
1 

 

ِحيمِ  ْْحَِن الره  بِْسِم اَّللهِ الره

  

 أسئلة الشباب السلفي من بالد احلامي

 لشيخنا العالمة املحدث الناصح األمني 

 أيب عبد الرْحن 

 حييى بن عيل احلجوري  

 حفظه اَّلل تعاىل

 من اهلجرة النبوية. 1443من ذي احلجة عام الثاين ليلة اجلمعة وكانت 

 

 بسم اَّلل الرْحن الرحيم

 

 :ا بعدمه أَ  ،رسول اَّلل والصالة والسالم عىل َّلل  داحلم

أيب عبد الرْحن حييى بن عيل  ؛األمني الناصحدمة لشيخنا العالمة قفهذه أسئلة م

من الشباب السلفي بمدينة احلامي ساحل  _ ورعاه حفظه اَّلل_ احلجوري

 :حرضموت

 :السؤال األول
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 ،"َّلليل ايا و _أو _اَّلل لرسو اي ع يلاشف ":وليق نْ جمرد طلب الشفاعة من امليت كأَ 

ول كام يق !طفق بدعة   أم جمرد   ،أكرب هل هذا رشك   ،أخرى أي عبادة ِف دون َصْ 

 ؟البعض

 :اجلواب

 :ا بعدمه أَ  ،رسول اَّلل احلمد َّلل والصالة والسالم عىل 

 :فطلب الشفاعة عىل ثالثة أحوال

وِل اَّللِىَل ل  إِ َجاَء َرج  » ،كالدعاء :طلب الشفاعة من احلي يعني •  ،  َرس 

وَل اَّللِ :اَل َفقَ  ب ل  َوَتقَ  ،َهَلَكِت امْلََواِش  ،َيا َرس  َعِت السُّ َفَدَعا  ، اَّللََفاْدع   ،طه

ول  اَّللِ   «َرس 

ِض اَّللهُ َعزه َوْلَيقْ  ،وااْشَفُعوا ُتْؤَجرُ »، ن إلنسانإنساالشفاعة من  وهكذا •

 :اَل قَ  ،َربِيَعة  ْبن  َكْعب  اأْلَْسَلِميُّ  :حديث ويف «به َأَح َوَجله َعََل لَِساِن َنبِيِِّه َما 

نْ  وِل اَّللِ ت  َأبِيت  َمَع ك  وِئِه َوَحاَجتِِه َفقَ  َرس  « َسْل » :اَل يِل َفَأَتْيت ه  بَِوض 

َراَفقَ  :ْلت  َفق   َك م  َو َذاكَ  :ْلت  ق  « َأْو َغْْيَ َذلَِك » :اَل قَ ، َتَك يِف اجْلَنهةِ َأْسَأل   :اَل قَ ، ه 

ُجودِ َفَأِعنِّي َعََل َنْفِسَك بِكَ »  «ْثَرِة السُّ

َفَأِعنِّي َعََل َنْفِسَك » :الق ،"رسول اَّللاشفع يل يا " :،"أْحد" :وجاء يف مسند

ُجودِ بِكَ   شفيعا.يامة كن يل الق يومي أ «ْثَرِة السُّ

َرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ و وَل اَّللهِيَل َيا قِ  :اَل َأنهه  قَ   ه  َعد  النهاِس بَِشَفاَعتَِك َيْوَم ْس  أَ َمنْ  َرس 

ول  اَّللهِ َل اقَ  ؟َياَمةِ القِ  ْد َظنَنُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْن الَ َيْسَأُلنِي َعْن َهَذا َلقَ » :َرس 
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ُل ِمنَْك ِلَِا َرَأْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعََل احَلِديِث َأْسَعُد النهاِس بَِشَفاَعتِي  احَلِديِث َأَحٌد َأوه

فكوهنم طلبوا منه  ،«َأْو َنْفِسهِ  ،ْلبِهِ َخالًِصا ِمْن قَ  ،اَل الَ إَِلَه إاِله اَّللهَُمْن قَ  ،َياَمةِ َم القِ وْ يَ 

 .ند اَّللملطر عنزول ايشفع هلم يف  نْ أَ 

َقال  َله   َزْوَج َبِريَرةَ َأنه  ،َبِريَرةَ  صةق يفو • ِغيث  َكاَن َعْبًدا ي  ِه َكَأيني َأْنظ ر  إَِليْ  ،م 

ه  تَ ف  وط  يَ  وع  م  َيا » :لِعبهاس   النهبِيُّ اَل َفقَ  ،َعىَل حِلَْيتِهِ  ِسيل   َخْلَفَها َيْبكِي َود 

اَل َفقَ « َوِمْن ُبْغِض َبِريَرَة ُمِغيًثا ،َأالَ َتْعَجُب ِمْن ُحبِّ ُمِغيٍث َبِريَرةَ  ،َعبهاُس 

وَل ا :اَلْت قَ « َلْو َراَجْعتِهِ » :لنهبِيُّ ا يِن تَ  َّللهَِيا َرس  ر  ََم َأَنا َأْشَفعُ » :اَل قَ  ؟ْأم    «إِنه

اَشة صةكام يف قو • كه نهَة » :اَل قَ   َصىله النهبِيه َأنه  ،ع  تِي اجْلَ َيْدُخُل ِمْن ُأمه

ل  َفقَ  ،«َسْبُعوَن َأْلًفا بَِغْْيِ ِحَساٍب  وَل اَّللِ :اَل َرج  َعَلنِي  ،َيا َرس  اْدع  اَّللِ َأْن ََيْ

مْ  وَل اَّللِ َيا :اَل َفقَ  ،اَم آَخر  ث مه قَ  ،«للُهمه اْجَعْلُه ِمنُْهمْ ا» :َل اقَ  ،ِمنْه  اْدع  اَّللِ  ،َرس 

ْم قَ  َعَلنِي ِمنْه  اَشةُ َسَبقَ » :اَل َأْن ََيْ ا ُعكه د حصل من هذا يف الدنيا ق ،«َك ِِبَ

 هلم شفيعا.يكون  نْ أي أَ  ،ميشفع هل نْ م طلبوا منه أَ هنه الصحابة أَ 

 :الق يالذلك ا ذم  وأَ  •

 اربعن سواد بن ق فتياًل  بمغن   *** فكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة

 فهذا ال يثبت.

 ،"اشفع يل يا رسول اَّلل ":ول اإلنسانيق نْ فال َيوز أَ  ؛ا بعد موتهمه وأَ  •

 «إِنهَك اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدكَ » :حلديث
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 يف ال ،كل عفشي نْ أَ  !كدر عىل ذلال يق من ميت   الشفاعةِ  طلب  وهكذا  •

بد يف فال !بغري رضاه عنك ،يامةعند اَّلل عز وجل يوم الق الو ،أمور دنيا

 :ا الشافع فهومه أَ  ،من رىض اَّلل عز وجل عن الشافع واملشفوع :الشفاعة

 .رىض ربه عنه نْ ال شك مِ  ،رسول اَّلل 

 يلع فاش ":اسِ نه المن  ألحد   لوال تق ،د ريض عنكاَّلل ق نه فام يدريك أَ  !ا أنتمه أَ  

هل و ،يشفع لك نْ أَ  هعنسريىض اَّلل  ك ال تدري هلنه ألَ  !شهيدا َت مِ  ا أنَت ذإ

  َيوز.ا الفهذ ،كسريىض اَّلل عن

o  ِاشفع  !مليت من األموات ":لويق، اإذا دعا ميتً  ؛نعم ؟هل هذا رشك   َي بق

 ؛ال اَّلليه إر علدقي اليام اء غري اَّلل فعَ فهذا دَ  ؛!اشفع يل يا رسول اَّلل ، أويل

 من الرشك يف مثل هذا. نوع   هوف

  النهبَِي شفع في ،يامة باألنبياءالناس يستشفعون يوم الق نه أَ  ؛ل عىل هذاكِش وال ي  

صات فذاك يف عر ،«اْشَفْع َلنَا إََِل َربَِّك » :الطويلديث الشفاعة حل، فيف املوق

كام  ،يامةين يوم القلشفاعة من حارضابون لويط ،نهم حال هم يعانون يامة يفالق

 .«اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا» عنده   حارض   نْ مِ  ،د  عند زي الشفاعةَ  اإلنسانَ  يطلب  

