
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

من شرح األربعون النوويةعشر  ثاين عشر والثالثمدارسة الدرس ال   
 

هنى النيب صلى هللا وسلك أصحابو عن كثرة سؤالو خمافة أن يسألوه عن شيء اجلواب : 
يف أمًرا مل يكن ُُمرًَّما أو مل يكن واجًبا فيُحرَّم و أو  فيًتتب  عن سؤاذلم حكم شرعي 

اًء على ىذا السؤال . وأما الغاية من ىذا ادلنع فهي شفقة ورمحة النيب عليو يفرض بن
الصالة و السالم أبمتو لكي ال يشق عليهم ويشهد لو حديث النيب عليو الصالة و 

دلسلمُت جرًما من سأل عن شيء مل ُُيرَّم ) إّن أعظم ادلسلمُت يف االسالم حُت قال : : 
 فُحّرِم من أجل مسألتو (

 

 



  

  

 
ُتُكْم َعْنُو فَاْجَتِنُبوُه (  ):  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-قولو  اجلواب : يدل عليو حديثان َما نَ َهي ْ

 آخران ذكرمها الشارح مها :
) أال وإن ما حرَّم رسول هللا مثل ما حرَّم هللا (  : -هللا عليو وسلَّمصلَّى -األول قول النيب   

: ) من أطاعٍت فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-الثاين قول رسولنا 
 (عصى هللا

 

 

ما مصدرا تشريع إن ما حرمتو السنة ىو حرام كما حرمو الكتاب وذلك ألن كليهاجلواب: 
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص إمنا ىو مبلغ للتحرمي عن ربو سبحانو وتعاىل ولو كان يف نص احلديث ليس 

) أال وإن ما  :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-قول النيب اآلايت والدليل ىو نفسو ما سبق يف 
 حرَّم رسول هللا مثل ما حرَّم هللا ( .

 



  

  

 
 َوَما َأَمْرُتُكْم بِِو فَْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتْم ( أي )  معٌت قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص : اجلواب : 

عليو الصالة و السالم نقوم  هبا ونفعلها  إال إن عجزان عن فعلها  األوامر اليت أمران نبينا
ص لنا أن أنيت منها ما استطعنا ا جاء يف حديث عمران بن وادلثال على ىذا مم، فإنو رُخِّ

دخل عليو وكان عمران ُمصاًًب ًبلبواسَت يف  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-حصُت ؛ فإن النيب 
: صلَّى هللا عليو وسلَّم -ن أييت ًبلوسادة فيسجد عليها ، فقال لو النَّيب مقعدتو ، فكا

 )صل قائًما ، فإن مل تستطع فجالًسا ، فإن مل تستطع فعلى جنب (

 

 

َا َأْىَلَك الَِّذيَن ِمْن قْبِلَكْم ) يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص :اجلواب :  ( اذلالكون ىو اليهود فَِإمنَّ
والنصارى وأما أىلك فمنعٌت أن أسئلتهم الكثَتة أوقعتهم يف العذاب ويف الضالل ، وكذا 

 احلق الذي جاءت بو رسلهم  . أوقعتهم يف االحنراف عن

 



  

  

 
األسئلة مل يكن ادلنع مطلقا بل بُت العلماء  ملسو هيلع هللا ىلص حُت منع كثرة–معلوم أن النيب اجلواب : 

 : ًبب ما ال يصح السؤال فيو أو عنو وىو
 النَّهي عن السؤال عما ال ُُيتاج إليو مما يسوء السائل جوابو

الّسؤال ، أو سؤال اآلايت واقًتاحها على وجو الّتعّنت كحال ادلشركُت 
اآلايت ؛ فلم يكن الّسؤال  -صّلى هللا عليو وسّلم –وأىل الكتاب دلّا كانوا يسألون الّنيّب 

 للعلم و لكن للّتعّنت.

الّسؤال عن أمٍر أخفاه هللا عن عباده ومل يطلعهم عليو كالّسؤال عن الّروح 
 والّسؤال عن وقت الّساعة

السؤال عن األمور اليّت مل تقع  
السائل وىو فيما خيص ادلسائل اليّت ىي من ًبب اأُلغُلوطات ؛ يسأل 

 العامل من أىل العلم لكي خُيطئ العامل ، ، أو ُيرجو فال جييب أو ال يعرف الّسؤال .
 

