل 

ويسكت  ،ويتكلم ،ويسكت ،فهو يتكلم ،فأفراد الكالم يتجدد ،اآلحاد حادث

 .سبحانه وتعاىل

الذي يظهر  ،إىل آخره «ة بكموسكت عن أشياء رمح» :ديثأما االستدالل بح

 :وهو أن السكوت يف هذا احلديث ،وذلك لسبب ،أنه ال داللة فيها -واهلل أعلم -ل 

عدم بيان  :السكوت بمعن  وإنام املراد به ،ليس املراد به السكوت الذي يقابل الكالم
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وليس املراد به  ،نهافلم يبي   ،سكت عن حكم هذه األشياء :يعني ،احلكم الرشعي

 .-واهلل أعلم -هذا الذي يظهر  ،ل التكلمقاب  لسكوت الذي ي  ا

اجلمعة ثم  النيب  مع نصلي: كنا  بن األكوع  هيقول السائل: حديث سلم

عة االس وليس للحيطان ظل نستظل به، أال يدل على أن وقته يدخل يف ،ننصرف

ن وقتها أ :األول ،السادسة، ثم قال: أقوال العلماء يف وقت صالة اجلمعة ثالثة

أن  :، والقول الثالثسادسةأن وقتها يدخل يف الساعة ال :وقت الظهر، والثاني

 فما الصحيح يف ذلك؟ وهل القول الثاني وجيه؟ ،وقتها كوقت صالة العيد

ة اجلمعة يدخل كوقت صالة أن وقت صال -واهلل أعلم-الذي يظهر  :يقال

نيفة ومالك والشافعي فهو مذهب أيب ح ،وهو مذهب مجاهري أهل العلم ،-الظهر

ومجع من صحابة رسول  وعل  وهو الذي عليه أبو بكر وعمر ،وأمحد يف رواية

  .اهلل 

يا اجلمعة ملا زالت صلَّ  أن أبا بكر وعمر» :أيب شيبةابن بت عند فقد ث

 .«الشمس

  .«اجلمعة ملا زالت الشمس صىل» :أيب شيبة عن عل ابن وثبت أيًضا عند 

فهذا هو الثابت  ث،ير  احل   يبة عن عمرو بنأيب شابن ند أيًضا ذلك عوثبت 

 .عن صحابة رسول اهلل 
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أن أبا بكر وعمرو صلوا اجلمعة » :يدانأما ما جاء من رواية عبد اهلل بن س  

ألن عبد اهلل بن  ؛سناد ال يصحفإن هذا اإل ؛«أو قبل زوال الشمس ،قبل ذلك

 -واهلل أعلم-اخللفاء الراشدين يدان جمهول جهالة حال، فعىل هذا ال يصح عن س  

 إال أهنم صلوا بعد زوال الشمس.

بن األكوع فظاهر الرواية التي نقلها السائل يدل عىل أنه  ةأما حديث سلم

 -مواهلل أعل-لكن هذه الرواية حممولة  ،قبل وقت الظهر :أي ،صىل قبل الزوال

  .رص اخلطبةوق   ،عىل العجلة

وهو ما أخرجه مسلم عن  ،تفّسها ذلك الروايات األخرى التيلويدل 

ل هذا عىل فد ،«صىل اجلمعة ملازالت الشمس أن النبي » :سلمه بن األكوع 

-وليس املراد به  ،هبا اخلطبة وعدم اإلطالةالتعجيل ب :ةأن املراد يف حديث سلم

رى يف صحيح مسلم أنه صالها قبل الزوال بداللة الروايات األخ -واهلل أعلم

  .االتي تقدم ذكره

ذلك  تصىل بعد الزوال، ويستوي يفإنام أن اجلمعة  -واهلل أعلم-فلذا األظهر 

يصل بعد الزوال، ويقال: ثم  زوال،ألن بعضهم خيطب قبل ال ؛اخلطبة والصالة

بل وقت اجلمعة سواء أن كانت اخلطبة أو الصالة كلها تبتدئ بعد  ،هذا فيه نظر

ألن وقتها كوقت صالة  ؛الراشدين وهدي اخللفاء كام هو هدي النبي  ،الزوال

 الظهر عىل ما تقدم تقريره. 
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منا وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.

 اخلمسون بعد املائةاجملموعة 
يقول السائل: ما حكم رفع أحد األعضاء السبعة املأمور بالسجود عليها يف 

 سجود؟أثناء ال

ومن  ،أن السجود عىل األعضاء السبعة واجب :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

بن عباس أن اا ثبت يف الصحيحني من حديث مل    ؛مل يسجد عليها مل تصح صالته

 ،والركبتني ،أمرت أن أسجد عىل األعضاء السبعة: اليدين»قال:  النبي 

  .«واجلبهة وأشار بيده إىل أنفه  ،وأطراف القدمني

إىل أن  ةل السجدن أو  لذا من مل يسجد عىل أحد هذه األعضاء السبعة م  

 يف رواية.ذا اإلمام الشافعي واإلمام أمحد باطلة، ذهب إىل ه  سجدتهفإن  ؛تنتهي

يقول السائل: نويت قبل الفجر الصيام لقضاء رمضان، وبعده أكلت الفطور 

 هل أمت صيامي؟ ،قضاء وتغديت، واآلن ذكرت أنين صائمة علًما أنه صيام

وعزم عىل الصيام  ،هأأن من نوى الصيام وابتد :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 رت النايس  ذ  والرشيعة قد ع   ،فإن صيامه صحيح ؛ناسًيا أو شب   ثم وقع يف أكل  

  .وأن صيامه صحيح ،نت أنه ال إثم عليهوبي  
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من »قال:  النبيما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة أن  :ومن ذلك

وإىل هذا  ،«فإنام أطعمه اهلل وسقاه ،فليتم صومه ،فأكل أو رشب ،نيس وهو صائم

  .ي وأمحد لداللة هذا احلديث وغريهذهب أبو حنيفة والشافع

وإنام أطعمه اهلل  ،صومه فليتم ،فإًذا حال هذا الصائم أن صيامه صحيح

 .وسقاه

 وأنه من إسرائيليات؟ ،ءيقول السائل: ما حكم من ينكر ثبوت اسم حوا

كام جاء يف شع  ،اسم حواء ثبت يف شيعتنا نأ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  :ومن ذلك ،وتناقلته اإلرسائيليات أيًضا ا،نمن قبل

لوال حواء ما خانت »قال:  ما أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي

  .«امرأة قط

خيانة  ن  أزواج األنبياء واملرسلني ال خي   فإن ؛وخيانة حواء ليست خيانة فراش

  .لألكل من الشجرة وإنام هي التي أوعزت إىل آدم  ؛فراش

يقال له: و ،معل  ومثل هذا السائل ي   ،فاملقصود أن اسم حواء ثابت يف شيعتنا

كان هذا السائل يعلم هذا  فإن   ،تعجل يف إنكار ما ثبت يف شيعة حممديأن ال 

يف هذا   -فإنه كافر ؛قهومع ذلك ينكره وال يصد   ،صحته ويعتقد ،احلديث
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كره عامًلا أنثم بعد ذلك  من يعتقد صحة قول رسول اهلل  ل  ك   -احلديث أو غريه

  .فإنه يكون كافًرا غ  مسو   بال تأويل  

وأن نقبل دين  ،ق اهلل ورسولهوأن نصد   ،ألننا مأمورون أن نطيع اهلل ورسوله

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ   :كام قال تعاىل ،اهلل

 چې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

 [.05]النساء:

هل  ؟ك فيهيوما رأ ،يقول السائل: ما الكتاب املختصر يف تفسري القرآن الكريم

 يعتمد عليه يف التفسري؟

ب املخترص يف دراسة تفسري ما الكتاب املناس :أنه يسأل فهم من السؤالأ يكأن

  ؟قرآنال

هو كتاب  -واهلل أعلم-فأحسن الكتب املخترصة  ،كان هذا مراده أما فإن  

  .لرمحن بن السعدي رمحه اهلل تعاىلالعالمة عبد ا

كان ذا معرفة عقدية ودارسة العتقاد أهل السنة وضابًطا لذلك فليقرأ  وإن  

 تعاىل فإن تفسري العالمة عبد الرمحن بن السعدي رمحه اهلل ؛نيل  معه تفسري اجلال

 معاين الكلامت من معاين األلفا  ويبني   ،وباستنباط فوائد ،يعتني باملعاين العامة

معاين الكلامت وبعض ما يتعلق  يانني فإنه متخصص يف بل  أما تفسري اجلال ،أحياًنا
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فإذا اجتمع  - عقدية مع مالحظة ما فيه من مآخذ-بمعن  اآلية باملطابقة

 كثرًيا.التفسريان فإن فيهام علاًم 

إذا أتى يف  ،باأللف والالم املعرَّفن الكفر إ :يقول السائل: وجدت من يقول

ف غري معرَّ ،نّكًراالكفر م لفظد به الكفر األكرب، وإذا جاء اأصول الشريعة فإمنا ير

 ،الكفر من خصالو ، ب الكفرَعباأللف والالم فإمنا يدل على أنها تلك اخلصلة من ُش

 ؟ةبن تيمياسبه لشيخ اإلسالم علمًا أن قائل هذا ين

قد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ف يراد به الكفر األكرب، وفيام أذكر أنه أن الكفر املعر   "اقتضاء الرصاط املستقيم"

قسم الصالة، واستقراء شيخ اإلسالم  ،"شحه العمدة"ذكر نحًوا من ذلك يف 

قال:   ومما ذكر مثاالً عىل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي ،حق  

  .«والرشك أو الكفر ترك الصلةبني الرجل »

 لكن ينبغي أن يعلم ما يل:

ف أن كالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف الكفر املعر   :األمر األول -

أنه  ةبن تيميااد من كالم لفظ الكافر، فال يستف ال يف ،لفظ الكفر يف :أي ،املصدر

 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ يرى أن قوله تعاىل: 

فإن كالم  ؛ف، هذا غري صحيحأن املراد به الكفر األكرب ألنه معر   [33]املائدة:
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مة حممد وقد ذكر ذلك شيخنا العال   ،رف  شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل عىل لفظ الك  

 عاىل.العثيمني رمحه اهلل تصالح بن 

فإن  ؛بني داللة املصدر وداللة اسم الفاعل اومما ينبغي أن يعلم أن هناك فرقً 

 ،يدل عىل فاعله وعىل احلدثفأما اسم الفاعل  ،ث فقطد  املصدر يدل عىل احل  

 وكالم شيخ اإلسالم عىل املصدر.

ال يف  ،أن كالم شيخ اإلسالم هو يف كالم اهلل ورسوله األمر الثاني: -

  .عن الصحابة والتابعني ي جاءالذالكالم 

أن يعرض عىل مثل هذا بأن يأت بكلمة البن عباس أو غريه  حد  ألفال يصح 

  .ق عىل غري الكفر األكرب الكفر، ألن كالمه متعلق بكالم اهلل ورسوله طل  بأن ي  

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 اهلل خرًيا.وجزاكم 
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 اجملموعة الواحدة واخلمسون  بعد املائة 
فحضر  ،يقول السائل: تويف أحد املعروفني بني أهلهم يف منطقة يف بريطانيا

فذهبوا  ،فلم يكن البيت يكفيهم للتعزية ،اجلنازة مجع غفري من مناطق خمتلفة

ف يف هذه ن كل هؤالء الناس ضيوإوقالوا:  ،بالعائلة املتوفى عنهم إىل املساجد

علًما بأن هذا مل يكن  ،فأكل الناس ،فجهزوا هلم طعاًما مجاعًيا يف املسجد ،البلدة

 من مال امليت وال من أهله، فما حكم هذا الفعل؟ 

جائز السيام أنه  -واهلل أعلم-مثل هذا الفعل  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وإنام عرض  ،دة تتخذيت هذا من جهة، واجلهة األخرى ليس عاليس من مال امل

  .عارض فاحتاجوا إىل فعل مثل هذا

وهو الذي ال دليل عليه من  ،خطأ هذاف ،أما أن تتخذ املساجد مكاًنا للتعزية

  .خالف ما بنيت من أجله املساجدمن جهة أخرى و ،جهة

وهو يف أصله ليس  ،فبام أن األمر ليس عادة وإنام حصل عرًضا وحلاجة  

 واهلل أعلم. فمثل هذا جائز ،حمرًما

ونفس يف  ،نفس يف الصيف :نين لنار جهنم نفَسإ :يقول السائل: يف احلديث

ب الكفار وهل يعذَّ ؟وكما تكون حارة ،إىل آخره، فهل نار جهنم تكون باردة الشتاء

 بون باحلر؟بالربد كما يعذَّ
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يف الصحيحني  أنه قد ثبت عن رسول اهلل  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

الصيف،  ونفس يف ،نفس يف الشتاء :نْي أن لنار جهنم نفَس » :ديث أيب هريرةمن ح

 اوأشد ما جتدوهن»، نفسها يف الشتاء :يعني «من الِبد اهو أشد ما جتدوهن"وقال: 

  .الصيف نفسها يف :أي «يف احلر  

بون باحلر بون بالربد الشديد كام يعذ  فهذا دليل واضح عىل أن أهل النار يعذ  

التخويف "ه بن رجب رمحه اهلل تعاىل يف كتاباوقد تكلم عىل هذا احلافظ  ،الشديد

بن عباس وغريهم من وابن مسعود ا، وذكر آثاًرا تدل عىل هذا عن "من النار

  .السلف

إنه  ؛ينا وأوالدنا وأحبابنا من الناريذ والد  ع  فأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن ي  

 الرمحن الرحيم.

تقديم نصيحة المرأة تقيم يف بالد الكفر قامت بنزع  يقول السائل: نرجو

 نتيجة ألحداث العنف اليت شهدتها أوروبا مؤخًرا؟ ،حجابها خوًفا من األذية

 ،إن احلياة قصرية يقال هلذه املرأة وجلميع أخواتنا الساكنات يف بالد أوروبا:

ىل اجلميع فلذا جيب ع ؛هيجم فجأة وأن املوت هادم اللذات ،وأن لقاء اهلل قريب

ٿ  ٿ  چ   ، واهلل يقول:أو غريها يف بالد أوروبا  ن  ك  إن  سواء  ،أن يتقوا اهلل

  .[865]آل عمران: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
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خوًفا من األذية، فال جيوز ملن كان حاله كحال السائلة أن تنزع حجاهبا 

أما ما عدا  ،وجه فحسبيف بعض بالد أوروبا أهنم منعوا تغطية ال والذي أعرفه

اإلمجاع   شف املرأة رأسها لألجانب، وقد حكلذا حرام أن تك ؛هذا فلم يمنعوا

ڱ  ں  ں  چ  واهلل يقول: .محه اهلل تعاىل وحكاه غريهبن حزم راعىل ذلك 

  .[55]األحزاب:چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ

تخويف من الشيطان كام وأن تعرف أن هذا ال ،أن تتقي اهلل أختنا هذه اهلل  فاهلل 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        چ   قال تعاىل:

  .[825]آل عمران: چڤ

 لعل ساعة املوت تقع عليك   نيال تدر  و ،أن تتقي اهلل وأن ترجعي اهلل  فاهلل 

  .نت يف حالة معصية كهذه املعصيةوأ

إال هو، والذي ال  تقي اهلل وكوين قوية بإيامنك وبتعلقك باهلل الذي ال إلها

 الرمحن الرحيم. ،وهو احلكيم العليم ،يكون يشء يف الكون إال بتقديره

 ،ةن ر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض بخمسني ألف س  قد قد  

 ،فهو بتقدير اهلل ،وكل ما يقع، كام أخرجه مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو

  .ر إال خرًياال يقد   ،موهذا التقدير من حكيم عليم رمحن رحي
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عند حسن ظن  واهلل   ،يوأبرش   ،ي قلبك باهللق  وعل   ،ي باهللق  وث   ،فاتقي اهلل

ويف  ،يف احلجاب ،وازدادي يف الطاعة ،ل عليهوأقب   ، عىل اهللل  فتوك   ،عبده به

ن كان يف بالد كفرية كحالتك، السيام م   ،الصالة ويف القيام بجميع أمور الرشيعة

 ،ولقوة الكافرين ،ةي  ربة الدين  يف حاجة إىل الطاعة أكثر من غريها للغ   فإهنا

 ، إىل غري ذلك.ولضعف املؤمنني

نه إ ،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن هيدينا وإياها واملسلمني أمجعني لطاعته

 الرمحن الرحيم وجزاكم اهلل خرًيا.
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 اجملموعة الثانية واخلمسون بعد املائة 
ت السالم مقرتًنا يف االلتقاء َلَعئل: ما هو الدليل على أن الشريعة َجيقول السا

 وليس يف غريهما؟ ،واالنصراف

لذلك ف ،وهو عبادة ،إن السالم لفظ شعي :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

د به إال عىل الوجه الرشعي، والرشيعة إنام ه ال يتعب  نوأ ،األصل فيه احلظر واملنع

 حالني: جاءت بالسالم يف

 عند اللقاء. :األولى الحال -

  .عند االفراق :الثانية الحال -

  :منها ،ذلك أدلة كثريةفقد دل عىل  :األولى عند اللقاء أما الحال

حق املسلم عىل »قال:  أخرج مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي ما 

 هذا عند اللقاء. ، «م عليهإذا لقيته فسل  »وقال:  «املسلم ست

ذلك ما ثبت عند أيب داود لفيدل  عند االفتراقالحال الثانيةأما 

فليجلس  ،من انتهى به املجلس»قال:   والرمذي من حديث أيب هريرة أن النبي

وإذا أراد أن ينرصف »هذا عند اللقاء، قال: ، «وليسلم ،حيث انتهى به املجلس

 . «فليست األوىل بأحق من اآلخرة ،فليسلم

 والسالم عند االفراق. ،ني: السالم عند اللقاءبالسالم  ا الرشيعة جاءت إذً ف
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  .نيفعىل هذا ال يرشع السالم إال يف هذين احلال  

فإذا سلم  ،ون خلف اإلمامومما هو خطأ وشائع عند كثري من العامة أهنم يصل  

وبعد سالمهم أخذوا  ،بعد سالم اإلمام من الصالة م وانتهوا من األذكاراإلما

ألن السالم ؛بالسالم وهم ال يريدون اخلروج، ومثل هذا خطأ يؤشون لإلمام 

مثل هذه اك اهلل باخلري أو وإنام هلم أن يقولوا: مس   ،ع عند اللقاء وعند االفراقش   

  . العبارات

 مون؟سل  ي   ومت 

اإلمام أن ينرصف قبلهم فإنه أو إذا أراد  ،إذا أراد أحدهم أن ينرصف فيسلم

  .يسلم

ع عند هاتني احلالني عند اللقاء وعند االفراق عىل ما تقدم إًذا السالم ش   

 تقريره.

يقول السائل: ما حكم السالم واملصافحة بعد الصالة مباشرة لقصد السالم 

 وبدون قول: تقبل اهلل؟ ،فقط

إنه و ،ال يف احلالني السابقنيإم وأنه ال يرشع السال ،تقدم الكالم عىل مثل هذا

  .عرش  بعد السالم ال ي  
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عىل ما  ،هذا غري مرشوع ،بعد التسليم :أي ،بعد مفارقة الصالةا السالم إذً 

 تقدم بيانه.

كمن حيتفل بعيد  ،يقول السائل: هل االحتفال مرة واحدة يعترب من العيد

 واحدة؟ أو نصرة املسلمني يف معركة ما ملرٍة ،يف الدراسة هجناحأو  ،امليالد

هم ما معن  العيد، العيد هو االجتامع عىل مبني عىل ف ى هذا السؤالعلاجلواب 

حصل  :أو االجتامع يف زمان أو مكان مقصود لذاتيهام، يعني ،زمان أو مكان

 ،فيجتمعون ألجل هذا احلدث كوالدة مولود ،حدث معني يف هذا الزمان

أو مرور عرش  ،أو توحيد الوطن فيحتفلون باليوم الوطني ،فيحتفلون بعيد امليالد

  .فيحتفلون بمثل هذا إىل غري ذلك ،سيس شكةسنوات عىل تأ

فمثل هذا  ،ذا قصدوا االجتامع ألجل هذا الزمنل ،هذا الزمان فيه مقصود

فالعيد ما كان االجتامع مقصوًدا يف زمان أو مكان، ذكر نحًوا من  ،يسم  عيًدا

بن القيم اوعبارة اإلمام  ،"االقتضاء"يف كتاب  ةبن تيمياذلك شيخ اإلسالم 

بن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه ا ذلك وقد بني   ،من عبارة شيخ اإلسالمأوضح 

 ."إغاثة اللهفان"

وال جيوز يف الرشيعة من حيث الزمان إال  ،يف الرشيعة إًذا هذا هو معن  العيد

 ،كام يف حديث أنس عند أيب داود والنسائي ،عيدان: عيد الفطر وعيد األضح 

د ألنه تقص   ؛مثل هذا عيد ،مرة واحدة ولوال بعيد امليالد الحتف هذا فإن افإذا تبني  
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لكن  ،صحيح مل حيصل فيه العود ؛ولو كان مرة واحدة ،فاحتفل به ،هذا الزمان

  .الزمان مقصود

ثم بعد ذلك  ،عدم العودةثم أيًضا هذا فيه فتح باب ش اليوم حيتفلون بنية 

 يتساهلون يف مثل هذا األمر.

أو  ،حيتفلون بذلك ،أول ما ينجح:ه يف الدراسة يعني أما االحتفال بنجاح

لكن لو جاء من السنة القادمة  ،فهذا ليس عيًدا ،أول ما يولد املولود حيتفلون هبذا

فإن الكالم  ؛واحتفلوا بذلك ،فيه نجحعد مخس سنوات يف نفس اليوم الذي أو ب

  .نرصة املسلمني كانملا فيه كالكالم يف العيد، ومثل ذلك بأن حيتفلوا بيوم بدر 

لكن لو أن املسلمني قاتلوا الكفار  ،رنك  فإًذا االحتفال يف مثل هذا م  

فمثل  ،من احتفال أو غريه عرًضا ضعوا شيًئاح املسلمون بذلك فوففر   ،فانترصوا

ة القادمة أو التي بعدها ن دوا هذا الزمان من الس  لكن لو تقص   ،  عيًداهذا ال يسم  

 م بيانه وتقريره.  عيًدا عىل ما تقد  أو أكثر فإنه يسم  أو بعد مخس سنوات 

ناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن  نه إ ،يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام عل م 

 وجزاكم اهلل خرًيا. ،الرمحن الرحيم
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 اجملموعة الثالثة واخلمسون بعد املائة 
خلق اهلل آدم "ث الصورة: يقول السائل: ما كالم أهل السنة واجلماعة يف حدي

 ؟هكالم وحبذا لو ذكرمت أقوال املخالفني إىل أخر "على صورته

قول أهل السنة الذي أمجع عليه الصحابة  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

يعود إىل اهلل سبحانه،  "خلق اهلل آدم عىل صورته"قوله:  أن الضمري يف :والتابعون

وقد بحث شيخ اإلسالم هذا  ،صورة اهلل  فمعن  احلديث :خلق اهلل آدم عىل

يف وهو  ،قد ال يوجد هذا البحث يف غري هذا املبحثو ،احلديث بحًثا نفيًسا مفيًدا

ونقل  ،، فقد بحث هلذا احلديث بحًثا طوياًل ومقنًعا"بيس اجلهميةلبيان ت"كتابه 

  .يف بيان أن الضمري يعود إىل اهللنقوالت قوية عن السلف 

 ،خلق اهلل آدم عىل صورة اهلل  :أي "،اهلل آدم عىل صورتهخلق "فقوله: 

  .هذا معن  احلديث عند السلف، وهو قول أهل السنة

بن او ةبن منداسان واومن خالف بعد ذلك كأيب ثور وبعض فقهاء خر

 حمجوجون بإمجاع السلف قبلهم. ،ونؤفهم خمط ،خزيمة

ن إعن ، فلو قال قائل: إال هبذا املومما يدل عىل هذا أن احلديث ال يستقيم 

فيقول: خلق اهلل آدم عىل صورة  ،الضمري ال يعود إىل اهلل وإنام يعود إىل الضارب

  :منها ،من أوجه   هذا شيخ اإلسالم الضارب، فقد رد  
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بل  ،أنه ال يقال يف األصل أنه شبيه بالفرع، ال يقال باألب أنه شبيه باالبن

  .هو الشبيه باألبن االبن إيقال 

طرد يف ألن هذا م ؛ختصيص الوجه بذلك ا صح  ًضا لو كان كذلك مل   وأي

ل إىل غري ذلك، ومناسبة احلديث هو ما جاء يف حديث أيب ج  الوجه واليد والر  

 «فإن اهلل خلق آدم عىل صورته ،فليتق الوجه ،إذا رضب أحدكم»هريرة ملا قال: 

 رمحه اهلل تعاىل. ةميبن تياإىل غري ذلك من األوجه التي ذكرها شيخ اإلسالم 

كأن القائل يقول: خلق  :يعني ،ن الضمري يعود إىل آدمإوأيًضا منهم من قال: 

  :ومما ذكر ،هذا شيخ اإلسالم بأوجه   د  اهلل أدم عىل صورة آدم، وقد ر  

  .ن اهلل خلق آدم عىل صورة آدمإل: بأن يقا ،أن هذا الكالم ال فائدة منه

ني إىل ل  ج  للر   بل يكون هذا شاماًل  ،ن للوجه مزيةثم أيًضا لو كان كذلك ملا كا

  .غري ذلك

 .أي عىل صورة اهلل دم عىل صورته؟آخلق اهلل »ال قائل: ما معن  قول: فإن ق

دم عليه السالم يسمع آيعني أن  ،أنه حتقيق للصفات :ا احلديثذيقال معن  ه

  . كام أن اهلل يبرص إىل آخرهبرص  وي   ،كام أن اهلل يسمع

وإنام  ،معن  هذا تشبيه صفة السمع والبرص للمخلوق باخلالق سبحانه وليس

 ،ومن باب بيان أن املخلوق يسمع كام أن اهلل سبحانه يسمع ،هذا من باب التأكيد
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 ،وهلل ذات ،اذاتً  يليق به، كام يقال: إن آلدم  سمع   ،وسمع اهلل ليس كمثله يشء

 ت .وليس كذات اهلل ذا ،لكن ذات اهلل تليق بجالله

 ما الفرق بني احلديث القدسي واحلديث النبوي؟ يقول السائل:

أن احلديث القديس والنبوي  -اهلل أعلم -: يقال جواًبا عن هذا السؤال

  :ويفرقان يف أشياء ،جيتمعان يف أشياء

 نمن القرآ اوليس،  جيتمعان يف أن كليهام نقله النبي  -1

:  اهلل سبحانه، يقول النبي  ويفرقان يف أن احلديث القديس من قول -2

 ال ينسبه إىل اهلل تعاىل.فأما احلديث النبوي  ،قال اهلل تعاىل

أن القرآن هو كالم اهلل  :ومن الفروق بني احلديث القديس والقرآن**

  .تي مصحف إىل آخرهاملعروف الذي موجود بني دف

، كام لكن القرآن من كالم اهلل ،وذلك أن كالم اهلل أشمل وأعم من القرآن

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ قال سبحانه: 

ڃ  چ  چ   چ كام قال سبحانه: ، م موس ل  ، واهلل سبحانه ك  [0]التوبة: چوئ

  .م آدم إىل غري ذلكوكل   ،، وقال ملوس  كالًما[803]النساء:چچ 

وكالم اهلل أشمل  ،فإًذا القرآن من كالم اهلل ،وهذا كله ليس هو القرآن نفسه

ومن ذلك احلديث القديس فإنه من كالم اهلل ولكنه ليس من القرآن،  ،القرآنمن 
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ره أهل وذلك أن صفات اهلل تتفاضل سبحانه كام قر   ،ما للقرآن مزيةله لذا ليس 

  و ،السنة
  .بن تيميةاشيخ اإلسالم ن نقل ذلك عن أهل السنة مم 

 ،ليه جنابة كربىملن ع هيقرأ جيوز أن وال ،فالقرآن ال يمسه إال املطهرون

 وهذا بخالف احلديث القديس. ،ويقرأ يف الصالة

ن كليهام  أجيتمعان يفو ،إًذا هذه أوجه الفرق بني احلديث القديس والقرآن

 كالم اهلل عىل ما تقدم تقريره.

عبًدا، وهل املقصود  له صرتيقول السائل: هل يصح أن يقال: من علمين حرًفا 

العامل أو املعلم  رأو التقدير واالحرتام ومعرفة قد بالعبودية مبعنى الذل واخلضوع

 إىل آخره؟

أن من علمني " :هذه العبارة ال يشء فيها،  وقد جاء عن السلف يقال:

أي  :إىل غري ذلك من العبارات، واملراد هنا بالعبودية "حديًثا رصت له عبًدا

مثل هذا  ال يشء و ،فأنا مطيع له كعبده اململوك ،العبد اململوك يف الطاعة ةمشاهب

 فيه.

يقول السائل: لقد التحقت باألزهر مبصر، واألزهر أشاعرة يف املعتقد والكتب 

وعن كيفية التحرز من  ،مقرره إىل آخره يقول: ما نصيحتك لنا حنن الطلبة هناك

علًما أن املقصود من سؤاهلم  ؟وكيف جنيب يف االمتحانات على األسئلة ؟أخطائهم

 ؟اتريديةا يقصدون به األشاعرة واملإمن ،لسنة واجلماعةن معتقد مذهب أهل اع
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 ،قوا غاية التعمقاملسلمني أمجعني أن يتعم  ي أنصحكم به وأنصح الذ يقال:

أن  ،ومعرفة اعتقاد أهل احلق ،لوا أشد التأصيل يف معرفة اعتقاد أهل السنةويتأص  

بات معتقد أهل السنة، وأن يعرفوا الرباهني يف إث ،يعرفوا باألدلة النقلية والعقلية

ووجه الضالل يف اعتقادهم  ،نة بمعتقد األشاعرةثم بعد ذلك أن يكونوا عىل بي  

لسبب وهو أن األشاعرة  ؛أكثر من أن جيتهدوا يف معرفة معتقد املعتزلة وغريهم

 ؛أقرب من غريهم مع بعدهم الشديد، وألنه يظن أن مذهبهم مذهب أهل السنة

  .بل شائع من قرون ،امل اإلسالميلعاوألن مذهبهم شائع يف 

ونتعلم الرد عليهم باألدلة النقلية  ،فلذا البد أن نتعلم معتقد األشاعرة

  .والعقلية

ألنه متناقض  ؛وللفائدة من أضعف املذاهب االعتقادية هو معتقد األشاعرة

ويف الباطن هم مع  ،يزعمون أهنم عىل معتقد أهل السنة فهم يف الظاهر ،للغاية

عليهم  د  ر  زلة واجلهمية، لذا هم متناقضون غاية التناقض، ومن أقوى ما ي  املعت

وألقيت أكثر من درس يف بيان  اهلل عل   ضالهلم هو تناقضهم، وقد من  ويبني 

كدرس  ، "موقع اإلسالم العتيق"ضالل األشاعرة، ومنه ما هو موجود يف 

شح "أول شح نت ضالهلم يف وكذلك بي  "اعتقاد األشاعرة عرض ونقد "

يف مواضع أخرى  هوذكرت ،"تلخيص الفتوى احلموية"يف و ، "الفتوى احلموية

 غريه.يف و "شح خمترص التدمرية"أيًضا يف 
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أن جتيبوا عىل ما درستم عىل  -واهلل أعلم-هر ل ظأما موقفكم من اإلجابة ي

 بكم وينفع اهلل ،وقوة متكنيويكون لكم  ،ما يريدون حت  تتجاوزوا هذه املرحلة

لتهم أنك ئوليس معن  جوابك عىل أس ،يف أماكنكم بأن تنرشوا اعتقاد السلف

وإنام عىل تقدير أن هذا الذي تريده أو هذا الذي درسناه عندكم إىل  ،مقر هلم

 آخره.

معتقد أهل  عنجابة اإلح الطالب يف رص  يوال أظن أن من العقل والرشع أن 

 ،يكون أن يرجع األمر عىل الطالب بالرضروغاية ما س ،ألن هذا ليس وقته ؛السنة

 وال يستفيد املخترب له. ،وال حيصل املقصود من هذا الكالم

ناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن  ل م  نا بام ع  ع  نا ما ينفعنا، وأن ينف  عل م  نه إ ،ي 

 وجزاكم اهلل خرًيا. ،الرمحن الرحيم
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 واخلمسون بعد املائة  رابعةاجملموعة ال
والعمل  ،ترك العمل ألجل الناس رياء"ل السائل: ما معنى كالم الفضيل: يقو

 ؟"ألجل الناس شرك

شعب "قد أخرج هذا األثر البيهقي يف كتابه  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ترك العمل من أجل الناس "عن اإلمام الفضيل بن عياض أنه قال:  "اإليامن

  ."خالص أن يعافيك اهلل منهامواإل ،والعمل من أجل الناس شك ،رياء

وقد كثر كالم العلامء يف شح معن  كلمة الفضيل رمحه اهلل تعاىل، وممن شح 

 "شح األذكار" بن عالم يفاو "األذكار"ذلك النووي رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 

 ،"الفروع"ح يف كتابه لبن مفاوكذلك ممن شح ذلك  ،نقل عن بعض أهل العلم

وشحه غري  ،"روح املعاين"وشحه األلويس يف  ،زي وغريهبن اجلوا عن ونقل

 ورأيت كالمهم يرجع إىل أحد أمرين: ،واحد من أهل العلم

وإنام  ،أظن هذا ال إشكال فيه ،والعمل ألجل الناس شك أما قوله: -

 اإلشكال يف قوله: ترك العمل من أجل الناس رياء. 

قلبه شيًئا آخر غري  د يفج  و   أن التارك للعمل ألجل الناس قد :القول األول

وعند الرك إال  ،قلبه عند العمل ترك العمل، املفرض أن ال يكون يف لهألج ،اهلل
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اهلل صار ترك  قلبه يشء غري   د يفج  ا و  فال يلتفت إىل الناس، ألجل هذا مل   ،اهلل

 العمل من أجل الناس رياء، هذا التفسري األول.

ته أو فعل العبادة خيش  أن يتحدث الناس أنه عند صال :التفسير الثاني -

 أنه م  
 
 ، ويظنون أنه م  راء

 
لناس ملثل هذا إىل ا تفااللتفا ،فألجل هذا يرك العمل ،راء

ل عىل اهلل ترًكا قب  د أن ي  ألن املفرض للمتعب   ؛رياء، واألمر سهل يف كال التفسريين

 ذا أن يبادر بفعل املستحباتق، لكن ليس معن  هل  وال يلتفت إىل اخل   ،هلل وحده وفعاًل 

وإنام األصل أن خيفي اإلنسان أعامله إال ما جاءت الرشيعة بإظهاره كبعض  ،اخللق ني   ب  

 صالة اجلامعة يف املسجد إىل غري ذلك. :من ذلك ،الفرائض وبعض املستحبات

  .صل يف األعامل أن ختف  وهذا أكملاأل ،فإًذا

أن يظن الناس أنه  وخيش ،ض له عبادةر  ع   د إذا كان املتعبدوإذا تعبد املتعب  

عند إقباله  لكن ،فركه ملثل هذا ملصلحة الراجح له أن يفعل ،يداوم عىل مثل هذا

أن  وال ترًكا إال إذا خيش س ال فعاًل التعبد ينبغي أن يكون قلبه خالًيا من النا عىل

وقد  ،كذلك نهأفيركها لئال يظنوا  ،وهو ليس أهاًل لذلك ،يظن الناس به عبادة

 ،خترجيه يف ح من كالم أهل العلملمفابن نقل ولسلف يشء من هذا، من حصل 

 .يظنوا أن هذه حالته وهو ليس كذلكوكذلك من النووي: أنه خيش أن 

ينبغي أن نكون خملصني هلل يف  ،فاملقصود بعيد عن كالم القايض عياض

ننتقل عن هذا إال وال  ،هاؤواألصل يف العبادات إخفا ،عبادتنا فعاًل وترًكا
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علينا  أسأل اهلل أن يمن   .ملصلحة راجحة، وقد نرك العمل ملصلحة راجحة

  وهو أرحم الرامحني. ،لني عليه برمحتهقب  وجيعلنا م   ،برمحته باإلخالص

أم  ؟هافهل حترق كّل ،ب أهل البدعُتيقول السائل: لو تبني لنا كيفية التعامل مع ُك

 وحيرق كتب املبتدعة؟ ،ن يدخل اإلنسان مكتباتوهل جيوز أ ؟اأن هناك تفصيًل

 ينبغي أن يعلم أن كتب أهل البدع ال حرمة هلا.  :اًلأوَّ

واإلنكار عليها  ،وحرقها ،بهمت  الرشيعة جاءت هبجر أهل البدع وهبجر ك   :ثانًيا

ألن  ؛صل ملصلحة راجحةاألهذا هو األصل، لكنه قد ينتقل عن هذا  ،إىل غري ذلك

ب ت  د من ك  ج  املفاسد وتقليلها، فإذا و   ءودر ،وتكميلها  جلب املصالحالدين قائم عىل

أو بيان  ،وتفسري للقرآن ،وما فيه شوح لألحاديث ة،ي  لم  أهل البدع ما فيه فوائد ع  

  .هذا يستفاد منه مع احلذر من بدعهل ث  فم  ، أو غري ذلك مما نحتاج إليه ،اللغة

، رقنا هلذا الكتاب نافًعا غري ضاران حوك ،مصلحة راجحة هأما إذا مل تكن في

فمثل هذا حيرق إال إذا عارض ذلك  ،ومصلحة حرقه أرجح من مصلحة إبقائه

  .مفسدة أكرب، وعىل هذا فقس

قها لكانت ر  ح  ووجد فيها كتب أهل البدع ف   ،فلو دخل رجل املكتبات العامة

مما ال ب أهل البدع ت  لكن لو كان عنده من ك   ،فمثل هذا ال يفعل ،املفسدة أكرب عليه

 ب أهل البدع أن حترق.ت  ألن األصل يف ك   ؛قفإن مثله حير   ،حيتاج إليه وال فائدة فيه
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نا،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن  ل م  نا بام ع  ع  نا ما ينفعنا، وأن ينف  عل م  نه إ ي 

 .وجزاكم اهلل خرًيا  ،الرمحن الرحيم
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 ائة اجملموعة اخلامسة واخلمسون بعد امل
صورة بالكامريا ويبين عليها الوالء الم يقول السائل: ما رأيكم فيمن حيرِّ

 والرباء؟

سواء  ،الصور يفقد تنازع العلامء املعارصون  هذا السؤال: لىع ايقال جواًب

فبام أن العلامء املعارصين تنازعوا يف ذلك  ،كانت بالفوتوغرافية أو كانت بالفيديو

من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر  واحد، وهم علامء معتربون؛ فلذا 

  .يث ينعقد عليها الوالء والرباءوتكون املسألة خالفية، ال مسألًة إمجاعيًة بح

رمة التصوير فليعمل بذلك وهو ما بني أجر  أو فإذا تبني    هذا فمن ظهر له ح 

  .أجرين وأوهو من بني أجر  ،أجرين، ومن ظهر له جواز التصوير فله أن يعمل بذلك

ال يصح ألهل اإليامن والتقوى ولعموم املسلمني أن يتنازعوا يف أمثال هذه ف

املسائل التي يسوغ اخلالف فيها، بل إن التنازع من أجلها هو أشد حرمة منها؛ 

أعني: النزاع  ،م يف الرشيعة بإمجاع أهل العلمألن النزاع والشقاق واالختالف حمر  

 والء والرباء إىل غري ذلك.الذي يرتب عليه البغضاء وال

ف قلوب أما أمثال هذه املسائل فهي مما يسوغ اخلالف فيها، فأسأل اهلل أن يؤل  

أن يؤلف قلوب املسلمني عىل التوحيد ومجيع أهل املسلمني عىل التوحيد، 

 نا باحلق يف هذه املسألة وغريها إنه رمحان رحيم.والسنة، وأن يبرص  
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 الرد على املخالف النظر يف املصاحل واملفاسد؟ يقول السائل: هل يشرتط يف 

إن الرد عىل املخالف فرع  عن األمر باملعروف  على هذا السؤال: اجواًبُيقال 

والنهي عن األمر، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل الدين كله قائم  عىل 

م ابن املفاسد وتقليلها كام بني هذا شيخ اإلسال ءودر ،جلب املصالح وتكميلها

بل ملا ألف  "إعالم املوقعني"وابن القيم يف كتابه  "جمموع الفتاوى"تيمية كام يف 

  .ه إىل هذه القاعدةل  أرجع كتابه ك   "القواعد"العز بن عبد السالم كتابه 

فإذا كان كذلك فإن األصل وجوب الرد عىل املخالف، لكن إذا اقتضت 

رد  عليه فإنه ال املصلحة الراجحة أن ال ي رد     .عليه كغريها من مسائل الدين  ي 

مع التنبه إىل أنه ال يصح أن تتوهم املصالح، وي رك هذا األمر العظيم، أو أن 

قنا لآلخرة ل  بعض الناس يركه ملصاحله الذاتية الدنيوية فمثل هذا ال جيوز؛ فإنا خ  

 ال للدنيا، وال يصح أن نرك عبادة اهلل ألجل مصاحلنا الدنيوية.

السائل: ما حكم ختصيص ذكر قبل إقامة الصالة مثال سبحان اهلل  يقول

 وحبمده مائة مرة؟ 

ص هذا الذكر عىل أنه مستحب يف هذا من خص   :هذا فيه تفصيل ُيقال:

  .فإن هذا من البدعيف هذا الوقت الوقت أو أنه حمبوب إىل اهلل 
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هلل وبحمده أريد أن أقول يف اليوم سبحان اويريد أن يسبح،  : إنهومن قال

ففي كل صالة بني األذان واإلقامة  ،م هذا بني األذان واإلقامةمخسامئة مرة، وقس  

  . كل مائة مرة سبحان اهلل وبحمدهيقول يف

يريد أن جياهد نفسه عليه، وأن يضبط نفسه  د  ر  فمثل هذا جائز؛ ألن هذا و  

فع  ديني حت  خصيص ليس لداعليه، وإن مثل هذا ال متنعه الرشيعة، فإن هذا الت

قال    .نه بدعةإي 

وذكر  "االقتضاء"ومما أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل كام يف كتابه 

أنه ال يقوم أحد عىل ختصيص عبادة  "االعتصام" هنحًوا من ذلك الشاطبي يف كتاب

إال وله دافع، فإن كان الدافع دينًيا ومل يكن عليه دليل فهو بدعة، وإن مل يكن 

لدافع دينًيا فليس بدعة، ومثل هذا واهلل أعلم ليس الدافع دينًيا بل الدافع ضبط ا

 النفس عىل فعله. ةد، وجماهدر  الو  

يقول السائل: يوم اجلمعة يف املغرب يف كل املساجد اليت صليت فيها اجلمعة 

ون بقراءة حزب من القرآن، ثم يأتي اإلمام ؤقبل اخلطب بقرابة نصف ساعة يبد

من قال لصاحبه انصت واإلمام خيطب يوم »ثم يقوم شخص ويتلو حديث ويسلم، 

 ،ثم يؤذن ثالث مرات من ثالثة مؤذنني، ثم يبدأ اخلطيب باخلطبة« اجلمعة

ما حكم اجللوس وقت القراءة اجلماعية، وألن اخلطيب يأتي  ،وهكذا كل أسبوع

 لث؟ مباشرة بعد انتهاء القراءة؟ وما حكم ترديد األذان الثاني والثا
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مع هذه األفعال التي ولو  -بدعة، أما التبكري للصالة فأما هذه األفعال 

ع فهو أوىل أن د  من الب   ًياسنة، فإن وجد السني مسجًدا خال هفإن ذكرها السائل

ر ويسابق يف الطاعات يصل فيه، فإن مل جيد إال أمثال هذه املساجد فإنه يبك  

أو  ،أو دعاء ،أو قراءة للقرآن ،من صالة  يشتغل يف عبادته  ،واخلريات، ويعتزهلم

 وال يشاركهم يف أمثال هذه البدع. ،استغفار

ومن اخلطأ أن هتجر املساجد وأن ترك صالة اجلمعة، أو أن يتأخر السني 

 ر ويعتزل هذه البدع.بل يبك   جل أمثال هذه البدعة لصالة اجلمعة أل

ن ويكون مع دخول الذي يؤذ  األذان ف ،املؤذن الثاين والثالثمع رديد الأما 

كان  الوقت هذا هو األذان الرشعي وهو الذي يردد معهم، واألذان الذي قبله إن

وال يوجد إال مسجد واحد فمثل  ةً كبري دينةكون املتأهل احلي حمتاجني لذلك بأن 

ع للجمعة ه، وهو شبيه بفعل عثامن ريض اهلل عنها ملا ش   معد رد  هذا واهلل أعلم ي  

، واملساجد فيها تقارب، واملساجد قريبة ةليس كبري دينةني، أما إذا كان املذان  أ  

، هذا واهلل أعلم خالف ما فعله عثامن ها من بعض ويؤذن للمسجد أذان ثان  بعض

اج  يوليس مرشوًعا، ولأللباين بحث نف  ع.س يف هذا فلري 

بام علمنا، منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 .وجزاكم اهلل خرًيا
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 واخلمسون بعد املائة سادسة اجملموعة ال
يقول السائل: ما هي الكتب الفقهية احلنبلية عند علماء الدعوة النجدية 

 اليت يعتمدونها يف دروسهم وفتاويهم، وهل هي كافية ملن أراد التفقه يف املذهب؟

  جواًبا على هذا السؤال:يقال: 

أن يعرفه السائل وغريه أن مما متيزت به دعوة اإلمام املجدد  ،مهم ا هومم    :اأوًل

ن أميز حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل أهنا دعوة جتديدية يف باب الفقه، فم  

وكانوا حياربون التقليد  ،ة شديدة ضد التقليدوم  مزايا هذه الدعوة أهنا قامت ق  

موجود  ،كالم كثري يف هذا اهلل تعاىلرمحه حممد بن عبد الوهاب لإلمام و ،املذموم

وهو باب  ،بل يف كتاب التوحيد ذكر باًبا يتعلق هبذا ،ويف غريها "الدرر السنية"يف 

اهلل فقد اختذهم  م اهلل أو حتريم ما أحل  ن أطاع العلامء واألمراء يف حتليل ما حر  م  "

  .قةصار أئمة الدعوة عىل هذه الطريثم هكذا  ،"أرباًبا من دون اهلل

فمن مزايا دعوة اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل أهنا 

مذهب احلنبل لكن ليس معن  لل  يف باب الفقه، صحيح أنه ينتسب جتديدية حت

ب رسائل يف هذا، ومما ذكر يف ت  وك   ،نه رمحه اهلل تعاىلوهذا مما بي   ،هذا التعصب له

وحرمة  ،م التقليد املذمومذو ،إتباع الدليلذكر أصاًل يتعلق ب "األصول الستة"

ذكرون هنم يإ"حت  قال:  ،أو املبالغة يف االجتهاد ،القول بأن االجتهاد قد انته 

 إىل آخر كالمه رمحه اهلل تعاىل. "بكر وال عمر شوًطا ال تكاد توجد يف أيب
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 إفراد النبي  :ومما قامت عليه ،فهي دعوة جتديدية قامت عىل التوحيد

  .تباع واالنتسابباإل

م أن االنتساب إىل أحد املذاهب األربعة ال ينايف إتباع عل  ومما ينبغي أن ي  

ألن االنتساب إىل املذاهب األربعة هو كام قال شيخ  ؛الدليل وترك التقليد

كانتساب الرجل إىل  "جمموع الفتاوى"كام يف  ،رمحه اهلل تعاىل ةبن تيميااإلسالم 

 ذلك.بلده أو نسبه إىل غري 

هت عىل املذهب فكأنه يقول: أنا تفق   ،الرجل إذا قال: أنا حنبلأن يعني 

الدليل إذا جاء  ويرد   ،أنه يتعصب إىل املذهب احلنبل :احلنبل، وليس معن  قوله

 ،نني تفقهت عىل املذهب احلنبلإ: هبل معن  قول ،بام خيالف املذهب احلنبل

  .مالكي أو حنفيوكذلك إذا قال الرجل: أنا شافعي أو 

ه العلامء م  والعلامء درجوا عليه، ولو كان مذموًما لذ   ،وهذا ليس مذموًما

 ةبن تيمياوقد سار العلامء عىل هذا من قرون، ومنهم شيخ اإلسالم  ،السابقون

 ي إىل عدد كبري من علامء اإلسالم.ز  بن كثري وامل  ابن رجب وابن القيم واو

ذهب احلنبل أو الشافعي أو املالكي أو احلنفي فاملقصود أن االنتساب إىل امل

لكن املذموم هو ما شاع  ،ه عىل هذا املذهبوإنام هو إخبار بأنه تفق   ،ليس مذموًما

وهو أهنم يتعصبون إىل هذه  ،وانترش عند كثري من املنتسبة إىل املذاهب الفقهية
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نة أو إلمام ة الكتاب والسسون متوهنا ولو كانت خمالفة ألدلويقد   ،املذاهب

  .املذهب

الدرر "ومن كلامت اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل كام يف 

لنصوص اإلمام أمحد  خمالف "املنته "و "اإلقناع"أنه قال: وأكثر ما يف  "السنية

 رمحه اهلل تعاىل.

  .تباع الدليل وعدم التعصب للمذهباوهذا يدلك عىل عمق عنايته ب

أنه إذا مل يكن هناك حاجة لالنتساب إىل املذهب فال داعي  ولكن مما أشري إليه

  .سب إليه عند احلاجةنت  وإنام ي   ،لالنتساب إليه

وأهل تلك البلد ينتسبون إىل  ،بلد يريد أن يقيم دعوة يف لنفرض أن رجاًل 

ب أو ار  ص أو حي  ق  نت  أو ي   ذم  املذاهب، وإذا مل ينتسب الرجل إىل مذهب فإنه سي  

 ،ه عليهإىل غري ذلك فإنه ينتسب إىل املذهب الذي تفق   يي دع    بمذهب ب  ال: أتق  ي  

  .صلحةملوهذا االنتساب 

فإن مثل هذا ال داعي  ؛بلد ال حاجة لالنتساب إىل مذهب أما إذا كان يف

لذا األحسن يف مثل هذه  ؛ةرق  ب شيًئا من الف  ن االنتساب قد يسب  إبل  ،لالنتساب

 نحن يف زمن قد خرجت أثر بركة دعوة اإلمام عبد العزيز ك السيامر  احلالة أن ي  
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وإظهار  ،فيرك التعصب للمذاهب ،بن العثيمنيابن باز واإلمام األلباين واإلمام 

  .الدليل إىل غري ذلك

وهذا موجود يف كثري من الدول  ،ر أن احلاجة قد دعت إىل ذلكد  لكن لو ق  

احلنفي أو الشافعي أو غري ذلك   للمذهبنيباألخرى التي يكون أهلها متعص  

 ،من أراد أن يدعو يف تلك البلد أن يظهر انتسابه إىل مذهب فقهيوفألصحاهبا ل

وينقل نقوالت مؤيدة لذلك من  ،وأن هذا ال ينايف الدليل ،ر أنه متبع للدليلظه  وي  

فإن هلم كالًما عظياًم يف  ؛كالم علامء املذهب، ومن كالم أئمة املذاهب األربعة

بن اوترك التقليد إذا ظهر الدليل، وقد نقل شيًئا من ذلك اإلمام  ،باع الدليلتا

جامع "بن عبد الرب يف ا، وكذلك "إعالم املوقعني"القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 

 .صالة النبي  صفة وكذلك العالمة األلباين يف أوائل ،"وفضله العلم

عبد الوهاب حممد بن بن اإلمام  ومما أريد أن أنقله من كالم اإلمام عبد اهلل

يف رسالة ألهل مكة، ومما قال رمحه اهلل تعاىل، قال يف ضمن  "الدرر السنية"كام يف 

إىل  ؟وما طريقتهم يف االعتقاد ؟ألهل مكة ما مذهبهم، وما طريقتهم يف الفقه بيانه

يقول: و  ،غري ذلك، فذكر رمحه اهلل تعاىل يف ثنايا كالمه أنه عىل املذهب احلنبل

د ل  وال ننكر عىل من ق   ،محد بن حنبلأالفروع عىل مذهب اإلمام  ونحن أيًضا يف

وال "أحد األئمة األربعة دون غريهم لعدم ضبط مذاهب الغري إىل أن قال: 

وال أحد لدينا يدعيها، إال أننا يف بعض املسائل إذا  ،نستحق مرتبة االجتهاد املطلق
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ص وال معارض بأقوى ري منسوخ وال خمص  صح لنا نص جل من كتاب أو سنة غ

منه، وقال به أحد األئمة األربعة، أخذنا به، وتركنا املذهب كإرث اجلد 

ش عىل أحد يف مذهبه، فت  وال ن  "... إىل آخر ما قال رمحه اهلل تعاىل، قال: واإلخوة

ي ج   وال نعرض عليه، إال إذا اطلعنا عىل نصي 
كانت ملذهب أحد األئمة، و خمالف   ل 

، ثاًل املسألة مما حيصل هبا شعار ظاهر، كإمام الصالة، فنأمر احلنفي، واملالكي م

باملحافظة عىل نحو الطمأنينة يف االعتدال، واجللوس بني السجدتني، لوضوح 

دليل ذلك، بخالف جهر اإلمام الشافعي بالبسملة، فال نأمره باإلرسار، وشتان ما 

  .ه اهلل تعاىل، إىل آخر كالمه رمحبني املسألتني

 ،هلذه الدعوة التجديدية مكاهنا إخواننا فأحب أن يعرف ،وكالم كثري يف هذا

كن بل هي دعوة لالجتهاد ل ،ال يظنوا أهنا دعوة تقليد وتعصب ملذهبأن و

 لضوابط الرشعية.با

 أما ما ذكر السائل: ما الكتب الفقهية احلنبلية التي يعتمدون عليها؟

منهم من استفاد كثرًيا من  ،يعتمدون عليه دون غريه انًنعرف كتاًبا معي  ال 

رمحه اهلل تعاىل، واستفاد ني بن بابط كام هو حال الشيخ عبد اهلل ،"الروض املربع"

ب املذهب ت  ومنهم من استفاد من غري ذلك من ك   ،ب أهل العلمت  من غريه من ك  

 و غري ،ب الفقهت  ك  ويف  ،ب التفسريت  ك   عون أيًضا حت  يفاحلنبل، بل وهم يتوس  

عبد الوهاب قال يف تتمة بن ذلك، حت  مما ذكر الشيخ عبد اهلل بن اإلمام حممد 



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

644 

 

ها ن أجل  وم   ،ثم إنا نستعني عىل فهم كتاب اهلل بالتفاسري املتداولة املعتربة"الكالم: 

 ،وكذا البغوي ،وخمترصه البن كثري الشافعي "جريرابن تفسري "لدينا 

ني وغريهم، وعىل فهم احلديث برشوح ل  واجلال ،واحلداد ،نواخلاز ،والبيضاوي

، "مسلم" وي عىلوالنو ،والقسطالين عىل البخاري، يناألئمة املربزين كالعسقال

  ."جامع الصغري"املناوي عىل و

ونعتني  ،األمهات الست وشوحها ،ونحرص عىل كتب احلديث خصوًصا

ً اعد، وس  وفرًعا وقو سائر الكتب يف سائر الفنون أصواًل ب ا، ا، ورصفً ا، ونحوً ري 

، إال ما اشتمل عىل وال نأمر بإتالف يشء من املؤلفات أصاًل  ،ومجيع علوم األمة

 ، إىل آخر كالمه رمحه اهلل تعاىل."ع الناس يف الرشكوق  ما ي  

نا،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن  ل م  نا بام ع  ع  نا ما ينفعنا، وأن ينف  عل م  نه إ ي 

 .وجزاكم اهلل خرًيا ،الرحيمالرمحن 
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 بعد املائةواخلمسون  سابعةاجملموعة ال
ى ببعض لكنين مبتًل ،أخذت قسًطا من املتون ،يقول السائل: أنا طالب علم

اس هلم حسنات يؤتى بأن»حديث معناه:  يََّلفهل ينطبق َع ،املعاصي يف اخللوة

نهم إذا إ: ألوا عنه قال فلما س ،فيجعل اهلل هباء منثوًرا ة،كأمثال اجلبال تهام

 ؟«اختلوا حمارم اهلل انتهكوها

ين أويص نفيس وأخي واملسلمني أمجعني أن إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .ثم العلم النفل ،طلب العلم السيام العلم الواجب نجتهد يف

 فإن ؛فأوصيه أن يستمر ،وكأن أخانا له اجتهاد يف طلب العلم حت  املستحب

  .ممكنة   وسيلة   وأن يضعفه عن هذا الطريق بأي   ،حياول أن يصده الشيطان

فهو من  ،طلب العلم مجيًعا أن نجتهد يف املسلمنيصيه وأويص نفيس وفأو

  .رب التطوعيةالق   جل  أ  

قال:  عن ثوبان عن النبي  هبن ماجاأما ما ذكره من حديث فهو ما رواه 

 ،ة بحسنات كأمثال اجلبال هتامة بيضاءليعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيام»

هم لنا أال ل  م لنا، ج  ه  ف  ل ثوبان: يا رسول اهلل ص  اق« هباء منثوًرا فيجعله اهلل 

ويأخذون  ،ومن جلدتكم ،أما أهنم إخوانكم»ونحن ال نعلم، قال:  ،نكون منهم

  .«ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم اهلل انتهكوها ،من الليل كام تأخذون
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هوا عىل احلديث مشكل يف معناه، وقد حاول بعض أهل العلم أن يوج   هذا

ومن  ،لكن هذا فيه نظر من جهة أنه سامهم إخواًنا لنا ،ل ذلك نفاًقا ورياءم  ن ع  م  

لت منهم، واملنافق ب  ق   :أي ،كاجلبال جهة أخرى أهنم يأتون يوم القيامة بحسنات  

  .ل عملهقب  ال ي  

فإن االستخفاف  ؛وهذا مشكل ،تخفاًفا باملعصيةومنهم من أراد أن جيعل اس

فاالستخفاف بالكفر يقتيض أن ال  ،باملعصية حمرم إال إذا أراد االستخفاف بالكفر

بطان العمل، كام قال سبحانه: حمألن الكفر والرشك  ؛يأت بيشء من احلسنات

  .[05]الزمر: چۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ

أن هذا احلديث ال يصح عن رسول اهلل  -مواهلل أعل-فالذي يظهر ل  ؛لذا

،   لمؤلف الناجي املتوىف يف السنة ل "جالة اإلمالءع" ذلك يف كتاب وقد بني

 "جالة اإلمالءع"ي هو ذلرمحه اهلل تعاىل يف كتابه هذا ا التسعامئة قريًبا، قد بني  

 رمحه اهلل ين املنذروخالصة كتابه استدرك عىل بعض األوهام التي وقعت م  

 ."الرغيب والرهيب"تعاىل يف كتابه 

وذكر فيه  ، الناجي رمحه اهلل تعاىل أن احلديث ال يصح عن رسول اهلل بني  

 ةعيس  الرمل صدوق ربام أخطأ، وأيًضا فيه عقبة بن علقم هبن ماجاشيخ أن 

  .م فيهمتكل  هو و
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جر ذكر يف عىل كالم الناجي رمحه اهلل تعاىل أن احلافظ بن ح ةومما أذكر زياد

ف بأنه ربام أخطأ ونحو هذا فإنه ال ص  أن الراوي إذا و   "هدي الساري"مقدمة 

  .د بهل ما تفر  قب  ي  

السيام وأنه يعارض حديث:  ،وأنه ضعيف ،ل هذا احلديثقب  ال ي   ،فعىل هذا

  .«كل أمتي معاىف إال املجاهرون»

 .جاهرفظاهر هذا احلديث أنه جعل غري املجاهر أعظم إثاًم من امل

وليس معن  عدم صحته  ،عن رسول اهلل  فاملقصود أن احلديث ال يصح  

العلم يف املعايص التي تكون يف اخلفاء، بل جيب  ب  أن يتهاون املسلمون وطال  

فإن  ،كانت يف اجلهر أو اخلفاء سواء أ ،هاوأن نرك املعايص كل   ،علينا أن نتقي اهلل

 .اهلل يطلع عىل اجلهر وأخف  

وهل قضاء  ؟فكيف يقضيهما ،نام عن الوتر وركعيت الفجر من سائل:يقول ال

 .وجزاكم اهلل خرًيا ؟أم أنه يشفع به ؟الوتر حياكي أدائه

فعىل أصح قول أهل العلم  أما ما يتعلق بالوتر :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

عند وهو قول  ،حنيفة ومالك وأمحد يف رواية ووإليه ذهب أب ،يه شفًعانه يصل  أ

  .الشافعية
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ويقوم  ،مثم يسل   ،يصل ركعتني ،فلو كان يصل من الليل ثالث ركعات

ركعة  فإنه يقضيه هناًرا أربًعا، ولو كان يصل ،ففاته قيام الليل هلذا ،يصل ركعة

ذلك ما يف مسلم عن عائشة لويدل  ،فإنه يقيض هناًرا ركعتني ،واحدة ففاتته

عن قيام الليل صىل من النهار اثنتي  أو وجع    نوم   كان إذا غلب النبي »قالت: 

نام عن حزبه أو عن  من»:قال   وأيًضا ثبت يف مسلم عن عمر ،«عرشة ركعة

  .«ليلكأنام قرأه من الُكتيب له، فيام بني صلة الفجر وصلة الظهر  رأهيشء منه فق

أو  من نام عىل الوتر» ديث الذي رواه الرمذي من حديث أيب سعيد:احلأما 

، فإن هذا احلديث ال يصح عن رسول اهلل « إذا ذكر أو استيقظ صل  نيس فليُ 

بن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه اوكذلك أشار لضعفه  ،فه الرمذي نفسهوقد ضع  

 ."عادزاد امل"

نا،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن  ل م  نا بام ع  ع  نا ما ينفعنا، وأن ينف  عل م  نه إ ي 

 .وجزاكم اهلل خرًيا ،ن الرحيمالرمح
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 بعد املائةواخلمسون  ثامنةاجملموعة ال
يقول السائل: هل من مصلحة الدعوة يف األماكن اليت تقوى شوكة أهل البدع 

ن ضالالتهم دون أن نذكر األسامي خشية أن يبغوا علينا واملخالفني للسلفيني أن نبيِّ

 ك الدولة؟خاصة إذا كانوا أصحاب املناصب واجلاه يف تل

الضالني  امءأس :أي- األسامءن ذكر إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ده الشاطبي وقد درج عليه السلف الصالح، ومما قع   ،مطلب شعي -واملخالفني

لذلك ال يوجد يف األدلة الرشعية  ، األسامءأن األصل عدم ذكر  "االعتصام"يف 

  .خوارج ونحو من ذلكاسم ذكر  دج  وإنام و   ،املخالفني ألسامء كثرة ذكر  

  .وهذه طريقة الرشيعة يف أكثر أدلتها ، األسامءفاألصل عدم ذكر 

 ،وهذا هو الغالب فإنه يبادر بذكر أسامئهم ،مصلحة الذكرلكن إذا اقتضت 

 ع إىل األصل.رج  ون   ، األسامءر ذك  خيالف هذا الغالب فال ت   ع  لكن إذا وجد مان  

ق بني دعوة عامة الناس لكثرة األرباح نه البد أن نفر  إال أنني أنبه عىل أمر أ

  
ر هلم أسامء ذك  وت   ،ةن مهم للس  ودعوة رأس املال لتثبيته، أما رأس املال فتشحذ مه 

حت  يقوى  ،ر هلم أفعاهلم، سواء ممن يشهد معكم أو من غريهمذك  وت   ،لال  الض  

 األسامءأيت بعضهم ال يذكر ألين ر ؛م عىل الربحفإن رأس املال مقد   ؛رأس املال
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ب عليه، ع  ع رأس مال قد ت  ويضي   ،ث ضعًفاوهذا يور   ،حت  عند رأس املال

  .م عىل الربحرأس املال مقد  و

نه الرمحن إ ،السنةعىل وأن يقوينا وإياكم  ،أسأل اهلل أن يكّس أهل البدع

 الرحيم.

ب سدادها يف حال  وجي ؟ينيقول السائل: هل املخالفات املرورية تعترب من الدَّ

 الشخص تويف؟

هذا من حيث  ،ين جيب سداده عن امليتفإهنا د   ،أما من حيث التأصيل فنعم

  .التأصيل

  
عا يستحب بعد وفاة امليت أن ي  وذكر الفقهاء أن مم  ه، ذكر ين  إىل قضاء د   سار 

  :منها ،ودلت عىل ذلك أحاديث ،هذا النووي وغريه

وأن  ،ذكر أًخا له مات هأن ،ل األطوعد بن ما أخرج أمحد من حديث س

قض اذهب فاف ،ينهإن أخاك حمبوس بَد »: ، فقال النبي وقد ترك مااًل  ،ينعليه د  

أحكام "ح احلديث العالمة األلباين يف كتابه وقد صح   ،إىل آخر احلديث «عنه

 . "اجلنائز

 
 
ذلك رسيًعا وأن يكون  ،ين قبل توزيع الركةالد   فإًذا البد من املبادرة بقضاء

  .هين  ت بد  س املي  حت  ال حيب  
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لكن من رمحة اهلل عندنا يف الدولة السعودية أن من مات وعليه خمالفات 

ت أن ثب  ي  وإنام يأت بام  -احلمد هلل-فبام أهنا تسقط عنها  ،فإهنا تسقط عنها ،مرورية

 ين.طون عنه الد  سق  وبعد ذلك ي   ،فالًنا قد مات

له حق  ،هل إذا انتهى الشهر ،هر على امرأته شهًرااظ رجاًلأن يقول السائل: 

 وينتهي الظهار؟ ؟أن جيامعها

هر أمي يف حرام كظ   أن رجاًل مثاًل قال لزوجته: أنت عل   :يعني مراد السائل

م وهكذا، وهذا الظهار هو الذي يسم  عند أو يف شهر حمر   ،هل  شهر رمضان ك  

حه والذي رج   :د اختلف فيه الفقهاء عىل قولنيفمثل هذا ق ،هاًرا مؤقًتاالفقهاء ظ  

شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني أن هذا  هواختار "ياملغن"يف  ةبن قداما

هذا إىل الثوري وإسحاق  ةبن قداماوقد نسب  ،ت لهق  الظهار ينتهي بانتهاء ما و  

 وإىل مجاعة من أهل العلم. ،وأحد قول الشافعي هبن راهوي

يقول:  ألن النبي  ؛دد  أن الظهار ينتهي بام ح   -واهلل أعلم-هر فإًذا األظ

  .«ىكل امرئ ما نولوإنام »

 ونالناس الذين يقول فام أكثر ،أال يتساهلوا يف الظهار املسلمنيوأويص 

  .، فيجب احلذر من الظهارل   حرام ع   ألزواجهن: أنت  
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فهذا  ،ل   حرام ع   نت  أ : أهل العلم إذا قال الرجل لزوجتهول  وعىل أصح ق  

رها، وقد تقدم اجلواب عىل قاله لغري زوجته فإنه يمني يكف   ابخالف إذ ،ظهار

 هذا.

نا،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن  ل م  نا بام ع  ع  نا ما ينفعنا، وأن ينف  عل م  نه إ ي 

 .وجزاكم اهلل خرًيا ،الرمحن الرحيم

 واخلمسون بعد املائة  تاسعةاجملموعة ال
يسد حاجيت إال يف مجعية ، ااألمور فلم أجد عمًل يََّليقول السائل: ضاقت َع

وما  ،وعملي حماسب وليس لي بهم أي اختالط ديين ،لدى مجاعة اإلخوان املسلمني

 يعين عملي حماسب فقط، هل عملي هذا عليه إثم؟ ،شابهه

ة ي  دع  ب   إن مجاعة اإلخوان املسلمني مجاعة :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وذكر  ،باز رمحه اهلل تعاىلعها سامحة الشيخ عبد العزيز بن كام بد   ،ومجاعة مبتدعة

عها العالمة وبد   ،ةومجاعة التبليغ من عموم االثنتني والسبعني الفرقة الضال   اأهن

 مكتوب   د ذلك بخط  وأك   ،والشيخ العالمة صالح الفوزان ،نارص الدين األلباين

نت ذلك وقد بي   ،وعندها أمور يستوجب تبديعها ،تدعة إىل غري ذلكبأهنا مجاعة مب

 يف بعض األجوبة السابقة.



