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مقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 :سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ....... أما بعد

بفضله  أكرمين هللا  ع  فقد  أجيب  زلت حبمد هللا  وال  تردين  ن فكنت  اليت  الشرعية  يوم    األسئلة  كل 
والفيس   وتويرت  اليوتيوب  األجوبة يف  بنشر  األفاضل  اإلخوة  يقوم  ابلتليجرام جواابا صوتياا، مث  بقنايت 

ومسموعة مكتوبة،  العتيق  اإلسالم  بشبكة  بنشرها  آخرون  أفاضل  إخوة  ويقوم  والواتس،   .بوك 
الث تفريغ مجلة من األجوبة، من اجملموعة األوىل إىل اجملموعة  يّسر هللا  املائةاوقد  بعد   . نية واألربعني 

وراجعتها على عجالة ، وعّدلت فيها وأصلحت ، فما تعارض من املكتوب مع املسموع فاملكتوب  
 . هو املعتمد

 )األسئلة الشرعية نوأمسيتها ) األجوبة العلمية ع 

يف   ونشرها  الفرنسية،  ابللغة  األجوبة  برتمجة  األفاضل  إخواننا  أحد  قام  قد  أنه  هللا  فضل  ناة  قومن 
 .  مستقلة ابلتليجرام، ويف حساب بتويرت والفيس

أسأل هللا الرمحن الرحيم أن يتقبل مين ومن إخواين هذه األجوبة، وجيعلها سبيالا لتحقيق مرضاته ،  
 . وأن يعيذان وإايكم من الفنت ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الزلل

وهد وبتوفيقه  وحده  هللا  من  فهو  صواب  من  نفسي    يته،اوما كان  من  فهو  خطأ  من  وما كان 
 .والشيطان

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 عبد العزيز بن ريس الريس د.

 املشرف العام على شبكة اإلسالم العتيق 

هـ 1438/  1/  29
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 العلمية  فهرست األجوبة 

 الصفحة  احملتوى
 ب جرام. يليمقدمة أجوبة الت

 1 تفسري االستواء بعال وصعد. 
 2 ي يبحث يف كتب التوحيد النداء املقرون بطلب.ء الذالندا

 3 على من تكون الدية يف القتل العمد وغري العمد؟ 
 3 األفضل الدخول مع اإلمام ولو يف التشهد األخري. 

 3 طريق أو اليت ليس هلا إمام تدخل يف مسألة اجلماعة الثانية؟ هل املساجد اليت على ال
 4 وهو قول أكثر أهل العلم.   يباح تكرار اجلماعة الثانية

 4 هل سجود املالئكة آلدم سجود حقيقي ؟ 
 5 هل جيوز الصالة يف مصلى اجلامعة؟ 

 5 ما حكم قراءة كالم أهل العلم ابلتلحني؟ 
 5 كل شيء.   التسمية مستحبة عن ابتداء فعل

 5 إذا تكاثرت األدلة على بيان أمر فيدل على أنه مضطرد يف كل ما هو مشابه له. 
 6 ال دليل على التسمية عند صب املاء التقاء اجلن. 

 6 سعيد الكملي حيكي أقوال أهل السنة وأهل البدع وال يرجح أقوال أهل السنة. 
 6 ليه وسلم. سعيد الكملي وخطؤه يف بدعة مولد النيب صلى هللا ع
 8 هل يعتمد على رؤاي املنام يف إخبار امليت عن حاله ؟ 

 8 ه خملوق إىل األبد((؟  ما من خملوق إال وقبلما صحة القول ))أبنه 
 9 ما كيفية التعامل فيما يتكلم عن مشايخ أهل السنة؟ 

 9 ما األصل يف معاملة الناس؟ 
 9 ماذا يفعل طالب العلم ليكون جادًّا؟  

 10 لة املشهورة عند الصحابة كانت قبل الظهر. القيلو 
 11 إليه؟   ما حكم إنفاق الوالدين على الولد فيما حيتاج

 11 مىت يصح أن يُسمى الدين ديناا ؟
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 11 القاعدة الشرعية :النفقة على الزوجة مقابل االستمتاع. 
 12 أهل العلم.  مسافة السفر أربعة برد وهو ما يعادل مثانني كيلو فأكثر وهو قول مجاهري 

 12 هل يثبت هلل صفة اهلرولة كغريها من الصفات؟ 
 14 ق؟ مىت ينجس املاء عند اإلطال 

 14 للرجل أن يتيمم إذا كان عنده ماء وخاف على نفسه العطش إن استعمله يف طهارة ابإلمجاع.
 15 ما حكم بيع الزهور مع احليواانت احملشوة؟ 

 15 جتهادية اليت يسوغ اخلالف فيها. التصوير الفوتغرايف من املسائل اال 
 16 كرب أم أصغر؟ هل احلكم بغري ما أنزل هللا فعالا ال اعتقاداا كفر أ 

 16 معىن التبديل : وضع حكم غري حكم هللا وزعم أن هذا احلكم جائٌز يف شرع هللا. 
 16 هل خالف العالمة حممد بن إبراهيم أهل السنة يف مسألة احلكم بغري ما أنزل هللا؟ 

 16 ما حكم بيع السالح يف الفتنة؟ 
 17 م عن الكالم يف أيب حنيفة؟ ملاذا أمسك العلماء املتأخرون كابن تيمية وابن القي

 17 ما حكم اإلشارة إىل الصفات من ابب حتقيق الصفة ؟  
 18 صالة الرجل مع الرجل وصالة الرجل مع املرأة له أجر صالة اجلماعة ابإلمجاع 

 18 يتوضأ لكل صالة. من حدثه دائم 
 19 هل املذي والودي والبول كلها جنسة جيب منها الوضوء؟ 

 19 ا أيتيه سواء يف الفيس أو الواتساب أو التويرت البد من التثبت من ثبوته أن ينشر كل مال يصح ألحد 
 19 هل نشر اخلري سواء يف الفيس أو الواتساب له أجر؟ 

 20  وسائل التواصل االجتماعي له حكم الصدقة؟ هل إرسال مقاطع من القرآن الكرمي عرب
 21 ما احلكم إذا كتم عيب ابملرأة عن الزوج ؟ 
 21 ماذا يفعل من نَذر نْذر غضب وجلاج ؟  

  . 22ما نزل بالء إال بذنب وما ارتفع إال بتوبة وأن البالء كفارات و رمحة من هللا  
 23 مىت تنفع التزكية املزكى؟ 

 23 أنه مزكى إال إذا ثبت من قوله وفعله ما خيالف ذلك. األصل أن من  زكي  
 23 ذكر شيء من موبقات سيد قطب...
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 24 هل يرتتب على لفظة فلريقه حكم؟ 
 24  ما أمرت الشريعة بغسله من األمور احلسية فهو يدل على جناستها.

 25 ما حكم ترداد آية أو سورة يف الصالة؟ 
 25 تيات وليس كل افتيات خروجاا.كل خروج على ويل األمر املسلم اف

 26 واجبة لكن جيب أال نغلو فيها.  حمبة النيب  
 26 ظ املسيحيني على النصارى ؟ إطالق لفهل جيوز 

 26 هل يكفر من مل يكفر الكافر األصلي كاليهود والنصارى؟ 
 26 ما تفسري الناقض الثالث: من مل يكفر املشركني أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم؟ 

 27 ما احلكم يف بطاقة شكراا وغريها ؟  
 29 ظيٌم.تراجع الزوجني وآتلفهما مطلٌب شرعٌي، وفيه خرٌي ع

 29 هل حترمي الرجل امرأته على نفسه يعد مييناا ويكفر كفارة اليمني؟ 
 29 كفارة اليمني تكون ابلتخيري بني األمور الثالثة املذكورة يف اآلية...

 29 على األرض أن أتكلها وهل هذا خاص هبم؟ هل أجساد األنبياء حرام 
 30 ة ابملعازف حمرٌَّم ؟ ما الدليل على أن االستماع إىل األغاين املصحوب

 30 ما حكم أخذ الكفيل مبالغ مالية من العمال املكفولني؟ 
 31 ماذا يفعل من سابق اإلمام جاهال حباله؟ 
 32 ما حكم النمص وهل هو خاص ابلنتف؟ 

 32 يعد منصا؟  هل قص احلاجب
 32 بعض أخطاء ومزالق وتقلبات عبد العزيز بن عبد اللطيف... 

 32 يف اإلنكار حيث دار حزهبم. ثر هبم يدوروناحلزبيون ومن أت
 32 كتاب "دعاوى املناوئني"، مجع شبهاٍت كثرية للمخالفني، لكنه ضعيف للغاية يف اإلجابة عليها.

 33 هل مجاعة اإلخوان املسلمني خوارج ؟ 
ا.   33 اخلارجي هو الذي يكفِّر بغري مكفِّر، ولو كان واحدا

 33 اعة اإلخوان املسلمني؟ ما الدليل على أن محاس من مج
 34 ما حكم التجارب الطبية على احليواانت من أجل التعليم فقط؟ 
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 34 هل جتوز الربملاانت واالنتخاابت يف الشريعة؟ 
 34 جر جزافاا؟ ما الدليل على جواز بيع الثمر على الش

 35 ما الدليل على أن مجاعة التبليغ مجاعة مبتدعة وضالة؟ 
 35 يدل على صالحه؟ على يد رجل فاجر هل اهتداء الناس 

 37 أبن هللا يتكلم بال صوت ؟  ما الدليل على أن هللا يتكلم بصوت ومن أول من قال:
 38 ؟ ما األصل يف التعامل مع أهل البدع وما الدليل على هذا األصل

 38  هل جيوز تدريس املبتدعة ألبنائنا يف الكليات ؟  
 38 ة؟ ما حكم هدااي العمال يف الشريع

 40 ما أحوال عمل القاضي يف البلدان اليت حتكم بغري ما أنزل هللا؟ 
 40 ما حكم اجلامعات املختلطة وما الدليل على ذلك ؟ 

 40 طة.نصيحة لوالة أمر املسلمني يف مسألة اجلامعات املختل
 42 ما األفضل يف تقسيم العقيقة ؟ 

 42    يف اتقاء العيوب فيها. ما الدليل على أن األضحية تعامل معاملة العقيقة
 42 هل جيوز لرُجل مرتبط بوليمة كل شهر أن يذبح العقيقة اتقاءا للمال؟ 

 42 ما حكم السفر إىل بالد الكفر ملن مل يستطع إظهار دينه ؟ 
 42 سلم غري املستضعف يف بالد الكفار ؟ ما حكم إقامة امل

 43 ملاذ يقوم الكفار إبيواء املسلمني املستضعفني ؟ 
 43 األهم أن يعتين الداعية إىل هللا، ومعلِّّم الناس اخلري ابلتوحيد كما اعتىن األنبياء واملرسلون بذلك.

 44 الوهاب رمحه هللا تعاىل. ومن تعليم التوحيد واالهتمام به تعليم كتب اإلمام اجملدد حممد بن عبد
 45   ما الراجح الصور الفوتوغرافية؟

 45 ترتفع اخللوة بذلك؟ وهل ع امرأٍة ، هل جيوز وجود الرجلني م
 45 هل جيوز وجود امرأتني مع رجل ، ترتفع اخللوة بذلك؟ 

 45 هللا فوق خملوقاته بداللة الكتاب، والُسنة، واإلمجاع، والعقل والفطرة. 
 47 ذا تكلم بكلمة حمتملة فإنه يتبني معىن هذا االحتمال ابلنظر إىل هديه وحالته وسريته.الرجل إ 

 47 معىن قوهلم:  ))هللا يف مكان عدمي((؟ ام
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 48 ماذا يستحب ملن أراد أن يرفع جنابته؟
 48 بيان حال حممد بن صاحل املنجد... 

 49 هل املنجد يثين على سيد قطب ويذم اإلمام األلباين؟ 
 50 هل العقل دليل شرعي مستقل بذاته؟ 

 50 يف مسألة التحسني والتقبيح؟   تضل ما الطوائف اليت
 51 أم ُسكىن مكة؟  ُسكىن املدينة النبويةأيهما أفضل 

 51 ماذا يفعل َمن علم من نفسه أنه إذا ذهب إىل مدينة، فقد يقع يف الفنت؟ 
 52 ماذا يفعل من نسي قراءة الفاحتة وقرأ ما بعدها؟ 

 52 هل سجود السهو عاٌم يف كل سهٍو؟ 
 52 بعده؟ ما األفضل ملن شكَّ هل يسجد للسهو قبل السالم أم 

 52 أجر احلجامة غري حمرم وهو قول مجاهري أهل العلم.
 52 ما الدليل على أنه ال زكاَة يف ماٍل حىت حيول عليه احلول؟ 

 52 هل الراتب الذي ال يدخر منه شيء فيه زكاة؟ 
 52 وز ملن أقرض غريه أن أيخذ شيئاا مقابل قرضه؟ هل جي

 54 على طهارة "؟ ك إال أين كرهت أن أذكر هللا إال حديث " إنه مل مينعين أن أرد علي ة صح ما
 54 أيهما أفضل ذكُر هللا على غري طهارة أم عدم ذكر هللا؟ 

 55 هل جيوز تقليد العامل العامل الثقة يف تبديع من بدَّعه مطلقاا؟ 
 55 من ثبتت سلفيته بيقني مل خيرج منها إال بيقنٍي مثله.

 55 و طالُب العلم الثقُة لرجل؟ مىت يقبل تبديع العاملُ الثقُة أ
، فهل يلزم بقية أهل العلم أن يقتنعوا بتبديعه؟  55 إذا بدَّع رجٌل رجالا

 55 ما الفرق بني اعتقاد التبديع وبني التصريح به؟ 
 55 مبتدٌع مثله؟  يبدِّع املبتدع فهو ما حكم قوهلم : من مل

 56 هل جيوز للمرأة أن تؤخر احلمل للحاجة؟ 
 57 ح ثالًثا وثالثني، مث شك يف العدد ؟ ل من سبّ ماذا يفع

 57 هل جيوز الزايدة على العدد الوارد يف األذكار بعد الصالة؟ 
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 57 ما معىن حديث ))سبحان هللا عدد خلقه ورضا نفسه...((؟ 
 58 طريقة التسبيح ابليد ؟  كيف تكون 

 58 بعض الناس خيطئ يف طريقة التسبيح فيعد العقد ويعد حل العقد. 
 58 رواية ))إنه كان يعقد التسبيح بيمينه((؟ صحة ما 

 58 ه؟ييديه وسلم كان يعقد التسبيح بكلتا ما الدليل على أن النيب صلى هللا عل
 59 هل يصح قضاء األذكار؟ 

 59 دد خلقه ورضا نفسه...(( من أذكار الصباح؟ هل ))سبحان هللا ع
 60 الصباح؟ وله احلمد وهو على كل شيٍء قدير" من أذكار  هل قول: "ال إله إال هللا ال شريك له امللك، 

 60 مىت يبتدئ وقت أذكار الصباح؟ 
 60 مىت يبتدئ وقت أذكار املساء؟ 

ا للذريعة جاز للمصلحة    61 الراجحة. القاعدة الشرعية أن ما ُمنع سدا
 62 كيف جنمع بني حديث : ))ال يسرتقون ((و ))أمره أن تسرتقي من العني((؟ 

 62 الكي؟  حكم ما 
 62 هل جيوز تعليق الودع يف البيوت ألجل الزينة فقط؟ 

 63 ما حكم بيع الصيديل العينات اجملانية اليت أيخذها من الشركات؟ 
 64  اء عليها؟ ماذا يشرتط يف تطهري النجاسات إذا أريق امل

 64 هل بقاء ريح النجاسة أو لوهنا ليس ضار ،أو مانع من التطهري؟ 
 65 اغوت ؟ لكفر ابلطما معىن ا 

 66 هل جيوز ملسلم أن يطعن يف حاكمه وما الدليل على ذلك؟ 
 66 إىل من يرجع يف مسائل اخلصومات يف العمالة والكفالة؟ 

 67 ما حكم مداعبة الرجل لزوجته وهي حائض؟ 
 67 هل جيوز للزوج أن يدخل إصبعه يف فرج امرأته احلائض؟ 

 67 ليل على ذلك؟ هل مباشرة النجاسة حمرٌم وما الد
 67 ما حكم السجود على األنف؟  

 67 كيف يصلي من مل يستطع السجود ؟ 
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 68 ماذا يفعل املريض إذا مل يستطع املسح على أنفه؟ 
 68 والدعاء مجاعة يف املسجد؟  ما حكم رفع اإلمام يديه بعد أذكار الصالة

 68 هود؟ على ما حدث لقوم نوح و أو غريها هل يصح قياس كوارث تسوانمي 
 69 هل جيوز عقد النكاح  عرب اهلاتف أو اإلنرتنت أو غري ذلك؟ 

 70 مجيع الصلوات؟  وقت أداء ما األصل يف 
 70 ما املقصود بتوحيد القصد والطلب؟ 

 71 تل الكفار؟ ما أنواع اجلهاد ومىت جيوز ق
 71 ما الدليل على أن هناك فرق بني اجلهاد يف حالة قوة وحال ضعف؟ 

 71 ن يفجر نفسه يف بالد الكفار أو بالد املسلمني؟ للمسلم أهل جيوز 
 71 ما الفهم الصحيح حلديث : »احْلَْرُب ُخْدَعٌة«؟ 

 73 ما حكم كشف املرأة لشعرها؟ 
؟   ما الدليل على أن اخلالف ال يُعترب  73 دليالا

 74 ما الدليل على وجوب هجر أهل البِّدع واحتقارهم، وإقصائهم ...؟
 74 ملوجود يف الساحة بني إخواننا السلفيني؟ ب للخالف اما أكثر سب

 75 هل العقيدة الطحاوية فيها أخطاءٌ عقدية؟ 
 76 ما الدليل على أن مس املصحف بال وضوء حمرَّم ؟ 

 76 رآن؟هل جيوز للجنب أن يقرأ الق
 76 "العقيدة الواسطية" من أفضل كتب اإلميان.

 76 راة واإلجنيل كالم هللا؟ هل الكتب السماوية من القرآن والتو 
 77 هل جيوز أن يُسقط الدائن عن املدين دينه أو شيئاا من دينه بزكاٍة وجبت على الدائن؟ 

 77 اوى" ويف غريه.التأصيالت اليت تتعلق بتكفري املعني،  مبثوثة يف "جمموع الفت
 78 هل يصح عقد النكاح بال شاهدي وماذا جيب على من فعل ذلك؟ 

َؤذِّّنُوَن((؟ديث : ))أَ ما معىن ح 
ُ
 78 ْطَوُل الّناسِّ أَعَناقاا يوَم القِّياَمةِّ امل

 78 ما احلكمة من طول أعناق املؤذنني يوم القيامة؟ 
 79  السََّماُء َواأْلَْرُض { حقيقٌي؟ هل البكاء يف قوله تعاىل: }َفَما َبَكْت َعَلْيهِّمُ 
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 80 ما الدليل على سجود التالوة يف الصالة؟ 
 80 جود السهو ملن نسيه ولو طال الفاصل؟  تى بسهل يؤ 

 80 الواجب إذا ثبت يف الذمة فال يسقط إال بفعله. 
 81 أقساط؟  ما حكم شراء منزل؛ وصاحب هذا املنزل صكه مرهوٌن عند صندوق التنمية العقاري وعليه

ْم، َوإِّانَّ اَل حتِّل   هِّ ْن أَنـُْفسِّ  81 لََنا الصََّدَقُة((؟   ما معىن حديث : ))َمْوىَل اْلَقْومِّ مِّ
 81 ما معىن املوىل؟ 

ْن َهَذا اْلَمالِّ َوأَْنَت َغرْيُ ُمْشرٍِّف((؟   81 ما معىن حديث:))َوَما َجاَءَك مِّ
 81 حالل وليست حمرمة؟ هل يقبل كالم شيخ ثقة إذا قال أن هذه األسهم  

 82 معىن كلمة حزبيني: أي:))هو من يواىل ويعادى على غري شرع هللا((. 
 82 ماذا يراد ابملرجئة يف إطالق السلف؟ 

 82 هل جيوز إطالق القول على احلزبّيني أبهنم أعداءٌ للتوحيد؟ 
 82 هل جيوز مماطلة املدين وهو قادر على الوفاء؟ 

 83  بالد الكفار، وكان مستطيعاا على إظهار دينهِّ؟ما حكم إقامة املسلم يف
 83 ؟ ما اخلطورة يف اإلقامة يف بالد الكفر 

 83 عند أيب احلسن املأريب ضالالت وطوام كبريات...
 83 من طوام املأريب قوله :حسن البنا سلفي، وأن مجاعة اإلخوان املسلمني سلفيون، وأن التبليغيني... 

 84  حفظاا؟ كيف ميكن ضبط كتاُب هللا 
 84 الرجل املسلم البالغ املقيم صالة اجلمعة؟   ما حكم حضور
 84 ة؟ داراة واملداهنما الفرق بني امل

 85 هل جيوز ترك بعض السنن من أجل أتليف أقوام ال يتألفون بفعل السنن؟ 
 85 ة هللا؟ ماذا جيب على الداعية جتاه الناس يف مسألة السمع والطاعة للحاكم املسلم يف غري معصي

 85 مىت جيوز هجر السين وتبديعه؟
 86 لسنة بتهجري وتبديع؟ ما هو العالج الناجع ملسألة البغي على أهل ا

 86 مىت يقال يف األذان))صلوا يف رحالكم((؟ 
 87 الرد على ما نشرته "قناة بداية" من كالم خادش للحياء حملمد العريفي. 
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 87 ْنَكر عليه عالنية"؟"أن من أخطأ عالنية يُـ من ذكر قاعدة :
 88 ه، وبني اتباع احلُجة الظاهرة. ممن تعصب لرجل فقد ابتاله هللا بني أمرين: بني حب من تعصبوا إلي

 88 هل ما فعله العريفي من شكر للناصحني، شرعاا يعد توبةا؟ 
 88 اس أبمثال هؤالء. كشف املبتدعة ليس ألجل التشفي وإمنا نصح هلل، ولبيان حقيقة األمر، وأن ال يغرت الن

 89 ال جيوز أن يرتك االستمرار على الدعاء ألجلِّ أنه ال يستجاب للداعي. 
 89 ما الفرق بني الرضا بقضاء هللا والقنوط ؟ 

 90 هل حيتاج التبديع إلقامة احلجة؟ 
 91  هل عوام الصوفية مبتدعة وملاذا؟ 

 91 ما الدليل على أن األصل يف كل بدعة أهنا كفٌر؟  
 91 ن أخطاء اإلخوان املسلمني ظنهم أن اإلصالح يكون من جهة تغيري القَِّمم... م

 91 مللك فاروق أمامه، وميّجده، ويف نفس الوقت خيطِّّط إلسقاطه. ن يثين على ا حسن البنا كا
 91 من أصول اإلخوان املسلمني: أن الغاية تربّر الوسيلة؛ فألجل اإلصالح املزعوم، ارتكبوا موبقات كثرية. 

 92 لقد ابلغ الناس يف مسألة الطعن يف النيات ما بني سلٍب وإجياٍب. 
 92 هذا طعناا يف النيات؟ زم قوهلم، يُعد  هل حماكمة الناس بال

 93 ما حكم قول: "مجعة مباركة" يف يوم اجلمعة أو إرساهلا برسالة ابلواتس أو برسالة جوال؟ 
 93 احلقيقة. الرؤاي هي أمثال، وليس من  الالزم أن حتكى 

 93 هللا يُرى يف املنام ابإلمجاع خالفاا للمعتزلة.
 94 ك التوحيد ألجل عدم تفريق الصف، أو ألنه ينفِّر املدعوين. ، والتبليغني وغريهم: تر من بدع اإلخوان املسلمني 

 94 ما الواجب على السين جتاه توحيد هللا ؟ 
 94 ة عليه صلى هللا عليه وسلم؟ هل قول القائل: اللهم صلِّّ على حممد يـَُعد  صال

 94 توسل؟ ما معىن : "ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني" 
 96 هل يصح التعبد بتكرار قراءة الفاحتة بعد صالة الفجر؟ 

 96 نتعبد هللا متابعة لشيخ أو لغريه من أهل العلم، وحنن ال نعرف، الدليل؟  هل يصح أن
 97 كٌر، يذكره، وحلضور قلبه وخبشوعه قد ينتفع هبذا مع أنه خمطئ يف هذا الورد...قد يكون للعامل وِّرٌد وذ 

 97 مستقل؟ بة دليل هل التجر 
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 97 هل يصح تكرار سيد االستغفار وقت األسحار ؟ومل؟ 
 97 ما حكم تكرار سورة البقرة كل يوم بدافع ضبطها أو حفظها ...؟

 98 فع التعبد فقط؟ هل هناك دليل على تكرار الفاحتة يوميا بدا
 98 هل التجربة مربر شرعي يف جتويز العبادات؟ 

 98 املقربة ، أو غري ذلك؟  ة من بنايٍة أو مظلٍة يفما حكم وضع أماكن للتعزي
 99 إن كشف املرأة وجهها خطأ، وخمالٌف ملا هو أفضل ابإلمجاع.

 99 ؟ ما حكم تبسم املرأة وتضاحكها ومتازحها أمام الرجال األجانب؟ ومل
 100 ما العمدة يف ثبوت املسح على اجلورب؟ 

 100 ة اجلوارب؟ هل ما يسمى ابلشرّاب يف زمننا فهو من مجل
 100 الرخصة ابملعىن الشرعي واملعىن االصطالحي؟ ما الفرق بني 

 100 ملاذا جيب أن يُفرَّق بني املعين االصطالحي واملعين الشرعي؟ 
 101 هية؟  ما حكم االنتساب إىل املذاهب الفق

 101 هل حنن اآلن يف حاجة لالنتساب إىل املذاهب؟ 
 101 هل جيوز للمشرتي أخذ األرش؟

 102 على من تكون أجرة نقل البضاعة بعد بيعها وقبضها؟ 
 102 . أقل احليض يوم وليلة
 102 ما أكثر دم احليض؟ 

 102 . للمستحاضة : أن تتوضأ لكل صالة أو تغتسل لكل صالة
 104 أن يكون موقوفاا. ابتفاق املذاهب األربعة.  املسجد البد

 104 ب.فعل حمرم. من القواعد اليت تدل على الوجو أن الشريعة ال تذم إال على ترك واجب، أو  
 105 فرداا وجنساا إبمجاع السلف. األمة الصحابة أفضل 

 105   ن إال عن توقيف ودليل شرعي.الصحابة إذا حددوا شيئاا فهذا يدل على أهنم أخذوه عن النيب؛ ألهنم ال حيددو 
 107 ملاذا يتعلق أهل البدع بعامٍل معروٍف من أئمة السنة؟  

 107 ملاذا خيطئ كثري من الناس يف استدالله بكالم أئمة الدعوة النجدية السلفية ؟ 
 108 هل مسألة تكفري اترك الصالة مسألة اجتهادية أم خالفية؟  
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ا؛  108 ألنه ال يكفِّر برتك الصالة، أو أن يصفه أبنه مرجئ؟  هل يصح ألحٍد أن يبدِّع أحدا
 108 ك الصالة؟ ه إسحاق بن راهويه يف مسألة اتر ما اجلواب على اإلمجاع الذي حكا

 109 ملاذا جرى كالم ألئمة السنة يف وصف أيب حنيفة ابإلرجاء؟ 
 109 أ والظلم رميه ابإلرجاء. اإلمام األلباين إمام جمدد ونصر السنة والرد على التكفرييني ومن اخلط

 110 جاء، أو ال يعرف اإلمام األلباين.ومن وصف األلباين ابإلرجاء فهو أحد أمرين: إما ال يعرف اإلر 
 111 هل مطلق إعانة الكفار على املسلمني ؟ وما الدليل على ذلك؟ 

 111 هل فِّْعُل اجلاسوس يـَُعد  كفراا؟ 
؟  112   ما هو ضابط التويلِّّ

 113 الف مانٌع من تكفري األعيان؟هل اخل
 113 .إعانة الكفار على املسلمني لدافٍع ديين.. املظاهرة هي :

 113 اخلوارج من "داعش" و"الُنصرة" وأمثاهلم قد آذوا املسلمني يف بالدهم...
 114 ما األحوال اليت جيب فيها سجود السهو؟ 
 115 ما حكم قول: "إن شاء هللا" يف الدعاء؟ 

 115 ال إن شاء هللا؟ مىت يق
)ُ  115 (؟ما اجلواب على حديث: ))اَل أَبَْس عليك َطُهوٌر إِّْن َشاَء اَّللَّ

 116 دل عليه الكتاب، والسنُة.   هالسلف هو أن هللا مستٍو على عرشقول  
 116 معاين االستواء : العلو واالستقرار والصعود واالرتفاع.  

 116 هل يصح تفسري االستواء ابالستيالء ؟ 
 117 ما حكم القول أبن: "هللا موجوٌد بال مكان"؟

 117 ما الدليل على علو هللا؟ 
 118 فرقة األحباش ومؤسسها عبد هللا احلبشي. بيان ضال

 119 ملاذا شيخ اإلسالم ابن تيمية إمام جمدٌِّد؟ 
 119 ملاذا ال يقال ابستحباب شد الرحل إىل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم؟  

 119 التعبد ابملباح؟  ما حكم 
 120 ملاذا يوصف شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أبنه جمدد؟ 
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 120 عاة الباطل أهل احلق أبلقاب السوء؟ يرمي دملاذا 
 120 منوذج من كذب أهل البدع على اإلمام اجملدد...

 121 هل املسمى ابحلبيب اجلفري كافر؟ 
 122 ها حمبته للجفري؟ ملاذا يكتب حممد العريفي تغريداٍت يذكر في

 122 .سلمان العودة يف لقاء قبل سنواٍت يف السودان ويشيد ابجلفري وبدعوته
 123 بيان شيء من ضالالت حممد حسان ...

 124 هل يشرتط إذن األم يف اخلروج لطلب العلم؟ 
 124 طلب العلم عبادٌة عظيمة، ال يعدله شيٌء ملن حسنت نيته. 

 124 ع أمه اليت ترفض سفره لطلب العلم؟  ماذا يفعل طالب العلم م
 124 ماٍل ليست حمرمةا شرعاا؟ جتارة املسلٌم مع كافر، أو عمله معه يف أعما حكم 

 124 ما حكم العمل يف تغسيل الصحون يف مطعم يبيع حلم اخلنزير؟ 
 125 هل مس الذكر انقٌض من نواقض الوضوء؟ 

 126 ذموم؟ ما الفرق البكاء احملمود وما هو البكاء امل
 126 استقبال القبلة أثناء قضاء احلاجة يف الفضاء والصحراء؟ ما حكم 
 126 ن فهل جيوز اخلروج عنهما؟ صحابة قوالإذا كان لل 

"؟   128 ما معىن قاعدة "يغتفر تبعاا ماال يغتفر أصالا
 128 ملن يكون مثر النخل قبل أن تُؤبر؟ 

 128 الغذائية؟  هل جيوز التأجري ملن يبيع الدخان مع املواد
 129 ما معىن قاعدة : "احلاجة إذا عمَّت تنزَّل منزلة الضرورة"؟ 

 129 واجلُعالة، وإن كان فيها غرر؟اإلجارة هل جتوز 
 129 ما معىن اجلعالة؟ 

 129 ما الدليل على جواز اشرتاء بطاقات اإلنرتنت مسبوقة الدفع اليت يسمح ابالستفادة منها مدة معينة؟ 
 131 ل أحدهم : )أان أُحرِّم على نفسي هذا الفعل(؟ ما حكم قو 

 131 األمر؟ إذا مل أفعل هذا الفعل ( ،مث فعل هذا    ماذا يفعل من قال :) زوجيت حراٌم عليَّ 
 131 ما الدليل على جواز متلك عني ابلتقسيط؟
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 131 ابلتقسيط للتجارة، مث بيعه بعد ذلك؟  ء شراء شي هل جيوز 
 132 تملك والتجارة ابلتقسيط؟ ما الرد على من حرم ال

 132 مىت يعترب الزمن شرعا يف األموال الربوية ومىت ال يعترب؟ 
 133 ما الدليل على وجوب معاداة أهل البدع و الكفار؟ 

 133 هل من اخلطأ:أن كثريين يدعون إىل بغض البدعة والرباءة من البدعة دون املبتدعة؟ 
 134 ني يف التسبيح بعد الصالة؟ ما حكم الزايدة على العدد ثالث وثالث

 135 ح؟ هل النوم ينقض الوضوء أم هو َمظنة حدٍث، وليس حدًثا كالري 
 135 هل ينتقض وضوء من انم ُمضطجعاا؟ 

 136 هل جيوز لنا أن خنرج عن أفهام أهل العلم؟ 
 137 هل جيوز ملسلٍم أن حيتفل ابلكريسماس ،أو أن يشارك الكفار فيه؟ 

 137 اىل : }َوالَّذِّيَن اَل َيْشَهُدوَن الز وَر {؟ ما تفسري قوله تع
 138 ار.ّيعوا عقيدة الوالء والرباء مع الكفالليرباليون والعلمانيون اجملرمون ض

 139 ما حكم األعياد اليت ليس عليها دليل شرعي؟ 
 139 ومما يؤسف و يتحسر له املؤمن مشاركة بعض املسلمني للكفار يف أعيادهم. 

 139 على أن حضور أعياد الكفار حمرٌَّم ؟  ما الدليل 
 140 .الفاجر، فإهنما فتنة لكل مفتون(( ))كان يقال: اتقوا فتنة العابد اجلاهل، والعامل 

 140 ضالل القرضاوي يف فتواه جبواز املشاركة والتهنئة هبذه األعياد.
 140 (.عمن أتخذون دينكم( قال حممد بن سريين: ))إن هذا العلم ديٌن، فانظروا

 140 التاريخ اإلسالمي؟  ما واجب املسلم جتاه 
 140 كمة ميانية((؟ ما معىن احلديث: ))الفقه ميان، واحل

 142 ما حكم من يقاتل مع الروافض ؟ وكيف يلحق هبم من أعاهنم؟
 143 ما الفرق بني اإلجارة والبيع؟ 

 144 ما معىن احلديث : ))وإذا وعد أخلف((؟ 
 144 كرب واألصغر؟ ما معىن النفاق األ 

 145 هل تطيع املرأة زوجها يف كل شيء؟ 
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 145 جال األجانب، أو مساع الغناء؟  يما حّرم هللا، كالتربج عند الر هل جيوز للمرأة أن تطيع زوجها ف
 145 هل جيوز للمرأة أن تصوم، وزوُجها حاضٌر؟ 

 145 ما الدليل على أن األعمال الصاحلة ال تكفر الكبائر؟ 
 145 إذا رفضت املرأة طاعة زوجها يف الفراش؟ كم ما احل

 146 ر للحج التطوع إال إبذن زوجها؟ ما الدليل على أنه ال جيوز للمرأة أن تساف
 146 أيهما يقدم طاعة املرأة لزوجها أم طاعتها لوالديها؟ 

 146 عالم تبىن املعاشرة بني الزوجني؟
 146 ة؟ أيهما تقدم املرأة طاعة زوجها أم أمها املريض 

 146 هل جيوز للزوج أن مينع املرأة أن تتعبد بعبادات ليس فيها ضرر عليه؟
 147 زوجني جتاه حسنات اآلخر؟ كل من الما واجب  

 149 ما الفرق بني البنطال والسراويل؟ 
 149 ما حكم لبس النقبة يف اإلحرام؟ 

 149 ما حكم لبس املسلم للبنطال والسراويل يف حياته اليومية؟ 
 149 حكم لعب البالوت؟  ما

 149 ما حكم اللعب ابلنرد شري إذا كان بال قمار؟ 
 150 شري، فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه((؟ ))من لعب النرد  ما معىن احلديث :

 150 جتوز لعبة الشطرنج؟ وما الدليل؟ هل 
 150 ما صحة أثر علي ))أنه مر على قوم يلعبون ابلشطرنج، ...((؟

 150 إذا كانت جائزة غري حمرمة فإهنا إذا أهلت عن صالة الفريضة فإهنا تكون حمرمة...كل لعبة  
 150 ذا كانت اللعبة مباحة يف األصل، مث قامر هبا أصحاهبا؟كم إ ما احل

 150 ما صحة أثر: ))خدرت رِّجل ابن عمر، فقيل له: اذكر أحب الناس إليك، فقال: ))اي حممد((؟ 
 151 ي ومسلم وغريهم من العلماء األولني يف تدليس أىب إسحاق السبيعى؟ما صنيع اإلمام البخار 

 151 عاء شركي؟  حممد(( حمرم، أو دهل قول ابن عمر: ))اي
 151 كيف يذهب اخلدر عندما قال ))اي حممد((؟ 

 152 ما حكم لبس اخلامت من احلديد للرجال والنساء؟ 
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 152 حلية أهل النار((؟   ما صحة حديث: )) أمر رجالا أن يلقيه، وجعله من
 152 ما صحة أثر ابن عمر: ))إنه هنى عن لبس خامت احلديد((؟

 152 ))أن ابن مسعود رضي هللا عنه لبس خامتاا من حديٍد((؟ ة أثرما صح
 153 ما قول العالمة العثيمني يف التصوير الفوتغرايف؟ 

 153 ما الفرق بني التصوف الشرعي والتصوف البدعي؟ 
 153 مية وكذلك تلميذه ابن القيم، قد ذما التصوف املذموم يف مواضع كثرية.إن ابن تي
 153 باح يف املساء والعكس ملن نسيها؟ كار الصقضاء أذ هل جيوز 

 154 ما معىن قول العلماء : العبادات غري معقولة املعىن؟ 
ْنُه، فـََقرَ  ْزبِّهِّ،أَْو َعْن َشْيٍء مِّ  154 أَُه فِّيَما َبنْيَ َصاَلةِّ اْلَفْجرِّ َوَصاَلةِّ الظ ْهرِّ...‹‹احلديث؟ ما معىن حديث:››َمْن اَنَم َعْن حِّ

 155 ؟ سئل عن سيد قطب فال جييب   إذا منماذا يقال في
 155 ما العالمة اليت جعلها السلف على ضالل الرجل؟ 

 155 هل كان السلف يضلِّّلون الرجل مبجالسة أهل البدع؟ 
 156 لتكفري؟ ما الفرق بني ابَب التبديع وابب ا

 156 هل اجلهل والتأويل مانعان من التبديع؟ 
 157 غريهم، وكان معهم؟  ية؛ كجماعة اإلخوان املسلمني، أومىت يبدع من انتسب إىل مجاعة بدع

 158 نقل األعضاء أو بيعها... إخل؟ التربع ابلكلى و ما حكم 
 158 ما حكم التداوي ؟ 

 159 ما صحة حديث ))بورك ألميت يف بكورها((؟
 159 هل تستحب الصدقة يف أوَّل النهار؟ 

 159 ء اليوم؟ هل يدخل يف عموم دعاء امللك من تصدق يف أثنا 
 161 هل  من مل يفهم اللغة العربية يُقرأ له القرآن مرتمجاا معناه إىل لغته يف أثناء الرقية؟ 

 161 الشجاعة واإلقدام.-2فات  عدم احلزن على ما -1من مثرات اإلميان ابلقدر:
 162 ما حكم اهلدااي املقدَّمة من شركة االتصاالت أو غريها لعمالئها؟ 

 162 ؟ أن يقبل هدااي من املقاولني، ومن الشركات األخرى اليت تتعاقد معهم االتصاالت  جيوز ملوظفهل 
َْيطاا، َفَما  ْنُكْم َعَلى َعَمٍل، َفَكَتَمَنا خمِّ  162 فـَْوَقُه َكاَن ُغُلوالا أَيْيتِّ بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمة«؟  ما معىن حديث : »َمنِّ اْستَـْعَمْلَناُه مِّ
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 163 لذكر؟ ئة مث إذا انشغل يكمل اهل جيوز أن يذكر هللا م
 163 هل جيوز للمسلم أن يبيع الُكفَّاَر شيئاا، وهو يعلم أهنم يستعملونه يف أعيادهم؟ 

 163 مه؟ هل من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه ال يشرب على طعا
 164 ما الدليل على جواز االحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ 

 164 صحيح واالحتجاج يف مصطلح احلديث؟ بني الت ما الفرق 
 164 يف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ ما املراد جبده 

 164 مىت تقبل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومىت ال تقبل؟ 
 165 تعامل مع من كان حديثه حديثاا حسناا يف تصحيح األحكام الشرعية ؟ كيف ي

 165 رواية مساك بن حرب؟  ماذا قال النسائي يف
 165 هل جيوز تواصل املسلم مع أقاربه من النساء ممن لسن حمارم له عرب التواصل االجتماعي؟ 

 167 هل هناك فرق التهجد وقيام الليل؟ 
 167 لليل؟ هل الوتر يعد من قيام ا

 167 هل الصالة بعد املغرب يُعد  من قيام الليل ابملعىن العام،  
 167 والعشاء؟  ل بني املغربما حكم التنف

 167 عالم يدل أثر )) أربٍع بعد العشاء يعدلن مبثلهن من ليلة القدر(( ؟ 
 168 ما أََقل  الوتر ؟ 

 168 متصلة؟  ما األفضل إذا أوتر بثالث ركعاٍت أن تكون منفصلةا أو
 168 ماذا يستحب قراءته يف ركعات الوتر؟ وهل هناك فرق إذا فصلها أو وصلها؟ 

 170 احلكم إذا ُكتَِّم عيب يف املخطوبة عن اخلاطب؟  ام
 170 هل يصح التعاون مع اإلخوان املسلمني يف بناء مسجٍد؟ 

 171 ما الدليل على أن املكان الذي يثبت هلل هو العلو؟
 171 لكلمة اجململة إذا خرجت من العامل الس ين السلفي؟عالم حتمل ا

 173 ينفي العلو...   اإلمام األلباين عامل س نَّة وال 
 174 بيان حال عادل محدان الغامدي، وغلوه  يف حتقيقه  لكتاب "احلد" وبغيه على اإلمام األلباين. 

 174 ما الدليل على أنَّ من طعن يف الصحابة فإنه مبتدٌع ضال؟ 
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 174 ما حكم ذِّْكرِّ شيٍء عند الصحابة ملصلحٍة دينيٍة من ابب اإلخبار؟ 
 175 ليسوا أهَل س نَّة؟ ألشاعرة مبتدعٌة، و ما الدليل على أن ا

 176 ما معىن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "منهاج الس نَّة"، أن األشاعرة أهل س نَّة، ابملعىن العام؟ 
 177 ؟ إىل من ترجع نسبة احلدادية  

 177 ما أصل بدعة احلدادية؟ 
 178 هل احلدادية يراعون املصاحل واملفاسد؟ 

 178 رجل مبتدعاا أن يصرَّح بذلك يف كلِّّ مكاٍن وُكلِّّ زماٍن؟ كون ال   يلزم منهل 
 178 احلدادية يوالون ويعادون على أموٍر،مل أتتِّ الشريعة ابلوالء والرباء عليها...

 179 ابجلهل فيمن وقع ابلشرك من غري تفريٍط؟  العذر ما قول العلماء يف 
 179 تاج إلرسال رسل؟  ابلفَِّطر، وإن احلجة قامت ابلفطرة، وال حيما حكم قول بعض احلدادية: إن التوحيد معروفٌ  

 180 ينبغي لنا أن نعتين ابآلًثر.
 180 كيف ضل احلدادية يف اآلًثر؟ 

 180 ؟   ما أوجه الشبه والفرق بني احلدادية واخلوارج
 180 جيب التصدي لفكر احلدادية؟  ذا ملا

، و   181 تكلم يف فالٍن فإنه مبتدٌع ضال؟ ما معىن كالم السلف يف أن من عاد فالانا
 182 ما هي حقيقة بيع العينة ؟ 

 182 ما حكم بيع العينة؟ 
 183 ما الدليل على أن الرطب جيري فيه الراب؟ 

 183 ؟   -التَّْمُر َوالشَّعِّرُي ، َواْلرُب  َواْلمِّْلحُ وَ  -ما العلة اجلامعة لألصناف األربعة  
 184 ل؟ ما هي الرحم اليت جيب أن تُوصَ 

 185 ملاذا ترجع صلة الرحم إىل العرف؟ 
 185 هل جيوز صلة القرابة البنة العم؟ 

 185 هل جيوز للموظف احلكومي مزاولة التجارة؟ 
 186 املصلي يده قبل الركوع ؟ أين يضع 
 186 وضع اليدين على الصدر قبل الركوع؟ ما حكم 
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 187 املصلي يده بعد الركوع ؟ أين يضع 
 187  اجللوس بني السجدتني؟ صلي يديه يفأين يضع  امل

 187 هل صح عن الصحابة صالة أربع ركعات بعد العشاء؟ 
 187 ما صفة هذه األربع ركعات اليت تصلى بعد العشاء؟ 

 187 لقدر؟ هل األربع ركعات هلا فضل ليلة ا 
 187 ما الدليل على حترمي املوسيقى واملعازف؟ 

 188 املصحوب ابملعازف؟ من حكى اإلمجاع على حرمة الغناء 
 188 هل هناك فرق بني الغناء املطلق، والغناء املقيد آبالت اللهو كاملعازف؟ 

 190 هل اللنب الذي تدره املرأة بسبب احلبوب حيرم ؟ 
 190 هي حرة أن تبيع نفسها لرجٍل على أن يكفلها؟ هل جيوز للمرأة السورية و 

ٌد((؟ما معىن حديث : ))َحىتَّ َيُكوَن لِّْلَخمْ  نَي اْمرَأَةا الَقيٌِّّم الَواحِّ  191 سِّ
 191 من الذي يسرتق يف الشريعة اإلسالمية؟ 

 192 هل اخلطيب الذي يلتفُت مينة ويسرة خمالٌف هلدي النيب صلى هللا عليه وسلم؟ 
 192 حتريك اليد يف اخلطبة.  ما أحوال

 192 ما حكم القصر واجلمع؟ 
 193 مائيت كيلو مرت؟  مكاانا ، مث تبني بعد ذلك أنه قطعهل يقصر من خرج للنزهة، ومل حيدد 

 194 ما الدليل على أنه ال جيوز اجلمع بني اجلمعة والعصر؟ 
 194 ما حكم التنفل بعد صالة العصر وصالة الفجر ؟ 

 195 ؟ ة لُسكَّان مكة، أو الوافدين الذين استقروا يف مكة ما حكم العمر 
 195 لواحدة ملن جاء إىل مكة زائراا ؟ هل يصح تكرار العمرة يف السفرة ا

 195 من أين يعتمر من جاء زائرا ملكة وأراد تكرار العمرة؟ 
 195 ة؟ ما اجلواب على من يقول : أنه مل يثبْت عن أحٍد من الصحابة تكرار العمرة إال عائش

 198 ما صحة أثر قلنسوة خالد بن الوليد اليت أخذها من الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ 
 198 ؟  مىت يصح التربك آبًثر النيب 

 198 هل ما يوجد يف متحف دولة تركيا من اآلًثر عن األنبياء صحيح؟ 
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 199 ما معىن التربك املمنوع؟ وما حكمه شرعا؟ 
 199 وره؟ معىن التربك البدعي وما ص ما

 199 ما حكم التمسح والتربك بذوات الصاحلني؟ 
ا من الصحابة أو الت  199 ثمان أو بعلي...؟ ابعني تربك أبيب بكر أو بعمر أو بعهل ثبت أن أحدا

 200 ما معىن التربك املشروع، وما صوره؟ 
 202 ما معىن قول عمر رضي هللا عنه : )وإان نتوسل إليك مع عم نبينا فاسقنا(؟ 

 202 هم أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم؟  من
 202 ليه وسلم داخلون يف أهل بيته؟ ما الدليل على أن أن أزواجه النيب صلى هللا ع

 204 ؟  هل بنو املطلب من أهل بيت النيب  
 204 هل جيوز التعامل مع حكومةا ما ظاملة تقتل وتظلم معاملة أخرى ليست حمرمة 

 205 ...التوحيد والسنة، من أورع الدول وأحذرها يف سفك دم حمرماحلكومة السعودية دولة  
 206 ء ، وتشبه النساء ابلرجال؟ ما حكم تشبه الرجال ابلنسا 

 206 ما ضابط التشبه؟ 
 206 ما حكم صالة من استفرغ  وسعه وجهده يف معرفة القبلة سواء كان يف حضر، أو سفر؟ 

 207 ابملنكرات؟  مىت جيوز اخلروج يف القنوات اليت اشتهرت
 207 خيطئ، ويصيب.ما اجلواب على من يدافع عن احلزبيني قائال : كلَّ بين آدم خطّاء، وكلٌّ 
 207 أنواع األخطاء : ما يسوغ فيه االجتهاد،  ما ال يسوغ فيه االجتهاد...

 208 : أن من أخطا عالنية جيب أن يُردَّ عليه عالنية. القاعدة الشرعية 
 209 السحيمي من نوادر علماء أهل السنة ...العالمة صاحل  

 209 ذكر شيء من صفات الشيخ السحيمي ...
 210 ؟ ق بني قبول خرب الثقة، وقبول حكم الثقة اك فر هل هن

 210 هل يصح اضطرار قاعدة :)من ال يبدِّع مبتدِّعاا، فهو مبتدٌِّع مثله(؟ 
 211 سنة، وأن اإلمام مسلماا إمام سنة.   املشهور املستقر عند أهل السنة أن اإلمام البخاري إمام

 211 لصاحل؟ ما احلل ملشكلة بغي بعض الشباب على علماء السلف ا
 211 خطئها. النظر إىل املآالت وما تؤدي إليه انفع للغاية يف بيان صحة الطريقة أو
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 213 ما أقل دم احليض؟ وما أكثره ؟ 
 214 بل يبتغى بفعله وجه هللا...القرض من عقود اإلحسان، وال يصح أن ينتفع منه، 

 214 قرض جرَّ منفعة فهو راب قاعدة جممع عليها.   ُكل  
 214 ا يرتك الرتحم على من أظهر الفسق، والبدعة؟ اذمل

 214 هل معىن األخوة يف اإلسالم أال حيذَّر من املبتدع، وأالَّ يُبغْض، وأال يُهَجر، وأالَّ يـُْؤمر الناس هبجره؟ 
 216   دخول واخلروج وغري ذلك أن يُبتدأ ابلكبري.السنة عند ال

 216 « االبتداء ابليمني؟  تنعله وترجله ويف طهوره، ويف شأنه كلههل يفيد حديث »كان النيب يعجبه التيمن يف 
 216 ما حكم االستعاذة عند التثاؤب، أو قول: احلمد هللا عند التجشؤ؟ 

(؟ ما اجلواب على من ضعف حديث : )َمْن َعاَدى  حْلَْربِّ  217  يلِّ َولِّيًّا فـََقْد آَذنـُْتُه ابِّ
 217 ق ابالعتقاد؟ هل كالم التابعي حجة السيما فيما يتعل

 217 هل تثبت هلل صفة الرتدد؟ 
 219 ... العمل ابلعموم حجة ما مل أيتِّ دليل آخر

 219 قال اإلمام الشافعي : ))فِّْعل النيب  ُسنة، وتـَرْكه ُسنة((.
 219 اجلماعي؟  ما حكم الذِّكر 

ا.  ، فإنه يكون قياساا فاسدا  219 القياس إذا خالف النصَّ
 219 ...أللفاظ العامةت على املسلمني ابكثري من البدع دخل
 220 ما معىن املعية لغة؟ 

 220 هل املعية تقتضي املمازجة، وال املالصقة؟ 
 220 ما أنواع املعية عند أهل السنة؟ 

 222 الريس يف اإلميان وبراءته من اإلرجاء. بيان اعتقاد د/عبد العزيز 
 222 ما اعتقاد أهل السنة يف االستثناء يف اإلميان؟ 
 222 هل الكفر يكون ابلقول، والعمل، واالعتقاد؟ 

 223 هل اترك الصالة كافٌر ؟ 
 223 هل ينفع النطق بال إله إال هللا بدون شروط؟ 

 224 ليتق هللا كل قائل، وليعلم أن هللا حسيبه.
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، ومبحمٍد صلى هللا عليه وسلم نبياا، وابإلسالم   225 ديناا؟ مىت يقول جميب املؤذن: رضيت ابهلل رابا
 225 هل يفرَّق  يف التحذير من مجاعة التبليغ بني من كان داخل السعودية، أو كان خارجها؟ 

 226 نقد اإلمام عبد العزيز بن ابز جلماعة اإلخوان املسلمني...
 226 قرضاوي عن مجاعة اإلخوان املسلمني جبهل... دفاع يوسف ال

 226 ... مجاعة اإلخوان املسلمني ليسوا أصحاب توحيد
 226 ما حكم التشبه ابلكفار؟ 

 228 بيان ضالالت الرافضة وما عندهم من الشرك يف توحيد الربوبية واأللوهية. 
 228 أكثر َمن اغرتَّ ابلرافضة ال يعرف حاهلم. 

 228 هل السنة جتاه الرافضة؟ ما الواجب على أ
 229 بيان بعض بدع حممد العريفي.
 229 لضالل؟ هل اجلفري من دعاة الشرك وا
 229 كيف انتشر مذهب األشاعرة؟ 

 231 البدع نوعان: مكفرة ومفسقة... 
قة؟   231 كيف منيز بني البدع املكفِّرة، والبدع املفسِّّ

 231 ما هو األصل يف التعامل مع كتب أهل البدع؟ 
 231 التحذير من تنظيم القاعة ومن أسامة بن الدن.

 231 ما هو ضابط اخلارجي؟ 
 232 إىل تنظيم القاعدة فهو خارجي ؟  من انتمى هل كل  

 232 ما حكم االنتساب إىل األشعري؟ 
 232 قبل الركوع ؟   هل نقل أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرسل يديه أو يقبضهما

 234 ة مطَّرِّدون على إثبات النسخ يف القرآن. علماء أهل السن 
 235 البد من النَظر إىل أفهام أهل العلم.

، أو عامًّا، أو مطلقاا فاألصُل أن يُعَمَل به. ذإ ، ال جممالا  235 ا جاء األمر من الرسول أمراا واضحاا، مفصَّالا
 236 هل تصح صالة املنفرد خلف الصف ؟ وما الدليل؟ 

 237 ى كتاب "صفة الصالة"  لعبد العزيز الطريفي؟ ما املالحظات عل
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 237 ُكفر اترك الصالة ؟ هل صح اإلمجاع الذي حكاه ابن راهويه على  
 238 مسألة تكفري اترك الصالة مسألة خالفية عند أهل العلم. 

 239 ماذا يقدم عند الدخول واخلروج ؟ األكرب أو األمين. 
 239 اليمني على الشمال؟ أين يضع املصلى يديه إذا كربَّ وقبض 

 240 َمن قال مِّن العلماء جيب على املسلم أن يدرك تكبرية اإلحرام؟ 
 241 هل صوت املرأة عورة؟ 

 241 ما كتب أهل العلم اليت تكلمت عن جانب األخالق؟ 
 241 ما صحة حديث »ال ترتآى انرمها« ؟ 

 242 ما طريقة التسبيح الشرعية عقب الصالة املفروضة؟ 
 242 ة حديث ))كان يعقد التسبيح بيمينه(( ؟  ما صح

 243 عمله أو عن طريق عمله؟ ما حكم املال الذي أيخذه الرجل الذي يعمل يف 
 243 ما حكم إعطاء العمال الذين يعملون يف احملالت الكبرية مثل بنده أو كارفور، أو غريها ماال؟ 

 243 ما الدليل على جواز ذكر أمساء املبتدعة أمام العوام؟ 
 244 ذكر مناذج من علماء السلف ممن كان حيذر من املبتدعة أبمسائهم.

 244 ؟ َحنون يف قبورهمهل األنبياء مُيتَ 
 244 هل الربزخ والعرصات من دار التكليف وهل التكليف كتكليف الدنيا؟ 

 244 هل اجملانني والصبيان ميتحنون يف قبورهم؟ 
 245 ما شروط التوبة النصوح ؟ 

 245 جتب اهلجرة الشرعية؟ على من  
 245 ما معىن إظهار الدين؟ 

 245 يف بالد الكفر؟    -يعلمون الناسالذي -ما حكم بقاء أهل العلم والدعاة
 247 هل الكفر معرفاا أبل يكون أكرب،أو أصغر؟ 

 247 ما حكم املشاركة يف البدع من ابب النصيحة؟ 
 247 مىت تكون الدعوة الفردية مثمرة؟ 

 249  نزل حكماا عامًّا للبشرية، وهو دين هللا واحد، على املعاصر، وعلى السابق... إن دين هللا 
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 249 م كتاب هللا والسنة بفهم سلفنا الصاحل...ن نفهجيب أ
 250   قاعدة: أن الشريعة مبنية على جلب املصاحل وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها.

 250 املاضني...  املبتدعة من املعاصرين ، يفتنت هبم أكثر من 
 251 ما معىن الليربالية؟ 

 251 ما الدليل على أن الليربالية ضالل وكفر ؟ 
 252 مب نرد على من إذا نصح قال : )أان حر ال شأن لك يب(؟ 

 252 مب يكون الرجل من السبعني ألفا الذي يدخلون اجلنة بال حساب؟ 
 252 ما الراجح يف معىن"ال يسرتقون"؟

؟ ما حكم تكرار ا  252 لدعاء ثالًثا
 254 ما حكم دعاء "اللهم  علمك حبالنا  يغين عن سؤالنا"؟ 

 255 فجر يف مجاعة، مث قعد يذكر هللا... ((؟))من صلى ال ما معىن حديث
 255 هل الذكر بعد صالة الفجر له فضل، َسَواء كان يف البيت أو يف املسجد؟ 

 255 هل جيوز للزاين أن يتزوج ابلزانية؟ 
 256 ح للوالدين أن يسددا ديون أبنائهم من الزكاة؟ هل يص

 257 ماذا جيب على املسلم؟ إذا حصلت حروب بني املسلمني على دنيا ف
 257 مىت يعتد ابحملاكم غري الشرعية ويصح الرجوع إليها؟ 

 257 يتحاكم إىل احملاكم غري الشرعية يف إثبات زواٍج، أو طالٍق، أو خلٍع، أو غري ذلك...؟هل 
 259 ل صح يف النهي عن النوم على البطن حديث؟ ه

 259 ما العلة يف كراهة النوم على البطن؟ 
 259 كم االضطجاع على الشق األمين؟ ح ما

 260 ما معىن )ال إله إال هللا( عند املتكلمني؟  
 260 معىن )ال إله إال هللا (عند أهل السنة؟ ما 

 260 هل "ال إله إال هللا" ال تنفع بال شروط؟ 
 260 ما الدليل على تقسيم التوحيد إىل أقساٍم ثالثة؟ 

 261 .لتنصيص على أنواع التوحيد الثالثةكالم العلماء كثري ابإلشارة، أو ا
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 261 ماذا يراد ابلنفس إذا أطلقت يف حق هللا؟ وهل النفس صفة هلل عز وجل؟ 
 261 ما حكم غسل املرأة شعرها من اجلنابة؟ 

 263 أة من اجلنابة، أو من احليض؟ ما الفرق اغتسال املر 
 263 . الزواج نعمة من نعم هللا
 264 ن احلياة الزوجية سعيدة؟ ما الوسائل املفيدة لتكو 

 266 ما أنواع املسائل املختلف فيها؟
 266 املسائل املخالفة لإلمجاع إذا تلبس هبا رجل، أو فعلها، أو تبناها فإنه ال يُبدَّع مطلقاا، بل فيها تفصيل. 

 266 دي على التوحيد والسنة؟ هل يبدع من قال : حنن ال ننكر املنكر، حىت ال ننفَِّر املدعو؟ أو حنن ال نوايل، وال نعا
 267 ما حكم من قال : حنن ال نثبت خرب اآلحاد يف ابب االعتقاد؟ 

 267 ما املراد ابلكلي واجلزئُي؟ 
ا؟    267 هل يبدع من سب، أو انتقص صحابياا واحدا

 267 من رأى جواز اخلروج على حاكٍم مسلم فهو مبتدع. كل 
 269 ن حي والكرابيسي؟ ملاذا بدَّع السلُف احلسَن بَن صاحل ب

 269 ما أسباب تبديع مجاعة اإلخوان املسلمني؟ 
 270 تربية األبناء أمانة يف عنق الوالدين.

 270 هل صحيح : أن عامة فساد األبناء بسبب اآلابء؟ 
 270 عينات على تربية األبناء والبنات؟ ما األمور امل

 271  يط ؟ ما حكم التمويل عن طريق بيع أسهم ملك للبنك ابلتقس
 271 ما حكم التورق؟ 

 271 ما حكم زايدة املال ألجل التقسيط؟
 271 النظر إىل ما حرم هللا دليل على أن يف القلب مرض شهوة... 

 273 ما الوسائل املعينة على غض البصر؟ 
 274 تشبيه ضرس الكافر يف النار جببل أحد ذم جلبل أحد؟ هل 

 275 لقيامة ؟ مب أيخذ املسلم الفاسق كتابه يوم ا
 275 ما منزلة تفسري جماهد عند أهل العلم ؟ 
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 276 هل املسعر اسم من أمساء هللا عز وجل؟ 
 277 ما حكم أخذ املسلم جنسية الدولة الكافرة؟ 

 277 ى أخذ املسلم جنسية دولة كافرة؟ ما اآلًثر السيئة املرتتبة عل
 278 اتقوا هللا واعلموا أن الرزاق هو هللا.

 279 ل أم هي عقوبة؟ امة بديهل الغر 
 279 البد أن يظهر املسلم يف بالد الكفر ابملظهر الالئق ابلقيام بشريعتنا حقاا، وهي اإليفاء ابلعقود. 

 280 ما حكم الرد على املخالفني واملبطلني؟ 
 281 ما منكرات الشبهات أم منكرات الشهوات؟ أيه

 281 وا ابحلزبية؟ هل صحيح أن أكثر الناس ليسوا حزبيني، وإن تلطخ
 282 ذهبية يف كيفية مواجهة دعاة احلزبية؟ ال ما النصائح 

 283 ما معىن قوله تعاىل "إن كيدهن عظيم"؟ 
 283 هل يصح أن يقال عن لسان هللا؟ ومل؟ 

ُب يُوُسَف‹‹؟ ما معىن قوله صلى هللا  283  عليه وسلم :››إِّنَُّكنَّ لَصَواحِّ
 284 نزلتهن مبا ال يتالءم مع خلقتهن الضعيفة. فوق م نرفعهن ال تقدير املرأة حق، ولكن  

 285 ملاذا جيب على املسلم أن حيذر القول على هللا بغري علم؟ 
 285 ممن أيخذ املسلم العلم؟ 

 285 ض، واملفرتض خلف املتنفل أم ال بد من اتفاق النيات؟ هل يصح أن يصلي املتنفل خلف املفرت 
 285 اء؟ كعات خلف اإلمام الذي يصلي العشماذا يفعل من صلي املغرب ثالث ر 

 285 ماذا يفعل املسلم ليتوب إذا وقع يف مكفٍِّر، وكانت احلجة قائمة عليه؟ 
 286 ال : ال إله إال هللا(؟  ما الفهم الصحيح لقوله صلى هللا عليه وسلم : )أقتلته بعد أن ق

 288 لني؟ ماذا يفعل املؤذن إذا أذَّن للصالة، و مل حيضر أحٌد من املص
 288 أيخذ األجر كامالا؟  هل من ترك واجباا لعذر 

 288 ما حكم األكل مما يوزع يف أعياد النصارى وغريهم من املشركني؟ 
 288 ؟  ما الدليل على عدم جواز املشاركة يف األعياد احملرمة 

 288 هل جيري يف اللحم الراب؟ 
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 289 ماذا يشرتط يف األموال الربوية؟ 
 289 حيواانت البحر.-3و   الطيور  -2وذوات األربع  -1 ام ثالثة:اللحم على أقس

 290 ؟ –رضي هللا عنهم –ما الدليل على أن اخللفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
 290 أفضل ملوك اإلسالم؟ -ي هللا عنه رض–ما الدليل على أن معاوية 

ٌل للثالثني يف حديث سفينة؟ ملاذا مل يكن احَلَسُن من اخللفاء الراشدين مع أنه م  290 كمِّّ
 291 ما الدليل على أن القياس ُحجَّة شرعية؟ 

 291 هل اإلمام أمحد ال يرى القياس؟ 
 291 عند الضرورة((؟  ما معىن قول الشافعي ))القياس كامليتة، ال يصار للقياس إال

 291 لكن هل يصح أن يذكر القياس تبعاا لألدلة؟ 
 293 خرها عنده ومر عليها سنة؟ هماا أو غريها، وادَّ كيف يزكي من اشرتى أس

 294 ماذا يفعل من اكتسب ماال حمرماا ليتوب؟ 
 294 ما حكم من تعامل معامالت وهو ال يعلم حرمتها، ومل يعلم احلرمة إال فيما بعد؟ 

 295 ما حكم أخذ األجرة لإلمامة أو األذان.
 295 أو الرفقة اآلمنة؟ السفر يف هذا الزمن أصبحت أكثر أمناا،ما حكم سفر النساء بال حمرم بدعوى أن وسائل 

 295 ما الدليل على أن سفر املرأة بال حَمَْرم يف السفر املباح أو املستحب حمرم؟ 
 295 سالم بال حَمَْرٍم؟ هل جيوز للمرأة أن تسافر يف حجة اإل
 296 ما حكم شراء البيت عن طريق البنك؟ 

 297 اب والسنة واإلمجاع. جيب هجر أهل البدع ابلكت
 297 ما حكم الرتحم على من مات من أهل البدع أو املشهورين ابلفسق؟ 

 297 هل املبتدع أخ لنا ؟ 
 297 ما حكم جلسة االسرتاحة مستحبة مطلقاا يف الصالة؟ 

 298 لدليل على أن اجللوس جللسة االسرتاحة حلاجة جائز؟ ما ا
 299 أصلي«؟ ما معىن حديث: »صلوا كما رأيتموين 

 300 ما حكم تبييض األسنان؟ 
 300 ما حكم املوعظة عند القبور؟ 
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 300 رفع الصوت يف املقابر مكروه ومنهي عنه ابإلمجاع حكاه ابن تيمية. 
 301 من البدع.  قاعدة مهمة : جعل املتبوع مقصوداا

 301 هل من تقصد الدعاء للنفس عند القرب قد وقع يف البدعة؟ وملاذا؟ 
 301 الة على أي مسلم ؟ م الصما حك

 301 ما الدليل على جواز الصالة على أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم تبعاا؟ 
 303 هل املالئكة ترى رهبا؟ 

 303 ريضة؟ هل جيوز للمرأة أن تؤم الرجال يف صالة الف 
 303 ما حكم إمامة املرأة للرجال يف صالة النفل؟ 

 304 الشهرة حمرمة يف كل شيء. 
 304 هل جاءت الشريعة ابملساواة أم ابلعدل وما الفرق بينهما؟ 

 304 من املؤسف أن بعض املسلمني حياول أن يقدم للكافرين ديناا مسحاا، ديناا إسالميًّا أمريكيًّا، أو أوروبيًّا.
 305 الفرق بني كتاب "الفتوى احلموية" وكتاب "التدمرية" لشيخ اإلسالم ابن تيمية؟  ما

 306 ايت القرآن يف خطب اجلمعة واحملاضرات وغريها؟ ترتيل آما حكم 
 306 ما حكم وضع املصحف يف القرب مع امليت؟ 

 307 ما حكم التأجري املنتهي ابلتمليك؟ 
 307 من أجل العبادات.  –عليه وسلمصلى هللا –إن الصالة على رسول هللا  

 308 بدعة؟ هل من جعل للعبادة سببا مل أيتِّ به الشرع، قد وقع يف ال
 308 ما حكم الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم عند ركوب السيارة أو شم الطيب؟ 

 308 ما الدليل على أن األشاعرة من أضعف الطوائف؟ 
 308 له العلمي. بيان شيء من ضالالت سعيد فودة وهزا 

 308 ال يشتهروا. أنصح أهل السنة أال يناظروا كل هزيل ضعيف ممن ليس هلم ذكر وال مكانة حىت  
 309 كيف يتدرج طالب العلم بعلم العقيدة؟ 
 309 ما أنفع ما يكون لتعلم توحيد األلوهية؟ 

 310 ما أنفس شروح كتاب التوحيد؟ 
 310 ؟ هل يف كتاب "ملعة االعتقاد" أخطاء عقدية
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 311 اء والصفات. على طالب العلم أن يدمن النظر يف كتب ابن تيمية وابن القيم فيما يتعلق بتوحيد األمس 
 311 على طالب العلم أن يكثر القراءة، وأن يراجع أهل العلم وطالب العلم، وحيضر دروسهم حىت يشتد ساعُِّده. 

 312 ما حكم متابعة املأمومني لإلمام إذا زاد على أربع؟ 
 312 هل يعتد املأموم املسبوق بركعة مبا زاده اإلمام من ركعات؟ 

 312 ل كفر اليهود والنصارى واحلوض وامليزان؟ أُشغِّل نفسي مبثل مسائ ما حكم من قال : أان ال
 313 ما حكم من مل يكفر اليهود والنصارى ويبغضهم؟ 

 313 ام؟ هل يصح للمفيت أن يذكر اخلالف يف املسائل الفقهية عند العو 
 313 هل إرضاع املرأة ولدها ينقض الوضوء؟ 
 314 ما هو النمص وما حكمه يف الشريعة؟ 
 315 ما حكم اختاذ األانشيد وسيلة دعوية؟ 

 315 ما حكم األانشيد امللحنة واليت على أوزان متقصدة؟ 
 315 مىت جيوز التحاكم يف قضااي النكاح والطالق إىل قضاة من أهل البدع؟ 

 315 من استحل ما حرم هللا؟ ما حكم 
 315 ل برجل فيما يسمونه ابلزواج املثلي؟ املرأة مسلمة إذا تزوجت برجل كافر؟ وكذلك إذا تزوج رج هل تكفر

 317 هل الرد على اإلخوان املسلمني والتبليغيني من أمور اتفهة؟ 
 317 ما النصيحة ملن ال يعرف حقيقة اإلخوان املسلمني والتبليغ؟ 

 318 قف الصحيح من أحاديث الفنت واملالحم؟ وهل يصح تنزيلها على الوقائع واألحداث؟ ما املوا 
 318 نيب صلى هللا عليه وسلم : »العبادة يف اهلرج كهجرة إيلَّ«؟ قول ال  ما معىن

 319 ما حكم املداومة على القنوت يف صالة الفجر؟ 
 319 لقنوت يف صالة الفجر؟ داوم على ا  –صلى هللا عليه وسلم –صح حديث يف أن النيب هل 

؟  319 ما ذا يفعل من ترك املستحب سواء كان قوالا أو فعالا نسياانا
 319 ما أحسن البنوك يف السعودية؟ 

 319 ما املالحظات اليت على بنكي الراجحي والبالد؟ 
 320 ما عدة املختلعة مع الدليل؟ 

 320 كيف يعرف عدة املختلعة إذا كانت ايئسة؟ 
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 320 اخلروج؟  على شبهة من يسوغ اخلروج على احلاكم  الظامل حمتجا أبن مالكاا والشافعي وأاب حنيفة، يرون ما اجلواب
 321 ؟ احلاكم الظاملهل كان أبو حنيفة يرى اخلروج على 

 321 نسبة اخلروج على احلكام الظامل إىل أئمة السنة كذب، بل أئمة السنة جممعون على خالف ذلك.
 322 جممع عليه وابٍق يف األمة حكاه ابن رجب. اجلرح والتعديل 

 322  جرحه؟ هل اجملروح خطأا ال يرتك علمه حبجة أن فالانا 
 322 ما مفاسد ترك علم اجملروح إذا ُجرِّح بغري حق؟ 

 322 ما حكم التأمني الصحي والتأمني على السيارات؟ 
 323 ماذا يفعل من كان التأمني إلزاميًّا ابلنسبة له؟ 

 324 تعدد اجلمعة يف مساجد احلي الواحد وأهلها غري حمتاجني لذلك؟  ما حكم 
 324 ر السيئات. احلسنات املضاعفة تكفِّ 

 325 ما حكم قول: "هللا خيليك"؟ 
 325 ما حكم إطالة السجود يف الركعة األخرية من الصالة أكثر من بقية السجدات؟ 

 325 طريقة إخراج زكاة عروض التجارة؟ 
 325 ب املطعم زكاة عروض التجارة؟ كيف خيرج صاح 

 327 اجلهاد نوعان: جهاد مشروع، وجهاد غري مشروع.
 327 جلهاد غري املشروع؟ يز اكيف من

 327 أهل العلم وطالبه أكثر الناس مشاركةا ومسابقةا يف ميادين القتال الشرعية. 
 328 ث ال تنطبق على ُحكَّامنا يف هذا العصر؟ ما اجلواب على من يقول : أبن لفظة السمع والطاعة الواردة يف األحادي 

 328 رعي بشرط أن يكون مسلماا...املسلمون مأمورون ابلسمع والطاعة للحاكم الش 
 328 السمع والطاعة للحكام املسلمني، ولو كانوا ظلمة، ولو كانوا فسقة، وما حكم من خالف يف ذلك؟  هل جيب 

 329 ا كأحاديث األحكام؟ هل تعامل السرية النبوية تصحيحاا وتضعيفا 
 329 خبالف األحكام الشرعية.   لسري،رواية حممد بن إسحق، والواقدي عمدة وحجة، فيما يتعلق ابملغازي وا 

 330 هل القراءة بدون حتريك بدون التلفظ وإمساع النفس، تسمى قراءة؟ 
 330 هل جيب على املأموم قراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية؟ 

 330 قراءة مل حيرك فيها شفتيه، ومل يُسمِّع نفسه؟ ما حكم من قرأ  
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 331  يف الدين أو يف الدنيا؟ رابا من أذية الناس، سواء كانت أذيتهم يل ما حكم ترك صالة اجلماعة وصلة األرحام ه
 331 ما أعظم سبيل للشفاء من داء الوسوسة؟ 

 331 ما حكم بناء الضريح يف املسجد أو غريه؟ 
 331 قرب أكثر من مقدار شرب؟  هل جيوز أن يبىن ال

 331 ما حكم البناء على القبور، وجتصيصها؟ 
 331 ابطلة؟ د فيه قرب صالته هل من صلى يف مسج

 332 وحوطته؟ ما حكم الصالة يف مسجد فيه قرب خارج سور املسجد 
 332 ماذا يفعل من مل يستطع الوضوء ابملاء ومل جيد من يوضئه؟ 

 332 ون برتاٍب، فيه غبار؟هل يشرتط يف التيمم أن يك
 333 إال والبد أن حُيرم؟  ما الدليل على أنه ال يصح ألحٍد أن يتجاوز امليقات ويدخل احلرم

 333 قول الصحايب الذي مل خُيالف ُحجة. 
 334 ما معىن قول النيب: »ممن يريد احلج أو العمرة« خرج خمرج الغالب؟ 

 334 ب فال مفهوم له(؟ ما الدليل على قاعدة :)ما خرج خمرج الغال 
 334 إذا تعارض املفهوُم واملنطوق فأيهما يقدم؟ 

 334 ما بلغ القديد فبلغته الفتنة رجع، ودخل مكة من غري إحرام((؟ ن ابن عمر:))... فلما اجلواب عم جاء ع
 335 رم؟ ما اجلواب عن فعل النيب ))أنه دخل مكة عام الفتح عليه املغفر، وعليه ثيابه ومالبسه ((، فلم حيُ 

 335 هل من يكثر ترداده على احلرم كاحلطابني وحنوهم جيب عليهم  أن حُيرموا؟ 
 337 كفر من قال: إن يف القرآن حلناا؟ ي هل

 337 هل اختالف العلماء يف تنزيل القواعد الشرعية على األعيان والوقائع يلزم منه أن يرجع على القاعدة ابلنقض؟ 
 337 ملية اليت تنازع فيها أهل العلم؟ هل يصح التبديع ابلبدع الع

جمع عليها انتهت أم أن اإلمجاع ميكن
ُ
 338 ينعقد احلكم على مسألٍة حادثٍة يف عصران هذا؟  هل املسائل امل

 338 الطالق إذا وقع فإنه يُعد طالقاا، وال يصح أن يكون مييناا ُتكفر وهذا قول املذاهب األربعة. 
 339 لى وجه التهديد؟ هل يقع الطالق إذا تلفظ به ع

 340 ما األدلة على أن مس يد املرأة األجنبية حُمرم؟ 
 340 ؟ لفظ على الظاهرما معىن محل ال 
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 341 :أنه َجوََّز للمرأة املسلمة اليت تعيش يف أورواب أن تتعرى...يف حصة السباحة. من طوام القرضاوي
 342 ما حكم صعق احلشرات؟ وهل هو تعذيب ابلنار؟ 

 342 ليل على أن خلوة املرأة ابلرجل األجنيب حُمرمة؟ ما الد
 342 ا، ويف الطرقات العامرة خلوة؟ يف املدينة، وبني الناس يروهن ركوب املرأة وحدها مع السائق،هل يعد 

ا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة.   342 ما ُمنع سدا
 342 ما حكم ذهاب املرأة للطبيب حبجة أنه أتقن من الطبيبة؟ 

 342 يصح قول: إن الذات صفة هلل؟  هل
 344   ما أنفع ما يقرأ على املصلني؟

 345 فرين، فَمن أَمَّ الناس فليتجوز، فإن خلفه الكبري والضعيف وذا احلاجة«؟ ا الناس إن منكم منما معىن حديث :»أيه
 345 ما حكم أتخري اإلمام اإلقامة عن الوقت الذي حددته الوزارة؟ 

 345 م بغري ما أنزل هللا هي طريقة اخلوارج؟ هل التكفري ابحلك
 345 رج؟ ما حكم الراب ؟وهل التكفري به هي طريقة اخلوا

 345 الدولة السعودية دولٌة قائمة على التوحيد والسنة، قامت على دعوة اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب.
 346 من الكلمات العظيمة  مللوك السعودية ...  

 347 يف الرفع واخلفض يف التكبري ؟  ما أصح األحاديث
 348 وهل يُشرع للخاطب التحدث مع املخطوبة، وفيم يتحدثون؟

 348 ما حكم النظر إىل املخطوبة ؟ وماذا ينظر منها؟ 
 348 هل جيوز للمخطوبة أن تتجمل عند نظر اخلاطب إليها؟ 

 348 مىت جيوز للخاطب أن يتحدث مع خمطوبته؟ 
 349 وة يف صالة اجلماعة ؟ هل يُكرب لسجود التال 

 349 ماذا يُستحب أن يقال يف سجود التالوة؟ وهل صح فيه حديث؟ 
 350 فراسة أقساٌم ثالثة: خلقية ورايضية وإميانية. لا

 350 هل تعارض الفراسة قوله: ﴿ُقل الَّ يـَْعَلُم َمن يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ اْلَغْيَب إِّالَّ اَّللَُّ﴾؟ 
 351 القيم أن التوحيد قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد املعرفة واإلثبات فما معنامها؟  اشتهر عن ابن

 352 ن أثىن على أحد مث تبني له خالف ذلك ؟ ماذا يفعل م
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 352 الدين قائم على جلب املصاحل وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها: قاعدة شرعية. 
 353 : إذن تكفى مهك« رواية ودراية؟ ما معىن قوله :»أجعل لك صاليت كلها، قال

 354 هل تصح صالة اجلمعة خلف الفاسق غري اإلمام؟ 
 354 ديث :»ال يَؤمَّن فاجر مؤمناا«؟ حة حما ص

 355 شهرين وأكثر؟  ما حكم سرد الصوم شهرا أو 
 356 مىت جيوز للمسلم أن أيكل اللحم يف بالد الكفار؟ 

 356 فيها جانب احلذر.القاعدة الشرعية أن ابب الذابئح يغلب  
 356 هل جيزئ دفع املال يف كفارة اليمني؟ 

 356 اع من األرز أو غريه من قوت البلد.ة مساكني كل منهم نصف الصكفارة اليمني أن يعطي عشر 
 356 ماذا يفعل املصلي إذا شك هل صلى أربع ركعات أو ثالث ركعات؟ 

 356 كيف يزكي من عليه دين إذا حلت الزكاة؟ 
 358 يصح هجر الوالدين إذا كان عندهم بعض املعاصي الشهوانية؟ هل 

 358 ته؟ كيف يدعو املسلم إخوته وأخوا
 359 من أربعة أوجه...  مذهب الظاهرية مذهب خمالف ملا عليه سلف هذه األمة يف ابب الفقهيات

 359 القياس ًثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وعليه آًثر السلف. 
 360 ن خالف يف حجية القياس؟ من أول م

 360 .وٍل تفردت به الظاهرية فهو خطأ((ل  قك))
 360  هبما قبل التكلم يف الوقائع ويف مسائل الشرع؟ اللذان أمران ما اإلسنادان

 361 إذا اختلف الصحابة على قولني، فهل جيوز اخلروج عن قوليهما، واختيار قول ًثلث؟ 
 361 العتقاد: جهمي جلد؟ ملاذا قالوا عن ابن حزم يف ا 

 362 م لألب واألم؟ هل األحاديث الواردة يف فضل تربية البنات واألجر يكون لألب فقط أ
 362 هل الصالة يف املسجد واجبة؟ 

 362 ما مقدار املسافة اليت جيب على من مسع النداء أن جييب املؤذن؟  
 363 ما حكم الصالة إىل السرتة؟ 

 363 ة أم مييل عنها ميينا أو مشاال؟ هل يستقبل املسلم السرت 
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 364 هل املضمضة واالستنشاق واجبان يف غسل اجلنابة؟ 
 365 ما صحة حديث " عشر متنع عشراا؛ سورة الفاحتة متنع غضب هللا، سورة يس متنع عطش يوم القيامة،..." ؟

 365 ال تنقلوا شيئا من دين هللا إال بعد التأكد والتثبت ...
 366 :"البيعان ابخليار ما مل يتفرقا يفارق أحدمها صاحبه"؟  ما معىن حديث

 366 ه اخلطيب، وكذا التكبري والتسبيح عند التعجب؟ ثناء خطبة اجلمعة إذا صلى عليما حكم الصالة على النيب يف أ
 367 من هي )صفية بنت سريين(؟ 
 368 ما الدليل على عذاب القرب؟ 

 368 ما حكم من أنكر عذاب القرب؟ 
 369 اذا يفعل املأموم إذا سها وراء اإلمام؟ م

 369 لكن ليست له بيعة؟ ويقول: إنه يطاع يف املعروف وال خيرج عليه، و ما اجلواب على من ينكر بيعة اإلمام املتغلب، 
 370 ؟  -أي العام على املسلمني كلهم -ما حكم قول : ال بيعة إال للحاكم األعظم 

 370 أنه ال بيعة إال للحاكم األعظم؟  –رمحة هللا عليه  –قل عن العالمة األلباين  هل نُ 
 371 نها ال تصلي؟ ماذا يفعل من عنده ابنة ابلغة ولك

 371 ملاذا جيب اإلمساك عما شجر بني الصحابة؟ 
 372 ما حكم فعل الكليب و غريه من الرواة يف رواية ما شجر بني الصحابة؟ 

 373 كالرايضيات والفرنسية والفلسفة، من خمتلف املستوايت الدراسية؟   ما حكم تدريس العلوم الدنيوية يف املسجد،
 373 فلسفة وهو املنطق؟  دراسة مقدمة علم الهل ورد عن السلف حترمي 

 373 ما الدليل على حرمة دراسة علم الكالم؟ 
 373 جلهرية؟ ما احلكم يف قراءة اإلمام يف الصالة قراءة متسلسلة حبيث يبدأ سورة، وخيتمها يف الصلوات ا

 374 ما أعظم أسباب ذهاب الربكة يف الوقت والعمر ؟ 
 374 صيل الربكة يف الوقت؟ ما األسباب املعينة على حت

 375 كيف يتعامل املسلم مع البنوك اليت تسمى إسالمية؟ 
 376 ما نصيحتكم ملن ابتلي ابألمراض الروحية من العني أو املس؟

 376 اهلدااي من أصحاب احملالت التجارية؟ و   ؟ األمانة ما حكم أخذ موظفي وزارة الصحة و 
 377 سلف؟ منهج السلف ومذهب الهل هناك فرق بني 
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 377 ما معىن مفهوم العدد إذا عارض املنطوق قدم عليه؟ مع ذكر األمثلة.  
 379 إذا تعارض اجلرح والتعديل فماذا يقدم؟ 
 379 إيقاف الزحف الرافضي وكسر اإلخوان املسلمني...  -رمحه هللا -من فضائل امللك عبد هللا بن عبد العزيز
 280 والرافضة؟  هل حسن البنا داعية للتقريب بني السنة

 281 هل كل صيغٍة شرعية يصلى هبا على النيب فإهنا تعد صالة عليه؟
 281 ما احلكم لو أن رجالا وجد آلخر وظيفةا، وأخذ منه مقابل هذه اخلدمة مبلغاا من املال؟ 

 282 م اجلهر ابلذكر بعد الصالة؟ ما حك
 282 على الراجح؟  كيف مييز طالب العلم بني ما كتب على املذهب، وبني ما كتب

 282 "عمدة الفقه" من متون املذهب احلنبلي املختصرة، وكتبه املصنف مبا يراه صحيحاا من املذهب. 
 282 هل اللغات إهلام، أم اصطالح اصطلح عليه العرب؟ 

 283 راهيم رافضٌي ضال، متقنع بقناع السنة، زنديق، حياول إفساد اإلسالم ابسم اإلسالم؟ هل عدانن إب
 283 ثناء سلمان العودة على عدانن إبراهيم؟   حكم ما 

 283 ما حكم لبس العباءة على الكتف للمرأة؟ 
 285 ما حكم السجود على األعضاء السبعة؟ 

 285 اء السجود، مث أرجعه واستمر؟ ما حكم صالة من رفع أحد أعضاء السجود يف أثن
 285 ا؟ ما حكم صيام من نوى الصيام، مث بعد ذلك أكل أو شرب انسيا 

 286 ما حكم ليس املرأة بلوزة عادية وبنطلون وسيع، حبجة أن هذا ساتر جلسدها؟ 
 287 كيف يتخلص املسلم من املصاحف املمزقة؟ 

 287 حرق املصاحف((؟ -رضي هللا عنه–ما اجلواب على ما ثبت يف البخاري : ))أن عثمان 
 288 درسة عثمان، ومدرسة علي...؟ ما حكم تسمية املدارس مبدرسة أيب بكر، ومدرسة عمر، وم

 288 ما كيفية دراسة أصول الفقه، واملصطلح، والنحو، واللغة، تطبيقه واقعياا؟ 
 288 ذكر شيء من  فوائد شروح الشيخ العالمة العثيمني... 

 289 تمويل عن طريق بنك الراجحي عن طريق بيع أسهم ملك للبنك للشخص ابلتقسيط؟هل جيوز ال
 289 اء الصالة عليه؟ جه امليت أثنما حكم كشف و 

 289 ما الفرق بني الصفات الفعلية، وأفعال هللا؟  
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 390 ماذا يفعل املسلم إذا منعه العمل من صالة اجلمعة؟ 
 390 ما حكم األكل والشرب قائماا؟ 

 390 يعد من جلس على الكرسي أثناء الشرب واألكل جالساا؟ هل 
 391 ما قرره علماء املذاهب األربعة.  من أفعال الوضوء، ومن مستحباته ك إدَخال املاء يف األنف، مث إخراجه
 391 ما حكم من فعل احملظور انسياا؟

 393 على جواز املوسيقى؟  اجلواب على من يستدل  أبن هللا أودع األصوات يف بعض الطيور والعصافري
 393 ما الدليل على أن املوسيقى حمرمة؟ 

 393 تشابه. األدلة البينة واتباع املمن عالمة زيغ القلب ترك 
 393 ال يقاس غري املكلف ابملكلف.

 394 ما شروط صحة تداخل النوافل بعضها مع بعض؟ 
ا. ما كان مراداا لذاته من النوافل يدخل معه ما كان مرادا لغري   394 ه بشرط أن يكون اجلنس واحدا

 394 هل يعفى عن يسري النجاسة  يف حال االستجمار؟ 
 394 ى عن يسري النجاسة إذا خرجت إىل صفحة اإللية ؟ يعفهل 

 396 ما حكم رمي الشماغ والعقال يف رجل إذا طلب منه أن يساحمه؟
 396 الكتاب والسنة. األصل يف العادات واألعراف أن تباح ما مل ختالف الدليل من 

 396 ما معىن التمندل بعد الوضوء وما حكمه؟ 
 396 شرعية واضحة. )ال واجب مع العجز( قاعدة 

 396 ما الفرق بني النجاشي ويوسف يف احلكم بغري ما أنزل هللا وحكام الدول اإلسالمية أليس واجبا مع العجز ؟ 
 397 روهم؛ ألن التكفري ابحلكم بغري ما أنزل هللا طريقة اخلوارج.ترك احلكام لتحكيم الشريعة ليس مربرا للخوارج ليكف

 397 -كسره هللا بقوته–د والسنة وإعراضهم عن دولة الرفض إيران يف تكفريهم لدولة التوحيبيان تناقض خوارج العصر 
ُتْم  ُتْم بِّهِّ{.اجلواب على التكفريين الذي يقتلون املدنيني من الكفار مستدلني بقوله:}َوإِّْن َعاقـَبـْ  397 فـََعاقُِّبوا مبِِّّْثلِّ َما ُعوقِّبـْ

 397 عي؟ هل ما يقوم به التكفريون جهاد وقتال شر 
 397 ال جيوز قتل نساء الكفار وأوالدهم ابإلمجاع إذا مل يقاتلن.

 399 مىت حيكم على هذا املعني أبنه كافر؟ 
 399 هل التأويل السائغ مانع من التكفري؟ 
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 399 مركب؟ ما معىن : جهله جهل 
 399 ما احلكم : لو أن رجالا رأى شيئا راعه فرمى ما بيده فلما رآه إذا به قرآن؟ 

 399 ما الفرق بني قول اجلهمية ال يكفر الرجل حىت يريد الكفر وبني أن قصد القول الكفري شرط للتكفري؟ 
 400 ال يكفر؟ ما الفرق بني أن يقول القائل: ال يكفر أحد حىت يريد الكفر، وبني أن يقال:  
 403 ب التكفري فإنه مانع؟ ما الدليل على أن اجلهل يف ابب التبديع ليس مانعاا، خبالف ما إذا كان يف اب

 404 ما نوع الكفر الذي يرجع على من كفَّر بغري حق؟ 
 404 هل اخلوارج كفار خارجون من امللة، أم هم مسلمون؟ 

 406 عرفة، نسك؟  ما الدليل على ان اجلمع بني الظهر والعصر يف
 406 ما حكم اجلمع بني الصلوات للخوف أو للمرض؟ 

 406 ع النيب بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء من غري خوف...الواردة يف احلديث " مج ماصحة لفظة "من غري مطر"
 407 هل يصح شيء يف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة؟ 

 407 سلمة؟ هل يصح القول أبن الدولة اجلزائرية غري م
 407 يف أماكنهم ،ومل خيرجوا؟   همو  ،أنه إذا انتهى اإلمام من الصالة و الذكر سلموا عليه ،ما حكم شاع عند العامة

 409 ما توجيه كالم ابن رجب يف تعبد بعض العارفني ابحملبة وعدم حاجتهم إىل اخلوف؟ 
 409 ما حكم البيع والشراء يف املسجد؟  

 409 يف املسجد؟  وما حكم الصرف )الفكه(
 410 وله: من كان شيخه كتابه...؟هل طلب العلم على شروحات العلماء املفرغة من شروحاهتم الصوتية يدخل يف ق 

 410 ودروسهم ومسجالهتم فإن فيها نفعا.  ،على طالب العلم أن يهتم بشروح األلباين وابن ابز والعثيمني وأتصيالهتم
 411 مه أن تكون من حور العني؟ دعا أل  ،هل صح عن أحد من الصحابة

 411 يدعو بينهما؟  هل الدعاء بني األذان واإلقامة مستجاب وهل هو عام لكل مسلم 
 412 ومدارسة كتب العلم بعد طلوع الفجر يوم اجلمعة؟   ،ما حكم عقد بعض الطلبة بينهم جملسا للذكر

 412 اء.النهي عن التحلق يوم اجلمعة للكراهة ال للتحرمي وهذا فهم العلم
 412 هل فكرة البديل عن احملرم فكرة شرعية؟ 

 413 الصباح واملساء ؟  ما صحة حديث قراءة املعوذات من أذكار 
 413 هل يشرع قراءة املعوذات يف أدابر الصلوات؟ 
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 414 مىت ينزل املطر على وجه اليقني. ،ال جيوز أن يعتقد مسلم أنه ميكن أن يعلم أحد
 414 علم الرؤى؛ ألنه يف الرؤية يرى أشياء ستقع يف املستقبل؟  ،املستقبل خاص ابهلل هل يتعارض أن الغيب يف 

 414 والشرك األصغر؟  ،ريق بني الشرك األكربط التف ما ضاب
 414 الشرك األكرب يكون ابالعتقاد والقول والفعل.

 414 ما هو الشرك األصغر؟ 
 415 ما حكم مجاع الزوجة يف الدبر؟ 

 416 ن الكفر األصغر أعظم من الكبائر؟ ما الدليل على أ
 417 كيف حنصن أبناءان من اإلرهاب؟ 

 417  مناسبات خمتلفة بُغَض فكر اخلوارج، وأنه فساد على الدنيا والدين.نفوس أبنائنا ويفجيب أن يغرس يف 
 419 بل اذكر حماسنها وبني هلم أهنم ليسوا معصومني. ،ال تذكر أخطاء الدولة عند أوالدك 

 420 ا معىن احلديث ))من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه((؟ م
 420 ود عمالا حبديث: ))أجعل لك صاليت كلها((؟ يف السج -لى هللا عليه وسلم ص-ما حكم الصالة على النيب  

 421 ما حكم خماطبة اجلمادات يف الشعر وغريه؟ 
 422 ما ضابط الدعاء الشركي ؟ 
 422 داء هللا يف أرضه" وهل هو خاص ابلصحابة؟ ما املراد حبديث : "أنتم شه

 423 ة، ال يف كثرة حضور الناس مطلقا العربة يف كثرة حضور اجلنائز حبضور أهل السن
 424 اشرتى، ولكنه مل يبع شيئا( صحيحة؟   -صلى هللا عليه وسلم -هل عبارة : )إن النيب  

 425 إلنكار االحتفال؟ ، ة ،وإنشاء خيمة ابلقرب من خيمهمما حكم الذهاب إىل ميادين املوالد واحملتفلني من املتصوف 
 425 يف القناة؟  ،لإلعالن عن أنشطتها يات اخلريية للقنوات الفضائية قيمةما حكم املال الذي تدفعه بعض اجلمع

 425 املتربعون إىل اجلمعيات اخلريية من حيث اجلملة على حالني... 
 425 ون الزكاة حتت سهم العاملني عليها؟ هل العاملون يف اجلمعيات اخلريية يستحق

 425 ما تعريف العاملني عليها؟  
 426 سوله (( صحيحة؟ هللا على لسان ر  هل عبارة : ))قال

 427 أو قال هللا عبارة(( مع التفصيل؟  ،ما حكم عبارة : ))قال هللا حكاية
 427 بكلماهتم املسجلة،وأخبار التائبني منهم.و األخبار عنهم متواترة، ،ضالل داعش أظهر من الشمس يف رائعة النهار
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 427 . هلم، هذا يف الغالب كاذبليس متيقنا من حا  وال يضللهم؛ ألنه ،من يدعى أنه ال يبدع داعش 
 427 هل جيوز تسمية املسجد مبسجد األبرار؟ 

 427 كيف يعامل اخلارجي املسمى بلغة العصر إرهابيا؟
 428 بل هم ضالل وزائغون وأهل بدع ... ،م على خريوليس معىن: أن اخلوارج مسلمون أهن

 428 ون إبمجاع الصحابة.مانعو الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر مرتد
 428 وبني أن تتجمع طائفة وتقاتل على أال تدفع الزكاة ؟  ،ما الفرق بني أن يرتك أحد الزكاة
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 ول اجملموعة األ
 

 السؤال:
ت  هلل  االستواء  تفسري  يف  يصح  عن  هل  ورد  هل  ابلصعود  والتعبري  وصعد؟  عال  يُقال:  أن  عاىل 

 السلف؟ 
 

 اجلواب: 
قول عبد هللا بن املبارك وتبعه كثري من أهل العلم، ذكر هذا ابن تيمية  ف؛  (العـ )أما تفسريها ب  

هو قول أيب ُعبيدة معمر    (صعد)يف شرح حديث النزول، وكذلك تفسريها مبعىن    -رمحه هللا تعاىل–
املثىن، القيم    بن  النزول، وابن  تيمية يف شرح حديث  ابن  رمحه هللا  –وأقره على ذلك شيخ اإلسالم 

 يف نُونيته. -تعاىل
مبعىن  أربعة:  معاٍن  لالستواء  أن  نُونيته  يف  القيم  ابن    ، واالستقرار   ،والصعود  ،العلو  : وأفاد 

 واالرتفاع، انتهى اجلواب.
 

 يقول السؤال:
 وما حكم مناداة اجلماد ابلتفصيل؟   ما حكم قول عذرًا اي رسول هللا؟ 

 
هو النداء املقرون بطلب، سواٌء كان    أن النداء الذي يُبحث يف كتب التوحيد:  ينبغي أن يُعلم: 

طلب حقيقياا أو ُحكمياا، فقول القائل: اي ويل هللا! أعطين كذا، أو اي رسول هللا! مدد مدد، هذا  ال
ن النداء مقروانا بطلٍب ال حكماا وال حقيقةا؛ فليس شركاا،  شرٌك ألنه نداءٌ مقروٌن بطلب، أما إذا مل يك

حملزونون»قال:    أن الرسول    كما يف الصحيحني عن أنس بن مالك  إبراهيم  اي  لفراقك  ،  «وإان 
 هذا وإن كان فيه ايء النداء، لكن ليس مقروانا بطلب ال حكماا وال حقيقةا.

نداٍء مقر  اجلمادات وغريها، كل  يُقال يف  فهو شرٌك، وما ليس كذلك  ومثل ذلك  ون بطلب؛ 
 فليس شركاا. 

 
 

 يف قتل شبه العمد؟ السؤال: الدية تكون على من يف قتل العمد و 
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   اجلواب:

العلم، وممن   الرجل نفسه ال على عاقلته، وهذا إبمجاع أهل  فالدية تكون على  العمد  أما قتل 
غين.  يف كتابه -رمحه هللا –حكى اإلمجاع يف هذه املسألة ابن قدامة 

ُ
 امل

، ويدل  أما قتل شبه العمد: فالدية تكون على العاقلة، كما ذهب إىل ذلك مجاهري أهل العلم
ُهذي من  امرأاتن  اقتتلت  قال:  أنه  هريرة  أيب  حديث  من  الصحيحني  يف  ما  إحدامها  عليه  فرمت  ل 

 اجلواب.بدية املرأة على عاقلتها، انتهى   األخرى حبجٍر فقتلتها وما يف بطنها، فقضى النيب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

3 
 

 

 :   اجملموعة الثانية 
 

 يقول السائل:
ل معه يف الصالة أو أنتظر حىت كوع يف الركعة األخرية، هل أدخلو دخلت واإلمام انتهى من الر  

 ُيسلم وُأصلي معه مجاعًة اثنية؟
يُقال:  أن  مسألٌة    اجلواب  وهذه  األفضل،  هو  األخري  التشهد  يف  ولو  اإلمام  مع  الدخول  إن 

تُفيد أن  الرتمذي قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهذه العبارة من الرتمذي  هاإمجاعية، ملا ذكر 
 املسألة إمجاعية كما أفاد ابن رجب يف شرحه على البخاري.

وقد حكى اإلمجاع أيضاا على هذه املسألة ابن حزٍم، فلذا األفضل أن يدخل على اإلمام ولو  
 كان يف التشهد األخري.

 
 لسؤال الثاين:ا
 ما حكم تعدد اجلماعة يف مسجٍد واحد، خاصة املساجد اليت يف طريق املسافرين؟ 

أن املساجد اليت يف طريق املسافرين ليست داخلة يف خالف العلماء يف تكرار    ينبغي أن يُعلم:
اخالا  اجلماعة يف املسجد، كما أفاد ذلك الشافعي، وأيضاا املسجد الذي ليس له إماٌم راتب ليس د

يدخ الذي  وإمنا  "اجملموع"  يف كتابه  النووي  ذكر  العلم كما  أهل  املسألة إبمجاع  هذه  هذه  يف  ل يف 
 اتب.املسألة هو املسجد الذي يكون يف غري طُرق السفر، يف أماكن سكن الناس وله إماٌم ر 

 -وقد اختلف العلماء على قولني: 
 إبابحة تكرار اجلماعة. القول األول:
 بكراهيته. :والقول الثاين

على  شرحه  يف  رجب  ابن  أفاد  العلم كما  أهل  أكثر  قول  وهو  الصواب  هو  األول    والقول 
قالبة والنخعي    البخاري، وهو قول أنس كما يف البخاري وثبت عن مجاعة من التابعني كاحلسن وأيب 

 ُسليمان وغريهم.أيب وحممد بن القاسم ومحاد بن 
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ر اجلماعة يف مثل هذه الصورة، واملساجد اليت على طريق  األظهر وهللا أعلم: أنه يصح تكرا ذافل
سيما وليس هناك دليل مينع من تكرار اجلماعة يف املساجد،  املسافرين من ابب أوىل كما تقدم، ال
 فعل أنس وهو صحايب وبعض األدلة.  واألصل هو اجلواز، وقد دل على ذلك 

 
 يقول السائل: 

سجود املعروفة؟ وإذا كان كذلك فما الضابط املفرق هل سجود املالئكة آلدم كان على هيئة ال
 بني سجود العبادة وسجود التحية؟

اظاهر كال أكثر  أن سجود آدم كان على هيئة السجود احلقيقة، وهو وضع اجلبهة    لسلف:م 
 على األرض، خالفاا لبعض السلف الذين ذهبوا إىل أنه إمياٌء.

وأن هذا السجود ليس سجود عبادٍة، وإمنا    وظاهر كالم شيخ اإلسالم: أنه السجود احلقيقي،
قبلنا من  شرع  يف  جائزاا  هذا كان  ومثل  حتيٍة،  يف  سجود  تيمية كما  ابن  اإلسالم  شيخ  أفاد  وقد   ،

ال يلزم من السجود للشيء عبادته،   زم من السجود للشيء عبادته، فإذن "جمموع الفتاوى" أنه ال يل
تنبه أن السجود ملا يُعبد كاألصنام فإن السجود للصنم  بل أييت عبادةا وغري عبادة، لكن ينبغي أن يُ 

 يف كتابه "الشفاء". كفر ابإلمجاع كما ذكره القاضي عياض 
 

 يقول السائل: 
هي يكفي أن ُيصلي الطالب صالة اجلماعة يف ُمصلى اجلامعة وذلك بسبب احملاضرات، أم جيب  

م نوًعا  بعيد  املسجد  أبن  علًما  املسجد،  يف  ُيصلي  أن  معظم  عليه  يفوته  وقد  اجلامعة  عن  ا 
 احملاضرات ذهااًب وإاياًب؟ 

   اجلواب:
أعلم  وهللا  ذا جيوز أن يرتك صالة اجلماعة يف املسجد، وأن ُيصليها يف  مثل ه  أن يف   األظهر 

ذلك ضرر،  على  يرتتب  وقد  احملاضرات، السيما  تفوت عليه مصلحة حضور  لئال  اجلامعة  مصلى 
ه املادة، أسأل هللا أن يوفقين وإايكم إىل ما حُيب ويرضى وجزاكم  ضرٌر من أن يُغيب فُيحرم من هذ

   هللا خرياا.
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 لثالثة  وعة ا اجملم 
 

 -احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد: 
 فهذه هي اإلجابة على اجملموعة الثالثة من األسئلة الواردة على قنايت يف تليجرام. 

 
 السؤال األول:  

 كالم أهل العلم ابلتلحني أو ما يُعرف ابلقراءة النجدية؟   ما حكم قراءة
 

خالف السنة، ألنه ال دليل عليها، ومل أجد شيئاا    مبثل هذا علىأن القراءة    األظهر وهللا أعلم:
مأثوراا عن السلف يف ذلك، وإمنا ذكره بعض املتأخرين كالعراقي وحنوه، أما األولون فليس هلم كالٌم يف  

 ذلك فيما أعلم. 
السنة، ولو كان تلحني األحاديث   الطريقة على خالف  فإذا كان األمر كذلك: فالقراءة هبذه 

السلف،  ها  وغري  لفعله  فيه  مرغوابا  أو  السلف  و مطلوابا  ابتباع  مأمورون  عن–حنن  هللا  هم  رضي 
 تباعهم.واخلري كل اخلري يف ا  -وأرضاهم
 

 السؤال الثاين:
صب املاء  ما حكم التسمية عند كل شيء، عند اجللو   وعند  وعند ابتداء الكتابة،  والقعود،  س 

 احلار يف األرض وحنو ذلك؟ 
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 : هذا مستحٌب، ويدل لذلك كثرة األدلة يف  فعند ابتداء فعل أي شيء    لتسمية أما ا   اجلواب 
ألذكار"  يف كتاب "ا  -رمحه هللا تعاىل–استحباب التسمية قبل فعل األشياء، وقد ذكر هذا النووي  

 يف "جمموع الفتاوى" ونقل عنه ابن مفلح يف كتابه "الفروع".ن تيمية  وشيخ اإلسالم اب
مث الشرعية يف  تيمية يف مبحث  -ل هذا  والقاعدة  ابن  اإلسالم  وهذا مستنبط من كالم شيخ 

: هو أنه إذا تكاثرت األدلة على بيان أمٍر؛ فيدل على أنه مضطرد يف كل ما هو مشابٌه هلذا  -آخر
 اء األمر ُشرع يف أموٍر كثرية، فلذلك اضطرد يف كل شيء. األمر، فالتسمية عند ابتد

تسمية ألجل  الإن كانت  فصب املاء احلار يف األرض:  لكن يبقى اإلشكال يف التسمية عند   
رفع املاء مث صبه، يعين االستعانة على رفعه؛ فهذا كغريه داخٌل يف عموم استحباب التسمية عند فعل  

.تسمية ألجل االكل شيء، وإن كانت   تقاء اجلن؛ فهذا حيتاج إىل دليل وال أعرف له دليالا
 

 السؤال الذي بعده يقول:  
يُدعى سعيد الكملي، فقد حصل جدٌل عند الشباب حول هذا ل عن شخٍص  أود أن أسأ 

جامعة   يف  استضافته  ومتت  الرايض،  إىل  جاء  وأنه  السيما  ومعارٍض،  مؤيٍد  بني  من  الشخص 
 ة الكربى يف كلية الشريعة إىل آخره؟ اإلمام، وألقى حماضرًة يف القاع

 
فرأيته حيكي أقوال أهل السنة وغريهم  هذا الرجل استمعت إىل مقاطع له يف اليوتيوب    اجلواب:

يتع ورأيت  فيما  األقوال هكذا،  وإمنا حيكي  السنة،  أهل  قول  يُرجح  وال  وغريها  الصفات  بتأويل  لق 
فيه له مزية على غريه، إىل غري ذلك من    د النيب  أيضاا ملا ُسئل عن املولد قال: إن اليوم الذي ُول

 كلماته.
إخواين: اي  أمُر  يُعلم  أن  صا  وينبغي  إن كان  غريه  أو  الرجل  هذا  ُسيعرف  أن  فإنه  ُسنة  حب 

منه، ألن   أن نكون حذرين  يُعرف حاله؛ جيب  للسنة ويُشتهر هبا، ومن ليس كذلك مما مل  بدعوته 
عن حممد بن سريين أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن    العلم دين كما أخرج مسلم يف املقدمة

 أتخذون دينكم. 
ذ العلم من أحد إال بعد أن نثق فيه، فهذا الرجل سعيد فيه  تياط، وال أنخالبد من االح  إذن

 -إشكاالت:
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السنة وغريه من أقوال أهل    اإلشكال األول: أنه حيكي قول أهل  قلت لكم بعض كلماته يف 
 جح قول أهل السنة، وهذا يف حد ذاته خطأ.البدع وال يُر 

له مزية، فهذا أيضاا خطأ    م الذي ُولد فيه النيب ما يتعلق ابملولد أنه قال: إن اليو   األمر الثاين:
 من جهة أن يُظن أن هذه املزية تدعو إىل أن نفعل شيئاا يف هذا اليوم.

الثالث: البده  أن  اخلطأ  ورد  السنة  نصرة  يف  للرجل كالٌم  اشتهرت  ليس  أرٍض  يف  أنه  مع  عة، 
معروفاا ابلسنة؛ أل فلو كان  املغرب،  بالد  والبدع وهي  والبدع  ابلشركيات  الشركيات  أمثال هذه  نكر 

 والتحزابت إىل آخره. 
الغماريني    األمر الرابع: أنه درس على أحد  الددو  وعلى حممد حسن ولد  أنه ذُكر يف ترمجته: 

 لضاللة، والرجل يُعرف أبشياخه ومبن أخذ العلم عنهم. وعلى غريهم، وهؤالء معروفون ابلبدع وا
اخلامس: ج  األمر  السعودية  زار  ملا  ومعأنه  احلزبيني  مع كبار  أهل    لس  من  دوهنم  ممن  غريهم 

 األحزاب واملناهج البدعية، والرجل يُعرف خبدنه .  
ولد   مبحمد  مثالا  أضرب  وأان  هؤالء،  أمثال  من  حُيذر  أن  فُيجب  هذا كله:  تبني  الددو  إذا 

غريهم على  املوريتاين الشنقيطي املعروف، هذا عاش يف السعودية زمناا وكان حيكي قول أهل السنة و 
بعد ذلك م أظهر  ملا متكن  األايم  ا عنده من  وجه اخلالف، وال تظهر منه خمالفات ظاهرة، مث مع 

خطاء حىت يتخذ  البدع، وبعض الناس لغفلته قد أثىن عليه يوم ذاك فقال: مل يُعرف عنه شيء من األ 
 منه موقٌف سليب. 

وال يُؤخذ    ،شيٌء ال يُندفع وراءه فيقال: الواقع أن األمر على عكس ذلك، أن من مل يُعرف عنه  
 ال بعد التثبت كما تقدم بيان هذا.عنه العلم إ 

وهبذا تنتهي األجوبة على هذه اجملموعة، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يرزقين وإايكم العلم  
 فع والعمل الصاحل وجزاكم هللا خرياا. النا



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

8 
 

 اجملموعة الرابعة 

 
 سول هللا أما بعد. احلمد هلل والصالة والسالم على ر 

 فهذه هي اإلجابة عن اجملموعة الرابعة من األسئلة اليت وردت على قنايت يف التيليجرام  
 

 يقول السائل:
عن أحواله  له يف القرب، فهل ما خيرب به حا   إذا رؤي امليت املسلم يف املنام جاء زائًرا لكي خيرب عن

 حقيقة إىل آخر سؤاله. 
 

: يقال  أن  يُ   إن من مثل  اجلواب  إذا كان من ابب    عتمد عليه.هذا ال  وإمنا يصح اعتضاداا بشرط 
  البشرة يفرح هبا املؤمن، أما إذا أُخرب خبالف ذلك فمثل هذا ال يُلتفت إليه، ويكثر الدعاء واالستغفار

  سأل هللا أن يعفر ملواتان أمجعني إنه الرمحن الرحيم.على أي حال كان. أ والصدقة للميت 
 

 يقول السائل :
القلم،    نأ هو  هللا  خلقه  شيء  "  أول  القول  على  يرد  احلديث  هذا  قبله  فهل  إال  خملوق  من  ما 

 خملوق إىل آخره" 
 

قول كفر وضالل وقدالقول   األبد، هذا  إىل  وقبله خملوق  إال  ما من خملوق  بنّي ضالله شيخ    أبنه 
أن هذا كفر ألن كل  هاج السنة وبني يف غريه من كتبه  كتاب منإلسالم ابن تيمية يف مواضع منها  ا

قال :" اللهم أنت    املخلوقات ال بد هلا أولية كما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة أن النيب  
من خملوق فما  بعدك شيء"،  فليس  اآلخر  وأنت  قبلك شيء  ليس  الذي  وللمخلوقات    األول  إال 

يلزم   نعيشها ملمن  أولية، لكن ال  اليت  نعيشه، هذه األرض  الذي  الكون  أن  خلوقات  مب تسبق  هذا 
هللا يف الصفدية وغريها    رى، وقد بني هذا شيخ اإلسالم رمحهأخرى قد تكون مسبوقة مبخلوقات أخ 

الذي نعيشه ونعرفه مل يسبق مبخلوق آخر، قد يكون مبخلوق آخر    امسبوق  فال يلزم أن هذا اخللق 
ن للمخلوقات بداية كما  لكن ليس معىن هذا أن ما من خملوق إال وقبله خملوق إىل ما ال هناية. فإ
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قال   ملا  ذكره  أهل    تقدم  اختلف  يُذكر  ابلشيء  والشيء  قبلك شيء"  ليس  الذي  األول  "أنت 
 السنة أي املخلوقات أول القلم أو العرش إىل آخره. 

اإلسالم شيخ  تعاىل  رمحه -ذكر  على  -هللا  خملوقات  أول  بيان  يف  ليس  هذا  مثل  يف  اخلالف  أن 
تعاىل هللا  يف أي هذا  قبل هل هو العرش أو القلم، ذكر هذا رمحه    اإلطالق، بل هذا خالف نسيب

   يف الصفدية وغريه.
 

السائل:   يعامل  يقول  هل  السنة،  أهل  مشايخ  عن  يتكلم  فيما  التعامل  عن كيفية  اسأل  أن 
 ابهلجر علًما أبن هذا الشخص حديث عهد حبلق أهل العلم؟ ابللطف أو  

:اجلواب    يُقال  ن بلطف، ملا يف مسلم من حديث عائشة  ملة الناس أن تكو إن األصل يف معا  أن 
« هذا األصل إال إذا غلبت املصلحة على أن  إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانهقال: » عن النيب 

فإنه   أنفع  الرفق  أنه حاملعاملة خبالف  مبا  أعلم  الشخص وهللا  ومثل هذا  ديث  يُنتقل هلذا ملصلحة، 
هل فلذلك يُتلطف معه ويُبني له احلق ويُذهب به إىل من قد يقبل  جيَ عهد حبلق أهل العلم أن مثله  

منه من أهل العلم وبعض طلبة العلم ويدعى له فإن الدعاء من أعظم أبواب االستجابة اسأل هللا أن  
   هدي مجيع املسلمني ملا حيبه ويرضاه.يهديين ويهديكم وي

 
ق حكم  ما  وكذلك  اخلري"؟  لك  حيضر  "هللا  قوله:  حكم  تقولما  حتلف  يوم  الناس  يف    :ول  هللا 

 السماء هل جيوز؟ 
فهذا جا  أما   فيه  ئقول هللا حيضر لك اخلري  اإلخبار واسع األصل  ز وهو من ابب اإلخبار، وابب 

ابن  و كل وجه كما أفاد شيخ االسم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  اجلواز ما مل يكن املخرب عنه ذماا من  
وم حتلف تقول وهللا يف السماء هل  . أما قول ما حكم قول بعض الناس يالقيم يف كتابه بدائع الفوائد

 جيوز؟ هذا السؤال مل أفهمه، فليوضحه صاحبه جزاه هللا خرياا.
 

بني كلية   :السائل  يقول املرتدد  للطالب  نصيحتكم  اإلمام    ما  جبامعة  الشريعة  وكلية  الدين  أصول 
خت إن  خياف  ألنه  ابلرايض،  اإلسالمية  سعود  بن  الفقه  حممد  جهل  قد  الدين  أصول  يف  صص 

 وأصوله؟ 
 ان الدراسة يف الشريعة أنفع ألهنا أكثر تركيزاا من غريها، هذا األظهر وهللا أعلم.    األظهر وهللا أعلم
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الدرا أن  يُعلم  أن  ينبغي  ًثنياا  ليست  مث  ابجلامعات  العلمسة  العلم  هي كل  بعض  هي  بعض    ،بل 
 ساجد. اد أن جيمع بني الكلية وبني الدراسة يف املاملفاتيح لذلك ينبغي لطالب العلم اجل

 االجتهاد الذايت مع دعاء هللا والتعلق به وهو معني سبحانه فإن العلم نور يقذفه هللا يف قلب من  وبني 
 الصاحل. العمل ي ال إله إال هو أن مين علينا وعليكم ابلعلم النافع و يشاء من عباده اسأل هللا الذ 

 
 مع من يتكلم عن مشايخ أهل السنة؟تعامل كيف ي   : السائل يقول

   كأن هذا وهللا أعلم متكرر يكفي اجلواب املتقدم.
 

 يقول: السؤال األخري

 ر أم بعده ؟ ما األصح يف أقوال العلماء عن قيلولة الصحابة ، هل كانت قبل الظه  
ل لذلك أن الصحابة  وهللا أعلم أن القيلولة املشهورة عند الصحابة أهنا كانت قبل الظهر ويد  األظهر

  ، قال سهل:"  إال بعدها  انوا ال يقيلون وال يتغدونملا كانوا يصلون اجلمعة كرضي هللا عنهم وأرضاهم  
ذكر  أهل اللغة يكون يف الضحى،  "، مع أن الغداء كما  وما كنا نتغدى وال نقيل، إال بعد اجلمعة

ومثل ذلك يقال يف القيلولة أن األصل يف  لكنه أُخر إىل بعد اجلمعة لالشتغال ابلتبكري لصالة اجلمعة 
م كابن بطال يف شرح البخاري وابن رجب يف  القيلولة أهنا قبل الظهر، ذكر هذا مجع من أهل العل 

البخاري على  شرحه  يف  حجر  وابن  البخاري  على  أن    شرحه  املناوي كالماا  وذكر  غريهم،  وذكره 
اوي قوي لوال كالم سهل املتقدم اسأل  كالم املنمن ذلك و   اكان قريبالقيلولة قبل الظهر أو بعده وما  

 هللا الذي ال إله إال هو أن يرزقنا وإايكم العمل النافع والصاحل. وجزاكم هللا خرياا. 
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 اجملموعة اخلامسة 
 

على رسول هللا أما بعد. فهذه هي اجملموعة اخلامسة يف اإلجابة على    احلمد هلل والصالة والسالم 
 ليجرام. يقنايت يف التاألسئلة اليت وردت على  

 
 السؤال األول:  

حبجة    ، ماال  شهر  أعطيهما كل  أن  مين  طلبا  توظفت  فلما   ، أبواي  علّي  ينفق  الوظيفة كان  قبل 
ل جيب  هرباين بذلك أثناء صرفهما علي ، فأن املال الذي صرفاه علي كان دينا علي ، ومها مل خي

 مها مقابل ما صرفا علي ؟ ؤ علي إعطا 
 -إن هذا ال يصح أن يُسمى ديناا لسببني:: أن يُقال اجلواب

 أن إنفاق الوالدين على الولد واجب فيما حيتاج إليه ومن ذلك دراسته.  السبب األول:
وال يصح    عطيته هبة  نفاألصل أالا ماال  أن الدين حيتاج رضا املدين، فلو أعطى رج  السبب الثاين:

نه عطية وهبة فمثل هذا ال يُسمى  فاألصل أ  سمى ديناا حىت يرضى املدين ويتفقا على ذلك وإالأن يُ 
   ديناا وال جيب القضاء ألنه ال يُسمى ديناا كما تقدم.

 
 السؤال الثاين:

خرج زوجها من البيت  وحصل بينهما سباب و    ضرهبا زوجها بشدة، امرأة تشاجرت مع زوجها و  
 النفقة ، وهو حاليا و ، ومنع عنها حقوقها من املبيت   إبرادته دون أن يصدر منها ما يفيد طرده

  .يبيت معها لدى زوجته الثانية ينفق عليها و 
  غريه؟اعته و االستئذان منه يف السفر و تقول :مبا أنه منعين حقوقي فهل يلزمين طتسأل و 
:  اجلواب يُقال  ة الشرعية ان النفقة مقابل االستمتاع، فإذا مل ينفق الرجل على زوجته  إن القاعدأن 

ستأذن زوجها، وكذلك العكس لو نشزت املرأة ومنعت زوجها أن يستمتع هبا  فال يلزم الزوجة أن ت
ينفق عليها وقد ذكر هذا ابن قدامة رمحه هللا تعاىل يف كتابه املغين، ذكر أن    فال جيب على الزوج أن 

إذا   املرأة طاعة زوجها ألنه ال ينفق عليها، وأنبه على أنين الزوج  فإنه ليس على  املرأة  مل ينفق على 
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  تكلم على إجابة سؤال عرض علي، وهل الواقع كذلك أم ال هذا أمر يُرجع فيه إىل القضاء أما منأ
  السؤال على صورته املكتوبة فهو كما تقدم. اجلواب عنجهة 

 
 السؤال :

يف    أدرس  طالب  املكرمة،أان  مبكة  القرى  أم  من     جامعة  ،وأذهب  جدة  مدينة  يف  أسُكن  وأان 
وأشكَلْت علي مسألة يف حكم )مجع وقصر الصالة( ، حيث قال بعض  جدة اىل مكة املكرمة ،  

كيلو مرت(، علماً    ٨٠يعادل ) جرى عليه الُعرف ، وبعضهم قال ما  هل العلم : إن السفر هو ما أ
  تبلغ هذا احلد ، فما هو الصواب يف هذا ؟ أن املسافة بني املدينتني مل 

العلم وهو قول  علم وهو ما ذهب إليه مجاهري أهل  : أصح أقوال أهل العلم و هللا أ  اجلواب أن يقال
كما ثبت عن ابن عباس عند مالك يف املوطأ وقال    مالك والشافعي وأمحد أن مسافة السفر أربعة برد

الرب أن ما كان كذلك ما كان حت فلذا األظهر وهللا  ابن عبد  الرفع  فإن له حكم  ديداا من الصحابة 
ني كيلو فأكثر، فما كان أقل من ذلك فال يسمى سفراا، فعلى  اعلم أن مسافة السفر ما يعادل مثان

  ما بني جدة ومكة مسافراا. هذا يف مثل هذا ال يعترب املتنقل
 

  السؤال الرابع واألخري: يقول السائل:

هلل صفة املشي وصفة اهلرولة، وهل مها كيفيتان او صفتان جمليئه او  أن    نةهل نثبت حنن أهل الس
 ؟   اتيانه جل وعال

 اجلواب : 
ن املشهور عند أهل السنة أنه يثبت هلل صفة اهلرولة كما جاء يف حديث أيب  على هذا أن يقال إ 

ة الدارمي يف رده  " وإن أاتين ميشي أتيته هرولة" وأثبت هذه الصف   هريرة يف الصحيحني قال هللا  
ا صفة  تثبت  فلذلك  السنة  أهل  من  وغريه  الربهباري  وأثبتها  املريسي  بشر  يف  على  جاء  هلرولة كما 

تُ   ا احلديث وهي كغريه الصفات  تعطيلمن    ، ويؤمن أبن هلا كيفية ومعىن  ، ثبت من غري حتريف وال 
معناها    كيفيتهاعلم  و  أما  إىل هللا،  إىل    ُيعرففيوكل  العربابلرجوع  يليق ابهلل وتُ   ،لغة  ما  ثبت على 

جزاكم   أن يوفقنا مجيعاا يف دينه و جابة على هذه اجملموعة. اسأل هللااإل وهبذا تنتهي    .سبحانه وتعاىل
 هللا كل خري. 
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 اجملموعة السادسة  
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد. 
 على قنايت ابلتليجرام. فهذه هي اجملموعة هي السادسة من األسئلة اليت وردت 

 
 -السؤال األول:

و     ، السنة  من  الرجل  خيرج  العلممىت  يبدع  مل  العسقالين ملاذا  حجر  ابن  مل  اء  بدعته  ألن  هل   ،
؟ وما الفرق من ليس بعامل، هل يعاملون نفس املعاملة  بني العامل الذي يقع يف البدع و   تكن كلية 

 أم هناك فرق ،وان كان هناك فرق فما دليله ؟  
 . 

جواابً   السؤالفُيقال  هذا  الُسنة إىل البدعة وكذ   إن أتصيل  :عن  لك  وتفصيل مىت خيرج الرجل من 
 العلماء إىل آخره؟ الطائفة، وملاذا مل يُبدع ابن حجر من لدن بعض  

الكالم يف هذا يطول، والتفصيل فيه يطول، ولعل لو أجبت عليه أن يستغرق اجلواب ما يقرب من  
 نصف ساعة أو أكثر. 

يب  قد ذكرت هذا يف مواضع كثرية منها يف كتايب "أتكيد املسلمات السلفية" ومنها يف شرح حائية أو  
سجل، وذكرت يف غري ذلك من املواضع فُأحيل السائل إىل الرجوع إىل هذه، و 

ُ
النظر  داود الدرس امل

 يف هذه املسائل.
 

 اب البيوع وكذلك كتاب النكاح. نُريد منك فضاًل ال أمًرا شرًحا لبلوغ املرام كت  -:السائل يقول
 

لك، ولإلحاطة قد  وفضله، وجوده يُيسر ذ   : إن شاء هللا تعاىل أن هللا بكرمه،  يُقال جواابً على هذا 
حقق  شرح هذا ُعلماؤ 

ُ
ان األجالء ومجٌع من طالب العلم، ومن أميز من شرح هذا شيخنا العالمة امل

 روحه فوائد وأتصيالت قد ال توجد عند غريه.ففي شُ   -رمحه هللا تعاىل–حممد بن صاحل العثيمني 
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 -يقول السائل:
اب املتغري  للماء  الفقهاء  و ميثل  ميتة  مبجاورة  تغري  ما  ...جملاورة  طهور  ضررا    أنه  فيه  أن  ثبت  إذا 

؟  للتيمم  عنه  يُعدل  هل  رائحة    صحيا  به  تغريت  جرم  هلا  الرائحة  أن  احلديث  العلم  يف  ثبت  وإذا 
 ثال مما تغري ابملمازجة ؟ املاء هل يصبح هذا امل

 
هب إىل  أصح قويل أهل العلم وذ  يتعلق ابملاء: إنه على   هذا أُحب أن أذكر أتصيال   اجلواب عن قبل  

القيم   ابن  أبو حنيفة، وأمحد يف رواية، ورجح هذا شيخ اإلسالم بن تيمية وتلميذه  املاء ال  هذا  أن 
املاء عند التقييد كأن    املراد ال  أن يُقال هذا ماءٌ    املاء عند اإلطالق ال عند التقييد، أي   يُنجس واملراد 

 إذا تغريت أحد أوصافه الثالثة:  ملاء عند اإلطالق، ال ينجس إالماء الورد، أو غري ذلك وإمنا ا  يقال:
إما أن يتغري رحيه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة، فإذا كان هناك تغرٌي يف أحد هذه األوصاف الثالثة،  

 اسٍة فإن هذا املاء يكون جنساا وما عدا ذلك فليس جنساا. وكان التغري بسبب جن
إذا كان  السائل  إجابة  على  الطب    فعوداا  عند  ثبت  لكن  طهوراا  يضر  املاء  عني 

ُ
امل املاء  هذا  أن 

استعماله، من استعمله تضرر ابستعماله، فمثل هذا املاء يرتك ويصح  التيمم وذلك أن التيمم يصح  
أو   ُحكماا  املاء  فقد  لكن هناك  عند  يكون موجوداا  أن  يكون موجوداا، وحكماا  أال  حقيقةا، حقيقة 

 مانع مينع من استعماله.
ومن ذلك ما ذكره العلماء: أنه لو كان عند الرجل ماءٌ ولو استعمل هذا املاء يف الطهارة فإنه خياف   

اب اإلمجاع  حكى  يتيمم  أن  للرجل  أن  العلماء  أمجع  قد  الصورة  فهذه  العطش  نفسه  املنذر  على  ن 
يت هذا  فمثل  الصحابة  بعض  أمحد عن  اإلمام  ذلك  ونقل  موجود يوغريه،  املاء  وإن كان  لكنه  مم  اا، 

حكما،   تعاىل:  معدوٌم  قوله  يف  فـَتَـَيمَُّموا}فيدخل  َماءا  جتُِّدوا  سأل  {فـََلْم  ما  على  هذا  وينطبق   ،
 السائل، فإنه إن كان موجوداا حقيقةا لكنه معدوٌم حكماا؛ فيصح التيمم. 

رم تغريت هبا رائ حة املاء،  وأما الشطر الثاين من سؤاله: إذا ثبت يف العلم احلديث أن الرائحة هلا جِّ
مازجة؟ 

ُ
 هل ُيصبح هذا املاء مما تغري ابمل
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مازجة حىت ولو كان يف العلم احلديث يُقال إن للرائحة   
ُ
على أتصيل الفقهاء: ال يُعدون هذا تغرياا ابمل

رماا فمثل هذا ال يُعت  رب تغرياا عند الفقهاء. جِّ
 

السائل: املصلى      -يقول  يف  الصالة  حول  السابق  جوابكم  خبصوص  أن  شيخنا  أزيد   ، ابجلامعة 
حتصيل    يف  راي، مبعىن أن الطالب ال حيرم من املادة لكن يتأثرهذه احملاضرات حضورها ليس إجبا 

 الطالب هلا فقط بكثرة الغياب هل هذا يغري من احلكم ؟ 
 

أ  يُقال: يتسبب يف  أنت  اجلماعة  والتأخر يضر، وذهابك إىل صالة  الغياب  إذا كان  عرف حبالك، 
ف حبالك إذا كان ضاراا لك، فلك أن ترتك صالة اجلماعة يف املسجد وأن ُتصلي  غيابك فأنت أعر 
ةا يف الكلية أو يف اجلامع، وإذا علمت أنه ال يضر وأنت أعرف حبالك فالبد أن  هذه الصالة مجاع

 سلمني يف اجلماعة يف املسجد.ُتصلي مع امل
 

 ما حكم بيع الزهور مع احليواانت احملشوة؟؟  
اإل أحد  أن  شركةعلما  لديه  من    خوة  النوع  هذا  أريد  يقول:  و  إليه  أييت  واملشرتي   ، الزهور 

   ؟الزهور، ومعه لعبة لينة على شكل دمى الدببة  
 
شوه حيواانا جمسماا فهذا حُمرم ألن له  إنه إذا ُحشي احليوان، إذا ُحشي شيءٌ فأصبح بعد ح  يُقال: 

الناهي  األدلة  عموم  يف  فيدخل  جُمسم  حيواٌن  وهو  علي  ظالا  إال »ة كحديث  متثااًل  تدع  ال  أن 
 .«طمسته

 
 ما حكم التصوير الفوتغرايف وتصوير الفيديو؟    -يقول السائل:

 
عن يُقال:  اجلواب  أن  قول  هذا  على  هذا  يف  اختلفوا  املعاصرين  علمائنا  من  إن  املسألة  فهذه  ني 

و  ذلك،  فله  التصوير  رأي  فمن  فيها  اخلالف  يسوغ  اليت  االجتهادية  ذلك،  املسائل  فله  يره  مل  من 
 واملصيب منهم له أجران، واملخطئ له أجُر واحد.
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التصوير    أن  أعلم  املسألة، والذي يظهر يل وهللا  اإلنكار يف هذه  بعٍض يف  يُشدد بعضنا على  فال 
اب أو  تعكس   ولفيديابلفوتوغرايف  عكوس  هذه  وإمنا  الشرعي  ابملعىن  تصويراا  يُعد  ال  وأنه  جائز  أنه 

 أدلة أخرى لعله أتيت مناسبة أوسع وتذكر فيها إن شاء هللا تعاىل.  الواقع، وهناك
 

 
 هل يشرتط يف انقض تبديل الشرع االستحالل ؟ 

يُقال أن  التبديل له معىن، فمن  اجلواب  له معىن إن  التبديل  وضع حكماا غري حكم هللا  : إن لفظ 
 يف التبديل.وزعم أن هذا احلكم جائٌز يف شرع هللا، أبن زعمه من هللا فهذا وقع 

لو قال قائل أو حاكم من احلكام بدل قطع يد السارق، أسجن السارق سنةا، مث زعم أن هذا الفعل  
 هو حكم هللا، هذا الذي يُسمى تبديالا وهو كفٌر ابإلمجاع.

بدون أن يعتقد أنه من عند هللا فمثل هذا ليس كفراا، وقد توارد كالم أئمة الُسنة  أما لو فعل ذلك   
 ن احلكم بغري ما أنزل هللا فعالا ال اعتقاداا ليس كفراا.يف بيان أ

ابن ابز يف  بل حكى شيخنا  عثيمني،  وابن  واأللباين  ابز  بن  املعاصرون كاإلمام  علمائنا  هذا  وقرر 
 كفراا، وأن من كفر فهو قول اخلوارج كما يف الدمعة البازية.مواضع اإلمجاع على أنه ليس  

بتحكيم غري شرع هللا بني أن هذا خطأ  مة حممد إبراهيم يف أنه يُكفر  بل ملا ُسئل عن قول شيخه العال
كغريه من أهل العلم أنه    -رمحه هللا تعاىل–على الشيخ حممد إبراهيم، وأن قول العالمة حممد إبراهيم  

 أنه يف اجمللد الثامن والعشرين.  عتقاد،  ذكر هذا يف فتاواه وأظنابال ال يُكفر إال
من    سألة إمجاٌع بني أهل السنة فإذن ين ما يدل على أن املخ انصر الدين األلباوأيضاا يف كالم الشي

أخطأ يف ذلك فقد خالف إمجاع أهل السنة، وهذا اإلمجاع يُعلم بتقريرات أهل العلم املتفرقة يف كتب  
 ري والعقائد، وكذلك فيما نقله هذان العاملان. التفس

ا  رجع يف آخر حياته يف مكاملٍة مسجلة وقد أرخهوقد كان شيخنا ابن عثيمني خيالف يف ذلك مث   
 .-رمحه هللا تعاىل–بنفسه 

 
 أان يف ضائقٍة مادية ويوجد عندي سالٌح خاٌص يب هل جيوز أن أبيعه؟  يقول السائل:
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نفعة األصل جواز بيعه، ألنه يُشرتط فيما يُباع أن فيه منفعةا حكى اإلمجاع  إن كل ما فيه م  يُقال: 
إال أن يوجد ما مينع من  يف كتاب اجملموع، ومن ذلك السالح فاألصل جواز بيعه  على ذلك النووي  

ألنه يُؤدي إىل حُمرم وما أدى   الفتنة حمرم كما قرره الفقهاء  كون يف فتنة فبيع السالح يفذلك كأن ي
 حُمرم فهو حُمرم.إىل 

 وهبذا تنتهي اإلجابة على األسئلة، وجزاكم هللا خرياا. 
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 ة  اجملموعة السابع 

 
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد. فهذه هي اجملموعة السابعة يف اإلجابة على 

 األسئلة اليت وردت على قنايت يف التيليجرام. 
 

 يقول السائل :
 أيب حنيفة؟  ما موقف العلماء من 

 
أمسكوا عن الكالم  : إن العلماء املتأخرين ال يتكلمون يف أيب حنيفة و   عن هذا السؤالنقول جوااب  

سلف لكن املتأخرين توقفوا عن الكالم فيه ألن الكالم فيه يضر  فيه، وذلك وإن كان قد تكلم فيه ال
م يف أيب حنيفة ينفر أتباعه من كالأكثر مما ينفع وأكثر املذاهب األربعة أتباعاا مذهب أيب حنيفة، وال

والسنة،  ا الكتاب  قاو تباع  والدين  الصاحل  السلف  عليه  ودرء   مئما  وتكميلها  املصاحل  جلب     على 
العلم ومنهم شيخ اإلس انتبه هلذا أهل  القيم وأئمة  املفاسد وتقليلها، وقد  ابن تيمية وابن  الدعوة  الم 

يف أيب حنيفة ألن الكالم فيه يضر أكثر مما ينفع، وقد    النجدية السلفية فكل هؤالء ما كانوا يتكلمون
الس بعض  على كالم  يقف  الناس  بعض  املصاحل  ترى  يراعي  وال  وينشره  الناس  بني  يشيعه  مث  لف 

 واملفاسد ومثل هذا يضر أكثر مما ينفع.
 

 السؤال :  
قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن   ابألصبع عند ذكر حديث  وهل  ما حكم اإلشارة   ،

 ينكر على من فعل هذا ؟ 
 

حاديث عدة منها ما  أب    إن اإلشارة إىل الصفة ثبتت عن رسول هللا  عن هذا السؤالجوااب  
-إىل قوله تعاىل     -  إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها   ﴿ د يف قوله تعاىل:  أخرج أبو داو 

 صلى هللا عليه وسلم يضع إهبامه على  رأيت رسول هللاقال أبو هريرة :"    [58]النساء:  ﴾مسيعا بصريا
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ب أتكيد أن هللا يسمع  ب حتقيق الصفة أي من اب"، وهذه اإلشارة من اب  أذنه، واليت تليها على عينه
القيم   التشبيه، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن  وأتكيد أن هللا يبصر، ليس من ابب 

الب قبلهما  الصواعق، وذكره  فإن  كما يف خمتصر  فإذا كان كذلك  يهقي يف كتابه األمساء والصفات، 
ومن بعده    اإلشارة إليها هبذا املعىن جائز كما فعل النيب  مجيع الصفات نثبتها على احلقيقة، فلذا  

 من الصحابة كابن عمر كما يف صحيح مسلم وفعله غريه.
 

 يقول السائل: 
 قط؟ هل تنعقد صالة اجلماعة يف فريضة بني الرجل وزوجته ف 

 
 :  عن هذا السؤاليقال جوااًب 

صالة اجلماعة أفضل  »  سلم قال:ه و بن عمر أن النيب صلى هللا عليثبت يف الصحيحني من حديث ا
فجعل القسمة ثنائية، ما بني فذ أي صالة الرجل وحده أو  ،  «من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة 

صالة الرجل مع اجلماعة ومن ذلك  ما مل يكن من صالة الرجل وحده فهو    صالته مع اجلماعة، فكل
املغين على أن صالة الرجل مع غريه  صالة الرجل مع زوجته، وقد حكى اإلمجاع ابن قدامة يف كتابه  

لرجل مع الرجل وصالة الرجل مع  أن صالة ا   اإلسفرائيينأن له أجر صالة اجلماعة وذكر أبو حامد  
عرف فإن بعض الرجال قد تفوته الصالة يف  املرأة له أجر صالة اجلماعة ابإلمجاع، وهذا مما ينبغي أن يُ 
  ذ ستحب له أن يصلي وإايها مجاعة ليأخاملسجد أو يكون يف سفر وتكون معه زوجته أو أخته في

 . أجر صالة اجلماعة 
 

 يقول السائل :
غتسل اما  أو ودي، أو مين بعد ، ل إذا نَ َزَل مذي بعدما غسل ذكره وتوضأ املصاب بسلس البو 

 ؟ علم أنه مصاب بسلس البول،  ماذا يفعل مع ال
 

: إن املراد بسلس البول من بوله دائماا معه، ينقطع وأييت وينقطع وأييت وهو    يقال جوااب على هذا
اء كابن مفلح يف كتابه املبدع من  مستمر معه هذا الذي يسمى سلس البول ويعرب عنه بعض الفقه

يت  بعد نصف ساعة ساعة أو أكثر أت  لوقت لكل صالة، أما من إذا ابليتوضأ حدثه دائم فمثل هذا  

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw65bsmuvJAhUHuxQKHSiRD90QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D3929%26idto%3D3929%26bk_no%3D60%26ID%3D3788&usg=AFQjCNEIKS_7os9no674sOi510R3wcUSug&sig2=ESDkqBAu7jSssnZMTyi8jw
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البول وأن يتوضأ بعد   معه قطرات بول، فهذا ال يسمى سلس بول، بل جيب عليه أن يغسل هذا 
عمدة وكذلك من كان يبول وفيه  خروج هذه القطرات، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح ال

الودي، فمثل هذا ال يُقال إنه    سلس بول مث بعد ذلك أتيت نواقض أخرى كخروج املين أو املذي أو 
آخر واملذي والودي والبول كلها    ال يغسل املذي والودي ألن به سلس بول، بل يُقال إن هذا حدث

ن أيب شيبة وحكى اإلمجاع ابن املنذر  جنسة وكلها جيب الوضوء منها كما ثبت عن ابن عباس عند اب
خر  إذا  السائل  قال  فلذلك كما  وي.  املذي  يغسل  املذي،  وإذا  ج  الودي  توضأ  يغسل  الودي  خرج 

ومثل هذا إذا اغتسل مث خرج    ،ويتوضأ ألنه كالبول وهو حدث آخر مغاير لسلس البول املستمر معه
شيب أيب  ابن  عند  ثبت  الوضوء كما  عليه  فإنه جيب  مين  عباس  معه  ابن  اإلمام    ة عن  قال  وبه 

ن احلدث اآلخر كاملذي والودي اتبع  قال إد أنه ملا تغاير احلدث ال يُ فاملقصو -رمحه هللا تعاىل-امحد
 لسلس البول ويكفي نتوضأ لوقت كل صالة يقال إن ذاك حدث آخر. 

 
 يقول السائل :  

قوم بنشر  رتاك فيه تواالش  ابإلعجاب إذا قمت    اليت الصفحات    ضأرى على صفحات الفيس بع
واالدعي االذكار  من  والت  ة بعض  ابلقراءة  أحد  قام  اذا  اجر  آخذ  فهل  وهل  وغريه  ابلذكر،  ذكري 

 ؟   ممايتبعد  ينفعينذلك مما 
 

أنبه على أمر، ال يصح ألحد أن ينشر كل ما أيتيه سواء يف الفيس أو    عن هذا السؤال   قبل اإلجابة
صحته وثبوته، إن كان رواية كاألحاديث واألفعال اليت ترتتب    الواتساب أو التويرت البد أن يتثبت من

ما جاء من األحاديث البد أن نتثبت من صحته أايا كان مبا أنه  عليها أحكام تتثبت من صحتها، ف
إذا كان حكمحديث منسوب إىل رسول هللا   أما  فتوى البد أن تتثبت من صحة  أو    اشرعي  ا . 

الفتوى الشرعي  هذه  يستغلو تبامل  ن أل  واحلكم  وغريهم  اجلديد    ندعة كالصوفية  وسائل  اإلعالم  من 
والفيس   االجتماعي كتويرت  فيجب  التواصل  بدعهم  نشر  يف  والواتساب  نكون  بوك  وأن  نتثبت  أن 

 حذرين.
ن من نشر هذه األمور ومن نشر اخلري فله أجر وينفعه يوم القيامة إن شاء هللا ألنه  بعد هذا يُقال إ

 ن التعاون على الرب والتقوى.من األعمال الصاحلة م
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 يقول السائل:
 على امليت؟ ى أنه صدقة جارية القرآن الكرمي عل ن ما حكم إرسال مقاطع م 

 
جوااًب   السؤاليقال  هذا  وهللا اعلم أن إرسال مثل هذا من مجلة الصدقة، والصدقة تصل إىل    عن 

ويوضح ذلك أن طريقة اإلرسال عن طريق  مجاع، حكى إمجاع ابن قدامة وابن تيمية وغريمها إلامليت اب 
وما كان كذلك فهذا له قيمة مالية فمثله    االنرتنت أو عن طريق غريه من وسائل االتصال واإلرسال،

  نرتنت له قيمة مادية ومالية فإذن النرتنت فااليكون من مجلة الصدقة، فإذا أرسل مقطعاا عن طريق ا 
ن شاء هللا ينتفع وأيخذ أجر هذا املبلغ الذي أرسله،  تكون من الصدقة فإذا وصل إىل غريه وقرأه ا

 وأجر هذه الصدقة.
 ا ما ينفعنا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.   يف الدين وأن يعلمن اسأل هللا أن يفقهنا
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 اجملموعة الثامنة 
 

   هذه اجملموعة الثامنة من األسئلة اليت وردت على قنايت ابلتلجرام
 

 السؤال :
مس هبا  أن  واكتشف   ، ابمرأة  تزوج  ولكنه ا  رجل  يعلمون  وأهلها  تعلم  وهي   ، اجلن  أخفوا  من  م 

 ذلك عنه، ويريد أن يطلق . 
ماذا يرتتب عليه من مهر، وهل حيق هلا املهر، وهل حيق له طلب تعويض خسارته ألنه يقول إن 

 تكاليف الزواج ديون عليه ؟
 

املسألة يذكرها العلماء عند كتم عيب ابملرأة ويف مثل هذا فإن الرجل    إن هذه  هذا يُقال  اجلواب عن
كان الذي غره املرأة أو وليها فإنه يرجع إىل املرأة أو وليها، أما إذا غره الويل  يرجع على من غره إذا  

املر  عند   أةدون  قول  وهو   واحلنابلة  املالكية  هذا  ذكر  ابملهر،  للويل  ويرجع  للمرأة  يبقى  املهر    فإن 
هي    إذا مل تكنالشافعية وهذا فيه عدل ووسط بني حق املرأة يف أن يستحل فرجها فيبقى هلا مهرها  

بينهم   إذا كان  أما  اتفقوا  إذا  هذا   ، غره  ممن  حقه  أبخذ  الرجل  حق  ضياع  عدم  وبني  أغرته  اليت 
 خصومة فإهنم يذهبون للقضاء ليفصل بينهم القاضي.

 
 السؤال :  

، هذا عذره. فما  ا به، ألنه كان حينها غاضب   مل يوفغاضب، ومن ثَ   وهو  ما حكم من نذر نذرًا
 حكم من فعل ذلك. 

 
ر الغضب واللجاج وأصح قويل أهل العلم أن من نذر نذر غضب وجلاج فإن له أن  لماء نذذكر الع
كفارة النذر كفارة    "قال:  بن عامر أن النيب      عقبة   ث فارة اليمني ملا أخرج مسلم من حدييكفر ك
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ح  ني"، وأفىت هبذا الصحابة كابن عمر وابن عباس فيما رواه ابن وهب يف املدونة إبسناد صحياليم
 عليه كفارة ميني. مثل هذا ذن يف فإ
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 السؤال :
،  يريد خمالفة دين هللا   جيد، وهو ال   ما نصيحتكم ملن ابتلي ببعض األشياء، وجيد يف نفسه ما  

 يريد االعرتاض على قضاء هللا وقدره.  وال
 . بعد هللا   و يكون شفاء لهل كلمة منكم سرتشده للصواب لع
 

د أنه ما نزل بالء إال بذنب وما ارتفع إال بتوبة وأن  كل أح  ليعلم  عن هذا السؤاليُقال جوااًب  
أنه قال:  ومما يبني أهنا رمحة ما ثبت يف الصحيحني عن عمر    البالء كفارات وهي رمحة من هللا  

وجدت صبيا يف السيب،  ف  ،سعىت  ه وسلم بسيب فإذا امرأة من السيب عليقدم على رسول هللا صلى هللا 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم: »أترون هذه املرأة طارحة  وأرضعته، فقال لنا رسو أخذته فألصقته ببطنها  ف

ولدها يف النار؟« قلنا: ال، وهللا وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  
 «أرحم بعباده من هذه بولدها« »هلل

قبل على هللا  لناس عند البالء يُ به، فبعض اإال رمحة    ا فإذا كان هللا أرحم بنا فإنه ما ابتلى أحدا       
خبالف إذا كان معاىف، لذا الواجب أن نفزع إىل هللا سبحانه وتعاىل ابلدعاء، وأن نعلم هذا البالء أنه  

 هللا سبحانه وتعاىل وأن حيسن الظن به سبحانه، قال سبحانه:  من هللا وأنه رمحة بنا وأن نتوب إىل
يَبٍة  ﴿ ْن قـَْبلِّ َأْن َنرْبَأََها إِّنَّ َذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ  يفِّ اأَلْرضِّ َوال يفِّ أَنـْفُ َما َأَصاَب مِّْن ُمصِّ ُكْم إِّالَّ يفِّ كَِّتاٍب مِّ سِّ

ريٌ  فَاَتُكمْ ﴿[  22]احلديد:  ﴾َيسِّ َما  َعَلى  أَتَْسْوا  خُمَْتاٍل    لَِّكْيال  ال حيِّب  ُكلَّ   ُ َواَّللَّ آاَتُكْم  َا  مبِّ تـَْفَرُحوا  َوال 
اسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يرفع عنك وعن مجيع املسلمني البالء برمحته    [23]احلديد:﴾ َفُخورٍ 

 هو أرحم الرامحني.
 

 السؤال :  
تعليقكم   الشيعلى  ما  مساحة  اب  خقول  ا  هللا  رمحه  زابن  "حتفة  قطب:  إلخوان"  يف كتابه  سيد  عن 

 ل القرآن(. اه . )إنه من العلماء وإن له مؤلفات كثرية مفيدة أشهرها وأمهها تفسريه ظال
 وقد مسعت من بعض املشايخ أن فيه عقيدة اجلهمية كاحللول وغري ذلك . 

 
حلجة  فإن العربة ابك لقول أحد ولو كان أعلم الناس  إن من  القواعد املتقررة أن احلجة ال ترت   فُيقال:

ابن حجر    والربهان الذي يدل عليه كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ومما يوضح هذا أن 
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الرمحن بن ملجم املرادي قاتل    يف لسان امليزان ذكر أن عمر وعمرو بن العاص أثنوا خريا على عبد 
  يف تزكية عبد   علي رضي هللا عنه لكن بعد ذلك قتل عليا رضي هللا عنه فهل يصح ألحد أن يستمر

فلو  جة والربهان  حل كال العربة اب  :فيقال  ؟الرمحن بن ملجم ألن عمر وعمرو بن العاص ذكراه ابخلري
أنه زاٍن وشارب اخلمر إىل   العلماء األفاضل وأنت تعرف منه  ُقدر أن هناك رجالا زكاه جمموعة من 

لعلماء، التزكية تنفع املزكى إذا مل يوجد  آخره فالعربة ابلبينة والربهان فال ترتك ما تعلمه إىل تزكية أحد ا 
م أن  فاألصل  التزكية  يعارض هذه  ما  املزكى  ما    زكين   عند  وفعله  قوله  ثبت من  إذا  إال  أنه مزكى 

خيالف ذلك، أما موبقات سيد قطب وضالالته فقد بينها العلماء، ومن أشهر من وضح ذلك وبينه 
ان الكبار كابن ابز واإلمام األلباين واإلمام ابن  علماؤ ي جزاه هللا خرياا وبني ذلك  الشيخ ربيع بن هاد

بوضوح يف    كعد ذلك رجعوا إىل الكالم فيه وتضليله وقد بينت ذلعثيمني وكانوا قبل يثنون عليه مث ب
أهنم   موثقاا  العلماء  ذكرت يف كالم  أنصاره"  أحرجت  "موبقات سيد قطب  بعنوان  حماضرة مسجلة 

يد قطب موثقة كطعنه يف موسى كليم هللا وداود عليه السالم  تراجعوا عن ذلك وذكرت موبقات س
إىل غري    وتكفريه أليب سفيان    وعمرو بن العاص    اوية  وسليمان عليه السالم وطعنه يف مع

موبقاته الكثرية، فلذلك ال جيوز أن يُتعصب له أن يتمسك بكالم العامل القدمي دون كالمه  من  ذلك  
إلخوان كتاب كتبه الشيخ بن ابز قدمياا  وكان كاملذكرات، أما كالمه  اجلديد ال سيما وكتاب حتفة ا

أنه ضايع وأنه مفلس وأنه   بعد كان مؤرخ فهو خبالف  الكالم وفيه تضليل لسيد قطب وبيان  هذا 
 ذلك، وأوصيك ابلرجوع إىل ما سبقت اإلشارة له وهي حماضرة موبقات  جيب أن منزق كتابه إىل غري 

هذه هي اإلجابة على اجملموعة الثامنة اسأل هللا أن مين علينا وعليكم    سيد قطب أحرجت أنصاره،
 ابلعمل الصاحل. 
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   اجملموعة التاسعة 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد: 

 فهذه اجملموعة التاسعة من األسئلة الواردة على قنايت ابلتلجرام. 
 

ا ولوغ  تطهري  يف   ،  ) )فأهريقوه  لفظة  حيكم  هل  فهل  وإن كانت كذلك   ، شاذة  لفظة  لكلب 
 ذه اللفظة ؟ بنجاسة ما ولغ فيه الكلب أم ال إن حكمنا بشذوذ ه

  
بن مسهر وقد خالف من هو أوثق منه لذا شذذ  قه أخرجها مسلم وانفرد هبا علي  لفظة فلري   يقال

إبخراجه مسلم  خالفه  لكن  وغريه  النسائي  اإلمام  اللفظة  إ  اهذه  وظاهر  صحيحه  يف  يف  خراجه 
مبحث    يصحح هذه اللفظة واألظهر وهللا أعلم أن هذه اللفظة ليست شاذة وذلك أن  ه الصحيح أن

كم، ذكر هذا اإلمام مسلم يف كتابه التمييز، وذكره  زايدة الثقة يرجع إىل الزايدة اليت يرتتب عليها حُ 
لك أن جناسة ما ولغ  وهللا أعلم ال يرتتب عليه حكم وذ  ظابن رجب يف شرحه على العلل وهذا اللف

هذا اللفظ لوجب    تتدل على أن لعاب الكلب جنس فإذن لو مل أي  فيه الكلب ًثبت ابألدلة اليت
اء الذي ولغ فيه الكلب ألنه قد وقع فيه لعاب جنس فإن قيل إن هذا اإلانء مل يتغري  نريق املعلينا أن  

ومثله ال يتغري ال   ا صغري  ذا أن يكون إانءا لونه أو طعمه أو رحيه هبذا اللعاب فُيقال إن العادة يف مثل ه
ألن مثله يف الغالب لو كان لون اللعاب مغايراا للون  سيما لونه مقارب للون املاء، لذا حيكم بنجاسته  

 قد أشار هلذا اجلواب اإلمام ابن القيم يف كتابه هتذيب السنن، فعلى هذا يتبني ما يلي:اإلانء لتغري و 
الشريعة بغسله، وما أمرت الشريعة بغسله من األمور احلسية فهو يدل  أن لعاب الكلب جنس أبمر   

 على جناستها. 
الثا فالزايدة يف    :  ين األمر  فإذا كان كذلك  يراق،  أن  الكلب جنس فيجب  فيه  الذي ولغ  أن اإلانء 

 تعامل معاملة زايدة الثقة اليت يُبحث يف شذوذها وصحتها.لريقه ال يرتتب عليه حكم لذا ال لفظة ف
 أن اإلانء نفسه جنس كما تقدم بولوغ الكلب فيه.  ألمر الثالث:ا
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القرآ من  آية  قراءة  جتوز   فيهل  العدد  حصر  بال  برتديدها  على  ن  وقت  يف كل  هللا  ذكر  لقصد  ه 
 اإلطالق سواء كان يف الصالة أو خارج الصالة؟ 

 
يف كل وقت ذهاابا وإايابا  األمر األول أن ترداد اآلايت من ابب الذكر    يظهر يل وهللا اعلم ما يلي :

قران عموماا فيتعبد بقراءة القرآن  حيتاج إىل دليل شرعي خبالف من يقول إين أريد أن أتعبد بتالوة ال
ها ألجل فضلها أو غري ذلك فهذا حيتاج  يف ذهابه وإايبه أما أن خيصص سورة أو آية الكرسي برتداد
وال أعرف أنه منقول عن السلف ولو ثبت   إىل دليل شرعي، فمثل هذا لو كان خري لنقل عن السلف 
 ثبت.  شيء لقيل ابستحبابه، واألصل عدم االستحباب إال إذا 

أما أن تردد يف الصالة أن يقرأ القارئ هبا يف صالته كما قرأ هبا ذاك الصحايب ألنه حيبها فمثل هذا  
خالف ذلك    جائز ذكر هذا ابن بطال يف شرح البخاري وابن رجب يف شرحه على البخاري، لكن

النيب   هدي  وهو  حدي   أفضل  يف  السرية  يف  معه  من كان  ولذلك  الصحابة  هبدي  ث  واملعروف 
 خالف ذلك.   عائشة يف الصحيحني استنكروا فعله مما يدل على أن األفضل

 
 السؤال :  

 و خروج عن ويل االمر؟ هل  هاالفتيات 


افتيات خر   يقال افتيات وليس كل  فكل خروج  لفظة عامة  دعا إىل مجع  االفتيات  فمثال من  وجاا، 
وجاا، وهو حمرم، والذي خيرج على ويل  التربعات وويل األمر مينع من ذلك فهذا يعد افتياات وال يعد خر 

افتيااتا يعد  فلفظ    ألمر  فكل  ويعد خروجا  اخلروج وكالمها حمرم،  لفظ  من  أعم  اعلم  االفتيات وهللا 
 على اجملموعة التاسعة.   افتيات حمرم وكل خروج حمرم وهبذا تنتهي اإلجابة
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 اجملموعة العاشرة  
 

 ا بعد: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أم
 فهذه اجملموعة العاشرة من األسئلة الواردة على قنايت ابلتلجرام. 

 
 يقول السائل:

يعين معىن هذا  )وش خانة اجلنة بلياك وش زينك (   هل جيوز أن أردد قول الشاعر عن رسوله  
م البيت ابلشعر النبطي معناه يعين وش احلاجة إىل اجلنة وأنت لست موجوًدا فيها يعين لو  الكال

 تكن موجوًدا فيها ملا كان للجنة حاجة؟  مل
 

وهللا اعلم هبذا اللفظ خطأ فإن اجلنة مقصد أهل التقوى ويكفي أن من دخل اجلنة ومنَّ    هذا البيت
فهذا    [26]يونس:﴾لِّلَّذِّيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزِّاَيَدةٌ اىل: ﴿، كما قال تعهللا عليه تيسر له رؤية هللا  

فيما    واجبة لكن جيب أال نغلو فيها كما قال    ا اللفظ خطأ وحمبة النيب  البيت وهللا أعلم هبذ
يف  أخرج أمحد من حديث ابن عباس   ابلغلو  قبلكم  من كان  هلك  فإمنا  الدين  يف  والغلو  »إايكم 

   الدين«
 

 ئل:يقول السا 
 

 نريد تفسري الناقض الثالث من مل يكفر املشركني أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم؟  
 

الوهاب  قضالنا هذا   عبد  بن  حممد  اجملدد  اإلمام  تعاىل-ذكره  هللا  العظيمة  -رمحه  رسالته  يف 
""نواقض اإلسالم العشرة"" وهذا الناقض جممع عليه، وحكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  

من  الكفار أي األصليني فهو كافر مثلهم،  ، وهو أن من مل يكفر املشركني و  يف رسالة رأس احلسني هللا
النصارى فهو كافر مثلهم،   اليهود فهو كافر مثلهم، ألن هللا يقول:  مل يكفر  َيُكنِّ  ﴿من مل يكفر  مَلْ 

َواْلُمْشرِّكِّنيَ  اْلكَِّتابِّ  أَْهلِّ  ْن  مِّ ويقول  وأ  [ 1]البينة:  ﴾الَّذِّيَن َكَفُروا  والنصارى،  اليهود  الكتاب هم  هل 
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اليهود والنصارى كفار فمن مل   إذن [73]املائدة:  { ًَثلُِّث َثالثَةٍ َلَقْد َكَفَر الَّذِّيَن قَالُوا إِّنَّ اَّللََّ }سبحانه: 
مثلهم واملراد هنا وهللا أعلم ابلكافر الكافر األصلي فمما يؤسف    ريكفر من كفره هللا ورسوله فهو كاف 

عض املسلمني اليوم اغرت ابسم املسيحيني ويظن أن اسم املسيحيني يطلق على غري النصارى  له أن ب
لقيت امرأة كبرية يف السن تظن أن املسيحيني ليسوا كفاراا، وأوالا ينبغي أن يُعلم أن إطالق    ين حىت إ

ورسوله   هللا  مساهم  مبا  يُسموا  أن  جيب  وإمنا  خطأ  النصارى  على  املسيحيني  اس  لفظ  م  وهو 
 النصارى.

فر  هناك  أن  ظن  حىت  اجلهلة  بعض  على  التبس  عليهم  االسم  هذا  أُطلق  ملا  أنه  بني  ًثنياا  ق 
سيحيني لظنها أهنم غري  أو النصارى وعلى إثر ذلك بعض اجلهلة كهذه املرأة مل تكفر امل  املسيحيني 
ان يُسمى النصارى    ذا ذكر شيخنا ابن ابز رمحه هللا تعاىل وشيخنا ابن عثيمني أنه ال يصحالنصارى ل

 .ابسم املسيحيني 
 

 السؤال :  
وتسمى ) شكرا ( وأحياان أبمساء أخرى تجارية  الت الما حكم البطاقة اليت توزعها بعض احمل

منو  اشرتيت  كلما  أنك  مبوجبها    طريقتها  تستحق  نقاطا  حزت  على  عندهم  خصومات 
 مشرتايتك؟ 

 
قمارَا  هذه أهنا جائزة وليست غرراا وال  أعلم  القمار وامليسر ابملعىن اخلاص وما كان    وهللا  ألن 

رجل وقيل له ادفع مبلغاا وقد حتصل على كذا وقد ال  الغنم والغرم مبنيني على احلظ احملض، فلو جاء  
مث مبلغا  دفعت  لو  يعين  السحب،  بعد  حتصل حبسب  مث  رايل،  ألف  رايل،  رايل، عشرين  ل عشر 

وإذا خرج امسك ابلسحب فإنك تستحق  ذلك تدخل يف حيز أن لك حق أن يُسحب على امسك  
قماراا وميسرا ابملعىن اخلاص ألنه م يُعد  الغنم  سيارة، مثل هذا  بيٌن على احلظ احملض، وهو ما رجع 

و حمرم يف الشريعة ومثل هذا ما اشتهر قبل زمن  والغرم فيه إىل احلظ احملض، مثل هذا ميسر وقمار وه
منك مخسة و عشرين رايال، مث بعد ذلك ختتار رقما  خبدمة سبع مائة، تتصل ، فإذا اتصلت أخذوا  
وممكن ال، فهم أخذوا    عن هذا السؤال عرف اجلواب  فتخرج على سؤال وهذا الرقم للسؤال فممكن ت

 منك املبلغ أما أنت فرحبك راجع إىل احلظ احملض فمثل هذا يُعد قماراا. 
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ألنه ليس راجع إىل احلظ احملض،  أما ما سأل عنه السائل فيبدوا يل وهللا اعلم أنه ليس قماراا  
غيب فمثل هذا ال يعد قماراا ألنه ليس  ومثل ما سأل عنه السائل أن تشرتي لبناا ويباع معه كأس للرت 

 راجعا إىل احلظ احملض. 
يُباع خبمس رايالت،    رايالت   سبع ختفض قيمة اللنب، بدل ما يُباع بومثله من جهة أخرى أن  

  ود أن املعتاد وأضيف إليه شيء ككأس أو غريه لريغب الناس فاملقصفهذا جائز وكذلك لو بيع مببلغه  
اخلسارة فمثل هذا قمار وما ليس كذلك ليس  ض يف الغرم يعين يف الربح و ما كان مبنياا على احلظ احمل

 قماراا وهللا أعلم. 
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 اجملموعة احلادية عشرة 

 

واهلل ما عاد   طلقني فرفض ، فقلت:  :وقلت له  ،دكتور  تزاعلت أنا وزوجي 

   .ال بعدينإأحل لك كان طلقتني احلني و

 فام اجلواب ؟  وأنا ما ودي أعصيه، ألن أيب طلب مني الرجوع ، ؟ فام احلكم

 ، وفيه خي  رشعي    : إن تراجع الزوجني وتآلفهام مطلب    هذا  جواًبا عنيقال  

 ب عىل ذلك مفسدة أكرب إما دينية أو دنيوية.  ما مل ترتت   عظيم  

هذ يقالوبعد  ح    :ا  إذا  املرأة  أن ر  إن  أرادت  وإذا  يمني،  حتريمها  فإن  مت، 

  كام ثبت عن ابن عباس   ر كفارة يمني،عليها أن تكف  خترج من هذه اليمني فإن  

  ((ُيكِفُرهاحلرام يمني )) :أنه قال ،واللفظ ملسلم يف الصحيحني

اهلل          ذكر  كام  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ : والكفارة 

]املائدة:  چ  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ې   ې

8٩] 

إط  بني  بالتخيي  تكون  الكفارة  لكل مسكني نصف  إًذا  مساكني،  عام عرشة 

ع من قوت البلد، أو كسوهتم من أوسط ما يلبس الناس، أو حترير رقبة، فإن  صا

وهو صيام مل جيد أحد هذه األمور الثالثة، أو مل يستطعها فإنه ينتقل ملا بعد ذلك،  

 ثالثة أيام.

عليه  اهلل  النبي صىل  جسد  بقاء  مسألة  حول  اإلخوان  بعض  مع  نقاش  دار 

نرجو  وس عنهام؟  اهلل  ريض  والفاروق  الصديق  وكذلك  اآلن،  إىل  حاله  عىل  لم 

 اجلواب الشايف من فضيلتكم.  
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كام أخرجه أمحد وأبو داود    : الذي ثبت يف سنة النبي    هذا  جواًبا عن  يقال

إن   ))قال: قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:  ريض اهلل عنه  أوس الثقفي من حديث  

  .((رض أن تأكل أجساد األنبياءاهلل عز وجل حرم عىل األ 

وال   ن فإذ حراًما،  فليس  ذلك  عدا  وما  األرض،  عىل  حرام  األنبياء  أجساد 

عدا األنبياء البد أن تأكل األرض جسده؛ بل قد ال تأكله    ن يعني هذا أن كل م

 أو لغي ذلك.   امة  لكر

عداهم فلم حيرم عىل األرض أن    نأما األصل فإن أجساد األنبياء حرام، وم

أو غي ذلك، ويدخل    ال تأكل أجسادهم لكرامة  ن تأكل أجسادهم، وقد حيصل أ 

بكر   أبو  الصديق  هذا  عموم  عمر    يف  الصحابة   والفاروق  من  وغيهم 

 ومن بعدهم. 

 

سام إىل  صديقايت  إحدى  قدت  وكنت أنا  ضالل،  يف  كنت  وأنا  األغاين،  ع 

بكثرة، ولكن   يوم  احلمد  -أسمعها كل  اهلل   -وهلل  وتبت،   ،هداين  إليه  ورجعت 

وتركت سامع األغاين، ونصحت صديقتي ولكنها أبت أن تستمع يل، وحاولت  

 ت هلا باهلداية والصالح .  وودع  ،اا وتكرارً مرارً 

آثمة أنا  ذنبها   ؟ فهل  أمحل  ال   ؟أو  أنا  الطريقألنني  هذا  إىل  قدهتا  وبامذا    ،تي 

 تنصحني؟ 

يقال س  اجلواب  ْفِت خطر  ر  ع  و  ُتْبِت  أنِك  بام  حمر  :  وأهنا  األغاين،  يف امع  مة 

فأرجو    ،الرشيعة، وقد حاولِت إصالح اخلطأ من إرجاع صديقتك ومل تستجب
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أن يقبل توبتك، وأال يكون عليك تبعة ما تسببِت يف صديقتك من سامع    اهلل  

 ء. الغنا

أنب   املناسبة  حمر  إىل  ه  وهبذه  باملعازف  املصحوبة  األغاين  إىل  االستامع    م  أن 

   .من أهل العلم كاآلجري وغيه كبي   مجع   اهم، حكأهل العل بإمجاع 

قال   املعارصين–فمن  أخطأ، وخالف  -كبعض  فقد  املسألة خالًفا  يف  بأن   :

  -رمحه اهلل تعاىل  -ابن القيم  وخالف إمجاع الصحابة كام بني   بل    العلم  أهلِ   إمجاع  

 صحوب باملعازف. ، وخالف األدلة الرصحية يف حرمة الغناء امل"السامع "يف كتابه 

 

قر   مؤسسة،  عامل  الوالد  )عند  شهرًيا  مبلغ  يأخذ  كل 3٠٠٠ر  من  ريال   )

عامل،  علام أن العامل  يكسب يف الشهر أضعاف املبلغ،  ويتكفل الوالد بتجديد  

ال والسكن  عليه اإلقامة  فهل  الطرفني.  بني  بالرتايض  ذلك  وكل  يريدون،  ذي 

 يشء ؟ 

 ىل قولني: نا يف هذا عءأن علام الذي أعرفه

وهذا فيام أعلم أيضا وليتثبت    ،ألن ويل األمر يمنع منه  ؛القول األول: يمنعه 

 منه.

القول الثاين: أن منهم من جييزه برشط أن الكفيل هييئ املحل للعامل، وإذا  

 ة فإن الكفيل يقلل املال الذي يأخذه من العامل شهرًيا. مر املحل بأزم
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يصلني كن  النسوة  من  السام  مجاعة  لكن صوت  اإلمام،  كان ضعيفً مع  ا  عة 

السجود للتشهد    ؛ عند  وجلسن  قبله،  السجود  من  رفعن  األخرية  الركعة  ويف 

ساجًد  كان  أنه  تبني  ثم  الصوت،  سامع  وكان  لعدم  التكبري  صوت  وسمعن  ا، 

عليه يف الرفع من السجود واجللوس للتشهد لعدم    نا . فهن تقدمصوت ضعيفً ال

معه، وكن جيهلن ما عليهن فعله. فهل يلزمهن إعادة    نم سامع الصوت، ثم سل  

الصالة ؟ 

هذا مثل  يف  متعمًدا   األصل  اإلمام  سابق  من  ركن  ،أن  من  أكثر  أن    ،ويف 

  تحال السائل، ثم علم  صالته باطلة، لكن إذا كانت جتهل حال اإلمام كام هو

ي  ركان التأيت باأل تو ،جعترتدارك، بأن  تم فاملفرتض أن  بحال اإلمام قبل أن يسل  

  .مع اإلمام افاتته

اإلمام مع  السجود  نسيت  كانت  إذا  للتشهد  ،يعني  رتجع ف  ،واجللوس 

   .لس للتشهد بعد اإلمامجتثم   ،وتسجد

اإلمام   سبقن  هن  يرجعن  ،ذلك  يف فإذا  فإهنن  علمن  سبقن   ثم  بام  ويأتني 

   .اإلمام فيه
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سلمت من ويف هذا السؤال سبقن اإلمام بالسجود واجللوس للتشهد، وإذا  

السائل إن    .فإهنا معذورة جلهلها  ؛الصالة وهي جتهل احلكم الرشعي كام يقول 

 شاء اهلل تعاىل. 
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 اجملموعة الثانية عشرة 
ن استخدام الليزر هل قص احلاجب الكثيف أو حتديده بالليزر حمرم ؟ علاًم أ

 مثل احلالقة. 

