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 المحتويات 

 1 ...................................... المجموعة الثامنة عشرة بعد المائتين 

ذلك   ذكر  وهل  ربه؟  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  رأى  هل   السائل:  يقول 

 1 .............................. اإلمام أحمد رحمه هللا  في كتب أصول السنة.

 3 ..................................... المجموعة التاسعة عشرة بعد المائتين 

الحاكمية؟ مع أن   التشنيع على من زاد توحيد  السبب في  السائل: ما  يقول 

الدعوة   علماء  بعض  بل  عليه،  يشنع  ولم  المتابعة  توحيد  زاد  من  هناك 

هللا  توحيد  يجب  يقول  كان  هللا  السلفية  ألوهية  من  وأنه  بالحاكمية،     ،

 3 .............. واستخدم هذا العالم مصطلح توحيد الحاكمية ولم يشنع عليه. 

ال أهل  يُجامل  من  حكم  ما  السائل:  يلزم يقول  الزمان  هذا  أن  بحجة  بدع 

 4 ............................................................... السكوت عليهم؟ 

لغير  مكان  إلى  الرحال  شد  مسألة  في  لنا  تفصل  أمكن  إذا  السائل:  يقول 

 4 .......................................... للتعبد، وحكمه الشرعي؟التعبد، أو 

 6 .......................................... المجموعة العشرون بعد المائتين 

بعض   ولكن عليه  بتحجيجه،  المحسنين  أحد  قام  ما حكم من  السائل:  يقول 

 6 .................................................................. ديون الناس؟ 

 6 .. يقول السائل: ما حكم زكاة مال مدخر في البنك، وال يستثمر هذا المال؟

استحاضة؟  أنها  أم  شهرية؟  دورة  هذه  هل  أعرف  أن  أريد  السائلة:  تقول 

جاءتني الدورة في اليوم الثامن من شوال إلى اآلن، لكن دم متقطع، وقليل  

اليوم أجد بقعة صغيرة أساًسا أشعر بحبسها، وعلًما أن  جًدا ومستمر، في 

في   خلل  الفترة لدي  في  منتظمة  غير  ألنها  تقريبًا؛  شهرين  من  المبايض 

 6 ....................................................................... األخيرة.

  فهل هذه استحاضة أم دورة؟ علًما أني أشعر بضيق لطول المدة، ولم أصل   

 6 ............................... فترة، طولها تقريبًا ستة عشر يوًما إلى اآلن؟ 

 9 ................................ المجموعة الواحدة والعشرون بعد المائتين 
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إليهم   يذهب  بالتقسيط،  سيارات  بيع  عندهم  البنوك  بعض  السائل:  يقول 

في   ليست  السيارة  لكن  يريدها،  التي  السيارة  بمواصفات  ويخبرهم  العميل 

ا من  يشترونها  وإنما  ولكن  مباشرة ملكهم،  للعميل  يبيعونها  ثم  لخارج، 

 9 .. بالتقسيط، فهل هذه الطريقة جائزة أم تدخل في بيع اإلنسان ما ال يملك؟ 

وليس   تقريبًا،  بأسبوع  األضحى  عيد  قبل  تلد  سوف  زوجته  السائل:  يقول 

أم يضحي   العقيقة على األضحية؟  يقدم  فهل  العقيقة،  به  يكلف  ما  إال  معه 

 10 ......................................... أواًل ثم يعق متى ما تيسر له ذلك؟ 

يقول السائل: نرجو أن تبين لنا وجه الجمع في هذا الحديث أن رسول هللا  

ي يَقُولُوَن َما اَل يَْفعَلُوَن،   ْن بَْعد  صلى هللا عليه وسلم قال: »َسيَُكوُن أَُمَراُء م 

ٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ب ل َسان ه   َويَْفعَلُوَن َما اَل يَْؤَمُرونَ  ه  فَُهَو ُمْؤم  ، فََمْن َجاَهَدُهْم ب يَد 

بعده«.صحيح مورد   إيمان  ٌن، ال  ُمْؤم  فَُهَو  ب قَْلب ه   َجاَهَدُهْم  َوَمْن  ٌن،  ُمْؤم  فَُهَو 

 11 ..................................................................... الظمآن.

أنني وقفت على  العلم، غير  بعض األحاديث تأمر بالسمع والطاعة ألولي 

لفظ لمسلم وأحمد فلم أجد لفظ األمراء، وقفت على لفظ ابن حبان واأللباني  

في السلسلة الصحيحة وجدت لفظ "األمراء" و"الخلفاء" و"اإلنكار"، فوقفت 

 11 ...................................صحيح المورد فوجدت ما ذكرت؟ على 

 12 ............................... المجموعة الثانية والعشرون بعد المائتين 

يقول السائل: يشتبه األمر علي، تارة يقال: إن تنظيم داعش منحرف ضال  

وكيف   الصحيح؟  فما  إيرانية،  أمريكية  صناعة  أنه  وتارة  للقاعدة،  تابع 

 12 ......................................... التوافق بين ملة ومنهج متغايرين؟ 

في   النظامية  الدراسة  طريق  عن  العلم  بطلب  رأيك  ما  السائل:  يقول 

عليهن   يشق  العلم  طالبات  بأن  علًما  بالحزبية،  امتألت  وقد  الجامعات، 

أو الوصول إليهم، هذا ما اضطرهم للجوء إلى طلب العلم في مالزمة عالم  

 12 .................................................................. الجامعات؟

دستورها  يقول السائل: هل العلمانية كفر أكبر، وما حكم الدولة التي ينص  

 13 ......... أنها علمانية؟ وما حكم من يحكمها وهو يعلم أن هذا دستورها؟ 

 14 ............................... المجموعة الثالثة والعشرون بعد المائتين 
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يقول السائل: أرضعت امرأة ولًدا وهي لم تلد بعد، فهل هو ولد لها، وهل  

 14 ...................................................... الرجل أب لهذا الولد؟ 

يقول السائل: ما الفرق بين مفهوم الكرامة عند األشاعرة وعند أهل السنة  

 15 ........................................................ والجماعة السلفيين؟

مبتدع   أنه  الفاسق  األمر  ولي  على  يخرج  الذي  أن  ذكرتم  السائل:  يقول 

 15 .................... ضال؛ ألن اإلجماع على أنه ال يجوز الخروج عليه. 

لو يقول طالب علم أحد من العلماء أن الخروج عليه من األمر بالمعروف 

 15 ................... والنهي عن المنكر، إن تحققت المصلحة، فماذا تقول؟ 

 17 .............................. المجموعة الرابعة والعشرون بعد المائتين 

يقول السائل: قرأت لمحقق كتاب "االعتقاد الخالص" البن عطار أن كتابه  

 17 ........................... كتاب سلفي، على معتقد أهل السنة، فما رأيك؟

 20 ............................. المجموعة الخامسة والعشرون بعد المائتين 

مرات،   سبع  والفاتحة  المعوذتين  يقرأ  شخص  هناك  السائل:  يقول 

المريض   ذاك  يشفي  أن  بقلب صادق  ويدعو هللا  مرات،  سبع  واإلخالص 

ال صحت  إذا  التوالين  لعالج  وهذا  زعمه،  حد  الزوائد  على  أو  تسمية، 

اللحمية على الرقبة مع قطع البراعم الموجودة على عود التين، وبعد ذلك  

 20 ...................... يقول لك: اترك العود حتى يجف، وبإذن هللا تشفى. 

له  ليس  عامي،  ذلك شخص  يفعل  والذي  حفظك هللا،  ذلك؟  في  قولك  فما 

وتعلَّمها من شخص   تجربة،  بعد  األمر عنده  لكن  أو شعوذة،  بدجل  عالقة 

 20 ........... على حد قوله، ويضع العود بين التوالين وبين فمه حيث يقع؟ 

أنها عادة وفدت من غير   المقدم كهدية  باقة الورد  يقول السائل: معلوم أن 

المسلمين، فما الذي يترتب على من يقيم في بالد غير إسالمية كحال أخيكم 

ردة أو باقة ورد تهديها لمعلمك حيث إن القوم هنا ليس عندهم أفضل من و

أو لجارك، لزميلك في دراسة أو عمل أو عيادة مريض مثاًل، إلى آخره؟

 .............................................................................. 20 

العشاء  أو  للغداء  جيرانها  يدعوها  فرنسا  دولة  من  أخت  السائل:  يقول 

اللحم   بدون أن تستفسر منهم، هل  ويكون هناك لحم في األكل، فهل تأكل 
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أهل   من  جيرانها  العلم  مع  ذلك،  بدون  ذبح  أم  اإلسالمي  بالطريق  ذبح 

 21 ..................................................................... الكتاب؟

البنوك   مع  يتعاملون  الذين  التجار  بعض  مع  العمل  حكم  ما  السائل:  يقول 

 21 ..................................................................... الربوية؟ 

 22 ................................. يقول السائل: ما حكم قول جمعة مباركة؟

 23 ............................. المجموعة السادسة والعشرون بعد المائتين 

 23 ... يقول السائل: ما رأيك في كتاب "الحرية والطوفان" لحاكم العبيسان؟ 

األمر   باب  في  واألهواء  البدع  أهل  مع  التعاون  حكم  ما  السائل:  يقول 

بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر الخير، وعمل محاضرات، ومشاريع  

 23 ........ التفصيل مع ذكر األدلة؟  خيرية، وغيره من أعمال البر؟ الرجاء

من   بحقه  أخطأ  من  كل  وعن  عنه  سنة  كل  يضحي  رجل  السائل:  يقول 

ضربته، أو أخذت من حقه شيئًا، المسلمين، يقول: من سببته، أو ظلمته، أو  

العمل جائز؟ وهل يجزئ عنه إن   السؤال هل هذا   ، له حق عليَّ وكل من 

شاء هللا؟ وإن كان فيه طريقة أخرى للتخلص من حقوق البشرية، كالغيبة 

 24 ........................................ والظلم وغير هذا، فأرشدونا إليها؟ 

ماذا   فيها؟  كلما قرأت  آثم  بفلوس محرمة، هل  كتبًا  اشتريت  السائل:  يقول 

 25 ................................. أفعل بالكتب الذي اشتريتها بفلوس حرام؟

 26 .............................. المجموعة السابعة والعشرون بعد المائتين 

النبي   النهي من  السائل: قد ورد  القزع، وهو حلق جزء من    يقول  عن 

 26 ......................................................... الرأس دون اآلخر.

بصورة  الحلق،  دون  الرأس  شعر  جانبي  وتخفيف  قص  حكم  ما  السؤال: 

جانبي   ألن  وذلك  محترمة،  بصورة  بل  بالكابوريا  يسمى  ما  وليس  مهذبة 

و الرأس،  أعلى  من  أكبر  يكونان  الرأس  بهذا  شعر  أفضل  يكون  المظهر 

 26 ................................................. القص، وجزاكم هللا خيًرا؟ 

يقول السائل: قرأنا في صفحتكم بأنه تجب البيعة على كل مسلم لحاكم بلده،  

م سوري  هي  وأنا  وما  أعطيها؟  ولمن  بيعة؟  عليَّ  هل  السعودية،  في  قيم 

 26 .................. الصيغة للبيعة؟ وهل تصح أن أطلقها دون علم الحاكم؟



 
6 

يقول السائل: أخي معاق، وصرفت له الدولة سيارة، واآلن توفي، هل يحق  

 27 ................. إلخوانه أن يرثوا السيارة، أم يحق ألمي التصرف فيها؟

موانع   من  مانع  هذا  يعد  بالجن  ممسوًسا  اإلنسان  كون  هل  السائل:  يقول 

 27 ............................................... التكفير؟ أي: إذا أتى بمكفر؟

 29 ............................... المجموعة الثامنة والعشرون بعد المائتين 

هل  و  ؟  تحت رايته  ويكون   جيش أجنبي  إلى  يقول السائل: هل ينضم المسلم

 29 ............................................. قتال المسلمين يعد كفًرا أكبر؟

الغني   عبد  للحافظ  األحكام"  "عمدة  لكتاب  شرح  أفضل  ما  السائل:  يقول 

 30 ................................................................... المقدسي؟

يدفع   أن  يستطيع  ال  الذي  العلم  طالب  على  الحج  يجب  هل  السائل:  يقول 

وبعض   خيرية،  جمعيات  من  اإلسالم  لحج  فرصة  هناك  لكن  لنفسه، 

ا عنده  المحسنين  أو  معهم،  يذهب  أن  يجب  هل  شيء،  كل  يدفعون  لذين 

 30 ..................................................... العذر لعدم االستطاعة؟ 

نهيت قد  تطيعني،  ال  زوجتي  يقول:  بريطاني  سائل  السائل:  عن  يقول  ها 

التي   التاريخية  المسلسالت  هذه  بأس،  فيها  ما  وقالت  المسلسالت،  مشاهدة 

 30 فيها صور في حياة الناس في آسيا، فكيف أتعامل؟ معها بارك هللا فيكم. 

هللا   "تعظيم  الرسالتين:  هاتين  من  باالستفادة  تنصحني  هل  السائل:  يقول 

كالهما   ودراية"،  رواية  والمساء  الصباح  و"أذكار  شاتمه"،  وحكم  تعالى 

 31 ...................................................... لعبد العزيز الطريفي؟

 32 .............................. المجموعة التاسعة والعشرون بعد المائتين 

بوبا الصحي؟ علًما أن لدي بنتًا في حاجة دائمة يقول السائل: ما حكم تأمين  

لفحوصات مرض بها، وعملي ال يوفر لي، ال تأمين وال مستشفى خاص؟

 .............................................................................. 32 

يقول السائل: في بعض المجموعات واتس وتليجرام الذي من شؤونها مثاًل  

قوانين   فها  يضعون  مساجد،  شؤون  أو  المسلمين،  بين  وشراء  بيع 

الرسول   أحاديث  أحد  يرسل  ال  أن  ومنها:  القرآن للمجموعة،  وآيات   ،
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المجموعة، ليس من موضوع  ألنه  المجموعة؛  المنع    لهذه  ذلك  يجوز  هل 

 32 ............................................... من النصوص بهذه الصيغة؟ 

منه؛   واالستفادة  التجارة  في  الصالة  تارك  مشاركة  حكم  ما  السائل:  يقول 

 33 ...................................... البلد، ويجلب لنا بضائع؟ ألنه خارج 

يقول السائل: ما هو القول الراجح في عقد اإلحرام بالحج قبل أشهره؟ هل  

إلى   ينقلب حتًما  أم  الكراهة،  الشافعي رحمه يصح مع  عمرة كما هو قول 

 33 ................................................................... هللا تعالى؟

 34 ......................................... المجموعة الثالثون بعد المائتين 

يقول السائل: رجل سافر إلى مكة للحج، فهل يجوز له أن يقصر صالته،  

 34 .............. طيلة مدة الحج حتى الرجوع إلى بلده، أم يتم مع الجماعة؟ 

يقول السائل: نسمع من البعض يقول عن الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه  

على  بأنه  يصفونه  وآخرهم  الشامية،  الديار  ث  ومحد   سلفي،  أنه  تعالى  هللا 

ولقد   األفغاني،  عبده  محمد  "قواعد  خطى  كتابه  في  عنه  هللا  عفا  وجدت 

التحديث" يذكر اسم ابن عربي مسبوقًا بالعارف غير دون تنبيه في حاشية 

الكتاب على ضاللته، وتعجبت، وقرأت على الشبكة أنه يدافع عن الجهمية، 

 35 ...... فزاد عجبي، فهل هذا صحيح؟ وهل تكلم فيها أحد علماء المملكة؟

 37 ................................ المجموعة الواحدة الثالثون بعد المائتين 

تأثره  نظير  المتكلمين،  من  الجوزي رحمه هللا  ابن  يُعَدُّ  هل  السائل:  يقول 

 37 ................... بشيخه أبي الوفاء بن العقيل، أم هو من علماء السلف؟ 

يقول السائل: ما حكم االشتراط في الحج، وما فائدته؟ وهل تشترط إن لم  

 37 .............................................................. تخَش الحيض؟ 

 38 ........................................ يقول السائل: كيف تحرم الحائض؟

 40 ................................ المجموعة الثانية والثالثون بعد المائتين 

 40 ............ يقول السائل: ما حكم الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟

يقول السائل: هل هذا الدعاء يعتبر من أذكار الصباح والمساء؟ اللهم أنت  

ربي ال إله إال أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء هللا 
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وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم إلى آخره، كان، وما لم يشأ لم يكن،  

 40 ................... قال: وإذا كان ليس من األذكار، فهل يجوز الدعاء به؟ 

يقول السائل: هل ورد في السنة قول: "يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل 

 41 .................................................. وجهك وعظيم سلطانك"؟

ل: هل ورد في السنة قول: "اللهم بك أَُصوُل، وبك أجول، وبك  يقول السائ

 41 ........................................................ أحاول، وبك أقاتل"؟ 

 42 .................................المجموعة الثالثة والثالثون بعد المائتين 

فرج  إلى  النظر  حكم  وما  الزوجة؟  بيد  االستمناء  حكم  ما  السائل:  يقول 

 42 .....................................................................الزوجة؟

 43 ............................... المجموعة الرابعة والثالثون بعد المائتين 

الشيشان،   عاصمة  جروزني  مدينة  في  اجتماع  حصل  السائل:  يقول 

سبع   لعام  القعدة  ذي  شهر  من  والعشرين  السابع  اليوم  في  بيانًا  فأصدروا 

، بعد اجتماع لمدة ثالثة أيام،  وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي  

األشاعرة  في  السنة  أهل  حصروا  أنهم  ومنها:  بنود،  عشرة  وفيها 

والماتريدية، وفي الصوفية منهًجا وسلوًكا، فما رأيك؟ وما الواجب في هذا  

 43 ....................................................................... البيان؟ 

 49 .............................. المجموعة الخامسة والثالثون بعد المائتين 

العزيز  وعبد  والقرني،  كالعودة،  الحركيين  ثناء  تفسير  ما  السائل:  يقول 

 49 .......................... الفوزان، وغيرهم على كولن، ثم انقالبهم عليه؟ 

 52 .............................. المجموعة السادسة والثالثون بعد المائتين 

ذ  بعشر  المتعلقة  واألحكام  السنن  بعض  لنا  اذكر  السائل:  الحجة، يقول  ي 

 52 ............................................ وهل لعشر ذي الحجة فضائل؟ 

 55 ............................... المجموعة السابعة والثالثون بعد المائتين 

بمن   يثق  ال  لكن  يهدي،  أن  ويملك  متمتعًا  الحج  نوى  من  السائل:  يقول 

 55 ................ يوكلون بذبح الهدي، فهل له أن يصوم ثالثة أيام وسبعًا؟ 
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بماذا   الصيام،  السن ويشق عليه  في  كبير  لكنه  آخر  السائل: شخص  يقول 

 55 ......................... تنصحه؟ كأنه يسأل عن صيام عشر ذي الحجة؟

يقول السائل: مضى أول يوم من ذي الحجة، ثم أراد شخص يضحي، فهل 

 56 ............................. عليه شيء في تأخير نيته اليوم الذي مضى؟ 

 57 ................................ المجموعة الثامنة والثالثون بعد المائتين 

 57 ...................... يقول السائل: هل تستحب األضحية بأكثر من شاة؟ 

عليه   هللا  صلى  محمد  أمة  عن  بشاة  يضحى  أن  يصح  هل  السائل:  يقول 

 57 ....................................................................... وسلم؟ 

 58 ........................ عن األموات؟ يقول السائل: هل تستحب األضحية 

 60 .............................. المجموعة  التاسعة والثالثون بعد المائتين 

من  استنكاريًا  موقفًا  أخذوا  المسلمين  اإلخوان  بعض  لماذا  السائل:  يقول 

موقف الشيشان في حصر أهل السنة في األشاعرة، مع أنهم ليسوا أصحاب 

 60 ................................................................ غيرة عقدية؟ 

 63 ........................................ المجموعة األربعون بعد المائتين 

 63 ................................ يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح؟ 

يقول السائل: شخص اشترى أضحية، ولكن ماتت هذه األضحية، قبل يوم  

مكانها   يعيد  أن  يلزمه  أم  أن ضحى،  أجر  وله  أضحيته  تكفي  فهل  العيد، 

 64 ...................................................................... أخرى؟

تدفع   الغنم كأن  السائل: هل يصح االشتراك في شراء األضحية من  يقول 

األم مثاًل ثالثمائة لاير، واألوالد كل واحد مائة لاير، حتى يجتمع لهم ثمن  

 65 ................................................................... األضحية؟ 

 66 ............................. المجموعة الواحدة واألربعون بعد المائتين 

يقول السائل: هل يجوز أن يشترك الرجل  وزوجته في أضحية الشاة عن 

 66 ....................................................................... بيتهم؟ 
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بين   فيه  يفرق  هل  الشاة،  أضحية  في  االشتراك  جواز  عدم  السائل:  يقول 

أهل البيت الواحد، وبين أن يكون كل أحد من المشتركين في بيت مستقل؟ 

 .............................................................................. 67 

أن   يريد  الرجل عن ظفره وشعره، وهو  إمساك  ينتهي  السائل: متى  يقول 

 67 ............................. يضحي بشاتين، هل بذبح األولى، أو الثانية؟ 

أيام   في  الجمعة  خطبة  أثناء  يكبر  أن  للخطيب  يُشَرع  هل  السائل:  يقول 

العشر من ذي الحجة؛ لعموم الحديث: »فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل  

 68 ................................................................. والتحميد«؟ 

 68 .. يقول السائل: هل الحجامة من المحظورات على من أراد أن يضحي؟

ليلة   من  كعدلهن  العشاء  بعد  ركعات  "أربع  عائشة:  قول  السائل:  يقول 

 68 ....... القدر"، هل له حكم الرفع؟ وهل أداوم عليها؟ وما معنى الحديث؟

 70 ............................... المجموعة الثانية واألربعون بعد المائتين 

أن   عليَّ  يلزم  هل  السؤال:  هللا،  شاء  إن  حاج  أنا  السائل:  أشتري  يقول 

أضحية ألهل بيتي أم تسقط عني ألني حاج، مع العلم بأني قادر أن أشتري  

 70 ..................................................................... أضحية؟

في فجر ثاني يوم  يقول السائل: نويت أن أضحي في أول يوم ذي الحجة، و

سهوت عن األمر وقصصت بعض أظفاري، لكنني عندما تذكرت أمسكت،  

 70 ............................................................ فهل علي  شيء؟ 

أنا من األردن من   السائل:  أود أن أشتري أضحية  يقول  الطفيلة،  محافظة 

من السودان عن طريق شخص أعرفه هناك؛ ألن األضاحي في السودان  

رخيصة، وثمنها ما يقارب خمسين ديناًرا، وفي بلدنا سبعين ومائة دينار،  

 70 ............................................. وأكثر، فهل يجوز هذا العمل؟ 

يقول السائل: ما صحة حديث »صيام يوم من عشر ذي الحجة يعدل صيام  

 71 ................ السنة، والعمل الصالح فيها يضاعف سبعمائة ضعف«؟. 

من   باثنين  يحصل  والقارن  للمتمتع  بالنسبة  األول  التحلل  السائل:  يقول 

 71 ............ ثالثة، هل النحر والحلق إذا فعله ما حصل له التحلل األول؟ 
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يقول السائل: هل دعاء: "رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير" لمن يريد  

 72 ................... دعا به لهذا؟  الزواج سنة، استناًدا على أن موسى 

فهل   التمتع،  هدي  أهدي  وسوف  تمتع،  حج  أحج  سوف  أنا  السائل:  يقول 

 72 .... يجب علي أن أمسك من أخذ الشعر وتقليم األظافر في بداية العشر؟

يقول السائل: أنا حاج متمتع، فهل يُشَرع لي أن اعتمر بدل عن جدي قبل  

 72 ......................................... يوم التروية، أو في أيام التشريق؟ 

 72 ................ يقول السائل: ما صحة حديث "يدنو الرب عشية عرفة"؟ 

 74 ............................... المجموعة الثالثة واألربعون بعد المائتين 

أن   يصح   وهل  الدليل؟  مع  عرفة  يوم  الصوم  فضل  ما  السائل:  يقول 

 74 ............................................. أصومه، وَعلَيَّ قضاء فرض؟ 

 75 ........ هل يصح أن أصوم الفرض على أنه صوم عرفة؟   يقول السائل:

 75 .............. يقول السائل: ما معنى التكبير المقيد والمطلق، ومتى يبدأ؟ 

 78 .............................. المجموعة الرابعة واألربعون بعد المائتين 

لإلمام   بالعيد  المتعلقة  األحكام  بعض  وتذكر  تتكرم  لو  السائل:  يقول 

 78 ................................................................... والمأموم؟

 82 ............................ ربعون بعد المائتين المجموعة الخامسة واأل

يقول السائل: اشتريت أضحية من رجل، ودفعت له أجرها، وبعد كم يوم  

أردت أن أبدل، بالفعل ذهبت  أحضر مجموعةً جديدةً أفضل، وأخبرني إذا  

له، واخترت واحدة أخرى، هل يلزمني أن آخذ من المال ثم أعيده، أم أن  

 82 ............. البيع صحيح، وطريقتنا حسب الشريعة؟ وجزاكم هللا خيًرا.

بقوانين، يسَّر هللا   بالنسبة لذبح األغنام هنا في "فينلندا" مقيد  يقول السائل: 

لكن  اإلسالمية  الطريقة  على  األضاحي  ذبح  مسألة  يتولى  أن  اإلخوة  أحد 

يقوم   ثم  األضاحي،  من  المطلوب  العدد  هو  يحجز  حيث  الصورة:  بهذه 

الُكْلفَة على صاحب األضحي ة بمقدار وزن األضحية بعد  بذبحها، ويحسب 

الذبح بسعر محدد لكيلو جرام، فهل هذا البيع فيه بأس، ال تتم االستفادة من 

 82 ................................. الجلد واألمعاء حيث أنها ترمى، أفيدونا؟ 



 
12 

يقول السائل: ذهب الحنابلة إلى صحة النيابة في طواف اإلفاضة والوداع  

 82 ................................. في حج النفل، ما وجه ذلك؟ وما صحته؟ 

يقول السائل: تراودني أحيانًا شكوك في عدم إخالصي، وأدفع هذه الشكوك  

هلل   واإلخالص  النية  في   بتجديد  تقدح  اإلرادات  هذه  هل  .السؤال: 

 83 ................................................. اإلخالص؟ وتحبط العمل؟

يقول السائل: كثيًرا ما يردد الحزبيون وأتباعهم مسألة التغاضي والتسامح  

وغض الطرف، التغاضي يطيل عمر الحياة، ويستشهدون بمثل هذا، جاء 

في فتاوى ابن تيمية، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق 

ة،   أخو  وال  عصمة  المسلمين  من  بين  على  والرد  المسألة،  تأصيل  أرجو 

 84 ........................... يقول الحق، يريد به الباطل، وجزاك هللا خيًرا؟

 84 ................ ؟ يقول السائل: هل اإلفرازات عند المرأة تنقض الوضوء

يقول السائل: ما حكم الدواء الذي يحتوي على نسبة من الكحول اإليثانول  

 85 .......................................................... ستة عشر بالمائة؟

 86 ............................. المجموعة السادسة واألربعون بعد المائتين 

رت رجلها؟  86 ............ يقول السائل: ماذا يفعل من اشترى أضحية فُكس 

ب للحاج  العاشر  اليوم  أعمال  ما  السائل:  عدم  يقول  يصح  وهل  الترتيب، 

 86 .................................................................... الترتيب؟ 

 87 ................. يقول السائل: متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ ومتى ينتهي؟ 

 89 .................................... يقول السائل: متى تنتهي التلبية للحاج؟

 89 ....................... يقول السائل: كم يوم يصح ذبح األضحية والهدي؟ 

 89 .................................. يقول السائل: متى يحصل التحلل األول؟ 

 91 ..............................المجموعة السابعة واألربعون بعد المائتين 

يقول السائل: هل هناك صيغة للتوكيل في األضحية؟ إذا أرادت والدتي أن  

توكلني، فإني أذهب، وأن أضحي في المسلخ، وأعطتني مبلغًا ماليًا أشتري  

أن يلزمها  فهل  أن    به األضحية،  مثل  المال،  إعطاء  شيئًا معينًا عند  تقول 
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هذه   اللهم  األضحية:  عند  أقول  أن  يلزمنا  وهل  آخره،  إلى  وكلتك  تقول: 

 91 ................................................. أضحية والدتي إلى آخره؟

يقول السائل: هل الميت إذا وصى بأن يضحى عنه كل سنة، ولكن لم يبَق  

من ماله شيئًا حتى يشترى له به أضحية، هل يجب إنفاذ الوصية من مال  

 91 ............................................. أوالده، فيضحى عنه كل سنة؟ 

بعد   األذكار  على  المقيد  التكبير  تقديم  على  دليل  من  هل  السائل:  يقول 

 92 ................................................. الصالة وجزاكم هللا خيًرا؟ 

الزمني  الوقت  هو  وما  لياًل،  عرفة  يوم  الوقوف  يجزئ  هل  السائل:  يقول 

 92 ............................................... للوقوف بعرفة بداية ونهاية؟

 94 ...............................المجموعة الثامنة واألربعون بعد المائتين 

يقول السائل: هل لمساعدي المضحي أن يقص وا من شعورهم وأظفارهم؟

 .............................................................................. 94 

 94 ....... ألنساك الثالثة؟ مع الدليل.يقول السائل: ما ملخص التحويل بين ا 

يقول السائل: بما أن طواف القدوم مستحب للمفرد والقارن، فإذًا ال يطوف،  

 96 ......................................... فحسب؟ويكتفي بتقديم سعي الحج 

 96 ....... يقول السائل: هل يصح الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر؟ 

 97 ................... يقول السائل: هل يصح التوكيل في الرمي عن الغير؟ 

 98 ..............................المجموعة التاسعة واألربعون بعد المائتين 

 98 ......... يقول السائل: هل يستحب حلق الرأس بعد األضحية مع الدليل؟ 

 98 ...................... اف؟يقول السائل: هل يصح تقديم السعي على الطو

 99 ................ يقول السائل: ما حكم من طاف الوداع ثم سعى بعد ذلك؟ 

من   بالحل  جلس  فلو  بالحرم،  معلَّق  الوداع  طواف  هل  السائل:  يقول 

 100 ............................................ الشرائع، فهل ينتقض طوافه؟

الجمرات  لرمي  االغتسال  استحباب  اإلخوة  بعض  ذكر  السائل:  يقول 

 100 ................................................. الثالثة، هل هذا صحيح؟ 

 101 ...................................... المجموعة الخمسون بعد المائتين 
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غربت   لمن  للحاج  بمنى  المبيت  وجوب  حكم  في  تفصل  لو  السائل:  يقول 

 101 ......................................... عليه الشمس اليوم الثاني عشر؟ 

ا ونحن  يقول  مشقة،  عليها  ولكان  لتعبت،  للرمي  نساؤنا  ذهبت  لو  لسائل: 

 102 ................................... متعجلون، فهل يصح أن نتوكل عنها؟ 

الزوال في اليوم الثاني عشر، وصح  يقول السائل: ذكرت جواز الرمي قبل  

الشمس  زالت  فإذا  نتحين،  »كنا  قال:  أنه  وثبت  النهي،  عمر  ابن  عن 

 103 ................................................................... رمينا«؟

 106 ........................... بعد المائتين المجموعة الواحدة والخمسون 

يقول السائل: عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه  

يصلي ركعتين«، هل قد  وسلم : »إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى  

 106 .......................................... يرجح أن تحية المسجد واجبة؟ 

يقول السائل: هل يجوز صيام يوم العيد، هل هذا صحيح؟ وهل هناك كفارة  

 106 ........................................................ ؟ على من لم يضح   

 107 ............. يقول السائل: ماذا عن الطالق البدعي؟ هل يقع أو ال يقع؟ 

الم   القرآن  في  يوجد  ال  يقولون:  األشاعرة  أن  صحيح  هل  السائل:  يقول 

التفسير   كتب  في  يقرأ  أن  أراد  من  نصيحتكم  وما  سببية،  باء  وال  تعليل 

األ أهم  هي  وما  لألشاعرة،  تفاسيرهم؟ وباألخص  في  يتجنبها  التي  خطاء 

 ............................................................................ 107 

 109 ............................. المجموعة الثانية والخمسون بعد المائتين 

يقول السائل: قلَت: ال سعي بعد طواف، الذي عليه طواف واجب وأخره ما 

 109 ........................................ يطوف، أم أن تقصد سعي نافلة؟

 109 ..... يقول السائل: هل يجوز صيام أيام بيض، إذا وافق أيام التشريق؟ 

جمع  والعشاء  المغرب  تجمع  أن  المسلمة  للمرأة  يجوز  هل  السائل:  يقول 

 109 ........ تأخير إذا كانت مشغولة بإرضاع ولدها، وبباقي أشغال البيت؟ 

يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة، حيث يقول: أنا سأحج 

 110 ............................. بالليل، فأصوم في النهار رغبة في األجر؟
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يقول السائل: توفيت والدته، وقام بشراء راديو، وثبته على إذاعة القرآن، 

 111 .......................... وقال: هذه صدقة ألمي، هل له أجر في ذلك؟

 112 ............................. المجموعة الثالثة والخمسون بعد المائتين 

مستشفيات   القرية  في  توجد  وال  ثعبان،  أقاربي  أحد  لدغ  تم  السائل:  يقول 

إلى مضاعفات،   يؤدي  قد  الجسم  في  السم  ل  َطوَّ وإذا  الشيء،  لهذا  مؤهلة 

القر وأهل  بالوفاة،  يصاب  غ  وقد  لُد  أحدهم  إذا  متعارفون  وحديثًا  قديًما  ية 

إلى هذا  الذهاب  فكأنه كاهن، هل يجوز  الجن،  يملك  يذهبون عند شخص 

إليه، وما هي مقترحاتك حول هذا   الذهاب  إذا تم  يتوجب  الشخص؟ وماذا 

 112 .......................................................الموضوع الخطير؟ 

يقول السائل: أرى أغلب وُجلَّ المشايخ والدعاة وطلبة العلم، ومن ينتسبون  

مانع   يوجد  هل  عقال،  بدون  الغطرة  أو  الشماغ  يلبسون  ال  للدعوة عموًما 

 113 ............................. شرعي أو عرفي ونحوه؟ جزاكم هللا خيًرا.

 113 ... يقول السائل: ما حكم مسح المرأة على غطاء الرأس في الوضوء؟ 

في  يدخل؟  التوحيد  من  نوع  فأي  وأفعاله،  ذاته  في  تفرد هللا  السائل:  يقول 

 113 ................. الربوبية، أو في األسماء والصفات، أو هناك تفصيل؟ 

 114 .......................................... يقول السائل: هل الشيعة كفار؟

، للطعام   يقول السائل: ما توجيه حديث: »ُكنَّا نَعُدُّ الجلوس عند أَْهل  اْلَمي  ت 

النياحة«، ومعلوم اختالف أنظار العلماء فيه رواية ودراية، وهل هو   من 

 114 .................................................. حكاية إجماع الصحابة؟

 116 ............................ المجموعة الرابعة والخمسون بعد المائتين 

بكافر؟  ليس  ممن  غيَره  المكف  ر  على  الكفر  معنى رجوع  ما  السائل:  يقول 

 ............................................................................ 116 

ا من  طهرت  امرأة  السائل:  النساء،  يقول  مشغل  إلى  وذهبت  لحيض، 

بقية   غسلت  البيت  إلى  ذهبت  وبعدها  الجسم،  باقي  دون  رأسها  وغسلت 

 116 .............................. الجسم بدون الرأس، هل هذا الغسل جائز؟ 
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صعلوًكا ال مال له، ثم بعد   يقول السائل: ما حكم هذا القول: كان معاوية 

أمير المؤمنين وخير ملوك اإلسالم، هل يعد هذا من الطعن في الصحابي  

 117 .................................................................... الجليل؟

 117 ........ يقول السائل: ما هي أذكار الصباح والمساء الصحيحة عندك؟ 

هل   بالناس؟  قرأ  إذا  لإلمام  بالنسبة  واألحب  األفضل  هو  ما  السائل:  يقول 

 117 .............. يقرأ مراعيًا ألحكام التجويد، أم قراءة شياب نجد أحسن؟ 

 119 ...........................المجموعة الخامسة والخمسون بعد المائتين 
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 المجموعة الثامنة عشرة بعد المائتين 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، 

المائتين لإلجابة عن األسئلة  أما بعد: فهذه المجموعة الثامنة عشرة بعد  
 التي وردت على قناتي بالتليجرام.

يقول السائل: ما حكم صالة المسجون؟ هل له القصر والجمع مطلقًا  
 أم حسب السجن في بلده أم خارجه؟ 

السؤالجوابً يقال   هذا  عن  وال    :ا  الجمع  أسباب  من  ليس  السجن  إن 
ًغا ل ًزا ومسو   لجمع أو القصر، لكن إن القصر، فعلى هذا ليس السجن مجو  

سافر  الذي  المكان  ذاك  في  وسجن  مكان،  إلى  مكان  من  سافر  أنه  فرض 
بعد يومين    ؟ ال يدري متى يخرجوهو  إليه، والمسافة بينهما مسافة قصر،  

 أو ثالثة أيام أو أكثر. 

فمثل هذا له أن يقصر ويجمع؛ ألنه مسافٌر سفًرا ال تعلم نهايته، ومن  
ايته فله أن يقصر، وأن يجمع، وأن يترخص برخص  سافر سفًرا ال تعلم نه

طوياًل   سفره  كان  إذا  ابن    السفر  اإلجماع  حكى  كما  العلم  أهل  بإجماع 
 المنذر. 

صلى هللا  بل فعل رسول هللا    رضي هللا عنه،ويدل عليه فعل ابن عمر  
 ، في فتح مكة. عليه وسلم

المسجون قد يقصر وقد   السجن ليس سببًا، وإنما  إذا  فعلى هذا؛  يجمع 
سفًرا طوياًل ال تعلم نهايته، بأن ال يدري متى يخرج بعد يوم    اكان مسافرً 

 أو يومين، وهكذا على ما تقدم تفصيله.  

وهل ذكر ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم ربه؟ رأى  يقول السائل: هل  

 اإلمام أحمد رحمه هللا  في كتب أصول السنة.

  :يقال

النبي  ي أن  ثبت  هللا  قال:  وسلم صلى  ويدل    عليه  المنام،  في  ربه  رأى 
قال:   عنهما،  هللا  رضي  عباس  وابن  معاذ  حديث  ذلك  ربي  على  »رأيت 

 »في المنام«. ، وفي بعض األلفاظ: الليلة في أحسن صورة«

وقد جاء  في ذلك أحاديث، وبسط القول فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية،  
وصحح هذه األحاديث في كتابه "بيان تلبيس الجهمية"، وأطال الكالم على  

والطبراني، طرق   أحمد  واإلمام  زرعة  أبي  عن  ونقل  األحاديث،  هذه 
ثابتة   السنة أنهم صححوا األحاديث في ذلك، فاألحاديث  أئمة  وجماعة من 

 ، لكنها رؤيا منام. صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  نع
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 تنبه لما يلي:يوينبغي أن 

األمر األول: أن أهل السنة ال يمانعون أن هللا يَُرى في المنام، وظاهر 
السنة خالفًا  كالم شيخ اإلسالم والقاضي عياض أن على هذا إجماع أهل 

 .ومعاذ  للمعتزلة، وقد تقدم الدليل على ذلك، وهو حديث ابن عباس

أحاديث  من  ليست  المنام  في  هللا  رؤية  أحاديث  أن  الثاني:  األمر 
النائم،   يراها  وأشباه  أمثال  المنام هي  منام، ورؤيا  بل هي رؤيا  الصفات، 

 ر برموزها إلى آخره. وهذه األمثال تفسَّ 

وإنما   حقيقتها،  على  رؤية  ليست  هي  يقولإذًا  ابن    كما  اإلسالم  شيخ 
»كل ما كان اإليمان أكمل كانت رؤية هللا  لفتاوى":  تيمية كما في "مجموع ا

 بيَّن هذا في كتابه "بيان تلبيس الجهمية". و، في المنام في صورة أحسن«

النبي   أن  على  مجمعون  السنة  أهل  أن  الثالث:  عليه األمر  هللا  صلى 
ربه حقيقة وهو على األرض، حكى اإلجماع شيخ اإلسالم ابن    لم يرَ   وسلم

 كما في "مجموع الفتاوى". تيمية رحمه هللا

  صلى هللا عليه وسلماألمر الرابع: أن أهل السنة اختلفوا في رؤية النبي 
د به إلى السماء السابعة، والذي عليه الصحابة أنه لم ير ربه  ربَّه لما ُصع 

ذكره  يبعين كما  الصحابة،  أقوال  تجتمع  وبهذا  بفؤاده،  ربَّه  رأى  وإنما  ه، 
 همية.الدارامي في رده على الج 

وابن  وقرَّ  الفتاوى"،  "مجموع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  ر 
ره  القيم رحمه هللا تعالى في كتابه "اجتماع الجيوش اإلسالمية" وغيره، وقرَّ 

 ابن أبي العز الحنفي في "شرحه على الطحاوية".  

بحث هذه المسائل، وأنه ينبغي أن يفصل    ف أصلُ عرَ فبمعرفة ما تقدم يُ 
 فيها ليتضح ما يصح شرًعا وماال يصح شرًعا.

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما َعلََّمنا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التاسعة عشرة بعد المائتين 

بعد: فهذه المجموعة   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما
قناتي   في  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  التاسعة عشر 

 بالتليجرام.        

يقول السائل: ما السبب في التشنيع على من زاد توحيد الحاكمية؟ مع أن  

هناك من زاد توحيد المتابعة ولم يشنع عليه، بل بعض علماء الدعوة 

،  حيد هللا بالحاكمية، وأنه من ألوهية هللا السلفية كان يقول يجب تو

 واستخدم هذا العالم مصطلح توحيد الحاكمية ولم يشنع عليه.  

السؤالجوابً يقال   هذا  عن  توحيد    : ا  على  التشنيع  بسبب  يتعلق  ما  أما 
الحاكمية، فقد بينت هذا في أجوبة سابقة، وذكرت أن ذكر توحيد الحاكمية، 

هوم التقسيم؛ وذلك أن توحيد الحاكمية إما أن  قسم رابع ال يصح، بداللة مف
التحليل والتحريم، أو أن يدخل في توحيد   يدخل في توحيد الربوبية، وهو 

 األلوهية وهو تعبد هللا بتحكيم شرعه. 

فلذلك هو داخل في أنواع التوحيد الثالثة، والمفترض في مفهوم التقسيم  
 أن يكون كل قسم منفرًدا عن اآلخر غير داخل فيه.

األهم وهو  الثاني  السبب  سببًا    :أما  وكانت  ة،  األمَّ قت  فرَّ فتنة  أول  أن 
ة، هي الغلو في الحاكمية، فبسبب الغلو   لخروج أول طائفة مبتدعة في األم 
في الحاكمية خرجت الخوارج، والخوارج أول طائفة بدعية في أمة محمد 

 . صلى هللا عليه وسلم

ذكر ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" أن أول بدعة تحزبت عليها  
، وابن رجب في "االستقامة"  هكتاب  ، كما ذكره في  مة هي بدعة الخوارجاأل

 "شرح األربعين"، وابن كثير في تفسيره.

إفراد الحاكمية بتوحيد يزيد الغلو في المسألة على الغلو الموجود فيها  ف
 والشائع في األمة.  

   .أما أن بعض العلماء ذكر توحيد المتابعة

ال توحيد  هذا خطأ؛ ألن  النبي  فيقال:  إلى  يرجع  عليه  متابعة  صلى هللا 
 . واألصل في التوحيد أنه يرجع إلى ما يتعلق باهلل  وسلم؛

ال   ألنه  خطأ؛  يقال  وإنما  عليه،  يشنع  ال  لكن  نظر،  فيه  التقسيم  فهذا 
شي وال  غلو  عليه  توحيد    ء يترتب  إلفراد  بالنسبة  الحال  هو  كما  مذموم 

 الحاكمية. 
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من الدعوة السلفية أفرد توحيًدا بتوحيد  أما ما ذكر أن بعض أهل العلم  
وال   السابقين،  السنة  أهل  علماء  من  أحد  عن  أعرفه  ال  فهذا  الحاكمية، 

العالمة عبد العزيز    يفوا بها، كشيخ ر  المعاصرين ممن اشتهروا بالسنة وعُ 
بن باز، وابن عثيمين، أو األلباني، أو غيرهم من علمائنا المعروفين، فال  

 ئل بهذا.  أدري من يقصد السا

ثم أنبه على أمر أن الحركيين واإلخوانيين متالعبون بتوحيد الحاكمية، 
سببًا لتكفير الحكومات، واليوم انقلبوا    هكانوا قبل يغلون في ذلك، ويجعلون

يدعو وصاروا  حزبهم،  مصالح  الشعب،    ن ألجل  وتحكيم  للديمقراطية 
الشعب   تحكيم  الديمقراطية  الح   وهذاوحقيقة  لتوحيد  الذي    اكميةمخالف 

، فهم يتقلبون ويتناقضون بحسب مصالح حزبهم، وهذا دليل على  يزعمونه

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ژ وصدق هللا القائل:    ،ضاللهم

  [ ٨٢]النساء:  ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
يقول السائل: ما حكم من يُجامل أهل البدع بحجة أن هذا الزمان يلزم  

 السكوت عليهم؟ 

هذا خطأ كبير، وهو مخالف لداللة الكتاب   :جوابًا عن هذا السؤاليقال  
 والسنة واإلجماع على وجوب هجر أهل البدع، وقد تقدم ذكر هذا مراًرا. 

فلذا؛ األصل هجرهم، وهجرهم واجب، ومن لم يهجرهم فإنه دليل على  
 ضعفه، وعلى محبته ألهل البدع. 

 يلذا روى ابن بطة في "اإلبانة الكبرى" عن محمد بن عبيد هللا الغالب 
 يتكاتم أهل األهواء كل شيء إال األلفة والصحبة.  :أنه قال: كان يقال

الهجر مفسدة  يترتب على  الهجر لمصلحة راجحة، كأن  لكن قد يترك 
أكبر، ففي مثل هذا يترك الهجر لهذه المصلحة العارضة الراجحة، لكن ال  

 يصح أن تجعل أصاًل.   

: إذا أمكن تفصل لنا في مسألة شد الرحال إلى مكان لغير  السائل يقول 

 التعبد، أو للتعبد، وحكمه الشرعي؟ 

السؤال: هذا  جوابًا عن  النبي    يقال  عليه وسلمثبت عن  في    صلى هللا 
»ال الصحيح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما، أنه قال:  

إ الرحال  هذا،  تشد  ومسجدي  الحرام،  المسجد  الثالث:  المساجد  إلى  ال 
 .  والمسجد األقصى«
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في هذا الحديث النهي عن شد الرحل، والمستثنى منه في هذا الحديث  ف
يكون   أن  أمران،  فيه  اجتمع  ما  أي:  التعبد،  به  يقصد  مكان  كل  به  يراد 

 مكانًا، وأن يقصد للتعبد. 

عنه، وكذلك لو كان سفر    االتعبد فليس منهيً أما لو كان مكانًا وال يقصد  
مكان،   فيه  يقصد  ال  لكن  يُ فإتعبد  ال  أن نهَ نه  ذلك  على  يدل  ومما  عنه،  ى 

بن عمر    زعةق الطور، ونهاه عن ذلك عبد هللا  إلى  الرحل  رضي هللا  شد 
عن بصرة ابن أبي  وروى أحمد والنسائي  ،  يبةشَ   أبي  كما رواه ابن  عنهما

أنه قال : لو أدركتك  -وقد أقبل من الطور    -ألبي هريرة    بصرة الغفاري 
وسلم   عليه  هللا  صلي  هللا  رسول  سمعت  خرجت  لما  إليه  تخرج  أن  قبل 
الحرام، ومسجدي   المسجد  ثالثة مساجد:  إلى  إال  المطي  تعمل  يقول: " ال 

 هذا، والمسجد األقصى ".

 وجبل الطور ليس مسجًدا، وإنما هو مكان يقصد به التعبد.  

   .كل مكان يقصد به التعبد فإنه ينهى عن شد الرحل إليه فعلى هذا،

منهيًا عنه، ألنه   ليس  العلم  لطلب  الرحل  فإن شد  تقدم،  ما  فإذا عرف 
 ليس مكانًا يراد به التعبد. 

مكانًا  ليس  منهيًا عنه، ألنه  ليس  أخ في هللا  لزيارة  الرحل  وكذلك شد 
للنزهة، ليس منهيًا    مكان    دقصُّ تَ يراد به التعبد، وكذلك شد الرحل للنزهة، ل  

 د المكان لكن ال يراد به التعبد. ص  تُ قْ اعنه، ألنه وإن 

 فإذًا ال بد أن يجتمع األمران: أن يكون مكانًا، وأن يقصد به التعبد.  

وأختم الكالم حول هذه المسألة بتنبيه مهم، وهو أن العلماء قد اختلفوا 
م أو قائل  باإل كان كالم السلف   باحة، وإنْ في حكم شد الرحل، ما بين محر  

فالسلف  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  أفاد  كما  التحريم،  على  يدل  األولين 
 األولون مجمعون على التحريم.  

لكن على القول باإلباحة فإن من تعبد بذلك فقد فعل محرًما باإلجماع؛ 
 ألنه ال يجوز أن يتعبد به. 

ينفعنا، وأن ينفعنا بما علََّمنا،   أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  منا ما  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة العشرون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  قناتي    علىالعشرون 

 بالتليجرام.  

: ما حكم من قام أحد المحسنين بتحجيجه، ولكن عليه بعض  السائل يقول 

 ديون الناس؟ 

أنه    بما  حجدين ليس مانعًا للإن له أن يحج، وأن ال  :يقال له في مثل هذا
لم يحج من ماله، بل إنما يكون الدين مانعًا من الحج، لو أنه حج من ماله؛ 

ل ماله  من  إذا حج  غيره،   ييقض    نألنه  وقد حججه  أما  عليه،  الذي  الدين 
َجه.   فهذا ال يتنافى مع قضاء الدين الذي عليه؛ ألن غيره حجَّ

 في البنك، وال يستثمر هذا المال؟يقول السائل: ما حكم زكاة مال مدخر 

السؤال هذا  عن  جوابًا  و  :يقال  نصابًا،  بلغ  إذا  المال  عليه   مضىإن 
قال  كما  واإلجماع،  والسنة  الكتاب  بداللة  فيه  واجبة  الزكاة  فإن  الحول؛ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ سبحانه:  

 .[٣٤التوبة: ] ژژ  ڑ  ڑ  

نصابًا، ومضى عليه الحول أي: سنة، فإن فيه  فمثل هذا المال إذا بلغ  
زكاة حتى لو لم يستثمر، سواء كان في البنك أو كان عند الرجل في بيته،  

 أو كان غير ذلك. 

: أريد أن أعرف هل هذه دورة شهرية؟ أم أنها استحاضة؟ السائلة قول ت

جاءتني الدورة في اليوم الثامن من شوال إلى اآلن، لكن دم متقطع، وقليل  

ًدا ومستمر، في اليوم أجد بقعة صغيرة أساًسا أشعر بحبسها، وعلًما أن  ج

لدي خلل في المبايض من شهرين تقريبًا؛ ألنها غير منتظمة في الفترة  

 األخيرة. 

ستحاضة أم دورة؟ علًما أني أشعر بضيق لطول المدة، ولم أصل ِّ  افهل هذه 

 فترة، طولها تقريبًا ستة عشر يوًما إلى اآلن؟ 

السؤالجوابً يقال   هذا  أقل    : ا عن  أن  أي:  وليلة،  يوم  الحيض  أقل  إن 
الحيض أربع وعشرون ساعة، فإذا استمر الدم أربع وعشرين فإن الدم دم  

 حيض.  

ثبت هذا عن   وقد  استحاضة،  دم  الدم  فإن  ذلك؛  أقل من  كان  إذا  وأما 
 أنه قال: أقل الحيض يوم وليلة.   رضي هللا عنهعطاء 
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   .أحمد: أرفع ما في هذه المسألة قول عطاءوقال اإلمام 

والشافعي  مالك  ذهب  القول  هذا  وإلى  حجة،  عطاء  قول  يكون  فإذًا 
 وأحمد في رواية، هذا أقل الحيض.  

فإذا استمر الحيض عشرة ساعات، أو عشرين ساعة، فمثل هذا لم يعد  
 حيًضا بل استحاضة. 

خم على  زاد  فإذا  يوًما،  عشر  خمسة  الحيض  أكثر  عشر  وكذلك  سة 
يوًما، فإن الدم دم استحاضة، وليس دم حيض، وقد أفتى بهذا عطاء، كما 
رواه البيهقي  بسند صحيح عنه، وإلى هذا القول ذهب الشافعي وأحمد في 

 رواية.

دم   الدم  يتبين  فإنه  يوًما  عشر  ستة  معه  الدم  استمر  من  هذا،  فعلى 
إلى عادتها،   فترجع   ، دم حيض  أن عا لاستحاضة وليس  دتها سبعة  نفرض 

ما  وتقضي  استحاضة،  فهو  ذلك  على  زاد  وما  حيض،  أيام  فالسبعة  أيام، 
زاد على األيام السبعة؛ ألنه في زيادة الدم على خمسة عشر يوًما تبين أن  

 ما زاد على العادة فهو دم استحاضة.  

وهذه األخت التي تقطع معها الدم، إن كان الدم الذي يأتي قليل جًدا كما 
 ال. هو ظاهر السؤ

التقطع تقطع يجعل الدم غير مستمر  هذا  فمثل هذا الدم استحاضة؛ ألن  
أنه    -وهللا أعلم  -أقل الحيض وهو أربع وعشرون ساعة، فمثل هذا يتبين  

 دم استحاضة.

التقطع   كان  فإن  بتقطع،  وهو  أياًما  استمر  الدم  هذا  أن  لنفرض  لكن 
 جمع بعضه إلى بعض.  تقطعًا بينه جفاف فمثل هذا يعتبر دًما متقطعًا، وال ي

بعض،   إلى  بعضه  فيجمع  جفاف،  بينه  ليس  تقطع  التقطع  كان  إذا  أما 
 وإذا تعدى يوم وليلة فإنه يكون دَم حيض. 

فالخالصة أن التقطع نوعان: تقطع ليس بينه جفاف، بل يتصل بعضه 
شيئًا وجدت   لو وضعت  بحيث  جفاف،  بينه  وليس  قليل،  تقطع  مع  ببعض 

يعد هذا  مثل  فإن  دم    الدم،  الدم  فإن  فأكثر  وليلة  يوًما  كان  فإن  متصاًل، 
.  حيض 

التقطع أقل من يوم وليلة فإنه دم استحاضة، ألن أقل   أما إذا كان هذا 
 الحيض يوم وليلة، هذا الحالة األولى.

يعتبر   هذا  فمثل  جفاف،  بينه  تقطع  التقطع  هذا  كان  إذا  الثانية:  الحالة 
 استمر أياًما.        غير متصل، فيكون الدم دم استحاضة، ولو
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أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علََّمنا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الواحدة والعشرون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التي وردت  الو  ةالواحد المائتين في اإلجابة عن األسئلة  بعد  على  عشرون 

 قناتي بالتليجرام.       

: بعض البنوك عندهم بيع سيارات بالتقسيط، يذهب إليهم  السائل  يقول 

يريدها، لكن السيارة ليست في  العميل ويخبرهم بمواصفات السيارة التي  

ثم يبيعونها للعميل مباشرة  ، ولكن وإنما يشترونها من الخارج ،ملكهم

 ال يملك؟     بالتقسيط، فهل هذه الطريقة جائزة أم تدخل في بيع اإلنسان ما

ال يملك محرًما    إن بيع البنك أو غيره ما  :يقال جوابًا عن هذا السؤال
   .بداللة النص واإلجماع

ا السنفلنص  أما  ثبت عند بعض أصحاب  أن  بن  عن حكيم    ن ما  حزام 
  .»ال تبع ما ليس عندك«قال:  صلى هللا عليه وسلمالنبي 

  ".المغني"ابن قدامة في كتابه   اهأما اإلجماع فقد حك

السائل الحال كما ذكر  بنك أو غير    ،لكن لو كان  إلى  العميل  يأتي  أن 
بنك، فيقول أريد سيارة بمواصفات كذا وكذا إلى آخره، ثم بعد ذلك يذهب  

ثم يأتي إلى العميل، ثم يبيعها للعميل، فهذا  ،  البنك أو غيره فيشتري السيارة
جائز بشرط: أنه ال يبيعها للعميل إال بعد أن يتملكها، لكن لو باعها قبل أن  

زم العميل أن يشتريها منه بأي طريقة كانت قبل أن يتملكها،  يتملكها، أو أل
 فإن هذا محرم. 

قد اشتريت العين التي    :قالف  ، ثم جاء بعد ذلك العميل  ،لكن لو اشتراها
مخيَّ  وأنت  تريدها،  التي  السيارة  أو  شرائها،  تريدها  وعدم  شرائها  بين  ر 

ل، وليس هناك  ألن األصل في المعامالت الح   ؛وهللا أعلم  ،فمثل هذا جائز
دليل يمنع من هذا، وقد ذهب إلى جواز مثل هذا شيخنا العالمة عبد العزيز  

 بن باز رحمه هللا تعالى.

يُ  ال  غيره  أو  البنك  أن  أؤكد  العين  لز  لكن  يتملك  أن  قبل  العميل  م 
الموصوفة التي وصفها العميل، لكن لو ألزمه أو باعها قبل أن يتملكها فإن  

 يصح كما تقدم.  وال  ،مٌ مثل هذا محرَّ 
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وليس   ،يقول السائل: زوجته سوف تلد قبل عيد األضحى بأسبوع تقريبًا 

أم يضحي   ؟ معه إال ما يكلف به العقيقة، فهل يقدم العقيقة على األضحية

 أواًل ثم يعق متى ما تيسر له ذلك؟  

السؤال: هذا  جوابًا عن  أعلم  -األظهر    يُقال  تعارضت   -وهللا  إذا  أنه 
والعقيقة األضحيةأن    ،األضحية  مؤقتة  ؛ يقدم  عبادة  األضحية    اأم  ،ألن 

القولفالعقيقة   على  هذا  حين،  بعد  ولو  يفعلها  أن  وله  مؤقتة،  غير   :عبادة 
 بأنهما ال يتداخالن. 

عازًما  كان  من  فإن  األضحية،  في  تدخل  العقيقة  بأن  القول  على  أما 
بأضحيته عقيقة، فيذبح شاة واحدة على   فإن له أن ينوي   ،على أن يضحي

  .أنها أضحية، وعقيقة

وإلى هذا القول ذهب جمع من التابعين كعروة بن الزبير، ومحمد بن  
   .وإليه ذهب اإلمام أحمد في رواية، سيرين، وآخرين

وذكر الشيخ العالمة محمد بن إبراهيم رحمه هللا تعالى أنه يشترط في 
األضحية، فإذا عزم على األضحية فيصح له    على  امثل هذا أن يكون عازمً 

   .ل العقيقة في األضحيةدخ  أن يُ 

فإن    ؛التابعين   ن ثبوته عل  -وهللا أعلم  -وهو الصحيح  ،  فعلى هذا القول  
 على األضحية. االعقيقة تدخل في األضحية لمن كان عازمً 

أنه إذا كان المولود ذكًرا، وأراد أن يضحي بشاة واحدة   ،وأنبه إلى أمر
إذا  أما  له،  تيسر  ما  متى  األخرى،  الشاة  يذبح  ثم  وعقيقة،  أضحية  فتكون 

 كانت أنثى فتكفي أن تدخل في األضحية التي نوى أن يضحي بها. 

ر فمثل هذا يجزئ على كَ ولو أراد أن يضحي بشاتين ونواهما عقيقة لذَ 
 فتاوى التابعين، وذهب إليه اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى.   ما تقدم ذكره من 
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يقول السائل: نرجو أن تبين لنا وجه الجمع في هذا الحديث أن رسول هللا  

ي يَقُولُوَن َما اَل يَْفعَلُوَن،    صلى هللا عليه وسلم ْن بَْعدِّ قال: »َسيَُكوُن أَُمَراُء مِّ

ٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم َويَْفعَلُوَن َما اَل يَْؤَمُروَن، فََمْن  هِّ فَُهَو ُمْؤمِّ َجاَهَدُهْم بِّيَدِّ

ٌن، ال إيمان بعده«.صحيح   ٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِّقَْلبِّهِّ فَُهَو ُمْؤمِّ بِّلَِّسانِّهِّ فَُهَو ُمْؤمِّ

   . مورد الظمآن

بعض األحاديث تأمر بالسمع والطاعة ألولي العلم، غير أنني وقفت على 

فظ األمراء، وقفت على لفظ ابن حبان واأللباني  لفظ لمسلم وأحمد فلم أجد ل

،  "اإلنكار"و "الخلفاء"و "األمراء"في السلسلة الصحيحة وجدت لفظ 

 فوقفت على صحيح المورد فوجدت ما ذكرت؟ 

السؤال: بعدة    يُقال جوابًا عن هذا  الحديث  هذا  العلماء على  أجاب  قد 
   .ليد وغير ذلكأجوبة: أي على الحديث الذي ظاهره مجاهدة األمراء با

وقد ذهب إلى   ،يُقال جوابًا عن هذا السؤال األول: أن الحديث ضعيف
 هذا اإلمام أحمد.  

النبي   عن  يصح  ال  الحديث  أن  ذكر  وسلموقد  عليه  هللا  ألنه  ؛  صلى 
للحاكم، والصبر على جوره   السمع والطاعة  الكثيرة في  يخالف األحاديث 

لكن    الصحة،إلى غير ذلك، فيكون الحديث ضعيفًا، ولو كان ظاهر إسناده  
 للمعارضة فإنه يكون منكًرا. 

التي    الجوابأما   المنكرات  إنكار  على  الحديث  يحمل  أن  فهو  الثاني: 
خمر للحاكم، واستطاع مسلم أن يريق أتى بها الحكام، فلو أن هناك كأس  

 فعل ذلك.ي هذا الخمر من غير مفسدة أكبر، فإن له أن  

اليد، وليس  بمنكرات، فإنه يجوز إنكار هذا  الما خلفوه من    :فإذًا المراد
ابن رجب في شرحه    الجوابالمراد به الخروج على الحكام، وقد ذكر هذا  

أ اإلمام  عن  رواية  ذكره  وأظنه  األربعين،  من على  خلفوه  فيما  أي  حمد، 
 المنكرات، ومثل هذا جائز إذا لم تترتب عليه مفسدة أكبر. 

ثالث جواب  وجماعة  ،وهناك  الصالح  ابن  الحديث    :ذكره  هذا  أن 
   .صلى هللا عليه وسلمال على أمة محمد  ،محمول على األمم السابقة

 األوالن أقوى وهما  كافيان. الجوابان و

 ، نامَ لَّ وأن ينفعنا بما عَ   ،منا ما ينفعناإال هو أن يعل   أسأل هللا الذي ال إله  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثانية والعشرون بعد المائتين 

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة  الحمد هلل 
قناتي   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والعشرون  الثانية 

 بالتليجرام 

إن تنظيم داعش منحرف ضال   : يقول السائل: يشتبه األمر علي، تارة يقال

  وكيففما الصحيح؟  تابع للقاعدة، وتارة أنه صناعة أمريكية إيرانية،  

 ؟  متغايرينالتوافق بين ملة ومنهج 

 من وجه،  ال تعارض بين هذين األمرين  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
هذا واضح، فإنهم كانوا تبعًا للقاعدة فدون وجه، أما أن داعش تبعًا للقاعدة  

وقد   اعتقاًدا،  ال  سياسة  عنه  انفصلوا  ثم  الظواهري،  أيمن  إمرة  وتحت 
هذا   كتابي  فصلت  الوهاب من خوارج "في  اإلمام محمد عبد  براءة دعوة 

 . "اوالنصرة نموذجً  داعش

للقاعدة تبع  اعتقاًدا،   ،فهم  ال  سياسة  القاعدة  عن  انفردوا  ذلك  بعد  ثم 
كان أيمن    م، له   ُعي  ن  وصاروا خارجين على من  الثاني  القاعدة  أمير  وهو 

 الظواهري، وهذا ال يتنافى مع أنهم صناعة أمريكية. 

فإذا    ،وذلك أنهم من حيث أن أمريكا وإيران الفاجرة قد تستغل مثل هذا
د ما يهيج هذا الفكر ويزيده، ثم بعد ذلك  وجدوا فكًرا تكفيريًا حاولت أن توج  

ألن في وجود الفكر التكفيري والطوائف   ؛بأناس من جهتهاخترقه  تنميه وت
 الخارجية مكسبًا ألعداء اإلسالم من أمريكا وروسيا وإيران وغيرهم. 

ي قد  هؤالء  لكن  خارجي،  فكر  ابتداء  هم  الفكر  غذ ونفلذلك  وقد    ،هذا 
ر في مسار ويسيَّ   ،ويتقوى  ،وقد يهيئون سباًل له بحيث أنه يزداد  ،يخترقونه
 زب.        فائدة إلى هذا الح الترجع 

يقول السائل: ما رأيك بطلب العلم عن طريق الدراسة النظامية في  

لبات العلم يشق عليهن  اقد امتألت بالحزبية، علًما بأن طو ،الجامعات

طلب العلم في  إلى  مالزمة عالم أو الوصول إليهم، هذا ما اضطرهم للجوء  

 الجامعات؟ 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  السعودية،    يُقال  الدولة  في  الجامعات  إن 
مفيدةو جامعات  اإلسالمية  الدول  في  الشرعية  مقررات   ،الجامعات  وفيها 

عظيمة النفع، لكن يفسدها أحيانًا بعض المعلمين من الدكاترة ومن دونهم،  
أو يكون على منهج    ،أو يكونوا على عقائد بدعية  ،أهل التدريس  وابأال يكون
 بدعي. 
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، السيما للجاد بأن يحاول ةأمثال هذه الجامعات مفيد لذلك الدراسة في  
أو يسأل    ،سه سواء كان دكتوًرا أو غيرهويسأل مدر     ،أن يضبط هذا المقرر

   .غيرهم ليضبط هذا العلم

الفوزان صالح  العالمة  شيخنا  سألت  طريقة    ، وقد  عن  غيري  وسأله 
 يًرا.كب األن فيها نفعً  ؛ةيقررات الجامعمطلب العلم، فأوصى بضبط ال

الجامعة طريق  عن  االستفادة  يحاول  سماع    ،فلذلك  طريق  وعن 
الموث لألئمة  والشيخ  واألشرطة  باز،  بن  العزيز  عبد  العالمة  كالشيخ  قين 

صالح   بن  محمد  العالمة  وشيخنا  األلباني،  الدين  ناصر  محمد  العالمة 
  مع قين، فيجمع بين هذا وهذا، وهكذا  والعثيمين، وغيرهم من العلماء الموث

 وهو أرحم الراحمين.         ،برحمته يوفقه هللاطلب العلم في الجتهاد ا

يقول السائل: هل العلمانية كفر أكبر، وما حكم الدولة التي ينص دستورها  

 وما حكم من يحكمها وهو يعلم أن هذا دستورها؟  ؟ أنها علمانية

السؤال: هذا  عن  جوابًا  كفر  يُقال  األصل  حيث  من  ألن    ؛العلمانية 
  ن العلمانية واإلسالم ال يجتمعان، وذلك أن العلمانية قائم على فصل الدين ع 

 الدولة، فتكون أحكام الدولة ليست خاضعة تحت الدين. 

وحديث   ودليل  آية  كل  العلمانية  مع  يتنافى  الذلك  بالمعروف في  ألمر 
العلمان مع  يتنافى  وكذلك  المنكر،  عن  إقامة والنهي  فيها  التي  اآليات  ية 

   .الحدودـ، إلى غير ذلك

الحكام   من  طبقها  من  لكن  كفر،  األصل  من حيث  أن مع  فهي  اعتقاد 
 فمثل هذا يكون آثًما. ،حكم هللا أفضل، وأنه مقصر في ذلك

لكن من اعتقد أن الدولة منفصلة عن الدين، وأن الدين ال يحكم الدولة  
  .هذا اعتقاد كفريف ،وأنظمتها

من  ث المعين،  على  يقع  ال  الكفر  فإن  الكفري،  االعتقاد  هذا  ثبت  إذا  م 
 انتفاء الموانع. وحكام أو غيرهم إال بعد توفر شروط  

تقدم  ما  نلخص  كما   :إذًا  للدين  منافية  فهي  كفر،  أصلها  في  العلمانية 
تقدم، فمن أقر بها عقديًا فقد أقر اعتقاًدا كفريًا، لكنه عينًا ال يكفر إال بعد  

ذلك  توا يفعل  وإنما  عقديًا،  بها  يقر  لم  ومن  الموانع،  وانتفاء  الشروط  فر 
اعتقاده أن الدين شامل ألحكام الدولة، وألحكام الحياة كلها، فمثل مع  عمليًا  

 هذا آثم لتركه تحكيم الشريعة.

 ، نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثالثة والعشرون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والعشرون  على الثالثة 

 قناتي بالتليجرام. 

يقول السائل: أرضعت امرأة ولًدا وهي لم تلد بعد، فهل هو ولد لها، وهل  

 الرجل أب لهذا الولد؟ 

ينبغي أن يُعلم أن المرأة قد يكون فيها لبن    يُقال جوابًا عن هذا السؤال: 
تتزوج،   لم  وهي  لبن،  فيها  يكون  قد  البكر  إن  بل  الوالدة،  سبب  غير  من 

األدوية   يكون بسبب  قد  األمر  إذا   وأوهذا  األمر  أن  فالمقصود  ذلك،  غير 
سبب الوالدة  ب  ليس  ي ذاللبن ال  :وارتضع ولد من هذا اللبن، أي   ،كان كذلك

 له أم ال؟.   اأم   ةعهل تكون المرضف

   .هذه المسألة لها صور

لم تتزوج، فمثل هذه تكون   الصورة األولى: أن تكون المرضعة بكًرا 
أًما لمن أرضعته كما هو المشهور عند أهل العلم، بل قال ابن المنذر رحمه 
هللا تعالى: ال أحفظ بين أهل العلم خالفًا في ذلك، وإن كان عن اإلمام أحمد 

  تكون أًما له.رواية بأنها ال

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويدل  ما  و  ،لكن الصواب ما هو المشهور 

، [ ٢٣النساء:  ]  ژک  ک    ک    ژ ذلك عموم قوله تعالى:  ل
فإن الولد،  لهذا  أًما  المرضعة  هذه  تكون  أن  العموم  مقتضى  لم    اآلية  فإن 

 تشترط أن يكون اللبن بسبب الوالدة. 

لبن من غير والدة،   وفيها  متزوجة،  المرأة  تكون  أن  الثانية:  الصورة 
العلم،   أهل  ذلك جمهور  إلى  الولد، كما ذهب  لهذا  أًما  تكون  فإن مثل هذه 

 ويدل عليه عموم اآلية.

   ؟ لكن هل يكون زوجها أبًا لمن أرضعته من الرضاعة

ا تنازع  المسألة  المالكيةهذه  قول  فيها، وظاهر  ابن    ،لعلماء  قول  وهو 
 أن الرجل يكون أبًا له من الرضاعة. :القاسم

اآلخر إل  ،والقول  للمرتضع    :الحنفية وجماعة  يهذهب  أبًا  يكون  أنه ال 
 .من الرضاعة

القول الثاني، وذلك أن الرجل ليس له سبب    -وهللا أعلم-ولعل األظهر  
 حتى يكون أبًا لمن ارتضع. في هذا اللبن، فليس سببًا فيه 
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ويؤكد ذلك أن البكر التي لم تتزوج يوجد فيها لبن، وأنها إذا أرضعته 
   .-وهللا أعلم -تكون أًما له، فإذًا ليس للرجل وللزوج أثر في مثل هذا 

فعلى هذا تكون األم أًما له من الرضاعة كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل  
ألن اللبن    ؛ أما الرجل فال يكون أبًا للذي ارتضع ،  ويدل عليه عموم اآلية ،  العلم 

 في األم ليس بسببه. 

يقول السائل: ما الفرق بين مفهوم الكرامة عند األشاعرة وعند أهل السنة  

 والجماعة السلفيين؟ 

السؤال: هذا  عن  جوابًا  يجعلون   يُقال  األشاعرة  ومنهم  المتكلمين  إن 
العادات   الكرامة  -خوارق  ص  -وهي  على  ويحصرون دلياًل  النبي،  دق 

الكرامات في التحدي، أما أهل السنة فيرون أن الكرامات قد تكون للتحدي،  
للتحدي  تكون  ال  ليست  قد  و،  وقد  الكرامات  أكثر  أن  اإلسالم  شيخ  ذكر 

   .للتحدي

ذ اشتهر عند المتكلمين أنهم يسمون مثل هذه األمور بالمعجزات، أما ل
ن ما أجرى هللا على يد األنبياء من  المشهور عندهم فإنهم يسموفأهل السنة  

فإنهم   األنبياء  غير  في  كذلك  كان  وما  باآليات،  يسمونها  العادات  خوارق 
 يسمونه كرامة.   

يقول السائل: ذكرتم أن الذي يخرج على ولي األمر الفاسق أنه مبتدع 

   . نه ال يجوز الخروج عليهأألن اإلجماع على  ؛ضال

علماء أن الخروج عليه من األمر بالمعروف  اللو يقول طالب علم أحد من 

 فماذا تقول؟  ،والنهي عن المنكر، إن تحققت المصلحة

األمر بالمعرف والنهي عن المنكر جاءت   يُقال جوابًا عن هذا السؤال: 
بكل طريقة يزال به  و وعلى كل أحد،    ،به الشريعة، وهو عام في كل منكر

صل إال إذا ترتب عليه مفسدة أكبر، لكن جاءت أدلة خاصة  هذا األ  ،المنكر
ز الخروج عليه، وال سبه  في أن المنكر الذي يكون من ولي األمر ال يجو   

   .خاص مقدم على العامالوالدليل ؛ وال نشر معايبه بين الناس
واألدلة الخاصة هي األدلة الكثيرة في السمع والطاعة له، وفي الصبر 

صلى هللا رج البخاري من حديث ابن عباس، أن النبي  على جوره، كما أخ 
أََحٌد  قال:    عليه وسلم َما  فَِإنَّهُ  فَْليَْصبِْر،  يَْكَرُههُ،  َشْيئًا  أَِميِرِه  ِمْن  َرأَى  »َمْن 

 .يُفَاِرُق اْلَجَماَعةَ َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّةً«
النبي   أن  مسعود  ابن  الشيخان عن  وسلم وأخرج  عليه  قال:    صلى هللا 

فماذا تأمرنا يا رسول    :تنكرونها، قالوا  اوأمورً   »إنكم ستلقون بعدي أثرة،
وفي حديث ،  هللا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم«
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،  ، إلى غير ذلك من أدلة»اصبروا حتى تلقوني على الحوض«أسيد قال:  
   .والدليل الخاص مقدم على الدليل العام

له   ،فإذًا الطاعة  والسمع  الحاكم  جور  على  الصبر  في  الخاصة  األدلة 
كافًرا يكن  لم  ما  مبتدًعا  فاسقًا،  ظالًما،  عاصيًا،  كان  لو  كلها    ،حتى 

 صة لعموم األدلة، في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.مخص   
 ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناأن يعل   أسأل هللا الذي ال إله إال هو   

 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الرابعة والعشرون بعد المائتين 

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة  الحمد هلل 
األسئلة   اإلجابة عن  في  المائتين  بعد  والعشرون  التي وردت على  الرابعة 

 قناتي بالتليجرام.       

البن عطار أن كتابه   "االعتقاد الخالص" يقول السائل: قرأت لمحقق كتاب 

 رأيك؟ فما  ،على معتقد أهل السنة ،كتاب سلفي

قد سبق وألقيت درًسا بعنوان: وقفات مع    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
الخالص"كتاب   ب  "االعتقاد  ومفرًغا  صوتيًا  موجود  وهو  عطار،  ـ البن 

العتيق " الكتاب"موقع اإلسالم  المآخذ على هذا  وأنه على   ،، وبينت بعض 
األوائل األشاعرة  قر،  معتقد  في  روأنه  يخالف  مما  ذلك،  وغير   هالتفويض 

   .معتقد أهل السنة

   .فالقول بأنه على معتقد أهل السنة السلفيين فيه نظر كبير

لكن مما قد يشكل لمن يقرأ هذا الكتاب، أن اعتقاد األشاعرة اعتقاد في  
المعتزلة عليه  لما  مخالف  يُ ؛  الجملة  قد  األشعري،  أجمل  إذا  أن    نُّ ظَ لذا 

اعتقاد   مقر   اعتقاده  قال األشعري  فإذا  اإلرادة أ  أنا  :لالعتقاد  ارً سلفي،  ثبت 
يلزم   ال  أنه  يظن  له  يقرأ  فمن  آخره،  إلى  الكونية  اإلرادةأي  إثبات    من 

 أن ينفي اإلرادة الشرعية.  ،الكونية

ظن أنه يقرر   ،أنه ال يجب على هللا شيء، خالفًا للمعتزلة  :ولذا إذا قال
   .هذا على معتقد أهل السنة

 مما يعين على معرفة معتقد هؤالء ما يلي:  ؛لذا

سلفيًا   كان  لو  العطار  ابن  أن  األول:  عليه  في  األمر  لرد  االعتقاد 
ذلك  ولبينوا  بعده،  جاء  وممن  زمانه  في  المتعصبون  ولبينوا    ،األشاعرة 

 خطأه. 

الذهبي في  شديد  السبكي  ابن  كالم  معتقد   ؛فإن  إلى  مياًل  له  رأى  ألنه 
مية وهو االعتقاد السلفي، ومثل ذلك كالمهم شديد على  شيخ اإلسالم ابن تي

 ابن كثير رحمه هللا تعالى ألجل هذا. 

لمعتقد   المخالف  الصالح  السلف  اعتقاد  على  كان  عطار  ابن  أن  فلو 
له المعاصرون  األشاعرة  ذلك  لبين  أو   ،ولضللوه  ،األشاعرة  وكفروه، 

 قد أهل السنة. ألنهم يرون أن هذا األمر خطأ ومخالف لمعت ؛ بدعوه لهذا
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أن المترجمين البن عطار فعلوا ذلك،  وال أعرف  ومثل هذا ال أعرفه  
أنه على اعتقاد ضال، وهو  بله ومن جاء بعده وصفوه    ينوال أن المعاصر

 ما يسمونه بالتجسيم إلى غير ذلك. 

الثاني:   بما أاألمر  يتأثر  قد  األشاعرة  معتقد  على  هو  ممن  كثيًرا  ن 
من  درسه من العلم الشرعي، فيقع في اضطراب وتناقض، بين ما درسه  

 ثه وعاشه في زمانه.ر  الكتاب والسنة، وبين االعتقاد الذي وَ 

ل تارة، وتراه تارة وويؤ  ،لذلك تراه يثبت تارة إثباتًا إجماليًا أو تفويضيًا
د أهل السنة، وتارة يقرر خالف ذلك، وهذا التناقض قمعت يقرر كالًما يوافق 

ث عليه مشايخه، ر  ألنه قد تعارض عنده ما تربى عليه وما وَ   ؛ليس غريبًا
 وبين أدلة الكتاب والسنة.

ا  لهذا شيخ اإلسالم  ن تيمية في أكثر من موضع رحمه هللا بوقد أشار 
لى: أن الخطابي مع تعالى، ومما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعا

يُ  ال  ذلك،  غير  وإلى  الحديث  بعلم  إال   تثب  علمه  الصفات  عليه    من  دل  ما 
 القرآن، أو دلت عليه السنة المتواترة. 

هذه   إثبات صفة، ألن  في  المتواترة  السنة  ليست من  أدلة  يورد  قد  لذا 
الصفة قد ثبتت عنده بالقرآن أو بأدلة أخرى من السنة المتواترة في نظره، 

جاللة الخطابي وجاللة علمه إال أنه قد تناقض واضطرب بين ما رأى   ومع
 في زمانه. شاعَ  من أدلة شرعية وبين ما تربى عليه من اعتقاد  

األمر الثالث: إن البن عطار كالًما واضًحا في موافقة معتقد األشاعرة، 
لذا إذا رأيته أجمل في مواضع وأتى بكالم قد يحمل على معتقد أهل السنة  

ا تقدم بيانه، ألنه في ظاهره مخالف لمعتقد األشاعرة، فإن له كالًما آخر  بم
األشاعرة معتقد  تقرير  في  واضًحا  كتاب،  ظاهًرا  في  االعتقاد  "  ه سواء 

، قد  "األربعين النووية"أو في غيره، فإن في شرحه على كتاب    "الخالص
كتفسير   يدل  على معتقد األشاعرة، وهذا    "الظلم"وقع في أخطاء ظاهرة، 
 على أنه جبري في باب أفعال هللا.

تارة يؤول وتارة  ،، فهذا يدل على أنه متناقض"الفرح"ل صفة  أيًضا أوَّ 
، وهذا كحال أبي يعلى  "االعتقاد الخالص"يفوض كما هو تأصيله في كتاب  

 رة يفوض. اوت  ،لتارة يؤو    ،الحنبلي، فإنه متناقض 

وهذا ظاهر في   ،هللا تعالىوقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  
التأويالت"كتابه   كتاب"إبطال  أكثر  فإن  الت  ه ،  عقيدة  في فويضعلى  لكن   ،

 أواخر الكتاب وقع في اعتقاد التأويل. 
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األشاعرة  معتقد  خالف  قد  عطار  ابن  أن  لو  واألخير:  الرابع  واألمر 
في ن معتقد األشاعرة، وبين الخطأ  ن ذلك بوضوح، وبيَّ الشائع في زمانه لبيَّ 

يتجدد   وأن كالم هللا  والصوتي،  اللفظي  الكالم  ولبين  نظر ألفراده بالذلك، 
 بخالف النظر إلى نوعه، فإنه قديم إلى غير ذلك.

نه  فلو كان مخالفًا العتقاد األشاعرة في زمانه لبسط القول في ذلك وبيَّ 
البيان على    ؛غاية  يرد  نفسه  الكتاب  في  أنه  كما  إليه،  ماسة  الحاجة  ألن 

 ، لكن ال تراه يرد على األشاعرة باسمهم. مزلة نًصا باسمهالمعت

فكل هذه القرائن تدل على أن ابن عطار رحمه هللا تعالى لم يكن على  
على مذهب األشاعرة، لكنه   "االعتقاد الخالص"  همذهب السلف، وأن كتاب

من   أشياء  فيه  ويقع  المتقدمين،  األشاعرة  مذهب  على  رأيت  فيما 
وأن يغفر   ، أن يغفر لجميع علماء المسلمين أجمعين االضطراب، أسأل هللا

 البن عطار، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. 

 ،منالَّ وأن ينفعنا بما عَ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل    
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الخامسة والعشرون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
الخامسة والعشرون بعد المائتين في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على  

 قناتي بالتليجرام. 

  ، يقول السائل: هناك شخص يقرأ المعوذتين والفاتحة سبع مرات

واإلخالص سبع مرات، ويدعو هللا بقلب صادق أن يشفي ذاك المريض 

د  ئزواالو أعلى حد زعمه، وهذا لعالج التوالين إذا صحت التسمية،  

حمية على الرقبة مع قطع البراعم الموجودة على عود التين، وبعد ذلك لال

   . وبإذن هللا تشفى، ترك العود حتى يجفا  :يقول لك

ليس له   ،هللا، والذي يفعل ذلك شخص عامي حفظك ؟ فما قولك في ذلك

مها من شخص وتعل   ،عالقة بدجل أو شعوذة، لكن األمر عنده بعد تجربة

 على حد قوله، ويضع العود بين التوالين وبين فمه حيث يقع؟    

إنما يتعلق بالرقية، فإنه من باب التداوي،    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن  ل  وهو يرجع إلى التجربة، ويدل 

النبي   أن  »اعرضوا علّي رقاكم، ال بأس  قال:    صلى هللا عليه وسلممالك 
 ، أخرجه مسلم.بالرقى ما لم تكن شرًكا«

رقى  أن  ذلك  التجربة،  إلى  راجعة  الرقية  أن  على  يدل  الحديث  وهذا 
الكتاب   أدلة  من  مأخوذة  تكن  لم  الجاهلية  في  هي  الصحابة  وإنما  والسنة، 

 وجدوا نفعها.و  ،تجارب استعملوها

الر فإنه تصح  بالتجربة  نفعه  ثبت  ما  به، وقد قرقفلذلك  هذا شيخ    رية 
، ذكروا أن "عالم الموقعين"إاإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتاب  

فإذا جُ  التجربة،  إلى  فإنه يصح استعمالها ر   الرقية ترجع  بت رقية ونفعت، 
عليهاواالس عنه    ؛تمرار  سأل  ما  ذلك  من  ولعل  التجارب،  باب  من  ألنها 
 السائل. 

يقول السائل: معلوم أن باقة الورد المقدم كهدية أنها عادة وفدت من غير  

كحال   ةالمسلمين، فما الذي يترتب على من يقيم في بالد غير إسالمي

ديها  أخيكم حيث إن القوم هنا ليس عندهم أفضل من وردة أو باقة ورد ته

دراسة أو عمل أو عيادة مريض مثاًل، إلى  في  كلمعلمك أو لجارك، لزميل

 آخره؟ 

السؤال: الكفار، وكانت   يُقال جوابًا عن هذا  ابتدأت من  إذا  العادة  إن 
فعلها  فإن  بالكفار،  خاصة  عادة  أي  أو  خاصة  عادة  أي  أو  بهم،  خاصة 



 
21 

ابن عمر  الما ثبت عند أحمد وأبي د  ؛منهي عنه رضي هللا ود من حديث 
 .»من تشبه بقوم فهو منهم«قال:  صلى هللا عليه وسلمأن النبي عنهما 

وتجاوزت الخصوصية من الكفار إلى أن    ،لكن إذا اشتهرت هذه العادة
يُ   ،فإن فعل مثل هذه العادة جائز  ؛ شاعت بين المسلمين تشبًها، كما   عدُّ وال 

ابن   اإلسالم  شيخ  التأصيل  هذا  كتابه  ذكر  في  الصراط "تيمية  اقتضاء 
ذلك كما في  "،  المستقيم الفتاوى"وذكر  ابن  "مجموع  المعنى  لهذا  ، وأشار 

   .وجماعة من أهل العلم ،والنووي ،وابن حجر ،والذهبي ،جرير الطبري

أن إهداء باقات الورد ليست محرمة وال    -وهللا أعلم  -الذي يظهر    ؛لذا
تَ   ؛ممنوعة لم  بال  دْ عُ ألنها  عند  خاصة  حتى  وشاعت  تعدت  بل  كفار، 

 المسلمين. 

أوله  في  األمر  يكون  قد  أن  بمعنى  االستحالل،  تقبل  التشبه  ومسألة 
قد   اخاصً  والعكس  تشبًها،  يعد  ال  هذا  فمثل  ذلك،  بعد  يشيع  لكنه  بالكفار، 

فعل   فإنيكون شائعًا عند المسلمين لكن اختص به الكفار مع طول زمن،  
وغير  تعالى  الذهبي رحمه هللا  عمليًا  ذلك  بين  وقد  تشبًها،  يكون  هذا  مثل 

 واحد من أهل العلم.         

وها جيرانها للغداء أو العشاء يقول السائل: أخت من دولة فرنسا يدع

هل اللحم   ، ويكون هناك لحم في األكل، فهل تأكل بدون أن تستفسر منهم

ذبح بالطريق اإلسالمي أم ذبح بدون ذلك، مع العلم جيرانها من أهل  

 الكتاب؟

السؤال: في   يُقال جوابًا عن هذا  الغرب  بالد  في  الكفار  قد شاع عن 
يقة اإلسالمية، بالصعق، وهذا األمر قد  هذا الزمن أنهم يذبحون بغير الطر

 شاع وانتشر  

مكان أو  بلد  في  الكفار  هؤالء  مع  األخت  كانت  عندهم    ،فإذا  شاع  قد 
االستفسار   من  البد  ذلك  ففي  اإلسالمية،  الطريقة  خالف  على  الذبح 

 واالحتياط.

إلى  يحتاج  فال  اإلسالمية،  بالطريقة  الذبح  أن  عندهم  شائعًا  كان  وإذا 
 لو استفسر كان أحوط وأحسن.   استفسار، و

يقول السائل: ما حكم العمل مع بعض التجار الذين يتعاملون مع البنوك  

 الربوية؟ 

إن التعامل مع التجار الذين يتعاملون مع    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
 البنوك الربوية جائز بشرط أال يكون تعامله معهم تعاماًل محرًما. 
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النبي   وفإن  عليه  هللا  اليهود  سلم صلى  من  اشتروا  قد    ،والصحابة 
واليهود   معهم،  لكنهم  أوتاجروا  القرآن،  في  ذلك  هللا  ذكر  كما  ربا،  كلة 

معهم غير    ،واشتروا  ،وباعوا  ،تعاملوا  معامالت  في  معهم  وتشاركوا 
 محرمة.  

 يقول السائل: ما حكم قول جمعة مباركة؟ 

السؤال: والمنع  يُقال جوابًا عن هذا  الحظر  العبادات    ، إن األصل في 
قال:    صلى هللا عليه وسلم كما أخرج الشيخان من حديث عائشة عن النبي  

رد« فهو  منه  ليس  ما  هذا  أمرنا  في  أحدث  السلف  »من  هذا  أقر  وقد   ،
وحكى اإلجماع على ذلك   ،  وكالم الصحابة كثير في هذا  ،رحمهم هللا تعالى

هللا رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  العبادات شيخ  في  األصل  أن  وبين  تعالى،   
 .المنع والحظر

وهذا    ، فمن العبادات الدعاء، فإن جعل لفظ من األدعية يدعى به لسبب
 إن فعل مثل ذلك بدعة.  ،السبب من يثبت بالشرع

هللا رحمه  السلف  القاعدة  هذه  بين  الطرطوشي   ،وقد  وأبو    ،وقررها  
القيم  ،شامة وابن  تيمية،  ابن  اإلسالم  واحد من    ،وشيخ  والشاطبي، وغيره 
 العلم.

والبدعة   البدعة،  في  وقع  فقد  الدعاء  لهذا  سببًا  الجمعة  يوم  جعل  فمن 
ذنبها عظيم، حتى قال شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى: والبدعة أشد إثًما من  

 المعاصي الشهوانية باإلجماع.

 ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلَّ  
 وجزاكم هللا خيًرا.



 
23 

 سة والعشرون بعد المائتين سادالمجموعة ال

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة  الحمد هلل 
على  التي وردت  السادسة والعشرون بعد المائتين في اإلجابة عن األسئلة  

 قناتي بالتليجرام. 

   عبيسان؟ لحاكم ال "الحرية والطوفان"يقول السائل: ما رأيك في كتاب 

السؤال: هذا  عن  جوابًا  ومغالطات    يُقال  أخطاء  الكتاب  هذا  في  إن 
، وهو موجود في "اإلمامة العظمى" كثيرة، وقد بينت كثيًرا منها في كتابي  

  ".موقع اإلسالم العتيق "

أريد   نفس أوالذي  على  ُكتب  الكتاب  أن  عجالة  على  إليه  أشير  ن 
األكثرية إلى  النظر  في  يخرجه   ،ذلك  ةسلمموحاول    ،ديمقراطي،  وأن 

 بصفة شرعية. 

ليبراليلذ الكاتب  أن  لتظن  إنك  حتى  الحرية  في  غلو  الكتاب  في   ، ا 
باللي الل  مسلمةيحاول   المسلمين  يخدع  أن  أو  برالية، وهذا هو حال  ي برالية، 

س كثيًرا  بالكتاب  تأثر  وقد  الكاتب،  كتاب  نمالكتاب  في  أسئلة  "  هالعودة 
 ."الثورة

تو طريقة  في  ال  كبيرة،  مغالطات  فيه  الحاكمليوالكتاب  في  و  ،ة  ال 
  .طريقة تغيير الحاكم إلى غير ذلك من مغالطات كثيرة

ا  أيضاو نسبة  في  كبيرة  أخطاء  الكتاب  وفي   لكالمفي  العلم،  ألهل 
 التصحيح والتضعيف، وفي فهم ما نقل من نقوالت.

معتقد   مخالفة  على  أسس  فإنه  البتة،  عليه  يعتمد  ال  فالكتاب  وبالجملة 
وال دراية، وال في النقل عن أهل    أهل السنة بطرق غير صحيحة ال رواية

 العلم وأهل السنة، وهو إلى الليبرالية أقرب منه إلى اإلسالم.      

يقول السائل: ما حكم التعاون مع أهل البدع واألهواء في باب األمر 

ومشاريع   ، وعمل محاضرات ،بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر الخير

 وغيره من أعمال البر؟ الرجاء التفصيل مع ذكر األدلة؟  ، خيرية

السؤال: هذا  عن  جوابًا  أهل    يُقال  هجر  السنة  أهل  عند  األصل  إن 
واإلجماع،  والسنة  الكتاب  ذلك  على  دل  وقد  من هجرانهم،  بد  فال  البدع، 

 فاألصل هجرهم.  ، وقد فصلت هذا كثيًرا فيما تقدم من أجوبة

رضي هللا عنها  يخان من حديث عائشة  واألصل في ذلك ما أخرج الش
»إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم  قال:    صلى هللا عليه وسلم أن النبي  



 
24 

  ؛ ، فهذا أصل في هجر أهل البدع، فلذا هللا فاحذروهم«  ىفأولئك الذين سم
 األصل أال يُتعاون معهم. 

،  "وإن ذبوا عن السنة  ، ال تجالسوا أهل األهواء"  :  وقد قال اإلمام أحمد
البدع الخير وال غيره    ، فلذلك ال يجالس أهل  يتعاون معهم في أعمال  وال 
ام أهل السنة،  ووهم ع  ،ألن هناك رأس مال  ؛من األعمال، هذا هو األصل
 وشباب أهل السنة وغير ذلك. 

فإن أهل السنة سيغترون بالبدع التي    ؛ تعاون مع أهل البدعالفإذا حصل  
المبتدعة،   والشيطان  عند  السيما  بينهم،  وتنتشر  يعتنقونها  قد  ذلك  فبعد 

 والنفس األمارة بالسوء تدعو إلى ذلك. ،يزينها

تعاون معهم، لكن قد  الوال    ،وعدم الجلوس معهم  ،األصل هجرهم   ؛لذا
مثل أن تكون البالد  كتعرض مصلحة راجحة تستدعي التعامل معهم، وذلك  

قلي السنة  أهل  يكون  وأن  بدعية،  عن  بالًدا  إال  خير  نشر  يتيسر  وأال  لين، 
 طريق التعاون معهم، وهذا التعاون ال مفسدة له، أو مفسدته قليلة للغاية.

فمثل هذا قد يتعاون معهم، مع أن األصل هجرهم، وأن ينشأ رأس مال 
إنه  من أهل السنة ولو كانوا قليلين، ينشأ رأس مال قوي متمسك بالسنة، و

ير من أن تكثر أعداد المحبين ألهل السنة،  على عداء أهل البدع خ   إذا نشأ
 لبس وعدم هجر وعداء ألهل البدع.     و لكن عندهم ضعف،  

يقول السائل: رجل يضحي كل سنة عنه وعن كل من أخطأ بحقه من 

أو أخذت من حقه    ،أو ضربته ،أو ظلمته ،من سببته : المسلمين، يقول

العمل جائز؟ وهل يجزئ عنه  ، السؤال هل هذا ، وكل من له حق علي  ئًاشي

وإن كان فيه طريقة أخرى للتخلص من حقوق البشرية،   ؟ إن شاء هللا

 كالغيبة والظلم وغير هذا، فأرشدونا إليها؟ 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  محمد   يُقال  أمة  عن  واألضحية  التضحية  إن 
هذا ال يصح،    ،إلى غير ذلك  بحقه  أو عن من أخطأ  صلى هللا عليه وسلم

في الحديث من أنه ضحى أضحية عنه، واألضحية عن أمة محمد   وما جاء
، كما  صلى هللا عليه وسلمهذا خاص برسول هللا  ف  ،  صلى هللا عليه وسلم

في ذلك أن الصحابة   ، والسبب بين ذلك الطحاوي والمباركفوري وجماعة 
 . صلى هللا عليه وسلم لم يذبحوا أضحية عن أمة محمد 

أنه    فترك الصحابة لعبادة مع وجود  المانع يدل على  المقتضي وانتفاء 
كما أن الصحابة لم يتبركوا بأحد   ،صلى هللا عليه وسلمخاص برسول هللا  
هللا   رسول  وسلمغير  عليه  هللا  فدل  صلى  خاص    هذا،  التبرك  أن  على 

 . صلى هللا عليه وسلم برسول هللا 
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وال تصح األضحية إال عمن تجب عليهم النفقة أو تستحب، كما ذهب  
   .إلى ذلك بعض المالكية وغيرهم 

إذا كان ممن تجب عليه    ؛فلذا ال يصح ألحد أن يضحي عن أحد، إال 
 نفقته أو تستحب.

فإذا تبين هذا، فإن ما يفعله األخ ألجل أن يتحلل ال يصح، وليس طريقًا  
إليه، وإن كان   شرعيًا، وإنما إذا أراد أن يتحلل إن كان قد أخذ مااًل فإنه يردُّ 

ويتصدق له،    ،ويستغفر له  ،لك، فإنه يدعو لهذفيه بغيبة أو غير    قد أخطأ
 إلى غير ذلك من أعمال البر. 

