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  ٢

  يف تعريف العلم وفضله وحكم طلبه 
  الفصل األول تعريف العلم 

  . إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازما: نقيض اجلهل، وهو: لغة
هو املعرفة وهو ضد اجلهل، وقال آخرون من : فقد قال بعض أهل العلم: اصطالحا

  . م أوضح من أن يعرفإن العل: أهل العلم
علم ما أنزل اهللا على رسوله من البينات : والذي يعنينا هو العلم الشرعي، واملراد به

من يرد اهللا به خريا يفقهه يف   {واهلدى، فالعلم الذي فيه الثناء واملدح ما يف احلديث 

  . )2(  )1(  } الدين

إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمهًا وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه  {  وقال النيب

  . )4(  )3(  } أخذ حبظ وافر

 - وليس غريه، فاألنبياء  علم شريعة اهللاومن املعلوم أن الذي ورثه األنبياء إمنا هو 
   ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق ا، بل إن الرسول-عليهم الصالة والسالم

 قال هلم ملا رأى من تعبهم - أي يلقحوا -حني قدم املدينة وجد الناس يؤبرون النخل 
ولكن النخل فسد، مث قال هلم كالما يعين أنه ال حاجة إىل هذا ففعلوا، وتركوا التلقيح، 

  . )6( )5( }  أنتم أعلم بشؤون دنياكم {  النيب
                                                

، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(
  .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(

  .  ، باب النهي عن املسألة  ، كتاب الزكاة ، ومسلم من يرد اهللا به خريا:   ، باب م، كتاب العل البخاري) ٢(
  .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة   )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٣(
ما جاء يف فضل :  ، باب ، كتاب العلم ، والترمذي احلث على طلب العلم:  ، باب ، كتاب العلم أبو داود) ٤(

  .  الفقه على العبادة
  .   )٦/١٢٣(، أمحد  )٢٤٧١(، ابن ماجه األحكام  )٢٣٦٣(مسلم الفضائل ) ٥(
وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على :  ، باب أخرجه مسلم من كتاب الفضائل) ٦(

  .   سبيل الرأي
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 أعلم الناس به؛ ألن أكثر  ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان الرسول
  .  من يثىن عليه بالعلم والعمل هو النيب

ذي يكون فيه الثناء ويكون احلمد لفاعله، ولكين مع ذلك ال إذن فالعلم الشرعي هو ال
إن أعانت على طاعة اهللا : أنكر أن يكون للعلوم األخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين

وعلى نصر دين اهللا وانتفع ا عباد اهللا، فيكون ذلك خريا ومصلحة، وقد يكون تعلمها 
  {:  قوله تعاىلواجبا يف بعض األحيان إذا كان ذلك داخال يف          

         { )1( )٦٠: األنفال .(  

ن الناس ال بد وقد ذكر كثري من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية؛ وذلك أل
هلم من أن يطبخوا ا، ويشربوا ا، وغري ذلك من األمور اليت ينتفعون ا، فإذا مل يوجد 

وذا حمل جدل بني أهل العلم الشرعي . من يقوم ذه املصانع صار تعلمها فرض كفاية
 وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إىل خري أو  الذي هو فقه كتاب اهللا وسنة رسوله

  . لة إىل شر، فيكون حكمه حبسب ما يكون وسيلة إليهوسي

                                                
  .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ١(
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  الفصل الثاين فضائل العلم 
 العلم وأهله، وحثَّ عباده على العلم والتزود منه - سبحانه وتعاىل -لقد مدح اهللا 

  . وكذلك السنة املطهرة
فالعلم من أفضل األعمال الصاحلة، وهو من أفضل وأجلّ العبادات، عبادات التطوع؛ 

  :  إمنا قام بأمرين وع من اجلهاد يف سبيل اهللا، فإن دين اهللاألنه ن
  . العلم والربهان: أحدمها
القتال والسنان، فال بد من هذين األمرين، وال ميكن أن يقوم دين اهللا ويظهر : والثاين

 ال يِغري على قوم حىت  إال ما مجيعا، واألول منهما مقدم على الثاين، وهلذا كان النيب
  .  فيكون العلم قد سبق القتال لغهم الدعوة إىل اهللاتب

{: قال تعاىل                                            

       { )1( )ن هو قائم قانت   "  فاالستفهام هنا ال بد فيه من مقابل) ٩: الزمر، اآليةأم

أي كمن ليس كذلك، والطرف الثاين املفضل عليه حمذوف للعلم به، " آناء الليل والنهار
فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه، هل 

  ستكرب عن طاعة اهللا؟ يستوي هو ومن هو م
ال يستوي؛ فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب اهللا وحيذر اآلخرة هل ِفعلُه : اجلواب

 {: عن علم، ولذلك قال: ذلك عن علم أو عن جهل؟ اجلواب       

                        { )2( )ال ). ٩: الزمر اآلية

يستوي الذي يعلم والذي ال يعلم، كما ال يستوي احلي وامليت، والسميع واألصم، 
 النور، العلم والبصري واألعمى، العلم نور يهتدي به اإلنسان، وخيرج به من الظلمات إىل

   {يرفع اهللا به من يشاء من خلقه                       
                                                

  .   ٩:  سورة الزمر آية) ١(
  .   ٩:  سورة الزمر آية) ٢(
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     { )1( )ادلةوهلذا جند أ). ١١اآلية : ا ن أهل العلم حمل الثناء، كلما ذُكروا أُثِني