الصحيحني :   م؛ ملا ثبت يفأن يقال: إن النمص حمر    عن هذا السؤالاجلواب  

مسعود  أ بن  اهلل  عبد  قال:  ن  عنه  اهلل  وامل))ريض  الواشامت  اهلل  وشامت،  ست لعن 

واملتفلجات  النبي    ((واملتنمصات  إىل  ذلك  رفع  هو  بني    : أي  ،ثم  الالعن  أن   

اهلل   فيه فا  ،رسول  أو يدخل  النتف فحسب؟  النمص هو  اختلفوا هل  لعلامء 

 كل إزالة؟  

منصوص اإلمام أمحد إىل أنه خاص بالنتف،    هوو  ، وقد ذهب مجهور العلامء

 ذكر ذلك احلنفية واملالكية واحلنابلة.  

إزالة   وإنام هو أن مثل هذا ال يعد نمًصا؛    -واهلل أعلم  -  فلذلك الذي يظهر

خروًجا    ؛وط كام ذكر شيخنا ابن عثيمني أال حُيل ق ذلكبال نتف؛ وإن كان األح 

 من اخلالف، وأبرأ للذمة.

للد كتاب  اليف  عبد  وهو  آعزيز  كتور  اللطيف  عبد  املناوئني "ل    "دعاوى 

 ،مام املجدد مجع يف الكتاب شبهات املناوئني وردود أئمة الدعوة عليهالدعوة اإل

فهل اطلعتم عىل    ،زعة حزبيةون  ،لكن سمعنا شيخنا إن الدكتور عليه مؤاخذات

 ور ؟ وكذلك بكتب الدكتور املذك  ،وهل تنصحون هبذا الكتاب  ؟هذا الكتاب

عنده   -ردنا اهلل وإياه إىل رشده-: الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف    يقال

أخطاء ومزالق وتقلبات غريبة، وقد سبق رددت عىل مزالقه وهفواته فيام يتعلق  
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البيان واإلذاعة إلضعاف عبد العزيز آل عبد "   :عنوانباإلمامة يف درس مسجل ب

خمالفة ملنهج    له  ت ت عىل تأصيال، وكذلك ردد"اللطيف ألصل السمع والطاعة

 .  أهل السنة يف باب احلاكمية يف ردٍّ صويت وهو موجود يف موقع اإلسالم العتيق

فاملقصود أن عنده ختليطات وتناقضات، ومن عجائب ما فعل يف تويرت أنه  

ج  وُأحرِ   ، فلام أجري معه لقاء يف رمضان  ،كر كالًما مقتضاه تبديع سلامن العودةذ

 أين قصدت، وما قصدت.  ويقول:  ،د سلامن العودةأخذ يمج  هبذا الكالم 

يدورون  و  هبم  تأثر  ومن  وافق   نكار اإل   يف احلزبيني  فام  حزهبم،  دار  حيث 

يعادوا   مل  أنكروه  ولو  ينكروه،  مل  اس  ملخالف، ااحلزب  فليس عداؤهم  ولو  تحق 

 يف دين اهلل، هذا أمر ينبغي التنبه إليه .  ووالؤهم 

الظاه–فالرسوريون   بعض   عىلغية    عندهم  -ر يف  ُُيط ئون  وقد   ، العقيدة 

 من أخطأ من اإلخوانيني لكنهم ال يعادوهنم.  

أكثرهم ال يعادون يوسف    عترب هذا بموقفهم من يوسف القرضاوي، تر  او

ع اخلالف  أو مي    ،عليه  ي ثنيُ أخذ    ،هم يف موضععليه أحدُ   القرضاوي، وإذا شد  

 أخرى.  معه يف مواضع  

من ذكرت  ما  املناوئني"كتاب    أما  شبهات  " دعاوى  مجع  فالكتاب  كثية   ، 

عليها اإلجابة  يف  للغاية  ضعيًفا  كان  لكنه  نقل    ،للمخالفني،  يف  يقترص  وكان 

واب أكثر وأكثر من بعض األمور عن أئمة الدعوة، وكان املفرتض أن يكون اجل

استفادوا من هذ العامنيني  األباضية  بعض  أن  بلغني  الشبهات، حتى  ا  مجع هذه 

واالستشهاد   ،الكتاب يف مجع كالم املخالفني لدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب

 بكالمهم. 
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ما القول يف مجاعة اإلخوان املسلمني؟ هل هم خوارج؟ وهل محاس مثلهم  

 ء من التوضيح و التفصيل. تأخذ نفس احلكم؟ مع يش

املسلم اإلخوان  مجاعة  ما   نيأما  يعرف  أن  وينبغي  خوارج،  هم  شك  فال 

كام ذكر    ،ولو كان واحًدا   ،رر بغي مكف  معنى اخلارجي؟ اخلارجي هو الذي يكف  

كتابه   يف  قدامة  ابن  يف     ،"املغني "هذا  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  جمموع  " وشيخ 

 ، وذكره غيمها."الفتاوى

يكف  و املسلمون  عيل  اإلخوان  ذكره  ما  ذلك  من  عجائب،  بأشياء  رون 

كتابه يف  يقول  الرسياريالت"  :عشاموي،  اإلخو   " خ  حال  ذكر  املسلمني    ان ملا 

  ، أن من يلحق بنا فهو مسلم))  يقولون:   ، ذكر أهنم يف مرحلة املفاصلة  ، وأمورهم

   .((ومن وقف ضدنا فقد حكم عىل نفسه بالكفر

ال  كبار  من  اإلخوان  وأيضا  وكان  قطب،  سيد  هو  العرص  هذا  يف  تكفييني 

يعظ   املرشد  املسلمون  إن  بل  قطب،  سيد  املسمون  اإلخوان  جلامعة  لمني  الثاين 

كتاب   عليه  عرض  ملا  اهلضيبي  الطريق"وهو  يف  وأيًض   "معامل  بطباعته؛  ا أذن 

كتاهبا   يف  الغزايل  حيايت"زينب  من  سيد   :ذكرت   "أيام  عن  اشتهر  التكفي  أن 

إين ال أعلم أن له أفكاًرا ختالف فكر  ))ب، وأن اهلضيبي يقول عن سيد قطب:  قط

   .((اإلخوان املسلمني

خمترص   مقال  يف  هذا  من  أشياء  مجعت  مجاعة "وقد  أن  عىل  اجللية  األدلة 

 ، ذكرت ما تقدم و زيادة.  "اإلخوان املسلمني إرهابية
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هي أفكارهم، فاملقصود هم خوارج وال شك بإقرارهم أن أفكار سيد قطب  

 من ُيالفهم.   رون كل  وبام تقدم نقله عن مرحلة املفاصلة من أهنم يكف  

توثيق ذلك يف   من اإلخوان املسلمني باعرتافهم، وقد نقلُت اس فهم  وأما مح

 .  "محاس  إىل رسائل" درس مسجل بعنوان 

الرمحن   إنه  رش،  ذي  كل  ورش  املسلمني  اإلخوان  رش  يكفينا  أن  اهلل  أسأل 

 الرحيم. 

 جملموعة الثالثة عشرة ا
 ما حكم التجارب الطبية عىل احليوانات من أجل التعليم فقط؟ 

إن مثل هذه التجارب فيها منفعة، وفيها حاجة   :عن هذا السؤالا  يقال جواب

ملعرفة الطب، وليستفيد منها بنو اإلنسان، فمثل هذا جائز للحاجة، وللمصلحة 

 الراجحة.

 ملانية ؟ ما حكم االنتخابات الترشيعية الرب

عن  يقال:  اجلواب  أن  عمومً   هذا  االنتخابات  مبدأ  قائم  إن  األكثرية،   ا  عىل 

 لرشع ذم األكثرية.  الف ملبدأ الرشع؛ فإن اوهذا خم

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ قال سبحانه وتعاىل: 

 [ 116]األنعام:چ  ۉ

 [ 26]احلديد:  چچ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :وقال سبحانه

   .إىل غي ذلك

للعقل؛ ألنه يساوى اجلاهل الذي ال يعرف شيًئا بالعامل   م أيضا هذا خمالف  ث

 أمر الدنيا، أو الدين؛ ألن العربة بالكم ال بالكيف.  املتقدم سواء يف 
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   .الربملانات املبنية عىل االنتخابات الراجعة إىل الكثرة، ال جتوز نإذ

و الشعب،  إرضاء  فسيحاول  توىل  من  أن  تقدم  ما  عىل  خالف  ويزاد  لو 

أ  ؛الرشع وبام  األصوات،  تكثي  يريد  فإذألنه  مهتدين،  ليسوا  الناس  أكثر    ن ن 

أن  ع  سيضطر  الرشعيتنازل  الرشع   ، ن  من  كثي  عن  أكثر   ؛أو  إرضاء  ألجل 

 الناس. 

إن الربملانات مبنية عىل الكثرة، وأن كل ما   :ا، أن يقالويزاد عىل ذلك أيًض 

األغلبي لتصويت  يرجع  فإنه  فيها،  اهلليعرض  من رشع  كان  ولو  حتى    ن فإذ  ؛ة 

 دم.  آات بني صار احلكم، والسيادة ليس لرشع اهلل، وإنام للكثرة من أصو

يف  حمرمة  واالنتخابات  الربملانات  هذه  أن  عىل  تدل  وغيها  األوجه  فهذه 

 الرشيعة، والكالم حيتاج إىل تفصيل لكن هذا من حيث اإلمجال.

الشجر ج عىل  الثمر  يبيع  أن  يريد  واحدة  :أي  –ا  زافً رجل  بأن  علاًم   -مجلة   

ولكن جيمع    ،واحدةولكن املشرتي لن جيمعه مجلة    ؛للبيع  وصالح    ،الثمر طاب

 كل يوم حسب حاجته وسيظل جيمع ملدة شهر؟  

إن مثل هذا جائز باإلمجاع كام ذكر ذلك ابن بطال   هذا أن يقال:   اجلواب عن

مثل    نا من مثل هذا، فإذعً أنه ال مانع رش  يف رشحه عىل البخاري، ويؤيد ذلك

 هذا البيع جائز بإمجاع أهل العلم.  

 

   .واإلجابة تكون جمردة هلل   ، د أن أسأل سؤااًل ريأ :قول تبليغي اجلواب عنما 

وكانوا   (،167)  عدد أفرادها البالغني  ، رجل ذهب إىل قرية صغرية يف تشاد

دت هذه القرية إىل فاجتهد هذا الرجل ومن معه حتى عا  ،قد حتولوا إىل النرصانية
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أخرى مرة  اإلسالم  اخلالص  ،حظرية  التوحيد  هذا  عىل  هل    ، ومىض  ،وتركهم 

ألنكم عدتم عن طريق مجاعة  ؛أن رجوعكم لإلسالم غري مقبول  :منقول هل   نحنُ 

 أم أننا نحمد هذا الفعل ؟   ؟التبليغ 

التبليغ أرجعتهم إىل اإلسالم فاذهب أنت وأرجع غريهم إىل حظرية  مجاعة 

أخاإلس  برمته  ي الم.  املوضوع  عن  أخرجتنا  أنت  أقوال    ، الكريم  تنقل  فأنت 

فهل نحن أهل الكفر؟ وإذا كنت ال تقصدنا فتقصد    ،ر العلامء يف حمبة أهل الكف

علامء  بإمجاع  األمر  هذا  أم  املسلمني؟  يكفر  الذي  هو  ومثلك  مثيل  وهل  من؟ 

 أخربين باهلل عليك ماذا تقصد وماذا تريد؟  ،األمة

 ألوجه كثرية مجاعة مبتدعة، ومجاعة ضالة  مجاعة التبليغيقال إن 

ويف درس صويت    "عة التبليغ  تيمية ومجا  اإلمام ابن"ذكرهتا يف كتاب بعنوان   

بعنوان   التبليغ "مسجل  ومجاعة  باز،  "  العلامء  كابن  علامئنا  كالم  وذكرت 

رت  واأللباين، ومحاد األنصاري، وغيهم، والعالمة الشيخ صالح الفوزان، وذك

 نوا ضالل هذه اجلامعة.غيهم من علامئنا الذين أفتوا، وبي  

 ال هذه اجلامعة.  ليهم، ثم رجع ملا تبني هلم حوأن بعض علامئنا كان يثني ع 

   -ألوجه:فهي مجاعة ضالة مبتدعة  

األول واألنبياء  الوجه  توحيد،  دعاة  ليسوا  أهنم  أرسلوا ألجل  و:  املرسلون 

 التوحيد. 

ر يف الدعوة إىل اهلل، بحجة أن هذا سبيل  م ال ينكرون املنك  : أهنالوجه الثاين 

 هلداية الناس.
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سبحافيقال  يا  أأ:  اهلل  املنك  ن  إنكار  الذي رشع  أن  اهلل؟  أم  أعلم  رب  نتم  نا ر 

نبي  قه عمليً سبحانه وتعاىل، وطب   نا حممد صىل اهلل عليه وسلم، فهل أنتم أحسن ا 

 سلم ؟  دعوة من رسول اهلل صىل اهلل عليه و

السنةالثالث  الوجه  ويوالون عىل  يعادون  لذلك    ؛: أهنم ال  بل عىل احلزب، 

ال   تقدم  أي  كام  يوالون،    ينكرون  وهم  هذا،  مثل  ل  أص  حزهبم  ألن  منكر؛ 

 ويعادون عىل حزهبم.  

الرابع جهلالوجه  أهل  أهنم  ترصحيً   ؛:  والعلامء  العلم،  حياربون  إهنم  ا،  بل 

معوتعريًض  بنفيس  جلست  وقد  ورأيته   ا،  السعوديني،  التبليغيني  كبار  بعض 

ة يف الطعن يف يذكرون أمثلة كثي  التبليغيني تراهم  ا يف علامئنا، وإذا جالست  طعانً 

ل، وجيب أن حيذر منهم.    العلم، والعلامء، فلذلك هم مبتدعة، وضال 

أقوام    أما بعضهم  يد  عىل  اهتدى  الكفار  وقد  فإن    ،من  مسلمني،    فصاروا 

 ؛ لكن ليس دلياًل ، و تقًى حنا، ونتمنى من اهلل يزيدهم هدًى رِ فْ ؤالء تُ هداية مثل ه

  من حديث أيب هريرة أن النبي  ليغ، ثبت يف الصحيحني  عىل صالح مجاعة التب

  .((د هذا الدين بالرجل الفاجروإن اهلل ليؤي   )) :قال

ناس فنرص اهلل به الدين، ومع ذلك، فهو ال يزال رجال فاجرا، فإًذا اهتداء ال 

 عىل رجل؛ ال يدل عىل صالحه.  

يو أن  اهلل  ونسأل  املجموعة،  هذه  عىل  اإلجابة  تنتهي  حيبه وهبذا  ملا  فقكم 

 ويرضاه.  
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 اجملموعة الرابعة عشرة 
املبارك كلامت   الشيخ  وعن    ،خمترصة عن فضائل األعامل  نريد منكم فضيلة 

الناس التي استهان هبا  املحرمات  ال   ،بعض  ولو    ،تيليجرام تسامهون بنرشها عىل 

ونساهم معكم يف نرشها    ،لكي نستفيد منها نحن  ؛كان يف األسبوع مرة أو مرتني

التواصلع لنا ولكم أعاملنا  .ىل مواقع  سددكم اهلل فضيلة    ،أسأل اهلل أن خيلص  

   . الشيخ وأعانكم

وإن شاء اهلل إذا   ،يف املستقبل  هلعل اهلل أن ييرس    ،ب: إن هذا اقرتاح  طي    فيقال

 ر به إن شاء اهلل تعاىل. بادِ  نُ رس  تي

شايخ  املوجلمع من    ،ه أن هناك مقاطع عدة يلد أخانا السائل وغي  ِش رْ لكن أُ 

فحبذا لو أن السائل   ،ويوتيوب اإلسالم العتيق  ،الُفضالء بموقع اإلسالم العتيق

 ها لتعم الفائدة.وأو غيه نرش 

 : نقول  السؤال  أن  السائل: هل جيوز  ي"  :يقول  ، حاورت بعض "نطقاهلل 

الصوت هلل  ينفون صفة  الذين  النطق؛ أل  :فقال أحدهم  ،املبتدعة  ن اهلل منزه عن 

 مسموع؟ النطق هو كالم  بصوت  

وذكره   فيقال: حق،  فهذا  مسموع  بصوت   كالم   النطق  إن  السائل  قول  أما 

   . "تاج العروس"ومنهم الزبيدي يف  ، أهل اللغة

 لة الكتاب والُسنة واإلمجاع. وإنكاره للصوت هذا خطأ  خمالف  ألد

الكتاب فهو كالم بصوت    ،أما  نداء   فيها  آية  تعاىل  ،فكل  ا   :كقوله  ﴿َوَناَدامُهَ

َجَرِة﴾ اَم َأََلْ َأْْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم الشَّ ُ   .[ 22عراف:]األ َرهبه
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يقول اهلل: يا آدم، ))  الذي أخرجه البخاريريض اهلل عنه  وكحديث أيب سعيد  

   .أي: أن اهلل ينادي بصوت؛ ((وسعديك، فينادى بصوت  فيقول: لبيك

السنن من حديث عبد اهلل    و من ذلك ما أخرجه أمحد وغيه من أصحاب

ُأنيس عنه:   بن  اهلل  تعاىل  ))  ريض  اهلل  كام  أن  َبُعد  من  يسمعه  بصوت   ينادهيم  ثم 

  .((يسمعه من قرب

   . وت  عىل أن اهلل يتكلم بص ةدال ال هذا احلديث وغيه من األدلة 

وأن أول من   ،وذكروا إمجاعات أهل الُسنة يف ذلك  ،وقد بني  هذا أئمة السنة

ي جزالكالبية واألشاعرة، كام ذكر هذا الس  هلل يتكلم بال صوت مها: قال: بأن ا

رسالته   احلرف  "يف  أنكر  من  بن    " صوتوال الرد عىل  وذكر هذا شيخ اإلسالم 

القيم رمحه اهلل ابن    :"خمترص الصواعق" تعاىل كام يف  تيمية يف مواضع، وقد بني  

حديث عبد اهلل بن    حوصح    ،عىل املخالفني يف ذلك   رد  و   ،أن اهلل يتكلم بصوت

   .أنيس املتقدم الذي تقدم ذكره

بصوت يتكلم  اهلل  أن  اهلل   ،فاملقصود  أن  بمعنى  هذا  ينطق  اهلل  أن  وقولنا 

تيمية كام    وقد استعمل ذلك بعض السلف، واستعمل شيخ اإلسالم بن  ،يتكلم

بأن اهلل ينطق كالقول   ،"الفتاوى الكربى"يف   ونقله عن بعض السلف، فالقول 

  يتكلم ال فرق. بأن اهلل

ألبنائنا؟ املبتدعة  بتدريس  الرشعية  الكليات  يف  حيصل  بام  رأيك  مثاًل    ما 

 أشعري يدرس أبنائنا الفقه ؟

ليات أو غيها إن تدريس املبتدعة ألبنائنا سواء يف الك  هذا:   جواًبا عن يقال  

حرمته أهل    ،األصل  هجر  عىل  السلف  أمجع  وقد  البدع،  أهل  هجر  واألصل 
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فإذا رأيت الذين  ))  : يف ذلك حديث عائشة يف الصحيحني قال صل  واأل  ،البدع

   .((فاحذروهمى اهلل يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سم 

أهل الُسنة لكن إذا احتاج    ؛األصل هجر أهل البدع، وجيب هجراهنم  ؛ نفإذ

  .لتدريس أهل البدع ألبنائنا فمثل هذا جيوز عند احلاجة

أما إذا كان داعًيا إىل بدعته فمثل هذا   ،عيًة إىل بدعتهال يكون املبتدع دان  وأ

تعلم ما عداها  ُسنية  سلفية أوىل من  البقاء عىل عقيدة   العقائد، ومصلحة  يفسد 

   .من العلوم الرشعية فضاًل عن غيها

األ البدعفلذا  أهل  هجر  يمك    ،صل  ملصلحة وأال  إال  أبنائنا  تدريس  من  نوا 

و ذكره،  تقدم  ما  عىل  يف ن  أ راجحة  ويستوي  بدعته،  إىل  داعية  املبتدع  يكون  ال 

 الرشعية أو غيها.  اتهذا ما كان يف الكلي

التي   األصناف  بعض  بيع  عىل  والنسبة  العمولة  جواز  عن  يسأل  صيديل 

القائ التي ضمن  التحفيزيةبالصيدلية  اإلدارة   ، مة  من  نسبة  عليها  يعني موضوع 

   ؟ك ابط يف ذلوما الضو  ؟ فهل جيوز ،بالتعامل مع الرشكات

يعني   ،ا يدخلوا فيها األصناف قريبة االنتهاء بشهرين أو ثالثا أحيانً يًض أو

 ويضعوا نسبة الصيديل عىل بيعه ؟  ،من باب اخلالص منه قبل انتهائه

ك يرد  وأمثاله  السؤال  الصيدلياتهذا  يف  يبيع  ممن  أخذ ويقال:    ،ثرًيا  إن 

و بذلك  عاملًا  املسؤول  كان  إذا  جائز   وريض،    ،راضًياالعمولة  بذلك  علم  فإذا 

 وهو باتفاق بينه وبني الرشكة نفسها فمثل هذا جائز.
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بو   وقد  الرشيعة،  املحرمة يف  العامل  هدايا  فإنه من مجلة  ذلك  عدا  ما  ب أما 

بابً  البخاري  العامل(يف  ااإلمام  )هدايا  باب  الصحيح  أيب    ، جامع  وذكر حديث 

   . مثل هذا حمرم ، وأن  الساعدي يف بيان حرمة هدايا العامل محيد

تبني   حمر  فإذا  العامل  هدايا  أن  فإذ  ةم  الرشيعة،  للعمولة   نيف  الصيديل  أخذ 

 باتفاق بينه وبني الرشكة بدون إذن صاحب العمل  يف مثل هذا حمرم. 

كان   إذا  ترتب  أما  إذا  إال  فهو من حيث األصل جائز  العمل  بإذن صاحب 

امل التواريخ  ،سلمني عىل ذلك مفسدة أخرى من بيع ما يرض  التدليس يف  أو    ، أو 

 غي ذلك. 

يتعاطى  أو ثالثة، واملريض  االنتهاء قبل شهرين  قارب  التاريخ  كان  إذا  أما 

فمثل هذا جائز أن    ،هالدواء إذا اشرتى الدواء يتعاطاه يف مدة قبل أن ينتهي تارُي

للمريض التاريخ  ؛يعرض  يرى  وهو  األدوية،  يديه  بني  فاملفرتض   ،واملريض 

 ال يشرتي إال بعد أن يرى التاريخ. ن  لمريض أل 

ومثله ليس ممنوًعا من جهة   ،أما لو تساهل املريض واشرتى ما قرب انتهاؤه 

مل ير التاريخ فهو  النظام ملا قرب انتهاؤه قبل الشهرين أو يشء  من هذا، واملريض  

  وال يالم البائع.املقرص  

ويرضاه حيبه  ملا  مجيًعا  يوفقنا  أن  اهلل  طاعاته،  أسأل  وإياكم عىل  يعيننا  وأن   ،

  خًيا.   وجزاكم اهلل
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 اجملموعة اخلامسة عشرة 
 

 ما هو حكم عمل القايض يف البلدان التي حتكم بغري ما أنزل اهلل؟ 

 يقال يف هذا التفصيل: 

  يف البلدان التي حتكم بغي ما أنزل اهلل له أحوال: عمل القايض 

فقد تكون    ،فمثل هذا العمل جائز  ، أن يعمل بمقتىض رشع اهلل  احلال األوىل:

 فمثل هذا جائز.  ،هناك خالفات فيحكم هبا إن تيرس له برشع اهلل 

الثانية:   ،بأن حيكم بغي ما أنزل اهلل   ، أن تكون مما ال جيوز يف رشع اهلل  احلال 

  ﴿وَمْن ََلْ حَيُْكْم باَِم َأنَزَل اهللَُّويدخل يف عموم األدلة كقوله تعاىل:    ، مثل هذا حمرمف

اْلَكافُِروَن﴾  ُهُم  املراد هبا: كفر  دون    [44]املائدة:  َفُأْوَلئَِك  أن  السلف  وقد أمجع 

 كفر. 

الثالثة: باملفسدة   احلالة  الكربى  املفسدة  دفع  باب  من  حمرم   هو  بام  أن حيكم 

وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم  ، فمثل هذا جائز     ،ف الرش وحياول أن ُيف    ،غرىالص

كتابه   يف  تيمية  الرشعية"بن  يف    ،"السياسة  عثيمني  بن  مة  العال  الشيخ  وبينه 

 . وهو مطبوع. "رشحه عىل السياسة الرشعية"

حمرم  ؛لذا  إنه  يقال:  أن  تقدم    ، األصل  ما  هذا  مثل  يف  حكمه  كان  لو  لكن 

أو يف    ،ففي مثل هذا جائز   ،فصيل بأن حيكم يف مسائل توافق الرشعذكره من الت

   .هذا جائزمسائل ُيفف فيها الرش فمثل 
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املسائل ختالف رشع اهلل فمثل هذا حمرم  من حيث األصل عىل   تأما إذا كان 

 ما تقدم تقريره.   

 

 يقول السائل: ما هو حكم اجلامعات املختلطة؟ 

عن  يقال:  اجلواب  أن  اجلا  هذا  حمرمةإن  املختلطة  حمرم     ، معات  فاالختالط 

األربعة املذاهب  عىل    ، باتفاق  اإلمجاع  بعضهم  حكى  من بل  حمرم  وهو  ذلك، 

م ما  عل  جليها ليُ ر  عىل املرأة رضب    مْت فإذا كانت الرشيعة حر    ،ذرائعباب سد ال 

قال   كام  مِ   :ختفيه  خُيِْفنَي  َما  لِيُْعَلَم  بَِأْرُجلِِهنَّ  ْبَن  َيْْضِ ﴾ ﴿َوال  ِزينَتِِهنَّ  ْن 

في من فإذا كان حمرم  عىل املرأة أن ترضب برجليها لئال  يعلم ما خت  ، [31]النور:

فاملدارس املختلطة التي يكون فيها الشباب والشابات هذا حمرم من باب    ،الزينة

 السيام مدة االختالط تطول إىل غي ذلك.   ،أوىل

أمر    نفإذ والة  عىل  فيجب  حمرمة  املختلطة  يتقواجلامعة  أن    ،اهلل   ا املسلمني 

ن يسعى إىل  وكذلك جيب عىل كل من كان بيده أمر  أ   ،وأال يقروا مثل هذا املنكر

املنكرات هذه  يشء    ؛إزالة  كل  يف  املسلمون  يتاميز  اعتقادهم   ،حتى  ويف    ،يف 

 .الكافرين واوُيالف  ،أمورهم العملية

السعودية   للدولة  يشكر  والُسنة  -ومما  بالتوحيد  اهلل  حك    -أعزها  امها أن 

 وهم مانعون منًعا باًتا لالختالط.  ،ثابتون عىل أمثال هذه املسائل الدينية

   .اهلل أن يوفقهم وأن يعينهم عىل طاعته ألأس

بعض  عن  املسؤولني  بعض  من  القلوب  مرىض  بعض  من  يوجد  لكن 

من هذا    وأنا أدعو من وقف عىل يشء    ،الكليات من حياول التساهل يف مثل هذا
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يباد املفتي   ،ر أن  يراسل سامحة  العالمة ص  ، وأن  الفوزانال أو شيخنا  أو ويل    ، ح 

  -سيبادرون    ل ما يعلمون بمثل هذا أو    فإهنم    ،أو امللك   ،ينأو النائب الثا  ،العهد

 .وجزاكم اهلل خيا .وعدم إقراره   ،بإنكاره-إن شاء اهلل 
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 اجملموعة السادسة عشرة 
ألبنائي العقيقة  أذبح  َل  ا   ،أنا  أربعوجمموع  أذبح    شياه،  لعقيقة  سوف  أنا  و 

   .واحد    األربع يف يوم  

وواحدة أطعم    ، هيلأوواحدة لبيت    ، يتيهل أستطيع أخذ واحدة لب  : السؤال

 وواحدة أتصدق هبا ؟  ،قاريبأهبا 

عن أعلم:  اجلواب  واهلل  ُيقال  أن  ُتقسم    هذا  أن  العقيقة  يف  األفضل  أن 

أ ُتقسم  أن  فاألفضل يف األضحية  ما بني صدقة وهديةكاألضحية،  وأن    ، ثالًثا، 

مسعود  بن  اهلل  عبد  بذلك  أفتى  كام  منها  ويأكل  ا   يطعمها  عنريض  يف    ههلل 

  .األضحية، وإىل هذا  ذهب اإلمام أمحد يف األضحية

   اتقاء العيوب فيها،  األضحية معاملة العقيقة يف  نوصنيع العلامء أهنم يعاملو

فيام العلم  أهل  يستفاد من ذلك إمجاع  الرب  كام  ابن عبد  ثبت عن    ، حكى  وأيضا 

  -فلذلك    ؛ضحيةى يف األما ُيتق  من العيوب   أنه يتقى فيها  رمحهام اهلل:ابن سيين  

ألفضل يف العقيقة أن ُتقسم أثالًثا كاألضحية. لكن له أن يفعل  أن ا   -واهلل أعلم

 هبا خالف ذلك؛ ألن الكالم يف األفضل. 

أن رُجاًل  فلو  ح العقيقة اتقاًء للامل.  لكن ينبغي التنبه ألمر؛ ال يصح أن تذب  

ه الوليمة فإنه  ياءت علومن ج  ،مرتبط بوليمة كل شهر عىل أحدهم هذه الوليمة

فمثل هذا ال جيوز؛    ،جاء دور أحدهم ذبح عقيقته يف هذه الوليمةيذبح شاًة، فلام  

ك لذل   ؛لوليمةذه االذبح هل  يف األصل ليس العقيقة، وإنام   ألن املقصود من الذبح 
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 ، لذبح  عقيقة  عليه  تكن  مل  هذا  لو  بني  عقيقةً   ،ففرق   الرجل  يذبح  أن   ،وبني 

 يها.وجيمع الناس عل

للعمل  ما الكفر  بالد  إىل  السفر  احلروب أ  ،حكم  بحكم  إليهم  اللجوء  و 

 والفوىض يف بعض البلدان العربية ... الخ 

هار دينه السفر إىل بالد الكفر ملن مل يستطع إظ:  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

اُهُم    حمرم  بالكتاب والسنة واإلمجاع، قال اهلل تعاىل: املَْالئَِكُة َظاملِِي  ﴿إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ

َتُكْن َأْرُض اهلِلِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يِف األَْرِض َقالُ َأنُفِس  َأََلْ    وا 

 .[97ساء:]الن  َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فيها﴾

  .والعيني يف رشحه عىل البخاري ،أما اإلمجاع فقد حكاه ابن كثي  يف تفسيه

اُهُم املَْالئَِكُة َظاملِِي َأنُفِسِهْم    خالفة من اآلية ملا قال: م املومفهو ﴿إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ

األَْرِض﴾ يِف  ُمْسَتْضَعِفنَي  ُكنَّا  َقاُلوا  ُكنُتْم  فِيَم  غي    [97]النساء:  َقاُلوا  أن 

قد   لكن  صحيح  وهذا  عليه،  حمرمًة  الكفار  بالد  يف  اإلقامة  ليست  املستضعف 

   وقد تباح بحسب ما حيتف هبا.  ،تستحب تكره، وقد

يُ   ن فإذ أن  استطاع  دينهظهِ من  حمرمة   ؛ر  ليست  الكفار  بالد  يف  إقامته    ، فإن 

يتنبه أن  ينبغي  لبع  إىل  لكن  إيوائها  من  الكفر  بالد  بعض  من  جرى  ما  ض  أن 

فيجب   ، هءه ما وراءوأن ورا  ،املسلمني املستضعفني السوريني أن هذا أمر خطي

   . موا الشهوات الدنيوية عىل دينهم يقد  ن الوأ  ،أن يكونوا حذرينعىل املسلمني 

أن السوريني يف حالة مأساة يف   :عىل أنه اليوم بلغني من بعض إخواننا بأملانيا

وليعلم   ،فلذا ينبغي للمسلم أن يكون حذًرا  ؛اال يف معيشتهم وال يف غيه  ،أملانيا
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إما   ، وحمبة للمسلمني بل ألهداف ووه فإهنم مل يفعلوا ذلك رغبةً آأن الكفار إذا  

   . دينية أو غي ذلك

الثورات  هلذه  سبًبا  كان  ممن  ينتقم  وأن  الفتن  املسلمني  جينب  أن  اهلل  أسأل 

والبالد العباد  أفسدت  املسلمنيورش    ،التي  النتهاك وكان  ، دت  سبًبا  ت 

 وفوات أمنهم.  ،أعراضهم

كتب   بتدريس  يعتني  ال  من  تنصحون  وبامذا  نتعامل  بن  كيف  حممد  اإلمام 

اخلاصة الدروس  تدريسه  يف  ...    عبدالوهاب  بالتوحيد  يعتني  وال  العامة  وال 

 ؟ الخ 

اهلل  يقال: الداعية إىل  يعتني  أن  بالتوحيد كام  ومعل    ، إن األهم  الناس اخلي  م 

ا تعاىلاعتنى  قال  كام  ألجله  الرسل  اهلل  أرسل  وكام  بذلك،  واملرسلون  :  ألنبياء 

َبَعْثنَا   رَ ﴿َوَلَقْد  ة   ُأمَّ ُكلِّ  الطَّاُغوَت﴾ يِف  َواْجَتنُِبوا  اهللََّ  اْعُبُدوا  َأِن  ُسواًل 

   .[36]النحل:

للتوحيد اخللق  اهلل  قال سبحانه  ،بل خلق  َواإِلنَس :  كام  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  ﴿َوَما 

 . [56]الذاريات: الَّ لَِيْعبُُدوِن﴾ إِ 

 التوحيد .وقد أخرج ابن أيب حاتم عن ابن عباس أنه فرس العبادة ب

إليه يدعى  ما  أهم  هي  للتوحيد  الواجبات  و وه  ،فالدعوة  وأهم    ،أوجب 

   .املهامت

عبد  بن  حممد  املجدد  اإلمام  كتب  تعليم  به  واالهتامم  التوحيد  تعليم  ومن 

تعاىل اهلل  رمحه  للتوحيد  ؛ الوهاب  بدعوته  املتأخرة  القرون  هذه  يف  اشتهر   ، فإنه 
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التبو النافعة جًدا يف  للكتب  التي هي  ومن  وحيد،  تأليفه  الرسائل  لبعض  كتابته 

 بيان للتوحيد والرد عىل بعض املخالفني. 

وإن أنفع ما ينتفع به الناس يف هذا الزمن هو أن يقرؤوا كتبه؛ ألن فيها دعوة  

وإنام  ؛  وال لغيه من أئمة اإلسالم رمحهم اهلل  ،متعصًبا لههبذا    للتوحيد، ولسُت 

للعباد نصًحا  هذا  في  ،أذكر  ال وملا  من  العظيمها  تعل    ،علم  التوحيد ولو  الرجل  م 

كتبه غي  حمموًدا   ،من  لكان  الصايف  التوحيد  عىل  بكتب    ،وكان  ملزًما  وليس 

   . اإلمام املجدد، وال لغيه من أئمة اإلسالم

م الناس ينبغي أن يعتني بالتوحيد، ينبغي أن يرشح كتب  لتعلي  ىومن يتصد

   . التوحيد سواء لإلمام املجدد أو لغيه

يقولو  طريقة،  السلفيني هلم  الُسنة  أهل  من  التوحيد  دعاة  نرشح  نوبعض   :

الُسنة البخاري  ؛التوحيد عن طريق كتب  أو غيه من كتب    ،أو مسلم  ،كرشح 

  .السنة

وإن كان األكمل فيام أظن وهو الذي عرفته   -واحلمد هلل  -ويقال: هذا خي  

خاص   برشح   التوحيد  ُيصون  أهنم  علامئنا  فيه مؤلفة  كتب   بمن  مستقلة   كام    ، 

مة ابن باز رمحه اهلل تعاىل وكان يويص كثًيا برشح    ،يفعل ذلك كثًيا شيخنا العال 

التوحيد" وكتاب  "كتاب  الشبهات"،  و"كشف  األربع"،  ثالثة " و  ، "القواعد 

 . "صولاأل

مة األلباين رمحه اهلل تعاىل ملا رشح    "فتح املجيد"وكذلك كام فعل ذلك العال 

مة حممد بن صالح بن العثيمني يف  د الشاميف بال ، وكذلك فعل هذا شيخنا العال 
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الوهاب، ويفعل هذا كثًيا شيخنا   بن عبد  التوحيد لإلمام حممد  لكتاب  رشحه 

  .وغيهم من علامئنا فوزان حفظه اهلل تعاىلال الشيخ صالح 

السنة   وأن جيمع شمل أهل   ،فأسأل اهلل أن جيعلنا مجيًعا دعاة للتوحيد والسنة

 كم اهلل خًيا. اوجز ،إنه الرمحن الرحيم ؛عىل السنة
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 اجملموعة السابعة عشرة 
أهيل    صور    لديَّ  من  األرواح  واألموات  -لذوات  منهم  وأود   ،-األحياء 

األ أن  إال  الصور  هذه  ..  إحراق  الوالدة  فيهم   بام  بشدة  ذلك  معارضون  هل 

 ها . وال حترق ، نا الصور نحن نحتفظ هباعطِ أ : ويقولون

أفعل هذه   ؟فامذا  بعض  بأن  علاًم   .. بعلمكم  ونفع  اهلل  أرشدكم  أرشدوين 

 الصور كانت من تصويري .  

نا يف تصوير الصور ئبني علام  ن اخلالف معروف  إهذا أن يقال:    اجلواب عن 

  .رافيةالفوتوغ

ر، وجيب عليه أن يتلف ما يف فال جيوز له أن يصو    ،ن اهلل بأهنا حمرمة ن ت دي  فم  

   .وجيوز له أن يصور ،ة فال جيب عليه إتالفهاده، ومن تدين بأهنا ليست حمرمي

بيدك مما صو   ما  تتلف  أن  بحرمتها فيجب عليك  يتدين  ه،  رت  وإذا كنت ممن 

أن تتلفها؛ ألهنا مسألة   بجوازها فليس لك حق  ك وهو يدين اهللره غيُ أما ما صو  

 ميع ملا حيبه ويرضاه. اجلرشدنا اجتهادية يسوغ اخلالف فيها. أسال اهلل أن ي

 شخص يعمل وحده يف مكتب التعريف باإلسالم يف أقلية إسالمية.

 ه امرأتان فأكثر فهل يرتتب عىل ذلك أنه وقع يف اخللوة ؟ تجاء ذافإ

أحيانً و تأتكذلك  قد  واحدةا  امرأة  مؤهلة   ،يه  مسلمة  امرأة  هناك  وليس 

إىل امرأة، فهل جيوز أن خيتيل هبا    للدعوة موجودة عند املكتب، أو يتعذر إرساهلا

 يف املكتب يف هذه احلال ؟ 
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إن خلوة الرجل باملرأة حمرم، وقد دل عىل ذلك ما   هذا أن يقال:   اجلواب عن

ال خيلون رجل )):  قال    امريض اهلل عنه  أخرج الشيخان من حديث ابن عباس

إال   اخللوة ال ،  ((حمرم  وذ   هامعوبامرأة  أن  ابن عباس  إال    ومقتىض حديث  ترتفع 

 ْ    . مر  بوجود حم 

وقد نص علامء املذاهب األربعة عىل أن وجود الرجلني مع امرأة  حُمرم، وأن  

 اخللوة مل ترتفع بذلك.  

ذهب إليه بعض    والذي  ، واختلف العلامء إذا وجد أكثر من امرأة مع رجل

ز هذه  و  مل يرفع اخللوة ومل جي  م؛ ألن النبي  احلنفية وبعض الشافعية أنه أيًضا حمر  

   .زها مع وجود امرأتني أو أكثرفلم جيو   ، مر  حْ اخللوة إال بوجود امل  

مة، وال جيوز للرجل أن ُيلو مع حمر    -واهلل أعلم   -فلذلك مثل هذه الصورة 

 إىل اهلل.  املرأة ولو كان باسم الدعوة

حذ   وقد  عظيمة،  النساء  فتنة  النبي  فإن  منها  من   رنا  مسلم  أخرجه  كام 

فاتقوا الدنيا واتقوا النساء،  ))  :قال رسول اهلل    ريض اهلل عنه،  سعيد  أيب حديث  

  .((فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء

يُ  أن  هذات  وممكن  مثل  من  ْ   ، قى  حم  املرأة  مع  يأيت  هلر  بأن  ذلك    ،ام   بعد  ثم 

ة أن  أو يكون يف جممع  يوجد به رجال  كثيون مما تبعد عنهم هتم  ، يدعوها إىل اهلل

عياض القايض  ذلك  ذكر  كام  والسوء  الفحش  عىل  والنووي يف رشحه    ،يتفقوا 

وأال يكون    ،وز، وما عدا ذلك ينبغي أن يكون الداعية حذًرافمثل هذا جي  ،ملسلم

 ه. كالشمع ييضء لغيه وحيرق نفس

 أهذا الكالم صحيح أم غري صحيح ؟  "اهلل موجود بال مكان"
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  اقد    :عن  والعقل دل  واإلمجاع،  والُسنة،  لكتاب، 

خملوقاته فوق  اهلل  أن  عىل  سبحانه:  ،والفطرة  قال  اْلَكلُِم  ﴿إ  كام  َيْصَعُد  َِِلْيِه 

إذا    [10]فاطر:  ﴾الطَّيُِّب  إال  اهلل  إىل  اليشء  يصعد  الصعود  وال  أعىل؛ ألن  كان 

 من أسفل إىل أعىل. 

اَمِء َأنْ ﴿أوقال سبحانه:  ﴾ا ِهَي ََتُورُ  خَيِْسَف بُِكُم األَْرَض َفإِذَ َأِمنُتْم َمْن يِف السَّ

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿ وقال سبحانه:  ،  [16]امللك: ؛ أي: عال  [ 5]طه:  ﴾ الرَّ

النبي  وارتفع، وأخرج مسلم من حديث معاوية بن احلك أن  السلمي  أراد    م 

؟ قالت: أنت  ((من أنا))قالت: يف السامء، قال:    ؟((أين اهلل ))فسأهلا:    ، أن يعتق جارية

 .((فإْنا مؤمنة ؛أعتقها))، قال: رسول اهلل  

واقرأ   ، من أئمة الُسنة؛ ممن كتب يف االعتقاد  واحد    أما اإلمجاع فقد حكاه غيُ 

ض هلذه املسألة من كتب أهل الُسنة من أئمة  ما شئت من كتب االعتقاد ممن تعر  

املاضني تبعهمأ  ، السلف  عىل  ، ومن  جممعون  أهنم  خملوقا  تر  فوق  اهلل  ته  أن 

  .سبحانه

اَمءِ ﴿وقوله:   السَّ عمران:  ﴾يِف  فوق    [ 5]آل  أي:  السامء؛  عىل  أي:  به؛  املراد 

سبحانه:   قال  كام  األَْرضِ ﴿السامء،  يِف  ِسرُيوا  أ [11]األنعام:  ﴾ُقْل  عىل  ؛  ي: 

قال: وكام  النَّْخلِ ﴿  األرض،  ُجُذوِع  يِف  َبنَُّكْم  عىل    [؛71]طه:  ﴾َوأَلَُصلِّ أي: 

 خل. جذوع الن

نُ   ؛لذلك السنة  أهل  يا  غي  ثبِ نحن  مكان  أي:  عدمي؛  مكان   يف  اهلل  أن  ت 

 وهو العلو؛ أي: فوق املخلوقات.   ،خملوق
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ريُد منه أن اهلل ليس يف إذا كان قائله يُ   "بأن اهلل موجود  بال مكان "أما القول:   

، وإمجاع سلف  خمالف  لألدلة من الكتاب والُسنة  فهذا اعتقاد  بدعي  ضال    ،العلو

 .  ليس يف مكان  خملوق فهذا صحيحأراد أن اهلل ن وإ  ؛هذه األمة

يف   ن إذف القيم  ابن  اإلمام  أفاد  وقد  به،  املتكلم  الرجل  حلال  ينظر  أن  بد  ال 

السالكني "كتاب   ال "مدارج  أن  معنى :  يتبني  فإنه  حمتملة  بكلمة  تكلم  إذا  رجل 

 هذا االحتامل بالنظر إىل هديه وحالته وسيته. 

املتكلم هبذا سنًيا سلفًيا؛  نفإذ   ،ل كالمه عىل املحمل احلسن حم  فيُ   ،إذا كان 

فيُ  ذلك  خالف  كان  وإذا  املخلوق،  أي  باملكان؛  يريد  املعنى حم  وأنه  عىل  ل 

 أو اجلهمية.   ،أو املعتزلة ،بتدعةالبدعي من اعتقاد األشاعرة امل

 عنه أهل  ويعرب    ،وقاهلل سبحانه وتعاىل يف مكان، وهذا املكان غي خمل  ؛نفإذ  

بقوهلم:   كتاب كام عرب    ،((مكان عدمي ))العلم  تيمية يف  بن  اإلسالم  بذلك شيخ   

وقد    ،وغيه من كتبه  "درء تعارض العقل والنقل"ويف كتاب    "،منهاج الُسنة"

 ك كثًيا؛ أي أنه فوق املخلوقات سبحانه كام دلت عىل ذلك األدلة.  بذل عرب  

ملا   يوفقنا  أن  اهلل  ويرىض أسال  والُسنةو  ،حيب  التوحيد  عىل  حيينا  وأن   ،أن 

 كم اهلل خًيا  اوجز ،يميتنا عىل ذلك
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 اجملموعة الثامنة عشرة 
 

 أواًل أردت الغسل منها .. فهل جيوز يل أن أستحم  عندما أكون عىل جنابة، و

ردت أم البد عيلَّ فعله أواًل هو رفع اجلنابة، ومن َثمَّ إذا أ  .. ومن ثم أرفع اجلنابة؟

 أن أستحمم بالصابون وغريه لنظافة اجلسم، فال مشكلة.

 

هذا:  عىل  للجواب  يبتدئ   يقال  أن  جنابته  يرفع  أن  أراد  ملن  يستحب  إنه 

  ، اء بنية رفع اجلنابةثم يغسل جسمه بامل  ،ثم يتوضأ وضوءه للصالة  ،بغسل فرجه

   . كام ثبت يف حديث عائشة يف الصحيحني، وحديث ميمونة يف الصحيحني

فإنه   ؛الفرج بالصابون مع املاءقبله  ل اجلسد و س  غْ عارض هذا مع أن يُ يت  وال

بنية رفع اجلنابة لصح   رفعُه جلنابتِه، وال يفعل كام    لو استعمل الصابون مع املاء 

يبتدئ   أن  من  السائل  ثميظن  وإنام    باملاء  بالصابون،  أخرى  مرًة  الغسل  يعيد 

   كام تقدم.  ،يكفي أن جيمع بينهام

 

 وإذا كان غري ذلك فام املالحظات عليه؟  ؟ سلفيالح املنجد د بن صهل حمم

 

املنجد  بن صالح  ملا حيب ويرىض، -  حممد  وإياكم وإياه  أن هيدينا  اهلل  أسأل 

ويرىض  حيب  ملا  وإياه  وإياكم  يردنا  مستقيمةعىل   -وأن  غي  طريقة   وعليه   ، 

املشهورة   املالحظات  ومن  كتابً   عليهمالحظات،  كتب  وأن  سبق  بعنوانأنه    : ا 
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نصيحة  " اأربعون  البيوت "لبيوتيف  يف  توضع  بأن  احلركيني  بكتب  وأوىص   ،

م  بل مل يسل   ؛اب  لصحابة رسول اهلل  كسيد قطب ونحوه، مع أن سيد قطب سب  

ال  عليه  موسى  اهلل  كليم  عليه منه  داود  وال  السالم،  عليه  سليامن  وال  سالم، 

عوام أن  وأرضاه، ومع ذلك أوىص ال   ر أبا سفيان ريض اهلل عنهبل إنه كف    ؛السالم

 ه من احلركيني. وأمثالِ   ،يضعوا يف بيوهتم كتب سيد قطب

ملا رد عليه صاحب كتاب    اهلل خًيا-  "القطبية"ثم  حذف ذلك يف   -جزاه 

توبًة؛ ألن التوبة يف الرشيعة كام    عد  املعلوم أن هذا ال يُ   الطبعة التي بعدها، ومن

ك رت  ال يكفي أن يُ   [160]البقرة:  َلُحوا َوَبيَّنُوا﴾ َتاُبوا َوَأْص ﴿إاِلَّ الَِّذينَ   قال تعاىل:

ح هذا اخلطأ بأن حيذر من  بل ال بد أن يبني أن هذا املنكر كان خطًأ، وُيصلِ   ؛املنكر

 سيد قطب يف الكتاب نفسه.

 ى)سؤال وجواب(، ويف أكثر من فتوبـثم بعد سنني كانت له عدة فتاوى،  

قط يذكر سيد  عليها  الثناء، وال حيوقفت  به  ذ  ب يف معرض  البالء  أن  مع  منه  ر 

  .شديد  

معروف املنجد  تاريخ حممد  إن  اإل  ، ثم  بعض  معرحدثني  فون  و خوة، وهم 

واملعادن   البرتول  جامعة  كان يف  ملا  أنه  العلم  الدعوة من طالب  يف  نشيًطا  كان 

 هذا. عىل وهم يشهدون  ، احلركية واحلزبية، وإخواننا موجودون ومعروفون 

أن    ، وقد كان يل معه قصة    تعاىل:  اهلل  لـام  ذكر األلباين رمحه  التقيته  وهو أين 

الشيخ ربيًعا إمام اجلرح والتعديل يف هذا الزمن، فقلت للمنجد: قد قال األلباين 

فيها   ،كلمة باملنجد عىل األلباين     ه؟ فكان من ضمن  ما قالأسمعت  ،هذا الكالم

   . "امدحه يمدحك"األلباين  نوع من االنتقاص مع حتريك اليد:
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ظهر خالف ما يتعامل فأنا أرى أن املنجد يسي بطريقني: طريق يف الظاهر: يُ 

لذلك جتد والءه مع   ؛وهو الطريق الذي يكون مع احلزبيني  ،به يف الطريق اآلخر

يتكاتم ما يسي عن ذلك  زبيني واجتامعه معهم، وال يصرب  احل أن  أنه حياول  مع 

ا الطريقة  من  ليس سعوديً عليه  أنه  يصرب، وسبب حماولته  ال  لكنه  وهو  حلزبية  ا 

غيه  ،سوري   ينتقص  وال  ينتقصه،  ال  اهلل    ؛وهذا  بتقوى  يتفاضلون  الناس  فإن 

ظهر منه ما ُيالف ما  اول أال ي  ، لكنه حي وبمقدار قيامهم بدين اهلل  سبحانه وتعاىل

 تفلت منه فلتات.  ذلك ومع ،عليه الدولة

ك أنه  منه  فلت  غر  ومما  ممن  مريس  ان  أو  للثورات  تأييدا  اآلن -د    ، -نسيت 

 وأظن تأييًدا ملريس أو يشء  من هذا، وهو موجود يف حسابه بتويرت. 

ان وأمثاله، كام أشاد بإبراهيم السكر  ، بعض احلركينيبله كلامت يشيد  وأيًضا  

ذكره تقدم  ملا  مبارشة  احلركية  واألفكار  الثورة  إىل  يدعو  ال  كان  له   ،وإن  لكن 

)إبراهيم السكران(، وكذلك له كلمة أو تغريدة يف   ىليوتيوب يثني علمة يف ال ك

األمحد(    )يوسف  عىل  والثناء  شهرته  بعنوانوقت  مقااًل  كتبت  وقد    :ظهوره، 

باز  " )ابن  الرشعية  بني  والبدعياالحتساب  عثيمني(  األمحد(  ةوابن    ")يوسف 

به قبل سنوات    اجتمعتوذكرت باختصار ما جرى فيه من حممد املنجد يف لقاء   

بينوال ميعاد  غي قصد   من   يف   هامنهجية، وذكرت خمترص   ناوجرت فيه مناقشة 

 فمن شاء فليجع إليه، وهو موجود يف موقع اإلسالم العتيق .  ،هذا املقال

حم   أدعو  اهللفأنا  يتقي  أن  املنجد  الطرق    ، مد  وحيذر  بالسنة،  يتمسك  وأن 

﴿إاِلَّ الَِّذيَن  ام أمر اهلل به يف قوله:ب   يقوموأن    احلزبية، وأن يكون واضًحا يف ذلك،

َوَبيَّنُوا﴾ َوَأْصَلُحوا  نقرب    [160]البقرة:  َتاُبوا  يوم  وإننا كل  احلياة قصية،  فإن 
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وقيامتنا آخرتنا  أن    ،إىل  اهلل  والُسنةفأسأل  التوحيد  يميتنا   ،حييينا مجيًعا عىل  وأن 

 عىل ذلك. 

 

 

 الرشع؟   هل العقل والفطرة من ضمن مصادر

فقد فطر الناس  ،إن الفطرة من حيث األصل فطرة خي هذا: جواًبا عنيقال 

 عىل اخلي. 

فأبواه هيودانه   ،ما من مولود  إال يولد عىل الفطرة)):  لذا يف الصحيحني قال  

هذا يدل عىل أن الناس عىل فطرة اخلي، وعىل قبول   نفإذ   ((يمجسانهوينرصانه و 

د بعد ذل  ،اخلي  وإال نمت وازدادت خًيا.  ،فسدهاجد من يُ إذا وُ ك لكن ُتفس 

السنة أهل  عند  بذاته  مستقاًل  رشعًيا  دلياًل  فليس  العقل:  تبع    ؛أما  هو  بل 

م دلياًل  العقل  جعلوا  الذين  املعتزلة  بخالف  وهذا  ويقابلهم  للرشع،  ستقاًل، 

دلياًل لكن جعلوه    ؛األشاعرة الذين مل جيعلوا العقل دلياًل يف التحسني والتقبيح

ر  الرشعيةيف  األدلة  الكثية  ، د  األشاعرة  تناقضات  من  ذلك    ،فهذا  ذكر  كام 

لت  ضوقد    ،، وذلك ملسألة التحسني والتقبيح"هل زبيدأل  تهرسال "السجزي يف  

   فيها طائفتان كبيتان:

وينبني عىل هذا   ح وحده، ن ويقب  : املعتزلة، وقالوا: العقل حيس  ئفة األوىلالطا

 .  الثواب والعقاب

 ،يب والعذرةز بني الط  ح، وال يمي  ن وال يقب  قالوا: العقل ال حيس    واألشاعرة

 . "مدارج السالكني"يف كتابه: عنهم  ابن القيم  ذكرهكام 
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العقل حيس   يقولون:  السنة  ويقب  وأهل  وال    ؛ حن  يرتتب عىل حتسينه  ال  لكن 

  . تقبيحه ثواب  وال عقاب

للرش تابع   السنة  أهل  عند  تُ   ، عوالعقل  أن  يصح  الرشعية   د  ر  فال  النصوص 

للرشع تابع   العقل  بل  ضعيفة  ؛بالعقل،  آدم  بني  متناقضة،    ،وعقول  وهي 

ا فاليوم يرى أمرً   ،بل عقل الرجل الواحد ُيتلف ما بني حني  وآخر  ،ومتعارضة

 وغًدا يراه خالف ذلك.  ،حسنًا

كم  ا وجز  ، عىل ذلك  أسأل اهلل أن حيينا مجيًعا عىل التوحيد والسنة، وأن يميتنا

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة التاسعة عشرة 
 

وقد   ،و يريد أن يدرس )الثانوية ( يف املدينة النبوية  ، ابن عمتي من البحرين

ومنهم من َل يشري عليه   ،الذهابمنهم من أشار عليه ب  ؛استشار املشايخ يف بالده

السلفيني  منبحجة   بني  الفتن  من  التي  سيد  ،الكثري  فيها  واملدرسة  غلب أ رس 

 ؟ فام نصيحتكم  ،عقيدهتم إخوانية ا س أو يدرس فيهمن يدرِّ 

  ،من غيها   ال شك أن الدراسة يف السعودية خي    هذا أن يقال:  اجلواب عن

فضل  عظيم كام ثبت يف الصحيحني من  املدينة له    ى هذا من حيث اجلملة، وُسكن

،  ((لمونم لو كانوا يعاملدينة خري  هل ))قال:    أن النبي    حديث سفيان بن زهي  

إن اإليامن ليأرز و))قال:    وثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن النبي  

   .((إىل املدينة كام تأرز احلية إىل جحرها

أعزها اهلل  -مكة    ى  ما كان من ُسكنغيها إال  ى املدينة خي  من سكن  ى فُسكن

 . -بالتوحيد والُسنة ومجيع بلدان املسلمني

إذا خيش   بسكلكن  نفسه  أو غيمهعىل  مكة  أو يف  املدينة  يف  الفتن ناه  من  ا 

وهبا علامء أفاضل، ومنهم شيخنا    ،املدينة فيها خي    ى فليدع سكناها، مع أن ُسكن

العب   املحسن  عبد  العالالعالمة  والشيخ  السحيمي اد،  صالح  من   ،مة  وغيهم 

وأمث العاملني  هذين  فليلزم  املدينة  سكن  فإذا  األجالء  بالعلم،  العلامء  ليفز  اهلام 

 املدينة. ى وبأجر سكن
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فقد يقع يف الفتن التي تقع   ،لكن إذا علم من نفسه أنه إذا ذهب إىل املدينة 

السلفيني نفسه  ،بني  عىل  يأمن  مدينة   إىل  وليذهب  سكناها،  الفتن،   فليدع  من 

أفاضل، ويوجد   يقوم عليها  أحد من أهل    فيهاوليخرت مدينًة توجد هبا مدرسة  

ي منهعلم  ويستفيد  والسلفية  ؛لزمه،  التوحيد  عىل  له  أثبت  اهلل    ،ليكون  وليلقى 

 راضًيا عنه.

الركعة  يف  الفاحتة  قرأ  أنه  ينسى  شكَّ   ،الذي  سورة    ، أو  قراءة  يف  رشع  ثم 

 سهو  بعد السالم أم قبله؟  ة ا لزمت سجدماذا يلزمه؟ وإذ ،بعدها

بعدها، فإنه يرجع ويقرأ من نيس قراءة الفاحتة وقرأ ما    هذا:  جواًبا عنيقال  

ركن    ،الفاحتة الفاحتة  قراءة  ألن  بعدها؛  ما  يقرأ  مالك   ،ثم  ذلك  إىل  ذهب  كام 

ال صالة  ))  :والشافعي وأمحد يف رواية، ويدل ذلك حديث عبادة يف الصحيحني

  .((أ بأم القرآنملن يقر

، وأن   وإذا فعل ذلك فإنه يسجد للسهو؛ ألن سجود السهو عام  يف كل سهو 

يسجد قبل    فإن من شك    ؛ ن سجوده عىل أصح أقوال أهل العلم قبل السالميكو

مسلم:  ؛السالم يف  عنه  اهلل  ريض  سعدي  أيب  يف  ))   حلديث  أحدكم  شك  إذا 

طرح الشك وليبن عىل ما استيقن، ثم  صالته، فلم يدر كم صىل ثالثا أم أربعا، فلي

 . ((يسجد سجدتني قبل أن يسلم

السال  نإذ قبل  فليسجد  شك  األفضل  ،ممن  هو  يف   ،هذا  اخلالف  أن  مع 

السجود قبل السالم أو بعده خالف  يف األفضلية، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك  

عليه أن  لكن عىل كل  جيب    ،واحد  من أهل العلم كابن عبد الرب، واملاوردي  غيُ 

 ويسجد سجديت السهو.   ،ثم يقرأ ما بعدها ، يرجع ويقرأ الفاحتة
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 ما حكم أجرة احلجامة؟  

احلجامة النبي    أجرة  خديج    بني   بن  رافع  حديث  من  مسلم  يف صحيح 

:  ((اِم خبيث   :، لكن ثبت يف حديث ابن عباس يف الصحيحني((أن كسب احلجَّ

النبي  )) أجره  أن  ام  احلجَّ وأعطى  حُمرمً   ،((احتجم  ليس  أنه  هذا عىل  كام  ،  افدل 

ام أجره.ذهب إىل ذلك مجاهي أهل العلم، ولو كان حُمرما ملا أع  طى احلج 

، وابن القيم يف "جمموع الفتاوى"يف  ره شيخ اإلسالم ابن تيمية  وهذا ما قر  

 خبيث  لكنه ليس حمرًما، وهو قول مجاهي أهل العلم.  نفهو إذ  " زاد املعاد"

 إذا كان ال يدخر منه شيًئا؟  ،وظف عليه زكاة  املهل راتب   

جواًبا   السؤاليقال  هذا  الزك  :عن  رشوط  من  علإن  اتفقت  الذي  يه اة 

األربعة بن عمر    ،املذاهب  اهلل  فتوى عبد  ويدل عليه  إمجاًعا،  بعضهم  بل حكاه 

ر خ  د  فإذا كان ال يُ   ،يف مال  حتى حيول عليه احلول  وغيه من الصحابة أنه ال زكاة  

الراتب فمثل هذا ال زكاة عليه  ء  يش مل يتم    ألنه مل يمض عليه احلول؛ أي:   ؛ من 

 مال  مل متض عليه سنة فإنه ال زكاة فيه. فأي   ،عليه سنة

وأريد أن أخذ سلفة  بقيمة   إىل أن قال: ...أنا عسكري يف األمن العام األردين

مبلغ  (  8٠٠) ويأخذون  وط   ( 5٠)دينار  إدارية  بدل خدمات  لتصبح  دينار  وابع 

 ما رأي سامحتك هبذه السلفة ؟  .دينار( 75٠)السلفة 

أن مثل هذا ال جيوز؛ ألن من املتقرر   -هلل أعلماو -يف مثل هذا  يقال: األظهر

فعليه من   ؛يشء    ااإلحسان ال يستفاد منه  أن القرض من عقود اإلحسان، وعقودُ 

فمثل هذا    ، غيهال باسم خدمات  وال  ،أقرض فإنه ال يأخذ شيًئا مقابل قرضه

 واهلل أعلم ليس جائًزا. 
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إىل مسألة يتنبه  أن  ينبغي  هنا  يتيرس    ،لكن  بمثل  قد ال  إال  الغالب قرض    يف 

البنوك بعض  من  سواء   غيهم  ،هذا  يسمى   ،أو  بام  إال  اجلهات  بعض  أو 

ت تنزل منزلة أن احلاجة إذا عم  "بالرسوم، فإذا كان كذلك فإن القاعدة الفقهية  

القيم يف كتاب    "الرضورة ابن  القاعدة  املحرم، وقد ذكر هذه  بدائع "فيجاز هبا 

، وكذلك ابن نجيم يف كتاب "األشباه والنظائر"كتاب    ، والسيوطي يف"الفوائد

 وليس هذا موضع ذكرها.   ،، وذكر أدلًة عىل ذلك"األشباه والنظائر"

 اهلل خًيا. هنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزآكم أسأل اهلل أن يفق  



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

69 
 

 

 اجملموعة العشرون 
فلم جييبه    فسلم عليه الرجل  ،أنه كان يتوضأ  هل يوجد حديث  عن النبي  

 ؟   النبي 

هذا حديث  أخرجه اإلمام أمحد عن املهاجر بن قنفذ،    هذا:  جواًبا عنيقال  

عليه حتى  يرد  فلم  يتوضأ،  وهو  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  أنه سلم عىل رسول 

إنه مل يمنعني أن أرد عليك إال أين كرهت أن أذكر اهلل    "وقال:    توضأ فرد عليه

 .  "إال عىل طهارة  

إ  واحلديث الصحةظاهر  عىل و  ،سناده  اهلل  ذكر  يستحب  أنه  منه  يستفاد 

  ؟فاألفضل أن يذكر اهلل أو ال يذكره  ، لكن لو أن الرجل مل يكن متطهًرا  ؛ طهارة

اهلل    أفضل من عدم ذكر اهلل، وذكرُ اهلل عىل غي طهارة    فذكرُ   ؛األفضل أن يذكره

 عىل طهارة أفضل من ذكره بال طهارة. 

 عه بعض أهل العلم؟ ع من بدَّ دِّ بَ أن يُ هل يلزم طالب العلم 

ق  فينبغي أن يفر    ،لة تفصياًل، وإهنا دارجة حتت أصول  أإن يف هذه املس  يقال:

املسيف   احلجةأهذه  له  بني من ظهرت  احلج  ، لة  له  تظهر  مل  من  أي وبني  من    :ة؛ 

الدليل له  سلفيته ،  ظهر  وثبتت  سلفًيا  كان  من  وبني  الدليل،  له  يظهر  مل  ومن 

   .وبني من ليس كذلك  بيقني،

ل مطلًقا وال يرد مطلًقا،  ب  قْ عه ذاك العامل الثقة ال يُ فتقليد العامل يف تبديع من بد  

 وعدة أمور:  ،فيه عدة أصول ى وإنام تراع
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األول: ا ب  ألمر  ثبتت سلفيته  مثلهمن  بيقني   إال  منها  مل ُيرج  بد    ،يقني  ع  فإذا 

فإن تبديعه ال يقبل مطلًقا إال    ، قنيته بيسلفي  تبتثعلم  ثقة  رجاًل    عامل  أو طالُب 

فإنه جيب أن ندور مع    ؛عب  ت  بعد أن ينظر يف احلجة، فإن كانت حجته مقنعًة فإهنا تُ 

يُ  وإنام العربُة بالدليل   ، الفيهموافقيه أو خم  ةر أيًضا لكثرنظ  الدليل حيث دار، وال 

 الرشعي.

ل قب  ال يُ   ،قني ثبتت سلفيته بيالعلم الثقُة رجاًل   ع العامل أو طالُب إذا بد    ؛نفإذ

اإلطالق عىل  يُ   ؛ تبديعه  للحجةبل  نقبل    ،نظر  فإننا  مقنعًة  حجته  كانت  فإن 

 وهو سلفية هذا الرجل.  ، ورجعنا لألصل ،تبديعه، وإال مل نقبل تبديعه

ب وهذه    العلامء  هلا  يعنون  التعديل"ـ  املسألة  مع  املفرس  اجلرح  ،  " تعارض 

، ومجهور العلامء عىل أن اجلرح املجمل  "التعديلتعارض اجلرح املجمل مع  "و

   .وكان مقنًعا ، ني   م اجلرح املفرس؛ أي الذي بُ م عىل التعديل، وإنام يقد  ال يقد  

وهذا الرجل مل   ، رجاًل   العلم الثقةُ   لُب أو طا  الثقةُ   ع العاملُ أن يبد    األمر الثاين:

اًل فإنه  ألن اجلرح إذا كان جممل تبديعه لذاك الرجل؛ قب  فمثل هذا يُ  ،تثبت سلفيته

   .ل إذا مل يعارض تعدياًل قب  يُ 

يراع أن  ينبغي  ثقةً   ى لكن  اجلارح  يكون  أن  ذلك  وعدل  يف   ،وذا عدالة    ،يف 

وشدة    ،تبديعه غلو   عنده  يكون  قد  الناس  جرحه،    فبعض  يقبل  فال  اجلرح  يف 

كال  وللسلف  تعديله،  يقبل  فال  زائد   لني   عنده  يكون  العكس  عىل  وبعضهم  م 

 علامء يف زمن السلف من أمثال هؤالء.

الثالث بد  األمر  إذا  أنه  يقتنعوا   ،ع رجل  رجاًل :  أن  العلم  بقية أهل  يلزم  فال 

هذا    ، مثل ذاك املبتدع  :أي  ،ع  مثلهبتبديعه، ويقال فيمن مل يقتنع بتبديعه: إنه مبتدِ 
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من   إال  اإلطالق  عىل  ببدعاخطأ  ظاهرةً   ،ةشتهر  له  ثل  فم  ،وبينةً   وصارت  هذا 

   . حكمه

هذا يف  يتأمل  أن  ينبغي  يبالغ  ،وأيًضا  الناس  بعض  رجاًل    ،فإن  يرى  فقد 

ته مع األيام يزعم أن بدعه ظاهرة البد  اثم يبالغ يف تبديعه ثم مع مبالغ  ،مبتدًعا

يبدع أجل وإ  ، أن  من  مبتدع   بأنه  التي وصفه  األمور  من  كثي     مل  ها،ذا حققت يف 

 إىل غي ذلك.  ،هلا ةال صح ،دت بعضها ظنوًنابل إذا حققت وج  ،تكن كذلك

الرابع:  مبتدع    األمر  رجاًل  بأن  رجل   يقتنع  قد  بتبديعه    ،أنه  يرصح  ال  لكنه 

لل به  الترصيح  وبني  التبديع  اعتقاد  بني  فرق   عارضة،  انظر  ملصلحة   ملصالح يف 

   .واملفاسد

 ا وام  تألفً ومن ذلك أن بعض علامءنا املعارصين قد توقفوا يف إظهار تبديع أق

يتوبون لعلهم  بد    ،هلم  ثم  سنوات  بعض  عىل  بعضهم  ذلكبل صرب  بعد    ، عوا 

بد   إذا  يبد  وبعضهم  أن  الناس  ألزم  معهع  فالن     ،عوا  عىل  صرب  كان  قد  أنه  مع 

أ  ن فإذ   ،سنوات   التبديع   ، أو لغيه أن يسبقه  ، ن يصرب سنوات  أكثرلغيه  ويظهر 

 إذا رأى املصلحة يف ذلك.

اهللفاملقصود   دين  قائم  أن  وتكميلها    املصالح  جلب  املفاسد   ءودر  ،عىل 

لكنه ال يبدعه؛ ألنه يرى    فقد يقتنع رجل  ببدعة رجل  بأن فالًنا مبتدع    ،وتقليلها

أو    ،يتهالحة التأخر يف ذلك ألجل هد أو يرى مص  ،املصلحة يف عدم إظهار هذا

حمسن يزالون  ال  ألهنم  يكسبهم؛  أن  يريد  الذين  قومه  غي  ألجل  إىل  به  الظن  ي 

   .ذلك من املصالح
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هذا خطأ، وإغفال   ،ع املبتدع فهو مبتدع  مثلهمن مل يبد    : فالقول عىل اإلطالق

  لعل    .ذكرهراعى فيه ما تقدم  يفينبغي أن    ، هذا األصل عىل اإلطالق أيًضا خطأ

 اهلل أن هييئ جلسًة علميًة يف تفصيل هذه املسألة.

اإلم مثل  يف  ونظرت  تأملت  مسلمولو  بد    ، ام  قد  البخاري  اإلمام  عه فإن 

وهم خمطئون يف تبديعه عىل الصحيح، واإلمام   ،األجالء من علامء السلف  بعُض 

ألنه مل يوافق    ؛ اإلمام مسلم  بدعومل يمسلم رمحه اهلل تعاىل مل يوافق هذا التبديع،  

  .يف تبديع اإلمام البخاري

   .وقلت لكم: هذه املسألة حتتاج إىل تفصيل

 إنه الرمحن الرحيم.  ، أن جيمع كلمة أهل السنة عىل اهلدىاهلل أسأل
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ثانيةأوأريد    ،أشهرو  سنوات  وعمرها ثامين  ،يل بنت لت لكن    ،ن أنجب  أج 

َديني،  الوقت خائفة من  احلمل حتى أسدد  لتأخريي من    ويف نفس  العاملني  رب 

اإل الضمري  ،نجابعرضة  بتأنيب  موقفي أمع    ،وأحس  يقدر  زوجي  وهو    ،ن 

 . وهو الرزاق الكريم  ،ن اهلل يرزقأوأعلم   ،عني اض  ر

بام أن زوجك راض  فمثل هذا جائز لكن يف هذا ضعف يقني  وتوكل     نقول:

وتعاىل سبحانه  اهلل  وتعاىل  ؛ عىل  سبحانه  الرزاق  هو  اهلل  سبحانه:  ، فإن    وقال 

اُهْم﴾ َوإِيَّ َنْرُزُقُكْم  ق  [151]األنعام:  ﴿َنْحُن  األبوين  ببيان رزق  يذكر  بدأ  أن  بل 

ليبني أن رزق األبوين عىل اهلل فضاًل عن رزق األوالد الذين قد  رزق األوالد؛  

تظن أهنا إذا    ،أو من وجه  مثل هذه األم   ، جل الرزق  أليمتنع بعض اآلباء منهم  

  تستطع قضاء دينها. ولد هلا ولد مل

بعد  سبًبا  ويكون  مبارًكا،  يكون  من  األوالد  من  إن  أختي  يا  صدقيني  بل 

 ه.افينتفع به والد ،ب له رزق  كثيتِ ضل اهلل جللب الرزق؛ ألن الرزق الذي كُ ف

الصاحلة الذرية  من  وإياكم  يرزقنا  أن  اهلل  عىل   ، أسأل  يعيننا  الذي  واملال 

 طاعته، وجزاكم اهلل خًيا.  
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 اجملموعة الواحدة و العشرون 
 

لتحميد والتكبري ا وأنا أذكر اهلل بعد الصالة بالتسبيح وافضيلة الشيخ أحيانً 

وهل يصح يل أن  ؟فهل يصح فعيل ،اأزيد احتياطً ف ،يف العدد  ك  أُش  ،ا وثالثنيثالثً 

 أتعمد الزيادة عىل الثالث والثالثني ؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  دلت    :عن  السنة  بعد  إن  يكون   التسبيح  أن  عىل 

ل  ثم هيل    ،الصالة ثالًثا وثالثني، وكذلك يكون التكبي، وكذلك يكون التحميد

مرًة   ((ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء  قدير))

 كام ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة.  ،واحدة

ثم    ،ح ثالًثا وثالثنيفمن أراد أن يسب    ،ىولألذكار بعد الصالة صفات  أخر

أم بالعدد  أتى  يزيل هذ؟!ال  شك هل  أن  له  فيستحب  الشك،  يسب    ، ا  بام  وأن  ح 

 ح ثالًثا وثالثني إال إذا كان مريًضا بمرض الوسوسة. يتيقن به أنه سب  

 هل يصح أن أتعمد وأتقصد الزيادة عىل ثالث  وثالثني؟  :أما قوله

 : يقال: هذا فيه تفصيل 

بصفة    إن قصدت   تأيت  أن  وتريد  الصالة،  بعد  الوارد  الذكر  أنه  الزيادة عىل 

و ثالث  من  أسب    ،ثالثني أكمل  أن  بدل  أسبح  فتقول:  أن  أريد  وثالثني  ثالًثا  ح 

 أربعني تسبيحًة أو مخسني تسبيحًة؛ ألنه أكمل؛ ألن العدد أكثر. 

   .فيقال: هذا ال يصح؛ ألن السنة جاءت بالتحديد 
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باألذكار املرشوعة  ت  وإن أرد أتيت  أنك  بذكر مطلق  ، بذلك  وهو   ، ثم تأيت 

لذا الفارق    ؛ فمثل هذا يصح  ،اًدا كثية وهكذا  أعدوتكرب  ،أن تسبح أعداًدا كثية

فال يصح ألحد  أن يزيد عىل التسبيح ثالًثا وثالثني بنية ،  بني هذا وذاك هو النية

  ،يأيت بعدد  أكثر ليكون أكثر أجًراأنه الذكر الذي يقال بعد الصالة، وأنه يريد أن  

تعاىل يف رشحه عىل    لكن يصح بنية مطلقة . ذكر هذا احلافظ بن حجر رمحه اهلل 

 البخاري.

أقول أن  يل  يصح  مرة"  : هل  مئة  اهلل  يف   "سبحان  كام  مئة  أعدها  أن  بدل 

 ؟(( سبحان اهلل عدد خلقه))حديث 

يقول:   أعلم  السائل واهلل  مرًة واحدةكأن هذا  م  :أقول  اهلل    ، ئة مرة اسبحان 

 وأعدها عًدا مئة مرة؟ "سبحان اهلل"هل هذا مثل أن أقول 

 "سبحان اهلل مئة مرة"وقول القائل:    ؛ ال: هذا ال يصحاملراد فيق  إن كان هذا 

 التسبيح مئة مرة.  د  وع    ،حال يعني أنه سب  

فمعنى هذا احلديث    ((...إلخسبحان اهلل عدد خلقه ورضا نفسه))أما حديث  

العلمك بن تيمية، وابن  اوهو ظاهر كالم شيخ اإلسالم  ،  ام ذكره غي واحد من 

أن  ،القيم ا  والعيني  هذا  أسب    :حلديثمعنى  أيأنني  خلقه؛  عدد  اهلل  اهلل    :ح  أن 

زنة   هو  الذي  التسبيح  ويستحق  خلقه،  عدد  هو  الذي  التسبيح  هذا  يستحق 

 عرشه؛ ال أن التسبيح يكون بعدد اخللق. 

معنى:    خلقه))فإذن  عدد  وبحمده  اهلل  هذا ((سبحان  يستحق  اهلل  أن  أي:  ؛ 

و ع))التسبيح  زنة  بحمده  اهلل  التسبيح  ((رشهسبحان  هذا  يستحق  اهلل  أن    ال  ، أن 
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هذا خطأ كام  ف  ، فيكون القائل كأنه سبح بعدد اخللق  ،التسبيح يكون بعدد اخللق

 وهو خالف كالم أهل العلم.  ،تقدم

 ما طريقُة التسبيح باليد؟ 

واهلل   -أصح أقوال أهل العلم يف هذه املسألة    :عن هذا السؤالل جواًبا  يقا

األق -أعلم أصح  وهو  الثالثة،  اإلصبع  :وال  بعقد  يكون  التسبيح  فتقول:   ،أن 

  ، وتعقد اإلصبع وهكذا  ،وتعقد إصبعك، وسبحان اهلل مرًة أخرى  "سبحان اهلل"

عىل  ثني بعد الصالة، ويدل  ثالثا وثال  ح اهللتسب    نْ كأ    ،حتى تتم العدد الذي تريد

:   ، ذلك ما ثبت عند أيب داود وغيه من حديث عبد اهلل بن عمرو العاص قال 

 . ((يعقد التسبيح  كان النبي  ))

ا  وتعقد  اهلل  وتقول: سبحان  اإلصبع،  تعقد  وتقول: سبحان  ألخرىفإذن   ،

 اهلل وهكذا. 

الناس ُيطئ  إ  ،وبعض  قبض  إذا  يعني  العقد؛  العقد ويعد حل  صبعه فيعد 

يعده يقول: سبحان اهلل، وإذا فك القبضة وحل العقد يقول أيًضا: سبحان اهلل،  

ثم    ،الُسنة  وهذا خالف  اهلل  سبحان  يقول:  عقد  كل  عند  يعد  بأن  جاءت  فإهنا 

يعقد إصبعه ثم يقول: سبحان اهلل ويعقد إصبعه إىل أن ينتهي ثم يرجع ويقول: 

 سبحان اهلل  

العلم كام تقدم والتسبيح هبذه الصفة وهي )ال     ، عقد( هي أصح أقوال أهل 

   .هو قول احلنابلةواملناوي، وأيًضا   ،بن اجلزرياوإليه ذهب الطيبي، و

اليمنى  باليد  التسبيح  يستحب  اليمنى   ،وكذلك  باليد  اليد بثم    ،يبتدئ 

العلم   اليرسى أهل  مجهور  قول  ظاهر  هو  املالكية   ،وهذا  قول  ظاهر  هو  كام 
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النبي  ))تقدم أن  املذلك حديث عبد اهلل بن عمرو  عىل  دل  يو  ،والشافعية واحلنابلة

 كان يعقد التسبيح بيده)).  

  ؟((إنه كان يعقد التسبيح بيمينه)) :قد جاءت الرواية عند أيب داود  :لفإن قي

انفرد هبا حممد بن قدامة   ،أن هذه الرواية شاذة  -واهلل أعلم  -فيقال: األظهر  

   .-واهلل أعلم -ها يظهر له شذوذهادون بقية رواته، ومن تأمل إسناد

اهلل بن عمرو ظاهر حديث عبد  كام هو  ظاهر مذهب مجاهي أهل العلم    ؛لذا

 لذي فيه أنه كان يعقد التسبيح بيده.ا

الدين  يف  يفقهنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  ينفعنا   ،أسأل  ما  يعلمنا    .وأن 

 وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثانية والعشرون 
الصباحأح أذكار  تفوتني  يف ،  ياًنا  احلال  وكذلك  املساء،  وأتذكرها يف وقت 

 أقضيها؟  ح يل أنفهل يص ،أذكار املساء

، وال يتعبد ةفييإن األصل يف العبادات أهنا توق:  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ما ورد يف الصباح إذا نيس    :بيشء  إال بدليل  رشعي، والقول بقضاء األذكار؛ أي

  -األظهر    ؛لذا  ،هذا مل أقف عىل دليل  صحيح  يدل عليه   ،املساء وهكذايفعل يف  

 . لفع  أنه ال يُ  -واهلل أعلم

النووي   أنني ما رأيت أحًدا من أهل العلم سبق  رمحه اهلل تعاىل    ويؤكد هذا 

القول هذا  النووي  ،إىل  القول  هذا  ذكر  رأيته  من  هذا    ،فأول  واهلل    -ويؤكد 

رش  -أعلم يف  ن  عال  ابن  قبل  أن  أحد   عن  القول  هذا  يذكر  مل  األذكار  عىل  حه 

ؤكد أنه ال يصح القضاء؛ ألن  فهذا ي يظهر    -فيام–النووي، فإذا كان األمر كذلك  

لبي   النووي،  القضاء لو كان مرشوًعا مستحًبا  السابقون الذين هم قبل  العلامء  نه 

   .وال يمكن أن يرتكوا بيانه لو كان مرشوًعا

وأهنا أذكار     ،أن أذكار الصباح واملساء ال تقىض  -أعلم واهلل    -األظهر    ؛لذا

   .فتفعل يف وقتها ،وقت  بحمددة  

كها لعذر  فهو مأجور، ويأخذ أجرها برمحة اهلل وكرمه كام يف صحيح  تر  ومن

كتب له مثل    ،أو سافر  ،إذا مرض العبد املسلم))  :البخاري من حديث أيب موسى 

 .((ما كان يعمل صحيًحا مقياًم 

 وقد فات عليه األجر.  ، ط  ن تركها لغي عذر  فإنه مفر  أما م
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قول اهلل وبحمده عدد خل))  :هل  وزنة عرشه وسبحان  نفسه  مداد قه ورضا 

 من أذكار الصباح؟   ((كلامته 

مل أر أحًدا من أهل العلم السابقني ذكر هذا من    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ه مسلم ليس فيه ما يدل عىل  وحديث جويرية الذي أخرج  ،األذكار يف الصباح

 ، ع الضحى رج ثم   ، خرج من عندها ُبكرةً   فإن غاية ما يف األمر أن النبي   ،ذلك

التي فارقتك عليها؟))تذكر اهلل فقال:    ةورآها جالس قالت:    ((ما زلت عىل احلال 

لقد قلت بعدك أربع كلامت ثالث مرات، ))نعم، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:  

بام   عدد خلقه ورضا  لو وزنت  وبحمده،  اهلل  لوزنتهن: سبحان  اليوم  منذ  قلت 

 ثالث مرات. ((نفسه وزنة عرشه ومداد كلامته

أعلم  -األظهر    ؛فلذا العلامء    -واهلل  أر  ومل  الصباح،  أذكار  من  ليس  أنه 

ومل يذكر    ؛ ذكار املطلقةاألالسابقني ذكروا هذا من أذكار الصباح، وإنام يكون من  

ه ممن غيُ ال  و  ،"األذكار "  هيف كتابهذا من أذكار الصباح  تعاىل    لنووي رمحه اهللا

 ليه. كتب يف األذكار ممن وقفت ع

امللك، وله احلمد وهو عىل كل يشء  "  :هل قول له  اهلل ال رشيك  إله إال  ال 

 يف اليوم مائة مرة من أذكار الصباح واملساء؟  "قدير

جواًبا   السؤاليقال  هذا  أعلم  -األظهر  :  عن  من   -واهلل  احلديث  هذا  أن 

وقد أخرجه الشيخان   ،أذكار الصباح دون املساء، وذلك ألن يف احلديث نفسه

من قال: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك    ))  قال:  ن النبي  من حديث أيب هريرة أ

له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير. يف يوم مئة مرة، كانت له عدل  



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

80 
 

مئة ح له  رقاب، وكتب  من  عرش  له حرزا  وكانت  سيئة،  مائة  عنه  سنة، وحميت 

 . احلديث إىل آخر ((حتى يميس ...  ،يومه ذلكيف  الشيطان

هذا األظهر    ،يدل عىل أنه من أذكار الصباح دون املساء  ((حتى يميس))  :قوله

   .-واهلل أعلم -

كاملنذر والسفاريني يف كتاب    ، من أهل العلم  وقد ذكر هذا من األذكار مجع  

 . "األلبابغذاء "

 أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يوفقنا مجيًعا ملا حيبه ويرضاه. 

 

 ووقت أذكار املساء؟ ، احت أذكار الصبمتى يبتدئ وق

واهلل    -واألظهر    ،قد تنازع أهل العلم يف ذلك  :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

  ، من أذان الفجر  :الصادق؛ أي  فجرأن وقت الصباح يبتدئ من طلوع ال   -أعلم

أي الشمس؛  بزوال  احلنابلة  :وينتهي  ذكره  ما  وهذا  الظهر،  أذان  ذكر    ، من  كام 

يفا ذلك   مفلح  كتاب  بن  صالح "ملبدع ا"  بن  حممد  العالمة  شيخنا  وذكره   ،

باز    ،العثيمني بن  العزيز  عبد  العالمة  شيخنا  برئاسة  العلمية  اللجنة  به  وأفتت 

 رمحه اهلل تعاىل. 

 -واهلل أعلم   -لكن األظهر    ،اء يف ذلك أيًض أما وقت املساء فقد تنازع العلام

أي: بعد  ىل أن يشتد الظالم؛  أي: من أذان الظهر إ  أنه يبتدئ من زوال الشمس؛

بن حجر  اذكر هذا احلافظ    ،املغرب وقبل العشاء، واألمر معلق باشتداد الظالم

يف رشح البخاري، وكذلك العيني يف رشح البخاري، والعالمة الشنقيطي رمحه  
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البيان"تعاىل يف كتابه    اهلل العلمية واإلفتاء "أضواء  اللجنة  به  أفتت  الذي  ، وهو 

 عبد العزيز بن باز رمحه اهلل رمحه اهلل تعاىل. برئاسة شيخنا 

   -واهلل أعلم -لكن هذا أظهرها  ،ويف املسألة أقوال أخر

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.      
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المجموعةالثالثةوالعشرون

 

السائل: يوجد معلِّمة يف مدرسة  عندنا يف العراق، وهي تعمل مديرة ملدرسة  ثانوية    يقول

الذين  للبنات   الرجال،  مع  ختتلط  فإْنا  مديرة  عملها  بحكم  إْنا:  تقول  لكنها  فقط، 

من املدرسة  عىل    يراجعون  لإلرشاف  يأتون  الذين  املرشفني  مع  أو  الطالبة،  أمور  أولياء 

املهم حيدث أن ختتلط مع الرجال بحكم العمل، إىل أن قال يف    املدرسة يف بعض األحيان،

تقول:   املديرة  أن  السؤال:  ههم  آخر  الطالبات احلجاب، وأيضًا أوج  أنا أفرض عىل مجيع 

بحكم  القصري  باللباس  أسمح  وال  عميل    وأرشدهم  أترك  هل  سؤايل:  كمديرة،  عميل 

 وجزاكم اهلل خرًيا. كمديرة؟ أم أنه جيوز أن أبقى عىل حايل هذا كمديرة ؟ 

جواًبا   السؤال ُيقال  هذا  أعلم  -  عن  م  -واهلل  االختالط  منعت  الرشيعة  سد  إن  باب  ن 

ما   أن  الرشعية  والقاعدة  ر هذه  الذرائع،  قر  الراجحة،  للمصلحة  للذريعة جاز  ُمنع سًدا 

كام يف   تيمية  ابن  اإلسالم  الفتاوى"القاعدة شيخ  كتابه  "جمموع  القيم يف  وابن    أعالم "، 

 .  "املوقعني

مثل يف  ولكن  الذريعة،  سد  من  تقدم  ملا  ممنوع   االختالط  هذا  فإن  هذا؛  تبني  هذه    إذا 

 :  جيوز للمصلحة الراجحة، لكن ُيراعى يف ذلك أمران  -واهلل أعلم  -الصورة  

األول: من    األمر  ُيتخفف  الرش،  هذا  من  لُتخف ف  االستطاعة،  قدر  االختالط  تقل ل  أهنا 

 هذا الرش.  

الثاين:وا لُيخف ف    ألمر  أخر،  معلامت  معها  فلتكن  بالرجال  أن ختتلط  كان والبد  إذا  أنه 

 رش قدر االستطاعة، أسأل اهلل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرىض. هذا ال 
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وفيه:   ألفاً،  السبعني  حديث  بني  اجلمع  ما  السائل:  يسرتقون))يقول  النبي  ((ال  أن  وبني   ،

 عائشة أن تسرتقي؟ وما أقوال أهل العلم يف ذلك؟ صىل اهلل عليه وسلم كان يأمر 

جواًبا   السؤالُيقال  هذا  اإلشكا  : عن  هذا  عنإن  يكون  إنام  الُرقية،  ل  طلب  يمنع  من  د 

العلم ال يمنعون الرقية؛ ألن فيها الطلب، وإنام من منع منهم يمنع     ألمور ومجهور أهل 

كذلك فهذا اإلشكال ال يِرد  األخرى لرتك األسباب أو للتداوي أو لغي ذلك، فإذا كان  

ا ألجل  الرقية  يمنع  من  عند  جواًبا  أر  ومل  العلم،  أهل  مجهور  حديث  عىل  عىل  لطلب 

 . ((أمرها أن تسرتقي من العني))عائشة، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

، وهو حديث ابن عباس  ((ال يسرتقون))لكن قد يقال جيمع بني هذا احلديث وبني حديث  

 بجوابني:  -واهلل أعلم  -يف الصحيحني 

أمره ))راهة، فإذن  وإنام من باب الك  ،أن النهي عن االسرتقاء ليس حمرًما  اجلواب األول:

، وجيوز أن يؤمر بام هو مكروه ملصلحة  راجحة،    ((أن تسرتقي من العني ليس أمًرا بمحرم 

 وبيان جوازه. 

، أي: أن ُيكث ر الرقية  ((العنيأمر أن ُيسرتقى من  ))أن يقال أن معنى قوله:    واجلواب الثاين:

لإلكثار، هذا   للطلب وإنام  والتاء(  )السني  أن  العني، ال  الرقية  من  بأن طلب  القول  عىل 

 . -واهلل أعلم -ممنوع، فممكن أن جيمع هبذه األمرين 

 

 

، ((ال يكتوون))السؤال اآلخر، يقول السائل: ما اجلمع بني قول النبي صىل اهلل عليه وسلم:  

 بُي صىل اهلل عليه وسلم  كوى بعَض الصحابة؟بينام الن
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و  بني هذا كاخلطايب،  اجلمع  العلم عىل  أهل  كتابه  تكلم  القيم يف  املعاد" ابن  وابن  "زاد   ،

بني   مجًعا  يقال  ما  وأصح  العلم،  أهل  من  وغيهم  البخاري،  عىل  رشحه  يف  حجر 

ه، وأنه أذن ب الكي، وأنه هنى عن  األحاديث التي فيها أنه كوى صىل اهلل عليه وسلم غي 

 جمع بني األدلة. للالنهي حممول عىل الكراهة، وذلك الكي، وهو أن يقال أن 

يقول السائل: هل تعليق الودع يف البيوت ألجل الزينة فقط جائز؟ كام هو احلال يف كثري   

َق َوَدَعًة َفال َوَدَع اهللَُّ َلُه«؟  من البيوت؟ أم هو داخل يف احلديث »َوَمنْ   َتَعلَّ

َق َوَدَعًة َفال َوَدَع اهللَُّ لَ  َوَمنْ )): إن املراد باحلديث  هذا  جواًبا عنقال  ي أي: أن يعلقها    ((هُ َتَعلَّ

عىل وجِه جعلها سبًبا لدفع الرض، فمن عل قها عىل البيت أو السيارة أو عىل نفسه ألجل  

 دفع الرُض فإن هذا من التامئم املحرمة.

َق َوَدَعًة َفال َوَدَع اهللَُّ   َوَمنْ ))إهنا ليست داخلة يف قوله:  أما لو ُعلقت عىل وجه الزينة، ف َتَعلَّ

اء عن تعليقها عىل وجه التامئم، أما تعليقها عىل وجه الزينة وال ُيراد هبا  النهي ج، فإذن ((َلهُ 

 دفع الرُض فليس داخاًل يف احلديث.  

قها يف البيوت يكون فيه تشُبه   لكن إذا كانت هذه الودعة مما اشُتهر تعليقها متيمة فإن تعلي

امء من املذاهب األربعة نصوا  بمن يفعلها متيمة، فمثل هذه ُيرتك للكراهة، فإن مجهور العل

للكراهة، واملشهور عندهم فإنه ُيرتك  فيه تشبه   أن ما كان  بالكراهة ال    عىل  أهنم يعربون 

 التحريم.

الرش مندوب  يعطيها  التي  املجانية  العينة  السائل:  مثل  يقول  تكون  وأحياًنا  الصيديل،  كة 

زع الورقة، ويبيعها، ويضع  األصل، أو عليها ورقة مكتوب عليها عينة جمانية، فبعضهم ين

 ثمنه يف الصيدلية بحجة تعويض النواقص أو الرسقات، فأفتونا؟ 
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، أن الرشكات إذا أعطت عي نة للصيديل فهو  -واهلل أعلم  -  عن هذا السؤال يقال جواًبا  

دها من هذه العي نة، إن كان إعطاؤها هذه العينة للصيديل ُيعترب متليًكا له، وهو  بحسب مرا

أ  إعطاؤهم  حر  يف  إذا كان  أما  بيعها،  فمثل هذا جيوز  ما شاء،  هبا  يفعل  أن  أو  يبيعها،  ن 

للصي غي  العي نة  إىل  املرىض،  عىل  ا  ليجرهب  الطبيب  ُيعطيها  أن  أو  ب،  جُتر  أن  ألجل  ديل 

 كالة يف أن ُيستفاد منها عىل أهنا عينة، ال أهنا متليك  للصيديل.ذلك، أي: هي و

ل  به عىل وجه   جيوز له أن يبيعها؛ ألن  فعىل االحتامل الثاين ال ه قد ُأعطي هذا األمر، وُوك 

والشائع   الغالب  هو  وهذا  الوكالة،  هذه  غي  عىل  هبا  يترصف  أن  له  جيوز  فال  معني  

 واملعروف.  

 ا مجيًعا عىل التوحيد والسنة وأن يميتنا عىل ذلك، وجزاكم اهلل خًيا. أسأل اهلل أن حيين
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والعشرونالمجموعةالرابعة

 

الولِد بعد السنتني عىل السجاد وغريه؟ هل يكفي   يقول السائل: كيف تطهري مكاِن بوِل 

 إراقة املاء عليه؟ وهل هبذا يكون طاهًرا حتى لو ما زال رطًبا؟ 

إن عموم النجاسات ُيشرتط يف تطهيها إذا أريق املاء عليها    :لسؤالعن هذا ا يقال جواًبا  

بذه فإنه  يذهب طعمها،  فليس  أن  اللون  أو  الريح  ذهاب  أما  عينها،  تذهب  اب طعمها 

وهذا الذي ذهب إليه الشافعية واحلنابلة يف املشهور    رشًطا عىل أصح أقوال أهل العلم، 

البخاري عن   أنه يف صحيح  لذلك  قالت:  عندهم، ويدل  اهلل عنها أهنا  َما ))عائشة ريض 

ْحَداَنا إاِلَّ َثْوب  َواِحد  حَتِيُض   ء  َكاَن إِلِ ، ِمنْ  فِيِه، َفإَِذا َأَصاَبُه يَشْ بِِريِقَها َفَقَصَعْتُه    : َقاَلْت  َدم 

النجاسة((بُِظْفِرَها هذه  فتزيل  واحد  ثوب   إال  عندها  ليس  يعني  احليض  -،    -نجاسة 

 يغلب عىل الظن أن يبقى لونه ورحيه. بريقها، ومثل هذه 

ا عن  سئلت  عائشة  أن  صحيح  بسند   البيهقي  عند  أيضًا  الثوب،  وثبت  يف  يكون  لدم 

 .  ((املاء طهور))هلل عنها: فُيغسل فال يذهب أثره، فقالت ريض ا 

فهذا يؤكد عىل أن بقاء الريح أو اللون ليس ضاًرا، وليس مانًعا من التطهي، وإنام الذي  

ذهب الطعم، فإنه بذهاب الطعم يذهب عني النجاسة، وجاء يف ذلك حديث  جيب أن ي

أن ا داود  أيب  أيب  مرفوع عند  يسار يف حديث  بنت  قال خلولة  اهلل عليه وسلم  لنبي صىل 

َأَثُرهُ ))هريرة:   ِك  َيُْضه َوال  َاملَْاُء،  عليه  ((َيْكِفيِك  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  يصح  ال  لكنه  ؛ 

 وسلم. 
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املسلم بطالن عبادة كل معبود  مع اهلل، وأْنا  يقول السائل اعتقد  إذا  بالطاغوت:  الكفر   :

العب وأن   ، أهله كفر  وكفر  اإلسالم،  دين  غري  دين   كل  بطالن  معتقدًا  باهلل،  خاصة  ادة 

و باهلل  لكفرهم  إىل  وبغضهم  الكفر  عىل  ماتوا  وإن  النار،  يف  وأنه  احلق،  وبدين  برسوله 

ح بتكفريهم؟ خاصًة ملن يقيم بني الكفار،  آخره، ثم قال: هل يكفي هذا   أم البد أن ُيرصِّ

 أمر زائد، ثم ذكر: ما ضابط هذا الدين؟ إىل آخر سؤاله.  أو أن الترصيح بالكفر واملجاهرة

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  چ   يقال: قال اهلل عز وجل: 

طاغوت، [، فال يصح اإليامن باهلل إال بعد الكفر بال 256]البقرة:چ   مث  ىث  يث  حج

د اهلل سبحانه وتعاىل، فقال:  چيب  جت  حت  خت  متچ  ثم بعد ذلك يوح 

مؤم الرجل  يكون  توحيدفال  يصح  وال  من  نًا،  فالبد  بالطاغوت،  يكفر  حتى  وإيامنه  ه 

 النفي واإلثبات عىل مقتىض كلمة التوحيد ال إله إال اهلل. 

ه بالعبادات، وأن من  ويكفي يف الكفر بالطاغوت ما ذكر السائل من أن ُيعتقد بطالن هذ

ادة ألحد غي اهلل،  عبدها فهو كافر، وأهنم يف النار، وأن العبادة هلل وحده، وال تصح العب

غي ذلك، يكفي  وأن الكفار من اليهود والنصارى وغيهم ممن يعبدون غي اهلل كفار  إىل  

 هذا بالكفر بالطاغوت.

 يث األصل.  أما اجلهر بذلك والترصيح به، فليس واجًبا، هذا من ح

أهنا حرام أي:  دينه،  إظهار  يستطع  مل  ملن  فهي حرام   الكفار  بالد  اإلقامة يف  كان    أما  ملن 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ  مستضعفًا، يدل لذلك قول اهلل عز وجل:

 [.97]النساء: چ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 هؤالء ظاملون ألنفسهم؛ ألهنم بقوا يف بالد الكفار وهم مستضعفون.  
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 أن من ليس مستضعًفا فليس آثاًم، وال ظاملًا لنفسه. املخالفة   ومفهوم

العل أقوال أهل  الدوأصح  الشافعي، والشافعية،  م يف ضابط إظهار  إليه  ين هو ما ذهب 

، أهنم يعلمون أنه مسلم، وال يؤذونه لعلمهم أنه  "احلاوي"ذكر هذا املاوردي يف كتاب  

، وأخربهم هو بأنه مسلم وال يؤذى ملجرد كونه  مسلم، فإذا علم الكفار أن فالًنا مس لم 

 . -واهلل أعلم -ال مسلاًم، فهذا قد أظهر دينه، هذا أصح األقو

 يقول السائل: ما رأيك بمن يطعن يف والة أمر املسلمني بحجة أنه يدعم اإلخوان؟ 

إخواين  ُيعلم  أن  يف    ينبغي  يطعن  أن  ألحد  جيوز  ال  إنه  واجلامعة  السنة  أهل  عقيدة  أن 

اهلل   أمر  فقد  واإلمجاع،  والسنة  الكتاب  بداللة  حمرم   هذا  وأن  أمره،  ويل  وال  حاكمه 

  چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ كام قال سبحانه:  بطاعتهم  

إىل  59]النساء: يؤدي  مما  عليه،  الصدور  إليغار  ومسب ب   لطاعته  خمالف   فيه  والطعن   ،]

 عدم طاعته.

ِمْن   َرَأى َمنْ ))س أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  وأخرج الشيخان من حديث ابن عبا

، فإن من مات ففارق ا َشْيًئا َيْكَرُهه َفْلَيْص  أِمرِيه    .((جلامعة، فإنه يموت ميتة جاهليةرِبْ

عليه وسلم:   اهلل  قال صىل  مالك،  بن  مسلم حديث عوف  روى  فيام  َويِلَ  ))وقال  َمْن  أال 

ِمْن َمعصيِة اهللِ، فليكره ما يأيت من معصية اهلل، وال َينِْزَعنَّ َيًدا من  عليِه َوال  فرآُه َيْأيت َشيئًا  

  .((َطاَعة  

َعىَل املَْْرِء املُْْسلِِم    ))  وأيًضا أخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:

ْمُع َوالطَّاَعُة، فِياَم َأَحبَّ َأْو َكِرَه ، إاِل َأْن ُيْؤَمَر بِ   ، إىل غي ذلك من األدلة. ((َمْعِصَية  اهلل السَّ

عتقاد، حتى ال تكاد أن تقرأ كتاًبا من وقد أمجع أهل السنة عىل ذلك، وذكروا يف كتب اال

عتقاد إال وترى تقرير هذا األمر، وأنه معتقد أهل السنة، ولو كان احلاكم ظاملًا أو  كتب اال
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اإلمام   قام هبذا عملًيا  وقد  مبتدًعا؛  أو  فقد كان  فاسًقا  املعتصم،  تعاىل مع  أمحد رمحه اهلل 

 يدعو إىل القول بخلق القرآن. 

، ويعرف حقه بل كان يدعو له، رحم اهلل اإلمام  السمع والطاعة له  ومع ذلك كان يعتقد 

 أمحد رمحًة واسعة.  

فإذن إذا كان احلاكم مبتدًعا، أو فاسًقا، أو يدعم أهل البِدع من اإلخوان أو غيهم، فإنه  

لسمع والطاعة له، واعتقاد البيعة يف األعناق، وأال يضاد وال يناطح بام أنه ال يزال   جيب ا

م بيانه.  مسلاًم   ، وهذا عليه إمجاع أهل السنة كام تقد 

وقد   هرب،  ثم  عمله،  يكمل  وَل  والدي  منزل  يف  اشتغل  هندي  عامل  السائل:  يقول 

ع بعض املال الذي رسقه اهلندي  أعطيته مااًل زائًدا عىل عمله الصغري، فهل جيوز اسرتجا

 من كفيله الكويتي؟ 

يها للقضاء؛ ألن فيها نزاعات، ثم  سائل ُيرجع فأمثال هذه امل  :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

ينبغي أن ُيعلم صورة احلال، فهل معنى الكفالة أنه أي: أنه يضمن املال؟ أو أنه كفيل  يف  

ع يف أمثال هذه األمور التي إحضار العامل الذي عنده؟ هذا يرجع ألنظمة ا لُدول، وُيرج 

 فيها خصومات إىل القضاء.  

إله  ال  الذي  اهلل  وإي  أسأل  يوفقني  أن  هو  عىل  إال  مجيًعا  حيينا  وأن  ويرضاه،  ملا حيب  اكم 

 التوحيد والسنة، وأن يميتنا عىل ذلك، وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةالخامسةوالعشرون

 

عبة الرجل  زوجته وهي حائض؟ وما حكم إدخال إصبعه يف  يقول السائل: ما حكم مدا

 فرجها وهي حائض؟ 

جواًبا   ا يقال  هذا  فعل    :لسؤالعن  وقد   ، جائز  حائض  وهي  لزوجته  الرجل  مداعبة  إن 

اهلل   عائشة ريض  البخاري عن  أخرج  ذلك،  من  أبلغ  هو  ما  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل 

يِن َوَأَنا َحائِض   ،َيأُْمُريِن َفَأتَِّزرُ وسلم   كان النبي صىل اهلل عليه))عنها أهنا قالت:    ((َفُيَبارِشُ
أنس   عن  مسلم   وأخرج  اليهو،  أن  عنه  اهلل  مل ريض  املرأة  فيهم  حاضت  إذا  كانت  د 

ء  إاِلَّ النَِّكاَح ))ُيؤاكلوها، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:   .((اْصنَُعوا ُكلَّ يَشْ

.  فدل هذا عىل أن االستمتاع الذي   هو أبلغ من املبارشة جائز 

حائض "  وقوله: وهي  فرجها  يف  إصبعه  إدخال  أ"وكذلك  املعلوم  من  احليض  :  دم  ن 

ذكر  نجس   وقد  نجاسًة،  سيبارش  اإلصبع  فإن  احلائض  فرج  يف  إصبعه  أدخل  من  وأن   ،

الفعل   هذا  فإن  ذكروا؛  ما  فعىل   ، حمرم  النجاسة  مبارشة  أن  واحلنابلة  والشافعية  احلنفية 

 حمرمًا.يكون  

ملدة   عليه  السجود  من  الدكتور  ومنعها  أنفها،  يف  عملية  أجرت  لنا  أختي  السائل:  يقول 

، فام هي الطريقة للصالة؟ وإذا تيممت عىل األنف هل يسقط عنها مسح الوجه؟   شهر 

إن السجود عىل األنف ليس واجًبا، وإنام الواجب السجود    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  عىل اجلبهة، أخرج   أن  ابن عباس  البخاري ومسلم عن 

عَ )) َأْسُجَد  َأْن  َأْعُظم  ُأِمْرُت  َسْبَعِة  ْبَهِة، :ىَل  واْلَقَدَمنْيِ  اجْلَ  ، ْكَبَتنْيِ َوالره فالسجود ((َواْلَيَدْيِن،   ،

 ه اهلل تعاىل.  عىل األنف ليس واجبًا كام ذكر هذا الشافعي رمحه اهلل تعاىل، واإلمام أمحد رمح
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أن تسجد عىل جب أن تسجد عىل جبهتها فيجب عليها  الطبيب  يمنعها  مل  إذا  هتها،  فلذا؛ 

 تستطيعه، حتى  لكن إذا منعها الطبيب من أن تسجد عىل جبهتها فإهنا تومئ بأكرب مقدار  

، فإذا مل يستطع إلصاق  تقارب األرض، ألن االنحناء مع إلصاق اجلبهة باألرض واجب 

 األرض فيبقى اإليامء إىل أن تصل إىل األرض.اجلبهة ب

 [ 16تغابن: ]ال {ا اْسَتَطْعُتْم  َفاتَُّقوا اهللََّ مَ  }ويدل هلذا قوله تعاىل:  

قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  هريرة  أيب  حديث  من  الشيخان  أخرج  إَِذا ))  وما 

 .  ((َأَمْرُتُكْم بَِأْمر  َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ 

   ؟"وإذا تيممت عىل األنف يسقط عنها مسح الوجه" أما قول السائل:

غسل   وجوب  األصل  إن  من  فيقال:  فرض  الوجه  وغسل  الوضوء،  الوجه،  فروض 

 [.6]املائدة:چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ :  وقوله تعاىل

فإذا ُمنعت من غسل األنف، وكان يمكن أن متسح عىل أنفها فإهنا متسح عىل أنفها، بأن  

كشوًفا، فأمكن املسح عليه، أو كان عىل األنف يشء  يمكن املسح عليه، فإنه جيب  يكون م

 ح عىل أنفها، لكن إذا مل تستطع املسح عىل أنفها، فإهنا تنتقل للتيمم.  عليها أن متس

أنه   ابن عمر  البيهقي عن  التيمم، كام ثبت عند  املسح عىل  مت  قد  الرشيعة  أن  ويدل هلذا 

العصابة)) عىل  إىل  ،  ((مسح  تنتقل  املسح  هلا  يتيرس  مل  فإذا  التيمم،  عىل  م   مقد  املسح  فإذن 

رمحه اهلل تعاىل يف رواية، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية    أمحدم  التيمم، ذكر هذا اإلما

 رمحه اهلل تعاىل. 

الواردة يرفع اإلمام يديه،   يقول السائل: عندنا بعد االنتهاء من صالة الفريضة واألذكار 

فهل جيب  ويدعو ج إماًما  أنا  وإن كنت  فيه حمظور  رشعي؟  ن من حوله، هل  ويؤم  هًرا، 

 املسجد لوجود هذا املنكر فيه؟ عيل  أن أترك هذا 
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  الفريضة    : عن  بعد  اجلامعي  الدعاء  وإن  بدعة،  الفعل  هذا  إن 

اهلل عليه وسلم، النبي صىل  ذلك  إىل  لسبقنا  كان خًيا  لو  الكرام،    بدعة، ألنه  وصحابته 

عليه وسلم وال صحابت اهلل  النبي صىل  يفعلها  مل  عبادة   كل  أن  املتقرر  تكون  ومن  فإهنا  ه 

قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  عائشة  حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت  مما    بدعًة، 

 .((َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد   َهَذا  َأْمِرَنا يِف  َأْحَدَث  َمنْ ))

كان   بل  وكذلك من  البدعة،  هذه  يفعل  وأن  املنكر،  هذا  يفعل  أن  له  فإنه ال جيوز  إمامًا 

ر استطاعته أن ُيف ف هذا املنكر، وأن يزيله رويًدا رويًدا، بنصح  جيب عليه أن يسعى قد 

حُي  وأن  وتعليمهم،  العلامء  الناس  فتاوى  إليهم  ينقل  وأن  به،  يثقون  من  إليهم  رض 

، واستعان باهلل، ودعا اهلل سبحانه، فأرجو اهلل بكرمه  املوثوقني، فإذا فعل ذلك بحول اهلل

اب التي سلكها خًيا لصد الناس، وُبعد الناس أن يستجيب دعاءه، وأن جيعل يف األسب

 عن هذه البدعة.

عىل   قياًسا  تسونامي  مثل  كوارث  أصابتها  التي  للدول  السفر  جيوز  هل  السائل:  يقول 

بوا فيها؟   احلديث الوارد يف املنع من زيارة أماكن  الذين ظلموا أنفسهم، وُعذِّ

ىل حديث ابن عمر أن النبي صقد ثبت يف الصحيحني من    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

َل تكونوا  ))اهلل عليه وسلم قال:   باكني فإن  أن تكونوا  املعذبني إال  ال تدخلوا عىل هؤالء 

  ((ال يصيبكم ما أصاهبم    باكني فال تدخلوا عليهم
، وهو: أن ما   -واهلل أعلم  -ره السائل  ، لكن ما ذك ال يصح أن يقاس عليه، وذلك لسبب 

اهلل عليه وسلم هم ثمود قوم صالح، وهذا عندنا بدليل  رشعي أهنم    ذكر فيهم النبي صىل

بوا، وأن ما أصاهبم   عذاب  من اهلل. ُعذ 
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د عذا  ًبا من اهلل، قد  أما ما ذكره السائل فليس عندنا دليل رشعي يدل عىل أن ما فعلوه ُيع 

منهم متحيًصا   يكون عذاًبا وقد ال يكون عذاًبا، وقد يكون لطائفة  منهم عذاًبا، ولطائفة  

 أنه ال يصح القياس.  -واهلل أعلم  -إىل غي ذلك، فلذا؛ األظهر 

 

مع   اإلنرتنت  أو  اهلاتف  النكاح عرب  الصحيح يف حكم عقد  القول  هو  ما  السائل:  يقول 

 وبقية رشوط النكاح؟   وجود الويل والشاهدين

السؤاليقال جواًبا   هذا  املسأعن  املعارصون يف هذه  العلامء  اختلف  قد  قولني،  :  لة عىل 

العقد إذا كان عن طريق اهلاتف أو اإلنرتنت أو غي    -واهلل أعلم  -واألظهر يف هذا   أن 

 ذلك، فإنه جيوز برشط:  

اهدان من ذلك بأي طريقة من  أن يتثب ت من أن املتصل هو الويل، فالبد من أن يتثبت الش

ثبتوا من كل ما حُيتاج إليه الطرق، فإذا تثب ت الشاهدان من أنه هو الويل، واستطاعوا أن يت

مشكوكًا فيه، فمثل هذا ال   يف النكاح فإن مثل هذا يصح، أما إذا مل يستطيعوا أو كان األمر

 يصح النكاح فيه عن طريق اهلاتف أو اإلنرتنت. 

فقنا ملا حيب ويرىض، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم  أسأل اهلل أن يو

 اهلل خًيا. 
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السادسةوالعشرونموعةالمج
 

ظهًرا   الثانية  أو  الواحدة  للساعة  عمًدا  الظهر  صالة  يؤخر  من  حكم  ما  السائل:  يقول 

 بدعوى عدم خروج وقتها؟ 

إخواين ُيعلم  أن  ووقت  ينبغي  ابتداء   وقت  للصالة  مجيع   أن  يف  األصل  وأن   ، انتهاء 

 چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ الصلوات أن ُتصىل يف أول وقتها، لقوله تعاىل: 

[، إىل غي ذلك من اآليات واألدلة، إال إذا دل الدليل عىل أن األفضل  133]آل عمران:

عائشة يف   الليل، حلديث  لنصف  تؤخر  أن  فاألفضل  العشاء،  الصالة، كصالة  ر  تؤخ  أن 

كذلك الظهر األفضل أن تؤخر إذا اشتد احلر، لقول النبي صىل اهلل عليه  صحيح مسلم، و

ره  إَذا اْشَتدَّ ))وسلم:  اَلةِ  احْلَ  أخرجه الشيخان. ((َفَأْبِرُدوا بِالصَّ

ر الصالة، قبل أن ينتهي وقتها، ففعله جائز؛ ألن الصالة رُشعت   إذا تبني  هذا، فإن من أخ 

يف هلا  فصالته  الوقتني،  هذين  يبادر  بني  وأن  ل،  ُيعج  أن  األفضل  لكن  جائز،  وقت  أي   

   بالصالة يف أول وقتها عىل ما تقدم ذكره.

صىل   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  بريدة  حديث  يف  مسلم  أخرج  ما  لذلك  ويدل 

ذلك:   بعد  قال  ثم  وقتها،  آخر  يف  ثم صالها  وقتها،  أول  يف  اخلمس  »وقُت  الصلوات 

 عني: بني أول الوقت وآخر الوقت. ي صالتِكم بنَي ما رأيُتم«، 

هو وإياهم، أما من كان يف    لكن أنبه أن هذا البحث فيمن يصيل وحده أو مع مجاعة  يتفق 

ة، فإنه ينبغي له أن يبادر بالصالة مع اجلامعة، ولو كان  حي  يسمع النداء، ثم تقام الصال

تى قال بعض أهل  يف أول الوقت، أو تأخروا، وقد شدد يف ذلك مجع  من أهل العلم، ح

شيخنا   أفتى  وقد   ، اجلامعة رشط  صالة  ألن  ُتقبل؛  ال  املنفرد  صالة  إن  باز،  العلم:  ابن 
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واجبة،   املسجد  اجلامعة يف  مع  الصالة  بأن  األلباين:  والعالمة  عثيمني،  ابن  إذن  وشيخنا 

 هذا البحث ينبغي أن ُيقي د بام تقدم ذكره.  

وا  القصد  توحيد  اصطالح  يف  السائل:  املعبود،   يقول  بالقصد:  املقصود  هل  لطلب، 

 وبالطلب الدافع: العبادة أم العكس؟ أم غري ذلك؟ 

التوحيد إىل توحيد املعرفة واإلثبات، والقصد والطلب اإلمام ابن القيم رمحه  قسيم  ذكر ت

 ، ويف غي ذلك.  "نونيته"، ويف "السالكني مدارج "اهلل تعاىل يف كتابه 

والطل القصد  بتوحيد  توحيد  واملقصود  أي:  وظاهر  األلوهيةب:  بالعبادة،  اهلل  وإفراد   ،

أعلم   -معناه   اهلل-واهلل  ُيفِرد  أنه  هذا :  التعبدي،  بالطلب  اهلل  وُيفِرد  التعبدي،  بالقصد   

 .-واهلل أعلم   -ظاهر املعنى 

 

 

اجليوش   وقتل  األبرياء،  للكفار  وقتلهم  التفجريات،  التكفري  أهل  يربر  السائل:  يقول 

 غربية للمسلمني، فام الرد عىل هذه الشبهات؟ األمريكية وال

عىل  يقال: املعتدين  الكفار  أن  نعتقد  أن  جيب  وضالهلم  إنه  كفرهم  مع  مجعوا  املسلمني   

وأن    الظلم أن يكرسهم  العزيز  القوي  بقوته وهو  اهلل  للمسلمني، أسأل  والبغي واألذية 

 جيعلهم شذر مذر إنه القوي العزيز.  

آخر، ال جيوز قتل الكفار إال إذا قام اجلهاد الرشعي املعترب،   لكن هذا يشء  وقتلهم يشء  

دفع   جهاد  أو   ، طلب  جهاد  وقتنا إما  يف  نراه  ما  أما  العلم،  أهل  ذكرها  التي  بالضوابط   

ي نراها، بأن يدخل مسلم بينهم يف بالدهم فيفجر إىل  املعارص من قتل الكفار بالطرق الت

 غي ذلك. 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

96 
 

م، فإن ادعى أن هذا جهاد، فيقال: إن اجلهاد ال  فينبغي أن ُيعلم أن هذا ال   يصح، بل حمر 

ع إال مع اإلمام، وال يُ  رشع اجلهاد هبذه العمليات الفردية، والتجمعات التي حتصل  ُيرش 

 من الشباب املتحمس. 

ثم لُيعلم ثانًيا أن هناك فرًقا بني اجلهاد يف حالة قوة وحال ضعف، فإنه يف حال الضعف  

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     چ   د، بل ُأمر املسلمون أن يكفوا أيدهيم، كام قال تعاىل:ال ُيرشع اجلها

 [. 77]النساء:چک    ک  ک  گ  گ      ڑ  ک        

القتال   ُيرشع  ال  الضعف  حال  يف  أن  عىل  تيمية  ابن  اإلسالم  الشيخ  هبذا  استدل  وقد 

 . "جمموع الفتاوى"واجلهاد، كام يف 

ع ًفا شديًدا يف دينهم، وضعًفا شديًدا يف العتاد والقوة املادية،  واملسلمون اليوم يعيشون ض 

اإلمام   ُوجد  لو  حتى  كام  فلذلك  حال ضعف   املسلمني  حال  ُيرشع؛ ألن  ال  اجلهاد  فإن 

 تقدم بيان ذلك.  

ر مسلم  بني الكافرين، سواًء يف بالد الكافرين، أو يف بالد املسلمني،   أما ثالًثا فهو أن يفج 

 وال جيوز، فهو غدر  وخيانة.   فإن هذا حمرم  

النبي صىل أن  بريدة  من حديث  مسلم  أخرج  هذا،  وسلم    والرشيعة هنت عن  عليه  اهلل 

قال:   أرسل رسية  إذا  قاتُِلوا))كان  اهلل،  باسم  َواَل   َمنْ  اغزوا  َتُغلهوا  َواَل  اْغُزوا،  بِاهللَِّ،  َكَفَر 

اجل ((َتْغِدُروا الغدر يف  الذي هو مرشوع، ومع ذلك نص  ، فقد هنى هبذا احلديث عن  هاد 

 عىل عدم الغدر. 

قيل: ح  فإن  الشيخان من  أخرج  فيام  يقال  اهلل عماذا  النبي صىل  هريرة عن  أيب  ليه  ديث 

«؟وسلم قال:  ْرُب ُخْدَعة   »احْلَ
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هناك فرًقا بني اخلدعة والغدر، فإن اخلدعة ال يكون بعد أمان  بخالف الغدر    إنفيقال:  

.    فإنه يكون بعد أمان 

، وقد هنت الرشيعة عن هذا كام تقدم.   م وغدر   فلذا؛ تفجي املسلم يف بالد الكفار حمر 

 

ر املسلم بني الكفار يف بالدنا فإن هذا من نقض العهد واألمان، وهو حمرم   كو ذلك إذا فج 

إذا   نحن  وكذلك  نه،  يؤم  أمرنا  ويل  فإن  بالدنا  دخل  إذا  الكافر  أن  وذلك  الرشيعة؛  يف 

 بالدهم، فإنه بمقتىض اخلتم عىل اجلواز أننا أعطيناهم األمان، وأعطونا األمان.  دخلنا إىل

، وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: فيام أخرج  جي يف بال فلذا؛ التف ؛ ألنه غدر  دنا حمرم 

َأْدَناُهمْ   ))البخاري من حديث عيل:   ا  هِبَ َيْسَعى  َواِحَدة   املُْْسلِِمنَي  ُة  َأْخ    ِذمَّ ُمْؤِمنًا يف  َفَمْن  َفَر 

َأمْجَعِ  َوالنَّاِس  َواملَْالئَِكِة  اهللَِّ  َلْعنَُة  َفَعَلْيِه  وأخرج البخاري من حديث عبد اهلل بن    ،((نيَ ذمته 

نَِّة  ))عمرو بن العاص أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:   َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا ََلْ َيِرْح َرائَِحَة اجْلَ

  (( ِمْن َمِسرَيِة َأْرَبِعنَي َعاًماَوإِنَّ ِرحَيَها ُتوَجدُ 
 ، إىل غي ذلك من األدلة. 

وبي نت هذا،  لت  فص  كتاب  وقد  يف  امل "ه  التكفي  الربهان  أهل  شبهات  دحض  يف  ني 

 ، وهو موجود يف موقع اإلسالم العتيق. "والتفجي

إنه الرمحن الرحيم،   أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام عل منا،

 وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةالسابعةوالعشرون
 

ملرأة لوجهها؟ وما هي األقوال يف هذه املسألة ولو  و الراجح يف كشف ايقول السائل: ما ه 

 بلمحة  رسيعة ؟ وهل الصحيح أن من أجاز ذلك اشرتط عدم الفتنة؟ 

أن نتنبه   عن هذا السؤالمن اإلجابة    : إن ما هيمني وهو أهميقال جواًبا عن هذا السؤال

 إىل أمرين:  

األول املراألمر  بجواز كشف  القائلني  أن  أن  :  األفضل  أن  يرون  لوجهها  املرأة  أة  تغطي 

 وجهها، هذا األمر األول.  

أن كشف املرأة لشعرها حمرم  بإمجاع أهل العلم فضاًل عن ما زاد عىل ذلك،    واألمر الثاين:

 بن حزم  رمحه اهلل تعاىل.  حكى اإلمجاع عىل ذلك ا

كشف الرأس كله،    ومن املالحظ أن كثيين ُيوضون يف هذه املسألة، وهم متساهلون يف

 أو كشف الرقبة، أو الصدر، أو ما زاد عىل ذلك. 

وإذا ُأنكرت هذه املسألة، أو ُأنكر أيًضا عىل امرأة  قد أخرجت شعرها احتجت، واحتج  

 .  املخالف بأن يف كشف الوجه خالًفا

جمرد   إن  ثم  ذلك،  عىل  زاد  ما  لتجويز  مربرًا  ليس  الوجه  كشف  يف  اخلالف  إن   يقال: 

ل  العلامء عىل  اخلالف  املعلوم رشًعا، وقد أمجع  الوجه، فإن من  يس حجًة لتجويز كشف 

إلمجاع ابن عبد الرب، وابُن تيمية أن اخلالف ال ُيعترب دلياًل؛ بل هو مفتقر  ذلك، كام حكى ا

 [.59]النساء: چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب چ  ل سبحانه:للدليل، لذا قا
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ا ز كشف  أن جيو   
املسألة خالفاً فال جيوز ألحد  أن يف  بحجة  ُيفهم  لوجه  أن  هذا هيمني   ،

حكم هذه اجلزئية، أما من أراد أن يعرف حكم    اجلواب عنهذه املسألة، وهو أهم من  

 ب الفقه ورشوح األحاديث. هذه اجلزئية، فليجع إىل كالم أهل العلم يف كت

صالح العثيمني رمحهم  عىل أن شيخنا اإلمام عبد العزيز بن باز، وشيخنا اإلمام حممد بن  

ا حمرم، وأن الواجب أن تسرت املرأة وجهها عن  اهلل تعاىل قد ذهبا إىل أن كشف املرأة وجهه

 األجانب. 

يشدد كانوا  أْنم  السلف  كتب  من  كثري   يف  أن  نرى  السائل:  البِدع،  يقول  أهل  عىل  ون 

الس اليوم كثرًيا من اإلخوان  يطبقون  ويردون عليهم، وما كانوا جيالسوْنم، ونرى  لفيني 

لف، فهل  هذه األحكام الشديدة عىل إخواْنم من أهل السنة استدالاًل هبذه اآلثار من الس

 استدالهلم هذا صحيح؟ وكيف جياب عنهم؟ 

البِدع مطلب  رشعي، واألصل يف ذلك ما أخرج  أن الشدة عىل أهل    أواًل: ينبغي أن ُيعَلم 

إَذا َرَأْيُتْم الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن َما  ))وسلم قال  الشيخان من حديث عائشة، أن النبي صىل اهلل عليه

ُهْم اهللَُّ َفاْحَذُروُهمْ  َتَشاَبَه ِمنُْه َفُأوَلئَِك الَِّذيَن َسامَّ
)).   

دع واحتقارهم، وإقصائهم إىل غي ذلك،  والسلف قد أمجعوا عىل وجوب هجر أهل البِ 

، وعيل املديني "أصول السنة"د يف  كام قرر هذا أئمة السنة يف كتب االعتقاد، كاإلمام أمح

 رواها الاللكائي، وذكر ذلك غُي واحد  من أئمة السنة.   "عقيدته يف السنة"يف 

ينز   أهنم  إخواننا  بعض  من  يكون  اخلطأ  لكن  صحيح،  التأصيل  هذا  هذا  فإذن؛  لون 

 ك.  التأصيل عىل إخواهنم السلفيني، بحجة أن شيخهم فالًنا قد تكلم يف فالن  إىل غي ذل 

وجيب أن نعلم أن األصل يف أعراض الناس احلرمة، وأنه ال جيوز التسلط عىل أعراض  

جيوز   فال  احلق،  عرف  ملن  الرشيعة  يف  حيل  ال  التقليد  وأن  والربهان،  بالبينة  إال  الناس 
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ي أن  له  ألحد   ظهر  فمن  الدليل،  ُيتب ع  أن  الواجب  بل  الدليل،  يدع  وأن  التقليد  إىل  فزع 

 ه أن يقلد أحًدا، مهام كان هذا الشيخ معظاًم. الدليل مل جيز ل 

اإلمام   أو  أمحد،  اإلمام  كالم  يُرد  أن  الفقه  مسائل  يف  يبايل  ال  إخواننا  بعض  ترى  فإنك 

م بحجة أنه خمالف للدليل، وُيتصور  الشافعي، أو اإلمام مالك، أو غيهم من أهل العل

ر هذا علمًيا، ويطب قه عملًيا.    أهنم ُيطئون، ويقر 

التطبيق   أْنمابل تعجب  املقويف   إذا جاء  لكن  بعض معظ ميهم،  رون هذا علمًيا، يف  يقر 

يبالون   وال   ، فالن  جتريح  يف  فالن   أو  لفالن   بون  ويتعص  ذلك،  يطب قون  تراهم  ال  العميل 

ة والربهان، بل تراهم يتكل فون يف احلجة والبينة والربهان، بحيث إهنم إذا  باحلجة والبين

 حجة اتكئوا عليها.وقعوا عىل أدنى 

وهم يف األصل معتمدون عىل جرح شيخهم، وترى هذه احلجة نفسها موجودًة يف رجل   

 آخر، لكن شيخهم مل جيرحه، فرتاهم ساكتني ،وال يتكلمون يف ذاك الرجل. 

أ العظيمة، وهو أن  فيجب علينا  القاعدة  نقلد أحًدا، وأن نطب ق هذه  نتقي اهلل، وأن ال  ن 

بالدليل،   نعتقد هذا  العربة  أن  الرجال ُيطئون ويصيبون، وجيب  وأن  الرجال،  بقول  ال 

أحد؛ يف  نغلو  وأال  السلفيني    عملًيا،  إخواننا  بني  الساحة  يف  املوجود  اخلالف  أكثر  فإن 

 عظيم الرجال واملبالغة فيهم.  يرجع إىل أسباب، من أمهها : ت

وسًطا غي وأن جيعلنا  السبيل،  إىل سواء  أن هيدهينا  اهلل  متساهلني،  أسأل  متشددين وال   

 محن الرحيم. وإنام لسبيل السلف متبعني، أنه الر

يقول السائل: أرجو التكرم بإرشادنا إىل رشوحات العقيدة الطحاوية، وأفضلها، وما هو  

 ب العلم للطحاوية؟ الرشح الذي يبدأ به طال 
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  وفي  : عن  مفيدة،  طيبة  عقيدة  الطحاوية  العقيدة  تقريرات  إن  ها 

ا يف املقابل فيها أخطاء  عقدية، ومن أظهر األخطاء يف  كثية، توافق أهل السنة، لكن أيًض 

ر يف هذه العقيدة أن العمل لي س من هذه العقيدة أن مؤلفها من مرجئة الفقهاء، فقد قر 

 اإليامن، فيجب احلذر من هذا األخطاء. 

 وأن يكون الدارس عىل حيطة  ومعرفة  هبا.  

ي  وأنفع التعليقات عليها، كتعليقات شيخنا عبد ما  العقيدة قراءة  الدارس يف دراسة  نفع 

أهل   علامء  من  مانع، وغيهم  ابن  العالمة  وتعليقات  األلباين،  والعالمة  باز،  بن  العزيز 

ج يف قراءة الكتب والرشوحات املوثوقة لعلامء أهل السنة، إىل أن يصل إىل  السنة، ثم يتدر

فيام   والرشح  أحسن رشوحها  مفيد،  فهو رشح  احلنفي،  العز  أيب  ابن  وهو رشح  أعلم، 

ابن   اإلسالم  شيخ  كالم  من  يكن أكثره  مل  احلنفي  العز  أيب  ابن  لكن  القيم،  وابن  تيمية 

ًرا عليه يف زمانه، لغلبة أهل البدع وقوهتم وعدائهم  يعزوه إليهام؛ ألن يف عزوه إليهام خط

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية.

 هو أن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام عل منا، إنه الرمحن الرحيم،  ذي ال إله إالأسأل اهلل ال 

 وجزاكم اهلل خيا. 
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 المجموعةالثامنةوالعشرون
 

 ضوء ؟ يقول السائل: ما الراجح يف مس املصحف بدون و 

املسألة هذه  يف  الراجح  ذلك    فيقال:  عىل  أمجع  وقد  م،  حمر  بال وضوء  املصحف  مس  إن 

اإلمجاع شيخ  صحاب عليه وسلم، كام حكى  اهلل  اهلل صىل  تيمية يف ة رسول  ابن  اإلسالم 

من   وعرشين  الواحد  الفتاوى"املجلد  وابن  "جمموع  الرب،  عبد  ابن  اإلمجاع  وحكى   ،

والنو رجب،  وابُن  كتاب ُقدامة،  يف  قدامة  ابن  قال  بل  العلم،  أهل  من  وغُيهم  وي، 

، وأشار إىل هذا ابن املنذر يف كتابه كتاب ((اود الظاهريوال نعلم خمالًفا إال د  )):  "املغني "

 .  "األوسط"

فإذن هذه املسألة إمجاعية، قد أمجع الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه األمة عىل حرمة  

 مس املصحف بال وضوء.

 سائل: ما الراجح يف تالوة القرآن وذكر اهلل للُجنُب؟  يقول ال

عة اتفقت عىل حرمة قراءة القرآن ملن عليه  اهب األرب: إن املذعن هذا السؤاليقال جواًبا  

جنابة، والعمدة يف ذلك ما ثبت عند ابن شيبة عن عيل، وعن عمر عند البيهقي يف كتاب  

 . ((آية أما اجلنب فال وال))اهلل عنه: أهنام هنيا عن ذلك، قال عيل ريض  "اخلالفيات"

اخللفاء   مم  الراشدون،هؤالء  غيهم  عىل  مون  مقد  وقول وهم  عباس،  كابن  خالفهم    ن 

العرباض   النسائي من حديث  م  عىل غيهم ملا أخرج اخلمسة إال  الراشدين مقد  اخللفاء 

قال:   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  سارية  بُِسنَّتِ   ))بن  َلَفاِء َعَلْيُكْم  اخْلُ َوُسنَِّة  ي 

اِشِدينَ  بِال  املَْْهِديِّنيَ  الرَّ َعَلْيَها  وا  َعضه األُُمورِ  ، نََّواِجذِ َبْعِدي،  َوحُمَْدَثاِت  اُكْم  آخر    ((َوإِيَّ إىل 

 احلديث. 
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 يقول السائل: ما هو أفضل كتاب  يف اإليامن للعلامء املعارصين؟  

ًا ُأفِرد للعلامء املعارصين أستطيع أن أقول إنه  : ال أعرف كتابعن هذا السؤاليقال جواًبا  

من أحسن ما ينفع يف معرفة اإليامن، هو  أحسن كتاب، لكن الذي أستطيع أن أقوله إن  

ابن تيمية يف   الواسطية"قراءة كالم  ، فإن    ، وكالم"العقيدة  رُشاحها من علامئنا األجالء 

 ا األجالء فإنه سيخرج بخي  كثي.  من مجع بني تفهم املتن وقراءة كالم رشاحها من علامئن

يقرأ كتاب   بعد ذلك  ا  "اإليامن األوسط"ثم  السابع لشيخ اإلسالم  تيمية، ثم املجلد  بن 

 يتزود رويًدا رويًدا.  ، وهكذا"جمموع الفتاوى"من 

 أسأل اهلل أن حيينا عىل عقيدة أهل السنة، وأن يميتنا عىل ذلك. 

 

 

 

 

 إن الكتب الساموية مجيعها كالم اهلل؟ يقول السائل هل نستطيع أن نقول: 

إلنجيل  ة من القرآن والتوراة وا ال شك أن الكتب الساموي  :عن هذا السؤاليقال جواًبا   

: أن عىل  "اجلواب الصحيح"هي كالم اهلل، بل ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف كتاب  

، فال شك أن التوراة  هذا الصحابة والتابعني؛ بل وحكى يف موضع: أن املسلمني عىل هذا 

 واإلنجيل من كالم اهلل عز وجل. 
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خُيرج    ألف ريال، ثم صادف أن خالًدا أراد أن  (1٠٠يقول السائل: تسل م حممد خالًدا )

 ( بلغت  وقد  ماله،  ليجعل  2٠زكاة  حممد  عىل  املبلغ  يقلل  أن  خلالد  جيوز  فهل  ألًفا،   )

 ( ألف ريال؟ 8٠القرض )

أن صاحب الزكاة ُيسقط من الزكاة من دين من هو أهل     -واهلل أعلم  -كأن السائل يريد  

ى عليه من زكاته، ففي هذا ا ملثال: خالد أسقط أمواالً عن حممد، ويبلغ هذا املال ألن ُيزك 

 العرشين األلف زكاًة.  ( ألفًا، ونية خالد يف ذلك: أن هذه20)

عنيقال   املدين    هذا:  جواًبا  عن  ين  الد  بإسقاط  القول   عن   الدائن  ُيسقط  أن  يعني –إن 

 .  الدائن عىل وجبت  بزكاة   دينه من شيًئا أو دينه املدين

عىل خالف ذلك، وإن كان بعض من أهل العلم أجاز    إن مجهور العلامءيقال يف مثل هذا  

ذلك، لكن اجلمهور عىل خالفه، إذن األحوط أن ُيرتك هذا، السيام وأن من فعل ذلك  

ألن الزكاة    شيًئا؛جب يف الرشع أال يستفيد املزكي  فإنه سيستفيد من إخراج زكاته، والوا

 حق اهلل، ال حق  له. 

 د يف مسألة التكفري املعني؟ شدونا إىل كتاب  جييقول السائل: لو تر 

: إنه قد كثر يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل  عن هذا السؤاليقال اجلواب  

ت فيام أعلم هي أحسن ما يف مسألة تكفي  تأصيالت تتعلق بتكفي املعني، وهذه التأصيال

  ويف غيه. "جمموع الفتاوى"املعني، وهي مبثوثة يف 

لذا أحث املريد لدراسة هذه املسألة أن يعتني بكالم شيخ إلسالم ابن تيمية، وأن جيمع  

 متفرقه، وبعد ذلك ينظر فيه بإنصاف، مع االستعانة والتعلق باهلل عز وجل. 

إ ال  الذي  اهلل  بام  أسأل  ينفعنا  وأن  ينفعنا،  ما  يعل منا  وأن  الدين،  يف  يفقهنا  أن  هو  إال  له 

 الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا.  عل منا، إنه الرمحن
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المجموعةالتاسعةوالعشرون
 

شاهدي   مثاًل  توفرت؟  ما  الرشوط  وبعض  ُعقدت  التي  النكاح  ما حكم  السائل:  يقول 

يتوب   أن  الزوج  أراد  ُفعلت عىل جهل،  عدل، وبعد ثالث سنوات  اهلل؛ ألن األشياء  إىل 

 وهل نعقد النكاح من جديد، أم يكفي التوبة فقط؟  

إن وجود شاهدين يف النكاح رشط  من رشوط النكاح كام    :عن هذا السؤالواًبا  ل ج يقا

 . ((ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل))ذكر السائل، ملا ثبت  عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: 

كاح بال شاهدي عدل فإنه ال يصح، وعىل هذا فإنه جيب عىل من فعل ذلك  فإذا ُعقد الن

ن ذلك ما سأل السائل عنه، فيجب عليه أن يعيدوا عقد النكاح،  أن يعيد عقد النكاح، ومِ 

إنه يقال  فال  ولدًا  ُرزقا  أن    وإن  يقال:  ال  هذا  ومثل  النكاح،  ُشبهة  هذا  ألن  زنا،  ولد 

وإ غي رشعي،  بقاء  السابق  يكون  بقاءهم  حتى  النكاح  عقد  يعيدوا  أن  عليهم  جيب  نام 

 نكاًحا رشعًيا، كام جاء يف الرشيعة. 

ما احلكمة من طول أعناق املؤذنني يوم القيامة، رغم أن طول العنق بزيادة     لسائل:يقول ا 

ه شكل اإلنسان؟   يشوِّ

  سفيان ريض اهلل   أيبثبت يف صحيح مسلم عن معاوية بن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ُنونَ   َأْطَوُل الن اِس َأعنَاًقا يوَم الِقياَمةِ ))عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:   ، وهذا  ((املَُؤذِّ

 سيق مساق املدح والثناء، فدل عىل أنه فضيلة.  

قيل   ما  تفسي معنى احلديث، وأظهر  العلم يف  أهل  اختلف  أعلم  -وقد  نقله    -واهلل  ما 

تاين: أن الناس يوم القيامة يشتد هبم العطش، حتى تنطوي  البيهقي عن أيب داود السجس

 عطشون لذلك تبقى أعناقهم قائمة.  أعناقهم، إال املؤذنني؛ فإهنم ال ي
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املراد أن تكون كام   السائل أن تكون طويلًة جًدا، وإنام  إذن طول أعناقهم ليس فيام يظن 

 أعناقهم.   هي، وإنام ُعرب  عنها بالطول بالنسبة إىل غيهم ملا انطوت

ملؤذن يعلو  ما ذكره شيخنا ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: أن ا  -واهلل أعلم  -واحلكمة يف هذا  

فإ  العمل،  العايل، فيفع ذكر اهلل والتوحيد، واجلزاء من جنس  اهلل  املكان  ملا أعىل ذكر  نه 

ة، ذكر هذا  والتوحيد عىل أماكن عالية، أعىل اهلل وأقام عنقه، بأن تبقى عنقه قائمًة وطويل

 .  "رياض الصاحلني"رمحه اهلل تعاىل يف رشحه عىل 

س كالشمس والقمر  أن السامء تبكي عىل من مات، لييقول السائل: يقول بعض الناس:  

اَمُء َواأْلَْرُض  }  لقوله تعاىل: ،فيقولون: بالضد  َتيز       [2٩]الدخان:    {َفاَم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

 تبكي عىل الكفار فهي تبكي عىل املؤمنني، فام قولك؟ وهل ما  األشياء، وبام أن السامء ال

 يذكرونه صحيح؟ 

هذا    يقال: ابن جثبت  جماهد  عند  رواه عن  وقد  عباس،  بن  اهلل  عبد  تفسيه عن  يف  رير 

 وغيه من التابعني، فهذا املعنى صحيح.  

ه رزقه، ويرتفع  أن لكل أحد  باًبا يف السامء، ينزل من))ووجه هذا: أنه كام قال ابن عباس:  

فعىل   الصالح،  عمله  يرتفع  فلم  الباب،  هذا  انغلق  املؤمن  مات  فإذا  عمله،  هذا  فيه  إثر 

 . ((تبكي السامء

ف من حقيقته إىل املعنى   ويؤيد هذا أن األصل يف اللفظ: أن حُيمل عىل حقيقته، وال ُيرص 

الفتوى هذا  أيد  وقد  قرينة، السيام  ال  وهنا  لقرينة،  إال  احلقيقي  اهلل    غي  عباس بن  عبد 

، كام هو ظاهر اآلية، وكام أسن ده  ريض اهلل عنه وأرضاه، فإذن البكاء حقيقي  د ذلك، وأك 

 عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه وأرضاه.
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يف   التالوة  سجود  سجد  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  ثبت  هل  السائل:  يقول 

 ذكرت ذلك مستداًل بأثر  عند ابن  الصالة؟ ولو تكرمت بني لنا قضاء سجود السهو كام

 أيب شيبة؟ 

السؤاليقال جواًبا   التالوة  : عن هذا  ثب  أما سجود  الصالة فقد  اهلل  يف  النبي صىل  ت عن 

قرأ:  ملا  هريرة  أبا  فإن  هريرة  أيب  من حديث  أخرجه مسلم   كام  وسلم،  ُقِرَئ  }  عليه  َوإَِذا 

 [21: ]االنشقاق {َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن اَل َيْسُجُدوَن 

 . ((فعلت كام فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم))سجد، فلام قيل له، قال: 

ه أبو  كان  ووقد  قرأها،  عليه  ريرة  اهلل  النبي  صىل  تبع  أنه  هذا  فظاهر  الصالة،  يف  سجد 

 وسلم يف أنه سجد يف الصالة.  

  -لمواهلل أع  -الشطر الثاين وهو قضاء سجود السهو، لعل السائل يريد    اجلواب عنأما  

 قضاء سجود التالوة. 

شيبة:   أيب  ابن  عند  ثبت  بآي))فإنه  مر  فلام  القرآن،  قرأ  عمر  ابن  وكان  أن  سجدة،  فيها  ة  

ْني    وقت  النهيالوقت  وقت  زال  أن  إىل  ر سجودها  شيبة،  ((أخ  أيب  ابن  عند  هذا  ثبت   ،

 فدل هذا عىل أن سجود التالوة ُيقىض.  

السه يتعلق بسجود السهو فإن سجود  الفاصل،  أما ما  به ولو طال  يؤتى  فإنه  إذا ُنيس   و 

بفعل  إذا ثبت يف الذمة فال يسقط إال  الذمة  ألن الواجب  به، وال تزال  ه، والبد أن يؤتى 

الواجب، وقد ذهب إىل باإلتيان هبذا  هذا اإلمام أمحد يف رواية، شيخ    مشغولًة ومطالبًة 

 اإلسالم ابن تيمية ولو كان الفاصل طوياًل كام تقدم.
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صندوق  يقو عند  مرهون   صكه  املنزل  هذا  وصاحب  منزل؛  رشاء  حكم  ما  السائل:  ل 

 ي عليه من األقساط قرابة مخسني ومائتي ألف، َل يسددها بعد؟ التنمية العقاري، وبق

جواًبا   السؤال فيقال  هذا  إنه  عن  أعلم   -:  النظام    -واهلل  أن  أعلم  وفيام  هذا،  مثل  جيوز 

الره ينتقل  أن  وهو  هذا،  بمثل  فيجب  يسمح  الرهن،  له  انتقل  ملن  املال   بقي من  وما  ن 

وه التنمية،  لصندوق  املال  هذا  يسدد  أن  يمنعه،  عليه  هناك يشء   وليس  األصل،  هو  ذا 

 وقد أفتت هبذا اللجنة العلمية لإلفتاء. 

 أسأل اهلل أن يوفقني وإياكم ملا حيب ويرىض، وأن يميتنا عىل طاعته، وجزاكم اهلل خًيا. 
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لثالثونالمجموعةا
 

كتاب   يف  السائل:  املرام"يقول  رافع،    "،بلوغ  أيب  عن  احلديث  الزكاة،  باب  يف 

 عنى احلديثني كليهام؟  ث عن ساَل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه، ما مواحلدي

أيب   فيقال: قال عن  احلافظ  ذكره  ما  فهو  السائل  الذي سأل عنه  األول  احلديث  أما 

َدَقِة ِمْن َبنِي خَمُْزوم  ، َفقَ َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ  ))رافع:   َم َبَعَث َرُجاًل َعىَل الصَّ اَل أِليَِب  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

: اْصَحْبنِي َفإِنََّك ُتِصيُب ِمنَْها، َقاَل: َحتَّى آيِتَ النَّبِ  َم َفَأْسَأَلُه، َفَأَتاُه  َرافِع  يَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َدَقةُ َفَسَأَلُه، َفَقاَل:   له َلنَا الصَّ
ا اَل حَتِ ثالثة، وابن  د، وال رواه أمح.  ((َمْوىَل اْلَقْوِم ِمْن َأْنُفِسِهْم، َوإِنَّ

 خزيمة، وابن حبان. 

عليه وسلم،   اهلل  النبي صىل  ثابت عن  فهو  والصحة  الرواية  احلديث من جهة  هذا 

ح احلديث الرتمذُي رمحه اهلل تعاىل.    وقد صح 

إنه قد دلت السنة أن الصدقة حرام عىل آل حممد صىل اهلل عليه أما من جهة معناه ف

الصدقة حر أن  ُأعتق من وسلم، فكذلك كام  أيضا حرام  عىل من  ام  عىل آل حممد، فهي 

 من آل حممد  عبًدا مملوًكا فإنه يكون بعد ذلك  عبيدهم اململوكني، أي: أنه إذا أعتق أحد  

ينتسب آلل حمم فإنه  فإذا كان حًرا  له: من موالك؟  حًرا،  قيل  فإذا  د، ويكون موىًل هلم، 

آُل حممد  فإن الصدقة عليه حرام، كام  قال: موالي فالن من آل حممد، فكذلك من أعتقه  

أمح اإلمام  ذهب  هذا  وإىل  حممد،  آل  عىل  حرام  الصدقة  قول  أن  وهو  تعاىل،  اهلل  رمحه  د 

 احلنفية، وأحد القولني عند الشافعية، واحلنابلة.

َأنَّ  ))ديث اآلخر فهو ما قال احلافظ: عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه  أما احل  

َفيَقوَل   َصىلَّ اهللَُّ َعلَ َرُسوَل اهللَِّ ِمنِّي،  َأْفَقَر  الَْعَطاَء، فيقول: أعطه  ُيْعطِي ُعَمَر  َم َكاَن  ْيِه َوَسلَّ
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لْ  َفَتَموَّ ُخْذُه  لعمر:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  املَْاِل  النبي  َهَذا  ِمْن  َجاَءَك  َوَما  بِِه،  ْق  َتَصدَّ َأْو  ُه، 

  ، ف   رواه مسلم.   ((َواَل َسائِل  َفُخْذُه، َوَما اَل، َفاَل ُتْتبِْعُه َنْفَسَك َوَأْنَت َغرْيُ ُمرْشِ

معنى هذا احلديث: أن عمر ريض اهلل عنه كان يرد  العطاء الذي يعطيه النبي صىل اهلل  

األ النبي عليه وسلم من  فقال  مني،  أفقر  هو  املال من  هذا  أعِط  يقول:  موال؛ ألن عمر 

لعمر اهلل عليه وسلم  فتموله)):  صىل  بِه    ((خذه  أو تصدق  بِه،  مااًل لك حتتفظ  اجعله  أي: 

، أي: نفسك مل  ((ومن جاءك من هذا املال وأنت غري مرشف  ))عىل من تراه حمتاًجا، ثم قال:  

  .((وما ال، فال تتبعه نفسكوال سائل  فخذه، ))تتشوف له، 

إن   لنفسه،  املال  املعطى هلذا  ينظر  أن  ينبغي  يعطى  الذي  تترشف  فاملال  نفسه  كانت 

ال، فهذا يعترب من الترشف هلذا املال، فإذا  هلذا املال وتتشوفه، وتفكر بأهنا تعطى هذا امل

 عليه وسلم عن  ُأعطِي أحد  مااًل كان يترشفه فإنه ال يأخذه، وكذلك هناه النبي صىل اهلل

 السؤال. هذا ملخص معنى احلديثني.  

الرش  بعض  أسهم  ما حكم رشاء   : السائل  ما يقول  عىل  واالعتامد  السعودية،  كات 

 بعض املشايخ من قوائم الرشكات التي جيوز رشاء أسهمها؟ أعلنه 

هذا  عىل  جوابًا  الرشكات   إنه:  يقال  من  كثًيا  ألن  املال؛  أمر  يف  د  يشد  أن  ينبغي 

نفس البرشية طامعة، فال تبايل يف ِحل  وال حرمة، بل حتتال يف ذلك؛ فلذلك ينبغي أن  واأل 

 ملسلم حذًرا.  يكون ا

قبول   األصل  فإن  حمرمة،  وليست  حالاًل  أسهاًم  هناك  أن  املشايخ  أحد  أعلن  فإذا 

 كالمه، لكن البد أن ُيراعى ما ييل:  

 بعلمه ودينه. : أن يكون هذا الشيخ موثوًقا، ومعروًفا األمر األول
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عض  البد أن ُيعرف منهج هذا الشيخ، فإن من املشايخ من يتساهل يف ب  األمر الثاين: 

ب املحرمة  من الربوية وغيها، وهذا خمالف لألدلة الرشعية.   النِس 

الثالث: املوثوق، فِمن املشايخ من   األمر  الشيخ  ُيت اب ع يف طرح اجلديد من  ينبغي أن 

حالاًل  أسهاًم  هناك  أن  فغي ذكر:  مسارها  ت  غي  أو  ذلك،  خالف  ذلك  بعد  تبني  ثم   ،

 لتي تقدم ذكرها . كالمه، فالبد أن تراعى هذه األمور ا

يقول السائل: هل إطالق القول عىل احلزبي ني بأْنم أعداء  للتوحيد ُيَعده تكفرًيا هلم؟  

 وما حكم ذلك ؟  

حز  يقال: كلمة  ومعنى  بدع،  أهل  احلزبيني  أن  املعلوم  من  الذين  إن  أي:  بيني: 

رتاق، فذكر  عن حديث االف تيميةيتحزبون عىل غي رشع اهلل، وملا ُسئل شيخ اإلسالم ابن  

هو من يواىل ويعادى عىل  ))جوابِه متثياًل ملن يدخل يف حديث االفرتاق املذموم، قال:    يف

 .  ((غي رشع اهلل

كفعل   اهلل  غي رشع  عىل  وعادى  واىل  من  يكاحلزبينيفإذن  فإهنم  بدع  ،  أهل  ونون 

 ومبتدعني، ويكونون من ضمن الفرق املذمومة، سواء كانوا أفراًدا أو مجاعات.  

ذا تبني أهنم أهل بدع هبِذا االعتبار، وتبني سبب تبدعيهم، فإذن يصح أن يوصف  إف

 أهل البدع بأهنم أعداء اهلل، وقد فعل هذا السلف.

أعداء   ))معتمر أنه قال:  عن منصور بن   "رشح أصول السنة"فقد ذكر الاللكائي يف  

 .  ((اهلل املرجئة والرافضة

 يف  رجئة الفقهاء، وقد ذكر شيخ اإلسالم كامواملرجئة يف إطالق السلف يراد هبِم: م

الفتاوى" السلف   "جمموع  من  أحًدا  يعلم  ال  وأنه  كفاًرا،  ليسوا  الفقهاء  مرجئة  أن 

 يكفرهم.  
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واملراد  املرجئة،  أطلق عىل  بن معتمر   مرجئة:  أي–هبِم عند اإلطالق    فإذن منصور 

 .  بدع  له أ هم  وإنام   كفاًرا، ليسوا أهنم مع اهلل أعداء أهنم : الفقهاء

كفاًرا،   وليسوا  مسلمون  أهنم  إال  مبتدعة  كوهنم  مع  احلزبيني  أن  عىل  وُأنب ِه  ر  وُأذك 

 ولكنهم عىل ضاللة.  

ىل طاعته، وجزاكم  وأن يعيننا وإياكم ع  ، أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ملا حيب ويرىض 

 اهلل خًيا. 

الثالثونوالمجموعةالواحدة
 

بمبلغ   مطلوب  أنا  السائل:  وأخذت  يقول  أشخاص،  عدة  من  املال  من    من  َتوياًل 

ده   أسد  أن  وأقدر  احلمد  -البنك،  وبعدين    -وهلل  ملدة ،  مبلغ  بتشغيل  أرغب  ولكن 

دهم، هل عيلَّ يشء  يف هذا؟   أسد 

ه، وهو قادر   عن هذا السؤاليقال جوابًا   ، وأراد الدائن منه حق  ين  : إن من كان عليه د 

 ، فإنه ُيعد آثاًم بداللة السنة واإلمجاع.  عىل أن يسدد للدائن، ومل يسدد

َمْطل ))أما السنة ففي الصحيحني عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

  .((الغنيِّ ظلم

ر الرب  عبد  ابن  فقد حكاه  اإلمجاع  كان  أما  أن من  اإلمجاع عىل  تعاىل، حكى  اهلل  محه 

 فإنه آثم.  قادًرا عىل سداد الدين وُطولب  بِه ومل يفعل، 

ولألسف كثي  من املسلمني يتساهل يف أمثال هذه األمور، فيجب احلذر، وأن نتقي  

 اهلل سبحانه وتعاىل . 

احلصول عىل جنسي أجل  من  كندا؛  أوالدي يف  مقيمة مع  أنا  السائل:  البلد؛  يقول  ة 

  ومن أجل دراسة أوالدي يف اجلامعة، وبسبب تدهور األوضاع يف بلد اليمن وعدم قدرتنا 
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نستطيع إظهار شعائر ديننا كام لو كنا يف بلدنا،   -واحلمد هلل   -عىل العيش فيها، نحن هنا  

بالعودة  ل الكافر، وأحلم  البلد  هذا  يعيش يف  الشديد  والقهر  الضمري  بتأنيب  كني أحس 

؛ ألنني مقيمة فيها، لكن زوجي يرص عىل أخذنا اجلنسية الكندية، ثم العودة إىل  للسعودية

 آخر السؤال؟ 

إن من كان مقياًم يف بالد الكفار، وكان مستطيًعا عىل إظهار دينِه؛    يقال يف مثل هذا:

املَْالئَِكةُ فإن إقامته جائزة من حيث األصل، كام قال سبحانه   اُهُم  َتَوفَّ الَِّذيَن  إِنَّ  َظاملِِي  ﴿   

األَرْ  ُمْسَتْضَعِفنَي يِف  ُكنَّا  َقاُلوا  ُكنُتْم  فِيَم  َقاُلوا  مفهوم املخالفة    ]97]النساء:  ِض﴾َأنُفِسِهْم 

د  ظاملًا لنفسه.    أن من مل يكن مستضعًفا يف أرض الكفار فليس مالًما، وال ُيع 

والد، وعىل دين  لكن اإلقامة يف بالد الكفر إقامة فيها خطر وخماطرة السيام عىل األ 

 األب واألم واألوالد، فيجب احلذر من ذلك قدر االستطاعة. 

حمتاجني كنتم  اإلقافإذا  هذه  ملثل  أال    أوالدكم  عىل  واجتهدوا  حذرين،  فكونوا  مة 

يتأثروا بالكافرين،  وحيرصوا عىل جمالسة أهل اخلي قدر االستطاعة للثبات عىل دين اهلل،  

  بالد املسلمني، فإنه خي لكم بكثي. ثم بعد ذلك بادروا بالرجوع إىل

لكتاب   تقييمكم  ما  السائل:  والعمل  "يقول  املعارصاإلسالميون  أليب    "السيايس 

 احلسن املأريب املرصي؟  

أنا ال أعرف هذا الكتاب، ومل أقرأه، لكن أعرف أن أبا    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

أعظ املأريب عنده ضالالت وطوام كبيات، ومن  لقاء أجري معه يف  احلسن  م ضالالته 

أنه ال حي فيه:  النيل املرصية، وذكر فيه موبقات، ومما ذكر  القطعي، وأيضا مما  قناة  م إال  ر 

ا مما ذكر فيه: أن حسن  ذكر فيه: أن اخلروج جائز، وأنه راجع للمصالح واملفاسد، وأيًض 
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التبليغيني   وأن  سلفيون،  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  وأن  سلفي،  غي  ...  سلفيونالبنا  إىل 

 ذلك. 

الضالالت من  عندهم  والتبليغيني  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  أن  علمه  الكبية،   مع 

ي وال  يوالون  ال  وأيًضا  للتوحيد،  دعًاة  ليسوا  إهنم  وليست بحيث  التوحيد،  عادون عىل 

ونبذ   السنة،  إىل  تبديعها، ومع  البدعةعندهم دعوة  بل هم دعاة حزبية، وهذا كاف  يف   ،

 ُيرِص  ويكابر عىل أهنم سلفيون.  ذلك

صعوبة يف القراءة مع إين   يقول السائل: كيف تقوية حفظ القرآن، وأجد أحياًنا كثرية

 خريا؟  اهلل  وجزاكم أفيدوين، -ينقطع الصوت –قد ختمت  -وهلل احلمد -

م اهلل عىل عبده أن يمن  عليه بحفظ    يقال: أسأل اهلل برمحته  -وضبطه،    كتابهإن من نِع 

ومثل هذا إنام يكون بكثرة التكرار، ال يمكن أن يضبط كتاُب اهلل    -أن يمن  علينا بذلك

 وال غيه إال بكثرة التكرار .  حفًظا

ويصادف   اجلمعة،  أيام  تعليمية  دورة  يقيم  عندنا  األشعة  أخصائي  السائل:  يقول 

التعليمية مفيدة جدًا لكنها ليست إجبارية َتتد ثالث   الدورة  الصالة،  سنني، فهل  وقت 

 جتد يل رخصًة يف ترك صالة اجلمعة؟ 

هذا  مثل  يف  ،يقال  واجب  اجلمعة  إن حضور صالة  تعاىل    :  قال  الَِّذيَن  كام  َا  َأهيه ﴿َيا 

﴾ اهللَِّ  ِذْكِر  إىَِل  َفاْسَعْوا  ُمَعِة  اجْلُ َيْوِم  ِمْن  اَلِة  لِلصَّ ُنوِدَي  إَِذا  جيوز    ]9]اجلمعة:  َآَمنُوا  فال 

البال  املسلم  العذر،  للرجل  هذا  أشد من  اجلمعة، ألعذار   يدع حضور صالة  أن  املقيم  غ 

 هذا العذر؟   بمثل فكيف 

أن من  و أخوأدع اهلل، وأن حيرص عىل صالة اجلمعة، وليعلم  يتقي  أن  الفاضل،  ي 

ضه اهلل خًيا منه.  ترك شيئا هلل عو 
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كيلوات ومائة، يقول السائل: أنا أسافر للمستشفى يومًيا ذهاًبا وإياًبا ما يقارب عرش 

 ساعة رايح، وساعة راجع، هل جتد يل رخصة باجلمع؟ 

ر سفًرا طوياًل، والسفر الطويل هو بمقدار  يصح للمسافإن اجلمع    يقال يف مثل هذا:

أربعة ُبرد كام ثبت عند  مالك عن ابن عباس ريض اهلل عنه وأرضاه، وهو ما يعادل تقريًبا 

ر السائل، فيجوز له اجلمع، وإن كان األفضل أن ال  ثامنني كيلومرت، فإذا كان احلال كام ذك 

 جيمع.  

 ب ويرىض، وجزاكم اهلل خًيا. أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ملا حي 
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 الثالثونوالمجموعةالثانية

يقول السائل: هل جيوز ترك السنة يف العبادات؟ كرتك رفع اليدين يف الصالة وغريها  

يش فيها األحناف، ولو ُتْعَمل بالسنن يرتكونك، وال  من السنن؟ علاًم بأن املنطقة التي أع 

 يسمعون مني مسائل العقيدة؟ 

أن مما جاءت به الرشيعة: املداراة، ومعنى املداراة: هو    :عن هذا السؤاليقال جوابا  

 أن ُيرت ك يشء من الدين ملصلحة أكرب دينية.  

املدا واملداهنة،  املداراة  بني  فرًقا  هناك  بأن  يعلم  أن  من وينبغي  ُيرت ك يشء  أن  هنة: 

الِدين ملصل ُيرتك يشء من  أن  املدارة:  أما  الدنيوية،  للمصالح  ذكر  الدين  دينية،  أكرب  حة  

 .  "اآلداب الرشعية"هذا ابن مفلح رمحه اهلل يف كتابِه 

واملداراة جاء هبا الرشع، وهي جائزة، وقد جتب بحسب األحوال؛ أما املداهنة: فهي  

 حمرمة بنص القرآن.  

ا تبني أن هناك فرًقا بني املداهنة واملداراة، فاألدلة عىل جواز املداراة كثية، منها: فإذ

دينية ملصلحة  قص أمور  تنازل عن  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  أن  احلديبية، وهو  ة صلح 

 ، واحلديث أخرجه البخاري. دينية  أكرب

ال أقوام  تأليف  أجل  من  السنن  بعض  ترك  إن  فيقال:  هذا،  تبني  بفعل  إذا  يتألفون   

ذا متعني  بل  بعد ذلك إىل ما هو أهم، وهو التوحيد واالعتقاد، مثل هُيْدَعوا  السنن، بأن  

للتوحيد واالعتقاد، وأيًضا املحاولة فيام بعد    واجب، مع مراعاة االجتهاد يف دعوة الناس

األيا مع  ثم  الناس،  أموًرا ألجل مصلحة  يرتك  قد  بعضهم  السنن؛ ألن  هذه  إحياء  م  يف 
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يظهر   أن  يستطيع  وقت،  يف  للمصلحة  تركه  الذي  لألمر  دعوهتم  يف  ويتكاسل  يتساهل 

 ن يدعو إليها.هذه السنن وأ

يقول السائل: ابتلينا بمسجد َحينا بإمام جديد تكفريي، وعرفنا ذلك بسؤال مشايخ  

أقوم   كنت  أنى  اإلشكال  الشخص،  هبِذا  ومعرفة  ومعرفة،  وديانة  علم  أهل  موثوقني 

الصالة،  بالصلوات   بداًل يف  عنى  يبغون  احلي ال  وأهل  السابق،  اإلمام  نيابة عن  اخلمس 

تنصحونني؟   وإن  فامذا  البعد  سبب  العوام  يفهم  وال  اإلمامة،  عن  ابتعدت  إْن  إين  علاًم 

الدول يكفر  إنه  هلم  عىل  ذكرت  ساخط  أغلبِهم  ألن  العوام  معه  يتعاطف  ذلك  ونحو  ة 

وبط اإلمام  هلذا  يمكن  وكذلك  آخر الدولة،  يف  ذكر  ثم  آخره؟  إىل  التكفرييني  من  انته 

 د من حتفيظ القرآن وغري ذلك. سؤاله: أنه إْن بقى يسمح له بالنشاط يف املسج

إن بقاء أخينا إماًما نائًبا عن اإلمام هو خي من ترك هذا    يقال يف جواب هذا السؤال:

ال  املداراة  صور  من  صورة  أيضا  وهذا  الرش،  ختفيف  من  ألنه  هبا  املسجد،  جاءت  تي 

سلم يف  الرشيعة، وحماولة تعليم الناس العتقاد أهل السنة يف السمع والطاعة للحاكم امل

ليتأل فه الناس، وإذا كان السائل من ال  دولة  غي معصية اهلل، وحماولة إبراز حماسن حاكم 

ونبذ   للتوحيد،  الدعوة  يف  الدولة  هذه  فضائل  بيان  يف  جيتهد  أن  فاملفرتض  السعودية، 

 رشك وغي ذلك من حماسن كثية جًدا.  ال 

 ينه.أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ومجيع املسلمني للقيام بد

الدعاة   إسقاط  عليكم  خيفي  ال  كام  املسلمني،  بالد  أكثر  يف  انترش  قد  السائل:  يقول 

، يسوغ اخلالف فيها، وإلزامات، وتبديع، وهجر   العلامء السلفيني بمجرد اخلطأ يف مسألة 

عترب أهل السنة فيها من أقل اجلامعات، وقد فتن خلق كثري من الشباب السلفي  يف بلد ي
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م املنهج،  ومن  هبِذا  ؟  السنيه ُع  ُيبدَّ ومتى  والتبديع؟  اهلجر  موضوع  توجيهكم حول  هو  ا 

 عرف هبا؟ 

قبل اإلجابة إن مما أمحد اهلل أن مثل هذه األمور بدأت    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

كان وأهنا   ، شديًدة  خِتف  قبُل  واألمور    قويًة،ت  كثًيا،  ختف  فهي  هلل  فاحلمد  اآلن،  أما 

 ور األحسن واألحسن برمحة اهلل وبفضل اهلل وكرمه.  تتحسن أكثر، وهي يف ط 

أما الواجب يف مثل هذا فإن هذا الفعل حمرم، ويتضح بمجرد عرض سؤال السائل، 

ال جيوز هجره وال تبديعه إال    ألن هؤالء يبغون عىل أهل السنة بتهجي وتبديع، والسني 

 ببينة  خُتِْرجه من السنة، أو بام يقتىض املصلحة يف هجره.  

:  -واهلل أعلم -فاملقصود أن مثل هذا حله   أمور 

األول:   اهلل،األمر  يكون    تقوى  ال  قد  هذا  يفعل  من  بعض  فإن  سبحانه،  ومراقبته 

إراد وعنده  دين،  نقص  عنده  لكن  الرشعية،  باألحكام  وإرضاء  جاهاًل  فالن  متابعِة  ة 

اهلل يتقى  أن  وجيب  األفعال،  هذه  أمثال  يف  يباىل  ال  هذا  وألجل  أن  فالن،  يعلم  وأن   ،

مة؛ ملا أخرج البخاري عن النبي صىل اهلل عليه    ومسلم عن أيب بكرة  أعراض املسلمني حمر 

  حرام كحرمة يومكم هذا، يف عليكم  وأموالكم وأعراضكم    دماءكمن  إ))قال:  أنه  وسلم  

  .((شهركم هذا
الثاين: فائدة عظيم  األمر  العلم الرشعي  تعلم  العلم الرشعي، ففي  تعلم  ة يف ينبغي 

جيوز اهلجر فيه، وهذا ينفع بمن كان جاهال هبِذه األحكام    وما المتييز ما جيوز اهلجر فيه،  

 الرشعية. 

يقترصوا عىل  أدعو إخواين هؤالء أن يرجعوا إىل العلامء املوثقني، وأال    األمر الثالث: 

يش فال  خمتلفني  أو  متنازعني  املوثوقني  علامءنا  رأوا  فإن  بعض،  دون  العلامء  دد  بعض 
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بعضهم عىل بعض، وإذا رآهم متفقني، أو رأى احلُجة ظاهرة يف اختاذ املوقف من فالن  

 يع أو باهلجر فليفعل ذلك. بالتبد

األخري: لأل   واألمر  التعصب  إىل  يرجع  هذا  مثل  يف  اخلالف  أكثر  شخاص، إن 

، ومن أعظم مزايا الدعوة السلفية إنكار التعصب.    والتعصب أمر  مذموم 

اتباع  ذكر قول ألمحد أو للشافعي أو ملالك رده بحجة    رى أقواًما إنوالعجيب إنك ت

التعصب للرجال، لكنه ال يبايل يف أن يتعصب لفالن، أو فالن يف   الدليل، وأنه ال جيوز 

الدليل   إىل  يلتفت  بل  أمور، وال  يرى الرشعي،  قد  بلسان حاله ال    -بعضهم  ويستبعده، 

.  أن الشيخ فالًنا ال يمكن أن ُيط -مقاله  منهجية، وهذا من اخلطأ البني 
 ئ يف مسألة 

أسأل اهلل أن هيدي اجلميع إىل ما حيب ويرىض، وأن يؤلف بني القلوب أهل السنة، 

 إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خيا. 

 

الثالثونوثةالمجموعةالثال
 

أذانه:   يف  فقال  املطر،  أيام  املؤذن  أذ ن  بلدنا  يف  عندنا  السائل:  يف    صلوا"يقول 

، وذكر بعضهم أن يف هذا أدلة عن الرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فهل هذا  "رحالكم

 صحيح؟ وما األحكام املرتتبة؟ وما األحكام املتعلقة هبِذا؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  ث  :عن  النبي  إنه  عن  عليه  بت  اهلل  وصحبِه صىل  آله  وعىل 

قال يف أنه  ث((صلوا يف رحالكم)):  أذانه  وسلم  ابن عمر،  بت  ،  الصحيحني من حديث  يف 

 ويف صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وأيًضا يف صحيح مسلم من حديث جابر.  

هذا  وهذا عىل أصح قويل أهل العلم أن يقال يف األذان عند وجود املطر، وذهب إىل  

  الشافعي رمحه اهلل تعاىل، وأيًضا عىل األصح عند أهل العلم: أن املؤذن خمي يف أن يقول
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ذلك بعد قوله: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل، أو أن يقول ذلك عند  

 نتهاء األذان.  ا

أن يقول   فاملؤذن إذا أراد أن يقول: صلوا يف رحالكم عند وجود املطر، فإنه خمي يف

إله إال اهلل    ذلك يف أثناء األذان أو بعد األذان، أما يف أثناء األذان فهو بعد قول أشهد أن ال 

 وأشهد أن حممدًا رسول اهلل، ويدل لذلك حديث ابن عباس يف صحيح مسلم.  

