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  الرمحن الرحيم اهللابسم 

  .داهوالصالة والسالم على آله وصحبه ومن اهتدى ...

لإلجابة أما بعد فنظرا لتخلف أكثر اإلخوة مبناسبة االختبارات فنجعل هذه اجللسة 

   ال؟ وسبق أن كان عندنا أسئلة موجودة أعلى األسئلة إما على الكتاب أو على غريه، 

  يف هم التفسري؟ أخرىم عن لِّكُتكلمتم عن ضوابط يف فهم السرية فهال ت/ ١س

ل حباجة إىل زيادة يف مالحظة كثري من مكْم السرية فإا مل تهأما ضوابط يف ف/ ج

منا فتح باب هلذا املوضوع إوما ذكر  ،طفي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالكتابات يف سرية املص

  .املهم

 وأمسائهوأما التفسري فالتفسري أجل العلوم الحتوائه على العلم باهللا جل وعال 

أو يف إدراك  ،ومعرفة الضوابط يف فهم التفسري ،وصفاته وكل علوم الشريعة يف التفسري

وهذا يرتبط بفهم  ،مبين على فهم مناهجهم يف تفاسريهمكالم العلماء على التفسري 

وقواعد الترجيح بني األقوال املختلفة يف  ،ومواقع اخلالف ،مواقع اإلمجاع يف التفسري

  .التفسري

 ،منها علم اللغة ،وهذا األخري وهو قواعد الترجيح يشترك فيها مجلة من العلوم

  .ومنها علم األصول ،اإلسنادومنها علم 

تابات يف قواعد الترجيح بني أقوال املفسرين سواء كانت تفاسري السلف فكتبت ك

  .أو تفاسري اخللف

ينبين على معرفة اللغة وهذا كما ذكرت، ح قول فكثري من األقوال يف التفسري يرج

  .؛ ألن القرآن نزل بلسان عريب مبنيعلى قول باعتبار اللغة

فإن األصوليني يف  ،اء األصولومنها ما يرجح باعتبار قواعد الترجيح عند علم

وأيضا يف أثناء كالمهم على دالالت األلفاظ أو على  ،الترجيح حبثوا ذلك حبثا طويال

ا كثري من املسائلالد وابن جرير رمحه اهللا رجح  ،اللة بشكل عام ميكن أن يرجح
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يف  باألصول حرجأيضا ابن تيمية  اإلسالمشيخ  ،باألصول يف كثري من املواضع املشكلة

  .التفسريمن املواضع املشكلة يف كثري 

املفسرين كما  وأسانيد ،املراد به معرفة أسانيد املفسرين واإلسناد ،اإلسنادوالثالث 

لس ليست مبنية على أسانيد احملديعين أن  ؛ثني بشكل مطابق هلاذكرته يف غري هذا ا

ذين تناقلوا هذا اإلسنادظر إليها يف بعضها من جهة الرجال الأسانيد املفسرين إذا ن، 

بالكالم عليهم من جهة اجلرح والتعديل رمبا ظن الظان أو وصل الناظر إىل أن  [...]و

  .بينما هو حجة عند املفسرين من السلف باإلمجاع ،هذا اإلسناد غري مقبول أو ضعيف

  .وي ا التفسريوخاصة يف النسخ اليت ر ،وهذا له أمثلة كثرية وله قواعد معلومة

ابن عباس قد قدح فيها  مثال جتد أن الكالم على صحيفة علي بن أيب طلحة عنو

لماء مل يدرك ابن عباس وهي عند ع األن علي ؛ومنقطعة ةحلديث ألا وجادبعض أهل ا

رها بعض علماء احلديث كاحلافظ ابن حجر بن عباس وحرالتفسري يف غاية احلجة عن ا

يفة من جماهد وجماهد أعلم الناس ذ هذه الصحة علمت وهي أن عليا أخوقال إن الواسط

  .بن عباسبتفسري ا

 ؛فيهما كالم وأسباط بن نصروالسدي  ،عن السدي أسباط بن نصرمثال تفسري 

فهي رواية كتاب حمفوظة تناقلها العلماء إىل  ،لكن أسباط بن نصر روى كتاب السدي

فسرين إىل قواعد أهل فال ينظر يف أسانيد امل ،يعين هذه هلا أمثلة كثرية ؛آخر ذلك

  .نظر إىل صنيع املفسرينبل معها ي ؛احلديث بإطالق

ة لصح التفاسري السلفية املنقلوأهلذا لو نظرت يف تفسري ابن أيب حامت وهو من 

وإذا  ،صح ما وجدأباألسانيد لوجدت أنه شرط يف أوله أن يكون ما رواه باألسانيد من 

ضعيفا جدا  أوضعيفا  ديث ال انتقد ذلك ولعاحلدنظرنا يف كثري منها من جهة رواية 

نها ما هو متعاهد أو مقبول باطراد عند ملكن  ؛منها ما هو ضعيف نعم ،حبسب الرواية

  .علماء التفسري
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  .وهذه حتتاج إىل تفصيالت وأمثلة

وخاصة كما ذكرت  ،املقصود أن فهم ضوابط التفسري ال شك أنه من العلم املهم

يعين ما أمجعوا عليه وما رجحه طائفة أو اخلالف وكيف  ؛رجيحلك مواقع اإلمجاع والت

حترج.  

