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ٖٗٗ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 هـ . ٕٔٗٔ/  ٕٔ/ ٕٕلقاء مفتوح أسبلة : 

 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى 

 بهداه ، أما بعد ... 

أسؤل هللا جل وعال ، ألن ٌجعل أعمالنا وإٌاكم مقبولة ، وذنوبنا مؽفورة 

 ذلك ، وإنه جواد كرٌم  .  وأدعٌتنا مسموعة مجابة إنه سبحانه ولً

 نجٌب عن بعض األسبلة .

 السإال : 

 قال ما المقصود بصورة المسؤلة ، وما فابدة معرفتها فً تقعٌد العلم ؟ 

 الجواب : 

الصورة هً الوصؾ ، وإذا قٌل صورة الشًء كذا ٌعنً وصفه ، وصورة 

لك من العلوم المسؤلة سواء أكانت المسؤلة فً العقٌدة أم فً الفقه أم فً ؼٌر ذ

 هً تمٌٌز المسؤلة بوصؾ ٌخرجه عن مشابهة ؼٌرها . 

وذلك أن المسابل العقدٌة أو المسابل الفقهٌة أو حتى فً مسابل علوم اآللة 

كاألصول والنحو والمصطلح  تختلؾ باختالؾ صورها قد تتشابه وتتقارب 

 فصورة المسؤلة تجعلها واضحة فً ذهن طالب العلم حتى ٌكون الحكم بعد

ذلك أو القاعدة أتت على صورة صحٌحة فً الذهن متمٌزة عن ؼٌرها من 

 الصور .

فإذا أخذنا مثالً مسؤلة من مسابل الفقه مثالً فً  المٌاه على قول الحنابلة مثالً 

ٌعنً هذا الذي خطر فً بالً من األمثلة ، صورة تقسٌم الماء إلى ثالثة 

 أقسام ٌقولون الماء :

 ونجس طاهر ،    وطهور   ، 
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أو طهور ، وطاهر ، و نجس ، وبعضهم قال وهو طهور ونجس وبعضهم 

 قال طاهر ونجس .

والطاهر هو الطهور فً الحالٌٌن ، وبعضهم قال أربعة أقسام طاهر وطهور 

 ونجس ومشكوك فٌه ، فما الفرق بٌن هذه الصور ؟ .

ٌُدخل فً بعض ه ذه إحنا عندنا عدة تقسٌمات ، كل قسم منها له تصوٌر حتى 

 األقسام  ، بعضها فً بعض أو ٌخرج البعض من التقسٌم .

إذا قلنا مثالً ، ٌعنً على قول الفقهاء الحنابلة ، رحمهم هللا ، بؤن الماء 

الطهور الٌسٌر ، إذا خلت به امرأة لطهارة حدث فإنه ٌكون طاهراً كما قالوا 

 ، وطهور ٌسٌر خلت به امرأة عن حدث .

ي ٌمٌز هذا الماء عن ؼٌره عندهم ، هذه تسمى فإذا كان كذلك فما هو الذ

 صورة .

كذلك فً العقابد ، مثالً دعاء الصفة ما صورة دعاء الصفة ؟ ، دعاء صفة ، 

والتوسل بالصفة  بٌنهما اشتباه ، فدعاء الصفة ال ٌجوز ومحرم ، والتوسل 

بالصفة جابز فالنبً صلى هللا علٌه وسلم سؤل هللا جل وعال متوسالً بصفاته 

، ودعا هللا جل وعال مستعٌذاً بالتوسل بصفاته ، كقوله : " أعوذ بوجه هللا 

الكرٌم " هنا هل هذا دعاء ، هنا الباء هذه للتوسل ، ٌعنً أعوذ بوجه هللا 

 الكرٌم ٌعنً أعوذ باهلل متوسالً بوجهه الكرٌم .

هذا أما دعاء الصفة كقوله : أسؤل وجه هللا ، أسؤل قوة هللا ، أو نحو ذلك ، ف

ٌسمى دعاء الصفة ، الفرق بٌنه وبٌن هذا ٌسمى التصوٌر ، تصوٌر المسابل 

، إذا أتٌنا مثالً إلى مصطلح الحدٌث الفرق ما بٌن الحدٌث الحسن والضعٌؾ 

، هو تصوٌر الحدٌث الحسن ، وتصوٌر الحدٌث الضعٌؾ ، ٌعنً ما صفات 

لحدٌث المدلس هذا  وما صفات هذا ، أو ٌؤتً للمسابل الدقٌقة المدلس ، ا

والمرسل الخفً ما الفرق بٌن المدلس وبٌن المرسل   الخفً ؟ ، ٌقال ما 

 صورة المدلس ؟ ، وما صورة المرسل الخفً ؟
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وهذه من دقٌق الفروق بٌن المسابل ، ٌعنً فً مصطلح الحدٌث ، ما صورة 

 العلة القادحة  وما صورة العلة ؼٌر القادحة ؟ .

 لنحو ، فً العلوم جمٌعاً .وهكذا فً أصول الفقه ، فً ا

فإذاً تصوٌر المسؤلة ، ووصفها بحٌث تتمٌز المسؤلة فً ذاتها ، وتختلؾ عما 

ٌشابهها ، بحٌث تبقى صورة المسؤلة التً سٌؤتً الحكم علٌها ، والقاعدة 

واضحة فً الذهن ، بحٌث إذا أراد طالب العلم أن ٌستعملها ، استعملها دون 

 إشكال . 

 السإال : 

محمد ابن عبد الوهاب قام ضده فً بداٌة دعوته بعض علماء نجد  الشٌخ

 الحنابلة ، ما سبب ذلك مع أنهم على عقٌدة سلفٌة صحٌحة ؟ 

 الجواب : 

أوالً نجد وما حولها كان ٌشٌع فٌها المذاهب جمٌعاً ، وإن كان ٌكثر فٌها 

 المذهب الحنبلً .

لبة العلم إلى الشام ألنه فً القرن التاسع الهجري تقرٌباً ، رحل بعض ط

وأخذوا عن مشاٌخ الحنابلة هناك ثم أتوا ونقلوا المذهب الحنبلً إلى نجد 

ألنهم درسوا على مشاٌخه فً دمشق والشام ، وبعد ذلك لما رجعوا درسوا 

 تلك الكتب ، فانتشر المذهب الحنبلً فً ضمن ما انتشر .