أما بعد األذان فيدل عليه حديث ابن عمر يف الصحيحني،  وقد قال الشافعي رمحه  

تعاىل:   أفضل؛  إن  ))اهلل  األذان  بعد  أنه  إال  مرشوعان  األمرين  األذان    لئال كال  يقطع 

 .  ((الرشعي املعروف

عىل أصحثم  يف      السفر؛ ألن  يف  يقال  كام  احلرض  يقال يف  هذا  أن  العلم:  أهل  قويل 

املؤذن أن يقول ذلك،   أمر  قال ذلك، وأنه  أنه  ابن عباس ريض اهلل عنه وأرضاه  حديث 

  أن صالة اجلمعة إنام تصىل يف اإلقامة ال يف السفر.وكان يف صالة مجعة، ومعلوم  

نرشت   السائل:  بداية"يقول  خاكالمً   "قناة  فضج  ا  العريفي  ملحمد  للحياء  دًشا 

هذه   يتناقلون  اتباعه  صار  وقد  الناصحني،  فيها  يشكر  تغريدًة  أخرج  ثم  عليه،  الناس 

 التغريدة، ويعدوْنا توبة، فهل هذا صحيح؟ 

، فرأيت مقطًعا بشًعا،  "بداية"د طالعت هذا املقطع يف قناة  هذا، ق  اجلواب عن قبل  

جدً  وغريب  للحياء،  خادش   بحق  عىل  وهو  حمسوبني  ُأناس   من  هذا  أمثال   ُيرج  أن  ا 

مل  الدعوة،   وأخالقهم!  الناس  أديان  أفسدت  وكيف  احلزبيات،  أثر   ف  ر  ع  ن  م  لكن 

 أن أقدم بمقدمتني:أحب  عن هذا السؤاليستغرب هذا، ثم بعد هذا، قبل اجلواب 

كام قال اهلل    : أن ديننا أوجب علينا األمر باملعروف والنهي عن املنكر،املقدمة األوىل

املُْنَْكِر﴾تعاىل:   َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِاملَْْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ة   ُأمَّ َخرْيَ  ]آل    ﴿ُكنُْتْم 
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د أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  [ وكام أخرج مسلم من حديث أيب سعي110عمران:

ُه بِيَ  َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا  »َمنْ  ْ  . َفإِْن ََلْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه« ْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه،ِدِه، َفإِْن ََلْ يَ َفْليَُغريِّ

أن  "والقاعدة الرشعية التي ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية، وذكرها شيخنا ابن باز:  

ر عليه عالنيةمن أخطأ عال  . "نية ُينْك 

اهلل، خلق  من  ماليني  أمام  فعله  قد  فِْعل   هذا،  العريفي  عليه   وفِعُل  اإلنكار  فيجب 

 عالنية.  

مما ينبغي أن ُيلحظ وينتبه إليه، أنه ال ينبغي أن نغرت باألقوام املتعصبني   املقدمة الثانية:

، فإن هؤالء قد ُحرموا اخلي بسبب تعصبِهم، فقد اب تالهم اهلل بني أمرين: بني حب  لرجل 

 احلُجة الظاهرة.   اتباعمن تعصبوا إليه، وبني  

املت عىص  وخالفوفلام  اهلل  عصبون،  ابتالهم  ة  احلُج  من  ظهر  ما  وجل-ا  بأن  -عز 

ة  أضعف يف قلوهبِم   عىل الدين، وصار حبهم ألشخاص مقدًما عىل دين اهلل سبحانه  الَغرْيَ

 وتعاىل.  

يقول كيف  فالعجيب  للحياء؟!   وإال  اخلادشة  األقوال  هذه  مثل  العريفي  حممد 

ترى مشهوري احلركيني يردون عليه، أين   وبمرأى ومسمع ماليني من خلق اهلل؟! ثم ال

العمر؟! أين رد  فالن، و فالن من احلركي ني؟ ملاذا سكتوا؟ هل يصدق عليهم  رد  نارص 

أمر   [ 78]املائدة :  نَكر  َفَعُلوُه ﴾﴿ َكاُنوْا الَ َيَتنَاَهْوَن َعن مه  -عز وجل-قول اهلل هذا 

 ، وأن تكون الغية هلل.  خطي للغاية، جيب أن يكون احلب والبغض يف اهلل 

الكالم خرج من غي حممد   التعصب واحلزبيات؛ افرتض أن هذا  ولِت ْعِرف  خطورة  

ا خرجت  العريفي ممن يتهموهنم مثال باجلامية، مع أن هذه التهمة باطلة، لكن لنفرض أهن

وبدأ    واحلمد هلل هذا التنفي بدأ ينكشف،  -ممن يتهموهنم زوًرا وكذًبا لتنفي الناس منهم  
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الناس بأنه جامي؟ باهلل عليكم كيف ستكون ردود األفعال؟ وكيف  -يظهر لكثي من   ،

 ضجتهم، وضجة املتعصبني هلم؟  ستكون 

ر من  هذا  خرج  لو  فواهلل  باجلامية،  املنبوزون  السنة  أهل  عليهم  أما  حمسوب  جل  

كثية فيام هو  لبادروا باإلنكار عليه، وهذا ليس غريًبا، فقد فعلوا هذا يف حوادث ووقائع  

 دون هذا.  

 ثم أما ما يتعلق هبِذه التوبة، هل هي توبة أم ال؟ 

قد قرأت هذه التغريدة، وغاية ما فيها مثل ما ذكر السائل أهنا شكر  للناصحني، فهذا  

 ألمور: رشًعا ال يعد توبًة  

قال:  األمر األول: ليس فيها إقرار بأنه أخطأ، واهلل سبحانه بني  يف قبول التوبة، بأن  

[ يتوب، وُيْصلِح ما أفسد، ويبني أنه  160]البقرة :    ﴿إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَّنُوا﴾

وال يدل عىل    أخطأ، فغاية ما قال: إنني أشكر الناصحني، وشكر الناصحني ال يستلزم،

يتذلل لرشع اهلل، وأن ُيضع ألمرِه، و أن  الواجب  ، وكان  بأنه كان خمطئ  يقر  إقراره  أن 

الناس، فًضال عمن يسمى، أو   بخطئه، وأن يتوب من هذه األقوال اخلادشة حلياء عامة 

 ف بأنه داعية. يوص

الشنيع،   املوقف  كهذا  أخرى  ومواقف  أخرى،  كلامت   للعريفي  إن  الثاين:  األمر 

وأحياًنا أشد، حصل هذا يف السودان ويف األردن ويف غيمها، وهذه مثبتة وموجودة يف  

، ونرشت ذلك يف حسايب  اليوتيوب ن  اهلل عيل  ، قد نرشها بعض إخواننا األفاضل، وقد م 

وقلوب  بتويرت،   قلبي  عن  يذهب  أن  اهلل  وأسأل  اهلل،  وايَم  التشفي،  ألجل  ذلك  أنرش  َل 

بعضهم البعض، لكن أرجو أن أكون فعلت ذلك نصًحا هلل، ولبيان  املسلمني التشفي من  

 س بأمثال هؤالء الذين أفسدوا أديان الناس. حقيقة األمر، وأن ال يغرت النا 
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، وعىل  "بداية"فله كلامت وأفعال بشعة، لكن مل تكن هلا ضجة؛ ألهنا مل تبث يف قناة  

اهلوا  قناته وعىل  ُبث ت عىل  ملا  وهذه  مبارشة،  إىل  اهلواء  هلا ضجة، وأضف  مبارشة صار  ء 

، وليس ظن الناس بِه كام كان  ذلك أن مثل هذا ُبث  يف وقت  مل يعد العريفي كام كان قبُل 

بِل الكثيون مثل هذا ومل يستغربوا، وبادروا   باإلنكار، أعني عامة الناس.  قبُل، فلذلك ق 

 أما أكثر احلركيني فيام رأيت، فلم أرهم رصحوا بخطأ فعله.  

أن هذه األفعال التي فعلها العريفي مما ُيدش احلياء، قد اشتهر هبا يف    األمر الثالث:

أطوي  جمالس لكن  هلا،  ب  لُتُعج  ذكرهتا  لو  هذا  وقفت عىل قصص يف  وقد  ويف غيها،  ه 

، ويكفي ما نرشه.  ال   كالم عن مثل هذا؛ ألنه مل ينرشه يف مأل عام 

الطريق الوخيم الذي يسي عليه، سواء فيام    فأدعو حممد العريفي أن يتقي اهلل، ويدع

وغيها، أو ما يتعلق باألمور الشبهاتية   "يةبدا"يتعلق باألمور الشهوانية، كام فعل يف قناة  

التي  للثورة والفوىض  الناس  الثورات، ودعوة  من متجيد اإلخوان املسلمني، والنفخ يف 

 نتج عنها ما ترون يف بالد اليمن وسوريا وليبيا. 

ن هم، وأن جيمع شملهم عىل التوحيد والسنة ومجيع  أسأ ل اهلل برمحته وفضله أن يؤم 

 ه الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا . املسلمني، إن 
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الثالثونوالرابعةالمجموعة
 

ره اهلل لنا، والقنوط؟ مثاًل إذا دعيت اهلل يف   يقول السائل: ما الفرق بني الرضا بام قدَّ

تحقق يل، ثم تركته، فهل يعنى هذا يأًسا؟ أو أين رضيت بام قسمه اهلل يشء سنوات  وَل ي

 تمر بالدعاء من أجل أن يتحقق ما أرجوه من الدعاء؟يل؟ وماذا أفعل؟ هل اس 

: ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عن هذا السؤاليقال جواًبا  

قال:   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أل))أن  ََلْ  ُيْسَتَجاُب  َما  َحِدُكْم 

يِل  َدَعْوُت،  وَيُقوُل: َيْعَجْل، ُيْسَتَجْب  الرش   ((َفَلْم  يف  االفمذموم  يرتك  أن  عىل  ع  ستمرار 

الدعاء ألجِل أنه ال يستجاب للداعي، بل الذي ينبغي أن يستمر الداعي يف الدعاء؛ ألن  

الرش بمثل ما دعا  أقل ما يف الدعاء أنه عبادة، وأنه ُمثاب عىل ذلك، وأنه يرصف عنه من  

 به، إىل غي ذلك، كام جاء يف سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم. 

الفرق    بأما  الرضا  د   بني  ُيع  اهلل  بقضاء  الرضا  فإن  كبي؛  ففرق   والقنوط:  اهلل  قضاء 

يستجاب للداعي ما  ))إحسان  ظن  باهلل، أما القنوط فهو إساءة ظن  باهلل؛ لذا قالت عائشة:  

 .  ((نطَل يعجل، أو يق

الرايض بقضاء اهلل وقدره هو   القانط وغيِه، وبني  فالفارق يف مثل هذا السؤال بني 

باهلل سبحانه،ال  الظن  ، ومن إساءة  م  قنوًطا فهذا حمر  أراد شيًئا ومل يفعله  إذا    نية، فمن  أما 

 فهو إحسان ظن  باهلل. -عز وجل-تركه رًضا باهلل 

له، فليستمر يف واإلنسان إذا أراد شيًئا، فدعا اهلل،   له، وال يزال راغًبا  ب  ُيست ج  فلم 

باب إساءة الظن باهلل من باب أوىل، والقنوط    الدعاء، وال يرتك ذلك، ال كساًل، وال من

، وأن نفسه مل  منه سبحانه، بل يستمر يف الدعاء؛ لكن إذا تغي    احلال، ورأى أن احلال تغي 
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فه عن هذا األمر، وعىل كل حال البد أن يكون  تعد مقبلة عىل األمر فلعل  اهلل برمحته رص

الرىض باهلل وب باهلل، وفرق  كبي  بني  اليأس والقنوط من رمحة  راضيًا  قضائه وقدره وبني 

 اهلل وروحه سبحانه تعاىل.

الذي   املشايخ  من  أخطأ  من  عىل  والتنبيه  احُلجة  إقامة  األصل  أليس  السائل:  يقول 

بأنه قال كذا وكذا،  أصوله سنية، كالشيخ مثاًل أيب إسح ُينقل عنه  اق احلويني، أم عندما 

 عليه؟ يطلق بأنه صاحب هوى قبل إقامة احُلجة 

أواًل: األظهر    يقال:  ُذكر،  عمن  أعلم  -بعيًدا  ومن    -واهلل  السنة،  أهل  صنيع  من 

أو يف جزئي،   أمر كيل   يكون وقع يف  بأن  التبديع،  استحق  يبدعون من  أهنم  تأصيالهتم: 

فيه بني أهل السنة وأهل البدعة، وال يتوقفون يف التبديع عىل إقامة احلُجة،   اشتهر اخلالف

 يع ال حيتاج إيل إقامة حجة، وهذا يتبني بام ييل: فإنه يف التبد

األول: ذكر    األمر  وقد  هذا،  كثية يف  السلف  وآثار  هذا،  السنة عىل  أهل  أن صنيع 

القرآن خملوق بأن  قال:  من  أن  فإْن  الرازيان يف عقيدهتام:  ر،  ُيكف  فإنه  قالوا:  توقف،  أو   ،

 ا إذا ُوجد العلم فإنه يكون كافًرا.  كان جاهاًل بدع، فأثبتوا التبديع مع وجود اجلهل، أم

الصوفية؟ هل هم أهل   السنة، ما حكم عوام  لو سألت أي  أحد من علامء أهل  ثم 

فيام أعلم سيقول: إهنم مبتدعة؛ الرتكاهبِ  أم مبتدعة؟ كل عامل  العقدية  سنة؟  املوبقات  م 

 وإن كانوا ُجهااًل. 

صل يف كل بدعة أهنا قول عىل اهلل  األمر الثاين: وهذا بودي أن يتفطن إليه، هو أن األ 

، أشار هلذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابِه  بغي علم، فإذن ا  ألصل يف كل بدعة أهنا كفر 

املسلول" كتاب  "الصارم  يف  والشاطبي  ل "االعتصام"،  فإنه  املبتدع  ،  لكان  التأويل  وال 

 كافًرا.  
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البد ارتكب  لو  العذر  وبدون  ر،  يكف  مل  العذر  بسبب  يكون  فإذن  فإنه  عذر  بال  عة 

التكفي،   من  املانع  ألن  اهلل  كافًرا؛  حرم  ما  واستحل  علم،  بغي  اهلل  عىل  قال  قد  وهو 

 ، واملانع من تكفيه أن احلجة مل ُتقم عليه. ...إلخ

من إقامة احلُجة عىل املبتدع فستكون قسمة ثنائية: ما بني رجل    إذن من قال: إنه البد

ني، أو أقيمت احلُجة عليه فهو كافر، وذلك ملا تقدم أن األصل  مل تقم احلُجة عليه فهو الُس 

، وأن ص ر ألجل التأويل؛ فلذا األظهر  يف كل بدعة أهنا كفر    -واهلل أعلم    -احبها مل ُيكف 

ع هبا الواقُع    وهو الذي يدل عليه صنيع أهل السنة أن البدعة إذا كانت مما ُيست حق أن ُيب د 

ع   هبا الرجل بدون إقامة ُحجة. فيها، إن مثلها ُيب د 

كثًيا، إين سمعت بصوتِه    وآملني  مما آسفني  فإن  احلويني  بأيب إسحاق  يتعلق  ما  أما 

بيعة، وجيب اخلروج    إن احلاكم الفاسق ليست له))كالًما مؤملًا، وهو أنه يقول يف مناقشة:  

وعنده  ((عليه اليوتيوب،  يف  اإلخوة  بعض  ونرشه  بصوتِه،  مسجل  عندي  وهذا  أمور  ، 

 أخرى، لكن هذا من أشد ما سمعت من كالمِه. 

ون بأشياء غالية وأرواح برشية   يقول السائل: هل جيوز أن يقال: إن اإلخوانيني يضح 

ذ وغري  السجون،  عىل  أنفسهم  ضوا  يعرِّ حتى  بل  ُحبِّ  كثرية،  ألجل  خماطر  من  لك 

ينيه، فهل هذا  الرئاسة، واحلصول عىل الكريس من حيث احلكم العام، ُيمتهن الرجل بع

 يعد طعنًا يف النيات؟ 

إجابًة   السؤاليقال  هذا  ومن   :عن  كبية،  أخطاء  أخطئوا  املسلمني  اإلخوان  إن 

م،   الِقم  تغيي  جهة  من  يكون  اإلصالح  أن  ظنوا  أهنم  الكبية  شغلهم  أخطائهم  فصار 

الشاغل مناطحة احلكومات، وإيغار صدور الناس عليهم ألجل إسقاطهم؛ ألهنم يظنون  

هنم إذا تولوا احلكم استطاعوا أن ُيْصلِحوا الناس، وهذا واضح يف كالمهم وتطبيقاهتم  أ
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البنا، أنه كان ُيط ط إلسقاط امللك  حتى مم ا اعرتف به التلمساين عند الكالم عىل حسن 

ده، وكتب مقاالت    فاروق، مع البنا كان يثني عليه امللك فاروق أمامه، ويمج  أن حسن 

 يف ذلك. 

قائمون ا   فهم  هذا  والرؤوس  عىل  القمم  بتغيي  يكون  اإلصالح  أن  وهو  ألصل، 

ام، وألجل هذا تساهلوا يف كل وسيلة.    واحلك 

فألجل   الوسيلة؛  ر  ترب  الغاية  أن  به،  حون  ويرص  عليه،  يمشون  أصل  وعندهم 

كثية  اإلص موبقات  ارتكبوا  احلكم،  منصة  إىل  الوصول  املزعوم، وحماولة  عافاين  -الح 

لوا املشاق يف ذلك، وتسببوا يف إيقاع   ،-اهلل وإياكم فألجل ما زعموه وظن وه إصالًحا حتم 

الوصول  أنفسهم يف مشاقٍّ  ذلك، كل هذا ألجل  ...إىل غي  أهنم سجنوا.  منها:  كثية،   

 للحكم. 

 هل هذا يعد طعنًا يف النيات؟  ثم قول القائل: 

 أواًل: أهنم رصحوا هبذا يف مواضع كثية.   يقال:

، والناس اليوم  "أن الظاهر دليل عىل الباطن"لم قاعدة مهمة:  ينبغي أن نعثم ثانًيا:  

، بعضهم أغلق هذا الباب بالكلية،  بالغوا يف مسألة الطعن يف النيات ما بني سلب  وإجياب 

نبغي أن نكون وسطًا عىل ما دل عليه كتاُب اهلل، وسنُة نبيه صىل  وبعضهم توسع فيه، وي

ليه سلُف هذه األمة، وهو أن الظاهر إذا دل عىل الباطن فإنه  اهلل عليه وسلم، وما مشى ع

الظاهر، و بالباطن بداللة  السنة، وذكرها  حيكم  هذه عقيدة مقررة، وقد أمجع عليها أهل 

كاآلجري   االعتقاد  كتب  يف  السنة  شيخ  أهل  كثًيا  هذا  ر  وقر  السنة،  أئمة  من  وغيه 

 فيام نحن بصدده. اإلسالم ابن تيمية، وقد فعل هذا السلف عملًيا 
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كتاب   يف  اهلل  عبد  روى  زيد  "السنة"فقد  بن  محاد  يف   عن  اجلهمية  قول  ذكر  ملا  أنه 

يس يف  يريدون أن يقولوا: إنه ل ))قوهلم أن القرآن كالم اهلل غي خملوق... إىل آخره، قال:  

 .((السامء يشء

بع  ُيعد  هذا طعنًا يف النيات كام يظن  العاطفيني  إذن حاكمهم بالزم قوهلم، وال  ض 

يفتح هذا ا ل يف هذا، وأال  ُيف ص  أن  فينبغي  يغلق، وإنام حيكم عىل  واحلامسيني،  لباب وال 

هر والباطن الباطن إذا ثبت أن الظاهر دال  عليه؛ ألن الظاهر دليل  عىل الباطن، وألن الظا

 متالزمان.  

 أسأل اهلل أن يوفقنا مجيًعا ملا حيب ويرىض، جزاكم اهلل خًيا 
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 عةالخامسةوالثالثونجموالم

 

السهل   أن  عىل  يُدل  البخاري  صحيح  يف  حديث  هناك  هل  السائل:  هو    -يقول 

، وهل جيوز قول  "جيوز قول مجعة مباركة للمسلمني يف كل مجعة"قال:    -صحايب جليل

 وما الدليل؟ ذلك؟  

عن  يقال  اجلواب  أن  عنه  هذا  اهلل  ريض  سهل  اجلليل  الصحايب  إىل  نسبه  ما  إن   :

  اه مل أره يف صحيح البخاري، وال أعرفه يف صحيح البخاري.وأرض

قول:   حكم  مباركة"أما  هذا    "مجعة  فمثل  اجلمعة:  يوم  أعلم -يف  بدعة،    -واهلل 

النب يفعلها  مل  عبادة   هذه  أن  هذا:  عىل  مع  والدليل  وال صحابته  وسلم  عليه  اهلل  ي صىل 

اهلل صىل  اهلل  رسول  بإمكان  كان  عبادة   وكل  فعلها،  يفعلها  إمكان  أن  وسلم  عليه   

حديث   عموم  يف  وداخل   بدعة،  ففعلها  يفعلوها،  ومل  بعده،  من  الذي وأصحابه  جابر 

ه الشيخان أن  ، ويف عموم حديث عائشة الذي أخرج ((َوُكله بِْدَعة  َضاَلَلة    ))أخرجه مسلم   

قال:   عليه وسلم  اهلل  ديننا هذاأي: يف  -َهَذا َأْمِرَنا يِفْ  َأْحَدَث  َمنْ ))النبي صىل  َلْيَس   -  َما 

 وقد ذكر هذا مجع من علامئنا.   ((ِمنُْه َفُهَو َرد  

بالواتس أو برسالة جوال، أو   املراسلني يرسل رسالًة  إذن من اخلطأ أن ترى بعض 

رها بقوله:  غي ذلك إىل إخوانه وأق ، فهذه من "مجعة مباركة"اربه يف يوم اجلمعة، ويصد 

  املسلمون، وأن يدعوها. البدع التي جيب أن يتقي اهلل 
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، وإهنا   ثم لو تأملتم وجدتم أهنا دخيلة  علينا، فام كنا نعرف هذه البدعة قبل سنوات 

فعل البدع. عافاين اهلل  انترشت قريًبا، فاهلل  اهلل  يف االقتصاد عىل السنن، وترك اإلحداث ب

 وإياكم. 

اإلم مناقب  يف  اجلوزي  ابن  رواه  فيام  رأيك  ما  السائل:  ابن  يقول  بكر  أن  أمحد  ام 

 ل له: أن اهلل زاره يف قربِه؟ املكارم رأى رؤية، أن اإلمام أمحد يقو 

جوابًا   السؤاليقال  هذا  من    عن  وليس  أمثال،  هي  فالرؤيا  واسع،  الرؤيا  باب  إن 

، وهذا يدل عىل  الالزم أن حتك ى احلقيقة، بل الرؤيا أمثال، فقد يرى اإلنسان رب ه عىل يشء 

 مثل  عىل أشياء أخرى. يشء آخر، فهو 

هذا   عىل  يدل  للمعتزلة،  خالفًا  املنام  يف  ُيرى  اهلل  أن  عىل  السنة  أهل  أمجع  ولذلك 

  اهلل   ة فرؤي  عياض،  القايض   اإلمجاع   هذا  وذكر  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم –اإلمجاع  

  كلام كانت رؤية الصورة أحسن كلام  إيامنه،  عىل  تدل  أشياء  يرى  وإنام  احلقيقة،  عىل  ليس

 انت الصورة أنقص دل  عىل نقصان إيامنه.  دل  عىل كامل إيامنه، وكلام ك

الواقع،   املنام، لكنه ال حيكى  ى يف  ُير  ، ومثل هذا قد  الرؤيا واسع  فاملقصود أن باب 

. وإنام الرؤيا أمثال    وأشباه 

 

 

املفاسد   أصل  عن  التوحيد  يف  الكالم  ترك  بني  فرق  هناك  هل  السائل:  يقول 

أو   كاإلخوان علمه  مبلغ  كأنه   ، جهل  عن  ترك  من  وبني  الصف،  يفرق  إنه  من  والتبليغ 

تربية، وهو سني سلفي، حيب السنة ويدعو إليه، وحيذر من البدع وأهلها، نرجو    غفلة أو

 التوضيح واإلفادة؟ 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

132 
 

ر املدعوين، أو إىل غي   يقال: إن ترك التوحيد ألجل عدم تفريق الصف، أو ألنه ينف 

 قده والداعية إليه مبتدعة كاإلخوان املسلمني، والتبليغني وغيهم. ذلك خطأ ، ومعت

ذلك   إىل غي  يبلغه  لذا ال  بالتوحيد؛  يكون جاهاًل  أن  أو  تقصًيا،  التوحيد  ترك  أما 

و عظيم،  وخطأ   ، كبي  نقص   ويف  فهذا  التوحيد  تعلم  يف  جيتهد  أن  السني  عىل  الواجب 

األنبيا دعوة  هي  التوحيد  دعوة  فإن  عىل  تعليمه،  قائمًة  ليست  دعوة   وكل  واملرسلني،  ء 

 .  التوحيد فهي دعوة  هزيلة  ودعوة نقص 

وجل:   عز  اهلل  َواْجتَ قال  اهللََّ  اْعُبُدوا  َأِن  َرُسواًل  ة   ُأمَّ ُكلِّ  يِف  َبَعْثنَا  َوَلَقْد  نُِبوا  ﴿ 

نَّ  ﴿ َوَما َخَلْقُت  فاألنبياء دعاة التوحيد، وقال سبحانه:   [36]النحل:الطَّاُغوَت﴾  اجْلِ

لَِيْعُبُدوِن﴾ َواأِلنْ  إاِلَّ  :  َس  عند  58]الذاريات  حاتم  أيب  ابن  روى  فيام  عباس  ابن  قال   ]

َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم ﴾تفسي قوله تعاىل  وا ربكم )):  أي: [21]البقرة:  ﴿ َياَأهيه  .  ((وحد 

داعية عىل بصية  فالواجب االعتناء بتعلم التوحيد وبتعليمه، حتى يكون املسلم وال 

 يف أمر توحيده. 

يقول السائل: عندما أصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم خارج الصالة، هل يل أن  

 ؟ "بارك عىل حممد"أقول: اللهم صلِّ عىل حممد، دون مجلة 

د  صالة عليه صىل اهلل    هذا:  ا عنجوابً يقال   إن قول القائل: اللهم صل  عىل حممد ُيع 

اللهم صل   "، فمن قال:  "وبارك عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم"مل يِزد    عليه وسلم، ولو 

فهو يدخل يف عموم ما أخرج مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي صىل اهلل    " عىل حممد

ا َصاَلةً   َعيَلَّ َصىلَّ  َمنْ ))عليه وسلم قال:  ا َعرْشً  .((َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه هِبَ

قول:   السائل:  إ"يقول  إله  ال ال  من  كنت  إين  سبحانك  أنت  هو    "ظاملنيال  هل 

؟   استغفار 
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  قول:    : عن  من  "إن  كنت  إين  سبحانك  أنت  إال  إله  ال 

 . ليس استغفاًرا؛ ألن االستغفار طلب املغفرة "الظاملني

فهو توسل إىل اهلل بأمرين،    "ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني"أما قول:  

ْعِف العبد وافتقاره، وهذا إذا قاله يف حال اضطرار وحاجة، فكأنه يقول:  بالت وحيد وبض 

الكربى رب اكش  النسائي يف  لذا ثبت عند  فيه، إىل نحو ذلك،  أنا  ما  أو  ف عنى رُضي، 

دعوة أخي ذي النون ال  ))سعد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول:    وأيب داود من حديث

 .(( هنت من الظاملني، ما دعا هبا مسلم  إال استجيب لإله إال أنت سبحانك إين ك

عىل   املسألة  هذه  يف  العلامء  اختلف  وقد  املراد،  حتصيل  تتضمن  بمعنى  دعوة  فهي 

القائل:   كقول  وحدها  هبا  يدعى  هل  إال "قولني:  إله  من  ال  كنت  إين  سبحانك  أنت   

 ة األدعية؟ ؟ أو أنه يؤتى هبا مع عموم األدعية فتكون سبًبا الستجاب"الظاملني

القول   إىل  املناوي ومجاعة  األول، وذهب  القول  إىل  تعاىل  اهلل  رمحه  القيم  ابن  ذهب 

 الثاين.

ان  هو القول الثاين، وذلك أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ك  -واهلل أعلم   -واألظهر  

يذكر حاجته يف أدعية كثية وليس فيها االقتصار عىل مثل هذا، لكن لو اقترص عىل مثل  

يقول:    هذا، فكأنه  حالة رض   هو يف  فيه"من  أنا  ما  عنى  اكشف  يكتفي    "رب  أن  لصح 

 كام هو فعل يونس عليه السالم.  "أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ال إله إال "بقول: 

يف هنا  يفق  أن  اهلل  الرمحن  أسأل  إنه  علمنا،  بام  وينفعنا  ينفعنا،  ما  يعل منا  وأن  الدين،   

 ا.الرحيم، وجزاكم اهلل خيً 
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المجموعةالسادسةوالثالثون
 

الفاحتة   قراءة  يكرر  أنه  تيمية:  ابن  ترمجة شيخ اإلسالم  السائل: جاء يف كتاب  يقول 

 بعد صالة الفجر، فهل يل أن أفعل ذلك ؟ 

إن الذي نقل ذلك هو تلميذ شيخ اإلسالم عمر    :السؤال  عن هذا أقول يف اإلجابة  

كتابه   يف  ار  العالية"البز  ة  م  لشيخ "العال  مالزًما  كان  بدمشق  بقائه  مدة  أنه  ذكر  وقد   ،

الن تعاىل يف  اهلل  رمحه  بعد اإلسالم  منه  يدنيه  اإلسالم  وكان شيخ  الليل،  من  وكثًيا  هار، 

 راره لقراءة سورة الفاحتة.  الفجر، فسمع منه عمر رمحه اهلل تعاىل تك

 : إذا تبني هذا؛ فإنه يقال للسائل: ال يصح التعبد هبذا؛ ملا ييل

األول: عليه    األمر  اهلل  نبينا صىل  وسن ة   اهلل،  كتاب   نتبع  أن  عبادتنا  مأمورون يف  أننا 

وسلم؛ فإن العبادات توقيفية بإمجاع السلف، وممن نقل اإلمجاع عىل ذلك شيخ اإلسالم  

تي عاملًا ابن  ألن  بعبادة ؛  نتعبد  أن  لنا  جيوز  وال  بدليل،  إال  فيها  نتعبد  أن  لنا  فليس  مية، 

نعلم  جلياًل  العلامء مما ال  يفعله  ما  بل موقفنا جتاه  فعلها،  تعاىل  اهلل   كشيخ اإلسالم رمحه 

فعلوا   عليه كام  نفعل  وال  مقامهم،  ونحفظ  نت بعهم،  ال  املقابل  نعذرهم، ويف  أننا    -دلياًل 

 . -اهلل رمحة واسعة رمحهم

، قد يكون يف  األمر الثاين:  عل ذلك لدليل   أن فعل شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل حمتمل 

، أو غي ذلك، فيفعل ذلك عىل أنه من أذكار الصباح، أو عىل أي وجه    ظنه، أو الستنباط 

 من أوجه التعبد.  

 وحيتمل أنه كان يفعل ذلك ُرقية.  
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، فال يصح لنا أن نجزم بأن شيخ اإلسالم كان يفعل  فاألمر حمتمل، فإذا كان كذلك

 بد بمجرد تكرار قراءة سورة الفاحتة. ذلك عىل إنه من أذكار الصباح، أو أنه يتع

فملخص اجلواب أن يقال: إنه ال يصح أن نتعبد اهلل متابعة لشيخ اإلسالم رمحه اهلل  

ال  عىل  نقف  ومل  نعرف،  ال  ونحن  العلم،  أهل  من  لغيه  أو  عىل تعاىل،  يدل  الذي  دليل 

 ذلك؛ ألننا مطالبون بأن نتعبد اهلل من الكتاب والسنة .

ر   -أي: ابن تيمية  -شيخه،ر ابن القيم عن يقول السائل: ذك ، يا  "بأنه كان يكرِّ يا حيه

 بعد أذان الفجر، ويذكر بأن له أثًرا عجيبا يف حياة القلب، فام حكم هذا الفعل؟  "قي وم

قد ذكر هذا اليشء  ابن القيم رمحه اهلل تعاىل عن شيخه   :ؤالعن هذا الس يقال جواًبا  

ر ما بني الفجر وطلوع الشمس،  ))قال:   "الكنيمدارج الس"ابن تيمية يف كتابه   أنه كان يكر 

الفجر أربعني مرة   يا قيوم برمحتك أستغيث"أو صالة  ، أو شيًئا من هذا، فمثل  "يا حي 

ليه حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة، وهو أخو  هذا مل ينفرد به شيخ اإلسالم بل سبقه إ

كتاب   صاحب  قدامة  ابن  وذكر"املْغني "العالمة  كتاب  ،  يف  الذهبي  عنه  تاريخ  "ه 

 . "ذيله عىل طبقات احلنابلة"وابن رجب احلنبيل يف  "،اإلسالم

أو   قدامة  ابن  أو  تعاىل،  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  يكون  قد  أنه  وهو  أمر،  إىل  يشي  فهذا 

التجربة عاضدًة غيهم م أنه فعلوا ذلك استناًدا عىل دليل  ظنوه، وجعلوا  ن يفعل هذا، 

الدليل مل نقف عليه؛ فلذلك ال يصح التعبد بمثل هذا؛ ألنه مل يصح دليل    للدليل،  وهذا

ع نعلم  فيام  هذا  ما  يف  فنبقى عىل  وال عن صحابته،  وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  ن 

    نعلم حتى يتبني خالف ذلك.

لكن الذي هيمني أن ُيفهم أن ابن تيمية وابن القيم مل يعتمدوا يف ذلك عىل التجربة، 

يدل وأن   قد  وإنام  التجربة،  عىل  االعتامد  كالمهم رصيح  يف  ليس  القيم  وابن  تيمية  ابن 
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دلي العامل عليه  إن  يقال:  ال  هذا  فمثل  الدليل،  عليه  دل  ما  التجربة  تفيد  وأيًضا  عنده،  ل 

 د عىل التجربة.  الفالين اعتم

كتابه   يف  تعاىل  اهلل  رمحه  اإلسالم  شيخ  أفاد  رمحه  "االقتضاء"وقد  رجب  اهلل    وابن 

، يذكره، وحلضور قلبه وبخ شوعه قد ينتفع هبذا  تعاىل عىل أنه قد يكون للعامل ِورد  وذكر 

عنده حضور   ليس  لكن  الِورد،  هبذا  فيتعبد  بعده  من  فيأيت  الورد،  هذا  أنه خمطئ يف  مع 

  الذي كان عند الشيخ، فلذلك ال جيد نفع هذا عىل نفسه.  قلب  

يُ  أن  يصح   ال  هذا  مثل  أن  مسفاملقصود  دلياًل  ليست  التجربة  وأن  وأن  فعل،  تقاًل، 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ليس فعلهم رصحًيا يف االعتامد عىل التجربة، وإنام قد  

ريق  آخر رشعي، والسيام قد فعل هذا  يكون ذكروا التجربة؛ ألن األمر ثابت عندهم بط 

 علامء اإلسالم.  حممد بن أمحد بن قدامة رمحه اهلل تعاىل ورحم اهلل مجيع

 يقول السائل: ما حكم تكرار سيد االستغفار يف وقت السحر وسائر األوقات؟

﴿  : إن وقت السحر وقت استغفار، كام قال سبحانه:  السؤال أن يقال  اجلواب عن و

َيْسَتْغِفُروَن ﴾  َوبِاألَْسَحارِ  :   ُهْم  االستغفار،  18]الذاريات  أفضل  االستغفار هو  [ وسيد 

ب عىل   البخاري رمحه اهلل تعاىل، فلذا يصح أن يكرر هو وغيه من األذككام بو  ار  ذلك 

 التي فيها استغفار وقت السحر. 

كأن  املطلق  االستغفار  مجلة  يف  داخل  استغفار   أنه  عىل  األوقات  سائر  يف    وتكراره 

 يكرر العدد يف الليل أو النهار: أستغفر اهلل، أو يكرر دعاء االستغفار املعروف. 

 م قراءة سورة البقرة يومًيا؟ ئل: ما حكيقول السا 
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  أن    : عن  البد  عبادة  وُيصص  عبادة،  يتقصد  من  إن 

كتاب   تعاىل يف  اهلل  رمحه  اإلسالم  هذا شيخ  ذكر  دافًعا،  وذكره  "اءاالقتض"لتخصيصه   ،

 .  "االعتصام"الشاطبي يف كتابه 

به يرد  مل  الدافع  وهذا  تعبدًيا،  الدافع  كان  كان    فإن  وإن  بدعًة،  فعله  فيكون  دليل، 

ظر للدافع، وبحسبه حيكم عىل هذا العمل، فالذي يكرر سورة البقرة كل  خالف ذلك فين

التأمل فيها  يوم إذا كان بدافع ضبطها أو حفظها، فهذا مستحب، وأيضًا إذا كان   بدافع 

القرآ أيًضا مستحب، وهو من تدُبر  املعاين واألحكام منها، فهذا  ن، ودراسته،  الستنباط 

 والعلم.  

دليل   إىل  وحيتاج  عليه،  دليل  ال  فهذا  تكرارها،  بمجرد  التعبد  الدافع  كان  وإذا 

 رشعي، واألصل يف العبادة احلظر واملنع.

 

سور قراءة  أن  مفرسون:  ذكر  السائل:  يف  يقول  أثر  هلا  واملساء  الصباح  يف  )يس(  ة 

 لفعل؟ اليوم والليلة، واستندوا عىل التجربة، فام حكم هذا ا

م  أن التجربة ليست مربًرا رشعًيا يف جتويز العبادات، فإن العبادات مبناها    يقال: تقد 

  عىل التوقيف، وهؤالء املفرسون كالقرطبي وغيه، ملا ذكروا هذا، مل يكونوا مستندين عىل 

ال   للتجربة  وذكره  عباس،  بن  اهلل  عبد  عن  الدارمي  رواه  أثر   عىل  بل  فحسب  التجربة، 

أن كام  ينايف  التجربة،  عليه  ودلت  بالرشع،  ثبت  هذا  إن  يقولون  فكأهنم  عندهم،  ثابت  ه 

ع الكالم  لقوله:  تقدم يف  القيم  ابن  وتلميذه  تعاىل   اهلل  اإلسالم رمحه  تكرار شيخ  يا  "ىل 

 .  "حي يا قيوم
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بن  فإذ اهلل  عبد  عن  الدارمي  رواه  أثر  عىل  بل  فحسب،  التجربة  مستندهم  ليس  ن 

أن هذا األثر ال يصح؛ ألنه من طريق شهر بن حوشب،    - أعلمواهلل   -عباس، واألظهر  

 وشهر بن حوشب ضعيف. 

 

 يقول السائل: ما حكم بناء مكان يقف به من يستقبل التعزية يف املقربة؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  أماكن   : عن  املقربة  يف  يضعون  بلداهنم  يف  املسلمني  بعض 

ذلك، غي  أو   ، مظلة  أو  بناية   من  وممن    للتعزية  العلامء،  أنكره  قد   ، منكر  هذا  إن  فيقال: 

 عاىل، وذكر أنه ال يصح ألمرين: أنكره العالمة حممد بن إبراهيم رمحه اهلل ت

، مل يفعله النبي صىل اهلل عليه األمر األول: ث   وسلم وال صحابته.  أنه حمْد 

الثاين:  وت  واألمر  األموات،  تغلوا يف  الناس  الذرائع؛ ألن  باب سد  اليوم أنه من  بدأ 

مت   ر  ح  فيام  فيقعون  رويًدا،  رويًدا  ثم  غي  بمظلة،  إىل  األموات  يف  اعتقاد  من  الرشيعة 

اآلخرة   لتذكر  أو  لألموات،  للدعاء  إما  إليها،  يؤتى  أن  املقابر  يف  املرشوع  لذا  كام  ذلك؛ 

 ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.  

 ذكرمها.   فاملقصود أن هذا ال يصح لألمرين السابقني كام تقدم

جلنة  إىل  بالكتابة  فليبادر  مظلة،  فيها  يوجد  السعودية  الدولة  يف  مقربة  م  
علِ ومن 

اهلل  أعزها  بالدنا،  نفسها؛ ألن هذا ممنوع يف  املنطقة  احلُسبة، ولإلمارة يف    اإلفتاء ورجال 

 بالتوحيد والسنة ومجيع بالد املسلمني. 

 

ت  أن  املتنقبة  غري  املرأة  جتوز  هل  السائل:  يف  يقول  وتبتسم  املفرحة،  وجهها  ظهر 

 ظهار األنس واللطف، مع أْنا تعلم أنه قد ينظر إليها الرجال؟ األماكن العامة إل 
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فضل، ومما  يقال: إن كشف املرأة وجهها خطأ، وخمالف  باتفاق ألهل العلم، ملا هو أ

ا إىل  جاءت به الرشيعة تغطية الوجه أفضل وأكمل باتفاق العلامء، وكثي من العلامء ذهبو

 أن كشف الوجه حمرم، وأؤكد بأن البحث يف الوجه وحده ال يف الشعر وال غيه. 

الرجال   أمام  ومتازح  وتضاحك  تبتسم  ثم  لوجهها،  سافرة  املرأة  تأتى  أن  أما 

فهذا حمرم؛ ألنه أن   األجانب،  النساء  العاملني هني  كان رب  فإذا  اهلل،  م  ما حر  إىل  ذريعة 

م يعلم  لئال  بأرجلهن  أمام  يرضبن  وتضاحكها  بابتسامها  فكيف  زينتهن  من  ُيفني  ا 

 الرجال األجانب؟ 

الرمحن    إنه  بام عل منا،  ينفعنا  ينفعنا، وأن  إله إال هو أن يعل منا ما  أسأل اهلل الذي ال 

 يا.الرحيم، وجزاكم اهلل خ 
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المجموعةالسابعةوالثالثون
 

عىل اخلفني، ومها ما كانا  يقول السائل: قد دلت األدلة الصحيحة عىل جواز املسح  

امل يف  حديث  يصح  وَل   ، فام  جلد  زماننا،  يف  اب  بالرشَّ يسمى  ما  ومنه  اجلورب،  عىل  سح 

 الدليل يف املسح عىل اجلورب؟

جوابًا   السؤاليقال  هذا  يف   : عن  العمدة  عن    إن  ثبت  ما  هو  اجلورب  عىل  املسح 

عبد   ذلك عن  ثبت  فقد  وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  وأيب  صحابة  مسعود،  بن  اهلل 

وقا شيبة،  أيب  ابن  أخرجه  عنهم،  اهلل  ريض  مالك  ابن  وأنس  البدري،  شيخ  مسعود  ل 

يف   تيمية  ابن  العمدة"اإلسالم  كتابه  "رشح  يف  القيم  وابن  السنن"،  ال )):  "هتذيب    أنه 

الصحابة يف ذلك كاملسح عىل  ((خالف بني  املسح عىل اجلورب جائز   أن  ، فدل هذا عىل 

 عمدة فيه ما ثبت عن صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.  اخلف؛ وال 

فهو   جلًدا  ليس  ما  فكل  اجلوارب،  مجلة  من  فهو  زمننا  اب يف  بالرش  يسمى  ما  وأما 

 . جورب، كام ذكر ذلك السائل. جزاه اهلل خًيا

رصحًيا يف نسخ األدلة    "رخص يف احلجامة للصائم"يقول السائل: أليس حديث:  

 احلجامة مفطِّرة؟ التي دلت عىل أن 

ت األحاديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    هذا السائل:  جواًبا عن يقال   صح 

بأن احلجامة مفطرة، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، كام أخرجه أصحاب السنن:  

اِجُم َواملَْْحُجومُ ))  ، وصح احلديث عن اإلمام أمحد وغيه.  ((َأْفَطَر احْلَ
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عن أيب   "الكربى"، فقد أخرجه النسائي يف ((ص يف احلجامة للصائمرخَّ ))أما حديث: 

بني   فرًقا  هناك  أن  م،  ُيْفه  أن  ينبغي  مهم  وذلك ألمر  النسخ؛  ليس رصحًيا يف  هو  سعيد، 

 امل واالصطالح األصويل. االستعامل الرشعي وبني االستع

، وهذا با ص، فهو يكون بعد حظر  ص  فإنه عند األصوليني إذا قالوا: رخ  خلالف رخ 

ال تكون مسبوقة بحظر، أفاد هذا يف الرشع؛ فإهنا بمعنى التسهيل، وقد تكون ابتداًء، وأ

 .  "سالمُسبل ال "، والصنعاين يف  "هتذيب السنن"اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 

 ((رخص النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلجامة للصائم))ففي حديث ابن سعيد قال:  

ي ابتداًء ذكر    ستلزم ال  يقال رخص أي  قبل ذلك، وإنام قد  أنه كان حمظوًرا  وال يدل عىل 

 هذا احلكم وأطلق عليه الرتخيص، ألن فيه سهولًة.

بتداًء، ومل يكن ناسًخا ألن  فإذن باملعنى الرشعي واللغوي يقال: رخص، ولو كان ا

 فيه معنى السهولة بخالف املعنى االصطالحي.  

 رشعية باملعاين االصطالحية.  أن تفهم األدلة ال ومن اخلطأ الكبي 

الرشعية  األدلة  وفهم  الرشعي؛  واملعني  االصطالحي  املعني  بني  ق  ُيفر  أن  فيجب 

م رمحه اهلل تعاىل كثًيا عند باملعني االصطالحي من حتريف الكلم، ذكر هذا شيخ اإلسال 

،كذلك عند بحث التوسل،  بحث التوسل، وذكره أيًضا اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  

 كلم. وأن فهم أدلة الكتاب والسنة باالصطالحات احلادثة من أسباب حتريف ال 

يقول السائل: ذكر األصحاب احلنابلة عند الكالم عىل الرشوط يف البيع: أن الرشط  

يح إذا َل جيده املشرتى فهو خمري بني األرش أو الفسخ، هل قول باألرش يدل عليه  الصح

 دليل؟ 
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ا السؤالة  إلجابقبل  يقولون عن  عن هذا  أهنم  الفقهاء يف زماننا  اشتهر عند بعض   :

 احلنابلة أهنم األصحاب، أو إذا كان شافعًيا يقول: أن الشافعية هم األصحاب وهكذا. 

تساب إىل املذهب الفقهي باعتبار أنه تفقه عليه أن هذا جائز  وينبغي أن يعلم أن االن 

بلده، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل كام    كانتساب الرجل إىل قبيلته وإىل

الفتاوى"يف   ينبغي "جمموع  االنتساب ال    ، لكن  يتنبه إىل أن هذا  أمر مهم، وأن  ُيْعل م  أن 

الذي تفقه عليه، أو اشتهر يف بلده، فلسبب ذلك تفقه  جيوز إذا كان فيه تعصب  للمذهب  

 عىل هذا املذهب. 

يعل أن  ينبغي  أيًضا  أي ثم  مهم  وهو  آخر،  أمر  إىل م  لالنتساب  حاجة  ال  أنه  ًضا: 

إليها مصلحة،  الكتاب والسنة، وليس يف االنتساب  تربوا عىل  الناس  إذا كان  املذاهب، 

فإنه   إليها مصلحة  االنتساب  كان يف  إذا  داعية أما  إذا خرج  فمثاًل  املذاهب،  إىل  ُينتسب 

لتوحيد برتك الرشك، فإن املتعصبة من  سني يف أرض، ودعا التباع السنة وترك البدع يف ا 

ف بدين جديد،  أتوا  بأهنم  السنة  أهل  يتهمون  الباطل  مذهبه أهل  بأن  السني:  عليهم  يد 

 احلنفي.  الذي تفقه عليه هو املذهب احلنبيل أو الشافعي أو املالكي أو

عبد   بن  حممد  اإلمام  الذي صنعه  وهذا  عىل هؤالء،  الطريق  لقطع  مفيد  هذا  فذكر 

وقبله    الوهاب حنبيل،  بأنه  يقول  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  كان  لذا  تعاىل؛  اهلل  رمحه 

 خ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغيهم من أهل العلم.  شي

إلخبار جائز دون التعصب، ثم إذا كان  إذن االنتساب إىل املذهب إذا كان من باب ا 

ب إليه مصلحة كام تقدمت اإلشارة  يف االنتساب إليها فيه مصلحة، أما إذا مل يكن االنتسا

 إىل ذلك فاألحسن عدم االنتساب. 
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، يف أن املشرتي خمي   بني األرش أو الفسخ إذا اشرتط  أما ما ذكره السائل يف األرش

 نابلة، وهو رواية عن اإلمام أمحد.  رشًطا ومل جيده، فهذا ذكره احل

اك كام هو، أو الفسخ، وهذا  والقول اآلخر أنه ال أرش، وأن املشرتي خمي  بني اإلمس

وذهب إليه اإلمام أمحد يف رواية: وهو قول عند احلنابلة، أصوب،    -واهلل أعلم  -القول  

انتقال العقد إىل    وهو قول احلنفية والشافعية، وذلك أنه مل يصح دليل فيام أعلم يف صحة

دل   إذا  إال  باألرش  يقال  فلذلك األصل عدم األرش، وال  الدليل  األرش يف مثل هذا؛ 

 عىل ذلك، وقد ذهب إىل هذا مجاهي أهل العلم، كام تقدم بيان هذا . 

أجرة   تكون  من  عىل  بائعه  مع  فاختلفت  متجر،  من  بضائع  اشرتيت  السائل:  يقول 

 تجر؟ بأن تنقل من املتجر إىل السيارة، فام رأيكم؟ نقل البضائع التي اشرتيتها من امل 

من تكون  ب الفقه، وتنازعوا عىل قولني عىل  ذكر هذه املسألة أهل العلم يف كت  يقال:

 أجرة نقل البضاعة بعد بيعها وقبضها؟.  

القولني   البائع؛ ألنه ملا اشرتاها    -واهلل أعلم  -وأصح  أن األجرة عىل املشرتي دون 

وقبضها   عىل  املشرتى  نْقُلها  فلذلك  عنها،  املسئول  هو  وصار  يده،  حتت  صارت  فإهنا 

ب إىل هذا الشافعية، وهو قول اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل،  املشرتى دون البائع، وقد ذه

 وهو املشهور عند احلنابلة.

ل كيف طريقة تطهر املستحاضة ؟   يقول السائل: لو تتكرم وتفص 

قبل اإلجابة عىل هذا: امل  يقال  امرأة معها دم وليست حائًضا،  إن  ستحاضة هي كل 

لم أقله يوم وليلة، فالدم الذي ال فهي مستحاضة، ودم احليض عىل أصح أقوال أهل الع

 يكون مستمًرا ملدة يوم وليلة، فهو دم استحاضة. 
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دم   يكون  فإنه  فأكثر،  وليلة  يومًا  الدم  كان  يعني:  وليلة،  يومًا  الدم  جتاوز  إذا  أما 

، هبذا أ  فتى عطاء، وذهب إليه اإلمام أمحد، وذكر أنه أعىل ما يف الباب.حيض 

عرش يوًما فإنه يكون دم  رش يوًما، فإذا جتاوز مخسة  وكذلك أكثر دم احليض مخسة ع

 استحاضة. 

االستحاضة   دم  من  تتطهر  املرأة  فإن  استحاضة؛  دم  الدم  أن  ثبت  إذا  هذا  بعد 

 بطريقتني: 

صالة، فإذا أذ ن الظهر تتوضأ وتصيل الفريضة،    أن تتوضأ لوقت كل   الطريقة األوىل: 

العرص و  أذن  إذا  النوافل، وهكذا  تتوضأ  وما شاءت من  والفجر، فهي  املغرب والعشاء 

 كام أخرجه ابن أيب شيبة.لوقت كل صالة، وهذا هو الثابت عن عائشة ريض اهلل عنها،  

الثانية: تغتسل    والطريقة  الظهر  أذ ن  إذا  صالة،  لكل  تغتسل  الظهر،  أهنا  لصالة 

 وتصيل ما شاء اهلل من النوافل والفريضة، وهكذا يف بقية الصلوات اخلمس.

أم حبيبة ريض اهلل عنها:  يل عىلوالدل  أن  تغتسل لكل  )) هذا ما أخرج مسلم  كانت 

 . ((صالة ريض اهلل عنها وأرضاها

بنت جحش:   محنة  من حديث  النسائي  إال  اخلمسة  روى  ما  اهلل ))أما  النبي صىل    أن 

به   تصيل  واحًدا،  غساًل  وتغتسل  العرص،  ل  وتعجِّ الظهر،  تؤخر  أْنا  أمرها  وسلم  عليه 

ال يصح عنه    -واهلل أعلم  -فإن هذا احلديث عىل أصح قويل أهل العلم  ((لعرصالظهر وا

ده، لذا   صىل اهلل عليه وسلم، ألن يف إسناده عبد اهلل بن حممد بن عقيل، ومثله ال يقبل تفر 

اإل احلديث  والدار  ضع ف  الرازي  حاتم  أبو  رواية، وضعفه  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  أمحد  مام 

ضعفه؛ ألن عبد   -واهلل أعلم -العلم من صححه، لكن األظهر  قطني، وإن كان من أهل 
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عىل يقوى  ال  عقيل  بن  حممد  بن  أن    اهلل  الرشعي  احلكم  وهذا  رشعي،  بحكم  التفرد 

 األوىل، ويف أول وقت الثانية.   يغتسل للصالتني بغسل واحد بأن تصىل يف آخر وقت

ي  الدين، وأن  هنا يف  يفق  أن  إله إال هو  الذي ال  اهلل  الرمحن  أسأل  إنه  ينفعنا،  عل منا ما 

 الرحيم. وجزاكم اهلل خيًا.
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المجموعةالثامنةوالثالثون
 

يقول السائل: هل للمصىل حكم املسجد يف النهي عن البيع والرشاء؟ وما هو ضابط  

 املصىل؟ 

جواًبا  يقا السؤالل  هذا  املصىل    : عن  أعلم  -ضابط  املوقوف    -واهلل  املكان  هو 

أوق  فيه  للصالة، فكل من  للصالة، ويصىل  يوقف  مل  وما  فهو مسجد،  للصالة  أرًضا  ف 

املذاهب  فهو مصىل هذا  موقوًفا، عىل  يكون  أن  أنه البد  الضابط  املسجد هبذا  ، وضابط 

ا، ثم من العلامء من قيده بام ُتصىل فيه الفروض  األربعة، أن املسجد البد أن يكون موقوفً 

 اخلمسة إىل آخره. 

 أنه يشرتط للمسجد:   -واهلل أعلم  -لكن األظهر 

أواًل: أن يكون موقوًفا، وهذا ظاهر كالم علامء املذاهب األربعة، لكن هل البد أن  

عن    تصىل فيه الفرائض اخلمسة أو ال؟ األظهر أن هذا ليس رشًطا، ويدل لذلك ما ثبت

 . ((ال اعتكاف إال يف مسجد تقام فيه اجلامعة))ابن عباس ريض اهلل عنه قال: 

اس يتصور مسجد ال تقام فيه اجلامعة، إذن اسم املسجد ليس الم ابن عبفإذن عىل ك 

مرتبطة   هي  وإنام  م،  ُتق  مل  أو  أقيمت  إذا  باجلامعة  أعلم  -مرتبطًا  ما   -واهلل  عىل  بالوقف 

مل توقف وتصىل فيها الصلوات اخلمس ال ُتعد  مسجًدا، وهو    تقدم ذكره، واألرض التي 

 ة؛ ألن األرض ليست موقوفة. ظاهر كالم علامء املذاهب األربع

البيع  وأن  مسجد،  حتية  له  يصىل  أن  يف  املسجد؛  حكم  يأخذ  ال  املصىل  هذا:  فعىل 

 والرشاء فيه ممنوع إىل آخره؛ ألن أحكام املصىل ختتلف عن أحكام املسجد.



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

147 
 

ل السائل: هل ذكر ابن القيم قاعدة: أن الرشيعة ال تذم إال برتك واجب أو فعل  يقو

 حمرم؟

جو السؤالاًبا  يقال  هذا  كتابه  عن  يف  القيم  ابن  هذا  ذكر  نعم  الفوائد":  ،  "بدائع 

، وهي من  "القواعد النورانية"وذكره قبله شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو شيخه يف كتابه  

لوجوب، فإن من الداللة عىل الوجوب: هو أن الرشيعة ال تذم  القواعد التي تدل عىل ا

 إال عىل ترك واجب، أو فعل حمرم. 

يقول السائل: نقلت عن شيخ اإلسالم حيكي إمجاع  العلامء عىل أن أفضلية الصحابة  

عىل   العلامء  اتفاق  نقل  تعاىل  اهلل  رمحه  وهو  حكاه؟  فأين  وفردا،  جنًسا  بعدهم  من  عىل 

الصحابة ج كتابه  أفضلية  فرًدا يف  فرًدا  بعدهم  أفضليتهم عىل من  نًسا، ونقل خالفهم يف 

 ؟ "منهاج السنة"

جو السؤالاًبا  يقال  هذا  قنايت    : عن  يف  موجود  وهو  هذا،  يف  مقااًل  وكتبت  سبق 

تيمية   ابن  اإلسالم  أن شيخ  العتيق، وخالصته:  اإلسالم  بالتليجرام، وموجود يف موقع 

، وإن كان حكى يف  "منهاج السنة"لف عىل ذلك يف كتاب  رمحه اهلل تعاىل حكى إمجاع الس

خالفًا يف ذلك، يقصد: أي العلامء املتأخرين، أما   الكتاب نفسه، ويف غيه: أن بني العلامء

نظائر فتوجد عدة مسائل فيها إمجاع للسلف السلف فإهنم جمموعون عىل ذلك، وهذه هلا  

 وإن كان حصل خالف بعد ذلك.  

تقدم ما  خالصة  فرًدا    فإذن  أفضل  الصحابة  أن  عىل  جُمِْمعون  السلف  علامء  أن 

ف ذلك  بعد  خالف  حصل  كان  وإن  إنام  وجنًسا،  واخلالف  الصحابة،  بأفراد  يتعلق  يام 

تنايف وال  جممعون،  فهم  السلف  جهة  من  أما  بعد،  وهلذا    حصل  ذكره،  تقدم  كام  بينهام 
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املتقد املقال  إليه  نظائر يف الرشيعة، وقد ذكرت هذه املسألة يف  م، والذي سبقت اإلشارة 

 فلياجعه من شاء. 

 

فأقمت يف أحد املدن ليلًة، ثم نويت    يقول السائل: أنا كنت يف سفر  يف شهر رمضان

يف اليوم التايل، وَل أصم هذا اليوم بداهة؛ ألين أريد السفر فلم أسافر حتى غربت  السفر  

 الشمس، فام احلكم؟ 

فيها  يقال: أنك سافرت مسافة يصح  يعادل   بام  الطويل وهو ما  السفر  الفطر، وهو 

وعل   عباس،  وابن  عمر  ابن  ذلك  قال  كام  ُبرد،  يف  أربعة  يعادل  بام  أي  البخاري  عنهام  ق 

 صح لك الفطر.  زمننا تقريًبا ثامنني كيلو مرت، إذا سافرت هذه املسافة، 

فرًا  وعىل ما ذكرته يف السؤال: أنك ملا أفطرت كنت مسافًرا، فإن كان سفرك هذا س

املس يبعد هذه  بلد   ناوًيا أن تذهب إىل  أو كنت  يعادل ثامنني كيلو مرت،  افة طوياًل، أي ما 

 وأكثر، وىف الطريق توقفت يف بلد، فأفطرت، فإنه يصح لك الفطر. 

ح هذا بمثال لو أن رجاًل أراد أن يسافر من الرياض إىل مكة، واملسافة ما بني   وأوض 

ًبا، وملا خرج مخسني كيلو مرت، توقف، واستقر يف مكان  الرياض ومكة ألف كيلو مرت تقري

بقطع فإنه  السفر،  يكمل  أن  بنية  سفًرا يوًما  يسافر  أن  وبنية  مرت،  كيلو  مخسني  مسافة  ه 

خرو فبمجرد  مرت،  كيلو  ثامنني  يتجاوز  يرتخص  طوياًل  أن  له  يصح  الرياض  من  جه 

 مرت.برخص السفر، ولو مل يتم املسافة الطويلة وهي ثامنون كيلو 

ففي مثل هذا منذ أن خرج من الرياض صح له أن يفطر إن كان مسافًرا، ويستحب  

يقرص   أن  تتجاوز  له  مل  واملسافة  الطريق  يف  توقف وجلس  ولو  أدركته،  أن  بعد  الصالة 

 رش كيلو مرت، برشط أن يكون فارق البنيان.  مخسني كيلو ولو ع
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ن  يوًما، فأفطر فيه، وىف نيته أن  فعىل هذا ما ذكره السائل أنه سافر، ثم توقف يف مكا

 يكمل سفره.  

إليه يعادل ث السفر  إذا كان ما ينوي  له أن  فيقال:  امنني كيلو مرت أو أكثر، فإنه يصح 

 خص برخصة السفر من الفطر وغيه. يرت

أما إذا كان ما ينوي الذهاب إليه أقل من ثامنني كيلو مرت فال يصح له الفطر، وهذا  

بن  يسمى سفًرا قصًيا،   اهلل  بن عمر، وعبد  اهلل  نقله عن عبد  تقدم  ما  والدليل عىل هذا 

 عباس، وهذا حتديد.  

ن عبد الرب قاعدة: أن الصحابة إذا حددوا شيًئا فهذا يدل عىل أهنم أخذوه  كر ابوقد ذ

 عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ ألهنم ال حيددون إال عن توقيف ودليل رشعي.  

نا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام    أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفقه 

 الرحيم، وجزاكم اهلل خيا. عل منا، إنه الرمحن 
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المجموعةالتاسعةوالثالثون
 

وعلامء  نجد  أهل  بفتاوى  يستدلون  التكفريي ني  من  كثرًيا  أن  نرى  السائل:  يقول 

رونه؟ الدعوة، بينام ال تراهم يستدلون بأقوال العال  مة ابن باز، بل قد يكف 

 :  عن هذا السؤاليقال جواًبا 

ُيسل م بأهنم يستدل   أواًل: ال ال  الدعوة  أئمة  ابن  ون بكالم  نجدية فحسب دون اإلمام 

تعاىل،   اهلل  رمحه  باز  ابن  بكالم  أيًضا  يستدلون  منهم  وكثًيا  منهم،  مجًعا  رأيت  بل  باز، 

 عوة. وأيًضا يستدل كثي  منهم بكالم أئمة الد

هذا   يف  ظني   -والسبب  مكانًة   -يف  السلفية  النجدية  الدعوة  ألئمة  أن  إىل  يرجع 

جوا  عظيمًة،   يرو  حتى  مكانة،  هلم  بأناس   يتعلقوا  أن  حياولون  والضاللة  ع  البِد  وأهُل 

 باطلهم. مذهبهم و 

كام فعل ذلك اإلباضية ملا تشب ثوا بأيب الشعثاء جابر بن زيد ريض اهلل عنه، وكام فعل  

وأهل   البِدع  أهل  طريقة  فهذه  الصادق،  جعفر  اهلل  عبد  بأيب  تشبثوا  ملا  الرافضة  ذلك 

جوا باطلهم.  الضاللة،   من أئمة السنة ليو 
 يتعلقون بعامل  معروف 

الدعوة   أئمة  بكالم  باطله  ج  يرو  أن  فهدفه  التكفييني،  هؤالء  من  ذلك  فعل  فمن 

 النجدية رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعة. 

يقال يف   ثم  عظياًم  كالًما  السنة  أئمة  من  كغيهم  النجدية  الدعوة  ألئمة  إن  أيًضا: 

و التكفي،  علامء  تأصيل  تعاىل  اهلل  ذلك، وهم رمحهم  إىل غي  التكفي  يستحق  تكفي من 

ن أهنم  بمعنى:  ابتداًء  ميدانيون،  للتوحيد،  ودعوا  التوحيد،  عىل  وقاتلوا  امليدان،  زلوا 

الوهاب ملا نرصه اإلمام حممد بن سعود، ثم استمر عىل ذلك عبد   باإلمام حممد بن عبد 
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ثم   سعود  بن  حممد  اإلمام  بن  الدولة العزيز،  سقطت  ثم  اهلل،  عبد  ابنه  إىل  سعود  ابنه 

 السعودية األوىل.  

فلام كانوا ميدانيني، وكانوا يقاتلون احتاجوا أكثر أن يبينوا هذه املسائل، وأن الذي 

 توحيد وقد أقيمت عليه احلجة إىل غي ذلك.  يقاتلونه كافر، ألجل تركه ال 

احلكوم تكفي  يف  ينفعهم  هذا  أن  التكفييون  به  فيظن  ُيسل م  ال  مما  املوجودة  ات 

 ون حكومات  مسلمة. التكفي، بأن تك

علامء   أهنم  بسبب  الباب  هذا  يف  الدعوة  ألئمة  كثًيا  كالًما  رأوا  أهنم  فاملقصود: 

م ذكره.  ميدانيون عىل ما تقد 

من جاء بعدهم من أئمة الدعوة أيًضا عاشوا هذا يف فرتة الدولة السعودية الثانية، و

بناًء عىل هذا وهكذا من  ثم احتاجو العلامء األولني، فإذن كثر كالمهم  يدافعوا عن  أن  ا 

لدولة السعودية الثالثة، يكُثر كالمهم ألجل الدفاع عن األولني إذا اهُتموا  جاء بعدهم يف ا

 ون.  بأهنم تكفيي

اهلل   رمحهم  السلفية  النجدية  الدعوة  أئمة  بكالم  يستدل  الناس  من  كثًيا  إن  وأخًيا 

هذا  رمح فيها  جرى  التي  الزمنية  للحادثة  ينظر  وال  كالمهم،  يفهم  ال  وهو  واسعة،  ًة 

لألحوال ولألمور التي احتفت به، وقد بني هذا الشيخ العنقري رمحه اهلل تعاىل  الكالم،  

عتيق   ابن  يف  والشيخ  السنية"كام  الشيخ  "الُدرر  بكالم  متمسًكا  غال  من  عىل  ورد وا   ،

االنفكاك "، والشيخ محد بن عتيق رمحه اهلل تعاىل يف كتابه "الدالئل"سليامن بن عبد اهلل يف 

باألتراك استعان  من  عىل  الرد  عتيق  "يف  بن  سعد  الشيخ  بني   تعاىل،  اهلل  رمحهم  فبي نوا   ،

هؤال أن  العنقري  كالم  والشيخ  فهم  يف  خمطئون،  الدعوة  أئمة  بكالم  استدالهلم  يف  ء 
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و العتيق،  محد  والشيخ  سليامن  ُينظ ر الشيخ  أن  البد  وأنه  وكذا،  كذا  بكالمهم  يراد  أنه 

 للزمان وللحال الذي خرج  فيه كالمهم. 

الدعوة، فرتاه يأخذ كالًما دون   ومثل هذا يقال يف كل من غال مستداًل بكالم أئمة 

، وترا  ه يأخذ بكالم  ما حيتف به من ظروفه، وال ينظر إىل ما احتفى به ،إىل غي ذلك.  كالم 

نا خًيا، فكم نرصوا الدين! ونرشوا التوحيد! وصربوا عىل  أن جيزهيم عفأسأل اهلل  

 ذلك!. 

تارك   أبا حنيفة والشافعي ومالًكا ال يكفرون  الثالثة  يقول السائل: قرأت أن األئمة 

الناس يرمون اإلمام األلباين بإرجاء  الصالة، وَل يرمهم أحد    باإلرجاء، لكن نرى بعض 

 ل بقوهلم، فام السبب؟ بسبب هذا األمر، رغم أنه يقو

ينبغي أن ُيعلم أن تكفي تارك الصالة مسألة    عن هذا السؤالقبل اإلجابة    يقال أواًل:

ر برتك الصالة الزهري رمحه   اهلل تعاىل كام رواه  اجتهادية بني علامء السنة، وممن مل يكن يكف 

كتابه   يف  بإسناد  صحيح  الصالة"املروزي  قدر  عظي"تعظيم  إمام  والزهري  أئمة  ؛  من  م 

كتابه   يف  نفسه  واملروزي  الصالة"التابعني،  قدر  أ  "تعظيم  بني  املسألة خالفية  هل  جعل 

 السنة أهل احلديث. 

كتابه   يف  الصابوين  عثامن  أبو  هذا  عىل  نص  أصحاب"وكذلك  السلف   عقيدة 

أبو بكر اإلسامعييل يف كتابه  "احلديث وأيًضا ممن ذهب إىل أن تارك    "االعتقاد"، وأيًضا 

اإلمام  الص الشافعي  لإلمام  ونسبه  الشافعي،  واإلمام  مالك  اإلمام  كافًرا  ليس  الة 

تيمية    املروزي، وأمحد ابن  منهم: شيخ اإلسالم  إليه مجع  من أصحابه،  ونسبه  يف رواية، 

ف  تعاىل،  اهلل  يف  رمحه  كام  موضع  من  أكثر  يف  اإلسالم  شيخ  الفتاوى"إن  ينسب    "جمموع 

 ة إىل أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية. القول بعدم تكفي تارك الصال
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اجتهادية، وال يصح ألحد    السنة، وهي مسألة  فيها خالف  بني علامء  املسألة  فإذن، 

ر برتك الصالة، أو ع أحًدا؛ ألنه ال يكف  أن يصفه بأنه مرجئ، أو يقول: دخلت عليه   أن يبد 

ر تارك الصالة، من ف عل ذلك فهو خمطئ وخمالف ملا تقدم ذكره  ُشبهة اإلرجاء؛ ألنه مل يكف 

 ونقله عن أهل السنة رمحهم اهلل تعاىل.  

له كالم    -رمحه اهلل تعاىل  -لكن يبقى تنبيه  مهم، وهو أن اإلمام إسحاق بن راهويه  

 ر تارك الصالة فهو مرجئ. يف أن من مل يكف  

عىل أصل  عنده،   وأرجو أن ننتبه إىل هذا الكالم، كالم إسحاق رمحه اهلل تعاىل مبني 

جُممع  عليها، لذلك نقل عنه املروزي    وهو أنه يظن أن القول بتكفي تارك الصالة مسألة  

لصالة، أي: أنه حيكي أن العلامء من زمن الصحابة إىل زمنه ال ُيتلفون يف تكفي من ترك ا

أن ُيرج   إىل  املغرب  ترك صالة  العرص، ومن  وقت  أن ُيرج  إىل  الظهر  ترك صالة  من 

، ومل ير  أن من مل  -رمحه اهلل تعاىل-ت صالة العشاء، فلام ظن هذا إسحاق بن راهويه  وق

ر  ر تارك الصالة فهو مرجئ. يكف   إال املرجئة؛ لذلك قال: من مل يكف 

بن ر تعاىل  إذن كالم اإلمام إسحاق  اهلل  مبني  عىل ظنه،    -رمحًة واسعة-اهويه رمحه 

 أنه ليس يف املسألة خالف.  

املسألة خالًفا، وفات هذا اإلمام إسحاق بن راهويه، وقد خالف  بت أن يف  أما وقد ث

التابعني ومن بعدهم، فإذن يكون كالم اإلمام إسحاق بن راهويه   تقدم ذكرهم من  من 

أل  مقبول،  غي  تعاىل  اهلل  يف  رمحه  أن  ثبت  وقد  خالف،  املسألة  يف  ليس  أنه  عىل  بني  نه 

، أو دخلت  املسألة خالًفا، فإذن ال يصح أن يقال ر تارك الصالة فهو مرجئ  : إن من مل يكف 

 عليه ُشبهة اإلرجاء. 
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وال يصح أيًضا ملنصف  أن يتمسك بكالم اإلمام إسحاق بن راهويه؛ ألنه ثبت فيه  

بعدهم ومن  التابعني  من  وهذا  اخلالف  املسألة خالف،  يف  ليس  أنه  عىل  مبني   ، وكالمه 

م بيانه.    خطا ، كام تقد 

ذكر هذا،  أين  بعد  حنيفة  السائل:  أيب  لإلمام  لألئمة  إىل    قرأت  ومالك  والشافعي 

 ن تارك الصالة، وَل يرمهم أحد  باإلرجاء. فرو آخره، ال يك

ئمة الكبار فلم يرمهم  أما مالك والشافعي وأمحد والزهري وأمثال هؤالء األ  يقال:

 أحد  باإلرجاء. 

، مع أهنم ال يكفر   ون برتك الصالة عىل ما تقدم  ومن رماهم باإلرجاء فهو زائغ  ضال 

 تفصيله.  

ترك   ألجل  ليس  باإلرجاء،  وصفه  يف  السنة  ألئمة  كالم  جرى  فقد  حنيفة  أبو  أما 

ب اهلل  نقله عبد  كام  اإليامن،  من  العمل  يرى  وإنام ألنه ال  كتابه  الصالة،  أمحد يف  اإلمام  ن 

 وغيهم من أئمة السنة.  "السنة"

أن من تكلم يف أيب حنيفة مل    فاملقصود  أنه  ر برتك  ألجل اإلرجاء، فليس ألجل  يكف 

 الصالة وإنام ألنه ال يرى العمل من اإليامن، كام هو حال مرجئة الفقهاء. 

  ، وظلم  باإلرجاء خطا   فوصفه  األلباين  باإلمام  يتعلق  ما  يعلم حال  أما  ملن  ال جيوز 

اج وله  السنة،  بنرصة  املعروف  وهو  باإلرجاء،  يصفه  أن  األلباين  يف اإلمام  كبي   تهاد  

 مواجهة البِدع، ونرش مذهب السلف.  

د   دين يف هذا العرص يف االحتجاج بفهم السلف، فهو الذي كان يرد  بل إنه من املجد 

الصا السلف  بفهم  كتاب  وسنة  أنه البد من  واسعة، هو  كثًيا  تعاىل رمحًة  اهلل  لح رمحهم 

 ل يف هذا. الذي رفع راية السلفيني يف هذا الزمن بقوة، وصال وجا
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مسائل  يف  الغالة  واجه  الذي  وهو  التكفييني،  واجه  تعاىل  اهلل  رمحه  الذي  وهو 

اجلهاد، وهو الذي واجه احلركيني كاإلخوان املسلمني وغيهم، فهو جمدد  بحق  رمحه اهلل  

 رمحًة واسعة.  تعاىل 

اإلمام   يعرف  ال  أو  اإلرجاء،  يعرف  ال  إما  أمرين:  أحد  فهو  باإلرجاء  ومن وصفه 

 تعاىل رمحًة  األلباين، كام ذكر هذا شيخنا اإلمام املحقق حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل

 واسعة.  

ر  وذلك أن األلباين يقر  بأن العمل من اإليامن، ويقر بأن العمل يزيد وينقص، ويكف  

، إىل غي املكفرةباألعامل   ر من سب الِدين، ويصف سب  الِدين نفسه بأنه كفر    ، فهو يكف 

 ذلك، فكيف يصح أن ُيرمى باإلرجاء رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعة. 

لت هذا، وبي نته أكثر يف كتايب   ، فمن  "اإلمام األلباين، وموقفه من اإلرجاء"وقد فص 

سيظهر له جلًيا أن   -يف ظني   -هذا الكتاب، ومن رجع إليه    أراد معرفة املزيد فليجع إىل

الذئب من دم يوسف عليه اإلمام األلباين رمحه اهلل تعاىل   بريء  من كونه مرجًئا، كرباءة 

 السالم.  

العلامء، وكيف مع رجل    الناس، فكيف مع  يا إخواين باإلنصاف مع عامة  اهلل   فاهلل  

 تعاىل رمحًة واسعة.  جمدد  كاإلمام األلباين رمحه اهلل 

  -ه اهلل تعاىلرمح -ويف ظني إنام اجتهد يف نسبة ذلك عن األلباين احلركي ون؛ ألنه كان  

 من أشد الناس عليهم.

، فقد  "ظاهرة اإلرجاء"هو سفر احلوايل، يف كتابه  -فيام أعلم -وأشهر من أظهر هذا 

املقابل   ويف  مرجئ،  بأنه  للقول  الطريق  د  ومه  األلباين   هذا  نقد  يف  قطب  سيد  عن  دافع 

ه، وأثنى عليه، ورفع من شأنه، مع أن سيد قطب سباب    للصحابة، ويرى  الكتاب، وجمد 
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البحث يف زيادة اإليامن ونقصانه أن هذا من الرتف، كام ذكر يف حاشية أوائ  ل سورة  أن 

ر أبا  األنفال، وسب  موسى عليه السالم، وسليامن عليه السالم، وداود عليه السالم، وكف  

غي  إىل  عنه،  اهلل  ريض  العاص  بن  عمرو  وسب   عنه،  اهلل  معاوية  ريض  وسب   سفيان، 

 ك مما عنده من السوء الكثي.ذل 

د، وُيرفع؟! ويف   فيا سبحان اهلل! أي  عدل وإنصاف أن يدافع عن سيد قطب، وُيمج 

د الطريق للقول بأن اإلمام األلباين رمحه اهلل تعاىل ؟!  الكتاب نفسه ُيمه    مرجئ 

التوحيد والس أن يرزقنا اإلنصاف، وأن حييينا عىل  إله إال هو  الذي ال  اهلل  نة، أسأل 

 وأن يميتنا عىل ذلك، وأن نلقى اهلل وهو راض  عنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةاألربعون
 

أمريكا   تقوده  الذي  التحالف  عليكم  خيفى  ال  السائل:  اهلل   -يقول  رها  ضد  -دم   ،

النرُصة، ودخول دول  عربية إسالمية حتت راية هذا    "داعش"ة اإلسالمية  الدول وجبهة 

 التحالف.  

عبد  ال:  السؤ بن  حممد  الشيخ  هذا  ذكر  كام  اإلسالم  نواقض  من  ناقضًا  هذا  أليس 

، مظاهرة املرشكني ومعاونتهم عىل املسلمني، مهام "نواقض اإلسالم"الوهاب يف رسالته  

خما من  الفرق  هذه  عند  مسلمون،  كان  رعاياهم  وحتت  مسلمني،  يزالون  ال  فهم  لفات  

 ُجرم القتال حتت راية الكفار؟ وملاذا َل نسمع أحًدا من العلامء يذكر 

 إنه قبل اجلواب ينبغي أن نتنبه إىل أمرين:   :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

ضح أن مطلق إعانة الكفار عىل املسلمني ليس كفًرا، ومن أوضح ما يو  األمر األول:

هذا قصة حاطب بن أيب بلتعة ريض اهلل عنه، فقد أخرج السبعة إال ابن ماجه من حديث  

أن حاطًبا كتب إىل كفار قريش خيربهم بقدوم جيش النبي صىل اهلل  )) اهلل عنه:  عيل ريض 

 ، إىل آخر احلديث. ((عليه وسلم

ول اهلل  وفْعُل حاطب هذا مع أنه خطي  عىل اإلسالم واملسلمني، وعىل جيش فيه رس

الكفار،   إىل  املسلمني  أخبار  نقل  يف  اجلواسيس  كفعل  فعل   وهو  وسلم،  عليه  اهلل  صىل 

ره  ال ، ويف جيش فيه النبي صىل اهلل عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك مل يكف  سيام يف حرب 

ل خاطبه بلفظ اإليامن، مع أن اهلل أثبت أنه واىل الكفار، وأنه ألقى إليهم باملودة أي  اهلل، ب

سبحانه:  امل قال  العاملني،  رب  ره  يكف  مل  ذلك  ومع  تَ ﴿حبة،  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأهيه تَِّخُذوا  َيا 

ُكمْ  ي َوَعُدوَّ  [. 1]املمتحنة: ﴾ َأْولَِياء َعُدوِّ
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الكفار،  مواالة  فعل  الفعل من  ُكمْ ﴿   الحظوا جعل  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ َتتَِّخُذوا  َأْولَِياء   اَل 

ةُتْلُقوَن إَِلْيِهم   أي: باملحبة.  ﴾بِاملََْودَّ

موال من  فعله  أن  وبني   باإليامن،  عنه  اهلل  ريض  حاطًبا  من  فخاطب  وأنه  الكفار،  ة 

ره   رب العاملني سبحانه؛ ألنه خاطبه باإليامن، بني  هذا  إلقاء املودة إليهم، ومع ذلك مل يكف 

، ويؤكد ذلك فعل  "الُدرر السنية"العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن كام يف  

اهلل النبي صىل  أن  تقدم، وهو  الذي  اهلل عليه وسلم يف حديث حاطب  عليه    النبي صىل 

وسلم، ملا كتب حاطب بقدوم جيش النبي صىل اهلل عليه وسلم دعاه النبي صىل اهلل عليه 

لَّ  وَما ُيْدِريَك؟ َلعَ ))إىل آخر احلديث، وقال يف آخره:    ((ما محلك عىل ذلك؟))سلم، فقال:  و

َفَقال: َبْدر   َأْهِل  َعىَل  َلَع  اطَّ َتَعاىَل  َفَقْد  اهللََّ  ِشْئُتْم  َما  َلُكمْ اْعَلُموا  َغَفْرُت  احلديث أخرجه  ((   .

 السبعة إال ابن ماجه من حديث عيل ريض اهلل عنه وأرضاه.  

ر حاطًبا، ومعلوم أن الكفر ال   ففي هذا احلديث أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكف 

بيقينيات وقطعيات الرشيعة، كام قال تعاىل:  يُ  ر، وهذا  يُ ﴿غف  َأْن  َيْغِفُر  اهللََّ ال  بِهِ إِنَّ  َك    ﴾ رْشَ
من  48]النساء: السابع  املجلد  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  أفاد هذا شيخ  وقد  جمموع  "[، 

الشيخ عبد  ، وبني  أن حاطًبا مل يكُفر، ولو كفر مل ُيغفر له كفره، وذكر هذا أيًضا  "الفتاوى

 ."الدرر السنية"اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن كام يف 

 هو يف أصله فعل اجلواسيس،  ًبا ريض اهلل عنه فعل فعاًل إذا تبني هذا، تبني أن حاط

ومع ذلك مل يكفره ربنا سبحانه وتعاىل، وال نبي ه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم، فدل  

كفًرا ليس  اجلاسوس  فِْعل   أن  عىل  من  هذا  أحًدا  أر   ومل  األربعة،  املذاهب  هذا  وعىل   ،

ر اجلاسوس إال قواًل عن  د بعض املالكية. املذاهب األربعة كف 
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، واإلمام ابن القيم  "الصارم املسلول"وذهب أيًضا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابة  

كام    إىل عدم كفر اجلاسوس، بل وذكر الطحاوي اإلمجاع عىل ذلك،  "زاد املعاد"يف كتابه  

 .  "رشحه عىل البخاري"نقله ابن حجر يف  

تقد بام  كفًرا  ليس  اإلعانة  مطلق  أن  تبني   إن  إذا  يقال:  أن  يصح  ال  فإذن  ذكره،  م 

املواالة ليست كفًرا بخالف التويل     اإلعانة كفر،  ، فإن  املواالة والتويل  فإن هناك فرقًا بني 

نُكمْ ﴿ الذي قال اهلل فيه:  م مِّ ُه ِمنُْهمْ  َوَمن َيَتَوهلَُّ  [.51]املائدة:  ﴾َفإِنَّ

لت هذا أكثر يف كتايب اإلملام رشح نواقض اإلسال ، ويف درس مسجل يف  "موقد فص 

اإلسالم " نواقض  م"رشح  درس  ويف  بعنوان  ،  التكفي"سجل  يف  ومهامت  ، "ضوابط 

 وكلها موجودة يف موقع اإلسالم العتيق.  

يقال: ؟  التويل  ضابط  ما  يقول:  أن  لقائل   عىل    إذن  الكفار  إعانة  هو  التويل   ضابط 

مجع  من أهل العلم، وممن ذكر  املسلمني ألجل ظهور دين الكفر عىل اإلسالم، وذكر هذا  

 يف تفسيه لسورة املائدة.   -رمحه اهلل تعاىل  -هذا شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني 

فأق اجلاسوس،  ر  يكف  رجاًل  أن  جدالً  لنفرض  هذا،  بعد  يقال  يف  ثم  إن  يقال:  ما  ل 

تكفي األعيان،    املسألة خالًفا، ومن املعلوم واملتقرر عند أهل العلم أن اخلالف مانع  من

، كام أشار هلذا النووي رمحه اهلل يف   ،  "رشحه عىل مسلم"فهو تأويل  يمنع من تكفي املعني 

ملجلد األول  ، وذكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف ا"فتح الباري"واحلافظ ابن حجر يف  

 ه اهلل . ، وذكر هذا كثًيا شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني رمح"الدرر السنية"من 

فيهمني أن ُيفهم هذا التأصيل، وهو أن مطلق اإلعانة ليس كفًرا، وأن املشهور عند  

روا اجلاسوس عىل ما تقدم ذكره.   العلامء أهنم مل يكف 
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هو أنه ال ُيسل م أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب   األمر الثاين الذي هيمني أن ُيفهم:

ر بمطلق اإلعانة، لذا قال يف   : مظاهرة املرشكني وإعانتهم، فذكر  "سالمض اإلنواق"يكف 

ر بمطلق اإلعانة.    املظاهرة واإلعانة، فدل عىل أنه ال يكف 

أعلم  -واملظاهرة   م  -واهلل  عىل  ديني  لدافع   املسلمني  عىل  الكفار  إعانة  تقدم هي  ا 

 ذكره. 

 . وبعد هاتني املقدمتني أرجع إىل ما يتعلق بسؤال السائل، وهو واقع هذا التحالف

ينبغي أن ُيعلم يا إخواين أن هناك فرًقا بني أن يقاتل الكفاُر إخوان نا املسلمني، فيقوم  

؟ وبني    املسلمون بنرصة الكفار عىل املسلمني، فهذا الذي جيري فيه الكالم هل هو التويل 

املسلمون   فييد  القتل،  واستحقوا  املسلمني،  آذوا  املسلمني  من  طائفة   هناك  يكون  أن 

أن  أنفُسهُ  للمسلمني  يتيرس  فلم  والدنيا،  الدين  أفسدوا  وألهنم  آذوهم،  قتاهلم؛ ألهنم  م 

 مع الكافرين، أو عن طريق الكافرين، إىل غي ذلك.  يقاتلوهم إال 

، فهو خارج البحث، وليس له عالقة بالتويل   فمثل هذا ال يقال بأنه مواالة  وال تو يل 

اخلوار  فإن  واقعنا؛  هو  املواالة، وهذا  آذوا    " النُرصة"و  "داعش" ج من  وال  قد  وأمثاهلم 

املسلمني يف بالدهم، فيام يسكنون فيه من بالد الشام والعراق، وآذوا املسلمني يف بلداهنم  

فاملس ذلك،  وغي  واغتياالت   ذلك،  وغي  ويريدون  بتفجيات  منهم  مترضرون  لمون 

يف حديث أيب سعيد يف    قتاهلم وإزالتهم، ألهنم مفسدون؛ ألن الرشيعة أمرت بقتاهلم، كام

وسلم:   عليه  اهلل  صىل  قال  َعاد  ))الصحيحني،  َقتَْل  أَلَْقُتَلنَُّهْم  َأْدَرْكُتُهْم  رواية  ((َلئِْن  ويف   ،

 .  ((قتل ثمود)) أخرى:

لمسلمني أن يقاتلوهم إال عن طريق إعانة الكفار، أو عن  فقتاهلم متعني، ومل يتيرس ل 

 له عالقة  ببحث التويل  الذي تقدم ذكره.  طريق الكفار إىل غي ذلك، فهذا ليس 
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ح هذا أكثر: لنفرض أنه قد خرج طائفة  من املسلمني يف بالد املسلمني، وآذوا   ويوض 

لمون القضاء عىل هذه الطائفة املسلمني بقطع الطريق، فهم قط اع طرق، ومل يستطع املس

 التي آذت املسلمني بقطع الطريق، وقطع السبيل، إىل غي ذلك. 

بقطع  اف املسلمني  التي آذت  الطائفة  لقتل هذه  بالكفار  أن يستعينوا  املسلمون  ضطر  

السبيل والطريق، فمثل هذا ليس له عالقة  بمبحث التويل  وال املواالة، وإنام هو استعانة  

ع  تكون  بالكفار  وأن  ُيعرف،  أن  ينبغي  أمر   هذا  ألذيتهم،  قتُلهم  رشًعا  يتعني  أناس   ىل 

 ال عاطفيًة.  دوافعنا رشعيًة  

دول   يدمر  أن  العزيز  القوي  وهو  بقوته  اهلل  أسأل  هو،  إال  إله  ال  الذي  اهلل  وأسأل 

بقوته   اهلل  وأسأل  املسلمني،  من  السنة  العاقبة ألهل  جيعل  وأن  وغيها،  كأمريكا  الكفر 

يقطع  ا وأن  وغيهم،  النُرصة  ومن  داعش  من  اخلوارج  هؤالء  ر  يدم  أن  العزيز  لقوي 

 قوي العزيز. وجزاكم اهلل خًيا. دابرهم، إنه ال 
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المجموعةالواحدةواألربعون
 

يقول السائل: رجل  صىل الظهر، ويف الركعة الثانية أراد الوقوف، ولكن يف منتصف  

 ود السهو؟ فعله للوقوف تذكر ورجع، هل يلزمه سج

إن سجود مثل هذا مستحب؛ ملا ثبت عند ابن املنذر يف    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

عنهم:    "األوسط" اهلل  ريض  وأنس  بشي  بن  النعامن  أن  ))عن  قبل  رجعا  ثم  قاما،  أْنام 

يستتبا قائَمني، أما أنس فبمجرد حتركه حترك أراد القيام، أما النعامن فقام وَل يستتب قائاًم،  

 ، فمثل هذا يستحب له سجود السهو، وال جيب عليه. ((مها سجدا سجود السهووكال

:  وإنام جيب سجود الس  هو يف أحوال 

كأن يرتك واجًبا، أو أن يزيد ما لو تعمد زيادته بطلت صالته، كأن يزيد ركوًعا أو  

والواحدة، وهكذ االثنتني  بني  أو  واألربع،  الثالث  بني  يشك  أن  أو  قياًما،  أو  ا،  سجوًدا 

جاء  الشك  ففي  فيها،  جاء  األمر  ألن  السهو؛  سجود  فيها  جيب  احلاالت  هذه  فمثل 

َأَحُدُكمْ ))د يف صحيح مسلم:  حديث أيب سعي َثاَلًثا   يِف  إَِذا َشكَّ  َيْدِر َكْم َصىلَّ  َفَلْم  َصاَلتِِه 

كَّ   . ((جدتني قبل أن يسلمَعىَل َما اْسَتْيَقَن، ثم يسجد س َوْلَيْبنِ  َأْم َأْرَبًعا َفْلَيْطَرِح الشَّ

محد رمحه اهلل  فهذا فيه أمر  بالسجود، وهذه أصح األقوال يف هذه املسألة، وهو قول أ

تُ  لو  ما  أحوال   السهو جيب يف  أن سجود  رواية:  تركها  تعاىل يف  أو  فعلها  أو  تركها  د  عم 

 لبطلت الصالة، أو جاء األمر هبا، كمثل حديث أيب سعيد املتقدم. 
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 يف الدعاء؟ نريد التفصيل يف املسألة. "إن شاء اهلل "ما حكم قول:  يقول السائل:

  -يف الدعاء منهي  عنه، واألرجح    "إن شاء اهلل"قول:    :العن هذا السؤ يقال جواًبا  

يف الدعاء حمرم، كام ثبت يف    "إن شاء اهلل"أن النهي هني حتريم، أي: أن قول:    -واهلل أعلم

ا أن  هريرة  أيب  حديث  من  قال:  الصحيحني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  َيُقْل ))لنبي  ال 

، وجاء نحوه يف صحيح مسلم  ((َت ، اللَُّهمَّ اْرمَحْنِي إِْن ِشئْ اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل إِْن ِشْئَت  َأَحُدُكُم:

ْنِي إِْن ِشْئت  ))من حديث أنس، فإذا قال:   ، الل ُهم  اْرمح  ، اللهم تب  ((الل ُهم  اْغِفْر يِل إِْن ِشْئت 

؛ ألن النبي صىل هلل عليه وسلم هنى   م  عيل  إن شئت، إىل غي ذلك من العبارات، فهو حمر 

 ذلك.  عن 

 ومن باب الفائدة يف هذه املسألة، فإنه ال يقال إن شاء اهلل إال يف حالتني:  

قال اهلل عز وجل:   املستقبل: كام  ذَ ﴿احلال األوىل يف  َفاِعل   إيِنِّ   
ء  لََِشْ َتُقوَلنَّ  لَِك  َواَل 

 [.  23-22]الكهف:  ﴾َغًدا*إاِلَّ َأن َيَشاَء اهللَُّ 

يف  األمر  كان  إذا  الثاين:  تقو  واحلال  سائاًل،  تسأل  ماضية:  يقول  عبادة   ل: صليت؟ 

عدا   ما  أما  الفعل،  جمرد  إىل  ال  القبول  إىل  راجع   اهلل  شاء  إن  فقوله  اهلل،  شاء  إن  صليت 

 اهلل. هاتني احلالتني فإنه ال يصح أن يقال إن شاء  

يف الدعاء، وقد تقدم أن هذا خطأ، بل هو حمرم    "إن شاء اهلل"فمن الناس من يقول:  

 ذهب إىل ذلك ابن عبد الرب. كام 

يقول:   الناس من  قال:    " إن شاء اهلل"ومن  إىل فالن؟  املايض، تسأله هل ذهبت  يف 

شيخ اإلسالم    نعم! ذهبت إىل فالن إن شاء اهلل، وهذه بدعة  أنكرها العلامء، وممن أنكرها 

 .  "جمموع الفتاوى"ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل كام يف املجلد السابع من 
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تقال عىل ما تقدم تفصيله، لكن يبقى أنه يصح أن يقال إن شاء اهلل   "إن شاء اهلل "إذن 

 يف مثل الدعاء أو غيه ليس عىل وجه التعليق، وإنام عىل وجه التحقيق واإلخبار.

العلم يف حديث ابن عباس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم    وهذا أحد توجيهات أهل

ن هذا م  ((إن شاء اهلل ))، فقوله:  ((اَل َبْأَس عليك َطُهور  إِْن َشاَء اهللَُّ))  دخل عىل أعرايب  فقال:  

أن   املقصود  فليس  اإلخبار،  باب  ومن  الترب ك،  باب  من  ُيعرب   وبعضهم  التحقيق،  باب 

 إن شاء اهلل من باب التعليق، وفرق  بني األمرين.يقول: 

 

 

 

 

 

وال   عرشه،  عىل  اهلل  استواء  ينكرون  الناس  من  كثري   هناك  فالن،  أنا  السائل:  يقول 

مكا كل  يف  موجود   اهلل  ويقولون:  هذا،  هذا؟  يقبلون  يف  الصالح  السلف  قول  هو  ما   ، ن 

 هذا.   جواًبا عنكان؟ أرجو أعني استواء اهلل، وهل جيوز القول: اهلل موجود  بال م

اهلل    يقال: رسوله صىل  وسنُة  اهلل،  كتاب  عليه  دل  الذي  القول  هو  السلف  قول  إن 

وجل:   عز  اهلل  قال  عرشه،  عىل  مستو   اهلل  أن  من  وسالم  َعىَل ﴿ عليه  مْحَُن  اْلَعْرِش  الرَّ  

وه5]طه:  ﴾اْسَتَوى مواضع،  سبعة  يف  القرآن  يف  العرش  عىل  االستواء  اهلل  وذكر  ذا  [، 

 ثبات ذلك ما أثبته اهلل.  واضح  بني  يف القرآن، فإذا كان اهلل أثبت لنفسه االستواء فيجب إ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3431#docu
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ولالستواء معان  ذكرها أئمة السنة من السلف، ومجعها بعض العلامء كشيخ اإلسالم  

ت يف  ابن  النزول"يمية  حلديث  يف  "رشحه  تعاىل  اهلل  رمحه  القيم  وابن  وهي  "نونيته"،   ،

 فية، وهي معان  أربعة: الكافية والشا

 املعنى األول: العلو.   

 واملعنى الثاين: االستقرار.  

 واملعنى الثالث: الصعود. 

 واملعنى الرابع: االرتفاع.  

 لف، ودل عليها اللغة.  هذه معان  أربعة لالستواء، دل  عليها كالم الس

يه وسلم، وأمجع  إذن اإلثبات لالستواء دل عليه كتاُب اهلل، وسنُة رسوله صىل اهلل عل

يؤول  أن ُيالف ذلك، وأن  السلف، فال جيوز ألحد   ذلك  عليه  يفعل  االستيالء كام  إىل  ه 

 :  أهل البدع كاألشاعرة وغيهم، يقولون: استوى بمعنى استوىل؛ ألمور 

 أن هذا خمالف  للفظ الرشعي، فإن اللفظ الرشعي جاء بلفظ االستواء.  األمر األول:

الثاين:  كثًيا   األمر  العلام  أن  بمعنى  من  االستواء  ُينطق  أن  لغًة  يصح  ال  يقول:  ء 

 االستيالء.  

الثالث: يف    األمر  يصح  فإنه ال  االستيالء؛  بمعنى  االستواء  إطالق  لغًة  لو صح  أنه 

ا يمنع ذلك، وهو أن االستيالء يقتيض املغالبة، يعني كأن  آيات االستواء، ألن هناك أمرً 

بع اهلل  فجاء  مستولي ا،  كان  وإثبات أحًدا  اهلل،  حق   يف  منتف   وهذا  منه،  وأخذه  ذلك،  د 

 نقص  يف حق الباري سبحانه وتعاىل. 

بأن:   القول  مكان"أما  بال  موجود   اهلل  "اهلل  أن  السنة  أهل  اعتقاد  فإن  فهذا خطأ،   :

الكتاب   موجود  يف ، وهو العلو، فوق املخلوقات، كام تواترت يف ذلك األدلة من  مكان 
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ألفي دليل  يدل عىل أن    "الكافية والشافية"بن القيم رمحه اهلل تعاىل يف  والسنة، حتى ذكر ا

 ، ومن ذلك:اهلل فوق خملوقاته

َكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل  إَِلْيِه َيْصَعُد الْ ﴿ كل آية  فيها ارتفاع األشياء إىل اهلل، كقوله تعاىل:  

الُِح َيْرَفُعهُ   [. 10]فاطر: ﴾الصَّ

سبحانه:   قوله  ذلك،  اأْلَْرَض ﴿ومن  بُِكُم  خَيِْسَف  َأْن  اَمِء  السَّ يِف  َمْن    ﴾ َأَأِمنُْتْم 
ومعنى  17-16]امللك: بمعنى    "يف"[،  قال  "عىل"هنا  كام  املخلوقات،  فوق  أنه  أي   ،

 ]أكثر من موضع[، أي عىل األرض.  ﴾ْرضِ اأْلَ  يِف  ُقْل ِسرُيوا ﴿ سبحانه:

أن النبي صىل اهلل  ))مي،  ومن ذلك ما أخرج مسلم من حديث معاوية بن احلكم الُسل

اَمءِ   ، وأقرها النبي صىل اهلل عليه وسلم. ((عليه وسلم سأل اجلاريَة، َأْيَن اهللَُّ ؟ قالت: يِف السَّ

َا ُمْؤِمنَة  َأْعتِْقَها َفإِ ))ثم قال بعد ذلك يف آخر احلديث:   ، إىل غي ذلك من األدلة.  ((ْنَّ

، وهو العلو، أي فو ق املخلوقات، وقد دل عىل أن اهلل فوق  فيتلخص أن اهلل يف مكان 

 وقات األدلة من الكتاب والسنة، وقد تقدم ذكرمها.  املخل

بل حتى   السامء،  إىل  رفع برصه  أحد  اشتكى  إذا  فإنه  دلت عىل هذا،  الفطرة  وأيًضا 

 إذا اشتكت رفعت أبصارها إىل السامء.  البهائم

الرابع: األمر  أن  أما  السنة  أئمة  ذكر  فقد  العقل:  علو     وهو  مكان  مكانان:  املكان 

املثل  ومكان س له األجل  واألزكى، وهلل  الُسفل، واهلل  العلو أجل  من مكان  ، ومكان  فل 

 األعىل.  

اهلل:   اخلامس عىل علو  تواوالدليل  وقد  السنة،  أهل  تر يف حكاية اإلمجاع مجع   إمجاع 

ر هذه املسأ لة، واألصل فيام ُيذكر يف  من أهل السنة، وذلك أن كل  من كتب يف االعتقاد قر 
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ع  عليه، فكل  من كتب من أئمة السنة قر   ر أن اهلل مستو  عىل عرشه،  كتب االعتقاد أنه جمم 

 وأنه فوق خملوقاته.  

هنا يف الدين، وأن يعل   منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام عل منا، إنه الرمحن  أسأل اهلل أن يفق 

 الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا.
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انيةواألربعونعةالثالمجمو
 

س مجاعة   يقول السائل: هناك من يقرأ كتب عبد اهلل احلبَش اهلرري، وهو الذي أس 

وما   اهلرري؟  احلبَش  اهلل  عبد  كتب  قراءة  جيوز  هل  التاريخ،  كتب  يف  كام  األحباش 

 نصيحتكم ملن يقرأ كتبه؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  احل  :عن  اهلل  عبد  ومؤسسها  األحباش  فرقة  فرقة   إن  بيش 

 تقاد والفقه.  زائغة  وضالة  يف مسائل االع

 أما يف مسائل االعتقاد فهم عىل ما عليه املتكلمون من األشاعرة.  

يوفق أهواء الغرب، لذلك  أما ما يتعلق بالفقه فهم عىل دين  تسهييلٍّ عىل مذاقهم بام  

لي زوها  وجو  بالشهوات،  يتعلق  فيام   
دينية  كثية   أمور   يف  يرغبه تساهلوا  بدين   خرجوا 

ار، وهم أحد أمرين:  الغرب والكف 

نوهم، وهذا األظهر   .  -واهلل أعلم  -إما أن الغرب والكفار صنعوهم ومك 

فزادوه  والغرب،  ار  الكف  فاستغلهم  زائغني،  ابتدأوا  أهنم  ثم  أو  وزيًغا،  ضالاًل  م 

روهم بعد ذلك.    صد 

ًة، واليهود يدعموهنا،   ر  الفرقة تراهم ُمصد  الواقع يف أثيوبيا، وكام هم  وهذه  كام هو 

بال نون يف  بقوة  يف  ممك  فهم ممكنون  الكفار،  بالد  نون جًدا يف  ممك  فهم  أوروبا وغيها،  د 

التسه متكينهم  وسبب  األوربيني،  بالد  ويف  الكفار،  جهة،  بالد  من  للدين  والتمييع  يل 

 السنة.ومن جهة  أخرى أهنم أصحاُب ألسنة  ِحداد  عىل أهل احلق من أهل 
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بل إهنم يعتدون بأيدهيم، ويرضبون إذا كانوا يف أرض  فيها قوة  ومتكني  هلم، وعندهم  

دعم مادي  غريب، ومتكني  غريب للغاية يف بالد الكفار من بالد أوروبا وغيها من بالد  

 كفر، كام يف أوكرانيا وغيها، وكام يف أثيوبيا.  ال 

ر منه ل  ا، وأن جيتهد املصلحون يف بيان ضالهلا بك فلذا هي فرقة زائغة، ينبغي أن حُيذ 

بيان ضالهلا   يف  احلق  دعاة  اجتهد  وإذا  املسلمني،  عىل  كبي  فإن رضرهم  ممكنة،  وسيلة 

ف واخلُط ب،  والكلامت،  وبالدروس،  املخترصة،  يندحر عن وجود  باملطويات  الباطل  إن 

سبحانه:   قال  كام  اْلَباطِ ﴿احلق،  َعىَل  قِّ  بِاحْلَ َنْقِذُف  َفَيْدَمُغهُ َبْل  َزاِهق   ِل  ُهَو    ﴾ َفإَِذا 
 [.  18]األنبياء:

بعنوان:   ، وألقيت درًسا  ، وأويص  "فرقة األحباش صنيعة  هيودية "وقد من  اهلل عيل 

 ف وُطرح يف الرد عىل هذه الفرقة الضالة.بالرجوع إليها، وإىل غيها مما ُكتب وُأل  

ق فتوى  بالسعودية  لإلفتاء  العلمية  للجنة  الفرقة،  وأخًيا  هذه  ضالل  بيان  يف  وية  

 ق وخمترص.  وكالمهم طيب وموث

الضالة  الفرقة  هذه  ومنهم  فرقة  ضالة،  كل  يكرس  وأن  وإياكم،  يوف قنا  أن  اهلل  أسأل 

 األحباش. 

 

 ، يسب  من  هناك  السائل:  عبد    يقول  بن  حممد  املجدد  اإلسالم  شيخ  يف  ويطعن 

اهلل،   رمحهام  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيِخ  ما  الوهاب،  الوهابية،  مؤلفاهتم:  يقرأ  ملن  فيقول 

م؟ وهل يوجد مذهب يتسمى  توجيه نصيحتكم ملن ُيبِغض هذين الشيخني، ويطعن فيه

 بالوهابية؟  



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

170 
 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ  : أنك إذا تأملت يف منهج  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

طع اخلصوم  جتد  مل  تعاىل  اهلل  رمحه  الوهاب  عبد  بن  حممد  يتعلق  اإلسالم  فيام  فيهم  نوا 

الدليل عىل  تبني  إذا  إال  احلنبيل،  املذهب  الفقه عىل  فإهنم    بالفقه، ألهنم يف  خالف ذلك، 

األقوال  وإىل  املعتربة،  املذاهب  من  غيه  إىل  احلنبيل  املذهب  عن  نظًرا    ُيرجون  املعتربة، 

 للدليل الرشعي، وهذا يفعله كل  العلامء املحققني. 

يد، ففي مثل شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل  ءوا به من دعوة التوحوإنام يطعنون فيام جا

بالعبادة، وإىل إثبات أسامء اهلل وصفاته عىل ما عليه أهل   يطعنون يف دعوته إىل إفراد اهلل 

 من األشاعرة وغيهم.  السنة، خالًفا للمتكلمني  

د يف توحيد اهلل بأن أحيا تو ، وجد  د  حيد اهلل عىل ما عليه  فإذن هو رمحه اهلل تعاىل جمد 

له فيام يتعلق بتوحيد األلوهية وإفراد اهلل    السلف الصالح، فإذن املخالفون له إنام ُيالفون

الرشك  ذرائع  سد   يف  وكذلك  والصفات،  األسامء  توحيد  ويف  جاءت بالعبادة،  التي   ،

 الرشيعة بالنهي عنها.

اهلل   رمحه  اإلسالم  شيخ  مع  فيه  اخلالف  اشتهر  مما  يقول تعاىل،  وأيًضا  ال  أنه    هو 

باستحباب شد الرحل إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهذا قول  خمالف  إلمجاع أهل  

خا من  ويوجد  بإباحته،  أي  الرحل  شد  بجواز  قال  من  العلامء  من  يوجد  لفه،  العلم، 

 ومنعه.  

فهذا    أما القول باستحبابه، وأن شد الرحل إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم عبادة،

ا  التقرب إىل  أن   املتقرر علمًيا  إليه أحد، ومن  ُيسبق  ث  مل  باملباحات من مجلة  قول  حمد  هلل 

 البدع.
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الُس  هذا  ذكر  ممن  بل  مواضع،  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  اإلسالم  شيُخ  هذا  عىل  بكي نص 

  الداعية إىل شد الرحل إىل قرب النبي صىل اهلل عيه وسلم، ونقل هذا ابن حجر اهليثمي يف

 فتاواه، ثم قرره.  

م  يف الرشيعة، ومن ذلك من تعبد بشد الرحل. ، وحمر   فإذا التعبد باملباح بدعة 

ف فاملقصود أن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل يعاد  إال يف توحيد اهلل، وال يستطيع منص

أو باغ  يستحي من البغي، أن يصف شيخ اإلسالم بن تيمية بأنه تكفيي، ألنه رمحه اهلل  

إمجاع  تعاىل املوانع، وحيكي  وانتفت  توافرت الرشوط  إذا  للمعني  األعذار  ُيردد  ما  كثًيا   

 عىل ذلك رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعة.   الصحابة

  يطعنون يف عقيدة التوحيد. لذا إذا تأملتم يف الطاعنني يف شيخ اإلسالم إنام 

 تعاىل، ما طعن فيه  ومثل ذلك يقال يف اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

دها شيخ اإلسالم    الطاعنون إال لنرصته لدعوة التوحيد التي  عليها أئمة السنة، والتي جد 

الوهاب عبد  بن  األلو  حممد  توحيد  إىل  الدعوة  يف  واشتهر  تعاىل،  اهلل  لكثرة رمحه  هية 

 الرشك يف زمانه، وألن  دولًة نرصته. 

ًدا متميزً   جزيرة  ا بأن كان سببًا عظياًم إلظهار التوحيد يففنفع اهلل به كثًيا، وصار جمد 

نارصه كاإلمام   اهلل عليه، وعىل كل من  القباب واألرضحة، وهذا فضل  العرب، وهدم 

 حممد بن سعود رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعة.  

أثر دعوته مل تكن حمصورًة بجزيرة العرب، بل امتدت إىل العامل اإلسالمي كله،    وإن  

إىل بالد الكفر، ويوجد كثيون من أنصار التوحيد والسنة تأثروا بدعوة    بل امتدت حتى 

عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل، وبدعوة اإلمام املجدد شيخ اإلسالم ابن  اإلمام املجدد حممد  

 ىل. تيمية رمحه اهلل تعا
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عبادة، فاملقصود: أن املعادي هلام إنام عادامها لدعوهتام إىل توحيد اهلل وإىل إفراد اهلل بال 

 وما تقدم ذكر بعضه.  

إذا تبني هذا فليس غريًبا أن دعاة الباطل يعادون أهل احلق، وليس غريًبا أن يرموا  

روا الناس منهم، كام فعل ذلك كفار ق  ريش مع رسول أهل احلق بألقاب السوء؛ حتى ينف 

روا الناس م  نه. اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقد سموه شاعًرا وساحًرا وكاهنًا؛ لينف 

ثم بعد ذلك أهل البدع وصفوا أهل السنة بذلك، كام فعل هذا اجلهمية وغيهم من  

 املتكلمني، ووصفوا أهل السنة بأهنم حشوية، وأهنم جمسمة وهكذا. 

عثامن أبو  اإلمام  بوضوح  هذا  كتاب    بني   يف  أصحاب "الصابوين  السلف  عقيدة 

 .  "احلديث

 عادة أهل الباطل.  فاملقصود: أن رمي الُتهم ليس صعًبا، وهي 

، وكل  رجل  يريد اهلل والدار اآلخرة، بل أدعو كل  رجل    وأدعو كل عاقل، ومنصف 

 شيخ  يقدر كلمته التي خترج من فمه أو التي يكتبها بيده، أنه إذا سمع شيًئا يف اإلمامني

اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أن يرجع، وأن يتوثق من ذلك،  

 ه يف اجلملة سيجد أحد أمرين:فإن

إما أهنم قدحوا فيهم بحق  جاءوا به، وعليه السلف الصالح، ودعا لكتاب اهلل وسنة  

، كإفراد اهلل بالعبادة وإثبات أسامء اهلل وصفاته، إىل    رسوله صىل اهلل عليه وسلم بوضوح 

 غي ذلك. 

هداه    -بالد املغرب  وإما أن جيد هبتاًنا وكذًبا، ومما سمعت قبل زمن  ألحد مشاُية  

وال  بالتوحيد  املغرب  بالد  اهلل  وأعز  أمام  -سنةاهلل،  وكذب  فضائية،  قناة  يف  خرج  أنه   ،

توكأ إليها إن عصاي التي أ))الناس بكذب  ُكب ار، وقال: إن حممد بن عبد الوهاب يقول:  
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موجود  إن هذا  ))  -وهذا من زيادة كذبه  -، ثم يقول:  ((أنفع من حممد صىل اهلل عليه وسلم

 .(( كتبهيف

الثقلني اإلنس واجلن أن ُُيرجوا هذا من كتبه، واهلل لن جيدوه، وإنام هو   وأنا أدعو 

 الكذب الُكب ار والصد عن دعوة احلق.  

عىل التوحيد والسنة، وأن يميتنا عىل التوحيد    أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن حيينا

لدين اهلل، فإهنام مل  والسنة، وأن جيزي هذين اإلمامني خًيا لنرصهت  لدين اهلل، وجتديًدا  م 

دا وأحيا دعوة ا  جديد، وإنام جد 
لنبي صىل اهلل عليه وسلم وصحابته، وجزاكم  يأتيا بيشء 

 اهلل خًيا. 

 المجموعةالثالثةواألربعون

 

 السائل: ماذا تعرف عن اجلفري؟    يقول

السؤالفيقال جواًبا   باحلبيب اجلفري قدعن هذا  إن املسمى  أبواب     :  ضل وزاغ يف 

 ل كثية  من الرشيعة، وحرُصها يطول، لكن أشي إىل بعضها عىل ُعجالة:عدة، ومسائ

ش كأيب  : فيام يتعلق بتوحيد الربوبية، هذا التوحيد الذي يقر  به كفار قرياألمر األول 

قال  كام  وحده،  اهلل  هو  اخلالق  إن  يقولون  أهنم  عنهم  أخرب  اهلل  فإن  هلب،  وأيب  جهل 

اَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ َمنْ  َوَلئِْن َسَأْلَتُهمْ ﴿:حانهسب  [. 38]الزمر:  ﴾ َخَلَق السَّ

قد ضل   اجلفري  أن  إال  به  أقروا  قريش  كفار  إن  حتى  التوحيد،  هذا  وضوح  ومع 

يف وز مقطع  يف  موجود  وهو  عليه،  مثبت   هو  كام  ر  فقر  التوحيد،  من  النوع  هذا  يف  اغ 

أن توحيد اليوتيوب  يف  واضح   فهذا رشك   أب،  بال  ولًدا  ُيلق  أن  للويل  يمكن  يقول:  ه 

 به كفار قريش.  الربوبية الذي أقر   
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في للرشك  ودعوته  فيه،  فالرشك  األلوهية،  بتوحيد  يتعلق  فيام  الثاين:  كثًيا، األمر  ه 

فيه   اجلفري  د  يرد  باليوتيوب،  مقطًعا  هناك  أن  ذلك  اهلل"ومن  رسول  يا  مدد  أ"مدد  و  ، 

يا ويل اهلل" مدد  أو غيه،  "مدد  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  ينادي  نحو هذه،  عبارة  أو   ،

 . -عافاين اهلل-ا من الرشك األكرب وهذ

يعني: أطلب منك املدد    وهو الرشك يف توحيد األلوهية، فإن معنى مدد: أي دعاء، 

به اهلل  ر  كف  الذي  الرشك  وهو  أكرب،  األموات رشك   من  وطلبه  كثًيا،    والعون؛  كتابه  يف 

مل يكتِف بوقوعه  ومع ذلك يأبى اجلفري إال أن يقع يف هذا الرشك، وزاد السوُء سوًءا بأنه  

 فيه بل صار داعيًة إليه، عافاين اهلل وإياكم.  

، لو كان ذا عقل  ملا تكلم به. عند اجلفر  األمر الثالث:  ي خرافات، وكالم  ساقط 

بن أيب طا أنه ذكر: أن عيل  يد رجل  ومن ذلك:  يف    لب ريض اهلل عنه وأرضاه قطع 

رسقة، ثم ملا قطع اليد يف قصة  ذكرها اجلفري، جاء عيل ريض اهلل عنه وأرجع يد الرجل  

سند هل ال  قصة  وهذه  خرافاته،  من  وهذا  قطعت،  أن  بعد  أن  إليه  يصح  وال  ا صحيح، 

يده، فكيف    ُتنسب لعيل ريض اهلل عنه وأرضاه، فإن هذا السارق استحق رشًعا أن تقطع

، وليس هناك ما يثبت ه عنه؟  يأيت عيل  ريض اهلل عنه ويرجعها؟ ثم كيف ادعى هذا عىل عيل 

 . -عافاين اهلل وإياكم -وإنام هي خرافات اجلفري 

الرابع: غلوً   األمر  اجلفري  عند  ويدعو  أن  كثًيا،  يردده  التصوف، وهذا  ا شديًدا يف 

عافاين الرشكية،  الصوفية  بالطرق  ويشيد  موجود  إليه  مقطع   يف  إنه  حتى  وإياكم،  اهلل   

 والتبليغ أهنا قامت عىل دعوات  باليوتيوب، ذكر أن سبب نجاح مجاعة اإلخوان املسلمني

الستحى أن يقول ذلك؛    صوفية، وأخذ يشيد بالطرق الصوفية، ولو كان ذا عقل  ودين
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ظهر، فقد عاقبه ألن فشل مجاعة اإلخوان املسلمني والتبليغ ظاهر، وخمالفتهم للرشيعة أ

م أنه ذم  للتصوف. 
، ولو دقق فيه لعلِ  اهلل بأن أراد أن يمدح التصوف بيشء 

خارجية  مجاعة   نجاح  مبتدعة،  ضالة  إرهابية  مجاعة  لنجاح  سبًبا  يكون  أن  وهو 

إلخوان املسلمني، أو مجاعة  ضالة  مبتدعة  كجامعة التبليغ، وهذا باملناسبة مبتدعة  ضالة كا

د هذه اجلامعات اخلارجية كجامعة  يدل عىل أن اجل فري داعية إرهاب  وخروج؛ ألنه يمج 

 اإلخوان املسلمني.  

إىل  الشديدة  الدعوة  من  وعنده  التصوف،  يف  غال   الرجل  أن  هذا:  من  فاملقصود 

 ثب ت  موجود يف اليوتيوب.  التصوف، وكل هذا م

ُيرِص   اجلفري!! كيف  العجب مع شدة ضالل هذا  أخًيا تعجب غاية   اإلخوان  ثم 

 املحبة ملثل اجلفري. املسلمون وأذناهبم من احلركيني أن يمدوا يد اإلخاء و

للجفري،  حمبته  فيها  يذكر  تغريدات   كتب  العريفي  حممد  الدكتور  أن  ذلك  ومن 

  -طهره اهلل -ذهب إىل املسجد األقىص ويصيل فيه، وال يزال املسجد  ويعاتبه أنه يريد أن ي

 ىل ذلك.  حتت حكم اليهود، فيعاتبه ع

عىل  لعاتبته  وبصية  وغية   دين   ذا  عريفي  حممد  يا  كنت  لو  اهلل!  سبحان  يا  فيقال: 

إىل   بدعوته  وال  برشكه  هذا  يقارن  ال  بل  وغيه،  هذا  من  وأطم  أشد  هو  الذي  رشكه 

له. إىل غي ذلك؛    الرشك، فكيف أنك تدعو  له اإلخاء واملحبة والدعاء؟ وتزعم  تدعي 

مثل   عىل  تعاتبه  يف  وإنام  الرشك  إىل  دعوته  وهو  العظيمة،  املوبقات  عن  وتسكت  هذا! 

   توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية.

لقاء قبل سنوات  يف السودان وأشاد باجلفري  العودة ُأجري معه  ومثل ذلك سلامن 

يثني عىل  وبدعوته،   أنه  العودة، وذلك كيف  للغاية ويدل عىل فساد  أيًضا عجيب   وهذا 
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الرشك داعية  السودان    اجلفري  كبالد  والتصوف  الرشك  فيها  شاع  بلد   يف    -والتصوف 

 ؟!  -طهرها اهلل من كل سوء

ية  عىل التوحيد.  هذا يدل عىل أن احلركيني كالعودة والعريفي ليسوا أصحاب غ 

حس حممد  ذلك  من ومثل  يزعمهم  الذي  احلركيني  بأخالق  اجلفري  أشاد  فقد  ان، 

ن عن ذلك، ورضب مثاًل بالعودة وحممد حسان  التيار السلفي، وهم من أبعد ما يكونو

 وآخرين. 

موثق   كله  وهذا  هذا،  من  أشياء  وذكر  الفندق،  يف  زارين  احلسان  حممد  إن  وقال: 

 وموجود يف اليوتيوب. 

يك فلم  حسان،  حممد  من ضالل  أن وهذا  الدعاة  عىل  يعيب  بأن  حسان  حممد  تِف 

وأيًضا مل يكتِف بتمييع اخلالف بني    يدعوا إىل التوحيد، ويأمرهم أال يدعوا إىل التوحيد،

بي إنه قال: لو مجعنا اخلالف  ننا وبينهم لوجدناه شيًئا قلياًل،  أهل السنة والرافضة؛ حيث 

 يمكن أن جيمع يف بوتقة، أو كالًما نحو هذا.  

ن من  ن من اخلالف بني أهل السنة والرافضة، ثم بعد    فهو  الدعوة إىل التوحيد، وهو 

  بأن زار مثل هذا الصويف، داعية الرشك والضاللة احلبيب اجلفري.  ذلك زاد األمر سوءً 

، أرشت إليه، أن اجلفري ليس يتبنى الرشك فحسب؛ بل هو   مع أنني أنب ه عىل يشء 

، فهو ُمرِصٌّ عىل  -عافاين اهلل وإياكم  -إىل هذه الضاللة  داعية  إىل ذلك، وجمتهد  يف الدعوة  

 .  -ين اهلل وإياكمعافا-دعوته هلذا الباطل وتبنيه، 

وتبنيه   للرشك  لدعوته  بعينه  ره  يكف  الفوزان  صالح  العالمة  شيخنا  سمعت  وقد 

 للرشك، ومثله ال جيهل مثل هذه األمور. 
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يعيننا وإياكم عىل طاعته، وجزاكم  أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ملا حيب ويرىض، وأن  

 اهلل خًيا.  
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المجموعةالرابعةواألربعون
 

السائ من  يقول  أخ   النبوية،  ل:  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  يدرس  أن  يريد  روسيا 

أبناء    وعندها  أم،  عندك  فليس  العلم  لطلب  تسافر  لو  وتقول:  هذا،  تريد  ال  أمه  لكن 

و أمه،  يطيع  هل  دونه،  هذا  آخرون  يف  أمه  يطيع  أال  له  جيوز  أم  العلم؟  لطلب  يسافر  ال 

 األمر؟  

جواًبا   السؤاليقال  هذا  ليس   :عن  الرشعي  العلم  طلب  وهو  األمر،  هذا  مثل  يف 

 واجًبا أن يطيع أمه، وعلامء املذاهب األربعة تكلموا عىل أمثال هذه املسائل.  

إذن أمه، كام ذكر هذا احلنفية    ومنهم من قال: إذا كان الطريق آمنًا فال حيتاج إىل طلب

 واملالكية.  

باب فروض الكفاية؛ فإنه أيًضا  ومنهم من قال: إذا ذهب لطلب العلم الذي هو من  

 ن أمه، وذكر هذا الشافعية.  ال حيتاج إىل إذ 

هذا   مثل  يف  أنه  أعلم   -فاملقصود  ذاهب     -واهلل  وهو  أمه، السيام  إذن  إىل  حيتاج  ال 

بني فرض عني  أو فرض كفاية، ومثل هذا األمة يف أمس  احلاجة لطلب العلم، والعلم ما  

 إليه. 

يعص  ال  املقابل  يف  ب   لكن  ظاهًرا،  عصياًنا  عز  أمه  اهلل  ويدعو  ويعاودها،  يدارهيا  ل 

وجل أن يلني قلبها، وحياول أن يسافر وهي راضية  عنه، فإنه إن شاء اهلل مع الدعاء وفعِل  

وتكليم   إليها،  التودد  من  إنه  أسباب  اهلل  شاء  إن  وهكذا  ليكلمها،  عليها  يؤثر  ممن  أحد  

 يذهب وأمه راضية.  
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عبا العلم  طلب  يعدفإن  ال  عظيمة،  متعد،  دة   ونفعه  أمحد،  اإلمام  قال  كام   ، له يشء 

 واملسلمون يف حاجة  إليه السيام يف بالد روسيا. 

، امل  سلمون يف  فوجود طالب علم  يدرسون العلم فيتعلمونه، ثم يعلمونه للناس أمر 

ني  حاجة  ماسة  إليه، فهو عىل أقل أحواله من فروض الكفايات، فكيف وكثي  من املسلم

 مل يتعلم حتى فروض العني؟!   -وقد يكون السائل منهم -

إليه؛ ليجمع  فإذن يف مثل هذا ال حيتاج إىل إذن أمه، لكن يعمل بام سبقت اإلشارة 

 اهلل له بني الذهاب لطلب العلم ورضا أمه.

غسل   هي  ومهمته  األجنبية،  البالد  أحد  يف  مطعم   يف  يعمل  رجل   السائل:  يقول 

  كان يف أحد األطباق حلم خنزير؟ الصحون فقط، وربام

جواًبا   السؤاليقال  هذا  التي    : عن  الصحون  تغسيل  وهو  العمل،  هذا  مثل  إن 

يقول:   والعدوان، واهلل  اإلثم  تعاون  عىل  اهلل، مثل هذا  م  فيام حر  َتَعاَوُنوا  ﴿ُتستعمل  َواَل 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ   [. 2]املائدة: ﴾ َعىَل اإْلِ

أن  فرًقا بني  هناك  كافر،   فإن  أعامل     يتاجر مسلم  مع  كافر يف  يعمل مسلم  مع  أن  أو 

ليست حمرمًة رشًعا، ولو كانت أموال الكافر ربوية، لكن معاملته هذه التي يتعامل هبا مع  

هذا جائز، وكان الصحابة يتبايعون مع اليهود وغيهم    الكافر ليست حمرمًة رشًعا، فمثل

عليه   اهلل  النبي صىل  ومات  الكفار،  أخرجه  من  كام  هيودي،  عند  مرهون   ودرعه  وسلم 

 البخاري من حديث عائشة. 

الكافر   كان  ولو  حمرمًة،  نفسها  املعاملة  تكن  مل  إذا   ، جائز  الكفار  مع  التعامل  فلذا؛ 

بالربا،   ويتعامل  الربا  أن  يأكل  وبني  هذا  بني  فرق   املعاملة،  ذات  إىل  يكون  النظر  فإن  

كم معاملة حمرمة،  الكفار  فإن  يتعامل  اخلنزير؛  فيها حلم  ُأكل  وقد  الصحون،  تغسيل  ثل 
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امل حق  يف  حمرم   إنه  بل   ، م  حمر  هذا  مطعم   مثل  عنده  مسلاًم  أن  ر  ُقد  لو  والعياذ    -سلمني، 

العم   -باهلل فإن  خنزير،  فيه حلم  ألنه  يبيع  عمل  حمرم؛  الصحون  هذه  تغسيل  يف  عنده  ل 

 ىل. تعاون عىل اإلثم والعدوان، فالكافر من باب أو 

مع   الراجح  وما  الذكر،  بمس  الوضوء  نقض  يف  األدلة  تعارضت  السائل:  يقول 

 توجيه األدلة؟ 

 إن أشهر األدلة يف هذه املسألة دليالن:   يقال يف جواب هذا السؤال:

رج اخلمسة من حديث ُبرسة بنت صفوان ريض اهلل عنها أن  الدليل األول: هو ما أخ

أْ  َمنْ ))  النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: حه اإلمام  ((َمسَّ َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ ، وهذا احلديث صح 

أمحد وحييى بن معني والبخاري ومجاعة من أهل العلم، وهذا احلديث يفيد أن مس الذكر  

 ناقض  من نواقض الوضوء.  

اآلخر: وهو حديث قيس بن طلق بن عيل عن أبيه، أن النبي صىل اهلل عليه   والدليل

ت ذكري، أو قال: الرجل مس ذكره يف الصالة، فهل عليه  ل: مسسقال رج))وسلم قال:   

 . أخرجه اخلمسة((ال إنام هو بضعة  منك))وضوء؟ قال: 

 هذا احلديث يدل أو يفيد أن مس الذكر ليس ناقًضا من نواقض الوضوء.  

هو القول بأن مس الذكر ناقض  من نواقض الوضوء؛  -واهلل أعلم -وأصح القولني  

؛ ألن بعض أهل  -واهلل أعلم  -يس بن طلق بن عيل عن أبيه ال يصح  وذلك أن حديث ق

، فإذا كان  ((إن قيًسا ممن ال حُيتج بحديثه)) حاتم؛ فإنه قال:  العلم قد تكلموا يف قيس، كأيب 

ذا ال ُيعول عليه، السيام وهو خمالف  حلديث  فيه ترصيح بأن  كذلك فإن تفرد قيس مثل ه

 مس الذكر ينقض الوضوء.  
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القوإذن أص أعلم  -لني  ح  وإىل    -واهلل  الوضوء،  نواقض  ناقض  من  الذكر  أن مس 

 هذا ذهب الشافعي وأمحد يف رواية، وهو املشهور عن اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بكاء عند القراءة بدعة؟ يقول السائل: هل طلب ال

 إن طلب البكاء نوعان:   :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

 حممود، وهو طلب البكاء الستجالب رقة القلب وللخشوع، وقد  وع  ن   النوع األول:

أنه   العاص ريض اهلل عنه  بن  اهلل بن عمرو  دل عىل هذا ما ثبت يف عند احلاكم عن عبد 

 .  ((تباكواابكوا، فإن َل جتدوا بكاًء ف)) قال:

د  هو البكاء املذموم، وهو بكاء ألجل الرياء والسمعة وغي ذلك، وق  والنوع الثاين: 

 . "زاد املعاد"أفاد هذين النوعني اإلمام بن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 

قال  كتابه،  تالوة  عند  يبكون  أهنم  التقوى  وأهل  العلم  أهل  به  اهلل  امتدح  ومما 

وَن  ﴿ سبحانه:  [.  109]اإلرساء:  ﴾لأِْلَْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعاَوخَيِره
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شيته، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم  ا بخشيته، والبكاء من خفأسأل اهلل أن يمن علين

 اهلل خًيا. 

المجموعةالخامسةواألربعون
 

واستدبا اْلِقْبَلِة  استقبال  عن  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  السائل: ْني رسول  رها  يقول 

 عن قضاء احلاجة، وجاء يف حديث :أنه استدبرها، فبامذا يكون اجلمع ؟ 

: النهي عن استقبال اْلِقْبل ِة واستدبارها جاء يف أحاديث    لالسؤا  عن هذا يقال جواًبا  

 عدة، منها: 

اَل ))حديث أيب أيوب األنصاري يف الصحيحني قال: قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:  

 .  ((ِقْبَلِة واَل َتْسَتْقبُِلوها بغائط  وال َبْول  َتْسَتْدبُِروا الْ 

 . ((ال َنْستَْقبَِل اْلِقْبَلَة لَِغائِط  ،وال َبْول  ))ويف حديث سلامن يف صحيح مسلم قال: 

 فهذان احلديثان يدالن عىل النهي عن استقبال اْلِقْبل ِة واستدبارها.  

 وللصحابة يف هذه املسألة قوالن فيام وقفت عليه.

ينهي عن االستقبال واالستدبار مطلًقا حتى يف البنيان، وهذا قول أيب    لقول األول:ا 

األن  يف  أيوب  يدخل  وكان  الشام،  إىل  ذهب  أنه  ذكر  فإنه  الصحيحني؛  يف  كام  صاري 

 .  ((فننحرف عنها ونستغفر اهلل )) انت مستقبلة اْلِقْبل ِة، قال:احلاممات، وك

للصحابة: الثاين  زو   والقول  ،  أهنم جيو  اْلِقبْل ِة يشء  وبني  بينهم  كان  إذا  االستقبال،  ن 

م مونه إذا مل يكن كذلك، أي: حير  ونه يف الفضاء والصحراء، وجيوزونه إذا كان بينهم  وحير 

، وهذا هو الثابت ع  ن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام. وبني اْلِقْبل ِة يشء 
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ن أن  لنا  فليس  قولني،  املسألة  يف  للصحابة  أن  بام  كام  إذن  القولني،  هذين  خرج عن 

قوليهام؟ قال: هذا    سئل اإلمام أمحد: أنه إذا كان للصحابة قوالن، هل لنا أن نخرج عن

 .  "الُعدة"قول خبيث، قول أهل البدع، نقله عنه أبو يعىل يف كتاب 

ح   فإذن إذا كان للصحابة قوالن فليس لنا أن نخرج عن هذين القولني، فإما أن نرج 

جوا بعدم  أيوب القول  أبو  قال  كام  الفضاء،  أو  البنيان  حال  يف  مطلًقا  اْلِقْبل ِة  استقبال  ز 

ك ملا  البنيان األنصاري  بني  بالتفريق  القول  ح  نرج  أو  الشام،  يف  املراحيض  يدخل  ان 

 وغيه.  

األدلة   األدلة وجدنا  إىل  نظرنا  أعلم  -وإذا  أنه    -واهلل  ابن عمر؛ وذلك  بقول  أشبه 

من حدي الصحيحني  يف  عمر:ثبت  ابن  بيت  ))  ث  يف  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  رأى  أنه 

 أي: يف البنيان.  ((تقبل بيت الشامحفصة يبول مستدبر اْلِقْبَلِة، ومس

 فإذن هذا يدل عىل أن هناك فرًقا بني البنيان والصحراء.  

اْلِقْبل ِة جائز  دون االستقبال عىل ظاهر حديث اب   فإْن قيل: ن  ملا ال يقال: إن استدبار 

 عمر يف فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم مستدبر اْلِقْبل ِة وُمستقبل بيت املقدس؟ 

باجلواز    فيقال: أو  مطلًقا،  بالنهي  إما  قولني:  بأحد  ملزمون  أننا  هذا،  يف  السبب 

 مطلًقا؛ ألن الصحابة عىل هذين القولني.  

ان دون الفضاء؛  أنه جيوز االستقبال واالستدبار يف البني  -واهلل أعلم  -إذن األرجح  

قال:   بال،  ثم  أمامه،  دابته  وضع  يبول  أن  أراد  ملا  عمر  ابن  ْنين))لذا  يف وإنام  ذلك  عن    ا 

 ، وإىل هذا القول ذهب مالك والشافعي وأمحد يف رواية.  ((الفضاء
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لنا أن نخرج   الصحابة خمتلفون عىل قولني، وليس  أن  الذي دعا إىل هذا  أن  د  وأؤك 

ق هو أشبه باألدلة من فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم  عن هذين القولني، وأن ال  قول املفر 

 قضاء حاجته . ملا استدبر اْلِقْبل ِة يف
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يقول السائل: أسمع قاعدتني: يغتفر تبًعا ما ال يغتفر أصاًل؛ واحلاجة إذا عمت تنزل  

 منزلة الْضورة، فام معنامها؟ وما دليلهام؟ 

، أي: أن اليشء قد يكون حمرًما، فلو "يغتفر أصاًل يغتفر تبًعا ماال  "أما قاعدة    يقال:

د وُجِعل أصاًل مقصوًدا ففعله حمر   د وإنام تقصد غيه وجاء تبًعا  ُتُقص  ، لكن لو مل ُيتقص  م 

 ز. للمحرم فإن مثل هذا جيو 

يف   عمر  ابن  حديث  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  القاعدة:  هذه  أدلة  ومن 

َط اَمِن ابْ ))الصحيحني قال:   بائع، إاِلَّ َأْن َيْشرَتِ ا لِلَّ  .  ((ملُْْبَتاعُ تَاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ُتَؤبَّر، َفَثَمَرهُتَ

مل  إذا  للبائع  النخل  ح، فثمرة هذا  ُلق  معنى هذا احلديث: أن من اشرتى نخاًل، وقد 

 يشرتط املشرتي؛ إذن األصل يف هذا الثمر أنه للبائع. 

ح فثمرته للمشرتي، ففي مثل هذا جاز  مفهوم املخالفة: أن النخل   إذا مل ُيؤب ر، مل ُيلق 

يبدو   أن  قبل  الثمر  يشرتى  يبدو     أن  أن  قبل  الثمر  بيع  عن  هنت  والرشيعة  صالحه؛ 

الص يف  أيًضا  عمر  ابن  حديث  يف  كام  يبدَو  ))حيحني:  صالحه،  حتى  الثامر؛  بيع  عن  ْني 

 .((صالحها

قبل أن يبدو  صالحها، ملاذا جاز؟ جاز؛ ألنه    لكن يف مثل هذا احلديث جاز بيع الثامر

 تبع لألصل، فيغتفر تبعا ما ال يغتفر أصاًل.  

عليه   اهلل  قال صىل  الثامر،  بيع  قال: هني عن  احلديث،  الداللة من  بيان وجه  وأعيد 

 . ((عفثمرهتا للبائ ))، أي: تل قح، ((بعد أن ُتؤبر))، أي: اشرتى نخاًل ((َمِن اْبَتاَع َنْخاًل ))وسلم: 
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املخالفة: أن   مفهوم  للمشرتي  جاز  كيف  للمشرتي،  ملن؟  فثمرهتا  تلقح،  أن  قبل 

ْبُد صالحه؟ جاز؛ ألنه تبع  لألصل، وهو للنخلة، فيغتيشرتي هذا   فر تبًعا الثمر وهو مل ي 

 ما ال يغتفر أصاًل. 

أن جواز مثل هذا، أي:   "الفتاوى الكربى"وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف  

 قبل أن ُتؤبر، جائز للمشرتي بإمجاع أهل العلم.  

 ا ال يغتفر أصاًل.  إذن هذا من األدلة عىل أنه يغتفر تبًعا مل

لعائلة،  بيًتا  ر  يؤج  أن  رجل   أراد  لو  فمثاًل  املعارصة،  حياتنا  مهمة يف  القاعدة  وهذه 

املحر للبيت  قد تفعل يف هذا  للُسكنى، ولكنها  البيت  استأجرت  العائلة  مات، قد وهذه 

 تشاهد ما حرم اهلل إىل غي ذلك.  

املحرمات   الُسكنى، وما حصل من   تبًعا ما ال  فيقال: األصل هو  فيغتفر  تبًعا،  فهو 

 يغتفر أصاًل.  

أو  بالبقالة  نحن  نسميه  ما  رجل   من  رجل   يستأجر  قد  أيًضا:  ذلك  أمثلة  ومن 

من استأجر  إذا  وغيها،  الغذائية  املواد  لبيع  أي:  املكان،    التموينات،  هذا  الرجل  هذا 

كالدخا املحرمات  يبيع  قد  ولكن  املبيحات،  لبيع  استأجرها  أنه  حيرم  فاألصل  فهل  ن، 

 التأجي ملن يبيع الدخان مع املواد الغذائية؟ 

، وعىل هذا فقس،  "يغتفر تبًعا ما ال يغتفر أصاًل "فيقال يف مثل هذا: أنه جائز بقاعدة  

 األمور .  هذه قاعدة مهمة يف تسهيل كثي  من

ل منزلة الرضورة" أما القاعدة الثانية: ت تنز   .  "احلاجة إذا عم 

﴿ إاِلَّ َما رمات ال تباح إال عند الرضورة، كام قال تعاىل: اعدة: أن املحفمعنى هذه الق

 [.  119]األنعام : اْضُطِرْرُتْم إليِه ﴾ 
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عمت، حيتاج هلا أما احلاجيات فإهنا ال تبيح الرضورة إال يف حال واحدة، وهي إذا  

م؛ وذلك أ ن احلاجة  كثي  من املسلمني، فصارت عامة، ففي مثل هذا تبيح احلاجة املحر 

ت تكون يف منزلة الرضورة، فتبيح املحرمات.    إذا عم 

يف   تعاىل  اهلل  رمحه  القيم  ابن  ذكرها  فقد  العلم،  أهل  من  ذكرها مجع  القاعدة  وهذه 

الفوائد"كتاب   نجي"بدائع  ابن  وذكرها  يف  ،  النظائر"م  يف "األشباه  السيوطي  وذكرها   ،

 .  "األشباه والنظائر"

نج وابن  السيوطي،  بأن واستدل  القاعدة:  هذه  عىل  اإلجارة    يم  أجازت  الرشيعة 

عنه   الغرر عفت  هذا  لكن  غرًرا،  فيها  أن  واجلُعالة  اإلجارة  اجلُعالة، وحقيقة  ،وأجازت 

للجعالة؛ فألجل هذا صارت احلاجة   الرشيعة؛ ألن الناس حمتاجون لإلجارة، وحمتاجون

ل منزلة الرضورة.    عامة، واحلاجة إذا صارت عامة تنز 

مخسون  استأفلو   ساعة  كل  يف  لك  وقلت:  حائًطا،  لك  يبنى  أن  عىل  رجاًل  جرت  

 ريااًل، فهذا الرجل قد ينجز كثًيا، وقد ينجز قلياًل، أو وسًطا.  

ومل  هذا؟  الرشيعة  أجازت  فكيف  غرر،  هذا  يف  ألنه    إذن  الغرر؟  هذا  إىل  تلتفت 

 حاجة، ألن احتياج اإلجارة حاجة عامة تنزل منزلة الرضورة.  

ذومث فمن  ل  النقال،  هاتفي  فقدت  أو  سياريت  فقدت   : لقائل  قلت  لو  اجلُعالة،  لك 

 وجده، فله كذا وكذا من  املال.

 .  فإن الباحث عن هذا  قد جيده يف خالل ساعة، وقد جيده بعد يومني مع شدة بحث  

عن   فت  ع  الرشيعة  لكن  قلياًل؛  يكون  وقد  كثًيا،  يكون  قد  يبذله  الذي  اجلهد  إذن 

تلتفت إىل هذا الرضر، وإىل هذا الغرر للباحث أو للذي جعل اجلُعالة ألنه قد  هذا، ومل  
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رسيًعا الرضورة،  جيده  منزلة  ل  تنز  ت  عم  إذا  احلاجة  قاعدة:  باب  من  هذا  عن  فت  ع   ،

 تاج إليها كثًيا، ومن أمثلة ذلك : وهلذه القاعدة أمثلة حي

الد مسبوقة  اإلنرتنت  بطاقات  باشرتاء  زماننا  يف  يسمى  فيشرتي  ما  رجل  يأيت  فع، 

، ويسمح له أن  بطاقة إنرتنت بمبلغ معني، وتكون م فتوحة، أو تكون حمددة بحجم معني 

ذا يف  يستفيد منها شهًرا، بمعنى: إذا ذهب هذا الشهر ومل يستعملها فقد ذهبت عليه؛ ه

مقاب املال  يكون  أن  إال  هذا  مثل  جتيز  ال  الرشيعة  لذلك  غرًرا؛  فيه  ألن  م؛  حمر  ل  األصل 

جياز   هذا  مثل  لكن  أعلم  -االستفادة،  منزلة   -واهلل  ل  تنز  ت  عم  إذا  احلاجة  بقاعدة: 

قد  الرضو لإلنرتنت  مفتوحة  بطاقة  أو  مفتوًحا،  إنرتنت  استأجرت  لو  بأنك  وذلك  رة، 

، ذهبت عليك،  تستعملها كثًيا ، وقد تستعملها قلياًل، وقد ال تستعملها، وإذا ذهب شهر 

الغرر، وهو حمرم رشًعا، لكن بامذا جياز مثل  هذا كام تقدم فيه غرر ، والرشيعة هنت عن 

ت تنزل منزلة الرضورة.  هذا؟ جياز بقاعدة: احلاجة إ  ذا عم 

 وهلذه القاعدة أمثلة، وحيتاج إليها كثًيا.

احلاجة إذا "، وقاعدة  "يغتفر تبًعا ما ال يغتفر أصاًل "دتان، وهي قاعدة  وهاتان القاع

منزلة ل  تنز  ت  التي    "الرضورة  عم  الكلية  القاعدة  القاعدتني مندرجتان حتت  كال هذين 

 كلية: أن املشقة جتلب التيسي. هي إحدى القواعد اخلمس ال 

هنا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام    أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق 

 عل منا، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا. 
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عةالسادسةواألربعونجموالم
 

القول؟ وما   أفعل كذا وكذا، فام حكم هذا  أن  السائل: رجل  قال: حرام عيلَّ  يقول 

 الذي عليه؟ 

 ول فيه تفصيل:  : إذا قال القائل: حرام  عيل  أن أفعل كذا وكذا، هذا القيقال

م عىل نفيس هذا ال   "حرام عيل  أن أفعل هذا الفعل "إن أراد:   فعل، فهذه  أي: أنا ُأحر 

ُرها، كام ثبت عن ابن عباس ريض اهلل عنه يف البخاري ، يكف   ومسلم.   يمني 

، ثم فعل هذا األمر؛  "حرام  عيل  "أما إذا قصد بذلك بقول:   ، أي: زوجتي حرام  عيل 

ح أقوال أهل العلم أن هذا يعد ظهاًرا، وجتب عليه كفارة الظهار، وهو كام  فإنه عىل أص

أن يعتق رقبًة، فإن مل جيد فيصوم شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فُيْطِعم أخرب اهلل سبحانه  

 ستني مسكينًا.

قال:   تقدم،  "حرام  عيل  "فإذا  أنه كفارة ظهار، كام  بذلك: زوجته، فاحلكم:  ، وأراد 

هذا  وابن    وإىل  تيمية،  ابن  اإلمام  اختيار  وهو  تعاىل،  اهلل  رمحه  أمحد  اإلمام  ذهب  القول 

 ول شيخنا عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل.  القيم، وهو ق

جيد   مل  فإن  يعتقها،  حتى  زوجته  يقرب  ال  أنه  إىل  رقبًة  ُيعتِق  أن  أراد  إذا  أنه  إىل  ُأنب ه 

يصوم الشهرين املتتابعني، كام أخرب اهلل    فيصوم شهرين متتابعني، وال يقرب زوجته حتى 

 سبحانه وتعاىل يف كتابه. 

 تقسيط مع التفصيل؟ يقول السائل: ما حكم ال 

،  "جمموع الفتاوى"قد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل مسألة التقسيط كام يف    يقال:

مها أقساًما ثالثة:       وقس 
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األول:  أ  القسم  يريد  بالتقسيط  شيًئا  يشرتي  ومن  الذي  بالتقسيط،  عينًا  يتملك  ن 

 أمثلة ذلك: أن يشرتى سيارة، فمثل هذا جائز بإمجاع أهل العلم. 

الثاين:  سيارة   القسم  يشرتى  كأن  سيارة،  يشرتى  مثاًل  للتجارة،  شيًئا  يشرتى  أن 

أو   تقسيًطا،  ريال  ألف  بسبعني  يبيعها عىل غيه  ذلك  بعد  ثم  تقسيًطا،  ريال  ألف  بستني 

يع نقًدا،  العلم، وذكر  يبيعها  أهل  بإمجاع  أيًضا جائز  فمثل هذا  التجارة،  بذلك  يريد  ني: 

 تيمية رمحه اهلل تعاىل. هذا شيخ اإلسالم ابن 

الثالث:  املال، يشرتى سيارة   القسم  بذلك  يريد  أو غيها،  أن يشرتى عينًا كسيارة 

با السيارة  قبض  إذا  ثم  ألًفا،  شهر  كل  يدفع  ريال،  ألف  بستني  مثاًل  عىل  بالتقسيط  عها 

طرف  آخر نقًدا بخمسني ألف ريال، أو بأربعني ألف ريال، وهو يريد بذلك أن يتملك  

 ، وهذه املسألة تنازع فيها العلامء. "بالتورق "اًل، هذه املسألة تسمى عند العلامء ما

ابن   كالم  ذلك  عىل  ويدل  باإلمجاع،  جائزان  فهام  الثاين  والقسم  األول  القسم  أما 

 .  "رشح السنة"، والبغوي يف  "املغني "اىل يف قدامة رمحه اهلل تع

مه، وقد أمجع عليه أهل العلم.    فإذا تبني أنه جائز باإلمجاع، فال يصح ألحد أن  حير 

م أمثال هذه؛ بحجة أنه ليس للزمن قيمة، ما   وقد رأيت بعض العلامء األفاضل حير 

ريال تقسيًطا،   السيارة بخمسني ألف  باع  الذي  إن  يقول:  هي يف احلقيقة ال  معنى هذا؟ 

زا البائع  وإنام  نقًدا؛  ريال   ألف  ثالثني  تستحق  وإنام  املبلغ،  هذا  ألجل  تستحق  القيمة  د 

ة  ﴾        الزمن، والزمن ال قيمة له؛ ألن اهلل يقول:   [  280]البقرة : ﴿ َفنَظَِرة  إىَِل َمْيرَسَ

، و  اجلواب عنو ليس له قيمة يف  هذا أن يقال: إن الزمن ذو قيمة يف الرشع يف صور 

لر قال  رجاًل  أن  فلو  الزمن،  اعتربت  الرشيعة  أن  ففيه  السلم  مسألة  فمثل  جل،  صور، 

بعد ستة   مت  ِري سيخرج  أن   لرجل  آخر: أنت تعرف  القائل عنده متر، فقال  الرجل  وهذا 
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هر، وإين سأبيع، وإن عندي متًرا صفته كذا وكذا إىل آخر ما ذكر، وأريد منك عرشين  أش

ل عىل أن أعطيك متًرا بكيل كذا، يف زمن كذا، إىل آخره، وهذا التمر لو كان يف  ألف ريا

 صار يستحق أكثر من هذا املبلغ.الزمن نفسه ل 

كام   جائز   هذا  السلم؟  يشرتط  فهل  املثمن،  تسليم  يف  سيتأخر  ألنه  مبلغه؛  قل   لكن 

 ثبت يف الصحيحني وغيه. 

فالرجل صاحب التمر ملا أراد مااًل من    فإذن يف مثل السلم زاد املبلغ ألجل الوقت،

ت يف  التأخر  التمر، ألجل  قيمة  من  قل ل  مال  عنده  موجوًدا  رجل  التمر  كان  ولو  سليمه، 

 لكانت قيمته أكثر.  

 ما الذي أث ر يف قيمة التمر، هو الزمن، إذن يف مثل هذا الزمن معترب رشعا.  

الربوية فإنه حمرم، وليس معتربً  الزمن مع األموال  لو قال: أعطيك كذا  أما  ا رشًعا، 

ك كذا من الذهب، أو  صاعني من الشعي عىل أن ترده عيل  بكذا وكذا، ولو قال: أعطي

أكثر من ذلك،    من الشعي عىل أن ترد عيل  بكذا وكذا، فمثل هذا فإن تأخرت صار املبلغ

 تزيد، ومثل هذا يعترب رًبا.  

أنا أقرضك عرشة آالف ريا  الشهر  بخمسة  ولو قال قائل: اآلن  ل، عىل أن ترد بعد 

 ه. عرش ألًفا، وإذا تأخرت زيادة ترد عرشين ألف ريال  إىل آخر

، والزمن ال قيمة له، ال ألجل الزمن وحده، وإنام اجتمع الزمن مع   م  فمثل هذا حمر 

فإذا    ، علة  جزء  الربوية  األموال  وتكون  علة،  جزء  الزمن  يكون  إذن  الربوية،  األموال 

 ان دل عىل حرمة هذا الفعل.  اجتمع اجلزء

ل  وليس  حاالت،  يف  الرشع  يف  اعتباًرا  للزمن  أن  تقدم:  ما  يف وخالصة  اعتبار  ه 

 ان مع أموال ربوية.  حاالت، و من احلاالت التي ليس معترًبا فيها إذا ك 
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هنا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، إنه الرمحن   أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق 

 وجزاكم اهلل خًيا. الرحيم.

 

 

 

 

 اجملموعة السابعة واألربعون 

 

السائل: والرب  يقول  الوالء  عقيدة  اهل  مع  بالتعاون  خاصة  أم جتب  اء  لكفار؟ 

الرباءة من أهل البدع كذلك؟ وكيف تكون صورة مواالة أهل البدع؟ وكيف تكون  

 صورة معاداهتم؟ وهل مواالهتم من كبائر الذنوب؟ 

إن من أصول أهل السنة أن يعادى أهل البدع كام    :السؤال  عن هذايُقال جوابًا 

البدع نعادي  أن  فيجب  الكفار،  نعادي  يعادى  أن  أنه جيب  كام  أهلها،  نعادي  وأن  ة 

ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   :قال اهلل عز وجل ونتربأ من الكفار ومن الكفر،  

 .  هذا فيه ترب ئ من أهل الكفر ومن الكفر نفسه [ 4]املمتحنة:  چڭ  ۇ  

عىل   فيدل  أصحاهبا،  ومن  منها  الرباءة  وجوب  وهو  بالبدعة،  يتعلق  فيام  أما 

الرباءة من النبي صىل اهلل عليه وسلم  البدعة، ما أخرج    وجوب  مسلم عن جابر أن 

 .((ورش األمور حُمدثاهُتا، وكل بدعة  ضاللة)) قال:

 ، هذا يف التحذير من البدع.  ((وكل بدعة ضاللة))فقوله:  
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الذي   ما  أما  فهو  أنفسهم  املبتدعة  من  التحذير  عىل  من يدل  الشيخان  أخرج 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه ))  عليه وسلم قال:  حديث عائشة عن النبي صىل اهلل 

   .((منه، فأولئك الذين سامهم اهلل فاحذروهم

عثامن   كأيب  السنة  أئمة  االعتقاد  هذا  بني   كام  املُبتدعة،  من  احلذر  يف  أصل   هذا 

كتاب  ا يف  الشاطبي  أوضح  ذلك  ح  ووض  وغيه،  فإًذا   "االعتصام"لصابوين  ؛ 

 ة من املبتدعة ومن البدعة. الرشيعة جاءت بالرباء

ومما هو شائع يف زماننا، وهو إن صح التعبي من بدع زماننا، أن كثيين يدعون  

يوجب  إىل بغض البدعة والرباءة من البدعة دون املبتدعة، وهذا بخالف الرشع فإنه  

، يف أن من   الرباءة من البدعة ومن أصحاهبا، كام تقدم بيان ذلك، وكالم السلف كثي 

ا وأن  ج  يكون مدخله وخمرجه معه،  أن  بذلك  يريدون  ُيلحق هبم،  فإنه  املبتدعة  لس 

د اجللوس مع هم، ال حصول اجللوس عرًضا ألسباب أخرى، ويف هذه املسألة  يتقص 

إن من جالس أهل البدعة فهو ُمبتدع مثلهم، وقد  تفصيل؛ لكن آثار السلف كثية، ف

حها اإلمام ابن بطة يف   ، ويف كالمه: أن  "اإلبانة الكربى"كتابه  بني  هذه اآلثار ووض 

 هذه املسألة إمجاع  من سلف هذه األمة.  

فإذا كان كذلك، وهو أن من جالس أهل البدعة و مل يعادهم فإنه يكون مبتدًعا  

 ة من املبتدعة وعدم معاداهتم من الكبائر.  مثلهم، فإذًا عدم الرباء

ة عىل دين اهلل ، وأن نبغض فينبغي أن تضبط هذه املسائل، وأن يكون عندنا غي

:  قوله تعاىلنبغض الُكفر وأهله، وبغض املبتدعة داخل يف عموم  البدعة وأهلها كام  

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 [ 22]املجادلة: 
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املب  الكفار؛  فإن  حال  هو  كام  كليًة  ته  حمُاد  تكن  مل  وإن  ولِرسوله،  هلل  حُماد   تدع 

   .-عافاين اهلل وإياكم  -إنه شامل  ألهل البدع  عباس وغيه:   لذلك جاء عن ابن

 فعىل هذا، جيب أن ُنبغض البدعة وأهلها.  

البدعة ال حُيذرون من  روا من  ذ    ومن أشد ضالل احلزبيني يف زماننا أهنم إن ح 

 املبتدعة. 

يف    ناشئني  كانوا  إذا  الصحيح  االعتقاد  احلزبيني  من  وغيه  اإلخواين  ر  يقر  قد 

تأثروا  بال أو  سلفية،  دعوة  عىل  نشأوا  أو  غيها،  أو  السعودية  كالدولة  سلفية  د 

اإلخوان  بالس منهج  وعىل  احلركة،  فكر  عىل  مستمًرا  حركًيا  منهم  كان  فمن  لفيني، 

ر من البدعة ؛ فإنه ال ُيواىل وُيعادى عليها كام يفعل  املسلمني وأمثاهلم، فرتاُه   إن حذ 

جممع والسلف  األمة،  هذه  هجراهنم  سلُف  جيب  وأنه  البدع،  أهل  هجر  عىل  ون 

 وعداؤهم. 

، وكعيل  "اعتقاد أهل السنة"ب ني هذا كثًيا أئمة السنُة كاإلمام أمحد، ذكر هذا يف   

كتاب يف  الصابوين  ُعثامن  وكأيب  امل ديني،  احلديث"  بن  وأصحاب  السلف    "عقيدة 

 وغيهم من ُعلامء اإلسالم.  

بام تقدم ِذكره  جر املبتدع بإمجاع أهل السنة، وفإًذا جيب ُبغض البدعة، وجيب ه  

من األدلة، وال يكفي بيان احلق، بل جيب املواالة واملعاداة عىل احلق مع التنبه إىل أنه  

 يف هذا تفصيل عند أهل العلم.  ليس كل من وقع يف البدعة يكون مبتدًعا، بل 

ملص األصل  هذا  يرتك  قد  لكن  البدع؛  أهل  هجر  األصل:  فإن  لحة وكذلك 

املفاسد وتقليلها، وقد  راجحة؛ ألن الدين قائم عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء  
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،  كام يف املجلد الثامن -رمحه وتعاىل    -أصل هذا يف هجر أهل البدع شيُخ اإلسالم  

 موع الفتاوى وغيه.  والعرشين من جم

 

السائل: ثالثً   يقول  التسبيح  عىل  الصالة  بعد  األذكار  يف  أزيد  أن  يل  ا  هل 

   وثالثني... إىل آخره؟ 

إن األذكار التي تكون بعد الصالة تكون ُمقي دًة بالصالة ويكون هلا عدد   يقال:

من ))  ما أخرج مسلم من حديث أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:كمثل  

وثالثني،  ثالًثا  وكربه  وثالثني،  ثالًثا  ومحده  وثالثني،  ثالًثا  صالة  كل  دبَر  اهلل    سبَّح 

   إىل آخر احلديث. ((فتلك تسع  وتسعون...

أو ما كان مقي ًدا يف  الصالة،  بعد  فيه  الذكر  قي د أعداد  فهذا احلديث وأمثاله مما 

ن أراد أن يتعبد بام  غي الصالة كالذكر عند النوم وغي ذلك، فأمثال هذه األ  ذكار م 

ح هذا العدد، لكن هذا  جاء يف احلديث فالبد أن يتعبد هبا عىل وجه التقييد، وأن ُيسب  

بالعد املقي د  الذكر  يبقى  أن  بنية  يزيد  أن  له  بل  يزيد،  أن  يمنع  به  ال  جاءت  الذي  د 

 الُسنة. 

أن نيته  اهلل مائًة، ويف  الصالة سب ح  بعد  ر أن رجاًل  ُقد  يريد بثالث  وثالثني  فلو  ه 

والذ  جائز،  فهذا  املطلق،  الذكر  من  فإنه  زاد  وما  للصالة،  أنه  املطلق  تسبيحة  كر 

 مستحب مطلًقا. 

: بام أن السنة جاءت بالتسبيح ثالًثا وثالثني، فأنا أريد أن أزيد   لكن لو قال قائل 

ثل هذا خطأ،  آلخذ أجًرا أكثر، بأن أزيد ما جاءت به عىل السنُة عىل وجه التقيد، فم
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؛ ألن السنة جاءت عىل وجه التقييد، فالفرق بني األول والثاين النية،   وهذا  وال يصح 

 الذي بينه ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف رشحه عىل البخاري.  

إال   املقي د  بالذكر  يسبح  أن  يصح  ال  فبالنية  النية،  األمرين:  هذين  بني  فالفارق 

وبال  الرشيعة،  به  الذي جاءت  ذكر   بالعدد  ، ال  ذكر  مطل ق  أنه  يزيد عىل  أن  نية يصح 

 ُمقيد.

ن  يقول السائل: النوم  أن  املعلوم  الوضوء،  من  نواقض  لكن ثبت عن  اقض من 

 الصحابة أْنم ناموا، وصلوا وَل يتوضئوا، فمتى يكون ناقًضا؟ 

، وليس حدًثا، فليس النُوم   يقال: ظنة حدث  باتفاق املذاهب األربعة، إن النوم م 

وليس  كالريح  ، حدث  ظِنُة  م  هو  وإنام  الوضوء،  ينتقض  قلياًل  ولو  وقوعه  بمجرد   ،

 حدًثا. 

أخرج النسائي والرتمذي من حديث صفوان بن عسال ريض  ييل:    ويدل هذا ما

عنه،   عليه وسلم))اهلل  اهلل  الرسول صىل  ال    كان  أن  مسافرين  أو  سفًرا  كنا  إذا  يأمرنا 

إال   ولياليهن  أيام  ثالثة  بول ونومننزع خفافنا  أو  لكن من غائط   ، ، وهذا  ((من جنابة 

أن يدل  وظاهره  ناقض،  النوم  أن  عىل  يدل  كالبول    احلديث  ناقض   الن وم  ن فس 

اءت الُس  دث.والغائط، لكن ج  ظِنُة ح   نة بام ي ُدل عىل ِخالف ذلك، وهو أنُه م 

ذلك:    الصحيحني: ومن  يف  عنها  اهلل  عائشة ريض  اهلل  ))  حديث  النبي صىل  أن 

))إن  ع قال:  قالت:  سألته،  فلام  يتوضأ،  وال  ويصيل،  يقوم  ثم  ينام،  كان  وسلم  ليه 

، وليس حدًثا.   .((  ينام قلبيعيني تنام، وال  ظِنُة حدث   فدل هذا عىل أنه م 

نفسه   يف  كان حدًثا  ولو  وصلوا،  وقاموا  ناموا  الصحابة  أن  سيأيت:  ا  م  وكذلك 

 .  -هذا إن شاء اهلل تعاىل وسيأيت بيان-كالبول والغائط والريح لتوضئوا 
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وع الوضوء،  نواقض  من  وناقض  حدث،  مظنة  النوم  أن  هبذا  ت بني  هذا  إًذا  ىل 

حه ه ورج   -شيُخ اإلسالم ابن تيمية    املذاهب األربعة كام تقدم بيانه، وهو الذي قرر 

 .  -رمحه اهلل تعاىل

معون عىل أن من نام ُمض ظِنة  حدث جُمِ طجًعا فإن  لكن عند القائلني بأن النوم م 

 .  –رمحه اهلل تعاىل  –وضوءه قد انتقض، حكى اإلمجاع ابن قدامة 

ناقًضا هو نوم املضطجع دون نوم اجلالس،    النوم الذي يكون  إذا تبني هذا فإن 

 فإن نوم املضطجع ناقض بإمجاع من يقول بأن النوم مظنة حدث كام تقدم. 

الت فريق بني نوم اجلالس واملضطجع ما ثبت  عند عبد الرزاق وعند   وي دل عىل 

ق بينهام، وجعل النوم الن اقض للوضوء هو  ابن املُنذر: أن ابن عمر ريض اهلل عنه فر 

ن  نوم املضطجع دون اجلالس، هذا قول الصحايب، ومل أقف عىل صحايب خمالف  لُه مم

أمحد   اإلمام  ذهب  هذا  وإىل  حدث،  مظنة  النوم  بأن  تعاىل    -يقول  اهلل  يف    -رمحه 

 د ذهب إىل أن النوم الناقض هو نوم املضطجع دون اجلالس.  رواية، فق

مسلم   صحيح  يف  ثبت  ما  هذا  أنس:وُيؤي د  حديث  كانوا  ))من  الصحابة  أن 

ينتظرون الصالة، فناموا، وتأخر عليهم النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقاموا، وصلوا،  

 .  ((وَل يتوضئوا

نفسه يف  حدًثا  ليس  النوم  أن  عىل  يدل  ما  فيه  نوم  فهذا  أن  إىل  يشي  ما  وفيه   ،

 اجلالس ليس ناقًضا؛ ألن عادة أمثال هؤالء أهنم يكونون جالسني.  

 أال حيتمل أهنم قد أضطجعوا لطول انتظارهم؟   فإن قيل:

ابن    فيقال: الذي حكاه  اإلمجاع  السابقان، وهو  األمران  ه  يرد  لكن  هذا حمتمل، 

ار السلف بفهم أهل العلم، وأال  قدامة، ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة وآث
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أن  عىل  اإلمجاع  قدامة  ابن  حكى  وقد  عليه،  نخرج  وال  عنه  املُضطجع   نخرج  نوم 

 ن اقض. 

وأيًضا يدل لذلك أثر ابن عمر املتقدم، فإن فعل الصحابة حمتمل؛ لكن ما ذكره  

د  املحتمل إىل الرصيح.    ابن عمر رصيح، فُي 

ي أن  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  وأن  أسال  ينفعنا،  ما  يعلمنا  وأن  الدين،  يف  فقهنا 

 اهلل خًيا.ينفعنا بام علمنا، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم  
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 اجملموعة الثامنة واألربعون 
 

نحن  السائل:  وبعض   يقول  السنة،  رأس  وعيد  الكريسامس،  عيد  عىل  مقبلون 

 املسلمني حيتفلون به، فام حكم هذا االحتفال؟ 

إن احلُكم عىل اليشء فرع عن تصوره، ينبغي أن    :لسؤالعن هذا ايُقال جوابًا  

األعي الكالم يف مثل هذه  أراد  الذي  يعرف من  ما هذه األعياد؟ ومن  ُيعرف  أن  اد، 

 حيتفل هبا؟ 

هذه األعياد ومنها عيد الكريسامس، عيد حيتفل به النصارى يف اليوم اخلامس  

يسى عليه السالم ُولِد يف  ( أي ديسمرب، يزعمون فيه كذًبا أن ع12عرشين من شهر )

بقوله:   يعرب  من  ومنهم  اليوم،  الرب"هذا  أو  "إن  اإلله"،  أو  "أن  الرب"،    –  "ابن 

ولد يف هذا اليوم، فلذلك هم يعظ مون هذا اليوم تعظياًم دينيًا لزعمهم    -أعوذ باهلل  

 أن عيسى عليه السالم، والذي جيعلونه إلًه أو ابن الرب أنه ولد يف هذا اليوم.  

ال إذ االحتفال  هذا  فإن  ديني؛  احتفال   اليوم  هبذا  النصارى  احتفال  أن  ا عرف 

م  حُمر  وهو  يشارك    جيوز،  أن  أو  اليوم،  هبذا  حيتفل  أن  ملسلم   جيوز  فال  الرشيعة،  يف 

 اليوم بأي صورة من صور املشاركة.  الكفار يف االحتفال هبذا 

الكافري مشاركة  أو  املسلمني  احتفال  حرمة  عىل  يدل  هذا  ومما  يف  باالحتفال  ن 

، منها:  اليوم أمور 

ذًبا أن عيسى أن املناسبة مناسبة كفرية، كام تقدم  األمر األول:  ، فهم يزعمون ك 

ال  هذا  عليه  يف  ولد  الرب  ابن  أو:  اإلله،  إن  يقولون:  فهم  اليوم،  هذا  يف  ُولد  سالم 

هي أن  الرشيعة  يف  جيوز  ال  كان  فإذا  كفرية،   مناسبة  فهي  فلذلك  املُسلم  اليوم،  نئ 
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أو عىل   اخلمر،  أن هينئ مسلم مسلاًم عىل رشب  يسن  وال  فعل معصية،  املسلم  عىل 

ال  ال  أن  أوىل  فهو  املعايص  كان هذا ال جيوز يف عموم  فإذا  قتل مسلم،   أو عىل  زنا، 

، أو اإلله ولد -والعياذ باهلل  -سبة ُكفرية، ي زعم فيها الكفار أن ابن الرب  جيوز يف منا

 م. يف هذا اليو

، لكن -وهو قد تقدم أنه كفري  -أنه لو مل يكن هذا العيد كفرًيا،  األمر الثاني: 

لو به   جداًل  نحتفل  أن  رشًعا  ي منعنا  بِه  الكفار  احتفال  بمجرد  فإنه  كفرًيا  يكن    مل 

أن   والرباء  الوالء  بعقيدة  القيام  مقتىض  فإن  والرباء؛  الوالء  بعقيدة  القيام  ملُقتىض 

 حتفل بأعيادهم، وال نشاركهم فيام يفرحهم؛ لذا قال سبحانه:نعادي الكفار، وأال ن

ل جماهد  وابن سيين وغيهم  اق  [ 72]الفرقان:    چک  ک  ک    کچ

م، ومنهم من   من التابعني: أي: ال يشهدون، وال حيرضون أعيادهم، ومنهم من عم 

 مث ل ببعض األعياد الكفرية. 

ن  وأال  أعيادهم،  نحرض  أال  مأمورون  نحن  فيها؛ فلذا؛  نشاركهم  وأال  شهدها، 

بن   محد  اإلمام  قال  والرباء،  الوالء  عقيدة  العقائد  أعظم  من  اهلل    –عتيق  فإن  رمحه 

عقيدة    -تعاىل عن  تكلم  وضده،  التوحيد  عن  تكلم  أن  بعد  القرآن  تكلم  ما  أكثر 

الوالء والرباء، فيجب علينا أن نعادى الكفار ألهنم كفار، وأن نبغضهم ألهنم كفار،  

قال سبحانه وتعاىل:وُنح املؤمنني ألهنم مؤمنون،  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ب 

توالوهم وال    [ 1حنة:  مت]امل  چپ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ال  أي: 

 حتبوهم.  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  چ  وقال سبحانه:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ  [ وقال سبحانه:   51]املائدة:   چ  ڀ
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ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 [. 22]املجادلة:  چٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

أن جيعلني وإياكم من  اهلل  اهلل،    أسأل  حُيبون يف  الذين  اهلل،  هؤالء  وُيبغضون يف 

نقوم هبذه  أن  إذا كانوا عىل غي دين اإلسالم، فالبد  إليهم  الناس  أقرب  وُيبغضون 

عل اهلل  صىل  النبي  حها  وض  وقد  املباركة،  من  العقيدة  مسلم  أخرج  فيام  وسلم،  يه 

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:   أن  تبدأو   ))حديث أيب هريرة  اليهود  ال  والنصارى  ا 

 حتى السالم ال ُيبتدأ به الكافر؛ ألنه كافر.   ((بالسالم

هم وقد أذهلم اهلل، وال أكرمهم وقد  ))وقال عمر فيام روى البيهقي:   واهلل ال ُأعز 

 . ((هبم وقد أبعدهم اهلل أهاْنم اهلل، وال ُأقر  

إًذا بمن يشرتك يف أعيادهم؟ وهينئهم هبا؟! إىل غي ذلك من    حمرمات، فكيف 

 الء والرباء.  إىل غي ذلك واألفعال التي فيها نقص  وخمالفة لعقيدة الو

روا   كف  الذين  كالتكفييني  نكون  ال  وسًطا،  العقيدة  هذه  يف  نكون  أن  وجيب 

، وال يف املقابل نكون كاملفسدين للدين باسم الدين من املسلمني بأمثال هذه األمور

لوا،   سه  الذين  للدين  املنتسبني  كالليرباليني بعض  أو  الدين،  باسم  الدين  وأفسدوا 

العقيد الذين ضي عوا هذه  املجرمني  بوضوح،  والعلامنيني  كتاب اهلل  التي دل عليها  ة 

و الصحابة  آثار  و  كذلك  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  عنهم  وسنة  اهلل  التابعني ريض 

 وأرضاهم.  