فَلَما آتاهما صالحاً جعالَ لَه شركَاء فيما فمثال يف املسألة املشهور عند قوله تعاىل ﴿

ن لذيالتفسري املشهور فيها أن املراد با ،]١٩٠:األعراف[﴾اللّه عما يشرِكُونَ آتاهما فَتعالَى

وهذا التفسري املشهور بل هو تفسري  ،تامها صاحلا وجعل له شركاء أما آدم وحواءآ

  .السلف يعين الصحابة

ومل يفقه  ،هناك من رد هذا التفسري وقال كيف يكون من آدم وحواء شركاو

  .قة املسألةيحق

 لكن املقصود من التمثيل أن السلف أعين الصحابة ليس بينهم خالف يف ذلك وإمنا

وهلذا ملا ساق ابن جرير رمحه اهللا كالم  ،لةأبدأ اخلالف من احلسن البصري يف هذه املس

 أهلاحلسن بأن املراد هنا اليهود والنصارى أو املشركني الوثنيني أو املشركني من 

فَلَما آتاهما والقول يف ذلك عندنا أن املراد بـ﴿ :الكتاب قال ابن جرير يف آخر ذلك

عحاً جالكَاءصرش التأويل على ذلك أهلإلمجاع احلجة من آدم وحواء ﴾ الَ لَه.  

  .منعقد قبل اخلالف اإلمجاعوهذا 

مع أن الصحابة ال  ،وهذا من املسائل املهمة فإن بعض املفسرين قد يأخذ قوال

ومعلوم أنه ال جيوز أن يعتقد أو يظن أن الصحابة  ،يعرف فيهم هذا القول قالوا خبالفه

ألن العلم البد أن يكون  ؛وال يكون فيهم من يقول القول الصواب يف اآليةينقرضون 

  .على الصحابة ن بعدهم ال يدركون صوابا خفيوم ،حمفوظا فيهم
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بل إذا اختلف الصحابة يف  ؛إذا أمجع الصحابة على قول فهو احلجة :وهلذا نقول

صحابة املشهورين يف ن أن بعض الإذا ظُعلى قولني مل جيز إحداث قول ثالث إال  اآلية

  .هوكان هناك دليل يساعد اآليةالتفسري مل ينقل له كالم يف هذه 

يس لالتفسري و راجعة إىل العلم باالجتهاد يف أما إذا كانت املسألة اجتهادية يعين

فيها أثر وال عموم آية فال جيوز إحداث قول خفي أو مل يقل به صحابة رسول اهللا صلَّى 

سو هلَياُهللا عكتب فيها كتابات أصول التفسري أو  ،وهذه قواعد فهم التفسري متنوعة ،لَّم

زة والشك أن طالب العلم ت مركّلكن حباجة إىل حتقيق وكتابا ؛فسريقواعد يف فهم الت

  ..حيتاج إىل هذا كبري احلاجة

 .ثمانيةن عبد الوهاب خرج على الدولة العن الشيخ حممد بإ :قول بعضهم/ ٢س

  هل هذا صحيح؟

هـ قد خرجت عن ٢٥٦ألن جندا منذ سنة  ؛اجلواب أن هذا ليس بصحيح/ ج

رية ورمبا كان الشيعة أو من ضتولتها دولة يقال هلا الدولة األخي ،لة العباسيةوحكم الد

ملا  أحداومل ترسل  أصاللة العباسية وفخرجت من السلطة ومل تطمع فيها الد ،الزيود

  .ألن جند ليس فيها مطمع يف ذلك احلني ؛حصل هلم من التفرق واالختالف والضعف

 ،جند أن يدخلوا يف السلطان أهلرات والدول على عدم الطلب من اإلمامث توالت 

يف حنو ت الدولة األخيضرية ضإىل أنق ٢٥٦كانت هلم إمارات ودول مستقلة من سنة 

تقريبا مث بعد ذلك توالت الدول أو الدويالت الصغرية هذه اإلمارات  ٥٠٠سنة 

صار أمري البلد والقرى إىل  اوكل من أنشأ بستانا أو مزرعة ومجع الناس حوهل ،صغريةال

  .آخر ذلك

اإلمارات يف  وهو أن  إمام الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على هذا الواقع أتىف

جند ليس هلا ارتباط بالدولة العثمانية فليست الدولة العثمانية تعطيها تنفق عليها وأيضا ال 
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بل هي متروكة لعدم  ؛ غري ذلكخراجا وال تطلب منهم بيعة إىل أمرائهان تطلب م

  .بل هي بلدان صغرية متفرقة ؛تهم فيها فليس فيها مال وليس يف أهلها مطمعرغب

فجاء الشيخ حممد بن عبد الوهاب على هذا الواقع للعيينة أمري وللحرميلة أمري 

كل واحد منها إمارة  ،ج أمري إىل آخرهواجلبيلة أمري للدرعية أمري وللرياض أمري وللخر

  .فدعا يف هذا األمر ،مستقلة وطاعة مستقلة

وانتشرت بعد ذلك بعد بيعة شرعية  ،مث قامت الدولة السعودية األوىل على التوحيد

  .صحيحة

أما قول من قال إنه خرج على الدولة العثمانية فهذا غري معروف  ،هذا حقيقة األمر

  .الوالية العثمانية يف ذلك الزمن حتت لعدم دخول جندعند علماء الدعوة أصال 

  يام؟قما حكم ختصيص ليلة النصف من شعبان بال/ ٣س

وهذه  ،ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث كثرية يف بيان فضلها/ ج

يام من بني قها بوبعض السلف خص ،ومنها ما هو ضعيف ،األحاديث منها ما هو ثابت

بل ال  ؛لكن املعتمد هو ما عليه عامة السلف ومجهور الصحابة ؛لفضلالليايل ملا فيها من ا