لكً ، وتوجد كان ٌوجد المذهب الشافعً ، وٌوجد الحنفً ، وٌوجد الما

الطرق الصوفٌة أٌضاً ، ولهذا كان فً بعض التراجم تجد أنه ٌقال فالن 

ٌعنً من علماء نجد فً ذلك الزمان ، كان ٌفتً على المذاهب األربعة ٌعنً 

مثل ما نقدهم الشٌخ محمد بن عبد الوهاب فً رسالة له ، رحمه هللا كان 

م أو الشٌخ ٌقول له سإاله ٌفتً  على المذاهب األربعة ، ٌؤتً السابل العال

وبعد ذلك ٌسؤله الشٌخ ، ٌقول : ما مذهبك ، فإذا قال مذهبً شافعً   أجاب 

بما نص علٌه الشافعٌة فً متونهم ، ألنه ٌحفظ متن هنا متن  من كل كتاب ، 

 فٌجٌب على حسب ذلك .
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علماء نجد الحنابلة ، ال شك أنهم كانوا أسلم من جهة العقٌدة العامة ، التً 

 ً اإلٌمان باهلل ومالبكته ، وكتبه ، ورسله ، والٌوم اآلخر ، والقدر .ه

العقٌدة العامة ، كانوا أسلم من ؼٌرهم  ألجل أنهم اتبعوا ما كتبه متؤخروا 

الحنابلة فً هذه المسابل ، لكن متؤخروا الحنابلة ، كانوا ربما وجد عندهم 

ان ٌكثر عندهم تفوٌض اشتباه فً مسؤلة الصفات بٌن اإلثبات ، والتفوٌض فك

المعنى ، وٌظنونه هو المقصود بمذهب أحمد ، ومذهب اإلمام أحمد ، رحمه 

هللا تماماً هو مذهب أهل الحدٌث ، والمتبعٌن للسلؾ هو تفوٌض الكٌفٌة 

وإثبات المعنى ، معنى الصفة هلل جل وعال ، ألن المقصود من إجراء 

 ن الصفات .الصفات على ظاهرها ، إثبات ما اشتملت علٌه م

وهذا وقع فٌه عدد من المتؤخرٌن منهم ، السفارٌنً فً منظومته ، وفً 

شرحه ، ومنهم الشٌخ مرعً الحنبلً ، ومنهم الشٌخ منصور البهوتً ومنهم 

بعض مشاٌخ نجد الحنابلة  ، كعثمان بن قاٌد ، وجماعه المقصود من ذلك 

 أنهم ربما ، وقعوا فً التفوٌض فً ذلك .

 العامة سلٌمة .لكن العقٌدة 

أما  الجهة الثانٌة التً خالفوا فٌها إمام الدعوة ، رحمه هللا ، فهً مسؤلة 

توحٌد العبادة ، توحٌد العبادة ؼٌر مسؤلة العقٌدة العامة ، توحٌد العبادة 

خاص بالدعوة إلى أن العبادة هً حق هلل جل وعال ، ال ٌصح التوجه ألحد 

 لك ، وال إنسان صالح ، وال ؼٌر ذلك .بشًء من العبادة ، ال نبً ، وال م

لما دعا الشٌخ ، رحمه هللا ، ما دعا وافقه كثٌر منهم فً أصل التوحٌد  قالوا 

: هذا صحٌح ، لكن لما جاء إلى الحكم على القبورٌٌن على عبدة القبور ممن 

ٌعبدونها ، وٌتوجهون إلٌها ، خالفوه ، ولهذا قال الشٌخ ، رحمه هللا ، فً 

، فً رسالة ، قال : وعرضت ما عندي على علماء األمصار ، كتاب له 

لٌس فقط ، نجد بل على عدد من علماء األمصار فوافقونً فً التوحٌد ، 

 وخالفونً فً التكفٌر .
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وذلك أنه كان ٌظن أولبك العلماء ، أن المسلم كما ذكر الشٌخ فً كشؾ 

ن محمد رسول هللا  ال الشبهات ، أن المسلم الذي ٌشهد أن ال إله إال هللا ، وأ

ٌمكن أن ٌكون مرتداً حتى لو عبد ؼٌر هللا أو ذبح لقبر ، أو إدعى فً إنسان 

أنه له من صفات األلوهٌة ، أو دعاه ، واستؽاث به ، وأنزل حاجته بهذا 

المٌت أنه ال ٌمكن أن ٌكفر ، وإنما هذه إما شرك أصؽر ، وإما أنها 

: إن هذه تستحسن ، ألنهم وسابط  محرمات ، وذنوب أو أن بعضهم زاد فقال

 عند هللا جل وعال ، والعٌاذ باهلل ، وهذا كله أعظم من الكالم فً العقٌدة .

صحٌح أن علماء الحنابلة ، وافقوا فً العقٌدة العامة ، لكنهم خالفوا فً هذا 

األصل العظٌم ، وهو توحٌد العبادة ، ولهذا توحٌد العبادة أمره شدٌد ، تجد 

ن هو على عقٌدة عامة ، ٌعنً فً الصفات ، وفً اإلٌمان باهلل من الناس م

 والٌوم اآلخر ، والمالبكة ، والكتب ، والقدر تجده فً الجملة مستقٌماً .

ٌُحكم على الرجل بسالمة معتقده  لكن إذا أتى توحٌد العبادة ، اختلؾ لذلك ال 

أهل ذلك  ، بمجرد ما نرى أنه له كالم حسن فً العقٌدة العامة ، ٌعنً من

 الوقت من علماء الحنابلة ، ألنهم قد ٌكون عنده اشتباه .

 السإال : 

 ما هو الصنم ، وما حكم هدمه ؟  

 الجواب :

الصنم اسم للتمثال الذي صور على شكل صورة ، سواء كانت صورة آدمً  

 أو ؼٌر آدمً وُعبد .

كان إنسان هذا ٌختلؾ عن الوثن ، الوثن هو كل ما عبد من دون هللا ، سواء أ

أم قبراً أم شجراً أم حجراً أم صلٌباً ، كل هذا أوثان ، لهذا النبً صلى هللا 

علٌه وسلم ، لما رأى على عدي الصلٌب فً صدره  ، قال : " ألقً عنك 

 هذا الوثن " ، ألنه ٌعبد .