أنه لصاحبه،  بنية  له  فإنه يتصدق  الذي أخذ ماله،  وإذا كان ال يعرف 
      عه إليه.   رج  أما إذا كان يعرفه فالبد أن يُ 

ها؟ ماذا يقول السائل: اشتريت كتبًا بفلوس محرمة، هل آثم كلما قرأت في 

 أفعل بالكتب الذي اشتريتها بفلوس حرام؟ 

السؤال: فإن    يُقال جوابًا عن هذا  بأموال محرمة  كتبًا  اشترى  إن من 
مثل هذا محرم وال يجوز، ولو ترك الكتب أو مزقها فإنه ال فائدة، بل يجب  

 عليه التوبة.  

هم مالهم، فإن كان ال  يلإوإذا كان المال قد أخذه من أناس يعرفهم فليرد  
   .بنية أن الصدقة لهم  يعرفهم فليتصدق

مة وغير ذلك، فإنه ال فائدة من  أما إذا كان هذا المال بمعامالت محر
حرق الكتب أو إتالفها، وعدم القراءة فيها، بل يجب عليه أن يتوب إلى هللا 

 ويستغفر هللا ،.وليكثر األعمال الصالحة ، 

 ، نامَ لَّ وأن ينفعنا بما عَ   ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 هللا خيًرا.وجزاكم 
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 ة والعشرون بعد المائتين سابعالمجموعة ال

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التي وردت على   األسئلة  اإلجابة عن  المائتين في  بعد  السابعة والعشرون 

 قناتي بالتليجرام. 

وهو حلق جزء من   ، القزع نع  يقول السائل: قد ورد النهي من النبي 

   . دون اآلخرالرأس 

ف جانبي شعر الرأس دون الحلق، بصورة  يما حكم قص وتخف  : السؤال

مهذبة وليس ما يسمى بالكابوريا بل بصورة محترمة، وذلك ألن جانبي  

شعر الرأس يكونان أكبر من أعلى الرأس، والمظهر يكون أفضل بهذا  

 القص، وجزاكم هللا خيًرا؟   

حلق بعض الرأس دون بعض،    :إن القزع  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
فيها   صلى هللا عليه وسلمن في حديث ابن عمر نفسه الذي نهى النبي  ي   كما بُ 

وأخرجه الشيخان، أما تقصير بعض الرأس دون بعض فليس    ، عن القزع
 قزًعا، هو ليس ممنوًعا شرًعا إال إذا كان فيه تشبه بالكفار. 

فإنه يكون ممنوًعا بالكفار  فيه تشبه  التشبه  فإذا كان  لما أخرج    ؛ألجل 
النبي   أن  عمر  ابن  حديث  من  داود  وأبو  وسلم أحمد  عليه  قال:    صلى هللا 

، فإذا لم يكن كذلك فإنه جائز، فإذا كان حال  »من تشبه بقوم فهو منهم«
 . -وهللا أعلم -السائل كذلك فإن هذا القص جائز 

حاكم  صفحتكم بأنه تجب البيعة على كل مسلم لفي يقول السائل: قرأنا  

وما   ؟ ولمن أعطيها ؟ بيعة هل علي   ،وأنا سوري مقيم في السعودية ،بلده

 وهل تصح أن أطلقها دون علم الحاكم؟    ؟ هي الصيغة للبيعة

السؤال:  هذا  له    يُقال جوابًا عن  تجب  مسلم  حاكم  تحت  مسلم  كل  إن 
البيعة، وطريقة البيعة أن يعتقد المسلم أن لحاكمه سمعًا وطاعة في عنقه، 

 من اعتقد ذلك فقد تمت البيعة، وال يلزم من البيعة المصافحة.

فلم يكن كلهم    ،صلى هللا عليه وسلمويبين ذلك هدي صحابة رسول هللا  
النبي   وسلميصافح  عليه  هللا  التابعين    من  صلى  هدي  وكذلك  بيعة،  أجل 

األرض   أقطار  من  يأتوا  لم  فإنهم  الراشدين،  الخلفاء  عهد  في  والصحابة 
كل مسلم ألجل أن يصافح الصحابة من أجل بيعتهم،    شرقًا وغربًا، لم يأت  

بيعة عنقه  في  أن  يعتقد  أن  يكفي  قر،  وإنما  وبيَّ   ركما  العلم  ذلك  أهل  نه 
   .إجماًعا على ذلككالنووي وغيره، بل حكى بعضهم 
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المسلم تحت حاكم كافر، فليست له بيعة ألنه كافر، لكن لو    ؛فإذا كان 
سوري   بأنه  السائل،  حال  هو  كما  أخرى  بلدة  إلى  البالد    انتقل  إلى  انتقل 

ألنه ليس حاكمه، وإنما أقام    ؛ السعودية، فمثل هذا ال يبايع الحاكم السعودي
 في بلده. 

فال يبايع الحاكم المسلم بل   ،ى بالد المسلمينفمن انتقل من بالد كافرة إل
 يكون ممن سقطت عنه البيعة لعدم وجود الحاكم المسلم.  

وعدم الوجود، كما    ،وعدم القدرة  ،واألحكام الشرعية تسقط عند العجز

وأخرج الشيخان من حديث    ، [١٦التغابن:  ]  ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ :  قال  

»إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه  قال:    وسلمصلى هللا عليه  أن النبي    أبي هريرة

 [ ٢٨٦البقرة: ] ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ وقال هللا ، ما استطعتم«

بلد مسلم وهو مقيم إقامة عارضة، إلى  فمن كان حاكمه كافًرا، وانتقل  
حاكم لوليس من أهل البلد، فإنه ال يبايع الحاكم الذي انتقل إليه، وال يبايع  

القدرة   لعدم  الواجب  هذا  عنه  يسقط  وممن  كافر،  بلده  حاكم  ألن  بلده 
 والوجود. 

وصرفت له الدولة سيارة، واآلن توفي، هل   ،يقول السائل: أخي معاق

 أم يحق ألمي التصرف فيها؟   ،يحق إلخوانه أن يرثوا السيارة

األصل في هذه السيارة أنها إرث، فتقسم    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
اإلرث توفي  ؛قسمة  قد  لمسلم  ينص    ة،ورث  لهو  ،ألنها  النظام  كان  إذا  إال 

 حيث األصل فإن هذا إرث. نًصا خاًصا على شيء آخر، أما من 

فإذا   للمعوق،  يعطى  المال  أن  نًصا على  ينص  النظام  أن  قُدر  لو  لكن 
 أنها يعامل معاملة اإلرث.  فتوفي فإنه ينتقل ألمه، وإال األصل 

يقول السائل: هل كون اإلنسان ممسوًسا بالجن يعد هذا مانع من موانع  

 إذا أتى بمكفر؟  : أي  ؟ التكفير

هذ عن  جوابًا  السؤال:يُقال  ممسوًسا    ا  كان  من  في  بإن  فوقع  الجن 
على   مكفًرا  ليس  المقابل  وفي  اإلطالق،  على  عذًرا  ليس  هذا  فإن  مكفر، 

يتكلم    يأو أن الجن  ،مه بكلمة الكفر بسبب الجنلاإلطالق، بل إذا تبين أن تك
 عن لسانه إلى غير ذلك، فإن هذا معذور.  

ليس   فإنه  ذلك  خالف  على  األمر  تبين  إذا  من  أما  بد  فال  معذوًرا، 
 التفصيل في مثل هذا.   
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 ، نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 ة والعشرون بعد المائتين ثامنالمجموعة ال

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والعشرون  الثامنة 

 قناتي بالتليجرام. 

وقتال    ،هأيتتحت ر  ويكون أجنبي  جيش إلى  يقول السائل: هل ينضم المسلم 

 المسلمين يعد كفًرا أكبر؟ 

ث في هذا الفعل، وأنه كفر أو بحَ قبل أن يُ   السؤال:يُقال جوابًا عن هذا  
يتقي   أن  تورط في مثل هذا  إن كان قد  السائل  فإنه يجب على  غير كفر، 

 وأن يدعه.   ،هللا

كبائر  من  كبيرة  قتله  بل  المسلم،  أخاه  يقتل  أن  للمسلم  يجوز  ال  فإنه 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ژ   :الذنوب، كما قال  

النساء: ]  ژڻ  ڻ  ڻ      ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ 
٩٣]. 

يقتل مسلًما ليستبقي نفسه،   إن لم    " لو قيل ألحدفبل ال يجوز ألحد أن 
مسلم قتلناك، فإنه ال يجوز له أن يقتل أخاه المسلم ليبقي نفسه،  ال  اتقتل فالنً 

كشيخ   العلم  أهل  من  واحد  غير  اإلجماع  حكي  باإلجماع،  محرم  وهذا 
 وغيره.اإلسالم ابن تيمية 

قتال  في  الكفار  يشارك  بأن  الدرجة  هذه  دون  هو  بما  إذًا  فكيف 
يُ  أن  يشارك  لم  إذا  أنه  درجة  يبلغ  لم  وهو  محرمقتَ المسلمين،  فاألمر   ،ل، 

 وكبيرة من كبائر الذنوب.

 . فاني هللا وإياكمافكيف وقد انضم إلى ذلك إضعاف دول المسلمين؟ ع

بمثل تورط  قد  كان  إن  السائل  على  هللا   فالواجب  يتقي  أن  وأال    ،هذا 
 هل هذا العمل كفر أو غير كفر؟.    ،أهم من بحثوهذا يعمل في أمثال هذا،  
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للحافظ عبد الغني   "عمدة األحكام"يقول السائل: ما أفضل شرح لكتاب 

 المقدسي؟ 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  ابن    يُقال  شرح  هو  أعلمه  فيما  شرح  أفضل 
العيد، ثم   الملقن، وقد استفاد كثيًرا من ابن دقيق  العيد، ثم شرح ابن  دقيق 

 شروح العلماء بعد ذلك.

عمدة " لشيخ العالمة السعدي تعليقات نفيسة، ومختصرة على كتاب  لو
يستفيد من كل عالم موثوق في دينه،  أن  ، وعلى كل طالب العلم  "األحكام
 ح كتابًا شرًحا صوتيًا أو مكتوبًا.  إذا شر

يقول السائل: هل يجب الحج على طالب العلم الذي ال يستطيع أن يدفع  

لنفسه، لكن هناك فرصة لحج اإلسالم من جمعيات خيرية، وبعض 

أو عنده   ،المحسنين الذين يدفعون كل شيء، هل يجب أن يذهب معهم

 العذر لعدم االستطاعة؟   

أحد    السؤال: يُقال جوابًا عن هذا   دفع  إذا  العلم  أهل  قولي  على أصح 
  ؛ألحد مااًل فإنه ال يجب عليه الحج، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد

ع إليه المال غير مستطيع، بل األفضل أن ال يأخذ المال ممن ف  ألن الذي دُ 
 دفعه إليه، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى.

هللا أن  عليه  هللا  نحمد  جعل   ومما  بل  أحد،  كل  على  الحج  يوجب  لم 

باالستطاعة معلقًا  قال    ،وجوبه  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ژ :  كما 

، فإذا كان األمر كذلك فال نكلف أنفسنا [ ٩٧آل عمران:  ]ژ   ڭ  ڭ  ڭ

 .   ما لم يكلفنا هللا 

قد نهيتها عن   ، زوجتي ال تطيعني : يقول السائل: سائل بريطاني يقول

هذه المسلسالت التاريخية التي    ، مشاهدة المسلسالت، وقالت ما فيها بأس

 . معها بارك هللا فيكم  ؟ فيها صور في حياة الناس في آسيا، فكيف أتعامل

إذا كان الرجل يرى من زوجته فعل أمر   يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
إليها ويحضر لها من هدها بالنصيحة ويدعو لها، ويتلطف  امحرم، فإنه يتع

هللا   يهديها  حتى  وهكذا  يظن  ينصحها،  قد  األمور  بعض  أن  على   ،
 بحرمتها وليس كذلك. 

فينبغي للسائل أن يتأكد من حرمة األمر الذي يرى زوجته وقعت فيه،  
وأهل   العلم  أهل  بين  معتبًرا  خالفًا  خالفية  تكون  قد  المسائل  هذه  وبعض 
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فإنه ال يشدد فيه، فلها حق أن تختار قول   السنة، فلذلك إذا كان األمر كذلك
 من تثق به، بل يدعوها بالتي هي أحسن والتي هي أقوم.  

تعظيم هللا  "يقول السائل: هل تنصحني باالستفادة من هاتين الرسالتين: 

كالهما رواية ودراية"، أذكار الصباح والمساء "، وه"تعالى وحكم شاتم

 لعبد العزيز الطريفي؟ 

جوابًا   السؤال:يُقال  هذا  أن    عن  المسلمين  إخواني  أنصح  ال  أنا 
ألقاه عبد العزيز الطريفي تبين أنه صاحب   ؛يستفيدوا مما كتبه أو  ألنه قد 

ر أقواله بحسب هوى حزب اإلخوان، أو ما عليه عواطف كثير  ، ويغي   ىهو
 من تأثر باإلخوان. 

ذلك أمثلة  قرَّ   :ومن  المتغل  أنه  الحاكم  بيعة  صحة  وأن  ر  واليته  ب، 
وتولى السيسي الحكم غيَّر   ،صحيحة، لكن لما صارت  الفتنة أيام السيسي

 ووالية المتغلب ال تصح إلى غير ذلك. ،ن السيسي ظالمإ :األمر، قال

موثوق    أناف غير  ألنهم  األهواء،  أهل  يكتبه  مما  يستفاد  أن  أنصح  ال 
   .فيغيرون ويبدلون بحسب أهوائهم  م،بدينه

رسالة على  اطلعت  والمساء"  وقد  الصباح  على "أذكار  اطلعت  أو   ،
  .بعضها، ورأيت فيها أخطاءً 

ال    افلذ وأقوااًل  أخطاًء  الرسالة  هذه  في  أن  ذكره  تقدم  ما  إلى  يضاف 
 يصح التعويل عليها. 

 ، منالَّ وأن ينفعنا بما عَ   ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 ة والعشرون بعد المائتين تاسعالمجموعة ال

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التاسعة والعشرون بعد المائتين في اإلجابة عن األسئلة التي وردت قناتي  

 بالتليجرام.

  جةيقول السائل: ما حكم تأمين بوبا الصحي؟ علًما أن لدي بنتًا في حا

تشفى ال تأمين وال مس ، دائمة لفحوصات مرض بها، وعملي ال يوفر لي

 خاص؟

ال أعرف بوبا،    اأنفما يتعلق ببوبا    :أوالً    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
من   والمقصد  معين،  شيء  أو  شركة  عن  السؤال  يريد  السائل  ولعل  لكن 

الصحي   : السؤال التأمين  أن  يعلم  أن  وينبغي  الصحي،  بالتأمين  متعلق  أنه 
شرًعاوأن   تجوز  وال  محرمة،  التأمينات  من  الميسر  ألنه  ؛وغيره  من  ا 

 والقمار. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  ژ   :يقول  مة، هللا  فهي محرَّ 

هذا من   ،[٩٠املائدة:  ]  ژپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 حيث األصل. 

ر في أن العالج في بلد غال  في ثمنه، والناس محتاجون إليه،  لكن لو قُد   
ن كان محتاًجا فإن مَ   العالج، فإنَّ وال يستطيع عامة الناس أن يعالجوا لغالء  

أن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة، لذا:   :ن بدليل قاعدةله أن يؤم   
يؤم    أن  له  فإن  كذلك،  السائل  كان  أصل إذا  فإن  وإال  الباب،  هذا  من  ن 
 التأمين محرم، ألنه ميسر كما تقدم.  

ؤونها  يقول السائل: في بعض المجموعات واتس وتليجرام الذي من ش

يضعون فها قوانين   ،ون مساجدؤمثاًل بيع وشراء بين المسلمين، أو ش

وآيات القرآن   ، أن ال يرسل أحد أحاديث الرسول   :ومنها ،مجموعةلل

  ألنه ليس من موضوع المجموعة، هل يجوز ذلك المنع ؛مجموعةال هلهذ

 النصوص بهذه الصيغة؟   من 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  أعلم  -  يقول    يُقال  المنع    -وهللا  هذا  مثل  أن 
صلى هللا عليه  أو كره كتاب هللا، أو سنة النبي    ،راجع للتنظيم، ال لالستهانة

يمنعهوسلم ما  يوجد  هذا جائز، وال  فمثل  بغًضا  ؛،  ليس  المانع  دافع   ،ألن 
، وإنما  صلى هللا عليه وسلموال كرًها لكتاب هللا أو سنة النبي    ،وال استهزاءً 

 م والضبط.  من باب التنظي 
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 ؛يقول السائل: ما حكم مشاركة تارك الصالة في التجارة واالستفادة منه

 ؟ يجلب لنا بضائعو ، ألنه خارج البلد

ترك الصالة كفر بإجماع الصحابة، كما    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
وابن القيم، فهو    ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وابن حزم  ،بين ذلك المروزي

بإجماع الصحابة كفر، وهذا هو أصح قولي أهل العلم، كما هو قول اإلمام 
 أحمد في رواية، وإسحاق بن راهويه، وقبل ذلك أيوب السختياني.

البيع    في  معه  التعامل  من  مانع  ال  والكافر  كافر،  الصالة  فتارك 
النبي   تعامل  فقد  وسلم والشراء،  عليه  اليهود،    صلى هللا  وشراءً مع  ،  بيعًا 

   رضي هللا تعالى عنهم.وكذلك تعامل الصحابة 

أهل    ،التعامل معهم جائز  ؛فلذا والتعامل مع  ذلك،  يمنع من  وال شيء 

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ژ   : وى خير، كما قال هللا  قاإليمان وأهل الت

 .   [ ٢٢١البقرة: ] ژ ڑ
اإلحرام بالحج قبل أشهره؟ هل  يقول السائل: ما هو القول الراجح في عقد  

إلى عمرة كما هو قول الشافعي رحمه   حتًماينقلب   مأ  ،يصح مع الكراهة

 هللا تعالى؟ 

أن اإلحرام للحج ال    -وهللا أعلم  -األصح     يُقال جوابًا عن هذا السؤال:

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  ژ   : يصح قبل أشهر الحج، كما قال هللا  

  .فرضه في أشهر الحج :أي [ ١٩٧البقرة: ] ژپ  پ  

قبل    ،فإذًا أحرم  ومن  الحج،  أشهر  في  يفرض  أن  إال  الحج  يصح  ال 
أي الحج،  ال   :أشهر  حجه  فإن  الحجة،  وذي  العقدة،  وذي  شوال،  شهر 

عطاء التابعي الجليل  ، كما هو قول  ةيصح، وإنما ينقلب إحرامه إلى عمر
 .رحمه هللا
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 بعد المائتين  ثالثونالمجموعة ال

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  قناتي  على  الثالثون 

 بالتليجرام.

فهل يجوز له أن يقصر صالته،    ،يقول السائل: رجل سافر إلى مكة للحج

 الجماعة؟  معأم يتم  ،طيلة مدة الحج حتى الرجوع إلى بلده

إن أصح أقوال أهل العلم: أن من عزم     جوابًا عن هذا السؤال:يُقال  
قرَّ  كما  وصوله،  أول  من  يتم  فإنه  فأكثر  أيام  أربعة  اإلمام  اإلقامة  ذلك  ر 

وذلك    ؛مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه هللا تعالى
في القصر في اإلقامة   صلى هللا عليه وسلملت على النبي  ق  أن أطول مدة نُ 

   . صلى هللا عليه وسلموبقاؤه باألبطح لم يتم أربعة أيام ، هي بقاؤه باألبطح

سفر  في  قصره  من  جاء  ما  مكة  هأما  إلى  المدينة  ابن   ،من  قال  كما 
البخاري  ،عباس النبي  »  :وروى  وسلم أن  عليه  هللا  من    صلى  سافر 

 .  «يقصر الصالة ، المدينة إلى مكة، فصلى ثمانية عشر يوًما

فيما ال تعلم نهايته، فإنه مما   -من يفقهه  وقلَّ -  ،فهذا كما قال اإلمام أحمد
قد خرج للحرب والقتال، وهو ال    صلى هللا عليه وسلملم يعلم نهايته، ألنه  
سيرجع   متى  وسلميعلم  عليه  هللا  سي   ،صلى  قصر  ؟ هؤبقا  ستمروكم   لذلك 
تعلم نهايته    الذي ال  السفر  العلماء على أن، وقد أجمع  صلى هللا عليه وسلم

يقصر المدة  فيه  فإنه  طالت  في  ،  وإن  تقدم  كما  السنة  ذلك  على  دل  وقد 
حديث ابن عباس وغيره من فتاوى عبد هللا بن عمر، وحكي اإلجماع ابن 

  .المنذر رحمه هللا تعالى

أيام،   يتم أربعة  أنه إذا أراد أن  يتم  أما ما علمت نهايته، فاألصح  فإنه 
 صالته.

وأصبح   لمكة،  تابعة  أصبحت  ومزدلفة  منى  أن  يُعلم  أن  ينبغي  ومما 
لذلك   واحدة،  مدينة  أصبحت  ومزدلفة  ومنى  فمكة  واحدة،  مدينة  الجميع 

األصح عند أهل العلم أن القصر   ؛، فلذاواحدة  متنقل في مدينة  بينهاالمتنقل  
لة السفر فإنه يتم،  فإذا انتفت ع،  في منى ومزدلفة وعرفة هو ألجل السفر

العلم أهل  جماهير  مذهب  قول    ،هذا  وأحمد،   أبيوهو  والشافعي  حنيفة 
اإلسالم  شيخ  ابن    ،واختيار  واختيار شيخنا  تعالى،  القيم، رحمهم هللا  وابن 

 عثيمين رحمه هللا تعالى.

المتنقل أن  المعلوم  واحدة،    بينها  ومن  مدينة  في  يقال  ومتنقل  نه  إال 
   .كالمدينة الواحدة كما تقدم تأصبح  هامسافر، ألن
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أعلم  -األظهر    ؛إذًا منى  -وهللا  في  تتم  الصالة  عرفة   ،أن  في  وكذلك 
أجمع   وقد  النسك،  ألجل  هو  ومزدلفة  عرفة  في  الجمع  أن  إال  ومزدلفة، 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى.  هالعلماء على ذلك كما بين

المسألة   هذه  على  تقدم    هلكن  ،طوليوالكالم  الذي  األصل  على  فرع 
 ذكره في مدة إقامة السفر.     

يقول عن الشيخ جمال الدين القاسمي يقول السائل: نسمع من البعض 

ث الديار الشامية، وآخرهم يصفونه بأنه  ومحد ِّ   ،رحمه هللا تعالى أنه سلفي

على خطى محمد عبده األفغاني، ولقد وجدت عفا هللا عنه في كتابه 

بالعارف غير دون تنبيه   امسبوقً ابن عربي يذكر اسم   "قواعد التحديث"

وقرأت على الشبكة أنه يدافع    ، عجبتفي حاشية الكتاب على ضاللته، وت

وهل تكلم فيها أحد علماء   ؟ عن الجهمية، فزاد عجبي، فهل هذا صحيح 

 المملكة؟      

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  قد   يُقال  القاسمي  أن  يعلم  أن  ينبغي  ممن  إن 
   :ويدل لذلك ما يلي ه،اشتهر باعتقاد السلف، وبنصرة اعتقاد

ج العلوم،  يتخريج اعتقاد السلف من تخركبير في  ال   هاألمر األول: جهد
السلف طريق  على  والصفات  األسماء  االستواء  ،وإثبات    أطالو  ،وإثبات 

 الكالم في ذلك. 

األمر الثاني: في عالقته بالسفليين كاأللوسي وغيره من سلفي زمانه، 
 وكانت بينهم تبادل رسائل إلى غير ذلك. 

ب شيخ اإلسالم ابن تيمية،  األمر الثالث: أن له جهوًدا كبيرة في نشر كت
هللا تعالى، حتى ذكر عن نفسه    ا وفي نشر علم ابن تيمية وابن القيم رحمهم

وأن عنده رسائل  ،  وعشرين رسالة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  اأنه كتب ثمانيً 
يدعو   كان  وأنه  في   ،طباعتهاإلى  صغرى،  الناس  تقاعس  لماذا  ويتحسر 

ال من  ذلك،  غير  إلى  الكتب  هذه  تعلقه طباعة  على  يدل  الذي  العظيم  كالم 
 بذلك. ابشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم، وكان معروفً 

اعتقاد  على  وأنه  فالبد  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإلسالم  بشيخ  تعلق  ومن 
   .وناصر العتقاد السلف ،وأنه محب لهما ،السلف

السلف اعتقاد  على  الرجل  أن  على  يدل  وغيره  كالًما ،  هذا  له  أن  إال 
آخر يستنكر لما كتب في تاريخ الجهمية والمعتزلة، وذكر أن قتل الجهمي  
تقدم   ما  إلى  بالنظر  للغاية،  مشكل  كالم  وهذا  ذلك،  غير  إلى  سياسيًا  كان 
تيمية   ابن  اإلسالم  السلف، ونصرة شيخ  اشتهر عنه من نصرة  وما  ذكره 

 وابن القيم رحمه هللا ونشر كتبهما. 
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على إزالة كل ما تقدم، السيما وله كالم    وهذا المشكل ال أظن أنه يقوى 
قوي في الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع، بل األشاعرة الذين هم  

 دون الجهمية. 

لوسي إلى القاسمي يشير فيه على أن بعضه وقد رأيت رسالة كتبها اآل
فهم ما أراده بكتابته عن الجهمية إلى غير ذلك، وهذا يدل على أن هناك  لم يُ 
 معينًا استدعى أن يكتب القاسمي مثل هذا.  ظرفًا

  .ن من شناعة هذا الخطأ، السيما بعرضه على ما تقدم ذكرهفهذا يهو   

إنه أخطأ هذا الخطأ الشنيع، لكن قد يكون هناك ظرف    :فأكثر ما يقال
الخطأ لهذا  تقدم    ،استدعى  التي  السابقة  لألمور  بالنظر  أكثر  يتضح  وذلك 

 ذكرها.

القاسمي يخطئ  يبقى    وقد  لكنه  غيره،  يخطئ  كما  األمور  بعض  في 
الثناء   كثير  األلباني  العالمة  الشيخ  كان  لذا  السنة،  بنصرة  اشتهر  عالًما 
العالمة  عليه  وأثنى  تعالى،  هللا  رحمه  باز  ابن  شيخنا  عليه  وأثنى  عليه، 

 محمد أمان الجامي.

أظن   أعلم-لذا  الدين      -وهللا  بجمال  يلحق  أن  الكبير  الخطأ  من  أن 
لم  ا الذين  العقالنيين  العلماء  من  الرجالن  وهذان  عبده،  محمد  أو  ألفغاني 
االعتقاد  عرَ يُ  نصرة  وعدم  والسنة،  الكتاب  ومخالفة  العقل  باتباع  إال  فوا 

أن  بحال  العقدية مما ال يصح  العظيمة  المؤاخذات  بل عندهم من  السلفي، 
 يلحق بهم بجمال الدين القاسمي رحمه هللا تعالى.

اإلنصاف في هذا العالم، وأن يحمل خطؤه على أنه خطأ، إلى  لذا أدعو  
م بحجمه، وال يبالغ في هذا الخطأ، جَّ حَ وعلى أن له ظرفه الذي استدعاه فيُ 

وليختلفوا إخواننا  يتنازع  أن  على  أجل  وليبد     ، فضاًل  من  بعًضا  بعضهم  ع 
 الثناء على جمال الدين القاسمي.

 ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناعل   أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن ي 
 وجزاكم هللا خيًرا. 
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 بعد المائتين  ثالثونالالواحدة المجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثالثون  على  الواحدة 

 قناتي بالتليجرام.  

ابن الجوزي رحمه هللا من المتكلمين، نظير تأثره    د  عَ يقول السائل: هل يُ 

 الوفاء بن العقيل، أم هو من علماء السلف؟  ي بشيخه أب

إن ابن الجوزي ليس من علماء السلف،   يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
هو   بل  االعتقاد،  باب  في  السلف  طريقة  على  السائرين  العلماء  من  وال 

ففي تأويل،  أو  تفويض  بين  ما  الخاطر "كتابه    متناقض  في   " صيد  وقع 
 هة إلى غير ذلك. مة ومشب   وسماهم مجس    ،ع على أهل السنةالتفويض، وشنَّ 

وانتصر    ،، وقع في التأويل"دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه"وفي كتابه  
بيَّ  وقد  والتفويض،  التأويل،  بين  ما  مضطرب  وهو  بقوة،  شيخ  لذلك  ن 

االعتقاد باب  في  تعالى ضالله  من عاصرهم  ،  اإلسالم رحمه هللا  وبعض 
باب   في  أحمد  اإلمام  ترك طريقة  في  يعاتبه  إليه  كتب رسالة  الحنابلة  من 

   .االعتقاد

نه على خالف طريقة  أل   ؛د عليه في باب االعتقادمَ عتَ فابن الجوزي ال يُ 
 السلف.

؟ وهل تشترط إن لم  تهفي الحج، وما فائد طيقول السائل: ما حكم االشترا 

 الحيض؟   تخشَ 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  على    يُقال  مستحب  الحج  في  االشتراط  إن 
أصح قولي أهل العلم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي  

يا رسول هللا  :قالت  فبنت الزبير،    دخل على ضباعة  صلى هللا عليه وسلم 
النبي   فقال  شاكية،  وأنا  الحج  عند  وسلمإني  عليه  هللا  »حجي    صلى 

   .واشترطي أن محلي حيث حبستني«

الحج، وهذا هو قول   دليل على أن االشتراط يستحب في  الحديث  هذا 
الصحابة جماهير  إليه  وذهب  وأحمد  عمر ،  الشافعي  عن  هذا  صح  فقد 

كما صو الصحابة،  من  وجماعة  وعائشة  حجر  ح علي  ابن  الحافظ  ذلك  ح 
  .رحمه هللا تعالى

قال من  دون    :أما  نفسه  على  الخشية  من  يستحب  إنما  االشتراط  إن 
 غيره، هذا قول فيه نظر، وهو خالف قول العلماء األوائل. 
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إن األقوال  ث على خالف قول العلماء األوائل فهو قول مركب محدَ بل  
في هذه المسألة قوالن، وهو قول الصحابة، وقول أئمة المذاهب األربعة،  

تفصيل هذا فلم  الأو أن االشتراط مستحب، أما    ،إما أنه ال يصح االشتراط
 أره في كالم العلماء األوائل. 

قصة   ؛لذا في  عائشة  لحديث  مطلقًا  مستحب  االشتراط  أن  األظهر 
   رضي هللا تعالى عنها.طلب ضباعة بنت الزبير بن عبد الم

 فيحمل هذا على الشاكي؟  ،إني شاكية :إن ضباعة قالت :فإن قيل

هذا األمر وإن كان في ظاهره قوي، لكن العلماء لم يفهموه، ال    :فيقال
المذاهب   أئمة  إلى  العلماء  ومن  العلماء،  من  بعدهم  من  وال  الصحابة 

بق نخرج  أن  لنا  يصح  فال  كذلك  كان  فإذا  العلماء  األربعة.  عليه  ليس  ول 
 األولون. 

 هل تشترط من تخشى الحيض؟   قول السائل:و

ال   الحيض  نفسها  على  تخشى  من  أن  العلماء  كالم  في  رأيت  الذي 
في   ؛تشترط رأيته  الذي  هذا  منه،  يشترط  حتى  مرًضا  ليس  الحيض  ألن 

 كالم الفقهاء الماضين.

بل إن الحيض أمر كتبه هللا على بنات آدم، والمرأة التي ال تحيض هي  
لم تحض وهي في سن حيض،   إذا  المريضة،  خالفت األصل، وهي  التي 

 فلذلك ال يقال بصحة االشتراط ألجل الحيض.  

يتحلل من    :ى يشترط منه أو يتحلل ألجله، أيليس الحيض مرًضا حت
   .اشترط ألجله

 ما فائدة االشتراط؟   :أما قول السائل

فإنه إن لم يكن    ؛د ما يجوز له التحللج  فائدة االشتراط أن من وُ   :فيقال

ۇ  ۇ  ۆ  ژ مشترًطا بأن أحصر، فإنه يكون عليه دم، كما قال سبحانه:  

ثم يحج بالقابل أو    ،ثم بعد ذلك يحلق رأسه  [١٩٦البقرة:  ] ژ  ۆ     ۈ  ۈ

   .يعتمر

عنه،   تسقط  بل  عليه،  تجب  ال  األمور  هذه  أمثال  فإن  اشترط  من  أما 
 وهذه فائدة عظيمة لالشتراط.    

 يقول السائل: كيف تحرم الحائض؟ 

السؤال: هذا  عن  جوابًا  مرت   يُقال  من  كغيرها،  تحرم  الحائض  إن 
فإنه يجب عليها  ،على الميقات وهي تريد الحج أو العمرة ولو كانت حائًضا
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»ُهنَّ أن تحرم باتفاق المذاهب األربعة، لحديث ابن عباس في الصحيحين:  
، َمْن  أراد اْلَحجَّ أَو اْلعُمْ   .َرةَ«لَُهنَّ َوِلَمْن أَتَى َعلَْيِهنَّ ِمْن َغْيِر أَْهِلِهنَّ

  .ولو تجاوزت الميقات من غير إحرام فهي آثمة

آخره إلى  وتغتسل  تحرم  النبي    ،فلذلك  أمر  وسلم كما  عليه  هللا    صلى 
نفست لما  عميس  بنت  تغتسل»:  أسماء  عند    ،«أن  جابر  حديث  في  كما 

أنها ال تطوف  إال  وتفعل كل شيء    ،فإذا أحرمت تذهب مع الناس  "مسلم"،
ال يصح للحائض أن تدخل    هال تسعى، ألن  :زمننا هذا يقالفي البيت، وفي  

 المسجد.

ذلك بعد  تذهب  ، فإذا طهرت  بمناسك   ،وتسعى  ،وتطوف  ،فإنها  وتقوم 
 .الحج

فإذًا الحائض تفعل كما يفعل غيرها، تقف بالبيت، وتقف بعرفة، وتدفع  
مزدلفة آخره.    ،إلى  إلى  الجمرات  ترمي  بالبيت،  إال  ثم  تطوف  ال  أنها 

 ا ال تسعى. وأيضً 

لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة    ؛فإذا طهرت طافت وسعت
َف   ئْنَا َسر  »اْفعَِلي    :صلى هللا عليه وسلم، قال النبي  حضتُ   أنها قالت لما ج 

تطهرين« َحتَّى  بِاْلبَْيِت  تَُطوفِي  اَل  أَْن  َغْيَر  اْلَحاجُّ  يَْفعَُل  رواية  َما  وفي   ،
 .»حتى تغتسلين« :مسلم

بالميقات  ومروا  المرأة  حاضت  فإذا  هذا،  مثل  يجهل  الناس  وبعض 
 لجهلها  فإنهم ال يحرمون بهذه المرأة، وال يأمرون هذه المرأة أن تحرم، بل

وهذا    ،، ثم إذا تطهرت ذهبت إلى التنعيم وأحرمت  قد ال تحرم   نفسها  هي
 خطأ. 

اإلحرام   وهو  واجبًا  تركت  ألنها  دًما،  عليها  فإن  ذلك  فعلت  من  ومن 
ألن اإلحرام من الميقات واجب باتفاق المذاهب    ؛الميقات، وأيًضا هي آثمة

األربعة على ما تقدم ذكره، بل واجب أن تحرم من الميقات، ثم تبقى وتفعل 
 ما يفعل الحاج، إلى أن تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت. 

 ، نامَ لَّ وأن ينفعنا بما ع  ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 بعد المائتين  ثالثونالو الثانية المجموعة

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة  الحمد هلل 
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثالثون  على الثانية 

 قناتي بالتليجرام.             

 يقول السائل: ما حكم الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟ 

السؤال: هذا  جوابًا عن  أص  يُقال  على  أهلإنه  من  قولي  أنه   العلم  ح 
باللغة  وناطقًا  عارفًا  كان  لمن  حتى  العربية،  اللغة  بغير  الدعاء  يجوز 

كتابه   في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الجواز  قرر  وقد  اقتضاء "العربية، 
وإن كان الدعاء بغير اللغة العربية مكروًها، قال شيخ  "،  الصراط المستقيم

   .العلماءوهو عند كثير أو أكثر  : اإلسالم

باللغة إال  لكن ينبغي أن يفرق بين الدعاء والذكر، فإن األذكار ال تكون  
لكنه مكروه العربية،  اللغة  فإنه يصح أن يكون بغير  الدعاء  أما   ؛ العربية، 

بأي   العبد  يطلبه  ما  يعلم  والطلب، وهللا  السؤال  هو  الدعاء  المراد من  ألن 
 لغة كانت.

بر من أذكار الصباح والمساء؟ اللهم أنت  يقول السائل: هل هذا الدعاء يعت

وأنت رب العرش العظيم، ما شاء هللا    ،عليك توكلت ،ربي ال إله إال أنت

كان، وما لم يشأ لم يكن، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم إلى آخره،  

 فهل يجوز الدعاء به؟ ،قال: وإذا كان ليس من األذكار

هذا   جوابًا عن  النبي     السؤال:يُقال  عن  حديث  في  جاء  فقد  هذا  أما 
ن ضعفه العالمة األلباني رحمه  ، لكن ال يصح، كما بيَّ صلى هللا عليه وسلم 

في   تعالى  الضعيفة"هللا  فبيَّ "السلسلة  عن  ،  يصح  ال  حديث ضعيف  أنه  ن 
الجوزي رحمه هللا  ،  صلى هللا عليه وسلمالنبي   ابن  أيًضا  قبله  ذلك  وذكر 

   . من أهل العلم تعالى، وغيرهما

بهذ الدعاء  هذا    هأما  ومعاني  جائز،  األلفاظ  بهذه  الدعاء  فإن  األلفاظ، 
  .الدعاء معاني صحيحة، وبعضها جاء في أحاديث أخرى صحيحة

دعية وال أذكار الصباح والمساء، لكن يصح الدعاء األإذًا ليس هذا من  
 به.   
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الحمد كما ينبغي لجالل  يا رب لك "يقول السائل: هل ورد في السنة قول: 

 ؟ "وجهك وعظيم سلطانك

السؤال: هذا  عن  جوابًا  عن    يُقال  يصح  ال  لكنه  السنة،  في  هذا  ورد 
فه العالمة األلباني رحمه هلل تعالى، فهو  كما ضعَّ   صلى هللا عليه وسلمالنبي  

 .  صلى هللا عليه وسلمإذًا ال يصح عن رسول هللا 

وبك أجول، وبك    ُل،و صُ اللهم بك أَ " : يقول السائل: هل ورد في السنة قول

 ؟ "وبك أقاتل ،ول اأح

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  حديث    يُقال  من  أحمد  اإلمام  عند  ثبت  قد 
كان يحرك    صلى هللا عليه وسلمأن النبي    رضي هللا عنهصهيب الرومي  

ما هذا الذي تقول؟ فقال:   !شفتيه بعد صالة الفجر بشيء، فقلت يا رسول هللا
 .وأقهر، وبك أقاتل« ستأصلأ  :أحاول، وبك أصاول، أي»اللهم بك 

،  صلى هللا عليه وسلموهذا الحديث ظاهر إسناد الصحة عن رسول هللا  
استحباب هذا الدعاء، بعد صالة الفجر، وذلك أنه    -وهللا أعلم  -  لكنه ال يفيد  

ل وصالة الفجر، يق  بعدأنه كان أيام حنين، يحرك شفتيه  "  :جاء في رواية
   .ما كانت عادته أن يفعل ذلك  :يعني"، نكن نراه يفعله  بشيء لم

والواقعة،  للحال  كان  حنين،  يوم  في  الدعاء  بهذا  شفتيه  تحريك  فكأن 
أنه دعاء مراد لذاته في هذا الوقت، وهو بعد صالة    وهي معركة حنين، ال
 أنه من األدعية التي تستحب بعد صالة الفجر. :الفجر، فلذلك ال يقال

كل   في  ذلك  يعمم  وال  حنين،  يوم  في  عارًضا  دعاء  به  دعا  وإنما 
األحوال، لذا قال صهيب: لم نكن نراه يفعله، أي ما كانت عادته أن يحرك 

 شفتيه بهذا الدعاء في غير يوم حنين. 

 ، نامَ ن ينفعنا بما علَّ وأ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 خيًرا. وجزاكم هللا
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 بعد المائتين  ثالثونالالثالثة والمجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثالثون  على  الثالثة 

 قناتي بالتليجرام.             

وما حكم النظر إلى فرج   ة؟ يقول السائل: ما حكم االستمناء بيد الزوج

 الزوجة؟  

إن االستمناء بيد الزوجة جائز عند أكثر    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
ومقتضى   بالزوجة،  االستمتاع  أباحت  الشريعة  أن  وذلك  العلم،  أهل 
االستمتاع أن يجاز كل شيء من صور االستمتاع بها إال ما دل الدليل على  

 الحائض، وهكذا. إتيان حرمته، ومن ذلك 
لك أكثر  الصواب أن االستمناء بيد الزوجة جائز كما ذهب إلى ذ  ؛فلذا
 . أهل العلم

 ما حكم النظر إلى فرج الزوجة؟  :أما قوله
صلى هللا  قبل اإلجابة عن هذا السؤال لم يصح حديث عن رسول هللا  ف

وسلم حقَّ   عليه  كما  الزوجة،  فرج  إلى  النظر  عن  النهي  ابن  في  ذلك  ق 
 ."أحكام النظر"القطان في كتابه 

الفرجين، حكى  النظر إلى ما عدا  العلماء على جواز  وأيًضا قد أجمع 
كتابه   في  القطان  ابن  النظر"اإلجماع  في  "أحكام  خالف  حصل  وإنما   ،

أنه    -وهللا أعلم  -  وأصح األقوال    ،النظر إلى فرج الزوجة، وهذا فيه أقوال
وقول  وهو قول عند الشافعة،    ،والمالكية،  جائز، كما ذهب إلى ذلك الحنفية

الحنابلة يأت  ،  عند  ولم  بالزوجة،  االستمتاع  أجازت  الشريعة  أن  في   ذلك 
واالستمتاع،   الجواز  أصل  على  فبقي  فرجها،  إلى  النظر  يمنع  ما  الشرع 

األظهر   أعلم  -وهذا  الصحيحين-وهللا  في  ثبت  وقد  السيما  النبي  "  : ،  أن 
هذا داللة    ، ففي"كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد صلى هللا عليه وسلم

 .على جواز النظر إلى فرج المرأة
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 بعد المائتين   ثالثونالو الرابعة المجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثالثون  على  الرابعة 

 قناتي بالتليجرام.             

روزني عاصمة الشيشان،  ج يقول السائل: حصل اجتماع في مدينة 

القعدة لعام سبع   فأصدروا بيانًا في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي

، بعد اجتماع لمدة ثالثة أيام،  وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي 

أنهم حصروا أهل السنة في األشاعرة  :وفيها عشرة بنود، ومنها

فما رأيك؟ وما الواجب في هذا   ،والماتريدية، وفي الصوفية منهًجا وسلوًكا

 البيان؟ 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  طا  يُقال  قد  ورأيت إني  البيان،  هذا  لعت 
جتمعين، وأن هؤالء المجتمعين ما بين أشاعرة وماتريدية من بالد العالم  الم

العالم  وبعضهم  ،  العربي من    اكثيرً كان  ، و  العربيقد يكون من غير بالد 
 من األزهر.الحضور 

خرجوا بيانًا السيما وقد أخرجوا هذا  وال يستغرب من أمثال هؤالء أن يُ 
دولة جروزني وحاكمها معروف بعدائه ألهل السنة، وبعدائه لما البيان في  

ثم بعد ذلك أرسل    ،عليه سلف هذه األمة، وسأذكر نقًدا إجماليًا لهذا البيان
 رسالتين. 

   : أما النقض اإلجمالي فيتلخص فيما يلي

األشاعرة  في  السنة  أهل  حصروا  البيان  في  إنهم  األول:  األمر 
الب من  وهذا  أصحاب   ء الوالماتريدية،  كانوا  ولو  المشين،  والخطأ  المبين 

 دليل من كتاب وسنة، بل من عقل صحيح، لما صح لهم أن يفعلوا ذلك.

دية؟ بل كيف  يكيف يصح أن يحصروا أهل السنة في األشاعرة والماتر
والماتري األشاعرة  يجعلوا  أن  سنةمن  ة  دييصح  المخالفون   ؟ أهل  وهم 
الحق الكتاب والسنة، وعالمة  الكتاب والسنة  العتقاد  كما قال    ،هو موافقة 

  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختژ  سبحان:

 . [٥٩النساء: ] ژ

 :ن األشاعرة أهل سنة وهم ال يثبتون علو هللا؟ كيف يقالإ  :كيف يقال
ن األشاعرة أهل سنة وهم يقولون إن هللا ال يتلفظ بالكالم؟ وهذا القرآن لم إ
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كما اعترف بذلك شيخهم الرازي أن هللا   هم:يتلفظ به سبحانه، أي الزم قول
 لم يتكلم بالقرآن.

اعتقاد  على  هللا  كالم  ليس  المبين،  الوحي  هو  الذي  القرآن  فهذا 
قول  ؛األشاعرة وهذا الزم  به سبحانه،  يتلفظ  لم  به    هم ألن هللا  اعترف  كما 

 ليس لهم إرادة. ،ونرُ العباد مجبَ  :إمامهم، بل إن األشاعرة يعتقدون

  : فكل الذي تراه اآلن يضرب الرجل رجاًل، ويقتل الرجل رجاًل ال يقال
 ،ألن القاتل ليس له إرادة، وإذا احترق الحطب بالنار  ؛إن هذا الرجل قتله

إن الحطب احترق عند    : إن النار حرقت الحطب، وإنما يقولون  : ال يقولون
والسنة الكتاب  أدلة  تخالف  التي  الخزعبالت  من  ذلك  غير  إلى    ، النار 

 وتخالف العقول السليمة، وال يرضاها عاقل فضاًل عن غيره. 

 من هذا االعتقاد.  واؤلتبرلذا العامة لو عرفوا حقيقة اعتقاد األشاعرة 

ا لم    :لثانيةالنقطة  لذا  السعودية،  الدولة  تهميش  البيان  هذا  في  حاولوا 
  ؛ يفوا أحًدا من علمائها، وهذه محمدة للدولة السعودية ضيشيدوا بها، ولم يست 

الماتريدية اعتقاد  على  وال  األشاعرة  اعتقاد  على  ليسوا  على    ؛ألنهم  بل 
  :االعتقاد الذي عليه اعتقاد السلف الصالح، وفعلهم هذا يذكرني بقول القائل

ُل.  ْرها َوأْوَهى قَْرنَهُ الَوع  ح  َصخَرةً يَْوماً ليوهنها.... فَلَْم يَض   َكنَاط 

من    باهلل أحد  يستضاف  أال  في  السعودية  الدولة  يضر  الذي  ما  عليكم 
   . عدم االستضافة مدح لهم بل إن ؟ علمائها في مثل هذا المؤتمر

أهمها  من  بأمور  السعودية  الدولة  أعز  هللا  أن  وغيرهم  هؤالء  وليعلم 
 . صلى هللا عليه وسلم أنهم قاموا بوحيد هللا وسنة النبي 

هللا أقامه  هللا  بدين  قام  سبحانه:    ،ونصره  ، وأعزه  ،ومن  قال  ژ كما 

  .[٤٠احلج: ] ژ چ  چ  چ  چ

الحرمين ينها  مكومن سبب عزتها وت  للحرمين، وقد طهروا  أنهم خدام 
من البدع والشركيات، وأظهروا منارات التوحيد والسنة، وأنوار الهدى بعد  
أن تولوا هذين الحرمين، أسأل هللا أن يزيدهم توفيقًا، وسداًدا وجميع دول  

 المسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين.

الثالثة: همَّ  الذين هم علىالنقطة  اعتقاد السلف الصالح   شوا أهل السنة 
في  ال  العالم،  في  السنة  أهل  من  الحضور  من  أحد  ليس  كله،  العالم  في 

، -فيما علمت-  مصر، وال في باكستان، وال غيره من دول العالم اإلسالمي
 يحضر هذا أحد من أهل السنة.  مفل
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الطيور على أشكالها   :وإنما استضافوا من هم على شاكلتهم، وكما يقال
 تقع. 

على بضوا  عرَّ   :الرابعة  النقطة سار  ومن  والسلفيين  السنة،  أهل  أن 
   .معتقد السلف الصالح أنهم تكفيريون، وأنهم مصدر لإلرهاب إلى غير ذلك

فإن أهل البدع ال زالوا يرمون أهل السنة    ؛وهذا التعريض ليس غريبًا
التهم بهم  الكفار،  ،  بالسوء، ويحاولون أن يلصقوا  وهم في ذلك، قد وافقوا 

الكفار أولئك  صوت  إلى  صوتهم  وضموا  والنصارى،  اليهود  وإلى   ،من 
السنة بأنهم تكفيريون، والذين يسمونهم    صوت الرافضة الذين وصفوا أهلَ 

 إلى غير ذلك من ألقاب السوء. في هذا الزمن بالوهابية 

  .هذا أوضح من الشمس في رائعة النهارمن    وإن براءة أهل السنة

وهم متمسكون بالكتاب والسنة حقا، فلم   ؟ كيف يوصف أهل السنة بذلك
غير حق، إلى غير بزون تكفيًرا  ره هللا ورسوله، وال يجو  من كفَّ   يكفروا إال

بعنوان:   كتابًا  الوهاب من  براءة  "ذلك، وقد كتبت  اإلمام محمد عبد  دعوة 
نموذًجا  ،الخوارج وداعش  في  "النصرة  موجود  والكتاب  اإلسالم  "،  موقع 
، وذكرت البراهين الواضحة في براءة هذه الدعوة، من هذا التكفير  "العتيق

 الذي يسمونها به. 

التفجيرات   أكثر  أن  ذلك  يوضح  مما  مسلمه في  ثم  في  كله،  العالم 
اإل الدول  في  التكفير وكافره  كان  ولو  التكفير،  ترعى  كانت  فلو  سالمية، 

 خارًجا منها لما كانت أكثر الدول تفجيًرا. 

المقابل   الصفوياوفي  دولة  إلى  إيران  يننظر  سلمت    ،والرفض  كيف 
إلى هذا بعين اإلنصاف واالعتبار، وبعين   التفجيرات، ومن نظر  من هذه 

 العقل علم أن وراء األكمة ما ورائها.

السعوديين    :ةالخامس  نقطةال بعض  المؤتمر  هذا  حضر  قد  ن  م   مأنه 
فوا بالضالل العقدي، ومنهم حاتم العوني، وحاتم العوني قد كان يظهر ر  عُ 

، لكنه بعد ذلك  -وقد يكون كذلك وقد ال يكون-أنه على اعتقاد أهل السنة،  
أهل  أقد   العتقاد  مخالفته  الساقط، وظهرت  ومنهجه  الضال،  اعتقاده  ظهر 
 نة. الس

قول    ه، فيصدق علي ةأهل السن  معتقد   علىأنه كان  فهو إن كان صادقًا  

، أسأل   [٩٢النحل:  ]  ژۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ   : هللا  

وعلى    ،وعلى عناد  ،هللا أن يعافيني وإياكم، وهذا الرجل أضله هللا على علم
 فاني هللا وإياكم. ابغي، ع
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به، فإنه    محسن الظنفهو المسكين يفضح نفسه كل يوم، فمن ال يزال  
أن  تعالى  إن شاء هللا  أمره، وال أظن  له  اجتماعه مع هؤالء سيتضح  بعد 

م العوني من  تويكفي أن تعلم أن هؤالء دعوا حا  ،منصفًا ال يزال يغتر به
 بين السعوديين. 

أهل   إن  حتى  واتضح  ظهر  قد  أن ضالله  على  دل  من فهذا  الضالل 
عرفوه قد  والماتريدية  من  وواختار  ، األشاعرة  للعلم  المنتسبين  بين  من  ه 

 إجمالي لهذا البيان. دنق  ما تقدم  .السعوديين

   :أما بعد ذلك فأرسل رسالتين

   :يلي مما الرسالة األولى للمسلمين عامة، وهي تتكون 

 ربٌ أهل السنة أجمعون، أن الحرب ح و  األمر األول: ليعلم المسلمون،
أهل   لمحاربة معتقد  االجتماع  هذا  في  اجتماع هؤالء  إلى  فانظروا  عقدية، 

فضة في محاربة معتقد أهل السنة، وانظروا  االسنة، وانظروا إلى جهود الر
السعودية   الدولة  لمحاربة  لهم،  الصفوية  الدولة  ودعم  الحوثيين  جهود  إلى 

 دولة التوحيد والسنة، فالحرب حرب عقدية.

يعل   األمر   وأن  معتقدهم،  يتعلموا  أن  السنة  أهل  ينبغي على  موا  الثاني: 
أوالدهم وأهلهم، وأن ينشروا هذا المعتقد، ينبغي على أهل العلم من العلماء 

وينبغي    ،وطالب العلم أن ينشروا معتقد أهل السنة، وأن يجتهدوا في ذلك
السنة أهل  كتب  نشر  في  جهدهم  يبذلوا  أن  العامة  مقدم  و  ،على    : ذلك في 

كتب علمائنا كاإلمام ابن باز واإلمام األلباني واإلمام ابن عثيمين، والعالمة 
 الفوزان، وغيرهم من علمائنا.

نشروا كتب اإلمام  انشروا كتبهم وكتب معتقد أهل السنة بين الناس، وا
جدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ليعرف الناس حقيقة معتقد أهل  الم

 ويهرم عليه الكبير. ،فينشأ عليه الصغير ،المعتقد الحقالسنة، وأنه 

يل  أال  أن  السنة  ينبغي ألهل  الثالث:  المخذ   ت األمر  إلى  هم  فتوا  ممن  لين 
ويظهرون أنهم يلبسون لباس أهل السنة كالدعاة   ،يتصفون بأنهم أهل السنة

االحركيين   م  من  أكثر  السنة  أهل  يضرون  فهؤالء  وغيرهم،  ن  لسعوديين 
يُ   نضرر مَ  ن بهؤالء  ظَ هو ليس من أهل السنة كاألشاعرة وغيرهم، ألنه 

 أنهم من أهل السنة. 

يتقاربون مع دعاة أأن عامة    : ووجه ضررهم يرون هؤالء  السنة  هل 
فيرجع ذلك،  غير  إلى  البدع  ودعاة  على  القبوريين،  بالضرر، ا  هذا  لعامة 

باأل الجفري  يخاطب  كالعريفي  هؤالء  رموز  أحد  والمحبةفترى  إلى   خوة 
ذلك المت،  غير  وظله  العودة  بهي وترى  عبد    السائر  م  عمى  على  وراءه 
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الطري الطريرالوهاب  بل  الصوفية  يزورون  قبور  ذهب  ي  ري،  إلى 
علما  ،بعضهم ذ  سلمانومثله    ،همءوزار  غير  إلى  الدعاة لالعودة  من  ك 

بهم أشد   السنة، والضرر  السنة باسم أهل  يفسدون عوام أهل  الذين  هؤالء 
 . من غيرهم 

يجب أن نقوم قومة واحدة في تصفية الصف من الداخل والخارج، وأال  
أمثال  تجاه  األيدي  مكتوفي  يقفون  هؤالء   ترى  لذا  هؤالء،  بأمثال  نغتر 
البيانات وهذه االجتماعات،  هذه  لهم جهوًدا في مناطحة  هؤالء، وال ترى 

 التي تغزو معتقد أهل السنة. 

أن أهل السنة،      ُكتاب وغيرهم من ال  األمر الرابع: يردد بعض الجهلة
المتبع أو  السلف،  منهج  على  يسير  من  أحادي يأو  أنهم  الصالح  للسلف  ن 

 وأنهم تكفيريون إلى آخره. ،التوجه

والماتريدية   األشاعرة  أن  لك  يوضح  ما  أوضح  البيان  هذا  إن  ويقال 
البدع الصوفية  وأهل  وهم    من  الضالل  هم  ببيانهم  التكفيريونوغيرهم   ،

   .وضللوا بغير حق  ،بغير حق أهل السنة كفروافقد هذا، 

لكن فيما أمرت الشريعة أن نكون  ؛  أحادي التوجه  أهل السنة  وإن كان
أحادي التوجه فيه كاألمور المتعلقة باالعتقاد، فإنهم قد فعلوا ذلك بناء على  

ا هذا، بل  وما عليه سلف هذه األمة، وهم مستعدون أن يبينو  ،الكتاب والسنة
بينوه كثيًرا والزال يبينونه ويبينونه، وسيستمرون إن شاء هللا في بيان أن  

الكتاب والسنة، وأن هذا     صلى هللا عليه وسلم، يريده هللا ورسوله  ما  أدلة 
 أن األدلة الكثيرة تدل على هذا. و

يثبتوا    أن  يستطيعون  ال  والصوفية  والماتريدية  األشاعرة  أولئك  أما 
واحدً  معتقدهم،  دلياًل  حقيقة  الناس  يعرف  أن  يستحون  إنهم  بل  لمعتقدهم،  ا 

أتدرون أن علماء األشاعرة يكفرون عوام المسلمين المقلدين؟ ويقولون إنهم  
 ل. الَّ بل يقولون إنهم ضُ  ،كفار، وطائفة من األشاعرة ال يقولون إنهم كفار

مطلقًا االعتقاد  باب  في  التقليد  يقبلون  ال  المقل  ،فهم  أن  من  ويرون  د 
الذي   اعتقادهم  هو  هذا  مبتدع،  أنه ضال  أو  كافر  أنه  إما  وغيرهم  العوام 

 ما عليه هؤالء.   جهلعليه كتبهم، وكثير من العامة ي

السلفيين من الشيشانيين، إني أدعوهم    خواننافهي إل  :ةنيالثاأما الرسالة  
والتعلق باهلل، فإن من   ،والتنسك  ،وعلى التعبد   ،أن يجتهدوا على تعلم العلم

بالحق التواصي  إلى  وأدعوهم  ووفقه،  وأعانه  هللا  نصره  باهلل  وأن   ،تعلق 
ابن   قال  وكما   ، يصبروا  وأن  بالصبر،  َحتَّى   :سعودميتواصوا  َواْصب ُروا 

ر. ْن فَاج  يح بَر  أَْو يُْستََراح م   يَْستَر 
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كأو وإن  حاكمهم،  تجاه  السنة  أهل  بمعتقد  يقوموا  أن  داعية  دعوهم  ان 
وأن يعتبروا بمثل اإلمام أحمد    ،للبدعة والضالل، لكن يجب عليهم الصبر 

وأمر    ، ودعا لهم  ، كيف صبر على حكامه المعتزلة، ولم يناطحهم، بل صبر
 الناس أن يجتمعوا عليهم. 

هللا بمعتقد  !فاهلل  نقوم  الحكام   ناأن  جور  على  بالصبر  السنة  أهل  يا 
ا أهل  من  كانوا  سواء  أو  المسلمين،  ظلمة  كانوا  وسواء  غيرهم،  أو  لسنة 

 غير ظلمة. 

باعتقادنا   ! هللا هللا نتمسك  األيام معدودات، واألزمان سريعة   ؛أن  فإن 
بين يدي هللا، فمن لقي هللا متمسًكا بمعتقد أهل السنة    قفالذهاب، وغًدا سن

 بالحق فإن سيلقى هللا ناجيًا. 

اال هذه  أن  جميعًا  السنة  أهل  أبشر  الختام  ال  وفي  وغيرها  جتماعات 
نشاًطا السنة  أهل  تزيد  وإنما  هللا،  بإذن  أن   ،تضر  إلى  ينتبهون  وتجعلهم 
السنة  أهل  معتقد  لتضليل  يعمل  من  وجهدهم    ،هناك  نشًطا  نشاطه  فيزيد 

 جهًدا.

وأن    ،السنة وتوحيد  الينا جميعًا على  يأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يح 
 ا.   وجزاكم هللا خيرً  ،تنا على ذلكييم
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 بعد المائتين   ثالثونالالخامسة والمجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التي وردت   األسئلة  اإلجابة عن  في  المائتين  بعد  والثالثون  على  الخامسة 

 قناتي بالتليجرام

، وعبد العزيز  قرنيوال ،يقول السائل: ما تفسير ثناء الحركيين كالعودة

 الفوزان، وغيرهم على كولن، ثم انقالبهم عليه؟ 

إن تناقضات الحركيين واضطرابهم ليس    جوابًا عن هذا السؤال:يُقال  
و يتناقضوا  أال  هو  يستغرب  الذي  بل  يضطربواأغريبًا،  على    ؛ال  ألنهم 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ژ منهج ضال وطريق غير سوي، وصدق هللا القائل:  

 .[٨٢النساء: ] ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
إال على من  يثنون  يسلكون مسلك حزب وتحزب، فال  الحركيين  وإن 

ن  هو   نفع  م  عليهم  الثناء  في  فيهم  كان  ما  أو  حزبهم،  يخدم  أو  حزبهم 
يمدحون   تراهم  أنك  ذلك،  على  والبراهين  األدلة  أوضح  ومن  لحزبهم، 
السعودية الدولة  ينتقصون  المقابل  وفي  بها،  ويشيدون  تركية،    ، حكومة 

 ويدعون للثورة عليها إلى غير ذلك. 

فإن من  التركية،  والدولة  السعودية  الدولة  بين  دينيًا  مقارنة  أنه ال  مع 
الحركيون  هكذا  لكن  البتة،  بينهم  مقارنة  ال  أنه  علم  الشرع  بميزان  نظر 

وال عواطف   ،وال سنة  ،يسعون إلى ما يخدم مصالحهم، وال يراعون كتابًا
 الناس وعقولهم.

ذلك ثنائهم    :ومثل  في  ووقوف  علىقل  له  وتأييدهم  ضد    هم مرسي 
مرسيالثورات   ومنها    ، ضد  الخليج  دول  في  للثورات  دعوا  المقابل  وفي 

 الدولة السعودية.  

ألنه كان يخدم حزبهم، لذا أشادوا    ؛أما ما يتعلق بكولن فإنهم أثنوا عليه
أذكر شيئًا    ،ل في اعتقاده، وله ضالالت كبيرةبالثناء عليه، وإال كولن ضا

 :منها

أن   ومعلوم  االعتقاد،  في  ماتريدي  هو  اعتقدأواًل:  فإنه   من  الماتريدية 
ن أضل الناس في باب االعتقاد كاألشاعرة على خالف بينهم، لكنهم على  م  

وأنهم ال يثبتون علو هللا إلى   ،ضالل مبين فيما يتعلق بصفات هللا وأفعال هللا
 ير ذلك. غ
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النورسي صاحب   السعيد  عقيدة  على  كولن  أن  الثاني:  رسائل "األمر 
 ، وهذه الرسائل فيها ضالالت وتخبيطات واعتقادات صوفية ضالة."النور

ال إله إال هللا، وال    :قولهو  األمر الثالث: كولن يقرر أنه يكفي للنجاة  
إال هللا يكفي   من قال ال إله  :يحتاج إلى شهادة أن محمًدا رسول هللا، يقول

أو   إال هللا،  إله  ال  يقول  ممن  اإلسالم  دين  يدخل  لم  من  هذا  فعلى  لنجاته، 
 يعتقد هذا المعنى فإنه يكون ناجيًا. 

اسية الذين يعتقدون أن معنى ال إله  رالسيما وكولن من الماتريدية والنو
   .وال رازق إال هللا ،ال خالق إال هللا :إال هللا أي 

 هذا القول فإنه ناج، فعلى قولهم يكون كفار قريشفإذًا عندهم من قال  
 ني هللا وإياكم.امن أهل الجنان، عافو ،ناجين

عيسى   أن  يزعم  أنه  كولن  عند  بين    ومما  وزواج  بقران  حصل 
من "ومريم والعياذ باهلل، وهذا ذكره في كتابه    صلى هللا عليه وسلمالنبي  

فصل إلى  كتابه  "فصل  في  ذكره  إال هللا  إله  بال  يتعلق  فيما  وكذلك  من "، 
 ."فصل إلى فصل

الرسول   أن  يزعم  أنه  الضالالت  مما عند كولن من  صلى هللا وأيًضا 
حضر أولمبياد التركي، حضر احتفااًل فيه اختالط وموسيقى إلى  عليه وسلم
   .غير ذلك

   .ثل لهتم  صلى هللا عليه وسلممن ذلك أن كولن يزعم أن النبي و

من  ذلك  غير  إلى  هللا،  مع  يلتقي  أنه  يزعم  أنه  ذلك  من  وأيًضا 
 . الضالالت الكثيرة

الدكتور  لفضيلة  مقال  في  كولن  عن  المفجعة  الوثائق  هذه  قرأت  وقد 
   .يد جزاه هللا خيًراعالفاضل عبد العزيز بن محمد الس

م  مما يدلك  ، ومع هذا كله ترى هؤالء الحركيين يثنون عليه ويشيدون به
على أن غيرتهم ليست دينيه، وعلى أن دوافعهم ليست إسالمية، وال دوافع  
 سلفية، وإنما هي دوافع حزبية، من كان مع حزبهم أشادوا به، ومن ال فال. 

كولن على  وثنائهم  إشادتهم  من  حصل  ما  ذلك  على  مثال    ، وخير 
ا فإذا كانو  !والعجيب أنهم يثنون عليه بزعمهم أنهم يعرفون حاله وطريقته

 يثنون عليه وهم يعرفون أنه على هذه الطريقة الضالة، فهذه مصيبة للغاية. 

إلى غير ذلك، ومع    اتصوفً   م وقد اعترف الفوزان عبد العزيز أن عنده
   م.ذلك أشاد به 
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عليه  أثنوا  كان  مصيبة،    م،وإن  أيًضا  فهذا  اعتقادهم،  يعرفون  ال  وهم 
القائل  يقول  كما  كنت    :وهذا  مصيبة  تدري  الإن  تدري  إو،  فتلك  كنت  ن 

 فالمصيبة أعظم،  

 وهم ال يعرفون اعتقاده؟  ، فكيف يثنون عليه

ما انقلبوا عليه إال لما خالف ما يخدم حزبهم، بأن كان له أنهم  والعجيب  
أردوغان منهجهم  فلما خالف  ، موقف مع  يخدم حزبهم  ،األمر  وقفوا   ،وما 

فاني اع  ،ضده هذه الوقفة الشديدة، فإذًا دوافع القوم ليست دينية، بل حزبية
 هللا وإياكم. 

هؤالء   من  المشين  الموقف  بهذا  يعتبروا  أن  المسلمين  من  وأرجو 
حزبهم   ،الحركيين إلى  يرجع  ما  على  ومدًحا  ثناء  يدورون  أنهم  وكيف 

 ن يتعظوا بمثل هذا. بالمصلحة، فأرجو أ

قال:   أنه  بن مسعود  أخرج مسلم عن عبد هللا  السعيد من وعظ  »وقد 
النبي  «بغيره أن  أبي هريرة  البخاري من حديث  صلى هللا عليه  ، وأخرج 
  .»ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين«قال:  وسلم

 ، نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم خيًرا.
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 بعد المائتين   ثالثونالالسادسة والمجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التي وردت على  األسئلة  اإلجابة عن  في  المائتين  بعد  والثالثون  السادسة 

 قناتي بالتليجرام. 

ذكر لنا بعض السنن واألحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة،  ايقول السائل: 

 وهل لعشر ذي الحجة فضائل؟   

السؤ هذا  عن  جوابًا  أيام  ال:  يُقال  أفضل  من  الحجة  ذي  عشرة  إن 
العلم  السنَ السنَإلى  ة، بل ذهب بعض أهل  أيام  ة على اإلطالق أنها أفضل 

كتابه   في  تعالى  هللا  رحمه  رجب  ابن  هذا  ذكر  ونهاًرا،  لطائف  "لياًل 
 ."المعارف 

بلياليها    ژٻ  ٻ     ژ   :فقال    ،ومما يدل على فضلها أن هللا أقسم 

الليالي   [٢الفجر:] أن  على  المفسرون  أجمع  تفسيره:  في  جرير  ابن  قال 

 العشر هي ليالي عشر ذي الحجة.

أما فضل ليلها ونهارها فقد ثبت في "البخاري" من حديث ابن عباس 
النبي   وسلمأن  عليه  هللا  في  قال:    صلى  منها  أفضل  الصالح  العمل  »ما 

وال    : وال الجهاد في سبيل هللا؟ قال  : »قالوايعني عشرة ذي الحجة،    هذه«
ولم   ذلك  في  يخاطر  ونفسه،  بماله  خرج  رجل  إال  هللا  سبيل  في  الجهاد 

 .يرجع من ذلك بشيء«

فداللة اآلية والحديث واضحة على فضل هذه العشر، وهي إن لم تكن  
أفضل من العشر األواخر من رمضان، فهي من أفضل أيام السنة، فينبغي  

 جتهاد العظيم. أن يُجتهد فيها اال

ومما يؤسف له أنها تمر علينا كبقية األيام، ومن الخطأ أننا نجتهد في 
ونقص    رمضان  من  األواخر  إن  العشر  أو  اجتهادنا  إن  العشر،  هذه  في  ر 

لكن  خير،  رمضان  من  األواخر  العشر  في  المسلمين  من  كثير  اجتهاد 
ف الشديد  االجتهاد  يجتهد  بأن  الخير  هذا  يكمل  أن  العشر  المفترض  هذه  ي 

جده ،  المباركة من  يطيقه  ال  اجتهاًدا  فيها  يجتهد  جبير  بن  سعيد  كان  وقد 
  .واجتهاده

  :ويستحب في هذه العشر ما يلي
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كالصيام  يوميًا  تفعل  والتي  المطلقة،  الصالحة  األعمال  األول:  األمر 
الرواتب وصالة  والمساء،  الصباح  أذكار  السيما  الليل،    ،واألذكار،  وقيام 

   .القرآن، إلى غير ذلك من األعمال الصالحة وقراءة

الصيام استحباب  على  يدل  هريرة  "  :ومما  أبا  عنه  أن  هللا  رضي 
ذلك  وأرضاه عموم    "،أقر  في  داخل  وهو  الرزاق،  عبد  عند  ثبت  كما 

 ألنه من أعظم األعمال الصالحة.   ؛الحديث المتقدم

 عليه  صلى هللا وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  
السَّ نَّ أي جُ   »الصوم ُجنة«،قال:    وسلم النار، هذا في  ة كلها، فكيف نَة من 

كلها صيامها  على  نجتهد  أن  فالمفترض  المباركة؟  العشر  هذه  وإذا  ،  في 
   .رنا فأقل تقدير نجتهد على صيام أكثرهاقصَّ 

ومن أهم ما يصام فيها هو اليوم التاسع، وهو يوم عرفة، فقد ثبت في 
النبي    "مسلمصحيح  " أن  قتادة  حديث  وسلممن  عليه  عن    صلى هللا  سئل 

هذا فضل عظيم    ماضية، والباقية«،السنة  الر  »يكفِّ صوم يوم عرفة، قال:  
 للغاية.

محرم فهذا  العيد  يوم  وهو  العاشر  اليوم  صيام  في    ؛أما  ثبت  لما 
أبي سعيد،   النبي  الصحيحين من حديث  عن    صلى هللا عليه وسلم»نهى 

وقد أجمع العلماء على حرمة    ويوم األضحى«،  ،يوم الفطر  :صوم يومين
 يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد األضحى. صيام 

األيام التسع من هذه العشر   :المقصود بصيام عشرة ذي الحجة أي  ،إذًا
 المباركة. 

 وهو التكبير، فقد قال  الَ أَ   ،العشر، وهو أمر عظيم اومما يستحب في هذ
السوق  مجاهد:  قال    :البخاري إلى  يخرجان  وابن عمر  هريرة  أبو  »كان 
   .ويكبر الناس بتكبيرهما«  ،يكبران

  : قول  ابن مسعود وأصحابهعن    عند ابن أبي شيبة  والصيغة التي ثبتت
 وهلل الحمد.  ،هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،ال إله إال هللا  ،هللا أكبر ،هللا أكبر

في   الذكر  هذا  إشاعة  في  شديد  التقصير  والطرقات، وإن  المنازل 
  .واألسواق، حتى أصبحت سنة مهجورة ،واألعمال

فإنها عبادة عظيمة، وقد كان  العشر األضحية،  ومما يستحب في هذه 
 يضحي.  صلى هللا عليه وسلمالنبي 

وفي األضحية تقرب بإزهاق النفس وإراقة الدم، وهذه عبادة عظيمة، 
يضحي بكبشين    ليه وسلمصلى هللا عكان النبي  "  :في الصحيحين قال أنسف
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أملحين قال"أقرنين  أي   :،  ذلك،  أفعل  عنه  اأنسً أن    :وأنا  هللا  كان    رضي 
 يضحي بكبشين أقرنين أملحين، رضي هللا عنه وأرضاه.

البلد   ينبغي أن يحرص عليها، وأن يحرص على فعلها في  وهذه سنة 
سببًا  الشعيرة، وفعلها في البلد يكون  هذه  هر  ظبين األهل واألوالد، حتى ت

ہ  ہ  ہ   ژ واألكل منها مستحب، كما قال سبحانه:    ،لألكل منها

 . [٢٨احلج: ] ژہ  ھ  
وهو أفضل عبادة جمعت   ،الحج  :العشر  اومن األعمال الصالحة في هذ
المالي،   البدني والبذل  يكفي أن الحج ركن من أركان اإلسالم  وبين الجهد 

ابن   حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  كما  فضله  الخمس،  في  وثبت  عمر، 
 أحاديث كثيرة.

صلى هللا عليه  ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي    :منها
  .»من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«قال:  وسلم

ما ل  ؛واجب على الفوروهو  وإن من أخر الحج مع استطاعته فإنه آثم،  
عن عمر    دثبت  عن  عنهالبيهقي  هللا  قال،    رضي  أَْو  أنه  يَُهَوِديًّا  »ِليَُمْت 

 .َوُخلِّيَْت له الَسبِيُل« َسعَة    ذا نَْصَرانِيًّا ثاََلَث َرُجٌل َماَت َولَْم يَُحجَّ وكان

فمن كان مستطيعًا من الرجال والنساء ولم يحج فإن ذنبه عظيم، لقول  
 .وأرضاه رضي هللا عنهعمر هذا 

صلى هللا أن النبي    :من فضلهاومما يستحب في العشر، صالة العيد، و
وسلم والحُ   عليه  العواتق  لها  يخرج  أن  حتى ي   أمر  الخدور،  وذات  ض، 

رن بالخروج لها، فكيف بالرجال؟ فهم من باب  م  الحيض الالتي ال يصلين أُ 
 أو المرأة التي ليست حائًضا. ،أولى

قالت:   أم عطية  الصحيحين من حديث  في  أن نخرج  ثبت  نؤمر  »كنا 
بالعواتق العيد  الخدور  ،ضوالحيِّ   ،في  ودعوة   ،وذوات  الخير،  يشهدن 

   .ض المصلى«يِّ ويعتزل الحُ  ،المسلمين

هذ في  نجتهد  أن  هللا  نجاهد    هفاهلل  وأن  الصالحة،  باألعمال  العشر، 
وتفوت الفرص العظيمة، وال    ،أنفسنا، فإن النفس تدعو إلى الكسل والدعة

 يدري أحدنا، قد تكون هذه آخر عشر ندركها في حياتنا.

أن يعيننا جميعًا على طاعته، وأن يجعلنا   الذي ال إ له إال هو   أسأل هللا 
 رحيم، وجزاكم هللا خيًرا.إنه الرحمن ال ؛من السابقين للخيرات
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 بعد المائتين   ثالثونالالسابعة والمجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
السابعة والثالثون بعد المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.          

بمن  لكن ال يثق  ،يملك أن يهدييقول السائل: من نوى الحج متمتعًا و

 فهل له أن يصوم ثالثة أيام وسبعًا؟   يوكلون بذبح الهدي،

السؤال:   يجو     إن هللا  يُقال جوابًا عن هذا  لم  لم  لمن  إال  االنتقال  ز 

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت    ختمت  ىت  ژ   :، قال هللا  الهدي  يجد

  .والواجد غير معذور [١٩٦البقرة: ]ژ  يت  جث

السعودية   الدولة  في  أنه  وغيره  السائل  أخونا  يعلم  أن  وهلل    -ينبغي 
فلذا أطمئنه أن األمر  ،  يوجد مراقبة ومتابعة لما يتعلق بهدي الحجاج  -الحمد
ع، وليس كما يظن السائل، لذلك ال يصح أن يترك الهدي بما توهمه،  متابَ 

متاب والسيما   على  حريصون  األمور  فإن  والة  كذلك،  كان  فإذا  األمر،  عة 
إيقاع الهدي على ما هو عليه شرًعا هو من باب غلبة الظن، والعمل بغلبة  

 فت إليه في مثل هذا. لتَ ا شكه ال ينبغي أن يُ الظن متعين شرًعا، إذً 

يقول السائل: شخص آخر لكنه كبير في السن ويشق عليه الصيام، بماذا  

 الحجة؟ تنصحه؟ كأنه يسأل عن صيام عشر ذي 

القرآن أفضل من الصيام، فقد  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   إن قراءة 
يفضلون   السلف  ابن مسعود وجماعة من  الصيام،  قراءكان  القرآن على  ة 
  ،والراتبة ،وصالة النوافل ،فلذا أوصيه أن يكثر من قراءة القرآن، والصدقة

 . وقيام الليل وغير ذلك، وأن يكثر الذكر والتكبير ،والوتر

يستطيع  فيما  هللا  طاعة  من  فليكثر  كثيرون،  هجرها  قد  سنة    ، وهذه 
األجر  يأخذ  فإنه  االستطاعة  عدم  إال  الصيام  من  يمنعه  لم  إذا  أنه  وليعلم 

 كاماًل برحمة هللا وفضله.

فهذا خير الصيام  العبادات كلها، إ حيث    ؛ثم من استطاع  بين  يجمع  نه 
ع وهو راغب، فإنه إن شاء هللا  بين الصيام وما تقدم ذكره، لكن من لم يستط

 . ، والمفترض أن يجتهد في بقية العباداتيأخذ األجر كاماًل 

   :أن صيام العشر مستحبة بدليلين  :أنبه إليهأن ومما أحب 
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حديث   عموم  األول:  أفضل  من  »ما  عباس  ابن  الدليل  أيام  في  عمل 
البخاري،  منها من هذه« الحجة، أخرجه  يعني عشر ذي  العم،    وم فبداللة 

 يدخل فيه الصيام. 

أقر  أنه  الرزاق  عبد  عند  هريرة  أبي  عن  ثبت  أنه  الثاني:  والدليل 
داخل  إقراره  ف  ،الصيام، وهو صحابي أنه  تقدم ذكره من  ما  حجة، السيما 

 في العموم، ومن الخطأ أن يشكك في شرعية هذا الصيام. 

وإخواني   نفسي  أوصي  العيد ببل  عدا  ما  كلها  العشرة  فإن  صوم   ،
تيسر   ما  فليجتهد على صيام  يستطع صيامها كلها  لم  صومه محرم، ومن 

صحيح  "ألنه ثبت في    ؛ منها، وليخص اليوم التاسع وهو يوم عرفة بالصيام
  أبي ، أخرجه مسلم من حديث  ماضية والباقية«السنة  ال ر  »أنه يكفِّ   ":مسلم

 قتادة.    

فهل   ، خص يضحيثم أراد ش ،يقول السائل: مضى أول يوم من ذي الحجة

 عليه شيء في تأخير نيته اليوم الذي مضى؟ 

 بل أن رًجال لو أنشأ النية  ،ال شيء عليه يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
السادس اليوم  ذا  ،في  من  أظفاره  ك فإنه  عن  يمسك  بشره،    ،الوقت  وعن 

سلمة   أم  قالت  كما  عنهاوشعره،  هللا  ذي    رضي  من  العشر  دخلت  »إذا 
 وأظفاره«. وبشره وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره  ، الحجة

إال يوم العيد    ينو  لم  فإذا متى ما نوى فليمسك، ولو تأخرت النية، بل لو  
ر  د   فإنه يذبح يوم العيد، ولو قد حلق وقلم أظافره قبل ألنه لم ينو، بل لو قُ 

نه  ومع ذلك خالف وقلم أظفاره أو حلق شعره فإ  ،نوى أن يضحي  أن رجاًل 
التضحية من  مانعًا  ليس  هذا  لكن  األضحية    ؛مخطئ،  على  يحرص  بل 

 ليجبر هذا بهذا. 

 ، نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 بعد المائتين  ثالثونالالثامنة والمجموعة 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي   الثامنة والثالثون بعد 

 بالتليجرام.

 يقول السائل: هل تستحب األضحية بأكثر من شاة؟ 

  : قد ثبت في الصحيحين من حديث أنسيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
، إلى آخر ضحى بكبشين أملحين أقرنين«   هللا عليه وسلم  صلى»أن النبي 

  . »وأنا أضحي بهما«ثم قال أنس:   ،الحديث

ضحى بأكثر من شاة، فهذا    رضي هللا عنهففي هذا أن أنس بن مالك  
شاة من  بأكثر  يضحى  أن  يستحب  أنه  على  عبادة    ؛يدل  األضحية  ألن 

فإن فيها سفك    ؛ في ذاك اليوم العظيم  وقربة، وهي أجل ما يتقرب به إلى هللا 
 .الدم وإزهاق النفس تقربًا إلى هللا 

أكثر من شاة، وقد  بوقد ذهبت المذاهب األربعة إلى استحباب األضحية  
م  لما تقد  -وهللا أعلم  -نا المعاصرين، وفي هذا نظر  ئاستنكر هذا بعض علما

عن أنس، فإن أنس بن مالك صحابي، وفعل الصحابي حجة إذا لم     ذكره
 ف. يخالَ 

إعالم  "ولإلمام ابن القيم بحث نفيس للغاية في المجلد الرابع من كتابه  
يخالَ   "الموقعين لم  الذي  الصحابي  مذهب  أن  تقرير  وذكر في  حجة،  ف 

ستة وأربعين  كالًما نفيًسا في ذلك رحمه هللا تعالى رحمة واسعة، ثم ذكر  
 يدل على حجية مذهب الصحابي.   ،دلياًل 

صلى هللا عليه  يقول السائل: هل يصح أن يضحى بشاة عن أمة محمد 

 ؟وسلم

  صلى هللا عليه وسلمقد ثبت عن الرسول  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
صلى هللا  أنه ضحى بشاتين، شاة عنه وعن أهل بيته، وشاة عن أمة محمد  

صلى هللا عليه  خاصة برسول هللا    -وهللا أعلم  -األضحية    ، وهذه عليه وسلم
صلى هللا عليه ، فال يصح لمن بعده أن يذبح شاة عنه وعن أمة محمد  وسلم
 . وسلم

والدليل على الخصوصية أنه لم يفعل ذلك أحد من صحابة رسول هللا  
وسلم  عليه  إلى  صلى هللا  لذا ذهب  غيرهم،  الراشدين وال  الخلفاء  من  ال   ،

العلم،  الخصو أهل  من  وغيرهم  والمباركفوري  والبيهقي  الطحاوي  صية 
 ذلك أنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولو كان خيًرا لفعلوه.  فيوالعمدة 
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هللا   برسول  التبرك  مثل  وسلموهذا  عليه  هللا  عن    صلى  ثبت  قد  فإنه 
في أحاديث عدة، إال    صلى هللا عليه وسلم الصحابة أنهم تبركوا برسول هللا  
ل  فعَ ، وال يصح أن يُ صلى هللا عليه وسلمأن هذا الفعل خاص برسول هللا  

ذلكب على  والدليل  وكذلك    :غيره،  ببعض،  بعضهم  يتبرك  لم  الصحابة  أن 
 التابعون لم يتبركوا بالصحابة.

  صلى هللا عليه وسلم ولو كان يصح أن يفعل هذا األمر بغير رسول هللا  
بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل لفعله التابعون بمن لقوا  لفعله الصحابة  

وسلممن صحابة رسول هللا   عليه  أنه صلى هللا  على  دل  يفعلوه  لم  فلما   ،
، كما قرر ذلك الشاطبي في كتابه  صلى هللا عليه وسلمخاص برسول هللا  

، والشيخ سليمان بن عبد هللا  "اإلذاعة"  ه، وابن رجب في كتاب"االعتصام"
، وهذه قاعدة مهمة يستفاد منها في أمثلة  "تيسير العزيز الحميد"به  في كتا
 كثيرة.  

 يقول السائل: هل تستحب األضحية عن األموات؟ 

إن األضحية عن األموات لم يصح  عن هذا السؤال:    في الجواب يُقال  
، وال عن صحابته فيما رأيت  صلى هللا عليه وسلمفيها دليل عن رسول هللا  

العل أهل  كالم  إلى  من  تحتاج  والعبادة  عبادة،  األموات  عن  واألضحية  م، 
 دليل، فلما لم يثبت فيها دليل لم يصح فعلها. 

الحنفية، وهو مقتضى  إلى ذلك اإلمام مالك، وهو قول عند  كما ذهب 
عن  األضحية  يذكروا  لم  المتقدمين  الحنابلة  فإن  المتقدمين،  الحنابلة  قول 

 منهم. األموات، وإنما ذكره من تأخر 

   .ألنه ال دليل على ذلك ؛فالمقصود أن األضحية عن األموات ال تصح

قيل الترمذي  :فإن  أبي طالب    :قد روى  بن   رضي هللا عنه »أن علي 
يقول وكبش  عنه  كبش  بكبشين،  يضحي  هللا    :كان  رسول  به  أوصاني 

  .«صلى هللا عليه وسلم 

الحديث ضعيف  :فيقال هللا    ،هذا  رسول  عن  يصح  عليه    صلى هللاال 
 ، فه اإلمام الترمذي، وقد تفرد به شريك بن عبد هللا النخعي، وقد ضعَّ وسلم
 وفيه علل أخرى. ، ضعيفهو و

في    صلى هللا عليه وسلمفالمقصود أنه لم يصح حديث عن رسول هللا  
   .األضحية عن األموات

أال يقاس على الصدقة؟ فإن الصدقة تجوز عن األموات    :فإن قال قائل
   .لعلمبإجماع أهل ا
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بين    اهناك فرقً   صحيح أن الصدقة جائزة بإجماع أهل العلم، لكن    :فيقال
تقرب  األضحية  أما  بالمال،  تقرب  الصدقة  فإن  األضحية،  وبين  الصدقة 

 ال تقرب باللحم.  ،بإزهاق النفس وإراقة الدم

ر أن رجاًل ضحى بأضحية ثم سرقت بعد أن ضحى بها، فمثل  د   ذا لو قُ ل
وأخذ األجر باألضحية، أما اللحم فإنه ليس مقصوًدا،    ،قد ضحى  :هذا يقال

النفس   بإزهاق  هللا  إلى  التقرب  هو  األساس  والمقصود  تبعًا،  جاء  وإنما 
 وإراقة الدم، واللحم مقصود  من جهة التبع. 

   .األموات نأن األضحية ال تصح ع -وهللا أعلم  -أصح األقوال  ؛فلذا

أمر على  بع   :وأنبه  يوصي  قد  وتكون  أنه  عنه،  بأضحية  األموات  ض 
ألنه قد وصى بمسألة   ؛وصيتهب  يعملالوصية من ماله، فمثل هذا يجب أن  

األموات، فيجب أن    نيسوغ الخالف فيها، وقد تعبد هللا بجواز األضحية ع
ى  ن في المسألة أقوااًل ثالثة، لذا من وصَّ وذلك أ ،    يعمل بالوصية ويضحي

أن أراد  من  ذلك  خالف  ولو  أن  ب  عمل ي  بوصية،  عليه  يجب  فإنه  الوصية، 
   .الوصية بشرط أن يكون قد وصى بقول يسوغ الخالف فيه ب عملي

أما لو وصى الميت ببدعة ال يسوغ الخالف فيها كأن يوصي باالحتفال  
النبي  ب أن يصلى هللا عليه وسلممولد  أو  ذلك،  بغير  أو  أمواله في و،  ضع 

ألن الخالف في هذه المسألة  بها؛يعمل  ال  ههذه االحتفاالت البدعية فمثل هذ
 خالف غير سائغ. 

 ، نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 بعد المائتين   ثالثونالالتاسعة و المجموعة 

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة  الحمد هلل 
التاسعة والثالثون بعد المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.  

استنكاريًا من    ايقول السائل: لماذا بعض اإلخوان المسلمين أخذوا موقفً 

موقف الشيشان في حصر أهل السنة في األشاعرة، مع أنهم ليسوا  

 أصحاب غيرة عقدية؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  اإلخوان يُقال  أن  من  السائل  ذكره  ما  إن 
هذا   ويعرف  وبين،  واضح  هذا  عقدية  غيرة  أصحاب  ليسوا  المسلمين 

من هذا  ومرشدوهم،  قادتهم  عليه  الذي  االعتقاد  جهة  بمعرفة  ومن   جهة، 
 النظر إلى مواقفهم. أخرى:

لهذه  والمؤسس  األول  مرشدهم  فإن  مرشدوهم  عليه  بما  يتعلق  ما  أما 
الطريقة  بايع  قد  أنه  نفسه  عن  ذكر  فقد  باعترافه،  صوفي  الجماعة 

مذكرات في  كما  إني    بل   ه،الحصافية،  التلمساني  الثالث عمر  المرشد  يقول 
إننا   :فقال،  إن الكتب كثيرة في الشيعة لخص لنا معتقدهم  :  البناقلت لحسن  

وأن محمدا رسول هللا، وما عدا    ،وإياهم نجتمع في أشهد أن ال إله إال هللا
  .ذلك ففروع ال يلتفت إليها

هذا يدلك على أنهم ليسوا أصحاب معتقد وال غيرة على العقيدة، وإال  
واأللوهية، والذين يكفرون  كيف يقاس الرافضة الذين يشركون في الربوبية  

المؤمنين عائشة    اأب أم   رضي هللا عنها وأرضاها بكر وعثمان، ويصفون 
 بالزنا.

يقال   على إكيف  دل  دل  إن  فهذا  الفروع،  في  وبينهم  بيننا  الخالف  ن 
أنهم ليسوا أصحاب غيرة عقدية، وكان حسن البنا من أكبر دعاة التقريب 

   .بين السنة والرافضة، إلى غير ذلك

يدورون   القوم  أن  يرى  موافقهم  إلى  الناظر  فإن  مواقفهم،    مع أما 
الدين وافقت  سواء  كانت،  حيث  حزبهم  خالفت    ، مصالح  سواء  أو  الدين، 
 وافقت االعتقاد السلفي، أو خالفت االعتقاد السلفي.

هذا   زمننا  في  ذلك  يوضح  ومما  كثيرة،  ذلك  على  والشواهد  واألمثلة 
قفًا سلبيًا شديًدا تجاه دولة اإلمارات ومصر  أنك ترى لإلخوان المسلمين مو

ا عن دولة  ودفاعً بل  في حكم السيسي، وفي المقابل ترى لهم موقفًا إيجابيًا  
 تركيا وغيرها من الدول التي تناصرهم. 
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مع أن ما يجري في دولة تركيا من المنكرات والفساد، أشد أضعاف ما  
ار ما يجري في أي  يجري في دولة مصر واإلمارات، وليس معنى هذا إقر

  دولة من دول العالم اإلسالمي وغير اإلسالمي من منكرات، فإن المنكر قلَّ 
 هللا مقدم على كل أحد. ونصرة هللا أحق، وأو كثر محرم، 

خذ موقفًا سلبيًا من دول هي أقل  تَّ لكن من التناقض البين والظاهر أن يُ 
منكراتها أشد  ،في  هي  دول  عن  ويدافع  يشاد  المقابل  منكراتها،   وفي  في 

 والميزان في الحقيقة هو مصالح حزبهم. 

كما هو الحال في تركيا، بخالف ذلك ،فمن وقف مع حزبهم أشادوا به  
  .في اإلمارات ومصر

موقفً  المسلمين  لإلخوان  ترى  لل  ابل  ودعوة  وعدائيًا  في   تورا ثسلبيًا 
ن  مع أن هذه الدول كلها ال تقارَ ،  دول الخليج وفي السعودية بصفة خاصة

بالدولة السعودية دينيًا، ومع ذلك ال يلتفت إلى هذه الحسنة العظيمة، وهي  
قيام الدولة السعودية بالدين وتحكيم الشريعة، ونصرة التوحيد والسنة، مما 

 يدلكم أن القوم يدورون مع مصالح حزبهم حيث دارت. 

اتخاذ   المؤتمر بعض  فإذًا  من  السلبي  الموقف  هذا  المسلمين  اإلخوان 
والماتريدية،    ،الذي أقيم في الشيشان، والذي حصر أهل السنة في األشاعرة

ليس غيرة على الدين، ويوضح ذلك ما تقدم ذكره، وإنما يرجع   ،والصوفية
   :في ظني إلى سببين

 ت إليهم. فَ تَ لْ ، ولم يُ في هذا المؤتمر شوام   أنهم هُ  :السبب األول

الثاني يف أنه    : واألمر  والضالل   استُض  الصوفية  من  المنكر  هذا  في 
يخ األزهر وشيخه وهم معروفون بعدائهم لإلخوان المسلمين،  اشمعقديًا، ك

قومة شديدة ضد هذا    قرضاويألجل هذا قام الو ألجل هذا ترى مثل هذا،  
والحركيين في السعودية،  هذا بعض اإلخوانيين  مثل  وأيًضا فعل  ،  المؤتمر

  .والسبب هو ما تقدم ذكره

دول   وال  السعودية  الدولة  على  غيرة  وال  دينيًا  دافعهم  ليس  وقطعًا 
ثبت  الخليج، وهم دعاة الثورة واإلفساد في هذه الدول، وكالمهم منشور ومُ 

 وغيره. يالعرب  الربيععليهم في الدعوة للثورات في 

وأال حذرين  نكون  أن  ينبغي  المسلمين،    فإذًا  اإلخوان  بتالعب  نخدع 
لباسهم لباس اإلسالم والتقوى، وبشعارهم المزيف  بو  ، وبتزينهم بزي الدين

اليوم، وصاروا  انقلبوا  وقد  هذا،  الناس عن  أبعد  فإنهم  الحل،  هو  اإلسالم 
بها يحكم  من  يكفرون  باألمس  كانوا  لما  للديمقراطية،  يحكم    ،دعاة  وال 

 بالشريعة.
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بالنظر   كله  حزبهم وذلك  مع  يدورون  فإنهم  حزبهم،  مصالح  إلى 
   .ومصالحهم حيث دارت كما تقدم تقريره

وأوروبا، وهذا   أمريكا،  دولة  بقوة من  المسلمون مدعومون  واإلخوان 
 لهم اجتماعات معهم إلى غير ذلك.   ،واضح وبين وظاهر

تفسد   وأن  اإلسالم  تغزو  أن  أمريكا  المسلمين  اإلسالم  فأرادت  باسم 
وانتبه عرفت  وقد  المسلمين،  اإلخوان  الخدعة  ياروس  تباستخدام   ،لهذه 

اإلسالم  إوهي   يفسدوا  أن  المقابل  في  فأرادوا  اإلسالم،  باسم  اإلسالم  فساد 
 بتمكين التصوف، واألشاعرة. 

ومن يريدون    ،نه واألمريكانوكال الطائفتين الروس ومن يريدون تمكي 
وال يعلمون  أالطائفتين الهدف من حيث يعلمون    تمكينهم وهم اإلخوان كال

الدولة   عليها  قامت  التي  السلفية  والدعوة  والسنة  التوحيد  محاربة  هو 
 وأصحابه. صلى هللا عليه وسلم السعودية، والتي هي دعوة محمد 

هللا     ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ژ   يقول:   لكن 

، [١٦-١٥الطارق:] ژگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ژ ويقول:   [ ٣٠األنفال:]

آل  ]   ژ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئژ ويقول سبحانه:  

ويقول   [١٢٠عمران:    ،  : [٤٠احلج:  ] ژ  چ  چ  چ  چژ   ،
ودعوة    هذا مما يزيدكم حماسة وإقباالً فإن مثل  فأبشروا بالخير أهل السنة،  

األشاعرة  من  البدع  أهل  ضالل  وإبراز  والسنة،  التوحيد  لدعوة  ونشاًطا 
 والماتريدية، وفي المقابل اإلخوان المسلمين وغيرهم. 

 ،وأن ينفعنا بما علمنا  ،أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما ينفعنا 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة األربعون بعد المائتين 

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة  الحمد هلل 
المائتين   بعد  قناتي في  األربعون  على  وردت  التي  األسئلة  عن  إلجابة 
 بالتليجرام.             

 يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح؟  

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  السمع  يُقال  وجوب  شرًعا  المتقرر  من  إن 
والطاعة للحاكم في غير معصية هللا، إذا أمر الحاكم المسلم بأمر في غير  

قال  فمعصية هللا   كما  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ :  قد وجبت طاعته، 

 . [٥٩النساء: ] ژ ىئ  ىئ  ی   ی  ی
أن  عليه  يجب  فإنه  شروًطا،  عليه  أخذوا  وقد  مسلًما،  بلد  دخل  ومن 

تعالى:   قال  كما  وبينهم،  بينه  الذين  والعهد  الشروط  بهذه  ژ  ژ يوفي 

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

  . فيجب اإليفاء بالعقد، واإليفاء بالعهد[، ا املائدة:]ژ  ڱ  ڱ  ڱ

تبين هذا فإن من   األنظمة المقررة في السعودية لترتيب أمر الحج إذا 
أال يحج أحد إال بتصريح، ولهم أنظمة وشروط في ذلك، ولذلك عملت بهذا  

السعودية اإلسالمي  ، الدولة  العالم  دول  من  وغيرها  الخليج،  دول  بل  ،  ثم 
معينة   شروط  على  وتصريح  بإذن  إال  يحجون  ال  فإنهم  اإلسالمي،  وغير 

   .سعوديةبينهم وبين الدولة ال 

ر أن كل من استطاع الحج فإنه  د   قُ و  وهذا األمر فيه خير للمسلمين، فل
 يحج، كيف سيكون حال المسلمين من االزدحام الشديد في الحرم؟ 

ع  كان  حج  دإذا  لو  مسلم،  مليار  من  أكثر  الزمن  هذا  في  المسلمين  د 
سيكون  ، كيف  منهم عد كبير حتى بلغوا ستين مليون مسلم أو أكثر، أو أقل  
للمسلمين  كبير  أذى  وأذية؟ سيحصل  ازدحاًما  الحرم  بعضهم    ،واقع  ويقتل 

مشكورةً  السعودية  الدولة  رتبت  فلذلك  إال  الحجَّ   بعًضا،  يكون  ال  وأنه   ،
 فى مثل هذا. الحتى يت ،بتصريح وبشروط معينة، لضبط عدد الحجاج

ضبط    وال إرادة لتقليل الحجاج، وإنما الهدف هو  بثًا فليس هذا النظام ع
و المسلمين،  بازدحام  مفاسد  تحصل  لئال  بعًضا    لئال الحج  بعضهم  يقتل 

 .ويؤذي بعضهم بعًضا
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 فإذا كان كذلك فإنه ال يجوز ألحد أن يحج بال تصريح، لما يلي. 

