
 

 يف ترمجة  البيان احلسن 

 اإلمام الوادعي وما أحياه من السنن 

 

 

 

 

 أليب حممد

 عبد احلميد بن حييى الزعكري احلجوري 

 

 

 تقديم فضيلة الشيخ العالمة 

 أيب عبد الرمحن حيي بن عيل احلجوري 



 مقدمة العالمة يحي بن علي الحجوري حفظه هللا 

     

نستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال احلمد هلل نحمده، ونستعينه، و

 رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد:

فقد اطلعت عىل هذا البحث املسمى: البيان احلسن ملا أحياه اإلمام الوادعي 

حفظه -من السنن ألخينا عبد احلميد بن حييى الزعكري احلجوري  -رمحه اهلل-

حديثية،  مباحثحيتوي عىل  -إن شاء اهلل-ا طيًبا مفيًدا فرأيته مجع يف ذلك مجعً  -اهلل

لنقل فتاواه  -رمحه اهلل-وفقهية، مع كونه ترمجة حافلة لشيخنا العالمة الوادعي 

ومآثره العلمية ليعلمها الناس، وهي دليل علمه وفضله، وجتديده هلذه الدعوة 

ة، بنرش كثري من علومها بني املسلمني بعد أن  كادت تصري نسًيا السلفية احلقَّ

املنيفة التي  منسًيا، فرحم اهلل شيخنا ونفع بام أحياه من السنن الرشيفة، والعلوم

يف حديث جرير ملسو هيلع هللا ىلص يزان حسناته مما دل عليه قول رسول اهلل يرجى أن تكون يف م

من سن يف اإلسالم سنة حسنة، »بن عبد اهلل البجيل عند اإلمام مسلم، أنه قال: 

 «.مل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشءفله أجرها وأجر من ع

، أي: أحيا سنة من «سن يف اإلسالم سنة حسنة»قال أهل العلم: معنى قوله 

بعد أن أميتت، فله أجرها وأجر من عمل هبا، كام دل عليه ملسو هيلع هللا ىلص سنن رسول اهلل 

من دل عىل هدى »قال: ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث، وحديث أيب هريرة يف مسلم، أن النبي 

، وقول اهلل «من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيًئا كان له

 تعاىل: ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل يشء أحصيناه يف كتاب مبني﴾.

فنسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا أعاملنا، ومن شيخنا ما قدمه، وينفع هبذا البحث 

اعتنى به يف هذا  من علمه، وجيزي أخانا الشيخ عبد احلميد احلجوري عىل ما

 اجلزء وحرره.

كتبه: أبو عبد الرمحن/حييى بن عيل احلجوري، قبل صالة ظهر يوم الثالثاء 

 هـ.6241أول يوم من رمضان املبارك عام 



 مقدمة المؤلف                            

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                      

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن إن احلمد هلل نحمده 

سيئات أعاملنا، من هيدي اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أما بعد: 

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِ  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾]آل ﴿َيا َأهيه

 [. 604عمران:

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها   ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيه

ِذي َتَساءَ  ُقوا اهللََّ الَّ ُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

 [ 6َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾ ]النساء:

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا * ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيه

 [. 06-00ْد َفاَز َفْوزًا َعظِياًم﴾]األحزاب: َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفقَ 

 وبعد:  

فإن اهلل تعاىل قد مّن علينا بعد نعمة اإلسالم، أن هدانا للسنة، ويرس لنا السبل 

يف وقت كثرت فيه البدع، ملسو هيلع هللا ىلص لطلب العلم النافع، علم كتاب اهلل، وسنة رسوله 

، وأشار ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  وانترشت فيه العقائد الزائفة، واملناهج املنحرفة، وقد بني

إىل هذا الرش العظيم، وحث عىل الصرب عىل طاعة اهلل فقال كام يف حديث أنس 

يأيت زمان إال والذي بعده رش منه، ال«(: 0017الذي أخرجه البخاري رمحه اهلل )

 . »فاصربوا حتى تلقوا ربكم

حديث وبني أن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود كام بدأ غريبًا، فطوب للغرباء، من 

(، ونص صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم أيضًا عىل أنه 621أيب هريرة عند مسلم)

أخرجه الرتمذي من حديث  »القابض عىل دينه كالقابض عىل اجلمر«يأيت زمان، 

 أنس ريض اهلل عنه.

فمّن اهلل سبحانه ووفق لطلب العلم عىل يد اإلمام اجلليل، والعامل النبيل شيخ 

القرن اخلامس عرش اهلجري/ أيب عبد الرمحن مقبل بن  اإلسالم، وأحد جمددي

هادي الو ادعي، الذي كان رمحه اهلل حمبًا للسنة، داعيًا إليها، مبغضًا للبدع 



املؤمنني الطائعني، شديدًا عىل أهل وكان لينا هينا مع والرشكيات، حمذرًا منها، 

 البدع املعاندين. 

مقتفيًا يف ذلك  داهتمم ومعتقحث عىل التميز عن أهل البدع بكافة أشكاهل

منهج السلف الصالح من لدن الصحابة إىل يومنا هذا، الذين قد قال اإلمام مسلم 

ُلوَن ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر  ابُِقوَن اأْلَوَّ رمحه اهلل: أثنى اهلل تعاىل بقوله ﴿َوالسَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ عَ  ِذيَن اتَّ َتَها َوالَّ ِري ََتْ نُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ

 [. 600اأْلَْْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ ]التوبة:

وكان رمحه اهلل يف كل ذلك مبتعدًا عن التقليد األعمى، الذي قد بني اهلل تعاىل أنه 

لَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إاِلَّ َقاَل سبيل الكافرين فقال: ﴿َوَكذَ 

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن﴾]الزخرف: ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ُفوَها إِنَّ  [.42ُمرْتَ

وقد نص عىل معنى هذه اآلية الشوكاين رمحه اهلل تعاىل بقوله: )وهذه من 

 ة الدالة عىل بطالن التقليد وقبحه(.اهـأعظم األدل

بل قد قال الشيخ رمحه اهلل عند أن سئل: هل أنتم مقلدون ملحمد بن عبد 

 الوهاب؟ قال: لو كنا مقلدين لقلدنا أمحد بن حنبل.

وكان رمحة اهلل أخذًا بالدليل، خملصًا هلل سبحانه وتعاىل فيام نحسبه مع ذلك، 

 عامل، وهو اإلخالص واملتابعة. فتحقق يف أعامله رشطًا قبول األ

وقد سمعت من الشيخ الفاضل الناصح األمني خليفة أيب عبد الرمحن شيخنا 

حييي بن عىل احلجوري حفظه اهلل تعاىل يقول: لو مجعت السنن التي أحياها الشيخ 

مقبل رمحه اهلل، فأحبت أن أقوم هبذا العمل لعيل أن أرد بعض مجيل الشيخ رمحه 

لعل اهلل عز وجل أن ييرس يل أوالً العمل هبا، ثم نرشها بني املسلمني، اهلل ألينا، و

وليعرف قدر هذا اإلمام رمحه اهلل، وما واجه من الصعوبات يف نرش السنة راجيًا 

من اهلل تعاىل العون والسداد والتوفيق والرشاد، سائاًل املوىل عز وجل أن جيعله 

ني إنه سميع كريم، واحلمد هلل رب خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به املسلم

 العاملني. 

 .الزعكري  احلجوري كتبه أبو حممد عبد احلميد بن حييي



 ترجمة مختصرة لإلمام الوادعي رحمه هللا

 اسمه: 

هو اإلمام العالمة شيخ اإلسالم رحلة الطالبني وأحد املجددين الزاهد الورع 

لسنة إمام احلديث وعلله و السني السلفي الفقيه املحدث قامع البدعة ونارص ا

خاصه وعامه وجممله أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة اهلمداين 

 الوادعي اخلاليل من قبيلة آل راشد.

 مولده رمحة اهلل. 

ولد رمحة اهلل يف قرية دماج من قبلية وادعة وهذه القرية تقع جنوب  رشق 

يده نظرًا لعدم اهتامم الناس بالتأريخ مدينة صعدة أما تأريخ مولده فال يعرف َتد

يف حينه لكن يقدر بأنه ولد رمحه اهلل يف سنة أربعة ومخسني وثالثامئة و ألف 

 للهجرة حسب ما كان رمحه اهلل يقدر لنا يف دروسه. 

 نشأته

نشاء رمحه اهلل يتميا حيث مات أبوه رمحه اهلل وهو صغري ال يعرفه وبقي يف 

فرتة وكانت تأمره أن يشتغل يف األرض وتأمره أن ينظر  حضانة والدته رمحها اهلل

إىل حال جمتمعه كي يكون مثلهم وهو يقول هلا معرضًا عن ذلك سأذهب أدرس 

فتقول له اهلل هيديك. أهـ من نبذه خمترصة عن حياة والدي العالمة مقبل الوادعي 

 العطرة ألبنته حفظها اهلل. 

 بيئته 

قد ملئت باخلرافات والرشكيات وغريها من  نشاء رمحه اهلل يف بيئة شيعية 

املخالفات حيث ومن املعلوم أن التشيع جثم عىل اليمن أكثر من ألف عام أدخله 

أحد أئمة الضالل اهلادي حيي بن احلسني املعتزيل الذي جعل من صعده عاصمة 

 لدولته وٌقرب فيها وأختذ قربه وثنا يعبد من دون اهلل عز وجل بيئة بلغ هبا اجلهل



مبلغة ينذرون لغري اهلل ويذبحون وخيافون ويستعينون ويستغيثون بغريه سبحانه 

 تعاىل. 

جمتمع رصفوا كثري مما يستحقه اهلل لغرية إال من رحم اهلل ويف باب األسامء 

والصفات معتزلة ينكرون الصفات ينكرون الشفاعة والرؤية وغريها من مسائل 

 بيت حتى قال قائلهم: االعتقاد وجعلوا الدين كله حمبه آل ال

ـــــــى ـــــــم احلج ــــــــة ه  يل مخس

 

 مــــن نــــار لظــــى واحلاطمــــة

ـــــــــــفى واملرت ــــــــــ    املصط

 

 وأبناهــــــــــــام والفاطمــــــــــة

بل ربام كانوا يدعوْنم يا اخلمسة، وكانوا يقولون: إذا وقع الرجل أو البعري أو  

الولد... بدالً من قول بسم اهلل يقولون يا حممد يا عىل فال يعرفون من الدين إال 

اسمه وهم يف تشيعهم يعمهون ويف الباطل خيوضون وهيرعون فاهلل املستعان عىل 

ما يصفون وهذا بسبب اجلهل الذي انترش بسبب هذه الدعوة الشيعية اخلبيثة 

السمن للسيد والكبش للسيد والزبيب والعنب واحلب وغريها من األمور كلها 

زعمهم والعياذ باهلل جتد للسيد يقبلون الركب ويبجلوْنم وهؤالء )السادة( عىل 

الواحد منهم ساحر و اآلخر قبوري واآلخر مبتدع ضال واألخر سباب لصحابة 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم وينكرون رؤية املؤمنني هلل عز وجل يوم 

القيامة وينكرون الشفاعة ألهل الكبائر وينكرون القدر إىل غري ذلك من 

هم رجل رشيد وال ذو عقل سديد إال من رمحه اهلل هذا املعتقدات البائرة ليس في

يف باب املعتقد أما يف باب العبادات فهم عىل املذهب احلنفي سائرون ويف السنن 

 فاهلل املستعان.  واقعونمفرطون ويف البدعة 

 طلبه العلم 

فجاء اهلل سبحانه تعاىل هبذا اإلمام األملعي رمحه اهلل وغرس فيه حب العلم  

ا َلُه  وهذا من ْلنَا الّذْكَر َوإنَّ ا َنْحُن َنزَّ رمحة اهلل سبحانه تعاىل وإنجاز لوعده: ﴿إنَّ

 [.9حَلَافُظوَن﴾ ]احلجر:

إن اهلل يبعث يف هذه األمة عىل «وحلديث رسول اهلل صىل اهلل وعلية وسلم: 

وسيحدثنا الشيخ رمحه اهلل عن بدأ طلبه  »رأس كل مائة سنه من جيدد هلا دينها



كام يف ترمجته التي خطها بيده قال درست يف املكتب حتى انتهيت من منهج للعلم 

املكتب ثم ضاع من العمر ما شاء اهلل يف غري طلب علم وطلبت العلم يف جامع 

اهلادي فلم أساعد عىل طلب العلم ثم رحلت إىل أرض احلرمني ونجد فكنت 

ي الكتب أسمع الواعظني ويعجبني وعظهم فاستنصحت بعض الواعظني ما ه

املفيدة حتى أشرتهيا فأرشدين إىل صحيح البخاري وبلوغ املرام ورياض الصاحلني 

وفتح املجيد رشح كتاب التوحيد وأعطاين نسيخات من مقرر التوحيد، وكنت 

حارسًا عىل عامرٍة باحلجون بمكة فعكفت عىل تلك الكتب وكانت تعلق بالذهن 

 ألن العمل يف بلدنا عىل خالف ما فيها...

بعد مدة من الزمن رجعت إىل بلدي أنكر كل ما رأيته خيالف ما يف تلك و

 الكتب...

ثم أخرب رمحه اهلل عن نفسه أنه أوذي مما أضطره إىل الدراسة يف جامع اهلادي 

مرة أخرى وركزوا عليه الدراسة يف كتب العقيدة كي يغريوا ما علق يف ذهنه من 

 لنفسه:  العقيدة الصحيحة ولكن هيهات، وكام استشهد

 عرفت هواهـا قبـل أن اعـرف اهلـوى

 

 فصــــادف قلبـــاً خليـــا فتمكنـــا

أي أن العقيدة الصحيحة قد َتكنت من قلبه ، فأجتهد رمحه اهلل يف النحو ملا  

رأى أن الكتب املقررة شيعية معتزلية كام خيرب عن نفسه وخيرب عن نفسه كذلك أنه 

ني جمد الدين املؤيدي ]هو أحد رحل إىل نجران عند قيام الثورة والزم أبا احلس

أئمة الضالل يف اليمن املنافحني عن التشيع والداعني إليه بل قد طعن يف كتاب 

مطالع األنور يف ترمجة علامء األمصار يف أكثر من أربعني صحابيا من صحابة النبي 

 صىل اهلل عليه وآله وسلم وهذا يدل عىل رفضه[ واستفاد منه يف النحو. 

رص ملا حصل له من التحصيل الدرايس يف اليمن ثم رحل هذا ملخص خمت

رمحه اهلل إىل اململكة العربية السعودية فالتحق بمدرسة َتفيظ القرآن يف الرياض 

قدر شهر ونصف ثم رحل إىل مكة قال رمحه اهلل )كنت أشتغل إن وجدت شغالً 

فسري ابن واطلب العلم يف الليل أحرض دروس الشيخ )حيي عثامن الباكستاين( يف ت

كثري والبخاري ومسلم وأطالع يف الكتب والتقيت بشيخني فاضلني من علام ء 

اليمن أحدمها القايض حيي األشول صاحب معمرة فكنت أدرس عنده يف سبل 



السالم للصنعاين وكان يدرسني فيام أطلب وأيضًا عبدالرزاق الشاحذي املحويتي 

 بمعهد احلرم حني فتح وكان من وكان يدرسني فيام أطلب منه ثم ألتحق رمحه اهلل

أبرز من درس الشيخ عىل يديه فيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ عبد اهلل بن 

 محيد والشيخ حممد السبيل هذا يف املعهد

ودرس يف احلرم عىل يد الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي وعىل يد الشيخ 

 )حممد بن عبد اهلل الصومايل (

ملعهد التحق باجلامعة اإلسالمية فحول إىل كليه الرشيعة وبعد اإلنتهاء من ا

وعلوم الدين وأشهر من درس عىل يديه فيها الشيخ السيد حممد احلكيم والشيخ 

 حممود عبد الوهاب فائد املرصيني. 

ثم حيدث رمحه اهلل عن نفسه فقال )وعند أن جاءت العطلة خشيت من ذهاب 

 ة ألمرين أحداها: التزود من العلم. الوقت وضياعه فانتسبت يف كلية الرشيع

الثاين: أن الدروس متقاربة وبعضها متحدة فهي تعترب مراجعة ملا درسناه يف  

كلية الدعوة وانتهيت بحمد اهلل وأعطيت الشهادتني وأنا بحمد اهلل ال أبايل 

 بالشهادات املعترب عندي العلم. 

فتحت يف اجلامعة دراسة  قال رمحه اهلل ويف العام الذي انتهينا من الكليتني

عاليا بام يسمونه باملاجستري، فتقدمت الختبار املقابلة ونجحت بحمد اهلل، وهي 

ختصص يف علم احلديث، وبحمد اهلل حصلت الفائدة، وكان أبرز من درسنا 

الشيخ حممد األمني املرصي رمحه اهلل، والشيخ السيد حممد احلكيم املرصي ويف 

د األنصاري، وكنت بعض الليايل، أحرض بعض دروس آخرها الشيخ محاد بن حمم

الشيخ عبد العزيز بن باز يف احلرم املدين صحيح مسلم، وأحرض كذلك مع الشيخ 

 األلباين يف جلساته اخلاصة بطلبة العلم لالستفادة. 

 وذكر أيضا ممن استفاد منهم الشيخ عبد املحسن العباد حفظه اهلل 

 -السعودية-هلل داعيًا إىل اهلل يف تلك البالد ومع هذه الدراسة فقد كان رمحه ا

 وُيَدرس ما استفاد فيه فقد درس قطر الندى والتحفة السنية يف احلرم املكي 

ودَرَس يف املدينة الباعث احلثيث وقطر الندى وجامع الرتمذي يف بيته لبعض 

 طلبه العلم 



ذلك عن نفسه وكان رمحه اهلل يف أوقات الفراغ مقباًل عىل الكتب كام أخرب ب

وقد حاول الشيعة الُضالل عليهم من اهلل ما يستحقون أن يرصفوه عن هذا اخلري 

فقال له بعضهم كم يعطونك يف معهد احلرم قال مئة ومخسني قال له هذا الشيعي 

نحن نعطيك مئة ومخسني واترك الدراسة يف املعهد فرجع رمحه اهلل البيت وهو 

يشء من الرتدد فيرس اهلل له كتاب املقبيل كئيب حزين قد دخل يف قلبه بعض ال

 العلم الشامخ،  قال فابتعدت عنهم من ذلك اليوم ومل يتعرضوا يل بعدها.اهـ

 مرحلة ما بعد الدراسة 

بعد أن خترج الشيخ رمحه اهلل من اجلامعة كانت تواجهه مصاعب كثرية جدًا 

يعتربها الشيعة  من أبرزها خروجه إىل اليمن وإىل بلده صعدة بتلك الكتب التي

كتب وهابية وأْنا ختل بالدين وصل الشيخ رمحه اهلل إىل بلده دماج وبدأ يعلم 

األوالد القرآن قال رمحه اهلل )فام شعرت إال بتكالب الدنيا عيل فكأين خرجت 

خلراب البالد والدين واحلكم وأنا آنذاك ال أعرف مسئوالً وال شيخ قبيلٍة فأقول 

وإذا ضاقت ذهبت إىل صنعاء أو إىل حاشد أو إىل ذمار  حسبي اهلل ونعم الوكيل

 وهكذا إىل تعز وإىل احلديدة وأب دعوة وزيارة لإلخوان يف اهلل(.اهـ

بذلك ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا الذي حصل له رمحه اهلل من باب االبتالء، وقد أخرب النبي 

 . »يبتىل املرء عىل قدر دينه«فقال:

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتنُوَن وقال اهلل تعاىل: ﴿امل* َأَحسَب النَّاُس أَ  ْن ُيرْتَ

ذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاذبنَي﴾  ذيَن مْن َقْبلهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ * َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ

 [.2-6]العنكبوت:

يعينه ومل يكن أحد «وقالت أم عبد اهلل الوادعية حفظها اهلل حاكية عن أبيها: 

عىل اخلري وعىل طلب العلم واالستقامة، ومل يكتفوا بذلك بل زاد كربآهم الطني 

 . »بلة فحاربوه، وآذوه وأثاروا عشريته والعوام، أيام إثارة علية ومهوا بقتله

فلقي من قومه املتاعب واملشاق، واملحن ما اهلل به عليم السيام من اهلاشميني 

الشخصية من مشايخ قبائل البالد وخوفًا  أعني الشيعة، منهم وذوي املصالح

منهم عىل مناصبهم ومرتباهتم الدنيوية، فقد كانوا مبجلني لدي الناس وخيتلسون 



أمواهلم بالباطل فحقًا لقد أبتيل ابتالء عظياًم، فقد كان يواجه أمة اجلهلة، وذوي 

 األهواء وهو بمفرده.اهـ

احلجوري حفظه اهلل يف كتابه وقال الشيخ املبارك الناصح اآلمني حيي بن عىل 

من املعلوم بيقني أن شيخنا العالمة الوادعي رمحه اهلل خرج من 42)الطبقات( ص

الديار السعودية إىل البالد اليمنية قبل نحو ربع قرن يف جو مظلم بالتشيع 

والتصوف والتحزب ودعاء غري اهلل عز وجل والتمسح بأتربة القبور واجلهل 

الكثري وسانده من أهل بلد النزر اليسري فصرب وصابر ودعا املطبق فتنكر لدعوته 

وعلم وأجتهد وثابر بام آتاه اهلل من العلم النافع والعمل الصالح فيام نحسبه واهلل 

 حسيبه أ.هـ 

ثم يذكر الشيخ عن نفسه قال بعد أيام أخرج أحد فاعيل اخلري مكتبتي من 

ة ومدير اإلعالم احلميل حاقد املدينة )إىل مركز كدم( فأرسلوا بالكتب إىل صعد

عىل السنة فطلب الكتب أصحابنا فقال إن شاء اهلل الظهر وما جاء الظهر إال وقد 

حرك الشيعة فطلبوا من املسؤلني توقيفها ألْنا من الكتب الوهابية وال تسأل عن 

 الغرامة املالية واملتاعب والضيم التي حصلت يل 

الرئيس عىل عبدا هلل صالح فأحال  وبعد متاعب طويلة أبرق أهل صعدة إىل

القضية إىل القايض عىل السامن فأرسل إيّل القايض ووعد بأنه سيسلم املكتبة وقال 

إن أهل صعدة متشددون فهم يكفرون علامء صنعاء فُطلبت املكتبة إىل صنعاء ثم 

قام جمموعة من موظفي التوجية واإلرشاد وتسليمها إىل الشيخ رمحه اهلل ورفع 

يف املهدين ثم حصلت بعض املصاعب عىل الشيخ رمحه بعد ذلك إما مادية درجته 

أو حماولة قتل وتفجري ملسجده الصغري الذي بدأ يدرس فيه وغري ذلك ويأبى اهلل 

 إال أن يتم نوره وكام قال بعض الشعراء يف ميض دعوة الشيخ 

 يميض ابن هادي شاهرًا صامصمه=صمصام حٍق للعدو يمزق 

 األباة أرى له=نرًصا فألوية املعرة ختفق يميض عىل درب 



 الشيخ وبدء الدعوة 

نستفتح بسؤال قدم للشيخ رمحه اهلل قال السائل كيف استطعت أن تدعو يف 

 جمتمع قد خيم فيه التشيع أكثر من ألف سنة؟ 

فقال رمحه اهلل الذي يظهر أن هذا أمٌر أراده اهلل وقدره وليس بسبب كثرة 

وال بسب بصرييت يف الدعوة ولعله من باب قول اهلل  علمي وال بسبب شجاعتي

[ وأنا يعلم اهلل مل أختذ 60تعاىل: ﴿َوَما َرَمْيَت إْذ َرَمْيَت َوَلكنَّ اهللََّ َرَمى﴾]ألنفال:

دماج مقرًا من أجل أن أدعو منه لكن من أجل أن اختبأ يف دماج فأردنا شيئًا وأرد 

 6/462اهلل خالفه أ. هـ غارة األرشطة 

ثم ما هي إال أيام حتى جاء جمموعة من  _هذا الذي أراده الشيخ رمحه اهللف_

املرصيني يدرسون عنده كام أخرب عن نفسه يف ترمجته قال ثم فتحنا دروسا يف 

بعض كتب احلديث وبعض كتب اللغة وبعد هذا مازال طلبة العلم يفدون من 

ت ومن مرص ومن الكويت ومن أرض احلرمني ومن نجد ومن عدن وحرضمو

اجلزائر وليبيا والصومال ومن بلجيكا ومن كثري من البالد اإلسالمية وغريها أ.هـ 
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ويوجد اآلن يف مركزه من أمريكا ومن بريطانيا وفرنسا كذلك الكثري وهذا 

بفضل اهلل وانترشت بعد ذلك الدعوة انتشاًر رسيعًا ودخلت مع السنة كل املدن 

سمع من الشيخ وهو يقول ما وصلنا بلد إال والقرى واجلبال والسهول وكم كنا ن

والسنة قد سبقتنا نعم كان الشيخ يف هذه الفرتة خيرج دعوة بني احلني واألخر من 

حمافظة إىل أخري ومن عزلة إىل التي تليها مقتديا يف ذلك بإمام املتقني وصفوة 

 اخللق أمجعني حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم حني كان يعرض دعوته عىل

القبائل ويف األسواق ويقول من يأو يني حتى أبلغ رسالة ريب ) ويف رواية كالم 

ريب ( نعم تنقل الشيخ لنرش الدعوة املباركة التي هي دعوة اهلل سبحانه تعاىل فربام 

وصل إىل منطقة وقد بلغت الدعايات مبلغها أنه يبغض آل البيت فيعطي حمارضة 

حذر احلزبيون أنة حيذر من مدارس يف فضائل آل البيت ويصل منطقة وقد 

التحفيظ القرآن ويزهد يف القران فيعطي كلمة يف فضائل القران وهكذا رمحه اهلل 

سارت دعوته باحلكمة واملوعظة احلسنة والبصرية حتى طعنوا فيه أنه حيرم األكل 



باملالعق وجيعلون عنوانًا رنانا الصواعق والبوار ق يف َتريم األكل باملالعق وهذا 

 عنوان من غري كتاب. 

ربام قالوا إنه حيرم اجلزر والبقل واخليار واملوز ال يدخل البيت وحيرم عىل املرأة 

أن َتلب البقرة وكل هذا من الكذب املفضوح وما أشبه اليلة بالبارحة ﴿َكَذلَك 

ذيَن مْن َقْبلهْم مْن َرُسوٍل إالَّ َقاُلوا َساحٌر َأْو جَمْنُوٌن * أَ  َتَواَصْوا به َبْل ُهْم َما َأَتى الَّ

 [ 12-14َقْوٌم َطاُغوَن﴾]الذريات: 

الطريقة هي الطريقة يف التحذير من األنبياء وأتباع األنبياء ولكن يأبى اهلل إال أن  

يتم نوره ولوكره الكافرون ولو كره املرجفون وصدق رسول اهلل صىل اهلل وعلية 

ال يرضهم من خذهلم وال من وسالم )ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين 

 خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم عىل ذلك (

 

 الشيخ في االعتقاد

ستأيت السنن التي أحياها الشيخ رمحة اهلل ومنها غرس العقيدة الصحيحة بني 

 الناس ولكن نذكرها هنا ما ذكره من اعتقاده يف هذه عقيدتنا. 

اب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل قال نؤمن باهلل وبأسامئه وصفاته كام وردت يف كت

 عىل وعىل آله وسلم من غري َتريف وال تأويل وال َتثيل وال تشبيه وال تعطيل 

نعتقد أن نداء األموات واالستعانة هبم وكذا األحياء فيام ال يقدر علية إال اهلل 

رشك باهلل. وهكذا العقيدة يف احلروز والعزائم أْنا تنفع مع اهلل أو من دون اهلل 

 ك ومحلها مع غري عقيدة خرافة. رش

نأخذ بظاهر الكتاب والسنة وال نؤول إال بدليل يقتيض التأويل من الكتاب 

 والسنة 

نؤمن بأن املؤمنني سريون رهبم يف اآلخرة بال كيف ونؤمن بالشفاعة وبخروج 

  .نؤمن بأن القرآن كالم اهلل غري خملوقواملوحدين من النار 



 الشيخ في الصحابة 

ه اهلل نحب أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ونبغض من قال رمح

تكلم فيهم ونعتقد أن الطعن فيهم طعن يف الدين ألْنم محلته إلينا ونحب أهل 

 بيت النبوة حبا رشعيا 

 بعد الشيخ رحمه هللا تعالى عن تكفير المسلمين

و الردة قال رمحه اهلل ال نكفر مسلام بذنب إال الرشك باهلل أوترك الصالة أ

 أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك وال نرى اخلروج عىل احلكام املسلمني.اهـ

كان رمحة اهلل مبغضًا للخوارج الذين يكفرون املسلمني ويستحلون دماءهم  

وله يف ذلك اليد الطوىل يف التحذير و التنفري منهم فقد أسامهم مجاعة الفساد وهذا 

 واملحن عىل كثري من البلدان اإلسالمية  الوصف منطبق عليهم ملا جيرونه من الفتن

وقد قال رمحة اهلل ال نكفر مسلام حتى وإن كان مبتدعا إال إذا أدت بدعته إىل 

 الكفر. 

أراد الشيخ رمحه اهلل بذكر هذا املعتقد أن يبني للناس أنه خمالف للدعوات 

 املبتدعة من روا فض وخوارج .

 زهد الشيخ 

يا ويف حطامها الفاين يكفيه منها اليسري فقد كان كان رمحه اهلل زاهدا يف الدن

مسكنه متواضع من الطني وسقفه من خشب السدر مع أنه لو شاء قرصا أو عامرة 

حلصل عليها بل قد أُ ُعطى أمواال يبني له بيتا فبني هبا مسجدا وكان يأكل يف النهار 

ر مع األرز يف أرزا بدون إدآم كام الحظنا ذلك كثريا يف دخولنا معه إال أنه توف

سنواته األخرية حبه دجاج و ذلك لعدم خلو غداء الشيخ من ضيفني أو ثالثة كل 

يوم عىل أقل التقدير كذلك نالحظ ذلك يف مركبه أهل الدنيا يركبون السيارات 

 الفاخرة والشيخ يركب ما يرس اهلل له. 

 ويبدو زهده كذلك يف ملبسه ويف هيئته رمحه اهلل. 



 تواضعه  

يفخر عىل أحٍد وال يأنف أن يميش مع الصغري والكبري وجييب دعوة كان ال 

طالبه ويميش معه من أراد أن يقابله ال رضبا وال طردا وال إليك إليك بل يف يوم 

من األيام ذهب إىل جنازة يف املهاذر عىل بعد عرشين كيلوا مرت من دماج وجعلت 

حديث عهد بطلب أحكي له قصتي قبل اإلستقامة وهو يضحك ويتعجب وأنا 

 العلم. 

 كرمه رحمه هللا

أما الكرم فكان من أجود الناس يف عرصه فهو ينفق ما رزقه اهلل يف أوجه اخلري 

وال يدخر شيئًا منها أبدًا كام يعرف ذلك الكثري ممن عارشه وسمع عنه ولو كان 

ارات بخياًل ما َتقق عىل يديه هذا اخلري و لكنز النقود له ورشا هبا املعارض والعق

أنه كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر فكم من شاب زوجه _كلمة حق _و لكنه 

 وكم من حمتاج فرج اهلل به حاجته فلله دره وكل هذا مع قله ذات اليد. 

 

 توكله وشجاعته 

كان واثقًا باهلل العظيم فيام نحسبه وأنه لن يضيعه وهو يف الطاعة وهذا من  

كثري من الطالب وهو ينفق هذا األنفاق الكثري ومع كامل التوكل عىل اهلل فعنده ال

ذلك كان يأخذ باالحتياط وهذا التوكل عىل اهلل جعله ال خياف يف اهلل لومة الئم 

يصدع باحلق عند الرئيس و املرؤوس كام هو معلوم عنه عند أهل هذه البالد بل 

قد حصلت بعض التفجريات وحماوالت االغتيال وهو ثابت اجلأش كام يف 

نفجار عدن وما حصل يف اجلامع الكبري بإب وما حصل يف بلده وغريها من ا

 املناطق. 



 ورعه رحمه هللا 

كان ورعٌا تقيا فيام نحسبه قال يوما ونحن نسري يف أحد الطرق ألن أقول يف 

 كافر إنه مسلم أحب إيل يف أن أقول يف مسلم إنه كافر. 

ني وخوفا من الوعيد يف وهذا من ورعه رمحه اهلل عن هتك أعراض املسلم 

ذلك وأمره مرة أحد األطباء أن يأكل كل يوم نصف كيلوا حلم ومل يكن له مال 

 خاص فأستأذن من طالبه أن يشرتي من املال الذي هلم فأذنوا له. 

ومن باب الورع عن أعراض املسلمني ربام أهتم بالغيبة بسبب منهج اجلرح 

 هم اجلهال أو املبتدعة املخالفون و إال للمخالفني للسنة وأصحاب هذا االهتام إنام

فهذا من باب النصح ومن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد قال رسول 

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم )الدين النصيحة () من رأى من منكر فليغريه بيده 

 فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك اضعف اإليامن( 

 

 خ رحمه هللا على غيرة الشي

والشجاعة الغرية عىل دين اهلل فال يرى  هلل للشيخ رمحه اهلل صفتي الغريةمجع ا

منكرا إال غرية بام يستطيع وال تظهر بدعة وال دعوة خمالفة للكتاب والسنة إال 

صدع باحلق ال خياف يف اهلل لومة الئم حمذرا منها وكلمة أقوهلا لو مل يكن عند 

نده الغرية عىل دين اهلل ربام خاف من اإلنكار ومن أوليا الشيخ الشجاعة، وع

الشيطان و لو كان عنده الشجاعة وما عنده غرية عىل دين اهلل ملا باىل بمن هيلك و 

لكن عند أن اجتمعت هاتان الصفتان حصل اخلري الكثري فلله احلمد واملنة وكل 

 ميرس ملا خلق له.

ه اهلل بعد نرص اهلل سبحانه وَتكينه إن مما ساعد عىل انتشار دعوة الشيخ رمح 

للمؤمنني واحلق الذي حيمله أيضًا غريته للدين فكان رمحه اهلل هينًا لينًا سهاًل لكن 

إذا علم بيشء من حدود اهلل انتهكت أو داعية ضالله أحل شيئًا حرمه اهلل إال أمحر 

أن أخرج عبد وجهه وأشتد غضبه وعال صوته إنكارًا هلذا املنكر وتغريًا له فعند 



املجيد الزنداين أحد دعاة الضالل وأبواقه رشيط جملس شيخات اليمن أخرج 

ن رشيطًا يف الرد عليه وعند أن أسست جامعة اإليامن بني مفاسدها وأخرج الربكا

خوان املسلمني تدل عىل حجم غريته وغضبه هلل وردوده الكثرية عىل الشيعة واال

ه رمحه اهلل يف احلق ملا َتقق ما َتقق من اخلري سبحانه وتعاىل ولوال هذه احلدة من

 فكم من أناس عرفوا احلق وكتموه يف صدورهم فلله احلمد الذي هيئه هلذا األمر. 

 

 الدروس التي درسها الشيخ رحمه هللا 

يف بدأ الدعوة كان الشيخ رمحه اهلل يدرس الطالب مجيع الدروس اخلاصة 

كثري منهم كانوا يقومون بالدروس اخلاصة  والعامة فلام كثر الطالب واستفاد منه

 والشيخ يدرس الدروس العامة فقط نظرا لكثرة اشغاله وضعف صحته. 

 ومن هذه الدروس التي درسها: 

 يف التفسري: 

 تفسري بن كثري 

 ا لصحيح املسند من أسباب النزول من تـأليفه 

 يف احلديث: 

 صحيح البخاري 

 صحيح مسلم 

 جامع الرتمذي

 حلاكم مستدرك ا

الصحيح املسند ما ليس يف الصحيحني له رمحه اهلل . ودّرس بعض اجلامع 

 الصحيح مما ليس يف الصحيحني.

 أحاديث معلة ظاهرها الصحة له رمحه اهلل وهو كتاب علل 

 ذم املسألة له رمحة اهلل 



 اللزمات والتتبع للدار قطني بتحقيقه رمحه اهلل ا

 يف املصطلح 

 تدريب الراوي 

 احلثيث  الباعث

 املحدث الفاصل 

 غارة الفصل عىل املعتدين عىل كتب العلل له رمحة اهلل 

 يف العقيدة 

 السنة لعبد اهلل بن أمحد 

 دالئل النبوة له رمحه اهلل وهو كتاب مسند 

 القدر له رمحة اهلل 

 الشفاعة له رمحه اهلل 

 التوحيد البن خزيمة 

 فتح املجيد درسه ألهل بيته 

 : يف أصول الفقه

 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 

 يف اللغة: 

 رشح ابن عقيل

 قطر الندي 

 موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب 

 التحفة السنية 

 عقود اجلامن للسيوطي

 ودرس يف اإلمالء املفرد العلم 



تقدم ذكر الكتب التي درسها الشيخ رمحه اهلل ولتعلم أن دروسه منها دروس 

يلزم كل الطالب بحضورها إال من له عذر  خاصة غري إلزامية ودروس عامه

رشعي وطريقة الشيخ رمحه اهلل يف إلقاء الدروس العامة أنه يبدأ بأسئلة يوجهها 

إىل الطالب سواء من الدروس السابقة أو فوائد قديمة تذاكر أو فوائد جديدة 

يلقيها عىل الطالب ثم بعد ذلك يقرأ ويعلق وربام ختلله يشء من الدعابة والشعر 

وغري ذلك من امللح العلمية وكان رمحه اهلل ربام نزل من عىل الكريس ويمر عىل 

الطالب يسأهلم أو ُيسمع هلم احلديث يف درس البخاري واجلامع الصحيح وربام 

دعا الطالب إىل الكريس لإلجابة فيأيت الطالب املستفيد وربام تلعثم ومل حيسن 

ذلك من أجل ترسيخ املعلومات وربام  اجلواب مهابتًا للشيخ رمحه اهلل وكان يفعل

وضع سؤال ثم يقول يف الزوايا خبايا قم يا فالن وربام قال عندي سؤال من 

صاحبة فليقل أنا وربام داعب وقال عند ذياك راعي مجل خالته وغريها من 

الدعابات الكثرية حتى أننا ال نحب أن ينقطع الدرس وكان إذا قدم رمضان 

يقع فيه من املذاكرات الكثرية والفوائد القيمة نظرًا لطول  فرحنا بدرس العشاء ملا

الوقت. وأذكر قصة وقعت يل معه رمحه اهلل وذلك أول قدومي يف أواخر مجاد 

) يا بن آدم تفرغ لعباديت أميل : هـ حيث سأل عن حديث6267الثاين يف عام 

فعت قلبك غنًى وأسد فقرك (( احلديث وكنت أعرف هذا احلديث من البالد فر

يدي فلام جاء إيل قال عندك فقمت و و اهلل ما إن قمت حتى اسود املسجد مع أننا 

يف النهار واملصابيح الكهربائية تيضء فلم أبرص حتى ذهب من عندي ومل أجب 

عىل السؤال مع أنني واحلمد هلل ال أخجل يف كثري من األوقات ولكن هي مهابة 

 اإلمام مالك:العلم وأهله وينطبق عليه قول الشاعر يف 

 يأبى اجلواب فال يراجع هيبة=والسائلون نواكس األذقان 

 أدب الوقار و عز سلطان التقى=فهو املهيب وليس ذا سلطان 

 الشيخ رحمة هللا عليه ومكانته العلمية

ملا كانت منزلة اإلنسان بام حيمله من العلم والتقى فالشيخ رمحه اهلل كان طويل 

 من الراسخني يف العلم يف مجيع ختصصاته ففي ويعترب االطالعالباع وواسع 



العقيدة كان رمحة اهلل إمامها كيف ال وهو استقاها من منهجها الصايف ومعينها 

الذي ال ينضب من قال اهلل وقال رسوله صىل اهلل عليه وسلم عىل فهم السلف 

الصالح رضوان اهلل عليهم يسري معهم حيث ساروا ويقف حيث وقفوا ووسعه 

هم ومؤلفاته يف العقيدة كثرية ومصارعته ألهل الرشك والبدع واالعتزال ما وسع

معلومة مشهورة فقد رد عىل الشيعة القدرية بكتابه املاتع اجلامع الصحيح يف القدر 

وألف كتابًا جامعًا يف الشفاعة ورشوطها وموانعها وأسباهبا حيث كان ظهوره يف 

عىل التوحيد وقد مجع له جملد رمحه قوم ينكرون الشفاعة ألهل الكبائر ممن مات 

اهلل يف فتاوى العقيدة وأبواب اإليامن من اجلامع الصحيح وأبواب كتاب التوحيد 

 تشهد بطول باعة يف هذا املجال. 

وكان يف الفقه موسوعة رمحه اهلل فكم له فتاوى طبعت يف كثري من الكتب 

الفن هو تبويباتة وهناك كثري من األرشطة وأكرب شاهد عل طول باعه يف هذا 

الفقهية يف كتابه اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني سار فيه سري إمام 

املحدثني وقدوهتم أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري 

رمحه اهلل يرتجم للباب عىل القول الراجح عنده وربام ترجم عىل لفظ احلديث ثم 

أشار بالتبويب إىل حديث ليس عىل رشطه فكام قيل يضع بعده ذلك احلديث وربام 

فقه البخاري يف ترامجه يقال فقه الشيخ مقبل يف ترامجه والشيخ ظاهري عىل 

 احلديث ال ينتقل عنه إال بقرينة وهذه هي طريقة أهل احلديث.

وأما علم احلديث فهو إمامة وصدق الشيخ حيي بن عيل حفظه اهلل إذ يقول  

وعامه وخاصه وجممله فهو عىل معرفة كثريٍة باحلديث إمام احلديث وعلله 

الصحيح من الضعيف من املوضوع وعىل معرفة غزيرة بالضعفاء واملرتوكني 

الوضاعني الذين يف أسانيدها ولذلك جتد أنه يشرتط عىل نفسه أن ال حيدث إال 

 بحديث صحيح أو حسن ورشطه يف الصحيح املسند قوي جدًا 

بويه عرصه وابن هشام دهره فقد دّرس يف النحو القطر ويف علم العربية هو سي

والتحفة عند بدء دراسته يف معهد احلرم وكان قد دَرس القطر يف مسجد اهلادي 

ست مرات وبرع فيه وقد دّرس ابن عقيل وغريه من كتب النحو وله معرفه 

 كذلك بعلم البالغة فقد درس فيها عقود اجلامن للسيوطي رمحه اهلل. 



ل عىل معرفة غزيرة به ولذلك جتده عامل بالناسخ واملنسوخ والعام ويف األصو

واخلاص واملجمل واملبني ووضع الدليل يف موضعه من حيث الوجوب والندب 

و الكراهة والتحريم فكل هذه الفنون حني اجتمعت فيه جعلت منه ذلك اإلمام 

 املجتهد الفقيه املحدث. 

ه وفريد دهره فيه فهو ابن معني أما علم الرجال فكان رمحه اهلل وحيد عرص

العرص فال يسأل عن رجل إال وكأنه من أقرانه رمحه اهلل فيبدأ يف ترمجته ويا رمحه 

اهلل كيف تتفتح األسامع حني يقول حدثنا عبد الرزاق وهو ابن هام الصنعاين أبو 

بكر صاحب األمايل والتفسري واملصنف وأمايل عبد الرزاق ليست كأمايل أمحد بن 

سى الذي هو كذاب وليست كأمايل املسرتشد باهلل وهكذا كان يف كثري من عي

 املحدثني يستطرد يف ترمجتهم. 

وكان رمحه اهلل يعرف الراوي ومن ضعف فيه ومن هو ثبت فيه وعىل معرفة 

غزيرة بالسامعات والعلل فكم من حديث يبني عليه الفقهاء كثريًا من األحكام 

رمحه اهلل تعاىل ولذا فصحيحه املسند وأحاديث معلة وتكون فيه علة خفية يبينها 

 تدل عىل غزارة علمه يف هذا الباب. 

فلله دره من إمام وكان كذلك رمحه اهلل عىل معرفة برواية األقران واألباء 

 واألبناء ومعرفة كذلك ببلدان الرواة. 

حفظ  وكان الشيخ رمحه اهلل يف علم الرجال فارس امليدان فال نعلم له نظري يف

 أسامء الرجال يف هذا العرص.

 

 كتب الشيخ رحمه هللا 

 الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني جملدين 

 جملدات  1اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني 

 اجلامع الصحيح يف القدر جملد 

 الصحيح املسند من دالئل النبوة جملد

 الصحيح املسند من أسباب النزول جملد 



 الشفاعة جملد 

 اديث معلة ظاهرها الصحيحة جملد أح

 رياض اجلنة يف الرد عىل أعداء السنة جملد وحيتوي عىل رسالة 

 حكم القبة املبنية عىل قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 إرشاد ذوي الفطن يف إخراج غالة الرفض من اليمن جملد. 

 صعقة الزلزال يف نسف أهل الرفض واإلعتزال جملدين

 حلاد الشيوعية الكافرة جملد السيوف الباترة إل

 قمع املعاند وزجر احلاقد احلاسد جملد 

 اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمني كتاب 

 املخرج من الفتنة 

 رشعية الصالة يف النعال 

 ذم املسألة 

 حكم اجلمع بني الصالتني يف السفر 

 إجابة السائل عىل أهم املسائل جملد 

 فسطة جملدين غارة األرشطة عىل أهل اجلهل والس

 الفواكه اجلنية من اخلطب السنية 

 هذه دعوتنا وعقيدتنا 

 حكم الوحدة مع الشوعني 

 َتفة املجيب يف أسئلة احلارض والغريب جملد 

 املصارعة جملد 

 املقرتح يف أجوبة املصطلح 

ردود أهل العلم عىل الطاعنني يف حديث السحر وبعد حممد رشيد رضاعن 

 السلفية 

 أجوبة قائد العال يب وصاحب العدين  قرة العني يف

الصحيح املسند من التفسري باملأثور مل يطبع بعد وقد مر الشيخ رمحه اهلل فيه 

 عىل تفسري الطربي وابن أيب حاتم 



 الباعث عىل إنكار احلوادث 

 فضائح ونصائح 

 الربكان يف نسف جامعة اإليامن 

 إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد اهلل القرضاوي 

 إيضاح املقال يف أسباب الزلزال 

 حكم اخلضاب بالسواد 

 َتقيق تفسري بن كثري جملدين 

 َتقيق اإللزامات والتتبع وهبا نال رسالة املاجستري. 

 َتفة الشباب الرباين يف الرد عىل الشوكاين )يف أباحته لالستمناء ( 

 رجال احلاكم جملدين للذين مل يرتجم هلم احلافظ يف التهذيب. 

 ل الدر قطني جملد رجا

جملدات وله َتقيق أوسع مل يطبع  1َتقيق املستدرك عىل الصحيحني خرج يف 

 بعد. 

 غارة الفصل عىل الطاعنني يف كتب العلل. 

 ترمجه الشيخ رمحه اهلل بيده 

 إجابة القبس عن أجوبة أيب أنس. 

 إرشاد احلائر بأجوبة فتاة اجلزائر. 

وقد تراجع رمحه اهلل تعاىل عام يف هذا  القول األمني يف أخطاء املذبذبني.

 الكتاب وهذا من عدله وإنصافه . 

 الطليعة يف الرد عىل غالة الشيعة مطبوع ضمن رياض اجلنة. 

 نرش الصحيفة يف ذكر الصحيح من أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف أيب حنيفة. 

 الديباج يف رثاء سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

 عىل ضالل عبد الرحيم الطحان. إقامة الربهان 

 مقتل الشيخ مجيل الرمحن األفغاين. 

 حكم تصوير ذوات األرواح.  

 فتاوى الشيخ يف العقيدة مجع بعض طالب العلم. 



 إعالن النكري عىل دعاة عيد الغدير.

 لكة العربية السعوديةمملمشاهدايت يف ا

ليشء الكثري نسأل وله من األرشطة واألجوبة اخلطية عىل كثري من األسئلة ا

اهلل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته وأن ينطبق عليه حديث أنس يف صحيح مسلم 

رمحه اهلل أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال 

 من ثالث صدقه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له (

 الشيخ رحمه هللا والصحف 

اهلل يف بدأ األمر إذا جاء صحفي إلجراء مقابلة معه فعل فلام تبني له كان رمحه 

كذهبم وتلوْنم ترك املقابالت معهم. وكان يقول عنهم أما الصحف الكاذبة فمن 

 أراد أن جيالس الكذابني فليقرأ الصحف ولقد أحسن من قال (

 وأرى الصحافيني يف أقالمهم=وحيي السامء وزينة األديان  

 ( كان ينبغي أن يقول الشاعر) واهلا تكون حلرمة األديان (قلت )الشيخ

 فلربام رفعوا الوضيع سفاهة=ولربام وضعوا رفيع الشأن 

 وجيوهبم فيها عقوهلم إذا=ملئت فهم من شيعة السلطان 

 وإذا خلت من فضله ونواله= ثاروا عليه بخائن وجبان

 ويصوبون املخطئني تعمدًا=ومن املصيبة زخرف العنوان 

 24.هـ من الباعث عىل رشح احلوادث صأ 

 

 خصوم الشيخ رحمه هللا 

ملا كان الشيخ سائرًا عىل الطريق القويم والرصاط املستقيم تنكر له الكثري من 

 الناس وهذا األمر ليس باجلديد عىل دعاة احلق والتوحيد. 

ا َلنَرَ  اَك يِف فقد تنكر أعداء اهلل لرسل اهلل سبحانه وتعاىل فقالوا لنوح: ﴿إِنَّ

ا َلنَُظنهَك ِمَن 10َضالٍل ُمبنٍِي﴾]األعراف: ا َلنََراَك يِف َسَفاَهٍة َوإِنَّ [، وقالوا هلود: ﴿إِنَّ



[، وتنكروا ملوسى عليه السالم وهارون وقالوا: ﴿إِْن 11اْلَكاِذبنَِي﴾]األعراف:

ِرَجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم بِِسحْ  ا َوَيْذَهَبا بَِطِريَقتُِكُم َهَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأْن خُيْ ِرمِهَ

غاية التنكر، فقالوا: ساحر، وقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص [، وتنكروا لرسول اهلل 12امْلُْثىَل﴾]طـه:

 كاهن، وقالوا: كذاب وغري ذلك. 

وتنكروا لدعوة السنة يف كل عرص، فال غرو أن يكثر خصوم الشيخ، وهو 

ني، فخصوم الشيخ كل سائر فيام نحسبه عىل هدي خاتم املرسلني، وإمام املتق

مبطل من صوفية، وشيعة وإخوان مسلمني، وأصحاب مجعيات، وأصحاب دنيا 

خيافون عىل دنياهم، وخوارج أيضًا، وقد أدت هذه الكثرة من اخلصوم إىل تعرض 

الشيخ لكثري من الدعايات الزائفة، وتعرضه لكثري من حماوالت االغتيال، لكن 

ا َلنَنْ  ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اهلل هلم باملرصاد: ﴿إِنَّ ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الده رُصُ ُرُسَلنَا َوالَّ

 [.16اأْلَْشَهاُد﴾ ]غافر:

ومن أسباب كثرة اخلصوم أيضًا صدع الشيخ باحلق يف حمارضاته، وكتبه  

 وأرشطته مما جعلهم يأنون ويرتبصون به كثريًا. 

 الشيخ في جامع الرحمن بعدن 

اهلل يف رحلة دعوية إىل بعض املحافظات اليمنية، بدًء من توجه الشيخ رمحه 

صنعاء، ثم إب، وتعز، ثم حط رحاله يف عدن، وأعلنت له حمارضة يف جامع 

الرمحن بني مغرب وعشاء، وحرض األلوف من الناس، وملا انتهت املحارضة قال 

م، وكنا يف الشيخ رمحه اهلل: )وبينام املؤذن يؤذن لصالة العشاء، وإذا بانفجار اللغ

الداخل فجعلت أنظر يف سقف املسجد أين أجد الفرج، كنت أظنه يف املسجد، 

فقد اهتز املسجد أيام اهتزاز، فإذا باالنفجار خارج املسجد.اهـ )من الباعث عيل 

 (.44رشح احلوادث()ص

واحلمد هلل فقد أنجا اهلل الشيخ ورفاقه من هذا املكر اخلبيث، وقتل حامل 

[، ﴿ُيِريُدوَن 20رون َوَيْمُكُر اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ امْلَاكِِريَن﴾]األنفال:اللغم: ﴿ وَيمكُ 

 [.7لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمتِمه ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن﴾ ]الصف:



 ثناء العلماء عليه 

رمحه اهلل يف )سلسلة قال الشيخ اإلمام املجدد حممد نارص الدين األلباين 

(: وأما أهل املعرفة هبذا الفن فهم ال يشكون يف 1/91األحاديث الضعيفة()

ضعف مثل هذا احلديث، فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليامين يقول يف 

(، بعد أن تكلم عىل رجال إسناده فردًا فردًا، 6/162خترجيه عىل )ابن كثري()

 ع، وضعف عبيد اهلل بن الوليد الوصايف.اهـواحلديث ضعيف من أجل االنقطا

فعارضه بعضهم بكالم -وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: الشيخ مقبل إمام 

فقال الشيخ رمحه اهلل: الشيخ مقبل إمام الشيخ، مقبل إمام  -يطعن به يف الشيخ

 .ا بذلكأخربن

ليمن وغريه ُذكر للشيخ ابن باز رمحه اهلل انتشار دعوة الشيخ مقبل يف اوملا 

 فقال: هذه ثمرة اإلخالص، هذه ثمرة اإلخالص. 

وقال الشيخ ربيع حفظه اهلل فإن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل يشء عنده بأجل 

مسمى، هذا ما نعزيكم به يف حامل لواء السنة والتوحيد، ذلكم الداعي إىل اهلل 

من أصقاع املجدد بحق يف بالد اليمن، وامتدت آثار دعوته إىل أصقاع شتى 

 األرض... 

وثناء العلامء عىل الشيخ رمحه كثري وإنام هذا من باب التنبيه ال احلرص وإنام 

 . ذوهيعرف الفضل لذوي الفضل 

 وثناء العلامء عليه كثري واحلمد هلل شهرته معلومة للخاص والعام. 



 بعض األشعار التي قيلت في الشيخ رحمه هللا 

ن بن عيل السعدي يف قرية ساه من قال الشاعر أبو حسان عبد الرمح

 حرضموت بعد أبيات متقدمة:

ـــداره ـــو ب ـــيخ وه ـــو تبرصـــون الش  ل

 

ــرب  ــدقا اخل ــوا ص ــر فتم ــديث ع  دار احل

 لـــو زرَتـــوا دار احلـــديث لقلتمـــوا  

 

 هـــذا ابـــن عبـــاس أو هـــذا عمــــر 

ـــــك  ـــــافعي ومال ـــــام الش  أو ذا اإلم

 

ــر ــاهبت الفك ــد تش ــل ق ــن حنب  أو ذا اب

 ومســـلم وأبـــو حنيفـــة والبخـــاري  

 

ــــدثر  ــــرهم أن ــــأن ذك ــــا نظــــن ب  كن

ـــــدره  ـــــا ق ـــــا عرفن  شـــــيخ وريب م

 

ـــــر  ـــــا أث ـــــه فين  إن مل يكـــــن لكالم

ــا شــيخ عــذراً إن جفــا بعــض الــورى   ي

 

ـــض البرشـــ  فالشـــمس بازغـــة وإن رف

ـــة  ـــل عالق ـــك بالنخي ـــيخنا ل ـــا ش  ي

 

 فالنخـــل يـــرجم وهـــو هيـــدينا الثمـــر

 فســـــالمنا يـــــا وادعـــــي نزفـــــه 

 

ــن ح ــا م ــاً ي ــهالً مرحب ــالً وس ــ أه  رض

وقال الشاعر أبو زيد عيل بن حيي بن زيد الزعكري احلجوري ضمن قصائد  

 القصف امليداين لضالالت عبد املجيد الزنداين مطبوعة يف َتفة املجيب 

 والوادعي املستميت عىل اهلدى

 

 شيخ جليٌل ٌ ثابت كالقسورة

 هاهو ذا قد بني الزيغ الذي  

 

 أنتم عليه لكل عني مبرصة 

 أنتم عليه من اهلوى وأجتال ما 

 

 بمحارضات يا هلا من حنجرة  

 قطعت رقاب املحدثات وأخرست 

 

 صوت الضالل وال تزال حمذره

   



 وقال أيضا بعض الشعراء: 

 شيخ به رفع اإلله معاملاً 

 

 أحيا هبا يا قوم سنة أمحد

 عاف احلياة بغري علم فارتقى  

 

 وأعزه ريب بعٍز رسمدي

 كرامةٍ مل ال أالحظه بعني   

 

 و صحيحه يا قوم أفضل شاهد

 مجع األحاديث الصحاح وضمها  

 

 يف مجع يدعي صحيح املسند

 بعد الصحيح أتى كأفضل مرجع 

 

 للباحثني عن احلديث اجليد

 وله بحوث يف احلديث عميقة 

 

 أضحت ألهل العلم خري املورد

  وقال الشاعر أبو رواحه عبد اهلل بن عيس املوري: 

 كم يعيل معاملها فالشيخ مقبل

 

 حيوطها بعظيم النصح عن كثب  

 بعلمه قد ميض يرسى دعائمها 

 

 وحوله أزدحم الطالب بالركب 

 فكم هبا العلم لألفاق يرسله 

 

 حتى أتاه وفود العجم والعرب

 فذلك النور قد عاينت موقعه 

 

 فإذ هبا شيخنا يف سامق الرتب

 شيخ جليًل أيٌب إن قدوته 

 

 اهلل خري نبي مقرونة برسول 

 وإنه طلق الدنيا وهبرجها 

 

 فام له نحو دنيا الناس من أرب

   



 من أقوال الوادعي رحمه هللا   

ومنها رجاء االستفادة  (:1قال يف كتابة )أسباب النزول يف سبب التأليف() 

من مراحل الترشيع، فإننا يف أمس احلاجة إىل أن نعترب أنفسنا جمددين، وأن نبدأ 

 من جديد(.الدعوة 

 وسمعته يقول: أعظم ما يغيض الشيطان هو العلم. 

 وسمعته يقول: )نحن ال ندعو الناس أن يتبعونا، فنحن أحقر من أن نتبع(.

اهلل بارك يف هذه الدعوة ال نحن، فام نحن إال طلبة علم، نعلم ونجهل 

 ونصيب ونخطئ. 

لمني، أو مجعية وسمعته يقول: )أنا أعجب ممن يقول: نتعاون مع اإلخوان املس

احلكمة، ملاذا نتعاون معهم وال يتعاونون معنا، عىل ماذا نتعاون معهم؟ عىل هدم 

 السنة(. 

 وسمعته يقول: )ائتوين بحزيب صغري أخرج لكم منه كذابًا كبريا(.

 وسمعته يقول: )الرحلة يف طلب العلم أفضل القربات إىل اهلل(.

 ء أكثر من حاجتهم إىل األطباء(. وسمعته يقول: )املسلمون بحاجة إىل العلام

 وسمعته يقول: )البدعة عمى(.

وسمعته يقول عن مجاعة التبليغ: )زعموا أْنا دعوة وحقًا إْنا دعوة إىل اجلهل 

 والتجهيل(.

 من استشهاداته الشعرية 

كان رمحه اهلل آية يف حفظ األشعار، كام هو آية يف حفظ احلديث والرجال، 

باألحاديث واألشعار، وقبل ذلك القرآن، وهذا يدل عىل  االستشهادوكان آية يف 

القوية، ونذكر هنا بعض األشعار التي كان يستشهد هبا، كان إذا كتب  حافظته

 كاتٌب يف موضوع ال حيسنه ورد عليه قال:

 ودع عنك الكتابة لست منها 

 

 ولو سودت وجهك باملداد

 



 كان إذا فعل إنسان أمًر ومل حيسن الفعل قال:

 دها سعًد وسعًد مشتملأور 

 

 ما هكذا تورد يا سعد اإلبل

 وإذا هدده رجل ليس بأهل التهديد استشهد بقول الشاعر  

 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 

 

 فأبرش بطول سالمة يا مربع

 

  

 بل قال يف إرشاد ذوي الفطن :

 زعم القريمط أن سيقتل مقبال       فابرش بطول سالمة يامقبل 

هلل بقوله القريمط إىل القرامطة املكارمة وذلك عند أن هددوا بقتله يشري رمحه ا

 حني قال بتكفريهم .

 وإذا تكلم رجل من أهل البدع ومل يرد أن يرد عليه استشهد بقول الشاعر لو 

 ولو كل كلب عوى ألقمته حجراً 

 

 كان احلىص كل مثقال بدينار 

 أو كلام طن الذباب زجرته   

 

 كريم إن الذباب إذًا عيل

 وكان يذكر هذه األبيات يف أوقات عدة:   

 إن كنت أزمعت عىل هجرنا

 

 من غري ما جرٍم فصرب مجيل 

 وإن تبدلت بنا غرينا   

  

 فحسبنا اهلل ونعم الوكيل

 وكان رمحه اهلل إذا رأى اإلعراض عنه قال:   

 سيفقدين قومي إذا جد جدهم

 

 ويف الليلة الظلامء يفتقد البدر

 شعار التي كان يسوقها عىل سبيل الدعاية: ومن األ  

 تزوجت اثنتني لفرط جهيل

 

 ملا يشقى به زوج اثنتني

 فقلت أصري بينهام خروفاً   

 

 ينعم بني أحسن نعجتني

 فرصت بينهام خروفاً   

 

 يعذب بني أخبث ذائبتني

 هلذى ليلة ولتك أخرى  

 

 عتاٌب دائم يف الليلتني

 فعش عزبا فإن مل تسطعه  

 

 رضبًا يف عراك اجلحفلنيف

 وكان أيضًا يداعب هبذه األبيات:   

 من منزيل قد أخرجتني زوجتي

 

 هتر يف وجهي هرير الكلبة

 أم هالل أبرشي باحلرسة  

 

 أو برشي مني بوقع الرضة

  



وكان رمحه اهلل ورفع درجته يف املهدين، إذا ذكر املبتدعة ترنم هبذه األبيات، 

 ن يقرأها عىل الطالب: وربام دعا من حيفظها أ

 ذهبت دوله أصحاب البدع

 

 ووهى حبلهم ثم أنقطع

 وتداعي يف انرصام مجعهم 

 

 مجع إبليس الذي كان مجع

 هل هلم يا قوم يف بدعتهم  

 

 من فقيه أو إمام يتبع

 مثل سفيان أخي الثور الذي  

 

 ترك النوم هلول املطلع

 أو سليامن أخي التيم الذي  

 

 قات الورععلم الناس دقي

 أو فتى اإلسالم أعني أمحد 

 

 ذلك لو قارعه القرا قرع 

 مل خيف صوهتم إذا خوفوا  

 

 ال وال سيفهم حني ملع

وكان رمحه اهلل مدافعًا عن علم احلديث وأهله، أيام دفاع كيف ال وهو إمامه يف   

 عرصه، وصاحب لوائه، فكان ينشد هذه األبيات:

 قل ملن عاند احلديث وأضحى

 

 ائبًا أهله ومن يدعيهع

 أبعلم تقول هذا أبن يل   

 

 أم بجهل فاجلهل خلق السفيه 

 أيعاب الذين هم حفظوا الدين 

 

 من الرتهات والتمويه 

 وإىل قوهلم وما قد رووه  

 

 عائد كل عامل وفقيه

وكان رمحه اهلل ربام وقعت بينه وبني الطالب مساجلة شعرية، فيغلبهم وحفظه   

وسريًا عىل طريقة  »إن من الشعر حلكمة«ملسو هيلع هللا ىلص: ب قول رسول اهلل للشعر من با

 السلف يف َتليح جمالس احلديث.

