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البدع كرفع الصوت بالذِّكر وكذا  بعض اجلنائز يف بالدنا يكون يف اتّباعها شيء من : السؤال
دفنها من الصوفية وهم قّلة ولكنهم أهل  يكون القائمون على األذان يف القرب عند الدفن بأن

 الناس فما حكم اتّباع مثل هذه اجلنائز ؟ عناد مع قيام النصيحة من أهل السنة للعوام من

 

وتبصِّي  إذا كنت تستطيع أن تغِّيِّ املنكر يف اجلنازة وغِّيها فاذهب بقصد تغيِّي املنكر: اجلواب
 . أجل اجملاملة وإرضاء الناس فخِّي لك أن تلزم بيتكالناس، وإن كنت تذهب فقط من 

 

 اإلنرتنت ؟ ما حكم البيع والشراء من : يقول السائل : السؤال

 



التماثل  : ُيشرتط يف بيع الذهب بالذهب والفّضة بالفضة؛ البيع والشراء يف كل شيء : اجلواب
يعان يف الربا كما قال صلى اهلل هذين األمرين أو أحدمها وقع املتبا والتقابض فإذا خلت البيعة من

 الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعِّي بالشعِّي، والتمر بالتمر،) : عليه وسلم

كيف شئتم  وامللح بامللح، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا
 . ( ) (إذا كان يدا بيد

وُيشرتط يف غِّي املتماثالت التقابض وال يشرتط  ل والتقابض،فُيشرتط يف املتماثالت التماث
 . التماثل

 

 ؟ ما حكم اجلماعة الثانية يف املسجد الذي تقام به اجلماعة :ل السؤا
 

تصلي وراء هذا اإلمام، وتنشئ مجاعة ثانية إظهارا  إن كانت اجلماعة الثانية تتعمد أالّ  : اجلواب
ز، حىت لو كان إمام املسجد مبتدعا، تصلي وراءه مع مجاعة جيو  للفرقة والفنت، فهذا حرام وال

 . مجاعة أخرى املسلمني، وال تنشئ

اجلماعة تعدل سبعة وعشرين  والصالة يف، وفضلها-أما إذا كنت حريصا على صالة اجلماعة 
وفرغ اإلمام من هذه الصالة؛  حرصت على هذه الفضيلة لكن فاتتك -صالة من صالة الفّذ 

إذا كانت فاتتهم ؛ وواحد فصلوا مجاعة عصر أو املغرب أو العشاء، وجاء واحد وواحدالظهر أو ال
وراجعوا يف هذا . فليصلوا وال مانع يف ذلك  بغِّي قصد منهم وال بقصد إنشاء مجاعة أخرى

 . املوضوع حتفة األحوذي

 

  يف مسجداأللباين حيكي عن الشافعي رحم اهلل اجلميع أنه ال يرى تعدد اجلماعات إال والشيخ

سواء كانوا  على الطريق بعيد عن املدن والقرى، وأما يف املدن والقرى فال يرى تعدد اجلماعات،
الرسول صلى اهلل  يعين : وناقشت األلباين يف هذه املسألة وقلت له! معذورين أو غِّي معذورين 

قال  ( امن يتصدق على هذ)  : عليه وسلم قال يف واحد من الصحابة تأخر وفاتته الصالة

                                                 
 . من حديث عبادة بن الصامت( 851 )رواه مسلم برقم  -  



على كل حال هذا ! الثاين متنفل واألول مفرتض ؛ املتنفِّل هذا يف حقّ  : الشيخ األلباين رمحه اهلل 
ما قصد الفتنة ومل يقصد إنشاء مجاعة ثانية وهو حريص على الصالة  رأيه، لكن الصواب أنه إذا

 . هذا وهذا فصلوا مجاعة فال مانع فاتته وفاتت مع اجلماعة، مث

 

 نرجو التفصيل ؟، هل ُيشرتط لكل مسألة سلف : السؤال

 

املنهج  يف أمور العقيدة وأمور؛ هذا األصل يف أمور الدين؛ أنه البّد من سلف، نعم : اجلواب
إيّاك أن تتكلم يف مسألة ليس  ) : البّد من سلف، وكالم اإلمام أمحد رمحه اهلل يف هذا مشهور

 . ( لك فيها إمام

 

اهلل عليه وسلم وما   كتاب اهلل وسنة الرسول صلى؛  وليس فيها اخرتاع فمسائل الدين فيها اتّباع
 . كان عليه أصحاب حممد عليه الصالة والسالم

 

رسول  من هي يا : الرسول صلى اهلل عليه وسلم الفرق اهلالكة وذكر الفرقة الناجية قالوا  ملا ذكر
من أحدث يف أمرنا  ) : يه وسلماهلل عل وقال صلى ( )(  ما أنا عليه وأصحايب )  : اهلل ؟ قال

مَِّن الدِّيِن َما مَلْ يَْأَذن بِِه اللَُّه  أَْم هَلُْم ُشرََكاء َشَرُعوا هَلُم ): وقال تعاىل . ( هذا ما ليس منه فهو ردّ 
نَ ُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َوَلْواَل َكِلَمُة اْلَفْصلِ    (  1الشورى( ) َلُقِضَي بَ ي ْ

 

 . ويف العقائد ويف املناهج ومن هذا املنطلق حارب أئمة السلف كل أنواع البدع يف العبادات

 

 أن تكشف وجهها أمام والدي علما بأنه كافر ؟ هل جيوز لزوجيت  : السؤال

 