ٌُعبدان ، وٌختلؾ الصنم عن الوثن ،  فالصنم إذاً ، والوثن ٌشتركان فً أنهما 

ا جعل من التماثٌل على هٌبة صورة معٌنة ، وأما الوثن فما كان بؤن الصنم م
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لٌس على صورة ، والتمثال هً الصورة بإجمال ، تمثال صورة ، بإجمال 

كسر  النبً صلى هللا علٌه وسلم سواء عبدت أم لم تعبد ، أما األصنام فإن 

م فً األصنام بعد القدرة علٌها كما هو معلوم ، وقد قال علٌه الصالة والسال

 الحدٌث الصحٌح :

 " ُبعثت لصلة األرحام  وكسر األوثان ، أو وهدم األوثان " . 

ولما خاطبته ثقٌؾ قالت : نرٌد تؤخٌر هدم  الالت سنة ، فؤبى ، قالوا : شهراً 

من  النبً صلى هللا علٌه وسلم ، فؤبى ، قالوا أسبوع ، فؤبى ، وأرسل إلٌها 

 ومناة .هدمها ، هدم الالت ، وهكذا العزى 

هذا هو الفرق ما بٌن الصنم  والوثن ، والتمثال ، والبحث فً هذا ٌطول عن 

 هذا الجواب المختصر .

 السإال : 

 هل تقوٌم أم القرى فٌه تقدٌم خمس دقابق عن صالة الفجر ؟ 

 الجواب :

هذا لم ٌثبت بٌقٌن ، والواجب البقاء على األصل حتى ٌؤتً ٌقٌن ٌزٌل عن  

ألحد أن ٌشكك الناس فً عباداتهم ، وفً صالتهم بعد  األصل ، وال ٌجوز

 إقرارها من علماءهم دهوراً ، وسنٌن طوٌلة .

فال ٌلتفت إلى التشكٌك فً ذلك ، وإذا كان هناك نظر فً الحساب فإن 

الحساب ٌبنً فٌه على معادالت رٌاضٌة بحته ، والنظر قد تإثر فٌه األجواء 

 سفل .، وإنكسار الضوء إلى أعلى أو إلى أ

لهذا ٌنبؽً أن ال ٌخالؾ ما هو شابع ألنه معتمد على تصحٌح من أهل العلم 

من قدٌم ، وإذا كان هناك ٌقٌن بخالفه فً بعض البالد فإنه ٌترك الشًء 

 للمتٌقن .

أما المسؤلة المشكوك فٌها أو واحد ٌقول اثنٌن ٌقولون هذا ال ٌنبؽً ألحد أن 

 أٌضاً . ٌلتفت له ، وال ٌجوز التشكٌك فً ذلك

 السإال : 
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ولقد همت به ، وهم بها لوال أن رأى  ما هو تفسٌر الهم فً هذه اآلٌة  

 ؟ برهان ربه 

 الجواب :

 الهم هنا ما ٌقع فً النفس من الخواطر ، وقد ٌتبعه فعل قد ٌتبع الهم النفسً 

 الفعل .

وفعالً وامرأة العزٌز همت نفساً ، وفعالً ، امرأة العزٌز همت بٌوسؾ نفساً ، 

، وأما ٌوسؾ علٌه السالم فلم ٌقع منه هم أصالً ، وهذا هو ما دلت علٌه 

، ولوال أن  ولقد همت به  اآلٌة فً أصح التفاسٌر ، وسبك اآلٌة تقدٌره ، 

مّن علٌه منذ البداٌة أن ال  هللا جل وعال رأى برهان ربه لهم بها ، ٌعنً أن 

ألنه رأى هذا البرهان والبرهان  ٌقع فً نفسه شًء من الهم والرؼبة فٌها ،

أصح األقوال فٌه هو ما قام فً قلبه من اإلخالص ، والتوحٌد والرؼبة فٌما 

 عند هللا ، و اإلنابة إلٌه . 

كذلك لنصرف عنه السوء  وهذا هو ما أخبر هللا به فً التعلٌل لذلك : 

والمخلص هو المخلص الذي ،  والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 

 ص لمن أخلص له ، وهكذا كان ٌوسؾ علٌه السالم .أخل

 وهذا هو أصح األقوال فً تفسٌر اآلٌة .

ًً ، ولم ٌهم بها فعالً ، ألنه رأى  ُ ومن أهل العلم من ٌقول إنه هم بها نفسا

 البرهان ، وهذا لٌس بقوي فً التحقٌق .

ان ربه إذاً ٌكون معنى اآلٌة ، ولقد همت به نفساً وفعالُ ، ولوال أن رأى بره

 ، وهو توحٌده واإلخالص له والخوؾ منه ورجابه لهم بها .

إذاً هو رأى البرهان ولذلك لرإٌته البرهان ، وهو إخالصه وتوحٌده لم ٌقع 

منه ، ٌعنً ، وهو كمال إخالصه وتوحٌده لم ٌقع منه ذلك الهم ، وهذا هو 

المحققٌن الذي ٌنبؽً أن ٌسار إلٌه فً تفسٌر اآلٌة ، وهو ما رجحه عدد من 

من أهل العلم منهم شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة ، ومن المتؤخرٌن العالمة محمد 

 أمٌن الشنقٌطً فً تفسٌر ، وجماعة .
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 السإال : 

 هل فً فرق بٌن الهم والعزم ٌا شٌخ " لو كان حرٌصاً على قتل صاحبه " ؟ 

 الجواب : 

ها ، الهم هو ما ٌجري فً النفس من أمور ٌرؼب أن ٌفعلما فً شك ، 

وٌتوجه لفعلها ٌعنً هناك حدٌث نفس ، وهناك هم ، وهناك عزم ، وحدٌث 

الرجلٌن قال : " إذا التقى المسلمان بسٌفهما ، فالقاتل ، والمقتول فً النار " 

، قالوا : ٌا رسول هللا هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ ، قال : " إنه كان 

ث احتماالت الهم نفاه ، ٌعنً حرٌصاً على قتل صاحبه ، صار عندنا هنا ثال

مجرد الهم نفاه الحرص ، أنه قال إنه كان حرٌصاً ، والعزم أثبته الحرص ، 

 والمجالدة وهذا هو حكم المسؤلة ، فلٌس كل ما ٌجري فً النفس ٌعفى عنه .