إن كان فيها فضل ملا ورد يف  وأا ،يعرف من الصحابة من قام ليلة النصف من شعبان

شرع له ختصيص عبادة ال قيام ليلتها وال صيام ار النصف فهذا مل ي ،األحاديث الثابتة

  .من شعبان

وليلة القدر ا يبدأ  ،األقدار اختتامليلة نزول األقدار وليلة ومما ذكر يف فضيلتها أا 

القدر يعين من حيث العمل  قالوا ا خيتتمالقدر للسنة املقبلة وليلة النصف من شعبان 

  .ويرتل قدر السنة املقبلة ويكون التقدير يف ليلة القدر من رمضان

ألن  ؛حيسن اعتمادهالعلم ولكن من حيث التحقيق ال  أهلوهذا يقوله كثري من 

  .ظاهر اآليات على خالف هذا
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وإذا كانت من الشرك  ،هل التمائم من القرآن حمرمة أو من الشرك األصغر/ ٤س

ى قالصغر فكيف نفهم كالم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب باب ما جاء يف الر

  والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟

  كيف يرخصون بشيء يف الشرك األصغر؟

  :نظر إليها من جهتنيوأن التمائم من القرآن ي ،هذه املسألة معروفة أنجلواب وا/ ج

  .جهة التعليق :اجلهة األوىل

   .قجهة املعلّ :واجلهة الثانية

فمن حيث النظر إىل التعليق فإن االعتقاد يف التميمة يف أن التعليق من حيث هو 

ألنه من تعلق شيء وكل إليه  ؛صغرأهذا شرك  ،تعليق نافع ويرد البالء أو يرفع البالء

للرفع وال لدفع البالء فالتعليق يف ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي ال 

  .قبل وقوعه

فالسلف كان منهم من يرخص يف  ،اجلهة الثانية جهة املعلق الذي هو القرآنو 

فمن جهة  ،به والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية ،استعمال القرآن للدفع ألنه رقية

هذا هو الذي  ،النظر إىل القرآن ال يقال إن اختاذ القرآن متيمة بدون تعليق إنه شرك أصغر

  .تكلم فيه السلف

وهذا مل يكن عند ق واعتقد يف التعليق مع املعلق فهذا شرك أصغر لّأما إذا ع

لك ألن صوا يف القرآن ال من جهة االعتقاد يف التعلق فحاشاهم من ذوهلذا رخ ،السلف

 ،أبلغ يف الرقية حبسب اجتهادهمفإنه مل وإمنا من جهة أن القرآن إذا ح ،هذا شرك أصغر

  .وهذا غري صحيح كما هو مقرر يف موضعه

فإذن املسألة تدور على هذين احلالني إذا كان املعلق للتميمة من القرآن يعتقد يف 

ذا كان يعتقد يف التعليق وإ ،فنقول ال جيوز له ذلك على الصحيح ،القرآن دون التعليق
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 ،ألن التعليق ليس سببا مشروعا ؛ق مجيعا نقول اعتقاده يف التعليق شرك أصغرواملعلَّ

  .ال يف الشريعة وال سببا كونيا نافعا ،وليس سببا نافعا

  .ق املقام فالسلف ال يبيحون شيئا من الشرك األصغر وال خيتلفون فيهيوهذا حتق

  شرك؟ أمدعة هل دعاء اهللا عند القرب ب/ س

مبعىن أنه يأيت إىل قرب صاحل أو من يعتقد فيه ويدعو اهللا عنده  ؛دعاء اهللا عند القرب/ ج

  .سباباأللظنه أن الدعاء يف هذا املكان له فضيلة أو جماب أو حنو ذلك من 

أو لعبادم أو  ،ختصيص بعض القبور بالدعاء عندها لفضيلة أصحاا :فنقول

عليهم مل يقصدوا قبور  اهللاهذا بدعة ألن الصحابة رضوان  ،كما أشبه ذل وألواليتهم 

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عشهداء أحد وال قبور السابقني األولني الذين ماتوا يف عهد النيب ص

ة لسابقتهم وملوم األموهم أفضل هذه  - أعين الشهداء- هؤالء أحياء و ،ودعوا عندها

عن ذلك دليل على أن ختصيص بعض القبور بالدعاء فامتناع الصحابة  ،يف سبيل اهللا

ألنه ما  ا؛ولكن ليس شرك ؛اء عندها مستجاب هذا بدعةععندها لظن املخصص أن الد

فإذا دعا اهللا وحده عند قرب فنقول هذا بدعة وال جيوز ووسيلة إىل  ،دعا إال اهللا وحده

  .القبور أصحابالشرك العتقاد يف 

  الذين زهدوا يف تعلم علم النحو؟ما نصيحتكم لطلبة العلم / س 

الكتاب  ،نصوص؛ ألن العلم الشرعي عريب تفقه الال علم شرعي إال بنحو/ ج

وأول  ،وهذا ال يكون إال بفهم اللغة ،فهم العلماء هلا ،والسنة وتعرب عن فهم السلف هلا

هم فمن مل يفهم النحو ال ف ،درجات فهم اللغة فهم النحو تفهم معاين الكالم إذا تركب

  .له يف الشريعة 

فيها شرك هل هلا الوالء مثل دولة هل إذا كانت ما رأيكم يف الدولة العثمانية،  /س

  التوحيد؟يف املسلمني 
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وعلماء  ،املهم الكالم يف الدولة العثمانية فيه رسائل لبعض أئمة الدعوة فيها/ ج