 

 السؤال فيها عدا  ما سبفق ذكره من مسائل ادلنع ىي  األدلة على جوازاجلواب : 



  

  

 
ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  ﴿ -سبحانو وتعاىل –قولو   ﴾  فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ

() أال سألوا إْذ جِهلوا إمّنا شفاء الِعيِّ الّسؤال  :  –صلَّى هللا عليو وسلَّم –وقولو  
 

 وىو كثرة مسائلهم : اجلواب :

ويفعل ما  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–ادلخرج أن العبد ميتثل ما جاء بو النَّيب فاجلواب أو  
أمر بو ، ويًتك ما هني عنو ، ويقول مسعنا وأطعنا على منهج السلف الصاحل ، ويًتك تلك 

 \األحوال وتلك األنواع اليت ذكرهتا سابًقا أهنا ىي ادلرادة من كثرة 

 وىو اختالفهم على أنبيائهم :

وما كان عليو سلف األمة ، حىت  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–فادلخرج بلزوم سنة النَّيب  
ليلها كنهارىا  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–يكون ادلرء على اجة البيضاء اليت أتى هبا النيب 

  ينحرف ، ال خيالفها ، إال ىالك . ال يزيغ ، ال



  

  

 

من األقوال واألعمال والعبادات وادلعامالت  اَل يَ ْقَبُل إالَّ طَيًِّبا () قال العلماء : اجلواب : 
 -صلَّى هللا عليو وسلَّم-النَّيب  ه ذكر  ال يقبل من عبده إال الطيِّب  ومثال ذلك ما ؛ فا

ُ َصالٌة بَِغَْتِ ُطُهوٍر ، َوال َصَدَقٍة ِمْن ُغُلولٍ ال يَ ْقبَ ) :   . يعٍت من شيٍء ُُمرَّم ، (  ُل اَّللَّ
ُق َأَحٌد بصدقة ِمْن   )جاء يف حديث أيب ىريرة : مثال آخر وىو ما  أيضاو  ال يَ َتَصدَّ

ُ ِإالَّ طيِّبا  (. َكْسٍب طَيٍِّب ، َوال يَ ْقَبُل اَّللَّ

 

 
 أن الصدقة ًبدلال احلرام تقع على وجهُت مها : –و هللا تعاىلرمح–بُتَّ ابن رجب  : اجلواب

ق اخلائن أو الغاصب هبذا ادلال احلرام عن نفسو ، وبينت األحاديث أنو  األول : أن يتصدَّ
 ال يتقبل منو وال يؤجر عليو ، بل أيمث بتصرفو يف مال غَته بغَت إذنو ، وكذا ال ُيصل 



  

  

 
 للمالك بذلك أجٌر لعدم قصده ونيتو.

ه إليو أو أن ي الوجو الثاين : تصدق الغاصب ًبدلال ادلغصوب عن صاحبو إذا عجز عن ردِّ
 وىذا جائز عند أكثر العلماءإىل ورثتو ، 

ورد يف احلديث بعض من اآلداب ادلوجبة الستجابة الدعاء بينها أىل العلك   اجلواب :
 كابن رجب وغَته منها :

 السفر وإطالتو  -
ل يف اللباس واذليئة ًبلشعث واالغربار -   الثاين : حصول التبذُّ

 رفع اليدين إىل السماء أو رفع اليدين عند الدعاء مظنة لإلجابة-

 ، وعدم االستعجال ًبلدعاء -عزَّ وجل-اإلحلاح على هللا  -
  احلرامإطابة الطعام والشراب ، والبعد عن  -

 . الدعاء يف األوقات اليت جاء يف السنة بيان أنو ُيستجاب للداعي فيها طلب-
 



  

  

 رفع اليدين يف الدعاءعلى ثالثة أقسام ىي :اجلواب : 
 وىو ما ورد فيو رفع اليدين :

 لدعاء  يف الصفا وادلروةومثالو دعاء اخلطيب ًبالستسقاء  ويف قنوط النوازل والوتر ، وا
 وىو ما ورد فيو عدم الرفع  مثالو عدم رفع اليدين حال خطبة اجلمعة

 ء الصالة ، كالدعاء بُت السجدتُت ، أو التشهدوكذلك رفع اليدين يف دعا
 .  عدمو فُيشرع فيو رفع اليدين والما مل يرد فيو الرفع 

 