عليهم، وهذا رفْع هلم يف الدنيا، أما يف اآلخرة فإم يرتفعون درجات حبسب ما قاموا به 
  . من الدعوة إىل اهللا والعمل مبا عملوا

  إن العابد حقا هو الذي يعبد ربه على بصرية ويتبني له احلق، وهذه سبيل النيب
}                                       

    {  )2(  )١٠٨: يوسف اآلية (  

سان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي، هل هو كالذي يتطهر من فاإلن
  أجل أنه رأى أباه أو أمه يتطهرا؟ 

أيهما أبلغ يف حتقيق العبادة؟ رجل يتطهر؛ ألنه علم أن اهللا أمر بالطهارة، وأا هي 
طهر؛ ؟ أم رجل آخر يت  فيتطهر امتثاال ألمر اهللا واتباعا لسنة رسول اهللا طهارة النيب

  ألن هذا هو املعتاد عنده؟ 
فهل يستوي هذا وذاك؟ .  أن األول هو الذي يعبد اهللا على بصريةفاجلواب بال شك

 وحيذر  -وإن كان فعل كل منهما واحدا، لكن هذا عن علم وبصرية يرجو اهللا 
 وأقف عند هذه النقطة وأسأل هل نستشعر عند  اآلخرة ويشعر بأنه متبع للرسول

  {:  يف قوله- سبحانه وتعاىل-ننا منتثل ألمر اهللا الوضوء بأ          

                            

     { )3( )٦اآلية : املائدة .(  

  . هل اإلنسان عند وضوئه يستحضر هذه اآلية وأنه يتوضأ امتثاال ألمر اهللا؟
  ؟   وأنه يتوضأ اتباعا لرسول اهللا هل يستشعر أن هذا وضوء رسول اهللا

                                                
  .  ١١:   سورة اادلة آية) ١(
  .   ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
  .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(



   كتاب العلم

  ٦

أن منا من يستحضر ذلك، وهلذا جيب عند فعل العبادات أن نعم، احلقيقة : اجلواب
نكون ممتثلني ألمر اهللا ا حىت يتحقق لنا بذلك اإلخالص وأن نكون متبعني لرسول 

حنن نعلم أن من شروط الوضوء النية، لكن النية قد يراد ا نية العمل، وهذا نتنبه .  اهللا
 بالعبادة أن منتثل أمر اهللا ا لتحقيق هلذا األمر العظيم، وهي أن نستحضر وحنن نقوم

 فعلها وحنن له متبعون فيها لتحقيق املتابعة؛ ألن  اإلخالص، وأن نستحضر أن الرسول
  : من شروط صحة العمل

  . اإلخالص
  . واملتابعة

  . اللذين ما تتحقق شهادة أنه ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
ئل العلم، إذ بالعلم يعبد اإلنسان ربه على بصرية، نعود إىل ما ذكرنا أوال من فضا

فيتعلق قلبه بالعبادة ويتنور قلبه ا، ويكون فاعال هلا على أا عبادة ال على أا عادة، 
وهلذا إذا صلى اإلنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخرب اهللا به من أن الصالة تنهى 

  . عن الفحشاء واملنكر
  : علم ما يليومن أهم فضائل ال

 مل يورثوا درمهًا وال دينارا - عليهم الصالة والسالم - أنه إرث األنبياء، فاألنبياء -١
وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ حبظ وافر من إرث األنبياء، فأنت اآلن يف 

  .  وهذا من أكثر الفضائل القرن اخلامس عشر إذا كنت من أهل العلم ترث حممدا
 من فقراء الصحابة حىت إنه يسقط من   أنه يبقى واملال يفىن، فهذا أبو هريرة-٢

اجلوع كاملغمى عليه وأسألكم باهللا هل جيري أليب هريرة ذكر بني الناس يف عصرنا أم ال؟ 
نعم جيري كثريا فيكون أليب هريرة أجر من انتفع بأحاديثه؛ إذ العلم يبقى واملال يفىن، 

إذا   {:  قال م أن تستمسك بالعلم فقد ثبت يف احلديث أن النيبفعليك يا طالب العل

مات اإلنسان، انقطع عمله إال من ثالث؛ صدقة جارية أو عمل ينتفع به، أو ولد صاحل 
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  . )2(  )1(  } يدعو له

يتعب صاحبه يف احلراسة؛ ألنه إذا رزقك اهللا علما فمحله يف القلب ال  أنه ال -٣
حيتاج إىل صناديق أو مفاتيح أو غريها، هو يف القلب حمروس، ويف النفس حمروس، ويف 

 فالعلم حيرسك، ولكن  الوقت نفسه هو حارس لك؛ ألنه حيميك من اخلطر بإذن اهللا
  . ألغالق، ومع ذلك تكون غري مطمئن عليهاملال أنت حترسه جتعله يف صناديق وراء ا

:  أن اإلنسان يتوصل به إىل أن يكون من الشهداء على احلق، والدليل قوله تعاىل-٤
}                               { )3( )آل عمران :

   {: ؟ ال، بل قال))أولو املال(( :فهل قال). ١٨اآلية              {  )4( 

فيكفيك فخرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد اهللا أنه ال إله إال هو مع املالئكة الذين 
  .  يشهدون بوحدانية اهللا