فهذا  الكافر قد يكون أمينا وقد يكون داعرا؛ فإذا كان داعرا فاسدا مفسدا ويزين  : اجلواب
فالقرآن أباح للمرأة ، إذا كان شريفا عفيفا وكان كافرا فالظاهر أهنا ال حتتجب عنهحتتجب عنه، و 

                                                 
 . وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي(  146)رواه الرتمذي برقم  - 1



فأبو زوجها حمرم هلا فإن  ، أخواهتا أن ترى زوجها وأباها وأبا زوجها وإخواهنا وبين إخواهنا وبين
 . كان ال يعترب زانيا فال حيول بينه وبينها ويراها

 

إذا  : يُقال يف هذا مثال  يعين؛ ان كافرا ال جيوز أن يراهاوال أذكر نصا أو قوال للعلماء أنه إن ك
إذا كان يعين قريبا من ؛ فتحتجب منه كان ولد الزوج ال يؤمن على زوجة أبيه يعين فاسد وكذا
 . احلالل واحلرام أما إذا كان مأمونا فال حمارمها وهو فاسد حتتجب عنه ألن هذا ال يفرق بني

 

الزواج فهل حيكم عليه باإلميان كما جاء يف حديث اجلارية وال  إذا جاء رجل يريد  : السؤال
 عن الصالة ؟ نسأله

 

عن خلقه حىت تعرف أنه على ، تسأل عن دينه؛ وتستشِّي يعين الذي يتزوج تسأل عنه : اجلواب
وفساد   إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) دين وُخُلق

 ( كبِّي
 
  

 

هتجم هكذا على اإلنسان أو ال بد أن تسأل  أنت ملا تتعامل يف جتارة مع إنسان؛ فهذه مسؤولية
وكلكم راع وكلكم مسؤول  ) ملن أنت مسؤول عنها عن أمانته وصدقه ووفائه ؟ فال بد أن حتتاط

كيف ستعيش معه وهي ملتزمة !! كيف ستعيش إذا كان هذا فاجرا وال يصلي ؟ ( عن رعيته
 السؤال والبحث حىت تعرف ماذا عند هذا اإلنسان من أخالق وما عنده من دين د منفالب!! ؟

. 
 

صالة كاملسجد احلرام ؟ وما الدليل على  هل الصالة يف مسجد هذا احلي مبائة ألف  : السؤال
 ذلك ؟

 

( صالة مائة ألف)هذه املسألة فيها خالف؛ من العلماء من يرجح أن هذه الفضيلة   : اجلواب

                                                 
 . (545 )رقم  هذا حديث حسن غريب، وحسنه األلباين يف اإلرواء حتت: وقال ( 858 )رواه الرتمذي برقم  -  



يف أي  ومنهم من يرى أن احلرم كله هو املسجد احلرام وأن الصالة، مبسجد الكعبةخاصة 
وأنا يل فيه  مسجد من املساجد يف منطقة احلرم مثل الصالة يف املسجد احلرام وهذا فيه نظر

! أراضيه وعقاراته ؟ كيف يباع يف! إذ لو كان احلرم كله مسجدا كيف يباع ويشرتى فيه ؟؛ وقفة
والبول واحليض إىل آخره  كيف يتم فيه اجلماع واجلنابة! األسواق وهو مسجد ؟ كيف تقام فيه

 . املسجد فهذا مما يرجح واهلل أعلم أن هذه الفضيلة خاصة هبذا! ؟

 

ال تشد  )  : والسالم يقول الرسول عليه الصالة : ناقشت مرة واحدا يف هذه املسألة فقلت له 
فلو إنسانا  ( احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى داملسج : الرحال إال إىل ثالثة مساجد 

أي مسجد من مساجد مكة ومشى ومل يصلي يف املسجد  شد الرحال وجاء مكة فصلى يف
طبعا ال يصدق !! أنه شد الرحال إىل املسجد احلرام ؟ احلرام؛ مسجد الكعبة هل يصدق عليه

 . عليه

 

وباالتفاق ال تفوتك إن شاء اهلل فضيلة الصالة يف املسجد احلرام ألنه أحوط  فاحرصوا على
أخلصت هلل وأما هذه ماعدا املساجد الثالث ففيها خالف والراجح يف نظري أن  الصالة إن
 . هذه خاصة مبسجد الكعبة اخلصوصية

 

اهلل أكرب وهو  : القيام من التشهد األول أن يرفع يديه ويقول  هل من السنة عند  : السؤال
 جالس ؟

 

فيه نّص على أنه صلى اهلل  واحلديث ليس، الذي يرتجح لك خذ به؛ مر فيه سهلاأل  : اجلواب
وأنت جالس وإن شئت كرب بعدما  فإن شئت كربِّ ، عليه وسلم ما كرب إال بعد أن استوى قائما
  . تستوي قائما أو عندما تنهض من التشهد

 

 اليدين على الصدر بعد اإلمام أمحد قال ملا سئل عن وضع؛ تتجادلوا يف هذه األشياء لكن ال

وإن  ، األمر فيه سعة : الرفع من الركوع إىل القيام فبعضهم يضع يديه وبعضهم ال يضع، قال 



فإذا َرَفَع رَْأَسُه اْستَ َوى حىت ) كانت األحاديث يعين واضحة يف أن املراد بالقيام يف قول الصحايب
 ( )( َمَكانَهُ  يَ ُعوَد ُكلُّ فَ َقار  

 

