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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 .هـ  2422/  22/ 22: لقاء مفتوح أسئلة 

 

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

 ... بهداه ، أما بعد 

أسأل هللا جل وعال ، ألن يجعل أعمالنا وإياكم مقبولة ، وذنوبنا مغفورة 

 . ذلك ، وإنه جواد كريم   وأدعيتنا مسموعة مجابة إنه سبحانه ولي

 .نجيب عن بعض األسئلة 

 : السؤال 

 قال ما المقصود بصورة المسألة ، وما فائدة معرفتها في تقعيد العلم ؟ 

 : الجواب 

الصورة هي الوصف ، وإذا قيل صورة الشيء كذا يعني وصفه ، وصورة 

لك من العلوم المسألة سواء أكانت المسألة في العقيدة أم في الفقه أم في غير ذ

 . هي تمييز المسألة بوصف يخرجه عن مشابهة غيرها 

وذلك أن المسائل العقدية أو المسائل الفقهية أو حتى في مسائل علوم اآللة 

كاألصول والنحو والمصطلح  تختلف باختالف صورها قد تتشابه وتتقارب 

 فصورة المسألة تجعلها واضحة في ذهن طالب العلم حتى يكون الحكم بعد

ذلك أو القاعدة أتت على صورة صحيحة في الذهن متميزة عن غيرها من 

 .الصور 

فإذا أخذنا مثالً مسألة من مسائل الفقه مثالً في  المياه على قول الحنابلة مثالً 

يعني هذا الذي خطر في بالي من األمثلة ، صورة تقسيم الماء إلى ثالثة 

 :أقسام يقولون 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 في الحاليين ، وبعضهم قال أربعة أقسام طاهر وطهور 

 .ونجس ومشكوك فيه ، فما الفرق بين هذه الصور ؟ 

ذه إحنا عندنا عدة تقسيمات ، كل قسم منها له تصوير حتى ُيدخل في بعض ه

 .األقسام  ، بعضها في بعض أو يخرج البعض من التقسيم 

إذا قلنا مثالً ، يعني على قول الفقهاء الحنابلة ، رحمهم هللا ، بأن الماء 

الطهور اليسير ، إذا خلت به امرأة لطهارة حدث فإنه يكون طاهراً كما قالوا 

 .، وطهور يسير خلت به امرأة عن حدث 

ي يميز هذا الماء عن غيره عندهم ، هذه تسمى فإذا كان كذلك فما هو الذ

 .صورة 

كذلك في العقائد ، مثالً دعاء الصفة ما صورة دعاء الصفة ؟ ، دعاء صفة ، 

والتوسل بالصفة  بينهما اشتباه ، فدعاء الصفة ال يجوز ومحرم ، والتوسل 

بالصفة جائز فالنبي صلى هللا عليه وسلم سأل هللا جل وعال متوسالً بصفاته 

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

هنا هل هذا دعاء ، هنا الباء هذه للتوسل ، يعني أعوذ بوجه هللا " الكريم 

 .الكريم يعني أعوذ باهلل متوسالً بوجهه الكريم 

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

يسمى دعاء الصفة ، الفرق بينه وبين هذا يسمى التصوير ، تصوير المسائل 

، إذا أتينا مثالً إلى مصطلح الحديث الفرق ما بين الحديث الحسن والضعيف 

، هو تصوير الحديث الحسن ، وتصوير الحديث الضعيف ، يعني ما صفات 

لحديث المدلس هذا  وما صفات هذا ، أو يأتي للمسائل الدقيقة المدلس ، ا

والمرسل الخفي ما الفرق بين المدلس وبين المرسل   الخفي ؟ ، يقال ما 

 صورة المدلس ؟ ، وما صورة المرسل الخفي ؟
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وهذه من دقيق الفروق بين المسائل ، يعني في مصطلح الحديث ، ما صورة 

 .العلة القادحة  وما صورة العلة غير القادحة ؟ 

 .لنحو ، في العلوم جميعاً وهكذا في أصول الفقه ، في ا

فإذاً تصوير المسألة ، ووصفها بحيث تتميز المسألة في ذاتها ، وتختلف عما 

يشابهها ، بحيث تبقى صورة المسألة التي سيأتي الحكم عليها ، والقاعدة 

واضحة في الذهن ، بحيث إذا أراد طالب العلم أن يستعملها ، استعملها دون 

 . إشكال 

 : السؤال 

محمد ابن عبد الوهاب قام ضده في بداية دعوته بعض علماء نجد  الشيخ

 الحنابلة ، ما سبب ذلك مع أنهم على عقيدة سلفية صحيحة ؟ 

 : الجواب 

أوالً نجد وما حولها كان يشيع فيها المذاهب جميعاً ، وإن كان يكثر فيها 

 .المذهب الحنبلي 

لبة العلم إلى الشام ألنه في القرن التاسع الهجري تقريباً ، رحل بعض ط

وأخذوا عن مشايخ الحنابلة هناك ثم أتوا ونقلوا المذهب الحنبلي إلى نجد 

ألنهم درسوا على مشايخه في دمشق والشام ، وبعد ذلك لما رجعوا درسوا 

 .تلك الكتب ، فانتشر المذهب الحنبلي في ضمن ما انتشر 

لكي ، وتوجد كان يوجد المذهب الشافعي ، ويوجد الحنفي ، ويوجد الما

الطرق الصوفية أيضاً ، ولهذا كان في بعض التراجم تجد أنه يقال فالن 

يعني من علماء نجد في ذلك الزمان ، كان يفتي على المذاهب األربعة يعني 

مثل ما نقدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له ، رحمه هللا كان 