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

644 

 

ألنه من  ؛م يف الرشيعة هذا فإن التعامل مع اجلمعيات املبتدعة حمر  فإذا تبني  

يف قضاء  معهم وساع   التعاون عىل اإلثم والعدوان، وذلك أن املحاسب متعاون  

  .يأخذ أجرة عىل ذلك وإن كان ،ما حيتاجون إليه

ل عىل ويتوك   ،وأن يستغفر من ذنبه ،ل عىل اهللقب  فأويص أخانا السائل أن ي  

 چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ  كام قال سبحانه:  ،اقويعلم أنه هو الرز   ،اهلل

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ ، وقال سبحانه: [4]الطلق:

  . [55 ]األنفال:  چڌ  

ڱ  چ ه، واهلل يقول: ع اهلل عبد  ولن يضي   ،رزق املباحأن يسع  يف ال وأوصيه

ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

فأسأل اهلل أن يوسع لك  ،ن اهلل سبحانهم   عد  هذا و  ، [4 - 5:]الطلق چ ھ

وعن  ،ة وعن التعاون معهاي  وأن يغنيك عن هذه اجلامعات البدع   ،بالرزق احلالل

 .الرحيم الكريم  نه الرب   إ ،من اجلامعات الضاللغريها 

مبحث التعبيد السم يراد به  "شرح القواعد املثلى"يقول السائل: ذكرت يف 

 فهل من قال بذلك من علماء؟ ،اهلل، هو ليس من أمساء اهلل

يراد به اهلل  اسم   ل  أنه يصح التعبيد لك   ،يقصد السائل أنني ذكرت يف الدرس

كأن يقال مثاًل: عبد املقصود إىل غري ذلك،  ،مل يكن اساًم من أسامئهولو  ،سبحانه
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ومثله عىل خالف اسم النارص حت  ولو مل  ،من أسامء اهلل فإن املقصود ليس اساًم 

، وقد "القواعد املثىل"ذكرت هذا يف  ،يكن اساًم من أسامء اهلل فالتعبيد به جائز

أحًدا  يمني وغريه من علامئنا، ومل أر  ثعابن منهم الشيخ  ،نا ذكروا هذاءرأيت علام

  .من العلامء السابقنييف هذه الصورة عىل عدم جواز التعبيد  نص  

 يقصدد لغري اهلل، اسم معب   ل  بن حزم أهنم أمجعوا عىل حتريم ك  اأما ما حكاه 

وتقول:  ،دتعب  تيعني ال يصح لك أن  "د لغري اهللمعب   اسم   ل  بن حزم قال: ك  اعبارة 

من أسامئه  ولو مل يكن هذا اساًم  ،وإنام تتعبد السم يراد به اهلل  ،بد خالدع

 بن حزم رمحه اهلل تعاىل.االذي حكاه  اإلمجاعسبحانه، هذا معن  

وأورد اإلمجاع بصيغة تفيد حرمة التعبيد  ،وقد رأيت بعض املعارصين أخطأ

قوا عىل حتريم التعبيد بن حزم: اتفاقال "لغري اسم من أسامء اهلل التوقيفية، قال: 

عرب بأن التعبيد يكون هلل وإنام  ،بن حزم مل يعرب هبذااو ،"اسم غري أسامء اهلل لكل  

ولو  أو املراد أن يعبد بام يطلق به عىل اهلل  ،كان باسم من أسامئه التوقيفيةسواء أ

 كان من باب اإلخبار.

وقصة  ،لتوّسيقول السائل: ما إجابة أهل السنة عن حديث األعمى يف ال

 االستسقاء بالعباس؟

فذهب مجاعة  ، يف صحتهاًل قد تنازع العلامء أو    حديث عثامنأما التوسل ف

مد بن عبد الوهاب، وابنه حميخ عبد الرمحن بن حسن بن اإلمام إىل ضعفه كالش
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 -واهلل أعلم-واألظهر  ،فه حممد البشري السهسواينومنهم من ضع   ،عبد اللطيف

 اب األول.ضعفه هذا اجلو

ليس فيه داللة عىل التوسل البدعي وال  ،تهح  أنه عىل ص   :اجلواب الثاين

أرشده أنه إذا صىل  أن النبي  :وإنام غاية ما يف احلديث ،من باب أوىل الرشكي

ع يف ف  ش   فيقول: يا ريب ،نا حممد ع فيهم نبي  شف  ويسأل اهلل أن ي   ،يدعو اهلل 

ر، وليس هذا منك   ،ع فينا نبينا أن يشف   نسأل اهللوهذا خري، نحن ،  ك نبي  

أو أن يتوسل بجاه  ،ة الشفاعة أو الوسيلةج  بح  املنكر أن يرصف عبادة للنبي 

، أو بمكانته أو كذا أو يقول: اللهم أين أسألك أن تغفر ل بجاه حممد  النبي 

 كذا. 

 ،وهو طلب عظيم ،خريفهذا  ،ع فينا نبينا حممد أن يشف   أما أن نسأل اهلل

 .علينا مجيًعا بشفاعة نبينا حممد  ن  م  أن يأسأل اهلل 

اللهم إنا »فيام أخرج البخاري قال:  ستسقاء بالعباس ملا قال عمراالقصة أما 

، فاملراد بدعاء «نبينا فاسقنا معبوإنا نتوسل بك  ،ل إليك بنبينا وتسقيناكنا نتوس  

ألنه لو كان املراد هبذا جاه العباس لكان  ؛وليس املراد بجاه العباس ،العباس

إليه  نيأتو واحًيا كان فلام كان النبي ،ل بجاه النبي  توس  سق  وي  ست  األوىل أن ي  

: يا واقالو ،اهلل أن يغيثنا، فلام مات ما أتوا إىل قربه دع  ايقولون: يا رسول اهلل و

 ،أن يغيثنا اهلل دع  افقالوا:  ،اهلل أن يغيثنا، فذهبوا إىل عمه العباس دع  ارسول اهلل 
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 ،توسل بدعاء العباس لذلك عمر ،ويف هذا داللة عىل مكانة أهل بيت النبي 

كام أخرج مسلم من حديث زيد بن األرقم قال:  ،زيةمبهلم والرشيعة قد جاءت 

 .لنبي مزية ريض اهلل عنهم وأرضاهمفألهل بيت ا ،«ركم اهلل يف أهل بيتيذك  أُ »

 نأو يترصفو ،ال يغلون فيهم باعتقاد أهنم يعلمون الغيب ،سطوأهل السنة و

وال  ،ويف املقابل ال جيفوهنم ؛أو يتربكون هبم ،هلم عبادات نأو يرصفو ،يف الكون

وإنام يعرفون هلم قدرهم ومنزلتهم وقرابتهم  ،م كام يفعل ذلك الناصبةهنيعادو

  .لرسول اهلل 

وليس فيه أنه رصف له عبادة أو  ،«ااهلل لن دعا» :قال ،مع العباس ففعل عمر

 ، لكن ملا كانلو كان يصح السؤال باجلاه لسأل بجاه النبي إنه سأل اهلل بجاهه، ف

 ه أن يدعو هلم.يسألونه أن يدعو هلم، فلام مات سألوا عم   واحًيا كان النبي 

 ،نام  وأن ينفعنا بام عل   ،نا ما ينفعنام  أن يعل   أسأل اهلل الذي ال إله إال هو

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة الستوناجملموعة 
قت الزوال خالل السنة ما ذان الظهر خيتلف عندنا وأيقول السائل: وقت 

دقائق صيًفا، وقد  ةا عشر وعشرتعشر وأربعني دقيقة شتاء، واثن يتثنابني 

سواء  وقت واحد نون لصالة الظهر يفكانت العادة اليت جرى عليها القوم أنهم يؤذِّ

وذلك مراعاة ملصلحة  ،وأربعني مخسو ةا عشرتوهو اثن ،يف الشتاء أو الصيف

وترتيب وقت الدوام وغري ذلك  ،اجلميع حتى يتيسر اجتماع أكرب عدد من املصلني

ذان الظهر البد أن أن إض البعض على هذا العهد فقال: من املصاحل، وقد اعرت

أصبحت بعض املساجد تصلى فيها ف ،يكون عند دخول الوقت بعد الزوال مباشرة

ى إىل اختالف بينها يف وقت ما أدَّمَّ ،ثنا عشر مخسة وأربعنياوبعضها  ،ثنا عشرا

 ء الظهر. أدا

 ،ل وقته ملدة نصف ساعة تقريًباذان الظهر عن أوَّأالسؤال: هل جيوز تأخري 

عالن أو البد من إ ،ثنا عشر مخسة وأربعنياوهو  ،ليكون له وقت واحد خالل السنة

ثنا عشر وعشر دقائق حتى وإن فاتت اوهو  ،ل وقتهذان من املساجد يف أوَّاأل

الصالة املصاحل األخرى مثل اجتماع كل مساجد البلد على وقت واحد؟ إىل آخر 

 السؤال.

وصحابته  ن السنة التي درج عليها النبي إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ب املذاهب ت  ت ك  فهو كام نص   ،ل الوقتأو   ،ذان يكون عند الدخولالكرام أن األ

وقد ثبت عند السبعة من حديث مالك بن  ،األربعة هو اإلعالم بدخول الوقت
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فليؤذن  -أي حرض وقتها-إذا حرضت الصلة »قال:  ويرث أن النبياحل

  .فالسنة عند دخول أول الوقت يؤذن «أحدكم

هذا موجود يف  ،لصيفوقت الشتاء وا وما يذكر يف السؤال من اختالف يف

 ،وهذا أيًضا جيري يف بالد املسلمني وهو شائع ،كثري من بالد العامل اإلسالمي

لكن قد يتأخر  ،وقت ل  نون عند دخول ك  ة الناس العملية أهنم يؤذ  ن ومع ذلك س  

بل فيه  ،وال يكون فيه رضر عليهم ،ويتعارف من حوله هبذا ،اإلمام يف اإلقامة

  .خر اإلقامةفله أن يؤ ،مصلحة

ما  :منها ،ثم أيًضا فيه مفاسد أخرى ،ذان فهو خالف السنة األأما تأخري

ذان يض امرأة بعد دخول الوقت لكن األيتعلق من أحكام املرأة احلائض، قد حت

 ،الفعل تظن أن الوقت مل يدخل مع األيام ومع استمرار عىل مثل فهي ،رخ  قد أ  

 جتب عليها يف ذمتها.مل  فلذلك تظن أن صالة الظهر مثاًل 

وقد اعتاد  ،وقت الظهر يبدأ من الساعة الثانية عرش وعرش دقائق لنفرض أن  

أهل البلد عىل التأخري إىل الثانية عرشة ومخسة وأربعني دقيقة عىل ما ذكر السائل، 

جاءت الساعة الثانية  :يعني ،وهذه املرأة ملا جاءت الساعة الثانية عرش والثلث

لكنها مع  ،مثل هذه وجبت صالة الظهر يف ذمتها ،يقة حاضتوعرشون دق عرشة

وقت  ننة قد تظن أواستمرار العادة عىل عادة معي   ،هلاأليام ومع وجود اجل
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أو مل جتب عليها صال الظهر يف  ،تهام  الظهر مل يدخل، فإًذا مل جتب صالة الظهر يف ذ  

  .ذمتها

عليه أنه يراع  وقت واملسلمون سائرون  ،فلذلك الذي دلت عليه السنة

ل ن للصالة يف أو   األوقات صيًفا وشتاء، ويؤذ  ويراع  تغري   ،دخول الصالة

وأال يترضر أهل احلي بتأخري  ،أما اإلقامة فرجع إىل املصالح واملفاسد ،وقتها

 إقامة الصالة.

 ؟ةخياط املالبس الرياضية الكاراتي يقول السائل: ما حكم

فمثل هذا  ،وأهنا للتقوية إىل غري ذلك ،اجلواز مثل هذه األلعاب األصل يف

هذا  ،ألن اللعبة نفسها يف األصل جائزة ؛العمل يف خياطة هذه املالبس جائزة

 واهلل أعلم.

 يقول السائل: ما حكم احلج يف احلمالت اخلريية اجملانية إذا كانت حجة اإلسالم؟

ن األفضل يف احلج لك ،األصل يف احلج أنه صحيح يقال جواًبا عن هذا السؤال:

أن حيج احلاج بامله احلالل مما تعب عليه ومجعه، ألن مما متيز به عبادة احلج أهنا عبادة 

  .فلذلك األفضل ملن كان له مال أن حيج من ماله، هذا األفضل ،بدنية ومالية

واألفضل الذي ليس عنده مال أال حيج من عطايا املسلمني وصدقاهتم وغري 

واهلل مل يوجب احلج عىل من مل يكن  ،يا خري من اليد السفىلفإن اليد العل ؛ذلك
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ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  چ كام قال سبحانه:  ،مستطيًعا

، هذا األفضل أن من ليس عنده مال أال حيج من أموال [52]آل عمران:چ ڭ

  .فإن اليد العليا خري من اليد السفىل ؛املسلمني

عنده مال األفضل أن حيج من  لكن لو حج صح حجه، ومن باب أوىل من

 ماله، وكام تقدم أن احلج عبادة مالية وبدنية.

 وما الدليل؟ ؟م طالبات فتياتيقول السائل: هل جيوز لألستاذ الرجل أن يعلِّ

كام ثبت يف البخاري من حديث  ،م الرجل املرأةاألصل جواز أن يعل   :لايق

، لكن البد أن «ين اهللفيه دي  مهنجعل للنساء يوًما يعل   أن النبي» :أيب سعيد

فإنه ال فتنة أرض عىل الرجال من  ،تراع  األمور األخرى مما ال تكون سبًبا للفتنة

 ،اتقوا الدنيا»قال:  كام أخرج مسلم من حديث أيب سعيد أن النبي  ،النساء

  .«فإن أول فتنة بني إرسائيل يف النساء ،واتقوا النساء

تكون املرأة متحجبة إىل غري ذلك مما يقي من لكن  ،إًذا أصل التعليم جائز

مة أن تكون املعل   ،مه الرجلم ما يعل  ت امرأة تعل  د  ج  هذه الفتنة، واألفضل إذا و  

 امرأة فإنه أبعد من الفتنة.

وأن ينفعنا بام  ،منا ما ينفعناأسأل اهلل أن يعل  هو، أسأل اهلل الذي ال إله إال 

 وجزاكم اهلل خرًيا. ،نام  عل  
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 بعد املائة الواحدة والستوناجملموعة 
 فهل يشرتط أن تذبح مًعا؟ ،ر شاتانَك: العقيقة عن الذَّيقول السائل

ح ثبت عند أمحد وأيب داود والرمذي وصح   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

، فعىل «وعن اجلارية شاة ،عن الغلم شاتان» :احلديث الرمذي من حديث عائشة

ن  ق  ع  ن ي  ن أراد أهذا م    نيط يف هات  شر  وال ي   ،يذبح شاتنيفل ن غالموع   ر  ك  ذ  ع 

لكن لو  ،ح مجيًعا يف اليوم السابعذب  ن ت  أكان األفضل  وإن   ،الشاتني أن تذبح سوًيا

مثل هذا الفعل، السيام وقد  ثم فيام بعد تيّس له ذبح شاة أخرى صح   ،ذبح شاة

أنه يصح أن تذبح شاة »الرزاق قال: أيب شيبة وعبد ابن عند  بن عمراثبت عن 

  .«ركَ واحدة عن الذَّ 

ويصح أن تذبح واحدة، وهذا القول عند  ،ن تذبح شاتانأ األفضل ،إًذا

وإن كان خالف  ،لكن ففعل هذا تفريق العقيقة جائز من باب األوىل ،احلنابلة

 األفضل.

 قول :ة أنه اهلل تعاىل كما يف املسوديقول السائل: جاء عن اإلمام أمحد رمح

فكيف اجلمع  ،أنه حجة :كتب أخرى وجاء عنه أيًضا يف ،التابعي ليس حجة

 بينهما؟
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وظاهر  ،فإن اإلمام أمحد له روايات يف مسائل كثرية ؛ال إشكال يف هذايقال: 

 عىل عماًل و وله كالم أخر تأصياًل  ،"التابعي ليس حجة قول" :بعض كالمه أن

  ."قول التابعي حجة" :أن

ية قول التابعي يف قد تنازعوا يف هذا، وللدارمي كالم عظيم يف حج  والعلامء 

 اكالمً  "مناقب اإلمام أمحد"بن اجلوزي يف اييس، ونقل أواخر رده عىل برش املر  

إمجال "ة قول الصحايب، وأيًضا من ذكر هذا العالئي يف يلإلمام أمحد يف حج

ت يف هذه املسألة بقول قل"ونقل عن الشافعي أنه قال يف املسألة:  ،"اإلصابة

  .يف حجية قول التابعي بن القيم عن اإلمام أمحد والشافعي قواًل اوذكر  ،"عطاء

 ؛السيام تفسري جماهدو ،له مزية ،فلذا حجية قول التابعي السيام يف التفسري

  .أخذ التفسري عن عبد اهلل بن عباسألنه قد ثبت عنه 

فأمحد له أكثر من  ،قول التابعي تلفون يف حجيةفاملقصود بام أن العلامء خم

نقله  ،رواية رمحه اهلل تعاىل، واحلنفية أيًضا عندهم تأصيل يف حجية قول التابعي

  .ه اهلل تعاىل يف كتابه الفروسيةبن القيم رمحا

الف من أقوال أهل العلم أن قول التابعي الذي مل خي   -واهلل أعلم -واألظهر 

 وهو سبيل املؤمنني يف هذه املسألة. ،سألةيف هذه امل  ماوذلك أنه أعىل ،حجة
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ووجدت يف أحد هذه  ،ووجدت فيها قولني أو ثالثة ،إذا بحثت مسألة

وكذلك مل جتد  ،من التابعني خالفه اومل جتد أحدً  ،قول التابعي :األقوال الثالثة

ئلت: ما سبيل املؤمن اصحابي    علمك؟ يف ني يف هذه املسألةمن باب أوىل، فلو س 

جلواب: أن سبيل املؤمنني يف هذه املسألة هو قول التابعي فالن، فبهذا لكان ا

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ يلزم إتباعه كام قال سبحانه: 

 چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  

وهو سبيل  ،ألنه أعلم ما يف هذه املسألة ؛فإًذا قول التابعي حجة [،885]النساء:

 سألة.املؤمنني يف هذه امل

ثم ساحمته، فلما مات  ،يف حياته اأطلب زوجي ماًلقول السائلة: كنت ت

 باملال؟ لبافهل يصح أن أرجع وأط ،قسم الرتكة رأيت نفسي حمتاجة اووأراد

الذي ذكره علامء املذاهب األربعة أن من  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

برأت ذمته، وال يصح له أن  ط عنه قدسق  ن أ  ة فإن م  م  أسقط حقه املتعلق بالذ  

ألنه  ؛وهذا واضح ،أو أن يأخذه من تركته بعد موته ،أو أن يطالب به ،يرجع

ومن  ،ن كان مطالًبا هبذا املالأسقطه باختياره، فبام أنه أسقطه فقد برأت ذمة م  

ی   چ ع عباده، ويقول سبحانه: واهلل ال يضي   أسقطه حمتسًبا له األجر عند اهلل 

 [.45]سبأ: چجئ  حئمئ   ی  ی  ی 
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أيي، هل ال يزال ثم غريت ر ،يقول السائل: حلفت على زوجيت أن ال تفعل أمًرا

 سقط؟ واحللف مستمًرا أ

من حلف عىل زوجته أو عىل أي أحد أن ال  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 وأن جيعلها ساقطة فمثل هذا ال ،ي يمينهلغ  ثم بدا له بعد ذلك أن ي   ،يفعل شيًئا

وكان إىل ما هو  ،إذا أراد أن يغري رأيه ؛بل تبق  اليمني متعلقة بالذمة، فلذا ،يصح  

يطعم عرشة  وأ ،ق رقبةعت  يف سورة املائدة من أن ي   فليحنث بام ذكر اهلل  ،خري

  .فإن مل جيد فيصوم ثالثة أيام ،مساكني أو كسوهتم

ر عن ا فإنه يرك ويكف  خريً  الكن إذا كان تركه ،ل باليمنيعم  وإال األصل أن ت  

  .يف البخاري كام ثبت عن النبي  ،يمينه

فله أن يفعل  ،يرك إىل ما هو خري وأحسن يعني ال ،ر أنه مباحد  ثم حت  لو ق  

ألهنا منذ أن  ؛هات  : ألغيت يميني أو أسقطلال أن يقو ،ارة يمنيرها كف  ذلك بأن يكف  

ل باليمني أو أن حينث عم  إما أن ي  عليه،  اوأصبح واجبً  ،حلف فقد تعلقت بذمته

 ر عن يمينه.ويكف  

منا وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأن يعل  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو 

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  ستوناجملموعة الثانية وال
أو تستثنى منه صور؟  ،ين حمرم مطلًقاين بالدَّيع الدَّيقول السائل: هل َب

 هناك ما  يدل على حرمته؟ وهل

ل فيها ما ليس دخ  وقد أ   ،ةأن هذه املسألة مهم   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .ينين بالد  أنه مما يستثن  من بيع الد   ن  حت  ظ   ،منها

ين أن بيع الد   -والعلم عند اهلل -وبالنظر يف كالم العلامء السابقني يظهر ل 

بن املنذر ابإمجاع أهل العلم، حك  اإلمجاع اإلمام أمحد ووهذا  ،مين حمر  بالد  

  .وغريمها من أهل العلم

 :بن عمراقد جاء يف ذلك حديث أخرجه البزار من حديث  ،لكن قبل هذا

الكالئ  ععن بي هنى النبي »أو  ،«ينين بالد  عن بيع الد   هنى النبي »

 .«بالكالئ

  .ينين بالد  د  بيع ال :أي :قال نافع فيام رواه البيهقي

فقد ضعفه اإلمام أمحد، ويف كالم  ،وهذا احلديث ال يصح عن رسول اهلل 

 ،ينين بالد  يف بيع الد   عن رسول اهلل  ء  أمحد ما يدل عىل أنه ما يصح يشاإلمام 

اإلمجاع، وهذا يفيدنا أيًضا أنه مل يصح عند اإلمام أمحد رمحه اهلل  وإنام العمدة عىل
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 ؛ين، وبام أن يف املسألة إمجاًعا فيكفيين بالد  صحايب يف حرمة بيع الد  تعاىل أثر عن 

 فإن اإلمجاع حجة عند أهل السنة.

وكل هذه الصور الثالثة جممع  ،ثالثة ين يرجع إىل صور  ين بالد  وبيع الد  

 عليها:

وليس عند صاحبه ما يقيض  فإذا حل   ،ين يف الذمةأن يكون الد   :الصورة األولى

 . ين يف مقابل الزيادةين: إًذا لك أن تتأخر يف سداد الد  ينه، قال له صاحب الد  به د  

بن تيمية ابن املنذر وا  وقد حك ،وهو ربا أهل اجلاهلية ،وهذا واضح أنه ربا

 رمحه اهلل تعاىل اإلمجاع عىل حرمة مثل هذا.

رأس تسليم تأخري  :ينين بالدَّيع الدَّمن صور َبالصورة الثانية  -

بن ام باإلمجاع، حك  اإلمجاع لم حمر  م، وتأخري تسليم رأس مال الس  ل  ال الس  م

  .اعة من أهل العلمبن القيم ومجاو ةبن تيمياو ةبن قدامااملنذر و

م فيه ل  م، ومن املعلوم أن الس  ل  م يرجع إىل معرفة الس  ومعن  تأخري رأس السل  

فيها نخل ومتر، وهذا  ،مزرعة ن، فيكون عند الرجلتقديم الثمن وتأخري املثم  

لنفرض أنه بعد ستة  ،يف الوقت أو ينضج يف الوقت الفالين ل  النخل والتمر حي  

يف مقابل أن  ل له صاحب التمر: أعطني مااًل فيقو ،أشهر، فيأت رجل عنده مال
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وعىل أن أعطيك التمر يف  ،ه كذا إىل آخرهيل  وك   ،ه كذاأعطيك التمر الذي وصف  

 .ويف الغالب يكون املبلغ أقل ،ين بمبلغ كذا وكذاالوقت الفال

وفيه  ،مل  وهو الس   ،فمثل هذا فيه تقديم الثمن وتأخري املثمن هذا جائز 

 بن عباس وغريه. احديث 

 م ما هو؟لكن املحر  

: التمر الفالين الذي سبق أيًضا تسليم الثمن بأن يقول مثاًل هو أن يتأخر 

أعطني مخسة ف ا يقول ذاك الرجل وافقتإذً  تأخذه مني بعد ستة أشهر، هوصف

لكن أعطيك مخسة آالف بعد شهر أو بعد  ،آالف ريال، قال: ال مانع عندي

ألنه  ؛رن مؤخ  شهرين أو بعد أسبوع إىل آخره، فهذا فيه تأخري للثمن كام أن املثم  

 كام تقدم بيان ذلك. ،م باإلمجاعفمثل هذا حمر   ،م  ل  س  

 يشري من رجل بضاعة مثاًل  هتجار أنلااع عند بعض ومما يدخل يف هذا ما ش

بستني ألف ريال، وهذه البضاعة ستصل بعد شهر، فيقول املشري: قيمة البضاعة 

، إذا وصلت البضاعة بعد أسبوع، بعد شهر، أو قبل أن تصل بأسبوع إىل ل   ين ع  د  

  .ض ثمنهقب  م، مل ي  ل  س  م وهو داخل يف بيع السلم الذي مل ي  آخره أعطيك املال، هذا حمر  

النية يقول: أنا سآت بالبضاعة الفف ،وهذا شائع ومنترش عند بعض التجار

فيقول ذاك الرجل املشري: اشريت منك هذه  ،مثاًل من الصني أو غريها
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البضاعة، فاملفرض أنه إذا قال: اشريت منك هذه البضاعة التي ستأت بعد شهر 

، لكنه قال :أدفع لك املال بعد أسبوع أو املال مباشةً  ووصفها كذا إىل آخره أن يدفع

 جيوز يف بيع السلم ألنه ال ؛مفمثل هذا حمر   ،بعد شهر أو بعد أن تأت البضاعة إىل آخره

ألن املثمن متأخر باعتباره  ؛ينين بالد  وتأخري الثمن يعترب من بيع الد   ؛تأخري الثمن

 م باإلمجاع.وهذا حمر   ،ينين بالد  ن بيع الد  ر الثمن أيًضا صار مفإذا أخ   ،لاًم س  

ين، ما ب الد  ل  أال وهو ق   :ينين بالدَّالصورة الثالثة من بيع الدَّ -

 ين؟معن  قلب الد  

لنفرض أن رجاًل يريد من رجل عرشين صاًعا من متر، فلام حل الوقت 

عىل أن شهر  دجعلها بعاعرشون صاًعا من متر، لكن قال: ليس عندي  ،والسداد

ه من متر ري  غ   ، ينالد   ب  ل  أعطيك عرشين صاًعا من أرز أو أربعني صاًعا من أرز، ق  

حك  اإلمجاع  ،م بإمجاع أهل العلموهو حمر   ،هذا يسم  قلب الدين ،إىل يشء آخر

بن او ،بن املنذراو ،واإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل "األم"اإلمام الشافعي يف كتاب 

 ل العلم. ومجع من أه ،تيمية

  .مة باإلمجاعها حمر  وكل   ،ينين بالد  هذه الصور الثالثة هي من بيع الد  

ين ين بالد  وقال: إن هناك صوًرا من بيع الد   ،عض أهل العلم توسعبو

  .وليست حمرمة
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 ،ين مطلًقاين بالد  ويمنع بيع الد   ،محير   وبناء عىل هذا قال: أنه ال يوجد نص  

وإنام ينظر يف  ،ين مطلًقاين بالد  م بيع الد  فإًذا ال حير   ،كور ضعيفوإن احلديث املذ

  .مسألة بحسبها ل  ك  

  .نيل  صنيع العلامء األو  لوهو خمالف  ،وهذا فيه نظر

ثم أرادوا  ،ينين بالد  من الصور التي أرادوا إدخاهلا يف بيع الد   اوما ذكرو

  .ينين بالد  هي يف األصل ال تدخل يف بيع الد   ،استثنائها

فلام تبايعوا عىل هذا  ،تبايعوا عىل يشء ، يريد من رجل مااًل  لو أن رجاًل فمثاًل 

ط الذي يف ذمتك اليشء أراد من الرجل هذا املال الذي يف ذمته، فقال هذا الرجل: أسق  

ألن هذا من  ؛فمثل هذا جائز عىل أصح قول أهل العلم ،ط الذي عنديسق  عىل أن أ  

  .ك إىل غري ذلكالذي يراد به التمل  ال من باب البيع  ،إبراء الذمةباب إسقاط و

أو إىل صورة من  ،من األمثلة وأردت هبذا املثال األخري أن أشري إىل مثل  

وعىل إثره قال: إن هذه  ،ينين بالد  الصور التي ظن بعضهم أنه من بيع الد  

م  ينين بالد  فعليه ال يقال: إن بيع الد   ،الصورة جائزة  مطلًقا.حمر 

ين مون بيع الد  حير   ملون فيام رأيته أهنوالصواب والذي عليه العلامء األو  

 .وصوره هي الثالث املتقدمة ،طلًقاين مبالد  
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ين هو يف ين بالد  من بيع الد   يثن  ين ثم است  ين بالد  أنه من بيع الد   ن  ظ  وما ي  

 تقدم تقريره.ين عىل ما ين بالد  الواقع ليس من بيع الد  

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.

 

 اجملموعة الثالثة والستون بعد املائة 
هل يضع يده على  ؟يف يستشفي املسلم بالقرآن الكريميقول السائل: ك

لبطن جيب أن يضع يده  يف امله ويقرأ الفاحتة؟ وهل إذا كان األملؤالعضو الذي ي

 يف اجلهة اليت تأمله؟ مة أرَّسُّعلى ال

أنه  قد جاءت عدة أحاديث عن رسول اهلل  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ومن ذلك ما أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي  ،عند الرقية يضع يده 

   بي أذهي  ،الناس رب    اللهم»ويقول:  ،يمسح بيده اليمن  ،ذ بعض أهلهكان يعو 

  .«شفاء ال يغادر سقاًم  ،كؤال شفاء إال شفا ،أنت الشايفوشف ا ،البأس

 :، وكذلك ذكرت عائشة عن النبي مما يف هذا احلديث أنه يمسح بيده 

كانت عائشة  لام ثقل النبي ذي تويف فيه، فأنه كان ينفث عىل نفسه يف املرض ال»

  .«بِبكة يده  ومتسح ريض اهلل عنها تقرأ عىل النبي 



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

666 

 

ضع »قال:  أن النبي   عاصالوأيًضا أخرج مسلم من حديث عثامن بن 

بسم اهلل ثلًثا، وقل سبع مرات: أعوذ باهلل  :وقل ،يدك عىل الذي يأمل من جسدك

أعوذ باهلل »هذا لفظ مسلم، فلفظ مسلم:  «من رش ما أجد وأحاذر تهقدرو

وإنام أعوذ باهلل وقدرته إىل غري  ،اهلل وقدرتهال كام هو شائع: أعوذ بعزة  «وقدرته

 ذلك من أحاديث.

نفسه كان يضع يده عىل  يكان إذا أراد أن يرق فهذه األحاديث فيها أنه 

بن حجر رمحه اهلل تعاىل اوقد ذكر هذا احلافظ  ،وقد أرشد إىل ذلك  ،مكان األمل

 ."البخاري ه عىلشح"كام يف 

فهل هذا النكاح  ،ثم تزوجها ،فحملت منه ،بامرأة ىيقول السائل: رجل زن

 صحيح؟

عىل أصح أقوال أهل العلم: ال يصح لرجل  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وكذلك ال يصح للزاين أن يتزوج الزانية حت  يتوبا، وقبل  ،أن يتزوج امرأة زانية

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :لذا قال اهلل  ؛التوبة ال جيوز أن يتزوجها

البد أن تكون  :، أي[53]النساء:چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ    

  .نة غري زانيةحمص  
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إىل كام ذهب  ،وعىل الصحيح ال يصح عقد نكاحه ،أما زواج الزانية فهو حمرم

وإنام توطأ  ،بل وأيًضا ال يصح أن يطأ امرأة حاملة ؛اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىلهذا 

 :اود وغريه من حديث أيب سعيدذلك ما أخرج أبو دلبعد أن تضع محلها، ويدل 

، وجاء هذا احلديث «امرأة حتى تضع أأن توط :وطاساأل يومهنى  أن النبي »

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فل »أيًضا من حديث رويفع األنصاري قال: 

لكن هذا احلديث  ،وهذا احلديث وإن كان فيه ضعف «يسقي ماؤه زرع غريه

 عًضا. باموذاك احلديث يقوي بعضه

حت  تتوب أو يتوبا إذا كانا  زان زانيةً  أو غري   ،فإًذا ال جيوز أن يتزوج زان زانيةً 

قد زنيا، ثم إذا تابا أيًضا ال جيوز أن يتزوجها وأن يطأها وهي حامل ملا تقدم ذكره 

 من الدليل.

يقول السائل: ذكر أهل العلم أن للوالد أن يعطي بعض أوالده دون البعض من 

على حسب حاجته، أما باب العطية فالبد من العدل  الًّعطي ُكفي ،باب النفقة

وعندي ولد آخر مل  ،وسؤالي: إذا أعطيت ولدي املتفوق هدية تشجيعية ،بينهما

 شيء إذا ما أعطيت الكسول؟ ليَّفهل َع ه،يتفوق لكسل

كام يف حديث  ،أنه جيب العدل يف العطية :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

العدل يف  :ومن ذلك ،«واعدلوا بني أوالدكم ،اتقوا اهلل» الصحيحني: النعامن يف

  .اهلدية وغريها
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هذا  ،أن إعطاء املتفوق هدية دون غري املتفوق -واهلل أعلم -لكن الذي يظهر 

ر أن د  متفوق، فلو ق   ل  ألن األب سيعطي ك   ؛وال جيب فيه العدل ،ليس ظلاًم 

 .ق فلم يأخذ هذه اهلديةيًعا، لكن أحدمها مل يتفو  قا فإنه سيعطيهام مجاالثنني تفو  

وجيب  ،فهذا ظلم ،أوالده املتفوقني دون اآلخر فرق بني أن يعطي األب أحد  

ففعله  ،وأن يعطي مجيع املتفوقني، لكن لو قال: من فعل كذا أعطيته كذا ،العدل

لجميع م العطية لهلذا الذي فعله ليس ظلاًم، ألنه قد عم   ءهأحدهم فإن إعطا

 أو أن يفعلوا ما ذكره هلم. ،برشط أن يكونوا متفوقني

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة الرابعة والستوناجملموعة 
لكن مل تذكر  "،أذكار الصباح واملساء"يقول السائل: استمعت إىل حماضرتك 

 فهل هي من أذكار الصبح واملساء؟ ،ورة اإلخالص واملعوذتنيس

قد جاء حديث أخرجه أبو داود والرمذي  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

لكن هذا  ،والنسائي يف قراءة املعوذتني واإلخالص يف أذكار الصباح واملساء

بن حجر اوقد أشار إىل هذا احلافظ  ،ال يصح عن النبي  -واهلل أعلم -احلديث 

وأشار إىل أنه معلول، وأن الصواب يف هذا احلديث أنه  ،"نتائج األفكار"يف كتابه 

هذه الليلة  لَّ لت عَ نزي أنه أُ » :من حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم

  .«بمثلهام ملن تعوذ هبام لَّ ما أنزل عَ  ،سورتان

 الصباح أن قراءة املعوذتني واإلخالص يف -واهلل أعلم -فلذا األظهر 

 فإًذا ليست هي من أذكار الصباح واملساء. ،واملساء ال يصح عن رسول اهلل 

كان  ني، أليس النيب ذكرت أن األذكار ال تقال بقصد النجاة من الَع يقول:

حفظ اهلل ا "، وكذلك حديث:ة"الم عنٍي لِّمن ُك"ذ احلسن واحلسني بقوله: يعوِّ

 ؟"حيفظك

 ةربه أن التعبد باألعامل لذات الق  الذي ذكرت :ؤالُيَقاُل جواًبا على هذا الس

لكن إذا تعبد باألذكار من أجل أن  ،من غري نظر إىل الفوائد الدنيوية هذا أفضل
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ني جاء تبًعا فمثل هذا وقصده العبادة واتقاء ش الع ،يتق  ش العني إىل غري ذلك

  .ينقص أجره

ألن  ؛فيه ةلهذا ال دال ،سن واحلسنياحل وما ذكره السائل من تعويذ النبي 

أو عىل أنه من األذكار التي يرج   ،عىل أنه من أذكار الصبح واملساء ذكر  هذا ال ي  

ذ احلسن ألجل أن يعو   :أي ،ألجل التعويذ وإنام هذا كان يفعله  ،فضلها

  ة.الم   عني   ل  ومن ك   ،احلسني من الرشورو

ومما ينوي  ،ط يف الرزقبس  ففرق بني التعبد بعبادة كصلة الرحم ألجل أن ي  

وبني  ،نسأ له يف أثره، فمثل هذا ينقص أجرهط له يف رزقه أو ي  بس  ويقصد هو أن ي  

وإنام أت  به ألجل شفاء  ،فهو ال يتعبد بالدعاء لذاته ،ايشفي فالنً أن أن يدعو اهلل 

 فالن، ومن ذلك الرقية فإن الرقية تداوي.

د هلل من تعب   و كذلك يقال: أن  ه «حفظ اهلل حيفظكا»وقوله كذلك حديث: 

 هلل اد لكن لو تعب   ،لألجر ولدخول اجلنة فإن له هذا األجر يألجل أن يتق 

فمثل هذا ينقص أجره بحسب نيته،  ،شور من األذى يف الدنيا واملصائب

بل هو صورة من صوره عىل هذه  ،ال خيالف ذلك «حفظ اهلل حيفظكا»وحديث 

 أشمل ويدخل فيه حت  ما يتعلق باآلخرة. "حيفظك"النية، وإن كان 

 ن األغبى: األشاعرة أم املعتزلة؟يقول السائل: على اعتمادهم العقليات َم

 ؟ال: وهل األشاعرة أقرب للسنة فعًلقا ثم
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يريد بهذا واهلل أعلم يقول: أيهما أكثر انضباًطا يف التمسك بالعقليات هل 

 األشاعرة أو املعتزلة؟

ن يف التمسك بام ضاال   ال شك أن كليهام :هذا السؤال ُيَقاُل جواًبا على

 الوا ملا صاروا أشاعرة وأن العقل الصحيح لو متسكوا به حق   ،زعموه عقاًل 

فإن األشاعرة  ؛املعتزلة أضبط من األشاعرة :لكن من حيث اجلملة ،معتزلة

، ويف فهم يف باب التحسني والتقبيح ال يرون العقل ،متناقضون فيام يتعلق بالعقل

ه رد  "ي يف جزىل العقل، وقد بني تناقضهم السباب تأويل الصفات اعتمدوا ع

، واملعتزلة أكثر انضباًطا يف متسكهم بام يزعمون "عىل من أنكر احلرف والصوت

 عليه. أن العقل يدل  

أما هل األشاعرة أقرب إىل السنة؟ نعم، األشاعرة أقرب إىل أهل السنة من 

 ؛بل هم بعيدون للغاية ،لكن هذا ال يعني أهنم قريبون املعتزلة ومن اجلهمية،

 .د وأبعدعأب مومن اجلهمية الذين ه ،بعدأكنهم أقرب من املعتزلة الذين هم ل

وقد ذكر  ،بل هم مبتدعة ،لال  وهذا ال يتناىف من أن األشاعرة مبتدعة وض  

ولو شئت " قال: ،ع األشاعرةعامل  تبديألف عن بن عساكر اعىل  هردبن املربد يف ا

فهم ال شك  "أو أكثر ،بل عن عرشة آالف عامل ،لنقلت ذلك عن ألفي عامل

  :منها ،وعندهم أصول عظيمة استوجبت تبديعهم ،مبتدعة

  .م ال يثبتون إال اإلرادة الكونيةأهن
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 ،االخراع إال اهلل در عىل ال قا :أي ،أن عندهم معن  ال إله إال اهلل :ومنها

  .الربوبيةإىل توحيد  هعونرج  ي  

ها إال سبًعا أو ثامنية عىل ل  يف نفي الصفات ك   أهنم جعلوا العقل أصاًل  :ومنها

وإىل غري ذلك من أقواهلم الضالة الكثرية التي  ،خالف بينهم يف صفات املعاين

  .حقيقتها ترجع إىل التأويل

  .غري جهةى إىل ر  أهنم يقولون: إن اهلل ي   اومنه

  . ال ي رى كام اعرف هبذا الرازيأن اهلل :وحقيقة هذا القول

  .ال لفظي الكالم نفيس إن م:ذلك قوهل ومن

  هذا الرازي.وحقيقة هذا القول أن اهلل ال يتكلم كام بني  

وأدعو أهل السنة أن يعرفوا  ،األشاعرة كثرية ضالالتفاملقصود أن 

 نها.روا الناس موأن حيذ   ،منها ذر  وأن يكونوا عىل ح   ،ضالالت األشاعرة

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  اخلامسة والستوناجملموعة 
 يقول السائل: ما حدود الكذب املباح بني الزوجني؟

هم ب بعض  قد أجازت الرشيعة للزوجني أن يكذ   يقال جواًبا على السؤال:

وإن كان  ،كلثوم بنت عقبة الذي أخرجه مسلم م  كام جاء يف حديث أ   ،ضعىل بع

وإنام هي من  ،مجع من أهل العلم يرون أن هذه الزيادة ليست من كالم النبي 

وهذا  ،كام ذهب إىل هذا موس  بن هارون ومجاعة من أهل العلم ،كالم الزهري

  .نه رواية مسلماألظهر كام تبي  

كام حك  اإلمجاع  ،وقد أمجع العلامء عليه ،جائز مثل هذا ،لكن مع ذلك

وكالم الزهري يدل عىل أن العلامء جممعون  ،شحه عىل مسلم القايض عياض يف

مما يبيح الناس الكذب فيه إال  ،يقال أنه كذبمما  ًئاشي مل أر  "ألنه قال:  ؛عىل ذلك

  ."ثالث التي ذكرت يف حديث أم كلثوم بنت عقبة

أن العلامء والناس يف زمانه عىل جواز مثل هذا،  عىل م الزهري يدلفكال

 ط بضوابط:ضب  وهذا ينبغي أن ي  

ال جيوز يف أخذ احلقوق، ال جيوز للرجل أن يكذب عىل املرأة يف أخذ ف :-

م هذا حمر   فإن   ،حقها، وال جيوز عىل املرأة أن تكذب عىل الرجل يف أخذ حقه
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شحه عىل "بن حجر يف ا، وذكره "شح مسلم"كام ذكره النووي يف  ،باإلمجاع

  ."البخاري

أو أن يظهر لزوجته حمبته وهو  ،وإنام الذي جيوز الكذب فيه أن يبالغ يف املدح

وهكذا مما فيه  ،يها وأن ال يفي بوعدهنها ويمن ك  س  ي  دها بأمر ل  ع  أو أن ي   ،هاال حيب  

 مصلحة وليست فيه مرضة.

احملنة يف اإلسالم " :هاريقول الرببأرجو منك شرح أو توضيح يقول السائل: 

 ؟"حن بالسنةمَتوأما اليوم فُي ،بدعة

 ،"املحنة يف اإلسالم بدعة"اري رمحه اهلل تعاىل هذا ملا قال: كالم اإلمام الربهب

 أحد أمرين: -واهلل أعلم -يراد به 

 ؛ب شعي بدعةوج  املحنة يف اإلسالم من غري سبب وال م   :األمر األول -

قل لالمتحان يف العقائد إال نت  متحن الناس يف عقائدهم، وال ي  ن ال ي  ألن األصل أ

 عند احلاجة ووجود السبب، هذا املعن  األول.

كام ذكر  ،ل كالمه عىل امتحان أهل احلق بالباطلم  حي   :أو المعنى الثاني -

امتحان الناس يف وقت اإلمام أمحد عىل القول بأن القرآن خملوق، فمثل هذا 

 بدعة. االمتحان 

 إىل أحد أمرين: -واهلل أعلم -إًذا قوله: واملحنة يف اإلسالم بدعة يرجع 
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  .فمثل هذا بدعة ،غري سبب وال حاجة االمتحان من :األمر األول -

  .فمثل هذا بدعة ،امتحان أهل احلق بالباطل :األمر الثاني

حنون مت  م ي  ل عىل أهنم  إما أن حي   :أي "حن بالسنةمت  وأما اليوم في  "أما قوله: 

فإن األصل عدم  ؛وهو عند وجود احلاجة وذلك بقيد   ،ة دون البدعةعىل السن 

ومما يدل عىل ذلك ما  ،ي ذلكعدد حاجة تستج  يف العقائد إال إذا و  االمتحان 

سأل اجلارية: أين  أن النبي »كم السلمي أخرج مسلم من حديث معاوية بن احل

، قال: أعتقها فإهنا ا؟ قالت: أنت رسول اهلل اهلل؟ قالت: يف السامء، قال: من أن

 ،وذلك بسبب   ،امتحن هذه اجلارية يف إيامهنا يف هذا احلديث أن النبي  «مؤمنة

د أهنا امتحنها ليتأك   فالنبي  ،وهو أن معاوية بن احلكم السلمي أراد أن يعتقها

  .لرقبة املؤمنةق هي اعت  فإن الذي ي   ؛مؤمنة

 ،لتستحق العتق ،وهو التأكد أهنا مؤمنة ،كان لسبب  لذلك هذا االمتحان 

 ن إال عند وجود احلاجة.ح  مت  فدل هذا عىل أنه ال ي  

 ؛أهل البدع لكنه ال يريد أن يول    ،أقواًما والية ول   لو أراد حاكم أن ي   :فمثاًل 

  .ي من البدعين ز الس  ويسأهلم ليمي   ،فإنه يمتحن الناس
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 ؛السنة أن يمتحنوه فأراد أهل   ،م الناسعل  ي   ،رجل   ان هناكلو ك :ومثل ذلك

فإذا كان  ،وله حاجة ،ة أم ال، فهذا االمتحان لسبب  ن ليتأكدوا منه هل هو عىل س  

 م.كام تقد   ،كذلك فإنه جائز

لن  أن عيسى  هزعم يفيقول السائل: ما القول يف عدنان إبراهيم، و

 ينزل يف آخر الزمان؟

 ال  اجلواب من حيث اجلملة عدنان إبراهيم ض   :هذا السؤال ُيَقاُل جواًبا على

 م  
ل   اهلل  ن  وقد م   ،ناع أهل السنةع بق  يتقن  بل هو رافيض   ،ل  ض  ورددت  ،بكرمهع 

 "رافيض يتقنع بقناع أهل السنة :عدنان إبراهيم" :عليه قبل سنني رًدا بعنوان

بل عنده من خمالفة قطعيات  ،-ما اهلل به عليم -وعنده من الضالالت والزيغ 

  :ومن ذلك ،القرآن

مع أن القرآن رصيح يف بيان أن  ،اًراف  أنه يرى أن اليهود والنصارى ليسوا ك  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ كام قال تعاىل:  ،ارف  اليهود والنصارى ك  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ ، وقال سبحانه: [24]املائدة: چگگ  

 دلة.األ، إىل غري ذلك من [8]البينة: چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ

  .ض يف مثل هذاعار  ومع ذلك عدنان إبراهيم ي  
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ويقدح فيهم بظلم  ،اب لصحابة رسول اهلل سب   -عليه لعنة اهلل -وهو 

ة، م أنه رافيض خبيث مدسوس بني أهل السن مما جيعل السامع لكالمه جيز   ،وجناية  

بل  ،دنان اليوم عىل املسلمني ليس كتأثريه سابًقاأن تأثري ع اهلل عليه  ومما أمحد  

  .ينهف تأثريه، وهذا من رمحة اهلل ونرصته لد  ع  ض  

ني كسلامن ي  ومما جعل لكالم عدنان إبراهيم تأثرًيا هو تزكية بعض احلرك  

وهذا يكون سبًبا  ،وه وأثنوا عليهوكذلك طارق السويدان فإهنم زك   ،العودة له

من أثن  عىل "كام قال الفضيل:  ،الناس به ارواغر ،النتشار بدعته وضالله

 ."صاحب بدعة فقد أعان عىل هدم اإلسالم

فيض خبيث وهو را ،فاملقصود أن عدنان إبراهيم صاحب ضالالت عظيمة

  .يف صفوف أهل السنة س  ند  م  

فقد دل  ،فهذا من اإلنكار الباطل ،أما ما يتعلق بإنكاره نزول عيس  

 :ومن ذلك ،ينزل يف آخر الزمان ثار الصحابة عىل أن عيس  القرآن والسنة وآ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  چ قوله تعاىل: 

يف البخاري ومسلم:   قال أبو هريرة[، 855]النساء: چھ  ھ  ے 

  .املراد به نزول عيس  
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يوشك »قال:  وثبت أيًضا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن النبي 

  .«زل عيسى بن مريم فيكرس الصليب .. إىل آخرهأن ين

وجاء يف مسلم من حديث جابر وحديث النواس بن سمعان وغريهم من 

حت  أن األحاديث الدالة عىل نزول عيس  يف آخر الزمان  ،صحابة رسول اهلل 

 ،"املعبود عون"وصاحب  ،بن كثرياو ،بن جريرا ذلك كام بني   ،أحاديث متواترة

، "بن جريراتفسري " عىلين كالشيخ أمحد شاكر يف حاشيته املعارصوغري ذلك من 

 "العقيدة الطحاوية" يف تعليقه عىل وكذلك الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل قد بني  

 . أن األحاديث متواترة يف نزول عيس  

رف حاله، ومثل عدنان فإنكار عدنان إبراهيم مثل هذا ليس مستغرًبا ملن ع  

ملثل هذا  ضال الذي هلك، وأيًضا إنكار الرايبالالرايب  كار هذاإبراهيم يف إن

 حاله. فليس غريًبا ملن عر

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  السادسة والستوناجملموعة 
ف، وقد أخذ قرًضا من وهو موظَّ ،يقول السائل: أخي سيتزوج زوجة ثانية

 ،مالي كاةهل جيوز أن أعطيه من ز ،ة ومصروفات الزواجالبنك لتأسيس الشقَّ

 قبل احلول؟ كاةوز أن أقدم الزجيوهل 

إن أصناف الزكاة التي ذكرها اهلل يف القرآن  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ هي ثامنية حمددة يف قوله: 

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ہ  

، وليس من أصناف  [06]التوبة: چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ 

 ،ألن اهلل حدد هذه األصناف الثامنية؛  ليتزوجمن أراد الزواج مااًل   كاة أن يعطالز

  .املتزوج ليتزوجوليس منها إعطاء 

ين فإنه لد  ال يستطيع سداد هذا ا ،وصار غارًما ،ين  لكن إذا ثبت عىل أخيه د  

  .رم بأال يكون غارًمايعطيه من الزكاة لريفع عنه الغ  

ون غارًما ين ال ألجل الزواج، وهذا برشط أن يكفدفع الزكاة له ألجل الد  

م له قد  ين الذي عليه، ومن كان كذلك يصح أن ت  نه ال يستطيع قضاء الد  إبحيث 

  .فة والشافعي وأمحدقول أيب حنيهو  أهل العلم كام الزكاة عىل أصح قول  
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م زكاته فإن ألخيه أن يقد   ؛السائل قد صار غارًما افعىل هذا لو ثبت أن أخ

م ر  ين ورفع الغ  وإنام ألجل قضاء الد   ،ه، والزكاة ليست ألجل الزواجين  لقضاء د  

 عن أخيه.

ترضي ربها حلقوق الوالدين، لكن مهما  ،البنت تفعل كل شيء يقول السائل:

أردت أن أقربها مبا ف ،باللهجة العامية هي أتت  -عليها أمها فعلت ما رضيت

وأمها تريد أن متوت وهي غاضبة على بنتها، هل يدخل هذا يف  -يفهمه اجلميع

 العقوق؟

حق بعد  موهو أعظ ،إن حق الوالدين عظيم يقال جواًبا على هذا لسؤال:

چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ قال سبحانه: ،التوحيد

 ،، واآليات واألحاديث النبوية يف بيان عظيم حق الوالدين كثرية[54اء:]اإلرس

سأل اهلل أن جيعلني أ ،همر  ه يف إرضاء الوالدين وب  فيجب علينا أن نبذل اجلهد كل  

 نه الرمحن الرحيم.إ ؛ينوإياكم لوالدينا من البار  

بت أهنا إذا ث :يعني ،وهذه األخت إذا ثبت أن حاهلا كام حتكي فإهنا معذورة

ثبت هذا إذا  ،وتريد أن متوت غاضبة عىل بنتها ،ها مل ترضم  وأن أ   ،هاة بأم  بار  

  .ثم عليهاإاألمر من البنت فإنه ال 
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وأن  ،ها  عليهام   قلب أ  لني  وتدعو اهلل أن ي   ،لكن أرجو أن تستعني بالدعاء

  .ها هلاب أم  حيب  

ها وهي لعلها تفعل أشياء تغضب أم   ،هام  ها بأر  يد النظر يف ب  ع  ويف املقابل أن ت  

 ال تدري.

ماذا على املأموم أن  ؟يقول السائل: ما حكم إذا قرأ اإلمام يف الصالة السرية

 عليه وهو يقرأ؟ يرّد

أن اإلمام يف الصالة الّسية جيهر  -واهلل أعلم -فهم من السؤال أ كأين

  .بالقراءة

القراءة خالف السنة، واملأموم الذي جهر اإلمام ب فإن   ،إذا كان األمر كذلك

فإن  ،هه أنه قد جهر يف صالتهه اإلمام بقول: سبحان اهلل، ينب  يصل خلف اإلمام ينب  

فال  ،واستمر عىل اجلهر ،وإن مل يستجب ،احلمد هلل ،وترك اجلهر ،استجاب اإلمام

  .يشء عىل املأموم

ح قول أهل العلم صأألنه عىل  ؛أن يسجد سجدت السهو ثم األفضل لإلمام

، فلذا مثل هذا اإلمام ملستحبي  استحبوا سجدتا السهو عند سهو يكون فيه ترك  

 واألفضل لإلمام أن يسجد سجدت السهو. ،تههه املأموم برأت ذم  ه وإذا نب  ينب  
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وأعطاني مدير املستشفى إجازة  ،يقول السائل: عندي مشاكل تتعلق بالعمل

 من إذن اجلهات العليا؟ دَّأو الُب ؟ذلكمن عنده حلني حلها، فهل له 

وال  ،أن هذا الذي فعله مدير املستشف  خطأ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

طبيب للح ملدير املستشف  وم  وإنام س   ،وليس من حقه أن يعطي إجازة ،جيوز له

بضوابط معروفة عندهم أن يعطوا املريض الذي بلغت به احلال كذا وكذا ألجل 

فإذا أعط  مدير املستشف  مريًضا إجازة بناء عىل ما ذكر  ،لغري ذلك مرضه ال

وكذلك السائل ال جيوز له أن  ،ومدير املستشف  آثم ،مفمثل هذا حمر   ،السائل

وقد قال النبي  ،م يف الرشيعةوالغش حمر   ،فإن هذا من الغش ؛يأخذ هذه اإلجازة

 :«من غشنا فليس منا». 

منا وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناال هو أن يعل  أسأل اهلل الذي ال إله إ

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  السابعة والستوناجملموعة 
وما الطريقة املثلى برتتيب حتى  ؟يقول السائل: ما كيفية دراسة العقيدة

 .وجزاك اهلل خرًيا ؟النهاية

ب إىل ت  يًبا من أول الك  ستطيع أن أعطي ترتأال  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

لوا د أخانا السائل وغريه إىل أن يؤص  رش  هو أن أ   هلكن الذي أستطيع ،آخرها

ب ت  وبدراسة ك   ،وأن هيتموا غاية االهتامم بدراسة التوحيد ،أنفسهم يف االعتقاد

 وأعظم املهامت.  ،فإهنا أوجب الواجبات ؛االعتقاد

 ملة نوعان: ب التوحيد من حيث اجلت  ومن املعلوم أن ك  

  .لوهيةما يتعلق بتوحيد األ :النوع األول

  .ما يتعلق بتوحيد األسامء والصفات :والنوع الثاني

حيث اجلملة هي  ت فيها منب  ت  ب التي ك  ت  لوهية فأحسن الك  حيد األأما تو

د حممد ب اإلمام املجد  ت  ك  وحتديًدا  ،ب التي كتبها أئمة الدعوة النجدية السلفيةت  الك  

ب ت  ب متوًنا عظيمة يف هذا الفن ، ك  ت  فإنه قد ك   ؛عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل بن

نا كشيخنا ؤر ذلك علامب التوحيد، كام ذكت  وهو أفضل كتاب يف ك   ،كتاب التوحيد

  .باز وغريه من أهل العلمبن ا
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لوهية يبدأ برسائل اإلمام ج فيام يتعلق بتوحيد األفلذلك من أراد أن يتدر  

ثم  ،"القواعد األربعة"حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل، يبدأ بحفظ املجدد 

كشف "ثم بحفظ  ،"كتاب التوحيد"ثم بحفظ  ،"األصولثالثة "بحفظ 

  .ثم بدراسة هذه الكتب ،"الشبهات

م وهذا املعل   ،وأهم ما ينبغي هو أن تدرس هذه الكتب عىل صاحب علم

وال يتوسع وال  ،ل كباره، بأن يتدرج معهمم الناس صغار العلم قبينبغي أن يعل  

 ،موثوق   ظت عىل رجل  ف  ست وح  ر  يطيل السيام يف املتون األوىل، فبعد هذا إذا د  

فيقرأ الرشوح  ،قراءة بعض الرشوحيف ع بعد ذلك طالب والدارس أن يتوس  لفل

ثم شح  ،"إبطال التنديد"املخترصة كرشح الشيخ محد بن عتيق رمحه اهلل تعاىل 

  ."اجلديد شح كتاب التوحيد"تاب القرعاوي ك

 يف فيتدرج ،بن القاسمااألصول بحاشية ثالثة ق بام يتعل  فيوهكذا أيًضا يقرأ 

يدرسها عىل موثوق وأن أن لكن بعد  ،قراءة شوح هذه الكتب رويًدا رويًدا

 حيفظها.

أئمة  بت  لوهية، يقرأ ك  يف القراءة فيام يتعلق بتوحيد األثم بعد ذلك يتوسع 

ب الشيخ عبد ت  دة يف الرد عىل املخالفني كك  ب مفر  ت  وهناك ك   ،وهي كثرية ،الدعوة
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غريهم من أئمة  ب الشيخ عبد اللطيف بن حسن إىلت  وك   ،الرمحن بن حسن

  .الدعوة

 ،"جمموع الفتاوى"ب شيخ اإلسالم كأوائل ت  فاملقصود أن يتوسع ويقرأ ك  

لكن املقصود أنه يف  ،ع رويًدا رويًداوهكذا يتوس "الرد عىل البكري"وكتاب 

ويقرأ الرشوح املخترصة هلذه  ،االبتداء حيفظ هذه املتون ويدرسها عىل موثوق

  .ع يف قراءة الرشوح رويًدا رويًداثم يتوس ،املتون

تيسري "، وكتاب "فتح املجيد"كتاب  "كتاب التوحيد"ومن أنفع شوح 

  .د بن صالح العثيمنيا العالمة حمم، وكتاب شيخن"العزيز احلميد

ز بأن فيه مة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل تعاىل يتمي  وكتاب شيخنا العال  

  .وفيه ذكر ضوابط مفيدة حيتاج إليها طالب العلم ،تقسيامت مفيدة

واملباحثة يف  ،ب العلموجمالسة طال   ،هلل من اوالدعاء  ،وهكذا مع التدرج

 علم التوحيد يتقوى الطالب.

-بت يف ذلك ت  ق بتوحيد األسامء والصفات فأنفع املتون التي ك  ما ما يتعل  أ

 ،تيمية رمحه اهلل تعاىل بنالشيخ اإلسالم  "العقيدة الواسطية"هو متن  -واهلل أعلم

ثم يبدأ يقرأ الرشوح املخترصة كرشح  ،ثم يدرسه عىل موثوق ،فيحفظه الطالب

  .وهكذا من الرشوح ،يخ صالح الفوزانالشثم شح شيخنا  ،اهلراس
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 ؛هو شح شيخنا حممد بن صالح العثيمني -واهلل أعلم -وأنفع شوحها 

 وتقسيامت مفيدة. ،ةفإن فيه تأصيالت مهم  

بن تيمية رمحه اهلل تعاىل اب شيخ اإلسالم ت   اهلل من ك  ثم بعد ذلك يقرأ ما يّس  

 .يف هذا العلم هد  ويتدرج رويًدا رويًدا حت  يقوى ويشتد ساع   ،يف هذا الباب

ثم يبدأ يتوسع  ،ثم يدرسه عىل موثوق ،فاملهم أن يبتدئ بحفظ متن الواسطية

  .بقراءة بعض الرشوح

ة مجيع الرشوح املتعلق بتوحيد وليس معن  الكالم أنه ينتهي من قراء

ية بدراسة هولوإنام يتأصل يف توحيد األ ،ثم يرجع إىل األسامء الصفات ،لوهيةاأل

يثق به، ويدرس أيًضا يف الوقت نفسه أو بعد ذلك بحسب  نة عىل ماملتون املعتمد

 ،"العقيدة الواسطية" :أي ، له ما يتعلق بتوحيد األسامء والصفاتقدرته وما تيّس  

 ،وجيالس أهل العلم ،أن يفتح عليه ويدعو اهلل  ،د ويزداد يف العلموهكذا يتزو  

لعلم النافع والعمل الصالح. أسأل ويدمن القراءة والنظر إىل أن يمن اهلل عليه با

  .علينا مجيًعا بالعلم النافع والعمل الصالح اهلل الذي ال إله إال هو أن يمن  

ب ت  حريصون عىل دراسة ك   ب العلم ح أن هناك كثرًيا من طال  فر  ومما ي  

  .توهو أهم املهام   ،به  وهذا مما ينبغي أن يعتن  ،التوحيد واالعتقاد
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 ،ملقابل أن بعض طالب العلم يتساهلون يف دراسة التوحيدومما يؤمل يف ا

لكنهم إذا درسوا  ،راهم إذا درسوا التوحيد واالعتقاد درسوها دراسة إمجاليةف

نك ترى إلة بحيث سوه دراسة مطو  ر  أصول الفقه أو مصطلح احلديث أو الفقه د  

 بعد ذلك ىل  بت  د ي  وق ،وضعًفا يف فهم مسائله ،عًفا يتعلق بالتوحيدبعد ذلك عنده ض  

وقد رأيت هذا بنفيس من  ،فيقع يف بعض األخطاء العقدية ،فم أو يؤل  فيتكل  

أن يقعوا يف مثل هذا، والسبب أهنم تساهلوا يف دراسة  أقوام ما كنت أظن  

ب عليهم ع  مع األيام ص  ثم  ،إىل غري ذلك ل  ه  أمرهم بحجة أنه س   ل  التوحيد يف أو  

 تغلوا بغريه.فاش ،مهدراسته وتفه  

ما ينبغي أن  وىل  فهو أ   ،م التوحيد واالعتقادفأويص إخواين أن جيتهدوا يف تعل  

 د اهلل فيه بطلب علم.ب  تع  وأن ي   ،ر فيه األوقاتم  ع  وأن ت   ،ل فيه اجلهودبذ  ت  

علينا مجيًعا بالعلم النافع والعمل  يمن  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن 

 خرًيا. وجزاكم اهلل ،الصالح
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 بعد املائة الثامنة والستوناجملموعة 
وهل يصح  ؟ي اجلمعةَتطَبب ُخِقيقول السائل: هل يصح شيء يف الدعاء َع

 ،عقب اخلطبة األوىل قبل اجللوس ه"استغفروفستغفر اهلل لي ولكم "أ :التزام قول

 ني؟َتطَبفيستغفر الناس بني اخُل

يف ذكر دعاء  يًثا ثابًتا عن رسول اهلل حد ر  مل أ   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .الثانيةة األوىل وطب  بعد اخل   معني   

 "اهلل ل ولكم فاستغفروه ستغفرأ"شاع وانترش عند اخلطباء من قول:  وما

  .ةطب  ختام اخل   أنه قاله يفيرويه عن رسول اهلل   عبد اهلل بن عمر ثل هذا رأيتم

مون جتد يف كالمهم أهنم خيت   لنيب األو  ط  ب التاريخ وخ  ت  وعند قراءة بعض ك  

  .كالمهم بمثل هذا

وإن كان األحسن للخطيب أن  ،دشد  وال ي   ،ل فيهسه  فإذا كان كذلك فإنه ي  

 ة.ن ة أن مثل هذا س  د العام  ق  يغاير ما بني احلني واآلخر حت  ال يعت  

 اهلل بذاته؟ لوَّت األشاعرة ُعثِبيقول السائل: هل ُي

أقسام ثالثة: علو  إن من املعلوم أن العلو   :واًبا على هذا السؤالُيَقاُل ج

  .وعلو القهر ،علو الشأن :وعلو القدر ويقال ،الذات
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فإن  ؛الذات و  ل  تون ذلك بخالف ع  ثب  أما علو القهر والقدر فاألشاعرة ي  

 عىل نون بأن اهلل سبحانه فوق السامء مستو  وال يؤم   ،تون ذلكثب  األشاعرة ال ي  

ت ثب  م أنه ي  وه  يف كالم متقدمي األشاعرة كأيب احلسن األشعري ما ي   عرشه إال أن  

عدم إثبات  فإن كالمهم ظاهر يف ؛وابن فورك بخالف البيهقي واخلطايب العلو  

  .العلو

فكالمهم يوهم  ،لنيأما كالم أيب احلسن األشعري وبعض األشاعرة األو  

وبالنظر إىل كالم  ،ل عىل التفويضم  ألنه قد حي   ؛تون العلو، وليس رصحًياثب  أهنم ي  

إثبات العلو عىل وجه التفويض، والبيهقي يف كتاب األسامء  تراه ينسب كبن فورا

  .تون علو الذاتثب  مفاده أن األشاعرة قبله ال ي   والصفات ذكر كالم أن  

ي  يف كالم البيهقوغريه والسيام كبن فورافبالنظر إىل كالم األشعري وكالم 

علو، ت الثب  أن أبا احلسن األشعري ال ي   -واهلل أعلم - يظهر لنياألو   نفيام ينقله ع

زي يف جذكره الس ،بأن اهلل يف السامء :زي أنه ال يقولجالسيام وقد نقل عنه الس

وأيًضا ذكر عنه البيهقي يف كتاب  ،"الرد عىل من أنكر احلرف والصوت"كتابه 

يريد أنه  ،ن اهلل استوى عىل العرشإإذا قال: أن األشعري  "األسامء والصفات"

  ."األسامء والصفات" هذكر هذا يف كتاب ،ًقا استوى عىل العرشل  خ   ق  ل  خ  

ت علو الذات، ولو ثب  أن أبا احلسن األشعري ال ي   -واهلل أعلم -فلذا األظهر 

 حققون من أهل العلم.املره قد قر   ،ي  قو   ته فهو قول  ثب  أنه ي   :قيل
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وهو الذي اشتهر عند  ،الشائع واملعروف عند األشاعرة اليوم كلي  وعىل

 ت علو الذات.ثب  رون من ي  كف  بل ي   ،تون علو الذاتثب  ال ي   ماملتأخرين أهن

معرفة مذهب  أو شريط يف ،ن كتاب تنصحون بهيقول السائل: هل ِم

 وعلى تأصيالتهم؟ ،والرد عليهم ،األشاعرة

ره أحسن ما رأيت مكتوًبا يف مثل هذا هو ما قر   :ؤالُيَقاُل جواًبا على هذا الس

ا فقد ذكر كالًما كثرًيا مفيدً  ،بهت  شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف مواضع متفرقة يف ك  

  .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة -يف تصوير قوهلم ويف نقضه  و األشاعرة نع

وطالب العلم الذي  ،عتقد األشاعرةكثرية للمعارصين يف بيان م ب  ت  اك ك  وهن

له أن يستفيد من أمثال هذه الكتب، فام رآه حًقا وصواًبا ومبنًيا عىل الدليل  ،زيمي  

 وما ال فال. ،أخذه

ي يف جمالس ثِنإمام مسجدنا متذبذب ُي ،يقول السائل: أنا من اجلزائر

العامة على بعض اخلوارج كالزرقاوي ويوسف أبو الشيخ، ويف جمالس أخرى يثين 

ر ترك اخلروج بعض علماء السنة كابن باز واأللباني والعثيمني وغريهم، يقرِّعلى 

ويطعن  ،ح بالطعن يف والة األمور يف بلدنايلمِّ :ويف أخرى ،ام يف جمالسكَّعلى احُل

ني إعلمًا  ؟ماذا مامله؟ هل يعترب مبتدًعا فيهجر؟ أيف السعودية خاصة، كيف نع

وابتدأت خمالطتهم يف  ،لرتاويح يف املسجدفت بأداء الصلوات اخلمس والِّقد ُك
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بارك  ؟حدود الصلوات مع حتفظي الكامل منه ومن حضور جمالسه، ماذا تنصحون

 .اهلل فيكم

ر، وكثري من املتذبذبني يكون ث  أن املتذبذبني ك  : ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 ه  تذبذبه بسبب ج  
ني أن تذبذبه فمثل هذا ينبغي إذا تب ،لصوابله وعدم معرفته ل 

 له احلق واهلدى بالتي وأن يبني   ،بسبب جهله وعدم معرفته بالصواب أن يناصح

فإن مل يستجب واستمر  ،هي أحسن للتي هي أقوم، فإن استجاب فاحلمد هلل

 -واهلل أعلم - يي فإذا كان كذلك فمثل ذا يف ظن  ،ادً افقد يكون تذبذبه عن ،متذبذًبا

إذا كان  ،عليه مع مراعاة املصالح واملفاسد يم وال يثنكر  ز وال يال جيالس وال يعز  

 .عليه يم وال يثنلكن ال يعظ   ،راع  املصالح واملفاسد يف مثلهفله شأن ومكانة 

 نلك ،يفعل ذلك مع احلذر ةلحة الراجحمصلضطر أحد ملجالسته لاوإذا 

  لنصحه وبيان سع  وقد خفي عليه األمر ي   ،ن يتأكد من حاله إذا كان جاهاًل املهم أ

وأن جيتنبه الناس مع مراعاة  ،  الجتنابهسع  خالف ذلك في  رأى احلق له، وإذا  

بعاد الناس عنه فتحصل مفسدة للتحذير منه وإل  سع  ألنه قد ي   ؛املصالح واملفاسد

  .أكرب

ويف  ،التعامل مع هذا الرجل يةفأنصح السائل أن يتشاور مع إخوانه يف كيف

 معاند. مو متذبذب أوهل ه ،حتديد موقفه
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منا وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل   

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة التاسعة والستوناجملموعة 
ار، أرجو تال بشَّيقول السائل: أرى انتشاًرا لتغريدات عنكم حول إثم ِق

 التوضيح؟

الذي ذكرته يف غري موضع يف توير أو يف غريه  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أن  ،ارثل بش  ها الطاغية املجرم كم  م  اك  ال ح  ت  فة عىل ق  هتييج الشعوب املستضع   أن  

فة لقتال احلاكم الكافر إذا مل ج الشعوب املستضع  ي  هذا ال جيوز، فإنه ال جيوز أن هي  

وليس عندهم قدرة وال قوة  ،ألن يف هذا إهالًكا هلم ؛درةً يكن عند املسلمني ق  

مثل هذا الكالم شيخنا  وقد ذكر ،مملواجهة هذا احلاكم الظامل، فمثل هذا حمر  

مة حممد نارص الدين األلباين وذكره العال   ،العالمة حممد بن صالح العثيمني

 باز رمحه اهلل تعاىل أنه ال جيوز اخلروج عىل احلاكم الكافر إال إذابن اوذكره الشيخ 

  .عند املسلمني قدرة دج  و  

أنه من الظلم أن يرم  بالشعوب جتاه هؤالء احلكام  وذكر الشيخ األلباين

 ،ن أن يواجههم الشعوبهؤالء ال يمك   وأن مثل ،روهنم ويقتلوهنمفيدم   ،ةم  الظل  

 وصدق رمحه اهلل تعاىل. ،وإنام تواجههم حكومات

جهة حاكمهم أو ملوافة، هتييج السوريني لذلك هتييج الشعوب املستضع  

  .مهذا حمر   ل  ك   ،الليبيني أو اليمنيني
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أما إذا كان احلاكم كافًرا  ،إذا كان احلاكم مسلاًم فال جيوز اخلروج عليه بحال

ام الكفرة فإن مثل هؤالء ال جيوز اخلروج ك  كالقذايف أو بشار أو غريهم من احل  

 .قدرة ملواجهة أمثال هؤالء سلمنيوإنام ألنه ليس عند امل ،ال ألن هلم بيعة ،عليهم

نرى حال إخواننا املسلمني املستضعفني من السوريني  ،والواقع خري شاهد

وهتديم  ،لألعراض وانتهاك   ،للدماء وسفك   ،د  وترش   ق  حاالً مزرية من تفر  

  .ترمياًل للنساء واًم لألطفال،يوتيت ،ورللد  

وأن  ،العزيز أن هيلك بشاًراأسأل اهلل الذي ال إله إال هو، أسأل اهلل القوي 

 ي   ،يي ن خيلف إخواننا السوريني بحاكم مسلم عادل س  
رشيعته، بم وحيك   ،ين اهلليم د  ق 

وأن يرجعهم  ،ا مجياًل هم له ردً وأن يرد   ،ل السورينيم  وأسأل اهلل برمحته أن يلم ش  

 نه الرمحن الرحيم.إ ،شاكرين له ،ين اهللقائمني بد   ،إىل بالدهم أعزاء

 .أنه ال جيوز أن يؤذى املستضعفون ملواجهة مثل هذا ،رههذا خالصة ما أقر  

ت به السعودية وغريها لقتال مأما أن جتتمع احلكومات كالتحالف الذي قا

د سهامهم ورميهم يف إهالك وأن يسد   ،هيمفأسأل اهلل أن يقو   ،بشار فمثل هذا خري

 هذا الطاغية. 
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إسقاط حكم النصريي بشار "هذا بعنوان يف بيان مثل  وقد كتبت مقااًل 

موقع اإلسالم "وموجود يف  ،واملقال موجود يف قنات بالتلجرام ،"واجب شعي

  .أو كاذب   ئ  خالف هذا فهو ما بني خمط سب إل   ومن ن   ،"العتيق

فإهنم أعداء ألهل  ؛ب اإلخوان املسلمون وأذناهبموليس غريًبا أن يكذ  

 ؟!وأن  هلم ذلك ،طريقة أن يصدوا الناس عن أهل السنة ل  وحياولون بك   ،ةن الس  

 فإن اهلل ال يصلح عمل املفسدين.