وكان يكرم الشعراء السلفيني بسامع قصائدهم، وتصويرها ونرشها يف كتبه، 

والدعاء هلم، وتشجيعًا منه هلم، وأيم اهلل لقد كان الشعر اشد عىل املبتدعة من 

بوقعه عىل الكافرين املخالفني هلديه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رمي النبل، كام أخرب بذلك رسول

، احلديث يف »أهجهم أو هاجهم، فلهو أشد عليهم من وقع النبل«وسريته: 

 الصحيح.



 المدارس السلفية في اليمن في عهد الشيخ رحمه هلل تعالى 

قبل خروج الشيخ من اململكة السعودية، مل تكن يف اليمن أي مدرسة سلفية، 

عىل فهم السلف الصالح، فلام بدأ الشيخ رمحه اهلل يف نرش  تعلم الكتاب والسنة

دعوته، وإذا هبذه املدارس تغطي اليمن رشقًا وغربًا، وشامالً وجنوبًا، وأهم هذه 

املدارس هي مدرسة دار احلديث بدماج حرسها اهلل سبحانه وتعاىل، التي أسست 

والعمل هبام ما  ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل التقوى من أول يوم، وعىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

استطاعوا إىل ذلك سبياًل، و أجزم أْنا أي دار احلديث بدماج أكرب جامعة سلفية 

يف العامل، بل ال يوجد هلا نظري يف التعليم، وبمثل هذا يقول الكثري من أئمة الدين، 

كالشيخ ربيع حفظه اهلل: وهي جامعة وفد إليها اآلالف من الطالب من مجيع بقاع 

فيها مجيع الفنون الرشعية بدًء بكتاب اهلل عز وجل وعلومه، ثم األرض، وتدرس 

احلديث وعلومه من مصطلح وعلل وغريها، والعربية بفنوْنا والفقه سواء عىل 

الطريقة احلديثة، أو طريقة املسائل، وعلم أصول الفقه والعروض واحلساب، 

 والفرائض، ومجيع الفنون التي ختدم الدين. 

وتلقى للطالب من أول يوم يدخلون فيه، هذه اجلامعة  وأما العقيدة: فتدرس

فتدرس كتب شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل، يف باب توحيد 

األلوهية و الواسطية للشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، واللمعة البن قدامة، 

بن عثيمني ورشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ومتنها أيضًا، والقواعد املثىل ال

 وغريها يف باب األسامء والصفات واإليامن.

ويف الدار مكتبة عامرة بالكتب يزورها املئات من الطالب كل يوم بني باحث 

ومطالع، وقد خرجت منها بحمد اهلل كثري من الكتب والرسائل والتحقيقات 

 والبحوث املفيدة. 

قات للرجال يف وهنالك مكتبة أخرى للنساء، يرتشفن منها العلم، وهن شقي

كثري من الدروس، تقوم عىل تدريسهن مدرسات فضليات، وباحثات حمققات، 

 وهلن قسط من الدروس العامة، يسمعنها بمكرب الصوت يف مدرستهن.

وقد تويف اإلمام مقبل رمحه اهلل، وعدد الطالب ألفني طالب أو أكثر ، وعدد 

 العوائل أكثر من أربع مئة عائلة:



البار، والشبل املغوار، صاحب الذهن الثاقب، والعقل  فخلف الشيخ تلميذه

الراجح العامل النبيل، والشيخ اجلليل ذو الباع الطويل الناصح األمني أبو 

عبدالرمحن حيي بن عيل احلجوري حفظه اهلل ورعاه، وسدد عىل اخلري خطاه، 

ه، وال الرجل الصلب عىل احلق ال خياف يف اهلل لومة الئم، فيام نحسبه واهلل حسيب

 نزكي عىل اهلل أحدًا، فكان خري خلف خلري سلف.

ووصل عدد الطالب يف عهده يف أغلب األوقات إىل أربعة ألف طالب، 

والعوائل أكثر من ألف عائلة بل يزيدون، وقد وسع املركز يف عام ستة وعرشين 

وأربع مئة وألف، توسعة هائلة من قبل بعض فاعيل اخلري، نسأل اهلل عز وجل أن 

 سع عليه يف الدنيا وآلخرة.  يو

ومدراس أخرى متفرقة يف مجيع املدن اليمنية، وكثري من القرى أيضًا فلله 

 [. 12احلمد و املنة: ﴿َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللَِّ﴾]النحل:

وربام جاوزت هذه املدارس أكثر من مئة مدرسة، يعلم فيها كتاب اهلل وسنة 

 لسلف الصالح. عىل فهم املسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

واملئات كذلك من الدعاة جيوبون اليمن يمينًا وشامالً، يبلغون دين اهلل وسنة 

بدون كسل أو ملل حتى اندحرت الدعوات الضالة من شيعة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 .وأخوان، وصوفية ورسورية، وتبليغ والفضل يف هذا هلل جل وعز

 عمل الشيخ في اليوم والليلة إذ كان في دماج 

عبد اهلل الوادعية حفظها اهلل ، وهي ابنة الشيخ رمحه اهلل أنه كان إذا  ذكرت أم

رجع إىل منزله بعد صالة الفجر بني أمرين: إما قراءة القرآن وحفظه، أو مراجعة 

البحوث لطالبه، ويقرأ أذكار الصباح، وهو يميش يف مكتبة النساء، ثم يصيل 

تؤدة وسكينة، ثم يتوجه إىل غرفته الضحى أربعًا يف فناء البيت، أو يف مكان أخر ب

 قبل الظهر بساعتني. 

ثم يتأهب للخروج لصالة الظهر، فإذا صىل ألقى درس التفسري أو اجلامع 

الصحيح يوم بيوم، وبعد اإلنتهاء يرجع ومعه احلراس والضيوف، وبعض ذوي 

احلجات، فإذا حانت صالة العرص خيرج ألدائها، ثم يلقي درس صحيح 



رج بني الصحراء وبني املزارع ومعه الضيوف، وذوي احلجات، البخاري، ثم خي

 فيقيض هلم حوائجهم من استفسار، أو سؤال، أو شفاعة وغريها. 

ثم يرجع إىل البيت قبل املغرب بقليل، فيستعد لصالة املغرب، ثم يدرس 

درس صحيح مسلم، ومستدرك احلاكم، واجلامع الصحيح يف القدر، أما درس 

يلة والليلة األخرى درس دالئل النبوة بعد صالة العشاء، يرجع مسلم فيكون يف ل

إىل البيت فيجلس مع أهله للتعليم، سواًء ابنته أو زوجتيه، ثم يقوم باملطالعة يف 

الكتب التي يريد، ثم يتناول وجبة العشاء، فإذا نام يقوم قبل طلوع الفجر ألداء 

د بخطوات رسيعة إذا كان صالة الوتر، فإذا حانت صالة الفجر خرج إىل املسج

، ملسو هيلع هللا ىلصمعاىف، ويقوم أحيانًا بخدمة نفسه، كام كان يقوم بخدمه أهله إقتداء بالنبي 

وكان يسابق أهله يف مكتبة النساء قبل أن يشتد املرض، وكان آمرًا باملعروف، ناهيًا 

عن املنكر، ودعوة إىل اهلل يف بيته، وخارج بيته.اهـ بترصف من نبذه خمترصة.وهذا 

ل منه رمحه اهلل كان يف الفرتة األخرية بعد هجوم األمراض وإال فقبل ذلك العم

 كان منهمكا عىل الكتب والتأليف .

 مرض الشيخ رحمه هللا ووفاته 

يف السنوات األخرية هجمت األمراض عىل الشيخ رمحه اهلل، هجمة رشسة، 

توره مع كرب سنه، ونحول جسمه، مما أدى إىل ضعف احلالة الصحية للشيخ، وف

عن بعض األعامل، ومع ذلك كان صابرًا جماهدًا، يدرس ويؤلف ويفتي، وخيرج 

( أصيب الشيخ 6246دعوة إىل أن جاء يوم اخلامس عرش من ربيع أول لعام )

بنزيف داخيل حاد، أثر مرض تليف الكبد، فأسعف إىل مستشفى الثورة العام 

حممد عبد اهلل صالح رمحه  بصنعاء، وكان أمر إدخاله إىل املستشفى من قبل العميد

اهلل، وتكفل بنفقات العالج، فتحسن الشيخ بعض اليشء، ثم قام بدعوة إىل اهلل يف 

مدينة صنعاء يف تلك األيام، وكانت تبث املحارضات باهلواتف إىل كثري من 

 املراكز العلمية منها: مركز دار احلديث بدماج.

ائر وزاره كثري من املسئولني، وكان يزوره رمحه اهلل يف اليوم أكثر من ألف ز

وحصل خري كثري من هذه الزيارات، حتى قال لنا مرة عسكري: من هذا الشيخ 



الذي يزوره كل هؤالء الناس؟ يظن أنه شيخ قبيلة أو مسئول رفيع املستوى، وال 

ِذيَن ُأوُتوا ا ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ ْلِعْلَم يدري أْنا رفعة العلم: ﴿َيْرَفِع اهللَُّ الَّ

 [.66َدَرَجاٍت﴾]املجادلة:

ثم ُنصح الشيخ باخلروج للعالج خارج اليمن، فغادر اليمن إىل 

السعودية،وكان السبب يف الدخول إىل اململكة السعودية شفاعة الشيخ حممد بن 

 صالح العثيمني رمحه اهلل تعاىل .

، وطلبة واستقبل من وزارة الداخلية السعودية، وزاره جٌم غفري من العلامء 

العلم ، ثم أدخل مستشفى امللك فيصل التخصيص، ثم ذهب ألداء مناسك 

العمرة، ثم مكث يف جدة أسبوعًا، طلب خالهلا مقابلة األمري: نايف، ثم أخربه 

 بمرضه فنصحه األمري بالتوجه إىل الواليات املتحدة األمريكية. 

اهلل إىل أمريكا وَتمل حفظه اهلل مجيع نفقات العالج، ثم توجه الشيخ رمحه 

( فنزل يف نيويورك، ثم توجه إىل لوس 6246/ مجاد األخر 42يوم اخلميس )

أنجلس غرب أمريكا، مكث هبا عدة أيام، ثم قام بدعوة يف تلك البالد استفاد 

منها كثري من املغرتبني اليمنيني، وكان يقوم بخطبتي اجلمعة والصالة، واإلجابة 

 التي تلقى عرب اهلاتف. عىل أسئلة الوافدين، واألسئلة 

( دخل املستشفى وهو من أرقى 6246/رجب1ويف يوم االثنني )

املستشفيات يف الواليات املتحدة، فأجرى رمحه هلل الفحوصات خالل عرشة أيام، 

وقرروا زراعة الكبد، وأنالشيخ رمحه اهلل كان  مؤهال لزراعة الكبد، وسجلوه يف 

ار للدوايل، ثم جلسوا عند بعض األخوة قائمة االنتظار، ثم أجريت عملية منظ

من الشعر، وألقى حمارضة عرب اهلاتف إىل كل من صنعاء، ودماج، ومأرب، 

وكذلك ألقي حمارضة إىل بريطانيا، وإىل مناطق من أمريكا عرب االنرتنت، ثم 

أجري للشيخ رمحه اهلل عالج بالكي يف املستشفى اجلامعي، بعد أن رفض العالج 

 يؤدي إىل تساقط الشعر، فمكث يف هذا املستشفى مخسه أيام.  الكياموي؛ ألنه

وَتصل العرب دائاًم من الشيخ رمحه هلل، فعند أن كان جالسًا يف صالة االنتظار 

 ورأي الفساد والعرايا وغري ذلك َتثل هبذا البيت:

 اهلل يعلم إنا ال نحبكم 

 

 

 

 وال نلومكم إذ مل َتبونا

 

 



 بعد العملية، َتثل هبذا البيت: وعند أن أفاق من التخدير  

 لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى

 

 

إذا حرشجت يومًا وضاق هبا 

 الصدر

 

بعد إجراء هذه العملية حصل َتسن للشيخ رمحه اهلل، فعاد إىل اململكة العربية  

السعودية يف آخر شوال، بناًء عىل طلبه ألداء مناسك احلج والعمرة، فأتم اهلل له 

رة، وله موعد للرجوع إىل أمريكا، ومل يكتب له ذلك وكان رمحه اهلل احلج والعم

يدعو اهلل كثريًا، أن ال يرده إىل أمريكا، وكان يقول: للموت أحب إيل من الرجوع 

 إىل أمريكا. 

فاستجاب اهلل دعوته، ورفضت اخلارجية األمريكية السامح له بالعودة، ثم 

 يا من أجل التقدم الطبي الذي فيها. عرض عىل الشيخ دولة أخرى، فأختار أملان

ويف هذه الفرتة كانت صحة الشيخ رمحه اهلل قد تدهورت، وساءت، وذلك 

بسبب نصيحة من أحد أطباء األعشاب، طلب منه التوقف عن األكل واالقتصار 

عىل ماء زمزم، فلام رأى األطباء يف مستشفى امللك فيصل بجدة تدهور صحته، 

 اخلارج، وملا تعذر سفره إىل أمريكا مرة ثانية، تم اختيار أمروا باستعجال سفره إىل

( فأدخله رمحه اهلل يف 6244/ربيع ثاين 0أملانيا، فكان خروجه ليلة اخلميس )

مستشفى اجلامعة يف بون يف قسم العناية املركزة، حيث كان قد جتمع يف الشيخ ماء 

الالزمة،  كثري بسبب مرض االستسقاء، فأجريت له رمحه اهلل الفحوصات

( جاء الربوفسور وهو من أكرب 61/2/6244وسحب منه املاء، فلام كان يوم )

أطباء املستشفى، هو وطاقمه وقال حسب الفحوصات: إن الشيخ ليس مؤهل 

لزراعة الكبد، كام أن الكىل بدئت تضعف، وال تقوم بعملها، وإن صحته ستسوء 

 . خالل هذا األسبوع، ونصح باستعجال عودته إىل بلده

فاتصلوا بالسفارة السعودية هناك، وُأعطي الشيخ ومن معه تأشرية دخول إىل 

 اململكة، وكان قد ساء حاله ووقته بني النوم واليقظة. 

أغلب مدن أربا، وطلب من له جاء الزائرون من املسلمني من ومع ذلك ك

 كان معه أن يقرأ عليه كتاب األذكار من رياض الصاحلني، من أجل ما فيها من

 اخلري. 



ال «وطلب من أحد رفاقه أن يذكره بحديث جابر ريض اهلل عنه عند مسلم: 

 . »يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل

وكان يقول كثريًا: اللهم أحيني ما كنت احلياة خريًا يل، وتوفني إذا كانت 

الوفاة خريًا يل، ثم كتب رمحه اهلل الوصية، وكان من ضمن وصيته: أن يدفن 

 ة العدل عند العلامء ابن باز، والعثيمني، وابن محيد. بمقرب

ثم رحل رمحه اهلل إىل السعودية بعد تعب ومشقة، فوصل إىل جدة ونقل 

 باإلسعاف إىل مستشفى امللك فيصل، ثم قسم الطوارئ، ثم التنويم .

هـ( دخل يف الغيبوبة املستمرة ويف حالة 41/2/6244ويف صباح األربعاء )

الشيخ: عبد العزيز اجلهني الشهادة يف أذنه، فتحرك لسانه  االحتضار لقنه

بالشهادة، وتبسم ابتسامة ظن من حوله أنه يضحك، وأنه سيتكلم، ولكنه كان يف 

النزع األخري، ثم قبضت بعد ذلك روحه وعادت إىل بارئها، بعد مغيب شمس 

سبعني (، ومل يبلغ ال6244يوم السبت، ودخوله ليلة األحد )من غره مجاد أول 

من العمر، ثم محل إىل مكة، وصيل عليه يف املسجد احلرام بعد صالة الفجر، ومحل 

إىل مقربة العدل، وتعثر املرور باجلنازة نظرًا لكثرة املشيعني، وعىل رأسهم الشيخ 

ربيع حفظه اهلل، وكذلك الشيخ حممد بن عبد الوهاب البنا، والشيخ صالح بن 

 عبد اهلل بن محيد.

طوي حياة عامرة باخلري والعطاء لإلسالم واملسلمني، وقد ترك وبعد هذا تن

الشيخ رمحه اهلل تركه مباركة من العلامء األفذاذ، الذي يذبون عن السنة، وعن دين 

 اهلل.

وكذلك خلف اآلالف من الطالب املستفيدين، ومكتبة عامرة تسقى منها 

طلب فيها العلم، السنة، وتنرش منها الكتب، ودار حديث تطبق فيها السنة، وي

إذا مات «يف احلديث: ملسو هيلع هللا ىلص وأجتمع فيه الثالث اخلصال التي ذكرها رسول اهلل 

، فقد أوقف أرض للدعوة، »اإلنسان أنقطع عمله إال من ثالث صدقة جاريه

، فقد خلف كتب كثرية، كام »أو علم ينتفع به«وكذلك املسجد وسيارات وغريها، 

 هذا من العلم الذي ينتفع به.  تقدم ذكرها، وأرشطة وفتاوى، وطالب وكل



وابنتيه احلمد هلل فيام نحسبهام من هذا الصنف،  »وولد صالح يدعوا له«

وخصوصًا أم عبد اهلل عائشة حفظها اهلل، وأصلح أوالدها. ونرجوا للشيخ رمحه 

اهلل الشهادة فقد مات من أمراض باطنية ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ) 

 واملبطون شهيد (

 وكل ما تقدم بأمر اهلل وأرادته سبحانه وتعاىل، وقد أحسن من قال:

ــــا  ــــت علين ــــاً كتب ــــيناها خط  مش

 

 

 

ـــه خطـــاً مشـــاها  ومـــن كتبـــت علي

 

 

  

 وارزق لنـــــــــــا متفرقـــــــــــات

 

 

 

ـــــا ـــــيا أتاه ـــــه مش ـــــن مل تأت  فم

 

  

 

 ومـــــن كانـــــت منيتـــــه بـــــأرض

 

 

 

ــــواها ــــوت يف أرض س ــــيس يم  فل

 

 

  

ذِ  ُكْم يِف اْلرَبر َواْلَبْحِر﴾]يونس:وقبل ذلك قول اهلل تعاىل:﴿ُهَو الَّ ُ [، 44ي ُيَسرير

 [. 12﴿َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللَِّ﴾]النحل:

 طالب الشيخ رحمه هللا 

ملا كانت من السنن التي أحياها الشيخ رمحه اهلل هي الرحلة يف طلب علم 

لطالب، ممن ال حييص احلديث، فقد وفد إىل الشيخ رمحه اهلل العدد الكثري جدًا من ا

  والرشق والغربعددهم إال اهلل تعاىل من مجيع أصقاع الدنيا من العرب والعجم، 

 الدروس التي تقام في المعهد من عهد الشيخ إلى يومنا هذا

 الدروس العامة:

وهي التي كان يقوم هبا الشيخ مقبل، وخلفه الشيخ حييى حفظه اهلل، وهذه 

ف عنها، إال لعذر رشعي، أو باالستئذان من الدروس ال يعذر أحد يف التخل

 الشيخ، وهي كتايل:

 الظهر: تفسري ابن كثري، مع اجلامع الصحيح للشيخ رمحه اهلل، يوم بيوم.

 العرص: صحيح البخاري.

 بني مغرب وعشاء: صحيح مسلم، والبيهقي الصغرى، مع درس إضايف.



محه اهلل، وكتاب وقد ُدرس يف الدروس العامة، كتاب الشفاعة للشيخ مقبل ر

القدر له رمحه اهلل، وذم املسألة له، وغارة الفصل عىل الطاعنني يف كتب العلل، 

وكذلك أحاديث معلة ظاهرها الصحة، والصحيح املسند مما ليس يف 

 الصحيحني، واملستدرك للحاكم رمحه اهلل.

الدروس اخلاصة: وهذه الدروس تدرس من بعد صالة الفجر إىل الليل، 

الطالب واملدرس، وهي ليست بإلزامية، وإنام يدخل الطالب فيام  حسب رغبة

 يناسبه من الدروس، وهي كالتايل:

 يف العقيدة: 

 الواسطية. املتن  ومع رشح اهلراس. -6

 ملعة االعتقاد. -4

 القواعد املثىل. -2

 الطحاوية. املتن ومع رشح ابن أيب العز. -2

 التدمرية. -1

 تقريب التدمرية. -1

 وية.احلم -0

 يف التوحيد:

 القول املفيد. -6

 كتاب التوحيد. -4

 كشف الشبهات. -2

 األصول الثالثة. -2

 القواعد األربع. -1

 تطهري االعتقاد. -1

 فتح املجيد. -0

 



 علوم القرآن: 

 امللخص املفيد . –َتفة األطفال  –يف التجويد: اجلزرية 

 بعض التفاسري . –القرآت السبع 

 يف الفقه :

 املرام.بلوغ  -6

 العمدة الصغرى. -4

 العمدة الكربى. -2

 صفة الصالة لإلمام األلباين. -2

 الدراري املضيئة. -1

 الدرر البهية. -1

 الرائد يف علم الفرائض. -0

 الرحبية يف علم الفرائض. -7

 يف املصطلح:

 البيقونية. -6

 الباعث. -4

 املوقظة. -2

 التقيد واإليضاح. -2

 تدريب الراوي. -1

 تقريب للنووي.ال -1

 َتفة الفكر. -0

 نزهةالنظر. -7

 يف اللغة:

 اآلجرومية. -6



 التحفة السنية. -4

 املمتع رشح اآلجرومية. -2

 متممة اآلجرومية. -2

 قطرالندى. -1

 ألفية ابن مالك. -1

 رشح ابن عقيل. -0

 أوضح املسالك. -7

 شذور الذهب. -9

 شذى العرف يف فن الرصف. -60

 ملحة اإلعراب. -66

 رشح بحرق مللحة اإلعراب. -64

 يف اإلمالء:

 املفرد العلم وغريه . -6

 دروس الصغار:

 حلقات القرآن. -6

 التجويد والتلقني. -4

 اقرأ قرآيت. -2 

 احلساب. -2

املبادئ املفيدة يف التوحيد والفقه والعقيدة. للشيخ حييى احلجوري حفظه  -1

 اهلل.

 تعليم القراءة والكتابة. -1

 خلط.تعليم ا -0

 إىل غري ذلك.

 



 تمهيد

ْنَس إاِلَّ  نَّ َواأْلِ خلق اهلل سبحانه وتعاىل اخللق لعبادته فقال: ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

 [.10-11لَِيْعُبُدوِن * َما ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيْطِعُموِن﴾]الذريات: 

ُكوا بِِه  وأمر يف مواضع كثرية بعبادته وقال: ﴿َواْعُبُدوا اهللََّ َوال ُترْشِ

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن 21َشْيئًا﴾]النساء: [ وقال: ﴿َوَقَ  َربهَك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

[ وقال: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه 42إِْحَسانًا﴾]االرساء:

ُه ال إَِلَه إاِلَّ َأَنا   [. 41َفاْعُبُدوِن﴾ ]االنبياء:َأنَّ

واآليات يف هذا املوضوع كثرية، ثم بني سبحانه وتعاىل أنه أرسل الرسل ليطاعوا؛  

ألْنم املبلغون لدين اهلل، والعارفون به، وليس هناك سبيل ملعرفة هذا الدين إال 

إِْذِن عن طريقهم فقال سبحانه: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِيَطاَع بِ 

ُسوَل﴾]آل عمران:12اهللَِّ﴾]النساء:  [. 24[ وقال: ﴿ُقْل َأطِيُعوا اهللََّ َوالرَّ

من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن «وقال رسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

كام يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، عند اإلمام مسلم،  »عصاين فقد عىص اهلل

ع، وعدم االبتداع فقال سبحانه وتعاىل: ﴿ُقْل إِْن ثم أمر سبحانه وتعاىل باإلتبا

بِْبُكُم اهللَُّ﴾]آل عمران: بُِعويِن حُيْ بهوَن اهللََّ َفاتَّ
هو ملسو هيلع هللا ىلص [، وبني أن رسول اهلل 26ُكنُْتْم َُتِ

األسوة احلسنة هلذه األمة: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة 

هالك فقال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص خمالفة أمر رسول اهلل  [، وبني أن46َحَسنٌَة﴾]األحزاب:

ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم فِْتنٌَة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب  ﴿َفْلَيْحَذِر الَّ

من أحدث يف «من االبتداع فقال: ملسو هيلع هللا ىلص [، وقد حذر رسول اهلل 12َألِيٌم﴾]النور:

( من 6067( ومسلم )190اري )، متفق عليه البخ»أمرنا هذا فليس منه فهو رد

من عمل عماًل ليس عليه «حديث عائشة ريض اهلل عنها، وانفرد به مسلم بلفظ: 

 .»أمرنا فهو رد

ال يقبل اهلل توبة صاحب «، وقال: »من رغب عني سنتي فليس مني«وقال: 

. ومع هذا التحذير والنكري ق  اهلل سبحانه وتعاىل كونًا »بدعه حتى يدع بدعته

البدعة، وحيدث االختالف فقال سبحانه: ﴿َوال َيَزاُلوَن خُمَْتلِِفنَي * إاِلَّ  أن َتدث

 [.669-667َمْن َرِحَم َربهَك َولَِذلَِك َخَلَقُهْم﴾]هود: 



افرتقت اليهود والنصارى عىل ثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق هذه «ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

هي «فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ئل عنها ُس  »األمة عىل ثالثة وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

 .»ما أنا عليه وأصحايب«ويف رواية:  »السواد األعظم«ويف رواية:  »اجلامعة

، وأصوهلا كام ملسو هيلع هللا ىلصوقد حدث هذا االفرتاق يف هذه األمة عىل ما بني رسول اهلل 

قال يوسف بن أسباط: أصول البدع أربعة: الروافض، واخلوارج، والقدرية، 

ن عرش طائفة، فتلك اثنتان وسبعون، والثالثة واملرجئة، ثم تشعب كل فرقه ثام

، إلخ. )األجري يف »إْنا الناجية«ملسو هيلع هللا ىلص: والسبعون اجلامعة التي قال عنها النبي 

 (.20الرشيعة( )رقم 

وابتليت اليمن بأرش هذه البدع من رافضة، وأذناهبم الشيعة، وخيم عليها هذا 

كاد جتد عبادة املذهب أكثر من ألف سنة، حتى عشعشت البدع وفرخت، فال ت

من العبادات إال وقد أدخلوا فيها من البدع الرش الكثري، يعرفها من هداه اهلل، 

 وأنار له الطريق. 

ومن املعلوم أن مذهبهم هذا قد أستقى العقيدة من املعتزلة، فأنكروا كثريًا من 

 صفات اهلل سبحانه وتعاىل، مثل: الرؤية، والعلو، والنزول، واليدين، والساق، إىل

غري ذلك، وعطلوه من كثري منها، فارين عىل زعمهم من التشبيه، وهم عىل طريق 

 جون. يلاملعتزلة سائرون، ويف بدعتهم 

وغلوا يف آل البيت وبنوا عىل قبورهم القباب، وتربكوا هبا، ونذروا هلا وطافوا 

هبا، ووقعوا يف رشكيات كثرية، ظانني أْنم حيسنون صنعًا، و ينطبق عليهم قول 

ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف اهلل يَن َأْعاَمالً * الَّ  سبحانه وتعاىل: ﴿ُقْل َهْل ُننَبرُئُكْم بِاأْلَْخرَسِ

ُْم حُيِْسنُوَن ُصنْعًا﴾]الكهف:  ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأْنَّ  [.602-602احْلََياِة الده

علم وعند خروج الشيخ رمحه اهلل من أرض احلرمني بعد أن من اهلل عليه بت

العلم النافع، والعقيدة الصحيحة، قام مرشدًا وموجهًا إىل األخذ بالدين 

الصحيح، عاماًل بقول اهلل سبحانه وتعاىل يف حثه لنبيه عىل األخذ بام رشعه له: 

ِذيَن ال َيْعَلمُ  بِْعَها َوال َتتَّبِْع َأْهَواَء الَّ يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّ وَن﴾ ﴿ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ

 [.67]اجلاثـية:



وبدأ رمحه اهلل من قرابته وأهل بلدته، ممتثال لقوله تعاىل: ﴿َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك 

[، ولكنه رمحه اهلل أوذي فصرب، ومكنه اهلل بعد ذلك: 462اأْلَْقَربنَِي﴾ ]الشعراء:

احِلَاِت َلَيْستَ  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ ْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم ﴿َوَعَد اهللَُّ الَّ

َلنَُّهْم ِمْن َبعْ  ِذي اْرَتَ  هَلُْم َوَلُيَبدر نَنَّ هَلُْم ِدينَُهُم الَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكر ِد اْسَتْخَلَف الَّ

ُكوَن يِب َشْيئًا﴾ ]النور:  [. 11َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي ال ُيرْشِ

[، دون خوف من معارضيه عاملًا 92َدْع باَِم ُتْؤَمُر﴾]احلجر:وصدع باحلق: ﴿َفاْص 

بأن اهلل لن يرتكه، وهو يدعو إليه، فنرش كثريًا من السنن التي سنذكر بعضها، بل 

ال يبعد من قال: أنه نرش أكثر مما سأذكر؛ ألنه ظهر يف بلد ال تكاد تعرف من أمور 

قليل، والنزر اليسري بسبب إال اليشء الملسو هيلع هللا ىلص الدين التي كان عليها رسول اهلل 

 اجلهل والبدع.

قد يستغرب كثري من الناس، إن ذكرت سننًا كانت معلومة يف بعض البلدان 

فتقول: إن هذه السنن انترشت من قبل دعوات فردية، وربام تكون مقترصة عىل 

بعض الناس، فجاء الشيخ رمحه اهلل وفتح اهلل عليه، وانترش اخلري عىل يديه، فبنيت 

كز العلمية عىل الساحة اليمنية، وخترج من مركزه آالف الطالب الذين نرشوا املرا

 السنة يف مجيع البقاع، فلله احلمد واملنة.



 اليمن قبل ظهور دعوة الشيخ 

كانت اليمن يف ذلك الوقت يف املناطق العليا منها ال تعرف غري املذهب 

و املفرط يف آل البيت، وإىل الزيدي، ويف بعض املناطق منها بلغ هبا احلال إىل الغل

 الرفض والعياذ باهلل. 

املنطقة ملغمة بالقبور واملشاهد التي تعبد من دون اهلل، فاهلادي املعتزيل مقبور 

يف صعدة يعبد من دون اهلل، ترصف له النذور، وحيلف به، وخياف منه، إىل غري 

دروس ذلك، وأبو طري يف حاشد، وأمحد بن علوان الصويف جهة تعز، والعي

-الصويف يف عدن، وأبو بكر بن سامل الصويف يف حرضموت، وقرب نبي اهلل هود 

يف حرضموت، وأروى بنت أمحد الصليحي الباطنية الكافرة يف جبلة،  -زعموا

واملؤيد واملطهر وقبة املتوكل وغريها كثرية ال كثرها اهلل، أقرهبا من بلد الشيخ قرب 

ألنه أول من أدخل التشيع واالعتزال إىل  اهلادي، وأشدها تعظياًم عند الشيعة؛

 اليمن. 

احلروز والتامئم والسحر والشعوذة هي املخيمة عىل عقول الناس يف ذلك 

الوقت، مع ما يصاحبها من اخلوف من القبور، ورصف النذور والذبح هلا من 

 دون اهلل عز وجل.

ات التي ال والدعاء واالستغاثة والتربك هبا، بل رصفت هلا الكثري من العباد

 تصلح إال هلل جل وعز، ورصفها لغريه رشك. 

والبدع يف عرصها الذهبي، فال توجد عبادة من صالة أو حج أو نذر أو زكاة 

 أو.. أو.. إال والبدعة قد غلفتها تغليفًا. 

 اجلهل املركب من قبل كثري من الفقهاء، واجلهل البسيط يف العوام. 

صعوبة التي القاها أبو عبد الرمحن رمحه فمام تقدم تستطيع أن تالحظ مدى ال

 ملسو هيلع هللا ىلص. اهلل يف تبليغ دين اهلل، والدعوة إىل طريق رسول اهلل 

مع ما قد زرع يف قلوب كثري من الناس، أن هذا دين وهايب جديد يسفه ما 

 . االفرتاءاتعليه اآلباء واألجداد، وأْنم يبغضون آل البيت وغريها من 



 الشيخ في باب التوحيد

اهلل مقتديًا بسيد اخللق، وإمام األنبياء، وإمام األتقياء، وبرسل اهلل  كان رمحه

سبحانه وتعاىل يف الدعوة إىل التوحيد، والتحذير من الرشك، لعلمه أن اهلل سبحانه 

وتعاىل ال يقبل عمل من أرشك معه غريه، وأدلة التحذير من الرشك كثرية جدًا، 

واب اآلتية، فيحذر من الرشك يف سيأيت بعضها إن شاء اهلل عز وجل يف األب

األلوهية الذي حذر منه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم غاية التحذير، 

وبسبب رشك الربوبية رشع اجلهاد، فقد أخرب اهلل أن كفار قريش كانوا يقرون 

اَمَواِت َواأْلَْرَض  َلَيُقوُلنَّ بتوحيد الربوبية كام قال: ﴿َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 [. 41اهللَُّ﴾]لقامن:

، فقالوا: »قولوا: ال إله إال اهلل«ملسو هيلع هللا ىلص: ولكن عاندوا عند أن قال هلم رسول اهلل 

 [.1﴿َأَجَعَل اآْلهِلََة إهَِلًا َواِحدًا﴾]ّص:

( ط دار احلديث بد ماج: أمر 6/66قال الشيخ رمحه اهلل يف )قمع املعاند()

الذي يلوثها، وختلصها من أقبح من  مهم جدًا أن ختلص العبادات من الدنس

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن  ذلك وهو الرشك باهلل: ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

َم اهللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َومَ 27َيَشاُء﴾]النساء: ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ ا [، ﴿إِنَّ

 [.04لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر﴾]املائدة:

أمر مهم أن َتافظ عىل عبادتك من الرشكيات، فربام تقع يف الرشك، وأنت ال 

تعلم... فاتقوا اهلل يف حجكم، اتقوا اهلل يف صدقاتكم، اتقوا اهلل يف هذه األعامل 

ِذيَن ِمْن َقْبلَِك َلِئْن وغريها، فإن الرشك يبطلها: ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل ا لَّ

يَن﴾ ]الزمر: ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ  [. 11َأرْشَ

وتصفية العقيدة من الرشكيات أمٌر مهم جدًا، ولكل أ هل بلد طاغوت يعبدونه 

من دون اهلل عز وجل، ففي مرص طواغيت، ويف السودان طواغيت، ويف اليمن 

إن كان مسلاًم، وإال فبعض -إذا دعوت ذلك امليت املسكني رمحه اهلل طواغيت، 

هؤالء املقبورين بعضهم صويف حلويل، وبعضهم ساحر، وبعضهم رافيض 

﴾]الرعد:: فليس بمجيب لك -خبيث [ أي: اهلل عز وجل 62﴿َلُه َدْعَوُة احْلَقر



ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم   لَِيْبُلَغ ﴿َوالَّ
ِ
ْيِه إىَِل امْلَاء  إاِلَّ َكَباِسِط َكفَّ

ٍ
ء بيَِشْ

 [.62َفاُه َوَما ُهَو بَِبالِِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلَّ يِف َضالٍل﴾]الرعد:

فعلينا أن نحذر ونحذر من الرشكيات، والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم 

هلل عنه، وكانوا معه يف غزوة، فأمر كام يف الصحيحني من حديث أيب بشري ريض ا

 أن ال تبقى يف رقبة بعري قالدة من وتر إال قطعت. 

، من يرجوا النفع من رجل »من علق َتيمة فقد أرشك«يقول: ملسو هيلع هللا ىلص والرسول 

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي * إِْن  قد مات فهو رجل مغفل: ﴿َوالَّ

ْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن َتْدُعوُهْم ال يَ 

ُكْم َوال ُينَبرُئَك ِمْثُل َخبرٍِي﴾]فاطر: 
كِ  [. 62-62برِِشْ

وهذا نزر يسري نقلناه لك، وإال فدروس وخطب وحمارضات ومؤلفات الشيخ 

ك الذي كان قد خيم عىل كثري من البلدان مليئة بالدعوة إىل التوحيد، ونبذ الرش

اليمنية بسبب دعوات الرشك، وتبجيل أصحاب القبور من صوفية وغالة الشيعة 

 واحلمد هلل. 



 توحيد األلوهية 

تشاهبت األمم يف اإلرشاك يف هذا التوحيد، من زمن نوح عليه السالم إىل 

ا ال َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َوال َتَذُرنَّ َوّدًا يومنا هذا، كام قال اهلل خمربًا عن قوم نوح: ﴿َوَقاُلو

 [. 42َوال ُسَواعًا َوال َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنرْسًا﴾]نوح:

وهؤالء كانوا رجاالً صاحلني، كام جاءت هبا اآلثار، فصوروهم من أجل التذكر 

أوالً، ثم وقعوا بعد ذلك يف الرشك، وكفار قريش عند أن عبدوا تلك األنصاب 

ظنوا أْنم حيسنون صنعاً ً، فعمدوا إىل مكان رجل كان يلت السويق  واألصنام

للحجيج، وجعلوه وثنًا يعبد من دون اهلل كام ورد ذلك عن ابن عباس ريض اهلل 

ُبوَنا إىَِل اهللَِّ ُزْلَفى﴾]الزمر:  [.2عنه وقالوا: ﴿َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرر

تعظيمهم للصاحلني، وظنهم ومن هذا الباب حصل الرشك عند الكثريين ب

أْنم هلم وجاهة و زلفى عند اهلل عز وجل، ولو سألت أحدهم: ملاذا تنذر وترشك 

وتذبح هلذه القبور؟ لقال: هؤالء قبور قوم صاحلني، ونحن ال نعبدهم من دون 

اهلل، وإنام نفعل ذلك ألْنم أولياء اهلل، وسوف يشفعون لنا، وهذا هو جواب 

ذي حصل، إنام جاء بسبب الغلو الذي حذر اهلل منه كام العرب، وهذا ال كيمرش

﴾]املائدة:  [.00قال سبحانه: ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب ال َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َغرْيَ احْلَقر

رمحه اهلل، وقد قال  يوالغلو: هو أوسع أودية الباطل، كام قال ذلك املعلم

، أخرجه البخاري »ابن مريمال تطروين كام أطرت النصارى «ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل 

 رمحه اهلل، واألدلة كثرية.

ومن هذه املقدمة لتعلم أن الشيخ رمحه اهلل خرج يف بيئة شبه قبورية، إال من 

رحم اهلل، ففي اليمن األعىل قبة اهلادي، وقبة أيب طري واملؤيد وغريها كثري، ويف 

كر بن سامل، جهة اليمن األسفل ابن علوان، والعيدروس، وابن موسى، وأبو ب

 ويف املناطق الوسطي قبور الصليحني كأروى بنت أمحد وغريها. 

وهذه القبور تكاد أن تقول أْنا رصفت هلا مجيع أنواع العبادات، وما عصم 

 من ذلك إال من عصمه اهلل سبحانه وتعاىل. 



ومن هذه األمور التي وقع الرشك فيها، وهي عبادات ال جيوز رصفها إال هلل 

 اىل، ورصفها لغريه رشك. سبحانه وتع

اخلوف. -1االستعانة.  -1االستغاثة.  -2احللف.  -2النذر.  -4الذبح.  -6

 احلب.  -60التربك.  -9الدعاء.  -7الرجاء.  -0

وسنرسد بإذن اهلل تعاىل األدلة عىل كل عبادة، وأن رصفها لغري اهلل رشك، ومن 

مقبول، مع ما حيمل صاحبه  املعلوم أن العمل إذا خالطه الرشك كان مردودًا غري

َم اهللَُّ َعَلْيِه  ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ من اإلثم الكبري، كام قال اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ

 [.04اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر﴾]املائدة:

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء وقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْغِفُر أَ  ْن ُيرْشَ

ْك بِاهللَِّ َفَقْد َضلَّ َضالالً َبِعيدًا﴾ ]النساء:  [. 661َوَمْن ُيرْشِ

أنا أغنى «وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم فيام يرويه عن ربه:  

 . »ته ورشكهالرشكاء عن الرشك من عمل عماًل أرشك معي فيه غريي ترك

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.

كام جاء ذلك يف  »الرشك باهلل«عن أكرب الكبائر؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وُسئل رسول اهلل 

 الصحيح من حديث أنس، وأيب هريرة، وأيب بكر ريض اهلل عنهم أمجعني. 



 الخوف

(: اخلوف من أجل مقامات الدين، 261قال صاحب )فتح املجيد()ص

ع أنواع العبادات التي جيب رصفها هلل، قال اهلل تعاىل: ﴿َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه وأمج

 [. 47ُمْشِفُقوَن﴾]االنبياء:

ُْم ِمْن َفْوِقِهْم﴾]النحل: [، وقال: ﴿َوملَِْن َخاَف 10وقال تعاىل: ﴿خَيَاُفوَن َرهبَّ

ِه َجنََّتاِن﴾ ]الرمحن: اَي َفاْرَهبُ 21َمَقاَم َربر [، وقال: 16وِن﴾]النحل:[. وقال: ﴿َفإِيَّ

 [.اهـ22﴿َفال خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن﴾]املائدة:

وقد رصف كثري الناس هذه العبادة ألصحاب القبور وللجن، فال حيفرون بئرًا 

أو تشرتي سيارة أو يبني بيت، أو تتزوج امرأة أو غري ذلك إال وذبح خوفًا من 

رب يعبد من دون اهلل؛ إال وخوفك بطشه اجلن والعياذ باهلل، وإذا ما تكلمت يف ق

 وانتقامه، وكأنه والعياذ باهلل هو املالك املترصف يف هذا الكون. 

ْيَطاُن  اَم َذلُِكُم الشَّ وقد قال اهلل مبينًا: أن هذا التخويف إنام هو من الشيطان: ﴿إِنَّ

ُف َأْولَِياَءُه َفال خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِْن ُكنُْتْم مُ   [. 601ْؤِمننَِي﴾ ]آل عمران:خُيَور

ِذيَن ِمْن ُدونِِه﴾]الزمر: ُفوَنَك بِالَّ  [.21وقال: ﴿َوخُيَور

 واخلوف أقسام: 

خوف الرس: وهو أن خياف من األوثان والقبور والطواغيت، التي تعبد  -6

 من دون اهلل، وهذا ينايف التوحيد، ويعترب رشكًا باهلل عز وجل. 

 اإلنسان اليشء خوفًا من الناس. خوف معصية: وهو أن يرتك  -4

 خوف طبيعي: هو اخلوف من الثعابني واحليات وغريها.  -2

واحلمد هلل بعد ظهور الدعوة املباركة، اندثر هذا اخلوف من قلوب كثري من 

الناس، بعد أن رأوا أن أهل السنة من أشد الناس نكريًا عىل هذه الرشكيات 

 والبدع واخلرافات، ومل يصيبهم يشء.

ليتدبر كل من خاف غري اهلل: ﴿ُقْل َأَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما ال َيْمِلُك َلُكْم و

ِميُع اْلَعِليُم﴾ ]املائدة: ًا َوال َنْفعًا َواهللَُّ ُهَو السَّ  [.01رَضّ



 المحبة

املحبة: عبادة ترصف هلل سبحانه وتعاىل ال لغريه، وقد رصفت عند عباد القبور 

هم، وأحبوهم كحبهم هلل، بل أشد كام قال تعاىل: ﴿َوِمَن إىل سكاْنا وعظمو

بهوَْنُْم َكُحبر اهللَِّ﴾]البقرة:
[، وهذه 611النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأْنَدادًا حُيِ

تعترب حمبة رشكية، وحمبة اهلل سبحانه وتعاىل هي أصل دين اإلسالم الذي يدور 

مل، وبنقصها ينقص توحيد اإلنسان.اهـ )فتح عليه وقطب رحاه، فبكامهلا يك

 (.200املجيد: 

ونقل عن صاحب )مدارج السالكني( قوله: أخرب تعاىل أن من أحب من دون 

اهلل شيئًا، كام حيب اهلل، فهو ممن أختذ من دون اهلل أندادًا، فهذا نٌد يف املحبة ال ند يف 

 اخللق والربوبية. 

ِذيَن آَمنُ  [، قال: والذين آمنوا 611وا َأَشده ُحّبًا هللَِِّ﴾]البقرة:وقال يف قوله: ﴿َوالَّ

 أشد حبًا هلل من املرشكني لألنداد، فإن حمبة املؤمن خالصة.اهـ

ومن املعلوم وجوب حمبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، فمحبة اهلل 

أحدكم  والذي نفيس بيده ال يؤمن«أوجب كام قال صىل اهلل علية وعىل آله وسلم: 

. متفق عليه من حديث »حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، والناس أمجعني

 أنس ريض اهلل عنه، وانفرد به البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.

ويف حديث عمر أنه قال: يا رسول اهلل، إنك أحب من كل يشء إال من نفيس؟ 

الذي نفيس بيده ال يؤمن و«فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

، فقال عمر: فإنك اآلن أحب إىل من »أحدكم حتى أكون أحب إليك من نفسه

 . أخرجه البخاري.»اآلن يا عمر«نفيس، فقال: 

(: من قال إن 201ونقل صاحب )فتح املجيد( عن شيخ اإلسالم قوله )ص

وبة فقد املنفى الكامل، فإن أراد الكامل الواجب الذي يلزم تاركه ويعرضه للعق

صدق، وإن أراد الكامل املستحب، فهذا مل يقع قط يف حديث رسول اهلل صىل اهلل 

 عليه وعىل آله وسلم.اهـ

وبعد هذا يعرف كل من له بصرية أن رصف حب العبادة ألصحاب القبور 

 والقباب يعترب رشكًا ال يغفره اهلل. 



ن جاء احلق عىل واحلمد هلل قد اندثرت حمبة القبور من كثري من الناس، بعد أ

 يد شيخ اإلسالم مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل. 



 الدعاء

من املعلوم لدى كل من وحد اهلل سبحانه وتعاىل بالعبادة، أن الدعاء عبادة بل 

، ال جيوز »الدعاء هو العبادة«قد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

أرشك، تقدمت األدلة يف الوعيد الشديد رصفها لغري اهلل، ومن رصفها لغريه فقد 

ملن أرشك مع اهلل غريه، ومن األدلة عىل أن الدعاء عبادة قول اهلل عز وجل: ﴿َفإيِنر 

اِع إَِذا َدَعاِن﴾]البقرة:  [. 671َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ِذيَن َيْسَتكْ  ُكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ وَن َعْن ِعَباَديِت وقال: ﴿َوَقاَل َربه رِبُ

 [. 10َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾ ]غافر:

الدعاء هو «كام يف حديث النعامن اهلل يشري ريض اهلل عنه: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل 

 أخرجه أبو داود وهو يف الصحيح املسند للشيخ رمحه اهلل.  »العبادة

ة ال ترصف لغري اهلل، ال فمن هذه األدلة تبني لك: أن الدعاء عبادة، والعباد

لنبي مرسل، وال مللك مقرب، ومن يدعو اهلادي أو ابن علوان، أو احلسني، أو 

 غريهم فهو من املرشكني، والعياذ باهلل.

( حول دعاء 692وقد ُسئل الشيخ رمحه اهلل كام يف كتابه )أجابة السائل()ص

 األموات فقال؟

ألن اهلل عز وجل يقول: ﴿َوَمْن دعاء احلسني وغريه من األموات يعترب رشكًا؛ 

ُه ال ُيْفلُِح اْلَكافُِرونَ  ِه إِنَّ اَم ِحَساُبُه ِعنَْد َربر ﴾ َيْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلًا آَخَر ال ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّ

 [. 660]املؤمنون:

إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة  ويقول: ﴿َوَمْن َأَضله مِمَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اهللَِّ َمْن ال َيْسَتِجيُب َلهُ 

 [. 1َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغافُِلوَن﴾ ]االحقاف:

 إاِلَّ َكَباِسِط 
ٍ
ء ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِجيُبوَن هَلُْم بيَِشْ وقال: ﴿َلُه َدْعَوُة احْلَقر َوالَّ

 لَِيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو بَِبالِغِ 
ِ
ْيِه إىَِل املَْاء ِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلَّ يِف َكفَّ

 [.62َضالٍل﴾]الرعد:

املقبور سواًء كان احلسني أو غريه ال يملك لنفسه نفعًا وال رضًا يقول اهلل 

وَء﴾]النمل: ْن جُيِيُب امْلُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السه  [.14تعاىل: ﴿َأمَّ



َب َمثَ  َا النَّاُس رُضِ ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ويقول: ﴿َيا َأهيه ٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه إِنَّ الَّ

ُلُقوا ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه﴾]احلج:  [.02َلْن خَيْ

ويقول: ﴿ُقْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ إِْن َأَراَديِنَ اهللَُّ برُِضٍّ َهْل ُهنَّ 

ِه َأوْ   [. 27َأَراَديِن بَِرمْحٍَة َهْل ُهنَّ مُمِْسَكاُت َرمْحَتِِه﴾]الزمر: َكاِشَفاُت رُضر

فاحلسني ال يملك لنفسه نفعًا وال رضًا، ودعائه يعترب رشكًا الذي يدعوه بعد 

أن يبني له يعترب مرشكًا، وزوجته أن كانت ال تدعوه حرام عليه، وإن كانت 

 جيوز ملسلم أن يتزوج زوجته تدعو وهو ال يدعو فهو حرام عليها؛ ألنه ال

بمرشكة، وال ملرشك أن يتزوج مسلمة، قال اهلل: ﴿ال ُهنَّ ِحلٌّ هَلُْم َوال ُهْم حَيِلهوَن 

﴾]املمتحنة:  (.402-404[.اهـ انظر )إجابة السائل()ص60هَلُنَّ

انظر )القول املفيد( للشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب، ملزيد أدله يف َتريم 

هلل احلمد واملنة، فقد أصبح دعاء غري اهلل، فيام ال يقدر عليه إال هلل، دعاء غري اهلل و

مندثر بني الناس بفضل اهلل، ثم بفضل دعوة اإلمام اهلامم أيب عبد الرمحن الوادعي 

 رمحه اهلل تعاىل.



 التبرك 

الذاهب إىل قبة اهلادي وغريها من القباب التي ترصف فيها العبادات لغري 

العجاب، ومن هذا العجب التربك برتاب القبور، والتمسح به، اهلل، يرى العجب 

 والستشفاء به وهذه خمالفة تؤدي بصاحبها إىل الرشك والعياذ باهلل.

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتابه )التوحيد( )باب من تربك بشجرة 

 (: كبقعة وقرب ونحو ذلك فهو مرشك.610أو حجره ونحوها( قال الشارح )ص

(: إن عباد هذه األوثان كانوا يعتقدون 612احب )فتح املجيد()صوقال ص

حصول الربكة منها، بتعظيمها ودعائها واالستعانة هبا، واالعتامد عليها يف 

حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه بربكتها وشفاعتها، فالتربك بقبور الصاحلني 

 من ضمن فعل أولئك املرشكني، مع تلك األوثان(. 

(: ما كانوا يتربكون 612ن باز يف حاشيته عىل )فتح املجيد()صقال الشيخ اب

بالعزى ومناة عىل أْنا أحجار جمردة، وإنام كانوا يعتقدون فيها الربكة من العزي 

التي كانت امرأة يزعمون أْنا وليه... كام يسمى الناس اليوم النحاس الذي يقام 

تربكون هبا عىل هذه العقيدة عىل القرب حسينًا، وزينب وغريها من الصاحلني، فهم ي

 اجلاهلية(.

فتبني من هذا أن تربك أصحاب القبور هبا، هو كتربك املرشكني بأوثاْنم 

 وأصنامهم.اهـ

فالرشك: هو الرشك وإن تعددت سبله فاهلل املستعان، واحلمد هلل بعد أن كان 

املتربكون كثري فقد أصبحوا يعدون عىل األصابع حتى يف بالد التصوف يف 

موت، قد دخلت السنة إىل تريم التي فيها ثالثامئة وستون قبة و العينات حرض

التي فيها السبع القباب أليب بكر بن سامل وحاشيته، وهذا بفضل اهلل تعاىل، ثم 

 بفضل دعوة الشيخ رمحه اهلل. 



 الحلف

انترش بني الناس والعياذ باهلل رصف عباده احللف باهلل إىل غريه كاحللف 

حللف بالكعبة، والرشف وغري ذلك من اإليامن كاحللف باألولياء، باألمانة، وا

وهذا من قيل الرشك األصغر، إال إذا قارنه تعظيم للمحلوف به، فهو من الرشك 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن  األكرب، وقد علم: ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

 دلة عىل َتريم احللف بغري اهلل. [، ومن األ27َيَشاُء﴾]النساء: 

ما أخرج ومسلم من حديث سمرة بن جندب ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل 

 . »ال َتلفوا بآبائكم وال بالطاغي«قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

من «كام يف حديث بريد ريض اهلل عنه، عند أيب داود: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهلل 

 ه اهلل. ، وهو يف الصحيح املسند لشيخنا رمح»حلف باألمانة فليس منا

كام يف حديث ابن عمر، عند الرتمذي أنه سمع رجل حيلف بالكعبة ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

 .»من حلف بغري اهلل فقد أرشك«ملسو هيلع هللا ىلص: فقال 

كام يف حديث أيب هريرة، عند مسلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال أيضًا رسول اهلل 

 .»من حلف منكم فقال يف حلفه بالالت والعزى فليقل: ال إله إال اهلل«ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ريب العاملني، فقد ترك كثري من الناس احللف بغري اهلل عز بسبب واحلمد هلل

العلم الذي ينرشه، أفراد هذه الدعوة املباركة، فال حيلفون إال باهلل وهذا فضل من 

 اهلل جل وعز، ثم بفضل أيب عبد الرمحن الوادعي رمحه اهلل. 



 محاربته السحر والشعوذة

كبريه السحر التي حذر منها رسول من الكبائر التي انترشت بني الناس هي 

يف غري ما حديث، وقد خرج الشيخ رمحه اهلل يف بالد يكثر فيها السحر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

والشعوذة والتنجيم، فجاء الشيخ رمحه اهلل حمذرًا للناس ومنذرًا من هذه املعصية 

 التي تؤدي بصاحبها إىل الكفر. 

اَمِن  اَم َنْحُن فِْتنٌَة َفال كام قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَما ُيَعلر ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال إِنَّ

يَن بِِه ِمْن َأَحدٍ   َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضارر
ِ
ُقوَن بِِه َبنْيَ امْلَْرء  َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهاَم َما ُيَفرر

ُهْم َوال َينَْفُعُهمْ  اُه َما َلُه يِف  إاِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ َوَيَتَعلَُّموَن َما َيرُضه َوَلَقْد َعلُِموا مَلَِن اْشرَتَ

 [. 604اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق﴾]البقرة:

قال صاحب )فتح املجيد(: )فدلت اآلية عىل َتريم السحر، وكذلك هو حمرم 

اِحُر َحْيُث َأَتى﴾]طـه: ُح السَّ
[، 19يف مجيع األديان السابقة، كام قال اهلل: ﴿َوال ُيْفلِ

 (.221أمحد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه.اهـ )صوقد نص أصحاب 

اَم َنْحُن فِْتنٌَة َفال 220وقال أيضًا )ص (: قد سامه اهلل كفر بقوله: ﴿إِنَّ

 [. 604َتْكُفْر﴾]البقرة:

َياطِنَي َكَفُروا﴾]البقرة: نَّ الشَّ
 [.604وقوله: ﴿َوَما َكَفَر ُسَلْياَمُن َوَلكِ

والرش والكفر واإليامن، فعرف أن قال ابن عباس: وذلك أن مها علام اخلري 

 السحر من الكفر. 

كام يف حديث أيب هريرة الذي أخرجه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال رسول اهلل 

(: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال: حدثني سليامن بن بالٍل، عن ثور بن 4011)

قال: ملسو هيلع هللا ىلص زيٍد املدين، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن النبي 

الرشك باهلل «قالوا: يا رسول اهلل، وما هن؟ قال:  »جتنبوا السبع املوبقاتا«

والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، 

. أخرجه مسلم »والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت

(79.) 



حرة(. أخرجه البخاري وقد كتب عمر ريض اهلل عنه: )بقتل كل ساحر وسا

(، وجاء أيضًا النهي عند التنجيم كام يف حديث بريدة الذي أخرجه اإلمام 2611)

من أقتبس شعبة من النجوم، فقد أقتبس شعبة من السحر، زاد «أبو داود مرفوعًا: 

 . »ما زاد

وملا كان اإلسالم دين شامل، فإنه حذر الذاهبني إىل السحرة واملشعوذين، فقد 

. »من أتى عرافًا فسأله عن يشًء مل تقبل له صالة أربعني يوماً «ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  قال رسول

وأخرج األمام أبو ملسو هيلع هللا ىلص ( من حديث بعض أزواج النبي 4420أخرجه مسلم )

من أتى كاهنًا فصدقه «ملسو هيلع هللا ىلص: (، من حديث أيب هريرة قال رسول اهلل 2902داود )

 . »ملسو هيلع هللا ىلصبام يقول فقد كفر بام أنزل اهلل عىل حممد 

حديث جابر ريض اهلل عنه، أخرجه البزار وسنده حسن قال وله شاهد من 

الشيخ ابن باز رمحه اهلل يف تعليقه عىل )فتح املجيد( وذلك أنه يف الكتاب املنزل: 

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما يِف اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس  اَعِة َوُينَزر ﴿إِنَّ اهللََّ ِعنَْدُه ِعْلُم السَّ

 [. 22ِسُب َغدًا َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأير َأْرٍض ََتُوُت﴾]لقامن:َماَذا َتكْ 

وقال يف سورة اجلن: ﴿َعامِلُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحدًا * إاِلَّ َمِن اْرَتَ  

[. فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب هبذه 40-41ِمْن َرُسوٍل﴾]اجلـن: 

 (.211اهـ حاشية )فتح املجيد( )صاآليات، ومن كذب هبا كفر.

واألدلة كثرية ولكن إنام أوردنا ذلك لألدلة عىل بطالن هذا العمل، وعىل 

ضالل فاعله، وأصبح وهلل احلمد عىل كل حال السحرة واملشعوذون منبوذين 

 مدحورين بفضل اهلل، ثم بفضل الدعوة املباركة.



 النذر

القباب كثرية يف اليمن، رصفت هلا ملا كانت القبور التي تعبد من دون اهلل، و

النذور من دون اهلل سبحانه وتعاىل، ففي صعدة مثاًل خرج الشيخ رمحه اهلل، وقرب 

اهلادي يعد مزارًا للزائرين ترصف إليه كثري من العبادات، ومنها النذر، فحارب 

ا الشيخ هذا املنكر العظيم يف حمارضاته وخطبه، وكتبه وفتاويه، واحلمد هلل كاد هذ

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم  العمل أن يندثر إال ما بقى يف قلوب: ﴿إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

 [.42ُمْقَتُدوَن﴾]الزخرف:

واألدلة من الكتاب والسنة ظاهره، يف أن هذه العبادة ال ترصف إال هلل، قال 

ُه ُمْسَتطرِيًا﴾ ]االنسان:اهلل تعاىل: ﴿ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوخَيَاُفوَن َيْومًا   [. 0َكاَن رَشه

 [. 400وقال: ﴿َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر َفإِنَّ اهللََّ َيْعَلُمُه﴾]البقرة:

(: دلت اآلية )األوىل( عىل وجوب الوفاء 679قال صاحب )فتح املجيد()ص

ء، بام تقرب به إليه إىل أن قال: إذا بالنذر، ومدح من فعل ذلك من طاعة هلل ووفا

علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربًا هبا إليهم؛ ليقضوا هلم 

حاجتهم، وليشفعوا هلم كل ذلك، رشك يف العبادات وال ريب، وقال الشيخ رمحه 

(: )النذر للحسني أو للهادي، أو للحسني 691اهلل يف كتابة: )أجابه السائل( )ص

يزعمون أن رأسه مقبور يف مرص وغريهم، النذر باطل معصية ال جيوز  الذي

من نذر أن يطع اهلل «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص الوفاء هبا، وال حيل أن يتسلمه أحد ألن النبي 

. وإن ظن أنه إن نذر سيعطيه »فليطعه، ومن نذر أن يعىص اهلل فال يعصه...

 األوالد، ويفرج عنه الكرب، فهذا يعترب رشكًا.اهـ



 هلل سبحانه الذبح 

هذه العبادة من أجل العبادات التي رصفها هلل طاعة، ورصفها لغري اهلل رشك 

ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر * َفَصلر لَِربرَك  وكبريه، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

 [.64َواْنَحْر﴾]الكوثر:

ايِت هللَِِّ َربر اْلَعامَلنَِي﴾ وقوله تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ َصاليِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َومَمَ 

 [.614]األنعام:

وقد خرج الشيخ رمحه اهلل إىل اليمن واملخالفات يف هذه العبادة بني الرشك، 

 والبدع ال تعد وال َتىص ومنها: 

 الذبح للقبور واألولياء.  -6

 الذبح خوفًا من اجلن.  -4

 الذبح يف رجب، وليلة النصف من شعبان.  -2

 جر، أو ما يسمونه املقصد. الذبح لله -2

أما الذبح للقبور واألولياء فهي رشك أكرب ال يغفرها اهلل سبحانه وتعاىل، 

املِِ  َم اهللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّ ْك بِاهللَِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْشِ نَي وقول اهلل: ﴿إِنَّ

َك بِِه﴾]النساء:[، لق04ِمْن َأْنَصاٍر﴾]املائدة: [، 27وله: ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

كام يف حديث جابر ريض اهلل عنه، عند مسلم وعبد اهلل بن ملسو هيلع هللا ىلص ولقول رسول اهلل 

 . »من مات يرشك باهلل شيئًا دخل النار«مسعود ريض اهلل عنه متفق عليه: 

اإلمام مسلم كام يف حديث عىل ريض اهلل عنه، عن ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال رسول اهلل 

 .»لعن اهلل من ذبح لغري اهلل«(: 6907)

والذبح يف رجب وليلة النصف من شعبان، بدعة من البدع، وهي أحداث يف  

، »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«ملسو هيلع هللا ىلص: دين اهلل يردها قول رسول اهلل 

 متفق عليه، من حديث عائشة.

 »الفرع وال عترية« عنه: من حديث أيب هريرة ريض اهللملسو هيلع هللا ىلص وقول رسول اهلل 

متفق عليه. والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعترية، هو ما يذبح 

 يف رجب.