األمر األول: وجوب طاعة أولي األمر، وإذا لم يكن من أهل هذا البلد  

، وقد  [ ا  املائدة:] ژ  کڑ  ک ژ  فإنه من باب اإليفاء بالعهود، وهللا يقول:

.  [ا   املائدة:]ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ   :تقدم ذكر هذه، ويقول  
 فيجب اإليفاء بالعقود. 

أن في هذا مصلحة وخيًرا للمسلمين، وهذا يشبه ازدحام   :األمر الثاني
تجاوز اإلشارة أن يفإنه ال يجوز ألحد    ؛سيارات كثيرة عند إشارة مرورية

الحمراء اإلشارات    ؛المرورية  المسلمين، وهذه  من  لآلخرين  أذية  فيه  ألن 
 المرورية ضبطت المسلمين ذهابًا وإيابًا، لئال يؤذي بعضهم بعضا.

يق هذا  الطرق  ومثل  كضبط  بالتصريح  ضبطه  فإن  الحج،  في  ال 
متعيَّ  وهذا  المرورية،  باإلشارات  األمورالمزدحمة  لضبط  لتحصل   ، ن 

المصالح وتدرأ المفاسد، فلذا الحج بال تصريح غير جائز، وأولى من يقوم  
 ذلك.   من يلتزم  بهذا أهل العلم، فإنهم أولى

ألضحية، قبل يوم  ولكن ماتت هذه ا  ،يقول السائل: شخص اشترى أضحية

العيد، فهل تكفي أضحيته وله أجر أن ضحى، أم يلزمه أن يعيد مكانها 

 أخرى؟  

ا في مثل هذا يقال هذا قد عين أضحيته لمَّ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
و بعينها  فقد عينها، واألضحية  لما  اشتراها  بها  أن يضحي  ُعي  نت  أراد  إذا 

ألربعة، وإنما العلماء متنازعون هل  وجبت التضحية بها باتفاق المذاهب ا
كال وعلى  الوقف،  أو  النذر  جنس  من  تكون  التقديرينهي  كال    ،   وعلى 

 القولين فإنه يجب التضحية بها.

بخالف لو   ،، فمثل هذا ال يؤمر بأن يعيدهافإذا ماتت بال تفريط وال تعد   
بأن    فإنه يجب عليه أن يضحي، فإن مثل هذا ال يؤمر  ماتت بتفريط أو تعد   

 يضحي ببدلها، بخالف من فرط وتعدى، فإنه يؤمر بأن يضحي ببدلها. 

الكامل األجر  له  يجعل  أن  هللا  أرجو  هذا  مثل  ما   ؛فلذا  فعل  ألنه 
لكن  ،استطاع أن يضحي،  لكان ي  لم  هوأراد  بغيرها  لذلك، ولو ضحى  وفق 
 أحسن.



 
65 

تدفع  يقول السائل: هل يصح االشتراك في شراء األضحية من الغنم كأن 

حتى يجتمع لهم ثمن   ،األم مثاًل ثالثمائة لاير، واألوالد كل واحد مائة لاير

 األضحية؟ 

إن االشتراك في أضحية الشاة في األثمان  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
 هذا ال يصح، وال تعد أضحية.

فال  األثمان  فأما  الثواب،  في  والشراكة  األثمان  في  الشراكة  بين  فرق 
وأوالده، ومن تحته من    ،زوجهمن    ضحي الرجل عن عيالهيصح، وإنما ي

 المماليك، أيام وجود المماليك، وهكذا كما قال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى.

ويوضح  أأما   أضحية،  تعد  وال  ال يصح  فهذا  شاة  قيمة  في  يشترك  ن 
ذلك أنه في حديث جابر ذكر أنه كان يشترك في البقرة سبعة، وفي البدنة  

شراكة أموال، فإنها تجوز في البقرة أن يشترك سبعة، بخالف سبعة، هذه  
فدل هذا على أن هناك فرقًا ،  يه شيء من الشراكةفالغنم، فما كان يحصل  

بين شراكة األموال، فال تجوز في الغنم، بخالف البدنة والبقرة، فيجوز أن  
   .يشترك فيها سبعة

ه إلى آخره،  أما شراكة الثواب بأن يضحي عن نفسه وعن عياله وزوج 
   .أي شراكة الثواب ،فإن هذا جائز

تعد   لم  ذلك  فعلوا  ولو  يجوز،  وال  يصح  ال  السائل  عنه  سأل  ما  فإذًا 
 أضحية شرعية. 

ينفعنا بما علمنا    ينفعنا وأن  أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الواحدة واألربعون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
المائتين   بعد  وأربعون  على في  الواحدة  وردت  التي  األسئلة  عن  إلجابة 

 قناتي بالتليجرام.             

يقول السائل: هل يجوز أن يشترك الرجل  وزوجته في أضحية الشاة عن 

 بيتهم؟  

م أن أضحية الشاة ال يجوز  علَ ينبغي أن يُ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أن يشترك فيها اثنان، أعني شركة األموال واألثمان، فلو اشترك فيها اثنان 

، بخالف البدنة والبقرة فيصح أن يشترك فيها لم تصح ولم تجزئ أضحيةً 
عن سبعة »نحرنا البدنة  كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال:    ،سبعة

 . والبقرة عن سبعة«

وقد ذكر العلماء أن األصل في األضحية والهدي أن حكمها واحد إال  
عن  البقرة  وأن  سبعة،  عن  البدنة  أن  العلماء  جمهور  ذكر  لذلك  بدليل، 

الشاة، فإنها ال تجزئ،     ة،واحدعن  ال يصح أن تكون إال  وسبعة، بخالف 
 والمراد بهذا شركة األثمان.  

نوعان، شركة أثمان وأموال، بمعنى أن يشترك اثنان    وذلك أن الشركة
بأموالهما في شراء أضحية، ففي البقرة يصح سبعة، وفي البدنة كذلك، أما 

 في الشاة فال يصح إال واحد سواء كان رجاًل أو امرأة.

الثواب  اأم من    ، شركة  وعياله  الرجل  الثواب  في  يدخل  أن  فيصح 
 ،المماليك موجودين، ذكر هذا الحنابلة  ا كانكه، لمَّ يزوجته وأوالده، وممال

أيوب    ينص على هذا اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى، وهو مقتضى قول أبو
عنه  :األنصاري بالشاة  يذبح  الرجل  بيته«  ،»كان  أهل  أخرجه  وعن   ،
 الترمذي. 

   .ال يصح أن يشترك اثنان باألموال في شراء شاة ،فإذًا

أنبه  أنه قد يأتي رجل   إلى  لكن  فيتبرع لرجل بمال، وذاك    ،أمر، وهو 
يشترك    أن  له فهذا جائز أماالرجل يجمع المال مع ماله، ويشتري أضحية  

 هذا الذي ال يصح.  ،أضحية على أنها لهمافي شراء  اثنان

ولدان يجتمع  مالهما  ، أو  أباهم    ،فيجمعان  أو  أمهم  المال  ويعطيان 
فمثل   يعول،  نفسه وعمن  لكن ال   جائز وهوليضحي هو عن  آخر،  شيء 
فرق بين فون أضحية،  ثم يضح    ، يصح أن يشترك الولدان واألب في المال

   الصورتين.  
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يفرق فيه بين  هل  ،يقول السائل: عدم جواز االشتراك في أضحية الشاة

 حد من المشتركين في بيت مستقل؟  أأهل البيت الواحد، وبين أن يكون كل  

سواء كانا   ،إنه ال يصح أن يشترك اثنانيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
في بيت واحد أو في أكثر من بيت، على ما تقدم تقريره في جواب السؤال  

  .الماضي

أمر إلى  كثرة  ،وأنبه  في  أثر  ال  أنه  تعد  وهو:  في  قلتها  أو    د البيوت 
 األضحية وإجزائها.

األنصاري:  و أيوب  أبي  قول  معنى  بالشاة  ليس  يضحي  الرجل  »كان 
بيته« أهل  وعن  اثن  ،عنه  اجتمع  لو  بحيث  بالبيت،  متعلق  هذا  أو  اأن  ن 

البيت ألجزأ، أو في المقابل يصح أن يذبح  ي  أو أكثر في األثمان، ف  ةثالث
 هو ساكن معه في البيت.  وعن كل من  ،األخ عن إخوانه

األثمان وال في الثواب،  في  ك في األضحية ال  شر  ليس للبيت أثر فيمن يُ 
هو من يعول من زوجته وولده وممالكيه على ما تقدم    : وإنما المراد بالبيت

النبي   أن  ذلك    ": صحيح مسلم"في    صلى هللا عليه وسلمتقريره، ويوضح 
، يعني عن أزواجه، وأزواجه يسكن في  »ذبح شاة عنه وعن أهل بيته«
أجزأ شاةً  ذلك  بيوت، ومع  البيت،  واحدةً   تسعة  ذات  بالبيت  المراد  فليس   ،

 ل على ما تقدم تقريره.وإنما المراد من يعو

وهو يريد أن   ،يقول السائل: متى ينتهي إمساك الرجل عن ظفره وشعره

 أو الثانية؟  ، يضحي بشاتين، هل بذبح األولى

السؤال:   أَ يُقال جوابًا عن هذا  المسألة   رَ لم  العلم في هذه  كالًما ألهل 
ا لكن  المسألة،  هذه  في  العلم  ألهل  كالًما  أجد  لم  فإني  بحثت،  لظاهر فيما 

قال موقوفًا،  أو  مرفوًعا  كان  سواء  سلمة  أم  حديث  دخل  :  تعلى  »إذا 
يضحي  ،العشر أن  أحدكم  أظفاره  ،وأراد  عن  وفي   وشعره«،  ،فليمسك 

  .حتى يضحي« هرش»عن ب :بعض الروايات

اإلمساك،   انتهى وقت  أن يضحي  بمجرد  أنه  الحديث   : ظاهرهو ظاهر 
   .لو ضحى باألولىو

وهي: المرأة التي ولد له ولدان، فإن نفاسها  ،وهذه شبيهة بمسألة أخرى
   . أربعون يوًما يبدأ بالولد األول، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلموهو 

ان شاة واحدة أو شامل فيما إذا ك  "»حتى يضحيفالمقصود أن قوله:  
 ضحية، وهو أن اإلمساك ينتهي بمجرد ذبح األضحية. أأكثر من 
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ع للخطيب أن يكبر أثناء خطبة الجمعة في أيام  شرَ يقول السائل: هل يُ 

لعموم الحديث: »فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل   ؛ العشر من ذي الحجة

 والتحميد«؟  

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  تخص  يُقال  أن  يجوز  ال  أنه  األصل  يقال: 
لو  أما  دليل،  إلى  بالتكبير يحتاج  بدليل، فتقصدها  إال  الجمعة بشيء  خطبة 

ر عرًضا سواء في العشر ذي الحجة أو في غيرها، هذا أمر آخر، لكن  كبَّ 
هذا يحتاج إلى  فبالتكبير ألجل أنه في العشر يستحب إكثار التكبير    هدُّ تقص
  ت بخالف خطبة العيدين، سواء عيد الفطر أو عيد األضحى، فقد ثبت،  دليل

   .اآلثار عن السلف في إكثار التكبير

ال يصح أن يخص خطبة الجمعة بإكثار التكبير، ألنه ال دليل على   ،فإذًا
 ذلك.

 حجامة من المحظورات على من أراد أن يضحي؟ يقول السائل: هل ال

   :إن للحجامة حالينيُقال جوابًا عن هذا السؤال: 

فمثل   نحوه،  فيه شعر وال  يوجد  في مكان ال  تكون  أن  األولى:  الحال 
شيئًا من    لْ ز  ليس ممنوًعا لمن أراد أن يضحي، فإنه لم يُ   -وهللا أعلم  -هذا  

يخ  بأن  جلده  يحجم  وإنما  فر تبشره،  يزيل  رقه،  أن  وبين  االختراق  بين  ق 
 شيئًا. 

فهذا    الشعر،  به  يزال  مكان  في  الحجامة  تكون  أن  الثانية:  والحالة 
ألنه مأمور أن يمسك عن شعره وبشره كما   ؛ممنوع لمن أراد أن يضحي

 وهللا أعلم.  ،تقدم، هذا األظهر

أربع ركعات بعد العشاء كعدلهن من ليلة  " :يقول السائل: قول عائشة

 وما معنى الحديث؟  ؟ وهل أداوم عليها ؟ هل له حكم الرفع "،القدر

السؤال:   هذا  جوابًا عن  مفهومٌ   :أوالً يُقال  وإنما  حديثًا،  ليس  من    هذا 
العاص    عمرو بن  عبد هللا بنو  ،ابن مسعود و  ،ثبت عن عائشة  ،قول عائشة

ابن   أخرجه  كتابه  أبي  كما  في  األلباني  العالمة  وصححه  إرواء "شيبة، 
 .ليل"الغ

من صلى أربعًا بعد العشاء فإنها كعدلهن  أن    ،وهذه اآلثار على ظاهرها
ألن هذا ليس مما   ؛من ليلة القدر، وهذه اآلثار تدل على أن لها حكم الرفع

الحنابلة ذكروا هذا األمر    قد رأيتيقال باالجتهاد، وهذا الفعل مستحب، و
 للبهوتي، ذكر أنه يستحب أن يصلى أربعًا. "كشاف القناع "كما في 
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ن الرواتب، وال من قيام  نلكن هذه األربعة ينبغي أن تعلم ليست من س
النبي   يقومه  كان  الذي  يعني  الخاص،  بالمعنى  وسلم الليل  عليه    صلى هللا 

بأن يصلي إحدى عشر ركعة، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، 
تبة العشاء، وليس من قيام الليل بالمعنى وإنما هو نفل مطلق، ليس من را

 الخاص.

كما  كالظهر،  واحدة  بتسليمة  أربعًا  الصالة  هذه  تصلى  أن  واألفضل 
مسعود   ابن  عن  عنهثبت  هللا  فيُ رضي  حتى  ستَ ،  ذلك  على  يداوم  أن  حب 

 ذكور في هذه اآلثار.ميظفر بهذا الفضل العظيم ال

ي وأن  طاعته،  على  جميعًا  يعيننا  أن  هللا  السابقين  أسأل  من  جعلنا 
 إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم هللا خيًرا. ؛للخيرات
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 المجموعة الثانية واألربعون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
المائتين   بعد  واألربعون  على  في  الثانية  وردت  التي  األسئلة  عن  إلجابة 

 قناتي بالتليجرام. 

أن أشتري    قول السائل: أنا حاج إن شاء هللا، السؤال: هل يلزم علي  ي

أضحية ألهل بيتي أم تسقط عني ألني حاج، مع العلم بأني قادر أن أشتري  

 أضحية؟ 

إنه على أصح قولي أهل العلم أن الحاج يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
صلى هللا   ولم يضح     ،قد حج  صلى هللا عليه وسلمألن الرسول    ؛ال يضحي
، مع أنه قادر، وذلك أنه قد أهدى بمائة من اإلبل، كما أخرجه عليه وسلم

رسول    ، ومع ذلك لم يفعل، لم يضح   رضي هللا عنهمسلم من حديث جابر  
 . صلى هللا عليه وسلمهللا 

هللا رحمه  مالك  اإلمام  ذهب  القول  هذا  تعالىوإلى  شيخ  اختيار  و  ، 
 هرجحه الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحماإلسالم ابن تيمية، وي 

 هللا تعالى وجميع علماء المسلمين.  

يقول السائل: نويت أن أضحي في أول يوم ذي الحجة، وفي فجر ثاني يوم  

سهوت عن األمر وقصصت بعض أظفاري، لكنني عندما تذكرت أمسكت،  

 هل علي  شيء؟  ف

السؤال:   فعل مح يُقال جوابًا عن هذا  عليه،  إن من  إثم  فال  ناسيًا  رًما 

وقد ذكر    [٢٨٦البقرة:  ]ژ   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ:  لقوله  

  س وأبي هريرة، أن هللا  افي حديث ابن عب  صلى هللا عليه وسلمالنبي  
  .أخرجه مسلم »قد فعلت«،قال: 

إن    -فكل من فعل محظوًرا ناسيًا فال إثم عليه، فهذا السائل ال إثم عليه  
تعالى هللا  ناسيًا  ؛-شاء  ذلك  فعل  إثم    ،ألنه  فال  ناسيًا  محظوًرا  فعل  ومن 

 عليه، وليس هذا مانعًا من أن يستمر في ذبحه لألضحية. 

يقول السائل: أنا من األردن من محافظة الطفيلة، أود أن أشتري أضحية  

ألن األضاحي في السودان  ؛ن السودان عن طريق شخص أعرفه هناكم

، وفي بلدنا سبعين ومائة دينار،  اما يقارب خمسين دينارً  ثمنها رخيصة، و

 فهل يجوز هذا العمل؟  ، وأكثر

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  خالف  يُقال  لكنه  يجوز،  العمل  هذا  إن 
   :األفضل، من جهتين 
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ي أن  األفضل  أن  األولى:  بلدهالجهة  في  الرجل  أهله  ،ضحي   ؛وبين 

الشعيرة هذه  قال    ، ليظهر  كما  أضحيته،  من    ژہ  ہ  ژ :  وليأكل 

 .[٢٨احلج: ]
الثانية أفضل  :والجهة  ثمنًا  أكثر  هو  بما  التضحية  عن    ، أن  ثبت  كما 

»أغالها عند وسئل أيها الرقاب أفضل؟ قال:    صلى هللا عليه وسلم ، النبي  
 لكن هذا يجزئ ويصح.  »أنفسها عند أهلها«،أو قال:  ،أهلها«

ذي الحجة يعدل صيام  عشر يقول السائل: ما صحة حديث »صيام يوم من 

 السنة، والعمل الصالح فيها يضاعف سبعمائة ضعف«؟.  

وال يصح عن    ،هذا الحديث ضعيف  :يقاليُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
وسلمالنبي   عليه  مستحب  صلى هللا  الصيام  أن  في   ،مع  عظيم  فضل  وله 

السنة كلها، وفي عشر ذي الحجة من باب أولى، وقد ثبت عن أبي هريرة 
ابن   حديث  عموم  في  داخل  وصيامه  صيامها،  أقر  أنه  الرزاق  عبد  عند 

اِلُح فِيَها أفضل ِمْن َهِذِه«قال:    ،عباس أَيَّام  اْلعََمُل الصَّ يعني من    .»َما ِمْن 
  .َعْشر  ذي الحجة، أخرجه البخاري

 لكن هذا الحديث ضعيف، وإن كان الصيام مستحبًا كما تقدم.  

يقول السائل: التحلل األول بالنسبة للمتمتع والقارن يحصل باثنين من  

 ثالثة، هل النحر والحلق إذا فعله ما حصل له التحلل األول؟   

إن الذي يحصل به التحلل األول عند من  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
م اثنان  ثالثةيقول  والحلق   :ن  العقبة،  جمرة  رمي  بين  يكون  بأن  هو 

من فعل أحد هذه    يقال:نه يحصل باثنين من ثالثة،  إ  :والطواف، فمن يقول
 األمرين، فإنه يتحلل التحلل األول. 

وإن كان الصواب أن التحلل األول يحصل برمي جمرة العقبة كما ثبت  
من   وجماعة  عائشة  وعن  عمر  عن  مالك  ذلك  ذهب  هذا  وإلى  الصحابة، 

   .وأحمد في رواية

، فإنه يتحلل التحلل ةمن فعل واحًدا من الثالث  :فعلى هذا أصح األقوال
 األول، والذبح ليس معها.

، كما هو الحال في القارن والمتمتع، فعلى فإن المفرد ليس عليه هديٌ 
ا  ، هذا التحلل  يتحلل  فإنه  ثالثة  من  واحًدا  فعل  من  الصحيح  ألول،  على 

 وليس الذبح والنحر معها.     
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لمن يريد   "لي من خير فقيرإرب إني لما أنزلت " :يقول السائل: هل دعاء

 دعا به لهذا؟    ناًدا على أن موسى تساالزواج سنة، 

السؤال:   الزواج، يُقال جوابًا عن هذا  ليس سنة ألجل  الدعاء  هذا  إن 
ألنه كان في حال ضعف، وقد خرج   ؛وال دليل على ذلك، وموسى دعا به

وليس  هاربًا   كل شيء،  في  حاجته  يرفع  أن هللا  فدعا  منقطع،  وهو   ،
 بالزواج وحده. ااألمر متعلقً 

وتقصد هذا الدعاء ألجل الزواج وحده ال دليل عليه، والقاعدة الشرعية  
هذا   مثل  فتقصد  الشرع،  به  يثبت  لم  بأمر  الشرعي  الدعاء  تخصيص  أن 

إلى  بدعة، وإنما   الحاجة  الفقر ورفع  لبيان  بالدعاء بصفة عامة  يدعى هذا 
 غير ذلك. 

هل  فيقول السائل: أنا سوف أحج حج تمتع، وسوف أهدي هدي التمتع، 

 يجب علي أن أمسك من أخذ الشعر وتقليم األظافر في بداية العشر؟ 

يُ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   ع، وإنما اإلمساك رَ شهذا ال يلزم، وال 
ذلك   ؛لمن أراد أن يضحي، ال لمن أراد أن يهدي في التمتع والقران  يشرع

 أن الدليل إنما ورد في األضحية، ولم يرد في هدي التمتع القران. 

 -كما ذهب إلى ذلك الدارقطني   ،وقفه  الصوابو-ففي حديث أم سلمة  
شعره    :قال عن  فليمسك  يضحي،  أن  أحدكم  وأراد  العشر  دخل  »إذا 

   . وبشره حتى يضحي«وأظفاره 

إذًا هذا ال يشرع إال في حق من أراد أن يضحي، والصواب أن الحاج  
مالك،  ذلك  إلى  ذهب  كما  حاًجا،  بكونه  يكتفي  بل  األضحية،  له  يشرع  ال 

 والشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين.      ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

ي أن اعتمر بدل عن جدي قبل  ع ل شرَ ل يُ ه ف ،يقول السائل: أنا حاج متمتع

 أو في أيام التشريق؟   ، يوم التروية

ع، فإن العمرة تشرع في السنة كلها،  شرَ يُ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
عن  ثبت  كما  التشريق  أيام  في  الشافعي   حتى  ذهب  هذا  وإلى  عمر،  ابن 

أيًضا تشرع العمر في السنة كلها، وأظن أنه ذهب إلى ذلك  وواإلمام أحمد،  
   .الشافعي واإلمام أحمد

 وألنه األصل.    ،عن اثنين من الصحابة  ههي مشروعة لثبوت ،فعلى كل

 ؟ "و الرب عشية عرفةنيد"يقول السائل: ما صحة حديث 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  من    :يقاليُقال  مسلم  أخرجه  صحيح  حديث 
عائشة   عنها:حديث  هللا  يوم    رضي  الخالئق  من  يدنو  هللا  ، عرفة«»إن 
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ِمْن يعني في الحديث قال:   العَْباد  فِيِه   ُ يُْعتَِق َّللاَّ أَْن  أَْكثََر ِمْن  يَْوم   ِمْن  »َما 
فَيَقُوُل َما    ، النَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ َوإِنَّهُ لَيَْدنُو من عباده، ويُبَاِهي بِِهْم اْلَماَلئَِكةَ 

   . مسلم فالحديث صحيح، وقد ثبت في صحيح .أََراَد َهُؤاَلِء«

 وما تفسير الحديث إذا صح؟  يقول:  السائل وقول

تفسيره على ظاهره، فإن هللا يدنو حقيقة، لكنه دنو يليق بجالله    :فيقال
 لكننا نجهل الكيفية. ،وله معنى ،وعظيم سلطانة، له كيفية

العرب،   لغة  إلى  بالرجوع  فنثبته  المعنى  ذلك نزوله سبحانه ومثل  أما 
الكالم إلى آخره نثبت ذلك حقيقة، صفة  في الثلث األخير من كل ليلة، وفي  

 . وبمعناه حقيقة، لكن الكيفية نجهلها، ونكلها إلى هللا 

وجزاكم هللا    يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا،أن  تعالى  أسأل هللا   
 خيًرا.
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 ين المجموعة الثالثة واألربعون بعد المائت

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
ي وردت على قناتي  األسئلة التالثالثة واألربعون بعد المائتين لإلجابة عن  

 بالتليجرام.   

أن  يصح  وهل  ؟ يقول السائل: ما فضل الصوم يوم عرفة مع الدليل

 قضاء فرض؟   ي  لَ وعَ   ،أصومه

صوم يوم عرفة مستحب باتفاق المذاهب  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
رضي ما روى مسلم من حديث ابن قتادة    :منها  ،ذلك أدلةلاألربعة، ويدل  

عنه  النبي    هللا  وسلم أن  عليه  هللا  قال:   صلى  عرفة،  يوم  صوم  عن  سئل 
 .ماضية والباقية«ال»يكفر السنة 

صوم يوم عرفة يكفر ذنوب    فبهذا الحديث بيان لفضل عظيم، وهو أن
   .وخطايا سنتين، نسأل هللا الكريم من فضله

 وعلي قضاء فرض؟  ،أن أصومه يصحهل  :أما قول السائل

العلم    :يقال أقوال أهل  أعلم  -أصح  يتنفل    -وهللا  أنه ال يصح ألحد أن 
ويدل    كما ذهب إلى ذلك اإلمام أحمد في رواية،،  وعليه فرض  ،بنفل صيام

  ، ثبت عند عبد الرزاق أن أبا هريرة سئل عمن عليه قضاء فرضذلك ما  ل
   .»ابدأ بما فرض هللا« :فأراد أن يتنفل بصيام ذي الحجة، قال

ألحد   يصح  ال  أنه  على  هذا  نفل  فدل  بصيام  يتنفل  صيام    ، أن  وعليه 
 فرض.

 . ل بالنفللذا يجب أن يبدأ بالفرض ، ثم بعد ذلك يتنفَّ 

قيل كان على عا  :فإن  قد  القضاء، وكانت ال    رضي هللا عنهائشة  إنه 
  صلى هللا عليه وسلم لمكان لرسول هللا    ؛تقضي هذا القضاء إال في شعبان
 .رضي هللا عنها وأرضاهامنها، كما أخرجه الشيخان عنها 

 ، نها كانت تتنفل النافلةأن فعل عائشة هذا محتمل ألحد أمرين،  إ  :فيقال
ال صحة  على  هذا  فدل  الفرض،  قضاء  الذمة  وتترك  في  كان  ولو  تنفل، 

إال أنه  ،  فرض، ويحتمل أنها كانت تترك النفل والفرض، وما كانت تتنفل
   . إذا ضاق الوقت اضطرت أن تقضي القضاء في شهر شعبان

االستدالل بطل  احتمال  توارد  وإذا  األمرين،  لهذين  محتمل  إذًا    ،فهو 
أح  يتنفل  ال  أنه  في  الصريح  وهو  هريرة،  أبي  أثر  إلى  وعليه    ،دورجعنا 

 فرض.

   : ويؤكد هذا أمران
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الفرض  فإن صيام  فقيهة، ولو كانت ستصوم  أن عائشة  األمر األول: 
تتنفل فكيف  النفل،  من  األفضل  ،أفضل  وتدع  المفضول  وهي   ؟ وتفعل 

وهو أعظم أجًرا مما تتنفل به؟ فقضاء الفرض أعظم    ،مطالبة به في ذمتها
 من صيام عرفة وغير ذلك. 

ق بين أقوال الصحابة، فأقوال الصحابة األمر الثاني: أن األصل أن توفَّ 
بيَّ  كما  بعًضا  بعضها  كتابيفسر  في  قدامة  ابن  القاعدة  هذه  ، "المغنى"  ه ن 

في   تيمية  ابن  اإلسالم  الت "العمدة"شرح  وشيخ  فبمقتضى  بين  ،  وفيق 
تؤخر  كانت  وإنما  تتنفل،  كانت  ما  أنها  على  عائشة  أثر  يحمل  الصحابة 

شعبان شهر  في  للفرض  تتنفل  ،  قضاءها  كانت  ما  أنها  هذا    -ومقتضى 
  .-رضي هللا عنها وأرضاها

 وعليه فرض.        ،أنه ال يصح ألحد أن يتنفل -وهللا أعلم -  ولذا الصواب 

 رض على أنه صوم عرفة؟ يقول السائل: هل يصح أن أصوم الف

ال يصح أن يصام الفرض على أنه صوم  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ألن الفضل جاء لمن صام عرفة تطوًعا ال قضاء فرض، مع    ؛يوم عرفة

أنبه إلى أمر: أن قضاء الفرض في هذه العشر إلى عرفة أفضل من  أني 
 قضائه في عموم السنة.

دل في حديث أثر أبي هريرة المتقدم  وقد كان السلف يفعلون ذلك، كما ي
قال قال  :أنه  العشر؟  أصوم  هل  أيام،  عشرة  قضاء  علّي  بما    :»إن  ابدأ 

، وقد جاءت آثار عن السلف في أنهم كانوا يقضون الفرض فرض هللا به«
 في هذه العشر. 

من   أفضل  فيها  الفرض  فقضاء  فيها،  فاضل  الزمان  أن  ذلك  ويؤكد 
نه من جملة  ألفيصوم يوم عرفة،    ،عليه فرضقضائه في غيرها، لذا من  
الفض له  ليس  لكن  في    لالعشرة،  العام  الفضل  له  وإنما  بعرفة،  الخاص 

 استحباب العمل الصالح في عشر ذي الحجة.

 يقول السائل: ما معنى التكبير المقيد والمطلق، ومتى يبدأ؟  

يكون    هو الذي   :أي  ،معنى التكبير المقيديُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
بعد الصالة مباشرة، أول ما يسلم من الصالة سواء كان إماًما أو مأموًما، 

ال إله إال   ،هللا أكبر  ،هللا أكبر  :أول ما يسلم من صالة الفرض يكبر، يقول 
 وهلل الحمد، يكبر مرات. ،هللا، هللا أكبر، هللا أكبر 

 ر هللاأستغف  فيقول:  لحديث ثوبان في مسلم  ؛ثم بعد ذلك يرجع لالستغفار
سالم، إلى آخره، ثم يأتي باألذكار التي بعد  لا  ومنك، اللهم أنت السالم،  ثالثًا
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ثم بعد ذلك يأتي باألذكار التي    ،السالم، لكنه أول ما يسلم يكبر، ما شاء هللا 
 تقال بعد السالم من الفريضة، هذا المراد بالتكبير المقيد. 

أما التكبير المطلق: فهو يكبر في كل وقت في العشر، وكذلك يكبر في 
 أيام التشريق في كل أوقات أيام التشريق. 

 وآثار الصحابة، فقد أجمع  ،أما الدليل على التكبير المقيد: فهو اإلجماع
اإلجماع  حكى  كما  عرفة،  يوم  فجر  من  يبدأ  المقيد  التكبير  أن  الصحابة 

 رضي هللا عنهمنهم علي    ،اإلمام أحمد، وثبت هذا عن جمع من الصحابة
 بن أبي شيبة، وثبت عن ابن عباس وغيره. افيما أخرجه 

فيكبر من بعد فجر يوم عرفة، هذا لغير الحاج، أول ما يسلم يكبر، ثم  
ثم يرجع إلى األذكار، وهكذا يكبر ظهر يوم عرفة،   ،ء هللا يرجع يكبر ما شا

اليوم   أي  التشريق،  أيام  من  الثالث  اليوم  عصر  إلى  عرفة،  يوم  وعصر 
 الثالث عشر. 

فإذا سلم من صالة العصر كبر التكبير المقيد، ثم بعد ذلك رجع ألذكار 
   .التكبير المقيد  وقت ينتهي وبهذاالصالة 

التكبير  ابتداء  والدليل على  ،  لصحابة، واآلثاروالدليل على هذا إجماع ا
راشد  خليفة  وعلي  وغيره،  علي  كأثر  الصحابة،  آثار  هو  وانتهائه  المقيد 

   رضي هللا عنهم. وهو مقدم على غيره من الصحابة 

فهذا هو التكبير المقيد، وعلى أصح أقوال أهل العلم إنما يكون التكبير  
 إلى ذلك أحمد وغيره.  المقيد بعد الفريضة والنافلة كما ذهب

ألن هذا الذي نقل عن الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم، ولذا على  
ثبت   كما  والنساء،  للرجال  يكون  المقيد  التكبير  أن  العلم  أهل  أقوال  أصح 

النساء في زمن عمر   العزيز،  عن  أنه كانوا   بن عبد  البخاري  وذكر هذا 
 يما يتعلق بالتكبير المقيد.يكبروا التكبير المقيد. هذا ف ،خلف أبان نيصلو

إلى   ويمتد  الحجة،  ذي  عشر  أول  من  يبدأ  فهو  المطلق  التكبير  أما 
 : مغرب الثالث عشر، وقد ثبت عن عمر وعن ابن عمر كما في "البخاري"

وابن كلها«  ه »أن عمر  التشريق  أيام  في  المطلق  التكبير  يكبرون  ،  كانوا 
»كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان    :فقال البخاري  ،العشرفي  تكبير  الأما  

يكبران  ،يكبران  ،للسوق العشر  في  للسوق  الناس    ،يخرجان  ويكبر 
 .بتكبيرهما«

وهي     [٢٠٣البقرة:  ] ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ :  وقد قال  

   . أيام التشريق



 
77 

التكبير المطلق والمقيد، كما ذهب إلى   التشريق يجمع بين  أيام  إذًا في 
 ذلك اإلمام الشافعي وغيره.

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا أن يعل   
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 المجموعة الرابعة واألربعون بعد المائتين 

المجموعة الحمد هلل   فهذه  بعد:  أما  والسالم على رسول هللا،  والصالة 
الرابعة واألربعون بعد المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي  

 بالتليجرام.

يقول السائل: لو تتكرم وتذكر بعض األحكام المتعلقة بالعيد لإلمام 

 والمأموم؟ 

العيدين أنهما واحد،  إن األصل في أحكام  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
   .وال فرق بينهما إال بدليل

وال   واحدة،  أنها  والمأموم  باإلمام  المتعلقة  األحكام  في  األصل  وأيًضا 
  . يفرق بينهما إال بدليل 

باإلمام المتعلقة  األحكام  و  :ومن  للخطبة،  يدخل  أن  له  يستحب    الَّ أأنه 
 ر بخالف المأموم. يبك   

صلى هللا عليه  في مسجد رسول هللا فقد ثبت عن ابن عمر أنه إذا صلى 
خرج مباشرة إلى مصلى العيد، أما اإلمام فيأتي للخطبة، يعني يأتي    وسلم

 ثم للخطبة. ،أواًل للصالة

حكاه    ،ويستحب لإلمام أن يخطب خطبتين، وعلى هذا إجماع أهل العلم
، وتدل على ذلك آثار السلف، وذكر هذا علماء  "المحلى"ابن حزم في كتابه  

 . اهب األربعةالمذ

ويستحب أن يبتدئ الخطبة األولى بالتكبير، والثاني بالتكبير، فقد ثبت  
» من السنة يكبر    :قال  ةعبد هللا بن عتب  عبيد هللا بنأن    :شيبة   أبي  عند ابن

في الخطبة، يبتدئ األولى بتسع    : أي  وفي الثانية سبعًا«  ،في األولى تسعًا
هذا األظهر   ،الثانية بسبع تكبيرات، ثم بعد ذلك يبدأ بالحمدلةفي و ،تكبيرات

 . -وهللا أعلم -

دون   بالحمدلة  االبتداء  األوائل،  الأما  العلماء  كالم  خالف  فهذا  تكبير 
   .وخالف اآلثار عن السلف

لإلمام يستحب  مما  تك  :وأيًضا  ستة  األولى  في  يكبر  غير  أن  بيرات 
تكبيرة اإلحرام، أي مع تكبيرة اإلحرام تكون سبعًا، ويكبر في الثانية خمس 
تكبيرات غير االنتقال، ثبت هذا عند أبي دواد من حديث عمرو بن شعيب  

وقال:    ، ذكر صالة العيد  صلى هللا عليه وسلم عن أبيه عن جده عن النبي  
وثبت    ،بخاريالحديث ال  حوصح ،  وخمس في األخرى«  ،»سبع في األولى
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المدينة كما ذكره شيخ اإلسالم   أهل  الصحابة، وعليه عمل  أيًضا عن  هذا 
  .ابن تيمية رحمه هللا تعالى

الخروج   قبل  لهم  فيستحب  والمأموم،  اإلمام  من  المسلمين  عامة  أما 
يغتسلوا أن  العيد  حكى    ،لصالة  وغيره،  عمر  ابن  عن  هذا  جماع اإلثبت 

 هللا تعالى.ذلك ابن عبد البر رحمه على 

تمرات، كما في حديث    كليستحب في عيد الفطر أال يخرج إال وقد أو
شيئًا،  يأكل  أال  له  يستحب  األضحى  في عيد  أما  "البخاري"،  في    بل   أنس 

يرجع ثم  العيد  من    ،يصلي  اإلجماع ويأكل  ذلك  على  وقد حكى  أضحيته، 
 ابن قدامة رحمه هللا تعالى. 

وذ والنساء  الرجال  يخرج  أن  وغيرهم،ويستحب  الخدور  بل    وات 
ذلك إسحاق  إلى  ض يستحب لهن أن يخرجن لصالة العيد، كما ذهب  ي   والحُ 

   .واإلمام أحمد وجماعة

ولويدل   "البخاري"  في  عطية  أم  حديث  أن    ": مسلم"ذلك  نؤمر  »كنا 
العيد في  الحُ خرِ ونُ   ،نخرج  يشهدن  يِّ ج  الخدور  وذوات  دعوة  وخير  الض 
 المصلى«. ض يِّ الحُ  عتزل المسلمين، وي

آخر  من طريق  يرجع  وأن  من طريق  يخرج  أن  العيد  في    ، ويستحب 
البخاري، قال:   النبي  كما في حديث جابر في    صلى هللا عليه وسلم »كان 

 .«آخر ويرجع من طريق   ،يخرج من طريق

رضي هللا  ثبت هذا عن عمر بن الخطاب    ،ويستحب له أن يكون ماشيًا
 . عنه

تكون صال أن  في    ةويستحب  المساجدالعيد  في  ال  في  بل    ،المصلى 
العلم أهل  جماهير  هذا  إلى  وذهب  المكشوفة،  حديث  ل ويدل    ،األماكن  ذلك 

الصحيحين في  سعيد  النبي    :أبي  وسلم»أن  عليه  هللا  إلى    صلى  خرج 
 . أول شيء بدأ به الصالة«ومصلى يوم العيد،  

ت، وال يخرج للمساجد إال  يافدل هذا على استحباب الخروج إلى المصل
   .اجة، إما لشدة برد أو مطر أو غير ذلك، أو أن تضيق المصلياتلح 

   .واألماكن المكشوفة ،يذهب إلى المصلىفأما األصل 

التكبير خروج  ،  ويستحب  من  التكبير  فيستحب  الفطر  عيد  في  أما 
لإلمام إلى أن يخرج عليهم اإلمام،  أيًضا  المصلي إلى العيد، وفي انتظاره  

األضحى   عيد  أما  العلم،  أهل  جماهير  قول  وهذا  عمر،  ابن  عن  هذا  ثبت 
 فيستحب التكبير من الليل بل يستحب التكبير في العشر كلها.
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  ،ابن عمر في العشر يخرجان للسوقهريرة و   و»كان أب  :قال البخاري
بتكبيرهما«  ،ويكبران الناس  عيد  ويكبر  ليلة  في  التكبير  يستحب  فلذلك   ،

   .األضحى، وكذلك يستحب التكبير في الذهاب إلى أن يخرج اإلمام

عن ابن مسعود وتالميذه أنهم   عند ابن أبي شيبة  وأكمل الصيغة ما ثبت
وهلل    ،هللا أكبر  ، ال إله إال هللا، هللا أكبر  ،هللا أكبر   ،»هللا أكبركانوا يقولون:  

  .فيكبرون حتى يخرج اإلمام، الحمد«

وال بعدها، ثبت عن ابن عباس    ئًا،وال يستحب أن يصلى قبل العيد شي 
قبلها وال    فلم يصلِّ   ،العيدين  صلى هللا عليه وسلم»صليت مع النبي    :قال

 . بعدها«

بيته  ى  لإ»أنه إذا رجع    :من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه  جاءوما  
فإن في إسناده عبد هللا بن محمد بن عقيل،    ؛ هذا ال يصح  ، صلى ركعتين«
ت يقبل  ال  من  فردومثله  به  انفرد  ما  يقبل  ال  إنه  بحيث  عنده ضعفًا  فإن  ه، 

 أحكام.

العيدين ابن عبا  ، ذاناأل   : ومما ال يستحب في   سوال اإلقامة، كما قال 
»َصلَّْيُت َمَع النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم   وجابر بن سمرة رضي هللا عنهما:

إِقَاَمة «، أَذَان  َواَل  بِغَْيِر  تَْيِن،  ة ، َواَل َمرَّ فال يستحب اآلذان    اْلِعيَدْيِن َغْيَر َمرَّ
 وال اإلقامة في العيدين.  

   .يد وبيوم العيد هذه جملة من األحكام التي تتعلق بصالة الع

واحد   كل  يقول  أن  المسلمون  التقى  إذا  يستحب  أنه  عليه  أنبه  ومما 
ومنكم"ألخيه:   منا  هللا  حجر"تقبل  ابن  قال  الصحابة،  عن  ثبت  كما   ،: 

صلى هللا  »أن أصحاب النبي    :عن جبير بن نفير  "ياتلالمحام"وروينا في  
 .  منا ومنكم«تقبل هللا :قال ، إذا لقي بعضهم بعًضا في العيد عليه وسلم

يوم واحد العيد  يوم  أن  يعلم  أن  ينبغي  العاشر من   ،وأيًضا  اليوم  وهو 
شوال،   من  األول  اليوم  الفطر  وعيد  األضحى،  عيد  يعني  الحجة،  ذي 
الصحيحين في  سعيد  أبي  حديث  في  كما  يحرم صومهما  اليومان    :وهذان 

ويوم    ،نهى عن صيام يومين، يوم الفطر  صلى هللا عليه وسلم»أن النبي  
 . األضحى«

أهل  أقوال  يحرم على أصح  في عيد األضحى  أن تصام    وأيًضا  العلم 
أي التشريق،  الحادي عشر  :أيام  لما   ،والثاني عشر  ،اليوم  والثالث عشر، 

»أيام  :  صلى هللا عليه وسلمقال    :لي قالتذاله  ةرواه مسلم من حديث نبيش
 «.  عز وجلوذكر هلل  ،التشريق أيام أكل وشرب
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يجد   لم  إذا  والقارن  للمتمتع  إال  صومها  أخرج  الفيحرم  كما  هدي، 
»لم يرخص في أيام التشريق    :عن عائشة وابن عمر، أنهم قالوا  البخاري

   .أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي«

الركعة   في  السبع  أي  التكبيرات  بين  ما  أنه  إلى  عليه  أنبه  مما  أيًضا 
ثبت عن   الثانية يستحب أن يذكر هللا، وأن يدعو كما  األولى والخمس في 

 عطاء رحمه هللا تعالى.

فاتته   أداًء، وأيًضا من  يقضيها على صورتها  أن  يستحب  العيد  صالة 
يكب   إبحيث   ركعتين  يصلي  والثانية  نه  إحرام،  بتكبيرة  سبعًا  األولى  في  ر 

   .ويدعو بين التكبيرات ، خمًسا بدون تكبيرة االنتقال، ويذكر هللا

هذه جملة ما يتعلق بأحكام صالة العيد على وجه االختصار، وأسأل هللا 
 وأن يجعلنا ممن علم وعمل.  ،أن ينفع بها

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،نامَ لَّ وأن ينفعنا بما عَ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا أن يعل    
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 المجموعة الخامسة واألربعون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
عن لإلجابة  المائتين  بعد  واألربعون  على    الخامسة  وردت  التي  األسئلة 

 قناتي بالتليجرام.  

ودفعت له أجرها، وبعد كم يوم   ، يقول السائل: اشتريت أضحية من رجل

أفضل، وأخبرني إذا أردت أن أبدل، بالفعل ذهبت  جديدةً   أحضر مجموعةً 

واخترت واحدة أخرى، هل يلزمني أن آخذ من المال ثم أعيده، أم أن   ،له

   . وجزاكم هللا خيًرا ؟ ب الشريعةوطريقتنا حس ، البيع صحيح

ل  على أصح قولي أهل العلم: يصح أن تبدَّ يُقال جوابًا عن هذا السؤال: 
المعينة، أي  أبو    :األضحية  منها، وإلى هذا ذهب  بما هو خير  التي عينت 

 وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.  ،حنيفة وأحمد

عُ  التي  األضحية  في  يختلفون  العلماء  نذرت  نَي   ألن  أم  وقف    ؟ هل هي 
بغيره يبدل  أن  بيَّ   ، وعلى كلى األمرين يصح  ابن  كما  ن ذلك شيخ اإلسالم 

يبد    أن  له  أنه يصح  فالمقصود  تعالى،  المعينة  تيمية رحمه هللا  ل األضحية 
 بما هو خير منها.        

ر  مقيد بقوانين، يس   "نلندايف"يقول السائل: بالنسبة لذبح األغنام هنا في  

اإلخوة أن يتولى مسألة ذبح األضاحي على الطريقة اإلسالمية لكن  هللا أحد

ثم يقوم    ،حيث يحجز هو العدد المطلوب من األضاحي  :بهذه الصورة

على صاحب األضحية بمقدار وزن األضحية بعد   ُكْلفَةويحسب ال  ،بذبحها

االستفادة    تتمكيلو جرام، فهل هذا البيع فيه بأس، اللالذبح بسعر محدد 

 لجلد واألمعاء حيث أنها ترمى، أفيدونا؟   من ا

والسعر المعروف   ،إنه بتوكيل األخ هذايُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
الجملة حيث  ظاهرة  ،من  جهالة  هناك  ليس  بأن    ،يعني  لألخ  توكيل  وفيه 

هو   بل  تعالى،  هللا  شاء  إن  جائز  األمر  هذا  فمثل  األمر،  هذا  بمثل  يقوم 
ألضحية، حتى ولو رمي الجلد واألمعاء، وإن كان  امستحب لتحقيق سنية  

األمعاء ترمى  أال  لمن   ،األفضل  يعطى  أن  والجلد  أكلها،  من  يستفاد  وأن 
إليه ذلك  ،يحتاج  فعل  لو  لكن  منه،  من صحة    ؛ويستفاد  يمنع  ال  هذا  فإن 
 األضحية.

النيابة في طواف اإلفاضة والوداع  يقول السائل: ذهب الحنابلة إلى صحة 

 في حج النفل، ما وجه ذلك؟ وما صحته؟ 

هذا مبني على مسألة عند الحنابلة، وهو  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ة تتبعض،  أن الحج النفل وعمرة النفل يصح الوكالة في جزء منها، والوكال
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لنفرض أن رجاًل في حج نفل وقف عرفة، ثم دفع من عرفة إلى   :بمعنى
   .فدفع من عرفة إلى مزدلفة صح عند الحنابلة ،بعد ذلك أناب غيره، مزدلفة

أنه هذا  صح    كما  ودليلهم:  بعضه، على  في  فيصح  كله  النفل  في حج 
بدنيًا   القادر  فإن  الواجب،  الحج  الحنابلة، بخالف  له  اعتمد  وماليًا ال يصح 

»ال    :وبقول ابن عمر  ،أن ينيب غيره في الحج الفرض، بإجماع أهل العلم 
 . يحج أحد عن أحد«

اإلنابة   تصح  لم  فلما  فكذلك  كله،  الحج  في  اإلنابة  تصح  لم    فيلذلك 
   .فالمقصود أن الحنابلة بنوه على هذا األصل، الحج كله تصح في بعضه

ألنه ال يلزم من صحة اإلنابة في   ؛-وهللا أعلم  -وهذا األصل فيه نظر  
 العبادة كلها أن تصح اإلنابة في بعضها. 

األصل   العبادات  وهذا  دليل،  إلى  يحتاج  بعضها  في  بالصحة  والقول 
ز منها إال ما دل الدليل على ذلك، وليس هناك  وفيها المنع والحظر، وال يج 
 بة في بعض العبادة.دليل فيما أعلم يجيز اإلنا

في   :وقولهم اإلنابة  صحت  كلها  العبادة  في  اإلنابة  صحت  ما  بأنه 
نظر  ،بعضها فيه  شرعي  ،هذا  دليل  إلى  أن    ،يحتاج  يريد  والذي  السيما 

وأن   ،ثم يريد أن يخرج من إحرامه  ،ينيب بعضها قد ابتدأ بالحج أو العمرة
يقول: }  ،ويكمل ذلك  ،يعطي غيره وا اوهللا  َّ  َوأَت مُّ لِل  َواْلعُْمَرةَ  فهذا    (1) {  ْلَحجَّ 

 . -وهللا أعلم -وال يصح  ،القول فيه نظر

وأدفع هذه الشكوك  ،يقول السائل: تراودني أحيانًا شكوك في عدم إخالصي

في  هل هذه اإلرادات تقدح   : السؤال.  بتجديد النية واإلخالص هلل 

 وتحبط العمل؟  ؟ اإلخالص

إن الذي يخاف من الرياء هو دليل على يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
وال يأمنه    ، ال يخاف النفاق إال مؤمن"  :إيمانه وتقواه، قال الحسن البصري

   .يكن موسوًسا ومريًضا بداء الوسوسة  ا لم، هذا م"إال منافق

ن  أمن    الواجب على الجميع أن يخشى هللا  ف  ،أما من حيث األصل

مخلص  يكون   وغير  سبحانه:    مرائيًا  قال  كما  ذلك،  غير  إلى  ٱ  ژ هلل 

 [. ٦٠املؤمنون: ] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

 أسأل هللا أن يجعلنا وإياكم من هؤالء برحمته وهو أرحم الراحمين.

 

 ١٩٦البقرة: (١) 
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يقول السائل: كثيًرا ما يردد الحزبيون وأتباعهم مسألة التغاضي والتسامح  

جاء   ،ويستشهدون بمثل هذا ،التغاضي يطيل عمر الحياةوغض الطرف،  

ابن تيمية، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم   فتاوى في  

ة، أرجو تأصيل المسألة والرد على  ،يبق بين المسلمين عصمة وال أخو 

 وجزاك هللا خيًرا؟   ،من يقول الحق، يريد به الباطل

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  البدع    ينبغييُقال  أهل  طريقة  أن  يعلم  أن 
أنهم يعمدون    :عموًما كما قال اإلمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية

م أن المسائل المتنازع فيها نوعان،  علَ إلى ما تشابه من الكالم، ينبغي أن يُ 
 مسائل يسوغ الخالف فيها، ومسائل ال يسوغ الخالف فيها.

ع من خالف في ذلك،  ما يبدَّ   :اومن المسائل التي ال يسوغ الخالف فيه
األجوبة    اومنه إحدى  في  مطول  جواب  في  هذا  فصلت  وقد  يبدع،  ال  ما 

في المسائل التي ال تستحق  هي  السابقة في القناة نفسها، فكالم شيخ اإلسالم  
 التبديع. 

التبديع  تستحق  التي  المسائل  الهجر  ،أما  هو  بمنهج    ،فاألصل  والقيام 
ال أهل  في عداء  السنة  من حديث أهل  الشيخان  أخرج  ذلك،  إلى غير  بدع 

النبي   أن  وسلم عائشة  عليه  هللا  َما  قال:    صلى  يَتَّبِعُوَن  الَِّذيَن  َرأَْيتُْم  »إِذَا 
ُ فَاْحذَُروُهْم« ىتََشابَهَ ِمْنهُ، فَأُولَئَِك الَِّذيَن َسمَّ   .َّللاَّ

ق بين المسائل التي تستوجب التبديع والمسائل التي  ينبغي أن يفرَّ   ،إذًا
التبديع،   تستوجب  فيها وال  يصح  ال  التي  هي  التبديع  تستوجب  ال  التي 

وأهلُ  التبديع،  تستوجب  التي  بخالف  المتشابه    التهاجر  إلى  يعمدون  البدع 
 ويضربون هذا بهذا إرادة للتلبيس والتضليل على أهل السنة.  ،من الكالم

قابل ال يقومون بهذا، ترى شدة عدائهم ألهل السنة ممن ثم هم في الم
، وفي المقابل ترى تقارب بعضهم مع الرافضة، وبعضهم  جاميةيسمونهم  

براليين والعلمانيين، فهم يتقلبون في هذه المسائل بحسب  يمع الصوفية، والل 
وإياكم   يعافينا  أن  أسأل هللا  وهو أرحم   ، رحمتهبمصالح حزبهم وأهوائهم، 

 ين. الراحم

 يقول السائل: هل اإلفرازات عند المرأة تنقض الوضوء؟  

  -وهللا أعلم  -على أصح أقوال أهل العلم  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أنه ناقض للوضوء  على  أن هذه اإلفرازات ما لم تكن مما نصت الشرعية  

والمني والودي  والمذي  الز  ، كالبول  النساء  فإن  ناقًضا،  تعد  ال  ن  لفإنها 
 يبتلين بمثل هذا، ولو كان ناقًضا لبينته الشريعة.
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يقول السائل: ما حكم الدواء الذي يحتوي على نسبة من الكحول اإليثانول  

 ستة عشر بالمائة؟ 

إذا كان مثل هذا الدواء ال يسكر، فإذا كان  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
جائز  ،ذلكك فَقَلِ ألن    ؛فتعاطيه  َكثِيُرهُ  أَْسَكَر  َحَراٌم«»َما  أييلُهُ  ليس    :، 

ب هذا بمثال، هذه النسبة  بالنظر إلى النسبة، بل بالنظر إلى ذاته، وأنا أقر   
في إناء  هاأو وضعت  ،ضعتها في إناء صغيروالتي هي ستة عشر بالمائة لو 

ذلك لو شرب كثيره في إناء كبير أو إناء صغير  ، وككبير النسبة هي هي
   .للغاية فالنسبة هي هي 

ل حديث  فإذا  في  تدخل  ال  فإنها  تسكر  تكن  فَقَِليلُهُ  م  َكثِيُرهُ  أَْسَكَر  »َما 
شُ َحَراٌم« إذا  المركز  الخمر  الحديث  في  يدخل  وإنما  سكر  ر  ،  ثم  قلياًل  ب 

صاحبه، ثم هذا الخمر كثر بأي طريقة، فمثل هذا الخمر إذا كثر وأضيف 
 إليه ماء فإنه مسكر.

أما هذا قليله وكثيره هو نسبة    ،نظر إلى قليله، قليل الخمر مسكرالكن  
ذكر الشيخ العالمة محمد بن صالح    الجوابالستة عشر بالمائة، وبنحو هذا  

 العثيمين رحمه هللا تعالى.

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ  ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا أن يعل   
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 المجموعة السادسة واألربعون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
على   وردت  التي  األسئلة  عن  لإلجابة  المائتين  بعد  واألربعون  السادسة 

 قناتي بالتليجرام.  

 رت رجلها؟ سِّ يقول السائل: ماذا يفعل من اشترى أضحية فكُ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  عينهايُقال  فقد  أضحية  اشترى  من  فإذا إن   ،
عينها فيجب عليه أن يضحي بها، فإذا أصيبت بعيب، وهذا العيب ال تجزئ  

 : معه األضحية، فإن لهذا حالين

تعدى   أو  فرط  يكون  أن  األولى:  األضحيةبالحالة  أهمل  أو    ،أن 
فيه تستعمل  أن  يصح  ال  فيما  مثاًل   ، استعملها  رجلها  هذه    ،فكسرت  فمثل 

   .يجب أن يبدلها بغيرها 

رت رجلها بال تفريط سإنما كوالحالة الثانية: أال يكون فرط وال تعدى،  
 نها.    ألنه قد عيَّ  ؛وتجزئ ،فمثل هذا يضحي بها ،وال تعد   

يقول السائل: ما أعمال اليوم العاشر للحاج بالترتيب، وهل يصح عدم 

 الترتيب؟  

 أعمال الحاج في اليوم العاشر كالتالي:  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:

  .األمر األول: يرمي جمرة العقبة

   .ينحر :واألمر الثاني

   .ريحلق، أو يقص    :واألمر الثالث

  . واألمر الرابع: يطوف بالبيت، طواف الحج

 هذه أعمال الحاج.

ينحر ال  فإنه  مفرًدا  كان  هي    ؛وإذا  هذه  نحر،  المفرد  على  ليس  ألنه 
الحاج النحر  أعمال  العلم  ،يوم  أهل  بإجماع  بالترتيب  حكى   ، وهي  كما 

وغيره تعالى  هللا  رحمه  حجر  ابن  هللا  ،  اإلجماع  رسول  فعله  الذي  وهو 
  .وفعله صحابتهصلى هللا عليه وسلم،  

تقدم أن  يصح  األعمال  يدل    ، وهذه  تؤخر،  في لوأن  ثبت  ما  ذلك 
صلى هللا أن النبي  :من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص "صحيح مسلم"

وسلم يُ   عليه  مما  شيء  سئل عن  يُ جهَ ما  أو  نُ سَ نْ ل  مما  جُ س  ى  أو  إال  ه  ي  ل 
 .»افعل وال حرج« :وقال
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لم يجعل   صلى هللا عليه وسلمأن النبي    :وجه الداللة من هذا الحديث 
أنه يستوي في ترك    على المعذور كفارة، ومن القواعد المتقررة في الحج

 الواجب المعذور وغير المعذور من جهة إيجاب الكفارة. 

»من ترك نسًكا أو نسيه  لذا ثبت في الموطأ عن ابن عباس أنه قال:  
دًما« معذورفليهرق  غير  األول  ذلك    ،،  ومع  بالنسيان،  معذور  والثاني 

  جعل على كليهما دًما، فدل هذا على أنه في ترك الواجب يستوي المعذور
 وغير المعذور. 

كذلك    :الشريعة عذرت المعذور بأن لم توجب عليه كفارة، فيقال  ،افإذً 
عمرو:   بن  هللا  عبد  حديث  وفي  كفارة،  عليه  تجب  ال  مثله  المعذور  غير 

 جب عليه الكفارة. وولم ت ،الناسي والجاهل في عدم الترتيب عذر

التقديم والتأخ  أنه يصح  لكنه    ؛وليس فيه كفارة  ،ر عمًدايفدل هذا على 
 خالف األفضل، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية.    

 ومتى ينتهي؟     ؟ يقول السائل: متى يبدأ رمي جمرة العقبة

العاشر يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   اليوم  العقبة في  يبدأ رمي جمرة 
الليل، فإنه أول ما يصل   من أول ما يصل الحاج بعد أن يدفع بعد نصف 

للض عفة  أذن    صلى هللا عليه وسلم ألن النبي    ؛فإن له أن يرمي جمرة العقبة
   في حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما، ولم يمنعهم من الرمي.

وقد ذهب إلى  ،  لون يصح لهم أن يرمواص  فدل هذا على أنهم أول ما يَ 
   .هذا الشافعي وأحمد

الذي   يصل  ما  أول  من  يمتد  العقبة  جمرة  رمي  وقت  إن  بعد  ثم  دفع 
نصف الليل إلى فجر اليوم الحادي عشر، فإذا دخل فجر يوم الحادي عشر  

 انتهى وقت الرمي.

»أن امرأة عبد هللا بن عمر كانت مع   :ذلك أنه ثبت عند البيهقيلويدل  
رضي هللا  لياًل، فأمرهم ابن عمر    امرأة قد نفست فتأخرت، فلم يصلها إال 

  .ولم يأمرهما بشيء، ولم يجعل عليهم شيئًا« ،أن يرموا الجمرة عنه 

أن   تقدم  وقد  عليه،  دم  ال  بليل  رمي  في  المعذور  أن  على  هذا  فدل 
 المعذور وغير المعذور سواء في وجوب الكفارة.

يصح لغير المعذور أن يرمي لياًل إلى الفجر، هذا أحد قولي    ، على هذاف
 وهو قول الشافعي.اإلمام مالك رحمه هللا تعالى، 

ل المتعجل، ثم  ص  فإذًا في جمرة العقبة وحدها يصح الرمي من أول ما يَ 
   .ثم رمي لياًل  ،يرمي النهار إلى أن تغرب الشمس
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لياًل  فيها  الرمي  يصح  التي  الوحيدة  الجمرة  عمر    ؛ فهي  ابن  ألثر 
التشريق فإنه ال تصح    ا المتقدم، أما ما عداه أيام  الثالث في  من الجمرات 

لياًل  ترمى  قال:    ؛أن  أنه  البيهقي  عند  عمر  البن  ثبت  غربت    »إذالما 
فليرمِ  بعده«  الشمس  الذي  اليوم  قولي مع  وأحد  أحمد،  ذهب  هذا  وإلى   ،

 مالك رحمه هللا تعالى.    
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 يقول السائل: متى تنتهي التلبية للحاج؟  

إن الحاج يستمر في التلبية منذ أن يحرم، يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
صلى هللا عليه »لم يزل النبي    :وأسامة بن زيد   ،وزيد  ،كما قال ابن عباس

أخرجه البخاري، فإذًا  يلبي إلى أن   ،يلبي حتى رمى جمرة العقبة«  وسلم
 يرمي جمرة العقبة.

ليق  غالت"  هحجر في كتاب  صححه ابن  ،وقد قال ابن عباس فيما صح عنه
أنه"ليقعوالت أي  العقبة،  يرميها من جمرة  آخر حصاة  إلى  يلبي  أنه    مع   ، 

الحصاة األولى يكبر ويلبي والثانية والثالثة إلى السابعة، فإذا رمى السابعة 
 فإن التلبية تتوقف، وإلى هذا ذهب اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى.   

 ضحية والهدي؟   يقول السائل: كم يوم يصح ذبح األ 

إن أصح أقوال أهل العلم وهللا أعلم، أن  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
يُ  واألضحية  يُ حَ ذبَ الهدي  بعده،  ويومان  العيد  يوم  أيام،  ثالثة  في ذبَ ان  حان 

أي العيد،  بعد  يومين  وفي  العيد  يوم  في  أيام،  العاشر  :ثالثة  اليوم    ، في 
 والثاني عشر.  ،والحادي عشر

ليس بين    :وابن عباس، قال الطحاوي  ،وابن عمر  ،ثبت هذا عن أنس
  .الصحابة خالف في ذلك، ويكون الذبح لياًل ونهاًرا

صلى الهزلي أن النبي    ةمن حديث نبيش  "مسلم"فإن قيل: قد صح في  
  .«وذكر هللا   ،»أيام التشريق أيام أكل وشربقال:  هللا عليه وسلم

 زم، بين األكل ووقت الذبح. ال تال :فيقال

الهزلي، أن أيام التشريق أيام أكل حتى اليوم    ةغاية ما في حديث نبيش
صلى هللا عليه  ما جاء أن النبي  ال  الثالث عشر، أنه ال يجوز صوم ذلك، إ 

على رخَّ   وسلم فإنه  ذلك  عدا  وما  والقارن،  للمتمتع  هدي  يجد  لم  لمن  ص 
يصام، فال تالزم بين وقت األكل ووقت  أصح أقوال أهل العلم ما يصح أن  

 الذبح. 

 وقد أفتى الصحابة بأن الذبح ينتهي في اليوم الثاني عشر، كما تقدم. 

 يقول السائل: متى يحصل التحلل األول؟  

يحصل التحلل األول برمي جمرة :  إنه على أصح أقوال أهل العلميُقال 
أو أن    ،و أن يقصرالعقبة، فلو رمى جمرة العقبة وحدها من غير أن يحلق أ

ومقدماته،  النساء  إال  شيء  كل  له  وجاز  األول،  التحلل  حل  فقد  يطوف 
 ذلك أن هذا هو ثابت عن الصحابة. ل والمقدمات التي تتعلق بالجماع، ويدل 
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وعن جماعة من صحابة رسول هللا   ،وعن عائشة  ،فقد ثبت عن عمر
   .روايةوأحمد في  ،، إلى هذا القول ذهب مالكصلى هللا عليه وسلم

 فإذًا برمي جمرة العقبة يصح التحلل األول.      

 وجزاكم هللا خيًرا.  ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا أن يعل   
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 المجموعة السابعة واألربعون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
السابعة واألربعون بعد المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي  

 بالتليجرام.  

إذا أرادت والدتي أن   ؟ يقول السائل: هل هناك صيغة للتوكيل في األضحية

ا ماليًا أشتري  أضحي في المسلخ، وأعطتني مبلغً أن  و ،فإني أذهب ، توكلني

فهل يلزمها أن تقول شيئًا معينًا عند إعطاء المال، مثل أن    ،به األضحية

اللهم هذه  :وكلتك إلى آخره، وهل يلزمنا أن أقول عند األضحية : تقول

 أضحية والدتي إلى آخره؟ 

إن التوكيل لشراء أضحية ليس له صيغة،  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ل ما دل عليه مما تعارف الناس عليه وغير ذلك،  وإنما يحصل التوكيل بك

فبكل لفظ يدل على التوكيل بما تعارف الناس عليه يكون توكياًل، وال يلزم  
يستحب    ئًاأن يقول شيئًا عن شرائها، ال أعرف شي   ،يشتريها   لمن أراد أن

نتها قوله عند شراء أضحية، هذا بخالف الذبح فإنه يستحب عنده أمور قد بيَّ 
 في غير هذا الموضع.    

  عنه كل سنة، ولكن لم يبقَ  ىيقول السائل: هل الميت إذا وصى بأن يضح 

من ماله شيئًا حتى يشترى له به أضحية، هل يجب إنفاذ الوصية من مال  

 عنه كل سنة؟  ىفيضح ،أوالده

السؤال:  يُق هذا  عن  جوابًا  لألحياء، ال  أنها  األضحية  في  األصل  إن 
  ؛على أصح األقوال الثالثة عند أهل العلمهذا    ،األموات  ن وأنها ال تفعل ع

حديث  من  ذلك  في  جاء  وما  األموات،  على  األضحية  على  دليل  ال  ألنه 
عنهعلي   هللا  الترمذي رضي  عند  بكبشين  :،  يضحي  كان  أحدهما   :»أنه 
رسول  أوصاني    :، يقولصلى هللا عليه وسلموالثاني عن رسول هللا    ،عنه
،  رضي هللا عنه، فإنه ال يصح عن علي  بذلك«  صلى هللا عليه وسلم  هللا

 . صلى هللا عليه وسلموال يصح عن رسول هللا 

إال    ؛لذا تشرع  ال  تذبح،  ال  األضحية  أن  العلم  أهل  أقوال  أصح  على 
   .لألمواتوال تشرع  ،لألحياء

تُ  فإن وصيته  ماله،  لو وصى ميت من  مما   ؛ذ نفَّ لكن  المسألة  هذه  ألن 
   . لميتعن اضحية القول بصحة األ تبنىوقد ، يسوغ الخالف فيها

فإذًا يجب أن توفى وصيته إذا كانت من ماله، ثم إذا انتهى ماله فإنه ال  
يصح لهم أن يفعلوا    يجب على ورثته أن ينفذوا الوصية، بل األظهر أنه ال 

 ألن األضحية ال تفعل على األموات كما تقدم تقرير هذا.  ؛ذلك
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األذكار بعد على  يقول السائل: هل من دليل على تقديم التكبير المقيد 

 الصالة وجزاكم هللا خيًرا؟  

إن هذا هو فهم أهل العلم القائلين بالتكبير  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
بعد أذكار الصالة، وإنما ذكر بعض أهل    إنهالمقيد، ألنك ال تراهم يقولون  
يقال   أنه  المعاصرين  السالم    عد بالعلم  أنت  اللهم  وقول  ثالثًا،  االستغفار 

نظر  فيه  هذا  لكن  واإلكرام،  الجالل  ذا  يا  تباركت  السالم  فهم  ؛  ومنك  فإن 
يدل على أنه بعد الصالة مباشرة، ثم هذا ظاهر اآلثار عن   ينألولالعلماء ا
الذي جاء عن عمر  رضي هللا عنهمالصحابة   ثم  بالصالة،  فإنهم علقوها   ،

كبر الناس ف  ،فإنه كبر بعد الصالة مباشرة  ،لما كبر في منى  رضي هللا عنه
من قد فإنه لو كان كذلك لكان من الناس  ؛  بعد األذكار  همعه، ولم يكن تكبير

   .وخرج من المصلى إلى غير ذلك ،قام

فالمقصود أن هذا ظاهر آثار الصحابة وظاهر كالم أهل العلم الماضين 
 رحمهم هللا تعالى.     

يقول السائل: هل يجزئ الوقوف يوم عرفة لياًل، وما هو الوقت الزمني  

 للوقوف بعرفة بداية ونهاية؟  

إن ابتداء وقت الوقوف بعرفة يكون بعد  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
النبي   ذلك  فعل  كما  وسلم الزوال،  عليه  هللا  في صلى  جابر  حديث  في   ،

مسلم" جماعة "صحيح  اإلجماع  حكى  ذلك،  على  العلماء  أجمع  وقد   ،
 كالقرطبي وابن عبد البر وابن حزم والشوكاني وغيرهم. 

الو يصح  أنه  إلى  ذهب  عرفة ومن  يوم  من  الشمس  طلوع  بعد  قوف 
باإلجماع  ،  نابلةالح  محجوجون  على وهم  اإلجماع  واحد  غير  حكى  وقد 

  .خالف ذلك

ثم إن انتهاء الوقوف يكون بطلوع الفجر، من اليوم العاشر، ودل على  
الزبير بن  هللا  عبد  عن  األول:  أثران  عمر،   ،ذلك  بن  هللا  عبد  واآلخر 

 ند صحيح. بس "الموطأ"أخرجهما مالك في 

  .حكى اإلجماع ابن قدامة رحمه هللا تعالى ،وقد أجمع العلماء على ذلك

أما الوقوف بعرفة لياًل فإنه على الصحيح يجزئ سواء تعمد ذلك أو لم  
ويدل على ذلك حديث عروة   ،يتعمد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم

س المضر   أخرجه    بن  النبي    :خمسةالالذي  عليهأن  هللا  قال:    وسلم  صلى 
»َمْن َشِهَد َصاَلتَنَا َهِذِه، َوَوقََف َمعَنَا َحتَّى نَْدفََع َوقَْد َوقََف بِعََرفَةَ قَْبَل ذَِلَك 

هُ، َوقََضى تَفَثَهُ«.  لَْياًل، أَْو نََهاًرا، فَقَْد أَتَمَّ َحجَّ
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س هذا الحديث يدل على أنه يصح الوقوف لياًل   ، السيما عروة المضر 
وسلم  عليه  هللا  صلى  والنبي  لياًل،  متأخًرا  جاء  هل    فسريستلم    قد  منه، 

تكاساًل  بعذر  ،تأخرت  ذكرها    ،أو  التي  األصولية  والقاعدة  عذر؟  بغير  أو 
منزلة  ينزل  اإلجمال  موضع  في  االستفصال  ترك  أن  الشافعي،  اإلمام 

وال يجب عليه   ، عموم في المقال، فلذا لو تعمد أحد يأتي لياًل صح وقوفهال
 دم، هذا أصح أقوال أهل العلم. 

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا أن يعل   
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 المجموعة الثامنة واألربعون بعد المائتين 

، أما بعد: فهذه المجموعة والصالة والسالم على رسول هللا  ،الحمد هلل
الثامنة واألربعون بعد المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.

 وا من شعورهم وأظفارهم؟ يقول السائل: هل لمساعدي المضحي أن يقص  

إن الذي يمسك عن أظفاره وشعره وبشره يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ذهب المالكية والحنابلة،   يه أراد أن يضحي عنهم، وإلي، أو من  هو المضح   

سيرين   ابن  عن  ذكر  عند وثبت  أنه  حزم  يُ   : ابن  األطفال  عن  مس  أن  كون 
طفاله يستحب لهم أن يمسكوا عن  من أراد أن يضحي عن أ  ، أي:أظفارهم

كان يكره أن يأخذوا من   ابن سيرين  أظفارهم وعن شعرهم وبشرهم، فإن
   .أظفارهم وشعرهم

في  فال يشركه  أن  أراد  ومن  المضحي  هو  يمسك  الذي  أن  مقصود 
بأن ،  األجر وكله  من  وكذلك  يمسكون،  ال  فإنهم  وغيرهم  المساعدون  أما 

المضح    يمسك  وإنما  يمسك،  فإنه ال  نفسهيذبح أضحيته،  أن   ،ي  أراد  ومن 
 في األجر.     يشركه معه 

   .مع الدليل ؟ يقول السائل: ما ملخص التحويل بين األنساك الثالثة

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  يجوز    : أييُقال  الذي  ما  يسأل:  السائل  أن 
 يعني بين المتمتع والمفرد والقارن؟   ؟ التحويل فيه بين األنساك

والقارن الذي    ،يقال: ثبت في السنة النبوية أن المفرد الذي لبى بالحج
التمتع  إلى نسك  يحولوا  أن  لهم  يستحب  أنه  بالحج والعمرة  ثبت    ،لبى  كما 

ولو بعد أن    ،بل يستحب لهم ذلك"،  صحيح مسلم"هذا في حديث جابر في  
في  جابر  حديث  في  أيًضا  هذا  وثبت  والسعي،  القدوم  طواف  من  ينتهوا 

  .حديث جابر وغيره "صحيح مسلم"

بالعمرة فإنه يصح    لَّ هَ بالتمتع أي أَ   لَّ هَ ن من أَ أ، وأيًضا ثبت في السنة  
ثبت هذا  ،  ل الحج على العمرة دخ  إلى القارن، بأن يُ   له أن يحوله من التمتع

الصحيحين في  عائشة  حديث  النبي    :في  وسلم»أن  عليه  هللا  أمر    صلى 
بذلك« عمر  عائشة  ابن  عن  أيًضا  وثبت  وأرضاه،  عنه  هللا  في   رضي 

ابن   اإلجماع  حكى  كما  العلم  أهل  إجماع  هذا  وعلى  وغيره،  "البخاري" 
   .قدامة وغيره

يحو     ،فإذًا والممتع  التمتع،  إلى  يحوالن  والقارن  نسك  المفرد  إلى  ل 
   . فهذا الذي ثبتت به السنة، القران
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 والذي ال يصح التحويل هو ما يلي:  

إلى   يحول  أن  للمفرد  األول: ال يصح  بالحج،   ؛القراناألمر  لبى  ألنه 
سيُ  فإنه  يحول  أن  أراد  على  دخ  فإذا  العمرة  وإدخال  الحج،  على  عمرته  ل 

والمنع واألصل  عليه،  دليل  ال  الحظر،    ؛الحج  على  مبناها  العبادات  ألن 
 وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد.

ألن القارن قد لبى    ؛ال يصح للقارن أن يحول إلى اإلفراد  :األمر الثاني

ژ وهللا يقول:    ،يترك العمرةسفراد فإنه  اإلإلى  الحج والعمرة، فإذا حول  ب

 .[١٩٦البقرة: ] ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

األمر الثالث: القارن الذي ساق الهدي، فإنه ال يصح له أن يحول إلى  
أولى باب  من  اإلفراد  إلى  وال  النبي    ؛التمتع  وسلمألن  عليه  لم    صلى هللا 

، إلى استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي«»لو  وقال    ،يحول
حكى  هذا،  على  العلماء  أجمع  وقد  وغيره.  جابر  حديث  في  كما  آخره 

 اإلجماع ابن قدامة رحمه هللا تعالى.

اإلفراد إلى  يحول  أن  للمتمتع  الرابع: ال يصح  قد    ؛األمر  المتمتع  ألن 
عمرته سيرفض  معناها  لإلفراد  حول  فإذا  بالعمرة،  حج    ،لبى  ا وسيكون 

 .[١٩٦البقرة: ] ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ألن هللا يقول:  ؛ وحده، وهذا ال يصح

فهو  ذلك  عدا  وما  فيها،  التحويل  يصح  ال  األربعة  األحوال  هذه  فإذًا 
   .يصح لما تقدم ذكره

أن    ،ل الحجدخ  وأراد أن يُ   ة،لبى بالعمرومما أنبه عليه: أنه يصح لمن  
الكبير على الصغير في الحج على العمرة، يصح له أن يدخل ذلك   يدخل 

وثبت هذا عن ابن    ،اإلجماع، حكى اإلجماع ابن قدامة وغيرهبقبل الطواف  
 وثبت في صحيح عائشة وغيره. ،عمر

يُ  أن  يصح  العلم  أهل  أقوال  أصح  حتى دخ  وعلى  العمرة  على  الحج  ل 
  ، بعد الطواف بل حتى بعد السعي، وإلى هذا ذهب المالكية، في قول عندهم

يأت    ؛وهو الصواب العمرة، ولم  الحج على  إدخال  تحديد    ألنه جاء صحة 
 للوقت الذي يصح فيه اإلدخال. 

  .قد أدخل ابن عمر وعائشة الحج على العمرة قبل الطواف : وإن قيل 

ول  :فيقال  ، حًدا  يكن  لم  وفاقًا  جاء  وابن  ما  عائشة  أن  دليل  هناك  يس 
تقصَّ  لم  عمر  الطواف  بعد  تأخروا  لو  وأنهم  الطواف،  قبل  اإلدخال  دوا 
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األظهر   فلذا  أعلم-يدخلوه،  الطواف،     -وهللا  بعد  حتى  اإلدخال  يصح  أنه 
حتى بعد السعي، وذهب إلى هذا بعض المالكية، وهو قول ابن قدامة رحمه 

 حويل األنساك. هللا تعالى، هذا هو ملخص ما يتعلق بت

يقول السائل: بما أن طواف القدوم مستحب للمفرد والقارن، فإذًا ال  

 ويكتفي بتقديم سعي الحج فحسب؟    ،يطوف 

 ،إن طواف القدوم مستحب عند الجمهوريُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أب مذهب  هو  أنه    يكما  والصواب  لمالك،  خالفًا  وأحمد،  والشافعي  حنيفة 

يطوف طواف  أن  له  يستحب  فإنه  والقارن  المفرد  من  أتى  فمن  مستحب، 
 يسعى سعي الحج. ثم ،القدوم

قد أجمع العلماء على أنه ال يصح السعي إال وأن يكون قبله طواف، و
العلم أهل  بإجماع  الماوردي  ،وهذا  اإلجماع  و  ،حكى  النووي    ،أقرهونقله 

 والعيني وأقره، فالسعي ضعيف محتاج إلى طواف يسبقه. 

فمثل هذا    ،أسعى إلى الحج دون طواف  :لو أنه أول ما يأتي قال  ،فإذًا
 البد أن يسبق السعي بطواف على ما تقدم تقريره. ،السعي ال يصح 

 يقول السائل: هل يصح الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر؟   

تنازع العلماء في هذا، وقد ذهب  ا السؤال:  يُقال جوابًا عن هذ إنه قد 
منصور   بن  إسحاق  ذلك  روى  كما  رواية  في  تعالى  هللا  رحمه  أحمد 

ونُ  راهويه،  بن  إسحاق  وأيًضا  أنه س  الكوسج،  وجماعة  عطاء  إلى  هذا  ب 
وهذا أحد أقوال أبي حنيفة ،  يصح الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر

   .رحم هللا جميع علماء المسلمينورحمه هللا تعالى، 

فيما رواه    رضي هللا عنهألنه ثبت عن ابن عباس    ؛وهذا القول أصح
قال: رمقت   أنه  مليكة،  أبي  ابن  ابن جريج عن  أبي شيبة، من طريق  ابن 

أبي    ابن عباس يرمي في الظهيرة قبل الزوال، ورواية ابن جريج عن ابن
ابن  ومليكة،   ذلك  ذكر  كما  مقبولة  أنه  إال  بالسماع  فيه  لم يصرح  كان  إن 

 القطان رحمه هللا تعالى.

عباس  ،السند صحيحف ابن  مذهب  قدر رمى    ،وهذا  أنه  عنه  ثبت  وقد 
الزوال بعد  يرمي  أن  األكمل  كان  وإن  الزوال،  النبي    ؛قبل  صلى هللا  ألن 

الزوال    عليه وسلم بعد  بالرمي  يتحين  ابن  كان  ولذا  كما في حديث جابر، 
 . »كنا نتحين ثم نرمي بعد الزوال« :عمر فعله وكان يتحين قال

والفعل ال يدل على الوجوب، السيما وقد   ،ألنه فعل  ؛هذا أفضل وأكمل
واألصل في أفعال الصحابة   ؛ثبت عن ابن عباس أنه قد رمى قبل الزوال
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وشيخ    "المغني"مة في  أنها تحمل على عدم التعارض، كما قال هذا ابن قدا
 ."العمدة "شرحاإلسالم في 

مل ح يو  ، االستحباب  لىفإذًا يحمل فعل ابن عمر وغيره من الصحابة ع
وقد  ،  جزاء، لكن العمدة على ابن عباسفعل ابن عباس الثابت عنه على اإل

منصور   مسائل  في  كما  تعالى  هللا  رحمه  راهويه  بن  إسحاق  به  احتج 
   .لزوالالكوسج، وهو في الرمي بل ا

لكن أنبه إلى أمر: أن الرمي قبل الزوال يبدأ من طلوع الشمس ال من  
  .وإسحاق ،كما نص على هذا أحمد ،طلوع الفجر

 واألمر الثاني: األحوط هو الرمي بعد الزوال.

 يقول السائل: هل يصح التوكيل في الرمي عن الغير؟ 

يصح التوكيل في الرمي عن الغير، وقد  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
شيبة    عند ثبت   أبي  عمرابن  ابن  فمن    :عن  له،  صبية  ومعه  حج  »أنه 

لم يستطع رمى   نفسه، ومن  نفسه رمى عن  استطاع منه أن يرمي عن 
قال:  عنه« أنه  جابر  حديث  في  وجاء  الصبيان،  عن  وعن    ،»ورمينا 

وإنما العمدة على ما ثبت عن    ،يصح في حديث جابر، لكن هذا ال  النساء«
 .رضي هللا عنهابن عمر 

لكن أنبه على أمر وهو أن التوكيل يصح لمن لم يستطع، وبعض الناس 
العجلة  فبسبب   ، عشر  الثاني  اليوم  في  بالرمي  يتعجل  أن  يريد  يتساهل، 

عجل ليس مجوًزا للتوكيل  تال  ،يرمي عن النساء وعن الصبيان، وهذا خطأ
عن الغير، وإنما الذي جوز ذلك هو عدم استطاعة الرامي أن يرمي عن  

 نفسه، ال أن يكون السبب العجلة، أو غير ذلك. 

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،نامَ وأن ينفعنا بما علَّ  ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا أن يعل   
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 المجموعة التاسعة واألربعون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،د هللالحم
التاسعة واألربعون بعد المائتين لإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي  

 بالتليجرام.  

 يقول السائل: هل يستحب حلق الرأس بعد األضحية مع الدليل؟ 

السؤال:   ي يُقال جوابًا عن هذا  العلم  أهل  أقوال  ستحب  إنه على أصح 
هللا  رحمه  أحمد  اإلمام  هذا  إلى  ذهب  رأسه،  يحلق  أن  أضحيته  ذبح  لمن 

والدليل   أبي شيبة  ثبوت هذا  :  تعالى في رواية،  ابن  بن  عبد هللا  عن  عند 
 ، فإنه لما ضحى حلق رأسه.رضي هللا عنهعمر 

من  كثير  هجرها  سنة  وهذه  مستحب،  األضحية  بعد  الرأس  فحلق 
صلى هللا  صحابة رسول هللا  ل  المستحبات اتباعالناس، فينبغي أن تحيا هذه ا

يُ عليه وسلم لم  إذا  الدين، وذلك  أفعالهم حجة في  الذين  فوا، وفعل ابن  الَ خَ ، 
 . رضي هللا عنهمف من بقية الصحابة الَ عمر هذا لم يخَ 

 يقول السائل: هل يصح تقديم السعي على الطواف؟ 

التقديم  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   أعمال يوم العاشر، وهي    بينإن 
عن  جائز  هذه  بين  التقديم  والطواف،  والذبح،  والحلق  العقبة  جمرة  رمي 

   ألمور:أصح أقوال أهل العلم، إال أنه ال يصح تقديم السعي على الطواف، 

ماع وهذا بإج   ، بطواف  ااألمر األول: أن السعي  البد أن يكون مسبوقً 
 أهل العلم كما حكاه الماوردي.

األمر الثاني: أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم جواز تقديم السعي 
كما حكى    ، على الطواف، وذلك ألنه ال يجوز في العمرة بإجماع أهل العلم

البر عبد  ابن  ال    ؛اإلجماع  سواء  الحج  وأحكام  العمرة  أحكام  في  واألصل 
 فرق بينهما.

أن الثالث:  الطواف األمر  على  السعي  تقديم  جواز  على  يدل  دليل  ال  ه 
من قدمه البد أن يطوف له، ألن كل سعي إليه:  ومما ينبغي التنبه    ،السيما

   .بالطواف كما تقدمت اإلشارات إلى ذلك االبد أن يكون مسبوقً 

قيل أب   :فإن  روى  شريك  وقد  بن  أسامة  حديث  من  رجاًل    : داود  »أن 
افعل وال  "  صلى هللا عليه وسلم:سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي    :قال
 . رج«ح

ن  كما بيَّ   صلى هللا عليه وسلم أن هذا الحديث ال يصح عن النبي    :فيقال
، ثم لو صح، مع أنه  "زاد المعاد"واإلمام ابن القيم في كتاب    ،ذلك البيهقي
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أول   فإنه  والمفرد،  القارن  على  محمول  هذا  فإن  صحيًحا  يقدم  ليس  ما 
الحج سعي  يسعى  ثم  القدوم،  طواف  بعد    ،يطوف  أو  العاشر  اليوم  في  ثم 

ذكر  الطواف،  على  السعي  قدم  الصورة  فبهذه  الحج،  يطوف طواف  ذلك 
 .هذا البيهقي رحمه هللا تعالى

 لما تقدم ذكره.    ؛فالمقصود أن تقديم السعي على الطواف ال يصح

 عى بعد ذلك؟يقول السائل: ما حكم من طاف الوداع ثم س 

من فعل ذلك فإنه يجب عليه أن يطوف يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
»أمر الناس  قال :    ،ألن ابن عباس في الصحيحين  ؛بعد ذلك طواف الوداع

الحائض« عن  خفف  أنه  إال  بالبيت  عهدهم  آخر  يكون  والمراد  أن   ،
ولو كان    ،الطواف على البيت، لذلك خفف عن الحائض   :بالطواف هنا أي 

لم يكن    عىألن المس  ؛المراد السعي فإن الحائض تسعى في زمن الصحابة
 داخل المسجد. 

وأن    ،فإنه يجب عليه أن يعيد   ،ثم سعى بعد ذلك  ،فإذًا من طاف للوداع
   .يطوف طواف الوداع 

ه إذا انتهى من نإوينبغي أن يعلم أن الطواف آخر العهد بالبيت، بحيث  
ثبت هذا ، كما  الطواف يخرج سريعًا الشافعي وأحمد،  إلى ذلك  عند    ذهب 

هذا القول أجمعوا على أنه ال يصح له  بعن عطاء، ومن قال    ابن أبي شيبة
أن يقف لغير ما يحتاج إليه كأن يشتري ما يحتاج إليه من أكل وغير ذلك،  

وأ إلجماعهم،  مخالف  هذا  فإن  ذلك  لغير  يقف  أن  يعيد  ما  أن  عليه  يجب 
فصاروا يذهبون لألسواق إلى    ،الطواف، وقد توسع الناس في هذه األزمان

ألن الواجب   ؛ ومن فعل ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع،  آخره
   .أنه منذ أن ينتهي من طواف الوداع يخرج سريعًا

د ها هنا إشكال: أن كثيًرا من الناس مرتبط بعضهم ببعض في ر  لكن يَ 
لحمالت وغيرها، وقد يضطر للتأخر ألجل انتظار الحملة إلى غير ذلك،  ا

 وينتظر الناس. 

إنه إذا طاف في الوقت الذي يغلب على ظنه أن الناس ينتهون    :فيقال
فإن    ؛ثم تأخروا للرفقة النتظار بقية الناس أو غير ذلك  ، ويخرج معهم  ،فيه

وال يكلف هللا نفًسا إال    آخر،  مثل هذا ال يجب عليه أن يطوف طواف وداع
وسعها، ومثل هذا ابتلي به الناس في هذا الزمن، والحاجة إذا عمت نزلت 

 منزلة الضرورة.  
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ق بالحرم، فلو جلس بالحل من يقول السائل: هل طواف الوداع معل  

 فهل ينتقض طوافه؟   ،الشرائع

أنه لو أن رجاًل طاف    :يريد السائل  :أييُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
الحل،  من  الشرائع  من  جزء  فإن  الشرائع  إلى  ذهب  ثم  الوداع،  طواف 

أو يخرج من حدود الحرم   ،هل يجب عليه أن يخرج من مكة  ،فجلس بالحل
 فحسب؟ 

م من  الخروج  عليه  يجب  العلم  أهل  أقوال  أصح  هذا  وكة،  على  في 
العلم،   أهل  أقوال  أصح  على  وهذا  الحل،  فيها  ودخل  اتسعت  فإنه الزمن 

النبي   أن  بدليل  الحرم  بحدود  متعلقًا  عليه وسلمليس   طاف  لما    صلى هللا 
الوداع ذلك    طواف  ومع  الحرم،  من  جزء  والمحصب  بالمحصب،  جلس 

به الوداع   ا،جلس  طواف  ويطوف  يرجع  ولم  للوداع،  طوافه  ينتقض    ولم 
أخرى فدلمرة  بمكة  هذا  ،  معلق  األمر  أن  لم   على  منها  خرج  ما  متى 

الوداع يخرج سريعًا من مدينة    إذانه  إينتقض طوافه بحيث   طاف طواف 
   . إذا خرج منها صح طوافه للوداعومكة، 

أما لو جلس في مكة ولم يخرج سريعًا على ما تقدم تفصيله فإنه يجب 
يرجع أن  الوداع  ،عليه  طواف  يعيد  ما   ؛ وأن  أول  عليه  الواجب  من  ألنه 

 ينتهي يخرج سريعًا، كما تقدم ذكره. 

يقول السائل: ذكر بعض اإلخوة استحباب االغتسال لرمي الجمرات  

 هل هذا صحيح؟ ، الثالثة

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  الثالث  يُقال  الجمرات  لرمي  االغتسال  إن 
ابن أبي شيبة، وذهب    دعن   عنهرضي هللامستحب، ثبت هذا عن ابن عمر  

  .والشافعية، وذكره الحنابلة ،إلى هذا الشافعي

الثال الجمرات  يرمي  أن  أراد  لمن  لرمي فيستحب  يغتسل  أن  ث 
الثالث الجليل عبد هللا بن عمر    الجمرات  رضي هللا عنه  إتباًعا للصحابي 

 . وأرضاه

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،ناموأن ينفعنا بما علَّ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا أن يعل   
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 المجموعة الخمسون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  لإلجابة  المائتين  بعد  الخمسون 

 بالتليجرام.

يقول السائل: لو تفصل في حكم وجوب المبيت بمنى للحاج لمن غربت 

 عليه الشمس اليوم الثاني عشر؟ 

ي يريد التعجل، أي يريد أن  إن الحاج الذيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ينفر من منى في اليوم الثاني عشر، فإنه ليس له أن يتعجل إال إذا خرج من  
الشمس،   قبل غروب  لم يخرج من منى  إذا  أما  الشمس،  قبل غروب  منى 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ژ :  فيجب عليه أن يتأخر، قال هللا  

البقرة: ] ژ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ
٢٠٣]. 

ينفر و لكنه يجوز بشرط أن  التعجل يجوز، وإن كان خالف األفضل، 
، اليوم الثاني عشر  أن يخرج من منى قبل أن تغرب شمس  :أي  ،من منى

رضي هللا  ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد، وثبت هذا عن ابن عمر  
فقد  عنه الشمس  منى   النفر من  »نهى عن ،  عليه  أخرجه  «لمن غربت   ،

 عمر.ابن وصححه ابن المنذر رحمه هللا تعالى عن  ،مالك وغيره

فإذًا يجب على من غربت عليه الشمس أن ال يخرج من منى، ويجب 
  .عليه أن يتأخر

   :لكن أنبه إلى أمور

للخروج استعد  من  األول:  للخروجورتَّ   ،األمر  أمره  لكن عرض   ،ب 
ثم    ،ذلك من غير تفريط منه، فإن مثل هذا إذا رمى  أمر وهو زحام أو غير

 وما استطاع ألجل الزحام، فإنه معذور. ،أراد الخروج

له   ،التنبيه الثاني: أن من رمى اليوم الثاني عشر قبل أن تغرب الشمس
إنما   مكة،  من  حتى  يخرج  أنه  هذا  معنى  ليس  لكن  تقدم،  كما  يتعجل  أن 

قبل غ  فلو خرج من منى  الشمس، وجلس في مكة  يخرج من منى،  روب 
  :يوًما أو يومين، ال يضره، أو جلس في مكة بعد ذلك نصف يوم ال يقال

 ،عليه يجب التأخر  : يجب عليه التأخر، أو جلس في مكة ساعات فال يقال
 وإنما األمر متعلق بمنى.
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بل إنه لو تعجل وخرج قبل غروب الشمس وذهب إلى مكة ألي سبب  
بعد غ إلى منى  ثم رجع  يتأخركان،  أن  الشمس ال يجب عليه  ألن    ؛روب 

   .المهم أن يخرج من منى قبل غروب الشمس 

هذا ملخص ما يتعلق باألحكام التي هي مرتبطة بالتعجل والتأخر لمن  
غربت عليه    ن ملومتى ال يصح    ،ومتى يصح التعجل  ، غربت عليه الشمس

 الشمس.    

ونحن   ،ولكان عليها مشقة ،يقول السائل: لو ذهبت نساؤنا للرمي لتعبت

 هل يصح أن نتوكل عنها؟    ف متعجلون، 

   :ينبغي أن يعلم أن المشقة نوعانيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  

   .مشقة من جهة التعب، فمثل هذا ليس عذًرا في الشرع

في  عذر  فهذا  ذلك،  ونحو  المرض،  جهة  من  مشقة  الثاني:  والنوع 
 ."إعالم الموقعين"الشرع، ذكر هذا ابن القيم في كتابه 

النبي   لعائشة  صلى هللا عليه وسلموقال  »أجرك على    :في "البخاري" 
   .والحج بطبيعته فيه مشقة، لذلك هو جهاد قدر نصبك«،

التعب   ألجل  المشقة  فإن  هذا،  تبين  األحكام وإذا  إلسقاط  عذًرا  ليس 
ألحد   يصح  فال  تستطيع    رمييأن  الشرعية،  وهي  زوجته،  أو  أمه  عن 

يترتب على رميها تعب ومشقة، وجهد فمثل هذا ال يصح، بل    نهأل،  الرمي
  .يجب أن ترمي عن نفسها

يتساهل الناس  وبناته  ،وبعض  أمه  فيجعل  يتعجل  أن  عند    مثاًل   يريد 
عنكم سأرمي  لهم:  ويقول  ال    ،الحرم،  هذا  طوفوا،  عنكم  أرمي  ما  وأول 

   .فإن هذه المشقة ليست عذًرا؛ يصح إذا كان السبب التعب

إذا كان رميها يسبب مرًضا يتوكل    ،أما  أن  له  البرء فيصح  أو يؤخر 
   .عنها

ثبت الوكالة من حيث األصل ما  أبي شيبة  والدليل على  ابن  عن   عند 
  ،»أنه حج مع صبية له، من استطاع منهم رمى  رضي هللا عنه:ابن عمر  

 .«-رضي هللا عنه-ومن لم يستطع رمى عنه 

لكن أؤكد أن كثيًرا يتساهلون في مثل هذا، ومن تساهل في مثل هذا،  
من  غيره  أو  امرأة  كانت  سواء  عنها  توكل  من  فإن  واجبًا،  ترك  قد  فإنه 

ترك  ؛الرجال قد  فإنهم  عنهم،  توكل  من  أيألن  دم،  وعليهم  واجبًا  أن    :وا 
شاة ويكونو  ،يذبحوا  الحرم،  في  الفقراء  على  إثًما،   اويوزعوها  فعلوا  قد 

 ومن فعل إثًما فإن اإلثم مانع للحج المبرور. 
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وصح   ،يقول السائل: ذكرت جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر 

فإذا زالت الشمس    ،»كنا نتحين : نه قالأ عن ابن عمر النهي، وثبت 

 رمينا«؟ 

السؤال:   ابن عمريُقال جوابًا عن هذا  في   -رضي هللا عنه-ثبت عن 
وقال    :الموطأ الزوال،  قبل  الرمي  عن  نهى  عنهأنه  ترمِ :  رضي هللا    »ال 

،  "الموطأ"، أخرجه مالك في  الجمار في األيام الثالثة حتى تزول الشمس«
عمر   ابن  عن  عنهرضي هللاوهذا صحيح  "البخاري"  وفي  »كنا   :قال  :، 

أي:    ،نتحرى الوقت  :أي  »نتحين«،  نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا«
 وقت الرمي، وهو إذا زالت الشمس رمينا.