العطور  يََّلومما يؤثر َع ،ب األنفيةل السائل: أعاني من التهاب اجليويقو

ال من  ،مل يكتمل املسجد ا،وذات مرة دخلت مسجًد ،واهلواء البارد أو هواء املراوح

حاولت أن  ،د على املصلنيخرها مراوح تربِّآفوق و ،مالجهة اليمني وال من جهة الش

فصليت خلف الصف وحدي، فما حكم  ،لكن خشيت أن تفوتين الركعة ،هائأطف

 أن أعيدها؟ يََّلوهل َع ؟صالتي

فإن صالته  ؛ن صىل خلف الصف وحدهم   ن  إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

يث عل بن شيبان وحديث حد: باطلة، صح يف ذلك حديثان عن رسول اهلل 

فأمره  ، خلف الصف وحده صىل  رأى رجًل »: بن معبد اجلهني أن النبي وابصة 

حه اإلمام أمحد وإسحاق واحلديث صح   ،أخرجه أمحد وأبو داود «أن يعيد الصلة

  .بن راهوية
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وهو قول أمحد وإسحاق بن راهوية أن من  ، أهل العلمول  ق   لذلك عىل أصح  

 ،فيجب عليه أن يدخل يف الصفوف ،ف وحده فإن صالته باطلةصىل خلف الص

وإنام يسقط  ،ًيا خلف الصف وحدهصل  خر بحيث ال يكون م  آ صلي أو أن يأت معه م  

فإنه  ،ومل يدخل أحد ،وال جيد مكاًنا ،كأن متتلئ الصفوف جزهذا الواجب عند الع

عند  ول  وهو ق ،يصل خلف الصف وحده كام ذهب إىل ذلك احلسن البرصي

  .جزلقاعدة: ال واجب مع الع ة؛بن تيميا، واختيار شيخ اإلسالم احلنابلة

، رص  جيب عليه أن يعيدها ألنه ق   ،صالته ح  عل السائل فمثل هذا ال تص  ما ف  أ

حت  ولو فاتته الركعة فإن صحة  ،ثم بعد ذلك يصل ،ئ التربيدطف  كان األوىل أن ي  

 .مة عىل إدراك الركعةالصالة مقد  

 ،عطى ألصحاب التجاراتتيقول السائل: هناك بعض التأشريات يف اململكة 

هل جيوز ملن ف، وهذه التأشريات فقط للتجار ،أن يأتوا إىل اململكة واكي يستطيع

علًما  ؟ويعتمر ،ويدخل اململكة ،أن حيصل على هذه التأشرياتحاله ليست هذه 

 ا؟شًّبأن قصده فقط العمرة، هل يعترب هذا ِغ

فيام أخرجه مسلم من حديث  والنبي  ،ش، وهذا خديعةشك أن هذا غ  ال 

  .«فليس مني شَّ ن غَ مَ »أيب هريرة قال: 

فتحت أبواًبا للمعتمرين وللحاجني  -جزاها اهلل خرًيا -فبام أن الدولة 

فال جيوز  ،برشوط وضوابط موغريه ارحت أبواب للتج  ت  وف   ،برشوط وضوابط
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ژ  چ يقول:  يتحايلوا عىل مثل هذا، واهلل وأن  ،واللمسلمني أن يغش  

 .[8]املائدة:چ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

654 

 

 اجملموعة السبعون بعد املائة 

هل  ،فاتتين صالة الفجروستيقظ بعد شروق الشمس أعندما يقول السائل: 

 جيب أن أقضيها فوًرا أم جيوز لي أن أسرتيح بعض الوقت على السرير ألني متعب؟

من فاتته صالة حت  خرج وقتها فإنه جيب  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وذلك  ،دكام ذهب إىل ذلك أبو حنيفة ومالك وأمح ،عليه أن يقضيها عىل الفور

الشيخان من حديث أنس أن يض الفور، وقد أخرج تقألن األصل يف األمر أنه ي

ارة هلا إال ال كف   ،ها إذا ذكرهاصل  من نام عن صلة أو نسيها فليُ »قال:  النبي 

 .«ذلك

وأن يبادر  ،فيجب عليه أن يقيض هذه الصالة عىل الفور ،ل ما يستيقظفأو  

وهذا املرض يستدعي أن يرتاح قلياًل فله أن  ،كان مريًضا لوولكن  ،بقضائها

  .نه معذورأل ؛يفعل ذلك

فإنه جيب عليه أن يبادر  ،أما إذا مل يكن هناك عذر يمنعه من القضاء الّسيع

 قضائها.ب

ملا فاتته صالة الفجر يف حديث أيب قتادة الذي  ثم ثبت يف السنة أن النبي 

ثم صىل بعد  ، قبلها الركعتني الراتبةفصىل   ،أخرجه مسلم قضاها كام كان يصليها

 ذلك صالة الفجر.
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هل مبجرد املوافقة يف مسألة  ؟ٍنب الرجل ملذهب معيَّنَسول السائل: متى ُييق

 أو التزام املذهب كاماًل؟ ،واحدة

يقصد  -واهلل أعلم -وكأن السائل  ،ب الرجل إىل مذهب معني   نس  ي   يقال:

إذا وافق  البدعي يف سبب تبديعه، فمثاًل  إذا وافق املذهب   ،املذاهب البدعية

ولو كانت واحدة فإنه يكون خارجًيا، أما لو وافق  كفري بكبرية  اخلوارج يف الت

اخلوارج يف مذهبهم القديم يف عدم صحة الصالة بالّساويل فمثل هذا ال يكون 

 .تبديعهم فإنه يكون مبتدًعا مثلهملكن إذا وافقهم فيام هو سبب  ،مبتدًعا مثلهم

وهذه البدع قد  ،البدع يف بعض البدع التي عندهم أهل   وقد يوافق الرجل  

لو وافق  ذه الطائفة، فمثاًل لكن ال تستوجب أن يكون من ه ،تستوجب تبديعه

وهي اإلرادة الكونية، فإنه يقال: بأنه  ،أن اإلرادة واحدة :األشاعرة يف رجل  

 ،ألنه ليس هذا هو سبب تبديع األشاعرة ؛لكن ال يقال بأنه أشعري ،مبتدع

هم متفقون عىل أن اإلرادة هي اإلرادة ل  واجلربية ك   ،وغريهم يوافقهم يف ذلك

 ة فحسب دون اإلرادة الرشعية.ي  الكون  

كام  ،ق هبملح  ن جالس أهل البدع فإنه ي  م   ى يف صنيع أهل السنة أن  ر  ومما ي  

ة، ن قالوا: عامل س   ،سأل عن ربيع بن الصبيح ،ملا دخل البرصة الثوريقال سفيان 

 .ألنه جالسهم ؛فأحلقه هبم ،"قال: هو قدري قال: من جلساؤه؟ قالوا: القدري
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  .فإنه يكون مثلهم ،والرجل إذا جالس أقواًما

كام دل عىل  ،وأن يكون مدخله وخمرجه ،د يف املجالسة أن يكون بطانتهاروامل

بارك واألوزاعي وكثري من السلف، وقد نقل املذلك كالم السلف كعبد اهلل بن 

وحك   ،"اإلبانة الكربى"محه اهلل تعاىل يف كتاب بطة ر بن  ااآلثار الكثرية يف ذلك 

 ة عىل ذلك.ن إمجاع أهل الس  

وإياه  وه قد جيتمع :بمعن  ،ق املجالسةطل  ليس املراد م   هأنأنب ه إىل لكن  

 ،وإنام املراد هو أن يكون مدخله وخمرجه مع هذا الرجل ،ألجل عمل أو غري ذلك

 له. وأن يكون بطانةً 

 وز اإلجيار بالباطن؟يقول السائل: هل جي

 ،هو أنه حيصل يف مثل الدولة السعودية -واهلل أعلم - :معن  اإلجيار بالباطن

فيتنافس  ،ض مرشوًعا صفقةً عر  ل األخرى أهنا ت  و  يف الد   اوأظن هذا موجودً 

هذا املرشوع إىل شكة  األمر بأن يوىل  ثم قد يستقر  ،الناس عىل هذا املرشوع

نة، بعد ذلك إذا استلمت هذه الرشكة هذا معي   مواصفات  ألن عندها  ؛نةمعي  

 ،شكات ومؤسسات صغرى أخرىفإن بعض الرشكات تتعاقد مع  ،املرشوع

 وقد ال يرشفون ، هذا يسم    ،وقد يرشفون عىل هذا املرشوع ،فتقوم هبذا املرشوع

 ."اإلجيار بالباطن"بلدنا  عرف بعض التجار عندنا يف يف
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ألن هذا املرشوع  ؛وهذا غش ،مالصورة املتقدمة فإنه حمر  إذا كان كذلك عىل 

 مع  ة لس  ي  الن  الرشكة الف يعطعىل أن ي   وافقواإنام 
هتا وملواصفاهتا إىل غري و  ها ولق  ت 

وأعطت املرشوع  ،وغشت ،فإذا خادعت هذه الرشكة ،غريها عط  ذلك ومل ي  

فإن هذا  ؛ت الصغرىما بينها وبني املؤسسات الصغرى أو الرشكا د  غريها بعق  

من »قال:  وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي  ،ش  غ  

 .«فليس منا شَّ غَ 

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  الواحدة والسبعوناجملموعة 

ال سهل إال ما جعلته  اللهمَّ»ني التاليني: حديث احلديَث ةّحما ِص يقول السائل:

 ،اد مريًضا مل حيضر أجلهمن َع»وحديث « اوأنت جتعل احلزن إذا شئت سهًل ،اسهًل

فقال عنده سبع مرات: أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه 

 ؟«من ذلك املرض اهلل 

ال سهل إال ما  اللهمَّ » :ا احلديث األولم  أ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وهو  ،بن السني من حديث أنس ابن حبان واقد أخرجه ف « جعلته سهًل 

 هنه أبو حاتم الرازي يف كتابكام بي   ،ال يصح عن النبي  ،حديث ضعيف

 ."العلل"

بن عباس اوأما احلديث اآلخر فقد أخرجه أبو داود والرمذي من حديث 

،   ل رس  أن الوجه الصحيح للحديث أنه م   "العلل" هقطني يف كتابلدار اوقد بني

 ،ل من أنواع احلديث الضعيفواملرس   ،من رواية حممد بن حنفية عن النبي 

 .ان عن رسول اهلل ح  ال يص   ،فبهذا يتبني أن احلديثني ضعيفان

وهذا  ،هو وزوجته من النصارى ،إلينا رجل من روسيا ىيقول السائل: أت

وهذا الرجل ال يريد أن  ،وزوجته ما دخلت يف اإلسالم ،ل دخل يف اإلسالمالرج

وهل ميكن له أن  ؟يفارقها بسبب األوالد، ماذا يفعل؟ هل بطل عقد النكاح

الزوجة  األن أب ؟ألن الزواج بالكتابية جائز؟ وكيف ينكحها ؛ينكحها من جديٍد
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اآلن يف الشيشان،  وأوالدهعلًما بأنه مع زوجته  ؟هاوليِّ حملَّ ن حيّلَم ،كافر

 نه يرجو إسالمها؟إوالزوج يقول: 

ثم  ،نيي  كان الزوج والزوجة نرصان   نه إذاإ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ألن زواج الكتابية  ؛سلم الزوج فإنه جيوز له أن يستديم نكاح املرأة النرصانيةأ

يف  ةبن قداما، ثم أفاد ةامبن قدانه  كام بي  فاستدامة زواجها من باب أوىل   ،جائز

الكتابية ال خيتلفون يف  يزين زواج  ج  أنه ال خالف بني أهل العلم امل   ،"املغني" هكتاب

 .جديد   وأنه ال حيتاج إىل عقد   ،جواز استدامة نكاحها

 يقول السائل: ما حكم األلعاب اإللكرتونية اليت فيها رسوم ذوات أرواح؟

 ،أنه جيوز اختاذ الصور -واهلل أعلم -األظهر  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ذلك ما أخرج الشيخان من حديث زيد لويدل  ،ومن ذلك األلعاب اإللكرونية

صورة ، ثم  أو ،ال تدخل امللئكة بيًتا فيه كلب  »قال:  بن خالد اجلهني أن النبي 

  .«ذكر يف احلديث قال: إال رقاًم يف ثوب

بن  ا زارا زيد   مل   ني  ي  وهو أن التابع ،حديث قصةً أن لل :وجه الداللة من احلديث

ًقا صورة فاستنكروا ذلك، فقال رأوه معل   ،ا منه احلديثوقد سمع ،خالد اجلهني

  .أما سمعته قال: إال رقاًم يف ثوبأحدهم آلخر: 

من ذوات  -واهلل أعلم -هذه الصور املعلقة  :ووجه الداللة من هذا احلديث

وقد روى هلم  ،ق صورةً واستنكروا أن يعل   ،كروا مثل هذااألرواح، ألهنم استن
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فلو كانت ، «صورة إال رقاًم يف ثوب ، أوال تدخل امللئكة بيًتا فيه كلب  »حديث 

ا استنكروا هذا األمر، فاستنكارهم هلم يدل عىل أن مل    من غري ذوات أرواح  

 ال  إال ما ليس له ظ   :، يعني«إال رقاًم يف ثوب» ثم قال:  ،الصورة من ذوات أرواح

  .فيجوز اختاذه

، ومن ذلك األلعاب -واهلل أعلم -وهذا األظهر من أقوال أهل العلم 

 ل  ر التي ال ظ  و  ألهنا من الص   ؛هكر  كام تقدم ذ   -واهلل أعلم -اإللكرونية جيوز اختاذها 

 هلا.

ة يقول السائل: ذكر العالمة عبد اهلل بن بسام رمحه اهلل تعاىل يف ترمج

باملعروف نهاء عن املنكر بيده ولسانه  ًراامَّأمام اجلماعيلي حيث قال: كان اإل

 فصادم" :يََّلوجنانه ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، الشاهد قوله وهو مما أشكل َع

، السؤال: من يصادم "قوله هذا دأب املصلحني السالطني والقضاة واملبتدعني إىل

وكيف اجلمع بني هذه األحاديث اليت وردت  ؟صلحنيام هل هو من املكَّاحُل هزمانيف 

 ام إىل آخره؟كَّيف احُل

إذا أخذناه بظاهره أنه  :ما يقال يف مثل هذا قل  أ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وفعل  ،وال جيوز فعل هذا الرجل ،مأن هذا حمر   ،غري الرشعية صادمهم مصادمةً 

  .هذا الرجل ملثل هذا خطأ
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 :يعني ،أن يقال: أنه كان حيتسب عىل السالطني -واهلل أعلم -لكن األظهر 

وهذا  ،ق الرشعيةر  الط  ب   :أي ،ر ما عندهم من منكرات  نك  وي   ،وينصحهم ،يقوم إليهم

  .ر عليه إىل غري ذلكنك  وي   ،نه يأت إىل السلطانإبحيث  ،يدل عىل ديانته وشجاعته

 ،لرشعية، يأت إليهم يف جمامعهمل كالمه عىل أنه ينكر عليهم بالطريقة احم  في  

ولو كان  ،واإلنكار عليه أمامه جائز انألن نصيحة السلط ؛فينصحهم ،يف بيوهتم

 ر عليه رًسا أو عالنية؟نك  ع من يوجد، لكن هل ي  يوجد يف املجم  

إىل املصالح هذا يرجع  ،يفعل الّس أو العالنية هللكن  ،اجلواز :األصل

صة أيب سعيد يف الرجل الذي قام عىل عبد امللك بن وما يدل عىل ذلك ق ،واملفاسد

سعيد: أما هذا فقال أبو  ،فأنكر عليه ،وأنكر عليه أو عىل مروان بن احلكم ،مروان

  .فقد قىض الذي عليه، والقصة أخرجها مسلم

فاإلنكار أمام السلطان  ،ففيه أن الرجل أنكر أمام السلطان بحضور الناس

رًسا أو عالنية، لكن  عدم حضورهم سواء كانلناس أو بجائز سواء بحضور ا

  .ويتكلم فيه وراءه وخلفه ،ر عليهنك  املنكر هو أن ي  

يف ذلك   لكن يراع ،ثم أؤكد عىل ما تقدم ذكره أن اإلنكار عليه أمام الناس جائز

   ،املصالح واملفاسد، قد تكون نصح لإلنكار عالنية
 .اوقد تكون نصح لإلنكار رس 
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 ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناال إله إال هو أن يعل  أسأل اهلل الذي 

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  الثانية والسبعوناجملموعة 
اللهم  ،قال: بسم اهللف ،أحدكم أتى أهله لو أنَّ»  قول النيب يقول السائل:

عند اإليالج؟  عند املداعبة أو :قال:هل يقال«ين إىل آخرهقَتب الشيطان ما رَزنَِّج

 أو عند اجلماع؟ ،ة اجلماعيَّهل يقال عند ِنو أ

 :أي ،نه يقال عند اإليالجإاملراد هبذا احلديث  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أن قبل  «لو أن أحدكم إذا أراد»ر، ك  عند اجلامع قبل أن حيصل اجلامع يأت هبذا الذ  

 ر.ك  فقبل اإليالج يأت هبذا الذ   ،امعهمقبل أن يأت أهله بنية أن جي :يأت أهله، أي

 يقول السائل: هل جيوز فتح تكبريات العيد يف املساجد قبل وبعد الصالة؟

 ،وال يصح فعله ،رنك  م   وهو أمر   ،هذا األمر قد شاع يف بعض املساجد يقال:

 ل  وك   ، تكبرًيا مجاعًياال أن يكرب  ، واحد وحده ل   ك  فإن الرشيعة جاءت بأن يكرب  

  . بن عمراكام ثبت عن  ،ويرفع صوته بالتكبري ،يكرب  

ويتعاقب  ،بصوت مرتفع  واحد  أو يكرب   ،ةويستمع البقي   ، واحدما أن يكرب  أ

 ل  فك   ، الناس تكبرًيا مجاعًيايكرب  أن أو  ،ات الصوتالناس عىل التكبري يف مكرب  

ل هذه األفعال، وينبغي أن فع  لذا ال يصح أن ت   ؛ليس عليها دليل ،هذه أمور حمدثة

 ح من يفعل ذلك.ناص  وأن ي   ،ر مثل هذانك  ي  
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تراكم الديون  عوكان الغرض التأجري، وم ،يقول السائل: بنيت لي عمارة

ثم مت عرض العمارة  ،وكنت مرتدًدا يف البيع ،نيقررت البيع، وكان املطلوب مليوَن

جري ملدة سبعة ومت التأ ،ن البيعع، فعدلت عَبومل ُت ،ومكثت أكثر من سنة ،للبيع

االتفاق على البيع مببلغ مليون وسبعمائة ألف ريال،  ومتَّ ،أشهر، ثم حضر مشرٍت

مع العلم الرتدد  ؟فيها زكاة يََّلهل َع ،عَبومل ُت ،يعرضت للَبالسؤال: السنة اليت َع

 معي بني البيع والتأجري؟

وكنت  ،هات  ض  ر  بام أنك ع   ،للبيعت فيها العامرة رض  ة التي ع  ن هذه الس   يقال:

  .ة  ن   ملدة س  ك  ز  يعها فإهنا ت  ازًما عىل ب  ع  

ما بني البيع  دوإنام مرد   ،أما إذا كنت وقت العرض لست عازًما عىل البيع

؟ إىل أخره وإنام تقول: ومل تعزم شيًئا هل أبيع؟ هل أؤجر؟ هل أسكن ،واإلجيار

  .فمثل هذا ال زكاة فيه

ض عليه ر  إذا ع   ،ر أن السائل ملا عرضها للبيع كان عازًما عىل البيعلكن الظاه

ي ملدة أن مثل هذا السائل يزك   -واهلل أعلم -مناسب فإنه سيبيع، إًذا األظهر  مبلغ

 ن س  
 ا.كاهت  ج ز  ر  ثم خي   ،ر كم قيمتهاة يقد  ن  تلك الس   بقيمتها يف ة 
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ألبي احلسن  "اإلبانة"اب يقول السائل: أسأل عن األخطاء العقدية يف كت

 األشعري؟

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن أبا احلسن األشعري  يقال:

  ."ل أخطأص  وإذا ف   ،إذا أمجل أصاب"كام يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل: 

 ،لسنةا مه أنه عىل معتقد أهلال  اهر ك  ل يف ظ  مج   احلسن األشعري إذا أ   ولذا أب

ف معتقد العقدي عىل خال هل بعد ذلك فيظهر أن تأصيله وتقريرإذا فص  لكن 

الرد عىل من أنكر "زي رمحه اهلل تعاىل يف جل السنة، وقد ذكر ذلك أيًضا السأه

  .قال: وهو خبري هبم ،معل  ونقله عن اخللف امل   ،"احلرف والصوت

نه جيمل يف كتابه أل ؛ال يتضح منها عقيدته ،مجاالتإ "بانةاإل"فلذا أكثر ما يف 

 عجالة رسيعة: عىلأذكر بعضها  ،بعض األخطاء ، ومع ذلك قد وقع يف"اإلبانة"

وهذا خالف  ،أنكر صفة السكوت "اإلبانة"أنه يف كتابه  :الخطأ األول -

 رمحه اهلل تعاىل. ةبن تيمياكام حكاه شيخ اإلسالم  ،إمجاع أهل السنة

اإلرادة املتجددة مما يقتيض   نف ،أنه ملا تكلم عن اإلرادة :الخطأ الثاني -

 وهذا خالف معتقد أهل السنة. ،ت اإلرادة القديمة غري املتجددةثب  أنه ي  

وهذا  ،ونف  عن اهلل اجلسم ،أنه يف موضع تكلم :وأيًضا من األخطاء -

تون ما أثبت اهلل ثب  فإن معتقد أهل السنة أهنم ي   ؛أيًضا خالف معتقد أهل السنة
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 ،ه وال إثباته فإهنم يتوقفونينف وما مل يأت   ،نف  اهلل عن نفسه وينفون ما ،لنفسه

 وال ينفونه وال يثبتونه إىل غري ذلك من األخطاء.

ضابط؟ فإن كانت  يقول السائل: هل االحتساب باليد متاح للجميع بال أيِّ

 فما هي ضوابطه؟ ،ال :اإلجابة

نة، ليس خاًصا بجهة معي  م أن اإلنكار باليد ليس خاًصا عل  ينبغي أن ي   :اًلأوَّ

بالسلطان وال بغريه لعموم األدلة يف حديث أيب سعيد اخلدري فيام أخرجه مسلم: 

 ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده»

  .«فذلك أضعف اإليامن

 بن أن أصحاب عبد اهلل» :أيب شيبةابن فقد ثبت عند  ،وقد فعل هذا السلف

 .وثبت غري ذلك ،وهذا إنكار باليد ،«قوهنامسعود كانوا يأخذون الدفوف ويشق  

األمر "وذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل إىل صحة اإلنكار باليد كام يف كتاب 

يف كام  ة،بن تيميار هذا شيخ اإلسالم وقر   ،للخالل "باملعروف والنهي عن املنكر

بن حزم يف ا، وقرره "إعالم املوقعني"يف كتاب  قيمال، وابن "جمموع الفتاوى"

  .وذكره غري أحد من أهل العلم من علامء املذاهب األربعة ،"املحىل"

لكن البد أن يراعي يف ذلك املصالح ؛ فلذا اإلنكار باليد متاح للجميع

  .فهذا يف اإلنكار باليد أو غريه ،هذا من جهة ،واملفاسد



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

756 

 

إذا منع اإلنكار باليد كام هو الواقع يف م أن السلطان عل  ثم ينبغي أن ي  

تقوم باإلنكار  ل طائفةً ألن السلطان قد خو   ؛ر باليدنك  السعودية، فليس ألحد أن ي  

فلذلك أمثال هذه األمور بام  ،ة بالتعاون مع رجال الرشطةسب  باليد من رجال احل  

 ؛مر لطائفةل األوخو   ،ةة الناس من ذلك للمصلحة العام  أن السلطان منع عام  

هذا من حيث األصل بخالف  ،م عىل اإلنكار باليدقد  أن ي   فإنه ال يصح ألحد  

 أو إنكار األب عىل ولده إىل غري ذلك. ،األب يف بيته

كن إذا منع ل ،فاملقصود أنه من حيث األصل أن اإلنكار باليد متاح للجميع

 اجلميع ويراع  يف ،هذا األصل ،السلطان فاألصل السمع والطاعة للسلطان

 املصالح واملفاسد.

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  الثالثة والسبعوناجملموعة 
املتوفى عنها زوجها؟  : هل جيوز التبخر بالعود والتطيب للمحادِّيقول السائل

على الشعر؟ وهل جيوز هلا شرب الزعفران واستخدام ماء اء نَّوهل جيوز هلا احِل

 الورد؟

ن املرأة التي دخلت يف اإلحداد بأن صارت إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ما يدعو إىل مجاعها وإىل  ل  أنه جيب عليها أن جتتنب ك   ،ألجل وفاة زوجها ؛ةحماد  

امرأة عىل  ال حتد  »: ل اعطية فق م  يف حديث أ    ذلك النبي النظر إليها، وقد بني  

أربعة أشهر وعرًشا، وال تلبس ثوًبا مصبوًغا إال  ،ت فوق ثلث إال عىل زوجمي  

 «وال متس طيًبا إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ،ثوب عصب، وال تكتحل

ه ما في ل  وك   ،ما يدعو إىل مجاعها ل  هذا احلديث يدل عىل أن املرأة املحادة جتتنب ك  

 زينة وتزين، وهو يرجع إىل ما يل:

هن  عن لبس ثوب مصبوغ كام  ألن النبي  ؛ما فيه زينة ل  ك   األمر األول: -

 م.تقد  

وال »، فقوله: «وال متس طيًبا»فقال:  ،ألنه هناها ؛التطيب األمر الثاني: -

 يدل عىل أن الطيب ممنوع عىل املحادة. «متس طيًبا
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، وجاء امصبوغً  اوألجل هذا هناها أن تلبس ثوبً  ؛لالتجم   األمر الثالث: -

، هذا يدل عىل أهنا ممنوعة مما فيه «وال ختتضب»يف رواية عند أيب داود والنسائي: 

 ل.جتم  

ألن احلل نوع من أنواع  ؛س احللب  احلل، فإهنا ممنوعة من ل   األمر الرابع: -

  .وعة من ذلكنهنا ممإف ،الساعة التي تكون للزينة :ومن ذلك ،لالتجم  

لبس احلل  :ومنه ،ب فإهنا ممنوعة منهل أو تطي  ما كان فيه زينة أو جتم   ل  فإًذا ك  

  .مكام تقد  

  .مور األربعة املحادة ممنوعة منهفهذه األ

 ،أو أهنا ال تربز للقمر ا،أجنبي   م رجاًل ة أهنا ال تكل  أما ما شاع عند بعض العام  

 هذا من األخطاء الشائعة عند العامة. ل  فك   ،كلأو ال تأكل حلاًم أو غري ذ

  ؟واستخدام ماء الورد ؟لكن يقول السائل: هل هلا شب الزعفران

بة فال جيوز ف رحية طي  ل: شب الزعفران واستخدام ماء الورد إن كان خيل  اقي

 ،ب كأن يرشب الزعفران يف القهوةرش  ام ي  بم ع  ط  أما إذا كان ي   ،هلا أن تفعل ذلك

ألهنا ممنوعة من التطيب كام  ؛ف شبه رائحة طيبةمثل هذا جائز برشط أن ال خيل  ف

 تقدم.
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وإرساهلا يف جروبات  ؟املصحف منول السائل: ما حكم تصوير صفحات يق

وهكذا إذا انتهوا من  ،ينتهي ختم املصحفأن يوم يرسل وجهني إىل  ّلُك ،الواتس أب

مبعنى أن يكون لكل عضو من  ،جديدة اخلتمة األوىل يرجعون من جديد يف ختمة

وهكذا  ،أو أكثر ،أو أقل ،ةَنَس ّلاجلروب خيتم ُكف ،اجلروب حزب يومي من القرآن

 ة؟َنَس ّلتتكرر العملية ُك

إن التعاون عىل قراءة القرآن بمثل هذه  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ال ولصحابة الكرام عن ا فلم يأت   ،فهو خالف السنة النبوية ،ح  الصورة ال يص  

لذا أنكر اإلمام مالك رمحه  ؛التابعني أهنم كانوا جيتمعون للتنشط عىل التالوة عن

 ،أن يقرأ األول ثم الثاين والثالث :اهلل تعاىل قراءة اإلدارة، واملراد بقراءة اإلدارة

  .ك ألجل التنشيط عىل تالوة القرآنويفعلون ذل ،حت  تدور القراءة عىل مجيعهم

ما كان من  ل  فك   ،ةم  ولو كان خرًيا لسبق إليه سلف هذه األ   ،رهذا منك  فمثل 

 .رة القرآن يف مثل الصورة املتقدمة أو غريها فإنه منك  تالود بالتعاون عىل التعب  

د مقتىض عبادة يف ج  ، والقاعدة الرشعية أنه إذا و  وخري اهلدي هدي حممد 

 وعدم ومل يفعلوه مع وجود املقتيض   يمنع منها،مانع وصحابته وال  عهد النبي 

  .ألنه لو كان خرًيا لسبقونا إليه ؛لفع  املانع يدل عىل أنه ال يصح أن ي  

  .يف نفسه يف التعبد وقراءة القرآنأحد  ل  واملفرض أن جيتهد ك  
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 ،ه إىل أن هناك فرًقا بني أن جيتمع مجاعة ألجل التنشط عىل تالوة القرآنوأنب  

ن س  بأن يكون بينهم من حي   ،والتعلم اعة ألجل حتسني التالوةمجوبني أن جيتمع 

 ذلك كام بني   ،فمثل هذا جائز باإلمجاع ،م من قراءة اآلخرينفيقو   ،قراءة القرآن

 ."األربعني النووية"بن رجب رمحه اهلل تعاىل يف شحه عىل ا

 ،مناام عل  وأن ينفعنا ب ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  الرابعة والسبعوناجملموعة 
 ،بلدي "سوريا"يف  ةم القرآن الكريم والعلوم الشرعيعلِّأنا ُأ: يقول السائل

 ؟ص من ثواب عملينِقهل يف ذلك ما ُي ،ومثة مبالغ من املال أتقاضاها

ل عىل تعليم العلم الرشعي ن يتقاىض املاإن م   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 له حاالن:

وأن يكون مقصوده األساس  ،ت هلذا املالف  لت  أن ال ي   الحالة األولى: -

وال أن يطلب  ،طاه الناس املال من غري أن يشرط عليهمعثم بعد ذلك أ ،التعليم

وإنام يعمل هلل  ،وال أن يلتفت قلبه إىل مثل ذلك، وال أن يعمل ألجل املال ،منهم

.  

وإنام  ،القرآن من غري أجرة :ومنه ،م العلم الرشعيل  ن ع  م   ،احلالة األوىل إًذاف

 معهمأو يتفاوض  ،لكنه مل يشرطه ،ثم بعد ذلك أتاه املال ،م العلم الرشعيعل  

 .فمثل هذا يأخذ األجر كاماًل  ،عىل مثل هذا املال

عىل أن  وقد اتفق مع غريه ،م العلم الرشعيأن يعل   الحالة الثانية: -

ثم  ،إذا كان غالب عمله هلل :فإن مثل هذا ،وتشارطوا عىل مثل ذلك ،ه مااًل يعطي

فينقص أجره بحسب هذا املال، وتسم   ،كان مقصوًدا عنده جاء املال تبًعا وإن  

  .ذه املسألة عند العلامء بالترشيكه
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ومن األدلة عىل هذا ما أخرج مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

وإذا مل يغنموا أخذوا  ،أجرهم َث لُ لوا ثُ تعجَّ  ،إن الغزاة إذا غنموا»قال:  ن النبي أ

ومن  ،أن هذا يف حق من غزا "التمهيد"بن عبد الرب يف كتابه ا بني  « أجرهم كاملً 

 نية غزوه الغنائم.

يقول السائل: لقد قمت بإرسال تطبيق أندرويد يسمح بتحميل فيديو من 

هل يلحقين آثام يف ذلك؟  ،تخدمه بعض اإلخوة يف املعاصيوقد يس ،عدة مواقع

عمل يف يعدُّ الالفيس بوك كتطبيقات الفكيف التوبة؟ وهل إرسال هكذا  ،وإن كان

 احملرمات؟

 ،ربة بالغالبأن الع   :أن القاعدة يف هذا الباب :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وإن  ،املباح ل  م  الع   ل هذه األعاملإذا كان الغالب يف أمثال هذه التطبيقات أو أمثا

  .امً م، فإن مثل هذا ال يكون حمر  ن يستعمله يف حمر  د م  ج  و  

أن الغالب فيها أهنا من  -واهلل أعلم -ومثل هذه التطبيقات وبقية األعامل 

وإن كان قد يوجد من الناس من يستعملها  ،ة الناساألمور املباحة بالنظر إىل عام  

فر تبًعا ما ال غت  أنه ي   :والقاعدة الرشعية ،جائز  -واهلل أعلم -ل هذا م، فمثيف حمر  

 .يغتفر أصاًل 
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إىل أن قال:  "أذكار الصباح واملساء"يقول السائل: لقد استمعت حماضرة يف 

ويف يوم آخر ذكًرا آخر، كون النيب  ،كًرا يف يومر ِذذَكر األذكار كاملة أم ُيذَكهل ُت

 حيتاج إىل دليل؟ واحٍد ساء يف وقٍتمجع أذكار الصباح وامل 

عىل أذكار  ة  قولي   أن الرشيعة جاءت بأدلة   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

، يف وقت يوم ل  ل يف ك  فع  وهذا مما يدل عىل أنه ي   ،هاوذكرت فضل   ،الصباح واملساء

 ، فإذا كان كذلك فإنهنبي لت عن الق  وكذلك جاءت أشياء ن   ،املساء والصباح

 ،ب عليها فضلت  ألهنا قد ر   ؛ها من أذكار الصباح واملساءل  كر األذكار ك  د بذ  تعب  ي  

  .ب عليه فضل يوميت  وبعضها ر  

من أهل  اوال أعرف أحدً  ،فلذا جيتهد يف أمثال هذه األذكار صباًحا ومساءً 

 دون هذا. ل عن النبي ق  ن   ذاه ع هذه األذكار بحجة أنم  العلم يقول: ال جت  

عىل هذه  ستمرأهل العلم يقال: أنه يوإىل فهم  ،لذا بالنظر إىل ظاهر األدلةف

 يوم. ل  يف ك   األذكار دائاًم صباًحا ومساءً 

ًرا املدعو حممد املسعري الظهور يف بعض املقاطع يقول السائل: عاد مؤّخ

قبح وعلى والة األمر والعلماء واألمراء بأ ،ةاملصورة اليت تطاول فيها على السلفيِّ

وهل هناك مرد على شبهه اليت يبثها  ،جتاه ما يفعله املذكور تثم وقف ،األوصاف

 بني الناس؟
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ار تعبه وجهده الذي صوقد  ،أرى أن هذا املسكني حممد املسعري قد احرق

ض عر  أن ي   :لذا األحسن يف مثل هذا ؛بذله يف هذه السنني الطويلة هباء منثوًرا

وعىل دعوة اإلمام املجدد حممد  ،حاقد عىل هذه الدولة فإنه ،ت إليهف  لت  وال ي   ،عنه

  .هذا املسكني فت إىللت  ي   اللذا الوهاب وعىل أرسة آل سعود، فبن عبد 

والرد عليه قد يرفعه  ،ألنه قد احرق ؛عليه رد  األنفع أن ال ي   :ويف ظني

 ره.شه  وي  

صلوات الفريضة  الصلوات أم بعد لِّقرأ أذكار الصالة بعد ُكيقول السائل: هل ُت

 وجزاكم اهلل خرًيا؟ ؟ة الراتبةنَّفقط؟ وهل تقرأ بعد الصالة املكتوبة أم بعد السُّ

األذكار التي تقال بعد الصلوات هي إنام تقال بعد الصلوات اخلمسة  يقال:

، فإن الصحابة كاملغرية كام دل عىل ذلك احلديث، كام هو هدي النبي  ،املعروفة

 بعد الصلوات اخلمس املفروضة. عنه  بن شعبة وغريه ينقلون

املدرسة وهل توجد  ؟وما هي أصوهلا ؟ةييقول السائل: ما هي الظاهر

 .نرجو التوضيح ؟الظاهرية

بكالم مطول  ةقد سبق وتكلمت عن الظاهري :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 فلرياجعها من شاء. ،يف املجموعة التاسعة بعد املائة

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناإله إال هو أن يعل  أسأل اهلل الذي ال 

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  اخلامسة والسبعوناجملموعة 
أنه جاء عن أبي بكر الصديق وغريه من الصحابة  يََّل: أشكل َعيقول السائل

 ،انذوبعضهم يأكل يف أثناء األ ،رون السحور حتى يطلع الفجر، فيأكلونأنهم يؤخِّ

كما هو احلال اآلن، وبعضهم يأكل  ،الأم حتى يروا الفجر طلع  ،نونمع أنهم ال يؤذِّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  كيف جنمع فعلهم مع قوله تعاىل: ،ام الصالةَقحتى ُت

 ؟[812]البقرة:چ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

د بعض الصحابة أنه كان يأكل بعقد جاء عن  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

عند عبد الرزاق بسند  بن عباس ا، ويتأولون فعلهم، لكن ثبت عن ذاناأل

 .بعد أن يتبني الفجر الصادق :أي ،«ذانأنه ال يصح األكل بعد األ» :صحيح

بن أيب اويدل عىل هذا كالم مجاعة من الصحابة كحفصة ريض اهلل عنها عند 

الصيام قبل  -عني ينويي ،يمع النية :يعني –ع مي من مل ُي »ألهنا قالت:  ؛شيبة

  .«فل صيام له ،الفجر

بطلوع الفجر الصادق يبتدئ وقت الصيام، ومن  فدل عىل أهنا ترى أن

أن الصحابة  :رها اإلمام الشافعي وغريه من أهل العلمالقواعد املتقررة والتي قر  

عفن  فإننا  ،إذا اختلفوا ب ه من أقواهلم بالكتانأخذ األشب   ،إىل الدليل الرشعي ز 

  .ةوالسن 
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هو القول بأن األكل والرشب ينتهي بطلوع الفجر  :واألشبه يف ذلك

ن وم   ،الصادق، وأنه بابتداء الفجر الصادق ال جيوز األكل والرشب ملن هو صائم

كان صيام نفل  وإن   ،وفسد صومه وبطل ،أكل أو شب يف صيام فرض فهو آثم

وذهب إليه مجع من  ،سنةفقد فسد وبطل صومه، هذا هو األشبه بالكتاب وال

 وهو الذي عليه أئمة املذاهب األربعة. ،مكام تقد   ،الصحابة

ما احلكم الشرعي  ،-أسأل اهلل الثبات -يقول السائل: أنا شخص ملتزم 

هل جيوز أن أجلس معهم  ؟نني من أقاربي أو من غري أقاربيمع أناس مدخِّ للجلوس

ا؟ وأحرج من الطلب نًّكان منهم أكرب مين ِس أن أفعل خاصة إذا ليَّال جيوز؟ ماذا َع مأ

وكذلك يقومون بتشغيل  التلفاز على قناة إخبارية مثل  ،منهم عدم التدخني

وهذا حيصل عند ذهابي هلم  ،القناة العربية وما أشبهها من القنوات اإلخبارية

 وهي مرة يف األسبوع. ،للدونية

 وإن من حق   ،حقي  ل  م عىل ك  قد  اهلل م ن حق  إ: ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وهو من احلقوق الواجبة أننا إذا رأينا منكًرا ننكره،  ،اهلل علينا هو احلق الواجب

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  چ  كام قال تعاىل:

، وأخرجه مسلم من حديث [886]آل عمران:چ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

ريه بيده، فإن مل يستطع يغمن رأى منكم منكًرا فل»قال:  أيب سعيد أن النبي 

  .«وذلك أضعف اإليامن ،فإن مل يستطع فبقلبه ،بلسانهف
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تنع أحد من وال جيوز أن يم ،فيجب اإلنكار عليهم ،فإًذا إنكار املنكر واجب

  .أحد ل  م عىل ك  اهلل مقد   ألن حق   ؛اإلنكار حياء أو خجاًل 

ب كان ش   ء ر سواوالواجب يف مثل هذا أن ينكر عىل هؤالء هذا املنك  

ء يف ذلك سوا الغناء يف عأو سام ،أو النظر إىل التلفاز والنساء املتربجات ،الدخان

  .القنوات اإلخبارية أو غريها

ويستعمل  ،ر حكياًم ن املنك  لكن ليك   ،هوانب  وأن ي   ،فالواجب إنكار مثل هذا

ن كان ب عىل الظن أن يكون سبًبا  لالستجابة إال م  األسلوب األحسن الذي يغل  

فإن املعاند واملكابر ال يستجيب من الناصحني مهام  ؛فهؤالء ال طب معهم ،معانًدا

أن كفار قريش املعاندين مل  :وأوضح األدلة عىل ذلك ،اكان أسلوهبم حسنً

 .أحسن الناس أسلوًبا  وهو ،يستجيبوا من النبي 

إن مل فإن استجابوا فاحلمد هلل، و ،اإلنكار بأسلوب حسن :لذلك الواجب

فإن مقتىض اإلنكار بالقلب أن  ؛ريستجيبوا فيجب مفارقة املكان الذي فيه املنك  

 .رق املكان الذي فيه املنك  فار  وأن ي   ،ره املنك  كر  ي  
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 ةيمبق يأ ؟ةق بوزنه فضَّيقول السائل: عند حلق رأس املولود هل يتصدَّ

 فضة؟ال

يوم السابع كام جاء يف د املولود فإنه يستحب حلق رأسه يف الل  إذا و  يقال: 

أمجع العلامء عىل ذلك كام يدل  ق بوزن الشعر فضة، وقديتصد   ثم ،حديث سمرة

وجاء فيه مرسل أيب جعفر الباقر عن  ،رمحه اهلل تعاىل بن عبد الرباعليه كالم 

  .ألهنا جدته ؛لرس  لكن قد يتساهل يف هذه امل   ،فاطمة

بن عبد الرب رمحه اهلل اذي حكاه لإلمجاع ال حال فالتصدق مستحب   وعىل أي  

  .ق بوزنه فضةتصد  تعاىل، في  

وإنام أتصدق بام يغلب عىل الظن أنه زائد  ،وقد يقول الرجل: ال أريد أن أزن

 ة، فمثل هذا أيًضا مستحب.ض  عىل زونه ف  

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 خرًيا. وجزاكم اهلل



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

765 

 

 بعد املائة. السادسة والسبعوناجملموعة 
وأنا  ،ينا ببعض الطوائف املنحرفةِلوقد ابُت ،: أنا من العراقيقول السائل

وأنا ال أذهب  ،املسجد أو القائمني عليه مبتدعة وإدارُة ،ن جريان املسجدأو ِم ،أسكن

وأصلي يف  ،فهل جيوز أن أترك الصالة يف املسجد ،ألن فيه مبتدعة ؛للمسجد

 .أرجو التوضيح ؟أو أذهب وأصلي يف املسجد ؟البيت

 إذا كان اإلمام مبتدًعا فإن للمبتدعة حالني:  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 خلفه باتفاق أن ال يكون داعية إىل بدعته، فمثل هذا يصىل   الحالة األولى: -

خرجه البخاري من ما أ ذلكلويدل  ة،بن تيمياكام ذكره شيخ اإلسالم  ،السلف

فام أصابوا فلكم وهلم، وما  ،ون لكميصل  »قال:  حديث أيب هريرة أن النبي 

  .«وا فعليهمأأخط

وأيًضا  ،كام يف البخاري ،«اج خلف احلجَّ صىلَّ »أنه  بن عمراوثبت عن 

 مبتدع خارجي. ،وهو خارجي ، خلف نجدة احلروريصىل  

ته، والداعية إىل بدعته إذا مل عدبإىل أن يكون داعية  :والحال الثانية -

 ؛ه الداعية إىل بدعتهيوجد إال هو، مل يوجد من املساجد إال هذا املسجد الذي يؤم  

ويدل  ة،بن تيمياكام أفاد شيخ اإلسالم  ،فإنه يصىل خلفه أيًضا باتفاق السلف

  .دلةاألكره من عليه ما تقدم ذ  
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 خلف كن األفضل أن يصىل  ل ، خلفهصىل  د غريه فإنه يصح أن ي  ج  أما إذا و  

 غريه من أهل السنة ممن ليسوا مبتدعة.

وال يلزم أن  ،م ذكره من األدلةملا تقد   ؛لكن لو صىل خلفه فصالته صحيحة

ملا تقدم ذكره  ؛يعيد صالته كام ذهب إىل ذلك أبو حنيفة والشافعي وأمحد يف رواية

  .دلةاألمن 

ن  فيه إمام من أهل السنة مم  يصل ،خرآفعىل هذا إذا مل يكن عندكم مسجد 

ل للمسجد د فاألفضل أن ينتقج  و    خلف هذا املبتدع، فإن  فإنه يصىل   ،ليس مبتدًعا

 .سلفي   ي  ن  مامه س  إالذي 

ۀ  ۀ  چ رضا أن ظاهر قوله تعاىل:  رشيد يقول السائل: ذكر الشيخ حممد

من  [، مل يقل به أحٌد44]املائدة: چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

أن ظاهره أن من مل حيكم جبميع ما أنزل  :هل العلم، ذكر السمعاني فيما أذكرأ

« ما»ن العموم يف املستفاد ِم "مجيع" :ويدخل يف قوله ،اهلل هو الذي يكون كافًرا

توحيد، وذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل أن الاملوصولة التوحيد والتلفظ بكلمة 

فإذا كان احلال كذلك فكيف يقول  ،مجاًعامن مل يقلها مع القدرة فإنه كافر إ

 ظاهر يريد! وأّي ،الشيخ حممد رشيد رضا ما قال

، أما أن عند السائل إشكااًل  -والعلم عند اهلل -يبدو ل  :الذي أفهمه من السؤال

ألن ظاهر  ؛بالنسبة للشيخ حممد رشيد رضا فهو يقول: ظاهر اآلية مل يقل به أحد
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ولو أي صغرية فإنه يكون  ن فعلمد رشيد رضا أن م  اآلية عىل ما يفهم الشيخ حم

 هذا عىل فهم الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل تعاىل.  .كافًرا، وهذا مل يقل به أحد

ل يف وفص   ،دون كفر ر  ف  ذكر أنه ك   ،أما السمعاين فإنه يف تفسريه هلذه السورة

ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ ذلك، فمام قال رمحه اهلل تعاىل قال: 

وهو قول احلسن: اآلية يف  ،بقال الرباء بن عاز ،[33]املائدة: چھ  

  .وأراد به كفًرا دون كفر ،عباس: اآلية يف املسلمني بنااملرشكني، قال 

ويقولون: من مل  ،علم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآليةاثم قال السمعاين: و

 م، ولآلية تأويالن:ك  ر برك احل  يكف   وأهل السنة قالوا: ال ؛رحيكم بام أنزل اهلل فهو كاف  

ك هم ولئفأ ،م بام أنزل اهلل رًدا وجحًداومن مل حيك   :معناه ،أحدمها -

 الكافرون.

ما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون،  ل  معناه: ومن مل حيكم بك   ،والثاين -

  .ما أنزل اهلل دون املسلم ل  والكافر هو الذي يرك احلكم بك  

وأن اخلوارج  ،أصغر ر  ف   أنه ك  وبني   ،معاين رمحه اهلل يف تفسريههذا كالم الس

د هبا اجلحود عىل ما ار أنه إما أن ي  هم الذين يستدلون بظاهر هذه اآلية، ثم بني  

ما  ل  أو أراد به من يرك احلكم بك   ،أن الكفر يرجع إىل االعتقاد :أي ،هكر  م ذ  تقد  

وإنام ألن هذا  ،ليس التكفري ألجل الرك :وهذا وصف للكفار، يعني ،أنزل اهلل

 الكفار.  ناألمر اشتهر ع
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 ل  الذي يرك احلكم بك   ه هوأن :وحيتمل أنه يريد ،هذا الذي أفهم من كالمه

الرشع فإنه يكون كافًرا  ل  ما أنزل اهلل دون املسلم، حيتمل أنه يريد أن من ترك ك  

 يفعل ذلك.ال فإنه  ،املسلم ندو

م فه  الرشيعة عىل ما قد ي   ل  ألن من ترك ك   ؛كره إشكال فيام تقدم ذ  ال ،لي وعىل ك  

  .ر السائلك  ا ذ  ترك قول ال إله إال اهلل إىل غري ذلك مم   :أي ،فر السمعاينظاملمن كالم 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ أما كالم الشيخ حممد رشيد رضا فإنه يقول: 

لو ترك حكم اهلل يف  :أن ظاهر اآلية :أي،[33]املائدة: چھ  ھ  ھ  

وذلك متسًكا بقوله:  ،فإنه يكون كافًرا ،فعل معصية واحدة   لوو ،أمر واحد  

 ،مجيع املسائل عامة يف« ما»ألن ، [33]املائدة: چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہچ

  .ويدخل فيها ولو كان مسألة واحدة

  .يريد أن يرك مجيع احلكم، يرك احلكم كله ،السمعاين وعكس ذلك تفسري

يرى  :وعىل قوله ، بمعن ، فقول حممد رشيد رضا قول يراهمنهم فّس   ل  إًذا ك  ف

بل  ،فال يصح أن يرضب أقوال العلامء بعضها ببعض ،أن قول السمعاين قول آخر

  .وهذا قول ،يقال: هذا قول

مام أحب أن ألفت النظر إليه أن ترك احلكم بام أنزل اهلل كفر ،فوإن كان 

م عن هذه اآلية، وقد حك  اإلمجاع غري واحد ممن تكل   ،أصغر بإمجاع السلف
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وقاله  ،السمعاين وغريهاملظفر كام قال  ،حت  قالوا: أن الذي متسك هبا اخلوارج

أن رمحه اهلل تعاىل عىل  بازبن ابن عبد الرب وغريه من أهل العلم، ثم نص شيخنا ا

ر به هم اخلوارج، ذكر ف  وأن الذي ك   ،صغر ال أكربأترك احلكم بام أنزل اهلل كفر 

ملا سئل  :، وذكر أيًضا يف جمموع فتاواه-رمحه اهلل تعاىل - "ةالبازي ةالدمع"هذا يف 

قال:  ؟ومسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل ،عن قول الشيخ حممد إبراهيم يف هذه اآلية

 وال يكون كفر أكرب إال باالعتقاد. ،أصغر نه كفر  إشيخنا يقول: 

  .السنة، أو قال: كام هو قول أهل السنةقال: وهذا قول أهل 

  .صغر ال كفر أكربأيتبني أن قول أهل السنة أنه كفر فبهذا 

ني يف هذا ي  ر بذلك ممن عندهم محاسة من احلرك  ومما يوضح ذلك أن من يكف  

ر بام أنزل اهلل يف مسألة أو مسألتني ال يكف   تراهم يقولون: إذا ترك احلكم ،العرص

  .إىل غري ذلك اعام   اانونً بخالف أن يضع ق

 فيقال: ما الدليل عىل التفريق بني األمرين؟

ولو حكم يف مسألة واحدة،  ،رألن التمسك بظاهر اآلية يدل عىل أنه يكف  

وهو أمر ال يقول به حت   ،وخالف فهم أهل العلم ،وهذا خالف فهم السلف

  املعارصين.ني  ي  هؤالء الغالة يف هذه املسألة من احلرك  

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  السابعة والسبعوناجملموعة 
وهل  ؟عليه عالنية دَّمن أخطأ عالنية ُر :: ما الدليل على قاعدةيقول السائل

 قبل نصحه؟ ئيسوغ الرد على املخط

دل عليها عموم األدلة يف األمر باملعروف والنهي عن أما هذه القاعدة في

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ  قوله تعاىل:ك ،راملنك  

، وحديث أيب [886]آل عمران:چ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

أخرجه  «فإن مل يستطع فبلسانه ..  ،ه بيدهًرا فليغري  من رأى منكم منكَ »سعيد: 

  .مسلم

، "جمموع الفتاوى"كام يف  ة،بن تيمياوقد قرر هذه القاعدة شيخ اإلسالم 

  ."الفتاوى"كام يف  ،باز رمحه اهلل تعاىلبن ارها شيخنا وقر  

وهو مناسبة  ،لًيام  ق السلف ذلك ع  والعمدة هي عموم األدلة، وقد طب  

وأنكر عليه  ،قام رجل ،، فإنه ملا فعل احلاكم منكًرا«من رأى منكم منكًرا» :حديث

فدل  ،«أما هذا فقد قىض الذي عليه»ل أبو سعيد اخلدري: عالنية أمام الناس، فقا

  .ر عليه عالنيةنك  هذا عىل أن من أخطأ عالنية ي  

وقد فعل هذا  ،وللفائدة ال مانع من اإلنكار عالنية عىل احلاكم أمام الناس

ي ينكر عليه خلفه وورائه، واجلائز شًعا أن ذمنوع شًعا هو الاملوإنام  ،السلف
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 ،ويراع  يف ذلك املصالح واملفاسد ،كان أمام الناس أو وحده، سواء أر أمامهنك  ي  

  نك  والغالب أن األنفع أن ي  
 ،ا وحده، لكن لو أنكر عليه أحد عالنيةر عليه رس 

ر عليه كام فعل ذلك نك  وكانت املصلحة كذلك فإنه ال ي   ،ورأي املصلحة يف ذلك

 .  ه أبو سعيد اخلدريوأقر   ،سعيد اخلدري صاحب أيب

 قبل نصحه؟ ئعىل املخط أما قوله: هل يسوغ الرد

عىل أحد إال بعد نصحه حيتاج إىل دليل، صحيح  د  ر  ن القول بأنه ال ي  إيقال: 

 ويبني   ،ه يرجعلعل   ،حناص  إذا غلب عىل الظن أن يستجيب املردود عليه فإنه ي  

الذي فعله وهذا أدع  للقبول، أدع  لقبول الناس بأن هذا األمر  ،خطأه للناس

  .نفسه كان خطأ ئاملخط

أو غلب عىل  ،أو نصح ومل يستجب ، مناصحتهلكن لنفرض أنه مل يتيّس  

وال دليل عىل أنه البد أن  ،عليه د  ر  وي   ،ر عليهنك  فمثل هذا ي   ،الظن أن ال يستجيب

وا عىل أناس قد بل رد   ،كثري   لق  وا عىل خ  ورد   ،فعلوا هذاقد والسلف  ؛ناصحي  

 ؛ومل يقولوا: ال يصح الرد إال بعد النصح، ومن قال كذلك: فيلزمه الدليل ،ماتوا

 .واألدلة وفعل السلف عىل خالف هذا

 يقول السائل: ما حكم شراء البضائع وغريها عن طريق النت؟
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ى شر  أن هذا الفعل جائز برشط أن ال ت   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وصفها إىل غري ذلك، ثم بعد ذلك إذا عرف البضاعة إال بعد معرفتها ومعرفة 

غالب الذي جيري اآلن هو أن الناس يرون صورة البضاعة وصورة الو ،وصفها

ثم ترسل البضاعة من مدينة  ،فإذا كان كذلك فإنه يصح أن يدفع املال قبل ،مثيلها

  .أخرى أو دولة أخرى

والسنة واإلمجاع،  م جائز بداللة الكتابل  والس   ،مل  وهذه املسألة تسم  بالس  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ كام قال سبحانه: 

قال:  ة ثبت من حديث بن عباس أن النبي ن ، والس  [515]البقرة: چڀڀ  

  .«إىل أجل معلوم معلوم   ووزن   ،معلوم   يل  ف يف كَ سلي فليُ  من أسلف يف متر  »

  .هوغري ةغري واحد من أهل العلم كابن قداموقد حك  اإلمجاع 

د حيد   ،لكن إذا اشرى البضاعة ،مل  وهو من الس   ،فلذلك فعل مثل هذا جائز

ألنه  ؛يقول:ستصل إليك يف اليوم الفالين أو يف األسبوع الفالين وهكذا ،له وقًتا

ف يف كيل سلي من أسلف فليُ »يقول:  ألن النبي  ؛د زمن وصوهلاأن حيد   د  الب  

 «.ممعلوم إىل أجل معلو ووزن   ،معلوم

ار من أنهم يشرتون املالبس من يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض التجَّ

 لهم املالبس؟ِصلكنهم ال يدفعون الثمن حتى َت ،الصني
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 ،إذا كان التاجر قد اشرى مالبس من الصني :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

د فأرسلوها له، أو تعاقد مع أح ،واشرط عليهم أن يرسلوا هذه املالبس

يك املال : ال أعط  -وهذه املالبس من الصني وغريها -وقال ملن باعها  ،إلرساهلا

 يع  وب   ،ني  ن بالد  ي  وهو من بيع الد   ،مفإن مثل هذا حمر   ؛البضاعة تصل إل    حت 

ألن  ؛ومجع من أهل العلم ،م باإلمجاع، حك  اإلمجاع اإلمام أمحدن حمر  ي  ين بالد   الد  

ينًا فصار البيع د   ،واملال مل يعطه البائع ،فهو ينتظر وصوهلا ،ينًاد   تح  البضاعة أصب  

  .ين  بد  

يشري له  ،هناك رجاًل  التاجرل وك  ي   فيمكنه أنور ج من هذا املحذ  ر  وحت  خي  

يرسل له البضاعة، فإذا اشرى  ،فإذا اشرى له البضاعة ورآها كام هي ،البضاعة

كانت شكة أو غري ذلك أعطاهم يني سواء أعط  البائع من الصينله البضاعة و

  .ه بعد ذلك يشحن له البضاعةثم وكيل   ،املال

لة مل ين، ال يصح أن تكون البضاعة مؤج  املهم أنه ال يصح أن يكون دينًا بد  

ين ألن مثل هذا هو بيع الد   ؛لص  مه حت  ت  سل  وكذلك املال ال ي   ،ل بعدص  ت  

  .ينبالد  

هم ءوأن جيعلوا بيعهم وشا ،فينبغي أن يتقوا اهلل ،ارج  وهذا كثري عند الت  

اهلل  ي  د  وبني ي   ،تونفإهنم قريًبا مي   ،مهب  ر واطسخ  في   ،حت  ال يقعوا يف اآلثام ؛شعًيا

 ق منه الربكة.ح  لكن مت   ،واقفون، وقد يكثر ماله
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 ،منال  وأن ينفعنا بام ع ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة الثامنة والسبعون اجملموعة 
 ة الفجر بعد الشروق؟نَّ: هل ميكنين قضاء ُسيقول السائل

ن قضاء السنن الرواتب من حيث األصل إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 أهل العلم مستحب، وهو قول الشافعي وأمحد يف رواية، ويدل ول  عىل أصح ق  

قىض الركعتني بعد  أن النبي » :لك ما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشةذل

  .«ل عن ذلكغي ا ُش صلة العرص ملَّ 

أن أم سلمة ريض اهلل عنها سألت  ،أما ما أخرج أمحد من حديث أم سلمة

، فهذا احلديث ال يصح عن النبي «فقال: ال ؟أنقضيهام إذا فاتتا»فقالت:  ،النبي 

،   يث يف د ضعفه أن أصل احلدويؤك   ،األحق األشبيل وغريه فه عبدفقد ضع

  .الصحيحني بدون هذه الزيادة

 فاملقصود أن قضاء السنن الرواتب مستحب عىل الصحيح.

وقت الضح   :أي ر بعد شوق الشمس،قضاء راتبة الفج :ومن ذلك

أنه » : بن عمرابن أيب شيبة عن اكام ثبت عند  ،كعتي الفجريستحب قضاء ر  

وهو قول الشافعي  ، أهل العلمول  ، بل وعىل أصح ق  «ىًح فقضاها ُض  ،تتهفا

تؤخر إىل  نوإن كان األفضل أ ، بعد صالة الفجرقىض  يصح أن ت   وأمحد يف رواية  

  .الضح 
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  ،قىض الركعتني اللتني بعد الظهر يف وقت هني ذلك أن النبي  والسبب يف

 قىض  عتني اللتني قبل الفجر بأن ت  وهو بعد العرص، ومثل ذلك يقال يف قضاء الرك

 بعد صالة الفجر.