 ست معامليد ودرالدعوة تكلموا عن العساكر التركية العثمانية اليت هامجت أهل التوح

 ،ر أو إىل تركياوساقت من ساقت إىل مص ،وقتلت أهل التوحيد ،التوحيد يف ديار أهله

تل هناك من قتل، فهذه العساكر التركية اليت أعلت رايتها لقتال أهل التوحيد يف عقر وقُ

يشهدون على ف ،الذين قاتلوهم الرايات أهل الرايات ،هذه يكفرها أئمة الدعوة ،دارهم

  .ألم قاتلوا حتت راية شركية لدحض التوحيد وقتل أهله ؛تل منهم بالنارمن ق

فرين هلا كفليس أئمة الدعوة من امل -يعين يف عمومها-وأما الدولة العثمانية فليس 

ومنذ  ،هلا شأن األوىللكن من املعلوم أن حال الدولة العثمانية ثالثة القرون  ؛بإطالق

ودخول أيضا الصوفية  ،ية فيهافرجندخول القوانني اإل أدبعده بما عهد سليمان القانوين و

  .وأشياء كثرية مما حصل هلم

 :وهلذا جتد يف كتبهم ينصون ،فكالم أئمة الدعوة من جهة الكفر العساكر التركية

  .العساكر التركية العساكر التركية يعين حىت ال يعمم احلكم

خيطئ  ،سخني يف العلمبعض طالب العلم جعل لنسه حكما على العلماء الرا/ س

بعضهم ويصوب بعضهم ممن هو أو يصوب غريهم ممن هو أدىن فما نصيحة فضيلتكم 

  ملن هذا حاله وفقكم اهللا؟

  .أسأل اهللا جل وعال التوفيق للجميع/ ج

ألن طالب العلم إذا تعلم بان الفضل  ؛هذه املسألة الشك أا من آثار ضعف العلم

أما إذا كان العلم عنده ال  ،ألنه جيل العلم ؛يف العلم فسه عند الراسخنينألهله واحتقر 

وكلما كان املرء أكثر علما  ،فإنه سيتجرأ كثريا ،ليس له تلك القيمة يف نفسه ،شيء

  .، وكان أكثر توقريا ألهل العلمكان أكثر عمال

م يف بعض األئمة كأيب حنيفة رمحه اهللا وكغريه من بعض لمثال أنظر بعضهم تك

بينما إذا نظرت إىل كتب شيخ  ،-السلف نعين به املتقدمني- تبعهم السلف أو من 
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كان  ،اإلسالم ابن تيمية العامل اإلمام شيخ اإلسالم فال جتد يف كتبه قدحا يف أيب حنيفة

عن  مبل صنف كتابه املعروف رفع املال ،بل هو معروف ؛عليه ما قيل فيه؟ ال ىخيف

فأهل العلم يرفعون راية  ،وأبو حنيفةالك أمحد والشافعي وم ؟من هم ،األئمة األعالم

 ؛ويطوون ما يظن أنه نقص حبقهم ،ينشرون حماسنهم ،وال يزهدون الناس فيهم ،العلماء

أو أن يكون تقيا  ،ل مسألةكلوم أنه ليس من شرط العامل أن يكون مصيبا يف عألنه من امل

 أنأما العلماء فإذا االت النبوة مإمنا هذه ك ،ليس هذا من شرط العامل ،يف كل مسألة

يعين أهل  ؛وهكذا أهل العلم يف كل زمان ،صوام أكثر وكان نفعهم أكثر هم العلماء

  .م، جبانب صواالريقة السلف دائما يكون خطؤهم قليعني لطباملتا العلم

وإذا وقع يف نفسه شيء مما  ،وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر حماسن العلماء

يستفسر أو أن يترك لإما أن يراجعهم يف ذلك  ،يظن أم مل يصيبوا فيهأو  ،مل يصيبوا فيه

هذا  ،هلأو يذهبوا إىل قول بعضهم بدلي ،اتفقوا عليه وإذا أمجعوا على شيء أ ،قوله لقوهلم

  .الذي ينبغي

دت الناس يف العلماء شر أخطائهم هذا جناية على الشريعة بعامة ألنك إذا زهنأما 

إن اهللا ال «يأيت الزمان الذي وصغه علَيه الصالَةُ والسالَم بقوله  يوشك أن ؟فمن يتبعون

يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لكن يقبض العلم مبوت العلماء حىت إذا مل يبق عاملا 

اختذ الناس رؤوس جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا  -ويف رواية حىت إذا مل يبق عامل-

لكن يف احلقيقة هم  ؛ظنوا فيها العلمم اختذوا رؤوسا مل؟ ألن هذه الرؤوس ه »وأضلوا

  .نه ظن أم من أهل العلم فأفتوا فضلوا وأظلواألوسئلوا  ،جهال

وهلذا ربط الناس بالعلماء بذكر مزاياهم بذكر فضائلهم بذكر بذهلم بذكر جهادهم 

الناس بأهل العلم وإقتداء  بذكر ما يعملونه للمسلمني هذا ينشر الشريعة ويزيد بتعلق

انتقاص العلماء أو ذكر  وأوالتزهيد يف العلماء  ،وسؤال أهل العلم عما أشكل ،م

لكن  ،بل قد خيطئ ؛أخطائهم والعامل كما ذكرت ليس من شرطه أن ال يكون خمطئا
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هم فيبقى يف الناس نشر األخطاء والناس مولعون دائما بنسيان ينشر هذا يزهد الناس ف