م أو الشيخ يقول له سؤاله يفتي  على المذاهب األربعة ، يأتي السائل العال

ما مذهبك ، فإذا قال مذهبي شافعي   أجاب : وبعد ذلك يسأله الشيخ ، يقول 

بما نص عليه الشافعية في متونهم ، ألنه يحفظ متن هنا متن  من كل كتاب ، 

 .فيجيب على حسب ذلك 
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علماء نجد الحنابلة ، ال شك أنهم كانوا أسلم من جهة العقيدة العامة ، التي 

 .ي اإليمان باهلل ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، والقدر ه

العقيدة العامة ، كانوا أسلم من غيرهم  ألجل أنهم اتبعوا ما كتبه متأخروا 

الحنابلة في هذه المسائل ، لكن متأخروا الحنابلة ، كانوا ربما وجد عندهم 

ان يكثر عندهم تفويض اشتباه في مسألة الصفات بين اإلثبات ، والتفويض فك

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

هللا تماماً هو مذهب أهل الحديث ، والمتبعين للسلف هو تفويض الكيفية 

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

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

وهذا وقع فيه عدد من المتأخرين منهم ، السفاريني في منظومته ، وفي 

شرحه ، ومنهم الشيخ مرعي الحنبلي ، ومنهم الشيخ منصور البهوتي ومنهم 

بعض مشايخ نجد الحنابلة  ، كعثمان بن قايد ، وجماعه المقصود من ذلك 

 .أنهم ربما ، وقعوا في التفويض في ذلك 

 .العامة سليمة لكن العقيدة 

أما  الجهة الثانية التي خالفوا فيها إمام الدعوة ، رحمه هللا ، فهي مسألة 

توحيد العبادة ، توحيد العبادة غير مسألة العقيدة العامة ، توحيد العبادة 

خاص بالدعوة إلى أن العبادة هي حق هلل جل وعال ، ال يصح التوجه ألحد 

 .لك ، وال إنسان صالح ، وال غير ذلك بشيء من العبادة ، ال نبي ، وال م

لما دعا الشيخ ، رحمه هللا ، ما دعا وافقه كثير منهم في أصل التوحيد  قالوا 

هذا صحيح ، لكن لما جاء إلى الحكم على القبوريين على عبدة القبور ممن : 

يعبدونها ، ويتوجهون إليها ، خالفوه ، ولهذا قال الشيخ ، رحمه هللا ، في 

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

ليس فقط ، نجد بل على عدد من علماء األمصار فوافقوني في التوحيد ، 

 .وخالفوني في التكفير 
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وذلك أنه كان يظن أولئك العلماء ، أن المسلم كما ذكر الشيخ في كشف 

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

يمكن أن يكون مرتداً حتى لو عبد غير هللا أو ذبح لقبر ، أو إدعى في إنسان 

أنه له من صفات األلوهية ، أو دعاه ، واستغاث به ، وأنزل حاجته بهذا 

الميت أنه ال يمكن أن يكفر ، وإنما هذه إما شرك أصغر ، وإما أنها 

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

 .عند هللا جل وعال ، والعياذ باهلل ، وهذا كله أعظم من الكالم في العقيدة 

صحيح أن علماء الحنابلة ، وافقوا في العقيدة العامة ، لكنهم خالفوا في هذا 

األصل العظيم ، وهو توحيد العبادة ، ولهذا توحيد العبادة أمره شديد ، تجد 

ن هو على عقيدة عامة ، يعني في الصفات ، وفي اإليمان باهلل من الناس م

 .واليوم اآلخر ، والمالئكة ، والكتب ، والقدر تجده في الجملة مستقيماً 

لكن إذا أتى توحيد العبادة ، اختلف لذلك ال ُيحكم على الرجل بسالمة معتقده 

أهل ذلك  ، بمجرد ما نرى أنه له كالم حسن في العقيدة العامة ، يعني من

 .الوقت من علماء الحنابلة ، ألنهم قد يكون عنده اشتباه 

 : السؤال 

 ما هو الصنم ، وما حكم هدمه ؟  

 :الجواب 

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

 .أو غير آدمي وُعبد 

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

أم قبراً أم شجراً أم حجراً أم صليباً ، كل هذا أوثان ، لهذا النبي صلى هللا 

ألقي عنك : " عليه وسلم ، لما رأى على عدي الصليب في صدره  ، قال 

 .، ألنه يعبد " هذا الوثن 

فالصنم إذاً ، والوثن يشتركان في أنهما ُيعبدان ، ويختلف الصنم عن الوثن ، 

ا جعل من التماثيل على هيئة صورة معينة ، وأما الوثن فما كان بأن الصنم م
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والتمثال هي الصورة بإجمال ، تمثال صورة ، بإجمال , ليس على صورة 