فإذا َرَفَع رَْأَسُه ) يقوم كما يف الرواية األخرى النصوص أنه يريد أنه يستويف القيامالظاهر ملن تتبع 
ويعتدل كما يف  الفقار أين ؟ يف الظهر معناه أنه يستوي ( يَ ُعوَد ُكلُّ فَ َقار  َمَكانَهُ  اْستَ َوى حىت

حىت  ْأَسُه اْستَ َوىفإذا َرَفَع رَ )  فمراد الصحايب (قائما مث ارفع حىت تعتدل) حديث املسيء صالته
ال يرفع رأسه من الركوع ، االعتدال أي الفقرات واهلل أعلم ومراده بذلك ( يَ ُعوَد ُكلُّ فَ َقار  َمَكانَهُ 

فإذا َرَفَع رَْأَسُه  ) العلماء يفهم من لكن بعض، هذا الظاهر؛ مث يهوي ساجدا قبل أن يعتدل
 اليمني على الشمال هنا على؛ يعين كان مكان اليدين (  ُكلُّ فَ َقار  َمَكانَهُ  اْستَ َوى حىت يَ ُعودَ 

 الصدر أو ما حوله فِّيى مشروعية وضع اليدين على الصدر يف هذه احلال فقال اإلمام أمحد

ختتلفوا يف مثل هذه األشياء وال يبدِّع بعضنا  فال تتجادلوا وال ( إن األمر فيه سعة)  : رمحه اهلل
 . بعضا

 

 على الغِّي ؟ ما حكم حج البدل  : السؤال

 

فالشيء ، هناك شيء يتفقون فيه وشيء خيتلف فيه العلماء؛ فيه شيء من اخلالف  : اجلواب
 ماتت أمي ومل، مات أيب ومل حيج : عليه أن املرء حيج عن قريبه ألن األسئلة كلها جاءت  املتفق

ابن  مهات عنيعين أسئلة عن اآلباء واأل؛ اخل...أيب أدركته فريضة احلج وهو شيخ كبِّي ، حتج
ُرَمَة  مسع َرُجاًل  : َأنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم  ) َعبَّاس   ُرَمُة  : قال . يقول لَب َّْيَك عن ُشب ْ من ُشب ْ
ُحجَّ عن نَ ْفِسَك  : قال . َحَجْجَت عن نَ ْفِسَك ؟ قال اَل  : قال  . َأٌخ يل أو َقرِيٌب يل : ؟ قال 

ُرَمةَ  مُثَّ ُحجَّ عن   ( )(  ُشب ْ

 

من اإلجيار واإلجارة صار ت جتارة عند كثِّي  ضهم يقصر النيابة وحيصرها يف أويل القرىب ومينعوبع
                                                 

 (.497)صلى هللا عليه وسلم؛ أخرجه البخاري برقم  قطعة من حديث أبي حميد الساعدي في وصف صفة صالة النبي - 6
 . رمحه اهلل وغِّيمها وصححه األلباين(  108)وابن ماجة برقم (   5 )أخرجه أبو داود يف سننه برقم  - 8



يعين باسم أنه حيج عن فالن ! أو مثاين حجج  يأيت أناس يدجلون ويأخذون سبع! من الناس 
فحصل يف هذه ! هل حيج عن أحد أو ال ؟ وما أدري... ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا 

 . التوسعالقضية شيء من 

 

إن كان هذا الذي يأخذ املال عنده رغبة يف احلج  : قال ؛ رأي جيد يف هذا شيخ اإلسالم له
مال فله أن يأخذ هذا املال يستعني به على حتقيق قصده وغايته وينفع نفسه  لكن ليس عنده

أكل ليس مهه إال أن يأخذ املال وليس مهه أن حيج فهذا من ؛ وإن كان قصده املال وينفع أخاه
 !!ل الناس بالباط أموال

 

إىل احلج وأراد أن حيج فهل خيرج إىل امليقات أم حيرم من  رجل دخل مكة وأقام هبا  : السؤال
 بيته ؟

 

والسالم أقام يف مكة والذين  الرسول عليه الصالة؛ مادام جلس يف مكة حيرم منها  : اجلواب
منهم والرسول صلى اهلل عليه وسلم أحل  كثِّي،  حتللوا أمرهم بإنشاء احلج من مكة يوم الرتوية

ذلك ملا أهلوا أهلوا من داخل مكة وما خرجوا  فسخوا وبعد؛ عليهم حىت حولوا احلج إىل عمرة
والنيب ، ومع ذلك أهلوا من مكة، يومني أو ثالثة مث مشوا يعين، إىل اخلارج ألهنم ليسوا مقيمني
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل املدينة وقت رس )  : ابن عباس صلى اهلل عليه وسلم كما قال

من  احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن وألهل اليمن يلملم هن هلن وملن أتى عليهن ذا
 يهلون منها غِّي أهلهن ممن يريد احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حىت أهل مكة

 .متفق عليه (

 

هل جيوز له إخراجها قمحا أو أرزا أي طعاما غِّي مطبوخ وهل كفارة ميني  الذي عليه : السؤال
 لألقارب الذين يأكل عندهم أحيانا ؟ جيوز إعطاؤها

 

 الذي عليه كفارة له أن خيرجها من احلبوب، وإن شاء مجع هلا عددا من الفقراء؛ نعم  : اجلواب



 . وله أن يعطيها أفرادا، وأكلوا منها يف مناسبة واحدة فله ذلك

 

 فإن كان ممن ينفق عليهم وممن تلزمه نفقتهم فال جيوز أن جيعلها فيهم، وإمنا جيعلها األقارب؛وأما 