 طلبوا الشفاعة يف نزول املطر من حارض    النهبَِي يف زمن  وهكذا •

 وهو رشك   ،الدعاء من هو نوع  ف ؛من األموات الشفاعةِ  ا طلب  مه أَ  ،موجود  

 عليه إال اَّلل. قدرال ي فيام اَّللِ غري ه دعاء  نه ألَ  ؛أكرب

  :السؤال الثاين
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صار يرمي بعضهم بعضا بني بعض السلفيني حتى  فحصل يف هذه األيام خال

م الذي هل يعذر املسل ،بسبب مسألة العذر باجلهل !أو بمنهج التكفري! اءباإلرج

م تق إذا مل ،الحوألأو يستغيث هبم يف بعض ا ،لشهادة ثم يدعو األمواتبا ينطق

جيهكم لنا تووما  ؟فام الصواب يف هذه املسألة ؟اقً مطل ه يكفر  نه أم أَ  ،يه احلجةعل

 ؟مجيعا

 :اجلواب

رمي ه يتأنى يف نه وأَ  ،ايأخذ املسألة علميً  اإلنسان نه وأَ  ،وى اَّللأوال نتواىص بتق

 ه.رميهم بإخوانه بام ال َيوز 

 :ول اَّلل عز وجلكق :دلتهاأم وعليها علالمسألة العذر باجلهل مطروحة يف كتب 

نه ﴿ َعذي َوَما ك  واًل﴾ ا م  َرى  ، [15:]اإلرساءبنَِي َحتهى َنْبَعَث َرس  ْهلَِك اْلق  ﴿َوَما َكاَن َربَُّك م 

َرى إاِله  ْهلِكِي اْلق  نها م  واًل َيْتل وا َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَما ك  َها َرس  َها  َوَأهْ َحتهى َيْبَعَث يِف أ مي ل 

إَِذا َأَنا ُمتُّ » :ال ذلك الذي قاَّلل درةيف ق شك   ورجل   ،[59:]القصصوَن﴾ َظاملِ  

يِح ِِف اْلَبْحرِ مه ثُ  ،ويِن اْسَحقُ  ُثمه  ،ويِن َفَأْحِرقُ  َدَر َعََله َرِّبِّ ْن قَ َفَواَّلِل َلئِ  ، اْذُرويِن ِِف الرِّ

ُبنِي َعَذاًبا َما َعذه  َأدِّي َما  :اَل لِْْلَْرضِ َفقَ  ،َك بِهِ لِ ُلوا ذَ اَل َفَفعَ قَ  ،َبُه بِِه َأَحًداَلُيَعذِّ

َلَك َعََل  :َلهُ اَل َفقَ  ،ائِمٌ َفإَِذا ُهَو قَ  ،َأَخْذِت  َيا َربِّ  ،َخْشَيُتَك  :اَل َفقَ  ؟َما َصنَْعَت  َما ََحَ

هذا  نه أَ  :شاهدام الوإن   ،هبافتداركه اَّلل عز وجل  «َفَغَفَر َلُه بَِذلَِك  -اَل ََمَاَفُتَك َأْو قَ  -

  نه أَ  َل هِ َج 
 
  عنه.اَّلل فافع ،درة اَّلليف ق وشك   ،رديق اَّلل عىل كل شء
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o   ها يطي وغريابن كثري والشنقك ،ملعلل اأدلته يذكرها أه ة  مذكور وهذا باب

غته فمن مل تبلغه احلجة أو بل ،فيها كتب   ْت بَ تِ د ك  وق ،لممن أهل الع من أهل

 : ول اَّلللق ؛عذر حتى يتبينهاه ي  نه فإِ  ؛سالمجممل اإللغه ام بنه إِ  ،ايتبينه ومل

وَل ِمنْ  س  َشاِقِق الره َ َله  اهْل َدى َوَيتهبِْع َغرْيَ َسبِيِل امل ْؤِمننَِي ﴿َوَمْن ي   َبْعِد َما َتَبنيه

ِه َما َتَوىله َون ْصلِِه َجَهنهَم َوَساَءْت َمِصرًيا﴾  َولي ِمْن ﴿: ولهوق، [115:]النساءن 

 َ  فأعرض عنها ومال إىل ،ةجهرت له احلظ :أي ﴾َله  اهْل َدى َبْعِد َما َتَبنيه

 ويصليه جهنم وساءت مصريا. ،يوليه اَّلل ما توىل ،رضعم  هذا  ،لالباط

م من ة وفهِ وبلغته السنه  ،رأ فيهيق نْ م أَ هِ رآن وفالق َف رَ رآن وعَ قه البلغ منف •

ما  ،فهو مرشك ؛ثم دعا غري اَّلل ؛ال َيوز اَّلل دعاء غري نه أَ  َف رَ وعَ  ،ةالسنه 

ألنه بلغته احلجة  !يعذر :اليقا م ،اكان عاميً  نْ وإِ حتى  !يعذر :اليق

 .هافَ رَ وعَ 

دعاء غري اَّلل ال  نه لكن ال يدري أَ  ،"َّللإال ا ال إله " :الم قسالاإلف عن ومن يعرِ 

ومل  ،وما كان من ذلك ،من باب التوسل هبم إىل اَّلل هذا نه عليه أَ  َس بِ وربام ل   ،َيوز

 .هذا يعذر ؛ َيوزا الهذ نه يام احلجة أَ حد قغه عن أبلي

o َله  اهْل  ﴿:َّللول امأخوذ من ق :لسألة فيها تفصيملفا َ  ،﴾َدىِمْن َبْعِد َما َتَبنيه

﴿ َ ِذيَن :مراد اَّلل البيان نه ألَ  ،﴾َتَبنيه نََن اله ْم س  ْم َوََيِْدَيك  َ َلك  ِريد  اَّلل  لِي َبنيي ﴿ي 

ْم َويَ  ْم َواَّلل  َعلِ ِمْن َقْبلِك  ﴾ت وَب َعَلْيك  ﴿َهَذا َبَيان  لِلنهاِس  ،[26:]النساء يم  َحكِيم 

تهِقنَي﴾ ًدى َوَمْوِعَظة  لِْلم   من بلغه   ،للناس رآن بيان  الق  ،[138:ن]آل عمراَوه 

﴿َوَمْن َيْدع  َمَع اَّللِ :رأكأن يق ،ما َيوز له ؛هذاوز له ه ال َينه م أَ رآن وفهِ الق
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ْرَهاَن َله  بِِه َفإِنه إهَِلًا آَخ  وَن﴾ َر ال ب  ح  اْلَكافِر 
ْفلِ ِه إِنهه  ال ي  ه  ِعنَْد َربي اَم ِحَساب 

خالص هذا  ،ثم دعا غري اَّلل ،غري اَّلل وز دعاءَي اله نه م أَ فهِ ،  [117:]املؤمنون

وا َله  ، عرضم   َب َمَثل  َفاْسَتِمع  ِ َا النهاس  رض  ِذيَن تَ ﴿َيا َأَيُّ ونِ  إِنه اله وَن ِمْن د   ْدع 

وا َله  اَّللِ َلْن َيْ  َباًبا َوَلِو اْجَتَمع  وا ذ  م د فهِ ق ، اَّللغريثم يدعوا ، [73:]احلج ﴾ل ق 

فمن  !ه ما جاءته احلجةنه إِ  :الال يق ،له هذا تبني ،وال يرض عينف هذا ال نه أَ 

 ،امت عليهق ،امهَ وفهِ   جاءته احلجة من كتاب اَّلل ومن سنة رسوله

ودخل يف اإلسالم وما  ،"ال اَّللال إله إ ":الباإلسالم وق عَ مِ َس ومن 

 ؛فهو معذور عند اَّلل ؛حجتهن ا مل يستبففعل شيئً  ؛ه احلجةت له هذاستبان

ْم : الق ألن اَّلل ،جةن له احلاحتى تب ﴿َوَما َكاَن اَّلل  لِي ِضله َقْوًما َبْعَد إِْذ َهَداه 