كسر  النبي صلى هللا عليه وسلم أما األصنام فإن , سواء عبدت أم لم تعبد 

م في األصنام بعد القدرة عليها كما هو معلوم ، وقد قال عليه الصالة والسال

 :الحديث الصحيح 

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

شهراً : نريد تأخير هدم  الالت سنة ، فأبى ، قالوا : ولما خاطبته ثقيف قالت 

من  النبي صلى هللا عليه وسلم ، فأبى ، قالوا أسبوع ، فأبى ، وأرسل إليها 

 .ومناة هدمها ، هدم الالت ، وهكذا العزى 

هذا هو الفرق ما بين الصنم  والوثن ، والتمثال ، والبحث في هذا يطول عن 

 .هذا الجواب المختصر 

 : السؤال 

 هل تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق عن صالة الفجر ؟ 

 :الجواب 

هذا لم يثبت بيقين ، والواجب البقاء على األصل حتى يأتي يقين يزيل عن  

ألحد أن يشكك الناس في عباداتهم ، وفي صالتهم بعد  األصل ، وال يجوز

 .إقرارها من علماءهم دهوراً ، وسنين طويلة 

فال يلتفت إلى التشكيك في ذلك ، وإذا كان هناك نظر في الحساب فإن 

الحساب يبني فيه على معادالت رياضية بحته ، والنظر قد تؤثر فيه األجواء 

 .سفل ، وإنكسار الضوء إلى أعلى أو إلى أ

لهذا ينبغي أن ال يخالف ما هو شائع ألنه معتمد على تصحيح من أهل العلم 

من قديم ، وإذا كان هناك يقين بخالفه في بعض البالد فإنه يترك الشيء 

 .للمتيقن 

أما المسألة المشكوك فيها أو واحد يقول اثنين يقولون هذا ال ينبغي ألحد أن 

 .أيضاً  يلتفت له ، وال يجوز التشكيك في ذلك

 : السؤال 
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ولقد همت به ، وهم بها لوال أن رأى  ما هو تفسير الهم في هذه اآلية  

 ؟ برهان ربه 

 :الجواب 

 الهم هنا ما يقع في النفس من الخواطر ، وقد يتبعه فعل قد يتبع الهم النفسي 

 .الفعل 

وفعالً وامرأة العزيز همت نفساً ، وفعالً ، امرأة العزيز همت بيوسف نفساً ، 

وأما يوسف عليه السالم فلم يقع منه هم أصالً ، وهذا هو ما دلت عليه , 

، ولوال أن  ولقد همت به  اآلية في أصح التفاسير ، وسبك اآلية تقديره ، 

مّن عليه منذ البداية أن ال  هللا جل وعال رأى برهان ربه لهم بها ، يعني أن 

ألنه رأى هذا البرهان والبرهان  يقع في نفسه شيء من الهم والرغبة فيها ،

أصح األقوال فيه هو ما قام في قلبه من اإلخالص ، والتوحيد والرغبة فيما 

 . عند هللا ، و اإلنابة إليه 

كذلك لنصرف عنه السوء  : وهذا هو ما أخبر هللا به في التعليل لذلك 

والمخلص هو المخلص الذي ،  والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 

 .ص لمن أخلص له ، وهكذا كان يوسف عليه السالم أخل

 .وهذا هو أصح األقوال في تفسير اآلية 

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

 .البرهان ، وهذا ليس بقوي في التحقيق 

ان ربه إذاً يكون معنى اآلية ، ولقد همت به نفساً وفعالُ ، ولوال أن رأى بره

 .، وهو توحيده واإلخالص له والخوف منه ورجائه لهم بها 

إذاً هو رأى البرهان ولذلك لرؤيته البرهان ، وهو إخالصه وتوحيده لم يقع 

منه ، يعني ، وهو كمال إخالصه وتوحيده لم يقع منه ذلك الهم ، وهذا هو 

المحققين الذي ينبغي أن يسار إليه في تفسير اآلية ، وهو ما رجحه عدد من 

من أهل العلم منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ومن المتأخرين العالمة محمد 

 .أمين الشنقيطي في تفسير ، وجماعة 
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 : السؤال 