(: ما 600وأما ذبح اهلجر فقد سئل رمحه اهلل كام كتاب )إجابة السائل( )ص

 حكم الذبائح التي يفعلها بعض الناس يف شعبنا اليمني بام يسمونه باهلجر؟ 

وال جتوز الذبائح بمعنى اهلجر، ثم ساق األدلة السابقة يف الذبح،  فقال: شبهة

 ثم ذكر رمحه اهلل حلوالً أخرى غري اهلجر، حلل القضايا منها:

 العفو. -6

 الصلح. -4

 حكم اهلل سبحانه وتعاىل. -2

حتى قال: فإن مل يرض أن حيكم الكتاب والسنة وأبى، فإذا اقتتلوا ليسوا 

 ـبخسارة عىل اإلسالم.اه

(: فالذبح عباده، ورصف 222وقد أفتى رمحه اهلل كام يف )إجابة السائل()ص

العبادة لغري اهلل يعترب رشكًا، والذبيحة التي ذبحت عند القرب تعترب حمرمه ال جيوز 

 األكل من حلمها، وكذا الذبيحة عند شخص تعترب حمرمه.اهـ 

يدي أهل السنة واحلمد هلل ما دخلت السنة بلد من البلدان اليمنية عىل أ

واجلامعة، إال واندثرت هذه البدع واخلرافات، وهذا بفضل اهلل ثم بجهود اإلمام 

 الوادعي رمحه اهلل، وطالبه حفظهم اهلل تعاىل. 



 االستعانة واالستغاثة

من العبادات التي رشعها اهلل سبحانه االستعانة، فقد فرض اهلل عىل املؤمنني 

اَك َنْسَتِعنُي﴾ ]الفاَتة:أن يستعينوا به يف كل صالة فقا اَك َنْعُبُد َوإِيَّ  [.1ل تعاىل: ﴿إِيَّ

فال جيوز طلب العون فيام ال يقدر عليه إال اهلل من غرية، ومن فعل ذلك فقد 

اَك َنْسَتِعنُي﴾ عىل طاعتك، وعىل أمورنا كلها.  أرشك، قال ابن كثري: ﴿َوإِيَّ

ث، وهي إزالة الشدة أما االستغاثة فهي كام قال شيخ اإلسالم طلب الغو

 (.400كاالستنصار، طلب النرص واالستعانة طلب العون.اهـ )فتح املجيد()ص

حتى قال: واالستغاثة ال تكون إال من املكروب، وهي عبادة ترصف هلل 

 سبحانه ال للغري.اهـ

وجتد كثريًا من الناس بعد ظهور رشك القبور، إذا إصابة كرب، أو شدة قال: 

مسة، ويا بن علوان وغريه، حتى قيل هت يل منك يابن موسى يا هادياه، ويا اخل

 إغاثة وغريها. 

وهؤالء والعياذ باهلل، قد فاقوا كفار اجلاهلية، فقد أخرب اهلل عز وجل، عن 

ْن جُيِيُب  أولئك أْنم إذا أصاهبم الرض دعوا اهلل سبحانه وتعاىل كام قال: ﴿َأمَّ

َعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض َأإَِلٌه َمَع امْلُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف ال وَء َوجَيْ سه

 [. 14اهللَِّ﴾]النمل:

عًا َوُخْفَيًة َلِئْن  يُكْم ِمْن ُظُلاَمِت اْلرَبر َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َترَضه وقال: ﴿ُقْل َمْن ُينَجر

اكِِريَن * ُقِل اهللَُّ يُ  يُكْم ِمنَْها َوِمْن ُكلر َكْرٍب ُثمَّ َأْنَجاَنا ِمْن َهِذِه َلنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ نَجر

ُكوَن﴾]األنعام:   [. 12-12َأْنُتْم ُترْشِ

وجتوز االستغاثة يف األمور الظاهرة التي يستطيع عليها اإلنسان، كصد عدو أو  

 سبع أو غريه.اهـ

واحلمد هلل قد اندثرت عبادة القبور من كثري من الناطق بعد ظهور هذه الدعوة 

عىل يد الوالد العالمة املجدد أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي رمحه اهلل املباركة، 

 تعاىل، بل قد هدمت كثري من القباب.اهـ



وقد وقع رشك األلوهية يف كثري من العبادات غري هذه، وكل هذا يدركه من 

 عايش هذه املناطق قبل ظهور هذه الدعوة، أي دعوة أهل السنة واجلامعة. 

بسبب اجلهل أوالً، ثم ظهور دعوات الضالل بداًء حصلت هذه الرشكيات 

من زمن اهلادي حيي بن احلسني املعتزيل، وتتابع بعده أئمة الضالل كيحيى بن محزة 

 الذي أمر ببناء القباب عىل القبور. 

ورغم ظهور جمددين يف اليمن، كابن الوزير و الشوكاين، وابن األمري 

عن الرشكيات، ولكن مل حيصل هذا اخلري ودعوهتم إىل تطبيق رشائع الدين بعيدًا 

كام هو يف زمننا هذا الذي كان جمدده يف اليمن هو: أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي 

 رمحه اهلل تعاىل.اهـ



 في األسماء والصفات

علمت أن الشيعة يف هذا الباب، قد وافقوا املعتزلة فهم يعطلون اهلل سبحانه 

ًء جمردة عن الصفات، واملعاين يقولون سميع وتعاىل عند صفاته، ويثبتون له أسام

 بال سمع، وبصري بال برص وغري ذلك. 

وخرج الشيخ من أرض نجد واحلجاز بعقيدة السلف الصالح يف هذه املسألة، 

وبثها بني الناس، وانترشت من مركزه عقيدة السلف الصالح يف هذا الباب، ويف 

 غريه من أبواب االعتقاد. 

ورة يف كتب العقيدة، فإلثبات السمع والبرص يقول اهلل واألدلة مزبورة ومشه

ِميُع اْلَبِصرُي﴾]الشورى: ٌء َوُهَو السَّ ِه يَشْ
 [.66تعاىل: ﴿َلْيَس َكِمْثلِ

فنحن إذا قلنا إن اهلل سميع نثبت له سمع يليق بجالله سبحانه وتعاىل، وال 

 احلشوية. نشبهه بسمع املخلوقني، كام يزعم أهل البدع، ويسمون أهل السنة ب

وهكذا يف مجيع الصفات التي أخرب اهلل عز وجل هبا عن نفسه، وأخرب هبا النبي 

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم عنه نثبتها، كام تليق باهلل عز وجل من غري َتريف 

 وال تعطيل، ومن غري تكيف وال َتثيل، بل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري. 



 إثبات الشفاعة 

 يف الشفاعة ألهل الكبائر عىل ثالثة مقامات:موقف الناس 

قوم أنكروا الشفاعة ألهل الكبائر، وهؤالء هم املعتزلة واخلوارج، ومن 

 وافقهم من الشيعة. 

يدخل اجلنة من شاء، وخيرج من ملسو هيلع هللا ىلص قوم أثبتوا الشفاعة وظنوا أن رسول اهلل 

 النار من شاء، وهؤالء جهال الصوفية ومن عىل شاكلتهم. 

ا الشفاعة عىل ما وردت هبا األدلة، وجاءت هبا النصوص، وهؤالء قوم أثبتو

 هم أهل السنة واجلامعة، فكان أهل السنة، وسط بني الغايل واجلايف. 

وبعد هذه املقدمة أعلم أن الشيخ رمحه اهلل قد خرج يف بيئة أنكروا هذا املقام، 

هذا املوضوع، أتم بيان وهو الشفاعة ألهل الكبائر فام كان منه رمحه اهلل إال أن بني 

وبسط فيه القول يف كتابه اجلامع: )الشفاعة( وبني كعادته رمحه اهلل صحيح األدلة 

من سقيمها ومعوهلا، من سليمها وإليك بعض اآليات واألحاديث يف إثبات هذا 

 املقام: 

َن إاِلَّ ملَِِن اْرَتَ  قال اهلل تعاىل: ﴿َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيْشَفُعو

 [. 47َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن﴾ ]االنبياء:

مْحَُن َوَريِضَ َلُه َقْوالً﴾ ]طـه: َفاَعُة إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ [، 609﴿َيْوَمِئٍذ ال َتنَْفُع الشَّ

َفاَعَة إاِلَّ َمنْ  ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّ َشِهَد بِاحْلَقر َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  ﴿َوال َيْملُِك الَّ

 [، يتلخص من اآليات رشوطًا للشفاعة املثبتة: 71]الزخرف:

 قدرة الشافع.  -6

 إسالم املشفوع له.  -4

 اإلذن للشافع.  -2

 الريض عن املشفوع.  -2

 ( طبعة دار األرقم يترصف.62انظر )الشفاعة( للشيخ مقبل رمحه اهلل )ص

 عة ألهل الكبائر من السنة واألدلة عىل الشفا 



(: حدثنا 0160حديث أنس ريض اهلل عنه، كام يف الصحيحني البخاري رقم )

سليامن بن حرٍب، حدثنا محاد بن زيٍد، حدثنا معبد بن هالٍل العنزي قال: اجتمعنا 

ناٌس من أهل البرصة، فذهبنا إىل أنس بن مالٍك، وذهبنا معنا بثابٍت البناين إليه 

حديث الشفاعة، فإذا هو يف قرصه فوافقناه يصيل الضحى، فاستأذنا  يسأله لنا عن

 أول من حديث 
ٍ
فأذن لنا وهو قاعٌد عىل فراشه فقلنا لثابٍت: ال تسأله عن يشء

الشفاعة، فقال: يا أبا محزة، هؤالء إخوانك من أهل البرصة جاءوك يسألونك عن 

لقيامة ماج الناس قال: إذا كان يوم املسو هيلع هللا ىلص حديث الشفاعة، فقال: حدثنا حممد 

بعضهم يف بعٍض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إىل ربك؟ فيقول: لست هلا 

ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرمحن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هلا ولكن 

عليكم بموسى، فإنه كليم اهلل فيأتون موسى، فيقول: لست هلا ولكن عليكم 

تون عيسى فيقول: لست هلا، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح اهلل وكلمته، فيأ

أنا هلا فأستأذن عىل ريب فيؤذن يل، ويلهمني حمامد «فيأتوين فأقول: ملسو هيلع هللا ىلص بمحمٍد 

أمحده هبا ال َترضين اآلن، فأمحده بتلك املحامد، وأخر له ساجًدا، فيقول: يا 

حممد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب 

فيقول: انطلق فأخرج منها من كان يف قلبه مثقال شعريٍة من إيامٍن،  أمتي أمتي،

فانطلق فأفعل ثم أعود فأمحده بتلك املحامد، ثم أخر له ساجًدا، فيقال: يا حممد، 

ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي 

رٍة أو خردلة من إيامٍن، أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان يف قلبه مثقال ذ

فأخرجه فانطلق فأفعل ثم أعود فأمحده بتلك املحامد، ثم أخر له ساجًدا فيقول: 

يا حممد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، 

أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان يف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 

 . »جه من النار، فانطلق فأفعلخردٍل من إيامٍن، فأخر

فلام خرجنا من عند أنٍس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا باحلسن وهو متواٍر 

يف منزل أيب خليفة، فحدثناه بام حدثنا أنس بن مالٍك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا 

فقلنا له: يا أبا سعيٍد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالٍك، فلم نر مثل ما حدثنا 

الشفاعة، فقال: هيه، فحدثناه باحلديث فانتهى إىل هذا املوضع، فقال: هيه، يف 



فقلنا: مل يزد لنا عىل هذا، فقال: لقد حدثني وهو مجيٌع منذ عرشين سنًة، فال أدري 

أنيس أم كره، أن تتكلوا، قلنا: يا أبا سعيٍد، فحدثنا فضحك وقال: خلق اإلنسان 

ثم «أحدثكم، حدثني كام حدثكم به، قال: عجواًل، ما ذكرته إال وأنا أريد أن 

أعود الرابعة فأمحده بتلك املحامد، ثم أخر له ساجًدا فيقال: يا حممد ارفع رأسك، 

وقل يسمع وسل تعطه، واشفع تشفع فأقول: يا رب ائذن يل فيمن قال: ال إله إال 

ال اهلل؟ فيقول: وعزيت وجاليل وكربيائي وعظمتي ألخرجن منها من قال: ال إله إ

 (.692. وأخرجه مسلم )»اهلل

(: حدثنا عبد 99وجاء يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن البخاري )

العزيز بن عبد اهلل قال: حدثني سليامن، عن عمرو بن أيب عمٍرو، عن سعيد بن أيب 

سعيٍد املقربي، عن أيب هريرة أنه قال: قيل يا رسول اهلل، من أسعد الناس 

لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألني «ملسو هيلع هللا ىلص: ؟ قال رسول اهلل بشفاعتك يوم القيامة

عن هذا احلديث أحٌد أول منك، ملا رأيت من حرصك عىل احلديث أسعد الناس 

 .»بشفاعتي يوم القيامة، من قال: ال إله إال اهلل خالًصا من قلبه أو نفسه

( ط.األرقم، هذا احلديث من 94قال الشيخ رمحه اهلل يف )الشفاعة()ص

حاديث التي ليس فيها الترصيح بالشفاعة ألهل الكبائر، فمن قال: ال إله إال األ

 اهلل يشمل أهل الكبائر وغريهم. 

( قال رسول اهلل 4/6226وجاء بعد حديث أيب موسى عند )ابن ماجه()

خريت بني الشفاعة وبني أن يدخل نصف أمتي اجلنة، فاخرتت الشفاعة «ملسو هيلع هللا ىلص: 

تقني، ال ولكنها للمذنبني اخلطاءين املتلوثني، وجاء ألْنا أعم وأكفى، أتروْنا للم

من حديث نس أيضًا أن الشفاعة ألهل الكبائر بني طرقه ومصادره أبو عبد 

 (.70-71الرمحن مقبل بن هادي رمحه اهلل يف كتابه )الشفاعة( )ص

شفاعتي ألهل الكبائر من «ملسو هيلع هللا ىلص: عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

( 4/641( والبخاري يف )التاريخ الكبري()1/601داود )، عند ابن »أمتي

( وعند هؤالء سنده حسن 6/19( واحلاكم )227وألجرى يف )الرشيعة()ص

ليست شفاعتي ألهل الكبائر من «كام بني ذلك الشيخ رمحه اهلل، وأما حديث: 

، فهو حديث باطل ليس له أصل، وإنام هو من أباطيل املعتزلة كام يف أسنا »أمتي



الب يف أحاديث خمتلفة املراتب، أرادوا به تثبيت منهجهم الفاسد يف ختليد أهل املط

( ولكن واحلمد هلل ترد عليه كثري من األحاديث املتواترة 61الكبائر يف النار )ص

يف الصحيحني وغريها، انظر كتاب اإليامن صحيح مسلم للفائدة من حديث رقم 

لبخاري وغريها من كتب ( و)كتاب التوحيد( يف آخر صحيح ا460 -674)

السنة، وهذه الشفاعة إنام هي يف حق من مات ال يرشك باهلل شيئًا، كام هو واضح 

ملن نظر يف رشوط الشفاعة السالفة الذكر، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْغِفُر َأْن 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء﴾]النساء:  [.27ُيرْشَ

(: عن ابن القيم: أن شفاعة 416ة: نقل صاحب )فتح املجيد()صفائد

 ستة أنواع: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

الشفاعة الكربى التي يتأخر عنها الرسل صلوات اهلل عليهم حتى تنتهي إىل 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم. 

 . »أنا أول شفيع يف اجلنة«ملسو هيلع هللا ىلص: الشفاعة ألهل اجلنة يف دخوهلا، كام قال 

ه لقوم من العصاة من أمته، قد استوجبوا النار بذنوهبم، فيشفع هلم أن شفاعت

 ال يدخلوها. 

شفا عته يف العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوهبم واألحاديث 

وقد أمجع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من ملسو هيلع هللا ىلص هبا متواترة، عن النبي 

 دوا عليه بالضالل. أنكرها، وصاحوا به من كل جانب، ونا

 شفا عته لقوم من أهل اجلنة يف رفع درجاهتم. 

شفاعته لبعض أهل النار يف التخفيف عنهم، وهذه خاصة بأيب طالب 

 وحده.اهـ

، ثبت لألنبياء واملؤمنني واملالئكة، ثم ملسو هيلع هللا ىلصبل قد ثبتت الشفاعة لغري رسول اهلل 

 شفاعة رب العاملني. 

( ومسلم 0229طويل البخاري )وضح هذه األقسام حديث أيب سعيد ال

(: عن أيب سعيٍد اخلدري قال: قلنا: يا رسول اهلل، هل نرى ربنا يوم 672)

قلنا: ال،  »هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحًوا؟«القيامة؟ قال: 

، ثم »فإنكم ال تضارون يف رؤية ربكم يومئٍذ إال كام تضارون يف رؤيتهام«قال: 



ليذهب كل قوٍم إىل ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب  ينادي منادٍ «قال: 

مع صليبهم، وأصحاب األوثان مع أوثاْنم، وأصحاب كل آهلٍة مع آهلتهم، حتى 

يبقى من كان يعبد اهلل من بر أو فاجٍر، وغرباٌت من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم 

ا نعبد عزير ابن اهلل تعرض كأْنا رساٌب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كن

فيقال: كذبتم مل يكن هلل صاحبٌة وال ولٌد، فام تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا 

فيقال: ارشبوا فيتساقطون يف جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 

فيقولون: كنا نعبد املسيح ابن اهلل، فيقال: كذبتم مل يكن هلل صاحبٌة وال ولٌد، فام 

ن: نريد أن تسقينا فيقال: ارشبوا فيتساقطون يف جهنم حتى يبقى تريدون؟ فيقولو

من كان يعبد اهلل من بر أو فاجٍر، فيقال هلم: ما حيبسكم وقد ذهب الناس؟ 

فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا منادًيا ينادي ليلحق 

يهم اجلبار يف صورٍة غري كل قوٍم بام كانوا يعبدون، وإنام ننتظر ربنا، قال: فيأت

صورته التي رأوه فيها أول مرٍة، فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فال يكلمه 

إال األنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آيٌة تعرفونه؟ فيقولون: الساق فيكشف عن 

ساقه فيسجد له كل مؤمٍن، ويبقى من كان يسجد هلل رياًء وسمعًة، فيذهب كيام 

هره طبًقا واحًدا، ثم يؤتى باجلرس فيجعل بني ظهري جهنم، قلنا: يسجد فيعود ظ

يا رسول اهلل، وما اجلرس؟ قال: مدحضٌة مزلٌة، عليه خطاطيف وكالليب وحسكٌة 

مفلطحٌة، هلا شوكٌة عقيفاء تكون بنجٍد يقال هلا السعدان، املؤمن عليها كالطرف 

ٌم، وناٍج خمدوٌش، وكالربق، وكالريح وكأجاويد اخليل، والركاب فناٍج مسل

ومكدوٌس يف نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحًبا، فام أنتم بأشد يل مناشدًة 

يف احلق قد تبني لكم من املؤمن يومئٍذ للجبار، وإذا رأوا أْنم قد نجوا يف إخواْنم 

يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول 

وا فمن وجدتم يف قلبه مثقال ديناٍر من إيامٍن فأخرجوه، وحيرم اهلل اهلل تعاىل: اذهب

صورهم عىل النار فيأتوْنم وبعضهم قد غاب يف النار إىل قدمه، وإىل أنصاف 

ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه 

ول: اذهبوا مثقال نصف ديناٍر فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيق

فمن وجدتم يف قلبه مثقال ذرٍة من إيامٍن فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا قال أبو 



ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة  سعيٍد: فإن مل تصدقوين فاقرءوا: ﴿إِنَّ اهللََّ ال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ

بقيت [، فيشفع النبيون واملالئكة واملؤمنون، فيقول اجلبار: 20ُيَضاِعْفَها﴾]النساء:

شفاعتي فيقبض قبضًة من النار فيخرج أقواًما قد امتحشوا، فيلقون يف ْنٍر بأفواه 

اجلنة يقال له ماء احلياة، فينبتون يف حافتيه كام تنبت احلبة يف محيل السيل، قد 

رأيتموها إىل جانب الصخرة، وإىل جانب الشجرة، فام كان إىل الشمس منها كان 

كان أبيض، فيخرجون كأْنم اللؤلؤ، فيجعل يف  أخرض، وما كان منها إىل الظل

رقاهبم اخلواتيم فيدخلون اجلنة، فيقول أهل اجلنة: هؤالء عتقاء الرمحن أدخلهم 

 اجلنة بغري عمٍل عملوه وال خرٍي قدموه، فيقال هلم: لكم ما رأيتم ومثله معه. 

اهلل وقال حجاج بن منهاٍل: حدثنا مهام بن حييى، حدثنا قتادة، عن أنٍس ريض 

قال: حيبس املؤمنون يوم القيامة حتى هيموا بذلك، فيقولون: لو ملسو هيلع هللا ىلص عنه: أن النبي 

استشفعنا إىل ربنا فريحينا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس 

 
ٍ
خلقك اهلل بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك مالئكته، وعلمك أسامء كل يشء

اننا هذا قال: فيقول: لست هناكم، قال: لتشفع لنا عند ربك حتى يرحينا من مك

ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة، وقد ْني عنها، ولكن ائتوا نوًحا 

أول نبي بعثه اهلل إىل أهل األرض، فيأتون نوًحا فيقول: لست هناكم ويذكر 

خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغري علٍم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن قال: 

إبراهيم فيقول: إين لست هناكم ويذكر ثالث كلامٍت كذهبن، ولكن ائتوا  فيأتون

موسى عبًدا آتاه اهلل التوراة، وكلمه وقربه نجيا قال: فيأتون موسى فيقول: إين 

لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد اهلل 

ول: لست هناكم، ولكن ائتوا ورسوله، وروح اهلل وكلمته قال: فيأتون عيسى فيق

عبًدا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوين فأستأذن عىل ريب يف ملسو هيلع هللا ىلص حممًدا 

داره فيؤذن يل عليه، فإذا رأيته وقعت ساجًدا، فيدعني ما شاء اهلل أن يدعني 

فيقول: ارفع حممد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعط قال: فأرفع رأيس فأثني 

 وَتميٍد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد يل حدًا فأخرج فأدخلهم اجلنة، قال عىل ريب 
ٍ
بثناء

قتادة: وسمعته أيًضا يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة، ثم أعود 

الثانية فأستأذن عىل ريب يف داره فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت ساجًدا، فيدعني 



مد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل ما شاء اهلل أن يدعني، ثم يقول: ارفع حم

 وَتميٍد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحد يل 
ٍ
تعط قال: فأرفع رأيس فأثني عىل ريب بثناء

حدًا فأخرج فأدخلهم اجلنة، قال قتادة: وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من 

النار، وأدخلهم اجلنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن عىل ريب يف داره فيؤذن يل عليه، 

رأيته وقعت ساجًدا فيدعني ما شاء اهلل أن يدعني، ثم يقول: ارفع حممد، وقل  فإذا

 وَتميٍد 
ٍ
يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه قال: فأرفع رأيس فأثني عىل ريب بثناء

يعلمنيه، قال: ثم أشفع فيحد يل حدًا فأخرج فأدخلهم اجلنة قال قتادة: وقد 

اجلنة حتى ما يبقى يف النار إال سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 

من حبسه القرآن، أي: وجب عليه اخللود، قال: ثم تال هذه اآلية: ﴿َعَسى َأْن 

[. قال: وهذا املقام املحمود الذي وعده 09َيْبَعَثَك َربهَك َمَقامًا حَمُْمودًا﴾]االرساء:

 ملسو هيلع هللا ىلص.نبيكم 

 .»مل يعملوا خريًا قط«تنبيه: قوله: 

صل التوحيد، حيث واهلل سبحانه وتعاىل قد حرم اجلنة هذا ال ينفي أن معهم أ

عىل الكافرين، قال تعال: ﴿َوَناَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْن َأفِيُضوا َعَلْينَا 

َمُهاَم َعىَل اْلَكافِِريَن﴾ ]ألعراف  َأْو مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َحرَّ
ِ
 [.10:ِمَن امْلَاء

أما أهل النار الذين هم أهلها فإْنم ال يموتون فيها وال «ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اهلل 

حييون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهبم، فأماهتم إماتة حتى إذا كانوا فحام أذن 

بالشفاعة، فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا عىل أْنار اجلنة، ثم قيل: يا أهل اجلنة 

 (.671. أخرجه مسلم )»احلبة تكون يف محيل السيلأفيضوا عليهم فينبتون نبات 



 علو هللا سبحانه وتعالى

خرج الشيخ رمحه اهلل يف جمتمع انترش فيه اجلهل باهلل، وبدين اهلل عز وجل، 

حتى أْنم ابتلوا بمن أدخل عليهم عقيدة احللول، وهي أن اهلل يف كل مكان بذاته، 

ء كثرة الطعونات، وما زال كثري من فعند أن رصخ الشيخ مبيناً ً أن اهلل يف السام

املبتدعة إىل يومنا هذا يطعنون يف أدلة علو اهلل عز وجل، وحيرفوْنا مرة، يطعنون 

أن اجلارية ليست أهل للرواية، وتارة بالشبهة، ولكن كانت الغلبة للحق ولألدلة، 

وأصبحت واحلمد هلل هذه العقيدة مرسومة يف كثري من الناس، وأدلتها مبسوطة 

يف مواضعها، حتى قال شيخ اإلسالم ابن القيم يف كتابه )اجتامع اجليوش 

اإلسالمية(: أن هناك أكثر من ألف دليل عىل علو اهلل، )وقد تنوعت أدلة الكتاب 

[ 411عىل علو اهلل فتارة بذكر العلو، قال اهلل: ﴿َوُهَو اْلَعيِله اْلَعظِيُم﴾]البقرة:

[، وتارة يكونه يف السامء: قال اهلل: ﴿َأَأِمنُْتْم 6﴾ ]األعىل:﴿َسبرِح اْسَم َربرَك اأْلَْعىَل 

 َأْن خَيِْسَف بُِكُم اأْلَْرَض َفإَِذا ِهَي ََتُوُر﴾ ]امللك:
ِ
اَمء  [.61َمْن يِف السَّ

ُْم ِمْن َفْوِقِهْم﴾]النحل: [، وقال: ﴿َوُهَو 10وتارة بالفوقية وقال: ﴿خَيَاُفوَن َرهبَّ

 [. 67ِه﴾]األنعام:اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَبادِ 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾ ]طـه: [، 1وتارة أنه عىل العرش، وقال: ﴿الرَّ

 والعرش يف السامء وهو سقف اجلنة، كام يف احلديث.

[ ﴿إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم 617وتارة بالصعود إليه: ﴿َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه﴾]النساء: 

يرُب َواْلَعمَ  الُِح َيْرَفُعُه﴾]فاطر:الطَّ  [.60ُل الصَّ

ا َلُه حَلَافُِظوَن﴾  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذر ا َنْحُن َنزَّ وتارة بنزول األشياء منه: ﴿إِنَّ

 [. 9]احلجر:

 َعلِيٌم﴾ ]احلديد:
ٍ
ء ُن َوُهَو بُِكلر يَشْ

ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطِ  [.2وقال: ﴿ُهَو اأْلَوَّ

األول فليس قبله يشء، واآلخر فليس «هذه اآلية فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفرس رسول اهلل 

. أخرجه مسلم »بعده يشء، والظاهر فليس فوقه يشء، والباطن فليس دونه يشءً 

 رمحه اهلل. 



ومن فعله، ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاءت األدلة عىل علو اهلل سبحانه، من قول رسول اهلل 

: حدثنا (2216كام يف حديث أيب سعيد، عند البخاري )ملسو هيلع هللا ىلص ومن تقريره فقال 

قتيبة، حدثنا عبد الواحد، عن عامرة بن القعقاع بن شربمة، حدثنا عبد الرمحن بن 

أيب نعٍم قال: سمعت أبا سعيٍد اخلدري يقول: بعث عيل بن أيب طالٍب ريض اهلل 

من اليمن بذهيبٍة يف أديٍم مقروٍظ، مل َتصل من تراهبا قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه إىل رسول اهلل 

ني عيينة بن بدٍر، وأقرع بن حابٍس، وزيد اخليل، والرابع فقسمها بني أربعة نفٍر: ب

إما علقمة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجٌل من أصحابه: كنا نحن أحق هبذا من 

أال تأمنوين وأنا أمني من يف السامء، يأتيني «فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هؤالء، قال فبلغ ذلك النبي 

ني مرشف الوجنتني ناشز ، قال: فقام رجٌل غائر العين»خرب السامء صباًحا ومساءً 

اجلبهة، كث اللحية، حملوق الرأس مشمر اإلزار، فقال: يا رسول اهلل، اتق اهلل، 

قال: ثم وىل الرجل قال  »ويلك أولست أحق أهل األرض أن يتقي اهلل«قال: 

 »ال، لعله أن يكون يصيل«خالد بن الوليد: يا رسول اهلل، أال أرضب عنقه؟ قال: 

إين «ملسو هيلع هللا ىلص: مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، قال رسول اهلل فقال خالٌد: وكم من 

، قال: ثم نظر إليه وهو »مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وال أشق بطوْنم

إنه خيرج من ضئضئ هذا قوٌم يتلون كتاب اهلل رطًبا، ال جياوز «مقف فقال: 

لئن «، وأظنه قال: »حناجرهم، يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية

 . »أدركتهم ألقتلنهم قتل ثمود

(، وجاء 004، كام يف حديث حذيفة عند مسلم )»سبحان ريب األعىل«وقال: 

قالوا: نعم، قال:  »فعله أنه كان يرفع إصبعه إىل السامء، ويقول: أال هل بلغت؟

( من 6467يشري إىل السامء بأصبعه وينكتها إىل الناس. مسلم ) »اللهم فاشهد«

 ويل. حديث جابر الط

وكذلك عند أن جاء الرجل يسأله، أن يدعو اهلل أن يغيثهم فرفع يديه إىل 

 .»اللهم أغثنا، اللهم أغثنا«السامء وقال: 

وجاء من تقريره أنه سأل اجلارية، كام يف حديث معاوية بن احلكم السلمي 

إذ عطس رجٌل من القوم، فقلت: يرمحك ملسو هيلع هللا ىلص قال: بينا أنا أصيل مع رسول اهلل 

رماين القوم بأبصارهم فقلت: وا ثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إيل؟ فجعلوا اهلل، ف



يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلام صىل 

فبأيب هو وأمي ما رأيت معلاًم قبله وال بعده، أحسن تعلياًم منه، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ذه الصالة ال يصلح فيها يشٌء إن ه«فواهلل ما كهرين وال رضبني وال شتمني قال: 

أو كام قال رسول اهلل  »من كالم الناس، إنام هو التسبيح والتكبري، وقراءة القرآن

، قلت: يا رسول اهلل إين حديث عهٍد بجاهليٍة، وقد جاء اهلل باإلسالم، وإن منا ملسو هيلع هللا ىلص

 ذاك يشءٌ «قال: ومنا رجاٌل يتطريون، قال:  »فال تأهتم«رجااًل يأتون الكهان قال: 

 . »جيدونه يف صدورهم فال يصدْنم

كان نبي «قال ابن الصباح: فال يصدنكم قال: قلت: ومنا رجاٌل خيطون قال: 

، قال: وكانت يل جاريٌة ترعى غناًم يل، قبل »من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك

أحٍد واجلوانية فاطلعت ذات يوٍم فإذا بالذئب قد ذهب بشاٍة، من غنمها وأنا رجٌل 

فعظم ملسو هيلع هللا ىلص بني آدم آسف كام يأسفون، لكني صككتها صكًة فأتيت رسول اهلل من 

، فقال هلا: »ائتني هبا فأتيته هبا«ذلك عيل قلت: يا رسول اهلل، أفال أعتقها؟ قال: 

أعتقها «قالت: أنت رسول اهلل قال:  »من أنا؟«أين اهلل؟ قالت: يف السامء قال: 

 . »فإْنا مؤمنةٌ 

اهلل عز وجل عىل خلقه، أحاديث اإلرساء بالرسول  ومن أقوى األدلة عىل علو

إىل السامء، وقد أمجع السلف رضوان اهلل عليهم، أن هلل يف السامء كام رصح ملسو هيلع هللا ىلص 

بذلك أئمة اهلدى، ومصابيح الدجى منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن 

غريها من القيم، وانظر للفائدة )السنة( لعبد اهلل بن أمحد، و)الرشيعة( لألجري و

 كتب السنة. 

و لو أردنا االستقصاء ملا أتسع هذا املخترص، وخلرجنا عن موضوع الكتاب، 

 ولكن إشارات ألصحاب العقول السليمة، والفطر القويمة. 

  



 رؤية هللا يوم القيامة

 (:41/ص6قال الطحاوي رمحه اهلل )العقيدة الطحاوية( )ج

فية، كام نطق به كتاب ربنا: والرؤية حق ألهل اجلنة بغري إحاطة وال كي

ٌة﴾ ]القيامة: ا َناظَِرٌة﴾]القيامة:44﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َنارِضَ َ  [. 42[، ﴿إىَِل َرهبر

وتفسريه عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلمه، وكل ما جاء يف ذلك من احلديث  

فهو كام قال، ومعناه عىل ما أراد ال ندخل يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح عن الرسول 

آرائنا وال متومهني بأهوائنا، فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هلل عز متأولني ب

 ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله.ملسو هيلع هللا ىلص وجل، ولرسوله 

( َتقيق شعيب: 6/400قال ابن أيب العز رمحه اهلل يف رشحه عىل )الطحاوية()

 املخالف يف الرؤية اجلهمية واملعتزلة، ومن تبعهم من اخلوارج وإلمامية.اهـ 

وقال رمحه اهلل يف نفس الصفحة، وقوهلم: )مردود بالكتاب والسنة( وقد قال 

بثبوهتا الصحابة والتابعون، وأئمة اإلسالم املعروفون باإلمامة يف الدين، وأهل 

 احلديث وسائر طوائف أهل الكالم املنسوبة إىل السنة.اهـ

ه عدة (: فإن النظر ل401ص6وقال رمحه اهلل )رشح العقيدة الطحاوية( )ج

استعامالت بحسب صالته وتعديه بنفسه، فان عدي بنفسه فمعناه التوقف 

[، وإن عدي بفي فمعناه 62واالنتظار، ﴿اْنُظُروَنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم﴾]احلديد:

اَمَواِت  ْ َينُْظُروا يِف َمَلُكوِت السَّ التفكر واالعتبار كقوله: ﴿َأَومَل

ي بـ)إىل( فمعناه املعاينة باألبصار، كقوله [ وإن عد671َواأْلَْرِض﴾]األعراف:

تعاىل: انظروا إىل ثمره إذا أثمر فكيف إذا أضيف غىل الوجه الذي هو حمل البرص 

وروى ابن مر دويه بسنده إىل ابن عمرو قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ٌة﴾ ]القيامة: البهاء واحلسن [، قال من 44يف قوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َنارِضَ

ا َناظَِرٌة﴾ ]القيامة: َ  [. 42﴿إىَِل َرهبر

قال يف وجه اهلل عز وجل عن احلسن قال: نظرت إىل رهبا، فنرضت بنوره، وقال  

ا َناظَِرٌة﴾ ]القيامة: َ  [.42أبو صالح: عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: ﴿إىَِل َرهبر



ٌة﴾  قال: تنظر إىل وجه رهبا عز وجل، وقال عكرمة: ﴿ُوُجوهٌ  َيْوَمِئٍذ َنارِضَ

[، قال: من النعيم إىل رهبا ناظرة، قال: تنظر إىل رهبا نظرًا، ثم حكى 44]القيامة:

عن ابن عباس مثله، وهذا قول املفرسين من أهل السنة، واحلديث وقال تعاىل: 

 [. 21﴿هَلُْم َما َيَشاُءوَن فِيَها َوَلَدْينَا َمِزيٌد﴾ ]ّق:

أيب طالب، وأنس بن مالك هو النظر إىل وجه اهلل عز قال الطربي: قال عيل بن 

ِذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة﴾]يونس: [، احلسنى: 41وجل، وقال تعاىل: ﴿لِلَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصاجلنة، والزيادة: هي النظر إىل وجهه الكريم، فرسها بذلك رسول اهلل 

ول اهلل والصحابة من بعده، كام روى مسلم يف صحيحه عن صهيب قال: قرأ رس

ِذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة﴾]يونس:ملسو هيلع هللا ىلص  إذا دخل أهل اجلنة «[، قال: 41﴿لِلَّ

اجلنة، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل اجلنة، إن لكم عند اهلل موعدًا يريد أن 

ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ أمل يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا اجلنة، 

لنار، فيكشف احلجاب فينظرون إليه، فام أعطاهم شيئًا أحب إليهم من وجيرنا من ا

. ورواه غريه بأسانيد متعددة، وألفاظ أخر معناها أن »النظر إليه، وهي الزيادة

الزيادة النظر إىل وجه اهلل عز وجل، وكذلك فرسها الصحابة ريض اهلل عنهم روى 

اهلل عنه، وحذيفة وأبو ابن جرير ذلك عن مجاعة منهم أبو بكر الصديق ريض 

 موسى األشعري، وابن عباس ريض اهلل عنهم.

 

ِْم َيْوَمِئٍذ مَلَْحُجوُبوَن﴾ ]املطففني: ُْم َعْن َرهبر  [. 61وقال تعاىل: ﴿َكالَّ إِْنَّ

احتج الشافعي رمحه اهلل وغريه من األئمة هبذه اآلية عىل الرؤية ألهل اجلنة ذكر  

ن الشافعي، وقال احلاكم حدثنا األصم، حدثنا ذلك الطربي وغريه، عن املزين ع

الربيع بن سليامن قال: حرضت حممد إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من 

ِْم َيْوَمِئٍذ  ُْم َعْن َرهبر الصعيد فيها: ما تقول يف قول اهلل عز وجل: ﴿َكالَّ إِْنَّ

 [. 61مَلَْحُجوُبوَن﴾ ]املطففني:

 السخط كان يف هذا دليل عىل أن أولياءه فقال الشافعي: ملا أن حجب هؤالء يف 

 يرونه يف الرضا. 



)وقد تبني لك أن املذهب السائد، كان يف املناطق الشاملية من اليمن املذهب 

 الزيدي، ويف العقيدة معتزلة، إال من رحم اهلل(.

(: حدثنا عبد العزيز بن عبد 0229(، )0220قال اإلمام البخاري رمحه اهلل ) 

براهيم بن سعٍد، عن ابن شهاٍب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب اهلل، حدثنا إ

هريرة ريض اهلل عنه: أن الناس قالوا: يا رسول اهلل، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قالوا: ال، يا رسول اهلل،  »هل تضارون يف القمر ليلة البدر؟«ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اهلل 

قالوا: ال، يا رسول اهلل،  »فهل تضارون يف الشمس ليس دوْنا سحاٌب؟«قال: 

فإنكم ترونه كذلك جيمع اهلل الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيًئا «قال: 

فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، 

ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، 

ول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا فيأتيهم اهلل فيق

عرفناه، فيأتيهم اهلل يف صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت 

ربنا، فيتبعونه ويرضب الرصاط بني ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من 

ئٍذ اللهم: سلم سلم، ويف جييزها وال يتكلم يومئٍذ إال الرسل، ودعوى الرسل يوم

قالوا: نعم يا رسول  »جهنم كالليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟

فإْنا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال اهلل، ختطف «اهلل، قال: 

الناس بأعامهلم، فمنهم املوبق بقي بعمله، أو املوثق بعمله، ومنهم املخردل أو 

وه، ثم يتجىل حتى إذا فرغ اهلل من القضاء بني العباد، وأراد أن املجازى أو نح

خيرج برمحته من أراد من أهل النار، أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال 

يرشك باهلل شيًئا، ممن أراد اهلل أن يرمحه ممن يشهد: أن ال إله إال اهلل، فيعرفوْنم يف 

م إال أثر السجود، حرم اهلل عىل النار أن تأكل النار بأثر السجود تأكل النار ابن آد

أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء احلياة، فينبتون 

َتته كام تنبت احلبة يف محيل السيل، ثم يفرغ اهلل من القضاء بني العباد، ويبقى 

فيقول: أي رب رجٌل منهم مقبٌل بوجهه عىل النار هو آخر أهل النار دخواًل اجلنة، 

ارصف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني رحيها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو اهلل بام 

شاء أن يدعوه ثم يقول اهلل: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غريه؟ 



فيقول: ال وعزتك ال أسألك غريه، ويعطي ربه من عهوٍد ومواثيق ما شاء، 

جلنة ورآها سكت ما شاء اهلل أن فيرصف اهلل وجهه عن النار، فإذا أقبل عىل ا

يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إىل باب اجلنة؟ فيقول اهلل له: ألست قد أعطيت 

عهودك ومواثيقك أن ال تسألني غري الذي أعطيت أبًدا، ويلك يا ابن آدم ما 

أغدرك، فيقول: أي رب ويدعو اهلل حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن 

وعزتك ال أسألك غريه ويعطي ما شاء من عهوٍد تسأل غريه؟ فيقول: ال، 

ومواثيق فيقدمه إىل باب اجلنة، فإذا قام إىل باب اجلنة انفهقت له اجلنة، فرأى ما 

فيها من احلربة والرسور، فيسكت ما شاء اهلل أن يسكت، ثم يقول: أي رب 

أدخلني اجلنة؟ فيقول اهلل: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن ال تسأل غري 

ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: أي رب ال أكونن أشقى 

خلقك، فال يزال يدعو حتى يضحك اهلل منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل 

اجلنة، فإذا دخلها قال اهلل له: َتنه؟ فسأل ربه وَتنى حتى إن اهلل ليذكره يقول: كذا 

 . »ك لك ومثله معهوكذا حتى انقطعت به األماين، قال اهلل: ذل

ال يرد عليه من حديثه «قال عطاء بن يزيد وأبو سعيٍد اخلدري، مع أيب هريرة: 

، »أن اهلل تبارك وتعاىل قال: ذلك لك ومثله معه«حتى إذا حدث أبو هريرة:  »شيًئا

قال أبو هريرة: ما  »وعرشة أمثاله معه يا أبا هريرة«قال أبو سعيٍد اخلدري: 

قال أبو سعيٍد اخلدري: أشهد أين حفظت  »ك لك ومثله معهذل«حفظت إال قوله: 

 . »ذلك لك وعرشة أمثاله«قوله: ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اهلل 

 .»فذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخواًل اجلنة«قال أبو هريرة ريض اهلل عنه: 

حدثنا حييى بن بكرٍي، حدثنا الليث بن سعٍد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن 

عن عطاء بن يساٍر، عن أيب سعيٍد اخلدري قال: قلنا: يا رسول أيب هالٍل، عن زيٍد، 

اهلل، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر إذا 

فإنكم ال تضارون يف رؤية ربكم يومئٍذ إال كام «كانت صحًوا؟ قلنا: ال، قال: 

ىل ما كانوا يعبدون، ينادي مناٍد ليذهب كل قوٍم إ«، ثم قال: »تضارون يف رؤيتهام

فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب األوثان مع أوثاْنم، 

وأصحاب كل آهلٍة مع آهلتهم حتى يبقى من كان يعبد اهلل من بر أو فاجٍر، وغرباٌت 



من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأْنا رساٌب، فيقال لليهود: ما كنتم 

هلل، فيقال: كذبتم مل يكن هلل صاحبٌة وال ولٌد، تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن ا

فام تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا، فيقال: ارشبوا فيتساقطون يف جهنم، ثم يقال 

للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد املسيح ابن اهلل فيقال: كذبتم مل 

ا، فيقال: ارشبوا يكن هلل صاحبٌة وال ولٌد، فام تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقين

فيتساقطون يف جهنم حتى يبقى من كان يعبد اهلل من بر أو فاجٍر، فيقال هلم: ما 

حيبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا 

سمعنا منادًيا ينادي ليلحق كل قوٍم بام كانوا يعبدون، وإنام ننتظر ربنا قال: فيأتيهم 

رٍة غري صورته التي رأوه فيها أول مرٍة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: اجلبار يف صو

أنت ربنا فال يكلمه إال األنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آيٌة تعرفونه؟ فيقولون: 

الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمٍن، ويبقى من كان يسجد هلل رياًء 

، ثم يؤتى باجلرس فيجعل بني وسمعًة فيذهب كيام يسجد فيعود ظهره طبًقا واحًدا

مدحضٌة مزلٌة عليه «، قلنا: يا رسول اهلل، وما اجلرس؟ قال: »ظهري جهنم

خطاطيف وكالليب وحسكٌة مفلطحٌة، هلا شوكٌة عقيفاء، تكون بنجٍد يقال هلا 

السعدان، املؤمن عليها كالطرف وكالربق وكالريح، وكأجاويد اخليل والركاب، 

ومكدوٌس يف نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب  فناٍج مسلٌم وناٍج خمدوٌش 

سحًبا فام أنتم بأشد يل مناشدًة يف احلق، قد تبني لكم من املؤمن يومئٍذ للجبار، 

وإذا رأوا أْنم قد نجوا يف إخواْنم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، 

 قلبه ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول اهلل تعاىل: اذهبوا فمن وجدتم يف

مثقال ديناٍر من إيامٍن فأخرجوه، وحيرم اهلل صورهم عىل النار، فيأتوْنم وبعضهم 

قد غاب يف النار إىل قدمه، وإىل أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون 

فيقول: اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه مثقال نصف ديناٍر فأخرجوه، فيخرجون من 

من وجدتم يف قلبه مثقال ذرٍة من إيامٍن عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا ف

فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيٍد: فإن مل تصدقوين فاقرءوا: ﴿إِنَّ اهللََّ 

ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة ُيَضاِعْفَها﴾]النساء: [، فيشفع النبيون 20ال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ

فيقبض قبضًة من النار فيخرج واملالئكة واملؤمنون، فيقول اجلبار: بقيت شفاعتي 



أقواًما قد امتحشوا فيلقون يف ْنٍر بأفواه اجلنة يقال له ماء احلياة، فينبتون يف حافتيه 

كام تنبت احلبة يف محيل السيل قد رأيتموها إىل جانب الصخرة، وإىل جانب 

الشجرة، فام كان إىل الشمس منها كان أخرض، وما كان منها إىل الظل كان أبيض، 

رجون كأْنم اللؤلؤ فيجعل يف رقاهبم اخلواتيم، فيدخلون اجلنة فيقول: أهل فيخ

اجلنة هؤالء عتقاء الرمحن أدخلهم اجلنة بغري عمٍل عملوه، وال خرٍي قدموه، فيقال 

 .»هلم: لكم ما رأيتم ومثله معه

وقال حجاج بن منهاٍل: حدثنا مهام بن حييى، حدثنا قتادة، عن أنٍس ريض اهلل 

لو «قال: حيبس املؤمنون يوم القيامة حتى هيموا بذلك فيقولون: ملسو هيلع هللا ىلص لنبي عنه: أن ا

استشفعنا إىل ربنا فريحينا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس 

 
ٍ
خلقك اهلل بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك مالئكته، وعلمك أسامء كل يشء

فيقول: لست هناكم، قال:  لتشفع لنا عند ربك حتى يرحينا من مكاننا هذا، قال:

ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة، وقد ْني عنها، ولكن ائتوا نوًحا 

أول نبي بعثه اهلل إىل أهل األرض، فيأتون نوًحا فيقول: لست هناكم ويذكر 

خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغري علٍم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن، قال: 

ول: إين لست هناكم، ويذكر ثالث كلامٍت كذهبن، ولكن ائتوا فيأتون إبراهيم فيق

موسى عبًدا آتاه اهلل التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال: فيأتون موسى فيقول: إين 

لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد اهلل 

كم، ولكن ائتوا ورسوله وروح اهلل وكلمته قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هنا

عبًدا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوين فأستأذن عىل ريب يف ملسو هيلع هللا ىلص حممًدا 

داره فيؤذن يل عليه، فإذا رأيته وقعت ساجًدا فيدعني ما شاء اهلل أن يدعني فيقول: 

ارفع حممد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعط، قال: فأرفع رأيس فأثني عىل 

 وَتمي
ٍ
 . »ٍد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد يل حدًا فأخرج فأدخلهم اجلنةريب بثناء

فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة، «قال قتادة: وسمعته أيًضا يقول: 

ثم أعود الثانية فأستأذن عىل ريب يف داره فيؤذن يل عليه، فإذا رأيته وقعت ساجًدا 

يسمع، واشفع تشفع، فيدعني ما شاء اهلل أن يدعني، ثم يقول: ارفع حممد، وقل 



 وَتميٍد يعلمنيه، قال: ثم أشفع 
ٍ
وسل تعط، قال: فأرفع رأيس فأثني عىل ريب بثناء

 . »فيحد يل حدًا فأخرج فأدخلهم اجلنة

فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة، ثم «قال قتادة: وسمعته يقول: 

ته وقعت ساجًدا، أعود الثالثة فأستأذن عىل ريب يف داره فيؤذن يل عليه، فإذا رأي

فيدعني ما شاء اهلل أن يدعني، ثم يقول: ارفع حممد، وقل يسمع، واشفع تشفع، 

 وَتميٍد يعلمنيه، قال: ثم أشفع 
ٍ
وسل تعطه، قال: فأرفع رأيس فأثني عىل ريب بثناء

فيحد يل حدًا فأخرج فأدخلهم اجلنة، قال قتادة: وقد سمعته يقول فأخرج 

، »اجلنة حتى ما يبقى يف النار إال من حبسه القرآنفأخرجهم من النار، وأدخلهم 

أي: وجب عليه اخللود، قال: ثم تال هذه اآلية: ﴿َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربهَك َمَقامًا 

 [. 09حَمُْمودًا﴾]االرساء:

( 112، وجاء عند البخاري )ملسو هيلع هللا ىلصقال: وهذا املقام املحمود الذي وعده نبيكم 

أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن ( من حديث إسامعيل بن 122ومسلم )

، فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال: ملسو هيلع هللا ىلصجرير بن عبد اهلل قال: كنا جلوسًا عند النبي 

أما إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم «

يعني الفجر -أن ال تغلبوا عىل صالت قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا، 

وقرأ جرير: ﴿َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن  »-عرصوال

 [. 07َمْشُهودًا﴾]االرساء:

(: أن رسول اهلل 670( ومسلم)2707وحديث أيب موسى عند البخاري )

جنتان من فضه آنيتهام وما فيهام، وجنتان من ذهب آنيتهام وما فيها، وما «قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

م تبارك وتعاىل إال رداء الكربيا عىل وجهه، يف جنات بني القوم وبني أن ينظروا رهب

 .»عدن

 وأحاديث الرؤية متواترة يعلمها، من واظب عىل سامع األحاديث وقرأهتا. 

  



 توحيد المتابعة 

خلق اهلل اخللق وأمرهم بطاعته، وحذرهم من معصيته، وبني هلم الطريق، 

إىل الناس: ﴿ُرُسالً  وأنار هلم السبل، وجالها بواسطة رسله الذين أرسلهم

ُسِل﴾]النساء: ٌة َبْعَد الره يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ ِ  [.611ُمَبرشر

ٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتنُِبوا  ﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف ُكلر ُأمَّ

 [. 21الطَّاُغوَت﴾]النحل:

، ورشع صلوات اهلل عليهم أمجعني، ثم حصل االبتداع يف فقاموا بام أوجب اهلل

وستفرتق هذه األمة عىل «ملسو هيلع هللا ىلص: الدين، وحصل التمزق الذي حذر منه النبي 

 . »ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة

وجاء الشيخ رمحه اهلل وقد بلغ التفرق والتمزق منتهاه، فقام بَم أوجب اهلل 

والتأليف، وهو يف ذلك ُمركز عىل هذا التوحيد الذي عليه من الدعوة والتعليم 

، ومعلوم أن ملسو هيلع هللا ىلصضيعه الكثري من املنتسبني إىل اإلسالم، وهو توحيد متابعة النبي 

توحيد املتابعة رشط يف قبول األعامل، حيث يشرتط يف قبول أي عمل اإلخالص 

 ملسو هيلع هللا ىلص. هلل، ومتابعة رسول اهلل 

عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: أن واملتابعة تعترب سبيل اهلل كام يف حديث 

خط خطًا، ثم خط إىل جانبه خطوطًا، ثم قال للخط األول هذا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

سبيل اهلل، يدعوا إليه، وقال للخطوط هذه الُسبل عىل كل سبل منها شيطان يدعو 

بُِعوُه َوال َتتَّبُِعوا اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ َق بُِكْم َعْن  إليه، ثم قرأ: ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ ُبَل َفَتَفرَّ السه

[، وتعترب عالمة حلب اهلل تعاىل، وسبب لغفران الذنوب 612َسبِيلِِه﴾]األنعام:

بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر  بُِعويِن حُيْ بهوَن اهللََّ َفاتَّ
حيث قال سبحانه وتعاىل: ﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم َُتِ

كل أمتي «ن أسباب دخول اجلنة: [، وهي م26َلُكْم ُذُنوَبُكْم﴾]آل عمران:

قالوا: ومن يأبى يا رسول اهلل؟ قال: من أطاعني دخل  »يدخلون اجلنة إال من أبى

. أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل »اجلنة، ومن عصاين فقد أبى

ما أمرتكم به فأتوا «يعترب يرس يف العبادات، فقد قال: ملسو هيلع هللا ىلص عنه، وإتباع رسول اهلل 

 . متفق عليه من حديث أيب هريرة. »تطعتممنه ما اس



 واألحاديث واآليات اآلمرة هبذه الشعرية كثرية جدًا، وإنام من باب التنبيه. 

فكان رمحه اهلل ممن أحيا اهلل هبم سبيل األتباع، وهجر طريق التقليد واالبتداع، 

عند (: يف نبذ التقليد، التقليد صد األمم 240فقد قال كام يف )أجابه السائل()

 عن الكتاب والسنة. اهـملسو هيلع هللا ىلص إتباع رسلها، وصد كثري من أمة حممد 



 آل البيت النبوي صلى هللا عليه وعليهم أجمعين

انقسم الناس يف بيت آل بيت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم إىل طرفني 

 ووسط:

الطرف األول: الغالة وهم الشيعة والرافضة واملكارمة، ومن سار عىل 

فى أثارهم، فهؤالء رفعوهم فوق قدرهم الذي جعله اهلل هلم، بل سريهم واقت

منهم من قد أهلهم، وأدعى العصمة هلم، وقد حذر اهلل تعاىل من الغلو بقوله: ﴿َيا 

 [.606َأْهَل اْلكَِتاِب ال َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم﴾]النساء:

م، الطرف الثاين قوم فرطوا وجفوا، وأنزلوهم عن قدرهم الذي جعله اهلل هل

وأذكركم اهلل يف آهل «كام يف حديث زيد بن أرقم بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص  وأوىص به رسول اهلل 

 ، أخرجه مسلم. »بيتي

، وجاء »أرقبوا حممدًا يف آل بيته«وقول أيب بكر ريض اهلل عنه، عند البخاري: 

 الشيخ رمحه اهلل ووضعهم يف املوضع الذي جعله اهلل هلم، بدون إفراط وال تفريط.

حمارضة له بعنوان: )فضائل آل بيت النبوة( كام يف )َتفة  فقال الشيخ

( بعد أن ذكر حديث عائشة الذي أخرجه األمام مسلم رمحه اهلل 0املجيب()ص

دعا فاطمة وحسنًا وحسينًا وعليًا، فجللهم بكساء، ملسو هيلع هللا ىلص  تعاىل: أن رسول اهلل 

 ، هكذا»اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا«وقال: 

ذكره الشيخ رمحه اهلل قال: وهذا حديث يدل عىل منزلة أهل البيت الرفيعة، وذلك 

وبعده إىل أن يأيت املهدي، فإن النبي صىل اهلل عليه وعىل ملسو هيلع هللا ىلص  الفضل يف زمن النبي 

إنه سيمأل األرض قسطًا وعدالً، كام ملئت ظلاًم «آله وسلم يقول يف نشأته: 

 .اهـ »وجورا

 »يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب«حديث:  وهو من آل البيت كام يف

احلديث يف الصحيح املسند للشيخ رمحه اهلل تعاىل، وبوب يف كتابه )صعقة 

الزلزال()فضائل آل بيت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم( ثم قال: قال اهلل 

ْجَس َأْهَل ا اَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرر َرُكْم تعاىل:  ﴿إِنَّ ْلَبْيِت َوُيَطهر

 [.22َتْطِهريًا﴾]األحزاب:



وذكر أحاديث يف فضائلهم منها: حديث عائشة السابق، أنه كان عليه مرط 

مرجل من شعر أسود، فجاء احلسني بن عىل فأدخله فيه، وجاء احلسني وعيل 

 . »اللهم هؤالء أهل بيتي وتال اآلية«وفاطمة وأدخلهم فيه، وقال: 

بن أيب وقاص: أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم  وذكر حديث سعد

أما ترىض أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي «قال لعيل: 

ألعطني الراية غدًا رجاًل حيب اهلل ورسوله، وحيبه «ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقول رسول اهلل »بعدي

حديث أيب هريرة  . متفق عليه من»اهلل ورسوله، يفتح اهلل عىل يديه فأعطاها عيل

 وسهل بن سعد. 

فاطمة «يف فاطمة: ملسو هيلع هللا ىلص  وأخرجه مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص، وقوله 

. أخرجه البخاري إىل أن قال رمحه هلل: ثم إن هذه الفضائل »سيدة نساء أهل اجلنة

ختص األتقياء من أل البيت الصاحلني املتمسكني بسنة جدهم صىل اهلل عليه وعىل 

ُه َفَقاَل َربر آله وسلم، وأما  الطاحلني فال تشملهم، قال سبحانه: ﴿َوَناَدى ُنوٌح َربَّ

ُه َلْيَس  إِنَّ اْبنِي ِمْن َأْهيِل َوإِنَّ َوْعَدَك احْلَقه َوَأْنَت َأْحَكُم احْلَاكِِمنَي * َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ

ُه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح﴾]هود:  بني إىل بني هاشم [، فمن املنتس21-21ِمْن َأْهلَِك إِنَّ

من أنتحل البدع املخالفة للسنة، ومنهم من أعتنق االعتزال، ومنهم املتمسحون 

بأتربة املوتى، ومنهم دعاه إىل الرشك، وأقبح من كل هؤالء من مجعوا الرش كله، 

 فإذا هم خوارج مستحلون دماء وأعراض وأموال من خالفهم إىل آخر كالمه.. 

أسمته )الصحيح املسند من فضائل آل البيت( وألم شعيب الو ادعيه كتاب 

 وهو أحسن كتاب يف بابه ينظر للفائدة.



 الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعون

ملا كان املجتمع الذي خرج فيه الشيخ رمحه اهلل متشيع، بل وصل بعضهم إىل 

حد الرفض يف سبهم أليب بكر وعمر، وتكفريهم لبقية الصحابة، وربام وجدت 

عائشة التي برأها اهلل من فوق سبع سموات بالفاحشة، وكثري منهم بعضهم يتهم 

يلعنون معاوية ويتهمون الصحابة بمخافة الوصية زعموا، ويطعنون يف أيب هريرة 

 ريض اهلل عنه ويف مرويا ته، وكذا عمرو بن العاص وأيب موسى وهلم جر. 

لصحابة فكان الشيخ رمحه اهلل مركزًا عىل هذا اجلانب يف إظهار نضال ا

رضوان اهلل عليهم، ولكلف عن مثالبهم، وما دار بينهم من حروب وغريها، رغم 

 أنه يرصح ويقول أن احلق يف هذه احلروب كان مع عيل ريض اهلل عنه. 

وقد ذكر الشيخ فضائلهم يف كثري من كتبة منها: )صعقة الزلزال( وكتابه: 

 اجلنة( ومنه انقل. )اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني( وكتابة )رياض 

قال رمحه اهلل تعاىل: )فصل يف فضائل الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعون( ال 

يستطيع أحد أن حيوي مجيع فضائل الصحابة حتى يطلع عىل كتب السنة كلها، 

ويقول: )أصبت حدًا ملسو هيلع هللا ىلص  فبينام أنت تقرأ يف احلدود جتد أحدهم يأيت رسول اهلل 

من أجل اجلنة،  وبينام أنت تقرأ يف أحكام رمضان فأقمه عيل(، يصرب عىل الرجم 

جتد أحدهم يأيت رسول اهلل ويقول: )هلكت( فهو يرى املعصية هالك،  وبينام أنت 

تقرأ يف السرية إذ جتد أحدهم يرمي َترات من يده، ويقول: )إْنا حلياة طويلة إن 

 عشت حتى آكل هذه التمرات(. 

وَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم وفيهم أنزل اهلل عز وجل: ﴿َوُيْؤثِرُ 

ُلوَن ِمَن امْلَُهاِجِريَن 9َخَصاَصٌة﴾]احلرش: ابُِقوَن اأْلَوَّ [، وقوله تعاىل: ﴿َوالسَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت  ِذيَن اتَّ َواأْلَْنَصاِر َوالَّ

ِري  َتَها اأْلَْْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ ]التوبة:جَتْ  [. 600ََتْ

َبُعوُه يِف  ِذيَن اتَّ وجتد فيهم: ﴿َلَقْد َتاَب اهللَُّ َعىَل النَّبِير َوامْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر الَّ

ِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقلُ  ُه هِبِْم َرُؤوٌف َساَعِة اْلُعرْسَ وُب َفِريٍق ِمنُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَّ

 [. 660َرِحيٌم﴾ ]التوبة:



اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم َتَراُهْم  اُء َعىَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَِّ َوالَّ وقال تعاىل: ﴿حُمَمَّ

دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهللَِّ عًا ُسجَّ ُجوِد ُركَّ  َوِرْضَوانًا ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السه

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ  َذلَِك َمَثُلُهْم يِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اأْلِ

ارَ  اَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّ رَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  َفاْسَتَوى َعىَل ُسوِقِه ُيْعِجُب الزه َوَعَد اهللَُّ الَّ

احِلَاِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِياًم﴾ ]الفتح:  [. 49الصَّ

وقال:  ﴿ال َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن 

ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد وَ   [.60َقاَتُلوا َوُكاًل َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى﴾]احلديد:الَّ

ْم َيْبَتُغوَن َفْضاًل  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ  امْلَُهاِجِريَن الَّ
ِ
وقال: ﴿لِْلُفَقَراء

اِدُقو وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ ُأوا ِمَن اهللَِّ َوِرْضَوانًا َوَينرُْصُ ِذيَن َتَبوَّ َن * َوالَّ

ِهْم حُيِبهوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َوال جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّا 
ياَمَن ِمْن َقْبلِ اَر َواأْلِ الدَّ

َك ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئِ 

 [، إىل أن قال: أما األحاديث فكثرية جدًا نذكر منها: 9-7ُهُم امْلُْفلُِحوَن﴾ ]احلرش: 

يأيت عىل الناس  «ملسو هيلع هللا ىلص: * حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

؟ فيفتح ملسو هيلع هللا ىلصزمان يغزوا فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول اهلل 

: هل فيكم من صحب من صحب رسول اهلل هلم، ثم يغزوا فئام من الناس فيقال

؟  فيفتح هلم، ثم يغزوا فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب من ملسو هيلع هللا ىلص

 . أخرجه البخاري و مسلم. »صحب أصحاب رسول اهلل، فيفتح هلم

خري الناس قرين، ثم الذين «ملسو هيلع هللا ىلص : وجاء يف حديث عمران قال رسول اهلل 

دون وال يستشهدون، وخيونون وال يلوْنم، ثم الذين يلوْنم، ثم يأيت قوم يشه

 . أخرجه البخاري ومسلم. »يؤَتنون، ويكثر فيهم السمن

 ، أخرج مسلم.»خري أمتي القرن الذي بعثت فيه«وجاء يف حديث أيب هريرة: 

أي الناس ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء يف حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: سئل رسول اهلل 

 . أخرجه مسلم. »الثالث القرن الذي أنا فيه، ثم الثاين، ثم«خري؟ قال: 

وجاء من حديث أيب موسى ريض اهلل عنه: أن رسول اله صىل اهلل عليه وعىل 

النجوم أمنة للسامء، فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون، «آله وسلم قال: 



. أخرجه »وأصحاب أمنه ألمتي، فإذا ذهب أصحاب أتى أمتي ما يوعدون

 مسلم.