ي كبطاقة ِرمها األسواق للمشَتيقول السائل: ما حكم البطاقات اليت تقدِّ

 م هذه البطاقة.ألن بعض العلماء حرَّ ؟أسواق العثيممن اكتساب 

أن هذه البطاقات  -واهلل أعلم -: الذي يظهر ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

واألصل يف املعامالت والعقود  ،وال دليل عىل حتريمها ،نه ال غرر فيهاأل ؛جائزة

  .عدا الظاهرية إمجاع أهل العلم مال احلل، وعىل هذا املذاهب األربعة ب

ما يمنعها حت   وال يوجد ،ل  فاألصل يف هذه املعاملة احل   ،فإذا كان كذلك

  .يقال بأهنا حمرمة

ت العثيم أو غريها أعطوك ن حمال  م  ت أنك كلام اشري :هذه البطاقة وصورة

فتستطيع أن  ،ومع األيام جتتمع عندك نقاط كثرية ،يف بطاقتك ضاف  نقاًطا ت  

متاًما  ،واليشء يمنعه ،تشري هبا أشياء من املحل أو املتجر نفسه، مثل هذا جائز

لو أن املحل نفسه خفض املبيعات بدل أن يبيعها بامئة ريال جعلها بسبعني ريال، 

  .وال دليل يدل عىل منع ذلك ،ثل هذا أيًضا جائزم

  .نه يفسد السوق عىل اآلخرينإ :أما قول بعضهم
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الناس يرزق  عي دَ »يف صحيح مسلم من حديث جابر:  فيقال: قد قال النبي 

  والذي يسم   ،، هذا البيع بمثل هذا فيه فائدة كبرية للمشرى«اهلل بعضهم ببعض

 ،ار يغال ويزيد يف الربحج  فائدة هلم، وكثري من الت   ففيه ،بلغة العرص املستهلك

 ؛ينفإن هذا يرجع بالنفع عىل املشر   ؛ن أنقص يف القيمةد من التجار م  ج  فإذا و  

وليس  ،وهذا فيام هو مباح ،«دع الناس يرزق اهلل بعضهم ببعض»يقول:  والنبي

ه ليس هناك ما يستوجب ألن ا؛مً وليس حمر   ،جائز -واهلل أعلم -حمرًما، فمثل هذا 

 حتريمه.

وتضاف  ،ه إىل أن هناك فرًقا بني مثل هذه املبيعات التي فيها البطاقاتوأنب   

القامر وامليّس فإن فإن امليّس مبني عىل احلظ املحض،  ؛امليّس وبني   ،النقاط إليها

 مني بامئة شر   اأن يقول لك:  :باملعن  اخلاص هو املبني عىل احلظ املحض بمعن 

  .وقد ال خترج لك ،قد خترج لك ،سحب عىل سيارة أو يشءاو ،ريال

ألن خروج السيارة ل أو عدم خروجها راجع إىل احلظ املحض،  ؛مهذا حمر  

عىل احلظ  امبنيً  -الربح واخلسارة :أي –م والغرم نما كان الغ :والقاعدة الرشعية

 ًما.يكون حمر  ف ،ميّس وقامر باملعن  اخلاص فإنه ؛املحض

 ضاف  بل ت   ،ليست مبنية عىل احلظ املحض ،أما البطاقات فليست كذلك

 -فلذا الذي يظهر  ،وهكذا ،ضاف له قبل أن يشريف الرجل كم ي  ويعر   ،النقاط

 أن مثل هذا جائز.  -واهلل أعلم
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 ت أبو احلسن األشعري االستواء؟ثِبهل ُييقول السائل: 

ت االستواء كام ثب  سن األشعري ي  أبا احل نأ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

البدع بمعن  استوىل، فهو ال يتأول أهل ه كام يتأوله وال يتأول   ،ته أهل السنةب  ث  ي  

االستواء كتأويل أهل البدع بمعن  استوىل، بل الباقالين أنكر هذا التأويل يف كتابه 

  .عتزلةامل -واهلل أعلم -ويريد بذلك  ،نه تأويل أهل البدعأ وبني   ،"التمهيد"

  .ته أبو احلسن األشعريثب  فإًذا االستواء ي  

شعري ال جيعل وهو أن أبا احلسن األ ،لكن ينبغي أن نتنبه إىل أمر دقيق للغاية

ڈ     ژ  ژ  چ بل يقول: إن معن  قوله تعاىل:  ،االستواء صفة قائمة باهلل

هذا  يف العرش استوى عليه، ما عاًل فعل ف   أن اهلل  :أي [٥]طه:  چڑ   

 الفعل؟

فبهذا صار  ،أي فوق العرش سبحانه ،فصار فوقه ،ب العرشهو أن اهلل قر  

ففعل االستواء ليس متعلًقا  ،ال أن اهلل نفسه فعل االستواء ،مستوًيا عىل العرش

  . مستوًيا عليهفصار اهلل ،ب العرشقر   بأن   ،بل متعلق بالعرش ،باهلل

لة وكذلك اجلهمية من باب أوىل ال لك أن أبا احلسن األشعري وكل املعتزذو

تون شيًئا من الصفات الفعلية، وقد نص عىل هذا املعن  البيهقي يف كتاب ثب  ي  

أن اهلل  :معن  االستواء عىل العرش عند األشعري نوذكر أ ،"األسامء والصفات"
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كام يف  ،يف العرش، وذكر هذا شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف مواضع فعل فعاًل 

اجتامع اجليوش "بن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه اوذكره  ،"الفتاوى جمموع"

 ."اإلسالمية

فإًذا أبو احلسن األشعري يثبت االستواء، وال يتأوله بمعن  االستيالء كام 

 أو من جاء بعده كاجلويني وغريه، هذا أمر.  ،يتأوله األشاعرة املتأخرون

بل جيعل الفعل متعلًقا  ،متعلقة باهلللكن ال جيعل االستواء صفة  :األمر الثاين

فيكون  ،به فيكون اهلل فوقهنه يقر  إبحيث  بأن يفعل يف العرش فعاًل  ،بالعرش

 .مستوًيا عليه 

ستواء بمعن  االستيالء احلسن األشعري لال عدم تأويل أيب أن ه عىل أمر وأنب  

هو  ،اعرة اليومكام هو شائع أيًضا عند األش وأ ،كام يفعله األشاعرة املتأخرون

 ،وال خيالفهم عىل هذا التأويل ،تهمثب  إمامهم ي   ،بأهنم قد أنكروا أمًرا ،حجة عليهم

 .كذلك ال يوافقهم عىل هذا التأويلم عندهم بل أبو بكر الباقالين املعظ  

ال يف طريقة  ،ومن باب الفائدة األشاعرة مضطربون للغاية يف اعتقاداهتم

ا بعض األشاعرة جيعل ذيف كثري من مسائل االعتقاد، لإثباهتم، وال يف اختالفهم 

ن األشاعرة يقولون كذا وكذا، يرد إ: ي  ن هذا ممسًكا له يف أنه إذا قال رجل س  

  .بل يقول فالن دون فالن ،ويقول: ليس مجيعنا يقول ذلك ،األشعري
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وذلك أن املتكلمني ومنهم األشاعرة جيعلون  ،ن هذا حجة عليهمإفيقال: 

عىل اليقينيات كام يقولون  صوًرااليقينيات، ولو كان االعتقاد حمعىل  اقاد مبنيً االعت

بل يرون أن  ،ملا صار هذا االختالف بينهم، بل هم ال يرون التقليد يف االعتقاد

ار أو ف  ما بني ك  أهنم  :العوام اليوم م يفقوهل وعىل ذلكا أنه كافر أو آثم، د إم  املقل  

  .ليدمبني عىل التق ألن اعتقادهم ؛آثمني

ر فيلزم عىل تأصيلهم أن يكف   ،فاملقصود أن األشاعرة خمتلفون يف اعتقاداهتم

  .ل بعضهم بعًضاأو أن يضل   ،بعضهم بعًضا

 لوه؟ن االستواء بمعن  العلو واالرتفاع إىل آخره ضل  إ :ين ملاذا إذا قال الس  

  .شعري وأيب بكر الباقالينطردون هذا يف أيب احلسن األوال ي ،وال يفعلون ذلك

وال يف تصور ما  ال يف دليلهم ،عىل أهنم متناقضون يف اعتقاداهتم ل  هذا يد

  .يعتقدونه

ية البدعية أجوبة سابقة أن أضعف املذاهب العقد عىل أمر ذكرته يف دوأؤك

وأرادوا أن  ،ب ما بني املعتزلةألنه مذهب متناقض ومرك   ؛هب األشاعرةهو مذ

مذهب أهل السنة، وإذا  أهل السنة فصاروا يف الظاهر إذا أمجلوا عىليقربوا من 

 رجعوا إىل املعتزلة. ،وا إىل اجلهميةلوا رجعفص  
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 ،نام  وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة والسبعوناجملموعة التاسعة 
 ما الذي يستحب فعله عند احتضار امليت وبعد موته؟ :يقول السائل

وهو مما  ،اج إليهت  وحي   ،م  ه  أن هذا السؤال م   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ما  ل  ها، فك  ل  وننا ك  ؤم أمور ديننا يف شفينبغي لنا أن نتعل   ،متعل  ه وأن ي  ق  تف  ينبغي أن ي  

فيستحب لنا أن  ،جًبا أو كان مستحًباكان واسواء أ ،حكمت الرشيعة فيه شيًئا

بل ترى  ،ألن أمثال هذه األمور يروج فيها ما يفعله العامة ؛عملهمه حت  ننتعل  

ب إىل فيكون ما درج عليه العامة قد تّس   ،رون عىل طالب العلمالعامة أحياًنا يؤث  

ما  ال بمقتىض ،رهم بالعامةفصاروا يعملونه بمقتىض تأث   ،ب العلمال  بعض ط  

  .موه من كتاب اهلل وسنة رسوله تعل  

أو عند تشييع  ،أو بعد موته ،ب العلم عند احتضار امليتال  واملفرض عىل ط  

هذه ة من األخطاء يف أمثال  ما شاع عند العام  أو عند دفن امليت أن يبني   ،اجلنازة

وينبغي له  ،نهفإنه يبي   ؛لرشعلخيالف  ايقولون أمرً  واحلاالت، فإذا رآهم يفعلون أ

ة ف  ومتوت البدع والعادات املخال   ،ةن قوله، لتنترش الس  ب هلم شع اهلل بفعله وأن يبني  

 حب ما يل:ست  ، وعند االحتضار ي  ة النبي ن لس  

ملا ثبت يف صحيح مسلم عند أيب سعيد وأيب  ؛تلقني امليت :األمر األول -

  .«إله إال اهلل نوا موتاكم اللق  »قال:  هريرة أن النبي 
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أنه ليس هناك صفة خاصة للتلقني، إما أن الرجل  -واهلل أعلم -واألصح 

أو أنه يقول: يا فالن قل: ال  ،فيتذكرها ،تفيسمعها املي   ،م بال إله إال اهللنفسه يتكل  

إله إال اهلل، فإن احلنابلة ملا ذكروا التلقني وكذلك الشافعية مل أراهم نصوا عىل 

أو  ،أهنم يقولون عنده: ال إله إال اهلل -واهلل أعلم -ة، لذا األظهر نصفة معي  

 وه.ن يقولوا: قل ال إله إال اهلل، فإذا قاهلا فقد لق  

يا خال »قال:  ومما يدل عىل ذلك ما أخرج أمحد من حديث أنس أن النبي 

  .لعالمة األلباين رمحه اهلل تعاىلوصححه ا« قل: ال إله إال اهلل

نه إذا سمع ذلك إيث بح ،ة واحدةالتلقني يكون مر   -واهلل أعلم -واألصح 

  .قاهلا

ع إىل تلقينه رج  أنه ي   ،مل  ك  ع وت  ج  واألصح أيًضا أنه إذا قال: ال إله إال اهلل ثم ر  

 حت  يكون آخر كالمه من الدنيا قوله: ال إله إال اهلل.

وهذا وإن مل  ،"سي"عند املحترض سورة  قرأ  أن ي   ستحب  ي   :األمر الثاني -

 ثاريف بن احلطلكن ثبت عند أمحد عن غ يصح فيه حديث عن رسول اهلل 

، وأقروه  ،ن أهل العلموكان عنده مشيخة م   ،أنه أوىص بذلك ،وهو صحايب

  .واحلنابلة ذهب احلنفية واملالكية والشافعيةوإىل هذا  ،عىل ذلك
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كام يدل  ،ن عند االحتضارق  نه يلإلذين قالوا بتلقني امليت قالوا: والعلامء ا

 .عليه فعل هذا الصحايب 

وعىل هذا إمجاع أهل  ،بلةه املحترض إىل الق  يستحب أن يوج   :األمر الثالث -

وقد جاء عن سعيد بن املسيب ما  ،بن املنذر رمحه اهلل تعاىلاكام حكاه  ،العلم

  .اإلمجاع انعقد بعدهلعل لكن  ،لكذخيالف 

أن » :ا ثبت يف حديث أم سلمةمل    ؛ستحب تغميض عينيهأما إذا مات امليت في

رمحه اهلل النووي   وقد حك .«عينه أغمض النبي  ،برصه شق   أبا سلمة ملا مات

  .تعاىل اإلمجاع عىل هذا

ة رسول لَّ وعىل مي  ،بسم اهلل»عني امليت أن يقال: تغميض حب بعد ست  وأيًضا ي  

ثبت هذا عنه  ،وهو تابعي ،بد اهلل املزينفعل بكر بن ع هأن :ذلكل، كام يدل «اهلل 

 وهبذا قال احلنفية واملالكية واحلنابلة. ،بن أيب شيبةاعند 

وعىل هذا  ،بلةأن يستقبل الق   :األمر الثالث الذي يستحب عند امليت -

 ،أنه ملا استحب عند االحتضار -واهلل أعلم -ذلك لويدل  ،املذاهب األربعة

 ا املعن  ينسحب حت  بعد املوت.وهذ ،فالبد أنه استحب ملعن 
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 ،فمه قغل  حليي امليت، بحيث أن ي   شد  يستحب أن ي   :األمر الذي بعد هذا -

 ،لوا ذلك بأن حيفظ فمه من دخول اهلوام أو املاءوعل   ،وعىل هذا املذاهب األربعة

 وأيًضا لئال يقبح منظره.

يغط  امليت  أن :أي –  بثوب سج  مما يستحب أيًضا أن ي   :األمر السادس -

ا مات مل» :ملا ثبت يف الصحيحني عن عائشة ريض اهلل عنها ؛-غري ذلكببقامش أو 

 .«ة ِبَ ى بثوب حي جَّ ُس  النبي 

 مفاصله، وعىل هذا املذاهب ني  ل  يستحب عند امليت أن ت   :األمر السابع -

فام أدى إليه فهو  ،وتنظيف امليت مستحب .وعللوا أنه أسهل لتنظيفه ،األربعة

  .مستحب

مما دل  اآلنالذي أذكره  وهو ،هذه أشهر األمور التي تستحب عند امليت

  .أو أثر عن صحايب أو تابعي عليه إما حديث عن رسول اهلل 

 لم  مت ينبغي أن يغلب الع  وكام قد   ،عمل بهمنا مثل هذا أن نفينبغي لنا إذا تعل  

 وما اشتهر عند العامة. ،عىل عاداتنا

 حي  ال إله إال هو أن  أسأل اهلل الذي
نا عىل التوحيد ي  ي  حي   وأن  ،ن خامتتناس 

 منا،وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعنانا عىل ذلك، وأسأل اهلل أن يعل  ت  ي  م  وأن ي   ،والسنة

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  الثمانوناجملموعة 
 .ات الصيام باختصار مع دليلهامفطرِّذكر لنا ا: يقول السائل

 إن مفطرات الصيام كالتال: :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

عىل  ودل   ،ر خاص بالنساءوهذا مفط   ،احليض والنفاس :ر األولالمفطِّ -

  .ة واإلمجاعن ر الس  هذا املفط  

ما بال »ام ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أهنا سئلت: فأما السنة 

يفعلن  نَّ كُ  ننت هلا أهنفبيَّ  ؟قيض الصلةفساء تقيض الصوم وال تاحلائض والن

  .«يف عهد النبي ذلك 

وغريه من أهل  ةبن قداماكام حك  اإلمجاع  ،وقد أمجع عىل هذا أهل العلم

 العلم.

ڄ  ڄ  ڄ  چ كام قال سبحانه:  ،األكل والرشب :ر الثانيالمفطِّ -

  .[812]البقرة:چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

وتكفي  ،وبإمجاع أهل العلم ،ران بداللة السنة أيًضارشب مفط  ثم األكل وال

  .رانفإهنا واضحة يف أن األكل والرشب مفط   ؛داللة اآلية

وما كان يف  ،يما كان يف معنامها مما يغذ   ل  ومما يدخل يف األكل والرشب ك  

التي رة بخالف اإلبر فإهنا مفط   ؛يةن ذلك اإلبر املغذ  وم   ،معن  األكل والرشب



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

745 

 

م األكل والرشب، ك  ح   ألهنا ليست يف ؛رةفإهنا ليست مفط   ؛تعط  ملرض السكري

  .يةوليست مغذ  

فإن كان يف معن  األكل  ،ر  مفط   ل  ر بحسب ك  نظ  لكن ي   ،ويف هذا تفصيل

  ًرا.والرشب فإنه ليس مفط  وإن مل يكن يف معن  األكل  ،روالرشب فإنه مفط  

وعىل  ،د إخراج القيءتعم   :واملراد بذلك ،د القيءتعم   :ر الثالثالمفطِّ -

  .هذا املذاهب األربعة

فعليه  ،استقاء من»: أنه قال يف املوطأ بن عمراذلك ما ثبت عن ل ويدل  

فل قضاء  ،عه القيءرَ ن ذَ ومَ »ب خروج القيء فعليه القضاء، ل  ن ط  م   :أي «القضاء

  .فإنه ال قضاء عليه ؛ قصدوبال د  ن خرج منه القيء بال تعم  م   :أي ،«عليه

 ،رواه اخلمسة حديث مرفوع من حديث أيب هريرة  وقد جاء يف الباب

 .عن النبي  ح  فهو ال يص   ،فه اإلمام أمحد وغريهلكن ضع  

أن  :أي ،العزم عىل الفطر، ومعن  العزم عىل الفطر :ر الرابعالمفطِّ -

  .ريكون عازًما عىل أن يفط  

ألن  ؛قد أفطرف   ،رط  ف  ولو مل ي   ،رط  ف  نوى يف نفسه اآلن أنه سي  أو  :،فإذا قال قائل

فبهذا  ،هت  ي  ة، فلام عزم عىل الفطر ذهبت ن  ي  رات بن  عن املفط   حقيقة الصيام إمساك  

  .ًرايكون مفط  
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املردد ال فإن  ؛دوذلك بخالف املرد   ، أهل العلمر عىل أصح قول  وهذا مفط  

ألن  ؛دهفمثل هذا ال يفطر لرد   ؟تردد هل يفطر أو ال يفطر ردده، مثاًل لويفطر ل

ل عن هذا األصل وعن هذا اليقني إال بيقني مثله، نتق  ي   ن  لف ،األصل صحة صيامه

وقد أفت  هبذا شيخنا العالمة عبد العزيز بن  ،ًدا فإنه ال يفطر بذلكفلام كان مرد  

 باز رمحه اهلل تعاىل.

ذلك لب إىل هذا اإلمام أمحد، ويدل ه  وقد ذ   ،مةاحلجا :ر الخامسالمفطِّ -

أفطر »قال:   ما ثبت عند أصحاب السنن من حديث شداد بن أوس أن النبي

  .ح احلديث اإلمام أمحد وغريه، وصح  «احلاجم واملحجوم

 :ة يف ذلكل  ن قام باحلجامة، والع  وم   ،هو ،فقد أفطر م  فمن احتجم وهو صائ  

فيبني عىل هذا أنه ال  ،ة تعبديةل   أهل العلم أن الع  ول  ح ق  فعىل أص ،ديةأهنا تعب  

ألنه  ؛ر بتربعه بالدمع بالدم فإنه ال يفط  احلجامة عىل احلجامة، فمن ترب  غري  قاسي  

حد أكام هو  ،ديةة تعب  ليس حجامة، وهذا كام تقدم مبني عىل القول بأن العل  

 القولني عند احلنابلة.

املباشة، البد أن جيتمع  إنزال املني مع :ألخيرر السادس واالمفطِّ -

 أمران:

  .إنزال املني :األمر األول
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ر بأن يباش ذلك باليد أو بغريه فإن مثل هذا مفط   ،مع املباشة  :األمر الثاني

ر ط  ف  م  بثل هذا ليس م   فإن   ،ر فأنزلن تفك  بخالف م  باإلمجاع حكاه ابن قدامة وهذا 

 هوردي رمحه اهلل تعاىل يف كتابااإلمجاع عىل ذلك امل  وقد حك ،عىل الصحيح

كان قد ذهب بعض احلنابلة  وأقره، وإن   "املجموع"ونقله النووي يف  ،"احلاوي"

 باإلمجاع قبله.  لكنه حمجوج   ،ير كأيب حفص الربمكاملـتأخرين إىل أنه مفط  

ال مباشة، فإًذا ألنه إنزال ب ؛ًرافعىل هذا من نظر فأنزل فإن مثل هذا ليس مفط  

 مت  يكون مفطًرا؟

أما إذا مل توجد  ،إذا اجتمع أمران: اإلنزال مع املباشة باليد أو غري ذلك

 ًرا. املباشة فإنه ليس مفط  

  كام حك ،ًرا بإمجاع أهل العلمم أن االحتالم ليس مفط  عل  ومما ينبغي أن ي  

ر كل من وقع يف مفط   :الرشعية والقاعدة ،بغري إرادة إنزالألنه  ة؛بن قدامااإلمجاع 

من وقع "فقال:  ة،بن قدامااإلمجاع عىل ذلك   بال إرادة فإنه ال يفطر بذلك، حك

فإن مثل  ؛ه أو كاالحتالم إىل غري ذلكم  تدخل ذبابة يف ف   ن  كأ   ،ر بال اختيارهيف مفط  

 ًرا.فط  هذا ليس م  

ر فط  أو بغريها م  ومما أحب أن أؤكد عليه أن إنزال املني بمباشة اليد 

اإلمجاع عىل ذلك البغوي   مجاع مجع من أهل العلم، وممن حكاإل  كباإلمجاع، ح
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ومن خالف يف ذلك فإنه حمجوج  ،وغريهم ةبن قداماوردي وارمحه اهلل تعاىل وامل

 باإلمجاع قبله.

 ،به إليهنت  لكن أفرده اآلن لي   ،وهو يدخل يف السادس :ر السابعوالمفطِّ -

فمن  ،حيصل إنزال إنزال أو ملحصل اإليالج سواء أ :ع، واملراد باجلامعوهو اجلام

 ؛ب احلشفةي  ل امرأة بأن غ  ب  ن أولج يف ق  ها فقط أفطر، فم  ر  ب  ل امرأة أو د  ب  يف ق   أولج

وكذلك  ،ر ولو مل ينزلوهو مفط   ،وجيب االغتسال فيه ،د مجاًعاع  فإن مثل هذا ي  

ومل  ،ذاهب األربعةوجيب عليه القضاء، وعىل هذا امل ،رفإنه مفط   ر  ب  ن أولج يف د  م  

ارة، أما يف كونه وإنام حصل النزاع يف الكف   ،أحًدا من أهل العلم نازع يف ذلك ر  أ  

مع التنبه إىل عظم ذنب اإليالج  أحًدا من أهل العلم نازع يف ذلك لم أرفًرا مفط  

 .يف الدبر

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،نا ما ينفعنامأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 بعد املائة  الواحدة والثمانوناجملموعة 
، "احلجامة من أجل الضعفمن منع  أن النيب " :يقول أنس يقول السائل:

 ر؟ب الضعف فهو مفطِّما يسبِّ لُّفهل ُك

منع من  نبي أن ال ما ذكره أنس  إن   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وليس علة، وفرق يف  ،حكمة -واهلل أعلم -هذا  ،احلجامة من أجل الضعف

  ني   الرشيعة ب  
ة يدور معها احلكم وجوًدا وعدًما بخالف ل  الع   ة، فإن  ل  ة والع  م  ك  احل 

  .م ليس معلًقا هباكلكن احل ،من معاين الترشيع افإهن ؛ةكم  احل  

د ج  ة أنه سفر طويل، فإذا و  ل  فالع   ،جل السفرالقرص يف السفر الطويل أل فمثاًل 

 ر  السفر الطويل وهو بمسافة أربعة ب  
بن عمر فيام ابن عباس واكام أفت  بذلك  ،د 

ن أراد أن بام يعادل تقريًبا ثامنني كيلو مر، م   :أي ،ا به عنهاممً البخاري جاز هعلق

أن  عند مفارقة البنيان ل ما يسافرفإن له أو   ،وما زاد عىل ذلك ،يسافر هذا السفر

 وأن يفطر. ،وأن جيمع ،يقرص

ة كم  السفر الطويل، واحل   ة  ل  ع  القرص واجلمع والفطر يف السفر الطويل هو ل  

ص ويرخ   فإنه يقرص ؛ةمل جيد مشق   ر أن مسافًرا سفًرا طوياًل د  فلو ق   ،ةهي املشق  

  .ة وليست علةكم  املشقة ح   ن  أل ؛ص السفرخ  بر  
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ة مشقة فإنه ال يقرص وال لحا غري مسافر كان يف ر أن رجاًل د  لو ق  وكذلك 

م، فهي من أسباب القرص لكن وإنام حكمة كام تقد   ،ألن املشقة ليست علة ؛جيمع

د السفر ج  ع إذا و  وإنام القرص واجلمع والفطر للمسافر إنام ش    ،ق هبامل يعل   م  ك  احل  

 ر  وهو مسافة أربعة ب   ،الطويل
  .د 

لكنها  ،ع اإلفطاررش  م التي من أجلها ي  ك  ن احل  ن الضعف م  إذلك يقال: فك

 .معلومة وقد سبق شحهارات وإنام املفط   ،ةل  ليست ع  

 فهل يصح صومي؟ ،جنابة يََّلوَع ،يقول السائل: إذا أذن املؤذن

ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة وأم سلمة ريض اهلل عنهام  يقال:

  .«ويغتسل وهو صائم  ،ح جنًباصبي كان يُ  ي أن النب» :وأرضامها

أنه وقت الصبح  :أي ،فقول عائشة وأم سلمة ريض اهلل عنهام أنه يصبح جنًبا

 ،وأتم صومه ،ومع ذلك صام ،وهو عىل جنابة  ،أو الفجر الصادق دخل عليه

فإن اجلنابة ال  ؛جنابة يهعىل جنابة، فدل هذا أن من كان علابتداء الصوم كان  :أي

  .أو أن يكمل كذلك نية الصيام ،متنع أن يبتدئ نية الصيام

يتم صومه  بل ؛فإن االحتالم ال يفسد صومه ،لذا من احتلم وهو صائم

من  ل  ك   :رمحه اهلل تعاىل، وهذه قاعدة ةبن قدامااإلمجاع   حك ،بإمجاع أهل العلم

 .ومن ذلك االحتالم ،فإنه ال يفسد صومه ،ر بال اختياروقع يف مفط  
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 عتدُّف بها دخول الشهر، وهل ُيعَرل الشرعية اليت ُيُبيقول السائل: ما السُّ

 باحلساب الفلكي؟

 ف بأمرين: عر  ن دخول شهر رمضان ي  إ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أن  بن عمرايف الصحيحني من حديث  ملا ثبت ؛برؤية اهلالل :األمر األول

 .إذا رأيتم اهللل :أي «وإذا رأيتموه فأفطروا  ،إذا رأيتموه فصوموا»قال:  النبي 

  تعاىل.رمحه اهلل ةبن قدامااإلمجاع   وحك ،وقد أمجع العلامء عىل ذلك

لو رآه وعىل الصحيح حت   ،ورآه بعضهم ،إذا تراءى الناس اهلالل ،فإًذا

 ،كام ذهب إىل هذا اإلمام أمحد يف رواية ،فإن املسلمني يصومون بصومه ؛واحد

أنه قال:   بن عمراذلك ما ثبت عند أيب داود عن لعطاء، ويدل وهو قول 

 ."وأمر الناس بصيامه ،فصام ،أين رأيته فأخربت النبي  ،تراءى الناس اهلالل"

 الصحيح أن فإًذا دخول الشهر يثبت ولو برؤية واحد من املسلمني، وعىل

 .يتعلق برؤية الواحدغري ذلك مما  برؤيته إىل عتد  فإن غري العدل ال ي   ،يكون عداًل 

قضاة ال ماألمر أو نائبه وه واعتد ول    ،ن املسلمني اهلاللإذا رأى واحد م   افإذً 

 ويكون الشهر قد دخل. ،وجب عىل املسلمني أن يصوموا برؤية هذا الواحد

هر بأن يراءى املسلمون اهلالل فال يروه، أو أن شيدخل ال :األمر الثاني

ففي  ،فال يرى املسلمون اهلالل ،أو قطر أو غري ذلك حيول دون رؤية اهلالل غيم
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ذلك ما أخرج لل املسلمون شعبان ثالثني يوًما، ويدل كم  مثل هذا احلال ي  

عليكم فأكملوا عدة  مَّ فإن غُ »قال:  البخاري من حديث أيب هريرة أن النبي 

  .هذا حديث أيب هريرة عند البخاري« شعبان ثلثني يوًما

لوا كم  فإهنم ي   ؛نذر اإلمجاع عىل أن املسلمني إذا مل يروا اهلاللبن املا  وقد حك

 ين األمرين يدخل الشهر عند املسلمني. شعبان ثالثني يوًما، وهبذ  

فإن  ؛وهو االعتداد باحلساب الفلكي ،من املسلمني اليوم أما ما يفعله كثري  

 ما يل:شًعا، ومما يدل عىل عدم االعتداد به  به عتد  وال ي   ،هذا خطأ

األمر عىل  قعل    فإن النبي ؛أنه خالف األحاديث النبوية :األول األمر -

 م.ثني يوًما كام تقد  ن ثاللون شعباكم  فإهنم ي   ؛املسلمون ر  فإذا مل ي   ،الرؤية

عدم االعتداد باحلساب الفلكي، عون عىل م  أن العلامء جم   :األمر الثاني -

ويكفي هذا  ،بن حجرابن تيمية واسالم بن عبد الرب وشيخ اإلااإلمجاع   حك

  .دلياًل 

 ،قول شاذ خمالف للسنة واإلمجاع م أن االعتداد باحلساب الفلكيعل  فبهذا ي  

  .يعتمد املسلمون عىل ذلك أنفال جيوز 

ر أن بلًدا من بالد املسلمني اعتمدوا عىل احلساب الفلكي فإن د  فلو ق  

ألن  ؛ء عىل اعتامده عىل احلساب الفلكيبناعون حاكم هذا البلد تاب  املسلمني ال ي  
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فال جيوز أن  ،االعتامد عىل احلساب الفلكي طريقة شاذة خمالفة إلمجاع أهل العلم

 ثالثني يوًما.ل املسلمون شعبان كم  بل ي   ،ع احلاكم يف ذلكب  ت  ي  

 ،وهكذا احلال يف بعض األقليات اإلسالمية، بعض األقليات يف دول الكفر 

بل  ؛عواتاب  ومثل هذا ال جيوز أن ي   ، يعتمدون احلساب الفلكينيسلمترى بعض امل

 ،وا ومل يراءوا اهلاللرص  ر أهنم ق  د  أو لو ق   ،وهر  فإن مل ي    ،اءى الناس اهلاللر  ي  

لوا شعبان ثالثني يوًما، فإًذا االعتداد باحلساب الفلكي ال جيوز يف كم  فيكفي أن ي  

 رات.الرشيعة وهو من املنك  

أعزها اهلل بالتوحيد والسنة ومجيع دول  -عليه الدولة السعودية  ركش  ا ت  ومم

  .وال يرجعون إليه ،أهنم ال يعتدون باحلساب الفلكي -املسلمني

من بعض املتأثرين باألفكار الغربية ش عىل ذلك بعض العامة أو ومما يشو  

  .احلساب الفلكي أضبط إىل غري ذلك قوهلم:

والذي أراده اهلل  ،ونتعبد اهلل بام يريد ،نه أضبط فإننا عبيد هللر بأد  فيقال: لو ق  

 ،به عتد  م، أما احلساب الفلكي فال ي  سبحانه هو اعتامد الرؤية أو اإلكامل كام تقد  

ومع ذلك مل يعتمده  ،وليعلم أن احلساب الفكي كان موجوًدا يف عهد النبي 

وأن اختاذه طريقة لدخول الشهر  ،ر  نك  وال صحابته، فدل عىل أنه م   رسول اهلل 

ولو كان  ،ومل يفعلوه ،وصحابته دت يف عهد النبي ج  ألن هذه الوسيلة و   ؛بدعة

 اخلري لسبقونا إليه.
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 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 ة اجملموعة الثانية والثمانون بعد املائ
 هل يأكل لقمته؟ ،هل إذا رفع الصائم اللقمة وقد أذن املؤذن يقول السائل:

 :مرفوًعا وموقوًفا أنه جاء عن أيب هريرة  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

واهلل  - ، لكن هذا«وال يرجعه ،ن املؤذن فإنه يرشب من اإلناءع اإلناء وأذَّ فَ إذا رَ »

وال موقوًفا من  ة أيب هريرة عن رسول اهلل روايمن ال يصح ال مرفوًعا  -أعلم

 ما يدل عىل أن له أن يأكل بام أنه رفع لنييف كالم األو   ر  ـ، ومل أ  كالم أيب هريرة 

ف بطلوع الفجر لو أذن املؤذن، بل ما رأيته من كالم األوليني أنه يتوق  واإلناء 

قف، وأال يرشب ما يف ذانه فإنه جيب أن يتوأفإذا أذن املؤذن الدقيق يف  ،الصادق

أن عوام أهل  "السنن الكربى"كتابه يف يده. وقد أشار البيهقي رمحه اهلل تعاىل 

 .لنيتاب والسنة أن نفهمه بفهم األو  العلم عىل ذلك، ونحن مأمورون يف فهم الك

 الصيام على امليت؟ ىيقول السائل: هل يصح أن يقض

 ن الصوم عقىض  أقوال أهل العلم ال ي   صحأأنه عىل  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ا ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة ريض مل    ؛امليت إال إذا كان الصوم صوم نذر

وقد ثبت « هيُّ صام عنه ولي  ،من مات وعليه صيام»قال:  اهلل عنها وأرضاها أن النبي

 ،ابةوهذا هو قول الصح ،«ه بصوم النذرأنه فرسَّ » :عند أيب داود بن عباس اعن 

 .بن القيم رمحه اهلل تعاىلاورجحه  ،وإىل هذا القول ذهب أمحد يف رواية
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، وذلك أننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول اهلل 

 عىل امليت إال صوم قىض  وقول الصحابة يف هذه املسألة فيام وقفت عليه أنه ال ي  

أهنا منعت قضاء » :ن عائشةومثله أيًضا ثبت ع ،بن عباسا لفبهذا يقو ،النذر

  .«صيام رمضان عن امليت

يراد  وإنام هو عام   ،م أن احلديث ليس عىل ظاهرهعل  ين ي  ين األثر  ذ  فباجتامع ه  

 . بن عباس اوهو صيام النذر لفتوى عبد اهلل  ،به اخلصوص

يقول السائل: هل جيب على احلائض واملرضع إذا أفطرتا أن يقضيا عن هذا 

 آخر؟ اليوم يوًما

وهو ما ثبت عن  ،أن الذي دلت عليه اآلثار :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 –أن احلامل واملرضع إذا أفطرتا  وعن عبد اهلل بن عباس   عبد اهلل بن عمر

  .يانقض  وال ي   ،امنطع  فإهنام ي   -خوًفا عىل نفسيهام أو ولدهيام :أي

ل ذهب القاسم بن حممد لقووإىل هذا ا ،ثابت عن صحابة رسول اهللالهذا 

  .ويةوهو قول إسحاق بن راه ،جبريوسعيد بن 
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يوم مسكينًا بداللة فتاوى  ل  م عن ك  طع  وإنام ت   ،فلذا احلامل واملرضع ال تقيض

ح هذا القول العالمة األلباين رمحه اهلل تعاىل رمحة ، وقد رج  صحابة رسول اهلل 

  .يف هذا واضحة   واآلثار   ،واسعة بناء عىل آثار صحابة رسول اهلل 

أن » :ه إىل أمر وهو ما ذكره إسحاق بن راهوية فيام نقله عنه الرمذيلكن أنب  

م، وهلا أيًضا أن تقيض طعي وأن تُ  ،يضي قْ فإن هلا أن ال تَ  ؛احلامل واملرضع إذا أفطرتا

  .لكن هلا أال تقيض ،ألن األصل القضاء ؛«إذا شاءت

 ،يوم مسكينًا ل  م عن ك  طع  أو أن ال تقيض وأن ت   ،ة بني أن تقيضفإًذا هي خمري  

 كام ذهب إىل هذا إسحاق بن راهوية رمحه اهلل تعاىل.

 يقول السائل: متى يصح للصائم املسافر أن يفطر؟

قد ذهب مجاهري أهل العلم أنه ليس للمسافر  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

إال إذا  -قرص الصالة ومجعها :أي ،ص السفر كالفطر والصالةخ  أن يرخص بر  

 ر  البنيان، فمن عزم عىل أن يسافر أربعة ب   ق  ار  ف  
ما يعادل ثامنني كيلو  :أي – د 

وأن جيمع الصالة وأن يقرص  ،فإنه منذ أن يفارق البنيان فإن له أن يفطر -تقريًبا

 بن عباساالصالة، إذا عزم عىل أن يسافر مسافة أربعة برد فام أكثر، فقد ثبت عن 
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ص يف السفر بأربعة وعلق هذا البخاري عنهام بصيغة اجلزم أن يرخ   ،بن عمراو

 ب  
 فله أن يفطر. ،فلذا من جتاوز البنيان -بام يعادل ثامنني كيلو تقريًبا :أي – رد 

وهو  ،كان األفضل للمسافر أن ال يفطر كام ذهب هلذا أبو حنيفة ومالك وإن  

فإن  ،أبرأ للذمة، فلذلك من سافرألن هذا  ؛وعثامن بن العاص قول أنس 

  .ذلك ح  أفطر ص   ن  إو ،رفط  ي  ال فضل له أن األ

فقد ثبت يف حديث أيب  ،أن هذا فعل رسول اهلل  :أيًضا ذلكوالدليل عىل 

وعبد اهلل بن رواحة، لذا  أن الصحابة أفطروا إال النبي  :الدرداء يف الصحيحني

 كان األفضل عدم الفطر.  ،مل يفطرمل ا 

منا وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 وجزاكم اهلل خرًيا.
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 اجملموعة الثالثة والثمانون بعد املائة.
 قوله عند اإلفطار؟ ما الذكر الذي يصحُّ :يقول السائل

قطني قد جاء فيام روى أبو داود والدار يقال جوابا على هذا السؤال:

إىل  «وعىل رزقك أفطرت ،اللهم لك صمت»نه يقال عند اإلفطار: وغريهم أ

 آخره.

بن حجر ا ضعفه احلافظ وقد بني   لكن هذا احلديث ال يصح عن النبي 

 ، ضعفه العالمة األلباين، وكذلك بني  "التلخيص احلبري"رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 

 وغريمها من أهل العلم.

من حديث  "الكربى"أبو داود والنسائي يف ما رواه  ي عن النبي و  ومما ر  

وثبت  ،وابتلت العروق ،قال: ذهب الظمأ ،كان إذا أفطر»: ابن عمر أن النبي 

 .«األجر إن شاء اهلل

وي عن افإن الر ؛أيضا ال يصح عن النبي  -واهلل أعلم -لكن هذا احلديث 

كره ابن حبان يف وإنام ذ ،قه معتربومل يوث   ،ابن عمر هو مروان بن سامل بن مقفع

ق حت  املجاهيل كام ألنه يوث   ؛به عتد  الثقات، ومن املعلوم أن توثيق ابن حبان ال ي  

 م احلديث.ل  ف ع  ر  ن ع  ف ذلك م  عر  ي  
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 ؛ أن هذا احلديث ال يصح عن النبي   -واهلل أعلم -فعىل هذا الذي يظهر 

 -واهلل أعلم -يظهر  الذيهذا فعىل  ،ألن مروان بن سامل املقفع جمهول جهالة حال

 يقال عند اإلفطار. كر  ذ   أنه مل يصح عن النبي 

 ،جاب عند اإلفطارست  أن الدعاء ي   مل يصح عن النبي  :ومثل هذا أيضا يقال

 هفإن هذ ؛«أن دعوة الصائم تستجاب عن فطره» :وما جاء يف ذلك من أحاديث من

 المة األلباين رمحه اهلل تعاىل. ذلك العكام بني   ،عن رسول اهلل  األحاديث مل تصح  

 ين أو شتمين خاص بصيام الفرض؟بَّإني صائم ملن َس :هل قول يقول السائل:

ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن  :ا عن هذا السؤاليقال جواًب

 .«إين صائم :فليقل ،أو قاتله ،شامته أحد   فإنْ »قال:  النبي 

وهل هو خاص بصيام النفل أو  ،العلامء يف معن  هذا احلديث عزاتن

: أن -واهلل أعلم -وأصح أقوال أهل العلم  ،إىل غري ذلك من خالف ؟الفرض

كام هو أحد القولني عند الشافعية  ،لصيام النفل والفرض هذا احلديث عام  

  .بن تيمية رمحه اهلل تعاىلاحه شيخ اإلسالم وهو الذي رج   ،واحلنابلة

 بصيام نفل أو صيام فرض. اخاص  ليس  ،أن احلديث عام   ؛وذلك

 ستفسر حول اجلمع بني العصر واجلمعة؟أيقول السائل أريد 



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

791 

 

: أنه ال -واهلل أعلم - أهل العلم قول   أصح   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .عندهم كام ذهب إىل ذلك احلنابلة يف قول   ،ع بني اجلمعة والعرصم  جي  

بني اجلمعة والعرص،  ع عن رسول اهلل أنه مل يثبت اجلم :والسبب يف ذلك

لكن مل يثبت أنه مجع بني  ،أنه مجع بني الظهر والعرص ثبت عن رسول اهلل 

 -عم  فكام ال جي   ،ل إال فيام ثبت فيه الدليلفع  ال ت   ،واجلمع عبادة   ؛اجلمعة والعرص

 ،ي ألن مثل هذا مل يثبت عن النب ؛بني العرص واملغرب -أرجو أن ينتبه إىل هذاو

 .ألن مثل هذا مل يثبت عن النبي  ؛ع بني العرص واجلمعةم  فكذلك ال جي  

كام يف  ،أنه مجع بني الظهر والعرص قد ثبت عن النبي  :فإن قال قائل

  .عىل هذا يكون للجمعة أحكام الظهرف ،حديث ابن عباس وغريه

يف مفارقة اجلمعة  اهً  ابن القيم رمحه اهلل تعاىل أوج  وقد بني   ،فيقال: هذا فيه نظر

  .يقال ما ثبت يف اجلمعة فهو يثبت يف الظهر فال، اوأن بينهام فرقً  ،عن الظهر

أنه مجع بني اجلمعة والعرص، فيقال  ملا مل يثبت عن رسول هذا، و فإذا تبني  

 ال يصح اجلمع بينهام. :اإذً 

واجلمع بني الظهر والعرص ال يدل عىل جواز اجلمع بني اجلمعة والعرص 

  .اجلمعة والظهر عىل ما تقدم بيانهللمغايرة بني أحكام 
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وجزاكم  ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 ا.اهلل خريً 
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 ن بعد املائة والثمانواجملموعة الرابعة  
إذا استهل هالل  كان النيب »ذين احلديثني: ائل: ما صحة هيقول الس

ه علينا باألمن واإلميان لَّأقبل على الناس بوجهه ثم قال: اللهم أِه ،رمضان

 إىل آخره.« والسالمة واإلسالم

زل ِنفُي ،شهر يغشاكم اهلل فيه ،أتاكم رمضان: »أما احلديث الثاني قال 

فأروا  ،ويباهي بكم مالئكته ،ب الدعاءويستجي ،وحيط اخلطايا ،فيه الرمحة

 «.فإن الشقي فيه من حرم رمحة اهلل ا،اهلل من أنفسكم خرًي

فقد  ،: أما احلديث األول فال يصح عن النبي ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وجاء من حديث طلحة  ،وأرضاه جاء معن  هذا احلديث من حديث ابن عمر 

  .عن رسول اهلل  اديث ال تصح  هذه األح ل  وك   ،بن عبيد اهلل

وأرضاه الذي رواه الرمذي فإن يف إسناده  أما حديث طلحة بن عبيد اهلل 

 د هبذا احلديث.وقد تفر   ،سليامن بن سفيان القريش

حتفة "رمحه اهلل تعاىل يف كتابه  ي  املز   ههذا احلديث من مناكري د  ع   وقد

  . ضعفهوبني   "األشاف
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ه د  ملا ذكر هذا احلديث ع   "الضعفاء" هرمحه اهلل تعاىل يف كتابوكذلك العقيل 

  .فهو ال يصح عن النبي  ،من مناكريه

، أخرجه الدارمي وابن حبان وكذلك جاء احلديث بمعناه عن ابن عمر 

ثم عبد الرمحن بن عثامن يرويه  ،لكن يف إسناده عبد الرمحن بن عثامن وهو ضعيف

أن عبد  "اجلرح والتعديل" ه أبو حاتم يف كتاب، وبني  عن أبيه عثامن بن إبراهيم

يروي عن أبيه أحاديث "قال:  الرمحن بن عثامن يروي عن أبيه عثامن مناكري.

  .افهذا مما يزيد احلديث ضعفً  "رةمنك  

ما رأيت فيام  ، وأصح  عن رسول اهلل  ا ال يصح  هذا احلديث أيًض  ؛افإذً 

 ر  
 بن أيب شيبة عناهو ما ثبت عند  -شهر :أي –ي فيام يقال عند دخول هالل و 

اهلل  :ويقول ،ضعري ولكن يَ  ،صب للهللنتَ أنه كره أن يُ  »عبد اهلل بن عباس 

، هذا أصح «وجاء هبلل كذا وكذا ،واحلمد هلل الذي أذهب هلل كذا وكذا ،أكِب

 .وهو ثابت عن عبد اهلل بن عباس  ،يو  ما ر  

 شهر. ل  يف ك   بل هو عام   ،ر رمضانا بشهه أنه ليس خاص  نب  ألكن 

 خاعة والبلغم يف نهار رمضان؟خامة والنُّيقول السائل: ما رأيك يف بلع النُّ
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والبلغم يف هنار رمضان للصائم  -النخاعةويقال: -امة ن بلع النخإ :يقال

  .وهو أحد القولني عند احلنابلة ،لم أهل الع  ول  ق   ا عىل أصح  رً ليس مفط  

ويزيد ذلك  ،ا وال يف معنامهابً  وال ش  عىل ذلك أنه ليس أكاًل ومما يدل 

ىل به الصحابة ريض اهلل عنهم بت  ي   وا،  به ابن آدم كثريً بتىل  ا أن مثل هذا ي  وضوًح 

 ،حه لكثرة االبتالء بهولوض   ،اا شافيً بيانً  ه النبي ن ا لبي  رً ولو كان مفط   ،وأرضاهم

ا  وال شبً ليس أكاًل ، السيام وفدل هذا عىل أنه غري مفطر  ر،أنه مفط    بني   مل ي  فلام  

 وال يف معن  األكل والرشب.

وكيف اجلمع فيه بني الطلب  ؟يقول السائل كيف يستقبل طالب العلم رمضان

 ر القرآن؟وتدبُّ

ة باإلقبال م  يستقبل طالب العلم رمضان كام استقبله سلف هذه األ  يقال: 

 كام كان سلفنا يفعلون ذلك. ،ر ختم القرآنكث  اول أن ي  وأن حي ،عىل القرآن تالوةً 

، وكان "إذا جاء رمضان فإنام هو قراءة للقرآن وإطعام للطعام"قال الزهري: 

وختمة يف  ،ني ختمة، ختمة يف الليلت  الشافعي رمحه اهلل تعاىل خيتم يف رمضان س  

ا من هذه رفً ر ط  ك  وقد ذ   ،مةيوم خت ل  يف ك   ،السلف كثرية يف ختم القرآن النهار، وآثار  

 ابن، و"األذكار" هوكذلك يف كتاب ،"التبيان"اآلثار النووي رمحه تعاىل يف كتابه 

 ا من ذلك ابن كثري يف أوائل تفسريه.، ذكر شيئً "لطائف املعارف"رجب يف كتابه 
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يوم  ل  يف ك   الون أن خيتمواووحي ،لون عىل القرآن قراءةً قب  فكان السلف ي  

د من ومن مل جي   ،ب كثرة القراءة عىل التدبر والفهمغل  نه يف شهر رمضان ي  ختمة؛ أل

 وجيتهد يف ذلك. ،رهويتدب   ،ا يقرأه عىل ذلك فليحاول أن جيعل له شيئً نفسه إقبااًل 

لكن لو  ؛ب القراءة عىل التدبروأن يغل   ،املهم أن جيتهد يف قراءة القرآن

املباحات، بل واشتغاله ب ىل من اشتغالهالقرآن أو ر  ضعفت نفسه فاشتغاله بتدب  

رأى السلف جيتهدون يف  ملا من اشتغاله باملباحات، فإن بعض الناس وىل  لم أ  بالع  

 ،عرشة أجزاء ،يوم مخسة أجزاء ل  فيقرأ يف ك   ،قد جيتهدف ،رمضان يف قراءة القرآن

  .ع وقته يف املباحاتثم بعد ذلك يضي  

لكن لو ضعفت نفسه فلريجع إىل طلب  ،لقرآن زيادةً  أن جيتهد يف قراءة اوىل  واأل  

 مات. عن املحر  ع الوقت يف املباحات فضاًل وأن ال يضي   ،وإىل دراسته ،العلم

 ا ي  ومم  
 ا يقرأهردً ني طالب العلم وغريه عىل االجتهاد يف رمضان أن جيعل له و  ع 

يف اليوم الذي بعده، ضه عو   ، يف يوم  رص  إذا ق  ف ،وجياهد نفسه عىل ذلك ،يوم   ل  ك  

 د  عىل نفسه باحلزم يف اجل   ويستطيع أن يأخذ ،هبذه يستطيع أن خيتم ختامت

 واالجتهاد يف تالوة القرآن.
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ثم  ،ل الشهرفمثل هذا قد ينشط أو   ،أما أن يرك نفسه عىل حسب الفراغ

  .يكسل بعد ذلك

يف رمضان أنه لو ه عليه: أنه ليس معن  اشتغال السلف بقراءة القرآن ومما أنب  

ر هذا نك  بل ي   ،السلف جيتهدون يف قراءة القرآن ره؛ ألننك  ا أن ال ي  رً رأى منك  

عليه، فإن الصحابة  يرد   دي والحتاج إىل ر   ،ر عليهولو ظهر وابتدع ببدعة أنك   ،راملنك  

 .-ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -وا يف شهر رمضاند  جاه  

  .ن قراءة القرآنجتهاد واإلكثار ملكن األصل هو اال

يف  ناوأن جيعل ،عىل طاعتهوإياكم نا ين ع  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن ي  

 لني عىل طاعته وعىل قراءة القرآن وتدبره، أسأل اهلل أن يمن  قب  رمضان وغريه م  

 ،والدعوة إليه ،والعمل به ،لم بهوالع   ،بطهوض   ،فظهوح   ،وعليكم بفهمه ل   ع  

 ا.وجزاكم اهلل خريً  ذى فيه،األوالصرب عىل 
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 اجملموعة اخلامسة الثمانون بعد املائة 
ي وفِّوقد ُت ،واآلن جاء رمضان ،ا أن اعتمر يف رمضانناوًي نُتُك :يقول السائل

عتمر أهل  :سؤالي ،وأنا نويت أن اعتمر له إن شاء اهلل ،قبل أسبوعني ُدالواِل

 صيحة؟وما الن ؟ماذا أفعل ،أو لي ثم لوالدي ،لوالدي

 ،ر عن والدكم  ت  علك أن ت   إن األمر سهل، إن   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

شئت أن  وإن   ،شئت أن تبدأ بالعمرة عن والدك إن   ،ولك أن تعتمر عن نفسك

هذا  رقر  كام  ،فإن العمرة عن امليت تصح ؛ثم تعتمر عن والدك ،تعتمر عن نفسك

الذي ال يستطيع  ي  ت العمرة عن احل  ح  ا ص  فإنه إذ ؛وغريه من أهل العلم ويالنو

 رب  ك  العمرة ل  
 كام قال النووي رمحه اهلل تعاىل. ،وىل  امليت من باب أ   ن  فع ،ني  س 

يا ر سول اهلل إن  :قال أن رجاًل  :العقيل أيب رزين من حديث ةأخرج األربع

 .«حج عن أبيك واعتمر»قال:  ،أيب ال يستطيع احلج والعمرة وال الظعن

وهو حديث صحيح، قال النووي رمحه  ،احتج باحلديث اإلمام أمحد وغريه

ري الذي ال يستطيع احلج والعمرة ب  إذا صحت العمرة واحلج عن الك  " :اهلل تعاىل

 ."فصحتها عن امليت من باب أوىل
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 ،فلذلك لك أن تعتمر يف السفرة ،أن العمرة عن امليت تصح :فاملقصود

يصح،  ،ثم تعتمر عن امليت ،أو أن تعتمر عن نفسك ،تيف العمرة عن املي   ئتبتد

 ال فرق بني أن تبدأ بنفسك ثم للميت، أو تبدأ بامليت ثم لنفسك.

كثر والذي ذهب إليه علامء املذاهب األربعة: أنه يصح للمسافر أن يعتمر أ  

 اأهن» :من عمرة، وقد ثبت هذا عن عائشة ريض اهلل عنها بعد وفاة النبي 

  .أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح ،«نعيمأحرمت من الت

فدل هذا عىل أنه يصح يف السفرة الواحدة أن يعتمر املعتمر أكثر من عمرة، 

بل قال ابن عبد الرب: ومجهور العلامء عىل أنه يعتمر يف اليوم أكثر من مرة؛ ألن 

  .اله حد   ومل حتد   ،زت هذاالرشيعة جو  

العمرة عن والدك ثم عن نفسك، أو عن  ئتدفلك أن تب ،مفإذا تبني ما تقد  

 وهلل احلمد. ،فاألمر سهل ،نفسك ثم عن والدك

فما  ،يقول السائل: شخص ينفق على أهله وهم يعلمون أنه ال يصلي إال اجلمعة

 حكم املال الذي ينفقه عليهم؟

إن مثل هذا الرجل الذي ال يصل إال اجلمعة : ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وإن االقتصار عىل  ،فإن ترك الصالة كبرية من كبائر الذنوب ؛عظيم   ر  عىل خط

لكنه مع  ،اال يصل مطلقً  ن اجلمعة خري ممىل  ن ص  اجلمعة ال يكفي، صحيح أن م  
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  سم   أن النبي  ةمن كبائر الذنوب، ويكفي يف هذا الكبري لكبرية   ب  ك  ذلك مرت  

بني الرجل »قال:  ن النبي حديث جابر أ منكام أخرج مسلم  ،افرً تركه ك  

 .«والرشك أو الكفر ترك الصلة

العهد الذي بيننا وبينهم »قال:  وأخرج أصحاب السنن عن بريدة أن النبي 

 .«فمن تركها فقد كفر ،الصلة

منهم من ال  ،ون يف الصالةا من املسلمني اليوم مقرص   له أن كثريً تحّس  ومما ي  

يف بيته  اها، ومنهم من يصليهها ويرك بعض  ض  نهم من يصل بعوم ،امطلقً  يصل

  .وال يصل مع مجاعة املسلمني يف املسجد

واألمر باملعروف  ،قلة النصيحة :هذا خطأ، ومن أسباب انتشار هذا اخلطأو

نكر، أن فالواجب علينا أن نأمر باملعروف وأن ننه  عن امل ،والنهي عن املنكر بيننا

 يق  والصد   ،املسجد مع مجاعته وإمام   ،مع جاره ار  واجل ،هئيقوم بذلك األب مع أبنا

 بني الناس. وهكذا حت  ينترش اخلري   ،هيق  مع صد  

لو  و ؛هذه نفقة حالل عىل األهل ،أما نفقة الولد وهو يف هذه احلال عىل أهله

 ر بعد إسالمه فإنه يصح  ف  أو ك   ،اي  ا أو نرصان  ي  كان هيود   ر أن الولد الكافر إن  د  ق  

 يمنع من قبول نفقته. اهل أن يأخذوا نفقتهم، وليس كون الولد كافرً لأل
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العربية الّدَول وحيكم يف إحدى  ،درس الشريعة ،ما حكم قاٍض :يقول السائل

 ،احلجة أقيمت عليه و ، ونوِقش يف املسألة، ق الشريعةأو اإلسالمية اليت ال تطبِّ

فهل حنكم  ،قوانني الوضعيةحيكم بال ومع هذا أصر على االستمرار بالعمل قاٍض

 بكفره؟

 م احلاكم بغري شع اهلل سواء كان حاكاًم ك  إن ح   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

بل هو كبرية  ،مهذا حمر   ل  ك   ،أو القايض -الرئيس العام عىل الدولة :أي –أعظم 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ : من كبائر الذنوب، قال اهلل 

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  :ثم قال ،[33دة: ]املائ چھ  ھ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :، ثم قال[35]املائدة:  چەئ  وئ  وئ  ۇئ   

 .[32]املائدة:  چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  

أن يرك القايض احلكم برشع إىل حكم  وليس سهاًل  ،فاألمر خطري للغاية

فاسق هبذا و ،لكبرية من كبائر الذنوب ب  ومرتك   ،غريه، لكن مثل هذا القايض آثم  

د ما بني حني وآخر اه  تع  وأن ي   ،اهلل  له شع  بني  وأن ي   ،حنص  وجيب أن ي   ،الفعل

عون م  ألن أهل السنة جم   ؛م بكفرهك  حت  يرك احلكم بغري ما أنزل اهلل، لكن ال حي  

 ا.لكنه ليس كافرً  ،عىل أن من ترك حكم اهلل إىل حكم غريه فهو آثم
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ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ وا هذه اآلية: فإن الصحابة ومن بعدهم فّس  

 .ن كفر  و  د   فر  ، بأنه ك  [33]املائدة:  چھ  ھ  ھ  

«. ال تسبوا أصحابي»خلالد بن الوليد:  يقول السائل: يف قول النيب 

  احلديث.

ما بلغ أحدنا  ،اذهًب فيمن إذا أنفق مثل أحٍد»داخل يف  هل خالد بن الوليد 

 ؟منه صحبة للنيب  م أقدمن ُهمده أو نصيفه ممَّ

ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف  ،ف بمقدمةعر  هذا السؤال ي  عىل جواب 

وذكرها العالئي الشافعي يف كتابه  ،"منهاج السنة"ويف كتاب  ،"جمموع الفتاوى"

 وهو أن للصحبة إطالقات ثالثة. ،"الرتبة منيف"

، ولو قلياًل  ،به اؤمنًم ن لقي النبي م   ل  الرشعي: وهو ك   :اإلطالق األول

وددت لو أين »قال:  ذلك ما أخرج مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي لويدل 

خواين إأنتم أصحايب، »قال:  ؟خوانك يا رسول اهللإ سناأو ل :قالوا ،«لقيت أخواين

 .«ناس يأتون بعديأ

وهؤالء هم  ،لقيه سم  ني: ق  سم  ني، فجعل املؤمنني به ق  سم  فجعل الناس ق  

 التابعون. :أي ،وهؤالء من بعد الصحابة ،هلق  مل ي   سم  صحابة، وق  ال
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من  :أن الصحايب "اعتقاد الكتاب وأصول السنة"حك  اإلمام أمحد يف  لذا

األصل فيام حيكونه يف كتب االعتقاد: أنه جممع و .ا به ولو قلياًل مؤمنً   لقي النبي  

 وأن هذا هو اعتقاد السنة املجمع عليه. ،عليه

 عل بن املديني رمحه اهلل تعاىل يف العقيدة التي رواها الالكائي.  ه حكومثل

ولو لقيه مرة واحدة، هذا  ،يباحا به فهو صمؤمنً  ن لقي النبي  م   ل  ا ك  إذً 

  .االستعامل الرشعي

كام قال وهو اإلطالق الثاين،  ،بةح  افهو مطلق املص :االستعمال اللغوي اأّم

 .[22التكوير: ] چ  ہ  ھ  ھچ  سبحانه: 

 فهو صاحب له باملعن  اللغوي. ،اه ولو كان كافرً ن صاحب غري  م   ل  ك  

واملراد به: كثرة املصحابة، فخالد بن الوليد  ،العريف أما اإلطالق الثالث 

يب بالنسبة إىل عبد الرمحن بن عوف؛ ألن عبد الرمحن بن عوف من احليس ص

 طالق العريفاإلة ليس صاحبيا بكام أن أبا هرير وهو أكثر صحبةً  ،السابقني

 ا، لكن هذا اإلطالق العريف.رً بالنسبة أليب بكر؛ ألن أبا هريرة أسلم متأخ  

غريه،  عن ريفطالق الع  اإل بيب  احص فهو ،يب   احفهو ص ن أكثر الصحبة  م   ل  فك  

  عنه الصحبة باملعن  العريف بالنسبة ملن أكثر نف  أن ت   ت صحبته يصح  ل  ن ق  وم  
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 :حديث ابن عباسيف ملا اختلف الصحابة  :بة، ومن ذلك ما يف الصحيحالصح

ا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب، فقال بعضهم: من السبعون ألفً »

وا ر  أكث   :أي :أرادوا بذلك ،«فلعلهم الذين صحبوا النبي صىل اهلل عليه وسلم

  .طالق العريفاإلأرادوا  :صحبته، أي

 هيد ريض اهلل عنه صحايب باملعن  الرشعي وال شك، لكنا خالد بن الولفإذً 

كام يف  ،ف  عنه الصحبة باملعن  العريفن أن ت   بالنسبة إىل عبد الرمحن بن عوف يصح  

حديث أيب هريرة هذا الذي أخرجه مسلم؛ ألنه حصل بني خالد بن الوليد وعبد 

ا خالد بن الوليد: بً فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم خماط   ،الرمحن بن عوف خالف

  .د الرمحن بن عوف الذي أكثر صحبتيعب :أي .«وا أصحايبال تسبُّ » 

 ،لكن هل يثبت خلالد بن الوليد الصحبة بأن يكون، بأنه ال جيوز أن يسب  

 ح  ثل أ  نا م  ق أحد  نف  لو أ  وأنه 
  .هم وال نصيفهأحد   د  ا ما بلغ م  ذهبً  د 

، "إعالم املوقعني"محه اهلل تعاىل يف كتابه:  هذا ابن القيم ريقال: نعم، كام بني  

فكيف من  ،فقال: إذا كان هذا حال خالد بن الوليد بالنسبة لعبد الرمحن بن عوف

  ؟!بعني بالنسبة إىل خالد بن الوليدبعد خالد بن الوليد من التا

 حديث أيب سعيد يف الصحيحنيمن وقد جاء  ،د ذلك عموم النصثم يؤك  

قال:  ،لفظ الصحبةبم النبي صىل اهلل عليه وسلم وعم   ،بةون هذه املناسد  ب  
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، إىل آخر « وا أصحايبال تسبُّ » تفيد العموم، فقال:  مضافة   ، وهي نكرة  «أصحايب»

، «أحدهم وال نصيفه د  ا ما بلغ مُ ذهبً  د  ُح فلو أنفق أحدكم مثل أُ »احلديث، 

ذكره يف    النبي  وإنام ،يدخل فيه خالد بن الوليد وغريه :مقتىض هذا العمومف

  .بة  وملناس   ذلك احلديث ملا اختلف مع عبد الرمحن بن عوف، ذكره لسبب  

خالد بن  :فال مفهوم له، فال يقال أن ما خرج لسبب   :اي  ومن املعلوم أصول  

  .ا باملعن  الرشعيي  ب  احالوليد ليس ص

 ،نام  نا بام عل  وأن ينفع ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة السادسة والثامنون بعد املائة 

يقول السائل: عندنا يف البلد فرنسا اختالف يف تقويم وقت صالتي الفجر 

والعشاء ،قد خيتلف من تقويٍم إىل تقويٍم آخر بساعة كاملة لوقت العشاء، فهل 

وقته احلقيقي وأنا أصلي نافلة  لي أن أدخل مع اجلماعة وهم يصلون العشاء قبل

ثم أتابع معهم تراويح، وإذا حان وقت العشاء أصليها مع اجلماعة وهم ما زالوا يف 

 الرتاويح وأمتم ركعتني؟

 شًعا إال صىل  إن صالة الراويح ال يصح أن ت   :ُيقال جواًبا على هذا السؤال

كون بعد صالة العشاء، لكن قيام الليل إنام يوفإهنا قيام الليل،  ؛صالة العشاءبعد 

قيام الليل من  يهاشتهر تسميتها يف رمضان بصالة الراويح، وصالة الراويح 

كون إال بعد صالة العشاء، هذا هو  املشهور عند املذاهب األربعة وقد رمز تال و

أي باتفاق املذاهب األربعة أي يف  "ق"بحرف  "عالفرو"له ابن مفلح يف كتابة 

إىل أن  -رمحه اهلل تعاىل-ذهب شيخ اإلسالم ابن تيميةبل  املشهور عندهم،

عن ال ، ول عن النبي نق  ن مثل هذا مل ي  ألدع، صالهتا قبل صالة العشاء من الب  

 صالة القيام أو صىل  ، فلذا ال يصح أن ت  -ريض اهلل عنهم وأرضاهم-صحابته

  صالة العشاء.صىل  الراويح يف رمضان إال بعد أن ت  
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 ة الغفاري، أن النبي رصب هذا ما ثبت عند أمحد من حديث أيب ومما يؤيد

، وصالة الوتر من «إن صلة الوتر ما بني صلة العشاء إىل صلة الفجر»قال: 

  .بعد صالة العشاء ومع ذلك جعلها النبي  ،صالة الليل

 ،قبل العشاء صالة الراويح أقوام مع ال يصح للسائل أن يصل  عىل هذا فف

 وها قبل وقتها احلقيقي.إهنم صل   :أنه يقول ،سؤالهيف كي كام حي

وقت  فإنه سيصل صالة قيام الليل قبل دخول :عىل كالم السائل أيًضاثم 

  .خطأ آخر أيًضاالعشاء، وهذا 

وعىل  ،سواء لوا أن جيتمعوا عىل كلمة  ه إخواين يف فرنسا أن حياو  أنب   ،بعد هذاو

ين اختلفوا فيهام، ني الذ  ين الوقت  ذ  يف ه   ،جر والعشاءي صالة الفت  أمر  واحد  يف وق  

سامحة قني، كووأن يرجعوا إىل العلامء املوث ،أن جيتمعوا عىل قول  واحد همأنصح

والشيخ العالمة صالح الفوازان وغريهم من عبد العزيز آل الشيخ  املفتي العام

 قني.والعلامء املوث

إىل اهلل، وحت  ال يكون يف األمر حرج حمبوب حممود  االجتامع عىل احلق   فإن  

ًفا بني املسلمني، ب خالواضطراب واختالف بني املسلمني، فإن مثل هذا يسب  

 ق بالصالة.ام األمر يتعل  ي  الس   ،أن حياولوا أن يضبطوا األمرفلذا أنصحهم 



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

779 

 

 دخوا الوقتوفعل صالة قبل دخول وقتها باطل، فإن من شوط الصالة 

 وهي الصالة. ،يتعلق بأعظم عبادة عمليةهو و ،وخطري األمر عظيم ؛لذا

 َيأن أصلِّ يف املسجد، وأنا مضطرٌّ ارتاويح إماًميقول السائل: أنا أصلي ال

وأدعو  ،وأبقى معلمًا هناك ،ف قلوب الناستألَّأ يلك ،الوتر مبذهب أبي حنيفة

 ؟إثم يف صالة الوتر مثل املغرب يََّلهل َع ،إىل منهج السلف

أن  :إن صالة الوتر مثل صالة املغرب، أي جلواب على هذا السؤال:ا :يقال

بل ثبت عن مجع من  ،بمذهب أيب حنيفة اهذا ليس خاص   ،اصالة الوتر ثالثً 

، وثبت عن عل وعائشة عند ةعمر وأيب أمامعن ابن أيب شيبة  دثبت عن ،الصحابة

 .رسول اهلل  وعن مجع من صحابة -ريض اهلل عنه-ابن املنذر، وعن ابن مسعود

 ،-ريض اهلل عنهم–بل عليه الصحابة  ،بمذهب أيب حنيفة افليس خاص  

 حبَّ أمن » :قال هأن -ريض اهلل عنه– يوثبت عند البيهقي عن أيب أيوب األنصار

ومن أحب أن يوتر  ،أن يوتر بثلثة فليفعل حبَّ أومن  ،فليفعل أن يوتر بخمس

 .«بواحدة فليفعل

كوتر هنار  ،الوتر بثلث  »نذر عن ابن مسعود أنه قال: ثبت عند ابن امل أيًضاو

  .«املغرب

 بمذهب أيب حنيفة. اهذا ليس خاص   ا،صالة الوتر ثالثً  ،افإذً 
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  ؟واحد د  بتشه   وين أد   بتشه  صىل  لكن تنازع العلامء هل ت  

ه صالة املغرب، شاب  حت  ال ت   واحد   د   بتشه  صىل  منهم من ذهب إىل أن ت  

 واتشبه ،بثلثة واال توتر»هريرة عند البيهقي أنه قال:  ي عن أيبو  بام ر   واستدل  

  .«باملغرب

يرى الوتر إنه حممول عىل أن أبا هريرة ال ف ح  ص   إن   :هريرة ثر أيبأفيقال يف 

من هؤالء وهذا خمالف لقول عمر وعثامن وغريهم من الصحابة، و ،اثالثً 

م عىل غريه وقول اخللفاء الراشدين مقد   ن كعمر وعل،والصحابة اخللفاء الراشد

ة وسنَّ  ،تيعليكم بسنَّ »قال:  أن النبي ما رواه اخلمسة إال النسائي حلديث 

 .«نيي  اللفاء الراشدين املهد

كام ذهب  واحد   د  لكن بتشه   اثً هريرة كان يرى أن تصىل ثال اأما القول بأن أب

 واتشبه ،بثلث واال توتر» :بني قولبن حجر فإنه أراد أن جيمع اإىل ذلك احلافظ 

  .ل هذا عىل تشهد واحدم  ، وبني اآلثار، بأن حي  «باملغرب

ثم تبعه من ، بن حجراع هذا اجلمع إال احلافظ مج    اومل أر أحدً  ،وهذا فيه نظر

  .سبقه إىل هذا اأحدً  ومل أر   ،بعده
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 ،كاملغرببل ظاهر آثار الصحابة أهنا تصىل  ؛-واهلل أعلم -وهذا فيه نظر 

الوتر »قال:  -ريض اهلل عنه-د ذلك قول ابن مسعوديويؤ ،أن تصىل بتشهدين :أي

 .دانهها بصالة املغرب، ولصالة املغرب تشه  فشب  ، «بثلث كوتر النهار املغرب

 د  ، ويصح أن تصىل بتشه  ين د  أهنا تصىل بتشه   -واهلل أعلم -فإذًا األظهر 

لكنه خالف األفضل،  ا،وليس واجبً  ،واحد، ألن التشهد األول مستحب  

 ثم يصل ركعة. ،ثم يسلم ،ركعتني ثم ، ركعتنيصىل  بأن ت   ،لفص  واألفضل أن ت  

وذكر أن أكثر األحاديث عىل  ،-رمحه اهلل تعاىل-وذهب إىل هذا اإلمام أمحد

  .ذلك

ومل ينفرد بذلك  ،ظاهر اآلثارعليه و ،ين لصح هذاد  بتشه   لو أوتر بثالث ،فإذاً 

وهو قول عند  قول احلنفية أيًضابل هذا ، و حنيفة كام هو ظاهر كالم السائلأب

  .الشافعية واحلنابلة

هذا يدل  ،جل تأليف الناسأل افكون السائل أراد أن يرك أمرً  ،وبعد هذا

 .اتأليف الناس مطلوب شعً ل ألجلفإن ترك املستحبات  ،عىل حكمته وفهمه

ر أنه ويف هذا الصدد أ قلوب الناس، ولو  وافأهل السنة أن يتأل   ىلعواجب ذك 

، ا  الناس إليه قولي  دع  ثم بعد ذلك ي   ،الي  م  استدع  األمر إىل ترك املستحب ع  
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وهو تعليم الناس  ،فتقديم األهم   ،ا، ولو مل يستطعيدً و  ر   ارويدً معهم د ويمه  

 ن فعل املستحبات. م  وىل  وحتذيرهم من البدعة أ   ،ةالسن 

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو هلل أسأل ا 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة السابعة والثمانون بعد املائة 
أم يكتفي  ،الرتاويح إذا رجع إىل بيته لىقول السائل: هل األفضل أن يزيد عي

 ؟مبا صلى مع اإلمام

فضل أن يصل أكثر ما يستطيع من إن األ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 مع اإلمام حت  أكثر فهو أفضل، فإذا صىل   اوصىل وقتً  ،ام أطال القيامفكل   ،الليل

من حديث جبري بن نفري عن أيب  ةله قيام ليلة، كام ثبت عند األربع ب  ت  ينرصف ك  

 أن   ، كام«ب له قيام ليلةتي ن قام مع اإلمام حتى ينرصف كُ مَ »قال:  ذر أن النبي 

 ب له قيام ليلة.ت  ك   ، الفجرىل  ثم ص   ،ن صىل العشاءم  

 أكثر ما يستطيع من صل  وأن ي   ،قيامه يف لكن هذا ال يتناىف وال يمنع أن يزيد

أن »كام ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة:  ،كام هو هدي النبي  ،الليل

فل تسأل عن  ،عةحدى عرشة ركإن يزيد يف رمضان وال يف غريه عن ما كا النبي 

 .«طوهلن وحسنهن

 .«وال طوهلن نفل تسأل عن حسنه ،ايصل أربعً » :ثم قالت ،كان يطيل ،إذاً 

منهم من  ،اد  ون صالة الراويح ج  م يقرص  وواقع حال األئمة اليوم أهن  

لكنه  ،يل الدعاء والقنوتط  يها يف نصف ساعة أو ساعة إال ربع، وتراه ي  يصل  

  .هذا خالف السنة صالته، ويقرص  
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أجر قيام  -إن شاء اهلل تعاىل -فإنه يأخذ  ،فاملقصود أنه إذا صىل مع اإلمام

 يأخذ ما زاد عىل ذلك من أجر. ليلة، ثم إذا ازداد صالةً 

 -رضي اهلل عنه-سئل أنس مالكالبناني:  يقول السائل: قال ثابت

ما  ،اه البخاريرو "إال من أجل الضعف ،أكنتم تكرهون حجامة للصائم؟ قال: ال

 ؟ف الصائمضِعجتوز احلجامة إذا مل ُتوهل  ؟تفسري هذا األثر

يدل  -ريض اهلل عنه-إن هذا الكالم عن أنس :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وهذا مذهب أيب سعيد ومجاعة من صحابة النبي  ،رةمفط   عىل أنه يرى أن احلجامة

تفطرال   أن احلجامة رون وذهبوا إىل، وخالف أبو موس  األشعري وآخ. 