 ؟ " لو كان حريصاً على قتل صاحبه " هل في فرق بين الهم والعزم يا شيخ 

 : الجواب 

ها ، الهم هو ما يجري في النفس من أمور يرغب أن يفعلما في شك ، 

ويتوجه لفعلها يعني هناك حديث نفس ، وهناك هم ، وهناك عزم ، وحديث 

" إذا التقى المسلمان بسيفهما ، فالقاتل ، والمقتول في النار : " الرجلين قال 

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

ث احتماالت الهم نفاه ، يعني حريصاً على قتل صاحبه ، صار عندنا هنا ثال

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

 .والمجالدة وهذا هو حكم المسألة ، فليس كل ما يجري في النفس يعفى عنه 

ليس كل ما يجري في النفس يعفى عنه ، وإنما الذي يعفى عنه مّنة من هللا 

 .وخطراتها ، ورغباتها وما يجري فيها  على األمة هو حديث النفس

فإذا مضى في تحقيق ما هم به ثم صرف عنه لصارف خارج عن إرادته 

 " .إنه كان حريصاً على قتل صاحبه : " فإنه يأثم عليه لقوله 

 : السؤال 

ما حكم تسمية من يفعل فاحشة اللواط ، باللوطي نسبة إلى نبي هللا لوط عليه 

 السالم ؟ 

 :الجواب 

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

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

هو الذي نهى عنها ، وليس المقصود من النسبة انه هو الذي يعني أن ينسب 

 .إلى قومه ، إلى قوم لوط 

نسبة له ، ألنه هو أول من أنكر هذه الفعلة ، وأما من تساهل فيها فيقال بال

 .أول من أنكر هذه الجريمة ، هو لوط عليه السالم 
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فهي نسبة فيها تذكير بإنكار هذا الفعل ، والتذكير بعاقبة من فعل من قوم 

 .لوط الذين أنكر عليهم لوط عليه السالم 

هو يأتي  والصحيح في ذلك أنها ، أن هذه النسبة ال تستعمل ، وإنما يقال

إنكم   والعياذ باهلل الرجل ، يؤتى ، أو يأتي الرجال كما قال هللا تعالى 

 .ونحو ذلك ،  لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 

 :السؤال 

هل صحت الرواية عن اإلمام أحمد ، رحمه هللا تعالى ، والتي ذكرها شيخ 

 عليه وسلم اإلسالم في مجموع الفتاوى في جواز الحلف بالنبي صلى هللا

وكيف يبحث طالب العلم في صحة مثل هذه المقوالت عن علماء السلف 

 عامة وعن اإلمام أحمد خاصة ؟ 

 :الجواب 

أوالً ينبغي أن ُيعلم أن كل عالم البد أن يوجد في أقواله ما ال ُيتابع عليه   ال 

تابع يوجد عالم في األمة البتة أقواله كلها صواب مطلق ، ال ُيتعقب عليه أو ي

في كل ما قاله ، وذلك ألن العصمة من الغلط في تبليغ الدين ، إنما هي 

لألنبياء ، قد سُئل بعض أهل العلم عن غلط بعض العلماء الكبار في بعض 

 . مسائل ال ُيظن أنهم يخطئون فيها 

فقال حتى يظهر الفرق ما بين النبي ، وما بين العالم ألنه لو كان كان ما 

العالم صواب الشتبه النبي بالعالم أو اشتبه العالم بالنبي من يقوله اإلمام أو 

ُيقال يتبع اإلمام أحمد في كل شيء ، يتبع اإلمام الشافعي في , حيث االتباع 

كل شيء ، ولكن هؤالء األئمة تجد أقولهم على الصواب ، والسداد إال فيما 

 . ندر تحقيقاً لعلمهم ودفعاً لتشبيههم ، وتشبههم باألنبياء 

سواء كان ذلك في بعض المسائل في , هللا جل وعال وهذه حكمة من 

األصول أو كان في بعض المسائل في الفروع مما قد يختلف فيه أهل العلم 

وهذه الكلمة التي تقلت عن اإلمام أحمد هذا صحيح رواه المّرودي في منسكه 

 . ، وهي معروفة عند األصحاب 
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م المحققين ، وعند أهل الحديث أنه ال والصحيح في المذهب ، وعند أهل العل

من : " لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم  هللا جل وعال يجوز الحلف بغير 

حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك ، إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان 

، واإلمام أحمد لم ينظر إلى هذه المسألة " حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت 

الشهادة للنبي : واية من جهة جواز الحلف مطلقاً ، ولكن قال على هذه الر

بالرسالة قرينة الشهادة هلل بالوحدانية فتعظيم  محمد صلى هللا عليه وسلم 

الشهادة ، الحظ ، تعظيم الشهادة له بالرسالة تعظيم واجب ، والحلف بمعظم 

 .مما قرن حقه بحق هللا في الشهادة 

ظيم الواجب للنبي صلى هللا عليه وسلم وإلى هذا جائز فنظر إلى جهة التع

، والشهادة له بالرسالة بالشهادة النبي صلى هللا عليه وسلم جهة اقتران اسم 

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

والعلماء من الحنابلة ، وغيرهم كما حقق شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتاب 