 . يف الفقراء واملساكني الذين ال تلزمه نفقتهم

 

اليمني هي إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو عتق رقبة أو صيام  كفارة؛  والكفارة باملناسبة
 .بينها خِّية إذا عجز عن الثالثة األوىل اليت ُخِّيِّ يكون يف املرحلة األ ثالثة أيام، والصيام

 

فيمنعها من لباس اجللباب الشرعي وال  أخت سلفية متزوجة مع شخص ليس سلفيا،  : السؤال
فما نصيحتكم هلذه األخت ، العيش يف بالد الكفر يريد أن يلتزم يف منهجه وأن يرتك حليته ويريد

 ؟
 

يُلزم زوجته  ىل اهلل عّز وجّل وأن يلتزم بدين اهلل احلّق وأننصيحيت لزوجها أن يتوب إ  : اجلواب
العقيدة الصحيحة وااللتزام  ومن ذلكم، يُلزمها بالتزام دين اإلسالم احلقّ  -حبكم أن له القوامة-

 .باحلشمة واحلياء واحلجاب

 

 !ة احلجاب يدّل على خّسة ودناء وإّن إلزامها بغِّي
 

 !ر بالذّل واهلوان يف ديار الكف ر يعين رضاً واإلصرار على العيش يف بالد الكف
 

لة اليت يعيشوهنا وهم يف بالد الكفر وأنا أنصح كل املسلمني أن خيرجوا من هذه فإذا أصّر ، الذِّ
منعها من احلجاب، فأرى أهنا ترتكه وتتخلص منه وتعود إىل بالدها  هذا الرجل على احنرافه وعلى

د هلل تبقى معه وإذا أصّر على هذا االحنراف وعلى فإما أن يتوب فاحلم إن استطاعت ذلك،
أن ختالعه وتطلب اخللع منه وهلا احلّق يف  -يف نظري-احلجاب فإن هلا احلّق  إجبارها على ترك

 . ذلك

 



أشهر وهو يقصر يف الصالة وال  شخص نوى السفر ألداء فريضة احلج وبقي ستة  : السؤال
من يقول هبذا القول أو الفعل وما هو  دمني واملتأخرينفهل هناك من األئمة املتق، يصلي اجلمعة

يصلي اجلمعة ويأيت بالصالة كاملة أفيدونا  دليلهم، وهل جيب اإلنكار على هذا الشخص بأن
 جزاكم اهلل خِّيا ؟

 

حيضر مجعة وال مجاعة هذا  يعيش يف مدينة من مدن املسلمني وباألخّص مكة مث ال  : اجلواب
  !! مل يسبقه إليه أحد

 

يقول به بعض العلماء وهو مذهب مرجوح؛ فإّن الراجح من األقوال أنه  القول بالقصر ملدة طويلة
يف بلد أكثر من ثالثة أيام فعليه أن يشرع يف إمتام الصالة فهذا هو املذهب  إذا أراد أن يقيم

 .وله أدلته الصحيح

؛ املقيم فإنه يقصر وراءوكان رجل يذهب هذا املذهب ورمبا أغرب؛ فِّيى أن املسافر وإن صلى 
وناقشته يف هذا ! تشهده ويسلم  إذا قام اإلمام يف الرباعية من الثانية إىل الثالثة فهو يستمر يف

الصالة والسالم من أحناء اجلزيرة فال يقول  إّن الوفود كانوا يأتون إىل رسول اهلل عليه : فقلت له 
واجبكم، وإمنا كانوا يصلون يف مسجده عليه ألن هذا  هلم صلوا أنتم يف بيوتكم واقصروا الصالة

 )  : ويواظبون على اجلماعة فإذا أرادوا العودة إىل بلدهم قال هلم الصالة والسالم طوال إقامتهم
فلو كان هذا  ( )(  أصلي ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموين

فكوهنم يصلون مع ، حكمهم القصر فقط والسالم أنّ مشروعا لبني هلم الرسول عليه الصالة 
وسلم هذا يف هذه احلال دليل على أن عليهم أن  اجلماعة وال يبني هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه

الرسول عليه الصالة ما كان يرتك اجلماعة يف سفر وال حضر  يصّلوا اجلماعة مع املسلمني مع أن
وعلماء اإلسالم ، داء يصلي الرسول بأصحابه مجاعةمواجهة األع يف حالة؛ وال خوف وال أمن

اخلوف املعروفة وهلا صور مدونة يف كتب احلديث وكتب الفقه  يصلون صالة؛ يقولون هبذا
 .والسنة
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، أسفاره كلها مل يرتك اجلماعة أن الرسول عليه الصالة والسالم يصلي هبم مجاعة ويف  : الشاهد
اجلماعة وال يرتكها ويواظب على  ة أيام أن يصلي معفعلى املسلم يعين حىت يف مدة الثالث

عذر فتخلف عن اجلماعة بسبب هذا  فإذا غلبه النوم أو حصل له، اجلماعة وإن كان مسافرا
نوى اإلقامة يومني أو ثالثة أو قال واهلل ال  إذا، العذر، فصلى يف املدة اليت جيوز له القصر فيها

اليوم أنتهي من  : فهو يقول ، يقصر يف هذا الوقت أنأدري مىت ينتهي غرضي وشغلي، فهذا له 
كل يوم عنده ،  العاشر، اخلامس، الرابع، اليوم الثالث، الثاين غدا أسافر ما حيصل اليوم، عملي