الزوال،  قبل  الرمي  منع  على  يدل  وحده  عمر  ابن  عن  األثر  هذا 
فيما روى    رضي هللا عنهوظاهره أنه ال يجزئ، لكن ثبت عن ابن عباس  

بن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة قال: رمقت ابن عباس في الظهيرة رمى ا
 قبل الزوال، هذا صريح في أن ابن عباس رمى قبل الزوال. 

 تجعل عارضة، ذكر الَّ أو  ا،ة أنه يوفق بينهواألصل في أقوال الصحاب
كتاب   في  تعالى  قدامة رحمه هللا  ابن  اإلسالم    "،المغني"هذا  شيخ  وذكره 

 ."شرح العمدة"صيام من الرحمه هللا تعالى في كتاب 

ابن عباس، بأن يحمل قول   فعلبهذا يمكن الجمع بين قول ابن عمر و
  .على الجواز  عنهرضي هللاوفعل ابن عباس  ،ابن عمر على األكمل 

والفعل   ، ننتظر، وهذا من المعلوم أنه فعل  : ، أيكنا نتحين«  »  :وقوله
دل هذا على أنه ليس واجبًا، أي بمجرد    ؛أصوليًا ال يقتضي الوجوب، لذا

ثم    ،مثل هذا الوقت  ونينتظر  وافإن الفعل ال يفيد الوجوب، وإنما كان   ،الفعل
 . رضي هللا عنهميرمون 

النبي    ،فإذًا في زمن  وفعله  ابن عمر  قول  تقدم من  عليه  ما  صلى هللا 
معهم، أنهم ينتظرون،    صلى هللا عليه وسلم وفيه إشارة إلى أن النبي    وسلم،

  .الفعل ال يقتضي الوجوبو  ،ثم يرمون، هذا فعل

أما أمره فبمقتضى فعل ابن عباس فهو يدل على عدم الوجوب، وإلى 
منصور  بن  حمه هللا تعالى في رواية إسحاق  هذا القول ذهب اإلمام أحمد ر

راهوي بن  إسحاق  هذا  إلى  وذهب  إسحاق    كما  ه،الكوسج،  رواية  بن في 
 منصور الكوسج. 

، غير اللفظ رضي هللا عنهبأثر البن عباس    هواحتج إسحاق بن راهوي
إسحاق به  جزم  وقد  الموطأ،  في  جزموا   ؛الذي  إذا  األئمة  في  واألصل 

ومن هم  السيما    مولم نقف عليه أنه يعتبر بجزمه  ،بشيء من حديث أو أثر
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هللا تعالى رحمة واسعة، األثر الذي جزم به    مرحمه  ،للَ لم والع  في باب الع  
 روى نحًوا من لفظه البيهقي بإسناد ضعيف.

أراد األثر من طريق آخر   :ن إسحاق أراد هذا، وقد يقالإ  : قد يقال  ؛لذا
   .-وهللا أعلم -وهو األظهر  ،صحيح

ى كل يكفي أنه صح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، فبهذا يتبين  وعل
أعلمهللاو  - بطلوع    -  مقيد  هذا  لكن  فعله،  صح  الزوال  قبل  رمى  من  أن 

  .الشمس، كما نص على هذا اإلمام أحمد وإسحاق

معتبر خالف  المسألة  في  الخالف  أن  عليه  أؤكد  العلماء   ؛ومما  ألن 
 مختلفون في ذلك اختالفًا معتبًرا. 

وهو    ، وعطاء  ه،وإسحاق بن راهوي  ،فقد ذهب إلى هذا أحمد في رواية
عباس ابن  عنه  فعل  هللا  لذا  ،مارضي  حنيفة،  أبي  قولي  ذكر    ؛ وأحد  وقد 

الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه هللا تعالى أن الخالف في المسألة خالف  
بذك العلماء  معتبر، وهذا واضح  هذا لر  له  تبين  فمن  الخالف،  كتب  في    ه 

له    القول تبين  ومن  به،  على   اآلخرفليعمل  بعضنا  يشدد  وال  به،  فليعمل 
 بعض. 

يتمسك بأثر ابن عمر هذا، وفي  العلم  لكن مما يستغرب أن بعض أهل  
كما ثبت    :المقابل ترك أثر ابن عمر في عدم جواز الرمي بليل، وهو قوله 

، فنهى  مع اليوم الذي بعده«  »إذا غربت الشمس فارمِ :  عند البيهقي، قال
مي بليل، فترك أثر ابن عمر الصريح في النهي عن الرمي بليل،  رعن ال

وليس له مخالف من الصحابة في الرمي بليل، وفي المقابل عمل بأثر ابن  
 عمر مع أن له مخالفًا من الصحابة.

  و أ   ،رمى بليل  ليه وسلمصلى هللا عولم يثبت في السنة النبوية أن النبي  
في   عمرو  بن  عبد هللا  حديث  في  قوله  أما  بليل،  الرمي  قول    مسلم،أجاز 

رميت بعد ما أمسيت، هذا في جمرة العقبة، وجمرة العقبة حكمها    :الرجل
   .مختلف عن الجمار الثالث، هذا من جهة

أخرى جهة  أمسيت«  :فقوله  :ومن  ما  غروب   »بعد  قبل  به  يراد 
بغروب  ينتهي  النحر  النحر، ويوم  يوم  السؤال كان في  أن  بدليل  الشمس، 

 الشمس.

   .المراد به قبل غروب الشمس أمسيت«»رميت بعد ما  :قوله ،فلذا
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به  هذا   فعلى تنزاًل يصح االستدالل  الثالث،    ، القول  بالجمرات  قيل  إذا 
فإن السؤال كان في يوم لم تغرب شمسه بعد، والذي نهى عنه ابن عمر هو  

 الرمي بعد غروب الشمس، في الجمرات الثالث دون جمرة العقبة.

 وجزاكم هللا خيًرا.      ،نامَ لَّ وأن ينفعنا بما عَ  ،منا ما ينفعناأسأل هللا أن يعل     
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 المجموعة الواحدة والخمسون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التي وردت   المائتين في اإلجابة عن األسئلة  بعد  على الواحدة والخمسون 

 قناتي بالتليجرام.       

صلى هللا عليه  قال رسول هللا   رضي هللا عنهيقول السائل: عن أبي قتادة 

مسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين«، هل قد  ال»إذا دخل أحدكم :  وسلم

 يرجح أن تحية المسجد واجبة؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  المسجد  يُقال  تحية  أن  الحديث  هذا  ظاهر  إن 
العلماء   لكن  تحية  مواجبة،  أن  على  بل  جمعون  واجبة  ليست  المسجد 

العلم النووي وجماعة من أهل  لم  ،  مستحبة، حكى اإلجماع  إنه  قالوا  حتى 
نهي   أن  يتبين  العلم  أهل  إجماع  فبمقتضى  الظاهرية،  إال  ذلك  في  يخالف 

وسلمالنبي   عليه  هللا  على عن    صلى  ليس  هذا  أن  يصلي  حتى  الجلوس 
 الوجوب، وإنما على االستحباب. 

مج  العلماء  أن  ونحن  وذلك  مستحبة،  المسجد  تحية  أن  على  معون 
أهل   بفهم  الكتاب والسنة  نفهم  أن  أفهامهم نوال    ،لعلمامأمورون  خرج عن 

 إلى غير ذلك. 

يقول السائل: هل يجوز صيام يوم العيد، هل هذا صحيح؟ وهل هناك كفارة  

 ِّ  ؟  على من لم يضح 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  بيُقال  محرم  فهو  العيد  يوم  صيام  داللة  أما 
   .النص واإلجماع

النص   أبي سعيد فأما  قال:    ،ثبت عن  النبي  أنه  صلى هللا عليه »نهى 
   .، متفق عليهويوم األضحى« ، يوم الفطر :عن صيام يومين وسلم

وحكى اإلجماع غير واحد من أهل العلم على حرمة صيام يوم العيد،  
 فصيام يوم العيد محرم شرًعا. 

 ؟ لم يضح   أما هل هناك كفارة على من 

إنه على أصح أقوال أهل العلم أن األضحية ليست واجبة، وهذا    :يقال
كأبي بكر، كما ثبت    صلى هللا عليه وسلم الذي ذهب إليه صحابة رسول هللا  
 عند البيهقي عن أبي بكر وعمر.

صلى رسول هللا  من صحابة  وعن جماعة    ،وثبت هذا عن ابن عباس
اع الصحابة على أن األضحية ليست  ، وحكى ابن حزم إجمهللا عليه وسلم

 واجبة، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد.
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فال شيء    ،فإنه يكون قد ترك مستحبًا  فإن من لم يضح     ،فإذا تبين هذا
   .عليه

ألنه    ؛ثم على القول بأن األضحية واجبة، فإن من تركها فال كفارة عليه
صل عدم الكفارة إال واأل  ؛لم يثبت نص في الكفارة على من ترك األضحية

 بدليل شرعي.     

 يقول السائل: ماذا عن الطالق البدعي؟ هل يقع أو ال يقع؟  

إن الطالق البدعي هو الطالق الذي يكون  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
الرجل امرأته فيه، فهذا الطالق محرم، لكنه   عَ امَ جَ   أو في طهر    ،في حيض

السالم، نقله ابن    بن   عبيد القاسمأبو  يقع بإجماع أهل العلم، حكى اإلجماع  
  ، وابن قدامة  ،رجب في شرحه على األربعين، وحكى اإلجماع ابن المنذر

 وابن عبد البر، وابن رجب.

 : قال  حتى قال بعض أهل العلم لم يخالف في ذلك إال الشيعة، وبعضهم
إال   ذلك  في  يخالف  متمسًكا  أهل  لم  ذلك  بعد  خالف  فمن  بعض  بالبدع، 

أخطأ فقد  األحاديث،  بعض  في  ملزَ   ؛األلفاظ  عن فإننا  نخرج  ال  بأن  مون 
إجماع أهل العلم، وأهل العلم مجمعون على أن الطالق البدعي محرم لكنه 

 يقع.  

لقرآن الم  افي ال يوجد   :يقول السائل: هل صحيح أن األشاعرة يقولون

تعليل وال باء سببية، وما نصيحتكم من أراد أن يقرأ في كتب التفسير  

 وباألخص لألشاعرة، وما هي أهم األخطاء التي يتجنبها في تفاسيرهم؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  األ يُقال  أفعال هللا،  إن  باب  في  جبرية  شاعرة 
يرون أن للعبد فعاًل،  والجبرية ال يرون أن ألفعال هللا أسبابًا، والجبرية ال  

 بل يرونه من باب التقريب كالريش في مهب الريح، ال فعل له وال إرادة. 

 ،فإذا كان كذلك فإنهم ال يؤمنون باألسباب، وإذا احترق الحطب بالنار
باء سببية، وال    :قالوا يثبتون  ال  فهم  بالنار،  ال  النار،  عند  الحطب  احترق 

 يل الجبرية ومنهم األشاعرة.الًما للتعليل إلى غير ذلك، هذا تأص

كسبًا واأل  ذلك  سموا  قولهم   ، شاعرة  لم    : وحقيقة  فإنهم  الجبرية،  قول  هو 
اعتقاد   وهو  الجبر،  اعتقاد  عن  يخرج  بتفسير  الكسب  يفسروا  أن  يستطيعوا 

   . الجهم 

تبين ذلك  بباء السببية، وال الم التعليل، وال بما يدل    ، إذا  فإنهم ال يؤمنون 
يتأول ،  على أن للعبد قدرة  البدعي م و وإنما  مشيئة    ن نه بما يتوافق مع اعتقادهم 
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قال   كما  مشيئة،  للعبد  أن  إثبات  في  صريح  القرآن  أن  مع  } العبد،  َوَما  : 
 ُ  [. 30{ ]اإلنسان: تََشاُءوَن إ الَّ أَْن يََشاَء ّللاَّ

أثبت مشيئتين، مشيئة هلل رب العالمين، ومشيئة للعبد، لكن مشيئة العبد ال  ف 
   . تخرج عن مشيئة هللا  

م في كتبهم، إذا أتوا عند باء السببية والم التعليل، تأولوها بما  هُ َف   ، فعلى هذا 
 ال يثبت السببية وال الم التعليل، وهكذا في كثير من تفاسيرهم. 

واالستط  بالقدرة  يؤمنون  واالستطاعة  لذا  القدرة  دون  الفعل،  مع  التي  اعة 
التي قبل الفعل، ألنهم جبرية، وهذا شائع في تفاسيرهم، وفي تفاسير من تأثر  

السمعاني،    أبي المظفر بهم، حتى إن هذا موجود في كالم البغوي في تفسيره، و 
 وفي كالم غيرهم ممن هو متأثر باألشاعرة أو هو أشعري. 

يضبطوا اعتقاد أهل السنة، فإن من عرف الحق  لذا أنصح طالب العلم أن  
   . عرف الباطل 

ال   الشر، ثم بعد ذلك أن يعرفوا ما عليه أهل الباطل، كما قال القائل: عرفت  
 يقع فيه.    الشر من الخير  ولكن لتوقيه، ومن ال يعرف    شر لل 

عن الخير،    صلى هللا عليه وسلم »كان الناس يسألون النبي    : يقول حذيفة 
   . ، أخرجه الشيخان وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني« 

ويعرف ما عليه    ، البد أن يضبط طالب العلم اعتقاد أهل السنة   ه فالمقصود أن 
االعتقاد   هذا  من  حماية  في  يكون  حتى  والمعتزلة  كاألشاعرة  المخالفين  أشهر 

 البدعي. 

ثال هذه االعتقادات،  أن بعض األشاعرة يقررون أم   : مع إني أنبه إلى أمر 
ليست   أخرى  مباحث  إلى  جاءوا  إذا  كما    من لكنهم  تناقضوا،  االعتقاد  مباحث 

تراهم في كتب أصول الفقه يتناقض بعضهم عند الكالم على العلة، وغير ذلك،  
فيثبتون العلة، مع أنه بمقتضى تأصيلهم أنه ال يثبت العلة وال السبب عند الكالم  

هذا التناقض شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  ل أشار    على األحكام الوضعية، وقد 
 هللا تعالى. 

 ،نامَ لَّ وأن ينفعنا بما عَ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل    
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثانية والخمسون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والخمسون  على  الثانية 

 قناتي بالتليجرام.       

ال سعي بعد طواف، الذي عليه طواف واجب وأخره ما   :يقول السائل: قلتَ 

 أم أن تقصد سعي نافلة؟    ،يطوف 

الذي ذكرته فيما أذكره اآلن أنه ال سعي هذا السؤال:  يُقال جوابًا عن  
إال بعد طواف، بمعنى أن السعي محتاج إلى الطواف، فال يصح ألحد أن  
 يتنفل بالسعي وحده، أو أن يقدم السعي على الطواف، فيسعى ثم يطوف. 

إذا أراد أن يسعىو العمرة  -  إنما  أو  الحج  فالبد أن    -السعي ركن في 
  . افيكون مسبوقًا بطو

   .ثم يسعى ،يطوف طواف الركن ،واضح اأما العمرة فأمره

يطوف  يقدم  ما  أول  فإنه  والمفرد  القارن  طواف  ففي  الحج  في  أما 
 طواف القدوم المستحب، ثم يسعى سعي الحج الركن.

حكى   ،أنه ال سعي إال وقبله طواف، وهذا بإجماع أهل العلم   :فالمقصود
 اإلجماع الماوردي، ونقله النووي والعيني وأقرا على هذا اإلجماع.  

 إذا وافق أيام التشريق؟   ،يقول السائل: هل يجوز صيام أيام بيض

العلم أن صيام  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   إنه على أصح أقوال أهل 
م التشريق  النبي   ؛حرمأيام  أن  الهزلي  نبيشة  حديث  من  مسلم  أخرج  لما 

 . «وذكر هلل   ،»أيام التشريق أيام أكل وشربقال:  صلى هللا عليه وسلم

ابن عمر البخاري عن  أنهما قاال:   ،وأخرج  وعائشة رضي هللا عنهما 
  . »لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي«

التشريق محرم، فإذا تعارض المحرم مع المستحب  فعلى هذا صيام أيام 
التشريق أيام  ألنها    ؛فيقدم المحرم، فبهذا يعلم أنه ال يصح ألحد أن يصوم 

 أيام البيض. 

يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجمع المغرب والعشاء جمع  

 وبباقي أشغال البيت؟   ،ولة بإرضاع ولدهاغأخير إذا كانت مشت

إن الصالة في وقتها واجب، بل تأخيرها عن هذا السؤال:    يُقال جوابًا
{ سبحانه  قال  الذنوب،  كبائر  من  كبيرة  شرعي  عذر  بال  وقتها  إ نَّ عن 

تَابًا َمْوقُوتًا ن يَن ك  اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤم   [. 103{ ]النساء:الصَّ
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يجو    ما  الشريعة  بينت  وغير  وقد  والمرض  والمطر  كالسفر  الجمع،  ز 
ز الشريعة الجمع لمثل هذه األعذار كأن تكون المرأة مشغولة ذلك، ولم تجو   

بل لو تركت الصالة حتى يخرج وقتها  ؛  بإرضاع ولدها وبباقي أشغال بيتها
   .فاني هللا وإياكماألجل هذه األمور فإنها تكون قد ارتكبت كبيرة عظيمة، ع

رج وقتها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أخر الصالة حتى يخ
 بال عذر شرعي فإنه يكون كافًرا، عافاني هللا وإياكم. 

فإنه يكون كافًرا، فاألمر   أخر المغرب إلى أن يخرج وقت العشاء  فمن
م حق هللا على كل حق، وأال يتساهل في  وليس سهاًل، ويجب أن يقدَّ   ،خطير

 أمثال هذه األمور. 

ڄ   ژ هم لعبادته،  ويجب على هذه المرأة وغيرها أن يعلموا أن هللا خلق

 [. 56]الذاريات: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

م على هذا األصل، وأن هذه األشغال وغيرها هي أمور دنيوية، ال تقدَّ 
أعظم   الصالة  فإن  الصالة،  وهو  العملية،  األركان  وأعظم  عظيم  أمر 
الشهادتان   هي  اإلطالق  حيث  من  األركان  أعظم  أما  العملية،  األركان 

 والتوحيد.    

أنا سأحج    : حيث يقول  ،لسائل: هل يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفةيقول ا

 فأصوم في النهار رغبة في األجر؟   ،بالليل

وال يصح، بل األفضل للحاج   ،إن هذا خطأيُقال جوابًا عن هذا السؤال: 
النبي   بادر  كما  يبادر  ،أن  وسلم  عليه  بعد   صلى هللا  في عرفة  يقف  وأن 

عرفة  خطبة  يحضر  وأن  مباشرة،  صالة   ،الزوال  اإلمام  مع  يصلي  وأن 
 وأن يحضر خطبة عرفة إلى آخره. ،الظهر والعصر جمعًا 

بعرفة الوقوف  يترك  أن  له  يستحب  الصيام  ؛وال  خطأ،    ، ألجل  هذا 
، ولو    صلى هللا عليه وسلممخالف للسنة، ولو كان خيًرا لفعله رسول هللا  

صلى هللا عليه  فإن خير الهدي هدي محمد    ؛ بد بمثل هذا لوقع في البدعةتع
 . وسلم

وأن يجمع بين أجر   ،ألجل أن يصوم  ؛فمن تعمد تأخير الوقوف بعرفة
   .م المفضول على الفاضل، هذا أوالً هذا قدَّ  ،الصيام والوقوف

ه  صلى هللا عليتعبد بما ال يتعبد به رسول هللا    ،وقع في البدعة  : وثانيًا
 وال صحابته.  وسلم
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وثبته على إذاعة   ،وقام بشراء راديو ،ت والدتهييقول السائل: توف 

 هل له أجر في ذلك؟ ،هذه صدقة ألمي : القرآن، وقال

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  غيريُقال  أو  المذياع  استعمل  أمور   هإذا  من 
والدته إلى  فإن مثل هذا عمل صالح يصل  الخير ونشره،  بث    ؛الخير في 

 تصدق بشراء مثل هذا.   ة،ألنه صدق

أجره   فإن  الخير،  نشر  الصدقة من  هذه  ترتب على  لهو  نُ لمن  فما    ،ي 
فإن الصدقة تصل إلى الميت باإلجماع، ذكر اإلجماع ابن قدامة وابن تيمية  

   .وغيره من أهل العلم 

تبين هذا، فإن مثل هذا العمل يصل ثوابه إن شاء هللا تعالى إلى من    فإذا
 الدته، لكن الحذر والحرص أال يستعمل في غير ذلك.وي له وهو و  نُ 

 ، نامَ وأن ينفعنا بما علَّ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلَّ 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المائتين المجموعة الثالثة والخمسون بعد 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
وردت   التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والخمسون  على الثالثة 

 قناتي بالتليجرام.   

وال توجد في القرية مستشفيات   ،يقول السائل: تم لدغ أحد أقاربي ثعبان

السم في الجسم قد يؤدي إلى مضاعفات، ل و  مؤهلة لهذا الشيء، وإذا طَ 

غ دِّ وقد يصاب بالوفاة، وأهل القرية قديًما وحديثًا متعارفون إذا أحدهم لُ 

يذهبون عند شخص يملك الجن، فكأنه كاهن، هل يجوز الذهاب إلى هذا 

الشخص؟ وماذا يتوجب إذا تم الذهاب إليه، وما هي مقترحاتك حول هذا  

 الموضوع الخطير؟  

السؤال:  يُقال جوابً  هذا  يستا عن  الكاهن وإلى من  إلى  الذهاب    عين إن 
عب ثبت  الشريعة،  في  محرم  أبي    ندالجن  حديث  من  وغيره  أحمد  اإلمام 

النبي   أن  وسلم هريرة  عليه  هللا  كاهنً قال:    صلى  أتى  عرافًا    ا»من  أو 
، «  صلى هللا عليه وسلمفقد كفر بما أنزل على محمد    ،قه بما يقولوصدَّ 

عن    "صحيح مسلم"وثبت عند البزار عن ابن مسعود نحو ذلك، وثبت في  
النبي   أزواج  وسلمبعض  عليه  هللا  النبي  صلى  أن  وسلم ،  عليه    صلى هللا 

أو عرافًا وصدقه بما يقول لم تقبل له صالة أربعين    ا»من أتى كاهنً قال:  
  .يوًما«

 هؤالء.ذا ال يجوز الذهاب إلى أمثال ل ،وليس سهاًل  ،فاألمر خطير

يعلم  أن  ينبغي  قراءة   : ومما  يدعون  ممن  بالجن  يستعينون  الذين  أن 
وال فرق   ، ثم يقولون نستعين بالجان ليخبرنا بكذا وكذا، هذا كاهن  ،القرآن

فكلهم القرآن،  يقرأ  ال  من  وبين  وا   بينه  بالجان،  بالجن   االستعانةستعان 

[، وهذا  128]األنعام:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ   :قال  ،  كهانة ومحرم

االستمتاع لم يبينه هللا سبحانه بل أطلقه، ولم يبينه فدل على العموم، بحيث  
 نه إذا حصل استمتاع في أي شيء فإنه يكون محرًما. إ

األسباب الكونية    وافأنصح هؤالء أال يذهبوا إلى مثل هؤالء، وأن يفعل
إل يذهبوا  السم، وال  لمثل هذا  أو عالج  أطباء  إيجاد  الكاهن وال  في  ى هذا 

  .إلى غيره

وأنصح أهل القرية أن يدرسوا التوحيد وأن يتعلموه، وأنصح من كان  
 وأن يحذرهم من هذا وغيره.       ،عنده علم فيهم أن ينشر التوحيد بينهم 
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المشايخ والدعاة وطلبة العلم، ومن  ل  يقول السائل: أرى أغلب وجُ 

ينتسبون للدعوة عموًما ال يلبسون الشماغ أو الغطرة بدون عقال، هل  

    . جزاكم هللا خيًرا ؟ يوجد مانع شرعي أو عرفي ونحوه

إن هذا عرف درج الناس عليه في بلدنا،  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
القواعد الفقهية، فبما أن هذا  والعادة محكمة، وهذه هي القاعدة الخامسة من  

الزمان   هذا  في  أنه  أراه  فيما  كان  وإن  العرف،  بهذا  فتعامل  جار  العرف 
ألنه العرف   ؛لذا من لم يلبس عقاالً   ؛خف هذا العرف، لكنه ال زال موجوًدا

وهلل  واسع  واألمر  عليه،  شيء  فال  لبسه  ومن  شيء،  فال  والدارج  السائد 
 الحمد.   

 في الوضوء؟   الرأس مسح المرأة على غطاء يقول السائل: ما حكم  

على يُقال:   تمسح  أن  للمرأة  يصح  ال  أنه  العلم  أهل  أقوال  أصح  على 
غطاء الرأس، وليس هناك دليل يدل على جواز مسحها على غطاء الرأس 
حديث   في  مسلم  روى  ما  أما  يصح،  ال  لكن  سلمة  أم  عن  جاء  وقد  فقط، 

ومسح على   ،ومسح خفيه  ،توضأ  صلى هللا عليه وسلم»أن النبي    :بالل
 العمامة.  :أي :المراد بالخمارف ،الخمار«

والنووي في "شرحه على    "، شرحه على مسلم"ذكر هذا القرطبي في  
جميع  مسلم"،   هللا  رحم  العثيمين  صالح  بن  محمد  العالمة  شيخنا  وذكره 

   .علماء المسلمين

معناها، أما الغطاء في  ا الذي جوزته الشريعة هو العمامة وما كان  فإذً 
العمامة المرأة على رأسها، فهذا ليس في معنى  تلبسه  لذا ال يجوز    ،الذي 

 بل يجب على المرأة أن تمسح على رأسها مباشرة.   ؛المسح عليه

في   ؟ فأي نوع من التوحيد يدخل  ،يقول السائل: تفرد هللا في ذاته وأفعاله

 أو في األسماء والصفات، أو هناك تفصيل؟   ،ربوبيةال

إن بين توحيد األسماء والصفات والربوبية  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
بأفعاله إفراد هللا  الربوبية  توحيد  أن  وذلك  إلى   ؛تداخاًل،  ترجع  وأفعال هللا 

 توحيد األسماء والصفات.

هو ذاتي، بخالف  ومن صفات هللا ما    ، فإن من صفات هللا ما هو فعلي
   .توحيد األلوهية، فإنه قسم منفرد عن هذين القسمين

المعرفة  ل القصد والطلب، وتوحيد  إلى توحيد  التوحيد  القيم  ابن  ذا قسم 
 واإلثبات، وهذا التقسيم ال يتداخل بعضه في بعض. 
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بأفعاله هذا على التقسيم الثالثي يدخل في    إفراد هللا  أن    :فالمقصود
توحيد الربوبية، من جهة أنه الخلق والرزق إلى غير ذلك، وأن تعتقد أن  

النظر   جهة  من  أما  آخره،  إلى  والرازق  الخالق  هو  من إهللا  أنه صفة  لى 
وذاتية فعليه  إلى  تنقسم  وأن صفة هللا  توحيد    ، صفات هللا،  إلى  يرجع  فإنه 

 .األسماء والصفات

، فال يعبد إال هو، هذا يرجع إلى توحيد  ةوتفرد هللا بذاته بأنه ذات واحد
واحدة سبحانه ال مثيل له، إلى آخره، هذا راجع إلى توحيد    هاأللوهية، وذات

 األسماء والصفات.

 يقول السائل: هل الشيعة كفار؟ 

إن في هذا تفصياًل، من الشيعة من يرتكب  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
، كمعاوية وغيره، وهؤالء عليهم  ا عظيًما بسب صحابة رسول هللا  جرمً 

سب صحابي   من  فإن  مبتدعة ضالل،  أنهم  أحوالهم  أحسن  هللا،  ولو   العنة 
 رافضي باإلطالق العام. ،فإنه مبتدع ضال ،واحًدا

أئمة السنة كذكر هذا حرب الكرماني في عقيد نقلها عن  التي  أحمد ته 
  .ا واحًدا فهو رافضيمن سب صحابيً  أن وغيره،

ويشركون فيه حتى في   ،عشرية، وهم الذين يذبحون لغير هللا  االثناأما  
ع مشركون،  فهؤالء  الربوبية  لم  اتوحيد  في شرك  وقعوا  وإياكم،  فاني هللا 

فاني هللا ايقع فيه أبو جهل وال أبو لهب، وهو الشرك في توحيد الربوبية، ع
 وإياكم. 

، للطعام  يقول السائل: ما توجيه  حديث: »ُكن ا نَعُد  الجلوس عند أَْهلِّ اْلَميِّ تِّ

رواية ودراية، وهل هو   همن النياحة«، ومعلوم اختالف أنظار العلماء في

 حكاية إجماع الصحابة؟

صلى هذا الحديث ال يصح عن رسول هللا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
ائل أبي داود لإلمام أحمد،  ن ضعفه اإلمام أحمد في مسكما بيَّ   هللا عليه وسلم

   .هذا من جهة  صلى هللا عليه وسلم،ن أنه ال يصح عن النبي وبيَّ 

ما يخالفه من جهة الدراية على افتراض   ومن جهة أخرى، لو لم يأت  
 صحته لقيل إنه يفيد اإلجماع، لكن قد جاء فيما يخالف ذلك.

البخاري علق  الولي  :وقد  بن  خالد  لوفاة  اجتمعن  النساء  ، د«»أن 
تلبينة قصة  في  البخاري  أخرج  توفي    : وأيًضا  لما  اجتمعن  النساء  »أن 

النساء عنده  ،لمرأة ميت أن صنع    : لها  توذكر  ،ومعهن عائشة  ااجتمع 
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فالمقصود    صلى هللا عليه وسلم، لنبي  لذلك    ت، ورفعالتلبينة يجم الفؤاد«
 م ألمرين: أن اللفظ لو صح ألفاد اإلجماع، لكن هذا ال يسلَّ 

   . أواًل: صحة اإلسناد

   .وثانيًا: قد ثبت عن الصحبة االجتماع عند الميت

ن أمثال هذه األمور ترجع إلى عادات أعلى أصح أقوال أهل العلم    لذا
وأعرافهم،   االجتماعفالناس  الناس  عادة  كانت  ي  ؛إذا  أن  لهم    ؛جتمعوافإن 

العلم   هألن أهل  أقوال  هذا على أصح  ذلك،  يمنع  دليل صحيح  هناك    ، ليس 
 وهو أحد القولين عند الحنابلة.

يُ  أن  االجتماع  تجويز  معنى  ليس  أن  قرَ لكن  أو  العزاء،  في  القرآن  أ 
بحيث   للوالئم،  أيام  الفالني إيخصص  اليوم  يخصصون  بعضهم  ترى  نك 

 لك، فإن مثل هذا من البدع. لذبح ذبيحة أو دعوة الناس إلى غير ذ

فإن هذا    ؛ليس معنى هذا أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام  ؛إذًاف
  ؛ خالف ما قرر علماء المذاهب األربعة، بل الذي يصنع الطعام لهم غيرهم

 ألنهم قد أتاهم ما يشغلهم. 

 ؛ نامَ لَّ وأن ينفعنا بما عَ   ،نا ما ينفعنامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الرابعة والخمسون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة   ،الحمد هلل
التي وردت   األسئلة  اإلجابة عن  المائتين في  بعد  على الرابعة والخمسون 

 قناتي بالتليجرام. 

 ه ممن ليس بكافر؟  ر غيرَ ول السائل: ما معنى رجوع الكفر على المكف ِّ يق

قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر   يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
النبي   أن  هريرة،  وأبي  عمر  وسلموابن  عليه  هللا  قَاَل   قال:  صلى  »َمْن 

يَا َكافٌِر    :وفي بعض األلفاظوإال رجعت عليه«،    ،إن كان كما قالفأِلَِخيِه 
 . حارت عليه«وإال »

   :ال األكبر لسببين ،والكفر الذي يرجع هو الكفر األصغر

أثبت األ أنه  خوة، وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم رحمه هللا السبب األول: 
   ".مجموع الفتاوى"من  بعتعالى كما في المجلد السا

روا الخوارج، بل حكى شيخ اإلسالم  أن الصحابة لم يكف    :والسبب الثاني
 إجماع الصحابة على  "مجموع الفتاوى"، وكما في  "منهاج السنة"في كتاب  

 .اأن الخوارج مسلمون وليسوا كفارً 

صلى هللا أنه من أهل الجنة بشهادة رسول هللا  بم  ل  روا من عُ مع أنهم كفَّ 
ليسوا  ، ومع ذرضي هللا عنهمله، وقد كفروا عثمان وعليًا    عليه وسلم لك 

 فدل هذا على أن الكفر العائد هو الكفر األصغر ال األكبر.   ،كفاًرا

 ،وذهبت إلى مشغل النساء ،يقول السائل: امرأة طهرت من الحيض

وغسلت رأسها دون باقي الجسم، وبعدها ذهبت إلى البيت غسلت بقية  

 هل هذا الغسل جائز؟   ،الجسم بدون الرأس 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  ال  قيُقال  أنه  إلى  العلم  أهل  جماهير  ذهب  د 
الموالة الغسل  في  بحيث    ،يشترط  الوضوء،  في  يشترط  يجف  إ كما  ال  نه 

ألنه ال دليل على ذلك،    ة؛الاالعضو الذي قبله، بل الغسل ال يتشرط فيه المو
ثم   رأسها  غسلت  الحيض،  من  مغتسلة  أن  أو  الجنابة  من  مغتساًل  أن  فلو 

ال أو  بعد،  الجسد  باقي    ،وهو غسل شرعي  ،عكس، فإن هذا مجزئأكملت 
العلم أهل  جماهير  هذا  إلى  ذهب  الصواب  ، كما  على  ؛  وهو  دليل  ال  ألنه 

   . بدليلإال واألصل عدم الشرطية  ؛في الغسل ةالااشتراط المو

غسلت رأسها   فلو لكن أنبه إلى أنها تغسل رأسها بنية أنه رفع للجنابة،  
ال  ،  هذا ال يصحف  ،ثم بعد ذلك أكملت الجسد بنية رفع الجنابة  ،بنية التنظيف

   .يف إلى البدن غسل الرأسضبد أن ت
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»وإنما لكل امرئ ما   :لحديث  ؛فإذًا غسل رأسها يكون بنية رفع الجنابة
 أخرجه الشيخان من حديث  عمر.  نوى«،

 ،وأكملت  ،ثم بعد ذلك رجعت  ،غسلت رأسها بنية التنظيف  هالكن لو أن
الجنابةوغسل رفع  بنية  بدنها  تعيد   ؛ت  أن  عليها  يجب  ترجع  ، فإنه    ،أن 

 وتغسل رأسها بنية رفع الجنابة، وأظن هذا واضًحا إن شاء هللا تعالى.  

ال مال له، ثم بعد   اصعلوكً  يقول السائل: ما حكم هذا القول: كان معاوية 

الصحابي  في  أمير المؤمنين وخير ملوك اإلسالم، هل يعد هذا من الطعن 

 الجليل؟  

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  باب  يُقال  من  كان  إذا  طعنًا  ليس  هذا  إن 
قال فاإلخبار،   لما  قيس  بنت  فاطمة  حديث  في  يخبر  وهو  القائل  قال  إذا 
فيجمع بين  علوك ال مال له«  »أما معاوية فص  صلى هللا عليه وسلم:النبي  

   .وأنه قد صار أميًرا للمؤمنين  ،هذا وباقي األحاديث

األمر  :قوليف أول  في  كان  إلى   ،هذا  للمؤمنين  أميًرا  صار  ذلك  بعد 
  .وهذا من باب اإلخبار ،وقد ذكر هذا الشراح، آخره

فرقً  هناك  أن  يعلم  أن  اإلخبار    اينبغي  ب  علىبين  يتعلق  صحابي الأمر 
لسببوليس   إخبار  وإنما هو  االنتقاص،  انتقاًصا   ،المراد  يعد  فمثل هذا ال 

م بما فيه نقص وليس له مبرر شرعي،  لَّ تكَ وال سبًا للصحابة، بخالف أن يُ 
فإن من فعل ذلك فإنه مبتدع  ؛  وال يراد به اإلخبار، وإنما يراد باالنتقاص

السن أصول  في  أحمد  اإلمام  ذلك  بين  كما  السلف،  بإجماع    ، ةرافضي 
 وحرب كرماني في عقيدته، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم.  

 يقول السائل: ما هي أذكار الصباح والمساء الصحيحة عندك؟ 

يقال قد سبق ذكرت ذلك في درس مسجل، يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
، وأيًضا سبق ونشر ذلك في القناة  "موقع اإلسالم العتيق"وهو موجود في  

 السائل أن يرجع إلى ذلك.  فبإمكان ،نفسها

يقول السائل: ما هو األفضل واألحب بالنسبة لإلمام إذا قرأ بالناس؟ هل  

 أم قراءة شياب نجد أحسن؟        ،حكام التجويدأل  ايقرأ مراعيً 

السؤال:   هذا  وبين  يُقال جوابًا عن  نجد  قراءة شياب  بين  فرق  أواًل ال 
لمدن والمناطق يكون لهم ترتيل  ألن كثيًرا من ا  ؛من يقرأ بالقراءة المجودة

 وهكذا غيرهم  ،خواننا السودانيين  ترتياًل إل يعرفون به، فترى 

ومنها ما اشتهر عند أهل نجد بأن لهم ترتياًل اشتهروا به، فهذا الترتيل  
من   تيسر  بما  اإلنسان  يقرأ  أن  فاألفضل  بالتجويد،  القراءة  مع  يتنافي  ال 
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سواء   الحسنة  التجويد  كانت  القراءة  أحكام  يراعي  وأن  غيرها،  أو  نجدية 
 الشرعية من غير غلو وال جفاء.  

بل    ؛األمرين متنافيين ومتضادين، وهذا غير صحيحوكأن السائل جعل  
سواء   يريدها  التي  بالقراءة  فيقرأ  األمرين،  بين  يجمع  أن  القارئ  بإمكان 
أحوال   أقل  فإن  التجويد،  أحكام  ويراعي  نجدية،  غير  أو  نجدية  كانت 

و االستحباب،  عليهأالتجويد  األدلة  دلت  الذي  الشرعي  التجويد  به    ، عني 
 لعرب.وهو معروف في لغة ا

نا، مَ لَّ وأن يَْنفَعَنَا بما عَ   ،منا ما ينفعناأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الخامسة والخمسون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
األسئلة التي وردت على   الخامسة والخمسون بعد المائتين في اإلجابة عن

 قناتي بالتليجرام.    

يقول السائل: ما حكم االحتفال باليوم الوطني؟ وهل تسميته باالحتفاء بدل  

 االحتفال يغير الحكم؟ 

عيد    :إنه ال يوجد عند المسلمين إال عيدانيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
األضحى  ،الفطر أخر   ،وعيد  كما  صومهما،  يحرم  العيدان  ج وهذان 

نهى  صلى هللا عليه وسلم»أن النبي  :البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد
 . ويوم األضحى« ، عن صيام يوم الفطر

صلى هللا  قدم النبي  "  :و فيما ثبت عند أحمد والنسائي من حديث أنس
وسلم فقال:  عليه  فيهما،  يلعبون  يومان  ولهما  هللا    المدينة،  أبدلكم  »قد 

ح الحديث ابن تيمية،  ، صحَّ وعيد األضحى«  ، عيد الفطر  ،بهما خيًرا منهما
 وابن حجر.

هذا الحديث يدل على أنه ال يجوز للمسلمين أن يحتفلوا إال بعيدين، لذا  
الحديث في  فيهما«،  : قال  يلعبون  هذ  »يومان  ليس  اليوماأي  على  ان  ن 

التعبد اللعب، فصارا محرَّ   ،وجه  بيَّ مَ بل على وجه  لذا    ن شيخ اإلسالم ين، 
إغاثة  "قيم في كتابه  الوابن    "،الصراط المستقيم"اقتضاء  ابن تيمية في كتابه  

أن يكون    :هو كل ما يعود من زمان أو مكان لذاته، أي  :أن العيد  "اللهفان
الم  ،الزمان مقصوًدا القيم أوضح من عبارة   ان مقصوًدا.كأو  ابن  وعبارة 
   . شيخ اإلسالم

لو حصل حدث معيَّ  اليوم  ن  معيَّ   ن  مَ في زَ   نٌ فعلى هذا  فكلما جاء هذا   ،
ألن الزمان مقصود لحصول    ؛احتفل الناس بهذا اليوم صار هذا اليوم عيًدا

العيد المحرم في الشريعة، أن يكون الزمان   و المكان أأمر فيه، وهذا هو 
 مقصوًدا لذاته. 

بل األصل في تحريمه أنه زمان   بالكفار  فإذًا علة التحريم ليس التشبه
باليوم    أو أو  الوطني،  بالعيد  يسمى  ما  ذلك  ومن  لذاته،  مقصود  مكان 

أو   الدولة  تأسيس  على  به  تحتفل  يوًما  تضع  الدول  بعض  فإن  الوطني، 
ذلك غير  إلى  الدولة  استقرار  أو  الدولة  األعياد    لُّ فكُ ،  توحيد  من  هذا 

   .المحرمة

 نوبعض الشركات تضع بعد مرور خمس سنوات أو أكثر يوًما يحتفلو
   .ه، وهذا أيًضا من األعياد المحرمة، إلى غير ذلكب
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فهذا أمر ينبغي أن يُعلم أنه ال يجوز في الشريعة، وقد بسط الكالم شيخ  
،  "اقتضاء الصراط المستقيم"اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في كتابه  

محرَّ وبيَّ  األعياد  أن  محرَّ ن  صارت  التعبد  بها  احتف  فإذا  لذاتها،  مة  مة 
 وألنها عبادة ال دليل عليها. ،ألنها عيد  :ينألمر

سمه، ار  ُغي     ولوأن المحرم في شرع هللا ال يجوز    :ومن المتقرر شرًعا
تغي    روحيًا،    ار المسميات، فلو سمى الرجل الخمرة مشروبً فإن األسماء ال 

 للربا. ًزا ال لشرب الخمر وال الربا بالفوائد، فإن هذا ليس مجو    ى أحدٌ أو سمَّ 

أو    ،لذا أخرج البخاري وأخرجه أبو داود من حديث أبي مالك الشعري
تِي أَْقَواٌم،  :    صلى هللا عليه وسلمأبي عامر األشعري قال   »لَيَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ

آخرها،   في  قال  ثم  َوالَمعَاِزَف:  َوالَخْمَر  َوالَحِريَر،  الِحَر  يَْستَِحلُّوَن 
 .ويسمونها بغير اسمها«

باألسماء  فالعبرة ال  أفتى    ،بالحقيقة  وقد  المسميات،  تغير  ال  واألسماء 
هذه  بحرمة  هللا  حرسها  السعودية  والسنة  التوحيد  دولة  علماء  علماؤنا 

العالَّ   ،عياداأل الشيخ  السعودية  الديار  مفتي  بذلك  أفتى  محمد  وممن  بن  مة 
مة عبد  ثم مفتي الديار السعودية بعده الشيخ العال،  إبراهيم رحمه هللا تعالى

العزيز بن باز رحمه هللا تعالى، ثم شيخنا العالمة محمد بن صالح العثيمين  
هللا،  حفظه  الفوزان  فوزان  بن  صالح  العالمة  وشيخنا  تعالى،  هللا  رحمه 

 وفتواه موجودة في موقعه.

أو االحتفال ال  ،أو باليوم وتسميته باالحتفاء ،فإذًا تسمية هذا اليوم بالعيد
 م بيانه. كما تقدَّ   ، شيئًار من حكمه يغي   

 ، نامَ لَّ وأن يَْنفَعَنَا بما عَ   ،نا ما يَْنفَعَنَامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
حُ  يوفق  وحكَّ مَ اكَّ وأن  خير  امَ نا  لكل  على    ،المسلمين  رحمة  يجعلهم  وأن 

 وجزاكم هللا خيًرا.  ،إنه ولي ذلك ؛مراعاة للخير ، شعوبهم
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 السادسة والخمسون بعد المائتين المجموعة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
السادسة والخمسون بعد المائتين في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على  

 قناتي بالتليجرام. 

هل تبطل   ، في الرفع بعد الركوع " هللا أكبر" :يقول السائل: لو قال اإلمام

 اقتصر على التكبير فقط؟   صالته؟ و

الجواب  :يُقال حكم   إن  في  العلم  أهل  لخالف  راجع  السؤال  هذا  عن 
حمده"  :قول لمن  هللا  قول "سمع  حكم  أن  العلم  أهل  أقوال  أصح  وعلى   ،
لمن حمده" وإلى   "سمع هللا  للوجوب،  ال  لالستحباب  وللمنفرد هو   لإلمام 

 وأحمد في رواية. ،والشافعي ،ومالك  ،هذا ذهب أبو حنيفة

ألنه ال    ؛ وليس واجبًا  ،أن هذا الذكر مستحب  -وهللا أعلم  -األظهر    ؛ذالف
يدل على وجوب هذا الذكر، فإذا كان   -فيما رأيت    -دليل صحيح صريح  

   .ته تصح، وإنما ترك مستحبًاكذلك فمن تعمد تركه، فإن صال

هللا " :وقال بداًل من ذلك "،سمع هللا لمن حمده"من ترك  :فبناء على هذا
 له حاالن: "أكبر

سجود   له  يستحب  هذا  مثل  وفي  سهًوا،  ذلك  يفعل  أن  األولى:  الحال 
مالك ذهب  هذا  وإلى  رواية  ،السهو،  في  على    ؛ وأحمد  السهو  سجود  ألن 

ترك  في  لكنه  الواجبات،  ترك  وفي  المستحبات،  ترك  في  يكون  الصحيح 
ال    ،المستحبات يكون مستحبًا، ثم يكون في ترك المستحبات القولية والفعلية

 فرق بينهما، هذا على أصح أقوال أهل العلم. 

الحال الثانية: أن يتعمد ذلك، فمن تعمد ذلك فصالته صحيحة كما ذهب  
أن من أتى بذكر في غير محله عمًدا فإن صالته    : إلى هذا الحنابلة وغيرهم

 وال تبطل، فليس هناك دليل يدل على بطالن هذا.  ،تصح

أدلة جاءت  وقد  حمد   :ومنها  ،السيما  الصالة  أدرك  لما  الصحابي  أن 
   .ر تكبيرة اإلحرامحمد هللا بعد أن كبَّ  :هللا، كما في الصحيح

أن   العلماء  الصالة، وليس هذا من  هللاهذا حمد  وقد ذكر  إدراك   على 
ذا رأيت العلماء السابقين  ، لكما ظن ذلك بعض المتأخرين  ،دعاء االستفتاح

وإنما   االستفتاح،  دعاء  من  ليس  هذا  أن  على  ينصون  وغيره  كالقرطبي 
ذكره حمًدا هلل على إدراكه للصالة، فدل هذا على صحة ذكر هللا في غير  

 ا ال تبطل الصالة به.موضوعه، وأن مثل هذ
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كيف يكون مسح   ،يقول السائل: في رخصة المسح على العمامة والخمار

 األذنين؟  

يكون مسح األذنين كغيره، وهو أن يأخذ  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
وإلى هذا ذهب    ،عن ابن عمر  عند ابن المنذر  لألذنين ماء جديًدا، كما ثبت

جديد،    ،وأحمد  ،والشافعي  ،مالك ماء  لألذنين  يؤخذ  أن  يستحب  أنه  وهو 
وال   ،ألنها مغطاة بالعمامة  ؛ولو قدر ما استطاع  ،فيأخذ لألذنين ماء جديًدا

كما ثبت عن ابن    ،فإن األذنين من الرأس  ؛لو قدر مثل هذا  ،يستطيع كشفها
 عمر.

الر  حنيفة أ وتعميم  أبو  هذا  إلى  ذهب  واجبًا،  ليس  الصحيح  على    ، س 
ابن  ثبت عن سلمة بن أكوع عن   ، أحمد في رواية و  ، لك في قول وما   ، والشافعي 
أنهما ذهبا إلى أن مسح بعض الرأس مجزئ، وقال    : ابن أبي شيبة   ند عمر ع 
 وال خالف في ذلك بين الصحابة.   ، وال خالف بين ذلك   : ابن حزم 
د أن يكشفهما  ر  لو قدر أن األذنين مغطيتان بالعمامة والخمار، ولم ُي   ، فإذًا 
ح بعضه على الصحيح  مس ألن ركن مسح الرأس يقوم ب   ؛ رك مستحبًا فإنه قد ت 
 كما تقدم. 

عتان، جماعة  اإن الجماعة جم :يقول السائل: ما مقصود قول بعض األئمة

 أفهام وجماعة أبدان، وما هي الجماعة المقصودة في النصوص؟ 

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  أبدان    يُقال  جماعة  جماعتان،  الجماعة  إن  قوله 
وجماعة أديان، ليس المراد جماعة أفهام، وإنما المراد جماعة أديان، والمراد  

 االجتماع على السنة.   : أي   : بجماعة األديان 
فكل من تمسك بالسنة فهو الجماعة ولو كان وحده، ثبت عند الاللكائي عن  

قال:   أنه  مسعود  هللا ابن  طاعة  على  كنت  إن  الجماعة  كنت    ، »أنت  ولو 
البدعة بأن أصبح سنيًا سلفيًا فإنه    : ، أي وحدك«  تقابل  التي  بالسنة  من تمسك 
 ولو كان وحده.   ، الجماعة 

والطاعة   والسمع  الحاكم،  على  االجتماع  أي  األبدان،  بجماعة  المراد  أما 
والنصوص  للحاكم   األبدان،  على  اجتماع  فهذا  هللا،  معصية  غير  في  المسلم 

جا  اآلثار  بهذا وهذا، وكذلك  بهذا و جاءت  إلى  ءت  بالنظر  ذلك  هذا، ويعرف 
 السياق.    

 يقول السائل: هل ثبت اسم ملك الموت بعزرائيل؟   

السؤال:  ابن كثير في كتاب   يُقال جوابًا عن هذا  والنهاية "   ه ذكر  ،  " البداية 
كتابه   في  األلباني  الجنائز " والعالمة  عن    " أحكام  حديث  بذلك  يصح  ال  أنه 

  ؛ ، لكن مع ذلك يسمى ملك الموت بعزارئيل صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  
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كتابه   في  عياض  القاضي  اإلجماع  حكى  ذلك،  على  مجمعون  العلماء  ألن 
، كما أجمع العلماء على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، حكى  " الشفاء " 

 وحكاه الحليمي.   "، ء الشفا " اإلجماع القاضي عياض في كتابه  
إنه    ؛ نا مَ وأن َيْنَفَعَنا بما علَّ   ، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما َيْنَفَعَنا 

 الرحمن الرحيم، وجزاكم هللا خيًرا. 
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 المجموعة السابعة والخمسون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
التي وردت على السابعة و المائتين في اإلجابة عن األسئلة  بعد  الخمسون 

 قناتي بالتليجرام

يقول السائل: بالنسبة ألذكار الصباح والمساء هل يستحب االستهالل بحمد  

يكون  ل صلى هللا عليه وسلم؛والصالة على النبي   ، والشكر  ،والثناء ،هللا

أدعى وأرجى لإلجابة لعموم األدلة في استحباب االستفتاح بالحمد هلل،  

 في الدعاء؟   صلى هللا عليه وسلموالصالة على النبي  

ذكر    صلى هللا عليه وسلمقد جاء عن النبي  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
نُقل من   إما  الصباح والمساء،  أو    صلى هللا عليه وسلم،وقوله    فعلهأذكار 

فما أن ذلك،  غير  إلى  فضله  بذكر  أو  بأمره  إما  األذكار،  هذه  على  حث  ه 
 صح من هذه األذكار فإنه يكون من أذكار الصباح والمساء.

أنه إذا أراد أن يذكر شيئًا من    صلى هللا عليه وسلمل عن النبي  نقَ ولم يُ 
بالحمدلة ذلك  افتتح  األذكار  على هللا    ،هذه  والصالة   ،وشكره   ،والثناء 

النبي   وسلمعلى  عليه  هللا  يُ   صلى  لم  وكذلك  ذلك،  غير  عن  نقَ إلى  هذا  ل 
 ، ولو كان خيًرا لسبقونا إليه.صلى هللا عليه وسلمصحابة رسول هللا 

قيل يشمل    :فإن  أن  العموم  هذا  ومقتضى  عام،  بدليل  النص  جاء  قد 
   .أذكار الصباح والمساء ،األذكار

أن النص العام    :كن من القواعد المقررةفيقال: وإن كان الحال كذلك، ل
ع النبي  ب رض  وإذا  وسلمترك  عليه  النبي   صلى هللا  تركه  فما  وصحابته، 

وسلم  عليه  العام  صلى هللا  النص  دليل شرعي، يخصص  فهو    ، وصحابته 
المطلقويقي    المجملويبي     ،د  لن  الشافعي،  اإلمام  قال  هللا  وفعله  "  :ذا  صلى 

وسلم سنة  ،سنة  عليه  في  "وتركه  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  وذكر   ،
الفتاوى"كما في    ،مواضع القيم   هوذكر  "،االقتضاء"وكتاب    "مجموع  ابن 

، وذكره الشاطبي في  "زاد المعاد"  كتابه  وفي  "إعالم الموقعين"في كتاب  
 . "االعتصام"كتابه 

ألنه مخالف للسنة التركية، وهو ترك النبي    ؛فإذًا هذا العام ال يعمل به
  .وصحابته  صلى هللا عليه وسلم

باالستهالل   ذلك  يستفتح  أن  بدون  والمساء  الصباح  أذكار  تذكر  فلذا 
 والحمد والثناء إلى آخره.    
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بأن أفضل الصلوات الخمس صالة الفجر   : يقول السائل: هل نستطيع القول

: » خير من الدنيا وما  صلى هللا عليه وسلم عن سنة الفجرلقول النبي 

 فيها«؟ 

السؤال:   هذا  الصالة يُقال جوابًا عن  الخمس هي  الصلوات  أفضل  أن 
   ع.الوسطى، وهذا بداللة النص واإلجما

النص   هللا  فأما  }قال  وَ :  لََوات   الصَّ َعلَى  اْلُوْسَطىَحاف ُظوا  اَلة   { الصَّ
 [. 238]البقرة:

الصلوات  أفضل  أنها  على  فدل  بالمحافظة،  الوسطى  الصالة  فخص 
الخمس، وقد حكى النووي رحمه هللا تعالى إجماع العلماء على أن أفضل 

الوسطى الصالة  هي  الصالة    ؛الصلوات  العلم،  أهل  أقوال  أصح  وعلى 
رضي ما ثبت في الصحيحين من حديث علي ل   ؛الوسطى هي صالة العصر

النبي  هللا عنه أن  عليه وسلم،  العصر  قال:    صلى هللا  »شغلونا عن صالة 
الوسطى« الوسطى  الصالة  الصالة  بأنها  أبو  ،  فوصفها  ذهب  هذا  وإلى 

  .س هي الصالة الوسطىأفضل الصلوات الخم ؛ فلذلك ،وأحمد ،حنيفة

فيها،  وما  الدنيا  من  خير  أنها  الفجر  ركعتي  فضل  يكون  أن  أما 
فيقال   الفجر،  الخمس هي صالة  الصلوات  أفضل  تكون  أن  هذا  فبمقتضى 

عمل   فضل  ذكرت  إذا  والشريعة  الزًما،  هذا  العمل    ليس  فضل  تذكر  ولم 
أن يكون أقل    ر فضلهذكَ اآلخر، فال يلزم من هذا أن يكون العمل الذي لم يُ 

 فضاًل مما ذكر فضله.

ر فضله، ذكَ يُ  ما لموفي المقابل ال يلزم ما ذكره فضله أن يكون أفضل م
فركعتا الفجر الراتبة ذكر هذا الفضل العظيم فيها، ومع ذلك هي أقل فضاًل 

النوافلمن   من  أفضل  الفرائض  أن  وذلك  الفجر،  في    ؛فريضة  ثبت  لما 
هريرة، أبي  حديث  من  هللا    "البخاري"  إليَّ ،  قال  تقرب  عبدي    »ما 

   .الحديث عليه« همما افترضت بشيء أحب إليَّ 

 ذكر الفضل ال يدل على األفضلية.  ،ذًاإف

يقول السائل: في القرى في بلدنا الرجال كبار السن يحملون العصا على  

 الصلوات الجماعة، هل يعد حمل العصا من السنة؟ 

أعرف دلياًل يدل على أن حمل العصا ال    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
   .من السنة، فاألصل أنه ليس سنة إال إذا دل دليل على ذلك

سيفًا أو  عصا  يحمل  أن  للخطيب  األفضل  هل  العلماء  اختلف   ،لكن 
 ويخطب عليه أم ال؟ 
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المسألة قوالن القولين    ،في  دليل يدل على   -وهللا أعلم  -وأصح  أنه ال 
وظاهر    ،يتقصد هذا، وإلى هذا ذهب الحنفيةذلك، فلذا ال يصح للخطيب أن  

   ".زاد المعاد"ابن القيم رحمه هللا تعالى في كتابه  قول

  رضي هللا عنه   نقد روى أبو داود من حديث الحكم بن حز  :فإن قيل
النبي  قال:   الجمعة على عصا   صلى هللا عليه وسلم»شهدت  يخطب يوم 

 .  أو قوس«

النبي    :فيقال يصح عن  الحديث ال  وسلم؛هذا  عليه  في    صلى هللا  فإن 
   .إسناده شهاب بن خراش، وهو متكلم فيه، فمثله ال يصح ما تفرد به

أعلم  -األظهر    ؛فلذا على   -وهللا  يخطب  أن  للخطيب  يستحب  ال  أنه 
 ا تقدم ذكره.   مَ عصا أو على سيف، ل  

يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة والخمسون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والخمسون  الثامنة 

 قناتي بالتليجرام. 

أستغفر هللا،   : مثل ، بعد النوافل ما يقال بعد الفريضة يقول السائل: هل يقال 

تباركت يا ذا   ،ومنك السالم ،أستغفر هللا، أستغفر هللا، اللهم أنت السالم 

 الجالل واإلكرام؟  

هذا الذكر إنما ورد في صالة الفريضة،    يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
في   ثوبان  حديث  في  النبي    ": مسلم"كما  وسلمصلى هللا  »كان  إذا    عليه 

قال ثم  ثالثًا،  استغفر هللا  الصالة  من  السالم  :انصرف  أنت  ومنك    ،اللهم 
 .تباركت يا ذا الجالل واإلكرام« ،السالم

يقال حتى في النافلة ال دليل عليه، وال يصح التعبد إال بما دل    ا والقول أن هذ 
الفرض كما  الدليل عليه، فلذا تعميم هذا حتى في النافلة خطأ، وإنما هو خاص ب 

 بينه الحديث. 

يقول السائل: طلب مني أحدهم أن أصلي معه بعد ما صلينا الفجر حيث لم  

 فهل هذا سبب ألصلي معه في وقت المنع؟  ،يدركها

السؤال:  هذا  عن  جوابًا  صالة    يُقال  إلدراك  اآلخر  مع  الصالة  إن 
وذوات األسباب يصح فعلها في أوقات النهي،   ؛الجماعة من ذوات األسباب

الشافعي هذا  إلى  رواية   ،ذهب  في  ابن    ،وأحمد  اإلسالم  شيخ  اختيار  وهو 
 تيمية رحمه هللا تعالى.

أبي لويدل   حديث  في  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسند  في  ثبت  أنه  ذلك 
المسجد  : سعيد دخل  رجاًل  العصر  ، »أن  من صالة  الصحابة  انتهى    ، وقد 

وصلى    ،من يتصدق على هذا؟ فقام رجلصلى هللا عليه وسلم:  ي قال النبف
 . معه«

قام الذي  الرجل  لم يصل     ، هذا  الذي  الرجل  يتنفل في   ،وصلى مع  هو 
الت هذا  كان  لما  لكن  نهي،  بنص    ل فنوقت  فعله  صح  األسباب  ذوات  من 

 الحديث.

باللون يقول السائل: ما حكم تشقير الحواجب للنساء أو رسمها بالقلم  

 ي؟    ن ِّ األسود أو البُ 

السؤال:   هذا  أكثر من مرة  يُقال جوابًا عن  تقدم  مثل    الجوابقد  على 
أعلم  -هذا، وأن مثل هذا جائز   النتف، -وهللا  الشريعة  المحرم في  وإنما   ،

بخالف  الناتف،  حق  في  يقال  إنما  النمص  فإن  جائز،  فهو  ذلك  عدا  وما 
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ها باللون األسود أو البني، هذا األظهر  رت حواجبها أو رسمتالمرأة إذا شقَّ 
 .  -وهللا أعلم -

يقول السائل: متى تجب زكاة الذهب؟ وكم المقدار الذي تجب فيه الزكاة؟ 

 وهل إذا كان زوج المرأة فقيًرا هل يجوز اعطاؤه زكاة الذهب؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  الذهب  يُقال  بلغ  إذا  تجب  الذهب  زكاة  أما 
ومضى عليه الحول، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراًما، ويدل    ،نصابًا

ن ي»وليس فيما دون عشر :ذلك ما ثبت عند عبد الرزاق عن علي أنه قالل
 .ديناًرا الزكاة، وليس ما دون عشرين دينار الصدقة«

،  عشرون دينار تعادل خمًسا وثمانين جراًما، هذا بالنسبة إلى الذهبو
  .لكن إذا مضى عليه الحول

ن يعلم أن هذا في الذهب الخالص، أي الذي هو عيار أربعة  أوينبغي  
وعشرين أربعة  بعيار  كان  إذا  فالذهب  وثمانين    ، وعشرين،  خمسة  وبلغ 

 جراًما فإن فيه زكاة. 
 كم المقدار الذي توجب فيه الزكاة؟  :وأما قوله
 :لما قال  رضي هللا عنهلما في أثر علي    ؛المقدار هو ربع العشريقال:  

العشر،  نصف دينار«ا  ن دينارً يعشر  كلفي  ف» دينار هو ربع  ، والنصف 
 أن يقسم على أربعين.  :أي

اعطاؤه  يجوز  هل  فقيًرا  المرأة  زوج  كان  إذا  وهل  السائل:  قول  أما 
 زكاة الذهب؟

ألنه يجب على الرجل   ؛ال يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الزكاة  :يقال
ستفيد من هذه الزكاة، وال يصح أن يزكي أحد أن ينفق عليها، فهي إذًا ست

 مااًل ويستفيد منه.  
لكن يصح لها أن تقضي دينه، لنفرض أن على زوجها دينًا فإنه يصح  

  . لها أن تقضي دينه إذا كان من الغارمين وال يستطيع سداد دينه
أمر إلى  تعامل   : وأنبه  اآلن  عندنا  الموجودة  األموال  نصاب  أن  إلى 
لت معاملة الفضة فإنه ينظر إلى نصابها، ونصابها  م  فإذا عُ معاملة الفضة،  

 كان النصاب ما يقرب من ألف ومائتين لاير. فقد رجعت إليه قبل فترة، إذا 
ما بلغ ألف ومائتين لاير فإن فيه زكاة، ومن أراد أن يعرف ذلك   :يعني

كم  ن  فإن هناك مواقع خاصة تبي     ؛فليرجع إلى المواقع في الشبكة العنكبوتية
في طريقة   تفصياًل  القناة  في  وقد سبق ونشرت  الفضة،  الجرام من  مقدار 

 ة قناالوهي موجودة في    ،إخراج زكاة الذهب والفضة، وفي طريقة حسبتها
 نفسها.    
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يقول السائل: هل يجوز نظر المرأة لشيخ يلقي محاضرة بمقطع فيديو أو  

 ال؟ 

السؤال:   هذا  جوابًا عن  لوجه يُقال  تنظر  أن  للمرأة  يجوز  أنه  األصل 
الرجل   إلى  المرأة  إذا نظرت  فإنه  بشهوة،  كان  إذا  إال  ذلك،  ونحو  الرجل 

 بشهوة فإن هذا محرم باإلجماع.
في   تعالى  هللا  رحمه  النووي  اإلجماع  مسلم"حكى  من  "شرح  هذا   ،

نظرها   يكون  أن  نفسها  على  خشيت  إذا  أو  نظر جهة،  الرجل  هذا  إلى 
 شهوة، فإن هذا محرم.

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التاسعة والخمسون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
التي وردت على التا المائتين في اإلجابة عن األسئلة  بعد  سعة والخمسون 

 قناتي بالتليجرام. 

يقول السائل: ما الفرق بين الكافر والفاسق والمبتدع من حيث الحجة، هل  

 جميعهم سواء؟ 

هل    :الذي أفهمه من هذا السائل أنه يسأليُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أي الحجة،  إقامة  اشتراط  في  سواء  والمبتدع،  والفاسق،  يكفَّ   :الكافر  ر ال 

يفسَّ  وال  الحجة،  إقامة  بعد  إال  وال الكافر  الحجة،  إقامة  بعد  إال  الفاسق  ق 
 بعد إقامة الحجة.   ع المبتدع إاليبدَّ 

ونحوه،   والنصراني  كاليهودي  أصليًا  كافًرا  كان  فإن  الكافر  هذا فأما 
قام ويدل  كافر سواء  الحجة،  عليه  تقم  لم  أو  الحجة  عليه  قول هللا  لت  ذلك 

  : ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ

 [. 6]التوبة: ژ  ۆئ

كأن  أصليًا،  كافًرا  كان  إذا  هذا  يسمع كالم هللا،  أن  قبل  فسماه مشرًكا 
   .وهكذا   ،أو بوذيًا ،أو مجوسيًا ،أو نصرانيًا ،يكون يهوديًا

إذا كان   يكفَّ   ،مسلًماأما  فإنه ال  بالكفر  الشروط وتلبس  بعد توافر  ر إال 
 انتفاء الموانع، والشروط كالتالي: 

   .ويقابل ذلك الجهل ،أن يكون عالًما

   .ويقابل ذلك عدم التأويل  ، يكون متأوالً  الوأ

لسان أن يكون سبق  الفعل، ال  أو  القول  يتعمد  ويقابل ذلك سبق    ،وأن 
 .اللسان من عدم تعمد القول والفعل 

 ويقابل ذلك اإلكراه. ،وأن يكون مختاًرا

ى  ى        ائ  ائ  ژ   :كما قال سبحانه  ،أما الجهل فقد جعله هللا عذًرا

أما وصف 15]اإلسراء:   ژەئ     ەئ   اآلخرة،  في  العذاب  في  هذا   ،]

جئ  حئ  مئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ژ الدنيا فإن هللا سبحانه:  

 [. 145]البقرة:  ژىئيئ  جب  حب  خب  مب  
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  .يتبع أهواءهم بال علم، فإنه ال يكون ظالًما من أن :مفهوم المخالفةو

أما التأويل فقد ثبت عن الصحابة كما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح، أنه  
تأول  الخمر،    -بدري هو  و -  قدامة بن مظعون   لما  التابعين شرب  وجماعة من 

جوازها  عدم    ، تأولوا  على  الصحابة  واتفق  وعلي،  عمر  عليهم  الحجة  أقام 
 تكفيرهم، وقبلوا تأويلهم. 

حزم  ؛لذا ابن  أن   ،ذكر  على  مجمعون  الصحابة  أن  اإلسالم  شيخ  ثم 
وعلى هذا الصحابة والتابعون    : ابن حزم  بل قالالتأويل مانع من التكفير،  

 ."الفصل"ذكر هذا في كتاب   ،وأتباعهم

  ،أما عدم تعمد القول والفعل فيدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث أنس
ُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة َعْبِد من أحدكم«  »  :فقال »أن    :، ثم ذكر الحديث وفيهّلََلَّ

أنت عبدي وأنا ربك أخط اللهم    ،، فعذر بهذامن شدة الفرح«  أ رجاًل قال 

 [. 286]البقرة:  ژ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ وهللا يقول: 

قال الذي  الفرح"  فيه:  والرجل  النبي  "أخطأ من شدة  صلى هللا ، ذكره 
   .مثاًل على وجه اإلقرار، وأنه من شدة هذه الحال قال مثل هذا  عليه وسلم 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ كما قال تعالى:    ،أما اإلكراه فهو عذر

 [. 106]النحل:   ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ومثل ذلك يقال في التفسيق، فإن ما قيل في التكفير يقال في التفسيق،  
التفسي يوجب  ما  فعل  تراع  قفمن  أن  األربع  ىالبد  والموانع    ، الشروط 

   . األربع

يما   وقع ف  ن مفأنه ال يعذر بجهله    -وهللا أعلم  -أما المبتدع، فإن األظهر  
   :يستوجب التبديع، وكان جاهاًل لم يعذر بجهله، وذلك ألمرين 

ا الشاطبي في  ذه  األمر األول: أن األصل في كل بدعة أنها كفر، ذكر
مواضع"االعتصام"كتابه   في  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  كتاب   ، ،  منها 

 وغيره. "خنائيةاإل"
ألن حقيقة حال المبتدع    ؛ وذلك أنه لو قامت الحجة على المبتدع لكان كافًرا 

أنه شرع من الدين ما لم يأذن به هللا، فالذي يرى أن االحتفال بالمولد مشروع،  
أو غير ذلك من البدع، حقيقة حاله أنه شرع من الدين ما لم يأذن به هللا، وهذا  

 كفر لوال التأويل. 
قيل إذا  يبدَّ   : لذلك  يمتنع  ال  أن  بعد  إال  يكون عع  وأال  التأويل  ن 

آخره،    جاهاًل  ولكانت فإلى  كافًرا،  لكان  كذلك  الرجل  حال  كان  لو 
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الحجة يكون كافًرا ثنائية، من قامت عليه  تقم عليه   ،القسمة  لم  أو من 
، هذا عند من اشترط  بل سلفيًا  الحجة، فإنه ال يكون كافًرا وال مبتدًعا

 إقامة الحجة على المبتدع. 
كانوا ما  السلف  أن  فهو  الثاني:  األمر  الحجة    أما  باب   فييقيمون 

ومن ذلك    ، التبديع، بل كالمهم كثير في تبديع الرجل، ولو كان جاهاًل 
الرازيَ  ذكريْ عقيدة  فقد  السلف،  التي حكوها عن  قال   وا:ن  كان  أن من 

 ع. د   وبُ  ،مإن كان جاهاًل ُعل    وا:قال ،بأن القرآن مخلوق وتوقف
إذا    : التبديع مع الجهل، وقبل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أي   اء فج 

ذلك   غير  إلى  مبتدًعا،  جعلوه  فقد  جاهاًل  كان  إذا  أما  عالًما،  هو  م كان  ما 
الكالم في هذا أحد    ت منقول عن السلف رحمهم هللا تعالى، وقد سبق وبسط 

 . ة قنا ال األجوبة السابقة في  

البد أن   ين ممنوع شرًعا وقانونًا؟ أميقول السائل: هل يصح أن أقول التدخ

 أجعل ثم بدل الواو؟  

السؤال:   يتعلق يُقال جوابًا عن هذا  فيما  هذا ال يشترط، وإنما هذا 
  . شيء إال بعد مشيئة هللا  يكونال   ه ألن ؛كالمشيئة ونحوها باهلل 

قلت فإذا  هذا  التساوي،    :أما  يوهم  فال  وقانونًا  شرًعا  ممنوع  أنه 
 هللا أعلم.    ،وإنما البيان أنها ممنوع بهذه األمرين

 يقول السائل: هل قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصالة الجهرية؟ 

السؤال:   هذا  فقراءتهم  يُقال جوابًا عن  والمنفرد  لإلمام  بالنسبة  أما 
»ال ذلك حديث عبادة:  لويدل  لسورة الفاتحة ركن من أركان الصالة،  

  ، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم  صالة لمن ال يقرأ بأم القرآن«،
 وأحمد في رواية. ،والشافعي ،اإلمام مالكهو مذهب و

  -وهللا أعلم  -يصلي خلف اإلمام فاألظهر    ي:أ   ،أما إذا كان مأموًما
واجبة، وليست  مستحبة  الجهرية  الصالة  في  للفاتحة  قراءته  وإلى   أن 

هذا ذهب جماهير أهل العلم، ويدل لذلك أن العلماء مجمعون على أنه 
 وال يؤمر بإعادة الصالة. ،لو تركها المأموم لم تجب عليه سجدتا السهو
 ،ين رائيفوأبو حامد اإلس  ،حكى اإلجماع اإلمام إسحاق بن راهويه

 وغير واحد من أهل العلم.     
أن   هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  بما أسأل  يَْنفَعَنَا  وأن  يَْنفَعَنَا،  ما  يعل  َمنا 

 َعلََّمنَا، وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  الستون 

 بالتليجرام.

عيار أربع  بل: أرجو أن تفصل في طريقة زكاة الذهب إذا كان يقول السائ

 . وشكًرا  ،أو ثمانية عشر ،أو واحد وعشرين ،وعشرين

السؤال:   يبلغ نصابًايُقال جوابًا عن هذا  الذهب حتى   ،إنه ال زكاة في 
فيما    رضي هللا عنه ويمضي عليه الحول كما أفتى بذلك علي بن أبي طالب  

شيبةرواه   أبي  فذكرابن  عشرين   :أنه  ،  يبلغ  حتى  ذهب  في  صدقة  »ال 
أنه إذا بلغ نصابًا فإنه يخرج   :أي،  ديناًرا، وفي كل عشرين نصف دينار«

   .ربع العشر

يبلغ   أن  هو  المعاصر  بتقديرنا  وهو  الصافي،  الذهب  في  به  والمراد 
أي   جراًما،  وثمانين  خمًسا  الذهب  بلغ  فإذا  جراًما،  وثمانين  خمًسا  الذهب 

 الصافي الذي هو بعيار أربع وعشرين فإن فيه زكاة.الذهب 

على   يقسم  أن  هو  الحول  عليه  يمضي  أن  بعد  الزكاة  إخراج  وطريقة 
مائت رجل  عند  أن  ولنفرض  العشر،  ربع  يخرج  حتى  جرام،   يأربعين 

   .ومضى عليه الحول فإنه يقسم المائة على أربعين ثم بعد ذلك يخرج زكاته

بالريا الزكاة  إخراج  السعوديةوطريقة  إلى   :مثاًل   الت  يذهب  أن  هو 
بالرياالت  الذهب  قيمة  كم  يوم  كل  تبين  اإلنترنت،  في  معروفة  مواقع 
السعودية، وهي في الغالب تذكر الصافي، أي الذي بعيار أربع وعشرين،  
مائة   عنده  كان  فإذا  رياالت،  عشر  الذهب  من  الجرام  قيمة  أن  ولنفرض 

ف عشرة،  في  المائة  يضرب  فإنه  وبعد  جرام،  جرام،  ألف  المجموع  يكون 
فيُ  أربعين،  على  يقسمه  بعيار  خر  ذلك  أي  صافيًا،  كان  إذا  هذا  الزكاة،  ج 

 أربع وعشرين. 

يزيد   فإنه  عشر،  ثماني  أو  وعشرين  إحدى  بعيار  الذهب  كان  إذا  أما 
 شيئًا، وهو أن يفعل ما يلي:  

يضرب هذه المائة في عياره، ولنفرض   ،مائة جرام  عنده  ولنفرض أنه
عشر، يضربها في واحد وعشرين أو    ةن، أو ثمانيوأن عياره واحد وعشر

، أربع وعشرين، وهو العيار الصافي  على ثمانية عشر ثم بعد ذلك يقسمه  
النتيجة   اللاير أن  ثم  قيمة  في  فيضربها  السعودي  اللاير  قيمة  كم  يعرف 
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يقسم بعد ذلك على أربعين ثم  الذي  ،  السعودي،  الذهب  وبهذا يخرج زكاة 
  .بأن يكون على عيار واحد وعشرين أو ثمانية عشر ،يس صافيًال

 ومن شاءه فليرجع إليه.     ،وقد سبق وفصلت هذا في القناة مكتوبًا

لقول النبي   ؛إن الكثرة دليل على الحق : يقول السائل: ما قولك فيمن يقول

 بكم األمم«؟  اثر»فإن مك  صلى هللا عليه وسلم

فإن األدلة الصريحة   ؛ال شك أن هذا خطأيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ :  في أن الكثرة ليست دلياًل على الحق، كما قال  

  ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

قال  116]األنعام: وكما   ،]:   ژچ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ژ  

 [. 26]الحديد:

أن   بين  فرق  دلياًل لكن  الكثرة  خطأ  ،تجعل  يرجو   ،وهذا  أن  وبين 
الناصح أن يكثر أتباعه على الحق، ليأخذ أجرهم، وهذا الذي أراده رسول  

وسلمهللا   عليه  هللا  األوالد  صلى  محمد    ؛ بكثرة  أمة  أتباع  هللا  ليكثر  صلى 
 ، ففرق بين األمرين.    عليه وسلم

وإنما لكل    ،»إنما األعمال بالنيات صلى هللا عليه وسلم:يقول السائل: قال 

 امرئ ما نوى«، ما الفرق بين العبارة األولى والثانية؟ 

أن    -وهللا أعلم-على أصح أقوال أهل العلم  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أن كل عمل يقع فهو بنية، إال العمل  بإخبار    »إنما األعمال بالنيات«  :قوله
أحد  الال يأكل  فال  يش  ،إرادي،  أحدوال  من    ،رب  هذا  بنية،  إال  يمشي  وال 

 باب اإلخبار.

لكل امرئ ما نوى«  وأن قوله:   بأنه  »إنما  الشرعي،  الحكم  لبيان  هذا 
إن نوى خيًرا فخير، وإن نوى شًرا فشر، إلى هذا ذهب جماهير المتقدمين،  

في   موأقر هذا ابن القي  ،األربعينعلى  كما ذكر هذا ابن رجب في شرحه  
 ."مجموع الفتاوى"وابن تيمية كما في  "،وقعين إعالم الم"كتابه 

معنى يكون  بالنيات«  :فإذًا  األعمال  واقعة   :أي  :»إنما  األعمال  إنما 
والمجرور   فالجار  بالنيات،  بوكائنة  كائن،    هتقديرو  ،خبرمتعلقة  أو  واقع 

ذلك   بعد  ثم  الالإرادية،  األمور  إال  يقع،  ما  لجميع  اإلخبار  باب  من  وهذا 
هو فيما يتعلق بالحكم الشرعي، لذا ينبغي    »إنما لكل امرئ ما نوى«قوله:  

بقوله يستدل  أن  بالنيات  يتعلق  بما  يستدل  أن  أراد  إذا  لكل    :للفقيه  »وإنما 
 .    امرئ ما نوى«
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إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الواحدة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
وردت    ةالواحد التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  على والستون 

 قناتي بالتليجرام. 

يقول السائل: أرجو أن توضحوا لي الفرق بين الكيل والوزن، أو المكيل  

 لكني ال أعرف الفرق بينهما؟  ،والموزون، حيث إني أقرأه في كتب الفقهاء 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  حيث يُقال  من  هذا  الحجم،  إلى  يرجع  الكيل 
فإ الوزن  أما  يكالأمثلة مَ ل، ومن  قَ الث     لىالغالب،  والشعير،    :ا  والبُر  التمر 

 الذهب والفضة.  وزن:والملح إلى آخره، ومن أمثلة ما ي

   .وهناك أمور ال تكال وال توزن وإنما هي معدودات

هو ما ثبت عند أبي داود من    :ثم إن ضابط معرفة ما يكال وما يوزن
النبي   أن  عمر  ابن  وسلمحديث  عليه  هللا  أقال:    صلى  مكيال  هل  »الكيل 

مكة أهل  وزن  والوزن  معروفون المدينة،  المدينة  أهل  أن  وذلك   ،»
 ُ فأ وإنما رج  بالزراعة،  بالزراعة  يعرفوا  لم  مكة  وأهل  إليهم،  الكيل  ع 
 ُ ذكر معنى هذا الطبري    ألنهم يزنون األموال.  ؛ع الوزن إليهمرج  بالتجارة فأ

  .رحمه هللا تعالى

نظر هل هو مما يكيله  في  ؟ هل هو يكال أو يوزن  ،فإذا اختلف في شيء
أو مما    ،أهل المدينة، أو مما يوزنه أهل مكة، مما يجعله أهل المدينة مكياًل 

يجعله أهل مكة موزونًا، فإذا ثبت أن أهل المدينة جعلوه مكياًل فإنه يكون  
 مكياًل، وإذا ثبت أن أهل مكة جعلوه موزونًا فإنه يكون موزونًا. 

بلد في  الرجل  كان  يُ   ،فإذا  ال  مما  المدينة  عرَ وعنده شيء  أهل  ف عن 
فإنه يعمل بعرف بلده، فإن   ،وال عن أهل مكة أنهم يزينونه  ،نهاو أنهم يكيل

الشائع، فإن لم يكن في بلده،   بلده أكثر من عرف فيعمل بالعرف  كان في 
ليس لهم عرف فيه، فإنه يقيس  أو  وإنما هو في بلد آخر وال يعرف عرفهم،  

 باألشبه في بلده. 

هذه أصح تأصيالت أهل العلم في هذه المسألة، وذلك أن الرجوع إلى  
المالكية هذا  إلى  ذهب  مكة،  أهل  وميزان  المدينة  أهل   ، والشافعية  ،كيل 

والحنابلة، وإلى القول بأنه إذا لم يوجد يرجع إلى عرف أهل البلد فهو قول 
 والحنابلة.  ،عند الشافعية

العادات   اختلفت  إذا  عادةاألبيأخذ  فوكذلك  قدامة   رقرَّ   ،كثر  ابن  هذا 
 . وغيرهم من أهل العلم 
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األمور في بعض  يشكل  قد  بينهما  التمييز  أن  فيه   ،فالمقصود  فتراعي 
 ،الكيل يرجع إلى الحجم  :الضوابط التي تقدم ذكرها، لكن من حيث الجملة
 والوزن يرجع إلى الثقل، على ما تقدم بيانه.         

 ما حكمه؟  ،الجنيقول السائل: الذبح إلخراج 

السؤال:   أنه شركيُقال جوابًا عن هذا  الذبح  إذا    ؛األصل في هذا  ألنه 
الصورة   هذه  في  يذبح ألحد، وهو  أنه  فالبد  الجن   ذبح  غالبًاذبح إلخراج 

الجن    ليخرج  لجنل من  لغيره  الجنمأو  ذلك  ليخرج  وأقدر  أكبر  هو   يمن 
 الذي دخل في اإلنسي.

ألن فيه تقربًا لغير هللا بإزهاق النفس وإراقة الدم، وهللا   ؛فمثل هذا شرك

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ سبحانه يقول:  

[، فينبغي الحذر  163-162]األنعام:   ژۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     

من تالعب الشياطين ببني آدم، وأن يكون حذًرا حتى ال توقعهم في الشرك 
      فاني هللا وإياكم.   اع -

أياًما تبقى الصالة متعلقة بذمته، وعليه   يقول السائل: هل من لم يصل ِّ 

 ؟ هل يجب عليه القضاء ،صلوات في صباه  كذلك من لم يصل ِّ  ؟ القضاء

 وكيف يعمل من ال يدري كم ترك من عدد الصلوات؟   

من ترك صالة أو صلوات كثيرات، ولو  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
بعد   الصالةلسنين  هذه  ويعيد  يقضي  أن  عليه  فيجب  ألنها صالة   ؛بلوغه 

ذمته في  خمسف  ،ثبتت  على  بني  واإلسالم  قضاؤها،  عليه    :منها  ،وجب 
 إقامة الصالة. 

األربعة،   المذاهب  هذا  إلى  ذهب  الصلوات ووقد  قضاء  يجب  أنه  هو 
   .ولو كانت كثيرة، ولو كانت سنين طويلة

 الصلوات فإنه يتحرى ويحتاط لتبرأ ذمته. ومن لم يدر كم ترك من 

ونعلم أن للمسلمين  ، نحن ال نتعبد باليوم الوطني :يقول السائل: من يقول

 ليس فيها شيء من التعبد؟  ،ولكن هذه ذكرى حسنة ،عيدين فقط 

السؤال:   هذا  جوابًا عن  سواء  يُقال  الوطني  العيد  أو  الوطني  اليوم  إن 
د  تقصَّ زمان يُ وألنه زمان يعود لذاته،    ؛عيد   ألنه  ؛سمي يوًما أو عيًدا محرم

د عوده فهو عيد، كما بين هذا ابن تيمية في كتابه تقصَّ عوده، وكل زمان يُ 
المستقيم" الصراط  وبيَّ "اقتضاء  كتابه  ،  في  القيم  ابن  اللهفان"نه   "، إغاثة 

 وعبارة ابن القيم أوضح.
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من   والنسائي  داود  أبي  عند  ثبت  ما  هذا  مثل  حرمة  على  يدل  ومما 
ولهما يومان يلعبون    ،قدم المدينة  صلى هللا عليه وسلمحديث أنس أن النبي  

،  ويوم األضحى«  ،يوم الفطر :»قد أبدلكم هللا بهما خيًرا منهمافيهما، قال: 
نهاهم النبي  ومع ذلك    ،ن اليومان يوما لعباهذ  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 عن هذين اليومين.    صلى هللا عليه وسلم

د إعادته ومجيئه من زمان فهو عيد كاليوم الوطني أو  صَّ تقَ فإذًا كل ما يُ 
كة أو غير ذلك،  رعيد الميالد، أو غير ذلك أو بمرور خمسين سنة على ش

 فكل هذه أعياد محرمة في الشريعة وال تجوز.

بأن كانت بدعة، فمن تعبد بعيد  فإن تعبد بذلك فزادت الحرمة حرمة،  
   :فقد وقع في محظورين

   .والعيد محرم ، المحظور األول: أنه فعل عيًدا

وم  محظوروال به،  تعبد  أنه  في    نالثاني:  وقع  عليه  دليل  ال  بما  تعبد 
بيَّ  العيد محرم  البدعة، وقد  أن  تعالى،  ابن تيمية رحمه هللا  ن شيخ اإلسالم 
 فإنه يزداد حرمة. د به ب   ع  لذاته، فإن تُ 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.       
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 المجموعة الواحدة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
المائتين في اإلجابة على أسئلة التي وردت على قناتي الثانية والستون بعد  

 بالتليجرام.

يقول السائل: بعد صالة الظهر في الحرم أصلي العصر بحكم السفر،  

 فما حكم ذلك؟     ،ولكني أصلي صالة الجنازة بينهما

الجوابيُقال   السؤال:    في  هذا  الصالتين  عن  بين  الموالة  إن 
د ذهب إلى استحبابه جمع من أهل  المجموعتين مستحب وليس شرًطا، وق

المحققين تعالى  :ومنهم  ،العلم  هللا  رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  ال    ؛شيخ  ألنه 
 دليل على اشتراط المواالة. 

السائل يصح يترك شرًطا  ؛فإذا كان كذلك فإن ما فعله  لم  وإنما   ،ألنه 
 ترك مستحبًا، وهو المواالة.  

توكل على  " :بدل قول  "هللا لِّ ك ِّ وَ " :يقول السائل: انتشر عند البعض قول

 فعل يصح هذا القول؟    ،، في إنجاز بعض الحاجات"هللا

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  يقالإ يُقال  أن  يصح  هللا"  :نه  على  ،  "توكل 
  :، أما التوكل على هللا فيدل عليه قول هللا تعالى"ل هللاك   وَ "  :ويصح أن يقال

  " ل هللاك   وَ قول: "[، والدليل على  84]يونس:   ژں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ژ 

 [، فكالهما يصحان.   81]النساء:   ژڃ  ڃ  ڃ   ژ : قول هللا 

خاصة في كالمه عن ويقول السائل: ما رأيك بكتاب تاريخ ابن غنام 

 الغزوات؟ 

إن كتاب ابن غنام من أحسن الكتب التي يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
السعودية األولى، فقد كان حاضًرا لها، فتاريخه أعلى  حكت تاريخ الدولة  

 وهو من أحسن التواريخ.  ،وأوثق تاريخ ، تاريخ في هذا

وت غنام  ابن  تأريخ  على  يعترض  لجهله صار  الناس  بعض  ريخ  ألكن 
أو تكفيًرا   ، ألنه يرى فيهما تكفيًرا ألهل المدينة الفالنية  ؛ابن بشر، وأمثالهما

رون، وهم قد يكونون من بلد معروف فَّ كَ الء يُ فيستغرب أن مثل هؤ   ،ألناس
 في نجد إلى غير ذلك. 

مسائل   ال  شرعية  مسائل  المسائل  هذه  أن  يعرف  أن  ينبغي  فمما 
تاريخيه،    ،عاطفية العلم يعترض    فقد ترىوال مسائل  من هو ضعيف في 
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عليه   يستنكر  بأن  هذا  مثل  هذابعلى  غير  إلى  يستبشعه  بما  أو    ، عاطفته، 
 ر. وهذا خطأ كبي

تكفيًرا،  الناس  أقل  تعالى من  الوهاب رحمه هللا  اإلمام محمد عبد  فإن 
إال بحق وباجتهاد رحمه هللا تعالى رحمة واسعة، لذا ذكر عن  يكفر  وهو ال  

نفسه كالًما عظيًما في هذا الباب، وذكر أنه لم يقاتل أحد ابتداء، وإنما قاتل 
كما في المجلد األول  أول األمر دفاًعا عن النفس وعن الحرمة، ذكر هذا  

 :، ولكن كثيًرا من الناس يجهلون أمرين"الدرر السنية"من 

  .األمر األول: التأصيل الشرعي في مسائل التكفير

  .واألمر الثاني: واقع دعوة الشيخ رحمه هللا تعالى

   :ينبغي أن يعلم أن التكفير نوعانفأما التأصيل الشرعي 

   .تكفير بحق

   .وتكفير بغير حق

ن وقع في ناقض من نواقض  ، بأهورسولُ   هللاُ   رَ والتكفير بحق هو من كفَّ 

  ژٹ  ٹ  ٹ        ژ   : اإلسالم فإنه يرتد ويكفر، كما قال سبحانه

سبحانه:  74]التوبة: وقال     ژ  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳژ [، 

حكم   وعقد[،  66]التوبة: باب  وغيره  األربعة  المذاهب  علماء  من  العلماء 
 المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسالمه. 

إذًا يوجد بدالئل الكتاب والسنة وإجماع علماء الملة أن الرجل قد يكفر  
بعد إسالمه، وذكر العلماء مكفرات كثيرة، وكثير منها مكفرات عملية، فإذا  

إسال بعد  يكفر  الرجل  فإن  كذلك  مكف   كان  في  وقع  إذا  في   ،رمه  وتوافرت 
 وانتفت عنه الموانع.  ،حقه الشروط

يُ  ال  هذا  يكون    ، ركَ ستنْ ومثل  بالنهارالفقد  قواًما صواًما  فيدعو    ،رجل 
غير هللا ويستغيث بغير هللا، فمثل هذا يكفر بعد إسالمه، أو قد يسب هللا أو  

في بعض بالد    كما هو شائع اآلن    -أعوذ باهلل-  رسوله أو يلعن الرب  
وهذا كفر ال شك  ،  يلعن ربك إلى آخره  :قال  ،المسلمين، إذا أغضب أحدهم

وكثير من الناس يجهل أمثال هذه  ،  فيه، إلى غير ذلك من المكفرات الكثيرة
  .األحكام

ولتقريب هذا األمر، فإن الوضوء والطهارة قد ينتقض، وذلك إذا وقع  
من   إسالم  في  يقال  ذلك  ومثل  ناقض،  من   ،أسلمفي  ناقض  في  ووقع 
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اإلسالم  في   ؛نواقض  وقع  إذا  تنتقض  الطهاة  أن  كما  ينتقض  إسالمه  فإن 
 ناقض، هذا من جهة التأصيل الشرعي. 

الثاني: وهو األمر  عبدالوهاب رحمه   أما  بن  الشيخ محمد  دعوة  واقع 
أنها دعوة توحيد  ف  هللا تعالى  الشيخ رحمه هللا  سنة، وقد شاع  وواقع دعوة 

كما ذكره الشيخ   ةفي نجد وغيرها، بل في أكثر البالد اإلسالميفي زمانه  
من   العرب  المؤرخون  ذكره  بل  المؤرخون،  وذكره  تالميذه  وذكر  نفسه 

 وذكر هذا أيًضا العراقيون.  ،ليمانياغير أهل نجد، كالشوكاني 

المستشرقين بعض  ذلك  وذكر  دول    ، بل  من  وغيرهم  لنجد  وأرخوا 
فيها من انتشار الشرك، فلما خرج الشيخ في    وذكروا ما  ،العالم اإلسالمي

التوحيد، وأرسل رسائل   إلى  الشرك دعا  فيها  التي شاع  إلى هذه األزمان 
 م الناس توحيد هللا. لَّ وعَ  ،الحكام

وأ  نجد  ومدن  نجد  قرى  من  ذلك  أتى  فقد    رَّ صفمن  غير هللا  يدعو  أن 
أ  ،قاتلهم ذلك  رَّ صمن  بعد    ،على  كافًرا  يكون  قوتل  إذا  كما فإنه  إسالمه، 

، فإن كثيًرا من العرب تركوا دفع  رضي هللا عنهحصل ألبي بكر الصديق  
النبي   أبو بكر الصديق على  صلى هللا عليه وسلم الزكاة لما مات  ، فقاتلهم 

 ترك الزكاة. 

هؤالء   أن  على  أجمعوا  قد  بتركهم اوالصحابة  إسالمهم،  بعد  رتدوا 
إذا كان كثير من فد إسالمهم،  هم على ترك الزكاة ارتدوا بعبقتالللزكاة، و

األول القرن  في  إسالمه  بعد  ارتد  هذه    ،العرب  في  األمر  كان  إذا  فكيف 
 في  بل ،قتال على ترك زكاةفي و ،وليس في ترك زكاة ؟!األزمان المتأخرة

  : ومنهم  ،وأصل األصول الذي أرسل هللا به الرسل  ،قتال على ترك التوحيد
 . وسلمصلى هللا عليه رسولنا محمد 

المبني   التفقه  يتفقه في دين هللا  أن  الكتاب وغيره  يقرأ هذا  فأدعو لمن 
الكتاب والسنة ينظر في    ،على  ثم بعد ذلك أن  وما عليه سلف هذه األمة، 

الواقع نظرة تجرد، وأال تأخذه الحمية وال العصبية، فإن الحمية والجهل في 
 هذا األمر ضاران للغاية.

اإلمام يجزئ  أن  هللا  هللا    أسأل  في  جاهد  فقد  خيًرا،  عنا  اإلسالم  شيخ 
وهي   السعودية،  الدولة  المباركة  الدولة  هذه  لنا  تهيأت  حتى  جهاًدا عظيًما 

توحيد هللا ، وعلى محاربة  صلى هللا عليه وسلم وسنة رسوله    ،قائمة على 
 الشرك والبدع. 
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عبد الوهاب، ولإلمام محمد بن  أسأل هللا أن يغفر لشيخ اإلسالم محمد  
وللمسلمين  بن   بالدنا  علماء  ومن  بالدنا  حكام  من  ذلك  بعد  ولمن  سعود، 

 وجزاكم هللا خيًرا. ،إنه الرحمن الرحيم ؛أجمعين
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 المجموعة الثالثة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
سئلة التي وردت على قناتي  الثالثة والستون بعد المائتين في اإلجابة عن األ

 بالتليجرام.

ذان الفجر، وقبل الصالة ركعتين  أيقول السائل: رجل يصلي الوتر بعد 

متصلتين، ثم ركع منفرًدا يشرك النية في الركعتين األولتين لسنة الفجر،  

 وسنة الوضوء، هل تصح صالته بهذه الكيفية؟  ،وتحية المسجد

إن السائل أراد أن يجمع ما يسمى بالشفع  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
خر الوتر بعد ذلك، بمعنى أنه بعد  يؤمع ركعتي الفجر وتحية المسجد، ثم  

وأيًضا أراد بهاتين الركعتين سنة    ،وأراد بالشفع هذا    ،ذان الفجر قام فشفعأ
 ثم أوتر بعد ذلك.  ،وسنة الوضوء  ،الفجر

أقوا إنه على أصح  السؤال  العلم، وذهب  وقبل اإلجابة عن هذا  ل أهل 
الصحابة جماهير  قول  وهو  العلم  أهل  جماهير  هذا  قول    ،إلى  هو  بل 

حكا  كما  خالف  بال  صالة   هالصحابة  إلى  يصح  الوتر  أن  البر،  عبد  ابن 
 ذان الفجر، بل يصح الوتر بعد أذان الفجر.  أالفجر، ال إلى 

   : أورد السائل هذا اإلشكال ،فبناء على هذا

ألن قاعدة التداخل   ؛السائل  ه إنه ال يصح ما ذكر  : ويقال جوابًا على هذا
هو أال يكون أحدها مراًدا لذاته، وأال يكون العمالن مرادين    ،بين األعمال

لذاته،    الذاته واآلخر كذلك مرادً  اإذا كان أحد العملين مرادً   : لذاتيهما، بمعنى
 فإن هذين العملين ال يتداخالن. 

   :ية بشرطينوإنما يصح التداخل في األعمال بالن

   .الشرط األول: أن يكون جنس العملين واحًدا

مرادً  أحدهما  يكون  أن  الثاني:  مراًدا    االشرط  اآلخر  يكون  وأال  لذاته، 
   .لذاته، ففي مثل هذا يصح التداخل

وأراد أن يصلي تحية المسجد وركعتي الفجر   ،فمثاًل يصح لمن توضأ
وسنة    ،تحية المسجد  عنو  ،يصح أن يصلي ركعتي الفجر الراتبة  ،الراتبة

 الوضوء. 