ال تالزم بين االقتران ، : توسل ، والوسيلة وفي غيره نقدوا هذا ، وقالوا ال

 .وما بين الشهادة ، االقتران بالشهادة ، وما بين الحلف 

وهذا ظاهر أنه ال اقتران بينهم ، , الحلف مسألة ، والتعظيم مسألة أخرى 

ي أصح ولذلك الرواية الثانية عن اإلمام أحمد أنه ال ُيحلف إال باهلل ، وه

الروايتين في ذلك ، وليس مذهب اإلمام أحمد ، هو هذا و بعض مسائل 

اإلمام أحمد يكون لها منشأ ال يدرى ما هو منشأ ، السؤال منشأ اإلثارة قد 

يكون في جواب على أحد المتنقصين لمقام الرسالة ، وقد يكون ال ندري عن 

 أسبابه 

، وهي المذهب ، وهي التي ولذلك نقول هنا الرواية الثانية هي المعتمدة 

توافق ظاهر السنة ، وهي التي توافق ما دعا إليه اإلمام أحمد بأنه ال نتجواز 

القرآن والحديث في هذه المسائل أصلية ، وأما قول األخ ، وكيف يبحث 

طالب العلم في صحة هذه المقوالت عن علماء السلف عامة ، وعن اإلمام 

 :أحمد خاصة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

444 

شتباه ، والمشتبهات أو المتشابهات قد تقع في كالم أهل العلم أوالً ليعلم أن اال

، قد يقع مثل ما ذكرت لك بعد عن الصواب في مسألة أو مسألتين أو نحو 

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

ي ويكون باقيها على السداد ، وقد يقع اشتباه في بعض  الكالم ، فإذا وقع ف

كالم أحد العلماء شيء من المتشابهات في الكالم   فإنه يجب رده إلى 

النصوص، ويفسر كالم العلماء خاصة أهل الحديث بما يتفق مع النصوص 

، ومن سنة هللا جل وعال ألنه ال ُيظن بأحدهم أنه يخالف النص من كتاب 

 .رسوله صلى هللا عليه وسلم 

وقعت المتشابهات أيضاً فننظر إلى هذا أو ما كان عليه السلف الصالح ، وإذا 

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

أهل العلم يشتبه كالمه في موضع ويتضح برده إلى الموضع اآلخر مثالً 

يعني أنكر : قول الشافعي ، رحمه هللا في مسألة االستحسان في أنه قال 

فيه ، وهو استحسن ، رحمه هللا تعالى في أربعة  االستحسان ورده ، وشنع

مواضع معروفة في كتاب األم ، وذكرها ابن القيم ، رحمه هللا في كتابه 

 .بدائع الفوائد ، ونقلها الشافعية ، وجماعة 

إذاً فيكون االستحسان الذي أنكره غير االستحسان الذي أثبته ، فيرد المتشابه 

ي كالم ابن تيمية ، وكالم ابن القيم ، وكالم من كالمه إلى المحكم ، وهكذا ف

األئمة ، قد تقع لفظة غير واضحة أو أراد أن يشرح شيئاً فاستعجل فلم 

يفصل فيه ، فال يستدل بشيء مشتبه ليس هو مذهب اإلمام على أنه هو 

 . الكالم 

وهذا مما يفترق فيه طالب العلم المتمكن من طالب العلم القارئ ، الذي يقرأ 

ج من القراءة السريعة ، فينظر إلى كالمه ثم يتبناه ، وهو ال يعرف ويستن

مذهب العالم ، يعني مثالً يأخذ كلمه لشيخ اإلسالم ابن تيمية وأهل العلم 

 .ال ليس هذا بمذهبه ، مذهبه هو كذا : بكالمه يقولون 
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فيجب عليه أن ينظر لهذه الكلمة ، ويردها إلى مواضعها المختلفة التي 

 .إيضاح ذلك  يحصل بها

 : السؤال 

قال بعضهم هي عشر ذيا لحجة مع أن عشر ذي  ،  ولياٍل عشر  : قال 

 الحجة األفضل فيها األيام ، وليس الليالي ؟ 

 : الجواب 

لياِل ، لياْل التي أقسم بها هي جمع ليلة ، وليلة مؤنث ، وعشر إيش؟ مذكر 

إلضمار ، وجب التقدير ، وجب ا: هنا ال ينعت المؤنث بالمذكر ،ولهذا قالوا 

فالتقدير ، وهو المحذوف الذي يناسب عشر ، وهو المذكر ، وهي األيام 

فيكون تقدير الكالم ، والفجر وأيام لياٍل عشر ، يقول أيام عشر ، أما الليالي 

ولياٍل عشرة ، وأما األيام    تلك عشرة كاملة  تقول ، ولياٍل عشرة ، 

تقدير الكالم عند من قال أنها قسم بالعشر  فإنها تختلف عن ذلك ، هذا هو

 .األوائل من ذي الحجة 

 : السؤال 

 ما حكم تقديم طواف الحج قبل يوم عرفة ؟ 

 : الجواب 

طواف الحج الذي هو طواف اإلفاضة ال يجوز تقديمه قبل االبيتوته بمنى ، 

وقته يبدأ من نصف الليل من ليلة النحر من كان من الضعفاء وأراد أن 

النبي ب ويرمي جمرة العقبة قبل الفجر فله ذلك ، كما دلت عليه السنة ، يذه

أذن للضعف ، وقدم ضعفة أهله ، وإن كان األفضل صلى هللا عليه وسلم 

النبي صلى هللا التأخير مثل الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس ألنه جاء أن 

ن رمى ، ولكن م" أي بني ال ترموا حتى تطلع الشمس : " قال عليه وسلم 

قبل ذلك فهو جائز كما هو فعل الضعفاء في عهده عليه الصالة والسالم  

 :وبعد ذلك وبعدها يبدأ وقت الطواف وذلك لظاهر قوله تعالى ,
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   ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق  ، بين هذا