 ،أنس ومجاعة إىل أن احلجامة تفطر سألة خالف بني الصحابة، فذهبفإذًا يف امل

أن الصحابة  :والقاعدة الرشعية ؛وذهب إىل أن احلجامة ال تفطر ،وخالف أبو موس 

شافعي ذ األشبه من أقوهلم يف الكتاب والسنة، كام ذكر ذلك اإلمام الؤخ  إذا اختلفوا ي  

 الصحابة هو القول بأن احلجامة تفطر. مذهب يم أمحد، واألشبه بواإلما

 :ذلك ما ثبت عند اخلمسة إال الرمذي من حديث شداد بن أوسلويدل 

 .«أفطر احلاجم واملحجوم»فقال:  ،نني حيتجاملَ ُج برَ  مرَّ  أن النبي »

  .فهذا رصيح يف أن احلجامة مفطرة
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محد حديث شداد بن أوس مام أذهب أمحد يف رواية، وقد صحح اإل وإىل هذا

  .وصححه غريه

 أن النبي » :ال فيام روى البخاري عن ابن عباسماذا يق :فإن قال قائل

 .«احتجم وهو صائم

والذي جاء يف  ،هذا فعل ،إن هذا الذي رواه ابن عباس عن النبي  :فيقال

إن أن القول إذا عارض الفعل ف :حديث شداد بن أوس قول، والقاعدة األصولية

 يه احتامالت أكثر من القول.إلىل الفعل، وذلك أن الفعل يتطرق م  عالقول مقد  

، حيتمل «وهو صائم احتجم النبي »فيحتمل يف حديث ابن عباس ملا قال: 

 :وقد جاء يف رواية عند البخاري وأن حجامته كانت لسبب، ،وأفطر ،أنه احتجم

 .هو معذور يف فطره افإذً  ،«وجع يف رأسهمن أنه »

 :قال ،أنه أفطر :فليس يف حديث ابن عباس ،وحيتمل أنه احتجم ومل يفطر

  .أنه أفطر :وليس فيه ،«احتجم وهو صائم»

 هذا ابن وقد بني   ،، إىل غري ذلك من االحتامالتاوحيتمل أنه كان مسافرً 

 ."عادزاد امل" هيف كتاب -رمحه اهلل-القيم

لفعل عند التعارض، فإذًا القول م عىل االقول الرصيح هو مقد  أن  :فاملقصود

 .-واهلل أعلم -بأن احلجامة تفطر هو األصح 
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يقول السائل هل يقاس االستمناء على اجلماع يف نهار رمضان من حيث وجوب 

 الكفارة؟

قبل هذا: إن االستمناء بمعن  اإلنزال مع املباشة سواء كان باليد أو  :يقال

 ةاإلمجاع البغوي وابن قدام  م، حكفسد للصيام بإمجاع أهل العلبغريه هذا م

 ، وغري واحد من أهل العلم."احلاوي" هالشافعي يف كتابردي واوامل

لكن هل جتب  ،مثل هذا مفطر ،ويسم  باالستمناء ،اإلنزال مع املباشة ،افإذً 

  ؟ارة أم الفيه الكف  

 الهب إليه مجاهري أهل العلم، أنه وهو الذي ذ ،عىل أصح قول أهل العلم

  . حنيفة والشافعي وأمحد يف روايةقول أيبهو و ،ارة فيهكف

ألنه ال دليل عىل أن فيه كفارة، وال يصح قياسه عىل اجلامع، وذلك أن اجلامع 

أولج رأس فمن هو اإليالج سواء حصل معه اإلنزال أم مل حيصل معه إنزال، 

ستمناء فهو إنزال، سواء أنزل أو مل ينزل، أما اال ،عام  ل امرأة فقد ج  ب  ر يف ق  ك  الذ  

 .ففرق بني األمرين

ظة فكام جيب يف اجلامع الكفارة املغل   ،اامع متامً ن االستمناء كاجلإ :فال يقال

  .كذلك جيب يف االستمناء

  .ألنه ال دليل عىل ذلك ؛ب عليه الكفارةجتال  و ،ن صيامه يفسدإ :بل يقال
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 ،مناينفعنا بام عل  أن و ،امنا ما ينفعنأن يعل  الذي ال إله إال هو سأل اهلل أ

 .اوجزاكم اهلل خريً 

 اجملموعة الثامنة والثمانون بعد املائة 
ويف املغرب يوم  ،يقول السائل: شهر رمضان بدأ يف السعودية يوم االثنني

  .الثالثاء، وبإذن اهلل سوف أكمل شهر رمضان يف السعودية

 ُتْمين، فسأكون ُصسؤالي: إذا انتهى شهر رمضان يف اليوم التاسع و العشر

 ؟ا بعد العيدهل أقضي يوًمعليَّ؟ فما الواجب  ،امثانية وعشرين يوًم

ومل يتم  ،يف السعودية اموجودً  نت  إنه إذا ك   على هذا السؤال: اجواًبيقال 

مع الناس يف  وتفطر دتعي   ههذففي ،اوكانت األيام ثامنية وعرشين يومً  ،الشهر

أمرنا أن نصوم عند  قي عليك؛ ألن النبي ثم تقيض اليوم الذي ب ،السعودية

مل يكتمل بسبب رؤية اهلالل بأن  والشهر إذا ،وأن نفطر عند رؤيته ،رؤية اهلالل

 .اوبالنسبة لك ثامنية وعرشين يومً  ،اوعرشين يومً  ار الشهر تسعةً ص

ثم تقيض اليوم الذي  ،احلال تفطر مع املسلمني يف السعودية هفمثل هذ

  .عليك

إذا كانت بالد مملكة املغرب تبني دخول الشهر وخروج  :ه عىل أمرلكن أنب  

به من جهة الرشع  د  عت  وال ي   ،افهذا ال قيمة له شعً  ،الشهر عىل احلساب الفلكي

 .سابقة   بإمجاع أهل العلم، وقد تقدم اجلواب عىل هذا يف أجوبة  
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ع رفع شَروهل ُي ؟مسح اليدين على الوجه عقب الدعاءيقول السائل: ما حكم 

 ؟ءاليدين يف الدعا

صح أعىل  -واهلل أعلم -أما مسح الوجه عقب رفع اليدين يف الدعاء، فهذا 

 .وقول عند احلنابلة وغريهم ،وهو رواية عن أمحد ،تحب   أهل العلم يس  ول  ق  

فريايب البرصي رواه ال سناحلوالدليل عىل ذلك أن هذا هو الثابت عن 

تابعي، ومسائل الدين والرشع إذا مل يثبت فيها  واحلسن البرصي ؛بإسناد  صحيح

فإذا ، قل إىل من بعدهم وهم التابعوننت  وال عن الصحابة في   يشء عن النبي 

  .ثبت يشء عن التابعني فإنه يستحب يف الرشيعة

والدليل عىل ذلك أن قول التابعي يف هذه املسألة هو أعىل ما فيها، ونحن 

 علم.ن ل املؤمنني يف هذه املسألة فيام، وهذا هو سبيتباع سبيل املؤمننيامأمورون ب

ذلك اإلمام  إىلوذهب  ،قول التابعي عىل أصح قول أهل العلم حجة ؛لذا

 قوة حجية قول الصحايب الدارمي وذهب إليه غريه من أهل العلم، وقد بني   ،أمحد

ييس،  يف أواخر رده عىل   .وكذلك ذكره غريه من أهل العلمب رش املر 

م فقوله حجة ملا تقد   ،أن قول التابعي إذا كان أعىل ما يف الباب :قصودفامل

 فعىل هذا مسح الوجه مستحب، بعد رفع اليدين. ،بيانه

 ع رفع اليدين يف الدعاء؟ رش  ما قوله: هل ي  أ
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بل بعضهم جعلها  ،واألحاديث يف ذلك كثرية ،عرش  ي  ال شك أنه يقال له: 

  .يدين يف الدعاءيف رفع ال عن النبي  متواترة لكثرة األحاديث املروية

 :رك  قال: ثم ذ   هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي  حديث أيب :ومن ذلك

  .«يا رب يا رب ،يمد يديه إىل السامء ،ِبغأشعث أ ،يل السفرطي رجل يُ »

 أن النبي » :-ريض اهلل عنه–يف االستسقاء ثبت يف حديث أنس  اوأيًض 

 .«لسامءيه إىل اأشار بظهر كفَّ 

  .ىل رفع اليدين عىل الصفا واملروةالطحاوي اإلمجاع ع  حكو

حابة وبإمجاع فتاوى الصبو فرفع اليدين ثبت يف الرشيعة بأحاديث النبي 

 عىل ما تقدم بيانه. هصورأهل العلم يف بعض 

ز التصوير ملصلحة الدعوة، يقول السائل: ذكرت أن الشيخ األلباني جوَّ

موجودة يف عهد  األن التصوير كان مقتضاه ؛هذه بدعة نإ :السؤال: هل يقال

 ذلك مل يفعلوه.مع و ،النيب 

يفهم معن  قاعدة مل  ،مل يفهم معن  املقتيض -واهلل أعلم -أن السائل  بدوي

  .املقتيض واملانع

لكن هناك  ،يف عهد النبي  اكان موجودً  ويرصحيح أن مقتىض التص :يقال

 ح  وامل   منها وسائل يف التمييز بني الرشعالعدة وقا ،مانع يمنعه من التصوير
ث هو د 
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ومل يوجد مانع،  ر إىل املقتيض واملانع، فإذا وجد املقتيض يف عهد النبي نظ  أن ي  

  .بدعة عد  ي   لهنا عل  ف  ف   ،بعد ذلك ومل يفعله النبي 

د مانع يمنع من ج  د املقتيض لكن و  ج  أما إذا مل يوجد مقتيض يف زمانه، أو و  

 ذلك فإن فعل هذا الفعل ليس بدعة.

 :غري ذلك ال يقالإىل ات الصوت، وتسجيل الدروس ذان يف مكرب  األ ؛فلذا

  .يف عهد النبي  اوإن كان املقتيض موجودً  ،نه بدعةإ

 اوإن كان موجودً  ،السبب الذي يدعو إىل هذا الفعل :أي :املقتيضبواملراد 

وهو عدم اخراعه  ،ن التصويرم يمنع ،نعلكن هناك ما ،يف عهد النبي 

 ووجوده يف زمانه.

ع، هل املانع موجود أم غري لامنلر نظ  البد أن ي   ،فإذًا وجود املقتيض ال يكفي

عله فمثل هذا ف   ،ابل كان املانع منتفيً  ،د املقتيض ومل يوجد مانعج  فإذا و   ؟موجود

  .بدعة إذا مل يفعله النبي 

عل مثل هذا ف  ف   ،نع يمنع من فعل هذه الوسيلةد ماج  د املقتيض وو  ج  أما إذا و  

-نه شيخ اإلسالم ابن تيميةتركه هلذا املانع، هذا ما بي   بدعة؛ ألن النبي  عد  ال ي  

 ."املستقيمالرصاط اقتضاء  "يف كتابه -رمحة اهلل تعاىل
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يف  اوإن كان املقتيض موجودً  ،غرايف أو الفيديو مل يكنوالتصوير بالفوت ،افإذً 

فلذا ال  ،ع يف زمانهر  وهو أنه مل خي   ،يمنع من الفعل لكن هناك مانع   ،لنبي عهد ا

 نه بدعة.إ :يقال

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو سأل اهلل أ

 .اوجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة التاسعة والثمانون بعد املائة 
 ،وهي نسبة املرأة لزوجها ،عند النساءيقول السائل: هناك عادة منتشرة 

امرأة امسها مريم خالد، وزوجها امسه حممد، يسميها يف اهلاتف  :مثال ذلك

 ؟فهل هذا جائز ،باسم مريم حممد

بأن يقال  ،ب أحد  إىل غري أبيهنس  مما هو متقرر يف الرشيعة أنه ال جيوز أن ي  

نتسب إىل غري أبيه فقد ارتكب ن اوم   ،ب إىل أبيهنس  فالن ولد فالن، بل جيب أن ي  

  .من كبائر الذنوب كبريةً 

أنه  -واهلل أعلم -لكن يف مثل هذا أن تنسب املرأة إىل زوجها، هذا يظهر ل 

بل هم ة هنا أن هذه ابنة ذاك الرجل، يف النهي؛ ألن ليس املراد بالنسب ليس داخاًل 

من باب التمييز؛ ألهنم إليه أهنا زوجها، و إنام يذكرون هذا  ت ن نسبيعرفون أن م  

 ازوالذي يتكلم عنها هنا هم أهل الزوج، فرييدون أن يمي   اوغالبً  ،هايعرفون زوج  

فينسبوهنا  ،مريم بنت حممد :فيقولن ،عروف فالنامل ولدنا زوجةهذه املرأة بأهنا 

 إىل ولدهم.

فغالب من يفعل ذلك هم أقارب الزوج، فينسبون الزوجة إىل أقارب الزوج 

  .ةوليعرفوها بأهنا فالن ،ها من بني النساءزوليمي  
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ألهنم ال  ؛يف النهي وليس داخاًل  ،امً ليس حمر   -واهلل أعلم -فمثل هذا 

فهم ال ينسبون  ،عىل أنه أب  هلا، وهي بنت له :ييعن ،ةنو  ينسبوهنا إليه عىل وجه الب  

 .-واهلل أعلم -هذا الذي يظهر  ،عىل وجه األبوة

سنة ختم القرآن يف وهل من ال ؟دد صالة الرتاويح الثابتئل: كم عيقول السا

 ؟ما يقرأ اإلمام يف صالة الرتاويحوما مقدار  ؟صالة الرتاويح

 د  م أن العلامء جممعون عىل أنه ال ح  عل  أما عدد صالة الراويح فينبغي أن ي  

بن عبد الرب يف ااإلمجاع   صالة الراويح، حك :قيام، ومن ذلكلعدد صالة ال

  ."االستذكار" هابكت

كثرية، منهم من كان  اوا أعدادً فإن التابعني صل   ؛التابعني تدل عىل ذلك وآثار  

د بن يصل صالة الراويح بثالث وأربعني ركعة كام كان يفعل ذلك األسو

 ، ومنهم من كان ينقص عن ذلك.النخعي رمحه اهلل

  .-همريض اهلل عنهم وأرضا-أهنم أكثروا عدد الركعات :فاملقصود

وأن  ،حدى عرشة ركعةإل يف عدد صالة الراويح أن يصل ولذلك األفض

 »الشيخان عن عائشة أهنا قالت:  رجكام أخ ،كام هو هدي النبي  ،يطيل الصالة

غريه عن إحدى وعرشة ركعة، يصل أربعة يف يزيد يف رمضان وال النبي ما كان 

وطوهلن،  نسأل عن حسنهثم يصل أربعة فل ت فل تسأل عن حسنهن وطوهلن،

 .«اثم يصل ثلثً 
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  .وأن يصل ذلك يف إحدى عرشة ركعة ،فاألكمل أن يطيل

ر ث  ك  فإنه يصح أن ت   ،فهمضع  ر أن اإلطالة متنع الناس من الصالة وت  د  لكن لو ق  

وأكثر وقت ممكن،  عدد الركعات يف املقابل أن تبق  اإلطالة، أكرب وقت ممكن

  .عدد الركعاتمن ن ور التابعكث  أ  فلذلك 

فلنفرض أنه يمكن أن يصىل بالناس يف ساعتني أو ثالث ساعات يف أربعني 

عرشة ركعة يف ساعة، فإن طول  ىحدإة، فإن هذا أفضل من أن يصل هبم ركع

 منهارث  تك  عدد الركعات وي  حد ل عن تناز  م عىل عدد الركعات، وقد ي  الزمان مقد  

ا الركعات يف ذلك فهم السلف، الذين أكثرو يف مقابل طول الزمان، ويدل عىل

 زمان القيام. مقابل إطالة

نسبه إليه شيخ  -رمحه اهلل تعاىل–ذهب مالك يف قوله إىل هذا القول و

  ."البدع واحلوادث"وقبله الطرطويش يف كتابه  ،بن تيميةااإلسالم 

ه رمح– ةابن تيميوهو الذي رجحه شيخ اإلسالم  ،-واهلل أعلم -هذا األظهر 

 .-اهلل تعاىل

 هل من السنة ختم القرآن يف صالة الراويح؟  :أما القول

وقد ثبت عن  ،هب األربعةاذاملوعىل هذا  ،إن ختم القرآن سنة ،فيقال: نعم

ريض اهلل -أيب بكرعبد الرمحن بن ثبت عن  ،التابعني احلرص عىل ختم القرآن
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 ،يصل بالناس الرتاويح أنه كان» :رواه ابن أيب الدنيا بسند  صحيح فيام -عنه

 فاخلتمة مستحبة. ،«نيتمتَ فيختم هبم َخ 

  ؟ما يقرأ اإلمام يف صالة الراويحما مقدار  :قولالأما 

يصل هبم ما يمكن به يقال: مل يثبت مقدار معني، ولكن أقل ما ينبغي هو أن 

وما ال يتم املستحب إال به فهو مستحب، كام  ،فإن هذا مستحب ة،أن خيتم ختم

 ختم القرآن. ب  ح  ست  ي  ألربعة أنه ر ذلك علامء املذاهب اذك

واحدة، ولو  ةيمكن به أن خيتم القرآن ولو ختم فلذلك يصل هبم بقدر

 ني فهذا أكمل.تمت  استطاع أن خيتم خ  

 ختان اإلناث. يفقول السائل: أسأل عن حكم الشرع ي

رمحه –ن القيم اإلمجاع اب  حك ،ة بإمجاع أهل العلمن ختان اإلناث س   :يقال

  ."وددحتفة املو"يف كتابه  -اهلل تعاىل

ريض اهلل -ما رواه مسلم من حديث عائشةومما قد يدل عىل هذا اإلمجاع 

، فدل هذا عىل «، فقد وجب الغسلالتانَ  التانُ  إذا مسَّ » قال: أن النبي  -عنها

 ت  خي    ن  أن النساء ك  
 .يف عهد النبي ن  ت 

ه رمح-تان إمجاع العلامء الذي حكاه ابن القيمباب اخل  ويكفي داللة عىل استح

  . -اهلل تعاىل
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وهذا  ،اه شديدً حت  ينهكو ،ه أن بعض الدول يبالغون يف اخلتانأريد أن أنب  و

باخلتان الفرعوين، وهو ختان    يف بعض الدولضار يف ضعف رغبة املرأة، ويسم  

 ل.فع  غ فيه، ومثل هذا ال ينبغي أن ي  بال  ي  

يف  غبال  ولكن ال ي   ،ن يف اإلناثت  وأن خت   ،ةن ص عىل الس  ر  نبغي أن حي  بل ي

  .اخلتان

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو سأل اهلل أ

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة التسعون بعد املائة 
ل بعضها إىل ِصَي ،عليه بغري اختياره فرتة طويلة ىغمامليقول السائل: هل 

 ؟ما هو القول الراجح من أهل العلمو ؟هل عليه إطعام أم تسقط عنه ؟أو أكثر ٍةَنَس

 عليه له حاالت ثالثة:  إن املغم :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .ويغم  عليه النهار كله ،ة من الليلت الني  ي  ب   ي  أال   األولى: الحال

ذكر اإلمجاع ابن  ع، وجيب عليه القضاء،فمثل هذا ال يصح صومه باإلمجا

 وابن رشد. ةقدام

  .ت الصيام من الليلي  وقد ب   ،من النهار أن يفيق ولو قلياًل  الثانية: الحال

 اوصام شيئً  ،ت النيةهذا يصح صومه باتفاق أئمة املذاهب األربعة؛ ألنه بي  

 ي  ن  من النهار ب  
 .ة 

  .هل  عليه النهار ك    أن يغم الثالثة: الحال

هذا ال يصح صومه كام ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد، ألنه مل يرك 

 رات بنية الصيام، والصيام إمساك بنية، فمثل هذا جيب عليه القضاء.املفط  

ال  جواًبا عىل هذا السؤالف ،معليه  إذا تبني أحوال املغم إن من حاله  :ي ق 

عليه فيها،  يغم  من األيام التي أ   مجيع ما مىض كحال السائل فإنه إذا أفاق يقيض
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م ذكرها، أن صومه ال يصح باإلمجاع وجيب فإنه داخل يف احلالة األوىل التي تقد  

 م ذكره.وباإلمجاع عىل ما تقد   ،عليه القضاء

هل جيوز؟  ،يقول السائل: إعطاء زكاة الفطر للمرضى يف مستشفى السرطان

 دون أهٍل. علمًا بأن هناك من يوجد يف املستشفى وحده

  ملن ت عط  هلم زكاة إن صدقة الفطر ت عط   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ڻ  ڻ   ڻ    چ األموال، عىل هذا املذاهب األربعة، لعموم قوله تعاىل: 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ 

 [.06]التوبة:

صناف الثامنية فإنه يعط  ن كان أحد هذه األثامنية، فم اوقد ذكر اهلل أصنافً 

  .الزكاة

  .إهنم ليسوا أحد األصناف الثامنيةأما املرىض بمرض الّسطان، ف

وال  ،اريً ليس فق ،بمرض الّسطان لكنه غني   اجل مريضقد يكون الر

 وال من الغارمني، إىل أخره. ،امسكينً

فيصح  ،اف الثامنيةوكان أحد األصن ،بمرض الّسطان ان كان مريًض م   ،اإذً 

  .أن ي عط 
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ومل يكن من أحد األصناف الثامنية، فإنه  ،بمرض الّسطان اأما إذا كان مريًض 

إنه الرمحن  ،أسأل اهلل أن يشفي مرىض املسلمني أمجعني ، عط  ال يصح أن ي  

 الرحيم.

عة مع أن يقول السائل: هل االنصراف من الرتاويح بعد الركعة الثامنة بد

فالبد من  ،إن هذه بدعة :فإن بعض اإلخوة يقولون ؟عشرين ركعةاإلمام يصلي 

 متابعة اإلمام إىل نهاية الرتاويح.

ع تاب  ومن شاء أال ي   ،إن متابعة اإلمام أكمل :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .نه ترك األفضلإ :وإنام يقال ،نه بدعةإ :وال يقال ،اإلمام له أال يتابعه

حدى عرشة ركعة، فإن هذا إزاد عن قد أنه ال يصح أن ي  عت  لكن من اخلطأ أن ي  

ني من املذاهب األربعة، وال من ل  العلامء األو  من مل يقل به أحد  ،شاذ   القول قول  

ن وبعض املعارصين، وإال فهو يوإنام قال به بعض املتأخر ،نيعلامء السلف املاض  

فعال السلف وإن أ ،كثريةملا عليه السلف، فإن فتاوى السلف  ف  خمال   قول  شاذ  

ابن عبد   بل وحك، دى عرشة ركعة من التابعني وغريهمحإكثرية يف الزيادة عن 

  .الرب اإلمجاع عىل أن صالة القيام ليست حمدودة بحد  

ال فإنه فإذا زاد اإلمام عىل ذلك  ،عرشة ركعة ىحدإب أهنا حتد   ن ظن  ا م  فإذً 

  .يصح أن يتابع
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وإلمجاع  ،ل عليه، ملخالفة اآلثارعو  وال يصح أن ي   ،ن هذا قول شاذ  إفيقال: 

 م.أهل العلم كام تقد  

 ؟اقة ثالًثب على املرأة يف عدتها املطلَّخَطيقول السائل: هل جيوز أن ُي

 ب؟خَطفإذا كانت كذلك فهل تصح أن ُت ،اا بائًنقت طالًقلِّيقصد أنها ُط

ال  ب باللفظ الرصيح، ط  خت  أن  -واهلل أعلم -يريد  "بط  ن خت  أ"قوله  يقال: ق  ي 

ة املرأة بام أهنا يف طب  خ  ن عموم القرآن يدل عىل عدم جواز : إجواًبا عىل هذا السؤال

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ وهو قوله تعاىل:  ،اهتا ولو كانت بائنًعد  

 [.545]البقرة: چ ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

  .لمرأة البائنةل، وهذه ترصيح  ز سبحانه الومل جي    ،أجاز اهلل التعريض ،اإذً  

فمثل  ،وبإمكاهنا أن ترجع لزوجها ،أما التي ليست بائنة فإهنا ال تزال زوجة

ة أم قت مر  ل  ط   أنهذه ال جيوز هلا التعريض وال الترصيح، التي ليست بائنة ب

وهذا بإمجاع أهل  ،ض هلاعر  ي  أن ح هلا وال رص  ز أن يوفمثل هذه ال جي ،تنيمر  

  .ابن كثري إلمجاع القرطبي يف تفسريه وا  كام حك، العلم

وإنام يصح التعريض بداللة القرآن  ،ح هلاال جيوز أن يرص  إهنا أما البائن ف

وغريه من  -رمحه هلل تعاىل–عبد الرب ابن اإلمجاع   كام حك ،وبإمجاع أهل العلم

 أهل العلم.
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 ؟ رمضان، تقضي فقطيقول السائل: ما القول الراجح يف املرأة اليت ترضع يف

 ؟أم تقضي مع إطعام أو إفطار

ن املرضعة التي ختاف عىل نفسها أو ولدها، وكذلك احلامل التي إ :يقال

وإنام يصح  ،وال جيب عليها القضاء ،رفط  اف عىل نفسها أو ولدها، يصح هلا أن ت  خت  

بن عمر، عبد اهلل  امهو ، م، كام أفت  بذلك اثنان من صحابة النبي طع  هلا أن ت  

 يف كامية، واهبن راحتج إسحاق  وبه ،وعبد اهلل بن عباس، وهو ثابت عنهام

  .مسائل إسحاق املنصور الكوسج

 ،املرأة املرضع أو احلامل التي ختاف عىل نفسها أو ولدها، هلا أن تفطر افإذً 

ة بني اإلطعام أو القضاء، لكن ال جيب عليها إنام خمري  و ،وال جيب عليها القضاء

وهو قول سعيد بن جبري  ،مقضاء، وقد ذهب إىل هذا اثنان من الصحابة كام تقد  ال

 ، ومجاعة من أهل العلم.هوالقاسم بن حممد، وقول إسحاق بن راهوي

  .آلثار صحابة رسول اهلل  ؛وهو الصحيح

  .هالد  ه عىل أن هذه املرأة ختاف عىل نفسها أو و  لكن أنب  

ا وال عىل ولدها فاألصل وجوب الصوم يف أما إذا كانت ال ختاف عىل نفسه

 ذمتها.
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 ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو أسأل اهلل 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 

 اجملموعة الواحدة والتسعون بعد املائة
يقول السائل: هل جيوز أن يتهجد املرء بعد الرتاويح يف الثلث األخري من 

 ؟حده يف املنزلوأو  ؟الليل

كلام أحيا أكرب قدر  ،بح  ست  بل ي   ،نعم جيوز على هذا السؤال: جواًبايقال 

بقيام  عبادة، وقد امتدح اهلل النبي أفضل، فإن صالة الليل  هولليل فممكن من ا

 چ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ الليل: 

  .[، اآلية22]املزمل:

ه أن ال يرض  فإنه ولو كان أوتر قبله  ،وهو زيادة خري ،فمثل هذا مستحب

م تفصيل هذا األمر يف ، وقد تقد  يصل بعد ذلك، كام ثبت عن صحابة النبي 

أن يبدأ صالته الزائدة يف آخر الليل  :أي ، بأنه ينقض وترهوأنه خمري   ،إجابة سابقة

 ثم يصل ما شاء اهلل. ،مبوتر، ثم يسل  

تصبح  ،ها يف املسجدالوتر إىل التي صال   تم  ض  وإذا  ،وترالب أبتدا امل نهفإ

  .ثم يشفع بوتر ،ثم يصل ما شاء ،نقض الوترويسميه العلامء ب ،اشفعً 

  .أو أن يصل ما شاء اهلل مباشة
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كام ذهب إىل ذلك أمحد يف رواية، وهو مذهب عثامن بن  ،كالمها جائزان

 -ريض اهلل عنه وأرضاه-بن عباسهلل وظاهر قول عبد ا -ريض اهلل عنه-عفان

ما حكم من ال  ،خستانازاأسكن ك ،ستانزرغييقول السائل: أنا من بالد ق

ومع  ،ألهله أن يضرهم شيء اخوًف ؟واخر من شهر رمضان املباركيعتكف العشرة األ

 ومعها ولدان. ،ذلك زوجته حاملة

ت يف وقد ثب ،إن اعتكاف العرش مستحب   على هذا السؤال: اجواًب :يقال

  .اهو ليس واجبً و ،كام يف حديث عائشة يف الصحيحني ،ة النبي ن س  

عتكاف إال خوفه عىل منعه من االي ملنه وعلم اهلل أ ،عىل أهله افإذا كان خائفً 

 اهلل أن يكتب له أجر االعتكاف. أهله، فأرجو

 فًا حقيقة، فإذا كان اخلوفوبني أنه يكون خائ ،م اخلوفتوه  ني  ب   لكن فرق  

ً  احقيقيً  وما منعه إال خوفه عىل أهله، فنسأل  ،االعتكافيف وهو راغب  ،اال تومه 

ا من الليل، وكذلك بعًض  عتكفومع ذلك حياول أن ي ،اهلل أن يؤتيه األجر كاماًل 

 .جلهك ر  ه ال ي  ل  ك ك  در  من النهار، فإن ما ال ي   ابعًض 

ألن يف  ،كالصعوبة ءيشبنسان يشعر يف نفسه اإلان رب رمضُقيقول السائل: ِل

 هل يدل هذا على ضعف إميانه؟ ،ادًّبالدنا يوم الصوم طويل ِج

وأن  ،ألنه عبادة ؛بني أنه يكره الصوم عىل ضعف إيامنه، فرق   دل  ال ي يقال:

يكره الصوم ألثره عليه لطول النهار، لقد قال اهلل يف اجلهاد وهو يتكلم عن 
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پپ  پ  پ  ڀ            ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ چ : صحابة رسول اهلل 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

 [.212]البقرة: چڤ  ڤ  

  .ال ألهنا عبادة ،فقد تكره العبادة لصعوبتها

ه عىل فعلها فإنه يأخذ أجرين: أجر د نفس  اه  ه العبادة لصعوبتها وج  ر  ن ك  وم  

هريرة أن  مسلم من حديث أيبكام ثبت يف صحيح وأجر جماهدة النفس،  ،التعب

قالوا: بىل يا  ؟يرفع به الدرجات وحيط به الطاياأال أدلكم عىل ما »قال:  النبي 

 ،ال ألنه عبادة ،فهو يكره الوضوء ،«ارهباغ الوضوء عىل املكسقال: إ ،رسول اهلل

 ،ى عليهفيكون له أذً  ،ألنه يف شدة الربد يستعمل املاء البارد ؛وإنام لرضره عليه

 ويفعل هذه العبادة. ،ومع ذلك يستمر

 أن من كان كذلك أن يكون له أجران برمحة اهلل وفضله. فأرجو

 ،وأصلي بالناس الرتاويح -وهلل احلمد - ايقول السائل: أعمل إماًم

ا ال أن ؟فكيف أصنع ،ولكنهم دائمًا يطلبون السرعة والعجلة حتى ذهب اخلشوع

ما ثم  ،ر الناس يذهبون إىل مساجد أخرىاصحتى  ؟أحس بلذة القيام هلذا السبب

 ؟دنى يف القراءة والدعاء يف الوتروما احلد األ ؟الضابط يف صالة الرتاويح
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سواء  الرشع   ن طاوع الناس فيام خيالف  إن م   هذا السؤال: جواًبا علىيقال 

وأن  ،م الناسونحن مأمورون أن نقو   ،افإن هذا خطأ شعً ؛ ا أو استحبابً حترياًم 

 .هلم ك شع اهللوأن نر   ،همع  طاو  ال أن ن   ،هم إىل شع اهللد  نر  

قرآن يف رمضان عىل  بقدر أن يستطيع أن خيتم اليف القيام أن يصل   واملستحب  

ام ل  فإن هذا القيام قيام مرشوع، وك   ؛م قيامه عىل مثل هذا، فإذا قس  ةأقل تقدير ختم

هذا أفضل وأفضل، لكن أقل  ،اغبوناملسجد ر ومجاعة   ،يل أكثرط  استطاع أن ي  

 كان ذا، وإةفيه أن خيتم القرآن يف رمضان ختمالكامل هو أن يصل بمقدار يستطيع 

بهم وأن يرغ   ،مهموأن يعل   ،مهمجاعة املسجد يريدون العجلة، فيحاول أن يعظ

فله أن يصىل يف املسجد  هم، ومن مل يرض  صدور   اهلل  حت  يرشح   رويًدا رويًدا،

 ر، أسأل اهلل أن جيمع القلوب عىل اهلدى.اآلخ

إهنم يف صالة الراويح أهنم  :ومن اخلطأ الشائع عند كثري من املصلني

والقنوت أطالوا، وهذا لكن إذا جاء الدعاء  ،يقرصون الصالة ويستعجلون فيها

  .خالف السنة

عاء بل يدعو د ،اًل مرت   دعاء  ال كونوأن ال ي ،فيبغي أن يدعو بجوامع األدعية

  .فإن الرتيل خاص  بالقرآن ؛من غري ترتيل
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ه وقنوته موعظة، بعضهم جيعل الدعاء والقنوت موعظة، ءوأال جيعل دعا

هذا خطأ، بل يكون املقصود من الدعاء وقة جللب قلوب الناس وترقيقها، وطري

 ر  وأن يدعو بجوامع األدعية حت  يستجيب اهلل بك   ،هو الدعاء نفسه
وهو  ،هم 

 محني.حم الراأر

 ؟رفطِّوهل ُي ؟ائل: ما حكم تنظيف اللسان للصائميقول الس

إن تنظيف اللسان أو األسنان للصائم ال يرض،  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .اومن ذلك تنظيف اللسان أيًض  ،مستحب   ،بل تنظيف األسنان وهو بالسواك

برشط أال يبتلع  وغريها، فجائزفه بام هو غري السواك باملعاجني لكن إذا نظ  

 صومه. ح  منها ملا ص   ًئامنه، فإنه لو ابتلع شي ًئاشي

 ره عرب أشرطة.ويفسِّ ،يشرح القرآن ،ين على شيٍخلُّيقول السائل: ُد

 ناشيخاملعارصين يف تفسري القرآن هو  ن من أحسن املشايخ والعلامءإ :يقال

وله أشطة  ،-ه اهلل تعاىلرمح–امة حممد بن صالح العثيمني ق الفه  مة املحق  العال  

 وموجود يف موقعه يف االنرنت. ،من القرآن كثرية يف تفسري كثري  

وأحبابنا ووالدينا يف ووالدينا وأن جيمعنا وإياه  ،أسأل اهلل أن يغفر له

 إنه الرمحن الرحيم. ،الفردوس األعىل
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ثم  ،ثم انتزعتها الدولة ،ثم بدا لي تعمريها ،ايقول السائل: اشرتيت أرًض

 ؟ملالي اين باملال، هل أزكِّتضعوَّ

مىض عىل هذا املال  أي إذا مىض عليه احلول ليس يف هذا املال زكاة إال :يقال

  .عليه سنة فإنه ال يزك    ، أما إن مل متضة فإنه يزك  ن س  
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أيام إىل أربعة  ةتها مخسدَّععندما تأتي الدورة الشهرية  :تقول السائلة

من الدم،  ًئاد شيثم أج ،بع أو اخلامس أقوم بتنظيف املنطقةأيام، ويف اليوم الرا

 .االدم متاًم من ل حتى أتأكد من خلوهاغتسأوال 

زالت الدورة والعادة  من الدم فال ًئاشي الصحيح، إذا وجدت   هوهذا  يقال:

  .اال تغتسل حت  ينقطع الدم متامً  لذلك ة،مستمر ةواحليض ،مستمرة

نا، م  وأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعنال  أن يعال هو الذي ال إله إأسأل اهلل 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة الثانية والتسعون بعد املائة
 ،وما شابه أمر شرعي "استووا" :يقول السائل: هل أمر اإلمام املأمومني كقوله

 حبيث لو كانوا مستويني فإنه ال حاجة لتذكريهم. ،معقول املعنى

أنه أمر  معقول  -واهلل أعلم -الذي يظهر  :ى هذا السؤالعل يقال جواًبا

فإهنم ال  ،قد استووا وعقلوا مثل هذالو كانوا ن املأمومني إاملعن ، بحيث 

  .رونؤم  ي  

كان  بشري، أن النبي بن ذلك ما أخرج مسلم من حديث النعامن لويدل 

 ،صدره دًيابا عنه مل يأمرهم حت  رأى رجاًل  فلام عقلوا ذلك ،يأمر الصحابة بذلك

 احلديث. «تصف امللئكة كام فلتسوون بني الصفو» :ثم قال

فظاهر هذا احلديث يدل عىل أن األمر  ،فأمرهم بتسوية الصفوف 

ن به، بخالف إذا مل ن فإهنم ال يؤمرووفإذا عقله املأموم ،باالستواء معقول املعن 

 ، لكن هذا من اجلهة العلمية.هيعقلو

 م  أما من اجلهلة الع  
أن يوجد اليوم مجاعة مسجد قد عقلوا  ل  ة، فأظن ق  ي  ل 

  .االستواء

الناس بتسوية من أمها تقصري كثري من األئمة يف أمر  :وذلك يرجع ألسباب

ضهم  مباشة، وبعيكرب   األئمة ما أن تقام الصالة إال وبعض  نالصفوف، حت  إ
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واعتدلوا إىل غري ذلك من  ،استووا :يقولو ،اا رسيعً قد يلتفت يمنة ويّسة التفاتً 

هم عىل تسوية الصفوف إىل غري وحيث   ،يلتفت للمصلني اأن جتد إمامً  ل  ألفا ، وق  

 ذلك.

ة تسوية الصفوف، ن وهي س   ،ةن ل كثري من املأمومني هذه الس  ه  ألجل هذا ج  

كام كان  ،دعوة الناس لتسوية الصفوف يفواملطلوب من أئمة املساجد أن جيتهدوا 

إىل  واوا يف مثل هذا، وأن يلتفتواخللفاء الراشدون، وأال يقرص   النبي  يفعل

ة ن حت  ترسخ هذه الس    وعماًل هم قواًل ووأن حيث   ،الصفوف والعد  ي  وأن  ،الناس

 من األئمة. ة مهجورة بسبب تقصري كثري  ن وال تصبح س   ،يف قلوب الناس

هل  ،ى للموظفنيناها مصلَّجعل ،يقول السائل: عندنا يف مركز اهلاتف غرفة

لوات ال صلوات أعين كل الص اطبًع ؟ املسجدتكفينا الصالة فيها عن الصالة يف

 من املناوبة على األقل. ا بأن املركز ال خيلوعلًم ،أوقات الدوام

وال يسم   ،  مصىل  وهذا املكان يسم   ،إن الصالة يف مثل هذا جائز يقال:

ت للصالة، وعىل هذا ف  ملوقوفة التي أوق  األرض ا يألن املسجد ه ؛امسجدً 

ست للصالة، ومثل ب  ت وح  ف  ق  ذكروا أن املسجد أرض  قد و  فإهنم املذاهب األربعة 

 ألن أرضه مل توقف للصالة. ؛دا  مسج  وال يسم   ،  مصىل  هذا يسم  

وكذلك  ،الصلوات اخلمس فإهنا تصحفروض فيها  تيل  ومع ذلك لو ص  

ويدخل  ،صالة الراويح فيها وكذلك تصح ،ة اجلامعةيأخذ املصلون أجر صال
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، «ينرصف كتب له قيام ليلة حتىمع اإلمام  قاممن  »يف عموم حديث: املصلون 

ألدلة ل ،صالة أفضل والشكللت ف  وق  لكن الصالة يف املسجد يف األرض التي أ  

 املساجد.يف صالة ال يف الكثرية

فر نهار رمضان وفتح املطاعم طعام الكاإيقول السائل: هل هناك فرق بني 

ألن يف فرنسا الكثري من  ؟ارفَّال ُكمَّن كانت له عائلة كافرة، أو ُعوبني مواملقاهي، 

 املسلمني يبيعون األكل والوجبات نهار رمضان.

أنه جيوز للمسلم أن  -واهلل أعلم -األظهر  يقال اجلواب على هذا السؤال:

غذائية يف الواد املأو  افيبيعهم طعامً  ،مطعاًم كأن يفتح  ،يف هنار رمضان يبيع للكفار

 .اارً ف  هنار رمضان وإن كانوا ك  

رمحه -وهو الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية -واهلل أعلم -هذا األظهر 

ط املستقيم"، هذكره يف كتاب -اهلل تعاىل جمموع "وذكره كام يف  " اقتضاء الرصا

، وذكر هذه "بن تيميةاات شيخ اإلسالم اختيار" يف ل، وغريه ذكره البع"الفتاوى

 ."عادزاد امل" هرها اإلمام ابن القيم يف كتاباملسألة وقر  

ومما استدل به شيخ اإلسالم ابن تيمية ما أخرج الشيخان من قصة عمر مع 

 ،ةل    هذه احل  عط  فاستنكر عمر أن ي   ،من حرير ةً ل  ح   أنه ملا أعطاه النبي  النبي 

ما  :يعني ،«ها لتلبسهاكْ ُس إين مل أكْ »:  احلرير، فقال النبي  وقد هن  عن لبس
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ك هذه أهدى أخاه املرش   ،بمكة اا له مرشكً فكساها عمر أًخ  ،أعطيتك لتلبسها

  .ة التي من حريرل  احل  

عل ن الكافر من ف  مك  بن تيمية أنه جيوز أن ي  افاستدل هبذا شيخ اإلسالم 

 املحرم.

بجواب مقنع إال أنه قال: قد يكون  ر مل يأت  حج بناوملا ناقش هذا احلافظ 

 .رشيعةار بفروع القبل أن تأت الرشيعة بمخاطبة الكف   -ريض اهلل عنه-عل عمرف  

ه عىل ما ذكره شيخ قبل أن أذكر اجلواب عىل هذا أنب  و ،ويف هذا اجلواب نظر

جواز ما  هذا الدليل عىل -رمحه اهلل تعاىل-، وقد ذكر-رمحه اهلل تعاىل–اإلسالم 

 ثم ذكر أن املحرمات نوعان: ،تقدم ذكره

 ار.ن الكف  مك  فمثل هذا ال ي   ،إىل غري ذلك م لذاته: كاخلمر ولبس الصلبانحمر  

وذكر منه لبس احلرير، فقال: ليس كل  ،لذاته ال هم لغريواألمر الثاين: املحر  

 جال وغري ذلك.الرعىل وأنه حرم الكثري منه  ،بل األصل جوازه ،امً احلرير حمر  

ار رمضان، فإن مثل الكفار يف هن هاأكلالتي ي ،ومثل ذلك يقال يف األطعمة

وأن يباعوا  ،هذامن ن الكفار لذاته، فألجل هذا يصح أن يمك   امً هذا ليس حمر  

 .رمحه اهلل تعاىل-سالم ابن تيميةر شيخ اإلكام قر   ،وأن يتعاون معهم يف هذا األمر
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واستدلوا بالقاعدة األصولية، وهو أن  ،افعيةوقد اعرض عىل هذا الش

، وغريهم هذه القاعدة الشافعية رقر   الكفار خماطبون بفروع الرشيعة، كام

  بفروع الرشيعة.نيوذهبوا إىل أن الكفار غري خماطب ،وخالفهم احلنفية

مج  جح    چ واألصح أن الكفار خماطبون بفروع الرشيعة، كام قال سبحانه: 

جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ     مح  جخ       حخ  مخ

 [.24 -22]املدثر: چجع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   

مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ     چ 

ار لكف  ا، فهؤالء چجع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   

بون بفروع الرشيعة، ىل خمالفة شعه، فدل هذا عىل أهنم خماط  ع عاقبهم اهلل 

 ؛مة من الرشيعةا ذكر الوعيد عىل ترك أمور حمر  مل   و ،بمثل هذا هم اهلل م  ا ذ  وإال مل   

مخ  جس     حس    خس   مس      چ [، 22]املدثر: چمج  جح    مح  جخ چ ألن سبحانه قال: 

مغ  جف       حف       حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  جغ 

 .[24 -22]املدثر:چخف  مف  ىف  يف     حق   

وعىل اخلوض مع  ،وعدم إطعام املساكني ،بهم يف النار عىل ترك الصالةقفعا

  .بون يف فروع الرشيعة، وهذا صحيحط  فدل هذا عىل أهنم خما ،اخلائضني
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خماطبون  بني القول بأن الكفار الزمأنه ال ت: إىل ىل أمره إلكن ينبغي أن يتنب  

م لذاته كالطعام وغريه هلم يف هنار فروع الرشيعة وبني حتريم بيع ما ليس حمر  ب

 رمضان.

فروع الرشيعة هو عقاب يف بأن الكفار خماطبون  :أثر مسألةأن ولذلك 

اآلخرة ال يف الدنيا، لذا ترى هذه اآلية جاءت يف العقاب يف اآلخرة ال التعامل يف 

ة من احلرير، ل  ر أنه أهدى أخاه الكافر هذه احل  ذلك فعل عملالدنيا، ويدل 

سواء يف اللباس أو  ،ما يريد ل  هذا فالبد أنه يستعمله يف ك  مثل ي هد  والكافر إذا أ  

 غري ذلك.

يف أثرها  ؟فروع الرشيعة أم البالكفار خماطبون مسألة أن عىل أن  هذادل ف

ار من فعل كذا أو فعل ع الكف  ن ما يف أحكام الدنيا بأن ي  هل ال أثروأحكام اآلخرة ، 

 كذا.

ثم تلميذه  ،بن تيميةاصواب قول شيخ اإلسالم  -واهلل أعلم -وهبذا يظهر 

ا بل جائز، وقد مً ًما لذاته ليس حمر  أن التعامل مع الكفار فيام ليس حمر   منابن القيم 

 .-رمحه اهلل تعاىل–مة حممد بن صالح العثيمني نا العال  هذا شيخ رقر  

وعند الناس يف  ،انون من األكل جهارً ه أنه يف بالد املسلمني ال يمك  نب  أن لك

من عون.الطرقات وغري ذلك   ، بل ي 
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وحكم أصل املسألة يشء أخر، فإن أصل املسألة اجلواز، فلذلك  ،هذا يشء

أن يبعهم الطعام وغري  ،إذا كان املسلم يف بالد الكفار فله أن يبيعهم يف املطاعم

 ار رمضان.ذلك يف هن

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  أ

 .اوجزاكم اهلل خريً 
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 بعد املائة والتسعون  الثالثةاجملموعة 
وهذا سؤال طويل، يقول السائل: فقد انتشرت يف اآلونة األخرية يف كثري من 

م وهي عبارة عن دورات تعّل ،بر القرآنر دورات تسمى دورات تدْكالذِّ لِقوِح روالدُّ

 افون التدبر اصطالًحويعرِّ ،على التدبر مهدربالطالب كيفية تدبر القرآن وُت

والتفاعل معها باالنتفاع  ،والتأمل فيها ،عندهم بأنه الوقوف مع اآليات

قون هذا من خالل جمالس فإنهم يطبِّ ؛احني أن التدبر ليس تفسرًيواالمتثال، موضِّ

 وهي على النحو التالي: ،وللمدارسة طريقة معتمدة ،رسالتدا

ع اآليات الدالة عليه، واستشعار ما ثم تتّب ،: معرفة مقصد السور اًلأوَّ

 البكاء.و ،شوعاخلضوع، واخليريده اهلل منا، والبد من 

ر ني على التدبُِّعُي ،ر إىل مقاطع وحماور وموضوعاٍتَو: تقسيم السُّاثانًي

 و التالي:والفهم على النح

قد تكون على شكل دورة الطبيعة عند علماء  ،نية للسورةذهعمل خارطة 

يرمسون اهليكل العظمي  اأو أحياًن ،الطبيعة عندما يشرحون كيفية تكوين املطر

رون بعض األجزاء مثل الدورة الدموية أو مراكز احلفظ أو الفهم، ظِهُي ،لإلنسان

وهي تشبه جمالس املدارسة، لكن  ،كيةثم تبدأ جمالس التز ،وغريها من األشكال

قد أفلح }من اآلية  الآليات على قلوب الطالب انطالًق مع قياس األثر اإلمياني

 .{من تزكى
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وتكثر  ،ى النفسزكَّتمات القرآن والتدبر ُتومع التذكري أنه مع كثرة خ

 ا، علًمخمتصٍر الدراسة وتفسريه بشكٍل األخالق، وتوضع أمام الطالب اآلية حمّل

ون ؤ، ثم يبدكامٍل بأن األغلب ال يدرسن أدوات التفسري أو علوم القرآن بشكٍل

 ومنها: ،باملدارسة واالستنباط

 الطويل. اإىل آخر سؤاهل ...........وماذا استشعرت منها ؟كيف أعمل بها

قد وردين أكثر من سؤال حول  ،  بالتدبر وجمالس التدبرسم  وهذا الذي ي  

ا قد خيف  عىل قد شح شيئً  ،اًل مطو   هذا السؤال سؤااًل لكن رأيت  ،هذا األمر

 م املراد.فه  ي  منه ل الذلك أحببت أن أقرأ شيئً  ؛يسمع هذا اجلواب نالكثري مم  

  ما يل:ل اجلواب عىل هذا أحب أن أبني  بوق

نا ر  م  وأ   ،وقد امتدحه اهلل يف كتابه ،أن التدبر مطلب شعي األمر األول:

ک  گ  گ   گ   گ  چ  ال يتدبر كتابه، وقال سبحانه: من بالتدبر، وذم  

 إىل غري ذلك من آيات معلومة. [53]حممد:  چڳ  ڳ  ڳ  

  عبادة  األسامء، فسم  أن الشيطان يدخل عىل ابن آدم بتغري   األمر الثاني:

 ،لألولياء حت  حيذر الناس ا  التوحيد انتقاًص الصاحلني تعظيم األولياء، وسم  

عافاين اهلل  -قهم بالرشك وأن يعل   ،ر الناس من التوحيدأن ينف  حت  يستطيع 

 .-وإياكم
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ل دخ  لكن ال يصح أن ي   ،ومطلب شعي   م أنه حق  التدبر تقد   األمر الثالث:

وحقيقة  ،افإنه وإن كان اسم التدبر حممودً  التدبر، سمبا يف دين اهلل ما ليس منه

 ل يف دين اهلل ما ليس منه باسم التدبر.دخ  إال أنه ال يصح أن ي   االتدبر مطلوبً 

 فإن حقيقة ما يسم  التدبر فيام يل أنه يرجع إىل شيئني: ،فإذا تبني هذا

 تفسري القرآن. الشيء األول:

لتفاعل مع اآليات القرآنية إىل باصالح القلوب السعي ل والشيء الثاني:

 غري ذلك.

نه من املعلوم أن القول عىل أما ما يتعلق باليشء األول وهو تفسري القرآن، فإ

، وقد ذم اهلل ام شعً ، والكالم يف كتاب اهلل بغري علم أمر  حمر  اهلل بغري علم خطري  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  چ بغري علم، كام قال سبحانه:  القول عليه

 [.62]اإلرساء: چىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی 

ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ چ  وقال سبحانه: 

 چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ     ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ   

  .دلة من الكتاب والسنةاأل، إىل غري ذلك من [44:عراف]األ

كثري منها كام قالت السائلة يف  ،طرقيد أن يتدبر القرآن هبذه اليرممن والكثري 

رن من ليس ذا لذلك قد جيتمعن أو قد يصد  حقيقة حاله ليس من أهل العلم، ف
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عافاين اهلل  -وباب خطري للشيطان  ،ري ش  ظون ،وهذا خطأ ،علم  يف هذا الباب

 د أديان الناس باسم التدبر.فس  بأن ت   -وإياكم

مون فيتعل   ،، إما أن جيتمع طالب العلم عىل عامل  اهلل كتابم واملعروف يف تعل  

  .ع أهل علم ويتدارسون بينهمجيتمأن و اهلل منه، أ كتاب  

فمثل  ،أو جيتمعوا عىل من هو مثلهم ،ن ال علم عنده بينهمأما أن جيتمع م  

 مثالد الشيطان دين اهلل بأفس  عىل اهلل بغري علم، وكم ي   وقول   ،وباب ش   ،هذا خطأ

 هذه األمور.

  .لقلوب بمثل هذه الطرقصالح اوهو السعي ل أما الشيء الثاني:

نبتغي به ما عند  ارين، وأال نسلك طريقً ذ  أن نكون ح   املسلمون أهياينبغي 

 .ق التي سار عليها حممد ر  بالط  إال صلح قلوبنا وأدياننا ن الوأ ،اهلل

قد  ،اهلل كامل   ودين   ،نا لنا الدين،  وماتوقد أكمل رب   ،مات  ادً فإن حمم  

ولو  ،ادها قطعً فس  سي  ف فمن أراد أن يصلح القلوب بخالف طريقة حممد  ،غهبل  

 .باع حممد ت  افإن اخلري كل اخلري يف  ،ازعم إصالًح 

 "املستقيماقتضاء الرصاط  "يف كتابه -رمحه اهلل تعاىل– شيخ اإلسالم وقد بني  

ثة واملصالح دع املحد  ثة وبني الب  نفيسة يف التفريق بني الوسائل املحد  قاعدة 

  يف عهد النبي قتيض  د املج  أنه إذا و   -رمحه اهلل تعاىل–لة، ومما ذكر املرس  
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وليس هناك مانع يمنعهم  ،ج هلذا الفعل، ومل يفعلوهالسبب املحو   :أي ،وصحابته

صاحبه فيه من  عل مثل هذا بدعة، مهام ظن  فإن ف   ؛ومع ذلك مل يفعلوه ،من الفعل

 لسبقونا إليه. ااخلري، فإنه لو كان خريً 

بكر وعمر  أين أبو !؟أين النبي  ،لتدبريزعمون من االتي ق ر  وهذه الط  

 الو كان خريً  !؟أين التابعون األبرار !؟أين الصحابة الكرام !؟وعثامن وعل

وينكر الدعاء  ،ر االحتفال بمولد النبي نك  لسبقونا إليه، أليس الواحد منا ي  

 والصحابة مل يفعلوا ذلك. دع، بحجة أن النبي وينكر غري ذلك من الب   ،اجلامعي

 -ريض اهلل عنه-أن ابن مسعود» :أليس قد ثبت عند الدارمي وابن وضاح

حوا سب   :أنكر عىل األقوام الذين كانوا يتمعون ويذكرون اهلل مائة، يقول أحدهم

أنكر عليهم عبد اهلل بن  ،ون تسبيحهم باحلىصويعد   ،حون مائةاهلل مائة، فيسب  

 اولو كان خريً ،  يفعله النبي عىل أمر، عىل أن هذا األمر مل امعتمدً  «مسعود

 لسبقنا إليه.

أم أنكم  ،إىل خري  مل يسبق به النبي  أأنتم سابقو»: بد اهلل بن مسعودقال ع

ريض اهلل عنه –، وصدق «مفتتحو باب ضللة، واهلل إنكم مفتتحو باب ضللة

 .-وأرضاه

  .ا لكانوا أسبق إليهافمثل هذه األمور لو كانت خريً 
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قد  ،م أنه تدبرزع  بمثل هذا، فهذا الذي ي   ان عىل أقوام  وكم دخل الشيط

هو إذا اختلط يف األمر حق   ااطل، والذي يروج عىل الناس كثريً اختلط فيه حق  وب

 وباطل.

العقل درء تعارض  "هفقد ذكر يف كتاب ة،بن تيمياكام قال شيخ اإلسالم 

هذا أيًضا اإلمام ، ويف غريها من كتبه، وذكر "االستقامة" هويف كتاب "والنقل

، أن الذي يروج عىل الناس هو األمر الذي "مسائل كتاب التوحيد"املجدد يف 

وجه ملا  ل  من ك   ألنه لو كان باطاًل  ؛مجع بني حق وباطلو ،امتزج فيه حق وباطل

 الناس. عىل اج  ر  

 ؛هال  دع ك  اجتمع فيه حق  وباطل، وهذا هو حال الب   ماوإنام يروج عىل الناس 

عىل اهلل، ولكنها ملا كانت عىل خالف طريق  وإقبال   ،واستقامة   ن  هرها تدي  فإن ظا

أو زعم حمبة  ،بام فيها من حمبة اهلل اوها خريً ، لذلك ملا ظن كانت ضالاًل  النبي 

 ذا  هبأو إرادة اخلري، راجت هذه البدع عند الناس، ومن ذلك ما يسم   ،اهلل

 التدبر.

لذلك راج أمرها عىل الناس، ويقول  ،عد  قية الب  كب لوفيه باط ،افإن فيه حق  

وال  ،والرش املحض ال جيتمع الناس عليه" :-رمحه اهلل تعاىل–شيخ اإلسالم 

ب الطوائف عىل ما اختلط فيه احلق ب عليه، وإنام تتعص  يكون له طائفة تتعص  

 د يرجع إىل أحد أمرين:ك  أؤ، فمثل هذا "بالباطل



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

161 

 

أو كتابني أو ثالثة يف  اوا كتابً ءاهلل بغري علم، وإن قرالقول عىل إما إىل األول :

بقراءة كتاب أو كتابني أو  اار كل أحد  عاملً صإال لوفسري فإن مثل هذا ال يكفي، الت

 ثالثة.

شع إصالح القلوب والتخزعم ثم األمر الثاين: يرجع إىل اليشء الثاين وهو 

  .هذه األمور مثالوغري ذلك يف أ

بمن قام  معةً وس   ءً ا أن يف هذه األفعال رياثالثً  اوشيئً  اثالثً  اد عىل ذلك أمرً ز  

 قد تفاعلت مع القرآن إىل غري ذلك مما حيصل. ،بمن تفاعل مع القرآن ،الليل

ثم  ،، يأت بالصغار حت  يقع الناس فيهاارويدً  اوالشيطان يأت باألمور رويدً 

 .-عافاين اهلل وإياكم - بعد ذلك يقع ما هو أكرب

ي م  ن دعا إليه، وإن س  دعا إليه م   وإن   ،أن مثل هذا الفعل ال جيوز :صودفاملق

  .-عافاين اهلل وإياكم -باألسامء احلسنة كالتدبر 

 ه عىل أمور:وبعد هذا أريد أن أنب  

أن صالح النية ال يدل  :إن من القواعد العظيمة عند أهل السنة األمر األول:

لكن ال يدل هذا عىل صالح  ،ن النيةس  عىل صالح الطريقة، قد يكون الرجل ح  

قال  -ريض اهلل عنه وأرضاه-سعودطريقته، ويوضح ذلك أن عبد اهلل بن م

 حون اهلل مائة إىل آخره، قالوا له:لئك الذين كانوا جيتمعون حني قال: أهنم يسب  وأل
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عنه  ريض اهلل-واهلل يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال الري، فقال عبد اهلل بن مسعود»

أن النية احلسنة ال تكفي، بل  :ييعن، «للخري لن يصيبه وكم من مريد  :  -وأرضاه

 ة حسنة مع عمل  صالح.من اجتامع ني   د  الب  

 ومن املتأكد عندنا أن لكل عبادة شطني: 

 : اإلخالص.الشرط األول

 املتابعة. والشرط الثاني:

 ، وهو املتابعة للنبي من الرشط الثاين د  الب   ،د اإلخالص ال يكفيوجمر  

 وصحابته الكرام.

 ،اثم تكون كبارً  ،ادع صغارً أن الشيطان يبدأ بالب   ااعلمو التنبيه الثاني:

فإن  ؛دعغار الب  احذروا ص  " :"السنة "يف كتابه -رمحه اهلل تعاىل–قال الربهباري 

 .اثم تكون كبارً  اغارً البدع تبدأ ص  

 ،اراعً ذثم تكون  ،االبدعة تبدأ شربً " :-رمحه اهلل تعاىل-يخ اإلسالمشوقال 

  .اثم تكون باعً 

وأن  ،قي اهلل يف أمثال هذه األمور، وأن نرجع إىل اهلل سبحانهينبغي أن نت   اإذً 

ريض اهلل عنهم -وطريقة أصحابه تباع النبي اد أن صالح القلوب يكون بنتأك  

  .-وأرضاهم
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ع، وقد د  ل هذه الب  امثأع يف د ملن يقواعلموا أن الشيطان قد يفتح باب التعب  

 ق قلبه، وقد يلقي عليه البكاء حت  يفتن الناس.يرق  

-األوزاعي لقا" :الشاطبي اونقل هذا أيًض  ،نقل الطرطويش عن األوزاعي

يف اإلسالم ألق   اوأحدث حدثً  ،بدعةإن الرجل إذا ابتدع  -هلل تعاىلرمحه ا

 ."الناسقال: ليصطاد به  ،الشيطان عليه البكاء، واخلشوع

 ،فللتصو   وقد يكون هذا الباب باب فتح   ،فإن األمر خطري   ؛قي اهللنت  لف ،اإذً 

فيدخل يف  ،-عافاين اهلل وإياكم -ف ثم يقع الناس يف التصو   ،يبدأ باسم التدبر

قعوا يف باب الرش، عافاين اهلل وإياكم، يري ثم دخلوا من باب اخل ،االبتداع

من  امن أبواب اخلري فتحه، وإن أراد أن يفتح بابً  اوالشيطان إذا أراد أن يفتح بابً 

 أبواب الرش فتحه.

وأبواب كثرية من أبواب اخلري يدخله من هذا الباب، وخيرجه من هذا الباب  

 حت  يوقعه يف باب الرش.