َ هَل ْم َما َيتهق   َبنيي  َحتهى ي 
 
ء لي َشْ ﴾وَن إِنه اَّللَ بِك  َ ، [115:]التوبة َعلِيم  ِريد  اَّلل  لِي َبنيي ﴿ي 

ِذيَن ِمْن قَ  نََن اله ْم س  ْم َوََيِْدَيك  ﴾ْبلِك  َلك  ْم َواَّلل  َعلِيم  َحكِيم   ْم َوَيت وَب َعَلْيك 

ا مً ع باإلسالم وشيئا عموام سمِ من رب :ممنه ،تونيتفاو اس  والن  ،[26:]النساء

 _  أو_ عوة الدها لتي مل تصلدغال األيف بعض ا_  أو_ صاحب بادية  كانو

 ىدامبل هذه املدة من بعض األجداد القيعني ربام ق ،ما كان من ذلك

ط  كبري الصالة ماهي واجبة إال فق نه وأَ  ،ه ما يصيل إال العجائزنه أَ  :عندهم

ن من بالد اليم اكية يف كثرياالشرتت شاعد أق ؛امال الصيو وال احلج ،السن

 !ر السنكباىل ط عم فقصياال نه أَ 
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م سمعناه الصيام :وليق ،ام عىل هؤالءنه ط إِ الصيام فق نه طيب من كان يعرف أَ 

فام استبان احلجة  ،اال كذق _ يه الفالينالفق :الق ،ما َيب إال عىل هؤالء :ولونيق

 يف مثل هذا احلال.

هو  ما لكنْ ، صحيٌح  وٌل باجلهل قر العذول بوالق ،سألةهذه اِل ِف وللقجممل ا فهذا

 ،رظموطن النهذا هو  ،يف هذه املسألة أم ال ه جاهل  نه عليه أَ  هذا اجلهل هل ينطبق

 .صحيح   ول  ق ول بالعذر باجلهلِ ا القمه أَ 

 :السؤال الثالث

شعب  عايص مناملمجيع  نه أَ  :ررونيق ،يم وغريهمن تيمية وابن القنرى األئمة كاب 

ا هنه وصف صغائر الذنوب بأَ فهل ت   ،امنإليعب االطاعات من ش عيمج نه أَ  كام ،لكفرا

 ؟طفق الكبائر هذا إال عىل أم ال يطلق دون كفر   كفر  

 :اجلواب

 النهبَِي ال ق ،كفر؛ فاملعايص من شعب الطاعة اَّلل ورسوله من شعب اإليامن نه كام أَ 

يََمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن »: ُل اَل إَِلَه إاِله وْ قَ ا ُلهَ ْفَض َفأَ  ،ُشْعَبةً  -تُّوَن َأْو بِْضٌع َوِس  -اْْلِ

يََمنِ  ،الطهِريِق  َناَها إَِماَطُة اأْلََذى َعنِ َوَأدْ  ،اَّللُ َياُء ُشْعَبٌة ِمَن اْْلِ فإماطة األذى  ،«َواحْلَ

من  إكرام الضيف شعبة ،واحلياء شعبة من اإليامن ،من شعب اإليامن عن الطريق

ب يف اَّلل حلا ،امنإليب اا شعكله هذه ؛ن اإليامنم شعبة محرصلة ال ،اإليامن

ه يأيت نه جتد أَ  ،ييهقإليامن للبرأ كتاب شعب اقوا ،يامنشعب اإلوالبغض يف اَّلل من 

مْ ﴿: تعاىلال اَّللوق ،ا من اإليامنهنه وأَ  ،بالطاعات  ﴾َوَما َكاَن اَّلل  لِي ِضيَع إِياَمَنك 
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 ،نمن اإليام األنصارِ  حب  و، عب اإليامنعظم شمن أ "صالتكم" :أي،  [143:]البقرة

ْؤِمن  »: كام جاء يف الصحيح ْم إاِله م  ِبُّه   رَ كِ ذ  ما  كل  و ،لكذ وأمثال   ،« األَْنَصار  الَ حي 

 ه.ن شعبهو م ،ه من اإليامننه أَ 

وا َفإِنه اَّللَ َغنِيٌّ َعنْك  : تعاىلال اَّللق ،رب الكف من شعاملعايصك وكذل ر  ْم ﴿إِْن َتْكف 

ْفَر َوإِنْ  مْ َوال َيْرىَض لِِعَباِدِه اْلك  وا َيْرَضه  َلك  ر  كبارها  ،[7:]الزمر﴾  َتْشك 

بِي﴿،وصغارها وَله  َفَقْد َضله َضالاًل م   ،[36:ب]األحزا نًا﴾َوَمْن َيْعِص اَّللَ َوَرس 

وَل َفَأَخذْ ﴿ س  ْ ﴿أَ  ،[16:]املزمل ﴾َناه  َأْخًذا َوبِياًل َفَعََص فِْرَعْون  الره ه  َمْن مَل وا َأنه  َيْعَلم 

وَله  َفَأنه َله  َنا اِدِد اَّللَ َوَرس  َ ﴾  نهمَ َر َجهَ حي  ْزي  اْلَعظِيم 
 ،[63:]التوبةَخالًِدا فِيَها َذلَِك اْْلِ

 ،ام حرم عليهم الكبائرن  وإِ  ،دون الكبائر بام يعصوه نْ عباده أَ جل لعز و اَّلل َح فلم يبِ 

 ،ة العامة يف ذلكاملعايص حمرمة لألدل وكل   ،ر أكثروغري الكبائ ،الكبائر حمدودة

 رب  تعت األكرب دون الرشكِ  معصية   وكل   ،كفرن شعب الها مكلو ،ا فسق  كلهعم فن

 هذا كفر   :اليق ،عليها كفر   طلقأ   _  أو_ ة معصي عليها قطلالتي ي   ،ا دون كفر  كفرً 

 ليس فر  هذا ك ،«َتاُلُه ُكْفرٌ َوقِ  ،وٌق ِسَباُب اُِلْسلِِم ُفُس »:  النهبَِي ال كام ق ،كفر   دون

﴿َوإِْن َطاِئَفَتاِن :َّلل تعاىلول الق ،عصيةذه مه ،دون كفر   فر  ا كهذ ،مخرج من امللةب

وا بَ ِمَن امل ْؤِمننَِي اْقَتَتل وا َفَأْص  ا َعىَل األ ْخَرى َفَقاتِل وا لِح  َ اَم َفإِْن َبَغْت إِْحَداُه  تِي ْينَه  اله

اَم بِاْلَعْدِل اَّللِ َفإِنْ َتِفيَء إىَِل َأْمِر  َتْبِغي َحتهى وا َبْينَه  َوَأْقِسط وا إِنه اَّلَل  َفاَءْت َفَأْصِلح 

ِبُّ امل ْقِسطنِيَ  اَم امل ْؤِمن وَن إِْخَوة   ۞ حي  وا اَّللَ َفَأْصلِ إِنه ق  ْم َواته وا َبنْيَ َأَخَوْيك  ْم ح   َلَعلهك 

ْرَْح وَن﴾  ما ،إخوة زالوا ما !اتلونيتق وهم ،وةاألخ   هلم تثبأف، [10-9:]احلجرات ت 

 .كفر دون كفرا ،الذنوب كبائرإِنام هي من  ،امللة من خرجوا
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 :أي ،"نامم ":أي ،«اٌت ته نهَة قَ اَل َيْدُخُل اجلَْ » :دون كفر   ر  كف ،ميمةبة والنوهكذا الغي