 .النبي صلى هللا عليه وسلم سنة 

إذا خرجت مخرج التفسير لألمر في القرآن   النبي صلى هللا عليه وسلموسنة 

 . النبي صلى هللا عليه وسلمفإنها تكون وللوجوب ، يعني الفعل فعل 

يدل على االستحباب على السنية إال إذا اقترن به قرائن مما يحول الفعل من 

االستحباب إلى الوجوب ، أن يكون خرج امتثاالً للمأمور به ، وهذه لها أمثلة 

 . في الفقه ، وهي من القواعد المهمة في األصول كثيرة جداً 

 النبي صلى هللا عليه وسلم يعني مثالً اآلن ما دليل البيتوته في المزدلفة ، 

بات ، ما دليل وجوب البيتوتة ، تعرفون من أهل العلم من قال إنها سنة ، 

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

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

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

بأنه بات  النبي صلى هللا عليه وسلم الحرام ، هذا الذكر عنده ، فُسر بفعل 

بالبيتوتة   وصالة في ذلك حتى أصبح ، فهل يشمل هذا االمتثال ، الوجوب 

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

من ُيرخص له بدليل آخر ، فبقيت البيتوتة على أصلها واجبة كذلك البتوتة 

النبي صلى هللا ليالي منى ، ما دليلها ؟ ، رمي الجمار ، ما دليل وجوبه  

: هللا جل وعال ، لكن قال " عني مناسككم  خذوا: " فعل ، وقال  عليه وسلم 

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

 .فأمر بذكره في أياٍم معدودات  تأخر فال أثم عليه لمن اتقى 

 :في شيئين  النبي صلى هللا عليه وسلم وهذا الذكر فُسر بفعل 

البيتوتة ، في الليالي أما الرمي فظاهر أنه أوالً ، في الرمي في األيام ، وفي 

فمن تعجل في يومين فال إثم  : في اليوم ، وأما البيتوتة  فالقتران قوله 

النبي صلى فدلت اآلية وتفسير ،  عليه ومن تأخر فال إثم عليه لمن اتقى 

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

دل على أن قضاء التفث ، يعني معنى الحلق والتقصير أنه يكون بعد ، يعني 

بعد الفراغ من عرفة ، والوفاء بالنذور من عنده نذر إنه يكون بعده ، يعني 

رج األول من ذبح وغيره ، والطواف بالبيت العتيق كذلك يكون بعده ، خ

 النبي صلى هللا عليه وسلم لقول , والثاني من الترتيب يعني أن يكون مرتباً 

 " .افعل وال حرج : " إنه ما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال 

النبي صلى هللا فإذاً يكون هنا الترتيب بالواو غير مقصود ، لكن هو الفعل 

حل ثم طاف بالبيت ، رمى جمرة العقبة ثم حلق ثم بعد ذلك عليه وسلم 

طواف اإلفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر ، وما قبله ال يصح طواف 

اإلفاضة لكن السعي يجوز له تقديمه مع طواف الزيارة ، كما دلت عليه 

 .السنة العملية 

 : السؤال 

إذا طاف الحاج لإلفاضة وسعى وحلق هل يحل ، ما القول الراجح في 

 التحلل األول ، والثاني ؟ 

 : اب الجو

النبي صلى هللا عليه أما التحلل األول فيحصل برمي جمرة العقبة ، لقول 

إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إال النساء ، وجمهور أهل وسلم 

العلم على أنه يضاف إلى جمرة الرمي الحلق أو التقصير لوروده في حديث 

 صلى هللا عليه وسلم النبي إسناده فيه ضعف لكن قواه عندهم الفعل ، فعل 

إذا رميتم جمرة العقبة ، وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء وهذا : " قال 

أنه ما حل حتى حلق عليه الصالة  النبي صلى هللا عليه وسلم قواه فعل 

 .والسالم 

وهذا هو المشهور أنه اثنين من ثالثة ثم بعد ذلك يحل له كل ما كان حرام 

يب ، والحلق وإزالة الشعر أو قص األظفار والتقليم أو عليه باإلحرام من الط

الصيد بخارج الحرم أو نحو ذلك إال النساء ، والنساء يحرموا كله الجماع 
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مع دواعيه حتى يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت طواف اإلفاضة فقد رجع 

 .حالً ، كما كان 

 : السؤال 

ه أحد من اإلخوان في.ويذكرني بقول لي في أحد الدروس لكني ما اذكره 

يذكر يقول ذكرتم بعد االنتهاء من درس الخميس قبل الحج أن االجتهاد في 

مسائل الحج البد من وجود ثالثة أشياء فيها نص  قول عالم ، يقول ما هي 

 الثالثة ؟ 

 : الجواب 

 .أنا ما أذكر سياق الكالم نسي ، ونسيت 

 : السؤال 

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

 : الجواب 

 يقول اإلمام مالك ، رحمه هللا ، ما منا إال راد ، ومردود عليه إال صاحب 

هذا القبر ، فكان ماذا واحد غلط  ورد عليه لكن يكون بأسلوب جيد ، يعني 

ما يكون فيه قدح في ديانته أو قدح فيه ألنه قد يكون اجتهد ، وأخطأ ، وقد 

 .مصيب أيضاً ، والذي رد عليه هو المخطئ يكون هو ال

لكن مسألة الردود ال ينبغي أن تضخم ألنها خارجة أو أنها تقدح في الشخص 

أو أن فالن ، المسائل العلمية يختلف فيها أهل العلم ، محمد بن الحسن ، 

رحمه هللا رد على سير األوزاعي في كتاب مطبوع الرد على سير 

 . األوزاعي 

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

عائشة ردت عدد من األقوال على غيرها من الصحابة  وهكذا ، إشهارها 

مسألة القبر ، سماع األموات ، ونحو ذلك ، فالردود األمر فيها سهل ، الحمد 

 .هلل ، ال حول وال قوة إال باهلل 

 : السؤال 
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ها ابن قدامة ، والعز بن عبد السالم  وابن نريد توضيح األمور التي أخطأ في