  :ئل وذكر املثالب من القدميالفضا

فإذا رأوا سا فرحا ب كتموا وإن جيدوا صاحلا فله          ة طاروا  

  .مثل ما قال األول

إذن فالواجب على طالب العلم أن حيسنوا الظن بأهل العلم وأن يأخذوا منهم فهم 

  .ة ألنه بذلك حيصل اخلري يف األمةالشريع

ألن النيب صلَّى اُهللا علَيه  على جواز البناء على القبور نياستدل بعض القبوري/ س

  وسلَّم دفن يف حجرة عائشة فكيف اجلواب على هذه الشبهة؟

لكن حجرة عائشة  ؛نعم ،علَيه الصالَةُ والسالَم يف حجرة عائشة نفهو دف/ ج

إىل أعلى والسقف  ، إىل اآلن مفتوحةوحجرة عائشة مفتوحة إىل اآلن ،كانت قبل القرب

فحني دفن علَيه الصالَةُ والسالَم يف عهد اخللفاء  ،العلوي هذا سقف املسجد ملا أدخل

كان  :كما كانت عائشة تقول رضي اُهللا عنها ،الراشدين كان السقف كان مفتوحا

 ة من أعالها،ألا مفتوح. النيب صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يصلي العصر والشمس يف حجريت

ء من اجلريد الذي يعهده علَيه الصالَةُ والسالَم بش رك بعض يفبعضها وت فقإمنا سو

  .يزاد

نعم هناك جدران مثلثة لكنها مفتوحة من  ،من أعالهاالواقع اآلن احلجرة مفتوحة 

من  وكذلك اجلدار الثاين ممتد حوايل ستة أمتار مث مفتوح أيضا ،أعلى ليس عليها سقف

  .كل هذه مفتوحة ،ثالثة جدران مث احلديد هذا الذي ترى، يعين دوكذلك احلدي ،أعلى

  .ال للحجرةاحلجرة هذا للمسجد أحاط باملسجد الذي  يأيت سقف

 ،وإمنا البناء كان موجودا قبل القرب يقع على قربه علَيه الصالَةُ والسالَم إذن البناء ملف

على قربه  نبعليه علَيه الصالَةُ والسالَم مل ي والسالَم يف بيته ومل يبنةُ فدفن علَيه الصالَ

خذ من بعد الناس عن القرب فأُعلت له محايات عديدة حىت يوج ،وال على قرب أصحابه
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عدة سطوانات أمسجده علَيه الصالَةُ والسالَم من روضته علَيه الصالَةُ والسالَم عدة 

ما بني بييت «أخذت من الروضة الشريفة اليت قال فيها علَيه الصالَةُ والسالَم  ،أمطار

أخذت محاية لقربه علَيه الصالَةُ والسالَم حىت ما يصل  »ومنربي روضة من رياض اجلنة

  .إليه الناس

أن يقال إن وال ميكن  ،من كل جهاته سقوففإذن اآلن ما ميكن أن يقال أن البناء م

بينه وبني القرب أمتار وبناء جدار مث جدار يعين اجلدار احلديدي  ؛ ألنالزائر له يزور القرب

هناك أربعة جدران تذكرون كالم  ،مث اجلدار الذي يليه مث جدار ثالث مث اجلدار الرابع

  :ابن القيم رمحه اهللا يف النونية حيث قال

  ...................             فأجاب رب العاملني دعاءه 

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد«بقوله أي دعاء النيب ص«.  

  وأحاطه بثالثة اجلدران            فأجاب رب العاملني دعاءه 

مث  ،مث الثالث الذي ترونه اآلن ،هءين وارامث الث جدار حجرة عائشة، اجلدار األول

يف أول عهد الدولة العثماين تقريبا جعل احلاجز احلديدي  أو ن القيمبعد ذلك بعد زمن اب

خذ من الروضة بضعة أمتار مع أا مسجد وجعلت محاية للقرب وأُ ،هذا فهي أربعة

نيب لألن يف هذا األخذ من املسجد الذي هو وقف ومسجد أسسه ا ؛بإمجاع املسلمني

 ،أول يوم أخذ منه محاية للقرب حىت ال يوصل إليهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم على التقوى من 

  .وحىت ال يتخذ وثنا

  .وهذا فيه دليل واضح على إبطال ما ادعوه يف قربه عليه السالم

ووردت أحاديث  ،ورد أحاديث تنص على أن من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة/ س

ردت أحاديث أن وو ،تنص على أنه خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من بر

النار يدخلها من قال ال إله إال اهللا وما توجيه ذلك وكيف جتمع بني هذه النصوص فهي 

  لبعض الناس متعارضة؟ يبدوفيما 
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عىن لفظ الدخول ونفي ملهذا مبين على فهم داللة النصوص يف الكتاب والسنة / ج

أو حرمت عليه  ،حرمت عليه اجلنة ،حرم أو حمرم ،ميروكذلك التح ،ال يدخل ،الدخول

  .النار

  .ودخول بعد أمد ،دخول أويل :إذا تقرر هذا فالدخول يف الكتاب والسنة نوعان

  .، وال يدخل مبعىن أبداال يدخل يعين أوال :ونفي الدخول أيضا نوعان

هذا يعين الدخول  »ال يدخل اجلنة قاطع رحم« علَيه الصالَةُ والسالَمفمثال يف قوله 

  . يف النار إذا مل يغفر اهللا له مث يدخل متأخرااهللابل يتأخر فيعذب  ؛لها أوالال يدخ ،األول