وميشي لكن ما ينتهي فهذا له أن يقصر مع املواظبة على اجلماعة فإذا  أمل أنه يقضي غرضه
الظهر والعصر والعشاء يصليها ؛ ة الرباعية قصرايف هذه احلال يصلي الصال حصل له عذر وهو

 أما إذا أمكنه فعليه أن يصلي مع مجاعة، ال يستطيع أن يصلي مع مجاعة املسلمني قصرا حينما

 . املسلمني

 

االستقامة وهو ميارس كرة القدم وكما ال خيفى عليكم ما  شخص مّن اهلل عليه بنعمة  : السؤال
 ؟ فيها من خمالفات شرعية

 

وقت الصالة ال يصلي ويلبس كما يلبس اليهود  يقع يف املخالفات ؟ يعين إذا حان : واباجل
عليه أن يرتك هذا اللعب كذلك تقاضي املال ! ؟ والنصارى عند لعبهم بالكرة وما شاكل ذلك

لعب وليس مقابل شيء ينفع فيأخذها مقابل هذا ال على هذا اللعب قد تكون مبالغ هائلة
 !! املسلمني

 

ألجل املال يرتكه  إذا كان يلعب معهم؛ ( ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا من حيث ال حيتسب )
 . ويرزقه اهلل من باب آخر

 

 ما حكم الصالة يف مسجد الصوفية مع العلم أننا لو صلينا فيه اغرت بنا العوام وإذا مل  : السؤال

 نا ؟نصل فيه سوف نرتك صالة اجلماعة ألنه ال يوجد مسجد آخر قريب م



 

  هل يف املسجد قرب ؟  : اجلواب

 

فال يصلي فيه وإن كان ليس فيه قربا ومل جيد مسجدا ألهل السنة فعليه  إن كان يف املسجد قرب
صّل  : يعين قل له ؛ العوام الذين قد خُيدعون بصالته معهم من بدع هؤالء أن يصلي وحيذِّر

ة مع عوامهم ويبنون ألنفسهم مسجدا والواجب أن يتعاون أهل السن، تستمع لبدعهم واخرج ال
 فيه الصالة على غرار صالة الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم ليس فيها بدع ال قبلها يصلون

صالهتم ويف  صالهتم ال ختلو من البدع حىت يف؛ فإن مساجد الصوفية، وال بعدها وال يف خالهلا
مذهبهم ومنهجهم  أن حيرصوا على نقاءفعلى أهل السنة ، يعين توجد بدع؛ أذاهنم ويف إقامتهم

مادام ؛ الرّب والفاجر وعبادهتم فإذا اضطر اإلنسان للصالة معهم فليصل ألن الصالة تصح وراء
من فتنهم وبدعهم فيجب  ظاهره اإلسالم صّل وراءه ولكن إذا كان هناك مندوحة عن التخلص

فيها ويتعلمون فيها وينشرون  أن نتخلص ببناء مساجد ألهل السنة يصلون فيها ويذكرون اهلل
فاملساجد ضرورية ، من مساجد الصوفية أظن أهنم ال يتمكنون من نشر الدعوة، اخلِّي والعلم فيها

 . دينهم وعقيدهتم ومنهجهم ألهل السنة فليتكلفوا وليضحوا يف احلفاظ على

 

صالة اجلماعة  اجلماعة يف املنزل مع مساع النداء أي يف املسجد ومحل هل جيوز أداء  : السؤال
  األفضلية ال الوجوب ؟ يف املسجد على

 

بعض األئمة اعتربها شرطا يف صحة الصالة وال تصح الصالة ؛ املسجد اجلماعة يف  : اجلواب
ملعذور، وبعضهم يرى صالة اجلماعة من فروض األعيان مع صحة الصالة يف  يف البيت إال

 . البيت

 

فعليه أن يؤدي  وإذا كان غِّي معذور،  ويكتب له نيتهإذا كان معذورا يعذره اهلل إن شاء اهلل
 . الصالة يف املساجد مع املسلمني

 



َوالَِّذي  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم قال )  : هريرة مرفوعا وحجة اجلميع ما رواه أبو
اَلِة فَ يُ َؤذََّن هلا مُثَّ آُمَر َرُجاًل فَ يَ ُؤمَّ بِالصَّ  نَ ْفِسي بيده لقد مَهَْمُت َأْن آُمَر حِبََطب  فَ ُيْحَطَب مُثَّ آُمرَ 

َأَحُدُهْم أَنَُّه جيَُِد  إىل رَِجال  فَُأَحرَِّق عليهم بُ ُيوتَ ُهْم َوالَِّذي نَ ْفِسي بيده لو يَ ْعَلمُ  الناس مُثَّ ُأَخاِلفَ 
يًنا أو ِمْرَماتَ نْيِ َحَسَنتَ نْيِ   ( ) (َلَشِهَد اْلِعَشاءَ  َعْرقًا مسَِ

 

ُمَناِفٌق قد ُعِلَم  لقد رَأَيْ تُ َنا وما يَ َتَخلَُّف عن الصَّاَلِة إال ..  ) :ه له ابن مسعود رضي اهلل عنوما قا
يعين يعرفون نفاق ؛ ( ) (َرُجَلنْيِ حىت يَْأيتَ الصَّاَلةَ  نَِفاقُُه أو َمرِيٌض إن كان اْلَمرِيُض لََيْمِشي بني

 . بتخلفه عن اجلماعة عمدا هذا الرجل

 