 .قتيبة 

 : الجواب 

ال حول وال قوة إال باهلل هذه أمور يعني قصده هو في العقيدة يمكن قصده في 

العقيدة لكن باختصار أما ابن قدامة وابن قتيبة فهما من أهل الحديث والسنة ، 

 .كنه ال يقصده والبن قدامة كالم يسير ، وقد يشعر ، قد يشعر بالتفويض ل

وقد ذكرنا لكم ذلك في شرح اللمعة ، وله أيضاً كالم في الرد على من قال 

بخلق القرآن ، قد يشعر بالتفويض لكن هو ال يقصد ذلك ويثبت لكن له 

 .أسلوبه الذي يكون المستعرض له ال يفهم ماذا يريد بالتمام 

الجملة ، هو من  أما ابن قتيبة فثم مسائل ثم مسائل أخذت عليه ، ولكنه في

علماء أهل السنة ومن المنافحين عن العقيدة السلفية ، وعن الحديث واألثر 

وممن رد على المعتزلة ، وعلى العقالنيين في زمنه حتى سماه بعض أهل 

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

ذلك لقوة حجته وحسن بيانه قالوا عن ابن قتيبة كان خطيب أهل السنة ، و

وبالغته ، وهو ألف في مسائل كثيرة من المسائل التي أخذت عليه في كتابه 

، تأويل مختلف الحديث أخذ عليه بعض مسائل ( تأويل مختلف الحديث ) 

لكنه يوافق في األصول لكنه في التطبيق في بعضها كان عنده فيها بعض 

 .ني عليه التوسع في العبارة لكن ال أحد إال ويث

أبو محمد العز بن عبد السالم ، فهو فقيه , أما العز بن عبد السالم الفقيه 

معروف ، وعالم مشهور في زمانه وله فتاوى مطبوعة واشتهار ، لكنه من 

حيث العقيدة أشعري ، وله فيها مصنف مطبوع ، ومن حيث السلوك صوفي 

هج الصوفية وهو ألن له كتاب شجرة األحوال أيضاً مطبوع يبين فيها من

الذي قرر مسألة تخلقوا بأخالق هللا في كتابه ، وهناك عدد من االتجاهات 

 .الصوفية في كالمه 
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فهو من جهة المعتقد يميل إلى مذهب األشاعرة أو يقرر مذهب المتكلمين 

واألشاعرة ، ومن جهة السلوك عنده ميل إلى ما يقرره المتصوفة في 

ف في السلوك ، والتربية ومن جهة األمر السلوك ، بعيداً عن مذهب السل

بالمعروف ، والنهي عن المنكر حصل عنده زيادة في بعض المسائل التي 

 .أخذت عليه 

ولهذا ال تجد األئمة ، أئمة السنة يثنون عليه في الجملة ، وشيخ اإلسالم ابن 

بن  تيمية إذا ذكره يقول الفقيه أبو محمد بن عبد السالم ، قال الفقيه أبو محمد

أو يعني ال يقرر أنه ممن يؤخذ بقوله أو , عبد السالم وال يحاول أن 

ينصرف له ، وله مواقف أيضاً في ذلك ال توافق منهج السلف في األمر 

بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وهو أول من أدخل في اإلسالم ، أول من 

مسة أقسام أدخل وأحدث في اإلسالم المصيبة التي اسمها تقسيم البدعة إلى خ

، وهو قسمها في كتابه القواعد ، ومع األسف تبعه عليها جماعة ألنهم 

 .وجدوها مخرجاً حسناً لما هم فيه 

 .وهو أن البدعة قد تكون واجبة ، ويكون مأموراً بها 

 . وقد تكون مستحبة 

 .وقد تكون مباحة 

 .وقد تكون مكروهة 

 .وقد تكون محرمة  

 .ضاللة ومقتضى ذلك أنه ليس كل بدعة 

وأدخل فيها مسائل من المسائل السلوكية ، والمسائل العقدية ، فليست كل 

بدعة عنده مذمومة ، بل هناك بدع يحمد عليها ، وأحدث في اإلسالم أشياء 

من ذلك من السلوكيات ، وتقسيم البدع ، وال يتابع عليها ، بل يجب الحذر 

 .من متابعتة فيها 

 .اتهم راجحًة على سيئاتهم رحمهم هللا جميعاً ، وجعل حسن

 : السؤال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

442 

 ما حكم صالة الحاجة 

 : الجواب 

، هي ... " إذا هم : " صالة الحاجة مشروعة لقوله عليه الصالة والسالم 

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

تين من غير إذا هم أحدكم باألمر فليركع ركع: " لقوله عليه الصالة والسالم 

اللهم إني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك وأسألك " الفريضة ثم ليقل 