بِآياتنا واستكْبرواْ عنها الَ تفَتح لَهم أَبواب السماء والَ  إِنَّ الَّذين كَذَّبواْويف قوله ﴿

، هذا فيه نفي الدخول مطلقا ،]٤٠:األعراف[﴾خياطالْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم الْ يدخلُونَ

  .وهؤالء هم الكفار يعين ال يدخلون أبدا،

  .وهناك حترمي أبدي ،هناك حترمي أمدي :كذلك لفظ التحرمي

يعين حترم عليه اجلنة  ؛فمن النصوص ما فيها لفظ التحرمي واملراد به التحرمي األمدي

  .أمدا من الزمان

  .الكفار وهؤالء هميه اجلنة حترمي أبدي أو حترمي أبدي حترم عل

  .أو حترم عليه النار حترمي أبدي وهم الذين غفر اهللا جل وعال هلم

فإذا فهمت هذا  ،فإذن داللة الدخول ونفي الدخول والتحرمي يف النصوص منقسمة

حترمي اجلنة أو النار  أوصار كل نص جاء فيه ما ذكر من نفي الدخول أو إثبات الدخول 

  .نيا على التفصيل الذي ذكرته لككان مب

  ؟..../ س

هكذا كانت سنة  ،يف رمضان األفضل أن يشتغل املرء بالقرآن وبتفسريه ال غري/ ج

املصطفى صلَّى اهللاُ علَيه وسلَّم كان علَيه الصالَةُ والسالَم يأتيه جربيل يف رمضان يدارسه 
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مث ملا كان يف العام الذي تويف فيه علَيه  ،ةُ والسالَممعه علَيه الصالَ مالقرآن كل يوم فيخت

  .الصالَةُ والسالَم أتاه جربيل فعارضه بالقرآن مرتني

وتدريس احلديث يف رمضان لق احلديث وكان مالك رمحه اهللا تعاىل يترك ح

فهو ، ]١٨٥:البقرة[﴾قُرآنُرمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْ شهرويتفرغ للعبادة ولتالوة القرآن ﴿

  .خاص بالقرآن

مث وضعها يف إناء فيه ماء وشرب ذلك  ، ومنما حكم كتابة اآليات على ورقة/ س

  هل ذلك العمل جائز؟ ،املاء

فيه  ئإما اآليات واضحة أو يكتب مباء قر ،يكتب اآليات على ورقة ؛هذا جائز/ ج

  .على ورق مث حيل مث يشرب

بالقرآن على مراتب وهو جائز بالكتاب وبالسنة  ولبيان ذلك فإن التداوي

  .بل يستحب ؛وباإلمجاع

كما كان النيب صلَّى اهللاُ علَيه وسلَّم يرقى  ،نفسه قى املرُءرأن ي وأعلى هذه املراتب

دد القرآن يتردد يف جوفه وهو ينفذ على نفسه مبا تر ،هنا يف ذلك واسطةألنه ال  ؛نفسه

  .يف جوفه

ليه النفث إوإال فإنه وصل  ،هذا أقل لوجود واسطة ،أن يرقيه غريه ثانيةاملرتبة ال

  ووصل غليه الريق وقراءة القرآن 

النيب علَيه الصالَةُ والسالَم صح  ،أن تزيد الواسطة واحدة فيجعل املاء واسطة الثالث

جل مريض يف كتب القرآن لرعنه كما رواه أبو داوود يف السنن بسند قوي أنه أمر بأن ي

  .الذي وصل إليه القرآن ،سل فيسقى املريضغكتب يف طبق ويفي ،طبق

ن اجعل يف ورق الكتابة مباشرة فبمعىن جيعل يف ورقة الكتابة بالزعفريرتل درجة في

ورخص فيها  ،وهذه الثالثة مل تكن معروفة عند السلف ،فيها اآليات فيها اآليات نفسها

مث  ،فيكتب اآليات بوضوح ،علم ألا من جنس سابقتهاال أهلاإلمام أمحد ومجاعة من 
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يف ورق ختطيط عام  ططمث خي ،ويسقى ويليها أن يقرأ يف إناء زعفران ،هذه اآليات حتلّ

 قد قرئ فيه، ن واملاءابدون ذكر آيات كدا خيطط بأي ختطيط ألن هذا املاء والزعفر

  .لكثرة الوسائط فيه فيحل هذا الذي قرئ فيه مث يشرب وهذا أقل الذي ذكر درجة

كلما قلت  - كما ذكر بعض أئمة الدعوة بعض احملققني- فاملقصود أنه كلما 

وكلما نزلت  ،بعد عن االحتيالأو ،الواسطة يف الرقية كلما كان أنفع وأقرب إىل السنة

 واسطتني ورق وما وحلّ ثالث وسائط لكن ء،واسطة ما ،واسطة هنا شخص يرقي

  .جهة االنتفاع وأيضا ضعف من جهة موافقة السلف كثرت الوسائط كلما ضعف من

  .الذي دلت عليه لسنة أن يرقي املرء نفسه هذه أفضلهاف

  .طلب جاز أيضا فإن ،مث جيوز أن يرقيه غريه وهو أفضل إذا كان يكون طلب منه

  أن يكتب له يف طبق وحيل والثالث 

  .اهذث جاءت به السنة وما عدا ذلك فهو جائز بناء على هذه الثال

   ؟]٣٩:الرعد[﴾يمحو اللّه ما يشاء ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِمعىن قوله تعاىل ﴿ ام/ س