:  أن أهل العلم هو أحد صنفي والة األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم يف قوله تعاىل-٥
}                        {  )5(  )من : النساء

فإن والة األمور هنا تشمل والة األمور من األمراء واحلكام، والعلماء وطلبة ). ٥٩اآلية 
يعة اهللا ودعوة الناس إليها ووالية األمراء يف تنفيذ العلم؛ فوالية أهل العلم يف بيان شر

  . شريعة اهللا وإلزام الناس ا
أن أهل العلم هو القائمون على أمر اهللا تعاىل حىت تقوم الساعة، ويستدل لذلك 

رد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، من ي  {:  يقول مسعت النيب:  يقول حبديث معاوية
                                                

، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ١(
  .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة   )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(

  .  ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته:    باب، ، كتاب الوصية أخرجه مسلم) ٢(
  .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٣(
  .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٤(
  .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٥(
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وإمنا أنا قاسم واهللا يعطي ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر اهللا ال يضرهم من خالفهم 
  .  رواه البخاري)2( )1(  } حىت يأيت أمر اهللا

إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من ((  :وقد قال اإلمام أمحد عن هذه الطائفة
  )). هم

أراد أمحد أهل السنة ومن يعتقد مذهب (( :- رمحه اهللا - وقال القاضي عياض
  )). احلديث
 أن الرسول عليه الصالة والسالم مل يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من -٧

  : النعم اليت أنعم اهللا ا إال على نعمتني مها
  .  طلب العلم والعمل به-١
قال :  قال - بن مسعود فعن عبد اهللا.  التاجر الذي جعل ماله خدمة لإلسالم-٢

رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق، : ال حسد إال يف اثنتني {  رسول اهللا

  . )4( )3( } ورجل آتاه اهللا حكمةً فهو يقضي ا ويعلّمها

ن ـ ع  جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري عن أيب موسى األشعري ما-٨
مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان  {:  قال النيب

بتت الكأل والعشب الكثري، وكان منها أجادب أمسكت منها طائفة طيبة، قبلت املاء، فأن
املاء، فنفع اهللا ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال 

                                                
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(

  .  )٢٢٦ (، الدارمي املقدمة )١٦٦٧(
  .   النهي عن املسألة:  ، باب ، كتاب الزكاة من يرد اهللا به خريا ومسلم:   ، باب ، كتاب العلم البخاري) ٢(
، أمحد  )٤٢٠٨(، ابن ماجه الزهد  )٨١٦(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٣٤٣(البخاري الزكاة ) ٣(

)١/٣٨٥(   .  
فضل من :  ، باب  ، كتاب الصالة ، ومسلم تباط يف العلم واحلكمة، باب االغ ، كتاب العلم أخرجه البخاري) ٤(

  .  يقوم بالقرآن ويعلمه
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تمسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقُُه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به، فعلم 
  . )2( )1( } هدى اهللا الذي أرسلت بهوعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل 

:  قال  أن رسول اهللا  أنه طريق اجلنة كما دل على ذلك حديث أيب هريرة-٩
 رواه )4( )3( }  ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقًا إىل اجلنة  {

  . مسلم
من يرد اهللا به  {  قال رسول اهللا:  قال ي حديث معاويةـ ما جاء ف-١٠

 والفقه يف الدين ليس  جيعله فقيها يف دين اهللا:  أي)6(  )5( } خريا يفقهه يف الدين

ملخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقط، ولكن املقصود املقصود به فقه األحكام العملية ا
ولو مل يكن من نصوص .  علم التوحيد، وأصول الدين، وما يتعلق بشريعة اهللا: به هو

الكتاب والسنة إال هذا احلديث يف فضل العلم لكان كامال يف احلثّ على طلب علم 
  . الشريعة والفقه فيها

 فيعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده،  أن العلم نور يستضيء به العبد-١١
  . فتكون مسريته يف ذلك على علم وبصرية

 أن العامل نور يهتدي به الناس يف أمور دينهم ودنياهم، وال خيفى على كثري منا -١٢
قتل تسعة وتسعني نفسا، فسأل عن أعلم أهل  {قصة الرجل الذي من بين إسرائيل 

                                                
  .  )٤/٣٩٩(، أمحد  )٢٢٨٢(، مسلم الفضائل   )٧٩(البخاري العلم ) ١(
مثل ما :  ، باب ، كتاب الفضائل ، ومسلم فضل من علم وعمل:   ، باب ، كتاب العلم  أخرجه البخاري) ٢(

  .  دى والعلمبعث به النيب من اهل
، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(

  .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(، أمحد   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٤٦(
  .   فضل االجتماع على تالوة القرآن:  ، باب ، كتاب الدعوات أخرجه مسلم) ٤(
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(لبخاري العلم ا) ٥(

  .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(
  .  ١٣تقدم خترجيه ص ) ٦(
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. ال: األرض فدلَّ على رجل عابد فسأله هل له من توبة؟ فكأن العابد استعظم األمر فقال
فقتله فأمت به املائة، مث ذهب إىل عامل فسأله فأخربه أن له توبة وأنه ال شيء حيول بينه وبني 

أهله صاحلون ليخرج إليها، فخرج فأتاه املوت يف أثناء التوبة، مث دلَّه على بلد 
  . فانظر الفرق بني العامل واجلاهل. )2(  والقصة مشهورة)1( }  .الطريق