لٌس كل ما ٌجري فً النفس ٌعفى عنه ، وإنما الذي ٌعفى عنه مّنة من هللا 

 وخطراتها ، ورؼباتها وما ٌجري فٌها . على األمة هو حدٌث النفس

فإذا مضى فً تحقٌق ما هم به ثم صرؾ عنه لصارؾ خارج عن إرادته 

 فإنه ٌؤثم علٌه لقوله : " إنه كان حرٌصاً على قتل صاحبه " .

 السإال : 

ما حكم تسمٌة من ٌفعل فاحشة اللواط ، باللوطً نسبة إلى نبً هللا لوط علٌه 

 السالم ؟ 

 الجواب :

ه النسبة من أهل العلم من أنكرها ، ومنهم من استعملها ، ووجه اإلنكار هذ

أن النسبة إلى لوط علٌه السالم نسبة هذا إلى لوط  ال تصح وال تجوز ألنه 

هو الذي نهى عنها ، ولٌس المقصود من النسبة انه هو الذي ٌعنً أن ٌنسب 

 إلى قومه ، إلى قوم لوط .

نسبة له ، ألنه هو أول من أنكر هذه الفعلة ، وأما من تساهل فٌها فٌقال بال

 أول من أنكر هذه الجرٌمة ، هو لوط علٌه السالم .
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فهً نسبة فٌها تذكٌر بإنكار هذا الفعل ، والتذكٌر بعاقبة من فعل من قوم 

 لوط الذٌن أنكر علٌهم لوط علٌه السالم .

هو ٌؤتً  والصحٌح فً ذلك أنها ، أن هذه النسبة ال تستعمل ، وإنما ٌقال

إنكم   والعٌاذ باهلل الرجل ، ٌإتى ، أو ٌؤتً الرجال كما قال هللا تعالى 

 ونحو ذلك .،  لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 

 السإال :

هل صحت الرواٌة عن اإلمام أحمد ، رحمه هللا تعالى ، والتً ذكرها شٌخ 

 علٌه وسلم اإلسالم فً مجموع الفتاوى فً جواز الحلؾ بالنبً صلى هللا

وكٌؾ ٌبحث طالب العلم فً صحة مثل هذه المقوالت عن علماء السلؾ 

 عامة وعن اإلمام أحمد خاصة ؟ 

 الجواب :

ٌُتابع علٌه   ال  ٌُعلم أن كل عالم البد أن ٌوجد فً أقواله ما ال  أوالً ٌنبؽً أن 

ٌُتعقب علٌه أو ٌ تابع ٌوجد عالم فً األمة البتة أقواله كلها صواب مطلق ، ال 

فً كل ما قاله ، وذلك ألن العصمة من الؽلط فً تبلٌػ الدٌن ، إنما هً 

لألنبٌاء ، قد سُبل بعض أهل العلم عن ؼلط بعض العلماء الكبار فً بعض 

ٌُظن أنهم ٌخطبون فٌها .   مسابل ال 

فقال حتى ٌظهر الفرق ما بٌن النبً ، وما بٌن العالم ألنه لو كان كان ما 

العالم صواب الشتبه النبً بالعالم أو اشتبه العالم بالنبً من ٌقوله اإلمام أو 

ٌُقال ٌتبع اإلمام أحمد فً كل شًء ، ٌتبع اإلمام الشافعً فً  حٌث االتباع ، 

كل شًء ، ولكن هإالء األبمة تجد أقولهم على الصواب ، والسداد إال فٌما 

 ندر تحقٌقاً لعلمهم ودفعاً لتشبٌههم ، وتشبههم باألنبٌاء . 

، سواء كان ذلك فً بعض المسابل فً هللا جل وعال وهذه حكمة من 

األصول أو كان فً بعض المسابل فً الفروع مما قد ٌختلؾ فٌه أهل العلم 

وهذه الكلمة التً تقلت عن اإلمام أحمد هذا صحٌح رواه المّرودي فً منسكه 

 ، وهً معروفة عند األصحاب . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسابل الجاهلٌة                                                       

 

ٖٗٗ 

م المحققٌن ، وعند أهل الحدٌث أنه ال والصحٌح فً المذهب ، وعند أهل العل

لعموم قوله صلى هللا علٌه وسلم : " من  هللا جل وعال ٌجوز الحلؾ بؽٌر 

حلؾ بؽٌر هللا فقد كفر أو أشرك ، إن هللا ٌنهاكم أن تحلفوا بآبابكم من كان 

حالفاً فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت " ، واإلمام أحمد لم ٌنظر إلى هذه المسؤلة 

واٌة من جهة جواز الحلؾ مطلقاً ، ولكن قال : الشهادة للنبً على هذه الر

بالرسالة قرٌنة الشهادة هلل بالوحدانٌة فتعظٌم  محمد صلى هللا علٌه وسلم 

الشهادة ، الحظ ، تعظٌم الشهادة له بالرسالة تعظٌم واجب ، والحلؾ بمعظم 

 مما قرن حقه بحق هللا فً الشهادة .

ظٌم الواجب للنبً صلى هللا علٌه وسلم وإلى هذا جابز فنظر إلى جهة التع

، والشهادة له بالرسالة بالشهادة النبً صلى هللا علٌه وسلم جهة اقتران اسم 

هلل جل وعال بالوحدانٌة ، أشهد أن ال إله إال هللا ،  وأن محمد رسول هللا ، 

والعلماء من الحنابلة ، وؼٌرهم كما حقق شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً كتاب 

توسل ، والوسٌلة وفً ؼٌره نقدوا هذا ، وقالوا : ال تالزم بٌن االقتران ، ال

 وما بٌن الشهادة ، االقتران بالشهادة ، وما بٌن الحلؾ .