أصح األقوال يف تفسري اآلية ما فسرها به ابن عباس رضي اُهللا عنهما من أن / ج

يدي املالئكة من ﴾ يعين مبا يف أيمحو اللّه ما يشاء ويثْبِتقوله يف آخر سورة الرعد ﴿

  .﴾ يعين اللوح احملفوظوعنده أُم الْكتابِالصحف ﴿

ويكون تغيريه من القدر الذي يف  ،فما يف أيدي املالئكة من الصحف يقبل التغيري

فمثال من جهة األعمار يف اللوح  ،غريتوأما ما يف اللوح احملفوظ فإنه ال ي ،اللوح احملفوظ

يعين التقدي -املالئكة  يفإن وافق ما يف أيد ،املالئكة عمراحملفوظ األجل وما يف أيدي 

قابال للتغيري بالقدر وإن مل يوافق صار  ،ما يف اللوح احملفوظ صار العمر أجال - السنوي

ألسباب كما يف بالدعاء أو بالرب أو بصلة الرحم صار هنا يتغري ما يف صحف املالئكة با

وكذلك  ،]١١:فاطر[﴾ولَا ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ مرٍوما يعمر من مع﴿ه جل وعال قول

لَيكما يف قوله ع الَمالَةُ والسالص ه»يبسط له يف رزقه أنه من سر« روالرزق مقد 
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فيكون  ،فصلة الرحم سبب ،»فليصل رمحه« له يف عمرهيعين ميد  »هوينسأ له يف أثر«

فيكون األول  ،فإن وصل زيد له فيه ،العمر إذا مل يصل يف ما يف صحف املالئكة من

والزيادة موجودة يف الصحف والنتيجة النهائية هي املوافقة ملا يف اللوح  ،وهو أصل العمر

بل به يستقيم القول يف القدر على منهج  ؛وهذا هو أوىل األقوال يف تفسري اآلية ،احملفوظ

  .وعقيدة أهل السنة واجلماعة

  علم رحلة يف طلب العلم فهل ذكرت رحلتك يف طلب العلم؟لكل طالب / س

الرحلة للعلم فإذا ف ،إذا كان العلم حوله ،ال يلزم أن يرحل طالب العلم للعلم/ ج

  كان العلم موجود عندك فلماذا ترحل؟

طالب العلم إذا رحل فإنه البد أن يتعلم هذا البد منه فإذا رحل إىل أي  ،و صحيحم

  .هذا وأشباهشكل بعلمائها واألخذ عنهم وسؤال العلماء عما ي بلد حيرص على التقاء

  يغسل اجلسم ؟هل ا وقع املذي على اجلسم واملالبس إذ/ س

 وكذلك ما ،م منهساملذي جنس فإذا وقع على اجلسم غسل ما أصاب اجل/ ج

فإن تردد وشك يأخذ يف كفه ماء مث يرش عليه  ،املالبس يغسل ما أصاب املالبس منه

  .د إىل ذلك النيب علَيه الصالَةُ والسالَمكما أرش

هل  ،يتك فيهاأر هذه أبرك ساعة اليت :ما حكم قول الشخص ألخيه عند لقائه/ س

  هذا العلم مشروع ألين مسعت من يقول أنه ال جيوز وأنه شرك؟

وذلك لقول النيب علَيه  ،كل مسلم فيه بركة ،هذا مبين على فهم معىن التربك/ ج

فيما رواه البخاري يف الصحيح الص الَمإن من الشجر شجرة بركتها كربكة «الَةُ والس

إن من الشجر شجرة بركتها « ،يف بعض ألفاظ حديث ابن عمر املعروف »املسلم

كذلك قول أسيد لعائشة رضي اهللا  ،وكل مسلم فيه بركة :قال العلماء ،»كربكة املسلم

  . بكرل أيبآما هذه بأول بركتكم يا  :عنها

  :لكن الربكة نوعان
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 بركة ذات.  

 وبركة عمل.  

يطلب منها النفع والربكة باملالقة ا  ،فربكة الذات مبعىن أن أجزاء الذات مباركة

  .بركة الذوات وهذا خاص باألنبياء واملرسلني دون غريهم ،ا حوبالتمس

ل بينهما واملسلم ح ...ه بركة ناميوأما بركة العمل فهذه كل مسلم فيه بركة من إ

عند التصافح أو من نشر اخلري أو من الصلة أو ما أشبه ذلك فهناك بركة أو إذا  ...من 

أو  ،ذا املعىن بركة العمل فال بأس به .قد حلت علينا الربكة يعين عند اللقاء :جاء قال

يعين من جهة االستفادة منه أو  ؛هذا من بركات الشيخ فالن املعين به بركة علمه :بقال

ل عاد علينا من بركته يعين بركة فالن سعين بركة علمه إذا كان حيا أو ميتا أو بركة يقا

  .عمله إذا كان حيا

ل املطلق يفإن أراد بفعل أبرك تفض ،هذه أبرك ساعة :قول القائل كما يف السؤال أما

لقاء بني ألن أبرك ساعة يعين أكثر ساعات الربكة ليست هي ساعات ال ؛هذا غلط

  ].فاة على اإلميانالو[بل هي ساعة  أخيه املسلم

فعل التفضيل ليس على  بابه يعين أا ساعة أبرك هنا أبأبرك ساعة أن  إذا عىن وأما

  .فهذا جائز ،مباركة

أا ساعة مبارك وإمنا عرب فيها  يعين وهذا الثاين هو الذي يتوجه إليه كالم الناس

يه الصالَةُ والسالَم وهذا كقوله علَ ،بأفعل التفضيل للمبالغة ال لقصد التفضيل املطلق