 أن اهللا يرفع أهل العلم يف اآلخرة ويف الدنيا، أما يف اآلخرة فإن اهللا يرفعهم -١٣
ا، ويف الدنيا يرفعهم  والعمل مبا علمـو درجات حبسب ما قاموا به من الدعوة إىل اهللا

   {: قال اهللا تعاىل. اهللا بني عبـاده حبسب ما قاموا به         

          {  )3(  )ا١١اآلية : دلةا .(  

  الفصل الثالث حكم طلب العلم 
طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار يف حق اآلخرين سنة، وقد 
يكون طلب العلم واجبا على اإلنسان عينا أي فرض عني، وضابطه أن يتوقف عليه معرفة 

 هذه احلال أن يعرف كيف عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام ا، فإنه جيب عليه يف
يتعبد هللا ذه العبادة وكيف يقوم ذه املعاملة، وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية 
وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب 

  . فاعل الفرض مع التحصيل العلمي
اجلهاد يف سبيل اهللا، وال سيما وال شك أن طلب العلم من أفضل األعمال، بل هو من 

يف وقتنا هذا حني بدأت البدع تظهر يف اتمع اإلسالمي وتنتشر وتكثر، وبدأ اجلهل 
الكثري ممن يتطلع إىل اإلفتاء بغري علم، وبدأ اجلدل من كثري من الناس، فهذه ثالثة أمور 

  . كلها تحتم على الشباب أن حيرص على طلب العلم
                                                

  .  )٣/٢٠(، أمحد  )٢٦٢٦(، ابن ماجه الديات   )٢٧٦٦(، مسلم التوبة  )٣٢٨٣(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
قبول توبة :  ، باب ، كتاب التوبة ، ومسلم ، باب ما ذكر من بين إسرائيل ، كتاب األنبياء جها البخاريأخر) ٢(

  .  القاتل
  .  ١١:   سورة اادلة آية) ٣(
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  . ر شرورهابدع بدأت تظه: أوال
  . أناس يتطلعون إىل اإلفتاء بغري علم: ثانيا
جدل كثري يف مسائل قد تكون واضحة ألهل العلم لكن يأيت من جيادل فيها : ثالثًا
  . بغري علم

فمن أجل ذلك فنحن يف ضرورة إىل أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطالع، وعندهم 
 ألن كثريا من الناس اآلن حيصلون فقه يف دين اهللا، وعندهم حكمة يف توجيه عباد اهللا؛

على علم نظري يف مسألة من املسائل وال يهمهم النظر إىل إصالح اخللق وإىل تربيتهم، 
  . وأم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إىل شر أكرب ال يعلم مداه إال اهللا
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  يف آداب طالب العلم واألسباب املعينة على حتصيله 
  لعلم الفصل األول آداب طالب ا
  : طالب العلم ال بد له من التأدب بآداب، نذكر منها

   األمر األول إخالص النية هللا 
بأن يكون قصده بطلب العلم وجه اهللا والدار اآلخرة؛ ألن اهللا حثَّ عليه ورغَّب فيه، 

  {: فقال تعاىل                   { )1( )١٩اآلية : حممد (

  . والثناء على العلماء يف القرآن معروف، وإذا أثىن اهللا على شيء أو أمر به صار عبادة
ى  وإذا نو إذن فيجب اإلخالص فيه هللا بأن ينوي اإلنسان يف طلب العلم وجه اهللا

اإلنسان بطلب العلم الشرعي أن ينال شهادة ليتوصل ا إىل مرتبة أو رتبة، فقد قال 
 ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من   من تعلم علما يبتغي به وجه اهللا {  رسول اهللا

  .  وهذا وعيد شديد)3( - يعين رحيها - )2( }  مل جيد عرف اجلنة يوم القيامةالدنيا

أنا أريد أن أنال الشهادة ال من أجل حظّ من الدنيا، : لكـن لو قال طالب العلم
إذا كانت نية اإلنسان نيل : ولكن ألن النظُم أصبح مقياس العامل فيها شهادته فنقول

ا الشهادة من أجل نفع اخللق تعليما أو إدارة أو حنوها، فهذه نية سليمة ال تضره شيئًا؛ أل
  . نية حق

وإمنا ذكرنا اإلخالص يف أول آداب طالب العلم؛ ألن اإلخالص أساس، فعلى 
 أمر بالعلم فقال    ألن اهللا  طالب العلم أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر اهللا

                                                
  .   ١٩:  سورة حممد آية) ١(
  .  )٢/٣٣٨(، أمحد  )٢٥٢(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٤(أبو داود العلم ) ٢(
وابن .   ، باب طلب العلم لغري اهللا تعاىل ، كتاب العلم  ، وأبو داود ٣٣٨ ص ٢أخرجـه اإلمام أمحد ج ) ٣(

، وابن أيب شيبة  ١٦٠ ص ١ج "  املستدرك"  ، واحلاكم يف  ، باب االنتفاع بالعلم والعمل به ، املقدمة  ماجه
  .  حديث صحيح سنده ثقات:  ، قال احلاكم ٥٤٣ ص ٨ج"  املصنف"   يف
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   {: تعاىل                     { )1( )فأمر ) ١٩اآلية : حممد

  .  بالعلم، فإذا تعلمت فإنك ممتثل ألمر اهللا
  األمر الثاين رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه 