فر، وأن نفعل ما  فيجب أن نحب املؤمن ألنه مؤمن، وأن نبغض الكافر ألنه كا

 إىل غي ذلك.  يرتتب عىل البغض من عدم إعزاز  وتقدير  
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الثالث: الفطر   األمر  كعيد  الرشعي  الدليل  هبا  يأِت  مل  التي  املسلمني  أعياد  أن 

جاء   األعياد  هذه  األضحى،  التي وعيد  األعياد  من  عداها  وما  الرشعي  الدليل  هبا 

ا أعياد  وهي  حمرمة،  هي  رشعي،  دليل  عليها  بأعياد  ليس  إذًا  فيكف  ملسلمني، 

األضحى، أخرج    الكافرين؟! ألنه ال يوجد يف الرشيعة إال عيدان: عيد الفطر وعيد

املدينة قدم  وسلم  عليم  اهلل  صىل  النبي  أن  أنس:  حديث  من  داود  وأبو  ، النسائي 

فيهام،   يلعبون  بأعياد ،  حيتفلون  فوجدهم  فيهام،  يلعبون  بيومني،  حيتفلون  فوجدهم 

ا يلعبون، فقال:  ففي هذه  اهلل هبام خرًيا منهام، عيد  ))ليومني الحظوا أهنم  أبدلكم  قد 

ابن    ،((الفطر، وعيد األضحى   ابن حجر وشيخ اإلسالم  احلافظ  واحلديث صححه 

 تيمية وغيهم من أهل العلم. 

يدل عىل أنه ال جيوز للمسلمني إال األعياد التي أجازهتا الرشيعة، وما عدا   وهو

فهي حمرمة حتى ولو كانت للمسلمني، فإًذا هي من الكافرين من   ذلك من األعياد

 باب أوىل. 

أنه لو قدر أنه يصح االحتفال بمولد عيسى عليه السالم، لو قدر    األمر الرابع:

عيسى عليه السالم ولد يف اليوم اخلامس والعرشين من   هذا جداًل؛ فإنه ال يسل م بأن

القرآن واضح   لل  12ديسمرب، اخلامس والعرشين من شهر   امليالدية، وذلك أن  سنة 

 ينضج إال عند شدة احلر،  يف بيان إنه ولد يف وقت قد نضجت فيه التمر، والتمر ال 

 25]مريم:   چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ قال سبحانه: 

 ا ال يكون إال يف وقت احلر، والوقت الذي يدعونه عيًدا هو وقت اشتداد برد .  [ فهذ

عىل أن العيد يف وقت حر  ال يف وقت برد ، فهذا يدل نفسها ما يدل ويف األناجيل 

 عىل أن هذا الزمن كذب  وخطأ؛ وأن عيسى عليه السالم مل يولد يف هذا الزمن.  
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ناسا من املسلمني يشاركون الكفار يف  ومما يؤسف و يتحرس له املؤمن أن يرى أ

بيوهت ويزينوا  يزخرفوا  بأن  أو  بأبداهنم،  إما  هبذا  أعيادهم،  املحتفلون  به  اعتاد  بام  م 

الذي عىل حم الكبي املسن  الرجل  الذي العيد، كأن يطبعوا صورة ذاك  ياه االبتسامة 

الكفار إىل  يرسل  أن  أو  العيد،  هبذا  االحتفال  عىل  عالمة  مؤخًرا  هتنئة   أصبح 

بأعيادهم، وقد ترى بعض املسلمني ال يبتدأ الكفار بالتهنئة، لكن الكافر إذا أرسل  

 هتنئة، رد  عليه، وهذا كله من اخلطأ.   له

أن   وليعلم  ولعبادته،  هلل،  ُخلِق  أنه  يعلم  وأن  بدينه،  يعتز  أن  املسلم  عىل  جيب 

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ   املوت قريب، وإنه هيجم بغتةً 

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ہ  ہ

  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ وقال سبحانه:   [185]آل عمران:    چۇ  ۇ  ۆ  

 [.  26]الرمحن: 

  ، له وقت حمدد  ، وليس  نعلم أن األجل قريب  نتقى اهلل، وأن  أن  إًذا جيب علينا 

و أن رجاًل قتل أباك  وال أعز  من دين اهلل؛ فإن دين اهلل أعز علينا من كل يشء، واهلل ل 

ولتحاو لتبغضنه  واهلل  وأهانه،  سبه  لكن  يقتله  مل  لو  بل  وأهانه،  سبه  إذاللُه  أو  ل 

 وإقصائُه، فكيف واألمر تعلق بدين اهلل سبحانه وتعاىل؟!  

 فاهلل اهلل أهُيا املسلمون أن نغار عىل دين اهلل.  

م  بإمجاع  عيد الكريسامس أن حضور أعياد ال   اجلواب عنوُأنب ه يف ختام   كفار حمر 

أحكام أهل  "به  يف كتا  -رمحه اهلل تعاىل    –أهل العلم، حكى اإلمجاع اإلمام ابن القيم  

 ".الذمة
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هى إًذا ليست املسأله مسألة اجتهادية، يصح ألحد أن جيتهد، وأن ُيالفها، بل  

يتابع يف خطئه، فقد  مسألة إمجاعية، من خالف فيها فهو خمطئ  قطًعا، وال يصح أن 

  بتلينا يف هذه األزمان بدعاة باطل وإفساد  للدين، ولألسف باسم الدين!!! أ

ر  ذرنا منه سلف هذه األمة، روي ابن أيب  نا منه يف الرشيعوهذا الذي ُحذ  ة، وح 

عن سفيان الثوري اإلمام املعروف، وهو    " اجلرح والتعديل"حاتم يف مقدمة كتاب  

اتقوا فتنة العابد اجلاهل، والعامل الفاجر،  كان يقال:))من أئمة السلف السابقني، قال: 

 .  ((فإهنام فتنة لكل مفتون

حذرنا منهم النبي صىل اهلل عليه وسلم يف  ء الضاللة الذين  فيجب أن ن حذر علام

،    ))حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف الصحيحني قال:   فسئلوا، فأفتوا بغريعلم 

 والعياذ باهلل.   .((فضلوا، وأضلوا 

أولئك فقد   ومن  دينهم،  الناس  عىل  ولب سوا  الضاللة،  علامء  من  مجع   خرج 

االحت رئيس  القرضاوى  بجواز  يوسف  فتوى  فأخرج  املسلمني،  لعلامء  العاملي  اد 

، ال جيوز متابعته  املشاركة والتهنئة هبذه األعياد، وهذه الف ، وفتوى ضاللة  توى كذب 

كام تقدم، فال يلتفت لعلامء الضاللة    فيها، فإن املسألة حمسومة عليها إمجاع أهل علم

 هؤالء.  

دين أهيا املسلمون، فكونوا حريصون عىل  اهلل اهلل! بالدين يا إخوان، اهلل اهلل! بال 

أن    دينكم أراد  لو  بل  سيارًة  يشرتى  أن  أحدنا  أراد  لو  واهلل  ُدنياكم،  من  أحرص 

ال  لسأل فالًنا وفالًنا من أهل املعرفة، واستشا رهم، فكيف واألمر  يشرتى هاتف نق 

، روي اإلمام مسلم يف مقدمة صح يحه يتعلق بالدين؟! فالدين ال يؤخذ من كل أحد 
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قال:   إنه  سيين،  بن  حممد  اإلمام  تأخذون  ))عن  فانظرواعمن   ، دين  العلم  هذا  إن 

 . ((دينكم

 هذا اجلواب فيام يتعلق بعيد الكريسامس. 

، منها:   أما ما يتعلق بعيد رأس السنة، فيستفاد مما تقدم  م  ألمور   أنه حمر 

 أنه عيد، واألعياد حمرمة يف الرشيعة.  

 م، وأن نبغضهم إىل أخر ما تقدم.، فيجب علينا أن نعادهيومنها: أنه عيد الكفار 

كام   هبم  نتشبه  وأال  ُنخالفهم،  وأن  الكفار،  عن  ن تاميز  أن  مأمورون  أننا  ومنها: 

ر بن اخلطاب أن النبي صىل اهلل عليه  أخرج أمحد وأبو داود من حديث عبد اهلل بن عم

   .((من تشبَّه بقوم  فهو منهم))وسلم قال: 

ع نعفاملفرتض  أن  ه  لينا  خ  وأر  املسلمون،  به  اشتهر  الذي  اإلسالمي  بالتاريخ  تز 

، وأال نؤرخ بتاريخ الكفار  -ريض اهلل عنه    -الفاروق أبو حفص عمر بن اخلطاب  

 إال حلاجة.  

من   ذلك  عىل  بني  ما  به،  أما  نحتفل  أال  وأوىل،  أوىل،  فهو  بأعيادهم  االحتفال 

 ألهنا أعياد حمرمة كام تقدم ذكره.  

هلل أن هيديني وإياكم واملسلمني أمجعني ملا حيب ويرىض، وأن حييينا مجيًعا ل اأسأ

نلقى اهلل راضًيا عنا، وجزاكم اهلل   التوحيد والسنة، وأن نموت عىل ذلك، وأن  عىل 

 خيا.
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 اسعة واألربعون اجملموعة الت 

 

 ؟ ((امن، واحلكمة يامنيةالفقه ي))يقول السائل: ما معنى احلديث: 

النبي صىل اهلل  ذا احلدي يقال: ه  ث أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة، أن 

اإليامن يامان،  ))، ولفظ مسلم: قال:  ((اإليامن يامان، واحلكمة يامنية))عليه وسلم قال:  

 . ((يةوالفقه يامان، واحلكمة يامن

معنى   فهم  إىل  يرجع  احلديث  هذا  تنازع    "اليمن"وفهم  وقد  احلديث،  هذا  يف 

 يف احلديث.   "اليمن"ا طوياًل يف حتديد معنى العلامء نزاعً 

ح هذا أبو    " اليمن"وكثي  من أهل العلم ذهب إىل أن معنى   هم األنصار، ورج 

 ىل كثي  من أهل العلم. وعزاه إ "،غريب احلديث"يف كتاب   -رمحه اهلل تعاىل  -عبيد 

 ويف املسألة أقوال أخرى. 

معنى   أن  رجح  من  العلامء  قول  اليمهو    "اليمن"ومن  هو  كام  املعروف،  ن 

ابن   اإلسالم  شيخ  كالم  وظاهر  واملناوي،  حجر،  وابن  الصالح،  وابن  النووي، 

 تيمية. 

  ويف املسألة بحث ليس هذا م وضعه؛ لكن املقصود أن معرفة معنى هذا احلديث 

   ".اليمن"يرجع إىل حتديد معنى 

ا احلديث إْن ُأريد به  ومما أحب أن أنبه عليه، وقد أفاد هذا النووي وغيه: أن هذ

ميعهم إىل يومنا هذا؛ بل هو مدح ملن ورد  اليمن املعروف، فليس وصف مدح هلم جل

 احلديث فيهم، مما ذكره النبي صىل اهلل عليه وسلم. 
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أي: أن اإليامن ُنرِص من أهل اليمن، إذا    ((يامن ياماناإل))وبعد هذا، فمعنى قوله:   

بأهنم أهل  محل عىل: أن معناه األنصار، فاألنص ار قد نرصوه، وُأطلق عىل األنصار 

ذكر كام  أصلهم،  إىل  بالنظر  العباس   اليمن  أبو  ومنهم  الرشاح،  من  واحد   غُي  هذا 

 .  "املفهم "القرطبي صاحب 

املعروف اليمن  مُحِل  عىل  وبني     وإْن  اليمنيني،  من  ملن جاءهم   كان  اخلطاب  يف 

 بأهنم أهل إيامن، ومتسك  باإليامن.  

 عىل ظاهره أهنم أهل فقه ومعرفة بدين اهلل.   ((ه يامانفقال))و

يامنية)) تقتضيه   ((واحلكمة  ملا  بالعلم  العمل  وهو  الفقه،  عن  زائد  ء  يش  هذا 

   ".ح القديرفت"احلكمة، هذا ما أشار إليه املناوي يف كتابه 

أسال اهلل أن يوفق أهل اليمن، وأن يعصمهم من الفتن، وأن جيمع شملهم عىل  

 يد والسنة، وأن يكرس الرافضة وأعواهنم بقوته، وهو القوي العزيز. التوح
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 ما حكم من يقاتل مع الروافض؟ هل يلحق هبم ألنه أعاْنم؟  يقول السائل:

قاتل مع الروافض؛ فإنه ُيقات ل كام  ال شك أن من    :عن هذا السؤاليقال جوابًا  

 ُيقات ل الروافض؛ ألنه أعاهنم، وكث ر سوادهم.  

ما أخرج البخاري عن ابن عباس: أن ناًسا من املسلمني كانوا مع    لذلكويُدل  

املرشكني يكث رون سوادهم، عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فيأيت السهم  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      چ تله، فأنزل اهلل عز وجل:  فيمي به، فيصيبوا أحدهم، فيق

ُيقاأي: ملا كان    [97إىل آخره...]النساء:    چڌ  ڌ   ار،  املسلمون  الكف  تِلون 

الكفار يقاتلون   ُأناس  من املسلمني، فكان بعض املسلمني يف صفوف  وكان يف مكة 

ذل  ومع  إخواهنم،  بينهم  من  ألن  ار؛  ُكف  قتال  يف  املسلمون  ج  فتحر  مل  إخواهنم،  ك 

 . ((متنعهم الرشيعة؛ بل ذم  اهلل بقاء املسلمني مع الكفار، وأمرهم باهلجرة

: أن من ب ِقي مع املقاتلني  "جمموع الفتاوى"ابن تيمية كام يف    اإلسالم  وذكر شيخ 

واملسلمون   إلكراهه،  ُيعذر  فإنه  ًها؛  ُمكر  املسلمني  من  املسلمني  ضد   الكفار  من 

هني؛ بل يقات لون مجيًعا،  املقاتلون ال يتوقفون عن قتا ل الكفار؛ ألن بينهم ُأناًسا مكر 

ُيبْ  فإنه  املسلمني  من  مات  حديث  ومن  من  الصحيحني  يف  ثبت  مما  نِي ته  عىل  ع ث 

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ببيداء    ))  عائشة: أن  يغزو اجليش الكعبة، فإذا كانوا 

هلم وآخرهم ئشة ريض اهلل عنها: يا رسول اهلل!  ثم قالت عا  ((من األرض، خُيَْسْف بأوِّ

هلم وآخِرهم؟ وفيهم أسواقهم، ومن لي ُف بأو   سوا منهم؟!  كيف  ُُيْس 

، وليسوا ملوًكا أساًسا.  " وأسواقهم"  يعني:  م ن هم تبع 

هلم وآخرهم، ثم ُيْبَعثون عىل ني اهتم))قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:  . ((خُيَْسُف بأوِّ
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ار، ولو كان بينهم    فذكر شيُخ اإلسالم:  أن املسلمني ال يتوق فون عىل قتال الكف 

هون؛ فإهنم إن ماتو ُثون عىل نياهتم.  مسلمون مكر   ا عىل اإلسالم؛ فإهنم ُيْبع 

يقاتلوهم؛   أن  املسلمني  عىل  فيجب  الرافضة،  مع  يقاتل  فيمن  يقال  هذا  ومثل 

ُثون عىل نياهتم، وإن كانوا غي   هني، ُيْبع  ِهني فهم مستحقون القتل  فإْن كانوا ُمكر   ُمكر 

 السنة. بقتاهلم مع بقتاهلم مع الرافضة، ووقوفهم مع الرافضة ضد أهل 

السائل: الشغل    يقول  عىل  معه  سيشتغل  الذي  العامل  مع  اتفق  حملَّ  صاحب 

العامل عىل  ، أرص   أربعة أشهر  العامل  أقلها مخسة أشهر، وعندما أكمل  باملحل ملدة 

صاح  ره  وَذكَّ وأن  التوقف،  املنافقني،  صفات  من  بالعهد  الوفاء  عدم  أن  املحل  ب 

   ؟املسلمني عند رشوطهم، فام هو الصواب

كعقد    يقال:  ، الزم  عقد   اإلجيار  عقد  ألن  مل ه؛  ع  ُيكِمل  أن  العامل  عىل  جيب 

واإلجارة   األعيان،  يف  يكون  البيع  أن  إال  كالبيع،  واإلجارة   ، الزم  عقد   فهو  البيع، 

املنافع، اهلل سبحانه:  تكون يف  قال  ذلك  1]املائدة:   چ  ڑ  کچ   وقد  [ ومن 

 عقد اإلجارة.  

عامل، فالذي استأجره يعطيه قدر  كمل، فإذا مل يكمل ال فيجب عىل العامل أن ي 

العلم   أهل  مجهور  هذا  ذكر  وقد  السؤال،  يف  كام  أشهر،  أربعة  عمل  وهو  أجرته، 

   كاحلنفية، واملالكية، والشافعية، وقول عند احلنابلة.

 ألن اإلجارة تتبع ض، وألن للعامل حقه فيام عمل. 

لو  ، الزم  عقد   اإلجارة  عقد  أن  بام  العامل خسارة   لكن  توقف  ترت ب عىل  ر  قد 

عقد  مال  ألن  املالية،  اخلسارة  هذه  تؤخذ  وأن  العامل،  عىل  ع  ُيرج  أن  جيب  فإنه  يه؛ 

، كام تقدم بيانه.   اإلجارة عقد الزم 
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 املنافقني؟  أما القول: هل هو من صفات 

يقال ينبغي أن يعلم ما ذكره النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حديث أيب هريرة يف  

صفات املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا    ))الصحيحني، ملا قال:

أخلف يواعد،    ((وعد  أن  ال  اإلخالف،  يبطن  الوعد  أصل  منذ  أنه  أي:  هنا:  املراد 

د  من صفات وينوي اإليفاء بالوعد، ثم   طرأ له يشء، ومل يفعل ذلك، فمثل هذا ال ُيع 

 املنافقني. 

أو وعد رجاًل أن يزوره، ويف نيته أن  اًل أن يعطيه مااًل،  فلو أن الرجل واعد رج 

يفعل؛ لكن بدا له بعد ذلك أن ال يفعل، فال يقال: إن مثل هذا قد تلب س بصفة من  

أن يعطيه مااًل، أو أن يزوره، ويف نفسه يف  صفات املنافقني، بخالف ما إذا وعد رجاًل 

نافقني، وأشار هلذا احلافظ ابن  وقت الوعد أن ال يفعل، فمثل هذا هو من صفات امل

 .  "رشحه عىل األربعني"رجب يف 

ومثل هذا حتقق فيه وصف النفاق؛ ألن وصف النفاق هو خمالفة الرس للعالنية  

 أكرب، وإن كان عملًيا كان نفاًقا أصغر.والظاهر للباطن، فإن كان عقدًيا كان نفاًقا 

ي أال  نفسه  يزوره، ويف  أن  إذا وعد  تقدم  ما  مثل  الظاهُر ففي  فقد خالف  فعل، 

، فمثل هذا حتقق يف   حقه وصفه وصف النفاق.  الباطن 

أما إذا مل يكن كذلك؛ فإن الظاهر مل ُيالف الباطن؛ ألنه ملا وعده كان عازًما عىل  

الظاهر   فاتفق  يفعل،  بعد  أن  أنه  ر  ُقد  ولو  بالنفاق،  يوصف  ال  هذا  فمثل  والباطن، 

 ذلك مل يوف بعهده.  

 ، ويعيننا عىل طاعته، و جزاكم اهلل خيا يوفقني وإياكمأسأل اهلل أن 
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 اجملموعة اخلمسون 
 

ما حدود طاعة الزوجة لزوجها؟ أو هو يف الفراش فقط أم هو يف    يقول السائل:

 الفراش واخلدمة وغريه؟ 

إنه جيب عىل املرأة أن تطيع زوجها، وهذا عامٌّ يف    :عن هذا السؤالوابًا  يقال ج

 م اهلل، ما سيأيت بيانه، كام يقول مجاهي أهل العلم.  كل يشء إال ما حر  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ  : ويدل لذلك قوله تعاىل

 اآلية.  [34]النساء:  چپ  ڀ  

ل يشء  إال إذا كان يف معصية اهلل، ملا  فإذًا جيب عىل املرأة أن تطيع زوجها يف ك  

ال طاعة يف    ))يه وسلم قال:  ثبت يف الصحيحني من حديث عيل أن النبي صىل اهلل عل

اهلل  الرجال   ((معصية  عند  كالتربج  اهلل،  م  حر  فيام  زوجها  تطيع  أن  للمرأة  جيوز  فال 

م اهلل يف القنوات الفضائ  ية أو غيها. األجانب، أو سامع الغناء، أو مشاهدة ما حر 

تتساهل يف أمثال هذه األمور، إذا طلب منها   -هداهن اهلل  -فإن بعض النساء  

ْته يف أمثال هذه األمور، وهذا حمر  زو ها يفعل ذلك شارك  ، ال  ُجها، أو إذا رأت زوج  م 

 جيوز، ال عىل الزوج وال عىل املرأة.  

 رأة؟ لكن بام أن السؤال متعلق باإلجابة عىل: ما حدود طاعة امل

م اهلل؛ بل ينبغي أن يعلم أن الرشيعة   فيقال: ال جيوز هلا أن تطيع زوجها فيام حر 

تعاىلشدد اهلل  قول  يف  تقدم  كام  لزوجها  املرأة  طاعة  يف  عىل  ﴿   ت  قوامون  الرجال 

ز للمرأة أن تصوم صوم تطوع، وزوُجها حارض   ،  ﴾النساء وحتى إن الرشيعة مل جتو 
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، أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه    غُي مسافر  أو موجود 

وال ُتدِخل يف بيته إال    وزوُجها شاهد  إال بإذنه،ال حيل للمرأة أن تصوم،   ))وسلم قال:  

فال جيوز للمرأة بإمجاع أهل العلم كام حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم بن تيمية أن    ((بإذنه

، أي: ليس غائًبا؛ بل مم ا جاءت به الرشيعة أنه ال جيوز للمرأة  تصوم، وزوُجها حارض 

ت واقعًة يف كبية  من كبائر إذا دعاها زوُجها إىل لفراش أن ترفض، وإن رفضت كان

 الذنوب.  

ومن املعلوم أنه لشدة وِعظم الكبائر أن األعامل الصاحلة ال تكفرها بإمجاع أهل  

   .-رمحه اهلل تعاىل -العلم كام حكى اإلمجاع عليه ابن عبد الرب

ومما يدل عىل أن املرأة إذا مل جتب زوجها إىل الفراش، فإهنا وقعت يف كبية، ما 

النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  أخرج الش إذا دعا    ))يخان من حديث أيب هريرة أن 

إال كان ))ويف رواية ملسلم:    ((الرجل امرأته إىل فراشه فأبت لعنتها املالئكة حتى تصبح

 .  ((ساخًطا عليها، حتى يرىض عنها زوجها -اهلل سبحانهأي:  –الذي يف السامء  

وج بيان  يف  كثية  وغيها  األدلة  العلامفهذه  إن  بل  لزوجها؛  املرأة  طاعة  ء  وب 

جممعون أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر للحج التطوع إال بإذن زوجها، حكى اإلمجاع  

 ابن املنذر، وابن قدامة.  

وال  أوىل،  باب  من  العمرة  سفر  شيخ  فإًذا  أقر  ومم ا  أوىل،  باب  من  املباح  سفر 

مة  عىل طاعة املرأة لوالدهيا، أن طاعة املرأة لزوج   -رمحه اهلل تعاىل    –اإلسالم   ها مقد 

 .  "جمموع الفتاوى"كر هذا كام يف ذ
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ويدل لذلك ما تقدم ذكره من األدلة؛ فإنه ملا تزوجها برشع اهلل صار حقه مقدًما 

ُسئ وملا  والدهيا،  حق  أمحد  عىل  اإلمام  تعاىل  –ل  اهلل  أمها -رمحه  املرأة  تزور  هل    :

   .–رمحه اهلل تعاىل  –ذلك اإلمام أمحد املريضة بغي إذن زوجها؟ منع من 

  –رمحه اهلل تعاىل    –فالحظوا أهنا أم، وأهنا مريضة، ومع ذلك هنى اإلمام أمحد  

 من ذلك إال بإذن زوجها، هذا ملا تقدم ذكره من األدلة.  

ين املرأة تطيع ثم  العرف، وأن  الزوجني مبنية عىل  املعارشة بني  أن  يعلم  أن  بغي 

به   جاء  بام  وتكون  زوجها  وباملعروف،  بالعرف  يعارشها  الزوج  وكذلك  العرف، 

[  19]النساء:   چ  ۉ  ۉچ  تعاىل:نفقته عليها باملعروف، كام قال اهلل  

 [. 229]البقرة:  چ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ وقال تعاىل:  

يتنبه إىل مسألة يكثر السؤال عنها، وهى: أنه قد ُيتلف الزوجان يف    وينبغي أن 

يك فمثاًل  فقهية،  عىل  مسائل  الزوجة  وتكون  فقهية،  مسألة  يف  قول  عىل  الزوج  ون 

 ا يف هذه املسألة الفقهية؟قول، فهل جيب عىل املرأة أن تطيع زوجه

فلنفر  الرشيعة،  أمور  زوجها يف  تطيع  أن  للزوجة  أن  فيقال: ال يصح  مثاًل  ض 

احلُيل، وزوجها ال يرى زكاة احليل، وهناها زوجها عن زكاة احلُيل ؛  امرأة ترى زكاة 

فإن املرأة تتعبد، وخُترج زكاة احلُيل، وال جيوز هلا أن تطيع زوجها؛ ألن يف هذا معصية 

 هلل سبحانه وتعاىل.  

امرأة ال ترى أمًرا مستحًبا، يراه زوجها، فليس هلا لنفرض أن  أن تتعبد   وأيًضا 

والعبادات  عبادة،  هذه  ألن  له؛  للمجاملة  أو  زوجها،  ألمر  املستحب  األمر  هبذا 

 ها عىل احلظر واملنع، فال جيوز التعبد إال بدليل رشعي، وعىل هذا فيقاس.  مبنا
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ال جيب   فيام  زوجها  بمخالفة  تتبجح  وأال  عاقلة،  تكون  أن  للمرأة  ينبغي  لكن 

الستطاعة أهنا إذا خالفته أال تتبجح بمخالفته، وأن  عليها طاعته فيه، بل حتاول قدر ا 

 ال ُتظِهر ذلك إذا استطاعت.  

أيًضا أنه ليس للزوج أن يمنع املرأة أن تتعبد بعبادات ليس أن يعلم    لكن ينبغي 

الصيام  من  املرأة  يمنع  أن  له  فليس  غائًبا،  الزوج  كان  إذا  فمثاًل  عليه،  رضر  فيها 

قال:   هريرة،  أبى  حديث  شاهد  ))بمفهوم  وزوجها  تصوم،  أن  للمرأة  حيل  أي:   ((ال 

غائًبا زوجها  كان  إذا  املخالف:  فمفهوم  القرايف  حارض،  هذا  ذكر  تصوم،  أن  فلها   ،

علم، فليس للرجل أن يمنع امرأته من الصيام أو غيه من العبادات وغيه من أهل ال 

 التي ال ترضه.  

له ذلك،  فمثاًل ليس للزوج أن ينهى زوجته عن أذكار الصباح   واملساء، فليس 

إ حيتاج  التي  حاجته  من  متنعه  ال  لكن  واملساء،  الصباح  أذكار  تذكر  أمر  بل  من  ليه 

 الدنيا والدين بحجة أذكار الصباح واملساء.  

ه نصيحة للزوجني، وهو أهنام يتعاونان عىل الرب  وإين يف ختام هذا اجلواب أوج 

إن التعاون عىل الرب والتقوى، وترك  والتقوى، ويتعاونان عىل خي الدنيا واآلخرة، و

ف الزوجية؛  احلياة  نجاح  أسباب  أعظم  والذنوب من  والذنوب  املعايص  املعايص  إن 

سبحانه:   اهلل  قال  والدين،  الدنيا  يف  فساد   لكل  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ سبب  

 [.  16]اجلن:   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

عن ما  يعظ م  وأن  ُيكرب   أن  الزوجني  من   
واحد  لكل  ينبغي  من  وكذلك  اآلخر  د 

نبي األمور احلسنة، وسواء يف اخلُُلق أو اخل لق، كام أخرج مسلم عن أيب هريرة أن ال 

ال يفرك مؤمن من مؤمنة، إن رأى شيًئا يكرهه، رأى منها    ))صىل اهلل عليه وسلم قال:  
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حيب ه منها    ((ما  رأى  إن  مؤمنة،  من  مؤمن  يفارق  ال  قال  فإنه  يكرهه،  شيًئا  رأى  فإذا 

 رهه، وإن رأى منها ُخلًقا حيبه، أو كام قال صىل اهلل عليه وسلم.  ُخلًقا يك

خر من احلسنات واألمور الطيبة  هام أن يعظ م ما عند اآلإًذا ينبغي لكل واحد  من

 يف ُخُلقه أو خلقه.  

ه نصيحة للزوج، وهو أن يقوم بالقوامة حق القيام، فإن قيامه بالقوامة  ثم  أوج 

لزوجته، وإذا قام هبذه القوامة ينبغي أن يستعملها فيام فيه خي حق القيام فيه نفع له و

 له ولزوجته.  

ر   قي اهلل، وأن تقوم بالواجب الرشعي من طاعة زوجها،  املرأة أن تتوكذلك أذك 

بعدم طاعة   يتبجحن  الاليت  النساء  أو  الفاسد،  اإلعالم  بام حوهلا،  من  تتأثر  وأن ال 

اإلعال يزال  الرجال بحجة  الزوج؛ ألنه لألسف ال  النساء إىل إلفتيات عىل  يدعو  م 

وأن هلا شخصيتها، إىل غي ذلك، الشخصية،  اهلل،    إثبات  تتقى  أن  املرأة  وجيب عىل 

خل وقد  ونارها،  جنتها  هو  زوجها  فإن  زوجها؛  وتطيع  تسمع  اهلل،  وأن  لعبادة  قت 

عل اهلل  صىل  النبي  أن  ولتعلم  زوجها،  بواجب  قيامها  هو  العبادات  أعظم  يه  ومن 

قال:   فتصدقن))وسلم  النار،  أهل  أكثر  رأيتكن  فقال: ((قد  ذلك،  سبب  بني  ثم   ،

اللعن)) التكثرن  وكفران  أما    ((عشري،  واللعن.  السب  تكثر  فاملرأة  اللعن  تكفر  "أما 

به زوجها من اخلي حتى إذا غضبت عليه،"العشي قالت: ما ))   ، فإهنا جتحد ما يأيت 

 .  ((رأيت منك خرًيا قط

ال اهلل أن يؤل ف بني القلوب عىل اهلدى، وأن جيمع بني املسلمني عىل  لذلك؛ أس

ن يعل منا مجيًعا ما ينفعنا، وينفعنا بام علمنا؛ إنه الرمحن الرحيم،  التقوى، وأسال اهلل أ

 وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الواحدة واخلمسون 
 

 هام؟ ما الفرق بني البنطال والرساويل؟ وما حكم لبس يقول السائل:

بينهام    يقال: أعلم  -الفرق  هلا   -واهلل  التي  الطويلة  الرساويل  هو  البنطال  أن 

و وقد  ِرجالن  وساقان،  ِرجالن  وهلا  طويلة،  تكون  قد  فهي  الرساويل  أما  ساقان، 

لي الرساويل،  تكون قصية  أنواع  نوع من  فالنقبة  س هلا ِرجالن وال ساقان كالنقبة، 

 .  "ربلسان الع"، و "تاج العروس"كام يف 

أعاله  ترى  وانترش،  شاع  الذي  كاإلحرام  زماننا  يف  يكون  ما  أشبه  والنقبة 

ثم اللغة    كالرساويل،  بمقتىض  لذا  الرساويل؛  يسمى  هذا  ومثل  ِرجلني،  له  ترى  ال 

لبس هذا يف   أن  م وحمظور من حمظورات اإلحرام، وإن كان شاع  ُيعلم  اإلحرام حمر 

عليه وسلم يف حديث ابن عمر سأل: ما يلبس  وانترش يف زماننا؛ ألن النبي صىل اهلل  

 . ((لرساويالتال يلبس القميص وال العامئم وال ا))املحرم؟ قال: 

 والنقبة نوع من أنواع الرساويل.  

له   يكون  فقد  الرساويل  أما  وساقان،  له رجالن  البنطال رساويل  أن  فاملقصود 

 ساقان، وقد ال يكون، عىل ما تقدم ذكره.  

نطال والرساويل، فاألصل جواز اللبس إال إذا كان يف يشء  وأما حكم لبس الب

فإن مثل هذا يكون مكروًها؛ ألنه  حيجم العورة  منها تشبه بالكفار، أو كانت ضيقة،  

 إال إذا كان مغطى بثوب عليه. 

 لفظ مفرد، ومجعه الرساويالت، ذكر هذا أهل اللغة. "الرساويل"وللفائدة: 
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السائل: ب  يقول  اللعب  حكم  نرد  ما  فيها  التي  األلعاب  حكم  وما  البالوت؟ 

 كالثعبان ومنوبوىل؟ وما حكم لعبة الشطرنج؟ 

عبد   يُقال: كاإلمام  األجالء  علامئنا  من  فتاوى رصحية  ففيه  البالوت  لعب  أما 

، واإلمام حممد بن صالح العثيمني، وقد أفتوا بحرمة  -رمحة اهلل تعاىل–العزيز بن باز  

 لعب البالوت. 

يتعل ما  احلظ أما  مبنى عىل  بالنرد  اللعب  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  فإنه  النرد  بلعب  ق 

اللعب فيها  ))الم ابن تيمية، كام يف جمموع الفتاوى، قال:  املحض، لذا قال شيخ اإلس

من اجلرب راجع إىل احلظ املحض، وقد ثبت يف حديث بريدة بن احلصيب يف صحيح  

النبي صىل اهلل عليه وسلم النرد شري فكأنام    )):قال  مسلم ريض اهلل عنه أن  من لعب 

 . ((غمس يده يف حلم خنزير ودمه 

د شي؛ ألنه مبني عىل احلظ عة عىل حرمة اللعب بالنروقد اتفقت املذاهب األرب

مها كام أخرجه مالك يف   : أن  "املوطأ"املحض كام تقدم، ويدل لذلك أن ابن عمر حر 

أنام غمس يده يف حلم خنزير، فإن  من لعب هبا فك))عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال:  

 .  ((قامر فكأنام أكلها

ملذاهب  رد إن كان بال قامر فهو حمرم عند الذلك؛ ينبغي أن يعلم أن اللعب بالن

األربعة، وإن كان مع قامر فهو حمرم بإمجاع أهل العلم، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب يف  

يف  "التمهيد"كتابه   كام  يف  تيمية  وابن  الفتا"،  كتابه  "وىجمموع  يف  القيم  وابن   ،

اهلل "الفروسية" العلم، ويدل عليه كالم عبد  أهل  بن    ، وحكاه غيهم من  بن عمر 

 العاص املتقدم.  
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اهلل   الرسول صىل  قول  وهو  بريدة:  حديث  يف  بالنرد شي،  باللعب  النهي  فإًذا 

ول  هذا حمم  ((من لعب النرد شري، فكأنام غمس يده يف حلم خنزير ودمه))عليه وسلم:  

أكل   فكأنام  القامر  لعب هبا عىل وجه  إذا  أما  القامر،  يلعب هبا عىل غي وجه  أنه  عىل 

 اخلنزير كام تقدم يف قول عبداهلل بن عمرو العاص الذي أخرجه ابن أيب شيبة.حلم 

الشطرنج،    لعب  يف  العلامء  تنازع  فقد  الشطرنج:  لعب  بحكم  يتعلق  ما  أما 

لي لعبة الشطرنج  أن  يعلم  أن  بل فيها مهارة،  وينبغي  ست راجعة إىل احلظ املحض؛ 

تعاىل اهلل  تيمية رمحه  ابن  يقول شيخ اإلسالم  القدر؛  )):  لذا  إىل  راجع  الشطرنج  لعبة 

للعبد قدرة  وفيها  مهارة،  فيها  وأظهر  ((ألن  هبا،  اللعب  يف  العلامء  تنازع  فمثلها   ،

ًما؛ ألن  -واهلل أعلم  -القولني   م  أن اللعبة هبا جائز، وليس حمر  ه ليس هناك دليل حُير 

الش أنه قول  الشافعية، وُحكِي  افعية، وهو  اللعب هبا، وقد ذهب إىل جوازها بعض 

 قول بعض املالكية، وهو قول بعض احلنفية، وهو الصواب.  

ابن أيب شيبة: يلعبون  ))  وأما ما جاء عن عيل ريض اهلل عنه عند  أنه مر عىل قوم 

فهذا إسناده ال يصح، كام بينه    ؟((ي أنتم هلا عاكفونبالشطرنج، قال ما هذه التامثيل الت 

 .  -محه اهلل تعاىلر  -اإلمام أمحد، ثم العالمة األلباين 

أهلت عن  إذا  فإهنا  كانت جائزة غي حمرمة  إذا  لعبة  أن كل  يعلم:  أن  ينبغي  ثم 

، فإذا  ((ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب))صالة الفريضة فإهنا تكون حمرمة بقاعدة  

كان ال يتم الصالة إال برتك هذه اللعبة، فرتكها واجب، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك  

   ".جمموع الفتاوى"كام يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل -م ابن تيمية  شيخ اإلسال

اللعبة مباحة يف أصل، ثم قامر هبا أصحابه، فإنه يكون حمرًما  وأيًضا إذا كانت 

 حرمته، كام تقدم بيانه.  بحرمة القامر الذي أمجع العلامء عىل 
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السائل: أثر:    يقول  يف  العلم  أهل  قال  عمر،  ))ماذا  ابن  ِرجل  له: خدرت  فقيل 

 ، رواية  ودراية.((يا حممد))لناس إليك، فقال: اذكر أحب ا

الرواية صحيح    :عن هذا السؤاليقال جوابًا   أما هذا احلديث، فهو من جهة 

البخار أخرجه  فقد  أسانيده،  من  رأيت  يف  فيام  املفرد "ي  يف "األدب  والدارقطني   ،

يف    "العلل"كتابه   وبعض "مسنده"واجلعد  وإسناده صحيح،  فه؛    ،  ضع  العلم  أهل 

ل س.    أل  ن أبا إسحاق السبيعي قد عنعن فيه، وذكر إن أبا إسحاق السبيعي ُمد 

يظهر   الذي  أعلم  -ولكن  وغيهم    -واهلل  ومسلم  البخاري  اإلمام  من صنيع 

ا  العلامء  لرواياته؛  من  بالنسبة  قليل  تدليس  السبيعى  إسحاق  أبى  تدليس  أن  ألولني 

 .  -رمحه اهلل تعاىل  -نه لذلك األصل  قبول ما عنع

أن هذا األثر صحيح  ثابت  عن ابن عمر ريض    -واهلل تعاىل أعلم  -فالذي يظهر  

 اهلل تعاىل.  

ابن عمر:   ن بعضهم قد  ليس حمرًما، وليس دعاء رشكًيا؛ فإ   ((يا حممد))وأن قول 

مونه، ويصفه بأنه رشك، وهذا خطأ.    يظنه دعاء رشكًيا؛ من أجل هذا حير 

الدعاء الرشكي هو النداء املقرون بطلب، سواء كان الطلب    ُيعل م أنينبغي أن  

حقيقًيا، أو حكمًيا، فأما النداء غي مقرون بطلب فليس رشًكا، كام ثبت يف البخاري 

ق عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  ملحزنون  ))ال:  أن  إبراهيم  يا  لفراقك  نداء،  ((وإن  هذا   ،

ونح طلب،  فيه  ليس  ألنه  رشًكا؛  ليس  ابن  لكن  عن  الصحيحني   يف  كام  نقول  ن 

، يعنى: يا أهيا النبي، هذا نداء، لكنه   ((السالم عليك أهيا النبي)):  السعود يف التحيات

 ليس رشًكا؛ ألن ليس فيه طلب.  
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مقروًنا بطلب، سواء كان الطلب حقيقًيا، أو حكمًيا، إًذا النداء الرشكي ما كان  

ا  اهلل صىل  كرسول  مليت  القائل  قال  وسلم  فإذا  عليه  حممد"هلل  اهلل  "  "،يا  رسول  يا 

صار رشًكا أكرب؛ ألنه نداء مقرون بطلب، أو كام يفعل الرافضة عليهم    "أعطني كذا

، فهذا  "يا عيل"،  "سنييا ح"اللعنة، أن نساءهم عند الوالدة واشتداد األمر، يقلن:  

ر معه طلب، لكن معه طلب حكمي، فهي تقول:   ،  "حسني اي"وإن كان نداًء، ال ُيْذك 

ل عيل  "  ، إىل غي ذلك.  "يا عيل سه 

حقيًقا،  أو  حكمًيا  كان  سواء  بطلب،  املقرون  الدعاء  هو  الرشكي:  الدعاء  إًذا 

وا الدعاء  يف  هذا  ل  وأص   ، اإلسالم  شيخ  إليه  أشار  ما  حممد  وهذا  العالمة  لطلب 

ام يف كتابه  ، وشيخ اإلسالم ابن تيميه ك "رسالة اإلنسان" البشي السهسهواين يف كتابه  

 . "منهاج السنة"

إًذا النداء والدعاء الذي هو رشكي هو مقرون بطلب، وإذا رجعنا إىل هذا األثر  

 ء  بال طلب. ، ندا((يا حممد))مل نجد أن ابن عمر ريض اهلل عنه طلب  شيًئا عندما قال: 

 ؟ ((يا حممد))كيف يذهب اخلدر عندما قال   فإن قيل:

كام  -، تنشط بدنه، وتنشطت  ا ذكر أحب الناس إليهيذهب اخلدر؛ ألنه مل  فيقال:

وملا   -يقال: إليه،  الناس  أحب  ذكر  بسبب  خدره  زال  ذلك  وبعد  الدموية،  الدورة 

 تنشطت حركة الدم فذهب خدره.  

ني أن فعل اب  ن عمر ليس رشًكا، وليس له عالقة بالرشك؛ ألنه نداء  إًذا الذي هيم 

، وقد جاءت رواية يف   أنه قيل له: ادُع أحب الناس   "ند اجلعدسم"غي مقرون بطلب 

فقال:   الرواية ال ختالف رواية:  ((يا حممد))إليك،  إليك))، وهذه  الناس  ؛ ((اذكر أحب 
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امل ، والرشك منهام هو  الدعاء والنداء معنامها واحد  بيان  ألن  تقدم  ، كام  قرون بطلب 

 ذلك. 

د يف هذه الرواية؛ بل يقال: إهنا رواية صحي د  ،  "أدع"حة، سواء بلفظ:  لذا ال ُيش 

 ؛ ألن كليهام رواية باملعنى، والرواية باملعنى صحيحة. "اذكر"أو 

وأن   ينفعنا،  ما  يعل منا  وأن  الدين،  يف  يفقهنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  أسأل 

 عل منا، وجزاكم اهلل خيا.  ينفعنا بام

 اجملموعة الثانية اخلمسون 
 

   للرجال والنساء؟  ما حكم لبس خاتم حديد  يقول السائل:

،    :عن هذا السؤاليقال جوابًا   قد جاء النهى عن لبس خاتم احلديد يف حديث 

أخرجه أمحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صىل اهلل عليه  

، وكذلك جاء من حديث  ((رجاًل أن يلقيه، وجعله من حلية أهل النار  أمر  ))  وسلم:

 ي، وأيب داود بنحو  من حديث متقدم.  بريد بن ُحصيب عند الرتمذ

واإلمام   النسائي،  اإلمام  فه  فضع  يصح؛  فال  حصيب  ابن  بريد  حديث  أما 

 الرتمذي. 

 أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه ال يصح ذلك؛ ألن سلسلة 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ال تقوى أن تستقل بحكم رشعي، فإنه لو صح   

لكان   احلديث  بحكم  هذا  استقلت  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  سلسلة 

 راد بحكم رشعي.  رشعي، ومثل هذه السلسلة ال تقوم عىل االنف
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ا عن رسول صىل اهلل ع  -واهلل أعلم  -لذا؛ الذي يظهر   ليه أن احلديثني مل يصح 

ابن عمر:   احلديد))وسلم، وجاء عن  لبس خاتم  يصح   ((إنه ْنى عن  أيًضا ال  لكن  ؛ 

 مر، والضحاك مل يسمع من ابن عمر. نه من روايات الضحاك عن ابن عإسناده، أل

شيبة:    أيب  عند  ثبت  املقابل  من ))ويف  خاَتًا  لبس  عنه  اهلل  مسعود ريض  ابن  أن 

 . ((حديد  

أصح أقوال أهل العلم، أن لبس اخلاتم من احلديد   عىل  -واهلل أعلم  -فدل  هذا  

 ية.للرجال والنساء جائز، وهذا هو مذهب الشافع

 
 

السائل: التصوير    يقول  بإباحة  قالوا  الذين  العلامء  بعض  ذكر  ممكن  من  هل 

 الفوتوغرايف؟ 

جوابًا   السؤال يقال  هذا  التصوير    :عن  أجازوا  العلامء  بعض  هناك  إن 

، ومنهم: شيخنا -حفظه اهلل  -شيخ العالمة صالح اللحيدان  الفوتوغرايف، ومنهم: ال 

 حممد بن صالح العثيمني. 

ال  أن  الفوتإال  له صور  له كالم  أخر يدل عىل حرمتها، ولكن  وغرافية وإن كان 

الدرس   منه جتويزها يف  املقابل يدل عىل جوازها، وقد سمعت  اهلل     -كالم يف  رمحه 

ا-تعاىل رمحة واسعة أن  تبني  فإذا  يسوغ  .  اجتهادية  املسألة  أن  وتبني  ملسألة خالفية، 

أحد  يف هذه املسألة، من رأى اجلواز فله  اخلالف فيها، فال يصح ألحد أن يشن ع عىل  

 أن يفعل ذلك، ومن ال فال.  

 

 هل يوجد ما يسمى بالتصوف الرشعي؟ وما هو املقصود به؟  يقول السائل:
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التعبد من غي   المراد بالتصوف الشرعي: ابتداع، كل تعبد واجتهاد يف    أي: 

السابق العلامء  ُوِجد يف إطالق  الذي  إذا أطلقوا  التعبد يسمى تصوًفا، هذا  ني، كانوا 

فيه؛   املعنى ال إشكال  العبادة، وهبذا  االجتهاد يف  به  يريدون  املشكل  التصوف  لكن 

والسنة  الكتاب  من  األدلة  وخالفوا  البدع،  يف  وقعوا  ذلك  بعد  أقواًما  أن  هو 

وقد  باس وفعلهم خطأ،  مذمومون،  التصوف؛ وهؤالء  باسم  وأذواقهم،  تحسناهتم، 

إ السنة  أهل  التصوف  اشتهر عند  به:  يريدون  للتصوف،  وإنكارهم  التصوف؛  نكار 

 كي.  البدعي، وأحياًنا قد يصل إىل التصوف الرش

أما أصل التصوف عىل ما تقدم تفصيله فمنه ما هو رشعي، ومنه ما هو بدعي، 

 رشكي.   ومنه ما هو

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  يف  تعاىل    –لذا  اهلل  يف      -رمحه  جمموع  "كام 

وغُيهم، يف كالمهم التفصيل يف حال   "مدارج السالكني"، وابن القيم يف  "الفتاوى

الصوفية، فظن الصوفية الغالة من أهل التصوف املبتدع أو الرشكي أن ابن تيمية ال  

 يذم التصوف املذموم.  

إن ابن تيمية ذم التصوف املذموم يف مواضع كثية، وكذلك تلميذه ابن    فيقال:

ا يذم  مل  وإنام  ما  القيم،  عىل  الرشعية  العبادة  يف  االجتهاد  بمعنى  هو  الذي  لتصوف 

 تقدم بيانه. 
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المجموعةالثالثةوالخمسون

 

 ذكار؟يقول السائل: حديث ››َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه‹‹، هل يدل عىل جواز قضاء األ

السائل يريد ما أخرج مسلم  من حديث عمر    : عن هذا السؤاليقال جواًبا   -لعل  

ء   قال:    -صىل اهلل عليه وسلم-، أن النبي  -عنه  ريض اهلل  ››َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه، َأْو َعْن يَشْ

َلهُ  ُكتَِب  الظهْهِر،  َوَصاَلِة  اْلَفْجِر  َصاَلِة  َبنْيَ  فِياَم  َفَقَرَأُه  ْيِل‹‹   ِمنُْه،  اللَّ ِمَن  َقَرَأُه  اَم  وهذا  َكَأنَّ  ،

ار؛ أي ال يدل عىل قضاء أذكار الصباح يف  ال يدل عىل قضاء األذك -واهلل أعلم  -احلديث  

إذا وذلك    املساء  وهكذا،  الصباح،  يف  املساء  أذكار  قضاء  عىل  يدل  ال  وكذلك  نسيها، 

 ألمرين: 

اج إىل معرفة العلة، ومن املعلوم  أن قياس األذكار عىل هذا احلديث حيت   األمر األول:

ال علة،  هلا  ليس  التي  هي  املعنى،  معقولة  غي  العبادات  فليس    أن  القياس،  فيها  يصح 

 املساء.هناك علة جامعة بني ما ذكر يف احلديث، وبني قضاء أذكار الصباح أو 

الثاين:  املساء   األمر  يف  الصباح  أذكار  بقضاء  قال  العلم  أهل  من  أحًدا  أر   مل    أين 

النووي   إال  أر   فلم  النووي،  قبل  نسيها  ملن  تعاىل-والعكس  اهلل  ابن  -رمحه  وملا رشح   ،

كتاب  عال   للنووي"ن  أذكار    "األذكار  قضاء  باستحباب  قال  النووي  قبل  أحًدا  يذكر  مل 

  -هذا فيام أعلم-هو أول من قال    -رمحه اهلل تعاىل-الصباح واملساء، لذا؛ بام أن النووي  

ال  هذا  يصح  يرون  فال  املاضون  السلف  كان  ولو  السلف،  بإتباع  مأمورون  ألننا  قضاء؛ 
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فل لنقل ذلك عنهم،  ، واخلي كل  القضاء؛  القضاء  يرون  أهنم ال  دل  عىل  ينقل عنهم  مل  ام 

ْن سلف.   اخلي يف إتباع م 

بني   أي:  الصالتني؛  بني  القضاء  تقييد  فيه  عمر  حديث  أن  وهو  أمر،  إىل  أشي  ثم 

الفجر وصالة ِحْزبِه من    صالة  ر أن رجاًل نيس أن يقرأ حزبه، أو نام عن  ُقد  الظهر، فلو 

 نومه ألي  سبب  كان إىل الظهر، فإنه عىل مقتىض حديث عمر ال يصح  الليل، ثم استمر  يف

 لظهر.  له أن يقيض  بعد صالة ا

أنه خاص  بام جاء يف احلديث؛   القضاء يف حديث عمر مقيد، مما يدل عىل  فإًذا هذا 

ِمنُْه‹‹؛ و:  وه ء   يَشْ َعْن  َأْو  ِحْزبِِه  َعْن  َناَم  ع  ››َمْن  أو  كل ه  حزبه  عن  نام  من  بعض  أي:  ن 

اح ذكروا: الليل، أو ما   حزبه، والرش   القرآن يف صالة  بام يقرأه من  املراد بحزبه، أي:  أن 

الة.   يقرأه من القرآن خارج  الص 

مسا رون  يقرِّ والدعاة  املشايخ  بعض  السائل:  يردون  يقول  السنة، ولكن ال  أهل  ئل 

ركونا من هذا، فام حال  عىل املخالفني، فلو سئل مثاًل عن سيد قطب ال جييب، ويقول: ات

 هذا الرجل؟ هل يؤخذ عنه العلم؟ 

له   يقال: ُسئل، هذا  إذا  األسئلة  وأيًضا ال جييب عىل  املخالفني،  يُرد  عىل  إن من ال 

 أحوال:

األوىل: ا  احلال  أن   ف  ُيعر  وخمرجه،  أن  ومدخله،  وأصحابه،  ببطانته،  سلفيٌّ  جل  لر 

ه عىل املخالفني إما ملصلحة   وبأصوله، وبام يدعو إليه، لكنه ال يُرد    عىل املخالفني، فعدم رد 
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با ى  م  ُيس  وهذا  رآها،   
الدين دينِي ة  من  يشء   ُيرتك  أن  وهو  جائز،  هذا  ومثل  ملداراة، 

ِة.   اِجح   للمصلحِة الر 

مل   ا  قال سبحانه:وإم  الدنيا،  ملصالح  اهلل  دين  ترُك  جيوز  ال  آثم،  فهذا  دنيوي ة  ة   صلِح 

ُْم ﴿َذلَِك بِ  ْنَيا َعىَل اآلِخَرِة ﴾َأْنَّ َياَة الده  .  [107]النحل:  اْسَتَحبهوا احْلَ

نا وإياكم من فِت ن الدنيا، ومن الِفت ن كل ها ما ظهر منها وما بطن.  أسأل اهلل أن ُيعيذ 

ا ال    لثانية:احلال  سئل،  إذا  جييب  وال  املخالفني،  عىل  يُرد   ال  الذي  الرجل  هذا  أن 

ف بأنه سل كِي ني أو  ُيعر  ف بأنه من املخالفني ِمن أهل البدع، سواء كان من احل ر  في، بل ُيعر 

هم، وذلك بمعرفة بطانته ومن جيالس، ومن هم مدخله وخمرجه، إىل غي ذلك، فإن  غي

ع هذا  جعلوا  عنه:  السل ف  ثبت  فيام  مسعود  ابن  قال  الرجل،  ضالل  عىل  املرء ))المًة 

  .((من سرت عنا بدعَته َل خْتَف علينا إلفته ))بارك، واألوزاعي: ، وقال عبد اهلل بن امل((بخدنه

والسلف كانوا يضل لون الرجل بمجالسة أهل البدع بأن جيعلهم بطانته، ومدخله، 

كت يف  بطة  ابن  هذا  بسط  وقد  الكربى"ابه  وخمرجه،  عليه    "اإلبانة  ونقل   ، نفيس  بكالم  

 إمجاع  السلف. 

عل ينظر إىل أمر الربيع يعني ابن صبيح  لثوري البرصة: جملا قدم سفيان ا))ومما نقل:  

سأل: أي يشء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إال السنة قال: من بطانته؟    ،وقدره عند الناس    ،

 .  ((قالوا: أهل القدر قال: هو قدري.

اعتقاد   ال عىل  كان  وإن  مثلهم،  قدرًيا  جعله  القدرية،  جلساءه  أن  رأى  ملا  ِحُظوا! 

 ادهم. خمالف  العتق



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

227 
 

إًذا، إذا مل ُيعرف من الرجل نرص السنة، وعرف من بطانته ما تقدمت اإلشارة إليه يف 

  احلالة الثانية، فمثل هذا دليل  عىل ضالله، وال يؤخذ عنه العلم، إال يف حالة ضي قة، وهو 

أن ال يوجد هذا العلم إال عنده، وهو رجل ال يدعو إىل بدعته، فإنه هبذين القيدين جيوز  

ين قائم  عىل    أخذ ن ة سيكونون حمتاجني ملا عنده من العلم، والد  العلم عنه؛ ألن أهل الس 

 ب املصالح وتكميلها، ودرء املفاِسِد وتْقلِيلِها. جل

ي ال  البدعِة  يف  وقع  َمن  السائل:  وتنتفي  يقول  الرشوط  جتتمع  حتى  مبتدع  عنه  قال 

بالنسبة إىل اجلامعة، أيًضا  يقال ذلك  تبليغية،    املوانع، وهل  أو  أفكار  إخوانية  رجل  عنده 

تلك؟   أفكاره  بمجرد  تبليغي  أو  إخواين  أنه  يقال:  جتتمع  هل  أن  جيب  أو  منه؟  ر  ونحذِّ

 الرشوط وتنتفي املوانع مثل البدعة؟ 

ينبغي أن ُيعلم أن  باب  التبديع ُيتلف عن باب    هذا السؤال  عنأواًل: قبل اإلجابة  

التكفي ال يك ون إال بعد توافر الرشوط، وانتفاء املوانع، والرشوط أربعة،  التكفي، فإن  

 هلا أربعة.  وموانعها املقابلة 

التبديع، فليس مانُع اجلهل، وال مانُع التأويل، ليس هذان املانعان يمنعان   أما باب 

:  من ت  بديع من وقع يف بدعة يستحق هبا التبديع، ويدل عىل هذا أمور 

األول: وصن  األمر  السلف  تقدم فعل  فقد  بن    يعهم،  الربيع  ع  بد  الثوري  سفيان  أن 

أقوام   تبديع  يف  كثي  السلف  وصنيُع  عليه،  احلجة  يقم  ومل  القدرية،  بمجالسة  صبيح 

 كثيين بدون النظر إىل إقامة احلجة عليهم. 
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أن الراِزي نْي ذكروا يف عقيدهتام التي رواها الاللكائي، والتي نقلوها عن   لثاين:األمر ا

وحكوا عليها إمجاع  السلف، ذكروا يف هذه العقيدة كالًما واضًحا يف تبديع من  السلف،  

من زعم أن القرآن خملوق فهو كافر  باهلل العظيم  ))اًل، فقد قالوا يف ثنايا كالمهم:  كان جاه 

ر))، ثم قاال: ((عن امللة كفًرا ينقل  ع وَل ُيكفَّ  .((ومن وقف يف القرآن جاهاًل، ُعلِّم، وُبدِّ

ع))هلام:   ق وْ الِحظْ  عوه بعد التعليم؛ ألنه لو  ((ومن وقف يف القرآن جاهاًل ُعل م وُبد  ، ب د 

ر.   ف   علم واستمر عىل ذلك ل ك 

القر قاال: ومن وقف يف  اجلهل؛ ألهنام  التبديع مع  ع،  فإًذا صار  وُبد  ُعل م  آن جاهاًل 

ُعوه مع اجلهل، أما لو علم وأرص عىل ذلك لكان كافًرا.    فب د 

ومن وقف يف القرآن جاهاًل  ))ل هذا عىل أن التبديع يكون مع اجلهل؛ فإهنام قاال:  دف

ر ع، وَل ُيكف  ، فدل هذا عىل أن التبديع يكون مع اجلهل؛ ألنه هذا الذي ُعلم لو ((ُعل م وُبد 

، لكن    استمر فيها تفصيل  لكان كافًرا، واملسألة  القرآن  التوقف يف مسألة  أو  القول،  عىل 

 الرازيان يف عقيدهتام التي نقلوها عن السلف. هذا نقله  

الثالث: وعوام    األمر  الصوفية  عوام   يبدعون  السنة،  علامء   علامءنا؛  ترى  أنك 

 ىل العلم. الرافضة، هذا مما يدل عىل أنه ال حيتاج يف إقامة احلجة إ

،  األمر الرابع:  ذكر    وهذا أمر  دقيق ينبغي التفطن إليه، األصل يف كل بدعة أهنا كفر 

كتابه   يف  الشاطبي  من  )):  "االعتصام" هذا  ترشيع  ألْنا  كفر؛  أْنا  بدعة  كل  يف  األصل 

 . ((الدين، َل يأذن به اهلل 
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اجلهل والتأويل    لكن ما الذي دعا إىل عدم التكفي؟ هو اجلهل والتأويل، فإذا ارتفع 

 صار كافًرا، ومع اجلهل والتأويل يكون مبتدًعا. 

ع إال م ر؛ ألنه إذا كان عاملًا    ن كان عاملًا، املفرتض أن ومن قال: ال أبد  يقول: )ال( ُأكف 

ل ِزم عىل قوله أن تكون القسمة ثنائية، إما أن  أن فعل ه ترشيع  من دون اهلل لكان كافًرا، ول 

ن سنيًا، أو يكون عاملًا ويكون كافًرا، وليست هناك حالة وسط، وهو  يكون جاهاًل ويكو 

الدقيق ينبغي التنبه إليه، وهو أنه إذا ُوِجد الِعْلُم مع البدعة صار حال ابتداع، فهذا األمر  

الذي منع من  صاحبها كافًرا؛ ألن   به اهلل، فام  يأذن  الدين ما مل  الترشيع من  حقيقة حالِه 

ارتفع اجلهل لصار كافًرا، ومع اجلهل يكون مبتدًعا، فدل هذا  تكفيه؟ هو اجلهل، ف لو 

 التبديع.  عىل أن اجلهل ليس مانًعا من

فإذا تبني هذا، فيقال يف مثل حال السائل، ملا سأل عن هؤالء األقوام، يقال: ال فرق  

التبدي به  ُيستحق  فيام  اجلامعة  وقعت  فإذا  التبديع،  باب  يف  األفراد  وبني  اجلامعات  ع بني 

، وكذلك من انتسب إىل مجاعة بدعي ع  ُبد  التبديع  ع، وإذا وقع الفرد فيام استحق به  ة؛ ُيب د 

، فإ م عىل ضاللة  م بأهن 
لِ نه  كجامعة اإلخوان املسلمني، أو غيهم، وكان معهم، فإنه إذا ع 

ألمحد  قيل  لذلك  ع؛  أو  )):  ُيب د  قال:  به؟  أيلحق  البدع،  أهل  من  رجاًل  يصحب  رجل 

الذي تصاحبه مبتدع؟ قالوا: نعم، قال: أحلقوه  أعلمتم بأن ذاك  وه؟ أعلمتم هذا الرجل 

 . ((به
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تبه إىل هذا القيد، والبد أن يعلم أن اإلخوان  أهل البدع، ثم بعد ذلك  بد أن ينإًذا، ال 

يستمر عىل مصاحبتهم، فإذا صاحبهم فإنه يكون مبتِدًعا مثلهم، ومثل هذا ُيقال يف مجاعة 

 م.  التبليغ وغيه

 قد يقول قائل: هنا اشرتطت العلم، وقبل قليل تقول: إن العلم ال يشرتط؟  

هناك    يقال: بنيإن  من    فرًقا  ارتكبه  ما  ارتكاب  يف  نفسه  التبديع  يف  العلم  اشرتاط 

 البدع، وبني اشرتاط العلم يف معرفة ضالل من يصاحبهم، ففرق بني األمرين.

 ن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام عل منا.أسأل اهلل أن يفقهنا مجيًعا يف الدين، وأ

ع   "االعتصام  " كتاب  وأثن ي عىل أمر وهو أن الشاطبي رمحه اهلل يف مل ا بحث متى يبد 

ا لألفراد وللجامعات، فعامل األفراد معاملة اجلامعةالر  .جل؟ جعل البحث عامًّ

المجموعةالرابعةوالخمسون.

 

 ىل، ما القول فيها؟ يقول السائل: مسألة التربع بالك

املسألة، أشمل،  هذه  بتعبي   عنها  ُيعرب   أو  بالكىل،  التربع  مسألة  نقل    وهي  وهو 

 ويكون بالكىل وبغيها. األعضاء، فإن نقل األعضاء يكون بالتربع وباملال،

العثيمني    ابن  واإلمام  األلباين  واإلمام  باز  ابن  اإلمام  أن  إىل  املسألة  هذه    -أنب ه يف 

ذهبوا إىل حرمتها، وأنه ال يصح نقل األعضاء، وال التربع بالكىل وال    -هلل تعاىلرمحهم ا

 بغيها.  

ها:  او ، من أمه   عتمدوا يف ذلك عىل أمور 
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 أن األعضاء ليست ملًكا للعباد حتى يصح ألحد  أن يتربع هبا.  

أن    ومما ذكروه، أو ذكره غيهم ممن تكلم يف هذه املسألة ممن ال يرى نقل األعضاء:

ث ل  هبم، ال أحياء وال ميتني  أن ُيم 
م بني آدم أحياًء وأمواًتا، فليس ألحد   . اهلل كر 

وكذلك كالم العلامء؛ علامء املذاهب األربعة يف حرمة ترصف اإلنسان يف أعضائه، 

األدلة   من  ذلك  إىل غي  املالكية  ظاهر كالم  وهو  واحلنابلة،  والشافعية  احلنفية  هذا  ذكر 

ن أظهرها أن األعضاء ليست ملًكا لإلنسان حتى يترصف فيها، وإذا مل تكن  الكثية؛ لك

ُيْمل ك، وهذا بإمجاع أهل  ملًكا له مل يصح له   ؛ ألنه ال يباع إال ما  أن يبيعها من باب أْوىل 

 العلم.  

 فإذا تبني هذا، فمسألة نقل األعضاء أو بيعها إىل آخره كلها غي جائزة. 

امل بعض  به  اعرتض  ما  نقل  وأقوى  بأن  األمور:  هذه  أمثال  جتويز  يف  عارصين 

إل إنسان   بيع  أو  إنسان،  إىل  إنسان  من  من  األعضاء  هذا  أن  ذلك،  غي  إىل  حُمتاج  نسان  

حتاج إليها فقد يؤدي به إىل املوت أو إىل  الرضورة؛ ألن الكىل مثاًل إذا مل تنقل إىل فالن امل

 رضر  شديد. 

عنو اجل  اجلواب  هذا  أن  وظ ن ي  هذه  هذا،  يف  الراجح  معرفة  يف  مفتاح   هو  واب 

التداوي؛   باب  يف  تدخل  ال  الرضورة  أن  وهو  ال  املسألة،  السلف  بإمجاع  التداوي  ألن 

الم ابن تيمية، ثم ذكر  يصل إىل درجة الوجوب، حكى اإلمجاع  ابُن عبد الرب وشيُخ اإلس

جوجون باإلمجاع  ابُن تيمية أن بعض املتأخرين من الشافعية وغيهم خالف، وهؤالء حم

 السابق.  



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

232 
 

 صور فيه الرضورة. فإًذا: إذا تبني أن التداوي ال يصل إىل درجة الوجوب، فإًذا ال يت

فعليه ال يصح أن يقال: إن هذا من باب الرضورة، وأيًضا ال يصح أن يقال: أنه من  

باب درء مفسدة كربى بمفسدة صغرى؛ ألن هذا ليس رضورة، ويقابله أنه ترصف  فيام  

 مل ك كام تقدم.  ال يُ 

ال  هذا  يملك  ال  املتربع  الصدقة؛ ألن  عموم  داخل يف  هذا  إن  يقال:  ال  عضو  أيًضا 

 حتى يتصدق به، إىل غي ذلك.  

 لكن أنبه إىل أنه يستثنى مما تقدم أمران: 

التربع بالدم، فلم أر أحًدا من علامئنا املعارصين منع التربع بالدم، هو    األمر األول:

زون التربع بالدم.  املعروف واملشهور   عن علامئنا أهنم جيو 

أن   ذلك  ح  ويوض  تقدم،  عام  ُيتلف  بالدم  باحلجامة، والتربع  جاءت  الرشيعة 

جل التداوي، فدل عىل أن أمر الدم خمتلف  عن غيه، فلذا إذا  واحلجامة إخراج  للدم أل

ج الدم ألجل التداوي جاز التربع به.   جاز أن ُُير 

الثاين:  ء من اإلنسان نفسه من جهة  إىل جهة كاجِللد مثاًل، فمثل هذا  نقل يش   األمر 

ح جوازه أن النبي  كوى بعَض  )):  صىل اهلل عليه وسلم كام يف صحيح مسلم  جائز، ويوض 

  .((الصحابة

ي ه، ثم فيه إرضار  باجِللد املحيط  ي ُه لبعض الصحابة يتضمن عالج ما احتيج إىل ك  فك 

إلرضار باجِللد السليم ألجل العالج جاز نقله من مكان  إىل  به ألجل العالج، فإذا جاز ا 

 مكان  ألجل العالج. 
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ل امت أن يقال يف هذه امل   وهذه إشارات ف أنه ليس ِمن  املُس  سألة، وأردت به أن ُيْعر 

باز واأللباين وابن   ابن  أن علامءنا األجالء كاإلمام  ُيعرف  وأن  باألعضاء،  التربع  بجواز 

يرون ال  باب    العثيمني  من  بيعها  جواز  وال  هبا،  التربع  جواز  وال  األعضاء،  نقل  جواز 

 .  أ ْوىل 
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السائل: ه الص يقول  استدالاًل  ل الصدقة يف  ية،  َمزِّ أن هلا  ، فقد سمعت  ية  َمزِّ باح هلا 

العباد إال وملكان  ))، وحديث:  ((بورك ألمتي يف بكورها))بحديث:   يوم  يصبح فيه  ما من 

 احلديث.   ((ًقا خلفايقوالن: اللهم أعِط منف

ية؟    فام رأيكم يف فهم هذه النصوص عىل أن للصدقة يف الصباح َمزِّ

: أنه مل يصح     "الِعل ل"أما احلديث األول فقد ذكر أبو حاتم رمحه اهلل تعاىل يف    :يقال

ح هذا احلديث، لكن   حديث يف الدعاء لألمة يف بكورها، وإن كان بعض علامئنا قد صح 

 ره إمام العلل أبو حاتم الرازي رمحه اهلل تعاىل. تقدم ذكر ما ذك

باد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول  يصبح الع   ما من يوم))أما احلديث الثاين الذي فيه:  

تلًفا ممسًكا  أعِط  اللهم  اآلخر:  ويقول  خلًفا،  منفًقا  أعِط  اللهم  احلديث    ،((أحدمها:  فهذا 

 أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة.  

القول النهار    فعىل  ل  أو  ختصيص  عىل  فيه  داللة  ال  فإنه  األول،  احلديث  بصحة 

كة وأكثر نشاًطا    ،((ي يف بكورهاارك ألمتاللهم ب  ))بالصدقة، وإنام   أي: تكون أعامهلم مبار 

 إىل آخره. 

ح ذلك، أنني مل أر أحًدا من العلامء املاضيني نص  عىل استحباب الصدقة يف   ويوض 

ه أر  ومل  النهار،  ل  ل  أو  أو  الصدقة  د  تعم  يف  بعدهم  ومن  الصحابة  صنيع  من  ذا رصحًيا 

ية أول النه ز   ار، ولو كان هذا مستحًبا لكانوا أحرص الناس إليه. النهار ألجل م 

فإًذا: عىل صحة احلديث يكون فيه دعاء للربكة يف أعامل الناس بأن تكون أنشط إىل 

 آخره.
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إىل آخره، فال داللة فيه عىل استحباب  ((..ما من يوم يصبح فيه العباد .))أما حديث:  

ل النهار؛ ألن غاية ما فيه أن امل اِن  الصدقة يف أو  ني يدُعو  ل النهار، فكون امللك  لك يدعو أو 

، واستحباب الصدقة يف ل النهار يشء    أول النهار يشء  آخر.  أو 

تى ما تصدق يف  وإنام يدل عىل أن الصدقة من األعامل املستحبة التي تفعل يومًيا، فم

 اليوم فهو داخل يف دعاء هذا امللك.  

د أين مل أر أحًدا من العلامء ال   سابقني نص  عىل استحباب مثل هذا.وأؤك 

نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، إنه الرمحن   نا يف الدين، وأن يعل م  ه  أسال اهلل أن يفق 

 الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا.
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والخمسونالمجموعةالخامسة 

 

الرقى   يف  جاء  )ما  باب  التوحيد  كتاب  عىل  رشحك  يف  ذكرت  السائل:  يقول 

معناه  والتامئم(   كان  إذا  الرشوط:  ومن  جائزة،  فهي  ثالثة،  رشوط   اجتمعت  إذا  أنه 

إىل  مفهوًما،   معناه  مرتمًجا  القرآن  له  ُيقرأ  العربية  اللغة  يفهم  َل  من  أن  عىل  هذا  يدل  هل 

 لغته؟ 

ة   هذا ليس  يقال: ر  ح  مراًدا، املراد أن يكون عارًفا بمعنى الكالم حتى ال يتالعب الس 

 ْ ن ة، في  ه  م   والك  ، أو مما هو حمر  ب  إىل اجلن وغيهم مما هو رِشك  ُقون املريض  برًقى فيها تقر 

 يعة. يف الرش

أنه   ويعلم  القرآن،  فقدأما من قرئ عليه  يتالع  قرآن   أن  وأ ِمن   األمر،  ب؛  أ ِمن  هذا 

ب  إىل اجلن أو غي ذلك من األلفاظ املحرمة.   وُأِمن  أن يؤتى بألفاظ فيها تالعب  وتقر 

ا ألنه أعجمي، أو   رف  أنه قرآن ولو مل يفهم معناه، إم  إًذا: من قرئ عليه القرآن، وع 

مل   القرآن؛ ألنه  ُيقرأ عليه  يقال: ال  القرآن جلهله، فمثل هذا ال  يفهم معاين  ألنه عريب ال 

 فهم معناه، أو يرتجم له، أو يرشح له قبل أن يقرأ عليه؛ ألنه قد ُأِمن  ما من أجله ُأشرُتطي

 أن ال ُيقرأ عىل املريض إال ما يفهم معناه. 

 يقول السائل: ما ثمرات اإليامن بالقدر؟ 

 إن لإليامن بالقدر ثمرات  كثية، ومن أعظم هذه الثمرات ثمرتان:  يقال:
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الصدر واألُنس، فإن اإليامن بالقضاء والقدر إن صح التعبي انرشاح    الثمرة األوىل:

وا لأُلنس  وسبب  احلياة،  بلسم  سبحانه:  هو  قال  اهللع،  وعدم  ے  ۓ    ۓ  چ لفرح، 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې      ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            

 [. 23، 22]احلديد:   چۈئ  ېئ  ېئ  

سعيًدا، وأن    فإًذا: اإليامن بالقدر سبب لعدم احلزن عىل ما فات، وأن يكون اإلنسان 

ه اهلل يف كت ابه هو الفرح املصحوب بالغرور،  يفرح فرًحا غي مذموم، فإن الفرح الذي ذم 

 وهو الفرح املذموم، فلذلك من أعظم ثمراته أنه سبب لأُلنس وانرشاح الصدر. 

ب ب للشجاعة واإلقدام والتوكل عىل اهلل، كام قال سبحانه:  ا من ثمراته:وأيًض   أنه س 

[، فمن استشعر هذه اآلية ازداد  51]التوبة: چڑ  ڑ    ژ  ژ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

فال ُياف، وال   اهلل سبحانه،  بيد  األمور  ُكل   أن  لِِعْلِمه  اهلل؛  وإقبااًل عىل  وإقداًما  شجاعة 

نافعً  أو  اهلل  يرتك خًيا  بيد  أموره  كل   أن   لِم  وع  اهلل،  ل عىل  توك  قد  ؛ ألنه  أحد  من  ا خوًفا 

 سبحانه.

اهللأسأ  أرحم  ل  وهو  برمحته  اإليامن،  حق  والقدر  بالقضاء  املؤمنني  من  جيعلنا  أن   

 الرامحني. 

مة من رشكة االتصاالت لعمالئها؟   يقول السائل: ما حكم اهلدايا املقدَّ

اال  يقال: كانت رشكة  فمثل  إذا  هدايا،  معها وعمالءها  املشاركني  تعطي  تصاالت 

أ بطريقة  ومثله  فيه،  يشء  وال  جائز،  شارك  هذا  وملن  اتصاالهتا  قيمة  خت ف ض  أن  خرى 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

238 
 

، وليس   معها، أو تعطي اشرتاكات جم انِي ة، كل مثل هذه األمور جائزة، واألصل فيها احِلل 

، وال غي ذلك مما يوجب حتريمها.   فيها رضر 

الرشكات  لك بعُض  تعطي  أن  بني هذا وبني  فرق   أعامل ومشاركة مع   -ن  التي هلا 

االتصاالت  ملوظف  م  -رشكة  جيوز  وال   ، م  حُمر  هذا  فمثل  هدايا،  االتصاالت  وظ ف  

ك املوظف  كان  سواًء  ومن  االتصاالت  املقاولني،  من  هدايا  يقبل  أن  صغًيا  أو  بًيا 

 حمرم يف الرشيعة.   الرشكات األخرى التي تتعاقد معهم، هذا

النبي صىل أن  عنه  اهلل  اْلكِنِْدي  ريض  ِدي   ع  أخرج مسلم من حديث  عليه    فقد  اهلل 

، َفَكَتَمنَا خِمَْيًطا، َفاَم َفْوَقُه َكاَن ُغُلواًل َيْأيِت بِِه َيْوَم  وسلم قال:   »َمِن اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعىَل َعَمل 

رجاًل   اْلِقَياَمة« أن  لو  خِمْي ًطا؛   يعني:  الناس  وأعطاه  عليه وسلم،  اهلل  النبي صىل  استعمله 

ب ع  ا ل ت  م،  ألنه عاِمل  ي عم  لنبي  صىل اهلل عليه وسلم، فأعطوه خِمْي ًطا يف عمله، فمثل هذا حمر 

 عياذ باهلل. وال   » َفَكَتَمنَا خِمَْيًطا، َفاَم َفْوَقُه َكاَن ُغُلواًل َيْأيِت بِِه َيْوَم اْلِقَياَمة«لذا قال: 

والدوائر   الرشكات  من  غيها  يف  أو  االتصاالت  رشكة  يف  العاملني  عىل  فيجب 

أ احلكوم ق ل   األموال،  من  شيًئا  معهم  يتعاقدون  وممن  املراجعني،  من  يأخذوا  ال  أن  و  ية 

، ولو كان قلاًم،  ُثر   -عافاين اهلل وإياكم -ك 

وأستم أعود  ثم  الذكر  أقطع  أن  السائل: هل يصحه  بالتسبيح  يقول  أبدأ  كأن  فيه،  ر 

وبعد   األعامل،  ببعض  أقوم  ثم  إىل مخسني،  العد  يف  أتوقف  ثم  يف  مائة،  أستمر  أنتهي  أن 

 العد من مخسني إىل مائة، هل يصح مثل هذا؟ 
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ة، فذكر ثالثني، ثم انقطع  يقال: هذا يصح  ، وإذا استحبت الرشيعة أن ُيْذكر ذكر  مائة مر 

، ثم رجع وأكمله،  صح هذا األمر، وإن كان األكمل البدار باألعامل الصاحلة وأن    وانشغل بأمر 

 لقيام باألعامل الصاحلة، وليكون مبادًرا هبا. ُيعِقبها؛ ليكون أعجل وأرسع ل 

ماله   يكون  هل  أعيادهم،  يف  الكفاُر  به  يستعني  ما  املسلم  باع  إذا  السائل:  يقول 

 حراًما؟ 

وهو    يقال: شيًئا،  ار   الُكف  املسلُم  باع  فهذا  إذا  أعيادهم،  يف  يستعملونه  أهنم  يعلم 

؛ ألنه من اإلعانة عىل اإلثم والعدوان.   م   حمر 

رهم صالًة أو غي ذلك، ألصبح    ل  فكُ  مشاركة للكفار تعترب حمرمة، فلو أن مسلاًم أج 

م، السيام؛ ومن أعيادهم كعيد الكريسمس،   متعاوًنا معهم عىل اإلثم والعدوان، وهذا حمر 

عيد    هو  الذي ما  اإلله  والدة  يوم  هو  اليوم  هذا  أن  كاعتقادهم  كفرية،  أمور  عىل  مبني 

السالم إىل غي ذلك من اعتقاداهتم الباطلة، فمثل هذه األمور ال    زعموه يف عيسى عليه

 اإلثم والعدوان.  جتوز، وهو من التعاون عىل

 عليه وسلم َل  أن النبي صىل اهلل )):  "زاد املعاد"يقول السائل: ذكر ابن القيم يف كتابه  

 وَل يذكر احلديث، فهل هناك نص يف ذلك؟  ((يكن يرشب املاء عىل أكله

أن )):  "زاد املعاد" لكالم ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، فقد ذكر يف كتابه  ر هذا انعم، ذك 

إن   فيفسده، وال سيام  أن يرشب عىل طعامه  يكن من هديه  َل  اهلل عليه وسلم  النبي صىل 

 إىل آخر ما ذكر رمحه اهلل تعاىل.   ((و باردا،...كان املاء حارا أ



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

240 
 

 اهلل عليه وسلم مل يكن يفعل ذلك، لكن  وهذا مل أر فيه دلياًل منصوًصا يف أنه صىل

النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهو  ل  القيم رمحه اهلل تعاىل استقرأه من هدي  ابن  عل اإلمام 

 من أهل االستقراء رمحه اهلل رمحًة واسعة. 

الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وأن يرمحنا،  أسال اهلل  

 خًيا. وجزاكم اهلل 

المجموعةالسادسة والخمسون

 

بالتفصيل،   نريد حكمها  أبيه عن جده،  بن شعيب عن  رواية عمرو  السائل:  يقول 

 وملاذا ليست حسنة دائاًم مع كون السند َل يتغري؟ 

إن الكالم عىل هذه السلسلة يطول، والبحث فيها   أن يقال:  ؤالعن هذا الس وجواًبا  

احل فيها  البحث  أطال  وقد  كتابه  طويل،  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  حجر  ابن  هتذيب  "افظ 

تعاىل،  "التهذيب اهلل  رمحه  شاكر  أمحد  مة  العال  البحث   أطال  املعارصين  من  وكذلك   ،

، وغُي واحد، وأيًضا بحثها  "الم النبالءسي أع"وذكر بحًثا مفيًدا فيها الذهبي  يف كتابه  

يف   كام  ًضا  ر  ع  اإلسالم  الفتاوى"شيخ  واب"جمموع  ال ،  كتابه  ُن  يف  املعاد"قيم  ويف  "زاد   ،

 ، وتكلم عليه غُي واحد  من أئمة احلديث. "أعالم املوقعني"كتابه 

حيتجون   العلامء  أن  وهو   ، خمترص  إىل  أشي  لكن  يطول،  السلسة  هذه  عىل  والكالم 

الدوري:   قال  كام  عن جده،  أبيه  عن  بن شعيب  عمرو  حيتج  ))برواية  َل  أحًدا  علمت  ما 

 . ((هبا
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االحتجاج ن  لك فإن  واالحتجاج،  التصحيح  بني  فرًقا  هناك  أن   ُيعل م  أْن  ينبغي 

أشمل؛ يطلق عىل التصحيح، ويطلق عىل ذكر احلديث عىل وجه املتابعة، أي: حيتجون هبا  

 ابعات.عىل وجه الشواهد واملت

بن    ى فالعلامء جُمِمعون عىل االحتجاج هبا، هذا كالم الدوري، وإْن كان جاء عن حيي

ل    يد أنهسع ، وهذا قد حُيم 
عىل انفرادها، ال عىل أن    -واهلل أعلم-قال: إسناده إسناد واه 

 تكون عاضدًة لغيها، أو أن يعضدها غُيها. 

أ  يفيد  تعاىل  اهلل  الدوري رمحه  أن كالم  العلامء جممعون عىل االحتجاج  فاملقصود  ن 

ني، ومجاعة من أئمة احلديث،  هبا، وهذا الذي عليه علامء املذاهب األربعة، وعيل بن املدي

 كام ذكر هذا ابن القيم رمحه اهلل تعاىل. 

فإذا تبني هذا، وأن االحتجاج ال يلزم منه التصحيح، بل االحتجاج أشمل، يشمل  

وجه   عىل  االحتجاج  ويشمل  بن  التصحيح،  عمرو  رواية  فإن   واملتابعات،  الشواهد 

 : شعيب عن أبيه عن جده قد ُتكل م فيها ِمن ِجهات  

قوله:   يف  الضمي  وهل  هو حممد؟  ه؟ هل  د  ج  هو  ْن  م  إىل    "عن جده"منها:  يرجع 

ه الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمرو   عمرو أو إىل شعيب؟ فإذا رجع إىل شعيب كان جد 

اهلل   ريض  العاص  كتابه  بن  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الذهبي  ره  قر  والذي  وأرضاه،  سي "عنه 

، ويدل  "جمموع الفتاوى"م رمحه اهلل تعاىل كام يف  شيخ اإلسال   ، وذكر هذا"أعالم النبالء

ه فاملراد به عبد اهلل بن    "هتذيب التهذيب "عليه كالم احلافظ ابن حجر يف   د  ر  ج  ك  أنه إذا ذ 

 ون إسناده متصاًل. عمرو بن العاص، إًذا: يك
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م روايات  عنده  أن   أمحد  اإلمام  ذكر  فقد  نفسه،  عمرو  يف  الكالم  يبقى  نكرة،  لكن 

 وذكره غُيه.  

ومثل   احلسن،  احلديث  درجة  يكون حديثه يف  أن  أحواله  فأحسن  كان كذلك  فإذا 

اجلديد احلكم  هبذا  االنفراد  عىل  يقوى  ال  ألنه  ؛  جديد  بُحْكم   انفرد  إذا  ُيقب ل  ال  ،  هذا 

؛ فإنه حُيتج به، لذا ذكر أبو عبيد القاسم بن سالم رمح ه  بخالف أن ال ينفرد بُِحْكم  جديد 

الزال العلامء  ))اهلل تعاىل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف زكاة احليل، ثم قال:  

 .((يتكلمون فيه قدياًم وحديثًا

لذهب مثل هذا ال  فانفراد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بحديث يف زكاة حيل ا

 ينفرد به، وله أمثلة.  

ل عىل مثل  فإًذا: ُيتلف حكم حديثه بنوع متنه، إن كان انفرد ب  فال ُيعو 
حكم  جديد 

 فُيْقب ل ما أيت به. هذا، وإذا مل ينفر
 د بحكم  جديد 

به، وهذا مهم يف  الذي أتى  ُينظ ر إىل املتن  د  مطلًقا، بل  ُير  ُيقب ل مطلًقا، وال    فإًذا: ال 

ل بالسند عن   علم احلديث، فإن  علم احلديث مبني عىل النظر يف السند واملتن، فال ُيست ق 

أعلم معنى ما قال اإلمام أمحد، ملا ذكر حديث    -واهلل-املتن وال باملتن عن السند، وهذا  

أبيه عن جده قال:  عمر أصحاب احلديث إذا شاءوا احتجوا بحديث  ))و بن شعيب عن 

، أي: أهنم يرتددون يف االحتجاج  ((أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوهعمرو بن شعيب عن  

واهلل    -ىل سبيل التشهي، وصدق رمحه اهلل تعاىل، وهذا يرجعبه، ال أهنم يفعلون ذلك ع

 لالختالف يف نوع املتن. -أعلم
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والكالم عىل هذا يطول، لكن ينبغي أن ينظر يف من كان حديثه حديًثا حسنًا أن ال  

صحيح األحكام الرشعية به إذا انفرد هبا، وقد ذكر الذهبي رمحه اهلل تعاىل أن  ُيندفع يف ت

الصدوق إىل    الراوي  بالنظر  وذلك  تارًة،  د   ُير  وقد  تارًة،  ُيقب ل  قد  قبول حديثه،  ُيرتدد يف 

 ىل نوع املتن. القرائن، وإ 

أنه حيتج   أبيه عن جده  بن شعيب عن  األصل يف حديث عمرو  أن  فإًذا: اخلالصة 

ا، إما عىل وجه املتابعات، أو عىل وجه االستقالل لكن برشط أال تنفرد بُحكم  جِديد   هب

    ا تقدم ذكره.عىل م

قال:   بن حرب،  رواية سامك  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  النسائي  ر   ك  ذ  ما  هذا  يف  ينفعنا  ومما 

ل     وهذا يدل عىل أن احلكم عىل صحة احلديث ال   ،((ُتقبل روايته ما َل ينفرد بأصل  )) ُيست ق 

 فيه بالنظر إىل اإلسناد، بل ينظر إىل السند وإىل املتن.

ن النساء، بحيث أقوم بإضافتهنَّ عىل  التواصل مع أقاريب م  يقول السائل: هل جيوز 

 الفيس بوك أو تويرت أو الواتساب؟ 

إن التواصل مع النساء عرب التواصل االجتامعي، سواء   :  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ذك من  مما  مسلم  أخرج  كام   ، عظيمة  النساء  وفتنة   ، خطي  هذا  إن   غيه،  أو  السائل  ره 

َل  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:    حديث أيب سعيد ْنَيا َواتَُّقوا النَِّساَء، َفإِنَّ َأوَّ »اتَُّقوا الده

ائِيَل كانت يِف النَِّساِء«  . فِْتنَِة َبنِي إرِْسَ

حذرً  يكون  أن  للمسلم  يستغل  فينبغي  والشيطان  بالنساء،  يتعلق  فيام  احلذر  غاية  ا 

ِذِرْين  غاية احلذر. هذا كثًيا، وبدعاوى وُحجج  كثية، فاهلل    اهلل  أن نكون ح 
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هنا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام عل منا، وجزاكم    أسال اهلل أن يفق 

 اهلل خًيا. 
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 المجموعةالسابعة والخمسون

 

الوتر،   وصالة  والتهجد،  الليل،  صالة  بني  الفرق  يل   َ ُتَبنيِّ أن  أرجو  السائل:  يقول 

عيلَّ  الليل  أشكل  صالة  صاليت  يف  أنوي  فهل  العشاء،  صالة  بعد  صليت  إذا  النية،  يف   

ث  ركعتني،  ركعات ركعتني  ثالث  الوتر  صليت  إذا  ثم  ركعات؟  بثالث  الوتر  أنوي  م 

الركعتني  أنوي يف  فهل  الوتر يف  بتسليمتني،  نية  يكفي  أم  الركعة،  الوتر؟ وكذا يف   صالة 

 أول ركعة دون األخرية؟ 

إن  املراد بصالة الليل هو املراد بصالة التهجد، فصالة   :هذا السؤال  نع يقال جواًبا  

الليل هي صالة التهجد، كام يدل عليه صنيع العلامء، ويف كالم  البن جرير الطربي: أن  

  ، نوم  بعد  يكون  ففي التهجد   ، ليل  قيام  فيسمى  بصالة ،  سهر  فإذا  ْهر،  الس  هو  فالتهجد 

. كالم ابن جرير كام تقدم ما ي  دل عىل أنه بعد نوم 

لكن صنيع العلامء أن التهجد وقيام الليل بمعنى واحد، لكن اختلفوا هل الوتُر من 

 قيام الليل؟ أو هو يشء  مغاير لقيام الليل؟ 

أن الوتر من قيام الليل،    -واهلل أعلم-وأصح القولني  للعلامء قوالن يف هذه املسألة،  

 راهويه، وهو قول  عند احلنابلة.   كام ذهب إىل ذلك الشافعُي، وإسحاُق بن 

  : الليل  ))ويدل لذلك: أنه ثبت عن عثامن ريض اهلل عنه، كام رواه غُي واحد  أنه قام 

 .((بركعة  واحدة

ه ليس ألحد  أن يقول: إن عثامن ريض  فدل هذا عىل أن الوتر من قيام الليل، ذلك أن

 حدة.اهلل عنه مل يقم الليل، ملا صىل الليل كله يف ركعة  وا

 فلذا؛ األظهر أن الوتر من قيام الليل.  
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ْيف   ، ك  ل م  س  ْيِه و  ل  ىل  اهللُ ع  الن بي ص  ، ملا ُسِئْل  ر  اْبِن ُعم  ح هذا من وجه حديث  ويوض 

  : ق ال  الل ْيِل،  ُة  ال  َرْكَعًة َصاَل »ص  َصىلَّ  ْبَح،  الصه َأَحُدُكُم  َخَِشَ  َفإَِذا  َمْثنَى،  َمْثنَى  ْيِل  اللَّ ُة 

َصىلَّ َوا َقْد  َما  َلُه  ُتوتُِر  عن  «ِحَدًة،  كان  السؤال  ألن  الليل؛  صالة  من  الوتر  جعل  فقد   ،

 صالة الليل. 

ل    ثم ينبغي أن ُيعل م أن الصالة بعد املغرب ُيعد  من قيام الليل، لذا؛ يستحب أن ُيتن ف 

 وأن يصىل بني العشائني أي: املغرب والعشاء.  

]الذاريات:      چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  چ  : ويدل  لذلك قول اهلل عز  وجل

17  .] 

قاال:   أهنام  قتادة   وعن  أنس   عن  جرير   ابن  عند  صالة  ))ثبت  بني  ما  لون  يتنفَّ كانوا 

 .((املغرب وصالة العشاء

الليل صالة  يف  يدخل  أطلق    قد  إذا  اخلاص،  باملعنى  الليل  قيام  أما  العام،  باملعنى 

العشاء إىل طلوع الفجر، عىل تفصيل  يف صحة الوتر بعد  لفظة قيام فياد به من بعد صالة  

 طلوع الفجر وقبل صالة العشاء.

 فاملقصود: أن الوتر من قيام الليل عىل الصحيح.  

ة العشاء، وهذه ليست من قيام  ثم يستحب أن تصىل ركعتا العشاء الراتبة بعد صال

ْيف ص  الليل باملعنى اخلاص الذي تقدم يف حديث عمر ملا سئل   ُة  ك  :  ال  َصاَلُة  »الل ْيِل، ق ال 

ْيِل َمْثنَى َمْثنَى   بل هي صالة مقيدة بالفريضة. « اللَّ

عن   ثبت  ما  لذلك  ويدل   ، ركعات  أربع  العشاء  بعد  يصىل  أن  يستحب  وكذلك 

 )) بن عمرو بن العاص وعائشة ريض اهلل عنه وابن مسعود أهنم قالوا:    الصحابة كعبد اهلل 

 أخرجه ابن أيب شيبة.   ((بمثلهن من ليلة القدر أربع  بعد العشاء يعدلن 
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الذي تقدم ذكره،   باملعنى اخلاص  الليل  أيًضا ليس من قيام  وهذا نفل  مطلق، وهو 

 .  "ناعكشاف الق" وقد ذكر هذا احلنابلة، كام ذكره البهويت يف 

 ر.  والقيام باملعنى اخلاص هو أن يصيل ما شاء اهلل هبذه الني ة ركعتني ركعتني، ثم يوت

وأ ق ل  الوتر أن يكون ركعًة، ذهب إىل هذا مجاهي أهل العلم، كام هو قول الشافعي 

 وأمحد.  

وثبت يف صحيح مسلم عن ابن عباس وغيه، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

   «. َرْكَعة  اْلِوْترُ »

أن  الثالث، هل األفضل  العلامء يف هذه  ، واختلف  بثالث ركعات  يوتر  أن  يليه    ثم 

 تكون متصلة؟ أو أن تكون منفصلة؟ 

تكون   أن  األفضل  أن  النووي:  حه  ورج  أمحد،  اإلمام  إليه  وذهب  القولني،  وأصح 

أمحد:   اإلمام  قال  بذلك))منفصلًة،  جاءت  األحاديث  أكثر  الن((ألن  وقال  ألن ))ووي:  ، 

 ؛ ألنه ُيزاد فيها تسليمتان.  ((العمل يف االنفصال أكثر من العمل يف االتصال

ا: ظاهر كالم العلامء ملا بحثوا يف الوتر بثالث، هل األفضل أن تكون متصلة أو  ذً فإ

 منفصلة؟ 

اليوم   الفقهاء قدياًم، وإىل  الشافعية واحلنابلة، ظاهر كالمهم: أن ما يسميه  ذكر هذا 

ع والوتر، أن مجيعه وتر  بثالث، لكنه وتر  بثالث عىل وجه االنفصال، ال أن يقال:  بالشف

وتر  بثالث عىل وجه االنفصال؛ لذلك يصح له أن    -واهلل أعلم-بواحدة، بل إنه  إنه وتر   

 تكون بتسليمة  واحدة. ي ِصل ها، وأن 

بـ   الثالثة أن يقرأ يف األوىل  الركعات  ال   {سبح}ويستحب يف هذه  ثانية بسورة  ويف 

ا لن سائي  الكافرون، نص  عىل هذا اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل، وثبت بذلك احلديث عند 
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ى، وجاء عن أيب بن كعب، لكن رجح املزي وغُيه   مْح ِن ْبِن أ ْبز  ْبِد الر  أن الصواب  عن ع 

ى.  مْح ِن ْبِن أ ْبز  ْبِد الر   أنه من رواية ع 

ش قول   يف  املعارصين  بعض  ُتقرأ  ووقع  أن  يستحب  ال  إنه  وقال:  يف  } اذ ،  سبح[ 

الثانية   الركعة  يف  الكافرون  ثم  األوىل  فال  الركعة  فصلها  إذا  أما  الثالث،  وصل  إذا  إال 

له قول  شاذ  خمالف ملا ذكره اإلمام أمحد وغيه من أهل العلم، وقد ذكر  يستحب هذا، وقو

فبام تقدم ذكره  ل شذوذاته العلمية، وليست هذه بأو    -هداه اهلل-هذا عبد العزيز الطريفي 

 عند السائل.  -إن شاء اهلل تعاىل-ينجيل اإلشكال 

يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، إنه الرمحن    هلل أن أسال ا

 الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا.
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المجموعةالثامنة والخمسون

 

السائل: من    يقول  الثالثني  يف  آخر فتاة   وكانت  الرصع،  بمرض  ابتليت  العمر 

خمتصة وصارت تعالج، فلم    حاالت الرصع معها قبل سبع سنني؛ حيث ُأِخذت إىل طبيبة

وَتا مستمرة،  بصفة  الدواء  ترشب  وهي  بعدها،  حالة رصع  عليها  ل  شؤون  يسجَّ رس 

دئًيا ولكن بعد إخبار  احلياة بصفة عادية َتاًما، تقدم َمْن ُيَعده  ِمن اخُلطَّاِب، فيتم الرتايض مب

 اخلطيب بحالتها املرضية يذهب إىل غري عودة . 

حاالت املرض خطورة، وقالت    قالت: إن حالتها من أقل روجعت الطبيبة بشأْنا ف 

حيتاط   قضية  الفتاة  حالة  وليست  إطالًقا،  للخوف  داعي  ال  سأهلا:  حني  اخُلطَّاب  ألحد 

 ألمر؟ ملثلها، السؤال هل يلزم إخبار اخُلط اب هبذا ا

إنه جيب أن ُيرب اخلاطب هبذا العيب يف هذه الفتاة التي  :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

اللهم الشايف،  وهو  يشفيها  أن  ومنه وفضله  بكرمه  اهلل  البأِس    أسأل  ُمْذِهِب  الناس  رب  

 أْذِهْب ما هبا من بأس  يا أرحم الرامحني. 

ُكتِم  هذا العيب عن اخلاطب فإن    فيجب أن ُُيرب  اخلاطب بحال هذه املرأة، وإنه إذا 

ا ابن  حكاه  كام  باإلمجاع،  حمرم   والغش  غًشا،  د   ُيع  حرمة هذا  عىل  ويدل  وغيه،  لعريب 

قال:   وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  أن  مسلم،  ثبت يف صحيح  ما  َفَلْيَس  »الغش  نَا  َغشَّ َمْن 

 تتعاطى دواًء إىل غي ذلك. ، فيجب أن ُُيرب اخلاطب بحال هذه املرأة، وأهنا الزالت «ِمنَّا

، فيها مثل هذا املرض،    وليضع السائل نفسه مكان خاطب  يتقدم إىل امرأة  أو شابة 

 هل يرىض أن ُيكتم عنه هذا العيب؟  

 ال أظن هذا السائل يرىض أن ُيكتم عنه هذا العيب.  
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اهلل جيع أن  اهلل  بتقوى  فيه  ُعمل  ما  أن  واعلموا  اخلاطب،  ُُيرب  أن  فيه  فإًذا: جيب  ل 

 [. 2]الطالق:   چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ  خمرًجا كام قال سبحانه: 

ن، وتبنت إحدى اللجان املرخصة من قبل دولتنا، لكن  ويف معلُم قرآيقول السائل: تُ 

اللجنة حمسوبة عىل اإلخوان املسلمني، يعني: تبنت بناء مسجد  هلذا املعلم، فهل جيوز أن  

املرش هذا  يف  معهم  للجان  ُنَساِهم  إال  تربعات  بجمع  تسمح  ال  دولتنا  أن  علاًم  وع؟ 

 املرخصة.

   :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

هذا    أواًل: مثل  يف  ك  ُيشار  أن  يصح  فال  الدولة،  لنظام  خمالف   العمل  هذا  أن  بام 

مجع   منعت  ملا  اإلسالمية  والدول  التربعات،  مجع  يف  الدولة  لنظام  خمالف  ألنه  العمل؛ 

عها عبًثا؛ بل ملا ترتب عليه من مفاسد عظيمة من استغالل هذه األموال يف  التربعات مل متن

 رش  للفكر اإلخواين واخلارجي إىل غي ذلك. إفساد  للبالد، ون 

ثم إن التعاون مع اإلخوان املسلمني يف بناء مسجد  ال يصح؛ إال إذا سل موا املسجد 

ن ِة، أما إذا بنوا مسجًدا، ثم س لموه لرجل  من أصحاهبم، فجعل هذا  لرجل  من أهل الس 

، فمثل هذا ال جيوز أن ُيتعاون  املسجد منرًبا لنرش الفكر اإلخواين واخلارجي إىل غي ذلك

 معهم فيه. 

ہ  ہ  ہ  ہ  چ  يقول السائل: هل ثبت هلل مكان، وما توجيه قول اهلل تعاىل:

ٺ  ٿ      ٿ     ڀ  ٺ    ٺ  ٺچ  [، وقوله:84]الزخرف:    چھ       ھ  ھ       ھے  

چ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 [؟  7املجادلة: ]
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إثبات املكان هلل هو من باب اإلخبار، ومن قواعد أهل    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

، ذكر هذا شي ا من كل  وجه  ، ليس ذمًّ ن ة أنه يصح اإلخبار عن اهلل بكل لفظ  خ اإلسالم  الس 

كره  ، وذ "اجلواب الصحيح"، وأشار إىل هذا يف كتابه  "جمموع الفتاوى"ابن تيمية كام يف  

، ومن ذلك إثبات املكان هلل، فهذا من باب اإلخبار،  "بدائع الفوائد"ابن القيم يف كتابه  

 فإطالق املكان هلل من باب اإلخبار. 

فوق   أنه  أي:  العلو،  هو  يثبت هلل  الذي  املكان  إن  الكثية يف ثم  لألدلة  املخلوقات 

والفطرة العقل  وذات  بل  األمة،  سلف  وإمجاع  ن ة،  والس  فوق    الكتاب  اهلل  أن  عىل 

لتي دلت عىل علو اهلل  املخلوقات، وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف نوني تِه أن األدلة ا

قد بسط هذا ابن القيم  هي ألفا دليل، فاألدلة متكاثرة يف إثبات علو اهلل سبحانه وتعاىل و

كتابه   اإلسالمية"يف  اجليوش  كتابه  "اجتامع  يف  هذا  ذكر  وكذلك  ،  "قعنياملو  أعالم"، 

 ، وكالم أهل العلم كثي  يف هذا. "العلو "وأل ف الذهبي يف ذلك كتاًبا مستقاًل بعنوان 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  ومن األدلة عىل علو اهلل قوله سبحانه:

يصع10]فاطر:    چ   ەئ هو  [  ملن  إال  واالرتفاع  الصعود  يكون  يرتفع، وال  أي:  د: 

 فوق.

  چڇ  ڇ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  وقال سبحانه:

ِء [ أي: فوق السامء. 16]امللك:  ام  ْن يِف الس   [ وقوله ]م 

  : ل ِمي  الس  ِم  احْل ك  ْبِن  ة   اِوي  ُمع  حديث  من  مسلم  يعتق  وأخرج  أن  أراد  معاوية  أن 

اَمءِ جاريةً  ، َقاَل:  ، فسأل النبيه صىل اهلل عليه وسلم هذه اجلارية: »َأْيَن اهللُ؟« َقاَلْت: يِف السَّ

»َأْعتِ  َقاَل:  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلِل  َرُسوُل  َأْنَت  َقاَلْت:  َأَنا؟«  «»َمْن  ُمْؤِمنَة  َا  َفإِْنَّ   ْقَها، 

  سبحانه فوق السامء. أخرجه مسلم، إىل غي ذلك من األدلة الكثية؛ عىل أن اهلل 
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قال سبحانه: كام  السامء،  فوق  أي:  السامء،  يف    چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ومعنى: 

]طه:    چہ  ہ  ہ  ھ  چ  [ أي: فوق األرض، وقال سبحانه: 11]األنعام:  

 [ أي: فوق ُجُذوِع الن ْخِل. 71

نه فوق  فاملقصود: أن األدلة كثية عىل أن اهلل فوق خملوقاته، فإذا أريد باملكان أي: أ

 خملوقاته، فهذا اإلطالق يصح، وهو من باب اإلخبار.

[ أي: هو  84]الزخرف:    چھ  ھ       ھے   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      چ أما قوله:  

عىل   ه  رد  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  أمحد  اإلمام  هذا  ذكر  األرض،  يف  واملعبود  السامء  يف  املعبود 

ابُن تيمية يف كتاب   ، وذكره  "ان الدليل عىل بطالن التحليلبي" الزنادقة واجلهمية، وذكر 

 ."إلسالميةاجتامع اجليوش ا"ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  چ وقوله: 

[ املراد: أنه مع عباده بالعلم،  7]املجادلة:    چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

ڈ     ژ  ژ  چ  حواهلم وإال هو بذاته فوق املخلوقات سبحانه، كام قال:أي: يعلم أ

 [. 5]طه: چڑ  ڑ  

 العرش، أي: عال وارتفع وصعد سبحانه.  فوق أي: 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ  ويدل  عىل أن املراد باآلية: العلم، أن اهلل ابتدأ اآلية بالعلم، قال:

[  7]املجادلة:    چڇ   ڇ  ڍ    ڇ     ڇچ  واختتم بقوله:   چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

العلم، كام ذكر ذلك اإلمام    فابتدأها بالعلم، وختمها بالعلم، فهذا يدل عىل أن املراد هبا

 سفيان رمحه اهلل تعاىل. 

وإذا   اإلخبار،  باب  العلو، وهذا من  به  ويراد  اهلل  املكان عىل  فيطلق  تبني  هذا،  فإذا 

املكان ينكر  سلفًيا  نيًّا  س  رجاًل  ليس رأينا  ما  أي:  املخلوق  املكان  عىل  حُيمل  أن  فينبغي   ،
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فينبغي  املكان  أثبت  وإذا  املخلوقات،  وأن    فوق  املخلوقات،  فوق  املكان  عىل  حُيمل  أن 

ني السلفي   يكون إثباته من باب اإلخبار، فإن الكلمة املجملة إذا خرجت من العامل الس 

كتابه   القيم يف  ابن  هذا  ذكر  حُتمل عىل حاله،  السالكني"فإهنا  الكلمة  "مدارج  أن  ذكر   ،

 املجملة حُتمل عىل سية الرجل وهديه. 

املحق أحد  أخطأ  عوقد  املحقق  وهذا  غامدي، قني،  محدان  عادل  وهو  ُغلو   نده  

كتاب   أخرج  مل ا  الغامدي  عادل  وأحياًنا  احلمدان،  عادل  يكتب  وتكلم  "احلد"وأحياًنا   ،

ين األلباين رمحه اهلل تعاىل، وخط أه، ومما خط أه  عىل اإلمام العالمة السلفي حممد نارص الد

 ُيْثبِْت املكان.  أن الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل مل

، فييد املكان   ن ة، فإذا مل ُيثبِت املكان  فيقال: إن اإلمام األلباين رمحه اهلل تعاىل عامل س 

وكال السيام  العلو،  نفي  ذلك  من  يريد  ال  املخلوق،  أي:  إثبات  الوجودي،  يف  كثي  مه 

 تعاىل.  للذهبي رمحه اهلل  "العلو"العلو هلل سبحانه وتعاىل، وهو الذي اخترص كتاب  

وأن   ن ة،  والس  التوحيد  عىل  حييينا  وأن  ويرىض،  حيب  ملا  مجيًعا  هيدينا  أن  اهلل  أسأل 

 يميتنا عىل ذلك، وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةالتاسعة والخمسون

 

السائل:   يف  رأييقول  يطعن  أنه  بحجة  نَّة  السه أهل  بعض  ع  ُيبدِّ نَّة  السه أهل  بعض  ُت 

 الصحابة؟ 

السؤالفيقال جواًبا   فإنه مبتدع  ضال،   :عن هذا  الصحابة  أن  من طعن يف  ال شك  

يف   أمحد  اإلمام  هذا  ذكر  وقد  ن ة،  الس  أهل  إمجاع  هذا  وعىل  الرجل،  كان  أصول  "مهام 

ن ة  ا واحًدا فهو مبتدع  ضال، وهذا ال شك فيه.أن من انتقص صحابيً  "الس 

ن ة، وآثارُ  ينبغي أن ُيتلف فيه أهل الس  ن ة  وال  الس  ن ة وكلامُت أئمة  الس  يف   علامء أئمة 

كتب االعتقاد كثية يف بيان أن من انتقص أو طعن أحًدا من صحابة رسول اهلل صىل اهلل  

 عليه وسلم فإنه مبتدع  ضال. 

يُ  أن  ينبغي  واالنتقاص،  لكن  الطعن  وجه  عىل  الصحايب  عند  يشء   ذكر  بني  فرق 

. وذكره عىل وجه اإلخبار لفائدة  رش  عية 

فالعلامء تكلموا عىل حكم البغاة، ومما ذكروا يف ثنايا كالمهم: أن معاوية ومن معه  

د  هذا "األم"قد بغوا إىل آخر عباراهتم، كام ذكر ذلك اإلمام الشافعي يف كتاب  من ، ومل ُيع 

حيي إن  بل  للصحابة،  انتقاًصا  أو  الصحابة  يف  طعنًا  تعاىل  اهلل  رمحه  الشافعي  بن    ى اإلمام 

رمحه اهلل تعاىل أخطأ، وطعن يف الشافعي ألجل هذا، ورد  عليه اإلمام أمحد رمحه اهلل    معني

بن معني رمحه اهلل تعاىل، وهذا ذكره    ى حيي   يى بن معني، حتى استح  ى تعاىل وبني  خطأ حيي

يف  ال  الشافعي "بيهقي  ترمجة  "مناقب  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الذهبُي  هلذا  أشار  وكذلك   ،

 . "سي أعالم النبالء"كتابه الشافعي من 

وجه   عىل  الصحابة  عند  يشء   ِذْكِر  بني  ق  ُيفر  أن  إًذا:  م  اال فينبغي  والذ  نتقاص  

نْي  أن يذكر ملصلحة  دينية  من باب اإلخبار؛ فرق  بني ا  ألمرين.  والطعن، وب 
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أهل   أحد   فرتى  هذا،  بعض ألجل  بعُضهم عىل  بغى  قد  ن ة  الس  أهل  بعض   ورأيت 

ن  لبيالس  أو   ، دينية  ملصلحة   اإلخبار  وجه  عىل  كالًما  يذكر  وقد  يتكلم،  له  دروس   يف  ان ة 

حكم رشعي، وهذا األمر يذكره عىل وجه اإلخبار، فيتسلط عليه آخرون بأنه قد انتقص  

 ع.الصحابة فيبد  

ع ألجل زعمه أنه انتقص الصحابة فيبحث يف تراث  ويف املقابل ينتقم هذا الذي ُبد 

م لفائدة   أولئك  اإلخبار  وجه  عىل  الصحابة  ذكروا  أهنم  جيد  ثم  وغيها،  الصوتيات  ن 

ن ة بعضهم   دينية، ثم يسلط عهم، فيبغي بعُض أهل الس  عليهم بأهنم انتقصوا الصحابة فيبد 

 اخلطأ.  عىل بعض، وهذا من

نا من الِفت ن، إنه الرمحن الرح  يم. أسأل اهلل أن يعصمنا وإياكم من الِفت ن، وأن يعيذ 

نَّة؟ وما معنى كالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل  يقول السائل: هل األشاعرة من أهل السه

نَّة؟    تعاىل أْنم من أهل السه

جواًبا   السؤاليقال  هذا  األشاعرة  : عن  حال  عرف  ملن  شك  ال  وعرف  إنه   ،

ن ة، فهم ق ، وليسوا أهل  س  ن بأن  األشاعرة مبتدعة  د خالفوا  اعتقادهم، ال شك أنه سيتيق 

، ليس يف أصل  واحد بل يف أصول، فإن من املتقرر عن ن ة يف أصول  عقدية  د أهل  أهل الس 

ع، فكيف يبد  ؛ فإنه  ن ة يف أصل  أي: يف أمر  كيل  الس  ن ة أن من خالف أهل  وقد خالف    الس 

ن ة يف كليات  كثية، وأصول  كثية.  األشاعرُة أهل الس 

األشاعرة-1 أن  ذلك  ل   ومن  العمل  إن  أن  يقولون:  يقررون  فهم  اإليامن،  من  يس 

 اإليامن هو التصديق، ويف قول  عندهم أنه املعرفة، وكالمها قوالن أليب احلسن األشعري.  

و-2 اجلرب  عقيدة  يعتقدون  األشاعرة  بعقيدة وأيًضا  وزوًرا  كذًبا  يسموها  التي 

 رادة.  الكسب، والتي حقيقتها أن العبد جمبور، وليس له فعل وال إ
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 وأيًضا األشاعرة ال يثبتون إال اإلرادة الكونية، فال يثبتون اإلرادة الرشعية.  -3

 وأيًضا األشاعرة ينفون صفات املعاين كلها إال سبًعا أو ثامنًيا عىل خالف  بينهم. -4

أهل  وأي-5 طريقة  عىل  يثبتوها  ال  املعاين  صفات  من  أثبتوه  ما  إثبات  يف  هم  ًضا 

ن ة، بل يثبتو  هنا قدياًم ليست متجددة األفراد.  الس 

يثبته -6 الذي  بالدليل  يثبتونه  ال  املعاين  من صفات  أثبتوه  ما  إثبات  يف  هم  وأيًضا 

ن ة وإمجاع السلف؛   ن ة، وهو السمع من الكتاب والس  بل يعتمدون يف إثبات ذلك  أهل الس 

 عىل العقل. 

إن -7 يقولون:  أهنم  الضالل  من  األشاعرة  عند  مما  جهة،    وأيًضا  غي  إىل  ُيرى  اهلل 

ُيرى، وهذا ما اعرتف به الرازي فيام نقله شيخ اإلسالم يف كتابه  فحقيقة قوهلم، أن اهلل ال  

 .  "التسعينية"

لفظ ي،-8 الكالم نفيس  ال  بأن  يقولون:  الذي    وأيًضا هم  القرآن  أن  قوهلم:  فالزم 

شي نقله  فيام  الرازي  هبذا  واعرتف  اهلل،  كالم  ليس  الزم  كتابه  نقرأه  يف  اإلسالم  خ 

 . "التسعينية"

وأيًضا هم يف باب الكرامات جيعلون كرامات العباد ككرامات األنبياء والرسل  -9

 إال القرآن هذا قول  مشهور عندهم،  

يصح-10 ال  أنه  قول   عندهم  كافر،    وأيًضا  فإنه  قلد  من  وأن  العقائد،  يف  التقليد 

ُيأث مون، إ رون لكن  ىل غي ذلك من الضالالت الكثية التي عند  والقول اآلخر: ال ُيكف 

 األشاعرة يف باب االعتقاد. 
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بعنوان   كتاب  يف  هذا  من  شيًئا  نقلت  وقد  كثي،  ضالهلم  أن  تبني   تأكيد  "فإذا 

األشاعرة   أن  يف  السلفية  املرضيةاملسلامت  غي  الفرقة  يف  "من  موجود  وهو  موقع  "، 

 ن ة فيهم. م ووث قته من كالم أئمة الس  ، ونقلت ما يزيد عىل ما تقد  "اإلسالم العتيق

معتزلة  بني  احلال  حقيقة  يف  هم  بل  ن ة،  س  أهل  ليسوا  أهنم  شك   فال  هذا،  تبني   إذا 

تبني   فإذا  حقيقًة،  ال  لفًظا  ُيالفوهنم  وإنام  هبؤالء  وجهمية،  ُيغرت    أن  ينبغي  فال  هذا،   

 ة.األشاعرة، وأهنم أهل ُسن ة؛ بل هم أهل بدعة وضالل 

ن ة"أما ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف كتاب   ، وكام يف  "منهاج الس 

ن ة، باملعنى العام أي: يريد رمحه اهلل تعاىل عند العام    "جمموع الفتاوى" ة، فإن   أهنم أهل س 

أ أو  رافضة  يكونوا  أن  بني  ما  إهنم  لإلسالم  املنتسبني  الناس  يقولون يف  ة  ن ة،  العام  س  هل 

ن ة حتى املعتزلة، هذا باملع  نى العام.  فعىل هذا اإلطالق العام عندهم يدخل يف أهل الس 

ن ة، وقد عجبت لبعض أهل العلم أنه سئل كي ف  أما باملعنى الرشعي فليسوا أهل س 

ن ة؟  يقال: إن األشاعرة أهل س 

ن ة، وه ن ة فيام وافقوا فيه أهل الس  ، والُزُمه أن يقال:  قال: هم أهل س  ذا فيه نظر  كبي 

ن ة. إن املعتزلة هم أ ن ة فيام وافقوا فيه أهل الس   هل س 

ام عل منا، إنه  وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بأسأل اهلل أن يعيذنا وإياكم من الِفت ن،  

 الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةالستون

 

 لمة احلدادية إخراج  لبعض املنتسبني للسلفية منها؟ الق كهل إط يقول السائل:  

 ينبغي أن ُيعرف ملن نسبة احلدادية؟ وما بدعة احلدادية؟   عن هذا السؤالقبل اإلجابة 

اسمه مرصي  لرجل   فهي  احلدادية  نسبة  و  أما  املرصي  هذا  احلداد،  إىل  حممود  فد 

ث أصواًل وبدعً السعودية، وجلس هبا ِسننِي نه أحد    ا مما تسبب يف إخراجه من دولة؛ لك 

ن ة السعودية  ن ة-التوحيد والس  ، واحلدادية  -أعزها اهلل ومجيع بالد املسلمني بالتوحيد والس 

 نسبة  إليه. 

باجلزئ يبدعون  أهنم  احلدادية  بدعة  تلبس وأصل  من  كل  أن  يرون  فاحلدادية  يات، 

إثر هذا يبدعون باجلزئيا التأصيل منهم خطأ ،  ببدعة  فهو مبتدع، وصاروا عىل  ت، وهذا 

 وخمالف  ملا أمجع عليه سلف هذه األمة. 

َل صفة   ":"جمموع الفتاوى"يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف   والقايض رُشيح َأوَّ

عجبُت  ]بل  قراءَة  وأنكر  باالتفاقالعجب،  األئمة  من  إمام   هو  ذلك  ومع  قال:   ،]"  ،

ن ة يف ختطئة ابن    "هميةبيس اجلبيان تل"وكذلك ذكر شيخ اإلسالم يف كتابه   كالم أئمة الس 

ل  حديث الصورة، وقال: إن الضمي ال يرجع إىل اهلل، وهو   خزيمة رمحه اهلل تعاىل ملا أ و 

قال صىل  ملا  الصحيحني،  هريرة يف  أيب  عليه وسلم:    حديث  أخاه  »اهلل  َأَحُدُكم  قاتل  إَذا 

 .«آَدَم َعىَل ُصوَرتِهِ َفْلَيجتنب اْلَوْجَه، َفإِنَّ اهلَل َخَلَق 

قال: إن الضمي ال يعود إىل اهلل سبحانه، أخطأ يف ذلك ابن ُخزيمة، وخالف إمجاع   

ُخزي ابن  ن ة يف ختطئة  الس  تيمية كالم مجع  من علامء  ابُن  ونقل  مة، وحفظ جنابه  السلف، 

و سم  ن ة،  الس  أئمة  من  وغُيه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  سامه  حتى  ُخزيمة   ومكانته،  ابن   ا 
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ىل أن السلف  بإمام األئمة، مع أنه أخطأ يف هذا األمر اجلزئي، إىل غي ذلك من األمثلة ع

عوا من وقع يف خطأ  جزئي.   مل يبد 

ع بالوقوع يف أي  خطأ  جزئي  فق ن ة، كام تقدم يف كالم  فمن بد  د خالف إمجاع أهل الس 

 شيخ اإلسالم فيام يتعلق بالقايض رُشيح.

، هذا هو أصل بدعتهم، ثم عندهم  ل بفأص دعة احلدادية أهنم يبدعون بكل جزئي 

 بدع  أخرى، منها:  

فإذا ثبت عندهم أن فالًنا مبتدع، سواء  كان   املفاسد،  املصالح وال  يراعون  أهنم ال 

املع مما  من  أكثر  يرض  بتبديعه  اجلهر  كان  ولو  بتبديعه،  فإهنم جيهرون  املاضني  أو  ارصين 

ن ة لبعض املاضني أخذوا ينرشون هذا يف  ينفع، بل إهن  م ملا وقفوا عىل تبديع أئمة أهل الس 

ن ة.ُكل  مكان،   عهم أئمُة الس   ويمتحنون الناس هبؤالء الذين بد 

ن ة بع د ذلك ممن جاء من املتأخرين كشيخ اإلسالم ابن تيمية ومل يعلموا أن أئمة الس 

لسلفية إىل علامئنا املعارصين أهنم أمسكوا عن تبديِع  وابن القيم إىل أئمة الدعوة النجدية ا

عهم السلُف املاضون ملصلح .  بعض من بد   ة  راجحة 

دلة والدين قائم  عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها، كام دلت األ 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  الكثية عىل ذلك، كقوله تعاىل:

 [. 108: نعام]األچ   ۇ     ۇ

عليه سب    ترتب  إذا  مطلوب  رشًعا  أنه  مع  املرشكني  آهلة  فالرشيعة هنت عن سب 

 إهلنا. 

عليه  اهلل  النبي صىل  ترك  فقد  احلديبية،  قصة صلح  البخاري يف  أخرج  ما  وكذلك 

ًرا من رشع اهلل ملراعاة مصلحة أكرب، وكذلك يف حديث عائشة الذي أخرجه وسلم أمو



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

260 
 

َقْوُمِك َحِديث  َعْهُدُهْم    » نبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  البخاري وغيه أن ال  َقاَل    -َلْوالَ 

َبرْيِ   الزه ا   -اْبُن  َيْدُخُل  َباب    : َباَبنْيِ ا  هَلَ َفَجَعْلُت  الَكْعَبَة  َلنََقْضُت   ، َوَباب   بُِكْفر  لنَّاُس 

 ، إىل غي ذلك من األدلة الكثية.«خَيُْرُجونَ 

املفاسد وتقليلها، وال يلزم من  ب املصالح وتكميلها، ودرء  فإًذا: الدين قائم  عىل جل 

، بل الُبد  أن تراعى املصالح   ح بذلك يف كل  مكان  وُكل  زمان  كون الرجل مبتدًعا أن يرص 

 واملفاسد.  

امتنع هذا  ويف    وألجل  النجدية،  الدعوة  كأئمة  قبلهم  ومن  املعارصون  علامؤنا 

ب، وقبل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن  مقدمهم اإلمام حممد بن عبد الوها

ن ة املاضون.   القيم من تبديع من امتحنت احلدادية الناس  يف تبديعهم مم ن بدعهم أئمة الس 

تعاىل اهلل  رمحه  اإلسالم  شيخ  ذكر  يراعى    ومما  التبديع  يف  املسائل  هذه  أمثال  أن 

،  "جمموع الفتاوى"ثامن والعرشين من  اختالف الزمان واملكان، ذكر هذا كام يف املجلد ال 

 ."الدرر السنية"وذكره اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن كام يف  

ان يف بغداد؛  ورضب ابن تيمية مثاًل بام فعله اإلمام أمحد، فقد شدد عىل املرجئة ملا ك

ن ة ظاهرة  يف بغداد، لكن ملا ذهب إىل ُخراسان أو إىل غيه مما مل ن ة ظاهرة    ألن الس  تكن الس 

د عىل املرجئة د يف ذلك رمحه اهلل تعاىل؛ مل يشد  د يف بغداد، ففي    يف بالدهم مل يشد  كام شد 

د اإلمام أمح د، أما يف تلك البالد ملا سئل، مل يشد  د رمحه اهلل تعاىل، وذلك راجع  بغداد شد 

امل ين قائم  عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء  الد  إذا ترتب  إىل أن   فاسد وتقليلها، وأنه 

ترتب  إذا   ، تبديِع فالن  إظهار  أو عىل  مبتدع   الشدة عىل  فإن     عىل  أكرب؛  عىل ذلك مفسدة 

 الرشيعة ال تأيت بمثله. 
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، مل تأِت الرشيعة بالوالء  وأيًضا مما ضل فيه احلدادية أهنم يو الون ويعادون عىل أمور 

دية، القول فيها ما بني راجح أو مرجوح، ما بني  والرباء عليها، إما أن تكون مسائل اجتها

مثال هذه املسائل، أو أن تكون املسألة يف  أجر أو أجرين ومع ذلك يوالون ويعادون عىل أ

 األصل من بدعهم، فمن أمثلته: 

، فإن علامئنا    ما  املثال األول: يتعلق بالعذر باجلهل فيمن وقع بالرشك من غي تفريط 

م قولني:  عىل  يعذر  املعارصين  من  ومنهم  باجلهل،  يعذر  وال  هؤالء،  ر  يكف  من  نهم 

 باجلهل.  

اإلمام  باجلهل  عذر  من  أشهر  ومن  األجالء،  علامئنا  عن  معروفان  القولني  وكال 

األلباين واإلمام  العثيمني  بن صالح  من    حممد  وغيهم  اجلامي  أمان  بن  حممد  والعالمة 

المة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل،  علامئنا، ومن أشهر من مل يعذر باجلهل اإلمام الع

 غيهم من علامئنا األجالء. وإن كان له أقوال  أخرى يف العذر باجلهل، وكذلك 

، فام زال  فاملسألة فيه قوالن لعلامئنا األجالء، لكن لو تأملتم مل يضل   ل أحُدهم اآلخر 

م خمتلفان يف هذه املسألة،  اإلمام ابن العثيمني معظاًم عند اإلمام ابن باز والعكس، مع أهن 

 وهكذا مع بقية علامئنا.  

ويعادون   يوالون  فهم  احلدادية  أما  املسألة،  هذه  ويعادوا عىل  يوالوا  مل  ن ة  الس  فأئمة 

 ك، عافاين اهلل وإياكم. عىل هذه املسائل، ويضل لون إىل غي ذل 

: إن التوحيد  ، هو قول بعض احلداديةأما من أمثلة املسائل التي ليس هلم سلف فيها

 الِفط ر، وإن احلجة قامت بالفطرة، وال حيتاج إلرسال رسل.  معروف  ب

وإن قائل هذه املقالة من احلدادية مل يتوقف عند هذا احلد، بل تعدى ذلك، وصار  

ر  يوايل ويعادي عىل هذ ر من ال يوافقه، بل يكف  ه املسألة، ويضل ل من ال يوافقه، بل يكف 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

262 
 

مل يوافقه يف تأصيله البدعي الذي مل يسبق إال من املعتزلة، عافاين   من وقع يف الرشك ومن

 اهلل وإياكم.       

وأصُل ضالهلم   ُيعرف ضالهُلم؛  أن  وينبغي  احلدادية ضالالت،  عند  أن  فاملقصود 

ُعو  ا باجلزئيات كام تقدم.  هم أهنم بد 

احلدادية: ضالالت  أخ  ومن  به  لكن  ضالالهتم،  ذكر  يف  أطيل  أن  أحب  تم  وال 

اآلثار، فيأخذون كل أثر   وحده، ويبنون عليه    الكالم يف بيان ضالالهتم، هو أهنم غلوا يف

املصالح   إىل  ينظرون  وال  األثر،  فيه  قيل  الذي  الزمان  إىل  ينظرون  الشواهق، وال  اجلبال 

من  وا إمام  يشدد  فقد  ن ة،  الس  أئمة  بقية  كالم  وإىل  األثر،  سياق  إىل  ينظرون  وال  ملفاسد، 

ن ة يف مسألة الحتياج أهل زمانه إىل التشديد يف هذه املسألة، والعكُس بالعكِس. أئم  ة الس 

ح بعضها بعًضا، ال يعني  ع  بقية اآلثار، فإن اآلثار يوض  فال ينبغي أن نأخذ أثًرا، ون د 

ن ة أهنم ال يعتنون باآلثار، وينبغي لنه ا أن ذا إمهال  اآلثار؛ بل مما ُيطئ فيه بعُض أهل الس 

نضم  وأن  اآلثار،  نفهم  أن  املقابل  يف  ينبغي  لكن  اآلثار،  دين  ديننا  فإن  باآلثار،    نعتني 

املتفق  ن ة  الس  أهل  أصول  إىل  نرجعها  وأن  بعض،  إىل  بعضها  ونجمع  بعض،  إىل  بعضها 

ن ة.عليه،   لنا ألثر  من آثار أئمة الس 
ن ة بفهم  خطأ   حتى ال ننازع أصواًل عند أهل الس 

الغلو حمرم، وينبغي أن يضم بعضها  ثافاآل فيها؛ فإن  الغلو  ر عظيمة، لكن ال جيوز 

ن ة بفهمنا اخلطأ لبعض اآلثار.   إىل بعض، وأن ال تناطح أصول أهل الس 

احل عند  الضالالت  أشهر  تبني   باخلوارج  إذا  شبيهون  أهنم  املالحظ  من  فإنه  دادية، 

املصال  يراعون  ال  اخلوارج  أن  وذلك   ، وجه  رون  من  يكف  اخلوارج  وأن  املفاسد،  وال  ح 

رون باحلس نات، واخلوارج يوالون ويعادون  باجلزئيات، بكل كبية، بل إن اخلوارج يكف 

 عىل اعتقاداهتم.  
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م  تقد  فيام  جيتمعان  واخلوارج  يكفرون    فاحلدادية  اخلوارج  أن  يف  وُيتلفان  ذكره، 

عون، وإن كان ُوِجد من احلدادية الي وم من غال وجتاوز مرحلة التبديع إىل  واحلدادية يبد 

 عافيني وإياكم إنه الرمحن الرحيم. مرحلة التكفي وأصبح شبيًها باخلوارج، أسأل اهلل أن ي

احلدادية؛ ألهنم حمسوبون عىل   لفكر  ُيتصدى  أن  ويتكلمون  والواجب  ن ة،  الس  أهل 

السل أهنم  الناس  فيومهون  باآلثار،  ويتكلمون  ن ة،  الس  أهل  أبعد  بلسان  وهم  حًقا،  فيون 

والعد  باحلق  وباالعتدال،  باحلق  ُيواجهوا  أن  فينبغي  السلفية،  أن  الناس عن  ل، ال جيوز 

هنم غلوا يف  نقابلهم بالتضعيف، أو ببيان أن اآلثار ليس هلا مكانة عظيمة يف الرشيعة؛ أل

وهو   اخلطأ،  هو  بعضها  فهم  يف  خطأهم  لكن  عظيمة،  مكانة   لآلثاِر  بل  كال؛  ذلك، 

 لضالل املبني، ال يف اآلثار نفسها.  ا

ن ة رجاًل، وأمجعوا عىل تبديعه، أو اشتهر تبديعهم له، ال   ع أئمة الس  ويف املقابل إذا بد 

احلدادية، ينبغي أن يكون كالمنا بعدل   يصح أن نأيت ونثني عىل هذا الرجل ردة  فعل  لغلو  

  .  وحق 

ما   فإنه  فكرهم،  يواجه  أن  ينبغي  أنه  كد  ألن  وُأؤ  ن ة؛  الس  أهل  بني  ينترش  أن  أرسع 

 تعظيم  آلثاِر السلف ولألدلة والسلفية.  ظاهره

ن ة يف رمي أناس  بأهنم حدادية،   إذا تبني  هذا؛ فإنه قد حصل غلو من بعض أهل الس 

نزن األمور بميزان العدل والعلم، وأن ال نغلو وال نجفو، ال يصح أن نرمي  أي   ينبغي أن 

حد بأنه  من أحد  أحد  أي   نربأ  أن  املقابل  يف  وال  املسائل،  بعض  يف  خالف  ألنه  ادي؛ 

 ابط احلدادية قد انطبقت عليه.احلدادية، إن كانت ضو

ه حدادي، وانطبقت  ينبغي أن نزن األمور بميزان العدل واحلق، فلذا من وصف بأن

اهلل تعاىل    عليه ضوابط احلدادية فهو مبتدع  ضال وال شك، ومما ذكره شيخ اإلسالم رمحه
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إن الرجل  ، ملا رشح حديث االفرتاق، قال: )"جمموع الفتاوى"كام يف املجلد الثالث من  

) رجل  عىل  وعاد  واىل  إذا  ع،  يبد  يبدَّ فإنه  مسألة  عىل  وعاد  واىل  إذا  يقال:  فكذلك  ع  ، 

 ويضلل. 

ن ة؛ ألنه يوايل عىل هذا ال  رجل،  وهذه تعترب خمالفة كلية ال جزئية من معتقد أهل الس 

عه وضل له إىل غي ذلك، فمن واىل  وعاد عىل  كل ما وافقوا عليه أجله، وكل من خالفه بد 

ع وُيضل ل، و ال كرامة  رجل  أو عىل مسألة  مل يأِت بالرشيعة بالوالء والرباء عليها؛ فإنه يبد 

 كاحلدادية وغيهم. 

 فإنه مبتدع  ضال،  وأنبه إىل أن للسلف كلامت  يف أن من عاد فالًنا، وتكلم يف فال 
ن 

قيلت يف اإلمام أمحد والشافعي ومحاد   فيقال: إن كام  ن ة،  الس  أئمة  بن سلمة وغيهم من 

هم  التي  ن ة  الس  ألجل  فيهم  تكلم  فيمن  هؤالء  يف  ن ة  الس  أئمة  هو    كلامت  وهذا  عليها، 

 يف اإلمام  األصل أن الرجل ال يتكلم يف اإلمام أمحد وال يف شيخ اإلسالم ابن تيمية وال 

ن ة إال ألهن م خمالفون هلم  حممد بن عبد الوهاب وال يف اإلمام ابن باز وغيهم من أئمة الس 

ن ة، فمثل هذا يضلل ويبدع.   يف الس 

هذ لغي  فيهم  تكلم  أنه  تبني   لو  من  لكن  كان  إذا   ، فالن  وبني  بينه  كان  ليشء   ا، 

ذك ومما  يضلل،  وال  يبدع  ال  هذا  فمثل  كتابه  املعارصين،  يف  الذهبي  أعالم  "ر  سي 

، يقال له أبو ُكريب،  :  "النبالء فقالوا لإلمام أمحد: إن أبا  أن أهل احلديث جاءوا من رجل 

ث عنه؟ قال:    بُكري ثوا عنه، رجل  صال))يقع فيك، أنحدِّ ح، ابتيلَّ يبحدِّ
ع هذا  (( ، فلم يبد 

فيه ال ألجل االعتقاد وإنام وقع فيه    الرجل؛ ألنه وقع يف اإلمام أمحد، ألنه قد تبني  أنه وقع

 حسًدا وبغًيا.
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ن ة، وأن يميتنا عىل ذلك، وأن نلقى اهلل    أسأل اهلل أن حييينا مجيًعا عىل التوحيد والس 

   راضًيا عنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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لمجموعةالواحدةوالستونا  

 

 يقول السائل: ما حكم هذين البيعني؟ 

وبعد سنة أقساط، ثم عمر    غ مخس  وثالثني ألف مؤجاًل، باع حممد  سيارًة لعمر بمبل

املراد   يعني  كاش،  ألف  وعرشين  بخمس  د  حممَّ فاشرتاها  للبيع،  أسبوعني  بعد  عرضها 

نفس   اهلل  عبَد  باع  د  ثم حممَّ نقًدا،  أي:  ألف مؤجاًل  بالكاش  أربع  وثالثني  بمبلغ  السيارة 

ال اهلل  عبُد  البيع عرض  من  أسبوع  بعد  أو  سنة،  فاشرتاها حممد  بعد  للبيع،  نفسها  سيارة 

 بمبلغ أربع وعرشين ألف ريال؟ 

يبيع رجل     يقال: أن  العينة:  بيع  بيع عينة، ومعنى  البيعتني حمرمتان؛ ألهنا  إن هاتني 

، ثم بعد ذلك يشرتهيا ممن باعها إليه نقًدا  عينًا من سيارة  أو غيها تقسي ًطا إىل أجل بمبلغ 

باعها به تقسيًطا إىل أجل، هذا هو بيع العينة، وهو ما سأل عنه بمبلغ أقل  من املبلغ الذي  

 السائل.

بعد سنة   ريال مؤجاًل  ألف  وثالثني  بمبلغ مخس   لعمر  باع سيارة  أن حممًدا  ذكر  ملا 

ثم بعد أسبوعني اشرت بمبلغ مخس وعرشين ألف ريال؛ هذا  أقساط،  اها حممد من عمر 

 يف السؤال من بيع العينة. هو بيع العينة، فكال البيعتني املذكورتني 

م، وإىل هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد، وبه أفتى ابن عباس، كام   وبيع الِعْين ة حمر 

 بإسناد  صحيح.   "املدونة"ثبت يف 

 ا البيع.  فإن قيل: إهنام مل يتفقا عىل هذ
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هنام  فيقال: إهنام لو اتفقا عىل هذا البيع لصارت احلرمة أشد، وقد أمجع العلامء عىل أ

يف السبكي  اإلمجاع   حكى  باإلمجاع،  م   حمر  فإن ه  العينة  بيع  عىل  اتفقا  لكتابه  إذا  تكملته   

م، وإذا اتفقا صارت احلرمُة أشد. "املجموع"  ، فإًذا: إذا مل يتفقا فهو حمر 

أي  وحقيق  احلال  املال  من  أكثر  املؤجل  املال  لكن  بامل،  مال   بيع  أهنا  العينة  بيع  ة 

إياك أن تبيع   "وهذا هو عني الربا، وقد ثبت يف »املدونة« أن ابن عباس  قال:  النقًدا أقل، 

 "بينهام جريرة دراهم بدراهم 

، وجيب أن نتقي اهلل، وأن حيذر املسلمون من بي م   ع العينة.  فإًذا: بيع العينة حمر 

 ذلك  ثم اعلموا أن  بيع العينة بيع  باطل وفاسد يف حق البائع واملشرتي، كام ذهب إىل

يكون   البيع  فإن  البيع؛  هذا  بحكم  جاهاًل  السائل  كان  إذا  لكن  وأمحد،  صحيًحا،  مالك 

وعند العلم،  طلب  يف  ط نِي  ر  ُمف  كانا  أو   
عاملِ نْيِ كانا  إذا  لكن  جلهلهام،  عليهام  إثم  مها  وال 

الب ويكون  آثامن،  فإهنام  تبايعا؛  وإنام  يسأال،  ومل  مة،  حمر  املعاملة  هذه  تكون  أن  يُع شك  

ًما.  حمر 

تكون   أن  هو  الربوية  األموال  من  األربعة  األصناف  يف  العلة  ظاهر  السائل:  يقول 

 علتها القوت واالدخار؛ ألنه جامع  هلا، لكن ال أرى علامئنا يقولون هبذا، فام السبب؟ 

قد بني  النبي صىل اهلل عليه وسلم أن األموال الربوية    :عن هذا السؤالال جواًبا  يق

 ستة:

ْبُن هب  الذ ُة  ُعب اد  قال  والتمر وامللح، كام يف حديث عبادة؛  والفضة والرب والشعي 

  : ل م  س  ْيِه و  ل  ىل  اهلل ُ ع  ُسوُل اهلل ِ ص  نُْه، ق ال  ر  يِض  اهلل ُ ع  اِمِت ر  ُة  ا» الص  َهِب، َواْلِفضَّ َهُب بِالذَّ لذَّ

ِعريُ  َوالشَّ بِالتَّْمِر،  َوالتَّْمُر  ِة،  َسَواًء    بِاْلِفضَّ  ، بَِيد  َيًدا  بِاملِْْلِح،  َواملِْْلُح   ، بِاْلرُبِّ َواْلرُبه  ِعرِي،  بِالشَّ
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َكْيفَ بِ  َفبِيُعوا  اأْلَْصنَاُف،  َهِذِه  اْخَتَلَفْت  َفإَِذا   ، بِِمْثل  ِمْثاًل  بَِيد  َسَواء ،  َيًدا  َكاَن  إَِذا  ِشْئُتْم،    « ام 

 أخرجه مسلم. 

الربوية عة منها ، وأهنا أصناف  ستة، واألصناف األربيف هذا احلديث ذكر  لألموال 

يذكر السائل أن اجلامع هلا أي: مع الطعم والكيل والوزن هو االدخار واالقتيات، أي:  

هبذ يقولون  ال  علامؤنا  ملاذا  فيقول:  قوًتا،  يكون  العلة  أن  هبذه  قال  قد  أنه  علاًم  العلة،  ه 

 اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل؟

أن ذكر القوت واالدخار ليسا    -واهلل أعلم -سبب يف هذا  ؛ ال هذا  جواًبا عنفيقال:  

موجوًدا يف األصناف األربعة كلها، ومن أراد أن جيعل شيًئا علًة هلذه األصناف األربعة  

 فيشرتط أن يكون موجوًدا فيها كلها. 

ح ذلك أن امللح ليس قوًتا، وإنام يتخذ امللح كاماًل، وإال يف أصله ليس قوًتا،   ويوض 

الربا باإلمجاع؛ ألنه    فبهذا بالقوتيِة وباالقتياِت، وكذلك الرطب جيري فيه  التعليل  سقط 

، و ُتِرك  فسد، ومع ذلك جيري فيه الربا، فدل  متر  الرطب نفسه ال يدخر، فإن الرطب لو 

 الدخار ليس موجوًدا يف كل األصناف األربعة، فعليه ال يكون علًة فيها. هذا عىل أن ا 

هو الطعم والكيل أو الوزن،    -واهلل أعلم-  ذه األصناف األربعةلذا العلة اجلامعة هل

ىل  اهللُ  الن بي ص  نْه أن   يِض  اهللُ ع  ْبِد اهللِ ر  ْبِن ع  ِر  ْعم  ْن م  أما دليل الطعم فام ثبت يف مسلم ع 

ل   ل م  ق ال: ع  س   ْعم. ، فذكر الطعام وذكر الطُ « الطََّعاُم بِالطََّعاِم ِمْثاًل بِِمْثل  »ْيِه و 

قال:   أنه  نْه  ع  اهللُ  يِض   ر  ارِس   ي  ْبِن  ِر  ام  ع  ْن  ع  أيب شيبة  ثبت عند  فام  والوزن  الكيل  أما 

ذا عىل أنه ال بد كيل   ؛ فدل ه((إال ما كيل ووزن  -أي: الربا )النسيئة(-إنام الربا يف النََّسأ  ))

 .  ووزن 
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 أو الوزن، وقد ذهب  فعليه يكون اجلامع هلذه األصناف األربعة هو الُطْعُم والكيُل 

، واإلمام أمحد يف رواية، وهو قول الشافعي رمحه  إىل هذا التابعي اجلليل سعيد بن املسيب

 اهلل تعاىل يف القديم، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.

لذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام  أسال اهلل ا

 كم اهلل خًيا.علمنا، وجزا
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المجموعةالثانيةوالستون

 

يقول السائل: ما هي الطريقة الرشعية لزيارة األرحام؛ عندما تكون الرحم هي بنت  

، سواًء أكانت متزوجة مستقلة يف بيت  مع زو  جها، أو غري متزوجة؟خال  أو عم 

السؤالوجواًبا   يقال:  عن هذا  ْن األرحام  أن  م  ف  ُيْعر  أن  أواًل  أن    ينبغي  التي جيب 

ل، والتي إذا مل تُ  ْل ُيعاق ب، ويأثم من مل ي ِصل ها؟ُتوص   وص 

تفسيه، وذكرها   القرطبي يف  ذكرها  ثالثة،  أقوال   املسألة عىل  العلامء يف هذه  تنازع 

اح كالقايض عياض يف رشحه عىل  مسلم، وكذلك ابن  غُي واحد  من أهل   العلم من الرش  

القرطبي يف رشحه عىل  أيًضا يف رشحه عىل مسلم وغيهم من    عباس  والنووي  مسلم، 

 أهل العلم. 

ل هي الرحم   -واهلل أعلم-وأصح هذه األقوال الثالثة  أن الرحم التي جيب أن ُتوص 

 حد، فإًذا: هي اجتمع فيها أمران: التي هلا قرابة، والتي جيمعها رحم  وا

 القرابة.  -1

 وأن جيمعها رحم  واحد.  -2

: چ  واحد هو أن الرشع سامه  أما دليل أن جيمعها رحم     چ    ڎ   ڎرمًحا كام قال عز  وجل 

  اهلل   صىل   اهلل   رسول  قال  قال   هريرة   أيب  حديث   من   الشيخان  أخرج   وما  ، [22:  حممد]

الرمحن، فقال  خلق اهلل اخللق، فلام فر)):    وسلم   عليه الرحم، فأخذت بحقو  غ منه قامت 

القطيعة،  من  بك  العائذ  مقام  هذا  قالت:  مه،  أِصَل من وصلك،    له:  أن  ترضني  أما  قال 

 ، فتسميتها بالرحم يدل عىل أنه جيمعها رحم  واحد.    ((وأن أقطع من قطعِك 
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حديث   من  مسلم  أخرج  ما  عليه  فيدل  القرابة  دليل  :قَ أما  ُهَرْيَرَة  َيا  َأيِب   : َرُجل  اَل 

ْحَبِة؟ َقاَل: »ُأمه  َك، ُثمَّ َأُبوَك، ُثمَّ  َرُسوَل اهلِل َمْن َأَحقه النَّاِس بُِحْسِن الصه َك، ُثمَّ ُأمه َك، ُثمَّ ُأمه

 يعني: األقرب فاألقرب.  َأْدَناَك َأْدَناَك«

، كِيم  ْبِن ح  ِْز  هب  أيًضا تفسي هذا عند أيب داوود وغيه من حديث   أ بِيِه،    وجاء  ْن  ع 

ب  أي: باألقارب، وهم األ ، ف اأْل ْقر  ب  ِه أنه فرسه باأْل ْقر  د  ْن ج  بوان؛ األبوة من الطرفني ع 

وا، واحلوايش من  أي: من جهة األم واألب، وكذلك األبناء من الذكور واإلناث وإن نزل 

ل رجحه شيخنا ابن أبناء العم وأبناء اخلالة وبنات العم وبنات اخلالة إىل آخره؛ وهذا القو

 باز رمحه اهلل تعاىل. 

ل بنت  العم سواًء أكانت م  تزوجة أو غي متزوجة؟والسائل يسأل :كيف ُتوص 

 هذا يندرج حتت مسألة، وهي كيف تكون الصلة؟ 

ن ِة؛ فإذا كان كذلك فإهنا ترجع إىل العرف،   والصلة مل يأِت هلا ضابط  يف الكتاِب والس 

 يمني رمحه اهلل تعاىل يف رشحه عىل رياض الصاحلني.ذكر هذا شيخنا ابُن العث

ُل إال بزيارته، و  فإذا كانت الصلة ترجع إىل العرف، فإًذا: من  من الناس من ال ُيوص 

عنهم،   بالسؤال  ل  ُيوص  من  الناس  ومن  فقًيا،  كان  إذا  له  املال  بدفع  ل  ُيوص  من  الناس 

ل باالتصال وهكذا.    ومن الناس من ُيوص 

اِف الناس؛ فإذا كان الُعْرف يسمح بالزيارة فله أن يزور لكن أن  فيجع هذا إىل  أْعر 

وال يشء من هذا؛    شبهة، للرشع، بأن ال يكون يف الزيارة خلوة، وال تكون بطريقة موافقة  

 وقد ذكر هذا شيخنا ابن باز رمحه اهلل تعاىل ملا سئل عن زيارة بنت العم ونحوها.



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

272 
 

احل للموظف  هل جيوز  السائل:  وقد يقول  يمنعه،  والنظام  التجارة؟  مزاولة  كومي 

مكسبه  حكم  وما  النظام،  بموجب  َعْهُد  منه  وذكر    ُأِخَذ  التفصيل،  نأمل  التجارة؟  من 

 األدلة.

األصل يف كل األفعال اإلباحة ما مل يأِت من الرشع منع ذلك، ومما جاء من   يقال:

 الرشع هو السمع والطاعة للحاكم يف غي معصية اهلل.  

أعلمه من النظام جمدًدا أنه يسمح للموظف احلكومي أن يزاول التجارة لكن    وفيام

ا ها،  أن يكون عىل وجه  بالتجارة وحد  يستقل  وأن ال  يستقل  يف ذلك،  ملشاركة، وأن ال 

 جه املشاركة. وإنام تكون التجارة عىل و 

مه فإذا كان كذلك، فام كان من التجارة عىل هذا الوجه فهو جائز، وهذا الذي أعل

د. ْلُيت أ ك   من النظام، و 

الق أثناء  يَده  املصيل  وضع  مكان  يف  الراجح  ما  السائل:  قبل  يقول  الصالة  يف  يام 

 الركوع وبعده؟ 

عند  أما قبل الركوع فاألدلة ظاهرة يف أنه يقبض، ويدل لذلك حديث سهل    يقال:

قال:  البخاري ال ))،  ُجُل  الرَّ َيَضَع  َأْن  ُيْؤَمُروَن  النَّاُس  يِف  َكاَن  ى  الُيرْسَ ِذَراِعِه  َعىَل  الُيْمنَى  َيَد 

اَلةِ  وأمحد، وقول   وهو قول أيب حنيفة والشافعي    وهذا مذهب مجاهي أهل العلم،   ،((الصَّ

 عند املالكية. 

العلم   أهل  أقوال  أصح  عىل  القبض  أعلم-ومكان  فوق    -واهلل  يكون  أن  إما  أنه 

ِحق  بن مُح ْيد  أنه حتت  الرسة أو حتت الرسة؛ ألن كليهام ثبت عن التابعني ، فقد ثبت عن ال 

اق يف أماليه أنه فوق الرسة.الرسة، وثبت عن سعيد بن جبي فيام رواه عبد الر  ز 
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ومل أر شيًئا أرفع من هذا؛ مل أر شيًئا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وال عن صحابته 

التابعني،  العمدة عىل اآلثار املروية عن  وهذه اآلثار تدل عىل أن    يف مكان الوضع، وإنام 

الصدر   عىل  اليدين  بموضع  القول  أر  ومل  الصدر،  عىل  توضع  ال  عند  اليدين  معروًفا 

ا عىل  اليدين  وضع  يكره  تعاىل  اهلل  رمحه  أمحد  اإلمام  رأيت  بل  األولني،  لصدر،  العلامء 

 ذكره.  ورأيته ثابًتا عن التابعني أهنا إما أن توضع حتت الرسة، أو فوق الرسة عىل ما تقدم

 أما بعد الرفع من الركوع، فقد تنازع العلامء، هل تقبض اليدان أو ال تقبض؟

الِن وال تقبضان،  ألة قوال ويف املس ن عند احلنابلة، وذهب احلنفية إىل أن اليدين ُتسد 

شاء   وإن  قبض  شاء  إن  ذلك؛  املصيل خمي  يف  أن  إىل  تعاىل  اهلل  رمحه  أمحد  اإلمام  وذهب 

 . " الفروع"اإلمام أمحد  ابُن مفلح يف كتابه  أرسل، ذكر هذا عن  

 فيتلخص من هذا أن األقوال الثالثة:

 ض.إما أن يقب -1

 أو يرسل.  -2

 أو أن يكون خمًيا، إن شاء قبض، وإن شاء أرسل.  -3

الثالثة   األقوال  أعلم-ولعل أصح هذه  وهو    -واهلل  أمحد،  اإلمام  قال  كام  أنه خمي 

ؤيد هذا أنه مل يأِت دليل  عن رسول اهلل صىل اهلل  أرفع وأعىل ما رأيت يف هذه املسألة، وي

ومل   املوضع،  هذا  يف  القبض  يف  وسلم  مل  عليه  املوضع  هذا  بل  اإلرسال،  يف  دليل   يأِت 

فيها، لكن  هذا املوضع مل ينقل، فإذا كان  ينقل، واملعتاد يف صفة الصالة أن ينقل كُل يشء   

 القبض واإلرسال. كذلك، من أنه مل ينقل صار املصيل خمًيا بني 
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إىل  ثم رفع حتى رجع كل عظم  ))أما االستدالل بحديث أيب محيد يف البخاري، قال:  

، فهذا حمتمل لداخل الصالة أو خارج الصالة، فإذا كان حمتماًل فال يصح االعتامد  ((فقاره

 عليه، وإنام يكون األمر واسًعا يف هذا. 

ن يف اجللوس بني السجدتني، هذا  وضع اليدي وعدم النقل يف هذا اجلزء يشبه متاًما  

وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  ينقل  مل  يقااملوضع  ذلك،  ومع  اليدين  ،  بأن  عىل  ل: 

ة توارثت هذا، كام ذكر ذلك العيني يف كتابه  الفخذين أو الركبتني عىل اخلالف؛ ألن األم 

 ، وذكر غُيمها من أهل العلم.  "كشاف القناع"، والبهويت يف "البناية"

ذلك: وضع  فا ومن  الصفة،  ل  ُتنق  مل   ، أفعال  الصالة  يف  هناك  يكون  قد  أنه  ملقصود 

الر بعد  بني  اليدين  اجللسة  يف  لكن  السجدتني،  بني  اجللسة  يف  وأيًضا  الركوع،  من  فع 

ثته األمة، أما يف مكان اليدين بعد الرفع من الركوع فإنه يقال:  السجدتني يكتفى بام توار

ل، كام قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل، وعىل كل  اخلالف يف  إن شاء قبض، وإن شاء أرس

 البحث فيها بحث استحباب  وأفضلي ة.املسألة واسع وال يشدد؛ ألن 

 أسال اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةالثالثة والستون

 

 أربع ركعات بعد صالة العشاء، وأن هلا  يقول السائل: ما صحة ما يقال: من صىلَّ 

 فضل قيام ليلية القدر، وما كيفيتها؟ 

رسول اهلل صىل اهلل    العشاء، فقد صح  هذا عن صحابةع ركعات بعد  أما صالة أرب

عليه وسلم، ثبت هذا عند ابن أيب شيبة عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص وعائشة وعبد 

، يعني:  ((ا بعد العشاء كان كعدل مثلِهنَّ من ليلة القدرأن من صىل أربعً ))اهلل بن مسعود:  

حلنابلة، ر، وقد نص عىل استحباب هذه األربع ركعات اكأن ه صىل هذه األربعة ليلة القد

 للبهويت.  "كشاف القناع"كام يف كتاب 

أعلم-واألظهر   كالم    -واهلل  ظاهر  هو  كام  الليل،  قيام  من  ليست  األربع  هذه  أن 

وإنام لذا؛  احلنابلة،  مطلق،  نفل   هي  أن    أو   ، بتسليمة  ركعتني  تصىل  أن  إما  الصالة  صفة 

بتسليمة   أربًعا  واحدة،تصىل  واحدة،      بتسليمة   أربًعا  أنه صىل  ابن مسعود  ثبت عن  وقد 

بتسليمة ال   تكون ركعتني  اثنتني،  الليل تكون  قيام  فإن صالة  الليل،  قيام  وهذا بخالف 

 تكون أربًعا بتسليمة. 

لذلك ْيِه   ويدل  ل  ع  اهللُ  ىل   الن بي ص  أ ن    ، ر  ُعم  اْبِن  الصحيحني من حديث  ثبت يف  ما 

ل م   س  :  و  ُة الل ْيِل، ق ال  ال  ْيف ص  ْبَح،  » ُسِئْل ك  ْيِل َمْثنَى َمْثنَى، َفإَِذا َخَِشَ َأَحُدُكُم الصه َصاَلُة اللَّ

 .  «َصىلَّ َرْكَعًة َواِحَدًة، ُتوتُِر لَُه َما َقْد َصىلَّ 

أعلم-والظاهر   أهنا    -واهلل  وهو   ، لسبب  ذلك  أربًعا،  صالها  ملا  مسعود  ابن  أن 

ال  ليست من   ىل أربًعا كام فعل  ةِ ص   الل ْيِل، أي: من القيام باملعنى اخلاص، فلذا يصح أن ُتص 

بن   اهلل  وعبد  عائشة  قول  ظاهر  هو  كام  بتسليمة،  اثنتني  ىل  ُتص  أن  ويصح  مسعود،  ابن 

 ريض اهلل عنهم وأرضاهم. عمرو بن العاص  
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 وقول السائل: وأن هلا فضل قيام ليلة القدر؟

ق إن هلا فضل  يقال:  وإنامال  القدر،  ليلة  فكأنام صالها يف    يام  إن من صالها  يقال: 

 ليلة القدر، وهذا من حيث األجر. 

 يقول السائل: ما حكم املوسيقى واملعازف للرجال والنساء؟ 

ن ُة النبي صىل املوسيقى واملعازف حمإن    فيقال: مة، وقد دل  عىل ذلك كتاُب اهلل وس  ر 

 واإلمجاع.  اهلل عليه وسلم، وفتاوى الصحابة

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  چ فقد قال سبحانه:    أما كتاب اهلل:

الصحابة 6]لقامن:    چڃ  ڃ   تفسي  يف  سيأيت  كام  الغناء،  احْل ِديِث:  ْو   هل  بـ  واملراد   ،]

 وأرضاهم، وهم أعلم الناس بالتنزيل.  ريض اهلل عنهم 

نَّة: السه ا  أما  البخاري وإسناده صحيح؛ ألن  لبخاري رواه معلًقا عن أيب  فثبت عند 

تِي  »ي، أو عن أيب عامر: أن  الن بي صىل اهلل عليه وسلم قال:  مالك األشعر َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

وَ  ِريَر  َواحْلَ رَّ 
احْلِ َيْسَتِحلهوَن  َواملََْعاِزَف َأْقَوام   ْمَر  أهنا  ((َيْسَتِحلهونَ ))قوله:    « اخْلَ عىل  يدل  هذا   :

 حمرمة.

ثبت   البخاريوكذلك  ِمْن     من حديث عائشة:  يف  َجاِرَيَتاِن  َوِعنِْدي  َبْكر   َأُبو  َدَخَل 

، َفَقاَل َأُبو  َجَواِري األَْنَصاِر ُتَغنَِّياِن باَِم َتَقاَولَِت األَْنَصاُر َيْوَم ُبَعاَث، َقاَلْت: َوَليْ  َسَتا بُِمَغنَِّيَتنْيِ

رَ  َبيِْت  يِف  ْيَطاِن  الشَّ َأَمَزاِمرُي   : َفَقاَل  َبْكر   ، ِعيد  َيْوِم  يِف  َوَذلَِك  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  اهللَِّ َصىلَّ  ُسوِل 

، إِنَّ لُِكلِّ َقْوم  َرُسو َم: »َيا َأَبا َبْكر   ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدَنا« ُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

أقر   وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  أن   احلديث:  هذا  من  الداللة  أن  وجه  بكر عىل  أبا   

طان دل عىل احلرمة، لكن النبي صىل الدف من مزامي الشيطان، واألمر إذا أضيف للشي
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الد  أجاز  الطبل وال غيه، وإنام  به  يلحق  الدف وحده، أي: ال  أجاز  ف  اهلل عليه وسلم 

 وحده يف يوم العيد وللنساء.

واملعازف،   اللهو  آالت  أقل   هو  الذي  الدف  سمى  أنه  بمزمار  فاملقصود  سامه 

م، وذلك أن الدف من املعازف املحرمة، كام بني   هذا    الشيطان، فدل هذا عىل أن  الغناء حمر 

 . "السامع"كتابه   ، وأيًضا يف"إغاثة اللهفان"اإلمام ابُن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 

س قال  فقد ثبت عند البخاري يف األدب املفرد: أن ابن عبا  أما يف فتاوى الصحابة:

قال:    چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  يف تفسي قوله تعاىل: 

 . ((الغناء))

الغناء، والذي ال  ))  وثبت عند ابن أيب شيبة، عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال:

 ، . ((إله إال هو

مجع  من أهل    حكى اإلمجاع عىل حرمة الغناء املصحوب باملعازف فقد  أما اإلمجاع:  

والطربيالعلم   ي،  اهليثمي كاآلُجر  حجر  وابن  رجب،  وابن  والبغوي،  قدامة،  وابن   ،

 وغِيهم من أهل العلم. 

  فهذه األدلة األربعة: من الكتاب والسنة وآثار الصحابة واإلمجاع دالة عىل أن الغناء

م.    املصحوب باملعازف واملوسيقى حمر 

الظاهرة مع اإلمجاع، املسألة هذه األدلة  أن يف  ،   وبام  فإًذا: يكون اخلالف غي سائغ 

 ألنه قال قواًل حمدًثا، وخالف األدلة التي تقدم ذكرها.   وجيب اإلنكار عليه؛

آثار   جاءت  قد  بأنه  مستداًل  جائز   الغناء  أن  وزعم  هذا،  عىل  شغب  عن  وبعضهم 

، وأن يف املسألة خالفً   ا.بعض السلف يف جتويز الغناء، فقال: هذا يدل عىل أن  الغناء جائز 
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هناك   أن   أمر  مهم، وهو  إىل  املسألة  أن يالحظ يف هذه  ينبغي  فرًقا يف بحث  فيقال: 

واملوسيقى والطبول   هذه املسألة بني الغناء املطلق، والغناء املقيد بآالت اللهو كاملعازف

 ذلك.   وغي

فإن   الدف؛  ماعدا  العلامء عىل حتريمه  أمجع  الذي  هو  املوسيقى  بآالت  فاملصحوب 

ًفا يف يوم العيد، ويف الزواج إلعالن النكاح، أما بقية أنواع املعازف، فهي حمرمة فيه خال

 اإلمجاع، عىل ما تقدم تقريره.ب

الغ  ز  جو  أنه  السلف  من  ألحد  أو  العلم،  أهل  من  ألحد  وجدت  إذا  فهو  ناءأما   ،

  الغناء غي املصحوب بآالت اللهو واملعازف، أما املصحوب بآالت اللهو واملعازف فهو 

م باإلمجاع، وهو خارج مورد النزاع يف هذه املسألة.  حمر 

هذه  يف  واملل ب سني  ب هني  املش  إىل  ُيستمع  وأال  إليه،  وُينْت به  ه  ُيْفق  أن  ينبغي  أمر  هذا 

ىل بعض الكلامت للسلف يف جتويز الغناء، فينقلون إىل الغناء  املسألة؛ حيث إهنم يفزعون إ 

باملعازف، والسلف إذا   الغناء الذي درج عند  املصحوب  الغناء، فإنام يريدون به  زوا  جو 

بال تكلف،   فإنه غناء  ذكر  العرب كاحلدأ،  فقد  بتكلف وتقصد وبأحلان معينة  الغناء  أما 

 أن الصحابة جممعون عىل حتريمه.  ""امعالس"ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 

 ا، وجزاكم اهلل خًيا. أسال اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمن
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المجموعةالرابعة والستون

 

لكن   زوج  هلا  أو  زواج،  بال  لبن   منهنَّ  َيُدره  النساء  بعض  أن  السائل: حيصل  يقول 

لكنهم كبار،   هلا أوالد  أو  أوالد،  لدهيا  ولُدها من  ليس  الراضُع  يكون  أرَضَعْت،  إذا  هل 

 الرضاعة؟ 

هذا عىل قولني، وصورة السؤال امء يف مثل  تنازع العل  :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

حتى يتضح األمر؛ قد حيصل من بعض النساء أن تأكل شيًئا من احلبوب التي تدر اللبن 

مل تكن متزوجة، أو كانت  من ثدهيا، حيصل من بعضهن أن يدر اللبن من الثدي حتى ولو  

 متزوجة وليس عندها أوالد، وهكذا. 

ال  املعروف  اللبن  ليس  اللبن  بأن  فهذا  الرجل واملرأة  فيه  إثر  ذي يشرتك  يكون عىل 

محل املرأة من رجل  ثم حصول الولد، وإنام أمر  آخر، وهذا اللبن تنازع العلامء، هل مثله 

م؟ بمعنى: أن املرأة إذا أرضعْت ولًدا، ا هلذا الولد من الرضاعة أم    حير  ُأمًّ هل هي تكون 

 ال؟ 

رت اللبن سواًء بأخذ  إىل أن املرأة إذا د  وذهب مجهور أهل العلميف املسألة قوالن،  

ذكره تقدم  بام  أو  بني  احلبوب  فرق  وال  منها مخس رضعات،  ملن رضع  ا  ُأمًّ تكون  فإهنا   ،

 تقدم ذكره. اللبن الذي يكون بام هو معروف من حصول الولد، أو بام 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ ويدل لذلك عموم قول اهلل عز  وجل:  

ک    ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

 [. وهذا عام  يف كل  رضاعة. 23]النساء:   چک    

رمحة   تعاىل  اهلل  العثيمني رمحه  بن صالح  باز، وشيخنا حممد  ابن  أفتى شيخنا  وهبذا 

د أن الدليل عىل ذلك العموُم.   واسعة، وأك 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

280 
 

قول السائل: سمعت كالًما غريًبا ألحد األردنيني يقول: جيوز للسوريات يف مثل  ي

أن الظروف  كالم    هذه  هذا  أن  معقول  له،  مملوكًة  وتكون  أجنبي،  لزوج  نفسها  تبيع 

 صحيح؟ 

أيًضا مقطًعا متداواًل أن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا   السائل؛ قد سمعت  ما ذكره 

ا بزي العلم، ويتك لم باسم العلم، ويزعم أنه يتكلم نيابًة عن علامء سوريا، ثم  رجاًل يتزي 

ا إىل أن يقولوا بقوله، ومما ذكر أنه بام أن حال السوريات يف آخر املقطع يدعو علامء سوري

م هلن   حصل  بام  ترشد  حال  بالء  اليوم  جيمع    -ن  وأن  سوريا،  عن  يرفعه  أن  اهلل  أسأل 

عليهم   ن  ي م  وأن  التوحيد،  عىل  الرمحن  كلمتهم  إنه  نة،  والس  للتوحيد   
نارصة  بقيادة 

 الرحيم. 

وهي حرة أن تبيع نفسها لرجل     أة السوريةفيجوز للمريقول: بام أن احلال كذلك،  

 ما قال، وتكون مملوكًة هلذا الرجال. عىل أن يكفلها... إىل آخر 

يف    ثم استدل بام أخرج البخاري من حديث أنس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:

« الزمان  ..«آخر  اَعِة  السَّ اِط  َأرْشَ وسلم:    ِمْن  عليه  اهلل  قال صىل  أن  النِّ َوَتْكثُ » إىل  َساُء،  َر 

َجاُل، َحتَّى َيُكوَن لِْلَخْمِسنَي اْمَرَأًة َقيِّم  َواِحد    أخرجه البخاري. « َوَيِقلَّ الرِّ

باطل  متناقض،   وهذا الكالم لوال أنني سمعته بنفيس ملا صدقته، وهذا الكالم كالم  

 ويتبني ذلك بام ييل: 

و نيابًة عن علامء سوريا، ثم يف  أنه قال يف أول مقطع إنني أتكلم باسِم أ   األمر األول: 

. آخر املق  طع يدعو علامء سوريا أن يوافقوه، فهذا فيه تناقض، إما بجهل  أو بتعمِد كذب 

الثاين: قال:    األمر  ملا  احلديث  هبذا  استدل  َيكُ أنه  الَقيِّم   ))َحتَّى  اْمَرَأًة  لِْلَخْمِسنَي  وَن 

)) د  م أنه يف آخر الزمان يملك الرجل الواح، وهذا احلديث ال داللة فيه؛ ألنه يزع الَواِحد 
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أ ًة أو كالًما من نحو هذا، وهذا كالم  باطل، فإن كالم العلامء واضح يف أنه يف   ِْسني  اْمر  مخ 

الرج والفتن، فيقوم  الزمان تكثر احلروب  لفظ  آخر  أقاربه، ويف  أ ًة من  اْمر  ِْسني   ل عىل مخ 

 ذكره ابن حجر يف الفتح.  ((ينيا عبد اهلل  اسرتين يا عبد اهلل آو)):آخر

ابن حجر وغيه:   الرشاح كاحلافظ  باحلاللوذكر  تزوجني  وتقول:  إليه،  تأيت  ،  . أْنا 

 د. فليس املراد أنه يملكها، ومل يقل إنه يملك امرأة حرة، ومل يقل هبذا أح

الثالث: يغلب    األمر  عندما  الكافرة  أو  للكافر  يكون  إنام  الرشيعة  يف  الرق  أن 

ال  حربيني،املسلمون  كفار  يف  أي:   ، حرب  يف  فإن     كفار  الكفار،  عىل  املسلمون  فيستويل 

 الكفار يكونون أرقاء للمسلمني.  

ي  وال  مطلًقا،  إثر حرب، ال  أو عىل   ، حاِل حرب  لكافر، ويف  يكون  الرق  صح  إًذا: 

الرق أن يكون من مسلم، جيعل نفسه رقيًقا بعد أن كان حًرا، وهذا خالف ما جاءت به  

 ة، ومن ادعى يلزمه الدليل؛ يلزمه الدليل البني  والثابت رواية ودراية.الرشيع

الرابع: للبخاري: حكى إمجاع    األمر  ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف رشحه  أن احلافظ 

أنه ال يصح ألحد  أن يرق نفسه بعد أن كان حًرا، إىل غي ذلك من األوجه   العلامء عىل 

ُيؤخذ   عمن  ف  ُيعر  أن  والواجب  اجلاهل،  أو  املتعامل  هذا  فتوى  بطالن  عىل  تدل  التي 

 الدين.