وتعرفون ما ذكر البخاري عن عبد اهلل بن عباس يف تفسري قوله تعاىل: 

 چے  ۓ   ۓ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ

أن  :ني من قوم نوح، قال الشيطانرجال صاحل أسامءهذه "، قال: [54]نوح:

  .ففعلوا ،بأسامئهم يهمسمنو ،اأنصابً  نانصب يف جمالسن
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 ،حت  إذا رأيناها ،اقالوا: هؤالء الصاحلني نضع هلم أنصابً  ،يف أول األمر

ومل  ،، قال: ففعلواعىل اهلل وإقبااًل  فازددنا طاعةً  م،عادهتوتذكرنا  هم،تذكرنا

  ون   ،حت  إذا هلك أولئك وهم،تعبدي
 .-عافاين اهلل وإياكم -دت ب  ع   ،العلم يس 

ر أختي السائلة وأخوات املسلامت أن يقعوا وأحذ   ،وناملسلمأهيا ركم وأحذ  

ليست حمل جتارب،  ،وإن احلياة واحدة ،فإن األمر شديد ؛وليتقوا اهلل ،يف مثل هذا

وإيانا  ،ما نفعل، فلنتقي اهلل ل  ني يكتبان ك  ك  ل  وإن علينا م   ،س  وإن األيام أنفا

  .ولو باسم اخلري والدين، كام تقدمار عىل الباطل رصواإل ،رب والتعصبوالك  

أسأل اهلل أن يعصمني وإياكم واملسلمني أمجعني من هذه الفتنة ومن غريها 

نا عىل التوحيد يحييوأن  ،ا ش البدع كبريها وصغريهانن، وأن يكفيت  من الف  

 ا.ويميتنا عىل ذلك، وجزاكم اهلل خريً  ،ةن والس  
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 اجملموعة الرابعة والتسعون بعد املائة 
أثناء يف هل جيوز له الفطر  ،يقول السائل: الصائم إذا سافر بعد الفجر

بعد  امن أنشأ سفًرأن  :ألني مسعت ؟ي يريدهأو بعد وصوله إىل املكان الذ ،السفر

 ال جيوز له الفطر. طلوع الفجر

وهو بمسافة أربعة  ،ا طوياًل سفرً  مسافر   ل  إن ك   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

كام أفت  بذلك عبد اهلل بن عباس، وعبد  ،امر تقريبً  ما يعادل ثامنني كيلو :أيب رد ، 

له أن   فإنطوياًل  ان سافر سفرً م   ل  ك  عنهام،  اقه البخاري جازمً اهلل بن عمر فيام عل  

 ؛أو أنشأ الصيام يف سفر   ،ثم سافر بعد ذلك ،يف حال إقامة يفطر سواء كان صائاًم 

 فإنه يف كال احلالني جيوز له الفطر.

ثم  ،يف حرض   اأن من أنشأ صيامً عىل  -ه اهلل تعاىلرمح-اإلمام أمحد وقد نص  

  .سافر بعد ذلك فإن له أن يفطر

ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ      ڄچ ذا عموم قول اهلل تعاىل: هل ويدل  

  .[182]البقرة:چ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

يف حرض أو  اسواء أنشأ صيامً  ،كانت صورة   عىل أي   مسافر   ل  فهذا شامل لك  

  .مل ينشئه يف حرض  
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كام هو املشهور  ،لكن ينبغي أن يعلم أنه ال يصح الفطر إال بعد جتاوز البنيان

 عند املذاهب األربعة.

 ؟هل أفطر ،فاستقأت ،فتها نفسيافع ،ت ذبابًةْعَلائل: َبيقول الس

 ،ارً ليس مفط   إن بلع الذبابة من غري اختيار :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  ."املغني"يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-ةاإلمجاع عىل ذلك ابن قدام  حك

ثبت عند وقد  ،د القيءتعم  ألنه استقاء، و ؛لكن بام أنه استقاء فإنه يفطر

من استقاء فعليه »أنه قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عمر "املوطأ"مالك يف 

فإنه قد  ،د القيءوتعم   ،، وبام أنه استقاء«القضاء، ومن ذرعه القيء فل قضاء عليه

 وفسد صيامه. ،أفطر

لذي يكون ايقول السائل: هل صحيح أن بعض أهل العلم يقول ببدعية القيام 

 ؟ العشر األواخر املعروف بالتهجدلليل يفيف آخر ا

من أهل العلم  انًأما عن نفيس فال أعرف معي   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 .قال ببدعية هذا األمر انًلكنني ال أعرف معي   ،وال أنفي ،قال ببدعية هذا األمر

مثل هذا ل الليل وآخر الليل أن م أن تقسيم القيام بني أو  عل  لكن ينبغي أن ي  

بن تيمية يف كتاب ااإلسالم  فهو جائز، فقد ذكر شيخ ادي  إذا مل يكن دافعه تعب  
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، أنه إذا كان دافع التخصيص ليس "االعتصام"، والشاطبي يف كتاب "قتضاءاال"

  .للعبادة، فإن الفعل ال يكون بدعة اراجعً 

ألنه  ؛خر الليلل الليل وآموا القيام بني أو  اتفقوا عىل أن يقس   افلو أن قومً 

 ،كوا فضل الصالة يف آخر الليلدر  أو لي   ،أنشط هلم، أو ألن هذا مناسب لظروفهم

 ،ل الليل فهو أنشط هلم، إىل غري ذلك من الدوافع، فإن مثل هذا جائزوا أو  وليصل  

 بهم.ناس  ا ي  ومل    ،، وإنام لظروفهماوليس الدافع فيه تعبدي  

 ،وال يصح ،فإن مثل هذا بدعة ؛ألفضللكن لو اعتقدوا هبذا الفعل أنه ا

 ،خر الليلآلعىل تقسيم القيام ليدركوا فضيلة القيام  قد يتفق أقوام   أنه ذلكو

  .وألنه مناسب لظروفهم إىل غري ذلك ،وألنه أنشط هلم

 ام  ك  رور السنني أن هذا مستحب لذاته، ال مع مه  بعض اجل   لكن قد يظن  

ل الليل إىل مون القيام من أو  يقس   ،ةا األئم  حيصل من بعض الناس أهنم إذا رأو

وأراد  ،بعد ذلك جاء إمام   إذاحت  إنه  ،ون أن هذا مقصود لذاتهيظن  ،آخر الليل

ن فيه ألألنه األنسب لظروف الناس، و ؛ه آخر الليل مثاًل أن جيعل القيام كل  

 استنكروا عليه. ،موافقة للصالة يف أفضل الوقت

ل وآخر الليل ل اللير األيام ظنوا أن تقسيم الصالة يف أو  وذلك ألهنم مع مرو

  .أن هذا مقصود لذاته
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لذاته،  اوأنه ليس مقصودً  ،م الناس أنه خطأعل  ه وي  فمثل هذا األمر البد أن ينب  

 ب من ظروف الناس.ناس  ا ي  ل مل   فع  وإنام ي  

 ل الليل وآخر الليل له حاالن:تقسيم القيام يف أو   ،افإذً 

 وال دليل عليه. ،وهذا خطأ ،ادي  أن يكون الدافع تعب   األولى: الالح

لناس ليكون أنسب أن وهو  ،أن يكون الدافع غري تعبدي الثانية: والحال

  .اأو غري ذلك فمثل هذا جائز، وليس منكرً 

  .لذاته ام الناس أن هذا ليس مقصودً عل  أن ي  لكن ينبغي 

ل الليل صالة ؛ أن بعضهم يصل أو  اكثريً  ل  د يف بعض املساجد لكنه ق  ج  ومما و  

وهنا ون يف آخر الليل صالة طويلة يسم  وهنا بصالة الراويح، ثم يصل  رسيعة يسم  

أن  وال يصح   ،للرشيعة ف  وخمال   ،ه خطأ  د  قص  صالة قيام، وختصيص مثل هذا وت  ب

 مع األيام.مثل هذا حت  ال يعتقدوا شعيته  خطأ م الناسعل  ل، وينبغي أن ي  فع  ي  

 ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو أسأل اهلل 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة اخلامسة والتسعون بعد املائة 
وليس  ،يقول السائل: عندما تؤدى صالة الرتاويح مباشرة بعد صالة العشاء

بر الصالة، فهل يصح ذكار ُدسوى وقت قصري أل ،هناك وقت ألداء راتبة العشاء

 ؟وما آخر وقت لتأديتها ،الوتر ديتها بعد صالة الرتاويح بعدتأ

راتبة العشاء بعد الصالة وقبل  صل  من مل ي   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ها بعد الوتر، وذلك ألن وقت راتبة العشاء كوقت ي  له أن يصل   فإن   ،الراويح

  .صالة الفجروقت  أهل العلم إىل دخول ح قول  متتد عىل أص ،صالة الفجر

وإنام  ،ليس يف النوم تفريط»ذلك حديث أيب قتادة يف صحيح مسلم: لويدل 

  .«ن ترك الصلة حتى يأِت وقت األخرىالتفريط عىل مَ 

فدل ذلك عىل أن األصل يف الصلوات أهنا متصلة ما أن خيرج وقت هذه 

ذلك: كصالة العشاء مع خاص، ومن  الصالة إال ويدخل األخرى، إال بدليل

  .صالة الفجر

دخول وقت وقت صالة العشاء عىل أصح قول أهل العلم ممتد  إىل  افإذً 

 هذه الراتبة إىل هذا الوقت. له أن يصل  عىل هذا صالة الفجر، ف

، ولو أوتر فإن له أن يصل بعد ذلك، كام ثبت عن صحابة رسول اهلل 

ثبت يف صحيح مسلم من  بل ؛ا الصالة بعد الوترزوكعثامن وغريه، أهنم جو  
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صىل اهلل وعليه وعىل آله  - بعد الوتر ركعتني صىلَّ  أن النبي » :حديث عائشة

 .«-وصحبه وسلم

 له أن يصليها ولو بعد الوتر. أن :فاملقصود

 اصياًم :مفادهو ،طائرة بعد كالم الكابنت مباشرةالب أفطرنايقول السائل: 

قادمون من اجلوف على توقيت  ،حنن يف مساء الرياضو ،اشهيًّ اإفطاًر ،امقبوًل

نسبة من أفطر يف ومدينة الرياض، وحنن نرى الشمس من نوافذ الطائرة مل تغب، 

  ؟هل علينا بالقضاء أم صيامنا صحيح باملائة، نيالطائرة تسع

أن وقت اإلفطار دخل وأن الشمس غربت، بناء عىل ما  ان من أفطر ظ   يقال:

لك أن الشمس مل  بعد ذولو تبني   ،صومه صحيحف ،رن أفط  قائد الطائرة، م  ذكر 

ب طَ اَل »وغريه قال:  ةشيبأيب خرجه ابن أعمر كام  عن هذاتغرب، وقد ثبت 

هذا هو الصحيح الثابت  «ومل يأمر بالقضاء ،اجتهدنا وأخطأناأفطرنا، يسري، قال: 

أن " :سالم ابن تيمية، وذكرحه شيخ اإلوهو الذي رج   ،-ريض اهلل عنه-عن عمر

مه وأن ص ، خالف ذلكثم تبني   ،فأفطر ،وأخذ بقول من يثق به ،من اجتهد

 ."صحيح

 هم أن الشمس قد غربت.عىل ظن  بناءً  ،ايكون الصوم صحيحً  افإذً 
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 يقول السائل: هل للمعتمر أن ينام يف الفندق عند دخول مكة قبل الطواف؟

يبتدئ  وال العمرة باش  مكة أال ي   نعم يصح للمعتمر إذا دخل يقال:

وإن كان األفضل أن  ،وأن يفعل غري ذلك مما حيتاج إليه ،بل له أن ينام ،الطواف

 ،قأو حيل   ،ثم يقرص   ،وأن يطوف بالبيت ثم بعد ذلك يسع  ،يباش عمرته مباشة

 واحللق أفضل.

مرته تعب  أو يكون أنشط لعأن ينام ل   احتاج ذافإ ،الكن ليس هذا واجبً 

 فمثل هذا خري.وأخشع 

حور سحدة، فنصحته يف تأخري الار الساعة الوحَّسيقول السائل: أراد أن يت

 .هاا ال أعملإًذ ،والسنن ليست بواجبه ،وقال لي: ليس بواجب ،حلديث النيب 

 لكن ظنه ،ما ذكره هذا الرجل من أن السنن ليست واجبة هذا صحيح :يقال

ة إال ن فإن السنة ما كانت س  ؛ هذا خطأ ،أن يعملها أهنا ليست واجبة فليس لهبام 

  .د بفعلهاتعب  لي  

 ،احلكم الرشعي نكثري من ضعيفي الدين أنه يسأل ع ولألسف قد شاع عند

 ؟حمرم وهل هو مكروه أ ؟مستحب وب أهل هو واج

، وليس حمرًما فعلإنه مكروه  :نه مستحب ترك، وإذا قلت لهإ :إذا قلت له 

 ااقً لدين وضعف اإليامن، واملفرض أن يكون املسلم سب  وهذا من نقص ا
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سواء قيل واجب أم مستحب؛ ألن يف كليهام  ،يسارع إىل فعلهاأن و ،للطاعات

 من األجور واحلسنات. ادً طاعة هلل، وتزو  

بل  ،وال عىل فعل املكروهات ،نن د أنفسنا عىل ترك الس  فاملفرض أن ال نعو  

 .ع إىل فعل الطاعاتسار  ن  

م من الركوع يف الركعة الثانية، يقول السائل: يف صالة الفجر وبعد القيا

وهل جيوز رفع اليدين يف الدعاء  ؟ةنَّاإلمام بدعاء القنوت، فهل هي ُس ميقو

 ؟وكذلك يف احلرم يف صالة الوتر ،والتلفظ بالتأمني

وهي صالة  ،أما الدعاء يف قنوت صالة الفجر، يعني القنوت يف الفريضة

ت يف صالة والصواب أنه ال يقن ،اهذا عىل أصح القولني ليس مستحب   ، جرالف

واختارها شيخ اإلسالم وابن  ،اإلمام أمحد يف رواية هذاالفجر، كام ذهب إىل 

ع علامء يرمحه اهلل ورحم مج-منييحه الشيخ ابن باز واأللباين وابن العثالقيم، ورج  

، صالة   ل   القنوت يف الفجر يف ك  ألنه ال دليل صحيح رصيح يدل عىل -املسلمني

 وإنام جاء القنوت يف النوازل.

 ،فله ذلك ،ر أن اإلمام قنتد  لكن لو ق   ،تقن  أنه عىل الصحيح ال ي   :فاملقصود

القنوت فقنت، فهو بقول الفإذا اقتنع اإلمام ب ،وهو قول معترب   ،وهذا أحد القولني

  .ثمآيف هذا غري 
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وإنام يسكت حت   ،نلقنوت ال يقنت معه وال يؤم  لكن املأموم الذي ال يرى ا

 يسجد اإلمام.

وهو قول مجاهري أهل  ،أما يف صالة الوتر فإنه عىل أصح قول أهل العلم

أنه يستحب  إىل وأمحد ومجاعة من أهل العلم يوذهب إليه اإلمام الشافع ،العلم

 رفع اليدين يف صالة الوتر، عند الدعاء يف قنوت الوتر.

أنه رفع يديه يف » :يف النازلة -ريض اهلل عنه-ك أنه ثبت عن عمرذللويدل 

  .كام ثبت عند البيهقي ،«قنوت النازلة

يف قنوت الوتر بام ثبت يف قنوت ما جاء لون عام  وطريقة أهل العلم أهنم ي  

 النازلة، والعكس، إال إذا دل دليل خاص عىل خالف ذلك.

اه يف النازلة، ومن يراه يف النازلة لذلك من يرى رفع اليدين يف قنوت الوتر ير

فدل هذا عىل أن  ،يراه يف الوتر، ومن ال يراه يف الوتر ال يراه يف النازلة والعكس

 حكمهام واحد.

ما رى يف قنوت الوتر ا جي  فإذً  ا،ام واحدً ه  كم  جعلوا ح   مففهم أهل العلم أهن

  .لدليل خاص ر إالت يف أحدمها يعمل به يف اآلخى يف قنوت النازلة، فام ثبر  جي  

 ،نام  ل  وأن ينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو أسأل اهلل 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة السادسة والتسعون بعد املائة 
 "،دت الشياطنيفُِّص" :م من قوله عليه الصالة والسالمفَهيقول السائل: هل ُي

لشيطان يف لوال دخل  ،إمنا هو من إرادته وحده أن ما يقوم به اإلنسان من سيئاٍت

 ؟ذلك

–بن تيمية االعلامء كشيخ اإلسالم  ركقد ذ :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أنه ال يلزم من تصفيد الشياطني أن ال يكون هلا أثر عىل الصائم،  -رمحه اهلل تعاىل

 ،أو ماتت ،لتت  ق   :ومل يقل ،«تَد ف  ُص » :قال: بل يبق  هلا أثر، لذلك قال النبي 

  .أو نحو ذلك

من غري  ، لكن أثرها عىل الصائم يف رمضان أقل  افدل هذا عىل أن هلا أثرً 

 ، كان تأثري الشياطني أضعف.وأحسن ام كان الصوم أكمل وأقوىذلك، وكل  

بل قد يكون  ،أنه ال يلزم من تصفيد الشياطني أن ال يكون هلا أثر   :فاملقصود

ما كان الصيام أكمل يف االجتهاد  ل  منها يف غري رمضان، وك  هلا أثر لكنه أضعف 

 القيام به عىل وجه الطاعة وترك املعصية إىل غري ذلك كان تأثري الشيطان أقل  يف 

 عىل الصائم.

 ؟ى بالتهجدلون بني الرتاويح وبني ما يسمَّالسلف يفِص يقول السائل: هل كان

 ؟هو غريها وأ ،وهل  التهجد هو نفس الرتاويح
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تسمية لكن اشتهرت  ،ال فرق بينهام ،الراويح والتهجد يشء واحد يقال:

وإال مها  ،تسميتها بالراويح تاشتهرو ،يف رمضان صالة القيام والتهجد مجاعةً 

 ال فرق بينهام. ،يشء واحد

 ر   ماا إال ثابتً  اال أعرف شيئً ف :لون بينهامص  لسلف يفأما هل كان ا
ي عن و 

  .لكن إسناده ضعيف ،يبةش أيبابن أخرجه  ،أنس

بل  ،انه صحيح مطلقً إ :وال يقال ،انه خطأ مطلقً إ :لكن هذا الفصل ال يقالو

وإنام دافعه أمر غري ديني  ،استحبابه فإن كان دافعه غري اعتقاد   ،ر إىل دافعهنظ  ي  

وال بدعة، بخالف لو كان  ا، فمثل هذا ال يكون مذمومً ونحو ذلكغ راكالف  

ليست يف  ه،وقد سبق تفصيل ،أن يقصد، فمثل هذا يكون بدعةب االدافع تعبدي  

 املجموعة السابقة بل التي قبلها.

 ؟حدى عشرة ركعةإثار السلف اليت فيها الزيادة عن يقول السائل: أين أجد آ

ويف غريه من كتب  ،أيب شيبهبن ال املصنفمذكورة يف هذه اآلثار : يقال

عىل بن عبد الرب ااإلمجاع الذي حكاه وهي مشهورة ومعروفة، وهي تؤكد  ،اآلثار

بإحدى  د  بل للمصل أن يقوم ما شاء اهلل، وأنه ال حي   ،بحدي  اأن القيام ليس حمدودً 

من زاد عن ذلك يقع وأن  القول بتحديده بإحدى عرش ركعة، عرشة ركعة، وأن

اذ  بقول ش أحد   أخذعىل خالفه، وال يصح أن ي العلامء   ،شاذ   قولهذا  ،يف البدعة
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خيالف فيه أهل العلم، وخيالف فيه السلف األولني، فإن السلف األولني زادوا يف 

 وقد تقدم تفصيل هذا. ،عدد الركعات

وهل  ؟من ركعات الرتاويح زوٍج لِّيقول السائل: هل هناك شيء يشرع بني ُك

 ؟ع حينها قراءة القرآنشَرُت

ه السائل ع يقال بني ما سام  رش  ي   اعرف شيئً أال  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

عن م ثم سل   ،يريد بذلك أنه إذا صىل اثنتني :يعني ،الزوج من ركعات الراويح

 ؟ اع شيئً رش  فهل ي  ثم صىل اثنتني  ،اثنتني

ع فيه قراءة القرآن ال دليل رش  ع يف مثل هذا، والقول بأنه ي  رش  ي   اال أعرف شيئً 

 فقد خالف السنة.ل، ومن التزمه فع  عليه، فمثل هذا ال ي  

 هو الوصل الظهر إىل املسجد احلرام، وو ،لعمرةليقول السائل: من سافر 

هل له أن  ،ي العمرة خبشوعيريد أن يبدأ بالعمرة إال بعد أن يفطر من أجل أن يؤدِّ

 ؟سجد احلرام قبل أن يبدأ بالعمرةيصلي الظهر والعصر وبقية الصلوات يف امل

ل ما يدخل أنه أو   اجيب عىل من جاء مكة معتمرً وال  ،له أن يصل ،نعم يقال:

ال جيب عليه أن يطوف، وإن كان هو األفضل، لكن لو ترك هذا ف يطوف، املسجد

 ،بقلبهون أنشط له يف عمرته وأخشع ليك ؛كأن يرتاح ،ااألفضل ألمر  راجح شعً 

 ا هو أرجح منه. مل   فاضاًل  انه ترك أمرً أل فجائز؛
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وال  ،غري ذلكإىل وأن جيلس فيه  ،أن يصل يف املسجدفله  ،فعىل هذا إذا ترك

 جيب عليه أن يبادر بالطواف.

فماذا  ،العشاء وأنت مل تصلِّ ،واإلمام يصلي الرتاويح ،جئت لويقول السائل: 

اإلمام يف الرتاويح بنية  أم أنك تدخل مع ،هل تصلي العشاء وحدك ؟تفعل

 ؟العشاء

 ،يكون اإلمام يصل الراويح :يعنييدخل مع اإلمام بنية العشاء،  يقال:

  .لعشاء يدخل معه بنية صالة العشاءومن فاتته صالة ا

من قام مع اإلمام » :ليس له األجر املذكور يف احلديث :يف مثل هذا قال  لكن ي  

ابتداء الصالة،  ن يكن مع اإلمام مألن هذا مل ؛«ب له قيام ليلةتي حتى ينرصف كُ 

نفري بن يام رواه األربعة من حديث جبري املذكور ف فمثل هذا ال يأخذ هذا الفضل

 ؛«ب له قيام ليلةتي من قام مع اإلمام حتى ينرصف كُ »قال:  عن أيب ذر أن النبي 

 ألن هذا مل يقم مع األمام من ابتداء القيام.

فإنه  ،الراويح يصل اإلمام كانلإلمام وإن  الكن له أن يصل العشاء متابعً 

 ط املتابعة يف النيات.شر  ت  لعلم ال عىل أصح قول أهل ا

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو أسأل اهلل 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة السابعة والتسعون بعد املائة 
واألدعية  ،يقول السائل: هل من خمتصر يف أحكام قنوت الوتر يف ثبوتها

 الة الوتر.وموضعه من ص ،املشروعة

أذكر  ،إنه يتعلق بأحكام صالة الوتر مسائل :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وأن ينفعنا بام  ،منا وإياكم ما ينفعنابعضها عىل عجالة رسيعة، أسأل اهلل أن يعل  

 إنه الرمحن الرحيم. ،مناعل  

ملا ثبت يف صحيح  ؛عدد ركعات الوتر، أقل الوتر ركعة المسألة األولى:

الوتر ركعة من آخر »قال:  م من حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي مسل

صلة الليل »قال:  ، وثبت يف حديث ابن عمر يف الصحيحني أن النبي «الليل

، «توتر له ما قد صىل ،مثنى مثنى، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة

 .هذا أقل الوتر ،وقد ذهب إىل هذا القول مالك والشافعي وأمحد

كام ذهب إىل ذلك الشافعية  ،ركعات قل كامل الوتر فهو أن يوتر بثالثأما أ

مجع  وقد أفت  بالوتر بثالثة ذلك فتاوى أصحاب رسول اهلل لويدل  ،واحلنابلة

فيام م ذكر هذا قد تقد   ،كعمر وعل، وابن مسعود وغريهم من أصحاب النبي 

 من األجوبة.سبق 
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 ،إما أن جيمع الثالث بتسليمة واحدة :فتانص  ومن أراد أن يوتر بثالث فله 

 ن فعل الناس يف هذا الزمن.كام هو املشهور م   ،ثم يوتر ،إما أن يشفعو

والثانية بسورة الكافرون، ويقرأ يف الثالثة بسورة  ،ويقرأ يف األوىل باألعىل

وجاء ، أبزى حديث عبد الرمحن بن نكام ثبت عند النسائي وغريه م ،اإلخالص

من حديث عبد  حلديث اأن ي وغريه ز  ح املح  لكن ص ،أيب بن كعب من حديث

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه- أبزىبن  لرمحنا

وقال: إنه ال يقرأ بسورة  ،شاذي  وقد رأيت بعض املعارصين وقع يف قول  

ثم  ،صلة، أما لو صىل ركعتنيها ثالثة مت  وال بسورة الكافرون إال إذا صال   ،األعىل

بل  ،سبقه إىل ذلك اأحدً  مل أر   ،شاذ   ال يقرأ، وهذا قول  فوتر بواحدة م أث ،مل  س  

 د عىل خالف قوله، كاإلمام أمحد وغريه، وكام هو ظاهر النص.كالم العلامء متوار  

كام  ،أما أقل الوتر فهو ركعة ،كامل الوتر ثالث ركعات أن أقل   :فاملقصود

 م.تقد  

ها كصالة املغرب بأن جيلس هلا إما أن يصلي ،وصالة الوتر ثالث ركعات

بن مسعود وغريه أهنا افظاهر اآلثار كأثر  ،اواحدً  ادً جيلس هلا تشه   أو أن ،دينتشه  

  ن.أن جيلس هلا تشهدي :أي ،كاملغرب اتصىل ثالثً 
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، فهذا إن «باملغرب واهشب  تُ و ،بثلث   واال توتر» :أنه هريرة أما ما جاء عن أيب

وإن صح موقوفًا فإنه فه ابن رجب وغريه، ضع   لكن اصح، وهذا جاء مرفوعً 

 مون عليه.وهؤالء خلفاء راشدون مقد   ،هريرة قد خالف عمر وغريه ايقال: أن أب

وبني األدلة  اأو مرفوعً  اهريرة سواء صح موقوفً  ع بني أثر أيبم  والقول بأن جي  

سبق  اأحدً  ر  ، مل أ  يند  دون تشه   واحد   د  بأن يوتر بتشه   ار ثالثً اإليتاالتي دلت عىل 

 بن حجر إىل ذلك، وقد تبعه بعض املتأخرين.ااحلافظ 

  .ا كصفة صالة املغربين متامً د  تشه  بلثالث لد وظاهر اآلثار أنه يتشه  

 فله أن يدعو ،فمن أراد أن يقنت وأن يدعو :مما يتعلق بالوتر أيًضاو

 . كالمها ثبت عن صحابة رسول اهلل ،قبل الركوع أو بعد الركوع

 اأن أب» :"إيضاح التثريب"وصححه العراقي يف كتاب  ،فقد روى املروزي

  .«، وأن عثامن كان يقنت بعد الركوعبكر وعمر كانوا يقنتان قبل الركوع

 ،وإن كان القنوت بعد الركوع أفضل ،أصح أقوال أهل العلم أنه خمري   اذلف

 النازلة يف حديث أنس يف قنوته يف ذا أن هذا هو الثابت عن رسول اهلل هلويدل 

 يف الصحيحني.

 ،ل يف قنوت الوترفع  واألصل عند العلامء أن ما ثبت يف قنوت النازلة فإنه ي  

  .همكام يدل عىل ذلك صنيع   ،إال لدليل ،والعكس
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يكون األفضل  «قنت بعد الركوع أن النبي » :مقتىض حديث أنس وهوبف

الركوع، وقد ذهب إىل هذا القنوت بعد الركوع، وإن كان يصح القنوت قبل 

أن هذا قول  -رمحه اهلل تعاىل-أيوب السختياين وأمحد يف رواية، وذكر ابن يتيمة

 فقهاء أهل احلديث.

 ن قنت قبل الركوع فإنه بعد أن ينتهي من قراءته سورة اإلخالص أوم   ًذاوإ

عن  كام ثبت هذا ،ثم بعد ذلك يقنت ،فإنه يستحب أن يكرب   ،قرأ غريها غريها لو 

 ،والرباء بن عازب عند عبد لرزاق، وهلذا ذهب أمحد يف رواية ،عمر عند البيهقي

 وهو قول عند الشافعي وعند احلنابلة.

بأن يدعو  :وال يقال ،فإنه يدعو بام يشاء :ما يدعو يف القنوت فةوأما ص

إىل آخره،  «اللهم اهدنا فيمن هديت» :حسن   ن الذي جاء يف حديث  س  بالدعاء احل  

 احلديث مل يصح  أنه يف قنوت الوتر.هذا  ألن

 ،أنه يدعو بام شاء :وهو القول عند احلنفية ،لذا ذهب اإلمام أمحد يف رواية

بن املنذر وغريه، لكن افيام روى  -ريض اهلل عنه-وله أن يدعو بام جاء عن عمر

 سواء بام جاء عن عمر أو غريه. ،يدعو بام شاء
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ي ي عن النبو  إىل آخره بناء عىل أنه ر   «يتاللهم أهدنا فيمن هد»بـأما دعاء 

 ن احلديث مل يصح عن النبي إ :فيقال،   مل يصح  ،فإن ذكر لفظ الوتر فيه شاذ

  .عن رسول اهلل 

يف بل مما أنب ه عليه: أنه مل يصح حديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

وابن القيم يف  ،الربوابن عبد  ،وابن خزيمة ،ذكر هذا اإلمام أمحد ،قنوت الوتر

وإنام  ،يف قنوت الوتر ، فلذا مل يصح حديث عن رسول اهلل "عادزاد امل" هكتاب

 .هبا دلياًل   وكف ،ثار املروية عن صحابة رسول اهلل اآلالعمدة عىل 

ثبت  ،ع اليدانرف  عند الدعاء أن ت   ستحب  أنه ي   :مما يتعلق بالوتر اوأيًض

م أن د عبد الرزاق يف قنوت الناس له، وقد تقد  عن -ريض اهلل عنه-هذا عن عمر

  .لوتر عىل ما تقدم بيان تفصيلهما ثبت يف النازلة يقال يف ا

  .عانرف  إىل أن اليدين ي  وأمحد وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي 

، أن الوتر يبتدئ بعد صالة العشاء، وينتهي مما يتعلق بالوتر أيًضاو

 بصالة الفجر.

صالة الفجر،  لكنه مل يصل   ،ومل يوتر ،ر أنه دخل وقت الفجرد  لو ق   :يعني

فإن له أن يوتر إىل أن يصل صالة الفجر، وإن صىل صالة الفجر انته  وقت 

 الوتر.
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صالة الوتر من صالة "الغفاري عند أمحد قال:  برصة ذا حديث أيبهلويدل 

  ."العشاء إىل صالة الفجر

، كام ثبت عن عائشة وعن صحابة النبي دلت عىل ذلك اآلثار عن  أيًضاو

، حت  قال وعن غريهم من صحابة النبي  ،أيب شيبه وابن املنذرابن عمر عند 

 ."ال خالف بني الصحابة يف ذلك" :ابن عبد الرب

لكن لو مل يوتر  ،األفضل أن وقت الوتر ينتهي بدخول الفجر الصادق، اإذً ف

  .ىل أن يصل صالة الفجرأن يوتر إ كان لهوأراد أن يوتر ألي سبب 

  .هي أشهر املسائل املتعلقة بالوترهذه 

وأن  ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 ا.وجزاكم اهلل خريً  ،هر  ك  ه وش  كر  عىل ذ   انا مجيعً يعين 
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 اجملموعة الثامنة والتسعون بعد املائة 
ل وغازات تنِز ،املهبل منإفرازات من أعاني  ،اة عزباءأنا فت :لةتقول السائ

 ؟أثناء وبعد الوضوء، هل تصح صالتيقبل و

ألن عىل أصح  ؛من نواقض الوضوء ةً ما اإلفرازات فليست ناقضأ :يقال

نته الرشيعة وإنام ما بي   ،ما خيرج من السبيلني فهو ناقض ل  ليس ك    أهل العلمقول  

–قتادة ومالك  يح وغري ذلك، وإىل هذا ذهبوالر كالبول والغائط ،أنه ناقض

  .-واهلل أعلم -وهو الصواب  -رمحه اهلل تعاىل

  .ازات ليست ناقضة من نواقض الوضوءاإلفر ،فعىل هذا

ا ثبت يف صحيح مسلم من أما الغازات فإهنا ناقض  من نواقض الوضوء، مل   

 ،فأشكل عليه ،اه شيئً إذا وجد أحدكم يف بطن»قال:  هريرة أن النبي  حديث أيب

  .«اأو يد رحيً  احتى يسمع صوتً  ،من املسجد خيرجنَّ  فل ،خرج منه أم ال

بن حزم: اوقال  ،وقد أمجع العلامء عىل أن الريح ناقض من نواقض الوضوء

 قن.هو إمجاع متي  

فإن  ؛وهو أن هذه الغازات إذا كانت مستمرة ،ه إىل أمرإال أنه ينبغي أن يتنب  

س  م من هبا ك  كون يف ح  املرأة ت
ل  دائم، ومثل هذه تتوضأ  ن حدثهم   :البول، أي س 
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، فإذا دخل وقت الصالة من فرض أو نفل ما تشاء ثم تصل   ،صالة ل  وقت ك  ل

 وهكذا. ونفاًل  ات ما شاءت فرًض ثم صل   ،األخرى توضأت

 ؟يف ذلك ديثوما صحة احل ؟يقول السائل: ما صحة عدم تنشيف ماء الوضوء

وإىل  ،فنش   ت   أهل العلم أن األفضل أال  ا تنشيف ماء الوضوء فأصح قول  أم

ام أخرجه فين جابر بن عبد اهلل وهو القول الثابت ع ،هذا ذهب اإلمام الشافعي

  ة.شيب أيبابن 

أوِت  أن النبي » ة:ت يف الصحيحني أنه يف حديث ميمونذلك بام ثبلد يويؤ

وذهب جابر إىل أنه ال  ،«املاء بيده ينفض علوج ،هفردَّ  :قالت ميمونة ،بمنديل

  .ف من الوضوءنش  ي  

 ؛ف األعضاء عند الوضوءنش  أن ال ت  أن األفضل عىل  -واهلل أعلم -فدل هذا 

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه–وقول جابر بن عبد اهلل  ،ملا جاء يف حديث ميمونة

 ،عنه منهي أنه:بن عثيمنياومسعت الشيخ  ؟يقول السائل: ما حكم القزع

 أحواله الكراهة. وأقّل

 :أن النبي » :ن القزع قد ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمرإ يقال:

   .«هنى عن القزع

 .لقزع منهي عنهل هذا عىل أن افد
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وهو الراوي عنه هبذا  ،وهو موىل ابن عمر -ريض اهلل عنه-ح نافعوش   

  .«ن الرأسوْ ق بعض الرأس دُ بأن حيلَ » :القزع أن   :احلديث

  .االبعض ال يسم  قزعً  ون  الرأس د   ضفدل هذا عىل أن تقصري بع

بالكفار، وقد ثبت عند أمحد  ه  ويشتد النهي إذا كان فيه تشب   ،فالقزع منهي عنه

 . «ه بقوم  فهو منهممن تشبَّ » قال: داود من حديث ابن عمر أن النبي  وأيب

 ،لنهي رسول اهلل  ؛ع  األبناء عىل ترك القزم ويرب  فاملفرض أن يعل  

أو  ،ن القزعن ما خيالف الرشع، فيحس  حيس  ون الباطل، ما حيس   اكثريً  والشيطان  

  .ن التشبه بالكفارحيس  

إن إمهال تربية ، فين حممد نا عىل د  ء أبناوأن نريب   ،ناءفينبغي لنا أن ندع أهوا

وعامة " :"ودداملو حتفة"لغاية، حت  قال ابن القيم يف كتاب لاألبناء ضار هلم 

تأثر اآلباء يا ما كثريً فاآلباء لألبناء، ية من سوء ترب :أي "فساد األبناء من اآلباء

 رون بالبيئة وما هو شائع يف املجتمع.ما يتأث   اواألبناء كثريً  ،همئبضغط أبنا
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 ،عرضها للبيع هل لوو ؟هل يزكيها ،يقول السائل: من عنده عمارة وباعها

 ؟وما الفرق بني احلالني ؟زكيهاوباعها بعد سنة ي

  بإمجاع أهل العلم، زك  التجارة ت   عروضإن  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

من أهل العلم،  ومجع   ،وابن عبد الرب ،مسال  بن اإلمجاع أبو عبيد القاسم   حك

  .صحابة النبي أفت  به و

ر قيمته ة فإنه يقد  ة هجرين ت عليه س  فمر   ،للبيع ًئاض شير  من ع   :فعىل هذا

ا مىض عليه احلول ومل   ،ار من عروض التجارة كعرضه للبيعصألنه  ؛يهافيزك  

  .الزكاةوجبت فيه 

ال إنه ف ،ثم يبيعها بمجرد أن يشري عامرةً  هأنقال: فيأما ما ذكره السائل 

 ثم ، وثانًيا:اًل أو  هذا  ،عليها احلول، أما إذا مىض عليه احلول يزكيها إذا مل يمض  

 يها.ال يزك  إنه ف اشراها وباعها مباشةً  ن  إأما  ،يهافإنه يزك   ؛عرضها للبيع

جب من واالوما  ؟الكتفعلى ى يقول السائل: ما حكم لبس العباءة اليت تسمَّ

 ؟وجد إحدى قريباته تلبسها

 م، وذلك ألمرين: لبس العباءة عىل الكتف حمر   يقال:

چ  قول اهلل  افّس   ام عباس أهنود وابن مسع بنااألمر األول: أنه ثبت عن 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
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 چڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ 

 [.22]النور:

  .ىل اخلامر والدرعبوضع الثوب الذي يكون ع : هذان الصحابيانّس  ف  

 :ن جرير بقولهبا عنه فهذا الذي يكون عىل اخلامر والدرع هلا أن تضعه، وعرب  

القناع الذي يكون فوق اخلامر  هلا أن تضعأن "بن جرير: افقال  ، "والقناع"

 ."والرداء

يها يغطي بدهنا من كتف   ،اوتلبس درعً  ،يغطي رأسها ،ااملرأة تلبس مخارً  ،افإذً 

وينزل القناع  ،فوق الرأس وفوق اخلامر اة البدن، ثم تلبس فوق ذلك قناعً إىل عام  

 ا، فدل  قواعد من النساء الالت ال يرجون نكاًح لني، مثل هذا جائز لويغطي الكتف

 .ن  واه  ملن س   اهذا عىل أنه ليس جائزً 

 والدليل األول. ،هذا األمر األول ،مة هلذاعىل الكتف تكون حمر   العباءة، افإذً 

هو أن يف وضع العباءة عىل الكتف  :وهو األمر الثاين الدليل الثاني أما

ما يمكن كل لبس العباءة من أجل سر املرأة ببالرشيعة جاءت و ؛كتفني للجتسياًم 

 وضعت العباءة عىل الكتفني فإنه يكون أن تسر به، أما العباءة عىل الكتف، فإذا

 ني.جم الكتف  حل   اويكون فيه كشفً  ،اسرً  أقل  
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أمر احلجاب ويف يف من النساء تساهلن  اه إىل أن كثريً ثم هبذه املناسبة أنب  

ت األيام فمر   ،أكشف وجهي افيه، فإذً  ف  خمتل   وجه  الإن  :من قالتالسر، منهن 

م بإمجاع أهل العلم، الشعر حمر   كشف  و ؛فكشفت شعرها، بل زادت عىل ذلك

  .بن حزمااإلمجاع   حك

ن  يلب  لكنهن  ني وجوههن  ومنهن من غط    بل ،نةالعباءات املزخرفة واملزي   س 

 لضيقة.ا ابعضهن يلبسن أيًض 

 ،وهو خالف ما جاءت به الرشيعة من سر النساء ،هذا منهي عنه ل  وك  

  كن  وليتمس   ،فأويص أخوات النساء أن يتقني اهلل
  .ين اهللبد 

فرأيت  ،زخرفةاملعباءات ال وتباع فيها ، لبيع العباءاتوأذكر أنني دخلت حمال  

 :قالت ،هافلام نصحت   ،فةمزخر   هلا تشري عباءة ةبنا هاومع ن  امرأة كبرية يف الس  

 إىل آخره. ...عىل هذا درجوالكن الناس  ،صدقت يا ولدي

فهذا من اخلطأ الكبري أن يتنازل أهل اخلري والذين يريدون اهلل والدار اآلخرة 

  .ألجل ضغط املجتمع ؛ جاءت به الرشيعة وعن السرعام  

 ئيالنسا إالرج اخلمسة فيام أخ وقد ذكر النبي   ،ةن جيب أن نتمسك بالس  

 ااختلفً من يعش بعدي منكم فسريى »أنه قال:  عرباض بن سارية من حديث
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 ،بالنواجذ اوا عليهعضَّ  ،نيي  ة اللفاء الراشدين املهدي نَّ تي وُس نَّ فعليكم بُس  ،اكثريً 

 .«دثات األموراكم وحُمْ وإيَّ 

سواء كانت عىل فيجب علينا الثبات عىل دين اهلل  ،أن املخالفني كثر :يعني 

ة التي تقابل البدعة، أو عىل فعل الواجبات التي جاءت هبا الرشيعة كالعباءة السن 

  .ذلكوترك العباءة املزخرفة إىل غري  ،وغريها

 ،امون عىل النساءم قو  كفإن ؛واتقوا اهلل أهيا املسلمون  ،فاتقني اهلل أيتها النساء

بالتي هي  اأطرً أطروهم عىل احلق توأن  ،أخذوا عىل النساء باحلزمتأن  يجبف

  .بالتي هي أقوموأحسن 

 نا ونساء  وأن هيدي نساء   ،بالصالح واهلداية اأسأل اهلل أن يمن علينا مجيعً 

 ا.وجزاكم اهلل خريً  ،املسلمني أمجعني
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 اجملموعة التاسعة والتسعون بعد املائة 
 .ازاك اهلل خرًيوج ،اولو خمتصًر ؟يقول السائل: ما األحكام املتعلقة بالعيد

ها أذكر بعض   ،ةد  ع   ق بالعيد أحكام  إنه يتعل   :على هذا السؤال جواًبا يقال

ن أحكام م  "من مسائل العيد يف درس  خمترص  الت كثريً قد فص  و ،اخمترًص 

عىل هذا  جواًبا، لكن اي  صوت   "موقع اإلسالم العتيق"وهو موجود يف  ،"العيدين

  :منها ،السؤال، فإن للعيد أحكاًما

 بن يوم العيد، ثبت هذا عن ابن عمر، وعن عل االغتسال ستحبُّأنه ُي

، وذكر اإلمجاع عىل ذلك مجيع صحابة النبي  وعن -ريض اهلل عنه-أيب طالب

 .-رمحه اهلل تعاىل–ابن عبد الرب 

كام  ،أن يلبس يف يوم العيد الثوب اجلديد أو أحسن الثياب :اأيًض بُّستَحوُي

ل يوم ويتجم   ،أنه كان يلبس أحسن ثيابه :ابن عمر عند البيهقيثبت هذا عن 

 العيد، وإىل هذا ذهب مجاهري أهل العلم.

كام ثبت يف  ،أن يأكل مترات :لمن أراد أن يخرج لعيد الفطر حبُّسَتوُي

، «إذا أراد أن خيرج يوم العيد يأكل مترات   كان النبي »البخاري عن أنس قال: 

أنه  :أي ،، وعىل هذا املذاهب األربعة«ايأكلها وترً » :ةً ق البخاري روايوعل  

 قبل أن خيرج لعيد الفطر. يستحب أن يأكل مترات  
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، ثبت هذا أنه منذ خروجه يكرب   :في أثناء خروجه للعيد ستحبُُّي أيًضاو

كان » ي: والدار قطنيبأخرجه الفريافيام  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عمر عن

 .« حتى خيرج اإلمامه يكِب   صلة العيد، وإذا جلس يف مصل   يف طريقه إىليكِب  

  .هي بخروج اإلماميبتدئ التكبري من خروجه لصالة العيد، وينت افإذً 

العيد فهذا  أن التكبري يكون من ليل  من أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم 

عروف عن الصحابة وهو خالف القول امل ،خالف قول أهل مجاهري أهل العلم

 .-رمحه اهلل تعاىل-كام ذكر ذلك ابن املنذرعن التابعني، و

أن التكبري يكون  :فإن قول الصحابة كابن عمر والقول املشهور عند التابعني

ا  منذ خروجه، مل   عيد الفطر، وهذا هو الصواب، أنه يكرب   ةال من ليل ،اخلروج منذ

 بن عمر.ام من أثر تقد  

من أراد أن يصل العيد منذ أن  هبيذ أن :ا في العيدأيًض ّبستَحُيو

املسجد إىل مصىل العيد، ثبت هذا عن من ينطلق  ،صل صالة الفجر باملسجدي

أنه إذا صىل الفجر » ة:فيام أخرجه ابن أيب شيب -هلل عنهريض ا–عبد اهلل بن عمر 

كام تقدم، وإىل هذا القول ذهب مالك  « يف طريقهذهب إىل العيد، ويكِب  

 .والشافعي وأمحد
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 يصل  ل ،إىل املصىل   ينطلقومنذ أن يصل الفجر  رلمأموم أن يبك  ل ب  ستح  ي   افإذً 

  .صالة العيد

 .اله أن يكون ماشيً  ستحبُّوُي

  ة.عند ابن أيب شيب -ريض اهلل عنه–ثبت هذا عن عمر 

من طريق وأن يرجع من طريق، كام ثبت يف  ذهبله أن ي بُّستَحوُي

ورجع  ،إذا كان يوم العيد خرج من طريق   ان النبي ك» البخاري عن جابر قال:

 وعىل هذا املذاهب األربعة. ،«من طريق آخر

بالرجال بل  اوهذا االستحباب ليس خاص   ،له كام تقدم أن يكرب   ستحبُّوُي

، ويف حديث «أهنا كانت تكِب  » :ق البخاري عن ميمونة، وقد عل  اهو للنساء أيًض 

 .«ن النساءويكِب  »لبخاري قال: لخان واللفظ عطية الذي أخرجه الشيأم 

يف وقت عمر بن عبد  ن مع الرجالأن النساء يكِب  » :ق البخاريعل   أيًضاو

  .«-ريض اهلل عنه وأرضاه-العزيز

 وإنام تقترص عىل التكبري. ،ا لكنها ال ترفع صوهت  حب للنساء أن تكرب  تفيس

بن مسعود اما ثبت عن  -واهلل أعلم - هبا غ التي يكرب  ي  ما ورد يف الص   وأصح  

ال إله إال اهلل،  ،اهلل أكِب ،اهلل أكِب» أهنم كانوا يقولون: ةبن أيب شيباوأصحابه عند 
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وهي املشهورة عند أهل  ، هبذه الصيغة، فيكرب  «وهلل احلمد ،اهلل أكِب ،اهلل أكِب

 .-ريض اهلل عنهم أمجعني–بن مسعود وعن أصحابه اوهي ثابتة عن  ،العلم

وعىل هذا إمجاع  ،نيت  طب  أن اإلمام يف صالة العيد خيطب خ   :ستحبُّا ُيوممَّ

  .وعليه املذاهب األربعة ،بن حزم، وهو الذي عليه السلفاأهل العلم حكاه 

أن يبتدئ اخلطبة بالتكبري ال باحلمدلة، وهذا الذي عليه  بُّستَحُي ايًضوأ

لني من التابعني ومن بعدهم، أهنم وعليه كالم العلامء األو   ،املذاهب األربعة

وهذا  ،يبتدئون اخلطبة بالتكبري، ومنهم من يرى أن يبتدئ باحلمدلة بعد التكبري

 ثم بعد ذلك يأت باحلمدلة. ،أنه يبتدئ بالتكبري -واهلل أعلم -الظاهر هو 

-الف قول السلفاالبتداء باحلمدلة دون التكبري فهذا خمن أما ما شاع 

  .-رمحهم اهلل تعاىل

 الركعة  يفلإلمام إذا صىل بالناس صالة العيد أن يكرب   بُّستَحُي أيًضاو

دون تكبرية االنتقال،  ا يف الثانية مخًس مع تكبرية اإلحرام، وأن يكرب   ااألوىل سبعً 

وهو قول أهل  ،وهو الذي عليه الفقهاء السبعة ،من الصحابة وهذا ثابت عن مجع  

 املدينة.
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أن » :حه البخاريوصح   ،ن شعيب عن أبيه عن جدهوجاء يف حديث عمرو ب

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  اويف الثانية مخًس  ،ا يف األوىل سبعً كان يكِب   النبي 

  .«وسلم

 كام ثبت عن عطاء ،وأن يذكر اهلل ،بين التكبيرات أن يدعو بُّستَحوُي

  .عند عبد الرزاق

عن  أيًضاكام ثبت  ،تله أن يرفع يديه عند التكبيرا حبُّسَتوُي

  .وهو قول أمحد والشافعي ،عطاء عند عبد الرزاق

ن خلفه أن يرفعوا مل  لإلمام و ب  ستح  ، ي  للمصلي أن يرفع يديه حبُّسَتُيو

 إذا كرب   :يعني ،اويف الثانية مخًس  ،اسبعً  تكبرية   ل  يرفعون مع ك   ،أيدهيم يف األوىل

 بني التكبريات إذا تيّس   ا، ويدعوعد ذلك سبعً  بثم يكرب   ،يرفع هلا ،تكبرية اإلحرام

  له.إذا تيّس   أيًضاويذكر اهلل  ،له

وال  ا قبل العيد شيئً عىل أصح أقوال الصحابة وأهل العلم أن يصل   يسنوال 

 ، العيد ركعتنيىلَّ َص  أن النبي  » :كام ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس ،بعدها

 صىل اهلل عليه وسلم. ،وال بعدها ًئا قبلها شيال يصل   ،«قبلهام وال بعدمها صل  مل يُ 
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فهذا  ،«أنه إذا رجع صىل ركعتني يف البيت» :سعيد أيبوما جاء من حديث 

ومثله  ،ألن يف إسناده عبد اهلل بن حممد بن عقيل ؛-واهلل أعلم -اإلسناد ال يصح 

  .د بهل ما تفر  قب  ال ي  

ال يف  ،، يف أرض  مكشوفةىلَّأن تكون صالة العيد في المص ستحبُّوُي

خرج هبم يف  أن النبي » :سعيد أيبت يف الصحيحني من حديث ب  ا ث  مل    ؛املسجد

 ، وإىل هذا ذهب مالك وأمحد وأبو حنيفة.«العيدين إىل املصىل 

 اومخًس  ،يف األوىل ا سبعً ويكرب   ،ومن فاتته صالة العيد فله أن يقضيها ركعتني

 ،أنه ملا فاتته صالة العيد قضاها -ريض اهلل عنه– يف األخرى، ثبت عن أنس

 والقضاء حياكي األداء بأن يكرب   ، صالة العيد كغريها من الصلواتقىض  فلذلك ت  

 .اويكرب يف الثانية مخًس  ،ايف األوىل سبعً 

فاألفضل  ،لكن فاتته الصالة ،خيطب  واخلطيب  ر أنه جاء إىل املصىل  د  ولو ق  

ولو وجد معه من يصل  ،ذا انتهت اخلطبة يقوم ويصل  فإ ،أن يستمع للخطبة

ر فاتته د  يف األخرى، ولو ق   اومخًس  ،يف األوىل ا سبعً مجاعة فهذا أفضل، ويكرب  

 ، كام هو احلال مع اإلمام.ا سبعً فإنه يقضيها ويكرب   ،الركعة األوىل

  .هذه هي أشهر املسائل املتعلقة بأحكام العيدين
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 :ه إىل أن األعياد عند املسلمني عيدانم حول ذلك أنب  وقبل أن أختم الكال

أن » :عيد الفطر وعيد األضح ، كام ثبت عند أيب داود والنسائي من حديث أنس

 اقد أبدلكام اهلل هبام خريً »قال:  ،وهلام يومان يلعبون فيهام ،م املدينةدي قَ  النبي 

  .«يوم الفطر واألضحى ،منهام

كام ثبت يف  ،وهذان العيدان حيرم صومهام ،فليس للمسلمني إال عيدان

 الصحيحني من حديث أيب سعيد.

  .فعيد الفطر يوم  واحد

بني  افإن هناك فرقً  ،ال الطبل ف  ب فيه الد  وهذا اليوم جيوز للنساء أن ترض  

واحدة،  هة  ن ج  م  فأما الدف  ،نيهت  ن ج    م  الدف والطبل، الطبل يكون مغط  

 ،يف ذلك ن الرجال، وهلن أن يستمعن لتسجيل  و  الدف د  وجيوز للنساء أن ترضب 

 لكن يكون التسجيل للدف ال للطبل.

عازف املفيها  ،عات  أهنم يف أيام العيد جيتمعون جتم  من ثم ما شاع عند كثريين 

  .مةفإن هذه حمر   ؛وسيق املو

ليها ال أن بأن نشكر اهلل ع ،إمتام العدة ر اهلل عىل نعمة  ك  ل ش  قاب  وينبغي لنا أن ن  

م اهلل من املوسيق  وغريها أو االختالط بني ر  بأن نقابلها بام ح   ،ر هذه النعمةف  ك  ن  

أو  ،لةأو متجم   ،جةالرجال والنساء أو الرقص، أو خترج النساء إىل العيد مترب  
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أو تكون عىل  ،ةنة أو خمرص  لة حمس  ة جمم  لكن تكون مطرز   أو تلبس عباءةً  ،بةمتطي  

شعت فإن العباءة  ؛وال جتوز يف الرشيعة ،مةفإن كل هذه األمور حمر   ؛فالكت

  .للسر ال للتجمل ولفت النظر

وامة وأين فأين الق   ،لت بعباءهتاوقد جتم   ،يميش مع امرأة وأعجب لرجل  

كام قال اهلل  ،أن يقوموا بقوامتهم الرجولة؟ وينبغي للرجال وألهل اهلدى واحلق  

 : چٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 .[62]النساء: 

ت فغري   ،املسلمني وال تغلبه العادات التي غزت بالد   ، تغلبه النساءوأال  

  .عىل دينهم بة التي قائمةم الطي  هم وعاداهت  ين د  

م، فال يوجد يف الرشيعة عيد ن كام تقد  يوينبغي أن يعلم أن للمسلمني عيد

أو  ،عىل شكة اأو االحتفال عىل مرور مخسني عامً  ،وال العيد الوطني ،امليالد

 لها حمرمة.أو غري ذلك فإن هذه األمور ك   ،ل دولةالاستق

نا كالشيخ حممد بن صالح العثيمني عىل أن ؤوقد نص شيخنا ابن باز وعلام

وال جتوز يف الرشيعة، ولشيخ اإلسالم بحث نفيس يف كتابه  ،مةهذه األعياد حمر  

ة أو دي  ها سواء كانت تعب  رمة هذه األعياد كل   ح  ، وبني  "ستقيماقتضاء الرصاط امل"

 ألهنا تتصف بالبدعة. ؛رمةً وأهنا إذا كانت تعبدية كانت أكثر ح   ،ةغري تعبدي  
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يوم بونه أو يسم   ،وطنياليوم الونه بيسم   اأحيانً  ،ياهتا مسم  غري  واألسامء ال ت  

م يف ، فمثل هذا حمر  د  أنه عيد وزمن تقص    املسميات بامامليالد، األسامء ال تغري  

 الرشيعة.

نا ز  ع  للتوحيد والسنة، وأن ي   از  نا ع  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن جيعل أعياد  

إنه الرمحن  ؛وجيعلنا من أنصارها ،التوحيد والسنة ز  ع  بالتوحيد والسنة، وي  

 .اوجزاكم اهلل خريً  ،الرحيم
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 اجملموعة مائتان 
 ؟حيال االنقالب الذي جرى يف تركياالسائل: ما موقفنا  يقول

 ،كتاب اهللب هن  ز  أمر  أن ن   ل  إننا مأمورون يف ك   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

جئ  حئ   مئ  چ فإن اهلل يقول:  ؛وما عليه السلف وهدي األمة ،ة رسوله ن وس  

ىت  يت  جث  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  

 .[55]النساء: چمث  ىث   

  .[12]الشورى: چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئچ واهلل يقول: 

 ارمة اخلروج عىل احلاكم املسلم ولو كان فاسقً وقد تواترت األدلة عىل ح  

ة السنة، ري  من أئم  بوحكاه مجع  ك ،ةوأمجع عىل ذلك أهل السن  ،إىل غري ذلك اظاملً 

أن  -ريض اهلل عنه-بن مسعوداخرج الشيخان من حديث ومما يدل عىل ذلك ما أ

، «كمر دينام ينازعونكم يف أموكَّ ُح  ،ةإنكم ستلقون بعدي أثر»قال:  النبي 

وتسألون اهلل الذي  ،ون احلق الذي عليكمتؤد  »قالوا: فامذا تأمرنا يا رسول اهلل قال:

 .«لكم

، «عىل احلوضفاصِبوا حتى تلقوين »ويف حديث أسيد يف الصحيحني قال:  

عىل »قال:  أن النبي  -ريض اهلل عنهام-وأخرج البخاري عن عبد اهلل بن عمر
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أمر  فإنْ  ؛ه، إال أن يؤمر بمعصية اهللري وكَ  بَّ َح املرء املسلم السمع والطاعة فيام أَ 

 ، أي فيام أمر به من معصية اهلل.«فل سمع وال طاعة ،بمعصية اهلل

 أن النبي  -ريض اهلل عنه-بن مالكعوف مسلم من حديث اإلمام وأخرج 

فليكره ما يأِت من  ،من معصية اهلل افرآه يأِت شيئً  ،من ويل عليه وال   َأاَل »قال: 

 .«اعةطا من معصية اهلل، وال ينزعن يًد 

ع طي ع وأَ اسمَ »قال:  وأخرج اإلمام مسلم من حديث حذيفة أن النبي 

ىل غري ذلك من األحاديث الكثرية عن ، إ«َك الَ مَ  َذ َخ وأَ  ،كظهرَ  َد لَ َج  لألمري وإنْ 

  .رسول اهلل 

له من أئمة ق  لكثرة من ن   ؛يف هذه املسألة ن  ة معلوم متيق  وإمجاع أهل السن 

، ونقله "أصول السنة"ن نقل اإلمجاع عىل ذلك اإلمام أمحد يف كتابه السنة، ومم  

لك الرازيان يف اإلمام عل بن املديني فيام رواه الاللكائي من عقيدته، ونقل ذ

، وذكر املالكي بن أيب زيد القرياويناوذكر هذا  ،عقيدهتام التي رواها الاللكائي

د وحكاه غري واح ،املزين الشافعي يف عقيدته املعروفة إمجاع أهل السنة عىل ذلك

 اإلمجاع عىل ذلك. ةن من أئمة الس  

ع  ك فإنه مبتد  ن خالف يف ذلاإلمام أمحد إمجاع أهل السنة عىل أن م    بل حك

  .، ومثله اإلمام عل بن املدينيضال  
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أو فيام مىض من القرون، أو  ،نا يا أهل السنة، سواء يف هذا الزمنهذه عقيدت  

ة طريقتهم واحدة، ال ن الس   وأهل   ؛ن عليهافيام سيأت إىل أن يرث اهلل األرض وم  

 ،وال اختالف ،اضطراب فيه اهلل ال ودين   ؛ين اهللكون بد  تناقض فيها؛ ألهنم متمس  

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  چ وال تناقض، كام قال سبحانه: 

 .[15]النساء: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ 

عاش يف أو فيام ي   ،سواء كان فيام مىض من القرون ،لذا جتد طريقتهم واحدة

  .هذه األزمان

أو شئت أن تقول  ،يب  بالربيع العريب وهو اخلريف العرفلام جاء الربيع املسم  

  ملا جاء هذا املسم   ،مة صالح الفوزانه بذلك شيخنا العال  ار كام سام  ف  إنه ربيع الك  

وهي السمع والطاعة للحاكم  ،ونرشوا عقيدهتم ،قام أهل السنة ،بالربيع العريب

 .ونرشوا األحاديث يف ذلك، وعدم جواز اخلروج عليه ،يف غري معصية اهلل

عىل هذا، حت  ملا توىل حممد مريس حاكم مرص  مستمرةوهكذا عقيدهتم 

وهي  ،اإلخواين كذلك مع عدائه وعداء حزبه ألهل السنة إال أهنم قاموا بعقيدهتم

عوا حممد اي  ب  روا املسلمني يف مرص أن ي  م  السمع والطاعة يف غري معصية اهلل، وأ  

 اهلل.وطاعة له يف غري معصية  اوأن يعتقدوا يف أعناقهم سمعً  ،مريس
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يف  أنني كتبت مقااًل  ل   اهلل ع   ن  أهل السنة يف ذلك أشياء، ومما م   بت  وقد ك   

وذكرت فيه  ،"موقع اإلسالم العتيق"وهو موجود يف  ،ل ما توىل مريسذلك أو  

يف ذلك أهل  اعة له، يف غري معصية اهلل، أدعوعقيدة أهل السنة من السمع والط

 ل  ردة يف ك  ألنه حاكمهم، وهذه عقيدة مط   ؛مرص أن يقوموا عىل هذه العقيدة

 .مسلم   حاكم  

فإن هذا  ؛غان من االنقالبوومن ذلك ما جرى عىل حاكم تركيا أرد

وهو خمالف العتقاد أهل السنة عىل ما  ،وال جيوز يف الرشيعة ،ماالنقالب حمر  

  .م بيانه وتوضيحهتقد  

أمرت بالسمع والطاعة للحاكم  الرشيعة ملا ه إليه: أنأن أنب   حب  لكن مما أ  

دت املصلحة ج  د شع اهلل و  ج  ام و  فإنه حيث ،ألن فيه مصالح كثرية ؛أمرت بذلك

  .الدينية والدنيوية

 ه.ئيه وال ألجل إرضاألجل سواد عين حلاكم فليس األمر بالسمع والطاعة 

هم بعض ل  ك  ن أ  ت  وإنام أول مستفيد من ذلك هم الشعوب، فإهنا إذا هاجت الف   

يأكل  يأكل الضعيف، والكثري   ار القوي  صأحد، و ل  وجاءهم الظلم من ك   ،ابعًض 

ا تراه يف سوريا وليبيا واليمن والعراق وغريها من بالد ممالقليل إىل غري ذلك 

 املسلمني.
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بالدهم وبالد  م  ع  وأن ي   ،ةن أسأل اهلل أن جيمع كلمتهم عىل التوحيد والس  

 :أئمة السنة لذلك قال ،إنه الرمحن الرحيم ؛ن والتقوىاملسلمني أمجعني باألم

 .-رمحهم اهلل رمحة واسعة–حاكم غشوم وال فتنة تدوم، وكالمهم يف ذلك كثري 

أوىل من درجة بستفيدة السمع والطاعة ألجل مصلحة الشعوب فهي امل ،افإذً 

ه لم  ظ   ن  فإ ؛م الناسك  ح  ف   فإنه إذا كان هناك حاكم  ظامل   ،عقيدة السمع والطاعة

فإن أكثر الناس  ؛بخالف إذا انفلتت األمور ا  حمدودً ن حوله فيبق  مهام كان منه ومم  

عقيدة السمع شعت جل هذا ألني ، ل  لني وغري متأو  متأو   اهم بعًض يأكل بعض  

 هذا ابن عبد الرب يف شع اهلل من أجل مصلحة الشعوب والناس كام بني   والطاعة

بن القيم وغريهم اواإلمام  ،بن تيميةاشيخ اإلسالم و ،"لتمهيدا"املالكي يف كتابه 

 كثري يف كالمهم. ووه ،من أئمة السنة

وأرادوا  ،هالناس حول   وممن ذكر هذا يف غري مناسبة اإلمام أمحد ملا التف  

فإن سيف السلطان إذا رفع مل  ؛اتقوا اهلل يف دماء املسلمني"قال:  ،اخلروج

  .ن كالم أئمة السنةإىل غري ذلك م ،"عوض  ي  

ون أن هذا الون بمثل هذا، ويظن ب  أهل السنة ال ي   من ليسون أو ي  واحلامس  

 بل هو طاعة هلل. ؛كبري   ام ، وهذا خطأ  ك  للح   ف  ل  ز  ت  
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 ،بني إىل اهللنا اهلل بطاعة الوالدين فأطعناهم يف غري معصية اهلل متقر  ر  م  فقد أ  

نا نا رب  ر  م  كام أ   ،بني هلليف غري معصية اهلل متقر   معناهام فأطك  نا بطاعة احل  ر  م  وأ  

نا اهلل به بحول اهلل ر  م  لعبادته، ونحن مع ما أ   نا إاللق  سبحانه وتعاىل، فإننا ما خ  

  .وقوته

احلامسات أو بالعواطف أو باسم احلقوق أو باسم برشع ال د  ر  ن اخلطأ أن ي  وم  

اهلل باسم احلريات  ن عارض شع  أن م   ت  لت وجد، بل لو تأم  ونحوهااحلريات، 

وكان يريد  ،ع احلقوق التي كانت عنده من قبلبعد ذلك أنه ضي   جدت  واحلقوق و  

ومل حيصل له ما كان يريده، كام تراه يف اليمن ويف  ،ع ما كان بني يديهوضي   ،غريها

 ن.ت  العراق وليبيا وغري ذلك من بالد املسلمني التي حصلت فيها الف  

عىل املسلمني ورضر،  وهو ش   ،ذا االنقالب الذي حصل يف تركيا ال جيوزفل

ي   .نه غري واحد من أهل العلمكام بي   ،وهذا غالب اخلروج ،واخلروج ال يأت إال برش 

غري  ،أن عقيدة أهل السنة واحدةعىل د ك  ؤ هذا فإنني أحب أن أإذا تبني  

كام هو احلال بالنسبة لإلخوان  ،ة بحسب مصالح احلزب غري متغري   ،متناقضة

ني، فإهنم مع هذه العقيدة يف أمر  مريج، تراهم يف أيام الربيع ي  املسلمني واحلرك  

 اف سلامن العودة كتابً ام، حت  أل  ك  روج عىل احل  جون الشعوب للخ  العريب هيي  

ذلك، وكلامهتم  عىلوحيث الناس  ،فيه للخروج يدعو ،"أسئلة الثورة" باسم

 ة يف غري هذا الكتاب.كثري
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، -أعزها اهلل بالتوحيد والسنة -ثورة يف الكويت الوحممد العريفي ملا حصل 

ألنه ال  ؛غري شعي م  إن حاكم الكويت حاك   :بأن قال ،قام وساند هذه الثورة

 ،يثوروا عىل هذا احلاكمل ، فهو يعطي الناس الضوء األخرض حيكم برشع اهلل

 يف هتييج الناس للخروج.الكلامت الكثرية من  هغريو

ثم  "واور  ث  " :هبذا اللفظ فإنه قال ؟وما أدراك ما القرضاوي ،أما القرضاوي

متني عىل أو ،اللهم أحييني عىل الفتنة :ثم يقول ،يقولون إين عامل فتنة"قال: 

 كالمه. آخر، إىل "واجعلني من خطباء الفتنة ،ةنالفت

مور بحسب مصالح حزهبم ال ن يدورون يف أمثال هذه األوفاإلخوان املسلم

  .ين اهللبحسب د  

ين اهلل، لذا عقيدهتم مون يف هذه األمور بحسب د  أما أهل السنة فإهنم يتكل  

غان وأمثاله فإهنم قائمون ومحمد مريس أو أردك نيواحدة، حت  جتاه اإلخواني

  .بعقيدهتم بخالف اإلخوان املسلمني

ا توىل مريس وثار الناس عليه، والعجيب أن القرضاوي الذي دعا للثوارت مل  

  .موقعه األحاديث يف السمع والطاعةأخرج يف 

ل و  لثورة يف بالد املسلمني يف د  ل كأين هذه األحاديث أيام دعوت !سبحان اهلل

 اخلليج وغريها.
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يدعو فيها للسمع والطاعة  ،ةفإنه كتب تغريد ؛ومثل ذلك حممد العريفي

 .ملريس وعدم اخلروج عليه

والثورات يف أيام الربيع العريب  أين هذا أيام دعوتكم للخروجن اهلل! يا سبحا

وغريه كسلامن العودة كتبوا أيًضا يف  الدعوة إىل عدم الطريري كتب  باألمسو

  .الثورة عىل أردوغان

ار صو ،ي الذي قارب الصوفيةرولفت نظري أن عبد الوهاب الطري

، هذا عبد الوهاب اصوفي  ار صإنه  :حت  قال بعضهم ،وحياكيهم ،يشاهبهم

وأراد  ،أمركم مجيعو ،من أتاكم» :أت  فيها بام أخرج مسلم ،ةد تغريدالطريري غر  

  .«من كان اق مجعكم فاقتلوهم كائنً أن يفر  

دون هذا احلديث ال يذكرونه أين الذين يرد   :ثم قال الطريري !فيا سبحان اهلل

 اآلن؟

يف اخلروج عىل مرس  وعىل فإن أهل السنة حت   ؟من قال لك :يقال

أردوغان متكاثرة سواء يف التغريدات أو يف الكلامت أو يف غريها بالسمع 

وهم  ،ةوكتب غريي من فضالء أهل السن  ،ن كتب يف هذاوالطاعة، وأنا مم  

 كثريون.