الحلؾ مسؤلة ، والتعظٌم مسؤلة أخرى ، وهذا ظاهر أنه ال اقتران بٌنهم ، 

ٌُحلؾ إال باهلل ، وه ً أصح ولذلك الرواٌة الثانٌة عن اإلمام أحمد أنه ال 

الرواٌتٌن فً ذلك ، ولٌس مذهب اإلمام أحمد ، هو هذا و بعض مسابل 

اإلمام أحمد ٌكون لها منشؤ ال ٌدرى ما هو منشؤ ، السإال منشؤ اإلثارة قد 

ٌكون فً جواب على أحد المتنقصٌن لمقام الرسالة ، وقد ٌكون ال ندري عن 

 أسبابه 

، وهً المذهب ، وهً التً ولذلك نقول هنا الرواٌة الثانٌة هً المعتمدة 

توافق ظاهر السنة ، وهً التً توافق ما دعا إلٌه اإلمام أحمد بؤنه ال نتجواز 

القرآن والحدٌث فً هذه المسابل أصلٌة ، وأما قول األخ ، وكٌؾ ٌبحث 

طالب العلم فً صحة هذه المقوالت عن علماء السلؾ عامة ، وعن اإلمام 

 أحمد خاصة :
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شتباه ، والمشتبهات أو المتشابهات قد تقع فً كالم أهل العلم أوالً لٌعلم أن اال

، قد ٌقع مثل ما ذكرت لك بعد عن الصواب فً مسؤلة أو مسؤلتٌن أو نحو 

ذلك فتكون عامة أجوبتهم على السداد أو بعض أفعالهم لٌست على السداد 

ً وٌكون باقٌها على السداد ، وقد ٌقع اشتباه فً بعض  الكالم ، فإذا وقع ف

كالم أحد العلماء شًء من المتشابهات فً الكالم   فإنه ٌجب رده إلى 

النصوص، وٌفسر كالم العلماء خاصة أهل الحدٌث بما ٌتفق مع النصوص 

ٌُظن بؤحدهم أنه ٌخالؾ النص من كتاب  ، ومن سنة هللا جل وعال ألنه ال 

 رسوله صلى هللا علٌه وسلم .

وقعت المتشابهات أٌضاً فننظر إلى هذا أو ما كان علٌه السلؾ الصالح ، وإذا 

المتشابهة ونرده إلى المحكم من كالمه ، ومن مذهبه ، لهذا نرى أن عدد من 

أهل العلم ٌشتبه كالمه فً موضع وٌتضح برده إلى الموضع اآلخر مثالً 

قول الشافعً ، رحمه هللا فً مسؤلة االستحسان فً أنه قال : ٌعنً أنكر 

فٌه ، وهو استحسن ، رحمه هللا تعالى فً أربعة  االستحسان ورده ، وشنع

مواضع معروفة فً كتاب األم ، وذكرها ابن القٌم ، رحمه هللا فً كتابه 

 بدابع الفوابد ، ونقلها الشافعٌة ، وجماعة .

إذاً فٌكون االستحسان الذي أنكره ؼٌر االستحسان الذي أثبته ، فٌرد المتشابه 

ً كالم ابن تٌمٌة ، وكالم ابن القٌم ، وكالم من كالمه إلى المحكم ، وهكذا ف

األبمة ، قد تقع لفظة ؼٌر واضحة أو أراد أن ٌشرح شٌباً فاستعجل فلم 

ٌفصل فٌه ، فال ٌستدل بشًء مشتبه لٌس هو مذهب اإلمام على أنه هو 

 الكالم . 

وهذا مما ٌفترق فٌه طالب العلم المتمكن من طالب العلم القارئ ، الذي ٌقرأ 

ج من القراءة السرٌعة ، فٌنظر إلى كالمه ثم ٌتبناه ، وهو ال ٌعرؾ وٌستن

مذهب العالم ، ٌعنً مثالً ٌؤخذ كلمه لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة وأهل العلم 

 بكالمه ٌقولون : ال لٌس هذا بمذهبه ، مذهبه هو كذا .
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فٌجب علٌه أن ٌنظر لهذه الكلمة ، وٌردها إلى مواضعها المختلفة التً 

 إٌضاح ذلك . ٌحصل بها

 السإال : 

قال بعضهم هً عشر ذٌا لحجة مع أن عشر ذي  ،  ولياٍل عشر  قال : 

 الحجة األفضل فٌها األٌام ، ولٌس اللٌالً ؟ 

 الجواب : 

لٌاِل ، لٌاْل التً أقسم بها هً جمع لٌلة ، ولٌلة مإنث ، وعشر إٌش؟ مذكر 

إلضمار ، وجب التقدٌر ، هنا ال ٌنعت المإنث بالمذكر ،ولهذا قالوا : وجب ا

فالتقدٌر ، وهو المحذوؾ الذي ٌناسب عشر ، وهو المذكر ، وهً األٌام 

فٌكون تقدٌر الكالم ، والفجر وأٌام لٌاٍل عشر ، ٌقول أٌام عشر ، أما اللٌالً 

ولٌاٍل عشرة ، وأما األٌام فإنها    تلك عشرة كاملة  تقول ، ولٌاٍل عشرة ، 

تقدٌر الكالم عند من قال أنها قسم بالعشر األوابل  تختلؾ عن ذلك ، هذا هو

 من ذي الحجة .

 السإال : 

 ما حكم تقدٌم طواؾ الحج قبل ٌوم عرفة ؟ 

 الجواب : 

طواؾ الحج الذي هو طواؾ اإلفاضة ال ٌجوز تقدٌمه قبل االبٌتوته بمنى ، 

وقته ٌبدأ من نصؾ اللٌل من لٌلة النحر من كان من الضعفاء وأراد أن 

النبً ب وٌرمً جمرة العقبة قبل الفجر فله ذلك ، كما دلت علٌه السنة ، ٌذه

أذن للضعؾ ، وقدم ضعفة أهله ، وإن كان األفضل صلى هللا علٌه وسلم 

النبً صلى هللا التؤخٌر مثل الرمً إلى ما بعد طلوع الشمس ألنه جاء أن 

ن رمى قال : " أي بنً ال ترموا حتى تطلع الشمس " ، ولكن معلٌه وسلم 

قبل ذلك فهو جابز كما هو فعل الضعفاء فً عهده علٌه الصالة والسالم  

 ،وبعد ذلك وبعدها ٌبدأ وقت الطواؾ وذلك لظاهر قوله تعالى :
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   ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق  ، بٌن هذا