ل عن نفسه وعن غريه؛ ألن األصل يف اإلنسان اجلهل، أن ينوي بطلب العلم رفع اجله
   {: ودليل ذلك قوله تعاىل                  

                 { )2(  )والواقع ). ٧٨: النحل

  {يشهد بذلك فتنوي بطلب العلم رفع اجلهل عن نفسك وبذلك تنال خشية اهللا     

              { )3( )فتنوي رفع اجلهل عن نفسك؛ ) ٢٨: فاطر، اآلية

ألن األصل فيك اجلهل، فإذا تعلمت وصرت من العلماء انتفى عنك اجلهل، وكذلك 
  . تنوي رفع اجلهل عن األمة ويكون ذلك بالتعليم بشىت الوسائل لتنفع الناس بعلمك

 أن جتلس يف املسجد يف حلقة؟ أو ميكن أن تنفع الناس وهل من شرط نفع العلم
  بعلمك يف كل حال؟ 

  . )5( )4( }  بلِّغوا عين ولو آية {:  يقول بالثاين؛ ألن الرسول: اجلواب

ألنك إذا علَّمت رجال علما وعلَّمه رجال آخر صار لك أجر رجلني، ولو علَّم ثالثا 
ار لك أجر ثالثة وهكذا، ومن ثَم صار من البدع أن اإلنسان إذا فعل عبادة ص
 هو الذي علمك ا وهو الذي  ؛ ألن الرسول))اللهم اجعل ثواا لرسول اهللا(( :قال

  . دلك عليها فله مثل أجرك

                                                
   .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
  .   ٧٨:  سورة النحل آية) ٢(
  .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٣(
  .  )٥٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/١٥٩(، أمحد   )٢٦٦٩(، الترمذي العلم  )٣٢٧٤(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(
  .  ما ذكر عن بين إسرائيل:  ، باب ، كتاب األنبياء  أخرجه البخاري) ٥(
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: قالوا)). العلم ال يعدله شيء ملن صحت نيته(( :- رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد 
؛ ألن األصل فيهم اجلهل كما هو ))ينوي رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه(( يف ذلك؟ك

األصل فيك، فإذا تعلمت من أجل أن ترفع اجلهل عن هذه األمة كنت من ااهدين يف 
  . سبيل اهللا الذين ينشرون دين اهللا

  األمر الثالث الدفاع عن الشريعة 
 الكتب ال ميكن أن تدافع عن الشريعة، أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ ألن

وال يدافع عن الشريعة إال حامل الشريعة، فلو أن رجال من أهل البدع جاء إىل مكتبة 
حافلة بالكتب الشرعية فيها ما ال حيصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها فال أظن 

بدعته ليقررها فإن أن كتابا واحدا يرد عليه، لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم ب
  . طالب العلم يرد عليه ويدحض كالمه بالقرآن والسنة

فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ ألن الدفاع عن الشريعة 
ال يكون إال برجاهلا كالسالح متاما، لو كان عندنا أسلحة مألت خزائنها؛ فهل هذه 

ي قذائفها على العدو؟ أو ال يكون ذلك إال األسلحة تستطيع أن تقوم من أجل أن تلق
  بالرجال؟ 

  . ال يكون ذلك إال بالرجال، وكذلك العلم: فاجلواب
مث إن البدع تتجدد، فقد توجد بدع ما حدثت يف الزمن األول وال توجد يف الكتب 

  : فال ميكن أن يدافع عنها إال طالب العلم، وهلذا أقول
فاع عن الشريعة، إذن فالناس يف حاجة ماسة إىل إن ما جتب مراعاته لطالب العلم الد

 وال يكون ذلك إال  العلماء؛ ألجل أن يردوا على كيد املبتدعني وسائر أعداء اهللا
  .  بالعلم الشرعي املتلقى من كتاب اهللا وسنة رسوله

  األمر الرابع رحابة الصدر يف مسائل اخلالف 
ره االجتهاد؛ ألن مسائل اخلالف أن يكون صدره رحبا يف مواطن اخلالف الذي مصد

بني العلماء، إما أن تكون مما ال جمال لالجتهاد فيه ويكون األمر فيها واضحا فهذه ال يعذر 
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أحد مبخالفتها، وإما أن تكون مما لالجتهاد فيها جمال فهذه يعذر فيها من خالفها، وال 
ا بالعكس قوله حجة يكون قولك حجة على من خالفك فيها؛ ألننا لو قبلنا ذلك لقلن

  . عليك
وأنا أريد ذا ما للرأي فيه جمال، ويسع اإلنسانَ فيه اخلالف، أما من خالف طريق 
السلف كمسائل العقيدة فهذه ال يقبل من أحد خمالفة ما كان عليه السلف الصاحل، لكن 

ن يف يف املسائل األخرى اليت للرأي فيها جمال فال ينبغي أن يتخذ من هذا اخلالف مطع
  . اآلخرين، أو يتخذ منها سبب للعداوة والبغضاء

 خيتلفون يف أمور كثرية، ومن أراد أن يطلع على - رضي اهللا عنهم -فالصحابة 
اختالفهم فلريجع إىل اآلثار الواردة عنهم جيد اخلالف يف مسائل كثرية، وهي أعظم من 

