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 3 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُد لِِلِ رََب   َمح ِن الرَِّحيم َمالِِك  الحَعالَمني اَْلح ين. الرَّْحح يَوِم اَل 

  اهُ يَّ وإِ  دُ بُ عح نَ  اهُ يَّ إِ فَ 
َ َ َل  أنح  دُ هَ أشح . وَ نيُ عِ تَ سح ن ََ  َل  هُ دَ حح وَ   الُ لَّ لِ   ل

ُ  يَك َشِ    دُ هَ أشح وَ  نيُ بِ المُ  ق  اْلَ  امللُك  ََ
َ
ُ سُ رَ وَ  هُ دُ بَ عَ  دا  مَّ ُمَ  نَّ أ َُ  و

  ُق ادِ الصَّ 
َ
َِ ََعَ وَ  يهِ لَ عَ  هُ مُ َسَل وَ  الِ  اُت وَ لَ َص  نَيُ مِ ال ه بِ حح َص  وَ  ل

 
َ
َ أ ومن سلك طريقهم يف العلم والعمل والعوة لىل ال  نيَ عِ جح

 يوم الين.
لفضيلة الشيخ  (األجوَبُة احلَسانُ )فهذه رسالة  :أما بعد

عاىل، وهي ُمْشتِمَلٌة على ُسليمان بن عبدالرمحن بن محدان رمحه اهلل ت
 ُجوَبِتها.ْسِئلة وأِستة أ

اِل بامَلْوِلِد النبوي وما يتعلق بذلك من ْحِتَفوهي عن حكم اال
َل اهلل هبا من سلطان، وعن حكم َرفِع اليَدين إىل ِبَدٍع وخرافاٍت ما َنزَّ

وع كفِتَتاِحها وعند الرايف الصالة عند  امَلنَكَبنِي أو إىل ُفُروِع اأُلذَنني
تة َد األّول وأن ذلك من السنن الثابمنه وعند الِقيام من الَتَشهوالرفع 

نوٌر  كما اشتملت على الّرد على من زعم أن الرسول  عن النيب 
من اهلل وليس َبَشرًا، كما اشتملت على حكم الّنذر لألوِلياء والَذبِح 
 هلم وأن ذلك ال جيوز ألنه عبادة جيب إخالصها هلل وحده ال شريك له

،  ُجوبة مقرونٌة باألدلة من كتاب اهلل تعاىل وسنَِّة رسوله وهذه األ
 تعاىل أن َينَفَع هبا. ل اهللأسأ

*  *  * 



 

 

 4 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُمِجيِب السَّاِئلنَي، والصَّالُة والسَّالُم َعلى رسوله  ِهَاْلَحمُد ِلّل
 وآِله وصحبه والّتابعني.اأَلمني، حممٍد 

 : قال الشيخ سليمان بن عبدالرمحن بن محدان رمحه اهلل تعاىل
خدا خبش أسئلة الشيخ عبدالعين  فقد عرض علي: أما بعد

وردت عليه من باكستان، باسم الشيخ عبدالرحيم بلوشي نوكوت 
 سنده الباكستان وطلب مين اإلجابة عليها فأقول ومن اهلل َأْسَتِمدُّ

 الصواب.
 [ الكالم عليهاوبدعة املولد  ]

يوم ميالده  أما قول السائل هل اختذ النيب : اَلسَُّؤاُل اأَلوُُّل
ر به مًا أو احتفل به كما َيْحَتِفُل الناس يف شهر ربيع األول وهل أعيد
  أو فعله أصحابه أو التابعون أو تابعوهم أو األئمة أو غريهم من

 السلف أم ال؟.
أنه اختذ يوم ميالِده  فاجلواب أنه مل ُينَقْل عن النيب : اُباَلْجَو

الصحابة وال فعله أحد من عيدًا وال احتفل به وال أمر بذلك وال 
التابعون هلم بإحساٍن وال األئمة األربعة امُلقَتَدى هبم وال غرُيهم من 

امُلفضَّلة، وقد هنى النيب  من البدع امُلْحَدَثةِ بعد الُقرونالسلف، وإمنا هو 
 عن جابر  همسلم يف صحيح ثات األمور فَرَوىعن ُمحَد  أن