ال «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ي ومسلم: أن رسول اهلل وجاء يف حديث أيب سعيد عند البخار

تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدا حدهم وال 

 . »نصيفه

فهذه بعض األدلة الواردة يف كتاب اهلل وسنة رسوله تدل عىل فضل الصحابة 

عمومًا، وأما من حيث التفصيل فألحاديث كثرية، تنظر يف مضاْنا كالبخاري 

 تاب فضائل الصحابة.اهـ من )رياض اجلنة(. ومسلم، يف ك

وال نفرط ملسو هيلع هللا ىلص  وقال الطحاوي رمحه اهلل تعاىل: )ونحب أصحاب رسول اهلل 

يف حب أحٍد منهم، وال نتربأ من أحٍد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري 

يذكرهم، وال نذكرهم إال باخلري، وحبهم دين وإيامن وإحسان، وبغضهم كفر 

 ونفاق وطغيان(.

( ط. الرسالة: يشري الشيخ رمحه اهلل يف 4/179ال ابن أيب العز رمحه اهلل )ق

الرد عىل الروافض والنواصب، وقد أثنى اهلل تعاىل عىل الصحابة، وأثنى عليهم 

رسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم وريض اهلل عنهم، ووعدهم احلسنى، ثم 

 رسد األدلة رمحه اهلل تعاىل.اهـ

ملسو هيلع هللا ىلص  ملقدس يف )اللمعة(: ومن السنة توىل أصحاب رسول اهلل قال ابن قدامه ا

وحمبتهم، وذكر حماسنهم، والرتحم عليهم، واالستغفار هلم، والكلف عن ذكر 

 مساوئهم، وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.اهـ

ملسو هيلع هللا ىلص  وقال أيضًا: ومن السنة الرتيض عن أمهات املؤمنني، أزواج النبي 

ت من كل سوء، أفضلهن خدجية ريض اهلل عنها، وعائشة الصديقة املطهرات املربآ

يف الدنيا واآلخرة، فمن ملسو هيلع هللا ىلص  بنت الصديق التي برأها اهلل يف كتابه، زوج النبي 

قذفها بام برأها اهلل فقد كفر باهلل العظيم، ومعاوية خال املؤمنني، وكاتب وحي اهلل 

 أحد خلفاء املسلمني.اهـ



م يف )العقيدة الواسطية( حاصله ما تقدم، وفيه: وقد تكلم أيضًا شيخ اإلسال

أبو بكر، وعمر، وعثامن، ثم عيل، ملسو هيلع هللا ىلص  )أْنم يؤمنون أن اخلليفة بعد رسول اهلل 

 ومن طعن يف خالفة هؤالء فهو أضل من محار أهله.اهـ

واألدلة كثرية جدًا، وفضلهم معروف ملن أراد اهلل توفيقه وتسديده للحق 

 والفالح.

نة، قد أصبح أهل السنة يف ظهور عىل من خالفهم كام وعد فلله احلمد وامل

،  وأصبح فضل الصحابة معلوم لدهيم، ولدى كثري من ملسو هيلع هللا ىلصبذلك رسول اهلل 

الناس، وهذا بفضل اهلل، ثم بفضل دعوة التوحيد والسنة التي كان قائدها يف هذا 

وقد سلط اهلل  البلد املبارك هو العامل اجلليل: أبو عبد الرمحن الو ادعي رمحه اهلل،

هـ( الدولة وفقها اهلل  6241-6241عز وجل عىل الرافضة يف هذه األيام) 

للعمل بالكتاب والسنة، وما نظن هذا التسليط إال بسبب بغيهم وظلمهم 

ألصحاب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، فنسأل اهلل أن يعز السنة وأهلها، 

 ويذل البدعة وأهلها.



 زواج الفاطميات

األمور املنكرة التي جاء هبا الشيعة هو عدم زواج الفاطمية من غري  من

الفاطمي، وهذا أمر ليس معهم عليه دليل من كتاب أو سنة، وال حتى قول 

صحايب، بل قد زوج رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ابنتيه رقية وأم 

عيل ريض اهلل عنه  كلثوم ريض اهلل عنهام من عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، وزوج

ابنته أم كلثوم من عمر ريض اهلل عنه، وهذا قليل من كثري، والكفاءة يف الدين ال يف 

النسب، فقد زوج رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم زينب بنت جحش 

 القرشية اهلاشمية من زيد بن حارثة ريض اهلل عنه املوىل.

كتبه وفتاويه وأرشطته، ومن ذلك  وقد حارب هذا املنكر الشيخ رمحه اهلل يف 

( بعد أن أورد احلديث املوضوع الذي فيه 400ما ذكر يف كتابه )رياض اجلنة()ص

هي لك يا عيل لست «ملسو هيلع هللا ىلص : أن عمر و أبا بكر خطبا فاطمة فقال رسول اهلل 

 .»بدجال

قال الشيخ رمحه اهلل: )ومن هذا احلديث وأمثاله من املوضوعات أخذ 

 الفاطمية عىل غري الفاطمي(.  متعصبي الشيعة َتريم

ثم نقل رمحه اهلل كالمًا طوياًل للمقبيل رمحه اهلل قال فيه: )ومثل ما أستصغر يف 

الفروع ما فعله الزيدية يف عرصنا هذا، ومل يكن يف أوهلم وهو َتريم الفاطميات 

عىل من ليس بفاطمي، ووجهه الغلو يف الرئاسة، وال ينبغي أن نذكر ما تشبثوا به، 

إنام هو كذب وخمرفة، مثل ما يروى من األحاديث اجلمة يف تزويج فاطمة ريض ف

اهلل عنها، وأحواهلا من املوضوعات، رفع اهلل شأْنا بام أغناها به من 

 االختصاصات عن تلك اهلنات التي جاءوا هبا... 

 ثم قال الشيخ رمحه اهلل: وهذه املسألة قريبة العهد كام قال املقبيل رمحه اهلل ومل

(: وتزوجت أم كلثوم بنت عىل 220تكن عند أهل بيت النبوة، ففي )املجد()ص

ريض اهلل عنه، عمر بن اخلطاب، ثم خلف عليها عون بن جعفر بن أيب طالب، ثم 

حممد بن جعفر، وتزوجت أم القاسم بنت احلسن مروان بن أبان بن عثامن، 

 وأغلب هؤالء الذين تزوجوا علويات ليسوا بعلويني. 



استنكر هذه املسألة حممد بن إسامعيل األمري وهو من آل بيت النبوة فقال وقد 

يف كتابه )سبل السالم( يف باب الكفاءة واخليار: وللناس يف هذه املسألة عجائب 

ال تدور عىل دليل غري الكربياء والرتفع، وال إله إال اهلل كم حرمت املؤمنات 

هم، اللهم إنا نربأ إليك من رشط النكاح للكربياء األولياء، واستعظامهم أنفس

ولده اهلوى، ورباه الكربياء، ولقد منعت الفاطميات يف جهة اليمن ما أحل اهلل 

هلن؛ لقول بعض اهلادوية: إنه حيرم نكاح الفاطمية إال من فاطمي، من غري دليل 

ذكره، وليس مذهبًا لألمام اهلادي عليه السالم، بل زوج بناته من الطرباين، وإنام 

 أ هذا القول بعد أيام أمحد بن سليامن.اهـ خمترصًا.نش

وردًا عىل أولئك اجلُهال نقول: إْنا الكفاءة يف الدين، اهلل سبحانه وتعاىل 

[، وسئل النبي صىل اهلل 62يقول:  ﴿إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم﴾]احلجرات:

، ومل يقل الفاطمي، أو »اهلل أتقاهم«عليه وعىل آله وسلم من أكرم الناس؟ فقال: 

ومن بطئ به عمله مل يرسع به «اهلاشمي، وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

 .اهـ »نسبه

واحلمد هلل قد صار الكثري من آل البيت الذين ينتمون إىل أهل السنة، يزوجون 

بناهتم من األكفاء من اهلاشميني وغريهم، وهذا بفضل اهلل ثم بفضل هذه الدعوة 

 ملباركة. ا

 الرحلة في طلب العلم

ومن أهم السنن التي أحياها أمام العرص: أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي 

الوادعي رمحه اهلل هي سنة طلب علم، كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وعىل آله وسلم. 

والرحلة يف طلب العلم والصرب عىل َتصيله، ثم تبليغه والدعوة إليه، وهو 

ل هذا كان ممن يعمل بعلمه رمحه اهلل، فمن املعلوم من ديننا اإلسالمي أن طلب قب

العلم فريضة عىل كل مسلم، من أجل أن يعرف كيف يعبد ربه عىل بصرية ونور، 

فعىل املسلم ذكرًا أو أنثى، أن يتعلم العقيدة الصحيحة التي ينقي هبا دينه من 

أثنى اهلل عز وجل عىل أهله بقوله جل  املعتقدات الفاسدة، والبدع املنكرة، ولذلك



ِذيَن ال َيْعَلُموَن﴾]الزمر: ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ [، وبني أن 9وعز: ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ

اَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه  اخلشية واإلنابة واخلوف ألهله بقوله:  ﴿إِنَّ

 [. 47اْلُعَلاَمُء﴾]فاطر:

ن يسأله االستزادة منه بقوله:  ﴿َوُقْل َربر ِزْديِن وأمر اهلل نبيه وخليله أ

[، وبني اهلل عز وجل أن أهل العلم مرفوعون يف الدنيا قبل 662ِعْلاًم﴾]طـه:

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ اآلخرة، يف قوله عز وجل:  ﴿َيْرَفِع اهللَُّ الَّ

 [.66َدَرَجاٍت﴾]املجادلة:

إن اهلل يرفع «كام يف حديث عمر ريض اله عنه: ملسو هيلع هللا ىلص  هذا رسول اهلل وقال يف 

 (.760. أخرجه مسلم )»هبذا القرآن أقوامًا، ويضع به آخرين

أن اخلريية يف الدنيا واآلخرة يف طلب العلم، وطلب ملسو هيلع هللا ىلص  وبني رسول اهلل 

 العلم النافع علم كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم يعد عالمة

من يرد «لرىض اهلل عن العبد، كام يف حديث معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام: 

 . أخرجاه. »اهلل به خريًا يفقه يف الدين

وصاحب العلم كاألرض الطيبة التي تنتفع باملاء، تؤيت أكلها كل حني بإذن 

 هلذا مثاًل رائعًا. ملسو هيلع هللا ىلص  رهبا، وتنفع الناس، وقد رضب رسول اهلل 

(: حدثنا حممد بن العالء قال: حدثنا محاد 09البخاري رمحه اهلل )قال اإلمام  

قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بن أسامة، عن بريد بن عبد اهلل، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النبي 

مثل ما بعثني اهلل به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرًضا فكان «

، وكانت منها أجادب أمسكت منها نقيٌة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري

املاء، فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفًة أخرى، إنام 

هي قيعاٌن ال َتسك ماًء وال تنبت كأًل، فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه ما 

بعثني اهلل به، فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأًسا، ومل يقبل هدى اهلل الذي 

 . احلديث أخرجه مسلم رمحه اهلل. »رسلت بهأ

وهو مرياث األنبياء كام يف حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه، عند أيب داود 

وإن العلامء ورثة األنبياء، وأن األنبياء مل يورثوا دينارًا وال درمها، «والرتمذي: 

ومن ، وهو من أسباب دخول اجلنة، »وإنام ورثو العلم فمن أخذ أخذه بحظ وافر



( قال رمحه اهلل: 4199الطرق املؤدية إليها، كام يف حديث أيب هريرة عند مسلم )

-حدثنا حييى بن حييى التميمي، وأبو بكر بن أيب شيبة، وحممد بن العالء اهلمداين 

قال حييى: أخربنا، وقال اآلخران: حدثنا أبو معاوية، عن  -واللفظ ليحيى

من نفس عن «ملسو هيلع هللا ىلص : قال: قال رسول اهلل األعمش، عن أيب صالٍح، عن أيب هريرة 

مؤمٍن كربًة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربًة من كرب يوم القيامة، ومن يرس 

عىل معرٍس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلاًم سرته اهلل يف الدنيا 

واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريًقا 

تمس فيه علاًم سهل اهلل له به طريًقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوت يل

اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 

الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده، ومن بطأ به عمله مل يرسع به 

 . »نسبه

به أجره مضاعف كام يف حديث أيب هريرة ريض والداعي إىل العلم والعمل 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور «ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

( ومن األعامل 4102. أخرجه مسلم )»من تبعة ال ينقص ذلك من عمله شيئاً 

التي يستمر أجرها بعد املوت، حلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال رسول اهلل 

إذا مات اإلنسان أنقطع عمله إال من ثالث: « عليه وعىل آله وسلم: صىل اهلل

 (.6120. أخرجه مسلم)»صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

ولذلك ذكر اهلل تعاىل الرحلة يف القرآن الكريم بقوله: ﴿َوَما َكاَن امْلُْؤِمنُوَن  

ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن  يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم لَِينِْفُروا َكافَّ ُهوا يِف الدر ُكلر فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطاِئَفٌة لَِيَتَفقَّ

ُهْم حَيَْذُروَن﴾ ]التوبة:  [. 644إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ

فو اهلل ألن هيدى «مبينًا عظم أجر الداعي إىل العلم النافع: ملسو هيلع هللا ىلص  وقال رسول اهلل 

 . متفق عليه. »من محر النعماهلل بك رجاًل واحدًا خري 

مع ما تركنا خشية اإلطالة -فعلم من هذا النزر اليسري من األدلة التي سقناها 

يف هذا الباب فضل العلم والعمل به، والدعوة  -واخلروج عن موضوع الكتاب 

إليه، فقام الشيخ مقبل رمحه اهلل بتجديد مسار قد اندثر، يعيد لنا جمد اإلسالم 

العلم النافع، والدعوة إىل هذا العلم، من غري جهل وعمى أو  وعزته يف تعلم



عصبية وتقليد، مقتديا يف ذلك برسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم 

 وأصحابه األخيار، والتابعني هلم بإحسان، متعلاًم وعاماًل وداعيًا. 

 ومما أحيا الشيخ رمحه اهلل يف هذا الباب: 

، إن هذا العلم علٌم عظيم القدر حفظ اهلل به أوالً: علم اإلسناد والرجال

الدين، وأهتم به أئمة املسلمني من زمن الصحابة رضوان اهلل عليهم ويف عهد 

التابعني كابن املسيب وابن سريين، ثم من بعدهم كابن املبارك وشعبة والسفيانني 

العلم  إن هذا(وغريهم كثري من أئمة التابعني وتابعيهم حتى قال حممد بن سريين: 

 ديٌن فانظروا عمن تأخذون دينكم(.

وقال عبد اهلل بن املبارك: )اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما  

 شاء(، وقال: )بيننا وبني القوم القوائم يعني اإلسناد(.

وقال حممد: سمعت أبا إسحق إبراهيم بن عيسى الطالقاين قال: قلت لعبد  

إن من الرب بعد الرب أن «عبد الرمحن، احلديث الذي جاء:  اهلل بن املبارك: يا أبا

قال: فقال عبد اهلل: يا أبا  »تصيل ألبويك مع صالتك، وتصوم هلام مع صومك

إسحق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراٍش، فقال: ثقٌة، 

رسول عمن؟ قال: قلت: عن احلجاج بن ديناٍر؟ قال: ثقٌة، عمن؟ قال: قلت: قال 

مفاوز تنقطع ملسو هيلع هللا ىلص  قال: يا أبا إسحق، إن بني احلجاج بن ديناٍر وبني النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل 

 فيها أعناق املطي، ولكن ليس يف الصدقة اختالٌف. 

عن طاوٍس قال: جاء هذا إىل ابن عباٍس يعني بشري بن كعٍب، فجعل حيدثه 

: عد حلديث فقال له ابن عباٍس: عد حلديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له

كذا وكذا، فعاد له فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله، وأنكرت هذا أم أنكرت 

ملسو هيلع هللا ىلص : حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباٍس: إنا كنا نحدث عن رسول اهلل 

 . »إذ مل يكن يكذب عليه فلام ركب الناس الصعب والذلول، تركنا احلديث عنه«

حديث عمر بن ثابت، فإنه كان يسب وقال عبد اهلل بن املبارك: )دعوا 

 السلف(.

فعلم من هذا أن السلف رضوان اهلل عليهم كانوا مهتمني بباب اإلسناد  

والرجال، ثم ضيع هذا الباب من كثري من املتمذهبة والقصاصني وغريهم، فجاء 



هذا األمام النحرير والعامل البصري، وأقتفى أثر أولئك الكرام ومجع )الصحيح 

أسباب النزول( ثم )الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني( ثم جعله املسند من 

عىل األبواب الفقهية، وسامه: )اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني( 

 و)الصحيح املسند يف القدر ويف دالئل النبوة( وغريها كثري. 

وكان يف علم الرجال بحٌر ال ساحل له، يعرفهم ويعرف أحواهلم كأنه منهم، 

 هذا الباب رجال احلاكم الذين مل يرتجم هلم يف التهذيب، ورجال ومجع يف

الدارقطني فكان له السبق من بني أقرانه، وأهل زمانه يف أحياء طريقة السلف، فله 

 األجر من اهلل تعاىل. 

وعود رمحه اهلل أهل السنة عىل طلب الدليل من املفتي، وهذا الذي قصم 

ىل التقليد واألخذ بالدليل، ونبذ التقليد هو ظهور املبتدعة، حيث عودوا الناس ع

 طريق السلف رضوان اهلل عليهم.

 ثانيًا: يف الرحلة لطلب العلم: 

ُهوا يِف  علم قول اهلل تعاىل:  ﴿َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلر فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطاِئَفٌة لَِيَتَفقَّ

يِن﴾]التوبة: ل: أتيت صفوان [، وجاء يف احلديث، عن زر بن حبيٍش قا644الدر

بن عساٍل املرادي أسأله، عن املسح عىل اخلفني؟ فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت 

، »إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بام يطلب«ابتغاء العلم، فقال: 

فقلت: إنه حك يف صدري املسح عىل اخلفني بعد الغائط والبول، وكنت امرًأ من 

ك هل سمعته يذكر يف ذلك شيًئا؟ قال: )نعم كان فجئت أسألملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب النبي 

يأمرنا إذا كنا سفًرا أو مسافرين أن ال ننزع خفافنا ثالثة أياٍم ولياليهن إال من 

جنابٍة، لكن من غائٍط وبوٍل ونوٍم( فقلت: هل سمعته يذكر يف اهلوى شيًئا؟ قال: 

بصوٍت له جهوري  يف سفٍر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرايبملسو هيلع هللا ىلص  )نعم كنا مع النبي 

نحًوا من صوته، هاؤم فقلنا له: وحيك اغضض ملسو هيلع هللا ىلص  يا حممد، فأجابه رسول اهلل 

وقد ْنيت عن هذا فقال: واهلل ال أغضض، قال ملسو هيلع هللا ىلص  من صوتك، فإنك عند النبي 

املرء مع من أحب يوم «ملسو هيلع هللا ىلص : األعرايب: املرء حيب القوم وملا يلحق هبم، قال النبي 

ى ذكر باًبا من قبل املغرب مسرية سبعني عاًما عرضه، . فام زال حيدثنا حت»القيامة

 أو يسري الراكب يف عرضه أربعني أو سبعني عاًما. 



يعني -قال سفيان: قبل الشام خلقه اهلل يوم خلق السموات واألرض مفتوًحا 

 ال يغلق حتى تطلع الشمس منه.  -للتوبة

ند لشيخنا قال أبو عيسى: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح. وهو يف الصحيح املس

 رمحه اهلل. 

وذكر اخلطيب يف كتابه رشف أصحاب احلديث، رحلة جابر بن عبد اهلل إىل 

عبد اهلل بن أنيس وهو يف مرص، وقبل ذلك رحلة الصحابة رضوان اهلل عليهم إىل 

رجل غريب جاء يسأل عن «رسول اهلل للتفقه يف الدين، كام يف حديث أيب رفاعة: 

 رجه مسلم. . أخ»دينة ما يدري ما دينه

ونحن شبيبة متقاربون، ملسو هيلع هللا ىلص  وحديث مالك بن احلويرث: )أتينا رسول اهلل 

 فأقمنا عند عرشين ليلة(. متفق عليه. 

ويف حديث وفد عبد القيس، عن ابن عباٍس قال: قدم وفد عبد القيس عىل  

فقالوا: يا رسول اهلل، إنا هذا احلي من ربيعة وقد حالت بيننا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

ار مرض، فال نخلص إليك إال يف شهر احلرام، فمرنا بأمٍر نعمل به، وبينك كف

آمركم بأربٍع وأْناكم عن أربٍع: اإليامن باهلل، ثم «وندعو إليه من وراءنا؟ قال: 

فرسها هلم فقال: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، وإقام الصالة، 

وأْناكم عن الدباء، واحلنتم، والنقري، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا مخس ما غنمتم، 

 . متفق عليه.»واملقري

واألحاديث يف الباب كثرية جدًا، وعماًل هبذه األدلة وغريها أسس الشيخ  

رمحه اهلل مركزه املبارك، وجاء الراحلون إليه من كل حدب وصوب، ومن مشارق 

 أعلم، األرض ومغارهبا، حتى لو قلت أنه أكثر من رحل إليه ما أبعدت واهلل

 فأحيا هذه السنة، وهلل احلمد واملنة. 

 ثالثًا: يف باب العلل: 

الشيخ يف هذا الباب من الفرسان الذين ال يبارون، فرب حديث جتد أن 

املحققني يصححونه والوعاظ يلقونه، والعلامء يتناقلونه وهو معل بعلٍة قادحٍة 

فتجد أن الشيخ قد ألف يف هذا خفية ال تظهر إال ملن أتاه اهلل بصرية يف هذا الباب، 

الباب )أحاديث معلة ظاهرها الصحة(، و)غارة الفصل عىل الطاعنني يف كتب 



العلل(، وكذلك َتقيقه لـ)ـإللزامات والتتبع( للدار قطني، وحصل هبا عىل 

 رسالة املاجستري، وَتقيقه للمستدرك جتد فيه كثري من هذا. 

ا ليس منها، وأحيا هبذا العمل طريقة وهبذا املسلك نقى رمحه اهلل األحاديث مم

السلف رضوان اهلل عليهم يف تثبتهم يف نقل األحاديث، كيحيي بن معني، وابن 

املديني، وشعبة بن احلجاج، والسفيانني، والبخاري، ومسلم، وأبو زرعة، وأبو 

حاتم وغريهم كثري يذب عن السنة املطهرة، كام ذبوا وينافح كام نافحوا، فلله دره 

ه وهبذا العمل اجلليل، أبعد كثري ممن له حظ من العلم أن يقولوا عىل رسول ورمح

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم مامل يقل. 

بل كان مهتامً ً جدًا بالسامعات وغريها من علم هذا الفن، فرفع اهلل قدره 

 وأحياء ذكره بام نافح وصحح. 

 سنن أحياها الشيخ يف املساجد.رابعًا: أحياءه للتدريس يف املساجد: سيأيت يف 

خامسًا: تنقيح السنة من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، كان للشيخ رمحه اهلل 

اليد الطويل يف هذا الشأن، فقد قام رمحه اهلل بتنقيح األحاديث وبيان الصحيح 

والضعيف يف كتبه، وقد صدق عليه وصف شيخنا: حييي بن عىل احلجوري أنه 

خاصه وعامه وجممله، وانطلق رمحه اهلل يف تنقية األحاديث  أمام احلديث وعلله،

. متفق »من كذب عيل متعمدًا فليتبؤ مقعده من النار«ملسو هيلع هللا ىلص: من قول رسول اهلل 

 عليه من حديث أيب هريرة. 

وجاء عن أنس وسلمة بن األكوع، وعيل، واملغرية وغريهم كثري ريض اهلل 

 عنهم أمجعني.

عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد  من حدث«ملسو هيلع هللا ىلص:  ومن قول رسول اهلل 

. أخرجه مسلم يف املقدمة من حديث سمرة بن جندب واملغرية بن شعبة »الكاذبني

 ريض اهلل عنهام.

سيكون يف «كام يف حديث أيب هريرة عند مسلم: ملسو هيلع هللا ىلص  ومن قول رسول اهلل  

، آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من األحاديث ما مل تعلموا أنتم وال آبائكم

 .»فإياكم وإياهم أن يضلوكم ويفتنوكم



مقتديًا رمحه اهلل بأئمة اهلدى، ومصابيح الدجى، الصحابة ومن بعدهم 

 كالبخاري، ومسلم، وأمحد والشافعي، وابن معني، وشعبة وغريهم كثري. 

سادسًا: تشجيع الطالب عىل طلب العلم هلل عز وجل، ال ألجل مطامع الدنيا 

الرغبة يف الوظائف، وهذا هو ما كان عليه رسول اهلل والسعي وراء الشهادات، و

والسلف الصالح، هو طلب العلم من أجل التفقه، ونرش العلم بني املسلمني ملسو هيلع هللا ىلص  

 (.4/221والدعوة إىل اهلل جل وعز، وكان يقول كام يف )غارة األرشطة()



 الباب الثالث سنن أحياها الشيخ في باب الطهارة

 سنن الوضوء:

 :مة املسح عىل العام

كثري من الناس ربام يستنكف عن املسح عىل العاممة، أو عىل اخلامر مع العلم  

،  كام أخرج ذلك األمام البخاري ملسو هيلع هللا ىلصأنه من السنن التي جاءت عن رسول اهلل 

يمسح ملسو هيلع هللا ىلص  ( عن عمرو بن أمية الضمري ريض اهلل عنه: )رأيت رسول اهلل 402)

 عىل عاممته وخفيه(. 

يض اهلل عنه عند مسلم أيضًا: )ومسح عىل اخلفني وجاء من حديث املغرية ر 

 (.4020وعىل مقدم رأسه، وعىل العاممة (. مسلم )

واحلمد هلل قد ظهرت هذه السنة وإن رغم الشيعة، ومن كان عىل شاكلتهم 

 الذين ينكرون املسح عىل اخلفني والعاممة، رغم ثبوت األحاديث يف ذلك.

(: أما مسح الرأس واحدة، 26السائل )صكام يف إجابة  -رمحه اهلل-قال الشيخ 

كام رشحنا، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب هبام إىل القفا، ثم يردمها إىل املكان 

الذي بدأ منه، وهلا كيفية أخرى، وهي مسح الناصية واإلكامل عىل العاممة كام يف 

 صحيح مسلم، وأخرى وهي املسح عىل العاممة، كام يف زاد املعاد. اهـ

 سح عىل اخلفني: امل

هذه من السنن التي جهلها كثري من املسلمني رغم أن العلامء يقولون: ليس يف 

املسح عىل اخلفني اختالف؛ ألن كل من روى عنه إنكاره قد روي عنه إثباته، وقد 

قال بن املنذر: أختلف العلامء أهيام أفضل املسح عىل اخلفني أو نزعها، وغسل 

املسح أفضل ألجل من طعن فيه من أهل البدع القدمني والذي أختاره أن 

 كاخلوارج والرافضة. 

 قال: وأحياء ما طعنه فيه املخالفون من السنن أفضل من تركه.اهـ



وهذه السنة متواترة عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، كام قال بذلك 

 احلافظ ابن حجر رمحه اهلل. 

 وقد قال الشاعر: 

 مــــم تــــواتر حــــديث مــــن كــــذب

 

 ومـــــن بنـــــي هلل بيتـــــاً وأحتســـــب 

ـــــــة شـــــــفاعة واحلـــــــوض   ورؤي

 

 ومســــح خفــــني وهــــذي بعــــض 

 واألدلة عليها كثرية نورد منها:  

ما روي عن جرير ريض اهلل عنه: أنه بال وتوضأ ومسح عىل اخلفني، فقيل له: 

 يتوضأ ومسح عىل خفيه.ملسو هيلع هللا ىلص  تفعل هذا؟ فقال: رأيت رسول اهلل 

م هذا احلديث: أن أسالم جرير بعد نزول وقال األعمش، عن إبراهيم بعجبه 

 (. 404( ومسلم )270سورة املائدة. أخرجه البخاري )

)أنه يمسح ملسو هيلع هللا ىلص:  وجاء من حديث ابن عمر: أن سعد حدثه عنه رسول اهلل 

عىل اخلفني(، وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك؟ فقال: )نعم إذا حدثك سعد عن 

 (.404فأقبل(. أخرجه البخاري )ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

انتهى إىل سباطة ملسو هيلع هللا ىلص  من حديث حذيفة ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل  وجاء

 (.402قوم فبال قائاًم، ثم توضأ ومسح عىل اخلفني. مسلم )

دعهام فإين «وجاء من حديث املغرية: ثم أهويت إىل خفيه ألنزعهام فقال: 

 (. 402( مسلم )401. البخاري )»أدخلتها طاهرتني

ملن أراد احلق واألتباع، وهذه السنة أحياها  واألحاديث كثرية وتكفى اإلشارة

 الشيخ وسط الروافض وأذناهبم من الشيعة الذين ينكروْنا البتة.

وقد جاء املسح وتوقيت املسح عىل اخلفني، عن عيل ريض اهلل عنه يف صحيح 

ثالثة أيام ولياليهن للمسافر، ملسو هيلع هللا ىلص  ( قال: جعل رسول اهلل 401األمام مسلم )

 م.ويومًا وليلة للمقي

وجاء من حديث صفوان بن عسال قال: )كان يأمرنا يعني رسول اهلل صىل 

إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن ال ننزع خففنا ثالثة أيام ولياليهن، إال من ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل 

(، وهو يف )الصحيح املسند( للشيخ رمحه اهلل، 2149جنابة(. احلديث الرتمذي )



حديث املغرية السابق قال رسول اهلل ورشط املسح هو إدخاهلام عىل طهارة، كام يف 

 .»دعهام فإين أدخلتهام طاهرتني«ملسو هيلع هللا ىلص: 

 االستنجاء بالماء

إزالة األذى يكون باحلجارة، أو ما يقوم مقامها، خال العظم والروث، 

أن نستجني بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي ملسو هيلع هللا ىلص حلديث: ْنى رسول اهلل 

جاء باملاء. أخرجه مسلم عن برجيع، أو بعظم، لكن يستحب أن يكون االستن

 سلامن.

أخرجه الرتمذي. وبوب « مرن أزواجكن أن يستطيبوا باملاء»وحلديث عائشة: 

 (.6/100عليه الشيخ: االستنجاء. اجلامع )



 كيفية مسح الرأس في الوضوء 

، لكن ملسو هيلع هللا ىلص قد أكثر الناس يف الوضوء، ويف أذكاره عىل غري ما رشع رسول اهلل 

، والسنة يف الوضوء ملسو هيلع هللا ىلص سنة أنترش هدي رسول اهلل بعد ظهور دعوة أهل ال

( من حديث 421( واإلمام مسلم )619الرشعي، هو ما رواه األمام البخاري )

؟ فدعاء بإناء فأكفأ منها ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن زيد، قيل له: توضأ لنا وضوء رسول اهلل 

عىل يديه فغسلها ثالثًا، ثم أدخل يده فأستخرجها فمضمض وأستنشق من كف 

حدٍة، فعل ذلك ثالثًا، ثم أدخل يده فأستخرجها فغسل وجه ثالثًا، ثم أدخل وا

يده فأستخرجها فغسل يديه عىل املرفقني مرتني، ثم أدخل يده فأستخرجها 

فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إىل الكعبني، ثم قال: هكذا من 

بر بمقدم رأسه ثم ذهب هبا ويف رواية: وزاد بعد قوله: وأدملسو هيلع هللا ىلص . وضوء رسول اهلل 

 إىل قفاه، ثم ردها حتى رجع إىل املكان الذي بدأ منه. 

 ويف رواية: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرًة واحدًة. 



  

 الذكر المستحب عند الوضوء

قد ابتدع الناس يف الوضوء بدع كثرية، ويف أذكاره وليس للوضوء إال ذكر 

يقول املتوضأ كام يف حديث عمر ريض اهلل واحد، وهو بعد االنتهاء من الوضوء 

(: )ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ )أو فيسبغ( الوضوء ثم 422عنه يف مسلم )

يقول: اشهد أن ال إله إال اهلل )وحده ال رشيك له (واشهد أن حممدًا عبده 

 . »ورسوله، إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية، يدخل من أهيا شاء

 شرب فضل الوضوء

من السنن املهجورة، واملنسية التي ينبغي عىل املسلمني العمل هبا، هذه 

، أن الرشب من ملسو هيلع هللا ىلصونرشها بني الناس، حيث وقد انترش قوٌل خمالف لفعل النبي 

فضل الوضوء جيلب النسيان، وال دليل عىل هذا القول، بل الدليل عىل خالفه، 

فيه بعد االنتهاء من  فقد جاء عن احلسني بن عيل قال دعاين أيب عيل بوضوء، وذكر

الوضوء وسوقه بأنه توضأ ثالًثا ثالًث، قال: ثم قام قائاًم فقال: ناولني اإلناء الذي 

فيه فضل وضوئه، فرشب من فضل وضوئه قائاًم، قال احلسني: فعجبت، فقال: ال 

يصنع مثلام رأتني صنعت، يقول لوضوئه، ملسو هيلع هللا ىلص تعجب، فإين رأيت أباك رسول اهلل 

 قائاًم. أخرجه النسائي، واحلديث يف الصحيح املسند.ورشب فضل  وضوئه 

وقد بوب عليه الشيخ رمحه اهلل يف اجلامع الصحيح: رشب فضل الوضوء  

(6/161.) 

 أكل لحوم اإلبل ناقض للوضوء

حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث الرباء عند أيب داود، وفيهام: 

، وهو يف الصحيح «وم اإلبلنعم، توضئوا من حل»أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: 

 املسند.



وبوب عليه الشيخ رمحه اهلل: أكل حلم اإلبل ناقض للوضوء، وهو خمصص 

 (.6/196لألحاديث السابقة )

كان يأكل طعاًما، ثم يصيل وال ملسو هيلع هللا ىلص يشري رمحه اهلل إىل أحاديث أن النبي 

 يتوضأ.

 مس الفرج ناقض للوضوء

من مس ذكره »نت صفوان: دليل ذلك ما أخرجه الرتمذي من حديث برسة ب

 «.فليتوضأ

 (.6/140بوب عليه الشيخ رمحه اهلل: مسه الفرج ناقض للوضوء. اجلامع ) 

 الصالة في وقتها 

وقع التالعب يف وقت الصالة من شيعي تالف، صاحب بدعة، وعامي خمزن 

صاحب شهوة، فهذا تراه ينتهي من صالة الظهر، ويقوم يصيل بعدها العرص 

هذا احلال ويصيل املغرب، ويصيل بعدها العشاء دون مراعاة مبارشة، وعىل 

لدخول وقت كل صالة، وجاء الشيخ رمحه اهلل داعيًا وحاثًا عىل أداء الصلوات يف 

ألن الدين ملسو هيلع هللا ىلص  أوقاهتا مستدالً باألحاديث الصحيحة الرصحية الواردة، عن النبي 

ال اهلل تعاىل:  قملسو هيلع هللا ىلص  ليس بالرأي، وإنام هو بنص عن اهلل عز وجل، وعن النبي 

ُسوُل َفُخُذوُه﴾]احلرش: هذه الشعرية ملسو هيلع هللا ىلص  [، وقد بني رسول اهلل 0﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ

أحسن بيان فقال كام يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص: )وقت صالة الفجر 

مامل يطلع قرن الشمس األول، وقت صالة الظهر، إذا زالت الشمس عن بطن 

ووقت صالة العرص ما مل تصفر الشمس، ويسقط قرْنا السامء ما مل حيرض العرص 

األول، ووقت صالة املغرب، إذا وجبت الشمس، ووقت العشاء إىل نصف 

، وعلمه ملسو هيلع هللا ىلص( بل إن جربيل نزل عىل  رسول اهلل 164. أخرجه مسلم )»الليل

نزل جربيل «مواقيت الصالة، كام قال يف حديث أيب مسعود ريض اهلل عنه: 



معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه،  فصليت معه، ثم صليت

 (.160( ومسلم )2446. أخرجه البخاري)»عد بأصابعه مخس صلوات

( وحديث 162وجاء يف حديث أيب موسى ريض اهلل عنه عند مسلم رقم )

أن رجاًل سأله عن وقت الصالة فقال له: ملسو هيلع هللا ىلص:  بريدة ريض اهلل عنه، عن النبي 

، فلام زالت الشمس أمر بالاًل فأذن، ثم أمره فأقام صل معنا هذين يعني اليومني

الظهر، ثم أمره فأقام العرص والشمس مرتفعٌة بيضاء نقيٌة، ثم أمره فأقام املغرب 

حني غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر 

فأبرد هبا فأنعم أن حني طلع الفجر، فلام أن كان اليوم الثاين أمره فأبرد بالظهر، 

يربد هبا وصىل العرص والشمس مرتفعٌة أخرها فوق الذي كان وصىل املغرب، قبل 

أن يغيب الشفق وصىل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصىل الفجر فأسفر هبا ثم 

وقت «قال: أين السائل عن وقت الصالة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول اهلل، قال: 

 . »صالتكم بني ما رأيتم

من هذه األحاديث يتبني لك أن لكل صالة وقتها املستقل هبا، ال جيوز ف

قلت: يا ملسو هيلع هللا ىلص  التالعب به قال عبد اهلل بن مسعوٍد ريض اهلل عنه، سألت رسول اهلل 

رسول اهلل، أي العمل أفضل؟ قال: الصالة عىل ميقاهتا، قلت: ثم أي؟ قال: ثم 

ملسو هيلع هللا ىلص   فسكت عن رسول اهلل بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهلل

 ولو استزدته لزادين. 

فليتق اهلل كل مفرط يف هذه األوقات، وال يتتبع الرخص، فقد قيل من تتبع  

 الرخص تزندق. 

أما االستدالل عىل اجلمع بحديث ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن رسول اهلل 

فيه حجة هلم  صىل ثامنيًا مجيعًا وسبعًا مجيعًا من غري خوف، وال سفر فليسملسو هيلع هللا ىلص  

 فقد سئل ابن عباس مل صنع ذلك فقال: أراد أن ال حيرج عليهم. 

وقد قال األمام الرتمذي رمحه اهلل: هذا احلديث مهجور مل يعمل به أحد، 

ولكن احلديث يستدل به عىل أن من فعل هذا وقت الرضورة، والشغل النادر فال 

 ملسو هيلع هللا ىلص .اهلل بأس وال يتخذ اجلمع دينًا؛ ألنه خمالفة لسنة رسول 



()وقد أختلف يف جواز 6/609وقد قال األمام الشوكاين يف )الدراري()

 اجلمع بني الصالتني بغري هذه األعذار، ومع األعذار واحلق عدم جواز ذلك(.اهـ

(: هذا من أخرها حتى خيرج 64س-22قال الشيخ يف إجابة السائل )ص

إذا كان لنوم، أو نسيان، وقتها متعمًدا لغري نوم، أو نسيان، فيعترب كافًرا، أما 

 من نام عن صالته، أو سها عنها فوقتها حني يذكرها. اهـ»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص فرسول اهلل 

(، فقال: 9وسئل رمحه اهلل عمن يؤخر صالة الفجر، كام يف املصدر السابق )س

 إن كان لقطع صالة الفجر فهو يعترب كافًرا، وإن كان يؤخرها فهو يعترب عاصًيا.

 

  وقت صالة المغرب

من املعلوم أن الشيعة احلمقى يؤخرن املغرب حتى يطلع النجم، والشاهد 

،  بل هم مع ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوهم مشاهبون يف هذا لليهود، و خمالفون لسنة رسول اهلل 

طاعنون فيمن يصىل املغرب عند غروب الشمس، وهذه البدعة قديمة عند 

 اهلادي يف الشيعة فقد نص عليها أمام ضالهلم، وأحد رؤؤسهم حييى بن احلسني

كتابه )األحكام( فقال: وقت صالة املغرب دخول الليل، ودخوله ظهور كوكب 

التي ملسو هيلع هللا ىلص  من كواكبه التي ال ترى إال يف غسق الليل.اهـ رادًا أحاديث رسول اهلل 

تدل عىل أن َتقق دخول وقت املغرب بغروب الشمس، وليس بظهور الكوكب 

وحديث بريدة ريض اهلل عنهم أن كام زعم فقد تقدم حديث عبد اهلل بن عمرو، 

وقت املغرب إذا وجبت الشمس )أي غابت ( وجاء من حديث سلمه ريض اهلل 

كان يصل املغرب ملسو هيلع هللا ىلص  (: أن رسول اهلل 116( ومسلم )116عنه، عند البخاري )

 إذا غربت الشمس، وتوارت باحلجاب. 

اهلل  كام يف حديث عمر، وعبد اهلل بن أيب أوىف ريضملسو هيلع هللا ىلص  وقد قال رسول اهلل 

إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من «عنهم يف صحيح البخاري ومسلم: 

، واإلفطار إنام يقع بعد غروب »هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

( وأخرجامها مسلم 6926(،)6912الشمس وهو دخول الليل. البخاري )

(6600(،)6606.) 



و قد عمل هبذه السنة و احلمد هلل  وجاء الشيخ رمحه اهلل ودعاء إىل هذه السنة، 

إال عند محر الرافضة، أما القبائل فقد استقبلوا هذه السنة وعملوا هبا، بل أن كثري 

 من الشيعة العوام يعملون هبا. 

عىل الفطرة مامل يؤخروا املغرب «أو قال:  »ال تزال أمتي بخري«ملسو هيلع هللا ىلص: وقد قال 

من حديث أيب أيوب وهو يف ( 267، أخرجه أبو داود رقم )»حتى تشتبك النجوم

الصحيح املسند، ويف هذا احلديث رد عىل الشيعة الضالل، أْنم ليسوا عىل خري ما 

 داموا يؤخرون صالة املغرب إىل اشتباك النجوم. 

 اإليراد بالظهر 

هذه سنة حث عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف غري ما حديث، وقد 

اإليراد بالظهر يف شدة احلر، وأستدل بحديثني  بوب البخاري رمحه اهلل فقال: باب

 «ملسو هيلع هللا ىلص: ( قال رسول اهلل 122-122أليب هريرة، وابن عمر ريض اهلل عنهام رقم )

 . »إذا أشتد احلر فابردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم

وقد جاء من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه، عند البخاري ومسلم: آذن مؤذن 

، وقال صىل اهلل »أنتظر أنتظر«أو قال:  »أبرد أبرد«فقال: الظهر ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

إن شدة احلر من فيح جهنم، فإذا أشتد احلر، فابردوا عن «عليه وعىل آله وسلم: 

 . »الصالة حتى رأينا يفء التلول

( قال: قال 127وجاء من حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه، أخرجه البخاري )

 . »شدة احلر من فيح جهنم أبردوا بالظهر فإن«ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل 

 ( ط. السالم. 4/44قال احلافظ رمحه اهلل )

قال مجهور أهل العلم: يستحب تأخري الظهر يف شدة احلر إىل أن يربد الوقت، 

و ينكرس الوهج، وخصه بعضهم باجلامعة، وأما املنفرد فالتعجيل يف حقه أفضل 

ه كان رمحه اهلل يتمنى العمل وقد مات الشيخ رمحه اهلل قبل تطبيقه هلذه السنة، ولكن

 هبا.اهـ 

هـ( ينبغي أن نعمل هبذه 6240فقد قال يوم عيد األضحى املبارك لعام )

 السنن يف أيام احلر، وال نبايل إذا خالفنا الناس. 



وأنا أسمع فلله احلمد «(: 121َتت حديث أيب ذر عند البخاري رقم )

 .»واملنة

 تأخير صالة العشاء 

ة العشاء، و هذه من السنن التي يقل العمل هبا نظرًا من السنة تأخري صال

لثقلها عىل الناس، وقد عملت يف بعض الليايل يف دار احلديث بدماج، ومازال 

 الشيخ حيي يتمنى أيضًا العمل هبا. 

والدليل عىل ذلك حديث عائشة ريض اهلل عنها عند الشيخني قالت: أعتم 

لصالة نام النساء والصبيان، فخرج بالعشاء حتى ناداه عمر: املسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

، قال: وال يصىل يومئٍذ إال »ما ينتظرها أحٌد من أهل األرض غريكم«فقال: 

 باملدينة وكانوا يصلون فيام بني أن يغيب الشفق، إىل ثلث الليل األول. 

وجاء أيضًا من حديث بن عمر، وأنس و ابن عباس، وأيب موسى، وجابر بن 

لوال أن أشق «ه األحاديث يف الصحيح ويف بعضها: سمره، وأيب برزة، وكل هذ

 .»عىل أمتي ألمرهتم أن يصلوها كذلك

عن وقت ملسو هيلع هللا ىلص  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول اهلل 

الصلوات؟ فقال: وقت صالة الفجر ما مل يطلع قرن الشمس األول، ووقت 

العرص، ووقت صالة  صالة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السامء، ما مل حيرض

العرص ما مل تصفر الشمس، ويسقط قرْنا األول، ووقت صالة املغرب إذا غابت 

. وقد تقدم »الشمس ما مل يسقط الشفق، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل

 حديث بريدة وأيب موسى يف مواقيت الصالة.

واحلمد هلل هذه السنة تطبق يف دار احلديث بدماج، حيث نصيل يف بعض 

 لليايل الساعة العارشة مساًء.ا

( عن تقدير الوقت 46قال الشيخ رمحه اهلل كام يف إجابة السائل، سؤال رقم )

بني صاليت املغرب والعشاء: هذه املصائب التي ابتيل هبا اليمنيون جهل وراثة 

سيئة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، أْنم كانوا رمحهم اهلل يؤذنون للمغرب، ثم يقوم 

يركع ركعتني، ثم بعد أن يركع ركعتني يقيمون صالة العشاء، وراثة أحدهم و



سيئة، خمالفة للكتاب والسنة، يقول اهلل تعاىل: ﴿إن الصالة كانت عىل املؤمنني 

ليعلمه األوقات، فصىل به الظهر بعد ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا موقوًتا﴾، ونزل جربيل إىل النبي 

مثله، وصىل به املغرب زوال الشمس، وصىل به العرص بعد حني صار ظل اليشء 

حني غربت الشمس، وصىل به العشاء حني ذهب الشفق، وصىل به الفجر حني 

طلع الفجر، ثم جاء اليوم الثاين وصىل به الظهر حني صار ظل اليشء مثله، وصىل 

به العرص حني صار ظل اليشء مثليه، وصىل به املغرب يف وقته، ويف حديث آخر: 

ق، وصىل به العشاء فأخرها، وصىل به الفجر، صىل به املغرب قبل ذهاب الشف

 «.يا حممد، الصالة ما بني هذين الوقتني»فأسفر جًدا، ثم قال: 

فهي مسألة نظرية يشرتك فيها العامل  -وقت العشاء-...أما مسألة أول الوقت 

واجلاهل، فإذا ذهب الشفق فقد دخل وقت العشاء، ولعله يذهب يف ساعة إال 

 ربع.

 في الصالة تسوية الصفوف 

هذه السنة من السنن املهجورة يف املناطق الزيدية، وكثري من املناطق التي 

غلب عليها اجلهل، وقد زادت يف هذا األعصار وتطاولت إىل مجيع األمصار، 

حتى يف بالد احلرمني كام يالحظ ذلك من حج أو أعتمر، فال تكاد تلصق رجلك 

  يعطي فرصة لتسوية الصفوف. برجل أخيك إال و نفر منك، بل أن اإلمام ال

واآلن واحلمد هلل يف كثري من مساجد أهل السنة واجلامعة تطبق هذه السنة، كام 

يفعل بدون خيوط وال فرش خمططة، بل تسوى كام كان ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهلل 

 يسوي الرعيل األول. وهذا بفضل اهلل، ثم بفضل اإلمام الوادعي رمحه اهلل تعاىل. 

كثرية نذكر بعضها لالستشهاد ال للحرص، أخرج اإلمام وأدلة هذه السنة 

( قال كان رسول اهلل 224مسلم رمحه اهلل من حديث أيب مسعود البدري رقم )

استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ليليني «يمسح منكبنا يف الصالة ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص  

 .»منكم أولو األحالم والنهي، ثم الذين يلوْنم، ثم الذين يلوْنم

سوا «ملسو هيلع هللا ىلص: ( قال: قال رسول اهلل 222ه من حديث أنس رقم )وأخرج

 . »صفوفكم فإن تسوية الصفوف من َتام الصالة



ملسو هيلع هللا ىلص  ( كان رسول اهلل 221وجاء من حديث النعامن بن بشري عند مسلم رقم )

يسوي صفوفنا حتى كأنام يسوي هبا القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج 

عباد اهلل، «أى رجاًل بادًيا صدره من الصف فقال: يوًما فقام حتى كاد يكرب، فر

 . »صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم لتسوون

وقد بوب البخاري فقال رمحه اهلل: )باب إلزاق املنكب باملنكب، والقدم 

بالقدم يف الصف( قال النعامن بن بشري: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب 

أقيموا «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  (: أن رسول اهلل 041صاحبه، وأستدل بحديث أنس رقم )

صفوفكم فإين أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه 

 .»وقدمه بقدمه

فائدة وذلك حتى ال ندع فرجات ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا الرتاص قد بني رسول اهلل 

(: أن 111للشيطان، كام يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنه، عند أيب داود رقم )

أقيموا الصفوف وحاذوا بني املناكب، وسدوا اخللل، ولينوا «ال: قملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

بأيدي إخوانكم، وال تذروا فرجاٍت للشيطان، ومن وصل صفًا وصله اهلل، ومن 

 . احلديث يف )الصحيح املسند(. »قطع صفًا قطعه اهلل

تنبيه: هنالك بدعة انترشت يف هذه األزمنة، وهي بدعة تسوية الصفوف 

من «ذه البدعة حمدثة يردها حديث عائشة ريض اهلل عنها: بواسطة احلبل، وه

 . »أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

قد يقول قائل: ليس يف وضعها أي ضري، وإنام تعدل هبا الصفوف، نقول: إن 

،  ومل يفعلها فخري اهلدي هديه، ولو ملسو هيلع هللا ىلصمقتضاها كان موجودًا يف زمن رسول اهلل 

 كان خريًا لسبقونا إليه. 

 التقارب بين الصفوف

هذه من السنن املهجورة، يف كثري من بلدان املسلمني، وقد انترشت واحلمد هلل 

يف كثري من املساجد التي تلقى أصحاهبا العلم الرشعي، عىل يد الوادعي رمحه اهلل، 

(: عن أنس بن مالك، 110أو يف أحد مراكز السنة، ودليلها ما أخرجه أبو داود )



رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وحاذوا باألعناق، «ال: قملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل 

 .»فوالذي نفيس بيده إين ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كأْنا احلذف

 إخراج الصفوف من بين السواري

الصفوف بني السواري بدعة؛ ألْنا تودي إىل تقطيع الصفوف وكان ينهى 

احلميد بن حممود قال:  ( قال: عن عبد102عنها ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود )

صليت مع أنس بن مالك يوم اجلمعة فدفعنا إىل السواري، فتقدمنا وتأخرنا فقال 

 ملسو هيلع هللا ىلص. أنس: كنا نتقي هذا عىل عهد رسول اهلل 

 المسابقة إلى الصفوف األول

هذه من السنن املهجورة التي فرط فيها كثري من املسلمني يف مشارق األرض 

ترغب فيها وَتث عليها كثرية، قال اهلل تعاىل: ومغارهبا، مع أن األدلة التي 

 [.627﴿فاستبقوا اخلريات﴾]البقرة:

خري صفوف الرجال أوهلا، ورشها آخرها، وخري صفوف النساء «ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

 .أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.»أوهلا، ورشها آخرها

لو يعلم الناس ما يف النداء «ملسو هيلع هللا ىلص: وعنه ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

والصف األول، ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا، ولو يعلمون ما يف 

 .»التهجري الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا

 إتمام الصفوف األول فاألول

(: عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: أن 227أخرج اإلمام مسلم )

تقدموا فأَتوا يب، وليأتم بكم من «حابه تأخرًا فقال هلم: رأى يف أصملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 .»بعدكم، ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل

قال: ملسو هيلع هللا ىلص (: أن رسول اهلل 106وعن أنس ريض اهلل عنه، عند أيب داود رقم )

، »أَتوا الصف املقدم، ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن يف الصف املؤخر«



ريًا، رمحه اهلل وهو ينكر عىل من رشع يف صف قبل أن يتم وقد سمعنا الشيخ كث

 الصف املقدم.

ويا هلل العجب كم تالحظ من ترك هلذه السنة يف كثري من مساجد املسلمني، 

 وخصوصًا يف مسجدي احلرام )املكي واملدين(، واهلل املستعان.

 النية 

ذا قام إىل إملسو هيلع هللا ىلص  (: كان النبي 6/692قال ابن القيم رمحه اهلل يف )الزاد( )

الصالة قال: اهلل أكرب، ومل يقل شيئًا قبلها وال تلفظ بالنية البتة، وال قال: أصىل 

صالة كذا مستقباًل القبلة أربع ركعات إمامًا مأمومًا، وال قال أداًء وال قضاء، وال 

فرض الوقت، وهذه عرش بدع مل ينقل أحٌد قط بإسناد صحيح أو ضعيف وال 

احدة منها البتة، وال عن الصحابة وال أستحسنه أحد مرسل وال مسند، لفظة و

 من التابعني وال األئمة األربعة .اهـ 

 وسئل الشيخ رمحه اهلل هل التلفظ بالنية بدعه؟ 

فقال رمحه اهلل: التلفظ بالنية يعترب بدعة، ورب العزة يقول: ﴿ُقْل َأُتَعلرُموَن اهللََّ 

ل: للميسء صالته إذا أقيمت الصالة يقوملسو هيلع هللا ىلص  [، والنبي 61بِِدينُِكْم﴾]احلجرات:

، والنية »إنام األعامل بالنيات«ملسو هيلع هللا ىلص:  فكرب، وما قال له؟ قل: نويت لقول رسول اهلل 

 حملها القلب.اهـ

وقد كان الشيعة وكثري من عوام املسلمني يف هذه البالد املباركة، يتلفظون 

الدعوة و انتشارها  بكثري من البدع عىل ما ذكر ابن القيم رمحه اهلل، فبعد ظهور هذه

 يف اليمن، ولت هذه البدعة وأذنت برصم، فلله احلمد عىل كل حال. 

 سترة المصلي

هذه الشعرية الواجبة التي جهلها كثري من الناس، مل تعلم إال بعد أن بدأ 

الشيخ يعلم وينرش اخلري الذي معه، وهي واجبه ألحاديث كثرية، وردة عن 

 تقريره.من فعله، وقوله وملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 



(: عن أيب سعيد ريض اهلل عنه 106( مسلم رمحه اهلل )292أخرجه البخاري )

 يسرته من الناس «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  قال: سمعت رسول اهلل 
ٍ
إذا صىل أحدكم إىل يشء

 .»فأراد أحٌد أن جيتاز بني يديه، فليدفع يف نحره، فإن أبى فليقاتله فإنام هو شيطان

إذا قام «ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: قال رسول اهلل عن عبد اهلل بن الصامت، عن أيب ذر 

أحدكم يصيل فإنه يسرته، إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل، فإذا مل يكن بني يديه 

قلت: يا أبا  »مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته احلامر واملرأة والكلب األسود

ذر، ما بال الكلب األسود من الكلب األمحر من الكلب األصفر؟ قال: يا ابن 

 . »الكلب األسود شيطانٌ «كام سألتني؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  سألت رسول اهلل  أخي،

يقطع الصالة املرأة «ملسو هيلع هللا ىلص: وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

 . »واحلامر والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

ومقدار سرتة املصيل مثل مؤخرة الرحل، كام يف حديث عائشة ريض اهلل عنها 

 .»مثل مؤخرة الرحل«عن سرتة املصيل؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل أْنا قالت: سئل 

كان إذا خرج يوم العيد ملسو هيلع هللا ىلص: وجاء عن ابن عمر ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل 

أمر باحلربة، فتوضع بني يديه فيصيل إليها والناس، وراءه وكان يفعل ذلك يف 

 السفر، فمن ثم اختذها األمراء. 

 ، وهو يصيل إليها. كان يعرض راحلتهملسو هيلع هللا ىلص  وعنه أن النبي 

بمكة وهو باألبطح يف ملسو هيلع هللا ىلص  عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه قال: أتيت النبي 

قبٍة له محراء من أدٍم قال: فخرج بالٌل بوضوئه فمن نائٍل وناضٍح قال: فخرج 

عليه حلٌة محراء، كأين أنظر إىل بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بالٌل، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

هنا، وها هنا يقول: يمينًا وشاماًل يقول: حي عىل  قال: فجعلت أتتبع فاه ها

الصالة، حي عىل الفالح، قال: ثم ركزت له عنزٌة فتقدم فصىل الظهر ركعتني، 

يمر بني يديه احلامر والكلب ال يمنع، ثم صىل العرص ركعتني، ثم مل يزل يصيل 

 ركعتني حتى رجع إىل املدينة.

االستحباب، فليس لديه ما  أما من رصف هذه األحاديث، عن الوجوب إىل

يتعلق به إال حديث عبد اهلل بن عباٍس قال: أقبلت راكًبا عىل محاٍر أتاٍن وأنا يومئٍذ 

يصيل بمنًى إىل غري جداٍر، فمررت بني ملسو هيلع هللا ىلص  قد ناهزت االحتالم، ورسول اهلل 



يدي بعض الصف، وأرسلت األتان ترتع فدخلت يف الصف، فلم ينكر ذلك 

 عيل.

ىل إىل غري سرتة، وإنام نفى اجلدار، و استدلوا باحلديث الذي وليس فيه أنه ص

والنبي يصيل املكتوبة ال ليشء «أخرجه البزار، عن بن عباس ريض اهلل عنه: 

.  ففيه حييي اجلزار مل يسمع من ابن عباس، وقد بوب البخاري رمحه اهلل »يسرته

 عىل احلديث السابق، باب السرتة بمكة وغريها. 

(: واملراد منه هنا قوله 6/101بن حجر يف )فتح الباري()قال احلافظ ا

بالبطحاء، فقد قدمنا أْنا بطحاء مكة، وقال بن املنري: إنام خص مكة بالذكر دفعًا 

لتوهم من يتوهم أن السرتة قبله، وال ينبغي أن يكون ملكة قبلة إال الكعبة، فال 

كت عىل ما ترجم به عبد حيتاج فيها إىل سرتة. انتهى والذي أظنه أنه أراد أن ين

الرزاق حيث قال يف باب ال يقطع الصالة بمكة يشء، ثم أخرج عن بن جريج، 

عن كثري بن كثري بن املطلب، عن أبيه، عن جده قال: رأيت النبي صىل اهلل عليه 

وعىل آله وسلم يصيل يف املسجد احلرام، ليس بينه وبينهم أي الناس سرتة، 

 أصحاب السنن، ورجاله موثقون إال أنه معلول. وأخرجه من هذا الوجه أيضًا 

فقد رواه أبو داود، عن أمحد، عن بن عيينة قال: كان بن جريج أخربنا به هكذا 

فلقيت كثريًا فقال: ليس من أيب سمعته، ولكن عن بعض أهيل عن جدي فأراد 

البخاري التنبيه عىل ضعف هذا احلديث، وأن ال فرق بني مكة وغريها يف 

لسرتة، واستدل عىل ذلك بحديث أيب جحيفة، وقد قدمنا وجه الداللة مرشوعية ا

منه، وهذا هو املعروف عند الشافعية، وأن ال فرق يف منع املرور بني يدي املصيل 

 بني مكة وغريها.اهـ

وليحذر املسلم من املرور بني يد املصيل يف احلرمني، أو غريمها من املساجد 

غرت بالفتاوى املجردة عن الدليل، ولو حيث الدليل عىل اخلصوصية، وال ت

صدرت ممن صدرت فإن الرجال يعرفون باحلق، وال يعرف احلق بالرجال، وإننا 

نشكو إىل اهلل عز وجل من غربة الزمان، وعزوف كثري من الناس عن التفقه يف 

الدين، وبعد كثري ممن تصدر للفتوى عن بيان دليلهم، وحث الناس عىل اإلتباع ال 

، ويعلم خطر املرور بني يدي املصيل باحلديث الذي يرويه برس بن سعيٍد: االبتداع



أن زيد بن خالٍد اجلهني رض اهلل عنه أرسله إىل أيب جهيٍم يسأله، ماذا سمع من 

لو «ملسو هيلع هللا ىلص: يف املار بني يدي املصيل قال أبو جهيٍم: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

أن يقف أربعني خرًيا له من أن يمر بني يعلم املار بني يدي املصيل ماذا عليه، لكان 

 . »يديه

 قال أبو النرض: ال أدري، قال: )أربعني يوًما أو شهًرا أو سنًة(. 

: عليه أن يقتدي نصيحة ملن ال يرى وجوب السرتة، ويرى االستحباب

فإنه ليس له غنى عن املستحب، واألحاديث يف األمر بالسرتة ملسو هيلع هللا ىلص  برسول اهلل 

 يس هذا موضع بسطها.واحلث عليه كثرية، ل

إذا صىل «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  تنبيه: حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل 

أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن مل جيد فلينصب عصا، فإن مل يكن فليخط 

 . أعل باالضطراب. »خطًا، ثم ال يرضه من مر بني يديه

يث اخلط فهو ضعيف، (: أما حد629قال الوادعي رمحه اهلل يف َتفة املجيب )

فمن أهل العلم من ضعفه باالضطراب، كابن الصالح، ومنهم من ضعفه جلهالة 

بعض رواته، فقد اضطرب يف اسم الراوي، وهو أيًضا جمهول، ولو كان ثقة ما 

رض االضطراب يف اسمه، وإذا رأيت أًخا يصيل بدون سرتة ووضعت له سرتة، 

 ن عىل اخلري والتعليم.فهذا أمر ال بأس به، وهو من باب التعاو

قال رمحه اهلل  يف َتفة املجيب حول سؤال عن حكم اختاذ السرتة، قال: أما 

إذا صىل أحدكم فليصل إىل سرتة ملسو هيلع هللا ىلص: »اختاذ السرتة فالصحيح الوجوب لقوله 

 «.وليدن منها

، وذكر احلديث ملسو هيلع هللا ىلص(: السرتة واجبة؛ ألن النبي 161وقال يف إجابة السائل )

 السابق.