أن   وهي  جنس  وذلك  لذاته،  مراد  وأحدها  واحد،  الثالثة  األعمال  هذه 
ذاتها، وإنما  لراتبة الفجر، أما سنة الوضوء وتحية المسجد فهي غير مراد  

   .وأن تصلي بعد الوضوء  ،ال تجلس إال وقد صليت : أنالمراد
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يصح ال  فيه  التداخل  فإن  السائل  ذكره  ما  مراد    ،أما  الشفع  أن  وذلك 
قبل الفجر وهي الراتبة مرادة لذاتها، فلما كان كذلك  لذاته، وكذلك الركعتان  

 تداخل.   الال يصح 

 يقول السائل: ما حكم الدلك في الوضوء؟ 

إن المذاهب األربعة متفقون على أن الدلك  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ذهب مالك رحمه هللا تعالى إلى أن الدلك واجب،  بل  مشروع في الوضوء،  
»أن ابن عمر لما ذكر   :ما ثبت عند عبد الرزاقل  ؛والصواب أنه مستحب

 نقاء العضو يكون بدلكه. إ، ونقاؤه«إسباغه إسباغ الوضوء، قال: إ

 يقول السائل: كيف يذوق اإلنسان حالوة اإليمان في القضاء والقدر؟ 

السؤال: هذا  عن  جوابًا  بلسم    يُقال  هو  والقدر  بالقضاء  اإليمان  إن 
النشراح الصدر، وذلك أن يستحضر العبد أن كل  الحياة، وهو سبب عظيم  

ما حصل له هو بتقدير الحكيم العليم، وأن هللا ال يقدر إال خيًرا، علم ذلك  
 وجهله من جهله.  ،من علمه

ال   وأنه  العليم،  الحكيم  من  أنها  الموجودة  التقديرات  كل  أن  علم  وإذا 
أن   وأيًضا  وقدره،  بقضاء هللا  انشرح صدره  خيًرا  إال  من  يقدر  أنها  يعلم 

 الرب الرحمن الرحيم، الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا.  

فإذا استشعر ذلك انشرح صدره لقضاء هللا وقدره، وصار سببًا لفرحه 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ   وسعادته، قال سبحانه:

ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ  

   ژائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  

 [. 23-22]الحديد:

فمن استحضر ما تقدم ذكره انشرح صدره بقضاء هللا وقدر، وعلم أن  
وعدم   لجهلنا  وإنما  خيًرا،  إال  يقدر  ال  األقدارهللا  لهذه  ننزعج  وال    ،علمنا 

 نعلم أنها خير قد قدره وأراده هللا لنا. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الرابعة والستون بعد المائتين 

، أما بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والستون  الرابعة 

 قناتي بالتليجرام. 

يقول السائل: حديث: »من ترك صالة العصر متعمًدا فقد حبط عمله« رواه  

 البخاري، أال يدل على كفر تارك الصالة حتى يخرج وقتها الضروري؟  

إن هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث  السؤال:    يُقال جوابًا عن هذا 
»من ترك صالة العصر قد  قال:    صلى هللا عليه وسلم بريدة، وهو أن النبي  

الحديث  حبط عمله«، بهذا  المراد  أعلم  -  :وليس  العمل كله،   -وهللا  حبوط 
 حيث إنه يكون كافًرا، ويكفر بعد إسالمه.من 

رحمه   اإلسالم  شيخ  لذلك  أشار  المواضع،  كما  بعض  في  تعالى  هللا 
بيَّ  بيانً وكذلك  ذلك  رسالة    ا ن  في  تعالى  هللا  رحمه  القيم  ابن  حكم  "أوضح 

 وغيره من كتبه رحمه هللا تعالى. "زاد المعاد"، وفي كتاب "تارك الصالة

ن أن  حبوط العمل اليومي، ال حبوط العمل كله، ثم بيَّ   : ن أن المرادوبيَّ 
وإنما ذكرت صالة العصر ألهميتها، وأنها    هذا ليس خاًصا بصالة العصر،

هو أن من السيئات ما   :هي الصالة الوسطى، ومعنى حبوط العمل اليومي
فعل   أنه  على  بناء  بالموازنة،  تذهب  أنها  إحباطها  ووجه  الحسنات،  يحبط 
سيئات تعادل كذا وكذا، ففي مقابلها تذهب حسنات، هذا ملخص كالم ابن  

 القيم رحمه هللا تعالى.

ا القول بأن ترك صالة واحدة حتى يخرج وقتها هو كفر، فهذا القول أم
ظني   أعلم-في  العلم،    -وهللا  أهل  جماهير  لقول  مخالف  مرجوح  قول  أنه 

كثيرة أدلة   ذلك  على  رسول هللا    ،ويدل  لصحابة  عليه  وفتاوى  صلى هللا 
 . وسلم

 في تفسير قوله تعالى:   رضي هللا عنه  فإنه لما سئل سعد بن أبي وقاص

   ژہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ژ 

وإنما  59]مريم: لكفروا،  تركوها  لو  قال  لها؟  تاركين  أكانوا  لسعد:  قيل   ،]
وقتها عن  الصالة  يؤخرون  وقد  ،  كانوا  واألدلة،  اآلثار  من  ذلك  غير  إلى 

  .صحح هذا األثر اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى

بتأخير صالة الظهر إلى نهاية وقت العصر، ومن أراد أن يخص هذا  
أو إلى وقت العصر بحيث إنه ال يخرج وقت صالتين يمكن جمعهما إلى 

 وال دليل عليه.  ،وقت ال يصح جمعها معه، فهذا يحتاج إلى دليل
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والكالم على هذا يطول، لكن ألخصه بأن ترك الصالة كفر، ولكن ال  
قتها فإنه يكون كافًرا، وليس بأن من ترك صالة واحدة حتى يخرج و  :يقال

 لما تقدمت اإلشارة إليه.    ؛ في هذا الحديث داللة

  ايقول السائل: ما المانع من الذكر الجماعي إذا لم يكن فيه محظوًرا شرعيً 

 كالرقص والتشويش، خصوًصا أنه داخل تحت عموم الذكر؟  

يُعلم أن العمومات ليست كافية يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   ينبغي أن 
العبادات،   بيان  يُ   بل في  أن  النبي  نظَ البد  إلى هدي    صلى هللا عليه وسلم ر 

 ، فعاًل وترًكا. رضي هللا عنهمفعاًل وترًكا، وكذلك إلى هدي الصحابة 

فعلها إمكان  مع  عبادة  تركوا  إن  يفعلوها  ،فإنهم  تركهم   ، ولم  فإن 
صلى هللا ه  علُ ن المجمل، لذا ف  ويبي     ،د المطلقيقي   و  ،ص العاممقصود، ويخص   

وسلم وتَ   عليه  رسول هللا  ركُ سنة  فهمه صحابة  قد  وهذا  سنة،  صلى هللا ه 
، فإنه كما ثبت عند الدارمي وابن وضاح لما خرج ابن مسعود  عليه وسلم

لق يذكرون هللا، يقول أحدهم  ،، على أقوامرضي هللا عنه   وا ركب     : هم في ح 
ما بن    ،ئةهللا  هللا  عبد  عليهم  أنكر  آخره،  إلى  بالحصى  مائة  فيكبرون 
النبي    ،مسعود بأن  يفعلوا   صلى هللا عليه وسلمواحتج عليهم  لم  وصحابته 
 ذلك.

نظر  ألنه داخل تحت عموم ذكر هللا، بل ؛ولم يجعل هذا الفعل مشروًعا
وصحابته، وهذا مهم للغاية، فمن ذلك    صلى هللا عليه وسلم إلى ترك النبي  

عموم   عليه  يدل  قد  كان  وإن  الجماعي  الذكر  فإن  الجماعي،  الذكر 
 وصحابته.  صلى هللا عليه وسلمالنصوص، لكن ينظر إلى هدي النبي 

ر إلى هديهم ُعلم أنهم ما كانوا يذكرون ذكًرا جماعيًا، ولو كان ظ  فإذا نُ 
، فلما  رضي هللا عنهمهذا الذكر مطلوبًا شرًعا لكانوا أحرص الناس عليه  

 لم يفعلوه دل على أنه غير مشروع وليس مراًدا شرًعا، بل فعله بدعة. 

على  بدعة  يزيد  فإنه  هذا،  وغير  بالرقص  التعبد  ذلك  إلى  انضم  فإذا 
 ته األولى، ويجتمع فيه بدعة الذكر الجماعي وبدعة التعبد بالرقص.    بدع

يقول السائل: ابنتي رضعت مع جدتها ألمها، مع أصغر خال لها، علما بأن  

 ةرضاعمن الهل ابنتي تكون أختًا  ، جدتها لها أبناء من أزواج آخرين أكبر

   . هللا خيًرا وجزاك  ؟ يعني تصبح خالة أبناءهم في الرضاعة ، ألخوالها الكبار

صلى هللا نعم، إنه قد ثبت عن رسول هللا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ابنةَ   عليه وسلم أريد منه أن يتزوج  قد    رضي هللا عنه حمزة، وحمزة    أنه 

رسول هللا   عم  وسلمابن  عليه  فقال  صلى هللا  الرضاعة،  من  أخوه  لكنه   ،
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أخي من الرضاعة،    ةبنا   »إنها إنها ال تحل لي،    صلى هللا عليه وسلمالنبي  
 متفق عليه.  ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب« 

فإذا كان كذلك فإن هذه البنت تكون أختًا ألخوالها، سواء كانوا أخوااًل  
الجدة   أخوال من جهة  لها  كان  لو  أو  الذين رضعت معه،  لها من جدتها، 

 فحسب دون الجد، فإن كذلك تكون أختًا لهم. 

الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الخامسة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
ال األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والستون  على الخامسة  وردت  تي 

 قناتي بالتليجرام. 

حتار هل يحفظ بعده وم "،عمدة األحكام"يقول السائل: طالب يحفظ 

 أيهما أفضل؟    "،ملتقى األخبار"أو  "،بلوغ المرام"و "الموطأ"

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  لي  يُقال  يظهر  أعلم-الذي  األفضل   -وهللا  أن 
أراد أن يحفظ متنًا حديثيًا هو أن يحفظ   المرام"لمن  أولى ما  "بلوغ  ، فهو 

حفظ    ،ظحفَ يُ  بعد  السيما  أعلم  األحكام"وهللا  حفظ  "عمدة  من  أنفع  وهو   ،
 . "الموطأمن حفظ"أو  "،منتقى األخبار"

للمجد ابن تيمية رحمه هللا تعالى، فهو مختلف عن    "منتقى األخبار"أما  
ال" يدل     "مرامبلوغ  أنه  جهة  المسألة من  على  يأتي  قد  لذلك  للمذهب،  ل 

 يدلل عليها. لالواحدة بأكثر من دليل 

هو التدليل للمذهب، وإذا اختلف المذهب مع    -وهللا أعلم  -فالمقصد منه  
بخالف   األدلة،  هذه  ذكر  في  استطرد  مسألة  في  المرام"الجمهور  ،  "بلوغ 

ظ، وكأنه جمع ما تيسر من  حفَ ام لتُ فإن المقصد منه هو تلخيص أدلة األحك
 دلة التي اشتهر استدالل المذاهب األربعة بها.األ

  .على غيره من المتون في الحفظ "بلوغ المرام"هذه مزية مهمة تميز  

أخرى مزية  فيه  على   ، ثم  يقتصر  تعالى  هللا  رحمه  الحافظ  أن  وهو 
، "المنتقى"الشاهد من الحديث، وأحيانًا قد يختصر الحديث، وهذه بخالف  

 فإنه يأتي بالحديث طوياًل، وقد يكون الشاهد فيه كلمة.

  . مسهل للحفظفلذلك اقتصار الحافظ رحمه هللا تعالى على الشاهد 

ألحكامه    :في علم الحديث، فلذلك  بأن مؤلفه عالم  " البلوغ"وأيًضا يتميز  
منزلة األحاديث  عليها  ،على  يحكم  األحاديث  من  كثير  في  ينقل    ،وهو  أو 

عليها الحكم  في  العلماء  في  هو  وهذا  ،  كالم  األحاديث  حال  بلوغ  "أكثر 
  ".المرام

د حكم على األحاديث، لكنه ليس  ج  إن وُ وفإنه    "المنتقى"وهذا بخالف  
وليس المجد ابن تيمية    "،بلوغ المرام"اديث في  في كثرته كالحكم على األح 

 حات.كالحافظ ابن حجر في قوته في علم الحديث، إلى غير ذلك من المرج   

للمجد ابن تيمية    "المنتقى"أنفع بكثير من حفظ    "بلوغ المرام"حفظ    ؛لذا
  .رحمه هللا تعالى
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يس مع ذلك ل  ه، لكنعاليةفهو كتاب نافع وأسانيده    "الموطأ"أما كتاب  
المرامـ"ك ذكره    "بلوغ  تقدم  لما  األحكام،  أدلة  يحفظ  أن  أراد  أن  من  لمن 

بالحديث  يأتي  وال  الحديث،  في  بالشاهد  يأتي  تعالى  هللا  رحمه  الحافظ 
 الموطأ. بخالفبطوله، وهذا 

وأيًضا الحافظ رحمه هللا تعالى يأتي باألدلة التي اشتهر االستدالل بها 
المذاهب   أصحاب  من    ،األربعةعند  ذلك  غير  إلى  الموطأ  خالف  وهذا 

   .المزايا الموجودة في بلوغ المرام

  صلى هللا عليه وسلم والذي أنصح به من أراد أن يحفظ أحاديث النبي  
 ."رياض الصالحين"ثم  "،بلوغ المرام"، ثم "عمدة األحكام"هو أن يحفظ 

ولم يرد أن  مته ه به وحفظ هذه المتون الثالثة نافع للغاية، ومن قصرت
يحفظ هذه الكتب الثالثة وأراد أن يقتصر على كتاب واحد، فاقتصاره على  

 نافع للغاية، وهو أنفع من حفظ غيره وهللا أعلم.       "بلوغ المرام"كتاب 

يا شمس عرفة ال  " :يقول السائل: ما حكم القول في الدعاء يوم عرفة

 ؟  "تغيبي

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  الدعاء  يُقال  هذا  أعلم  -إن  دعاء    -وهللا  ليس 
ألن الدعاء الشركي هو الدعاء الذي يقصد منه الطلب، إما حقيقة    ؛شركيًا

 وال حكًما.  ،ال حقيقة ،د منها الطلبقصَ يُ  أو حكًما، ومثل هذه األلفاظ ال

فلذلك الدعاء الشركي هو أن يدعى غير هللا بأن يقصد الطلب حقيقة أو 
، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك، وقد بين  حكًما في أمر خاص باهلل  

 . "اإلنسان "صيانةهذا محمد بشير السهسواني في كتابه 

وإنما هي   ،وال يراد بها الطلب  ،وذكر أن العرب قد يأتون بألفاظ دعاء
   .، وهللا أعلم"يا شمس عرفة ال تغيبي" :، ومن ذلك قولعلى غير بابها

وقد أشار إلى تأصيل الدعاء بهذا المعنى شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  
إن   قال:  أنه  وذلك  أوضح،  السهسواني  بشير  محمد  كالم  لكن  تعالى،  هللا 
المراد بالدعاء دعاء غير هللا الشركي وهو الدعاء المقرون بطلب، فإذا كان 

ا خاص  هذا  بطلب  المقرون  خاص  لدعاء  أمر  شرًكا في  يكون  فإنه  باهلل، 
 أكبر، وهللا أعلم. 
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أياًما تبقى الصالة متعلقة بذمته، وعليه    يقول السائل: هل من لم يصل ِّ  

 ؟ هل يجب عليه القضاء ،سنوات في صباه وكذلك من لم يصل ِّ  ؟ القضاء

 وكيف يعمل من ال يدري كم ترك من عدد الصلوات؟   

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  أن  يُقال  عليه  يجب  فإنه  صلوات  ترك  من 
يقضيها، ولو طالت المدة، وعلى هذا المذاهب األربعة أن من ترك صالة، 

ر سنة  االصلوات بمقد  ترك  فإن عليه أن يقضيها ولو طالت المدة، ولو كان
 أو سنتين أو أكثر. 

   .يقضيهافيجب عليه أن   الذمة،ب تتعلق ة،الصالة واجب  نوذلك أ

فال يجب عليه القضاء ما   ،إن أراد بصباه قبل البلوغ  "في صباه"  :قوله
إنه من بلغ فليس    :فيقال  ، بعد البلوغ  : أراد بالصبا أي  وإن تركه قبل البلوغ،  

 صبيًا. 

لكن المهم  أن الذي يجب أن يقضى  الصالة التي وجبت في الذمة بعد  
يؤد    ولم  تكاساًل  البلوغ  وتركها  أن  ها صاحبها  عليه  فيجب  ذلك،  غير  إلى 

كثرت ولو  الصلوات  هذه  لم    ،يقضي  وإذا  األربعة،  المذاهب  هذا  وعلى 
 يضبط العدد فليحتط احتياًطا تبرأ به ذمته.  

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 السادسة والستون بعد المائتين المجموعة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والستون  السادسة 

 قناتي بالتليجرام

يقول السائل: تطهرت ثم صليت ثم تذكرت أنني أحدثت، لكن ال أدري هل  

 الة أم بعدها، فما الحكم؟ كان الحدث قبل الص

أن يرجع   : إن القاعدة الشرعية فيمن شكيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
  :ألدلة كثيرة ؛إلى اليقين

كم   ، فلم يدر»إذا شك أحدكممنها: ما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد  
 على ما استيقن«.  فليطرح الشك وليبنِ  ، صلى ثالثًا أم أربعًا

  ؟ هل هو قبل الصالة أو بعدها  ،وشك في الحدث  ،هنا استيقن الطهارةو
 ،يرجع إلى األصل وهو الطهارة، فبهذا يكون طاهًراو  ،فيطرح هذا الشك
 إن شاء هللا تعالى.  ، وتصح صالته

قاعدة توضح  أن  نرجو منك  السائل:  بطل  "  :يقول  االحتمال  إذا ورد 
 ؟ وهل هي على اإلطالق؟ "االستدالل

السؤال:   هذا  ويُ يُقال جوابًا عن  قاعدة عظيمة،  القاعدة  إليها حتَ هذه  اج 
  .كثيًرا في مسائل الفقه

القاعدة هذه  بطل    :وضابط  المتساوي  االحتمال  توارد  إذا  أنه  هو 
االحتمال  المراد  بل  االستدالل،  يبطل  يرد  احتمال  أي  ال  االستدالل، 

 المتساوي. 

وذكره   "،روضة الناظر"ذكر هذا ابن قدامة رحمه هللا تعالى في كتاب  
كتاب   في  كتابه  "المستصفى"الغزالي  في  والمعلمي  الكاشفة"،  ،  "األنوار 

 المتساوي.  :أن المراد باالحتمال :أي

ويؤيد هذا أن عند األصوليين مبحثًا وهو الظاهر والمجمل، وخالصة 
ا تساوت االحتماالت فيه، فمثل هذا  أن المجمل م  :لظاهر والمجملامبحث  

االستدالل سقط  االحتمال  تساوى  االحتماالت ،  إذا  أحد  فيكون  الظاهر  أما 
   .أرجح فيعمل به

احتمال   ،إذًا توارد  أما و  ،إذا  فيسقط االستدالل،  كان االحتمال متساويًا 
 إذا كان أحد االحتماالت راجًحا، فإنه يعمل باالحتمال الراجح.
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هذه   معنى  القاعدة وهذه  هذه  الشتهار  لكنه  العلم،  أهل  عند  القاعدة 
يختصرون القاعدة ويقولون إذا ورد االحتمال بطل   واولمعرفتهم بها صار

 االستدالل، والمراد أن يرد االحتمال المتساوي.    

 يقول السائل: ما صحة حديث دعاء النبي يوم االثنين والثالثاء واألربعاء؟ 

السؤال:   جابر  يُقال جوابًا عن هذا  يريد حديث  السائل  رضي هللا  لعل 
الذي أخرجه أحمد، وفيه أنه دعا ثالثة أيام ثم دعا بين الظهر والعصر    عنه

 يوم األربعاء فاستجيب له.

تفرد   إذا  زيد  بن  كثير  ومثل  زيد،  بن  كثير  إسناده  في  الحديث  هذا 
يعوَّ  ال  فإنه  الشرعي  السيبالحكم  عليه،  ليس  ل  الحديث  بهذا  والقول  ما 

 عند أهل العلم، وإنما قاله بعض المتأخرين.  اوال مشهورً  امعروفً 

أن مثل هذا حديث ال يعمل به، وأنه حديث    -وهللا أعلم  -األظهر    ؛لذا
ضعيف، وقد أشار ابن تيمية أن كثير بن زيد تفرد به، وأشار لبعض الكالم  

 . "اقتضاء الصراط المستقيم"فيه في كتابه 

، ونية الطالق أن  اطالق ما آخذ منك مبلغً  : قال ،يقول السائل: لي صاحب

 ، هل يجوز أن يأخذها؟ هيرفض

هذ عن  جوابًا  السؤال:  يُقال  طلَّ ا  الذي  هذا  أن  السائل  يريد  يريد  ال  ق 
العلم أهل  جماهير  ذهب  قد  هذا  فمثل  اليمين،  يريد  وإنما  الطالق،    ، حقيقة 

نه لو أخذ لصار  إحيث  ، بمثل هذا يعد طالقًاأن  وعلى هذا المذاهب األربعة  
في األولى  الطلقة  كانت  فإن  عليه،  محسوبًا  طالقًا  يرجعها طالقه  أن   صح 

  .الثالثة فقد بانت منه زوجته ت الطلقةكان أما إنالثانية  تكان نوكذلك إ

وعليه المذاهب األربعة، لذا مثل هذا    ،هذا الذي عليه جماهير أهل العلم
 السائل ال يأخذ هذا المال حتى ال يقع في الطالق.  

يقول السائل: من تنصحنا بسماع محاضراته ودروسه من المشايخ، وهل  

ما  و ،ونرجو توضيح ذلك ؟ علوان، والسببالتنصحنا بسماع كالم سليمان 

 رأيك في عبد هللا السعد؟

   . عن هذا يطول الجواب:  يُقال جوابًا عن هذا السؤال

نا ن أنصح به علمائمَ   همأما ما أنصح به من دروس المشايخ ففي مقدم
هللا  رحمه  عثيمين  ابن  واإلمام  األلباني،  واإلمام  باز،  ابن  كاإلمام  الكبار، 

والشيخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه هللا تعالى، وأمثالهم  ،  تعالى
ار على طريقة هؤالء العلماء رحم سمن أهل العلم، ومن طالب العلم من  

 هللا ميتهم وحيهم.  
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   .العلماء فإني أنصح بهفمن سار على طريقة هؤالء 

يطول،  عليهم  فالكالم  السعد  هللا  وعبد  العلوان  بسليمان  يتعلق  ما  أما 
درًسا أفردت  قد  في  و  ،لكني  موجود  العتيق"هو  اإلسالم  وفي    "موقع 

العودة"اليوتيوب   وسلمان  علوان  سليمان  الحقائق  "بين  بعض  وذكرت   ،
اإل بعض  عن  نقلتها  وبعضها  بنفسي،  عليها  وقفت  أردت  التي  فإذا  خوة، 

األسباب ومعرفة  الدرس  ،االستزادة  هذا  إلى  أيًضا   ،فارجع  تكلمت  وقد 
 عرًضا فيه على عبد هللا السعد.  

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة السابعة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
وال على  سالسابعة  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  تون 

 . قناتي بالتليجرام

يقيمون للرفع من    ذين اليقول السائل: هل تبطل صالة الباكستانيين ال 

 الركوع أي وزن؟ 

السؤال: هذا  عن  جوابًا  ال  يُقال  مذهب  من   حنفيةإن  كانوا  سواء 
غيرهم   أو  الأالباكستانيين  فلذلك   نهم  الصالة،  في  ركنًا  الطمأنينة  يرون 

والجلسة بين    ،الركوع  منالرفع    فيالسيما    ،يتساهلون في ركن الطمأنينة
 السجدتين. 

   .وهذا الفعل خطأ مخالف بالسنة واإلجماع

ركنية   ثبتت  فقد  السنة  صالته،  أما  في  المسيء  حديث  في  الطمأنينة 
هريرة أبي  حديث  من  الشيخان  أخرجه  النبي  ،  الذي  عليه  وأن  هللا  صلى 

المسيء في صال  وسلم أن يطمئن في صالته، وأبطل صالته في   ته:أمر 
 ترك الطمأنينة، وأبطل صالته بترك الطمأنينة. 

ا حنيفة وغيره أب  أن   نوبيَّ   ،أما اإلجماع فقد حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية
السابق،   لإلجماع  مخالفون  فهؤالء  السابق،  باإلجماع  قولهم فمحجوجون 

 ألنه مخالف للنص واإلجماع.  ؛باطل

فألجل هذا    ، همبلكن لو فعل ذلك رجل مقلًدا لمذهب الحنفية وهو واثق  
فعل ذلك وهو عدم الطمأنينة، فإنه معذور، وهو تأويل يمنع إبطال صالته،  

ا له  ظهر  إذا  لتعظيم  إال  تركه  في  ذلك  بعد  أصر  ثم  والبرهان،  لدليل 
 الرجال، فمثل هذا ليس عذًرا. 

فكل من ظهر له الدليل فيجب عليه أن يعمل به، ومن ترك الدليل فإنه 

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ژ   :بين في النارب، كما قال هللا عن المعذَّ معاقَ 

  [.   67األحزاب:]  ژڎ   ڎ  ڈ  

صلى هللا عليه يقول السائل: هل قضاء السنن الرواتب خاص بالنبي 

   .مع الدليل وسلم؟ 

صلى هللا عليه  إنه قد ثبت عن رسول هللا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
غيرها  وسلم حديث  ومن  عائشة  حديث  من  الصحيحين  النبي    :في  »أن 

وسلم عليه  هللا  العصر«سنة  قضى    صلى  بعد  راتبة   :أي  .الظهر  قضى 
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شُ  أنه  وذلك  العصر،  بعد  ؛ل  غ  الظهر  وسلم  عليه  فيما    صلى هللا  واألصل 
للنبي   الشافعي وأحمد   صلى هللا عليه وسلم ثبت  لذا ذهب  يثبت ألمته،  أن 

 في رواية، إلى صحة قضاء سنن الرواتب. 

قال بالنبي    : ومن  خاص  هذا  وسلمبأن  عليه  الدليل،    صلى هللا  فيلزمه 
   .وليس هناك دليل صحيح يدل على أنه خاص به

صلى »أنها لما رأت النبي    ة:وقد روى اإلمام أحمد من حديث أم سلم
وسلم عليه  قال: ال«  هللا  فاتتا؟  إذا  أفنقضيهما  قالت  ذلك  هذا    .يفعل  لكن 

كما بين ذلك جمع  صلى هللا عليه وسلم،  الحديث ال يصح عن رسول هللا  
   . ومنهم عبد الحق اإلشبيلي، فهو حديث ضعيف ، العلممن أهل 

   صلى هللا عليه وسلم.األصل أن هذا عام له وألمته  ،فإذًا

أو   بتفريط  الرواتب سواء كان  أن من ترك سنن  أنبه عليه  إن مما  ثم 
الذين  ب أن  وذلك  يقضيها،  أن  له  فإن  األخرى  وقت  دخل  حتى  تفريط  غير 

فيما  المفرط  وغير  المفرط  بين  يفرقوا  لم  الرواتب  سنن  قضاء  إلى  ذهبوا 
 نحن مأمورون أن نفهم الدين بفهم أهل العلم. ورأيت، 

راتبة   ترك  ومن  العصر،  بعد  يقضيها  أن  فله  الظهر  راتبة  ترك  فمن 
عد العشاء، ومن ترك راتبة الفجر فله أن يقضيها المغرب فله أن يقضيها ب

بعد الصالة أو بعد طلوع الشمس، بعد ذهاب وقت النهي، وال فرق في ذلك 
 ط. بين المفرط وغير المفر   

يقول السائل: إذا كنا جماعة هل يجوز لنا األخذ بسنة تأخير العشاء إلى  

 آخر وقتها؟ 

خير العشاء إلى آخر وقتها أن تأ   :األصل يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
كا إذا  لكن  أول    نسنة،  في  تصلي  أن  ينبغي  فإنه  بذلك  يتأذون  المسلمون 

 . صلى هللا عليه وسلموقتها كما هو هدي رسول هللا 

لكن من كان في مكان ال يسمع فيه النداء، كأن يكون في صحراء، أو  
المسجد  إلى  يذهبوا  لهم أن يصلوا جماعة، وأال  ستحب وي  ،غير ذلك، فإن 

 لهم أن يؤخروا إلى نصف الليل. 

تأخير الصالة   اتفق أهل مسجد على  أن    إلىولو  لهم  الليل فإن  نصف 
 يفعلوا ذلك، وهذا أفضل إذا لم يكن فيه مشقة على أحد منهم. 
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  ؛علماء والوالة السعودييناليقول السائل: يلمز العوام بسبب الحركيين  

ا دخل السعودية وال فكر  ويدعون أن صدام م  ،أنهم استعانوا بالكفار ب

 فما الرد؟   ،بالهجوم عليها

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  وله   :أوالً يُقال  انتهى،  قد  أمر  األمر  هذا 
 ال ينفعه.  ظروفه، فينبغي أن يشتغل اإلنسان بما ينفعه، ويدع ما

الثاني مغالطة  :األمر  فهذه  الدخول  في  فكر  ما  بأن صدام  القول   ؛ أما 
موثق   هو  وكما  السعودية،  الدولة  ذلك  ذكرت  كما  الخفجي،  دخل  ألنه 

 بالصور، وقد رأيت بعض الصور في ذلك. 

ل   دولة  نَثالثًا:  دخل  أنه  يكفي  السعودية  يدخل  أن  يريد  ال  أنه  فرض 
هللا كم قتلت من أنفس    الكويت، وتسلط عليهم بغير حق، وأذاهم فال يعلم إال

فيكفي  ذلك،  البيوت وغير  من  ودمرت  أموال،  من  أهلكت  وكم  وأزهقت، 
 أن يستعان بدولة كافرة لرد شره.في دخوله دولة الكويت 

   .االستعانة كانت للضرورة، لرد هذا العدو الغاشم هفالمقصود أن هذ

يكف    من  تعالى  هللا  رحمه  باز  ابن  كاإلمام  علمائنا  من  إن  صدام،  ر  ثم 
 فاالستعانة بكافر على كافر جائز، وليس هناك ما يمنعه. 

ي وقد  ن فلذا  انتهت،  التي  األمور  هذه  أمثال  في  يخوض  أال  للعاقل  بغي 
واإلمام ابن عثيمين، فال    ،حكم فيها علماء أجالء في مقدمهم اإلمام ابن باز

مة  ال قي  وأن يعارض الوالة بظنون وتوهمات  ،ض أهل العلمينبغي أن يعارَ 
 ثم ال يترتب على معارضته شيء. لها،

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
نة والستون بعد المائتين في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي الثام

 بالتليجرام

واستوت    ،يقول السائل: هل صحيح أن هللا قبل توبة آدم في يوم عاشوراء

 سفينة نوح يوم عاشوراء، ونجى هللا إبراهيم من النار يوم عاشوراء؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  عن يُقال  عاشوراء  يوم  في  صح  الذي  إن 
أن    :، في حديث ابن عباس في الصحيحينصلى هللا عليه وسلمرسول هللا  

وسلمالنبي   عليه  هللا  يوم  لمَّ   صلى  يصومون  اليهود  وجد  المدينة  قدم  ا 
في أنجى هللا  يوم  ذاك  فقالوا  ذلك،  فسألهم عن  وقومه  هعاشوراء،   ،موسى 

 على ذلك.  صلى هللا عليه وسلميه فرعون وقومه، فأقرهم النبي وغرق ف

في  حدث  ما  بيان  في  يصح  فلم  المرفوعة،  األحاديث  جهة  من  هذا 
كبار  من  بن عمير وهو  عبيد  ثبت عن  لكن  أعلم،  فيما  هذا  إال  عاشوراء 

ت   عاشوراء  يوم  في  أنه  السالم  بَ يْ التابعين،  عليه  آدم  ابن  ،  على  ذلك  ذكر 
  .وقد صح عن عبيد بن عمير "،لطائف المعارف "ه رجب في كتاب

ذلك   بين  ضعيفة،  لكنها  األحاديث  بعض  فيه  فجاءت  ذلك  عدا  ما  أما 
إلى   نوح  استواء سفينة  من  ذكر  ما  لذا  تعالى،  األلباني رحمه هللا  العالمة 

 .     صلى هللا عليه وسلمآخرها هذا ال يصح عن رسول هللا 

 وم عاشوراء؟ يقول السائل: ما مراتب الصيام ي 

   :إن لصيام يوم عاشوراء مرتبتين يُقال جوابًا عن هذا السؤال: 

المرتبة األولى: أن يصوم اليوم العاشر وحده، وهذا فضله عظيم، وهو  
صلى  بي قتادة أن النبي  أأنه يكفر ذنوب سنة كاملة، أخرج مسلم من حديث  

 سئل عن صيام يوم عاشوراء، قال: يكفر سنة ماضية.  هللا عليه وسلم

أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، وذلك    ،وهي األعلى  :والمتربة الثانية
صلى هللا عليه  من حديث ابن عباس أن النبي    "صحيح مسلم"أنه ثبت في  

 أي مع العاشر. »لَئِْن بَِقيُت إِلَى قَابِل  أَلَُصوَمنَّ اْليَْوَم التَّاِسَع«قال:  وسلم

القيم، وابن حجر، أن هناك مرتبة  العلم كابن  أما ما ذكره بعض أهل 
ذلك ثالثة   في  جاء  وقد  عشر،  والحادي  والعاشر  التاسع  يصوم  أن  وهو 
عن ابن عباس أخرجه أحمد، لكن ال يصح، في إسناده ابن أبي ليلى    حديثٌ 

 وهو رجل ضعيف. 
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قال األلفاظ  بعض  في  بعده،  يوًما  أن يصوم    :واضطرب  يوًما  أو  قبله 
ديث  وهذا أيًضا ضعيف، فلذا ال يقال يصوم العاشر والحادي عشر ألن الح 

 فيه ضعيف، وإنما هي المرتبتان اللتان تقدم ذكرهما. 

، وشك الناس في اليوم العاشر رَ لكن أنبه إلى أنه لو قدر أن الهالل لم يُ 
قوا للعاشر يقينًا، ومن أراد  متى يكون، فإنه يستحب أن يصوموا يومين ليوفَّ 

يوف   أيام  ثالثة  صوم  أن  فيستحب  والعاشر  التاسع  يصوم  للتاسع  أن  ق 
وقرره    ،لعاشر يقينًا، يعني من باب االحتياط، ذهب إلى هذا ابن سيرينوا

 اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى.     

 

يقول السائل: أنا متزوج منذ سنتين وهلل الحمد، وقد اشتريت منزاًل لذلك، 

توفيت والدتي رحمها هللا ويطلب مني والدي في الفترة األخيرة وبعدما 

لكنني   ، أساكنه في ذلك المنزل بعد تمام بنائهاشترى منزاًل جديًدا أن 

أرفض الفكرة، لما لوالدي من إصراره على بقاء بعض المنكرات في  

المنزل كتشغيل أصوات الغناء والتلفزيون، وباإلضافة إلى كونه يتقاضى  

تقاعده من البنك الربوي الذي اشتغل فيه لمدة خمسة وثالثين سنة، هل أنا  

ت مساكنته؟ علًما أنني ناصحته في مسألة تلك  عاق لوالدي إن أنا رفض

     ولكنه رفض التخلي عنها؟  ،المنكرات

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  كانا يُقال  ولو  والوالدة  للوالد  يكون  البر  إن 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ كافرين، ويدعوان ولدهما للكفر، قال سبحانه:  

 [. 15]لقمان:   ژ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ولذلك ال يقطع برهما بوجود معاصي عندهما، وإنما من بر الوالد أن  
 ن معه، فإنه في أمس الحاجة في هذا العمر.سكَ يُ 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ژ وهللا يقول:  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ [، وقال:  24]اإلسراء:   ژٴۇ   ۋ  

ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

 ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 [. 24-]اإلسراء: 
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فلذلك البر أعظم ما يكون عند حاجتهما، ووالدك في هذا العمر محتاج  
مع   المنكر،  وقت  وتفارقه  تعتزله  وأن  تساكنه،  أن  لك  فنصيحتي  إليك، 

 عاء له بالهداية والصالح.الد

وأن تناصحه للتي هي أحسن للتي هي أقوم، وأن    ،ه في ذلكدوأن تعاو
   .تكلم من يناصحه حتى ينجيه هللا بك

الربوي   بماله  يتعلق  ما  عبد  فأما  عند  ثبت  فيما  مسعود  ابن  قال  كما 
 ال يضرك هذا إن شاء هللا تعالى. «ولك المغنم ،عليه المأثم » :الرزاق

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التاسعة والستون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
وا على  التاسعة  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  لستون 

 قناتي بالتليجرام.          

أن الجهل والتأويل ليس    :يقول السائل: لقد قلت في األجوبة المتقدمة
مانعًا في التبديع، وكذلك ال يشترط إقامة الحجة في التبديع، فكيف بقول  

 ؟[286]البقرة:  ژ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ هللا تعالى: 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ژ وقول هللا تعالى:  

   [؟ 17]النساء:  ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  أن  يُقال  اآلية  هذه  من  يستفاد  أن  األصل  إن 
كما هو عذر في عدم التكفير والتفسيق، لكن    ،الخطأ عذر في عدم التبديع

ا دلت األدلة التي تقدم ذكرها في األجوبة السابقة أن الجهل والخطأ ليس لمَّ 
التبديع يستوجب  فيما  التبديع  اق  انتُ   ، مانعًا من  التي  ل عن هذا  لألدلة  ألصل 

 سبق ذكرها. 

ل هذه اآليات على العقاب في اآلخرة، أما أحكام الدنيا فإنه   حمَ تُ   ،فبهذا
السابق، فإذًا بمقتضى هاتين اآليتين   الجوابع لما تقدم ذكره من أدلة في يبدَّ 

لكنه ذلك،  على  يعذبهم  ال  هللا  أن  يبدَّ   موغيرهما  الدنيا  أحكام  عون  في 
 ذكره. لون لما تقدمويضلَّ 

الكفر بالد  في  أعيش  السائل:  العلم،    ،يقول  لطلب  أخرج  أن  وأريد 
ويقولو ذلك،  من  يمنعني  لي    : والدي  نصيحتك  ما  واشتغل،  تزوج 

 م.فيكهللا  بارك  ؟ ولوالدي

   يُقال جوابًا عن هذا السؤال:

فإن  العلم،  لطلب  تسافر  العلم، وأن  تجتهد في طلب  أن  أنصحك  أواًل: 
 عبادات التطوعية. المن أجل القربات، بل هو أفضل  مطلب العل

الناس -  ،العلم الذي يطلبه السائل وغيره  وأكثرالسيما   وهو حال أكثر 
الزمن هذا  الذي    -في  العيني،  العلم  يطلبون  عينيً هو  أنهم  وجوبًا    ا واجب 

إلى هللا   هاالجهل في هذا الزمن، فطلب العلم من أجل القرب، وأحب  ةلكثر
 ،وبطلب العلم ترتفع درجات العبد، ويرضي ربه. 
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ن ولده من طلب العلم، فإن من النعم العظيمة أن  وأنصح والده أن يمك   
هذا   بل  العلم،  له حب  ويتيسر  يتهيأ  أحد  وليس كل  العلم،  لولده  يحبب هللا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ   :ا قال  كم،  فضل هللامحض  

فلذا من شكر هذه  7]الحجرات:   ژ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ  ،]

يرفع   أن  طالبه  وينوي  تحصيله،  وفي  العلم،  طلب  في  يجتهد  أن  النعمة 
هللا  رحمه  أحمد  اإلمام  ذلك  ذكر  كما  المسلمين،  وعن  نفسه  عن  الجهل 

 تعالى.

العلم، فإن في طلب العلم خيًرا  وأنصحه أن يؤخر الزواج ألجل طلب  
عظيًما، وقد أخر جمع من العلماء زواجهم من أجل طلبهم للعلم، ومن ذلك  

 إمام أهل السنة اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى.

أباه معينًا له  أ العلم، وأن يجعل  سأل هللا برحمته أن يوفق أخانا لطلب 
     في ذلك، وأن يجعله منارة هدى، إنه الرحمن الرحيم.   



 
162 

د في النصوص الشرعية كيف أميز بين  رِ يقول السائل: القيود التي تَ 
ما خرج منها مخرج الغالب وبين ما كان مقصوًدا للشارع؟ كقيد الولوغ  

 في وجوه التسبيع في الغسل مع التتريب؟     

السؤال:   هذا  جوابًا عن  تحمل يُقال  أن  واأللفاظ  القيود  في  األصل  إن 
  ، بمفهومها، إال إذا تبين أن هناك دلياًل منصوًصا  على ظاهرها، وأن يعمل

أو  تفقًها  إما  قيًدا،  له مفهوم، وليس  ليس  اللفظ  أن  التفقه  دلياًل دل عليه  أو 
 بنص دليل إلى غير ذلك.

فيدلل ويبرهن    ، وقد يختلف اثنان في هذا، فيظهر لهذا ما ال يظهر لهذا
مفهوم له  ليس  وأنه  ليس مقصوًدا،  اللفظ  هذا  أن  فيخالفه    على  آخره،  إلى 

  .اآلخر ويثبت خالف ذلك

أن   األصل  مفهوًماله  فإذًا  له  وأن  هذا    ،قيًدا  عن  ينتقل  أن  أراد  ومن 
 األصل فيلزمه البرهان.

وتبين له أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب،   ،فإذا نظر متفقه نظرة فقه
 وال يعمل بهذا القيد.  ،فإنه ال مفهوم لهذا ذلك أو كان لسبب أو إلى غير

فإنه   الولوغ،  ذكر  من  السائل  ذكره  أعلم  -وما  مخرج    -وهللا  خرج 
الغالب، وأن هذا ليس خاًصا بولوغ الكلب ولعابه، بل إن بوله وعذرته من  

ذُ  أولى، وإنما  فإذًا خرج مخرج  ك  باب  به،  أكثر ما يتضرر  الولوغ ألنه  ر 
 ماهير أهل العلم.      لغالب، وإلى هذا ذهب ج 
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سنوات خمس  لمدة  زوجته  عن  بعيًدا  كان  رجل  السائل:  ثم   ،يقول 
 رجع لها، فهل يلزمه أن يعقد عليها من جديد؟ 

إن األصل في المرأة أنها زوجة لزوجها، يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ك  ل عن هذا إال بطالق أو خلع، فلما لم يكن كذلقَ نتَ وأن العقد صحيح، وال يُ 

ينفق عليها إلى  فهي زوجته، ويجب عليه في خالل السنوات الماضية أن 
غير ذلك من األحكام الشرعية، فإذًا إذا رجع إليها ال يلزمه أن يعقد عقًدا  

 جديًدا بل هي زوجته. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
  خيًرا.وجزاكم هللا
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 المجموعة السبعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  السبعون 

 بالتليجرام

أهل  مصطلح  بأن  يقولون  العلم  طالب  بعض  السائل:   السنة   يقول 
السلفية مصطلح  من  يحذِّ   ؛أوسع  من  الناس  من  هناك  ومن  ألن  منهم  ر 

وعقيدتهم في توحيد  ،  عهم وال نصفهم بالسلفيةلهم، ومع ذلك ال نبدِّ يضلِّ 
أهل   إنهم  نقول:  فلذلك  سلفية،  والصفات  واألسماء  واأللوهية  الربوبية 

 سلفيين، هل هذا كالم صحيح؟  وا السنة وليس

إن مصطلح أهل السنة والسلفية مصطلح يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
فيقال واحد،  لمسمى  أسماء  وهذه  أو    :واحد،  السنة،  أهل  من  الرجل  هذا 

  : أي بمعنى  -:فيما يقابل أهل البدع أي-إنه سلفي، أو من أهل الحديث    :يقال
هذ من  ذلك  غير  إلى  السنة  أهل  من  لمسمى  أنه  أسماء  فإنها  األسماء،  ه 

 واحد، وال فرق بينهما.

جه من أهل السنة، كمن  خر  ج الرجل من السلفية هو الذي يُ خر  فإن ما يُ 
وقع فيمن يوجب خروجه من السلفية، فإنه هو الذي يخرجه من أهل السنة،  

 ومن أهل الحديث إلى غير ذلك، فإن هذه أسماء لمسمى واحد. 

واحدة، كما أخرج أحمد وأبو داود من حديث    وذلك أن أهل الحق فرقة
قال:    صلى هللا عليه وسلم، أن النبي  رضي هللا عنهسفيان  أبي  معاوية بن  

 . »ستفترق أمتى على ثالث وسبعين فرقه كلها في النار إال واحدة«

يسمون بأهل السنة، ويسمون بأهل    :فهذه الواحدة لها أسماء عدة، منها
   .السنة والجماعة، ويسمون بأهل الحديث، ويسمون بالسلفية

فرَّ  فمن  واحد،  على مسمى  وداللتها  األسماء،  هذه  بين  فرق  ال  ق فإذًا 
 أهل السنة.  ا عليهفقد أخطأ، وال شك وخالف م ابينه

جل وإن  إال أنه قد يحذر من الر  ،عيوجب التبديع بُد     اوقع فيم  نلكن م
ر منه، وذلك بأن يقع  قد يكون سلفيًا من أهل السنة ويحذَّ ف  ،لم يكن مبتدًعا

والنبي   منه،  التحذير  يوجب  وسلمفيما  عليه  الذين    صلى هللا  الثالثة  هجر 
وهؤالء  ل   خُ  البخاري،  أخرجه  الذي  مالك  بن  كعب  حديث  في  كما  فوا، 

بل   السنة رضي هللا عنهم وأرضاهم،  أهل  أئمة  صحابة، وهم من  هم من 
 أهل السنة، فإن الصحابة أجمعين أئمة ألهل السنة، ومع ذلك هجرهم. 
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فالهجر والتخطئة إلى غير ذلك ليس خاًصا بأهل السنة، وكذلك التحذير 
   .ليس خاًصا بمن خالف أهل السنة 

السلفية، أو   أما التضليل ال يصح إال لمن خالف أهل السنة، أو خالف 
 خالف أهل الحديث.  

   .أما الهجر والتحذير فهو أوسع، ويراعي في ذلك المصالح والمفاسد

العرفي بالمعنى  السلفية  تطلق  قد  أنه  وهو  أمر،  إلى  أشير  إني  ، إال 
  : امي ال يهتم بها هذا سلفي، وقد تقول في ع  :فتقول في رجل مهتم بالسلفية

مبتدع أنه  تريد  ال  سلفيًا،  والدعوة    ،ليس  بالسلفية  معتنيًا  ليس  تريد  وإنما 
نُ  أي  عرفي،  إطالق  وهذا  أي ف  إليها،  العرفي،  بالمعنى  السلفية  عنه  يت 

  .ت لآلخر بالمعنى العرفيتَ ب  ثْ وأُ ، بمعنى الحرص عليها واالجتهاد عليها

إطالق   األمور  لبعض  يكون  كإطالق  فقد  شرعي  وإطالق  عرفي 
تُ  الصحبة  فإن  وبالمعنى  طلَ الصحبة،  اللغوي،  وبالمعنى  العرفي  بالمعنى  ق 

  .الشرعي

مؤمنًا به ولو    صلى هللا عليه وسلموالمعنى الشرعي كل من لقي النبي  
 كان ساعة أو لحظة.

شيخ   هذا  بين  صحبته،  وأكثر  به  آمن  من  فهو  العرفي  إطالق  أما 
تيمية   ابن  كتابه  اإلسالم  السنة"في  في    "،منهاج  الفتاوى"وكما  ، "مجموع 

 ."فضل الصحبة"منيف الرتبة في نه العالئي في كتابه وكذلك بيَّ 

ويراد السلفية  تطلق  قد  أحيانًا  أنه  ال    :فالمقصود  لكن  العرفي،  المعنى 
ت منه السلفية بالمعنى العرفي أن يكون مبتدًعا ضااًل، فال بَ ل  يلزم أن من سُ 

 فريق بين هذه األمور.       بد من الت

نسكن في مدينة   ،مبتعثيناليقول السائل: نحن مجموعة من الطالب  
الجماعة  ،صغيرة وال  الجمعة  فيها  تقام  فيها مسلمون من   ،ال  يوجد  وال 

   .أهل المدينة

  الجواب هل يصح أن نقيم الجمعة بأنفسنا في المنزل، إذا كان  :سؤالي
دقيقة   خمسين  أو  أربعين  حوالي  تبعد  أخرى  بلدة  إلى  نذهب  هل  ال، 

 لنصلي معهم صالة الجمعة؟  ،بالسيارة

السؤال:   هذا  وأنتم جماعة  يُقال جوابًا عن  أنكم مستوطنون،  بما  أوالً: 
تقيمو وأن  الجمعة  تصلوا صالة  أن  لكم  أقوال    هألن  ؛هافيصح  أصح  على 

إمامهم  مع  عددهم  يكون  أن  الجمعة  يقيم  أن  أراد  لمن  يشترط  العلم  أهل 
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ثالثة فأكثر، وذلك أن العلماء مجمعون على أن الجمعة البد أن تكون في 
 رحمه هللا تعالى، وابن رجب. النوويجماعة، حكى اإلجماع 

يكونو من  أن  العلماء على  أجمع  اإلمام ال    ن وأيًضا  يكونوا  مع  أن  بد 
الجماعة وأقل  البر،  عبد  ابن  اإلجماع  وحكى  ذهب    :جماعة،  لذا  رجالن، 

أن الجمعة تقام إذا    :وهو قول الثوري، وابن تيمية  ،اإلمام أحمد في رواية
 كان عددهم ثالثة فأكثر.

يقيموا   أن  عليهم  يجب  فإنه  عددهم،  وهذا  مستوطنًا  كان  من  كل  فلذا 
تقيموا الجمعة في مكان، في الصحراء القريبة من الجمعة، فإذا تهيأ لكم أن  

الناس   و أ  ، المدينة يدخله  شائع  مكان  في  أو  فأقيموها،  فضاء  مكان  في 
 ويخرجون، فإنها تقام.

البيوت في  تقام  أن  يصح  ال  المغلقة  ،لكن  األماكن  أجمع   ؛وفي  لذا 
رجب،   ابن  اإلجماع  حكى  السجون،  في  تقام  ال  الجمعة  أن  على  العلماء 

ألن هذا    ؛السعودية، فتوى بذلكفي  ت الفتوى اللجنة العلمية باإلفتاء  وأخرج 
 المكان ليس مفتوًحا للناس يذهبون ويجيئون. 

 ،جمعة في مكان مفتوح، إما بفضاء  ةفإذًا إذا كان المكان إذا تهيأ إقام
أو في فضاء قريب من المدينة، أو في مكان يعرف بأنه   ،في صحراءأو  

أن  لمتهيئ   أراد  في  أن  يدخل وكل من  الجمعة  تقام  أن  يجب  فإنه  يخرج، 
 مثل هذا. 

مثل   فإن  ذلك  نحو  أو  دقيقة  أربعين  يبعد  من  إلى  ذهابكم  ال    هذاأما 
 يجب.  

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 عد المائتين المجموعة الثانية والسبعون ب

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والسبعون  الثانية 

 قناتي بالتليجرام

يقول السائل: أحد الشباب نقل كالًما البن سينا في حسابه على الفيس  
ونقلك عنه قد تشكك الناس فيه، وأنه    ،العلماءره  بوك، فأخبرته أنه قد كفَّ 

   .البدع أهل  ال يجوز النقل عن

التفاسير،    :أجاب كتب  في  الشعراء  عن  ينقلون  العلماء  زال  ما  أنه 
 وبعضهم من أهل البدع؟  ،هؤالء الشعراء بعضهم كفار في الجاهليةو

إن ابن سينا على ضالل مبين، بل وصفه يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
من كتبه بأنه    ه، وفي غير"ليلعشفاء ال "ابن القيم رحمه هللا تعالى في كتابه  

لضالله المبين  العلم؛  ره الغزالي وغير واحد من أهل  وكفَّ   ،مالحدةالشيوخ  
أي األبدان،  معاد  يعني  :وإلنكاره  الزمان،  آخر  في  ترجع  ال  األبدان    : أن 

 .-وإياكمفاني هللا اع  -ألبدان ل البعث والنشور  ينكر

ق   العالمدَ ويرى  لم يخلُ   ، م  العالم  قْ وأن هللا  له وال  أو  ،هذا  ن هللا ال علم 
والبينة   الكثيرة  ضالالته  آخر  وإلى  المبينة،  ضالالته  آخر  إلى  قدرة 

   .-فاني هللا وإياكماع - ةالكفر األكبر من أوجه كثير ىفقد تبنَّ  ،الظاهرة

 ز. برَ ر وال يُ صدَّ  يُ ل عن ابن سينا وال نقَ المفترض أن ال يُ  ؛لذا

هذا من حيث األصل، لكن لو احتاج أحد يستفيد مما عنده من الطب، 
وبيَّ  تيسر  ولو  الباب،  هذا  في  عنه  ينقل  على فإنه  الناس  ليكون  ن ضالله 

 معرفه، لكان أحسن.

أن ال ينقل عن أهل الضاللة، وعن أهل البدع، السيما إذا   :فإذًا األصل
وكان الناس مغترين بهم، إال إذا عارض ذلك    ،كانوا محسوبين على الخير

المفاسد   ءودر  ،هاليممصلحة أرجح، فإن الدين قائم على جلب المصالح وتك
 وتقليلها.

كثيرً  إن  سينا  اثم  بابن  مغترون  الناس  لكا  ؛من  بالطب،  اشتهر  ن ألنه 
 به في باب الديانات، وفي باب الدين.     غترَّ بيان حاله مهًما حتى ال يُ 

سعيد  لمحمد  التابعين  النورسية  الجماعة  حال  هو  ما  السائل:  يقول 
 ؟ "رسائل النور" النورسي التركي؟ وما حكم قراءة كتبه، 

د في السنة الثالثة ل  سعيد النورسي رجل وُ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
والسبعين بعد الثمانمائة واأللف ميالديًا، والكالم حوله يطول، لكن أحب أن  
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أهل   اعتقاد  على  فليس  الماتريدي،  االعتقاد  على  أنه  وهو  شيئًا،  أختصر 
 السنة، فال يعول عليه في باب االعتقاد. 

جمع   الماتريدي  بينفقد  والمنهج  ؛االعتقاد  الطريقة  المنهج   :وفي 
و النور"الصوفي،  إنكار   "رسائل  في  غلو  وعنده  التصوف،  منهج  على 

 السياسة، حتى كان يستعيذ باهلل من الشيطان ومن السياسة. 

وال    ،والسياسة ينبغي أن يعلم أنها من الدين، فال يصح إنكارها إطالقًا
  .الغلو فيها إطالقًا

بل في هذا تفصيل ليس هذا مقامه، وإنما أشير إشارة على عجالة أن 
الحكام،  مقارسياسة  معرفة   هذا  وعة  ذلك،  غير  إلى  الكفر  دول  مقارعة 

فهل يصح أنه يجب ترك السياسة على   ، ، والناس تبع لهمرمناط بولي األ
 الجميع.  

وما المراد بها، ثم نريد    ،البد من التفصيل في لفظ السياسة   : بل يقال
فيقال الناس،  ألسن  إن مثل هذا مناط بولي    : بالسياسة ما هو مشهور على 

الدين    األمر، من  ليس  بأنه  فالقول  ذلك،  غير  إلى  األمر،  ولي  أنابه  ومن 
 خطأ.   قولإطالقًا 

رجل جمع بين االعتقاد الماتريدي المبتدع الضال، بين  الفالمقصود أن  
 طريق الصوفية، فال يصح أن تقرأ كتبه وال أن يشاد به.   

التخفيف   بنية  القبر  فوق  تزرع األشجار  أن  يجوز  السائل: هل  يقول 
هكذا فهمت من   ؟ ل بهاغ أو است  ، لى الميت بأن يكون له أجر لكل من أكلع

 ؟ لو اشتغل بها :ولعله يريد ،سؤاله

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  القبر   يُقال  فوق  والنباتات  األشجار  إن زرع 
وليس مشهوًرا يصح،  الميت ال  على  يخفف  الصحابة  ،حتى  عند  وال   ،ال 

 عند العلماء. 

 رينبقب  في الصحيحين مرَّ   صلى هللا عليه وسلموأن ما جاء أن النبي  
جريدة عليهما  ما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث، ثم وضع    :يعذبان، قال

، فهذا وهللا أعلم ال يصح أن  يخفف عنهما ما لم ييبسا«»ثم قال:    ،رطبة
 . صلى هللا عليه وسلمبل هو خاص برسول هللا   ،م في كل أحد  يعمَّ 

   :وذلك يرجع إلى أمور 

بان، هذا من علم الغيب الذي ال يعلمه إال  عذَّ العلم بأنهما يُ   :األمر األول 
صلى هللا  وما عدا النبي  صلى هللا عليه وسلم،  هللا، والذي أطلع عليه نبيه  

 ب. عذَّ ال يُ  افالنً  ب، وأنَّ عذَّ يُ  افإنه ال يعلم أن فالنً  عليه وسلم، 
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يظل    بقوم  مر  عمر  ابن  أن  الثاني:  قبرً األمر  قالالون  تظل  :،    ،هو»ال 
، فلذا المتقرر عند ابن عمر وعند كبار الصحابة كأبي  له«فإنما يظله عم

بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم من كبار الصحابة أن مثل هذا  
  .وإنما ينفعه عمله،  ال ينفع الميت

ب، ومثل هذا ال  عذَّ هذا الفعل ال يصح، وهو مبني على العلم بأنه يُ   ؛لذا
النبي   بعد  به    صلى هللا عليه وسلميعلمه من  صلى هللا عليه  ، فهو خاص 

 . وسلم

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثالثة والسبعون بعد المائتين 

لسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل، والصالة وا
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والسبعون  الثالثة 

 . قناتي بالتليجرام

أتى   فلما  خرجت،  ولكن  تخرج،  أال  زوجته  حلف على  السائل:  يقول 
 خشية الطالق؟   ؛فحلف االبن بالمصحف أنها لم تخرج  ،سأل أحد أبنائه

السؤال:   إن حلف هذا االبن كذبًا كبيرة من كبائر يُقال جوابًا عن هذا 
الغموس اليمين  هي  فهذه  أن  و  ،الذنوب،  يعلم  ماض  أمر  على  الحلف  هو 
 الحقيقة خالفه، وأن الواقع خالفه.

أخرج    ، كبيرة من كبائر الذنوب  يوهذا اليمين يسمى يمينًا غموًسا، وه
عبد هللا  عن  عمرالبخاري  بن  العاص    و  عنهبن  قال   رضي هللا  قال:  أنه 
وسلم: عليه  هللا  وقتل  اإل  :»الكبائر  صلى  الوالدين  وعقوق  باهلل،  شراك 

 .  واليمين الغموس« ، النفس

لذا من شدة ذنبها ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكفارة ال تجزئ  
كفَّ   أي:فيها،   الغموس  رلو  لليمين  فإنها ال   الحالف  المعروفة  اليمين  كفارة 

والحنابلة،   والمالكية  الحنفية  هذا  إلى  الذنب،    وهذاتجزئ، ذهب  هذا  لشدة 
 هذا أواًل. 

على ذلك، فيحتاج   م دلياًل ما يتعلق بالحلف بالمصحف فال أعلف  ثانيًا  أما
أراد   إذا  الناس  بعض  فإن  شرعي،  دليل  على أن  إلى  يحلف  يمينه  يعظم 
 المصحف، فمثل هذا يحتاج إلى دليل شرعي.

زوجته   ثالثًاأما   على  حلف  إذا  الرجل  أن  على  األربعة  المذاهب  فإن 
عُ  الذي  األمر  فعلت  إذا  يقع  الطالق  فإن  على  ل   بالطالق،  هذا  عليه،  ق 
الطالق على  ينص  لم  السائل  أن  إال  األربعة،  قال،  المذاهب  حلف   :وإنما 

  .لكن ذكرت هذا خشية أن يكون حلف على الطالق ،على زوجته أال تخرج

الناس أنه يحلف على الطالق  فمما يتساهل  فإذا لم يكن  ،  فيه كثير من 
هذا   على  ولكن  تطلق،  ال  زوجته  فإن  الطالق  على   ؛ الكفارة  الرجلحلف 

لم تعمل بيمينه، فيجب عليه أن يحنث في يمينه بكفارة، فيجب زوجته  ألن  
 عليه أن يكفر يمينه. 

التوبة تجديد  كيفية  عن  أسأل  السائل:  اإليمان  ،يقول   ،وتقوية 
 وضوابط االلتزام الصحيح؟ 
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السؤال:   هذا  جوابًا عن  والصالحين يُقال  أولياء هللا  أن  يعلم  أن  ينبغي 
 :صنفان

ويترك المحرمات، وإذا وقع في    ،الذي يفعل الواجبات  :الصنف األول
 هؤالء هم المقتصدون. ومحرم تاب، 

الثاني األول  :والصنف  الصنف  من  أعلى  ي   ،هو  الذين  فعلون هم 
الواجبات والمستحبات، ويتركون المحرمات، والمكروهات، وقد يقعون في 

ي لكن  واجبًافزمحرم،  يتركون  وقد  التوبة،  إلى  ي  ،عون  إلى فزولكن  عون 
 هؤالء هم السابقون بالخيرات.  ،التوبة

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ژ   :هللا في كتابه  م وقد ذكره

بترك  32]فاطر:   ژڤ  ڤ  ڤ   المعاصي  يفعل  الذي  وهو   ،]

يعيذنا وإياكم عما يسخطه،    وأالواجبات،   أن  المحرمات أسأل هللا  ژ فعل 

والمقتصد    [.32]فاطر:   ژ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

  .تقدم ذكره كذلك السابق للخيرات

بم قام  أولياء هللا، فمن  الصنفان هم  الصنف األول، وهو  فهذان  ا عليه 
وهم    نف الثانيالمقتصد فإنه يكون من المقتصدين، ومن قام بما عليه الص

وترك  باالسابقون   المستحبات  فعل  على  حرص  الذي  وهو  لخيرات 
 المكروهات.

كلما فعلوا أكثر من المستحبات، فثم السابقون بالخيرات على درجات   
   .فإنه يكون أعلى درجة

فعلفإذًا   كلما  درجات،  على  بالخيرات  من   واالسابقون  أكثر  طاعات 
 المستحبات ، فإنهم يكونون أعلى درجة.

والناس في ذلك متباينون تباينًا عظيًما، نسأل هللا الذي ال إله إال هو من  
 فضله.

   ؟ أما قول السائل: كيف تجديد التوبة

، وندمه  يكرر عزمه على أال يعود على الذنب   :أي  ، يكرر توبته  :يقال
  .على الذنب، إلى غير ذلك، وهذه عبادة صالحة

تقوية اإليمان تكون باألعمال الصالحة، ومما يعين على تقوية اإليمان  و
  :أمور
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للعبد إال   الدعاء، فال حول وال قوة إال باهلل، وليس  األمر األول: كثرة 
مف الدعاء  فكثرة  سبحانه،  هللا  من  إال  ملجأ  وال  مفر  وال  سبحانه،  يد  ربه 

 للغاية.

الثاني: الخلوات، فإن للعبد خلوة يخلو فيها مع   هاألمر  ينبغي أن يكون 
نفسه يحاسب  فمع    ، ربه،  هللا،  طاعة  في  وتقصيره  وجرمه  خطأه  ويتذكر 

 هذه الخلوة يكون فيه محاسبة عظيمة لنفسه، والمحاسبة مفيدة للغاية.

يها تدبر وتمعن  السيما القراءة التي ف  ،قراءة القرآن  ةاألمر الثالث: كثر
 هذا مفيد للغاية.فلمعاني القرآن، 

ال على رابعاألمر  يعينون  الذين  الخير  وأهل  الصالحين  مجالسة   :
بإخوانه، لذا    بنفسه قوي    فإن المرء يتأثر بغيره، والمؤمن ضعيفٌ   ؛الطاعة

دعت الشريعة إلى التعاون على البر والتقوى، إلى غير ذلك من األسباب  
 الكثيرة.

ألن الملتزم    ؛به إلى أن كلمة االلتزام كلمة عصرية ليست دقيقةلكن أن
للباطل، وقد ذكر نحو ذلك شيخنا    اللحق، وقد يكون ملتزمً   اقد يكون ملتزمً 

كلمة   ذلك  ومثل  تعالى،  هللا  رحمه  العثيمين  صالح  بن  محمد  العالمة 
دقيقة  "عمطوَّ " ليست  مطوَّ ؛  أيًضا  يكون  قد  الرجل  وقد ألن  للشيطان،  ًعا 

للرحمن،   للرحمنأيكون مطوًعا  أو مطيعًا  للشيطان  واألصوب  ؛  و مطيعًا 
  .مستقيم، ومتدين، إلى غير ذلك من المعاني :أن يقال

وأن يميتنا    ، السنةالتوحيد  سأل هللا الذي ال إله إال هو أن يحيينا على  أ
 وجزاكم هللا خيًرا. ،على ذلك
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 بعد المائتين   المجموعة الرابعة والسبعون

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والسبعون  الرابعة 

   .قناتي بالتليجرام

فإن هلل عباًدا ال نراهم«،   ،عباد هللا أغيثوني   يقول السائل: حديث: »
توضيح صحة   نرجو  والنووي،  أحمد  كاإلمام  العلم  أهل  بعض  به  وعمل 

 ال يجوز العمل به؟    و  ،ومعنى الحديث

هذا الحديث من جهة صحته فهو ضعيف،  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
له إسناًدا صحيًحا، وقد رواه غير واحد من الصحابة، لكنه لم يصح    ولم أرَ 

 . صلى هللا عليه وسلمعن رسول هللا 

الحديث  هذا  في  نفيس  بحث  األلباني  السلسلة  " في    كما  وللعالمة 
متتال"الضعيفة موضعين  في  وبحثه  وبيَّ ي ،  عن  ين،  يصح  لم  الحديث  أن  ن 

هللا   وسلم،رسول  عليه  هللا  غير  صلى  عن  لم    ونقل  وأنه  تضعيفه،  واحد 
 . صلى هللا عليه وسلمرسول هللا   نيصح ع

رُ  ما  أقوى  أن  إال  إسناده،  ما رواه و  فالحديث ضعيف من جهة  فيه  ي 
عن ابن عباس موقوفًا، لكنه مع ذلك أيًضا ال    "شعب اإليمان"البيهقي في  

 . رضي هللا عنهيصح عن ابن عباس 

أسامة بن للحديث إسناًدا صحيًحا، فإن في إسناد ابن عباس    فلذلك لم أرَ 
الليثي متكلَّ   ،زيد  فيهوهو  ما وضعَّ   ،م  أقوى  وهو  وغيره،  أحمد  اإلمام  فه 

عدم صحته، وأنه ال يصح عن ابن    -وهللا أعلم  -لكن مع ذلك يظهر    ؛رأيت
عنهعباس   هللا  أرَ رضي  فلم  صحيحً   ،  إسناًدا  مرفوًعا  ا،للحديث  وال   ،ال 

 قوفًا.مو

ذكر ما  لطيف  المبارك  الهروي    هومن  ابن  أن ا  -رحمه هللا-أن  حتاج 
الحديث بيعمل   إسناده  ،هذا  في  يبحث  ال  و  ،فتوقف  أو  يصح  هل  يتطلبه 

 يصح، وهذا من فقه عبد هللا بن المبارك رحمه هللا تعالى. 

أو أن التجربة تدل    ،يتساهل في هذه األدعية بمجرد أنها رويت  ه لمفإن
ز  ألنه من المعلوم أن التجارب ال تجو    ؛ل أراد أن يتطلب لها إسناًدا، بليهاع

 شيئًا من شرع هللا، والعبادات مبناها على التوقيف.

فإن مثل هذه من التداوي    ،لقراءة على المريضاوهي    ،فرق بين الرقية
جعلته   كما  التجارب،  إلى  يرجع  فمثلها  القيم،  وابن  تيمية  ابن  قرره  كما 

صلى  ، فقد أخرج مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي  الشريعة كذلك
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وسلم عليه  تَُكْن  قال:    هللا  لَْم  َما  قَى  بِالرُّ بَأَْس  اَل  ُرقَاُكْم  َعلَيَّ  »اْعِرُضوا 
 .ِشْرًكا«

صلى والصحابة كانوا يرقون في الجاهلية فأسلموا، فقال لهم هذا الكالم 
، فدل هذا على أن الرقى من باب التداوي والطب، فمثل هذه  هللا عليه وسلم

   .ع فيها إلى التجاربرجَ يُ 

على  مبناها  والعبادات  عبادات،  فإنها  األدعية  باب  من  كان  ما  أما 
العب أن  على  السلف  أجمع  وقد  التوقيف، حكى  التوقيف،  على  مبناها  ادات 

  :ذلك قول هللا  لويدل  ،  اإلجماع شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى

   ژ  ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ 

 ،[، فقد استدل بهذه اآلية ابن جرير وأئمة السنة كأحمد وغيره21]الشورى:
 وابن تيمية على أن األصل في العبادات الحظر والمنع.

قال:    صلى هللا عليه وسلمومنه ما أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي  
  .»َمْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا َهذَا َما لَْيَس ِمْنهُ فَُهَو َردٌّ«

أن العبادات مبناها على التوقيف والحظر والمنع، فال يصح    :فالمقصود
بد فجعلُ التعبد  بذلك،  الدليل  ثبت  إذا  إال  سببًا    عاء  الدعاء  به  لهذا  يدعى 

 ألنه جعل ذلك سببًا.   ؛عندما يضل الرجل، هذا يحتاج إلى دليل

صلى فإذًا التجارب ال تكفي، والحديث لم يصح في ذلك عن رسول هللا  
   . ل بهم  وال أثر ابن عباس، ولو صح شيء لعُ  هللا عليه وسلم

يعلم  أن  ينبغي  الحديث ال يدل على جواز    ثم مما  لغير  الأن هذا  دعاء 
رحمه هللا معمر  وممن بين ذلك العالمة حمد بن    ،هللا، كما بين ذلك العلماء

في   كما  ال"تعالى  في "نيةسالدرر  كما  الحصين  العزيز  عبد  والعالمة   ،
، وبين غير واحد من أهل العلم كالعالمة األلباني رحمه هللا "نيةسالدرر ال"

  »إن هلل عباًدا، ال نراهم«وذلك أنه قال في الحديث:  "،  السلسلة"تعالى في  
هللا جعلهم  قد  عباد  هناك  يعني  آخره،  العالمين    ،إلى  رب  على    -وهيأهم 

الحديث المالئكة  -صحة  يكون من  وقد  الطريق،  دعوة من ضل    ،يجيبون 
 وقد يكون من الجن. 

   .أنهم من المالئكة -لو صح-لكن في أثر ابن عباس 

سخَّ   ،فإذًا لقوم  دعاء  قادر، هذا  حاضر  دعاء  فهو  هذا،  لمثل  هللا  رهم 
دعاء  ف وبين  األثر،  أو  الحديث  صح  لو  الجائز،  الدعاء  هذا  بين  فرق 

موجودين،   ليسوا  هؤالء  فإن  غير وال  األموات،  أموات  وهم  حاضرين، 
 أحياء، وال يستطيعون.
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ڑ   ڑ  ک  ک     ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ : كما قال 

ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

 [. 14-13]فاطر: ژڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  

أثًرا   :فالمقصود يصح  ال  وكذلك  يصح،  ال  الحديث  هذا  أن  أعلم  وهللا 
فيه   ممسك  وال  فيه،  محظور  ال  فإنه  لو صح،  ثم  عباس،  بن  عبدهللا  عن 

ألنه دعاء حي حاضر قادر، قد هيأه    ؛لدعاة الشرك من الصوفية وغيرهم
 هللا لذلك. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الخامسة والسبعون بعد المائتين 

ة الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموع
التي وردت على  المائتين في اإلجابة عن األسئلة  بعد  الخامسة والسبعون 

 قناتي بالتليجرام.  

يقول السائل: ما حكم مقاطعة شركة االتصاالت السعودية بحجة إلغاء  
وهل هناك    ؟ خدمة النت المفتوح عن الشرائح مسبقة الدفع، ورفع سعرها

 أثر أو دليل شرعي يدل على مشروعية المقاطعة؟ 

السؤال:   يرخ   يُقال جوابًا عن هذا  أن  إال هو  إله  الذي ال  ص أسال هللا 
األسعار عن المسلمين، وأسال هللا الذي ال إله إال هو أن يطرح في أموالهم 

ي ربنا، فإن  رض  البركة، وأن يوفقنا والمسلمين أجمعين للقيام بدينه، وأن نُ 
 في الطاعة كل خير، وفي المعصية كل شر.

فكل بالء بسبب المعاصي، وكل خير بسبب الطاعات، ومن ذلك فتح  

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ :  الرزق وبركته، كما قال  

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   ژ :  [، وقال  16]الجن:

 [. 41]الروم:  ژ

في   نقص  من  بالء  وكل  وطاعته،  هللا  رضا  بسبب  فهو  خير  فكل 
يعافينا   أن  أسأل هللا  المعاصي،  بسبب  ذلك هو  البركة وغير  األموال وفي 

 وأن يمن علينا جميعًا بالتوبة.  ،وإياكم

أما هذه المقاطعات الجماعية والدعوة إليها سواء لشركة االتصاالت أو  
ف في اإلسالم، وهي سبيل لضغط الجماهير على شركة أو عرَ تُ   لغيرها، ال

هذا   ومثل  ذلك،  الجُ غير  به  يقوم  والذي  السيما  والجُ هَّ خطأ  ال هَّ ال،  ال 
م فيقومون  ،  األمور  آالت يدركون  أمر  في  والعاطفة  الحماسة  تأخذهم  قد 

بعضهم   منستخدمهم غيرهم، وقد رأيت تغريدات بمثل هذا، ومع األيام قد يَ 
وكذا  لالمقاطعة    في  االستمرار  إلىيدعو   كذا  فعل  في  الدولة  على  لضغط 

 إلى آخره. 

في أول    ثل هذا خطأ، وهو خطير، واعلموا أن الفتن ال تظهر للناسفم
، وال يعرفها إال العلماء، لكنها إذا وقعت وحصلت المصائب عرفها أمرها

إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إال  "نعيم عن الحسن قال:    أبوكل أحد، كما روى  
  ".دبرت عرفها كل أحدأوإذا  ،العلماء
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وأن يدعوا هذه الوسائل غير    ،أن يتقوا هللا  فإني أوصي إخواني جميعًا
 يسلكوا الطرق الشرعية.أن المشروعة، و

من أراد أال يشترك في شركة اتصاالت أو غيرها فله أن يفعل ذلك،  
يحر    أن  له  ليس  باب شر،  لكن  فتح  هذا  في  فإن  الناس،  اليوم شركة  فض 

في الضغط وغًدا شركة أخرى، ثم في المستقبل يستغل مثل هذا    ،اتصاالت
وسيلة تؤدي    لَّ فإن الشريعة حرمت كُ ؛  ادة كذا وهذا محرمرعلى الدولة إل
  .إلى المحرم

الرزق  ؛لذا يستجلبوا  وأن  هللا،  يتقوا  أن  إخواني  وكثرته    ؛أوصي 
   .وبركته بطاعة هللا ال بأمثال هذه األفعال

لفعل   جميعًا  يوفقنا  وأن  بطاعته،  جميعًا  علينا  يمن  أن  هللا  أسأل 
وأبنائناالخير وأعمارنا  أموالنا  في  البركة  لنا  يطرح  وأن  هو  إنه    ،ات، 

 الرحمن الرحيم.       
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حديث ما صحة  السائل:  يوم    : يقول  الصبح  الصلوات صالة  »أفضل 
 الجمعة في جماعة«؟

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  وموقوفًا، يُقال  مرفوًعا  جاء  قد  الحديث  هذا 
وصحح اإلمام الدار قطني رحمه هللا تعالى وقفه، وأنه من كالم عبد هللا بن  

، وهذا هو  صلى هللا عليه وسلم، ال من كالم رسول هللا  رضي هللا عنهعمر  
قطني الدار  ذكره  كما  موقوف  أنه  كتاب  ،الصواب،  في  نعيم  أبو    هوذكره 

 . "الحلية"

الم أعلم  -األظهر  وقوف  ثم هذا  ال يصح عن عبد هللا بن عمر   -وهللا 
ألنه من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، والوليد بن   رضي هللا عنه؛

يُ  ،  رضي هللا عنهت سماعه عن عبد هللا بن عمر  ثب  عبد الرحمن لم أر ما 
 السيما وهو من الطبقة الرابعة في تصنيف الحافظ بن حجر. 

وهذا هو واقع الوليد، فإن   ، الرابعة أكثر روايتهم عن التابعينوالطبقة  
أكثر رواياته عن التابعين، ولم أر له رواية تدل على سماعه عن عبد هللا  

 ، أنه ال يصح ال مرفوًعا  -وهللا أعلم  -، لذا األظهر  رضي هللا عنهبن عمر  
 وال موقوفًا. 

، أو أنه يصح  أن الصواب وقفه  :ومن المعلوم أن قول علماء الحديث
  ، وثابت  ،موقوفًا ال مرفوًعا، هذا ال يعني أن الطريق إلى الموقوف صحيح

ه " النكت على مقدمة ابن الصالح"، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب
 وبينه غيره. 

ن المراد أن هذا الطريق هو الصواب وليس خطأ، بخالف الطريق أو
ال هذا  يدرس  ذلك  بعد  ثم  الرفع،  وهو  عمن  اآلخر  ثابت  هو  هل  طريق، 

أوقف عليه كعبد هللا بن عمر في هذا الحديث واألثر، أم ليس ثابتًا؟ وتقدم  
 وهللا أعلم.    ،أنه ال يثبت عنه -وهللا أعلم -أنه  الجواب

هل هو إجماع    "، بال نزاع"  : يقول السائل: ما المراد بقول المرداوي
 المذهب؟   المراد فيأم 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  في يُقال  تعالى  هللا  رحمه  المرداوي  قال  إذا 
  -وهللا أعلم  -يرادفه  و، أو بما يدل على ذلك  "بال نزاع"  ":اإلنصاف"كتابه  
المذهب  :أي يؤلفه في   ؛في  ولم  الحنبلي،  المذهب  كتابه على  ألف  قد  ألنه 

المقارن قال  ،الفقه  لذا  العلم،  أهل  وخالفات  أقوال  ذكر  نزاع"   :وفي    " بال 
 فهو يريد في المذهب الحنبلي.   ،إلى آخره

 يقول السائل: ما حكم فتح حساب في بنك ربوي؟ 
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السؤال:   هذا  عن  جوابًا  البنوك  يُقال  في  الحسابات  فتح  أن  األصل 
ألن فيه    ؛أن مثل هذا محرم   الربوية سواء كان حسابًا جاريًا أو غير جار  

 اه جاريً وا المال سواء سمهوالبنوك إذا وضع في، اإلثم والعدوانعلى    اتعاونً 
 أو غير جار فإنهم يستعملونه في معامالتهم الربوية. 

لذا األصل عدم جواز ذلك في البنوك الربوية، فإذا وجد بنك آخر ليس  
البنك   إلى  االنتقال  ويجب  الربوي،  البنك  في  يوضع  أن  يجوز  فال  ربويًا، 

 غير الربوي، هذا من حيث األصل. 

لم  لكن   أنه  لفتح  يوجد  لو قدر  اليوم  بنك ربوي، والناس محتاجون  إال 
لقاعدة    ؛الحسابات فيه مصالح عظيمة فمثل هذا يجاز  العامة  :ألن  الحاجة 

المال   لسحب  حسابات  فتح  إلى  الحاجة  فإن  الضرورة،  منزلة  من  تنزل 
موال إلى غير ذلك من مصالح كبيرة،  األمن تحويل و ،الصراف وغير ذلك

 مة يحتاج إليها الناس.حاجة عظي

الضرورة"  :قاعدةلفتجاز   منزلة  تنزل  العامة  القاعدة "الحاجة  وهذه   ،
،  "بدائع الفوائد"عظيمة ذكرها الجويني، وذكرها اإلمام ابن القيم في كتابة  

نجيموذكرها   كتاب  ابن  والنظائر"  هفي  كتابه "األشباه  في  والسيوطي   ،
 أهل العلم.غير واحد من و، "األشباه النظائر"

آخرعبَّ ويُ  بتعبير  عنها  فيجوز،    :ر  البلوى  به  عمت  ما  أن  بناء  ووهو 
 على هذه القاعدة يجاز مثل هذا وهللا أعلم. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 والسبعون بعد المائتين المجموعة السادسة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
التي وردت على   اإلجابة عن األسئلة  المائتين في  بعد  والسبعون  السادسة 

 قناتي بالتليجرام.  

ق، مع إنني سمعت أن يقول السائل: ما حكم لبس المرأة للذهب المحلَّ 
 يحرمونه؟ العلم  بعض أهل 

إن العلماء قديًما من الصحابة اختلفوا في يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
هل يجوز للنساء أن تلبس الذهب سواء كان محلقًا أو غير محلق،   ،مسألة

لى أنه ال يجوز للمرأة  إكالذي يوضع في األذن أو غيره، فذهب أبو هريرة  
 ال تلبسي الذهب فإني أخاف عليك  اللهب.  :، فقال البنتهأن تلبس الذهب

لبس الذهب مطلقًا    يجوز  هوالقول الثاني وهو قول جماهير الصحابة أن
،  صلى هللا عليه وسلم كعائشة وابن عمر، وجماعة من صحابة رسول هللا  

كعائشة   نساء،  هن  من  هؤالء  عنها،ومن  وابن    رضي هللا  عائشة  فذهبت 
بن أبي شيبة  اوجابر وابن مسعود فيما روى    ،الرزاق  عمر فيما روى عبد

 إلى جواز لبس النساء للذهب، ولم يفرقوا بين المحلق وغير المحلق.

وهللا   ؛لذا حادث  قول  هو  وغيره  المحلق  الذهب  بين  بالتفريق  القول 
إما أن الذهب ال يلبس مطلقًا سواء    :أعلم، وإنما أقوال الصحابة على قولين

الذهب مطلقًا  لبس  الثاني وهو جواز  القول  أو  أو غير محلق،  كان محلقًا 
 سواء كان محلقًا أو غير محلق.

فمن خرج بقول ثالث وهو جواز الذهب إال المحلق فقوله قول مركب 
   .ث، وليس عليه الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهموهو محدَ 

استق بعد ذلك  الذهب، سواء كان  ثم  لبس  العلم على جواز  أهل  ر قول 
 محلقًا أو غير محلق. 

تعالى هللا  رحمه  البيهقي  ذلك  على  اإلجماع  حكى  في    ،قد  والنووي 
ثم إن األدلة كثيرة على جواز "،  المجموع"وفي كتابه    "،شرحه على مسلم"

   . لبس الذهب

ختلفوا والصحابة الذين جوزوا لبس الذهب رضي هللا عنهم وأرضاهم ا 
 ؟أو ليس فيه زكاة ،هل فيه زكاة

من   خمسة  عن  صح  والذي  الذهب،  لبس  جواز  يرون  هؤالء  كل 
هللا   رسول  وسلم صحابة  عليه  هللا  الحلي   صلى  وهو  الملبوس  الذهب  أن 
   .الملبوس ال زكاة فيه
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المحلق قواًل محدث، والذي    :فالمقصود المحلق وغير  بين  التفريق  أن 
تقدم   ما  األولون  يظهر  رهذكعليه  والذي  أعلم-،  لبس   -وهللا  جواز  هو 

جماهير  قول  هو  كما  محلق،  غير  أو  محلقًا  كان  سواء  مطلقًا  الذهب 
 الصحابة، وكما استقر أقوال أهل العلم على ذلك.      

يقول السائل: أرجو منك تفصيل القول في مسألة االجتماع عند الميت 
 أقوال العلماء األولين؟  معفي العزاء 

السؤال:   هذا  تنازعوا، هل يصح  يُقال جوابًا عن  الماضين  العلماء  إن 
هللا  رحمه  الشافعي  كاإلمام  طائفة  فذهبت   ، يصح  ال  أو  للعزاء  االجتماع 

عزاء، وعلى هذا الشافعية، وهو قول عند  لتعالى إلى أنه ال يصح االجتماع ل
 الحنابلة.

للعزاء االجتماع  صحة  إلى  العلم  أهل  من  طائفة  قول    ،وذهب  وهو 
   .اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى في رواية، وهو قول عند الحنابلة

   : واعتمد الشافعية في منع ذلك على دليلين

»كنا نعد االجتماع عند   :ما أخرج أحمد من حديث جرير  الدليل األول:
 . الميت لصنع الطعام من النياحة«

أن    :كما قاله النووي رحمه هللا تعالى، أي  ،ثأنه محدَ   :والدليل الثاني
   .وال صحابته صلى هللا عليه وسلمهذا الفعل لم يفعله النبي 

: حديث جريرأن  زون فذهبوا إلى  أما أصحاب القول الثاني وهم المجو   
الطعام   الميت لصنع  أنه حديث    لنياحة«ا  من»كنا نعد االجتماع عند  إلى 

، وممن ضعفه اإلمام هللا عليه وسلم صلى  ال يصح عن رسول هللا    ،ضعيف
نقل عنه أبو داود أن  "،  مسائل أبي داود"أحمد رحمه هللا تعالى في كتاب  

قال أحمد  أي  :اإلمام  بشيء،  ليس  الحديث  هللا    : هذا  رسول  عن  يصح  ال 
   صلى هللا عليه وسلم.

محدَ  بأنه  القول  نظروأما  فيه  فهذا  وإكرام   ؛ث،  واللباس  العزاء  ألن 
جاءت يُ   ابه  الضيف  صفتها  لكن  الناس، رجَ الشريعة،  أعراف  إلى  ع 

 فالشريعة جاءت باللباس، وكل يلبس بحسب عرفه.

والشريعة جاءت بإكرام الضيف فكل يكرم الضيف بحسب عرفه، فقد 
اشتهر عندنا أننا نضع أواًل القهوة ثم الشاي إلى آخره، وغيرنا ال يفعلون  

  .ذلك، فكل يعمل بحسب عرفه

ما لم يوجد  ،  فإنه يرجع إلى أعراف الناس  ؛ل في العزاءومثل ذلك يقا
كالنياحة محرم،  شيء  القرآن  ،فيه  قراءة  على  كاالجتماع  اإلتيان    ،أو  أو 
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  ه برجل يقرأ القرآن لروح الميت، أو غير ذلك من المحرمات والبدع، فإن
 إذا وجد مثل هذا فإنه يكون محرًما.

فاجتمع    ،مات لها ميت  امرأةً »أن    :ثم يؤكد الجواز ما في "البخاري"
لهنرضي هللا عنهاومعهن عائشة    ،النسوة أنها سمعت عن    :، وذكرت 
وسلمالنبي   عليه  قال  صلى هللا  التلبي  :أنه  الفؤادناصنعوا  يجم  فإنه    ، ة، 

 .فالشاهد في الحديث أن عائشة اجتمعت مع النسوة .ويذهب الحزن«

البخاري علق  الو  :وكذلك  بن  خالد  مات  لما  نسوة »أنه  اجتمع  ليد 
الوليد بن  خالد  على  عليهأ  افلم  ،يبكين  عمر،  منكر  ننكر  دعهن   :قال 

   .«لقلقة وأ يبكين ما لم يكن نقع 

   .رفع الصوت :والنقع

  .وضع التراب على الرأس :واللقلقة

جائز االجتماع  أن  على  هذا  عمر    ،فدل  ينكره  عنهولم  هللا    رضي 
  وأرضاه.

األظهر   أعلم  -فإذا  جائز  -وهللا  االجتماع  محرًما  ،أن  ليس  لما   ؛وأنه 
 تقدم تقريره. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة السابعة والسبعون بعد المائتين 

بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما  
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والسبعون  السابعة 

 قناتي بالتليجرام. 

سابق جواز  في  ذكرت  السائل:  عدم   :يقول  في  األحناف  قلد  من  أن 
هل تصح الصالة خلف    ، اشتراط الطمأنينة في الصالة أن صالته صحيحة

 إمام ال يطمئن في صالته؟ 

وال نصلي خلف الحنفي الذي  " ول اإلمام رحمه هللا تعالى:  وما معنى ق
    . ، وجزاك هللا خيًرا"ال يطمئن في صالته

ينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين عامي أو يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
اقتنع بقول أبي حنيفة وعمل به، فإنه معذور في ذلك،  ومن  ،متبع أو مجتهد

ألن الصحابة مجمعون على خالف ذلك، لكنه   ؛  وإن كان القول نفسه خطأ
   .معذور

واجتهد وسعه  استفرغ  أجران  فإنْ ،  ومن  فله  فله    ،أصاب  أخطأ  وإن 
يُ  تأويل  تيمية إجماع عذَ أجر واحد، واالجتهاد  ابن  المخطئ، قد حكى  به  ر 

إجماع    "الفصل"أن التأويل عذر، وحكى ابن حزم في كتابه    الصحابة على
 الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

العاص  بن  وعمرو  هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  وقد 
النبي   أن  الحاكم  قال:    صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنهما،  »إذا اجتهد 

  .فأصاب فإن له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد«

إما أن يكون له آلة اجتهاد،  ، أن من اجتهد واختار هذا القول :المقصودف
 فإنه معذور.  ومن كان كذلك؛   ه قل د من يثق بهأو أن

ال  و إمام  خلف  فيصلي  القول،  هذا  يرى  ال  من  وبين  هذا  بين  فرق 
ألجل ئيطم صالته  في  هو  يطمئن  أال  ذلك  على  فيترتب  صالته،  في  ن 

ال ألجل أن اإلمام  ،  يصح أن يصلي خلف اإلمام  متابعة اإلمام، فمثل هذا ال 
وإنما ألجل شيء آخر لقوله،  قواًل مغايًرا  تبنى  أن عدم طمأنينة    ،قد  وهو 

لزم منها أن ال يطمئن المأموم، والمأموم يرى أن الطمأنينة ركن ستاإلمام ي
  .من أركان الصالة

قُ  لو  ال  د   أما  القول  وهذا  المأموم،  لقول  مغايًرا  قواًل  يرى  اإلمام  أن  ر 
 يأتم خلف اإلمام.  ويتعدى إلى المأموم، فإنه يصح للمأموم أن يفعل ذلك، 
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قُ  فأكل  د   فلو  الوضوء،  ينقض  الجزور ال  إماًما يرى أن أكل لحم  ر أن 
ألن   ؛يصح للمأموم أن يصلي خلفه  ،لحم الجزور ثم أراد أن يصلي بالناس

 "،صالته في غيره  تمن صحت صالته في نفسه صح "  :لقاعدة الشرعيةا
 ذكر هذه القاعدة ابن المنذر وغيره. 

بحيث   المأموم،  إلى  يتعدى  ال  هذا  توضأ، إ ومثل  قد  يكون  المأموم  ن 
ألنه يرى أن أكل لحم الجزور ناقض، واإلمام يرى خالف ذلك، وهذا ال  

ألن اإلمام  ؛  يتعدى إلى المأموميتعدى إلى المأموم بخالف الطمأنينة، فإنه  
  اتضح  والمأموم سيتابعه ألنه مأمور بمتابعته، فأظن  ، سيصلي بال طمأنينة

 بين األمرين إن شاء هللا.  اأن هناك فرقً 

يقول السائل: هل يجوز أن أعمل في شركة أوزع فيها دواجن على 
 فيها دواجن حالل وليس بحالل؟  و ،دكاكين

السؤا هذا  عن  جوابًا  حالاًل ل:  يُقال  ليس  هذا  مثل  أن  عندك  ثبت  إذا 
على   يباع  هذا  ومثل  ذلك،  غير  أو  الشرعية  بالطريقة  يذبح  لم  إنه  بحيث 

 . توزيعهالمسلمين، فمثل هذا ال يجوز 

أعرفه عن   فالذي  السعودية،  في  كان موجوًدا  إن  إنه  السائل  أنبه  لكن 
الكفر، وقد سمعت  وزارة التجارة أن لهم مندوبين يتابعون الذبائح في بالد  

هذا من شيخنا العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا تعالى  في درسه  
 بالحرم.

في شرحه على السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه   هوقرأت
  الجواب.هللا تعالى، فإن كان في السعودية فقد تقدم 

لكن   واقعهم،  أعرف  فال  السعودية  غير  في  كان  إن  عنده  أما  ثبت  إن 
فال يجوز أو يبيعون ما ال يجوز أكله،    ،أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية

 ألنه تعاون على اإلثم والعدوان.    توزيعه؛

وز على سبيل  يقول السائل: ما حكم مناداة من اسمه عبد العزيز بعزَّ 
 المالطفة؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  عبد  يُقال  اسمه  من  تسمية  أن  يعلم  أن  ينبغي 
م إلى ي   حَ وم أو دُ حُّ ز، وكذلك من اسم عبد الرحمن بدَ ي   زَ وز أو عُ العزيز بعز  

نحتًا،   لغة  يسمى  هذا  فإن  ذلك  المضافة وغير  الكلمة  من  يكون  قد  النحت 
 بحيث يؤخذ من الكلمة المضافة كلمة واحدة. 

ألن النحت هنا ليس   ؛  -وهللا أعلم-وهذا النحت يصح لغة ويصح شرًعا  
من االسم المضاف، أي ليس من اسم العزيز، وال من اسم الرحمن، وإنما 
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من اسم مركب باإلضافة الذي هو عبد العزيز، أو عبد الرحمن، وقد فعل  
م تصغير لعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو شيخ أبي  ي   حَ فدُ   ،هذا السلف

دُ  وسمي  الحديث،  رواة  من  فم ي   حَ داود،  العلم  ه،  أهل  عند  معروف  ذا 
 .الماضين ولم ينكروه

ألن النحت هذا مأخوذ من االسم    ؛ثم ثانيًا: ال يوجد ما يستدعي إنكاره
 من اسم عبد العزيز.  :المركب باإلضافة أي

يم يعني يريد يصغر عبد الُرحَ   :قال  ،يدعو رجاًل   ر أن رجاًل د   لكن لو قُ 
فإن هذا محرم باإلجماع، فإن   -هللوالعياذ با  -يز  أو عبد العُزَ   ،اسم الرحمن

 األن في هذا انتقاصً   ؛حكى اإلجماع الجويني  ،ر إجماًعاأسماء هللا ال تصغَّ 
 . لها، وهذا ال يجوز في حق أسماء هللا 

بجواز أن   ،وقد أفتى شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز رحمه هللا تعالى
ُعزَ  العزيز  لعبد  ُدحَ ي   يقال  الرحمن  لعبد  أو  أفاد ي   ز،  ومما  ذلك،  غير  إلى  م 

بحيث إن الرجل إذا كان يكره  زشيخنا أن مثل هذا جائز على غير وجه النب
يُ  ف إال بهذا  عرَ مثل هذا فإنه ال يجوز أن ينادى بهذا االسم إال إذا كان ال 

 االسم. 

هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   أسأل هللا الذي ال إله إال 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة والسبعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والسبعون  الثامنة 

 ناتي بالتليجرام.   ق

التي    ،يقول السائل: هل األلعاب اإللكترونية كاأللعاب التي في الجوال 
 يكون فيها نرد تدخل في المحرمة؟ 

السؤال:   بري  "صحيح مسلم"ثبت في  يُقال جوابًا عن هذا    د من حديث 
النبي   أن  حصيب  وسلمبن  عليه  هللا  لَِعَب  قال:    صلى  بِالنَّْرَدِشيِر، »َمْن 

 .فََكأَنََّما صبع يََدهُ فِي لَْحِم ِخْنِزير  َوَدِمِه«

فالعب بالنردشير محرم باتفاق المذاهب األربعة، والنردشير لعبة مبنية  
بحيث   بالمكعبات،  وهي  المحض،  الحظ  يرميإعلى  فإذا    المكعبات،  نه 

بة مبنية على  خرجت أرقام معينة، فيحق له أن يلعب لعبة معينة،  فهذه اللع
األربعة المذاهب  باتفاق  محرمة  وهي  المحض،  هذا  و  ،الحظ  عليها  يدل 

 الحديث.  

قمار فيها  كان  عبد    ،وإذا  ابن  اإلجماع  حكى  باإلجماع،  محرمة  فهي 
العلم، فثبت عند   تيمية وغيرهم من أهل  أبي شيبة عن عبد  ابن  البر وابن 

»من لعب بالنرد فكأنما  ، أنه قال:  رضي هللا عنههللا بن عمرو بن العاص  
 . صبغ يده في لحم خنزير، ومن أخذ القمار عليه فكأنما أكل لحم الخنزير«

أن على  يدل  طريق   فهذا  عن  كان  سواء  محرم،  بالنردشير  اللعب 
محرمةاالجو الصور  هذه  فكل  حقيقة،  كان  أو  إلكترونيًا،  أو  وال    ،الت، 

 كما تقدم بيان ذلك.  ،تجوز في الشريعة

اآلباء   على  الواجب  لذا  ويجهلونه،  كثيرون  فيه  يخطئ  األمر  وهذا 
أبنا يعلموا  أن  المعلمين  األلعءوعلى  هذه  أمثال  أن  الطالب  اب محرمة  هم 

 لما تقدم ذكره.  

الحديث  في  السائل:  النبي  »  :يقول  فاته    كان  الليل  الإذا  من  وتر 
  .«صلى من النهار ثنتي عشر ركعة

أربعًا  منالسؤال:   ثالث ركعات يصلي  الوتر  في  مثاًل  أم    ،كان ورده 
 يصلي ثنتي عشر ركعة؟

:  عن عائشة    "صحيح مسلم" قد ثبت في  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل    صلى هللا عليه وسلم»أن النبي  

  صلى هللا عليه وسلم ، وذلك أن النبي  صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة«
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ركعة، فإذا عرض له عارض صاله نهاًرا   ةكان يقوم من الليل إحدى عشر
فإنه إذا فاتته  ثنتي عشر ركعة، لكن من كان دأبه أن يصلي خمس ركعات،  

 يصلي من النهار ست ركعات.