عُد فإنَّ أْصَدَق أما ب» كان يقول يف خطبته يوَم اجلمعة النيب 
ُي حممد وشر األمور حمدثاُتها احَلِديِث ِكتاُب اهلل وخري اهلدي هد

 «وكلُّ ضاللة يف النار»سائي نويف رواية ال «وكل بدعة ضاللة



 

 

 5 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

: أنه قال بن َساريَة عن النيب  ن الِعرَباضوروى أصحاب السنن ع
لفا  ختالفا كثريًا فعليكم بسنيت وسنة اخلامن يِعْش منكم فسريى »

وإّياكم  اِجذ من بعدى َعضووا عليها بالَنَونيالراشدين امَلْهِديََّ
أن كل بدعة  ، فأخرب «وُمحَدَثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

من البدع واحملدثات وال حيلُّ ألحد يؤمن باهلل  ضاللة ومل َيْسَتْثِن شيئًا
بأن  مَ هبا النيب ُيَخصََّصَ هذه اللفظةَ الكلية اليت َتَكلَّواليوم اآلِخر أن 

واحملدثات فإنَّ هذا ُمَشآقٌَّة َب عموُمها باستثناء شيء من البدع يْسل
 .قال ومعارضة لنهيه للرسول 

أن رسول  ويف صحيح مسلم أيضًا عن عبداهلل بن مسعود 
ما من نيب بعثه اهلل عزوجل يف أمة قبلي إال كان له من »: قال اهلل 

: ويف رواية «بأمره ون بسنته ويقتدونأمته حواريون وأصحاب يأخذ
بعدهم ُخلوٌف َيهتدون هَبدِيه ويسَتُنون بسنته مث إهنا ختلف من »

يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال ُيؤَمرون فمن َجاَهَدُهم بيده فهو 
هم بقلبه فهو دمؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاه

 .«ْردلاإلميان حبَُّة َخمؤمن وليس ورا  ذلك من 
كل عبادة مل : قال ويف سنن أيب داود عن ُحَذيفَة بن اليمان 

لآلخر َدْع فال تعبدها فإن األوَّل مل ي َيَتَعبَّْدها أصحاب رسول اهلل 
  مقااًل، فاتقوا اهلل يا َمْعَشَر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم.

ي يف صالتنا أن فكيوإذا كان هذا قول حذيفة يف العبادات ف
من النبيني  دينا الصراط املستقيم صراط الذين أنعم اهلل عليهميه

والصديقني والشهداء والصاحلني، وأن ُيْجِنَبنا طريق املغضوب عليهم 



 

 

 6 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

، فاتَّخاذ ميالد الرسول عيدًا صارىني وهم الّنّلآوهم اليهود، والضَّ
عن الصراط املستقيم، واتباع لطريق النصارى ْحِتَفاُل به خروج واال
 لني.الضا



 

 

 7 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

 املولد [ ] اعتقاد حضور النيب 
وأما قول السائل أّن من الناس من يعتقد أن  :اَلسوَؤاُل الثَّاِني

هذه احلَفالِت اليت يعقدوهنا ويقومون له تعظيمًا   رُضَيْح الرسول 
 م ال؟.أفهل جيوز ذلك 
َيْحُضُر هذه  فاجلواب أن من َزَعَم أّن الرسول  :اَلَجَواُب

ِإنََّك : اهلل تعاىل يقول لنبيه يف كتابهألنَّ  بُهالقرآن ُيكّذف احَلفالت
ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْومَ اْلِقَياَمةِ ِعْندَ َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن *َميِّتٌ َوِإنَُّهمْ َميُِّتونَ 

(1) 
َبْعث األجساد من قبورها إمنا يكون يوم القيامة فإن َزَعَم أّن الذي ف

: كتابه ّذِبه أيضًا يف دعواه ألّن اهلل يقول يفحيضر روُحه فالقرآن ُيك
 اهلُل َيَتَوفَّى اأَلْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك

الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اأُلْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى
(2) 