  ؟!فلامذا حتاول أن تنبذ أهل السنة
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   ؟!أين أنت أيام الربيع العريب ،ب السؤال عليكثم أقل  
هبذا  تأت  مل    مل 

 ؟!!!تأت به إال اآلن ومل   ؟!وملاذا تناسيته ؟!وملاذا كتمته ؟!احلديث

مون بحسب يتكل   ،اإلخوان املسلمون يف هذه األمور أصحاب مصالح : اإذً 

إال أهنا  احمًض  امل خيلق ش   واهلل   ،حزهبم، لكن لو مل يكن من مصالح هذه الثورات

ن يمك   ،اي  كان احلاكم إخوان   ، وإن  سنة واحد  موقف أهل ال أظهرت للناس أن  

يعادي الدول التي ختالف اإلخوان املسلمني كام هو حال و ،اإلخوان املسلمني

وله  ،ويقارب الرافضة ،الزواج املثل الشذوذد كان احلاكم يؤي   وإن   ،أردوغان

ات قوية مع فقأييد الرافضة وحرض حفلهم، وله صكلامت يف يوم عاشوراء بت

 وله مواقف مشينة. ،إيران أيام عاصفة احلزم واحلصار الرافيض

يف مثل أردوغان الذي  أهنم عىل مبدأهم فلم يقولوا مثاًل  وإن كان كذلك إال

حصل منه تأييد الشواذ والزواج املثل أو التقارب مع إيران وعقد الصفقات 

 ارً أو مؤخ   معهم، أو حضور االحتفال يف عاشوراء مع الرافضة وتأييد الرافضة،

 قبل أيام التطبيع مع دولة هيود، مع هذا كله فإن موقف أهل السنة واحد.

رش   ل  ع  ون فلو ف  ي  أما احلرك   ل و  ام د  ك  ح   -ام ك  أردوغان من احل   ري  غ   اهذ ع 

بل وخيتلقون  ،ممن ليسوا من اإلخوان املسلمني فإهنم هييجون عليه -املسلمني

ن الكذبات الكثرية يف تربئة أردوغان مع أن هذه الكذب، ويف املقابل خيتلقو

  .وصورةً  اعليه صوتً  ة  ت  األمور مثب  
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م دولة تركيا ومجيع دول وأن يسل   ،أسأل اهلل أن جيمع املسلمني عىل اهلدى

املسلمني يف تركيا ومجيع بالد املسلمني إىل التوحيد  ن، وأن يرد  ت  املسلمني من الف  

ل املسلمني، ومل يكتب ال  وأن هيدي ض   ،يد والسنة بينهمالتوح يع  ش  والسنة، وأن ي  

وأن يبرص املسلمني بضالله، وأن ينجيهم من تدليسه  ،اهلل له اهلداية أن يفضحه

 ا.وجزاكم اهلل خريً  ،إنه القوي العزيز الرمحن الرحيم ؛وتلبيسه
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 اجملموعة الواحدة بعد املائتني 
حكم كراهية النذر صوم شهرين، يقول السائل: نذرت منذ زمن قبل أن أعرف 

مد هلل الذي واحل ا،رمحة منه وفضًل ،ق اهلل لي ما نذرت من أجله الصياموقد حقَّ

  .بنعمته تتم الصاحلات

كنت غري قادرة  الصيام إْن يََّلأنين قد مسعت أنه ال جيب َعهو واستفساري 

بارك اهلل  ؟حهل هذا صحيف ،ارة اليمنيعلى الصيام، وأن حكمه يصبح مثل حكم كفَّ

 فيكم.

ارة ارته كف  فإن كف   ،ال يستطيعه اإن من نذر نذرً  :هذا السؤالعلى  جواًبايقال 

  :يمني لدليلني

قال:  ما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي  الدليل األول:

  .«ارة اليمنيكفارة النذر ككفَّ »

 فإن كفارته كفارة يمني. ،لع  فر ومل ي  ذ  ما ن   ل  فعموم هذا احلديث يقتيض أن ك  

النذور »أنه قال:  ةأيب شيبابن ما ثبت عن ابن عباس عند  :والدليل اآلخر

 يف معصية   اومن نذر نذرً  ،ارة يمنييه فكفارته كفَّ مل يسم  نذًرا  من نذر ،أربعة

كفارته كفارة يمني، ومن نذر فيام ال يطيق ف افكفارته كفارة يمني، ومن نذر نذرً 

 .«بنذره ام يطيق فليوفي في انذرً 

  .ا ال يطيقه فإن كفارته كفارة يمنيفدل هذا عىل أن من نذر نذرً 
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ثم إذا  ،من الناس يتساهلون يف أمر النذر ابتداءً  اأن كثريً  :ه إىل أمر  هووأنب  

جون بأهنم ما يتحج   ايوفوا بنذرهم، وكثريً  لئالاألعذار  ننذروا أخذوا يبحثون ع

 هبذا النذر. ال يستطيعون اإليفاء

ب  عليها ط التكليف هي املشقة التي يرت  سق  املشقة التي ت   م أن  عل  ينبغي أن ي  ف

مل  ،  ،مرض  
 وتأخري  للرب  وأ 

 
 وأ ،عب  ب عليها ت  ونحو ذلك، بخالف املشقة التي ترت   ء

 .افإن هذا ليس عذرً  ؛د  ه  ج  

 أن املشقة وبني   ،بهيف كتا -رمحه اهلل تعاىل–بن القيم ا هذا اإلمام قد بني  

 :ويف قوله [80]التغابن:  چہ  ہ  ہ  ھ   چ نوعان، ففي قوله تعاىل: 

، هذه يف املشقة التي ترجع [510]البقرة: چ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

 إىل املرض واألمل وتأخري الرب   
 
 د والتعب.ه  ال املشقة بمعن  اجل   ،ذلك نحوو ،ء

ارة جعلته الرشيعة كف   اذل ،ر املسلمنين صيام شهرين متتابعني يستطيعه أكثإو

 عىل امرأته يف هنار رجلوقوع الهار، وكفارة يف الظ   يف قتل اخلطأ وكفارة يف

جون بعدم ن يتحج  ولكن كثري ،طاعست  ي  رمضان وهو صائم، فدل هذا أنه 

 .األن فيه مشقة عليهم، وهذا ليس عذرً  ؛االستطاعة

 ؟كفارة ماوهل فيه ؟املعصيةيقول السائل: هل ينعقد نذر املباح و
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وإليه  ،األصح يف أقوال العلم :إن النذر املباح :هلذا السؤال جواًبايقال 

  .به فعليه كفارة مل يوف  من و ،ذهب احلنابلة ينعقد

نت أن النذر الذي ال ينعقد ألن الرشيعة بي   ؛ويدل عىل انعقاده عموم األدلة

 ه ال ينعقد. أنوما عدا ذلك فلم تبني   ،املعصيةنذر  

 ع اهللَ يطي من نذر أن يُ »كام يف البخاري من حديث عائشة:  فقد قال النبي 

 .«هعصي اهلل فل يَ  ومن نذر أن يعَص  ،عهطي فليُ 

لعموم به فإن عليه كفارة  ومن مل يوف   ،فاألصل أنه ينعقد وما عدا املعصية

ن عباس عند ا ثبت عن ابمل، و«كفارة النذر كفارة يمني» :حديث عقبة بن عامر

وكذلك جعل فيام ال يقدر عليه  ،نذر املعصية كفارةأنه جعل يف » ة:أيب شيبابن 

 ، فاملباح من باب أوىل.«كفارة

، "املغني"يف كتابه  ةبن قداماأما نذر املعصية فإنه ال ينعقد باإلمجاع كام حكاه 

ع ذلك ، وم«من نذر أن يعص اهلل فل يعصه"ذلك حديث عائشة املتقدم: ل ويدل  

 وإليه ذهب أبو حنيفة وأمحد.العلم، فيه كفارة عىل أصح أقوال أهل 

فكفارته كفارة  ،يف معصية اهلل امن نذر نذرً »ذلك قول ابن عباس: لويدل 

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه-وهو ثابت عنه ة،، أخرجه ابن أيب شيب«يمني
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س بعد خلمييقول السائل: متى يبدأ غسل يوم اجلمعة؟ هل بنهاية نهار يوم ا

 ؟قبل صالة اجلمعة وأ ،املغرب

ملا ثبت عند الشيخني من  ؛اأكيدً  ااستحبابً  سل يوم اجلمعة مستحب  غ   يقال:

، فهو «حمتلم   ل  ُغسل يوم اجلمعة واجب عىل كُ »قال:  حديث أيب سعيد أن النبي 

  .بالغ  يريد أن يصل صالة اجلمعة ل  عىل ك   مستحب

بعد طلوع الفجر؛ ألن  -عىل أصح أقوال أهل العلم -يبدأ من  سل  وهذا الغ  

إنه يصوم من ابتداء اليوم يبدأ من طلوع الفجر، لذلك الصائم إذا أراد أن يصوم ف

  .وإىل هذا القول ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، الفجر الصادق

وليس بعد غروب الشمس  ،هسل  فبطلوع الفجر الصادق يوم اجلمعة يبتدئ غ  

بن ااإلمجاع   كام حك ،اجلمعة، بإمجاع أهل العلمسائل، وينتهي بصالة كام يسأل ال

 ع ألجل االجتامع يوم اجلمعة.ذلك أنه ش   لويدل  ،-رمحه اهلل تعاىل-املنذر

 :، فقوله«من أتى اجلمعة فليغتسل»يف حديث ابن عمر:  لذا قال النبي 

  .ة اجلمعةصالب ق  دل عىل أنه معل   "من أت  اجلمعة فليغتسل"

 وقت االغتسال لصالة اجلمعة. انته فإنه  ،فعىل هذا من صىل اجلمعة

وخيربه فتوى  ،ويذهب للشيخ ،يسأل عن فتوى ايقول السائل: اآلن لو أحًد

بنفسه، هل يقع عليه  صلأنا قلت كذا وكذا، وذكر ما ح :ويقول ،تتعلق بالطالق

 ألنه تلفظ بهذا اللفظ عند سؤاله للشيخ؟ ؟شيء
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ع إن الطالق ال يقع إال ملن أراده، وهكذا مجي :ًبا على هذا السؤالُيَقاُل جوا

  .ألجل السؤال ؛ظ بلفظهد الطالق، وإن تلف  ر  ومل ي   األلفا  الرشعية، ومثل هذا

ظ باللفظ وهو يريد تلف  يوأن  ،ألجل السؤال ؛لفظ باللفظيتبأن  فرق  ف

إنام األعامل »قال: الطالق، وقد أخرج الشيخان من حديث عمر أن النبي 

 ، فاأللفا  الرشعية ترجع إىل النيات.«وإنام لك امرئ ما نوى ،بالنيات

ث مع نفسه تحدَّييقول السائل: هل يقع شيء من الطالق إذا كان الشخص 

ألنه كان يتحدث  ؛مل يسمعه أحد اوأصًل ،وكانت زوجته بعيدة عنه ،وداخل نفسه

 ؟مع نفسه

م،  ،ن أرادهالطالق ال يقع إال مم   فإن ؛يقع مثل هذا الطالق ال :يقال كام تقد 

  .م الدليل عىل ذلكوتقد  

أسأل اهلل أن  -الوسوسة  اءا ما تقع ممن أصيب بدوأمثال هذه األسئلة كثريً 

  .إنه الرمحن الرحيم ؛-مصاب بالوسوسة ل  ي ك  يشف  

 ،منانفعنا بام عل  يوأن  ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو أسأل اهلل 

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة الثانية بعد املائتني 
ة أو سبع مرات لقضاء رَّيقول السائل: ما حكم قراءة سورة يس أربعني َم

 أفيدونا أفادكم اهلل. ،ألن هذه الصيغة كثرت عندنا يف أفريقيا ؟احلوائج

ثة، ألنه لو ع املحد  د  إن مثل هذا الفعل من الب   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 والنبي  ؛ت عليه الرشيعةلدل  و ،وصحابته الكرام لفعله النبي  اكان خريً 

ث يف أمرنا هذا ما ليس حَد من أَ »يقول فيام أخرج الشيخان من حديث عائشة: 

، «بدعة ضللة لُّ وكُ »: ، وفيام أخرج مسلم من حديث جابر قال «فهو رد ،منه

 ل.فع  فمثل هذا بدعة ال يصح أن ي  

بني الرقية الراجعة إىل التجربة، وبني مثل هذه  ام أن هناك فرقً عل  وينبغي أن ي  

د قص  أو ي   ،باملرض يب  ص  د منها شفاء املريض الذي أ  قص  العبادات، فإن الرقية ي  

 ل نحو ذلك.ع  ف  أن ي   وأث عليه، ف  ن ي   وأ ،أ عليهقر  بأن ي   ،الوقايةمنها 

وال يصح  ،فإن هذا بدعة؛ حلصول مقصود   ر  و  أو س   د آيات  ي  د أن تردأما جمر  

يف جتويزه أو ترشيعه، فإنه قد  اوال يصح للتجارب أن تكون سببً  ،  رقيةأن يسم  

دخول الكثري من لأن التجارب سبب   :ذكر العلامء كالشاطبي واملعلمي وغريمها

 ع.د  الب  

من  هموهو أنه إذا فرغ أحد ،يقول السائل: عندنا عادة جارية يف بلدنا

 ؟فهل هذا من التخصيص البدعي ،بصحتك، أو كذا :يقال له ،الطعام أو الشراب
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وإنام من باب األلفا   ،ألنه ليس من باب العبادة ؛اي  ليس هذا بدع   يقال:

إال  األصل فيها اإلباحة واجلواز :فمثل هذا ،التي جرت هبا العادات واألعراف

  .إذا دل الدليل عىل خالف ذلك

واألصل فيه  ؛جرى عليه عمل أهل بلد   رف  وع   ادة عادة  ومثل هذه الع

 ته وحرمته.ي  أو يدل عىل بدع   ،ما يمنع منه -فيام أعلم -وليس هناك  ،اإلباحة

فوظ احمل لوحاليقول السائل: هل هذا االعتقاد صحيح أن اهلل أنزل القرآن من 

ثالثة  سطة جربيل خاللبوا ثم من بيت العزة إىل النيب  ،إىل بيت العزة

 ؟وعشرين سنة

ن ابن عباس فيام روى ابن أيب ما ثبت عوالذي جاءت به الرشيعة  يقال:

ثم نزل بعد  ،إن القرآن نزل إىل السامء الدنيا مجلة واحدةً »وغريه، بأنه قال:  ةشيب

  .هذا ثابت عن ابن عباس وال شك «اًم ذلك منجَّ 

بية، فقد ال  رة والك  ك للقائلني بالكالم النفيس كاألشاعس  وليس يف هذا مم  

بأن الكالم كالم   :د مذهبه البدعي، وذلك أن قوهلمأنه يؤي   ان متسك به بعضهم ظ  

  
أبو سعيد  هن أحدثم   أولو ،ليه أحد من العاملنيإما سبقهم  ،ال لفظي بدعة ،نفيس 

رسالته إىل أهل "كام ذكر ذلك السجزي يف  ،عه أبو احلسن األشعريب  وت   ،بال  الك  

شيخ  هذا، وذكر "والصوت فنكر احلرأالرد عىل من "ـ واملعروفة ب "دزبي

 ."التسعينية" هيف كتاب -رمحه اهلل تعاىل– ةبن تيميااإلسالم 
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وهو  ،رةع املنك  د  وهو من الب   ،فهذا القول مل يسبقهم إليه أحد  من العاملني

  .املحسوسوخمالف للرشع والعقل 

د كالم لفظي وج  وقد ي   ،يه اللفظ والقلبأنه ما توافق ففيه: والكالم األصل 

ف بالقرينة الصارفة عن عر  أو كالم  قلبي دون اللفظ، لكن هذا ي   ،دون القلب

 األصل الذي هو توافق اللسان مع القلب.

عباس ال يدل عىل هذا بن ا أن أثرهذا هو اعتقاد أهل السنة، وتقدم  ،افإذً 

  .بني الكتابة والقوليلزم التالزم سبب  وهو أنه ال لبحال، وذلك 

تيكم آس :قال ،كتب رسالة إىل رجل   ، لو أن رجاًل ب هذا بمثال  قر  وأنا أ  

وقال كذا  ،موسأقول كذا وكذا، إىل آخره، وملا جاءهم تكل   ،األسبوع القادم

 وكذا، فال تالزم بني الكتابة والقول.

الكتابة ن أفإن فيه  ؛بن عباسا، وهذا معن  حديث ق الكتابة القول  قد تسب  

-ةبن تيميا هذا شيخ اإلسالم وقد بني   ،م يف املثال التقريبيكام تقد   القول   سبقت  

 ."جمموع الفتاوى"يف املجلد الثاين عرش من  -رمحه اهلل

بن عباس فإنه ال يدل بحال عىل اثر أكام يف  كون الكتابة قد تسبق القول   ،افإذً 

  .ام بالقرآن لفظً أن اهلل مل يتكل  
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وأنه مذهب  ،م بدعية اعتقاد األشاعرةعل  م، وأن ي  عل  مما ينبغي أن ي   وهذا

 بنايف الرد عىل رسالة د رب  بن امل  اقد توارد العلامء عىل تبديعيه، وقد ألف  ،بدعي

ذكر عن ألف  ،"ساكرلعبن اامجع اجليوش والدساكر يف الرد عىل "ها سام  عساكر، 

بل عن عرشة  ،نقلت ذلك عن ألفي عامللو شئت لو"تبديع األشاعرة، قال:  عامل   

 يف تبديع األشاعرة. :أي "،أو أكثر الف عامل  آ

 ؛ن مذهب األشاعرة من أضعف املذاهب البدعية يف االعتقاد والصفاتإو

ما عليه اجلهمية  حقيقتهو ،ظاهره عىل ما عليه أهل السنة ،ألنه مذهب متناقض

  .وا بمخانيث املعتزلةم  لذا س   ،واملعتزلة

 ،مناام عل  بوأن ينفعنا  ،منا ما ينفعنال اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  أسأ

 ا.وجزاكم اهلل خريً 
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 اجملموعة الثالثة بعد املائتني
مة على ن احلرية مقدَّإ :قول السائل: هل قول بعض اإلخوانيني والعلمانينيي

 ؟كم اهللبغري ما أنزل اهلل على ح للحكم هل يكون ذلك تفضيٌل ؟تطبيق الشريعة

وال خترج عن كوهنا  ،إن هذه الكلمة خطرية :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

هذا ف ،بحسب اعتقاد صاحبها، إن اعتقد أهنا أفضل من شع اهلل اأو كفرً  مةً حمر  

اعتقد أننا حمتاجون إليها يف هذا الزمن لسوء الناس أو  ة باإلمجاع، وإن  د  كفر ور  

 .افرً وليس ك   ،اشديدً  م حترياًم ل هذا حمر  فمث ،لغري ذلك من أعذار  

سواء كان  ،م بغري ما أنزل اهللك  ا احل  ع  ب أو د  ل  ن حكم أو ط  ر م  ف  ك  فال ي  

ل ذلك عىل ض  ف   إذابالديمقراطية أو احلرية أو غريمها أو بالقوانني الوضعية إال 

، أو غري ذلك امً ليس حمر  إنه جائز و :قالو ،زهم اهلل أو جو  ك  ح  اه ب  أو سو   ،م اهللك  ح  

  .ةمن اعتقادات كفري  

وكان قد إال أن هذه املقولة خطرية، وقد حصل يف زماننا غلو يف مبدأ احلرية، 

ثم بعد ذلك سارت هذه الدعوة إىل  ،رباليونين واللوالعلامني اشتهر بذلك قبل  

 ، وهذا خطأ  م  ل  ن تبعهم بجهل  أو بع  وم   ،احلركيني من اإلخوان املسلمني وأذناهبم

لكبري، حت  قال بعض ال ال  ذكر هذا ، مة عىل الرشيعةاحلرية مقد   إن   :ض 
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كام  ،وسلامن العودة بطريقة ملفوفة ،وطارق السويدان ،وحممد عامرة ،القرضاوي

  .عادته، وذكر هذا غريه يه

ۈ  ٴۇ  ۋ   چ م يف الرشيعة، فإن اهلل سبحانه يقول: وهذا خطأ وحمر  

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ۋ      ۅ  ۅ  

 [.2٥]النساء: چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ 

چ قال سبحانه:  ،فنحن مأمورون بأن نرجع إىل كتاب اهلل وسنة رسوله 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

 چجب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث 

 [.٥5]النساء:

أن يتمسك هبا املسلمون هي احلرية التي جاءت هبا ينبغي لتي ففي احلرية ا

ده سبحانه، فلذلك ليس لنا والعبد ال خيرج عام يريد سي   ،فنحن عبيد هلل ،الرشيعة

حرية ختالف شع اهلل فهي طاغوت، وال  ل  من احلرية إال ما أتاحته الرشيعة، وك  

 ك شع اهلل.ر  وأن ي   ،ع إليهافز  جيوز أن ي  

احلقيقة هو إفساد  ،احلرياتمن   إليه دع  ما ي  و  د أن ما يسم  ج  ق لو  ق  ولو د  

  .ين والدنيا، وتفصيل هذا يف غري هذا املوضعيف الد  
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نا، ومما مل تتح لنا رب   يتنا بمقدار ما أتاحته لنا شيعة  لكن ينبغي أن نعلم أن حر  

ه أن كم  ر، وح  ف  ة وك  د  فإن هذا ر   أحد  دينه اإلسالمي إىل غريه نا أن يغري  رب   شيعة  

ل دينه دَّ من بَ »قال:  كام ثبت يف البخاري عن ابن عباس أن النبي ، لقت  ي  

  .«فاقتلوه

ن كان م   ل  فك   ،وكذلك شيعتنا جاءت باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .روجيب عىل السلطان أن يمنعه من هذا املنك   ،ر عليهنك  فيجب أن ي   ر  عىل منك  

فإن هذا ليس  ؛فلو تراىض اثنان عىل الزنا ،وشيعتنا جاءت بإقامة احلدود

وهكذا،  وال يقال حرية، بل جيب إقامة احلد عليهام ،لعدم إقامة احلد عليهام ارً مرب  

 نا.ح أحوال  صل  ا فيه رضاه، وأن ي  مل    ؛أسأل اهلل أن هيدي املسلمني أمجعني

ت ف  خر  وز   ،يت باسم الدينم  دعوات س  ى له أن هذه الند  ف له وي  ومما يؤس  

 .ة نبيه ن وهي أبعد ما تكون عن شع اهلل وعن كتاب اهلل وس   ،بالرشيعة

 ،أكرب االشركي شرًك لل: ما هو ضابط التفريق بني التوسيقول السائ

 ؟البدعي احملرم لوالتوس

هلل يف تسوية غري اهلل باهي الضابط يف ذلك شع اهلل، فإن قاعدة الرشك  يقال:

يف كتابه  ةبن تيمياذلك كالم شيخ اإلسالم عىل يشء من خصائص اهلل، كام يدل 

 هويف كتاب ،"السالكني جمدار" هابن القيم يف كتاب المدل عليه ك، وي"االستقامة"
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بن رمحن ، والشيخ عبد ال"اإلخالص" تهبن رجب يف رسالا، و"إغاثة اللهفان"

  .ه من كالم أهل العلميدل عليه غريو ،-رمحه اهلل تعاىل-حسن

 كام قال: ، فالرشك يدل عىل تسوية غري اهلل باهلل فيام هو من خصائص اهلل

 - 54 ]الشعراء: چ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ڱ  ں  ں     چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          چ وقال سبحانه: ، [58

 [1]األنعام: چپڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ 

  .اهلل باهلل فقد وقع يف الرشك األكربى غري فمن سو  

فهذا الدعاء  ،ل  عند اهللوأن يتوس   ،بذلك أن يشفع له فمن دعا غري اهلل يرجو

 ،ألن الدعاء عبادة ؛التوسل شكيوهذا  ،هذا الدعاء شكي ،األموات دعاأن ب

، ورصفه لغري اهلل شك، والدعاء لغري اهلل فيام ال يقدر عليه إال اهلل شك  أكرب

حصول ودعوة لألموات بطلب اليشء أي  اء األموات بأن يدخل اجلنة أو فدع

 اًل ار توس  صفلذلك  ،أكرب لغري اهلل شك   هورصف ،فإن هذا خاص  باهلل ؛يشء

 .اي  شك  

، أو يتوسل بأن يدعو اهلل بجاه حممد  ،ثم يأت بأمور ،دعاءباهلل  أما أن يدعو

اآلخر الصالح، إىل غري إين أسألك بعمل فالن اللهم  ،عامل الصاحلة لآلخرينباأل

ألنه ليس فيه تسوية غري اهلل باهلل يف  ؛ي  بدع   لفهذا توس   ،به الرشيعة تأت   ذلك مما مل
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ألن التوسل  ؛ار بدعةصو ،اائص اهلل، فألجل هذا مل يكن شكً يشء من خص

ذا شيخ اإلسالم  هني  عبادة، فالتعبد به بخالف ما جاء به الرشع يكون بدعة، كام ب  

 غريه من أهل ، وبني  "قاعدة يف التوسل والوسيلة"يف كتابة  -رمحة اهلل تعاىل–

 العلم.

وجزاكم  ،منال  وينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو أسأل اهلل 

 .ااهلل خريً 
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 اجملموعة الرابعة بعد املائتني
مع ذكر  ؟وهل له صور حمصورة ؟عاءيقول السائل: ما ضابط االعتداء يف الد

 لتم.املراجع إذا تفضَّ

كام قال  ،إن االعتداء يف الدعاء منهي عنه :على هذا السؤال جواًبايقال 

 چے  ے  ۓ   ہ  ہ  ھ   ھھ  ھچ  سبحانه:

 [.٥٥]األعراف:

 ،بن تيميةا ذلك شيخ اإلسالم ن بني  ومم   ، العلامء االعتداء يف الدعاءوقد بني  

، ويف "الفتاوى الكربى"، ويف "االستقامة" هويف كتاب "جمموع الفتاوى" كام يف

ه شح"بن حجر يف ااح األحاديث كاحلافظ نه ش   ، وبي  "الرد عىل البكري"كتابه 

 ، وغريهم من أهل العلم."القديرفيض "واملناوي يف  ،، والعيني"البخاري عىل

 :أي ،عتداء يكون يف الدعاءأن اال -رمحه اهلل تعاىل- شيخ اإلسالممما بني  و

العتداء فإن هذا من ا ؛يستحيل أن يكون اويف املطلوب، فمن طلب شيئً  ،الطلب

فهذا من  ،كذلك باألنبياء اأو خاص   بالنبي  اخاص   ايف الدعاء، ومن طلب شيئً 

  .االعتداء يف الدعاء

ري أما يف الطلب نفسه بأن يدعو بطريقة غري شعية بأن يرصخ بالدعاء وغ

 ذلك.
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بن تيمية أنه يكون يف الدعاء نفسه اوقد ذكر  ،فمثل هذا هو اعتداء يف الدعاء

ذكر  وممن، "الفتاوى الكربى"يف  -رمحه اهلل تعاىل- ذلككام بني   ،ويف املطلوب

 ."البخاري ه عىلشح"بن حجر يف اهذا احلافظ 

اعتداء يف أن كل دعاء منهي عنه فإنه  -رمحه اهلل تعاىل-وظاهر كالم احلافظ

 ،بن تيميةاذا شيخ اإلسالم هلوقد أشار  ،حت  لو كان النهي هني كراهة ،الدعاء

 م.ون املحر  وذكر أن الصحابة عدوا من االعتداء يف الدعاء ما هو د  

كيف ": -رمحه اهلل تعاىل-م، فقالوكان يف سياق البيان أن الدعاء الرشكي حمر  

ن الصحابة عدوا إولذلك  ،من باب أوىلاعتداء  إنهف ا،إذا كان الدعاء شكي  

  .الدعاء املكروه اعتداء يف الدعاء

أن يقال: إن كل دعاء غري شعي فهو اعتداء يف  -اهلل أعلم -فهذا ضابطه 

 .-واهلل أعلم - اأو مكروهً  امً الدعاء سواء كان حمر  

فقد  ؟وهل يشرتط إذن ولي األمر ؟هؤالسائل: ما حكم بيع الدوالر وشرايقول 

 ذكر ذلك بعضهم.

إن اشراء العمالت جائز برشط وهو  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

فهي كبيع الذهب  ،وهي خمتلفة األجناس ،العلة فيها الثمنيةأن  :وذلك ،التقابض

ط فيها التقابض بام ثبت يف مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن شر  في   ،بالفضة
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 ،والشعري بالشعري ،بالُِب   والُِبُّ  ،ضة بالفضةوالف ،الذهب بالذهب»قال:  النبي 

 -وهذا الشاهد -فإذا اختلفت  ،بيد   ايًد  ،ثل  بمي  ثًل مي  ،وامللح بامللح ،والتمر بالتمر

 .«بيد اهذه األصناف فبيعوا كيفام شئتم إذا كان يًد 

وقد  ،ط فيه التقابضشر  الذهب مع الفضة جيوز فيه التفاضل لكن ي   ؛فلذا

العلامء املعارصين إىل أن اختالف العمالت كاختالف الذهب ذهب مجهور 

 ط فيها التامثل.شر  وال ي   ،ط فيها التقابضشر  فلذا ي   ،والفضة

  .عىل هذا جيوز بيع الدوالر وبقية العمالت األخرى والعكسف

ط شر  مباح ال ي   إن كل   :ألن األصل ؛األمر ل   ط فيه إذن و  شر  ومثل هذا ال ي  

 .اًل هذا أو   ،األمر ل   الرشيعة باشراط إذن و   يفاألمر إال ما جاءت  ل   و   فيه إذن

له،  ع طاعةً من فإذا هن  ول األمر عن يشء فإنه ي   ،األمر ل   هن  عنه و  ما  :اوثانيً 

 ل  فإنه يتعامل بك   :بطاعته يف غري معصية اهلل، وإال األصل ناة أمرتعيألن الرش

 ما ذكرمها.ين تقد   احلالني السابقني الذ  معامالت شعية إال يف

ألن  ؛على حرمته اأن يكون جممًع ٍريقول السائل: هل يشرتط إلنكار منَك

دون بعض أهل العلم، وقد يكون ر عليه قد يكون من العامة الذين يقلِّالشخص املنَك

ه فهل جيب اإلنكار يف هذ ،اًرآخر نراه حنن منَك اح قوًلمن طلبة علم لكن يرجِّ

 ؟فقط حبُّسَتاحلالة أم ُي
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ال " :وهو قول القائل ،أه العلامء خطمما بني   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

بن ا هذا شيخ اإلسالم وممن بني   ،أن هذا خطأ وانوبي   ،"إنكار يف مسائل اخلالف

ال يقول " :"إعالم املوقعني" :بن القيم يف كتابهاوقال  ،بن القيما هتيمية وتلميذ

 ."ال إنكار يف مسائل االجتهاد :وإنام يقال ،ذا فقيههب

رمحه هلل -أو هو موجود يف كالم شيخه ،أصله قد أخذ، ثم ذكر تفصياًل 

  ."بيان الدليل"يف كتاب  -تعاىل

أن املسائل التي ال يسوغ  :بن القيما هبن تيمية وتلميذاومما ذكر شيخ اإلسالم 

ائل، هذه املسائل التي ال يسوغ اخلالف ر عىل القول وعىل القنك  ي   ااخلالف فيه

 فيها.

وإنام  ،ر عىل القائلنك  أما إذا كانت املسائل مما يسوغ اخلالف فيها فإنه ال ي  

ين عىل خالفه إىل وأنه ال يصح العمل به، ألن الد   ،ر القول ببيان أنه مرجوحنك  ي  

  .غري ذلك

نوا أن هذا القول مرجوح أن طريقة العلامء بأن يبي   -رمحهم اهلل تعاىل-اوذكر

 لكنه إنكار عىل القول ال عىل القائل. ؛لدليل كذا وكذا، هذا نوع من اإلنكار
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إذا رأيت غريك عىل قول  مرجوح لك أن  ،أما باب النصح فإنه أوسع

استجاب  فإن   ،وبإنكار عىل القول ،وأن تدعوه إىل القول الراجح بدليله ،هحناص  ت  

 ن ي  د م  ل  ق   فهو معذور بأن  ب إن مل يستجوفاحلمد هلل، 
 ق به. ث 

واملخطئ له أجر  ،له أجران :املصيبفين، جر  وأ  أأجر   ني   وإياك ما ب   موه

عمرو بن العاص، أن النبي  هريرة و من حديث أيب نيكام ثبت يف الصحيح ،واحد

  :فله أجر  واحد ،فله أجران، وإذا أخطأ ،إذا اجتهد احلاكم وأصاب»قال». 

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إله إال هو  أسأل اهلل

 ا.وجزكم اهلل خريً 
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 اجملموعة اخلامسة بعد املائتني 
اإلطالق أم توجد ر على هل يكُف ؟ النيبَّ بَّن َسَم ُمْكيقول السائل: ما ُح

 ؟موانع من تكفريه

أو  ،العاملني ب  أو ر   ، النبي   ب  ن س  إن م   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ين اهلل، أو بيشء من د   ،أو برسول اهلل  ،ينهأو بد   ،أو استهزأ باهلل ،اإلسالم ين  الد  

  .أو هازاًل  اسواء كان جاد   ،ن فعل ذلك كافر  فإن م  

وقد بسط الكالم يف بيان كفر  ،قد دل عىل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع

  ."الصارم املسلول"يف كتابه  بن تيميةاهؤالء شيخ اإلسالم 

ژ  ڑ  ڑ   چ : قول اهلل  ،عىل ذلك دلياًل  -رمحه اهلل تعاىل-كرومما ذ

ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  

 -2٥]التوبة:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ 

22]. 

ژ  چ فقال اهلل:  چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  : ملا قالوااهلل هذا وقد قال 

ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  

 چڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ 

 [.22 -2٥ ]التوبة:
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، أو هازاًل  اسواء كان جاد   ،فدل هذا عىل أن من استهزأ بالدين فهو كافر

انوا إهنم ك :هبم يف قوهلمفإن اهلل مل يكذ  " :-رمحه اهلل تعاىل–يقول شيخ اإلسالم 

 ئهذا عىل أن املستهز فدل   ،العاملني رهم رب  ومع ذلك كف   ،ينهازلني غري جاد  

 .أو هازاًل  اسواء كان جاد   ، كافر  

إن هذه "قال:  ،يف الكتاب نفسه -رمحه اهلل تعاىل-ومما ذكر شيخ اإلسالم

ه اهلل رمح-إىل آخر ما قال "وىل  من باب أ   الساب   افإذً  ،اآلية جاءت يف املستهزئني

  .-تعاىل

إن  :ال يقال ،هلهج  ر ب  عذ  ال ي   ئ  أو املستهز م أن الساب  عل  لكن مما ينبغي أن ي  

 جل  أنه معذور  جاهاًل  أأو استهز ب  ن سم  
ألنه  ؛ر باجلهلعذ  فإن مثل هذا ال ي   ؛ههل 

مع  -واملحبة التعبدية ،التعظيم التعبدي -ال جيتمع يف القلب حمبة اهلل وتعظيمه 

رمحه اهلل -ذا شيخ اإلسالمهل ، وقد أشارتهزاء به أو بدينه أو برسوله االس

شيخ سليامن بن عبد اهلل يف كتابه ال، وكذلك "الصارم املسلول" هيف كتاب -تعاىل

 ."تيسري العزيز احلميد"

  .امانعً  افاجلهل ليس عذرً 

  چچ فهو مانع لعموم قوله تعاىل:  ارهً ك  كان م   فإن   ،لكن اإلكراه مانع

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
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 أنه سبَّ » :-ريض اهلل عنه–وقد روى عبد الرزاق عن عامر  ،[122]النحل: 

فإنه  اهً مكر   أأو استهز فدل هذا عىل أن من سب   ،«ونزلت هذه اآلية ، النبيَّ 

 معذور.

ا د أن يتلفظ هبذير  ي  يكن مل  :أي ،ن باب سبق اللسانوكذلك من قال ذلك م  

ملا ثبت عند مسلم من حديث  ؛فإن مثل هذا معذور ؛ظ به خطألف  تولكن  ،اللفظ

، «أخطأ من شدة الفرح ،كوأنا ربُّ  ،اللهم أنت عبدي» :رجل الذي قالاليف  أنس:

فإنه قد  ،األنه ليس كفرً  ؛فمثل هذا مل يكفر، فمثل هذا ذكره عىل وجه الثناء واملدح

  .ذا اللفظ فكفرد هيفلم يكن ير ،حصل له سبق لسان

 فعمله، وبني من مل أو عماًل  اد لفظً ر  بني من مل ي   ام أن هناك فرقعل  ينبغي أن ي  و

-كام ذكر شيخ اإلسالم ة،همياجلر به فإن الثاين كفر باإلمجاع، و ال يكف   ؛يرد الكفر

 يف املجلد السابع. "جمموع الفتاوى"يف  -رمحه اهلل تعاىل

فإنه من باب سبق  ًأ،فعله خطو ،أو عماًل  اظً أو لف بخالف من مل يرد قواًل 

  ا.اللسان فإن هذا ليس كفرً 

 ،بجهله أواستهز ر من سب  عذ  ال ي   ،أنه ال عذر باجلهل :ومما ينبغي أن يعلم

 ،جيهل معن  هذا الكالم ،لكن قد يتلفظ رجل  بكالم  ال يعلم معناه ،كام تقدم بيانه



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

115 

 

رمحه اهلل –وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم  فمثل هذا ال يكفر، ،هلل وأن معناه سب  

 ."إعالم املوقعني"وذكره تلميذه ابن القيم يف كتابه  ،-تعاىل

، فمثل "الصارم املسلول" هيف كتاب -فيام أذكر اآلن -فكالم شيخ اإلسالم 

شاع وانترش عند كثري من  اكذلك مو ،ب  ألنه ال يعلم أن كالمه س  ؛ ركف  هذا ال ي  

 بمعن  الطبل، كام رب  والك   ،رب  ر مجع ك  ار فإن أكبااهلل أكب :ذاهنمأم يف نني يف قوهلاملؤذ  

يف كتابه  ةوقبله ابن قدام ،"املجموع" هيف كتاب -رمحه اهلل تعاىل–ذكر هذا النووي 

  ."املغني"

ففرق بني ، ب  ألنه ال يدري أن كالمه س   ؛ن قال هذا الكالم فإنه ال يكفرفم  

، فالثاين ال ي  اجلهاجلهل بمعن  الكالم و ر بخالف األول كام عذ  ل بأن السب كفر 

  .تقدم بيانه

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسال اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 .اوجزاكم اهلل خريً 



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

155 

 

 اجملموعة السادسة بعد ملائتني
ر وغري وفيه ينتج برية مسِك ،يقول السائل: عندنا يف البلد مصنع البرية

رة اليت تنتج يف نفس هذا املصنع الذي سِكر، هل جيوز شراء منه برية غري ُمسِكُم

 ؟رةسِكينتج فيه برية ُم

د ج  فإذا و   ،جائز أن شاء مثل هذا، واهلل أعلم :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ال  :يقال وال ،فيجوز شاء املباح منه ،م وما هو مباحيصنع ما هو حمر   مصنع  

 .الو كان مباًح وحت   امطلقً  ء  نه يشى مشر  ي  

ومات  ،وشاءً  اتعامل مع اليهود بيعً  أن النبي  -واهلل أعلم -ويوضح هذا 

كام يف البخاري من حديث عائشة، وكذلك  ،ه مرهونة عند هيوديودرع  

 اهلل عنهم يف كتابه، لكنه كام بني   ،ة ربال  ك  ، واليهود أ  -ريض اهلل عنهم-الصحابة

 م.غري حمر   ،يف جانب جائز تعامل معهم

ومعامالت غري  ،مةله معامالت حمر   ،باع معهمنه وي   ىشر  فإذا كان من ي  

 .-واهلل تعاىل أعلم -مة فيصح البيع والرشاء معه يف املعامالت غري املحر   ،مةحمر  

وبعد مدة  ،ه يف مستودعزينوخت ،يقول السائل: ما حكم شراء العلف اآلن

 مع العلم بأن العلف متوفر اآلن بكثرة. ؟بيعه بسعر أعلى
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ألن  ؛أن ادخار وختزين العلف جائز :-واهلل أعلم -يقال يف مثل هذا 

، راجع إىل قوت البلد، أو «خاطئ ر إالكال حيت»كام يف مسلم:  قول رسول اهلل 

من أهل  بن تيمية ومجاعةام ذلك شيخ اإلسالم كام عم   ،إىل ما حيتاجه الناس إليه

السيام ، وال عىل املعن  الثاين ،ال عىل املعن  األول ،والعلف ليس داخاًل  العلم،

باع بعد ثم ي   -واهلل أعلم -فادخار مثل هذا جائز  ،كام ذكر السائل ،وهو متوفر

 ه أعىل.ليكون سعر   ؛تهل  ذلك عند ق  

جنازة بعد صالة  اة بعد صالة اجلنازة. مثًليقول السائل: ما حكم صالة السنَّ

 اء.العش

 ،أنه يصل عىل اجلنازة بعد صالة العشاء مباشة :الذي أفهمه من هذا السؤال

ثم يؤخر راتبة العشاء إىل ما بعد صالة اجلنازة، إذا كان هذا املراد من السؤال، 

ألنه ال يشرط يف الراتبة أن تكون  ؛فتأخري الصالة الراتبة بعد صالة اجلنازة جائز

وال  ،شرط املواالة بني صالة العشاء وراتبتهاال ي أي: ،بعد الصالة مباشة

يشرط يف غريها من الراتبة، سواء كان يف صالة املغرب أو الظهر أو غريها من 

 الصلوات.

ستان نقوم برتمجة مقاالت يزيقول السائل: حنن جمموعة من الشباب من كرغ

رمحهم -بن العثيمني وابن بازاحماضرات العلماء السلفيني كالشيخ الفوازان وو

هم  ،ترديةاد قائمة على عقيدة األشاعرة واملاملساج ُةاملفيت وأئمَّ وإدارُة ،-اهلل
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ون ؤيحتكم لنا يف مثل هذا احلال يف شالوهابية، فما نصب ناويتهمون ،يسيطرون

 ؟دعوة الناس إىل اهلل تعاىل

رمحة اهلل من العمل بأن يكون  وأرجو ،إن ما تقومون به عمل صالح يقال:

ويبق   ،فع بهنت  أجره وثوابه، وأسأل اهلل أن يكون من العلم الذي ي   ق بالذي ي

 وهو أرحم الرامحني. ،أجره برمحته

ن ب م  ض  إن استطعتم أن تستمروا ولو غ   ،ومثل هذا أنتم أعلم بواقعكم

ب عليه مفسدة أكرب فافعلوا ترت  ال كم وال يمنع الدعوة، وب، وهذا ال يرض  ض  غ  

لوا أن تبحثوا عن طريق حتصل به تب عليه مفسدة أكرب حاو  ذلك، وإذا كان تر

أو بغري ذلك  ،باسم آخر اأو ترمجو ،بأن يرمجها غريكم ،املصلحة دون املفسدة

ثم بعد  ،كمئاسم من أسام  عليهن ويك والإلكرونًيا  اموقعً  امن الطرق، أو تضعو

  رابط املوقع.نرش  ذلك ي  

أو عىل أقل  ،يبق  النفع من غري رضر   ،يقةروا يف طرلوا أن تفك  املهم حاو  

أسأل اهلل أن يتقبله الذي ر وال ينقطع هذا العمل الصالح، ل الرضتقدير يقل  

 برمحته وهو أرحم الرامحني.

هل  ،ر بالصالة على النيب ذكِّيقول السائل: النغمة اليت يف اجلوال اليت ُت

  ع؟.َدهي من الِب
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من  -واهلل أعلم -إن هذه النغمة وأمثاهلا  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

الصحابة مل يكونوا يأمرون أحًدا يذكرهم الصالة عىل رسول اهلل صىل بدع، ألن ال

 اهلل عليه وسلم.

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 .اكم اهلل خريً اوجز
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  اجملموعة السابعة بعد املائتني
شارب  ههل يدخل في "ي باحلرامِذو ُغ ،حرام مشربه : هيقول السائل: قول

 ؟ه بسبب شرب الدخانؤفيقال أنه قد ال يستجاب دعا ،الدخان

 : ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

سبحانه  واهلل   ،إن شب الدخان حمرم يف الرشيعة؛ ألنه من اخلبائث أواًل:

، [852ألعراف: ]ا چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ  يقول:

كثرية، واهلل سبحانه رضار ألب سب   هو ذلك الطب احلديث، ووهو ضار  كام بني  

]البقرة:   چۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے چ يقول: 

855]. 

  ب  ر   :أي ،«ي باحلرامذي غُ و»:  هذا فإن شبه حرام، لكن قوله فإذا تبني  

ي البدن، غذ  أن الدخان مما ال ي   -واهلل أعلم -م اهلل، والذي أعرفه البدن عىل ما حر  

 .-واهلل أعلم -هذا الذي أعرفه  ،البدن منه ومما ال ينمو

أما إذا مل  ،البدن منه فإنه يكون داخاًل يف احلديث وإذا كان الدخان مما ينمو

  يف احلديث.فإنه مل يكن داخاًل  ؛يكن كذلك

أن دعاءه ال  :، أي«يستجاب له ىوأنَّ »:   قوله للفائدة فإنه ليس معنو

كام أفاد هذا بمعناه  ،بل االستفهام هنا للتعجب واالستبعاد ،ايستجاب مطلقً 
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بن رجب أنه قد يستجاب ا، وأفاد "األربعنيعىل ه حش"بن رجب يف ااحلافظ 

  .يف الغالب ال يستجاب له هن أكل احلرام، لكندعاء م  

ستجاب له، أن اهلل استجاب دعاء الكافرين، كام قال ومما يدل عىل أنه قد ي

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ سبحانه: 

 [.2٥]العنكبوت: چڦ    ڦ  ڄ

هفإذا كان املرشك قد يستجاب دع فمن أكل احلرام من باب أوىل، إال أن  اء 

الغالب  يه فإنه يفوغذي عل ب عدم إجابة الدعاء، ومن أكلهأكل احلرام من أسبا

فإنه من أسباب إجابة  أن من أكل حالاًل  :ومفهوم املخالفة ه،ؤال يستجاب دعا

 الدعاء.

 إنه الرمحن الرحيم. ؛وعليكم بالطعام احلالل ل   أسأل اهلل أن يمن ع   

االحتياط يف االستحباب وليس " :وضحت لنا قاعدة ايقول السائل: هّل

 ؟عدةما يستثنى من هذه القا كهل هناو "؟الوجوب

أتت بأمر  فإنه قد يصح إن الرشيعة إذا  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

هذا األمر بضوابط شعية، فإذا صح االحتياط فإن ما كان من باب يف االحتياط 

 يفيد الوجوب وإنام يفيد االستحباب، ويتضح هذا ببعض الاالحتياط فإنه 

 األمثلة:
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 قال يف حديث أيب أن النبي  :واللفظ ملسلم ،من ذلك ما يف الصحيحني

 ،اها ثلثً حتى يغسل ،إذا استيقظ أحدكم من نومه فل يغمس يده يف اإلناء»هريرة: 

  .«فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

ألن يده قد  ؛من باب االحتياط وه -للنائم :أي –فغسل اليد يف مثل هذا 

 س، فأمرت الرشيعة بغسل اليد.تتنج  

هو مذهب  وهذا كان حكم غسل اليد االستحباب، ،فلام كان لالحتياط

  .مجاهري أهل العلم

 ما كان من باب االحتياط فإنه ال يفيد الوجوب وإنام يفيد االستحباب. افإذً 

سفيان وابن عمر أيب بن  ويةخر، ثبت عن مخسة من الصحابة كمعاومثال آ

ب عن رؤيته وحج ى فيه اهلللرَ أهنم كانوا يصومون اليوم الذي ال يُ » :ومجاعة

  .«غيم أو قرت

أو حيتمل أن يكون األول  ،اليوم الذي حيتمل أن يكون ثالثني من شعبان :أي

خشية أن يكون من رمضان، وذلك برشط  امن رمضان، كانوا يصومونه احتياطً 

ذلك مما حيجب الرؤيا، فذهبوا إىل  غرييكون يف السامء غيم أو قطر أو أن 

 استحباب هذا الصيام.
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رجحه شيخ  ،حنيفة قول أيب همن اوقريبً  ،يف روايةالقول ذهب أمحد  وإىل هذا

  ."شح العمدة"بن تيمية كام يف ااإلسالم 

لكن املقصود أنه إذا حجب عن رؤية اهلالل غيم أو قطر أو غريه فكان 

هذه  ،وال يوجبونه وإنام يستحبونه ،يستحب هؤالء اخلمسة أن يصام هذا اليوم

 لقاعدة االحتياط.

فإن من صام ذلك  ؛أن الشهر ناقص  بعد  مجاهري أهل العلم أنه لو تبني   وذهب

 يلزمه القضاء.ال فإنه جيزئه و  االيوم احتياطً 

 ،أن هؤالء اخلمسة من الصحابة استحبوا الصيام :فاملقصود من هذه املسألة

  .وهذا من باب االحتياط

 ،"جمموع الفتاوى"كام يف  ،بن تيميةاد هذه القاعدة شيخ اإلسالم وقد قع  

 ."إعالم املوقعني" هأظن يف كتابفيام  -رمحه اهلل تعاىل-وابن القيم

وال يفيد  ،وذكروا أن ما كان من باب االحتياط فإنه يفيد االستحباب

  .الوجوب

أما عند ظهور األمر فال  ،مما ذكروا أن االحتياط إنام يكون عند الشك أيًضاو

 هر.بل جيب العمل بام ظ ،يصح االحتياط

  ؟هل يستثن  من هذه القاعدة يشء :أما قول السائل
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ن تنزيلها س  لكن البد أن حي   ،اآلن يستثن  من هذه القاعدة اال أعرف شيئً ف

وال  ،اذلك أن يكون احلكم استحبابً  ،فيه شك  عىل الوقائع، وهو يف األمر الذي ي  

 تظهر فيه السنة والرشع.

 .قيقتني أو دقيقة من باب االحتياطذان الفجر بدأسأمسك قبل  :لو قال قائل

ألنك ملا علمت أن الفجر الصادق خيرج يف  ؛فيقال: ال يصح االحتياط هنا

هذا الوقت فال يصح االحتياط باإلمساك قبله، فإن األمر الذي جعلته الرشيعة قد 

، وعىل هذا ةإنه بدع :فإن ظهر مل يصح االحتياط، لذا يقال يف هذا اإلمساك ،ظهر

 فيقاس.

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،نا ما ينفعناأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعمل  أس

 .خرًياوجزاكم اهلل 
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 اجملموعة الثامنة بعد املائتني 
أنهم  اعلًم ،سلمامليستعني باجلن  ،يقول السائل: هل جتوز الرقية عند راٍق

اجلن تهم بل رقي ،وال يأمرون به ،اشركيًّ اوال يقولون شيًئ ،ينطقون أمامي

 وصاياهم كلها من السنة.

 -ولو كان اجلني ،إن االستعانة باجلن يف الرقية :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

مة يف الرشيعة، وال فرق يف هذه الصورة فإن هذه االستعانة حمر   ؛مسلاًم -كام يزعم 

منهام قد  ال  ، فإن ك  املسلم وبني من يدع  أنه يستعني باجلن ،والكاهن افبني العر  

 استعان باجلن.

 زعم أنه مسلم ما يل: عيدل عىل بطالن االستعانة باجلن مومما 

بون نت أن أهل النار يعذ  وبي   ،أن الرشيعة ذمت االستعانة باجلن األمر األول:

ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ  بعض، كام قال سبحانه:ببأن استمتع بعضهم 

ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .[851]األنعام:  چڳ   

ف ذ  أنه إذا ح   :والقاعدة األصولية هي ،ر ما حصل االستمتاع فيهذك  ومل ي  

  ."املعمول فإنه ينزل منزلة العموم
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صورة من صور  فأي   ،اهذه اآلية تدل عىل حرمة االستمتاع عمومً  افإذً 

 االستمتاع فهي حمرمة.

فني مع أهنم قد الكهان والعرا ةنت حرمأن الرشيعة بي   الدليل الثاني:

بوا إىل اجلن، أو أن يستعينون باجلن فيام أباح اهلل، وليس من شطهم أن يتقر  

ذا ، فدل هة  عام   مت الرشيعة بنصوص  يفعلوا الرشكيات مع اجلن، ومع ذلك حر  

 وأنه فعل الكهان والعرافني. ،محمر   اعىل أن االستعانة باجلن مطلقً 

قون بني أهنم ال يفر   : فيام رأيتاملاضني أن كالم العلامء الدليل الثالث:

 حتريم ، وكالم السلف كثري يفامون االستعانة مطلقً بل حير   ،استعانة واستعانة

 بني استعانة واستعانة. ايف كالمهم تفريقً  االستعانة باجلن، ومل أر

أن هذا اجلني مسلم أو صالح أو غري ذلك هذا  م  ع  ز   والدليل الرابع:

ت وأن جيزم بأن هذا اجلني صالح  أو أنه غري أن يتثب   يستطيع أحد  ألنه ال  ؛خطأ

 القول بأنه صالح أو غري صالح قول  بال علم.لذا يب، ف غ  صالح، فإهنم عامل  

نت لنا أنه ال يصح أن نقبل خرب أحد حت  : أن الرشيعة بي  الخامس الدليل

ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ كام قال سبحانه:  ،يكون ثقة

 [.2]احلجرات: چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
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ت أن هذا ثب  وال يستطيع أحد  أن ي   ،ل إال خرب الثقةقب  مفهوم املخالفة أنه ال ي  

هذا زعم  ،ألنه ثقة ؛ل خربهقب  ان به، فلذلك الزعم بأنه ي  ستع  حت  ي   ،ي ثقةن اجل  

 م بيانه.كام تقد   ،ص  باطل ال دليل عليه، بل هو ختر  

قد احتاج يف عدة مواضع  أن النبي  :وبه أختم،دليل السادس:ال

توا له أن يرسل الصحابة ليار، وكاوأحوال إىل أن يأت بأخبار املرشكني والكف  

ولو كان االستعانة باجلن  ،له ابل قد استعان ببعض الكفار وجعلهم عينً، باخلرب

احلاجة إىل ذلك، فقد  مع وجود الستعان هبم النبي  امً جائزًا فيام ليس حمر  

فلذا لو  ،احتاج أن يعرف خرب القوم يف غزوة األحزاب ويف غريها من الغزوات

  .لفعله النبي  اكان هذا جائزً 

ومما يقع فيه كثريون: أهنم يقبلون كالم اجلني إذا تكلم، وقال: إن هذا بسبب 

ة كب  رية بني املسلمني.فالن، أو فالن أو العائلة الفالنية، وهذا الكالم سب ب ف رق 

وأن  ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. ،خرًيا اجيزيكم مجيعً 
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 اجملموعة التاسعة بعد املائتني.
يف طلبه مع توفر  اًرمقصِّ ،م احلقتعلُّ نا عًضعِريقول السائل: من كان ُم

 ؟ب فقطذِنهل يكفر أم أنه عاٍص ُم ،ركفِّثم وقع يف أمٍر ُم ،سبابأ

  .اطً ر بجهله، هو من مل يكن مفر  عذ  إن الذي ي   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  :ين وإثمنيزر  ط يف طلب احلق فإن عليه و  املفر   اأم

  .يف إعراضه عن طلب احلق زر األول:الو

  .حرم اهلليف وقوعه فيام  الثاني: والوزر

بن عبد الرب اذكره  أيًضا، و"الفروق"رايف يف كتابه قوقد ذكر هذا التأصيل ال

اللحام يف ابن ثم، وذكر آض عن تعلم احلق أن املعر   :"التمهيد" هيف كتاب

 ."قواعده"

من مل يتعلم احلق يكون  ل  فليس ك   ؟ضعر  ن امل   م   ،فعر  لكن ينبغي أن ي  

 ،ال يتعلمون احلق؛ لظنهم أهنم عىل احلق ،كثريين افإن هناك أقوامً  ،اًض معر  

 ومل يسألوا عن خالفه. ،فلذلك مل يتعلموه

فال يسمع احلق حت  ال يقتنع به، فإن هذا  ،أما من كان حيتمل أنه عىل خطأ

ض، وكذلك من سمع احلق وتركه، مع قناعته به، ألن أشياخه عىل عر  هو امل  
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ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  چ  ل سبحانه:ض، كام قاعر  م   أيًضاخالف ذلك، فهذا 

 [.24]األحزاب: چڎ   ڎ  ڈ 

 أن املعرض وبني   ،-رمحه اهلل تعاىل-بن القيماوقد أشار إىل هذا املعن  اإلمام  

  .ا ألشياخهعن احلق هو الذي ظهر له احلق وتركه إتباعً 

  .أن يظهر له احلق :فاملقصود

لم واهلدى لكن يظن ر فيها الع  أما أن يستمر عىل الباطل ولو كان يف بلد  يظه

يف بلد   ا، ومهام كان احلق والعلم ظاهرً اًض فإن مثل هذا ليس معر   ،نفسه عىل حق  

، ويف عهد اخللفاء كظهوره يف عهد النبي  افإنه ال يمكن أن يكون ظاهرً 

 ظعوناخلمر كقدامة بن م ب  ش   الراشدين، وقد حصل من الصحابة من استحل  

كام ثبت ذلك عند  ،ها مع أناس من التابعنيوقد استحل   ،-عنه ريض اهلل–البدري 

  .ألهنم كانوا متأولني ؛وقد عذرهم عمر، عبد الرزاق

رها عثامن ذاستحلت امرأة الزنا، فع -هلل عنهريض ا-وكذلك يف عهد عمر

 تتحدث به من غري مباالة، إىل غري ذلك. أي: ،إهنا تستهل به :وقال عثامن ،وعمر

 واحلق فيها ظاهر  أكثر من ،عصور اإلسالم وأظهرها وأقواها فهذه هي أعز

  .غريها، ومع ذلك حصل اجلهل
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يف أن يكون الرجل  اظهور العلم يف بلد، وعدم ظهور العلم ليس كافيً  افإذً 

 .اطً مفر  

قنوات التي تنرش اخلري، وكذلك تيّست الت تيّس   :قد يقول قائلو

  .اإلذاعات التي تنرش اخلري

ت قنوات وإذاعات يف نرش اهلدى إال أنه ّس  يوإن كان كذلك فإنه كام تفيقال: 

دت قنوات وإذاعات بأضعاف مضاعفة قد نرشت الباطل ج  يف املقابل قد و  

 عند كثري من املسلمني. أً وخط اوالضالل، مما يزيد األمر التباًس 

  بوجهه بعد انصرافه مننييقول السائل: هل جيب على اإلمام مواجهة املصل

 ؟الصالة

 ،لكن خيفض رأسه ،هقام من مصالماإذا انصرف من الصالة بالناس  نأعرف م

ومبا  ؟خمالف للسنة هفعل هل ،وال يرفع رأسه يف وجوه املصلني حليائه الشديد

 ؟تنصحونهم

ن انرصاف اإلمام للمصلني بعد تسليمه أن ينرصف إليهم بوجهه، إ يقال:

أنه كان » :ثبتت يف حديث أنس يف مسلم ، فقدة ثابتة عن رسول اهلل ن هذه س  

أنه كان أكثر » :يف مسلم عن ابن مسعود أيًضا، وقد ثبت «ينرصف عن يمينه 

 ، إىل غري ذلك من األدلة.«يساره  إىل هانرصاف
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ام ذهب إىل ك ،فدل هذا عىل أن االنرصاف إىل املصلني بعد التسليم مستحب

  .هذا مجاهري أهل العلم

ا أو سواء كان واجبً  ،ن شع اهلللفعل يشء م   ان احلياء مانعً وال ينبغي أن يكو

 زولثم بعد ذلك ي ،  منها يف بداية األمرح  ست  ، وكثري من األمور قد ي  امستحبً 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  چ   اد عىل فعلها، واهلل يقول:عت  اء بأن ي  ياحل

 [.25]العنكبوت: چہ  ہ  ہ  ھ   

لذا أنصح هذا  ؛شع اهلل هو حياء مذموم عمل يشء منواحلياء الذي يمنع ب

 ومع األيام يسهل عليه إن شاء اهلل تعاىل. ،اإلمام أن جياهد نفسه

وهل البد من قبول  ؟ة معتدلةيقول السائل: هل يوجد يف زماننا هذا صوفيِّ

 ؟م عليهالنقل بعد عرضه على العقل أم أنه مقدَّ

 زماننا إطالق الصوفية عىل يف إنه قد غلب :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  .رشكني أو عىل الصوفية املبتدعةالصوفية امل

 ،بع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحوالصوفية املعتدلة بمعن  أهنا تت  

املتعبدين من أهل السنة هم صوفية  ل  ك  و ،هذا كثري ،هم السلفية املعتدلةؤالء ه

 ل  ك  وعبدين ممن مل يقعوا يف البدع، تاملعىل كام كان يطلق لفظ الصوفية  ،معتدلة

بن تيمية ثم ابن ا شيخ اإلسالم د من أهل السنة فهو صويف معتدل، وقد بني  متعب  
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ق طل  أن الصوفية كانت ت   "تلبيس إبليس" هبن اجلوزي يف كتاباالقيم وقبل ذلك 

 ام  ها عىل أقوإطالق   ثم بعد ذلك اشتهر، ل األمرري يف أو  اخلعىل أقوام من أهل 

  .خالفوا السنة

بل قال ابن  ،امطلقً  ذم  ي   ة ثم ابن القيم أن لفظ الصوفية الذكر ابن تيمي ؛فلذا

  ."ومنهم سابق للخريات قتصد،ومنهم م ،فمنهم ظامل  لنفسه" :تيمية

وما ذكره شيخ اإلسالم ثم تلميذه ابن القيم حق، لكنهم يريدون بالصوفية 

د من متعب   ل  ك   لذادون من غري شك وال بدعة، هم املتعب   ،الذين هم عىل اهلدى

 فإنه صويف هبذا املعن . ،أهل السنة عىل هذه الصورة

أن يطلق الصوفية عىل أي:  ،د هذا األمرإال أنه ال يصح يف ظني أن يكثر ترد  

ألنه قد اشتهر هذا اإلطالق عىل أهل البدع، وقد صار  ؛ده باعتدالمن كان تعب  

 .اأو مبتدعً  اكً أنه ما بني أن يكون مرش   :أي ،ا صويف  ن فالنً إ :قيل إذا ،اسائدً  اعرفً 

فظ وهم يف ذلك يستعملون ل ،لذا اشتهر عند أهل السنة ذم التصوف بإطالق

  .الصوفية عىل االستعامل العريف

 ؟ن قبول النقل بعد عرضه عىل العقلهل البد مو :أما قوله

لتسليم للنقل، سواء اتضح للعقل وجيب ا ،يقال: كال بل العقل تابع  للنقلف

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  چ راد بالنقل أو مل يتضح له، كام قال سبحانه: امل
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ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

ٻ  ٻ          ٱ  ٻچ [، وكام قال سبحانه: 2٥]النساء: چەئ  وئ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 [.62]األحزاب: چٹ     ٿ  ٹ    ٹ  ٹ 

قال:  –ريض اهلل عنه – افالعقول تابعة للرشع، وكام ثبت عند أيب داود أن علي  

 باملس من أعله، وقد رأيت النبي وىَل لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أَ »

 هر خفيهايسمح عىل ظ».  

هذا يرى  ،ةال يصح االعتامد عىل العقل أن عقول الناس متباين ثم مما يؤكد أنه

إىل أهل  رسالتهي يف زجوذاك يرى خالفه، كام بني هذا الس ،اهذا األمر صوابً 

أن الرجل نفسه  :بل مما يؤكد ذلك ،بن تيميةاأيًضا شيخ اإلسالم  هوذكر، زبيد

 وأهنا تابعة   ،بني حني وآخر، فدل هذا عىل ضعف العقولما ختتلف نظرته لليشء 

 للرشع.

 ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،منا بام ينفعناأن يعل  ال هو الذي ال إله إسأل اهلل أ

 .خرًياوجزاكم اهلل 
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 اجملموعة العاشرة بعد املائتني 
ة، ويف آخر أربعة أشهر قال َنيقول السائل: لو اشرتيت سلعة بالتقسيط ملدة َس

 ؟، فهل هذه الصفة جتوزاًنمعيَّ اادفع باقي األقساط وأخصم لك مبلًغ :لي البائع

 " ضع،ـ علامء بإن هذه الصفة تسم  عند ال :اُل جواًبا على هذا السؤالُيَق

 أهل العلم أهنا جائزة، وإىل هذا ذهب وهذه الصفة عىل أصح قول   ،"لوتعج  

بن القيم، ابن تيمية وتلميذه اشيخ اإلسالم وهو اختيار  ،اإلمام أمحد يف رواية

 سعيد بن منصور يف سننه.وثبت جواز ذلك عن عبد اهلل بن عباس فيام أخرجه 

، وال يوجد دليل يمنع مثل هذه ل  د اجلواز أن األصل يف املعاملة احل  ويؤك  

املعاملة، لذا بناء عىل األصل وعىل فتوى عبد اهلل بن عباس، تكون هذه املعاملة 

 .-واهلل أعلم -وأصح أقوال أهل العلم  ، الصحابةجائزة عىل أصح قول  

 ؛نيه أو جدته املتوفَّحفيد أن حيج أو يعتمر عن جدِّيقول السائل هل جيوز لل

 ؟وعمرة االبن والبنت عن والديهم ألن األحاديث جاءت يف حج

 ل  ك   أنه يصح أن حيج   -واهلل أعلم  –األظهر  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 ، وكذلك يصح لكل أحد  عن أحد   أحد   ل  صدقة ك  عن أحد، وكذلك تصح  أحد  

 أحد  إىل غري ذلك. ل  ين عن ك  د  لاأن يقيض 

 ذلك ما يل: لويدل 
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 أحد، أو أن يقيض   نهناك دليل يمنع أن يتصدق أحد ع أنه ليس األمر األول:

  .ين أحد، أو أن حيج أحد  عن أحد  احلج الواجب أو املستحب أو غري ذلكد   أحد  

  [65]النجم:  چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب چ : قد قال اهلل  :فإن قيل

 وبني   ،هذه اآلية -رمحه اهلل تعاىل-ةبن تيمياقال: قد أجاب شيخ اإلسالم في

 عمله.ب ثاب إالال تفيد أن اإلنسان ال ي   اأهن

 :أي ،چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب چ  :هو قوله سبحانه :وخالصة ما قال

غريه، أما من جهة ال يستحق إال ما سع ، لكن ال يمنع أن يصل إليه ثواب عمل 

يستحق إال ما سع ، لكن ليس يف اآلية ما يمنع أن يصل إليه  الاالستحقاق ف

انتفاع الغري من بو صول ثواب  وغريه، السيام وقد جاءت األدلة ب ثواب عمل

رمحه اهلل -إىل غري ما ذكر عمل غريه، كام ثبت الدعاء بأن املالئكة تدعو للمؤمنني

 .تعاىل

ين د يف صدقة أو قضاء د  ل ثواب أحد  ألحص  ليس هناك دليل يمنع أن ي   ،افإذً 

 أو غري ذلك.