ويف الزمان؛  آخر  يف  أننا  يف  ولُيْعلم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  الزمان  آخر   

اَعِة: َأْن َيِقلَّ الِعْلُم،  »احلديث املتقدم الذي أخرجه البخاري عن أنس قال:   اِط السَّ ِمْن َأرْشَ

ومن ظهور اجلهل: أن ُيرج أناس كهذا الرجل، ويتكلمون جهاًل يف دين    «وَيْظَهَر اجَلْهُل 

 اهلل. 
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وإياك يعيذنا  أن  اهلل  وأن  أسأل  نة،  والس  التوحيد  عىل  مجيًعا  حييينا  وأن  الفتن،  من  م 

 يميتنا عىل ذلك، وجزاكم اهلل خًيا         
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المجموعةالخامسة والستون

 

يف   يلتفتون  أْنم  اجلمعة  يوم  اخلطباء  بعض  من  نراه  ما  يصح  هل  السائل:  يقول 

 خطبتهم يمنًة ويرسة؟ 

عند قيامهم عىل املنرب    -هداهم اهلل-اء  إن بعض اخلطب  :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

حال اخلطبة يلتفت يمنة ويرسة، وقد أنكر اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل هذا، وبني  أن  

نة للخطيب أن ال يلتفت يمنًة وال يرسًة،   لذلك الذي يلتفُت يمنة ويرسة هو خمالف   الس 

وك وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  اهلدي  يف  اليد  حتريك  يف  ذلك  اليد  حتريك  فإن  خلطبة، 

 اخلطبة له حاالن: 

األوىل: وإنصاهتم    احلالة  محاستهم  من  وليزيد  الناس،  االنتباه  ليلفت  يده  أن حيرك 

كان   ولو  وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  يفعله  ومل  نة،  للس  خمالف   هذا  ومثل  خلطبته، 

 خًيا لسبقنا إليه نبُينا صىل اهلل عليه وسلم. 

الثان أن ه    ية: احلالة  مسلم:  عمر يف صحيح  ابن  عن  ثبت  كام   للتعليم،  يده  أن حيرك 

قال اهلل ))حرك يده عىل املنرب، وهز  يده، وهو حيكي فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا قال: 

   ((تعاىل: أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟

ز  يده، ليبني   أن هذا التحريك حقيقي، فقد قرر أ نة أن اإلشارة إىل الصفة  فه  هل الس 

تكون من باب حتقيق الصفة ال من باب التشبيه، وملا فعل ذلك ابن عمر فنقله عن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم، فالنبي صىل اهلل عليه وسلم، ثم ابن عمر حرك يده، أين اجلبارون  

 أين املتكربون؟ وهذا من حتقيق الصفة وهو للتعليم. 
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أركان  فإًذا: فرق بني حت يعد أحد   للتعليم، كأن  اليد  االنتباه، وحتريك  لشد   اليد  رك 

التعليم؛   من  إليه  حيتاج  ما  أو  األركان،  هذه  لتضبط  بإصبعه؛  فيشي  اخلمسة،  اإلسالم 

 واخلي كل اخلي يف ات باع النبي صىل اهلل عليه وسلم.

يف  الرجوع  ثم  التسوق  أو  للَّعب  كيلو  مائة  الذهاب  السائل: هل  اليوم  يقول  نفس   

 يبيح القرص؟ 

القرص    يقال: السفر من  برخص  أن يرتخص  له  فإن  ُبرد  أربعة  إن من سافر مسافة 

، ، واجلمع مباح  واألصل أن تصىل الصلوات يف وقتها، لكن    واجلمع، والقرص مستحب 

من جد  به املسي له أن جيمع بخالف من نزل؛ فإن األفضل له أن ال جيمع، أي: من كان  

  سفره ومستقًرا يف مكان، فاألفضل له أن ال جيمع.  نازاًل يف

فاملقصود: أن من سافر مسافة أربعة ُبرد، له أن يرتخص برخص السفر، وأربعة ُبرد  

 ( كيلو مرت.  80تعادل ما يقارب يف زماننا )

وينبغي أن ُيعلم أن من أراد أن يرتخص برخص السفر فال بد أن ُيرج قاصًدا مكاًنا 

أنه  يبعد أربعة برد   له  فأكثر، ال أن ُيرج ألجل فسحة، ومل حيدد مكاًنا، وبعد ذلك تبني 

 قطع أربعة برد، فاحلالة الثانية ال يصح  له القرص، بخالف احلالة األوىل. 

فلو أن رجاًل خرج للنزهة، ومل حيدد مكاًنا معينًا مقصوًدا، ثم تبني بعد ذلك أنه قطع  

مرت، كيلو  أن    مائتي  له  يصح  ال  هذا  ُيرج  فمثل  أن  بخالف  السفر،  برخص  يرتخص 

رجل  ُمت جًها إىل مكان  يبعد عن بلده مائة كيلو مرت، أو ثامنني كيلو مرت، فمثل هذا منذ أن  

 ُيرج، ويفارق البنيان، يصح له أن يرتخص برخص السفر.
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أما الدليل عىل أن احلالة األوىل ال يصح له الرتخص برخص السفر، فهو فهم أهل  

ز  العلم، ومل أ  ز هذا إال مثل ابن عقيل، ومل أر أحًدا قبله جو  ر أحًدا من العلامء األولني جو 

 هذا، والذي رأيته من كالم العلامء أهنم متواردون عىل أنه البد أن توجد نية للسفر.
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أو   كاملطر  اجلمع  أسباب  من  بسبب  والعرص  اجلمعة  بني  جُيَْمع  هل  السائل:  يقول 

 السفر؟ 

جواًبا   هذا يقال  واجلمعة،    : السؤال  عن  العرص  بني  اجلمع  يف  العلامء  تنازع  قد  إنه 

العلم   احلنابلة يف   -واهلل أعلم-وأصح قويل أهل  أنه ال يصح اجلمع، كام ذهب إىل هذا 

 قول  عندهم.  

اجلمعة   أنه مجع بني  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  يثبت عن  مل  أنه  ذلك:  والدليل عىل 

اجلمعة فلم يثبت أنه مجع معها العرص،    ظهر والعرص، أماوالعرص، وإنام ثبت اجلمع بني ال 

 فدل هذا عىل أنه ال يصح اجلمع. 

 فإن قيل: إن اجلمعة بدل  عن صالة الظهر، والبدل يأخذ حكم املبدل منه. 

، حتى ذكر ابن القيم  ل م هبذا، فإن اجلمعة ُتغاِيُر صالة الظهر يف أحكام  فيقال: ال ُيس 

كتابِه   املعاد"يف  صالة    " زاد  عن  اجلمعة  صالة  فيه  تتغاير  حكاًم،  ثالثني  من  يقرب  ما 

 الظهر.

دليل يف   يثبت  مل  أنه  وبام  الظهر،  مغاِيرة ألحكام صالِة  اجلمعة  أحكام صالة  فلذا؛ 

إال   اجلمعة؛ فاألصل عدم صحة هذا  العرص مع  أو يف مجع  العرص واجلمعة،  اجلمع بني 

 اهلل أعلم. بدليل، وال دليل، فإًذا: ال يصح اجلمع. و
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يقول السائل: هل جيوز أداء صالة النافلة بعد صالة الفجر وصالة العرص يف ِحجر  

 إسامعيل باملسجد احلرام؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  التنفل،  :  عن  ُيْمن ع  الفجر  وصالة  العرص  صالة  بعد  إنه 

ثبت ملا  هني؛  وقت  الوقت  الصحيحني  ويكون  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  من   عن 

الَعرْصِ َحتَّى  »حديث أيب سعيد قال:   َبْعَد  ْمُس، َوالَ  َتْطُلَع الشَّ ْبِح َحتَّى  َبْعَد الصه الَ َصاَلَة 

 .  «الَ َصاَلَة َبْعَد َصاَلَة اْلَفْجر«، ويف لفظ مسلم: »َتْغُرَب 

هذا   ر  قر  كام  العرص،  صالة  وال  الفجر  صالة  بعد  املطلق  التنفل  يصح  ال  فإًذا: 

 احلنابلة وغيهم. الشافعية و

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام  

 عل منا، وجزاكم اهلل خًيا.
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المجموعةالسادسة والستون

 

واحدة   مرًة  العمرة  أداء  مثاًل  للمقيم يف مكة،  العمرة  تكرار  ما حكم  السائل:  يقول 

 كل أسبوع؟ 

 تفصياًل:  عن هذا السؤاليف اجلواب  إن  يقال:

ان مكة، أو كان من الوافدين الذين استقروا يف مكة،  من كان من    األمر األول: ُسك 

أ هلم  األفضل  هؤالء  أن  فإن  هلم  لكن  بالبيت،  الطواف  عمرهتم  وإنام  يعتمروا،  ال  ن 

 يعتمروا، إال أن األفضل أن ال يعتمروا. 

اهلل عنه عند ابن أيب شيبة ملا قال ألهل مكة:    ثبت هذا عن عبد اهلل ابن عباس ريض 

ونص  عىل هذا اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل، ونرص    ،((ال عمرة لكم، إنام عمرتكم الطواف))

 لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل. 

يكون الرجل آفاقيًّا، أي: جاء إىل مكة زائًرا ، فمثل هذا يصح له أن  أن    األمر الثاين:

ثبت هذا عن عائشة ريض اهلل عنها وأرضاها بعد وفاة   يكرر العمرة يف السفرة الواحدة،

 النبي صىل اهلل عليه وسلم عند ابن أيب شيبة.

فقد ثبت عنها عند ابن أيب شيبة: أهنا اعتمرت من التنعيم، وذلك بعد وفاة رسول  

 اهلل صىل اهلل عليه وسلم.  

هلل عليه وسلم يف حجة الوداع، مل ا طلبت من  وهذا غي عمرهتا مع رسول اهلل صىل ا

رها من التنعيم، هذه   النبي صىل اهلل عليه وسلم أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرمحن أن يعم 

قصة أخرى، وحادثة أخرى، وهي أهنا بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم اعتمرت من  

 التنعيم. 
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يصح ملن كان مسافًرا أن يعتمر أكثر  وهذا فعل عائشة ريض اهلل عنها، فدل عىل أنه  

 من عمرة.

له ))  وإن كان األفضل أن يرجع إىل ميقات، وأن يعتمر من ميقاته، قال اإلمام أمحد:

ميقاته إىل  يرجع  أن  احِلل، واألفضل واألكمل  أدنى  أو من  التنعيم  من  يعتمر  وقد  ((أن   ،

لزبي، ذكر هذا شيخ اإلسالم  ثبت الرجوع إىل امليقات عن عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن ا

 قسم املناسك.  "رشح العمدة"ابن تيمية يف 

فإًذا: من كان مسافًرا وأقام بمكة ،جاء ألجل احلج أو العمرة، فله أن يكرر العمرة  

أن   وله  قال:  بل  العلامء،  أهل  مجهور  قول  هذا  أن  الرب  عبد  ابن  ذكر  وقد  مرة،  من  أكثر 

فله أن يفعل ذلك، وعزا هذا إىل مجهور أهل العلم؛  يكرر ما استطاع، ولو كرر يف اليوم  

 ألن الرشيعة أجازت لذلك، ومل حتد  له حًدا. 

أنه مل يثبْت عن أحد  فإن قيل: قد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم:  

ر العمرة إال عائشة، وعائشة كان هلا عذرها اخلاص هبا.    من الصحابة أنه كر 

اإل ر هذا يف مواضع، يف مواضع فيقال: إن شيخ  تعاىل كر  اهلل  تيمية رمحه  ابن  سالم 

 يطلقه، ويف مواضع يقيده يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم. 

ر   فيحمل كالم املطلق عىل املقيد، فييد أنه يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يكر 

نه مل ينقل إال هذا، أما بعد  أحد من الصحابة العمرة إال عائشة، وصدق رمحه اهلل تعاىل؛ أل 

العمرة كام تقدم فيام أخرجه   رت  وفاته صىل اهلل عليه وسلم فقد ثبت عن عائشة أهنا كر 

 ابن أيب شيبة ريض اهلل عنه وأرضاه. 
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وهذا ال يعرتض به عىل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألن ابن تيمية كان كالمه يف  

لنبي صىل اهلل عليه وسلم، وأنه مل يفعل ذلك إال  تكرار أحد من الصحابة العمرة يف حياة ا

 عائشة ريض اهلل عنه وأرضاها.

وقد يقال أيًضا: قد جاءت آثار عن السلف يف النهي عن تكرار العمرة، وأن شيخ  

من   والعرشين  السادس  املجلد  يف  كام  ذلك  نقل  تيمية  ابن  الفتاوى"اإلسالم  ،  "جمموع 

 :  -واهلل أعلم-وهو قسم املناسك، فيقال

السفرة  يف  العمرة  بتكرار  عالقة  له  ليس  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكره  ما  إن 

الواحدة، وإنام هذه اآلثار نقلها عن طاووس وغيه، هي يف مسألة  أخرى، وهي االعتامر  

ن ة إال مرة واحدة، ومنهم من   يف السنة أكثر من مرة؛ ألن منهم من ال يرى العمرة يف الس 

 ال حيد له حًدا.   يرى مرتني، ومنهم من

وهي   أخرى،  مسألة  عىل  تعاىل  اهلل  رمحه  اإلسالم  شيخ  نقله  الذي  العلامء  فكالم 

نة، ال عىل تكرار العمرة يف السفرة، فمثاًل يرى مالك رمحه اهلل تعاىل   تكرار العمرة يف الس 

ب  أن ُيعتمر يف كل سنة مرًة واحدة، فعند مالك من سافر إىل مكة يف  ذي  أن الذي ُيْست ح 

السنة  بداية  مع  أخرى  مرة  يعتمر  أن  له  فيستحب  السنة،  هناية  قبل  واعتمر  احلجة، 

األخرى، يعني: يف شهر حمرم؛ ألنه قد اعتمر يف كل  سنة مرة واحدة، ولو كان يف سفرة  

واحدة، فإذا الذي منع اإلمام مالًكا هو أن ُيعتمر يف السنة أكثر من مرة، وليس سبب املنع 

 أو يف أكثر من سفرة، ففرق  بني املسألتني.  أنه يف سفرة  

يذمون   التابعني  أن  ُتوِهم  التي  اآلثار  من  تعاىل  اهلل  رمحه  اإلسالم  شيخ  نقله  وما 

ابن بطال يف   رشحه "وينهون عن أكثر من عمرة يف سفرة واحدة، قد نقل اآلثار نفسها 
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البخاري االعت  "صحيح  يستحب  هل  وهي  ذكرها،  تقدم  التي  املسألة  السنة عىل  يف  امر 

 أكثر من مرة أو ال يستحب ؟  

ويبدو يل أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل قد أخطأ يف نقل أقوال السلف عىل املسألة  

كتابه  يف  شامة  أيب  كالم  وكذلك  واحدة،  سفرة  يف  العمرة  تكرار  وهي  ذكرها،  التي 

 يؤيد كالم ابن بطال. "الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث"

و أن  فاملقصود  وهلم  يعتمروا،  ال  أن  مكة  ألهل  األفضل  أن  تقدم:  ما  خالصة 

يعتمروا، وأن ما عدا أهل مكة هلم أن يعتمروا يف السفرة الواحدة أكثر من مرة، كام ثبت  

عن صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كعائشة، واألكمل أن يرجع الرجل إىل ميقاته  

أكمل كام فعل ذلك عب فإن هذا  منه،  قال وحيرم  وبه  الزبي،  بن  اهلل  بن عمر وعبد  اهلل  د 

اإلمام أمحد، وعىل القول بتكرار العمرة يف السفرة الواحدة أكثر من مرة، عىل هذا القول  

 املذاهب األربعة. 

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام  

 علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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المجموعةالسابعةوالستون

 

يقول السائل: هناك صويف يقول: إن التربك والتوسل جائز باإلمجاع، ونقل أثًرا عند  

َفَقد   الوليد  ابن  اخلالد  أن  وغريمها:  املستدرج  احلاكم  وعند  النبوة،  دالئل  يف  البيهقي 

فوجدوه طلبوها  ثم  جيدوها،  فلم  اطلبوها،  فقال:  الريموك،  يوم  يف  له  فقال  قلنسوة  ا، 

اهلل   اعتمر رسول  من    خالد:  فسبقت  إىل جوانب شعره،  الناس  فابتدر  رأسه،  فحلق 

ما   النرص،  فرزقت   معي  وهي  إال  قتااًل  أشهد  فلم  القلنسوة،  هذه  يف  فجعلت  ناصيته، 

 صحة هذا األثر؟ وما كيفية الرد عليه؟ 

أواًل:  عن    يقال  ذكره  ما  وغيهإن  احلاكم  رواه  قد  الوليد  ابن  بني  خالد  ولكن   ،

يكون    أن إسناده منقطع، واملنقطع من أنواع احلديث الضعيف، هبذا  -رمحه اهلل–الذهبي  

 تعاىل قد ضع ف  هذه القصة.  -رمحه اهلل–الذهبي 

ثانًيا:  يقال  الصوفية، ألن    ثم  إليه  يدعو  الذي  التربك  األثر عىل  إنه ال داللة يف هذا 

جائز، وقد فعله الصحابة والتابعون، كام ثبت    وهذا  هذا التربك هو التربك بآثار النبي  

صحيح مسلم: عن أنس بن مالك، قال: »كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل  يف 

الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء، فام يؤتى بإناء إال غمس يده فيها، فربام جاءوه يف  

 وبآثاره.    ث يدل عىل التربك بالنبي وهناك غي حدي الغداة الباردة، فيغمس يده فيها«

بالنبي  التربك  التربك جائز، وهو  وأنا ال أعلم أحًدا من علامئنا   فإًذا، هذا  وآثاره، 

إال    ال يصح التربك بآثار النبي من علامء السنة من ينكر هذا التربك، لكنهم يقولون: إنه  

يح أن هذا ثوبه، أو أن هذه  ، فيثبت بسند صحالنبي   بعد أن يثبت أن  هذا أثر  من  آثار 

 آنيته، أو أن هذا شعره، أما جمرد الدعوة فال تقبل؛ بل ألبد أن يثبت هذا بإسناد صحيح.  
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آثار النبي  أنه من  أنه ال يثبت يشء  اد عى فهو كذب ال صحة  والواقع  ، وُكل  من 

مة األلباين   العال  التوسل"يف كتابه    -رمحه اهلل–له، كام بني ذلك  ف"أحكام  أنه مل  ،  بني   قد 

 .  تصح نسبة يشء من اآلثار إىل النبي 

 فهو كذب.  فبهذا ُيعل م أنه كل من اد عى أنه من آثار النبي 

دولة  وقد   يف  متحًفا  بالد  أع-تركيا  دخلت  ومجيع  والسنة،  بالتوحيد  اهلل  زها 

اآلثار  ، كام يزعمون أن بعض  ، فرأيت آثاًرا، يزعمون أهنا آثار لرسول اهلل  -املسلمني

اختالق أهل التصوف، أو   وأن بعضها آلدم، وهذا من الكذب الُكب ار، ومن،  ملوسى  

م    من اختالق أهل الدنيا ليتكسبوا من أمثال هذه األمور، إًذا التربك بآثار النبي   قد تقد 

 أنه جائز، برشط ثبوت هذه اآلثار عن رسول اهلل. 

 التربك والتوسل املمنوع رشًعا، وذلك أن  إن املعركة مع الصوفية يف   أما ثالًثا فيقال:

 -التربك والتوسل نوعان: 

 فهو: ما بني تربك ممنوع، وتربك مرشوع.  التربك أما 

والتربك املمنوع: منه ما هو رشك أكرب، كاختاذ األولياء والصاحلني من دون اهلل يذبح   

إىل غي ذلك، التربك  هلم،  باسم  أو غيهم  الصوفية  فهو كاذب،    ومن فعل ذلك كغالة 

ڳ  ڳ   چ وقد وقع يف الرشك األكرب؛ ألنه رصف عبادة لغي اهلل، وقد قال اهلل تعاىل: 

 .[36]النساء:چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 . [5]الفاحتة: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  وقال:

 فدل  هذا عىل أن العبادة خاصة باهلل.  

يصل إىل درجة  التربك البدعي، وهو: ما مل يدل  عليه دليل، ومل  ومن التربك املمنوع،  

بأن   والصاحلني،  باألولياء  كالتربك  بدعي،  ك  ترب  التربك  من  هذا  فمثل  الرشكي،  التربك 
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غي أو  بصاقهم،  عىل  ويتسابق   هبم،  تربك   يتمسح  التربك  هذا  فكل  التربك،  من  ذلك 

كان   فام  يفعلوه،  فلم  والتابعني  الصحابة  عند  موجوًدا  كان  بفعله  املقتيض  ألن  بدعي؛ 

أمر ممن يتعبد به أو يرجى منه اخلي الديني، ومل يفعله السلف من الصحابة   املقتيض لفعل

 والتابعني هلم بإحسان بإمكان الفعل وال مانع يمنعهم، ففعل مثل هذا بدعة رشًعا.

ذلك:    ذلك، ومن  وغي  الصاحلني  بذوات  والتربك  تقريًرا    التمسح  هذا  ر  قر  وقد 

الشاطبي   تعاىل–بديًعا  اهلل  كتابه  "االعتصام"كتابه  يف     -رمحه  يف  رجب  ابن  وقرره   ،

وقرر غيه    "تيسي العزيز احلميد"، وكذلك الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف كتابه  "اإلذاعة"

من أئمة الدعوة، وغيهم من علامئنا، ومن ذلك الشيخ العالمة ابن باز، والشيخ العالمة   

مة حممد بن صالح العثيمني    تعاىل رمحة واسعة.   -محه اهللر–األلباين، والشيخ العال 

عند    -واستدل هؤالء: بأن أمثال هذا التربك ُوجد  املقتيض أي: السبب الدافع لفعله

خًيا   كان  فلو  يفعلوا،  مل  ذلك  ومع  الفعل،  من  يمنعهم  مانع  وال  والتابعني،  الصحابة 

وقد روى وكيع  يف   إليه،  الزهد" لسبقونا  بن مسع  "كتاب  اهلل  ود  بسند صحيح عن عبد 

 .((اتبعوا، وال تبتدعوا، فقد كفيتم))قال: 

كله بدعة )) عن ابن عمر أثًرا ثابًتا عنه: أنه قال:    "املدخل"وروى البيهقي يف كتاب   

 . ((ضاللة ،وإْن رآها الناس حسنة

فاملقصود: إن أمثال هذا التربك بدعة، ولو كان خًيا لسبق إليه الصحابة، لذا مل يثبت  

الصحاب من  أحًدا  بشعره،  أن  أو  بثيابه،  أو  بذاته،  تربك  أي:  الصديق،  بكر  بأيب  تربك  ة 

مل يثبت يشء من هذا أن أحًدا من الصحابة أو التابعني تربك بعمر أو بعثامن أو  وكذلك  

م يف الرشع. بعيل  ، فدل هذا داللة واضحة عىل أن هذا التربك بدعي، وحمر 
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عظيم  يف بيان عدم رشعية هذا   كالم  "االعتصام"وكالم الشاطبي املالكي يف كتابه   

 التربك. 

فهو التربك الذي أذنت به الرشيعة،    التربك املرشوع، هو:    أما النوع الثاين من التربك

بالعبادة كاالجتهاد يف شهر رمضان، والعرش    كالتربك باألزمان الفاضلة، بأن جيتهد فيها

باال الفاضلة  األماكن  يف  التربك  أو  ذلك،  غي  إىل  احلجة  ذي  العبادة،  من  يف  جتهاد  

بكثرة الصالة، أو التربك باألعامل الصاحلة   كالتربك يف احلرم املكي، أو يف مسجد النبي  

الرواتب، وإىل غي ذلك   اثنني ومخيس، وصيام  باستحباهبا كصيام  الرشيعة  التي جاءت 

 مما جاءت به الرشيعة.  

اجلائز األمور  هذه  أمثال  يف  التربك  إن  القائل:  قول  هذا  إًذا،  باإلمجاع  أيًضا   جائز  ة 

ألبد فيه من تفصيل، وبام أن القائل رجل صويف، فهو يريد إما التربك البدعي أو التربك 

 الرشكي.

 -أما التوسل فهو أيًضا قسامن: 

 -قسم ممنوع، و قسم مرشوع، وأما القسم املمنوع فهو نوعان:

 النوع األول: رشكي.

 النوع الثاين: بدعي.

 كالم يف التربك.  والكالم فيه كال  

 ومن التوسل الرشكي: الذبح لغي اهلل، إىل غي ذلك.  

، كأن يقول يف دعائه: اللهم إين أسألك  ومن التوسل البدعي: التوسل بجاه النبي 

 أن تغفر يل، إىل آخره، وهو توسل بدعي. بجاه حممد  
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النبي  ينقل عن  مل  التوسل  أن هذا  بدعة:  أنه  ه، وال  وال عن صحابت  والدليل عىل 

 عن التابعني هلم بإحسان، ولو كان  خًيا لسبقونا إليه، واخلي كل اخلي يف اتباعهم. 

 

 

 : التوسل الرشعي، فهو إنام  جاز يف أحد أمور ثالثة: أما القسم الثاين 

األول: تعاىل:  األمر  قال  كام  والصفات،  باألسامء  ڄ  ڄ  ڄ  چ   التوسل 

 . [182]األعراف: چ   ڃ  ڃ

ن أن تقول يا رمحان اغفر يل، أي: التوسل باسم الرمحن، أو التوسل  أن تتوسل للرمح

َوَأْدِخْلنِي    چبالصفة، مثل أن تقول :اللهم إين أسألك برمحتك أن تغفر يل، كام قال تعاىل:  

نيَ  احِلِ  . [19]النمل: چ بَِرمْحَتَِك يِف ِعَباِدَك الصَّ

لرجل الذي يظن فيه الصالح،  االتوسل بدعاء الرجل الصالح، تأيت إىل    األمر الثاين:

»أن أعرابًيا قال للنبي  الصحيحني:    فتقول: يا فالن ادع يل، كام ثبت عن حديث أنس يف

 مل ا طلب من النبي :َفاْدُع اهلَل ُيِغْثنَا »  .أن يستسقي هلم 

التوسل باألعامل الصاحلة، إذا عمل الرجل أعاماًل صاحلة، توسل إىل    األمر الثالث: 

هبذه    أو  اهلل  بوالديت،  بربي  أو  بصاليت،  أو  بتوحيدي  اللهم  فيقول:  الصاحلة،  األعامل 

 بوالدي، أو صلتي لرمحي أن تغفر يل إىل آخره... 

 أو أن تيرس يل األمر الدنيوي إىل آخره.  

الثالثة،   الغار  الصحيحني يف قصة أصحاب  ابن عمر يف  والدليل عىل ذلك حديث 

لِ  م  ل  بِع  س  الِِح. ف ُكلٌّ ِمنُْهم ت و   ه الص 
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نَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا    چومن ذلك قول اهلل عز وجل:   نَا إِنَّ ]آل    چالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

 [. 16عمران:

فالتوسل باإليامن توسل بالعمل الصالح، وُكل  توسل فيام عدا هذا فهو إما رشكي،  

 أو بدعي عىل  ما تقدم تفصيله.

إ  يقول:  أن  فقال:  ولقائل  بالتوسل،  أمر  اهلل  اْلَوِسيَلةَ چن  إَِلْيِه  َواْبَتُغوا  اهللََّ  چ  اتَُّقوا 

 [. فإًذا  هذا يدل عىل أن كل التوسل مرشوع.  35]املائدة:

فيقال: إن معنى هذه اآلية؛ أي أعبدوا اهلل أي تقربوا إىل اهلل بالعبادة، أي بام حيبه اهلل،  

واج يكون  أن  إما  هو  اهلل  حيبه  هذا  والذي  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد  مستحًبا،  أو  ًبا 

 .  "صيانة اإلنسان"السهسواين يف كتابه 

وقد ذكر القاعدة بأن املراد: التوسل بعبادة اهلل، والعبادة ال تكون إال بدليل رشعي، 

فدل هذا عىل أن ما عدا العبادة، ما مل يدل عليه  دليل رشعي وهو إما أن يكون رشكًيا،  

 ا. وإما أن يكون بدعيً 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك  ))  وبعضهم ظن أن ما ثبت يف البخاري من قول عمر  

، ظن بعضهم أن عمر  ((قال: فيسقون  وإنا نتوسل إليك مع عم نبينا فاسقنا،بنبينا فتسقينا،  

    النبي بجاه  يتوسل  حممد  فقال:    كان  بجاه  أسالك  إين  خطأ    اللهم  هذا   ،

   -ألمرين:

،  و كان كذلك، الستمر عىل هذا التوسل حتى بعد موت النبي  أنه ل   األمر األول:

النبي   يطلبون  الصحابة  كان  أنه  باحلديث:  املراد  أن  فدل  عىل   العباس،  إىل  ينتقل    ومل 

إن نسألك بجاه حممد  اللهم  يقولون:  بأن يدعو اهلل هلم، ال أهنم كانوا  ، فلو  وهو حي 

 ه، ألنه ال فرق بينهام . كانوا يقولون ذلك يف حياته قالوه بعد موت
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الثاين: األمر  بن قيس  أما  الضحاك  العساكر: أن  ابن  أنه ثبت عند  أن    هو  أراد  ملا 

أين يزيد بن األسود فقال هذا أنا قال قم فاستشفع لنا  ))يستسقي بيزيد بن األسود، قال:  

 ، فدل عىل أن هذا هو املراد عند السلف. ((إىل اهلل أن يسقينا ..  ثم سقوا

موقع  والك يف  مسجل  درس  يف  هذا  لت  فص  وقد  يطول،  والتربك  التوسل  عن  الم 

العتيق" مفرغ يف  "اإلسالم  أيضا  وهو  العتيق"،  اإلسالم  أيًضا يف رسالة  "موقع  وطبع   ،

فمن شاء االستزادة فليجع إليها، وليجع إىل ما هو أنفع من    "معامل يف التوحيد"بعنوان  

،  "قاعدة التوسل والوسيلة"تعاىل يف كتابه    -ه اهلل رمح–هذا، وهو ما كتبه شيخ اإلسالم  

 .  "أحكام التوسل  "وما كتبه األلباين يف كتابه 

 أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمتنا، وجزاكم اهلل خيا. 
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المجموعةالثامنةوالستون

 

 ؟  يقول السائل: من هم أهل بيت النبي  

جواًبا   السؤاليقال  هذا  همإن    :عن  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  بيت  عىل    أهل 

اهلل   احلارث ريض  بن  ربيعة  عن  مسلم  أخرج  كام  قُة،  د  الص  عليهم   حتُرم  ْن  م  الصحيح: 

 »إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إنام هي أوساخ الناس«. قال:  تعاىل عنه أن النبي 

   .((إْنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد))ويف رواية:  

 ُهم: م ن حترم عليهم الصدقة، وهؤالء هم كالتايل: ا، أهل بيت النبي  فإذً 

هم أهل عقيل، وأهل عيل، وأهل عباس، وأهل جعفر، ثبت هذا يف صحيح مسلم 

عن زيد بن األرقم أنه ذكر: أن آل البيت هم هؤالء األربعة، وثبت يف مسلم أن احلارث  

دقة ليصيب منها، فبني  أن الصدقة  أن جيعله عىل الص  بن عبد املطلب طلب من النبي  

 .  حترم عليهم، أي عىل بيت النبي 

ابن   فدل  هذا عىل أن احلارث بن عبد املطلب حترم عليهم الصدقة؛ أي آل احلارث 

 عبد املطلب.  

 فإًذا هؤالء مخسة.  

   -، ويدل  لذلك دليالن :وأيًضا ممن حترم عليهم الصدقة؛ أزواج النبي 

لُِيْذِهَب َعنُْكُم    چهم يف سورة األحزاب، قال بعد ذلك:  أن اهلل مل ا ذكر ُيِريُد اهللَُّ  اَم  إِنَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا  ْجَس َأْهَل اْلَبيِْت َوُيَطهِّ  . [33]األحزاب: چ الرِّ

   أن أزواجه داخلون يف أهل بيته.دل  عىل  

ابن أيب شيبة :أهنا ذكرت أن الص الثاين ما ثبت عن عائشة عند  دقة ال حتل  والدليل 

 هلا. 
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 ال حتل هلن الصدقة.    فدل هذا عىل أن أزواج النبي 

 باللفظ، فهن بناته.   وأيًضا بناته، كذلك أهنن من آله

َم َغَداًة  ))ويدل لذلك أيًضا ما ثبت يف صحيح مسلم:   َعَلْيِه َوَسلَّ َخَرَج النَّبِيه َصىلَّ اهللُ 

، ِمْن َشْعر  أَ  ل  َسنْيُ َفَدَخَل  َوَعَلْيِه ِمْرط  ُمَرحَّ َسُن ْبُن َعيِلٍّ َفَأْدَخَلُه، ُثمَّ َجاَء احْلُ ْسَوَد، َفَجاَء احْلَ

َقاَل  ُثمَّ  َفَأْدَخَلُه،  َعيِل   َجاَء  ُثمَّ  َفَأْدَخَلَها،  َفاطَِمُة  َجاَءْت  ُثمَّ  لُِيْذِهَب    چ  :َمَعُه،  اهللَُّ  ُيِريُد  اَم  إِنَّ

ْجَس َأْهَل اْلَبيِْت وَ  َرُكْم َتْطِهرًيا َعنُْكُم الرِّ  . [33]األحزاب: چ ُيَطهِّ

 وهي بنته.  "فاطمة "ومن هؤالء 

هو: موىل ما تقدم ذكره موىل أزواجه، وآل عقيل، وآل عيل،   وأيًضا ممن هم من آله 

 وآل عباس، وآل جعفر وآل ابن عبد املطلب، وموىل بناته، وزوجاته.  

أبا ابن ماجة، أن  رافع كان يريد أن يقوم عىل    ويدل لذلك ما ثبت عند اخلمسة إال 

النبي   ليصيب منها، فسأل  لنا  ))، فقال:  الصدقة  أنفسهم، وإْنا ال حتل  القوم من  موىل 

 .((الصدقة

فإًذا يتبني هبذا أن ما تقدم ذكره من آل عقيل، وآل عيل، وآل عباس، وآل جعفر، وآل  

 هل بيته.  احلارث بن عبد املطلب هؤالء اخلمسة ال حتل هلم الصدقة، وهم من أ

 وعىل هذه املذاهب األربعة.  

 وأيًضا أزواجه من أهل بيته ملا تقدم من أثر عائشة، وهذا قول أمحد يف رواية.  

بيته، كام ثبت  ذكره يف حديث أيب نافع، وهذا   وأيًضا موىل من تقدم ذكره من أهل 

 قول أمحد أيًضا يف رواية.  

؟ ملا ثبت يف البخاري أن جبي    ل بيته  فإن قيل: مِل  ال يكون بنو املطلب أيًضا من أه

فقلنا: يا رسول اهلل أعطيت بني    مشيت أنا، وعثامن ابن عفان إىل النبي ))بن مطعم قال:  
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النبي   فقال  واحدة؟  بمنزلة  وهم  ونحن  وتركتنا،  خيرب  مُخِس  من  بنو    املطلب  إنام   :

 .  ((املطلب وبنو هاشم يشء واحد

مِل  ال يكون بنو امل طلب من أهل بيته يف هذا احلديث؟ واملراد باملطلب هنا فإن قيل: 

هو: أخو هاشم، وال يراد به أبو طالب، الذي هو والد عيل ريض اهلل عنه، وال جده الذي  

هو عبد املطلب، وإنام املراد به املط لب أخو بني هاشم، أما والد  العباس، وآل جعفر فهو  

النبي   أن  فاملقصود؛  هلاشم،  ابن   هاشم،  ب   مط لب  أخ  املطلب  أن  احلديث  هذا  يف  ني  

 أبناؤه وأبناء هاشم يشء واحد. 

 فإذا قيل: مل  ال يكون بنو املطلب كبني هاشم؟ كام هو قول الشافعي .   

ذكر أهنام يشء واحد، أي: أن يعطوا من اخلمس، ال    فيقال واهلل أعلم: أن النبي  

 مطلًقا، كام يدل عليه سياق احلديث. 

يتبني    النبي  أن  وهبذا  بيت  أهل  من  ليسوا  املطلب  أهنم    بني  األصل  أن   والسيام 

، فال يصح ألحد أن يدخله يف أهل بيته إال بدليل بني واضح، والدليل ليسوا من أهل بيته

 واهلل أعلم. -الذي سبق ذكره حمتِمل 

   يقول السائل: هل جيوز العمل مع احلكومة، علاًم أْنم يقومون بعمليات قتالية؟

السؤالجواًبا  يقال   هذا  يريد،    : عن  حكومة  أي  أدري  ال  يريد  أنا  كان  إن  لكن 

 جواًبا جمماًل ثم مفصاًل فيام يتعلق بالدولة السعودية.  حكومتنا، فأجيب 

: إن العمل مع كل أحد سواء كان مع حكومة،  أما اجلواب من حيث اإلمجال، فيقال

م فهو حرام، وإْن كان يف   غي حمرم فهو جائز، ويدل لذلك قول أو غيها، إذا كان يف حمر 

 [.2]املائدة: چ َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعىَل اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ  چ  : اهلل  



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

302 
 

لنفرض أن حكومًة ما ظاملة وتقتل، إىل آخره، وأراد رجل أن يتعامل معهم معاملة   

 نه ليس تعاوًنا عىل اإلثم والعدوان. فمثل هذا جائز؛ أل أخرى ليست حمرمة،

النبي   أن  ذلك  ح  اليهود،     ويوض  ومنهم  الكفار،  مع  واشرتوا  باعوا  والصحابة 

القرآن، ومع   تعاىل عنهم يف  اهلل  الربا، كام أخرب  أكلة  واليهود  اليهودي،  وماتوا وعندهم 

 ذلك باع واشرتى معهم يف معاملة رشعية غي حمرمة.

با  يتعلق  فيام  كان  هذا  إن  غيها،  أو  حكومة  مع  أكان  سواء  أحد  أي  مع  لتعامل 

م فليس حمرًما.  ، وإن كان غي حمر  م  ًما فهو حمر   تعاماًل حمر 

التعامل مع   إذا كان يقصد  إن  أما  فيقال:  التوحيد والسنة،  السعودية دولة  احلكومة 

يتعلق  فيام  حمرًما  تقر  ال  ألهنا  رشعي،  تعامل  معها  التعامل  يف  دماء    األصل  بسفك 

فاأل صل يف التعاون معها،   املسلمني، بل إهنا من أورع الدول وأحذرها يف سفك دم حمرم، 

أنه تعاون غي رشعي فال يصح التعامل ال معها وال    إال إذا ثبتأنه تعاون رشعي جائز ،

 مع غيها. 

لكن أؤكد أن الدولة السعودية حذرة للغاية من سفك الدماء، وأرجو أال يصدق ما 

التكفييني من أهنا    املتعاطفني مع  التكفييني أو  الدماءيشيعه بعض  بل    تسفك    ، ظلاًم 

واهلل إهنا من أحذر البالد يف سفك الدماء ، بل عندها حرص، وتثب ت  كبي  يف هذا، وال  

 تقدم عليه إال بفتوى رشعية وبقضاء رشعي.  

ومجيع بالد املسلمني، وجزاكم  أسأل اهلل أن يوفقها للخي، وأن يزدها رفعة وتوفيًقا  

 اهلل خًيا. 
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المجموعةالتاسعةوالستون

 

الرجالية، عليها   بُِشْوت  نفس أشكال  النساء بشوت شتوية  يستعمل  السائل:  يقول 

وأيًضا   العريب،  باخلط  كلامت  عن  عبارة  التطريز  يكون  وأحياًنا  الزري،  التطريز  نفس 

نسائية، وأحياًنا نفس الرجالية بالضبط، هل يف    يلبسون نعااًل نفس الزبريية، هناك أنواع

 هذا تشبه بالرجال؟ 

السؤاليقال جواًبا   بالرجال إن    :عن هذا  النساء  م، وتشبه  بالنساء حمر  الرجال  تشبه 

النبي   حمرم، ابن عباس أن  البخاري عن  الرجال  »  ملا أخرج  املتشبهني من  الرجال  لعن 

 . «لبالنساء، و املتشبهات من النساء بالرجا

واللعن هو:  الدعاء بالطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل، والعياذ باهلل، فال جيوز للنساء أن 

هو ما كان خاًصا    وضابط التشبه:تتشبه بالرجال، وال جيوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء،  

للرجال ثم لبسه النساء، أو كان خاًصا بالنساء ثم لبسه الرجال، أو كان من األفعال أو  

ل ه اآلخر فإنه يعد متشب ًها. األقوال  إىل غي ذلك، كل ما كان خاًصا بأحدمها، وف ع 

اقتضاء الرصاط  "يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل–وقاعدة التشبه هذه قررها شيُخ اإلسالم 

، وذكر مثل هذا ابن جرير الطربي، وابن حجر يف  "جمموع الفتاوى"، و كام يف  "املستقيم

 ، وذكره غيهم من أهل الِعلم.  "الفيض القدير"اوي يف ، واملن"فتح الباري"كتاب 

عموًما  التشبه  ضابط  يكون    إًذا  أن  هو  بالكفار،  أو  بالرجال  أو  بالنساء  كان  سواء 

يعدون   فإهنم  اآلخرون،  ففعله  فإذا  وهكذا  النساء  أو  بالكفار  خاص  أمر  يف  التشبه 

 متشبهني.

اس الرجال متاًما بحيث يعرف  ولذلك إذا كان هذا اللباس الذي يذكره السائل كلب 

 أن هذا من لبس الرجال، فلبسه النساء له حمرم؛ ألن فيه تشبًها بالرجال. 
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بافرتاق يف وصف، أو لون أو غي   للنساء  الشبه قوًيا، لكن يعرف هذا  إما إذا كان  

 ذلك، فإن مثل هذا ال يعد تشبًها. واهلل أعلم. 

ىل بلد آخر، واستخدمت البوصلة ملعرفة  يقول السائل: أنا أعيش يف كندا، وانتقلت إ

القبلة، وصليت حسب البوصلة، وبعد شهر أتى زوجي لزيارتنا، واستخدم البوصلة من  

للقبلة ملا كان سابًقا، أو أين َل أحسن استخدامها، ماذا   القبلة خمالًفا  جواله، فكانت اجتاه 

؟ هل أعيد الصلوات السابقة؟   عيلَّ

السؤاليقال جواًبا   هذا  القبلة سواء  إن    : عن  معرفة  استفرغ  وسعه وجهده يف  من 

وفعل ما يغلب عىل الظن أنه متجه للقبلة بال تقصي وال تفريط،    كان يف حرض، أو سفر،

فإن صالته صحيحة ولو أخطأ وخالف القبلة، هذا قول عند احلنابلة، و هي رواية عن  

ره شيخ اإلسالم ابن تيمية   تعاىل، وهذا يستوي    -ه اهللرمح–اإلمام أمحد، وهو الذي يقر 

 فيه ما إذا كان يف سفر، أو يف حرض.  

أن   ظنها  عىل  غلب  استعملتها  أن  وبعد  البوصلة،  استعملت  كانت  إذا  املرأة  فهذه 

قد   فإهنا  للتأكد،  حمتاجة  أهنا  تشعر  ومل  هذا،  عىل  بناًء  فاستمرت  اجلهة،  هذه  إىل  القبلة 

الرش فإننا يف  الظن، استفرغت وسعها، فصحت صالهتا،  بغلبة  نعمل  بأن  يعة مأمورون 

 ومن عمل بغلبة الظن فقد برئت ذمته. 

لنفسك أن خترج يف برنامج أنت واجلميع يعرف،  أنت   السائل: كيف ترىض  يقول 

 خترج وتتهجم عىل دعاة، هم برش خيطئون مثل أي إنسان؟ 

يريد   السائل  أعلم  -كأن   القنوات، وجرى يف هذ-واهلل  بعض  أنني خرجت يف  ا ؛ 

ويستنكر خروجي يف   هذا،  مثل  يستنكر  فكأنه  احلركي ني،  الدعاة  بعض  اللقاء كالم عىل 

 مثل هذه القناة. 
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واملحرمات،   باخلروج يف القنوات التي اشتهرت باملنكرات،فيام يتعلق    فيقال: أواًل:

كوا، ويكون  فيه ترِويج  لباطلهم، لكن ار    فإن األ صل عدم جواز اخلروج فيها حتى ال ُيش 

لوا كلمة احلق ألكرب عدد   إذا غلبت املصلحة، واحتاج أهل السنة أن ُيرجوا فيها؛ لُيوص 

واهلل    -ممكن من املسلمني املترضرين بدعاة الباطل، فإن اخلروج فيها جائز فيام يظهر يل  

حفظه اهلل    "صالح الفوزان"، وهو الذي عرفته من مشاُينا، وقد جالست شيخنا  -أعلم

وتكل مت من    تعاىل،  هذا  هذا،  بمثل  مسجلة  فتوى  وله  ر جوازه،  فقر  هذا،  مثل  معه يف 

 جهة. 

أما من جهة أخرى، فإْن كان يستنكر عيل  أو عىل بعض أهل السنن اخلروج يف مثل   

تم    فقد  باخلروج  يتعلق  ما  أما  فيقال:  احلزبيني،  مثل  الكالم يف  ويستنكر  القنوات،  هذه 

 الكالم عليه.  

يقال: حًقا إن كل   الم عىل هؤالء الدعاة، وأهنم ُيطئون ويصيبون،  أما ما يتعلق بالك

لكن جيب أن نعلم أن اخلطأ والصواب ليس عىل    بني آدم خط اء، وكلٌّ ُيطئ، ويصيب، 

برش   فإهنم  والنصارى  اليهود  تضل لوا  ال  يقال:  أن  هذا  عىل  للزم  وإال  واحدة،  درجة 

ى فهذا خطأ، فكل نا خط اؤون، وأن ُكل  بني  ُيطئون ويصيبون، فلام صاروا هيوًدا أو نصار

 آدم خط اء إىل آخر ذلك. 

يف    هذا  مثل  ويقال  الرافضة،  يف  هذا  مثل  ويقال  الصوفية،  يف  هذا  مثل  يقال  وإًذا 

 الشيعة، إىل آخره، وهذا الالزم باطل.  

ُيطئون   آدم  بني  كل   أن  بحجة  ألحد  ر  يعذ  أن  يصح  ال  فإًذا  بطالنه،  تبني  فإذا 

 صيبون، وإنام الذي ينبغي كالتايل:وي
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من اخلطأ ما يسوغ فيه أن يعرف نوع اخلطأ، فإن اخلطأ ليس عىل درجة واحدة، بل  

االجتهاد، ومن اخلطأ ما ال يسوغ فيه االجتهاد، واخلطأ الذي ال  يسوغ فيه االجتهاد، منه  

ل العلم كشيخ  ومنه ما  ال يضل ل به املخالف، وقد بحث  هذا أهما يضل ل به املخالف،  

وكذلك ابن القيم يف كتابه     "بيان الدليل عىل بطالن التحليل "اإلسالم ابن تيمية يف كتابه 

الفتاوى"وكذلك كام يف    "أعالم املوقعني  " ابن تيمية، وكذلك    "جمموع  لشيخ اإلسالم 

 ، وذكره غيهم من أهل العلم.  "االعتصام"ذكر هذا الشاطبي يف كتابه 

اخل أن  أو  فاملقصود:  عقدًيا،  كلًيا  خطًأ  أخطأ  من  لكن  واحدة،  درجة  عىل  ليس  طأ 

ع وال   ويبد  فإنه يضل ل   ، أو غي عقديٍّ ا  كان عقديًّ فيه اخلالف سواء  يسوغ  كلًيا ال  خًطا 

حتى  الناس  عند  خطأهم  بيان  فوجب  شنيعة،  أخطاًء  أخطأوا  قد  واحلركيون   ، شك 

ففي    ا عالنية جيب أن يُرد  عليه عالنية،والقاعدة الرشعية: أن من أخطحيذروهم، السيام  

بيان خطأهم رمحة هبم حتى ال يتبعهم الناس عىل الباطل، ويف بيان خطأهم رمحة بالناس  

النصح للدين حتى ال حيرف   قيام  بواجب  في ِضل وا، وفيه  باطلهم،  يتبعوهم عىل  حتى ال 

 وال يبدل. 

وأن عاطفيني،  يكونوا  ال  أن  ولغيه  للسائل  وأخطأ    فينبغي  ملن ضل   حبهم  يغلبوا 

 .  خطًأ يستحق  الرد عليه، وأن يغضوا الطرف عن حرمة الرشيعة عبد اهلل  

لساًنا  يكون  وأال  هلل،  طاعتهم  بقدر  للناس  حِمًبا  وغيه  السائل  يكون  أن  وينبغي 

مدافًعا عنهم، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الباطل، ويسكت عام عندهم من الباطل جماملًة 

 ، وحمب ًة هلم. هلم

وهو    اهلل  نلقى  وأن  ذلك،  يميتنا عىل  وأن  والسنة،  التوحيد  إىل  أن هيدينا  اهلل  أسأل 

 راض  عنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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المجموعةالسبعون

 

للسلفية  ينتسبون  ممن  واملتحمسني  اجلهلة  الشباب  بعض  يتكلم  بدأ  السائل:  يقول 

السحيمي"للشيخ   حني  "صالح   كل  منهم  شيوخ  ظنَنَّا  من  شيخ  يف  يتكلمون  وآخر   

 الدعوى السلفية، فام رأيكم؟ وما احلل؟ 

، وهو مؤمل للغاية، كيف يتجرأ شباب أهل السنة عىل   يقال: أن ما ذكره السائل واقع 

السنة، فشيخنا   أهل  السحيمي  هامات وجبال وعلامء من علامء  حفظه -العالمة صالح 

م سبق  يف نرصة السنة،  من نوادر علامء أهل السنة ال   -اهلل تعاىل ومواجهة  ذين كان هلم ق د 

اجلامي،  أمان  حممد  العالمة  الشيخ  مع  كان  فقد  وغيهم،  حركيني  من   الباطل  دعاة 

مواجهة   يف  عظيمة  جهود  له  كان  وآخرين،  املدخيل  هادي  بن  ربيع  العالمة  والشيخ 

و يف  وغيهم  والتبليغيني  والثوريني،  املسلمني،  اإلخوان  من  بعض  احلركيني  كان  قت 

صالح   العالمة  شيخنا  كان  بينام  عنهم،  وساكًتا  هبم،  الظن  حمسن   األفاضل  مشاُينا 

السحيمي من العلامء املربزين يف القيام بالواجب يف أمثال هؤالء القوم، فمع هذه اجلهود  

ويقدح  اجلبارة والسباقة، يوجد من شبابنا من ال يستحي من اهلل وال من خلقه، ويتجارس  

 نا العالمة صالح السحيمي حفظه اهلل تعاىل.  شيخ يف 

  ، رجل  يف  جتتمع  أن  قل    ، بصفات  اتصف  قد  السحيمي  صالح  العالمة  والشيخ 

أحسبه كذلك واهلل حسيبه، فقد من  اهلل عليه بحسن ُخلق حتى أن جليسه ال يسمع منه 

اهلل ومن    ،
وجود  بكرم  عليه  اهلل  ومن   جمالسته،  من  يمل  وال  خًيا،  يف   إال  بعلم    عليه 

 االعتقاد، ومن  اهلل عليه بدعوة ونشاط يف نرش التوحيد والسنة.

جهوده    ومن  الرشيعة،  علوم  من  غيه  ويف  والسنة  التوحيد  يف  مباركة  دروس  فله 

الدولة   يف  نشاطه  و  ودعوته،  دروسه  ثم  املكي،  ثم  املدين،  احلرم  يف  دروسه  العظيمة 
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لدول العربية،  وحتى يف دول أروبا وغيها مع كرب  السعودية، ويف دول اخلليج،  بل يف ا

ِسن ه إال أن له نشاًطا ال يستطيعه كثي من الشباب، فام بني حني وآخر تراه يف سفر إللقاء 

بيان   يف  كبي  نشاط  وله  ذلك،  وغي  واملواعظ  واملحارضات،  والدورات،  الدروس، 

 ني ودعاة الباطل. ضالل أهل البدع بشتى أصنافهم، حتى يف الرد عىل احلركي 

فمثل هذا مما يتحرس املحب للسنة أن يوجد من شبابنا من يتسلط عليه بتحذير أو  

ْدُرهم.   ف  ق  ر مثل هؤالء العلامء، وأْن ُيْعر   بغي ذلك ،والواجب أن ُيشك 

أهل   بعض  عليهم  تسلط  ممن  السنة  أهل  إخوان  من  بعًضا  ر  أذك  املناسبة  هبذه  وإين 

ن يصربوا، وأن ال يلتفتوا إىل هؤالء بحيث إهنم يكسلون عن الدعوة، السنة بغًيا وجوًرا أ

بل ليستمروا يف طلب العلم والتعلم والتعليم والدعوة، وليتذكروا ما يف الصحيحني من 

ُهْم  »قال:    حديث معاوية أن النبي   ، اَل َيُْضه قِّ تِي َظاِهِريَن َعىَل احْلَ اَل َتَزاُل َطائَِفة  ِمْن ُأمَّ

َخ  َكَذلَِك  َمْن  َوُهْم  اهلِل  َأْمُر  َيْأيِتَ  َحتَّى  ْم،  منه نرصة،    «َذهَلُ يرجى  إنام يكون ممن  واخلذالن 

 وممن ال ُيظ ن  منه اخلذالن.  

وتعل مون،   تتعلمون  تم  رِصْ بأن  عليكم  من   اهلل  أن  واعلموا  بالصرب،  اهلل   اهلل   لذا؛ 

، وكذلك مما فتح اهلل لكم، هو أن  وتدعون للتوحيد والسنة ،وُفتِح  لكم باب خي يف ذلك

به   ر  أذك  الصرب، هذا  بعبادة عظيمة، وهي عبادة  ذلك  فقابلوا  بغى عليكم،  بمن  ابتالكم 

 أخواين.  

هذه  أمثال  إىل  ُيلف ت  ال  ممن  فإنه  السحيمي،  صالح  العالمة  كالشيخ  علامؤنا  أما 

ا، وقد هدى اهلل به  األمور، بل له جهود مشكورة يف مجع قلوب أهل السنة، والتأليف بينه

 مجًعا من الشباب املتحمسني، حتى رد هم إىل جادة السنة، وصاروا أهل اعتدال. 
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وإنه مما أشي إليه، أن بعض من بغى عليه من شباب أهل السنة يعتمد عىل أمور هي  

 صحيحة رشًعا، لكن تطبيقه هلا ال يصح.  

ح رجاًل  آخر سارع بقبول كالمه بدون  من ذلك؛ أنه إذا سمع شيًخا أو ذا فضل،  جير 

نظر إىل الدليل والربهان مع أن املجروح رجل ُعِرف بالسنة والسلفية، ومع ذلك سارع  

بقبول خرب اجلارح، وبحجة أن هذا من قبول خرب الثقة، وقبول خرب الثقة واجب، لقوله  

 .[6]احلجرات: چ إِْن َجاَءُكْم َفاِسق  بِنََبإ  َفَتَبيَّنُوا چ  تعاىل:

: إن هذا  التأصيل وهو قبول خرب الثقة صحيح؛ ألن مفهوم املخالفة من اآلية  فيقال

، كام ذكر ذلك اخلطيب البغدادي وابن رجب، وابن كثي،   د  هو أن خرب الثقة  يقبل وال ُير 

 وغيهم من أهل العلم.  

ل  ، فلو قال ثقة: إن  فالًنا ف ع  هناك فرق بني قبول خرب الثقة، وقبول حكم الثقةلكن  

كذا وكذا، فاألصل أن خربه مقبول، ألنه ينقل خرًبا، لكن لو حكم، وقال: وبناء عىل هذا  

 الفعل فهو ضال أو فاسق، فهذا يشء آخر غي قبول خرب الثقة، وهو حكم الثقة. 

الثقة ال يقبل عىل اإلطالق، بل فيه   الثقة، فحكم  الثقة، وحكم  فرق بني قبول خرب 

العلم، أما خ الثقة،  تفصيل عند أهل  ق بني قبول خرب  نفر  ربه فاألصل قبوله، فيجب أن 

بناًء عىل قبول خرب الثقة حقيقته دعوة إىل  وقبول حكم الثقة، والقول بقبول حكم الثقة 

 التقليد. 

ليس  قوهلم  أن  بحجة  أمحد  أو  الشافعي،  أو  مالك،  اإلمام  قول  يُرد   إخواننا  بعض 

هل حيتج  الرجال  أقوال  إن  فيقول:  بِل   دلياًل   ق  املسائل  هذه  أمثال  يف  جاء  إذا  ثم  هبا،  ال  ا 

 أقوال الرجال ممن هم دون  األئمة، بدون نظر إىل الدليل بحجة قبول خرب الثقة. 
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روها، كابن   ِمل بقاعدة  حكاها السلف وقر  أنه ع  وأيًضا مما أخطأ فيه بعض إخواننا 

ع مبتِدًعا،، وهو " اإلبانة الكربى  "بطة يف    فهو مبتِدع  مثله(. )من ال يبدِّ

د  هذا    ُيط ر  ينبغي أن  يقال: هذا حق، وقد استعمل هذا اإلمام أمحد وغيه، لكن ال 

م ن ال يوافق هؤالء األفراد فإنه    :مطلًقا يف كل من يظنه أفراد أهل السنة أنه مبتدع، فيقال

عه فض  ع  مبتدع، مثل ذاك الذي يبدع، ألنه أواًل قد ال يوافق يف تبديع من بد  اًل عن أن يبد 

عه، فأيًضا ال يصح أن تطرد هذه القواعد، وألبد أن تضبط بضوابط، وقد سبق   من ال يبد 

 ذكرت هذا يف جواب  سابق.  

تبديع   يف  الذهيل   يوافق  مل  املسلم  واإلمام  البخاري،  اإلمام  ع  بد  الذهيل  فاإلمام 

عوا اإلمام مسلاًم، وال ت راهم تواردوا  يف تبديعه، بل مل  البخاري، وال ترى أهل السنة بد 

مل  من  تبديع  ذلك فضاًل عن  البخاري يف  اإلمام  تبديع  بعد ذلك عىل  السنة  أهل  يتوارد 

عه؛   يبد 

البخاري إمام سنة، وأن اإلمام مسلاًم   بل املشهور املستقر عند أهل السنة أن اإلمام 

 عىل تبديع اإلمام البخاري. إمام سنة، وأن اإلمام الذهيل إمام سنة، ومل يوافقوا الذهيل  

إنه   يقول:  أن  يلزم عليه  القواعد  اطرد هذه  السنة، ومن  استقر عليه أهل  الذي  هذا 

ع البخاري اليوم فهو مبتِدع، واألمثلة عىل هذا كثية.    من مل يبد 

فيقال:   احلل،  السائل  طلب  ألن  وقد  اهلل،  تقوى  حلٍّ  ل  وأو  كثية،  احللول  ن    إن  م 

صدق مع اهلل، والتجأ إىل اهلل، فاملرجو أن من كان كذلك أن يوفقه اهلل، فإن  اتقى اهلل، و

 تقوى اهلل سبب  لكل خي.

يف    هذا  ببعض،  بعضنا  الظن  نحسن  أن  جيب  الظن،  إحسان  احللول  من  وكذلك 

البدعة  وقمع  السنة،  نرص  يف  قدم صدق  هلم  ومن  علامئنا،  يف  فكيف  السنة،  أهل  عامة 
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صالح   العالمة  املسلمني،  كالشيخ  بعموم  الظن  نحسن  أن  مأمورون  نحن  السحيمي، 

َلْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ املُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت بَِأنُفِسِهْم   چ  فكيف بعلامئنا؟! قال اهلل  سبحانه:

ا    . [12]النور: چَخرْيً

 ألبد أن نحسن الظن بإخواننا فضاًل عن مشاُينا.  

ل وُكل  ما يقال، أواًل نتثبت أن الشيخ الفالين  وكذلك التثب ت، وأال ُيقْ  ب ل كل ما ُينق 

  ، د   يؤخذ من قوله  وُير 
تكل م هبذا القول، ثم بعد ذلك نتثب ت يف صحة حكمه، فكل  أحد 

د  حُيت ج لقوله، وليس قوله حجة مهام كان هذا   كام قال اإلمام مالك إال النبي   ، وكل  أح 

ل غ  من ا  لعلم.  الرجل ومهام ب 

فكيف تتعصبون وأنتم حتاربون التعصب، ومن أميز ما يتميز به السلفيون أهنم  دعاه  

 اتباع  للدليل وتعظيم للدليل، فكيف اليوم يدخل بينهم التعصب باسم ات باع الدليل؟! 

احللول: من  املآالت،    وأيًضا  إىل  نافع  النظر  إليه  تؤدي  وما  املآالت  إىل  النظر  فإن 

َنَباُتُه بِإِْذِن    چ  قال تعاىل:  صحة الطريقة أوخطئها، كامللغاية يف بيان   َواْلَبَلُد الطَّيُِّب خَيُْرُج 

ِه َوالَِّذي َخُبَث ال خَيُْرُج إاِلَّ َنكًِدا   [. 58]األعراف: چ َربِّ

هذه  أمثال  مآالت  إىل  بالنظر  لذا  فيه،  ك  ُيش  أمر  صحة  تبني   واملآالت  فالثمرات، 

فر   فقد  واألفعال،  أهل  األقوال  ت  وقو  جهودهم،  وأضعفت  السنة،  أهل  مجوع  قت 

، وقد ُكِفي جهود كثي من أهل  حتى إن أهل الباطل صاروا يشمتون بأهل السنةالباطل؟  

 السنة ألنه انشغل بأمثال هذه األمور.  

احللول من  يف    :وأيًضا  نفسه  يراجع  وأن  نفسه،  مع  ِمن ا رصحًيا  واحد   كل   يكون  أن 

أهل السنة، من دعاة السنة، من دعاة السلفية، هل الذي  دفعه إىل ذلك  كالمه يف غيه من 

 اهلل والدار اآلخرة؟ أم احلسد؟ أم حب العلو يف األرض والرئاسة؟
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السنة،  لباس  يف  ذلك  وُيظِهر  الرئاسة،  حب  أو  احلسد،  يدفعه  من  الناس  من  إن 

ل، وهو يعلم خائنة  والغية عليها، وهو وإن خدع الناس، لكن اهلل يعلم حقيقة األحوا

أمهله   األعني وما ختفي الصدور، وليعلم أن من سلك هذا املسلك، فإن اهلل فاضحه، وإن 

 لكنه ال هيمله سبحانه، والفضيحة الكربى تكون عند لقاء ربه.  

تعاىل: قال اهلل  نتوب مجيًعا وأن نرجع إىل اهلل كام  أن  اهللَِّ    چ  فيجب علينا  إىَِل  َوُتوُبوا 

ُكْم ُتْفلُِحونَ مَجِيًعا أَ  َا املُْْؤِمنُوَن َلَعلَّ  . [31]النور:  چ هيه

إىل    ننظر  وأن  األمور؟  هذه  أمثال  يف  جهودنا  نضيع  كيف  أنفسنا،  عىل  نشفق  وأن 

إليهم   نرسع  أن  باإلمكان  كان  عظياًم  خًيا  الناس  عىل  تفوتنا  كيف  الرمحة،  نظر  الناس 

واجبنا اجتاه نرصة  صينا يف واجب  يف تقبسبب اشتغال بعضنا ببعض، ثم نراجع أنفسنا  

 وصحابته، وهي الدعوة السلفية. عقيدتنا، والدعوة التي عليها النبي 

أسأل اهلل أن جيمع القلوب عىل اهلدى، وأن يؤلف بني أهل السنة، وأن يقوهيم، إنه  

 الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا. 
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المجموعةالواحدةوالسبعون

 

مشكلة مع الدورة الشهرية أْنا غري منضبطة، أو غري منتظمة    تقول السائلة: أنا عندي 

وينزل   كاماًل،  يوًما  تنقطع  الرابع  واليوم  متواصلة،  أيام  ثالثة  تأتيني  هي  مريض،  بسبب 

يشء بسيط جًدا مثل بقعة صغرية يف الليل، أو اليوم اليل بعده، أي الذي بعده، فهل جتوز  

 ط أي قليل؟ يل الصالة لو كنت مغتسلة، ونزل يشء بسي

إن الدم إذا نزل واستمر أكثر من أربعة وعرشين ساعة؛    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

كام أفتى بذلك   ألن  أقل  دم احليض يوم وليلة،يعني أكثر من يوم وليلة، فإنه دم حيض،  

الشافعي، وأمحد يف رواية، قال اإلمام أمحد هو أرفع ما يف هذه  :  عطاء، وذهب إىل هذا  

 .  لة، وأعىل ما فيها قول عطاءاملسأ

ر أن  الدم استمر عرش ساعات ثم انقطع، فمثل   فإًذا، أقل  احليض يوم وليلة، فلو ُقد 

يوًما   استمر  أقل  دم احليض هو ما  بل هو دم استحاضة، ألن   هذا ال يسمى دم حيض، 

 وليلة. 

املقابل   يوًما،ويف  احليض مخسة عرشة  دم  يستمر مخ  أكثر  الذي  يوًما،  وهو  سة عرش 

 وهذا الذي أفتى به عطاء، وبه قال أمحد وغيهم من أهل العلم. 

 وأعىل ما يف هذه املسألة فيام رأيته هو قول عطاء.  

 فإًذا، ما زاد عىل مخسة عرشه يوًما فهو دم استحاضة ال دم حيض. 

من  األخت  عنه  سألت  فام  هذا،  تبني  دم    إذا  فهذا  أيام  ثالثة  معها  يستمر  الدم  أن 

قطرات   مع  قطرات  جاءها  وإذا  لطهرها،  تغتسل  فإهنا  احليض  دم  انقطع  وإذا  حيض، 

قليلة بعد انقطاع ثالثة أيام وطهرت، فهذه القطرات ليست دم حيض بل دم استحاضة،  

وعند وجود دم االستحاضة جيب عىل املرأة أن تتوضأ لوقِت ُكل  صالة، إذا جاء العرص  
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نا املغرب تتوضأ ثم تصيل ما  تتوضأ إىل ما شاء اهلل، وتصيل  إذا جاء  العرص، وهكذا  فلة 

شاء اهلل نافلة إىل ما قبل املغرب أو بعدها وتصيل صالة  املغرب، وهكذا يف وقت صالة  

 العشاء، إىل آخره.  

 وهو تابعي.   فاملستحاضة تتوضأ لوقِت ُكل  صالة، أفتى بذلك عروة بن الزبي، 

للطاهرة، إال أهنا تتوضأ لوقت كل صالة، فيقرهبا   واملستحاضة جيوز هلا ُكل  ما جيوز

 زوجها، وجيب عليها أن تصيل وأن تصوم، إىل آخره.

يقول السائل: البنك العريب اإلسالمي يف األردن يعطي العمالء بطاقة خاصة هبا ألف  

  2٠٠دينار تسحب بشكل نقدي من البطاقة،    8٠٠دينار قرض حسن، تفاصيل بطاقة       

النقود، تسحب من أي  دينار بشكل م البطاقة، عن طريق آلة سحب  شرتيات عن طريق 

نقدي   كل سحب  عىل  عمولة  يؤخذ  اإلسالمي،  العريب  البنك  آخر غري رصاف  رصاف 

لكن   اآلخر،  البنك  بطاقة  استخدام  بدل خدمة  مبارشة  الرصاف  دنانري، خيصمها   أربعة 

ال غري  آخر  بنك  من  السحب  لكن  اعتيادية،  غري  العمولة  يكلف  هذه  االعتيادية  بطاقة 

التعبري؟   إن صح  القرض  هذا  استخدام  حكم  ما  السائل:  يقول  دينار،  نصف  أو  ديناًرا 

 وجزاكم اهلل خرًيا. 

السؤاليقال جواًبا   أن    :عن هذا  ر رشًعا  املتقر  القرض من عقود اإلحسان،  إن من 

اهلل بفعلها وجه  يبتغى  بل  منها،  ينتفع  أن  اإلحسان ال يصح  فيها،    ، هذاوعقود  األصل 

القرض  من  يستفاد  ال  فعليه  اهلل،  وجه  بفعلها  يبتغى  أن  القرض  هذا  مثل  يف  واألصل 

 يشء، فاملقرض ال يستفيد من القرض شيًئا. 

قد   األردين  العريب  البنك  وهو  املقرض  أن  منه،  فهمت  فيام  األخ  سؤال  مثل  ففي 

اف آخر غي البنك فإ نه يأخذ مبلًغا زائًدا، وهو  استفاد، وذلك أنه إذا سحب املال من رص 
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أربعة دناني، فمثل هذا منفعة، والقاعدة الرشعية املجمع عليها التي حكى اجلامع عليها  

 وأفتى هبا بعض الصحابة:   -رمحه اهلل تعاىل–ابن منذر 

 أن ُكل  قرض جر  منفعة فهو ربا.  

املعاملة   ربوية، وأرجو من    ال تِصح  رشًعا، بل هي معاملة  -واهلل أعلم  -إًذا، هذه 

يعرضها   وأن  املعاملة،  يراجع هذه  أن  باإلسالمي  أنه تسمى  بام  العريب اإلسالمي  البنك 

 عىل ما أفتى به سلفنا الكرام، وما أمجع عليه أهل العلم، مما تقدم به ذكره. 

إن َل تكن   أنه  املوتى؟ وهل صحيح  البدع  الرتحم عىل أهل  السائل: ما حكم  يقول 

 رب أًخا يف اهلل، وال جيوز التحذير منه؟ بدعتهم مكفرة يعت 

أما الرتحم عىل أهل البدع، فاأل صل جواز الرتحم عىل    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

لكن   أمجعني،  والبدعةاملسلمني  الفسق،  أظهر  من  عىل  الرتحم  هجره،    يرتك  باب  من 

ر هذا شيخ اإلسالم   كام    -اهلل تعاىلرمحه  –وليتدع الناس عن هذا الفسق، أو البدعة، قر 

 . " االختيارات"يف 

، لكن يرتك الرتحم عىل أهل البدع، وأهل  نيلذا؛ األصل الرتحم عىل املسلمني أمجع 

قال شيخ   لذا  اهلجر،  باب  من  أظهره،  ال  اإلسالم:  الفسق ومن  ولكن  نفسه،  يرتحم يف 

الرت هذا  الناس عن  ُيظِهر  باب هجره، وردع  من  املصلحة  ا حم  غلبت  لو  لكن  يف  تباعه، 

املفاسد   درَء  عىل  قائم  الدين  ألنَّ  عليه؛  ترحم  ال  بدعته،  أو  فسقه  ظهر  من  عىل  الرتحم 

 .  وتقليلها، وجلب املصالح وتكميلها

راجحة يف   املصلحة  كانت  لو  لكن  والردع،  الزجر  من  عليه  يرتحم  أنه ال  فاألصل 

 الرتحم فإنه يرتحم عليهم.  

 ًخا يف اهلل؟ أما قوله: هل الذي بدعته غي مكفرة يعترب أ
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أخ   هو   ، فاسق  غي  أو  فاسًقا   ، مبتدع  غي  أو  مبتدًعا،  كان  سواء  مسلم  كل  يقال: 

اإلسالم،   وأال   بأخوة  ر،  هُيج  وأال  ُيبغْض،  وأال   منه،  ر  حيذ  أال  األخوة  معنى  ليس  لكن 

هبجره الناس  جاء  ُيْؤمر  فالذي  األخوة،  إثبات  مع  رشًعا  وُيفعل  يؤمر  هذا  كل  بل   ،

وأثبته هو رشع اهلل، وهو كذلك أمرنا هبجر أهل البدع وُبْغِضهم، فيجب اإليامن  باألخوة  

َيا    چبالكتاب كل ه، وأن ندخل يف اإليامن كل ه، وأن نتمسك بالدين كل ه، كام قال سبحانه:  

ةً  ْلِم َكافَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ  .[208]البقرة: چ َأهيه

إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعل منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام  نسأل اهلل الذي ال  

نا، وجزاكم اهلل خًيا.  عل م 
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الثانية والسبعون اجملموعة   

 
تقديم   عىل   يدل  ما  السنة  يف  ثبت  هل  السائل:  عىل يقول  الدخول    من  عند  اليمني 

 واخلروج؟ 

ن عىل اليمني  م  م  قد  أن يُ   -فيام أعلم  -نة  : مل يثبت يف الس  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

يف الدخول واخلروج وغي ذلك، بل الذي ثبت يف صحيح مسلم أن النبي صىل اهلل عليه 

   . يبتدئ األكرب :«. يريد السن، أي كرب  كرب  وسلم قال: عند إرادة كالم الصحابة قال: »

يل للنبي صىل قال جرب  ،يف حديث الرؤية يف السواك  "صحيح البخاري"وأيًضا يف  

 بدأ بالكبي، ا :أي  ((كربِّ ))اهلل عليه وسلم: 

    .بالكبي أبتدفالذي ثبتت به السنة عند الدخول واخلروج وغي ذلك أن يُ 

 كام ثبت يف قصة النبي   ،الذي عىل يمينه   ي فإن الكبي يعط  ،عطى الكبيلكن بعد أن يُ 

لشيخ الذي كان عىل يساره، يف  صىل اهلل عليه وسلم يف الشاب الذي كان عن يمينه، وا

ه استأذنه ليعطي الذي عن يمينه  أن الشاب هو عبد اهلل ابن عباس، فإن    :الروايات  عضب

   .ألنه أكرب

فإذن بمقتىض اجلمع بني األدلة أنه يف االبتداء يبتدئ باألكرب، ثم بعد ذلك األكرب يعطى  

 الذي عىل يمينه.  

ملن أراد الدخول  قول اليمنيو ء األيمن مطلًقانترش عند الناس من ابتدااأما ما شاع و

-   باز  بن عبدالعزيز    نافهذا ال يصح وال دليل عليه، وقد رأيت كالًما لشيخ  أو اخلروج، 

 .  أنه ال يصحيقرر  -رمحه اهلل تعاىل
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الصحيحني يف  عائشة  حديث  ي  :قالت  ،أما  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل    عجبه »كان 

  فيام ُيص الرجل    -واهلل أعل-فهذا    كله«،  هويف شأنطهوره،  يف تنعله وترجله ويف    التيمن

   .يف نفسه أنه يبتدئ باليمني

هذاف بني  مثلوبني    ،فرق  يف  فإنه  بغيه،  يتعلق  تقد    ئيبتد  هذا  ما  ما  م  باألكرب عىل 

 ذكره. 

يستع التثاؤب  عند  أنه  الناس  عند  انترش  السائل:  وعند  ايقول  الشيطان،  من  باهلل  ذ 

 اهلل، هل هذه سنة؟ أو قال هذا سنة؟ : حيمد  ؤالتجش

، فكال هذين القولني ال  ؤأو قول: احلمد اهلل عند التجش  ،عند التثاؤباالستعاذة  أما  

يدل عليهام يف السنة النبوية، ولو كان هذا الفعل خًيا لسبقنا به     أر دلياًل دليل عليهام، ومل

كان   وإن  حتى  الكرام،  وصحابته  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الشيطانالنبي  من   ،التثاؤب 

صىل اهلل عليه وسلم    النبي   أن كثًيا ما يدل عىل الشبع، إال أنه مع ذلك مل يثبت     ؤوالتجش

صحابته   رأيت-أو  التجش  -فيام  عند  اهلل  عند ؤمحدوا  الشيطان  من  باهلل  استعاذوا  أو   ،

ذلك   ، وجاء تثاؤبال  عندأ  يف  و  ثر  أيب شيبة  التثابن  ابن مسعود عند   : اؤبالطرباين عن 

   .لكن هذا األثر ال يصح، وقد اضطرب الراوي فيه .يستعاذ باهلل من الشيطان الرجيم

صىل اهلل    عل مثل هذا غي مرشوع، وأنه لو كان خًيا لسبق إليه النبي فِ   يقال: إن    ؛لذا

  -رمحه اهلل تعاىل–صالح العثيمنيوقد قرأت قدياًم للشيخ العالمة حممد بن    ، عليه وسلم

 ه ال دليل عليه. ن  إويقول:  ، ر مثل هذاك  نْه يُ ه أن  دُ مفا ،كالًما

، مع  "الذي يسمع بهسمعه  كنت  "  :ي احلديث القديسذهبف الضعَّ يقول السائل:  

   ه، فام الراجح؟ل تهحه بروايأن البخاري صحَّ 
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ما أخرج  " ميزان االعتدال"قد ضع ف الذهبي يف كتابه    :عن هذا السؤالجواًبا    يقال

حد من  هريرةالبخاري  أيب  »  :يث  قال:  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  اهلَلأن  َمْن    :َقاَل   إِنَّ 

ْرِب  ْضُت َعَلْيهِ   ،َعاَدى يِل َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتُه بِاحْلَ َّا اْفرَتَ  َأَحبَّ إيَِلَّ مِم
ء  َب إيَِلَّ َعبِْدي بََِشْ   ، َوَما َتَقرَّ

ُب إيَِلَّ بِالنَّ  َيَتَقرَّ َيَزاُل َعْبِدي  َيْسَمُع بِهِ   ،َوافِِل َحتَّى ُأِحبَّهُ َوَما   ، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي 

ُه الَِّذي ُيْبرِصُ بِهِ  ا  ،َوَبرَصَ ا  ،َوَيَدُه الَّتِي َيْبطُِش هِبَ   ، َوإِْن َسَأَلنِي أَلُْعطَِينَّهُ   ،َوِرْجَلُه الَّتِي َيْمَِش هِبَ

أَلُِعيَذنَّ  اْسَتَعاَذيِن  املُْْؤِمنِ   ،هُ َوَلئِْن  َنْفِس  َعْن  ِدي  َتَرده َفاِعُلُه  َأَنا   
ء  يَشْ َعْن  ْدُت  َتَردَّ َيْكَرُه    ،َوَما 

 .« َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ  ،املَْْوَت 

عتمد الذهبي يف تضعيف هذا احلديث أنه مما تفرد به خالد بن خملد القطواين،  اوقد  

   . هدوأن مثله ال يقبل تفر  

حتى يشدد فيه، فغاية ما    جديد    بحكم    يقال: إن احلديث مل يأِت ن  أهذا    اجلواب عنو

إِنَّ    ﴿  يف احلديث إثبات املعية اخلاصة ألولياء اهلل، وهذا ثابت يف القرآن كام قال سبحانه:

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ   [  128]النحل:   ﴾اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتَّ

غيه، أن احلديث  يف  و  "السالكنيمدارج  "يف     -تعاىلرمحه اهلل  –وقد أفاد ابن القيم  

   .دليل من أدلة املعية اخلاصة، واملعية اخلاصة ثبتت كثًيا يف القرآن ويف السنة

 . هحتى يشدد في احلديث بحكم جديد    يأِت مل  ن،إذ

ذكر أموًرا استنكرت   "الكامل"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل–أما ثانًيا: فإن ابن عدي   

 ابن عدي ه  واين، ومل يذكر منها هذا احلديث، ولو كان منكًرا لعد  طلد بن خملد القعىل خا

 . -رمحه اهلل تعاىل–

ليس يف يقالياحلد   هذا   وثالًثا:  كام قال يف    ، الرتدد  إثباُت    إالفيه زيادةً   إن    :ث ما قد 

ِدي َعْن  »  :آخر احلديث  َأَنا َفاِعُلُه َتَرده
ء  ْدُت َعْن يَشْ َوَأَنا    ،َيْكَرُه املَْْوَت   ،َنْفِس املُْْؤِمنِ َوَما َتَردَّ
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َمَساَءَتهُ  إن  ،  «َأْكَرُه  يقال:  فيه،    لكن  إشكال  ال  املعنى  الرتدد هبذا  أدلة إثبات  عليه  وتدل 

و  ،كثية املوت،  املؤمن  كره  لعبادمن  اهلل  إساءته  املؤمنني  هحب  لكراهة  فليس   املقتيض 

  الرتدد هلل،   ثبت  أأنه    :عطيةبن  حسان    يب شيبة عنقد ثبت عند ابن أهناك إشكال، السياًم  

  ة، حجأقوال التابعني  أن  الرد عىل برش املرييس:  يف أواخر    دارمي وهو تابعي، وقد ذكر ال 

 برش املرييس،  وهو رده عىل   كتاب عقدي،ي يف  مكالم الداروالسيام    ،د عليهامعتيُ و

   باالعتقاد.  فيام يتعلقالسيام فكالم التابعي حجة  

احلديث  تيو هذا  من  ألنه  لخص  يأِت أنه صحيح  فيه،   مل  يشدد  حتى  جديد  بحكم 

نكر عىل خالد بن خملد  احلديث مما استُ   د  مل يعُ   -رمحه اهلل تعاىل–أن ابن عدي  يؤكد ذلك  و

  لذا صححه اإلمام البخاري والعالمة األلباين.واين، طالق

رأيت   استنكر  بعض  وقد  املعارصين  العلم  هذا  عىل    ؛ ثاحلدي هذا  أهل  يدل  ألنه 

الوجود، وما ذكره خطأ قطعً  أو وحدة  إثبات   ث، ألن غاية ما يف احلدياعقيدة احللول، 

يامل باملعنى اخلاص، وال  امل  ظن  عية  إثبات  إثبات  ب عية  أن  يظنه  ل املعنى اخلاص  لحلول كام 

 أهل الباطل. 

وجزاكم اهلل    نا.م  ل  وينفعنا بام ع  ،أسأل اهلل أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا بام ينفعنا

 خًيا.
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 اجملموعة الثالثة والسبعون 

 
ومرة   بدالالت العموم، نه مرة تستحب عباداتأوهو  ،يقول السائل: يشكل عيل أمر

كر اجلامعي، وهو داخل يف عموم األدلة يف ذكر عليها، كالذِّ   ال تستحب مع أن العموم دلَّ 

 فام الضابط؟  ه، عواهلل، إال أن علامئنا بدَّ 

والعمل بالعموم حجة ما مل إن األصل العمل بالعموم،   :عن هذا السؤالقال جواًبا  ي

يكون عاًما يراد  أن  أو    ،بأن ُيصص  ، أن هذا العام ليس عىل عمومهيبني    ،دليل آخر  يأِت 

   .به اخلصوص 

بالذ   يتعلق  ما  ذلك  أمثلة  احل  ومن  يف  تكاثرت  األدلة  اجلامعي،  اهلل،    ث  كر  ذكر  عىل 

   . كر اجلامعي  تدل عىل تقصد الذ  ال، لكن هذه األدلة ةد  عِ بألفاظ 

ي مل  أنه  ذلك  أهنم    ثبتوالسبب يف  اهلل عليه وسلم وال عن صحابته  النبي صىل  عن 

نحن مأمورون يف العبادات بإتباع  و ولو كان خًيا لسبقونا إليه،    تقصدوا الذكر اجلامعي،

النفر    ،ديث أنس يف الصحيحنيفي حف  ،النبي صىل اهلل عليه وسلم فعاًل وترًكا يف قصة 

ثم قالوا: إن  »وها،  صىل اهلل عليه وسلم وكأهنم تقال    الثالثة الذين سألوا عن عبادة النبي 

النبي صىل اهلل عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحد هؤالء الثالث  

الثالث- أنا فأقوم  -النفر  أما  ا ب:  أنام، وقال  النساء إىل  الليل وال  أنكح  أنا فال  أما  آلخر: 

آخر احلديث، وفيه قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا بلغ النبي صىل اهلل عليه وسلم خرب  

فأصوم أنا  أما  قال:  وأقوم  ،وأفطر  ،القوم  فمن رغب عن سنتي    ، وأنام،  النساء،  وأنكح 

ما تركه صىل    رتك أمر  دوا بفأنكر عليهم النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يتعب    ، «فليس مني

 . اهلل عليه وسلم
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فام تركه نرتكه من العبادات،   ،تباع النبي صىل اهلل عليه وسلمانحن مأمورون ب  نفإذ

النبي  نتقدم بني يدي  أن  لنا  فنفعله، وليس  اهلل عليه وسلم  العبادات صىل  فعله من   وما 

وسلم عليه  اهلل  مل  ،صىل  أمًرا  نفعل  عل  وأن  اهلل  النبي صىل  وال صحابته  يفعله  وسلم  يه 

نة،  له ُس عْ وفِ ))  :"الرسالة"  هقال يف كتاب  -رمحه اهلل تعاىل–لذا قال اإلمام الشافعي    ؛الكرام

   .النبي صىل اهلل عليه وسلم :، يعني ((نةكه ُس رْ وت  

ذِ   نإذ املتكاثرة دلت عىل عموم  األدلة  اهلل  هذه  ثم جاءنا  بكر  العموم وغيه،  ألفاظ 

النبي  سنة  اهلل  من  الذ    صىل  تقصد  أن  عىل  يدل  ما  وسلم  مراًداعليه  ليس  اجلامعي    ، كر 

هذه السنة العملية من النبي صىل اهلل عليه   نفإذ  ،بدليل أنه مل يفعله صىل اهلل عليه وسلم

 ا.صت ما كان منها عامًّ ص  أخرى خ   وبعبارة   ،نت تلك األدلة القويةوسلم بي  

يف    تعاىل  اهلل  رمحه  اإلسالم  شيخ  قال  الرتكية  "ءتضاقاال"  هكتابلذا  والسنة   : أي–: 

عليه وسلم ألمر   اهلل  النبي صىل  القياس   ترك  القياس صار  وإذا خالفه  العامة،  ُيصص 

العبادات  :بمعنى   .قياًسا فاسًدا باب  أراد أن يقيس يف  النبي   ،من  يفعله  القياس مل  وهذا 

وسلم عليه  اهلل  ومصادِ   ، صىل  خمالًفا  القياس  هذا  ْ فيكون  لرت  عليه  ًما  اهلل  صىل  النبي  ك 

   .نةكه ُس رْ وت   ، وسلم

والنص يف   فإنه يكون قياًسا فاسًدا، ،القياس إذا خالف النص  ر أصولًيا أن  ر  قومن املت

فإنه إذا جاءت أدلة    ؛ومثل ذلك يقال يف العموم  ، كه صىل اهلل عليه وسلمرْ مثل هذا هو ت  

بالعموم عىل عبادات النبي صىل    ،تدل  يفعل ذلك  اهلل عليه وسلم وال صحابته، مع  ومل 

ْ  ،كان الفعل مإ    .ختصيًصا هلذا العام د  ع  كهم هلذا األمر يُ فرت 

تبني   هذاإذا  اهلل  ف  ،   ذكر  يف  أدلة  من  جاء  ذلك  بام  تقصد  عىل  تدل  ال  متعددة  ألفاظ 

   .كر اجلامعي، بدليل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم وصحابته مل يفعلوا ذلكبالذ  
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ينبغي أن يعرفه طالب العلم،    هذا النص العام، وهذا أمر مهمٌّ   ص  ص  هم خ  كرْ ت    ن فإذ

ألن   العامةوذلك  باأللفاظ  املسلمني  عىل  دخلت  البدع  من  بني    ،كثًيا  شيخ  كام  ذلك   

  ؛ -رمحه اهلل تعاىل–والشاطبي    ،"اقتضاء الرصاط املستقيم"يف    -رمحه اهلل تعاىل–اإلسالم  

امل  ألن   رأى  بتدعةبعض  العملية  إذا  السنة  إىل  يلتفت  ومل  إليها،  فزع  العامة   ،النصوص 

ت   وت  رْ وهي  النص،  هبذا  للعمل  وصحابته  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  يعترب  رْ ك  كهم 

 القياس صار قياًسا فاسًدا. هوإذا خالف ،ختصيًصا للنص العام، وتقيًدا للنص املطلق

 ؟ معناها  فهم يف  يقول السائل: ما معنى معية اهلل خللقة؟ عندي إشكال

جواًبا   يقال  السؤالمعناها  هذا  إثبات    : عن  والسنة  الكتاب  يف  أدلة  جاءت  قد  إنه 

َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثة  إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َواَل مَخَْسة  إاِلَّ ُهَو َساِدُسُهْم    ﴿   املعية، كقوله تعاىل:

 .    [7]املجادلة:   ﴾ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنواَواَل َأْدَنى ِمْن َذلَِك َواَل َأْكثََر إاِلَّ 

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ  ﴿ ويف قوله تعاىل:     .[128]النحل:  ﴾ إِنَّ اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتَّ

مطلق املصاحبة،   معنى املعية لغة:ليس معنى املعية لغة املالصقة، وال املامزجة، وإنام  

ال بحسبه، ففي    لٌّ وكُ  املامزجة، ويف بعض  قد تقتيض  السياقات  ات قد تقتيض  سياقبعض 

إذا   فمثاًل  املالصقة،  تدل عىل  املامزجة، وال  تدل عىل  ال  السياقات  بعض  املالصقة، ويف 

أنت عىل األرض متيش  يف    .فوقك، تقول: رست والقمر  مرُ الق  و    ،قلت: رست والقمر، 

سيك، لكن هذه املصاحبة ال تقتيض  وتكون مصاحًبا للقمر يف م  ،مثل هذا يصح كالمك 

   .بل القمر يف مكانه ،املالصقة

وكذلك إذا قال أمي اجليش للجيش  أو امللك أو الرئيس: اذهبوا وأنا معكم وهو يف  

هذه املعية   " اذهبوا وأنا معكم"قوله  :أي . اذهبوا وأنا معكم :بيته ويف بلده، ويقول جليشه
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أنا معكم بالنرصة والتأييد    :بمعنى وإنام  املامزجة،    صحيحة لكنها ال تقتيض املالصقة وال

   .إىل غي ذلك

يُ   ن، إذ وإنام تدل عىل مطلق    أن املعية ال تقتيض املامزجة، وال املالصقة، م  ل  عْ مهم أن 

   .املصاحبة، وكل مصاحبته بحسبه

هذا تبني  قالإذا  إذا  فإنه  وجل:  ،  عز  َقْوا   ﴿   ربنا  اتَّ الَِّذيَن  َمَع  اهللََّ  ُهْم    إِنَّ  َوالَِّذيَن 

َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثة  إاِلَّ ُهَو    ﴿  هو معهم، وإذا قال:  ن[ إذ128]النحل:    ﴾حُمِْسنُونَ 

َما   َأْيَن  َمَعُهْم  ُهَو  إاِلَّ  َأْكَثَر  َواَل  َذلَِك  ِمْن  َأْدَنى  َواَل  َساِدُسُهْم  ُهَو  إاِلَّ  مَخَْسة   َواَل  َرابُِعُهْم 

   .هو كذلك[ 7لة: ]املجاد  ﴾َكاُنوا

ه  وهو فوق خلق  ،لكن هذا ال يقتيض املالصقة، وال املامزجة، بل يقال: إن اهلل معهم

أوىل، لكن  من باب    هلل في اف  ، العرش سبحانه، إذا صح أن نتصور هذا يف القمرعىل    مستو  

 -علامء أهل السنة أن املعية نوعان: بني  

 النوع األول: معية عامة.

 خاصة. النوع الثاين: معية

َما َيُكوُن    ﴿ واملعية العامة هي: التي تقتيض العلم واإلحاطة، ومن ذلك آية املجادلة: 

 .  [ 7]املجادلة:  ﴾ِمْن َنْجَوى َثاَلَثة  إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم 

َقْوا  ﴾  قوله تعاىل:ك أما املعية اخلاصة: فهي   ،    [128]النحل:    ﴿ إِنَّ اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتَّ

   .ي تقتيض النرصة والتأييدوهي الت

من    كل معية بحسب ما يقتيض السياق، هذا يف كالم عامة الناس، ويف كالم اهلل  نإذ

فإن مقتىض املعية يف لغة العرب أن معناها مطلق املصاحبة، وكل معيته بحسبه   ؛باب أوىل

 عىل ما تقدم تقريره. 
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ينف ما  يعلمنا  وأن  الدين،  يف  مجيًعا  يفقهنا  أن  اهلل  علمنا،  أسأل  بام  ينفعنا  وأن  عنا، 

 وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الرابعة والسبعون 

 
 ا علاًم بقولكم يف اإليامن؟ نَ طْ حِ فأَ  ،يقول السائل: هناك من رماكم باإلرجاء

أعتقد يف اإليامن ما اعتقده أهل السنة، وما أمجعوا  إين    :عن هذا السؤالأقول جواًبا  

و  ،عليه اهلل  كتاب  عليه  دل  وسلم  ةسنوما  عليه  اهلل  قول    ،رسوله صىل  اإليامن  أن    وهو 

َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا  ﴿  وينقص باملعصية، كام قال تعاىل:  ،، يزيد بالطاعةاد  واعتق    وعمل  

اْلقَ  َكاَة َوَذلَِك ِديُن  اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ َلُه الدِّ البينة:    ]  ﴾يَِّمِة  اهللََّ خُمْلِِصنَي 

5] . 

الصالة وهو مشتمل ألعامل اجلوارح،    ر إقام  ك  ر اإلخالص، وهو عمل قلبي، وذ  ك  فذ  

وقول اللسان، وذكر الزكاة وهو من أعامل اجلوارح، وجعل اجلميع حنفاء هلل دينًا لقوله  

 .[5]البينة:  ﴾َوَذلَِك ِديُن الَْقيَِّمِة  ﴿ سبحانه:

أن النبي صىل اهلل عليه    : حديث أيب هريرة  منللفظ ملسلم  وا   ،وثبت يف الصحيحني

قال:   شعبة»وسلم  وسبعون  بضع  إماطة   ،اإليامن  وأدناها:  اهلل،  إال  إله  ال  قول:  أعالها 

 . «األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليامن

القول وهو قول:   إله إال اهلل"فجعل  العمل وهو    "ال  إماطة   "من اإليامن، وكذلك 

   . "احلياء من اإليامن  "من اإليامن، وكذلك االعتقاد وهو  "األذى

أن اإليامن يتجزأ  "بضع وسبعون شعبة"ويف قوله:   يتجزأ فهو    ، إشارة إىل  فإذا كان 

  [. 4]الفتح:    ﴾لَِيْزَداُدوا إِياَمًنا َمَع إِياَمِْنِْم  ﴿   ذلك قول اهلل عز وجل: ل ويدل    ،يزيد وينقص

   .املعصيةيامن يزيد بالطاعة، وينقص بفاإل
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أن يقول القائل:    :؛ أياالستثناء يف اإليامن  ه يصح  أهل السنة من أن  ره  عتقد ما قر  أو

  ،هل أو لقبو  ،وذلك بالنظر إىل كامل اإليامن  ،أرجو أن أكون مؤمنًا  وأنا مؤمن إن شاء اهلل، أ 

إىل   بالنظر  االستثناء  أرى  التزكية، وال  قر    أصلأو عدم  ال   راإليامن كام  أهل  سنة يف  ذلك 

   .-رمحه اهلل تعاىل–اإلسالم ابن تيمية  ر ذلك شيُخ قر   نومم    ،كتب االعتقاد

أن   واالعتقاد،  وأعتقد  والعمل،  بالقول،  يكون  بالقول  الكفر  االستهزاء  كوالكفر 

   .بالدين، أو كقول القائل: إن اهلل ثالث ثالثة

   .الكفر بالعمل: كوطء املصحفما أ

  فإن    ؛يعلم الغيب  اآخر مع اهلل، أو أن أحدً   إهلًاقاد أن هناك  أما الكفر باالعتقاد: كاعت

 باهلل سبحانه وتعاىل.  علم الغيب خاص  

بكبيته أو  ينقص  إيامنه  لكن  بكبيته،  يكفر  ال  الكبية  صاحب  أن  بني    ،عتقد    كام 

ثقال  ن يف قلبه مج من النار م  رِ اهلل ُُي   ن  إ  :النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أحاديث الشفاعة

إلخ.ذرة منهم  هذا  فدل    ...  الكبائر  وجود  مع  مؤمنون  أهنم  النار  ؛عىل  دخلوا    ،لذلك 

 . ون دُ وح  م مُ وا ألهن  ُج ر  خ   لكنهمبوا فيها، وذ  وعُ 

أن  أو والنرص   عتقد  كاليهودي  األصيل  كُ الكافر  وأمثاهلام  كف    ،ار  ف  اين  يف  كام  اهلل  رهم 

قال سبحانه: الَّذِ َلْ ﴿  كتابه،  َيُكِن  كنِيَ   َواملُْرْشِ اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  َكَفُروا  ، [  1]البينة:    ﴾يَن 

   .فجعل أهل الكتاب واملرشكني كفاًرا

فإنه كافر مثلهم، وقد  يكف  ملْ  عتقد أن من  وأبل   اليهود والنصارى،  حكى اإلمجاع  ر 

ذلك   اإلعىل  تيمية    سالمشيخ  تعاىل–ابن  اهلل  الفتاوى "يف    -رمحه  مل"جمموع  من  ألن   ،  

 .  قوله: تكذيب القرآن يكفرهم مقتىض  
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الكفر أو يقتيض  فيام  وقع  إذا  املسلم  أن  اإلسالم  :أي–  عتقد  نواقض  من    -يف يشء 

فإنه يكون كافًرا بعد قيام احلجة، فقد يكفر املسلم بعد إيامنه، وبعد إسالمه، إذا وقع يف  

َبْعَد إِ ﴿  كام قال سبحانه:  ،ر، وقامت احلجة عليهمكف   ،    [74]التوبة:    ﴾ْساَلِمِهمْ َوَكَفُروا 

   .[66]التوبة:    ﴾َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم ﴿ وقال سبحانه:

ومل يعمل شيًئا   ،اإلسالم وجلس عمره كله  من أهلمن نطق بالشهادتني    عتقد أن  أو

كافًرا يكون  فإنه  قدرته،  مع  الواجبة  اجلوارح  أعامل  ذلك    ، من  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد 

ي،  جرأمحد واآلاإلمام  كالم    هذاعىل    ويدل    ،-رمحه اهلل تعاىل–الم ابن تيمية  اإلس   شيُخ 

   .من أئمة السنة موغيه

الصالة كافر  أو تارك  أن  العلم،أعىل    عتقد  أهل  قويل  إىل    صح   أيوب  هذاكام ذهب 

بالسختياين رواية، وإسحاق  أمحد يف  واإلمام  راهويه،  املروزي  ،  ن  وغيه من بل حكى 

   .أن الصحابة جممعون عىل ذلكأهل العلم 

تنفعه إذا مل ينطقها مع يشء من   مل"ال إله إال اهلل "ن نطق بكلمة التوحيد  م  ن  عتقد أأو

، ال  (ال إله إال اهلل)فمن فعل ذلك فإن كلمة التوحيد  ،ظ هبا لفًظا جمرًداوإنام تلف    ،رشوطها

املنب    ،تنفعه يوم  القيامة ال إله إال اهلل مفتاح اجلنة؟    تيسأل   ؟ه، ملا سئلكام قال وهب بن 

   .فإذا أتيت بأسنانه وإال مل يفتح لك ، األسنانله فتاح املقال: بىل، ولكن 

ال  وجمر   التوحيد  بكلمة  النطق  صاحبهايد  تنفع  وال  النار،  من  النجاة  يف  يوم    كفي 

   .إىل غي ذلكو  ،اليقنيوو العلم،    ،بد أن يأيت برشوطها من اإلخالصبل ال  القيامة،

جممعون عليه، وأعوذ    أهل السنة  أعلم أنعتقد يف اإليامن، وهو الذي  أهذا مجلة ما  

النبي صىل اهلل عليه    كتاب اهلل ملا جاء يف    اخمالفً   ًئاعتقد يف اإليامن شيأباهلل أن   أو يف  سنة 

 وسلم أو أمجع عليه سلف هذه األمة. 
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إله إال هو أن حييني وإياكم عىل هذ  الذي ال  اهلل  السلفي، وأسأل  السني  ا االعتقاد 

فقد   ،خالف ذلك ًئاشي عنا، فمن نسب إيل   عىل ذلك، وأن نلقي اهلل وهو راض   اوأن يميتن

 وال حجة له،  ،قال ما ال دليل له عليه

 

األلباين    تعاىل–وقد صحح  اهلل  وأب  -رمحه  أمحد  أخرج  من    وما  ابن داوود    حديث 

َمْن َقاَل يِف ُمْؤِمن  َما َلْيَس فِيِه َأْسَكنَُه اهللَُّ َرْدَغَة  وَ »عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

َّا َقاَل« َباِل َحتَّى خَيُْرَج مِم ارة أهل  عصبأهنا    "ردغة اخلبال"وجاء يف حديث آخر تفسي    ،اخْلَ

   .والعياذ باهلل ،النار

العلمعىل  ه  وأنب   أو غيي من طالب  أنا  أتكلم  أن  معنى  ليس  يتكلم    ،أنه  علامء  أو 

السنة   أهل  أهل  بدليل  يف  الباطل  وبينة  الباطل  أهل  تأخذ  أن  هذا  معنى  ليس  وبرهان، 

ي    ،احلمية بأن  أقوامهم  عن  السنة  فُ ِص فيدافعوا  أهل  إن  بوا  أهنم  وليعلموا  فيهم،  ليس  ام 

بأن دافعوا عنهم،   الباطل  فعلوا ذلك فقد زادوا وزًرا عىل أوزارهم، بسكوهتم عن أهل 

   .أهل السنة بام ليس فيهمبأن رموا  ذلك  واوزاد بل  

َما َيْلِفُظ ِمْن َقْول   ﴿  وليعلم أن اهلل يقول:   وليعلم أن اهلل حسيبه،  ،هلل كل قائل اوليتق  

يب  َعتِيد  
 . [18]ق:  ﴾إاِلَّ َلَدْيِه َرقِ

وأن يميتني عىل   ،ل اهلل الذي ال إله إال هو أن حييني وإياكم عىل التوحيد والسنةأأس

 عنا، وجزاكم اهلل خًيا. قى اهلل وهو راض  ذلك، وأن نل
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 اجملموعة اخلامسة والسبعون 

 
السائل: هل هناك دعاء خاص املسلم عند سامع    ، يقول  إال  "يقوله  إله  أن ال  أشهد 

 أثناء األذان؟  "اهلل 

سواء عند الشهادتني    ،يقال أثناء األذان  عرف دعاءً أال    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

أعأو غيها عليه وسلم، ال  اهلل  الرسول صىل  ثابًتا عن  شيئًا  أهل    ، رف  بعض  ذكر  وإنام 

املؤذن   قول  سامع  عند  أنه  املتأخرين  حممدً "العلم  أن  اهلل   ا أشهد    املجيب   فإن   "رسول 

   دينًا.  وباإلسالم ،صىل اهلل عليه وسلم نبًيا وبمحمد   يت باهلل رًبا، ض: ريقول

وإن جاء يف  و أيب وقاص  سعديف حديث    "صحيح مسلم"هذا  بلفظ حني      بن 

كام رأيت كالم علامء املذاهب األربعة عىل ذلك،    ،ذانلكن املراد به بعد األ  ،ذان يسمع األ 

أر   قال    ومل  األ   أنهبمن  أثناء  يف  املتأخرينيقال  بعض  إال  علامءذان  كالم  أما  املذاهب    ، 

حني  أي:  يراد به؛  قد   "حني"  :ذان، وقوهلماملشهور عندهم أنه يقال بعد األهو  و  ، األربعة

   .ذان االنتهاء من األ 

ذلك ما ثبت يف البخاري يف حديث جابر أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  ل ويدل  

  «إىل آخره  ...  من قال حني يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة »

 ذان. بعد األ  :املراد به؛ أيو، 

ني واإلخوان  يء الكبار عىل أهل البدع كالتبليغ: سمعت أن ردود العلامالسائليقول  

املسلمني ال يصح أن يطبق يف دولة غري اململكة العربية السعودية، ألن هناك يف هذه الدول  

بال نحتاج  وقد  يصومون،  وال  يصلون  ال  من  املسلمني  يف  يوجد  كان    دعوةقد  ولو 

 هكم عىل هذا القول؟  يما توج  ،االشخص إخوانًيا أو تبليغيًّ 
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خمطامن    قال:ي أو  كاذب  فإنه  هذا  مثل  العلامء    ؛وذلك  ،ئ دعى  من    وارحذ  مل ا  أن 

التبليغ   بالتبليغيني  مجاعة  وخارجرصحوا  السعودية  ومم    هايف  بوضوح  ،  ذلك  ذكر  ن 

التوجي  ء  ال  وج   محود  العالمة  تعاىل–  ريالشيخ  اهلل  كتابه    -رمحه  يف  القول  "يف  البليغ  

   ".التحذير من مجاعة التبليغ 

للتبليغ عام  كالمه  أن  عىل  نفسه  الكتاب  يف  نص  وخارج    نييفقد  السعودية  داخل 

 ام،ع  علامء السعودية، وكالم ال 

كان خارجها، بل حيذرون    و أق بني من كان داخل السعودية،  منهم فر    اأحدً   ر  ومل أ  

  .عندهم من البدع سواء كان داخل السعودية أو خارجها امن مجاعة التبليغ مل

مجاعة اإلخوان    ىلقد تكلم ع   -رمحه اهلل تعاىل–م ابن باز  مااإل   ناأن شيخ  : ذلكمن  و

ن الذين واملسلم  املسلمني وقال: ليس عندهم اعتناء بالتوحيد إىل آخره، فغضب اإلخوان 

السعودية، ودافعوا عن مجاعتهم، وكان كالم شيخنا عاًما، ولذلك فهم    مه هذا  خارج 

يف   املسلمون  دافع    اودافعو  ، ةالسعودي  خارج اإلخوان  وممن  مجاعتهم،  ف  س يوعن 

وذلك    -رمحه اهلل تعاىل–يؤكد ما ذكره شيخنا العالمة ابن باز    اودافع دفاعً   القرضاوي،

 نا ن مجاعة اإلخوان املسلمني يعتنون بالتوحيد، ثم ذكر توحيد الربوبية، وشيخإأنه قال:  

   .ةهلياإلالرسل، وهو توحيد  همن أجل أرسلتيقصد التوحيد الذي 

  .مجاعة اإلخوان املسلمني ليسوا أصحاب توحيدهذا يؤكد أن 

فهو    ،من قال بالفرق بني السعودية وخارج السعودية، ونسب هذا إىل علامئنا  نفإذ

   .ألنه ليس لعلامئنا كالم يف مثل هذا؛  أو متعمد السوء ،خمطئ 
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سلمني والتبليغ، هي ة مجاعة اإلخوان املت عىل بدعي  ثم أيًضا النظر إىل األدلة التي دل  

عامة يف مجاعة التبليغ سواء كانت يف السعودية أو خارج السعودية، ومثل ذلك يقال يف  

   .ال فرق بني هذا وهذا   نإذ ف خوان، إلا

  .إىل آخره  ...صيلِّ ال يُ  نإن خارج السعودية يوجد م :أما قوله

م    فيقال: يصيلوجود  ال  مقرص  وم    ،ن  هو  مربًرا  ن  ليس  الطاعة  يف  البدع،    إلقرار 

يُ ال امعات  اجل  إقرارو أن  جيب  بل  احلبدعية،  وإىل  السنة  إىل  الناس  عىل    ،اهلدىو  قدعى 

النبي   جاءالذي  الرشعي  الطريق   وسلم  به  عليه  اهلل  طريقة    ؛صىل  يف  كامل  الدين  فإن 

، وفيام يدعى إليه، فليس املسلمون وال أهل السنة يف حاجة إىل طرق  ة، ويف الدعوةالدعو

إىل  املسلمني يف الصالة  تقصي  الباطل، وهو  صح لنا أن نغلق باًبا من أبواب  يوال    بدعية،

غي ذلك، وأن نفتح باًبا آخر من أبواب البدع، بل جيب أن نجاهد اجلميع بجهاد البيان، 

ْلِم كَ ﴿  كام قال سبحانه:   ،ه وأن ندخل يف الدين كل   السِّ الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يِف  َا  ةً َياَأهيه   ﴾افَّ

 ه. ل  كُ اإلسالم أي يف  .[208]البقرة: 

م لبس البنطال ألنه لباس كفار، ويبني عليه الوالء  حيرِّ   نيكم فيمأيقول السائل: ما ر

 «؟من تشبه بقوم فهو منهم »  والرباء، ويستشهد بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم

جواًبا   السؤالفيقال  هذا  احلديث  : عن  هذا  وأب  اإلمام  أخرج  من    و أمحد  داوود 

، فهذا  «من تشبه بقوم فهو منهم  »أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:    :عمر  ابنحديث  

   . يدل عىل النهي عىل التشبه بالكفار

بني   العلامءلكن  تيمية  ،  ابن  اإلسالم  شيخ  املستقيم"  يف  ومنهم  الرصاط  ،  "اقتضاء 

والسمعاين، وابن    ، نوويالطربي، وال ابن جرير  كالم     يهعل  ويدل  -  "جمموع الفتاوى"و

العلم أهل  من  واحد  وغي  والذهبي،  اخلاص  أن    -حجر،  األمر  يف  يكون  إنام  التشبه 
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أو غيه، وهذا    بنطال  من  لباًسا  لبس الكفار    ذافإ  سواء كان لباًسا أو غي ذلك،   ، بالكفار

هذا   مثل  يلبسوا  أن  للمسلمني  يصح  فال  بالكفار،  خاًصا  يزال  ال  اللباس  أو  البنطال 

زوا عن الكفار يف لباس وغي ذلك، لقول النبي  ي  طلوب منهم رشًعا أن يتاماملللباس، بل  ا

   .«من تشبه بقوم فهو منهم »صىل اهلل عليه وسلم

يكون   أن  برشط  لكن  هبم،  التشبه  عدم  وإىل  الكافرين  خمالفة  إىل  تدعونا  فالرشيعة 

  .اراللباس خاًصا بالكف  

و إذا شاع  املسلمنياأما  بني  الذي   نترش  التشبه  داخاًل يف عموم  يكون  ال  هذا  فمثل 

 . هنت عنه الرشيعة 

نا بام  ع  وأن ينف    ،منا بام ينفعنايعل  أن  و   هنا يف الدين،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق  

 نا، وجزاكم اهلل خًيا.م  عل  
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 اجملموعة السادسة والسبعون 

 
يف  قريًبا يف أكرب مسجد    اندونيسياا يف  يقول السائل: سيأيت الشيخ العريفي  إىل بالدن

العريفي  ،سياأندوني الشيخ  حمارضة  واستامعي  حضوري  حكم  حمارضته    ؟ ما  أن  علاًم 

 ؟ نترش يف بالدنات  تللرافضة التي بدأشوكة ستكون  

جواًبا   السؤاليقال  هذا  من    : عن  عندهم  وأن  ضالهلم،  ُيفى  فال  الرافضة  أما 

هلب، فالرافضة عندهم رشك حتى يف   أيبوجهل  كأيب  ش  ار قريالرشكيات ما مل يفعله كف  

   . -فاين اهلل وإياكماع-توحيد الربوبية 

   .ف يف الكونيترص   بن أيب طالب   فيعتقدون أن عيل  

أئمته مما    ي ثناال  م وأن  ذلك  غي  إىل  الغيب  ويعلمون  الكون،  يف  يترصفون  عرش 

   .عندهم من الباطل

بحار  "ويف كتاب    ،لكليني ل   "الكايف"  م  كتاهبوهذا موجود عندهم يف  ا، بل مما ذكرو

ذكروا قص  ملل   " األنوار ملا  أهنم  الصادقألة  جليس  كاذبون يف    موه -  ،يب عبد اهلل جعفر 

عل  ،ذلك يكذبون  ما  أكثر  وعىل وما   ، يعظموهنم  يه  الذين  السنة  من  األئمة    وهم   ،أئمة 

اال الغيب  :وفيها  -عرش  ي ثناألئمة  يعلم  وما    ،ناأئمتنا فيعلمون ما كما  أقالوا:    ،أن اهلل 

   .كيف سيكونلو كان سيكون، وما 

الربوبية توحيد  يف  حتى  عندهم رشك  وإياكمفاعا-،  فالرافضة  اهلل  عن    -ين  فضاًل 

األ التقرب  توحيد  من  بالسجود  تعظيم  و  ، ئمتهمأللوهية  وغي    هلمسادهتم  ودعائهم 

ا األرضحة، وعبدوها من  مووعظ    ،بالد املسلمنييف  بل هم أول من أدخل الرشك    ؛ذلك

 -فاين اهلل وإياكماع –ضالل مبني   عىل دون اهلل،  فالرافضة 
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مواجه  جيتهدوا    ةأما  أن  أمجعني،  املسلمني  عىل  واجب  فهذا  الرافيض    عىل املد 

وأهل  بأن يستضاف أهل العلم الثقات كل وسيلة وطريقة رشعية، بمواجهة املد الرافيض  

املعروفون   املحايف  السنة  ذلك، والدروس،  رضات  إلقاء  وترمجتها   ةوكتاب  وغي    الكتب 

  .بام عليه الرافضة بني الناس حتى يكونوا عىل وعي   ونرشها

أن   متأكد  م  وأنا  بالرافضة  ن  أكثر  الرافضةاغرت   يعرف  م    ،ال  حال  أو  يعرف  ال  ن 

ع    ،الرافضة يكف  لِ لو  الرافضة  أن  أبم  أُ   ارون  ويرمون  وعثامن،  وعمر  أم  م  بكر  املؤمنني   نا 

عنها–عائشة   اهلل  أن    -ريض  متأكد  أنا  موقفً   بالزنا،  سيتخذ  منهم  من    اكثًيا  عدائًيا 

   .الرافضة

احلال   واقع  يُ أ وإن  ال  الرافضة  وإنام  ن  يدعوهنم،  الذين  العامة  عند  هذا  ظهرون 

ُح  هلم  النبي   ب  يظهرون  بيت  وسلم   أهل  عليه  اهلل  بالعاطفة  ،صىل  ذكر  ب  ،ويأخذوهنم 

   .والقصص يف حمبتهم، حتى يستعطفوا الناس معهم احلكايات

د بيان حقيقة  السنة عىل  يا أهل  الرافضةيفاملفرتض أن نجتهد  من تكفي أيب بكر    ن 

   .املؤمنني عائشة بالزنا نا أم  م  أُ  ِي ورمْ  ،وعمر وعثامن 

الكلين ذكر  سبعً   ي بل  إال  كلهم  الصحابة  يكفرون  ويف  اأهنم  الرواياتب،  إال عض   :  

  .ثالًثا

  ؛ ن حقيقة دعوهتم وما هم عليه وبد أن يعرف املسلمفإذا كان الرافضة هبذا احلال فال

   .ليجتنبوهم

ال ذكر  ما  سيأتي  سائلأما  أنه  مواجهة    همن  يف  فائدة  فيه  إتيانه  وأن  العريفي،  حممد 

   .الزحف الرافيض
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حممدً  إن  وإياكم  -العريفي    افيقال:  اهلل  حيوإياه  هدانا  ممن  املسلمني  اهلل  ومجيع  ب 

يُ   -ويرىض  أن  يستوجب  ما  البدع  من  موقف  عنده  منه  مم  ،عدائي    تخذ  عقيدة ل   ي ع  فهو 

  .التوحيد

املسمى   اجلفري "أتعرفون  الربوبية  ،رجل صويف  ؟! "باحلبيب    ، عنده رشك حتى يف 

ويصيل    ،يعاتب اجلفري عىل أنه يريد أن يذهب إىل القدس  ،كتب حممد العريفي تغريدات

   . خوة إىل غي ذلكحتت حكم اليهود، ثم يدعوه باسم املحبة واأل  يف القدس، والقدس

اهلل  سبحان  عىل    ! يا  وأن  يستنكر  يذهب  أن  والضالل  الرشك  داعية  اجللد  الصويف 

القدس يف  حمبظهِ ويُ   ،يصيل  وو  تهر  ساكت  هو  املقابل  ويف  عام  متأخوته،  ومتغافل  كاتم 

واأل الربوبية  يف  الرشك  من  اجلفري  إليه  وغي  لوهية  يدعو  القنوات  يف  عظيم  باجتهاد 

 ذلك! 

  ةمثل حممد العريفي ال يستعان به يف مواجهة الزحف الرافيض، ألنه ليس ذا غي نإذ 

 وال له عناية به، وال يوايل ويعادي عليه، ،عىل التوحيد

اجلفري موقفه من  لك من  ذكرته  ما  تقدم  لالإبل    ؛قد  لعلامء نه منضم  العاملي  حتاد 

الرئيس   القرضاويهلذا االاملسلمني،  بينإالذي يقول:    ،حتاد يوسف   نا نه ال خالف كبي 

من   و  ،وبني الرافضة، ويليه يف هذا املجلس أربعة هم أعىل ما يف هذا االحتاد بعد الرئيس

حممد  من  يرجى  فكيف  وغيه،  العريفي،  حممد  وحتته  رافيض،  رجل  األربعة  هؤالء 

   ؟!!!همليلوتض يف عداء الرافضة  العريفي أن يكون له موقف  

أ الرش  ن لذا أنصحكم  أبواب  باب من  أبواًبا  ، جتتهدوا إلغالق  تفتحوا  املقابل    ،ويف 

أبواب أخرى، السيام إذا  الباطل من  عليكم    غل غلت هذا الباب إال وقد    إْن تنتهوا منثم ما  

سينتج عنه    ،كت عنه لدفع باطل أكربفمثل هذا إذا ُس   ، كان الباطل مما يشتبه عىل املسلمني
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يش وينترش  يعأن  الباطل  أبواب    ،هذا  نغلق  بأن  مأمورون  ونحن  املسلمون،  ويعتقده 

   .الباطل كلها، وأن نقوم جتاه كل من ُيالف رشيعة حممد صىل اهلل عليه وسلم

ألهنم    ؛، ورفعوا من شأهنماألشاعرة  عىلقدياًم أهنم أثنوا  بعض العلامء    فيهوقع  ومما  

باطاًل  املعتزلة    يواجهون  وهم  التمشعر نتيجة    توكان  ، أشد  انتشار  العامل    ذلك  بالد  يف 

وهيرم عليه الكبي، واالعتقاد األشعري    ،عليه الصغي  أعتقد دينًا ينشيُ ، وصار  اإلسالمي 

بدعي  الكُ   ،اعتقاد  البدع  من  تكونوا    ،ارب  وفيه  أن  إخواين  أوصيكم  لذا  عليم،  به  اهلل  ما 

كلهحذِ  الدين  يف  تدخلوا  وأن  تتمسك  ،رين،  كلهاوأن  بالرشيعة  سبحانه:   ، وا  قال    كام 

ْلِم َكافَّةً ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يِف السِّ  . [208]البقرة:  ﴾َياَأهيه

تواجهوا   واملد  املد  وأن  التبليغي،  واملد  اإلخواين  واملد  احلركي  واملد  الرافيض 

   .األشعري، وغي ذلك مما يريد دعاة الباطل أن ينرشوه بني املسلمني

بع  فأر تغرتوا  أال  وبمواجهد  جوكم  الرافضة،  الباطلةومقابلة    تهم،اء  أن  ب  دعوهتم 

عليكم بأن أوجد دعاة كثيين من علامء اهلل  ن الباطل، فقد وسع  م   متفتحوا الباب لغيه

 ولستم يف حاجة إىل حممد العريفي وال إىل غيه. ،ودعاة أهل السنة ،أهل السنة

منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام  هنا يف الدين، وأن يعل  يفق    أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن

 منا، وجزاكم اهلل خًيا.عل  
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 اجملموعة السابعة والسبعون 

 
 يقول السائل: هل دائاًم تكون البدعة كفًرا، أم أنه هناك بدعة مكفرة، وبدعة مفسقة؟

 -إن البدع نوعان:  :عن هذا السؤاليقال يف اجلواب 

 بدع مكفرة. 

 ع مفسقة.بدو

قر   الذي  وهو  العلم،  أهل  هذا صنيع  احلكمي ويدل عىل  الشيخ حافظ  وحكى    ،ره 

   .عليه اإلمجاع 

التمييز  املكف    وطريقة  البدع  املفس  بني  والبدع  و-هو    ،قةرة،  إىل    -علمأواهلل  بالنظر 

ن بدعة  د به يكو ب  عُ ف التدين والتعبد به، فإن كان كفًرا فإنه إذا تُ ْص حكم هذا الفعل قبل و  

  .قةد به يكون بدعة مفس  ب  عُ رة، وإن مل يكن كفًرا فإنه إذا تُ مكف  

لألولياء الذبح  أحد  ،هذا رشك    ،فمثاًل  بذلك  تعبد  مكفرة،    ؛فإن  بدعة  يكون  فإنه 

اهلل إنكار علو  ذلك  تعبد    ،ومثل  أحد  بإذا  بدعة مكف    ؛ ذلك  يكون  كُ   ؛ رةفإنه  قبل  ألنه  فر 

   .التعبد به

ليس كفًرا  به  وما  التعبد  املفس    ؛ قبل  البدع  بأنه من  يقال عنه  الضابط يف    ، قةفإنه  هذا 

 -واهلل أعلم -التفريق بينهام 

 يقول السائل: ما الضابط يف النقل من كتب أهل البدع؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  بل  إن    :عن  البدع،  أهل  كتب  من  النقل  عدم  هو  األصل 

»  عليه وسلم يف صحيح مسلم يف حديث جابر كام قال النبي صىل اهلل األصل هو هجرها،

 . «وكل بدعة ضاللة
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قال:   وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  أن  عائشة  حديث  من  الشيخان  أخرج  إذا  »  وكام 

 . «فاحذروهم ،يتبعون ما تشابه منه فأولئك سامهم اهلل الذين  رأيتم 

وقد  وأن حترق،    ،وال حرمة هلا، وجيب أن متزق   ،فاألصل أن هتجر كتب أهل البدع

 لفنا، وكالم السلف كثي يف مثل هذا. فعل هذا س  

 يقول السائل: هل كل مجاعة تنتمي لتنظيم القاعدة تعترب من اخلوارج؟   

جواًبا   السؤاليقال  هذا  خوارج عن  القاعدة  تنظيم  إن  أجالد،    ،:  خوارج  هم  بل 

يكف   ال  يكف  ألهنم  بل  بالكبائر،  القاع  رونرون  تنظيم  ومؤسس  باحلسنات،  هو حتى  دة 

الدن ارجاخل بن  أسامة  اجللد   كف    ،ي  قد  القاعدة  وهم  اخلوارج  املسلمني  وهؤالء  روا 

  .باحلسنات

ر ولو كان أمًرا واحًدا، كام  ر بغي مكف  هو من كف    ضابط اخلارجي وينبغي أن يعلم أن  

يف    ، وابن تيمية"الطالبني  روضة"النووي يف، و"املغني "ة يف  داميدل عىل هذا كالم ابن ق 

   . احلنبيل ركيش، والز"جمموع الفتاوي"

رون بكل  كف  مل يكونوا يُ    ريض اهلل عنهد هذا أن اخلوارج الذين خرجوا عىل عيلٍّ يويؤ

بل كف   اهلل  الكبائر،  الذي حصل بني عيل بن أيب طالربيض  التحكيم والصلح  روا بحسنة 

   .ومعاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه  عنه

روا  روا بكبية فهم خوارج، وإذا كف  ر، فإذا كف  روا بغي مكف  اخلوارج هم من كف    نإذ

كف   وإذا  خوارج،  فهم  فه بصغية  بمباح  يكف    مروا  ممن  أشد  وهم  أو  خوارج،  بصغية  ر 

ر اخلوارج باالنضامم إىل هيئة األمم  باحلسنات، كام كف    وار يكف    أنوأشد من ذلك    ،كبية

  ؛ ام املسلمني برتك اجلهادك  روا ُح ة الكافرين، وكف  ا بمدارام املسلمنيك  روا ُح املتحدة، وكف  
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رون بغي  ألهنم يكف    ؛ألن املسلمني اليوم يف ضعف إىل غي ذلك، فهم يف القاعدة خوارج

 رون به احلسنات، واألمور املحمودة رشًعا. ر، ومما يكف  مكف  

خوارج،    أهنم  تبني  انتم  فكل  إذا  فهو   ى من  القاعدة  تنظيم  أن    خارجي،   إىل  برشط 

اخلارجية االعتقادات  هذه  عندهم  أن  االعتقادات  يعلم  هذه  عندهم  أن  علم  فإذا   ،

خارجي  فهو  إليهم  انضم  ثم  يبد  ل   ؛اخلارجية  السلف  كان  يصحب  ذا  بأن  الرجل  عون 

وينتسب  طائفة خارجية،  إىل  ينضم  بمن  فكيف  بدعة،  من  عليه  ما  يعلم  كان  إذا  رجاًل 

  .إليها

ل  البدع، قالوا    إن فالًنا يذهب مع فالن    : -رمحه اهلل تعاىل-  د مام أمحإلقيل  من أهل 

ذكر    .قال: إن كان يعلم ما هو عليه فأحلقوه به  له: أنلحقه به؟ يعني أنجعله مبتدًعا مثله؟

 ."طبقات احلنابلة"يعىل يف  وهذا أب

اإلسالم   شيخ  ذكر  تعاىل–ومما  اهلل  الفتاوى  -رمحه  جمموع  إىل   يف  االنتساب    :أن 

 األشعري بدعة 

خارجي برشط أن يعلم ما  قاعدي   كذلك يقال: إن من انتمى لتنظيم القاعدة فهو  ف

البدعي   االعتقادات  هذه  من  مكف    ة،عندهم  بغي  التكفي  تقد    ر  وهي  ما  ذكره عىل    م 

 . وتقريره

وجزاكم اهلل    نا، م  نا بام عل  ع  منا بام ينفعنا، وينف  وأن يعل    ،هنا يف الدينأن يفق    أسأل اهلل 

 خًيا.  
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 اجملموعة الثامنة والسبعون 

 
 يقول السائل: ما حكم إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ 

 العلامء يف إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع.  ع تناز  :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

 وعند احلنابلة قوالن: 

 اب اإلرسال.الركوع، وقول: باستحبمن قول باستحباب القبض بعد الرفع 

كذلك يرونه  و   ،طائفة من املالكية: فهم يرون اإلرسال قبل الركوعأو    ،أما املالكية

 بعد الركوع من باب أوىل.

   .واحلنفية يرون اإلرسال بعد الركوع 

نقل    .وأعىل ما رأيت يف الباب هو قول اإلمام أمحد: إن شاء أرسل، وإن شاء قبض

   ."الفروع"لح يف كتابه فهذا عنه ابن م

   :وتنازعوا يف فهمه ،وكال الطائفتني استدلوا بحديث  

ما أخرج البخاري من حديث أبن  محيد  الساعدي، أنه قال يف وصف صالة  وهو  

َظْهَرُه،  ))ام قال:  كالنبي صىل اهلل عليه وسلم   ُثمَّ َهرَصَ  ُرْكَبَتْيِه،  َيَدْيِه ِمْن  َأْمَكَن  َوإَِذا َرَكَع 

 .((ْسَتَوى َحتَّى َيُعوَد ُكله َفَقار  َمَكاَنهُ َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُه ا 

قبل  أي:    :، هل يراد بمكانه((مكانه  حتى يعود كل فقار  ))فتنازعوا يف معنى قوله:   

و  بمكانه  القبض؟هو  الركوع،  املراد  خارج  أي:    : أو  اإلنسان  حالة  يف  معتاد  هو  ما 

 وهو اإلسدال؟  ،الصالة
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نقل، وهو هل كان النبي صىل اهلل  ه اجلزئية مل تُ أن مثل هذ  -واهلل أعلم -األظهر    ؛لذا

وهذا شبيه بوضع اليدين يف اجللسة بني السجدتني،    يقبضهام؟   وعليه وسلم يرسل يديه أ 

اهلل   فإن   فيه سنة خاصة عن رسول  ينقل  مل  املوضع  عليه وسلم  هذا  اهلل  كان    وإنْ ،  صىل 

هذا    ذكرهت ذلك وتناقلته، كام  األمة توارث  املستحب هو وضع اليدين عىل الفخذين، ألن  

   ."اف القناعش  ك"يف  والبهويت ،"البناية"يف  ي العين

   .لكن يف حال اليدين بعد الرفع من الركوع مل يثبت فيه يشء خاص

قبض شاء  إن  أمحد:  اإلمام  قال  ما  مثل  فيه  يقال  فإنه  كذلك  كان  شاء    ،فإذا  وإن 

   .ألنه مل يثبت فيه دليل خاص ؛ أرسل

   .ها الطائفة األخرى يف الدليل نفسهتقد نازع تستدل بدليل  وكل طائفة 

مر يف الصالة أن نضع اليد  ؤكنا ن))قال:  يف البخاري،  ريض اهلل عنه    لأما حديث سه

  : قبل الركوع، وليس املراد  :أي  ((مر يف الصالةؤكنا ن))  :، فيقال: قوله((اليمنى عىل اليرسى

ن  حؤأن  كل  يف  أو  الصالة،  أجزاء  كل  يف  الصالةمر  يف  وقوف  الكالم    ؛ال  تقدير  ألن 

ن  :أصولًيا صالةؤكنا  كل  يف  قوله  ؛ مر  ن))  : ألن  الصالةؤكنا  يف  والالم  ؛  ((مر  األلف 

التي   هي  اجلنس  الستغراق  والالم  األلف  وعالمة  اجلنس،  أن حتذف  يالستغراق  صح 

يف   كيشر، والز"قواعصخمترص ال "، كام ذكر ذلك ابن القيم يف "ل  كُ "ويوضع مكاهنا لفظ 

  ."البحر املحيط"

والفريضة، ويف صالة   ،مر يف كل صالة؛ أي يف النافلةؤفيكون تقدير الكالم: كنا ن

العرص    ،الظهر قبل  ...  ويف صالة  يقينًا  وهذا  اليرسى،  عىل  اليمنى  نضع  أن  آخره،  إىل 

   .الركوع
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اطع يف  دليل وال نص ق  الف الذي تقدم ذكره، وأنه مل يأِت اخل أما بعد الركوع ففيه  

متجاذب فيها  واألدلة  املسألة،  أمحد    ؛لذا  ة؛هذه  اإلمام  ذكره  ما  فيها  اهلل  –األظهر  رمحه 

 نه إن شاء أرسل، أو إن شاء قبض. أمن  -تعاىل

جد  وجد ما يسمى بالناسخ واملنسوخ، وال ي وي ال    إنه  :يقول السائل: هناك من يقول

تعاىل:   قوله  وأن  عليه،  آَية  ﴿دليل  ِمْن  َننَسْخ  ِمْثلَِها  َما  َأْو  ِمنَْها  بَِخرْي   َنْأِت  ُننِسَها    ﴾َأْو 

 اآليات القرآنية؟   توليس ،، املراد هبا: اآليات الكونية[1٠6]البقرة:

وتالعب    منكر،  القول  هذا  إن  فإن    يقال:  اهلل،  مبكتاب  السنة  أهل  ون  ط ِردعلامء 

من    ماألصفهاين، ومنهنقل اخلالف إال عن أيب مسلم  ومل يُ عىل إثبات النسخ يف القرآن،  

   .يف هذا هنازع يف صحة خالف

َف اهللَُّ َعنُكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم  ﴿  والقرآن واضح يف النسخ، كام يف قوله تعاىل: اآلَن َخفَّ

   .يف النسخ يح  [ ،فهذا رص66]األنفال: ﴾َضْعًفا 

املتقدمة: البقرة  آية  َنْأِت ﴿  ثم  ُننِسَها  َأْو  آَية   ِمْن  َننَسْخ  ِمْثلَِهاَما  َأْو  ِمنَْها  بَِخرْي     ﴾ 

   .هذا أيًضا رصيح يف النسخ .[106]البقرة:

كام يزعم هذا الذي ابتدع هذا  ال  ا عىل اآليات الرشعية ال الكونية،  هوالعلامء فهمو 

القول، ويكفي يف هذا القول أنه قول مبتدع خمالف لقول األمة، ونحن مأمورون أن نفهم  

ُسوَل ِمْن َبْعِد  ﴿ذه األمة، كام قال سبحانه:  فهم سلف هبالكتاب والسنة   َوَمْن ُيَشاقِِق الرَّ

مَ  َوَساَءْت  َجَهنََّم  َوُنْصلِِه  َتَوىلَّ  َما  ُنَولِِّه  املُْْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغرْيَ  َوَيتَّبِْع  َدى  اهْلُ َلُه   َ َتَبنيَّ   ﴾ ِصرًياَما 

 [.115]النساء:

يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن  مجيًعا  هنا  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق  

 ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة التاسعة والسبعون 

 
تباع الرسول صىل اهلل عليه وسلم يكون بالفعل  ا ن أ :يقول السائل: يذكر أهل العلم

يداوم،  َل  ه وما  والرتك، مع التفريق بني األمور الدنيوية والتعبدية، وأيًضا بني ما داوم علي

   . وأيًضا بني ما فعله قصًدا، وما فعله تبًعا

بصالة    : شكالاإل أمر  أن  قبل  الرسول  يرى  العلم  أهل  وبعض  شاء،  ملن  املغرب 

املداومة عليها بدعة، ألن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ما داوم عليها، فام الضابط يف هذا  

 عله؟ه أقوى من فِ بل املغرب، وأمرُ مع أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أمر بالصالة ق

إنه إذا جاء األمر من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

لفًظا جمماًل أمًرا مفص   يكون  أن  أو مطلًقاأو عامًّ   ،اًل، ال  أمًرا واضًحا،   ،ا،  األمر  إذا جاء 

به، وال يقال:    ل  مِ ن ع  العلم م    إذا كان من أهل   ، به  ل  عم  أن يُ   األصُل   : فمثل هذا  ، ومفصاًل 

بل األصل    ؛فعلإىل فعل ومل يفعله فإنه ال يُ   اأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أو دع  انه إذإ

ومن    وقوله وفعله حجة،،  عله صىل اهلل عليه وسلمبع يف فِ ت  كام يُ   ،بع يف قولهت  أن يطاع ويُ 

  :ذلك ةأمثل

البخاري ثبت يف  بن    من  ما  اهلل  اهلل عليه وسلم  :  عمروحديث عبد  النبي صىل  أن 

داوود الصيام صيام  أفضل  أن  يوًما  ،ذكر  يصوم  يوًما  ،كان  دع  .ويفطر  هذا  إليه   افمثل 

يفعل يكن  مل  أنه  اهلل عليه وسلم مع  يقولهالنبي صىل  أن  املداومة   :، فال يصح ألحد  إن 

قوله يف الداللة عىل   ألن  ؛وذلك ؛ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يداوم عليه ة؛عليه بدع

   . فيحتاج إىل بيان ،ا أو جمماًل، أو مطلًقافليس لفًظا عامًّ  ،ني   هذا ب  
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قول معترب يف   د  جِ فإذا وُ   أهل العلم،ُينظ ر إىل أفهام    نمثل ذلك أبد يف  وأؤكد أنه ال

مفرس    نص  وسلم  فهم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  يُ   ، عن  أن  األصل  النبي فإن  كالم  فهم 

أفضل  كام يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص، ملا قال: »  ،  اهلل عليه وسلم القويلصىل  

   . «الصيام صيام داوود

السائل فيام يتعلق بصالة ركعتني قبل صالة املغرب، وبعد    هما ذكر :ذلك ةومن أمثل

ذان املغرب، فإن مثل هذا ثبت يف البخاري من حديث عبد أبعد    : غروب الشمس، أي

ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »صلوا قبل املغرب، صلوا    ل غفاهلل بن م

  .ملن شاء«» :ثم قال يف الثالثة «قبل املغرب

الشمس،   بعد غروب  ويف صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا نصيل ركعتني 

   .لم يأمرنا ومل ينهنا صىل اهلل عليه وسلم ف انا،فكان صىل اهلل عليه وسلم ير

الشمسااحلديث  نهذا  فدل   غروب  بعد  ركعتني  صالة  استحباب  عىل  وقبل    ،ن 

   .صالة فريضة املغرب، وإىل هذا ذهب أمحد، وإسحاق، وهو قول مجاعة من أهل العلم

ا وال مطلًقا ال ليس جمماًل وال عامًّ   ،ني   ب    واضح    النص يف مثل هذا نص قويلٌّ   ن؛فإذ

ن ف ِهم  ذلك من أهل العلم،سي، ث فهم املراد منه، فيحتاج إىل تفيُ    د  جِ فإذا وُ   م إن هناك م 

 عمل بام دل عليه ظاهر الدليل القويل عىل ما تقدم بيانه. ذلك من أهل العلم فإنه يُ  م  هِ ن ف  م  

 يقول السائل: ما حكم الصالة منفرًدا خلف الصف ؟ 

صالة املنفرد خلف الصف ال تصح عىل أصح قويل   إن    هذا:  اجلواب عنيف  يقال  

واإلمام أمحد، وإسحاق   -رمحه اهلل تعاىل–  هل العلم، وقد ذهب إىل هذا احلسن البرصيأ

   . ، وابن املنذرههويا بن ر
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من حديث عيل بن شيبان ريض اهلل عنه    هماج  ذلك ما ثبت عند أمحد وابن ل ويدل  

   . خلف الصف« أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »ال صالة ملنفرد  

و أمحد  النبي وابصة ريض اهلل عنه:  وود والرتمذي من حديثدا  يبأوثبت عند   أن 

   .فأمره النبي أن يعيد الصالة ه، صىل اهلل عليه وسلم رأى رجاًل يصيل خلف الصف وحد

  ه هويامام إسحاق بن رحهام اإلمام أمحد، واإلوكال احلديثني صحيحان، وقد صح  

   . -رمحهم اهلل تعاىل–

احلديث صحيح أن  تبني  فإن صالته ال  من صىل   ن فإذ  ،فإذا  الصف وحده   خلف 

املسجد إىل  جاء  لو  لكن  احلديثني،  هذين  ظاهر  عىل  قد    ، تصح  الصف  كتمل  ا ووجد 

، فمثل هذا عىل أصح أحد  فيصف معهم يف الصف  ،ال جيد مكاًنا يدخل فيهنه  إبحيث  

القولني عند احلنابلة،   نه يصيل خلف الصف وحده، وإىل هذا ذهب  أالقولني وهو أحد 

  وابن القيم، والشيخ عبد الرمحن   ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،رصياحلسن الب

أنه     :لقاعدة الرشعية املعروفةل    -رمحهم اهلل تعاىل–وشيخنا الشيخ ابن عثيمني  السعدي،

   .ال واجب مع العجز

وأن ينفعنا    ،منا ما ينفعناهنا يف الدين، وأن يعل  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق  

 وجزاكم اهلل خًيا.  منا،بام عل  
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 اجملموعة الثمانون 

 
السائل: ما رأيكم يف كتاب   الطريفي؟  بد العزللشيخ   ع    "صفة الصالة "يقول  يز 

 إرساله عىل القناة حتى نتمكن من نرشه؟  آملف  ،قد علمت أن لكم رًدا مسجاًل 

الطريفي، والرد    ز عبد العزيعىل    ُت دْ قد تقدم ورد    أن يقال:  عن هذا السؤالجواًبا  و

العتيق  يوتيوب  يفموجود   واإلسالم  العتيق،  موقع   يف ،  الردٌّ   اإلسالم  ليس    لكن  عام 

وسلم"بكتاب    اخاًص  عليه  اهلل  النبي صىل  بعض    ،" صفة  صالة  ذكرت  قد  كنت  وإن 

   .األشياء يف هذا الكتاب

فيه مالحظات الكتاب  ف    ،وهذا  العلم،هْ فيه  أهل  مسائل  لبعض  وإحداث    م خطأ 

يُ ل  مل  التي  األقوال  إليهابعض  إىل    ،سبق  الضعيفة، وسأشي  األحاديث  لبعض  وتصحيح 

  .طبيعة اإلجابة يف هذه القناةبيشء  من هذا عىل عجالة رسيعة 

ذكر    ،أن ترك الصالة كفر بإمجاع الصحابة والتابعني  :مما يف هذا الكتاب أنه ذكر  ن  أ

   .نيالتابع وهو من  لزهري قد خالفأن ا :هذا يف الصفحة السادسة، ثم ذكر بعد ذلك

التابعني، أما إمجاع    نإذ أنه ليس يف املسألة إمجاع من جهة  عىل  الصحابة  هبذا يتبني 

والقول    ،كفر تارك الصالة فقد حكاه املروزي وغيه، لكن القول بإمجاع الصحابة يشء  

من أئمة التابعني  وهو    -رمحه اهلل تعاىل–خر مع اعرتافه أن الزهري  ء آبإمجاع التابعني يش

رواه  ك  ،ذلكيف  قد خالف   بإسناد  صحيح  املروزيعنه  ام  اهلل  ال رمحه  وذهب  –هري  ز، 

 إىل أن تارك الصالة ليس كافًرا.   -رمحهم اهلل تعاىل

  انقل كالمً   ةأنه يف الصفحة التاسعة عرش  :اخلطأ عنده يف الفهم   من وأيًضا مما رأيته   

   .فر تارك الصالةء عىل كُ إمجاع العلام حيكي   ه،هويا إلسحاق بن ر
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يُ  أن  إخواينوينبغي  حكاه    : علم  الذي  اإلمجاع  هذا  كُ   ههويا رابن  أن  تارك  عىل  فر 

 قطًعا. الصالة إمجاع خمروم 

يقول: من   ،فر تارك الصالةحيكى أن العلامء جممعون عىل كُ فإن إسحاق بن راهويه  

املغرب، ح ترك صالة  العرص، ومن  وقت  الظهر حتى ُيرج  تى ُيرج وقت  ترك صالة 

ر بن  إسحاق  ذكر  تعاىل–  ههوياالعشاء،  اهلل  بإمجاع    -رمحه  كافر  فهو  ذلك  فعل  من  أن 

 العلامء إىل زمانه. 

ام تقدم ذكره عن الزهري، وبام  ب  قطًعا خمروم    يههواإسحاق ابن رمن  هذا اإلمجاع   

اإلمام مالك إليه  واإلال واإلمام    ،ذهب  أن تاركشافعي،  إىل  رواية،  الصالة    مام أمحد يف 

  .ليس كافًرا

الذي ترتب عىل هذا عند اإلمام  و   ،هذا اإلمجاع املخروم ال يصح االعتامد عليه  نإذ

جل  ألملا ظن أن ترك الصالة مسألة جممع عىل كفر تاركها إىل زمانه،   ه؟هوياإسحاق ابن ر

   ئة.هم املرجا ذلك قال: الذين مل يكفرو 

ر بن  إسحاق  اإلمام  م  ه هويافإذن  يك   نوصف  باإلف  مل  الصالة  تارك  ألنه    ؛رجاءر 

   .إىل زمنه امجاعً إيظن أن يف املسألة 

  ف  ص  ن و  ني عليه م  ما بُ   نفإذ   -رمحه اهلل تعاىل–أما وقد تبني أن هذا الظن خطأ منه  

    فهو خطأ .ني عىل خطأ  ألن ما بُ   ؛ر باإلرجاء خطأمن مل يكف  

  ؛معذور   ه هويا، وإسحاق ابن ر -م اهلل وإياك   اهدان  -ليه الطريفي  إوهذا ما مل ينتبه  

م يكف    نألنه وصف  باإلمل  الصالة  تارك  بناءً ر  إمجاًعا  رجاء  املسألة  أن يف  ظنه  وقد    ،عىل 

املسألة   ليس يف  أنه  اإل  مجاع  إتقدم  الصحابة، ألن  بعد  الزهري  من    -رمحه اهلل تعاىل–مام 

   .وأمحد يف روايةوالشافعي وخالف من بعد ذلك اإلمام مالك،  ،خالف



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

349 
 

  ، سلًفا  القائل: إن يل  بأن يقول   ههويا ال يصح االعتامد عىل كالم إسحاق بن ر  ن فإذ

   .ر تارك الصالةكف  يُ مل ن ملالقول باإلرجاء يف 

وإن كان    عند أهل العلم،  ةمسألة تكفي تارك الصالة مسألة خالفيوإنام يقال: إن  

ر فقد قال ومن مل يكف    ، لميف املسألة إمجاع من لدن صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وس

وهو معذور، وإن    ، ر فقد قال بمسألة اجتهاديةوهو معذور، ومن كف    ،بمسألة اجتهادية

دلياًل  املسألة  يف  يكفي  ألنه  الصالة،  تارك  كفر  هو  الصواب:  القول  أن  أعتقد  أن    كنت 

بذكر هذا أن يعرف خطأ    أردُت جيمع الصحابة عىل ذلك ريض اهلل عنه وأرضاهم، لكن  

 الطريفي يف فهم أقوال أهل العلم، وما يرتتب عليها.

الطريفي   فيه  وقع  مما  عرش  ،وأيًضا  التاسعة  الصفحة  يف  موجود  نقل    ة:وهو  أنه 

اإلمام  يقول    ،أنه قال: باب الرد عىل املرجئة   ،يف سننه  -رمحه اهلل تعاىل–كالًما أليب داوود  

السجستاين    وأب داود  أبو  ذكر  ومما  السجستاين،  بإسنادداود  أخرجه  أخرج    ،ما  وقد 

مسلم   اإلمام  نفسه  قال:  ماحلديث  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  أن  جابر  حديث  بني  »ن 

أب«الرجل والرشك أوالكفر ترك الصالة الطريفي أن  ممن    -رمحه اهلل تعاىل–داود    ا ، فظن 

   .وهذا خطأ بني واضح للطريفي   ،أنه مرجئ بر الصالة يكف   ن مليصف م

املر فملا كانوا ال يرون األعامل من اإليامن  ة جئوذلك أن  املقابل ال يرون شي،   ًئا في 

وال كفر أكرب، فألجل هذا رد عليهم اإلمام   ،ال كفر أصغر   ،يوصف بأنه كفر ،من األعامل

:داود بب  وأب   : ليق  سواء أكان كفًرا أكرب أو كفًرا أصغر، وسواء    ،ترك الصالة كفر    أن    يان 

   .أصغر أو كفر   ،أكرب بأن تركها كفر  

بالكف  ؛فهذا يصح رًدا عىل املرجئة   ،فعىل كال االحتاملني    ر،ألهنم ال يصفون عماًل 

 يامن، لكن هذا ما مل يفهمه الطريفي.كام ال يصفون عماًل باإل
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ما يدل عىل خطأ الطريفي يف فهم مسائل أهل  مراجعها  وأمامي عدة نقاط مع ذكر   

  .بعضها عىل عجالةوسأشي إىل  ،العلم، لكن الوقت أضيق

التي مسألة  ذكر  والثالثني  الثامنة  الصفحة  املسجد   نماففي  دخول  مسألة  يف 

ومل يأت    ،إنام جاء يف الرشع يف األمور العادات  نإن التيم  :واخلروج من املسجد ، وقال

 . يف العبادات

التيمن يف تنعله    هبعج كان النبي ي»والعجيب أنه ذكر حديث عائشة يف الصحيحني  

إنام    نماظن أن التيفل والرتجل،  ونظر إىل التنع  «،  ويف شأنه كلهويف طهوره،  ترجله،    ويف

   !!!.يكون يف العادات وال يكون يف العبادات 

م أنه منصوص يف احلديث، قول عائشة لعلِ   ، وكان ذا فهم  ، يف احلديث  دق ق  لكن لو  

  . والتطهر عبادة ، "ويف طهوره"  -ريض اهلل عنها–

   .ن يف العبادات ويف العاداتيكو  نفإذن التيم

وهذا فيه   ،م األيمن د  ق  عند الدخول واخلروج يُ : أنه  لكن مما أخطأ يف تطبيقه أنه قال  

ي  ،نظر كان  وومل  وهبذا  األدلة،  عليه  دلت  كام  األكرب  يقدم  وإنام  السلف،  عمل  عليه  جد 

   .-رمحه اهلل تعاىل–العالمة  ابن باز خنايفتي شي

فهذا ال دليل عليه، وما  ،الدخول واخلروج  عنداس من التيامن عند الن ما اشتهرأما 

سواء كان يف عبادة    ه،ون الرجل نفسؤجاء يف حديث عائشة هو يف األصل فيام يتعلق بش

 أو غي ذلك. 

د فِ فليُ   سبقه لذلك، وإذا كان عنده أحد    اوأيًضا مما عند الطريفي من أقوال مل أر أحدً 

ا الصفحة  ذكر يف  أنه  والثامن به، وذلك  كرب    :ني لتاسعة  إذا  الرجل  عأن  اليمني  وقبض    ىل  

   .إىل آخره ... أو فوق الرسة ،فهو خمي يف ذلك بأن يضع يديه عىل صدره  ،الشامل
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له، الذي رأيته ألهل العلم أن مجهورهم يقولون: هو خمي بني أن    سلًفاوهذا مل أر  

ح فوق الرسة، ومنهم  ن يرج  م  منهم    عىل خالف بينهم،  ةأو حتت الرس    ةيضع فوق الرس  

   . ةمن يرجح حتت الرس  

هذا ال أراه سلًفا من أقوال أهل   ،بأن يضع يديه عىل الصدر  أيًضا أما القول بأنه خمي  

 . -رمحهم اهلل تعاىل– املاضني  العلم

األحاديث   ما عندهم من األخطاء يف تصحيح بعض  الثا  ،أما  الصفحة   نيةفإنه يف 

يف الركوع والسجود حديث أنس الذي    ا ة ذكر حديث التسبيح عرًش والعرشين بعد املائ

   .هبحتج  او،  داود  وأبوأخرجه أمحد 

فه مجع من أهل  رجل جمهول، لذلك ضع    هسنادإففي    ،احلديث واضح ضعفهوهذا  

   . هو ال يصح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمفالعلم، 

  معىل رأس اآلية، ذكر حديث أ  أراد أن يبني استحباب الوقوف  اوأيًضا العجيب مل  

ف هذا   ضع    -رمحه اهلل تعاىل–مذي  واحتج به، مع أن الرت  ،مذيالذي أخرجه الرت  ةسلم

 !!!  عدم صحتهاحلديث  وبني  

   .كثية ذلك أحاديث عىل  واألعجب من هذا أنه يف احلاشية قال: وقد دل  

ال  وأطالب  أطالبكم  يبني    طريفي وأنا  أن  أحاقبلكم  مخسة  لنا  عن   صحيحة  ديث 

فضاًل من أن يقال: إن    ،الرسول صىل اهلل عليه وسلم تدل عىل الوقوف عىل رأس اآلية

 . هناك أحاديث كثية تدل عىل ذلك

، ئ  إن مل أخطني وأيًضا مما ذكر يف الصفحة أظن عندي يف الصفحة اخلامسة والثالث

الظن  لكن   غيهاأغلب  يف  أو  الصفحة  هذه  يف  تك  :ذكر  ،ذكر  إدراك  اإلحرام  أن  بية 

بحديث    ، واجب ذلك  عىل  واستدل  آثم،  فهو  يدركها  مل  من  اإلقامة  »وأن  سمعتم  إذا 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

352 
 

الصالة إىل  السكينة والوقار وال ترسعو و  ، فامشوا  فامشوا   ا«،عليكم  اإلقامة  إذا سمعتم 

 . فهو يدل عىل وجوب إدراك تكبية اإلحرام ،إىل الصالة، قال: فهذا أمر

 سلًفافلم أر له  مع اإلمام  اإلحرام  لتكبية  دراك املأمومني  أما القول بإجياب إ  فيقال:

    اًل. أو    ، من العلامء املاضني، هذا

سواء    ،يف امليش إىل الصالة   ؛ ألن احلديثذا احلديث ال يصح هباستدالله      وثانًيا: 

ة امليش، وهو أال يستعجل،  فكان يف تكبية اإلحرام أو غيها؛ يعني األمر بالصالة يف ص

  .((ال ترسعواو  ،وعليكم السكينة والوقار ، ىل الصالةإذا سمعتم اإلقامة فامشوا فإ))

ال ألجل إدراك تكبية اإلحرام، وهذا نعم يف  الصفحة    ،األمر يف صفة امليش   ،إذن

   .  كام تقدم ذكر ذلكنياخلامسة والثالث

   . ألن الوقت أضيق من ذلك  ؛وأعتذر عن اإلطالة يف بيان هذه األخطاء

ا هيديني  أسأل  أن  ملهلل  والطريفي  إذا وإياكم  الطريفي  أن  وأرجو  ويرىض،  حيب  ا 

أن اعتذر    عيل    ، نه إذا تبني يل أين أخطأتأ ذلك، وله مني  أن يبني    ،رأى إين أخطأت عليه

   .ت عليه عالنيةدمنه عالنية كام رد 
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 اجملموعة الواحدة والثمانون 

 
يتعلق   مفيد  مقطع  نرش  عىل  عزمت  السائل:  يف  يقول  كبرية  امرأة  بصوت  بالنساء 

 السن، فهل صوت املرأة عورة عىل كل حال؟ 

السؤاليقال جواًبا   ليس   أصح قويل إنه عىل    : عن هذا  املرأة  أن صوت  العلم  أهل 

اإلمام    عورة، عن  رواية  وهو  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية  و  احلنفية  عند  قول  وهذا 

   .أمحد

يسألن  :ذلكل   ويدل   كن  النساء  وسلم   النبي   أن  عليه  اهلل  وعنده    ،ويسألنه  ،صىل 

   .إىل غي ذلك...الرجال األجانب، ويسألن أمهات املؤمنني 

   .فدل هذا عىل أن أصوات النساء ليست عورة

لنبي صىل اهلل عليه وسلم  إىل اأن امرأة جاءت  ))  يف الصحيحني:ومن ذلك ما ثبت  

يا رسول اهلل إن   ال يقدر    ، أدركت أيب شيًخا كبرًياو  ه،عىل  عباداهلل فرض احلج  فقالت: 

عنه أحج  هل  الراحلة،  النبي   ؟((عىل  مع  عبد   فكان  بن  العباس  وسلم   عليه  اهلل  صىل 

أمامه تتكلم  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  ينهها  ومل  بحرض   ،املطلب،  الرجال    ةأو 

   .األجانب

  .هذا عىل أن صوت املرأة يف األصل ليس عورة فدل  

دل  بأنه عورة،  وليس هناك  املرأة  واهلل  -هر  ظاأل   ؛لذافيل واضح حيكم عىل صوت 

 أن صوهتا ليس عورة. -أعلم 

 يقول السائل: لو ترشدنا لعناوين كتب أهل العلم التي تتناول جانب األخالق؟ 
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كثية  يقال: األخالق  جانب  عن  تكلمت  التي  العلم  أهل  كتب  هو    ،إن  ما  منها 

ليس مسنًدا،   ومنها ما تكلم عن األخالق بصفة عامة، ومنها ما  مسند، ومنها ما هو ما 

اخلرائط مثاًل  األخالق،  جوانب  من  جانب  عن  اسمه  ي،تكلم  كتاب  مساوئ  "  له 

اسمه    ، "األخالق آخر  كتاب  له  األخالق  "وكذلك  أيب  وأيًضا    ، "مكارم  له  ابن  الدنيا 

اسمه   والصمتادآ "كتاب  اللسان  الط"ب  وأيًضا  بعنوان  رب،  كتاب  له  م  مكار"اين 

وتكلم فيه عىل أشياء كثية تتعلق    ،"العقالء  ةروض  "، وابن حبان له كتاب    "األخالق

كتاب   البن حزم  وأيًضا  تكل  يف  باألخالق،  والسي،  عاألخالق  تتعلق    ىل م  كثية  أشياء 

من    يشء    عىلم ابن القيم  فيام يتعلق باألخالق، وتكل    اباألخالق، فكالم أهل العلم كثيً 

 وغيه من أهل العلم.  "زاد املعاد "هذا يف كتاب 

 ؟   ى نارمها«آ يقول السائل: ما صحة حديث »ال ترت

ريض  –يقال: احلديث أخرجه  أبو داود والرتمذي، من حديث جرير بن عبد اهلل  

عنهام قال:    -اهلل  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  أظهر  »أن  بني  يقيم  مسلم  كل  من  برئ  أنا 

  .«ى نارمهاآ ؟ ال ترتوَلَ  !املرشكني، قالوا يا سول اهلل 

 ذلك  كام بني    ، ال يصح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم  -واهلل أعلم  -هذا احلديث  

ال   ،فهو حديث ضعيف  ،دارقطني ال و  ، كبار احلفاظ كاإلمام البخاري، وأيب حاتم الرازي

 يصح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. 

 ح الرشعية عقب الصالة املفروضة؟ ما طريقة التسبييقول السائل: 

أعلم    -  يقال: الرشع  -واهلل  الطريقة  قاليأن  فإذا  أصابعه،  عقد  مع  يسبح  أنه    : ة 

اهلل" ثم    ،"سبحان  إصبعه،  اهلل"يعقد  أخرى  "سبحان  ينتهي،  إيعقد    ،مرة  حتى  صبعه 

   .اإلصبع أثناء عقد ال يعد يف أثناء احلل، وإنام يف ،فيعد يف أثناء العقد
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صبعه اخلنرص  إح بيمينه، وبدأ بسب    "سبحان اهلل"لو قال: ثالثة وثالثني مرة    فمثاًل 

اإلهبام إىل  آخره  إىل  البنرص،  اهلل"  :ويقول  ،ثم  اهلل"يعقد    "سبحان  سبحان  "،  "سبحان 

   ."اهلل

ب فيبدأ  الشامل  يده  إىل  ينتقل  اخلنرص  إثم  ينتهي صبعه  أن   قول في  ،اإلهبامب  إىل 

اهلل" اهلل  ، سبحان  الطريقة"سبحان  هبذه  يرجع  ،،  الطريقة   ،ثم  هبذه  اليمنى  بيديه  ويبدأ 

   .ح ثالًثا وثالثني، فيكون التسبيح كام تقدم بالعقديسب  

داود  ل ويدل   أيب  ثبت عند  ما  العاص  دن حديث عب مذلك  بن  بن عمرو  أن ))  :اهلل 

  .((الرسول صىل اهلل عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده

لفظ لذفه   "،بيمينه"  :أما  شاذة،  عقد    ا ي  أن  يرون  رأيته  فيام  العلم  أهل  مجهور 

اليمنى  باليد  يكون خاًصا  اهلل ال  بذكر  والشافعية،   كالمكام هو ظاهر    ،األصابع  املالكية 

أنه يكون   : فظاهر قوهلم أهنم يرون ،واحلنابلة، وهو قول عند احلنفية خالًفا لبعض احلنفية

 : ألهنم يرون احلديث بلفظ ؛باليد اليمنى 

   . يذكر هذا بعض احلنفية يف كتبهم ((كان يعقد التسبيح بيمينه)) 

  ،أنه يكون بعقد األصابع، يعد التسبيح بعقد األصابع  -واهلل أعلم   -األظهر    ، فإذن

بيد يبتدئ  ولكن  واليرسى،  اليمنى  باليد  يكون  ي  ،اليمنى   هوأنه  ذلك  بعد  بيديه    ثن ي ثم 

  .اليرسى

وأن ينفعنا   ،نا بام ينفعنام  هنا يف الدين، وأن يعل  ن يفق  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أ

 منا، وجزاكم اهلل خًيا.بام عل  
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 جملموعة الثانية والثمانون ا

 
وجد    قدأرض  عىل    شيًئاأن يأخذ     ة العدليقول السائل: هل جيوز ملن يعمل يف كتاب

مشرتًيا البي  ،هلا  طريف  أحد  يكون  ربام  أنه  م   ع علاًم  عليه  تعرف  غ قد  أو  عمله    ري ن خالل 

 ذلك، وفقكم اهلل ؟  

جواًبا   السؤاليقال  هذا  رشًعا  : عن  شي  ،املعروف  يأخذ  أن  ألحد  يصح  من   ًئاال 

مسلم    ،املال صحيح  يف  ثبت  ملا  عمله،  طريق  عن  أو  عمله  يف  حديث  موهو  عدي ن 

»الكندي   قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  سمعت  قال:  عىل  أنه  منكم  استعملناه  من 

« والعياذ باهلل، فلذلك هدايا يأيت به يوم القيامة ،كان غلواًل   ،ا فام فوقهطً فكتم لنا خمي  عمل،

غلول،   عملهالعامل  طريق  عن  أو  عمله  يف  يعمل  الذي  الرجل  يأخذه  من    ،والذي  هو 

 -فاين اهلل وإياكماع-الغلول 

كثيونو فيه  يتساهل  األمر،  لرتى  ،هذا  أنك  الناس    حتى  العامل    يعطونبعض 

محل متاعه الذي  إذا    ،أو كارفور، أو غيها  هذين يعملون يف املحالت الكبية مثل بندال 

هذا املال ال جيوز أن يعطى مثل هذا العامل، فإنه داخل  و  مااًل ،  اشرتاه من هذه املحالت

  .يف مجلة هدايا العامل غلول

   ؟الصدقة عىل هذا املسكني  ذه وقد يقول قائل: ه

مست  يقال: عليهم  مااًل   ،حبةالصدقة  تعطه  ال  عمله  ، لكن  يف  قيامه أأو    ، وهو  ثناء 

وليس مقابل خدمة، وال هو    ،تعطيه مااًل ف  ، تتجول يف املحل مرة  ن مكن أومن املبعمله،  

ُيدمك، أو رأيته يف الطريق وأنت متيش يف الطريق فتعطيه مااًل، أما أن تعطيه مااًل أثناء 

 ل غلول.فهذه من مجلة هدايا العام ،قيامه بعمله معك
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 . نرجو ذكر املصادر ؟ ما حكم ذكر أسامء املبتدعة أمام العواميقول السائل: 

السؤاليقال جواًبا     نْ أ    "االعتصام"كام ذكر  الشاطبي يف كتاب    األصُل   :عن هذا 

البدع أهل  أسامء  منهم  تذكر  األصل،  ،للتحذير  ينتقل    فهذا  إال  من  وال  األصل  هذا 

ا أن  والغالب  راجحة،  منهملصلحة  وحيذرون  البدعة  يرتكون  ال    بني  يأن  ب إال    الناس 

بي   الذي  وهذا  بي  أصحاهبا،  فإهنم  سلفنا،  وبي  نه  البدعة،  املنوا ضالل  كام  تبنوا ضالل  دع، 

جابر، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم    من حديثجاءت به الرشيعة، ففي صحيح مسلم  

« ا قال:  اهلل، وخري  الكالم كالم  فإن خري  بعد  وسلم  أما  عليه  اهلل  هلدي هدي حممد صىل 

ضاللة بدعة  وكل  حمدثاهتا،  األمور  ورش  ورش  قالوا:  بدعة    «،  وكل  حمدثاهتا،  األمور 

   . ضاللة، هذا فيام يتعلق بتضليل كل بدعة

باملبتدعة فقد ثبت يف الصحيحني يف حديث عائشة عن النبي صىل    ،أما فيام يتعلق 

« قال:  وسلم  عليه  الذ اهلل  رأيتم  منهإذا  تشابه  ما  يتبعون  اهلل   ،ين  سامهم  الذين    ، فأولئك 

 . «فاحذروهم

يشه   سلفنا  كان  البدع  وقد  أهل  بأسامء  بني  أمارون  يفرقون  وال  والعامة،  العلامء  م 

   .يشء من ذلك

  :"أعالم النبالءسي  "يف    ذهبي ني أمثلة كثية يف مثل هذا، فقد ذكر ال ضامء املاللعل و

يق  كان  عامر  بن  حييى  يفوأن  عشيةم  كل  يف  املسجد  وقتً   ،  حيذ    ،آخر  اوذكر  من وكان  ر 

   .األشاعرة أمام العامة
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اإلسالم   شيخ  ذكر  تعاىل–وكذلك  اهلل  العقل    "كتابه  يف    -رمحه  تعارض  درء 

اإلسفرائيني   "والنقل حامد  أبا  تعاىل–أن  اهلل  يق  -رمحه  الناسوكان  عند    ل ويضل    ،م 

   والباقالين أشعري مبتدع.  اقالين،ر الناس من البوحيذ   الباقالين

 ةإن التحذير عند العام  بل    بني غيهم؛و    ةبني العام  يف التحذير  فالعلامء ال يفرقون

وهم    ،ألن العامة جيهلون  طالب العلم؛  عند  حذير أكثر من التأحياًنا من وجه هو متعني  

 العالج. املعركة بني أهل السنة وأهل البدع، والوقاية خي من  رضأ

 القرب هل يكون للنبيني؟    إن االمتحان يفسائل: يقول ال

 فيها قوالن:  :يقال يف هذه املسألة

نت  مأن األنبياء ال يُ   -واهلل أعلم  -ومها قوالن عند احلنابلة، وأصح القولني   ون يف  ح 

   .قبورهم

ملا ثبت    كالشهيد؛  والدليل عىل ذلك أنه إذا كان بعض هذه األمة ال يمتحن  يف قربه

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا ذكر    :ريض اهلل عنه  سلامن الفاريسحديث    من  ،يف مسلم

   .  نات  الف   نمِ قالوا: أُ  ،الشهيد

 فغيه من األنبياء من باب أوىل.   ،فإذا كان الشهيد ال يمتحن يف قربه

 ات القيامة دار تكليف؟ صعرويقول السائل: هل الربزخ  

قد ثبت التكليف ويًضا  من دار التكليف،  ات يوم القيامة أصإن الربزخ وعر  :يقال

–مام ابن القيم  هذا اإل  روقر    ،فيها، وقد نقل ذلك أبو احلسن األشعري عن أهل السنة

كالم أيب احلسن األشعري    ونقل   ،"طريق اهلجرة"، ويف  "بدائع الفوائد"كتابه   يف   رمحه اهلل

ه.    وأقر 
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وجل: ل   يدل  و عز  اهلل  قول  ُيْكَشُف  ﴿  ذلك  َفاَل  َيْوَم  ُجوِد  السه إىَِل  َوُيْدَعْوَن   
َساق  َعْن 

   [42]القلم:  ﴾َيْسَتطِيُعونَ 

 

   .اهتاصعريف هذا إنام يكون يوم القيامة 

حيتج عىل    اأن أربعً ))  :اب السنن عن أيب هريرةحصأديث الذي أخرجه  احلوكذلك  

القيامة يوم  الفرت  م:ومنه  ،اهلل  أهل  من  القيامة  ة،رجل  يوم  اهلل  إىل   فيمتحنه  يأخذه  بأن   ،

وسالًما  ،النار برًدا  كانت  و  نجا  عليها  دخل  احلقيقة  ،فإن  النار  أدخل  يدخلها  َل   ،وإن 

   .((بوعذَّ 

عر  يف  هذا  أن  إذن  صفاملقصود  القيامة،  يوم  عرال ات  يف  ثابت  يوم  صتكليف  ات 

 م ذكر بعض أمثلته.، وإنام قد تقد  احلياة الدنيايف تكليف كال القيامة، لكن ليس 

االيقو السائل:  كالصبيان،  ل  الدنيا  يف  املكلفني  لغري  يكون  هل  القبور،  يف  متحان 

 واملجانني؟ 

العلم  :يقال أهل  قويل  أصح  الشافعية  ،عىل  قول  احلنابلةوقو  ،وهو  عند    أن    :ل 

   . املجانني والصبيان يمتحنون يف قبورهم

  ،صىل عليهمي  هأن  :د هذا صل أن اجلميع يمتحن يف قربه، ويؤك  األ  فألصل،  ا وهذا  

واهلل    . أهل العلم  قويل من  وهذا األصح    ، ى هلم، فدل عىل أهنم يمتحنون يف قبورهمدع  ويُ 

   .أعلم

 منا، وجزاكم اهلل خًيا. وأن ينفعنا بام عل   منا يام ينفعنا،أسأل اهلل أن يعل  
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 اجملموعة الثالثة والثمانون 

 
 الذنوب؟  لتوبة النصوح اإلقالع عن مجيع ليقول السائل: هل يشرتط 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  قوله:عن  يف  النصوح  بالتوبة  اهلل  أمر  قد  آَمنُوا  ﴿   :  الَِّذيَن  َا  َياَأهيه

  [ 8]التحريم:  ﴾  ُتوُبوا إىَِل اهللَِّ َتْوَبًة َنُصوًحا

أن التوبة النصوح ما مجعت    "مدارج السالكني"مام ابن القيم يف كتابه   اإلو قد بني  

 -ثالثة: اأمورً 

 مر األول: أن تكون توبة عن مجيع الذنوب. األ 

 األمر الثاين: أن تكون بعزيمة عىل أال يرجع. 

العاملني   رب  عند  ما  وابتغاء  اإلخالص،  التوبة  دافع  يكون  أن  الثالث:  األمر 

 سبحانه.