 .النبً صلى هللا علٌه وسلم سنة 

إذا خرجت مخرج التفسٌر لألمر فً القرآن   النبً صلى هللا علٌه وسلموسنة 

 . النبً صلى هللا علٌه وسلمفإنها تكون وللوجوب ، ٌعنً الفعل فعل 

ٌدل على االستحباب على السنٌة إال إذا اقترن به قرابن مما ٌحول الفعل من 

االستحباب إلى الوجوب ، أن ٌكون خرج امتثاالً للمؤمور به ، وهذه لها أمثلة 

 فً الفقه ، وهً من القواعد المهمة فً األصول . كثٌرة جداً 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌعنً مثالً اآلن ما دلٌل البٌتوته فً المزدلفة ، 

بات ، ما دلٌل وجوب البٌتوتة ، تعرفون من أهل العلم من قال إنها سنة ، 

ومنهم من قال أنها واجب اإلمام مالك ٌقول سنة ، ومنهم من ٌقول ، وهم 

فإذا افضتم  : هللا جل وعال مهور أنها واجباً ، ما دلٌل الوجوب ، قول الج

هنا أمر بذكره عند المشعر   من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام 

بؤنه بات  النبً صلى هللا علٌه وسلم الحرام ، هذا الذكر عنده ، فُسر بفعل 

بالبٌتوتة   وصالة فً ذلك حتى أصبح ، فهل ٌشمل هذا االمتثال ، الوجوب 

ٌُسفر جداً كما هو الفعل ، هذا ظاهر االمتثال ، لكن خرج منه  الفجر ، وحتى 

ٌُرخص له بدلٌل آخر ، فبقٌت البٌتوتة على أصلها واجبة كذلك البتوتة  من 

النبً صلى هللا لٌالً منى ، ما دلٌلها ؟ ، رمً الجمار ، ما دلٌل وجوبه  

: هللا جل وعال عنً مناسككم " ، لكن قال  فعل ، وقال : " خذوا علٌه وسلم 

  واذكروا هللا في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فال أثم عليه ومن

 فؤمر بذكره فً أٌاٍم معدودات . تأخر فال أثم عليه لمن اتقى 

 فً شٌبٌن : النبً صلى هللا علٌه وسلم وهذا الذكر فُسر بفعل 

البٌتوتة ، فً اللٌالً أما الرمً فظاهر أنه أوالً ، فً الرمً فً األٌام ، وفً 

فمن تعجل في يومين فال إثم  فً الٌوم ، وأما البٌتوتة  فالقتران قوله : 

النبً صلى فدلت اآلٌة وتفسٌر ،  عليه ومن تأخر فال إثم عليه لمن اتقى 

، وامتثاله لألمر بفعله ، دل ذلك على الوجوب   وهكذا ، هللا علٌه وسلم 
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،  ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق  ا : وقوله هن

دل على أن قضاء التفث ، ٌعنً معنى الحلق والتقصٌر أنه ٌكون بعد ، ٌعنً 

بعد الفراغ من عرفة ، والوفاء بالنذور من عنده نذر إنه ٌكون بعده ، ٌعنً 

رج األول من ذبح وؼٌره ، والطواؾ بالبٌت العتٌق كذلك ٌكون بعده ، خ

 النبً صلى هللا علٌه وسلم والثانً من الترتٌب ٌعنً أن ٌكون مرتباً ، لقول 

 إنه ما سبل عن شًء قدم وال أخر إال قال : " افعل وال حرج " .

النبً صلى هللا فإذاً ٌكون هنا الترتٌب بالواو ؼٌر مقصود ، لكن هو الفعل 

حل ثم طاؾ بالبٌت ، رمى جمرة العقبة ثم حلق ثم بعد ذلك علٌه وسلم 

طواؾ اإلفاضة ٌبدأ من نصؾ لٌلة النحر ، وما قبله ال ٌصح طواؾ 

اإلفاضة لكن السعً ٌجوز له تقدٌمه مع طواؾ الزٌارة ، كما دلت علٌه 

 السنة العملٌة .

 السإال : 

إذا طاؾ الحاج لإلفاضة وسعى وحلق هل ٌحل ، ما القول الراجح فً 

 التحلل األول ، والثانً ؟ 

 اب : الجو

النبً صلى هللا علٌه أما التحلل األول فٌحصل برمً جمرة العقبة ، لقول 

إذا رمٌتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شًء إال النساء ، وجمهور أهل وسلم 

العلم على أنه ٌضاؾ إلى جمرة الرمً الحلق أو التقصٌر لوروده فً حدٌث 

 صلى هللا علٌه وسلم النبً إسناده فٌه ضعؾ لكن قواه عندهم الفعل ، فعل 

قال : " إذا رمٌتم جمرة العقبة ، وحلقتم فقد حل لكم كل شًء إال النساء وهذا 

أنه ما حل حتى حلق علٌه الصالة  النبً صلى هللا علٌه وسلم قواه فعل 

 والسالم .

وهذا هو المشهور أنه اثنٌن من ثالثة ثم بعد ذلك ٌحل له كل ما كان حرام 

ٌب ، والحلق وإزالة الشعر أو قص األظفار والتقلٌم أو علٌه باإلحرام من الط

الصٌد بخارج الحرم أو نحو ذلك إال النساء ، والنساء ٌحرموا كله الجماع 
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مع دواعٌه حتى ٌطوؾ بالبٌت فإذا طاؾ بالبٌت طواؾ اإلفاضة فقد رجع 

 حالً ، كما كان .

 السإال : 

ه أحد من اإلخوان وٌذكرنً بقول لً فً أحد الدروس لكنً ما اذكره .فٌ

ٌذكر ٌقول ذكرتم بعد االنتهاء من درس الخمٌس قبل الحج أن االجتهاد فً 

مسابل الحج البد من وجود ثالثة أشٌاء فٌها نص  قول عالم ، ٌقول ما هً 

 الثالثة ؟ 

 الجواب : 

 أنا ما أذكر سٌاق الكالم نسً ، ونسٌت .

 السإال : 

 أم أنه محدث من المحدثات ؟  هل منهج  الردود من منهج السلؾ الصالح

 الجواب : 

 ٌقول اإلمام مالك ، رحمه هللا ، ما منا إال راد ، ومردود علٌه إال صاحب 

هذا القبر ، فكان ماذا واحد ؼلط  ورد علٌه لكن ٌكون بؤسلوب جٌد ، ٌعنً 

ما ٌكون فٌه قدح فً دٌانته أو قدح فٌه ألنه قد ٌكون اجتهد ، وأخطؤ ، وقد 

 مصٌب أٌضاً ، والذي رد علٌه هو المخطا .ٌكون هو ال

لكن مسؤلة الردود ال ٌنبؽً أن تضخم ألنها خارجة أو أنها تقدح فً الشخص 

أو أن فالن ، المسابل العلمٌة ٌختلؾ فٌها أهل العلم ، محمد بن الحسن ، 

رحمه هللا رد على سٌر األوزاعً فً كتاب مطبوع الرد على سٌر 

 األوزاعً . 