فال جيوز للمسلم أن ، شعائر اإلسالم من أعظم؛ اجلماعة شعار من شعائر اإلسالمصالة 
صلى يف بيته وهو معذور فاحلمد هلل ويقبل اهلل  فإذا، مريض، غلبه النوم؛ يتخلف عنها إال لعذر

إذا مسعت النداء فعليك أن ، وهو يسمع النداء فال لكن يتعمد ويصلي مجاعة يف البيت، منه
يا رسول اهلل إين رجل  )  : النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أم مكتوم أنه سأل جتيب؛ فعن ابن

هل  : البصر شاسع الدار ويل قائد ال يالئمين فهل يل رخصة أن أصلي يف بييت ؟ قال  ضرير
  . فاملسألة مهمة جدا ( ال أجد لك رخصة: قال ، نعم : النداء ؟ قال تسمع

 

حي  : يقول لك  ملاذا؛ ملاذا املؤذن ينادي، اجد املسلمنيفحافظوا على الصالة مجاعة يف مس
 . أقبل، هلم، تعال : على الصالة ؟ يقول لك 

 

: يوما كتبت له براءتان  من حافظ على الصالة أربعني)  : قال صلى اهلل عليه وسلم   : السؤال
 . عليه وسلم ؟ أو كما قال صلى اهلل( براءة من النار وبراءة من النفاق 

 

قال رسول اهلل صلى اهلل  : مالك رضي اهلل عنه قال  عن أنس بن : احلديث هو   : واباجل
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براءة  : صلى هلل أربعني يوما يف مجاعة يدرك التكبِّية األوىل كتب له براءتان  من ) :  عليه وسلم
 ( ( ) النار وبراءة من النفاق من
 

، إىل جماهدة للنفس وحرص شديد وهذا أمر صعب حيتاج، نسأل اهلل أن حيقّق ذلك فينا مجيعا
فهذا يتأتى ؛ ال يؤذن إال وهو حول املسجد أو فيه؛ يف كل صالة وال يتأتى لنا ذلك إال إذا بّكرنا

 . واحرصوا على هذا اخلِّي، له هذا إن شاء اهلل

 

إن من فقه اخلالف أنه إذا نزل املرء على أهل بلد وهو  : قال  بعض أهل العلم  : السؤال
من املسائل اليت يسوغ فيها اخلالف أن ينزل على رأيهم منعا للتلبيس  هبهم يف مسألةخمالف ملذ
 مدى صحة هذا القول وجزاكم اهلل خِّيا ؟ فما، على العامة

 

يرى ابن تيمية رمحه اهلل أّن من مصلحة الدعوة أنك تتنازل عن سنة وال تتشدد فيها   : اجلواب
 . - رمحه اهلل -طبيق هذه السنة تتجاوز مرحلة ميكن أن يقبلوا منك ت حىت

 

 أن الرسول عليه الصالة والسالم ترك هدم الكعبة ألجل املصلحة ودرء : مثال هلذا  وقد يضرب

هدمها  هذا أمر مطلوب ومع ذلك لدفع املفاسد اليت ترتتب على؛ املفسدة عليه الصالة والسالم
يا َعاِئَشُة َلْواَل َأنَّ قَ ْوَمِك َحِديثُو  )  : يعين الرسول عليه الصالة والسالم قال لعائشة؛ وبنائها

بَابًا َشْرِقيًّا َوبَابًا َغْربِيًّا َوزِْدُت فيها  هَلََدْمُت اْلَكْعَبَة فَأَْلَزقْ تُ َها بِاأْلَْرِض َوَجَعْلُت هلا بَابَ نْيِ  َعْهد  ِبِشْرك  
  (  )(  ُث بَ َنْت اْلَكْعَبةَ احلِْْجِر فإن قُ َرْيًشا اقْ َتَص َرتْ َها َحيْ  ِستََّة أَْذرُع  من

 

كاألمر ؛  واجبا ففقه احلديث أننا إذا رأينا عمال من السنن يرتتب عليه مفسدة حىت لو كان
عن هذا املنكر يؤدي  إذا كان هنيك؛ األمر باملعروف واجب وأصل من أصول اإلسالم؛ باملعروف

 . إىل مفسدة أعظم فال جيوز لك أن تنكر ألنه يؤدي إىل مفسدة أعظم
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ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة  )  : أن الدعوة حتتاج إىل حكمة وحتتاج إىل علم  : الشاهد
؛ وتعاىل تدرج باألمة يف التشريع وهلذا اهلل سبحانه ( احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ  َواْلَمْوِعظَةِ 

فيقول شيخ اإلسالم ، حرم الربا إال يف األخِّي وما، ميهما حرم اخلمر إال يف األخِّي وتدرج يف حتر 
ال يأيت باإلسالم ، يتدرج يف الدعوة؛ فاسد ال مانع أن يتدرج الداعية إىل اهلل يف بلد : ابن تيمية 

 . كله يصّبه على شعب منحرف

 

واقعون يف  وتطالبهم بالسنن وهم، شعب صويف غال يف القبورية، ال تأيت إىل شعب رافضي
عندهم خمالفات يف  وإذا، ابدأ بالدعوة إىل التوحيد وإقامة الواجبات! الت والشركيات الضال
 . بعدما تقطع هذه املراحل ادخل يف تعليمهم السنن؛ السنن

 

وإذا ، وهل يُتابع، ويدعو ويرفع يديه هل ُيصلى خلف إمام مسجد يقنت يف الفجر  : السؤال
  معهم ؟صلوا صالة االستسقاء يف املسجد هل نصلي 

 