التوبة توبة نصوًح  الثالثة صارت  مام  كام ذكر ذلك اإل  ا، إذا اجتمعت هذه األمور 

 تعاىل.رمحه اهلل –ابن القيم  

يقول السائل: ما حكم اهلجرة من بالد الكفر مع القدرة عىل إظهار الدين؟ إال أن  

الرشائ باأل  عبعض  اإلعالن  مثل  ممنوعة  أْنم  تبقى  مع  املنزل،  يف  والذبح  والنقاب،  ذان، 

الذي جيوز هلم البقاء هم الدعاة والعلامء فقط، أم  خيصصون أماكن خاصة للذبح ، وهل  

وهل وجود املعايص الظاهرة    ،قيمني الذين يمكنهم التأثري عىل الكفارحتى اإلخوة املست

 يوجب اهلجرة؟ عىل الدين  تهم يترب الذين يف األوالد  صري وهل م يف البلد يوجب اهلجرة؟  
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  الذي  : عن  املستضعف  عىل  جتب  إنام  الرشيعة  يف  ال    اهلجرة 

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل  ﴿إِ   يستطيع إظهار دينه، كام قال سبحانه: الَّ املُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

  [98]النساء:  َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َواَل هَيَْتُدوَن َسبِياًل ﴾

 

ت عىل أن اللوم والذنب هو عىل الذي ال يستطيع إظهار دينه، أما فإذن هذه اآلية دل  

   .داللة مفهوم املخالفةبهذا  ،ذنب من يستطيع إظهار دينه فليس داخاًل يف ال 

ب عىل ذلك، كام يدل عىل وال يعذ    ،ين مسلم إ  :أنه يقول  :أي   :ومعنى إظهار الدين

   ."احلاوي" هيف كتاب ياورداملو ،ذلك كالم اإلمام الشافعي 

الكفار، مع أن األفضل أن هياجر من باب   بالدفام كان كذلك جاز له أن يبقى يف  

يعي النفس، وأن  املسلمني سالمة  بالدين، وأسلم    ،ش يف بالد  التعبد  له عىل  فهو أشجع  

وألوالده إذا    ، لفطرته  أروبا  بالد  بعض  أن  بلغني  وقد  األ دِخ أُ السيام  املدارسل    ، والد 

االبتدائي  الصف  مراحل  من  مرحلة  احلياء  ر  عُ   ،وبلغوا  يزيلوا  حتى  والبنت  الولد  ي 

كا وإن  رشعي،  ومطلب  أفضل  اهلجرة  ولذلك  ليسعنهم،  يستطيع   تنت  ملن  واجبة 

   . إظهار دينه

ال  بقاءه يف بالد الكفر    علم والدعاة،أما من كان من أهل   لناس انفع  ليفاألصل أن 

  .ألجل أن عنده نفًعا متعدًيا  ويدعوهم إىل اهلل أفضل،

ومل    ،فإنه بقي يف مكة  ،ريض اهلل عنه  بقصة العباس قدامة عىل ذلك  وقد استدل ابن  

   .كان يف بقائه مصلحة فإن عدم هجرته مستحب فإذا ل: قا ،هياجر ملصلحة

اهلجرة واجبة عىل من ال يستطيع إظهار دينه، ومن استطاع إظهار  أن  األصل   ،فإذن

   .دينه فال جتب اهلجرة عليه، وإن كانت أفضل 
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  ، كدآأوىل و  ه ه نفع لإلسالم واملسلمني، فإن عدم اهلجرة يف حقئأما من كان يف بقا

 قصة عباس ريض اهلل عنه .   كام يدل عىل ذلك

 

أكرب، وإن كان   يكونيقول السائل: هل هناك قاعدة تقول: إذا كان الكفر معرًفا بأل 

 غري ذلك فهو أصغر؟ 

القاعدة شيخ اإلسالم    ،السائل  ههناك قاعدة بمثل ما ذكر  إن   يقال: وقد ذكر هذه 

تيمية   تعاىل–ابن  اهلل  الصالة،    " فقهال عمدة  ل   ه رشح"يف    -رمحه  هذا    أنوذكر  قسم 

   ء. االستقراب

  :أي  ،وهو أن كالم شيخ اإلسالم يف استقراء الكفر، يف لفظ الكفر  ه،بت  نْوأرجو أن يُ 

هذا اسم فاعل، فرق بني    فإن    ، ال الكافر والكافرون ،املصدر إذا دخل عليه األلف والالم

الفاعل    ةل داللة املصدر عىل احلدث، ودال  ن  ألالفاعل،  اسم  داللة املصدر، وداللة   اسم 

وعىل احلدث الذي يتصف به هذا الفاعل، لذلك كالم شيخ اإلسالم    ، عىل الفاعل نفسه

 ذلك الكافر والكافرون.  يدخل يف  وال  ،فعىل لفظ الكفر املعر   -رمحه اهلل تعاىل–

وكان    ،ةنَّ حديث عهد بالسه   ،اب  رخوة من السنغال يعيش يف أويقول السائل: أحد اإل

االحتفا بامليشارك يف  ويقوم  ولدل  اهتدى،  واآلن  العامة،  املحارضات  السنة،    ببعض  إىل 

أشهر عندهم، قبل  مكانة  وله  البيانهل  و  ،  هبدف  معهم  سيشارك  القوم    ،اآلن  أن  علاًم 

 ليسوا عىل علم باهتدائه للسنة؟ 

النعم  نقول: أعظم  وهذه  السنة،  إىل  هداه  الذي  هلل  الرجل    ،احلمد  اهتداء  وهو 

اهلل أن هيدينا مجيًعا لإلسالم والسنةأسلإلسالم والسنة،   يميتنا عىل ذلك  ،أل  وأن    ،وأن 

 عنا. نلقي اهلل وهو راض  
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اهتدىفيقا ثاين  ال أما   كان  إذا  إنه  ف  ،ل:  به،  القوم  يعلم  جيتهد  أ ومل  أن  عىل  نصحه 

ومن هو أكثر رغبة يف أن    من هؤالء من هو أكثر استجابة،  ي قِ ت  نْأن ي  أي:    ،الدعوة الفردية

سلفية  ،إلسالمل يب  يستج دعوة  ويدعوه  به  الكافرين    ،فينفرد  صدر  يرشح  اهلل  لعل 

 . ولكن حيتاج إىل جهد   ،اهلل وكرمه، وهذا ليس صعًبا ةرمحب للدخول يف اإلسالم، 

مباركً و السائل  جيعل  أن  اهلل  الرامحني  اأسأل  أرحم  هو  ينفع    ،برمحته  إنه  بحيث 

   ه.لفردية ألهنم مل يعرفوا بحال ا ةهذا فيام يتعلق بمحاولة الدعو  ،املسلمني

املصلحة وإن رأى  ليعتذر بأي عذر كان،  و،  ال جيوزفهذا  أما املشاركة يف هذه البدع  

يف  فليصادمهم،    تهم مصادميف   املصلحة  رأى  ينتهي وإن  حتى  والتأخي  املصادمة  عدم 

، فله أن  ة،معه يف الدعو  ون قفثم ي  من خلقه،  جهده يف الدعوة الفردية ليهتدي ما شاء اهلل

 املفاسد. و املصالح يؤخر ذلك بالنظر إىل

نا، وجزاكم اهلل  م  نا بام عل  منا ما ينفعنا، وينفع  عل  ي هنا يف الدين، وأن  نسأل اهلل أن يفق  

 خًيا.
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 اجملموعة الرابعة والثمانون 
أخطاء بعض الدعاة من السعودية الذين حيملون العقيدة    تيقول السائل: لو تتبع

فقط املنهجف  ،الصحيحة  يف  هفوات  بينها،  و  ،عندهم  ما  كثري  القلب  زالت  أن    لو نجد 

املتقدمني وقعوا يف أخطاء عقديةوق بل جتد  املتقدمني،  بينها وبني أخطاء  ومع ذلك    ،رن 

ثم   نتغاىض عنهم،  القاعدة  تنعتذر هلم، وأحياًنا  فيهمالوسطية  طبقون  نبه عىل  ي  ،السابقة 

 القاعدة ال تتامشى مع املعارصين؟ أن  و علمهم، ستفاد منوي  ،أخطائهم

جواًبا   السؤاليقال  هذا  واحد  : عن  اهلل  دين  السابق،  ،إن  وعىل  املعارص،  وعىل    عىل 

عامًّ  حكاًم  نزل  اهلل  دين  فإن  السعودي،  وغي  للبرشية،السعودي  سبحانه:  ا  ﴿َوَأنَّ    قال 

ُب  السه َتتَّبُِعوا  َواَل  بُِعوُه  َفاتَّ ُمْسَتِقياًم  اطِي  رِصَ بِِه  َهَذا  اُكْم  َوصَّ َذلُِكْم  َسبِيلِِه  َعْن  بُِكْم  َق  َفتََفرَّ َل 

ُكْم َتتَُّقوَن ﴾     [153]األنعام: َلَعلَّ

يتبعوا سبيل اهلدىفهذا أمر جل الناس أن    ، سعوديني أو غي سعوديني   وا سواء أكان  ،ميع 

 َتنَاَزْعُتْم يِف  َفإِنْ }  سبحانه:  الناس برشع اهلل، كام قال  ن ِزن  معارصين أو سابقني، فيجب أن  

َوَأْحَسنُ  َخرْي   َذلَِك  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُْتْم  إِْن  ُسوِل  َوالرَّ اهللَِّ  إىَِل  وُه  َفُرده  
ء    يَشْ

   [5٩]النساء:  {َتْأِوياًل 

كام قال    ،وجيب أن نفهم كتاب اهلل وسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح

ُنَولِِّه  :   حانهسب َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل املُْْؤِمننَِي  َدى  اهْلُ َ لَُه  َتَبنيَّ َبْعِد َما  ُسوَل ِمْن  ُيَشاقِِق الرَّ ﴿َوَمْن 

 [ 115]النساء:   َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا ﴾

بتدًعا، وإذا كان  فإن األدلة جاءت هبجر أهل البدع، وهجر من كان م ؛ إذا تبني ذلك

   .أوىل وأوىل هداعًيا إىل البدعة فهجر
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ن حديث عائشة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم  م  انذلك ما أخرجه الشيخل ويدل  

 «. فاحذروهم ،إذا رأيتم الذين يتابعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سامهم اهلل قال: »

البدعف    هيف كتاب  -ه اهلل تعاىلرمح– ذلك الشاطبي  كام بني    ،هذا أصل يف هجر أهل 

   ."االعتصام"

 ،إىل قاعدة عظيمة  فإن هذا األصل كغيه من أصول الرشيعة راجع    ؛إذا تبني هذا 

 وهي  

   .أن الرشيعة مبنية عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها :قاعدة

املاضني العلامء  من  كان  بِ   ،فمن  عند  ، ع  د  عنده  لكن  التبديع،  هبا  علم  يستحق  ه 

، فمثل  أو شبه منتف    نحتاج إليه، والرضر العقدي من مراجعة كتبه عىل أهل السنة منتف  

بيان ما فيها من اخلطأ، ألن الرضر منها    ،ر منهمهؤالء ال حيذ   بل يستفاد من كتبهم مع 

 .أو شبه منتف   منتف  

   .ين قائم عىل جلب املصالح وتكميلهاوالد   

الكتب من العلم النافع كرشح األحاديث النبوية،   ههذاالستفادة مما يف    :ذلكمن  و

   . أو تفسي القرآن، أو بيان أقوال أهل العلم يف الفقه إىل غي ذلك

كانت   إذا  هذا  راجحةصلحامل فمثل  كتبهم  ة  من  يستفاد  املقابلو  ،بأن  الرضر    :يف 

منتف    منتف   شبه  فالأو  الراجحة،  املصلحة  تقدم  أن  القمل  ،بد  من  ذكره  تقدم  اعدة ا 

  .الدين قائم عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها وهو أن   ،الرشعية

وا يف دينهم، إما بفكر  نُتِ طالعه أهل السنة فُ   ذالكن لو تبني أن من كتب املاضني ما إ

بتأويل الصفات، أو غي ذلك، فإن مثل هذا يمنع أهل   أو  بتأويل األسامء،  أو  اخلروج، 

 عته، ألن مفسدته أكرب من مصلحته.السنة من مطال 
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املبتدعة من املعارصين سواء كانوا سعوديني أو  ومثل هذا يقال يف املعارصين، فإن   

، السيام إذا كان هؤالء املبتدعة جمتهدين يف نرش  غي سعوديني، يفتتن هبم أكثر من املاضني

وعدم هجرهم حتى   ،يل مع املخالفنيه تس  ةثورة، ودعاة  بأن كانوا ثوريني ودعا    ، بدعهم

كن  ممبيب اجلفري الذي يقول: لو كانوا دعاة رشك، كام يفعل بعض دعاة احلركيني مع احل

، تراهم ال يوافقونه عىل أخطائه، لكنهم  وال أب  لًدا بال أموولًدا بال أب، أو    يلٌّ و أن ُيلق  

 . لون من عدائه وعداء أمثالهيسه  

بيننا،   ،البدع  إىل هذه عو  فاملقصود إذا وجد من هؤالء املعارصين من يد وهو حي 

إليها  حيتاج  مصلحة  توجد  ال  املقابل  ويف  باملاضيني،  يتأثرون  ما  أكثر  به  الناس  ويتأثر 

عند غيه، فإذن املفسدة التي يدعو إليها أكرب بكثي من املصلحة التي قد يظن   عنده، ليس

  .أهنا عنده

كان كذلك كان حاهل  ، فإذا  إذا  املاضون  أو  فيجب هجرهم،  فاملعارصون  م كذلك 

الناس منهم، وهذا   الغالة؛ال يفهمه احلما  وجيب حتذير  ألهنم ال يراعون املصالح    دادية 

ألهنم أصحاب    ؛ ن هبمو بية أو املتأثر زاحل  ةواملفاسد يف دين اهلل، ويف املقابل ال يفهمه دعا

برص    ى،هو الذين  السنة  أهل  أما  كان،  طريق  بأي  أصحاهبم  نرصة  اهلل يريدون    هم 

والسنة وتكمف  ،بالكتاب  املصالح  عىل جلب  قائم  الدين  أن  املفاسد  و  ها،لييعرفون  درء 

 . ها، فإهنم يزنون هذه األمور بميزان الرشعليلوتق

املعارص والسيام  ففإذن   أن  كثًيا،  ال أؤكد عىل  تأثًيا  الناس  يؤثر عىل  لبدعته  داعي 

دعو إليه أهل الباطل، فمثل هذا  أن توازى بام ي  يصح  ،ويف املقابل ال ترى مصلحة دينية

   . ضاللهوأن يبني   ، جيب أن هيجر
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والتبليغ   املسلمني  كاإلخوان  البدعية  املناهج  ف  ةوالدعو  ،...إلخأما ضالل    كرإىل 

 ، فهذا جيب بيانه. ...إلخالثورة واخلروج 

ىل وأن يميتنا ع   التوحيد والسنة،عىل  نا مجيًعا  ييأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أ ن حي

 ذلك، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة اخلامسة والثمانون 

 
أفعل   ،ر  ُح أنا  ،  يب  يقول: ما لكم شغل  ،يقول السائل: كثري من الناس عندما تنصحه

 ما أريد، هل هذا معناه أنه ليربايل؟ 

الليربالية هي:  إنه ينبغي أن يعرف ما معنى لليربالية،    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

، فيقولون: إن كل إنسان حر يف أن يفعل ما يشاء، برشط أال تتعدى حريته إىل  يةتعني احلر

فلهم أن يفعلوا ذلك، لكن ليس  ،حرية اآلخرين، فمثاًل إذا تراىض رجل وامرأة عىل الزنا

املرأة هذه  إىل حرية  تعدت  هبا، ألن حريته  يزين  وأن  امرأة  يغتصب  أن  وألزمها    ،لرجل 

   .بأمر ال تريده

ألنه قائم عىل إنكار كل نص فيه األمر باملعروف، والنهي  ؛ليربالية مبدأ كفرومبدأ ال 

   .عن املنكر، فإن الليربايل ال يسمح لك أن تنكر عليه بزعم احلرية

قائم عىل الكفر باآليات واألحاديث التي فيها  إقامة احلدود    ةوأيًضا مبدأ الليربالي

أهنام إىل غي ذلك، بحجة  الزاين  تر  عىل  للنصوص إذا  يزنيا، وهذا خمالف  أن  فلهام  اضيا 

 إىل غي ذلك. و  ،احلدود عىل أمثال هؤالء ة هذهقامبإ جاءت الرشعية التي 

، فإن مما يؤسف أن ترى بعض املسلمني يزعم  الليربالية ضالل وكفرفإذا تبني أن   

إين رجل    :أي  أنه ليربايل، ويظن أن معنى الليربالية الثقافة، فيظن أنه إذا قال: إين ليربايل،

 . -فاين اهلل وإياكم اع  -ع سنن الكفار وهذا من اجلهل، ومن تتب   ،مثقف

عزة ذا  يكون  أن  للمسلم  عليه    امتمسكً   ،فينبغي  اهلل  صىل  النبي  وسنة  اهلل،  بدين 

يتشب  ، وسلم تبن  هذهبأمثال    ثوأال  الليربالية كفر يف دين اهلل، من    ي األمور، فإن حقيقة 

 . -فاين اهلل وإياكماع -قيقتها فقد وقع يف الكفر األكرب الليربالية وهو يعرف ح 
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و  مثقًفا،  الرجل  يكون  أن  عنويستطيع  مثقف    ليعرب   بأنه  ينتسب  بنفسه  أن  دون 

   . -فاين اهلل وإياكماع - ةيرباليل  لِ 

السائل:   قول  الرجلأما   نصح  إذا  األصل  ده يرُ   ،أنه  يقول    ، عىل  حر،  أنا  فيقول 

   يل؟السائل: هل هذا ليربا

الليربالية الذي تقدم   تأصيلوهو عىل    ، قال هذا  ليس هذا عىل اإلطالق، إنْ   يقال:

،قاله ألجل شهوة وألمر عا ذكره فهو ليربايل، وإنْ   وليس ليربالًيا.   ،فمثل هذا عاص   رض 

 

الذين يدخلون اجلنة دون   اأن السبعني ألفً  :يقول السائل: يف احلديث الذي فيام معناه

وال يتطريون إىل آخره، هل    ، قونهم املتوكلون عىل اهلل الذين ال يسرت  ،عقاب وال حساب

 خيرج عن السبعني ألًفا؟ الرقاة  معنى ذلك أن  من يذهب إىل

إن أهل العلم تنازعوا يف معرفة ما األمر الذي ُيرج به    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ألًفا السبعني  ال إبحيث    ؟الرجل من  فعله ال يكون من  إذا  يدخلون  نه  الذين  ألًفا  سبعني 

   .اجلنة بغي حساب، وال عذاب

فقوله:   مة،، أهنم الذين يرتكون األسباب املحر  -واهلل أعلم  -وأظهر هذه األقوال  

مة، وال يدخل يف ذلك مطلق طلب  ال يطلبون الرقية املحر    :هذا املراد به  ،"ون سرتقال ي"

رج من السبعني ألًفا، وإنام ُيرج منها من ال ُي-واهلل أعلم    -الرقية، فإن من طلب الرقية  

   .سواء كان رشكًيا أو غي ذلك ، مةطلب الرقية املحر  

 فكيف تكون له منزلة عالية؟  ، م واجبن ترك املحر  إ فإن قيل: 

وصًفا هلؤالء  صار  ومع ذلك    ،هذا الرشكف  ،"ال يتطريون":  فيقال: هذا مثل قوله

  .السبعني ألًفا
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النبي صىل  ))ل عليه ما أخرج البخاري عن عائشة قالت:  وهذا الذي ذكرته يد أمر 

  .للطلب اءوالسني، والت ، ((من العني ىاهلل عليه وسلم أن يسرتق 

احقول هو القول املشهور عند  ال ثم يؤكد ذلك أن هذا   ي والبطال والنوابن  ك  الرش 

  ، يطلبون الرقية  ال  :أي  "قونال يسرت"بأن املراد    :وابن حجر وغيهم، بل مل أر أحًدا قال

كان  مباحة،ولو  اإلسالم إال    ت  تيمية    شيخ  تعاىل–ابن  اهلل  أر  و  -رمحه  إىل    اأحدً   مل  سبقه 

يدل عىل أن شيخ اإلسالم    "الفتح الباري"صنيع احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف  ذلك، و

سالم مل  شيخ اإلهو  إىل غيه، وكذلك    زُ عْ ، مل يسبق إىل هذا، لذا مل ي  -رمحه اهلل  –ابن تيمية  

مواضع  هيعز ذلك يف  بحث  ملا  القيم  ابن  وكذلك  غيه،  يعزُ   ،إىل  إىل  مل  شيخ     غيذلك 

 . -رمحه اهلل تعاىل–اإلسالم ابن تيمية 

   :مجهور الرشاح بأن املرادما ذهب إليه  -واهلل أعلم -فالذي يظهر يل 

 ة. مة أو الرشكي  ال يطلبون الرقية املحر   :أي "قونال يسرت"

هل يشمل دعاء الصباح    ،ةئل: ما حكم تكرار الدعاء ثالًثا، وإذا كان سنَّ يقول السا 

 واملساء؟ 

الدعاء ثالًثا مستحب، ملا أخرج مسلم من حديث  تكرار  أن    :هذا  عنجواًبا  يقال  

دع))  :ابن مسعود إذا  كان  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  وإذا سأل  اأن  ثالًثا،  سأل    ،  كرر 

، فإن  وهو من صور اإلحلاح عىل اهلل   ،فاألصل أنه مستحب  ،((ثالًثا صىل اهلل عليه وسلم 

   .والعزيمة يف الطلبعىل اهلل، اإلحلاح  نتكرار الدعاء ثالًثا صورة م

 وقوله: هل يشمل دعاء الصباح واملساء؟ 

ما جاء عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من أنه حث عىل قوله من   ،ليس كذلك  :يقال

ألن هذا دليل    ؛فيبقى االستحباب عىل املرة الواحدة   ، احدةومل يذكره إال مرة و  ،األدعية



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

371 
 

يأِت  مل  أو  التكرار،  عىل  جاء  ما  أما  الدعاء    خاص،  عىل  باحلث  الرشيعة  جاءت  أو  له، 

   .اإلقامةالدعاء باألذان ومطلًقا ك

   .الدعاء ثالًثا له تكرار فيستحب  ،الداعي بحاجة له افإذا دع

 إال أنه  ني  البيان مل يب  عرضأو ملا كان يف م ،واحدةأنه يذكر مرة  أما ما جاء النص عىل

دعى  فمثل هذا  يُ   ،الصباح واملساءوقت  كام جاء يف بعض األدعية يف    ،دعى مرة واحدةيُ 

   .واحدة ةمر

وينفعنا بام    ،نا بام ينفعنام  نا يف الدين، وأن يعل  ه  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق  

 ا.نا، وجزاكم اهلل خيً م  عل  
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   اجملموعة السادسة والثمانون
 

يدع أن  لإلنسان  جيوز  هل  السائل:  عن  "  ويقول  يغني  بحالنا   علمك  اللهم  

 ؟ "سؤالنا 

  ، صىل اهلل عليه وسلم  اهذا الدعاء خطأ، وخمالف هلدي نبين:  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

فإن    ؛عليه وسلموهلدي صحابة رسول اهلل صىل اهلل    ،واملرسلني   بل خمالف هلدي األنبياء

ونبي واملرسلني  األنبياء  أن  والسنة عىل  الكتاب  يف  متواترة  وسلم  ناألدلة  عليه  اهلل  ا صىل 

إن علمك بحالنا يغني  ))وكذلك الصحابة الكرام كانوا يدعون اهلل عز وجل، وما قالوا:  

سؤالنا قال((عن  أنه  السالم  عليه  إبراهيم   عن  سبحانه  قال  إِْبَرا﴿:  ،  َقاَل  َربِّ  َوإِْذ  ِهيُم 

 [ 35]إبراهيم:  ﴾اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصنَاَم 

 

امِحنَِي  ﴿  وقال سبحانه:   ه َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الْضه ُه َأينِّ َمسَّ ]األنبياء:    ﴾َوَأيهوَب إِْذ َناَدى َربَّ

83]  

أدلة،   من  ذلك  غي  إىل  ع  ،  اهلل  اِت    ﴿:  األنبياء  ن وقال  رْيَ اخْلَ يِف  ُيَساِرُعوَن  َكاُنوا  ُْم  إِْنَّ

   [90]األنبياء:  ﴾َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنيَ 

الصحابة  وصىل اهلل عليه وسلم    ونبينا  األدلة كثية عىل أن األنبياء واملرسلني  ، فإذن

   اهلل عز وجل.  الكرام كانوا يكثرون دعاء

األدعية  بالدعاء    ، فإذن هذه  مثل  إن  بل  خطأ،  هذا  الصوفية مثل  من  جاءت  إنام 

غي ذلك، أسأل   وأحمبة اهلل  وغي ذلك اعتامًدا عىل املبتدعة الذين يدعون إىل ترك دعاء اهلل

 نا من البدع ما ظهر منها وما بطن. اهلل أن يعيذ  
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إىل آخره، ((  ...ثم قعد يذكر اهلل   ،مجاعةمن صىل الفجر يف  )) يقول السائل: حديث  

فيه احلديث  حج))  :وآخر  أجر  له  تامة  وعمرة   كتب  تامة  هل  ((تامة  يكون  ي ،  أن  رشط 

املسجد يف  تطلع    ؟ اجللوس  حتى  جتلس  للبيت  وتعود  مجاعة،  يف  تصيل  أن  جائز  هل 

 وأخذت أجره؟   ،الشمس، وبذلك تكون طبقت احلديث

 ،العلامء من ذهب أنه لو صىل يف مجاعة يف املسجد  نمِ   :العلامء يف هذا  تنازع   :لايق

فإنه يفوز بالفضل املذكور يف هذا احلديث، وهذا    ؛ستمر يف ذكر اهللاو   ،إىل بيته  رجع  ثم

وذهب إىل أن    ،مي ث، وخالف ابن حجر اهلي"املفاتيحمرقاة  "هو قول عيل القاري يف كتابه  

 -ن يعلم ما ييل:هذا الفضل إنام يكون ملن جلس يف املسجد، وينبغي أ

األول: أفضل  األمر  ال شك  املسجد  يف  اجللوس  هدي   ،أن  عليه  يدل  الذي  وهو 

أن النبي  صىل  »جابر بن سمرة   من حديثففي صحيح مسلم  ،النبي صىل اهلل عليه وسلم

الفجر صىل  إذا  كان  وسلم  عليه  مصال  جلس  ،اهلل  اهلل   ،هيف  يذكر  ترتفع    ،وظل  حتى 

 «.الشمس، أو حتى تطلع الشمس

أن يعلم: ينبغي  الذي  الثاين  له فضلأن    األمر  الوقت  اء كان يف  و  س    ، الذكر يف هذا 

أفضل املسجد  كان  وإن  املسجد  يف  أو  والبيت  الطرباينل دل  ي ،  عند  ثبت  ما  وابن    ذلك 

ابن حجر يف     السني، ابن    أبا وائلأن    " نتائج األفكار" وصححه احلافظ  –مسعود    زار 

فلام أراد    ،أن صىل أبو وائل صالة الغداة أي الفجر، فدخل  وأرضاه، بعد  -ريض اهلل عنه

مسعوديدخل  أن   ابن  انتظر    ،عىل  أنه  بعضهنية،  ذكر  له  لعل  الدار  قال:   ،حاجة  أهل 

يا جارية  ،فأقبل يسبح)) ثم قال:  اهلل غفلة،  بآل عبد  لقد ظننت  ابن    !ثم قال:  انظري أي 

الشمس انظري هل طلعت  يا جارية  قالت: المسعود،  انظري هل    ،؟  ثانية:  هلا  قال  ثم 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

374 
 

قالت: نعم،    انظري هل طلعت الشمس؟  :قالت: ال، ثم قال هلا الثالثة  طلعت الشمس؟

  .((لنا فيه عثراتنا، وَل يعذبنا بالناراوأق ،احلمد هلل الذي وهب لنا هذا اليوم))قال: 

ابن  يكون  وقد  للذكر،  الوقت  هذا  استغل  قد  مسعود  ابن  أن  يدل عىل  األثر    هذا 

املسجد،مسعود   يف  البيت،  صىل  دخل  يكون    ثم  يفوقد  يصل   مل  أو    ةلعل  املسجد  أنه 

مرض، وعىل أي حال فهو يدل عىل فضل الذكر يف هذا الوقت، فإن كان يف املسجد فهو  

   . أكمل، وإن مل يكن يف املسجد فقد فاز بفضيلة الذكر يف هذا الوقت

أن مع  لو صح  احلديث  هذا  متنازعو  أما  فيف    ن العلامء  لو صح  لكن  عل  لصحته، 

بن سمر عليه وسلم يف مصال  ،يفرسه  ةحديث جابر  اهلل  اهلل صىل  يذكر  كان  أنه    ه، وهو 

 واهلل أعلم.   .فيحمل عىل الذكر يف املصىل

 

 يقول السائل: ما رأيك يف بعض القضاة يلزمون الزاين أن يتزوج بمن زنى هبا؟ 

دليل عىل إلزام الزاين أن يتزوج باملرأة التي   فإنه ال  ، إن هذا خطأ، وخمالف لدين اهلل  يقال:

ال يصح للزاين أن يتزوج بالزانية  زنى هبا، بل ذهب اإلمام أمحد ومجاعة من أهل العلم أنه 

الذنب بال توبة فليس له أن هذا  أما وهم باقون عىل    ،بالو أراد أن يتزوجها إال بعد أن يتو

ايِن اَل َينْكِ ﴿:  يتزوجها، لقوله تعاىل انَِيُة اَل َينْكُِحَها إاِلَّ َزان  َأْو  الزَّ َكًة َوالزَّ ُح إاِلَّ َزانَِيًة َأْو ُمرْشِ

َم َذلَِك َعىَل املُْْؤِمننَِي  ك  َوُحرِّ    [ 3]النور:   ﴾ُمرْشِ

القضاةفإذن   ي    ،مثل هذا ال يصح من  يتوبا إىل    اعودْ وإنام هلم أن  الزاين والزانية أن 

 الرحم.  ئبعد أن يسترب   إذا أراديتزوج الزاين الزانية  صح أن فيإىل اهلل  ااهلل، فإذا  تاب
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ابنتي عليها دين فهل جيوز أن أعطيها من زكايت لتسدد   يقول السائل: امرأة تسأل: 

 هبا دينها؟ 

 أنه جيوز، وهو أحد القولني عند احلنابلة،  -واهلل أعلم   -واألظهر    :يقال يف مثل هذا

ألن األم ليست ملزمة بسداد    ؛-رمحه اهلل تعاىل–تيمية  شيخ اإلسالم ابن  اختيار  هر  اوظ

أن  و  ،نايعطي ولده املدأن  ألب  لبسداد دين ولده، ف  ابنتها، كام أن األب ليس ملزمً ادين  

زكاة   عليه  الذي  ولده  دينهل يعطي  لسداد  مستطيًعا  الولد  يكن  مل  إذا  دينه  وكان    ،يسدد 

 ال دليل يمنع من مثل هذا. مستحًقا للزكاة، ومثل ذلك يقال يف األم، ألنه 

نا، وجزاكم اهلل  م  نا بام عل  ع  نا ما ينفعنا، وأن ينف  م  عل  يإله إال هو أن    أسأل اهلل الذي ال

 ا.خيً 
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 اجملموعة السابعة والثمانون 
 

السائل:   مثاًل،  يقول  وأمريكا  كروسيا  مسلمتني،  غري  دولتني  بني  إذا حصل حرب 

هنا املقيم  املسلم  عىل  جيب  فيها،  فامذا  يقيم  التي  الدولة  بجيش  يلتحق  أن  عليه  هل  ك، 

 ويقاتل محية للوطن، كام حصل يف احلرب العاملية الثانية، أو ماذا عليه أن يفعل؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  يعتزهلا  : عن  أن  احلروب  هذه  أمثال  يف  املسلم  عىل    ؛ جيب 

الدنيا،   عىل  حروب  حصل ألهنا  إذا  عىل  تفإنه  املسلمني  بني  عىل   حروب  فيجب  دنيا 

مجهور  إذا كان  أن تكون احلرب بني دولتني كافرتني، وعن    املسلم أن يعتزل ذلك، فضالً 

عيل  اعتزلوا  الصحابة   بني  حصل  عنه-ما  اهلل  ومعاوية  -ريض  وأن  -،  عنه،  اهلل  ريض 

التي تكون بني دول   الفتنة هم أفضل من غيهم، فاعتزال احلروب  الذين اعتزلوا تلك 

داره، فإذا دخل أحد  يريد أن يعتدي عىل    لسأوىل، لكن يكون للمسلم ح  الكفر من باب

عرضه، أو ماله، فله أن يقاتل دون ذلك، كام ثبت يف البخاري وغيه من حديث عبد اهلل  

‹‹قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي  وبن عمر فكذلك  ، ››َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيد 

   . دون نفسه من باب أوىلمن قتل دون عرضه و

 ن ما ظهر منها وما بطن. ت  ين وإياكم من الفِ سأل اهلل أن ُيعيذ  أ

السائل:   الرشعية طالًقا يقول  املحاكم غري  النكاح عن طريق  إلغاء عقد  يعد    ؟ هل 

أو    ، راض  غري  الرجل  كان  إذا  يقبل  كان  السيام  وال  زوجته،  يطلق  وال  معانًدا  الرجل 

 . أرجو التفصيل والزوجة مظلومة، ،اخللع
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املحاكم غي الرشعية ال يعتد هبا، وال يصح الرجوع إليها، إال    هذا:  جواًبا عن يقال  

ر هذا شيخ اإلسالم ابن  ، وقد قر  ليأخذ حقه عن طريق هذه املحاكم  أن يرجع إليها مسلم  

تعاىل-تيمية   اهلل  كتابه    -رمحه  الرشعية"يف  يوسف  "السياسة  بقصة  واستدل  عليه  -، 

له، ويعلم أن هذه املحاكم   حقٍّ  حماكم غي رشعية ألخذِ مسلم إىل ، فإنه لو حتاكم -السالم

  .هذه املحاكم غي الرشعية ىلإتعطيه حقه، فيصح له أن يتحاكم 

، أو غي ذلكأما   ، أو خلع  ، أو طالق  فإن مثل هذا    ؛أن يتحاكم إليها يف إثبات زواج 

إىل جهة رشعية، كإمام مسجد، أو إمام مجعية  ال جيوز، بل الواجب عىل املسلم أن يتحاكم 

ون يف طالقه، وخلعه، وغي ذلك،  ت  بِ من مجعيات أهل السنة، فيتحاكم إليها، وهم الذين يُ 

 ال يعتد هبا يف ذلك. فأما هذه املحاكم غي الرشعية 

قُ  لو  حتكم  د  لكن  التي  اإلسالمية  الدول  بعض  يف  رشعية  غي  حماكم  هناك  أن  ر 

  ... الطالق،والنكاح،  و وضعية، لكنها يف أمثال هذه املسائل املتعلقة بالزواج،  بالقوانني ال 

إىل غي ذلك حتكم برشع اهلل، فإنه يف أمثال هذه املسائل يرجع إليها؛ ألنه حتكيم لرشع اهلل  

 . -سبحانه وتعاىل-

قُ  إذا  الكفر،  دول  أهند  وكذلك  الطالق    ار  مسائل  يف  حيكم  رشعًيا  قاضًيا  جعلت 

  .ع إليهج  رْ إىل غي ذلك برشع اهلل، فمثل هذا القايض يُ ...ح والنكا

أما لو كانت املحاكم يف دول املسلمني حتكم بغي رشع اهلل حتى يف الطالق والنكاح  

أنا ال   إليها، وهذا  ُيرجع  اجلواب عليه، وأنه ال  تقدم  فمثل هذا  علمه يف  أإىل غي ذلك، 

إذا كان هذا يف دولة من الدول الكفرية، وال  دولة من الدول اإلسالمية، ومن باب أوىل  

برشع اهلل، فإهنم يرجعون إىل ما تقدم ذكره من رئيس مجعية إذا كانت    يوجد قاض حيكم 

 من أهل السنة، أو إمام مسجد، أو غي ذلك من أهل العلم يف تلك البالد. 
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السائل:   حكم  يقول  مسألة  يف  الراجح  القول  هو  وهل  اما  البطن؟  عىل  لنوم 

 ألحاديث املروية يف ذلك صحيحة؟ ا

عنيقال   ذلك  هذا:    جواًبا  يف  جاء  النبي  قد  عن  أحاديث  عليه  -عدة  اهلل  صىل 

منها يشء-وسلم يصح  ال  لكن  كتاب،  يف  البخاري  اإلمام  صنيع  ذلك  عىل  يدل  كام    ه ، 

   ."العلل " ه يف كتاب -رمحه اهلل تعاىل-، وصنيع أيب حاتم "التاريخ الكبي"

يشء  يف    -صىل اهلل عليه وسلم-أنه مل يصح عن النبي    -علمأواهلل    -األظهر    ؛فلذا

 ذلك. 

-ألنه خمالف لألكمل واألفضل الذي دعا إليه النبي   لكن النوم عىل البطن مكروه؛ 

وسلم عليه  اهلل  الصحيحني:    -صىل  الرباء يف  ْأ  يف حديث  َفَتَوضَّ  ، َمْضَجَعَك  َأَتْيَت  ››إَِذا 

الِة ، ثُ    .مَّ اْضَطِجْع َعىَل ِشقَِّك األَْيَمِن‹‹ ُوُضوَءَك لِلصَّ

استحباب   إىل  األربعة  املذاهب  ذهبت  األيمن،طضاال وقد  الشق  عىل  ومن    جاع 

يف هذا احلديث،    -صىل اهلل عليه وسلم-جع عىل بطنه فإنه سيرتك ما أمر به النبي  اضط

 ه. فيكون فعله مكروًها، وعىل أصح قويل علامء األصول أن: ترك املستحب مكرو

فأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن حييني وإياكم عىل التوحيد، وأن يميتنا عىل ذلك،  

 وأن نلقى اهلل وهو راض عنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثامنة والثمانون 

 
وهل    ؟ما الرد عىل من يقول إن: معنى ال إله إال اهلل، ال خالق إال اهلل يقول السائل:  

 تنفع إال برشوط؟  ال إله إال اهلل ال 

املتكلمون  بل هو الذي يقرره   ،شتهر عند املتكلمنياقد    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

وا  عُ ج  رْ أ  ال قادر عىل االخرتاع إال اهلل، وال خالق إال اهلل، وهكذا، ف :أن معنى ال إله إال اهلل 

 معناها إىل توحيد الربوبية.

يُ  فإهنم  السنة،  أهل  إعُ جِ رْ أما  معناها  األون  توحيد  اهلل    : أي  لوهية؛ىل  إفراد  إىل 

أ معناه  ي:بالعبادة،  اهلل سبحانه،  :جيعلون  إال  بحق   معبود  ابن جرير يف    ال  هذا  ذكر  كام 

 من أهل العلم.  واحد   تفسيه، وذكره أبو املظفر السمعاين يف تفسيه، وغيُ 

،  " خالق إال اهللال"   إىل  اكان معناها راجعً ومما يدل عىل خطأ تفسي املتكلمني أنه لو  

املدبر،   الرازق،  اخلالق،  هو  اهلل  بأن  يقرون  كانوا  ألهنم  هبا؛  ين  مقر  قريش  كفار  لكان 

َمَواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ  ﴿  املحيي، املميت، كام قال اهلل عنهم: َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

مقر  [25]لقامن:  ﴾اهللَُّ فهم  ب،  اخلال أ ون  هو  اهلل  كان  ن  ولو  وحده،  راجعً ق    إىل  امعناها 

َة  ﴿هبا كفار قريش، وملا قالوا:    توحيد الربوبية، وهو أنه ال خالق إال اهلل ألقر   َأَجَعَل اآلهِلَ

ء  ُعَجاب   ا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َلََشْ    . [5]ص: ﴾إهَِلً

، فيكون  فدل هذا بوضوح أن معناها راجع  إىل توحيد اإلهلية؛ وهو إفراد اهلل بالعبادة

-ذلك أيًضا شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب    رإال اهلل، كام قر    ال معبود بحقٍّ   :معناها

 ."ثالثة األصول"، كام يف رسالته املفيدة -رمحه اهلل تعاىل
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 أما قول السائل: وهل ال إله إال اهلل تنفع بال رشوط؟ 

برشوطها، وإال لو نفعت بال  ال تنفع إال    "ال إله إال اهلل "إن كلمة التوحيد،    فيقال:

أي مؤمنني؛  :رشوط؛  املنافقون  لكان  هبا،  التلفظ  يقولون:  بمجرد  اهلل،    ألهنم  إال  إله  ال 

بي   وقد  تنفعهم،  مل  فإهنا  وبرشوطهم،  بقلوهبم،  يقولوها  مل  ملا  رشوطها،  لكن  السنة  نت 

  . وكذلك بني  ذلك القرآن

الن  :فمن رشوطها أن  عثامن  عن  الصحيح  يف  ثبت  وسلم-بي  ما  عليه  اهلل    -صىل 

نََّة‹‹قال:   ُه اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ، َدَخَل اجْلَ فذكر العلم، كام ذكر اهلل ذلك  ،  ››َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ

ُه ال إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ﴿يف القرآن بقوله:   إىل غي ذلك من الرشوط،  ...،  [19]حممد:  ﴾َفاْعَلْم َأنَّ

 وطها. إذن البد من رش

نَِّة؟    )) :املنبه أنه قيل لهبن  وكام ذكر البخاري عن وهب   َأَلْيَس الَ إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ ِمْفَتاُح اجْلَ

َوإاِلَّ  َلَك،  ُفتَِح  َأْسنَان   َلُه  بِِمْفَتاح   ِجْئَت  َفإِْن   ، َأْسنَان  َلُه  إاِلَّ  ِمْفَتاح   َلْيَس  َوَلكِْن  َبىَل،  ََلْ    َقاَل: 

 . ((ُيْفَتْح َلَك 

 اخلالصة أن هذه الكلمة العظيمة ال تصح إال برشوطها.   ،إذن

 

أن ابن تيمية ابتدع تقسيم التوحيد إىل أقسام  ثالثة؟ وما    هل صحيح  يقول السائل:  

 الدليل عىل هذا التقسيم؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  بأن:    :عن  القول  تيمية  "إن  ابن  اإلسالم  اهلل  -شيخ  رمحه 

ا  -تعاىل أقسام  الثالثةابتدع  التقسيم موجود يف كتاب   "لتوحيد  بل هذا  قول  خطأ،  هذا 
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، وفعل ااهلل، وقد دل عليه االستقراء، كام دل االستقراء عىل أن الكالم   ، وحرف  كام    ،سم 

   ."قطر الندى"ذكر ذلك ابن هشام يف كتابه 

الربوبية؛   توحيد  وهو  ثالثة،  أقسام   التوحيد  أن  عىل  االستقراء  دل  وهو  فكذلك 

إفراد اهلل بالعبادة، وتوحيد األسامء والصفات؛  وهو  لوهية؛  راد اهلل بأفعاله، وتوحيد األإف

 وهو إفراد اهلل بأسامئه وصفاته.

كتابه   الشنقيطي يف  بني  األمني  البيان"وقد  التوحيد    "أضواء  الدليل عىل تقسيم  أن 

   .إىل هذه األقسام الثالثة هو االستقراء

عىل فالدليل  كان كذلك،  ينفرد    إذا  مل  اإلسالم  االستقراء، وشيخ  هو  التقسيم  هذا 

قد أشار إىل هذه األقسام الثالثة،    "التوحيد"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-هبذا، بل ابن منده  

، ويدل  "اإلبانة الكربى"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-نها بأوضح من ذلك ابن بطة  وقد بي  

كتابه   يف  حنيفة  أيب  كالم  هذا  األكربالف"عىل  يف    " قه  القارئ  عيل  وكالم  ذلك،  بني   كام 

 رشحه أوضح يف بيان ذلك. 

كثي  ف العلامء  الثالثة،بكالم  التوحيد  أنواع  التنصيص عىل  أو  أيًضا   اإلشارة،  وممن 

  .يف تفسيه  -رمحه اهلل تعاىل-ذلك ابن جرير الطربي إىل أشار 

حُيدِ   ، فإذن مل  تيمية  ا ابن  والدليل عىل هذا هو  الستقراء، واالستقراء معترب  ث هذا، 

 ليل  عقيل. دعند أهل السنة، وهو دليل  رشعي، و

 هل النفس صفة  هلل؟يقول السائل:  

السؤاليقال جواًبا   السنة،   :عن هذا  الكتاب، وال يف  النفس ليست صفة هلل، ال يف 

له   أن  كام  النفس،  هي  صفة   هلل  ليس  أنه  يقررون  السلف  بل  السلف،  ذلك  عىل  وليس 

أنه  ن، ووجًها، وغي ذلك من الصفاتيد  ي   النفس يف حق اهلل يراد بذلك  إذا أطلق  ، بل 
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هي ليست صفته، بل املراد    "نفسه هنا" كقول القائل: جاء حممد نفسه،    هو ذاته حقيقًة، 

،  "بيان تلبيس اجلهمية" يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-هو حقيقة جاء، وقد بني  هذا ابن تيمية  

السلف    ى وحك يف  إمجاع  كام  لذلك  وأشار  بيانه،  يف  الكالم  وأطال  ذلك،  جمموع  "عىل 

  ."الفتاوى

مْحَةَ ﴿ذلك قوله تعاىل:  ل ويدل   الرَّ َنْفِسِه  ُكْم َعىَل  َربه عىل    :، أي[54]األنعام:  ﴾َكَتَب 

   .األدلة يف استعامل النفس هبذا املعنى  منذلك  غي ذاته، إىل

َتْعَلُم َما يِف  ﴿اهلل ذلك يف القرآن:    ى كام حك  -عز وجل  -ومن ذلك قول عيسى هلل  

َنْفِسَك  يِف  َما  َأْعَلُم  َوال  أي[116]املائدة:  ﴾َنْفيِس  ذايت  :،  يف  ما  يف   ،تعلم  ما  أعلم  وال 

   .ذاتك

››َمْن َذَكَريِن يِف َنْفِسِه َذَكْرُتُه يِف َنْفيِس،  وحديث أيب هريرة يف البخاري وغيه ملا قال:  

ذكرته بصوت    :أي  "َذَكْرُتُه يِف َمأل  "،   َذَكْرُتُه يِف َمأل  َخرْي  ِمنُْهْم َوَأْطَيَب‹‹َوَمْن َذَكَريِن يِف َمأل  

 بصوت  منخفض يسمعه اهلل وحده.  :؛ أي" ذكرته يف نفيس"مرتفع بني املأل، أما 

صفةً  ليست  اهلل  عىل  النفس  إطالق  ي   ،إذن،  من ظكام  السنة  أهل  بعض  ذلك  ن 

الس الذي قرره  اهلل  املتأخرين، بل  بل هي تطلق عىل  ليست صفًة،  النفس  أن  معنى  بلف 

احلقيقة، وبمعنى ذاته أنه هو سبحانه حقيقًة، كام تقدم يف قول: جاء حممد  نفسه؛ أي ذاته  

 وحقيقته.

  -رمحه اهلل تعاىل-ي كالًما يوهم أن هلل نفًسا، لكن بني   موقد ذكر ابن تيمية أن للدار

كالم   آخر    لهبذكر  موضع   الريف  ال  ديف  احلقيقة؛  بالنفس  يريد  أنه  برِش  أهنا صفة،    عىل 

يوهم أنه يريد بالنفس أهنا    "التوحيد"وأيضا ذكر أن البن خزيمة تبويًبا يف كتابه؛ كتاب  
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صفة، ثم بني  أن كالم ابن خزيمة يلتقي مع بقية كالم أهل السنة، وأن املراد بالنفس هو  

 حقيقته وذاته سبحانه. 

إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام    أسأل اهلل الذي ال إله

 علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة التاسعة والثمانون 
 

ما صحة ما سمعت بأنه جيب عىل املرأة غسل سائر جسدها ورأسها  يقول السائل:  

 للطهر من احليض، وال جيب عليها غسل رأسها إذا كان الغسل من اجلنابة؟ 

فإنه ال جيب عليها   ،إذا كان غسل املرأة من اجلنابةإنه    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

نفسه، الشعر  تغسل  أي  أن  الرأس؛  أن تغسل  عليها  كان جيب  أي  :وإن  الرأس،   :برشة 

 جلدة الرأس، هذا ما جيب عليها أن تغسله بإمجاع أهل العلم.  :أصل الشعر، أي

ابن  يف رشحه عىل البخاري، وثبت عند    -تعاىلرمحه اهلل  -  لاإلمجاع ابن بطا  ى حك

  .((خليل شعرك ال خيلله النار))قال المرأته:  -ريض اهلل عنه-أن حذيفة  :شيبة أيب

حذيفة    ، فإذن وبفتوى  باإلمجاع،  واجب  هذا  الرأس  أصل  عنه  -غسل  اهلل  ريض 

   .-وأرضاه

الغسل عند  واجًبا  فليس  نفسه،  الشعر  غسل  هذا  اجلنابة،    من  للتطهر  أما  وعىل 

   .املذاهب األربعة 

إيِن   "أهنا قالت:    -ريض اهلل عنها-ذلك ما أخرج مسلم من حديث أم سلمة  ل ويدل  

  : ِة ق ال  أ ْنُقُضُه لُِغْسِل اجْل ن اب  ْأيِس، ف  ْفر  ر  أ ة  أ ُشد  ض  ثِي َعىَل َرْأِسِك    ،››اَل اْمر  اَم َيْكِفيِك َأْن حَتْ إِنَّ

›› هذا عىل أن الشعر نفسه ال جيب غسله عند التطهر من اجلنابة، أما  ، فدل  َثاَلَث َحَثَيات 

   .أصل الشعر؛ وهو البرشة واجللد من الرأس هذا جيب غسله عىل ما تقدم ذكره

من   كاغتساهلا  احليض  من  املرأة  اغتسال  أن:  العلم  أهل  قويل  أصح  عىل  وكذلك 

عل جيب  كان  وإن  نفسه،  الشعر  تغسل  أن  عليها  جيب  ال  برشة  اجلنابة،  تغسل  أن  يها 
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يف   واحلنابلة  والشافعية،  واملالكية،  كاحلنفية،  العلم  أهل  مجاهي  مذهب  وهذا  الرأس، 

   .شيبة يبابن أعند  -ريض اهلل عنه-قول، وثبت هذا عن ابن عمر 

   .كاجلنابة يف عدم وجوب غسل الشعر نفسه احليض   فجعل  

  يف كليهام و ة، أو من احليض،  ال فرق عىل الصحيح بني اغتسال املرأة من اجلناب  ، إذن

، وقد  عليها أن تغسل برشة الرأسال جيب عليها أن تغسل الشعر نفسه، وإن كان جيب  

 تقدم بيان الدليل يف ذلك.  

 

 

 

 

 حدمها عصبًيا أو عنيًدا؟ أما هو طريق التعامل بني الزوجني إذا كان يقول السائل: 

اتِِه أ ْن  كام قال سبحانه:    أن الزواج نعمة من نعم اهلل، جيب أن ُيعلم    يقال: ِمْن آي  ﴿و 

ا﴾ ]الروم: ْيه  اًجا لِت ْسُكنُوا إِل  ُكْم ِمْن أ نُفِسُكْم أ ْزو  ل ق  ل  اهلل،   مِ ع  ،  فالزواج نعمة  من نِ [21خ 

أمور إىل  حيتاج  وكرمه  ورمحته  اهلل  توفيق  بعد  موفًقا،  زواًجا  يكون  حتى  الزواج    ، وهذا 

 منها:

؛ ألن الدعاء طلب  من الكريم سبحانه،الدعاء؛ فالدعاء    :أواًل  واهلل    مفتاح كل خي 

يقول:   َدَعانِ ﴿سبحانه  إَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريب   َفإيِنِّ  َعنِّي  ِعَباِدي  َسَأَلَك    ﴾ َوإَِذا 

ح  تِ فُ ، كم من أمر  كان يظن أنه مستحيل، أو شبه مستحيل، أو أنه مغلق، ف  [186]البقرة:

 بعد الدعاء. لنفرج، وتسه  او
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ذلك    ثانًيا: ويقابل  واالجتامع،  لأللفة  عظيم  سبب   الطاعة  إن  اهلل؛  بطاعة  القيام 

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث  ﴿املعصية، فإهنا سبب  عظيم لالختالف، كام قال سبحانه:   َكاَن النَّاُس ُأمَّ

اْلكِتَ  َمَعُهُم  َوَأنَزَل  َوُمنِذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي  اْخَتَلُفوا  اهللَُّ  فِياَم  النَّاِس  َبنْيَ  لَِيْحُكَم  قِّ  بِاحْلَ اَب 

َبْغًيا   اْلَبيِّنَاُت  ُم  َجاَءهْتُ َما  َبْعِد  ِمْن  ُأوُتوُه  الَِّذيَن  إاِلَّ  فِيِه  اْخَتَلَف  َوَما  فِيِه 

أي[213]البقرة:﴾َبْينَُهمْ  فالذنوب   :،  واختلفوا،  افرتقوا  واملعصية  البغي  ذنب  وقع  ملا 

، ومن  "رتفع إال بتوبةا ما نزل بالء  إال بذنب، وما  "بالء، وكام قيل:    ل  سبب كُ   واملعايص 

 ذلك ما حيصل من خالف بني الزوجني. 

ينبغي للزوجني أن يتطاوعا وأن ال ُيتلفا، كام ثبت يف الصحيحني من حديث    ثالًثا: 

-يمن، قال  إىل ال   ومعاذ    ملا أرسل أبا موسى   -صىل اهلل عليه وسلم-موسى أن النبي  أيب  

وسلم عليه  اهلل  َتلَِفا‹‹ :  -صىل  خَتْ َواَل  قدر ››َتَطاَوَعا  يتطاوعا  أن  للزوجني  فينبغي   ،

 . االستطاعة، وأن ال ُيتلفا، وأن يتطاوعا يف غي معصية اهلل

الزوج، كام قال  املرأة طائعًة لزوجها؛ ألن القوامة يف يد  واألصل يف هذا أن تكون 

اسبحانه:  ﴿ اُل ق و  ج  ىل  ب ْعض  الر  ُهْم ع  ل  اهلل ُ ب ْعض  اِء باِم  ف ض  ىل  الن س  ، [34]النساء:﴾  ُمون  ع 

قدر    لكنْ  التقارب  وحماولة  والزوجة،  الزوج  بني  الزوجني،  بني  التطاوع  من  البد 

 االستطاعة.

فاملفرتض   -كام يقول السائل  -ومن ذلك، إذا كان أحد الزوجني عصبًيا، أو عنيًدا

أن ال يقابله اآلخر بغضب  مثله، وإنام  ُيفرت ض  إذا غضب أحد الزوجني    عىل الزوج اآلخر

يتشاور، وأن حيصل عىل مراده  أن  بعد ذلك  الطرف عنه حتى هيدأ، ثم يستطيع    ، يغض 

 حلصول املصلحة. رجحويكون تشاورمها وتباحثهام بعد ذهاب الغضب أوفق وأ
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ن يدقق بعضهم عىل بعض،  ينبغي التغافل بني الزوجني؛ ال يصح للزوجني أ  رابًعا:

   .هدنتقاد بعضهم عىل بعض، وكلام رأى لآلخر خطأ وأن يشد  

صىل اهلل  -وإنام ينبغي أن نتغافل، فإن التغافل سبب  عظيم للعافية، كام قال اهلل للنبي  

َف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعض  ف﴿: -عليه وسلم    .[3التحريم:]﴾َعرَّ

  .((العافية يف التغافلتسع أعشار ))قال اإلمام أمحد: 

بخُ  نعمل  أن  اهلل  وبني  فاهلل  الزوجني  بني  للصالح  عظيم  خي   ففيه  التغافل،  لق 

 غيهم. 

يتذكر  خامًسا: أن  والزوجة  للزوج  من   اينبغي  زوجته  عند  أو  زوجه،  عند  ما 

ل عليها، كام أخرج مسلم من حديث أيب هريرة  املحاسن، حتى يألفها ويرتاح إليها، وُيقبِ 

ال  عليه وسلم-نبي  أن  اهلل  َريِضَ  قال:    -صىل  ُخُلًقا  ِمنَْها  َكِرَه  إِْن  ُمْؤِمنًَة  ُمْؤِمن   َيْفَرْك  ››اَل 

   .آَخَر‹‹ُخُلًقا ِمنَْها 

يف    اهلل    فاهلل  زاد  الطالق  عدد  أن  يؤمل  مما  فإن  يتوافقا،  أن  االستطاعة  قدر  حياول  أن 

 اب ذلك ما تقدم ذكره.جمتمع املسلمني، وكثر الطالق بني األزواج، ومن أسب

اآلخر   يقابله  مل  الزوجني  أحد  غضب  وإذا  نتطاوع،  وأن  نتغافل،  أن  اهلل  فاهلل 

الك   يعاوده  بل  نفسه،  قُ   ، ةر  بالغضب  وإذا  يستجيب،  أن  وعسى  يستجب،  د  لعل  مل  أنه  ر 

وهلل احلمد، واحلياة الزوجية أكمل وأكرب من أن ُيلتفت    ،فليدع هذا األمر، واألمور كثية

. إ  ىل بعض األفراد التي حيصل فيها خالف 

زواجهم   جيعل  وأن  صاحلة،  ذرية  يرزقهم  وأن  األزواج،  بني  يؤل ف  أن  اهلل  أسأل 

 زواج خي وبركة، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة التسعون  
 

السائل:   خُي يقول  متى  حمتواها  التي  األسئلة  الرجل  رَ كثرت  أهل   أو ج  من    الطائفة 

 السنة إىل أهل البدعة؟  

 ينبغي أن ُيعلم أن املسائل املختلف فيها نوعان:  :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

أي   فيه؛  اخلالف  يسوغ  كل  انوع   من  للنص  مصادًما  يكن  ومل  السلف  فيه  ختلف 

   .باملسائل االجتهادية :وجه، ويسمى 

أ بأن يكون خمالًفا إلمجاع سابق،  فيه  و لنص من كل وجه،  ونوع  ال يسوغ اخلالف 

 وهذا يسمى باملسائل اخلالفية.

   ."بيان الدليل يف بطالن التحليل"يف كتابه   -رمحه اهلل تعاىل-ذكر هذا شيخ اإلسالم 

  إذا تبني أن املسائل نوعان، نوع  يسوغ اخلالف فيه، ونوع  ال يسوغ اخلالف فيه، فإن  

يف املسائل التي   : ف فيه، أيبحث متى يبدع الرجل فهو من الصنف الذي ال يسوغ اخلال

   ؟ث فيه متى يبدع الرجلبح  تعد خمالفة إلمجاع أهل العلم، فمثل هذا هو الذي يُ 

املسائل املخالفة لإلمجاع إذا تلبس هبا رجل، أو فعلها، أو تبناها وجيب أن ُيعلم أن  

 ع يف أحد حالني:وإنام يبد    ع مطلًقا، بل فيها تفصيل،فإنه ال ُيبد  

يف قاعدة  :السنة يف أمر  كيل، ومعنى أمر  كيل؛ أي  أن يكون خالف أهل    وىل:احلال األ

ندعو ال  قالوا:  طائفًة  أو  رجاًل  أن  لو  فمثاًل  وجزئيات،  أفراد  حتتها  للتوحيد،   اكلية 

يتخذ    بني أن ال يدعو يف موقف    واستمروا عىل هذا، هذا أمر  كيل، فرق   أن  معني، وبني 

 توحيد، فمثل هذا خمالف ألهل السنة يف أمر  كيل. منهًجا أن ال يدعو إىل ال 
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، هذا خمالفة ألهل السنة يف  املدعو  ر  نحن ال ننكر املنكر، حتى ال ننف  أو قالت طائفة:  

   .أمر  كيل

وإنام نتحزب عىل    نحن ال نوايل، وال نعادي عىل التوحيد والسنة،  :أو قالت طائفة

ر  كيل، ألن كل من كان معهم أحبوه، وكل من  أحزابنا، فمثل هذا خمالفة ألهل السنة يف أم

 ضوه، أو عادوه، أو انتقصوه، أو غي ذلك. غِ مل يكن معهم ب  

: نحن نؤول الصفات الفعلية، هذه خمالفة ألهل السنة يف  ، أو رجل  أو قالت طائفة 

   .أمر  كيل

أو رجل:   طائفة   قالت  االعتقاد،أو  باب  يف  اآلحاد  نثبت خرب  ال  خمالفة    نحن  هذا 

  .ألهل السنة يف أمر  كيل، إىل غي ذلك من األمثلة الكثية

ع.  فمن خالف أهل    السنة يف أمر  كيل، فإنه ُيبد 

رمحه  -، وهو مقتىض كالم شيخ اإلسالم  -رمحه اهلل تعاىل-هذا الشاطبي    روقد قر  

تعاىل كالرب-اهلل  غيه  وكالم  أهل  هب،  خالف  الذي  ألن  وغيه؛  كيل   اري  أمر   يف  السنة 

مجعً  عوا  بد  قد  والسلف  أصوهلم،  من  أصل   يف  أهل    اخالفهم  خالف  عوا    ممن  بد  السنة، 

ع اإلمام أمحدُ  عوا اجلهمية، وبد  ع السلف الكالبية،  ب، فبد  بن ُكال    أبا سعيد    القدرية، وبد 

إىل غي ذلك مما فعله العلامء يف تبديع من خالف   ...ع العلامء األشاعرة،ثم بعد ذلك بد  

 السنة يف أمور  كلية. أهل  

   .ع السنة يف أمر  كيل فإنه ُيبد    فإذن القاعدة: كل من خالف أهل  

  فإن قيل: ما املراد بالكيل؟ 

أجزاء    يقال: حتته  الذي  هو  بالكيل  الكيل  واملراد  ويقابل  ليس   اجلزئُي   أفراد،  الذي 

 حتته يشء، وإنام هو فرد  واحد، جزء واحد. 
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الثانية: أ  احلال  خالف  اجلزئي    هل  إذا  هذا  يكون  أن  برشط  جزئي  أمر   يف  السنة 

البدعة وأهل  السنة  أهل  بني  فيه،  اخلالف  أهل  مشهوًرا  بني  فيه  اخلالف  اشتهر  يعني:   ،

   السنة وأهل البدعة.

الصحايب   نسب  نحن  طائفة:  أو  رجل   يقول  أبالفالينكأن  يسبوا  كأن  -هريرة    ا، 

فمن سب، أو  عبد اهلل بن عمرو بن العاص،   ، أو معاوية بن أيب سفيان، أو -ريض اهلل عنه

التي   "أصول السنة"ذلك اإلمام أمحد يف كتابه    ر ملا قر    ؛فهو مبتدع  ا واحدً   اانتقص صحابيً 

غيه   وقرره  السنة،  أهل  إمجاع  فيها  تعاىل-ينقل  اهلل  خمالفً -رمحه  هذا  كان  وإن  هل  أل  ا، 

ع.  السنة يف أمر  جزئي لكنه ُيبد 

يُ   مسلم    أو طائفة يرون اخلروج عىل حاكم  رجاًل لو أن    :ومثل ذلك عون  بد  ، فإهنم 

شتهر اخلالف فيه ايف ذلك؛ ألهنم قد خالفوا أهل السنة يف أمر  جزئي لكن هذا اجلزئي مما  

  .بني أهل السنة وأهل البدعة

نؤول   أو  االستواء،  نؤول  هلل؛  االستواء  نثبت  ال  نحن  طائفة:  أو  رجل   قال  أو 

ُيبد  النزول، أو نؤول ا ع،  لعلو، إىل غي ذلك، كل هذه أمور جزئية، ومن فعل ذلك فإنه 

   .وكالم أئمة السنة يف أمثال هذا كثي  

   ع. فإذن من خالف أهل السنة يف أمر  جزئي فإنه ُيبد  

مل يكن يصيل  ألنه  صالح؛    بن    احلسن  ،  الثوري، واإلمام أمحدُ   اإلمام سفيانُ   ل  ل  لذا ض  

ُيرج، لكنه    ويرى اخلروج عليه، وإن كان مل يرى اجلمعة خلفه،    خلف والة األمور، وال

بد  املا   وكذلك  جزئي،  أمر   يف  خمالفة  هذا  مثل  يف  املخالفة  أن  مع  عوه،  بد  ذلك  ع  عتقد 

أمحدُ  يرص  الكرابييس    احلسني    اإلمام  مل  أنه  مع  اللفظ،  رأى  لكنه  ملا  القرآن خملوق،  أن  ح 
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عه اإلمام أمحد، وقال قوام السنة: وقع يف بدعة اللفظ، وهي بدعة واحد ة، ومع ذلك بد 

عه اإلمام أمحد توارد أهل السنة عىل تبديعه))  .((ملا بد 

أو خالف   ع،  ُيبد  فإنه  أمر  كيل،  السنة يف  تقدم أن من خالف أهل  يتلخص مما  إذن، 

عا أهل السنة يف أمر  جزئي   . شتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة، فإنه يبد 

ابن تيمية  و الثانية مستفادة من كالم شيخ اإلسالم  ملا ذكر    -رمحه اهلل تعاىل-احلال 

ع الرجل والطائفة شتهر اخلالف فيه بني أهل  اقال: إذا خالف أهل السنة يف أمر     ؟متى ُيبد 

 السنة وأهل البدعة، ثم رضب أمثلًة عىل ذلك رمحه اهلل رمحة واسعة. 

هذا  تبني  أح  ،إذا  يف  وقع  من  خالف  فإنه  من  بخالف  ع،  ُيبد  فإنه  األمرين  هذين  د 

أهل السنة يف أمر  جزئي مل يشتهر اخلالف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة، فمثل هذا ال  

أو  ُيبد   كام  رشيح  ع،  القايض  تعاىل-ل  اهلل  عجبت"قراءة    -رمحه  صفة  "بل  وأنكر   ،

 العجب. 

تيمية   ابن  اهلل -قال  يف    -رمحه  الفتاوى"كام  ذلك  :"جمموع  مع  من   هو  وهو  إمام 

   .األئمة باالتفاق 

صاحب   القصاب  القرآن"وكذلك  أن    "نكت  يرى  ال  لكن  القرب،  عذاب  يرى 

بيان  "يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-العذاب يستمر، فأخطأ يف هذا، وذكر هذا شيخ اإلسالم  

تبديعه؛ وأن   ،"تلبيس اجلهمية له، وعدم  العلم يف االعتذار  مثل    وذكر كالم بعض أهل 

   . هذا اخلطأ ال يبدع به

خزيمة   ابن  اإلمام  ذلك  تعاىل-ومثل  اهلل  أو  -رمحه  ال ،  حديث  عود  صل  يف  ورة 

الضمي إىل رب العاملني سبحانه، وقال إنه يعود إىل آدم، أو إىل الضارب، فلام فعل هذا  

عه أهل السنة؛ ألن   بحث  خطأه خطأ  جزئي، ذكر هذا يف    وخالف إمجاع أهل السنة، مل يبد 
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، ونقل كالم مجع من أهل  "بيان تلبيس اجلهمية" نفيس شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه  

القصاب،   خطأ  أن  هو  ذلك  يف  والسبب  خزيمة،  ابن  تبديع  عدم  يف  ابن  والسنة  خطأ 

 ع.فإنه ال ُيبد   اخزيمة خطأ جزئي، فمن أخطأ خطأ جزئيً 

ع املخالف، سواء    هذه أصول ينبغي أن تضبط، وأن تعرف؛ ليعرف الرجل متى  يبد 

العلم، ال   الباب وسًطا عىل ما عليه أهل  فرًدا، وأن نكون يف هذا  أو كان  أن كان مجاعة 

يبدعون   الذين  كاحلدادية  جزئي ب نكون  يرجعون    ،كل  الذين  كاحلزبيني  نكون  وال 

التبديع، بل والتكفي أيًضا إىل أهوائهم ومصالح حزهبم، وإنام نكون وسًطا عىل ما عليه  

 ل السنة.أه

أن   يقينًا  ُيعلم  تقدم،  ما  ُعلم  املسلموإذا  اإلخوان  وهي  ني مجاعة  بدعية،  مجاعة   

، فهم ال يرون الدعوة  مبتدعة؛ والسبب يف ذلك أهنا خالفت أهل السنة يف كليات كثية

، ووالء وبراء عىل حزهبم، قد  عىل حزهبم  إىل التوحيد وإفراد اهلل بالعبادة، وعندهم حتزب 

، ملا أراد أن يرضب مثاًل "جمموع الفتاوى"سالم يف املجلد الثالث عرش من  ذكر شيخ اإل

ع الرجل    .((عكل من واىل وعاد عىل رجل فإنه يبدَّ ))قال:   ؟عىل متى ُيبد 

بغضه  أمعه    مل يكن  أحبه، ومن  همن كان معفأن من حتزب عىل رجل؛    :ومراد كالمه

ع    .وكرهه، ذكر أن مثل هذا ُيبد 

يف يقال  ذلك  فمن  فمثل  مجاعتهم،  عىل  يتحزبون  الذين  املسلمني  اإلخوان  مجاعة   

روه، ومن مل يكن معهم إما أن يبغضوه، أو ال يلتفتوا إليه، إىل غي  كان معهم أحبوه وقد  

 ذلك. 

ع به مجاعة اإلخوان املسلمني أهنم يرون اخلروج عىل احلكام، ويدينون  بد  وأيًضا مما تُ 

إىل  ،هبذا البنا،  حسن  إمامهم  عىل  من  باخلروج  يدينون  فهم  اليوم،  املسلمني  اإلخوان   
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ال   احلكم  أن  ويرون  دينًا،  ذلك  ويرون  أن  احلكام  يكن  ينبغي  مل  إذا  وأنه  إال هلم،  يكون 

 ط هذا احلاكم، فبام أهنم يتدينون باخلروج عىل احلكام فإهنم مبتدعة.   ق  ْس هلم، فالبد أن يُ 

واال مباالهتم  عدم  به  عون  يبد  مما  إىل  وأيًضا  يلتفتون  وال  وبالسنة،  بالتوحيد  هتامم 

 مثل هذا، وإنام يبالون، ويتعصبون، ويوالون، ويعادون عىل ما تقدم ذكره من حزهبم. 

 

بدعية،   التبليغ مجاعة  أن مجاعة  ذكره  تقدم  بام  ُعلم  هذا،  ُعلم  إذا  أيًضا  ذلك  ومثل 

   :وذلك ألصول عندهم، وهي 

   . األصل األول: التحزب عىل اجلامعة

  .صل الثاين: عدم الدعوة للتوحيداأل

   . يد يف العلمهاألصل الثالث: التز

ينف   املنكر  إنكار  أن  ويرون  املنكر؛  إنكار  عدم  الرابع:  املدعو  األصل  غي  ر  إىل  ين، 

  .ا عندهم من األصولممذلك 

نا وأئمة السنة، بالنظر ؤفينبغي لنا أن نضبط هذه املسائل علمًيا عىل ما سار عليه علام

ه عملًيا عىل واقعنا من غي إفراط   ة، ثم بعد ذلك نطبق  م  أل الدليل وصنيع سلف هذه اإىل

ننز   حتى  وبعدل   تفريط،  غيه، وال  من  املبتدع  من  الناس  ويعرف  الواقع،  عىل  العلم  ل 

غي  نف إىل  وبغضهم  منهم،  والتحذير  عليهم  اإلنكار  من  املبتدعة  جتاه  اهلل  بواجب  قوم 

 ذلك. 

ذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما أسأل اهلل ال 

 عل منا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة الواحدة والتسعون 

 
السائل:   اآلخر  يقول  خيالف  الزوجني  أحد  كان  إذا  األوالد  تربية  تكون  كيف 

 ة؟ أو متساهل، أو العناد بينهام بالرتبي بالرتبية، مثل هذا يشده 

السؤاليقال جواًبا   الوالدين،    : عن هذا  أمانة يف عنق  األبناء  لون  ؤووهم مستربية 

قال سبحانه:   كام  النَّاُس  ﴿عنهم،  َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهلِيُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأهيه َيا 

َجاَرةُ     .[ 6]التحريم:﴾َواحْلِ

الن أن  عمر  ابن  حديث  من  البخاري  وسلم -بي  وأخرج  عليه  اهلل  قال:    -صىل 

ُكْم َمْس  ُكْم َراع  َوُكله َماُم َراع  َوَمْس ؤ ››ُكله ُجُل َراع  يِف  ؤ ول  َعْن َرِعيَّتِِه، اإْلِ ول  َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ

 فإذن تربية األوالد أمانة شديدة يف عنق الوالدين.، َأْهلِِه َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَّتِِه‹‹

عامة فساد : أن  "ودد حتفة املو"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام ابن القيم    ومما ذكر

اآلباء، بسبب  يقرص    األبناء  األب  أن  بعد  وذلك  ثم  دينه،  أمور  وتعليمه  ولده  تربية  يف   

ولدي تربية حسنة؟ ملاذا أخالق    من اآلباء يتساءل ملاذا مل ُيرب    ذلك يفسد الولد، وكثي  

 ولدي كذا وكذا؟  

 . فيقال: السبب هو الوالدان، فإهنام أعظم سبب لفساد األبناء، هذا من حيث اجلملة

فالواجب عىل الوالدين أن يتقوا اهلل، وأن يقوموا باألمانة الواجبة من تربية أبنائهم،  

 : امما يعني عىل تربية األبناء أمورً  وإن  

األول: قا  األمر  كام  اخلي  مفتاح  وهو  عظيم،  فالدعاء  سبحانه:  الدعاء،  َوإَِذا  ﴿ل 

َدَعانِ  إَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريب   َفإيِنِّ  َعنِّي  ِعَباِدي  ،فيستحب [186البقرة:  ﴾َسَأَلَك 
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نَا  ﴿اهلل بصالح أوالدهم، كام قال سبحانه وتعاىل:    او  للوالدين أن يدعُ  َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

يَّ  َة َأْعنُي  َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًماَهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ  [،  74]الفرقان:﴾اتِنَا ُقرَّ

فينبغي  وأوالدهم،  أزواجهم  بصالح  اهلل  يدعون  أهنم  اإليامن  أهل  صفات  فمن 

 ا اهلل بصالح أوالدهم. و  عُ دْ للوالدين أن ي  

الثاين: فإن    األمر  والصالح،  كانا سب  االستقامة  كانا صاحلني  إذا  ًبا لصالح  األبوين 

سبحانه:   قال  كام  مًعا،  والدنيا  الدين  يف  هلم  للخي  سبًبا  وكانا  َداُر  ﴿أوالدهم،  اجْلِ ا  َوَأمَّ

ا َفَأَراَد َربهَك  ا َصاحِلً اَم َوَكاَن َأُبومُهَ َتُه َكنز  هَلُ  َأْن َيْبُلَغا  َفَكاَن لُِغالَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف املَِْدينَِة َوَكاَن حَتْ

ا   مُهَ اَأُشدَّ َكنَزمُهَ ف[82]الكهف:  ﴾َوَيْسَتْخِرَجا  أمور  ا،  يف  آبائهم  بصالح  األوالد  نتفع 

 دنياهم، فصالح الوالدين سبب  عظيم  لصالح األوالد. 

الثالث: و  األمر  الوالدان،  ُيتلف  أن  يؤمل  مما  فإن  االختالف،  وعدم  ن  أ التطاوع 

صىل اهلل  -د أرسل النبي  يتعاندا يف تربية أوالدهم، وهذا يعود بالرضر عىل األوالد، وق

وسلم و   -عليه  موسى  أبا  موسى،  أيب  حديث  من  الصحيحني  يف  اليمن     معاذكام  إىل 

َتلَِفا‹‹   :-صىل اهلل عليه وسلم -، فقال النبي  للدعوة إىل اهلل ، فإن التطاوع  ››َتَطاَوَعا َواَل خَتْ

وأ   بذلك،  األوالد  لينتفع  رشعي  حتصل ال  مطلب  معركة  أرض  األوالد  يكون  بني     

ة عناد حيصل من الوالدين، فاهلل اهلل بالتطاوع والسعي إىل  الوالدين، أو أن يكونوا ضحي  

 إصالح األوالد. 

اًل فإن يف  سه  الوالدين شديًدا، وكان اآلخر مُ   مما ينبغي أن ُيعلم أنه إذا كان أحدُ   وإن  

   .عليهام  ال يشد االثنان  هبحيث أنهذا نفًعا لألوالد، 
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ن القوامة بيد األب، وأن يكون هو الذي بيده القوة، واألم بخالف  واألصل أن تكو

حناهن من  ويأخذوا  منها،  األوالد  ليقرب  هلا رسهم،اذلك؛  ويفشوا  ذلك،    ... ،  غي  إىل 

 فاختالف الزوجني فيه نفع لألوالد. 

الرابع  األوالد  األمر  تربية  يعني عىل  تعليمهم    :مما  األسباب يف إصالحهم من  فعل 

اهلل، ل  الشاشات ل   هم وتعليم  دين  هذه  من  البيت  عن  والذنوب  املعايص  وإبعاد  لقرآن، 

املحرمة وغي ذلك، حتى يكون سبًبا لصالحهم، وإذا رأى فيهم خلًقا طيًبا عززه، وخلًقا  

الولد ويربو عىل األخالق احلسنة والطي   ينمو  بة، ثم بعد ذلك  سيًئا زجره، وهكذا حتى 

 قبل اآلخرة.  يرى الوالدان أثر ذلك يف الدنيا

الرحيم، وهو   الرمحن  هو  إنه  لنا؛  أعني  ة  وقر  أزواجنا  أن جيعل  اهلل عز وجل  أسأل 

 أرحم الرامحني.  

التمويل عن طريق بنك الراجحي، عن طريق بيع أسهم ملك للبنك  يقول السائل:  

ثم يقوم باحلال، أو عىل رغبة الشخص بيع األسهم له ويعطيه املبلغ    للشخص بالتقسيط، 

يكون قصده قرًضا    هذا الذي باع به، فهل هذا جائز مع العلم بأن غالب من يفعل  كامالً 

 مالًيا؟ 

األمر  يقال: هذا  صورة  رجل  :إن  يأيت  بنك    ، أن  إىل  فيأيت  ماالً،  يتمول  أن  يريد 

الراجحي، فيشرتي منه أسهاًم باآلجل وبالتقسيط عىل أن يسدد له كل شهر كذا وكذا، ثم  

ل بنك الراجحي عىل أن يبيع هذه األسهم، ويف  ك  هذه األسهم و  شرتى منه  ابعد ذلك إذا  

باعها حاالًّ  إذا  يزيد يف   الغالب  بالتقسيط  باع  إذا  الراجحي  وأن  أقل،  تكون  قيمتها  فإن 

 شهر مبلًغا معينًا.  ل  املبلغ، ثم يأخذ كُ 
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تكون   أن  برشط  لكن  جائز،  هذا  نقي    مثل  حمرم  األسهم  هو  ما  فيها  وليس  بحق،  ة 

ة فمثل هذا جائز إن شاء اهلل، وأخذ املال يف  إذا كانت األسهم نقي  ف ربا، أو غي ذلك،  كال 

 مثل هذا الصورة يسمى بالتورق.

   .والتورق عند مجهور أهل العلم جائز؛ ألنه ال مانع منه وال دليل يمنعه 

أهل بإمجاع  جائز  فهذا  التقسيط،  ألجل  املال  زيادة  حك  أما  ابن    ى العلم،  اإلمجاع 

   مة، والبغوي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية.قدا

املال حاالًّ   :فمثالً  دفع  إذا  السيارة  وقيمة  يشرتي سيارة،  أن  أراد  رجاًل  أن  مائة   لو 

املال إىل   زاد  بالتقسيط أو غيه، فإن صاحبها  بعد  املال فيام  أراد أن يسدد  لو  ألف، لكن 

   . أهل العلم عرشين ومائة ألف، فمثل هذا جائز بإمجاعِ 

وإنام الذي ُيشى منه يف مثل هذه ،  ا كان كذلك فزيادة املال ألجل التقسيط جائزفإذ

أسهاًم  تكون  بأن  نقية،  تكون األسهم غي  أن  فيها معامالت    املسألة  أو  نفسها،  حمرمة يف 

 ربوية، إىل غي ذلك. 

نا بام  أسأل اهلل الذي ال إله إال اهلل أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع

 عل منا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة الثانية والتسعون 
 

السائل:   اهلل،  يقول  وقوعه    وسمته أخ  حيفظ كتاب  من  العلم، ويشتكي  من طالب 

يشتكي   لكنه  زوجته،  معه  أن  مع  الطاعات،  بعض  فعل  بعد  وخصوًصا  املحرم،  بالنظر 

 كم اهلل خرًيا.اجز ،نامنها يف قلة رغبته يف معارشته، مع حزنه الشديد، أفيدو

أن    هذا:  جواًبا عنيقال   دليل  لُيعلم  البرص إىل ما حرم اهلل ونظره إىل ذلك  التفات 

   .-عافاين اهلل وإياكم  - عىل مرض يف القلب، وعىل أن يف القلب مرض شهوة

القلب بوابة  البرص  القيم    ، ولُيعلم أن البرص خطي، فإن  ابن  -كام بني  ذلك اإلمام 

  -عافاين اهلل وإياكم  -، بل إنه وسيلة إىل الزنا  "إغاثة اللهفان"يف كتابه    -عاىلرمحه اهلل ت

تعاىل:   قال  ُفُروَجُهمْ ﴿كام  َوحَيَْفُظوا  َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضه لِْلُمْؤِمننَِي  ،  [ 30]النور:  ﴾ُقْل 

تفسيه يف  القرطبي  سبب    فظِ حِ   كرُ ذِ   :قال  البرص  أن  عىل  يدل  البرص  غض  بعد  ج    الفر 

   -عافاين اهلل وإياكم -لوقوع الزنا  

ذلك   أسباب  أعظم  من  لزوجته  رغبته  قلة  من  السائل  منه  يشتكي  ما  واهلل    -وإن 

ُمطْ   -أعلم اهلل من  رص   ب    ق  لِ أنه  ما حرم  يتتبع برصه  قلبه مرض شهوة، فأصبح  ه، وأن يف 

  . -إياكمعافاين اهلل و -ت امرأته يف نظره، وهذه من عقوبة الدنيا النساء، فقل  

،  اوعالًج  ، وإن حلفظ البرص دواءً وإن ربنا سبحانه ما أنزل من داء إال وأنزل له دواءً 

 من ذلك.  ًئاأذكر شي

األول: بوابة كل خي  العالج  الدعاء  فإن  الدعاء،  أهم عالج،  نداء من    ،وهو  وهو 

ربه، وم إىل  اهلل سبحانه  نالعبد  قال سبحانه:    ؟!أكرم من  َسَأَلَك ﴿كام  َعنِّي    َوإَِذا  ِعَباِدي 

اِع إَِذا َدَعانِ   . [186]البقرة: ﴾َفإيِنِّ َقِريب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
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الثاين: ت    األمر  احلسنة  فإن  اهلل،  عىل  واإلقبال  والصالح  أن  عُ د  االستقامة  كام  أختها،  و 

تعاىل قوله  ذلك  عىل  يدل  ومما  وغيه،  الزبي  بن  عروة  ذلك  ذكر  أختها،  تدعو  :  السيئة 

َواتََّقى ) ﴿َفأَ  َأْعَطى  ا َمْن  ْسنَى )5مَّ بِاحْلُ َق  ى﴾6( َوَصدَّ لِْلُيرْسَ ُه  ُ َفَسنَُيرسِّ  [ 7  -  5]الليل:    ( 

ومناجاة اهلل سبحانه،    ،دعو أختها، فالبد من صدق االستقامة واإلقبال عىل اهللفاحلسنة ت  

 حتى يرتفع هذا الداء برمحة اهلل وكرمه. 

م اهلل، كام يف صحيح مسلم من    األمر الثالث: رصف البرص مبارشة  إذا رأى ما حر 

جرير   عنه-حديث  اهلل  اهلل ِ  -ريض  ُسول   ر  أ ْلُت  س  وسلم-:  عليه  اهلل  ن ْظرِ   -صىل  ْن    ع 

 : ال  ق  ْجأ ِة، ف  َك‹‹ اْلف  ْف َبرَصَ    .››ارْصِ

إن أعظم عالج لتعلق القلب بالنظر إىل الصور، أو النساء، أو املردان، أو غي ذلك  

م اهلل سواء  هو رصف   كان    ، أو ا عىل الواقعكان نظرً البرص مبارشة، فإن من نظر إىل ما حر 

م اهلل، فرصف نظره مبارشة  عرب مقاطع الفيديو يف اليوتيوب وغيه، إنه إذا نظر إىل ما حر  

ل، فإن قلبه  خذ يتأو  أقطع الطريق، أما إذا ضعف، وقال: أنظر قلياًل ألجل كذا، أو كذا، و

 . -عافاين اهلل وإياكم -املرض يف قلبه، ثم ينتقل من صورة إىل صورة   يتعلق ويزداد 

و مبارشة،  البرص  يرصف  أن  هذا  ملثل  عالج  وال  يفأقوى  اهلل،  خطوات يتقي  تبع 

الشيطان، فإن الشيطان قد يزين الباطل بأن ينظر الرجل إىل امرأة متربجة يف قناة فضائية 

ينتقل إىل غيها،  بحجة تتبع األخبار، ثم بعد ذلك يتعلق قلب املرأة، ثم  بالنظر إىل هذه  ه 

 . -عافاين اهلل وإياكم -وهكذا 

نه ملا أطلق برصه  إلكم    فلذا البد من عالج هذا املرض حتى يصلح القلب، وقلُت 

زهد يف زوجته؛ ألنه أخذ ينظر إىل ما حرم اهلل سبحانه وتعاىل: وهذه قد تكون من عقوبة  

 . -وإياكم عافاين اهلل - الدنيا العاجلة 
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أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يشفي أخانا و يشفينا مجيًعا من أمراض الشهوات 

 والشبهات برمحته وفضله وهو أرحم الرامحني.  

السائل:   يشبِّ يقول  فكيف  اجلنة،  جبال  من  أحد  الرسول  جبل  عليه -ه  اهلل  صىل 

 باحلديث أن رضس الكافر مثل جبل أحد؟  -وسلم

عن يقال   أيب    ا: هذ   جواًبا  حديث  من  وغيه  عاصم  أيب  ابن  أخرجه  احلديث  هذا 

   . ذكر ما ذكر أخونا  -صىل اهلل عليه وسلم-هريرة، أن النبي 

أن النار،  يف  الكافر  حلال  بيان  هو  وإنام  أحد،  جلبل  ذًما  ليس  يكون    وهذا  جسمه 

من جسمه   يعذب  ما  مساحة  أكرب؛ ألن  عليه  العذاب  أثر  يكون  كذلك  كان  فإذا  كبًيا، 

 .-عافاين اهلل وإياكم  -كرب أ

 وليس يف هذا ذم جلبل أحد وإنام هذا من باب التشبيه.
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 اجملموعة الثالثة والتسعون 

                                                                                                 
حتت املشيئة يوم القيامة،  املسلم الفاسق املرص عىل الكبائر، الذي هو  يقول السائل:   

 وَل يغفر اهلل تعاىل له، هل يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة، أم بشامله؟

 

عند أهل العلم أن املسلم الفاسق يأخذ كتابه    املشهور  :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

بشامله،  كتابه  يأخذ  ال  أنه  عىل  اإلمجاع  املاوردي  ذكر  بل  يف    بيمينه،  الشوكاين  ذلك  نقل 

   ."نيل األوطار"ابه كت

السفار نقل  أقو  ي نيلكن  املسألة  يف  أن  املالكية  بعض  املسلم  اًل ا عن  أن:  ومنها   ،

   .الفاسق يأخذ كتابه بشامله 

   .-علمأواهلل   -كتابه بيمينه، وهذا األظهر  املشهور أنه يأخذام تقدم كلكن 

قسم الناس  جعل  سبحانه  اهلل  فإن  القرآن،  ظاهر  ذلك  عىل  قسم  نيويدل  كتابه  ،  يأخذ 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه  ﴿ورة احلاقة:  سباليمني، وقسم يأخذ كتابه بالشامل، فقال سبحانه يف   َفَأمَّ

ا َمْن ُأويِتَ  ﴿قال:    ، ثم ذكر بعد ذلك،[19]احلاقة: ﴾بَِيِمينِِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا كَِتابَِيهْ  َوَأمَّ

َلْيتَ  َيا  َفَيُقوُل  بِِشاَملِِه  كَِتابَِيهْ كَِتاَبُه  ُأوَت  ََلْ  سورة  [25]احلاقة:﴾نِي  يف  أيًضا  ذلك  وذكر   ،
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ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بِيَِمينِِه ):  نشقاق، فقال سبحانهاال ( َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَساًبا َيِسرًيا  7﴿ َفَأمَّ

وًرا ﴾8)  [ 9 -  7]االنشقاق:  ( َوَينَْقلُِب إىَِل َأْهلِِه َمرْسُ

ا َمنْ ﴿:  ثم قال   ﴾ ( َوَيْصىَل َسِعرًيا11( َفَسْوَف َيْدُعو ُثُبوًرا )1٠ ُأويِتَ كِتَاَبُه َوَراَء َظْهِرِه )َأمَّ

اآلياتإىل    [ 12  -  10]االنشقاق:   ثنائيةآخر  القسمة  فجعل  آخذً ،  باليمني،    ا،  كتابه 

بالشامل، والذي يأخذ كتابه وراء ظهره، هو الذي يأخذ كتابه بالشامل، كام    كتابه  اوآخذً 

   .يف صحيحه، عن جماهد التابعي املعروف -رمحه اهلل تعاىل-ذلك البخاري ذكر  

فرس   كام  ظهورهم،  وراء  يأخذونه  وهم  بالشامل  كتاهبم  أخذوا  الذين  ذلك  فإذن   

 . -ريض اهلل عنه-جماهد تلميذ عبد اهلل بن عباس 

ابن عباس ثالث مرات يوقفه عند كل  القرآن عىل  وقد ثبت عن جماهد أنه عرض 

لذا تفسي جماهد له منزلة عند أهل العلم كالشافعي، والثوري، والبخاري، وغيهم،   ؛آية

   ."الرد عىل البكري"يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-كام ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 أن املسلم الفاسق يأخذ كتابه باليمني.   -واهلل أعلم  -فبهذا نخلص 

 

 سامء اهلل تعاىل ُيدعى به؟ سم  من أ ار  هل املُسعِّ يقول السائل:  

أن األسعار غلت، فقال   :ثبت عند اخلمسة، إال النسائي من حديث أنسيقال: قد  

ُسوُل اهلل ِ    الصحابة: ال  ر  ق  ن ا، ف  ْر ل  ع  ْعُر، ف س  ال  الس  ُسول  اهلل ِ، غ  ا ر  :  -صىل اهلل عليه وسلم-ي 

ُر اْلَقابُِض، اْل  اِزُق‹‹››إِنَّ اهللََّ ُهَو املَُْسعِّ صىل  -خر احلديث، فلم يوافق النبي  آ، إىل  َباِسُط، الرَّ

   .أن ُيسعر الرتفاع األسعارعىل  -اهلل عليه وسلم

ر هلل سبحانه؟ أم ال يؤخذ  وقد تنازع العلامء هل يؤخذ من هذا احلديث اسم املسع  

 منه اسم؟
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ر هلل  املسع  والذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أهنم ال يأخذون من هذا احلديث اسم  

العثيمني   صالح  بن  حممد  العالمة  شيخنا  ذلك  ذكر  وممن  تعاىل-سبحانه،  اهلل  ،  -رمحه 

صفة  ر يا رسول اهلل، فهو ع  وقال: إن هذا احلديث يف إجابة طلب من الصحابة ملا قالوا: س  

أي يُ   كأن    :فعلية؛  الذي  هو  اهلل  إن  ابن    ر، سع  اجلواب  شيخنا  وذكر  أسعر،  فال  أنا  أما 

 من أسامء اهلل سبحانه وتعاىل.  أن هذا صفة فعلية، وليس اساًم  -رمحه اهلل تعاىل-يمني عث
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السائل:   ألنني  يقول  الذرائع؛  سد  باب  من  يعد  الكافرة  اجلنسية  طلب  حتريم  هل 

أريد طلبها ملصالح دينية، مثل اهلجرة إىل بلد مسلم، والتسهيل يف أمور التأشرية واإلقامة 

فأظن أن الذي يملك جنسية أوربية ستكون له    ، االلتحاق باجلامعاتخره، أيًضا يفآإىل  

 فرصة أكرب للقبول.

العرصية    هذا:  يقال جواًبا عن  املسائل  الكافرة هذه من  الدولة  املسلم جلنسية  أخذ 

تكل   وقد  النوازل،  فقه  املعارصين ومن  علامئنا  وأكثر  كثًيا،  املعارصون  العلامء  عليها  م 

وممن ذهب إىل ذلك شيخنا العالمة   خذ املسلم جلنسية الدولة الكافرة،حرمة أذهبوا إىل  

باز   بن  العزيز  تعاىل-عبد  اهلل  واأللباين  -رمحه  تعاىل-،  اهلل  وابن عثيمني، وغي  -رمحه   ،

ولِ  علامئنا،  من  أخذ  ل  واحد  حتريم  يف  فتوى  من  أكثر  السعودية  يف  لإلفتاء  العلمية  جنة 

   .املسلم جنسية دولة كافرة 

أسباًباو لذلك  هذا   :منها  ، ذكروا  جنسية   من   أن  أخذ  من  ألن  الكافرين؛  مواالة 

سيوقع عىل عقود، وعىل عهود أنه ينرص الكافرين من أبناء البلد الذين أخذ جنسيتهم إىل  

   .غي ذلك

و الكفرية،  حماكمهم  إىل  من وق  يوسيتحاكم  ذلك  غي  إىل  ذلك،  قبول  عىل  ع 

 املحرمات.

﴿َوَلْن جَيَْعَل  :  ال جيوز أن يكون رئيس املسلم كافًرا، كام قال سبحانه  إذا كان يف الرشيعة 

 [ 141]النساء:  اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤِمننَِي َسبِياًل﴾
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يتقصد   بأن  فكيف  أو غي ذلك،  كافر يف عمله  املسلم  رئيس  يكون  أن  كان ال جيوز  إذا 

الكافرة الدولة  بل    فيكون  ؟املسلم ويتجنس بجنسية  حتت إمرهتم، وليس هذا فحسب، 

 .!!! يكون ملزًما بأنظمتهم الكفرية واملحرمة إىل غي ذلك

 ، قد يكون ضابًطا لنفسهثم يرتتب عىل اجلنسية أمر  خطي وهو أن الرجل املتجنس  

إال بعض املحرمات البد أن يقع فيها، ويكفي أنه حتت إمرة وفيتقي كثًيا من املحرمات،  

  .تزم أنظمتهم، لكن قد يتقي كثًيا من املحرماتل االكافرين، وقد  

هي  أبنا  : واملشكلة  يف  ءأن  وسيدرسون  اجلنسية،  هبذه  سيتجنسون  ذلك  بعد  ه 

   .عون بطباعهم، ويتأثرون هبممدارس الكفار، ويتطب  

، بل  اومما يف نظامهم أنه ليس للوالدين سلطة عىل الولد والبنت إذا بلغوا عمًرا معينً

حمرمة معروفة، وفيه مما هو خادش   االبد أن يفعل األبناء يف املدارس أمورً   ويف نظامهم أنه 

 إىل غي ذلك. ...للحياء 

فأخذ اجلنسية حمرم ملا تقدم ذكره، وتزداد حرمته إذا سكن الرجل يف بالدهم، ونام  

   .ه يف هذه الدول الكافرة، ودرسوا يف مدارسهم إىل غي ذلكؤأبنا

ا وتغيوا يف أدياهنم، بل كفروا بعد إسالمهم بسبب  وقصص املسلمني الذين تأثرو

   .انتقال آبائهم إىل بالد الكفار أكثر من أن حتىص

 وقد يوجد خالف ذلك، لكن األحكام الرشعية مبناها عىل الغالب. 

فلذا أنصح أخي أال يأخذ جنسية الكافرين، ولو زعم أنه إذا أخذها ينتقل إىل بالد  

ذا قد يكون يف نيته اآلن، لكنها تتغي مع تغي الظروف، ومع ، ه...إىل غي ذلك   املسلمني

يقول:   سبحانه  واهلل  الشيطان،  ُخُطَواِت  ﴿تزيني  َتتَّبُِعوا  ال  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأهيه َيا 

ْيَطانِ     .[21]النور:﴾الشَّ
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   .نا، وليعلم أن اهلل هو الرازقوفليتق اهلل أخ

التوكل وأ اهلل حق  توكلنا عىل  لو  كفانا سبحانه،  واهلل  فقد  لنا،  ر  قد  ما  لرزقنا  قبلنا عليه؛ 

ْل  2﴿َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا )  واهلل يقول: ( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّ

ء  َقْدًرا﴾َعىَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اهللََّ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَُّ لِ   [ 3، 2]الطالق:   ُكلِّ يَشْ

االستغفار سبب    اهلل   فاهلل  فإن  واالستغفار،  وبالتوبة  اهلل سبحانه،  وباإلقبال عىل  باليقني 

اًرا )  جللب األرزاق، قال سبحانه: ُه َكاَن َغفَّ اَمَء  1٠﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ ( ُيْرِسِل السَّ

( ِمْدَراًرا  ﴾ 11َعَلْيُكْم  َأْْنَاًرا  َلُكْم  َوجَيَْعْل   
َجنَّات  َلُكْم  َوجَيَْعْل  َوَبننَِي   

بَِأْمَوال  َوُيْمِدْدُكْم   )  

  [12،  11]نوح: 

 أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، إنه هو الرمحن الرحيم. 
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 اجملموعة الرابعة والتسعون 
 

امل السائل:  كافاملسلم  يقول  دولة  دكانً ا رة،  واطن يف  ينقله  متنقاًل   اشرتى  أن  ويريد   ،

عام   مكان  إىل  داره  املسيف  من  فاستشار  ذلكؤالشارع،  يف  احلكومي  له    ،ول  وأجاب 

هذا   الدولة حًقا عىل  من  يشرتي  أن  بعد  إال  ذلك  له  النظام ال جيوز  بأنه حسب  املسئول 

ظهر له أن دفع الغرامة  فيلحقه الغرامة، فتأمل هذا األخ و  املكان يف الشارع، وإن َل يشرتِ 

رشاءأيرس   يف    من  الدكان  وضع  عىل  يف    ذاك احلق  إثاًم  ذلك  يكون  هل  ويسأل  املكان، 

إ يشبه    ذِ رشعنا؟  فعله  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هلا  الطاعة  جيب  ال  كفر  دولة  الدولة 

 الغصب. 

مسلاًم   يقال: أن  السؤال  هذا  يف   خالصة  دكاًنا    بالد  يعيش  يفتح  أن  ويريد  الكفار، 

تنقاًل، ويريد أن ينتقل إىل مكان، وهذا املكان إذا أراد أن ينتقل إليه فالبد أن يشرتيه من م

   .الدولة، أو يدفع للدولة أجرة عىل هذا املكان 

  بيعه يف هذا املكان أقل من واألخ ملا أراد أن يدفع أجرة تأمل ونظر، فإذا الغرامة عىل 

يسأل فلذلك  األجرة،  انت  ،قيمة  أنني  لو  مل  يقول:  أو  أستأجره،  ومل  املكان  هذا  إىل  قلت 

 أشرته من الدولة، وإنام اكتفيت بدفع الغرامة، هل هذا جائز؟ 

بالعقود والعهود، واملسلم إذا  عن هذا السؤاليقال جواًبا    : إن األصل هو اإليفاء 

األنظمة التي ال ختالف    :ًدا وميثاًقا أن يلتزم أنظمتهم؛ أيهدخل بالد الكفار فقد أبرم ع

، فإذا كان كذلك فإن من اإليفاء بالعهد  -صىل اهلل عليه وسلم-رشيعة حممد بن عبد اهلل  

 نظمتهم، ونظامهم يمنع مثل هذا. ألواإليفاء بالعقود أن يلتزم 

 فإن قال قائل: أال تكفي الغرامة؟  
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وأال  إن    فيقال: الناس  يرتدع  أن  ألجل  عقوبة،  هي  وإنام  بدياًل،  ليست    الغرامة 

الكافرة غرامة عىل رسعة    الفعل،  يفعلوا هذا  أو  املسلمة  الدول  إذا وضعت  اآلن  فمثاًل 

ن هذا مبيح له  أ إن هذا بدل، و  :معينة، ليس معنى هذا أن من أرسع وأخذ الغرامة فيقال

   .الرسعة، يقال: كال، بل هذه عقوبة

يسأل  هذا  ومثل   الذي  أخينا  تلك األرضعنه  فعل  إىل  انتقل  فيها  ، لو  فهذه    ،وباع 

اعتداء عىل ما ال  ي ألرض ليست له، وقد استفاد ببيع ورشاء عىل أرض ال يملكها، بل ها

  .يملك، وهو خمالف ألنظمة البلد التي يسكنها

هي   بل  األجرة،  عن  بدالً  ليست  الغرامة  فإن  البقاء،  له  يبيح  ال  للغرامة  فدفعه 

   . ينتقل أحد إىل مكان إال بأن يشرتيه، أو أن يستأجرهئال  ل  ؛عقوبة

لذا جيب عىل أخينا أن ال يفعل هذا الفعل، وأن حيرص عىل اإليفاء بالعقود السيام  

 وهو مسلم، 

 . فالبد أن يظهر يف بالد الكفر بالقيام برشيعتنا حًقا، وهي اإليفاء بالعقود 

دون   احلالل  يتحرى  أن  فيجب  منه،  ويرشب  يأكل  مال  أخذ  هذا  عىل  يرتتب  ثم 

 احلرام. 

أن كثرة احلديث عن احلزبيني واالنشغال هبم عن املقصود؛  أما ترى  يقول السائل:  

أعني طلب العلم، فلو بين ا اخلطأ وجتاهلنا املخطئ، لكان مثل اإلعراض عن الكالم يف أيب  

 حنيفة.

إن الكالم يف املبطلني من أهل البدع سواء كانوا من احلزبيني أو غيهم    أوالً: يقال  

باملع األمر  من  وهو  واجب  رشعي،  يطلب  هذا  ال  العلم  فإن  املنكر،  عن  والنهي  روف 
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ُيعمل  ل  أن  العلم  بل من مقاصد طلب  بالعلمبذاته فحسب،  العمل  بيان خطأ    :ه، ومن 

 املخطئني، سواء كان يف الشبهات أو الشهوات. 

ومن ذلك الرد عىل املخالفني من أهل البدع من احلزبيني وغيهم، أو كل من أخطأ 

  .ولو كان من أهل السنة

،  ني  عِ بل هو مُ   س هذا انشغاالً إال بام جاءت به الرشيعة، وليس صاًدا عن العلم،ولي

حتسب األجر يف  افإن العمل بالعلم سبب لثبات العلم وزيادته، لكن ملن أحسن النية، و

 مثل ذلك. 

فإنك تعجب من أمثال هذه األسئلة، وسبب العجب أنك ترى أمثال هؤالء    ثانًيا:

لرجال يشكرون  الغالب  يف    يف  الشهوانية  املعايص  إنكار  يف  اجتهادهم  واهليئة  احلسبة 

ذلك وتتبعهم  من    ...املجتمع،  اخليية  باجلمعيات  يقوم  ملن  ويشكرون  ذلك،  غي  إىل 

الضعفاء واملساكني بل    ... القيام عىل  العلم،  انشغاالً عن  إىل غي ذلك، وال يعدون هذا 

 يعدون هذا عماًل للخي، وفيه أجر  وثواب. 

دع عنك العمل    :إن الزم ما ذكرت من السؤال أن يقال ملن يعمل يف احلسبة  :فيقال

إىل غي ذلك، أو يقال ملن يقوم باألمور اخليية، وكال  ...يف احلسبة، فإنه يشغل عن العلم  

باطالن،   الالزمني  إغاثة  وهذين  يف  كلها،  اخلي  أعامل  يف  نسعى  أن  املطلوب رشًعا  إنام 

املنك التي هي أدق، ومن  املسلمني، وإنكار  الشبهاتية  املنكرات  الشهوانية، وكذلك  رات 

املخالف الرد عىل  انشغاالً    ،ذلك  وليس  إليه،  نسعى  أن  ينبغي  مطلب رشعي،  هذا  فإن 

 عن العلم كام تقدم. 
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أن من يسأل هذه   يبدو يل يف الغالب،  فإنه ينبغي أن ُيعلم أن أمثال هذه األمور  ثالًثا:

د هذا اإليراد نفسه  رِ و أصل اإلنكار عىل احلزبيني؛ لذا تراه ال ي  يف نفسه يشء من  ،األسئلة

 يف اإلنكار عىل الليرباليني، أو اإلنكار عىل الصوفية، أو اإلنكار عىل الشيعة، وغي ذلك. 

أظن فيام  األسئلة  هذه  أمثال  يسأل  ممن  كثي  عند  أعلم  -فاملشكلة  عند  -واهلل   ه أن 

 ووجوب اإلنكار عليهم.  هم، ئخطواحلزبيني  ، وعدم وضوح يف ضالل امشكلة، وترددً 

بدالئل   األمر  له  يتضح  حتى  األمور  هذه  أمثال  يف  يسرتشد  أن  ألخينا  ينبغي  فلذا 

  .الكتاب والسنة

وكثي ممن يكون عنده ضعف يف هذا إما أن يرجع إىل ضعف العلم الرشعي عنده، 

 أو إىل عدم معرفة ما عليه احلزبيون. 

اليوم من يقول إن احلرية مقدمة عىل الرشيعة! أتدرون    أن من احلزبيني  ؟!أتدرون  

كثيً  احلزبي  اأن  يف  ني من  األعراض  وانتهكت  الدماء،  فسفكت  للثورات،  دعوا  اليوم   

جتاه   فالوقوف  ذلك،  وغي  الثورة  إىل  دعوهتم  بسبب  وغيها  واليمن،  وليبيا،  سوريا، 

 . هؤالء من أوجب الواجبات ملن كان عاملًا، وقادًرا

صىل اهلل عليه  -ر أخي وغيه بأن خي اهلدي، هدي حممد  األمر األخي، أذك    :رابًعا

وجاءت  -وسلم البدعة،  صاحب  عىل  واإلنكار  البدعة،  بإنكار  جاءت  والرشيعة   ،

كل   عىل  عموًما  ذلك  باإلنكار  ومن  سبحانه:    :معصية،  قال  ة   ﴿البدع،  ُأمَّ َخرْيَ  ُكنُْتْم 

  . [ 110]آل عمران: ﴾ بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَكرُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُرونَ 

   .فيجب علينا أن ننكر كل منكر

››َمْن  :  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل    ،سعيد  أيبحديث  من  وأخرج مسلم  

ُه بَِيِدِه‹‹  ْ    ... احلديث.، َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغريِّ
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منكريف كل  ننكر  أن  علينا  الشهوات ،  جب  منكرات  من  أشد  الشبهات  ومنكرات 

-، والنبي  "جمموع الفتاوى"كام يف    ،اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية  ى كام حك  باإلمجاع،

ر من البدعة، ومن أصحاب البدعة، أخرج مسلم من حديث  حذ    -صىل اهلل عليه وسلم

النبي   املن  كل    كان يقول   -صىل اهلل عليه وسلم-جابر أن  ِديِث  رب:  مجعة عىل  احْلَ ››َأْحَسُن 

، َورَشه األُُموِر حُمَْدَثاهُتَا، َوُكله حُمَْدَثة  بِْدَعة  َوُكله  د  ْدِي َهْدُي حُمَمَّ بِْدَعة     كَِتاُب اهللَِّ، َوَأْحَسُن اهْلَ

››    . ، هذا حتذير من كل بدعةَضالَلة 

النبي   أن  عائشة  حديث  من  الشيخان  وسلم-وأخرج  عليه  اهلل  ››إَِذا  ل:  قا  -صىل 

اهللَُّ ُهُم  َسامَّ الَِّذيَن  َفُأوَلئَِك  ِمنُْه  َتَشاَبَه  َما  َيتَّبُِعوَن  الَِّذيَن  النبي  َفاْحَذُروُهْم‹‹   ،َرَأْيُتُم  أمر   ،-

 . أن نحذرهم لضالهلم -صىل اهلل عليه وسلم

ر الناس من ضالهلم، فإذن الرشيعة جاءت لإلنكار  أن نحذ    :والزم هذا ومقتضاه 

الب البدع، عىل  التحذير من  السلف يف هذا كثي، يف  البدعة، وكالم  دعة، وعىل صاحب 

 ومن أصحاهبا، وتسميتهم إىل غي ذلك. 

ر حذ    كثيةً   البن اجلوزي لرأيت أسامءً   "مناقب اإلمام أمحد"ولو رجعت إىل كتاب  

، فقد حذر اإلمام أمحد-رمحه اهلل تعاىل-منها اإلمام أمحد  سن احلمن  ؛ ألهنم وقعوا يف بدع 

صالح حي   بن  املعروف،  بن  الشافعي  الكرابييس  حسني  ومن  ؛  حذ  و،  كثي  خلق  من  ر 

 .  ألهنم وقعوا يف بدع 

متمسكني، وعىل طريق  اهلل    اهلل    ، فإذن والسنة  بالكتاب  نكون  السلف سائرين،    ةأن 

 حتى ننجو، ملن أراد النجاة.

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

 خًيا.
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 اجملموعة اخلامسة والتسعون 

 
السائل:   عند  يقول  بنا  الوشاية  إىل  تفيض  قد  العمل  أماكن  يف  احلزبيني  مواجهة 

   ولني. ؤ املس

ينبغي إخواين أن نحرص عىل دعوة الناس إىل السنة،    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

  .وإىل ترك التحزب

وها، أكثرهم مل  ثر الناس ليسوا حزبيني، وإن تلطخوا باحلزبية، وتبن أكأن    : علموااو

علم عن  احلزبية  تعصب،  أ،  يتبنوا  بأمور  أ وعن  احلزبيون  خدعهم  وإنام  تأصيل،  وعن 

والعلامنيني،   الليرباليني  عىل  الرد  يف  غية  أهل  أنفسهم  يظهروا  كأن  العامة،  عىل  تنطيل 

  . إىل غي ذلك من الوسائل ...هوانية،ية يف الرد عىل املنكرات الشالغ  أهل و

لذلك أنصح أخي وغيه أن جيتهد يف انتشال الناس والعوام من احلزبية إىل السنة،  

 وأن يبني هلم حقيقة األمر باألدلة والبينات وتناقضات احلزبيني. 

وموثقة، فمثل  أيًضا  سهم كثية  وإن تناقضات احلزبيني كثية للغاية، وتناقضات رؤ

  .رزت للعامة فإن كثًيا منهم سينتبههذه لو أب

  .وأيًضا يبني هلم أثر دعوة احلزبيني من الدعوة للثورات وأثرها عىل العامل اإلسالمي 

احلياء، كام حصل  يف  وأيًضا يبني هلم ما وقع فيه رؤوس احلزبيني من قضايا ختدش  

   .ق يف اليوتيوب، وغيه مما هو موث  "بداية"ملحمد العريفي يف قناة 

فأنصح أخي وغيه أن جيتهد يف انتشال العامة من أفكار احلزبية التي دخلت عليهم  

 اهلل سبحانه وتعاىل.  اا دينًا مرضيً هن باسم الدين، وهم يظنو
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جمتمعني، ثم   كانوا  إذا  يصادموا غيهم  ال  أن  إخواين  به  أنصح  أمر   مما  يثار  أحياًنا 

أن  إخواين  أنصح  فال  احلارضين،  من  كثي  له  وفيهم    فيتحمس  القوم  هؤالء  يصادموا 

  وكثي   معاندون، لكن يف املقابل جيتهد اجتهاًدا قوًيا يف الدعوة الفردية، فاملصادمة يف جممع  

منهم من املعاندين، ومن املكابرين، يف ظني أن املصادمة ال تنفع، والذي ينفع هو إيراد  

تشك   التي  االالشكوك  حيصل  املقابل  يف  ثم  يطرحونه،  ما  يف  عىل  كهم  الشديد  جتهاد 

 الدعوة الفردية لكثي من العامة.

احلزبيون  و يقوم  بأن  اهلل،  إىل  الداعي  يترضر  أن  األحايني  بعض  يف  حيصل  قد 

   .ولنيؤبالوشاية به عند املس

وهذا ليس غريًبا، فإن الدعوة إىل اهلل فيها مصادمة ألهواء الناس وشهواهتم؛ لذلك 

لف لشهوات الناس وإىل شبهاهتم وتعصباهتم احلزبية وغي  الداعي إىل اهلل ُيبتىل؛ ألنه خما

تعاىل:   قال  َما  ﴿ذلك، كام  َعىَل  َواْصرِبْ  املُْنَكِر  َعِن  َواْنَه  بِاملَْْعُروِف  َوْأُمْر  الَة  الصَّ َأقِِم  ُبنَيَّ  َيا 

   . [17]لقامن: ﴾َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُمورِ 

ملحاولة يف دعوة الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وإذا  بالصرب، وا اهلل   اهلل   ؛لذا

يتقي  أن  فليحاول  أن يف األمر رضًرا عليه،  يزور    الرضر  شعر  بأن  املقصود،  مع حتصيل 

 ب له األمر، وهكذا. ويقر   ،ولؤاملس

ق موفًقا إال بتوفيق  ر نفيس وإياكم بكثرة الدعاء واإلقبال عىل اهلل، فإنه ال يوف  ثم أذك  

 ق أحد  إال بتوفيق اهلل وفضله. ف  ، وال وُ اهلل

ا السائل:  يف  يقول  هو خطري  ما  معنى  نترش  عظيم "تفسري  كيدهن  ظهر    ،"إن  وقد 

رجل يف التلفاز يفرس هذه اآلية بقول: إن هذه اآلية ال تنطبق عىل نساء هذا الزمان، أوالً:  
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ت لزماْنم، وحكم هلن  لسان اهلل، بل عىل لسان عزيز مرص، وخصَّ   ىلألن اآلية َل تأت ع

 فقط، إىل أخره كالمه. 

أنه    أوالً: اهلل سبحانه؛أنبه  ذكره  يقال:  اهلل، وإنام  لسان  يقال عن  لسانو  ال  اهلل عىل    ذكر 

اًرا  ﴿:  ؛ يعني مثاًل  كقول نوحكذا  فالن  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ   [ 10]نوح:    ﴾َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ

   .-عليه السالم-لسان نوح؛ يعني ينقله عن نوح  ىل  هذا عيصح أن يقول قائل: ذكر اهلل

 نثبته وال ننفيه.    لسان اهلل، هذا خطأ؛ ألن اللسان مل يثبت هلل، فلذلك ال ىلأما أن يقال ع

السائل أن بعضهم يشكك يف داللة:  ﴾   أما ما يذكره  َعظِيم  َكيَْدُكنَّ  إِنَّ  َكْيِدُكنَّ  ِمْن  ُه    ﴿إِنَّ

 . ...إلخالسائل: أن مثل هذا ال ينطبق عىل نساء زماننا، ويقول   [28]يوسف: 

العزيز   فيقال: هو  القائل  أن  وبني    ،صحيح  العزيز  امرأة  بني  القصة  حصلت  ملا 

﴿إِنَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ  :  ، ثم قال-عليه السالم-، وقد راودت يوسف  -عليه السالم-يوسف  

 ﴾ بني  أن كيدهن عظيم، لكن هذا ال يمنع أن  وهو حيكي حال النساء، ف  إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعظِيم 

موسى   أيب  حديث  يف  الشيخان  ج  خر  ما  بدليل  النساء،  أكثر  يف  كذلك  قصة    يفيكون 

، فاعرتضت  ››ُمُروا َأَبا َبْكر  َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس‹‹:  -صىل اهلل عليه وسلم-عائشة ملا قال النبي  

ثم   وعائشة،  النبي ت حفصة،  قال  ثم  أيًضا،  حفصة  وسلم-  كلمت  عليه  اهلل  :  -صىل 

صىل اهلل عليه  -أن عائشة كانت تريد أن ترصف النبي    :أي  َصَواِحُب ُيوُسَف‹‹؛ل››إِنَُّكنَّ  

نفسها  -وسلم بكر    ، عن هذا حلاجة يف  أبو  أبوها  إذا جاء  أنه  رواية مسلم، ختشى  بي نتها 

النبي   بعد  بالناس  وسلم -وصىل  عليه  اهلل  بك  -صىل  بأيب  الناس  يتشاءم  فلذلك  أن  ر، 

النبي   ترصف  أن  وسلم -أرادت  عليه  اهلل  بقوهلا:   -صىل  هذا  َرُجل     عن  َبْكر   َأَبا  ››إنَّ 

   .َفاَل َيْقِدُر َعىَل اْلِقَراَءِة‹‹ ذا صىل بكى، إِ  ،َأِسيف  
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اإلمام  إن   الفائدة  أشار هلذه  وقد  النساء،  بتلك  ليس خاًصا  أنه  يدل عىل  ما  يف هذا 

 ."الدرر السنية"كام يف  -هلل تعاىلرمحه ا-عبد الوهاب  بن حممد 

يقال  ،فإذن اخلالصة زماننا   : ال  نساء  ُينفى عن  كيدهن عظيم، وال  النساء  إن مجيع 

  .أمجعني أنه ليس عندهن كيد  عظيم

يف أهل زماننا فيام   واليشء باليشء يذكر، أنه قد حصل غلوٌّ   ،ومما أحب أن أشي إليه

ير أن  حياولون  فرتاهم  بالنساء،  يعود  يتعلق  وبام  منزلتها،  فوق  هو  بام  املرأة  جانب  فعوا 

 غي ذلك.  ، إىلوتقديرها املرأةعليها بالرضر، باسم حرية 

نصف   وهي  واألخت،  والبنت،  والزوجة،  األم،  هي  فاملرأة  حق،  املرأة  تقدير  إن 

 إىل غي ذلك. املجتمع، 

نرف أن  نحاول  بأن  النساء  نخدع  أو  أنفسنا،  نخادع  أن  لنا  يصح  ال  فوق  لكن  عهن 

تغل يف أعامل  ش ئام، أو تلل    منزلتهن بام ال يتالءم مع خلقتهن الضعيفة، حتى تصبح فريسةً 

   .ال تناسبها، وإنام ينبغي أن نجعل هلا قدرها الذي جعلته الرشيعة

وتبجيلها  إنو املرأة  تعظيم  آثار  الرجال، :  من  عىل  يرتفعن  بدأن  النساء  بعض  أن 

اهللَُّ  ﴿ واهلل يقول:     وبدأت تنازع الرجل يف قوامته، َل  باَِم َفضَّ النَِّساِء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ َجاُل  الرِّ

   .[34]النساء: ﴾َبْعَضُهْم َعىَل َبْعض  

   . هلم القيادة وزمام األمور ْت ل  ع  ج   ،يف الرجال أشياء خلقها اهلل فيهم ،إذن

هلن حقهن،    ن يعرفوا أن يقدروهن، وأ  يظلموا النساء، وويص املسلمني أمجعني أال  أف

أال   املقابل  فيهن، وأن جيعلوا هلن شيويف  يغلوا  أنفسهن    ،ليس هلن  ًئا  يعود عليهن  وهذا 

 بالرضر.
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أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما يفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل  

 خًيا.
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 اجملموعة السادسة والتسعون 

 
السائل:   إقامة صالة يقول  عند  رجل  والقرص،    جاءين  اجلمع  أريد  وقال:  العشاء، 

له ثم صلِّ   صلِّ   :قلت  املغرب،  ، وكانت اإلجابة عىل عجل،  قرًصاالعشاء ركعتني    معنا 

 وقلبي َل يطمئن هلذه اإلجابة، فام الصواب؟ 

 أحب أن أنبه عىل أمرين:   عن هذا السؤالقبل اإلجابة  ُيقال:

هلل بغي علم، فإن املتكلم يف الدين نفيس وإياكم من القول عىل ا ر  حذ  أ  األمر األول:

ًعامو هذا الدين الذي يريده اهلل،    :وإذا تكلم فحقيقة حاله أن يقول عن اهلل رب العاملني،  ق 

نقول: ال أدري،    ،  نتكلم يف دين اهلل إال بعلم، وإذا مل نعلمأال  و  ، وجيب أن نكون حذرين 

   . ال أعلم، حتى ال نتحمل آثام اآلخرين

   .ريد أن ُيرج من املأزق الذي هو فيهفإن السائل ي 

علم،   بغي  يتكلم  الذي  السائل  عنق  إىل  عنقه  من  اإلثم  ألقى  أنه  احلال  فحقيقة 

املحرمات ملا ذكر  ختتمها  ا  ،والقول عىل اهلل خطي، وجرمه عظيم، حتى إن اهلل سبحانه 

ُقْل إِنَّاَم  ﴿:  وهو القول عىل اهلل بغي علم، وجعله بعد الرشك، كام قال سبحانه  ، بأعظمها

ُكوا بِاهللَِّ قِّ َوَأْن ُترْشِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَ َم َريبِّ  َما ََلْ  َحرَّ

َتْعَلُمونَ  ال  َما  اهللَِّ  َعىَل  َتُقوُلوا  َوَأْن  ُسْلَطاًنا  بِِه  ْل  أعظ[33]األعراف:  ﴾ُينَزِّ من  ، فجعله  م 

 -عافاين اهلل وإياكم -الرشك باهلل 

 يأخذوا العلم من أي أحد،  وأال  ينبغي للمسلمني أن يكونوا حذرين،    األمر الثاين: 

وعلمه دينه  يف  موثوًقا  علموه  من  ابن  إال  عن  صحيحه  مقدمة  يف  مسلم  أخرج  كام   ،

 .((إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم))أنه قال:  ،سيين
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ن سأله هو صحيح، وأن  وما أرشد إليه م   ،إن ما ذكره أخونا السائلعد هذا يقال:  وب

له أن   العشاء،  الذي يصيل  له أن يصيل خلف اإلمام  املغرب، وال يصيل  مثل هذا    صالة 

واتفاق النيات ليس رشًطا، وال واجًبا، بل يصح أن يصيل املتنفل  السيام   ،يشء يمنع ذلك

   .املتنفل  خلف املفرتض، واملفرتض خلف

صالة  مفرتًضا  صىل  من  خلف  املغرب  كصالة  صالة  مفرتًضا  صىل  من  وأيًضا 

 العشاء، وهناك أكثر من دليل.

ذلك عىل  األدلة  معاذ    :ومن  عنه-فعل  اهلل  كان    -ريض  فإنه  الصحيحني،  يف  كام 

النبي   مع  وسلم-يصيل  عليه  اهلل  يرجع  -صىل  ثم  فصحت    ،  العشاء،  بقومه،  ويصيل 

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه-مع أن نيته خمتلفة  الصالة بقومه

ثم إذا    يصيل املغرب ثالث ركعات خلف اإلمام الذي يصيل العشاء،أنه    :فاملقصود

معه؛    سلم مام وي بني أن ينتظره حتى يرجع اإلقام اإلمام ليأيت بالرابعة، فاملصيل خلفه خمي  

الرابعة وجيلس، ثم يسلم املأموم  مام الركعة  يعني أن ينتظره جالًسا ويدعو إىل أن يتم اإل

 مع اإلمام. 

   .وال ينتظر اإلمام ،أو أن يتشهد ويسلم 

الركعة   يف  يزال  ال  اإلمام  كان  إذا  اإلمام،  يتابع  وأن  يقوم  أن  سلم  إذا  أيًضا  وله 

، فله أن يتابعه، ولو تابعه فإنه جيب عليه أن يصيل أربًعا؛ ألنه أدرك ركعة  الرابعة ومل تنتهِ 

   .إلمام، واإلمام مقيم وهو مسافركاملة مع ا

خية الرابعة؛  لكن لو صىل مع اإلمام، واإلمام قال: سمع اهلل ملن محده يف الركعة األ

العلم أهل  قويل  أصح  فعىل  ركعة،  يدرك  مل  رواية،    ،يعني  يف  وأمحد  مالك  قول  هو  كام 

يصيل صالة    : أن املسافر يف مثل هذا-رمحه اهلل تعاىل-ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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مسافر؛ ألنه مل يدرك شيئًا من صالة اجلامعة مع اإلمام الذي يصيل صالة اجلامعة مقياًم،  

 وذلك أن اجلامعة ُتدرك بركعة. 

ر شخص بعينه بسب ناقض من نواقض اإلسالم  يقول السائل:   رتكبه، فهل اإذا ُكف 

َّ   يكفيه أن ينطق بالشهادتني للعودة إىل دين اإلسالم، أو أن عليه أن ر به؟يتربأ مِم  ا ُكف 

مع توضيح املقصود بحديث الصحايب الذي قتل كافًرا بعد أن قال:   ،نرجو التفصيل

 . -صىل اهلل عليه وسلم-ال إله إال اهلل، فعاتبه النبي 

أمر  يقال يف  مسلم  وقع  إذا  مكف  ا:  يف  يقع  كأن  تكفيه  احلجة ر  ستوجب  وكانت   ،

عليه، ب  قائمة  يكفر  عينًا،  يكفر  سبحانه:  فإنه  قال  كام  إسالمه،  َبْعَد  ﴿عد  َوَكَفُروا 

 ،  [74]التوبة:﴾إِْسالِمِهمْ 

   .[66]التوبة:﴾إِياَمنُِكمْ   ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ﴿ :وقال سبحانه

كفره بعد  يتوب  أن  أراد  يتلفظ    ،فإذا  أن  يكفي  ال  اإلسالم،  إىل  يرجع  وأن 

 ن موجب كفره.ر بام كابالشهادتني، بل البد أن يكفُ 

عز  -ح هذا بمثال: لو أن رجاًل يطوف حول القبور، ويدعوهم من دون اهلل  أوض  و

َلئِْن  ﴿، وهو يقول: ال إله إال اهلل، هذا قوله: ال إله إال اهلل ال تنفعه؛ ألن اهلل يقول:  -وجل  

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك     .[65]الزمر:﴾ َأرْشَ

ل: أريد أن ُأسلم، فال يكفي أن يقول: ال إله إال  لو قال له قائل: أنت كفرت، فقاف

ر بالرشك الذي كان سبًبا  اهلل؛ ألنه كان يقول ال إله إال اهلل ملا كان يطوف، بل البد أن يكفُ 

 لكفره.
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عثيون؛ أي عىل اعتقاد البعثيني الذي يقول عليه الب    ام  املثال الثاين: لو أن رجاًل عىل

 شاعرهم:  

 رشيك له آمنت بالبعث ربا ال  

 ثان  ماله   دين  وبالعروبة  

ره بعض أهل العلم،  لو أن رجاًل عىل هذا االعتقاد، وهو يقول: ال إله إال اهلل، ثم كف  

بعد ذلك أن يكفر مما  وكر    ، فجاء  توبة، البد  يعد  اهلل، فإن مثل هذا ال  إله إال  ر قوله: ال 

 ج البعثيني.عث، والسي عىل منهكان سبًبا لتكفيه؛ وهو اعتقاد الب  

أنه كان    أسامة بن زيد الذي أخرجه الشيخان،أما احلديث الذي ذكره، وهو حديث  

النبي   أن يقيض    -صىل اهلل عليه وسلم-مع  فأراد  يف معركة، وكان معه رجل أنصاري، 

إله إال اهلل؛ أي الكافر: ال  يقتله، فقال  الكافر، فاألنصاري  تشه    :عىل رجل كافر، وأن  د 

، فقتله بعد أن قال: ال إله إال اهلل، فعاتبه النبي  -ريض اهلل عنه-سامة بن زيد  أ  ب، أماهتي  

  . إىل أخره ››أقتلته بعد أن قال: ال إله إال اهلل؟‹‹ ، قال: -صىل اهلل عليه وسلم-

قوله بمجرد  اهلل،  إال  إله  ال  بقوله  أسلم  الكافر  عرب    :فهذا  ألهنم  اهلل؛  إال  إله  ال 

ال معبود بحق  إال اهلل؛ أي ال ُيذبح إال هلل، وال ُينذر إال    :اهلل؛ أييفهمون معنى ال إله إال  

   .هلل، إىل أخره

قُ  قبلبِ فمثل هذا  اهلل  إال  إله  يقول: ال  ما كان  ناقض من   ، ل إسالمه؛ ألنه  ويقع يف 

ثم   مل ا نواقضها،  أو  يتربأ،  توبته حتى  ُتقبل  مل  كان حاله كذلك  لو  فإنه  ذلك،  رتد ألجل 

،  بعد ردته حتى يتربأ من موجب الكفر، وأظن أن األمر واضح إن شاء اهلل  ُيقبل إسالمه 

 وجزاكم اهلل خًيا. 
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أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل  

 خًيا.
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 اجملموعة السابعة والتسعون 
السائل:   و أذَّ   مؤذن  يقول  الفجر،  لصالة  امل ان  جميء  َل  نتظر  لألسف  ولكن  صلني، 

املصلني من  أحد   يغلق  ف،  حيْض  أنه  أم  مجاعة،  أجر  وينال  وحده  يصيل  احلالة  هذه  في 

 وينال أجر اجلامعة؟   ،ليصيل معهم ؛ويذهب ملسجد آخر  ،املسجد

أن األفضل أن يصيل وحده؛ ألنه قد   -واهلل أعلم -يف مثل هذا  هذا: جواًبا عنيقال 

أنه رأى رجاًل ملا    :يف حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم  أذن يف هذا املسجد، وقد جاء

األ بعد  خرج  للصالة  قال:  أذن  القاسم  ))ذان،  أبا  عىص  فقد  هذا  عليه  -أما  اهلل  صىل 

 . ((-وسلم

 ُيرج من املسجد، بل يصيل فيه، السيام  ال  أ   :لذا ذكر املالكية أن األفضل يف مثل هذا 

و معه،  يصيل  من  يأيت  قد  لو صىل  راتًبا،  أيًضا  وأنه  إماًما  اإلمام  كان  إذا  أكثر  هذا  يتأكد 

لويل األمر يف هذا، فمثل هذا    من ويل األمر؛ ألن الوزارة نائب    :يأموكاًل من الوزارة،  

 آكد يف حقه أن يصيل. 

  من  ومل يوجد أحد فصىل، فإنه أفضل  ،وصىل    ،أقام الصالةثم    ،نفاملقصود أنه لو أذ  

والقاعدة رى، ومثله إن شاء اهلل يأخذ أجر اجلامعة،  وأن يصيل مع مجاعة أخ  ،أن يذهب

 لعذر  فإنه يأخذ األجر كاماًل. االرشعية: أن من ترك واجبً 

السائل:   اللجنة  يقول  فقامت  النصارى،  املوظفني  بعض  الرشكة  يف  عندي  يوجد 

بتوزيع كيس هبا  أعمل  التي  للرشكة  الش   ،االجتامعية  قطع  من  عدد   كوالتة  وحيتوي عىل 

 املوظفني بمناسبة أعيادهم، فهل جيوز األكل منها، أم ال؟  عىل كل
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هذا    يقال: مثل  املحرمة، يف  أعيادهم  يف  هلم  مشاركة  ألنه  معهم؛  األكل  جيوز  ال 

َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن  ﴿ كام قال سبحانه:    ، واملشاركة يف األعياد املحرمة ال جتوز يف الرشيعة

ورَ   غيه: ال يشهدون أعياد املرشكني. ، قال جماهد و[72]الفرقان: ﴾الزه

﴿َواَل  :  فلذلك ال يصح لنا أن نشاركهم؛ ألن يف املشاركة تعزيًزا هلم، واهلل سبحانه يقول

ْثِم َواْلُعْدَواِن ﴾    [2]املائدة:  َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ

رشكة   عن  يسأل  كان  إذا  السائل  يكتب  يف  وهذا  أن  أوصيه  فإين  السعودية، 

يف  ؤللمس ما  الرشكة،  ولني  املسوهذه  من  ولغيهم  احلسبة،  لرجال  حتى  ؤيرفع  ولني 

، وهي  مةب هذه الرشكة، وتعاقب عىل مثل هذا الفعل؛ فإن أمثال هذه األفعال حمر  دتؤ

 ممنوعة يف الدولة السعودية؛ دولة التوحيد والسنة.

السائل:   الربا يقول  اللحم  يف  جيري  بِ   ؟هل  التقابض  إذا  فيشرتط  آخر،  حلم  مع  يع 

 والتامثل؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  ألنه    :عن  الربوية؛  األموال  من  اللحم  أن  ُيعلم  أن  ينبغي 

   .مطعوم يوزن، وكل مطعوم  يوزن فهو من األموال الربوية

 . مع حلم  آخر فيشرتط فيه أمران؛ التقابض، والتامثل يع  كان كذلك، فإنه إذا بِ   ذافإ

عبادة،  ل ويدل   حديث  من  مسلم  أخرج  ما  النبي  ذلك  ذكر  عليه  -ملا  اهلل  صىل 

الربا  -وسلم ِعرِي  وقال:    ،أصناف  َوالشَّ  ، بِاْلرُبِّ َواْلرُبِّ  ِة،  بِاْلِفضَّ ِة  َواْلِفضَّ َهِب،  بِالذَّ َهِب  ››الذَّ

ِعرِي‹‹ ، َفإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْص   ، َسَواًء بَِسَواء    ،››ِمْثاًل بِِمْثل  ، إىل أن قال:  بِالشَّ نَاُف ،  َيًدا بِيَد 

›› ، ففي هذا احلديث أنه إذا كان املال ماالً ربوًيا، وأراد  َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم إَِذا َكاَن َيًدا بَِيد 

مع    ة، كأن يباع متر  ل  كان يف العِ رتشيو  ،واحد آخر، وكالمها جنس    أحد أن يبيعه بامل ربوي  

 متر، أو حلم  مع حلم، 
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   :فمثل هذا يشرتط فيه 

   .قابض يف املجلس قبل التفرقالت أوالً:

 التامثل والتساوي. ثانًيا:

، كأن يبيع كيلوين حلم  احلم، البد أن يكون الوزن واحدً مع  فمن أراد أن يبيع حلاًم  

من متر، ولو كان الصاع اآلخر أفضل، فإنه ال    مع كيلوين حلم، أو صاًعا من متر مع صاع  

ام تقدم  ك  ،فإن الرشيعة منعت هذامن بعض،    أفضل  يصح التفاضل ولو كان بعض التمر

 يف حديث عبادة. 

أن اللحم عىل أقسام    -واهلل أعلم  –  لكن أنبه السائل إىل أن أصح أقوال أهل العلم  

 ثالثة:

 إىل أخره. ...القسم األول: ذوات األربع؛ كاإلبل، والبقر، والغنم، واألرنب،

 القسم الثاين: الطيور. 

 القسم الثالث: حيوانات البحر.

لو تبايع رجالن بلحم من    :واحدة من هذه األقسام تعد جنًسا مستقاًل؛ بمعنى   فكل

 بقر، أو غنم، فإنه جيب التامثل والتقابض. نإبل مع حلم م

تبايع رجالن بلحم  من إبل مع حلم  من السمك، فإن مثل هذا يشرتط  لو  بخالف 

ن اجلنس خمتلف،  فيه التساوي، بل يصح فيه التفاضل؛ أل   طفيه التقابض، لكن ال يشرت

مالك   اإلمام  القول  هذا  إىل  ذهب  تعاىل-وقد  اهلل  للشافعي، -رمحه  قول  ظاهر  وهو   ،

 يف إحدى الروايات عنه.   -رمحه اهلل تعاىل-وقريًبا من كالم لإلمام أمحد 
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 اجملموعة الثامنة والتسعون 
 

ثامن وعىل  ما الدليل عىل أن اخللفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وع يقول السائل:  

 ضمن اخللفاء الراشدين؟  –ريض اهلل عنه–وملاذا َل يدخل معاوية    ؟–ريض اهلل عنهم–

جواًبا   السؤاليقال  هذا  هم    : عن  السائل،  ذكر  ما  هو  الراشدين  اخللفاء  إن 

،وقد جاء يف حديث –ريض اهلل عنهم وأرضاهم–األربعة: أبو بكر وعمر وعثامن وعيل  

الراشدين،   العرباض بن سارية، الذي أخرجه الرجوع إىل اخللفاء  النسائي،  اخلمسة إال 

ى اْختاَِلًفا َكثرًِياَ»:  –صىل اهلل عليه وسلم–قال   َيِعْش ِمنُْكْم َفَسرَيَ ُه َمْن  َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي    ، إِنَّ

اِشِديَن« َلَفاِء الرَّ  ، واخللفاء الراشدون هم األربعة الذين تقدم ذكرهم.  َوُسنَِّة اخْلُ

 ل عىل أن اخللفاء الراشدين هم األربعة الذين تقدم ذكرهم ما ييل: والدلي

صىل اهلل  –ثبت عند اإلمام أمحد وغيه من حديث سفينة أن النبي    الدليل األول:

وسلم ُملًكا«قال:    –عليه  يكون  ثم  عاًما،  ثالثون  فيها  »اخلالفة  ليس  عاًما  والثالثون   ،

 .–ريض اهلل عنه وأرضاه–معاوية 

ال هذا    ثاين:والدليل  اخللفاء يف  هم  م ن  فرس   قد  جليل،  وهو صحايب  سفينة،  أن 

 . –ريض اهلل عنهم وأرضاهم–احلديث، فذكر خالفة أيب بكر وعمر وعثامن وعيل  

الثالث: هؤالء    األمر  املراد هبم  أن  عىل  نصوا  وغيهم  والبيهقي  أمحد  اإلمام  أن 

اإلمجاع    "إمجال اإلصابة"يف كتابه    –رمحه اهلل تعاىل–األربعة، بل حكى العالئي الشافعي  

 عىل أن هؤالء األربعة هم اخللفاء الراشدون.  
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معاوية   وأرضاه–أما  عنه  اهلل  اإلسالم    –ريض  ملوك  أفضل  وهو  لِك،  م  فهو 

 حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى.   باإلمجاع،

بوابة الصحابة، فالقادح    فضائل عظيمة، وهو  –ريض اهلل عنه وأرضاه–وملعاوية  

–يف معاوية مبتدع ضال، ومن قدح يف معاوية فإنه سيقدح يف غيه؛ ألنه بوابة الصحابة  

 ، كام ذكر ذلك السلف. –ريض اهلل عنه وأرضاه

إشكال يرد  قد  ل     : لكن  مكم  أنه  مع  الراشدين  اخللفاء  من  ُن  احل س  يكن  مل  ملاذا 

ل الث  للثالثني يف حديث سفينة؟ الثني يف ستة أشهر، أو كان حكمه ستة أشهر يف  فقد كم 

 تكميل هذه الثالثني.  

عن   ويقال:  سفينة    اجلواب  تفسي  من  ذكره  تقدم  ما  عنه  –ذلك  اهلل  ريض 

 . –رمحه اهلل تعاىل–، ومن اإلمجاع الذي حكاه العالئي –وأرضاه

يقول السائل: هل القياس حجة رشعية؟ وهل جيوز عىل القول بحجيته أن يقاس  

 س موافق للنص من باب تعدد األدلة؟ قيا

ة رشعية، وقد دل عىل ذلك الكتاب إن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا   القياس ُحج 

والسلف، الصحابة  وأقوال  واإلمجاع  هذا    والسنة  وليس  يطول،  هذا  عىل  والكالم 

 موضعه.  

  لكن يكفي أن تعلم أن أول من خالف يف حجية القياس هو النظ ام املعتزيل، ذكر 

الرب   ابن عبد  تعاىل–هذا  كتابه    –رمحه اهلل  العلم وفضله "يف  بيان  ، واألصوليون  "جامع 

 كابن قدامة وغيه.
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به،   قال  من  أول  وهو  النظام،  قول  هو  حجة  ليس  القياس  بأن  القول  كان  فإذا 

القول  هذا  إسقاط  يف  كاف   هذا  فإن  النظ ام،  سلفه  فإن  القول  هبذا  ذلك  بعد  قال  ومن 

 سلف إال النظ ام املعتزيل.   الذي ليس له

أمحد   اإلمام  أن  تعاىل–وقد يظن ظان  اهلل  القياس؛  –رمحه  يرى  أهل    ال  ألنه من 

 احلديث. 

استعمله   قد  بل  تعاىل–وهذا خطأ،  اهلل  ما   –رمحه  أكثر  أن  بني  لكنه  يف مواضع، 

ذي عرب ُيطئ الفقيه يف االجتهاد ويف القياس، وذكر أن أكثر ما ُيطئ الفقيه يف القياس ال 

وليس  الرأي،  إىل  راجع  وهو  استنباط،  إىل  حيتاج  القياس  ألن  وذلك  باالجتهاد؛  عنه 

مستنًدا عىل نص واضح، فالنص جاء بوضوح يف يشء، ويريد الفقيه واملجتهد أن ينقل  

 هذا احلكم الذي ثبت يف يشء بنص إىل مسألة أخرى مل يرد فيها نص.  

اليشء األول هو نفس السبب يف اليشء    فقد يوف ق الفقيه، ويكون سبب احلكم يف

الثاين، أو بعبارة األصوليني مناط احلكم يف األول موجود يف الثاين، وقد ال يوف ق لذلك؛ 

 لذا اخلطأ فيه كثي، وهو مزلة أقدام.  

: ))وال  –رمحه اهلل تعاىل–قال الشافعي    والقياس ال ُيصار إليه إال عند الرضورة، 

الرض  عند  إال  للقياس  أمحد  يصار  اإلمام  وقال  تعاىل–ورة((،  اهلل  ))سألت  –رمحه   :

   الشافعي عن القياس، فقال: القياس كامليتة، ال يصار للقياس إال عند الرضورة((. 

أن الفقيه ال يستدل    "البحر املحيط"ومعنى هذا كام ذكر ذلك الزركيش يف كتابه  

السنة من  وال  الكتاب  من  ال  دلياًل،  جيد  مل  إذا  إال  األدلة    بالقياس  من  ذلك  غي  وال 

 الرشعية املعتربة. 

 فإذن، ال يصار إىل القياس إال عند الرضورة، وإذا مل يوجد إال هو.  
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يعني إذا ثبت حكم رشعي بدليل   لكن هل يصح أن يذكر القياس تبًعا لألدلة؟

من الكتاب أو السنة، هل يصح أن لقائل أن يقول إن هذا احلكم ثبت بالكتاب والسنة 

 س ...إلخ؟  والقيا

يقال هذا يصح؛ ألنه من باب االعتضاد، وقد استعمل ذلك العلامء كام تراه كثًيا  

 يف كالم الفقهاء، كابن قدامة وغيه.
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( سنة  يف  البنك  من  قرًضا  سحبت  السائل:  تسعون  2٠٠6يقول  مقداره   ،)

يعني ) أدفع ن4٩٠وأربعامئة ألف ريال،  صف  ( ألف ريال، واشرتيت هبا أسهاًم، وكنت 

ك شيًئا من األسهم، ألين اشرتيتها، فنزلت بمقدار سبعني   الراتب لسداد السلفة، وَل أحرِّ

يعني   ألف،  فبعتها    37٠وثالثامئة  ملدة مخس سنوات،  أبعها  وَل  ألف، وجلست األسهم 

بمبلغ سبعني وثالثامئة ألف، وزدت عرشين ومائة ألف من جيبي اخلاص، وسددهتا إىل  

 هل عليها زكاة؟ وكم مقدار الزكاة؟ ، 2٠11البنك، يف سنة 

فإنه  من اشرتى أسهاًم أو غيها، واد خرها عنده،  : إن  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

يقدر قيمتها كل سنة ثم يزكيها، ويستوي يف ذلك ما إذا ارتفعت قيمة األسهم أو نزلت  

 مرت عليه قيمتها، لنفرتض أنه اشرتى أسهاًم بخمسامئة ألف ريال، ثم بقيت عنده، فلام

ر قيمتها، فإذا قيمتها سبعامئة ألف ريال، فيزكي السبعامئة ألف ريال، ويف السنة  سنة، قد 

 التي بعدها صارت قيمتها ثالثامئة ألف ريال، فإنه يزكي ثالثامئة ألف ريال. 

سنة،  عليه  ومر  األسهم،  عنده  وبقيت  أسهاًم،  اشرتى  من  أن  اخلالصة  يعني 

م قيمتها يف السوق؟ ثم يزكيها، سواء زادت أو نقصت، وسواء  يزكيها، ويقدر، فيسأل: ك 

 ربح أو خرس، فإن الزكاة واجبة يف مثل هذا، ومقدار الزكاة هو ربع العرش. 

بام   ينفعنا  وأن  ينفعنا،  ما  يعل منا  وأن  ملا حيب ويرىض،  يوفقنا مجيًعا  أن  اهلل  أسأل 

 علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 ن اجملموعة التاسعة والتسعو

 
يقول السائل: ما الواجب عىل من أكل مااًل حراًما، مثل بيع هدايا كريسامس، أو  

التوبة؟   أخذ أجرة عىل أذان أو إمامة من غري حاجة مثاًل؟ هل يتصدق بام أكله أو تكفيه 

 ماذا لو بقي يف يده يشء من املال؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  تعاون    :عن  كأن  حراًما،  مااًل  تكسب  من  كل  عىل  إن 

ذكر   ملا  السائل  كحال  والعدوان،  الكريسامساإلثم  هدايا  املال  بيع  يكون  هذا  فمثل   ،

اهلل   ألن  ْثِم  يقول:    –تعاىل–حراًما؛  اإْلِ َعىَل  َتَعاَوُنوا  َواَل  َوالتَّْقَوٰى  اْلرِبِّ  َعىَل  ﴿َوَتَعاَوُنوا 

 [،  2 ]املائدة: َواْلُعْدَواِن﴾

 وجيب عىل صاحبه ما ييل: فام كان كذلك فإن املال يكون حمرًما،

 أن يتوب إىل اهلل من هذا املحرم.  األمر األول:

الثاين: وال    واألمر  املحرم،  املال  هذا  من  عنده  بقي  الذي  املال  من  يتخلص  أن 

 يتخلص منه عىل أنه صدقة يتقرب هبا إىل اهلل، وإنام ُيرجه لتربأ ذمته.

الثالث: أ  األمر  و استعمله ونفد، فإنه ُُيِرج  ما سبق وأخذه من هذا املال، وأكله 

أن   لو  فمثاًل  سبق،  فيام  استعمله  قد  الذي  املحرم  املال  من  ذمته  ويربئ  ليطهر  ماله  من 

ألف  مائة  ل  بيع هدايا كريسامس، وحص  املحرمة، وهي  املعاملة  بمثل هذه  تعامل  رجاًل 

ل هذه  ريال، وقد استهلك سبعني ألف ريال، وبقي عنده ثالثون ألف ريال، فإنه يف مث

احلال، ُيرج الثالثني ألًفا من باب التخلص؛ ليربئ ذمته، والسبعون ألًفا التي استهلكها،  

 ُيرج من ماله بمقدار ما استهلك وهو السبعون ألًفا؛ حتى يربئ ذمته. 
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ومع هذا وأثنائه وبعده يتوب إىل اهلل توبة، توبًة نصوًحا، ويرص عىل هذه التوبة، 

 ليكفر اهلل خطيئته. ويكثر باألعامل الصاحلة؛ 

تعامل يف مثل هذه املعامالت وهو ال يعلم حرمتها، ومل يعلم  لكن أنبه إىل أن من  

فإنه غي مؤاخذ بام مىض، واملال الذي أخذه ليس حمرًما، واملال الذي    احلرمة إال فيام بعد،

–قال  أخذه، وإن كان حمرًما، لكنه يف حقه ليس حمرًما؛ ألنه جاهل، واجلاهل معذور كام  

بنَِي َحتَّٰى َنْبَعَث َرُسواًل﴾ :–سبحانه  [.  15 ]اإلرساء:  ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

فلو أن رجاًل تعامل هبذه املعامالت املحرمة وهو ال يدري أهنا حرام، ويف نفسه  

لو علم أهنا حمرمة مل يفعلها، فإن مثل هذا معذور بجهله، ويكفي أن يتوب إىل اهلل، وأن  

الصاحلة، وال يلزمه أن يتخلص من املال الذي عنده أو املال الذي قد يكثر من األعامل  

 استهلكه عىل ما تقدم تفصيله.

السائل سأل عن   أخانا  أن  إليه  أشي  األذان، ومثل  ومما  أو  لإلمامة  األجرة  أخذ 

ليس حمرًما، وإىل هذا ذهب الشافعي، وهو    –واهلل أعلم –هذا عىل أصح قويل أهل العلم  

ولذلك أدلة، وليس هذا موضع ذكرها، لكنه عىل أصح قويل    أهل العلم،قول مجاعة من  

 أهل العلم ليس حمرًما.  

 وعليه ال يقال إنه جيب أن يتخلص منه إىل غي ذلك. 

السائل:   هذا  يقول  يف  السفر  وسائل  أن  بدعوى  حمرم  بال  النساء  سفر  حكم  ما 

أمنًا، أكثر  أصبحت  ف  الزمن  بدعوى  وأيًضا  القافلة  بحكم  إىل  وأن  املنتسبني  بعض  توى 

العلم يستدل عىل جواز ذلك السفر بسفر أمهات املؤمنني مع الصحابة ممن ليسوا بمحرم  

 هلن حلج أو عمرة؟ 
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م يف ينبغي أن ُيعلم أن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا   ْر  السفر املباح   سفر املرأة بال حم 

ثل هذا السفر، سفر املرأة فيه   أو املستحب، ومن باب أوىل السفر املكروه أو املحرم، فإن م

م  بام دلت عليه السنة، وإمجاع أهل العلم، حُم ر  م   ْر  فقد ثبت يف الصحيحني عن ابن    بال حم 

 . »ال تسافر املرأة إال ومعها ذو حمرم«قال:   –صىل اهلل عليه وسلم–عباس أن النبي 

اعة من أهل  أما اإلمجاع، فقد حكاه القايض عياض، ويدل عليه كالم النووي ومج

 العلم، هذا يف السفر املباح أو املستحب أو املكروه أو املحرم.  

أما السفر الواجب، كحج فريضة اإلسالم، فعىل أصح قويل أهل العلم، السفر يف  

، برشط أن تكون  مثله ليس حمرًما، أي:   م  ْر  جيوز للمرأة أن تسافر يف حجة اإلسالم بال حم 

 افعي ومالك وهو قول أمحد يف رواية. وإىل هذا ذهب الش الرفقة آمنة،

:  –صىل اهلل عليه وسلم–وهلذا أدلة، منها: حديث عدي يف البخاري: قال النبي  

تطوف حول   احلرية  من  تسافر  املرأة  احلياة ورأيت  بك  طالت  إذا  يا عدي؟!  بك  »كيف 

 البيت ال ختشى إال اهلل والذئب عىل غنمها؟« 

عىل وجه املدح    –صىل اهلل عليه وسلم–بي  قال اإلمام الشافعي: وقد ذكر هذا الن

والثناء والرضا، فدل عىل جواز سفر املرأة بال حمرم، لكن هذا مقيد كام تقدم ذكره بالسفر  

 الواجب بداللة إمجاع أهل العلم.  

النبي   النبي    –صىل اهلل عليه وسلم –أما سفر زوجات  صىل اهلل عليه –بعد وفاة 

معهن حم–وسلم ليس  أنه  فيه  فليس  عن  ،  املسؤول  كان  وقد  قافلة،  يف  فقد خرجن  م،  ر 

كام    –ريض اهلل عنه وأرضاه–عبد الرمحن بن عوف    –صىل اهلل عليه وسلم –أزواج النبي  

أخرجه البخاري، وليس فيه أهنن سافرن وليس معهن املحرم، بل القافلة كبية، ومنها ما 
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عبد الرمحن بن عوف،    واملسؤول عنهن هو   –صىل اهلل عليه وسلم–يتعلق بأزواج النبي  

 ليس يف هذا أنه ليس معهن حمرم، ومن أراد أن يدعي ذلك، فعليه الدليل والربهان.  

 أما التحجج بقول بعض أهل العلم.  

فيقال: إذا كان قول هؤالء يف السفر املباح أو املستحب أو املحرم أو الواجب فال  

د ذلك مثل الكرابييس وغيه،  يلتفت إليه؛ ألنه خمالف إلمجاع أهل العلم، ومن خالف بع

بيان   تقدم  فقد  الواجب،  السفر  يف  كالمهم  كان  إن  أما  السابق،  بإمجاع  حمججون  فهم 

 ذلك. 

 ما حكم رشاء البيت عن طريق البنك؟ يقول السائل: 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  فيه،   :عن  التفصيل  من  بد  وال  جممل،  السؤال  هذا  إن 

البن البيت عن طريق  أن  فيشرتط يف رشاء  بعد  إال  اشرتاه  الذي  البيت  البنك  يبيع  أال   ك 

يتملكه، وال يصح ألحد أن يشرتي البيت الذي اشرتاه البنك إال بعد أن يتملكه البنك،  

قد يأيت رجل إىل بنك، فيقول: اشرِت يل البيت الفالين، فيذهب البنك ويشرتي البيت، فإذا  

يشرتياشرتا أن  منه  طلب  ملن  يصح  فإنه  يشرتيه  أن  أن ،  له  ليس  أنه  أؤكد  لكن  منه،  ه 

يشرتيه إال بعد أن يتملكه البنك، وليس للبنك أن يلزمه بأن يشرتي منه قبل أن يتملكه أو  

ا قال: اشرِت يل ذاك البيت، هذا وعد منه، وال جيب عليه أن  بعد أن يتملكه؛ ألن الرجل مل  

للبنك أن يلزمه، هذا خالصة الكالم الوعد، وال جيوز  البيت عن    يويف هبذا  حول رشاء 

 طريق البنك. 

نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم   أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعل م 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة املائة 

 
َل   من  أن  وهل صحيح  املوتى؟  البدع  أهل  عىل  الرتحم  حكم  ما  السائل:  يقول 

 لتحذير منه؟ تكن بدعته مكفرة يعترب أًخا يف اهلل وال جيوز ا

إن األصل يف الرتحم عىل املسلمني أمجعني أنه جائز،    يقال يف إجابة هذا السؤال:

لِـئ ال   لآلخرين؛  والتأديب  اهلجر  باب  من  املسلمني  بعض  عىل  الرتحم  يمنع  قد  لكن 

 يتبعوه وال يغرتوا به، فيكون املنع من باب اهلجر،  

 ل البدع.  وقد دل القرآن والسنة واإلمجاع عىل وجوب هجر أه

النبي   الواضح يف ذلك يف سنة  اهلل عليه وسلم–ومن  الشيخان   –صىل  ما خرج 

»إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه  قال:    –صىل اهلل عليه وسلم–من حيث عائشة أن النبي  

 .  منه، فأولئك الذين سامهم اهلل، فاحذروهم«

 " أصول السنة"  وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك مجع من أهل السنة كاإلمام أمحد يف

وعيل بن املديني والرازيني وأيب عثامن الصابوين يف عقيدة السلف، وذكر هذا غيهم من  

 أهل العلم.  

املبتدع،   إذا مات  يفتنوافلذلك  بأن  الناس  فيه رضر عىل  الرتحم عليه  به؛    وكان 

ل  فلذا ال يرتحم عليه من باب اهلجر، ويراعى يف ذلك املصالح واملفاسد، واألصل يف أه

تيمية   ابن  ذكر شيخ اإلسالم  لذا  تقدم؛  السنة كام  أهل  بإمجاع  أن هيجروا، وهو  –البدع 

تعاىل اهلل  يف    –رمحه  موجود  الفقهية" وهو  واملشهورين  "االختيارات  البدع  أهل  أن   :

 بالفسق ال يرتحم عليهم عالنية؛ لِـئ ـال يغرت الناس هبم.  
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ي لِـئ ـال  عليهم؛  ُيرت حم  ال  أن  األصل  يرتحم  فإذن،  أال  واملراد  هبم،  الناس  غرت 

فإنه   أخرى،  ملصالح  عليهم  الرتحم  يف  أرجح  املصلحة  كانت  لو  لكن  عالنية،  عليهم 

 يرتحم عليهم. 

بىل، املبتدع أخ لنا؛ ألن املبتدع ال يزال مسلاًم، فهو    هل املبتدع أخ؟أما القول: بأن  

ر منه، بل جيب  أخ لنا يف اإلسالم، لكن ليس معنى األخوة أال نعاديه لبدع ته، وأال نحذ 

أن نعاديه وأن نحذر منه، وجيب أن نؤمن بالدين كل ه، فالدين جاء بعدائهم، وجاء بإثبات 

اد وا.   أخوهتم، وليس مقتىض األخوة أال ُيع 

 يقول السائل: هل جلسة االسرتاحة مستحبة مطلًقا يف الصالة؟ 

السؤاليقال جواًبا   العلامء يف ح  : عن هذا  تنازع  كم جلسة االسرتاحة، منهم قد 

احتاج   احلاجة، أي: من  أهنا مستحبة عند  يرى  لذاهتا، ومنهم من  أهنا مستحبة  يرى  من 

أهنا ليست مستحبة لذاهتا، كام    –واهلل أعلم–إليها لضعف أو غي ذلك، وأظهر القولني  

 ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك وأمحد ويف رواية.  

كعمر وابن    –صىل اهلل عليه وسلم–ل اهلل  ويدل لذلك أن هذا فهم صحابة رسو

كانوا   أهنم  الصحابة:  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  كام  البشي،  بن  النعامن  ونقل  مسعود، 

 يقومون عىل صدور أقدامهم، فام كان الصحابة جيلسون جلسة االسرتاحة.  

ومل يصح حديث يف نقل جلسة االسرتاحة إال حديث مالك بن احلويرث الذي 

رشحه عىل  "، وذكره ابن رجب يف  –رمحه اهلل تعاىل–اري، أفاد هذا اإلمام أمحد  ذكره البخ

 . "البخاري

النبي   كان كذلك، فجلوس  عليه وسلم–إذا  اهلل  ثم    –صىل  االسرتاحة،  بجلسة 

  –صىل اهلل عليه وسلم–أيًضا هلا ، هل جلوس النبي    –ريض اهلل عنه–جلوس ابن عمر  
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االسرتا جلسة  ألن   كان  عمر  البحث،  وابن  حمل  هو  هذا  أو حلاجة؟  لذاهتا  مستحبة  حة 

–كان حلاجة، ملا كرب    –صىل اهلل عليه وسلم–أن جلوس النبي    –واهلل أعلم–الذي يظهر  

جسمه، وكثر اللحم عليه؛ ألن مالك بن احلويرث مل يُزْره إال يف    –صىل اهلل عليه وسلم

، فبهذه القرينة، وهي أنه مل  –مصىل اهلل عليه وسل–آخر حياته، ملا كرب وكثر اللحم عليه  

النبي   يأِت  مل  ممن  وهو  احلويرث،  بن  مالك  إال  االسرتاحة  جلسة  عليه  –ينقل  اهلل  صىل 

إال يف آخر حياته، وأن الصحابة كُعمر وغيه مل جيلسوا هذه اجللسة، ومل ينقلها    –وسلم

إشارة   فيه  هذا  بسند صحيح،  مالك  أعلم–غي  النبي    –واهلل  أن جلوس  اهلل  ص–إىل  ىل 

كان حلاجة، ال سيام أن النعامن بن البشي ينقل عن الصحابة أهنم ما كانوا    –عليه وسلم

 جيلسون، أي: كانوا يقومون عىل صدور أقدامهم.  

 يبقى لقائل أن يقول: قد ثبت عن ابن عمر أنه جلس االسرتاحة.  

 فيقال: صحيح، لكن ابن عمر علل يف مواضع أخرى بأن رجليه ال حتمالنه.  

يف آخر    –صىل اهلل عليه وسلم–فإذن، الذي نقل عنه جلسة االسرتاحة هو النبي  

حياته ملا كرب وكثر اللحم، وابن عمر الذي ذكر عن نفسه يف موضع أن رجليه ال حتمالنه،  

هذا   يظهر من  أعلم–فالذي  النبي    –واهلل  عليه وسلم–أن  اهلل  وابن عمر جلسا   –صىل 

 االسرتاحة للحاجة.  

والدليل عىل هذا ما تقدم   قدامة أن اجللوس هلا حلاجة جائز باإلمجاع،وذكر ابن  

الصحابة   عليهم–أن  اهلل  السنة،   –ريض  عىل  الناس  أحرص  وهم  جيلسوهنا،  كانوا  ما 

غي مالك بن    –صىل اهلل عليه وسلم–وكذلك مل ينقلها أحد بسند صحيح عن رسول اهلل  

 احلويرث الذي جاءه يف آخر حياته.  
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صىل اهلل عليه  –قد قال: إن النبي   –رمحة اهلل تعاىل–ائل: قد قال النووي  فإن قال ق

الناس، ونقل    ، »صلوا كام رأيتموين أصيل«قال:    –وسلم ومالك بن احلويرث ذهب إىل 

  ، »صلوا كام رأيتموين أصيل«عىل حد قوله:    –صىل اهلل عليه وسلم–هلم صفة صالة النبي  

النبي   أن  احلويرث  بن  مالك  وسلمص–وسينقل  عليه  اهلل  جلسة    –ىل  جيلس  كان 

 االسرتاحة، وهذه حجة قوية.  

أي: افعلوا يف الصالة    : »صلوا كام رأيتموين أصيل«،معنى حديثلكن يقال إن  

ما فعلت، فام فعلت عىل وجه الوجوب فافعلوه عىل وجه الوجوب، وما فعلت عىل وجه  

لذاته فعلته  وما  االستحباب،  وجه  عىل  فافعلوه  فعلت    االستحباب  وما  لذاته،  فافعلوه 

 لغيه وليس مقصوًدا لذاته فافعلوه لغيه، وال جتعلوه مقصوًدا لذاته.  

وإذا فهم هذا املعنى حلديث مالك بن احلويرث، فيقال يف جلسة االسرتاحة: إهنا 

، لكن أِلين  »صلوا كام رأيتموين أصيل«: –صىل اهلل عليه وسلم–داخلة يف قول رسول اهلل 

حلا أن  فعلتها  وهو  ذكره،  تقدم  ما  ذلك  عىل  يدل  ما  وأوضح  حلاجة،  فافعلوها  جة 

الصحابة مل ينقلوه، بل كان مجهور الصحابة عىل خالف ذلك إال ابن عمر الذي ذكر يف  

إال    –صىل اهلل عليه وسلم–موضع آخر: أن رجليه ال حتمالنه، ومل ينقل أحد عن النبي  

–إال بعد أن كرب وكثر اللحم عليه    –وسلم  صىل اهلل عليه–مالك، ومالك مل يأِت النبي  

 . –واهلل أعلم–، هذا األظهر –صىل اهلل عليه وسلم

وأن   ينفعنا،  ما  يعلمنا  وأن  الدين،  يف  يفقهنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  وأسأل 

 ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا. 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

438 
 

 

 اجملموعة الواحدة بعد املائة 

 

 ألسنان؟ يقول السائل: ما حكم تبييض ا

السؤاليقال جواًبا   يمنع   :عن هذا  لإلباحة، وال  أنه  األصل يف كل فعل وعمل 

يشء من ذلك إال إذا وجد دليل يمنع منه، وتبييض األسنان ال أعلم له دلياًل يمنع منه، 

يف   الكثية  األدلة  جاءت  كام  األسنان،  تنظيف  عىل  باحلث  الرشيعة  جاءت  قد  بل 

تنظيف لألسنان، أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة أن  استحباب السواِك، والسواُك  

عليه وسلم–النبي   اهلل  عند كل  قال:    –صىل  بالسواك  أمتي ألمرهتم  أشق عىل  أن  »لوال 

 ؛ فلذا تبييض األسنان جائز.  صالة«

جاءت  الذي  األسنان  نرش  من  هو  وليس  الدليل،  فيلزمه  يمنعه  أن  أراد  ومن 

 نه منهي عنه، أو حمرم. الرشيعة بالنهي عنه حتى يقال: بأ

 ما حكم املوعظة عند القبور؟ يقول السائل: 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  أن    :عن  يعلم  أن  مكروه  ينبغي  املقابر  يف  الصوت  رفع 

تيمية   ابن  عنه، حكى  تعاىل–ومنهي  اهلل  يف    االتفاق  –رمحه  كام  ذلك  االختيارات  "عىل 

 .  "الفقهية

أن من السكينة أال يرفع الصوت وال يتكلم  ))وأخرج ابن أيب شيبة عن أيب قالبة:  

 .  ((عند القرب

الرزاق عن الصحابة: أهنم كانوا ال يرفعون   وكذلك ذكر احلسن كام أخرج عبد 

عبد  عند  احلسن  قال  مما  عنه، حتى  ومنهي  ر  منك  الصوت  فرفع  اجلنائز؛  عند  األصوات 
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اهلل  الرزاق:   رسول  أصحاب  وسلم–»أدركت  عليه  اهلل  يس  –صىل  تحبون خفض  وهم 

 .  الصوت عند اجلنائز«

خالف   وهو  منكر،  ورفعه  رشعي،  مطلب  اجلنائز  عند  الصوت  خفض  فلذا، 

، هذا    –صىل اهلل عليه وسلم–اهلدي النبوي، وخالف ما جرى عليه صحابة رسول اهلل  

 من جهة.  

صىل اهلل  –ومن جهة أخرى: املوعظة عند القرب قد وجد مقتضاها يف عهد النبي  

أن    –عليه وسلم يعلمون  املانع، فهم  وانتفاء  املقتيض  يفعلوها مع وجود  ومل  وصحابته، 

الناس يتأثرون عند دفن امليت، ومع ذلك مل يستغلوا هذا الوقت لوعظ الناس؛ فلذا من  

ث ال سيام والواعظ سيفع صوته حتى يسمعه   استغله لوعظ الناس فقد وقع يف أمر حمد 

 الناس. 

من حديث عيل، وجاء من حديث الرباء عند أمحد:  فإن قيل: قد ثبت يف البخاري  

النبي  )) ينتظر اجلنازة، فوعظ أصحابه  –صىل اهلل عليه وسلم–أن  ، أفال يستفاد من ((كان 

 هذا أهنم استحبوا الوعظ يف املقابر؟  

النبي   وإنام وعظ  الوعظ،  استحباب  تقصد  يفيد بحال  اهلل  –فيقال: هذا ال  صىل 

بتذكي أصحابه، وقد وعظهم وهو    تبًعا؛ ألنه كان  –عليه وسلم الوقت  ينتظر، فاستغل 

 جالس، وبصوت غي مرتفع؛ فلذا فرق بني أمرين:  

تعلم   أن  البدع،ينبغي  من  املتبوع مقصوًدا  أن جعل  مهمة  هذا شيخ    قاعدة  ذكر 

كتابه   يف  تيمية  ابن  املستقيم"اإلسالم  الرصاط  بشي  "اقتضاء  حممد  ذكره  وأيًضا   ،

 .  "صيانة اإلنسان"ه السهسواين يف كتاب
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بالدعاء  الرشيعة جاءت  بأن  تيمية،  ابن  اإلسالم  ذلك شيخ  مثااًل عىل  ذكر  ومما 

النبي   أبيه أن  املقابر، كام أخرج مسلم حديث سليامن بن بريدة عن  –للميت عند زيارة 

وسلم عليه  اهلل  يقولوا:    –صىل  أن  املقابر  من  خرجوا  إذا  يعل مهم  الدعاء  -كان    -ويف 

 .((هلل لنا ولكم العفو والعافيةنسأل ا))

للميت،   الدعاء  واألصل  تبًعا،  جاء  للنفس  الدعاء  هذا  اإلسالم:  شيخ  فيقول 

أنه قد جعل  فمن   البدعة؛ والسبب يف ذلك  القرب فقد وقع يف  للنفس عند  تقصد الدعاء 

   املتبوع مقصوًدا. 

النبي   وعظ  يف  يقال  ذلك  وسلم–ومثل  عليه  اهلل  فلم    –صىل  القرب،  يكن  عند 

ظ هم   صىل  –مقصوًدا، ومل يتقصده، وإنام ملا كان ينتظر اجلنازة، واالنتهاء من حفر القرب وع 

 ثم كان جالًسا، وبصوت منخفض غي مرتفع.   –اهلل عليه وسلم

تعب ًدا   أيًضا  الصوت منكر، وتقصده  بدعة، ورفع  املقابر  الوعظ عند  تقصد  لذا؛ 

صىل اهلل عليه وآله وصحبه  –ي هدي حممد  بدعة؛ فيجب أن جيتنب مثل هذا، وخي اهلد

 . –وسلم

 يقول السائل: هل تصح الصالة عىل أهل بيته وصحابته؟ وما الدليل؟ 

النبي    يقال: بيت  أهل  عليه وسلم–الصالة عىل  اهلل  أن    –صىل  ينبغي  وصحابته 

 ينظر فيها إىل ما ييل: 

علم، وذهب  أن الصالة عىل أي أحد جائزة، عىل أصح قويل أهل ال   األمر األول:

راهويه،   بن  وإسحاق  البخاري،  وقول  احلنابلة،  أكثر  قول  وهو  أمحد،  اإلمام  هذا  إىل 

ومجاعة من أهل العلم، وهو ترجيح شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وكالم  

الفتاوى"شيخ اإلسالم يف   كتابه  "جمموع  القيم يف  أن  " جالء األفهام"، وابن  ، وذكروا: 
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أ عىل  برشط،  أي  الصالة  جائزة  ابن    -حد  وتلميذه  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  ذكر 

فأصل    -القيم وإال  البدع،  من  صار  شعاًرا  ذلك  اختاذ  فإن  شعاًرا،  يتخذ  أال  برشط 

   الصالة، فإهنا جائزة. 

الفسوي:   عند  ثبت  ما  لذلك  عليًّا  ))ويدل  وأرضاه–أن  عنه  اهلل  قال:    –ريض   ،

كان    –ريض اهلل عنه وأرضاه–أن ابن عمر  ))  د عبد الرزاق:، وثبت عن((صىل اهلل عىل عمر

 .  ((إذا صىل عىل امليت صالة اجلنازة صىل عليه يف صالته

 فدل هذا عىل أنه يصح أن يصىل عىل امليت.  

الصحيحني: أيًضا يف  النبي  ))  وثبت  اهلل عليه وسلم–أن  قوم    –صىل  أتاه  إذا  كان 

صىل  –  ((وصىل عىل آل ابن أيب أوىف))  أيب أوىف،، كام يف حديث ابن  ((بصدقتهم صىل عليهم

 .  –اهلل عليه وسلم

فإذن؛ الصالة عىل كل أحد جائزة ملا تقدم ذكره من أدلة، ومن ذلك الصالة عىل  

 أهل بيته وعىل صحابته. هذه من جهة. 

إذا قلت: اللهم صل  عىل    الصالة عىل أهل بيته تبًعا جائزة باإلمجاع،:  األمر الثاين

حممد،  حممد    آل  عىل  اللهم صل   تقول:  كأنك  وسلم –يعني  عليه  اهلل  آله،    –صىل  وعىل 

، وقد ذكر أن هذا جائز باإلمجاع  –صىل اهلل عليه وسلم–وذكر آل البيت جاء تبًعا للنبي  

 ."جالء األفهام "يف كتابه  –رمحه اهلل تعاىل–ابُن القيم  

ينفعنا بام علمنا، وجزاكم    أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثانية بعد املائة 

 
 هل املالئكة ترى رهبا؟ يقول السائل:  

يف رده عىل اجلهمية: أن املالئكة ال ترى رهبا،    –رمحه اهلل تعاىل–قد ذكر الدارمي  

 وأن بينها وبني اهلل ُحُجًبا، وذكر يف ذلك حديًثا.  

  –رمحه اهلل تعاىل–اإليامن اجلنة، فقد قرر السفاريني  أما بعد احلساب ودخول أهل

األنوار "يف   لوامع  أهل اإليامن، وذكر كالًما حول  "رشحه  ترى رهبا كبقية  املالئكة  أن   ،

 هذا. 

يقول السائل: يوجد يف بعض مساجد بالد أوروبا أن اإلمامة للصالة امرأة، فهل  

 هذا جائز؟ 

 املرأة للرجال هلا حاالن: إن إمامة  :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

إماًما للرجال يف صالة الفرض، ومثل هذا قد أمجع أن تكون املرأة    احلال األوىل:

واملاوردي، وابن قدامة،    العلامء عىل أنه ال يصح، ذكر اإلمجاع ابن عبد الرب، وابن حزم، 

لب وال  اجلمعة  لصالة  إماًما  تكون  أن  للمرأة  يصح  فال  العلم؛  أهل  من  واحد  قية  وغي 

 الفروض، سواء كان يف املسجد أو يف البيت، ال يصح أن تكون إماًما للرجال.

الثانية: وقد  أن    احلال  يصح  ال  هذا  ومثل  النفل،  يف صالة  للرجال  إماًما  تكون 

   ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد يف رواية.