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

 .، ثم يذكر حاجته إلى آخره " شيء قدير أسألك اللهم 

ا ، ال أما صالة الحاجة فقد اختلف العلماء فيها ، والصحيح أنه ال أصل له

أصل ألن يصلي اإلنسان لحاجة يريدها ، لكن إن حدث له نعمة فإنه ُيسن له 

أن يسجد سجدة الشكر أو يصلي صالة شكر أو أراد أن يفعل شيئاً فتكون 

صالة االستخارة ،ألن الحاجة إما أن تكون استخارة في أمر يريد أن يقدم 

له سجود الشكر أو  عليه ، وإما أن تكون ألمر حدث له يسر به ، فهذا ُيسن

صالة ركعتين أو أكثر ، وإما أن تكون الندفاع نقمة فهذا أيضاً يسجد سجدة 

شكر ويصلي صالة شكر أو يكون أنه يريد بصالته طلب حاجة من ربه في 

ما من مسلم يتطهر : " مغفرة ذنب أو توبة أو نحو ذلك فهذا يدخل في حديث 

 " .فر له ثم يصلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه إال غ

 : السؤال 

 هل يجوز قول إن هللا هو ثالث الشركاء في التجارة ؟ 

 : الجواب 

أن هذا ال يصح أن يقال ، وأما الحديث الذي في السنن أنا ثالث الشريكين ما 

لم يخن أحدهما صاحبه ، هذا في إسناده نظر ، وضعف ، ويختلف لفظه عما 

ريكان والثالث مختلف عن ذكر هنا إنما ثالث الشريكين وأثبت أنهما ش

فهذا يدل على أنه داخل في الشركاء وهذا .الشريكين أما قول ثالث الشركاء 

 .باطل 
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 : السؤال 

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

بهذه اآلية على وجوب اإلطعام ، ولم يستدلوا على وجوب األكل مع أنه أتى 

 اآلية ، أرجو منكم تبين المسألة ؟ باألمر في

 : الجواب 

فكلوا منها  : قال هللا جل وعال هذا صحيح هو استشكال في محله ألن 

فكلوا منها وأطعموا البائس   الفقير  : وقال ،  وأطعموا القانع والمعتر 

  هنا هاتان اآلياتان استدل بهما على أن السنة أن يقسمهما أثالثاً ألن ،

له نصيب من األكل من األضحية أو الهدى ، والنصيب الثاني لمن  اإلنسان

للقانع وهو الفقير ، البائس الفقير الذي يلقي قناعاً على نفسه ألجل أن ال 

يعرف من شدة الفقر ، والمسكنة ، والثالث المعتر ، وهو من يعتري اإلنسان 

  من األضياف أو من ُيهدى إليه لهذا قال الفقهاء ، رحمهم هللا

 .يستحب أن يقسمها أثالثاً ، يعني األضحية ، ويستدلون بهاتين اآليتين 

أما الوجوب فأوجبوا اإلطعام دون األكل والهدية ، وقالوا لو لم يطعهم 

لضمن ما يصح أن يكون طعاماً من اللحم ، وهذا ظاهر ألن األضحية تقرب 

لخالصة هلل جل ، وحق الفقير فيها قائم ألجل أن القربة اهللا جل وعال إلى 

وعال ، تعطى للفقراء مثل اآلن الفدى حق الفقراء ليس لإلنسان أن يأكل منه 

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

   أو نسك 

أيأذيك هوام رأسك : " لكعب بن عجرة  النبي صلى هللا عليه وسلم ولما قال 

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

، وهنا انسك شاة يعني لتطعم للفقراء والمساكين ، فكل ما يذبح " ثالثة أيام 

فإنه يكون من حظ المساكين , ألجل الوقوع في محظور أو عدم أداء  واجب 

. 
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به أن يراق من الدماء أن للمسكين الحظ  هللا جل وعال إذاً فاألصل فيما أمر 

هذا هو األصل ، ولهذا أوجبوا ظاهر اآلية على ذلك ، أوجبوه لداللة فيه ، ف

وزع  النبي صلى هللا عليه وسلم ظاهر اآلية على ذلك ، وكذلك السنة ، فإن 

من األضاحي ، ووزع من الهدي ، لما نحر للناس من شاء أن يقتطع 

 .فاليقتطع ، ومنهم الفقير ، ومنهم كذا 

 .يعني اختصاص الوجوب بهم  وهذا يدل على اختصاصها بهم ،

نكتفي بهذا القدر وأسأل هللا جل وعال لي ولكم الهدى والسداد ، والتوفيق 

للرشد دائماً ، وأن ال يكلني وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين إنه سبحانه جواد 

 .كريم 

أول درس العادة بيصير عام ، إما كلمة أو إجابة على أسئلة وفيها فائدة إن 

يل المنهج العلمي في التعامل مع العلم أو مع األسئلة هذا جزء شاء هللا لتأص

 .من العلم 

دروسنا تستمر إن شاء هللا ، السبت ، والخميس على ما هي عليه بإذنه تعالى 

. 
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