 كفر  ي فه ،رج خفام ،هاإذا مل يستحل من امللة خرجما  هنه ألَ  ،ال أولياخل دخوال يد

 .دون كفر  

ال من  ؛لكفرهي من شعب ا ،كل املعايص كبائرها وصغائرها يف :الهكذا يق

 ،شد إثامالكبائر أ ،ظمهاعىل تفاوت عِ  ،كفر   دون كفر  فيها  :لايقو ،شعب اإليامن

 لكنها دون الكبائر. ،فر  ن كدو فيها كفر   :يلق نْ وإِ  هناودو

 :ل الرابعسؤاال 

له إىل سامء الدنيا خاص بأهل ارك وتعاىل عند نزوتبطاب اَّلل هل ما جاء يف خ 

_  "لصواعقخمترص ا "فإننا رأينا يف ؛لداهنمفار وبمل الكأم يش ،اإلسالم وبلداهنم

تاَِلِف باَِلِد َعىَل َحَسِب اْخ » :ث النزول روايات حدييف اجلمع بني يمن القابول يق

ْساَلمِ   «َذلَِك   يِف اإْلِ

 :اجلواب

نَا َتَباَرَك َوَتَعاََل كُ » ،فرك بالد إسالم وال بني ريقفيه التف احلديث ما َلْيَلٍة  له َينِْزُل َربُّ

ْنَيا ََمِء الدُّ ْيِل اآلِخرُ ِحنَي َيْبقَ  ،إََِل السه  ،يَب َلهُ َمْن َيْدُعويِن َفَأْسَتجِ  :وُل َفَيقُ  ى ُثُلُث الله

اَّلل سبحانه  يف نزول ذا عام  احلديث ه « َفَأْغِفَر َلهُ َمْن َيْسَتْغِفُريِن  ،طَِيهُ ُأعْ فَ  َمْن َيْسَأُلنِي

د الثلث األخري من جِ أينام و   ،يف الثلث األخري من الليلتعاىل إىل السامء الدنيا 

 الدنيا نزوال يليقالسامء  اَّلل ينزل إىل نه أَ  ،ملعنىا عىل هذا احلديث دليل   نه الليل فإِ 

 آخر.و بني بلد دون تفريق ،لهجالب
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 :اخلامس ؤالالس

وهل هي  ،"صد رشعي فهو مأمور هباوسيلة إىل مقكل  ":عدةاحة القما ص 

 ؟عىل اختاذ اْلطوط يف صفوف الصالة قتنطب

 :اجلواب

 حكم هلا املباحة _ أو_  ةيعالرش ائلالوس" :- الةاملق يف يعني –ولون هم يق

 يدوهنايق هم لكن ،معروفة اعدةق هذه ،"تاياالغ حكم هلا الوسائل " ،"اصدقملا

 .هاإطالقست عىل ولي ،وباملباحة بالرشعية

 عىل درةالق مع واجبا يصري للصالة –الرشاء ة يموأنت جتد ق-رشاء املاء  :فمثال

 ةصال إىل امليش واجب ،اجلامعة ءألدا سجدامل إىل وامليش ،الفريضة صالةل الرشاء

 .يةإىل غا وسيلة واجب فهو جباو إىل لةوسي كان ما ؟اجلامعة

وا َبنْيَ ﴿ :تعاىلال اَّلل ق ،مستحب   سلمني للصلح بني امليشامل َفَأْصلِح 

وَن﴾﴿ ،﴾مْ َأَخَوْيك   ح 
ْفلِ ْم ت   ،منيبني املسلالصلح  ،[77:]احلج َواْفَعل وا اْْلرَْيَ َلَعلهك 

اء الناس وما كان ة وللقمعرشاء الطيب للتطيب به للج ،ه وسيلة إىل مستحبنه ألَ 

 ،مستحب عمل   يلة إىله وسنه ألَ ا صار مستحبً  كنل ،مباح   ز  جائ ؟الرشاءلك ذ من

وليس عىل  ،اء املباحةيالوسائل هلا أحكام الغايات يف األش نه ل عليه أه فهذا الذي يد  

 ها.إطالق

ل ال تفع " :ال له سعيد بن املسيبق ،ت الكراهةوقالناس يف ملا صىل بعض 

 ، اَل َتْسُجُد َّللِهِ َسْجَدةً َك إِنه » الصحيح ويف ،الصالة عىل اَّلل أيعذبني :الق – ،"ذلك
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ا َدَرَج  ا َخطِيَئةً  ،ةً إاِله َرَفَعَك اَّللُ ِِبَ  خمالفة عىل يعذبك ":الق، «َوَحطه َعنَْك ِِبَ

 التي الوسيلة لكن ،مرشوعة الغاية ،الوسيلة يف أخطأ املستدل :ذلك افإذ ،"السنة

 .موضعها غري يف مهااستخد ،مرشوعة غري فعلها

 !يات بدعيةإىل غا ائلوس تختذوربام ا

 بعضهم يرى وجوهبا يف بل ،مستحبة ؟ما حكمها  النهبَِي الصالة عىل  •

من أجل  هذا أعملها !ليلة املولد أنا أختذ ":القلكن لو  ،بعض احلاالت

 ! هذه؟هلا حكم فضيلة الصالة هذه وسيلة هل ! النهبَِي أن أصيل عىل 

وهذه  ،ة بدعةيقرطال تلك لكنْ  ،مستحبة  َي النهبِ الة عىل لصا ،ةبدع

 .الوسيلة بذاهتا بدعة

سجد بني حنيفة واختذ أصحاب م ،ظيمفيها فضل عو ،مرشوعة :األذكار •

أبو  ل ذلكبقو  مسعود فأنكر عليهم ابن ،هلا وسيلة غري مرشوعة

ْْحَنِ  :ال ألبن مسعودد قَفقَ   ىموس ِد يِف املَْْسجِ إيِني َرَأْيت   ،َيا َأَبا َعْبِد الره

ْ َأَر ْمرً ا أَ آنِفً  ه  َومَل وَ  :اَل قَ  ،اإاِله َخرْيً  -َواحْلَْمد  َّللِهِ  -ا َأْنَكْرت  إِْن  :اَل َفقَ  ؟َفاَم ه 

. قَ عِ  اه  اَلَة ْوًما ِحَلقً  قَ  امْلَْسِجدِ  يِف ْيت  َرأَ  :اَل ْشَت َفَسرَتَ وَن الصه ر 
ل وًسا َينَْتظِ ا ج 

لي  ل   َحْلقَ يِف ك   َرج 
وا ِماَئةً  :ول  ق  َفيَ  ،ًصاَويِف َأْيِدَيِْم ح ،ة  وَن ِماَئةً  ،َكربي   ،َفي َكربي 

وا ِمائَ  :ول  َوَيق   ،ةً َفي َهليل وَن ِمائَ  ،َهليل وا ِماَئةً  :ول  َفَيق   وَن ِماَئةً َسبي َفي   ،ةً َسبيح   ،ح 

َأْمِرَك.  ظارَ اْنتْأِيَك َأِو َظاَر رَ ًئا اْنتِ ْم َشيْ ْلت  هَل  َما ق   :اَل قَ  ؟ْلَت هَل مْ َفاَمَذا ق   :اَل قَ 

دُّ » :اَل قَ  ْم َأْن َيع  يَع ِمْن َوَضِمنَْت هَل ْم َأْن اَل َيِض  ،وا َسييَئاهِتِمْ َأَفاَل َأَمْرهَت 

َلِق َمَعه  َحتهى َأَتى َحْلقَ  َوَمَضْينَا َض  مَ ث مه  ،«َحَسنَاهِتِمْ   َف َفَوقَ  ،ًة ِمْن تِْلَك احْلِ
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ونَ َأرَ ِذي َما َهَذا اله » :اَل َفقَ  ،َعَلْيِهمْ  ْم َتْصنَع  واقَ « ؟اك  ْْحَِن َيا َأَبا َعْبِد الره  :ال 

دُّ بِهِ  دُّ فَ » :اَل َل َوالتهْسبِيَح. قَ  التهْكبرَِي َوالتهْهلِيحًصا َنع  َفَأَنا  ،مْ َسييَئاتِك  وا ع 

ْم َشْ  ْم َياَضاِمن  َأْن اَل َيِضيَع ِمْن َحَسنَاتِك  د   ء  َوحْيَك  َمه َة حم  َع رْسَ ا أَ مَ  ،أ مه