خمالفة اإلمام للمأموم حىت لو يرى أن صالة اإلمام ، إذا صلى اإلمام وقنت فاقنت معه : اجلواب
؛ يف مذهب هذا اإلمام ولكنها ليست صحيحة عندك هي صحيحة؛ ليست بصحيحة يف مذهبه

 ْن َأَصابُواُيَصلُّوَن َلُكْم فَإِ  ) : أمر بالصالة وراءه وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم، صّل وراءه

 . فتصّل وراءه (  ) ( فَ َلُكْم َوِإْن أخطؤوا فَ َلُكْم َوَعَلْيِهمْ 

 

احتجمت   : وسأل مالكا، يعين جاء الرشيد إىل احلج ونزل يف املدينة واحتجم؛ كان السلف
 . فصلى بالناس ومل يتوضأ من احلجامة، نعم صلّ : هل أصلي بدون وضوء ؟ قال 

 

وهو  كيف صليت وراء الرشيد  : فقيل أليب يوسف ، الوضوء عند األحناف احلجامة تنقض
  ! أمِّي املؤمنني، سبحان اهلل : احتجم ومل يتوضأ ؟ قال 
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؛ أنك تصلي وراء اإلمام إذا كنت ختتلف أنت وإياه يف قضية: ابن تيمية كالم  ولشيخ اإلسالم
يرى أن صالته ؛ صالته ليست صحيحة لكن هو عنده أصول وعنده أدلة، عنده باطل ترى أن
وراءه ولو كنت ال ترى صحة صالته فصّل وراءه فصل، صحيحة إال إذا تأكدت أنه مل ، ّّ
  . فصالته باطلة عندك وعنده! أنا ال أتوضأ وأصلي بدون وضوء   : قال لك؛ يتوضأ

 

بسيارات التقسيط تبيعهم  أنا أعمل يف شركة السيارات وهذه الشركة ختص موظفيها  : السؤال
 احملتاجني من باب أن أنفع أخي ؟ فهل يل أن آخذ سيارة ألعطيها أحد اإلخوة، قدبسعر الن

 

، ألهنا تعطيك هذه السيارة من أجل أنك أنت يف خدمتها؛ مسحت لك الشركة إذا  : اجلواب
هلا غرض معني هي؛ أن ، فإذا مسحت لك باملتاجرة فال بأس، لتتاجر فيها ما تعطيها لك
هذا الذي ، فإذا رضيت فال بأس، ذهب تبيع وميكن ما ترضىخدمتها وأنت ت تشجعك على
 . اإلجابة على هذا السؤال يظهر يل يف

 

الصالة إىل النار حبيث تكون سرتة للمصلي ال بأس هبا ما مل   : ما صحة هذا القول  : السؤال
والنار وهو باطلة، ودليله أن النيب عليه الصالة والسالم ُعِرضت عليه اجلنة  يصحبها اعتقاد فإهنا

 ؟ يف صالته
 

 (   ) إىل النار؛ لكن ورد يف كالم الفقهاء أنا ال أحفظ حديثا ينهى عن الصالة  : اجلواب

 

لكن مما أذكره من كالم العلماء أن فيه ، فال أذكره اآلن أما أنا، وقد يكون هلم حديث ضعيف
من تشبه )  : لكفار فقالصلى اهلل عليه وسلم هنانا عن التشبه با تشبها بعبدة النار، والرسول

                                                 
إذا كان التنور يف قبلته ال : أمحد  ويكره أن يصلي إىل نار قال( : "  0 /1: املغين )قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهلل يف  - 1 

أكرهه وأكره كل شيء حىت كانوا يكرهون أن : السراج والقنديل يكون يف القبلة  يصلي إليه، وكره ابن سِّيين ذلك، وقال أمحد يف
 . " إليها تشبه الصالة هلا شيئا يف القبلة حىت املصحف، وإمنا كره ذلك ألن النار تعبد من دون اهلل فالصالة جيعلوا



  (   ) ( فهو منهم بقوم

 

ما ، إىل النار تدخل يف عموم هذا احلديث يعين الصالة؛ فهذه العّلة جيدة، وإال من النص فإهنا
أما . واحد يذكر هذا فليتفضل بارك اهلل فيكم  أعرف نصا يعين واضحا يف هذا إال إذا كان

 . الصالة فال نقدر أن نقول ببطالن، البطالن

 

باب من صلى  )  : هنا حديث يف البخاري رمحه اهلل؛ قال رمحه اهلل يف صحيحه : السائل 
 ) قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : مث قال  ( اهلل وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به

  ( ... النار وأنا أصلي عرضت علي

 

 !ر ؟ة إىل النامشروعية جواز الصال هذا األمر هل يأخذ من  : الشيخ
 

هل هذا للتشريع وبيان حكم اهلل يف هذه ، عليه اجلنة والنار اهلل هو الذي عرضها عليه؛ عرض
 !القضية ؟

 

النار  فالصالة إىل، نعلم أنه إذا تعارض احلاظر واملبيح يقدم احلاظر كما يف علم األصول كما
وسلم هنانا  سول صلى اهلل عليهالر ، وأنت تعلم أن هناك من يعبد النار-تعمدا من غِّي اضطرار 

وهي تطلع بني ، ملاذا ؟ ألن الكفار يسجدون هلا يف هذا الوقت؛ عن الصالة عند طلوع الشمس
ملاذا ؟ ألن فيه تشبها ؛ وعند االستواء وبعد العصر ويشتد النهي عند هتيئها للغروب، قرين شيطان