فإنه   ،ومن كان دأبه أن يصلي ثالث ركعات كما هو حال السائل وفاتته
  .يصلي من النهار أربع ركعات

يُ  أن  الشرعلَ وينبغي  بعد  أي  الفجر،  بعد  يكون  القضاء  هذا  أن   ،قوم 
بت في  إلى ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الظهر، لما ثأي  تقريبًا    عشر دقائقب
»من نام قال:    صلى هللا عليه وسلم  عن ابن عمر أن النبي   "صحيح مسلم"

فقرأه فيما بين صالة الفجر وصالة الظهر    ،أو عن شيء منه  ،بهزعن ح
        كتب له كأنما قرأه من الليل«.
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يقول السائل: هل الخالف بين السلف بفناء النار يعتبر خالفًا عقديًا؟ 
 قال إن السلف اختلفوا بالعقيدة؟وهل هذا يبرر لمن 

النار لم يختلفوا، أن    وأهل السنة  إن السلفيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ال تفنى، وكذلك الجنة ال تفنى، ذكر هذا غير واحد ممن تكلم في االعتقاد،  

 . "السنة"قرر هذا قال اإلمام أحمد وحرب الكرماني في كتابه 

واحد   كموغير  االعتقاد  في  كتب  قداممن  نقلوا   ةابن  واحد  وغير 
عل تفنيان،    هم أنو  يه،اإلجماع  ال  والنار  الجنة  أن  السلف  عقيدة  من  قرروا 

جمعون على  موأن النار ال تفنى، فلم يقل بهذا أحد من السلف، بل السلف  
أن في المسألة    :قد أخطأ، وال يقال  :خالف هذا، فمن أخطأ في ذلك فيقال
المسأ هذه  في  بأن  فالقول  خالفً قولين،  مجمعون    ا لة  السلف  بل  يصح،  ال 
 على أن الجنة والنار ال تفنيان. 

نص صريح في    -فيما أعلم-ومما أحب أن أنبه إليه أنه ليس البن تيمية  
نَ فمن  هذا،  في  كثير  تفنى، وكالمه  النار  يقول   بَ سَ أن  أنه  النار :  إليه  بأن 

 ق عن شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى. تفنى فيحتاج إلى نقل موثَّ 

 .   "صريًحا " يوأرجو أن ينتبه السائل إلى قول

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التاسعة والسبعون بعد المائتين  

لى رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل، والصالة والسالم ع
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والسبعون  التاسعة 

 قناتي بالتليجرام. 

 يقول السائل: هل الجن تصيب بالعين؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  تشمل  يُقال  العين  إثبات  في  العامة  األدلة  إن 
ن قد تصيب  الجن وغيرها، السيما وقد جاءت   أدلة خاصة في إثبات أن الج 

صلى  »أن النبي    :بالعين، ومن ذلك ما روى البخاري من حديث أم سلمة
فرأى جارية في وجهها سفعة، فقال:    ،دخل على أم سلمة  هللا عليه وسلم
 . فإن بها النظرة«  ؛استرقوا لها

   .هو الشحوب الذي يكون في الوجه :ةعَ فْ والسَّ 

ء وغيرها بأنها من عين الجن، وذكر هذا تفسيًرا فسرها الفرا   :والنظرة
  :ومما قيل"وقال البغوي:   ."شرحه على السنة"البغوي رحمه هللا تعالى في  

   . ةنَّ س  من األَ  دُّ حَ إن أعين الجن أَ 

فالجن تصيب بالعين كاإلنس، وطريقة الوقاية من العين هي االستعانة  
العين عموًما سواء كان من   فيما يقي من  أهم ما يعين  باهلل سبحانه، وهذا 

 اإلنس والجن.  

واألذكار الواردة، فمن الزم هذه    ،وأيًضا لزوم أذكار الصباح والمساء
  . فبإذن هللا أنه يكون في حماية من هذه العين

 كون في العين وسًطا، ال إفراط وال تفريط.ننبغي أن وي

ذلك، وفي ف أشياء كثيرة ألجل  العين، ونترك  من  الخوف  نبالغ في  ال 
المقابل ال نهمل العين ونفرط فيها، وإنما نستعين باهلل سبحانه، ونفعل الخير 
من أمور الدنيا والدين، مع الحذر ومالزمة أذكار الصباح والمساء، وغير  

 األذكار المشروعة.    ذلك من

 واحد وهو العام؟  ربٌ ت هلل قُ ثبَ الذي يُ  بُ رْ يقول السائل: هل القُ 

السؤال:   هذا  جوابًا عن  قربان، يُقال  يثبت هلل سبحانه  الذي  القرب  إن 

ڀ  ڀ  ڀ        ژ   :قرب عام وقرب خاص، ودليل القرب العام قوله سبحانه

 [. 16]ق:   ژڀ  ٺ  ٺ  
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السلف   فسروا  هللا  فقد  قرب  به  المراد  وأن  العام،  القرب  بأنه  هذا 
غير واحد من    هوذكر  "،السنة"، ذكر هذا حرب الكرماني في كتابه  هسبحان

 أئمة السنة، ولم أر في كالم السلف الماضين تفسير هذا إال بالقرب العام.

ولم أر في كالم السلف األولين أنهم فسروا القرب هنا بقرب المالئكة، 
المتأخرين، أما كالم السلف األولين فإنه كثير  وإنما رأيت ه  ذا عند بعض 
 في هذه اآلية هو قرب هللا سبحانه. المذكور في أن القرب 

الثاني سبحانه  :والقرب  قوله  ومنه  الخاص،  ى  ائ   ژ   :القرب 

   .[186]البقرة:  ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ  ەئ  ەئ  وئ

   :فإذًا القرب نوعان

كان مسلًما أو كافًرا، والزم هذا القرب العلم  قرب عام لكل إنسان سواء 
  . واإلحاطة وغير ذلك

الثاني الخاص  :والقرب  والتقوى،    ،القرب  اإليمان  ألهل  القرب  وهو 
   .ييد إلى غير ذلكأوالزمه النصر والت

 فإذًا يقسم القرب إلى قسمين، كما أن المعية تقسم إلى قسمين.    



 
191 

 يقول السائل: هل األشاعرة كفار؟

السؤال:  يُق هذا  عن  جوابًا  أن ال  على  مجمعون  السنة  علماء  إن 
وضُ  مبتدعة  للغايةالَّ األشاعرة  كثير  ذلك  في  السنة  أئمة  وكالم  ألنهم    ؛ل، 

 وفي كليات كثيرة.  ،خالفوا أهل السنة في أشياء كثيرة من االعتقاد

هللا سبحانه، وال يثبتون الكالم الحقيقي، والزم قولهم    لوَّ فهم ال يثبتون عُ 
نه يُرى إلى غير جهة، إلى غير ذلك من  إ  : ألنهم يقولون   ؛ عدم إثبات الرؤية

 الضالالت الكثيرة عند األشاعرة. 

وبسطت   تقدم  ضالالت    الجوابوقد  عن  السابقة  األجوبة  أحد  في 
أنهم والمعروف  السنة  أهل  عند  الشائع  لكن  يكف     األشاعرة،  رون  ال 

متأولون ألنهم  مبتدعة ضالاًل،  يرونهم  بل  من    ،األشاعرة،  مانع  والتأويل 
 التكفير.

في   كما  تعالى  هللا  رحمه  اإلسالم  شيخ  حكى  الفتاوى"وقد   " مجموع 
في  حزم  ابن  وحكى  التكفير،  من  مانع  التأويل  أن  على  الصحابة  إجماع 

تأويل مانع  ال م على أن  إجماع الصحابة والتابعين ومن بعده  "الفصل"  هكتاب
 من التكفير.

أهل   عند  الشائع  هو  وهذا  يكفرون،  ال  فإنهم  األشاعرة،  تأويل  فبسبب 
لكن    ،د من بعض أهل السنةج  وإن كان وُ   ،شاعرةالسنة وهو عدم تكفير األ

شائع عند أهل السنة، ولما هو معروف عند  هو  هذا القول قول مخالف لما  
 أهل السنة. 

مبت األشاعرة  السنةفإذًا  أئمة  ذلك  على  توارد  وقد  ابن    ،دعة،  رد  فلما 
الهادي   ،المبرد عبد  ابن  على  ال  وهو  كتابه    ابن متأخر  في  جمع  "العساكر 

و عساكرالدساكر  الجيوش  ابن  على  الرد  ع"في  نقل  تبديع    ن،  عالم  ألف 
بل عن عشرة آالف    ،ولو شئت لنقلت ذلك عن ألفي عالم"  :األشاعرة، قال
 ."عالم وأكثر

   . فكالم العلماء كثير في تبديعهم

عدم   هو  السنة  أهل  عند  والمعروف  الشائع  أن  فتقدم  التكفير  أما 
 أخطأ. قدتكفيرهم، ألنهم متأولون، فمن كفرهم ف

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 زاكم هللا خيًرا.وج 
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 المجموعة الثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  الثمانون 

 بالتليجرام.           

المتصلة   المخصصات  من  السائل:  يصح  "االستثناء"يقول  ال  فهل   ،
 االستثناء به إال إذا كان الكالم متصاًل؟   

السؤال هذا  عن  جوابًا  كالم   :يُقال  في  العموم  من  المخصصات  إن 
   : األصوليين نوعان

   .النوع األول: المخصص المتصل

   .والنوع الثاني: المخصص المنفصل

 "إال"، وهو التخصيص بحرف  "االستثناء"  ومن المخصصات المتصلة
 وبأخواتها.

ومن ذلك    ،دخل الرجال إال عمًرا  :هو كقول القائل  :والمراد باالستثناء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ :  قول هللا  

 [. 3-1]العصر:  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

آدم في خُ  بني  األربعة  سر  فكل  الصفات  بهذه  اتصفوا  الذين  وهذا  ،  إال 
  . يسمى استثناء متصاًل 

علماء   قرره  االستثناء  المذاهب  والذي  يكون  أن  البد  أنه  األربعة 
كالم  في  يتكلم  أن  يصح  وال  آخر  ،متصاًل،  كالم  في  ينتقل  يرجع  ،ثم    ، ثم 

 ويستثني الكالم األول. 

وهو قول عند    ،ذهب إليه اإلمام أحمد في رواية  ،مسألة قول ثانالوفي  
كان   ،الحنابلة ولو  االستثناء،  يصح  أنه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  واختاره 

 لكن الكالم ال يزال كالًما واحًدا.والكالم غير متصل، 

ذلك أن    :ومن  عباس  وابن  هريرة  أبي  حديث  من  الشيخان  أخرج  ما 
وال يقطع    ، »ال يختلى خالهاقال:    ،لما ذكر مكة  صلى هللا عليه وسلمالنبي  

العباس  قال  وبيوتنا،    :شجرها،  قبورنا  في  نجعله  فإننا  اإلذخر،  قال  فإال 
 . إال اإلذخر« صلى هللا عليه وسلم:النبي 

 ،بعد سؤال العباس  صلى هللا عليه وسلم ى النبي  ستثن هذا الحديث ا ففي  
ء، بما أن الكالم ال  فصح االستثنا  ا، لكن ال يزال الكالم واحدً   ،فانقطع الكالم
   .يزال واحًدا
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أن   عباس  البن  كالًما  يوردون  أنهم  األصول  كتب  في  اشتهر  ومما 
 االستثناء يصح ولو بعد سنة. 

وهذا األثر رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، لكن في تفسير قوله 

   ژ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀژ تعالى:  

 [. 24-23]الكهف:

يشاء هللا  :فقوله أن  بعد    ،إال  ولو  االستثناء  يصح  أنه  عباس  ابن  ذكر 
   .سنة

بجواب هذا  على  المحققون  العلماء  أجاب  عباس   ،وقد  ابن  أن  وهو: 
لمن تكلم وكان يريد أن يستثني، لكنه    :االستثناء لمن كان ناسيًا، أي  حصح 

 نسي فإنه يصح أن يستثني ولو بعد سنة. 

ابن المديني وغير واحد   ذكر هذا جمع من أهل العلم، ومنهم أبو موسى
   . من أهل العلم

   : إال أني أشير  إلى فائدتين

ال    ،هو استثناء في اللغة  ،االستثناء في كالم ابن عباس  :الفائدة األولى
 كما هو شائع عند األصوليين عند بحث االستثناء.  ،االستثناء في عند النحاة

القرافي رحمه هللا تعالى أن إيراد كالم ابن عباس في مبحث  لذا ذكر 
االستثناء عند األصوليين ال يصح، ألن ابن عباس يريد االستثناء في اللغة، 

 و.  ن هو االستثناء عند علماء النح يووالذي يذكره األصول

لي   يظهر  الثاني:  أعلم  -التنبيه  دراسة شروط   -وهللا  من  فائدة  ال  أنه 
االستثناء في كتب أصول الفقه، وذلك أن األصولي يدرس كالم هللا وكالم  

، فمتى ما وجد االستثناء في كالم هللا أو كالم  صلى هللا عليه وسلمرسوله  
شروط االستثناء    ، فإنه يحتج به، وال يرجع إلىصلى هللا عليه وسلمرسوله  

أو    ،كأن يكون الكالم متصاًل :  واختلفوا في بعضها  ،التي ذكرها األصوليون
   . إلى غير ذلك ى عند االستثناء نوَ كأن يُ 

من   األصوليون  ذكره  ما  فلذا  به،  يستدل  فإنه  االستثناء  وجد  ما  فمتى 
   شرط االستثناء هذا ال فائدة منه فيما يتعلق بعلم أصول الفقه وهللا أعلم.

اشتهر قول السائل:  اإلنسان    "ما شاء هللا"  : يقول  شيء ل عند رؤية 
 فما الصحيح؟. ،ر هذا الذكر في هذا الموضعنكِ جد من يُ وُ ويعجبه،  

شاء ما    "  :أنه ال يقال  -وهللا أعلم  -األظهر  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
يدعو    "هللا وإنما  بالعين،  أن يصاب  يعجبه، وخشي  شيئًا  اإلنسان  إذا رأى 
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النبي   أن  السنن  وأصحاب  الموطأ  في  مالك  روى  لما  هللا  بالبركة،  صلى 
 فإن العين حق«. ،ك»إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرِّ قال:  عليه وسلم 

يقول بالبركة،  فليدعو  بارك"  :إذًا  األدعية،    "اللهم  من  ذلك  غير  إلى 
   .بارك هللا إلى غير ذلك، هذا الذي جاءت به السنة

قول من  اشتهر  ما  شاء هللا"  :أما  السنة"ما  فهذا خالف  أعلم،    ،،  وهللا 

ڌ  ڎ      ژ :  وجاء في حديث عند ابن السني ولكن ال يصح، أما قول هللا  

   .[، إلى آخره39]الكهف:  ژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 " شاء هللا  "ما  :خشية العين، وإنما هو قول  "شاء هللا"ما    :فهذا ليس قول
هللا إلى  النعمة  هذه  هللاكان  ألنه  ؛  لنسبة  وجود  ينكر  رجل  مع    ، يتحاور 

   .وينكر هذه النعمة من هللا سبحانه

قول هللا  "ما  :فإذًا  فيهجل  أل  "شاء  يبرك  إنما  العين  فيه   ، دفع  يدعى 
 ، ألنه ال دليل على ذلك  "؛ما شاء هللا وال قوة إال باهلل"  : وال يقال  ،بالبركة

 وتقدم توجيه اآلية. 

يخطب الناس  قول  : ويقول  ،وبعض  أن  يعلم  أن  ينبغي  هللا،    : تبارك 
هللا" به   "تبارك  جاءت  والذي  هللا،  نعظم  أو  هللا،  أعظم  ما  بمعنى  هو 

أي بالبركة،  الدعاء  هو  هذا    :الشريعة  على  البركة  ينزل هللا  أن  تدعو  أن 
الذي رأيته، ال أن تعظم هللا بقول تبارك هللا، إذًا يقال بارك هللا، اللهم بارك 

 إلى غير ذلك من األلفاظ.

َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل   
 وجزاكم هللا خيًرا.              
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 المجموعة الواحدة والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
ع وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثمانون  لى الواحدة 

 قناتي بالتليجرام. 

ذنوب الخلوات سبب االنتكاسات، وفي الحديث كل  يقال:  يقول السائل:  
المجاهرون،   إال  معفاة  األولى  فأمتي  الجملة  أم  بينهما،  الجمع  يمكن  هل 

 فيها نظر؟   

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  سبب  "  :قول  : أوالً يُقال  الخلوات  ذنوب 
وينسبه بعضهم من المعاصرين إلى ابن القيم،  ، هذا ليس حديثًا  "االنتكاسات

 ولم أر هذا في كالم اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى.

»كل أمتي معفاة إال  يدل على هذا ، أما حديث      لكن البن رجب كالمٌ 
وغيره  المجاهرون« البخاري  أخرجه  ليس    ،قد  أنه  أعلم  وهللا  لي  ويظهر 

أن   وذلك  االنتكاسات،  سبب  الخلوات  ذنوب  أن  وذلك  تعارض،  بينهما 
الخلوة   في  ذنوب   عنده  ويكون  متدينًا،  الظاهر  في  يكون  ويصر  ،الرجل 

فقد  ،  وهو مستمر في هذه الذنوب  ،ويطلع عليها  ،ويراه هللا  ،عليها ويستمر

ڭ  ژ دعو أختها، كما قال سبحانه:  تكون سببًا لزيغه وضالله، ألن السيئة ت

[،   10-8]الليل:   ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  

   ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئى   ائ  ائ  ەئ  ەئژ وقال سبحانه:  

أختها5]الصف: تدعو  الحسنة  أن  وغيره  الزبير  بن  وذكر عروة  وأن    ،[، 
 السيئة تدعو أختها. 

خالفه،   يتضح  الظاهر  في  الظاهر   بلفصالحه  في  االستقامة  يترك 
، ولو كان صغيرة، فقد ثبت عند البيهقي عليه  ر  صبسب هذا الذنب الذي أ

ال كبيرة  "  :في شعب اإليمان البن جرير الطبري أن عبد هللا بن عباس قال 
 ."وال صغيرة مع اإلصرار ،ستغفاراالمع 

حديث  مع  : أما  أمتي  المجاهرون«  افى»كل  ذنبه  ،إال  أظهر    ،فهذا 
وجهر به، فلن يغتر الناس بأنه صالح أو ليس في الظاهر صالًحا، فهو ليس 

الظاهر صا آخرلًحافي  ذنب  له  هو  فلذلك  النبي    ،،  قال  كما  صلى هللا  أنه 
 المجاهرون.إال  : أي ،إال هو  ىكل معاف:  عليه وسلم 
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ين  فإن ذنوب الخلوات تب   ،أن ليس بينهما تعارض  :فالمقصود من هذا
ستمرار على  الب باعاقَ الحقيقة في المستقبل، فيظهر الرجل على حقيقته، ويُ 

 ى.    عافَ وهو أنه ال يُ  أخرى، عقوبةالذنب، أما الذي يجاهر فله 

القاعدة ضابط  هو  ما  السائل:  هل    :يقول  الضررين،  أخف  ارتكاب 
 الضرر هنا ضرر ظني؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  ضرر إيُقال  القاعدة  في  المذكور  الضرر  ن 
ظن الغالب، ذكر هذا القاضي عياض رحمه هللا تعالى في  الظني من باب  

كما ذكر قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الشريعة قائمة  "،شرحه على مسلم"
وتكميله   المصالح  جلب  آخرهعلى  الظن    ،إلى  إلى  ترجع  أنها  ذكر  ثم 

 .الغالب

قطع    ،فإذًا إذا  يعمل  كليهما  فإن  الغالب  بالظن  أو  بالمصلحة  قطع  إذا 
الظن  فإن  معتبر،  فكالهما  الغالب  الظن  باب  من  عنده  كان  أو  بالضرر، 

 الغالب حجة في الشريعة كما أن اليقين والقطع حجة.

 ،في الصحيحين  رضي هللا عنهومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود  
الصواب«  صلى هللا عليه وسلم:قال     ،في صالته   االذي سه ،  »فليتحرى 

   .فليعمل بالظن الغالب :أي

سبحانه:   هللا     ژ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈژ وقال 

 [. 10]الممتحنة:

الغالب، ومع ذلك عملت به الشريعة وهو    : والعلم هنا المراد به الظن 
بيَّ  وقد  مؤمنة،  المهاجرة  هذه  أن  الغالب،  المرالظن  أن  ب ن  الظن   العلماد 

، وشيخ اإلسالم ابن تيمية  هيد"التم"  هالغالب، أبو الخطاب الحنبلي في كتاب
 .   "االستقامة"في كتابه 

يقول السائل: أنا لدي فوائت صلوات لمدة خمس سنوات، فكيف يتم  
  ا قضاؤها، وهل أصلي مع كل فرض ما تيسر لي؟ أم أستطيع أن أحدد وقتً 

 حين أكون فاض وأصليها؟  انً معيَّ 

ذهبت المذاهب األربعة  إلى أنه يجب أن  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
يقضيها،   أن  عليه  يجب  فإنه  سنين،  كانت  ولو  الخمس،  الصلوات  تقضى 
سريعًا  يبادر  أنه  الحنبلي  المذهب  في  قول  وهو  أحمد  اإلمام  وذهب 

   .ائهاولو أن يترك أعماله وأشغاله لالشتغال بقض ،بقضائها
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تيسر ما  متى  قضائها  في  يجتهد  أنه  الجمهور  يجتهد    ، وذهب  لكن 
لقضائها يبادر  لكنه  الترتيب،  بغير  أو  بالترتيب  إما  هذه    ؛ اجتهاًدا  ألن 

 قضائها.بب طالَ وهو مُ  ،واجبات استقرت في الذمة

يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثانية والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
الثانية والثمانون بعد المائتين في اإلجابة على أسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.  

أن حقيقة البدعة كفر، أال نقول بداًل من   :قولكيقول السائل: سمعت  
ذلك أن الزم البدعة كفر؟ هل إذا أقمنا الحجة على محتفل بالمولد النبوي  

 هل نكفره؟   ،وعاند

 " االعتصام"  هالذي قرره الشاطبي في كتابيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أن حقيقة البدعة أنها كفر، وقريب من كالمه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 وغيره. "اإلخنائية" هرحمه هللا تعالى في كتاب

يأذن به هللا، لذا قال ابن تيمية    مل  اوذلك أن البدعة تشريع من الدين م
، وقد استدل فقهاء الحديث كأحمد وغيره على  "القواعد النورانية"  هفي كتاب

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ لقوله تعالى:    ؛دعة محرمةأن الب

 [. 21]الشورى:  ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

   :وذلك أن البدعة مهما صغرت أو كبرت فإنها تجمع أمرين

   .األمر األول: تشريعها 

   .األمر الثاني: الزعم بأنها من الدين 

الدين م  فإذا كان كذلك فالتشريع بال دليل يأذن به هللا،    مل  اتشريع من 
 وهذا وصف مالزم لكل بدعة. 

   .فلذا حقيقة البدعة أنها كفر، لكن صاحبها ال يكفر ألنه متأول

النبي  الهل إذا أقام الحجة على    :أما قوله صلى هللا عليه  محتفل بمولد 
   ؟ وعاند وسلم

، بل  صلى هللا عليه وسلمباالحتفال المولد النبي    اليس هذا خاصً   :يقال
 بدعة صغرت أو كبرت، مع أن البدع كلها كبائر. في كل 

لكنها متفاوتة في صغرها وكبرها، مع أن جميعهم ال تخرج عن حيز 
البدعة   كانت  مهما  ذلك  ومع  لو  الكبائر،  رجل فإنه  على  الحجة  أقيمت 

تشريع من الدين ما لم يأذن به هللا، ثم بعد  ومبتدع، وتبين له أن هذه بدعة  
 فإنه يكون كافًرا.     ،ذلك زعمها دينًا
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يقول السائل: زوج كذب على زوجته ووهمها أن السلفة التي يأخذها 
ألنها لم ترد أخذ قرض من البنوك الربوية لبناء    ؛من العمل ليس فيها ربا

مسكن، وكانت تتعاون معه على بناء المسكن من مالها دون أن تضطر  
لكنه،  للربا الكتماله،  طويلة  مدة  البناء  كذبه واستغرق  اكتشفت  أخيًرا  ا 
  دة.وأن المال الذي كان يأخذه من العمل كل فترة كان بالفائ ،عليها

 ؟ وهل تأثم إن سكنت في هذا البيت  ؟ ماذا عليها فعله في هذه الحالة
 منه بنتًا وولًدا؟  ا أو تطلب الطالق علًما وأن له

   : لجهتينإن الذي فعله هذا الزوج محرم يُقال جوابًا عن هذا السؤال: 

قال  وقد  الذنوب،  كبائر  من  كبيرة  والربا  ربا،  أنه  األولى:  الجهة 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ژ سبحانه:  

  ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ

 [. 275]البقرة:

ذلك: بعد     ژ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ  وقال 

 [. 279]البقرة:

تنجو من خطيئة    ة:الثاني  جهةال أن  أرادت  التي  أنه كذب على زوجته 
  ا وال يبنى سكنً   ،نه ال يشاركها زوجهاإبحيث    -فاني هللا وإياكماع-وإثم الربا  

 ربا. من

ويصح لها أن   ، زوجها آثم، والزوجة سالمة من اإلثم  ،وعلى كل حال
تراب كما    تسكن في هذا البيت، فإنها ال تشاركه في هذا المال الربوي ولم

»لك أنه قال:    رابى، وقد ثبت عند عبد الرزاق عن عبد هللا بن مسعود  
المأثم« وعليه  سالمة  المغنم،  تعالى  شاء هللا  إن  فهي  إثم،   ،،  يلحقها  وال 

 ."الفروع"وهذا أحد األقوال عند الحنابلة، ذكر ذلك ابن مفلح في كتابه 

مريضة كانت  سنوات  عدة  قبل  أختي  السائل:  لو    ،يقول  أنه  ونذرت 
شفاها هللا أن تأتي بعمرة، لفظ مطلق لم تحدد وقتًا له، والحمد هلل شفيت  

 شيء؟  فهل عليها  ،وقد أخذت عمرة بعد شفائها ،من مرضها

ف بنيتها عند هذا النذر، فإن عرَ إنها هي أَ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
من   الصحيحين  في  ثبت  وقد  مكروه،  وهو  مجازاة،  نذر  يسمى  النذر  هذا 

عن   صلى هللا عليه وسلم»نهى النبي    :حديث أبي هريرة وابن عمر قال
 . م وال يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل«النذر، وقال: ال يقدِّ 
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نوت زمنًا معينًا إن كانت  بنيتها  ولم    ،وهي أعرف  الزمن  وذهب هذا 
   .تعتمر فإن عليها كفارة يمين

باب  من  العمر  هذه  أحد  أن  على  العمرة  هذه  اعتمرت  كانت  إذا  ثم 
 اإليفاء بالنذر فقد أوفت بنذرها.

فإن عليها أن تعتمر عمرة   ،كأما لو أنها لم تستحضر ذلك ولم ترد ذل
 تقدم ذكره. ما على  امطلقًا لم تحدد له زمنً  التفي بنذرها، إذا كان نذرها نذرً 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المائتين المجموعة الثالثة والثمانون بعد 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثمانون  الثالثة 

 قناتي بالتليجرام. 

جعل   قوم  على  غضب  إذا  هللا  »إن  حديث:  صحة  ما  السائل:  يقول 
 شتاهم صيفًا وصيفهم شتاًء«؟

وال    ،ال صحة له  -وهللا أعلم  -هذا الحديث  هذا السؤال:    يُقال جوابًا عن
يُ  ولم  له،  النبي    روَ أصل  وسلمعن  عليه  الشيخ  صلى هللا  عنه  سئل  وقد   ،

   .ال أصل له :العالمة ابن باز رحمه هللا تعالى، وقال

أن أن عقاب هللا    هإال  يعلم  أن  فإن شاء أينبغي  بحد،  يحد  أن  من  وسع 
وإن شاء عذب بغيره، أسأل هللا أن يعمنا جميعًا برحمته،    ، عذب بمثل هذا

 إنه هو الرحمن الرحيم.  

 يقول السائل: ما حكم إقامة دروس في بيت العزاء؟ 

ع فيه  رجَ ينبغي أن يعلم أن صفة العزاء يُ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
إلى أعراف الناس، كإكرام الضيف، فإن صفة إكرام الضيف يرجع فيه إلى  

أعراف أع إلى  فيه  يرجع  اللباس  صفة  فإن  اللباس،  وكلبس  الناس،  راف 
الناس، فقد جاءت الشريعة بإكرام الضيف، وجاءت بالعزاء، وجاءت بلبس  

 الثياب. 

وصفة هذه األمور يرجع فيها إلى أعراف الناس ما لم يكن    هَ نْ إال أن كُ 
ال يفعل، فال   للشريعة، فإنه  االعرف مخالفًا للشريعة، فإذا كان العرف مخالفً 

 يصح في إكرام الضيف، أن يسرف أحد، فإن اإلسراف محرم. 

إذا كان من   لباًسا من حرير  يلبس  اللباس أن  كذلك ال يصح ألحد في 
العزاء فال  لباًسا مسباًل، فإن مثل هذا محرم، وكذلك في  يلبس  أو  الرجال 

ل  جعَ ل في العزاء ما هو ممنوع في شرع هللا، ومن ذلك أن يُ فعَ يصح أن يُ 
 العزاء مكانًا للدروس إلى غير ذلك. 

فإن هذا بدعة، وبين    ،وسرللد   افإن هناك فرقًا بين أن يكون العزاء سببً 
وليس دائًما، بأن تلقى كلمة أو    ، أن  يستغل حضور الناس فيحصل عرًضا

 وهللا أعلم.   .وداخل في العمومات  ،شيء نحو هذا، فهذا ال بأس به

كتابة  يمكنني  هل  أكبر  أو  أصغر  حدثًا  محدثًا  كنت  إن  السائل:  يقول 
 آيات القرآن على غير طهارة؟ 
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السؤال:   أن يعلم أن من عليه حدث أصغر يُقال جوابًا عن هذا  ينبغي 
  :يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه لعموم ما أخرج مسلم من حديث عائشة

النبي   لكن ال  ،  «ه  على كل أحيانكان يذكر هللا  صلى هللا عليه وسلم»أن 
هللا   رسول  صحابة  ذلك  على  أجمع  كما  بيده،  القرآن  يمس  أن  له  يجوز 

 ،وابن رجب  ،وابن تيمية  ،، حكى اإلجماع ابن قدامةصلى هللا عليه وسلم
   .وجماعة من أهل العلم

ذلك من عليه حدث أكبر، فإنه ال يجوز له أن يمس القرآن بيده من  وك
 يجوز له أن يقرأ شيئًا من القرآن.باب أولى، وال  

صلى  أما قراءة شيء من القرآن فهو محرم بفتاوى صحابة رسول هللا  
وسلم عليه  عند  و،  هللا  ثبت  فقد  األربعة،  المذاهب  أئمة  هذا  إلى  ذهب  قد 
في   علي    "،الخالفيات"البيهقي  عنه وعن  هللا  شيبة  رضي  أبي  ابن    : عند 

  » بن أبي شيبة:  افيما روى     عنهرضي هللاقال علي  ،  أنهما نهيا عن ذلك
  .ولو آية« ،أما الجنب فال

  .إذًا ال يصح لمن عليه جنابة أن يقرأ شيئًا من القرآن

أصغر   اأما كتابة شيء من القرآن، فمثل هذا جائز سواء كان عليه حدثً 
 ألن هذا ليس قراءة. ؛أو أكبر

 حدث  ومن عليهنبه إلى أن المس المحرم لمن عليه حدث أصغر  ألكن  
 أكبر من باب أولى  إذا كان من غير حائل. 

يا ليت ويقول السائل: هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة والجماعة؟  
 تبين لنا معالم عقيدة مرجئة الفقهاء؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  أن  يُقال  يرون  الذين  هم  الفقهاء  مرجئة  إن 
اإليمان، ويرون أن  العمل ليس من اإليمان، فال يرون أعمال الجوارح من  

اإليمان هو االعتقاد والقول، إذًا ال يرون أعمال الجوارح من اإليمان كما  
 يرى ذلك أهل السنة. 

وهذا فيه رد لألدلة الكثيرة التي أثبتت أن األعمال من الدين، وأنها من 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ اإليمان كما قال سبحانه:  

 ، فسمى إقامة الصالة،  [5]البينة:   ژہ  ہ   ہ    ۀڻ   ڻ  ۀ

   يمان. وإيتاء الزكاة دينًا، فدل هذا على أن األعمال من اإل

الصحيحين  في  هريرة  ،وثبت  أبي  من حديث  لمسلم  النبي    :واللفظ  أن 
ال    :شعبة أعالها قول  ون،»اإليمان بضع وسبعقال:    صلى هللا عليه وسلم 
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، والحياء شعبة من اإليمان«  ،إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطرق 
   .فجعل العمل وهو إماطة األذى عن الطريق من اإليمان

مرجئة   ،فإذًا أما  واعتقاد،  وعمل  قول  اإليمان  أن  يقررون  السنة  أهل 
هو  فالفقهاء   اإليمان  يرون  وإنما  اإليمان،  من  الجوارح  أعمال  يرون  ال 
 ديق والقول فحسب.التص

يرون   ال  إذًا  اإليمان،  من  األعمال  يرون  أنهم ال  بما  هذا:  على  وبناء 
توصَ  هذا  األعمال  كفر،  بأنها  توصف  يرونها  أيًضا وال  بأنها معصية،  ف 

الدين، ويكون    بخالف أهل السنة، فإنهم يرون أن الكفر يكون بالقول كسب   
د، كاعتقاد أن هناك خالقًا  ويكون باالعتقا  ، بالعمل كوطء المصحف وإهانته

 مع هللا. 

يُ  أن  ينبغي  فمرجئة  علَ إذًا  مبينًا،  قد ضلوا ضالاًل  الفقهاء  مرجئة  أن  م 
يَ  فون السجود لألصنام بأنه  ص  فون سب الدين بأنه كفر، وال يَ ص  الفقهاء ال 
 فون إهانة المصحف بأنه كفر. ص  كفر، وال يَ 

لكن ال    ،لدين فهو كافرا  لكنهم يقولون كغيرهم من المرجئة إن من سبَّ 
بأنه كفر، ويقولون نفسه  السب  من سجد لصنم فهو كافر، ولكن   :يصفون 

 بأنه كفر.  نفسه  يصفون السجود

فيقولون السنة  أهل  كفر  :أما  فسجوده  لألصنام  سجد  كافر،    ،من  وهو 
كفر فسبه  الدين  سب  بالكفر،   ،ومن  والقول  الفعل  فيصفون  كافر،  وهو 

 فر.اويصفون صاحبه بأنه ك

فإذًا هذا ملخص معتقد مرجئة الفقهاء في اإليمان، أنهم يرون االعتقاد  
  .والقول دون أعمال الجوارح على ما تقدم تقريره

السلف بإجماع  مبتدعة  الفقهاء  في ،  ومرجئة  السنة  أئمة  هذا  بين  وقد 
آثاًرا  "السنة" هقل اإلمام عبد هللا بن اإلمام أحمد في كتابكتب االعتقاد، فقد ن

في شرح   اإلسالم  شيخ  وقال  الفقهاء،  مرجئة  تبديع  في  السلف  عن  كثيرة 
، لكن "وقد اشتد نكير السلف وتبديعهم بمرجئة الفقهاء"قال:    ،حديث جبريل

 اًرا. لكنهم ليسوا كف ،رهم، فهم مبتدعةلم أعلم أحًدا كفَّ  :يقول شيخ اإلسالم

فهم يريدون مرجئة الفقهاء،   ،إذا ذم السلف المرجئة  : ومن باب الفائدة
وال يريدون بذلك الجهمية، وإن كان الجهمية مرجئة، لكن في استعماالتهم  
باسمهم   يسمونهم  والجهمية  الفقهاء،  مرجئة  يريدون  المرجئ  أطلقوا  إذا 

  من   لمجلد السابعالجهمية، أفاد هذا شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى كما في ا
 ."مجموع الفتاوى"
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بما     يَْنفَعَنَا  وأن  يَْنفَعَنَا،  ما  يعل  َمنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  أسأل 
 َعلََّمنَا، وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الرابعة والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثمانون  الرابعة 

 قناتي بالتليجرام.       

  :المتأثرون بهموبراليون والعلمانيون  يد اللما يردِّ   ايقول السائل: كثيرً 
النصوص مع  حرفيون  السلفيين  يرو  ، أن  ال  الزمن  اعأنهم  تغير  ون 

واألحوال، وأن عمر بن الخطاب لم يقطع يد السارق، في عام المجاعة، 
 وراعى تغير األحوال؟ 

يون  نبراليون والعقاليهذا كثيًرا ما يردده الليُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
الزمن،   السائل، وهو سؤال مهم، السيما في هذا  قاله  بهم كما  والمتأثرون 

 . لكثرة الذين يرددون مثل هذا

أو   الجهل  بسبب  إما  كثيًرا  يردد  الكالم  هذا  مثل  أن  يعلم  أن  وينبغي 
الشهوة أمًرا؛  بسبب  اعتقد  صاحبه  أن  بعض    ،وذلك  يسوغ  أن  وأراد 

الشهوات التي تشتهيها نفسه من االختالط وغير ذلك من التوسع في أمور  
 وأن يخرج ذلك ببرهان ودليل.  ل،محرمة، فاعتقد ثم أراد أن يستد

ة من حيث الجملة  يوينبغي أن يعلم أن األدلة الشرعية والمسائل الشرع
   :أقسام ثالثة

األول:   هتال    مسائلالقسم  بل  إلى ت  ذهه   وأكثر  ية،باق   يتغير،  رجع 
 المسائل العقدية. 

فإن المسائل العقدية التي أجمع عليها سلف هذه األمة، والتي دل عليه  
كإثبات   أو  السماء،  في  هللا  أن  يعتقد  كأن  التغير،  تقبل  ال  والسنة  الكتاب 

سلف  هللاأسماء   عليه  وما  والسنة  الكتاب  في  جاء  ما  على  وصفاته،  هذه   
 ذلك من المسائل، فهذا القسم من المسائل ال يقبل التغير. األمة، إلى غير 

األصل   من  يستثنى  قد  لكن  باقية على شرعيتها،  مسائل  الثاني:  القسم 
ه لعارض ولمصلحة راجحة، كأن تكون هناك ضرورة أو لالذي شرعت  

 غير ذلك. 

وتكميلها المصالح  جلب  على  قائم  الدين  أن  المفاسد   ء ودر  ،وذلك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ قوله تعالى:  كوتقليلها، وذلك  

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ [، ثم بعد ذلك ذكر  3]المائدة:  ژپ      ڀ   ڀ  
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ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ [، وقال سبحانه:  119]األنعام:   ژ  ٺ  ٿ  ٿ

   .[173]البقرة:  ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

الميتة  ،فإذًا حرمة  يُ ،  األصل  إال  نتَ وال  األصل  هذا  عن  لعارض قل 
   .ومتى ما ذهب هذا العارض رجعنا إلى األصل ،أرجح، وهو االضطرار

يقال الميتة؟  يقال  :فإذا سأل سائل ما حكم  إنها تجوز،    :إنها حرام، ال 
يقال لك   :وإنما  جاز  قال  ضرورة  حال  الحال  كانت  فإذا  حرام،  هي 
 متى ما زال هذا العارض فيرجع إلى األصل. و ،لعارض

والزمان   األحوالفيها  في ابتداء شرعيتها روعي  ل  القسم الثالث: مسائ
فمثاًل ما يرجع إلى إكرام الضيف، وإلى باب    ،وأعراف الناس وغير ذلك

هذا يرجع فيه إلى األعراف، منذ أن    ،ما يتلفظ به الناسواأليمان والنذور  
 شرعت.

والمصلحة  والضعف،  القوة  فيه  روعي  شرع  أن  منذ  الجهاد،  وكذلك 
والجهاد   ،ألن المسلمين في ضعف  ؛لم يشرع الجهاد في مكةوالمفسدة، لذا  

 يضر أكثر مما ينفع، وشرع في المدينة. 

ثم اإلمام ابن    ،ثم اإلمام ابن تيمية  ،وعلى إثر هذا قال اإلمام ابن جرير
إن آية السيف مشروعة في حال القوة، وآيات الصبر مشروعة في "القيم:  

 . "حاالت الضعف

 بد أن يفرق بينها، وال يصح الكالم فيها إال بعلم، وما  هذه األقسام الثالثة ال
 كان ذا جهل فإنه سيخلط القسم األول بالثاني والثالث وهكذا. 

قالوا عمر    :فإذا  عنهإن  هللا  حال   رضي  في  السارق  يد  يقطع  لم 
قطع يد السارق يرجع إلى القسم الثاني، واألصل أن تقطع،  فيقال  المجاعة،  
 لمصلحة راجحة. ك هذا األصل  لكن تُر  

وذلك كمثل ترك حرمة أكل الميتة لمصلحة راجحة وهي االضطرار، 
تُ  الراجحة  المصلحة  وجدت  ما  مع  ر  فمتى  األصل  خالف  وهو  هذا،  ك 

حرام، وأنه يجب أن تقطع اليد، لكن ترك هذا لمصلحة   ةاإلقرار بأن السرق
 راجحة.

الثالثة  ُعلمت هذه األقسام  الل ل  عُ   ، إذا  براليين والعلمانيين وأمثالهم  ي م خطأ 
و    ، تأثر بهم، فهم يدعون إلى االنحالل، في باب الشهوات من  من العقالنيين و 

الشرعية  األحكام  من  كثير  ترك  د   ون ويزعم ،  في  ال  ي أن  وأنه  هكذا،  ن هللا 
  ر إن هذا األم   : ، فهو ال يقول وهكذا...   يوجد في الشريعة ما يوجب هذا األمر 
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راجحة على افتراض أنها مصلحة راجحة، وإنما  محرم، لكن ترك لمصلحة  
 ق في أمثال هذه األمور. فرَّ ينازع في أصلها، فالبد أن يُ 

ولسنا ملزمين بفهمك، مع أن    ،إن هذا فهمك  :وكثير منهم يتحجج بقوله
هذا فهمك، ولسنا    :ومع ذلك يقول  ،األدلة منصوصة وظاهرة غاية الظهور

 ملزمين بفهمك.
أن  أيضا:  ويقال الجملة    ينبغي  حيث  من  الشرعية  األحكام  أن  يعلم 
   :نوعان

ألن األدلة صريحة فيه، وألن السلف مجمعون   ؛نوع ال يقبل االجتهاد 
 .عليه

يخرج  فال  يجتهد  أن  أراد  ومن  االجتهاد،  تقبل  مسائل   الثاني  والنوع 
 عن إطار اجتهاد أهل العلم.

قولين على  اختلفوا  إذا  العلم  أهل  أن  يال  ف  ،وذلك  أن    قوالً   حثيجوز 
ألن هذا مخالف إلجماعهم، وذلك أنه لما اختلفوا على قولين أجمعوا   ا؛ثالثً 

ن مَ ،  على أن الحق في أحد هذين القولين، هذه أصول علمية وثوابت قطعية
الع  ل  عَ  حقيقتها  مَ لْ م  وعلم  عرفها،  من    ،الشرعي  كثير  يعرفه  ال  ما  وهذا 
   .براليين والعقالنيين يالل

كثيرً  أن  الل  اولألسف  معنى  أن  يظن  معيار يمنهم  وأنها  الثقافة،  برالية 
ودليل على الثقافة، فلذلك يخوض هذه البحار الصعبة من غير معرفة وال 

وتكلم في دين هللا    ، بيان، فيغرق فيها، وأول ما يضر نفسه بأن أفسد دينه
حق الدعوة  ،  بغير  على  واإلصرار  التعصب  إلى  ينتقل  ذلك  بعد  إلى ثم 

  .قهباطله، فيهلك نفسه ويهلك من فُتن به وصدَّ 
إذا ُعرف هذا عرف أن السلفيين أتباع الكتاب والسنة وفهم سلف هذه  
على   حرفيين  ليسوا  الصافي،  واإلسالم  الحقيقي  اإلسالم  هو  الذي  األمة 

اإلطالق على  الحرفية  تاركين  أيًضا  وليسوا  في ،  اإلطالق،  يفصلون  فهم 
كره، وهذا جواب أذكره مختصًرا لما يناسب الحال، لكن هذا على ما تقدم ذ

 أظن أنه مفتاح لفهم هذه المسائل. 
منا، لَّ عَ   وأن يَْنفَعَنَا بما  ،أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما يَْنفَعَنَا

 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الخامسة والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
التي وردت على   اإلجابة عن األسئلة  المائتين في  بعد  والثمانون  الخامسة 

 قناتي بالتليجرام.              

أبي عرفة لصالح  مقطعًا  السائل: سمعت  ولو    ،يقول  عليه  ترد  ليتك 
مح  ،بإشارات اإلسالم  شيخ  دعوة  على ينتقض  ويرد  الوهاب،  عبد  مد 

 الدعوة. عنالعالمة صالح الفوزان في دفاعه 

وفي ثنايا كالمه أنكر اإلجماع والتمذهب من المذاهب األربعة، وذكر 
ألنه ال دليل على هذا الحصر إلى آخر    ؛ذكر نواقض اإلسالم العشرة بدعة

 كالمه؟   

الم محمد  منذ أن خرجت دعوة شيخ اإلسيُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
السلف  لدعوة  تجديدية،  دعوة  وهي  تعالى  هللا  رحمه  الوهاب  عبد  بن 

 وصحابته الكرام. صلى هللا عليه وسلموللدعوة التي عليها النبي  ،الصالح

الباطل دعاة  لها  تصدى  فقد  المباركة  الدعوة  هذه  خرجت  أن   ،منذ 
إسقاطها  ،الشركوالبدعة،  و لكن   ،وحاولوا  بها،  الباطلة  التهم  وإلصاق 

ثم  ل  ى تصدَّ  الوهاب،  عبد  بن  محمد  اإلسالم  شيخ  نفسه  اإلمام  شبهاتهم  رد 
 بعد ذلك أنصار دعوته من أبنائه وتالميذه. 

نجد والحجاز والجزيرة كلها، بل من العالم  أهل وممن نصر دعوته من
  ن ، وم  م  همن غير العالم اإلسالمي، من علماء الهند وغير واإلسالمي بل  

الدعوة، كتاب  أحسن الدفاع عن هذه  الهنود في  التي كتبها  صيانة    "الكتب 
 واني. هسلعالمة محمد بشير السل "اإلنسان في كشف وساوس ابن دحالن

الدعوة، وبيان   الدفاع عن هذه  السنة تواردوا في  فالمقصود أن علماء 
أن   علم  الدعوة  عن  دفاعهم  في  نظر  ومن  الخصوم،  عند  شيء  ال  ما أن 

لكن أهل   ؛يلصق بدعوة الشيخ ما بين كذب أو حق زيد فيه وينقص، أو حق
 الباطل ال يرضون ذلك، وهذا الحق مبني على الكتاب والسنة. 

قد ففلذا ال أحتاج إلى تكرار الكالم في الدفاع عن هذه الدعوة المباركة،  
يقدحون به  مضى عليها ما يقرب من ثالثة قرون، ولن يجد خصومهم شيئًا  

وما اشتهر مخالفته فيه ،  ي أصل دعوته إلى توحيد هللا سبحان هللا تعالىف
لو كان هناك أمر تذم  ثم  لمن خالفه من دعاة الشرك أو البدعة أو الضاللة،  

 عاصروه أو من جاء بعدهم.   نبه الدعوة لفاز بهذا األمر خصومه الذي
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 ؛مدشيء وهلل الح   ملكن بحمد هللا بعد مضي هذه القرون لم يكن عنده
هللا كتاب  على  أصولها  في  قائمة  الشيخ  دعوة  نبيه    ،ألن  هللا وسنة  صلى 

 وما أجمع عليه العلماء، وما عليه سلف هذه األمة. ،  عليه وسلم 

أما إنكار اإلجماع فهذا خطأ كبير، وقد بين العلماء قاطبة أن أول من  
يا سبحان   المعتزلي،  النظَّام  المعتزلة، وتحديًدا هو  هللا كيف  أنكر اإلجماع 

يريد هللا والدار اآلخرة أن يفزع إلى طائفة وفريق المعتزلة   يرضى رجلٌ 
والتابعين لهم    ،ويدع طريقة الصحابة الكرام  ،الذي يتقدمه النظام المعتزلي

 والعلماء السائرين على طريقتهم.  ،بإحسان

النظام المعتزلي هو كاف  إن مجرد العلم بأن أول من خالف في ذلك 
القول   هذا  إسقاط  بيان  وفي  في  األدلة  تكاثرت  وقد  وكيف  اإلجماع،  رد 

   ؟!حجية اإلجماع

أهمها من  أمور:  على  يدور  كالمهم  اإلجماع  ينكرون  لم    : والذين  أنه 
 في ذلك.وجه كون اإلجماع حجة، ولم يتصوروا األدلة الظاهرة  وايتصور

،  "من ادعى اإلجماع فهو كاذب"  :وبعضهم يتمسك بكلمة اإلمام أحمد 
ويظن أن اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى ممن ينكر اإلجماع، وهذا كذب على  

 أبي عبد هللا أحمد بن حنبل رحمه هللا تعالى.

من أصحابه، وال من العلماء العارفين بأقواله ينسبون    افلذا ال تجد أحدً 
ن أصحابه كأبي يعلى الحنبلي وشيخ  نكر اإلجماع مطلقًا، وإنما بيَّ إليه أنه ي

اإلجماع ينكر  ال  أحمد  اإلمام  أن  وغيرهم  تيمية  ابن  وخرجوا ،  اإلسالم 
  :كالمه على أمور

ويتساهل في ذلك    ،أنه يحكي ذلك فيمن ليس أهاًل لحكاية اإلجماع  :منها
بشر المريسي  ك  لبدع أهل ا  دعوة  هذه  أن  كما هو حال أهل البدع، لذا ذكر  

 . واألصم

   :ويؤكد ذلك أن اإلمام أحمد نفسه حكى اإلجماع في مسائل كثيرة

 :على أن قوله تعالى،و  فقد حكى اإلجماع على أن االعتكاف مستحب

   ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

على أن من تذكر صالة حضر في  ، وأن ذلك في الصالة  [204]األعراف:
يصلي صالة   فإنه  والحضرسفر  إلى ،  الجنة  في  المسلمين  أوالد  أن  على 

فيها المسائل  الغير ذلك من   تعالى  التي ذكر اإلمام أحمد رحمه هللا  كثيرة 
 اإلجماع.
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األربعة بالمذاهب  التمذهب  إنكار  من  السائل  ذكر  ما  أيًضا    ،أما  هذا 
ذلك  ووأعني بذلك إنكار التمذهب بالمذاهب األربعة على اإلطالق،    ،خطأ

 ذهب بالمذاهب األربعة له حاالن: أن التم

أبي   مذهب  على  الفقه  أنه درس  للعلم  الدارس  يبين  أن  األولى:  الحال 
حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فيكون هذا من باب اإلخبار، كما يخبر 

 أو أنه من القبيلة الفالنية إلى غير ذلك. ،فالنيالرجل أنه من البلد 

بل  طويلة،  قرون  من  العلماء  عليه  توارد  وقد  جائز،  هذا  مثل  فإن 
ابن   واإلمام  تيمية  ابن  اإلسالم  كشيخ  المحققون  العلماء  ذلك  على  وتوارد 

 القيم وغيرهم من أئمة اإلسالم رحمهم هللا تعالى. 

  ، فمثل هذا ليس مذموًما، وإنما هو إخبار بأنه تمذهب على هذا المذهب
كما يخبر الرجل أنه من البلد الفالني أو من القبيلة الفالنية، وقد ذكر هذا  

هذا    الجواب معنى  في    الجوابأو  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  مجموع "شيخ 
 ."الفتاوى

غيرها أو  األربعة  المذاهب  هذه  بأحد  يتمذهب  أن  الثانية:  أو    ،الحال 
المذاهب لهذه  عند    ويرد    ،يتعصب  وجد  كما  المذاهب،  لهذه  تعصبًا  األدلة 

ألنها    ؛ون أدلة شرعيةويردُّ   ،هذه المذاهبلكثير من المتأخرين في تعصبهم  
 تخالف ما عليه هذا المذهب. 

 ال للتمذهب، وإنما لما ترتب على ذلك من التعصب. ،فمثل هذا محرم

في   وأنكر حصرها  ،وأنه أنكر نواقض اإلسالم العشرة  :أما قول السائل
  :هذا جهل من جهاتف ،العشرة

يحصر  لم  تعالى  هللا  رحمه  اإلسالم  شيخ  اإلمام  أن  األولى:  الجهة 
أنها أكثر ما تكون   النواقض  نواقض اإلسالم في عشرة، بل ذكر في آخر 

 .وقوًعا

وهي أنها أكثر ما تكون وقوًعا وانتشاًرا، ولم   ،كر العشرة لحاجةلذا ذَ 
   .ةيرد بذلك حصرها في هذه العشر

أما من الجهة األخرى، فإن العلماء يحصرون كثيًرا من أمور الشريعة 
غيرها إخراج  بالحصر  يريدون  وال  التقريب،  باب  من  معينة  أعداد  ،  في 

صلى  كما قال النبي    صلى هللا عليه وسلم وهم في ذلك متبعون لرسول هللا  
وسلم  عليه  الصحيحين  هللا  في  هريرة  أبي  حديث  ال  :في  سَّْبَع  »اْجتَنِبُوا 
هذه    الُموبِقَاِت«، ذكر  وإنما  ذلك،  من  أكثر  بل  سبعة،  ليست  والموبقات 

 السبعة من باب التقريب لتحفظ، وهكذا في أحاديث كثيرة.
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فهذا ليس    ، فإذا حصر العلماء شيئًا من العلم في أعداد لتقريب هذا العلم
هللا عليه  صلى  قد فعلها رسول هللا    ، ًرا، بل هي طريقة نبويةنكَ وال مُ   ،بدعة
   وسلم.

وأؤكد أن اإلمام شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى لم يحصر هذه النواقض 
 في عشرة، بل بين في آخرها أن أكثر ما تكون وقوًعا وانتشاًرا.  

لذا ذكر هذه العشرة ليعرفها الناس، وليكونوا في حذر من الوقوع فيها، 
العلم  :فالمقصود لطالب  ينبغي  و  ،أنه  هللا  يريد  لمن  اآلخرةالوينبغي   ، دار 

ولمن هو ناصح لنفسه أال يتعجل في تبني مسائل علمية، وهذه المسائل لم  
ينبغي له و  ، جب مهلكةوأال يصاب بالغرور، فإن الغرور والعُ ،  يسبق إليها
  وأن يرجع إلى علماء عصره من أئمة السنة، فإن الرجل ضعيف  ،أن يتأنى
 يحتاج إلى إخوانه وألهل العلم أن يقوموه.  ،في نفسه

شواذه   تكثر  فإنها  ذلك  وغير  العلم  طلب  في  نفسه  على  تربى  من  أما 
  .السيما إذا كان معجبًا بنفسه، ال يبالي بأقوال العلماء في عصره

يُ  وأن يرد    ،م  بين يدي الشيخ العالمة صالح الفوزانتقدَّ لذا تعجب أن 
عنألعليه   دافع  قد    نه  التجديدية  الدعوة  هذه  عن  والدفاع  تجديدية،  دعوة 

توارد عليه العلماء والمعاصرون، كاإلمام العالمة ابن باز، واإلمام العالمة 
 واإلمام العالمة محمد بن صالح العثيمين.  ،محمد ناصر الدين األلباني

ذلك إلى  اإلشارة  تقدمت  كما  السنة،  أئمة  من  ذلك  قبل  من  هكذا    ، ثم 
 على ذلك خالل قرون ثالثة.  وتواردوا

يَْنفَعَنَا بماأسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل    يَْنفَعَنَا وأن  منا، لَّ عَ   منا ما 
المسلمين   من  من ضل  يرد  الهدىووأن  إلى  الرحيم  ،أخطأ  الرحمن   ،إنه 

 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة السادسة والثمانون بعد المائتين 

والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل،  
التي وردت على  األسئلة  اإلجابة عن  في  المائتين  بعد  والثمانون  السادسة 

 قناتي بالتليجرام. 

ال معبود بحق إال    :يقول السائل: ما الدليل على أن معنى ال إله إال هللا
ق الشيخ محمد بِ هل سُ بأن مجرد التلفظ بها كاف؟ و  :هللا، ولماذا ال يقال

ألقسام  التوحيد  تقسيم  وإلى  المعنى،  بهذا  تفسيرها  إلى  الوهاب  عبد  بن 
 ثالثة؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  مهميُقال  السؤال  هذا  بأصل   ؛إن  يتعلق  ألنه 
 األصول، وهو بكلمة التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد.  

أن   :ال معبود بحق إال هللا، أيأما الدليل على أن معنى ال إله إال هللا أنه 
   .معناها يرجع إلى توحيد اإللهية ال توحيد الربوبية

 الدليل على هذا واقع كفار قريش، ثم أدلة القرآن والسنة.و

فإنهم كانوا مقر الخالقيأما واقع كفار قريش  بأن هللا هو   ، الرازق   ،ن 

آخره  ،المحيي إلى  سبحانه:    ،المميت  قال  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ كما 

 ،[، فهم مقرون بأن هللا هو الخالق25]لقمان:    ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ۆ

أي  ،المحيي  ،المدبر  ،الرازق آخره،  إلى  بتوحيد    :المميت  مقرون  أنهم 
 الربوبية في الجملة.

هللا، وال    فلو كان معناها راجعًا إلى توحيد الربوبية، إلى أنه ال خالق إال
المتكلمين  رازق إال أو على قول  لو    : هللا،  قادر على االختراع إال هللا،  ال 

ولما  بها،  يتلفظوا  أن  قريش  كفار  امتنع  لما  هذا  إلى  راجعًا  معناها  كان 

 [. 5]ص:   ژچ      چ  چ  چ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃژ  :قالوا

يُ ذفدل ه  معبود  د إال هللا، وأنه ال  عبَ ا على أن معناها راجع إلى أنه ال 
 هللا سبحانه وتعالى. بحق إال

مخالف لألدلة من جهة،   ،والقول بأن مجرد التلفظ بها كاف قول خطأ
   . ومن جهة أخرى تلزم عليه لوازم

فإن األدلة جاءت بقيود أخرى، كما في حديث    :ألدلةلأما وجه مخالفته  
إال هللا  »من قال ال إله  قال:    صلى هللا عليه وسلمبن مالك أن النبي    انعتب

 ، أخرجه البخاري ومسلم. يبتغي بذلك وجه هللا دخل الجنة«



 
213 

، ذكر هذا القيد، إذا لم يجعل مجرد التلفظ »يبتغي بذلك وجه هللا«قال:  
  .كافيًا

صلى هللا  أن النبي    رضي هللا عنه وفيما أخرج مسلم من حديث عثمان  
ذكر    ،إذًا  «»من مات وهو يعلم ال إله إال هللا دخل الجنةقال:    عليه وسلم
 قيد العلم. 

بهذه   العمل  من  بد  فال  األحاديث،  بقية  في  أخرى  قيود  جاءت  وهكذا 
   .القيود، هذه جهة

من أهمها: أن    ،وأما من جهة أخرى فإنه يلزم على ذلك لوازم خطيرة
ب مؤمنينأالقول  المنافقون  يكون  أن  عليه  يلزم  كاف  بها  التلفظ  مجرد  ،  ن 

ة، وذلك أن المنافقين كانوا يتلفظون بها، ومع  كلمال  هذهوأن ينفعهم التلفظ ب

ک   ک  گ  گ  ژ ذلك هم في الدرك األسفل من النار، قال سبحانه:  

   ژڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ    ڳگ  گ   ڳ  ڳ

 [. 1]المنافقون:

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ وقال سبحانه:  

 [. 145]النساء:  ژۈ  

فإذًا لو كان مجرد التلفظ بها من غير اعتقاد معناها، ومن غير اعتقاد 
كان   لو  وقيودها،  ومسلمينذشروطها  مؤمنين  المنافقون  لكان  كافيًا    ، لك 

 ولنفعتهم هذه الكلمة.

تنفعهم لم  أنها  شروط  ؛والواقع  على  بها  يتلفظوا  لم  والقيود  ألنهم  ها، 
 التي جاءت بها في الشريعة.

عبد الوهاب إلى التفسير لهذا  بن ق الشيخ محمد  ب  أما قول السائل: هل سُ 
فيقال ذكر   :المعنى؟  وممن  واحد،  غير  ذكره  قد  المعنى  بهذا  تفسيرها  إن 

ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر ذلك الشوكاني رحمه هللا تعالى 
 في تفسيره.  

وكالم السلف لما جعلوا المعركة في توحيد اإللهية، وجعلوا آيات األمر  
ضي هللا رإلى توحيد اإللهية دال على هذا، كقول ابن عباس    ابالعبادة راجعً 

   ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ   :فيما روى ابن أبي حاتم في قوله تعالى  عنه

   .وكالم السلف كثير في هذا ، دوا ربكموح    :[، قال21]البقرة:
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ق الشيخ رحمه هللا تعالى بما تقدم ذكره من كالم السلف ومن  ب  إذًا قد سُ 
 كالم ابن جرير الطبري وغيره. 

ألقسام   التوحيد  تقسيم  وإلى  قوله:  سُ   :أي  ،ثالثة أما  إلى ب  هل  الشيخ  ق 
 تقسيم التوحيد إلى أقسام ثالثة؟ 

عن هذا السؤال: هذا التقسيم دلت عليه األدلة بوضوح، فقد   جوابًافيقال  
الرازق إلى آخره، وجعلتهم    ،جعلت كفار قريش مقرين بأن هللا هو الخالق

 مشركين في العبادات. 

إلى   يرجع  قسم  أقساًما،  التوحيد  صار  والرزقإذًا  ويسمى    ،الخلق 
جاء البتوحيد   ثم  اإللهية،  بتوحيد  العبادة ويسمى  إلى  يرجع  وقسم  ربوبية، 

 في القرآن إثبات األسماء والصفات، فهذا قسم ثالث. 

عبد الوهاب رحمه هللا تعالى قد ُسبق إلى هذا، ففي بن  واإلمام محمد  
إليه وهو كتاب   المنسوب  الكتاب  أبي حنيفة في  ، وفي "كبرالفقه األ"كالم 

 له ما يدل على هذه األقسام الثالثة.  "شرح القاري"

في   مندة  ابن  تبويبات  في  التوحيد"وأيًضا  األقسام    "كتاب  لهذه  أشار 
كتابه   في  تعالى  بطة رحمه هللا  ابن  وأيًضا  الكبرى"الثالثة،  ذكر    "اإلبانة 

الثالثة األقسام  ابن  ،هذه  الثالثة  األقسام  هذه  إلى  أشار  جرير   وأيًضا ممن 
   .الطبري في تفسيره

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  في  الثالثة  األقسام  هذه  ذكر  واشتهر 
هذا اشتهار  القيم، وسبب  ابن  وتلميذه    : وتلميذه  تيمية  ابن  اإلسالم  أن شيخ 

ابن القيم قد اشتهروا بالدعوة للتوحيد لمخالفة أهل زمانهم الذين خالفوا في  
   .لتقسيمهذا الفلذا اشتهر ذكرهم  ، ذلك

األقسام   هذه  بذكر  الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلسالم  شيخ  ينفرد  لم  فإذًا 
بما تقدم ذكره، والدليل على ذلك األدلة من الكتاب والسنة،   ُسب قالثالثة، بل 

 وبعبارة أخرى االستقراء، فإن االستقراء دل على أن التوحيد أقسام ثالثة. 

يَْنفَعَنَا بما  أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما علمنا،   يَْنفَعَنَا وأن 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة السابعة والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثمانون  السابعة 

 قناتي بالتليجرام.       

حديث وفيه  الميت؟  بوفاة  اإلخبار  يجوز  هل  السائل:  »أن    : يقول 
 يت«؟ نهى عن نعي المصلى هللا عليه وسلم رسول هللا  

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  حذيفة يُقال  عن  والترمذي  أحمد  أخرج  قد 
،  كان ينهى عن النعي«  صلى هللا عليه وسلم»أن النبي    رضي هللا عنه:

وال يصح    ، والنعي لغة هو اإلخبار بوفاة الميت، إال أن هذا الحديث ضعيف
الذي رواه عن حذيفة هو بالل  صلى هللا عليه وسلمعن رسول هللا   فإن   ،

كما ذكر ذلك   رضي هللا عنه،العبسي، وبالل العبسي لم يسمع من حذيفة  
 ابن معين. 

وأيًضا في إسناده حبيب العبسي، وحبيب العبسي لم يوثقه معتبر، فهو 
  .مجهول جهالة حال

   .م أن هذا الحديث ضعيفعلَ فبهذا يُ 

فإن النبي  ؛  أتي الناس ويصلوا عليهفإذًا يستحب اإلخبار بوفاة الميت لي
وسلم عليه  هللا  أخرجه    صلى  فيه،  مات  الذي  اليوم  في  النجاشي  نعى 

يعني هريرة،  أبي  حديث  من  بوفاته  : الشيخان  الناس   ،فاجتمعوا  ،أخبر 
  .فصلوا على النجاشي رحمه هللا

 فدل هذا على استحباب النعي. 

النعي على طري الشريعة هو  الذي نهت عنه  الجاهلية،  والنعي  قة أهل 
أو تسخط، وله صور، أما أصل النعي وهو اإلخبار   ،بأن يكون فيه مفاخرة 

كما نص على    ؛ بوفاة الميت من غير مفاخرة وال تسخط، فإن هذا مستحب
 ذلك جماعة من العلماء كابن العربي والنووي وغيرهم. 

طريقة   على  النعي  هو  عنه  النهي  جاء  الذي  النعي  أن  أهل  وذكروا 
  .ليةالجاه

عن   النهي  أحاديث  ضعفت  وقد  أما  الحديث،  بصحة  القول  على  هذا 
، لما  صلى هللا عليه وسلم فيبقى االستحباب استدالاًل بفعل رسول هللا    ،النعي

 نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، رحمه هللا.     

الجنازة صالة  صفة  هي  ما  السائل:  على   ؟ يقول  الصالة  حكم  وما 
 الغائب؟
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أما صفة صالة الجنازة، فأوسع ما جاء في يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
سهل   بن  أُمامة  أبي  عن  البيهقي  عند  ثبت  ما  الجنازة  صالة  صفة  بيان 

رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه   أخبر عن،  رضي هللا عنهالساعدي  
اتحة  وسلم: " أن السنة في الصالة على الجنازة أن يكبر اإلمام، ثم يقرأ بف

النبي صلى هللا   التكبيرة األولى سرا في نفسه، ثم يصلي على  الكتاب بعد 
عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة، في التكبيرات ال يقرأ في شيء منهن،  

 ثم يسلم سرا في نفسه ".

الجنازة   أن لصالة  إال  ذكره،  تقدم  ما  على  الجنازة  ترتيب صالة  ففيه 
 :ستة اأركانً 

ژ كما قال تعالى:    ،م مع القدرة، وذلك كبقية الصالةالركن األول: القيا

 [. 238]البقرة:  ژپ  پ   پ  

ذكر ذلك   ،وهذه تكبيرات مجمع عليها  ،الركن الثاني: التكبيرات األربع
  .النووي رحمه هللا تعالى

على   وهذا  الفاتحة،  قراءة  الثالث:  العلمأصح  والركن  أهل  لما    ؛أقوال 
 .  »ال صالة لمن ال يقرأ بأم القرآن«ثبت في الصحيحين من حديث عبادة: 

هذ وعلى  الدعاء،  الرابع:  ويدل    ا الركن  األربعة،  أن  لالمذاهب  ذلك 
 صالة الجنازة شرعت ألجل الدعاء.  

اإلجماع عليه  وهذا  السالم،  الخامس:  البراحكاه    ،والركن  عبد    ، بن 
مسعود   ابن  عنهوقال  هللا  في فيم  رضي  يذكر  شيبة  أبي  ابن  عند  ثبت  ا 

قال:   عموًما  التكبيرالصالة  التسليم«  ،»تحريمها  ذلك  ،وتحليلها    : ومن 
   .صالة الجنازة

  . والركن السادس واألخير: الترتيب، وهو ركن كبقية الصلوات

 وما عدا ذلك فإنه مستحب.

في ألنه لم يصح    ؛ر فإنه ال يشرع له أن يدعو دعاء االستفتاحفإذا كبَّ 
وسلم ذلك عن رسول هللا   عليه  وابن    صلى هللا  أحمد  اإلمام  ذلك  بين  كما 

  .المنذر، وإنما يبدأ مباشرة بقراءة الفاتحة

وأيًضا ال يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، ال يقرأ شيئًا بعد الفاتحة من 
  .وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة، ألنه لم يثبت حديث في ذلك ؛القرآن

الصالة هي    وأكملُ   صلى هللا عليه وسلم،فيصلي على النبي    ،ثم يكبر
الصالة اإلبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد إلى آخره، ولو 
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يأتي    :اقتصر على قوله اللهم صل على محمد أجزأ، لكن األفضل هو أن 
 بالصالة اإلبراهيمية. 

بعد   يدعو  أن  الوقت  اتسع  إذا  له  يستحب  الثانية وأيًضا  بعد    ،التكبيرة 
النبي   على  وسلم الصالة  عليه  هللا  الشافعي صلى  اإلمام  هذا  إلى  ذهب   ،

رحمه هللا تعالى، ويدل لذلك أن أبا أُمامة بن سهل الساعدي فيما نقله عن  
   .ستحب الدعاء في مثل هذايفإذًا ، »ويدعو في التكبيرات«الصحابي قال: 

جاءت   وقد  يدعو،  الثالثة  التكبيرة  كبر  إذا  عن  في  ثم  أحاديث  ذلك 
ولم أر منها صحيًحا إال ما أخرجه مسلم   صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  

فحفظ   ،يدعو  صلى هللا عليه وسلممن حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي  
ُف َعْنهُ، َوأَْكِرْم نُُزلَهُ،  »اللَُّهمَّ اْغِفْر لَهُ، َواْرَحْمهُ، َوَعافِِه، َواعْ   :من دعائه  

 إلى آخره.  َوأَْوِسْع ُمْدَخلَهُ«،

لحيناأما   اغفر    ، وحاضرنا  ، وصغيرنا  ،وكبيرنا  ، وميتنا  ، »اللهم 
السنن  وغائبنا« أصحاب  أخرجه  الحديث  فهذا  آخره  حديث    ، إلى  وهو 
كما ضعفه اإلمام البخاري وغيره، لكن صح لفظه عن عبد هللا بن    ،ضعيف

 . رضي هللا عنهبن أبي شيبه سالم عند ا

بما  يدعو  أن  وله  الصحابي،  بناء على صحته عن  يكون مستحبًا  فإذًا 
   .شاء

فإذا كبر التكبيرة الرابعة، فعلى أصح أقوال أهل العلم يدعو، كما ثبت  
 ، أنه دعا للميت. رضي هللا عنه أبي أوفىعند البيهقي عن عبد هللا بن 

حال، أي في الرابعة لثبوته عن ابن  فإذًا يستحب الدعاء في مثل هذه ال
عنه  أوفىأبي   هللا  شُ رضي  الجنازة  صالة  أن  االستحباب  ويؤكد  ت عَ ر  ، 

ألجل الدعاء، فإذا كان كذلك فإنه يستحب له أن يدعو، هذه ملخص األحكام 
 المتعلقة بصالة لجنازة.

  -وهللا أعلم  -فأصح أقوال أهل العلم    :أما ما يتعلق بالصالة على الغائب
من   الصحيحين  في  ثبت  كما  بالنجاشي،  خاص  الغائب  على  الصالة  أن 

  صلى هللا عليه وسلم حديث أبي هريرة، وذلك أنه لم يثبت عن رسول هللا  
أنه صلى على أحد صالة الغائب، ولم يثبت عن الصحابة أنهم صلوا على  

 أحد صالة الغائب.

الذين الصحابة  المدينة  بل  في  يكونوا  ولم  لم   ،ماتوا  خارجها  وكانوا 
عليهم    صالة الغائب، ولم يصل     صلى هللا عليه وسلمعليهم رسول هللا    يصل   
 وال علي.  ،وال عمر، وال عثمان ،بكر وأب
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أنه   للصالة ولم يصلوا دل على  المقتضي  التبرك  خافوجود  ص، مثل 
بل يقال    هللا عليه وسلم،صلى  بالصالحين ال يصح أن يقاس على رسول هللا  

به بغيره    ؛خاص  يتبركوا  لم  الصحابة  وسلمألن  عليه  هللا  وكذلك  صلى   ،
العلم   أهل  أقوال  أصح  الغائب  على  أعلم  -الصالة  خاصة   -وهللا  أنها 

 بالنجاشي.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وهو قول جماهير 
   كما عزاه إليهم ابن رشد.أهل العلم 

   جواب عن هذا السؤال. الا ملخص هذ

يَْنفَعَنَا بما يَْنفَعَنَا وأن  علمنا،   أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعلمنا ما 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثمانون  الثامنة 

 قناتي بالتليجرام.  

يقول السائل: صليت في جماعة في المسجد وأنا مسبوق، ولما قمت 
تسقط عني السترة   لي سترة، هل   ألتم صالتي انصرف الذي قبلي ولم تبقَ 
 أو أتقدم أللتمس سترة جديدة؟    ؟ على أنها تشرع في أول الصالة فقط

أن المسبوق إذا انتهت صالته   -هللا أعلمو  -يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ألن سترته متعلقة باإلمام، وقد انتهت سترة    ؛فإنه ليس له سترة  ماممع اإل
له، ويدل    ،اإلمام أعلم  -ذلك  لواإلمام سترة  ما ثبت في الصحيحين   -وهللا 

»إِذَا َصلَّى أََحُدُكْم  قال:    صلى هللا عليه وسلم من حديث أبي سعيد أن النبي  
النَّاِس  ِمَن  يَْستُُرهُ  َشْيء   فِي    ، إِلَى  فَْليَْدفَْع  يََدْيِه،  بَْيَن  يَْجتَاَز  أَْن  أََحٌد  فَأََراَد 
 الحديث.  َما ُهَو َشْيَطاٌن« نَْحِرِه، فَِإْن أَبَى فَْليُقَاتِْلهُ، فَِإنَّ 

يديه،  ف بين  يمر  من  فليدفع  ستره  إلى  صلى  إن  أنه  الحديث  هذا  في 
يصل     :مخالفةالومفهوم   لم  سترة  من  بين    ،إلى  مر  من  يدفع  أن  له  فليس 

يصل    لم  العلم من  أهل  أقوال  لذا على أصح  أن   يديه،  له  فليس  إلى سترة 
 يدفع من مر بين يديه. 

ف يقال  هذا  انتهت  ومثل  اإلمام  صالة  انتهت  لما  فإنه  المسبوق،  ي 
 .ألن سترته متعلقة باإلمام ؛سترته

وأنه يتتبع    ،العلماء إلى أن للمسبوق سترة  منويؤيد ذلك أن من ذهب   
ذهب إلى ذلك    امك  ،السترة بحيث إذا انتهت الصالة يتتبع السترة يمنة يسرة

يلزم على قولهم ،  مالك المالكية،  الم  :وهو قول  السترة  أن  يتتبعون  سبوقين 
يسرة أو  يتأخرون  ، يمنة  أو  يتقدمون  تبطل    :يعني  ،أو  يتحركون حركة ال 

 ل عن الصحابة والتابعين. ق  الصالة، وهذا األمر لو كان شائعًا لنُ 

ألنه تأخر   ؛ فاتته ركعة  -في "البخاري"  -  صلى هللا عليه وسلموالنبي  
وصلى بهم صالة الفجر، ولم    ،فتقدم عبد الرحمن بن عوف  ،عن الصحابة

   .أنه تتبع السترة صلى هللا عليه وسلمينقل عن النبي 

وقد رأيت اإلخوة الذين يعملون بهذا القول إذا انتهوا من الصالة ترى  
بعضهم  يتقدم  ويسرى،  يمنة  الصالة  في  يتحركوا  ويتأخر   ،المسبوقين 

النظر  ،بعضهم يلفت  الصحابة ومث،  تحرًكا  عند  معروفًا  كان  لو  هذا  ل 
   . والتابعين لنقل عنهم
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أن مثل هذا ليس سنة، وليس للمسبوق سترة،   -وهللا أعلم-لذا األظهر  
 تتبع السترة للمسبوق.   فيه  وال أعرف شيئًا عن الصحابة والتابعين 

يقول السائل: يذكر بعض العلماء القدر الواجب في كل ركن من أركان 
ل من  هذااإليمان،  لهم  فأنى  كافر،  فهو  يحققها  العلماء    ؟ م  به  قال  وهل 
 المتقدمون؟ 

من    ،ع به أن ألركان اإليمان أصاًل قطَ يُ   امميُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
فالنبي   به فهو كافر،  يأت  الذي    في حديث  صلى هللا عليه وسلملم  جبريل 

سئل   لما  عمر،  عن  عمر  ابن  اإليمانرواه  باهلل   : قال  ،عن  تؤمن    ، »أن 
  .وتؤمن بالقدر خيره وشره«  ، واليوم اآلخر ،ورسله ، وكتبه ،ومالئكته

ما دلت األدلة  ففمن لم يأت بهذا القدر فليس مؤمنًا،    ،البد وأن لهذا قدًرا
ت األدلة على خالف على أن القدر مطلوب، فإن اإلتيان به واجب، وما دل

األدلة مع االستعانة    في  نظرالذلك، فإنه ليس واجبًا وال ركنًا فيه، فالبد من  
 بكالم العلماء.

أما أن يظن أن هذه التي ذكرت في الحديث أن هذه ألفاظ ال أصل لها، 
به فإن إيمانه يبقى    أتنه إذا لم يإبمعنى ال أصل يجب أن يؤتى به بحيث  

 ا.صحيًحا هذا خطأ، قطعً 
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 المجموعة التاسعة والثمانون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والثمانون  التاسعة 

 قناتي بالتليجرام. 

أم    ؟ هل أحرقها  ؟ ماذا أعمل بها  ،يقول السائل: لدي نسخة من اإلنجيل 
 أتلفها؟ 

قد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أو حرقها رحمه هللا تعالى رحمة   ،تعالى أنه صح عن عمر أنه أمر بحرقها

، لذا من كان عنده نسخ من اإلنجيل فإنه  ، ورضي هللا عنه وأرضاه  واسعة
 يحرقها. 

القيم في   ابن  الفوائد"يقول السائل: ما معنى كالم  شفاء "و  "،بدائع 
إذا قرن مع  فإذا كان االسم اتصف أنه من أسماء الحسنى وحده    "العليل

 غيره من األسماء ازداد حسنًا على الحسن األول؟    

:  -وهللا أعلم  -معنى كالمه رحمه هللا تعالى  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  

قال سبحانه:   كما  الحسنى  أسماء  السميع وحده من  اسم  ڄ  ڄ  ژ أن 

 [. 180]األعراف: ژ ڄ  ڃ  ڃ

مؤ  ،أحسن  نث مؤ  ىوالحسن صغرى  مؤو  ،أصغر  نثمثل    نثكبرى 
األسماء أحسن  إذًا  فهو  ازداد    ، أكبر،  غيره  مع  أضيف  إذا  األحسن  وهذا 

تعالى:   كقوله  األول  ُحسنه  على     ژٿ     ٹ  ٹ  ژ ُحسنًا 

 [. 11]الشورى:

الُحسن ُحسنا، هذا معنى كالمه أفإذا   ضيف البصير إلى السميع ازداد 
 رحمه هللا تعالى وهللا أعلم.  
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 : ؟ الرد على هذه األبياتيقول السائل: ما  

  .يقول هذه بدعة األزمانو  .......عجبًا لمن ترك المذاهب كلها

   . لرأيته قد قلد الشوكاني ............ وإذا نظرت لحاله متأمالً 

 ومقلد للعالم الحراني.  ........... ال فرق بين مقلد لألربعة

   .ما صح وقد ضعف األلباني  .......... ًماألقوال النبي محكِّ  :قالوا

 . كفوا عن البهتان والهذيان ........فكلى الفريقين يكون مقلًدا

فيها الرد على من يذم التقليد،    تهذه األبيايُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
   .ال إفراط وال تفريطبكون وسًطا في هذا الباب، نوينبغي أن 

التقليد، وو الكتابااألصل عدم  الدليل من  أهاًل    تباع  والسنة، لمن كان 
فإن من ظهر له ،  لذلك، أو أمكنه أن يعرف ذلك حتى من العوام وغيرهم

العلم  ،الدليل أهل  بإجماع  به،  يعمل  أن  عليه  اإلمام   ،فيجب  قال  كما 
صلى هللا عليه  أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي  "  فعي:الشا

 ."كائنًا ما كان لقول أحد   أن يدعهفليس له  وسلم،

بين   به، كما  يعمل  أن  فيجب عليه  الدليل  له  إذا ظهر  العامي  بل حتى 
  . ذلك شيخ اإلسالم وغير واحد من أهل العلم 

الذي لم يظهر له الدليل    اميفالع  ،اإلجماعبفإذًا التقليد يجوز في صور  
لى ذكر هذا ابن عبد البر رحمه هللا تعا،  ولم يعرفه فإن له أن يقلد باإلجماع

   جامع بيان العلم وفضله.في كتابه 

هللا   كالم  يرد  أن  ألحد  ليس  أي  باإلجماع،  التقليد  يحرم  صور  وفي 
وسلم وكالم رسوله   عليه  الذي    ،تقليًدا ألحد    صلى هللا  الكفار وهذا  ذم هللا 

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ وا بسببه لما قال:  بُ ذ   وعُ   ،عليه

 [. 67]األحزاب:  ژڈ  

على   جائًزا  ليس  المقابل  وفي  اإلطالق،  على  محرًما  ليس  التقليد  فإذًا 
الدليل   له  فمن ظهر  فيه،  التفصيل  بد من  ال  بل  أن  فاإلطالق،  عليه  يجب 

 وليس له أن يدع الدليل لقول أحد كائن من كان.  ، يعمل بالدليل

سواء   المذموم  والتقليد  األربعة،  المذاهب  تقليد  يحارب  الناس  وبعض 
مذاهب األربعة أو غيرها فهو مذموم، لكن ينبغي أن يعلم أن هناك  كان لل

 وبين االنتساب للمذاهب األربعة.   ،فرقًا بين التقليد المذموم
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فإن االنتساب إلى المذاهب األربعة كانتساب الرجل إلى بلده أو قبيلته  
أو   ،المذهب الحنفي  لىخبار، يخبر أنه تفقه عألنه من باب اإل  ؛أو غير ذلك

أو الحنبلي، وهذا اإلخبار ليس مذموًما ما لم يكن فيه    ،أو الشافعي  ،مالكيال
في  ،  تعصب كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الكالم  هذا  ذكر  مجموع "وقد 
  ".الفتاوى

من بعض الناس ذم للتقليد وترى في المقابل يقلد الشوكاني   وجدوقد ي
يتعصب من  المقابل  في  يوجد  وقد  خطأ،  أيًضا  وهذا  للمذاهب    وغيره، 

 وهذا خطأ. ، األربعة ويتخذ موقفًا من الشوكاني وغيره

واأللباني رحمه هللا تعالى عالم كبير، وهو مجدد هذا العصر في علم  
الحديث، وهو مثل غيره من العلماء البارزين في علم الحديث فيما مر من 

الماضية له  ،القرون  أحد  يتعصب  أن  يجوز  عليه  ،فال  أن ،  وال  يجب  بل 
ر على ما فعل من الجهاد العظيم شكَ وأن يُ   ،ر بالجميلذكَ وأن يُ   ،قدره  فعرَ يُ 

وبيان صحيحه من ضعيفه حتى   صلى هللا عليه وسلم، في بيان سنة النبي  
 كما ذكره الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى. ،أصبح مجدًدا لهذا العصر

له التعصب  يجوز  ال  المقابل  في  أن    ،عليهالتعصب  وال    ،لكن  وال 
   .ى عليه ثنَف قدره ويُ عرَ وال أن يبالغ فيه، بل يُ  ،حقهيبخس 

أثنى   أحًدا  رأى  إذا  األلباني،  اإلمام  من  موقفًا  اتخذ  قد  الناس  وبعض 
   .وهذا خطأ،  هذا غلًوا ظنعليه 

وإذا    ،له أجران فوأنه عالم مجتهد، إذا أصاب    ،ف قدرهعرَ فينبغي أن يُ 
د هذا العصر في بيان  وجدَّ   ،عظيًماله أجر واحد، وقد نفع السنة نفعًا  فأخطأ  

 الحديث الضعيف من الصحيح.

نا، مَ لَّ عَ   وأن يَْنفَعَنَا بما  ،نا ما يَْنفَعَنَامَ أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل     
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التسعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  التسعون 

 بالتليجرام.   

يقول السائل: وهو يسأل عن المعاملة: أضف خمسة لاير رصيد أسدد 
إلضافة حتى  الحقًا اتصل على رقم كذا، لو رصيدك أقل من ريالين يمكنك ا

   .طلب كذاا ،لمعلوماتمن اثالثين ريااًل للمزيد 

وتردها ست   ،يقرضك خمس رياالت  ؟ يقول: هل هذه المعاملة ربوية
 رياالت؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  هذا  يُقال  مثل  في  أعلم  -يقال  هذا  -وهللا  إن   :
ربويًا ليس  مااًل    ؛المعاملة  تدفع  وإنما  بالمال،  المال  يردون  ال  ألنهم 

فيعطونك رصيًدا أكثر، والمعاملة الربوية التي يجب فيها التساوي إذا كانت 
واحًدا الجنس  وكان  ربوية،  أموااًل  واحدة  ،األموال  بالبر،    ،والعلة  كالبر 

 والشعير بالشعير إلى آخره. 

إذا لم يكن كذلك بأن كان مااًل مقابل خدمة اتصاالت فمثل هذا ال    أما 
قال    عدُّ يُ  ثم  ريااًل،  ألف  خمسون  قيمتها  سيارة  رجل  أعطاك  فلو  ربويًا، 

ألن هذا مال مقابل ؛  ن هذا رباإ  :ال يقال  ،دها بعد سنة بستين ألف رياالً سد   
وكل ما فيه منفعة يسمى مااًل كالسيارات وغيرها،    ،سيارةالمال آخر، وهو  

ة، ومثل هذا خدمة االتصاالت ليست أموااًل  والسيارات ليست أموااًل ربوي
 وهللا أعلم.   ،أن مثل هذا ليس ربًا :ربوية، فالمقصود

حاجً  كنت  السائل:  جالسً   ا،يقول  كنت  الحج  من   اوفي  مجموعة  مع 
وأن الرجل أثنى على السيد قطب في    ،ذكر السائل كالًما طويالً   ،الحجيج

العاقل عليه  فرد  الرد   : يقول  ، يسأل  ،جلسة،  في  مخطئ  أنا  هل  السؤال: 
 وأنا حاج؟  ،ألني رديت عليه وجادلته ؛وهل أكسب ذنبًا ؟ عليه

 يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  

  :المرادبل  ،الجدال المذموم في الحج هو الجدال الذي ال فائدة منه :أوالً 
   .أو ال فائدة منه دينيًا ،المغالبة

  ، ونشر سنة  ،وإبطال باطل  ، قما الجدال الذي يراد من ورائه إحقاق ح أ

تعالى  وليس داخاًل   ،فهذا ليس مذموًما  ،وقمع بدعة ٻ  پ  ژ   :في قوله 

 [. 197]البقرة:  ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
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السائل   لو  إلى  وأنبه  المخالف  الثناء    نقلأن  باز في  ابن  لشيخنا  كالًما 
   .على سيد قطب

كثير    هكالموهذا الثناء كان قديًما، وقد تراجع شيخنا بعد ذلك،    :فيقال
 وأن كتبه تمزق إلى غير ذلك.    ،في ذم سيد قطب

   .إمامنا ابن باز المتأخر ال المتقدم فينبغي للمنصف أن يأخذ كالم

  ،أثنى عليه من أهل العلم  نب م ثم ثانيًا: لنفرض أنه أثنى على سيد قط
ن حاله، من سبه لمعاوية بن  جرائم سيد قطب هي التي تحكم عليه وتبي   إن  ف

نه وصف  إ بل  رضي هللا عنه؛  ألبيه أبي سفيان  و  رضي هللا عنهأبي سفيان  
بالكفر باهلل  -ره  وكفَّ   ،أبا سفيان  العاص    ، وسبَّ -والعياذ  بن  رضي  عمرو 

وجعلها فجوة إلى غير ذلك، وتكلم على    ،خالفة عثمان  لىوتكلم ع  هللا عنه،
م منه، وتكلم عليه بكالم  لَ سْ موسى عليه السالم ، حتى كليم هللا لم يَ كليم هللا  

 شنيع إلى غير ذلك من موبقاته الكثيرة. 

ذلك في  درًسا  أفردت  في    ،وقد  موجود  العتيق"وهو  اإلسالم   "موقع 
  ".جت أنصارهأحر ،موبقات سيد قطب"مرئيًا وصوتيًا 

التي   ضالالتأن    :فالمقصود وهي  عليه،  تحكم  التي  هي  قطب  سيد 
منصف أن يدافع     يستطيع   تصنفه وتبين حاله، وهي أشهر وأظهر من أن 

 عنها.  

يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى }َوقَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَتَّبِعُوَن  
]الفرقان: َمْسُحوًرا{  َرُجاًل  و 8إِالَّ  عن [،  ومسلم  البخاري  حديث  بين 

 ُسحر؟  صلى هللا عليه وسلمالحديث الطويل وفيه أن النبي  بل مثَّ و ،عائشة

السؤال:   هذا  جوابًا عن  السنة  يُقال  أهل  فإن  هذا،  بين  تعارض  ال  أنه 
  ،ُسحر، وإنما أنكر ذلك أهل البدع   صلى هللا عليه وسلميقرون أن الرسول  

 يقرون بهذا.ف كما ذكر ذلك القاضي عياض وغيره، وأما أهل السنة 

أن يضرب ال  وأن يفسر بعضها بعًضا،    ، والواجب أن نجمع بين األدلة
   . بعضها ببعض

ال هللا  ذفالسحر  رسول  عن  هللا  نفاه  وسلم ي  عليه  هللا    ى وادع  صلى 
أنهم جعلوه ساحرً  أي  االمشركون عليه هو  السحر  ًضا سحًرا مستمًرا، وأن 

غير أثَّ  إلى  السحر  على  مبني  للنبوة  ادعاءه  وأن  بالغه،  في  حتى  عليه  ر 
صلى  نهم جعلوا ذلك سببًا لعدم قبول دعوته ونبوته ورسالته  إذلك، بحيث  
 . هللا عليه وسلم

 أما السحر الذي جاء في الحديث فهو مقيد بما يلي: 
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سُ  بأنه  األول:  وخاصح  األمر  معين  بأمر  الحديث    ،ر  في  أن  وذلك 
 هو ال يأتيهم.  و، ل إليه أنه يأتي أهله«»أنه يخيَّ  :نفسه

 إذًا ليس له عالقة في بالغ الدين وبيانه، هذا القيد األول. 

عارض سحر  الثاني:  له  و  ،القيد  عرض  وإنما  مستمًرا،  سحًرا  ليس 
   صلى هللا عليه وسلم.ثم شفي منه   ،فترة

، ففرق بين  مستمرأما الذي يذكره هؤالء الكفار والمشركون أنه سحر  
للنبي   الذي حصل  السحر  فإذًا  يؤثر في    صلى هللا عليه وسلماألمرين،  ال 

 النبوة وال في البالغ، وإنما هو سحر مقيد بما تقدم ذكره.  ىدعو

العالمة   الرحمنوللشيخ  هذا،    عبد  في  نفيس  كالم  تعالى  هللا  رحمه 
ل تعالى  وأيًضا  هللا  رحمه  الوادعي  مقبل  المجاهد  العالمة  في    رسالةلشيخ 

 الرد على الطاعنين في السحر.

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الواحدة والتسعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والتسعون  الواحدة 

 قناتي بالتليجرام.    

 يقول السائل: أم زوجة أبي هل يحل لي مصافحتها؟  

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  اليُقال  كبقية  محرمة  األب  زوجة  أم  نساء  إن 
تتكشف   وال  مصافحتها،  يجوز  ال  فلذا  المحارم،  من  وليست  المحرمات، 

يجوز   الذي ال  يدل  إال  التكشف  دليل  أنه ال  ذلك، وذلك  إلى غير  للمحارم 
 على استثنائها وجعلها من المحارم.

قطع يشبه  الذي  الخبز  أكل  ما حكم  السائل:  اإلنسان،   ةيقول  أعضاء 
 لكنه يصنع من مادة ليست بحرام؟   

األصل جواز أكل الخبز، فإذا ثبت أن أكله يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
قطع   على  كان  سواء  كانت،  صورة  أي  على  أكله  فيصح  وحالل  مباح 

   . أعضاء اإلنسان أو غير ذلك، وال دليل فيما أعلم يدل على منع مثل هذا

الذ الخبز  أكل  جائز  فلذا  اإلنسان  أعضاء  يشبه  قطع  على  وهللا    -ي 
 .    =أعلم

ردة، وما هو    ميقول السائل: بالنسبة لحكم قتل الساحر هل يقتل حًدا أ
وهل ينطبق هذا الحكم على أصحاب    ؟ ضابط السحر الذي يقتل به الساحر

دون   بالسيوف  أنفسهم  ويضربون  النار  يدخلون  الذين  الرفاعية  الطريقة 
 ه؟   أن يصيبهم مكرو

أما قتل الساحر فعلى أصح قولي أهل العلم  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
وأحمد في رواية،    ،ومالك  ،أن الساحر يقتل، كما ذهب إلى هذا أبو حنيفة

قد أفتى بذلك  صلى هللا عليه وسلم، فوهو الذي أفتى به صحابة رسول هللا  
عنهعمر   هللا  وغيره  رضي  داود  أبو  أخرجه  فيما   ،فيما  حفصة  وأيًضا  

 ا قتل ساحرً   ب، وجند"مسائله"أخرجه البيهقي وعبد هللا بن اإلمام أحمد في  
 : قال اإلمام أحمد، وبسند صحيح   "التاريخ الكبير"فيما أخرجه البخاري في  

   صلى هللا عليه وسلم.عن ثالثة من صحابة رسول هللا 

حر ال يستتاب،  بل على أصح قولي أهل العلم أن السا، فلذا يقتل الساحر
  ،وأبو حنيفة  ،بمعنى أن توبته ال تقبل في أحكام الدنيا، ذهب إلى هذا مالك

وذلك أن الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم قتلوه ولم  ؛  وأحمد في رواية
  .وإنما قتلوه مباشرة ؟ يسألوه هل تتوب أو ال تتوب لم  و ، يستتيبوه
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ال تقبل توبته كما    افالنً   إن  : لكن أنبه إلى أمر، وهو أن العلماء إذا قالوا
،  المراد في أحكام الدنيا  :يقولون ذلك في الساحر أو في الزنديق أو غيرهما

إذا تاب في أحكام الدنيا، فإنه توبته ال تمنع في قتله، أما فيما بينه وبين هللا،  
التوبة مقبولة ابن قدامة في كتاب  ،فإن  وشيخ اإلسالم    "،المغني"  هذكر هذا 
في   تيمية  المسلول"كتابه  ابن  في  "الصارم  هللا  عبد  بن  سليمان  والشيخ   ،

 ."سير العزيز الحميديت"كتابه 

 يقتل ردة أوحًدا؟   ،لت  ثم إن العلماء متنازعون، هل الساحر إذا قُ 

 ل، وأن توبته ال تقبل. قتَ في المسألة قوالن ألهل العلم، لكن المهم أنه يُ 

 ل به الساحر؟ قتَ الذي يُ ثم يقول السائل: وما هو ضابط السحر 

في  :يقال كان  ما  بالشياطين   هضابطه  استعان  فإن  بالشياطين،  استعانة 
   .فإنه يقتل

ثم يقول: وهل ينطبق هذا الحكم على أصحاب الطريقة الرفاعية الذين  
 ويضربون أنفسهم بالسيوف دون أن يصيبهم مكروه؟  ،يدخلون النار

ة على ما ذكر شيخ اإلسالم رحمه  : إن طريقة الرفاعي-وهللا أعلم  -يقال  
لى في مناظرته لهم، المناظرة المشهودة التي ذكرها رحمه هللا تعالى اهللا تع

في   الفتاوى"كما  كأن    "مجموع  لهم،  النار  حرق  تمنع  أفعااًل  يفعلون  أنهم 
تعالىيد   إلى غير ذلك مما ذكر رحمه هللا  الضفادع  بدهن  وإذا كان  ،  هنوا 

ه مثل  فإن  كذلك  طريقة  األمر  عندهم  أن  ثبت  إذا  إال  سحًرا،  يكون  ال  ذا 
   .ستعانة بالشياطين فإن هذا يعد سحًرااال هاأخرى في

عليه قال إن هذه من    جَّ وأنبه إلى أن بعض الناس يفعل أفعااًل، فإذا احتُ 
 وليست سحًرا. ،باب خفة اليد

اليد إذا برهن ذلك    :وينبغي أن يعلم أن الضابط فيما كان من خفة  أنه 
حقيقته و في  وصار  يرجع،  حقيقيًا  أمًرا  وصار  اتضح،  للناس    وضحه 

 أن فيه تالعبًا بخفة يد.  واضًحا

أن فعلهم   الناس  الذين يخادعون  السحرة  أما ما رأيت من بعضهم من 
خف بقماش  ةمن  يستتر  ثم  جدار  على  أحدهم  رأيت  أني  اللحظة    ،اليد،  في 

إذا ح  ثم  الناس قالنفسها يكون على جدار آخر في مكان آخر،  هذه    :اجه 
خفة يد، وهذا تالعب وكذب، بل هو استعانة بالشياطين، وهذا هو السحر 

وأال    ، فاني هللا وإياكم، فينبغي أن نكون فقهين في هذاال صاحبه، عقتَ الذي يُ 
 ع بقول خفة يد أو غير ذلك. خدَ نُ 
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أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثانية والتسعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والتسعون  الثانية 

 قناتي بالتليجرام.          