اين: سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه؛ حلديث ابن عباس ريض اهلل عنه التنبه الث

املتقدم، والشاهد منه: )فمررت بني يدي بعض الصف، وأرسلت األتان ترتع( 

 فدخل بأنثى احلامر بني الصف، ومل يقطع الصالة، ومل ُينكر عليه. 



حلديث  التنبيه الثالث: ينبغي أن يكون بني املصيل وبني السرتة قدر ممر الشاة؛

سهل بن سعد ريض اهلل عنه، عند البخاري ومسلم قال: كان بني مصىل رسول اهلل 

 وبني اجلدار ممر الشاة. ملسو هيلع هللا ىلص  

وجاء من حديث سلمة ريض اهلل عنه، وهو من  ثالثيات صحيح البخاري 

قال رمحه اهلل:  حدثنا املكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أيب عبيٍد، عن سلمة 

 ر املسجد عند املنرب ما كادت الشاة جتوزها(.قال: )كان جدا

: لو أراد أن يمر بني يدي املصيل طفل، أو دابة، ومل يستطع أن يصد تنبيه آخر

 ابن عباس عند احلاكم ما يمر إال باملساعاة، فعل حلديث

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يصيل فمرة شاه بني يديه فساعاها  إىل القبلة 

 بالقبلة .حتى ألصق بطنه 

  

 الصالة في النعال 

تعترب هذه السنة من السنن التي يكون الفضل يف إحيائها بعد اهلل للشيخ اإلمام 

أيب عبد الرمحن رمحه اهلل، حيث ال نعلم مسجدًا يف العامل تطبق فيه هذه السنة غري 

مسجده، بل قد قال رمحه اهلل عند أن ُفرش املسجد، وعرضوا عليه ترك الصالة يف 

لنعال: قال: )خذوا فرشكم( أو هبذا املعنى، وقد ألف رمحه اهلل رسالة مجع فيها ا

 أكثر من سبعة عرش حديثًا، تدل عىل مرشوعية الصالة يف النعال. 

وهذه سنة مشهورة بني أهل العلم، وإنام جهلها من ليس له حظ من الرواية، 

عىل مرشوعية الصالة  وال علم وال دراية، بل قد نقل اإلمجاع ابن رجب رمحه اهلل

فيها، ومن العجب أن الشيعة من أشد الناس حربًا هلذه السنة، وإذا نظرت إىل 

به، وإنام  نتكثركتاب اهلادي )األحكام يف احلالل واحلرام( جتد أنه يثبتها، ولسنا 

نلزمهم بقول علامئهم، وقد نقل الشوكاين يف )النيل( عن املهدي أنه يقول يف كتابه 

 خار( بالصالة يف النعال.)البحر الز

ولنسق بعض األدلة عىل مرشوعية الصالة يف النعال، يعمل هبا أهل اهلدى  

 ويطعن فيها أهل الردى، وتكون حجة عليهم. 



(:  عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد قال: 111وأخرج اإلمام مسلم رمحه اهلل )

 . »عمن«يصيل يف نعليه؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص  قلت ألنس بن مالك: أكان رسول اهلل 

(:  عن يزيد بن عبد اهلل بن الشخري، عن أبيه قال: 112وقال رمحه اهلل رقم )

 فرأيته تنخع فدلكها بنعله. ويف رواية بنعله اليرسى.ملسو هيلع هللا ىلص  صليت مع رسول اهلل 

-بالصالة يف النعال، خمالفة لليهود، ولوال أنه صىل ملسو هيلع هللا ىلص  بل قد أمر رسول اهلل  

 يدل عىل وجوب الصالة يف النعال. حافيًا ومنتعاًل لكان هذا احلديث -ملسو هيلع هللا ىلص 

(  عن يعىل بن شداد بن أوٍس، عن أبيه قال: قال 114أخرج اإلمام أبو داود )

. »خالفوا اليهود فإْنم ال يصلون يف نعاهلم، وال خفافهم«ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل 

 احلديث أخرجه الشيخ يف )الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني(.

(:   عن عمرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: 112وأخرج رمحه اهلل )

 يصيل حافًيا ومنتعاًل. ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهلل 

(:   عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: 6212وأخرج اإلمام النسائي رمحه اهلل )

يرشب قائام وقاعدًا، ويصيل حافيًا ومنتعاًل، وينرصف عن ملسو هيلع هللا ىلص  )رأيت رسول اهلل 

 له. يمينه وشام

(:   عن أيب سعيٍد اخلدري ريض اهلل 110وأخرج اإلمام أبو داود رمحه اهلل )

يصيل بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعهام عن يساره؛ ملسو هيلع هللا ىلص  عنه قال: بينام رسول اهلل 

صالته قال: ما محلكم ملسو هيلع هللا ىلص  فلام رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم، فلام ق  رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص : ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول اهلل عىل إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك 

أتاين فأخربين أن فيهام قذًرا، أو قال: أًذى وقال إذا جاء أحدكم إىل ملسو هيلع هللا ىلص  إن جربيل 

 املسجد فلينظر فإن رأى يف نعليه قذًرا، أو أًذى فليمسحه وليصل فيهام.

مل ومن هذه األحاديث يتبني لك مرشوعية الصالة يف النعال، وكيفية التعا

معها إذا كان فيها أذي، ومن أراد الزيادة فلينظر رسالة الشيخ رمحه اهلل، مرشوعة 

 الصالة يف النعال مطبوعة، ضمن جمموعة رسائل علمية.

تنبيه: حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه، رد عىل من يقول: إنام يصيل بالنعال يف 

 الصحراء وليس يف املسجد. 



نعال وهي: إن املصيل إذ مل يتيرس له الصالة تنبيه: هناك سنة أخرى تتعلق بال

فيهام، فليضعها عن يساره، إن مل يكن عن يساره أحد، وإال وضعهام بني رجليه 

 والدليل عىل ذلك. 

(:   عن عبد اهلل بن السائب ريض 127ما أخرجه اإلمام أبو داود رمحه اهلل )

ه عن يساره. أخرجه يصيل يوم الفتح، ووضع نعليملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنه  قال : رأيت النبي 

 الشيخ يف )الصحيح املسند(. 

إذا «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  (: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن رسول اهلل  111وأخرج ) 

 .»صىل أحدكم فخلع نعليه، فال يؤذ هبام أحًدا ليجعلهام بني رجليه، أو ليصل فيهام

 احلديث يف )الصحيح املسند(.  

يف اجلامع الصحيح حول هذه السنة،  وقد عقد الشيخ رمحه اهلل تعاىل أبواًبا

 فقال: الصالة يف النعلني يف املسجد وغريه.

 وقال: وضع النعلني عىل يساره إذا مل يكن عن يساره أحد.

 وقال: وضع النعلني بني الرجلني أو الصالة فيهام.

 وقال: النعل يطهر بالرتاب.



 رفع األيدي في الصالة وإلشارة باألصابع إلى جهة القبلة 

من عمل هبذه السنة تراه ال جييد تطبقها، وبعضهم يعمل هبا يف موضع ويرتك  

بقيه املواضع، كام تفعل الشيعة واألحناف، وذلك أْنم يرفعون فقط عند الدخول 

 الرفع يف أربعه مواضع: ملسو هيلع هللا ىلص  يف الصالة، وقد ورد عن رسول اهلل 
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والدليل عىل ذلك حديث عبد اله بن عمر ريض اهلل عنهام، الذي أخرجه 

( قال نافع موىل ابن عمر: كان ابن عمر إذا دخل 290( ومسلم )029البخاري )

 يف الصالة كرب ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع اهلل ملن محده رفع

 ملسو هيلع هللا ىلص. يديه، وإذا قام من الركعتني رفع يديه، قال: ورفع ذلك ابن عمر إىل النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول اهلل «والرفع يكون إىل حذو املنكبني، كام يف الرواية األخرى: 

 . احلديث.»افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه حني يكرب حتى جيعلها حذو منكبية

كام يف حديث مالك بن احلويرث قال: وجاء أيضًا الرفع إىل حذو األذنني،  

إذا كرب رفع يديه حتى حياذي هبام أذنيه، وإذا ركع رفع يديه ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهلل 

حتى حياذي هبام إذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع اهلل ملن محده فعل 

 (.296. أخرجه مسلم)»حتى حياذي هبام فروع أذنيه«مثل ذلك. ويف رواية: 

( عن أيب هريرة كان 012عهام عىل ما أخرج أبو داود رمحه اهلل رقم )وكيفية رف

إذا دخل يف الصالة رفع يديه مدًا، احلديث يف )الصحيح املسند( ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

 للشيخ رمحه اهلل. 

رفع يديه ملسو هيلع هللا ىلص  تنبيه: الرفع يكون مع التكبري، عن وائل بن حجٍر أنه رأى النبي 

حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده  حني دخل يف الصالة كرب وصف مهامٌ 

اليمنى عىل اليرسى، فلام أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهام، ثم كرب 



فركع فلام قال: سمع اهلل ملن محده رفع يديه، فلام سجد سجد بني كفيه. أخرجه 

 مسلم.

إذا ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهلل «ويكون بعد التكبري، عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال: 

قام للصالة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كرب، فإذا أراد أن يركع فعل مثل 

ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، وال يفعله حني يرفع رأسه من 

 . أخرجه مسلم.»السجود

ويكون قبل التكبري، عن أيب قالبة ريض اهلل عنه: أنه رأى مالك بن احلويرث 

يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع  إذا صىل كرب ثم رفع

 كان يفعل هكذا. أخرجه مسلم. ملسو هيلع هللا ىلص  رفع يديه، وحدث أن رسول اهلل 



 افتتاح الصالة 

املناطق الشيعية تطفح بالبدع، فال تكاد ختلوا عبادة من عبادهتم من بدعه،  

ل رمحه اهلل سيلحظ ذلك ومن ينظر فيام سأذكره من السنن التي أحياها الشيخ مقب

ومذهبهم هذا قد بني الشيخ أبو عبد الرمحن رمحه اهلل: أنه مبني عىل اهليام، فهم 

أخذوا الفقه من املذهب احلنفي الذي قام عىل الرأي، والبعد عن الدليل، 

 وعقيدهتم من املعتزلة فاهلل أسال أن يبرصهم بالسنة. 

 فريضة الصالة هو االستفتاح بام فأول السنن التي أحياها الشيخ رمحه اهلل يف

صح عن املعصوم صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، دون رأي أو تقليد، وقد كان 

الشيعة يستفتحون باالستعاذة، ثم بعض حديث عيل: )وجهت وجهي هلل الذي 

فطر الساموات واألرض( قبل التكبري، وإنام االستفتاح الوارد عن رسول اهلل صىل 

( 022عد التكبري، كام دل عليه حديث أيب هريرة يف البخاري )اهلل عليه وسلم ب

يسكت بني ملسو هيلع هللا ىلص  ( قال أبو هريرة ريض اهلل عنه: كان رسول اهلل 197مسلم )

التكبري وبني القراءة إسكاتًة قال: أحسبه قال هنيًة فقلت: بأيب وأمي يا رسول اهلل 

اعد بيني وبني اللهم ب«إسكاتك بني التكبري والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: 

خطاياي كام باعدت بني املرشق واملغرب، اللهم نقني من اخلطايا كام ينقى الثوب 

 . »األبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي باملاء والثلج والربد

فمن هذا يتبني لنا أن دعاء االستفتاح إنام هو بعد التكبري ال قبل، وهذا أصح 

تعيذ باهلل من الشيطان الرجيم، ويرشع حديث يف االستفتاح، ثم بعد ذكر هذا يس

فإذا قرأت القرآن فاستعذ «يف القراءة باحلمد هلل رب العاملني؛ لقول اهلل عز وجل: 

 . »باهلل من الشيطان الرجيم

تنبيه: أدعية االستفتاح متنوعة منها ما هو خاص بالتطوع، ومنها ما هو وارد 

 ستفادة. يف الفريضة، نشري إن شاء اهلل إليها إشارة لال

عن أنٍس أن رجاًل جاء فدخل الصف، وقد حفزه النفس فقال: احلمد هلل محًدا  

أيكم املتكلم «صالته قال: ملسو هيلع هللا ىلص  كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، فلام ق  رسول اهلل 

فأرم القوم فقال: أيكم املتكلم هبا فإنه مل يقل بأًسا؟ فقال رجٌل: جئت  »بالكلامت؟



لقد رأيت اثني عرش ملًكا يبتدروْنا أهيم «قال: وقد حفزين النفس فقلتها، ف

 (.100. أخرجه مسلم )»يرفعها

إذ قال رجٌل من القوم: ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عمر قال: بينام نحن نصيل مع رسول اهلل  

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل أكرب كبرًيا، واحلمد هلل كثرًيا، وسبحان اهلل بكرًة وأصياًل، فقال رسول اهلل 

ٌل من القوم: أنا يا رسول اهلل، قال عجبت هلا من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رج

ملسو هيلع هللا ىلص  فتحت هلا أبواب السامء، قال ابن عمر: فام تركتهن منذ سمعت رسول اهلل 

 (.106يقول ذلك. أخرجه مسلم )

حدثنا عكرمة بن عامٍر، حدثنا حييى بن أيب كثرٍي، حدثني أبو سلمة بن عبد  

 كان نبي اهلل صىل اهلل الرمحن بن عوٍف قال: سألت عائشة أم املؤمنني بأ
ٍ
ي يشء

عليه وسلم يفتتح صالته، إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل، فاطر الساموات واألرض عامل «صالته: 

الغيب والشهادة، أنت َتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف 

 .»حلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء إىل رصاٍط مستقيمٍ فيه من ا

أنه كان إذا قام إىل الصالة قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن عيل بن أيب طالٍب، عن رسول اهلل  

وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيًفا، وما أنا من املرشكني، إن «

من صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال رشيك له، وبذلك أمرت وأنا 

املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت ريب، وأنا عبدك ظلمت نفيس 

واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذنويب مجيًعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن 

األخالق، ال هيدي ألحسنها إال أنت، وارصف عني سيئها ال يرصف عني سيئها 

ك، والرش ليس إليك، أنا بك وإليك، إال أنت، لبيك وسعديك، واخلري كله يف يدي

تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، 

وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبرصي وخمي وعظمي وعصبي، 

اللهم ربنا لك احلمد ملء الساموات، وملء األرض وملء ما «وإذا رفع قال: 

 بعد
ٍ
اللهم لك سجدت، وبك «وإذا سجد قال:  ،»بينهام، وملء ما شئت من يشء

آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبرصه 

تبارك اهلل أحسن اخلالقني، ثم يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم: اللهم 



اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت، وما أرسفت وما أنت 

 (. 006. أخرجه مسلم )»وأنت املؤخر، ال إله إال أنت أعلم به مني، أنت املقدم

إذا هتجد من الليل قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام قال: كان النبي  

اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض، ولك احلمد أنت قيم السموات «

واألرض، ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن، أنت احلق 

وقولك احلق، ولقاؤك احلق، واجلنة حق والنار حق، والنبيون حق  ووعدك احلق،

والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، 

وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما 

 .»أعلنت أنت إهلي ال إله إال أنت



 اإلسرار ببسم هللا الرحمن الرحيم 

السنن التي أعاد ذكرها وعمل هبا بعد أن اندثرت يف كثري من البلدان، ومن 

ويف البالد اليمنية خاصة حتى جهلها الناس، وطعنوا فيمن يرس بأنه حذف آية من 

 القرآن، وأن صالته باطلة إىل غري ذلك من التقوالت. 

(: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا 022قال اإلمام البخاري رمحه اهلل رقم )

وأبا بكر وعمر ريض اهلل عنهام ملسو هيلع هللا ىلص  شعبه، عن قتادة، عن أنس: أن رسول اهلل 

 كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هلل رب العاملني.

( فقال: حدثنا حممد بن املثني، وابن بشار 299وقد أخرجه مسلم رمحه اهلل ) 

 كالمها عند غنذر قال ابن املثنى: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبه قال: سمعت

وأيب بكر وعمر وعثامن، مل ملسو هيلع هللا ىلص  قتادة حيدث، عن أنس قال: صليت مع رسول اهلل 

اسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم، ويف رواية له أيضًا: فكانوا 

يستفتحون باحلمد هلل رب العاملني ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم يف أول 

 القراءة وال يف أخرها. 

بقى للطاعنني يف هذه السنة مطعن، وأما استدالهلم وبعد هذا النص مل ي

بحديث أيب هريرة يف اجلهر فهو معل كام بني ذلك الزيلعي يف )نصب الراية( وشذ 

هبا نعيم بن عبد اهلل بن املجمر، وقد قال اإلمام الرتمذي بعد سوقه أحاديث 

اهلل يف اإلرسار: والعمل عىل هذا عند أهل العلم، بل قد بوب الشيخ مقبل رمحه 

كتابه القيم )اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني()باب اجلهر بالبسملة 

 واإلرسار أصح( وأورد فيه حديث أيب هريرة، وهذا عىل صحة احلديث. 

(: أخربنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكيم، عن 900وقال اإلمام النسائي )

املجمر قال: صليت  شعيب حدثنا الليث: حدثنا خالد بن أيب هريرة، عن نعيم

 وراء أيب هريرة فقرأ: ) بسم اهلل الرمحن الرحيم( ثم قرأ بأم القرآن... احلديث. 

قال اإلمام النسائي: أخربنا إسامعيل بن مسعوٍد قال: حدثنا خالٌد قال: حدثنا  

عثامن بن غياٍث قال: أخربين أبو نعامة احلنفي قال: حدثنا ابن عبد اهلل بن مغفٍل 

بد اهلل بن مغفٍل إذا سمع أحدنا يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم يقول: قال: كان ع



وخلف أيب بكٍر وخلف عمر ريض اهلل عنهام، فام ملسو هيلع هللا ىلص  صليت خلف رسول اهلل 

 سمعت أحًدا منهم قرأ بسم اهلل الرمحن. 

( بعد أن ساق األدلة 60س-11قال الشيخ رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

، ويظن إخواننا أننا ال نقرأها أصاًل، نرس هبا، وما قال عىل اإلرسار: نحن نرس هبا

 عامل فيام أعلم أنك إذا مل جتهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم: صالتك باطلة. اهـ.

: كان الشيخ رمحه اهلل تعاىل يفتي بأن اإلرسار سنة، واجلهر سنة أيًضا تنبيه

ع عن الفتوى باجلهر، اعتامًدا عىل حديث أيب هريرة السابق، فلام ظهرت العلة تراج

 واهلل أعلم.



 التأمين بعد قراءة الفاتحة 

هذه السنة والشعرية العظيمة، كان قد ولت بسسب انتشار املذهب اهلادوي 

اخلبيث، ومن عمل هبا أبطلوا صالته، وفورًا من حوله؛ ألنه أدخل كالم ليس من 

من الدين إال  القرآن يف الصالة وخصوصًا محر الشيعة اجلهال الذين ال يعرفون

ا َعىَل آَثاِرِهْم  ٍة َوإِنَّ التقليد، قالوا:  ﴿إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

[، وقد عنا الشيخ رمحه اهلل يف نرش هذه السنة، بل كانوا 42ُمْقَتُدوَن﴾]الزخرف:

يفرون من حوله إذا دخل يف الصالة وخصوصًا من اجلانب األيمن، وإليك أخي 

 ق والدليل بعض األدلة التي وردت يف هذه الشعرية: الباحث عن احل

(: حدثنا عبد اهلل بن يوسف، أخربنا 076قال اإلمام البخاري رمحه اهلل )

ملسو هيلع هللا ىلص:  مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل 

ألخرى إذا قال أحدكم آمني وقالت املالئكة يف السامء آمني فوافقت إحدامها ا«

 . احلديث أخرجه مسلم. »غفر له ما تقدم من ذنبه

( حدثنا عبد اهلل بن مسلمة، عن مالك، عن سمي 074وقال أيضًا رمحه اهلل )

إذا قال «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  موىل أيب بكر، عن أيب صالح، عن أيب هريرة قال: إن رسول اهلل 

ق قوله قول اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني، فقولوا: آمني فإنه من واف

 . احلديث أخرجه مسلم. »املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

إذا أمن اإلمام «وقد ورد يف التأمني لإلمام كام يف مسلم، وجاء أيضا بلفظ: 

. أخرجه »فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

 (.260( ومسلم )664البخاري )

(: 924د، أنه يرفع هبا صوته أي اإلمام قال رمحه اهلل )كذلك جاء يف أيب داو

حدثنا حممد بن كثري، أخربنا سفيان، عن مسلمة، عن حجر ابن قيس احلرضمي، 

قال: آمني  »إذا قرأ وال الضالني «ملسو هيلع هللا ىلص: عن وائل بن حجر قال: كان رسول اهلل 

 ورفع هبا صوته. أخرجه الشيخ يف )الصحيح املسند(. 

َتسد هذه األمة عىل هذه الشعرية العظيمة، التي من تركها وقد ورد أن اليهود 

 (.721كان عىل بدعة منكرة، قال ابن ماجة رمحه اهلل )



حدثنا إسحق بن منصوٍر، أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا محاد بن  

ما «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  سلمة، حدثنا سهيل بن أيب صالٍح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي 

 ما حسدتكم عىل السالم والتأمنيحسدتكم اليهو
ٍ
. احلديث يف »د عىل يشء

)الصحيح املسند( واألحاديث يف فضل التأمني واألمر به كثرية، يعرفها من له 

 إطالع يف كتب احلديث، وإنام أردنا أن ندلل عىل سنيتها ال احلرص. 

 (: 67س-10قال رمحه اهلل كام يف إجابة السائل )ص

قربات، روى البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن أيب التأمني قربة من أفضل ال

إذا قال اإلمام: وال الضآلني، فقولوا: »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ريض اهلل عنه عن النبي 

ما حسدتكم »كام يف حديث عائشة: ملسو هيلع هللا ىلص احلديث. وقال رسول اهلل « آمني...

، ، فالتأمني من أفضل القربات«اليهود عىل يشء ما حسدتكم عىل التأمني والسالم

ومن الباطل، بل ومن املحادة هلل ولرسوله أن يقال: إن التأمني مبطل للصالة، 

تلك فتوى أهل صعدة عندي موجودة، أن من قال: آمني، فقد بطلت صالته؛ ألن 

آمني ليست من القرآن، وإذا كنت بني الناس وخشيت أن يرضبوك فقل: آّمني، 

ا قبل ليايل إلخواننا أن املذهب بتشديد امليم؛ لئال تبطل صالتك، وألجل هذا بيَّنَّ 

 الزيدي مبنيٌّ عىل اهليام. اهـ



 وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصالة 

انترشت بدعة إرسال األيدي يف الصالة يف البالد اليمنية وغريها، وذلك 

بسبب انتشار املذهب الشيعي، وعدم وجود العلامء الناصحني، أو بسبب 

وء، فلام جاء الشيخ رمحه اهلل ما كان منه إال أن دعا اضطهادهم من قبل علامء الس

كحديث مالك بن احلويرث ملسو هيلع هللا ىلص  إىل أحياء هذه السنة باألدلة الواردة، عن النبي 

ريض اهلل عنه عند البخاري قال: أتينا إىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم 

ل اهلل صىل اهلل ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عرشين يومًا وليلة، وكان رسو

عليه وعىل آله وسلم رحياًم رفيقًا، فلام ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا سألنا 

ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم «عمن تركنا بعدنا، فأخربناه قال: 

ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو ال أحفظها، وصلوا كام رأيتموين أصيل، فإذا 

 . »ذن لكم أحدكم وليؤمكمحرضت الصالة فليؤ

وللشيعة قصه عجيبة يف إبطال سنة الضم قالوا: إن الصحابة كانوا يصلون 

يديه من أجل أن ملسو هيلع هللا ىلص  وهم يمسكون األصنام عىل صدورهم، فأرسل رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص  يرسلوا أيدهيم وتسقط األصنام، وهذا كذب وافرتاء عىل أصحاب رسول اهلل 

  عليه وعىل آله وسلم فيم دق أو عظم. الذين عرفوا بمتابعة النبي صىل اهلل

واملعتدل منهم يقول: إن الرسول ضم وأرسل، ولكن احلق عىل خالف ما 

يقولون، فقد بوب اإلمام النووي وقال: )باب وضع اليد اليمنى عىل اليرسى بعد 

 تكبرية اإلحرام يف الصالة(. 

نا عفان، (: حدثنا زهري بن حرٍب، حدث206قال اإلمام مسلم رمحه اهلل )

حدثنا مهاٌم، حدثنا حممد بن جحادة، حدثني عبد اجلبار بن وائٍل، عن علقمة بن 

رفع يديه ملسو هيلع هللا ىلص  وائٍل وموىًل هلم أْنام حدثاه، عن أبيه وائل بن حجٍر: أنه رأى النبي 

حني دخل يف الصالة كرب وصف مهاٌم حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده 

راد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهام، ثم كرب اليمنى عىل اليرسى، فلام أ

 فركع فلام قال: سمع اهلل ملن محده رفع يديه، فلام سجد سجد بني كفيه. 



وجاءت زيادة عند أيب داود: )ثم وضع يده اليمنى عىل ظهر كفه اليرسى 

 والرسغ والساعد( قال احلافظ: وصححه ابن خزيمة وغريه. 

هلل فقال: )باب وضع اليمنى عىل اليرسى( وقال: وقد بوب البخاري رمحه ا 

حدثنا عبد اهلل بن مسلمة، عن مالٍك، عن أيب حازٍم، عن سهل بن سعٍد قال: كان 

الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى عىل ذراعه اليرسى يف الصالة، قال أبو 

مل يقل قال إسامعيل: ينمى ذلك وملسو هيلع هللا ىلص  حازٍم: ال أعلمه إال ينمي ذلك إىل النبي 

 ينمي.

رآه واضعًا يده ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهلل «وروي عن ابن مسعود، أخرجه أبو داود: 

، قال احلافظ: إسناده »اليرسى عىل اليمنى فنزعها، ووضع اليمنى عىل اليرسى 

 حسن؟، وال نريد اإلطالة إنام أردنا أن نشري إىل ثبوهتا فقط، وهلل احلمد واملنة.

(: أماوضع اليد اليمنى عىل اليرسى يف 17ل )صقال رمحه اهلل يف إجابة السائ

الصالة فهي سنة، روى البخاري يف صحيحه عن سهل بن سعد ريض اهلل عنه: 

 كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيامْنم عىل شامئلهم. 

مرَّ به، وقد وضع يده اليرسى ملسو هيلع هللا ىلص ويف سنن أيب داود عن ابن مسعود أن النبي 

 ى عىل اليرسى. اهـعىل اليمنى، فأخر يده، وجعل اليمن

 النزول على اليدين إلى السجود

ملسو هيلع هللا ىلص هذه السنة دل عليها حديث الرباء ريض اهلل عنه، عند الشيخني أن النبي 

 ، مل حين أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدًا.»سمع اهلل ملن محده«كان إذا قال: 

وهذا احلديث أصح حديث يف النزول عىل اليدين، إذ ال يكون انحناء الظهر 

 عند النزول عىل اليدين، وهذه فتوى الشيخ رمحه اهلل، وهذا استنباط دقيق، قل إال

 من يوفق إليه. 



تكبير المأموم وراء األمام بصوت خافت وتبليغ المؤذن أو غيره 
 التكبير إذا احتيج لذلك

جهل الناس أمورًا كثرية من الدين بسبب ترك التفقه يف دين اهلل سبحانه  

من «ملسو هيلع هللا ىلص: هلل سبحانه وتعاىل اخلريية فيه، كام قال رسول اهلل وتعاىل، الذي جعل ا

. أخرجه البخاري ومسلم، من حديث معاوية »يرد اهلل به خريًا يفقه يف الدين

 ريض اهلل عنه. 

ومن هذه األمور التي جهلها الناس عدم رفع التكبري، وراء األمام، وإنام يكرب 

( قال: عن جابٍر 262مسلم ) بصوت خافت، والدليل عىل ذلك ما أخرجه اإلمام

فصلينا وراءه وهو قاعٌد، وأبو بكٍر يسمع الناس ملسو هيلع هللا ىلص  قال: اشتكى رسول اهلل 

تكبريه، فالتفت إلينا فرآنا قياًما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصالته قعوًدا، فلام 

إن كدتم آنًفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون عىل ملوكهم وهم «سلم قال: 

 تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صىل قائاًم فصلوا قياًما، وإن صىل قاعًدا قعوٌد، فال

 . »فصلوا قعوًدا

حدثنا حييى بن حييى، أخربنا محيد بن عبد الرمحن الرؤايس، عن أبيه، عن أيب 

وأبو بكٍر خلفه، فإذا كرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  الزبري، عن جابٍر قال: صىل بنا رسول اهلل 

 . كرب أبو بكٍر ليسمعناملسو هيلع هللا ىلص  

 يستفاد من احلديث: 

 تبليغ التكبري إذا احتيج إىل ذلك.  -6

عدم رفع املأمومني أصواهتم بالتكبري إذ لو كانوا يرفعون أصواهتم ما  -4

 احتاجوا إىل من يبلغ.اهـ

وهذا السنة وهلل احلمد معمول هبا يف مساجد أهل السنة واجلامعة، وقد 

الناس بسبب تفقه الناس يف دين اهلل،  انترشت يف كثري من املساجد وبني الكثري من

 الصحيحة.ملسو هيلع هللا ىلص  وَترك الدعاة، وتعليم الناس صفة صالة النبي 



 

 جلسة االستراحة

أنه كان جيلس هذه اجللسة، وقد جهلها كثري من ملسو هيلع هللا ىلص   ثبت عن رسول اهلل 

الناس حتى جاء أبو عبد الرمحن رمحه اهلل وأحيها، وبني أْنا من هدي النبي صىل 

 عىل آله وسلم. اهلل عليه و

حتى انترشت وهلل احلمد بني كثري من الناس، أما طالب العلم فاحلمد هلل ال  

(: حدثنا 742يكاد أحٌد يرتكها، ودليل هذه اجللسة ما أخرجه اإلمام البخاري )

حممد بن الصباح قال: أخربنا هشيٌم قال: أخربنا خالٌد احلذاء، عن أيب قالبة قال: 

يصيل فإذا كان يف وتٍر من ملسو هيلع هللا ىلص  ث الليثي: أنه رأى النبي أخربنا مالك بن احلوير

 صالته مل ينهض حتى يستوي قاعًدا. 

قال اإلمام احلافظ ابن حجر يف رشح هذه احلديث: وفيه مرشوعيه جلسة 

 االسرتاحة.اهـ

(: من مذهبنا الصحيح املشهور أْنا 22/222قال النووي يف املجموع )

 وأبو قتادة ومجاعة من الصحابة.  مستحبة، وبه قال مالك بن احلويرث،

 (:171قال رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

األوىل إىل الثانية، ومن هذه جلسة االسرتاحة فيام إذا قمت من الثالثة إىل 

الرابعة، فهذه هي جلسة االسرتاحة، وهي مرشوعة  ومندوبة، أما مسألة 

لسنن التي يثاب عليها. الوجوب؛ فالذي يظهر أْنا هيئة  من اهليئات، وسنة من ا

ثم ذكر حديث مالك بن احلويرث، ثم قال:  وينبغي أن تكون اجللسة قصرية؛ ألنه 

 مل يرد فيها دليل يف الذكر فيها. اهـ



 سنة اإلقعاء

هذه السنة نص عليها حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام، الذي أخرجه اإلمام  

س يف اإلقعاء عىل القدمني؟ ( قال طاووس: قلنا البن عبا121مسلم رمحه اهلل )

فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة 

 ملسو هيلع هللا ىلص.نبيك 

(: وقد أختلف أهل 4/217تنبيه: قال الشوكاين رمحه اهلل يف )نيل األوطار()

العلم يف كيفية اجلمع بني هذه األحاديث الواردة بالنهي عن اإلقعاء، وما روي 

عباس أنه قال يف اإلقعاء بني السجدتني: أنه السنة، وأخرج البيهقي عن  عن ابن

عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة األوىل يقعد عىل أطراف أصابعه، ويقول: 

إنه من السنة، وعن ابن عمر وابن عباس: أْنام كانا يقعيان، وعن طاووس أنه 

 قال: رأيت العبادلة يقعون. 

صحيحة... قال البيهقي والقايض عياض والنووي قال احلافظ أسانيدها 

وابن الصالح ومجاعة من املحققني: إنه جيمع بأن اإلقعاء الذي ورد النهي عنه هو 

الذين يكون كإقعاء الكلب، وإلقعاء الذي أخرب ابن عباس وغريه أنه من السنة، 

اجلمع هو وضع اإلليتني عىل العقبني بني السجدتني والركبتان عىل األرض، وهذا 

 البن مندة.اهـ

وهذه السنة مهجورة إال بني أوساط طلبة العلم، فإْنم يعملون هبا أحيانا من 

 أجل إحيائها. 



 سنة إلصاق القدمين عند السجود

إلصاق القدمني بعضها ببعض عند السجود، وتوجيه األصابع إىل جهة القبلة 

قدميه يف  من السنة التي هجرت لدى كثري من الناس، هذا يف حق من يضع

األرض، أما بعضهم فربام رفعهام أو أحدامها من األرض ناسيًا أو جاهال؛ لقول 

أمرت أن أسجد عىل سبعة أعظم الوجه، وأشار إىل أنفه واليدين «ملسو هيلع هللا ىلص : رسول اهلل 

( 290( ومسلم )707.  احلديث أخرجه البخاري )»والركبتني وأطراف القدمني

 من حديث أبن عباس. 

ق القدمني عند السجود بعضها ببعض، ما أخرجه اإلمام والدليل عىل إلصا

( حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، 271مسلم من حديث عائشة )

حدثني عبيد اهلل بن عمر، عن حممد بن حييى بن حبان، عن األعرج، عن أيب 

ليلًة من الفراش فالتمسته فوقعت ملسو هيلع هللا ىلص  هريرة، عن عائشة قالت: فقدت رسول اهلل 

اللهم أعوذ «يدي عىل بطن قدميه، وهو يف املسجد ومها منصوبتان، وهو يقول: 

برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحيص ثناًء 

 .»عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك

والشاهد من احلديث فوقعت يدي عىل بطن قدميه، أي: لو كانت قدماه 

 عليهام، بل لقالت: عىل بطن قدمه. متباعدتني ملا وقع اللمس من اليد 

(: فيه أن السنة 2/241وفيه دليل أخر قوهلا: )ومها منصوبتان( قال النووي )

 نصبها.اهـ



 التفريج بين اليدين في السجود 

نرش اهلل هذه السنة بظهور دعوة الشيخ مقبل رمحه اهلل، وأدلة هذه السنة 

كان ملسو هيلع هللا ىلص  بن بحينة: أن النبي جاءت يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن مالٍك ا

( ومسلم 290إذا صىل فرج بني يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أخرجه البخاري )

(291.) 

إذا سجد فرج يديه عن أبطيه، حتى إين ملسو هيلع هللا ىلص ويف رواية ملسلم كان رسول اهلل 

 ألرى بياض إبطيه. 

 ويف رواية: جنح يف سجوده حتى يري وضح إبطيه. 

( قالت: كان رسول 219 عنها، عند مسلم )وجاء يف حديث ميمونة ريض اهلل

 إذا سجد لو شاءت هبمة أن َتر بني يديه مرت. ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل 

إذا سجد خوى بني يديه: ملسو هيلع هللا ىلص  ( قالت: كان رسول اهلل 290وجاء عند مسلم )

 ) جنح( حتى يرى وضع إبطيه من ورائه.اهـ 



 سنة التورك

محه اهلل مالزمًا لتطبيق وهذه من السنن التي أحياها الشيخ رمحه اهلل، فكان ر 

،  وإن دقت وصغرت عند بعض الناس، فهي ملسو هيلع هللا ىلصالسنن الواردة عن رسول اهلل 

من الدين وما كان من الدين ينبغي عدم إمهاله، وينبغي إعامله، وينبغي للمسلم 

أن يكون فطنا من شبه احلزبني الذين يقسمون الدين إىل قشور ولباب، فالدين كله 

تقسيم حمدث ترده األدلة املتكاثرة من الكتاب والسنة من اهلل عز وجل، وهذا 

 الصحيحة. 

وقد دخل الشيخ رمحه اهلل مرة املسجد فرأى الصفوف املتأخرة، ومل يالحظ 

التورك فام كان منه إال أن نبه عىل هذه السنة رمحه، ومستنده يف العمل هبا، واحلث 

ثنا عبد اهلل بن (: حد740عليها، ما أخرجه البخاري يف صحيحة حديث رقم )

مسلمة، عن مالٍك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن عبد اهلل بن عبد اهلل: أنه أخربه 

أنه كان يرى عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يرتبع يف الصالة إذا جلس، ففعلته 

وأنا يومئٍذ حديث السن فنهاين عبد اهلل بن عمر وقال: إنام سنة الصالة أن تنصب 

إن رجيل ال «وتثني اليرسى فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: رجلك اليمنى، 

واهليئة األخرى للتورك جاءت من حديث عبد اهلل بن الزبري، عند مسلم  »َتمالين

(: حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القييس، حدثنا أبو هشاٍم املخزومي، عن 109)

عبد اهلل بن  عبد الواحد وهو ابن زياٍد، حدثنا عثامن بن حكيٍم، حدثني عامر بن

إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليرسى ملسو هيلع هللا ىلص  الزبري، عن أبيه قال: كان رسول اهلل 

بني فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليرسى عىل ركبته اليرسى، 

 ووضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. 

 ذلك ابن القيم يف تنبيه: التورك خمتص بالصالة التي فيها تشهدان، كام نبه عىل

( قال: فهذا السياق ظاهر يف اختصاص هذا اجللوس بالتشهد 6/420)الزاد()

الثاين، وهبذا يقول اإلمام أمحد. أما الصالة التي فيها تشهد واحد فال تورك 

 فيها.اهـ



 سنة التشهد

كانت منطقة صعدة وما شاهبها من املناطق الزيدية، ال يعرفون التشهد الوارد 

، وإنام كان هلم تشهد مبتدع يقولون فيه: )بسم اهلل وباهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  عن رسول

األسامء احلسنى كلها هلل، أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، واشهد أن 

 حممدًا عبده ورسوله (. 

وهذا التشهد مبتدع حرره إمامهم الضال اهلادي: حييي بن احلسني يف كتابه 

من «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ( وقد علم أن رسول اهلل 6/92())األحكام يف احلالل واحلرام

، فهذا التشهد مردود عىل قائلها، وإنام »أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

العمدة يف التشهد هو حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه الذي أخرجه 

قلنا ملسو هيلع هللا ىلص: ( قال: كنا إذا صلينا مع رسول اهلل 204( ومسلم )726البخاري )

ىل اهلل السالم عىل جربيل وميكائيل السالم عىل فالن وفالن فالتفت إلينا السالم ع

إن اهلل هو السالم، فإذا صىل أحدكم فليقل: التحيات هلل «فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

والصلوات والطيبات، السالم عليك أهيا النبي ورمحه اهلل وبركاته، السالم علينا 

وها أصابت كل عبد صالح يف السامء وعيل عباد اهلل الصاحلني، فإنكم إذا قلتم

 . »واألرض، أشهد أن ال إله إال اهلل واشهد أن حممد عبده ورسوله

(: وجاء من 202وجاء أيضًا من حديث ابن عباس أخرجه اإلمام مسلم )

( وبعد ظهور دعوة الشيخ 202حديث أيب مويس ريض اهلل عنه عند مسلم أيضًا )

 غة من التشهد هي السائدة بني الناس. املباركة، احلمد هلل صارت هذه الصي



 اإلشارة باإلصبع في التشهد 

هذه السنة التي كانت قد اندثرت عند كثري من اليمنيني، بل عند كثري من 

املسلمني، وإن قام هبا أحد فإنام هو تقليد، ملن يراه حيرك بدون علم، وكذلك يشري 

 كان من الشيخ رمحه اهلل فامملسو هيلع هللا ىلص  هبا عىل غري الطريقة املعروفة، عن رسول اهلل 

كعادته يف دعوته إىل تطبيق مجيع السنن، ومجيع أمور الدين ما أستطاع إىل ذلك 

ذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا يف الّسْلم  َا الَّ سبيال، عاماًل بقول اهلل تعاىل: ﴿َيا َأهيه

 [. 407َكافًَّة﴾]البقرة:

. فدعا إىل هذه »تمما أمرتكم به فأتوا منه ما استطع«ملسو هيلع هللا ىلص: وبقول رسول اهلل 

السنة، بل قد بوب عليها يف كتابه )اجلامع الصحيح( وأوكل إىل أحد الطالب 

وهو أمحد بن سيعد احلجري بحث املسألة، وخرج فيها برسالة قيمة سامها: 

)البشارة يف عدم َتريك اإلصبع(، و)إثبات اإلشارة(. فمن أحب فلرياجعهام 

 للفائدة. 

ة، منها حديث عبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن واألدلة عىل هذه السنة كثري

 عمر ريض اهلل عنهم يف صحيح مسلم. 

(: حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القييس، حدثنا أبو هشاٍم 109قال رمحه اهلل )

املخزومي، عن عبد الواحد وهو ابن زياٍد، حدثنا عثامن بن حكيٍم، حدثني عامر 

إذا قعد يف الصالة جعل «ملسو هيلع هللا ىلص: ال كان رسول اهلل بن عبد اهلل بن الزبري، عن أبيه ق

قدمه اليرسى بني فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليرسى عىل ركبته 

 . »اليرسى، ووضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى وأشار بإصبعه

 . »ووضع إهبامه عىل إصبعه الوسطي«ويف رواية له: 

بن محيٍد، حدثنا يونس بن (: وحدثنا عبد 170ويف حديث ابن عمر برقم )

حممٍد، حدثنا محاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافٍع، عن ابن عمر: أن رسول اهلل 

كان إذا قعد يف التشهد وضع يده اليرسى عىل ركبته اليرسى، ووضع يده «ملسو هيلع هللا ىلص: 

 . »اليمنى عىل ركبته اليمنى، وعقد ثالثًة ومخسني، وأشار بالسبابة



ائل بن حجر، أخرجه الشيخ يف كتابه وقد جاء عند بن ماجه من حديث و 

قد حلق باإلهبام ملسو هيلع هللا ىلص  ( وفيه: رأيت رسول اهلل 4/646)اجلامع الصحيح()

 . »والوسطى، ورفع التي تليهام يدعو هبا يف التشهد

وقال بعد هذا حديث حسن، وقال رمحه اهلل: هذا احلديث يدل عىل اإلشارة 

مه، وقد خالف أربعة عرش باإلصبع، وأما التحريك فقد تفرد به زائدة بن قدا

 راويًا منهم: سفيان الثوري، وابن عينة، وشعبة وغريهم كثري.



 قراءة الفاتحة في الركعتين اآلخرين

(: أخربنا 941جاء من حديث عبد اهلل بن أيب أيف ريض اهلل، عند النسائي ) 

يوسف بن عيسى، وحممود بن غيالن، عن الفضل بن موسى قال: حدثنا مسعٌر، 

فقال: إين ملسو هيلع هللا ىلص  اهيم السكسكي، عن ابن أيب أوىف قال: جاء رجٌل إىل النبي عن إبر

ال أستطيع أن آخذ شيًئا من القرآن، فعلمني شيًئا جيزئني من القرآن فقال: قل 

سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل، 

 عفه أمحد وغريه.واحلديث ضعيف فيه إبراهيم السكسكي، ض

ومع ذلك من مل يستطع قراءة الفاَتة، فليتق اهلل عز وجل ما استطاع قال اهلل 

ُقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتْم﴾]التغابن:  [.61تعاىل: ﴿َفاتَّ

ولكن الشيعة ومن عىل شاكلتهم جعلوا هذا ديدْنم يف الركعتني األخريتني  

، فبظهور الدعوة بني للناس، واحلق يف كل صالة حتى الذين جييدون قراءة الفاَتة

بدليله من الباطل، وأن الفاَتة ركن يف كل ركعة من تركها فعليه أن يعيد الركعة؛ 

. أخرجاه »ال صالة ملن مل يقرأ بفاَتة الكتاب«حلديث عبادة ريض اهلل عنه وغريه: 

 (. 702(، ومسلم )011يف  البخاري )

( قال رمحه اهلل: و حدثناه 291) وحديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عند مسلم 

إسحق بن إبراهيم احلنظيل، أخربنا سفيان بن عيينة، عن العالء، عن أبيه، عن أيب 

من صىل صالًة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هريرة، عن النبي 

 ، فقيل أليب هريرة: إنا نكون وراء اإلمام فقال: اقرأ هبا يف نفسك»ثالًثا غري َتامٍ 

قسمت الصالة بيني وبني «يقول: قال اهلل تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص  فإين سمعت رسول اهلل 

عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َربر اْلَعامَلنَِي﴾  قال 

ِحيِم﴾ قال اهلل تعاىل: أثنى عيل  مْحَِن الرَّ اهلل تعاىل: محدين عبدي، وإذا قال:  ﴿الرَّ

يِن﴾ قال: جمدين عبدي، وقال مرًة: فوض إيل عبدي، وإذا قال : ﴿َمالِِك َيْوِم الدر

اَك َنْسَتِعنُي﴾ قال: هذا بيني وبني عبدي، ولعبدي  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ عبدي فإذا قال: ﴿إِيَّ

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  اَط الَّ اَط امْلُْسَتِقيَم * رِصَ َ  ما سأل، فإذا قال: ﴿اْهِدَنا الرصر

الرنَي﴾  قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل  . »امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ



 تطويل القراءة في الصلوات 

الناظر يف حال املجتمع املسلم جيد التفريط يف مجيع العبادات بام فيها الصالة، 

بني الرجل وبني «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  فتجد أن كثريًا منهم يقطعها بالكلية، ورسول اهلل 

 . أخرجه مسلم من حديث جابر ريض اهلل عنهام. »والكفر ترك الصالةالرشك 

وبعضهم يضيعها عن وقتها، ويسهو عنها، واهلل يقول: ﴿َفَوْيٌل لِْلُمَصلرنَي * 

ِذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم َساُهوَن﴾]املاعون:   [. 1-2الَّ

رسول وبعضهم يصيل وحيافظ عليها، ولكن ربام قرص بعض اليشء يف اإلتباع ل 

يف كثري من أركاْنا ووجباهتا وسننها، وممن فرط فيه كثري من املسلمني ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

إعطاء كل سورة حظها من القراءة، ربام بعضهم يكون لديه الصحة والنشاط 

 والعافية ومع ذلك يقترص عىل قراءة قصار السور أو اآلية. 

 املشتكى، وبعضهم ينقرها نقر الغراب، ال حيسن خشوع وال ركوع، فإىل اهلل

لكن هلل احلمد فقد انترش يف كثري من مساجد السنة العمل هبذه السنة، وإعطاء كل 

وإليك ما أخرج اإلمام ملسو هيلع هللا ىلص  صالة حقها من القراءة مقتدين يف ذلك برسول اهلل 

 مسلم. 

يف ملسو هيلع هللا ىلص  ( قال: )كنا نحزر قيام رسول اهلل 214من حديث أيب سعيد رقم )

الركعتني األولني من الظهر قدر قراءة: )أمل تنزيل( الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف 

 السجدة، وحزرنا قيامه يف الركعتني األخريني قدر النصف من ذلك. 

وحزرنا قيامه يف الركعتني األولني من العرص عىل قدر قيامه يف األخريني، من 

 الظهر ويف األخريني من العرص عىل النصف من ذلك. 

( لقد كانت تقام صالة 212عند مسلم ) وجاء من حديث أيب سعيد أيضاً 

الظهر فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقيض حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأيت ورسول اهلل 

 يف الركعة األوىل مما يطوهلا. ملسو هيلع هللا ىلص  

يقرأ يف املغرب ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث أم الفضل: أْنا سمعت رسول اهلل 

بري بن (: من حديث ج214( مسلم )012باملرسالت، أخرج البخاري رقم )

يقرأ بالطور يف املغرب. أخرجه ملسو هيلع هللا ىلص  مطعم ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل 

 (. 011( البخاري )212مسلم )



وجاء من حديث أيب برزة ريض اهلل عنه، أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله 

( أخرج مسلم 126وسلم كان يقرأ يف الفجر بالستني إىل املائة. أخرجه البخاري )

(216.) 

غيض من فيض، من هديه صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم يف القراءة يف  وهذا

( وغريها من 211-214الصلوات. راجع صحيح مسلم من حديث رقم )

 املراجع 

وكذلك حرص أهل السنة، واحلمد هلل عىل قراءة السور، التي ورد عن رسول 

ديث الرباء يف قراءهتا يف سور خمصوصة، كسورة التني يف العشاء، كام يف حملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

الصحيح، ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربر اْلَفَلِق﴾، ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربر النَّاِس﴾، ويف الفجر يف 

 السفر وسورة ق، يف الفجر كام ورد عن جابر بن سمره. 

بل واحلمد هلل قد ُقرأت سورة األعراف مرات يف صالة املغرب، اقتداء 

 ملسو هيلع هللا ىلص. برسول اهلل 

 الة الظهر والعصرأسماع اآلية واآليتين في ص

(: كان رسول 216( ومسلم )019جاء من حديث أيب قتادة عند البخاري )

يصيل بنا فيقرأ يف الظهر والعرص يف الركعتني األولني بفاَتة الكتاب، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

 وسورتني ويسمعنا اآلية أحيانًا .

يصيل بنا فنسمع من اآلية بعد اآليات من سورة ملسو هيلع هللا ىلص  وحديث: كان رسول اهلل 

ن والذاريات. أخرجه النسائي من حديث الرباء ريض اهلل عنه، وهو يف لقام

)الصحيح املسند( لشيخنا رمحه اهلل، وهذه السنة معمول هبا بني أهل السنة، وهلل 

 احلمد واملنّة. 



 االنصراف من الصالة 

اللهم منك «يستحب لإلمام إذا سلم من الصالة أن يستغفر ثالثًا، ثم يقول: 

، كام يف حديث ثوبان ريض »السالم، تباركت ياذا اجلالل واإلكرامالسالم، وأنت 

 (. 169اهلل عنه عند مسلم )

إذا سلم مل يقعد إال «ملسو هيلع هللا ىلص: وجاء من حديث عائشة ريض اهلل عنها، كان النبي 

(: ثم ينرصف 194احلديث. أخرجه مسلم ) »مقدار ما يقول: اللهم منك السالم

ديث جابر بن سمرة، عند البخاري بعد ذلك مستقباًل للمأمومني بوجهه حل

 إذا صىل صالة أقبل علينا بوجه. ملسو هيلع هللا ىلص  (: كان النبي 721)

قال احلافظ َتت رشح احلديث: احلكمة يف استقبال املأمومني، أن يعلمهم ما 

 حيتاجون، وقيل: لتعريف الداخل أن الصالة قد أنقضت. 

ليمني أوجهه وكيفية االنرصاف إىل املأمومني ال ترض سواء كانت من جهة ا

(: ال 000( ومسلم )714اليسار؛ حلديث عبد اهلل بن مسعود عند البخاري )

جيعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صالته، يرى أن حقًا عليه، أن ال ينرصف إال عن 

 ينرصف عن يساره، هذا لفظ البخاري. ملسو هيلع هللا ىلص  يمينه، لقد رأيت رسول اهلل 

: أما أنا فأكثر ما رأيت ( قال ريض اهلل عنه007وحلديث أنس عند مسلم )

 وينرصف عن يمينه.اهـملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

وشاهدنا أن هذه السنة واحلمد هلل معمول هبا عن أهل السنة، واشتهرت 

 وظهرت. 

 السنة في األذكار 

السنة يف الذكر بعد الصالة، أن ال يكون بصوت مرتفع وال يكون مجاعيًا، بل 

ذكار املرشوعة الواردة عن رسول اهلل يسبح ويذكر اهلل كل واحد عىل إنفراد باأل

من قرأ آية الكريس دبر «ملسو هيلع هللا ىلص : ،  كقراءة آية الكريس، فقد ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 . »كل صالة مل يكن بينه وبني اجلنة إال أن يموت



واألحاديث الدالة عىل التسبيح واالستغفار تؤدي عىل الوجه املرشوع، كذلك 

(: قراءة آية 109بة )أجابه السائل( )صفقد أفتى الشيخ رمحه اله فقال يف كتا

 ملسو هيلع هللا ىلص . الكريس ثبت عن النبي 

 التكبير دبر الصلوات بصوت يُسمع

تطبيق حديث أبن عباس: ومن السنن التي أحياها أيضًا شيخنا اإلمام رمحه 

اهلل التكبري بعد الصالة، حلديث ابن عباس ريض اهلل عنه الذي أخرجه اإلمام أبو 

( عن ابن عباس ريض 172وأبو احلسني النيسابوري )( 724عبداهلل البخاري )

 بالتكبري(. ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنه قال: )كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهلل 

ويف رواية، عن أيب معبد موىل أبن عباس: أن ابن عباس أخربه أن رفع 

ملسو هيلع هللا ىلص  الصوت بالذكر حني ينرصف الناس من املكتوبة، كان عىل عهد رسول اهلل 

 اس: كنت أعمل إذا انرصفوا بذلك إذا سمعته.وأنه قال: قال ابن عب

وهذا السنة ال توجد إال يف املراكز العلمية، أو املساجد التي يرشف عليها طلبة 

 العلم من أهل السنة واجلامعة. 

 ركعتين قبل المغرب

دليل هذه الركعتني: ما أخرجه اإلمام البخاري من حديث عبد اهلل بن مغفل 

 .»قبل املغرب قال يف الثالثة: ملن شاء صلوا  «ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول 

( قال أنس ريض اهلل 720( ومسلم )141وحديث أنس يف البخاري رقم )

يبتدرون السواري ملسو هيلع هللا ىلص  عنه: كان املؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي 

وهم كذلك يصلون الركعتني قبل املغرب، ومل يكن بني ملسو هيلع هللا ىلص  حتى خيرج النبي 

 األذان واإلقامة يشء. 



 القراءة الواردة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ركعتي الفجر 

هذه السنة انترشت واشتهرت بني أهل السنة وهلل احلمد واملنة، وذلك بفضل 

[، ثم بفضل هذه 12اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللَِّ﴾]النحل:

علم النافع، وكان الفضل يف تأسيسها املراكز العلمية التي هي سائرة يف تعليم ال

 لوالد الشيخ العالمة مقبل الوادعي رمحه اهلل. 

يف ذلك ما أخرجه اإلمام مسلم رمحه اهلل، عن أبن ملسو هيلع هللا ىلص  وهدي رسول اهلل 

َا ملسو هيلع هللا ىلص  هريرة ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل  كان يقرأ يف ركعتي الفجر: ﴿ُقْل َيا َأهيه

 َأَحٌد﴾.  اْلَكافُِروَن﴾ و﴿ُقْل ُهَو اهللَُّ

وجاء أيضًا من حديث ابن عمر، عن الصحابة يف السنن قال: سمعت رسول 

شهرًا يقرأ يف ركعتي الفجر: ﴿قل يا أهيا الكافرون﴾ و﴿قل هو اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

 (.992أحد﴾. النسائي )

( أن رسول اهلل 040وجاء من حديث ابن عباس ريض اهلل عنه، عن مسلم )

يف األول منها:﴿ُقوُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل كان يقرأ يف ركعتي الفجر ملسو هيلع هللا ىلص  

[ اآلية، التي يف البقرة ويف اآلخرة منها:  ﴿اْشَهُدوا بَِأنَّا 621إَِلْينَا﴾]البقرة: 

 [. 12ُمْسلُِموَن﴾]آل عمران:

والتي  ويف رواية: كان يقرأ يف ركعتي الفجر: ﴿ُقوُلوا آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا﴾

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم﴾. 
ٍ
 يف أل عمران:  ﴿َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمٍة َسَواء

 االضطجاع بعد ركعتي الفجر 

إذا صل ملسو هيلع هللا ىلص  جاء يف حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: )كان رسول اهلل 

 ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإال اضطجع(.

لفجر، وكذا سنة أخرى إذا يف احلديث مرشوعية االضطجاع بعد ركعتي ا

كانت زوجته مستيقظة حدثها، وجاء من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال 

 .»إذا صىل أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عىل شقه األيمن «ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل 



 الصالة على المنبر لقصد التعليم

اهلل  قد عمل الشيخ هبذه السنة يف مركزه، وصىل هبا أيضًا الشيخ حييي حفظه

( 960بأمر من الشيخ رمحه اهلل تعاىل، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري رقم )

( قال أبو حازم: أن رجاالً أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد 122ومسلم )

أمرتوا يف املنرب مَم عوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: واهلل أين ألعرف مما هو، ولقد 

ملسو هيلع هللا ىلص  ، أرسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول

مري غالمك النجار أن يعمل إىل أعوادًا « -قد شاهد سهل-إىل  فالنة امرأٍة، 

، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء هبا »أجلس عليهن إذا كلمت الناس

ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر هبا فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فأرسلت إىل رسول اهلل 

ع وهو عليه، ثم نزل القهقري فسجد يف أصل املنرب، ثم عاد كرب وهو عليه، ثم رك

أهيا الناس، إنام صنعت هذا لتأَتوا يب ولتعلموا «فلام فرع أقبل عىل الناس فقال: 

 . »صاليت

(: وفيه أن من فعل شيئًا خيالف العادة فليبني 2/162قال احلافظ يف )الفتح()

مليز لكل خطيب خليفة أو للناس حكمته إلصحابه وفيه مرشوعية اخلطبة عىل ا

غريه، وفيه جواز قصد تعلم املأمومني، أفعال الصالة بالفعل، وجواز العمل 

 اليسري يف الصالة، وكذا الكثري وأن تفرق.اهـ

 إن خشي إزعاجهم جواز حمل الصبيان في الصالة

لو بكي ولدك أو أيت صبي أخر فحملته وأنت يف الصالة ألنكر عليك الناس،  

عمل ذلك كام يف ملسو هيلع هللا ىلص  هل بدين اهلل، وإال فإنه قد ورد عن رسول اهلل وهذا من اجل

( قال: رأيت رسول اهلل 122( ومسلم )161حديث ابن قتادة، عن البخاري )

عىل ملسو هيلع هللا ىلص  يؤم بالناس وأمامه بنت أيب العاص، وهي أبنه زينب بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

عها(. هذا عاتقة، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. يف رواية )رف

 لفظ مسلم. 



 الجلوس في المكان الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس 

هذه السنة غريبة إال ما كان معموالً به عند أهل السنة واجلامعة، بعد ظهور 

دعوة شيخنا أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي، ودليلها ما أخرجه اإلمام 

اجللوس يف مصاله بعد ( وبوب عليه النووي رمحه اهلل باب فضل 100مسلم )

الصبح عن سامك بن حرب قال: قلت جلابر بن سمرة: أكنت جتالس رسول اهلل 

؟  قال: نعم كثريًا كان ال يقوم من جملسه الذي يصيل فيه الصبح أو الغداة، ملسو هيلع هللا ىلص

حتى تطلع الشمس، فإن طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون يف أمر اجلاهلية 

 فيضحكون ويبتسم.اهـ 

 حتى تطلع الشمس حسنًا(. ويف رواية: )

 صالة النوافل في البيوت

كام يف حديث زيد بن ثابت ريض ملسو هيلع هللا ىلص  هذه السنة قد حث عليها نبينا الكريم 

صلوا أهيا الناس يف بيوتكم، فإن أفضل صالة «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنه: أن رسول اهلل 

 . أخرجاه. »املرء يف بيته إال املكتوبة

إذا ق  أحدكم صالته «ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل وعند جابر ريض اهلل عنه قال: قال 

يف املسجد فليجعل لبيته من صالته نصيبًا، فإن اهلل جاعل يف بيته من صالته 

 (. 007. أخرجه مسلم )»خرياً 

أجعلوا من «ملسو هيلع هللا ىلص: وجاء من حديث ابن عمر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

ومسلم  (224. أخرجه البخاري )»صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبوراً 

(000.) 

كام يف حديث عائشة قالت: كان يصيل أربعًا يف بيتي، ملسو هيلع هللا ىلص  وقد جاء من فعله 

ثم خير فيصل بالناس الظهر، ثم يدخل فيصيل ركعتني، ثم خيرج فيصل بالناس 

املغرب، ثم يدخل فيصل ركعتني، ثم خيرج فيصيل بالناس العشاء، ثم يدخل 

ات فيهن ركعة الوتر، كان إذا طلع فيصيل ركعتني، وكان يصيل من الليل تسع ركع

 (.200الفجر صىل ركعتني. أخرجه مسلم )



ركعتني قبل الظهر ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث ابن عمر: صليت مع رسول اهلل 

وركعتني، بعدها وركعتني، بعد اجلمعة وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد 

أخرجه يف بيته، ملسو هيلع هللا ىلص  العشاء أما املغرب والعشاء واجلمعة فصليت مع النبي 

( وقد هجرت هذه السنة طوياًل، وبعد ظهور 049( ومسلم )6604البخاري )

 دعوة الشيخ ظهرت وعمل هبا أهل السنة واجلامعة. 

 النفث إلى اليسار ثالثاً لمن كثرت عليه الوسوسة في الصالة

الكثري من املسلمني يأتيهم الشيطان حني يدخلون يف الصالة ليلبس عليهم 

إن أحدكم إذا «ملسو هيلع هللا ىلص: دهم ال يدري كم صىل، حلديث النبي صالهتم، حتى أن أح

 .»قام يصيل جاءه الشيطان فلبس عليه، حتى ال يدري كم صىل

والعالج النبوي لذلك ما أخرجه مسلم من حديث عثامن بن أيب العاص 

ريض اهلل عنه أنه قال: يا رسول اهلل، إن الشيطان قد حال بيني وبني صاليت 

ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا «ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اهلل وقراءيت، يلبسها عيّل، 

، قال: ففعلت ذلك فأذهبه اهلل »أحسسته فتعوذ باهلل منه، واتفل عن يسارك ثالثاً 

 عني.