ىت اختذ الناس من ذلك حتزبا بأن املسائل اليت اختذها الناس هذه األيام ديدنا لالختالف ح
  . أنا مع فالن كأن املسألة مسألة أحزاب فهذا خطأ: يقولوا

من ذلك مثال كأن يقول أحد إذا رفعت من الركوع فال تضع يدك اليمىن على 
  . اليسرى، بل أرسلها إىل جنب فخذيك فإن مل تفعل فأنت مبتدع

ا سيحدث يف صدري شيء من كلمة مبتدع ليست هينة على النفس، إذا قال يل هذ
الكراهية؛ ألن اإلنسان بشر، وحنن نقول هذه املسألة فيها سعة إما أن يضعها أو يرسلها، 

 على أنه خيير بني أن يضع يده اليمىن على اليسرى - رمحه اهللا -وهلذا نص اإلمام أمحد 
  ملسألة؟ وبني اإلرسال؛ ألن األمر يف ذلك واسع، ولكن ما هي السنة عند حترير هذه ا

السنة أن تضع يدك اليمىن على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها : فاجلواب
كان الناس يؤمرون  {إذا كنت قائما، والدليل فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال 

 فلتنظر هل يريد )2( )1( }  الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالةأن يضع
                                                

  .   )٣٧٨(، مالك النداء للصالة  )٥/٣٣٦(، أمحد  )٧٠٧(البخاري األذان ) ١(
عن سهل بن سعد : (( ، ولفظه وضع اليمىن على اليسرى:   ، باب ، كتاب صفة الصالة أخرجه البخاري) ٢(

  .   ))كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة:  قال
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بذلك يف حال السجود؟ أو يريد بذلك يف حال القعود؟ ال بل يريد بذلك يف حالة القيام 
وذلك يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، فيجب أن ال نأخذ من هذا اخلالف 

اع؛ ألننا كلنا نريد احلق وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما بني العلماء سببا للشقاق والرت
دام هكذا فإنه ال جيوز أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة والتفرق بني أهل العلم؛ ألن العلماء 

  .  مل يزالوا خيتلفوا حىت يف عهد النيب
اخلالف إذن فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا يدا واحدة، وال جيعلوا مثل هذا 

سببا للتباعد والتباغض، بل الواجب إذا خالفت صاحبك مبقتضى الدليل عندك، وخالفكم 
  . هو مبقتضى الدليل عنده أن جتعلوا أنفسكم على طريق واحد، وأن تزداد احملبة بينكما

وهلذا فنحن حنب وىنء شبابنا الذين عندهم اآلن اجتاها قويا إىل أن يقرنوا املسائل 
 وأن يبنوا علمهم على كتاب اهللا وسنة رسوله، نرى أن هذا من اخلري وأنه يبشر بالدالئل

بفتح أبواب العلم من مناهجه الصحيحة، وال نريد منهم أن جيعلوا ذلك سببا للتحزب 
 }   والبغضاء، وقد قال اهللا لنبيه حممد               

  { )1( )ا يتحزبون إليها ال ) ١٥٩: اآلية: األنعامفالذين جيعلون أنفسهم أحزاب

نوافقهم على ذلك؛ ألن حزب اهللا واحد، ونرى أن اختالف الفهم ال يوجب أن يتباغض 
  . أن يقع يف عرض أخيهالناس و

فيجب على طلبة العلم أن يكونوا إخوة، حىت وإن اختلفوا يف بعض املسائل الفرعية، 
وعلى كل واحد أن يدعو اآلخر باهلدوء واملناقشة اليت يراد ا وجه اهللا والوصول إىل 
د العلم، وذا حتصل األلفة، ويزول هذا العنت والشدة اليت تكون يف بعض الناس، حىت ق

يصل م األمر إىل الرتاع واخلصام، وهذا ال شك يفرح أعداء املسلمني والرتاع بني األمة 
  {: من أشد ما يكون يف الضرر قال اهللا تعاىل              

                                                
  .  ١٥٩:   سورة األنعام آية) ١(
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                 {  )1(  )٤٦: األنفال، اآلية .(  

 خيتلفون يف مثل هذه املسائل، ولكنهم على قلب - رضي اهللا عنهم -وكان الصحابة
ك مبقتضى الدليل إن الرجل إذا خالف: واحد، على حمبة وائتالف، بل إين أقول بصراحة

عنده فإنه موافق لك يف احلقيقة؛ ألن كلا منكما طالب للحقيقة وبالتايل فاهلدف واحد 
وهو الوصول إىل احلق عن دليل، فهو إذن مل خيالفك ما دمت تقر أنه إمنا خالفك مبقتضى 
الدليل عنده، فأين اخلالف؟ وذه الطريقة تبقى األمة واحدة وإن اختلفت يف بعض 

سائل لقيام الدليل عندها، أما من عاند وكابر بعد ظهور احلق فال شك أنه جيب أن امل
  . يعامل مبا يستحقه بعد العناد واملخالفة، ولكل مقام مقال

  األمر اخلامس العمل بالعلم 
أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة، وأخالقًا وآدابا ومعاملةً؛ ألن هذا هو مثرة 

ه وإما عليه، وهلذا ثبت ـلم كاحلامل لسالحه، إما لـة العلم، وحامل العالعلم وهو نتيج
 لك إن عملت به، )3( )2( } القرآن حجة لك أو عليك {:  أنه قال ن النيبـع