أو من األدلة   ،النار تحرق من األدلة الحسية  :يقول السائل: هل قولنا
 العقلية؟ 

إن األدلة الحسية هي التي تكون بالحواس يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ف بالحواس، بحاسة اللمس، لذلك هي  عرَ الخمس، والقول بأن النار تحرق يُ 
 من األدلة الحسية ال من أدلة عقلية. 

وذلك أن األدلة العقلية هي التي ترجع إلى االستنباط ونحو ذلك، أما ما 
  : لخمس فإنه من أدلة حسية، ومن ذلك قول القائلكان مرجعه إلى الحواس ا

 النار تحرق. 

ما   السائل:  حفصة    الجواب يقول  المؤمنين  أم  أمر  بقتل    على 
 ؟  الجارية التي سحرتها دون إذن أمير المؤمنين عثمان 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  العلماء،  يُقال  عند  المتقرر  من  هذا  وإن  على 
بهالمذاهب األربعة أن   يقوم  القتل ال  إال ولي األمر، وال    االحدود وأحكام 

   :منها ،عامة الناس، ويدل لذلك أدلة ايصح أن يقوم به

 وهو الذي ذكره أهل العلم.  ،أن هذا الذي جرى عليه الرعيل األول 

قيل   لو  أنه  الثاني:  الحد  إواألمر  يقيم  أن  أحد  لكل  ذلك  لنه  ترتب على 
 محرم.وما أدى إلى محرم فهو  ،الفوضى

فلذلك الحدود ال يقيمها إال والة األمور ونوابهم، ففعل حفصة  محتمل 
ومحتمل أنها أمرت بقتلها، فنفذ هذا    رضي هللا عنهمن عثمان    اأن لها إذنً 
تُ رضي هللا عنهعثمان   الواضحة   دُّ رَ ، فهذا من حفصة محتمل، فال  األدلة 

 بمثل هذه االحتماالت. 

القيم رحمه هللا   ابن  الموقعين"تعالى في كتاب  وقد ذكر  تسعة    " إعالم 
المحتملة   األدلة  أن  على  مثااًل  الصريحةا  دُّ رَ تُ ال  وتسعين  تُ   ،ألدلة    ردُّ بل 

 باألدلة الصريحة. هةر األدلة المحتملة والمشتبفسَّ إليها، وتُ 
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ژ   :هذا معنى قول هللا  و

عمران:   ژ  ے  ۓ  ۓ العلم  7]آل  في  الراسخون  أما  ماذا  ف[، 

 [.    7]آل عمران:  ژ ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ يقولون؟ 

يقول السائل: ما هو الضابط في التشهير بأهل المعاصي، كمن سرق  
ق إذا كان األمر سًرا أو عالنية أيًضا إن كان األمر  وهل يفرَّ  ،أو فعل منكًرا 
وهل مثل حال    ،متعديًا ألذى اآلخرين  هالفاعل، وإذا لو كان فعليتكرر من  

جائز،   الناس  لتحذير  النت  في  وبثه  العاصي  الشخص  صورة  ما ونشر 

ڀ   ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀژ المراد بقوله تعالى:  

 [، إلى آخره؟       148]النساء:  ژٺ  ٺ  

القيُقال جوابًا عن هذا السؤال:   اعدة الشرعية أن من أخطأ عالنية  إن 
عليه عالنية، وال يصح أن يسمى الرد على المخطئ عالنية تشهيًرا،    ردُّ يُ 

بل يسمى إنكار منكر، ويسمى الرد على المخالف، وهذا أصل من أصول  
 وتكاثرت األدلة في بيان الرد على المخالف.  ، أهل السنة

فإذًا إذا كان المنكر عالنية فيجب الرد عليه عالنية، كما بين هذا شيخ  
ثم شيخنا ابن باز رحمه هللا    "،مجموع الفتاوى "مية كما في  اإلسالم ابن تي

 رحمه هللا تعالى. "ومقاالته اهمجموع فتاو"تعالى في 

   .فمن أخطأ عالنية فال بد أن يرد عالنية

ألن هذا من حب ؛  سًرا فال يشاع ويشهر بين الناس  المنكرأما إذا كان  
 ر. إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وهو منكَ 

ب فسر  السلف  وقد  المسلمين    -علي اوأظنه  -عض  أخطاء  بنشر  ذلك 
وجماعة من   ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ، ومعاصيهم، وقد بين هذا  البغوي

   .أهل العلم

يُ  عالنية  أخطأ  إذا  يُ   ردُّ فلذا  ال  المقابل  في  لكن  عالنية،  هذا  نشَ عليه  ر 
 .ألن هذا من محبة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين  ؛ر بين الناسالمنكَ 

مفاسده هذه    :ومن  أمثال  في  يتساهلون  والفساد  الباطل  أهل  أن 
   بزعم أن فعلها شائع ومنتشر .  ت،المنكرا
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ڀ   ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀژ :  ه سبحانهأما قول

األصل أن هللا ال يحب القول السيء إال من  : ف[. 148]النساء:   ژٺ  ٺ  

م، فإن هللا يجيزه له من باب جزاء وفاقا، ومن باب أنه يأخذ حقه، هذا ل  ظُ 
 ال يناسب له مثل هذا.  تفصيلمعناها اإلجمالي، وفيها 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 والتسعون بعد المائتين المجموعة الثالثة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والتسعون  الثالثة 

 قناتي بالتليجرام.     

 يقول السائل: ما الضابط في قاعدة عموم البلوى؟ 

إن من القواعد الشرعية المهمة أن البلوى  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ر عن هذه القاعدة  إذا عمت أوجبت التيسير، فما عمت به البلوى جاز، ويعبَّ 

 بتعبير آخر وهو أن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة. 

وهذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم كالجويني، وابن القيم رحمه هللا 
كتابه   في  الفوائد"تعالى  كتابه  "بدائع  في  والسيوطي  والنظائر"،  ،  "األشباه 
   ".األشباه والنظائر" هوابن نجيم في كتاب

بأدلة القاعدة  العلماء على هذه  الشريعة لإلجارة   :منها  ،واستدل  إجازة 
الشريعةجع ن في اإلجارة والأ  معوللجعالة   ؛  الة جهالة، ومع ذلك أجازتها 
لو   وكذا  : قلت ألناسألنك  كذا  لي  وجد  ، ضاع  فإنهم    هفمن  وكذا،  كذا  فله 

يومين بعد  يجدونه  وقد  يوم   ،سيبحثون،  هذا    ،أو  فمثل  وهكذا،  أسبوع  أو 
 الشريعة .  همجهول، ومع ذلك أجازت

وقاعدة الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة،   ، فقاعدة عموم البلوى
مهمة إل  :وضابطها  ،قاعدة  الناس  احتاج  ما  الحاجة  هو  هذه  واشتهرت  يه، 

وإنما يكون األمر اشتهر بين الناس، فإذا   ،بين الناس، ال أن تكون خاصة
 كانت كذلك فإنها حاجة عامة.

فما احتاج الناس إليه مما ال يبلغ درجة الضرورة، وليس من الكماليات 
أكثر   بين  و  الناس،  بين  شائعة  الحاجة  كان  إذا  هذا  فمثل  والتحسينيات، 

 بين كثير من الناس، فإنها تكون من الحاجة العامة.  وأ ،الناس

أن   المعلوم  ومن  المحرم،  الحال  هذه  مثل  في  تجيز  العامة  والحاجة 
الصورة، المحرَّ  بهذه  الحاجة  ذلك  ويستثنى من  بالضرورة،  إال  يجاز  ال  م 

 وهي أن تكون حاجة عامة.

الذ الذنب والمعصية،  العامة، وبين  الحاجة  بين  يفرق  ي ال  وينبغي أن 
إن شرب الدخان قد شاع وانتشر بين الناس، وإن    :يحتاج إليه، فلو قال قائل

تجوز فإنها  كذلك  كانت  فإذا  الناس  بين  وانتشرت  قد شاعت  ألنها   ؛الغيبة 
 مما عمت به البلوى. 

  .كال، القاعدة فيما يحتاج الناس إليه :يقال
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حاجة أنها  ضرورة  ،وأؤكد  التحسين  ،ال  من  ليست  المقابل  يات  وفي 
 والكماليات، هذه خالصة في بيان ضابط هذه القاعدة ودليلها.     

يقول السائل: ما القول الراجح في شراء القطط والكالب، وهل يجوز  
 شراؤها؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  أن  يُقال  العلم  أهل  أقوال  فأصح  القطط  أما 
وأحمد    ،والشافعي  ،ومالك  ،حنيفة  يها وبيعها جائز، وهذا هو قول أبءشرا

أصحابه بعض  إليه  نسبها  أخرى  رواية  وله  رواية،  التحريم  :في    ،تحتمل 
 وتحتمل الكراهة. 

أن األصل فيما يباع ويشترى اإلباحة والحل، وليس    :والدليل على هذا
هناك دليل صحيح يدل على النهي عن بيع أو شراء القطط، أما ما أخرجه  

النبي    :مسلم عن جابر السنور    عليه وسلمصلى هللا  »أن  زجر عن ثمن 
صلى هللا عليه  يث ضعيف، وال يصح عن رسول هللا  د، فهذا الح والكلب«
   .وابن القطان وجماعة من أهل العلم ،ن ضعفه اإلمام أحمدبيَّ وسلم،  

الحديث ال يصح عن رسول هللا    :فالمقصود ،  صلى هللا عليه وسلمأن 
   .وليس محرًماهذا يتضح أن بيع وشراء القطط جائز بف

ذلك إلى  ذهب  كما  محرم،  وشراؤه  فبيعه  الكلب   ،الشافعيو  مالك   أما 
ويدل   رواية،  في  حديث  لوأحمد  من  ومسلم  البخاري  أخرج  ما    أبي ذلك 

 ،نهى عن ثمن الكلب صلى هللا عليه وسلم»أن رسول هللا  :مسعود البدري
 .وحلوان الكاهن«  ،ومهر البغي

جحيفة   أبي  حديث  في  النهي  ووثبت  البخاري،  أخرجه  عند  فيما  ثبت 
، لذا  »ثمن الكلب سحت«  رضي هللا عنه قال:هريرة    اأبأن    ابن أبي شيبة 

صلى هللا عليه  ال خالف بين صحابة رسول هللا    :قال ابن حزم وابن القيم
 في أن بيع الكلب وأن ثمنه محرم. وسلم

الكالب وشرا  ،فإذًا القططؤبيع  بيع  بخالف  جائز   ؛ها محرم،  هذا  فإن 
 على ما تقدم ذكره. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 هللا خيًرا. وجزاكم
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 المجموعة الرابعة والتسعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
وا على  الرابعة  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  لتسعون 

 قناتي بالتليجرام.    

وأريد أن أعتمر إن    ،-وهلل الحمد  -يقول السائل: أنا اعتنقت اإلسالم  
كافرة أمي هي  ولكن  تمرض   ،شاء هللا،  أن  يمكنها  وتخشى ذهابي حتى 

بسبب القلق الشديد، ولهذا أخاف أن سفري يكون سببًا لمرضها، ما هو  
 األفضل لي أن أعتمر أم أن ال أعتمر؟ وهل القلق الشديد ألمي عذر؟

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  آبائنا يُقال  ببر  مأمورون  المسلمون  أيها  إننا 
نص وأن  كفاًرا،  كانوا  ولو  كانوا  وأمهاتنا  ولو  معروفًا،  الدنيا  في  احبهم 

أن يكونوا كفاًرا غير مجتهدين على    نللكفر فضاًل ع  نامجتهدين على دعوت 

ڈ  ژ أن يكون الوالدان مسلمين، قال سبحانه:    نفضاًل ع،  للكفر  نا دعوت

ڳ  ڳ  ڳ    گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ

 [. 15]لقمان:   ژ ڳ

ڳ  ڳ  ڳ    ڳژ   :الوالدين كقوله تعالىوما جاء من األدلة في بر  

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    ںڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

[، إلى غيره  23]اإلسراء:  ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

يبر    لىلمسلم والكافر، فيجب علمن األدلة كلها عامة   أباه وأمه    المسلم أن 
لكفرهما،  يبغضهما  أن  عليه  يجب  بل  البد،  نفسه  الوقت  وفي  الكافرين، 

يبغضهما من جهة كونهما كافرين،   ويحبهما من وجه.  ،فيبغضهما من وجه

ک  ک  ک  گ  گ  گ       ژ ويحبهما المحبة الطبعية، كما قال سبحانه:  

أحد 56]القصص:   ژڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ في  فإنه   ،]

عمهالتفس بذلك  المراد  ويرات  حجر  ،  وابن  كثير  كابن  العلم  أهل  ذكر  قد 
بن   سليمان  كتابعبد  والشيخ  في  الحميديت"   ههللا  العزيز  المحبة "سير  أن   ،

ا هي المحبة الطبعية، وهذه ال تنافي البغض الديني، ويمثل لذلك  نالمراد ه
، وكما في " السنةمنهاج  "  هشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في كتاب

 بمثال في غير هذه المناسبة.  "مجموع الفتاوى"



 
236 

يبغض من وجه   الكريه  الدواء  أن  يبغض من    ،وهو  ويحب من وجه، 
  .جهة طعمه، ويحب من جهة نفعه

إليهما  واإلحسان  البر  أعظم  ومن  برهما،  يجب  الكافران  الوالدان  فإذًا 
 أقواله وأفعاله.بأن يدعوهما الولد إلى اإلسالم بأخالقه و

العلم   ، أن العمرة  -وهللا أعلم  -أما في مثل هذا فعلى أصح أقوال أهل 
حنيفة أبو  ذهب  هذا  وإلى  واجبة،  وليست  في   ،ومالك  ،مستحبة  والشافعي 

هللا و  ،قول رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  وهو  رواية،  في  أحمد 
   .ه ابن أبي شيبةوهو الثابت عن عبد هللا بن مسعود، فيما روا، تعالى

الحج  بخالف  العمرة،  الوالدة على  فتقدم طاعة  واجبة،  الوالدة  وطاعة 
 فإن الحج واجب على الفور.      

يقول السائل: ما حكم عمل عملية حقن مجهري، وتحديد نوع الجنين  
 الذي يتم زرعه ذكًرا؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  هذه  يُقال  أن  السؤال  من  أفهمه  العملية الذي 
لتُ  أنثىجعَ تُجرى  أو  ذكًرا  ذلك  بعد  نطفة  قُ   ، ل  إذا  هذا  أنهم  د   ومثل  ر 

   .يستطيعون فعله فهو جائز،  وال شيء يمنع منه

ألنه منذ أن  ؛  وال يتنافى مع أن علم كون الولد ذكًرا أو أنثى خاص باهلل
الملك هللا  يبعث  النطفة  رزقه  ،توضع  أم    ، وعمله  ،وأجله  ،فيكتب  وشقي 

وذكر أم أنثى كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث أنس    سعيد
باهلل  افإذًا هذا ليس خاص   في البخاري أصرح فيكون الملك علم نوع المولود

 فهو جائز، وهللا أعلم.    فعليه مثل هذا إذا ثبت  ،ألن الملك علمه 

يقول السائل: هل هناك فرق بين المزمار ذي القصبة والقصبتين من 
 الحل والحرمة؟ حيث 

إن المزمار بجميع أشكاله وأنواعه محرم يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
للغناء  الكتاب والسنة واإلجماع، وهذا شامل  شرًعاـ، وقد دل على حرمته 

ژ قال سبحانه:  ،  بجميع صور المعازفوكله، الغناء المصحوب بالمعازف  

  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ

»وهللا الذي ال  قال:    مسعود عن ابن    عند ابن أبي شيبة  [، ثبت6]لقمان:   ژ

  .إله إال هو إنه الغناء«
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البخاري السنة فقد علق  أبي    ،أما  داود بسند صحيح عن  أبو  وأخرجه 
قال:    صلى هللا عليه وسلممالك األشعري أو أبي عامر األشعري، أن النبي  

تِي أَْقَوامٌ   . ، يَْستَِحلُّوَن الِحَر َوالَحِريَر، َوالَخْمَر َوالَمعَاِزَف«»لَيَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ
   .هذا يدل على أنه محرم  »يستحلون« :قوله

وقد أفتى    رضي هللا عنه،قدم كالم ابن مسعود  تأما فتاوى الصحابة فقد  
  .بحرمة هذا الغناء ابن عباس وغيره من الصحابة

الطبري جرير  كابن  واحد  غير  حكاه  فقد  اإلجماع  الطيب   يبأو  ،أما 
على  واآل  ،الطبري نصوا  العلم  أهل  من  وجماعة  على جري،  اإلجماع 

 والمصحوب بالمعازف .  ،حرمة الغناء

فإذًا كل    ،رمتهأهل العلم على بيانه وبيان ح من  رد  اومت  عليهفاإلجماع  
   .غناء مصحوب بمعازف محرم باإلجماع على ما تقدم ذكره

 بهذا يعلم أن ما كان من مزمار بقصبة أو قصبتين فإن الجميع محرم.و

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 والتسعون بعد المائتين  المجموعة الخامسة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
التي وردت على  المائتين في اإلجابة عن األسئلة  بعد  الخامسة والتسعون 

 قناتي بالتليجرام.  

بن    يلوحش  صلى هللا عليه وسلميقول السائل: ما توجيه قول النبي  
التيِّ حرب: »غ أن  أو »غيب وجهك عني«، مع  وبة تجب ما  ب وجهك« 

  ؟ قبلها

  ؟ وهل أبو المظفر السمعاني من أهل السنة والجماعة

»غ حديث  أتمثل  أن  لي  لبعض يِّ وهل  الذهاب  بعدم  عني«  وجهك  ب 
 أقاربي لما فعلوه لي من مشاكل؟  

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  في  يُقال  األول،  الشق  شقين،  السؤال  لهذا  إن 
  .مظفر السمعاني أبيتقاد معنى حديث غيب وجهك، والشق الثاني: في اع

البخاري أخرجه  قد  فهو  الحديث  ل  »  :وفيه  ،أما  وحشي  أ  ماأنه  سلم 
صلى  سأله النبي    صلى هللا عليه وسلم،وجاء إلى النبي    رضي هللا عنه،
هل تستطيع    :ثم قال،  كيف قتله  ،عن قتل حمزة، فذكر له  هللا عليه وسلم

   .-صلى هللا عليه وسلم - أن تغيب وجهك عني«

الحافظ ذكر  الحديث  فوائده  ابن حجر  وهذا  أن   :من  للرجل  يصح  أنه 
الهجر   ذلك  من  يلزم  وال  عداء،  صديقه  أو  قرابته  إلى  أوصل  من  يكره 

يقابل فالنًا  :الشرعي، أي لكنه ال يهجره هجًرا   ،أنه يكره كرًها طبعيًا أن 
 ى إذا قابله سلم عليه إلى غير ذلك.شرعيًا، بمعن

  .كما ذكره الحافظ ابن حجر -وهللا أعلم -فهذا هو معنى الحديث 

 هل له أن يهجرهم؟ فأما ما ذكره أن بعض أقاربه يفعل معه مشاكل 

، فاألصل أن يحرص على  ةفيقال: إن هؤالء األقارب البد وأن لهم صل 
يقابل   وأن  الخير،  إلى  ودعوتهم  ذلك،  صلتهم  غير  إلى  بالحسنى  إساءتهم 

يهجرهم، كما    نويتأذى بهذه اإلساءة فله أ  ،لكن إذا كانت إساءتهم مستمرة
عائشة  ذفعلت   عنهالك  هللا  الزبير  رضي  بن  هللا  عبد  هجرت  فإنها ،  لما 

ألنه آذاها بهذا الكالم،    ؛ هجرته لما تكلم عليها، وكان هجرها ألمر دنيوي
   .له أن يفعل ذلك افإذً  وابن رجب. ،ذكر هذا الخطابي رحمه هللا تعالى

هم بالحسنى،  توأن يقابل إساء  ،أن األولى أن يستمر معهم  إلى:  لكن أنبه 
بلقائهم فأقل ما يفعل أنه ينصرف عن لقائهم إال أنه إذا قابلهم    ذى وأنه إذا تأ

 ويقلل مجالستهم، ويصبر على آذاهم.   ،مقابلهم بالحسنى، وسلم عليه
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السنة   السمعاني من أهل  المظفر  أبو  السؤال هل  الثاني: من  الشق  أما 
فيقال أب  :والجماعة؟  معتقد  عن  أعرف  ال  لي  السمعاني   يبالنسبة  المظفر 

فيد، وفيه تقريرات مفيدة  م  "كتاب القواطع"أدرس اعتقاده، إال أن كتابه    مول
 تأويل له في كتابه في التفسير. للغاية، وقد وقفت على 

القدرة  ونفى  الفعل،  تقارن  التي  واالستطاعة  القدرة  أثبت  أنه  وذلك 
الفعل،   قبل  تكون  التي  الجبريةوواالستطاعة  معتقد  هو  ومنهم    ،هذا 

اعتقاده في  خطأ  عليه  وقفت  مما  أذكره  الذي  هذا  أعلم    ،األشاعرة،  وهللا 
 بحاله. 

ألفاظ الحنابلة مثل معجم تعريفات   يقول السائل: هل هناك كتاب يشرح
قد ابن  بتعريفات  أو ممكن خاص  الحنابلة،  األلفاظ  معجم  أو  مة االحنابلة 

 رحمه هللا تعالى؟  

إنه قد كتب العصريون عدة كتب في ذلك،  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
 " المدخل للمذهب الحنبلي"هذه الكتب وأساسها هو كتاب    م  لكن فيما أعلم أُ 

بدر بدر  ان البن  ابن  أيًضا  ذكر  وقد  تعالى،  تعالى   انرحمه هللا  رحمه هللا 
بعنوان   له طبعت  في رسالة  الحنابلة  الياقوتية  "بعض اصطالحات  العقود 

  ، ، وهو إجابة على أسئلة وردت عليه من الكويت"يد األسئلة الكويتيةج  في  
 ذكر في هذا الكتاب تعريف اصطالحات مشهورة عند الحنابلة.  

 ،يقول السائل: ما الطريق األنفع في أخذ علم الفقه، على كتب الحديث
 أم على كتب الفقه؟ 

أن التفقه عن طريق   -وهللا أعلم-األظهر  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
المتون الفقهية أنفع بكثير من التفقه عن طريق الكتب الحديثية، وذلك يرجع  

  :إلى أمور

هذا   واحدة،  جهة  في  المسائل  تجمع  الفقهية  الكتب  أن  األول:  األمر 
 األمر األول. 

األحاديث  كتب  أما  المسائل،  ترتب  الفقهية  الكتب  أن  الثاني:  األمر 
درس  ف فمن  كذلك،  ماؤه  : حديثليست  الطهور  ميتته«  ،»هو  ، الحل 

الفقهية  الكتب  بخالف  وهذا  البحر،  ميتات  وأحكام  المياه  أحكام  سيدرس 
 فإنها ترتب المسائل، وتجعل المسائل في جهة واحدة.

وأيًضا الكتب الفقهية هي مجموع اجتهادات العلماء في استنباط األحكام 
القياس الصحيح  ،جماعأو اإل  ،أو السنة  ،سواء من الكتاب  ،من األدلة   ، أو 

 أو الستصحاب أو غير ذلك.  ،أو لعرف قول الصحابي،أو 
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وهو السنة    ، وهذا بخالف كتب الحديث، فإنها مقتصرة على دليل واحد
 . النبوية

 ،واألركان  ،والواجبات  ،وأيًضا الكتب الفقهية فيها ترتيب ذكر الشروط
 تب الحديثية. وبحسب المسائل، وهذا بخالف الك ،والموانع، بحسبها

فالتفقه على الكتب الفقهية أنفع بكثير مع التنبيه إلى أن المتفقه عليه أن 
للمسائل كفهرس  المتون    ،يدرسها  يقرأ  الذي  للمذهب  يتعصب  يدرس وال 

الحنفي المذهب  كان  سواء  المالكي  ،متنه،  الشافعي  ،أو  الحنبلي  ،أو  ، أو 
فهرس   دراسة  المسائل  هذه  يدرس  المسألة    وإنما  فيتصور  المسائل،  لجمع 

ويعرف دليلها، ثم ينظر في الدليل هل هو صحيح أو غير صحيح، وينظر  
 أو تبين أنه مرجوح.  ،إلى األدلة التي ترجح هذا القول

وأنصح الطالب في أول دراسته يدرس على شيخ يتميز بحسن تصوير  
ودرس علم    ،ريقةالمسائل وباالعتناء بالدليل، ثم بعد ذلك إذا درس بهذه الط

المسائل يبحث  أن  يستطيع  الفقه  ويبي   ويرج     ، أصول  أهل  ح  طريقة  على  ن 
 العلم.

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   
 وجزاكم هللا خيًرا. 
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 المجموعة السادسة والتسعون بعد المائتين 

ة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل، والصال
التي وردت على   اإلجابة عن األسئلة  المائتين في  بعد  والتسعون  السادسة 

 قناتي بالتليجرام. 

  ،يقول السائل: تلزم جامعات البنات بأن يكون للطالبة بطاقة شخصية
 ويكون فيها صورتها، فما الحكم أن تصور للتسجيل في الجامعة؟ 

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  حاجة، يُقال  الجامعة  في  الطالبة  دراسة  إن 
بين أن تكون حاجة دنيوية، أو حاجة دينية، واألصل في تصوير  ما  وهي  

 الطالبة والبنت أنه ممنوع شرًعا، لكنه ممنوع من باب سد الذرائع.
ع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة، ذكر ن  لشرعية أن ما مُ والقاعدة ا

، وذكرها ابن  "مجموع الفتاوى"هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في  
 ."إعالم الموقعين"القيم في كتابه 

جائز   الدراسة  ألجل  البنت  فتصوير  كذلك  كان  أعلم  -فإذا    -وهللا 
   .للمصلحة الراجحة
أنها عند تصويرها ال تخرج إال وجهها، وتستر شعرها، لكن أنبه إلى  

 وأنها ال تتجمل إلى غير ذلك. 
أمر  في  تساهلن  كثيرات  بنات  هناك  أن  عليه  أنبه  أن  أريد  ومما 
في   ويتساهلن  وغيره،  شات  سناب  في  وانتشر  هذا  شاع  حتى  التصوير، 

 ر بين زميالتهن وأقاربهن إلى غير ذلك. نشَ وأن يُ  ،تصوير حالهن
بًا إذا صورت فإنها تصور على هيئتها بين محارمها، بحيث يكون  وغال
من صدرها إلى غير ذلك، فمثل    ئًاها وشييوجهها وشعرها ويد  تقد أخرج 

هذا خطير، ويجب على والة األمور أن يحذروا بناتهم من مثل هذا، ويجب  
 على األمهات أن تنتبه للبنات. 

أن  و  ،فإن تصوير هذه الصور ونشرها بالسناب عرضة إلى انتشارها
ال  من  يد  في  ذلك    تقع  على  ويترتب  الصورة،  هذه  مثل  إلى  النظر  يجوز 
 مفاسد عظيمة.

وأن يحذروا البنات من مثل هذا،    ،ن أن يتقوا هللاي لذا يجب على الوالدف
وأن تتقي هللا، فقد    ،، وأن تخشى هللا ةً نَويجب على البنت أن تكون عاقلة دي   
لفسادها،   سببًا  الصور  بعض  يعافينا  وتكون  أن  هللا  أسأل  دنياها،  لفساد 

 هو الرحمن الرحيم.    إنه   ،وأن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين أجمعين ،وإياكم
يصلي    يكن  لم  الذي  الفائتة  الصلوات  لقضاء  بالنسبة  السائل:  يقول 

إذا تاب وحافظ   أليس حكم تارك الصالة كافًرا؟ فكيف أن نلزمه بقضائها 
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يأمره   لم  اإلسالم  في  دخل  عنهم من  الصحابة رضي هللا  أن  كما  عليها، 
 بقضائها؟  صلى هللا عليه وسلم النبي 
السؤال:  يُقال جوابً   هذا  يُ ا عن  أن  بين رجل  علَ ينبغي  فرقًا  هناك  أن   م 

كان كافًرا ثم أسلم، فإن هذا الرجل الذي كان كافًرا ثم أسلم ال يؤمر بقضاء 
العلم أهل  بإجماع  وهذا  الماضية،  الصلوات  من  النووي   ،شيء  حكاه  كما 

 وغيره.
وترك الصلوات، فإن هذا هو محل   ،طبخالف ما إذا كان مسلًما ثم فرَّ 

  .الكالم والبحث في هذه المسألة
الصالة، ترك  من  أ  فلذا  على  العلمصفإنه  أهل  أقوال  الذي    ،ح  وهو 

 هحكى اإلجماع المروزي في كتاب،  أجمع عليه الصحابة، فإنه يكون كافًرا
   .وابن القيم  ،، وابن حزم، و شيخ اإلسالم ابن تيمية"تعظيم قدر الصالة"

 فلذلك تاركها يكون كافًرا على أصح أقوال أهل العلم. 
العلماء متنازعون في مقدار  بتركها،   إال أن  الرجل  يكفر  التي  الصالة 

ما ذهب إليه اإلمام أحمد في رواية،   -وهللا أعلم  -وأصح أقوال أهل العلم  
في   كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قول  العمدة "وهو  في  "شرح  وكما   ،

الفتاوى" تارةً "مجموع  ترك  من  أن  العثيمين،  ابن  شخنا  قول  وظاهر   ، ، 
 فإنه ال يزال مسلًما.  ؛وصلى تارةً 

وقد بلغت عدد صلوات سنة كاملة أو  ،فمثل هذا إذا ترك صلوات كثيرة
أكثر أو أقل، فإنه مأمور بقضائها، وقد ذهب علماء المذاهب األربعة إلى 

كثرت، في السنة والسنتين إلى    لوصلوات والوجوب القضاء ما ترك من  
 غير ذلك. 

أو من يكفرها أو من يكفر بترك    ،هذا عند من ال يكفر تارك الصالة
ذكر تقدم  ما  على  لكنه  تارة، يكف     هالصالة،  ويترك  تارة  يصلي  من  ر 

 فالمقصود أن من كان كذلك فإنه يؤمر بقضاء هذه الصلوات ولو كثرت.     
والخميس االثنين  تطوًعا  يصوم  أن  اإلنسان  نوى  إذا  السائل:    ،يقول 

هل يواصل الصيام أم    ،و شرب ناسيًاذان الفجر أكل أ أت النية، ثم بعد  وبيَّ 
 يفطر؟  

ت النية،  ن من أكل أو شرب ناسيًا وقد بيَّ إ  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
ثم تذكر أنه قد نوى ذلك من   ،ومع ذلك أكل أو شرب  ،وفي النية أن يصوم

لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة   ؛الليل، فإن له أن يتم صومه
فأكل أو شرب   ، »من نسي وهو صائمقال:    عليه وسلم  صلى هللا أن النبي  

وسقاه« هللا  أطعمه  فإنما  صومه،  حنيفةفليتم  أبو  ذهب  هذا  وإلى   ،،  
 وأحمد.   ،والشافعي
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أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
  وجزاكم هللا خيًرا.
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 السابعة والتسعون بعد المائتين المجموعة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والتسعون  السابعة 

 قناتي بالتليجرام. 

ودخلت  الجمعة،  صالة  قبل  النبوية  المدينة  وصلت  السائل:  يقول 
وأصلي    ،أم أنويها ظهًرا  ،أنويها جمعة مع المسلمينالمسجد النبوي هل  

 بعدها العصر جمعًا وقصًرا؟ 

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  أعلم  -األظهر  يُقال  أن    -وهللا  األفضل  أن 
ألن الجمعة أفضل من بقية الصلوات الخمس، فيغتنم أجرها    ؛يصليها جمعة

هذا األفضل    ويأخذ المضاعفة بألف صالة،  ،بأن يصليها في المسجد النبوي
 وهللا أعلم. 

 ؛ثم ينبغي أن يعلم أنه ال يصح أن تجمع لصالة الجمعة صالة العصر
وهو أحد القولين   ،ألنه ال دليل على ذلك، وهذا هو أصح قولي أهل العلم

تأت   لم  لكن  الظهر،  إلى  العصر  بجمع  جاءت  الشريعة  فإن  الحنابلة،  عند 
الجمعة،   إلى  العصر  الج وبجمع  أحكام  بين  الظهرفرق  وأحكام  وقد ،  معة 

  ".زاد المعاد"ذكر ابن القيم ما يقرب من ثالثين فرقًا بينهما في كتابه 

الخالصة األفضل    :فلذا  أعلم   -أن  ال    -وهللا  لكنه  جمعة،  يصليها  أن 
 يجمع إليها العصر، فلينتظر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي عصًرا. 

يقول السائل: هل التصدق على الوالد كل يوم بلاير يعتبر بدعة، وأنا  
 أعمل هذا العمل ألجل أنه قليل دائم، ال على وجه اإللزام والتخصيص؟ 

إن إلزام النفس بشيء من األعمال اليومية  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
سواء كان باألذكار المطلقة غير المقيدة أو بالصدقة، مثل هذا مستحب، فلو  
أن رجاًل أراد أن يلزم نفسه كل يوم بأن يستغفر ألف مرة، ثم استمر على  

أو،  ذلك جزًء  يقرأ  أن  على  يوم  كل  نفسه  يلزم  أن  أراد  من    أو  جزأين 
مستحب هذا  فمثل  ذلك،  على  استمر  ثم  هذا    ؛القرآن،  على  المداومة  ألن 

 العدد ال يراد به العدد نفسه، وإنما يراد إلزام النفس.

سعد ابن  أخرجه  فيما  أبي هريرة  ثبت عن  كل    :وقد  يسبح  كان  »أنه 
   .لزم نفسه بهذا العدد حتى يداوم عليهأ، « يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة

كالصدقةفلذا   يوميًا  باألعمال  نفسه  ألزم  أو   ،من  القرآن  قراءة  أو 
 األذكار أو غير ذلك، فإن هذا مستحب.
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ألن الصدقة تتعدى إلى الغير، فلو أنه    ؛أن يفعل ذلك ألبيه  :ومثل ذلك 
نفسه   يتقصد  بألزم  أن  غير  من  مستحب،  هذا  فمثل  أبيه  عن  يتصدق  أن 

بدافع شرعي، وإنما بدافع إلزام النفس، هذا  اللاير لذاته، ومن غير أن يقيده  
 األظهر وهللا أعلم. 

كفارات   عليه  شخص  السائل:  عددها  ،يقول  كم  يدري  وقلت    ؟ال 
 فماذا علّي؟   ،ا تطلعين، وليس نيتي طالقم :لزوجتي يوًما بالثالث

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  عددها  يُقال  ما  يدري  ال  التي  الكفارات  أما 
   .ويزيد حتى تبرأ ذمتهفمثل هذا يحتاط، 

أما الطالق ثالثًا فقد ذهب علماء المذاهب األربعة على أنه يقع ثالثًا،  
إذا طلق ثالثًا وقع ثالثًا،  إبحيث   بائنً فنه  عنه، هذا    اتطلق زوجته، وتكون 

األربعة المذاهب  علماء  عليه  الحلف،   الذي  وجه  على  كان  ولو  حتى 
   .واليمين

عليه،    ؛لذا األمر  فيعرض  قضائية،  جهة  إلى  يرجع  أن  السائل  أنصح 
  ،وما بت به القضاء فيعمل به، وإذا كان في السعودية يراجع المفتي العام

 أو المحاكم الشرعية وما بتت به فيعمل به. 

ي قد  ألنه  فالنًا،  أو  فالنًا  يسأل  تباينًا  ج وأال  ذلك  في  د  بعد  ثم  اإلجابة، 
وليس سهاًل، فإنه متعلق بالفروج،   واألمر صعبٌ يكون مضطربًا في أمره،  

 بالحلف طالق، فإن األمر صعب. نفلذا أحذر المسلمين ممن يتساهلو

وسبق وذكرت أن علماء المذاهب األربعة يرونه طالقًا، ولو كان على 
شديد،   األمر  إذًا  العلم،  أهل  من  خالف  من  هناك  كان  وإن  اليمين،  وجه 

 نفسه الحزم في ذلك.   وينبغي أن يأخذ المسلم على 

 يقول السائل: هل من يلبس القميص يؤجر؟ 

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  السائل  يُقال  أعلم  -مراد  هو    -وهللا  القميص 
ما نسميه نحن بالثياب، وبنحوها، مثل هذه خرج   :باالستعمال اللغوي: أي

هللا صلى  »كان أحب الثياب إلى النبي    :أبو داود من حديث ابن عمر قال
وسلم أنه  القمص«  عليه  جهة، وألجل  من  أستر  أنه  فعله ألجل  لو  فلذا   ،
فإنه يثاب على ذلك، ويؤجر    صلى هللا عليه وسلميفعله النبي  كان  يوافق ما  

 على ذلك، ويكون مستحبًا من هذه الجهة.

قومه  عند  كان  فإذا  قومه،  عادات  من  عادة  يكون  أن  بشرط  لكن 
القمص  ،عادتان لبس  القميص  ولب  ،منها  لبس  عادة  تقصد  فلو  غيرها،  س 

للنبي   ابن    صلى هللا عليه وسلممتابعة  ثبت عن  ذلك، كما  يثاب على  فإنه 
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"البخاري" في  السبتية  : عمر  النعال  يلبس  كان  قال"،  »أنه  سئل    : ولما 
، وقد ذكر هذا القاضي عياض في يلبسها« صلى هللا عليه وسلمكان النبي  

فإنه    صلى هللا عليه وسلمكان يفعله النبي    ارً ، أن من فعل أم"الشفاء"كتابه  
   رضي هللا عنه. ومنه فعل ابن عمر   ،يثاب على ذلك، ونقل ذلك عن السلف

فإنه ال يشرع له أن    ؛أما إذا لم يكن من عادة قومه أن يلبسوا القمص
ولو لبسها لوقع في لباس الشهرة، وإنما يلبس ما يلبس قومه    ، يلبس القمص

   الشرعية إذا كان هناك مخالفات شرعية في هذا اللباس. مع ترك المخالفات

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة والتسعون بعد المائتين 

فهذه المجموعة الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد:  
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والتسعون  الثامنة 

 قناتي بالتليجرام. 

 يقول السائل: هل يوجد فرق بين األسماء والصفات في الدعاء؟ 

إن مما ذكره أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
كتاب في  تعالى  هللا  رحمه  في  "الصحيح  "الجواب  هتيمية  وكما  مجموع "، 

القيم في كتابه  "الفتاوى الفوائد"، وابن  ويدعى به،    ىأن االسم يدع  "بدائع 
أنت   بأنك  أسألك  وتقول  لي،  اغفر  رحمن  يا  الرحمن:  هللا  اسم  في  فتقول 

 الرحمن أن تغفر لي.

   .أي توسل به ، ففي المثال األول دعي االسم، وفي المثال الثاني باالسم

تقل تدعى، ال  الصفة فال  لي،    :أما  اغفري  أو  لي،  اغفر  يا رحمة هللا 
تقول: اللهم إني سألك برحمتك أن تغفر   ،الصفة ال تدعى وإنما يدعى بها

 تتوسل بها، هذا من الفروق بين االسم والصفة. :لي، أي

العام والغالب  الموصوف، وهذا هو  أنه من دعا الصفة وهو يريد  إال 
فإن العامة،  كقوله  عند  وهذا  شرًعا،  ممنوًعا  ليس  هذا  إني    :مثل  »اللهم 

في حديث علي، وجاء في حديث عائشة وفي    أعوذ برضاك من سخطك«
 غيرهما، فهو استعاذة بالصفة، واالستعاذة نوع من أنواع الدعاء. 

الرد على  "نقل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في كتابه  
أن  "البكري جاز  ذلك  ومع  بالصفة،  ال    ؛يستعاذ  الموصوف  المراد  ألن 

 الصفة نفسها.     
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 يقول السائل: ما معنى اإلسالم السياسي؟ وأول من دعا إلى هذا؟ 

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  الذي  يُقال  اإلسالم  يعني  السياسي،  اإلسالم 
معنى  يسي    هو  هذا  سياسية،  مآرب  ألجل  اإلسالم  ويستخدم  سياسيًا،  س 

السياسي، وقد اشتهر إطالق هذا على الجماعات الحركية كجماعة  اإلسالم  
المسلمين إسالميون،    ؛ اإلخوان  دعاة  بأنهم  الناس  أمام  يتظاهرون  ألنهم 

حزبيون سياسيون  دعاة  الحقيقية  في  وهم  هللا،  دين  دعاة  يدعون    ،وأنهم 
 لحزبهم.

هذا   حزبهم،  تخدم  التي  السياسية  أمورهم  لتيسير  اإلسالم  فيستغلون 
أُ ا وإذا  المسلمون،  اإلخوان  به  الجملة،  طل  شتهر  في  الحركيون  به  فيراد  ق 

 وهم أول من دعا إلى ذلك.

البنا    :وممن اشتهر في مثل هذا المودودي، وسيد قطب، وقبلهم حسن 
   .وغيرهم من الحركيين اإلخوانيين، هذا ما يتعلق باإلسالم السياسي 

ال الدين حاكم على  أنبه إلى أمر، إلى أن  جميع، ومما يحكمه دين  لكن 
ن السياسة ليست من الدين، بل السياسة  إ  :هللا السياسة، فمن الخطأ أن يقال

 تحت حكم دين هللا، وهي من دين هللا. 

ن أن السياسي  ظَ وأن يُ   ،غ في السياسةلكن من الخطأ في المقابل أن يبالَ 
ة  يتتبع األخبار، والصحف والمجالت والقنوات وغير ذلك، وأن يكون لعام 

أحد   عن  الغالب  في  تخرج  ال  األمور  هذه  أمثال  فإن  خطأ،  هذا  الناس، 
خبرً  ينقل  بأن  مصدق،  غير  نقل  عن  إما  من    نم  اأمرين،  موثوقًا  ليس 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ژ القنوات واألشخاص، وهللا سبحانه يقول:  

 [. 6]الحجرات:  ژٿ  ٹ   

وإما أن يكون بالتحليالت العقلية وهذه ظنون، وقد أخرج البخاري من 
فإن    ؛»إياكم والظنقال:    صلى هللا عليه وسلمحديث أبي هريرة أن النبي  

 هذا بالنسبة إلى عامة الناس. الظن أكذب الحديث«،

ليس   هتبين لهم أمر سياسي على وجه حقيقي، فإن   لوثم إن عامة الناس  
ي  ،بيدهم قرار الدين، لكنها مولذا  ة لوالة لوكنبغي أن يعلم أن السياسة من 

وليس   األمر،  ولي  أوكلهم  ومن  المسلمين،  يشتغلوا  لأمر  أن  الناس  عامة 
الذي ال   العلم  من  مذموم، وهو  اشتغال  هذا  بمثل  اشتغالهم  فإن  هذا،  بمثل 

صلى  أرقم أن النبي    بن   من حديث زيد   "صحيح مسلم"وقد ثبت في  ،  ينفع
 »اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع«.      كان يقول  هللا عليه وسلم
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سيئة،   ذرية  يرزقها هللا  أن  بنتها  على  تدعو  أم  هناك  السائل:  يقول 
البنتها أيًضا  األم  تلك  من    :وقالت  بيتنا  في  يحدث  ما  زوجك  أخبرِت  لو 

وهذه   بسرطان،  يصيبك  أن  هللا  فأسأل  وفواحش  في  فساد  تعيش  البنت 
 خوف من هذا الدعاء، فهل يستجاب دعاء الشر من األبوين على أوالدها؟ 

 يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   

يُ بين   : أوالً  أن  باالستجابة، علَ غي  أحرى  أبنائها  في  األبوين  دعاء  أن  م 
ن في حق األبوين أو أخطأ في حقهما، فإنه يالسيما إذا كان األبناء مقصر

 فينبغي على األبناء أن يحذروا. ،لالستجابة، فلذا األمر خطيرأدعى 

لكن في المقابل من رحمة هللا وعدله أن دعاء األبوين وغيرهما بغير  

  ھہ  ہ  ھ   ھژ حق فإنه مردود وغير مستجاب، قال سبحانه:  

 [، فالدعاء بغير حق من االعتداء. 55]األعراف:   ژھ         ے  ے  ۓ  

في  و م "ثبت  النبي    "سلمصحيح  أن  هريرة  أبي  حديث  هللا من  صلى 
،  بإثم وقطيعة رحم«  »ال يزال يستجاب ألحدكما ما لم يدعُ قال:    عليه وسلم

 فمن دعا بإثم أو قطيعة رحم سواء كان أبًا أو أًما فإن دعاءه ال يستجاب.

الوالدين  دعاء  من  حذرين  نكون  أن  ينبغي  في    ،لكن  نجتهد  وأن 
إرضاءً  أواًل  من   إرضائهما،  دعائهما  على  يترتب  لما  اتقاء  وثانيًا  هلل، 

 . الضرر والسوء، وحقهم أن يبروا

يتقوا هللا   أن  األبوين  أخطأوافي  وأدعو  لو  حتى  أبنائهم  على  ، الدعاء 
حديث جابر، من    "صحيح مسلم" فإنها قد توافق ساعة إجابة كما ثبت في  

وال على أوالدكم إال بخير، فإنها قد    ،أنفسكم إال بخير  على  ا»قال ال تدعو
لعل هللا أن يستجيب    ،بل ادع لهم بالخير  توافق ساعة إجابة فيستجاب«،

خيرً  ويكون  ودنياهم  ا الدعاء،  دينهم  في  على   ،لهم  ذلك  مصلحة  ويعود 
 األبوين في الدنيا واآلخرة. 

فَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَنْ 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التاسعة والتسعون بعد المائتين 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  والتسعون  التاسعة 

 بالتليجرام. قناتي 

كيف   مبتدع،  فهو  بدعة  في  وقع  كل من  ليس  قاعدة:  السائل:  يقول 
 اًل؟ ع ولو كان جاهاًل أو مأوِّ أن المبتدع يبدَّ  :يوفق بينها وبين قاعدة

ما  مع فيما وقع فيه من البدع  المبتدع يبدَّ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
جزئي اشتهر الخالف فيه يستحق به التبديع، كأن يخالف في أمر كلي أو  

وال يكون الجهل   ،عبين أهل السنة وأهل البدعة، فإذا كان كذلك، فإنه يبدَّ 
 والتأويل مانعًا كما تقدم تفصيل هذا. 

أما إذا وقع فيما ليس كذلك بأن وقع في بدعة جزئية لم يشتهر الخالف  
يبدَّ  ال  هذا  مثل  ففي  البدعة،  وأهل  السنة  أهل  بين  شفيها  ذكر  وقد  يخ  ع، 

ل صفة أوَّ   اأن القاضي شريحً   "مجموع الفتاوى "اإلسالم ابن تيمية كما في  

قراءة  جَ العَ  وأنكر  قال ژڳ  ڱ   ژ ب،  من   :،  إمام  هو  ذلك  ومع 

 األئمة باالتفاق. 

فإذًا لما وقع القاضي شريح رحمه هللا تعالى في بدعة جزئية لم يشتهر  
   .عيبد  الخالف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة لم  

فعلى هذا ليس كل من وقع في بدعة يبدع، لكن إذا وقع فيما يستوجب  
يبدَّ  فإنه  تعرف تبديعه،  أظن  فبهذا  مانعًا،  التأويل  وال  الجهل  يكون  وال  ع 

 طريقة الجمع بين األمرين.   
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كما ذكر هللا في القرآن    ؟ يقول السائل: ما هو المن؟ وما هو السلوى
 الكريم؟ 

المن والسلوى، وامتن به    قد ذكر هللا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   

 [. 80]طه:  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ على بني إسرائيل، قال سبحانه: 

يُ  أنه شيء  على  دل  إسرائيل  بني  على  به  امتن هللا  وأنه    نُّ متَ فلما  به، 
   .شيء حسن، فلذا تنازع العلماء في المن والسلوى

كتابه   في  الجوزي  ابن  ذكر  فقد  المن  المسير" أما  أقوال  "زاد  ،  ثمانية 
وأفاد العالمة ابن السعدي رحمه هللا تعالى أن المن رزق يحصل بال كلفة  

   .وال مشقة، لذا امتن هللا به على بني إسرائيل

ال ذكره  ما  أن  يعرف  هو  فبهذا  المن  أن  ذكر  بعضهم  أن  من  سلف 
الزنجبيل أو غير ذلك، فإن مثل هذا من باب ذكر فرد من معناه، فهو ذكر  

 من أفراده، وذكر مثل من أمثلته.  دفر

 "مقدمة أصول التفسير"وقد أفاد شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى كما في  
وال يلزم  ذكر فرد من األفراد، وبذكر مثل من األمثلة،  بأن السلف يفسرون  

األمثلة بذكر مثل من  يكون  وإنما  الحصر،  ذلك  األفراد  ،من    ، أو فرد من 
 . -وهللا أعلم-مثل هذا يقال في المن و

المفسرين مجمعون على أنه طيرٌ  ، أما السلوى فقد ذكر ابن عطية أن 
ذا ذكر السعدي رحمه هللا للكن المفسرين بعد ذلك تنازعوا في هذا الطير،  

تفسيره في  أنه    ،تعالى  يعني  وألذها،  الطير  أنواع  من  طير  لحم  هو  قال: 
أنواعها من  نوع  لكنه  بالتعريف   ،طير،  فعرفه  الطيور  هذه  ألذ  من  وهو 

أنه من السمان وغير ذلك، فإن هذا من باب ذكر المثال  من  ر  ك  العام، فما ذُ 
 على ما تقدم بيانه. 

، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثالثمائة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  المائتين  بعد  الثالثمائة 

 بالتليجرام.     

 والحمد عند التجشؤ؟  ،يقول السائل: هل يصح االستعاذة عند التثاؤب

لذكر  وإن جعل سبب   ة،العبادات توقيفيإن يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
بدعة وال يجوز فعله، كما  الشرع، فإن مثل هذا  يثبت في  لم  السبب  وهذا 

كتابه    رقرَّ  في  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  النورانية"هذا  في  "القواعد  وكما   ،
، وذكر هذا  "االقتضاء"  ه، وذكره في كتاب"مجموع الفتاوى"المواضع من  

القيم في ك  ابن  الموقعين "تابه  اإلمام  المعاد"  ه، وكتاب"إعالم  وذكره  "،  زاد 
  ".االعتصام"الشاطبي رحمه هللا تعالى في كتابه 

للحمد سببًا  التجشؤ  سبب  ،فجعل  التثاؤب  الشيطان    اأو  من  لالستعاذة 
وال دليل عليه، ولو كان خيًرا  لسبق إليه    ،الرجيم، مثل هذا ال يصح فعله

صحابته الكرام، فلما لم يفعلوه دل على أنه  ثم    صلى هللا عليه وسلم،النبي  
 ليس دينًا وال شرًعا يحبه هللا.

ع، لذا  شرَ وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه هللا تعالى أن مثل هذا ال يُ 
أن  أدعو المسلمين أن ال يستعيذوا باهلل من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، و

 وليدعوا مثل هذا.  الحمد هلل بعد التجشؤ، وأن يتقوا هللا وا: ال يقول

: كما في صلى هللا عليه وسلمأما عند العطاس فيستحب الحمدلة، قال  
فليقلالصحيحين   أحدكم  عطس  صاحبه    : »إذا  له  وليقل  هلل،  الحمد 
، فإذًا يقتصر  في البخاري بهذا اللفظ وعند مسلم بمعناه، الحديث  أخوه...«

 على مثل هذا الذي جاءت به الشريعة. 

عن   تؤخذ  التي  بالعبادات  نتعبد  أن  لنا  يصح  ال  أنه  يعلم  أن  ينبغي  ثم 
اآلباء واألجداد مطلقًا، والتي ترجع إلى العادات واألعراف، فإن كثيًرا من  
البدع دخلت في الشريعة بمثل هذا، وينبغي أن يوزن ما يؤخذ عن اآلباء  

سنة، كما قال  واألجداد، وما تأتي به العادات واألعراف بميزان الكتاب وال

ژ [، وقال سبحانه:  12]التغابن:   ژ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ سبحانه:  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب         یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

       .[59]النساء:  ژ حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
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أخرجه   قبورهم«  في  يفتنون  األمة  هذه  »إن  حديث:  السائل:  يقول 
 أن فتنة القبر ما كان في أمم قبلنا؟ مسلم، هل يفهم منه  

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  من  يُقال  مسلم  أخرجه  قد  الحديث  هذا  إن 
»إن  :  صلى هللا عليه وسلم، وقد قال  رضي هللا عنه  حديث زيد بن ثابت  

من  هذه األمة تبتلى في قبورها، فلوال أال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم  
 . صلى هللا عليه وسلم عذاب القبر الذي أسمعه«،

الملكان يأتي  بأن  القبر  فتنة  هل  العلماء  تنازع  ونكير  :وقد   ،منكر 
ويسأالن الرجل من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هل هذا خاص بأمة محمد  

 ، أم عام في األمم الماضية؟ وسلمصلى هللا عليه 

بأمة  خاص  أنه  إلى  العلم  أهل  بعض  ذهب  ثالثة:  أقوال  المسألة  في 
 وتمسك بظاهر هذا الحديث.  ،، كالحكيم الترمذيصلى هللا عليه وسلممحمد 

محمد   أمة  في  عام  إنه  قالوا  الثاني:  وسلموالقول  عليه  وما    صلى هللا 
ع ذهب  القول  هذا  وإلى  األمم،  من  اإلشبيليقبلها  الحق  والقرطبي،   ، بد 

 واإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى.

وهو قول ابن عبد البر رحمه هللا    ،والقول الثالث: التوقف عن المسألة
 .تعالى

   .أنه عام في أمتنا وما سبقنا من األمم -وهللا أعلم-وأصح هذه األقوال 

بن   العالمة محمد  الشيخ  ذلك ما ذكره  يدل على  العثيمين  ومما  صالح 
تفتن في قبورها فغيرها من   إذا ثبت أن هذه األمة  تعالى، قال:  رحمه هللا 

 باب أولى.

ما  األمة  عند  وليس  بهذا،  األمة  لتخصيص  مزية  ال  أنه  ذلك  ويؤكد 
بقية األمم، فلذا األظهر   أن هذا    -وهللا أعلم  -يوجب تخصيصها بهذا دون 

 ، وما سبقها من األمم. صلى هللا عليه وسلمعام في أمة محمد 

ا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَ  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الواحدة بعد الثالثمائة  

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي    ةالواحد على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد 

 بالتليجرام.     

ة والزمة خاص بالصفات يقول السائل: هل تقسيم الصفات إلى متعدي
وض التوضيح  نرجو  الذاتية؟  الصفات  كذلك  يشمل  أم  فقط    رب الفعلية 

 األمثلة.

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  والزمة يُقال  متعدية  إلى  الصفات  تقسيم  إن 
والصفات  الفعلية  للصفات  شامل  هو  بل  الفعلية،  بالصفات  خاًصا  ليس 

   .الذاتية

أمر  إلى  أنبه  ذكره   وهو  لكن  تعبير  هذا  المتعدية  بالصفات  التعبير  أن 
في   تعالى  عثيمين رحمه هللا  ابن  المثلى"شيخنا  ابن  "،  القواعد  عنه  وعبر 

آخر بتعبير  كتابه    ،القيم  في  هذا  ذكر  الصفة،  آثار  إلى  بالنظر  عدة  "قال: 
  ".الصابرين

بقوله المراد  متعديًة  :وليس  غير  أو  عبر   ،متعديًة  أنه  مع  الزمة  أو 
مراد ما هو شائع عند أهل النحو من أن  اللمتعدية وغير المتعدية، فليس  با

به مفعول  له  يكون  بأن  متعديًا،  يكون  أن    ،الفعل  ال يأو  بأن  الزًما  كون 
 ويكتفي بالفاعل.  ،يكون له مفعول به

كتابه   في  شيخنا  بينه  ما  المراد  المثلى"وإنما  أن  "القواعد  ن  م    :من 
سبحانه ما يدل على االسم نفسه، ثم يدل على الصفة، صفات هللا وأسمائه  

 ثم يكون أثر الصفة متعديًة إلى المخلوقين، وضرب مثاًل بالسميع.

السمع اسم  على  دل  ذلك    ،فالسميع  وتعدى  السمع،  صفة  على  ودل 
   .وصار أثره أنه يسمع كالمهم سبحانه وتعالى ،المخلوقين

من  السمع  أن صفة  المعلوم  الجملة    ومن  الذاتية ال    منحيث  الصفات 
 من الصفات الفعلية، على تقسيم الصفات إلى ذاتية وإلى فعلية. 

على هذا، وقد نص في الكتاب نفسه على    ومع ذلك ذكره شيخنا مثاالً 
  .أن صفة السمع من الصفات الذاتية ال من الصفات الفعلية

يقال ذلك  الرازق  :ومثل  الرحيم،  غير  ، الصبور  ، العليم  ،الغفور،    إلى 
 ذلك.

يدل على صفة  فعلية، ومنها ما  تدل على صفة  منها ما  فهذه األسماء 
الحلم، وصفة  وتضمن صفة  أسماء هللا،  من  اسم  هذا  الحليم،  فمثاًل  ذاتية، 
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  الحلم صفة ذاتية، ومع ذلك صارت متعدية بأن ظهر أثرها على العباد، بأنْ 
 عليهم.  هللاُ  مَ ل  حَ 

، فإنه يتضمن "الحي"  :ذكر شيخناأما من أمثلة األسماء غير المتعدية  
حي أنه  معنى  وليس  الحياة،  هذا    :صفة  فإذًا  موتهم،  بعد  العباد  يحيي  أنه 

 االسم تضمن صفة ذاتية، وأصبحت غير متعدية. 

في يقال  ذلك  سبحانه  "العظيم"  :ومثل  فاسمه  صفة "،  يتضمن  العظيم 
وهذا   بحيث    يًامتعد  ليسالعظمة،  مثاًل،  إللعباد  يعظمهم  هللا  يجعلهم  ن  أو 

  .عظماء

يتضمن صفة و  ،، فهو اسم من أسماء هللا"العليم"  :ومثل ذلك يقال في
أن هللا عليم، أنه اتصف بصفة العلم وهي صفة ذاتية،    :وليس معنى،  العلم

  .ه علماءأن هللا يجعل عبادَ 

قد تكون    ،وتضمن صفة  ،فالمقصود من هذا: أن االسم إذا كان متعديًا
 وقد تكون الصفة ذاتية.      ،صفة فعلية

يقول السائل: هل األفضل لإلمام الراتب أن يصلي بالناس في مسجده 
 أم يذهب لصالة الجنازة في مسجد آخر؟ 

 ه؛ن اإلمام الراتب يلتزم مسجدإيُقال جوابًا عن هذا السؤال: األفضل   
وزارة هي  و   ،ونائبه  ل بذلك من جهة ولي األمر، ومن جهة نوابه ألنه موكَّ 

الشؤون اإلسالمية، فاألصل أن يكون ملتزًما بمسجده، لكن لو مات قريب 
ويتسمح    ،له وأراد أن يصلي عليه، فإن مثل هذا جرت به العادة في بالدنا

 في مثله.

للعمل تذهب  من  حكم  ما  السائل:  عند   ،يقول  الرضيع  طفلها  وتدع 
 الخادمة؟

األصل أن األم هي التي تقوم برضيعها، يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
أو   للعمل  للخروج  احتاجت  لو  لكن  منها،  أحرص على رضيعها  أحد  وال 
غير ذلك وعندها خادمة موثوقة، فإن مثل هذا يجوز مع الحرص بأن تقوم  

 ألن هذا أنفع لرضيعها.  ؛هي بأمر رضيعها

وأال   تكون حذرة،  أن  ينبغي  فما لكن  خادمة،  أي  عند  تجعل رضيعها 
 ن في أمر الرضيع.  أكثر الخادمات الالتي يقصر   

يقول السائل: الجورب القصير الذي ال يغطي الكعبين ال يجوز المسح 
عليه عند الوضوء، بل يخلعه عند الوضوء ويغسل رجله، هل هناك دليل  

 من الكتاب والسنة على ذلك؟
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السؤال:    هذا  عن  جوابًا  أعلم  -ظهر  األيُقال  أقوال   -وهللا  أصح  وهو 
أنه يصح المسح على الجورب وعلى الخفين، ومن الجوارب   ،أهل العلم: 

بالشَّ  اليوم  يسمى  الكعبينرَّ ما  دون  كان  ولو  عليه  المسح  يصح  وقد  ،  اب، 
تعالى مالك رحمه هللا  اإلمام  هذا  إلى  شيخ  و   ،واألوزاعي  ،ذهب  قول  هو 

   .اإلسالم ابن تيمية

ويؤكد ذلك أن الشريعة جاءت بالمسح على الخفين، وجاء بالمسح على  
فلذا األصح   للكعبين،  أعلم  -الجوارب، ولم تشترط أن يكون ساتًرا    -وهللا 

رجح وقد  عليها،  المسح  يجوز  هللا   هذا   أنه  رحمه  األلباني  العالمة  أيًضا 
 تعالى.

عَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَ   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثانية بعد الثالثمائة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
 األسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام.      منالثانية بعد الثالثمائة 

 من كالم هللا؟  عدُّ تُ يقول السائل: هل الكتب المنزلة 

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  والتوراة يُقال  كالقرآن  المنزلة  الكتب  إن 
غير   ،واإلنجيل وغيرها، كلها من كالم هللا سبحانه، فهي صفة من صفاته

كفر في  وقع  فقد  مخلوقة  أنها  اعتقد  ومن  كذَّ   ؛مخلوقة،  القرآن ألنه  ب 
 والسنة. 

من   أن  على  العلماء  أجمع  كافر، وقد  فهو  مخلوق  كالم هللا  أن  اعتقد 
   .أو اإلنجيل  ،أو التوراة ،عافاني هللا وإياكم، سواء كان القرآن

الكتب هي كالم هذه  أن  يدل على  أنها   ،وهي غير مخلوقة  هللا،  ومما 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ژ منزلة من عند هللا، كما قال سبحانه:  

]آل     ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  

  .إلى غير ذلك من اآليات الكثيرة، [3-1عمران:

،  صلى هللا عليه وسلم  الكن بعد أن أنزل هللا القرآن، وأرسل نبيه محمدً 
قد    هاف، إال أنف منها ما ُحر   فإن الكتب السابقة قد نُسخت، السيما وقد ُحر   

يُ   ،تسخ  نُ  أن  يجوز  كتاب  بَ تَّ وال  إال  تُ ع  ال  وأن  القرآن،  شريعة  تَّ هللا  إال  بع 

أن القرآن    : أي،   ژ  ڈ   ژژ   :، لذا قال هللا صلى هللا عليه وسلممحمد  

مهيمنة على جميع ما مضى، فالقرآن   صلى هللا عليه وسلموشريعة محمد  
ف، فكيف وقد  مهيمن على ما سبق من الكتب التي أنزلت، حتى ولو لم تحرَّ 

 حرفت؟ فبنزول القرآن قد نسخت. 

يسم الناس  بعض  أن  عليه  أنبه  أن  أحب  مسيحيين،    يومما  النصارى 
بما سماه  هوهذ يسمون  وإنما  النبي    مالتسمية خطأ،  صلى هللا هللا وسماهم 
بازوسلم   عليه ابن  شيخنا  ذلك  بين  كما  نصارى،  بأنهم  عثيمين    ،،  وابن 

 رحمه هللا تعالى. 

ومما يترتب على هذا الخطأ أن بعض الناس إذا قرأ اآليات في تكفير  
لليهود   تكفير  هذا  وأن  كذلك،  ليسوا  المسيحيين  أن  والنصارى ظن  اليهود 

ويقال المسيحيين،  دون  ب  :والنصارى  يسمون  ما  بل  خطأ،  المسيحيين  هذا 
 اليوم هم النصارى.  
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األكبر   الحدث  يرفع  الجنابة  غسل  أن  المعلوم  من  السائل:  يقول 
ألنه يمس الفرج وما   ؛واألصغر، ولكن يتحرج البعض من االكتفاء بالغسل

حوله أثناء الغسل، لغرض إمرار الماء إلى جميع الجسد ومنها المنحنيات  
حول الفرج وتحته، فهل يجب عليه الوضوء إن مس الفرج أثناء الغسل  

 وإن كان قد توضأ قبل الغسل أم ال؟  

إن من اغتسل للجنابة، فإن غسله للجنابة يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   

 ٿ ٿ ٿٹژ دث األصغر واألكبر، كما قال سبحانه:  يرفع الح 

ثم ذكر الصالة، أي  [ 6]المائدة:   ژ الحدث    : ،  يرتفع  أنه بمجرد االغتسال 

 األكبر واألصغر. 

أنه إذا نوى   الثالثة  لغسل ارتفاع الحدث األكبر  باوعلى أصح األقوال 
فإنه له   باالغتسال  ألن هللا ذكر بأن من تطهر  ؛ ارتفع األصغر ولو بال نية

يصلي رفع   :أي ،  [6]المائدة:  ژ  ٿ ٿ ٿٹژ   ،أن  بمجرد 

   .الجنابة باالغتسال يدخل األصغر تبعًا ولو لم ينوه

فإنه يجب عليه   بعد وضوئه واغتساله،  يده على فرجه  لو وقعت  لكن 
 غيره.أن يعيد غسله كما ثبت هذا عن ابن عمر، فيما رواه البيهقي و

رضي   بنت صفوان   سرةويدل على ذلك ما خرجه الخمسة من حديث بُ 
النبي    هللا عنها فليتوضأ«، قال:    صلى هللا عليه وسلمأن    »من مس ذكره 

صلى هللا وعند اإلمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن جده أن النبي  
وأيما امرأة مست فرجها   ،»أيما رجاًل مس فرجه فليتوضأقال:  عليه وسلم 
 عند البيهقي. رضي هللا عنها وثبت نحو من هذا عن عائشة فلتتوضأ«،

   .فإذًا من مس الفرج فإنه يتوضأ

السنة أ  :وإنما  الجنابة  غسل  من  يبتدئ  ما  القبل   نأول  فرجه  يغسل 
م الماء على بدنه، ومن  ثم يعم     ،والدبر، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوئه للصالة

 له أن يصلي بعد ذلك.  فعل ذلك فإن

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثالثة بعد الثالثمائة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  الثالثة 

 بالتليجرام.           

 ر بالجهل في الشرك األكبر؟ عذَ يقول السائل: هل الشخص يُ 

يُ يُقال جوابًا عن هذا السؤال:    عذار في ق اإللَ طإنه ال يصح بحال أن 
عذار، بل البد من  كل مسألة، ولكل شخص، وال في المقابل يطلق عدم اإل

  .التفصيل في هذه المسألة

المفر   ف بين  المفر   فرق  وغير  ارتكاب فالمفرَّ ،  طط  في  معذوًرا  ليس  ط 
المحرمات الشرعية، كما أفاد هذا ابن عبد البر رحمه هللا تعالى في كتابه 

القرافي"التمهيد" تيمية، وكالم  ابن  اإلسالم  ويدل عليه كالم شيخ  وابن    ،، 
 . "قواعد"الاللحام في 

   .ط، إلى غير ذلكط وغير المفر   ق بين المفر   فإذًا ال بد أن يفرَّ 

فُ  إذا  يُ ثم  ينبغي أن  أنه ال ينبغي ألهل  علَ سر األمر في ذلك، فإن مما  م 
 السنة أن يختلفوا في مثل هذه المسألة، وأن يعادي بعضهم بعًضا. 

مسائل في  اإلعذار  رأى  المفر   وفرَّ   ،فمن  بين  وق  فال  المفر     غيرط  ط، 
يصح لغيره أن يشنع عليه، وال يصح له أن يشنع على من خالفه، فإن هذه  

 قد اختلف فيها علماء السنة المعاصرون ومن سبق.  المسائل

وكالم العلماء في ذلك كثير، لذا نص شيخنا ابن باز رحمه هللا تعالى 
، وكذلك شيخنا العالمة "تيسير العزيز الحميد"كما في تعليقاته على كتاب  

العباد المحسن  عبد  العالمة  والشيخ  فتاواه،  في  العثيمين  بن صالح    ، محمد 
مة مقبل الوادعي رحم هللا الحي والميت على أن الخالف في  والشيخ العال

 هذه المسألة خالف سائغ. 

موضع   من  أكثر  في  عثيمين  ابن  شيخنا  المطبوعة   منونص  فتاواه 
 على أن الخالف في هذه المسائل كالخالف في بقية المسائل الفقهية.

قدر فالمقصود من هذا ال يهمني كثيًرا ذكر الراجح في هذه المسألة، ب
أالَّ  يهمني  يسوغ  ما  الذي  فإن  المسائل،  هذه  أمثال  في  السنة  أهل  يتنازع   

وأن يتعادوا من أجله، أسأل   ،االجتهاد فيه ال يصح ألهل السنة أن يتنازعوا
 إنه الرحمن الرحيم.    ؛هللا أن يجمع قلوب الجميع على التقوى 

 يقول السائل: من هم الحشوية؟ 
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السؤال:    هذا  جوابًا عن  على  يُقال  بإطالقه  اشتهر  من  أول  اللفظ  هذا 
أهل السنة هم المعتزلة، وقد نقل عن عمرو بن عبيد أنه وصف عبد هللا بن  

 . عمر بأنه حشوي

لكن فيما يظهر أنه إطالق ،  طالقهذا اإللوليس في إطالقهم بيان سبب  
على أهل السنة، فصار   على عامة أهل السنة، والذي يظهر أنهم أطلقوا هذا  

لقبًا تنفيريًا من أهل السنة، وقد يكون السبب في هذا اإلطالق أن أهل السنة  
 وهم الحشوية بالنظر إلى كثرتهم. هم األكثر، فسمَّ 

كما و  "،منهاج السنة"ومما أفاد شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى في كتابه  
أطلق هذا على عبد  ل عن عمرو بن عبيد أنه  ق  أنه نُ   " مجموع الفتاوى"في  

 هللا بن عمر، وأن الذي أطلق ذلك هم المعتزلة على أهل السنة.   

 يقول السائل: نرجو تفصيل القول في الحلف بصفات هللا؟ 

الحلف بصفات هللا جائز باإلجماع، حكى يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
  ".مدارج السالكين"اإلجماع ابن القيم رحمه هللا تعالى في كتابه 

كانت  و سواء  جائز،  باهلل  والحلف  باهلل،  حلف  هو  بالصفة  الحلف 
أنه    رضي هللا عنه وقد ثبت عن عبد هللا بن عمر  ،  الصفات فعلية أو ذاتية

  .حلف بما يسمى بالصفات الفعلية

،  فإذًا الحلف بالصفات جائز مطلقًا، والصفة المراد بها الحلف باهلل  

هللا قال  إبليس  وقد  عن  وجل   ژمج  جح   مح  جخ  ژ :  عز 

 [. 82]ص:

قصة   في  "البخاري"   منخ آوفي  الجنة   ر  أهل  من   :قال  ،يخرج 
يعني بالصفة جائز   : وبعزتك،  الحلف  فإذًا  بعزة هللا سبحانه،  أنه حلف  فيه 
 نه حلف باهلل سبحانه.أل ؛على اإلطالق

صلى وقد ثبت في الصحيحين عن عبد هللا بن عمر عن عمر أن النبي  
»أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا  سمع رجاًل يحلف بأبيه فقال:    هللا عليه وسلم

 بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باهلل أو ليصمت«. 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الرابعة بعد الثالثمائة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  الرابعة 

 بالتليجرام.       
كانت   فإن  ضابط،  أي  بال  للجميع  متاح  االحتساب  هل  السائل:  يقول 

 فما هي ضوابطه؟  ، اإلجابة ال

ژ االحتساب لكل أحد، كما قال سبحانه:  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   

 [. 110]آل عمران:  ژ ٹ  ٹ

النبي     صلى هللا عليه وسلموكما أخرج مسلم من حديث أبي سعيد أن 
»من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم  قال:  

اإليمان«، أضعف  وذلك  بقلبه  وهو    يستطع  مسلم،  لكل  مشروع  فاإلنكار 
لألوامر  ذلك،  ينكر  أن  عليه  يجب  فإنه  منكًرا،  رأى  من  كل  على  واجب 

 والتي تقدم ذكر بعضها. ،التي جاءت في الشرع
األمر  هذا  بأن  عالًما  يكون  أن  المنكر البد  ينكر  أن  أراد  لكن كل من 

شرحه "ا أفاد ذلك النووي رحمه هللا تعالى في  م، كمالذي يريد إنكاره محرَّ 
ونقل عن العلماء، وذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره من   "على مسلم
 أهل العلم.  

  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ   :لذا قال سبحانه

يُ   :[ أي 108]يوسف:   ژ أن  إنكار أمر  قد  على علم، فال يصح ألحد  م على 

  حالل؟ هل هو حرام أو  ،وهو يجهل
فإن من أراد أن  ؛  ينبغي أن يراعى في ذلك المصالح والمفاسد  :وأيًضا
منكَ  ذلكو  ارً ينكر  يفعل  أن  له  ليس  فإنه  أكبر،  مفسدة  إنكاره  على   ؛ ترتب 

  .المفاسد وتقليلها ءودر ،ألن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها
المتيسر   أن  الحمد-إال  اإلنكار    -وهلل  في  هو  وهذا  وبالقول،  بالكلمة 

مردود وغير  مقبول  طيبأن  لم  الغالب  بأسلوب  ذلك  على  وبكلمة    ،قدم 
الناس  ،طيبة لهم  ، ووعظ  الواجب   ،وبين  لذا   ، يستجيبون  الغالب  في  فإنه 

علينا أن نجتهد في إنكار المنكرات ببيان أن هذا خطأ، وأن نناصح الناس  
فالح هذه األمة، أسأل هللا أن    لتي هي أقوم، فإن هذا سببلبالتي هي أحسن  

 يعيننا المسلمين أجمعين على القيام بذلك.        
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وال    ،يقول السائل: هل من عق عن ولده في اليوم الثامن فعل بدعة
 يجوز أكل طعامهم؟ 

نه بدعة،  إهذا خطأ، ال يقال في مثل هذا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
النبي   أن  جندب  بن  سمرة  حديث  من  السنن  أصحاب  عند  صلى هللا  ثبت 

السابع،    ، »كل غالم مرهون بعقيقة  : ذكر أن   عليه وسلم  اليوم  تذبح في 
 .ويسمى« ، ويحلق

فقد   ذلك  خالف  من  لكن  السابع،  اليوم  تكون  أن  العقيقة  في  فاألفضل 
   .قع في البدعةمن خالف األفضل إنه و كلخالف األفضل، وال يقال في 

يقال فيمن دخل المسجد برجله الشمال دون اليمين أنه وقع في  ال  فمثاًل  
 .أو لم يرفع يديه في الصلوات عند التكبيرات فإنه وقع البدعة .البدعة

اعتقد   : ن هذا فعل خالف السنة إال إذا تعبد بمخالفة السنة، أيإ :بل يقال
أن العقيقة في اليوم الثامن مستحبة وهي األفضل، أو تعبد بعدم رفع اليدين  

يقال الذي  هذا  هذا،  فمثل  وغيرها،  اإلحرام  تكبيرة  التكبيرات  إنه    :عند 
 التفصيل بغض النظر عن هذه األمثلة.  بناء على هذاخطأ، وقد فعل بدعة،  

   :فإذًا مخالفة ما جاءت به السنة له حاالن
   .أن يتعبد بذلك، ومن تعبد بذلك وقع في البدعة :األولىالحال 

والحال الثانية: أال يتعبد بذلك وإنما يتركه تقصيًرا، أو ألي سبب، فإن  
 إنه خالف السنة.  :مثل هذا يقال

تعبد   إذا  إال  السنة،  خالف  فقد  غيره  أو  الثامن  اليوم  في  عق  من  فإذًا 
في   العقيقة  بأن  جاءت  السنة  أن  وذلك  تقدم بذلك،  ما  على  السابع،  اليوم 

 ذكره.       
ثم تبين له أنه    ،يقول السائل: إذا اجتهد اإلمام في جمع الصالة للمطر

 هل يعيد الصالة؟   ، مخطئ
ه فهو ؤكل من اجتهد في أمر ثم تبين خطيُقال جوابًا عن هذا السؤال:   

وسعه يستفرغ  أن  بشرط  يصح    ،معذور،  متى  يعرف  علم،  ذا  يكون  وأن 
 واستفرغ وسعه فإنه معذور.  ،ثم اجتهد في ذلك ،الجمع شرًعا

أنه كان مع الصحابة، فظن أن الشمس   رضي هللا عنهثبت عن عمر  و
  »  رضي هللا عنه:ن أن الشمس لم تغرب، فقال  قد غربت، فأفطروا، ثم تبيَّ 

يسير،   وأخطالَخطب  بالقضنا«أاجتهدنا  يأمر  ولم  الرواية ،  في  اء 
كما بين ذلك شيخ اإلسالم ابن  ،  الصحيحة، وإنما أمر به في رواية ضعيفة

ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ژ فاهلل سبحانه يقول:    ،تيمية رحمه هللا تعالى

م286]البقرة:     ژ  ائ الصحيحين  في  وثبت  بن  [،  عمرو  حديث  ن 
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»إذا اجتهد الحاكم  قال:    صلى هللا عليه وسلمالعاص وأبي هريرة أن النبي  
من اجتهد وأخطأ فهو   ،، فإذًافأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد«

 مأجور. 
أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 

  خيًرا.وجزاكم هللا
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 المجموعة الخامسة بعد الثالثمائة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي   على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  الخامسة 

 بالتليجرام.          

أنه يجمع في المطر؟ وما مقدار المطر   يقول السائل: ما الدليل على 
 الذي يجمع له؟ وهل يصح الجمع في النهار؟ 

الجمع في المطر ذهب إليه جماهير أهل ال جوابًا عن هذا السؤال:  يُق 
ذلك ابن عمر    :العلم، وقد دل على  ثبت عن  عند عبد    رضي هللا عنه أنه 

الصحيحين في  وثبت  بإسناد صحيح،  النبي    :الرزاق  صلى هللا عليه  »أن 
 .أو ثمانية أيام«  ،في المدينة سبعة أيام صلى هللا عليه وسلمجمع  وسلم

األقوال أصح  على  الجمع  أعلم  -وهذا  مطر،   -وهللا  ألجل  جمع  هو 
أهل   جماهير  ذهب  فلذا  عباس،  ابن  حديث  من  الشيخان  أخرجه  والحديث 

أنه يشرع ويباح الجمع في ال ر، وهذا مذهب مالك والشافعي مط العلم إلى 
 وأحمد.

ى أن المطر الذي  أما مقدار المطر الذي يجمع له فجماهير أهل العلم عل
ما يبل الثياب، فالمطر الذي يبل    : يجمع له هو المطر الذي معه مشقة، أي

 الثياب هو الذي يجمع له.

 وهل يصح الجمع في النهار؟   :وقول السائل

النهار الجمع يكون في صالة  العلم  أهل  أقوال    : أي  ،يقال: على أصح 
بين المغرب والعشاء، وإلى   :أي  ،أو في صالة الليل  ،بين الظهر والعصر

الشافعي واإلمام أحمد في رواية، ويدل   ذلك أنه في حديث ابن  لهذا ذهب 
النبي   أن  المتقدم  وسلمعباس  عليه  هللا  أو   صلى  أيام  سبعة  بالمدينة  جمع 

 والمغرب والعشاء. ،ثمانية أيام بين الظهر والعصر

هذا جمع ألجل األقوال  أصح  الليل  وعلى  في  الجمع    ، المطر، وصار 
»أراد  وفي النهار، وأؤكد ذلك أن الجمع شرع للمشقة، لذا قال ابن عباس:  

، وهذه المشقة إذا وجدت في النهار، فإنه يصح الجمع كما أال يحرج أمته«
 يصح الجمع في الليل. 

بين الظهر   :، أيونهاًرا  أن الجمع يصح لياًل   -وهللا أعلم  -فلذا األظهر  
 لما تقدم ذكره.    ؛بين المغرب والعشاء ور، والعص

 يقول السائل: هل لمن صلى في بيته أن يجمع؟  
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  -وهللا أعلم  -على أصح قولي أهل العلم  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
له أن   فليس  المطر  بيته ألي سبب كان، وجاء  الفريضة في  أن من صلى 

   .ألن هذا لم يرد، هذا من جهة ؛يجمع

وهللا   -المشقة منتفية في حقه، فلذا ال يصح له الجمع    :ومن جهة أخرى
 . -أعلم

 يقول السائل: هل يجمع للبرد الشديد؟

ع الجمع شرَ ال يُ   -لموهللا أع  -البرد الشديد  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
هللا   رسول  عن  حديثًا  أر  ولم  وسلمله،  عليه  هللا  عن    صلى  أثًرا  وال 

األدلة   من  رأيت  ما  كل  وإنما  الشديد،  البرد  ألجل  الجمع  في  الصحابة، 
 واآلثار رجعت إلى الجمع ألجل المطر مع البرد الشديد أو غير ذلك.

ا يدل على هذا، وما أما البرد الشديد وحده، فلم أر نًصا صحيًحا صريحً 
بأنه كان مع    :ح فيهافقد جاء في رواية أخرى مصرَّ   ،روي عن ابن عمر

   .البرد مطرٌ 

أن الجمع إنما يشرع للمطر، مع مشقة أو غير    -وهللا أعلم-لذا األظهر  
 ذلك، مما تقدم ذكره مما يبل الثياب.  
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وأن تكون الصالتان متعاقبتين    ؟ جمع النيةليقول السائل: هل يشترط ل
 مباشرة؟  

أما اشتراط النية للجمع فعلى أصح أقوال  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
العلم   أعلم  -أهل  تُ   -وهللا  ال  النية  قول شتَ أن  وهذا   ،الشافعيو  مالك  رط، 

 وأحمد، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.

في  :بمعنى وليس  الظهر  دخل صالة  رجاًل  أن  ثم    لو  يجمع،  أن  نيته 
ذلك مع أول صالته، فمتى    فله أن يجمع ولو لم ينو    ،ع جمَ لمثله يُ   نزل مطرٌ 

 ما نزل المطر، فله أن يجمع. 

كان   لو  هذا  ومثل  ذلك،  على  دليل  وال  يصح،  فال  النية  اشتراط  أما 
   .نه صحابته الكراموبيَّ  صلى هللا عليه وسلمنه رسول هللا مطلوبًا شرًعا لبيَّ 

أو   ،ساعة  فثم تأخر نص  ،المواالة، بمعنى لو صلى الظهر   :ومثل ذلك
أقل  ،أكثر هذا    ،أو  مثل  فإن  الظهر،  وقت  في  العصر  ذلك  بعد  جمع  ثم 
على    ؛يصح شرًطا  ليس  الموالة  العلمأصح  ألن  أهل  دليل    ؛ قولي  ال  ألنه 

ذلك لبيَّ ،  على  كان مطلوبًا شرًعا    صلى هللا عليه وسلم، نه رسول هللا  ولو 
 هذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى.و

 يقول السائل: هل يصح جمع تأخير ألجل المطر؟ 

: أنه يؤخر -وهللا أعلم  -يعني مراد السائل  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
الظهر إلى وقت العصر، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيجمع، مثل  

أهل   إجماع  تيمية  ابن  حكى  يُ هذا  ال  للمطر  الجمع  أن  على  ع  شرَ العلم 
محجوجون   لكنهم  المتأخرين،  من  خالف  بعضهم  أن  وذكر  للتأخير، 

 باإلجماع السابق.

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 الثالثمائة المجموعة السادسة بعد 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  السادسة 

 بالتليجرام.     

وتأخر   اإلسالمية  األمة  لضعف  سبب  أعظم  ما  السائل:  يقول 
 المسلمين؟

السؤال:    لكن يُقال جوابًا عن هذا  المسلمين كثيرة،  أسباب ضعف  إن 
مقدمها في  أو  قال   :أهمها  العالمين،  رب  توحيد هللا  في  المسلمين  تقصير 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ سبحانه  

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

يوحدون   :أي   [.55]النور:  ژ ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

   .هللا سبحانه

[،  7]محمد:   ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ   :وقال سبحانه

   . ر سبحانه في توحيدهنصَ وأعظم ما يكون به نصر هللا هو أن يُ 

   ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ     ٻٱ  ٻژ   :وقال سبحانه

سبحانه، وأعظم ما    هللا  نصرهنصرهللا  هذا وعد من هللا، أن من    [. 6]الروم:
له نصَ يُ  ويجعل  ويقويه  ويمكنه  يعزه  سبحانه  أنه  بالتوحيد،  القيام  هو  ر 

  .الغلبة

ڳ  ڳ  ڳ    ڳژ ومن عظيم مكانة التوحيد أن هللا ابتدأ به في قوله:  

 [. 23]اإلسراء:   ژ ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

التوحيد،   بكلمة  والتمسك  بالتوحيد،  القيام  الكثيرة على  الفضائل  ورتب 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  ژ كما قال سبحانه:  

وحَّ 256]البقرة: ژ  مث  ىث  يث  حج فمن  بالعروة [،  استمسك  فقد  هللا  د 

 الوثقى، ومفهوم المخالفة: من لم يفعل ذلك فإنه لم يتمسك بالعروة الوثقى.
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القرآن، وأول نهي في ومما يدل على أهمي أنه أول أمر في  التوحيد  ة 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ القرآن هو النهي عن ضده، قال سبحانه:  

دوا ربكم، ثم  [، أي وح   21]البقرة:   ژڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

، [22]البقرة:   ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ قال في آخر اآلية:  

   .سبحانه وتعالى هلل ال تجعلوا هلل شركاء ونظراء :أي

أ  قرَ التوحيد أنه ُشرع لنا في صالة بعض النوافل أن تُ   أجر  ومن عظيم 
، وسورة اإلخالص -وهي التوحيد العملي-سورتا التوحيد، سورة الكافرون  

 . -التوحيد االعتقادي يوه-

في "صحيح مسلم" من  كما  ورتين في راتبة الفجر س ع قراءة هاتين ال ر  فشُ 
  " مسلم " كما ثبت في    ، ركعتين خلف المقام ال حديث أبي هريرة ، وفي صالة  

   قال: في راتبة المغرب، كما ثبت عن إبراهيم النخعي أنه  و من حديث جابر،  
   . كانوا يقرؤونها، وهذا إن دل دل على فضل التوحيد 

أن   نعرف  أن  ولحبوط   الشركويكفي  الذنوب،  مغفرة  لعدم  سبب 
 .مال وللخلود في الناراألع

ۓ    ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ قال سبحانه:  

چ    چ  ژ [، وقال سبحانه:  48]النساء:   ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   

   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

 [. 72]المائدة:

   ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ژ   : وقال سبحانه لألنبياء

ے  ۓ  ژ   صلى هللا عليه وسلم:محمد  ل[، وقال هللا مخاطبًا  88]األنعام:

   ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

 [، إذًا فغيره من باب أولى. 65]الزمر:

القيام بالتوحيد،   من المسلمين ال    كثيرٌ و والمسلمون قد قصروا كثيًرا في 
يعرف معنى كلمة التوحيد ال إله إال هللا، كثير منهم إذا سئل عن معناها قال ال  

هللا، ال خالق إال هللا، وأرجع ذلك إلى توحيد الربوبية    قادر على االختراع إال 
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ولم يعلموا أن معناها راجع إلى توحيد  ،  الذي أقر به كفار قريش ولم ينفعهم 
   . معبود بحق إال هللا اإللهية، وهو أنه ال  

كثير من المسلمين يظن أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد ال إله إال هللا  و
أنها مقيدة بالقيود الثقال، وأن لها شروًطا،   وا كاف للنجاة من النار، ولم يعلم

الكلمة تنفعه هذه  التلفظ    هفإن؛  ومن لم يأت بهذه الشروط لم  لو كان مجرد 
ا من  النجاة  في  كافيًا  أهل  بها  من  المنافقون  لكان  الجنان،  ودخول  لنيران 

   .ألنهم قد تلفظوا بها ؛الجنة

بالدعاء والنذر المسلمين قد قصد األولياء والصالحين  فما ،  وكثير من 
أكثر المسلمين الذين يقولون مدد مدد يا رسول هللا، مدد مدد يا ولي هللا، أي 

   .وهذا هو الشرك األكبر ،أمدنا بالعون والتوفيق

وينذر إلى األولياء والصالحين،   ،كثير من المسلمين يأتي إلى القبورو
 ويذبح لهم. 

وكثير من المسلمين قد وقع في وسائل الشرك من بناء األضرحة على 
بل مما قرأت   القبور، وغير ذلك من األمور الكثيرة التي تخالف توحيد هللا، 
الًحا قد اجتمع  أنه في إحدى الدول اإلسالمية في يوم مولد من يسمونه ص

،  عند قبره ثالث ماليين، يذبحون له وينذرون له، ويدعونه من دون هللا  
بعد ذلك   ثم  العالمين  الكبير في توحيد هللا رب  التقصير  إلى غير ذلك من 

 هم في حال ضعفلماذا نتساءل لماذا المسلمون متأخرون، و

من الدعاة قد   اهو أن كثير  ،كما يقال  ،والطين بلة  ا ومما زاد األمر سوءً 
قصر في دعوة الناس إلى التوحيد، فما أكثر الدعاة الذين اشتغلوا بالقضايا 
السياسية، وهذا خطأ، وليس هذا شأنهم، وال ميدانهم، وكثير منهم قد اشتغل  

لكن ترك   وبالوعظ، وهذا خير،  توحيد  ما هو  بالرقائق  أهم من ذلك وهو 
 ا.والمفترض أن يجمع بينهم ،هللا

لكن   خير،  وهذا  هللا،  دين  من  أخرى  بجوانب  اشتغل  منهم  وكثير 
إلى  الناس  يدعوا  بأن  هللا،  بتوحيد  الجوانب  تلك  مع  يأتي  أن  المفترض 

الخطب في  كتابة   ،التوحيد  وفي  الصالة،  بعد  والكلمات  الدروس  وفي 
 الرسائل النافعة، وتوزيع بعض الرسائل النافعة بتوحيد هللا. 

مين أجمعين أن يقرؤوا مؤلفات اإلمام المجدد محمد  وإني ألدعو المسل
ومن   توحيد هللا،  في  للغاية  مفيدة  فإنها  تعالى،  رحمه هللا  الوهاب  عبد  بن 

التوحيد"أنفعها   و"كتاب  الثالثة"،  األصول  و"كتاب  القواعد "،  كتاب 
، وأن يقرؤوا رسالة عظيمة لشيخنا ابن  "كتاب كشف الشبهات"، و"األربع
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بعنوان   يضادهاال"باز  وما  الصحيحة  بعنوان  "عقيدة  أخرى  ورسالة   ،
 . "توحيدالقوادح في "

المسلمين   وعلى  وعليكم  علينا  يمن  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  أسأل 
نلقاه، وهو  يثبتنا على ذلك حتى  بالقيام بتوحيد هللا، وأسأل هللا أن  أجمعين 

 راض عنا، وجزاكم هللا خيًرا.  
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   ثمائةالمجموعة السابعة بعد الثال

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  السابعة 

 بالتليجرام     

يقول السائل: هل الصحيح أن كل بدعة كفر أو شرك؟، وهل قال بها  
تدل   أدلة  هناك  هل  المعاصرين؟  العلماء  أو  السلف  من  تقسيم  أحد  على 

 البدعة إلى المكفرة والمفسقة؟ وهل المبتدعة كفار؟ 

أنها كفر، ذكر يُقال جوابًا عن هذا السؤال:    إن األصل في كل بدعة 
، ويدل عليه كالم شيخ  "االعتصام"  ههذا الشاطبي رحمه هللا تعالى في كتاب

في   تيمية  ابن  كتاب    "اإلخنائية"اإلسالم    " المستقيمالصراط  اقتضاء  "وفي 

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ  ذلك قول هللا ل وغيره، ويدل 

 [. 21]الشورى:  ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

الدين م أنها تشريع من  البدعة  ابتدع    ا فإن حقيقة  يأذن به هللا، فمن  لم 
بدين لم يأت به هللا، وزعمه  أنه أتى  بدعة كالمولد أو غيره، فحقيقة أمره 

وردة كفر  هذا  فمثل  يكفَّ ألن  ؛دينًا هلل،  ال  المبتدع  لكن  وتحريم،  تحليل    ؛ ره 
   .ألنه متأول، والتأويل مانع من التكفير

 كفرة ومفسقة؟.مل هناك أدلة تدل على تقسيم البدعة إلى ه قوله:أما 

 أدلة منها: يدل على ذلك :يقالف

فسقة، أما البدعة  ممعنى البدعة الكفرية ومعنى البدعة ال  /الدليل األول 
به، كالذبح   التدين والتعبد  الذي يكون كفًرا قبل وصف  العمل  الكفرية هي 

 لألولياء وغير ذلك، فإذا تعبد بذلك فإن هذا الفعل يكون بدعة كفرية.

بدعة   تكون  فإنها  به  تعبد  إذا  ذلك،  دون  ما  فهو  المفسقة  البدعة  أما 
  .مفسقة

اإلجماع، وأظن حكى ذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه    / الثاني  الدليل
 ."معارج القبول"

 هل المبتدعة كفار؟  :أما قوله

 ألن التأويل مانع من التكفير، فليس المبتدعة كفاًرا.  ؛ليس كذلك :فيقال

يقول السائل: علّي كفارة صيام شهرين متتابعين من أجل حادث سير،  
التقويم  هًرا واحًدا كاماًل وشهر صفر باقي يومين، لكن فالحمد هلل صمت ش

 ناقص، ماذا علّي أن أفعل؟ 
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إنه على أصح أقوال أهل العلم إذا ضبط  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
دخول الشهر بالرؤية وخروجه بالرؤية، فصيام شهرين كاف، لنفرض أن  

وعشر تسعة  محرم  وعشرون    ونشهر  تسعة  صفر  شهر  وكذلك  يوًما، 
فإنه  يضبط  لم  وإذا  بالرؤية،  وخروجه  دخوله  إذا ضبط  كاف  فهذا  يوًما، 

 صيام شهرين متتابعين.  ه تميوًما حتى يتأكد أن  ينم ست واحتياًطا يص

شعره  بحلق  يقوم  البعض  وجدت  العمرة  إلى  ذهبت  السائل:  يقول 
بعض   يحلق  الحالقين،  إلى  الذهاب  دون  اليمين  بنفسه  من  شعرات 
 والشمال والخلف واألعلى، هل عمرته صحيحة؟   

إن هذه العمرة صحيحة، وإن هذا الحلق  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:   
صحيح على أصح أقوال أهل العلم، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم،  

أبي حنيفة أحمد في رواية، ويدل  و  ،ومالك في قول  ،والشافعي  ،فهو قول 
  به يحصل    ،ول عطاء رحمه هللا، فمن حلق بعض شعره فإنه مجزئذلك قل

 إن شاء هللا.   ،التحلل

ويؤجل الحالقة إلى جدة، هل    ة،يقول السائل: البعض يقوم بعمل عمر
 يصح منه العمل؟ 

السؤال:    العمل يصحيُقال جوابًا عن هذا  األفضل،   ؛هذا  لكنه خالف 
ذلك  قرر  كما  العمرة  في  هذا  المروة،  على  الشعر  يحلق  أن  األفضل  فإن 

  .النووي رحمه هللا تعالى

بمنى بعد    :أما الحاج فاألفضل أن يحلق شعره بعد أن ينحر هديه، أي 
صلى هللا ألن النبي  ؛أن ينحر هديه، ذكر هذا أيًضا النووي رحمه هللا تعالى

 ك. فعل ذل عليه وسلم 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة بعد الثالثمائة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  الثامنة 

 بالتليجرام.      

فيه   الخالف  وهل  النبوي؟  بالمولد  االحتفال  حكم  ما  السائل:  يقول 
 زه؟ سائغ، ألن من العلماء من يجوّ 

عن    جوابًا  السؤال:  يُقال  وال  هذا  بدعة،  النبوي  بالمولد  االحتفال  إن 
، وذلك يتضح بما    صلى هللا عليه وسلم يجوز في شريعة محمد بن عبد هللا  

 يلي:  

أُ  ما  أول  االحتفال  هذا  أن  األول:  على حد  األمر  الرابع،  القرن  في  ث 
العُ  المُ بَ أيدي  الذين  مَّ سَ يديين  وهم  بالفاطميين،  وزوًرا  كذبًا  يظهرون  ين 

الرفض ويبطنون الزندقة، فهو إذًا حدث في القرن الرابع على أيدي هؤالء  
 الذين اشتهروا بتكفير الصحابة وسبهم، كما بين ذلك المقريزي.

هذ النبي    االحتفال  افإذًا  يفعله  ، لم  وسلم  عليه  هللا  الخلفاء    صلى  وال 
ن، وال األنصار،  ووال بقية العشرة، وال أهل بدر، وال المهاجر  ،الراشدون

التابعين أتباع  وال  التابعون،  يفعله  ولم  بل  أجمعون،  الصحابة  لم  ،  وال  بل 
   .يفعله أئمة المذاهب األربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

هي بدعة حدثت في القرن الرابع، فيا سبحان هللا هل تكون خيًرا   ،فإذًا
يفعلها رسول هللا  و كان  صلى هللا عليه وسلم لم  لو  قطعًا  هذا    وال هؤالء؟ 

وق   العمل خيًرا،  ليس  أنه  على  دل  يفعلوه  لم  فلما  لفعلوه،  في    دخيًرا  ثبت 
النبي   أن  عائشة  حديث  من  وسلمالصحيحين  عليه  هللا  »من  قال:    صلى 

من    "صحيح مسلم"، وثبت في  أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«
 »وكل بدعة ضاللة«.قال:  صلى هللا عليه وسلمحديث جابر أن رسول هللا 

حديث   من  النسائي  إال  الخمسة  عند  أن    العرباضوثبت  سارية،  بن 
عليه وسلمالنبي   الراشدين  قال:    صلى هللا  الخلفاء  بسنتي وسنة  »عليكم 

بالنواج  ،المهديين عليها  األمور  ذ،عضوا  ومحدثات  كل    ؛ وإياكم  فإن 
 محدثة بدعة«. 