 َصَحاَبة  
ِ
اَلء ْم َهؤ  ْم َهَلَكَتك  ونَ  َنبِييك  َتَوافِر  ه  مَلْ َتْبَل َوهَ  ،م  ه  مَلْ َوآنَِيت   ،ِذِه ثَِياب 

ة   ،َنْفِِس بَِيِدهِ  ِذيَواله  ،ْكَسْ ت   ْم َلَعىَل ِمله ِة إِنهك  د  ِهَي َأْهَدى ِمْن ِمله َمه أْو  حم 

ْفتَ  و بَ م   بوسيلة لكن ،حممودة   غاية  فهم أرادوا الوصول إىل ، «اِب َضاَلَلة  تِح 

ة أحدهم أتى هبذا الذكر عىل وسيلة رشعية وطريق نه ولو أَ  ،ة  عيغري رش

 :وذكر اَّلل ،سه يذكر اَّللنف هوو ،ابن مسعودما أنكر عليهم  ،رشعية

 . رسوله كتاب اَّلل وسنة  مأمور به يف

 إذا كانت الوسيلة ،الوسائل هلا أحكام الغايات نه يفهم أَ  نْ ينبغي أَ  كل   فعىل  •

يصل  املِ  ،ي اجلائز إىل واجبتقير ،ستحبز إىل مائي اجلد ترتقق :مرشوعة

يف مرشوعة وتستعملها  ك تتخذ وسيلة غرينه ال عىل أَ  ،إليه من هذا املعنى

 أنا أحلق :وليق !اللحية للدعوة ِق لْ َح  ختذ الناس  ال ألوإِ  ،عهاموضغري 

 !بلني يف املساجدت اللحية ما أحد يقلو ما حلق ،هذه وسيلة !اللحية

 !ذا متشددولون هوسيق

ذهن أؤجر فيهن وأنق ،الغاية املطلوبة عند اَّلل عز وجل ،النساء أنا أدرس   وهكذا

 ،وتفتن غريك ،ء يف اختالطمع النسا لوتدخ !نفسكوتفتن ب طي !!!من اجلهل

فال يفتح باب الوسائل التي  ،غري رشعيةولغريك  الفتنة عليك وتتخذ وسيلة إىل

 تأيت نْ أَ  امه أَ  ،هتاد ذاائل مرشوعة يف حتكون الوس نْ من أَ  ال بد ،وعةغري مرش
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 َيعل مل وجل عز اَّلل نه فإِ  ،غلط هذا ؛مرشوع ءليش وتتخذها حمرمة   بوسيلة  

يصلوا إىل  نْ ة من أجل أَ عصياد باملمر العبيأ ومل ،طاعته عىل دليال تحمرما وسائل

امة يف لألدلة الع ؛يعيص اَّلل يف حال من األحوال نْ ال َيوز لإلنسان أَ  ،طاعته

 ذلك.

o دراكاست: 

يف  تض هذه الغاية موجودمق ،رةاملذكو اْلطوط  أرادوا منا عن التنبيه عام  ذهلن

 يف ال سيام ،طايمدوا خي نْ ادرين أَ وكانوا ق ،ودةاْليوط موج ، النهبَِي زمن 

وبام  ،فام اختذوا هذه الوسيلة هلذه الغاية ،فلم يفعلوا ،تطول الصفوف فيها أماكن

 ،لنا هبم أسوة حسنة ،لن نتخذها نحن ،ذه الغايةلة هلتخذوا هذه الوسيم مل يهنه أَ 

م  اْقَتِدهِ  :ال اَّللق َداه  ِذيَن َهَدى اَّلل  َفبِه  بِعْ ﴿ ،[90:]األنعام ﴾﴿أ ْوَلِئَك اله بِيَل َس  َواته

 يف مسجد   دْت وج نْ وإِ  ،فينبغي أال تتخذ هذه اْلطوط ،[15:]لقامن﴾ َمْن َأَناَب إيَِله 

 يف تسوية حيتسب  و ،مانع   ما هناك ،لت عىل الفرشص  د فق ا من اْلطوطشيئً 

وا » :حلديث الصفوف ويتعاونون عىل تسوية ويسوون الصفوف ،صفوفال َسوُّ

ونَ » :وحديث ،«ُصُفوَفُكمْ  ما هي وسيلة إىل  طوطإِن  اْل ثم ،« ُصُفوَفُكمْ َلُتَسوُّ

 اواحدرى وت ،ها خطوطن فيفبعض األماك ،هذه السنة ه الناسإذا مل يفق ةالتسوي

ام تستوي ف !صبعهيطرح طرف أ اواحدو !نصف رجله عىل اْليط يطرح

 ،ههم يف هذه املسألةقلعدم فِ  ،رمتأخهذا دم وى الصف هذا متقويبق ،الصفوف

 ح الصفوف إال بالتسوية.لتص امف!!!جةمعو ط موجودة والصفوففتجد اْلطو

 :السؤال السادس
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 ة اجلنازة أو للعزاء أم هو داخل  جل أداء صالمن أهل َيوز شد الرحال والسفر  

َحاُل إاِله إََِل َثََلثَ » :حديث يف يف النهي الواردِ   «ِة َمَساِجَد اَل ُتَشدُّ الرِّ

 :اجلواب

ليس  ،فر للتجارةملسااو مرح املسافر لصلةوعيادة مريض فر لاملساوسافر للعزاء امل

نه ما م ،ماكله حمرفليس شد الرحل  ،صد التعبد فيههذا شدا ملسجد من املساجد لق

وهكذا عىل حسب األحكام  ،ا هو مكروهومنه م ،ومنه ما هو مندوب ،هو واجب

 .اْلمسة

 ،تى يرجع كام يف احلديثخرفة اجلنة حيف  ،لعيادة املريض مندوب الرحلِ  شد   افإذ

اِعيَ » :معظي فضلفيه و وا الْ  ،َوُعوُدوا اِلَِْريَض  ،َأِجيُبوا الده  يبوحديث أ «َعايِن َوُفكُّ

َرْيَرةَ  ول  اَّللِ قَ  :اَل قَ  ، ه   .« اِلُْْسلِِم َعََل اِْلُْسلِِم ََخٌْس َحقُّ » :اَل َرس 

سافات تصل رْحك يف حتى لو تشد الرحل تسافر م دَ ع  أو بَ  َب ر  لة الرحم قَ وص

قَ » :لة فضيلة صلة الرحمدأل ،طاعة اَّلل ِحُم ُمَعله ْن َوَصَلنِي وُل مَ ٌة بِاْلَعْرِش َتقُ الره

 .«َطَعُه اَّللَُطَعنِي قَ َوَمْن قَ  ،َصَلُه اَّللُوَ 

 ،م السفرالسفر لطلب العل ،السفر للتجارة ،السفر للحج ،عمرةذا السفر للوك

ما  ،عىل جنازة ةصالالسفر لل ،أيضا السفر للتعزية :ومن ذلك ،لكثري من األمور

 رجل خري ،رحم عىل جنازةيصيل  نْ مانع من حيث العموم إذا سافر من أجل أَ  هفي

كام  ،إنام ذهب لعمل صالح   ،رب  وال إىل ق إىل مسجد   ما شد   ،ا كان من ذلكوم

يف  اساة ألخ  نت التعزية فيها موكا نْ إِ  ،من هذا فام هناك مانع   ،يذهب لطلب العلم
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وما كان من  ،ائه واجللوس معه وإذهاب الشدة عنهاته ولقسمواو ريب  قأو  ،اَّلل

ْم  رْيَ اْْلَ  َواْفَعل وا﴿ ،[2:]املائدة﴾َوالتهْقَوى رِبي ن وا َعىَل الْ َوَتَعاوَ ﴿:ذلك َلَعلهك 

وَن﴾ ْفلِح  َحاُل إِ »األحاديث الواردة يف النهي و ،[77:]احلجت  ِة اله إََِل َثََلثَ اَل ُتَشدُّ الرِّ