العلم من رد ، رد مسابل ابن عباس ، وابن عمر بعضهم هناك من أهل 

عابشة ردت عدد من األقوال على ؼٌرها من الصحابة  وهكذا ، إشهارها 

مسؤلة القبر ، سماع األموات ، ونحو ذلك ، فالردود األمر فٌها سهل ، الحمد 

 هلل ، ال حول وال قوة إال باهلل .

 السإال : 
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ها ابن قدامة ، والعز بن عبد السالم  وابن نرٌد توضٌح األمور التً أخطؤ فٌ

 قتٌبة .

 الجواب : 

ال حول وال قوة إال باهلل هذه أمور ٌعنً قصده هو فً العقٌدة ٌمكن قصده فً 

العقٌدة لكن باختصار أما ابن قدامة وابن قتٌبة فهما من أهل الحدٌث والسنة ، 

 كنه ال ٌقصده .والبن قدامة كالم ٌسٌر ، وقد ٌشعر ، قد ٌشعر بالتفوٌض ل

وقد ذكرنا لكم ذلك فً شرح اللمعة ، وله أٌضاً كالم فً الرد على من قال 

بخلق القرآن ، قد ٌشعر بالتفوٌض لكن هو ال ٌقصد ذلك وٌثبت لكن له 

 أسلوبه الذي ٌكون المستعرض له ال ٌفهم ماذا ٌرٌد بالتمام .

الجملة ، هو من  أما ابن قتٌبة فثم مسابل ثم مسابل أخذت علٌه ، ولكنه فً

علماء أهل السنة ومن المنافحٌن عن العقٌدة السلفٌة ، وعن الحدٌث واألثر 

وممن رد على المعتزلة ، وعلى العقالنٌٌن فً زمنه حتى سماه بعض أهل 

السنة هو خطٌب أهل السنة ، كما قالوا عن الجاحظ إنه خطٌب المعتزلة ، 

ذلك لقوة حجته وحسن بٌانه قالوا عن ابن قتٌبة كان خطٌب أهل السنة ، و

وبالؼته ، وهو ألؾ فً مسابل كثٌرة من المسابل التً أخذت علٌه فً كتابه 

) تؤوٌل مختلؾ الحدٌث ( ، تؤوٌل مختلؾ الحدٌث أخذ علٌه بعض مسابل 

لكنه ٌوافق فً األصول لكنه فً التطبٌق فً بعضها كان عنده فٌها بعض 

 نً علٌه .التوسع فً العبارة لكن ال أحد إال وٌث

أما العز بن عبد السالم الفقٌه ، أبو محمد العز بن عبد السالم ، فهو فقٌه 

معروؾ ، وعالم مشهور فً زمانه وله فتاوى مطبوعة واشتهار ، لكنه من 

حٌث العقٌدة أشعري ، وله فٌها مصنؾ مطبوع ، ومن حٌث السلوك صوفً 

هج الصوفٌة وهو ألن له كتاب شجرة األحوال أٌضاً مطبوع ٌبٌن فٌها من

الذي قرر مسؤلة تخلقوا بؤخالق هللا فً كتابه ، وهناك عدد من االتجاهات 

 الصوفٌة فً كالمه .
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فهو من جهة المعتقد ٌمٌل إلى مذهب األشاعرة أو ٌقرر مذهب المتكلمٌن 

واألشاعرة ، ومن جهة السلوك عنده مٌل إلى ما ٌقرره المتصوفة فً 

ؾ فً السلوك ، والتربٌة ومن جهة األمر السلوك ، بعٌداً عن مذهب السل

بالمعروؾ ، والنهً عن المنكر حصل عنده زٌادة فً بعض المسابل التً 

 أخذت علٌه .

ولهذا ال تجد األبمة ، أبمة السنة ٌثنون علٌه فً الجملة ، وشٌخ اإلسالم ابن 

بن  تٌمٌة إذا ذكره ٌقول الفقٌه أبو محمد بن عبد السالم ، قال الفقٌه أبو محمد

عبد السالم وال ٌحاول أن ، أو ٌعنً ال ٌقرر أنه ممن ٌإخذ بقوله أو 

ٌنصرؾ له ، وله مواقؾ أٌضاً فً ذلك ال توافق منهج السلؾ فً األمر 

بالمعروؾ ، والنهً عن المنكر ، وهو أول من أدخل فً اإلسالم ، أول من 

مسة أقسام أدخل وأحدث فً اإلسالم المصٌبة التً اسمها تقسٌم البدعة إلى خ

، وهو قسمها فً كتابه القواعد ، ومع األسؾ تبعه علٌها جماعة ألنهم 

 وجدوها مخرجاً حسناً لما هم فٌه .

 وهو أن البدعة قد تكون واجبة ، وٌكون مؤموراً بها .

 وقد تكون مستحبة . 

 وقد تكون مباحة .

 وقد تكون مكروهة .

 وقد تكون محرمة . 

 ضاللة .ومقتضى ذلك أنه لٌس كل بدعة 

وأدخل فٌها مسابل من المسابل السلوكٌة ، والمسابل العقدٌة ، فلٌست كل 

بدعة عنده مذمومة ، بل هناك بدع ٌحمد علٌها ، وأحدث فً اإلسالم أشٌاء 

من ذلك من السلوكٌات ، وتقسٌم البدع ، وال ٌتابع علٌها ، بل ٌجب الحذر 

 من متابعتة فٌها .