  ،وال تبتدعوا ، »اتبعواعن ابن مسعود أنه قال:  وكيع وغيره دوثبت عن
كُ  في  م«يتُ فِ فقد  البيهقي  وروى  قال:    " المدخل"،  أنه  عمر  ابن  »كل عن 

الناس حسنة«  ،بدعة ضاللة الكثيرة وإن رآها  إلى غير ذلك من األدلة   ،
البدع، من  التحذير  ذلك  في  النبي    :ومن  بمولد  عليه االحتفال  هللا  صلى 

 . وسلم
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صلى هللا عليه األمر الثاني: أن العلماء متنازعون في تحديد يوم مولده  
، وليس هناك دليل صريح في تحديد يوم مولده، وقد ذكر النزاع جمع  وسلم

المناوي  ذلك  ذكر  تيمية وغيره، وممن  ابن  اإلسالم  العلم، كشيخ  أهل  من 
 ."الفتوحات السبحانية" هفي كتاب

فإذًا لم يثبت يوم مولده ثبوتًا يقطع بجزمه، فإذًا ال يصح أن يجزم بأن  
وليس    ،يوم مولده هو ذاك اليوم، لذا من أراد أن يجزم بذلك فيلزمه الدليل

 . صلى هللا عليه وسلم ال ظاهر وال قطعي، في تحديد يوم مولده  ، هناك دليلٌ 

ذُ  يوم  ك  بل مما  أن  الثاني عشر من ربيع األول،  ر  اليوم  وفاته هو في 
فلو صح هذا، أو صح تحديد يوم مولده، فإنه ليس جعل هذا اليوم يوم حزن  

 بأولى من جعله يوم فرح وسرور.

فال  ثبت  ولو  عليهما،  االعتماد  يصح  فال  يثبتا،  لم  األمرين  أن  وبما 
 وال يوم فرح واحتفال. ،ل ال يوم حزنجعَ يصح أن يُ 

ا إال عيداناألمر  الشريعة  في  أنه ال يجوز  الفطر  : لثالث:  وعيد    ،عيد 
صلى  »أن النبي    : األضحى، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد

 .ويوم األضحى« ،يوم الفطر ، نهى عن صيام يومين هللا عليه وسلم

  صلى هللا عليه وسلم أن النبي  "  : وثبت عند أبي داود والنسائي عن أنس
المدينة فيهماوله  ،قدم  يلعبون  يومان  خيًرا    :فقال  ، ما  بهما  أبدلكما  »قد 

   .واألضحى« ،عيد الفطر ،منهما

 ال يصح أن يحتفل به، وال أن يجعل عيًدا. ففإذًا ما عدا ذلك 

لذاته هو من جملة األعياد المحرمة، فكل   لذاته أو مكان    د زمان  فتقصُّ 
محرم فإنه  عليه  دليل  ال  النبي    ،عيد  بمولد  االحتفال  كان  صلى هللا سواء 

 أو كان عيًدا وطنيًا أو غير ذلك. عليه وسلم، 

الوطني العيد  من  أشد  المولد  أن  وكذا    ، إال  كذا  بمرور  االحتفال  ومن 
 كما تقدم بيانه.  ،د بهتعبَّ على تأسيس شركة أو غير ذلك، ألنه يُ 

يحتَ  أنه  الرابع:  من شركيات واألمر  أخرى  منكرات  االحتفال  بهذا  ف 
أخرى وبدع  فقَ   ،ومعاص  شهوانية،  وفيه    لَّ ومعاص  إال  احتفال  يكون  أن 

 :  ريصيو، وفيها قول البيريص وذكر بردة الب

 ومن علمك علم اللوح والقلم.  ......رتهاضوإن من جودك الدنيا و

 صلى هللا عليه وسلم. يعني: النبي 

شرك الدن  ؛وهذا  اللوح يفإن  في  ما  وعلم  اآلخرة،  وهي  وضرتها  ا 
ال    صلى هللا عليه وسلم ، وليس من رسول هللا  المحفوظ كله خاص باهلل  
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فجعله لغير هللا    الدنيا وال اآلخرة، وكذلك علم اللوح والقلم خاص باهلل  
 شرك أكبر.

لى غير ذلك من البدع والخزعبالت  إ  ،فإذًا يحتف بها تالوة هذه البردة
 والمعاصي الشهوانية مما شاع وانتشر. 

وقد   بالحضرة،  اليوم  بهذا  المحتفلون  يتعقد  ما  كثيًرا  الخامس:  األمر 
صوفية   عند  الخاصة  االجتماعات  في  حضر  من  بعض  بذلك  حدثني 

  : أنهم إذا احتفلوا فإنما يعتقدون الحضرة، أي  ،الحجاز، في اجتماعات مغلقة
ويطفئون    ، فيسكتون  ، اسكتوا  :قوليف  ،يحضر  صلى هللا عليه وسلمالنبي  أن  

هذا من  شيئًا  أو  سيدهم  ،  األنوار،  يقول  ثم  برهة،  هذا  على  يجلسون  ثم 
النبي  و دخل  قد  وسلمرأسهم:  عليه  هللا  بعضهم    صلى  إن  وحتى  وخرج، 

 يتمثل بقول القائل: 

قد حضر األحباب  النبي مع  ف   .......... هذا  الكل  قد مضى وسامح  يما 
  .وجرى

الذنوب إال هللا كما   ؛والثاني شركي  ، فالبيت األول بدعي ألنه ال يغفر 

[، إلى غير ذلك  135]آل عمران:   ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ :  قال  

منكَ  بدعة  وأنه  اليوم،  بهذا  االحتفال  حرمة  على  تدل  التي  األوجه   ،رةمن 
 وال يصح فعله. 

النبي   أن  المحققين متفقون على  العلماء  أن يعلم أن  ينبغي  صلى ومما 
وسلم  عليه  هذا    هللا  يفعلوا  لم  بإحسان  لهم  والتابعين  الكرام  وصحابته 

 ية ما في األمر أنهم يستدلون بأدلة عامة وأقيسة ساقطة.االحتفال، وإنما غا

تَ  تقصد  الذي  األمر  يترك  وأن  إليه،  االلتفات  يصح  ال  هذا  ه  كَ رْ ومثل 
وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، فإنه لو   صلى هللا عليه وسلم  النبيُ 

   .كان خيًرا لكانوا أسبق إليه

علماء ال ألن من    ؟ ف معتبرأما قول القائل السائل: هل في المسألة خال
  .زهمن يجو  

يُ إ  :فيقال أن  يصح  ال  أخطاء  المتأخرين  العلماء  عند  يوجد  عوا  تابَ نه 
ل الخالف جعَ ًغا للخالف، وال أن يُ ل خطؤهم مسو   جعَ عليها، وال يصح أن يُ 

 معتبًرا.

يلزموإن العلماء   ه  من  المتأخرين  بعض  أحدثه  ما  يجعل  أن  هذا 
عل الخالف سائغًا ج يلزم من هذا أن يو  ،المعتبرين من مسائل عقدية ضالة

 في أمثال هذه المسائل كتأويل الصفات وغير ذلك.
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  :فإن من وقع في ذلك من العلماء المعتبرين لنا معه موقفان

   .وال نتابعه في خطئه ،الموقف األول: أن نخطئه

ه، كما روى أبو داود عن معاذ قال: مرف بعلعتَ والموقف الثاني: أن يُ 
 ع عليها.تابَ لة الحكيم التي ال يجوز أن يُ ز، فهذه من لة الحكيم«ز»احذر 

كل   كان  جُ زولو  لعالم  اإلجماع لَ ع  لة  وُرد  معتبًرا،  أو  سائغًا  خالفًا  ت 
البد العقائد  من  كثير  لجعلت  أهل  السابق  بعض  فيها  ووقع  زل  ممن  عية 

 سائغ، وال قائل بهذا من أهل العلم المعتبرين. الن الخالف العلم، م  

صلى تباع سنة النبي  أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يهدي المسلمين ال
، وأن يعرفوا للنبي  صلى هللا عليه وسلممحمد  النبي  وتعظيم    هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه  قدره، وأن يمن علينا أجمعين بشفاعته،    صلى هللا عليه وسلم
   وسلم.

يظن  أو من  على  الردود  نشر  في  يجتهدوا  أن  أجمعين  المسلمين  دعو 
النبي   بمولد  االحتفال  استحباب  أو  وسلم،  جواز  عليه  هللا  أكثر صلى  فما 

الرسائل التي تأتي في تويتر أو بالواتس أب أو بالفيس بوك في الدعوة إلى  
الرد، وأن يبين أنه  بدعو من وصلته رسالة مثل هذه أن يبادر  أذا، فمثل ه

 محدث وغير جائز.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ نصيحة وهللا سبحانه يقول:  الفإن الدين  

]آل     ژ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

   .[110عمران:

ركن خاص  "شبكة اإلسالم العتيق"ختم ببيان أنه يوجد في موقع في أو

وجزاكم هللا  ،بكالم أهل العلم ودعاة السنة في الرد على هذه البدعة المنكرة

 خيًرا
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 المجموعة التاسعة بعد الثالثمائة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  التاسعة 

 يجرام.  بالتل

يقول السائل: ذكر ابن رجب رحمه هللا تعالى في أواخر رسالته في   
صغر، فما توجيه  األتفسير سورة اإلخالص، أن النذر لغير هللا من الشرك  

 ذلك؟ وهل ُسبق إليه؟ 

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  وهو  يُقال  العلم،  أهل  كالم  من  المعروف 
ألنه صرف عبادة لغير    ؛هللا شرك أكبرالمتوارد في كالمهم أن النذر لغير  

 هللا.

ومن المتقرر أن العبادات خاصة باهلل، وما كان خاًصا هلل فصرفه لغير 

قال سبحانه كما  والنذر عبادة  أكبر،  ٱ  ٻ  ٻ  ژ :  وتعالى  هللا شرك 

 [. 270]البقرة:  ژ ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

شيخ   قال  في  الذا  كما  تيمية  ابن  الفتاوى"إلسالم  المجلد   "مجموع  في 
الحلف   شرك  من  أعظم  مشرك  فهو  هللا  لغير  نذر  فمن  والثالثين:  الثالث 

 بغير هللا، وهو كالسجود لغير هللا. 

،  "السالكين جمدار"وذكر مثل ذلك اإلمام ابن القيم في المجلد األول في 
 : األكبر النذر لغير هللا، قال  أن من الشرك  :ذكر  ،أنواع الشرك  فإنه لما عد  

فإن صرف النذر لغير    ؛ فكالم العلماء كثير،  وهو أعظم من الحلف بغير هللا
   .ألن النذر عبادة على ما تقدم ذكره ؛هللا شرك أكبر

قد يكون في    ، وكالم ابن رجب كما ذكر السائل هو موجود، لكنه مشكل 
النسخة خطأ أو كانت صحيحة،  نسخة خطأ، لكن على أي حال سواء كانت  ال 

وأن صرفه لغير هللا شرك أكبر، وقد حكى اإلجماع    ، فال شك أن النذر عبادة 
 على ذلك بعض أهل العلم.     

أو لعلم   ،هلل   م محبةَّ يقول السائل: هل الجني يخدم بني آدم بغير محرَّ 
 أو لغرض من أغراض مباحة؟  ،يحصله منه

السؤال:    هذا  عن  جوابًا  ال    هللا يُقال  أو  ذلك  يفعل  الجني  هل  أعلم، 
يفعله، لكن الذي يهمنا أن استخدام الجن واالستفادة منهم محرم في الشرع، 

   ژگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ كما قال سبحانه:  
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ن بعضهم  أل بون  عذَّ أن أهل النار من اإلنس والجن، يُ   : فذكر،  [128]األنعام:
نوع   يذكر  ولم  ببعض،  العموميستمتع  على  فدل  حذف    ؛االستمتاع،  ألن 

استعانة بالجن أيَّ  أن    ،المعمول يفيد العموم، وهذا هو المشهور عند العلماء
الجن  ،  محرمة واستخدام  االستمتاع،  فمطلق  الكهانة،  عين  هو  هذا  بل 
  .محرم

وعالم الجن   ،وقد ال يخدمه؟ هللا أعلم  ،أما هذا الجني قد يخدم اإلنسي
بغي أن يتوسع فيه، وينبغي أن نكون حذرين على ما تقدم  عالم غيب، ال ين 

 ذكره.

المحبة  بين  أميز  وكيف  الشركية؟  المحبة  ضابط  ما  السائل:  يقول 
إنسان   على  أحكم  وكيف  غيرها؟،  وبين  شرك    أنهالتعبدية  في  وقع 

 المحبة؟ 

السؤال:    تأتي عبادة يُقال جوابًا عن هذا  التي  المحبة من األعمال  إن 
التي هي شرك   المحبة  لها ضابط، وكذلك  الشركية  وغير عبادة، والمحبة 

 . "شرح كتاب التوحيد" أصغر إلى غير ذلك، وقد فصلت ذلك في 

ذلك هللا   :وخالصة  لغير  عبادة  عليها صرف  يترتب  التي  المحبة  أن 
الق تعلق  فيها  التي  المحبة  أما  أكبر،  بالغير، بسخط ورضافهي شرك   ، لب 

حديث:   ومنه  األصغر  الشرك  هو  الدينار فهذا  عبد  عبد    ، »تعس  وتعس 
وابن    "ل العبوديةئرسا  "، كما بين ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فيالدرهم«
 . "البخاريعلى شرحه "حجر في 

فهو   البدعية  المحبة  به  أن  أما  جاءت  ما  خالف  على  بالحب  يتعبد 
النبي   يحب  كما  وسلم الشريعة،  عليه  هللا  االحتفال   صلى  إلى  يدفعه  حبًا 

   . بمولده وغير ذلك، فإن هذا بدعة

 . صلى هللا عليه وسلمم رسوله محبة ما حرَّ  :هي، ف أما المحبة المحرمة

   .محبة المكروهات :والمحبة المكرهة

   . سبحانه وما أمر هللا بمحبتهمحبة هللا  :والمحبة الواجبة

المحبة   صلى هللا عليه وسلم محبة النبي    : هي  ،وكذلك المحبة المستحبة
   .الواجبة، ومحبة األعمال المستحبةعن المستحبة الزائدة 

 المحبة الطبعية. :هيفأما المحبة المباحة، 

المحبة أن  نفسها  فالمقصود  بين    في  كما  حد  لها  وليس  لها،  ال ضابط 
، وإنما تعرف بالنظر إلى "السالكين  جمدار"مام ابن القيم في كتابه  ذلك اإل
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تقدم   ما  يحكم على  وآثارها، وبحسبها  ذاتها  في  المحبة  في  فينظر  آثارها، 
 تفصيله.

 وقع في شرك المحبة؟  أنهكيف أحكم على إنسان  :أما قول السائل

غير هللا محبة   :يقال يحب  بأن  ذكره،  تقدم  الذي  الوجه  على  أحبه  إذا 
شيء   في  باهلل  هللا  غير  تسوية  هذه    منتقتضي  دفعته  أو  هللا،  خصائص 
له عبادة أو غير ذلك، هذا    صرفالمحبة أن يرتكب الشرك األكبر، كأن ي

 من حيث الجملة.

 أكثر.  إذا أراد التفصيل  "شرحي على كتاب التوحيد"وأحيل السائل إلى 

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا،   
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة العاشرة بعد الثالثمائة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
قناتي   على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  العاشرة 

 بالتليجرام.           

طويالً  سؤااًل  السائل  سأل  كالمً   ، قد  فيه  ابن    انقل  اإلسالم  شيخ  عن 
  ".اقتضاء الصراط المستقيم" هكتاب منتيمية 

هو نقل فيه تفريق بين الوسائل المحدثة والوسائل    :وخالصة هذا النقل
النبي   يتخذها  لم  وسيلة  يتخذ  أن  أراد  من  أن  وذلك  اعتبارها،  يصح  التي 

   :فلها أحوال ثالثة صلى هللا عليه وسلم

المقتض   يوجد  أن  األولى:  النبي  لي  الحال  عهد  في  الوسيلة  هذه  فعل 
، وال يوجد مانع يمنعه من فعلها، ومع ذلك لم يفعلها، صلى هللا عليه وسلم

الوسيلة هذه  نفعل  أن  لنا  يشرع  ال  أنه  على  يدل  الوسيلة  لهذه  فعله    ؛ فعدم 
 ألنها لو كانت خيًرا لفعلوها.

النبي   في عهد  المقتضي  يوجد  أن  الثانية:  عليه وسلالحال    م صلى هللا 
في   تخترع  لم  كأن  فعلها،  من  يمنع  مانع  هناك  لكن  الوسيلة،  هذه  لفعل 
في   الصوت  مكبرات  استعمال  مثل  وذلك  فعلها،  هذه يصح  فمثل  زمانهم، 

 ذان وغير ذلك. األ

النبي    حالةال عهد  في  المقتضي  يوجد  ال  أن  عليه  الثالثة:  هللا  صلى 
فإنه     عليه وسلمصلى هللا، فمثل هذا إذا وجد المقتضي بعد عهد النبي  وسلم

القرآن لم قتل   ايفعل، ومن أمثلة ذلك: أن عمر أشار على أبي بكر بجمع 
 القراء السبعون، وذلك خشية أن يذهب القرآن، كما أخرج البخاري.  

صلى هللا عليه فالمقتضي من هذا الفعل لم يكن موجوًدا في عهد النبي  
   .القرآنى من ذهاب خشَ ال يُ   ،ألنه كان موجوًدا بينهم،  وسلم

الثاني الحال  في  الحال    ةإذًا  بخالف  المقتضي،  فعل  يجوز  والثالثة 
فعل  يجوز  والثالثة  الثانية  الحال  في  إذًا  تفعل،  أن  يجوز  ال  فإنه  األولى، 

والوسيلة بل  ،  السبب،  الوسيلة،  هذه  فعل  يجوز  فال  األولى  الحالة  بخالف 
   .فعله من جملة البدع

  ؟ وسأل السائل: هل اآلهات من جنس ذلك

اآلها  :فيقال استعمال  ما إن  أو  اإلسالمية،  باألناشيد  يسمى  ما  أو  ت 
الناس على  يجتمع  أن  الجوائز ألجل  توزيع  أو  بالتمثيل اإلسالمي،  يسمى 

 الدروس والمحاضرات.
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النبي    اموجودً   مقتضاها  كل هذه الوسائل كان  صلى هللا عليه  في عهد 
على أن   ذلك   وصحابته،، وال مانع يمنعهم من ذلك ولم يفعلوه، فدل  وسلم

محدَ  الفعل  وسيلةَ هذا  فعله  يجوز  وال  وترغيب  ََ ث،  في  لناس  ل  اللدعوة 
 .لخير، أو للتأثير عليهم في أن يقبلوا على طاعة هللا ا

  ؟ اء في عهد الصحابةدَ فإن قيل: قد حصل الحُ 

وجه   :فيقال على  ال  والتسلية  اإلباحة  وجه  على  الحداء  فعلوا  إنهم 
على فرق بينهما، ومثل ذلك وضع الجوائز والدعوة وترغيب الناس للخير، 

في كتابه   هقد ثبت عن عمر، كما روى ابن زنجوي  ،المحاضرات والدروس
إنما الذي   ، يصح عنه  وجاء عنه إثباته، لكن ال،  النهي عن ذلك  ل"،األموا"

، وهذا مذهب الشيخ  نه نهى عن وضع المال ألجل حفظ القرآن«»أ  :صح
العالمة األلباني رحمه هللا تعالى، فإنه ينكر وضع الجوائز لشحذ الهمم على 

 فعل الطاعات. 

القاعد هذه  على  وسائل    ،نفيس  ةوالكالم  بين  التفريق  في  فيصل  وهو 
يقال  ،الدعوة فال  توقيفية،  غير  أو  توقيفية  هي  توقيفإ  :هل  على نها  ية 
فيها إ  :يقال  الو  ،اإلطالق يفصل  بل  اإلطالق،  على  توقيفية  غير  نها 

 بالتفصيالت المتقدم ذكرها.

فاتخاذ األشرطة التي تسمى بالكاسيت أو مكبرات الصوت في الدعوة إلى  
النبي    ا ألن هناك مانًع   ؛ هللا هذا جائز، بل مستحب  صلى هللا عليه  كان يمنع 

أن يتخذ ذلك وهو عدم اختراعه في زمانه، بخالف ما تقدم ذكره من    وسلم 
 األناشيد والتمثيل وغير ذلك. 

للغاية، وقد كان العالمة األلباني   القاعدة مهم  فالمقصود أن ضبط هذه 
رحمه هللا تعالى كثيًرا ما يردد هذه القاعدة، ويبين أنها فيصل في التفريق، 

، لتي يصح أن تتخذ من المصالح المرسلةبين الوسائل المحدثة والوسائل ا
   .وذكر أن ابن تيمية أراد ذلك

، وقد  "اقتضاء الصراط المستقيم"في    هثم مما أشار ابن تيمية في كالم
العباد ليس    ذنوبأن    :فنقل كالم ابن تيمية  ،نقله السائل في سؤاله الطويل

صلى هللا نبي  ي لفعلها في عهد المبرًرا لفعل هذه الوسائل التي وجد المقتض  
   .بل يؤمر العباد بأن يرجعوا إلى هللا، ى المانعفوانت عليه وسلم ،

قائل قال  ذنوبإ  :فلو  بسبب  بالقرآن  يتأثرون  ال  العباد  معاصيهم  و  هم ن 
آخر يحرصوهإلى  ال  إنهم  أو  بسبب    ن،  والمحاضرات  الدروس  لحضور 

   .تقصيرهم في طاعة هللا، فنضع الجوائز
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لإلحداث  :فيقال مبرًرا  ليست  العباد  ذنوب  أن    ،إن  العباد  يؤمر  بل 
يرجعوا إلى دين هللا، ال أن يغير دين هللا ألجلهم، هذا خالصة معنى هذه  

 القاعدة.

عَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَ 
  خيًرا.وجزاكم هللا

 المجموعة الحادية عشرة بعد الثالثمائة

أما بعد: فهذه المجموعة ،  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا
بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي    ةالحادية عشر
 بالتليجرام.  

الرخصة والعزيمة هل هي من األحكام الوضعية أو من  يقول السائل:  
 وما هو الراجح مع ذكر الدليل؟ ؟ األحكام التكليفية

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  األصوليين  يُقال  عند  األحكام أن  المشهور 
 الواجب، والمستحب، والمكروه، والمحرم، والمباح. :التكليفية  خمسة

فقالوا:  و سبعة  األحناف  والمكروه، جعلها  والمستحب،  الواجب، 
المشهور عند األصوليين  ، وكراهة تحريم، والفرض . ووالمحرم، والمباح

   .ما تقدم ذكره

الوضعية األحكام  من  والعزيمة  الرخصة  أن  عندهم  ألنها    ؛والمشهور 
 األحكام. وضعت عالمة على

ف األصوليون العزيمة بتعاريف   : يرجع معناها اصطالًحا إلى  ،وقد عرَّ
، فعلى هذا كل  "أنه الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح "

 وليس له معارض.  ،ألنه حكم شرعي ثبت  ؛واجب فهو عزيمة

دليل   خالف  على  الثابت  الشرعي  الحكم  وهو  الرخصة،  هذا  وعكس 
القصر في الصالة، فإن اإلتمام عزيمة، لكن لما   :ذلك  شرعي، ومن أمثلة

 عورض في السفر بالقصر، صار القصر رخصة.

   . هذا معناه عند األصوليين

   :لكن أنبه على أمور

المعتزلة،  من  مأخوذ  أصله  بالتكليفية  األحكام  تسمية  أن  األول:  األمر 
وهو مخالف للشرع، وقد أنكره اإلمام ابن تيمية كما في المجلد األول من  

 . "إغاثة اللهفان"، واإلمام ابن القيم في كتابه "مجموع الفتاوى"

أنه   بناء على  أن يعبر به  لما شاع هذا االصطالح صح  بعد ذلك  لكن 
الح شائع، وإال أصل هذا مأخوذ من المعتزلة، وذلك أنهم يرون أن  اصط
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لذاتها مرادة  المعتزلة   ، المشقة  عند  العقلي  والتقبيح  التحسين  مقتضى  وأن 
 والمبتدعة أال يكون  ثواب إال على ما فيه مشقة وتعب.  

 ليس هذا محل ذكرها.ووالرد على هذا من أوجه، 

أنبه أن  أحب  الذي  الثاني  األمر  الرخصف  :عليه  أما  أن  معناها    ةهو 
من  مأخوذ  واللغوي  الشرعي  معناها  أما  ذكره،  تقدم  ما  االصطالحي 

  .معنى االصطالحيالالسهولة، فهي أشمل من 

  ا بل قد يكون حكمً ،  هي حكم ثابت على خالف دليل شرعي  :فال يقال
حديث ذلك  ومن  ذلك رخصة،  ويسمى  ابتدائه،  في  النبي    :سهاًل  »رخص 

ثم رخص   ،، لم يكن هذا ممنوًعافي القبلة للصائم«  صلى هللا عليه وسلم
 بعد ذلك بدليل معارض راجح.

كتابه  في  تعالى  رحمه هللا  القيم  ابن  اإلمام  للرخصة  المعنى  هذا  ذكر 
 . "السالم شرحه على سبل"، والصنعاني في "تهذيب السنن"

  ، كحديث ابن عمر:ينبغي أن يعلم أنه جاءت أحاديثفأما التنبيه الثالث: 
  »  : ، ومثلهإن هللا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تأتي معصيته«   »

 . إن هللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه«

العزائم،  فالحديث ليس من حيث األصل مسو    الرخص وترك  لتتبع  ًغا 
ينبغي   رخصة،  النظر  بل  السفر  في  القصر  فمثاًل  بحسبها،  رخصة  لكل 

ففعل ذلك محمود في الشرع، أما الجمع في السفر لغير من جد به المسير  
فعله يستحب  ال  العلم  أهل  جمهور  عند  ،  عند  للمطر  الجمع  ذلك  ومثل 

  .ة يستحب فعله، مع أنه رخصالجمهور أهل العلم 

إنه يستحب فعل الرخص   :إذًا ينظر في كل رخصة بحسبها، وال يقال
ين بل  اإلطالق،  الدليل    ظرعلى  يقتضيه  وبما  بحسبها  رخصة  كل  في 

 الشرعي.

وهذه المسائل تحتاج إلى تفصيل، وهي مهمة لمن أراد أن يتعامل مع  
 المسائل العلمية، ومظان بحثها في كتب أصول الفقه.     

 ا حكم سب دين غير دين اإلسالم؟يقول السائل: م

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  أنه  يُقال  اإلسالم  دين  غير  سب  في  األصل 
األديان لهذه  حرمة  وال  فيسب    ؛ جائز،  باطلة،  أديان  اليهودال ألنها    ي دين 

  .المنسوخ والمحرف، والدين النصراني المنسوخ والمحرف
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نه يسب الدين الذي  إلكن ال يسب الدين اليهودي الذي لم ينسخ، بحيث  
الدين الذي تمسك به عيسى في وقته، وإنما بعد نسخه    أتى به عيسى ويذم
   . وتحريفه وتبديله

 أما سب الدين اإلسالمي فهو كفر بداللة الكتاب والسنة واإلجماع. 

فَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَنْ  
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثانية عشرة بعد الثالثمائة

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة 
الثانية عشرة بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.  

لندا مثاًل حيث  ينالسائل: المقيم في دول الشمال اإلسكندنافية، فيقول  
نعاني من قصر الوقت بين الظهر والعصر شتاء، والمغرب والعشاء  ،نقيم

نصف ساعة ى  لإصيفًا، حيث يكون الوقت بينهما أقل من ساعة، ويصل  
 أحيانًا. 

على   يحصل  أن  يستطيع  ال  األحيان  من  كثير  في  والموظف  فالطالب 
  .أو إذن لكل صالة ،فرصة

 هل يعد هذا األمر من األعذار الموجبة للجمع بين الصالتين؟     : السؤال

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  في يُقال  تصلى  أن  الصلوات  في  األصل  إن 

سبحانه:   قال  وهذا شرط من شروطها،  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ژ أوقاتها، 

 [. 103:نساء]ال   ژہ  ہ            ہ  

يجب أن يصلوا الصالة في وقتها، ومثل هذا ليس مبيًحا فمثل هؤالء  
غير   أو  عمله  لظروف  المسجد  في  يصلي  أن  يستطع  لم  إذا  لكن  للجمع، 
من   معه  يصلي  من  وجد  وإذا  عمله،  في  يصلي  أن  من  أقل  فال  ذلك، 

 المسلمين، فإن صالته صالة جماعة خير من أن يصلي وحده. 

يص أن  مقابل  في  المسجد  في  للصالة  هذا  فتركه  وقتها  في  الصالة  لي 
   .أولى بكثير من أن يجمع، بل ال يجوز أن يجمع

فإذًا الخالصة أنه يجب أن يصلي الصالة في وقتها، وإذا لم يتيسر له  
 إلى المسجد، فليصل في مكان عمله. ذهبأن ي

وأكمل،  أفضل  فهذا  الجماعة  ليظفر بصالة  معه  من يصلي  وجد  وإذا 
الو من قصر  ذكره  الذي  فإنه  والعذر  جمع  من  بل  للجمع،  مبيًحا  ليس  قت 

 آثم. 

يقول السائل: هل اتجاه سهم البوصلة إلى عين الكعبة أو جهتها، فإن 
 فهل للمصلي أن ينحرف قلياًل أم ال؟  ، كان يتجه إلى جهتها

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  استقبال  يُقال  في  الواجب  أن  الإن  هو  قبلة 
الحرام،  المسجد  في  يصلي  من   إال  القبلة،  عين  ال  القبلة،  جهة  تستقبل 
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الكعبة،وير ابن   ى  باإلجماع، حكى اإلجماع  فيجب عليه أن يستقبل عينها 
 قدامة.

مكان أي  في  يصلي  كان  إذا  أن    ،أما  فالواجب  الكعبة،  يرى  ال  وهو 

ہ  ہ  ہ  ژ   يستقبل جهتها، ال أن يستقبل عينها، كما قال سبحانه:

[، وقال:  150]البقرة:   ژ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ھھ   ھ

جهته، وقد أجمع   :أي [.150]البقرة:  ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھژ 

شرح "الصحابة على ذلك، حكى اإلجماع شيخ اإلسالم ابن تيمية كما في  
  ".البخاري ه علىشرح "، وابن رجب في "العمدة

عمر، وهو أن الواجب أن تستقبل جهة الكعبة وثبت هذا عن عمر وابن 
   .وهو قول اإلمام أحمد في رواية، ومذهب أبي حنيفة، ال عينها

فلذا إذا كانت الكعبة إلى جهة معينة فيستقبل الجهة ولو ينحرف يمنة أو  
جهة   مستقباًل  يزال  ال  فإنه  يسرة  أو  يمنة  انحرف  إذا  أنه  المهم  يسرة، 

 الكعبة.
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 السائل: هل يجوز الدعاء للحاكم الكافر؟ يقول 

يجوز الدعاء للكفار كلهم سواء كان حاكًما  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
بالهداية لهم  يدعى  ذلكأو  ،أو غير حاكم،  إلى غير  يسلموا  إذا    ،ن  السيما 

حاكمً  رحمة    ا؛كان  إسالمه  وفي  لإلسالم،  وعًزا  نفعًا  إسالمه  في  ألن 
 للمسلمين. 

صلى هللا للكفار جميعًا ومنهم الحاكم الكافر، وقد دعا النبي  فلذا يدعى  
وسلم  قال  عليه  "البخاري"  في  به  »  :كما  وائِت  دوًسا  اهد  إلى   «ماللهم 
   .غير ذلك

ألن في إسالمه نفعًا للمسلمين    ؛فيجوز الدعاء لهم السيما إذا كان حاكًما
 وقوة وعًزا لإلسالم. 

شحنات  يذهب  أنه  العتقاد  السواك  استخدام  حكم  ما  السائل:  يقول 
 الكهرباء، هل يدخل ذلك في التعلق بالتمائم؟  

إن استعمال السواك على مثل هذا، إن كان يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
لطب والتجربة من أهل التخصص ثبت باوفعاًل يذهب الشحنات الكهربائية، 

أي  التعبد جائز،  اعتقاد  االعتقاد مع  بهذا  استعماله  النيتين،    :فإن  يجمع  أن 
 نية التعبد، ونية أن يذهب الشحنات الكهربائية.

هذا،   مثل  يوجد  لم  إذا  ذلك وأما  فعل  فإن  علميًا،  وال  طبيًا  يثبت  لم 
تتميم الفائدة، ومن اتخذ  ألن حقيقة التمائم هي أسباب وهمية تتخذ ل  ؛كالتمائم

وال بالتجربة الظاهرة المباشرة   ، ال بالشرع  ،شيئًا لم تثبت سببيته وال نفعه
 . -فاني هللا وإياكماع -قد وقع في الشرك فعله سببًا ج و

أن    رضي هللا عنهثبت عند اإلمام أحمد من حديث عقبة بن عامر  فقد  
وخالصة   ،تميمة فقد أشرك«»من علق  قال:    صلى هللا عليه وسلمالنبي  
وهمية  :التميمة أسباب  بالشرع  ،هي  ال  تثبت  الظاهرة    ،لم  بالتجربة  وال 

األمرين   بهذين  سببيته  تكن  ولم  سببًا  له  وجعل  شيئًا  اتخذ  فمن  المباشرة، 
 السابقين فإنه قد وقع في الشرك.

فإذا ثبت أن السواك نافع في أن يذهب الشحنات الكهربائية، بأن ثبت  
أيبالتج  يثبت  :ربة،  لم  إذا  أما  فمثل هذا جائز،  التخصص  أهل    ، من جهة 

 فمثل هذا محرم.

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثالثة عشرة بعد الثالثمائة

رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة الحمد هلل، والصالة والسالم على  
الثالثة عشرة بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.

الشُّ  يمسح على  كيف  السائل:  أمسح على رَّ يقول  أن  يصح  اب، وهل 
 لبسته فوق شراب؟ ،اب  رَّ شَ 

السؤال:   الجورب  يُقال جوابًا عن هذا  أو  الخف  المسح على  يكون  إن 
يكون قد مسح، وقد    من أعلى  بكل ما يسمى مسًحا، فبأي صورة تتم المسح

صلى ذهب إلى هذا اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى، ويدل لذلك أن النبي  
فدل    ،ذكر المسح على الخفين في األحاديث، ولم يقيده بصفة  هللا عليه وسلم 

 على أن األمر على إطالقه وعمومه.

فأي مسح فإنه مجزئ، وإن كان األكمل أن يمسح أسفل الخف وأعلى 
ابن عمر عند عبد    عنثبت  و،  والمالكيةالخف، كما ذهب إلى هذا الشافعية  

 .أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله« » :الرزاق وغيره

لثبوته    ؛فلذا أسفله  الخف  أعلى  مع  يمسح  أن  الصحابي األفضل  عن 
 .رضي هللا عنه وأرضاهالجليل عبد هللا بن عمر 

 لبسته فوق شراب؟   اب  رَّ هل يصح أن يمسح على شَ  :أما قوله

  ،وهو الذي نسميه اليوم بالشراب، ومسح عليه  ،إذا لبس جوربًا  :يعني
 هل له لو  لبس جوربًا آخر أن يمسح على الفوقاني، ويكون تبعًا للتحتاني؟ 

أجمع العلماء على أنه ال يصح المسح على الفوقاني إال إذا  أواًل:  يقال:  
لبسه على طهارة، لنفترض أن رجاًل توضأ وغسل رجله، ثم لبس خفه قبل 

الظهر،   أحدث،    ثمصالة  الظهر  صالة  توضأ  وبعد  العصر  أذان    ، مع 
فإن له أن يمسح  ؛  الشراب  :ومسح على خفه، ثم لبس بعد ذلك الجورب أي

لُ   ؛فوقه عألنه  أن  بس  له  فإن  مسح،  طهارة  على  كانت  ولو  طهارة،  لى 
مدة   انتهت  فمتى  توقيته،  في  للتحتاني  تبعًا  ويكون  الفوقاني  على  يمسح 

   .التحتاني، فإن مدة الفوقاني تنتهي

الفوقاني وهو على طهارة، ولو على طهارة   يلبس  أن  أهم شرط  لكن 
عة لم تشترط  ويكون في حكمه تابعًا للتحتاني، ويدل لذلك أن الشري،  مسح

إال أن يلبس على طهارة، وما عدا ذلك لم تشترطه، ولو كان هناك شرط 
 ة، فلما لم تشترط شيئًا دل على أنه ال يشترط شيء.   يعالشترطته الشر
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يفعله  كما  والسينما  المقاهي  في  الدعوة  حكم  ما  السائل:  يقول 
 التبليغيون؟ 

 يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  

التبليغأ  :أوالً  دعوة  التبليغين  وضالل  ضالة،  بدعية  دعوة  من  يين  ين 
منها اهتمام  : أوجه كثيرة،  بالسنة، وعدم    هم عدم  بالتوحيد، وعدم اهتمامهم 

أصاًل  هذا  ويجعلون  المنكر،  ينف    ،إنكارهم  المنكر  إنكار  أن  ر  ويرون 
يد في العلم  زه محاربة العلم، والت  : الطعن في العلماء، ومنها  :المدعو، ومنها
 إلى غير ذلك. 

ألنها دعوة بدعية    ؛ين على أي صورة كانت فهي منكرةيفدعوة التبليغ 
تعالى   هللا  رحمه  باز  ابن  شيخنا  كلمات  ومن  جماعة  الضالة،  أن  مسجلة 

المسلمين   مو اإلخوان  التبليغ  الضالةن  جماعة  الفرق  هللا اع  ،عموم  فاني 
 وإياكم. 

ألنها بدعة في   ؛وجه كان هي دعوة بدعية  أي  فإذًا دعوة التبليغين على
  .نفسها

ما في أن تغزى أماكن المنكرات، فإنه لو  أما الدعوة في المقاهي والسين
فعل ذلك أهل الهدى بأن غزوهم وأنكروا عليهم بالتي هي أحسن والتي هي  

لهم دين هللا، فإن هذا مطلب شرعي وهو من    واويبين  ،أقوم حتى يستجيبوا
 إنكار المنكر.

وأن يعين    ،أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يهدي ضال المسلمين للخير
هللالمسلمي النصح  وعلى  والتقوى،  البر  على  التعاون  على  أجمعين    ،ن 
 والنهي عن المنكر.  ،ولألمر بالمعروف ،ولدينه ،ورسوله

أسأل هللا الذي ال إله إال هو أن يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الرابعة عشرة بعد الثالثمائة  

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: فهذه المجموعة  
بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي   ةالرابعة عشر
 بالتليجرام.    

بعض   لنا  تذكر  أن  فحبذا  بإبادة،  بحلب  إخواننا  يمر  السائل:  يقول 
 بقنوت النازلة؟  ةاألحكام المتعلق

ذكرها أهل العلم    ،إن لقنوت النازلة أحكاًمان هذا السؤال:  يُقال جوابًا ع
ر  يسفي كتب الفقه من علماء المذاهب األربعة، ومن غيرهم، وألخص ما ت

علينا   يمن  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  أسأل هللا  األحكام على عجالة،  هذه  من 
 جميعًا بالعلم النافع والعمل الصالح.

قنوت   يكون  أن  يستحب  األول:  الخمس الحكم  الصلوات  في  النازلة 
في   ثبت  كما  أبي هريرة  " صحيح مسلم"كلها،  النبي    :عن  صلى هللا  »أن 

 "مسلم"، وثبت في  والعشاء، والفجر«  ،قنت في صالة الظهر  عليه وسلم
حديث   النبي    »   :براءالمن  وسلمأن  عليه  هللا  الصبح    صلى  في  قنت 
 .والمغرب«

صلى هللا عليه أن النبي    »  :وثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس
الخمس«  وسلم الصلوات  في  متتابعًا  شهًرا  هذا  قنت  إلى  ذهب  وقد   ،

أن القنوت    : الشافعي، واإلمام أحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية، وهو
  .يكون في الصلوات الخمس كلها بحسب النازلة

  أما صالة الجمعة فلم يصح حديث في القنوت في صالة الجمعة، فلذا ال 
صلى ألنه لم يثبت في ذلك حديث عن رسول هللا    ؛يقنت في صالة الجمعة

 . هللا عليه وسلم

العلم أهل  قولي  يقنت    ،فعلى أصح  أنه ال  األربعة  المذاهب  وعلى هذا 
   .في صالة الجمعة

 أليس لصالة الجمعة أحكام صالة الظهر؟   :فإن قيل

كذلك ليس  إنه  اإلطالق،  فيقال:  ابن   على  ذكر  وقد  فروق،  بينهما  بل 
ما قد يقرب من ثالثين فرقًا بين أحكام صالة   "زاد المعاد"القيم في كتابه  

 الجمعة وصالة الظهر.

إذن   النازلة  لقنوت  يشترط  ال  الثاني:  إلى والحكم  ذهب  كما  األمر  لي 
الشافعية،   المالكية، وهذا  وال  الحنفية  ال  اإلذن  اشتراط  يذكر  ولم  الحنابلة، 
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األمر  وا ولي  إذن  أخذ  وجوب  عدم  واألصل  اإلذن،  اشتراط  عدم  ألصل 
 لقنوت النازلة.

ن هناك فرقًا بين أن ينهى ولي األمر، وبين أن ال  ألكن ينبغي أن يعلم  
يأمر وال ينهى، فإذا نهى ولي األمر في دولة من الدول أن يقنت أحد إال  

الم أو  اإلسالمية  الشؤون  وزير  من  نائبه  بإذن  أو  ال  بإذنه  فإنه  العام،  فتي 
الخمس   الصلوات  في  يقنت  أن  ألحد  نهى  ؛يصح  تعارض    ،ألنه  وقد 

وال   طاعته،  فتجب  األمر،  ولي  طاعة  وجوب  وهو  واجب،  مع  مستحب 
 يقنت. ويخالف ذلك    أن  يصح ألحد 

أعزها هللا بالتوحيد والسنة    -ففي بالدنا بالد التوحيد والسنة السعودية  
المسلمين دول  و  -وجميع  أو  نهى  بإذنه  إال  أحد  يقنت  أن  عندنا  األمر  لي 

فلذلك يجب  ،  أو من سماحة المفتي  ، بإذن يأتي من وزارة الشؤون اإلسالمية
   .التقيد بهذا، وال يصح ألحد أن يخالف ذلك

ينهى   وال  يأمر  ال  حاكمهم  فإن  الدول،  بعض  يتعلق  عن  أما  شيء 
أخذ إذن ولي    األصل أن يقنت الناس، وال يجب  :العبادات، ففي مثل هذاب

ذلك،  األمر األمر  ولي  رتب  إذا  ال    ، بخالف  حتى  للعلماء  األمر  وأوكل 
ال بعبادات ال دليل عليها كما هو هَّ يحصل في األمر انفالت، وال يتقدم الجُ 

الحال في بالدنا، فلذلك ضبط ذلك ولي األمر بإذنه، فلذا ال يصح ألحد أن  
 ذكره. يقنت إال بإذنه، أو بإذن نائبه على ما تقدم

يستحب القنوت لكل مصل، سواء كان فيقنت،    الحكم الثالث: كل مصل  
للجميع،   يصح  فالقنوت  بيتها،  في  صلت  إذا  المرأة  أو  منفرًدا،  أو  إماًما 

أو أن    ،ولم تأمر اإلمام دون المأموم  ،بالقنوت، ولم تحدد  تفالشريعة جاء
 تجعل القنوت خاًصا بالجماعة دون غيرها. 

القنوت يصح  وللمنفرد  فلذلك  بحيث    ،لإلمام،  رجاًل  كان  لم  إ سواء  نه 
أو للمرأة في بيتها، وقد    ،مع الجماعة ألي سبب كان، أو كان مسافًرا  يصل   

اإلمام أحمد في رواية إلى هذا  الشافعي  ،ذهب  رجحه  و  ،وهو قول لإلمام 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية لما تقدم ذكره. 

أنه ال يصح   إلى  يتنبه  أن  ينبغي  النافلةلكن  في  دليل    ؛القنوت  ألنه ال 
 على ذلك، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد.

القنوت   الرابع:  بسببفي  الحكم  معلق  فلذلك    ،النازلة  النازلة،  وهي 
يكون مشروًعا بوجود هذه النازلة، ومتى ما ارتفعت هذه النازلة فال يشرع  

النازلة معلَّ  فقنوت  بالنازلة وجوًدا والقنوت،  ذكر هذا جماعة من ،  عدًماق 
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في   بطال  كابن  المالكية  من  العلم  وذكر"البخاريعلى  شرحه  " أهل    ه ، 
 غيرهم من أهل العلم. 

عن    االحكم الخامس: صيغة الدعاء في النازلة: لم يثبت فيما أعلم حديثً 
في قنوت النازلة، فلذلك يدعو بما يناسب   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  

قر كما  الشافعية  رالحال،  وابن    ،والحنابلة  ،هذا  تيمية،  ابن  اإلسالم  وشيخ 
 وجماعة من أهل العلم.  ،حجر

فيقنت بما يناسب النازلة، ويأتي بما يكون سببًا إلجابة الدعاء كالصالة  
النبي   وسلم، على  عليه  هللا  وه  صلى  ثالثًا  الدعاء  عموم  لكذا،  وكتكرار 

 األدعية. 

يقع فيه كثير من األئمة،    ،لكن ال يلتزم صيغة معينة، وال يقع في خطأ
أن الوعظ   هوهو  فيها  التي  باأللفاظ  فيأتي  موعظة،  النازلة  قنوت  يجعل 

وقد   الدعاء،  في  االعتداء  من  هذا  بل  خطأ،  وهذا  ذلك،  وغير  والحماسة 
مانعً  بما    ايكون  يدعو  وإنما  الدعاء،  إجابة  وبما من  الشريعة،  به  جاءت 

 يوافق الشرع وال يخالفه، وبما يكون سببًا الستجابة الدعاء وقبوله.

النازلة،   قنوت  دعاء  لمقدار  الشرع  في  يثبت شيء  لم  السادس:  الحكم 
يدعو   أن  ساعةربمعنى  دقائقأو    ،بع  أكثر  ،عشر  أقل،    ،أو  يثبت  فأو  لم 

هللا   رسول  عن  وسلمشيء  عليه  هللا  عن صصلى  وال  هللا ،  حابته رضي 
 عنهم وأرضاهم. 

المأمومين،   إطالة حتى ال يشق على  يناسب من غير  بما  يدعو  فلذلك 
وعلى الطريقة النبوية بما    ،ولو اقتصر اإلمام على الدعاء بجوامع األدعية

يناسب الحال، فإنه ال يحتاج أن يطيل، وإنما الذي يحتاج أن يطيل هو الذي  
النازلة موعظة وسببً  قنوت  ذلك، وهذا خطأ يجعل  القلوب وغير  لترقيق  ا 

 كما تقدم بيانه. 

مخيَّ  فهو  للنازلة  يدعو  أن  أراد  السابع: من  قبل  الحكم  يدعو  أن  بين  ر 
ألنه هو الذي ثبت    ؛الركوع أو بعده، وإن كان الدعاء بعد الركوع أفضل

النبي  وسلم   عن  عليه  هللا  قال  صلى  أنس،  حديث  في  النبي    »  : كما  دعا 
هللا   وسلمصلى  أحيا  عليه  على  الركوع  العرب«  ءبعد  أخرجه  من   ،
 الشيخان.

أما الدعاء قبل الركوع فثبت عن الصحابة، ثبت عن عمر عند البيهقي 
من صحابة  جماعة  عن  وثبت  الرزاق،  عبد  عند  عازب  بن  البراء  وعن 

 رضي هللا تعالى عنه،، وممن ثبت عنهم عثمان  صلى هللا عليه وسلمالنبي  
 "طرح التثريب".في كتابه صححه العراقي 
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قبل  هأن  :فالمقصود بعد   ،وبعد  ،يصح  األفضل  كان  الهدي  ؛  وإن  ألنه 
النبي   عن  وسلمالثابت  عليه  هللا  أحمدصلى  اإلمام  هذا  إلى  ذهب  وقد   ،، 

 وعزاه ابن تيمية إلى فقهاء أهل الحديث. 

الحكم الثامن: من دعا قبل الركوع، فإنه يستحب له التكبير، بمعنى إذا  
القرآن،    ،الفاتحة  قرأ من  تيسر  ما  قرأ  يقولفثم  يكبر،  يقنت  أن  هللا    : قبل 
يقنت  ،بركأ ثبتت    ،ثم  الكرام،  فهذه سنة مهجورة، وقد ثبتت عن الصحابة 

فيما خرجه البيهقي، وعن البراء بن عازب   رضي هللا تعالى عنهعن عمر  
 فيما خرجه عبد الرزاق.

ب مأمورون  الصحابة  اونحن  الراشدونتباع  الخلفاء  في    ،السيما  كما 
النبي  الحديث   أن  النسائي  إال  الخمسة  أخرجه  الذي  يَةَ،  َسار  ْبن   ْربَاض   ع 

وسلم عليه  هللا  اِشِديَن  قال:    صلى  الرَّ اْلُخلَفَاِء  َوُسنَِّة  بُِسنَّتِي  »فعَلَْيُكْم 
وهو قول    ، الحنفية  وقد ذهب إلى هذا  اْلَمْهِديِّيَن، َعضُّوا َعلَْيَها بِالنََّواِجِذ«،

 رحمه هللا تعالى. أحمد وهو قول اإلمام ،الحنابلة و عند الشافعية

اليدان  ترفع  أن  القنوت  عند  يستحب  أختم:  وبه  التاسع:  وهذا    ،الحكم 
وأحمد، وثبت    ،والشافعي  ،مذهب جماهير أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة

عمر   عن  وأرضاههذا  عنه  هللا  فيما  رضي  النازلة  قنوت  أخرجه    في 
 البيهقي.

يدعو أن  إخواني  فإن    ا فأوصي  لهم،  يقنتوا  وأن  حلب،  في  إلخواننا 
المفتي العام في بالدنا قد أذن ودعا للقنوت لهم في صالة الفجر، فلذا في  

ودعا إليه    ، كما أذن بذلك  ،بالدنا السعودية يستحب القنوت في صالة الفجر
 سماحة المفتي العام. 

   .لي أمرهم أو نائب ولي األمر فإنهم يفعلونوفي غير بالدنا إذا أذن و

لإلمام  راجعًا  األمر  وجعلت  تأمر،  وال  تمنع  ال  الدولة  كانت  إذا  أما 
، وكذلك من  اوالجتهاده، فأحث هؤالء األئمة أن يغتنموا الفرصة وأن يدعو

كافر دولة  في  وأن    ة كان  األمر  يستغلوا  أن  هناك  المسلمين  أحث  فإني 
 ليه مفسدة بأن يدعو دعاء القنوت في الصالة.، إذا لم يترتب عايدعو

أسأل هللا الذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم بمنه وفضله وكرمه أن يحفظ 
بشار من  الظالمين،  المجرمين  من  ينتقم  وأن  بحلب،    النصيري   إخواننا  

نا بحلب وفي غيرها من بالد  نوحزبه وغيره من الظالمين، وأن يحفظ إخوا
العراق  ،واننا في غير سوريابل ويحفظ إخ   ،سوريا واليمن،    ،وليبيا  ،وفي 

وتونس المسلمين  ،ومصر  ،وفلسطين،  بالد  من  الرحمن    ؛وغيرها  إنه 
 الرحيم.
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َعلََّمنَا،     يَْنفَعَنَا بما  يَْنفَعَنَا، وأن  يعل  َمنا ما  إله إال هو أن  أسأل هللا الذي ال 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الخامسة عشرة بعد الثالثمائة

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  هللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
عن اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  عشرة  على    الخامسة  وردت  التي  األسئلة 

 قناتي بالتليجرام. 

 يقول السائل: هل لباس األبيض من شروط اإلحرام؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  من  يُقال  األبيضين  والرداء  اإلزار  لبس  إن 
وعلى  مستحباته،  من  وإنما  واجبًا،  وال  وليس شرًطا،  اإلحرام،  مستحبات 

ء الماضين أنكر هذا، بل رأيت  هذا المذاهب األربعة، ولم أر أحًدا من العلما
 استحباب لبس األبيض.    علىكالم العلماء متوارًدا  

في  وما  سوريا،  في  بحرب  ونحن  الصالة  جمع  حكم  ما  السائل:    ها يقول 
 مياه حامية؟

ال يجوز جمع الصالة في الحرب، بل يجب أن   يُقال جوابًا عن هذا السؤال:
تصلى الصالة في وقتها، وال يجوز تأخير الصالة عن وقتها، ومن أخرها 

 عن وقتها فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب.

أي الخوف،  الشريعة صالة  شرعت  المحاربون   :لذا  المصلون  يصلي  أن 
صلى هللا  خوف على صفتها التي بينها هللا في كتابه، وبينها النبي  الصالة  

وسلم يصلوها    عليه  أن  يستطيعوا  لم  فإذا  جماعة،  يصلوها  بأن  سنته،  في 
جماعة فليصلوها على أي صورة كانت، المهم أال يخرج وقت الصالة وهم  

ألن الصالة في وقتها شرط   ؛الصالة في وقتها  والم يصلوا، فيجب أن يصل
 شروط الصالة.   من
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في صحيحه اإلمام مسلم  أخرج  السائل:  النبي    :يقول  عليه  أن  صلى هللا 
ال شخص أغير من هللا، من أجل ذلك حرم الفواحش« إلى    قال: »  وسلم

 آخر الحديث، هل نثبت صفة الشخص؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  لكن  يُقال  "البخاري"،  أيًضا  أخرجه  حديث  هذا 
ال   الشخص  أن  باب األظهر  من  هلل  يطلق  وإنما  اسم،  أنه  على  هلل  يثبت 

هللا  ؛اإلخبار أسماء  سمات  من  أي  :ألن  حسنى،  الحسن   :أنها  في  بلغت 
   .لها أكمل الحسن : وحسنى مؤنث أحسن، أي، غايتها

على هللا   اهذه األلفاظ ال تفيد الحسن، لذلك إطالقهفأما لفظ شيء وشخص،  
 ال من باب الصفات.و  ،ال من باب األسماء ،من باب اإلخبار
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 المجموعة السادسة عشرة بعد الثالثمائة

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  هللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
على   وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  عشرة  السادسة 

 قناتي بالتليجرام. 

الشخص هل يمكن بها  التي  ع  يقول السائل: ما هي أصول أهل السنة يبدَّ 
 عدها؟

قد تقدم أكثر من مرة تفصيل هذه المسألة، وأن  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
   :ع إذا خالف أهل السنة في أمرينالمخالف يبدَّ 

الكلية،   األمور  في  األول:  فهو فاألمر  كلي  أمر  في  السنة  أهل  خالف  من 
   .يبدع

الذي اشتهر   الجزئي  الثاني: في األمر  السنة  واألمر  بين أهل  فيه  الخالف 
 والبدعة، وقد تقدم تفصيل هذا وبيانه. 

أي باإلسالم،  عهد  حديث  إلنسان  العقيقة  حكم  ما  السائل:  الذي    :يقول 
 أسلم وأبواه لم يعقا له؟

قد ذكر اإلمام أحمد أنه لم يسمع شيئًا في العق  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
في عق الرجل   صلى هللا عليه وسلم لنبي  عن ا  اعن الكبير، ولم أر شيئًا ثابتً 

كان   إذا  تكون  أنها  والمعروف  األبوين،  على  العقيقة  وإنما  الكبير،  عن 
 صغيًرا.

فيمن كبر، أو من أراد أن يعق عن نفسه، فإن   -وهللا أعلم  -لذلك األظهر  
وهللا    -العقيقة أواًل ليست عليه، وإنما على والديه، وثانيًا: ال تكون للكبير  

 . -أعلم

 يقول السائل: ما حكم مخالطة المردان؟ 

السؤال:   السلف كثير  يُقال جوابًا عن هذا  لذلك كالم  فتنة،  مخالطة األمرد 
التحذير من ذلك، وقد بين هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى،    في
لهم حذًرا   هكررو المخالط  يكون  أن  لذا األصل  تعالى،   ،كثيًرا رحمه هللا 

وأال يتوسع في مخالطتهم، وإذا دعت المصلحة لذلك فإنه يخالطهم من باب  
 المصلحة الراجحة. 

ويكون   بهم،  يخلو  ال  وأن  الحاجة،  بقدر  ويكون  ذلك،  على  يداوم  ال  لكن 
بالسوء، والشيطان يزين  حذًرا فإن السالمة ال يعدلها شيء، والنفس أمارة  

 إنه الرحمن الرحيم.   ؛ يعيذنا وإياكم من الفتنأن  الباطل، أسأل هللا 

 يقول السائل: هل يوجد اآلن خوارج؟ 
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إن الخوارج كثيرون، وهم في زمننا هذا أكثر  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
مضى أخرج   ؛ممن  كما  منه،  شر  بعده  والذي  إال  زمان  يأتي  ال  ألنه 
  ، داعش  :هذا العصرفي  " من حديث أنس، ومن صور خوارج  "البخاري

 والنصرة الذين غيروا اسمهم بعد ذلك. 

والخوارج كثيرون، ومنهم جماعة اإلخوان المسلمين، فإن أصولهم أصول  
   .رون بغير حق، ومنهم السروريونخوارج، وهم يكف   

كما أفاد ،  سائغ ر بتأويل غير  ر بغير مكف   فَّ ن كَ مَ   لُّ أنه كُ   :وضابط الخارجي
 "،المغني"بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، وذكر نحًوا من ذلك ابن قدامة في  

   .، والزركشي الحنبلي"روضة الطالبينفي "والنووي 

تأويل  بر بكل كبيرة، بل لو  أمًرا واحًدا   فال يشترط في الخارجي أن يكف   
  .غير سائغ فإنه خارجي

الذ  : ويوضح ذلك وهم خوارج   ،ي   ل  ين خرجوا على عَ أن الخوارج األوائل 
 رون بكل كبيرة.  ما كانوا يكف    ،باإلجماع

ر  من كفَّ   ال شك ر بكل كبيرة، فهذا خطأ،  لذا من يظن أن الخارجي هو من يكف   
شرط في وصف الخارجي،    ه بكل كبيرة فهو خارجي، لكن ليس معنى هذا أن 

كفَّ  مكف   بل من  بغير  أو  بكبيرة واحدة،  فإنه خارج ر  تأويله غير  ر،  كان  إذا  ي 
 على ما تقدم بيانه.   سائغ  

وليس له من يخدمه، ويريد    ، د ال يكاد يمسك البولقعَ يقول السائل: رجل مُ 
أن يتنفل بالليل، فكيف يفعل إذا أصابه البول؟ وهل له حكم من به سلس  

 البول؟ 

السؤال:   ليس يُقال جوابًا عن هذا  أما من  دائم،  البول هو من حدثه  سلس 
ر أن رجاًل يبول ثم بعد  د   كذلك فليس حكمه حكم من به سلس البول، فلو قُ 

منه   يخرج  ساعة  يقالنصف  ال  هذا  فمثل  إرادة،  بال  به سلس  إ  :البول  ن 
دائم البول هو من حدثه  الذي به سلس  ومن ليس كذلك فال  ،  البول، وإنما 

   .أن به سلس البول :يقال

المُ  إذا خرج قعَ ويقال في هذا  إنه  المسلمين،  يعافيه وجميع  أن  أسأل هللا  د، 
فإنه إن استطاع    ويريد أن يصلي من الليل،  ،منه البول وليس له من يخدمه

أن يتوضأ يتوضأ، وإن لم يستطع الوضوء تيمم، وصلى بحسب حاله، وال  
 يكلف هللا نفًسا إال وسعها.
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النبي   أن  أبي هريرة  الشيخان من حديث  أخرج    صلى هللا عليه وسلموقد 
استطعتم«قال:   ما  منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  فيت»إذا  الحديث  ي،  لرفع  مم 

   .األصغر

أ النجاسة، ومن كانت عليه وعلى أصح قولي  التيمم ال يزيل  أن  العلم  هل 
ألنه ال دليل على ذلك،    ؛نجاسة وال يستطيع إزالتها، فإنه ال يشرع له التيمم

أيإلى  و والمالكية والشافعية والحنابلة في قول،  الحنفية  القول ذهب    :هذا 
 التيمم.  له أن من عليه نجاسة فإنه ال يشرع

إ  إله  ال  الذي  َعلََّمنَا، أسأل هللا  بما  يَْنفَعَنَا  وأن  يَْنفَعَنَا،  ما  يعل  َمنا  أن  هو  ال 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة السابعة عشرة بعد الثالثمائة

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  هللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
قناتي السابعة عشرة بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على 

 بالتليجرام.

 يقول السائل: ماذا يقول من أصابه وسوسة في اإليمان؟ 

إن الوسوسة سبيل وطريق من طرق الشيطان يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
أواًل: يحاول إضعاف إيمانه، ثم إذا  ،  في إضالل بني آدم وإضعافه وزيغه

 . -ياكمفاني هللا وإ اع -استجاب استمر معه، إلى أن يخرجه من الدين 

قد ثبت في  ف،  صلى هللا عليه وسلموقد حصل مثل هذا لصحابة رسول هللا  
»جاء أناس إلى النبي  قال:    رضي هللا عنهعن أبي هريرة    "صحيح مسلم"

إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم    : قالوا  صلى هللا عليه وسلم،
فقال   وسلم:به،  عليه  هللا  قالوا  صلى  وجدتموه؟  قال  :وقد  ذلك    :نعم، 

 .صريح اإليمان«

اإليمان« ابن    »صريح  اإلسالم  شيخ  بينه  كما  الوسوسة،  إلى  راجعًا  ليس 
العلم  ،تيمية وأهل  األثير،  ابن  المراد  ،وقبله  في    :وإنما  اإليمان  صريح 
 وعدم االلتفات إلى هذه الوسوسة التي من الشيطان. ،هدة النفسمجا

إليها  االلتفات  عدم  فإن  الوسوسة،  هذه  لمثل  االلتفات  عدم  يجب  فإذًا 
   .واستنكارها هو صريح اإليمان، ال أن الوسوسة نفسها هي صريح اإليمان

وطريق   ،وإن من األدوية النافعة للوسوسة الدعاء، فإن الدعاء سالح عظيم 
 ظيم لكل خير. ع

وكذلك مما يعين في رفع هذه الوسوسة ودفعها الرقية، فإنها دواء شرعي  
في أحاديث كثيرة، أسأل هللا أن يشفي    صلى هللا عليه وسلم أرشد إليه النبي  

 نه الرحمن الرحيم.  إ ،جميع المسلمين من األدواء المعنوية والحسية

صلى هللا عليه عن رسول هللا    " استقيموا"يقول السائل: هل وردت كلمة  
لكتاب   وسلم مخطوطة  في  وردت  وهل  الصفوف؟،  بتسوية  األمر  في 

 وجزاك هللا خيًرا؟   ،أم غير صحيح ما ورد "إتحاف المهرة"

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  لفظ  يُقال  أي "استقيموا"أما  اإلمام    :،  يقول  أن 
بت عن رسول هللا  ثأنه  هذا ال أعرفه    "،استقيموا"  :للمأمومين قبل اإلقامة
   .، وال أنه وردصلى هللا عليه وسلم

هذا أمر    "إتحاف المهرة"هل هو موجود في مخطوطة   ،أما ما ذكره السائل
   .ال أعلمه وهللا أعلم
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أمر   إلى  أنبه  إني  النبي    وهوإال  وسلمأن  عليه  هللا  يسوي    صلى  كان 
الصفوف، فلما رأى الصحابة عقلوا ذلك وعرفوه ترك تسوية الصفوف، ثم  

 لما رأى رجاًل خالف في ذلك أمر بتسوية الصفوف.

بشير بن  النعمان  عنه  يقول  هللا  النبي  رضي  كان  وسلم :  عليه  هللا    صلى 
أن   رأى  حتى  القداح،  بها  يسوي  كأنما  ثم    ا يسوي صفوفنا،  عنه،  عقلنا  قد 

يومً  يكبر  اما فقخرج  باديً   ،حتى كاد  صدره من الصف قال:   افرأى رجاًل 
 أو ليخالفن هللا بين وجوهكم«.  ، لتسوون صفوفكم هللا »عباد

لما عقل الصحابة ترك األمر بتسوية   صلى هللا عليه وسلمففي هذا أن النبي 
لتسوية الصفوف هي  بها  يؤتى  التي  األلفاظ  أن  ، فدل هذا على  الصفوف 

ال لذاتها، والمقصود أن يستوي الصف، فإذا عقل الناس  ذلك  مرادة لغيرها
 فال يحتاجون إلى أمر، وإذا لم يعقلوه فإنهم مأمورون بذلك. 

يقال إن األمر توقيفي، ولذا يؤتى    :فكل لفظ يدل على ذلك فيؤتى به، وال 
ألن المراد أن تستوي    ؛باألمر بالتسوية واالستقامة، واألمر في ذلك واسع

  .الصفوف

الزمان قد قصروا في أمر   إليه أن كثيًرا من األئمة في هذا  أنبه  لكن مما 
وصار كثير منهم يكبر مباشرة بدون أن يدعو الناس إلى ،  تسوية الصفوف

يس  أصبحت وأن  حتى  األئمة  من  كثير  فيها  قصر  سنة  وهذه  وا صفوفهم، 
  .كالمهجورة

وإنما يلتفت  ،  اإلحرامالصالة ال يستعجل بتكبيرة    اإلمام  والسنة أنه إذا أقام
ثم الذي    ،الصف األول  ،ويسوي صفوفهم حتى تكتمل الصفوف  ،إلى الناس

الناس  النبي    ،يليه، ويتراص  بالهدي الذي قام به  صلى هللا عليه وأن يقوم 
 . رضي هللا عنه وأرضاه، وما فعله الخلفاء الراشدون بعد ذلك كعمر وسلم

وعندها مواعيد في المستشفى، وما   ،في العدة  ،يقول السائل: أمي أرملة
هل    ،ما يجوز بحكم أن هناك دكاترة رجال  :ألنها تقول   ؛ذهبت للمراجعة
 فعلها صحيح؟  

السؤال:   إال  يُقال جوابًا عن هذا  إله  الذي ال  لميتكم   هوأسأل هللا  يغفر  أن 
   .نه الرحمن الرحيمإ ؛ولموتى المسلمين أجمعين

المعتدة لما تحتاج إليه، والسيما في النهار، فإن هذا جائز أما خروج المرأة  
 باتفاق المذاهب األربعة.
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»أن نسوة من همدان قتل    :وقد ثبت في سنن سعيد بن منصور عن علقمة
ابن مسعود  ، أزواجهن إلى  الخروج، فقال   نهيسأل  ،فأرسلن  اخرجن    :عن 

 .إال في بيوتكن«بعًضا، فإذا كان الليل فال تبيتن   نس بعضك بالنهار، يونِّ 

فالخروج لحاجة هذا جائز باتفاق المذاهب األربعة، حتى ولو قابلت رجااًل، 
من   المحادة  به  أمرت  ما  وتفعل  تتجمل،  ال  أنها  المعلوم  من  اب  اجتنلكن 

 الزينة والطيب إلى غير ذلك.

عَ  بما  يَْنفَعَنَا  وأن  يَْنفَعَنَا،  ما  يعل  َمنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  لََّمنَا، أسأل 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة الثامنة عشرة بعد الثالثمائة

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  هللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
الثامنة عشرة بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.

مصر من  أنا  السائل:  دواء    ، يقول  بيطرية،  أدوية  شركة  في  وأعمل 
مؤجل   بثمن  أدوية  الشركة  من  أشتري  أن  لي  يجوز  فهل  للحيوانات، 

بغير علم صاحبها لحسابي  ،لنفسي  في    ،وأبيعها  للشركة  ثمنها  أسدد  ثم 
أوقات العمل وبسيارة العمل، علًما أن صاحب الشركة لو علم ذلك لرفضه  

وفعل هذا في وقت العمل علًما   ، ولم يرض به، إذ أنني أعمل عنده بأجر
 ل للبيع والشراء؟ بأنني موكَّ 

إن هذا الفعل محرم، وهو غش، والغش كبيرة   يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
لما ثبت في   الذنوب،  أبي هريرة أن   "صحيح مسلم"من كبائر  من حديث 

  ، فمثل هذا غش  »من غش فليس مني«،قال:    صلى هللا عليه وسلمالنبي  
 فاني هللا وإياكم. اع

استُ  هذه م  ؤفهذا  طريق  عن  الشركة  بهذه  وعالقته  العمل،  هذا  على  ن 
الصيدلية، وهو في وقت عمل إلى غير ذلك، فأوصيه وأوصي نفسي بأن 

وفي حلها وحرمتها، وأن المال الحالل مبارك ولو    ،في أموالنا  نتقي هللا  
ونجاة   ،ايركته نفعًا في الدنألن في ب  ؛بركة المال ال كثرتهب، فإن العبرة  لَّ قَ 

 في اآلخرة. 

 يقول السائل: ما حكم الدراسة على رجل أشعري في غير فن العقيدة؟ 

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  البدع  يُقال  أهل  في  يُ الَّ أ األصل  بل  درَ   عليهم،  س 
أهل  هجَ يُ  هجر  على  السلف  أجمع  فقد  ذلك،  على  السلف  أجمع  كما  روا 

وقهرهم  في   ،البدع،  أحمد  اإلمام  اإلجماع  حكى  ذلك،  غير  إلى  وإذاللهم 
السنة" وجعل"أصول  بن    ه،  علي  اإلمام  مثله  وفعل  السنة،  أهل  معتقد 

في   الصابوني  عثمان  أبو  اإلجماع  وحكى  والرازيان،  اعتقاد "المديني 
 وحكاه غيرهم. "السلف أصحاب الحديث

وهذا العلم ال   ،اج إلى علمر أنه احتد   ر أهل البدع، لكن لو قُ هجَ فالواجب أن يُ 
يدر   وجَ يُ  بأن  البدع  د إال عند هذا األشعري، فهذا األمر ولم يكن متعلقًا  س 

   :والضالالت، فمثل هذا جائز بشرطين

   .الشرط األول: أال يكون الرجل داعية إلى بدعته

 . إال هووالشرط الثاني: أال يوجد 
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من أهل السنة، فال يجوز غيره    وجد  وأما إذا  ،أما إذا كان داعية فال يجوز
   .أن يدرس عندهم

المفاسد   ءدرو  ،والدليل على هذا أن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها
داعية،   لم يكن  إذا  إليها  يحتاج  التي  الراجحة  المصلحة  وتقليلها، وهذا من 
ذلك  في  وراعوا  البدع  أهل  رووا عن  فقد  هذا،  على  يدل  السلف  وصنيع 

 عنهم ورحمهم. المصالح، رضي هللا 

يقول السائل: من تكلم عن توحيد العبادة بالتفصيل قبل شيخ اإلسالم ابن  
تهاون   بسبب  هو  ومحن  بالء  من  اليوم  األمة  به  تمر  ما  وهل  تيمية، 

 المسلمين في توحيد العبادة؟

بيان ذلك،    أما توحيد العبادة قد كفانا ربنا  يُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
لعبادة،  اواضح في بيان توحيد  وبيانًا تفصيليًا جليًا في كتابه، فالقرآن جلي  

ذلك في  خالف  من  غاية  ،  وبيان  ذلك  في  واضحة  أيًضا  النبوية  السنة  ثم 
  .الوضوح

ثم تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم واضحة في بيان توحيد  
الدرر "و  ،وتفسير ابن أبي حاتم   ،إللهية، ومن رجع إلى تفسير ابن جريرا

السلف  "المنثور التفسير من كالم  السيوطي في  وجد كالمهم   ،الذي جمعه 
 نًا في توحيد العبادة.ي   كثيًرا وبَ 

تفسير   إلى  الرجوع  هو  العبادة  توحيد  معرفة  في  المراجع  أحسن  من  لذا 
القرآن بيانهوالقرآن    ،السلف، آليات  النبي    ،واضح وجلي في  وكذلك سنة 
   صلى هللا عليه وسلم.

ع تكلم  أحمد    لىوقد  كاإلمام  السلف  لكن  العلماء،  من  كثير  العبادة  توحيد 
ألنه لم يشتهر عندهم، وإنما    ؛والشافعي ومالك لم يتكلموا كثيًرا في مثل هذا

إلى غير ذلك الجهمية ومؤولة الصفات،  ومن  ،  اشتهر عندهم الخالف مع 
ال  ادع ذلكبقول  إلى  القرآن وإلى غير  البدع ،  خلق  التي شاعت    هي  وهذه 
مع   همزمانفي   الخالف  اشتهر  وكذلك  الباب،  هذا  في  كالمهم  كثر  لذا 

  .الجهمية ومع المرجئة، فكثر الكالم في هذا الباب

وما احتاجوا أن يتكلموا    ،أما توحيد العبادة، فقد كان األمر جليًا في زمانهم
 في مثل ذلك. 

ده  »ال يأتي زمان إال والذي بع:  صلى هللا عليه وسلم لكن كما أخبر النبي  
منه« البخاري  شر  بين    أخرجه  الشرك  بدأ  ذلك  فبعد  أنس،  حديث  من 

فاحتاج أئمة  ،  ل إلى أهل السنةثم تسلَّ   ،أحدثه الرافضة  من  المسلمين، وأول
من بينه بيانًا جليًا شيخ اإلسالم ابن تيمية  مو  ،السنة أن يبينوا ذلك بيانًا جليًا
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الدع وأئمة  القيم،  ابن  وتلميذه  تعالى،  هللا  وفي رحمه  السلفية،  النجدية  وة 
 مقدمهم شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا رحمة واسعة.

يكن كالمهم  قد  و لم  تقدم  كما  لكن  السنة  أئمة  الشرك  إلى صور من  أشار 
والتابعين في    ؛كثيًرا الصحابة  وإنما تجد كالم  ذلك،  إلى  يحتاجوا  لم  ألنهم 

 تفسير اآليات ألجل الحاجة في بيان معاني اآليات. 

هل ما تمر به األمة اليوم من بالء ومحن هو بسبب تهاون    : أما قول السائل
 المسلمين في توحيد العبادة؟ 

 ، هللا في الدنيا واآلخرةفإن من قام بالتوحيد أعزه    فيه، ال شكممايقال: هذا  ف
 ،ومن تركه أذله هللا، وأعظم معصية هو ترك التوحيد والوقوع في الشرك

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ژ :  قال هللا  ،  سواء كان األكبر أو األصغر

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

ڎ   ڈ     ڈ  ژ        ڎچ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

  . دون هللا، فمن قام بذلك فاز بما وعد هللا به يوح     :أي  [.55]النور: ژ  ژ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ٻٱ  ٻژ   :وقد قال سبحانه في سورة الروم

   . [6]الروم: ژڀ   ڀ   ڀ   

ن ربنا أن الهزيمة بسبب الذنوب والمعاصي، وفي مقدم ذلك الشرك، وقد بيَّ 
يوم   في  الصحابة  النبي    أحدفإن  الرماة  عصا  وسلم لما  عليه  هللا    صلى 

 .-فاني هللا وإياكم اع -موا، فكيف إذًا بالوقوع في الشرك األكبر ُهز  

ی  ی  ی  جئ  حئ  ژ يوم حنين:  في  يقول هللا عن الصحابة  

]آل  ژخت  مت  ىت  يت         جث  مث    حتخب  مب  ىب  يب  جت   حبمئ  ىئ  يئ  جب

سبحانه:  165عمران: ويقول  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ [، 

 [. 129]األنعام: ژۇ

يرفع هللا عنهم   وأن  والتقدم،  والقوة  والتمكين  العزة  المسلمون  أراد  إذا  إذًا 
د  هذا البالء من غلبة الكافرين وتفرقهم إلى غير ذلك، فليرجعوا إلى توحي

 هللا، فما أكثر التقصير في توحيد هللا بين المسلمين. 
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من   اشتغللقد  و البدعية،    كثير  األحزاب  إلى  وبالدعوة  بالسياسة،  الدعاة 
التوحيد وداع إليه إال دعاة السنة  بوقصروا في أمر التوحيد، ولم يبق قائم  

البركة، وأن  ، السلفية، نسأل هللا أن يزيدهم، وأن يكثرهم  وأن يطرح فيهم 
 يجمع كلمتهم على التوحيد، وأن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد. 

َعلََّمنَا،  بما  يَْنفَعَنَا  وأن  يَْنفَعَنَا،  ما  يعل  َمنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  أسأل 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة التاسعة عشرة بعد الثالثمائة

هللا،   رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  المجموعة الحمد  فهذه  بعد:  أما 
التاسعة عشرة بعد الثالثمائة في اإلجابة عن األسئلة التي وردت على قناتي 

 بالتليجرام.

فكيف    ،ألنه لم يرد دليل على ذلك  ؛ال يقنت في الجمعة  :يقول السائل: قلت
 قنت شهًرا؟   صلى هللا عليه وسلمتوجه حديث أن الرسول 

أن عدم القنوت في الجمعة عليه المذاهب    تقدميُقال جوابًا عن هذا السؤال:  
ألنه لم يصح حديث صحيح صريح في القنوت يوم الجمعة، وإنما   ؛األربعة

صح في الظهر، وال يلزم في أن ما صح في الظهر أن يفعل في الجمعة، 
 للتغاير بين أحكام الجمعة والظهر.

كتابه   في  القيم  ابن  ذكر  المعاد"وقد  بين    "زاد  فرقًا  ثالثين  من  يقرب  ما 
 أحكام الجمعة والظهر، فلذا لم يثبت حديث صحيح صريح. 

في عباس  ابن  كحديث  قنت شهًرا  أنه  المجملة  األحاديث  قنت    »  :أما  أنه 
إلى آخره،   شهًرا متتابعًا، يقنت في الصلوات الخمس في الظهر والعصر«

يس صريًحا، وجاءت إن كان محتماًل، لكنه لوفليس فيه ذكر الجمعة، وهو  
  صلى هللا عليه وسلم، دة في بيان الصلوات التي قنت فيها النبي  األدلة المفرَ 

وذُكر فيها الفجر والمغرب والعشاء إلى غير ذلك، ولم تذكر الجمعة، ولو 
أو قنت صحابته لنقل ذلك الرواة، فلما   صلى هللا عليه وسلمالجمعة في قنت 

 أعلم.   لم ينقل دل على عدم القنوت وهللا

اللعبة   هي  وما  والنرد،  الشطرنج  بين  فرق  هناك  هل  السائل:  يقول 
 المحرمة؟ 

   .إن هناك فرق بين لعبة الشطرنج ولعبة النرديُقال جوابًا عن هذا السؤال: 

هي محرمة عند المذاهب األربعة، بل حكاه بعضهم إجماًعا،  فأما لعبة النرد 
كتابه   في   القرافي  اإلجماع  حكى  في  "الذخيرة"وممن  قدامة  وابن   ،

 ."شرحه على صحيح مسلم"عباس والقرطبي في ال أبو، و"المغني"

أن    رضي هللا عنهوقد صح فيما أخرج مسلم من حديث بريدة بن حصين  
»َمْن لَِعَب بِالنَّْرَدِشيِر، فََكأَنََّما صبغ يََدهُ فِي  قال:    صلى هللا عليه وسلمالنبي  

َوَدِمهِ  ِخْنِزير   بن   «،لَْحِم  بن عمرو  أبي شيبة عن عبد هللا  ابن  وصح عند 
وهذا    :العاص واضح،  فتحريمها  القمار  مع  أما  قمار،  بدون  حرمها  أنه 

 باإلجماع، سواء كان بالنردشير أو غيرها من األلعاب.
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يرمي   مثاًل  فإنه  والذكاء،  المهارة  إلى  ال  الحظ  إلى  ترجع  والنردشير 
غيرها فإنه يتقدم ويتأخر في اللعبة، المكعبات فما خرج بالحظ من األرقام و

وأن   اللعبة،  في  أحقية  له  يكون  المكعبات  رمي  بعد  له  خرج  ما  فبحسب 
 يتقدم في شيء أو يتأخر.

فإذًا كل لعبة مبنية على الحظ كالنردشير سواء كانت بالمكعبات التي ترمى 
باليد، أو في اللعب اإللكترونية عن طريق الكمبيوتر أو غيرها من اللعب  

  .اإللكترونية، فإن جميعها محرم

الذكاء إلى  ترجع  لعبة  فهي  الشطرنج  هللا ،  أما  رحمه  تيمية  ابن  يقول  لذا 
القدر إلى  ترجع  الشطرنج  لعبة  والفطنة،   ؛تعالى:  الذكاء  إلى  ترجع  ألنها 

هي مبنية على الحظ    :بخالف لعبة النردشير، فإنها مبنية على الجبر، يعني
فيها   للعبد  أثر عن عليالمحض، وليس  فيها  الشطرنج جاء  ولعبة    : ذكاء، 

كاألصنام بأمور  يلعبون  بالشطرنج  يلعبون  الذين  هذه    :قال ،  »أن  ما 
رضي ، وأنكرها، لكن ال يصح عن علي  «  األصنام التي أنتم لها عاكفون

أرَ هللا عنه ولم  تنازع    ا ثابتً   ئًاشي   ،  الشطرنج، وقد  تحريم  الصحابة في  عن 
العلماء في تحريمها، وجوزها طائفة من الشافعية، وهو قول عند الحنفية،  
والمالكية، بل بعضهم جعله مذهبًا للمالكية، فهذا خالصة ما تقدم في بيان 

 الفرق بين اللعبتين. 

وأ يَْنفَعَنَا،  ما  يعل  َمنا  أن  هو  إال  إله  ال  الذي  هللا  َعلََّمنَا، أسأل  بما  يَْنفَعَنَا  ن 
 وجزاكم هللا خيًرا.
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 المجموعة العشرون بعد الثالثمائة 

المجموعة  فهذه  بعد:  أما  هللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 
قناتي  على  وردت  التي  األسئلة  عن  اإلجابة  في  الثالثمائة  بعد  العشرون 

 بالتليجرام.

إليك هللا  أحسن  السائل:  كالمً   ، يقول  عقيل  ل  اسمعت  بن  حسن  بن  محمد 
األصل الليبي  والمشهور    ،موسى  مهنة،  والطيار  الجنسية،  السعودي 

مؤخًرا بمحمد موسى الشريفي، يتظلم من ردك عليه، ويقول إنك تعمدت 
 فما توجيهكم؟  ،بتر كالم له

السؤال:   هذا  عن  جوابًا  جرى، بإن  يُقال  بما  يعرف  األمر  حقيقة  معرفة 
 وخالصة ما جرى كالتالي: 

عظيمة في باب االعتقاد وغيره في    أن محمد موسى الشريف قد ذكر طوام  
مسجالت صوتية وكتبه المكتوبة، مما جعلني أضطر أن أرد عليه في رد 

، والرد الصوتي موجود  "وقفات مع محمد موسى الشريف"صوتي بعنوان  
 . "م العتيقموقع اإلسال"في 

أنه ذكر أنه يمكن للولي أن يحيي الموتى، وأن ابن تيمية    :وكنت مما ذكرته
زونه،  خالف في ذلك، لكن المشهور عند أهل السنة أنهم يقررون ذلك ويجو  

 قال: والتاريخ يدل على ذلك، ونقلت ذلك بصوته. 

تأثره  فيه  ظهر  مكتوبًا  رًدا  ذلك  بعد  أخرج  الرد  بهذا  عليه  رددت  فلما 
، ورده هذا  "ورد على عبد العزيز الريس  ،بيان توضيحي"الشديد، وسماه  

موجود في موقعه، وكنت أظنه سينفي عن نفسه هذا الذي نسبته إليه، فإذا  
 به يؤكده، ويقع في طامة أشد. 

ال   فإنه  القرآن،  إنزال  إال  للولي  تكون  لنبي  كرامة  كل  إن  قال:  أنه  وذلك 
أه عند  قول  هذا  وأن  للولي،  نقل  يكون  ذلك  بعد  ثم  السنة،  قوالت عن  نل 

و األشاعرة،  باألشعريةمأئمة  تأثر  والرازي   ، من  الجويني  عن  نقل 
 وغيرهم. 

أنه يشترط في المعجزة أن تكون على وجه   :هذا  هومما قرر أيًضا في كالم
   .التحدي، وهذا أيًضا عين قول األشاعرة

بن أن    ،على أصل  يفخطؤه  وذلك  الكرامات،  باب  في  فيه  األشاعرة  ضل 
يقولون: إن كل معجزة تكون للنبي يمكن أن تكون كرامة للولي إال إنزال 

 القرآن.
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ليس  ما  لألنبياء  أن  السنة  أهل  بين  وقد  األشاعرة،  عند  األول  الخطأ  هذا 
ن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية في بحث مطول في لألولياء والصالحين، وبيَّ 

النبوات" السنة، لكن زل في  وأن هذا هو م،  ، وفي غيره"كتاب  عتقد أهل 
   .وافق األشاعرة والمبتدعةو ،ذلك محمد موسى الشريف

   .لة األخرى فهو زعمه أن المعجزات مصحوبة بالتحديزأما ال

من   األنبياء  أيدي  على  يكون  ما  أن  ويرون  ذلك،  يخالفون  السنة  وأهل 
يكون مصحوبً  قد  بالمعجزات  يسمى  يكون    ااآليات ومما  بالتحدي، وقد ال 

 بالتحدي.  امصحوبً 

على   وانبنى  العظيمتين،  الطامتين  هاتين  في  وقع  الشريف  موسى  ومحمد 
هذا أمر، وهو أنه بناء على ذلك، فإنه يصح للولي أن يحيي الموتى، وأن  

 هذا من كرامات هللا له، ويقيد ذلك بقوله بإذن هللا، إلى غير ذلك. 

متين في باب الكرامات، ثم نسب ذلك إلى أهل  فهو إذًا وقع في طامتين عظي
إثبات ذلك إال عن    ، السنة، وجعله قواًل معتبًرا عند أهل السنة ولم يستطع 

   .أئمة األشاعرة

ومعلوم أن المعتقد األشعري معتقد بدعي، وقد توارد العلماء على تبديعه،  
كتابه   في  تعالى  المبرد رحمه هللا  ابن  والدساكر  "وذكر  الجيوش  في  جمع 

ولو شئت  "  :قال،  تبديع األشاعرةفي  عن ألف عالم    "الرد على ابن عساكر
ألفي عالم، بل عن عشرة آالف عالم أكثر  ،لنقلت ذلك عن  ، وقد  "بل عن 

باب االعتقاد، وأنهم مبتدعة السنة على تضليل األشاعرة في  أئمة    ، توارد 
 وهذا ال يهمني كثيًرا. 

أمو في  وقع  الشريف  موسى  محمد  أن  نحن  يهمني  فيما  عظيمة  ثالثة  ر 
 : بصدده

كرامة  كل  أن  وزعمه  الكرامات،  مسألة  تقرير  في  خطؤه  األول:  األمر 
  .للنبي تكون للولي إال إنزال القرآن

أهل   عند  مشهوًرا  جعله  بل  السنة،  أهل  إلى  ذلك  نسب  أنه  الثاني:  الخطأ 
أهل  إلجماع  مخالف  وهو  األشاعرة،  الضالل  المبتدعة  قول  وهو  السنة، 

 سنة. ال

يُ  مما  األنبياء  يد  على  يجري  ما  أنه جعل  الثالث:  بالمعجزات سمَّ الخطأ  ى 
وهي آيات جعلها مقرونة بالتحدي، وأنها ال بد أن تكون مقرونة بالتحدي،  

   .وهذا خالف معتقد أهل السنة
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،  فهذا خالصة ما وقع فيه من الضالل محمد موسى الشريف  ، إذا تبين هذا
، ثم وقفات حول  " بعد ذلك رددت عليه برد مكتوب،    وأكد ذلك في رده علي 
الشريف للرد  "رد محمد موسى  تفريغ   أنه  المكتوب  الرد  هذا  ، وخالصة 

الصوتي مع ذكر مقدمة في اإلجابة على ما ذكر، في رده الذي سماه بيانًا  
 توضيحيًا. 

في   موجود  مكتوب  ردي  العتيق"وهذا  اإلسالم  موسى  "موقع  فمحمد   ،
ي، إلى غير ذلك، مع أنه هو الذي أخطأ على معتقد الشريف يتظلم ويشتك 

   . أهل السنة

ثم يظهر لي أن سبب أخطاء محمد موسى الشريف وغيره أنهم تربوا على  
الفكرية متيَّ ،  الكتب  ومتيَّ فهو  المسلمين،  اإلخوان  بجماعة  البنا،  م  بحسن  م 

   .م بسيد قطب وغيرهم، وله كتاب في تعظيم هؤالء القوم ومتيَّ 

فيرى شد الرحال ،  البنا صاحب ضالالت عظيمة في باب االعتقادوحسن  
وأنه ال فرق بيننا وبينهم إال    ،لقبور الصالحين، ويرى التقريب مع الرافضة

أبو   وذكر  الصوفية،  الحصافية  الطريقة  على  بايع  أنه  وذكر  الفروع،  في 
   .الحسن الندوي أن حسن البنا استمر على ذلك حتى موته

فهو قطب  سيد  ضالالت    أما  وله  االعتقاد،  باب  في  عظيًما  جهاًل  جاهل 
كبيرات وطوام  ذلك،  عظيمات  معاوية    :ومن  سب  عنه أنه  هللا  رضي 

سفيان  وأرضاه أبا  أباه  وسب  وأرضاه،  عنه  هللا  هند  رضي  أمه  وسب   ،
أعوذ   منافق،  بأنه  العاص  بن  وأرضاها، ووصف عمرو  عنها  رضي هللا 

بل تع الحد  يقف عند هذا  السالم،  باهلل، ولم  كليم هللا موسى عليه  دى على 
وكل هذا وثقته في رد لي صوتي ومرئي بعنوان    ،وتكلم عليه بكالم مقذع

 . "موبقات سيد قطب أحرجت أنصاره"

على خطى " وأيًضا وثقت ضالالت حسن البنا في رد لي صوتي، بعنوان  
البنا في  "حسن  هذه موجودة  العتيق"، وكل  اإلسالم  أن "موقع  أحب  ، وال 

يل في مثل هذا، لكن كثيًرا ممن تأثر بالحركيين، أو نشأ في أحضانهم، أط
تأثر بهم محمد موسى الشريف، كثير منهم يكون عنده جهل في باب    نومم

 االعتقاد، فيقرر مسائل عظيمة ال يعلم خطورتها ومدى ضاللها. 

  . فقد تبين أن تظلمه ال محل له ،إذا تبين هذا

بع كالم  في  يوجد  قد  قيل:  يحيي  فإن  أن  للولي  يمكن  أنه  السنة  أهل  ض 
  . الموتى، لكن بإذن هللا
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وال أحب أن أطيل في هذه اإلجابة،   ،أرجو أن ينتبه إلى أمرين اثنين  :فيقال
المقام أن أطيل   فيها، لكن قد يستدعي  أنني ال أطيل  كعادتي في اإلجابات 

 قلياًل.  

أنه يمكن للولي أن يحيي من  أواًل: ما وجد في كالم أهل السنة وهو قليل  
   :الموتى، إذا تأملته وجدته يفارق كالم محمد موسى الشريف من جهتين

أن األولى:  هللاالجهة  يدعو  الولي  أن  إلى  يرجع  كالمهم  أن  يقررون    ،هم 
 فيحيي الميت. 

وأن يحيي الميت مباشرة كما فعل    ،وفرق بين أن يدعو هللا أن يحيي الميت
   . عيسى عليه السالم

مريًضا،   رجاًل  أن  لو  نقول  ،طبيب    عالجهفمثاًل  هللا،  بإذن  هذا    :فشفي 
 وشفاه بإذن هللا. ،طبيب

وإنما دعا هللا   ،رجاًل آخر عنده مريض، وليس له معرفة بالطبلكن لو أن  
اآلخر الرجل  عن  يقال  فال  شفاه،  طبيبإ  :حتى  هذا    ؛نه  شفا  قد  ألنه 
 المريض على يده، ففرق بين الصورتين. 

الجهة الثانية: أن لمحمد موسى الشريف تأصياًل بدعيًا في الكرامة وهو أن  
إنزال إال  للولي  تكون  لنبي  معجزة  أشعري،    كل  تأصيل  وهذا   . القرآن 

 وكالمه مبني على هذا التأصيل . 

كل شيء بإذن هللا، لكن ال يصح للصوفية  فهذا حق،  ف   " بإذن هللا"  :أما قول
يسو    أن  بهم  المتأثرين  الشركية  وال  اعتقاداتهم  أنهغوا  هللا،    بدعوى  بإذن 

لغيب بإذن  يعلم ا  خروأن الولي اآل  ،إن الشيخ الفالني  :مثاًل لو قال صوفيف
 هللا، إلى غير ذلك. 

،  "بإذن هللا"ص هللا به فال ينسب لغيره ولو باسم  تهذا خطأ، فما اخ   :يقالف
إال ما أثبت الشريعة أنه يكون لغير األنبياء، فمثاًل علم الغيب في المستقبل  

لك ذلك  وليس  يطلع هللا من رسله،  ما  إال  أحد  يعلمه  باهلل، وال  م،  لهخاص 
 . لكن لمن يطلعه هللا

تقول النبي    : بل  وسلم إن  عليه  المستقبل    صلى هللا  في  يقع  ما  بعض  يعلم 
عليه بعض رسله،     بإذن هللا، وإن كان هذا العلم خاًصا باهلل، لكن قد يطلع

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  ژكما قال سبحانه:  

أن الولي الفالني يعلم    ىوادع  ،[، فلو جاء رجل27-26]الجن:  ژجئ  حئ  

 ما سيقع في المستقبل بإذن هللا؟ 
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ة بينت أن هذا خاص باهلل، وأنه ال يكون إال لمن يطلعه عكال، الشري  :يقال 
 أيًضا ليس لكل أحد. ومن بعض رسله،  

ذلك  الموتى   : ومثل  إحياء  في   وحاج  أنه    ، يقال  جادل  وبه  باهلل،  هذا خاص 

ق   إبراهيم  لما  النمرود  السالم    ژچ  چ  ڇ   ڇ  ژ ال:  عليه 

[، فدل هذا على أنه خاص باهلل، لكن هللا قد يجعله لبعض رسله،  258]البقرة: 
 كما حصل لعيسى عليه السالم. 

صوتي،   مسجل  كالم  في  تعالى  هللا  رحمه  عثيمين  ابن  شيخنا  وذكر 
الموتى خاص  أن إحياء  بالتليجرام،  قناتي  تعالى في  وسأنشره إن شاء هللا 

وأنه قد يجعل ذلك لرسله، قال: وال أعرف أنه كان إال لعيسى عليه  باهلل،  
 السالم. 

وأن ليس كل ما يكون للنبي يكون    ،أما ما عداه من أولياء فليس لهم ذلك
للولي، ثم ذكر أن ما جرى على يد بعض التابعين من إحياء الموتى المراد 

 أنهم دعوا هللا فأحيا الموتى. :به

   . يتعلق بمعتقد أهل السنة نهأل  ،يعرف أن ني هذا خالصة ما يهم

إلى   الجامية  أو  بالمداخلة  سماهم  من  تبديع  في  الشريف  موسى  محمد  أما 
آخره، فأنا ال ألومه على ذلك، ألن من سماهم بالمداخلة والجامية هم أهل  

كثيرة   ،سلفيونالو  ،السنة أمور  في  زاغ  قد  وهو  السلفي،  المعتقد  وعلى 
 تتعلق بباب االعتقاد. 

خالفهم و لو رجعنا إلى كالم  ي عاديهم، وال بد أن  ي ن  أ فال بد    ، ناء على هذا فب 
علمائنا الكبار كشيخنا العالمة صالح بن فوزان الفوزان قال: ال يوجد شيء  

  : أنه قال   ة عظيم ال   ه ينسب إلى الجامية حق، بل إن من كلمات   ا اسمه جامي، وم 
 يا حبذا الجامي. 

الحركيين   أن  أعجب  بالجامية لكني  سموهم  من  بأن  يرددون  ما  كثيًرا 
أحًدا تركوا  وما  آخره،  إلى  والدعاة  العلماء  ويسموهم    ، يجرحون 

 حين. بالمجر   

ألنه    ؛وها هو محمد موسى الشريف وقع في هذا، بل إنه وقع فيما هو أشد
جرح بغير حق، أما من سماهم بالجامية فإنهم ال يجرحون إال ببينة ودليل،  

ال من حيث  من  هذا  وكل  األصل،  من حيث  هذا  لكن  يخطئون،  وقد  جملة 
معصوًما    وليس أحدٌ   ، جرحوه عندهم بينته وبرهانه، هذا من حيث األصل
   .من الخطأ، ومن أخطأ فيجب عليه أن يتوب إلى هللا
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وأال  وأن يرجع إلى هللا،  وأخيًرا أدعو محمد موسى الشريف أن يتقي هللا،  
 "، بيان تلبيس الجهمية"  هبن تيمية في كتابيكابر فإنه قد ذكر شيخ اإلسالم ا

كتابه   في  القيم  السالكين"وابن  ليس    نأ":  مدارج  آدم  بني  ضالل  أكثر 
  .بالجهل، وإنما بسبب بالعناد

فأدعوه أن يتقي هللا وال يعاند، وأن يتدارك ما بقي من حياته، وأن يصلح ما  

  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ أخطأ مما نشر بين العباد، كما قال تعالى:  

 [. 160]البقرة:

لما يحب ويرضى وإياه  يهديني وإياكم  أن  أن  ،  أسأل هللا  تعالى  وأسأل هللا 
 يعل  َمنا ما يَْنفَعَنَا، وأن يَْنفَعَنَا بما َعلََّمنَا، وجزاكم هللا خيًرا. 

 