 وكذلك شد   ،غةمن الغلو واملبال يه شء  ف ،يعني لكون ذلك يتعبد فيها ،«َمَساِجَد 

إليهم أو أو السفر  ،ان والعرافنيالرحل إىل الكه وكذلك شد   ،بورلقاالرحل إىل 

 ام فيه هني يف هذا.فا هذا مه أَ  ،هذا منهي عنه ،لكمن ذوما كان  حتى غري سفر

 :عبالسؤال السا

َ  واحد   اجلنائز يف مكان   كيف إذا تعددْت   يلي  نْ أَ  بانفراد دون عىل كل واحدة   َوص 

 ؟ععىل اجلمي ةً واحد الةً صون تك

 :اجلواب

 عىل يلد كان يصفق ،عليهم مجيعا  النهبِي  د صىل فق ،صلوا عليها مجيعا نْ إِ 

 ،ىل فرد  ع فهي صالة   ،ثم يصيل عليه ويضع ْحزة ؤتى بالشخصِ ي   ،حداء أ  شهد

 يصىل عىل كلِ  نْ ه َيوز أَ نه عىل أَ  ل االتفاقونق ،وأضاف إليها ْحزة صار مجاعة

 يصىل عليهم دفعة واحدة. نْ ه َيوز أَ نه وأَ  ،تني سواءولو كانوا ميردها فبم ة  ازجن

 ه حيصل  نه فإِ  ،من واحد   رعىل أعداد أكث دةً واح عليهم صالةً  يِل  ه لو ص  نه شأن أَ وال

 صىل عىل جنازتني ،رياطفلو صىل عىل جنازة حصل عىل ق ،رياط  بق عىل كل جنازة  

ولو صالة  ،ذا بأعدادهاكوه ،راريطق الثة  ثعىل  ة  وعىل ثالث ،رياطنيعىل ق حصل

عىل  تفاقا االلوهذا نقو ،ذارياط ها معه إال القصىل عليها بمفردها م نْ وإِ  واحدةً 
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وَيعل النساء  ،َيعل الرجال مما يليهَيعل اجلنائز و نْ مكن أَ يه نه أَ  ،جواز األمرين

كل  ،نائزر اجلدر عىل قوله أجو ،ثم يصيل عليهم دفعة ،بلةمن وراء إىل جهة الق

 ،صىل عليها بمفردها نْ إِ و ،تدفن نْ إىل أَ  رياطانشيعها فله ق نْ فإِ  ،طريازة هلا قجنا

 وهكذا . ،رياطثانية له عليها قالو ،رياطله ق

 :نالسؤال الثام

َو َشِديد  املَِحاِل﴾﴿ :ول اَّللصفة التي تثبت َّلل عز وجل من قما هي ال   َوه 

 [13:]الرعد

 :اجلواب

 يمكر   اَّلل نه فإِ  ،ة عىل صفة املكر واملخادعةيآلذه اهب ستدل  شيخ اإلسالم ي

ذه وما ه ،"انهصفة املامحلة َّلل سبح" :الفيق ،"املامحلة" :ويذكر ،رينباملاك

وبنحو  ،به كذلك أيضا باملكرِ  :هناويفس ،دة عليهمالِش ب :يعني يفسوهنا ؟املامحلة

 هذا.

 :السؤال التاسع

 :حديث نْ ا مِ أخذً  ؛ابلةبيل املقس لو عىلو ،"عرفةاِل"هل تثبت َّلل عز وجل صفة  

ْف إَِلْيِه » َخاءِ َتَعره ةِ  ،ِِف الره ده  «َيْعِرْفَك ِِف الشِّ

 :اجلواب

وال يستدل  ،ما تثبت املعرفة َّلل ،عنه نينزه رب العلمي ،ءظهور بعد خفا "اِلعرفة"

 :وحديث ،انكشاف بعد خفاء :فاملعرفة ،َّلل ثابت   العلم   ،عىل هذا مبأدلة العل
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َخاءِ ره َتعَ » ده  ،ْف إَِلْيِه ِِف الره ال  كنت   نْ )إِ  :ومن ذلك أيضا ،إخبار   ،«ةِ َيْعِرْفَك ِِف الشِّ

ض ن بعع - رنقمبن  امننعاله ا أخربمل   عمرول يعرفهم( ق أعرفهم فاَّلل 

 فاَّلل  ،فهم عمررال يع انك نْ إِ  ":الق ،"بعضهم مل نعرفهم لكنْ  ":الق ،الشهداء

 .فال تثبت َّلل سبحانه وتعاىل ؛ا املعرفةمه أَ  ،بار  إخهذا  ،"يعرفهم

 :ارشالسؤال الع

 ؟"هذا معلوم من الدين بالرضورة ":وهلمقيف  ضابطالما هو  

 :اجلواب

  يف ،"ين بالرضورةالد ام هو معلوم منفي" :وهلمضابط ق
 
 ،البيانِ  ظاهرةِ  أشياء

 وققوعة سقذب والوالك االزن وحتريم ،أركان اإليامنو ،كأركان اإلسالم

 .الوالدين

ا من ا معلومً يكون هذا أنكر شيئً  !ربعتكفيني أ !أنا ما أريد مخس صلوات :اللو ق

َيهله  نْ وز أَ ال َي َأنهه ،رضورةبال معنى اهذ ،ال َيوز جهله ألحد ،الدين بالرضورة

 أحد.

 :السؤال احلادي عرش

أو  صويف   د  سجيف م جنازته تكون الصالة عىل نْ هل تنفذ وصية امليت إذا وىص بأَ  

 ؟حزيب  

 :اجلواب
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 نْ ما يرجى أَ  إذا صىل عليه الصويف ،ربوني عىل قمساجد الصوفية كثري منها مب

 .هنملصوفيني هذا شأا غالب   ،موحد  بليس ه نه ألَ  ،يشفع فيه

 ،ُت َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلٍِم َيُمو» ، حلديث:التوحيدِ  أهل   املسلم   يف امليِت  ام يشفع  نه وإِ 

ُكونَ  ،ََل َجنَاَزتِِه َأْرَبُعوَن َرُجًَل عَ  ومُ قُ َفيَ  َعُهُم اَّللُ فِيهِ  ،بِاَّللِ َشْيًئا اَل ُيرْشِ فإذا  ،«إاِله َشفه

ألهنا وصية ألمر  ؛ال تنفد وصيته ، عليه صويفيصيل نْ وهو يويص أَ  ؛كان كذلك

 ال ؛فاسقأو يصيل عليه  ،فال يشفع فيه ،َّلل يصيل عليه عاص   نْ أَ  ،غري مرشوع

ال اَّلل ق ، ويلي رب  ا قفيه ل إىل أماكنو ينقأ ،وترشيف   الصالة تكريم   نه ألَ  ،فذتن

وا بِالل: وَر َوإَِذا َمرُّ وَن الزُّ ِذيَن ال َيْشَهد  وا كَِراًما﴾ ﴿َواله   [72:]الفرقانْغِو َمرُّ

َنا َث ِِف َأْمرِ َمْن َأْحَد » :حلديثال تنفذ  ؛أو أوىص بمعصية ،أو أوىص ببدعة •

الوصايا  نه يث الشوكاين عىل أَ ل هبذا احلداستد ،«ُهَو َرد  نُْه فَ َهَذا َما َلْيَس مِ 

ال وق ،لرشعيةا الوصية   ام تنفذ  نه وإِ  ،ال تنفذ ؛دثة واملخافة واملعايصاملح

 ،وهنى عن الوصية الزائدة عن الثلث ،«َوالثُُّلُث َكثِْيٌ  ،الثُُّلُث » : النهبَِي 

 معصية.  هنه ألَ  ؛فدم ال ينلثلث عند أهل العلزائد عىل الوا

ال تنفذ  ،رشعية فيه خمالفات جد  صىل عليه يف مسي نْ وهكذا إذا أوىص أَ  •

ه نه إِ  " : ال عمروق ،سنة ملخالفته ويصىل عليه يف مسجدِ  ؛هذه الوصية

د كان نذر فيام قو ،يف املسجد احلرام «اعتكف هنا»ال يعتكف ليلة ق نْ أَ  رنذ

أو ال  اقيا والنذور فيام ال يطتغري الوصا نَ ذِ أف ،َصقاملسجد األعليه  يشق

 إىل ما َيوز.َيوز 
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 :عرش السؤال الثاين