صلوا يف نعالكم فإن اليهود ال يصلون  ) هناك تفاصيل كثِّية يف النهي بالتشبه بالكفار؛، بالكفار
  (  ) ( َصلُّوا يف نَِعاِلُكْم َوال َتَشب َُّهوا بِاْليَ ُهودِ  )  (  يف نعاهلم

 

مبين على خمالفة  الدين : يقول ابن تيمية ، هنانا عن حلق اللحى فال نتشبه هبم، فال يُتشبه هبم

                                                 
 . اهلل من حديث عبد اهلل بن عمر، وصححه األلباين رمحه(   68)وأبو داود ( 1/88)أخرجه أمحد  -   
 . (5 11)وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( 1/108)  يف املعجم الكبِّي أخرجه الطرباين - 6 



 . أعداء اهلل

ويُرّد إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعين  قوله فالبخاري قد يتفقه رمحه اهلل وكّل يؤخذ من
 . يصلي باختياره إىل النار الرسول صلى اهلل عليه وسلم ما كان

 

  العلم أم الزواج مع العلم أين ال أصرب عن الزواج ؟ أيهما أقدم طلب  : السؤال

 

كما قال عمر رضي أن تسودوا   يعين تعلموا قبل؛ إذا استطعت أن تصرب وتتعلم فاصرب  : اجلواب
 . ترك العلم وراح يكد على نفسه بعضهم قد يعوقه الزواج عن العلم؛ فإذا تزوج، اهلل عنه

 

-ما عنده ويرى أنه يذهب يفجر ويزين وكذا ، إذا كان عنده سعة جيمع بني املصلحتني فطيب
 . أن يتزوج ويصون نفسه ويعّفها أوىل -فواهلل

 

أصلي إذا ما وجدنا مسجدا ألهل  أهل البدع وكيفما حكم الصالة يف مسجد   : السؤال
  زوجيت يف بييت ؟ وهل تصح الصالة إذا صليت مع، السنة يف هذه القرية

 

مسجد صّل فيه ولو مع أهل البدع،كان ابن عمر رضي اهلل عنه  إذا كان يوجد؛ ال  : اجلواب
 . واستشهد بذلك البخاري يصلي وراء جندة اخلارجي

 

فإذا كان مستورا فأنت صّل ، منهم املستور ال تُ رْتك ملثل هذا، مث أهل البدع واجلماعة أمر عظيم
احلق وإذا كانت بدعته كفرية وأصّر عليها فال تصّل وراءه  وراءه وإذا تبني لك أنه مبتدع بنيِّ له

 يدعو غِّي اهلل ويذبح لغِّي اهلل ويستغيث بغِّي، يعين عنده بدعة مكفِّرة؛ ألنه بعد قيام احلجة يكفر
عنده شيء من البدع املكفرة وناظرته وبينت له احلق من كالم اهلل وكالم ، الصفات يعطِّل، اهلل

 أما وهو مستور وليس عنده هذه البدع، وكالم السلف فأصر وعاند فحينئذ ال تصّل وراءه رسوله

 . املكفِّرة والضالة فصل وراءه

 



 ادة الفقه ؟كتاب لطالب العلم املبتدئ يف م ما هو أفضل  : السؤال

 

 أفضل الكتب هو، أفضل كتاب من كتب الفقه هو الكتاب الفالين : ما أقدر أقول  : اجلواب

أفضل   كتاب اهلل ويليه سنة رسول اهلل عليه الصالة والسالم، أما كتب الفقه فما أقدر أقول
شرح قدامة و  لكن أستحسن من كتب الفقه مثل العّدة البن، كل مذهب فيه فقه يعتز به؛  كتاب

والدرر ، بدليلها يف الغالب العّدة لبهاء الدين املقدسي فإنه يأيت باملسألة ال سيما الشارح ويأيت
 . البهية للشوكاين

 

من  مع قرب شهر رمضان املبارك يعيش املسلمون يف بالد الغرب جوا : يقول السائل   : السؤال
الكافرة وقد ُخوِّل هلا  ني أمام احلكومةالبلبلة يف دخول الشهر؛ وعندنا يف فرنسا هيأة متثل املسلم

أم يصوم مع أول رؤية وبارك اهلل  فهل املسلم ملزم مبتابعة هذه اهليأة؛ إعالن يوم دخول رمضان
  فيكم ؟

 

 هل أهل كل بلد هلم مطلع خاص وال يصومون؛ هذه املسألة اختلف فيها املسلمون  : اجلواب

إىل رؤية الشهر  من سبقهم من املسلمني يف البلدان األخرى إال إذا رأوا اهلالل ؟ أو هلم أن يتابعوا
أم عبد ؛ الفضل ؟ فيها خالف؛ ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنه كما يف صحيح مسلم أن أم

؛ رمضان وهو بالشام اهلل بن عباس أرسلت موالها كريبا إىل معاوية حلاجة فجاء الشام واستهل
مث سافر كريب من الشام ، رأوه ام برؤية اهلالل حينمااستهل يوم اجلمعة فصام معاوية وأهل الش
أما  : قال ، ليلة اجلمعة : رأيتم اهلالل ؟ قال  مىت : إىل املدينة وملا ورد املدينة سأله ابن عباس 

 ومل يأخذ (  )(  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) نرى اهلالل حنن فرأيناه ليلة السبت فال نفطر حىت

 . برؤية أهل الشام

 

 

                                                 
 . ( 85 )ومسلم ( 8 5 )أخرجه البخاري برقم  - 8 
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