 وامَلِجيء، وأيضا هابليس هلا تصرف بالذََّ ةممسكفروح من مات 
إن » عليه وقد قال  هذه احلفالت من الكذب فدعوى حضوره 

َفليَتَبؤَّأ  دًامََّكذبًا علّي ليس ككذب على غريى من َكِذَب علىَّ ُمَتَع
 .(3)«َمَقَعده من النار

على َزْعِمِهم ُحضوَره  تعظيمًا له وأّما ما يفعلونه من القيام 
تعظيمًا عبادٌة ال تنبغي إال هلل يف ِت ألّن الِقياَم فهذا من أعظم امُلْنَكَرا

                                           

 . 03-03: ةسورة الزمر، آي (1)
 .24: سورة الزمر، آية (2)
 (.3/40انظر فتح الباري ) متفق عليه، وهو حديث متواتر عنه  (3)



 

 

 8 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

َوُقوُموا هلِل َقاِنِتنَي: الصَّالة قال تعاىل
عن قيام  وقد هنى النيب  (1)

من َأَحَب أن ُيتمثَّل له الرجال »: تعظيمًا وقال الّناس َبَعَضُهم ِلَبْعض
 .(2)«قيامًا فليتبوَّأ مقعَده من النار

                                           

 .402: رة، آيةسورة البق (1)
أخرجه أبو داود، والترمذي وهو صحيح، انظر السلسة الصحيحة  (2)

 (.056رقم  -3/746)



 

 

 9 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

 واملشاركة فيها [] حكم هذه احلفالت 
وأما قول السائل وهل هذه احلفالت سنٌُّة أو : ُثاَلسَُّؤاُل الثَّاِل

 نفاق وغري ذلك أم ال؟.إلاشتراك فيها والّتعاون بُمسَتّحبة وهل جيوز اال
وال  أّن إقامة هذه احلفالت ليست سّنًةفاجلواب : اَلَجَواُب

رها على من فعلها والنهي اليت جيب إنكا ةَمُمستحبَّة بل من البدع احمُلرَّ
االشتراك فيها وال اإلعانة عليها ال عنها وال جيوز للمسلم حضورها و

بل من اإلمث والُعدوان  قوىبنفقة وال غريها ألهنا ليست من الربَّ والتَّ
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم : واهلل يقول

صرف األموال يف هذه امُلنكرات وفاعُل ذلك  فَيحُرم (1)ِنَواْلُعْدَوا
من الطعام  وحيُرم األكُل: مْأُزوٌر وغري مأجور، قال بعض أهل العلم

الذي ُيْصَنُع لذلك ألنه قصد به غري وجه اهلل فال يباح أكله وجيب 
  من فعله واعتقد جواَزه. هجُر

                                           

 .4: سورة املائدة، من آية (1)



 

 

 01 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

 ] رفع اليدين يف الصالة [
وأما قول السائل هل جيوز رفع اليدين ىف الصالة : ُعاِباَلسَُّؤالُ الرَّ

 ةقبل الركوع وبعد الرفع منه طائفٌة يعملون به ويعتقدون أنه من السّن
 ق؟احلواألكثُرون يكَرهوَنه وَيلوُمون العامل به فمن هم على 

يف الصالة قبل  فاجلواب أن الذين يرفعون أيديهم: اَلَجَواُب
الركوع وبعده ويعتقدون أنه من السّنة هم الذين على احلق، ألنَّ رفَع 

ملا  وبعد الرَّفِع منه من السنن الثابتة عن النيب الَيَدْين قبل الركوع 
َيدْيه َحذَو  كان َيرَفُع» أّن النيب رضي اهلل عنهما َرَوى ابن عمَر 

للُّركوِع وإذا رفع رأَسه من  َمنَكَبيه إذا افتتح الصالَة وإذا كرب
َيرَفُع َيَديِه حىت »ويف حديث أيب ُحميد عند أيب داود  (1)«كوعالُر

وملسلم عن مالك بن احُلَوْيَرث حنَو  «رُيحاِذي هبما َمْنكبيه مث ُيكبََّ
، واهلل «حىت حياذى هبما فروع أذنيه»: حديث ابن عمَر لكن قال

َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َلَقْد َكاَن : تعاىل يقول يف كتابه
َحَسَنٌة

(2). 
ي َأْجَمَع علماُء األمصار على ذلك ِزوقال حممد بن نْصر امَلْرَو

أهل الكوفة، ونقل رفَع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه إال : يعين
حق على املسلمني أن : بن املديين أنه قال يالبخاري عن شيخه عل

والرَّفِع منه حلديث ابن عمَر هذا، وزاد الركوع  َيَرَفُعْوا أيديهم عند
                                           

  ( متفق عليه.1)
 .43: سورة األحزاب، آية (2)



 

 

 00 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

)وكان أعلَم أهِل : يينِدالبخاري يف موضع آخر بعد كالم ابن امَل
رضواُن اهلل  ةحاِبومن َزَعَم أّنه ِبدَعٌة فقد َطَعَن على الصَّ: زمانه، قال

، إذا َتَبيََّن هذا فالذين يرفعون أيديهم يف الصالة عند الركوع (عليهم
واهتدوا  ِملوا بسنة نبيهم منه ويعتقدون أنه من السّنة قد َع والرفع

هبديه الذي هو خري اهلدي، وأما الذين َيكَرهوَن رفع اليدين عند 
به فقد ارتكُبوا أمراً عظيمًا  الركوع وعند الرفع منه وَيلوُمون من عمل

 ومن َرِغَب»: فاعَلها وقد قال النيب  ترك العمل هبذه السّنة وَلوم يف
 .(1)«عن سنَِّتي َفَليس ِمنَّي

                                           

 رواه البخاري ومسلم. (1)



 

 

 01 األجوبة احلسان على أسئلة مرشد باكستان

 [نور من نور اهلل، وجز  منه  ] اعتقاد أن الرسول 
وأما قول السَّائِل أّن أكثَر الناِس يعتقدون أّن : ُساِماَلسَُّؤاُل اخَل

نورٌ من نورِ اهلل وجزءٌ منه وليس َبشراً والذين يعتقدون أّنه  الّرسولَ 
 ق وما عقيدُة الّسلِف يف ذلك؟ُيكفََّروَنهم فأيهما على احل َبشٌر

ورِ اهلل ننورٌ من   ن من اعتقد أنَّ الرسولأفاجلواب : اَلَجَواُب
َبشرًا فهذا كافر ُيستتاب فإْن تاَب وإّلا وجزٌء منه تعاىل وتقدََّس وليس 

ُقْل : ملا أْخَبَر اهلل عنه يف كتاِبه بقوله ٌبوجب قتله لردَِّته ألنه ُمكذََّ
َشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌدِإنََّما َأَنا َب

 ُهيَِّلوامَلَث (1)
النُّبّوِة والرََّسالِة تقتضي امُلساَواَة لنا يف الَبشِريَِّة إّلا ما خّصُه اهلل به من 

: يف قوله وُمكذٌََّب أيضًا للرسول عن سائر البشر،  فهذه ِميَزُته 
ابن مرمَي فإمّنا أنا عْبٌد، فقولوا  ارىطرِت النََّصال َتطُروِني كما أ»

ًا معبودًا وال جزءًا منه، ومن عبد ال يكون رّبلوا (2)«عبَداهلِل ورسوله
زعم أّن الرسول نوٌر من نوِر اهلل أو جزء منه تعاىل فهذا أعظم كفرًا 

ْزً ا ِإنَّ َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُج: بقوله من الذين َأْخَبَر اهلُل عنهم
اإِلْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبنٌي

كان اهلل قد َكفََّر من جعل له من عباِده فإذا  (3)
ه الذي هو رجزءًا فكيف مبن جعل بعَض عباِده جزءًا منه أو من نو

مات  ةٌ من صفاته؟!، وعلى قول هؤالء الَزَناِدَقةِ هل مبوت النيب صف
والذي ن ذلك علّوًا كبريًا، جزء من احلّي الذي ال ميوت تعاىل اهلُل ع

                                           