 ؟ا جمرد عالمة للمسجدهنه بعضهم يزعم أَ  ن  ألَ  ،حكم بناء املنارة للمسجد ما 

 :اجلواب

بام بذل يف ور ،هبابل يتعبدون هبا ويفتخرون  ؛جمرد عالمة للمسجد ستيهي ل

 .يااملسجد تباه ا يبذله يفمم اريبً ق املنارة

ما  كثري من األزمنةو  النهبَِي زمن  بغري هذه املنارات يفمعروفة  ؛املساجدو

ما سيعرف و ،منارة ما حيتاج إىل ،هذا مسجد :ولونيق الناس ،كانت هلا عالمات

 ،افإرس وضع املال فيها واملنارة ،دثةفاملنارة حم ،غري  صحيح   ! هذا عذر  ؟هباال إِ 

 ام فعلها بعضن  إِ  ،مسجده فعلها يفما   النهبِي زمن  يكن يفملو ،يفيه تباهو

 .األمويني املستحسنني

ر  َمَساجِ ﴿ :ال املنارة وال املحراب اَم َيْعم  َد اَّللِ َمْن آَمَن بِاَّللِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم إِنه

الَة َوآَتى  ْ َيَْش إاِله الصه َكاَة َومَل ون وا ِمَن امل ْهَتِديَن﴾ اَّللَ َفَعَسى أ ْوَلِئَك  الزه  َأْن َيك 

 ،ه مسجد  نه أَ  الناس يعرف ،هذا مسجد   :الوق ،ا وفتح بابهمن بني مسجدً  ،[18:]التوبة

 .اتبدون منار

 :لسؤال الثالث عرشا

 ؟ما حكم التضحية عن امليت 

 :اجلواب
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جاء فيها  ،"التجلية ":إىل هذا يف كتابد أرشنا وق ،صحيح   ها دليل  ما علي

َضحي  َعيِلي  عن :أحاديث ه  َكاَن ي  ا َعِن ، َأنه َ ُه   َأَحد 
، َواآلَخر   النهبِيي ي بَِكْبَشنْيِ

: فَ  ه  َأَبًدا -النهبِيه َيْعنِي  -« َأَمَريِن بِهِ »َقاَل: َعْن َنْفِسِه، َفِقيَل َله  ومل يثبت  ،َفاَل َأَدع 

 .حية عن امليتال هذا وال غريه يف األمر باألض  النهبَِي عن 

ا  • ي اْفت لَِتْت » :حلديث ،عوعليها اإلمجا ،عن امليت مرشوعة ةقالصدَأم   إِنه أ مي

هَ  قَ  ،َكلهَمْت َوأ َراَها َلْو تَ  ،اَنْفس  ق   ،ْت َتَصده ول  اَّللِاَل َفقَ  ؟ َعنَْهاَأَفَأَتَصده  :َرس 

﴿َوَتَعاَون وا َعىَل اْلرِبي  :ويف سائر األموات ألمِ ا يف وهذا عام   ،«َنَعمْ »

مْ ﴿ ،﴾َوالتهْقَوى وَن﴾َواْفَعل وا اْْلرَْيَ َلَعلهك  ْفلِح  َويِف  ": ال الطحاويق ، ت 

 
ِ
 اأْلَْحَياء

ِ
َعاء َدقَ  "،"ة  لأِْلَْمَواِت اهِتِْم َمنَْفعَ َوَصَدقَ  د  ِة َوَلكِْن َلْيَس يِف الصه

 .دمة صحيح مسلمكام يف مق ،اله ابن املباركق " اْختاَِلف  

 "الق كام ،ء  شعليها مل يثبت منها  واردة  ال ألدلة  اف ،ا األضحية عن امليتمه أَ  •

 .عنه ذلك لناونق ،"اَّلل رْحه املباركفوري

  :بع عرشالراالسؤال 

عليها إطعام فهل  ؛ال أحيانً قد العا وتفقأحيانً  لاملرأة العاجزة عن الصوم وهي تعق

 ؟يف هذه احلالة

 :اجلواب

ا أنكر عليه أحد من م ،مه ملا كرب كان يطعنه أَ  بن مالك  أنس هفعل ،اإلطعام

عَ ﴿:وعيتط نْ مجهور العلامء ملن أراد أَ عىل هذا و ،الصحابة ا َفَمْن َتَطوه َو َخرْي   َخرْيً َفه 
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فهذا ما عليه  ،انً يطعم عن كل يوم مسكي نْ يلزم العاجز بأَ  نْ ا أَ مه أَ  ،[184:]البقرة﴾ َله  

وَنه  فِْدَية  َطَعام  ِمْسكِ ﴿:امه أَ  ،امعىل اإللز دليل طِيق  ِذيَن ي   ،[184:]البقرة﴾ ني  َوَعىَل اله

م  اَفَمْن َشهِ ﴿ :تليهافهذه اآلية منسوخة بالتي  ْمه  َد ِمنْك  ْهَر َفْلَيص   ،[185:]البقرة ﴾لشه

يفطر أفطر وأطعم عن  نْ ومن شاء أَ  ،يصوم صام نْ شاء أَ ه كان بداية األمر من نه ألَ 

َفَمْن ﴿ :لهوقب ؛بالعزم عىل ذلكثم نسخ ذلك  ،األمر هذا بداية ،اكل يوم مسكينً

ْهَر َفْليَ  م  الشه ْمه  َشِهَد ِمنْك  إلزام العاجز أو ذي  عىل وال دليل يصح ،[185:]البقرة ﴾ص 

فال بأس بذلك   ؛أو أطعمت انهعأطعموا  نْ ولكن إِ  ،اإلطعاماملرض املزمن عىل 

 .هي تؤجرو ،إذا فعلوا ذلك يؤجرون ،يف مثل هذا احلال املذكور

 :السؤال اخلامس عرش

 رتفاععند اال ،"عالتسمي" :لبد ،" أكرباَّلل" :الوق ،الصالة ا أخطأ اإلمام يفإذ 

 ؟فامذا عليه ،وعمن الرك

 :اجلواب

دله بغريه مما ليس بترك واجبا وأ دوق ،بةال واجتكبريات االنتق نه عىل الصحيح أَ 

 .واملستحب َيرب الواجب ؛سجود السهو نه فإِ  ،عليه سجود السهوف ،يف موضعه

  :السادس عرشالسؤال 

إنشاء  مفام حك ،ثانية امت مجاعةثم ق ،سجدملفات الناس اجلامعة األوىل يف ا إذا

 ،سيف أماكن ازدحام النا لد حيصكام ق بعد ية مل تنتهِ الثان نه مع العلم أَ  ؛مجاعة ثالثة
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بهوا وهم يف ثم تنبهوا أو ن   ؛وكيف إذا أنشئوا الثالثة من غري علم بوجود الثانية

 ؟الصالة

 :اجلواب

ََم ُجِعَل اْْلِ » ك ال َيوزتعمد ذل ن الراتب أو اإلمام كا سواء   ،«هِ َماُم لُِيؤَتمه بِ إِنه

 الصالة   لمسلمني ممن تصح  ل مجاعة   وجودِ  أخرى يف حالِ  ال تنشأ مجاعة ؛جوداملو

نشئ إِ  ،ادياعتق منافق  أو  مرشك   صيل بالناسِ هذا الذي ي   نَ أَ  نَت إذا تيقال إِ  ؛خلفه  

 ،مع تعمد ذلك خلفه   َيوز الصالة   وال ،باطلة الته  ص نه فإِ  ؛خلفه وال تصلِ  مجاعةً 

 .أنت تعلم ذلكو

َمْن َأْحَدَث » :اذلك حمدثً  ربتويع ،زال َيو ىشئ مجاعة أخرفال تن ،مع املسلمنيا مه أَ  

ََم » :ولواحلديث األ ،«ِِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد   َماُم لُِيؤَتمه بِهِ إِنه  ،«ُجِعَل اْْلِ

اعة هنا مجاعة وهنا مج ،ون لكثرة الناسكانوا ال يدر نْ إِ  ،وصلوا مجاعة   ْت نشئفإذا أ  