 بتصديق األخبار  وعليك إن مل تعمل به، وكذلك يكون العمل مبا صح عن النيب
: ال األحكام، إذا جاء اخلرب من اهللا ورسوله فصدقه وخذه بالقبول والتسليم وال تقلوامتث

  {: ِلم؟ وكيف؟ فإن هذا طريقة غري املؤمنني فقد قال اهللا تعاىل        

                                 

     { )4( )٣٦: األحزاب اآلية .(  

، ولكنهم  حيدثهم بأشياء قد تكون غريبة وبعيدة عن أفهامهم والصحابة كان النيب
                                                

  .  ٤٦:  يةسورة األنفال آ) ١(
، أمحد   )٢٨٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٥١٧(، الترمذي الدعوات  )٢٢٣(مسلم الطهارة ) ٢(

  .  )٦٥٣(، الدارمي الطهارة   )٥/٣٤٤(
  .  فضل الوضوء:  ، باب ، كتاب الوضوء أخرجه مسلم) ٣(
  .   ٣٦:  سورة األحزاب آية) ٤(
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ِلم؟ وكيف؟ خبالف ما عليه املتأخرون من هذه األمة، : يتلقون ذلك بالقبول ال يقولون
 وحار عقله فيه جنده يورد على كالم  جند الواحد منهم إذا حدث حبديث عن الرسول

 اإليرادات اليت تستشف منها أنه يريد االعتراض ال االسترشاد، وهلذا يحال  الرسول
 التوفيق، حىت يرد هذا الذي جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه مل يتلقه بينه وبني

  . بالقبول والتسليم
 حني يرتل ربنا إىل السماء الدنيا {:  أنه قال وأضرب لذلك مثال ثبت عن النيب

من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من : يبقى ثلث الليل األخري، فيقول
  . )2( )1( } يستغفرين فأغفر له

 وهو حديث مشهور بل متواتر، ومل يرفع أحد من  هذا احلديث حدث به النيب
يا رسول اهللا كيف يرتل؟ وهل خيلو منه العرش أم ال؟ وما أشبه : الصحابة لسانه ليقول

ذلك، لكن جند بعض الناس يتكلم يف مثل هذا ويقول كيف يكون على العرش وهو يرتل 
إىل السماء الدنيا؟ وما أشبه ذلك من اإليرادات اليت يوردوا، ولو أم تلقوا هذا احلديث 

 - مستو على عرشه والعلو من لوازم ذاته، ويرتل كما يشاء إن اهللا: بالقبول وقالوا
  .  عن ربه ندفعت عنهم هذه الشبهة ومل يتحريوا فيما أخربهم النيب ال-سبحانه وتعاىل 

إذن الواجب علينا أن نتلقى ما أخرب اهللا به ورسوله من أمور الغيب والتسليم، وأن ال 
نعارضها مبا يكون يف أذهاننا من احملسوس واملشاهد؛ ألن الغيب أمر فوق ذلك، واألمثلة 

رها، إمنا موقف املؤمن من مثل هذه األحاديث هو على ذلك كثرية ال أحب أن أطيل بذك
   {: صدق اهللا ورسوله كما أخرب اهللا عن ذلك يف قوله: القبول والتسليم بأن يقول

                                                
، أبو داود   )٤٤٦(، الترمذي الصالة  )٧٥٨(فرين وقصرها ، مسلم صالة املسا )١٠٩٤(البخاري اجلمعة ) ١(

، مالك النداء للصالة   )٢/٢٦٥(، أمحد  )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٣١٥(الصالة 
  .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(

، باب   صالة املسافرين، كتاب ، ومسلم  الدعاء والصالة من الليل:  ، باب ، كتاب التهجد  أخرجه البخاري) ٢(
  .  الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل
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           { )1(  )٢٨٥: البقرة اآلية .(  

فالعقيدة جيب أن تكون مبنية على كتاب اهللا وسنة رسوله، وأن يعلم اإلنسان أنه ال 
جمال للعقل فيها ال أقول مدخل للعقل فيها، وإمنا أقول ال جمال للعقل فيها، إال ألن ما 
جاءت به من نصوص يف كمال اهللا شاهدة به العقول، وإن كان العقل ال يدرك تفاصيل 
ما جيب هللا من كمال لكنه يدرك أن اهللا قد ثبت له كل صفة الكمال ال بد أن يعمل ذا 

  . العلم الذي من اهللا به عليه من ناحية العقيدة
 وكما يعلم كثري منا أن العبادة مبنية على  كذلك من ناحية العبادة، التعبد هللا

  : أمرين أساسني
  .   اإلخالص هللا : إحدامها
ملتابعة للرسول، فيبين اإلنسان عبادته على ما جاء عن اهللا ورسوله، ال يبتدع ا: والثاين

ال بد يف العبادة : يف دين اهللا ما ليس منه ال يف أصل العبادة، وال يف وصفها، وهلذا نقول
أن تكون ثابتة بالشرع يف هيئتها، ويف مكاا، ويف زماا، ويف سببها، ال بد أن تكون 

  . ذه األمور كلهاثابتة بالشرع يف ه
فلو أن أحدا أثبت شيئًا من األسباب لعبادة تعبد اهللا ا دون دليل رددنا عليه ذلك، 