 .333: سورة الكهف، آيه (1)
 رواه البخاري ومسلم. (2)
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ّن اهلل تعاىل إلٌه واحٌد أعتقاد يف ذلك عليه أهل السنة واجلماعة من اال
ومل يكن له كفوًا أحد وأنه أحٌد فرٌد صمٌد مل يّتخذ صاحبًة وال ولدًا 

يس يف ذاته شيء من خملوقاِته لتعاىل مستٍو على عرِشه بائٌن من خلِقه 
 ته.من ذا وال يف خملوقاِته شيٌء
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 ] النذر والذبح لغري اهلل [
والنَََّياُز لغرِي وأما قول السائل هل َيُجوُز النَّْذُر : اَلسَُّؤاُل اَلسَّاِدُس

اهلِل والذبح للولََّ والّصدقة على اسم الولََّ والسبيل للُحَسني وعمل 
والعشرين  الطعاِم على املّيت يوم وفاته واليوم الثالث والعاشر

 أشُهر ويف احلوِل أم ال؟! ةّتواألربعني وبعد س
ء وال النذر والنياز افاجلواب أنه ال جيوز الذبُح لأَلولي: اَلَجَواُب

خالُصها هلل فصرُفها لغرِيه إعبادة جيب أي عمل الطعام هلم ألن الذبح 
َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر: ِشرٌك لقوله تعاىل

فكما أّنه ال جيوز أْن  (1)
للُقبوِر أو لسدنِتها أو  ال جيوز أن يْنَحَر لغريه فالذبحلغري ربََّه  ُيَصلََّي

شرٌك باهلل يف عبادته ال جيوز األكُل منه ولو قال عليه  رين عندهااِواجمُل
ممَّا ُأِهلَّ به لغري اهلل، فالذَّابح مرتدٌّ عن اإلسالم تطلق منه  هباسم اهلل ألّن

كذا ال جيوز َنذر الطعاِم ، وامرأُته والذبيحُة حراّم أشدَّ ُحرمة من امليتة
هذا  والّصدقة عند الُقبوِر أو عمل سبيٍل للُحَسني أو غريه عندها ألّن

َع اهلل يمن َنَذَر أن ُيط»: من الّشرك فهو َنذُر معصيٍة وقد قال النيب 
وأما ما اعتاده الناس  (2)«اهلل فال َيعِصه ييعصفلُيطعه ومن نذر أن 

تماع للقراءِة يوَم وفاِته ويف الثالِث من عمل الطعاِم للميََِّت واالج
واألربعنَي وبعد مضي ستة أشُهر من موته ويف  والعاشِر والعشريَن

احلوِل فكل هذا من الِبَدِع املنكرِة اليت ليس هلا أصٌل يف الّشرع 
                                           

 .4: سورة الكوثر، آية (1)
  ( رواه البخاري.2)
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ربٌة وال مستحبة فيجب النهي عنها ولو أوصى هبا امليُت وليست ُق
نعد صنعَة أهِل املّيت  ا)كّن:   فالوصيُة باطلٌة قال جابر بن عبداهلل

بن  اء نعيُ جعفروملا ج (1)(من النياحة الّطعامَ على عهدِ رسولِ اهلل 
اصنعوا آلل جعفر طعاًما فقد جا هم ما » أيب طالًب قال النيب 

املّيت الّطعاُم ال  أن ُيصَنَع ِلأهل فالسنة اليت أمر هبا النيب « يشغلهم
هل املّيت من أمبا كان الطعام الذي يصنعه أن يصنعونه هم للناس ور

عافانا اهلُل من ذلك هذا وإّني حيتاجون إليه وهم أوىل به يتام أماِل 
احلق  اعَبجّل وعال أن ُيْلِهَمَنا ُرشَدنا وأن ُيوفَََّقَنا التََّ ىلْوأسأل امل

ّنه ولُّ ذلك والقادُر عليه وصّلى اهلل على خامت النّبيني إوالعمل به 
ماله راجي مواله أو الُغرَّ احمُلَجلنَي وسّلم تسليمًا كثريًا قال ذلك وقائِد

سليمان بن عبدالرمحن بن محدان املدرََّس باملسجد احلرام رمحه اهلل 
 تعاىل.

*   *   * 

                                           

 رواه اإلمام أمحد. (1)
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