 :قال أن رجاًل  -ريض اهلل عنه–قد صح عن ابن عباس  أما الدليل الثاني:

أو قريب  يل، قال:  ،فقال: أخ  يل ؟شِبمة نفقال م ة،ا عن شِبملبيك اللهم حج  »

 .«ةقال: نعم قال: حج عن شِبم ؟هل حججت عن نفسك
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ألن هذا الرجل الذي  ؛أحد  عن غريه ل  هذا األثر يدل عىل جواز أن حيج ك  

 ؟عباس مل يستفّس منه ما نوع هذا احلج وابن   ة؛ا لشربمليس ولدً  ةعن شربم حج  

 ؟من نفسه أو غري ذلك ةه الرجل عن شربمأابتد وهل هو تطوع

ل يف منزلة العموم يف املقال، كام قاله نز  فرك االستفصال يف موضع اإلمجال ي  

 .-اهلل تعاىل رمحه-اإلمام الشافعي

رمحه اهلل -بل كالم النووي ،أن العلامء عىل هذا الفهم الدليل الثالث: 

ل إىل ص  ملا حكوا اإلمجاع عىل أن الصدقة ت  وغريه بن تيمية او ةبن قداماو -تعاىل

هذا القول إال  ر  ال يكون، بل ما أ أن له أو ابأن يكون ابنً ،لوا يف ذلكامليت مل يفص  

  .جاء بعده نا كالشوكاين ومد  تأخرين ج  من امل

  .يتهأعىل خالف هذا، فيام وقفت عليه ورلني فإنه أما كالم العلامء األو  

، وليس  ل  ق ك  ويتصد   ،أحد عن أحد ل  ك   فدل هذا عىل أنه حيج   أحد عن أحد 

 ص ذلك بالولد.هناك ما خيص  

 عنه السائل. وهو الذي يسأل ،وىل  االبن من باب أ   وابن  

ا غ فيه الكلب بالصابون عوًضَلالسائل: هل جيزئ غسل اإلناء الذي َويقول 

 ؟عن الرتاب



 ثايناجلزء ال                                                                                      األجوبة العلمية عىل األسئلة الرشعية

566 

 

أصح أقوال أهل العلم أنه إذا ولغ الكلب يف  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ا ثبت يف مل    ؛ويكون ذلك يف الثامنة ،ل بالرابغس  وي   ،بر  اإلناء فإن اإلناء ي  

، وهذا «وعفروا الثامنة بالرتاب»قال:  صحيح مسلم من حديث ..أن النبي 

 رواية عن اإلمام أمحد. وهو ،قول احلسن البرصي

 ،عىل أصح أقوال أهل العلم أن غسل اإلناء بالراب خاص  بالراب أيًضاو

 ذلك أمران:ل غريه، ويدل وال يدخل يف ذلك الصابون وال ،كام جاء به النص

به،  اقً لت هذا احلكم معل  ية جععاب الكلب خاص  أن يف ل   األمر األول:

يف النصوص األخرى أن مثل هذا يقال يف  ق بالكلب، لذا مل يأت  وكذلك ما يتعل  

 غري الكلب.

 ر.طه    وي  فلذا ما جاء من الكلب ففيه خاصية حيتاج إىل الراب حت  ينق  

 -ن الرشيعة مل تذكر غري الراب مع وجود غريه، فدل هذا أ واألمر الثاني:

 ني عند الشافعية واحلنابلة.وهذا أحد القول   ،عىل أنه خاص  بالراب -علمواهلل أ

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،ام ينفعنابمنا أن يعل  الذي ال إله إال هو سأل اهلل أ

 ا.كم اهلل خريً اوجز
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 اجملموعة احلادية عشرة بعد املائتني 
رج على احلاكم ن خَم :يقولون يقول السائل: بعض الطلبة عندنا يف الصومال

ج من دائرة أهل السنة خَروال ُي ،قد أخطأ يف هذه املسألة ،هو سلفيوالفاسق 

ام كَّوخرج بعض السلف على بعض احُل ،اقدمًي األن يف املسألة خالًف ؛دهامبجرَّ

 الفاسقني.

ة اخلروج عىل رم  إن األدلة متواترة يف ح   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

  بل حك ،ة اخلروج عىل السلطان كثريرم  هل العلم يف بيان ح  أ السلطان، وكالم  

، "أصول السنة" هكاإلمام أمحد يف كتاب ،اإلمجاع عىل ذلك مجع  كبري من أهل العلم

 ،، واإلمام عل املديني فيام روى الاللكائي"السنة" وحرب الكرماين يف كتابه

واين املالكي، واملزين بن زيد القرياذلك   وحك ،ن فيام رواه الاللكائياوالرازي

اخلروج عىل السلطان  أنمن كالم أئمة السنة كثري، يف  الشافعي إىل غري ذلك

 وال جيوز. ،محمر  

  بن وكذلك عل ،بل ذكر اإلمام أمحد يف العقيدة التي حكاها عن أهل السنة

السنة جممعون عىل أن  فهو مبتدع ضال، فأهل   ،أن من خرج عىل السلطان :املديني

 زه فإنه مبتدع ضال.خرج عىل احلاكم الفاسق أو جو  من 

  .د خالف بني بعض السلفج  أما ما ذكر من أنه و  
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نه حصل خالف بني بعض التابعني، وعىل الصحيح مل حيصل خالف  إ :فيقال

انعقد اإلمجاع بعد  بني الصحابة، وهؤالء التابعون الذين حصل منهم اخلالف، قد

، "منهاج السنة" هبن تيمية يف كتابااإلسالم اخلالف شيخ   وقد حك ،خالف  

–وحكاه النووي ، صالحترمجة احلسن بن يف  "التهذيب" هوابن حجر يف كتاب

  .، وحكاه غريهم"شحه عىل مسلم"يف  -رمحه اهلل تعاىل

اإلمجاع عىل حرمة اخلروج   من حك ل  وك   ،أهل السنة أمجعوا عىل ذلك افإذً 

 هذه املسألة. يفاستقر  لسلطان، يرى أن اإلمجاععىل ا

ن أل ؛وال ينفعه وجود خالف بني أهل العلم ،ن خرج فهو مبتدع ضالم   افإذً 

  .اإلمجاع قد انعقد عىل خالف ذلك

  .اترة يف حرمة اخلروج عىل السلطانوألن النصوص متو

، ن خرج عىل السلطان فهو مبتدع ضالألن أهل السنة جممعون عىل أن موبل 

 .كام تقدم تفصيل ذلك

وأجبت عىل الشبهات املثارة يف كتاب  ،وقد فصلت الكالم عىل هذه املسألة

، ورددت "موقع اإلسالم العتيق"، وهو موجود يف "اإلمامة العظم "بعنوان 

ت يف هذا الباب، ومن شاء التوسع يف ذلك فلريجع ل  عىل أشهر الكتب التي ض  

 إليه.
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 ،وز إخراج بعض منها اآلنهل جي ،يقول السائل: وجبت زكاة مالي هذا الشهر

 .العلم أن مبلغ الزكاة وذكر مبلًغمع ا ؟ الوقت الالحق أخرج البعض اآلخرويف

إنه عىل أصح أقوال أهل العلم جيب إخراج  :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤالف

  .رها فهو أثمالزكاة عىل الفور وال جيوز تأخريها، ومن أخ  

جها، اخرإج الزكاة فيجب عليه أن يبادر بإذا كان السائل يستطيع إخرا ،افإذً 

ثم؛ ألن األمر يقتيض الفور كام قال سبحانه: آر فهو ميض احلول، وإذا تأخ   دبع

ٻ  ٻ    چ  :، وقال سبحانه[21]احلديد:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ

إىل غري ذلك من األدلة التي تدل عىل  [166]آل عمران:  چٻ  ٻ  پ  

 أن األمر يقتيض الفور.

ومن  ؟ن كان عليه قضاء من رمضان هل يصوم الست من شوالَمالسائل: يقول 

 ،االقضاء أوًل :أم ملزم بالرتتيب ،بعده يصوم القضاء الذي عليه، هل هذا صحيح

 ؟الصيام الست من شوالمن ثمَّ و

من الرتيب بأن ينتهي من  د  قد ثبتت السنة بأنه الب    ا:على هذ جواًبايقال 

ذلك حديث أيب أيوب لذلك الست من شوال، ويدل ثم يصوم بعد  ،رمضان

كان  ،من شوال ت  ثم أتبعه بسي  ،من صام رمضان»قال:  األنصاري أن النبي 

 ، أخرجه مسلم.«كصيام الدهر
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 رمضان قبل الست من شوال، ومل أر   فاحلديث واضح يف أنه البد أن يصوم

كام هو قول أحدًا من أهل العلم املاضيني ممن يرى صيام الست من شوال 

 زون التقديم.هؤالء جيو   أر  الشافعية واحلنابلة، وقول بعض احلنفية مل 

وإنام يرى أن  ،فهو يف األصل ال يرى صيام الست من شوال ،وإنام من جيوزه

  .هذا من النفل املطلق

هريرة عند عبد الرزاق، أنه ال  أنه ثبت عن أيب :د عدم جواز التقديمويؤك  

، وإىل هذا ذهب اإلمام «ابدأ بام فرض اهلل»ل عىل الفرض، قال: م النفيصح أن يقد  

الست من شوال  م النفل عىل الفرض، وصيام  أنه ال يصح أن يقد   :أمحد يف رواية

 .وىل  من باب أ  

وهو أن من يرى تقديم الست من  ،به ألمر  يف هذه املسألةنت  لذا ينبغي أن ي  

  :نقضاء رمضان، هذا مبني عىل أمري شوال عىل

 فل عىل الفرض، وهذا خالف فتوى أيبأنه يرى جواز تقديم الناألمر األول: 

 كام تقدم. ،هريرة

بل يراها  ،ذاهتاليرى استحباب صيام الست من شوال  أنه ال األمر الثاني:

  .قمن النفل املطل  
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منهم ذهب إىل ا أر أحدً  فإين مل ؛أما من يرى استحباب الست من شوال لذاهتا

 ،ومن قال بخالف ذلك فقد قال قواًل  الست من شوال عىل رمضان، جواز تقديم

 ال سلف له فيام رأيت من أقوال أهل العلم املاضني.

 ،مناوأن ينفعنا بام عل   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 .خرًياوجزاكم اهلل 
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 املائتني  داجملموعة الثانية عشرة بع
ني يف يِِّوحر طريقة الصاك أن يقرِّالدكتور حممد الربَّيقول السائل: أراد 

 .تعظيم سيد قطب والدفاع عنه

ر فيها عدم هجر املبتدع حتى ولو وقعوا يف أعظم قرَّ ،فكتب عدة تغريدات 

 ،رمحهم اهلل–ع كاحللولية، ويزعم أن هذه هي طريقة ابن تيمية وابن القيم َدالِب

  .ت لك التغريداتواستدل ببعض النقول عنهم، وقد أرفق

 ؟فما قولك يف ذلك :وسؤالي

قد رأيت هذه التغريدات الشنيعة من الدكتور  :يقال إجابة على هذا السؤال

 -ه إىل رشدههداه اهلل ورد   -حممد الرباك 
 
 ، وهي تغريدات متضمنة ألخطاء

من أصول أهل  فإنه ألجل الدفاع عن سيد قطب أراد أن ينقض أصاًل  ؛شنيعة

زعم أن قد عدم هجر املبتدع واملخطئ ولو كان قد وقع يف احللول، ووهو  ،السنة

 ،ومل هيجره ،إسامعيل اهلروي اعذر أب -رمحه اهلل تعاىل–بن تيمية اشيخ اإلسالم 

 يأمر هبجره؛ مع أنه قد وقع يف احللول.مل و

 :وكلم الِباك خطأ من أوجه أ،وهذا خط

وقد تكاثرت  ،ل السنةمن أصول أه أن هجر املبتدع أصل   الوجه األول:

هذا، لكن يكفي أنه ثبت يف  حولوال أحب أن أطيل الكالم  ،األدلة يف بيان ذلك

بعون ما تشابه إذا رأيتم الذين يتَّ »قال:  الصحيحني من حديث عائشة أن النبي 
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، وهذا احلديث أصل  يف هجر أهل «فاحذروهم ،أولئك الذين سامهم اهلل ،منهم

 ."االعتصام" هالشاطبي يف كتاب ذلك البدع، كام بني  

ذلك اإلمام أمحد يف   عقيدة أمجع عليها أهل السنة، حك وهجر أهل البدع

 عقيدةالوكذلك عل بن املديني يف  ،التي رواها الاللكائي "أصول السنة"كتابه 

أبو عثامن الصابوين يف  اقوي   ار ذلك تقريرً بل وقر   ،الاللكائي والرازيان التي رواها

 ."اعتقاد السلف أهل احلديث" كتابه

وهذا  ،وهم جممعون عىل وجوب هجر البدع ،فكالم أئمة السنة كثري يف ذلك

  .أصل من أصول أهل السنة

قول يف ه يف ذلك كثري، فإنه يوكالم   ،ر هذا شيخ اإلسالم نفسهوممن يقر  

ات وأما إذا أظهر الرجل املنكر" :"جمموع الفتاوى" مناملجلد الثامن والعرشين 

ب عالنية بام يردعه عاق  يبة، ووجب أن ي  رله  جب اإلنكار عليه عالنية، ومل يبق  و

عليه السالم، إذا كان الفاعل  م عليه وال يرد  عن ذلك من هجر  وغريه، فال يسل  

 من ذلك من غري مفسدة راجحة. الذلك متمكنً

إىل  اجروه حي  كام ه اتً أن هيجروه مي   -هلذا بهلتنا -وينبغي ألهل اخلري والدين 

 .-رمحه اهلل تعاىل-آخر كالمه
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 ،ابديعً  ارون هذا تقريرً بن تيمية يقر  افأهل السنة ومنهم شيخ اإلسالم 

 .يف ذلك كثري موكالمه

بن تيمية ملا نسب افهو أن الرباك أخطأ عىل شيخ اإلسالم  أما األمر الثاني:

لك مل يتخذ منه املوقف ومع ذ ،إسامعيل اهلروي يرى احللول اأنه يرى أن أب :ليهإ

 الشديد والتبديع والتضليل ، مما أشار إليه يف تغريدته.

 ابن تيمية يرى أن أباوذلك أن شيخ اإلسالم  ،ما ظنه حممد الربك خطأ فإن

قات، ويرى أن إسامعيل اهلروي ال يرى احللول الذي هو حلول اخلالق يف املخلو

 ر من يعتقد ذلك.إسامعيل اهلروي يكف   ان أبأ يرى هذا ضالل، بل

د ر  وأبو إسامعيل مل ي   :"منهاج السنة "بن تيمية يف كتابهايقول شيخ اإلسالم 

ح يف غري موضع من كتبه بتكفري هؤالء اجلهمية احللولية الذين فإنه قد رص   ؛هذا

 بن تيمية.امكان، إىل آخر كالم شيخ اإلسالم  ل  إن اهلل بذاته يف ك   :يقولون

كالمه   أنوبني   ،فإنه قد اعتذر أليب إسامعيل اهلروي ؛القيمومثله تلميذه ابن 

 ."مدارج السالكني"ذكر هذا ابن القيم  يف كتابه  ال يدل عىل احللول،

إسامعيل اهلروي  ابن تيمية يرى أن أباأن شيخ اإلسالم - الرباك ظن   ،افإذً 

 وال يصح أن يقال. أ ،خط ظن   -د عليهومع ذلك مل يشد   ،يرى احللول
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أن شيخ اإلسالم عذر أبا إسامعيل اهلروي مع قوله  أنه ملا ظن   :األمر الثالث 

د وأن ال يشد   ،وهو أن يعذر سيد قطب ،أراد من ذلك أن يقفز إىل أمر   ،باحللول

 ملا قال مثل هذا. اعليه، ولو كان حممد الرباك منصفً 

نزيله سالم يف تلشيخ اإل أ  ا قد أمجع عليه أهل السنة يف خطبل ملا رد اعتقادً 

كيف واحلقيقة عىل خالف و ،-أً ا خطي  عىل التسليم بأنه قد نزله عمل  - عىل اهلروي

 هذا لو كان الرجل منصفًا وصاحب علم. اذلك، فإذً 

ر احللول قر   ،موبقاتوإن سيد قطب قد مجع ضالالت  :يقال أيًضاثم 

يف تفسريه  ،العثيمنيبن اوغريه، وممن نسب إليه احللول اإلمام األلباين واإلمام 

 سورة احلديد.و ،عند سورة الفاحتة "يف ظالل القرآن"املزعوم 

 .وأن هذا ضالل مبني ،ر هذه العقيدةنا هؤالء أن سيد قطب قر  ؤ علاموبني  

ومن املعلوم أن عقيدة وحدة الوجود  ،الوا: إنه قرر عقيدة وحدة الوجودوق

هذان العاملان يعزو إليه  ذا فيامر مثل هأشد من عقيدة احللول، فسيد قطب قر  

 ال الرباك بحامسته وعدم علمه ومعرفته. ،اجلليالن

 اإلمام األلباين :ناؤوقد رد عليه علام ،عند سيد قطب موبقات كبريات   ثم إن

ع كتاب  يف فتاوى هؤالء العلامء مجعه الشيخ وقد مج    ،بن العثيمنياوابن باز و

قوية، الشيخ العالمة املجاهد  اد عليه ردودً وكذلك ممن ر ،الفاضل عصام السناين
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ت  املدخل يف عدة  يربيع بن هاد  ضالله، ق ضالالت سيد قطب، وبني  ث  وب، وك 

 موبقات سيد قطب"ورددت عليه يف درس  بعنوان  أيًضا ل   وقد من اهلل ع  

موقع اإلسالم "وهو موجود يف  ،يف ذلك وقد كتبت مقااًل  ، ،"أحرجت أنصاره

 ."العتيق

بل إن عنده من الضالالت ما  ،أن ضالالت سيد قطب عظيمة :فاملقصود

موس  عليه السالم ، كليم  اهلل  ليست عند اهلروي وال غريه، فسيد قطب يسب  

وسيد قطب يستنقص سليامن عليه السالم، وداود عليه السالم، ويصف معاوية 

ف عمرو بن العاص ق، وكذلك يصريض اهلل عنه وأرضاه خال املؤمنني بأنه مناف  

ر خالفة عثامن وجيعلها فجوة، نك  سفيان، وي   ار الصحايب اجلليل أببالنفاق، ويكف  

إىل  -ريض اهلل عنه-وجيعل الثائرين عىل عثامن أقرب إىل روح اإلسالم من عثامن

 عات؛ التي خرجت من سيد قطب.غري ذلك من املوبقات املهلكات املفز  

بحجة أن  ،يف العقيدة ارباك، وأظنه متخصًص حممد ال يدافع عنهثم بعد ذلك 

عل   ،ل اهلرويشيخ اإلسالم مل يضل    م.وهذا من اخلطأ الكبري الذي ينبغي أن ي 

ان اإلخو إنه خيطئ  "م خطأ الرباك ملا قال: عل  فينبغي أن ي   أما األمر الرابع:

 ،"منيا عند اإلخوان املسلممبن هادي املدخل أشد املسلمني لكن ما أت  به ربيع 

 وهذا واهلل من الظلم الكبري والبهتان العظيم.
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بل كيف يقارن بجامعة  ،ف الشيخ املجاهد ربيع بن هادي املدخلكيف يوص  

اإلخوان املسلمني التي ال ترى العداء والرباء حت  مع اليهود والنصارى، فإن 

 ني.ال ديمع اليهود والنصارى خالف دنيوي  البنا يرى أن اخلالف اإمامهم حسنً

 ،املؤمنني بالزنا نا أم  همون أم  بل وال يرى العداء مع الرافضة الذين يت  

ذلك شيخهم حسن البنا، وتتابع عىل هذا  ربكر وعمر، كام قر   ارون أبويكف  

مرشدو اإلخوان املسلمني، إىل غري ذلك من األخطاء الكثرية العظيمة عند 

 اإلخوان املسلمني.

وإين  ،ظ بام هو أشد من ذلكجيعل الرجل يتلف  لكن الظلم واهلوى والتحزب 

وأن يدع مثل هذا الكالم  ،وأن يرجع إىل اهلل ،قي اهللالرباك أن يت   األدعو حممدً 

 الذي هو حجة عليه ال له، وغدًا سيقف بني يدي اهلل وسيحاسبه.

 رر، فإنه قد تصد  دعوه أن يطلب العلم وأن جيتهد فيه، وأال يتصد  ألوإين 

 ،وهو املسم  بيارس احلبيب، ومباهلته هذه ال فائدة منها فاجر   كافر   رافيضي باهلة مل

 السنة أكثر ما تنفعهم. أهل   بل ترض  

بايض اجلاهل من املؤسف املؤمل أن هذا اإلو ،جاهاًل  اباضي  إ بل إنه ناظر رجاًل 

  .هذه املناظرة موجودة يف اليوتيوبفضحه، وقد كّسه و
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وأن يرجع إىل طلب العلم، وأن جيتهد  ،أن يتقي اهلل الرباك افإين أنصح حممدً 

 ،وأن يتبع أهل السنة ،وأن يرك التحزب واحلزب احلركي، وأن يفزع إىل اهلل ،فيه

الن، وإنه بمثل هذه التغريدات فه يف اهلل، ال يف فالن وال غض  ه وب  ب  وأن جيعل ح  

  .انيعً وتش اوأمثاهلا يسلط عليه أهل السنة، فيزيدوه فضيحة ورد  

 ،إنه هو الرمحن الرحيم ؛وأن يكفيه ش التحزب ،أسأل اهلل أن هيديه إىل السنة

 .خرًياوجزاكم اهلل 
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 املائتني بعد ةاجملموعة الثالثة عشر
على دول  اٌمّكام املسلمني الذين هم ُحكَّيقول السائل: هل جيوز الكالم يف احُل

 يل والتفصيل.مع الدل ؟يََّلَع ااًمكَّوليسوا ُح ،أخرى مسلمة

 م أمور:عل  : إنه ينبغي أن ي  ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

أنه جيب أن يعتقد املسلم يف عنقه بيعة حلاكمه الذي هو حتت  األمر األول:

، كام ثبت عن رسول «جاهليةات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة من م»ه، وكم  ح  

 يف صحيح مسلم. اهلل 

بل بيعته  ،يف عنقه أكثر من بيعة ألكثر من حاكم   وال جيوز أن يعتقد املسلم أن

مه، فالسعودي يبايع ويعتقد ك  وهو حاكمه الذي هو حتت ح   ،واحدة حلاكم واحد

املرصي و ،والركي ،والكويتي ،ام السعودية، وهكذا اإلماراتك  حل   ةعيف عنقه بي

 إىل آخره.

وال جيوز، فإن  ،محمر  م حاكم مسل   ي  إن الدعوة للخروج عىل أ   األمر الثاني:

وقد تكاثرت األدلة وإمجاعات أهل السنة يف بيان  ،م بإمجاع أهل العلماخلروج حمر  

أن ب  أو ال سواء كان حاكمه ،خلروج عىل احلاكم املسلماحرمة اخلروج، فال جيوز 

 ض الناس أن خيرجوا عىل حاكمهم.حير  
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وكذلك  ،اكمه الكويتيلكويتي أن خيرج عىل حلفال جيوز  ،ألن اخلروج حمرم  

أن خيرجوا عىل حاكمهم البحريني، أو أن  ينض البحريال جيوز للكويتي أن حير  

 م.اخلروج حمر   إىل غري ذلك؛ ألن   ،ض األتراك أن خيرجوا عىل حاكمهم الركيحير  

م يف حاكم البلد؛ ل  تك  هذا يقال: إنه ال جيوز أن ي   عد  فب   ، هذان األمرانإذا تبني  

م، ومؤدي  ومؤدي  ،محمر   ألنه م عىل الشخص للخروج الذي هو حمر   إىل ما هو حمر 

 .هاملتكلم نفس

 ،أن خيرجوا عىل حاكم بالدهم نيض املسلموكذلك ال جيوز للمسلم أن حير   

ام البلدان األخرى فإن هذا حمرم، ألنه يؤدي إىل ك  كام تقدم، فلو ذكر معايب ح  

للخروج عليه، لكن حرمة اخلروج  اا يكون سببً إيغار الصدور عىل حاكمهم مم

 عىل حاكمه حمرم لذاته بالنصوص الكثرية.

وهو من باب الوسائل  ،م لغريهمحر  فة الكالم يف حاكم دولة أخرى رم  أما ح  

 م.فيقعوا يف اخلروج املحر   ،ر صدورهموغحت  ال ت   ،

ون ال يف مأهنم ال يتكل   -وهلل احلمد -السلفيني  نومما هو معروف  ع

بل يدعون للسمع والطاعة،  ،ام املسلمنيك  امهم من احل  ك  وال يف غري ح   ،امهمك  ح  

بفسقه بام أنه مسلم،  اأو جماهرً  ،اأو فاسقً  ،أو كان ضاال   ،اولو كان احلاكم مبتدعً 

 وهذا هدهيم املعروف، والواقع خري شاهد.
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 ي   الكن أحيانً 
ألجل هتيج  معني    ن حاكم  كر حماساملسلمون من ذ   ر اإلخوان  كث 

أو إليغار صدورهم عىل اخلروج  ،ام األخرى للخروج عىل حاكمهمك  شعوب احل  

ا ما يظهرون حماسن حاكم مرص كام ترى اإلخوان املسلمون كثريً  ،عىل حاكمهم

ج يرون حماسن أردوغان احلاكم الركي ألجل هتيظه  حممد مريس، وكذلك ي   اسابقً 

ون بخالف أردوغان فإنه وأهنم مقرص   ،امهمك  رى عىل ح  الشعوب يف الدول األخ

 ً  إىل غري ذلك. اليس مقرص 

حماسن اختالق حت  براز ما عند أردوغان من حماسن أوإوهي  ،فبهذه الطرق

، فلام كان كذلك انربى طائفة من م  حمر   عل  غار صدور الناس هذا ف  يإلبرازها إل

 منيام املسلك  ؛ ألنه دعوة للخروج عىل احل  نوا أن مثل هذا ال جيوزأهل السنة وبي  

 امهم يف بالدهم أو غريهم.ك  سواء كانوا من ح   ،اآلخرين

ز رب  حممد مريس؛ حت  ت   اأو حاكم مرص سابقً  ااكم تركينوا أنه ال مزية حلثم بي  

امهم، بل ك  صدورهم عىل ح   وغرأو ت ،فيهيج الشعوب يف الدول األخرى ،حماسنه

موجودة عند أيضا ام املسلمني هي ك  من سيئات عند ح   هما تقولون ل  ك   قالوا: إن  

 د.ي  ز  أردوغان وعند مريس وقد تكون أ  

ل ألجل هذا انربى أهل السنة لبيان األخطاء عند أردوغان، ومن حياو  

 اإلخوان املسلمون إظهار حماسنهم ألجل إيغار صدور الشعوب للخروج عىل

  .دهمامهم يف بالدهم وغري بالك  ح  
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 ويتضح هذا بام يل. ،ومثل هذا جائز  

فإنه  -ام اآلخرينك  وهو الكالم يف احل   - للذريعة اع سد  ن  أن ما م   األمر األول:

كام يف  ،بن تيميةار هذه القاعدة شيخ اإلسالم جيوز للمصلحة الراجحة، قر  

 هيف كتاب -رمحه اهلل تعاىل–بن القيم اره اإلمام وغريه، وقر   "جمموع الفتاوى"

 ، واألدلة عىل ذلك كثرية."عادزاد امل" ه، ويف كتاب"إعالم املوقعني"

ز رب  ام اآلخرين الذين ت  ك  فلام كانت املصلحة راجحة يف بيان ما عند احل  

بيان هذه  اام يف بلداهنم كان واجبً ك  دعوة الناس للخروج عىل احل  لحماسنهم 

فتكون املفسدة  أو  توغر صدورهم ،امهمك  خيرج الناس عىل ح   لئال ؛األخطاء

 .أكرب

للخروج عىل احلاكم  ر صدور األتراك مثاًل وغ  ل هذا قد ي  إن مث :فإن قيل

  .أردوغان

فر غت  عة، لكن هناك قاعدة شعية عظيمة، وهو أنه ي  هذه املفسدة متوق   :فيقال

 - تعاىلرمحه اهلل- هذه القاعدة شيخ اإلسالم، وقد بني  ما ال يغتفر استقالاًل  اتبعً 

 هيف كتابنها السيوطي وبي   ،"جمموع الفتاوى"ويف  ،"الفتاوى الكربى"كام يف 

 ن تكلموا يف القواعد الفقهية.غريه مم  بينها و "األشباه والنظائر"
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صدور األتراك عىل مفسدة من إيغار  حصولر د  فإنه لو ق   ،وإذا كان كذلك

ما مل يغتفر  اغتفر تبعً ي ها فإهنر حصوهلد  وهذه املفسدة لو ق   ،احلاكم أردوغان

  .استقالاًل 

ين مبني عىل جلب املصالح وهو أن الد   ،ثم يؤكد ذلك قاعدة أخرى ثابتة

املفسدة  رأد  إذا تعارضت مفسدتان ت  "وأنه  ،ودرء املفاسد وتقليلها ،وتكميلها

 ."الكربى باملفسدة الصغرى

 ن التي يدعوت  ة إىل دفع الف  فإن احتامل إيغار صدور األتراك قليل للغاية بالنسب

 إظهار حماسن أردوغان.بون يف بالد املسلمني ي  إليها احلرك  

وآخر أن خروج األتراك  بني حني  ما رون ر  كلسلفيون وأهل السنة يواالسيام 

لون املفسدة املتوقعة، مع م هبذا يقل  ه  م، ف  أو املرصيني أيام مريس عىل حاكمهم حمر  

 امهم يف بالدهم.ك  وهو عدم خروج الناس عىل ح   ،حتصيل املفسدة األكرب

ام ليس عادة ك  فإن كالم بعض أهل السنة يف أمثال هؤالء احل   ، هذاإذا تبني  

 هلم كام تقد  
 
م، وإنام صح فعله واألصل حرمته كام تقد   ،عارض   م، وإنام هو ليشء

 ولتدفع مفسدة كربى بمفسدة صغرى. ،ملصلحة راجحة

كام ال جيوز  ،ام اآلخرينك  ال جيوز الكالم يف احل   :د ويقولوبعض الناس يشد  

  .حاكم الرجل نفسه يف بلدهم يف الكال
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ن املسلم إنام يبايع أل؛ وذلك النظر فيه هقائل   وينبغي أن يعيد ،وهذا خطأ

  .فال يستويان ،نيم  ال حاك   ،اواحدً  حاكاًم 

بو قر  غ  عىل بيف دولة أخرى  لاًم مس أن حاكاًم  ر جداًل د  هذا بمثال، لو ق   ي 

ي عليه غ  وكان يف املقدمة، فإنه جيب عىل من كان يف البلد التي ب   ،وأراد قتاهلا ،دولة

ولو استدع   ،بغيهم فيها أن يواجه ذاك احلاكم ومن معه من جيشه، وأن يرد  

 وهو يف مقدمة اجليش. ،ذاك احلاكم ل  األمر إىل أن يقت  

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ : لقول اهلل  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  

 [.5]احلجرات: چڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ألنه  ؛قال: ال جيوز أن تقاتل ذاك احلاكم الباغي رجاًل  أن ر جداًل د  فلو ق  

  .وجيب السمع والطاعة له ،حاكم

مع والطاعة له ملن هو حتت لسوإنام يقال: إنام جيب ا ،فإن مثل هذا ال يصح

  .حكمه

 وهبام أختم: ،مع اإلشارة إىل أمرين اوتوضيحً  هذا أذكره تأصياًل 
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ن كالم أهل السنة عىل بعض وهو أده ك  ؤلكن أ ،وقد ذكرته قبل األمر األول:

 وليست طريقةً  ،مونه من باب سد الذرائعوهم حير   ،ام هو خالف األصلك  احل  

 م.كام تقد   ،ة راجحةملصلح هوإنام فعلو ،هلم

يف بلداهنم امهم ك  أن خروج املسلمني عىل ح   اره أهل السنة كثريً بل ومما يقر  

 االنقالب عىل أردوغان. وهذا ما فعله أهل السنة يف فتنة ،جائزاألخرى غري 

وإنام اضطروا للكالم الذي سبق  ،ثم إن أهل السنة ال يعادون أردوغان لذاته

بون السب والشتم واالنتقاص سم، وإال هم يف األصل ال ينا تقدمل اه عرًض كر  ذ  

وأرادوا هبا  ،وني  وإنام لدفع املفسدة التي أت  هبا احلرك   ،بيانه كام تقدم ،ألردوغان

 امهم.ك  إثارة الشعوب عىل ح  

أنه إذا كان الكالم يف  وهو، أما األمر الثاني الذي أريد اإلشارة إليه

فاألحسن  ،عليه مفسدة بني إخواننا من أهل السنة مثل أردوغان أو غريه سيرتب

  .م  عىل الربحفإن حفظ رأس املال مقد   ؛اإلمساك عن ذلك

ام اآلخرين أن يأخذوا ك  أهل السنة ممن ال يرون الكالم يف احل    لكني أدعو

عىل  د  وأال يشدوا عىل إخواهنم، وكذلك من يرى الكالم أال يش   طف  األمر بل  

 يرون الكالم، فإن أمثال هذه املسائل مما يسوغ فيها االجتهاد.إخوانه ممن ال 
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وأن ينفعنا بام  ،منا ما ينفعناوأن يعل   ،أسأل اهلل أن جيمع القلوب عىل اهلدى

ق وأن يوف   ،إنه الرمحن الرحيم ؛وأن يلطف بركيا ومجيع بالد املسلمني ،مناعل  

وأن يكونوا رمحة عىل  ،د والسنةام املسلمني للقيام بالتوحيك  ح   أردوغان ومجيع  

 .خرًياشعوهبم، وجزاكم اهلل 
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 ائتنيبعد امل ةاجملموعة الرابعة عشر
، تستمر إىل ستة أشهر  ،يقول السائل: سأسافر إىل بريطانيا لدورة عمٍل

 ؟ة هناك من حيث اجلمع والقصركيف سيكون وضع الصال

امة أربعة أيام، فإنه منذ أن ن عزم عىل اإلقإن م   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 ي  
ا أكثر من أربعة املقيم، فبام أنه عزم أن يقيم يف بريطاني كم  ه ح  كم  ل يكون ح  ص 

 م املقيم.ك  ه ح  م  ك  ح   فإن ،فأكثر أيام

ها، وإىل هذا ذهب م  ت  وال يقرصها بل ي   ،فعىل هذا يصل الصلوات يف وقتها

ر الك والشافعي وأمحد واختياموهو قول سعيد بن جبري و ،مجاهري أهل العلم

  .-رمحه اهلل تعاىل-بن بازاشيخنا 

أكثر ما وقد قرص الصالة يف إقامة تبلغ أربعة أيام،  نهأ ومل يثبت عن النبي 

 يتم أربعة أيام. أنه قرص الصالة فيام مل ورد عنه 

الشبهات املتعلقة بتاريخ اململكة العربية يقول السائل: كيف نقابل 

عوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، مثل أنهم خرجوا على اخلالفة السعودية ود

أن الدولة واملسلمني واستولوا عليهم حبكومتهم،  واأنهم قاتل ،العثمانية

 ؟ل الغربَوالسعودية أقيمت مبساعدة ُد
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بني حني  يطفوه وغريها كثري ب  إن هذه الش   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 ؛تكون زائفةوالتدقيق  وعند كشفها بالعلم  ،واهية ه  ب  وآخر، وهي عند التدقيق ش  

 ه.ب  د هلذه الش  ن ألنه ال دليل وال مست  

  .إهنم خرجوا عىل الدولة العثامنية :أما قول القائل 

ن هذا هبتان وكذب؛ ألن الدولة السعودية األوىل، مل تكن حتت حكم إفيقال: 

فلذلك ال يصح أن  ،ت حكم العثامنينيكلها مل تكن حت "اجدً ن  "بل إن  ،نيي  ن  العثام

 ة.بأهنم خرجوا عىل الدولة العثامني   :يقال

املدن التي هي تابعة وذكروا املناطق والدول  الدولة العثامنية  دواوينيف و

 ؛اعمومً  "نجد"ذكروا خراجها، ومل يكن من بينها الدولة السعودية أو أهل و ،هلم

فلذا ال مطمع  ،ألهنا صحراء قاحلة ؛كتر  وت   لتغف  من رمحة اهلل قد أ   "انجدً "فإن 

ها بعد ذلك بدعوة اإلمام للعثامنيني وال غريهم فيها، لكن اهلل برمحته قد خص  

اهلل  رحم-اإلمام املجدد حممد بن سعود د حممد بن عبد الوهاب، وبنرصةاملجد  

 .-إنه الرمحن الرحيم ،تعاىل مجيع أئمة املسلمني

وهو موجود يف  ،"اإلمامة العظم "ه يف كتاب بعنوان نتلت هذا وبي  وقد فص  

  ."موقع اإلسالم العتيق"

  .واستولوا عليهم بحكومتهم ،هنم قاتلوا املسلمنيإ :أما قوله
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فإن دولة اإلمام حممد بن سعود بتأييد من اإلمام  ؛هذا هبتان عظيم :فيقال

بل غريهم  ،بالقتال اأحدً  ومل يقابلوا ،ابتداءً  ابن عبد الوهاب، مل يقاتلوا أحدً  حممد

 اعتدى عليهم وقاتلهم وآذاهم، وهم دافعوا عن أنفسهم.

ب هلم قاتلوه، فمن مل يستج ،ثم بعد ذلك أخذوا يدعون الناس إىل التوحيد

قاتل الناس حت  يشهدوا أن ال إله إال  ، فإن النبي ة رسول اهلل ن وهذه هي س  

 قوموا بتوحيد اهلل.أن ي :أي ،رسول اهلل ادً وأن حمم   ،اهلل

فإهنم  ؛وقد أمجع العلامء عىل أن الطائفة إذا امتنعت عىل إقامة شعرية ظاهرة

 أن الطائفة وبني   ،بن تيميةااإلمجاع شيخ اإلسالم   حك ،لون عىل ذلكقات  ي  

وأهنم إذا صابروا وقاتلوا عىل امتناعهم عن  ،املمتنعة عن إقامة الشعرية عند القتال

 ."جمموع الفتاوى"، كام يف اارً ف  أهنم يكونون ك  إقامة الشعرية 

  .لونقات  اإلمجاع عىل أهنم ي   -رمحه اهلل تعاىل–  ثم حك

 الناس    فكيف بتوحيد اهلل الذي قاتل النبي   ،يف عموم الشعائر الظاهرة اهذ

أمرت أن أقاتل »: هريرة، قال  بن عمر وحديث أيباكام يف حديث  ؟!عليه

 .«رسول اهلل اًد وأن حممَّ  ،أن ال إله إال اهلل الناس حتى يشهدوا

رمحه اهلل  شيخ اإلسالم بل اشتغل ،أهنم يف أول األمر مل يقاتلوا :فاملقصود

لوا وت  لكنهم ق   ،وبإرسال الرسائل لدعوة الناس إىل توحيد اهلل ،دعوة الناسبتعاىل 
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اس، قاتلوهم استطاعوا عىل قتال النووا فلام قو   ،فدافعوا عن أنفسهم ،بعد ذلك

 والدعاء ،والذبح لغري اهلل ،ارهم عىل الرشكرصوإ ،عىل امتناعهم عىل توحيد اهلل

 إىل غري ذلك. ،غري اهللل

عىل كل  جةاحلأنه حيتاج إىل إقامة  :م أنه ال يقال يف باب القتالعل  وينبغي أن ي  

احلجة  قام  ، بل يكفي أن ت  فرد بل الناس تبع حلكامهم سلاًم وحرًبا وإقامة للحجة

 ،ويف القتال ،ويف األمان ،ويف الصلح ،ةج  له يف احل   مهم، والناس تبع  عىل حاك  

 غري ذلك.و

ل الغرب، هذا إنام و  ن الدولة السعودية أقيمت بمساعدة د  إأما قول السائل: 

د املصلح التي أقامها اإلمام املجد   :أي ،ار يف الدولة السعودية الثالثةث  ر وي  ذك  ي  

ريت ث  أ   فقد.-رمحه اهلل رمحة واسعة–د العزيز بن عبد الرمحن بن سعود عباإلمام 

  .هذه الشبهة عليه

تبديد كواشف العنيد يف "من ذلك يف كتايب  ًئانت شيوقد بي   ،وهذا من الباطل

ر الدولة ا كف  مل   ،حممد املقديس ل د، و هو رد عىل التكفريي اجل  "تكفري دولة التوحيد

 نا.ه من علامئ  باز وغري   بن  ا اإلمام  ر وكف   ،السعودية
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من  كثري   وإليها ترجع الدول، وكان ،كانت بريطانيا دولة عظم  :فاملقصود

فإهنا قد  انجدً  -برمحة اهلل-هتا وسيطرهتا إال و  وحتت ق   ،هام  ك  الدول حتت ح  

  .ملا تقدمت اإلشارة إليه ؛لتمه  لت وأ  غف  أ  

أن  املا قاتل كان مضطر   -ه اهلل تعاىلرمح-فاملقصود أن اإلمام عبد العزيز

 هتوحيد اهلل وبنرصة الدين قد أعانيتعامل مع بريطانيا، وبتوفيق اهلل له، وبقيامه ب

ين اهلل بالقوة، لذا اهلل، بل بام يرجع عىل د   ين  د   واستفاد من بريطانيا بام ال يرض   ،اهلل

أهنم : "التبديد" يف كتايب هت  توقد أثب ،لعلامء من بلجيكا فيام أذكر قرأت مقااًل 

وقالوا: هو احلاكم الوحيد الذي  ،العزيز بأنه نابليون العرب عبد   وصفوا امللك  

  .غلب بريطانيا

 ،ال بقتاهلا ،ب عىل بريطانيااستطاع أن يتغل   -رمحه اهلل تعاىل–وصدقوا، فإنه 

ا بام يرجع إىل اهلل له األمر حت  استفاد من بريطاني أوهي   ،وإنام بأن استفاد منها

يت بعد ذلك باململكة م  د واحلجاز، التي س  ج  ن ل   اكً ل  ار م  صحت   ،توحيد اجلزيرة

 العربية السعودية.

أن  :لعق  فهل ي   ،م أن بريطانيا تعادي املسلمني عىل دينهمعل  ثم مما ينبغي أن ي  

دية، التي كالدولة السعو ة  ن إلجياد دولة توحيد وس   اسببً  ريطانيا أو غريها تكونب

ة ن وهو خمالف لكتاب اهلل، وس   ،لعق  ، هذا ال ي  ة النبي ن قامت عىل توحيد اهلل وس  

 يريده سبحانه. ،ألمر   ذلك ألكن اهلل هي   ،النبي 
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 أومل يصادمها لضعفه، لكن اهلل هي   ،استفاد امللك عبد العزيز من بريطانيا قدو

ولة العظيمة ذلك لتوحيد هذه الد بعد افكان سببً  ،له األسباب حت  استفاد منها

  .دولة التوحيد والسنة

 -رمحه اهلل تعاىل-ومما أختم به كلمة عظيمة لشيخنا اإلمام عبد العزيز بن باز

 .ء للحق، يعني به الدولة السعوديةأنه قال: العداء هلذه الدولة عداء للتوحيد عدا

منا ما وأن يعل   ،السنةدول املسلمني بالتوحيد و ها ومجيع  ز  ع  أسال اهلل أن ي  

 .خرًياوجزاكم اهلل  ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،ينفعنا
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 اجملموعة اخلامسة عشرة بعد املائتني 
بن الإلمام  "سبل السالم شرح نواقض اإلسالم"يقول السائل: ما رأيكم يف كتاب 

ع هذا الشرح من كتٍب متفرقة، إذ لو كان مل ِمحيث ُج -رمحه اهلل تعاىل-باز

باعة الكتب يف  و قد أخربني أحُد ،ةن كذلك ما طرحنا هذا السؤال خاصَّيك

 اإلفادة. أرجو ،ت هذا الكتاب من السوقحَبالرياض أن وزارة اإلعالم َس

 ،مل أقرأه :بمعن  ،لع عىل هذا الكتابإين مل أط   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

وهو الدكتور  ،يف باب التكفري هو  ل  وهو رجل  معروف بغ   ،م لهلكن رأيت من قد  

 "موقع اإلسالم العتيق"وقد سبق ورددت عليه يف  ،عبد العزيز آل عبد اللطيف

 أيًضاه يف هذه املسألة، وئفيام يتعلق بالسمع والطاعة وجفا ين متفرقنيد  يف ر  

 ام يتعلق يف غلوه بمسألة احلاكمية.فيرددت عليه يف رد  آخر 

ا أهنا ال توجد دولة مسلمة اليوم إىل غري ذلك، وأن له كلامت شنيعة مقتضاه

  .م ذكرهن تقد  م له م  لكن املقد   ،أقرأهمل فالكتاب مل أطالعه و

  .ومل أسمع هذا ،ب من األسواقح  أنه س   أيًضاوال أعلم 

وتنرش  ،رة يف الدولة السعودية وحمرمةبن باز أهنا مقد  اب ت  واألصل يف ك  

هات احلكومية وغريها، ويطبعها كثريون ممن يريدون بعها اجلطوت ،اوتطبع جمانً 

 اخلري ونرش اخلري.
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 ،وضوابط التكفري حمل إشكال ،موضوع التكفريبه كثرية يف ذلك، لكن ت  وك  

 يف هذا جيمع امل  ع   وفيها مدخل ألهل الغلو، وبعض أهل الغلو إذا مجع كالم  

ل عىل و الكالم الذي ن ز  أ ،ل، أو القديم دون اجلديدون املفص  ل د  الكالم املجم  

 يف هذه املسائل. لو  فألجل هذا حيصل غ   ،افيجعله عام   ،نةواقعة معي  

كام يف  ، -اهلل تعاىل امرمحه- ريقوالعن بن سليماه عليه الشيخ قد نب   مثاله ماو

للشيخ سليامن بن  "الدالئل"اعتمد عىل كتاب  أ منط  خ   بينواو "ةي  ر السن  ر  الد  "

 .-اهلل تعاىل امرمحه-للشيخ محد بن العتيق "نجاة الفكاك"، وكتاب عبد اهلل

مد عىل هذين عت  فال يصح أن ي   ،نةمعي   نوا أن هذين الكتابني كانا حلادثة  وبي  

  .وحيصل بعد ذلك غلو ،  منها القواعدبن وأن ت   ،نيالكتاب  

لة حكومة ر من هذه الدوومقد   ،مبن باز إمام  حمر  اأن اإلمام  :فاملقصود

 .قبل الداين القايص وهذا يعرفه ،اوشعبً 

مت ن تقد  له م   مأن املقد   :ع يف هذا الكتابأن مما يرو   :واألمر الذي بعد هذا

  .اإلشارة إليه

 ،م الكالم عىل ذلكواألمر األخري أن مسائل التكفري مسائل حساسة، كام تقد  

نة ل، والذي قيل يف حادثة معي  فص  واملجمل وامل ،ففرق بني الكالم املتقدم واملتأخر

 م هذا الكالم.ثم يأت بعد ذلك من يعم  
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الطهور شطر »:  ين، كقولهصف الدِّيقول السائل: وردت أحاديث مبعنى ِن

اهلل يف النصف  فليتق»: وكذلك قوله ؟هل النصف ؟فما معنى شطر، «اإليامن

 .«اآلخر

 اجلواب 

، «الطهور شطر اإليامن»: لنبي مالك األشعري ملا قال ا أما حديث أيب

يف اإليامن أن املراد به الصالة، وهو قول  -واهلل أعلم -أصح أقوال أهل العلم ف

 ،النصف اليس معناه :والشطر ،-رمحه اهلل تعاىل–أحد أئمة السلف حيي بن آدم 

 سم.الق   اوإنام معناه

سبعني  ويكون نسبة الرجال ، ونساءً  رجااًل  يف جملس فقد يكون احلارضون

 :أي ،إن النساء شطر احلارضين :ونسبة النساء ثالثني يف املائة، فيقال ،يف املائة

 النصف بام يقتيض التساوي. :ال املراد ،سمالق   :املراد

 ة،عشر ألف تسبيح ح اهلل ستأسبِّ ،عددها ألف ،ةَحْبيقول السائل: عندي ُس

 ؟فيه حمذور عمليفهل  ،مررت بأنواع كثرية من الذكر

 له حاالن: ،الذكر الكثريإن التسبيح بالسبحة وذكر اهلل هبا  :ليقا

عرشة أو  ة،كأن يكون له ألف تسبيح ،رد  أن يكون للرجل و   األولى: الحال

وقد  ،رد، فمثل هذا جائزفيستعمل السبحة لضبط هذا الو   ،يف اليوم ةالف تسبيحآ
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وصححه  ،تهفيام أخرج ابن سعد يف طبقا-ريض اهلل عنه–ثبت عن أيب هريرة 

ثنتي عرشة  يوم لَّ ح اهلل كُ يسب   -ريض اهلل عنه–كان أبو هريرة »: بن حجرااحلافظ 

هذا العدد  ط  ب  هريرة هذا، وض   ل أيبع  فف   -ريض اهلل عنه وأرضاه-« ةألف تسبيح

 األوىل. هذه هي احلال ، يضبط به  ءيشيف العادة حيتاج إىل 

ل أن ينشط عىل الذكر والتسبيح ألج ؛ح بالسبحةيسب   :ةالثاني أما الحال

ألنه اختذ من السبحة وسيلة للتذكري والتنشيط  ،فمثل هذا غري مرشوع ،والتهليل

ل منها فع  ر واملنع، وال ي  ظألن األصل يف العبادات احل ؛وال دليل عليه عىل ذكر اهلل 

  .إال ما دل الدليل عليه

، واإلمام "الكوسج مسائل إسحاق بن منصور"وقد ذهب اإلمام أمحد كام يف 

واهلل  -إىل صحة التسبيح باحلىص ونحوه، وهذا حممول  ةهوياإسحاق بن ر

 األوىل. عىل احلال -أعلم

 ،ننا اهلل من فضلهعطيسي ،حسبنا اهلل" :رب هذا دعاءعَتيقول السائل: هل ُي

 ."إنا إىل اهلل راغبون

  ،قد اشتهر عن رجل   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال
 
 وخمالفات   ذي أخطاء

ونسب ذلك إىل شيخنا  ،أن هذا دعاءبأنه أثار  ،وهو صالح املغاميس ،ة  عقدي  

  .-رمحه اهلل تعاىل-بن بازاالعالمة 
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 عدم ني  عىل املغاميس يف هذا، وب   د  حسن العباد ر  امل عبدث املدينة ولشيخنا حمد  

بل هو  ،ليس دعاءً   أن هذابل بني   ،-رمحه اهلل تعاىل-بن بازاة لشيخنا صحة النسب

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ ا كانوا أهل طمع  مل  ، أمر  أرشد اهلل إليه املنافقني

أن يرضوا بام  ، فأرشدهم اهلل [٥8]التوبة:  چڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ 

 .وليس هذا دعاءً  ،أتاهم اهلل

 ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل  

 .خرًياكم اهلل اوجز
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 اجملموعة السادسة عشرة بعد املائتني 
مل يثبت يف  شيٍءبمنك بيان ضابط لتخصيص عبادة ما  يقول السائل: نرجو

ومتى يكون  ؟االشرع كتخصيصها بزمان أو مكان أو حال ما، متى يكون مشروًع

 بدعة؟

واللفظ  ،لعامعت باللفظ اإن العبادة إذا ش    :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

ان إال بدليل شعي، وإنام ما كمص بزمان وال بفإنه ال يصح أن ختص   ؛قاملطل  

 اًص ع خمص  وما ش    ،قل عىل الوجه العام واملطل  فع  ق ي  ع عىل الوجه العام واملطل  ش   

 .مكان  وبزمان  اًص بزمان ومكان يفعل كذلك خمص  

 أو بسبب  أو بحال إىل معني  ة أو مطلقة فتخصيصه بزمن ما جاء بصفة عام   و

  .عد  ة الب  ل  هذا من مج  ، آخره

أن قيام الليل مستحب، لكن ختصيصه بيوم اجلمعة  :ومما يدل عىل ذلك

ملا  ؛رلكن ختصيص يوم اجلمعة بالصيام منك  ور، وكذلك الصيام مستحب منك  

 وا ليلةال ختص  »قال:  أن النبي  ،هريرة ت يف صحيح مسلم من حديث أيبب  ث  

 .«وال يوم اجلمعة بالصيام بني األيام ،اجلمعة بالقيام بني الليايل

ص فإنه ال يصح أن خيص   ؛من جهة اجلملة اإذا ثبت كون اليشء مرشوعً  ،افإذً 

 بزمان أو مكان  أو سبب  أو حال  إال بدليل  شعي.
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 ،بن عمراعطس عند  أن رجًل » :لك ما ثبت عند احلاكم عن ابن عمرن ذوم  

م عىل واهلل إين ألسل  »بن عمر: ا، فقال والسلم عىل رسول اهلل  ،مد هللاحل :قال

ص السالم ال يصح لك أن ختص   :، أي«نامَ لَّ لكن ما هكذا عَ  ،رسول اهلل 

 والصالة عليه بالعطاس، إىل غري ذلك من أدلة.

وال  ،ال بزمان ،دفلذا ما جاء من عبادات عىل وجه اجلملة فال يصح أن يقي  

  .وال بحال إال بدليل شعي ،نمكاب

 وأيب ،ع كالطرطويشد  وا يف الب  وقد بسط الكالم عىل ذلك العلامء الذين تكلم  

بن تيمية يف كتابه اشيخ اإلسالم  ذلك الكالم يف ر  وأكث   ،والشاطبي ،شامة

وكذلك ابن القيم يف  ،"ستقيماملرصاط الاقتضاء "، وكتابه "قواعد النورانيةال"

رحم اهلل مجيع –ويف غريه من كتبه  "عادزاد امل" هويف كتاب، "املوقعنيإعالم " هكتاب

  .-علامء اإلسالم

س أهنم ط، فام ترى من فعل بعض الناضب  فهذه قاعدة مهمة ينبغي أن ت  

 .السرية مطلوبة :ويقولون ، املزعوم مولد النبي يوم يف سرية النبي ون ؤيقر

رية وإن كانت مطلوبة لكن عل ذلك من مجلة البدع؛ ألن السفيقال: ف  

 ع.د  ة الب  ل  هو من مج   ،من غري دليل شعي ها بزمان  ختصيص  
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وجاء عىل وجه  ،الضابط يف ذلك ما جاء عىل وجه اإلطالق والعموم ،اإذً 

د ي  ق  وال ي   ،ل عىل وجه اإلطالق والعمومفع  يف اجلملة فإنه ي   اوجاء مرشوعً  ،اجلملة

ده من غري دليل  شعي بغري فهم سلفنا قي   نحال، وم  ببزمان وال بمكان وال 

 الصالح، فقد وقع يف البدع.

واملساء التي  ،دت بالصباحي  كأذكار الصباح التي ق   ،دقي  فإنه ي   ادً أما ما جاء مقي  

دخول إىل املسجد واخلروج من الدت باملساء، وأذكار دخول اخلالء وأذكار ي  ق  

  .كذا عند أذكار النوم إىل آخرهوه، لع  ف  دت بأسباب فت  ي  املسجد ق  

قد كتب و ،ع عىل املسلمني بإمهال هذا األصل العظيمد  ما تدخل الب   اوكثريً 

ع تدخل من هذا الباب، وقد نقل الرسالة د   أن الب  وبني   ،اإلمام أمحد رسالة يف ذلك

ها موجودة يف كتاب أظن و ،"جمموع الفتاوى"يف كام بن تيمية اشيخ اإلسالم 

 لخالل.ل "السنن"

مني من يقول السائل: ما املوقف السلفي يف التعامل مع أهل البلد من غري املسل

 ؟نصارى والوثنيني ومعابدهمال

 املوقف ما يل:  يقال:

ٻ  چألهنم كافرون، كام قال اهلل تعاىل:  ؛الكافرين غض  جيب ب   األمر األول:

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
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هذا يف أهل الكتاب فغريهم ، [٥1]املائدة: چٹ  ٹ  ٹ     ڤ   ٿٿ  ٿ  ٹ

  .وىل  من باب أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   چ   وقال تعاىل:

  .[1]املمتحنة: چڀ  

واهلل ال »أنه قال:  ،عمر عند البيهقيعن كام ثبت و ،همغض  جيب ب   افإذً 

اهلل، وال أدنيهم وقد أقصاهم وال أكرمهم وقد أهاهنم  ،م اهللهل  ذوقد أ ،همعز  أُ 

 ألهنم كفار. ؛ايني  د   اغًض ، فيجب بغضهم ب  «اهلل

 ،بسفك دم   أو ،برضب سواء ،م  ل  ال جيوز االعتداء عليهم بظ   األمر الثاني:

 د واألمانة.ه  وهو غدر للع   ،ومثله ال جيوز ،مغري ذلك، فإن هذا حمر   وأ بتفجري  أو 

 اأمانً  وبينهم فإن بينكم ،ولو كانت كافرة فإنه بمجرد وجودك معهم يف بالد  

 م عىل بعض.ك  بأال يعتدي بعض  

ب عليه من تشويه ثم ملا يرت   ،يف نفس الفعل ،ثمآ وهف ؛عل هذاف   ن  وم  

 وتنفريه من الدعوة. ،اإلسالم

ينبغي االجتهاد يف دعوهتم لإلسالم باملعاملة احلسنة بنرش  األمر الثالث:

عن طريق اجلواالت أو  بنرش املسجالت سواءو ،مةبدعوهتم بالكلو ،بت  الك  

 ونحوها.شبهات املخالفني  ورد   ،غريها أو توير يف نرش اإلسالم
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  . راع  هذا هو املوقف الذي ينبغي أن ي  

كنظام املرور  ،م األنظمة التي ال ختالف الرشيعةز  لت  هو أن ت   واألمر الرابع:

 .مز  لت  فإن مثل هذه ت   ؛ف الرشيعةال  وغري ذلك من األنظمة الكثرية التي ال خت  

 ،ةة وكفري  ي  وأهنا معابد شك   ،اطالهن  د ب  ق  جيب أن نعت   ق بمعابدهمام يتعلَّ وفي

 لكن يف املقابل ال جيوز االعتداء عليها.

فإن  ؛ة وحال الضعفبني حال القو   اأن هناك فرقً  :تأصيالم عل  وينبغي أن ي  

د فس  ومل ي   ،ارف  ل الك  قات  مل ي   ،عف  ملسلمون يف ض  وكان ا ،ملا كان يف مكة النبي 

، وهذا بخالف حال القوة، عليهم أدياهنم إىل غري ذلك، بل دعاهم بالكلمة 

وغلبت مصلحة القتال عىل مفسدته  ،وكان عندهم القدرة ،ي املسلمونو  فإنه ملا ق  

 ال.ت  ع اهلل الق  ش   

أن آيات السيف  :بن القيماثم  بن تيميةالذا ذكر ابن جرير ثم شيخ اإلسالم 

التي نزلت يف القرآن هي يف حال القوة، وأن آيات الصرب التي نزلت يف القرآن هي 

 ل منزلته.نز  يف حال الضعف، فكل  ي  

وجزاكم  ،منال  وأن ينفعنا بام ع   ،منا ما ينفعناأن يعل  الذي ال إال هو سأل اهلل أ

 ا.اهلل خريً 
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  املائتني دجملموعة السابعة عشر بعا
بأن نسبة املسلمني  اعلًم ؟يقول السائل: هل تعترب دولتنا دولة إسالمية أم ال

 لماني برملاني.واحلكم ِع ،املائةيف ني حوالي ستِّ

 إن احلكم عىل دولة بأهنا دولة إسالمية أو غري :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

كان  دولة دولة إسالمية، وإن  فال ،كان مسلاًم  إن  إسالمية يرجع إىل حال احلاكم، 

ويدل عليه  ،املشهور عند املذاهب األربعة مسلم  فالدولة دولة كفرية، هذاغري 

 علامء املذاهب األربعة.كالم 

فالدولة إسالمية، ومت  ما كان  مت  ما كان مسلاًم  ،ق  باحلاكماألمر معل   ،افإذً 

  .ا فالدولة دولة كفريةكافرً 

 ،وقد ارتكب كبريةً  ،ثمآم بغري شع اهلل فهو ك  وح   ،إذا كان مسلاًم  واحلاكم  

وال يكون  ،بمعن  أن الشعب حيكم بعضه ،ةينسواء حكم بالديمقراطية أو بالعلام

 عىل الشعب. كاًم م الرشع ح  ك  حل  

ة هي ينفإن مثل هذا من حيث الفعل حمرم  وكبرية إال إذا اعتقد أن العلام

فإن مثل  ؛م اهلل وإىل غري ذلكك  مثل ح   وأن حتكيم الشعب جائز، وأنه ،الصواب

 ، فالتفصيل يف هذا كالتفصيل يف مسألة احلاكمية.اهذا يكون كفرً 

يقول السائل: هل يصح شراء األسهم من البنوك بالتقسيط بقصد احلصول 

 ة؟وهل هناك ضوابط هلذه املعامل ؟على النقد
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  عند املال يسم  سلعة ألجل  إن شاء أي   :ُيَقاُل جواًبا على هذا السؤال

 ،غري ذلك وأكسيارة  أشياءوذلك أن املشري يشري  ق،لة التورأالعلامء بمس

نه إذا اشرى السيارة إيث بح ،وليس اهلدف هي السيارة، وإنام اهلدف املال

فإنه  ،أقل   بسعر   افإذا باعها نقدً  ،بسعر أقل   افإنه يبيعها بعد ذلك نقدً  ؛اتقسيطً 

 .ق  هذه املسالة بمسألة التورسم  ال، فت  يكون قد حصل عىل امل

 ،وإىل هذا ذهب مجاهري أهل العلم ،هذه املسألة من حيث األصل هي جائزة

، لذا الصواب ما ذهب قع من شعية وجواز مسألة التوروليس هناك دليل يمن

 .امً وليس حمر   ،جائز قيه مجاهري أهل العلم من أن التورإل

 ؛يف األسهم وغريها أن تكون مباحة ي أن يراع لكن فيام يتعلق باألسهم ينبغ

 ،ةي  وقد تكون معامالهتا شع   ،من األسهم تكون معامالهتا غري شعية األن كثريً 

  .ربوية أدخلت يف معامالتتكون  قد لكن

ها، هل هي يف نفسها معاملة البد أن ينظر إىل هذه األسهم وإىل غري افإذً 

 ؟شعية

  ة؟هل هي اقرضت من بنوك ربوي ،ثم إذا كانت معاملة شعية 
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وألنه من التعاون عىل  ،م  ى؛ ألنه حمر  شر  فإن مثل هذا ال يصح أن يباع وال ي  

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ اإلثم والعدوان، واهلل سبحانه يقول: 

 .[2]املائدة: چ  ۈئ     ېئ

 تتعامل وأهنا ال ،ةفإذا ثبت أن األسهم نقي   ،ارً لذا البد أن يكون املؤمن حذ  

أريد أن أشري  :فقال له ،أحد   أو إىل أي   ،فإذا أت  إىل البنك ،مةبمعامالت حمر  

هذا  ،اباعها نقدً  ،اذا وكذا، ثم إذا اشراها تقسيطً منك األسهم الفالنية بقيمة ك

  .لكن البد أن يراع  ما تقدم ذكره ،جائز

ملن  اتي يريد بيعها تقسيطً للعني ال اأن يكون البائع مالكً  أيًضاعىل ذلك  زاد  وي  

 يشرهيا.

جيب أن  ،من بنك أو من أحد   أو سيارات : إذا أراد أن يشري أسهاًم مثاًل 

يف  وقد ثبت عن النبي  ،لذلك قبل أن يبيعها للمشري اكً يكون البائع مال  

، فام ليس «ال تبع ما ليس عندك»: قال  ،حديث حكيم قال عند أصحاب السنن

 ."املغني"يف كتابه  ةبن قدامااإلمجاع   بيعه باإلمجاع، حكا ال يصح مملوكً 

ثم يشرهيا منه  ،العني ثم بعد ذلك له أن يبيع   ،اًل البد أن يملكه أو   ،افإذً 

 إىل آخره. ،اتقسيطً 

ومثل هذا  ،للعني وكثري  من البنوك قبل عقد الرشاء منها ال تكون مالكةً 

  .منها الرشاءوال جيوز  ،محمر  
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تقول: أريد  ؟ارة تريدهاسي   وأي   ؟تريد سهم   أي   :تقول لك البنوك اوأحيانً 

وهذا  ،ثم تبيعه لك ،ثم تذهب وتشري ذلك ،أو السهم الفالين ،السيارة الفالنية

فإهنا ال تلزمك  ؛أهنا إذا اشرت هذه األسهم أو السيارة التي تريدها جائز برشط

وأال  ،اخليار بني أن تشري منهاأنت ب يملكها البنكبعد أن  فتكون ؛برشائها

 تشري.

 ال متلكه. الكانت حقيقة قد باعت شيئً  البنوك ألزمتك لوو

واملساجد تقيم  "،غازي عنتاب"يقول السائل: أسكن يف تركيا يف مدينة 

عت ي معهم حتى مِسم الفلكي قبل طلوع الفجر، وكنت أصلِّيوالصالة حبسب التق

طأ يف التوقيت، فهل أصلي معهم أم أنتظر فعلمت اخل ،فتاوى من بعض املشايخ

 ؟وما حال صالة الناس ؟وأصلي لوحدي ،الفجر

وعىل هذا املذاهب  ،إن دخول الوقت شط  من شوط صحة الصالة يقال:

ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  چ : األربعة، والدليل عىل ذلك قال اهلل 

 [.126]النساء: چہ            ہ  

بوا حتى وا وارَش لُ كُ و»قال:  عمر وعائشة أن النبي بن اويف البخاري يف حديث 

 حت.حت، أصب  أصب   :حت  يقال له ،أعم  ال ينادي ،وكان رجاًل «مكتوم م  أُ  ابنُ  يَ نادي يُ 
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ل الوقت شط لصحة الصالة، ودخو ؛ن دخول الوقتم   د  أنه الب   :فاملقصود

ب ت  إىل ك   وهي معلوم بالرجوع ،عىل دخول الوقت ة قد جعلت عالمات  عيوالرش

 أهل العلم.

هذا فيام يتعلق  ،ق بصالة الفجرفيام يتعل   اكثريًا يف أن الوقت ليس دقيقً  ثار  لكن ما ي  

ومل يقبله  حاهلا، هذا الكالم ال يصح  ب م عن السعودية لعلميوأنا أتكل   ،بالسعودية

ملتتبعني وقد جلست مع بعض العارفني وا ،نا صالح الفوزانباز، وال شيخ   بن  انا شيخ  

أهل املعرفة واخلربة، من  ووه ،بع ذلك ستة أشهرومنهم من تت   ،لدخول وقت الفجر

 ت  يق  وذكر أن الوقت دقيق إال أن الفرق يرجع إىل دق  
 
 من هذا. ني أو يشء

 احلسابب الوقت مد عىل دخولعت  ي   ،ام يتعلق بالسعوديةففمثل هذا 

 م ذكره.صالة الفجر عىل ما تقد   يف ر دقيقتني لكن حيتاط بأن يتأخ   ،والتقويم

 واحلساب الفلكي األصل دقته، لكنه فيام يتعلق بدخول الوقت يكون فيه فارق  

فلهذا يكون  ،وذلك يرجع إىل كروية أو بيضاوية األرض والشمس والقمر ،قليل  

 ربة.كام ذكر ذلك بعض أهل اخل   ،ط بالدقة مائة باملائةضب  وال ي   ،هناك فرق  قليل

ولكن أحب أن حيتاط  ،غريها أنا ال أعرف حاهلا يتعلق بركيا أو أما فيام

 وأال يتعجلوا يف تشكيك الناس فيام يتعلق بدخول أوقاهتم. ،إخواننا

وأن ينفعنا  ،نا ما ينفعنام  وأن يعل   ،ويرىض ب  ا حي   ق اجلميع مل   أسأل اهلل أن يوف  

 .خرًياوجزاكم اهلل  ،منال  بام ع  