كما يف  »عد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه أو نفسهأس«

) أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهللا(حني فقوله يحديث أيب هريرة يف الصح

لناس معىن سعيد اإمنا و ،إال إله اهللا خالصا ليس له نصيب يف الشفاعة :الذي ال يقول

وأَحسن  أَصحاب الْجنة يومئذ خير مستقَراكما يف قوله جل وعال ﴿ يتشفاعب

 ،مقيلهم حسن ، النار ليس يفهنا يعين من أهل النار ﴾وأَحسن مقيلًا﴿ ،]٢٤:الفرقان[﴾مقيلًا
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يعين حسن مقيلهم على جهة  على جهة املبالغة كما ذكرت﴾أَحسن مقيلًا﴿وإمنا قيل 

  .املبالغة وليس من جهة التفضيل املعروف

وكيف يتم مناصحة من يضع عقود  ،حتديد العزاء بثالثة أيام هل هو بدعة/ س

  للزوار ؟ امليت إعالنا ملوته واستقباالعلى بيت  ءابالكهر

 اًءى من كانت عنده مصيبة سوعزبل ي ؛س فيه دليل خاصليأما حتديد العزاء ف/ ج

  .يف سبعة مأكان بثالثة أيام أ

؟ على أقوال يف املذهب مذهب أمحد ختلفوا هل يعزى بعد الثالث أم الوالفقهاء ا

  .ومنهم من يقول على سبعة ،أيامفمنهم من يقول ثالثة ، وغريه

والصواب أن يقال أن هذه معلقة باملصيبة فإن كانت املصيبة باقية فيعزى إىل ثالثة 

وإذا كان املعزى مصابا وذلك  ،من قبل يعز شهر إذا كان املعزي ملأو سبعة أو أيام 

من عزى مصابا فله مثل «يف احلديث الصحيح  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّملقول املصطفى 

  .مادام أن املصيبة باقية )من عزى مصابا(وهذا عام يف األوقات  »أجره

 ،كهرباء على بيت امليت وحنو ذلكأما إشهار املوت أو مكان العزاء بوضع عقود ال 

ومن  ،بدعة إذا كانت يظن أا من متام العزاء بالتعبد ا ،فهذه بدعة ونوع من النياحة

  .النياحة ألن فيها إشهار

فإن  ،يكون معه صنع طعامال لكن بشرط أن  ؛االجتماع إىل أهل امليت ال بأس به

كنا نعد «رضي اُهللا عنه قال  كان معه صنع طعام فهو من النياحة حلديث أيب أيوب

فإذا اجتمع اجتماع وصنع طعام فهذه  »اجتماع أهل امليت وصنعهم الطعام من النياحة

  .نياحة على امليت

 ءاسفهذا ال بأس به كما كان الن عزاءأما إذا حصل اجتماع دون صنع الطعام ل

  .لعزاء كما رواه البخاري يف صحيحهلعائشة يف بيتها  دجيتمعن عن

  ...نكتفي ذا القدر ونسأل اهللا
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 :ذكر ابن كثري يف تفسري سورة األنفال هذه العبارة فما مدى صحتها :يقول/ س

سبب امتثاهلم ألمر اهللا وبربكة رسول اهللا صلَّى بلقد فتح املسلمون األقطار شرقا وغربا و

لَّمسو هلَيومعلوم أن الفتوحات مل تتم إال بعد موته؟ .اُهللا ع  

  :بربكة رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم /ج

  .ريد ا بركة دعائه علَيه الصالَةُ والسالَم هذا حقأُ] إن[

  .وإن أريد ا بركة رسالته علَيه الصالَةُ والسالَم فهذا حق

  .وإن أريد ا بركة اتباعه فهذا حق

علَيه وسلَّم بعد موته بأثره يف قربه على  وإن أريد ا بركة رسول اهللا صلَّى اُهللا

  .املسلمني فهذا باطل وليس بصحيح

وهو يعين أحد االحتماالت  ،ومعلوم أن ابن كثري رمحه اهللا تعاىل من أئمة املتقني

  .األوىل إن صح نقل األخ عنه

 لك أحد االحتماالت، بركة االتباعمثل ما ذكرت بركة االتباع فيها احتماالت، 

، أو بركة كما أو بركة دعائه علَيه الصالَةُ والسالَم لألمة فتح املشارق واملغارب نعم

لته علَيه الصالَةُ والسالَم ألن رسالته عامة للناس مجيعا فاستلزم من ذلك أم ذكرنا رسا

 الَمالَةُ والسالص هلَيمذر وال حجر بني ىال يبق«تفتح املشارق واملغارب بربكة أخباره ع 

إال أدخل اهللا اإلسالم إليه بعز عزيز أو بذل لذليل عز يعز اهللا به اإلسالم وذل يذل به 

  .»الشرك أو الكفر

  .فهي حمتملة وعلى كل هي عبارة صحيحة إن شاء اهللا تعاىل

وفقكم اهللا ملا حيب ويرضى ونعود إن شاء اهللا إىل الدروس بعد رمضان يعين يف أول 

  .دةاألسبوع كالعا

  
  سامل اجلزائري: ه املادةأعد هذ