 صالة الليل أحدى عشر ركعة

صالة الليل مثنى «هتاون الناس يف هذه الصالة فمنهم من يستدل بحديث:  

اء، وبعضهم حددها بثالثة وعرشين، أنه من أراد أن يصيل فليصيل ما ش »مثنى

وقيل: تسعة وثالثني، وكل هذا مل يثبت فيها نص تقوم به حجة، وإنام هي أثار غري 

صحيحة، وما جاءت من األحاديث الصحيحة فهي غري رصحية، وحددها الشيخ 

رمحه اهلل بإحدى عرش ركعة، أحيانًا ثالثة عرش لألحاديث الواردة، عن رسول اهلل 

 ، وخري اهلدي هديه. من فعلهملسو هيلع هللا ىلص  

بل ربام يؤجر الرجل أجرين، أجر األتباع، وأجر القيام، فقد أخرج البخاري 

( من حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: )ما كان رسول 027( ومسلم )6620)



يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل أحدى عرش ركعة يصيل أربع عن ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

ن حسنهن وطوهلن، ثم يصيل ثالث، حسنهن وطوهلن، ثم يصيل أربع ال تسأل ع

يا عائشة إن عيني تنامان وال ينام «فقلت: يا رسول اهلل، تنام قبل أن توتر؟ فقال: 

 ويف رواية هلا: كان يصيل ثالثة عرش ركعة.  »قلبي

وجاء من حديث بن عباس ريض اهلل عنه: أنه صىل ثالثة عرش ركعة، وجاء 

كعة فيهن ركعتني خفيفتني، فال بأس من حديث زيد بن خالد: أْنا ثالثة عرش ر

 ملسو هيلع هللا ىلص . هبذا وهذا وشاهدنا هو أن يصيل الليل، كام كان يفعل رسول اهلل 

يتفرع من هذه السنة سنه قيام رمضان، وهي ما تسمى بصالة الرتاويح، وقد 

من قام «يف هذه الصالة فقال كام يف حديث أيب هريرة: ملسو هيلع هللا ىلص  رغب رسول اهلل 

 . احلديث متفق عليه. »فر له ما تقدم من ذنبهرمضان إيامنًا واحتسابًا غ

أنه صىل يف املسجد فصىل ناس ملسو هيلع هللا ىلص  وقد وردت أحاديث عن رسول اهلل 

،  فلام كان من ملسو هيلع هللا ىلصبصالته، فلام كان من الليلة الثانية كثروا، وصىل هبم رسول اهلل 

أما بعد فإنه مل خيف عىل شانكم الليلة، ولكن «ملسو هيلع هللا ىلص:  الليلة الرابعة مل خيرج وقال 

 .»شيت أن تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنهاخ

صىل بالناس يف رمضان، يف املسجد ورغب يف ملسو هيلع هللا ىلص  والشاهد: أن رسول اهلل 

قيام رمضان، وإنام ترك الصالة يف املسجد لعله أن تفرض عليهم الصالة، 

ملسو هيلع هللا ىلص  فيعجزوا أما وقد زالت العلة فصالة الرتاويح مرشوعة وسنة عن رسول اهلل 

 كام قال ذلك الشيعة وغريهم من أهل األهواء.  وليست ببدعة،

راجع لذلك رسالة )قيام الليل( للعالمة األلباين، وكذلك )صالة الرتاويح( 

وكالمها مطبوع، وكذلك رسالة املعلمي رمحه اهلل يف )قيام رمضان( وهي 

 مطبوعة.

، وهذا ما كان إال أن صالة القيام يف البيت أفضل سواًء يف رمضان أو غريه

ي به الشيخ مقبل رمحه اهلل استدالالً بحديث زيد بن ثابت يف الصحيحني: فتي

. »صلوا أهيا الناس يف بيوتكم، فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة«

واحلديث قاله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف سياق صالة الرتاويح فتنبه : 



ن الشيعة يرون صالة الرتاويح والفرق بني قول الشيخ رمحه اهلل وقول الشيعة أ

 بدعة ، والشيخ يرى السنية والصالة يف البيت أفضل .

 وقال املعلمي رمحه اهلل كام يف رسالته )قيام رمضان( وأكمل القيام أن يكون: 

 إحدى عرش ركعة.  -6

 أن تكون يف الثلث األخري من الليل.  -4

 أن تطول فيها القراءة.  -2

أن تكون يف البيت -2
6
 ـ بترصف..اه

 عدم رفع اليدين في دعاء الوتر  واالكتفاء

 ملسو هيلع هللا ىلصبالدعاء الوارد عن النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص قال رمحه اهلل تعاىل: أما الدعاء يف صالة الرتاويح التطويل بدعة، والنبي 

، وكذلك ما حيدث يف «اللهم اهدين فيمن هديت...»علم احلسن أن يقول: 

اليدين فهو من طريقة عبداهلل احلرمني من ذلك التطويل فليس بمرشوع، أما رفع 

بن نافع بن أيب العمياء، وهو ضعيف، وجاء يف مسند أمحد من حديث أنس، 

ولكن أصله يف الصحيحني، وليس فيه رفع اليدين، فنحن يف شك من ثبوهتا، 

 فرفع اليدين يف دعاء القنوت ليس بمرشوع.

 صالة ركعتين خفيفتين قبل القيام

كان يفتتح قيام ملسو هيلع هللا ىلص ة ريض اهلل عنها: أن النبي دل عىل هذه السنة، حديث عائش

الليل بركعتني خفيفتني، وهذه السنة معمول هبا يف مساجد السنة واجلامعة، يف 

                                                 

صىل ملسو هيلع هللا ىلص : أن تكون يف البيت. فيه نظر؛ ألْنا صارت من الشعائر املخالفة ألهل البدع؛ وألن النبي وقوله 6

الوحي من السامء، فال نخاف فرضها؛ هبم مجاعة ومل يرتك ذلك إال خشية فرضها عليهم، واآلن قد انقطع 

، فدل عىل أن صالهتا مجاعة أفضل، «من صىل مع اإلمام حتى ينرصف فله قيام ليلة»وألن النبي يقول: 

 وهو قول اجلمهور.) الشيخ حيي (



اليمن امليمون حرسه اهلل من كل رش، وانرشت هذه السنة بعد ظهور دعوة الشيخ 

 املباركة، واحلمد هلل.

 تنوع كيفية قيام الليل

دلت عليها األحاديث الصحيحة، الرصحية عن  لقيام الليل كيفيات متنوعة،

 ، ومن هذه الكيفيات:ملسو هيلع هللا ىلصاملعصوم 

صالة ركعتني ركعتني؛ حلديث ابن عباس ريض اهلل عنه، عند البخاري  -6

 . »صالة الليل مثنى مثنى«ومسلم، وحديث ابن عمر ريض اهلل عنهام: 

ند أربع أربع ويوتر بثالث، دل عليه حديث عائشة ريض اهلل عنها، ع -4

ما زاد يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعة، كان «ملسو هيلع هللا ىلص: مسلم أن النبي 

يصيل أربعًا ال تسأل عن حسنهن، ثم يصيل أربعًا ال تسأل عن حسنهن وطوهلن، 

يا عائشة، تنام «ثم يوتر بثالث، فقلت: يا رسول اهلل، تنام قبل أن توتر؟ قال: 

 .»عيناي وال ينام قلبي

، ال جيلس إال يف الثامنة، وسبع ال جيلس إال يف صالة تسع ركعات -2

 السادسة، ثم يصيل بعدها ركعتني وهو جالس، حلديث عائشة عند مسلم: 

كان يصيل تسع ركعات ال جيلس فيها إال يف «قالت عائشة ريض اهلل عنها: 

الثامنة، فيذكر اهلل وحيمده ويدعوه ثم ينهض وال يسلم، ثم يقوم فيصل التاسعة، 

فيذكر اهلل وحيمده ويدعوه، ثم يسلم تسليام يسمعنا، ثم يصيل ركعتني بعد  ثم يقعد

وأخذه ملسو هيلع هللا ىلص  ما يسلم وهو قاعد، وتلك إحدى عرشة ركعة، يا بني فلام سن نبي اهلل 

اللحم، أوتر بسبع، وصنع يف الركعتني مثل صنيعه األول، فتلك تسع يا بني، 

ها، وكان إذا غلبه نوم أو إذا صىل صالة أحب أن يداوم عليملسو هيلع هللا ىلص  وكان نبي اهلل 

قرأ ملسو هيلع هللا ىلص  وجع عن قيام الليل صىل من النهار ثنتي عرشة ركعة، وال أعلم نبي اهلل 

 القرآن كله يف ليلة، وال صىل ليلة إىل الصبح، وال صام شهرًا كامال غري رمضان.



 القصر في السفر

قال اهلل تعاىل: ﴿وإذا رضبتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا من 

صالة﴾. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ريض اهلل عنها، قالت: ال

فرضت الصالة ركعتني فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلرض، عىل املسافر 

 ركعتني، وعىل املقيم أربًعا، ويف اخلوف ركعة.

وهذه السنة كانت مهجورة من كثري من الناس، وخصوًصا بعد ظهور وسائل 

 صبحت بحمد اهلل منترشة بني الناس يعملون هبا ويطيقوْنا.النقل احلديثة، وأ

وقد ألف الشيخ رمحه اهلل كتاًبا سامه: حكم اجلمع بني الصالتني يف السفر،  

وألف الشيخ حييى حفظه اهلل كتاب: ضياء السالكني يف أحكام املسافرين، رجحا 

 فيهام وجوب القرص.

( بعد أن ذكر أدلة 412-204قال الشيخ رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

القائلني باالستحباب: والصحيح من أقوال أهل العلم أن القرص واجب، يف 

الصحيحني عن عائشة ريض اهلل عنها: فرضت الصالة ركعتني، ثم زيد يف صالة 

احلرض، وأقرت صالة السفر. وجاء عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام: صالة 

يف مجيع ملسو هيلع هللا ىلص فمن أبى فقد كفر. ثم إن النبي السفر ركعتان، نزلتا من السامء، 

هلذا ملسو هيلع هللا ىلص أسفاره ما ُنقل أنه أتم صالًة، هذا يدل عىل الوجوب؛ ألن مالزمة النبي 

 األمر دليل عىل الوجوب.

: َتديد مسافة القرص ليس عليه دليل من الكتاب، قال الشيخ مقبل رمحه تنبيه

ا تعورف عليه أنه حيتاج إىل اهلل: أما مسافة القرص، فليس هلا حد، ترجع  العرف، م

كان إذا خرج ثالثة فراسخ ملسو هيلع هللا ىلص زاد وراحلة فأنت تقرص فيه؛ ألن احلديث أن النبي 

قرص، أي: إذا خرج مريًدا السفر، وإىل هذا القول مال الشيخ حييى يف ضياء 

 السالكني، وقال الشوكاين: إْنا من املسائل التي حريت أذهان الفقهاء.



 السفرالصالة على الراحلة في 

أما هذه السنة إذا رآها العوام تعجبوا ممن يفعلها، ولكن احلمد هلل الذي 

أظهرها وعمل هبا، وذلك بعد ظهور دعوة الشيخ املبارك، وأدلتها معلومة لدى 

(، ومسلم 6000من لديه أدنى إطالع عىل كتب السنة، أخرج البخاري: )

(000.) 

 ث توجهت به ناقته(.يصيل حيملسو هيلع هللا ىلص  من حديث ابن عمر: )كان رسول اهلل 

ويف رواية: كان يصيل وهو مقبل من مكة إىل املدينة عىل راحلته، حيث كان 

وا َفَثمَّ َوْجُه اهللَِّ﴾]البقرة:  [. 661وجهه وفيه، أنزل اهلل:  ﴿َفَأْيناََم ُتَوله

يصيل ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث عبد اهلل عامر بن ربيعة، عن أبيه: أنه رأى النبي 

السفر عىل ظهور راحلته، حيث توجهت. أخرجه البخاري السبحة بالليل يف 

 (. 006( ومسلم )6602)

( ومن 004( ومسلم )6600وجاء من حديث أنس أيضًا عندمها البخاري )

( وفيه قال رسول 120( ومسلم )6460حديث جابر عندمها أيضًا البخاري )

: وهو موجه قال جابر ريض اهلل عنه »إنك سلمت عيل أنفًا، وأنا أصيل«ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

حينئذ قبل املرشق، وزاد البخاري: وكان إذا أراد أن يصيل الفريضة نزل فأستقبل 

 القبلة.

ويسن عند الدخول يف الصالة أن يتوجه براحلته إىل القبلة؛ حلديث أنس عند 

( أن كان يستقل بناقته القبلة عند تكبرية االفتتاح، ثم يصيل سائر 6441أيب داود )

به. احلديث يف )الصحيح املسند( والصالة عىل الراحلة إنام الصالة حيث توجهت 

 هو يف صالة النافلة. 

أما الفريضة فال بد من النزول وتأديتها برشوطها، وأركاْنا كاملة إال أن يتعذر 

ذلك كخشية خروج الوقت، وهو عىل الطائرة أو السفينة وال يمكن إدراك 

 الوقت.

سالكني يف أحكام املسافرين( لشيخنا ث هذه املسألة كتاب )ضياء الأنظر بح

 أيب عبد الرمحن حييي بن عىل احلجوري.



 صالة الضحى

ووصيته هبا، ملسو هيلع هللا ىلص  هذه السنة ثابتة باألحاديث الصحيحة الرصحية من فعله  

وكانت هذه السنة مهجورة ال يعمل هبا إال القلة من الناس الذين يرسوا هبا، إما 

ج الشيخ فصارت سنة مشهورة مزبورة من كتب أو دعوات فردية، أما بعد خرو

عند أهل السنة، ال يفرتون من العمل هبا، وأدلتها من السنة كثرية نورد بعضها 

 للفائدة. 

يصيل الضحى أربعًا ويزيد ملسو هيلع هللا ىلص  حديث عائشة ريض اهلل عنها: كان رسول اهلل 

 (.069ما شاء اهلل. أخرج مسلم )

يصيل الضحى؟ قالت: ال  ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن شقيق سألت عائشة كان رسول اهلل 

 (060إال إن يقدم من مغيبة. ) 

 حديث عقبة بن عامر: )صالة األوابني حني ترمض الفصال( عند مسلم.

ملسو هيلع هللا ىلص  حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، وأيب الدرداء وفيه أوصاين رسول اهلل 

بركعتي الضحى ثالثة أيام من كل شهر، وأن أوتر  قبل أن أنام. متفق عليه من 

( ومسلم من حديث أيب 044( مسلم )6604يب الدرداء البخاري )حديث أ

 (.046هريرة )

، وقال »يصبح عىل كل سالمي من أحدكم صدقة«حديث أيب ذر مرفوعًا: 

 (. 740. أخرجه مسلم )»وجيزئ عند ذلك ركعتني يركعها من الضحى«آخره: 

يتها ثامن صىل يوم الفتح يف بملسو هيلع هللا ىلص  حديث أم هاين ريض اهلل عنها: أن رسول اهلل 

 (. 221( مسلم )6602ركعات، وذلك ضحى. البخاري )

أتصيل «وال يعارض هذه األحاديث ما ورد عند ابن عمر أنه قيل له: 

قال: ال، قالوا: وأبا بكر قال: ال، قالوا: وعمر قال: ال، قالوا: ورسول  »الضحى؟

ها أثبت اهلل قال: ال، أخالة وال إنكار عائشة إْنا مل تره يصيل الضحى، فغري

( 6647واملثبت مقدم عىل النفي، بل قد ورد عنها أْنا كانت تصليها.  البخاري )

 (.067مسلم)



 قنوت النوازل المشروع

من املعلوم لدى كثري من املسلمني الذين هلم قسط من العلم الرشعي أن 

قنت شهًرا عىل رعل وذكوان، كام يف حديث أنس يف الصحيحني، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

بن إيامء عند مسلم إال أن الناس توسعوا يف هذا، فربام قنتوا لغالء وحديث خفاف 

األسعار، وغري ذلك، وبعضهم جعل القنوت يف الفجر فثي كل صالة، فلام جاء 

الشيخ رمحه اهلل تعاىل من أرض احلرمني كان حمذًرا غاية التحذير من هذا القنوت 

 املبتدع.

 :(244قال رمحه اهلل تعاىل يف قمع املعاند )

 س: ما حكم القنوت يف الفجر:

يفعل ملسو هيلع هللا ىلص يعترب بدعة إال يف حال النوازل ففي الصلوات كلها، كام كان النبي 

ذلك، كام يف حديث ابن عمر وغريمها، أما ختصيص الفجر فقد قال أبو مالك 

، ملسو هيلع هللا ىلصسعد بن طارق بن أشيم األشجعي ألبيه: يا أبت، صليت خلف رسول اهلل 

 يقنتون؟ قال: أي بني، حمدث.وأيب بكر، وعمر، فهل كانوا 

ما زال يقنت حتى فارق الدنيا؛ فإنه ملسو هيلع هللا ىلص وأما حديث أنس يف السنن، أن النبي 

 ضعيف؛ ألنه من طريق أيب جعفر الرازي خمتلف فيه، والراجح ضعفه.

 أحياءه لشعيرة األذان المشروع

كغريها من العبادات التي وقع فيها كثري من االستحسان، واهلوى حيث  

يف شعرية األذان كثري من البدع، منها: االستعاذة قبل األذان، وقراءة قول ادخلوا 

اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْوالً مِمَّْن َدَعا إىَِل اهللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن 

 [.22امْلُْسلِِمنَي﴾ ]فصلت:

عن املراد منه،  واألذان بحي عىل خري العمل، والتمطيط يف األذان، وخروجه 

والتمتامت املبتدعة بعد االنتهاء منه، مثل: )اللهم أحسن خاَتتنا وعافيتنا يف 

األمور كلها، وأجرنا يا اهلل من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(، وغريه من البدع 

أحد -املشهورة واملزبورة عن أصحاهبا، بل قد أخربين األخ مسعد العويري 



ن الظهر والعرص والعشاء وجود يف كثري من مناطق أنه مل يكن ألذا -طالب العلم

 صعدة إال بعد ظهور هذه الدعوة املباركة.

وكعادة الشيخ رمحه اهلل فقد ْني وناء عن هذه البدع داعيًا إىل األخذ بام صح  

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َْنَاُكْم َعنُْه ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول اهلل  لقول اهلل:  ﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ

 [. 0ا﴾]احلرش: َفاْنَتُهو

من حديث أيب  »وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«ملسو هيلع هللا ىلص:  وقول رسول اهلل 

ولو يف أبسط األمور لقوله: ملسو هيلع هللا ىلص  هريرة متفق عليه، والبعد عن خمالفة رسول اهلل 

 . »وجعلت الذلة والصغار عىل من خالف أمري«

أخرجه  وصيغة األذان املرشوعة فقد جاءت يف حديث عبد اهلل بن زيد الذي

 ( وهو يف الصحيح املسند. 299اإلمام أيب داود رقم )

ملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهلل بن زيد األنصاري ريض اهلل عنه قال: ملا أمر رسول اهلل 

بالناقوس يعمل ليرضب به للناس جلمع الصالة، طاف يب وأنا نائم رجل حيمل 

؟ فقلت: ناقوسًا يف يده فقلت: يا عبد اهلل، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به

ندعو به إىل الصالة قال: أفال أدلك عىل خري من ذلك؟ فقلت له: بىل، قال: فقال: 

تقول )اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله 

إال اهلل، أشهد أن حممد رسول اهلل، أشهد أن حممد رسول اهلل، حي عىل الصالة، 

ة، حي عىل الفالح، حي عىل الفالح، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال إله إال حي عىل الصال

اهلل (، قال: ثم استأخر عني غري بعيد، ثم قال: وتقول: إذا أقيمت الصالة: )اهلل 

أكرب اهلل أكرب، اشهد أنه ال إله إال هلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل، حي عىل الصالة، 

د قامت الصالة، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله حي عىل الفالح، قد قامت الصالة، ق

فأخربته بام رأيت فقال: إْنا الرؤيا، إْنا ملسو هيلع هللا ىلص  إال اهلل(، فلام أصبحت أتيت النبي 

الرؤيا حق إن شاء اهلل، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت، فجعلت القيه عليه 

، ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير رداءه

فلله  «ملسو هيلع هللا ىلص: ويقول: والذي بعثك باحلق لقد رأيت مثلام رأي، فقال رسول اهلل 

 .»احلمد



علم أبا حمذوره األذان ملسو هيلع هللا ىلص  وقد جاء أيضًا يف صحيح مسلم: أن رسول اهلل 

يف مكة قال: ) اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال ملسو هيلع هللا ىلص  وكان مؤذن رسول اهلل 

هد أن حممدًا رسول اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أش

اهلل، ثم يعود فيقول: أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن 

حممدًا رسول اهلل، أشهد أن حممدًا رسول اهلل، حي عىل الصالة مرتني، حي عىل 

 . زاد إسحاق: اهلل أكرب، اهلل أكرب ال إله إال اهلل-الفالح مرتني، 

وما زاد عىل ذلك فهو ملسو هيلع هللا ىلص  فهاتان الطريقتان املرشوعتان الواردة، عن النبي 

حمدث يف دين اهلل، وبدع ما أنزل اهلل هبا من سلطان، ليس ألصحاهبا فيها من نص 

 ُيذكر، أو قول يزيد سوى تلبيس الشيطان. 

تنبيه: صيغة أذان أيب حمذوره تسمى الرتجيع، أي يف الشهادتني، ولفظه عند 

أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد «( ثم تقول: 100يب داود )أ

ثم «قال:  »أن حممدًا رسول اهلل أشهد، أن حممدًا رسول اهلل، ختفض هبا صوتك

 »ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن ال إله إال اهلل، اشهد أن ال إله إال اهلل...

 احلديث. 

( دار ابن 6/617يل األمري يف )سبل السالم()قال اإلمام حممد بن إسامع

 .»أن يسمع من بقربه«زيدون قيل املراد: 

وهذه سنة أخرى ذهب مجهور العلامء إىل مرشوعيتها، ينبغي املقتيض سنة 

أن يعمل هبا ويشهرها بني الناس، حتى ال تندثر وإذا طال عليها ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

 الزمان جعلها الناس بدعة. 

 السنن التي أحياها الشيخ مقبل رمحه اهلل، وهلل احلمد واملنة. وهذه أيضًا من 

ملزيد أنظر يف مسألة األذان، انظر كتاب )األذان( ألسامة القويص وانظر شيئًا 

من بدع األذان كتاب )أحكام اجلمعة( لشيخنا حييي بن عىل احلجوري حفظه اهلل 

 (. 471ـ 419)ص

(: املؤذن حيكي 62س-21السائل )صقال الشيخ مقبل رمحه اهلل كام يف إجابة 

يف حديث عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه ريض ملسو هيلع هللا ىلص ألفاظ األذان كام وردت عن النبي 

 اهلل عنه، ويف حديث أيب حمذورة، ويف حديث غريمها من الصحابة.



فبعض املؤذنني يقرأ اآلية، وبعضهم يقرأ: اللهم صىل عىل حممد. إىل غري 

يقول مثلام يقول املؤذن، أما املؤذن فحسبه األذان،  ذلكم، فهذا من البدع، املستمع

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، ثم مل جيدوا إال أن »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة.« يستهموا عليه الستهموا

حذار، حذار أن يزيد ذكر اآلية، أو يزيد يف األذان: اللهم صل عىل حممد يف 

سمعته يف مرص، إياك أن تغرت هبذا، أو يزيد: حي عىل خري العمل،  آخره، وإن

، هي شعار ملسو هيلع هللا ىلصالبدعة التي هي من شعار الشيعة، هي ما هي نابتة عن النبي 

الشيعة، أو يزيد شعار األمة الضالة: أشهد أن علًيا ويل اهلل يف األذان كام يقول أهل 

ن صحيح مسلم، وأما املستمع إيران. األذان تأخذه من سنن أيب داود، أو تأخذه م

من سمع النداء، فقال مثلام يقول، ثم قال: اللهم رب ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول مثلام قال النبي 

هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة آت حممًدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاًما 

فهذا أمر ينبغي أن يتنافس فيه « حمموًدا الذي وعدته، حلت له شفاعتي

يشء أريد أن أنبه عليه، وهو ما يفعله املؤذن عندنا يف بلدنا، يقوم  املستمعون، وهنا

قبل الصالة كأنه خطيب، ويدعو، ويتكلم، ال تقل: أقامها اهلل، وأدامها، هذا 

حديث ضعيف من طريق شهر بن حوشب، وال تقل عندما يقول: أشهد أن  

ديث موضوع حممًدا رسول اهلل. مرحًبا بحبيبي وقرة عيني، وَتسح عينك، هذا ح

 ذكره الشوكاين يف الفوائد املجموعة. اهـ

 

 االلتفات في األذان عند قول: حي على الصالة، حي على الفالح

هذه السنة جيهلها كثري من الناس إال من مّن اهلل عليه بالدراسة والتعلم عىل  

مشايخ ومدرسني أهل السنة واجلامعة، وعىل رأسهم الشيخ النبيل، واملعلم اجلليل 

 بو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل تعاىل. أ

( 102( ومسلم )122ودليل عىل مرشوعية ذلك ما أخرجه اإلمام البخاري )

بمكة وهو باألبطح يف قبة ملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب جحيفة ريض اهلل عنه قال: أتيت النبي 

محراء من أدم، قال: فخرج بالل بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي 



وعليه حله محراء كأين أنظر إىل بياض ساقية، قال: فتوضئ وأذن بالل، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 

فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا )يمينًا وشامالً( يقول: )حي عىل الصالة، حي عىل 

الفالح( قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصىل الظهر ركعتني، يمر بني يده الكلب 

 يزال يصيل ركعتني حتى رجع واحلامر، ال يمنع، ثم صيل العرص ركعتني، ثم مل

 املدينة( هذا لفظ مسلم. 

( ط السالم وفيه تقيد االلتفات يف األذان، 4/616قال احلافظ يف )الفتح()

. وبوب ابن خزيمة رمحه اهلل )انحراف املؤذن عند قول نيوأن حمله عند احليعلت

نحراف حي عىل الصالة، حي عىل الفالح بفمه ال ببدنه كله( قال: وإنام يمكن ا

الفم بانحراف الوجه، ثم ساق من طريق وكيع أيضًا بلفظ: )فجعل يقول يف أذانه 

 هكذا وحيرف رأسه يمينًا وشامالً(.اهـ

 األذان في الوقت

كان يؤذن املؤذنون لصالة الفجر يف الغالب عند ظهور الفجر الكاذب، أو 

ظهر ربام قبل قبله، وهذا ليس بمبالغ فيه، ويؤذنون للمغرب إذا ظهر النجم، وال

 الزوال، أو بعده بدون نظر يف وقت الزوال، والعرص كذلك.

ولكن احلمد هلل العيل العظيم بعد ظهور دعوة الشيخ أصبح األذان يف كثري من 

املناطق يف وقته الرشعي عماًل بالكتاب  والسنة بعيًدا عن العصبية والتقليد، فلله 

 احلمد واملنة.

 الفجر  أحياءه لسنة األذان األول في

كان قد انترشت يف املناطق اليمنية وخصوصًا العليا، منها أْنم يشعرون بقرب 

 من األناشيد، والتسابيح البدعيه التي ما أنزل اهلل هبا من 
ٍ
طلوع الفجر بيشء

سلطان، بل ربام حصل دق الطبول كام كنا نسمعه يف بالدنا وخصوصًا يف رمضان، 

ال نقل صحيح، بل هو من قبل التقليد من وليس لدهيم يف هذا مستدالً صحيح، و

اجلهال للجهال، وربام قالوا يف هذه التسابيح باطاًل ورشكًا، كام نقل ذلك الشيخ 



الفاضل حييي احلجوري من بعضها سبحان من ال تراه العيون، فيه إمجال يشاهبون 

 به معتقد املعتزلة الذي يقلونه، أن اهلل ال ُيرى يوم القيامة. 

فقد أخرج ملسو هيلع هللا ىلص  ول للفجر ثابت باألدلة الواردة، عن النبي واألذان األ

( عن ابن عمر ريض اهلل عنه قال: قال رسول 6094( ومسلم )160البخاري )

 .»إن بالل يؤذن بليل، فكلوا وأرشبوا حتى يؤذن إبن أم مكتوم «ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل 

ويف رواية أخرى هلا: )ال يمنعكم من سحوركم أذ أن بالل فكلوا وارشبوا 

 ؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر(. حتى ي

ال يمنعن أحدًا منكم «وقد جاء أيضًا من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه: 

. »أذان بالل من سحوره، فإنه يؤذن بالليل، لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم

 (. 6092( ومسلم) 146أخرجه البخاري)

نداء بالل من سحور،  ال يغرن أحدكم«وجاء من حديث سمرة يف مسلم: 

 . »وال هذا البياض حتى يستطري

 إحياؤه لإلقامة المشروعة

جاء يف الصحيح من حديث أنس: ُأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة، 

 إال اإلقامة.

وقد عهدنا الشيعة كام تقدم يأتون بألفاظ كثرية حمدثة قبل اإلقامة، ليس معهم 

 عليها دليل إال اتباع اهلوى.

 (:62س-27ل الشيخ مقبل رمحه اهلل يف إجابة السائل )صقا

بقي أن نصف اإلقامة: اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن 

حممًدا رسول اهلل، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت 

 الصالة، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل.

وهي ثابتة: اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن كيفية أخرى، 

ال إله إال اهلل، أشهد أن حممًدا رسول اهلل، أشهد أن حممًدا رسول اهلل، حي عىل 

الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، حي عىل الفالح، قد قامت الصالة، 

 إال اهلل.قد قامت الصالة، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله 



بعض البدع التي كانت تقال قبل األذان وبعده، قول املتيم: )ربنا آتنا يف الدنيا 

 حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( قبل اإلقامة. 

 (. 127قال رمحه اهلل: ليس من السنة. )إجابة السائل()ص

  واحلمد هلل قد ولت هذه البدعة عند مؤذين أهل السنة، ومن غريهم كثري.

 قول: )إنك ال ختلف امليعاد(: قال رمحه اهلل: هذا احلديث فيه زيادتان شاذتان:

أحدامها: اللهم ريب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، أيت سيدنا حممد. 

فلفظه سيدنا حممد تعترب شاذة، زادها الطحاوي يف )رشح معان اآلثار( وقوله: 

عوف الطائي.اهـ )إجابة إنك ال ختلف امليعاد، تفرد هبا حممد بن 

 (.129السائل()ص

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، أيت «وإنام الدعاء املرشوع: 

. أخرجه البخاري »حممدًا الوسيلة والفضيلة، وأبعثه املقام املحمود الذي وعدته

 عن جابر ريض اهلل عنه.

أيضًا من البدع التي قول املؤذن: )ومن أحسن قوالً ممن دعاء إىل اهلل( هذه 

ولت بعد ظهور دعوة الشيخ، وهلل احلمد واملنة، وقد تقدم لك كيفية األذان 

املرشوع، وال يوجد للمؤذن ذكر ال قبل وال بد وخري اهلدي، هدي رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص. 

 أعطاء مؤذنين للمسجد

من السنن املهجورة يف هذا الزمان هو اختاذ مؤذنني للمسجد، ويكون مؤذن  

األول للفجر غري الثاين، كام يف حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه قال:  األذان

 «ملسو هيلع هللا ىلص: مؤذنان بالل وأبن أم مكتوم األعمى، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كان لرسول اهلل 

، قال: ومل يكن إال »إن بالل يؤذن بليل، فكلوا وأرشبوا حتى يؤذن أبن أم مكتوم

 (.6094( مسلم )6969،6967أن ينزل هذا ويرقي هذا البخاري )

وقد مّن اهلل بإحياء هذه السنة أوالً يف مركز ومسجد اإلمام الوادعي رمحه اهلل، 

 ثم انترشت إىل بقية البلدان وهلل احلمد واملنة. 



 األذان في الجمعة 

 أحياءه لسنة أذان اجلمعة عند صعود اإلمام املنرب، وترك األذان األول. 

اهلل عنه أجتهد يف مسألة األذان األول  من املعلوم أن عثامن بن عفان ريض

للجمعة، ومن ثم أختذ الناس هذا األذان سنة ودين، وتركه بدعة وشني، مستدلني 

( وابن داود يف سننه 4107بحديث العرباض الذي أخرجه الرتمذي يف جامعة )

، وهو يف »فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي«( وغريهم: 2100)

ومن املعلوم أيضًا: أن اخللفاء رضوان اهلل عليهم مل ينفقوا عىل هذا  صحيح املسند

األذان، فأبو بكر وعمر وعىل كلهم مل يكونوا يعملون به فكيف، يتأتى لنا اجلمع 

بني أفعاهلم، بل هذا من املحال وال أريد التوسع فقد بسط الشبه املتعلقة باألذان 

األمني أبو عبد الرمحن حييي بن عىل األول، والرد عليها شيخنا الفاضل الناصح 

( 261-491( وانظر )ص601-611احلجوري يف كتابة )أحكام اجلمعة()ص

وممن قال بن عمر ريض اهلل عنه، واحلسن البرصي رمحه اهلل، والزهري رمحه اهلل 

عمرر بن دينار رمحه اهلل، وعطاء بن أيب رباح رمحه اهلل عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل 

اهلل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم رمحه اهلل سفيان الثوري رمحه اهلل عنه رمحه 

وغريهم، من كثري ومنهم يف هذا العرص شيخنا الفاضل أمام السنة، وقامع البدعة 

أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي. أنظر كتاب )أحكام اجلمعة( للشيخ 

ىل هذا األذان ( أمام حكموا ع49( فقد ذكر )491-471حييي حفظه اهلل )ص

بأنه حمدث، ونقل نص فتوى الشيخ مقبل يف ذلك فقال حفظه اهلل حني سئل )أي 

الشيخ مقبل رمحه اهلل ( هل األذان االول يوم اجلمعة سنة؟ فأجاب رمحه اهلل بتقرير 

متني يف آخره، فعرف من هذا أن األذان األول للجمعة ليس بسنة، وال ينبغي أن 

ملسو هيلع هللا ىلص  هد عثامن واالجتهاد، قد يصيب وخيطئ والرسول يفعله املسلم، وإنام أجت

عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ، «يقول: 

 . »وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثه بدعة

.اهـ »إن اهلل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته«بل يقول: 

( من إجابة 61وانظر للتوسع السؤال ) (.261-262خمترصًا )إجابة السائل()

 السائل.



وكان مستند الشيخ مقبل رمحه اهلل يف أثبات أن األذان عند صعود اإلمام عىل 

( قال: )باب األذان يوم 964املنرب، ما أخرجه اإلمام البخاري رمحه اهلل برقم )

كان اجلمعة( حدثنا أدم، حدثنا أيب ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: 

وأيب ملسو هيلع هللا ىلص  النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام عىل املنرب، عىل عهد رسول هلل 

بكر وعمر ريض اهلل عنهام، فلام كان عثامن ريض اهلل عنه، وكثر الناس زاد النداء 

 الثالث عىل الزوراء. 

مؤذن غري واحد، وكان التأذين ملسو هيلع هللا ىلص  ( ومل يكن للنبي 962ويف رواية برقم )

(: أن 961جيلس اإلمام يعني عىل املنرب. اهـ ويف رواية رقم ) يوم اجلمعة حني

 التأذين الثاين يوم اجلمعة أمر به عثامن حيث كثر الناس. 

فبعد هذا النص املنقول عن الصحابة مل يبقى، ملن يريد احلق بد من االكتفاء 

باألذان الوحيد املرشوع، وهو عند صعود اإلمام عىل املنرب، وخري اهلدي هدي 

، وقد قال اإلمام الشافعي من أستحسن فقد رشع فاحلذر من خمالفة ملسو هيلع هللا ىلص مد حم

األدلة، فقد سئل اإلمام مالك، عن رجل حيرم من قبل امليقات فقال رمحه اهلل: 

أخشى عليك الفتنة، قال: وأي فتنة يف أميال أزيدها قال اهلل يقول:  ﴿َفْلَيْحَذِر 

ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأنْ   [. 12ُتِصيَبُهْم فِْتنٌَة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾]النور: الَّ

وقال رجل البن سريين: وكان يصيل يف وقت كراهة يعذبني اهلل عىل الصالة 

 ملسو هيلع هللا ىلص. قال له ابن سريين: ال ولكن يعذبك عىل خمالفة رسول اهلل 

 صالة الجمعة

 ما كان من محر هذه الصالة واحلمد هلل مشهورة، مؤداة بني املسلمني إال

الرافضة الذين يرون أن ال مجعة وال مجاعة، إال مع إمام عادل زعموا، وهذه 

الفرقة اخلبيثة جتعل من صعدة مقًرا هلا عىل مر العصور من بعد خروج إمام 

الضاللة اهلادي حييي بن احلسني، وقد أخربين عن مشاهدة بعض معتنقي هذا 

مسعد العويري أحد طالب العلم، وهذا  املذهب، ال يصلون اجلمعة  وهو األخ

 مشهور عنهم.

 سئل الشيخ مقبل رمحه اهلل كام يف إجابة عن حكم صالة اجلمعة، فقال:



أما صالة اجلمعة فهي واجبة، يقول اهلل عز وجل: ﴿يأهيا الذين آمنوا إذا نودي 

يقول: ملسو هيلع هللا ىلص للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا البيع﴾، والنبي 

ينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهلل عىل قلوهبم، ثم ليكونن من ل»

-02، فصالة اجلمعة تعترب واجبة، وال إشكال يف ذلك. اهـ )ص«الغافلني

 (.40ص

 األذان بقوله: صلوا في رحالكم 

هذه السنة كغريها مل تعرف إال بعد أن أسس الشيخ رمحه اهلل مركزه وبدأ 

 دعوته. 

 جاءت هبا عدة أحاديث منها: ملسو هيلع هللا ىلص  تة عن رسول اهلل وهي سنة ثاب

( قال 199( ومسلم )906حديث أبن عباس أخرجه اإلمام البخاري ) -6

عن عباس ملؤذنه يف يوم مطري إذا قلت: أشهد أن حممد رسول اهلل، فال تقل حي 

عىل الصالة، قل: صلوا يف بيوتكم، فكأن الناس استنكروا قال: فعله من هو خري 

اجلمعة عزمة وكهت، أن أخرجكم فتمشون يف الطني والدحض، وقد مني إن 

جاء من حديث عبد اهلل بن عمر أنه أذن بالصالة يف ليلة ذات برد وريح فقال: أال 

يأمر املؤذن إذا كانت ليلة باردة ذا ملسو هيلع هللا ىلص  صلوا يف الرحال، ثم قال: كان رسول اهلل 

 مطر يقول أال صلوا يف الرحال. 

ليح، عن أبية، عن أبن داود رقم أنه يوم حنني كان يوم وجاء من حديث أيب امل

مناد: أن الصالة يف الرحال، وهو حديث صحيح كام ملسو هيلع هللا ىلص  مطر، فأمر رسول اهلل 

قال ذلك شيخنا الوادعي رمحه اهلل يف صحيحة املسند واألحاديث كثرية يف هذه 

 السنة، يكفي ما ذكر ملن أرادم احلق وتدبره.

 ل في الصالةأين تقوم المرأة من الرج

كثري من الناس يغلط يف هذه املسألة بسبب البعد عن تعلم الكتاب والسنة،  

 فربام صىل بزوجته، أو أخته، أو أمه وجعلها حذاءه، والسنة أن تكون خلفه.



 (:44س-12قال رمحه اهلل يف إجابة السائل )

ده، إذا صىل الزوج بزوجته؛ فإْنا تصري صًفا واحًدا بعده، ويصيل صًفا وح

دليلنا عىل هذا ما ورد من حديث أنس يف الصحيحني، قال: صليت أنا والغالم 

 ، والعجوز خلفنا.ملسو هيلع هللا ىلصخلف النبي 

 ، والعجوز هي أم سليم أم أنس ريض اهلل عنهم.ملسو هيلع هللا ىلصفهذه هي سنة رسول اهلل 

 إمامة األقرأ واألعلم بالسنة لقومه

بتلينا بأن الذي يصيل كنا يف البالد اليمنية ويف كثري من البالد اإلسالمية قد ا

ملسو هيلع هللا ىلص بالناس بعض املتفقهة الذين ال يعرفون أحكام اإلمامة، مع أن رسول اهلل 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل؛ فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم »يقولك 

بالسنة؛ فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا يف اهلجرة سواء 

 «.فأكربهم ِسنًا: »ويف  رواية« فأقدمهم سلاًم 

 قراءة السجده واإلنسان في صبح يوم الجمعة 

وهذه واحلمد هلل من السنن التي أحياها أبو عبد الرمحن رمحه اهلل يف كثري من 

 األماكن اليمنية وغريه. 

( من حديث أيب 770( ومسلم )796ودليلة يف ذلك ما أخرجه البخاري )

يف اجلمعة يف صالة الفجر، )بامل تنزيل  يقرأملسو هيلع هللا ىلص  هريرة ريض اهلل عنه: كان النبي 

 السجدة( و)هل أتى عىل اإلنسان(.

( كان 709ومن حديث ابن عباس ريض اهلل عنه الذي أنفر د به اإلمام مسلم )

يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة )أمل تنزيل( السجدة و)هل أتى عىل اإلنسان حني 

 ة سورة اجلمعة واملنافقني.اهـكان يقرأ يف صالة اجلمعملسو هيلع هللا ىلص  من الدهر( وأن النبي 



 سجود القرآن الذي جاء به النص 

أكثر الناس يف عدد السجود حتى وصل إىل أربعة عرش موضعًا يف القرآن، 

ولكن التي جاء هبا الدليل هي أربع سجدات، وعادة الشيخ رمحه اهلل يف أن 

هبا فقد أخذ ملسو هيلع هللا ىلص  العبادات ال تؤخذ إال بدليل من كتاب اهلل أو سنة رسوله 

وطبقت يف الصلوات وغريها، ومن سجد يف بقيتها أخذ بظاهر القرآن فال بأس 

( ومسلم 6010وهو قول اجلمهور، ولكن الدليل أحب إلينا. أخرجه البخاري )

(101 ) 

النجم بمكة فسجد فيها، وسجد ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن مسعود ريض اهلل عنه: قرأ النبي 

عة إىل جبهته وقال: يكفني هذا من معه غري شيخ أخذ كفًا من حىص، أو تراب فرف

 فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا. هذا لفظ البخاري. 

( من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال 6019وأخرج البخاري )

 يسجد فيها. ملسو هيلع هللا ىلص  ، وقد رأيت النبي »ليس من عزائم السجود«ملسو هيلع هللا ىلص : 

ما ( َتت رشح احلديث، واملراد بالعزائم، 4/062قال احلافظ رمحه اهلل )

وردت العزيمة بفعله، كصفة األمر بناًء عىل أن بعض املندوبات، أكد من بعض 

 (. 010( ومسلم )6002عند من ال يقول بالوجوب. وأخرج البخاري )

اَمُء  قال أبو سلمه ريض اهلل عنه: رأيت أبا هريرة ريض اهلل عنه قرأ: ﴿إَِذا السَّ

ْت﴾ ]االنشقاق: ا هريرة، أمل أراك تسجد؟ قال: لو [، فسجد هبا فقلت: يا أب6اْنَشقَّ

سجدنا مع النبي صىل اهلل «يسجد أسجد. وأنفرد مسلم بلفظ: ملسو هيلع هللا ىلص  مل أر النبي 

ْت﴾ ]االنشقاق: »عليه وعىل آله وسلم اَمُء اْنَشقَّ [ و ﴿اْقَرْأ بِاْسِم 6يف ﴿إَِذا السَّ

 [. 6َربرَك﴾]العلق:

دة يف القرآن عن النبي (: السجدات الوار119قال رمحه اهلل يف إجابة السائل )

سجدة يف سورة االنشقاق، وسجدة يف سورة العلق، أو سجدة يف سورة ملسو هيلع هللا ىلص 

النجم، و سجدة يف سورة ص، أما يف صالة الفجر يف يوم اجلمعة فلم يثبت يشء 

( فائدتان: األوىل مل أر يف يشء 4/09يف ذلك، ثم ذكر الكالم احلافظ يف الفتح )

 ملا قرأ: تنزيل السجدة. اهـسجد ملسو هيلع هللا ىلص من الطرق الترصيح بأنه 



 التبكير بالرواح إلى الجمعة 

،  وحث عليها ملسو هيلع هللا ىلصهذه السنة من السنن العظيمة التي رغب فيها رسول اهلل 

وكانت مهجورة، وجاء الشيخ رمحه اهلل وأسس هذه املراكز العلمية وأنترش منها 

الصحيحني هذا اخلري الواسع، وتطبقت أكثر السنن، وهذه منها وأدلتها خمرجة يف 

 وغريمها. 

من أغتسل يوم اجلمعة غسل «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  من حديث أيب هريرة أن رسول اهلل 

اجلنابة ثم راح )يف الساعة األوىل( فكأنام قرب بدنه، ومن راح يف الساعة الثانية 

فكأنام قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأنام قرب كبشًا أقرن، ومن راح يف 

ام قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنام قرب الساعة الرابعة فكأن

. أخرجه البخاري »بيضة، فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون الذكر

 (.710( وأخرجه مسلم )776)

(: إذا كان يوم 710وجاء من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، عند مسلم )

ون األول فاألول، فإذا اجلمعة كان عىل كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتب

جلس اإلمام طووا الصحف، وجاء يستمعون الذكر، ومثل املهجر كالذي هيدي 

بدنه، ثم كالذي هيدي بقرة، ثم كالذي هيدي الكبش، ثم كالذي هيدي الدجاجة، 

 ثم كالذي هيدي البيضة. 

 العدد للجمعة

معة أربعني اختلف العلامء يف هذه املسألة اختالًفا عجيًبا، فمنهم من رشط للج

مصلًيا، واستدل بحديث أن سعد بن زرارة صىل هبم يف املدينة وكانوا أربعني، 

ومنهم من قال: تصح باثني عرشة رجاًل حلديث جابر عند مسلم: وإذا رأوا جتارة 

 أو هلًوا انفضوا إليها. 

وذهب كثري من العلامء منهم: الصنعاين، وعبد احلق اإلشبييل، وابن حزم، 

واأللباين،  والوادعي، وشيخنا، ومجع إىل أن اجلمعة تنعقد بام تنعقد به  والشوكاين،



( ط 29-27اجلامعة، ملزيد بيان راجع أحكام اجلمعة لشيخنا حييى احلجوري )ص

 رشقني.

 الغسل والطيب والسواك للجمعة

غسل اجلمعة واجب »يدل عىل هذه السنة حديث أيب سعيد يف الصحيحني: 

، وهذه السنن معمول «ك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، والسوا«عىل كل حمتلم

 هبا عند أهل السنة أكثر من غريهم، وهلل احلمد.

 التخلف عن الجمعة وغيرها من الصلوات لعذر المطر

بوب البخاري: الرخصة إن مل حيرض اجلمعة يف املطر. وذكر حديث ابن عباس 

ه إال اهلل، فال تقل: حي عىل أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري: إذا قلت: أشهد أن ال إل

 الصالة، وقل: صلوا يف بيوتكم.

 ثم قال: إن اجلمعة عزمة، وكرهت أن أخرجكم يف الدحض، والطني.

والصالة يف البيت حال املطر واألذان بالصالة يف الرحال مل يكن معلوًما عند 

ث كثري من الناس إال بعد ظهور دعوة الشيخ رمحه اهلل تعاىل، ويدل عليها حدي

قال يف يوم مطري: ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن عمر، وحديث أسامة بن عمري، وفيهام أن النبي 

 «.صلوا يف بيوتكم»

 دخول اإلمام مباشرة دون إداء تحية المسجد 

وهذه سنة كانت قد طويت واندثرت، ولكن بفضل اهلل، ثم بفضل الشيخ 

كان يصليها،  أنهملسو هيلع هللا ىلص  رمحه اهلل عادت للظهور والعمل هبا، ومل يرد عن رسول اهلل 

إنام أمر من دخل وهو خيطب بالصالة، وقد قال ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه )زاد 

 ( وكان يعمل حتى جيتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم...6/262املعلم()

فإذا دخل املسجد سلم عليهم، فإذا صعد املنرب أستقبل الناس بوجهة، وسلم  

 عليهم.اهـ 



ه اهلل عىل أن صالة اخلطيب َتية ملسجد قبل صعود وحكم الشيخ حييي حفظ

وخلطباء من الصحابة مل ملسو هيلع هللا ىلص  املنرب، ثم يصعد بعدها مبارشة بأنه بدعة؛ ألن النبي 

 يكونوا يصلوْنا. 

وكذلك َتري دخول اخلطيب التقدم إىل املسجد قبل وقت اخلطبة لغري عذر، 

 ء السلف الصالح.أنه من البدع؛ ألنه خالف اهلدي النبوي، وخالف عمل خطبا

 (.261انظر )أحكام اجلمعة وبدعها()ص 

 سنة اإلتكاء على عصاء أو قوس عند الخطابة 

وهذه السنة كغريها من السنن كانت مهجورة، فجاء الشيخ رمحه اهلل فأحياها 

بعدما اندثرت وحجته رمحه اهلل يف ذلك حديث احلكم بن حزن الكلفى الذي 

( عند احلكم بن حزن قال: وفدت إىل رسول 6091أخرجه اإلمام أبو داود رقم )

سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول اهلل، زرناك فأدع ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

اهلل لنا بخري فأمر بنا )أو أمرنا بيشء من التمر( والشأن إذ ذلك دون فأقمنا هبا 

، أو قوس فقام متوكئًا عىل عصاملسو هيلع هللا ىلص  أيامًا، شهدنا فيها اجلمعة مع رسول اهلل 

أهيا الناس، «فحمد اهلل وأثنى عليه كلامت خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: 

. احلديث »إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وابرشوا

 حسن. 

 وقد أخرجه الشيخ مقبل يف كتابه )اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني(. 

 ة إحياء سنة االستفتاح بخطبة الحاج

كان اخلطباء يفتتحون خطبة اجلمعة باستفتاحات مبتدعة، مثل األشعار أو 

الدعاء، وغريها حتى جاء الشيخ رمحه اهلل وأحياء هذه السنة عىل مستوى كبري 

وواسع بعدما كانت تقترص عىل بعض الدارسني يف أرض احلرمني، ودليل الشيخ 

( 2400لنسائي برقم )( وا4667رمحه اهلل يف ذلك ما أخرجه أو داود برقم )

( من طرق عن أيب األحوص، وأيب 6794( وابن ماجة برقم )6601والرتمذي )



خطبة احلاجة يف النكاح ملسو هيلع هللا ىلص  عبيده بن عبد اهلل بن مسعود قال: علمنا رسول اهلل 

 وغريه. 

)إن احلمد هلل نحمده ونستعينة ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، من 

ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهلل وحده ال  هيدي اهلل فال مضل له،

 رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله(. 

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيه

قُ  ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ وا اهللََّ الَّ

 [. 6َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾ ]النساء:

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾ ]آل   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيه

 [. 604عمران:

ذِ  َا الَّ ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا * ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم ﴿َيا َأهيه يَن آَمنُوا اتَّ

-00َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِياًم﴾]األحزاب: 

06.] 

اضل أيب عبد وإن أردت أكثر من هذا فأنظر كتاب )أحكام اجلمعة( للشيخ الف

 (.466الرمحن حييي بن عىل احلجوري )ص

ويلتحق هبذه السنة محد اهلل وحسن الثناء عليه، كام يف حديث جابر الذي 

كان خيطب الناس فيحمد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  (: أن النبي 710أخرجه اإلمام مسلم رمحه اهلل )

ال من هيد اهلل فال مضل له، ومن يضلل ف«ويثني عليه، بام هو أهله، ثم يقول: 

ورش األمور ملسو هيلع هللا ىلص  هادي له، وخري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد 

 .»أما بعد فإنه خري احلديث«. ويف رواية: »حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة

ومن السنة افتتاح مجيع اخلطب باحلمد والثناء، سواًء خطبة العيد، أو 

ري قبل خطبة االستسقاء أو الكسوف وغريها، أما ما يفهمك بعض الناس كالتكب

 العيد، واالستغفار قبل خطبة االستسقاء فمحدث. 

 تنبيه: من البدع التي أحدثت افتتاح اخلطبة: 



(: وكان 6/226افتتاح خطبة العيد بالتكبري، قال ابن القيم يف )الزاد() -6

يفتتح خطبة كلها باحلمد والثناء، ومل حيفظ عنه يف حديث واحد إنه كان يفتتح 

 تكبري. خطبتي العيد بال

قال وقد أختلف الناس يف افتتاح خطبتي العيد واالستسقاء )وذكر أقواالً( 

 وقبل باحلمد والثناء قال شيخ اإلسالم وهو الصواب. 

وهذه البدعة واحلمد هلل قد ولت خذاء، ومل يبق مشيئًا هبا إال املقلدة، الذي 

 ليس هلم حظ يف األتباع. 

 اإلشارة بالسبابة في الخطبة 

( أنه رأي 702سنة نص عليها حديث عامرة بن روبية، عند مسلم رقم )هذه ال

برش بن مروان عىل املنرب رافعًا يديه، فقال: قبح اهلل هاتني اليدين، لقد رأيت 

ما يزيد عىل أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه املسبحة، وهذه ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

 ة. واحلمد هلل معمول هبا عند خطباء هذه الدعوة املبارك

 تقصير الخطبة وجعلها فيما يهم من ذكر هللا

تفنن الناس يف البدع بجميع أشكاهلا، ومن هذه البدع ما أدخلوه يف اخلطب 

من نرشات أخبار، وأحاديث موضوعة وإطالتها عىل غري املعروف عن رسول اهلل 

، وعند ظهور دعوة أهل السنة واجلامعة راعوا فيها أن تكون عىل ما كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص

،  حاملة يف طياهتا آيات وأحاديث، يستفيد منها اإلنسان يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس

 ومماته. 

( قال: كنت أصيل مع 711أخرج اإلمام مسلم من حديث جابر بن سمره )

 فكانت صالته قصدًا، وخطبته قصدًا.ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

إن طول «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ( سمعت رسول اهلل 719وأخرج من حديث عامر رقم )

ل وقرص خطبته من فقه، أطيلوا الصالة واقرصوا اخلطبة، وإن من صالة الرج

 . »البيان لسحرا



ملسو هيلع هللا ىلص  فلبثنا عند رسول اهلل «وقد تقدم حديث احلكم بن حزن الكلفي وفيه: 

متوكئًا عىل قوس، أو قال: عصا ملسو هيلع هللا ىلص  أيامًا، شهدنا فيها اجلمعة، فقام رسول اهلل 

. احلديث أخرجه »اركاتفحمد اهلل وأثنى عليه، كلامت خفيفات طيبات مب

 (.2/464أمحد)

يكثر الذكر، ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث الرباء، عن النسائي قال: كان رسول اهلل 

ويقل اللغو، ويطيل الصالة، ويقرص اخلطبة، وال يأنف أن عرش مع األرمال 

 . احلديث خرج الشيخ يف صحيحة املسند. »واملسكني

 مواجهة اإلمام عند الخطبة واالستدارة إليه 

ل عىل هذه السنة حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل جلس عىل د

إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم «ملسو هيلع هللا ىلص: املنرب، وجلسنا حوله وقال 

 (.6014( ومسلم )6211. أخرجه البخاري )»من زهرة الدنيا وزينتها

 تحية المسجد واإلمام يخطب 

ذا دخلوا واإلمام خيطب جلسوا من ال حظ فعل عوام الناس يالحظ أْنم إ

وضيعوا هذه الشعرية، وبعضهم جيلس حتى ينتهي من اخلطبة األوىل، ثم يقوم 

 هبذه املسألة. ملسو هيلع هللا ىلص  يركعها وهذا جهل بسنة رسول اهلل 

( وهذا لفظة، عن جابر بن 701( ومسلم )926فقد ذكر اإلمام البخاري )

خيطب، فجلس ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  عبد اهلل قال: جاء سليك الفطفاين يوم اجلمعة ورسول

إذا جاء أحدكم «، ثم قال: »يا سليك قم فأركع ركعتني، وجتوز فيها«فقال: 

 . »اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني، وجيوز فيها

وقد حكم الشيخ الفاضل أبو عبد الرمحن حييي عىل احلجوري عىل القيام بني 

 (.242ه )أحكام اجلمعة( )اخلطبتني لصالة َتية املسجد بأنه أمر حمدث. انظر كتاب

( يف إجابة سؤال: هل جيوز 217قال الوادعي رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

أن أصيل ركعتني عند دخول املسجد واإلمام خيطب، فقال: أنا أذكر لك حديث 



إذا دخل أحدكم املسجد، فال جيلس حتى »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بر ريض اهلل عنه السابق، وبوب يف اجلامع ، وذكر أيًضا حديث جا«يصيل ركعتني

 الصحيح: وجوب َتية املسجد.

 قراءة سورة ق في خطبة الجمعة

أخرج مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعامن، قال النووي: فيه 

 استحباب قراءة سورة ق، أو بعضها يف كل خطبة.

 نة واجلامعة.واحلمد هلل هذه السنة قد عمل هبا يف كثري من مساجد أهل الس

 الراتبة بعد الجمعة

بعد اجلمعة ركعتني. متفق عليه، ملسو هيلع هللا ىلص حديث ابن عمر: صليت مع رسول اهلل 

ويف لفظ مسلم: كان ال يصيل بعد اجلمعة حتى ينرصف فيصيل ركعتني يف بيته، 

 «.إذا صىل أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربًعا»وحديث أيب هريرة: 

: ...، راجع أحكام اجلمعة لشيخنا (6/220قال ابن القيم يف الزاد )ص

 (.660احلجوري )ص

 صالة االستخارة

دل عىل هذه الصالة ما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه من حديث جابر 

 «.اللهم إين أستخريك بعلمك(: »1274)

قال احلافظ يف رشح احلديث: َقاَل اِْبن َأيِب مَجَْرة : ُهَو َعاّم ُأِريَد بِِه اخْلُُصوص ، 

نَّ اْلَواِجب َوامْلُْسَتَحّب اَل ُيْسَتَخار يِف فِْعلهاَم َواحْلََرام َوامْلَْكُروه اَل ُيْسَتَخار يِف َفإِ 

َتْركهاَم ، َفاْنَحرَصَ اأْلَْمر يِف امْلَُباح َويِف امْلُْسَتَحّب إَِذا َتَعاَرَض ِمنُْه َأْمَراِن َأهّياَم َيْبَدأ بِِه 

َوَتْدُخل ااِلْستَِخاَرة فِياَم َعَدا َذلَِك يِف اْلَواِجب َوامْلُْسَتَحّب  َوَيْقَترِص َعَلْيِه . ُقْلت :

يم ِمْن اأْلُُمور َواحْلَِقري ، َفُربَّ 
ًعا َوَيَتنَاَول اْلُعُموم اْلَعظِ امْلَُخريَّ ، َوفِياَم َكاَن َزَمنه ُمَوسَّ

تَّب َعَلْيِه اأْلَْمر اْلَعظِيم .  َحِقري َيرَتَ



( يف جواب سؤال: هل 600رمحه اهلل يف َتفة املجيب )قال الشيخ مقبل 

 تستحب صالة االستخارة للزواج؟

اجلواب: الزواج نفسه قد يكون واجًبا، ولكن عليه أن يستخري اهلل عز وجل، 

إن يك الشؤم يف ملسو هيلع هللا ىلص: »فربام تكون هذه املرأة سبًبا لصده عن اخلري، كام قال النبي 

فال بأس من أن يستخري اهلل عز وجل أن ، «يشء، ففي املرأة، والفرس، والدار

 يتزوج هذه املرأة، أم يتزوج غريها.

 

 خطبة العيد واحدة

وهذه من السنن التي ال يوجد له فيها منازع، فيام نعلم فقد جاء أبو عبد 

مبتعدًا عن التقليد ملسو هيلع هللا ىلص  الرمحن رمحه اهلل، وعمل هبا مستدالً بام ورد عن رسول اهلل 

دره من أمام كان ال يبايل رمحه اهلل بكثرة املخالفني، إذا علم مكتفيًا بالدليل، فلله 

أن احلق معه والدليل يدعمه، وأدلة هذه اخلطبة واضحة جلية، ملن وفقه اهلل 

 وأبتعد عن قياسها باجلمعة. 

،  وأيب بكر، ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عباس ريض اهلل عنه، شهدت العيد مع رسول اهلل 

وا يصلون قبل اخلطبة. احلديث أخرجه وعمر وعثامن ريض اهلل عنه فكلهم كان

 (.914البخاري )

وأبو بكر وعمر يصلون ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث بن عمر كان رسول اهلل 

 (.777( مسلم )912العيدين قبل اخلطبة. البخاري )

فبدأ بالصالة قبل ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث جابر، شهدت العيد مع رسول اهلل 

 اخلطبة.

للعيد خطبة واحدة فقط، ولو كان أكثر  فمن هذه الثالثة األحاديث يتبني أن

الذين نقلوا لنا كل يشء، حتى قضية اخلامة وأدنى ملسو هيلع هللا ىلص  لبينها أصحاب رسول اهلل 

 وأكرب من ذلك. 



أما اجلمعة فكوْنم يقلون خطبة، ثم نجعلها خطبتني، فإنام هو للدليل الوارد 

رجه أنه كان خيطب ثم جيلس ثم يقوم، ويتم خطبته. أخملسو هيلع هللا ىلص : عند رسول اهلل 

 (.714مسلم من حديث جابر بن سمره رقم )

م كام بينة املاوردي يف ورعىل أْنا خطبتان فإلمجاع خم أما من أدعى اإلمجاع،

 اإلنصاف.

بل مل ينقل اإلمجاع عليها قطًعا، وإنام نقل ابن حزم عدم اخلالف، ومعلوم من 

ي، ونقله لإلمجاع أصول الفقه أن هذا ال يعد إمجاًعا، وكذا كالم ابن قدامة يف املغن

 إنام هو حول تقديم الصالة ال عىل اخلطبتني، فتنبه تكن من الراشدين.

ولنا بحمد اهلل فتح احلميد املجيد يف بيان الراجح يف خطبة العيد، يرس اهلل 

 طبعه، فمن أراد الزيادة يرجع إليه.

 خروج النساء على المصلي يوم العيد 

الشيخ رمحه اهلل، وأحياها وكان رمحه وهذه سنة مهجورة من زمن بعيد، وجاء 

فقد أخرج اإلمام البخاري يف صحيحة ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل كعادته مقتديًا، بأمام اهلدى حممد 

( من حديث أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد نخرج البكر من 906)

خدرها، حتى نخرج احليض، فيكن خلق الناس فيبكون بتكبريهم، ويدعون 

 كة ذلك اليوم وطهرته. بدعائهم يرجون بر

أمرنا أن نخرج العوائق، وذوات اخلدور ويعتزلن «(: 902ويف رواية برقم )

 ، وهذا لفظ البخاري. »احليض املصيل

( وأما احليض فيشهدن مجاعة املسلمني ودعوهتم، ويعتزلن 976ويف رواية )

 مصالهم. وقد أمر صىل اهلل عليه وسلم أن التي ليس معها جلباب أن تلبسها

( البخاري احلديث أخرجه مسلم 970أختها من جلب هبا كام يف احلديث رقم )

(790.) 



 عدم رفع األيدي في تكبيرات العيد

الصالة شأْنا عظيم، ويتوقف فيها عىل الدليل بعيًدا عن االستحسان والرأي، 

ومن األمور التي زادها الناس يف صالهتم: الرفع مع كل تكبرية يف صالة العيد، 

 مل يرد دليل عىل ذلك. مع أنه

 (: 72قال الشيخ مقبل رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

ويف صالة العيد أيًضا ال ُترفع األيدي مع التكبري إال يف التكبرية األوىل، وهي 

تكبرية اإلحرام، وعند التكبري للركوع،  وعند القيام من الركوع، فال يرفع عند 

 التكبريات.