تكون إماًما يف صالة والدليل عىل هذا أن يقال: تقدم اإلمجاع عىل أنه ال يصح أن  

إماًما  تكون  أن  تصح  مل  فإذا  واحدة،  والنافلة  الفريضة  أحكام  أن  واألصل  الفريضة، 
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للرجال يف صالة الفريضة، فال يصح أن تكون إماًما هلم يف الصالة النافلة؛ ألن األصل  

 يف أحكام اإلمام والصالة للفرض والنفل أهنا واحدة إال بدليل. 

بع هذا  يفعل  أن  من والعجب  أو غيها  أمريكا  أو  أوروبا  بالد  يف  املسلمني  ض 

بالد الكفر، وأن جيعلوا املرأة إماًما للرجال، وتستغرب أحياًنا من مثل هذا، هل يريدون  

بذلك الشهرة؟ أو يريدون أن يبي نوا للكفار أن الدين فيه مساواة بني الرجال والنساء؟ أم 

 ماذا؟ 

كام ثبت عن قتادة عند ابن    رمة يف كل يشء،فالشهرة حمإن كانوا يريدون الشهرة،  

قوله   تفسي  يف  ُزْخُرًفا﴾:  –تعاىل–جرير،  يكرهون  35 ]الزخرف:  ﴿و  وكانوا  قال:   ،]

 الشهرة يف كل يشء، والكراهة عند السلف بمعنى التحريم. 

فهذا خطأ،   والرجل،  املرأة  بني  تساوي  الرشيعة  أن  يبينوا  أن  يريدون  كانوا  وإن 

ما جاء تعطي كل ذي حق حقه،  الرشيعة  وأن  بالعدل،  وإنام جاءت  باملساواة،  وربنا ت 

الذي خلق املرأة وخلق الرجل، خلق املرأة عىل هيئة تصلح ألشياء دون أشياء، وكذلك  

 الرجل، فال يصح أن تعطى املرأة شيًئا ال تصح له وإنام يصح للرجال وحدهم.  

اهلل يتقوا  أن  عموًما  املسلمني  إخواننا  من  والسنة فاملرجو  الكتاب  جيعلوا  وأن   ،

 قائدهم، وال يتتبعوا أمثال هذه األمور، وأن يكون عندهم عزة.  

ومن املؤسف أن ترى بعض املسلمني حياول أن يقدم للكافرين دينًا سمًحا، دينًا  

 إىل غي ذلك.   إسالميًّا أمريكيًّا، أو دينًا إسالميًّا أوروبيًّا،

يفعل   أن  حق  ألحد  وليس  خطأ،  ونحن  وهذا  اهلل،  دين  الدين  فإن  ذلك؛ 

قال   وقد  باالتباع،  ُسوَل﴾:  –تعاىل–مأمورون  الرَّ َوَأطِيُعوْا  اهللََّ  [، 59 ]النساء:  ﴿َأطِيُعوْا 

 [، ...إلخ. 3 ]املائدة: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾ وقال: 
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الفرق بني كتاب   السائل: ما  لشيخ    "ريةالتدم"وكتاب    "الفتوى احلموية"يقول 

 اإلسالم ابن تيمية؟ 

إن هذين الكتابني يف الرد عىل األشاعرة، ومها كتابان قويان يف تقرير الرد    يقال:

 عىل األشاعرة، وهو املراد من تأليف هذين الكتابني. 

 بأشياء كثية، منها:  "الفتوى احلموية "وتتميز 

ييس  بيان أن تأويالت األشاعرة املوجودة بني أيدهيم اآلن هي تأو املِر  يالت برِْش 

 التي أنكرها السلف.  

السلف، وأن كثًيا من   التأويل هي خالف طريقة  وبيان أن طريقة األشاعرة يف 

 اخللف أنكرها.  

تبناها   التي  التأويالت  بعض  إنكار  يف  وغيه  خفيف  ابن  عن  نقوالت  ونقل 

 األشاعرة.  

ر به الكتاب، هو أن مذه  ب السلف أسلم وأعلم  ومما بني  يف هذا الكتاب، وصد 

وأحكم، وهذا بخالف ما يقرر األشاعرة من أن مذهب السلف أسلم، ومذهب اخللف  

 أعلم، إىل غي ذلك.  

فإذن؛ هدف هذا الكتاب بيان أن التأويل عىل خالف طريقة السلف، وأن طريقة  

أنكر   قد  األشاعرة،  هبا  أتى  التي  التأويالت  وأن  السلف،  طريقة  األشاعرة عىل خالف 

 ضها مجع من املتأخرين، ونقل ابن تيمية نقوالت طويلة؛ لبيان مثل هذا. بع

 ، فهي تتعلق بأسامء اهلل وصفاته، وبالقدر.  "التدمرية"أما 

اهلل   صفات  ويف  جربية،  القدر  يف  األشاعرة  ألن  األشاعرة؛  عىل  رد  وكالمها 

 نفيسة، ومنها:  مؤولة، وقد رد عىل تأويل األشاعرة ردوًدا قوية للغاية، وبني  قواعد  
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 أن الكالم يف الصفات كالكالم يف الذات.  

 الصفات .   بقيةوأن الكالم يف بعض الصفات كالكالم يف 

وبني  خطأ دليلهم العقيل يف حرص الصفات التي ُتثب ت هلل يف سبع، إىل غي ذلك  

 مما يف هذا الكتاب. 

ملا حيب ويرىض، وأن    أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يوفقنا بالدين، وأن يوفقنا

 حييينا عىل الدين والسنة، ويميتنا عىل ذلك، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثالثة بعد املائة 

 
واملحارضات   اجلمعة  خطب  يف  القرآن  آيات  ترتيل  حكم  ما  السائل:  يقول 

 وغريها؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  قال    :عن  كام  ترتيله،  القرآن  تالوة  عند  يستحب  –إنه 

َتْرتِياًل﴾:  –حانهسب اْلُقْرآَن  ِل  [، وكام ثبت عند أيب داود وغيه أن النبي 4 ]املزمل:   ﴿َوَرتِّ

 .  »زيِّـنوا القرآن بأصواتكم«قال:   –صىل اهلل عليه وسلم–

النبي   إىل هدي  بالنظر  اهلل عليه وسلم –لكن  يرت لون    –صىل  هم  أر  مل  وصحابته، 

د قراءة القرآن لذات    القرآن يف مقام االستشهاد، وإنام كانوا يرت لون القرآن يف مقام تقص 

 القراءة.  

أمر اهلل، سواء كان يف داخل   يرتله كام  فإنه  القراءة،  تعبًدا بذات  القرآن  قرأ  فمن 

 الصالة أو خارجها.  

أما أن تورد اآليات عىل وجه االستشهاد واالستدالل، فِمثل هذا ال يرتل، ولو  

 وصحابته.  –صىل اهلل عليه وسلم – كان خًيا لسبقنا إليه النبي 

 فلو قال قائل: األدلة جاءت بالرتتيل، فلامذا َتنع يف حال دون حال؟ 

السنة   فيقال: بداللة  لكن  الصوت،  وحتسني  بالرتتيل  أمرت  األدلة  أن  صحيح 

الرسول   ترك  وهو  عليه وسلم –العملية  اهلل  الفعل،    –صىل  إمكان  مع  لعبادة  وصحابته 

سنة، وتركه سنة، ولو كان     –صىل اهلل عليه وسلم–عل دائاًم؛ ألن فعله  يدل عىل أنه ال ُيـف 

 وصحابته.   –صىل اهلل عليه وسلم–خًيا لسبقنا إليه النبي 
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فلام مل يفعل يف حال قراءة القرآن عىل وجه االستشهاد واالستدالل، دل هذا عىل  

الرسول   أمثال هذه احلاالت، فكان  يرت ل يف  أن    –اهلل عليه وسلم  صىل –أنه ال يستحب 

ل عنه أنه  صىل –يستشهد يف خطب اجلمعة وغيها من اخلطب، بآيات من القرآن، ومل ُينق 

 كان يرتلها، ولو رتلها لنقلها الصحابة الكرام.   –اهلل عليه وسلم

 أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا.

بأن نضع هلا   السائل: أمي أوصت قبل وفاهتا  ننفذ  يقول  مصحًفا يف قربها، فهل 

 وصيتها؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  هذا    :عن  القربإن  يف  فيه    املصحف  بل  عليه،  دليل  ال 

امتهان للمصحف، وامتهاُنه حمرم يف الرشيعة، وفعل هذا يكون مبنيًّا عىل اعتقاد، واعتقاد  

العذا يتقى  حتى  فاعله  يفعله  أو  اهلل،  إىل  حمبوًبا  دينًا  الفعل  هذا  ذلك،  مثل  غي  إىل  ب، 

ففعل مثل هذا، بدعة؛ لذا هذه الوصية ال يصح أن تنفذ، والقاعدة الرشعية: أنه ال طاعة  

صىل اهلل عليه  –ملخلوق يف معصية اخلالق، كام أخرج الشيخان من حديث عيل أن النبي  

 . »ال طاعة يف معصية، إنام الطاعة يف املعروف«قال:  –وسلم

ة، أل  ثِم املنف ذون هلا؛ ألنه قال يف تتمة السؤال: علاًم  فعىل هذا لو نفذت هذه الوصي

 بأهنا قد ماتت ومل نضع هلا مصحًفا يف قربها، فهل علينا إثم؟

   ليس عليكم إثم، بل اإلثم لو وضعتم املصحف يف قربها.  يقال:

 يقول السائل: هل نظام التأجري املنتهي بالتمليك لرشاء السيارات جائز؟ 

جواًبا   هيقال  السؤالعن  واإلمام    : ذا  باز  بن  العزيز  عبد  كاإلمام  علامؤنا  أفتى 

حممد بن صالح العثيمني وغيهم، أن مثل هذا حمرم؛ ألن فيه غرًرا، فمن استأجر السيارة  
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يستقر   العقد، هل  يستقر  ماذا  يدري عىل  بالتمليك هو ال  املنتهي  اإلجيار  املسمى  بالعقد 

 عىل اإلجارة؟ أو يستقر عىل التمليك؟   

جعله   والذي  يوافق،  فلن  لإلجيار  وكذا  كذا  مبلغ  ا  شهريًّ ادفع  له:  قيل  لو  وهو 

 يدفع هو رجاء أن يتملك السيارة عند الدفعة األخية. 

ثم يشء  آخر: معلوم أن الضامن يف اإلجارة عىل املؤجر، لو أصاب السيارة يشء  

بخالف ر،  املؤج  عىل  الضامن  فإن   ، يتعد  ومل  املستأجر  يفرط  عىل    ومل  الضامن  فإن  البيع، 

 املشرتي. 

بيع،   أنه  عندهم  حقيقته  ألن  املستأجر؛  عىل  الضامن  يكون  العقد  هذا  مثل  ففي 

أدق   بعبارة  أو  املستأجر،  أن  قدر  لو  حتى  بالتمليك،  املنتهي  اإلجيار  بمثل  احتالوا  لكن 

أن   بينهم،  املوضوع  والرشط  النظام  بحجة  له  ُسِمح  السداد،  يستطع  مل  يأخذ  املشرتي، 

 حمرم كام أفتى علامؤنا.  –واهلل أعلم–السيارة؛ فمثل هذا 

ويلتزم    –صىل اهلل عليه وسلم–يقول السائل: شخص ُيكثِر من الصالة عىل النبي  

السيارة   عند ركوب  مثاًل،  أدعية خمصوصة  هلا  أوقات  ذلك  ومن  أوقاته،  أغلب  ذلك يف 

النبي   لقر–صىل اهلل عليه وسلم–يصيل عىل  النبي  ، عند جلوسه  القرآن يصيل عىل  –اءة 
صىل اهلل عليه  –، عندما يغضب، أحدهم يقول له: صلِّ عىل النبي  –صىل اهلل عليه وسلم 

النبي  –وسلم عىل  الصالة  التزامه  فهل  السنة،  يف  جاء  مما  ذلك  وغري  عليه  –،  اهلل  صىل 

 بدعة؟  –وسلم

اهلل   رسول  عىل  الصالة  العبادات  أجل  من  إن  عليه  –يقال:  اهلل  ،  –وسلمصىل 

بن   عمرو  بن  اهلل  وعبد  هريرة  أيب  حديث  مسلم  صحيح  يف  ثبت  ما  فضله  يف  ويكفي 

النبي   أن  وسلم–العاص،  عليه  اهلل  هبا  قال:    –صىل  اهلل  صىل  واحدة،  عيلَّ  صىل  »من 
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اهلل  عرشة« وقال  وجل–،  َتْسلِياًم﴾ :  –عز  َوَسلُِّموا  َعَلْيِه  َصلهوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأهيه   ﴿َيا 

 [.  56 حزاب:]األ

جُيعل للعبادة سبب مل يأِت  وهي عبادة عظيمة، ومن املتقرر رشًعا أنه ال يصح أن  

البدعة وقع يف  فعل ذلك  فإن من  الرشع،  النبي  به  الصالة عىل  ذلك:  اهلل  –، ومن  صىل 

وسلم النبي  –عليه  عىل  للصالة  سبًبا  غيها  أو  السيارة  ركوب  جعل  فمن  اهلل  –؛  صىل 

 قع يف البدعة. ، فقد و –عليه وسلم

رائحة  وشم   بالط يب،  ُطي ب  إذا  أنه  العامة،  بعض  عند  شائع  هو  ما  ذلك  ومثل 

، ومثل هذا أيًضا من البدعة، فقد جعل  –صىل اهلل عليه وسلم–الط يب، صىل عىل النبي  

، ومن فعل ذلك وقع يف  –صىل اهلل عليه وسلم–مثل هذه احلال سبًبا للصالة عىل النبي  

 . -فاين اهلل وإياكمعا –البدعة 

يقول السائل: أنا من األردن، وأشكو إىل اهلل ثم إليكم القول يا أهل السنة: عندنا  

يطلب  أنه  قوله  آخر  إىل  السنة،  أئمة  وعىل  عليهم  فودة  سعيد  األشعري  عدوان  من 

 مناظرهتم وَل يناظروه، وأنه قال يف شيخ اإلسالم ما قال من التدليس، ...إلخ.

اعلم أن األشاعرة عموًما وخصوًصا فيهم من الضعف يف احلجة ما  أواًل يا أخي:

ليس   للغاية،  احلجة  ضعيفة  فإهنا  متناقضة  طائفة  وكل  متناقضون،  ألهنم  عليم؛  به  اهلل 

عندهم ضابط ال رشعي وال عقيل يف التفريق بني الصفات التي أثبتوها والصفات التي 

للغاية، قوية  عليهم  السنة  أهل  ردود  لذا  من    نفوها؛  ألهنم  وهم  الطوائف؛  أضعف 

االعتقاد أبواب  كل  يف  الكسب،   متناقضون  وعقيدة  واإليامن،  والرؤية،  كالكرامات، 

 واالقتصار عىل إثبات الصفات السبعة أو الثامن، إىل غي ذلك مما عندهم.  
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بعض األشياء، ورأيته من أضعفهم، ومن أهزهلم علميًّا،   لسعيد فودةوقد قرأت  

م ما عنده بعبارات املتكلمني وغي ذلك، ورأيته ال يفهم كالم شيخ  لكنه حياول أن   يضخ 

اإلسالم، أو أنه يفهمه لكنه يكذب عليه ليشنع عىل شيخ اإلسالم، وكالمها مران، سواء  

 إذا مل يفهم وادعى أنه صاحب علم، أو فهم ولب س ودل س.  

غيه ممن ليس هلم    وأنا ال أنصح أهل السنة أن يناظروا هذا اهلزيل الضعيف وال 

للغاية، وإن    ذكر وال مكانة، شوا، فأنا أعرف أن مكانته يف األردن ضعيفة  هُي م  وأرى أن 

كان له أتباع، وهذا ليس غريًبا، فإن بعض الشباب األردنيني أشاعرة قبل ما يأيت سعيد 

بالتوحيد أعزها اهلل  –فودة، وإنام محسهم، لكن الغلبة واالنتشار العلمي يف مملكة األردن  

 هو للسلفيني واحلمد هلل.   –والسنة

 لذا أنصح إخواين واملشايخ هناك أال يناظروه، بل يتجاهلوه. 

أظنه   أعلم –والذي  هو    –واهلل  املعروف  اهلالك  اجلهمي  السقاف  رفع  الذي  أن 

 مناظرة بعض أهل السنة له، فأنصح إخواين وبشدة أال يلتفتوا إليه.  

ُيرد   أن  ليس هناك مانع  أن هذا  لكن  عىل شبهاته من غي ذكر اسمه، وفيام أظن 

السنة يعز  أن  اهلل  البدع    ،ُفـِعـل، أسأل  أنصارها، وأن هيلك أهل  وأن جيعلنا وإياكم من 

 كسعيد فودة وغيه بقوته هو القوي العزيز، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الرابعة بعد املائة 

 
السائل:   بعلم  يقول  العلم  طالب  يتدرج  املعنية    العقيدة؟كيف  الكتب  هي  وما 

 لطالب العلم لكي يتقوى بالردود عىل أهل الضالل؟ 

من املعلوم أن علم التوحيد نوعان: توحيد األلوهية   :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

 وتوحيد األسامء والصفات، وتوحيد الربوبية تبًعا هلذين النوعني.  

بقراءة الكتب املخترصة التي    –لم واهلل أع–فتعلم توحيد األلوهية أنفع ما يكون  

، ابتداًء بقراءة  –رمحه اهلل تعاىل–شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب    كتبها اإلمام املجدد

األربع" بقراءة    "القواعد  ثم  موثوق،  علم  صاحب  األصول"عىل  بقراءة  "ثالثة  ثم   ،

التوحيد" بقراءة  "كتاب  ثم  الشبهات"،  بقراءة  "كشف  ثم  اإلسالم "،  ثم    ،"نواقض 

 .  "فضل اإلسالم"بقراءة 

اإلسالم "و النبي    "فضل  باتباع  يتعلق  ما  أكثر  عليه وسلم–هو  اهلل  وذم    –صىل 

ل هلذا.    البدع، وهو مكم 

أ رشوح   ،  "تيسي العزيز احلميد"ومن أنفسها  ،  "كتاب التوحيد"ثم بعد ذلك ُتقر 

بالتوحيد تتعلق  كثية  مسائل  وذكر  بالنقوالت  متيز  وكتاب  فإنه  املجيدف"،  يعترب   "تح 

يرشحها   مل  التي  األخية  األبواب  ورشح  زاد  ثم  احلميد،  العزيز  تيسي  لكتاب  هتذيًبا 

وقراءة   مفيد،  فقراءته  اهلل،  عبد  بن  سليامن  املوحدين"الشيخ  عيون  عبد   " قرة  للشيخ 

الرمحن بن حسن أيًضا مفيد للغاية، وقراءة رشح شيخنا العالمة املحقق حممد بن صالح  
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كتاب  العثيم وهو  التوحيد"ني،  كتاب  مفيد يف رشح  فيه    "القول  فإن  للغاية؛  مفيد  هذا 

 تبيينًا لكثي من اإلمجاالت، وفيه تقسيامت حيتاج إليها طالب العلم. 

ابن تيمية   العلم يف قراءة كالم  فيام    –رمحه اهلل تعاىل–ثم بعد ذلك يتدرج طالب 

 ، وأوائل جمموع الفتاوى، وغي ذلك. "الرد عىل البكري"يتعلق بتوحيد اإلهلية، ككتاب 

عبد   حممد  اإلسالم  شيخ  بكتب  ابتداًء  الدعوة،  أئمة  ورسائل  كتب  يقرأ  ثم 

عبد   والشيخ  حسن،  بن  الرمحن  عبد  الشيخ  ككتب  الدعوة،  هذه  أنصار  إىل  الوهاب 

اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبابطني، وغيهم من  

عوة، فإن كالمهم نفيس للغاية يف تبيني توحيد اإلهلية، ويقرأ ردودهم عىل مثل  أئمة الد

داود بن جرجيس وعثامن بن منصور التميمي، وعىل غيمها، فإن فيها تأصياًل عظياًم فيام 

 يتعلق بتوحيد اإلهلية.

يقرأ   أن  ينبغي  ما  فأول  والصفات،  األسامء  بتوحيد  يتعلق  ما  أعلم–أما    –واهلل 

اال" فيها"عتقادملعة  القليلة  األخطاء  بعض  من  احلذر  مع  حُيف ظ،  ثم  العقيدة  "  ، 

كرشح  "الواسطية العقيدة،  هذه  عىل  الرشوحات  وتقرأ  موثوق،  علم  صاحب  عىل   ،

اخلليل اهلراس، وهو خمترص مفيد، ورشح شيخنا صالح بن فوزان عىل لعقيدة الواسطية، 

العثيمني، الرشوح رشح شيخنا حممد صالح  أنفس  وتقسيامت    ومن  تأصيالت  فيه  فإن 

ابن رشيد وهو   املجمالت، وأيًضا يستفاد من رشح  لكثي من األمور  التنبيهات "وبيان 

الواسطية العقيدة  هذا  "  السنية يف رشح  الرشوح عىل  من  فياض، وغيها  ابن  ، ورشح 

 الكتاب. 
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القيمثم بعد ذلك يتوسع   النظر يف كتب ابن تيمية وابن  بأن يدمن  العلم    طالب 

والصفات، األسامء  بتوحيد  يتعلق  يف    فيام  كام  موجود  منه  وكثي  كثي،  تيمية  ابن  وكالم 

 .  "جمموع الفتاوى"

ذلك   الفتوى احلموية" ومما هو مفيد يف  و "التدمرية"، و"رشح  العقيدة "،  رشح 

من  "األصفهانية والصفات  األسامء  يف  املحددة  األجزاء  وقراءة  الفتاوى"،  ،  "جمموع 

 .  –رمحه اهلل تعاىل– من كتبه وقراءة ما تيرس

، "بيان تلبيس اجلهمية"ومن كتبه التي ينبغي لطالب العلم أال يدع قراءته، كتاب  

الرد   املخالفني، وحتديًدا يف  والرد عىل  السنة  أهل  معتقد  تأصيل  نفًسا طوياًل يف  فيه  فإن 

كتاب   وكذلك  الرازي،  املرسلة "عىل  فوائد    "الصواعق  فيه  فإن  القيم،  كثية البن 

بقراءة   الباقي  وتأصيالت عظيمة تتعلق باألسامء والصفات، ولكنه ليس كاماًل، فيكمل 

 .  "خمترص الصواعق للموصيل"

العلم، وحيرض دروسهم   العلم وطالب  أهل  يراجع  وأن  القراءة،  يكثر  أن  املهم 

ع فإذا اشتد ساعده يف ذلك، استطاع بعد ذلك أن يرد؛ ألنه ال يستطي  حتى يشتد ساِعُده،

ما   أن  بدليله سيعرف  احلق  معرفة  بعد  فإنه  بدليله،  احلق  يعرف  أن  بعد  إال  يرد  أن  أحد 

نرصة   يف  ذلك  بعد  فيجتهد  الباطل،  بطالن  بيان  يف  حجة  عنده  وسيكون  باطل،  عداه 

 الدين والتوحيد بالرد عىل املبطلني، كام سار عىل ذلك األئمة املصلحون واملجددون. 

ة طلب العلم، يف درسني مسجلني ومها موجودان  وقد فصلت فيام يتعلق بطريق

العتيق"يف   العلم"بعنوان    "موقع اإلسالم  بالرجوع  "مهامت يف طلب  ، فأويص إخواين 

التوحيد  يف  العلم  طلب  طريقة  يف  عملية  ألمور  ذكًرا  الدرسني  هذين  يف  فإن  إليها؛ 

 وأصول الفقه والفقه وغي ذلك. 
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هنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفق 

 بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة اخلامسة بعد املائة 

 
الثانية، وصىل   الركعة  معه  أدرك  واملسبوق  مخًسا،  اإلمام  إذا صىل  السائل:  يقول 

 معه أربًعا، هل يعتد املأموم بالركعة الرابعة التي هي بالنسبة لإلمام خامسة؟ 

إن ما أتى به اإلمام من الركعة اخلامسة فهي باطلة،    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

املأموم،   هبا  يعتد  وهذا  وال  أربع،  عىل  زاد  إذا  اإلمام  يتابعوا  أال  املأمومني  عىل  بل جيب 

 .  "املحىل"كام حكى اإلمجاع ابن حزم يف كتابه  بإمجاع أهل العلم،

كعة باطلة ألهنا اخلامسة بالنسبة لإلمام، وهو  إذن؛ فعىل هذا، املأموم إذا أدرك ر

يأيت   أن  عليه  بل جيب  بيانه،  تقدم  ما  هبا، عىل  يعتد  ال  الركعة  مثل هذه  فإن  ذلك،  يعلم 

بالثالث، فإذا قام اإلمام للخامسة، جلس ومل يتابعه، وإذا سل م اإلمام يأيت بالركعة التي  

 فاتته. 

إذا ح من  املسلمني  من  هناك  السائل:  أو  يقول  والنصارى  اليهود  كفر  عن  ثته  دَّ

ثبوت امليزان... إىل غريه من أمور العقيدة، يقول: أنا ال أدخل يف هذه األمور وال هتمني،  

 ويقول: أنا ال ُأشِغل نفيس بمثل هذه األسئلة، فام حكم هذا؟ وكيف الرد عليه؟ 

عليه كتاب  إنه جيب عىل املسلمني أن يعتقدوا ما دل    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

، وما أمجع عليه أهل العلم، وما دل عليه كتاب –صىل اهلل عليه وسلم–اهلل وسنة رسوله  

العلم   أهل  بإمجاع  ثبت  اعتقاده، وما  الصحيحة جيب  بالسنة  ثبت  وما  اعتقاده،  اهلل جيب 

الكتاب والسنة  الدليل من  ب أمًرا دل عليه  أيًضا جيب اعتقاده، وال جيوز ألحد أن يكذ 

 اع، ومن فعل ذلك فهو كافر.  واإلمج
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كافر؛  فذا  كفاًرا،  ليسوا  إهنم  وقال:  كفار،  والنصارى  اليهود  أن  أحد  ب  كذ  فلو 

قال   كام  بكفرهم  أخرب  اهلل  اْلكَِتاِب  :  –سبحانه–ألن  َأْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيُكِن  ﴿ََلْ 

كنَِي﴾  ﴿َلَقْد  :  –تعاىل–، وقال اهلل  [، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى1 ]البينة:  َواملُْرْشِ

 [، وهؤالء هم النصارى.  73 ]املائدة: َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َثالُِث َثالَثة ﴾

ابن تيمية     «احلسني  »رأسيف رسالة    –رمحه اهلل تعاىل–وقد حكى شيخ اإلسالم 

   إمجاع أهل العلم عىل أن من مل يكفر اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم. 

وأيًضا من كذب امليزان ومل يؤمن به، وقال: هذا كذب، فهو كافر؛ ألن األدلة من 

السنة النبوية متواترة يف إثبات امليزان، وقد أمجع عىل هذا أهل السنة، وهكذا يقال يف بقية  

 أمور االعتقاد.  

لكن من املسلمني من يظن أن مثل هذا ال يلزمهم؛ فلذلك ال يلقي له بااًل، فمثل  

ر لكنه خمطئ، وجيب أن ُيعل م أنه يلزمه أن يعتقد ما علم من دين اهلل، ُكل  ما    هذا ال يكف 

علم من دين اهلل مما ثبت به الكتاب والسنة واإلمجاع جيب عليه أن يعتقده، وال جيوز له أن  

كافًرا،   يكون  فإنه  باإلمجاع،  أو  والسنة  الكتاب  ثابت يف  أنه  بعد علمه  ولو كذبه  يكذبه، 

تلزمه فهو خمطئ، وجيب أن يسارع إىل تعليمه، وال    لكن أن مثل هذه األمور ال  لو ظن 

ر.   ُيكف 

عثيمني   ابن  للشيخ  فتوى  هناك  السائل:  تعاىل–يقول  اهلل  ال    –رمحه  فيها:  يقول 

تبينوا اخلالف للعوام إذا استفتوك يف مسألة. ثم قال السائل: لكن أال ترى أن يف وقتنا هذا  

الفتاوى   فيفتيه  انترشت  اآلخر،  يسأل  ثم  هنا،  الفتوى  يسمع  الكل  وأصبح  الرشعية، 

ألنه   الفالين؛  الشيخ  برأي  يلزمك  واآلخر  السوء،  ظن  بالعلامء  فظنوا  األول،  بخالف 

 جيهل اخلالف، ...إلخ من املفاسد، فهل يمكن أن توضح لنا هذا؟ 
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جواًبا   السؤال يقال  هذا  بذكعن  العامة  عىل  يشوش  أن  للمفتي  يصح  ال  ر  : 

، وإذا قرن ذلك بالدليل كان أكمل وأحسن إذا  اخلالف، وإنام يذكر له ما ظهر له بالدليل

الواجب يف   العوام؛ ألن  يذكر اخلالف حتى ال يشوش عىل  العامي، وال  يفهمه  مما  كان 

 حق العامي أن يتعبد باحلكم إذا أخذه ممن يثق به.  

يكون اخلالف يف هذه  لكن لو كان هناك مصلحة تستدعي أن يذكر اخلالف، كأن  

العوام   من  غيه  مع  إذا جلس  العامي  ينصدم  لِـئ ـال  يذكره  أن  بد  وال  مشهوًرا،  املسألة 

وأخربه بأن يف املسألة خالًفا، فيخربه ويقول: يف املسألة خالف، لكن دل الدليل عىل كذا  

 وكذا.  

عثيمني   ابن  الشيخ  ذكر  كام  للعامة  اخلالف  يذكر  ال  األصل  ا–فإذن؛  هلل  رمحه 

 ، وإنام يذكره أو يشي إليه إذا وجدت مصلحة راجحة تقتيض ذلك. –تعاىل

ينتقض   فهل  صبيها،  فرتضع  وضوء،  عىل  تكون  مرضع  امرأة  السائل:  يقول 

 الوضوء؟ 

إن األصل يف كل األفعال أهنا ال تكون ناقضة من   :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

واقض الوضوء إال إذا دل الدليل  نواقض الوضوء، وال حيكم عىل يشء بأنه ناقض من ن

يعد   ال  لذا  الوضوء؛  نواقض  من  ناقض  اإلرضاع  أن  عىل  دليل  يثبت  ومل  ذلك،  عىل 

 اإلرضاع ناقًضا من نواقض الوضوء، فلو أرضعت املرأة صبيها مل تنتقض طهارهتا. 

 

يقول السائل: ما حكم أخذ املرأة شيًئا من حاجبها من أطرافه؟ وهل يدخل ذلك  

 يف النمص؟ 
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  مسعود:    : عن  ابن  من حديث  الصحيحني  يف  أن  ))ثبت 

   ؛ فدل ذلك عىل((لعن النامصة  –صىل اهلل عليه وسلم–الرسول  

 أن النمص كبية من كبائر الذنوب.   

من  يشء  أي  فنتف  احلاجب،  من  يشء  أو  كله  احلاجب  نتف  هو  والنمص 

مثل ذلك كبية؛ ملا تقدم ذكره من حديث  احلاجب يعد نمًصا ولو كان من أطرافه، وفعل  

 . –ريض اهلل عنه وأرضاه–ابن مسعود 

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

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة السادسة بعد املائة 

 
امل األصوات  يقول السائل: انترش أمر األناشيد املسامة باإلسالمية بشكل يفتن بج

أي   بالغالب  وأصبح  فالن،  كقناة  هلا  خاصة  قنوات  أصبح  بل  حوهلا،  التي  واملؤثرات 

اهلل   فإنه أصبح كأنه وسيلة دعوة، وجزاكم  األمر،  يتوجه هبذا  له نشيد ثم  حدث يوضع 

 خري.

بدعة، والبدع كلها    اختاذ األناشيد وسيلة دعويةإن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ج مسلم من حديث جابر، ووجه كونه بدعة أهنم اختذوا األناشيد وسيلة  ضاللة كام أخر

النبي   عهد  يف  موجودة  كانت  لفعلها  املقتيض  الوسيلة  وهذه  الناس،  اهلل  –لدعوة  صىل 

 وصحابته، ومل يفعلوه، وال مانع يمنعهم من فعله.   –عليه وسلم

ها، ومع ذلك مل فإذن؛ إذا وجد املقتيض لفعل عبادة، ومل يوجد مانع يمنع من فعل

وال الصحابة، فإن فعل هذه العبادة من البدع، كام    –صىل اهلل عليه وسلم–يفعلها النبي  

، ومثل ذلك يقال "اقتضاء الرصاط املستقيم"بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه  

 يف األناشيد، هذا يشء. 

ابن اليوم أغاين، وقد ذكر  أكثر األناشيد  اهلل  –القيم    أما اليشء اآلخر، فإن  رمحه 

ذلك،   –تعاىل بطريقة متقصدة إىل غي  يتقصد من أحلان  ما  الذي    أن  الغناء  فإن هذا من 

 .  "السامع"أمجع الصحابة عىل حتريمه، كام يف كتابه  

لذلك جيب أن نكون حذرين من الغناء؛ ألنه ما بني بدعة أو حمرم يف الغالب، إما 

يتعبد   أال  وإما  بدعة،  فهو  به  يتعبد  من  أن  وهو  حمرم  هذا  فمثل  معينة،  أوزان  وله  به، 
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ابن   نقل  كام  الصحابة  بإمجاع  وذلك  املعازف،  آالت  معه  تكن  مل  وإن  املحرمة،  األغاين 

 . –رمحه اهلل تعاىل–القيم 

يقول السائل: عندنا يف بريطانيا، ال توجد حماكم أو قضاة سلفيون، فهل جيوز أن 

أ يف  سلفي  غري  قاض   إىل  السنة  أهل  من  يذهب  يوجد  ال  أنه  سيام  والطالق  الزواج  مور 

 يقوم هبذه املهمة من أهل السنة، واحلاجة املاسة ملن ُيصلِح هذه القضايا؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  غي   : عن  القايض  إىل  يذهب  أن  جيوز  هذا  مثل  يف  إن 

األصل   هذا  عن  ينتقل  لكن  البدع،  أهل  هجر  وجوب  األصل  كان  وإن  فإنه  السلفي، 

ر ال  ملصلحة  أنه  السائل  ذكر  ما  ومنها  البدع،اجحة،  أهل  من  إال  قضاة  أهنم    يوجد  فبام 

قائم   اهلل  دين  فإن   إال هم،  يوجد  مل  إذا  والتحاكم عندهم  إليهم  الذهاب  مسلمون يصح 

 عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها.

ل فعلها يعترب  يقول السائل: إذا تزوجت امرأة مسلمة برجل كافر، هل تكفر؟ وه

استحالاًل؟ وكذلك إذا تزوج رجل برجل أو امرأة بامرأة مثل ما يسمونه بالزواج املثيل،  

 هل يكفران بفعلهام؟ علاًم بأنه يسمح هلام يف بالد الكفر.

ينبغي أن يعلم أن معنى الزواج استحالل الفرج، فمن استحل فرًجا حمرًما   يقال:

العلامء؛ ألنه تكذيب ملا  فهو كافر إمجاًعا  من استحل ما حرم اهلل فقد كفر؛ ألن   بي نه  ، كام 

صىل اهلل  –أن النبي  ))ذكره اهلل من حتريم هذه األفعال، وعىل هذا حيمل احلديث الذي فيه:  

س ماله  –عليه وسلم  ح  ((أمر بقتل الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وأمر بأن خيمَّ ، وقد صح 

 احلديث حييى بن معني وغيه. 

مام أمحد وغيه كالطحاوي وابن تيمية أن املراد هبذا احلديث: أنه ملا أراد  ذكر اإل

الغنائم؛   من  ماله  ويؤخذ  كافًرا  يكون  فبذلك  فرجها؛  استحل  فقد  أبيه  امرأة  يتزوج  أن 
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س ماله))  ألنه قال: ، أي: تؤخذ منه الغنيمة؛ ألنه كفر بمثل  ((فأمر أن يصفي ماله، وأن خيمَّ

 فيمن استحل فرًجا.  هذا الفعل، هذا األصل 

لكن قد يوجد من املسلمني من يفعل مثل هذا يف فرج حمرم وال يكون كافًرا؛ ألنه  

الكفار يف أن فالًنا تزوج فالًنا يف   الفرج، وإنام حاكى  ال يعتقد بمثل هذا استحالل هذا 

املثيل   اهلل وإياكم-الزواج  السائل    -عافاين  امرأة تزوجتأو يف مثل ما سأل عنه  أن    من 

الكافر حالاًل هلا،   بالزواج صار فرُجها حالاًل للكافر، وفرج  أنه  كافًرا، إذا كانت تعتقد 

وأنه إذا    فمثل هذا تكون كافرة، وإن أرادت بذلك: أهنا شاهبت الكفار بمثل هذا الفعل،

جاء ولد، فإنه يصح نظاًما أن ينسب إليها، ...أو إىل غي ذلك من األنظمة، فمثل هذا ال  

بجريمة الزنا، أو    -والعياذ باهلل-ة، لكنها عىل جرم عظيم، ويكفي أهنا تلطخت  تعد كافر

يعافيني  أن  اهلل  أسأل  آخر.  رجاًل  الرجل  يتزوج  بأن  اللواط،  بجريمة  املثيل  الزواج  يف 

 وإياكم واملسلمني أمجعني.

يقول السائل: هناك أمر يثار يف بلدان غري إسالمية، وهو أنتم يا سلفيون اشتغلتم  

الفرق  بأ من  واإلخوان وغريه  التبليغ  مثل مجاعة  املسلمني  تردون عىل  تافهة؛ ألنكم  مور 

هذه   ترتكوا  أن  الواجب  فكان  والكفر،  اإلسالم  بني  ألنكم  خطري؛  واألمر  اإلسالم، 

األشياء اجلانبية، وهتتموا بتعليم الكفار حقيقة اإلسالم وتعليم املسلمني احلالل واحلرام؛  

 لية، فكيف جياب عىل هذه الشبهة؟ ألن هذه خالفات داخ

بالتليجرام،    اجلواب عنقد سبق وفصلت    يقال: القناة  األجوبة يف  هذا يف أحد 

فأويص السائل بأن يرجع إليه؛ ألين قد ذكرت تفصياًل، لعل السائل أن ينتفع به إن شاء  

 اهلل.  
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الرجوع هو  التنازع  عند  م  احل ك  إن  فيقال:  الكالم  هذا  بمثل  يتعلق  ما  إىل    أما 

الكتاب والسنة، وإىل فعل سلف هذه األمة، ال إىل أذواق الناس، والرشيعة جاءت بالرد  

املنتسبني   املخالفني  عىل  وبالرد  اهلل،  دين  املسلمني  وتعليم  وبتعليمهم،  الكفار  عىل 

لإلسالم، فإن املخالفني املنتسبني لإلسالم ُيغرت  هبم، وُيظ ن أن ما دعوا إليه هو اإلسالم  

 ا يدعو إليه الكفار؛ لذلك جيب أن يشتغل هبم أكثر من اشتغالنا بالكفار.  أكثر مم

فإذن دين اهلل شامل يف أن يرد عىل أهل البدع أواًل قياًما بواجب إن كان منكًرا،  

د عىل الكفار، وأيًضا يعلم املسلمون   وثانًيا لئال يظن أن فعلهم من اإلسالم، وكذلك ُير 

دين الكفار  ويعلم  اهلل،  األمور    دين  هذه  بني  أن جيمع  املسلم  بإمكان  فإنه  وهكذا،  اهلل، 

 كلها. 

 لكن قول السائل: إنكم اشتغلتم بأمور تافهة.  

الرد عىل اإلخوان املسلمني والتبليغيني ليس يف أمور تافهة، بل يف  هذا خطأ؛ فإن  

 ، لذا الواجب الرد عىل مثل هؤالء.  موبقات وكبيات تتعلق بالتوحيد وغي ذلك

السائل  وأظ أن  أن  ن  فأوصيه  التبليغ،  وال  املسلمني  اإلخوان  حقيقة  يعرف  ال 

صالح   والشيخ  عثيمني،  وابن  واأللباين،  باز،  ابن  كاإلمام  علامئنا  فتاوى  إىل  يرجع 

االعتقاد    الفوزان، عظياًم يف  اجلامعة ضالاًل  هذه  بي نوا ضالل  الذين  علامئنا  من  وغيهم 

 وثوقة التي بي نت ضالل هذه اجلامعة. وغيه، وأن يرجعوا إىل الكتب امل

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا 

 بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة السابعة بعد املائة 

 
يقول السائل: ما حكم إسقاط أحداث امللحمة الكربى عىل األوضاع الراهنة مع  

   بذلك؟اجلزم 

  –صىل اهلل عليه وسلم–إنه قد جاء عن رسول اهلل    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

كاإلمام   العلم  أهل  أفاد  وقد  وغيها،  كربى  ملحمة  من  سيكون  ما  بيان  فيها  أحاديث 

كثًيا   أن  أو غيه  واملالحمأمحد  الفتن  أحاديث  اهلل    من  تصح عن رسول  اهلل  –ال  صىل 

ها أيًضا فإنه ال يصح أن جيزم بأن املراد هبا كذا وكذا من  ، لكن ما صح من–عليه وسلم

 الوقائع، فإن اجلزم بذلك خطأ وقول عىل اهلل بغي علم.  

األحاديث   هبذه  املراد  يكون  أن  يستبعد  ال  العلم  أهل  من  رجل  قال  لو  لكن 

بنى عليها  التي  والقرائن  أدلته  واقعة كذا وواقعة كذا، من غي جزم، ويذكر  الصحيحة 

العلم أن  ظن ينبغي لطالب  ه، فمثل هذا ال مانع منه، لكن من غي غلو وال محاسة؛ ألنه 

يكون حذًرا، لِـئ ـال يقول عىل اهلل بغي علم، ولِـئ ـال يكون سبًبا لفتنة الناس بأن يعلقهم  

 بأمثال هذه األحاديث وتنزيلها عىل بعض الوقائع، وغاية ما يف األمر أنه ظن.  

يد أن  ينبغي  الطاعات، وإنام  من  واإلكثار  اهلل  إىل  والرجوع  التوبة  إىل  الناس  عو 

وأن األهم يف هذه احلياة أن نموت عىل طاعة اهلل؛ لنلقى اهلل راضًيا عنا، فإنا ما ُخلِقنا إال  

هلذا، سواء كان األمر يف رساء أو رضاء أو فتن أو غي ذلك، املهم أن نلقى اهلل راضًيا عنا، 

  –صىل اهلل عليه وسلم–من حديث معقل بن يسار أن النبي  وقد ثبت يف صحيح مسلم  

«،    قال: يعني: الذي يشتغل بالعبادة يف وقت الفتن، وانشغال  »العبادة يف اهلرج كهجرة إيلَّ
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النبي   إىل  كاهلجرة  وهو  غيه،  من  أكثر  أجره  والقال،  بالقيل  عليه  –الناس  اهلل  صىل 

 .  –وسلم

يعينني وإياكم مجيًعا   أن  اهلل  ينفع، فأسأل  بام  الطاعة، وأن جيعلنا ممن يشتغل  عىل 

واملسلمني   نفيس  فأدعو  بتوبة،  إال  ارتفع  وما  بذنب،  إال  بالء  نزل  ما  فإنه  عبادته،  وهو 

الدعاء باخلي لبالدنا ولبالد املسلمني أمجعني،   أمجعني أن نرسع إىل اهلل تائبني، وأن نكثر 

 أن يعيذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.وأن ندعو اهلل أن يثبتنا عىل التوحيد والسنة، و

سبيل   عىل  ليس  ولكن  الفجر،  يف  ويقنت  شافعي  إنه  يقول  إمام  السائل:  يقول 

 فيه، هل عليه سجود سهو؟   ت القنوت يف فجر كان ينوي أن يقناملداومة، نيس 

املداومة عىل القنوت يف صالة إن القول باستحباب    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ول معترب، وقد ذهب إليه مجع  من أهل العلم، فهو قول الشافعي، وقول أمحد يف  ق  الفجر

تفصيل عندهم؛   واحلنفية عىل  والشافعية،  املالكية  قول  احلنابلة، وهو  رواية، وقول عند 

ألن من احلنفية من يرى أن هذا احلكم قد نسخ، لكن عىل كل حال هو قول معترب عند 

 أهل العلم.  

الصواب   كان  أعلمو–وإن  إال    –اهلل  ما رشع  القنوت  أن  هو  بالدليل  واألحظ 

شيخ   قول  وهو  أمحد،  اإلمام  هذا  إىل  ذهب  كام  لنازلة،  إال  يقنت  ال  فلذلك  لسبب؛ 

 ورحم اهلل مجيع علامء املسلمني.  –رمحهم اهلل تعاىل–اإلسالم ابن تيمية، وقول ابن القيم 

داوم عىل القنوت   –سلمصىل اهلل عليه و–مل يصح حديث يف أن النبي  وذلك أنه  

   يف صالة الفجر.

استحباب  إىل  وذهب  به،  يثق  عاملًا  مقلد   قلد  أو  عامل  ذهب  لو  كلٍّ  عىل  لكن 

ينوي   وهو  الصالة  ودخل  ذلك،  عىل  وداوم  الفجر،  صالة  من  يوم  كل  يف  القنوت 
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 القنوت، كحال السائل، لكنه نيس أن يقنت، ولو كان يقنت أحياًنا ويرتك أحياًنا، لكنه يف

 هذه الصالة نوى القنوت.  

السهو؛ ألنه عىل    –واهلل أعلم–فيقال يف مثل هذا   له أن يسجد سجود  يستحب 

 أصح قويل أهل العلم: 

سجود    له  يستحب  فإنه  نسياًنا،  فعاًل  أو  قواًل  كان  سواء  املستحب  ترك  من 

 السهو؛ لعموم األدلة يف سجود السهو. 

اإلسال اجلامعة  يف  طالب  أنا  السائل:  أفتح  يقول  أن  أريد  عديدة  وألسباب  مية، 

 احلساب البنكي، فام هو البنك األحسن؟ وما نصيحتكم؟ 

البنوك   أعلم–أحسن  السعودية   –واهلل  البالد،    يف  وبنك  الراجحي  البنك  هو 

من   فيهام  كان  وإن  العلم،  أهل  امها  زك  وقد  البنوك،  أحسن  بأهنام  اشتهرا  البنكان  هذان 

ة وتتبع الرخص يف كثي  من املعامالت، إال أهنام أحسن  املالحظات واملعامالت املشبوه

البنوك املوجودة يف السعودية، فيام أعلم، فإذا كان كذلك، فأنصح السائل أن يفتح حسابه  

 يف أحد هذين البنكني أبرأ للذمة.

يقول السائل: عدة املختلعة اليائسة من املحيض عىل القول بأنه فسخ، يقال أصح  

 واهلل أعلم.أقوال أهل العلم؟ 

عمر  أن   ابن  عن  الثابت  الوجه  وهو  واحدة،  حيضة  املختلعة،  اهلل  –عدة  ريض 

بحيضة    –عنه تأيت  عدهتا  فإن  امرأة،  اختلعت  إذا  هذا  وعىل  عنه،  داود  أبو  أخرجه  كام 

واحدة، لكن إذا كانت املرأة يائسة، فإهنا تنتقل إىل العد بالشهور، فعىل هذا تكون عدهتا 

كام شهًرا  اهلل  البقاء  قال  كام  قال    –تعاىل–اًل،  اليائسة،  املطلقة  عدة  :  –سبحانه–يف 
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ََلْ   َوالالئِي  َأْشُهر   َثالَثُة  هُتُنَّ  َفِعدَّ اْرَتْبُتْم  إِِن  ُكْم 
نَِّسائِ ِمن  املَِْحيِض  ِمَن  َيئِْسَن  ﴿َوالالئِي 

 [.  4 ]الطالق: حَيِْضَن﴾

اهلل   الت  –سبحانه–فإذن، جعل  واملرأة  اليائسة  باألشهر،  املرأة  ي ال حتيض عدهتا 

فكذلك يقال يف املختلعة، إذا مل تكن حتيض أو كانت يائسة، فإن عدهتا بأن جتلس شهًرا  

أن   يف  وغيه  قدامة  ابن  التأصيل  هذا  ذكر  وقد  يائسةكاماًل،  كانت  إذا  فإهنا  املختلعة   ،

 ائسة.تعامل باألشهر كام تعامل املطلقة، فعىل الصحيح تكون عدهتا شهًرا؛ ألهنا ي

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا 

 بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة الثامنة بعد املائة 

 
مالًكا والشافعي وأبا حنيفة، يرون  يقول السائل: يتناقل البعض أن األئمة الثالثة:  

 الرد؟  ، فاماخلروج عىل احلاكم الظاَل 

 إن نسبة هذا أليب حنيفة ومالك والشافعي ال يصح.   يقال:

أليب حنيفة فقد كان يرى اخلروج عىل احلاكم الظامل، لكن تراجع عن أما بالنسبة  

كتابه  ذلك يف  كام  األكرب" ،  وقال  "الفقه  تعاىل–،  اهلل  مما  )):  –رمحه  أكثر  يفسدون  إهنم 

تيمية  ((يصلحون ابن  عنه  هذا  وذكر  اهلل–،  تعاىلرمحه  احلموية"يف    –  وأيًضا  "الفتوى   ،

حنيفة   أيب  عقيدة  هذه  أن  ذكر  الطحاوية،  بالعقيدة  املشهورة  عقيدته  كتب  ملا  الطحاوي 

أبا حنيفة   أن  يدل عىل  فهذا  الظامل،  احلاكم  فيها حرمة اخلروج عىل  بني  ثم  –وصاحبيه، 

 قد تراجع عن ذلك.   –رمحه اهلل تعاىل

مالك،   باإلمام  يتعلق  ما  االعتامد  أما  يصح  وال  تصح،  وال  كذب  إليه  فالنسبة 

املالكية   ره  قر  الذي  بل  دليل،  وال  برهان  مالك  اإلمام  إىل  نسبها  من  عند  وليس  عليها، 

السنة   أهل  أن  إمجاًعا  وغيه  زيد،  أيب  كابن  املالكية  وحكاه  إمجاًعا،  السنة  أهل  وحكاه 

   حيرمون اخلروج عىل احلاكم الظامل الفاسق بظلمه وفسقه.

مالك   اإلمام  كان  تعاىل–ولو  اهلل  السنة،   –رمحه  أئمة  ذلك  لبني   ذلك،  خمالًفا يف 

املالكية  وإنام كالمهم كثي يف حكاية اإلمجاع عىل حرمة اخلروج عىل احلاكم، بل إن من 

يف   بطال  وابن  زيد،  أيب  البخاري"كابن  عىل  حكوا  "رشحه  وغيهم،  الرب  عبد  وابن   ،

 ج عىل احلاكم الظامل الفاسق، ولو كان مالك خمالًفا، لبي نوا ذلك.إمجاًعا عىل حرمة اخلرو 
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وكذلك ما يتعلق بالشافعي، فإنه مل يثبت يشء عن الشافعي يف جتويز اخلروج عىل  

، فإن مثله ال يصح، وال  "إحياء علوم الدين"احلاكم الفاسق، وما نقله بعضهم يف رشح  

اعات كثية يف حرمة اخلروج عىل احلاكم  يصح االعتامد عليه، فإن أئمة السنة حكوا إمج

الشافعية،  من  مجع   ذلك  حكى  بل  ذلك،  لبي نوا  خمالًفا  الشافعي  اإلمام  كان  ولو  الظامل، 

الرشاح   إىل  ذلك،  لبني   خمالًفا  الشافعي  كان  ولو  عقيدته،  يف  املزين  ذلك  حكى  وممن 

ىل حرمة اخلروج عىل  الشافعية كابن حجر وغيه والنووي وغيمها، قد حكوا اإلمجاع ع 

احلاكم الفاسق الظامل، ولو كان الشافعي خمالًفا لبي نوا ذلك، فنسبة هذا إىل اإلمام الشافعي 

 كذب وخطأ.    –رمحه اهلل تعاىل–

يف   موجود  وهو  والطاعة،  بالسمع  يتعلق  درس  من  أكثر  يف  ذلك  بينت  وقد 

العتيق" اإلسالم  ويف  " موقع  العتيق"،  اإلسالم  ومن  "يوتيوب  بي نتها  ،  التي  الدروس 

العظمى "الدرس الذي فيه رد عىل كتاب   الدميجى، وهو موجود يف    "اإلمامة  لعبد اهلل 

اهلل   شاء  إن  وقريًبا  عىل    –تعاىل–املوقع،  والرد  العظمى،  اإلمامة  يف  يل  كتاب  سيوزع 

، لعبد اهلل الدميجي   "اإلمامة العظمى "الشبهات التي أثارها أهل البدع، والرد عىل كتاب  

، ومقاالن لعبد العزيز عبد اللطيف يف السمع "حاكم عبيسان: احلرية والطوفان"وكتاب  

 والطاعة، وأيًضا فيه اإلشارة عىل رد عىل كتاب أسئلة الثورة لسلامن العودة.  

فاملقصود من هذا أن نسبة هذا إىل أئمة السنة كذب، بل أئمة السنة جممعون عىل  

 خالف ذلك. 

هذا الزمان أنه إذا اختلف أهل السنة يف شخص بني جمرح  يقول السائل: ظهر يف  

ومعدل، وحتى وإن َل يثبت جرحه بيقني فإْنم يقولون: نحن يف غنى عنه ولدينا علامء،  
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التزهيد من كثري من دروس املشايخ   فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك، إال أن هذا أدى إىل 

 الفضالء. 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  و   : عن  اجلرح  مطلب إن  وبينة  وعلم  بحق  التعديل 

وبعدل   والربهان  بالدليل  والتعديل  اجلرح  يف  السنة  أهل  جيتهد  أن  ينبغي  رشعي، 

ر، وهو باق  يف األمة، وقد أمجع العلامء   وبإنصاف، فإن هذا من النصيحة، ومن إنكار املنك 

رجب   ابن  وحكى  تعاىل–عليه،  اهلل  والتعيي" يف    –رمحه  النصيحة  بني  الفرق    " رسالة 

 اجلرح والتعديل، وأنه باق  يف األمة. إمجاع العلامء عىل  

بعض   فيجرح  السنة  أهل  بعض  قد ُيطئ  لكن  مطلب،  والتعديل  اجلرح  فإذن؛ 

املجروح خطًأ بحجة أن فالًنا جرحه، هذا  أهل السنة خطًأ، فال يصح ألحد أن يرتك هذا  

بالرواة، يتعلق  فيام  السنة  أئمة  ذلك  يفعل  ومل  أكث  خطأ،  من  فام  ُجِرحوا  الذين  العلامء  ر 

الرواية   يدعوا  مل  ذلك  السنة عىل خالف ذلك، ومع  أهل  السنة خطًأ، وأكثر  أئمة  بعض 

بأخطاء  السنة  أهل  بعض  قد رمي  وكذلك  رواياهتم،  واعتمدوا  بل رووا عنهم،  عنهم، 

يف  عقدية لكنها ال تثبت، ومل يلتفت إىل ذلك أئمة السنة، بل استمروا يف الرواية عنهم، و

ُرمي  –رمحه اهلل تعاىل–تبجيلهم والثناء عليهم، ...إىل غي ذلك، حتى إن اإلمام الشافعي  

كذًبا بالتشيع، وهذا خطأ عىل اإلمام الشافعي، مل يقل أئمة السنة يف عرص الشافعي، بام أنه  

 يوجد من تكلم بالشافعي ورماه بالتشيع؛ فإذن ندع اإلمام الشافعي، هذا خطأ.  

كان بغي حق ال جيوز أن يرتك املجروح إذا جرح بغي حق، حتى لو فاجلرح إذا  

 :ترك املجروح إذا ُجِرح بغي حق مفاسدغضب من غضب، بل إن يف 

 ترك العلم الذي يأيت به هذا املجروح.  املفسدة األوىل:
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اإلعانة عىل الباطل، بحيث كل أحد ممن عنده غلو يف هذا الباب    املفسدة الثانية:

التحري اإلثم    وعدم  عىل  التعاون  من  وهذا  الناس،  فيدعه  وفالًنا،  فالًنا  جيرحون 

 والعدوان. 

أن يف هذا تشجيًعا هلم، فإنه إذا مل يباِل أهل السنة بجرح اجلارحني    املفسدة الثالثة:

 بغي حق، فإن جرحهم يضعف، وال يلتفت الناس إليهم.  

ر أن رجاًل بغى عىل رجل جرحه بغي حق، أو   بالغ يف جرحه، وأصل  لكن لو ُقد 

السنة،   أهل  ختالف  وتأصيالت  علمي  وتشويش  أخطاء،  الرجل  وعند  موجود،  اجلرح 

 فمثل هذا يرتك ال ألجل اجلارح، وإنام ملا عنده من األخطاء.  

الرمحن   إنه  اهلدى،  عىل  قلوهبم  جيمع  وأن  السنة  أهل  بني  يؤلف  أن  اهلل  أسأل 

 الرحيم. 

جديد سيارة  اشرتى  أخ  السائل:  وتم  يقول  بسيط،  حادث  وحدث  تقسيط،  ة 

(، يعني مخسامئة  65٠٠حتديد اخلطأ عىل اآلخر، والرشكة رصفت له رشكة التأمني مبلغ )

يعني   وألف،  ثالثامئة  من  أكثر  تكلف  ال  أْنا  وجد  إلصالحها  ذهب  وملا  آالف،  وستة 

 (، فهل مبلغ التأمني من حقه؟ وإال ماذا يفعل؟ 13٠٠)

التأمني حمرم،    يقال: السيارات، وال يف  أواًل  بالتأمني، ال يف  يتعامل  وال جيوز أن 

وال يف غي ذلك، وإن التأمني هبذه الصورة حمرم، وهو صورة من صور امليرس؛    الصحة،

امليرس والقامر   فيه غرًرا، وهو من  الغرر؛ ألن  وقد    -عافاين اهلل وإياكم  -ألنه مبني عىل 

 حرمه علامؤنا.  

باز   ابن  الشيخ  ذكر  تعاىلرمحه  –لكن  كأن    –اهلل  للتأمني،  اضطر  من  يكون  أن 

ن ويستفيد من رشكة التأمني إذا احتاج بقدر ما دفع إليها. التأمني إلزاميًّا،  فإنه يؤم 
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سنوات  عرش  بعد  ريال،  بثالثامئة  ا  سنويًّ تأمينًا  لرشكة  أم ن  رجاًل  أن  لنفرتض 

أ قد  أنه  لنفرض  ريال،  ثالثة آالف  أكثر من  إليهم  دفع  قد  بحادث، وكلفه  يكون  صيب 

، فإنه يأخذه، أما ما زاد، فإنه   احلادث هذا املبلغ، أو أعطته رشكة التأمني هذا املبلغ أو أقل 

اضُطر    وإذا  حقه،  عىل  زاد  ما  يأخذ  أن  له  جيوز  فال  التأمني،  إىل رشكة  ويرده  يأخذه  ال 

رمحه اهلل  –ز بن باز  وُألزم بالتأمني فيستفيد بقدر ما دفع، كام ذكر شيخنا اإلمام عبد العزي

 . –تعاىل

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا 

 بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.
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 اجملموعة التاسعة بعد املائة 

 
يقول السائل: ما حكم تعدد اجُلمعة يف مساجد احلي الواحد، ويبلغ عددها أربعة  

ي حيث  هذه  مساجد،  أن  العلم  مع  كيلو،  نصف  من  يقرب  ما  اآلخر  عن  املسجد  بعد 

 املساجد ال َتتلئ، بل وبعضها ال يبلغ النصف؟  

جواًبا   السؤاليقال  هذا  ال   : عن  يف  اجلمعة  ليسوا تعدد  وأهلها  الواحدة  بلدة 

لذلك، بحيث إن املسجد ال يمتلئ نيحمتاج للغاية بحيث يصعب    كبًيا  البعد  ليس  أو   ،

الذهاب إىل املسجد، إن مثل هذا ال جيوز، وهو حمرم، كام ذهب إىل ذلك أبو    عىل الناس

 حنيفة ومالك والشافعي وأمحد.  

صىل اهلل  –والدليل عىل ذلك أن الصحابة الكرام مل يفعلوا ذلك، ال يف عهد النبي  

وسلم النبي  –عليه  ذلك  يفعل  فلم  وسلم–،  عليه  اهلل  ذلك    –صىل  يفعل  ومل  عهده،  يف 

بعده  اخللفاء   وسلم–الراشدون  عليه  اهلل  فالتعبد  –صىل  إليه،  لسبقونا  خًيا  كان  ولو   ،

بمثل هذا بتكثي املساجد، حمرم وال جيوز، ولو كان خًيا لسبقونا إليه، ويرتتب عىل ذلك  

 تفويت مصالح من ائتالف املسلمني واجتامعهم يف مكان واحد،... إىل غي ذلك. 

ومل   حمرم،  هذا  مثل  أن  وسلم–يفعله  فاملقصود  عليه  اهلل  صحابته   –صىل  وال 

 الكرام من اخللفاء الراشدين وغيهم. 

يقول السائل: هل مضاعفة احلسنات َتحو السيئات؟ أي: احلسنة الواحدة بعرش  

أمثاهلا، فهل َتحو عرش سيئات؟ أم َتحو سيئة واحدة؟ وهل أْنا َتحو عرش سيئات هو  
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سبحان اهلل واحلمد  "أن نقول من قال:    اختيار ابن حجر العسقالين؟ وكذلك هل يصح

 فله أربعون حسنة، وَتحو عنه أربعني سيئة؟  "هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب

السؤاليقال جواًبا   الرشع    :عن هذا  السيئة، وكذلك احلسنة يف  إن احلسنة متحو 

النبي   ُف، كام يف حديث ابن عباس يف الصحيحني، قال  اع  :  –صىل اهلل عليه وسلم –ُتض 

عملها« احلسنة»فإن  أي  أضعاف   ،  إىل  ضعف،  سبعامئة  إىل  حسنات،  عرش  له  »ُكتِبت 

 ؛ فإذن احلسنة تضاعف.  كثرية«

ابن رجب يف كتابه   العلوم واحلكم" ثم مما ذكره  رمحه اهلل  –، وابن حجر  "جامع 

البخاري"يف    –تعاىل السيئات،أن    "رشحه عىل  ر  أيًضا تكف  ذكر هذا    احلسنات املضاعفة 

صىل اهلل عليه  –عند رشحه حلديث ابن مسعود ملا قال للنبي    –رمحه اهلل تعاىل–حجر  ابن  

َقاَل:  :  –وسلم َشِديًدا،  َوْعًكا  ُتوَعُك  ُجالِن  "»إِنََّك  الرَّ ُيوَعُك  َكاَم  ُأوَعُك  إيِنِّ   ، َأَجْل 

َقاَل:  "ِمنُْكمْ  ؟  َتنْيِ َمرَّ َلَك األَْجَر  َوَذاَك ألَنَّ  ُقْلُت:  َقاَل:  ِمْن  َنعَ "،  َما  بَِيِدِه،  َنْفيِس  َوالَِّذي  ْم، 

َجَرةُ  طه الشَّ َعنُْه َخَطاَياُه، َكاَم حَتُ َفاَم ِسَواُه ،إاِل َحطَّ اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ  ُيِصيُبُه َأًذى، َمَرض     ُمْسلِم  

حجر  َوَرَقَها« بن  احلافظ  ذكر  قال  احلديث،  هذا  رشحه  فعند  تعاىل–،  اهلل  أن    –رمحه 

فة بحسنة تكفر أيًضا، فإذن السيئات تكفر بمقدار املضاعفة.احلسنات املض  ع 

 أما قوله: هل سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب هلا أربعون حسنة؟  

ليه    يقال: اهلل  صىل  النبي  ذكر  ملا  القديس،  احلديث  يف  ذكر  اهلل  ألن  أعلم؛  اهلل 

إ»إن اهلل بنيَّ احلسنات والسيئات«وسلم:   من عمل بحسنة  ))ىل آخر احلديث، وفيه: أن  ، 

 .  ((فهي بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، إىل أضعاف كثرية

 فاملرجو بفضل اهلل أن يكون أجرها أكثر من ذلك. 
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فاهلل اهلل يا أمة حممد، فلنجتهد يف املسابقة عىل الطاعات، ونتذكر عظيم األجر من  

أضعاف،   عرشة  إىل  تضاعف  احلسنة  وأن  كثية، اهلل،  أضعاف  إىل  سبعامئة ضعف،  إىل 

 . –صىل اهلل عليه وسلم –وهذا من فضل اهلل وكرمه عىل أمة حممد 

 

 ؟ "اهلل خيليك"يقول السائل: ما حكم قول: 

هذا جائز، واألصل جوازه، وال يشرتط يف األدعية    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

معنى  كان  إذا  ولغة  لفظ  بكل  بل  العربية،  باللغة  تكون  كان    أن  سواء  اللفظ صحيًحا، 

يكون   دعاء  فأي   ذلك،  إىل غي  األعجمية،  باللغة  أو  العامية،  باللهجة  أو  العربية  باللغة 

،  "اهلل ُيليك "معناه صحيح، أي لو كان بأي لغة أو هلجة فإنه صحيح، ومن ذلك قول:  

 أي: أسأل اهلل أن يبقيك، إىل غي ذلك. 

صلني يطيلون السجود يف الركعة األخرية  بعض األئمة وكثري من امل يقول السائل: 

 ، هل له أصل يف الرشع؟ من الصالة أكثر من بقية السجدات

أنه ليس له أصل يف الرشع،    –واهلل أعلم –فيام أعلم    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

مل الرباءبل هو خمالف  به الرشع؛ ففي حديث  ذكر صفة صالة   ا جاء  ملا  الصحيحني،  يف 

 ، ذكر أهنا عىل السواء.  –عليه وسلم صىل اهلل–النبي 

السجدات،   من  وغيها  قبلها  التي  كالسجدة  أهنا  األخية  السجدة  يف  فاألصل 

قد   ألنه  فهو خمطئ؛  ذلك  فعل  من  وأن  عليها،  دليل  ال  السجدات  هذه  مثل  إطالة  وأن 

 .–صىل اهلل عليه وسلم –فعل أمًرا خمالًفا لسنة النبي 

 املطعم زكاة عروض جتارته؟  يقول السائل: كيف خُيِرج صاحب
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أنه بعد أن مىض عىل جتارته يف مطعمه   طريقة إخراج زكاة عروض التجارة، يقال:

سنة، ينظر كم عنده يف حسابه اآلن؟ كم املال الذي مجعه من هذا املطعم؟ نفرتض أنه مجع  

قيمة  يزكي  فال  ألًفا،  اخلمسني  ي  ُيزك  هذا  مثل  ففي  ريال،  ألف  مخسني  سنة  مرور    بعد 

يزكي   للبيع، وإنام  ليست معروضة  املطعم؛ ألن هذه  الطبخ يف  أدوات  الطاوالت وقيمة 

املال  من  عنده  كم  اآلن؟  من حساب  عنده  كم  فينظر  املطعم،  من جتارة  نتج  الذي  املال 

موجوًدا   يزال  ال  الذي  كله  املال  أسبوع، جيمع  قبل  أخذه  ولو  املطعم؟  من  أخذه  الذي 

 مقدار الزكاة ُربُع الُعرش. عنده، ثم بعد ذلك يزكيه، و

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم  

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة العاشرة بعد املائة 
 

 يقول السائل: ملاذا ال نرى العلامء وطالب العلم يف ساحة اجلهاد؟ 

ب العلم أسبق الناس للخي؛ ألهنم  إن العلامء وُطال    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

األنبياء،   ورثة  وهم  للخي،  الناس  أسبق  فهم  اجلملة،  حيث  من  هذا  به،  الناس  أعلم 

اجلهاد   وهو  األهم،  هو  الذي  الكلمة  جهاد  بني  مجعوا  وقد  الناس،  أعلم  والصحابة 

 . –سبحانه وتعاىل–األكرب، وجهاد السيف الذي هو من أعظم العبادات والقرب إىل اهلل 

 وينبغي أن يعلم أن اجلهاد نوعان:  

 جهاد مرشوع، وجهاد غي مرشوع. 

 منها :  واجلهاد غي املرشوع يكون بأمور كثية،

 أال يكون له راية.  

 وأال يكون قتااًل يف سبيل اهلل.  

 وأن يكون املسلمون يف ضعف والقتال يرضهم أكثر مما ينفعهم.  

  غي ذلك.  أو أن يكون قتااًل بال إذن ويل األمر، إىل

غي   جهاد  بأنه  اهلل  علمهم  بام  يعلمون  عنه؛ ألهنم  الناس  أبعد  العلم  أهل  وهذا 

اهلل   ُيريِض  وال  وتعاىل–رشعي  أو  –سبحانه  اجلهالة  أهل  من  أحد  يستغرب  ال  لذا  ؛ 

امليدان ميداًنا   امليادين؛ ألهنم ال يرون هذا  احلامسة أال يرى أهل العلم مشاركني يف هذه 

 رشعيًّا.
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أسبق   أما العلم  أهل  رأيت  قام،  إذا  فإنه  الرشعي،  اجلهاد  وهو  الثاين،  اجلهاد 

الناس إليه، ورأيتهم يبي نون حكم اهلل فيه ويشحذون مهة الناس للقيام به، ومن ذلك ما 

تراه من اجلهاد الرشعي يف قتال السعودية والدول املتحالفة معها، يف قتاهلم للحوثيني يف  

العلام ترى  اليمن،  فيه،  بالد  الرشع  حكم  وبيان  هذا،  مثل  تأييد  يف  الناس  أسبق  ِمن  ء 

ومل   والعساكر،  اجلند  من  هبذا  يقوم  من  اختار  األمر  وويل  فيه،  للمشاركة  اهلمم  وشحذ 

األمر وأذن،   احتاج ويل  ولو  فتاواهم وبيان احلكم الرشعي،  العلم إال يف  أهل  إىل  حيتج 

 لرأيت أهل العلم أسبق الناس إىل ذلك.  

صىل اهلل عليه  –ريخ ميلء هبذا، فتاريخ الفتوحات اإلسالمية من وقت النبي  والتا

والعباسية    –وسلم األموية  الدولة  بعدهم يف  من  إىل  الراشدين  اخللفاء  من  بعده  من  إىل 

،  أهل العلم أكثر الناس مشاركًة ومسابقًة يف ميادين القتال الرشعيةوما بعد ذلك، ترى  

اإل شيخ  يفعله  كان  ما  ذلك  تيمية  ومن  ابن  تعاىل–سالم  اهلل  اإلسالم  –رمحه  ثم شيخ   ،

 .  –رمحه اهلل تعاىل–حممد بن عبد الوهاب  

 فإذن؛ أهل العلم سباقون، لكن يف اجلهاد الرشعي، ال اجلهاد املمنوع.  

فإذا   يشتهيه،  ما  عىل  العلم  أهل  ي   ُيس  أن  يريد  واجلهالة  احلامسة  أهل  من  وكثي 

يكون جهاًدا رشعيًّا بعاطفة أو محاسة أو غي ذلك، أراد من    رأى قتااًل، وهوت نفسه أن

العلامء أن يشاركوا، وعد  عدم مشاركة العلامء نقًصا؛ وهذا جلهله، وإال لو كان ذا علم ملا  

 قال مثل هذا. 

بأن لفظة السمع والطاعة الواردة يف األحاديث ال يقول السائل: احتج احلزبيون  

امنا يف هذا اهلل    العرص  تنطبق عىل ُحكَّ »اسمعوا    :–صىل اهلل عليه وسلم–يف قول رسول 
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عليكم« استعمل  وإن  حديث،  وأطيعوا  أو  أئمة«  احلديث،  بعدي  احلديث،  ،  »يكون 

 يقولون: هذه ليست لوالة أمرنا، أفيدونا بارك اهلل فيكم. 

السؤاليقال جواًبا   اهلل  –األصل يف األدلة من كالم اهلل ورسوله    : عن هذا  صىل 

أهنا شاملة لكل زمان ومكان، ومن أراد أن يدعي أهنا حلاكم دون حاكم،    –سلمعليه و

، فيلزمه أن يأيت بالدليل الرشعي.    أو لزمن  دون زمن، أو ملكان  دون مكان 

النبي   وقال  والطاعة واحلث عىل ذلك،  بالسمع  اهلل عليه –واألدلة جاءت  صىل 

»إنكم سرتون بعدي أثرة  ة، حتى قال:  يف أحاديث كثًيا حاثًّا إىل السمع والطاع  –وسلم

تنكروْنا« يف وأموًرا  هذا  الدين،  أمور  يف  ننكرها  وأمور  الدنيا،  أمور  يف  أثرة  يعني:   ،

الشيخان، وحديث أنس، وحديث أسيد، وغي ذلك   الذي أخرجه  ابن مسعود  حديث 

 من األحاديث النبوية.  

إىل    وط أن يكون مسلاًم مأمورون بالسمع والطاعة للحاكم الرشعي برشتبني   أننا  

غي ذلك، فمن أراد ان ُيصص ذلك بزمن دون زمن، فهو خمطئ قطًعا، وحمجوج باألدلة  

الرشعية الكثية، وال يفعل ذلك إال رجل جاهل أو صاحب هوى، وكالمها من أسباب 

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل﴾: –سبحانه–ضالل بني آدم، كام قال    [.  72 ]األحزاب:  ﴿إِنَّ

نلزم األدلة الرشعية يف السمع والطاعة، وأال  فلذ ا جيب علينا أن نتقي اهلل، وأن 

واعتقاد  زماننا،  املسلمني يف  احلكام  أهنا شاملة حتى  نعلم  بزمن دون زمن، وأن  نقيدها 

وبيان   ذلك،  يف  كثي  السنة  كانوا  أهل  ولو  املسلمني،  للحكام  والطاعة  السمع  وجوب 

من وأن  فسقة،  كانوا  ولو  ضال،  ظلمة،  مبتدع  فهو  ذلك  أمحد    خالف  اإلمام  هذا  قرر 

عن   حكوها  التي  عقيدهتام  يف  والرازيان  السلف،  عن  حكاها  التي  عقيدته  يف  وحكاه 
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السلف، وعيل املديني يف عقيدته التي حكاها عن السلف، وذكر ذلك غي واحد من أهل  

 العلم.  

ريض  –الك  ومن األدلة الواضحة يف ذلك ما روى مسلم من حديث عوف بن م

صىل  –، وقال  »إنكم سرتون بعدي أثرة«قال:    –صىل اهلل عليه وسلم–أن النبي    –اهلل عنه

، فرآه يأيت شيًئا من معصية اهلل، فليكره ما يأيت من  :  –اهلل عليه وسلم »أال من ويل عليه وال 

 .  معصية اهلل، وال ينزعن يًدا من طاعة«

، وأو اًما عندهم معاص   جب السمع والطاعة هلم.  فذكر أننا سنرى ُحك 

»من نزع يًدا من سلطان لقي  :  –صىل اهلل عليه وسلم –ويف حديث ابن عمر، قال  

ميتة جاهلية« مات  بيعة  عنقه  يف  وليس  مات  ومن  له،  القيامة ال حجة  يوم  أخرجه   ،اهلل 

 اإلمام مسلم.  

»عىل املرء  قال:    –صىل اهلل عليه وسلم–وأخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي  

املسلم السمع والطاعة فيام أحب وكره، إال أن يؤمر بمعصية اهلل، فإنه إن ُأِمـر بمعصية اهلل  

 ، إىل غي ذلك من األحاديث كثية. فال سمع وال طاعة«

فإنه   بال خمصص رشعي،  أو حاكم دون حاكم،  بزمن دون زمن  فمن خصصها 

أنه مسلم ولو    إما جاهل أو صاحب هوى، وهذا كام تقدم عام يف كل حاكم مسلم، بام 

 كان فاسًقا ظاملًا.

 يقول السائل: هل تعامل السرية النبوية تصحيًحا وتضعيًفا كأحاديث األحكام؟

إن صنيع العلامء واضح يف أهنم ال يعاملون أحاديث    :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

ال  ألنه  فيها؛  يتسهلون  وأهنم  األحكام،  كأحاديث  واملغازي  السي  وأحاديث    السية، 

يستنبط منها أحكاًما، ولكن من استنبط منها أحكاًما، فيجب أن يشدد فيها كام يشدد يف  
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أحاديث األحكام، أما من يروهيا من باب السي واملغازي، فمثل هذا ال يشدد فيها، كام  

،  "دالئل النبوة"، نقل ذلك عنه البيهقي يف كتابه  –رمحه اهلل تعاىل–بني ذلك اإلمام أمحد  

ع تكلم  الرشعية،  ملا  األحكام  بخالف  املغازي  وأنه عمدة يف  إسحق،  بن  رواية حممد  ن 

الذهبي   ابن حجر    –رمحه اهلل–وذكر مثل هذا  وأيًضا  الواقدي،  تكلم عن  اهلل  –ملا  رمحه 

فإنه    –تعاىل والسي،  باملغازي  يتعلق  فيام  ولكنه  أنه ضعيف،  بني  الواقدي،  عن  تكلم  ملا 

، فطريقة العلامء واحدة يف  "دالئل النبوة"أوائل كتابه  وقرر هذا البيهقي يف عمدة وحجة،

 تقرير مثل هذا.  

فلذا ينبغي أن نفرق يف التعامل مع األحاديث التي تتعلق بالسي واملغازي، وأن  

ق بينها وبني األحاديث املتعلقة باألحكام ،كام صنع أهل العلم.   ُيفر 

ا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعن

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة احلادية عشرة بعد املائة 
 

 يقول السائل: ما حكم القراءة يف الصالة اجلهرية بدون حتريك الشفاه؟ 

اجلهرية"  قوله: الصالة  يريد  "يف  كأنه  أعلم–،  الصالة   –واهلل  يف  املأموم  قراءة 

من أفهم  كأين  اإلمام،  أي: خلف  أعلم–السؤال    اجلهرية،  الصالة    –واهلل  يف  اإلمام  أن 

حتريك   بدون  الفاحتة  فيقرأ  الفاحتة،  يقرأ  أن  املأموم  وأراد  يشء،  أو  سكت  إذا  اجلهرية 

 الشفاه. 

القراءة بدون حتريك الشفاه، أي: بدون التلفظ إن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

رمحه  –اإلمجاع، حكاه البيهقي  وإسامع النفس، إهنا ال تسمى قراءة، أما بدون تلفظ، هذا ب

يف    –رمحه اهلل تعاىل–حكاه النووي    وبدون إسامع النفس، هذا أيًضا باإلمجاع،  –اهلل تعاىل

القرآن"كتابه   محلة  آداب  يف  وهم  "التبيان  متأخرون  لكنهم  بعضهم،  خالف  وقد   ،

 .  –رمحه اهلل تعاىل–حمجوجون باإلمجاع الذي حكاه النووي 

تس ال  القراءة  ثم  فإذن؛  للشفاه،  حتريك  فيها  كان  إذا  إال  الصالة،  يف  قراءة  مى 

مل تصح   للنفس،  بال حتريك وال إسامع  وقرأ  القراءة مستحبة،  فإن كانت  للنفس،  إسامع 

زاد عىل   ما  اإلمام  أو  املأموم  كقراءة  نقص أجرها،  لكن  تفسد صالته،  القراءة، ومل  هذه 

 ستحبة. الفاحتة يف الصلوات الرسية، فمثل هذه القراءة م

اجلهريةأما   الصالة  يف  للفاحتة  املأموم  أمحد    قراءة  اإلمام  حكى  اهلل  –فقد  رمحه 

وقد     –تعاىل بالوجوب،  قال  من  عىل  يرد  وبذلك  بالوجوب،  أحد  يقل  مل  أنه  اإلمجاع 
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تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  أمحد  اإلمام  كالم  عىل  تعاىل–اعتمد  اهلل  هذه    –رمحه  وأيًضا   ،

  الفاحتة من باب أوىل كام تقدم.  القراءة، وما زاد عىل

أي: مل يتلفظ ومل يسمع   من قرأ قراءة مل حيرك فيها شفتيه، ومل ُيسِمع نفسه،فإذن  

نفسه، فمثل هذا ال يعد قارًئا، فإذا كان ما ترك من القراءة مستحبًّا، فقد نقص أجره، وإن  

يف   اإلمام  يكون  كأن  بطلت صالته،  فقد  ركنًا  قراءة  من  ترك  ما  وال  كان  صالة رسية، 

نفسه   ع  م  ُيس  وال  منفرًدا  املصيل  يكون  أن  أو  به،  يتلفظ  وال  القرآن  بقراءة  نفسه  ُيْسِمع 

فإن   نفسه،  يسمع  وال  به  يتلفظ  وال  الفاحتة،  أي  هنا  القرآن  بقراءة  أعني  القرآن،  بقراءة 

 صالته باطلة، عىل ما تقدم.

السائل األرحايقول  اجلامعة وصلة  ترك صالة  ما حكم  الناس، :  أذية  من  هرًبا  م 

 سواء كانت أذيتهم يل يف الدين أو يف الدنيا؟ 

إن األذية إذا كانت شديدة، يصح لإلنسان أن يرتك   :عن هذا السؤاليقال جواًبا   

الواجب، لكن ترك صالة اجلامعة ألجل أذية الناس؟ هذا أخشى أنه وسوسة؛ وذلك أن  

 يف املساجد األخرى.   املساجد كثية، فإن تأذى يف مسجد، فلن يتأذى

فأنا   شديدة،  أذية  سيؤذون  األرحام،  صلة  مجيع  أن  أتصور  ال  األرحام،  وصلة 

وأعظم سبيل  أخشى أن السائل مصاب بداء الوسوسة، فأدعوه إىل أن يتسبب يف الشفاء،  

الصادق، اهلل  دعاء  هو  الرقية،    للشفاء  ثم  الداء،  هذا  عنه  يرفع  بأن  الدعاء  من  واإلكثار 

–واملعوذتني وغيمها؛ فإن يف الرقية شفاًء عظياًم، وهو دواء قد حثنا عليه النبي  بالفاحتة  

 . –صىل اهلل عليه وسلم–، وفعله بنفسه –صىل اهلل عليه وسلم
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املساجد   كل  مرص،  صعيد  قرى  إحدى  يف  أسكن  مرصي،  أنا  السائل:  يقول 

الْضحيني يف أحسن صورة خار وبناء  تم جتديد مسجدين  ثم  ج صحن  داخلها رضيح، 

 املسجد.  

دول   من  غيها  أو  العزيزة  مرص  يف  يوجد  أن  للغاية،  مؤمل  إخواين  يا  واهلل  هذا 

اإلسالم احلبيبة إىل نفوسنا ونفوس املسلمني أمجعني، أن يوجد فيها أرضحة، أن يوجد يف  

 املساجد أرضحة، وأن تبنى القبور يف املساجد، وهذا خطأ كبي.  

حمرم؛ ملا أخرج مسلم أن عيل بن أيب   سجد أو غيهبناء الرضيح سواء كان يف املإن 

النبي  »: قال أليب هياج  –ريض اهلل عنه–طالب   صىل اهلل  –أال أبعثك عىل ما بعثني عليه 

وسلم  طمسته  –عليه  إال  َتثااًل  وال  سويته،  إال  مرشًفا  قرًبا  تدع  رواية    «أال  ويف    »وال ، 

 .  «صورة إال طمستها

من مقدار شرب، وما عدا ذلك فهو حمرم، والبناء عىل    فال جيوز أن يبنى القرب أكثر

... إىل غي ذلك مما هو شائع يف بالد املسلمني حمرم، كام أخرج  القبور، وجتصيص القبور 

جابر   حديث  عنه–مسلم  اهلل  قال:  –ريض  النبي  ،  وسلم–»ْنى  عليه  اهلل  أن    –صىل 

عليه يقعد  وأن  عليه،  يبنى  وأن  القرب،  أدخ    «جيصص  إذا  ثم  فكيف  املسجد،  القرب يف  ل 

 جعل عليه رضيح؟ فهذا يزداد حرمًة.  

من وقد ذهب مجع من أهل العلم وقول أمحد يف رواية واختيار الشيخ ابن باز، أن 

   صىل يف مسجد فيه قرب فإن صالته باطلة.

أن   السائل  أفهم من هذا  القرب أخرج عن صحن املسجد، أي عن حوطة  وكأين 

إذا كان كذلك، فهذا ليس داخاًل يف    وخارج سور املسجد،  املسجد، فصار خارج املسجد

 املسجد، ويصىل يف هذين املسجدين؛ ألنه ليس فيهام قرب. 
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أحد   يوجد  وال  مكانه،  من  يتحرك  أن  يقدر  ال  من  يتوضأ  كيف  السائل:  يقول 

 ُيساعده؟ 

 أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن ي شفي السائل ومجيع املسلمني.  

والتيمم  فإنه ينتقل إىل التيمم،    تطع الوضوء باملاء ومل جيد من يوضئهمن مل يسأما  

، فيه غبار، كام ذهب إىل ذلك الشافعي وأمحد يف رواية، ويدل لذلك ما   إنام يكون برتاب 

تربتها يل طهوًرا  قال:    –صىل اهلل عليه وسلم–ثبت يف الصحيح من أن النبي   »وُجعلت 

من التيمم ملن مل جيد املاء وال يكون التيمم إال عىل تراب  له   فلذلك الُبد    ،إذا َل أجد املاء«

 غبار. 

فإن مل جيد ما يتيمم من تراب  له ُغبار فإنه ُيصيل عىل أصح قويل أهل العلم صالة  

الطهورين،   هذا؛ فاقد  مثل  وجُيزئه  حاله،  حسب  تعاىل:    ُيصيل  َما  لقوله  اهللََّ  ﴿َفاتَُّقوا 

 [.  16]التغابن: اْسَتَطْعُتْم﴾

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن ُيعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا وجزاكم اهلل  

 خًيا.
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 اجملموعة الثانية عشرة بعد املائة 

 
بيان صورة مسألة عدم جواز   تطلب  أسئلة  أسئلة، ووردت عدة  قد جاءت عدة 

 دخول احلرم إال بإحرام، مع بيان  أكثر ألدلتها. 

أنه ال جيوز ألحد  أن    "بالتليجرام"قد تقدم وأن ُنرش يف قنايت    هذا:   جواًبا عن ُيقال  

يدخل احلرم إال بإحرام، سواء  كان ممن يريد احلج والعمرة أو ال ُيريد احلج أو العمرة،  

وُعزي هذا القول إىل مجهور احلنفية واملالكية واحلنابلة، وهو قول عند الشافعية، وصورة  

 هذه املسألة كالتايل:

أي: البد    ال يصح ألحد  أن يتجاوز امليقات ويدخل احلرم إال والبد أن حُيرم،  أنه

أن يعتمر أو أن حيج إذا كان ُيريد احلج، فمثاًل: لو أن رجال اآلن أراد أن يذهب إىل مكة  

أن   امليقات  إذا جتاوز  عليه  فإنه جيب  له،  ليزور صاحًبا  أو  بضاعة  ليشرتي  ألجل جتارة ، 

أن يتحلل من إحرامه إال بعمرة  أو بحج إذا وافق احلج وأراد أن حيج،  حُيرم، وال يصح له  

 أو يكتفي بالعمرة.  

التي ُجعلت للحرم فليس احلرم كغيه، أي ليس ألحد  أن   وهذا من اخلصائص 

ُيعامل احلرم كغيه، ومن خصائص احلرم أنه ال يدخله أحد إال حمرًما، أي عليه إحرامه،  

 من إحرامه. ثم بعد ذلك يعتمر ليتحلل 

العلم،   أهل  بني  السائغ  اخلالف  من  وهو  العلم،  ألهل  قوالن  فيها  املسألة  هذه 

ومجهور أهل العلم وهو نصوص اإلمام أمحد عىل أنه ال يصح ألحد  أن يدخل احلرم إال  
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رمحه  –حمرًما، وُيفتي هبذا مجاعة من علامئنا املعارصين كالعالمة الشيخ حممد بن إبراهيم  

 .  –اهلل تعاىل

الشافعي وغيه   أنه كان ال  وأقوى دليل  يف هذه املسألة ما روى  ابن عباس:  عن 

،  –ريض اهلل عنه وأرضاه–يسمح ألحد  أن يدخل احلرم إال حمرًما، وهذه فتوى صحايب  

عباس    البن  ليس  احلج:  قسم  العمدة:  رشح  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  وقد 

اهلل   رسول  صحابة  من  اهلل –خمالف   وسلمصىل  عليه  ومن  –  قول  ،  أن  أصولًيا  املتقرر 

وهذا القول اشتهر عن ابن عباس، وكان هو وأصحابه    الصحايب الذي مل ُُيالف ُحجة،

وقد   ُُيالف  مل  قول صحايب  فهو  يكونوا حمرمني،  مل  إذا  احلرم  الناس من دخول  يمنعون 

 اشتهر.  

ا قد  صحايب   فتوى  املسألة  هذه  عىل  فالدليل  هذا  تبني   له إذا  وليس  شتهرت، 

، كام حيكي ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية   . –رمحه اهلل تعاىل–خمالف 

أدلة،   بعدة  استدلوا  املسألة  هذه  يف  اآلخر  القول  من  القول  هذا  خالف  ومن 

 أذكرها دلياًل دلياًل، أو أذكر أشهرها دلياًل دلياًل ثم أجيب عليها إن شاء اهلل. 

الدليل األول  ا  أما  النبي  فقالوا: ثبت يف  أن  بن عباس  اهلل  –لصحيحني عن عبد 

يف املواقيت: » هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد  قال   –صىل اهلل عليه وسلم

 .  احلج أو العمرة«

اإلحرام ملن    –صىل اهلل عليه وسلم–فقال املخالف يف هذه املسألة: قد علق النبي  

 يرد احلج أو العمرة فال جيب عليه أن حُيرم.  يريد احلج والعمرة، فمفهوم خمالفه أن من مل 

 إن يف هذا االستدالل نظًرا من وجهني:   هذا االستدالل:  جواًبا عنوُيقال 
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خرج خمرج الغالب؛ ألن أكثر  »ممن يريد احلج أو العمرة«  قوله:  الوجه األول: أن  

العمرة أو  ُمريدو احلج  إنام هم  املتفق عل،  من يدخل مكة  يها أن من والقاعدة األصولية 

له، الغالب فال مفهوم  العمرة ال جيب    خرج خمرج  ُيرد احلج أو  ُيقال إن من مل  يعني: ال 

عليه أن حُيرم استدالاًل هبذا املفهوم؛ ألن هذا املفهوم خرج خمرج الغالب، فقد أفاد هذا  

 . –رمحه اهلل تعاىل–اجلواب الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم 

إن هذا مفهوم وهو خالف فتوى صحايب مل ُُيال ف، وهو    واجلواب الثاين أن ُيقال:

ولو عارض املفهوُم املنطوق  ُقدم  ،  –ريض اهلل تعاىل عنه–راوي احلديث وهو ابن عباس  

الدليل   املنطوق، عىل  ُمقدم  املنطوق  فالدليل  ُُيالف،  مل  الذي  الصحايب  فتوى  وهو 

 املفهوم. 

عن ابن  هذه املسألة، قالوا: قد ثبت    الذي استدل به املخالفون يف  أما الدليل الثاين

))أنه قد خرج من مكة، فلام بلغ القديد فبلغته الفتنة رجع،  عمر كام ذكر ذلك البخاري:  

  ودخل مكة من غري إحرام((.

فقالوا: هذا قول ابن عمر وهو خمالف  البن عباس، فبهذا ال ُيقال: إنه ليس البن  

 عباس؛ ألن له خمالًفا وهو قول ابن عمر. عباس خمالف، فال يصح االستدالل بقول ابن 

إن فعل ابن عمر أجاب عليه العلامء بعدة أجوبة، ذكر هذه    هذا:  جواًبا عنُيقال  

 قسم احلج.   "رشح العمدة "األجوبة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

األجوبة: عمر    من  بن  اهلل  عبد  عنه–أن  اهلل  املدينة   –ريض  إىل  مكة  من  ملا خرج 

و القديد،  وذو  وبلغ  احلليفة،  ذو  املدينة  أهل  ميقات  ألن  امليقات؛  دون  والقديد  رجع، 

بعد   امليقات، والبحث جار  فيمن كان  يبلغ  نفسها، وهو مل  املدينة  قريبة جًدا من  احلليفة 

 امليقات ثم جاء، ال فيمن مل يبلغ امليقات كفعل عبد اهلل بن عمر. 
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خائًفا للفتنة، فهو مل حُيرم لعذر،    إن عبد اهلل بن عمر كان  واجلواب الثاين أن ُيقال: 

، ففعله لعذر فال ُيقاس   وال يصح أن ُيستدل بام جاء يف حال عذر  بام ليس يف حال عذر 

 عليه غيه مما ال عذر فيه. 

الثالث من    والدليل  الصحيحني  يف  ثبت  قال:  هلذا،  املخالف  به  استدل  الذي 

النبي  حديث أيب هريرة وغيه:   دخل مكة عام الفتح عليه    –وسلمصىل اهلل عليه  –))أن 

ومالبسه   ثيابه  وعليه  وسلم–املغفر،  عليه  اهلل  حُيرم    ((،–صىل  مل  عليه –فهو  اهلل  صىل 

.–وسلم  ، فهذا يدل عىل أنه جيوز ملن أراد أن يدخل مكة أن يدخلها بال إحرام 

صىل اهلل عليه  –إن تلك الساعة التي دخل فيها النبي    هذا أن ُيقال:  اجلواب عن و

النبي    –سلمو قال  كام  حرًما،  احلرم  يكن  وسلم –مل  عليه  اهلل  نفسه:    –صىل  احلديث  يف 

، فتلك الساعة وأحلت يل ساعة  من ْنار، وإْنا َل حتل ألحد  قبيل، وال حتل ألحد  بعدي«»

  –صىل اهلل عليه وسلم –التي دخلها وهي عام الفتح مل تكن مكة حراًما، وإنام ُأحلت له  

والبحث جار  يف حال كون مكة حراًما، ال يف حال مستثناة، كام ،وهذه من خصائصه،  

، وقد ذكر هذا اجلواب أيًضا شيخ اإلسالم  »إنام ُأحلت يل ساعة من ْنار«جاء يف حديث:  

 ."رشح العمدة"ابن تيمية يف 

قالوا: إذا كان كل من دخل مكة جيب عليه    وأيًضا مما استدل به املخالفون يف هذا 

بعمرة،   حُيرم  أو حج، فعىل هذا سيكون  أن  بعمرة   إال  إحرامه  يتحلل من  أن  يمكن  وال 

 احلج والعمرة واجًبا أكثر من مرة يف العمر.  

السؤالفُيقال جواًبا   هذا  من   :عن  يتحلل  مثل هذا، وال  اإلحرام يف  إن وجوب 

أو   احلج  لذات  ال  خارجي  ألمر   اإلحرام  وجوب  إن  عمرة،  أو  بحج   إال  اإلحرام  هذا 

فاحلج والعمرة من جهة ذاته فهو ال جيب يف العمر إال مرًة واحدة، لكن لو نذر  العمرة،  
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رجل أن حيج أو أن يعتمر، فيجب عليه أن حيج و أن يعتمر، وليس ألحد  أن يقول: إنه ال  

جيب عليه أن حيج أو أن يعتمر؛ ألن احلج ال جيب يف العمر إال مرًة واحدة، وإنام ُيقال:  

ألمر   جاء  هنا  أن    الوجوب  أراد  ملن  الوجوب  إن  ُيقال:  وكذلك  النذر،  وهو  خارجي 

 يتجاوز امليقات ويدخل احلرم، وجب عليه ألمر  خارجي وهو دخول احلرم.  

أشهر أدلة  أربعة يستدل هبا املخالفون يف هذه املسألة، لذا الذي  –واهلل أعلم–هذه 

ن عباس  بال خمالف أنه ال  يظهر واهلل أعلم، ما ذهب إليه مجاهي أهل العلم، وهو فتوى اب

جيوز ألحد  أن يتعدى امليقات، ويدخل احلرم إال أن يكون حمرًما، ويتحلل من إحرامه إما 

 بعمرة أو بحج  إذا وافق احلج، وأراد أن حيج.  

 املهم أنه البد أن حُيرم وال يتحلل من إحرامه إال بالعمرة عىل أقل تقدير.  

يكثر ذلك من  العلامء من  استثنى  وقد    لكن  للحرم، كاحلطابني ونحوهم،  تردده 

الرب    –ريض اهلل عنه–أفتى بذلك عطاء بن أيب رباح   ابن عبد  –وذكر اإلمجاع عىل ذلك 

تعاىل اهلل  أن  –رمحه  وهو  ال جيب  ،  فإنه  ونحوهم  كاحلطابني  احلرم  عىل  ترداده  يكثر  من 

أن يدخل مكة يف اليوم  ب   –رمحه اهلل تعاىل–وقد قي د ذلك اإلمام أمحد    عليهم  أن حُيرموا،

مرة، يعني: لو دخل مكة كل يوم مرًة واحدة فإنه ال جيب عليه أن حيرم، وقد ذكر كالم  

 .  "رشح العمدة "شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف  –رمحه اهلل تعاىل–اإلمام أمحد 

كتاب  من  احلج  كتاب  رشح  يف  بينته  وقد  املسألة،  هذه  حول  خمترص  بيان   هذا 

 مسموًعا ومرئًيا وُمفرًغا. "موقع اإلسالم العتيق"وهو موجود يف  ، "بلوغ املرام"

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن ُيعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وأن ُيفقهنا 

 يف ديننا، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثالثة عشرة بعد املائة 

 
  القرآن حلنًا، هل ُيكفر؟يقول السائل: من قال: إن يف

قد أخرب اهلل أن كتابه بلسان  عريب  ُمبني، فمقتىض هذا    :عن هذا السؤالُيقال جواًبا 

أنه ال حلن فيه؛ بل هو أفصح البيان، وهو عىل أتم ما يكون من لغة العرب، وقد سمعه  

ف فيه حلنًا وغي ذلك،  بأن  يستدركوا  مل  العرب، ومع ذلك  أفصح  هذه  كفار قريش وهم 

، لكن صاحبها ال يكفر إال بعد أن ُتقام عليه احلجة، وُيبني له خطأ   املقالة يف أصلها كفر 

كافر   فمثله  ذلك  عىل  وأرص  عليه،  احلجة  قامت  فإذا  القول،  هذا  ومعنى  القول  هذا 

 والعياذ باهلل. 

عليها،  دليل  ال  واملانع  باملقتيض  التبديع  قاعدة  بعضهم:  يقول  السائل:  يقول 

وبعضهم  والسلفي املحدثات جائزة،  بعض  يقول عن  فبعضهم  فيها،  تناقضوا  املعارصة  ة 

يقول بدعة، ومن تلك املسائل: خطوط الصالة، وحَماِرُب املساجد، وجمالس العزاء، وبدء  

 املحافل، وإذا كان لالجتهاد جمال  يف هذه القاعدة فهل يصح تبديع الناس هبا؟ 

املانع ال دليل عليها، ما فهمت مراده متاًما  قاعدة التبديع باملقتىض و  قول السائل:

بعض   وصف  يف  تناقضوا  املعارصة  السلفية  أن  إىل  أشار  لكنه  ألوجه،  حمتمل  وكالمه 

 األمور العملية بالتبديع، فُييد أن جيعل هذا ناقًضا للقاعدة، وهذا خطأ  كبي،  

املنا بتحقيق  ُيسمى  فيام   أن االختالف  العلامء  املتقرر عند  تنزيل  فإن من  أي:  ط، 

 احلكم الرشعي عىل األعيان فهذا باب واسع، وال يرجع عىل أصل املسائل بالنقض. 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

492 
 

يقتيض   النهي  إن  ويقولون:  الوجوب،  يقتيض  األمر  إن  يقولون:  العلامء  فمثاًل 

أفراد  عىل  القاعدة  هذه  وتنزيل  عملًيا،  ذلك  مع  التعامل  جاء  إذا  ذلك  ومع  التحريم، 

ُيتلف   العلمية  الوجوب،  املسائل  ويقتيض  أمر   هذا  إن  يقول:  من  فمنهم  العلامء،  فيه 

 ومنهم من يقول: ليس كذلك، إىل غي ذلك.  

والذي يقول إنه ليس كذلك يقول ذلك بناًء عىل أنه يظن أن هناك صارًفا يرصف  

 هذا األمر من الوجوب إىل االستحباب. 

أن   افاملقصود  تنزيل  أي:  املناط،  تنقيح  يف  العلامء  عىل اختالف  الرشعية  لقواعد 

بالنقض، القاعدة  عىل  يرجع  أن  منه  يلزم  ال  والوقائع  وقد    األعيان  وبني   واضح   وهذا 

ابن قدامة   الفقه، وممن قرر ذلك  يف كتابه    –رمحه اهلل تعاىل–قرره العلامء يف كتب أصول 

 .  "روضة الناظر"

امء يف التبديع هبا قد  فكذلك فيام يتعلق بالتبديع يف األمور العملية، فقد يتنازع العل

عليها   يقف  مل  رشعية  قواعد  عىل  أو  اآلخر،  عليه  يقف  مل  خاص  دليل  عىل  هذا  يقف 

وهكذا،   واآلخر خمطًئا  مصيًبا  أحدهم  يكون  فقد  القاعدة  تطبيق  يف  ُيتلفون  أو  اآلخر، 

فهذا األمر ينبغي التفطن إليه، وهو أن االختالف يف تنزيل القواعد الرشعية عىل األمور  

.ال   عملية ال يرجع عىل القاعدة بالنقض إذا كانت القاعدة ثابتًة بدليل  رشعي 

 أما قوله: هل يصح التبديع بمثل هذا.  

إن   وإنام  ُيقال:  هبا،  التبديع  يصح  ال  العلم  أهل  فيها  تنازع  التي  العملية  البدع 

الف فيها  التبديع يكون يف املسائل املجمع عليها من الكليات أو اجلزئيات التي اشتهر اخل 

.  بني أهل السنة وأهل البدع،  وقد تقدم تفصيل هذا بطول 
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هل املسائل املُجمع عليها انتهت أم أن اإلمجاع يمكن ينعقد احلكم  يقول السائل:  

هذا؟ يف عرصنا  حادثة   مسألة   كانت    عىل  فمتى  انتهى،  قد  اإلمجاع  أن  اجلواب  كان  فإذا 

 أو تابعي التابعني؟  ْنايته، هل كانت يف عرص الصحابة والتابعني

إن الرشيعة جعلت اإلمجاع ُحجة بأدلة  معروفة  من   :عن هذا السؤالُيقال جواًبا  

الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وليس يف أدلة الرشيعة ما ُيبني  أن هلذا اإلمجاع زمنًا، فعليه  

الزمان صعب حتقق اإلمجاع، ال سيام يف  متى ما حتقق اإلمجاع فهو ُحجة، لكن كلام تأخر 

غي   إىل  وتفرقهم  العلامء  النتشار  ر  ُمتعذ  فيه  اإلمجاع  حتقق  فإن  املعارصة،  األزمان  هذه 

 ذلك.  

أهل   من  االستقراء  أهل  حكى  التي  العلم  أهل  بمسائل  عملًيا  ْكِفي ون   م  ونحن 

  العلم فيها اإلمجاع، ثم حكى العلامء أهل االستقراء فيه إمجاًعا كأيب املنذر أو الطحاوي أو 

اإلمام أمحد أو الشافعي أو مالك أو شيخ اإلسالم ابن تيمية، أو النووي، أو ابن عبد الرب،  

ُُيالف   أن  ألحد  يصح  وال  كذلك،  أنه  إمجاع  أنه  حيكون  فيام  األصل  فإن  غيهم،  أو 

درس    هذا يف  فصلت  وقد  اإلمجاع،  هذا  ُيرم  ما  يقف عىل  أن  إال  الذي حكوه  اإلمجاع 

بموق موجود  وهو  العتيق"ع  مسموع   وقول  "بعنوان:    "اإلسالم  اإلمجاع  حجية 

 ."الصحايب

يقول السائل يف سؤال  طويل، يقول: قبل السبع أو الثامن سنني كنت متخاصاًم مع 

زوجتي وخرجت من البيت وأنا غضبان وكنت أستمع إىل إذاعة القرآن، وكانت يف حلقة 

ة الطالق ويريد منها التهديد  فتاوى ألحد املشايخ، فسمعت منه أنه قال: من تلفظ بكلم

فإنه ال يقع، فقمت باالتصال بزوجتي، وشد الكالم بيني وبينها، فقلت هلا: أنِت طالق،  

املفتي، وهذا   من  ملا سمعت  امتثال  بعينه ولكن  أقصد طالق  َل  هو  إال  إله  الذي ال  واهلل 
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الط هذا  يف  رأيك  فام  سنة،  الشيخ صاحب  وهذا  فقط،  والتخويف  التهديد  الق،  ألجل 

 واهلل يعلم أين َل أكن أقصد الطالق. 

املتأخرين تنازعوا يف هذه املسألة، والذي عليه املذاهب األربعة    ُيقال: العلامء  إن 

ُتكفرأن   يمينًا  يكون  أن  يصح  وال  طالًقا،  ُيعد  فإنه  وقع  إذا  ،  الطالق  طالق  هو  بل   ،

وهزهلا   جد  جدها  لذلك  لغيها،  ليس  ما  مزية  هلا  الطالق  عليه  وألفاظ  فالذي   ، هزل 

وأنه   طالق   الطالق  أن  األربعة  التهديداملذاهب  وجه  عىل  به  ُتلفظ  ،    وإن  طالق  فهو 

 وليست يمينًا ُتكفر.  

ومن العلامء من أفتى بأهنا يمني  ُتكفر، وهذا السائل بنى فعله عىل من سمع ممن 

 يثق به فهو معذور  يف ذلك، وال يقع الطالق إن شاء اهلل تعاىل. 

ا  ينفعنا بام علمنا، وجزاكم  أسأل  ينفعنا، وأن  ُيعلمنا ما  إله إال هو أن  هلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الرابعة عشرة بعد املائة 

 
وأن   جائز،  األجنبية  املرأة  مس  أن  إىل  ومجاعة   القرضاوي  ذهب  السائل:  يقول 

مس امرأًة  »ألن ُيطعن يف رأس أحدكم بمخيط  من حديد خري له من أن ي:  معنى حديث

[، فام رأيكم يف  43]النساء: ﴿َأْو الَمْسُتُم النَِّساَء﴾ املراد به اجلامع كقوله تعاىل:، ال حتل له«

 هذا؟ 

 ، ويدل لذلك أدلة:مس يد املرأة األجنبية حُمرمإن  :عن هذا السؤالُيقال جواًبا 

ُتعل م  حرم عىل املرأة أن ترضب برجلها حتى ال    –سبحانه–أن اهلل    الدليل األول: 

قال   كام  خُتفيها،  التي  ِمْن :  –سبحانه–الزينة  خُيِْفنَي  َما  لُِيْعَلَم  بَِأْرُجلِِهنَّ  ْبَن  َيْْضِ ﴿َوال 

 ﴾  [.  31]النور: ِزينَتِِهنَّ

التي  بالزينة  ُتعلم  ال  حتى  برجلها  ترضب  أن  املرأة  عىل  حرمت  الرشيعة  فإذن 

امرأة الفتنة يف مثل هذا أشد وال  خُتفيها، فأوىل بذلك أن حُيرم للرجل أن يمس يد  ؛ ألن 

 شك، هذا هو الدليل األول. 

أن العلامء متواردون عىل حرمة مس الرجل يد املرأة األجنبية، وإنام    الدليل الثاين: 

رِب  سنها.   خالفهم يف املرأة العجوز التي ك 

أما ما عداها فإن كالم علامء املذاهب األربعة وغيهم واضح  يف حتريم مثل هذا،  

ن أراد أن جُيوزه فيلزمه السلف؛ ألن كالم العلامء كثي  يف حتريم هذا، وأنه ال جيوز، بل  فم

أو ال؟   أجنبي  يدها رجل  يمس  أن  السن، هل يصح  كبية  العجوز  املرأة  االختالف يف 

 وظني أن هذا كاف  وهو أنه ال يصح ألحد أن حُيدث قواًل جديًدا مل ُيسبق إليه.
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الثالث: احلد   الدليل  الشيخ هذا  منهم  العلم،  أهل  من  مجاعة  الذي صححه  يث 

، وقد أخرجه الطرباين من حديث  –رمحه اهلل تعاىل–العالمة حممد بن نارص الدين األلباين  

»ألن ُيطعن يف رأس أحدكم بمخيط  من حديد خري له  معقل بن يسار، ولقد تقدم فيه:  

 . من أن يمس امرأًة ال حتل له«

ن حُيمل عىل اجلامع، فإن إطالق املس يف األدلة ُيراد  وهذا احلديث ال يصح بحال أ

اخلمسة:   أخرجه  الذي  صفوان  بنت  برسة  كحديث  املس،  مطلق  ذكره  به  مس  »من 

 إىل غي ذلك من األحاديث الكثية ومن آثار السلف.   فليتوضأ«

املس،   جمرد  عىل  األكثر  إطالقه  لكن  معان   عدة  عىل  املس  ُيطلق  والقاعدة  فإذن 

أحد  األصولية   وكان  معنى،  من  أكثر  احتمل  إذا  اللفظ  أن  األصوليون  قررها  التي 

 االحتامالت مستعماًل أكثر من غيه، فإنه حيمل عليه من باب الظاهر.  

فإذن حُيمل املس يف هذا احلديث عىل مطلق مس اليد؛ ألنه من باب الظاهر، وهلذا  

 نظائر وأمثلة يف الرشيعة.  

لقرضاوي أو من تأثر به، فهذا ليس غريًبا ملن عرف  أما أن يقول هذا الكالم مثل ا

امٍّ وشواذ، فمثله ال ُيلتفت إليه وال يستغرب منه أن حيصل   القرضاوي، فإنه صاحب ط و 

ز  للمرأة   و  منه مثل هذا، يكفي أن من كلامته الشنيعة، ويكفي أن من فتواه الشنيعة أنه ج 

أم تتعرى  أن  أوروبا  بالد  يف  تعيش  التي  الرياضة املسلمة  األجانب يف حصة  الرجال  ام 

بالسباحة ُتسمى  ُتغطى صدرها  التي  فقط  تتعرى،  أمامهم وأن  تتسبح  أن  هلا  أن  يعني:   ،

 وسوءهتا وما عدا ذلك فال ُتغطيه، هذه فتوى من فتاواه الكثية الشاذة يف األمور الفقهية. 

 به عليم.  أما األمور العقدية فهو مفوض  وعنده من الطوام العقدية ما اهلل 
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القرضاوي أحد  من  أن يستفتي  أن يكفينا وإياكم رشه، وإين أستغرب  اهلل  أسأل 

 املسلمني، وهو يعلم سوءه الشديد.
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 يقول السائل: هل جيوز الصعق الذي يكون للحرشات؟ 

الصعق الذي يكون للحرشات جائز، وليس من  إن    :عن هذا السؤالُيقال جواًبا  

مالنار بدليل  أعلم،  واهلل  ملا  ،  هذا  عىل  ورقة   ُوضعت  لو  أنه  عثيمني:  ابن  شيخنا  ذكره  ا 

 احرتقت، فهو ليس من النار.

قائمة،    احلاجة  أن  فبام  احلرشات،  قتل  يف  إليه  حُيتاج  هذا  مثل  إن  أيًضا:  ُيقال  ثم 

 . -إن شاء اهلل تعاىل -فمثله جائز  

م؟ يقول السائل: هل ركوب املرأة مع السائق وحده يف الطرقات املليئة   بالناس حُمرَّ

جواًبا   السؤالُيقال  هذا  أن    :عن  الرشيعة  عليه  دلت  مما  بالرجل  إن  املرأة  خلوة 

صىل اهلل عليه وسلم  –، كام أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي  األجنبي حُمرم

ذو حمرم«:  –قال ومعها  إال  بامرأة  ذلك، حكى  »ال خيلون رجل  العلامء عىل  أمجع  وقد   ،

 ووي  وابن حجر وغيهم من أهل العلم، فإذا تبني أنه حُمرم فإن اخللوة حمرمة. اإلمجاع الن

يف   املعارصون  علامؤنا  اختلف  ُيعد  لكن  هل  السائق،  مع  وحدها  املرأة  ركوب 

فمثل هذا    خلوًة أم ال؟ السيام وهي يف املدينة، وبني الناس يروهنا، ويف الطرقات العامرة،

  ُيفعل إال من احتاج لذلك واضطر إليه. تنازع فيه العلامء، فاألحوط أال 

مع   ، رجل  عند  أتعالج  أن  وأحتاج  امرأة   وأنا  أطباء،  عدة  هناك  السائل:  يقول 

عند   ُأعالج  أن  يل  جيوز  فهل  الطب،  هذا  يف  أتقن  الرجل  لكن  مسلمة،  طبيبة   وجود 

 الرجل؟ 

ن طبيًبا  إن األصل ُحرمة مس الرجل للمرأة سواًء كا  :عن هذا السؤالُيقال جواًبا  

للمصلحة   ُيعاجلها طبيب فإن مثل هذا جائز   أن  املرأة  إذا احتاجت  أو غي طبيب، لكن 
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وقد قرر    والقاعدة الرشعية أن ما ُمنع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة،الراجحة،  

تيمية   ابن  اإلسالم  كشيخ  العلم  أهل  القاعدة  تعاىل–هذه  اهلل  يف    –رمحه  جمموع  "كام 

واب"الفتاوى كتاب  ،  يف  القيم  املوقعني"ن  و" أعالم  املعاد" ،  بل  "زاد  كتبه،  من  وغيه   ،

 أن مس الطبيب للمرأة جائز  للمصلحة. "روضة املحبني"ذكر ابن القيم يف كتابه  

لكن هذا ُيقال إذا مل يوجد إال طبيب  رجل، أما إذا ُوجدت طبيبة  امرأة ففي مثل 

وجود   مع  الرجل  إىل  ب  ُيذه  أن  جيوز  ال  أتقن،  هذا  الرجل  أن  يقينًا  ثبت  إذا  إال  املرأة، 

ليس كل مرض  حيتاج إىل   لذلك؛ ألنه  أتقن، وهم حمتاجون  حُمتاج ملن هو  العالج  وهذا 

طبيب  أتقن، لكن لو ُتؤكد وثبت أن هذا املرض حيتاج إىل طبيب  أتقن، وهذا إنام يوجد  

هذا   فمثل  النساء،  دون  الرجال  أعلم  -يف  باب    -واهلل  من  الراجحة جيوز  املصلحة 

 للقاعدة التي تقدم ذكرها، وهي: أنه ما ُمنع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة.

ينفعنا بام علمنا، وجزاكم   ينفعنا، وأن  ُيعلمنا ما  إله إال هو أن  أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة اخلامسة عشرة بعد املائة 

 
 ة  هلل؟  يقول السائل: هل يصح قول: إن الذات صف

إن إطالق الذات بام ُيقابل الصفات مل يثبت به دليل    :عن هذا السؤالُيقال جواًبا  

وإنام هو ُيطلق عىل اهلل من باب اإلخبار، أما األحاديث التي فيها   ال يف الكتاب وال السنة،

إبراهيم   أيب  كقول  الذات  السالم–إطالق  اهلل ))  :–عليه  ذات  كذبات  يف  ثالث  ،  ((كذبُت 

بينه  فامل كام  دليل  فيه  يثبت  مل  فهذا  الصفات  ُيقابل  بام  الذات  إطالق  أما  اهلل،  راد يف حق 

تيمية   ابن  اإلسالم  تعاىل–شيخ  اهلل  كتابه    –رمحه  يف  القيم  ابن  الفوائد"وتلميذه    "بدائع 

 ويف غي ذلك.  

من   ليست  فهي  كذلك  كانت  فإذا  اإلخبار،  باب  من  اهلل  عىل  ُتطلق  هي  فإذن 

 ي يشء  مغاير  للصفات، فإذن هي ليست من الصفات.الصفات، بل ه

رياض   بعد  املسجد  مجاعة  عىل  ُتقرأ  التي  الكتب  أفضل  ما  السائل:  يقول 

 الصاحلني؟ 

إن الكتب املفيدة التي ُتقرأ عىل املصلني كثية، ويف    :عن هذا السؤالُيقال جواًبا  

ا العالمة عبد العزيز أنفعها بعد كتاب رياض الصاحلني، فتاوى علامئنا كشيخنظني من  

الدائمة،  اللجنة  العثيمني، وفتاوى  باز، وشيخنا العالمة حممد بن صالح  بن عبد اهلل بن 

الفتاوى اإلمام  عليهم    فينتقي  فُتقرأ  إليها،  الناس  حاجة  وتكثر  الناس  إليها  حيتاج  التي 

الرمحن بن  حتى يستفيدوا منها، وأيًضا يقرأ عليهم أحياًنا من تفسي الشيخ العالمة عبد  

 .–رمحه اهلل تعاىل–السعدي 
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احلديث: يف  ورد  السائل:  الناس    يقول  َأمَّ  فَمن  منفرين،  منكم  إن  الناس  »أهيا 

احلاجة«، وذا  والضعيف  الكبري  خلفه  فإن  يؤخر    فليتجوز،  من  عىل  احلديث  ينطبق  هل 

   إقامة الصالة، فالناس ينتظرون أكثر من املحدد من قبل الوزارة؟ 

إن هذا احلديث يفيد ذم تنفي الناس عن طاعة اهلل،  :  عن هذا السؤالا  ُيقال جوابً 

ُيفيد   معناه  مقتىض  أي:  املعنوي،  العموم  بمقتىض  لكنه  سبب  خاص  عىل  ورد  وإن  هو 

 العموم، فكل أمر  فيه تنفي للناس عن طاعة اهلل فإننا ممنوعون رشًعا من ذلك.  

 للناس، بأن يكونوا اجتمعوا وأن  ومن ذلك: أن تؤخر اإلقامة بالصالة وهذا مؤذ  

يكونوا يف مكان  اعتادوا فيه أن ُتقام الصالة يف وقتها، وتأخُيها يرضهم وهو مؤذ  هلم،  

 فمثل ذلك ُيقام.  

داخاًل يف هذا   ليس  اإلقامة ال يرضهم فهو  كانوا يف مكان وتأخي  إن  واهلل  -أما 

 . -أعلم

رون حكام آل سعود، وسمعت  يقول السائل: اليوم داعش ومن عىل شاكلتها يُ  كفِّ

﴿َوَمْن : أحدهم يقول: إن سبب تكفريهم هو عدم تطبيق رشع اهلل، ثم استدل بقوله تعاىل

اْلَكافُِروَن﴾ ُهُم  َفُأْوَلئَِك  اهللَُّ  َأنَزَل  باَِم  حَيُْكْم  عدم   [،44]املائدة:  ََلْ  عىل  األدلة  من  وقال: 

 الربوية. تطبيق رشع اهلل بشكل  كامل هو وجود البنوك  

صىل  –إن التكفي أمر  خطي، وهو حق  هلل ورسوله    :عن هذا السؤالُيقال جواًبا  

التكفي باحلكم بغي ما أنزل اهلل هي  وليس للعواطف مدخل  فيها، وإن    –اهلل عليه وسلم 

اخلوارج، عيل    طريقة  عىل  اخلوارج  استدل  وأمثاهلا  اآليات  عنه–وهبذه  اهلل   –ريض 

املؤ أمي  روا  طالب  وكف  أيب  بن  عيل  وهو  زمانه،  يف  رجل  أفضل  عنه  –منني،  اهلل  ريض 
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، فهذه اآلية غال فيها اخلوارج من وقت عيل  وما بعد ذلك، وقد ذكر ذلك شيخ  –وأرضاه

، فلذلك ال ُيستغرب أن يوجد من خوارج  "منهاج السنة"اإلسالم ابن تيمية كام يف كتابه  

ر والتنا ووالة التوحيد و  السنة بمثل هذا. اليوم من ُيكف 

أما الربا فهو ال ُيقر سواء  كان يف الدولة السعودية أو غيها، لكن املعايص يشء،  

، بل ُيقال إنه آثم،   ؛ ألنه مراب  والتكفي يشء  آخر، فلو ُوجد رجل  ُيرايب ال ُيقال: إنه كافر 

، والتكفي يشء  آخر،   واإلثم يشء 

الذنوب  كبائر  من  كبية  وهو  حرام،  أي فالربا  من  وال  مكان،  أي  يف  ُيقر  وال   ،

 . شخص  لكن التكفي به هي طريقة اخلوارج، و مثل هذا حمرم وال جيوز

وإين أنصح أخانا وغيه أن يعرف أن للدولة السعودية قدرها ومكانتها وريادهتا،  

عبد  وأهنا   بن  حممد  املجدد  اإلمام  دعوة  عىل  قامت  والسنة،  التوحيد  عىل  قائمة  دولة  

اليوم يفتخرون هبذا، ويذودون عن هذه    –رمحه اهلل تعاىل–الوهاب   وال يزال والهتا إىل 

حفظه اهلل  –الدعوة ويدافعون عنها، وكلامت خادم احلرمني امللك سلامن بن عبد العزيز  

 كثية  للغاية يف هذا،   –تعاىل

بل من الكلامت العظيمة، أنه يقول: أحتدى أن يأيت أحد  ولو بيشء  واحد يف دعوة 

صىل اهلل عليه وآله وصحبه  –اإلمام حممد بن عبد الوهاب ُُيالف كتاب اهلل وسنة رسوله  

 .  –وسلم

اهلل   ُيافون  والذين  املنصفني،  أنصح  أين  هلذه   –سبحانه–فاملقصود  يعرفوا  أن 

اهلل، واخلطأ وارد من   بدين  وقيامها  والسنة،  التوحيد  قدرها من نرصة  السعودية  الدولة 

 .  الدولة ومن كل أحد
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الرمحن   إنه  الفتن؛  من  وإياكم  ُيعيذنا  وأن  برمحته،  وإياكم  يعاملنا  أن  اهلل  أسأل 

 الرحيم. 
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النبي   أن  ثبت  هل  السائل:  عليه وسلم–يقول  اهلل  يديه    –صىل  ويرفع  ُيَكربِّ  كان 

   وهو جالس قبل القيام للركعة الثالثة؟

ورف  ُيقال: خفض  كل  يف  بالتكبي  اليدين  برفع  أحاديث  جاءت  وجاءت  قد  ع، 

من   الرفع  وعند  الركوع،  وعند  اإلحرام،  تكبية  عند  أي:  مواضع:  أربعة  يف  أحاديث  

يف ثالثة  الركوع، وعند القيام من التشهد األول إىل الركعة الثالثة، وجاءت أحاديث ب  

الركوع،   تكبية  عند  الثاين  واملوضع  اإلحرام،  تكبية  عند  األول  املوضع  مواضع: 

 تكبية الرفع منه.  واملوضع الثالث عند

وأصح هذه األحاديث وأشهرها واهلل أعلم هو التكبي يف املواضع الثالث، وهو  

رجب   ابن  هذا  بحث  وقد  العلم،  أهل  مجهور  عليه  تعاىل–الذي  اهلل  فتح  "يف    –رمحه 

املواضع "الباري يف  التكبي  وهو  أصحها  وأن  اضطراًبا،  األحاديث  بقية  يف  أن  وبني   ،

جا وبذلك  عمر  الثالث،  ابن  عنه–ء حديث  اهلل  احلويرث،    –ريض  بن  مالك  وحديث 

املواضع  يف  التكبي  أصحها  لكن  اضطراب،  وفيها  تكاثرت  عمر  ابن  عن  فالروايات 

اهلل   رسول  عن  ذلك  نقل  احلويرث  بن  مالك  أن  ذلك  ى  وقو  عليه  –الثالث،  اهلل  صىل 

   .مجاهي أهل العلمكام أخرجه مسلم، وهذا القول الذي عليه  –وسلم

ينفعنا بام علمنا، وجزاكم   ينفعنا، وأن  ُيعلمنا ما  إله إال هو أن  أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة السادسة عشرة بعد املائة 

 
للمخطوبة، الرشعية  النظرة  يف  السلف  هدي  هو  ما  السائل:  ُيرشع    يقول  وهل 

 للخاطب التحدث معها، ويف ماذا يتحدثون؟ 

إنه عىل أصح أقوال أهل العلم أن النظر إىل املخطوبة  السؤال:ُيقال جواًبا عن هذا 

النبي   أن  شعبة  بن  املغية  حديث  من  وغيه  النسائي  عند  ثبت  ملا  ؛  اهلل  –مستحب  صىل 

أي: أحرى لالستمرار بينكام،    »انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكام«:  قال  –عليه وسلم

ا نقله  كام  احلديث  أهل  التفسي فرسه  كتابه  وهبذا  يف  إىل  "احلاوي"ملاوردي  النظر  فلذا   ،

 املخطوبة مستحب  كام قرر هذا احلنفية والشافعية وقول عند احلنابلة.  

بني  أنه أحرى   –صىل اهلل عليه وسلم–ويدل لذلك هذا احلديث، وذلك أن النبي  

 لالستمرار بعد الزواج، وهذا مطلب  رشعي.

أنه ينظر إىل ما ُيرج    –واهلل أعلم–العلم    النظر إىل املخطوبة فأظهر أقوال أهلأما  

هو الذي جيوز     -واهلل أعلم  -فمثل هذا  منها يف الغالب، يعني: ما ُيعتاد خروجه يف بيتها،

 يف رواية.   –رمحه اهلل تعاىل–للخاطب أن ينظر إليه، وإليه ذهب أمحد  

داوود:   أيب  أمحد  عند  ثبت  ما  ذلك  جابًرا  ))ويدل  عنه–أن  اهلل  ا خطب  مل  –ريض 

ما   إليها، قال: حتى رأيت منها  ينظر  بأنه  إليها وهي ال تدري، ال تعلم  ينظر  امرأة، أخذ 

 .((يدعوين إىل النكاح، فنكحتها
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عند  لباسها  يف  العادة  من  يكون  ما  عىل  املرأة  رأى  جابًرا  أن  هذا  من  والشاهد 

ه أن ينظر إىل  ، فإذن جيوز ل –ريض اهلل عنه وأرضاه–أهلها، ومع ذلك نظر إىل ذلك جابر  

 ما يدعوه إىل نكاحها، وهو مما ُيرج يف الغالب. 

ُيستحب للمخطوبة أن تتجمل عند  أنه    "أحكام النظر"وذكر ابن القطان يف كتابه  

 ؛ ألنه أدعى لقبوله إىل نكاحها.  نظر اخلاطب إليها

أما ما جيري من حديث بينهام فإن بعض الناس قد توسع يف هذا، وتراه إذا خطب  

 فكأنه قد عقد عليها.  امرأة 

فينبغي أن ُيعلم أن اخِلطبة ال جتعل املرأة حالاًل له إال فيام تقدم ذكره من الرؤية،  

أجازت   وإنام  أجنبية،  امرأة   كأي   له  بالنسبة  وهي  أجنبِية،  امرأة   فإهنا  ذلك  ماعدا  أما 

 الرشيعة النظر إىل ما يدعوه إىل نكاح  مما تقدم ذكره. 

يبالغ الناس  يرتدد    وبعض  قد  وأحياًنا  املخطوبة  مع  احلديث  ُيكثر  خطب،  إذا 

للزيارة إليها، أو كثرة االتصال عليها، وهذا خطأ، وهو باب رش  وفتنة، وإنام له إذا أتى 

إليها ويف غي خلوة؛ ألن اخللوة حمرمة، يكون أبوها موجوًدا، أو أخوها من   إليها ونظر 

حيتاج   فيام  وحُيدثها  البالغني،  يتوسعوا يف  حمارمها  وأال  إليه،  حتتاج  فيام  هي  وحتدثه  إليه، 

 هذا.  

باب رش،   هذا  ألن  هذا؛  من  وأشياء  اتصاالت  بينهام  أن حيدث  ينبغي  ال  وأيًضا 

ثها بحضور حمارمها يف حدود ما حُيتاج إليه.  فلذلك له أن حُيد 

هذا،  ومما ينبغي أن نؤكد عليه وسبق أن ذكرته، وهو أن كثًيا من الناس بالغوا يف  

 . -عافاين اهلل وإياكم -وأؤكد أن هذا باب رش  
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إذا قرأ سجدة التالوة يف    –صىل اهلل عليه وسلم–يقول السائل: ما هو هدي النبي  

 أرجو التفصيل ...إلخ.  هل ُيكرب للسجود أم ال؟ صالة اجلامعة، 

أنه ُيكرب عند سجوده    –صىل اهلل عليه وسلم –هدي النبي    هذا:   جواًبا عن فُيقال  

 ند الرفع من سجوده.  وع

صىل  –»كان النبي  قال:    –ريض اهلل عنه–ويدل لذلك ما يف البخاري أن أبا هريرة  

وهذا هو الثابت عن حممد بن سيين واحلسن    ،ُيكرب لكل خفض  ورفع« –اهلل عليه وسلم

البرصي، وإليه ذهب مجاهي أهل العلم، فهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف  

 رواية.  

الرفع،   وعند  اخلفض  عند  التكبي  التالوة فُيستحب  سجود  يف  له  أن    وُيستحب 

يقول ما ُيقال يف بقية السجدات من أدعية وأذكار ملا ذكر ذلك اإلمام أمحد وإسحاق بن  

 راهويه.  

فيام  يصح حديث  مل  أنه  ُيعلم  أن  ينبغي  يظهر    ومما  فيام  التالوة    -ُيقال يف سجدة 

ذلك حديث عائشة أخرجه أبو داوود لكنه مرسل، رواه عن  ، وأصح ما يف  -واهلل أعلم 

عائشة   من  يسمع  مل  وهو  العالية  أبو  عنها–عائشة  اهلل  داوود    –ريض  أبو  ذلك  بني  كام 

»سجد وجهي للذي خلقه، وشق  بإسناد  آخر فقد بني أن بينهام رجاًل، فذلك الذي فيه:  

صىل اهلل عليه  –يصح عن النبي  هذا احلديث مل    سمعه وبرصه، تبارك اهلل أحسن اخلالقني«

 .  –وسلم

، لذا األظهر  –صىل اهلل عليه وسلم –وأيًضا ما رواه ابن عباس ومل يصح عن النبي 

 أنه يقول يف سجود التالوة ما يقول يف بقية السجدات. -واهلل أعلم -
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رواه مسلم  ما  ويكفي ما جاء يف فضلها  التالوة،  أن حُيرص عىل سجدة  وينبغي 

ه أيب  النبي  من حديث  أن  عليه وسلم–ريرة  اهلل  تنحى  قال:    –صىل  آدم  ابن  »إذا سجد 

 . الشيطان يبكي، ويقول: ُأمر ابن آدم بالسجود فسجد، وُأمرت بالسجود فأبيت«

 

 

 

يقول السائل: يقول بعض السلف: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي  

 من مقامات اإلمام، ما معنى قوله: معاينة الغيب؟ 

كتابه  أواًل  يف  القيم  ابن  ذكره  الكالم  هذا  السالكني":  العز  "مدارج  أيب  وابن   ،

 احلنفي عن أيب سليامن الداراين.  

أن   ُيعلم  أن  ينبغي  ثانًيا:  ثالثة ثم  أقسام   القيم  الفراسة  ابن  ذكرها  اهلل  –،  رمحه 

في  وأطال الكالم يف ذلك، وخلصه ابن أيب العز احلن  "مدارج السالكني"يف كتابه    –تعاىل

 ."رشحه عىل الطحاوية"يف 

الفراسة اخل لِقية، يعني بدراسة علم الفراسة ُيعلم أن من   النوع األول من الفراسة:

كان رأسه كبًيا فهو يدل عىل ذكائه، وأن من كان بعيد املنكبني فهو يدل عىل حلمه، هذه  

، رحل    –عاىلرمحه اهلل ت –أشياء ُعرفت باملامرسة، وُتدرس، وقد درسها اإلمام الشافعي  

 إىل اليمن ليدرس الفراسة، وهذه أوصاف  أغلبية.

الفراسة من  الثاين  إىل  النوع  ع  جُتو  بأن  النفس  د  تعو  أن  وهي  الرياضية،  الفراسة   :

حد  ما، فيصبح عنده دقة يف النظر، ودقة يف التأمل، ودقة يف االنتباه إىل غي ذلك، وهذه  

 فراسة السابقة  الفراسة جيتمع فيها املسلم والكافر، كال 
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الثالثة: الفراسة  الد  أما  سليامن  أبو  ذكرها  التي  سامها  اوهي  ملا  مكاشفة  "راين 

الغيب العبد، كلام كان    "النفس ومعاينة  يوقعه اهلل يف قلب  اإليامنية، يشء   الفراسة  فهذه 

تعاىل:   قال  كام  فراسًة،  أكمل  كان  إيامًنا  لِْلُمَتَوسِّ أكمل   
آَلَيات  َذلَِك  يِف    ِمنَي﴾ ﴿إِنَّ 

وعن    –ريض اهلل عنه–، أي: للمتفرسني، كام جاء عن جماهد عن ابن عباس  [75]احلجر:

ِمنَي﴾جماهد، ففي قوله تعاىل:    لِْلُمَتَوسِّ
 أي: للمتفرسني.   ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيات 

ودل عىل هذا أشياء جاءت عن الصحابة ومن بعدهم، كام جاء عن أيب بكر وعن  

 .  –صىل اهلل عليه وسلم –اهلل  غيه من صحابة رسول

املستقبل  يف  أشياء  يعرف  ممكن  يعني  ُيستقبل،  عام  كشف   فيها  الفراسة  وهذه 

كاملنامات يعرف ما حيصل يف املستقبل، لكنه من باب الظن ال من باب اليقني، لذلك ال  

اهلل   قول  َأَحًد :  –عز وجل–ُتعارض  َغْيبِِه  َعىَل  ُيْظِهُر  َفال  اْلَغْيِب  ..  [26]اجلن:  ا﴾ ﴿َعاَِلُ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ اهللَُّ﴾اآلية، وقوله:   ، ألن  [65]النمل:  ﴿ُقل الَّ َيْعَلُم َمن يِف السَّ

ما جاء من علم الفراسة  ))، قال:  "رشحه عىل البخاري"هذه ظن، ذكر هذا ابن رجب يف  

 . ((باب علم اليقنيأو الرؤى هذه من الظنون، والغيب الذي اختص اهلل به هو من 

وهذه الفراسة كشف حيصل، قد يعلم شيًئا يف املستقبل من باب الظن، كام حيصل  

 ألصحاب الرؤى واملنامات.

إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم   أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة السابعة عشرة بعد املائة 

 
اصطالح توحيد القصد والطلب، هل املقصود بالقصد املعبود؟  يقول السائل: يف  

 وبالطلب الدافع للعبادة؟ أم العكس؟ أم غري ذلك؟ 

  "الكافية الشافية"اشتهر عن اإلمام ابن القيم كام يف     :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

عرفة  أو النونية، ويف غيه أنه ذكر أن التوحيد قسامن: توحيد القصد والطلب، وتوحيد امل

بالعبادة،  واإلثبات،   اهلل  إفراد  وهو  األلوهية  توحيد  هو  والطلب  القصد  توحيد  وجعل 

 وتوحيد املعرفة واإلثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد األسامء والصفات.  

يرجع إىل فعل العبد، يعني أال يقصد هبذا    –واهلل أعلم –  فتوحيد القصد والطلب 

، فهو راجع لتوحيد اإلهلية، –سبحانه وتعاىل–اهلل    العمل إال اهلل، وأال يطلب ويدعو إال

دون أحد    –سبحانه وتعاىل–فيكون املقصود بعمله اهلل وحده، ويكون الطلب هلل وحده  

 سواه.

 

يقول السائل: هل يلزم من أثنى عىل رجل كان يراه سنيًّا ثم بعد تبني له أنه َل يكن  

التحذير يلزمه أن يظهر  انحرف، هل  أنه  ثنائه؟ وهل خيتلف    سنيًّا، أو  منه والرتاجع عن 

يقال:   ماذا  الرجل؟  انحراف  معرفة  بعد  عنه حتى  السكوت  رأى مصلحة يف  إذا  احلكم 

البدع،   أهل  عىل  ثناًء  يعد  عليه  أثنى  أن  بعد  االنحراف  بعد  السكوت  إن  يقول  فيمن 

 فيلحق هبم؟ 
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  أو  :عن  تغي،  ثم  سنيًّا  الرجل  كان  إذا  أنه    إنه  يظن  كان 

سني ثم تبني أنه مبتدع، فأثنى أحد عىل هذا الرجل الذي قد كان عىل السنة فانحرف، أو  

فينبغي ملن أثنى عليه أن يبني للناس ضالل كان يظن أنه سني، ثم تبني أنه ليس كذلك،  

، وهذا ُيتلف باختالف الرجل،  هذا الرجل، ال سيام إذا سئل أو دعت احلاجة إىل ذلك

كان   ال  إذا  ابتداًء حتى  يبني  أو   ، يبني  أن  فينبغي  فسئل  له شأن ومكانة،  عليه  أثنى  الذي 

كان ضاالًّ وظنه غي ضال، وهذا واجب، وهذا من   أو  الذي ضل  بالرجل  الناس  يغرت 

 الغية عىل دين اهلل، وإنكار املنكر.  

لكن هذا وغيه راجع للقاعدة الرشعية، وهو أن الدين قائم عىل جلب املصالح 

 تكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها.  و

ر أن رجاًل قد ضل بعد أن كان عىل خي، أو هو ضال وكان ُيظن أنه عىل   فإذا ُقد 

خي، فأثنى عىل هذا الضال رجل من أهل السنة، ثم تبني له ضالله، فإن األصل وجوب  

ئم عىل  بيان حال هذا الضال، لكن لو اقتضت املصلحة الراجحة أال يبينه، فإن الدين قا

 جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها.  

فكيف   ابتداًء،  هذا  راجحة،  ملصلحة  يرتك  قد  لكن  واجًبا  املبتدع  هجر  كان  فإذا 

الثامن  املجلد  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  قرر  كام  أوىل،  فهو  أمره؟  التبس  برجل 

من   الفتاوى"والعرشين  الشيخ    "جمموع  هذا  وقرر  غيه،  عبد ويف  بن  اللطيف  عبد 

 .  "الدرر السنية" الرمحن بن حسن كام يف 

ويدل عىل هذا القاعدة الرشعية العامة والشاملة للدين كله، وهو أن الدين قائم  

 عىل جلب املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها.  
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ىل  وينبغي ألهل السنة إذا عرفوا رجاًل سنيًّا قد أثنى عىل رجل كان ضاالًّ أو ظنه ع

ومل   عليه،  أثنى  الذي  الرجل  هذا  عدائيًّا من  موقًفا  يقفوا  أال  ينبغي هلم  وهو ضال،  سنة 

يبني  خطأ هذا الرجل بعد أن أحسن الظن به، ال سيام إذا كان هذا الرجل السني الذي قد  

أثنى عىل ذاك الضال معروًفا بالسنة والدفاع عنها، فينبغي أن حيسن الظن، وأن يعلم أن  

لتحذير من هذا الرجل يرجع ألمور، بدليل أنه قد حذر من أناس كثيين ملا  سبب عدم ا

 تبني له ضالهلم.  

 أسأل اهلل أن جيعل قلوب أهل السنة عىل اهلدى، إنه الرمحن، إنه الرمحن الرحيم. 

 

املسند لإلمام أمحد، والرتمذي    ن يسأل عن األحاديث الواردة يف سن  يقول السائل: 

يكفى مهه ويغفر    –صىل اهلل عليه وسلم–عىل الصالة كلها للنبي    والتي تفيد بأن من جاء 

يعني   الثانية، هل  الدنيا وآخرته بحسب  ما أمهه من  األوىل، ويكفى  الرواية  ذنبه بحسب 

هذا فعاًل يندب أن يرتك املرء الدعاء لنفسه وأهله وسائر املؤمنني يف سبيل ختصيص كل  

أم أن هذا    –صىل اهلل عليه وسلم– النبي  ما يسعه ختصيصه من وقت للدعاء للصالة عىل

 تكلف وتأويل غري صحيح هلذا احلديث؟ 

 

قد أخرج اإلمام أمحد والرتمذي وغيمها من حديث    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

قال:   احلديث  ويف  كعب،  بن  مهك«أيب  تكفى  إذن  قال:  كلها،  صاليت  لك  ،  »أجعل 

 احلديث، وملا قال: تكفى مهك ويغفر ذنبك.  

الدراية،  و أما من جهة  والدراية،  الرواية  يعرف من جهة  أن  ينبغي  احلديث  هذا 

كتابه   يف  القيم  ابن  قال  األفهام"فقد  هذا  " جالء  عن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  سألت   :
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احلديث، فقال: إنه كان أليب دعاء  جعله لنفسه، يعني جعله دعاًء معينًا ينفرد ويدعو اهلل  

يف هذا احلديث أنه لو ترك دعاء اهلل   –صىل اهلل عليه وسلم–نبي يف هذا الوقت، فذكر له ال 

  –صىل اهلل عليه وسلم–يف هذا الوقت الذي خصصه للدعاء واشتغل بالصالة عىل النبي  

 فإنه يكفى مهه ويغفر ذنبه.  

صىل  –فإذن، ليس معنى احلديث أن العبد ال يدعو وإنام يستمر يصيل عىل النبي  

وقت، هذا خطأ، وخمالف للهدي النبوي من جهة صحابة رسول  يف كل  –اهلل عليه وسلم 

ومما أمر اهلل به يف القرآن، وذكر عن أهل اإليامن من الدعاء هلل    –صىل اهلل عليه وسلم –اهلل  

 إىل غي ذلك.   –عز وجل–

أن أليُب   ُأيب حممول عىل  وأرضاه–فإذن حديث  اهلل عنه  قد   –ريض  ووقًتا  ورًدا، 

له فبني  للدعاء،  وسلم–النبي    خصصه  عليه  اهلل  اشتغل    –صىل  لو  أنه  احلديث  هذا  يف 

 بالصالة عليه لكفي مهه وغفر ذنبه، هذا من جهة الدراية.  

الرواية، فإن يف إسناد احلديث عبد اهلل بن حممد بن عقيل، ومثله   –أما من جهة 

أعلم ال   –واهلل  أهل  أقوال  أصح  ألنه عىل  منه؛  يقبل  ال  فإنه  بحكم رشعي  تفرد  علم  إذا 

ليس بذاك القوي يف احلفظ، فمثله ال يقبل ما تفرد به من أحكام رشعية؛ لذا الذي يظهر  

أن مثل هذا احلديث ال يصح؛ ألن يف إسناده عبد اهلل بن حممد بن    –والعلم عند اهلل–يل  

 عقيل.

 

 هل تصح صالة اجلمعة خلف الفاسق غري اإلمام؟ يقول السائل:  
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ال   يقال: العلامء يف حكم  العلم  تنازع  أقوال أهل  الفاسق، وأصح  –صالة خلف 

أعلم والشافعي   –واهلل  حنيفة  أبو  ذهب  هذا  وإىل  الفاسق صحيحة،  خلف  الصالة  أن 

 وأمحد يف رواية.  

عمر   كابن  الصحابة  أن  لذلك  عنه–ويدل  اهلل  اخلوارج،    –ريض  خلف  صىل 

وأه البدعي،  معلوم ضالهلم  واخلوارج  يوسف،  بن  احلجاج  خلف  الصحابة  ل  وصىل 

البدعة رش من أهل الفسق واملعايص الشهوانية، ومعلوم ما عند احلجاج بن يوسف من  

،... إىل غي ذلك، وعليه من –صىل اهلل عليه وسلم–الضالل املبني من قتل صحابة النبي  

ريض  –اهلل ما يستحق، ومع ذلك صىل خلفه الصحابة، وممن صىل خلفه عبد اهلل بن عمر  

 .  –صىل اهلل عليه وسلم–من صحابة النبي وغيه   –اهلل عنه وأرضاه

ن فاجر مؤمنًا«،   أما احلديث الذي رواه ابن ماجة من حديث جابر: فهذا    »ال َيؤمَّ

النبي   عليه وسلم–احلديث ال يصح عن  اهلل  والعقييل    –صىل  الرازي  أبو حاتم  بينه  كام 

 وغيهم من أهل العلم. 

فعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ين

 اهلل خًيا. 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

515 
 

 

 اجملموعة الثامنة عشرة بعد املائة 
 

يقول السائل: شاب عمره أربع وثالثون سنة، يشكو أنه يشعر بأنه رسيع الشهوة  

الزواج، وكان لديه ماض  سيئ بعالقات حمرمة، َل تصل إىل حد   القدرة عىل  وليس لديه 

له أن يصوم فرتة أقل من شهر بَشء بسيط؟ فهو    الزنا، فيذكره الشيطان هبا كثرًيا، فهل 

صىل  –أن رسول اهلل »يشعر بتحسن كبري مع الصوم املتواصل استناًدا عىل حديث عائشة:  

إىل آخر احلديث، ويفطر بعدها، ثم    ،«كان يصوم حتى نظن أنه لن يفطر  –اهلل عليه وسلم

 ة.يكرر الصوم مرة أخرى، فهو خائف أن يدخل يف بدع

جواًبا   السؤاليقال  هذا  أخرج    : عن  الشهوة،  لضبط  عظيم  سبب  الصوم  إن 

النبي   أن  ابن مسعود  فإن َل يستطع  »قال:    –صىل اهلل عليه وسلم–الشيخان من حديث 

 . «فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

الصوم واإلكثار منه،   الشهر والشهرين  وتكرار  بأن يصوم  أن يرسده رسًدا،  ولو 

يا  »:  ، وقد ثبت يف حديث محزة بن عمرو األسلمي ملا قالئز وليس بدعةوأكثر، فهذا جا

وذهب    –صىل اهلل عليه وسلم–أخرجه مسلم، وأقره النبي    ،«رسول اهلل إين أرسد الصوم

 .  –رمحه اهلل تعاىل–اجلمهور إىل جوازه، ومنهم من ذهب إىل استحبابه كالشافعي 

، هذا جائز، بل قد يكون مستحبًّا  فاملقصود أن استمرار الصوم ألجل هذا الدافع

 له استحباًبا أكيًدا؛ ليكون سبًبا يف ترك املحرمات. 

وأيام   كالعيدين  املحرمة  األيام  يصوم  ال  لكنه  الصوم،  يواصل  أن  له  فلذا؛ 

 الترشيق، فال جيوز له أن يصومها، وما عدا ذلك فله أن يرسد الصوم ملا تقدم ذكره. 
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ل اللحوم من مطاعم ماكدونالدز يف كندا ونحن ال  يقول السائل: هل جيوز أن آك

   نعلم هل هي من حلوم أهل الكتاب أم ال؟

جواًبا   السؤاليقال  هذا  املطعم    : عن  من  سواء  الكفار  بالد  يف  اللحوم  أكل  إن 

حتى يغلب  الذي ذكره السائل أو غيه من مطاعم كثية، ال جيوز للمسلم أن يأكل منها  

   أهل الكتاب. عىل ظنه أن الذابح هلا من

باب   الكتاب، ومن  أهل  ليس من  الذابح  بأن  بأن شك  يغلب عىل ظنه  مل  إذا  أما 

أوىل إذا تيقن أن الذابح ليس من أهل الكتاب، ففي مثل هذه احلاالت ال جيوز له األكل  

 منها. 

أن الرشعية  احل  والقاعدة  جانب  فيها  يغلب  الذبائح  أهل    ر،ذ باب  هذا  بني  كام 

جيوز له أن يأكل أمثال هذه اللحوم، سواء كانت من املطعم املذكور أو  العلم؛ فلذلك ال  

غيه من املطاعم، أو غيه من األماكن، إذا مل يغلب عىل ظنه أن الذابح من أهل الكتاب،  

 أو أن الذابح مسلم، وما عدا ذلك فالشك وما دونه، فمثله حيرم األكل ملا تقدم ذكره. 

أي كفارة  عندي  كان  السائل:  لبعض  يقول  ريال  مخسامئة  بإرسال  فقمت  امن، 

الفقراء، هل هذا جيزئني؟ ويقول أيًضا: عندما أصيل أشك هل صليت أربع ركعات أم  

؟   أقل، ماذا عيلَّ

يف سورة املائدة أن عليه أن   –عز وجل–أما كفارة اليمني، فالذي ذكره اهلل    يقال:

  جيد فإنه يصوم ثالثة أيام. يطعم عرشة مساكني، أو عليه كسوهتم، أو حترير رقبة، فمن مل

ال بد أن يعطي املساكني طعاًما يكفي عرشة مساكني، ومما    ودفع املال ليس كافًيا،

يدفع يف عادة أوساط الناس، كأن يعطي كل مسكني نصف الصاع، أي: ما يعادل كيلو  
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–ونصف من األرز أو غيه من قوت البلد، فمثل هذا كاف  كام أفتى به عبد اهلل بن عمر  

 وهو الذي عليه  –ريض اهلل عنه وأرضاه

مجاهي أهل العلم، ال يشرتط أن يطبخ الطعام، بل يكفيه أن يعطيه نصف الصاع  

 من األرز أو غيه من قوت البلد. 

املال   أعطاه  لو  لكن  جيزئ،  وال  يصح  ال  فهذا  نفسه،  للمسكني  املال  إعطاء  أما 

 أو غيه، فمثل هذا جائز. واسطة يوكله، يعطيه املال فيوكله أن يشرتي األرز

 أما قوله :أصيل وأشك هل صليت أربع ركعات أم أقل.  

يعني:   اليقني،  عىل  يبني  هذا:  مثل  يف  أو  يقال  ركعات  أربع  صىل  هل  شك  إذا 

، ويطرح املشكوك فيه وهو  ثالث ركعات، فإنه يعتمد ويبني عىل أنه صىل ثالث ركعات

قال:    –صىل اهلل عليه وسلم–سعيد أن النبي    الركعة الرابعة، ملا ثبت يف مسلم حديث ابن

إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صىل، أثالًثا أم أربًعا، فليطرح الشك وليبِن عىل  »

 . «ما استيقن

عليه   يقصد  يعني:  زكاة؟  عليه  مالكه  من  أكثر  دين  عليه  من  هل  السائل:  يقول 

 دين أكثر مما يملك من املال.

إذا    يقال: دين  عليه  حلت  الذي  إذا  عامة،  بصفة  الكالم  وهذا  الزكاة،  حلت 

الزكاة، فإنه يسدد دينه، فإذا مل يستطع سداد دينه، فإنه يزكي ما بني يديه من املال، مما جتب 

فيه الزكاة، إذا مل يكن عنده مال يزكي به، يزكي ما يستطيع، والباقي يبقى يف ذمته، وال بد  

ذمته، ولو كان ما عنده أقل من الزكاة التي جتب  أن ُيرجه عند القدرة واالستطاعة؛ لتربأ  

 عليه.
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املسلسالت،   بمشاهدة  مبتلون  وأختي(  )أمي  أهيل  ملتزم،  شاب  أنا  السائل:  يقول 

النصح   من  أساليب  كل  معهم  واستخدمت  الصالة،  عىل  أو  الصلوات،  وحمافظون عىل 

 واإلرشاد واهلجر دون فائدة، فام توجيهكم؟ 

الوالدين ال يصح أن هيجرا، ولو كانا كافرين، فضاًل  لم أن  : أواًل ينبغي أن يعيقال

الشهوانية،   املعايص  بعض  عندهم  تكون  أن  اهلل  عن  قول  لذلك  وجل–ويدل  :  –عز 

ْنَيا   الده يِف  َوَصاِحْبُهاَم  ُتطِْعُهاَم  َفاَل  ِعْلم   بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  يِب  َك  ُترْشِ َأْن  َعىَل  َجاَهَداَك  ﴿َوإِْن 

 .  [15لقامن:] َمْعُروًفا﴾

–هذا يف الوالدين ومها كافران، ويدعوان ولدمها إىل أن يكفر، ومع ذلك أمره اهلل 

وجل الدنيا   –عز  يف  ويعاملهام  يصاحبهام  املقابل  ويف  الكفر،  إىل  دعوهتام  يطيعهام يف  أال 

 باملعروف، باملعاملة الطيبة، هذا فيام يتعلق بالوالدين أو أحدمها.  

هتم، هذا خطأ بل خطأ كبي، جيب أن يتقي اهلل، وأن يرجع  فقول السائل: إين هجر 

 وأن ُيرِب  أمه. 

إذا كان اهلجر نافًعا فيهجرهم، األصل اهلجر، لكن    أما ما يتعلق بإخوته وأخواته،

بأسلوب طيب   يتعاهدهم  بل  اهلجر،  ففي مثل هذا ال يصح  ينفع،  اهلجر ال  أن  تبني  إذا 

 ، لعل اهلل أن يفتح عىل قلوهبم. ويناصحهم، ويدعو هلم، رويًدا رويًدا

أسأل اهلل برمحته أن هيدينا وإياهم ملا حيب ويرىض، وأن يفتح عىل قلوبنا مجيًعا، إنه 

   الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة التاسعة عشرة بعد املائة 

 

الظاهري   املذهب  انتشار  من  األزمان  هذه  يف  انترش  ما  خيفى  ال  السائل:  يقول 

اتباع الدليل، ويقول ظاهر  وق واعده، وأصبح نِجد َمن ُيسِقط أقوال أئمة السلف بحجة 

 احلديث يدل عىل ذلك، فهل من كلمة تفيدوننا هبا حول هذا املوضوع؟ 

السؤاليقال اجلواب   انترش مذهب    : عن هذا  السائل حق واقع، فقد  إن ما ذكره 

مذهبه أن  يظن  وصار  العلامء،  بعض  به  وتأثر  احلديث،  الظاهرية،  أهل  مذهب  هو  م 

ويردون   احلديث،  ويتبعون  الدليل،  يعظمون  الظاهر  يف  وانترش؛ ألهنم  ألجل هذا شاع 

أهل   مذهب  أنه  بحجة  الناس  بني  مذهبهم  شاع  هذا  فألجل  النص،  مقابل  يف  اآلراء 

رجب ابن  هذا  بني  وقد  تعاىل  -احلديث،  اهلل  كتابه    -رمحه  عىل  "يف  السلف  علم  فضل 

 اخلطأ أن ينسبوا إىل أهل احلديث، وأنه قد اغرت الناس هبذا.   وأنه من  "اخللف

إن    -ومذهب الظاهرية مذهب ضال وخطأ يف باب الفقهيات عىل ما سيأيت بيانه  

 .  -شاء اهلل تعاىل

أو   األصفهاين  عيل  بن  داوود  وهو  املذهب  هذا  مؤسس  عىل  العلامء  شدد  وقد 

وفقهي وبينوا ضالله عقديًا  الظاهري،  ترمجته يف  األصبهاين  أبى حاتم يف  ابن  ذكر هذا  ًا، 

والتعديل   "كتابه   لكنها موجودة يف  "اجلرح  املطبوع  الكتاب  لداود ساقطة يف  وترمجته   ،

وفيه كالم السلف عىل داود يف    -رمحه اهلل تعاىل-للحافظ ابن حجر  " لسان امليزان"كتاب  

 مذهبه الفقهي أو مذهبه العقدي. 
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بصدد نحن  الذي  هو  هيمني  جهة  والذي  من  الظاهرية  مذهب  عىل  الكالم  ه: 

الفقهيات من  الفقه،   الظاهرية مذهب خمالف ملا عليه سلف هذه األمة يف باب  ومذهب 

من هذه األوجه، ذكره يف كتابه    أربعة أوجه،  -رمحه اهلل تعاىل–أوجه، وقد بني ابن القيم  

 .  "أعالم املوقعني "

األول:  الوجه  القياس،  أما  ينكرون  الظاهرية  عليه سلف    فإن  أمجع  قد  والقياس 

السلف، وآثار  والسنة  الكتاب  األمة وقد دل عليه  فإن كالمهم كثي يف االحتجاج    هذه 

 بالقياس.

والكالم   فاسد.  وقياس  قياس صحيح   نوعان:  القياس  أن  يعلم  أن  ينبغي  لكن 

 عىل القياس الصحيح، أما القياس الفاسد فإنه مردود.  

الناس أن القياس باطل استدالال بكالم السلف يف  والظاهرية حياولون أن يقنعوا  

 رد القياس الباطل، والقياس الفاسد.  

القياس  قبلوا  املقابل  ويف  الفاسد  القياس  ردوا  الذين  السلف  فإن  خطأ  وهذا 

 الصحيح، لذا القياس املردود هو الفاسد. 

به حتى أن   القياس الصحيح فقد درج سلف هذه األمة عىل االحتجاج  أول  أما 

جامع "يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل–ذكر هذا ابن عبد الرب  ن خالف فيه هو النظام املعتزيل،م

فإذا تبني هذا وعرف علم أن القول بالقياس قول سلفي، لكن املراد    "بيان العلم وفضله

 به القياس الصحيح دون القياس الفاسد. 

الثاين: فجمد  األمر  مدلوالهتا  عن  النصوص  عطلوا  الظاهرية  ظواهر  أن  عىل  وا 

لو مل يأِت يف القرءان األمر باإلحسان للوالدين ملا كان   "النصوص، كام قال ابن حزم قال:

اُم  ُأفٍّ }يف قوله تعاىل:   ُقْل هل  ت  [ داللة عىل حرمة رضهبام؛ يعني: حيرم  23]اإلرساء:    {ف ال  
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ب عليه رضهبام  حيرم  ال  لكن  أف،  ألحدمها:  أو  لوالديه  يقول  أن  الولد  هذه  عىل  داللة 

 اآليات.  

تيمية   ابن  بني  تعاىل–وقد  اهلل  هو    -رمحه  األولوي  للقياس  حزم  ابن  إنكار  أن 

 مكابرة منه، بل إن داللة القياس األولوي عىل احلكم الرشعي أوىل من داللة لفظ النص. 

 فالظاهرية مجدوا عىل الظاهر، وعطلوا النصوص عن مدلوالهتا.  

بالظا العمل  أن  يعلم  أن  الكتاب ينبغي  عليه  دل  الذي  وهو  مطلوب رشعًا،  هر 

تعطل   بأن  الظاهر  عىل  اجلمود  هو  املذموم  وإنام  األمة،  هذه  سلف  عليه  ودرج  والسنة 

 النصوص عن مفاهيمها كاملفهوم األولوي إىل غي ذلك. 

الثالث: عطلوا   األمر  ملا  أهنم  وذلك  االستصحاب،  يف  توسعوا  الظاهرية  أن  هو 

يتوسعون أصبحوا  عىل    النصوص  األحكام  يف  قلت  األدلة  ألن  االستصحاب؛  يف 

 الوقائع، فلذلك اضطروا أن يتوسعوا يف االستصحاب. 

وأؤكد أن االحتجاج باالستصحاب صحيح، وهو حجة، والناس دارجون عليه  

عند   الذي  اخلطأ  لكن  والسنة،  الكتاب  بداللة  عليه  دلت  والرشيعُة  معامالهتم،  يف 

 تصحاب. الظاهرية هو توسعهم يف االس

أهنم جعلوا األصل يف عقود املسلمني ورشوطهم أهنا عىل البطالن    األمر الرابع:

 حتى يقوم الدليل عىل صحة ذلك.  

، وبني أن األدلة  "أعالم املوقعني  "وقد أنكر هذا ابن القيم إنكارا شديدا يف كتابه

 و تعامل سلف هذه األمة عىل خالف ذلك.  

القيم   ابن  ذكرها  أمور  أربعة  تعاىل–هذه  اهلل  مذهب    -رمحه  عىل  مآخذ  من 

 الظاهرية.
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وهو أن الظاهرية ال يعتدون بفهم السلف، وقد أخذه عليهم ابن   واألمر اخلامس:

  -رمحه اهلل تعاىل–، وأشار هلذا ابن تيمية  "فضل علم السلف عىل اخللف"رجب يف كتابه  

يف املجلد اخلامس من    -رمحه اهلل تعاىل–، حتى قال شيخ اإلسالم "منهاج السنة"يف كتابه 

 : "منهاج السنة "كتاب 

  ((.وُكله قول  تفردت به الظاهرية فهو خطأ)) 

ثم أشار للعلة، وهو أهنم متأخرون، فام تفردوا به عن سلف هذه األمة فهو خطأ،  

ابن رجب أيضا يف   للبخاري"وقد بني هذا  حُيِدثوا  "رشحه  ، فالظاهرية يرون أن هلم أن 

ولو   جديدًا  بفهم  قوالً  حيتجون  ال  لذا  وضاللة،  بدعة  وهذه  ذلك،  إىل  أحد  يسبقهم  مل 

 السلف، وهذا من أشنع ما عند الظاهرية، وهو من أشد ما يبني ضالهلم.  

فإننا مأمورون يف األحكام الرشعية، وقبل التكلم يف الوقائع ويف مسائل الرشع،  

 نحن مأمورون بإسنادين: 

 دليل الذي حُيت ج به من جهة الرواية.اإلسناد األول: إسناد النص عن صحة ال 

الذي  وهذا  الفهم،  هذا  لنا سلف يف  يكون  أن  أي:  الفهم؛  إسناد  الثاين:  واألمر 

إذا اختلف الصحابة  درج عليه سلف هذه األمة، حتى سئل اإلمام أمحد عن قول الرجل  

ثالثًا؟ هذا قول    ))  قال: اإلمام أمحد:  عىل قولني، فيل أن أخرج عن قوليهام، وأختار قوالً 

 . "العدة"، ذكر هذا أبو يعىل  يف كتابه ((خبيث؛ قول أهل البدع

أبعد   من  أهنم  يعلم  أن  ينبغي  لكن  يطول،  الظاهرية وعىل ضالهلم  والكالم عىل 

اخلمس،   املآخذ  من  ذكره  تقدم  ما  ذلك  يوضح  ما  وأشد  السلف،  مذهب  عن  الناس 

 السلف.  وأوضحها املأخذ األخي، وهو أهنم ال حيتجون بفهم 
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يف   وهو  به،  االحتجاج  ويظهر  الدليل،  تعظيم  يدعى  بمن  نغرت  ال  أن  لنا  فينبغي 

احلقيقة ليس عنده إسناد الفهم؛ أي: ال حيتج بسلف هذه األمة والعلامء السابقني يف فهم  

 النصوص، بل يرى أن له أن حُيِدث قوالً جديدًا، هذا فيام يتعلق بالظاهرية.

الظاهرية يقال فيه، إال أن عنده أموًرا أخرى وهي ضالله أما ابن حزم فام يقال يف  

اهلادي   عبد  ابن  بني  فقد  االعتقاد،  تعاىل–يف  اهلل  املحدثني  "يف    -رمحه  ابن  "طبقات  أن 

 حزم يف االعتقاد جهمي جلد؛ ألن ابن حزم ال يثبت شيئًا من الصفات.  

الرت فإنه ال يعرف  يتعلق باحلديث،  ابن حزم خلل فيام  له،  وأيضا عند  ه  مذي وج 

وال ابن ماجه، وال يعرف كثيًا من األئمة، بل إن عنده تأصياًل خطًأ يف باب التصحيح 

والتضعيف، فكل زيادة يف األحاديث إذا زادهتا ثقة قبلها، وقد جيعله حديثًا مستقاًل، فأي  

امء األولون  زيادة يأيت هبا الثقة فهو يقبلها، فبهذا أسقط كثيًا من العلل التي علل هبا العل

وفرسان هذا احلديث من املتقدمني يف تعليل األحاديث؛ ألن عنده أي زيادة يأيت هبا الثقة  

 فهي مقبولة عىل أي حال كان.  

وهيدينا،  يصلحنا  وأن  يعلمنا،  بام  ينفعنا  وأن  ينفعنا،  ما  يعلمنا  أن  اهلل  أسأل 

 ا. وجزاكم اهلل خيً 
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 اجملموعة العشرون بعد املائة 

 
السا البنات واألجر يكون لألب  ئل:  يقول  تربية  الواردة يف فضل  األحاديث  هل 

 فقط أم لألب واألم؟ 

صىل  –: أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي  عن هذا السؤاليقال جوابا  

من ابتيل بَشء من هذه البنات، فأحسن إليهن، كن له حجابًا من   "قال:    -اهلل عليه وسلم

 واللفظ ملسلم.   "النار

احل من  هذا  كل  يف  وعام  أيتام،  غي  أو  أيتاما  كن  سواء  البنات  كل  يف  عامٌّ  ديث 

أحسن إليهن سواء كان الوالد أو الوالدة أو كالمها، أو رب البنات غي األب واألم فإنه  

، وذكره شيخنا ابن باز  "طرح التثريب  "داخل يف هذا الفضل، ذكر هذا العراقي يف كتابه  

 . -رمحه اهلل تعاىل–

الس املسجد واجبة؟ائل:  يقول  الصالة يف  ولكنه    هل  املؤذن  يسمع  وما حكم من 

 يصليها يف البيت منفردًا؟ 

عبدالعزيز بن   علامؤنا كالشيخ العالمة وقد أجاب عليه    هذا السؤال يكثر تكراره

صالح  باز بن  حممد  العالمة  والشيخ  األلباين،  الدين  نارص  حممد  العالمة  والشيخ   ،

تعا –العثيمني   اهلل  واسعةرمحه  رمحة  من سمع    -ىل  وأن  واجبة،  اجلامعة  أن صالة  وبينوا 

 النداء فيجب عليه أن يصيل يف املسجد.  
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–أن رجاًل أعمى جاء إىل النبي  "واستدلوا بام أخرج مسلم من حديث أيب هريرة  
اهلل عليه وسلم فلام وىل دعاه   -صىل  له،  املسجد فرخص  يقودين إىل  قائد  ليس يل  فقال: 

 رواه مسلم  "النداء يف الصالة قال: نعم قال فأجبقال: هل تسمع  

هذا احلديث يدل عىل أن من سمع النداء  فإنه جيب عليه أن جييب وأن يصيل يف  

النداء فإنه يصيل يف   الداللة ذكرها علامؤنا هؤالء، فلذلك عىل من سمع  املسجد، وهذه 

 املسجد. 

 مع النداء أن جييب املؤذن؟  وَيِرد سؤال: وهو ما مقدار املسافة التي جيب عىل من س

باز وابن عثيمني    يقال: أن من سمع    -رمحهام اهلل تعاىل–ذكر علامؤنا أيضا كابن 

النداء؛ يعني يكون املؤذن صيتًا ويف مكان عال، ويكون اجلو صحوًا، واهلواء ساكنًا، فمن  

 سمع النداء يف مثل هذا بدون مكرب صوت فإنه جيب عليه أن يصيل يف املسجد. 

يس املقياس عىل مكربات الصوت املوجودة اليوم، وإنام عىل ما تقدم ذكره أن  فل

 تكون بيوتنا كبيوت الصحابة وهذه األشياء تقديرية، ينبغي أن حيتاط يف مثل هذا. 

يقول السائل: نرجو التوضيح يف مسألة السرتة، هل يصيل هلا املصيل أم جيعلها عن  

 الدليل. يمينه أو شامله؟ أرجو التوضيح مع ذكر  

رمحه  –عىل استحباهبا النووي    : الصالة إىل السرتة مستحبة، قد ذكر اإلمجاع يقال

إَِذا َصىلَّ َأَحُدُكْم   "، وجاءت يف السرتة أحاديث كثية، منها: حديث أيب سعيد  -اهلل تعاىل

َتاَز َبنْيَ َيَديْ  ُه ِمَن النَّاِس، َفَأَراَد َأَحد  َأْن جَيْ  َيْسرُتُ
ء  ِه، َفْلَيْدَفْع يِف َنْحِرِه َفإِْن َأَبى َفْلُيَقاتِْلُه، إىَِل يَشْ

اَم ُهَو َشْيَطان    "َفإِنَّ

 ... إىل غي ذلك من األدلة.
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صىل اهلل عليه -ومن فعله    –صىل اهلل عليه وسلم  –وأيضا جاءت من قول النبي  

 .  -وآله وصحبه وسلم

ك يف  ميسورة  وهي  السرتة،  إىل  الصالة  نحرص عىل  أن  األحيان،  فينبغي  من  ثي 

لكن كثيًا من املصلني يتساهلون وال يصلون إىل السرتة، والصحابة رضوان اهلل عليهم  

 كانوا  يبتدرون  السواري للصالة إىل السرتة.  

إىل   الصالة  يف  للغاية  مقرص  منا  كثيًا  أن  لوجدت  بحالنا  قارنته  لو  األمر  وهذا 

 السرتة. 

يسجد إليها ،بل يميل عنها قليال جهة اليمني    ثم إن الصالة إىل السرتة ينبغي  أال

وهذا وإن كان قد جاء يف حديث املقداد عند أيب داود وهو حديث ضعيف  أو الشامل،  

ونقله جماهد عن الصحابة كام   -ريض اهلل عنه–لكن  عىل هذا فتاوى الصحابة كابن عمر  

  " االستذكار"كتابه    أخرجه ابن أيب شيبة بسند صحيح، والظاهر من كالم ابن عبد الرب يف

أن العلامء جممعون عىل هذا، وعىل هذا قول املذاهب األربعة، وهو أن من صىل إىل السرتة 

 فال يسجد إليها بل يميل عنها يمنة أو يرسة.  

عن   نخرج  وأال  السلف،  بفهم  إال  والسنة  الكتاب  نفهم  أال  حقنا  يف  واملفرتض 

ذكره تقدم  كام  الصحابة  عليه  الذي  وهذا  املذاهب  فهمهم،  علامء  عليه  الذي  وهو   ،

كتابه   يف  الرب  عبد  ابن  وعبارة  أر     "االستذكار"األربعة،  ومل  إمجاعا،  املسألة  يف  أن  تشعر 

علامء   كالم  من  رأيت  الذي  بل   ، تستقبل  أهنا  عىل  نص  من  املاضني  العلامء  من  أحدا 

عن السرتة يمينًا   املذاهب األربعة ومن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم إنه يامل 

 قلياًل من جهة اليمني أو الشامل.
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السائل:   اجلنابة؟ يقول  غسل  يف  واجبان  واالستنشاق  املضمضة  كانا    هل  فإن 

 واجبني هل يعيد الغسل من نسيهام أم يكتفي باملضمضة واالستنشاق فقط؟ 

أن املضمضة    -واهلل أعلم-: أصح أقوال أهل العلم  عن هذا السؤاليقال جوابًا  

والشافعي واال مالك  واجبة، وذهب إىل هذا  وليست  اجلنابة مستحبة  ستنشاق يف غسل 

 وأمحد يف رواية.  