كان  نْ وإِ  ،م  وليس عليهم إث صحيحة   فالصالة   ،ناسعند زحام ال أو ،مثال وقيف س

 ،مصحتها مع اإلث :والصواب   ،ببطالهنا :ولفمنهم من يق ،يدري وتعمد ذلك

 .ىل البطالنعه ال دليل نه ألَ 

 :عرشالسؤال السابع 

 ؟ر مع التمور عند أكلهاوضع نواة التم عن هل ورد هني   

 :اجلواب

ِ  ،فيه نهي  الورد و ،اهذ مكروه ،نعم  عىل الكراهة  َل وْح 
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  :السؤال الثامن عرش

  خاص   ل  هل ورد فض
ِ
 ؟عند النوم يف الوضوء

 :اجلواب

رد و «ه األيمنضأ ويضطجع عىل شقم فليتواا أراد أن ينإذ»ال ق  النهبَِي نعم 

ِبُّ ﴿:ىل طهارةه ينام عنه أَ  ويكفي من ذلك ،ذلك ابنَِي َوحي  ِبُّ التهوه إِنه اَّللَ حي 

ِريَن﴾   النهبَِي ر فعله كل ما جاء من أم ؛خاص   يرد فضل   ولو ملْ  ،[222:]البقرةامل َتَطهي

ما  :ولم يقهبعض ؛حتى الطواف ،فيه فضل علمناه أو مل نعلمه ،هأو حث علي 

اَل ََتْنَُعوا  ،َيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف » :ال ق  فعله :ولنق ،طواف النافلة يف هو الفضل

َذا اْلَبْيِت ا َطاَف َأَحًد   ال اَّللق ،«َأيه َساَعٍة ِمْن َلْيٍل َأْو ََنَارٍ  َله َوَص  ،ِِبَ

ف وا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾َوْلَيطه ﴿:  من حيث  والنافلة للفريضةِ  شامل   ،[29:]احلجوه

 .لفضلا

 يبغالرت ":يف ،لكنه معل   حديث   ءوجا ،وترغيبات وحث   هذه أوامر  

، ه لهنه عىل أَ  ": ،"والرتهيب ي الفضل بق ،فإذا كان معاًل  ،ه معل  نه ال أَ إِ  فضل  خاص 

أدلة فضل العبادة ، وَأنهه عبادة وطاعة َّلل، و ذلكيف  النهبَِي العام من ترغيبات 

 ة.والطاعة َّلل عز  وجل كثري

 :السؤال التاسع عرش

 عاجز   الرجَل  نه ألَ  ،تي تكتسببيتها وهي العن نفسها وأهل  هل تضحي املرأة 

 ؟ونحوه ملرض   عن االكتساِب 
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 :اجلواب

 ،هل البيتأ عنها وعنة أوضحت املرأ ،الرجل عن أهل بيته ضحى سواء   ،ال مانع

كانت الشاة  ، مانعال ،نهاعن أبيه وأمه وإخو له سعة وضحى مثالأو ضحى االبن 

شمل اجلميع وأجزأ  ،حى منهموضكان له سعة  فمن ،هتكفي الرجل وأهل بيت

 ذلك.

  :السؤال العرشون

 ؟د الصالةبذلك بع ر  كِ ت يف الصالة إذا ذ  اهل يسجد للسهو عند نسيان بعض اآلي

ْن نِس  آية من غريها، فصالته إِْن نِس  آية من الفاحتة؛ أعاد الركعة، وإِ  :واباجل

وَل اَّللهَأنه  صحيحة، وال سجود سهو عليه، حلديث: اَل  -  َرس  ِة َيْقَرأ  يِف الصه

: َيا  ل  ، َفَقاَل َله  َرج  َك َشْيًئا مَلْ َيْقَرْأه  وَل اَّللهَِفرَتَ ول  ، َتَرْكَت آَيَة َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل َرس  َرس 

برقم اود سجد للسهو، احلديث أخرجه أبو دومل ي، «َهاله َأْذَكْرَتنِيَها»:  اَّلله

 وغريُها. (16692)اَّلل بن أْحد يف زوائد املسند وعبد  (907)

  :رشونوالع السؤال الواحد

َتَك قَ  ،َل َهَرِمَك بْ َشَباَبَك قَ  :ْبَل ََخْسٍ اْغَتنِْم ََخًْسا قَ » :ما حال حديث ْبَل َوِصحه

 «َل َمْوتَِك بْ َوَحَياَتَك قَ  ،ْبَل ُشْغلَِك َوَفَراَغَك قَ  ،ِركَ ْبَل َفقْ َوِغنَاَك قَ  ،ِمَك َسقَ 

 :باجلوا
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 :" و ، "(224ص14) ج ةرشح السن ":أخرجه البغوي يفد فق ،به حمتج   حديث  

 وصححه ،"صحيح اجلامع ":وصححه األلباين يف ،"(8041م ) احلاكم برق

ت حديث ( حت235ص11فتح الباري)ج ":مرسال كام يف احلافظ

بسند صحيح  "(3560):مابن أيب شيبه برق ":سلوأخرج املر ،"( 6416م) رق

 باسبن عا :عن "اكماحل ":واملتصل عند ،به  النهبَِي ميمون عن  نب عمرو إىل

 حسن مرفوعا. ، 

  :السؤال الثاين والعرشون

  إىل الصالةِ  ما حكم  
 
 هذا هل يعترب   ،إىل نحو بطن اإلنسان من األرضِ  مرتفع   شء

 ؟سرتة

 :اباجلو

أو  ،ليهانزة ويصيل إكز العير  النهبَِي كان كام  ،خصةالسرتة سواء كانت شا

ير وهي وهي عىل الس  ئشةإىل عا  بَِي النه د صىل قف ،كانت معرتضة

 .يروائم السق  إىليصيل ه كاننه أَ  مَ لِ وما ع   ،معرتضة

 هإحتاف ،الكريم شيخنا املفضال نشكر   ويف اْلتامِ  :األسئلة دمقمال ق ▪

 ه وكرمهِ اىل بمن  تع تبارك واَّلل ونسأَل  ،شباب احلامي عىل أسئلةِ  ةباإلجاب

ه العافية يرزق نْ واآلخرة وأَ دنيا شيخنا يف ال يرفع درجة نْ أَ  وإحسانهِ  دهِ وجو

لمه وجهوده ودعوته وطالبه ويف يبارك فيه ويف ع نْ وأَ  ،يف الدنيا واآلخرة

 .ريب لسميع الدعاء نه أهله وماله إِ 
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ىل شباب يحة خمترصة موجهة إصونطلب منكم حفظكم اَّلل ورعاكم ن ▪

 امي وغريهم.حلا

o اهعحفظه اَّلل ور _ حييى بن عىل احلجوريا ال شيخنق: 

 عز وى اَّللفنتواىص بتق :ا النصيحةمه أَ  ،وبارك فيكم ونفع بكم ،كم اَّلل خرياجزا

هذه األيام باألعامل من   العرِش  هذهِ  وفرصة   ،كلهِ  ِالعمر فرصةِ  واستغالل   ،وجل

 ،ندكم دعوةوع ،و بالل حفظه اَّللشيخ أبلكم اعند ، كثري  وعندكم خري   ،لصاحلةا

ا لكم ما أنتم فيه من ئفهني ،منه من العلم نهلونت ؛وعندكم مركز ،وعندكم مكتبة

وينفع بكم  ،وَيزي الشيخ أبا بالل خريا ،كم خريا َيزي نْ اَّلل أَ  نسأل   ،اْلري

 ،نه يف أرضهيمكن لدي نْ اَّلل أَ  نسأل   ،ويدفع عنا وعنكم الفتن ،اإلسالم واملسلمني

ليهم الرشك بغض إوي ،حيبب إىل املسلمني الكتاب والسنة نْ بحانه أَ ساَّلل  نسأل  

 .وما بطن ابدعة والفتن ما ظهر منهوال

 حييى بن عيل احلجوري

 ةمن اهلجرة النبوي 1443من ذي احلجة عام الثاين  :ليلة اجلمعة 
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