 المشروعتكبيرات العيد على الوجه 

يف كثري من البلدان الشيعية أضاف الناس إىل قوله: اهلل أكرب، اهلل أكرب كبريا 

 واحلمد هلل كثريا، وسبحان اهلل بكرة وأصياًل.

(: وال نقول ما يقول املبتدعة: بني التكبريتني 72قال الوادعي رمحه اهلل )ص

املتدفق عىل حدائق  راجع السيل اجلرارملسو هيلع هللا ىلص. اهلل أكرب كبريا، هذا مل يثبت عن النبي 

 األزهار.

 اإلسراع بالجنازة 

كان الناس إذا وضع الرجل عىل النعش، طلبوا من احلاملني اإلبطاء هبا وعدم 

،  واحلمد هلل هذه السنة قد عمل هبا ملسو هيلع هللا ىلصاإلرساع خمالفني يف ذلك هدي رسول اهلل 

انتشارها يف كثري من املناطق وخصوصًا التي فيها أهل السنة، والفضل بعد اهلل يف 

للشيخ مقبل رمحه اهلل، فقد جاء يف الصحيح من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه 

أرسعوا باجلنازة فإن كانت صاحلة فخري تقدموْنا عليه «ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل 

 (.922. أخرجه البخاري مسلم )»وأن كانت غري ذلك فرش تضعونه عن رقابكم



إذا وضعت اجلنازة «كان يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  واحلديث األخر، عن أيب سعيد: أن النبي 

وأحتملها الرجل عىل أعناقهم، فإن كانت صاحلة قالت: قدموين وإن كانت غري 

 . أخرجه البخاري. »صاحلة قالت ياويلها أين تذهبون هبا

وأخرج اإلمام أمحد رمحه اهلل احلديث مره أخر بقصة توضح املقصود 

ثنا عينه، حدثنا أيب قال: ( قال رمحه اهلل: حدثنا حيي بن سعيد، حد1/27)

خرجت يف جنازة عبد الرمحن ابن سمره قال: فجعل رجال من أهله يستقبلون 

اجلنازة، فيمشون عىل أعقاهبم ويقولون: رويدًا بارك اهلل فيكم، قال: فلحقنا أبو 

بكره من طريق املربد فلام رأى أولئك وما يصنعونه محل عليهم ببلغته، وأهوى 

لقد رأينا مع ملسو هيلع هللا ىلص  ل: خلوا فوا الذي كرم وجه أيب القاسم عليهم بالسواط، وقا

 وإنا لكنا نرمل هبا. ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

(: وأما دبيب الناس هبا اليوم فبدعة 6/297وقد قال ابن العقبة يف )الزاد()

 مكروهه، وخمالفة للسنة، ومتضمنة للتشبهة بأهل الكتاب اليهودي. 

 وراد المبتدعة المشي مع الجنازة بسكينة ووقار، وترك األ

وهذه السنة غري معمول هبا إال يف أوساط أهل السنة، أما غريهم فرتاهم 

خيرجون مع اجلنازة يف زجله وهنيمه، وكأْنم يف مولد من موالد الصوفية، وقد 

قال الشيخ رمحه اهلل حاكيًا هلذا يصل عند محل اجلنازة، أوراد وأذكار مبتدعة 

يأمر بالتعجيل واإلرساع هبا، كام تقدم ملسو هيلع هللا ىلص  كالتهليل وهذا مل يثبت عن النبي 

ما من ميت يصيل عليه أمه من الناس ال «ملسو هيلع هللا ىلص: وحيث عىل تكثري املصلني كام قال 

 (. 106. اهـ بترصف. من )إجابة السائل()»يرشكون باهلل شيئًا إال شفعهم اهلل فيه

ملسو هيلع هللا ىلص  ولو كان للجنازة ذكر خاص عند السري هبا لنقله إلينا صحابة رسول اهلل 

فهم أحرص عىل اخلري منا، كام قال اهلل تعاىل:  ﴿َلْو َكاَن َخرْيًا َما َسَبُقوَنا 

 [. 66إَِلْيِه﴾]االحقاف:

 احلاصل كام قال الشاعر: 



ـــل خـــرٍي يف إتبـــاع مـــن ســـلف  وك

 

ــــف  ــــن خل ــــداع م ــــل رٍش يف ابت  وك

واألصل يف العبادات أْنا توقيفية فكل عبادة خيرتعها العبد وليس معه عليها  

 .»من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «ل فهي بدعة حمدثة: دلي

 إحياؤه للكفن السني

جتد كثري من الناس يعملون يف األكفان، القالنس والقمص والرساويل 

وغريها، فجاءت الدعوة املباركة وأبانت للناس أن  الكفن يكون يف ثالثة أثواب 

ال غريها من األمور فالقصد هو بيض، أو ما تيرس من غري قميص و ال عاممة، و

كام يف حديث عائشة يف ثالثة أثواب سحولية ملسو هيلع هللا ىلص  سرت امليت، وقد كفن رسول اهلل 

من كر سف، ليس فيها قميص وال عاممة ويستحب البياض؛ حلديث ابن عباس: 

. احلديث مرفوعًا وهو يف »البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم«

 الصحيح املسند. 

 اإلمام على الرجل والمرأة في صالة الجنازةمقام 

السنة يف ذلك أن يقوم اإلمام عند رأس الرجل، وعند عجز املرأة، والدليل 

كان يقوم عند رأس الرجل، ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك حديث أنس ريض اهلل عنه، أن النبي 

 وعند عجز املرأة. وهو يف الصحيح املسند.

يف وسطها، أخرجاه يف صىل عىل أم كعب وقام ملسو هيلع هللا ىلص وحديث سمرة أن النبي 

 الصحيحني.

(: ثم بعد ذلكم الصالة، 201قال الشيخ رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

صىل عىل امرأة فقام يف وسطها، وهذا أمر جائز، وهو األوىل، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

والرجل يقوم قريب صدره، وأمام رأسه، وال عليك فعلت هذا، أو هذا، األمر 

 جائز. اهـ



 كبيرات الجنازة إال في األولىعدم رفع اليدين في ت

هذه من السنن املهجورة التي أمهلها كثري من املسلمني، وجعلوا الرفع ديدْنم 

 يف مجيع التكبريات مع عدم مرشوعية ذلك، وإنام املرشوع عند تكبرية اإلحرام.

(: ونسيت شيًئا، وهو رفع اليدين، هل يرفع يديه 72قال يف إجابة السائل )

كام يف فتح الباري، ونيل األوطار، ملسو هيلع هللا ىلص ال يرفع؟ مل يثبت عن النبي  عند التكبري، أم

عمر بن شبة، وهو ملسو هيلع هللا ىلص وإنام جاء الرفع موقوًفا عىل ابن عمر، ورفعه إىل النبي 

صدوق، أو ثقة، لكن إذا خالف مجًعا منهم من هو أحفظ منه، يعترب شاًذا، فام 

نا عىل فتح الباري بأن أنه رفع يديه، وما علق به بعض علامئملسو هيلع هللا ىلص ثببت  عن النبي 

زيادة عمر بن شبة صحيحة؛ ألْنا زيادة ثقة، زيادة الثقة مقبولة، فزيادة الثقة 

 مقبولة إذا مل خيالف من هو أرجح منه. اهـ

 )الصالة على القبر(  

هذه السنة كانت جمهولة حتى عرف هبا، هذا األمام رمحه اهلل وطالبه ودل 

 صىل قرب. ملسو هيلع هللا ىلص  ن النبي (: أ911عليها حديث أنس عند مسلم )

( قال سليامن 912( ومسلم )701وحديث أبن عباس عن البخاري )

عىل قرب منبوذ، فأمهم ملسو هيلع هللا ىلص  الشيباين سمعت الشيعي قال: أخربين من مر مع النبي 

 وصفوا عليه فقلت: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس. 

امرأة (: أن 911( ومسلم )6220ومن حديث أيب هريرة عن البخاري )

فسأل عنها )أو عنه( فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص  سوداء كانت تقم املسجد )أو شابًا( ففقدها النبي 

قال: فكأْنم صفروا أمرها )أو مره ( فقال: دلوين  »أفال كنتم أذنتموين«مات قال: 

( َتقيق 6/292عىل قربه، فدلوه فصيل عليها قال اإلمام ابن القيم يف )زاد املعاد()

 شعيب. 

ذا فاتته الصالة عىل اجلنازة صىل عىل القرب.اهـ ونقل عن إملسو هيلع هللا ىلص  وكان هدية 

 اإلمام أمحد قال من يشك يف الصالة عىل القرب. 



قال رمحه اهلل يف إجابة السائل: وأما الصالة عىل القرب إذا مل يصل عليه اإلمام، 

أخربه أْنم ملسو هيلع هللا ىلص فال بأس بإعادهتا؛ ملا رواه البيهقي عن أيب أمامة بن سهل أن النبي 

 ا عىل جنازة مل حيرضها، فلام حرضها صىل النبي عليها، أو هبذا املعنى. اهـصلو

وبوب يف اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني: باب الصالة عىل القرب. 

واستدل رمحه اهلل بحديث أيب أمامة بن سهل الذي أخرجه البيهقي، وبحديث 

 عبد اهلل بن عامر عن أبيه عند أمحد.

 فعة أو الكتابة عليهتسوية القبر وعدم ر

هذه هي السنة ولكن مع تقادم العهد جتد كثري من الناس يشيدون القبور،  

لعيل: ملسو هيلع هللا ىلص ويكتبوا عليها فجاء أهل السنة ودعوا إىل تسويتها امتثاالً ألمر النبي 

. أخرجه مسلم، وحديث فضالة ريض اهلل عنه »وال تدع قربًا مرشفًا إال سويتة«

أمر بتسويتها، وجاء من حديث جابر النهي عن ملسو هيلع هللا ىلص   عند مسلم أيضًا أن النبي

البناء عليها، وهو يف الصحيح، وقد طبقت هذه السنة إال ما كان عند متعصبي 

 الشيعة وبعض اجلهال الذين يظنون أْنم حيسنون صنعًا. 

ْنى أن يبنى عىل القرب، ملسو هيلع هللا ىلص (: الرسول 242قال رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

كام يف صحيح مسلم أمر عيل بن أيب طالب أن ال يدع  ملسو هيلع هللا ىلصأو أن جيصص، الرسول 

 قرًبا مرشًفا إال سواه، فبناء القبور ورفعها يعترب حمرًما... اهـ.

استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه اآلن ملسو هيلع هللا ىلص: »قول النبي 
 «يُسأل

استبدل الناس هذه السنة بقراءة سورة ياسني، والتلقني ، وغريها من البدع، 

ل هذه السنة ما أخرجه من حديث عثامن ريض اهلل عنه، وقد بوب مع أن دلي

 الشيخ رمحه اهلل يف اجلامع: استغفروا ألخيكم. واستدل بحديث عثامن السابق.

( يف إجابة سؤال: هل يرشع قراءة 246قال رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص 

 سورة ياسني عىل امليت حني يدفن؟ 



حديث ضعيف، فيه « وا عىل موتاكم ياسنياقرء»قال: ال يرشع؛ ألن حديث: 

جهالة واضطراب، فينبغي أن َترص عىل تكثري املصلني عليه، وأن تتبع جنازته، 

 «.أخلصوا ألخيكم يف الدعاء؛ فإنه اآلن يسأل»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص وتدعو له، رسول اهلل 

 ةتحريم المشي والجلوس والتغوط في المقبر

رات، ومواطن لقضاء احلاجة، جعلت املقابر مرابط للدواب، ومواقف للسيا

ألن أجلس عىل مجر، أو أخسف نعيل برجيل، أحب إيل ملسو هيلع هللا ىلص: »وقد قال رسول اهلل 

من أجلس عىل قرب ميت، وما باليت أقضيت حاجتي وسط السوق، أو وسط 

 «.املقربة

 بالنعال تحريم المشي بين القبور

أمتهنت  هذه من السنن املهجورة بني الناس، وخصوًصا يف هذه األزمنة التي

 فيها املقابر، وجعلت طرًقا ومالعب.

وقد بوب رمحه اهلل يف اجلامع الصحيح: َتريم امليش بني القبور بالنعال. 

يا صاحب السبتيتني اخلعهام »واستدل بحديث بشري بن اخلصاصية الذي فيه: 

 «.فقد آذيت

 الصالة على الغائب إذا لم يصل عليه في بلده

ملسو هيلع هللا ىلص غريه يف الصحيحني، وغريمها، أن النبي دليل هذه السنة حديث جابر و

 «.إن أًخا لكم مات بغري أرضكم فقوموا فصلوا عليه»صىل عىل النجايش، وقال: 

 وقد بوب رمحه اهلل يف اجلامع: الصالة عىل الغائب إذا مل يصىل عليه يف بلده

 ومفهوم تبويب الشيخ رمحه اهلل أنه إذا ُصيل عليه يف بلده ال يصىل عليه.



 لكسوف علي الكيفية المشروعة وخطبتها صالة ا

كان الناس إذا وقع خسوف أو كسوف، خرجوا عىل الطوم يسبحون، 

ومن كانت لدية حصيلة من الفقه يف ملسو هيلع هللا ىلص  وهيللون بألفاظ مبتدعة مل ترد عن الني 

هذا املسألة، ربام صىل عرش ركعات أو أقل، أو أكثر فلام جاء أبو عبد الرمحن نرش 

ما أخرج البخاري ملسو هيلع هللا ىلص  ه السسن، ودليلها من سنة رسول اهلل اهلل عيل يديه هذ

 ( يف صحيحهام من حديث عائشة. 906( ومسلم )6022)

يصيل فأطال ملسو هيلع هللا ىلص  فقام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  خسفت الشمس يف عهد رسول اهلل 

جدًا، ثم ركع فأطال الركوع جدًا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدًا وهو دون القيام 

الركوع جدًا، وهو دون الركوع األول، ثم سجد، ثم قام األول، ثم ركع فأطال 

فأطال القيام وهو دون القيام األول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 

األول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام األول، ثم ركع فأطال 

ليت وقد جتملسو هيلع هللا ىلص  الركوع وهو دون الركوع األول، ثم سجد ثم أنرصف رسول اهلل 

إن الشمس والقمر من «الشمس فخطب الناس فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

آيات اهلل، وأْنام ال خيسفان ملوت أحدًا وال حلياته، فإذا رأيتموها فكربوا وأدعو اهلل 

وصلوا وتصدقوا يا أمة حممد، إن من أجد غري اهلل أن يزين عبده أو أمته يا أمة 

 . »تم كثري ولضحكتم كثريًا أال هل بلغتحممد، لو تعلمون ما أعلم لبكي

والسنة فيهام اجلهر سواًء كانت بالليل أو النهار، كام يف حيث عائشة يف مسلم: 

وصىل أربع ركعات يف ركعتني، وأربع  »جهر يف صالة اخلسوف بقراءته«

 ( بمثل حديث عائشة. 904سجدات، وجاء من حديث بن عباس عند مسلم )

الة حتى ينجيها كام يف حديث املغرية عند البخاري وجاء أيضًا األمر بالص

) ولنا بحمد اهلل إغاثة امللهوف بأحكام الكسوف ( وغريه. 961( مسلم )6022)

 يرس اهلل خروجه (



 سنة أخرى في صالة الكسوف والنداء بالصالة جامعة 

(: أن 2( متابعة رقم )906هذه السنة دل عليها حديث عائشة عند مسلم )

فبعث مناديًا بالصالة جامعة، فأمجعوا وكرب ملسو هيلع هللا ىلص  عىل رسول اهلل الشمس خسفت 

 وصىل أربع ركعات يف ركعتني، وأربع سجدات. 

( ومسلم 6016وجاء من حديث عبد اهلل عمر وبن العاص، عند البخاري )

 نودي بالصالة جامعة.اهـملسو هيلع هللا ىلص  ( ملا انكسفت الشمس عىل عهد رسول اهلل 960)

 تعجيل الفطر وتأخير السحو

قد تعودنا يف هذه البالد اليمنية بعمل االحتياط، وهو أن نمسك قبل  كنا

الفجر بفرتة ربع ساعة، أو ثلث ساعة، وبعضهم أكثر من ذلك واحتياط يف 

املغرب عرش دقائق، أو مخس، وأما الشيعة فكام سبق يف اآلذان أْنم يؤخرون 

 اإلفطار حتى يطلع الكوكب أو النجمة. 

أحياء هذه السنة، وألغي بدعة االحتياط موافقًا لألدلة وجاء الشيخ رمحه اهلل و

 التي سنوردها، من الكتاب والسنة. 

( من حديث عبد اهلل بن أيب أويف 6606( ومسلم )6926أخرج البخاري )

يف سفر فقال الرجل: أنزل فأجدح يل؟ فقال رسول ملسو هيلع هللا ىلص  قال: كنا مع رسول اهلل 

قال:  »الشمس«ملسو هيلع هللا ىلص:  ل رسول اهلل قال: أنزل فأجدح يل؟ فقا »الشمس«ملسو هيلع هللا ىلص : اهلل 

إذا رأيتم الليل «أنزل فأجدح يل؟ فنزل فجدح له فرشب ثم رفع بيده هنا ثم قال: 

 . »أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم

إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد «ويف رواية يف مسلم: 

ال يزال «ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل  ، ويف تعجيل الفطر خمالفة لليهود، كام قال»أفطر الصائم

( 6/126. أخرجه بن ماجه )»الناس بخري ما عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون

 ويف رواية أليب داود؛ ألن اليهود والنصارى يؤخرون. 

 . »ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر«ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اهلل 



( 6097( ومسلم )6910من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري )

أحدمها يعجل اإلفطار، ملسو هيلع هللا ىلص  عائشة، عن رجلني من أصحاب النبي  وسئلت

ويعجل الصالة واألخر يؤخر اإلفطار، ويؤخر الصالة فقالت: أهيام الذي يعجل 

اإلفطار ويعجل الصالة قال: قلنا: عبد اهلل، قالت: كذلك كان يصنع رسول اهلل 

 (.6099أخرجه مسلم )ملسو هيلع هللا ىلص.  

ث زيد بن الثابت الذي أخرجه أما الدليل عىل تأخري السحور فهو حدي

، ثم قمنا إىل ملسو هيلع هللا ىلص ( قال: تسحرنا مع رسول اهلل 6090( ومسلم )101البخاري )

 الصالة، قال أنس: كان قدر ما بينهام قال مخسني آية. 

 سنن أحياها الشيخ في المساجد وبنائها 

كان الشيخ رمحه اهلل حريصًا كل احلرص إىل حماربة البدع، وإظهار السنن، لو 

كانت املساجد قد نالت احلظ األوفر من البدع التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان،  ما

من أحدث يف أمرنا هذا  «ملسو هيلع هللا ىلص: بل هي حمدثة مردودة عىل عاملها؛ لقول رسول اهلل 

 . »ما ليس منه فهو رد

ومن هذا ترى الشيخ يف جمال املساجد قد أحيا سننًا، وأمات بدعًا، عد تشيد 

(: حدثني 147اختاذ القبور مساجد، قال اإلمام رمحه اهلل )املساجد وزخرفتها و

زهري بن حرب، حدثنا حيي بن سعيد، حدثنا هشام، أخربنا أيب، عن عائشة ريض 

اهلل عنه:  أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها باحلبشة فيها تصاوير، لرسول 

ت بنوا عىل قربه إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فام«ملسو هيلع هللا ىلص: فقال ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

 . »مسجد وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك رشار اخللق عند اهلل يوم القيامة

الشاهد من احلديث أن الشيخ رمحه اهلل كان ينهي أن تتخذ التصاوير داخل 

املساجد وخارجها، حتى أنه ألف رسالة له يف َتريم صور ذوات األرواح، وكان 

ملسجده، أو مساجد أهل السنة ومراكزها جيد  ينهي عن الزخرفة، ومن قام بزيارة

أْنا خالية من تلك التصاوير، والنقوش حتى أنه عقد أبواب يف كتابه )اجلامع 

الصحيح ما ليس يف الصحيحني( يف النهي عن تشيد املساجد، وقال مرة يف درسه: 

 ولو كتبنا أيضًا وزخرفتها، وكان رمحه اهلل يف هذا العمل كام هو عادته متوخياً 



للدليل ليس عن هوى، بل كام دل عليه حديث بن عباس الذي أخرجه اإلمام أبو 

، قال ابن »ما أمرت بتشييد املساجد«ملسو هيلع هللا ىلص: ( قال: قال رسول اهلل 227داود )

 عباس: لتزخرفنا كام زخرفت اليهود والنصارى. احلديث يف )الصحيح املسند(. 

باهى الناس يف ال تقوم الساعة حتى يت«وجاء من حديث أنس مرفوعًا: 

 ( وهو يف )الصحيح املسند(. 299. أخرجه أبو داود )»املساجد

كام أسلفت أن الشيخ رمحه اهلل يف جمال املساجد قد أحياء كثريًا من السنن، 

وأمات كثريًا من البدع، ومن هذه البدعة التي أماهتا بدعة املحراب، أو ما يسمى 

 أهل السنة خالية من هذه البدعة. بالطاق، واحلمد هلل صارت كثريًا من مساجد 

وحجة الشيخ رمحه اهلل يف ذلك أن هذا أمر حمدث، مل يكن يف مسجد رسول 

(: أْنا 62فقد ذكر السيوطي رمحه اهلل يف رسالته )بدعة املحراب()صملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

وال يف ملسو هيلع هللا ىلص  حدثت يف أول املائة الثانية من اهلجرة، وأْنا مل تكن زمن رسول اهلل 

 ربعة، فمن بعدهم.اهـزمن اخللفاء األ

وأقول: يعني )أبو عبد الرمحن حيي بن عيل احلجوري(: إن أراد انتشار هذه 

البدعة يف هذا الزمن فمن بعده فهو وجيه، وإن أراد أْنا حدثت يف أخر املائة 

األوىل وأول املئة الثانية، فليس بصحيح، قلنا ذلك ألن ابن مسعود ريض اهلل عنه 

التابعني وتابعيهم، قد أدركوا ذلك وأنكروه.اهـ املراد  وبعض تالميذه ومجع من

من )رسالة فتح الوهاب( رشح حديث أنس لشيخنا الفاضل أيب عبد الرمحن 

هو الوليد بن عبد امللك يف ملسو هيلع هللا ىلص  احلجوري، والذي أحدثها يف مسجد رسول اهلل 

 أوائل املائة الثانية حني هدم املسجد وزاد فيه.اهـ املرجع السابق. 

ألدلة عىل كراهية املحراب، ما أخرجه البيهقي يف سننه الكربى )كيفية ومن ا

( عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 229بناء املساجد( )ص

. قال البيهقي: يعني املحاريب، وقد حكم عليه الشيخ »اتقوا هذه املذابح«ملسو هيلع هللا ىلص: 

وقد نقل أيضًا الشيخ  (61-64حييي بأنه صحيح لغريه. أنظر )فتح الوهاب()ص

حييي حفظه اهلل عن أكثر من )أربعة وعرشين( عاملًا وإمامًا ينكرون هذه البدعة، 

وقد سمعنا من الشيخ رمحه اهلل كثريًا يف دروسه، وهو حيذر من هذه البدعة، فهو 



من أحدث يف أمرنا هذا ما ملسو هيلع هللا ىلص : » داٍع إىل تطبيق السنة مستدالً بحديث رسول اهلل 

 «.و ردليس منه، فه

(: اعلموا أن املحراب الذي يغطي 672قال رمحه اهلل يف إجابة السائل )ص

حمراب كام يف حديث ملسو هيلع هللا ىلص بدعة ما أنزل اهلل هبا من سلطان، مل يكن يف مسجد النبي

كان يصيل إىل املنرب وكان بني املنرب ملسو هيلع هللا ىلص سهل بن سعد يف الصحيحني، أن النبي 

ويف م ملسو هيلع هللا ىلص ها هو يف مسجد النبي وجدار املسجد قدر ممر شاة، قد يقول قائل: 

 مساجد الدنيا كلها.

نقول لك: املعترب بالدليل، أين الدليل؟ فأنتم يا أهل السنة ننصحكم نصيحة،  

 أن من بنى منكم مسجًدا ال جيعل له حمراًبا، هذه سنة، بارك اهلل فيكم. اهـ

 سنة المنبر ثالث درجات

لفة للسنة أو اإلتباع ﴿َوَما َأْكَثُر كعادات أكثر الناس أْنم يركنون عىل ما فيه خما

[. وقوله: ﴿َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللَِّ 602النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْؤِمننَِي﴾ ]يوسف:

ُكوَن﴾ ]يوسف:  [.601إاِلَّ َوُهْم ُمرْشِ

ومن هذه األمور التي خالفوا فيها السنة، هي املنرب بني مفرط وغايل،  

ه بتاتًا، وبعضهم جعله فوق العدد املرشوع من الدرجات، فبعضهم ال يستخدم

فتجد ذلك يصل إىل سقف املسجد يف ارتفاع، وذلك أدخل فيه من الزخرفة التي 

تلهي املصلني اليشء الكثري، بل أصبح من األمور التي يتباهى فيها، وقد مر 

، »دال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف املساج«حديث أنس ريض اهلل عنه: 

ْنيت عن تشيد «ملسو هيلع هللا ىلص: وكام قال ابن عباس بعد أن ذكر حديث رسول اهلل 

، بل قد ذكر لنا »واهلل لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى«، قال: »املساجد

أن مسجد صهيب حسن يف بريطانيا فيه منرب بألفني جنية، ربام تبني مسجدًا 

 متواضع، ولكن اهلل املستعان. 

محه اهلل وأحياء هذه السنة منرب ثالث درجات بدون وقد جاء الشيخ مقبل ر

ومستنده يف ذلك حدث سهل بن سعد الذي ملسو هيلع هللا ىلص  تكلف، كام كان منرب رسول اهلل 

(، ومسلم ابن احلجاج 960أخرجه األمامان حممد بن إسامعيل  البخاري )



إىل ملسو هيلع هللا ىلص  ( قال سهل بن سعد: واهلل أين ألعرف منرب رسول اهلل 122النيسابوري )

 . »أنظري غالمك يعمل يل أعودًا أصيل عليها«ن األنصار، فقال: امرأة م

احلديث  »قال سهل: فعمل هذه الثالث الدرجات وهي من طرفاء الغابة

 واللفظ ملسلم. 

واألحاديث التي جاء فيها ذكر املنرب كثرية جدًا، نذكر منها عىل سبيل املثال 

فكام وضع ملسو هيلع هللا ىلص  النبي كان جذع يقوم عليه «(: 6967حديث جابر يف البخاري )

 .»فوضع يده عليهملسو هيلع هللا ىلص  املنرب سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي 

( ومسلم قال: سمعت 969وحديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري )

 . »من جاء اجلمعة فليغتسل«خيطب عىل املنرب: ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

ن رسول وجاء من حديث أنس ريض اهلل عنه، وهو يف )الصحيح املسند(: أ

كان يقف عىل الدرجة الثانية، وجيلس عىل الثالثة، ومن أراد أكثر فلينظر ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

رسالة الشيخ الفاضل أيب إبراهيم حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل )اجلوهر 

 يف عدد درجات املنرب ( مطبوعة. 

 إحياء المساجد بحلق الذكر والدروس

اندثرت كثري من السنن، وحل حملها كثري  من املعلوم أننا يف أخر الزمان، وقد 

من البدع واملحدثات، ومن هذه األمور إقصاء املسجد عام بني له من العبادة، 

 وحلق العلم واملذاكرة وغريها. 

كان هو املدرسة، وهو جملس احلرب، وجملس الفتوى، ملسو هيلع هللا ىلص فمسجد رسول اهلل 

اَم َيْعُمُر  ومكان العبادة، ومكان جيتمع فيه أهل اخلري والصالح، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ

َكاَة﴾]التوبة: الَة َوآَتى الزَّ [ 67َمَساِجَد اهللَِّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

وقال: ﴿يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبرُح َلُه فِيَها بِاْلُغُدور 

اَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ﴾]النور: َواآْل   [.20-21َصاِل * ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم جِتَ

، واحلمد هلل قد عادت »أحب البالد إىل اهلل مساجدها«ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اهلل 

املساجد التي يتوالها أهل السنة واجلامعة أتباع السلف الصالح إىل ما كانت عليه 

 د الشيخ رمحه اهلل، وأسكنه فسيح جناته. بفضل اهلل، ثم بفضل جهو



 فكان يكرر رمحه اهلل: الدراسة يف املساجد فيها بركة. 

 ضرب الخيام في المساجد لمن أراد االعتكاف 

هذه السنة واحلمد هلل قائمة يف مركز الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وعند من 

و إال أن تدخل العرش وفق من أهل السنة للعمل هبا، أما مسجد دار احلديث فام ه

إال ويغطى املسجد باخليام، واملسارعة يف شعرية االعتكاف، وقد بوب البخاري 

 رمحه اهلل: )باب األخبية يف املساجد(. 

يعتكف يف العرش ملسو هيلع هللا ىلص  (: كان النبي 4022وأخرج حديث عائشة رقم )

األواخر من رمضان، فكنت أرضب له خباًء فيصيل الصبح، ثم يدخله فاستأذنت 

صة عائشة: أن ترضب خباًء فأذنت هلا، فرضبت خباًء، فلام رأته زينب بنت حف

آلرب ترون «رأى األخبية فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  جحش رضبت خباًء أخر، فلام أصبح النبي 

 فرتك االعتكاف ذلك الشهر، ثم أعتكف عرشًا من شوال.  »هبن

 ملحق بزخرفة المساجد 

( ضمن 41النعال()صقال الشيخ رمحه اهلل يف رسالته )رشعية الصالة ب

ولو بقيت املساجد عىل ما ملسو هيلع هللا ىلص  رسائل علمية قال: إن اخلري فيام كان عليه النبي 

كانت عليه يف العرص النبوي لكان خريًا، وأما زخرفة املساجد وتزينها، فقد ورد 

ال تقوم الساعة حتى «النهي عنها وذكر رمحه اهلل حديث أنس ريض اهلل عنه: 

ويف بعض الطرق ْني أن يتباهى الناس باملساجد،  »يتباهى الناس يف املساجد

واستدل أيضًا بحديث عباس، عن أيب داود ما أمرك بتشييد املساجد وقال بن 

 عباس: واهلل لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى. 

( قال املهدي يف )البحر(: تزين احلرمني مل 6/617قال الصعفاين يف )السيل()

ال سكوت رضا،ً أي: من العلامء، وإنام فعله أهل يكن برأي ذي حل وعقد، و

الدول اجلبابرة من غري مؤآذنة، ألحد من أهل احلل والعقد، وسكن من غري 

 رضا، وهو كالم حسن. انتهى



 ل الشيخ مقبلقا 

وأما فرش املسجد بالسجاد املزخرفة، فال شك أنه يشغل املصيل ويلهيه عن  

يحيهام، عن عائشة ريض اهلل عنها: أن الصالة، فقد روى البخاري ومسلم يف صح

أذهبوا «صىل يف قميصه هلا أعالم، فنظر إىل أعالمها فلام أنرصف قال: ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

بخمييص هذه إىل أيب جهم، وأتوين بابجانية أيب جهم، فإْنا أهلتني أنفًا عن 

 .»صاليت

ا ، هذ»كنت أنظر إىل أعالمها، وأنا يف الصالة فأخاف أن تفتني«ويف رواية: 

لفظ البخاري خرج البخاري، من حديث أنس ريض اهلل عنه قال: كان قرام 

أميطي عني قرامك هذا فإنه ال تزال ملسو هيلع هللا ىلص  لعائشة سرتت به جانب بيتها فقال النبي 

 تصاويره تعرض يل يف صاليت. 

قال الصنعاين يف )السبل يف رشح حديث عائشة يف قصة اخلميصة(: ويف 

ل عن الصالة من النقوش ونحوها، مما يشغل احلديث دليل عىل كراهة ما يشغ

 إىل صيانة الصالة عام يلهي. ملسو هيلع هللا ىلص  القلب، وفيه مبادرته 

قال الطيب: وفيه كراهة الصالة عيل املفارش، والسجاجيد وكراهة نفش 

 املساجد ونحوها.اهـ برصف يسري. 

 محاربته للقباب والمنارات على المساجد 

القباب واملنارات، وكان رمحه اهلل منكرًا  ومن البدع أيضًا الشائعة يف املساجد

ذلك أشد اإلنكار، بل قد ألف رسالة يف بدعته القبة املوجودة عىل قرب رسول اهلل 

وهي حمدثة، وقد قال ابن األمري: ملسو هيلع هللا ىلص  مستدالً أن القباب عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

اء القباب بعني ما حددتم به اهلل استشهدتم، وقد نقل رمحه اهلل أن أول من أمر ببن

 عىل القبور هو عبد اهلل بن محزة، وقيل اهلادي وكالمها ضال من أئمة الشيعة. 

فلم يفعلها السلف، وال التابعني هلم ملسو هيلع هللا ىلص  وأما القبة املبنية عىل قرب رسول اهلل 

فإحسان، فعلها الصليحيون، أو ما يسمون بالعلويني، أمر هبا سلطاْنم امللك 

ة عىل احلجر البرشية فوق سطح املسجد. انظر رياض املنصور قالدون، أمر ببناء قب

 ( )رياض اجلنة(. 201اجلنة )ص



وال شك أن أهل العلم ينكرون ما ورد الرشع بتحريمه، فبعضهم قد يرصح 

باإلنكار، وبعضهم قد يسكت ملا يعلم من عدم جدوى الكالم، وممن أنكرها شيخ 

مخسني وستامئة.... إىل أن اإلسالم قال: بعد أن حرق املسجد واملنرب سنة بضع و

 قال: ثم بعد ذلك بسنني متعددة بنيت القبة وأنكرها من أنكرها.اهـ 

قد ملسو هيلع هللا ىلص  ونقل عن األمري الصنعاين أنه قال: فإن قلت هذا قرب رسول اهلل 

عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها األموال، قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة 

وال من أصحابة، وال من تابعيهم وال  ملسو هيلع هللا ىلص احلال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه 

من تابع التابعني وال علامء األمة وأئمة.اهـ يترصف من )حكم القبة املبنية حول 

 ملسو هيلع هللا ىلص(. قرب الرسول اهلل 

أشد اإلنكار، فمن ملسو هيلع هللا ىلص  وإن كان رمحه اهلل منكرًا للقبة املبنية عىل قرب الرسول 

 باب أوىل القباب املبنية عىل بقية القبور. 

 ملسو هيلع هللا ىلص(. ع )اخلاَتة يف حكم القبة املبنية حول قربه انظر بتوس

 األجنبيات  مصافحة النساءبث تحريم 

وهذه من الباليا التي أصيبت هبا الشعوب اإلسالمية، حيث جتد الرجل 

فقد ملسو هيلع هللا ىلص  يصافح أي امرأة بدون َترج جاهاًل، أو ناسيًا أو متناسيًا هدى رسول اهلل 

كام ملسو هيلع هللا ىلص بيده امرأة قط، وقال ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل قالت عائشة ريض اهلل عنها: ما مس رسول 

إين ال أصافح «( من حديث أميمه بنت رقية: 6711يف جامع الرتمذي مسلم )

 .»النساء

املصافحة إال ملا فيها من الفتنة العظيمة، حيث قد ملسو هيلع هللا ىلص  وما ترك رسول اهلل 

قد حذر من ملسو هيلع هللا ىلص  تؤدي باإلنسان إىل الوقوع يف الفاحشة، حيث وإن رسول اهلل 

إياكم «كام يف حديث عقبة: ملسو هيلع هللا ىلص  مور؛ ألْنا تؤدي إىل أكرب منها فقال كثري من األ

 .»احلمو املوت«قالوا: يا رسول اهلل، أرأيت احلمو؟ قال:  »والدخول عىل النساء

ألن يعطن أحدكم «مبيننًا الوعيد الشديد ملن صافح امرأة أجنبية: ملسو هيلع هللا ىلص  ويقول 

 .»نخل له بخيط من حديد يف رأسه خريًا له من أن يمس امرأة ال



فليتق اهلل كل من يتجرأ عىل مصافحة النساء األجنبيات، وليتب إىل اهلل، 

وليعلم أنه ال فرق يف ذلك بني بنت العم، أو بنت اخلال، أو زوجة العم، أو زوجة 

اخلال، وبني امرأة فالن، أو عالن فكل من صافح امرأة ال حيل له مصافحتها، 

كن اإلنسان عىل بعد من طرق الرش، فقد قال انطبق عليه هذا الوعيد الشديد، ولي

كتب عىل ابن أدم نصيبه من الزنا مدرك «كام يف حديث أيب هريرة: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ذلك ال حمالة، فالعينان تزنيان وزناها النظر، واليدان تزنيان وزنامها البطش، 

نى واألذنان تزنيان وزنامها االستامع، والرجل زناها امليش، والقلب هيوي ويتم

 (. 4110( مسلم )1422. أخرجه البخاري )»والفرج يصدق ذلك أو يكذب

وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل قد أمر النساء الطاهرات املربآت، نساء رسول اهلل 

إذا سئلن متعًا أن يسألن من وراء حجاب، قال:  ﴿َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 ِحَجاٍب 
ِ
 [، فمن باب أوىل املصافحة. 12﴾]األحزاب:َفاْسَألوُهنَّ ِمْن َوَراء

وخالصة القول: أن كثري من الناس قد برصهم اهلل باحلق، بعد دخول دعوة 

أهل السنة إليهم، وَتذيرهم من هذه الفتنة العظيمة. انظر )إجابة 

 (.422-229السائل()ص

قد النظر إىل املخطوبة: هذه سنة تركها كثري من الناس، ولكن بحمد اهلل ومننه 

عادت إىل الظهور بدعوة أهل السنة، وقد بوب النووي عىل هذا فقال: )باب 

 ندب النظر إىل وجهة املرأة وكفيها ملن أراد الزواج منها(. 

ملسو هيلع هللا ىلص  ( من حديث أيب هريرة قال: كنت عند النبي 6242وأخرج اإلمام مسلم )

نظرت أ«ملسو هيلع هللا ىلص:  فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار فقال رسول اهلل 

 . »فأذهب فانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئاً «قال: ال، قال:  »إليها؟

(: فإذا أراد الرجل أن يتزوج املرأة 66/14قال املاوردي يف )احلاوي الكبري()

 جاز له أن ينظر إىل وجهها وكفيها فقط. 

ل: جيوز النظر إىل املخطوبة بإذْنا، وبغري إذْنا؛ حلديث جابر ريض اهلل عنه قا

إذا خطب أحدكم امرأة فإن أستطاع أن ينظر إىل ما يدعوه «ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول اهلل 

، قال: فخطبت جارية فكنت أختبأ هلا حتى رأيت ما دعاين إىل »إىل نكاحها فليفعل

 (. 4074نكاحها. أخرجه )



 إفشاء السالم في الليل والنهار

، ولكن إفشاء السالمملسو هيلع هللا ىلص  من أسباب التحاب التي دل عليها رسول اهلل 

يف هذا فاستبدلوهلا يف الليل يقول: )مساء ملسو هيلع هللا ىلص  الناس قد تركوا هدي سول اهلل 

اخلري( ويف الصباح )صباح اخلري( وغري ذلك وينطبق عليهم قول اهلل:  

﴾]البقرة: ِذي ُهَو َخرْيٌ ِذي ُهَو َأْدَنى بِالَّ  [. 16﴿َأَتْسَتْبِدُلوَن الَّ

والذي نفيس بيده «ديث أيب هريرة: مرغبًا فيه، كام يف حملسو هيلع هللا ىلص  وقال رسول اهلل 

لن تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى َتابوا، إال أدلكم عىل يشء إذا 

 . »فعلتموه َتاببتم: أفشوا السالم بينكم

كان يلقيها يف الليل، حديث املقداد الطويل ملسو هيلع هللا ىلص  والدليل عىل أن رسول اهلل 

سلياًم يسمع اليقظان، وال يوقظ فيسلم علينا ت«الذي أخرجه اإلمام مسلم وفيه: 

 .»النائم

وأخرج الرتمذي من حديث أيب أمامة قيل: يا رسول اهلل، الرجالن يلتقيان 

، وهو يف صحيح املسند للشيخ مقبل رمحه »أوال مها باهلل«أهيام يبدأ بالسالم؟ قال: 

 اهلل. 

كم إذا لقي أحد«ملسو هيلع هللا ىلص: وجاء من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال رسول اهلل 

. »أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهام شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم

 ( وهو يف )الصحيح املسند(. 1400أخرجه أو داود )

بل يستحب للقادم إىل املجلس والقائم منه حلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه 

يقوم  إذا أتى أحدكم إىل املجلس فليسلم، فإذا أراد أن«ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول اهلل 

 (. 4000(ت)1407. أخرجه أبو داود )»فليسلم، فليست األوىل بأحق من الثانية

كذلك ينبغي ملن استقبل اتصااًل أن يقول: نعم، أو مرحًبا، وال يقول: ألوه. ثم 

 إذا رد املتصل السالم، رد عليه.

وكذلك مما ينبغي للمسلم احلرص عليها إفشاء هذه الشعرية يف اهلواتف، 

قول: )ألوه( التي هي من كالم الكفار، يقول: السالم عليكم ورمحة اهلل فبداًل من 

 وبركاته، فيجيب اآلخر: وعليك السالم.



سنة التيمن في األكل، والشرب، واألخذ، والعطاء، وفي التنعل، 
 وغيره

هذه السنة من السنن التي أعيدت إىل الظهور بظهور أهل السنة واجلامعة إىل  

ىل رأسهم الشيخ الفاضل مقبل بن هادي رمحه اهلل وترغب الدعوة والتعليم، وع

 ملسو هيلع هللا ىلص . يف هذه الشعرية أحاديث كثرية عن رسول اهلل 

يعجبه التيمن يف طهوره ملسو هيلع هللا ىلص حديث عائشة ريض اهلل عنها: ) كان رسول اهلل 

 إذا تطهر، وترجله إذا ترجل، وتنعله إذا تنعل(. 

ورة وترجله وتنعله(. متفق ويف رواية: )كان يعجبه التيمن يف شأنه كله، يف طه

 عليه. 

إذا أنتعل أحدكم «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  وحديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل 

. »فليبدأ باليمنى، وإذا أنتزع فليبدأ بالشامل لكن اليمنى أوهلام تنعل وأخرمها تنزع

 متفق عليه. 

ستجاب إدارة وجاء أيضًا يف إدارة املاء كام قال اإلمام النووي رمحه اهلل )باب ا

ملسو هيلع هللا ىلص  املاء واللبن ونحومها عن يمني املبتدأ( عن أنس ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل 

أتى بلبن قد شيب بامء، وعن يمينه إعرايب، وعن يساره أبو بكر، فرشب ثم أعطى 

 (.4049. أخرجه مسلم )»األيمن فاأليمن«اإلعرايب وقال: 

يت برشاب فرشبه، وعند أملسو هيلع هللا ىلص  عن سهل بن سعد ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل 

فقال  »أتأذن يل أن أعطي هؤالء؟«يمينه غالم وعن يساره أشياخ فقال للغالم: 

يف بيده. ملسو هيلع هللا ىلص  الغالم: ال، واهلل ال أوثر بنصيبي منك أحدًا فقال: فتله رسول اهلل 

 أخرجه البخاري ومسلم. 

 الشرب قاعداً 

ري من الناس، بل عن خمالفتها صنيعها كثملسو هيلع هللا ىلص  هذه السنة التي ْني رسول اهلل 

،  ملسو هيلع هللا ىلص أغلب الناس إال مّن اهلل عليه بمعرفة العلم النافع، واألدلة الواردة عن النبي 

 معلومة فقد قال اإلمام النووي: )باب كراهية الرشب قائاًم(. 



قال قتاده رمحه اهلل: عن أنس ريض اهلل عنه: أنه ْني أن يرشب الرجل قائاًم، 

 (.4042. أخرجه مسلم )»وأخبث ذلك رش«قال قتادة: فألكل؟ قال: 

عن الرشب ملسو هيلع هللا ىلص  ( عند مسلم زجر النبي 4041وجاء من حديث أيب سعيد )

 قائاًم. 

ملسو هيلع هللا ىلص  عن ضده، ولو ال أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا هو األفضل لنهي رسول اهلل 

رشب قائاًم؛ لكان الرشب جالسًا أحب، ولكن رصف ذلك حديث ابن عباس 

 من زمزم فرشب وهو قائم.  ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنهام قال: سقيت النبي 

عن النزال بن سربة رمحه اهلل قال: أتى عيل ريض اهلل عنه باب الرحبة فرشب 

 فعل كام رأيتموين فعلت. أخرجه البخاري. ملسو هيلع هللا ىلص  قائاًم. وقال: إين رأيت رسول اهلل 

 استحباب التنفس خارج اإلناء ثالثاً 

)كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل جاء من حديث أنس الرتغيب يف هذه السنة، فقال أن رسول 

 يتنفس يف اإلناء ثالثًا(. 

إنه أروى وأبرأ «يتنفس يف الرشاب ثالثًا( ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص  ويف رواية: )كان النبي 

 (.4047. أخرجه مسلم )»وأمرا

 سنة السواك

هذه السنة كانت شبه مهجورة إال من قبل بعض الناس وخصوصًا يف 

، وبعد أن بدأ انتشار هذه رمضان، أما يف غريه فال تكاد تبرص أحدًا يف يده سواك

الدعوة املبارك عىل يد الشيخ مقبل رمحه اهلل، إال وهلذه السنة انتشار واسع 

وخصوصًا بني طلبة العلم، وأهل السنة حتى أْنم ملزوا بأْنم ال يقبلون السواك 

 إال إذا كان رشًا كذبًا عليهم. 

ما أخرجه  ملسو هيلع هللا ىلص واألدلة عىل هذه الشعرية والسنة املؤكدة، عن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: ( من حديث أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 414( ومسلم )770البخاري )

 . »لوال أنه أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عن كل صالة«



( أن رشيح بن هاين  قال هلا: بأي 412وحديث عائشة الذي أنفرد به مسلم )

 إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ملسو هيلع هللا ىلص  يشء كان يبدأ رسول اهلل 

أنه كان إذا قام لقيام الليل والتهجد ليشوص فاه بالسواك، ملسو هيلع هللا ىلص  ة أيضًا وهدي

 (.411( ومسلم )779كام يف حديث حذيفة. أخرجه البخاري )

( وفيه: ثم رجع إىل البيت فتسوك 411وحديث بن عباس أخرجه مسلم )

 وتوضأ ثم صىل. احلديث. 

الليل. احلديث وحديث عائشة فنعد له سواكه وطهورة، فيبعثه اهلل ماشاء من 

 (.021أخرج مسلم )

ويدخل يف هذا السواك يوم اجلمعة، فقد بوب البخاري )باب السواك يوم 

اجلمعة( وأورد فيه حديث أيب هريرة السابق، وحديث حذيفة، وحديث أنس أن 

 (.777. أخرجه البخاري )»أكثرت عليكم يف السواك«قال: ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

 خضب الشعر بالحناء والكتم

وما زالت طبيعة اإلنسان أنه حيب أن ال يظهر عليه الشيب، وحيب أن  كانت 

يغريه فتجد بعضهم يغريه بالسواد، وهذا حمظور وكبرية من الكبائر، كام دل عىل 

عند أتى له بوالد أيب بكر ريض اهلل عنه يوم فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك حديث رسول اهلل 

. »غريوا هذا واجتنبوا السواد«ملسو هيلع هللا ىلص: ورأسه وحليته كالثغامة بياضًا فقال رسول اهلل 

(4604 .) 

ِذيَن ملسو هيلع هللا ىلص  وأمر رسول اهلل  بالصبغ ما مل يأيت ترصفه، لقول اهلل:  ﴿َفْلَيْحَذِر الَّ

[ اآلية وأشهد منها هذا الوعيد الشديد الذي 12خُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه﴾]النور:

زمان يكون قوم خيضبون يف آخر ال«ملسو هيلع هللا ىلص: تضمنه حديث بن عباس قال رسول اهلل 

 أخرج أبو داود والنسائي.  »بالسواد كحواصل احلامم، ال يرحيون رائحة اجلنة

بالصبغ، ورغب فيه كام يف حديث جابر املتقدم ملسو هيلع هللا ىلص  وقد رخص رسول اهلل 

إن اليهود «(: 4602وحديث أيب هريرة ريض اهلل عنه الذي أخرجه اإلمام مسلم )

 .»والنصارى ال يصبغون فخالفوهم



كام روى أنس ريض اهلل عنه مل ير من الشيب إال قلياًل،   ملسو هيلع هللا ىلصوهدي رسول اهلل 

 (. 4226وقد خضب أبو بكر باحلناء والكتم، وخضب عمر باحلناء بحتًا. مسلم )

انظر ملزيد ذلك رسالة الشيخ مقبل رمحه اهلل )َتريم اخلضاب بالسواد( ضمن 

 جمموعة رسائل علمية. 

 إعفاء اللحية

ار يف مجيع نواحي احلياة، إال من رحم اهلل كام ابتليت هذه األمة بتقليد الكف 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا «ملسو هيلع هللا ىلص: قال 

. »فمن«، قالوا: اليهود والنصارى يا رسول اهلل؟ قال: »جحر ضب لدخلتموه

 رواه البخاري ومسلم. 

وللناس يف هذه  ومن هذه األمور التي شاهبوا فيها الكفار، حلق اللحية،

الكبرية مذاهب، فمنهم من حيلقها بالكلية، ومنهم من حيفها حفًا، وهم كثري من 

العوام، ومنهم من يقرصها تقصريًا حتى ال يدع إال أثارها وغري ذلك، وهذا يف 

 بلد اإليامن واحلكمة، أما يف غريها من البلدان فاهلل املستعان. 

ملسو هيلع هللا ىلص  َتث عىل تركها وإعفائهاـ كام قال ملسو هيلع هللا ىلص  واألحاديث الواردة عن رسول اهلل 

أحفوا «(: 419( مسلم )1792من حديث ابن عمر املتفق عليه البخاري )

خالفوا املرشكني أحفوا الشوارب وأعفوا «ويف رواية:  »الشوارب وأعفوا اللحى

 . »اللحى

جزوا «قال: ملسو هيلع هللا ىلص (: أن رسول اهلل 410وجاء من حديث أيب هريرة عند مسلم )

 . »اللحى، خالفوا املجوس الشوارب وأرخوا

الفطر عرش وذكر منها: إعفاء «(: 416وجاء من حديث عائشة عند مسلم )

 كثة، ومل يرد عنه أنه حلقها أو قرصها. ملسو هيلع هللا ىلص  وكانت حلية رسول اهلل  »اللحية

وألخينا عيل الرازحي حفظه اهلل كتاب يف )أحكام اللحية(، بل إن السلف 

شاهدنا من إيراد هذه الشعرية هنا رغم أنه كانوا حمافظون عىل هذه الشعرية، و

يوجد كثري من الناس يعفون حلاهم، لكن ليس عن تدين إال من رحم اهلل، وإنام 

وللشيخ رمحه اهلل فتاوي  »أن األعامل البنيات«للعادة التي ورثوها ومن املعلوم: 



-469عدة يف َتريم حلق اللحية فقال رمحه اهلل: يف كتابة )إجابة السائل( )ص

(، وإعفاء اللحية يعترب واجبًا، وحلقها حمرم، وحالق اللحية يعترب فاسقًا، 444

أرخوا «، ويف رواية: »أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحية«يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  ألن رسول اهلل 

َتلئ صدره، وقبل لبعض الصحابة بام ملسو هيلع هللا ىلص  ، وكانت حلية رسول اهلل »اللحية

 ه. أخرجه البخاري قال: باضطراب حليتملسو هيلع هللا ىلص  تعرفون قرآن رسول اهلل 

وحلق اللحية يعترب تشبهًا بالنساء ويعترب تشبهًا بالكفار، والظاهر أن أول من 

 سن هذه السنة السيئة للمسلمني هم الصوفية. 

فإن قلت: كيف أربيها إذا كنت جنديًا، وهم يأمروين بحلقها؟ اجلواب: ال 

.اهـ »يف املعروف إنام الطاعة«يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  جيوز لك إن تطيع يف هذا، ألن النبي 

 بترصف.

 إطالة الشعر إلى المنكب

فقد ملسو هيلع هللا ىلص  هذه السنة كان يطبقها الشيخ رمحه اهلل وكثري من طالبه تأسيًا بالنبي  

أن شعره كان يرضب بني منكبية، كام يف الصحيحني من ملسو هيلع هللا ىلص  جاء عن رسول اهلل 

 حديث أنس ريض اهلل عنه،  وجاء: أنه كان إىل شحمة أذنيه. 

 لبس العمامة 

يلبسها، ولذلك جتد أن ملسو هيلع هللا ىلص  من عادات العرب لبس العامئم، وكان رسول اهلل 

أهل السنة يف اليمن وعىل رأسهم الشيخ مقبل رمحه اهلل يلبسوْنا، تأسيًا بالنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص.

(: العاممة من عادات العرب التي أقرها اإلسالم، 627قال يف َتفة املجيب )

لكن إذا نويت االقتداء برسول اهلل  أما أنا تصل إىل حد السنية، فال. فهي عادة،

 ملسو هيلع هللا ىلص.تثاب عىل االقتداء برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 



 لبس الرداء

قال رمحه اهلل يومًا ونحن يف درس من الدروس بقي يا أخوان لبس الرداء 

وأصحابه، ويغضب من غضب وقال هذا الشيخ رمحه اهلل: عند ملسو هيلع هللا ىلص  تأسيًا بالنبي 

 ألردية التي كانوا يلبسوْنا. أن مر عىل حديث يف صحيح البخاري، وفيه ذكر ا

( عن ابن عباس 4( ومسلم رقم )1960سنة الفرق أخرج البخاري رقم )

حيب موافقة أهل الكتاب فيام مل يؤمر فيه، ملسو هيلع هللا ىلص  ريض اهلل عنهام قال: كان رسول اهلل 

وكان أهل الكتاب يدلون أشعارهم، وكان املرشكون يفرقون رؤوسهم، فدل 

 ناصيته ثم فرق. ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

( عن عائشة ريض اهلل 6( ومسلم رقم)1967أخرج أيضًا البخاري رقم )و

وهو حمرم، قال ملسو هيلع هللا ىلص  عنها قالت: كأين أنظر إىل وبيض التطيب يف مفارق النبي 

قال احلافظ رمحه اهلل يف ملسو هيلع هللا ىلص عبداهلل: )وهو أبو رجاء( يف مفرق النبي 

 ل. ( قال عياض: والفرق سنة ألنه الذي أستقر عليه احلا222-60)الفتح()

قال احلافظ: )والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي(، فعلم من هذا أن الفرق سنة 

يعمل هبا أهل السنة، وإن كانت توجد يف بعض املناطق، ولكن ال تعمل بقصد 

وكان الشيخ رمحه اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  التعبد، أما أهل السنة فهم يعملوْنا إقتداء برسول اهلل 

 يعملها. 

 سنن أحياها في اللباس 

مع تدهور الوازع الديني يف كثري من الناس، جتد أحدهم وهو  سرت الفخذ

رافع ألزاره أو لقميصه أعىل من الركبة حتى تظهر عوراهتم، إال أن أهل السنة من 

اهلل عليهم برتك هذا املنكر حتى أْنم اشتهروا بالرساويل الطويلة التي تصل إىل 

د الرمحن الوادعي، وهو يف الساق، والفضل يف هذا هلل، ثم لشيخنا العالمة أيب عب

يا جرهد عطي «القائل: ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك أخذًا بأمر أمام املتقني وسيد املرسلني حممد 

 . »فخذك فأن الفخذ عورة



 لبس البياض من الثياب

كان رمحه اله حريصًا عىل تعويد طالبه لبس الثياب البيض غري املخططة 

ألبسوا من «ن عباس: وامللونة التي تشغل املصلني، ينطلق يف ذلك من حديث اب

 ، وهو يف )الصحيح املسند( لشيخنا رمحه اهلل. »ثيابكم البياض

 التيمن عند لبس النعال 

قد قيل أن عادات العلامء عبادات، وعادات اجلهال عادات، وذلك ملا يقع من 

العلامء من املتابعة واإلخالص الذان مها رشط قبول األعامل، ومن هذه األمور 

ا كثري من الناس املتدنني منهم فضاًل عن الضائعني هي االبتداء التي مل يعتني هب

بالتنعل باليمني قبل اليرسى، ولكن واحلمد هلل الشيخ رمحه اهلل وطلبته وأهل 

السنة قد اهتموا هبذه العبادة وحجتهم يف ذلك ما أخرجه البخاري رمحه اهلل ) ( 

التيمن وجتله وتنعله يعجبه «ملسو هيلع هللا ىلص:  ومسلم ) ( من حديث عائشة كان رسول اهلل 

 . »وطهورة ويف شأنه كله

إذا أنتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، «وحديث أيب هريرة عند البخاري ومسلم: 

 . »وإذا خلع فليبدأ بشامله، واخراجهام تنزع

 اإلزار إلى نصف الساق 

ملسو هيلع هللا ىلص  هذه السنة جهلها الكثري من الناس، فتجد ذلك جير ثوبه خياًل ورسول اهلل 

ال «(: 4070( ومسلم )1077حديث أيب هريرة عند البخاري رقم ) يقول كام يف

 . »ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراً 

( قال: قال رسول 4071( ومسلم )1072وحديث ابن عمر عند البخاري )

 .»من جر ثوبه خيال مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة«ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

ما أسفل من «ملسو هيلع هللا ىلص: ( عن النبي 1070وحديث أيب هريرة عند البخاري رقم )

 .»الكعبني من األزار ففي النار



ملسو هيلع هللا ىلص:  وجاء من حديث أيب جرى جابر بن سليم قال: قال يل رسول اهلل 

وأرفع أزارك إىل نصف الساق، فإن أبيت فإىل الكعبني، وإياك وإسبال األزار، «

 (. 2072. رواه أبو داود )»فإْنام من املخيلة وإن ال اهلل ال حيب املخيلة

ويف ملسو هيلع هللا ىلص  ( مررت عىل رسول اهلل 4071وجاء من حديث عبد اهلل بن عمر )

فزدت فام  »زد«يا عبد اهلل، أرفع إزارك؟ فرفعته ثم قال: «إزاري اسرتخاء فقال: 

 . »إىل نصاف الساقني«زالت أَتراها بعد فقال بعض القوم: إيل أين؟ فقال: 

 حجاب المرأة 

ما تركت بعدي  «ملسو هيلع هللا ىلص: أشد التحذير، فقال من فتنة املرأة ملسو هيلع هللا ىلص  حذر رسول اهلل 

 . من حديث أسامة سعيد بن زيد عند مسلم. »فتنة أرض عىل الرجال من النساء

واتقوا الدنيا واتقوا «كام يف حديث أيب سعيد يف مسلم: ملسو هيلع هللا ىلص  وقال رسول اهلل 

 . »النساء، فإن أول فتنة بني إرسائيل يف النساء

وكثري التشبه باملرشكني، وقع ما ختوفه  ولكن والعياذ باهلل مع كثرية الفتنة،

وما حذر منه فتالحظ التربج والسفور يف مجيع األماكن، بل وصل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

كام يف حديث أيب هريرة يف ملسو هيلع هللا ىلص  احلال بالنساء أْنن كاسيات عاريات، كام قال 

 الصحيح. 

فقد طرقت هذه ملسو هيلع هللا ىلص  وملا كانت دعوة أهل السنة مقتضية هلدي رسول اهلل 

لة ودعت إىل حجاب املرأة مستند يف دعوهتا عىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل املسأ

 ملسو هيلع هللا ىلص . 

َفْظَن ُفُروَجُهنَّ  قال اهلل تعاىل: ﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيْ

ْبَن بُِخُمِرِهنَّ عَ  ىَل َوال ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها َوْلَيرْضِ

﴾]النور:  [.. اآلية.26ُجُيوهِبِنَّ

 امْلُْؤِمننَِي ُيْدننَِي َعَلْيِهنَّ 
ِ
َا النَّبِيه ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء وقال تعاىل: ﴿َيا َأهيه

 [. 19ِمْن َجالبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن﴾]األحزاب:

يِت ال َيْرُجوَن نَِكاحًا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ وقول اهلل تعاىل: ﴿َوالْ   الالَّ
ِ
َقَواِعُد ِمَن النرَساء

َجاٍت بِِزينٍَة﴾]النور:  [.10ُجنَاٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياهَبُنَّ َغرْيَ ُمَترَبر



مفهوم اآلية أن التي ترجو النكاح ال جيوز هلا أن تضع الثياب التي تكون فوق 

 كفني. الدرع، مما يسرت الوجه وال

، »أن العينان تزنيان وزنامها النظر«ملسو هيلع هللا ىلص: ومن املعلوم من حديث رسول اهلل 

 فلذلك حيب عىل املرأة أن تغطى وجهها حتى ال تفتن الرجال. 

، »املرأة عورة فإذا خرجت أسترشفها الشيطان«يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  ورسول اهلل 

جاب أخرجه الرتمذي من حديث عبداهلل بن مسعود، واألدلة من السنة عىل احل

ملسو هيلع هللا ىلص  حديث عائشة ريض اهلل عنها: أن النساء كن يصلني الصبح مع رسول اهلل 

 وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس. احلديث متفق عليه. 

عند أن ملسو هيلع هللا ىلص  وحديث أم عطية يف خروج املرأة إىل املصىل حيث قال رسول اهلل 

. احلديث »جلباهبالتلبسها أختها من «سئل عن املرأة ليس معها جلياب؟ قال: 

 خترج متربجة. ملسو هيلع هللا ىلص  متفق عليها ومل يقل 

من جر ثوبه خياًل مل ينظر «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  واحلديث الثالث: حديث أن رسول اهلل 

يرخينه «، فقالت له أم سلمة: فكيف يصنع النساء؟ قال: »اهلل إليه يوم القيامة

. احلديث »يهيرخينه ذراعًا وال يزدن عل«قالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:  »شرباً 

 أخرجه أبو داود. 

فإذا كانت أم سلمة تستفرس عن كيفية تغطية القدمني، فمن باب أوىل تغطية 

 -624الوجه، وأنظر مزيد ذلك )إجابة السائل( للشيخ رمحه اهلل سؤال رقم )

 ( ورسالة )احلجاب( للشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل. 422-429

 لنوم غمس اليد في اإلناء عند االستيقاظ من ا

ال جيوز غمس اليد يف األناء عند االستيقاظ من النوم، حتى تغسل ثالثًا 

إذا «ملسو هيلع هللا ىلص: حلديث أيب هريرة عند اإلمام البخاري ومسلم قال: قال رسول اهلل 

استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثًا، فإنه ال يدري 

 .»أين باتت يده



 لمياهغسل الجنب في الدائم من ا

أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : ال جيوز أن يغتسل يف املاء الدائم، لنص حديث رسول اهلل 

 . »ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب«قال: ملسو هيلع هللا ىلص 

وقد كانت يف السابق توجد برك يغتسل فيها الصغار والكبار من جنابة، ومن 

 ملسو هيلع هللا ىلص . غريها دون مراعاة هلذا النهي من رسول اهلل 

 ل والتكبير في الصعود في السفر التسبيح في النزو

وهذه من السنن املهجورة إال عند أهل السنة، وهذا كام تقدم مرارًا بفضل اهلل، 

ثم بفضل دعوة الشيخ املبارك املجدد مقبل بن هادي الوادعي، ودليل هذه السنة 

كنا إذا صعدنا «ما أخرجه البخاري رمحه اهلل من حديث جابر ريض اهلل عنه: 

 . »ا نزلنا سبحناكربنا، وإذ

وجاء من حديث أيب موسى ريض اهلل عنه عند الشيخني قال ريض اهلل عنه: 

يف سفر فكنا إذا صعدنا رفعنا أصواتنا بالتكبري فقال: أهيا ملسو هيلع هللا ىلص  كنا مع رسول اهلل «

الناس أربعوا عىل أنفسكم فإنكم ال تنادون أصام وال غائبًا، إنكم تنادون سميعًا 

 .»بصريًا قريباً 

 لسفر يوم الخميس سنة ا

هذه السنة دل عليها حديث كعب بن مالك ريض اهلل عنه، وكان جيب أن 

 يسافر يوم اخلميس. أخرجه البخاري ومسلم. 