أرشد غي واحد من الصحابة عند   -صىل اهلل عليه وسلم–ويدل لذلك أن النبي  

ففي حديث   واالستنشاق،  باملضمضة  يأمره  ومل  عليه  املاء  هيريق  أن  اجلنابة  من  اغتساله 

سأله أهل الطائف، قالوا: نحن يف    -صىل اهلل عليه وسلم–النبي    سئل"جابر يف مسلم ملا  

  "قال: أما أنا فيكفيني أن أحثي املاء عىل رأيس ثالث مرات  -وهي الطائف  -مكان باردة

إنام يكفيِك أن حتثي عىل رأسك ثالث    " وأيضا يف حديث أم سلمة يف صحيح مسلم قال:

اذهب فاحثيها عىل    " البخاري قال:  ويف حديث عامر يف  -صىل اهلل عليه وسلم–  "مرات

أن املضمضة واالستنشاق ليست   -واهلل أعلم  -إىل غي ذلك. لذلك األظهر...  "رأسك

 واجبة يف الغسل. 

 أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الواحدة و العشرون بعد املائة 
 

عرش َتنع عرشًا؛ سورة الفاحتة َتنع غضب اهلل،   "حديث    يقول السائل: ما صحة

 "سورة يس َتنع عطش يوم القيامة، وسورة الواقعة َتنع الفقر ...إلخ

السؤاليقال جوابًا     هذا  األيام عرب   :عن  تناقله هذه  كثر  احلديث  هذا  أن 

عن   يصح  مل  مكذوب،  موضوع  حديث  وهذا  وغيه،  كالواتس  االتصاالت  وسائل 

بل مل يوضع إال يف هذه األزمان؛ مل يوضع إال يف هذه    -صىل اهلل عليه وسلم –  رسول اهلل 

   العصور املتأخرة.

القيم   ابن  اإلمام  تكلم  تعاىل–وقد  اهلل  كتابه    -رمحه  املنيف"يف  بيان   "املنار  يف 

، ومنها:  -صىل اهلل عليه وسلم–األحاديث الضعيفة واملوضوعة التي وضعت عن النبي  

، وذكر السور التي ورد هبا الفضل، ثم ذكر ما عاداها ال يصح منها مثل  فضائل كل سورة

 ما يقال فضل سورة كذا وكذا ...إلخ.  

، بل هو موضوع، وهو    -صىل اهلل عليه وسلم–فهذا احلديث ال يصح عن النبي  

 كذب وقد أحدث يف هذه العصور املتأخرة.  

مث تناقل  فإن  نتناقله،  وأال   اهلل،  نتقي  أن  اإلثم  فالواجب  عىل  تعاون  هذا  ل 

يقول: تعاىل  واهلل  ْثِم  ﴿  والعدوان،  اإْلِ َعىَل  َتَعاَوُنوا  َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلرِبِّ  َعىَل  َوَتَعاَوُنوا 

  [ 2]املائدة:  ﴾َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب 
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تب يف آخر الرسالة يف الواتس:  والعجيب! أن هذا احلديث وأمثاله إذا ُتنوِقل ُيك

من نقل هذا فله أجر كذا وكذا، بل سمعت أحدهم يف مقطع صويت يذكر هذا احلديث،  

 وحيث الناس عىل تناقله، وهذا من الكذب، ومن الفعل الذي ال جيوز.  

ال أستبعد أن يكون وراء ذلك رافضة أو    -وأرجو أن ننتبه إىل هذا  –وال أستبعد  

اء للدين يريدون إضالل الناس، فلذلك كونوا حذرين لئال تقعوا  صوفية أو نصارى أعد

مل   أم  صاحبه  استحلفكم  سواء  إليكم  ييسء  شيئا  تتناقلوا  وال  األمور،  هذه  أمثال  يف 

ال تنقلوا شيئا من دين اهلل إال بعد التأكد والتثبت من أنه حق سواء كان يف  يستحلفكم،  

 ل  من حيث ال تدري.  ، ال ُتست غ  أحاديث تتناقل أو أحكام فقهية

حث   يريد  جاهال  رجال  احلديث  هلذا  الواضع  يكون  أن  يستبعد  ال  مما  وأيضا 

 الناس عىل دين اهلل.  

صىل اهلل  –وهذا قد فعله أهل اجلهل قديام، ووضعوا أحاديث كذبًا عىل رسول اهلل  

ليس كا  -عليه وسلم الكتاب والسنة  الذي جاء يف  الناس عىل دين اهلل وكأن  فًيا  ليحثوا 

حلث الناس عىل دين اهلل؛ وهذا مثل فعل مجاعة التبليغ؛ فإهنم يكذبون يف إيراد كثي  من 

 القصص، فإذا أنكر عليهم، قالوا: نحن نكذب ألجل تشجيع الناس عىل الدين. 

جلوزته   خي  الكذب  يف  كان  ولو  وكفاية،  غنية  فيه  اهلل  ودين  حمرم،  كله  وهذا 

 الرشيعة ودعت إليه. 

ل: اتفقت أنا مع أحد الباعة عىل سلعة ما عن طريق الواتس، واتفقنا  يقول السائ

عىل   أيضا  االتفاق  وتم  بيننا،  السعر  عىل  االتفاق  وتم  بعينها،  حتديدها  وتم  السلعة  عىل 

اعتذر   البائع  ولكن  السلعة،  استالم  وقت  وجاء   ، إيلَّ السلعة  نقل  فيه  يتم  الذي  الوقت 
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التأجيل يوما آخر، البائع عىل املشرت  بحجة الطقس، وتم  يرد  ي، ويتواصل  وبعد ذلك َل 

 ال جييب عليه؛ يقرأ رسالته وال جييب.   همعه أكثر من مرة ولكن

 يقول السائل: ما حكم هذا البيع؟ وهل يلزم البائع يشء ألنه أخل بالعقد 

قال:    -صىل اهلل عليه وسلم –أخرج الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي    يقال:

 أخرجه الشيخان.  . "ما َل يتفرقا يفارق أحدمها صاحبه  البيعان باخليار"

كان   سواء  البيع،  وجب  افرتقا  ثم  رجالن،  تبايع  إذا  أنه  عىل  يدل  احلديث  هذا 

أو   التبايع عن طريق رسائل اجلوال  أو مثل ذلك  بأبداهنام،  افرتقا  بأن  االجتامع يف مكان 

وان تفرقوا،  ثم  تبايعوا  إذا  اهلاتفي،  االتصال  أو  الرتاسل  الواتس  وانتهى  االتصال،  تهى 

فمثل هذا وجب البيع، فالواجب عىل البائع أن يتم البيع، والبيع قد تم، فيجب عليه أن  

 يسلم املشرتي املبيع، وإْن مل يفعل ذلك، فهو آثم ومترصف فيام ال يملكه 

النبي   الصالة عىل  السائل: ما حكم  اهلل عليه وسلم –يقول  أثناء خطبة    -صىل  يف 

 ذا صىل عليه اخلطيب، وكذا التكبري والتسبيح عند التعجب؟ اجلمعة إ

السؤاليقال جوابا   هذا  وأال  عن  الصوت،  يرتفع  أال  مثل هذا جائز برشط  إن   :

 يكون مجاعيًا. 

النبي   يذكر  اخلطيب   إذا سمع  اهلل عليه وسلم–وإنام  إذا    -صىل  فإنه يصيل عليه، 

دليل يمنع رأى ما يعجب منه يسبح ويكرب إىل غي ذلك، دون   أن يرفع صوته؛ ألنه ال 

النبي   عىل  بالصالة  جاءت  والرشيعة  هذا،  مثل  وسلم–عىل  عليه  اهلل  والتكبي    -صىل 

والتسبيح عند التعجب، وليس هناك دليل يمنع املصلني يوم اجلمعة إذا سمعوا اخلطيب  

و التكبي  أو التكبي والتعجب، أ  -صىل اهلل عليه وسلم–أتى ما يقتيض الصالة عىل النبي  
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عند التعجب أو التسبيح أن يمنع من ذلك، إذا جيوز أال يكون مجاعيًا ،وال يرفع صوته 

 بذلك.

 

 

 

يقول السائل: ذكر خطيب اجلمعة صفية بنت سريين وهو يتكلم عن الشباب أْنا 

إال يف    "قالت:   العمل  ما رأيت  فإين  أنفسكم وأنتم شباب،  الشباب خذوا من  يا معرش 

 صفية بنت سريين؟  من هي "الشباب

جوابًا   السؤاليقال  هذا  فقيهة   : عن  وهي  جليلة؛  تابعية  سيين  بنت  صفية 

 . " الكاشف"يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل–وعابدة، وقد وصفها بالفقه الذهبي  

، حتى ذكر له ابن سيين "ما رأيت أحدًا أفضله عليها"وقال: إياس ابن معاوية  

وقال:   أ"واحلسن  أحدًا  رأيت  عليهاما  الفقه    "فضله  بني  مجعت  فهي  عبادهتا،  يف  هذا 

بقية   البخاري ومسلم مع  أي  الستة؛  الكتب  فقد أخرج هلا  للحديث،  والرواية  والعبادة 

 الكتب الستة.

عىل  يعيننا  وأن  سبحانه،  طاعته  يف  أعامرنا  نغتنم  أن  مجيعًا  يوفقنا  أن  اهلل  فأسأل 

 نفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خيًا.ذلك، وأسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ي
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 اجملموعة الثانية و العشرون بعد املائة 

 

 . يقول السائل: نرجو الرد عىل شبهات منكري عذاب القرب

السؤال:     هذا  عيل  جواًبا  عىل  يقال  دل  قد  السنة إنه  و  الكتاب،  القرب  عذاب 

   املتواترة، و اإلمجاع، ثم إن العقل ال يامنع ذلك.

ا َوَعِشيًّا  ﴿  تاب فقال ـ سبحانه ـ عن آل فرعون:أما الك النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب    [ 46]غافر:  ﴾َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

ـ:  ـ سبحانه  َوَعِشيًّا  ﴿   فقوله  ا  ُغُدوًّ َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  القرب  ﴾النَّاُر  يف حياة هذا يف 

، فهذا  "ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب  "الربزخ؛ ألنه قال بعد ذلك  

واضح يف أن املراد هبذا: العذاب قبل يوم القيامة، وهذا إنام هو العذاب يف الربزخ؛ أي:  

 يف القرب. 

 أما السنة فان األحاديث متواترة يف عذاب القرب، واألحاديث املتواترة تفيد القطع

 .   -رمحه اهلل تعاىل-وقد حكى التواتر اإلمام ابن رجب 

ومن األدلة عىل ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن حديث عائشة أهنا سألت  النبي  

عذاب القرب   "عن عذاب القرب، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:    -صىل اهلل عليه وسلم-

   ."حق

النب  أن  هريرة  أيب  حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت  عليه  –ي  وأيضا  اهلل  صىل 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القرب،  ))حثنا عىل التعوذ  من أربع يف آخر صالتنا:    -وسلم

 . ((وفتنة املحيا واملامت، وفتنه املسيح الدجال



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

533 
 

 : فدل هذا عىل أن يف القرب عذابا.   "نعوذ باهلل من عذاب القرب"فقوله 

برجلني     -هلل عليه وسلمصىل ا-ويف الصحيحني من حديث ابن عباس مر النبي  

ال  "وقال:   فكان  اآلخر  وأما  بالنميمة،  يمَش  فكان  أحدمها  أما  قال:  ثم  ليعذبان،  إْنام 

   ."يستنزه من بوله

فهذان الرجالن مسلامن، وحصل هلم عذاب القرب، فالكفار من باب أوىل، وتقدم 

 ما جاء من الدليل يف آل فرعون.  

يف كتب االعتقاد، وِذْكُر أهل السنة  له يف    وقد أمجع عىل هذا أهل السنة، وذكروا

كتب االعتقاد يدل عيل أنه جممع عليه، فقد نص عليه عدد كبي من أئمة السنة يف كتب 

 االعتقاد، فهو أمر جممع عليه عند أهل السنة.   

ثم إن العقل ال يامنع ذلك؛ إذ ال دليل عقيل يمنع  من عذاب القرب، إذا أخرب اهلل  

النار، ويبعث أرواحنا وأبداننا كام    بذلك فال دليل عقيل يمنع من ذلك، الذي يعذبنا يف 

َوْعًدا  ﴿قال سبحانه:   ُنِعيُدُه  َخْلق   َل  َأوَّ َبَدْأَنا  َكاَم  لِْلُكُتِب  ِجلِّ  السِّ َكَطيِّ  اَمَء  السَّ َنْطِوي  َيْوَم 

ا ُكنَّا َفاِعلنِيَ  ر عىل كل يشء،  واهلل عىل كل  إىل غي ذلك، قاد     [104]األنبياء:    ﴾َعَلْينَا إِنَّ

 يشء  قدير، إن اهلل بكل يشء قدير، ومن ذلك عذاب القرب.  

القرب فهو ضال مضل، وإذا مل يكن عنده تأويل سائغ فهو إذن؛   من أنكر عذاب 

املتواترة واإلمجاع،  فال مربر    -والعياذ باهلل-  كافر الكتاب والسنة  ألنه أنكر ما دل عليه 

 )الرتايب( لعذاب القرب هو من األدلة الكثية عىل ضالالته الكثية . ملثل هذا؛ لذا إنكار 

يقول السائل: سهوت يف التشهد األخري، وَل أنتبه إال عندما سلم اإلمام، فسلمت  

 معه، فهل عىل إعادة الصالة؟  
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إن املأموم تبع لإلمام كام يف الصحيحني من حديث    :عن هذا السؤاليقال جوابا  

 . "جعل اإلمام ليؤتم به إنام" أنس وغيه

فعىل هذا إذا سها املأموم وهو وراء اإلمام، فإنه ال سجود سهو عليه بإمجاع أهل   

 العلم.  

حكى اإلمجاع إسحاق بن راهويه وأبو حامد اإلسفرائيني، ويدل عليه كالم ابن  

 .  -رمحه اهلل تعاىل-قدامة 

 سهو، وإنام يسلم مع إمامه.فلذا املأموم تبع لإلمام، وأنه إذا سها فإنه ال يسجد لل

املتغلب، ويقول: إنه يطاع يف املعروف يقول السائل: هناك    بيعة اإلمام  من ينكر 

ويستشهد بكالم بعض العلامء املعارصين: أن البيعة   وال خيرج عليه، ولكن ليست له بيعة،

 تكون لإلمام األعظم. 

مام األعظم كل دليل دل  إنه قد دل عىل البيعة لإل   عن هذا السؤالفيقال: اجلواب    

أيا كان سواء كان اإلمام األعظم،   البيعة له،  عىل السمع والطاعة للحاكم، وعىل اعتقاد 

 أو كان احلال كحال املسلمني اليوم، بأن تفرقوا دوالً، وعىل كل دولة حاكم.

يدل عىل ذلك كل دليل يدل عىل وجوب السمع والطاعة يف بيعة احلاكم، وذلك  

األدلة بألفاظ عامة، وغي    أن هذه  بألفاظ متعددة؛  بل جاءت  تفرق بني حال وحال،  مل 

 ذلك، فهي إذن شاملة لكل حاكم سواء كان إماًما أعظم، أو كان كحال املسلمني اليوم.  

من مات   ))فيام أخرج مسلم من حديث ابن عمر    -صىل اهلل عليه وسلم–فلام قال النبي  

  .((وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة اجلاهلية

أنه     بام  وحاكم  حاكم  بني  يفرق  ومل  احلكام،  مجيع  يف  عام  دليل  احلديث  وهذا 

 مسلم، هذا أوالً. 
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قد حكى اإلمجاع عىل هذا مجع من أهل العلم، وبينوا أنه ال فرق بني احلاكم   ثانيًا :  

هذا   عىل  نص  وقد  هذا،  عىل  ينصون  األربعة  املذاهب  علامء  كتب  لذا  وغيه،  األعظم 

   –رمحه اهلل تعاىل  –مد بن عبد الوهاب اإلمام حم

الثالث: اجتمع   األمر  ملا  هكذا  ثم  دولتان،  هلم  كان  عيل  وقت  يف  املسلمني  أن 

حصل بعد ذلك أيضًا خالف عىل يزيد، ثم    –ريض اهلل عنه وأرضاه    –الناس عىل معاوية  

يف  بعد ذلك حصل بني املسلمني خالف، وصار للمسلمني دولتان، وهكذا عاش الناس  

كثي من عهد بني أمية، وأيضًا يف عهد العباسيني ...إلخ، وقد عاش ذلك علامء اإلسالم  

كتب   وذكرت  النصوص،  رووا  ذلك  ومع  وغيهم،  وأمحد  والشافعي  مالك  كاإلمام 

االعتقاد وجوب اعتقاد البيعة للحاكم، وأن من مل يعتقد له البيعة فهو آثم، وأنه يموت  

 ميتة اجلاهلية. 

السنة    –مام أمحد يف أصول اعتقاده  ذكر هذا اإل وذكره عىل املديني  يف    –أصول 

 عقيدته، وذكره الرازيان يف عقيدهتم، وقد روى هذه العقيدة الاللكائي. 

فإذن العلامء تواردوا عىل بيان وجوب البيعة للحاكم، وأن يف أعناقنا بيعة له، مع 

 كم.  أهنم يف زمان يعيشون حالة للمسلمني فيها أكثر من حا

أي العام عىل  -ال بيعة إال للحاكم األعظم  فإذن؛ إذا تبني هذا؛ تبني أن القول بأنه  

 . قول خطأ خمالف إلمجاع أهل السنة -املسلمني كلهم 

زل    من  املعارصين،  السنة  أهل  علامء  يوجد من  قد  أنه  وهو:  أمر،  أنبه عىل  لكن 

ظًيا؛ ألنه ال ُيالف غيه يف أظن خالفه لف  –وهذا الذي قال مثل هذا  -وقال مثل هذا،  

 وجوب السمع والطاعة له إىل غيه، وإنام اخلالف لفظي، هل له بيعة وليست له بيعة؟ 

 وإذا سألته تقول: هل جيب أن أسمع و أطيع له ...إلخ؟ 
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 قال: نعم.  

 إذن؛ هو يعتقد أن له بيعة، وإنام خالفه خالف لفظي. 

األلباين   العالمة  عن  ُنقل  أنه  أنبه  عليه    –ثم  اهلل  للحاكم    –رمحة  إال  بيعة  ال  أنه 

 األعظم.  

   . لكنه تراجع عن ذلك

يف أكثر من تسجيل صويت إىل قول عامة أهل السنة، أن للحكام املوجودين بيعة،  

أن خالفه   األعظم، مع  للحاكم  ليست خاصة  البيعة  تعاىل    –وأن  اهلل عليه  كان    –رمحة 

إىل   اإلشارة  تقدمت  كام  لفظيًّا،  اخلالف  خالًفا  هذا  قد رجع حتى يف  ذلك،  ومع  ذلك، 

 اللفظي. 

ثم لنفرض أن أحد العلامء املعارصين زل  يف هذه األخطاء، فالعربة بالدليل، وبام  

عليه السلف الصالح وإال فإن تتبع زالت العلامء مهلكة، و قال عمر فيام رواه الدارمي  

 . ((زلة العاَل  -وذكر منها-ثالث هيدمن الدين، ))ورواه ابن عبد الرب: 

علينا   زالت  افالواجب  نتبع  أال  و  السنة،  و  الكتاب  من  الرشعي  الدليل  تباع 

العلامء، وأال نجعلها حجة لنا يف ضاللنا، فإن هذا غي نافع يوم القيامة؛ ألن اهلل سيسألنا 

 يوم القيامة ماذا أجبنا املرسلني؟  

و السنة، و أن يميتنا عىل ذلك،    أسأل اهلل الذي ال اله إال هو أن حيينا عيل التوحيد

 و جزاكم اهلل خيًا .  
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 اجملموعة الثالثة و العشرون بعد املائة 

 
    ( ابنة، عمرها  لديه  أب  السائل:  ماذا جيب عليه؟  32يقول   ،! تصيل  ( سنة، وال 

 وهل جيب عليه اإلنفاق عليها، وليس لدهيا مصدر للدخل؟ وال تستجيب للنصح. 

إن ترك الصالة خطي، وهو ذنب عظيم، وقد قرر    :السؤالعن هذا    ايقال جوابً   

 كثي من أهل علم: أن ترك الصالة كفر.  

 و هذا إن دل، دل عىل خطورة ترك الصالة.  

أخرجه مسلم يف حديث جابر   ما  ذلك  يكفي يف  عنه–و  اهلل  اهلل    -ريض  النبي صىل  أن 

 . ((بني الرجل و الرشك أو الكفر ترك الصالة))عليه و سلم قال: 

النصح هلا ما بني حني آلخر، وإكثار   البنت حال خطية، والواجب معاودة  فحال هذه 

 الدعاء هلا، أسأل اهلل أن يفتح عىل قلبها.  

و لو تركها أبوها بال نفقة، أو أخرجها من بيته، فقد حتُدث مفاسد أكرب، من وقوعها يف  

  غيها.  الزنا وغي ذلك، مما يزيد إثمها، وجيعل إثمها متعديًا إىل

لذا املتعني رشعًا، هو أن تناصح و أن يدعى هلا، و أن يكلم من ظن أهنا تقبل منه نصيحة، 

 لعل اهلل برمحته أن يفتح عىل قلبها.  

أسأل اهلل الرمحن الرحيم أن يفتح عىل قلبي، و عىل قلبها، وعىل قلوب املسلمني أمجعني،  

 و أن هيدينا إىل الرصاط املستقيم.

أليس من روى من علامء السري كالكلبي وغريه، أحاديث الفتن بني    يقول السائل: 

أهل  معاملة  يعامل  َل  فلامذا  واجلامعة،  السنة  أهل  أصول  من  أصل  قد خالف  الصحابة، 

 البدع؟ 
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السؤال:   الصحابة،إن    يقال جوابًا عيل هذا  اإلمساك عام شجر بني  وأال    األصل 

ل م  بام شجر بني الصحابة، بل ُيمس   ك عن ذلك، ألنه يؤدي إىل القدح فيهم، وإيغار  ُيتك 

 .  الصدور عليهم، و ما أدى إىل حمرم فهو حُمرم

ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل  ))قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-فقد قال  النبي 

نصيفه وال  أحدهم  مد  بلغ  ما  ذهبًا،  سعيد،  ((أحد  أيب  حديث  من  الشيخان  أخرجه   ،

 حديث أيب هريرة.  وأخرجه مسلم من 

فلذا إذاعة ما حصل بني الصحابة بني عامة الناس حُمرم يف الرشيعة، لكن قد جيوز  

الشبهات  ليكشفوا  الصحابة،  بام شجر بني  العلم من يدعو  هذا ملصلحة راجحة، ألهل 

فإن   األمور،  هذه  أمثال  رواية  من  وغيه  الكلبي  فعله  ما  ذلك:  ومن  هذا،  تثار يف  التي 

األحا عند  رواية  ألن  إقرارها؛  عىل  يدل  ال  ذلك  وغي  الصحابة،  بني  شجر  وما  ديث، 

أوائل   يف  الرب  عبد  ابن  القاعدة  هذه  ذكر  وقد  أحالك،  فقد  أسند  من  أن  قاعدة:  العلامء 

كتابه "التمهيد"كتابه   يف  والعالئي  التحصيل"  ،  كتابه  "جامع  يف  والسيوطي  تدريب  "، 

 .  "الراوي

لباب، السيام ورواية أمثال هذه األمور مهمة ألنه  و الكلبي قد فعل هذا من هذا ا

ن رواه ضعيف،   م  بأن  يعلموا ضعفه  أن  إذا وقفوا عىل هذا اإلسناد،  العلم  بإمكان أهل 

 ف ُيد  عىل من يستدل به إىل غي ذلك من الفوائد.  

املصلحة فإذن من  هو  الصحابة  بني  شجر  ما  رواية  يف  غيه  و  الكلبي  فعل  ؛ 

 قائم عيل جلب املصالح و تكميلها و درء املفاسد وتقليلها . والدين الراجحة،
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السائل:   كالرياضيات  يقول  املسجد،  يف  الدنيوية  العلوم  تدريس  حكم  ما 

 والفرنسية والفلسفة، من خمتلف املستويات الدراسية؟ 

: إن املساجد بنيت لعبادة اهلل، من الصالة وغي ذلك،  عن هذا السؤاليقال جوابًا  

ُتبْ  يف  ومل  عمر  ابن  عن  ثبت  كام  املباحات،  فيها  يفعل  أن  جيوز  لكن  املباحات،  لفعل  ن  

 ، والنوم يف املسجد مباح. ((أنه كان ينام يف املسجد))البخاري: 

هو   املساجد،  يف  املباحات  ففعل  اهلل،  لعبادة  بنيت  املساجد  أن  األصل:  لكن 

خم األمور  هذه  أمثال  وفعل  أجله،  من  املساجد  بنيت  ما  من خالف  للمقاصد  الف 

 املساجد. 

فمثل هذا ال   ذلك،  الفلسفة وغي  حُمرم، كدراسة  املسجد ما هو  يفعل يف  أن  أما 

 جيوز بل هو  حُمرم.  

العلامء  وحرمه  السلف،  حرمه  قد  املنطق  وهو  الفلسفة  علم  مقدمة  كان  من   فإذا 

فكيف   وغيهم،  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  الصالح،  وابن  كالنووي،  بعدهم، 

 لسفة؟!!بالف

وأمجعوا عىل ذلك، كام حكى اإلمجاع ابن عبد الرب    حرموا علم الكالم وإذا كان العلامء 

تعاىل    - اهلل  كتابه    –رمحه  العلم وفضله " يف  بالفلسفة؟!! وهي من علم  " بيان  إذن  فكيف   ،

 .  -عافاين اهلل و إياكم -الكالم بل ومن أسوأ  علم الكالم، وطريق للزندقة والضاللة  

اسة األمور املحرمة  كالفلسفة  املُحرمة، ال جيوز يف املسجد أو يف غيه، فإذن؛ در

 فاملسجد من باب أوىل.  
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أما املباحات فتجوز، لكن خالف األفضل، خالف ما جاءت به الرشيعة  عىل ما  

 تقدم تقريره . 

يقول السائل: هل جيوز أن يقرأ اإلمام يف الصالة اجلهرية؟ قراءة متسلسلة بحيث  

 رة، وخيتمها يف الصلوات اجلهرية؟ يبدأ سو

 : إن هذا الفعل له حاالن:  يقال

األوىل: هلذا    احلال  أن  ويعتقد  اهلل،  كتاب  الناس  إسامع  لدافع  اإلمام  يفعله  أن 

السلف مل   ملا فعله، فمثل هذا بدعة؛ ألن  له فضال  أن  يعتقد  يفعله، ولو مل  لذلك  فضاًل؛ 

 يفعله، ولو كان خيًا لسبقونا إليه .

ولكنه       جائز  هذا  فمثل  احلفظ،  ولضبط  للمراجعة  ذلك  يفعل  أن  الثاين:  احلال 

النبي   عن  جاءت  التي  بالطريقة  يقرأ  أن  األفضل  و  األفضل،  عليه  -خالف  اهلل  صىل 

عن الصحابة، يقرأ يف الفجر بطوال املفصل، و يف العشاء بأوساط املفصل، ويف    -وسلم

 املغرب بقصار املفصل، وهكذا.  

 

الس وقته  يقول  الربكة كام يصف يف  لكنه ال جيد  لطالب علم،  ما نصيحتكم  ائل: 

 وعمله؟ ما األسباب التي قد حتول بينه وبني الفالح؟ 

الدنيا  يف  والنجاح  بالفالح  مجيعا  علينا  يمن  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  اهلل  أسأل 

ا بالعلم  علينا  يمن  أن  اهلل  وأسأل  الرحيم،  الرمحن  هو  إنه  وبالفوز؛  لنافع، واآلخرة 

والعمل الصالح، و أال يكلنا إىل أنفسنا، و يقينا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن، و أن  

 يبارك لنا يف أوقاتنا و أعامرنا و أموالنا وأوالدنا؛ إنه الرمحن الرحيم. 
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الربكة: ذهاب  أسباب  أعظم  فهي    ومن  إياكم؛  و  اهلل  عافانا  املعايص  و  الذنوب 

ًقا  }  سبب كل بالء كام قال تعاىل: د  اًء غ  ْين اُهْم م  ِة أل  ْسق  ىل  الط ِريق  اُموا ع  ِو اْست ق  أ ل  ]اجلن:    {و 

16] 

 فكام أن الذنوب و املعايص سبب كل بالء، فكذلك طاعة اهلل سبب كل خي.

 كثرة الدعاء و دعاء اهلل بالربكة.   األسباب املعينة عىل الربكة:وكذلك من 

 يف أول الوقت بأول النهار؛ فإن فيه بركة عظيمة. ومن األسباب املعينة: املبادرة 

فإن   قليلة،  كانت  ولو  األشغال  وترك  للعلم،  التفرغ  حماولة  األسباب:  ومن 

فإن   ذلك؛  تويرت وغي  و  أب  واتس  كثية، كرسائل  كثرت صارت  إذا  القليلة  األشغال 

 وقته.  فيها إشغااًل عظياًم؛ وطالب العلم إذا التفت إىل أمثال هذه األمور أخذت  

 لذا ينبغي أن يدعها، أو أن يضبط نفسه إىل غي ذلك من األسباب.  

أسأل اهلل أن يعيننا و إياكم عيل طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفعنا بام علمنا، 

 وجزاكم اهلل خيًا.  
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اجملموعة الرابعة و العشرون بعد املائة     

مي نفسها إسالمية؟ بخصوص رشاء  يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك التي تس

ز   العقار أو العقار املنتهي بالتمليك، أو رشاء السيارات، مع العلم أن هذه البنوك ال جتوِّ

                                                                                                                                           السلع؟ 

ما فهمت آخر السؤال ! لكن يقال جوابًا عن هذا السؤال: إن البنوك التي تسمى    

إسالمية ينبغي أن يتعامل معها بحذر؛ ألنه قد شاع و انترش عندهم أهنم يتتبعون  

الرخص، فام إن جيدوا يف مسألة خالفًا إال ويتسابقون إىل جتويزها، بل بعض البنوك تضع 

من أعضاء هذه اللجنة أناس هلم وزن يف املجتمع، ثم  جلنة علمية ورشعية، ويكون 

ُيرجون الفتوى مجاعية.وواقع احلال أنه ال يلزم من خروج فتوى رشعية من هذه اللجنة 

أن يكون مجيع أفراد اللجنة قد وافق عليها. بل إهنم يكتبون الفتوى باألغلبية، ومجيع  

عىل الناس، السيام وأنه ُيدخل    أعضاء اللجنة يوقعون عىل هذه الفتوى، وهذا فيه تلبيس

من بني هؤالء أناس ليسوا معروفني بعلم، وإنام عندهم شهادات أكاديمية، ومن املعلوم  

أن الشهادات األكاديمية ال تكفي.أما ما ذكر السائل من بعض الصور، فيقال: سواء يف  

يكون حذرا  أن  يتعامل مع البنوك التي تسمى إسالميةهذه الصورة أو غيها، ينبغي من 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا ثبت لديه أن املعامالت جائزة فليتعامل معهم، وإذا  

 ثبت خالف ذلك فال يتعامل معهم.  

 لذا يف كل معاملة يسأل من يثق به. 
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 يقول السائل: ما نصيحتكم ملن ابتيل باألمراض الروحية؟ وكيف له أن يتصرب؟ . 

أن   السؤال:  هذا  عيل  اجلواب  مؤذية  يقال  املس  أو  العني  من  الروحية  األمراض  هذه 

بعض   تكون  وقد  أشد،  وأحياًنا  بل  احلسية،  كاألمراض  صاحبها  وتؤذي  للغاية، 

األمراض احلسية أشد، لذا الواجب يف مثل هذا، ومن ابتيل هبذه األمراض أن يراعي ما 

 ييل: 

مجاع  أهل العلم،  األمر األول: الصرب. فإنه جيب عند املصائب الصرب، والصرب واجب بإ 

وا َوَصابُِروا﴿  وقد أمر اهلل به يف قوله:  ، فالواجب الصرب.  [200]آل عمران:  ﴾اْصرِبُ

ر إال خيا،   د  األمر الثاين: ينبغي له أن جياهد نفسه، ليبلغ درجة الرضا عن اهلل، الذي ال يق 

 علم ذلك من علمه، وجهله من جهله.  

ه، وأن اهلل أحكم احلاكمني، فام ابتاله إال حلكمة،  وليتذكر أن هذا املرض من اهلل سبحان

 فلذا ينبغي أن ينرشح صدره لقضاء اهلل، وأن يمتلئ قلبه رضا عن اهلل . 

األمر الثالث: أن يكثر الدعاء بالصرب، وأن يثبته، وأن يعصمه من الفتن، وأال جيزع، فإن  

 الدعاء سبب عظيم للثبات وللصرب وعدم اجلزع. 

وا  ﴿:  يتصرب، فإن الصرب يكون بالصرب، أي: بالتصرب، كام قال تعاىل  األمر الرابع: أن اْصرِبُ

   [.200]آل عمران:  ﴾َوَصابُِروا
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 )) :وكام أخرج الشيخان عن حديث أيب سعيد اجلدري أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

ا و   ْيً ط اًء خ  د  ع  ي  أ ح 
ا ُأْعطِ م  ُه اهلل ُ، و  ْ رب  ْ ُيص  رب  ت ص  ْن ي  م  رْبِ و  ع  ِمْن الص   .((أ ْوس 

باألوراد   نفسه  يقرأ عىل  بأن  والرقية،  بالقراءة،  العالج، وذلك  التصرب يف  األمر األخي: 

باملعوذتني   الرقية  وُيكثر  اهلل،  كتاب  من  ذلك  غي  نفسه  عىل  ويقرأ  النبوية،  واألدعية 

 والفاحتة، فإن فيها بركة عظيمة. 

   شفيه؛ إنه الرمحن الرحيم.أسأل اهلل الذي ال اله إال هو أن ي

يقول السائل: ما حكم أخذ اهلدايا من أصحاب املحالت التجارية ملوظفي وزارة الصحة  

 واألمانة؟ 

املحالت   ويراقبون  يتابعون  واألمانة  الصحة  موظفي  أن  السؤال  من  املراد  كأن  يعني: 

 .التجارية، فيعطيهم من يعمل يف هذه املحالت أو أصحاب هذه املحالت هدايا

اهلل،   حرمه  الذي  الغلول  من  وهو  جتوز،  وال  حمرمة،  اهلدايا  هذه  إن  هذا:  مثل  يف  يقال 

رسوله   وسلم -وحرمه  عليه  اهلل  عدي -صىل  حديث  من  مسلم  أخرج  ما  ذلك  ومن   ،

من استعملناه منكم عىل عمل، فكتمنا    ))قال:  -صىل اهلل عليه وسلم -الكندي، أن النبي  

 . (( به يوم القيامةخميطا فام فوقه، كان غلوال يأيت

 واملخيط: اإلبرة، فإذا كانت اإلبرة غلوالً، فكيف بام زاد عىل ذلك؟  

فليتق اهلل العاملون يف وزارة الصحة أو التجارة، أو البلدية، أو غي ذلك، أن ال يأخذوا  

م، وضعف  يف األمانة.   اهلدايا، وأن يردوها ؛ألن أخذها حُمر 
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أل من  سائل  أنا  السائل:  منهج  يقول  هذا  قولنا  بني  فرق  هناك  هل  هو:  وسؤايل  بانيا، 

 السلف، وهذا مذهب السلف؟ 

أنه ال فرق بينهام، فإن منهج السلف    -واهلل أعلم   -: يظهر يل  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ومذهب السلف لفظان مرتادفان، فيام نحن بصدده، فهو يدل عىل أن هذه الطريقة طريقة  

 السلف.

 معنى مفهوم العدد إذا عارض املنطوق قدم عليه؟ مع ذكر األمثلة.يقول السائل: ما 

يقال: مفهوم العدد :أن يأيت يف نص من  كتاب أو سنة ذكر العدد، فمفهومه: أن ما زاد  

عىل هذا العدد غي مطلوب، أو غي مراد بالنص، ومنطوقه أن الرشيعة تريد هذا العدد،  

 وما كان دونه فهو نقص يف القيام هبذا.  

ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحد  ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدة  ﴿ومن ذلك قوله تعاىل:  انَِيُة َوالزَّ  [.  2]النور: ﴾الزَّ

 مفهوم العدد: أنه ال جُيل د أكثر من ذلك.  

ام  ﴿ وكذلك قول اهلل عز وجل يف كفارة الصيام:  [. 196]البقرة:  ﴾َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ

  يصام أربعة أيام.  مفهوم العدد: أنه ال
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هذا معنى مفهوم العدد، وقد ُيالف املنطوق، فإذا خالف املنطوق، فاملنطوق مقدم عليه؛  

ألن داللة املنطوق أقوى من داللة املفهوم، سواء كان املفهوم مفهوم عدد، أو رشط، أو  

 صفة ...إىل غي ذلك.  

النبي     - اهلل عليه وسلمصىل-ومن ذلك: ما أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة عن 

 : اإلرشاك باهلل، والسحر ...إلخ،. قيل: وما هن؟ قال. ((اجتنبوا السبع املوبقات))قال: 

بأن هناك كبائر أخرى،  بينام جاءت الرشيعة  ظاهر هذا احلديث أن املوبقات سبع فقط، 

النبي   أن  بكر  أيب  حديث  من  البخاري  أخرج  كام  أخرى،  عليه  -وموبقات  اهلل  صىل 

. وعقوق  ((ذكر الرشك، وعقوق الوالدين، وقول الزور))ل: ملا ذكر أكرب الكبائر  قا  -وسلم

 . ((اجتنبوا السبع املوبقات))الوالدين، وقول الزور مل ُيذكرا يف حديث: 

ليس  املوبقات  من  ليس  السبع  هذا  ماعدا  وهو:  احلديث  مفهوم  أن  عىل  ذلك  فدل 

لبخاري أنه ذكر أكرب الكبائر، وعد  صحيحا، فهو خمال ف بحديث أيب بكرة الذي أخرجه ا

 من ذلك: عقوق الوالدين، وقول الزور.  

 أسأل اهلل الذي ال اله إال هو أن يعلمنا مما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة اخلامسة والعشرون بعد املائة. 
 

لكن ج السلف،  منهج  عىل  يعد  املجروح  كان  إذا  السائل:  هل   يقول  اآلخر،  العاَل  رحه 

 ْنجر املجروح حينئذ إذا كان جرحه مفرسا؟ 

مما   إن  السؤال:  هذا  عيل  جوابا  اجلرح  يقال  تعارض  إذا  أنه  العلم  أهل  مجهور  قرره 

. أما إذا مل يكن مفرًسا  والتعديل؛ فإن اجلرح يقدم يف حال واحدة، وهو: أن يكون مفرسا

 فإن التعديل مقدم عليه.  

أن السبب،    ومعني قوهلم:  إذا ذكر  ثم  أن يذكر سبب اجلرح،  يكون اجلرح مفرًسا، أي: 

 وكان مقنًعا فإنه يقدم عىل التعديل، وإن مل يكن مقنًعا فإنه ال يقدم عىل التعديل املجمل. 

وليس معنى املفرس أن يذكر السبب سواء أن كان مقنعا أو غي مقنع، وإنام إن يذكر سبب  

 ومبنًيا عىل دليل. اجلرح، ويكون هذا السبب مقنًعا

الكالم   السائل: ما حكم  اهلل يقول  اهلل رمحه  امللك عبد  التي حدثت يف  عن  ؟ واملخالفات 

؟ مع العلم أن الكالم السابق حدث بعد موت امللك عبد اهلل وكانت  م عىل وجه الذوقته  

 يف جلسة لشباب. 

السؤاليقال جواًبا   ا عن هذا  للملك عبد  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  مما  أنه  تعاىل  -هلل  :  اهلل  رمحه 

 فضائل عظيمة، ومن أحسن الفضائل وأجلِها التي حصلت يف زمنه: -رمحة واسعة
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أنه أوقف الزحف الرافيض، ففي زمنه دخلت الدولُة السعودية دولة  البحرين، وكرست  

 الرافضة.  

ويف زمنه أنجا اهلل عىل يده مرص من الرفض، فإنه لو متكن الرفض من مرص لكان البالء  

 سيام عىل بالد املسلمني.  ج

لكن برمحة اهلل وفضله قد كان جلهوده فضل عظيم يف إيقاف الزحف الرافيض عن بالد  

املسلمني   اإلخوان  تويل  إبان  عىل  وذلك  مرص،  بالد  عن  أوقفه  بأنه  أمجعني  املسلمني 

 للحكم. 

السعودية اإلخو الدولة  املسلمني، ففي زمنه صنفت  أنه كرس اإلخوان  ان  ومن فضائله: 

املسلمني مجاعة إرهابية، ويف زمنه كرس اهلل بفضله ورمحته وقوته حكم اإلخوان املسلمني  

 يف مرص، الذي هو طريق لتمهيد الزحف الرافيض. 

وأكرب دليل عىل ذلك أصول اإلخوان املسلمني املذكورة يف كتبهم، فقد ذكر التلمساين: 

 أن عالقة حسن البنا باإلخوان املسلمني كانت قوية.  

أنه   اإلخوان:  كتب  يف  مثبت  وهذا  البنا،  عن حسن  ذكر  السنة ومما  بني  للتقريب  داعية 

؛ لذا كافأه الرافضة عىل ذلك بأن جعلوا شارًعا يف دولة إيران باسم حسن البنا، والرافضة

 إىل غي ذلك مما عند اإلخوان.  

من إشادة محاس    ومما يوضح لك العالقة القوية بني اإلخوان املسلمني والرافضة، ما تري

اخلليج،   ودول  السعودية،  الدولة  أن  مع  وبإيران،  اهلل  بحزب  املسمى  الالت:  بحزب 
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إرهابية، ومع ذلك عارض   بأنه مجاعة  الالت  العريب قد صنفوا حزب  العامل  وأكثر دول 

 ذلك اإلخوان املسلمون يف فلسطني، وهم منظمة محاس، وأشادوا بحزب الالت.  

ا الدالئل  من  دليل  الرافضة  وهذا  مطية  املسلمني  اإلخوان  أن  عيل  اهلل  -لكثية  عافاين 

 .   -وإياكم

كثية   اهلل  عبد  امللك  وفضائل  هذا،  تبني  واسعة-فإذا  رمحة  تعاىل  اهلل  أن   -رمحه  فينبغي 

يتقي اهلل املتكلم يف عامة املسلمني، فضاًل عن رجل كانت له كل هذه الفضائل العظيمة،  

 ان منصفا ومتحريا.  وله فضائل أخرى يعرفها من ك

منزلة   من  الرجل  هلذا  ما  ُيعل م  أن  أحب  لكن  فضائله،  ذكر  يف  الكالم  إطالة  أحب  وال 

 عظيمة. 

اله إال هو، أسأل اهلل الرمحن الرحيم، أن يرفع درجته يف عليني عىل  فأسأل اهلل الذي ال 

و  الرافيض،  الزحف  من  خصوًصا  السعودية  وبالد  عموًما،  املسلمني  بالد  كرس  محاية 

 اإلخوان املسلمني، أسأل اهلل أن يغفر له وأن يرمحه هبذه األعامل الطيبة. 

 إذن ينبغي أن يتقي اهلل املتكلُم يف امللك عبد اهلل، وأن يعرف للرجل فضائله. 

أما إن وجد يف زمانه منكر فيجب إنكاره، سواء يف زمنه أو يف زمن غيه، سواء كان من  

م أو  مني  أو  دونه،  من  أو  يقولملك  اهلل  ألن  لِلن اِس ﴿:  نك،  ْت  ُأْخِرج   
ة  ُأم  ْي   خ  ُكنُْتْم 

بِاهلل ِ ُتْؤِمنُون   و  ِر  املُْنْك  ِن  ع  ْون   نْه  ت  و  بِاملْ ْعُروِف  ْأُمُرون   عمران:  ﴾ت  عن  110]آل  فيتكلم   .]

 .  -رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-املنكر وال يتعرض لصاحبه فيام يتعلق بامللك عبد اهلل 
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التوحيد أ سلامن  بامللك  يعز  وأن  والسنة،  التوحيد  وملوك  ومللوكنا  له  يغفر  أن  اهلل  سأل 

 والسنة برمحته، وهو أرحم الرامحني. 

النبي   صىل اهلل عليه وسلم؟ أتكون بقولنا  -يقول السائل: كيف تكون صفة الصالة عىل 

 عىل نبينا حممد؟ أو غري ذلك؟  -اللهم صل وسلم

ييقال:   صيغة  رشعية  النبي  كل  عىل  هبا  وسلم –صىل  عليه  اهلل  صالة    -صىل  تعد  فإهنا 

   عليه، كأن جيمع بني الصالة والتسليم أو غي ذلك.

اللهم صل  عىل حممد، وعىل آل حممد، كام صليت  "وأكملها أن يأيت بالصالة اإلبراهيمية  

...إلخ    "عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارك عىل حممد وعىل آل حممد

ر هذا ابن القيم   . "جالء األفهام"رمحه اهلل تعاىل يف كتابه –كام قر 

من  مبلًغا  اخلدمة  هذه  مقابل  منه  وأخذ  وظيفًة،  وجد آلخر  رجاًل  أن  لو  السائل:  يقول 

 املال، ما وجه كون هذا الفعل غري جائز؟ 

 يقال: هذا فيه تفصيل، وله أحوال:  

ام باخلدمة قدم األوراق كغيه، يعني: كان وكياًل له  احلال األوىل: إْن كان الرجل الذي ق

 يف تقديم األوراق، وخدمه يف ذلك، فأخذه لألجرة جائز.  

احلال الثانية: أن يأخذ األجرة عىل الشفاعة، يعني ملعرفته أناًسا يف ذاك العمل، أو يف أداء  

، ففي هذا ذكر  احلكم الذي تقدم عليه، أو يف غيها، فألجل معرفته وشفاعته يأخذ مااًل 

 شيخ اإلسالم رمجه اهلل تعاىل عن السلف أهنم أنكروه وبينوا أنه حمرم.  
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النبي   لكنه ال يصح عن  أمامة،  أيب  فيه حديث  ، وقد    -صىل اهلل عليه وسلم–وقد جاء 

 ُنوِزع أيًضا يف داللته.  

 م اهلل خًيا. أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بام علمنا، وجزاك 
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 اجملموعة السادسة والعشرون بعد املائة 
 

اإلمام   فيه  الصالة، وصىل يف مسجد ال جيهر  بعد  الذكر  يف  كان جيهر  من  السائل:  يقول 

 وأغلب املصلني يف الذكر، فليرس معهم بالذكر؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  اهلل عن  دان  فمن  به،  اهلل  يدين  بام  اهلل  يتعبد  أن  أحد   لكل  إن   :  

بالذكر بعد الصالة فإنه يتعبد اهلل بذلك، ومن دان اهلل بعدم اجلهر فإنه يتعبد اهلل   باجلهر 

 بذلك، وكل له عبادته وليس أحد مرتبًطا بغيه.  

فإن   الفائدة  باب  من  أنه  يف عىل  البطال  ابن  حكاه  بل  اجلهر،  يرون  ال  العلامء  مجهور 

 إمجاًعا. "رشحه عىل البخاري"

السائل. هل الفقه"متن    يقول  مؤلفها    "عمدة  أن  أم  املذهب،  ألفت عىل  التي  املتون  من 

عىل   كتب  ما  وبني  املذهب،  عىل  كتب  ما  بني  تفرق  وكيف  عنده؟  ترجح  بام  كتبها 

 الراجح؟ 

السؤاليقال جواًبا   الفقه":  عن هذا  املتون    "عمدة  من  احلنبيل، وهي  املذهب  متون  من 

، ودلل عىل بعض املسائل  ا من املذهب احلنبيلاملخترصة، فكتبه املصنف بام يراه صحيحً 

 فيه. 

وأما التفريق بني الكتب التي كتبت عىل املذهب، وعىل غي املذهب، فهذا يعرف بصنيع   

مل يكتبها عىل مذهب، وإنام    "األوسط"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل–املؤلف، فمثاًل ابن املنذر 
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وإن كان متأثًرا    -رمحه اهلل تعاىل–عبد الرب    كتبها بام ظهر له من الدليل، وكذلك فعل ابن

ويعرف   حكمه،  كتاب   فلكل  وهكذا  املالكي،  املذهب  وهو  عليه،  نشأ  الذي  باملذهب 

 بطريقة املصنف، إما بقراءة الكتاب، أو بأن يبني املؤلف طريقته. 

بعنوان   السائل: ذكرت يف حمارضة  والصفات"يقول  األسامء  إهلام، أن    "قواعد يف  اللغة 

العرب،و عليه  اصطلح  اصطالًحا  خاص    ليست  أنه  أم  اللغات،  لكل  عام  اإلهلام  فهل 

 باللغة العربية؟ 

َوَعلََّم  ﴿: اإلهلام عام يف مجيع اللغات، وهو تفسي قوله تعاىل: عن هذا السؤاليقال جواًبا 

َها وغيه:   عىل أحد الوجهني، وهو مروي عن ابن عباس [  31]البقرة:    ﴾  آَدَم اأْلَْساَمَء ُكلَّ

مجيع  يف  عام  هو  بل  العرب،  بلغة  خاًصا  ليس  أنه  عىل  فذلك  كلها،  اللغات  علمه  أنه 

 اللغات.

َل ينزل آخر    -عليه السالم –يقول السائل: ما تقول يف عدنان إبراهيم، وزعمه أن عيسى  

 الزمان؟ 

السؤاليقال جواًبا   هذا  إن  عن  وقد :  السنة،  بقناع  متقنع  رافيض  ضال،  إبراهيم    عدنان 

رافيض   أنه  ُيثبِت  مقااًل  فيه  وكتبت  ومرئًيا،  رًدا صوتًيا  عليه  رددت  وقد  كتبت يف ذلك، 

اإلسالم، باسم  اإلسالم  إفساد  حياول  زنديق،  وهو  السنة،  بقناع  يناطح   لذلك  متقنع 

 األدلة الظاهرة اجللية، ويصادمها بتأويالت ساجمة تدل عىل أنه ال يقر هبا بل ينكرها.  

ثناء سلامن    فمثله ضال مضل ال العودة، فإن  إليه، وال إىل من أثنى عليه كسلامن  يلتفت 

العودة عليه غش عىل األمة، والغش إذا كان حمرًما يف األكل والرشب، ففي األديان أوىل  

 وأوىل. 
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أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يكرس عدنان إبراهيم، وأن يفضحه، وأن حيفظ املسلمني  

 منه؛ إنه الرمحن الرحيم. 

 : ما حكم لبس العباءة عىل الكتف للمرأة؟يقول السائل

: لبس املرأة للعباءة عىل الكتف حمرم؛ ألن فيه جتسياًم للكتف،  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

قال:   اهلل  َأْن  ﴿وألن  ُجنَاح   َعَلْيِهنَّ  َفَليَْس  نَِكاًحا  َيْرُجوَن  اَل  يِت  الالَّ النَِّساِء  ِمَن  َواْلَقَواِعُد 

َجات  بِِزينَة  َيَضعْ   .    [ 60]النور:  ﴾َن ثَِياهَبُنَّ َغرْيَ ُمَترَبِّ

 أفتى عبد اهلل بن مسعود وغيه أهنا تضع اجللباب أي أن كتفها جيسم بثوب يسرته.

ذلك،   يف  النساء  بقية  تدخل  فال  مستثنى،  وهو  النساء،  من  للقواعد  جائز  أنه  ثبت  فإذا 

م شاع  بل  النساء؛  بني  هذا  شاع  قد  وتزيني  ولألسف  زخرفة  من  ذلك  من  أشد  هو  ا 

 العباءات إىل غي ذلك.  

يتبع بعضهم بعًضا، فقد كان هذا األمر منكًرا غاية  ط ا  الق  الناس كأرساب  والعجيب أن 

قلة   إىل  يرجع  وهذه  بعًضا،  بعضهم  الناس  يتبع  شائًعا،  أصبح  ثم  بالدنا،  يف  اإلنكار 

امة من الرجال إىل غي ذلك، وإال كيف  الدين، وقلة العلم، وتأثي املجتمع، وضعف القو 

فتلفت   الطرقات،  يف  وتسي  ومزينًا؟!  اًل  جمم  لباًسا  زوجته  تلبس  أن  غي ور  رجل  يرىض 

 أنظار الرجال!!!  

والرشيعة إنام رشعت اجللباب واخلامر للمرأة لئال ينظر إليها الرجال، ولتسرت زينتها، ال  

 أن جتلب الرجال بالنظر.  
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يتقوا اهلل، وأن يعلموا أهنم سيلقوا اهلل، وأن ال تغلبهم النساء يف أمثال   فأدعو الرجال أن 

 هذه األمور.  

الرحيم،   إنه الرمحن  بنات املسلمني ملا فيه رضاه؛  إله إال هو أن هيدي  أسأل اهلل الذي ال 

 وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة السابعة والعشرون بعد املائة 

 
أحد   رفع  حكم  ما  السائل:  أثناء  يقول  يف  عليها  بالسجود  املأمور  السبعة  األعضاء 

 السجود؟ 

: إن السجود عىل األعضاء السبعة ركن لصحة السجود، كام  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

 ذهب إىل ذلك الشافعي وأمحد يف رواية.  

صىل  –أن النبي    -ريض اهلل عنه–ويدل لذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس  

اليدين، والركبتني، وأطراف  ))قال:    -اهلل عليه وسلم أمرت أن أسجد عىل سبعة أعظم: 

 .   ((القدمني، واجلبهة، وأشار إىل أنفه

فلذا من مل يسجد عليها يف السجود  فإن سجدته ال تصح، فإذا مل تصح سجدته مل تصح  

 ، فمثل هذا تصح صالته. لكن لو رفعها يف أثناء السجود، ثم أرجعها واستمرصالته، 

لسائل: نويت قبل الفجر الصيام لقضاء رمضان، وبعده أكلت الفطور وتغديت،  يقول ا

 واآلن ذكرت أنني صائمة، علاًم أنه صيام قضاء، هل أتم صيامي؟ 

سواء  من نوى الصيام، ثم بعد ذلك أكل أو رشب ناسًيا،: إن عن هذا السؤاليقال جواًبا 

هذا عذر، كام ذهب إىل هذا أبو    قل  األكل أو كثر؛ فإن صيامه صحيح، والنسيان يف مثل

 حنيفة والشافعي وأمحد.  
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النبي   أن  أيب هريرة  الشيخان من حديث  أخرجه  ما  عليه وسلم–ويدل هلذا  اهلل    -صىل 

 .((من نيس وهو صائم، فأكل، أو رشب، فليتم صومه؛ فإنام أطعمه اهلل وسقاه)) قال:
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تلبس  بالوجه والشعر، ولكن يقول السائل: بعض النساء تلبس احلجاب الرشعي املتعلق 

؛ والرشع أمر بسرت الزينة، فهي  بلوزة عادية وبنطلون وسيع، بحجة أن هذا ساتر جلسدها

 قد سرتته، أرجو التوضيح.

: إن هذا السرت ليس سرًتا رشعًيا؛ فإن مثل هذا اللباس الذي  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

، وهو أقل  يف سرت املرأة.    يسمى بلوزة أو البنطلون فيه نوع جتسيم 

لذا الرشيعة جاءت بأن املرأة يف صالهتا تلبس مخاًرا ودرًعا سابًغا، يغطي ظهور قدميها،  

وعيل   عائشة  عن  ثبت  عنهام–كام  اهلل  يف    -ريض  كان  إذا  هذا  شيبة،  أيب  ابن  أخرجه 

 الصالة، وهي أقل سرًتا، فكيف بعورة النظر وهي األشد؟!  

 ، وأن يتسرتن تسرًتا ال يعرف ما وراءه.  فلذا أنصح األخوات أن يتقني اهلل

درجة   عىل  ليس  التحجيم  هذا  كان  وإن  حتجيم،  نوع  فيها  فإن  األلبسة  هذه  أمثال  أما 

  .  واحدة بالنسبة لضيق اللباس ووسعه، لكن مهام كان؛ فإن فيه نوع حتجيم 

طلون والسرت املعروف الذي هو لبس مخار ودرع  سابغ، مثل هذا أسرت، بخالف لبس البن

 أو البلوزة.  

بعضهم   الناس  وتقليد  الدين،  ضعف  بسبب  وانترشت  شاعت،  األلبسة  هذه  ومثل 

 بعًضا، وضعف قوامة الرجال. 

اهلل   طاعة  يف  فليجتهدن  النار،  أهل  أكثر  أهنن  وليعلمن  اهلل،  يتقني  أن  النساء  أدعو  وإين 

أخرج   كام  النساء،  الرجال  مع  الفتن  أعظم  فإن  فتنة،  ألهنن  أيب  والسرت؛  حديث  مسلم 
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النبي   أن  فتنة ))قال:    -صىل اهلل عليه وسلم –سعيد  النساء؛ فإن أول  الدنيا، واتقوا  اتقوا 

  ((بني إرسائيل يف النساء

الرجال من جهة،   تفتن  لئال  ؛  أكمل سرت  تتسرت  وأن  اهلل،  تتقي  أن  املرأة  فإذن؛ جيب عىل 

 ولتنجي نفسها من غضب اهلل من جهة أخرى.  

أهل القوامة أن يقوموا بقوامتهم حًقا، وأن ال يضعفوا أمام ضغط النساء، وأدعو الرجال  

 وألجل مسايرة الواقع.  

أسأل اهلل أن هيدينا مجيًعا ونساء املسلمني، وأن هيدي أزواجنا وبناتنا واملسلمني أمجعني؛  

 إنه الرمحن الرحيم. 

 

َت وقد  الُكتَّاب،  أيام  من  قديمة  عنده مصاحف  زمييل  السائل:  كيف  يقول  معظمها،  زق 

 يتخلص منها؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  العلم  عن  أهل  أقوال  أصح  أعلم    -:  املصاحف    -واهلل  أن 

 يتخلص منها بدفنها. 

احلرق فال يصح   أعلم  -أما  أبا  -واهلل  أن  املصاحف:  داوود يف كتاب  ثبت عند أيب  ملا  ؛ 

، فقال:    -ريض اهلل عنه–موسى األشعري   أخاف أن يكون فيه ذكر    لوال أين))أيت بكتاب 

 . ((ألحرقته  -عز وجل–اهلل 
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أعلم  -إذن؛ األظهر   اإلمام أمحد    -واهلل  املصاحف ال حترق، و كام ذهب  اهلل  –أن  رمحه 

وبعض    -تعاىل احلنفية  هذا  وذكر  حترق،  وال  تدفن،  بأهنا  قالوا  احلنابلة،  قول  وهو 

 الشافعية. 

   حرق املصاحف((.  - عنهريض اهلل–: ))أن عثامن ما ثبت يف البخاري أما 

فهذا ال يدل عىل أن من أراد التخلص من املصحف القديم أو غيه من املصاحف  

، وهو أن احلرق أقوى طريقة يف أن ال يرجع هلذه   أنه حيرقه، وإنام فعل عثامن كان لسبب 

املصاحف؛ ألن من دفنها قد يرجع إليها، بخالف احلرق، فإهنا إذا حرقت فإنه ال يمكن  

وع إليها، ال سيام وهذا قول أيب موسى األشعري، وهو صحايب، وأقوال الصحابة الرج

 حجة، وتبني أدلة الكتاب والسنة.  

 أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثامنة والعشرون بعد املائة 
 

ما   السائل:  حممد  يقول  مدرسة  باسم  مدرسته  سمى  من  عليه –حكم  اهلل  صىل 

 ؟ -وسلم

السؤاليقال جواًبا   هذا  التعريف،    : عن  ومنها   ، معان  هلا  اإلضافة  إنه جائز؛ ألن 

بكر، ومدرسة عمر، ومدرسة عثامن، ومدرسة عيلفيقال:   أيب  يكون هذا    مدرسة  حتى 

 ون األخرى.  تعريًفا هلذه املدرسة بأن  املقصود املدرسة الفالنية د 

فاإلضافة عىل وجه التعريف جائزة، ومن ذلك أن تسمى املدرسة بمدرسة حممد  

 واهلل أعلم.   -صىل اهلل عليه وسلم–

واللغة،  والنحو،  واملصطلح،  الفقه،  أصول  دراسة  كيفية  أريد  السائل:   يقول 

ُيف ال   منها  الكثري  ألن  لذلك،  امليرسة  البسيطة  الكتب  هي  وما  واقعًيا،  وأنا  تطبيقه  َهم،  

 أشعر أْنا معقدة، إىل آخر كالمه؟ 

أن من أراد أن يدرس علاًم    -واهلل أعلم    -يف ظني    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

للمرة األوىل ومل يدرسه قبل، من الصعب للغاية أن يدرسه بقراءته الشخصية والفردية،  

عىل من يثق به فإنه سيفتح    البد أن يقرأ هذا العلم عىل من يثق به؛ ألنه إذا قرأ هذا العلم 

 له أبواب هذا العلم، فيستطيع بعد ذلك أن يقرأ.  

ويعطيه  األبواب،  له  يفتح  حتى  به،  يثق  من  عىل  يقرأ  أن  البداية  يف  البد  فإذن؛ 

 مفاتيح هذا العلم.  

أما أن يعتمد اعتامًدا ذاتًيا، فأظن أن هذا صعب، وحيتاج إىل جهد، وقد يفهم خطًأ  

 ذلك.  كثًيا إىل غي 
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هذا   يعلمه  أن  يمكن  مما  العلم  أو طالب  العلامء،  من  أحد  بلده  يوجد يف  مل  وإذا 

، فرشوح العلامء اآلن منترشة وشائعة  -وهلل احلمد -العلم فاألمور تيرست يف هذا الزمن  

 يف اإلنرتنت وغيه، فممكن عن طريقها يسمع الرشوح ال سيام  

العثيمني   ؛ فإن رشوحه  -رمحه اهلل تعاىل–رشوح شيخنا العالمة حممد بن صالح 

يكثر رضب   حمقق،  عامل  من  وهي  عبارهتا،  يف  وسهلة  تسجيلها،  يف  وصافية  واضحة، 

 األمثلة لتقريب املراد.  

 لذا يف االبتداء البد أن يقرأ هذا العلم عىل من يثق به من علامء أهل السنة. 

لنحو حيتاج إىل تطبيق ثم إن هناك علوًما حتتاج إىل كثرة تطبيق  كعلم النحو، فعلم ا

م الطالب إذا أخطأ وهكذا.    وإعرابات كثية عىل من عنده علم، فيقو 

التوحيد  عىل  حييينا  وأن  صاحلًا،  وعماًل  نافًعا  علاًم  مجيًعا  يرزقنا  أن  اهلل  أسأل 

 والسنة، وأن يميتنا عىل ذلك. 

ك  التمويل عن طريق بنك الراجحي عن طريق بيع أسهم ملك للبنيقول السائل:  

، ثم يقوم باحلال أو عىل رغبة الشخص بيع األسهم ، له يعطيه مبلًغا  للشخص بالتقسيط

قصده   يكون  ذلك  يفعل  من  غالب  بأنه  العلم  مع  جائز؟  هذا  فهل  به،  باع  الذي  كاماًل 

 قرًضا مالًيا؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  الراجحي    : عن  بنك  مثل  من  التقسيط  أخذ  واهلل    -إن 

أن  -أعلم وهو حذر حتى    جائز برشط  به  تثق  من  تسأل  أن  فالبد  نقيًة،  األسهم  تكون 

يرشدك إىل األسهم النقية، فال تشرِت األسهم التي فيها تعامالت ربوية وتعامالت حمرمة،  

 وإنام تشرِتي األسهم النقية التي ليست فيها معامالت ربوية وال املعامالت املحرمة. 
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الراج ل رشكة  توك  أن   فيصح  اشرتيت  فإذا  فإذا  األسهم،  هذه  لك  يبيع  أن  حي 

اشرتيتهم   األصل  ففي  ط هلم؛  تقس  ثم  بذلك،  وكلتهم  نقًدا؛ ألنك  املال  أعطوك  باعوها 

ينًا بالتقسيط، ومثل هذا جائز   . -واهلل أعلم-د 

 كشف وجه امليت أثناء الصالة عليه؟ يقول السائل: 

أثناء الصالة  :عن هذا السؤاليقال جواًبا   امليت  له   إن كشف وجه  عليه البد أن 

 دافًعا، فإن كان الدافع دينًيا فهو بدعة .  

يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل–فإذن البد أن هلذا الفعل دافًعا، وقد ذكر شيخ اإلسالم  

ص جعله ُيصص    "االقتضاء" أنه ال أحًدا ُيصص عماًل إال والبد أن يكون هناك خمص 

 هذا العمل.  

ذلك ونحو  امليت  عىل  الصالة  دينًيا،   فمثله  التخصيص  يكون  ما  غالًبا 

 والتخصيص الديني إذا مل يكن عليه دليل كان بدعًة.  

تقدم  دينًيا عىل ما  الدافع  الفعل، والغالب أن يكون  دافع هذا  ينظر إىل  أن  فالبد 

 ذكره. 

 ما الفرق بني الصفات الفعلية، وأفعال اهلل؟ يقول السائل: 

السؤاليقال جواًبا   املراد    -هلل أعلموا  -الظاهر    : عن هذا  بينهام؛ ألن  أن ال فرق 

بالصفات الفعلية هي الصفات التي تنفك عن اهلل، وترجع إىل املشيئة، كمحبة اهلل لفالن،  

وأوضح من ذلك: املجيء، واإلتيان، ونحو ذلك، فمثل هذه صفات فعلية، والصفات  

 .  -سبحانه وتعاىل–الفعلية هذه هي أفعال اهلل 

ُيلق، ويرزق، وحييي، ويميت، إىل غي ذلك، وهذه كلها    ومن األفعال مثل: أنه 

 . -سبحانه وتعاىل–أفعال اهلل 
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إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم   أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة التاسعة والعشرون بعد املائة 

 

يعطون الوقت الكايف للذهاب   يقول السائل: أنا مقبل عىل عمل يف مكان، ربام ال 

يف مكان العمل؟  إىل املسجد ألداء صالة اجلمعة، هل جيوز إقامة اجلمعة أنا وشخص آخر 

 ذان إىل آخره؟وهل جيب عيلَّ األ

أن من كان يف مكان عمل، وتقام صالة   واهلل أعلم:  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

أ عليه  فيجب  فيها عمله،  التي  البلد  نفس  تعاىل:  اجلمعة يف  قال  معهم،  اجلمعة  ن يصيل 

اْل ﴿ َوَذُروا  اهللَِّ  ِذْكِر  إىَِل  َفاْسَعْوا  ُمَعِة  اجْلُ َيْوِم  ِمْن  اَلِة  لِلصَّ ُنوِدَي  إَِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأهيه َبيَْع  َيا 

 [ 9]اجلمعة:   ﴾َذلُِكْم َخرْي  َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن 

البلد والبلد مهام كربت، جيب عىل كل   إذا وجد يف  أن يصلوا اجلمعة  البلد  أهل 

، وذكره ابن  "املغني " جامع، وهذا بإمجاع أهل العلم، كام يستفاد من كالم ابن قدامة يف  

 .  "رشحه عىل البخاري" يف  -رمحه تعاىل–رجب 

 فال يقال يف البلد: إنه يعامل معاملة من سمع النداء، أو مل يسمع النداء.  

البل أهل  كل  يقال:  جامع، بل  فيها  كان  إذا  ومتباعدة  كبيًة  البلد  كانت  ولو  د 

يصلوا   وأن  اجلمعة،  لصالة  النداء  جييبوا  أن  اجلميع  عىل  فيجب  اجلمعة،  الناس  ويصيل 

 اجلمعة.  

البلد،  التي يف  املساجد  أحد  أن يصلوا اجلمعة يف  فإذن، مثل هؤالء جيب عليهم 

 وال جيوز هلم أن يقيموا اجلمعة.  
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إن شاء    -ستأذنوا من العمل ألداء صالة اجلمعة فإهنم لن يامنعوا  وظني أهنم لو ا

 ؛ ألن الوقت ليس طوياًل، إذا أدركوا اخلطبة والصالة، ثم رجعوا.  -اهلل 

أن   لو  العمل،  أما  أن يدعوا هذا  العمل منعهم من صالة اجلمعة، فيجب عليهم 

نوا من صالة اجلمعة.    وأن يذهبوا إىل غيه ممن يمك 

  الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا. أسأل اهلل

 يقول السائل: هل جيب عىل املسلم أن يرشب جالًسا؟ 

–أن النبي  ))ثبت يف صحيح مسلم من حديث أنس:    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  
أرش  ))، فسأل قتادة عن أنس: واألكل؟ قال:  ((ْنى عن الرشب قائاًم   -صىل اهلل عليه وسلم

 .  ((أو أخبث

قائاًم فإذن   تنزيه، وقد ذهب كثي    األكل والرشب  منهي عنه، وهو مكروه كراهة 

 من العلامء إىل جوازه.  

 أنه مكروه، كام قرره النووي وغيه.   -واهلل أعلم  -لكن الصواب 

 ويدل لذلك النهي يف حديث أنس.  

 فإن قيل: ملاذا ال حيمل عىل التحريم؟  

  -صىل اهلل عليه وسلم–أن النبي  ))ابن عباس يف البخاري:    فيقال: ثبت يف حديث

 . ((رشب قائاًم من زمزم

هني   إىل  التحريم  هني  من  القول  أن يرصف  والفعل:  القول  بني  اجلمع  ومقتىض 

 التنزيه، فلذلك الرشب قائاًم خالف األفضل، واألفضل أن يرشب جالًسا.

؟ أم يكفي اجللوس عىل  ثم يقول السائل بعد هذا: فهل جيب اجللوس عىل أرض

 الكريس؟ وهل يشمل حكم الرشب جالًسا كل مرشوبات، أو هو خاص باملاء فقط؟
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جواًبا   السؤاليقال  هذا  عىل    :عن  جلس  من  فإن  الكريس؛  عىل  اجللوس  يكفي 

 الكريس يعد جالًسا.  

 وإن هذا عام يف كل ما يؤكل ويرشب، ليس خاًصا باملاء.  

واألكل   الرشب  بتحريم  القول  والشائع ثم  العلم،  أهل  عند  معروًفا  ليس  قائاًم 

 عندهم قوالن: إما بالكراهة، أو باجلواز بال كراهة.

عند   هل  األنف،  جمرى  إحدى  وانسد  بالزكام،  أصيب  من  السائل:  يقول 

االستنشاق يعفى عن عدم دخول املاء يف املجرى املسدود؟ أم البد أن يدخل املاء بجذب  

 أرضه؟  النفس بشدة حتى يدخل، وربام

املستحب عند الوضوء هو املضمضة واالستنشاق،   :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

النبي   أن  هريرة  أيب  الشيخان من حديث  أخرج  عليه وسلم–وقد  اهلل  إذا ))قال:    -صىل 

 ، وجاء االستنشاق من حديث عثامن وغيه.  ((توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء ثم لينتثر

اء يف أنفه، ثم ُيرجه، لكن لو كان عليه رضر، أو تأذى  فلذا، األفضل أن يدخل امل

بذلك، فيصح له أن يدعه، وإال املفرتض أن حيرص املسلمون أمجعون عىل االستنشاق يف  

ج، وقد قرر علامء املذاهب األربعة أن هذا من   ل املاء يف األنف، ثم ُُير  الوضوء، وأن ُيدخ 

 أفعال الوضوء، ومن مستحباته. 

السائل:   ناسًيا؟  يقول  اإلحرام  املحظور من حمظورات  فعل  مسألة  يف  الراجح  ما 

حال   هو  كام  واملتأذي  للمريض  اختيار  ال  إذ  واألذى؟  املرض  عىل  النسيان  يقاس  وهل 

 النايس؟ 

أما من فعل حمظوًرا ناسًيا فال يشء عليه، وال جتب    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

النايس، إعذار  األدلة يف  لعموم  فدية؛  ربنا:   عليه  قال  َأْو  ﴿  كام  َنِسينَا  إِْن  ُتَؤاِخْذَنا  اَل  نَا  َربَّ
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هريرة:  286]البقرة:    ﴾َأْخَطْأَنا وأيب  عباس  ابن  حديث  من  مسلم  وأخرج   ، اهلل  ))[  أن 

 .  ((هذا -صىل اهلل عليه وسلم–استجاب للنبي 

–فدل عىل أن النسيان عذر، وإىل هذا ذهب أمحد يف رواية، وهو قول للشافعي  

 .  -اهلل تعاىلرمحه  

 أما قياس ذلك عىل املريض، فهذا ال يصح؛ ألن هناك فرًقا بني النايس واملريض.  

أما النايس ففعل املحظور، وهو يعلم احلكم الرشعي لكنه ذهل عنه، أما املريض 

كاملرض   لدافع   فعله  وإنام  عنه،  يذهل  ومل  الرشعي،  احلكم  يعلم  وهو  املحظور  ففعل 

 ين.  وغيه، ففرق بني األمر

عليه   فتجب  مريًضا  كان  من  أن  عىل  الرشيعة  فنصت  بينهام،  الرشيعة  فرقت  ثم 

تعاىل:  قال  كام  َأْو  ﴿  فدية،  ِصَيام   ِمْن  َفِفْدَية   َرْأِسِه  ِمْن  َأًذى  بِِه  َأْو  َمِريًضا  ِمنُْكْم  َكاَن  َفَمْن 

 [.  196]البقرة:  ﴾ َصَدَقة  َأْو ُنُسك  

 املريض والنايس عىل ما تقدم تقريره.  فنصت الرشيعة عىل املريض، وفرق بني

 وإن املريض ليس ذاهاًل، أما النايس فقد ذهل عن احلكم الرشعي.  

إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم   أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الثالثون بعد املائة 

 
ست حراًما، ويستدل لذلك بأن اهلل أودع  من يقول بأن املوسيقى لي يقول السائل:  

 األصوات يف بعض الطيور والعصافري ويعتربهم من باب املوسيقى؟ 

السؤاليقال جواًبا   هذا  رجل    : عن  من  يكون  أن  إما  الدليل  هبذا  االستدالل  إن 

 .  -عافانا اهلل وإياكم-جاهل أو من رجل متعمًدا الباطل 

 هذا من وجهني:   اجلواب عن و

الكتاب والسنة واإلمجاع عىل حرمة املوسيقى، أن األدلة رصحية من  :الوجه األول

والتابعني الصحابة  وفتاوى  ذلك  بل  عىل  واألدلة  حرمتها،  يف  كثي  الصحابة  فكالم   ،

أيب   من حديث  البخاري  ما يف صحيح  إال  حرمتها  عىل  الداللة  يف  يكن  مل  ولو  ظاهرة، 

ال يكون  ))قال:    -صىل اهلل عليه وسلم–مالك األشعري أو أيب عامر األشعري أن النبي  

واملعازف واخلمر  واحلرير  احلَر  يستحلون  األمة  أنه  ((مقام  يعني:  الذم،  وجه  عىل  وهذا   ،

 حرام فاستحلوه، وهذا دليل واضح وبني   يف حرمة الغناء.  

  أما أقوال الصحابة فقد ثبت عن عبد اهلل بن مسعود يف تفسي قوله تعاىل: 

الن اسِ } ِمن   ا   و  ه  ت ِخذ  ي  و  ِعْلم   ْيِ  بِغ  اهلل ِ  بِيِل  س  ْن  ع  لُِيِضل   احْل ِديِث  ْو   هل  ي  ِ ي ْشرت  ْن  م 

ثالًثا)):  [قال6]لقامن:    {ُهُزًوا   قاله  الغناء  أنه  إله إال هو  الذي ال  إىل غي ذلك من    ((واهلل 

 كالم أهل العلم.  

وقد العلم،  أهل  من  وغيه  اآلجري  حكاه  فقد  اإلمجاع  يف    أما  وفصلت  سبق 

 الكالم عىل هذا يف بعض األجوبة السابقة.  
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والدار   اهلل  يريد  ملنصف   يصح  فال   ، الغناء  حتريم  يف  ظاهرة  األدلة  هذه  فإذن؛ 

وترك األدلة الظاهرة  اآلخرة أن يدع األدلة الرصحية البينة إىل مثل هذا، وإن اتباع املتشابه  

ا الَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيغ  َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه   ﴿ كام قال سبحانه: البينة من عالمة الزيغ، َفَأمَّ

   [. 7]آل عمران:  ﴾اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللَُّ

عة وتسعني  تس  " عالم املوقعنيأ  "لقد ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه  

 مثااًل عىل رد املتشابه إىل األدلة الرصحية، هذا اجلواب األول.  

الثاين:  اجلواب  والطيور   أما  العصافي  أصوات  أن  جداًل  لنفرض  يقال:  أن 

كاألغاين، فيقال: إن العصافي والطيور غي مكلفة، فال يشملها احلكم الرشعي، بخالف  

باملكلف؟ ومن املعلوم أن احليوانات تعارش  اإلنسان فإنه مكلف، فهل يقاس غي املكلف 

 باطل.  قياسمن تشاء ، فليقل إن اهلل ملا جعلها كذلك فدل ذلك عىل أن الزنا جائز. هذا  

: أن التأثر والطرب باملوسيقى أكثر بل ال يقارن بأصوات الطيور واجلواب الثالث

 بل إنه ال حيصل طربه بأصوات الطيور، وإنام حيصل هبا االستئناس.  

النساء ، فال   الرجال فضاًل عىل  أما ما حيصل من موسيقى وغيه فهو طرب هيز 

 مقارنة بني أثر صوت الطيور وصوت املوسيقى وغي ذلك.  

جيعلنا  وأال  معرضني،  الباطل  وعن  متبعني،  احلق  عىل  جيعلنا  أن  اهلل  فأسأل 

 للمتشاهبات مستدلني.

ع حتية املسجد يف صالة  واحدة  يقول السائل: هل جيوز أن أنوي صالة سنة راتبة م

 كالرغيبة مع حتية املسجد يف ركعتني؟ 

 أما الرغيبة ال أدري ما يقصد هبا،   :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

 قد يصح، لكن البد أن يراعى ما ييل:   تداخل الصلوات بعضها مع بعض أما 
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األول: م  األمر  املسجد  كتحية  كالصالة،  واحًدا  العبادتني  جنس  يكون  ع أن 

 الراتبة، كالمها صالة، وكالمها ركعتان، فإذن جنسهام واحد.  

الثاين: التداخل،     األمر  أن يكون أحدمها مقصوًدا، واآلخر غي مقصود، ويصح 

 -رمحه اهلل–وهو مستفاد من كالم ابن رجب، ومن كالم شيخنا العالمة حممد بن عثيمني 

د، أو الراتبة قبل الظهر مع فعىل هذا يصح أن تتداخل راتبة الفجر مع حتية املسج

ركعتني،   جيعلها  بأن  الظهر،  قبل  التي  األربع  تتداخل  أن  يصح  ال  لكن  املسجد،  حتية 

 فينوي هبم األربع؛ ألن كل واحدة مرادة بذاهتا.  

أنه ما كان مراًدا لذاته يدخل معه ما كان غي  فالبد أن تراعى هذه القاعدة، وهو  

 عىل ما تقدم تقريره.  ن اجلنس واحًدامراد لذاته بل لغيه برشط أن يكو 

أن   العفو  املاء هل يصح االستدالل عىل  السائل. جواز استجامر مع وجود  يقول 

 يسري نجاسة ال ينظف كاملاء؟

دون    يسي النجاسة معفو  عنه يف حال االستجامرإن    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

 ."املشقة جتلب التيسي"غيه، ومثل هذا داخل حتت قاعدة 

لكن ال يصح أن يطرد هذا يف كل نجاسة، ويقال: إن يسيها معفو عنه قياًسا عىل  

لو خرجت النجاسة إىل صفحة اإللية فإهنا ال  االستجامر، لذلك املشهور عند العلامء أنه  

 ، وجيب أن تزال متاًما، وأال يعفى عن يسيها.  تعامل معاملة االستجامر 

حاجة إىل إزالة النجاسة بعد قضاء احلاجة فإذن هذا احلكم خاص باالستجامر لل

بغي املاء كاألحجار وغيها، ومثل هذا ال يزيل النجاسة كلها، وإنام عفت الرشيعة عن  

 اليسي الذي ال تزيله، فال يصح أن يقاس غيه عليه.  

 وأؤكد بأسلوب آخر أن الرشيعة عفت عن ذلك للحاجة، أما غيه فليس كذلك.
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إل  ه إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم  أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 اجملموعة الواحدة والثالثون بعد املائة 
 

 يقول السائل: ما حكم رمي الشامغ والعقال يف رجل إذا طلب منه أن يساحمه؟ 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  فهي    :عن  اإلباحة،  العادات  يف  واألصل  عادات،  هذه 

 وأعراف اشتهرت عند طائفة من الناس. عادات 

السنة،   واألصل يف العادات واألعراف أن يباح ما مل ختالف الدليل من الكتاب أو 

 . -واهلل أعلم -وأنا ال أعرف دلياًل يمنع الناس من هذا 

 يقول السائل: هل التمندل بعد الوضوء سنة؟ وهل صح التنشيف؟ 

أنه إذا توضأ يتمندل   التمندل بعد   : عن هذا السؤاليقال جواًبا   الوضوء بمعنى: 

   ويزيل  أثر املاء الذي عليه بعد الوضوء.

التمندل، كام ذهب إىل    -واهلل أعلم  -مثل هذا   السنة يف ترك  أنه ليس سنًة، وأن 

 ذلك الشافعي. 

ملا اغتسل، قال    -صىل اهلل عليه وسلم –أن النبي  ))ودل عىل ذلك حديث ميمونة:  

 أخرجه الشيخان.  ((-صىل اهلل عليه وسلم–فأتيت باملنديل، فرده 

 . ((أنه ترك التمندل)): -ريض اهلل عنه–وثبت عن جابر عند ابن أيب شيبة 

رمحه  –إذن األظهر أن السنة هو عدم التمندل، كام ذهب إىل ذلك اإلمام الشافعي  

 اهلل تعاىل.  

بغري ما    يف احلكم  -عليه السالم–ما الفرق بني النجايش ويوسف  يقول السائل:   

 أنزل اهلل وحكام الدول اإلسالمية أليس واجب مع العجز ؟ 
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قاعدة رشعية واضحة، أنه ال واجب مع العجز كام    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ  ﴿  [ وكام قال تعاىل: 16]التغابن:    ﴿ َفاتَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ﴾  قال اهلل تعاىل:

[ ، وكام أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة أن النبي 286]البقرة:    ﴾ ُوْسَعَهاَنْفًسا إاِلَّ 

  .((إذا أمرتم بأمر  فأتوا إليه ما استطعتم)) -صىل اهلل عليه وسلم–

اهلل–والنجايش   أن ُيفف    -رمحه  استطاع  ويوسف  مطلًقا،  الرشيعة  حتكيم  ترك 

يكن يستطيعها، والرشيعة قائمة عىل    ، وترك أموًرا ألنه مل-عليه السالم–كثًيا من الرش  

 جلب املصالح مع درء املفاسد. 

قام بام يستطيع به من   -عليه السالم–والبن تيمية كالم مفيد يف هذا: أن يوسف  

عن النجايش، وأنه ترك أشياء من    "منهاج السنة"العدل، وأيًضا تكلم ابن تيمية يف كتابه  

 فمثل هؤالء معذورون.   رشع اهلل، ومنها: احلكم بام أنزل اهلل ، 

أما حكام العرص فال أستطيع أن أقول إن مجيعهم معذورون، وال إن مجيعهم غي  

 معذورين، فكل بحسبه. 

واجتهدوا،   فعلها،  أرادوا  لو  الرشعية  األحكام  من  كثًيا  أن  يظن  الذي  لكن 

 ًدا.  الستطاعوا وعىل أقل تقدير لو مهدوا بتثقيف الناس ولألحكام الرشعية رويًدا روي

التوحيد  نرصة  عىل  يعينهم  وأن  يسددهم،  وأن  لذلك،  يوفقهم  أن  اهلل  أسأل 

 والسنة. 

حتكيم   لرتكهم  مسلمني  حكاًما  يكفروا  أن  للتكفييني  مربًرا  هذا  ليس  لكن 

منهاج  "الرشيعة؛ فإن هذا من الباطل، بل هي طريقة اخلوارج، كام ذكر ابن تيمية يف كتابه  

﴿َوَمْن ََلْ    :لقوله تعاىل  ن يستدهلم عىل تكفي حكام املسلمني؛اخلوارج هم الذيأن    "السنة

َفاَل َوَربَِّك اَل  ﴿   ، وكذلك قوله:   [ 44]املائدة:    حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن﴾
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ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف أَ  َّا َقَضيَْت َوُيَسلُِّموا  ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ ْنُفِسِهْم َحَرًجا مِم

 [.  65]النساء:  ﴾َتْسلِياًم 

 .  "االعتصام"يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل–وذكر مثل ذلك الشاطبي 

ثم مما يدل عىل أنه ليس منطلق اخلوارج دينًيا، أهنم كفروا حتى حكام أهل السنة  

الزمن، وه التوحيد والسنة هلذا  أئمة  م حيكمون لرشع اهلل، ومع ذلك كفروهم  مع أهنم 

هؤالء   ترى  ثم  غيهم،  من  أكثر  سعود  آل  حكام  ويكفرون  يتكلمون  اخلوارج  بل 

إيران   الرفض  دولة  عن  اهلل -معرضني  دولة    -كرسها  عىل  استطاعوا  بام  ومتسلطني 

 التوحيد السنة السعودية، لكن اهلل ُيزهيم، ويرد كيدهم يف نحورهم، إنه القوي العزيز. 

الكفار ي قتل  مدنًيا  قتل  والتفجري عىل جواز  التكفري  أهل  يستدلون  السائل:  قول 

  {َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِهِ }  ملدين مسلمني، واستدل يف ذلك قول اهلل تعاىل:

 ، فام الرد عىل ذلك؟  [ 126]النحل: 

   :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

عرش ثم انقش، وذلك أن اجلهاد الذين يسمونه جهاًدا ال يسلم به؛  أواًل: أثبِِت ال 

واالجتامع   الراية  وضوح  فيه  يراعوا  ومل  القوة،  من  الضعف  حال  فيه  يراعوا  مل  ألهنم 

عليها، وإنام هم تكفييون، أهل ضاللة، تسلطوا عىل املؤمنني قبل الكافرين، وأكثر من  

 تسلطهم عىل الكافرين... إىل غي ذلك. 

قول بأن قتاهلم جهاد، هذا ال يسلم به أصاًل، فضاًل عن أن يسلم باستدالهلم  فال 

 بمثل هذا.  
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فيام رأيته من كالم العلامء    -ثم ثانًيا: لو قدر أن اجلهاد قائم، فالذي يقرر العلامء  

أنه ال جيوز أن يقتل نساء الكفار، إذا قدر أهنم قتلوا نساءنا، وهذا غي التمثيل   -السابقني  

 إذا مثلوا بنا نمثل هبم، ألن املمثل مقاتل، فنمثل بمن قاتل.   هبم،

ابن   الصحيحني يف حديث  ثبت يف  كام  يقتلن،  فإهنن ال  يقاتلن  مل  فإذا  النساء  أما 

 .  ((ْنى عن قتل النساء والصبيان  -صىل اهلل عليه وسلم–أن النبي )) عمر:

واجلصاص ابن حزم   اإلمجاع  ذلك، حكى  العلامء عىل  أمجع  أهل    وقد  من  ومجع 

العلم، فلذا ال يصح أن يقال مثل هذا عىل القول بأن قتاهلم رشعي، وهناك أوجه كثية  

العلامء األولني ال يقروا   العلامء فيام رأيت مثل أن  تدل عىل ضالل مثل هذا، ويكفي أن 

 مثل هذا، نحن مأمورون باتباع السابقني املاضني. 

إله إال هو أن يعلمن ا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم  أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

577 
 

 

 اجملموعة الثانية والثالثون بعد املائة 

 
 يقول السائل: ما موانع التكفري األربعة؟ نرجوا التفصيل. 

إنه قبل تكفي أحد  فإنه ال يصح أن يوصف أحد بأنه قد    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

بالدليل،   يثبت  أن  بعد  أو  كفر إال  أو فعاًل،  اعتقاًدا،  فيه فهو كفر، سواء كان  أنه ما وقع 

 قواًل.  

أنه   الرشع  فإذا ثبت يف  املعني،  أنه كفر، فبعد ذلك ال حيكم عىل  الرشع  فإذا ثبت يف 

ال حيكم عىل هذا  كفر، فيقال: إن فالًنا فعل الكفر، أو قال الكفر، أو اعتقد الكفر، لكن  

 رشوط أربعة وانتفاء موانع أربعة.  املعني بأنه كافر إال بعد توافر 

أنه ليس    -رمحه اهلل تعاىل–وقبل ذكر هذه الرشوط واملوانع، فقد أفاد شيخ اإلسالم  

كل من وقع يف الكفر، بأن فعله أو اعتقده أو قاله يكون كافًرا إال بعد أن تتوافر يف حقه  

وقال   املوانع،  التكفي، وتنتفي عنه  تعاىل–رشوط  اهلل  قد د-رمحه  الكتاب ل عىل ذلك  : 

 .  "جمموع الفتاوى"، ذكر هذا كام يف والسنة وإمجاع الصحابة واالعتبار

 فإذن فِعل املعني للكفر ال يلزم منه أن يكون كافًرا.  

ففرق بني الوقوع يف الكفر، وبني أن يوصف املعني بأنه كافر بداللة الكتاب والسنة 

كام يف    -رمحه اهلل تعاىل–شيخ اإلسالم    واإلمجاع واالعتبار أي: القياس، هذا الذي ذكره

 .  "جمموع الفتاوى"

كالم كثي يف تقعيد مثل    -رمحه اهلل تعاىل–ولشيخنا العالمة حممد  بن صالح عثيمني  

 .  "القواعد املثىل "هذا، ومن ذلك: كالمه يف أواخر  
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حق يف  توافرت  إذا  إال  األربعة،  بالرشوط  إال  يكفر  ال  املعني  فإن  هذا،  تبني  ه إذا 

 رشوط أربعة، وانتفت عنه موانع أربعة.  

 أما الرشط األول: فالعلم، واملانع الذي يقابله اجلهل.  

تعاىل: قوله  الرشط  هذا  عىل  َرُسواًل ﴿   والدليل  َنْبَعَث  َحتَّى  بنَِي  ُمَعذِّ ُكنَّا    ﴾ َوَما 

 [ ، هذا فيام يتعلق بالعذاب.  15]اإلرساء: 

بالوصف فهو قوله تعاىل يتعلق  َجاَءَك ﴿   :أما فيام  َما  َبْعِد  ِمْن  َأْهَواَءُهْم  َبْعَت  اتَّ َوَلئِِن 

 [، فهذا يف الوصف.  145]البقرة:  ﴾ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إًِذا ملََِن الظَّاملنِِيَ 

فال يقال: فالن كافر إال بعد أن يتحقق يف حقه العلم، وهذا هو الذي تدل عليه هذه 

   .   َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ﴾﴿َوَلئِِن اتَّبَْعَت اآلية؛ ألنه قال

مفهوم املخالفة: إن مل يكن عنده علم مل يتصف بكونه ظاملًا أو كافًرا أو فاسًقا عىل ما 

 يقتضيه احلال، وبحثنا يتعلق بالتكفي.  

 إذن يكون يف الكفر بأال يقال: بأنه كان كافًرا، هذا هو الرشط األول ومانعه.  

فهو التأويل السائغ، فإن التأويل السائغ مانع من التكفي، والرشط    ا الرشط الثاين:أم

هو التأويل، إذا كان عنده تأويل سائغ فإنه يمنع من تكفيه، وإذا كان تأويله غي سائغ 

ر فإنه يكفر.    فوقع يف مكف 

الرزاق  عند  ثبت  ما  منها:  أدلة،  التكفي  من  مانع  التأويل  أن  عىل  قصة    والدليل  يف 

البدري   بن مظعون  اهلل عنه–قدامة  استحلوا رشب    -ريض  التابعني  أنه هو ومجاعة من 

اِت ُجنَاح     ﴿:-عز وجل–اخلمر، متأولني قول اهلل   احِلَ َلْيَس َعىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ُثمَّ  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  َوآَمنُوا  َقْوا  اتَّ َما  إَِذا  َطِعُموا  َوَأْحَسنُوا  فِياَم  َقْوا  اتَّ ُثمَّ  َوآَمنُوا  َقْوا  اتَّ   ﴾  

 [.  93]املائدة: 
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قالوا: نحن اتقينا اهلل، إذن ال جناح علينا يف أن نطعم ما نشاء، ومن ذلك اخلمر، فلام  

رشبوا اخلمر، وأتوا إىل عمر وعيل؛ فإهنم مل يكفروهم، بل أزالوا عنهم الشبهة، وبينوا هلم  

 خطأ تأويلهم.  

ا تيمية  قال  تعاىل–بن  اهلل  بإمجاع  :  -رمحه  التكفري  من  مانع  التأويل  أن  يعلم  ))وهبذا 

كتابه  الصحابة(( يف  حزم   ابن  هذا  مثل  قرر  وقد  الصحابة  "الفصل"،  إمجاع  وحكى   ،

 والتابعني هلم.  

 إذن، فالتأويل السائغ مانع من التكفي.  

هل، من تأول تأوياًل غي  أن التأويل فرع عن اجل  -وهذه للفائدة  -وينبغي أن ُيعلم  

ألنه ترك اليشء، وظن    : جهله جهل مركب؛ سائغ فهو جاهل، لكنه بعبارة املناطقة يقال

أن   فاملقصود  مركب،  جهل  جهله  وإنام  بسيًطا،  جهاًل  جهله  وليس  خالفه،  يف  احلق  أن 

 التأويل مانع من التكفي. 

الثالث:   األمر  ل أما  فإن هذا رشط  الكفري  الفعل  القول  ويقابله عدم  قصد  لتكفي، 

 قصد القول أو الفعل، كأن يكون من باب سبق اللسان ونحو ذلك. 

ويدل لذلك ما أخرج الشيخان واللفظ ملسلم يف قصة أنس، واحلديث طويل، وهذا  

فيه:   والذي  الطويل،  أنس  حديث  وهو  مسلم،  يف  أنت  ))احلديث  اللهم  الرجل:  قال 

 .  ((عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح

هذا احلديث يف مسلم، وفيه: أن الرجل من شدة الفرح تلفظ بيشء  ال يريد أن يتلفظ 

به، ليس قاصًدا أن يقول هذا القول، فقال: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة  

 الفرح، فمن كان كذلك فإنه يعذر وال يكفر.  



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

580 
 

فلام رومثل   فرماه، فسقط عىل األرض،  كتاب،  أن رجاًل معه  لو  الكتاب ذلك:  أى 

 وهو ال يعلم أنه قرآن، فهو ليس خمتاًرا لرمي القرآن.   فإذا به قرآن، 

وأوضح من هذا مثال: رمى ما يف يده، ملا رأى شيًئا أراعه، رمى ما يف يده، وكان مما  

،  فمثل هذا ال يقال: إنه كافر؛ ألنه ليس خمتاًرا هلذا الفعل.   رماه قرآن 

، بني قو الكفر،وينبغي أن يفرق بني أمر  وبني    ل اجلهمية ال يكفر الرجل حتى يريد 

 هذا الرشط.  

رمحه  –فإن اجلهمية تقول: ال يكفر أحد حتى يريد الكفر، ورد عليهم شيخ اإلسالم  

، وقال: عىل قولكم: ال يكفر حتى "جمموع الفتاوى"كام يف املجلد السابع من    -اهلل تعاىل

بليس أبى واستكرب بقصد، لكنه ما أراد  إبليس؛ ألن إبليس ما أراد الكفر، الصحيح أن إ

 بذلك الكفر.  

ويلزم عىل قوهلم: من ذبح لغي اهلل، ودعا غي اهلل، وهو يقول: أنا ال أريد الكفر، أنه  

 ال ُيكفر، وهذا ضالل مبني.  

يكفر  ال  يقال:  أن  وبني  الكفر،  يريد  حتى  أحد  يكفر  ال  القائل:  يقول  أن  بني    فرق 

، حتى يكون مريًدا أن يفعل هذا الفعل، ومريًدا أن يقول هذا  حتى يقصد الفعل أو القول

 القول. 

يده ألجل   يف  شيًئا  رمى  أو  اللسان،  سبق  عنده  من حصل  أن  باملثال:  يتضح  وهذا 

 يشء أراعه، فمثل هذا مل يرد الفعل، فرق بني إرادة الفعل أو القول أو إرادة الكفر.  

فقوله: ضالل مبني، ويلزم منه أن من  فإن من قال: ال يكفر أحد حتى يريد الكفر،  

 ارتكب كل املكفرات، لكنه قال: أنا ال أريد الكفر، أنه ال يكون كافًرا.  
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اهلل   قال  وكام  أبى،  وإبليس  إلبليس،  اهلل  تكفي  ذلك  يُرد   وجل–ومما  إاِلَّ  ﴿:-عز 

 ليس أراد الكفر. فكفر بذلك ، وليس يف اآلية أن إب [34]البقرة:  ﴾إِْبلِيَس َأَبى َواْسَتْكرَبَ 

 

ه ،    الرشط الرابع:   االختيار، ويقابله اإلكراه، بمعنى: من فعل الكفر خمتاًرا، غي مكر 

َمْن ﴿  فإنه يكون كافًرا، لكنه لو كان قد ُأكِره عىل الكفر؛ فإنه ال يكفر، كام قال سبحانه:

ياَمنِ َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلبُ  ن  بِاإْلِ
 [  106]النحل:  ﴾ ُه ُمْطَمئِ

ر، إذا توافرت يف حقه هذه الرشوط، بأن يقال:   فإذن؛ يكفر الرجل بعد أن يفعل  املكف 

إنه عامل، وليس عنده تأويل سائغ يمنع من تكفيه، وأن يكون قاصًدا للفعل أو القول،  

 ال يكون مكرًها.  بأن ال يكون سبق اإلنسان نحو ذلك، وأن يكون خمتاًرا بأ

رمحه  –هذه الرشوط األربعة واملوانع األربعة، وهي مستفادة من كالم شيخ اإلسالم  

 .  -رمحه اهلل رمحًة واسعة–وبعضه منثور يف كالمه  -اهلل تعاىل

فيها:   التي  لألحاديث  التكفي؛  يف  التعجل  من  حذرين  نكون  أن  قال  ))فينبغي  من 

، كحديث ابن عمر، وأيب هريرة  ((ال، وإال رجعت عليهألخيه: يا كافر، فإن كان فيه كام ق

 وأيب ذر، وكلهم خمرجة يف الصحيح.  

عىل   يف رشحي  التكفي  مسائل  فصلت  التوحيد "وقد  تارك  كفر  يف  املستفيد  مفيد 

الوهاب   عبد  بن  حممد  تعاىل–لإلمام  اهلل  يف  "-رمحه  موجود  وهو  اإلسالم  " ،  موقع 

 ، ملن شاء ذلك. "العتيق

الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل  أسأل اهلل  

 خًيا.
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 اجملموعة الثالثة والثالثون بعد املائة.
 

 إىل آخره؟  قالتكفري والتفسي يقول السائل: فرقت بني باب التبديع وباب 

جواًبا   السؤاليقال  هذا  ف  :عن  فرقت  والتفالذي  والتكفي  التبديع  بني  هو    قسييه 

فإنه ال   به؛  يبدع  أن  استوجب  ما  ارتكب  أي:  مبتدًعا،  ثبت كونه  باجلهل، فمن  اإلعذار 

   ؛يمنع من تبديعه أن يكون جاهاًل 

 ألن اجلهل يف باب التبديع ليس مانًعا، بخالف ما إذا كان يف باب التكفي فإنه مانع.  

 ويدل لذلك ما ييل:  

كفر؛ ألن حقيقة البدعة ترشيع من الدين    أن األصل يف كل بدعة  أهنا   الدليل األول: 

ليس   اهلل، وهو  دين  بأنه  أمر   والقول يف  اهلل،  دين  هذا  يقول:  اهلل، فصاحبه  به  يأذن  مل  ما 

 كذلك، هو كفر؛ ألن صاحبه رشع من الدين ما مل يأذن به اهلل.  

ويف  ،  "اقتضاء الرصاط املستقيم"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل–وقد ذكر هذا ابن تيمية  

الشاطبي  "اإلخنائية"كتابه   وذكر  تعاىل–،  اهلل  كتابه    -رمحه  أن  "االعتصام" يف  وهو   ،

 األصل يف كل بدعة أهنا الكفر لوال التأويل.  

إذا تبني أن األصل لكل بدعة أهنا الكفر، ألن حقيقتها ترشيع من الدين ما مل يأذن به  

 اهلل، أي: حتليل وحتريم من الدين، وهذا خاص باهلل.  

ذلك ف يلزم من  احلجة  قامت  إذا  فإنه  احلجة،  قيام  بعد  إال  املبتدع  يبدع  ال  قيل:  إذا 

، هو كفر، وهو ترشيع من الدين ما مل يأذن   تكفيه؛ ألن احلجة قامت عليه يف ارتكاب أمر 

 به اهلل.  
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فلذلك لو قيل: بأنه ال يبدع إال بعد إقامة احلجة، للزم من ذلك أمر، وهو أن يكون  

قامت من  فال    كل  احلجة  عليه  تقم  مل  فإن  كافًرا،  يكون  أن  البدعة  يف  وقع  وقد  احلجة، 

 يكون مبتدًعا. 

فإذن عىل هذا ال يوجد أحد يوصف بأنه مبتدع، وكذلك إن قامت عليه احلجة كفر،  

 وإن مل تقم عليه احلجة فال يكون مبتدًعا عند من يقول: ال يبدع إال بعد قيام احلجة.  

 ديع يكون من غي قيام احلجة.  أما إذا قيل: إن التب

فيقال: لو قامت احلجة عليه لصار كافًرا، لو علم أن هذا ترشيع من الدين ما مل يأذن  

 لكان كافًرا.   ...إلخبه اهلل، وقال: نعم أنا الذي رشعته، وليس عندي دليل عىل ذلك 

وهذا أمر    فإنه يكون مبتدًعا،  -وهذا القسم اآلخر  -أو يقال: إذا مل تقم احلجة عليه  

 أرجو أن يتفطن إليه. 

الثاين إقامة    -األمر  بال  الكثيين  بتبديع  قاموا  عمليًا  فإهنم  السلف،  صنيع  هذا  أن 

 حجة. 

كتابه   يف  بطة  ابن  روى  ما  ذلك:  الكربى"من  دخل  )):  "اإلبانة  الثوري  سفيان  أن 

وا: قدرية،  البرصة، فسأل عن الربيع بن صبيح، قالوا: عاَل سنة، قال: فمن جلساؤه؟ قال

 .  ((قال: هو قدري

مل يتوقف التبديع عند سفيان عىل إقامة احلجة عىل الربيع، وإنام بدعه؛ ألنه وقع فيام  

 يستوجب التبديع، وهو جمالسة املبتدعة كالقدرية. 

إهنم  الصوفية:  يقولون يف عوام  اليوم،  الناس  وعامة  علامئنا  ترى يف صنيع  أنت  ثم 

 مبتدعة.  
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وام الصوفية: إهنم ليسوا مبتدعة؛ ألن احلجة مل تقم عليهم، إذن  هل يقول أحد يف ع

 هم سلفيون.  

 يقال: كال! بل هم مبتدعة، حتى ولو مل تقم احلجة عليهم.  

احلجة   تقم  مل  ولو  حتى  الرجل  فيبدع  التكفي،  باب  عن  ُيتلف  التبديع  باب  لذا؛ 

لسابقني، وهو أن األصل يف  عليه، وهذا ليس تناقًضا، بل هذا ملا تقدم ذكره من الدليلني ا

 كل بدعة أهنا كفر، والثاين من صنيع السلف. 

إمجاع   عليها  حكوا  التي  عقيدهتام   يف  الرازيني  أن  السلف  صنيع  أنه  يوضح  ومما 

 السلف، ذكروا يف كالمهم: من قال: كالم اهلل خملوق، فهو كافر.  

عوا، وهذه العقيدة حيكوهنا  ثم قالوا: فإن كان جاهاًل ُعل م وبدع، فإذن أهل اجلهل ُبد  

 عن السلف.

 يقول السائل: ما معنى رجوع الكفر عىل املكفر غريه مما ليس بكافر؟ 

صىل اهلل  –ثبت يف الصحيحني عن أيب ذر، وعن أيب هريرة وابن عمر أن النبي    يقال:

 . ((من قال ألخيه: يا كافر، فإن كان كام قال، وإال رجعت عليه))قال:  -عليه وسلم

األصغر، هذا   الكفر  هو  حق،  بغي  ر  كف  من  عىل  يرجع  الذي  شيخ    الكفر  هذا  ر  قر 

 ، ويدل لذلك دليالن: "جمموع الفتاوى"اإلسالم ابن تيمية، كام يف 

ملا  ((من قال: ألخيه   ))  أنه أثبت األخوة،  الدليل األول: الكفر األكرب  ، ولو كان كافرًا 

جمموع  "ية كام يف املجلد السابع من  صح إثبات األخوة، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيم

 ".الفتاوى
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الثاين: الدليل  روا عثامن وعليًّا، وهؤالء    أما  بل كف  الصحابة،  روا  هو أن اخلوارج كف 

روهم،   كف  ذلك  ومع  السنة،  أهل  وإمجاع  بالنص  اجلنة  أهل  من  وهم  باجلنة،  املبرشون 

روهم فتكفيهم بباطل ويرجع عليهم.    فقطعًا ملا كف 

بأن الكفر الراجع كفر أكرب. لقيل: اخلوارج خرجوا من امللة، والذي أمجع    ولو قيل: 

ذكر إمجاع الصحابة    اخلوارج غي خارجني من امللة، بل هم مسلمون،عليه الصحابة أن  

 .  "منهاج السنة"، ويف كتاب "جمموع الفتاوى" شيخ اإلسالم ابن تيمية، كام يف 

  -ريض اهلل عنه– وملا سئل عيلوري،  ويدل لذلك أن ابن عمر صىل خلف نجدة احلر 

 .  ((من الكفر فروا))عن اخلوارج، قال: 

 أن الكفر الذي يرجع، هو الكفر األصغر، وليس األكرب.  -واهلل أعلم-فدل هذا 

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل  

 خًيا.
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 ثون بعد املائة اجملموعة الرابعة والثال

 
 يقول السائل: هل يصح يشء يف اجلمع بني الصالتني بال سفر أو مطر؟ وفقكم اهلل. 

 قد صح اجلمع يف بعض املواضع؛ منها:   :عن هذا السؤاليقال جوابا 

 اجلمع يف عرفة، وهذا نسك، والعلامء جممعون عليه.  

 ومنه: اجلمع يف مزدلفة.  

ك مجع من أهل العلم، وهو قول عند احلنابلة  ومنه: اجلمع للخوف؛ قد ذهب اىل ذل 

 ومشهور عندهم، وقول عند املالكية، والشافعية. 

قال:   الصحيحني  ابن عباس يف  لذلك حديث  يدل  به قوي،  النبي    ))والقول  –مجع 
 . ((بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء من غري خوف  وال سفر   -صىل اهلل عليه وسلم

 ىل أنه جيمع للخوف.  فالقول من غي خوف يدل ع

للمريض،وأيضا:   علقه    اجلمع  كام  عطاء،  عن  الثابت  هو  هذا  لذلك،  ويدل 

، فيكون حجة ، وهلذا  أعىل ما يف هذا الباب فيام رأيت  البخاري، وعطاء تابعي، وقوله هو

 ذهب أمحد ومالك إىل أنه يصح للمريض أن جيمع. 

 ر.  فهذه مواضع، جاء فيها اجلمع، وهي غي السفر واملط

أنه يصح اجلمع يف اإلقامة، يعني: حلاجة، لكن هذا   العلم إىل  قد ذهب بعض أهل 

والشافعية  واحلنفية  للاملكية  وخمالف  العلم،  أهل  عند  للمشهور  وخمالف  نظر،  فيه 

 واحلنابلة يف املشهور عندهم، وهو خمالف لقول مجاهي أهل العلم، وال دليل عليه.  
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أنه املتقدم  عباس  ابن  حديث  النبي    "  أما  وسلم–مجع  عليه  اهلل  الظهر    -صىل  بني 

.  قال: ابن عباس: أراد أال  "والعرص واملغرب والعشاء من غري خوف وال سفر وال مطر

 حيرج أمته.  

احلديث لفظ    ، فهذا  أن  فيه:  مطر"الصحيح  غي  شاذة  "من  تصح،  ذلك    ، ال  ذكر 

عىل أنه مجع ألجل    -اهلل أعلمو -فإذن حيمل هذا   ، البزار، وابن عبد الرب، فإذا كانت شاذة

 وأرضاه.   -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر  ،املطر؛ ألنه قد ثبت مجع املطر عند عبد الرزاق

فقد تقدم أنه    ،أما اجلمع يف احلرض   ، فاملقصود أن هذه املواضع التي يصح فيها اجلمع

 ال يصح . 

 

 

 يقول السؤال: هل يصح يشء يف قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة؟ 

جواًبا  يقا السؤالل  هذا  سعيد:  عن  أيب  حديث  من  مرفوع  حديث  ذلك  يف    ،جاء 

 يف رفعه ووقفه.   ،وتنازع العلامء فيه

 والصواب: أنه موقوف.  

سعيد   أيب  عن  يف صحته  تنازعوا  وأرضاه–ثم  عنه  اهلل  إليه  -ريض  ذهب  والذي   ،

العلم أهل  اجلمعة  ، مجاهي  يوم  تقرأ  الكهف  سورة  أن  الشاف  ،إىل  قول  عي، وهو 

احلنفية املالكية  ،والشافعية، وقول  املشهور عند  فإن  للاملكية؛  أهنم ال    ،واحلنابلة، خالًفا 

يوم اجلمعة الكهف  لقراءة سورة  لبينوا   ،يذكرون االستحباب  ولو كان مستحًبا عندهم 

 ذلك. 

 هل يصح القول بأن الدولة اجلزائرية غري مسلمة؟ يقول السائل:  
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جوابا   السؤاليقال  هذا  قول    : عن  مقتىض  ألنه  مسلمة؛  دولة  اجلزائرية  الدولة 

األربعة إسالمية  ،املذاهب  بأهنا  الدولة  وصف  حال   ،أن   إىل  يرجع  إسالمية  غي  أو 

مسلام احلاكم  كان  فإذا  إسالمية  ،احلاكم،  دولة  تكون  تكون    ،فإهنا  فإهنا  كافرا  كان  وإذا 

 دولة كفرية.  

فليثبت أنه    ، أن ُيرجه عن إسالمه  وحاكم اجلزائر األصل ثبوت إسالمه، ومن أراد

 وقع يف مكفر ؟ هذا أوال. 

 ثم ثانيا: أن يتوافر فيه الرشوط، وانتفاء املوانع عنه.   

 ومن ثبت إسالمه بيقني، فال ُيرج عنه إال بيقني مثله. ،واألصل أن إسالمه ثابت

ويرجع  إذا قام بعد الذكر يسلم،    ، يقول السائل:  أنا إمام جامع، وبعد مجعة املسجد

التكاية سنة  ،خلف  أشك  السنن  ثم  يقول:  ويتسنن،  الظهر،  البعض    ، سنادة  كون  لكن 

أو    ،أو قد يكون يف الصف األول، ثم يقوم ويسلم ويتنحى عن اليمني  ،يسلم وال يذهب

 هل فيه خمالفة أم ال؟   ،الشامل ألداء السنة

ق، كام يف حديث  وعند االفرتا  ،السالم رشع عند اللقاء  :عن هذا السؤاليقال جوابا  

داود أيب  عند  هريرة  إىل    ، أيب  أحدكم  انتهى  »إذا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال 

اآلخرة« من  بأحق  األوىل  فليست  فليسلم  يقوم،  أن  أراد  فإذا  فليسلم  أي:    ،املجلس، 

 لذلك السالم مرشوع يف هذه األمرين:  ،السالم عند الفراق

الكثي من العامة انتهى اإلمام من الصالة ومن الذكر سلموا  أنه    ،وما شاع عند  إذا 

هذا خطأ خمالف    ،ومل ُيرج  واإلمام كذلك يف مكانه،   ، وهم يف أماكنهم ،ومل ُيرجوا  ،عليه

 للسنة. 
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وإذا خرج أحد املأمومني قبل اإلمام فهو    ،فإذا أراد اإلمام أن ُيرج هو الذي يسلم

 وعىل بقية املأمومني.    ،الذي يسلم عىل اإلمام

الفراق  فإن عند  السالم  السنة  ،السنة  فهو خالف  ذلك  وما عدا  اللقاء،  وال    ،وعند 

عليه رشعي  به  ،دليل  التعبد  يصح  باخلي  ،وال  اهلل  مساك  يقول:  أن  اهلل   ، وله  صبحك 

 باخلي وهكذا. 

 أما السالم فلفظ رشعي، رشع عند اللقاء وعند االفرتاق.

ي إله إال هو أن يعلمنا ما  وأن ينفعنا بام علمنا وجزآكم اهلل    ،نفعناأسأل اهلل الذي ال 

 خيا.
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 اجملموعة اخلامسة والثالثون بعد املائة 
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رجب   ابن  ذكر  السائل:  تعاىل–يقول  اهلل  كتابه    -رمحه  النار:"يف  من    ،التخويف 

تهم للجنة بسبب  وعدم حمب ،كالما يف بداية الرسالة عن عدم اخلوف العارفني باهلل من النار

 فهل هذا كالم صحيح؟  ،أنسهم باهلل وتعلقهم بذاته سبحانه

جوابا   السؤاليقال  هذا  نظر  :عن  فيه  رجب  البن  الكالم  هذا  نسبة  فكالمه    ،إن 

والتعبد بذلك    ،يف أنه جيب اخلوف من اهلل عز وجل  ،رصيح يف أوائل الرسالة وبعد ذلك

  ،حد حتى يكون يف قلبه خوف ورجاء وحمبةوأنه ال يصح إيامن أ  ،وكذلك التعبد برجائه

ولسبب  ))  -وهذا يف أوائل الرسالة-يف ثنايا كالمه:    -رمحه اهلل تعاىل–ومن كلامته: يقول  

 هذا: فإنه جيب عىل املؤمن أن يعبد اهلل هبذه الوجوه الثالثة:

 املحبة   •

 اخلوف   •

 الرجاء •

له من مجيعها ببعضها  ،والبد  ببعض واجبات  ،ومن أخل  ...إىل    ،((اإليامن  فقد أخل 

 آخر كالمه.  

وقال:    ،"التخويف من النار"يف رسالته    -رمحه اهلل تعاىل-هذا الذي قرره ابن رجب  

))إنه يوجد لبعض العارفني كالم ،يدل عىل أنه يكتفي يف التعبد بمحبة اهلل، وال حيتاج إىل  

 . إلخ...أن يتعبد باخلوف منه ((

بل البد أن    ،أو باملحبة وحدها  ،باخلوف وحده  وبني أن هذا حممول عىل أنه ال يتعبد 

 لكالم هؤالء  -رمحه اهلل تعاىل–يتعبد باجلميع، هذا توجيه ابن رجب 

رجب   ابن  أن  تعاىل-واملهم  اهلل  اخلوف  -رمحه  من  البد  أنه  ويبني  هذا،  يقرر    ، ال 

 والرجاء، واملحبة.  
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العظيمة الرسالة  هذه  قراءة  يف  النظر  يعيد  أن  السائل  ابن    ،فأدعو  مراد  يعرف  وأن 

 . -رمحه اهلل تعاىل-رجب 

املسجد؟ وهل يدخل   نقدية يف  بأوراق  نقدية  السائل: هل جيوز استبدال قطع  يقول 

املسجد لصناديق  األموال  مجع  ملا  هذا  وقع  املسجد؟  يف  البيع  عن  النهي  عموم  يف    ، هذا 

 فأخذ القطع النقدية بأوراق نقدية؟   ،فاحتاج أحدهم إىل فكه

عنجوابً يقال   بالرصف  هذا:  ا  الفقهاء  عند  يسمى  ما  صاحبنا    ، إن  سامه  ما  وهو 

بل    ،فإنه ال يصح البيع والرشاء يف املسجد  ،مثل هذا ال يصح أن يفعل يف املسجد  ،بالفكه

 ،فلذلك ال يصح أن يقام بالرصف يف املساجد  ،واملساجد مل ُتبن  ملثل هذا  ،هو منهي عنه

 ُتبن  هلذا.  أو ما يسمى بالفكه؛ ألن املساجد مل

املسجد والرشاء يف  بيع  النهى عن  األحاديث  وصححها بعض    ،وقد جاء يف بعض 

 أهل العلم.  

  ،واملقصود من هذا أنه يكفي يف الداللة عىل أنه ال يصح البيع وال الرشاء يف املسجد

 وإنام بنيت لعبادة إىل غي ذلك..   ،أن املساجد مل ُتبن  هلذا

عىل رشوحات العلامء املفرغة من رشوحاهتم الصوتية  يقول السائل: هل طلب العلم  

 يدخل يف قوله: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ ،واالكتفاء هبا

السؤاليقال جواًبا   العلم البد أن يتأسس يف طلب    :عن هذا  إن من أراد أن يطلب 

  ، علم جيد يف العلمأو طالب    ،وأنفع ما ينفعه وهو أن يالزم معلام سواء كان عاملا  ، العلم

طريقة أنفع  وهذا  ويؤصله  طريقة  ، يؤسسه  وأوثق  طريقة  اهلل    ، وبأرسع  توفيق  بعد 

ذلك  ،سبحانه يتيرس  مل  طريق    ،فإذا  عن  العلم  يطلب  أن  العظيمة  الفرص  من  فإن 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

593 
 

  ، واإلمام األلباين  ،ولعلامئنا الكبار كاإلمام ابن باز  ، أو املرئية  ،املسجالت سواء الصوتية

 تسجيالت عظيمة يف رشح العلم وتأصيله،  ،ن عثيمني واإلمام اب

ودروسهم ومسجالهتم فإن    ،فلذا أويص إخواين برشوح هؤالء العلامء وبتأصيالهتم

 فيها نفعيا خيا عظيام.  

  ،فلو أن طالبا أخذ كتاًبا، وتابع رشح اإلمام ابن باز أو ابن عثيمني عىل هذا الكتاب

ذلك مقول   ، وضبط  حقه  يف  يصدق  ال  من  "ة  فإنه  أكثر  كان خطأه  كتابه  شيخه  كان  من 

 ؛ ألنه قد تعلم عىل يدي عامل عن طريق الصوتيات وغيها.  "صوابه

الصوتيات أن نستغل وجود هذه  إليها عن طريق    ،فاهلل اهلل  الوصول  ونستغل تيرس 

اإلنرتنت العنكبوتية  علميا  ، الشبكة  أنفسنا  نطور  أن  نحاول  أنفسنا،    ،وأن  نجاهد  وأن 

 ق الزمن يف حتصيل العلم.  وأن نساب

أو زرنا العلامء وطالب العلم ذاكرناهم، وأوردنا عليهم    ، وإذا جالسنا طالب العلم

 رويدا.    ،وهكذا يرتقى الطالب رويدا  ،ما يشكل

مسجلني درسني  يف  العلم  طلب  طريقة  فصلت  موقع    ،وقد  يف  موجودان  ومها 

 ." مهامت يف طلب العلم"بعنوان   "اإلسالم العتيق"

وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزاكم اهلل    ،ل اهلل الذي ال إله إال هو أن ينفعنا بام علمناأسأ

 خًيا.
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 اجملموعة السادسة والثالثون بعد املائة

 
 دعا ألمه أن تكون من حور العني؟ ،يقول السائل: هل صح عن أحد من الصحابة

-عن أبى نحيلة    "األدب املفرد"أخرج البخاري يف    يقال جوابا عن هذا السؤال: 

وأن جيعل أمه من حور    ،كان يدعو اهلل أن جيعله من املقربني))  أنه  -ريض اهلل عنه وأرضاه

 رمحة واسعة.  -رمحه اهلل تعاىل-وصححه األلباين  ،((العني

هل يشمل النساء يف   ،يقول السائل: فضل الدعاء بني األذان واإلقامة، وأنه مستجاب

 ل املسجد؟ البيوت أم هو خاص بمن هو داخ

عن أنس أن    ،النسائي أبوداود وأخرج نحوه  احلديث املروي، وهو ما أخرجه    يقال:

   ((ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة))قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 
من كالم أنس    -رمحه اهلل تعاىل-وصححه النسائي    ،هذا جاء مرفوعا، وجاء موقوفا

 .  -ليه وسلمصىل اهلل ع-وليس من كالم النبي 

أو من كالم أنس؛   ،وعىل كل، سواء كان احلديث من كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم 

الصحايب   قول  فهو حجة؛ ألن  كليهام  عنه-عىل  اهلل  هذه    -ريض  أمثال  يف  حجة السيام 

 فإن الغيبيات وإنام تؤخذ عن الرشع؛ فلذا الدعاء بني األذان واإلقامة مستجاب.  ، األمور

فليس هناك دليل ما ُيص الرجال دون    ،دلة أنه عام للنساء والرجالوظاهر هذه األ 

دون غيهم  ،النساء املسجد  يف  كان  من  بني    ،أو ُيص  يدعو  مسلم  لكل  عام  هو  فإذن 

 األذان واإلقامة. 
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السائل:   للذكريقول  جملسا  بينهم  الطلبة  بعض  يعقد  أن  حكم  كتب    ،ما  ومدارسة 

اجلمعة يوم  الفجر  بعد طلوع  بمدة كساعتني    ،العلم  الشمس  بعد طلوع  ما  إىل  ويستمر 

 ؟ هل يدخل يف النهى عن التحلق يوم اجلمعة؟ مثال

يف حديث عبد   -صىل اهلل عليه وسلم-جاء عن النبي  :  عن هذا السؤاليقال جواًبا  

بن   بن عمرو  يوم    العاص  اهلل  التحلق  النهي عن  داود، وجاء من حديث غيه  أيب  عند 

 لامء عىل هذا احلديث. وقد تكلم الع  ،اجلمعة

للتحريم  ال  للكراهة  النهي  أن  بينوا  وهو    ،أوال:  والعلامء،  العلم  أهل  فهم  فهذا 

 الشائع واملعروف عنهم. 

 ثانيا: كالمهم يدور عىل أن األمر يرجع إىل أمور: 

 إما أنه فيه قطع لصفوف الناس يوم اجلمعة.  -

العلم   -   ،م ال يستمعون خلطبة اجلمعة مما جيعله  ،أو أهنم يتحلقون حتلقا، ويقرؤون 

أو أنه يشغلهم عن قراءة القرآن وعن الدعاء يوم اجلمعة بطلب العلم، إىل غي ذلك من  

 وغيه من أهل العلم.   يالبغووممن ذكرها   ،العلل التي ذكرها أهل العلم

أنه ليس هناك دليل ما ُيص هذا ببعد    -رمحة اهلل تعاىل-ومما أفاد شيخنا ابن عثيمني  

وأن تقطع الصفوف؛    ،ومح  له عىل أن يمتلئ املسجد ، بل هو عام ، الفجر يوم اجلمعة صالة

 فلذا التحلق يوم اجلمعة عىل غي هذه األوجه التي ذكرها أهل العلم جائز بال كراهة.  

التحلق يكون مكروها فإن  العلم  أهل  ذكره  ما  ترتب عليه  إذا  كان ممن    ، أما  إذا  إال 

اخلطبة ا  ،يستمع  سامع  واجبفإن  واخلطيب ُيطب    ،خلطبة  العلم  دراسة  يف  فمن حتلق 

إَِذا ُنوِدَي  ﴿  فهو آثم؛ جيب عليه أن يستمع إىل اجلمعة، كام قال تعاىل:  الَِّذيَن آَمنُوا  َا  َأهيه َيا 
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ُمَعِة َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهللَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخرْي  َلكُ  اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلُ ْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن  لِلصَّ

 [  9]اجلمعة:  ﴾

 . -رمحه اهلل تعاىل-كام بني ذلك احلافظ ابن عبد الرب  ،وِمن ذكر اهلل اخلطبة

السائل:   فكرة رشعية؟ يقول  البديل  فكرة  البديل    هل  بإجياد  الناس  يطالبك  حيث 

 وهكذا؟  مثال لو قلت هلم هذا الَشء حمرم، سيقولون ما البديل ،مقابل كل حظر ومنع

جيب أن تعلموا يا إخواين: أننا مطالبون أن ننقاد لطاعة    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ورسوله   عنه  اهلل  هنى  وما  استجبنا،  ورسوله  به  اهلل  أمر  فام  وهنًيا،  أمًرا  ورسوله  اهلل 

ُموَك فِياَم    ﴿استجبنا، كام قال سبحانه:   َبْينَُهْم ُثمَّ اَل  َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ َشَجَر 

َّا َقَضيَْت َوُيَسلُِّموا َتْسلِياًم   [65]النساء: ﴾جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِم

ُكْم ُتْرمَحُونَ ﴿  وقال سبحانه:  ُسوَل َلَعلَّ ،إىل غي  [ 132]آل عمران:   ﴾َوَأطِيُعوا اهللََّ َوالرَّ

 ذلك من األدلة... 

أك فهذا  البديل  تيرس  إذا  هلل    ،مل لكن  طاعة  األمر  أن  فيكفي  البديل  يتيرس  مل  وإذا 

وسلم -ورسوله   عليه  اهلل  الناس   ،-صىل  ومعلم  اهلل  إىل  للداعية  ابتداء  تيرس  لو  لكن 

املحرم  ،اخلي ترك  يف  يساعدهم  حتى  بديال  هلم  يوجد  لكان    ، أن  الواجب،  فعل  وىف 

وأكمل النكاح  ، أحسن  الزنا  ببدل  فجاءت  هذا،  فعلت  قد  وهو    والرشيعة  الرشعي 

 إىل غي ذلك...  ، الزواج

-وإن مل يوجد فالواجب االستجابة هلل ولرسوله    ،فلذا؛ إن ُوِجد البديل فهذا أكمل 

 . -صىل اهلل عليه وسلم

الصلوات أدبار  أذكار  من  املعوذات  قراءة  السائل: هل  الصباح    ،يقول  أذكار  من  هو  أم 

 واملساء؟ 
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املعوذات مع اإلخالص يف أذكار الصباح  قد جاء ذكر    :عن هذا السؤاليقال جوابا  

خبيب  ،واملساء بن  اهلل  عبد  حديث  حجر    ، من  ابن  وأشار  يصح،  ال  اهلل  -لكنه  رمحه 

أنه يرجع إىل حديث عقبة بن عامر، فيام أخرج مسلم أن    " نتائج األفكار  " يف كتابه  -تعاىل

-هذه الليلة، وقال  كام أنزلت  ،ما أنزلت عيلَّ آيات  ))قال:    -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  

 ((: املعوذتني-صىل اهلل عليه وسلم

صىل  -فأشار احلافظ إىل أن احلديث خطأ، وأن الصواب: أنه أنزلت عليه ليتعوذ هبا  

 .  -اهلل عليه وسلم

 مل يصح حديث يف قراءة املعوذات من أذكار الصباح واملساء.  -واهلل أعلم -فلذا 

الصلواتأما   أدبار  يف  املعوذات  عامر، ف  قراءة  بن  عقبة  حديث  ذلك  يف  صح  قد 

 تقرأ املعوذات واملراد هبا.  ،فيستحب أن تقرأ أدبار الصلوات

  [1]الناس: ﴾ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس ﴿و  [1]الفلق:   ﴾ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق ﴿

قهنا يف وأن ينفعنا بام علمنا، وأن يف  ،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا

 دينه، وجزاكم اهلل خًيا. 

 



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

598 
 

 

 اجملموعة السابعة والثالثون بعد املائة 

 

املطر إنزال  بإمكانه  أن  يدعي  املخرتعني  بعض  السائل:  جتميعهم    ،يقول  طريق  عن 

هل    ، ثم ينزل املاء  ،ثم جيعله يصطدم مع بعضه  ،السحاب باملوجات الكهرو املغناطيسية

ق املسلم مثل هذه األشيا  ء يكفر؟ إذا صدَّ

إن إنزال املطر، ووقت نزوله؟ من علم الغيب الذي هو    :عن هذا السؤاليقال جواًبا  

ما اختص اهلل به، ومنه:    -صىل اهلل عليه وسلم-كام يف البخاري ذكر النبي    ، خاص باهلل

 إنزال املطر.  

أحدفلذا؛   يعلم  أن  يمكن  أنه  يعتقد  أن  اليقني  ، ال جيوز  وجه  املطر عىل  ينزل    ، متى 

 ن لو قال: إذا فعلنا مثل هذا فإنه من باب الظن، قد حيصل نزول املطر.  لك

جيزمون أظنهم  ال  نزول    ، وأنا  حيصل  وال  كثيا  ذلك  يفعلون  لذلك  يظنون،  وإنام 

األمر  ،املطر هذا  يعلمون  إنزال    ،فهم  به  السبب، وقد حيصل  هذا  إن  يقولون:  لكن هم 

 املطر، وقد ال حيصل به إنزال املطر.  

ذا جائز، وإنام املحرم أن جيزم؛ ألن وقت نزول املطر من علم الغيب اخلاص  ومثل ه

  ، وهذا من وجه آخر من علم الغيب يف املستقبل، فهو خاص باهلل سبحانه  ، باهلل سبحانه

اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحًدا )﴿  كام قال سبحانه: ل   ( إاِلَّ َمِن اْرَتىَض ِمْن َرُسو26َعاَِلُ 

ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا   [ 27،  26]اجلن:  ﴾َفإِنَّ

ولكن قد يطلع اهلل بعض رسله عىل ذلك، أما    ،فعلم الغيب يف املستقبل خاص باهلل  

 غريهم فال. 
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لقائل أن يقول: إن هذا قد يتعارض مع علم الرؤى؛ ألنه يف الرؤية يرى أشياء ستقع  

 ل.  يف املستقب

ذلك عىل  العلامء  أجاب  رجب    وقد  تعاىل-كابن  اهلل  عىل  " يف    -رمحه  رشحه 

الذي اختص اهلل به هو عىل وجه  ))وقال:    "البخاري الظن؛ والعلم  الرؤى من باب  علم 

 .  ((اليقني

حيصل   ال  قد  أنه  ويعلمون  ظن،  فهذا  املطر،  إنزال  يف  تسببهم  يف  يقال  هذه  ومثل 

لكن علم الغيب اخلاص به سبحانه وتعاىل عىل وجه    ، صلكثًيا، وقد فعلوا ذلك ومل حي

 اجلزم. 

 

 والرشك األصغر؟   ،ما ضابط التفريق بني الرشك األكربيقول السائل: 

ومل يوجد دليل يرصفه من األكرب    ، الرشك األكرب: كل ما ثبت بالرشع أنه رشك  يقال:

 هو الرشك األكرب.   وهو تسوية غي اهلل باهلل يف يشء من خصائص اهلل، هذا  ،إىل ألصغر

أو معنًى مجع من أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية   ،وقد أشار هلذا التعريف نصا

تعاىل- اهلل  كثية  -رمحه  مواضع  القيم    ،يف  تعاىل–وابن  اهلل  كتاب    -رمحه  مدارج  "يف 

الرمحن   "السالكني عبد  بن  اللطيف  عبد  كالشيخ  الدعوة  أئمة  من  عبد    ، وغيه  والشيخ 

 ن حسن  يف رده املطول عىل داود بن جرجيس، وغيهم من أهل العلم.  الرمحن ب

اهلل عز وجل: قول  لذلك  )  ﴿  ويدل  ُمبنِي   َضاَلل   َلِفي  ُكنَّا  إِْن  يُكْم  ٩7َتاهللَِّ  ُنَسوِّ إِْذ   )

اْلَعاملنََِي   َيعْ   ﴿  [ وقوله تعاىل:98  -97]الشعراء:   ﴾بَِربِّ  ِْم  بَِرهبِّ َكَفُروا  الَِّذيَن     ﴾ ِدُلونَ ُثمَّ 

 [ 1]األنعام:
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اهلل غي  دعا  األكرب  ، فمن  الرشك  يف  وقع  الرشك    ،فقد  يف  وقع  اهلل  لغي  ذبح  ومن 

هذه    ،األكرب ألن  األكرب؛  الرشك  يف  وقع  فقد  الكون  يف  يترصف  أحدا  أن  اعتقد  ومن 

 األمور كلها خاصة باهلل سبحانه وتعاىل.  

 ن بالفعل كالسجود لغي اهلل.  بل قد يكو ، وليس الرشك األكرب حمصورا يف االعتقاد

 إن اهلل ثالث ثالثة.   -مثال-وقد يكون بالقول كأن يقول قائل:  

 كاعتقاد أن أحًدا يعلم الغيب غي اهلل سبحانه.   ، وقد يكون باالعتقاد

أما الرشك األصغر: فهو ما أطلقت الرشيعة عليه رشكا، ودلت األدلة عىل أنه ليس  

األكرب م  ،الرشك  يف  كان  ما  سبًباعناهأو  اليشء  وكاختاذ  اهلل،  بغي  كاحللف  تثبت   ،،  ومل 

 وهكذا.  ،سببيته ال بالرشع وال بالتجربة الظاهرة املبارشة

ملا ثبت عند أمحد من حديث عقبة بن   ،كلبس التامئم   ،فمثل هذا يكون رشًكا أصغر 

 .((من تعلق َتيمة فقد أرشك)) عامر:

صىل اهلل عليه  - عن ابن عمر أن النبي  كام ثبت يف الصحيحني  ،أو كاحللف بغي اهلل

قال بآبائكم ))  :-وسلم  حتلفوا  أن  ينهاكم  اهلل  أو    ،إن  باهلل  فليحلف  حالفا  كان  فمن 

 وهكذا.  ((ليصمت

 

أنه ليس كالرشك األكرب؛ ألن الرشك األكرب   ثم الرشك األصغر عىل ما تقدم يعرف 

 حيبط العمل، وحيرم اجلنة عىل صاحبه، 

نََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملنَِِي إِ ﴿  كام قال تعاىل: َم اهللَُّ َعَلْيِه اجْلَ ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ نَّ

 [ إىل غي ذلك... 72]املائدة:  ﴾ِمْن َأْنَصار  

 يقول السائل: ما حكم مجاع الزوجة يف الدبر؟ 
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 هذا فعل شنيع رشعا وعقال.   :عن هذا السؤاليقال جواًبا 

أنه سئل عن  ))كام ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس:    ،أما رشعا فهو كفر يف الدين

 .  ((قال: ذاك الكفر يف الدين ،إتيان املرأة يف دبرها

 وشنيع للغاية أن يأيت الرجل املرأة يف دبرها.  

الرجل ما أحل اهلل  القذر، فكيف يرتك  الدبر مكان  وهو احلرث، كام    ،أما عقال فإن 

 [223]البقرة:   ﴾نَِساُؤُكْم َحْرث  َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتمْ  ﴿ نه:قال سبحا

وما ليس فيه القذر املوجود يف الدبر    ،وقد أباح اهلل له ما هو حرث  ،ويأيت إىل الدبر 

 إىل غي ذلك . 

واإلباحة   اخلي  مسالك  فيرتك  هذا!  بمثل  يبتىل  الناس  بعض  من  واهلل  وأتعجب 

إ الفطر،  والطهارة  انتكاس  من  باهلل  فأعوذ  وعقال،  رشعا  اهلل  حرمها  التي  املسالك  ىل 

 ومعصية اهلل سبحانه. 

 وقد يقول قائل: هل هذا هو كفر أكرب؟ 

  ، الكفر األصغر أعظم من الكبائروقد أمجع العلامء عىل أن    ،ال هو كفر أصغر  يقال:

 عافاين اهلل وإياكم. 

وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل    ، نا ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلم 

 خًيا.
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 اجملموعة الثامنة والثالثون بعد املائة 

 

 ؟ كيف نحصن أبناءنا من اإلرهاب؟ وما عالمات ذلكيقول السائل: 

  ،إن حتصني األبناء من اإلرهاب، أي: من فكر اخلوارج   :عن هذا السؤاليقال جوابا  

الوقاية خي من العالجمطلب رشعي، بل واجب رشًعا وك الفقهاء    ،ام قيل:  وكام يقول 

  ، يعنى: دفع اليشء قبل أن يقع أسهل من أن يرفع بعد أن يقع  ،"الدفع أسهل من الرفع"

 وطرق وقاية األبناء من ذلك ترجع إىل أمور بعد توفيق اهلل سبحانه: 

ألول:   سبحانه:  األمر  قال  كام  سبحانه،  باهلل  نَ   ﴿  االستعانة  اَك  اَك  إِيَّ َوإِيَّ ْعُبُد 

 [  5]الفاحتة:  ﴾َنْسَتِعنيُ 

 فال يشء إال بتوفيق اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل.

الثاين: األسباب  واألمر  أهم  من  وهو  األبناء    ،الدعاء،  أسباب صالح  أهم  من  فإن 

نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواجِ ﴿ كام قال اهلل سبحانه: ،الدعاء َة َأْعنُي   َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َوُذرِّ

 [  74]الفرقان:    ﴾َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما 

 فالدعاء سبب عظيم لصالح األبناء ووقايتهم من الرش، إىل غي ذلك. 

أن يغرس يف نفوسهم ويف مناسبات خمتلفة ُبغض  فكر اخلوارج، وأنه    السبب الثالث:

والدين الدنيا  عىل  الدينوأ  ، فساد  ويفسد  متدينا  الرجل  يكون  قد  بكل    ،نه  يغرت  وأال  

، وليس معنى هذا: بغض أهل اللحية، بل نحب الصاحلني، ونرجو أن نكون منهم،   ملتح 

النبي   هبدي  نقوم  أن  عىل  وسلم-ونجتهد  عليه  اهلل  وتقصي    -صىل  اللحية،  إرخاء  من 
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لكن ليس معنى هذا أن نغرت بكل    ،الثياب، واالجتهاد يف عبادة اهلل، وتعلم اخلي وتعليمه

 فإذا ُعل ُموا هذا أظنه يكون نافعا للغاية. ،من ظاهره التدين

بل تذكر حماسنهم، ويبني هلم    ،أخطاء الدولة عندهمأال تذكر    السبب الذي بعد هذا:

أخطاء وعندهم  معصومني،  ليسوا  أخطاء،   ، أهنم  األفراد  عند  أخطاء  كام  عندنا    ،وكلنا 

ليس معنى هذ هوالكن  ُيواج  أن  تذكر    ، وأن تربز أخطاؤهم  ،ا:  بل  املجتمع،  تنرش يف  أو 

 هلم حماسن الدولة.  

ويكفي من حماسن دولتنا ، وما أكثر حماسنها! أهنا دولة قائمة عىل التوحيد والسنة، 

 وحتكيم الرشيعة إىل غي ذلك. 

توفيق  ويبني هلم أن الوقوف مع الدولة هو سبب عظيم لألمن واألمان بعد    ،وهكذا 

وهكذا يقول كل أحد يف دولته: أن الوقوف مع الوالة يف اخلي، والتعاون معهم يف    ،اهلل

اخلي سبب عظيم لألمن واألمان الذي هو بعد فضل اهلل وكرمه من أعظم أسباب إقامة  

 دين اهلل بالعبادة وغي ذلك، وأيضا إقامة مصالح الدنيا.

هذا: بعد  الذي  أن    السبب  الكبي  اخلطأ  الدولةمن  نقد  يكثر  اآلباء  ألجل    ،بعض 

الدنيا مثال، فيتكلم يف كذا وكذا، وهذا فيه فتح باب الرش بأن يصبح االبن قابال ليتلقف  

 مثل هذه األفكار. 

هذا: بعد  بالعلامء  األمر  األبناء  من    ،يعل ق  هلم  ويبني  فيهم،  ب  ويرغ  السنة،  علامء 

 عالمات علامء السنة.  

واالجتامع مع الدولة عىل   ،االهتامم بإصالح الناس ،بالتوحيدمن عالماهتم: االهتامم  

 والتعاون معهم عىل الرب والتقوى.    ،احلق
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للعلم ونرش  وصالح  عبادة  أهل  أهنم  عالماهتم:  عىل    ،ومن  الناس  يؤلفون  وأهنم 

اخلي الوالة عىل  مع  لالجتامع  ويدعون  املسلمني    ،اخلي،  اإلخوان  كطريقة  ليسوا  وأهنم 

 تبليغيني وال الثوريني.  وكطريقة ال 

التبليغيني ومن  املسلمني  اإلخوان  من  أبناءك  حتذر  أن  تتحاشى  أن  بل    ،وإياك 

رهم، والوقاية خي من العالج مع بيان ذلك باألسلوب املناسب ألعامرهم  حذرهم    ،حذ 

وتسمية بعض رموزهم    ، ثم بعد ذلك بتسمية اجلامعة بحسب حاهلم  ، منهم مرة بالوصف

فمثل هذا يكون    ، أو من غيهم؛ فإن الوقاية خي من العالج  ،ن السعودينيسواء كانوا م

 سبًبا بعد توفيق اهلل لصالح األبناء واستقامتهم.  

السنة  أئمة  يف  األبناء  حيب ب  أن  هذا:  بعد  وأمحد  ،واألمر  والشافعي  مالك    ، كاإلمام 

الوهاب عبد  بن  حممد  الدو  ،واإلمام  هذه  يف  علينا  عظيام  فضال  له  دول    ،لةفإن  وىف 

 بل غي املسلمني عموًما يف البالد اإلسالمية وغي اإلسالمية.  ،املسلمني عموًما

تيمية    ابن  اإلسالم  بشيخ  حيب بون  تعاىل-وأيضا  اهلل  حماسنهم    ، -رمحه  هلم  ويذكر 

 ومواقفهم من التوحيد والسنة واالجتامع وعدم الثورة إىل غي ذلك. 

 ورات يف العامل.  ثم أخيا: يذكر هلم نتاج هذه الث

ليبيا يف  الثورة  هذه  إىل  عىل    ،انظر  جيمعهم  أن  اهلل  أسأل  املسلمني؟  عىل  جنت  ماذا 

 وكذلك سوريا، واليمن، وهكذا...  ،اهلدى

املناسبات  بحسب  يعيذنا    ،فيتعاهدهم  اهلل  نسأل  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  هو  واهلادي 

 وإياكم، وأبناءنا من الرشور؛ إنه الرمحن الرحيم. 

 وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خًيا.  ،ل اهلل تعاىل أن يعلمنا ما ينفعناأسأ
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 اجملموعة التاسعة والثالثون بعد املائة 
 

السائل:   الرسول  يقول  قول  معنى  وسلم-ما  عليه  اهلل  إسالم  -صىل  ))من حسن   :

 املرء تركه ما ال يعنيه((؟ 

ل عن إمام مسجد أعجبني  وهل من ضابط حمدد له؟ وهل من صوره مثال عدم سؤا 

 أو خيرج من املسجد مثال؟  ،أو عدم االلتفات ملن يدخل ،صوته

رمحه اهلل  -إن ضابط هذا هو الرشع، كام ذكر ابن رجب    :عن هذا السؤاليقال جوابا  

 .  "جامع العلوم واحلكم "رشحه عىل األربعني النووية، املسمى بـ "يف  -تعاىل

وال ينفع اإلنسان يف دينه؛ ألن الرشع    ،ع رشعافالضابط: هو الرشع، وكل ما ال ينف

فالسؤال عن مثل ذلك ال    ،كل ما ال ينفع يف الدنيا وال الدين  ،يدعو إىل ما ينفع يف الدين

 فائدة منه، السيام إذا كان فيه رضر عىل اآلخرين.  

وعن    ،وعن منهجه  ،فمثاًل السؤال عن إمام أعجبني صوته، كأن تسأل عن عقيدته

فهذا قد يكون    ،أما ما زاد عن ذلك من األسئلة  ،بقراءته، فهذا مطلب رشعي يشء يتعلق  

السؤال فائدة   ،من  ال  التي  األسئلة  من  ذلك  إىل غي  راتبه؟  كم  يسأل  كأن  يعنيه،  ال  مما 

 هذا من سؤال اإلنسان عام  ال يعنيه.   ،منها

خرج رجل  كلام  ،ومثل ذلك أن جيلس يف املسجد يف مكان، كلام دخل رجل ينظر إليه

 ومما ال يعنى اإلنسان.   ،ينظر إليه، هذا كذلك من الفضول

ابن رجب   أن  اهلل-عىل  اهلل    -رمحه  يصح عن رسول  احلديث ال  أن  اهلل  -بني  صىل 

 وذكر الدالئل التي تدل عىل ذلك.   ،لكن معناه ثابت رشًعا -عليه وسلم
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النبي  يقول السائل:   يف السجود عماًل    -صىل اهلل عليه وسلم-ما حكم الصالة عىل 

 بحديث: ))أجعل لك صاليت كلها((.

السؤاليقال جواًبا   هذا احلديث أواًل أخرجه الرتمذي وغيه من حديث    :عن هذا 

كعب بن  عقيل  ، أبى  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  إسناده  فمثله    ، وىف  ضعف،  واهلل    -وعنده 

ال يصح عن    -لم واهلل أع  -لذلك هذا احلديث    ، ال يقبل ما تفرد به من أحاديث  -أعلم

اهلل   اهلل عليه وسلم-رسول  به-صىل  انفرد  بن عقيل  بن حممد  اهلل  ومثله ال    ،؛ ألن عبد 

ل تفرده.    حُيت م 

  "جالء االفهام"يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-ثم لو صح احلديث، فقد نقل ابن القيم  

اهلل عنه وأرضاه أبى بن كعب ريض  أن  معناه:  أن  تيمية  ابن  له    ،عن شيخ اإلسالم  كان 

كم أجعل   -صىل اهلل عليه وسلم-ورد، ووقت يدعو فيه، وُيلو مع ربه، فهو يقول للنبي 

كم أجعل لك منه؟ هل    ،لك من صاليت؟ أي: من دعائي، هذا الورد الذي أدعو اهلل فيه

أجعل لك نصفه؟ أو أكثر؟ أو أقل؟ فأرشده النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أن جيعل كل  

 . -صىل اهلل عليه وسلم-صالًة عىل النبي كل ورده  ،صالته

ُأب ىٍّ   أن هدي   املراد  ليس  النبي    ،إذن؛  أن  اهلل عليه وسلم-أو  للصالة    -صىل  يدعو 

وهو من كان عنده ورد، فيرتك دعاء اهلل    ،بل هذا يف أمر خاص  ،عليه، وأن يرتك الدعاء

أو جيعل كل    ،عليه وسلم  يف ورده الذي يعتاده يوميا بأن يكثر الصالة عىل النبي صىل اهلل

 ورده صالًة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم.  
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اهلل عليه وسلم النبي صىل  الصالة عىل  يكثر  أن  اهلل    ،أما  النبي صىل  وأن يصيل عىل 

ويرتك الدعاء إىل غي ذلك من املواطن فهذا خمالف هلدي النبي   ، عليه وسلم يف السجود

 من عمله.  -صيل اهلل عليه وسلم-

أما وقد تقدم واحلديث ال يصح عن رسول اهلل صىل اهلل   ،له عىل صحة احلديثهذا ك

 . -واهلل أعلم -عليه وسلم فيزول اإلشكال

يقول السائل: لفالن قصيدة يقول فيها: يا بحر ال تغرق الطفل الذي هرب إىل آخره، 

 فيذكر دعاءه ويقول: أيضا يا هالل.  

 م حول قصيدة فالن ما بني جميز مانع؟ حيث انقس  ،فام حكم خماطبة اجلامداتيقول: 

يعنى:    ،أو حكاًم   ،الدعاء الرشكي هو الدعاء املقرون بطلب حقيقةإن    ،يقال تأصياًل 

أو يكون يف حال كرب، فيقول: يا فالن يا فالن، يعنى: كأنه    ،يقول: يا فالن أعطني كذا

 يقول: يا فالن اكشف عنى. 

 وقع يف الرشك األكرب.   ، اهللفمن دعا غي اهلل فيام ال يقدر عليه إال  

 لكن ما املقصود بالدعاء؟

 أو حكام.  ، هو النداء املقرون بطلب، سواء كان حقيقةً 

وال يريد حتقق    ،وهو ال يريد الدعاء حقيقةً   ،أما ما ذكر من ألفاظ الدعاء بياء النداء

هالل يا  بحر،  يا  قال:  إذا  مثل  دعاه،  ممن  كذا  ،املطلوب  افعل  بحر  يا  يقول:  يا    ، أو  أو 

افعل كذا يفعل حقيقةً   ، هالل:  أن  منه  يريد  أهل    ،وال  يطلقها  كام  ألفاظ تطلق  وإنام هي 

يا سامء  يا أرض  ،العرب يف قوهلم:  اهلل  ، أو  وقد بني    ،فمثل هذا غي داخل يف دعاء غي 

 .  "صيانة اإلنسان"يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-هذا حممد بشي السهسواين 
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الرش الدعاء  أن  بطلب  ،كي وذكر:  املقرون  الدعاء  العرب  ،هو  يوجد عند  قد    ،وأنه 

املطلوب حتصيل  حقيقة  يريدون  ال  وهم  اجلامدات  حصول   ،نداء  حقيقة  يريدون  وال 

 وإنام أسلوب عريب، هكذا يطلقونه، فمثل هذا ال يقال: إنه رشك.   ،الطلب

كتابه   يف  السهسواين  كالم  مثل  كالم  تيمية  السنة"والبن  كال  ،"منهاج  م  لكن 

 السهسواين أوضح. 

 .((ملحزونون ،وإن لفراقك يا إبراهيم)) -صىل اهلل عليه وسلم–ومثل ذلك قول النبي 

 من إبراهيم شيئا.  -صىل اهلل عليه وسلم–النبي  فلم يطلب

يف حديث عمر وابن    -صىل اهلل عليه وسلم–ومثله: قولنا يف الصالة كام أرشد النبي  

السالم عليك أهيا النبي ورمحة ))كان يقول:    ،حياتهوكذلك حديث ابن مسعود يف    ،عباس

 .  ((السالم علينا عباد اهلل الصاحلني ،اهلل 

لكنه ليس رشكيا وال حمرما؛    ،يعنى: يا أهيا النبي، هذا نداء   ،فالسالم عليك أهيا النبي 

 ألنه ليس مقرونا بطلب.  

  ، رون بطلبأو غي رشكي؟ هو النداء املق  ،إذن؛ الدعاء الذي يبحث هل هو رشكي 

 أو حكام.   ،سواء كان حقيقة

فيكون   ،ثم بعد ذلك إذا كان هذا الطلب يف طلب أمر خاص من ال يقدر عليه إال اهلل

 وهذا الذي يوصف بأنه رشك.    ،رشًكا أكرب

ال يقال: إنه رشك؛ ألن الطلب ليس مراًدا    ، فعىل هذا ما جري يف قصيدة هذا الرجل

 حقيقًة.

إ إله  ال  الذي  اهلل  ينفعناأسأل  ما  يعلمنا  أن  هو  اهلل    ،ال  وجزاكم  علمنا،  بام  وينفعنا 

 خًيا.
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 اجملموعة األربعون بعد املائة 

 
قوله   السائل:  وسلم–يقول  عليه  اهلل  أرضه"  -صىل  يف  اهلل  شهداء  هو    "أنتم  هل 

 أو عام؟ وإذا كان عاًما، هل يدخل حتته كل مسلم؟  ،خاص بالصحابة

الشيخ  يقال: أنه قال:هذا احلديث أخرجه  أ ْثن ْوا    ان من حديث أنس  ف  ة ،  ن از  بِج  وا  ر  م 

 «  : ل م  س  و  ْيِه  ل  ع  اهللُ  ىل   الن بِي  ص  ال   ق  ف  ا،  ْيً خ  ا  ل ْيه  ب ْت ع  ج  ا  و  ل ْيه  ع  أ ْثن ْوا  ف  ى،  بُِأْخر  وا  ر  م  ُثم    »

: »و   ال  ا، ف ق  ًّ ب ْت رش  يِض  اهلل ُج  ُر ْبُن اخل ط اِب ر  ال  ُعم  ق  : »« ف  ب ْت؟ ق ال  ج  ا و  نُْه: م  ْثن ْيُتْم  ع  ا أ  ذ  ه 

ا د  ْنُتْم ُشه  ُه الن اُر، أ  ب ْت ل  ج  ا، ف و  ًّ ل ْيِه رش  ْثن ْيُتْم ع  ا أ  ذ  ه  ُه اجل ن ُة، و  ب ْت ل  ج  ا، ف و  ْيً ْيِه خ  ل  ُء اهلل ِ يِف  ع 

 يعني: وجبت هلذا النار، وهلذا اجلنة.   «األ ْرضِ 

النبي    وهذا احلديث فعله أنه    ،-صىل اهلل عليه وسلم–عمر بعد وفاة  فدل هذا عىل 

  وشيخنا العالمة   ،كام بينه ابن دقيق العيد  -صىل اهلل عليه وسلم–ليس خاًصا برسول اهلل  

 .  -رمحه اهلل تعاىل-حممد بن صالح العثيمني  

يعلم  أن  ينبغي  السنة  ،لكن  وأهل  والفضل  اخلي  أهل  بشهادة  املراد:  ة  ال شهاد  ،أن 

ويدل عليه  كالم    ،أهل الفسق وأهل البدع، كام نقل ذلك القايض عياض عن ابن التني

 ملا قال: أن يشهد عليه أولياء اهلل.   ،شيخ اإلسالم ابن تيمية

اخلي  أهل  وبثنائه هو شهادة  بشهادته  يعتد  الذي  املعتد  والفقه، والعلم من    ،فإذن؛ 

 دون أهل البدعة. ،أهل السنة

قو السائل:  جنائزيقول  من  وبينك  بيننا  ما  احلكم عىل صالح    ،ل:  يف  هو حجة  هل 

 العبد؟ 
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رمحه اهلل تعاىل،  -هذه الكلمة مشهورة عن اإلمام أمحد    :عن هذا السؤاليقال جوابا  

 يعني: بيننا وبينكم اجلنائز،   ،وهى حق، وهى فرع عن جواب السؤال األول

 أي: يف كثرة حضور اجلنائز.  

   ،أهل السنة، ال يف كثرة حضور الناس مطلقاوالعربة: يف كثرة حضور 

فتزاحم الناس    ،وإال فكم مات من املغنيني واملمثلني بل من أهل البدع من الصوفية

 الكافر اخلميني حرض جنازته ثالثة ماليني.   ،عليهم بل ملا مات اهلالك الفاجر

  ، وغيهموقد يتبعهم العامة    ،فإذن؛ املقصود يف هذا: هو حضور أهل اخلي والفضل

 ولكن األصل هو حضور أهل اخلي والفضل والعلم والسيام من أهل السنة.  

 إال أن يأتوا تبعا، وكذلك العامة يأتون تبعا ألهل السنة. ،أما أهل البدع فال يعتد هبم

قال أحدهم السائل:  النبي  يقول  إن  اهلل عليه وسلم-:  يبع    -صىل  َل  ولكنه  اشرتى، 

 فعبارته صحيحة؟  ،شيئا

أنه مل يبع    فيام أعلم نص؛ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-مل ينقل عن النبي    مثل هذا:  يقال

 .  -صىل اهلل عليه وسلم-شيئا 

صىل اهلل عليه  -: أن النبي  "زاد املعاد" يف كتابه    -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر ابن القيم  

 ، ء ليست لهوأنه بعد اهلجرة اشرتى كثًيا، وباع أشيا  ،باع، واشرتى قبل اهلجرة  -وسلم

أو كام حيصل من السداد للغرماء، قال: وعبارته تدل عىل أنه قد باع بعد    ،يعنى: إما لغيه

لنفسه    ،اهلجرة يبيع  أنه مل يكن  العبارات    -صىل اهلل عليه وسلم-لكن األكثر  فمثل هذه 

النبي   ينقلها عن  أن  أراد  اهلل عليه وسلم-من  دليل    -صىل  يعتمد عىل  أن  إال  فال يصح 

 رمحه اهلل تعاىل.   ،وال دليل كام تقدم، وتقدم نقل كالم اإلمام ابن القيم  ،ح بني واض
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وينشئ خيمة    ،من يذهب إىل ميادين مولديقول السائل:  يوجد عندنا يف السودان،  

وغريهم املتصوفة  من  املحتفلني  خيم  من  املحارضات    ،للقرب  هذه  خيمته  يف  ويقيم 

 ز هذا العمل ومعاونتهم عليه؟ هل جيو ،والدروس يف إنكار االحتفال

عنهم  يقال: متاميًزا  كان  مكث را    ، إذا  وال  منهم،  ليس  أنه  يقوم  واضحا  بل  سوادهم، 

وهو من سبب خيية هذه األمة،   ،عن املنكر، فمثل هذا يشكر ي أو النه  ،باألمر باملعروف

سبحانه: قال  كام  صالحها،  إِ   ﴿  وسبب  َيْدُعوَن  ة   ُأمَّ ِمنُْكْم  َوَيْأُمُروَن  َوْلَتُكْن  رْيِ  اخْلَ ىَل 

  [ 104]آل عمران:  ﴾بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ 

ة  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتأُْمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر  ﴿وقال سبحانه:   ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

  [ 110]آل عمران:  ﴾َوُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ 

ذا خي، لكن حياول أن يتاميز عنهم بام ال جيعل غيه يظنه ممن حيتفلون، فيكثر  فمثل ه

 سوادهم. 

وجزاكم اهلل    ،وأن ينفعنا بام علمنا  ، أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا 

 خيا.
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 اجملموعة الواحدة واألربعون بعد املائة 

 

السائل:   مبا يقول  تدفع  اخلريية  اجلمعيات  قيمة  بعض  الفضائية  للقنوات  طائلة  لغ 

 ، فهل جيوز ذلك؟ أو حساباهتا البنكية عىل شاشة القناة ، لإلعالن عن أنشطتها

 إن املتربعني من حيث اجلملة عىل حالني:  :عن هذا السؤاليقال جوابا 

 أن يتربع، وأن ُيصص التربع يف يشء معني.   احلال األوىل:

ين أن  أن ُيالف وجيب  هذا ال جيوز  وكيال،  فمثل  تعد  اجلمعية  ما خصصه؛ ألن  فذ 

له إذا وكل اجلمعية بيشء، فيجب عليهم أن يفعلوا    ،فإذن   ،وليس للوكيل أن ُيالف موك 

 ما وكل به.  ،ما وكلهم

من    ،بل جيعله عاما يف املشاريع اخليية  ، أال ُيصص املال يف يشء معني  احلال الثانية:

 صدقات وغي ذلك.  

املال فيام تراه مناسبا، مما ال يكون فيه  جيوز    ،ففي مثل هذه احلال للجمعية أن تضع 

 مبالغة وال إرساف.  

الفضائية القنوات  اإلعالنات يف  املال يف  ذلك: وضع  ،ويعود    ،ومن  مفيد  هذا  فإن 

وهو وإن كان فيه إنفاق مال كثي لكنه ليس إرسافا وال تبذيرا؛    ،عىل اجلمعية باملال الكثي

ونفعه كبي فيكون املال الذي دفعه    ،لكن عائده  ،ات هو مكل ف ألن طبيعة ما يدفع للقنو

 متربع سبًبا لتحصيل مال أكثر، ويكون أجر للمتربع برمحة اهلل وفضله وكرمه.  

ى له سيارة فارهة، فمثل هذا يعد تبذيرا  وهذا بخالف ما لو ُدفِع مال لفقي بأن ُيشرت 

ى له سيارة تناسبه. وال يصح، وهو من الترصف غي احلسن، وإ ،وإرسافا  نام ُيشرت 
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لكنها سبب بعد توفيق اهلل    ،أما القنوات الفضائية فبطبيعتها مكلِفة وحتتاج ماال كثيا

 يف جلب مال كثي. 

السائل:   سهم  يقول  حتت  الزكاة  يستحقون  اخلريية  اجلمعيات  يف  العاملون  هل 

 العاملني عليها؟ 

السؤاليقال جوابا   هذا  األصنا  : عن  اهلل  عد  الزكاةقد  أهل  من  الثامنية  قال    ،ف  كام 

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواملََْساكنِِي َواْلَعاِملنَِي َعَلْيَها ﴿ سبحانه: اَم الصَّ  [ 60]التوبة:  ﴾إِنَّ

لكن هم نواب ويل األمر، أي: الذين يرسلهم    ،فالعاملون عليها من أصناف الزكاة

 أو هبيمة األنعام.  ،ارج من األرض وىل األمر جللب الزكاة يف األموال الظاهرة، كاخل

ثم يعطيهم من الزكوات    ، فإذن هم نواب ويل األمر، يرسلهم ويل األمر جلمع الزكوات 

 باملقدار الذي يراه مناسبا.  

اخليية اجلمعيات  يف  يعمل  من  ذلك  يف  يدخل  جيمعون    ،وال  ممن  غيها  يف  أو 

وقد بلغني    ،ليها حمرم وال جيوزوأخذ هؤالء للامل بحجة: أهنم من العاملني ع  ،التربعات

فمن فعل ذلك فهو آثم، وسيقف بني يدي اهلل عز وجل يف    ،أن بعض الناس يفعل ذلك

ويعد خائنًا لألمانة، وواضًعا للامل يف غي   ،يوم احلاقة والقارعة، وحياسبه عىل مثل هذا

 فيجب عىل اجلميع أن يتقى اهلل سبحانه.  ،موضعه

العبا السائل: هل هذه  أو قال    ،وهى: قال اهلل عىل لسان رسوله   ،رة الصحيحةيقول 

 أو قال عبارة، وما هو الصحيح؟  ،حاكيا

السؤاليقال جوابا   اهلل  عن هذا  لسان رسول  اهلل عىل  قال  القائل:  قول  اهلل  -:  صىل 

 هذا جائز.    -عليه وسلم
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صىل اهلل عليه  -ويدل لذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب موسى أن النبي  

  -صىل اهلل عليه وسلم-اشفعوا تؤجروا، ويقيض اهلل عىل لسان رسول اهلل  ))قال:    -موسل

 .((ما شاء

مسلم:   يف  كام  عنه  اهلل  ريض  موسى  أبو  عليه  ))وقال  اهلل  صىل  حممد  لسان  عىل  اهلل  قال 

 : ((وسلم

 فإذن قول القائل: قال اهلل عىل لسان حممد صىل اهلل عليه وسلم جائز.  

 هذا املتكلم له حاالن:  أو قال اهلل عبارة، ،ال اهلل حكايةقأما قول القائل: 

 أو ممن هو مشكوك يف حاله.   ،أن يكون أشعريا أو كالبيا احلال األوىل:

القول العتقاده عدم   قال هذا  الكالم؛ ألنه قد يكون  يقبل منه هذا  فمثل هذا ال 

ا الكالم  وجيعل  النفيس،  الكالم  يثبت  وإنام  اللفظي،  الكالم  به حكايةإثبات  أو    ،ملتلفظ 

 عبارة عن كالم اهلل.  

الفاسد يقال العتقاده  أن  يصح  ال  هذا  فقوله   ،فمثل  فيه،  يكون مشكوكا  أن  أو 

الكالم نفيس ولفظي، وأن   أن  السنة من  إثبات معتقد أهل  ملثل هذا قد يكون فرارا من 

 الكالم اللفظي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل. 

الثانية احلال  يكونأما  أن  السنة،   :  أهل  ومن  سلفي  اعتقاد  اعتقاده  ممن  املتكلم 

أو عبارة فجائز،   ،تكلم هبذا اللفظ، وهو قوله: حكاية  ،فمثل هذا إذا تكلم هبذه العبارة

عىل ما تقدم    -صىل اهلل عليه وسلم -وهو مرادف هلذا املعنى لقول: عىل لسان رسول اهلل  

 بيانه.

إله إال هو أن يعلمنا   وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم    ، ما ينفعناأسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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 جملموعة الثانية واألربعون بعد املائة ا
 

ب داعش  ع  يبدِّ َل  من  حكم  ما  السائل:  الختالف  يقول  عنهم  يدرى  ال  أنه  عذر 

 خبار عنهم؟ األ

 ،ضالل داعش أظهر من الشمس يف رائعة النهارإن    يقال جوابا عن هذا السؤال:

وبكالم املسؤولني   ،عنهم متواترة، بكلامهتم املسجلة، وبأخبار من تاب منهم وإن األخبار

بالدنا بالدنا  ،يف  العلم يف  أهل  بالدنا وغيه  ،وبكالم  العلم عموما يف  أهل  فال    ،وكالم 

داعش الشك يف صحة ضالل  يورث  ما  هناك  أن  ل، والسيام    ،أظن  مبتدعة ضال  وأهنم 

 وهلم بيانات ومقاطع، إىل غي ذلك. ،وكالمهم كثي يف ذلك ومثبت عليهم

وال يضللهم؛ ألنه ليس متيقنا من   ،من يدعى أنه ال يبدع داعش فلذلك أظن أن   

 وهو معهم ولكنه يتذرع بمثل هذا.   ،حاهلم، هذا يف الغالب كاذب

إذا قيل  )):  -رمحه اهلل تعاىل-قال    "رصيح السنة" : يف  -رمحه اهلل تعاىل-كام ذكر الربهباري  

اآلثار  للرجل: النبي    ، اذكر  عن  األحاديث  يعنى:  اآلثار،  احرضوا  عليه  -أو  اهلل  صىل 

 .((وقال: احرضوا لنا القرآن   ،وعن السلف قال: اعرتض هذا الرجل -وسلم

الرجل هذا  مثل  احذر  الربهباري:  إرادة    ،فيقول  بحجة  اآلثار  ترك  ألنه  ملاذا؟ 

القرآن؛ ألن يف نفسه إنكارا هلذه اآلثار  وهو يف الواقع ال يريد القرآن وإنام تذرع ب   ، القرآن

 وردا هلا.  

ر جداًل وتنزاًل    ،ومثل ذلك يقال فيمن يقول: أنا شاك يف حال داعش لكن لو ُقد 

فإذا ُعل م وُبني  له فاستمر يف   ،وافرتاًضا أن هناك من ال يدرى عن حاهلم، فُيعل م ويبني  له



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

616 
 

عافاين   ،فهو مبتدع ضال مثلهم  ،معرفة حاهلم  أو مل يبدعهم بعد  ،ادعاء أنه ال يعرف ذلك

 اهلل وإياكم. 

 هل جيوز تسمية املسجد بمسجد األبرار؟ يقول السائل:  

جائزة؛ ألن اإلضافة هنا من باب التمييز ال    -واهلل أعلم  -: إن هذه التسمية  يقال

 وال لغي ذلك.   ،من باب التزكية، وال ليشء

 أو الكافر بعد موته؟  ،مل معاملة املسلميقول السائل: هل اإلرهايب اخلارجي يعا

إرهابيا  إن  يقال: العرص  بلغة  الذي يسمى  املبتدع   ،اخلارجي وهو  يعامل معاملة 

 يف أحاديث كثية، وقال فيهم:  -صىل اهلل عليه وسلم-الذين حذرنا منهم النبي  الضال،

الصحيحني:   يف  عاد))كام  قتل  ألقتلنهم  أدركتهم  مسلم   ،((لئن  يف  كام  اخللق  )):  وقال  رش 

 إىل غي ذلك من األدلة.   ((واخلليقة

ل، جيب أن يبغضوا، وأن هيجروا إىل غي ذلك.    فهم مبتدعة ضال 

أهل   هيجرون  السنة  وأهل  مبتدع؛  ألنه  عليه؛  يرتحم  ال  فإنه  ميتهم  مات  وإذا 

ويأمرون هبجرهم الرتحم    ،البدع،  كعدم  يفعلونه  فإهنم  الغرض  هذا  إىل  يؤدي  ما  وكل 

 إىل غي ذلك.   عليه،

والواجب   معهم؛  تعاطًفا  هذا  عليهم؛ ألن يف  الرتحم  أحد  ُيظِهر  أن  اخلطأ  ومن 

موقًفا  ، هجرهم منهم  الناس  يتخذ  حتى  جتاههم  ويعادوهم  ،والشدة  شديًدا    ، موقًفا 

ل.    وليس عدم الرتحم عليهم؛ ألهنم كفار، بل هم مسلمون ضال 

أهنم عىل خي أهنم مسلمون  أيضا معنى:  بل هم ضالل وزائغون وأهل    ،وليس 

الناس معهم  ، بدع إىل غي ذلك يتعاطف  لئال  ولئال يظنون أهنم    ،وإنام ال يرتحم عليهم 

 فيكثر أتباعهم، ويقل يف نفوس الناس عداؤهم إىل غي ذلك.  ،عىل خي



 

 

 اجلزء األول                                                                       األسئلة الرشعية ناألجوبة العلمية ع

 

617 
 

مات  إذا  بصالته    ، أما  يغرت  من  عليه  يصىل  ال  لكن  عليه،  ويصىل  يغسل  فإنه 

نزلة ومكانة، فيغرت الناس بصالته عليهم، وهذا من باب هجرهم  بأن يكون له م  ،عليهم

أو بعض أقارهبم فهذا    ،لكن لو صىل عليهم بعض العوام من املسلمني  ،والتحذير منهم

 جائز.

العلم يف تكفري من ترك أحد مباين   السائل: كيف نجمع بني اختالف أهل  يقول 

 واعتبار املرتدين؟   ،ملانع الزكاةوبني قتال أبى بكر ريض اهلل عنه  ،اإلسالم األربعة

معروف   يقال: األربعة  املباين  أحد  ترك  يف  العلامء  خالف  يف    ،إن  العلامء  وذكره 

وأبى عثامن الصابوين    ،كتب الفقه، ومنهم من ذكر يف كتب االعتقاد كأيب بكر اإلسامعيىل

 وغيهم من أئمة السنة.  

املباين أبى   ، األربعةوال تعارض بني اخلالف يف تكفيهم برتك أحد  وبني تكفي 

أو عدم دفع الزكاة،    ،وذلك: أن هناك فرًقا بني عدم الصالة  ،بكر والصحابة ملانعي الزكاة

الزكاة الزكاة    ،وبني أن يتجمع طائفة ويقاتلون عىل أال يدفعوا  فإن قتاهلم عىل عدم دفع 

يست مرادة رشعا  وأهنا ل   ، يدل عىل أهنم يعتقدون اعتقاًدا أن الزكاة ليست واجبة عليهم

وقد أمجع الصحابة عىل ذلك    ، فهم بذلك ممتنعون عن دفعها وهم مرتدون  ، إىل غي ذلك

 كام بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل. ،

وبني أن تتجمع طائفة وتقاتل عىل أال تدفع   ،فإذن، فرق بني أن يرتك أحد الزكاة  

يقرون   ال  أهنم  عىل  دل   دل  إن  هذا  عنها  ،هباالزكاة  اعتقاًدا  ممتنعون  كان    ،وأهنم  ومن 

 كذلك فهو كافر كام أمجع الصحابة عىل كفر تارك الزكاة.

إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم    ، أسأل اهلل الذي ال 

 اهلل خًيا. 
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