 اتهم راجحًة على سٌباتهم .رحمهم هللا جمٌعاً ، وجعل حسن

 السإال : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسابل الجاهلٌة                                                       

 

ٗ٘ٔ 

 ما حكم صالة الحاجة 

 الجواب : 

صالة الحاجة مشروعة لقوله علٌه الصالة والسالم : " إذا هم ... " ، هً 

صالة الحاجة ، وال االستخارة على كل حال ، صالة االستخارة مشروعة 

تٌن من ؼٌر لقوله علٌه الصالة والسالم : " إذا هم أحدكم باألمر فلٌركع ركع

الفرٌضة ثم لٌقل " اللهم إنً استخٌرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك وأسؤلك 

من فضلك العظٌم فإنك تعلم وال أعلم ، وتقدر ، ال اقدر ، وأنت على كل 

 شًء قدٌر أسؤلك اللهم " ، ثم ٌذكر حاجته إلى آخره .

ا ، ال أما صالة الحاجة فقد اختلؾ العلماء فٌها ، والصحٌح أنه ال أصل له

ٌُسن له  أصل ألن ٌصلً اإلنسان لحاجة ٌرٌدها ، لكن إن حدث له نعمة فإنه 

أن ٌسجد سجدة الشكر أو ٌصلً صالة شكر أو أراد أن ٌفعل شٌباً فتكون 

صالة االستخارة ،ألن الحاجة إما أن تكون استخارة فً أمر ٌرٌد أن ٌقدم 

ٌُسن له سجود الشكر أو  علٌه ، وإما أن تكون ألمر حدث له ٌسر به ، فهذا 

صالة ركعتٌن أو أكثر ، وإما أن تكون الندفاع نقمة فهذا أٌضاً ٌسجد سجدة 

شكر وٌصلً صالة شكر أو ٌكون أنه ٌرٌد بصالته طلب حاجة من ربه فً 

مؽفرة ذنب أو توبة أو نحو ذلك فهذا ٌدخل فً حدٌث : " ما من مسلم ٌتطهر 

 فر له " .ثم ٌصلى ركعتٌن ال ٌحدث فٌهما نفسه إال ؼ

 السإال : 

 هل ٌجوز قول إن هللا هو ثالث الشركاء فً التجارة ؟ 

 الجواب : 

أن هذا ال ٌصح أن ٌقال ، وأما الحدٌث الذي فً السنن أنا ثالث الشرٌكٌن ما 

لم ٌخن أحدهما صاحبه ، هذا فً إسناده نظر ، وضعؾ ، وٌختلؾ لفظه عما 

رٌكان والثالث مختلؾ عن ذكر هنا إنما ثالث الشرٌكٌن وأثبت أنهما ش

الشرٌكٌن أما قول ثالث الشركاء .فهذا ٌدل على أنه داخل فً الشركاء وهذا 

 باطل .
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 السإال : 

استدل بعض العلماء ،  فكلوا منها واطعموا البائس الفقير  قوله تعالى : 

بهذه اآلٌة على وجوب اإلطعام ، ولم ٌستدلوا على وجوب األكل مع أنه أتى 

 اآلٌة ، أرجو منكم تبٌن المسؤلة ؟ باألمر فً

 الجواب : 

فكلوا منها  قال : هللا جل وعال هذا صحٌح هو استشكال فً محله ألن 

 فكلوا منها وأطعموا البائس   الفقير  وقال : ،  وأطعموا القانع والمعتر 

 ، هنا هاتان اآلٌاتان استدل بهما على أن السنة أن ٌقسمهما أثالثاً ألن اإلنسان

له نصٌب من األكل من األضحٌة أو الهدى ، والنصٌب الثانً لمن للقانع 

وهو الفقٌر ، البابس الفقٌر الذي ٌلقً قناعاً على نفسه ألجل أن ال ٌعرؾ من 

شدة الفقر ، والمسكنة ، والثالث المعتر ، وهو من ٌعتري اإلنسان من 

ٌُهدى إلٌه لهذا قال الفقهاء ، رحمهم هللا   األضٌاؾ أو من 

 ٌستحب أن ٌقسمها أثالثاً ، ٌعنً األضحٌة ، وٌستدلون بهاتٌن اآلٌتٌن .

أما الوجوب فؤوجبوا اإلطعام دون األكل والهدٌة ، وقالوا لو لم ٌطعهم 

لضمن ما ٌصح أن ٌكون طعاماً من اللحم ، وهذا ظاهر ألن األضحٌة تقرب 

لخالصة هلل جل ، وحق الفقٌر فٌها قابم ألجل أن القربة اهللا جل وعال إلى 

وعال ، تعطى للفقراء مثل اآلن الفدى حق الفقراء لٌس لإلنسان أن ٌؤكل منه 

 :  فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو

   نسك 

لكعب بن عجرة : " أٌؤذٌك هوام رأسك  النبً صلى هللا علٌه وسلم ولما قال 

ك وانسك شاة أو أطعم ستة مساكٌن أو صم " ، قال نعم ، قال : احلق رأس

ثالثة أٌام " ، وهنا انسك شاة ٌعنً لتطعم للفقراء والمساكٌن ، فكل ما ٌذبح 

ألجل الوقوع فً محظور أو عدم أداء  واجب ، فإنه ٌكون من حظ المساكٌن 

. 
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به أن ٌراق من الدماء أن للمسكٌن الحظ  هللا جل وعال إذاً فاألصل فٌما أمر 

هذا هو األصل ، ولهذا أوجبوا ظاهر اآلٌة على ذلك ، أوجبوه لداللة فٌه ، ف

وزع  النبً صلى هللا علٌه وسلم ظاهر اآلٌة على ذلك ، وكذلك السنة ، فإن 

من األضاحً ، ووزع من الهدي ، لما نحر للناس من شاء أن ٌقتطع 

 فالٌقتطع ، ومنهم الفقٌر ، ومنهم كذا .

 ٌعنً اختصاص الوجوب بهم . وهذا ٌدل على اختصاصها بهم ،

نكتفً بهذا القدر وأسؤل هللا جل وعال لً ولكم الهدى والسداد ، والتوفٌق 

للرشد دابماً ، وأن ال ٌكلنً وإٌاكم إلى أنفسنا طرفة عٌن إنه سبحانه جواد 

 كرٌم .

أول درس العادة بٌصٌر عام ، إما كلمة أو إجابة على أسبلة وفٌها فابدة إن 

ٌل المنهج العلمً فً التعامل مع العلم أو مع األسبلة هذا جزء شاء هللا لتؤص

 من العلم .

دروسنا تستمر إن شاء هللا ، السبت ، والخمٌس على ما هً علٌه بإذنه تعالى 

. 
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