 اإلفطار في السفر وفطر المرضع والحبلى

عن أنس بن مالك القشريي عند أصحاب السنن األربع، وفيه: قال النبي 

صالة والصوم عن املسافر، وعن إن اهلل وضع شطر الصالة، أو نصف الملسو هيلع هللا ىلص: »

، واهلل لقد قاهلام مجيًعا أو أحدمها. احلديث أخرجه الشيخ يف «املرضع، أو احلبىل



الصحيح املسند، وهو دليل عىل جواز إفطار احلبىل واملرضع إن خشيت إحداهن 

 عىل جنينها الرضر.

 الجمع بين الصالتين في السفر

(: ثم بعد ذلك يرشع لك 202ائل )صقال الشيخ رمحه اهلل كام يف إجابة الس

مجع التقديم، أو مجع التأخري، ننبه عىل هذا؛ ألن ملسو هيلع هللا ىلص سنة من سنن رسول اهلل 

بعض إخواننا املتدينني ربام حيصل بينه وبني السائق رصاع، وقد كنا كذا قبل أن 

؛ فاملرشوع أنك إذا كنت مسافًرا، وجدَّ بك السري فإن ملسو هيلع هللا ىلصنعرف سنة رسول اهلل 

قبل أن تزول الشمس، وزالت الشمس وأنت نازل صليت الظهر  كنت نازاًل 

ركعتني وبعد العرص ركعتني؛ فإن كنت ماشًيا وزالت الشمس وأنت ماٍش 

فاملرشوع يف حقك أن تؤخر الظهر مع العرص وجتمع بينهام، تصيل الظهر ركعتني، 

يفعل ملسو هيلع هللا ىلص ثم تصيل العرص ركعتني، ولو يف آخر وقت العرص، وهكذا  كان النبي 

 إذا جدَّ به السري، هكذا أيًضا يف املغرب والعشاء. اهـ

األدلة عىل قول الشيخ كثرية جًدا، منها: حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل 

كان إذا جدَّ به السري يف السفر أخر املغرب حتى ملسو هيلع هللا ىلص عنهام عند الشيخني أن النبي 

 تدخل العشاء، ثم نزل فصىل هبام مجيًعا.

كان إذا ارَتل بعد أن تزيغ الشمس ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي وحديث أنس يف الصحيح 

صىل الظهر، ثم ارَتل، وإذا ارَتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يدخل 

ملسو هيلع هللا ىلص وقت العرص، ثم نزل فجمع بينهام، والدليل عىل مجع التقديم صالة النبي 

 الظهر والعرص بعرفه، وحديث معاذ ريض اهلل عنه يف غزوة تبوك. 

 اإلمارة في السفر 

يف السفر، جهلها كثري من الناس فلام قامت ملسو هيلع هللا ىلص  هذه السنة رشعها رسول اهلل 

دعوة الشيخ مقبل املباركة حث عليها، وعمل هبا هو وطلبته من كان من أهل 

( من حديث أيب 4109-4107السنة، دليلها ما رواه أبو داود يف سننه رقم )



ثة يف سفر فليؤمروا إذا كان ثال«ملسو هيلع هللا ىلص: سعيد، وأيب هريرة قال: قال رسول اهلل 

قال نافع: فقلنا أليب سلمه أنت أمرينا. هذا لفظ أيب هريرة ولفظ أيب  »أحدهم

 .»إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم«سعيد: 

(: فليؤمروا أحدهم. قال اخلطايب: 2/696قال صاحب )عون املعبود()ص

قع بينهم إنام مر بذلك ليكون أمرهم مجيعًا، وال يتفرق هبم الرأي، وال ي

 االختالف.اهـ 

 التبكير في السفر 

، »اللهم بارك ألمتي يف بكورها«قال: ملسو هيلع هللا ىلص  جاء يف حديث جابر عن النبي 

احلديث حيسنه الشيخ حييي حفظه اهلل كام يف )ضياء السالكني( وسنة التكبري، 

احلمدهلل معمول هبا بني أوساط أهل السنة واجلامعة بفضل اهلل، ثم بفضل الدعوة 

 كة. املبار

 عدم طروق األهل ليالً إال بعد األخبار لمن طال سفره 

ملسو هيلع هللا ىلص  أخرج اإلمام البخاري ومسلم من حديث جابر ريض اهلل عنه: أن النبي 

 ْني أن يطرق الرجل أهله لياًل يتخوْنم.

ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء من حديث أنس ريض اهلل عنه يف الصحيح أيضًا: أن رسول اهلل 

م غروه أو عشية، فتبني من احلديث األول كان ال يطرق أهله لياًل، وكان يأتيه

َتريم طروق الرجل أهله لياًل ملن طالة غربته، لكن قد جاء حديث جابر يف 

الصحيحني وبني أن الرجل إذا أخرب أهله له أن يدخل بالليل، كام قال رسول اهلل 

 .»أمهلوا حتى ندخل لياًل، كي َتتشط الشعتة وتستحد املضيبة «ملسو هيلع هللا ىلص: 

رة، وإنام يعمل هبا أهل السنة، وإن عمل هبا بعض الناس وهذه السنة مهجو

 فهو من باب العادة ال العبادة إال من رحم اهلل. 



 دعاء من نزل منزال

من السنن التي انترشت يف زمن هذه الدعوة املباركة حسنة الدعاء عند نزول 

رضه من نزل منزاًل فقال أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق مل ي»املنزل، 

 «.يشء حتى يرَتل من ذلك املنزل

 دعاء دخول القرية

وهذه أيًضا من السنن التي نرشها اهلل عز وجل عىل يد والدنا اإلمام أيب عبد 

الرمحن مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل، دل عليها حديث صهيب، واحلديث يف 

 الصحيح املسند، وقد بوب عليه يف كتاب األدعية: دخول القرية.

أن حممدا رسول  (، ولفظه:210ه النسائي يف عمل اليوم والليلة )صوأخرج

اللهم رب »اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها: 

الساموات السبع وما أظللن ورب االرضني السبع وما أقللن ورب الشياطني وما 

ة وخري أهلها ونعوذ بك أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خري هذه القري

 «.من رشها ورش أهلها ورش ما فيها

 المعانقة عند القدوم من السفر

هذه من السنن التي أحياها إمامنا الوادعي رمحه اهلل، ودليلها حديث أنس 

( عن أنس ريض اهلل عنه 90( رقم )6/606الذي أخرجه الطرباين يف األوسط )

تصافحوا، وإذا قدموا من سفر إذا تالقوا ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان أصحاب رسول اهلل 

 تعاقنوا.

(: كان 0/600وله شاهد مرسل عن الشعبي أخرجه البيهقي يف الكربى )

 إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعًضا.ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب حممد 

( من ضياء السالكني يف أحكام وآداب املسافرين 266-260وراجع )ص

 للشيخ حييى بن عيل احلجوري.



 الركوب و الرجوع من السفر أذكار

َكاَن إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص (: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ 4294حديث عبد اهلل بن عمر عند مسلم ) 

َ َثاَلًثا، ُثمَّ َقاَل: َر َلنَا َهَذا »اْسَتَوى َعىَل َبِعرِيِه َخاِرًجا إىَِل َسَفٍر َكربَّ ِذي َسخَّ ُسْبَحاَن الَّ

ا  ا َنْسَأُلَك يِف َسَفِرَنا َهَذا اْلرِبَّ َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرننَِي َوإِنَّ ُهمَّ إِنَّ نَا مَلُنَْقلُِبوَن، اللَّ إىَِل َربر

ْن َعَلْينَا َسَفَرَنا َهَذا َواْطِو َعنَّا ُبْعَدُه اللَُّهمَّ  َوالتَّْقَوى َوِمْن اْلَعَمِل َما َتْرىَض اللَُّهمَّ َهور

َفِر َواخْلَلِيفَ  اِحُب يِف السَّ َفِر َأْنَت الصَّ  السَّ
ِ
ُهمَّ إيِنر َأُعوُذ بَِك ِمْن َوْعَثاء ُة يِف اأْلَْهِل اللَّ

 امْلُنَْقَلِب يِف امْلَاِل َواأْلَْهلِ 
ِ
: « َوَكآَبِة امْلَنَْظِر َوُسوء آِيُبوَن »َوإَِذا َرَجَع َقاهَلُنَّ َوَزاَد فِيِهنَّ

نَا َحاِمُدونَ   «.َتاِئُبوَن َعابُِدوَن لَِربر

(، وحديث عبد اهلل بن عمر عند البخاري 6221مسلم ) وحديث أنس عند

 (.6222(، ومسلم )4991)

 األذان في السفر

(: 161(، ومسلم )2417) (،1002) (، ومسلم120أخرج البخاري رقم )

 «.صلوا يف رحالكم»وإذا كان مطر يرشع األذان بقوله: 

ملسافر ( حديث أيب املليح عن أبيه: وإذا كان ا6/6942وأخرج عبد الرزاق )

د مسلم قد نزل منزاًل؛ فإنه جيمع بأذان  وإقامتني. دليل ذلك حديث جابر عن

  صالتني بعرفه بأذان واحد وإقامتني.صىل الملسو هيلع هللا ىلص (، أن النبي 6767)

 قول ال بأس طهور للمريض 

كام هو معلوم أن العبادات تأخذ من الكتاب والسنة، وكام هو سري الشيخ 

لها ما أخرجه البخاري يف صحيحه، من حديث ابن رمحه اهلل عليه وهذه السنة دلي

دخل عىل أعرايب يعوده، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  (: أن النبي 2161عباس ريض اهلل عنه رقم )

إذا دخل عىل مريض يعوده قال: ال بأس طهور إن شاء اهلل، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  وكان النبي 

ال بأس طهور إن شاء اهلل، قال: قلت: طهور كال، بل هي محي تفور عىل شيخ 



فنعم إذا وهذه السنة واحلمد هلل معمول هبا يف ملسو هيلع هللا ىلص:   تريرة القبور، فقال الني كبري

 أوساط أهل السنة، فاهلل احلمد واملنة. 

 الدعاء للمريض بالسنة النبوية 

هذه السنة انترشت بني أهل السنة يف اليمن بفضل اهلل أوالً، ثم بفضل الوالد 

هبذا الدعاء النبوي قال رمحه اهلل: كام الشيخ رمحه اهلل ثانيًا، وهو الدعاء للمريض 

ملسو هيلع هللا ىلص  يف جامعة )الدعاء للمريض( وساق حديث ابن عباس بسنده، كان رسول اهلل 

أسأل اهلل العظيم رب «إذا عاد مريضًا جلس عند رأسه، ثم قال سبع مرات: 

 .»العرش الكريم، أن يشفيك فإن كان يف أجله تأخري عويف من وجعه

ا أحاديث حسن احلديث. أخرجه البخاري يف األدب قال الشيخ رمحه اهلل: هذ

 املفرد.

 كفارة المجلس

من املعلوم أن املجالس حيدث فيها القيل والقال واللغو والرفث والغفلة وغري 

،  نؤديه بعد املجلس ملسو هيلع هللا ىلصذلك ومن رمحه اهلل بنا أن رشع لنا ذكرًا عىل لسان حممد 

الذي هدى أهل السنة، ومن سار يكون كفارة ملا وقع يف هذا املجلس، وهلل احلمد 

 عيل سريهم إىل العمل هبذه الشعرية العظيمة. 

وقد بوب الشيخ رمحه اهلل يف )جامعة الصحيح( )كفارة املجلس ( وهو الباب 

 اخلامس والسبعون من كتاب الدعوات.

وأستدل بحديث عائشة ريض اهلل عنه، الذي أخرجه اإلمام النسائي بعد أن 

ا جلس رسول اهلل جملسًا وال تال قرآنا وال صىل صالة إىل ساقه بسنده قالت: م

ختم هبؤالء الكلامت، قال: نعم من قال خريًا ختم له طابع عىل ذلك اخلري، ومن 

قال: رشًا كن له كفارة سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت، استغفرك، وأتوب 

 إليك.



 دعاء دخول القرية 

هذه البالد اليمنية، إال عند النذر من أكاد أجزم أن هذه السنة مل تكن تعرف يف 

الناس، وربام ال يعملون به حتى من اهلل علينا هبذا العلم اهلامم فبينها غاية البيان 

وسطرها بالبنان يف كتبة رمحه اهلل، فقد قال يف )اجلامع الصحيح مما ليس يف 

الصحيحني( )باب دعاء دخول القرية( ثم ساق حديث صهيب بن سنان الذي 

مل يرى قرية يريد دخوهلا غال قال حني ملسو هيلع هللا ىلص:  ه اإلمام النسائي أن رسول اهلل أخرج

اللهم رب الساموات السبع وما أظللن ورب األرضيني السبع وما اقللن، «يراها: 

ورب الشياطني، وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خري هذه القرية، 

 . »ونعوذ بك من رشها ورش ما فيها

لذي فلق البحر ملوسى؛ ألْنا كانت دعوات دواد حني يرى قال كعب: وا

 العدو.

ثم قال رمحه اهلل هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إال حممد بن نصري 

 العز النيسابوري، وقد وثقه النسائي، وروي عنه مجاعة. 

 صوم العازب الذي لم يتيسر له الزواج 

ى وقع كثري من العزاب يف هذه من السنن املهجورة يف أوساط املجتمعات، حت

الفاحشة وبعضهم يف العادة الرسية املحرمة وذلك بسبب جهلهم بالسنة، أو 

 تفريطهم يف اهلدي النبوي. 

وقد دل عىل هذه السنة حديث ابن مسعود الذي أخرجه اإلمامان البخاري 

يا معرش الشباب، من استطاع «قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ومسلم يف صحيحيها: أن رسول اهلل 

ءة فليتزوج، فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه منكم البا

 . »بالصوم فإنه له وجاءً 

وكان رمحه اهلل كثريًا ما ينصح العزاب بالصوم، بل قد ألف رسالة )َتفة 

الشباب( الرباين يف الرد عىل العالمة الشوكاين بني فيها هذه السنة وفضل العمل 

 هبا. 



 لسفرالمعانقة عند القدوم من ا

قد أكثر الناس يف هذا األمر فبعضهم يقبل اليدين وبعضهم يضع األنف يف 

أنف األخر وبعضهم يضع الوجه يف الوجه ويقبل واملعهود عن السلف الصالح 

هي ملسو هيلع هللا ىلص  رضوان اهلل عليهم من الصحابة ومن بعدهم وقبل ذلك رسول اهلل 

اين يف األوسط كان املعانقة كام يف حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه، عند الطرب

، »إذا تالقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا«ملسو هيلع هللا ىلص: أصحاب رسول اهلل 

)ضياء السالكني( وقال الشيخ حييي باب املعانقة عند القدوم من السفر وهذه 

 السنة احلمدهلل معمول هبا بني أوساط أهل السنة. 

 الجود والكرم 

 ن عباس كام يف الصحيحني أجود الناس هكذا قال ابملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهلل 

 شيئًا فقال ال كام يف صحيح مسلم. ملسو هيلع هللا ىلص  وقال جابر ما سئل رسول اهلل 

يعطي من ال خيشى الفقر يف الصحيح من حديث أنس ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول اهلل 

يف ملسو هيلع هللا ىلص  ريض اهلل عنه وكان الشيخ مقبل رمحه اهلل من خواص املتبعني لرسول اهلل 

 اهلل فيام نحسبه.  هذه الصفة احلميدة حمتسبًا لألجر من

 فواهلل ثم واهلل أحلف ال أستثني أنه كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر. 

 يعرف أن اهلل هو الذي يأيت باملال، وهو الذي يمنعه فرمحه اهلل رمحه واسعة. 

 وضع اليد على الفم عند التثاؤب

، وملا كان كثرٌي من »إنام بعثت ألتم صالح األخالق«ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل 

الناس قد تركوا العمل بالسنة يف االعتقادات واألخالق، واملعامالت والعبادات 

بسبب اجلهل، فقد أحيا اهلل كثريًا من السنن، عىل يد هذا الشيخ اجلليل والعامل 

النبيل إال وإن من هذه السنن هي وضع اليد عىل الفم عند التشاؤب، ودليلها ما 

أيب سعيد ريض اهلل عنه قال: قال أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحة من حديث 

 »إذا تثائب أحدكم فإليك ضم ما أستطاع فإن الشيطان يدخل«ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل 



وهذه السنة واحلمد هلل معمول هبا بني أهل السنة،  وأما كثري من الناس فإنه يفتح 

فاه عند التثاؤب لو شاءت فأره أن تدخل دخلت، وبعضهم يصدر صوتًا يزعج 

 ملستعان. من حوله فاهلل ا

  

 دعاء السفر واإلياب منه 

من املعلوم أن هذه السنة أكثر من يعمل هبا أهل السنة، وإن عمل هبا بعض 

الناس فإنام يعلمها منهم، وبعضهم يؤدي اآلية فقط، ويرتك احلديث، وهذا من 

هو ما أخرجه ملسو هيلع هللا ىلص  جهل الناس بدينهم، وإال فالدعاء املرشوع الوارد عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  رمحه اهلل، عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال: إن رسول اهلل اإلمام مسلم 

سبحان الذي «كان إذا استوى عىل راحلته خارجًا إىل سفر كرب ثالثًا، ثم قال: 

سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني، وإنا إىل ربنا ملنقلبون، اللهم إنا نسألك يف سفرنا 

للهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل ما ترىض، ا

بعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بك من 

، وإذا عاد قاهلا وزاد »وعثاء السفر وكأبة املنظر، وسوء املنقلب يف املال واألهل

 .»آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون «عليهن: 

، كام يف »آئبون تائبون عادبون لربنا حامدون«ل: والسنة إذا رأى القرية أن يقو

 حديث أنس عند مسلم أ.هـ 

 طالق الثالث في المجلس الواحد واحدة

هذه من السنن التي انطمست بسبب البعد عن العمل بالكتاب والسنة، 

والتقليد للمشايخ واألفراد، فكم من امرأة ُحرمت عىل زوجها بدون حمرم، 

ديث ابن عباس عند مسلم، قال: كان طالق الثالث عىل واحلكم يف هذه املسألة ح

وأيب بكر سنتني من خالفة عمر، طالق الثالث واحدة... ملسو هيلع هللا ىلص عهد رسول اهلل 

 احلديث.



( يف جوابه عن سؤال حول طالق 269قال الشيخ رمحه اهلل يف قمع املعاند )

..، الثالث، تعترب واحدة ملا روى مسلم يف صحيحه عن ابن عباس ريض اهلل عنه.

وأخذ أصحاب املذاهب األربعة بقول عمر، وهكذا أتباعهم أخذوا بقول عمر، 

والشوكاين رمحه اهلل يقول: إن كنتم تركتم السنة لقول عمر، فامذا يقع املسكني عند 

، وإن كنتم تركتموها ألجل املذاهب فهي أحقر من أن تعارض سنة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول اهلل 

الق ثالًثا يعترب من الطالق البدعي، وال تقع إال ...، فمن قال المرأته هي ط

 واحدة، واهلل املستعان.

 طاعة أولياء أمر المسلمين 

من املعلوم لدى من له بصرية وعلم، أن مجع من يف الساحة من شيعة وأخوان 

مسلمني ورسورية ومجاعة اجلهاد كلهم خوارج عىل حكام املسلمني، ينافسوْنم 

عملون التفجريات واالنقالبات عليهم، وهذا مما حذر يف مناصبهم وكراسيهم، وي

من أتاكم وأمركم مجيعًا عىل رجل واحد يريد أن يشق «يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  منه رسول اهلل 

. أخرجه مسلم من حديث عرفجة ريض اهلل عنه »عصاكم أو يفرق مجعكم فاقتلوه

 واألدلة مبسوطة يف موضعها. 

خلروج عىل احلكام، ما من حمارضة وكان الشيخ رمحه اهلل حمذرًا ليل ْنار من ا

يتطرق فيها للكالم حول الفرق، إال وحذر من االنقالبات والثورات 

والتفجريات، وكذلك يف خطب العيد واملجامع، بل له ردود كثرية عىل مجاعة 

اجلهاد وسامها: مجاعة الفساد، مع أنه رمحه اهلل كان ينكر األعامل املخالفة للكتاب 

واملسئولني، وكان يناصحهم فيها: كالديمقراطية واالنتخابات والسنة من احلكام 

وتصوير ذوات األرواح، ووضع األموال يف البنوك، وتقليد الكفار وغريها، 

. »اسمع وأطع وإن أخذ مالك ورضب ظهرك«عمدته يف ذلك حديث حذيفة: 

 أخرجه مسلم 

عليك بالسمع والطاعة يف عرسك ويرسك، وتشطك «وحديث أيب هريرة: 

وال تنازعوا «أخرجه مسلم مرفوعًا وحديث عبادة:  »مكرهك وعىل أثرة عليكو



. أخرجه البخاري »األمر أهله، إال أن ترو كفرًا بواحًا عندكم فيه من اهلل برهان

 ومسلم رمحهام اهلل. 

ال ما «عند أن قال الصحابة: آال ننبذهم بالسيف؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص  وقول رسول اهلل 

 (. . احلديث يف )الصحيح»صلوا

وقد قال رمحه اهلل: والذي يف عقيدتنا أننا ما نزاحم صاحب كريس عىل 

 (. 672كرسيته.اهـ من )الفواكه اجلنية()

وقال مره رمحه اهلل لرجل أرسله عىل عبد اهلل صالح هداه اهلل إىل الكتاب 

 والسنة: )إذا كان يرى يف بقائي يف اليمن فتنه فأنا مستعد، أخذ مكتبتي وأذهب(.

رات: )ونحن نسمع لو جرفوا بيتي باحلرارة ما رفعنا عليهم بندق كل وقال م

 هذا كنا نسمعه يردده مرارًا رمحه اهلل(. 

وكان ال يكفر من احلكام إال من ظهر كفره، فقال رمحه اهلل حول تكفري احلاكم 

الذي بغري ما أنزل اهلل: ال يكون احلاكم كافرًا إال بثالثة، رشوط أن يكون عاملًا، 

ال يكون مكرهًا وأن يرى أن احلكم الوضعي مساويًا، أو أفضل من حكم اهلل  وأن

 (. 612فحينئذ يكفر.اهـ )املصارعة( للشيخ رمحه اهلل )

وكان رمحه اهلل حتى وإن كان احلاكم كافرًا فإنه حيرص أن يكون اخلروج عليه 

 يستفيد منه املسلمون، فرشط له رشوطًا: 

 إلسالم واملسلمني. أن يكون اخلروج يف صالح ا -6

 أن يؤمن معه الفتنه بني املسلمني.  -4

 معه الفتنه بني املسلمني.  -2

 أن تتوفر لدى اخلارجني الكفاءة، والقدرة حتى ال حيتاجوا إىل أعداء اإلسالم. 

(: وسمعنا 611-612أن يكون البديل حاكم مسلم، أنظر )َتفه املجيب()

 .بعضها كان يكررها يف الدروس رمحه اهلل

 



 االغتسال أو الوضوء للعين 

وعالجها إما بالرقى املرشوعة ملسو هيلع هللا ىلص  العني حق كام أخرب بذلك رسول اهلل 

بقراءة املعوذات، ويشء من القرآن، أو باالغتسال والوضوء كام قال رسول اهلل 

 . »وإذا أستغلسلتم فاغتسلوا «ملسو هيلع هللا ىلص: 

ائن وحديث عائشة ريض اهلل عنها يف )الصحيح املسند(: كان يأمر الع

فيتوضأ، ثم يغتسل منه املعني، وهو يف )الصحيح املسند( وأخرجه أبو داود 

 وكيفية الغسل تأيت يف التربيك إذا رأى ما يعجبه. 

هذه هي الطريقة املرشوعة لعالج العني، وجلهل الناس من وقعت به عني 

 ذهب إىل الدجالني واملشعوذين، أو بقي الرجل مريضًا سقياًم، واحلمد هلل عادت

 هذه السنة بعد ظهور هذه الدعوة املباركة رمحهم اهلل جمددًا. 

وأذكر هنا قصة وقعت يف دار احلديث بدماج، أخربين هبا األخ حممد هبه 

الزبيدي، والشيخ عبد القوي اليافعي أن الشيخ رمحه اهلل كان يسمع هلم يوم 

رسد اخلميس أحاديث األسبوع من صحيح البخاري، وكان هنالك طالب عدين ي

األسانيد وتراجم الرجال، فأعانه رجل من احلارضين فأمرهم الشيخ بالوضوء 

فتوضأ وفر العاين، وبقي الرجل طريح الفراش حتى عرص اليوم الثاين فأمرهم 

بالوضوء فامتثلوا وأراد العائن أن هيرب فمسك وتوضأ، فرش الشاب املعيون 

 فقال: كأنام نشط من عقال.

 الرقية المشروعة 

كرر مرارًا أن الناس قد غريوا وبدلوا، ففي جمال الرقية كانوا يرقون برقي كام ت

رشكية وبعضها بدعية، وبعضها ال أصل هلا، وبعد ظهور دعوة الشيخ تعلم الناس 

اللهم رب الناس، إذ هب البأس، وأشف «كل خري ومن هذه الرقي املرشوعة: 

أرضنا ورقة بعضنا يشفي بسم اهلل، برتبه « ، »أنت الشايف، الشفاء إال شفاءك

 . »سقيمنا بأذن ربنا



ضع يدك عىل الذي تأمل من جسدك، ثم قل: أعوذ بعزة اهلل وقدرته، من كل «

 سبع مرات.  »ما أجد وأحاذر

أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن «من رض مريضًا فقال سبع مرات: 

، ومن الرقي ملسو هيلع هللا ىلص إال برأ، وغريها من الرقي الواردة عن املعصوم رسول  »يشفيك

 .»ال بأس بالرقي ما مل تكن رشكاً «ملسو هيلع هللا ىلص: التي ليس فيها رشك، كام قال رسول اهلل 

 منهج السلف رضوان هللا عليهم أجمعين أحيأه ل 

مدح اهلل جل وعز السلف رضوان اهلل عليهم يف كثري من اآليات، وبني أن 

أتباعهم سبب لدخول اجلنة، وسبب للنجاة من النار يقول جل وعز: 

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ  ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ ﴿َوالسَّ

َتَها اأْلَْْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا َذلَِك  ِري ََتْ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ

 [.600]التوبة: اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾

َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل  ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ وقال: ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا﴾ ]النساء:  [. 661امْلُْؤِمننَِي ُنَولر

خريكم قرين ثم الذين «قوله: أْنم خري القرون وخري أمة، بملسو هيلع هللا ىلص  وبني رسول اهلل 

احلديث ثم قال يف الثالثة أو الرابعة: ثم يأيت قوم  »يلوْنم، ثم الذين يلوْنم

يشهدون وال يستشهدون، وينذرون وال يوفون، ويكثر فيهم السمن. متفق عليه 

 من حديث عمران بن حصني. 

ِذيَن َجاءُ  وا ِمْن َبْعِدِهْم وأمرنا أن ال نذكرهم إال باجلميل: فقال سبحانه: ﴿َوالَّ

َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغاًل  ياَمِن َوال جَتْ
ِذيَن َسَبُقوَنا بِاأْلِ ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ َيُقوُلوَن َربَّ

ِذيَن آَمنُوا﴾]احلرش:  [.60لِلَّ

واألدلة يف الباب كثرية جدًا، وعلم مما تقدم أن علينا أن نسري عىل فهمهم 

يهم وسريهم، أعلم الناس وأحكم الناس نزل القرآن عليهم، وكان رضوان اهلل عل

فيهم فال جيوز لنا أن نخالفهم، وللتوسع يف هذا تراجع كتب السنة ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 

 إلمام عبد اهلل بن حممد، وابن أيب عاصم والرشيعة وغريها من الكتب يف الباب.



الكرام وأخرجه  وقد دعاء الشيخ رمحه اهلل إىل هذا املنهج، منهج السلف

 للمجتمع نقيًا صافيًا، أخذ به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

 محاربته ألهل البدع 

،  وأن ملسو هيلع هللا ىلصكان الشيخ رمحه اهلل عىل دراية وعلم غزير، بام كان عليه رسول اهلل 

 َ ْمُت َعَلْيُكْم الدين قد كام قال اهلل سبحانه وتعاىل:  ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأَْت

ْسالَم ِدينًا﴾]املائدة: تركتكم «ملسو هيلع هللا ىلص:  [ وبقول رسول اهلل 2نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اأْلِ

 . »عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

وكذلك علمه بنهج السلف ريض اهلل عنهم، الذين كانوا يعرفون رسول اهلل 

لذي جاء به، وكان رمحه اهلل أيضًا عىل دراية وأتباعه، وتوقريه وأتباع النور املسو هيلع هللا ىلص  

ُسوَل ِمْن  بأن خمالفة هذا الطريق ضالل وهوى؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَس  َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل امْلُْؤِمننَِي ُنَولر  اَءْت َبْعِد َما َتَبنيَّ

 [. 661َمِصريًا﴾ ]النساء:

يَن﴾ ]آل   ْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اأْلِ

 [. 71عمران:

واإلسالم هو السنة، والسنة هي اإلسالم، كام قال الربهباري يف رشح )السنة(  

ريق الذي أثنى اهلل عليه ورضيه، وريض عمن واعلم رمحك اهلل أن طريقهم هو الط

ُلوَن ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر  ابُِقوَن اأْلَوَّ سار عليه، كام قال سبحانه: ﴿َوالسَّ

َتَها  ِري ََتْ َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ ِذيَن اتَّ َوالَّ

 [. 600أْلَْْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ ]التوبة:ا

خري القرون قرين، ثم الذين «وأثنى عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:  

 »يلوْنم، ثم الذين يلوْنم

من حمدثات األمور ملسو هيلع هللا ىلص  ثم معرفته رمحه اهلل بالتحذير الشديد من رسول اهلل 

. »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«حديث عائشة ريض اهلل عنه:  كام يف

 متفق عليه. 



ال يقبل «، وحديث: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«ويف لفظ مسلم: 

 . أخرجه أمحد يف مسنده. »اهلل توبة صاحب مبتدع حتى يدع بدعته

مور، فإنه كل حمدثة وإياكم وحمدثات األ«وكام يف حديث العرياض بن سارية: 

 . أخرجه الرتمذي يف جامعة. »بدعة، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

وبعد رسد هذه األدلة يتبني لك عذر الشيخ رمحه اهلل يف شدته عىل أهل البدع 

واألهواء، ومنابذهتم وهو مع هذا كله متبع ملنهج أهل السنة واجلامعة يف 

صغريها وكبريها، من صوفية وخوارج وشيعة  معاملتهم، حمذرًا من مجيع البدع

 وإخوان مسلمني ورسورية، ومن نظر يف كتبه رأى هذا واضحًا جليًا. 

الدين «ملسو هيلع هللا ىلص: وهذا يعترب من النصيحة هلم، وألتباعهم لقول رسول اهلل 

هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني «قلنا: ملن يا رسول اهلل؟ قال:  »النصيحة

 لم. . أخرجه مس»وعامتهم

مقتديًا يف جترحيهم باألدلة الواردة من الكتاب والسنة، وأثار السلف رضوان 

عند أن استشارتة فاطمة بنت قيس يف الزواج ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عليهم، فقد قال رسول اهلل 

أما معاوية فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم فال «من معاوية، أو أيب جهم؟ قال: 

 . احلديث متفق عليه. »بن زيديضع العصا عن عاتقة، انكحي أسامة 

وجترحيه للمنافقني وأمره هبجر أهل املعايص، كام يف حديث أيب هريرة مرفوعًا: 

إذا زنت األمة فتبني زناها فليجلدها احلد، ثم ال يثرب عليها، ثم إذا زنت الثانية «

 . »فأجلدها احلد ثم ال يثرب عليها، فإن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر

ملبتدعة من باب أوىل، ومن أراد املزيد من األدلة فلينظر كتاب الشيخ رمحه وا

اهلل )نرش الصحيفة يف أقوال أهل العلم يف أيب حنيفة( ويف كتابه )اجلامع الصحيح 

مما ليس يف الصحيحني( وعقد فيه باب للجرح والتعديل، وكثري من كتبه مثل 

غارة األرشطة عىل أهل اجلهل )غارة الفصل عىل املعتدين عىل كتب العلل( و)

والسفسطة( و)إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد اهلل القرضاوي( وغريها 

 كثري. 

نهج السلف الصالح فقد قال يونس بن وهو يف هذا كام أسلفت، كان متبعًا مل

عبيد: عند أن علم أنه خرج من عند مبتدع يا بني ألين أراك خرجت من بني خنث 



من بيت فالن وفالن، وألن تلقي اهلل يا بني زانيًا فاسقًا  أحب إيل من أن خترج

سارقًا خائنًا أحب إيل من أن تلقاه بقول فالن وفالن. نقاًل من رشح )السنة( 

 (.646للربهباري. ط دار السلف )ص

وليس يف أثر يوسف بن عبيد التشجيع عىل العايص، ولكن يرى أن املعصية 

ي بصاحبها إىل الكفر كام قال بعض السلف: أهون من البدع؛ ألن البدعة قد تؤد

 البدعة بريد الكفر وكان ناصحًا بالتميز، عن أهل البدع، وعدم حضور جمالسهم،

عىل اإلنسان دينه، وقد سبقه يف ذلك حممد بن  أو حمارضهتم ألْنم قد يلبسون

 سريين، عندما رفض أن يسمع من املبتدع قراءة القرآن. 

أن طرد املبتدع من بيته، وكام فعل أيوب أبن َتيمة  وكام فعل اإلمام مالك عند

 السختياين حني قال له رجل كلمة قال: وال نصف كلمة. 

وقد قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة يف طريق فمر يف 

 طريق غريه، وقال أيضًا: من جالس صاحب بدعة مل يعطي احلكمة.

مثل العقارب يدفنون رؤوسهم  وقال الربهباري رمحه اهلل: مثل أصحاب البدع

وأبداْنم يف الرتاب، وخيرجون أذناهبم، فإذا َتكنوا لدغوا، وكذلك أهل البدع هم 

 حمثفون بني الناس، فإذا َتكنوا أبلغوا ما يريدون. 

وبإعادة الشيخ رمحه اهلل املنهج اجلرح والتعديل َتيز أهل السنة، وأنترش اخلري 

ا، وهلل احلمد واملنة، وأنظر كتاب رشح )السنة( الكثري يف بالدنا اليمنية وغريه

 للربهباري رمحه اهلل. 

ويدخل يف َتذيره رمحه اهلل من املذاهب، َتذيره من الفرق املنحرفة عن منهج 

 . التبليغ الصوفية اجلاهلة أهل السنة واجلامعة كجامعة 

هم أربعني سنة، تبصحب الشخص بالعقيدة الصحيحة خيرج  عدم االهتاممل

 ده باقيًا عىل عقيدته الرشكية البدعية، وهذا خالف السنة. وجت

عدم االهتامم بالعلم فرتى أحدهم يبقي معهم عرشين سنة، وهو باقٍي عىل 

عند البخاري ملسو هيلع هللا ىلص  جهله والزاهد يف العلم، زاهد يف اخلري فقد قال رسول اهلل 

م تبليغ مجيع . عد»من يرد اهلل به خريًا يفقه يف الدين«ومسلم، من حديث معاوية: 

 أمور الدين، التعصب ملذهب أيب حنيفة. 



التحديث باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، وما ال أهل له إىل أن قال: وليس 

لدي شلك يف أن منهج اجلامعة، مبتدع وإن كان يوجد يف اجلامعة رجال 

 صاحلون.اهـ يترصف 

مجاعة  ( فقال: وأما612وسئل رمحه اهلل كام يف كتاب )َتفه املجيب()ص

بليغ يف )القول ال ري.اء كتاب الشيخ الفاضل محود التوجيالتبليغ فأنصح باقتن

قال رمحه اهلل أيضًا عند أن سئل عنهم، كام يف َتفه  التحذير من مجاعة التبليغ (.اهـ

( واملؤلفات كثرية يف تبني رشكياهتم وصوفياهتم، وما هم عليه 02املجيب )ص

ولو مل تكن ميتة كام كانت تذهب يف وقت  من الضالل ودعوهتم دعوه ميتة،

الشيوعية إىل بالد الشيوعية، ودعوهتم لو كانت يف زمن أيب جهل ما أنكر عليهم 

فهم يدعون إىل ست خصال، وهي دعوة ميتة مبنية عىل جهل واهلل يقول ﴿ُقْل 

َبَعنِ   [.607ي﴾]يوسف:َهِذِه َسبِييِل َأْدُعو إىَِل اهللَِّ َعىَل َبِصرَيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ

 دع عنك التوقيت خترج معهم ثالثة أيام شهر ثالثة، أشهر فهذه كلها بدع.اهـ

 

مجاعة األخوان املسلمني املنحرفة عن املنهج  نوكذلك حذر رمحه اهلل م

السلفي وعن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم غاية التحذير وبني غاية البيان 

ذلك حرصًا منه عىل أن يصل الدين إىل يف كثري من كتبة وارشطتة ودروسه و

 600الناس نقيًا بعيدًا عن البدع واخلرافات فقد قال يف كتابة َتفه املجيب ص

حسب األخوان املسلمون أن منهجهم منهج مبتدع ومنهج ضالل وقال يف نفس 

وأصل دعوة األخوان املسلمني دعوة قبوريه... وقال ودعوة  402الكتاب ص

ترب نكبة عىل الدعوات ألن أكرب أعدائها أهل السنة فهم األخوان املسلمون تع

يتحالفون مع الشوعي والبعث والعلامن والنارصي ولكن ال يمكن أن يتعاونوا 

(: واإلخوان 247وقال يف نفس الكتاب )ص مع أهل السنة.اهـ يترصف.

املسلمون قواد رش وضالل... وقال: فكنوا عىل حذر من علامء السوء، ومن علامء 

وء، وعلامء اإلخوان املسلمني ما جتد منهم واحدًا، وقفًا عند كتاب اهلل ونسه الس

 رسوله. 



( واإلخوان املسلمون آله مجع أموال.  وله ردود عىل كثري من 249وقال )ص

زعامئهم )كالزنداين( يف رشيط الزنداين و)جملس شيخات اليمن( مطبوعة ضمن 

اهلل القرضاوي يف كتابه  ( وعىل يوسف بن عبد241-260)َتفة املجيب()ص

 )إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد اهلل القرضاوي( وغري كثري. 

وله رد عىل جامعتهم ومركز علمهم سامه: )الربكان يف نسف جامعة اإليامن(، 

 (. 660-97وانظر كتاب )املخرج من الفتنة()ص

م وخطر هذه اجلامعة جسيم ولذلك استحقوا، هذا كله وأكثر وله أيضًا قي

( عنوانه َتذير ذوي الفالح من 6/02رشيط مطبوع ضمن )قمع املعاند()ص

 طاغويتة الضالل. 

قال رمحه اهلل بعد أن سئل ملاذا يطلق عىل اإلصالح طاغويت فقال الطاغوت يف 

ا مَلَّا َطَغا امْلَاُء مَحَْلنَاُكْم يِف اجْلَاِرَيِة﴾ ]احلاقة:  [، 66اللغة التجاوز قال اهلل: ﴿إِنَّ

و يف الرشع ما جتاوز الشخص فيه حده من معبود أو متبوع، فأعني بالطاغوت وه 

بعض األمور التي سأذكرها، ومن كان متبعًا هلا فقد عبد الطاغوت، وهو يعترب 

كافرًا ومن هذه األسباب اإلشادة بالوحدة مع الشيوعيني... إىل أن قال املحافظة 

وت هال قالوا: املحافظة عىل عىل أهداف الثورة والنظام اجلمهوري، هذا طاغ

 الكتاب والسنة الثالث التصويت. )وغريها(.اهـ

(: وإذا 6/661وله رشيط أيضًا يف احلزبني مطبوع ضمن )قمع املعاند()ص

استقصينا كالمه يف هذه اجلامعة الضالة، لبلغ جملدًا ضخاًم، ولكن تكفي اإلشارة 

 إىل ذلك. 

 

  اخلارجة عىل أهل اإلسالم فقال يف مجاعة التكفريوحذر رمحه اهلل تعاىل من 

(: مجاعة التكفري نشأت بمرص، وأمتدت 92-96كتابه املخرج من )الفتنة()ص

إىل السودان، ثم إىل اليمن، وقل أن تسلم بلد منهم وهي مجاعة مبتدعة ضالة، 

 تعتنق فكرة اخلوارج... 

 وأوقعهم يف هذه األمور: 

 فساد املجتمعات.  -6
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إىل أن قال: قد جيلس مجاعة التكفري املجلس فال يقومون إال وقد كفر بعضهم 

 بعضًا، وهذه طريقة اخلوارج.اهـ باختصار 

وكان رمحه اهلل منطلقًا يف التحذير من هذه اجلامعة، من حديث أن أمامة أن 

 »كالب أهل النار، كالب أهل النار، كالب أهل النار«قال عنهم: ملسو هيلع هللا ىلص   رسول اهلل

رش قتىل َتت أديم السامء، وخري «منهم حتى قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ومن َتذير رسول اهلل 

يمرقون من الدين كام يمرق «، احلديث يف صحيح مسلم وقال: »قتىل من قتلوهم

 .»السهم من الرمية

املنحرفة عن الكتاب والسنة، رد عىل هذه املفرقة  وحذر من الرسورية و

وحذر منها ومن دعاهتا وعىل رأسهم زعيمهم حممد رسور زين العابدين، فقد قال 

( فقد أحرتق حممد رسور الذي كان صاحبنا قبل 404يف كتابه )َتفة املجيب()ص

 قضية اخلليج وأصبح، هو وحفنة من أتباعه حياربون العلامء.اهـ 

من كتاب )َتفة املجيب( بعنوان هذه هي وله رمحه اهلل رشيطًا مطبوعًا ض

(: وقد سمي جملتهم السنة قال: ينبغي أن تسمى 609الرسورية فاعرفوها )ص

( فهذه دعوة مبنية عىل الكذب والتلبيس، وستظهر 672جملة البدعة وقال )ص

ودعاهتم ) وإلخينا الفاضل عادل  احلقيقة وقد حذر رمحه اهلل من أشخاصهم،

 . املجرحون عند اإلمام الوادعي ( السياغي جزء بعنوان 



 حزب التحريروحذر من 

هذا حزب مبتدع نشأ يف األردن، عىل يد زعيمه تقي الدين النبهاين، عام 

(، وتقي الدين هذا فلسطيني، وكانت بداية انتشار احلزب يف 6909-6909)

سورية واألردن ولبنان، ثم أمتد إىل كثري من البلدان اإلسالمية، وهو حزب 

يث أبيح النظر إىل الصور العارية، وتقبيل املرأة األجنبية وقوله جيوز أن يكون خب

القائد يف الدولة املسلمة كافرًا. قوله يدفع اجلزية من الدولة املسلمة إىل الدولة 

 الكافرة وغريها من األمور املنكر أ.هـ يترصف )املوسوعة امليرسة(. 

(: فحزب التحرير 624جيب()صقال الشيخ رمحه اهلل يف كتابه )َتفة امل

حزب خبيث نشأ يف األردن، وكان مشتقًا من األخوان املسلمني فراسلوه لريجع 

فأيب وكان زعيمه تقي الدين النبهاين، وهم يف مسألة العقائد يقولون: ال تأخذ إال 

من العقل فإن وجد السمع فال بد أن يكون السمع مقطوعًا به، وينكرون عذاب 

روج املسيح الدجال وال هيتمون بتعليم فضائل األخالق القرب وينكرون خ

)وأذكر بعض األمور الفقهية التي ذكرناها بداية عنه( إىل قال: فهو حزب ضليل 

 يف غاية الظالل. 

وأنصح كل أخ باالبتعاد عنه والتحذير منه، ولو مل نعتذر هلم أْنم متأولون 

الدجال ويقول: زعيمهم إنه  لقلنا أْنم كفار؛ ألْنم ينكرون عذاب القرب، وخروج

 ال جيب أن يعلم طلبته القرآن، لئال خيرجوا دراويش.اهـ يترصف. 

(: فهو أخبث من حزب األخوان 402وقال عنه يف موضع أخر )ص

 املسلمني، قال: وأخبث أفعل تفضيل تقتيض املشاركة وزيادة.اهـ  

لدليل من كتاب من املعلوم )أن الدين عند اهلل اإلسالم( وأن احلجة هي يف او

ولكن بسبب عدم التفقه يف الدين انترشت ما تسمى ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ومن سنة رسول اهلل 

باملذاهب والتعصب الشديد هلا، فكان رمحه اهلل منكرًا وحمذرًا ومن ذلك ما قاله 

( بوب رمحه اهلل فقال: )التعصب املذهب( ثم 4/224يف كتابة )صفة الزلزال()

عصب املذهبي، فإن اهلل مل يتعبدنا إال بكتابة وسنة قال: ومن األمور املنكرة الت

ُكْم  بُِعوا َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربر رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم قال اهلل تعاىل: ﴿اتَّ

ُروَن﴾ ]األعراف:  [. 2َوال َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َقلِياًل َما َتَذكَّ



يِن وقال تعاىل منكرًا عىل من ق  ُعوا هَلُْم ِمَن الدر َكاُء رَشَ دم أقوال الناس: ﴿َأْم هَلُْم رُشَ

ُموا َبنْيَ َيَدِي 46َما مَلْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّ﴾]الشورى: ِذيَن آَمنُوا ال ُتَقدر َا الَّ [، وقال: ﴿َيا َأهيه

ٍة إَِذا َقَ  اهللَُّ [، وقال: ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَ 6اهللَِّ َوَرُسولِِه﴾]احلجرات:

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ  رَيَ
َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

 [.اهـ 21َضالالً ُمبِينًا﴾ ]األحزاب:

( 4/214ص 9وقد بوب أيضًا وقال املذهب الزيدي )مبني عىل اهليام( )

 جيوز ملسلم أن ينتهي إىل مذهب من املذاهب؛ ألن اهلل تعاىل قال: أنا أعتقد أنه ال

ُكْم َوال َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء﴾]ألعراف: بُِعوا َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربر  [.2يقول: ﴿اتَّ

وهذه املذاهب فرقت املسلمني، وأورثت بينهم العداوة والبغضاء، ومن قرأ  

ة( وغريها من كتب التاريخ يرى العجب، حدثت فتن بني أهل يف )البداية والنهاي

السنة والشيعة، وفتن بني احلنابلة والشافعية، واحلنفية صدق اهلل:  ﴿َوَلْو َكاَن ِمْن 

 [ .74ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاِلفًا َكثرِيًا﴾]النساء:

دم الدليل عىل ذلك االنتامء، قال رمحه اهلل: وقد عرفت أين ال أجيز االنتامء لع

أما املنتمي إىل مذهب زيد بن عيل رمحه اهلل، فإنه ال جيد أقواالً صحيحة إليه ذلك، 

ألْنا مل تثبت نسبة الكتاب إليه، ومل يدون طلبته أقواله، والراوي له عند زيد اهلل 

عىل عمر وبن خالد الواسطي، وقد كذب وكيع وأمحد بن حنبل، وحيي بن معني 

يف ميزان االعتذار، والراوي له عند عمر وإبراهيم بن الزبرقان وهو متكلم  كام

 فيه، ويرويه عن إبراهيم نرص بن مزاحم قال عند الذهبي كان زائفًا عن احلق.اهـ 

إىل أن قال ومن فتن أخر الزمان كثرة اجلامعات اإلسالمية، واختالفها، بل 

ُقوا﴾]آل وعداء بعضها لبعض واهلل يقول: ﴿َواْعَتِصُمو ا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيعًا َوال َتَفرَّ

 [.602عمران:

ْثِم  ويقول: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبر َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعىَل اأْلِ

 (. 4/211[. ثم ساق رمحه اهلل أدلة كثرية.اهـ )ص4َواْلُعْدَواِن﴾]املائدة:

 حيتاج إىل أراء ومذاهب كام قال واألدلة كثرية أخي املسلم، أن الدين كامل ال

اهلل سبحانه وتعاىل:  ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت 

ْسالَم ِدينًا﴾]املائدة:  [. 2َلُكُم اأْلِ



تركتكم عىل البيضاء ليلها «ويقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: 

، وما ترك صىل اهلل عليه وآله وسلم شيئًا ينفعنا »زيغ عنها إال هالككنهارها، ال ي

إال ودلنا عليه، كام قال: ما بعث اهلل يف أمة قبيل إال كان حقًا عليه أن يدل أمته عىل 

خري ما يعلمه هلم. وهو مع َتذيره من املذاهب فهو كام كان يرصح يف كثر من 

، كابن حنبل والشافعي ومالك وغريهم دروسه، أنه يستفيد من العلامء املتقدمني

من أئمة اهلدي ومصابيح الدجى، فيام وافق الدليل بدون تقليد، وإنام للدليل 

 الذي ساقوه. 

(: هذا ولسنا كجامعة التكفري 222قال رمحه اهلل كام يف )إجابة السائل()ص

يقلون: أن كتب أصحاب املذاهب ينبغي أن َترق، بل تب أصحاب املذاهب 

ن تقتني ويستفاد منها، فنحن كثريًا ما نقول يف دروسنا فهم اإلمام أمحد ينبغي أ

خري لنا من أفهامنا وكذا فهم اإلمام الشافعي، وإن كنا متعبدين بأفهامنا، بل 

 الفرق بني أفهامنا وأفهامهم كام تبني السامء واألرض.اهـ 

نيفة فتجد أن األئمة أنفسهم حيذرون من التعصب ملذاهبهم، فيقول أبو ح

رمحه اهلل: إنا قوم نقول بالقول البوح ونرجع عنه غدًا، فخذوا من حيث أخذنا، 

وقال اإلمام مالك رمحه اهلل: )كل يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذا القرب(، 

 ويقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل: )إذا صح احلديث فهو مذهبي(. 

 تقلد األوزاعي، وخذ من ويقول اإلمام أمحد: )ال تقلدين وال تقلد مالك، وال

(.اهـ 221( )باب التقليد( إىل )ص262حيث أخذنا أنظر )إجابة السائل()ص

  يترصف.

 غاية التحذير  الشيعةوحذر من  الرافضة و 

وهذه الفرقة كان هلا النصيب األوفر مع مجاعة األخوان املسلمني يف التحذير 

أهل الرفض  أباطيل نسففقد ألف يف الرد عليها  صعقة الزلزال يف  منها،

حلاد اخلميني يف أرض احلرمني( كتاب )ورياض اجلنة إواالعتزال( جملدين و)

 د  ذوي الفطن يف أخراج غالة الروافض من اليمن (و) إرشا والطليعة( كتاب

 وغريها. 



 الخاتمة

نكون هبذا قد ذكرنا شيئا مما أحياه هذا اإلمام رمحه تعاىل ولو أردنا التقيص 

دا فقد جدد  الشيخ رمحه اهلل تعاىل الدين والسنة بعد إن اندثرت لطال البحث ج

كثري من معامله ، وقد يقول قائل قد بالغت يف حق شيخك وإيم اهلل ما أعطيته حقه 

،  وقد يقول آخر قرصت يف حق الشيخ فنقول هذا جهد املقل ومع هذا وذاك 

 أقول كام قال احلريري :

 جل من ال عيب له وعال وإن جتد عيبا فسد اخللال      قد

وال أنسى أن أشكر اهلل العيل األعىل الذي يرس يل طلب العلم النافع وخدمة 

 الكتاب والسنة والدعوة إليهام أسأله اإلخالص يف ذلك وأن يتوفانا عىل ذلك .

ثم أشكر الوالد اهلامم أبا عبد الرمحن الوادعي رمحه اهلل تعاىل . ثم خليفته أبا  

جوري وفقه اهلل تعاىل ، وأشكر والدي العزيز ختم اهلل له باحلسنى عبد الرمحن احل

عيل بن حيي يرس اهلل له طلب العلم النافع .  وكذا أخي الشاعر السلفي أبا زيد 

وأشكر كل من ساعد وساهم بمشورة أو فكرة يف إنجاح هذا املرشوع واحلمد هلل 

  رب العاملني 

 الزعكري ثم احلجوري احلاشدي أبو حممد اهلمداين عبد احلميد بن حيي 
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 604 ........................................................................... رشب فضل الوضوء

 604 ................................................................. ناقض للوضوء أكل حلوم اإلبل

 602 ..................................................................... مس الفرج ناقض للوضوء

 602 ................................................................................ الصالة يف وقتها

 601 ............................................................................. وقت صالة املغرب

 601 .................................................................................. اإليراد بالظهر

 600 ............................................................................ العشاء تأخري صالة

 607 ..................................................................... تسوية الصفوف يف الصالة

 609 .......................................................................... التقارب بني الصفوف

 660 .............................................................. إخراج الصفوف من بني السواري

 660 ..................................................................... املسابقة إىل الصفوف األول

 660 .................................................................... إَتام الصفوف األول فاألول

 666 ........................................................................................... النية

 666 .................................................................................... سرتة املصيل

 661 ............................................................................... الصالة يف النعال



 667 ......................................... لةرفع األيدي يف الصالة وإلشارة باألصابع إىل جهة القب

 640 .................................................................................. افتتاح الصالة

 642 ................................................................ اإلرسار ببسم اهلل الرمحن الرحيم

 641 ........................................................................ التأمني بعد قراءة الفاَتة

 640 ........................................................ وضع اليد اليمنى عىل اليرسى يف الصالة

 647 .................................................................. النزول عىل اليدين إىل السجود

 649 ............ تكبري املأموم وراء األمام بصوت خافت وتبليغ املؤذن أو غريه التكبري إذا احتيج لذلك

 620 ............................................................................... جلسة االسرتاحة

 626 .................................................................................... سنة اإلقعاء

 624 ............................................................... سنة إلصاق القدمني عند السجود

 622 .................................................................. التفريج بني اليدين يف السجود

 622 .................................................................................... سنة التورك

 621 .................................................................................... سنة التشهد

 621 ..................................................................... إلصبع يف التشهداإلشارة با

 627 .............................................................. قراءة الفاَتة يف الركعتني اآلخرين

 629 ..................................................................... تطويل القراءة يف الصلوات

 620 .................................................... أسامع اآلية واآليتني يف صالة الظهر والعرص

 626 .......................................................................... ف من الصالةاالنرصا

 626 ................................................................................ السنة يف األذكار

 624 ............................................................ التكبري دبر الصلوات بصوت ُيسمع

 624 ............................................................................ ركعتني قبل املغرب

 622 ................................... ركعتي الفجر القراءة الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف

 622 .................................................................. االضطجاع بعد ركعتي الفجر

 622 ................................................................. الصالة عىل املنرب لقصد التعليم

 622 ................................................ جواز محل الصبيان يف الصالة إن خيش إزعاجهم

 621 ............................................ كان الذي صىل فيه حتى تطلع الشمساجللوس يف امل

 621 ........................................................................ صالة النوافل يف البيوت

 621 ....................................... النفث إىل اليسار ثالثًا ملن كثرت عليه الوسوسة يف الصالة

 621 .................................................................. صالة الليل أحدى عرش ركعة

 627 ........................................................ عدم رفع اليدين يف دعاء الوتر  واالكتفاء

 627 .................................................................... ملسو هيلع هللا ىلصبالدعاء الوارد عن النبي 



 627 ............................................................... صالة ركعتني خفيفتني قبل القيام

 629 ........................................................................... تنوع كيفية قيام الليل

 610 ................................................................................ القرص يف السفر

 616 ................................................................... الصالة عىل الراحلة يف السفر

 614 ................................................................................. صالة الضحى

 612 ......................................................................... قنوت النوازل املرشوع

 612 .................................................................. أحياءه لشعرية األذان املرشوع

 611 .................................. االلتفات يف األذان عند قول: حي عىل الصالة، حي عىل الفالح

 610 ............................................................................... األذان يف الوقت

 610 .............................................................. أحياءه لسنة األذان األول يف الفجر

 617 ........................................................................ إحياؤه لإلقامة املرشوعة

 619 ......................................................................... أعطاء مؤذنني للمسجد

 610 ............................................................................... األذان يف اجلمعة

 616 .................................................................................. صالة اجلمعة

 614 ................................................................. األذان بقوله: صلوا يف رحالكم

 614 ............................................................. الرجل يف الصالةأين تقوم املرأة من 

 612 .............................................................. إمامة األقرأ واألعلم بالسنة لقومه

 612 .................................................... قراءة السجده واإلنسان يف صبح يوم اجلمعة

 612 ............................................................... سجود القرآن الذي جاء به النص

 611 ...................................................................... ري بالرواح إىل اجلمعةالتبك

 611 .................................................................................. العدد للجمعة

 611 .............................................................. الغسل والطيب والسواك للجمعة

 611 ............................................التخلف عن اجلمعة وغريها من الصلوات لعذر املطر

 611 ...................................................... رشة دون إداء َتية املسجددخول اإلمام مبا

 610 .................................................... سنة اإلتكاء عىل عصاء أو قوس عند اخلطابة

 610 ............................................................. إحياء سنة االستفتاح بخطبة احلاجة

 619 ...................................................................... اإلشارة بالسبابة يف اخلطبة

 619 ....................................................... تقصري اخلطبة وجعلها فيام هيم من ذكر اهلل

 600 ...................................................... مواجهة اإلمام عند اخلطبة واالستدارة إليه

 600 ..................................................................... َتية املسجد واإلمام خيطب

 606 ................................................................. قراءة سورة ق يف خطبة اجلمعة



 606 .............................................................................. الراتبة بعد اجلمعة

 606 ............................................................................... صالة االستخارة

 604 ............................................................................. خطبة العيد واحدة

 602 ............................................................. خروج النساء عىل املصيل يوم العيد

 602 ............................................................. عيدعدم رفع األيدي يف تكبريات ال

 602 .............................................................. تكبريات العيد عىل الوجه املرشوع

 602 ............................................................................... اإلرساع باجلنازة

 601 ........................................... امليش مع اجلنازة بسكينة ووقار، وترك األوراد املبتدعة

 601 ........................................................................... إحياؤه للكفن السني

 601 .................................................. مقام اإلمام عىل الرجل واملرأة يف صالة اجلنازة

 600 ................................................ عدم رفع اليدين يف تكبريات اجلنازة إال يف األوىل

 600 ............................................................................. )الصالة عىل القرب(

 607 ..........................................................  وعدم رفعة أو الكتابة عليهتسوية القرب

 607 ........................... «استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه اآلن ُيسألملسو هيلع هللا ىلص: »قول النبي 

 609 ........................................................ َتريم امليش واجللوس والتغوط يف املقربة

 609 .................................................................. لنعالَتريم امليش بني القبور با

 609 ..................................................... الصالة عىل الغائب إذا مل يصل عليه يف بلده

 670 .................................................. صالة الكسوف عيل الكيفية املرشوعة وخطبتها

 676 ........................................... سنة أخرى يف صالة الكسوف والنداء بالصالة جامعة

 676 ................................................................... تعجيل الفطر وتأخري السحو

 674 ........................................................... سنن أحياها الشيخ يف املساجد وبنائها

 672 ........................................................................ سنة املنرب ثالث درجات

 671 ........................................................... إحياء املساجد بحلق الذكر والدروس

 671 ..................................................... رضب اخليام يف املساجد ملن أراد االعتكاف

 671 ......................................................................... ملحق بزخرفة املساجد

 670 ........................................................... حماربته للقباب واملنارات عىل املساجد

 677 ........................................................... بث َتريم مصافحة النساء األجنبيات

 690 ................................................................... إفشاء السالم يف الليل والنهار

 696 ........................... سنة التيمن يف األكل، والرشب، واألخذ، والعطاء، ويف التنعل، وغريه

 696 .................................................................................. الرشب قاعداً 

 694 ............................................................ استحباب التنفس خارج اإلناء ثالثاً 



 694 .................................................................................... سنة السواك

 692 ................................................................... خضب الشعر باحلناء والكتم

 692 ................................................................................... إعفاء اللحية

 691 ......................................................................... إطالة الشعر إىل املنكب

 691 .................................................................................... لبس العاممة

 691 .....................................................................................لبس الرداء

 691 ......................................................................... سنن أحياها يف اللباس

 690 ........................................................................ لبس البياض من الثياب

 690 ......................................................................... التيمن عند لبس النعال

 690 ......................................................................... اإلزار إىل نصف الساق

 697 ................................................................................... حجاب املرأة

 699 .................................................... غمس اليد يف اإلناء عند االستيقاظ من النوم

 400 .................................................................. غسل اجلنب يف الدائم من املياه

 400 ................................................. التسبيح يف النزول والتكبري يف الصعود يف السفر

 400 ......................................................................... سنة السفر يوم اخلميس

 400 .......................................................... اإلفطار يف السفر وفطر املرضع واحلبىل

 406 ................................................................... اجلمع بني الصالتني يف السفر

 406 ............................................................................... اإلمارة يف السفر

 404 ................................................................................ التبكري يف السفر

 404 ........................................... عدم طروق األهل لياًل إال بعد األخبار ملن طال سفره

 402 ............................................................................. دعاء من نزل منزال

 402 ............................................................................. دعاء دخول القرية

 402 ................................................................... القدوم من السفراملعانقة عند 

 402 ............................................................. أذكار الركوب و الرجوع من السفر

 402 ................................................................................ األذان يف السفر

 402 .................................................................... قول ال بأس طهور للمريض

 401 .................................................................. الدعاء للمريض بالسنة النبوية

 401 .................................................................................. كفارة املجلس

 401 ............................................................................. دعاء دخول القرية

 401 ........................................................... صوم العازب الذي مل يتيرس له الزواج

 400 ................................................................... املعانقة عند القدوم من السفر



 400 .................................................................................. والكرماجلود 

 400 ................................................................ وضع اليد عىل الفم عند التثاؤب

 407 ........................................................................ دعاء السفر واإلياب منه

 407 ........................................................ طالق الثالث يف املجلس الواحد واحدة

 409 ....................................................................... طاعة أولياء أمر املسلمني

 466 ..................................................................... االغتسال أو الوضوء للعني

 466 ................................................................................ الرقية املرشوعة

 464 ................................................... أحيأه ملنهج السلف رضوان اهلل عليهم أمجعني

 462 ............................................................................. حماربته ألهل البدع

 444 ......................................................................................... اخلاَتة

 442 ........................................................................... فهارس املوضوعات

 
 