إن هذا غري مقبول؛ ألنه ال بد أن يثبت بأن هذا سبب لتلك العبادة وإال فليس : وقلنا
به مبقبول منه، ولو أن أحدا شرع شيئًا من العبادات مل يأت به الشرع أو أيت بشيء ورد 

الشرع لكن على هيئة ابتدعها أو يف زمان ابتدعه، قلنا إا مردودة عليك؛ ألنه ال بد أن 
تكون العبادة مبنية على ما جاء به الشرع؛ ألن هذا هو مقتضى ما علّمك اهللا تعاىل من 

  . العلم أال تتعبد اهللا تعاىل إال مبا شرع
 يقوم دليل على املشروعية، إن األصل يف العبادات احلظر حىت: وهلذا قال العلماء

   {: واستدلوا على ذلك بقوله                                 

                                                
  .  ٢٨٥:   سورة البقرة آية) ١(
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      {  )1(  )نيبوبقول ال) ٢١اآلية : الشورى   فيما ثبت عنه يف الصحيح من 

  . )3( )2(  }  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد {: -رضي اهللا عنها- عائشة حديث

حىت لو كنت خملصا وتريد الوصول إىل اهللا، وتريد الوصول إىل كرامته، ولكنه على 
فإن ذلك مردود عليك، ولو أنك أردت الوصول إىل اهللا من طريق مل غري الوجه املشروع 

  . جيعله اهللا تعاىل طريقا للوصول إليه فإن ذلك مردود عليك
إذن فواجب طالب العلم أن يكون متعبدا اهللا تعاىل مبا علمه من الشرع ال يزيد وال 

 إليه نفسي ويطمئن إن هذا األمر الذي أريد أن أتعبد هللا به أمر تسكن: ينقص، ال يقول
إليه قليب وينشرح به صدري، ال يقول هكذا حىت لو حصل هذا فليزا مبيزان الشرع فإن 
شهد الكتاب والسنة هلا بالقبول فعلى العني والرأس وإال فإنه قد يزين له سوء 

   {: عمله                                          

             {  )4(  )٨اآلية : فاطر .(  
كذلك ال بد أن يكون عامال بعمله يف األخالق واملعاملة، والعلم الشرعي يدعو إىل 

ال يؤمن  {   اخلري للمؤمنني حىت قال النيبكل خلق فاضل من الصدق، والوفاء وحمبة

من  {:  وقال عليه الصالة والسالم)6(  )5(  } أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت 

                                                
  .  ٢١:  سورة الشورى آية) ١(
،   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

  .  )٦/٢٥٦(أمحد 
  .  ، ورد حمدثات األمور نقض األحكام الباطلة:  ، باب قضية، كتاب األ رواه مسلم) ٣(
  .  ٨:  سورة فاطر آية) ٤(
، النسائي   )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٥(

  .   )٢٧٤٠(لرقاق ، الدارمي ا )٣/١٧٢(، أمحد  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
:  ، باب ، كتاب اإلميان  ، ومسلم باب أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه:  ، باب ، كتاب اإلميان رواه البخاري) ٦(

  .  الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري
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 وكثري من الناس عندهم غرية وحب للخري، )2( )1(  }  إىل الناس ما حيب أن يؤتى إليه
- ولكن يسعون الناس بأخالقهم، جنده عنده شدة وعنف حىت يف مقام الدعوة إىل اهللا 

  ا اهللا  جنده يستعمل العنف والشدة، وهذا خالف األخالق الىت أمر- ـ  .  
 وأدناهم   وأوىل الناس برسول اهللا واعلم أن حسن اخللق هو ما يقرب إىل اهللا

إن من أحبكم إيلّ وأقربكم مين جملسا يوم (( {  منه مرتلة أحاسنهم أخالقًا كما قال
القيامة أحاسنكم أخالقًا، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون 

قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فما املتفيهقون؟ ! قالوا يا رسول اهللا )). واملتفيهقون
   )4( )3(  }  ))املتكربون(( قال؟

  ادس الدعوة إىل اهللا األمر الس
 يدعو يف كل مناسبة يف املساجد، ويف االس، ويف  أن يكون داعيا بعلمه إىل اهللا

 بعد أن آتاه اهللا النبوة والرسالة ما جلس يف بيته بل  األسواق ويف كل مناسبة، هذا النيب
تب، ولكين كان يدعو الناس ويتحرك، وأنا ال أريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخا من ك

  . أريد منهم أن يكونوا علماء عاملني
                                                

  .  )٢/١٩١(، أمحد  )٣٩٥٦(، ابن ماجه الفنت  )٤١٩١(، النسائي البيعة  )١٨٤٤(مسلم اإلمارة ) ١(
 -عن عبد اهللا بن عمر :  ونصه.  األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول:  ، باب ، كتاب اإلمارة رواه مسلم) ٢(

،  كنا مع رسـول اهللا يف سفر فرتلنا مرتال فمنا من يصلح خباءه ومنـا من ينتضل:   قال-رضي اهللا عنهما 
إنه مل "   : ، فاجتمعنا إىل رسول اهللا فقال منادي رسول اهللا الصالة جامعةومنـا من هو يف جشِره إذا نادى 

، وإن أمتكم  يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم
ا وجتيء الفتنة وجتيء فنت يرقق بعضها بعض.  هذه جعل عافيتها يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروا

فمن أحب أن يزحزح عن ! هذه هذه :  هذه مهلكيت مث تنكشف وجتيء الفتنة فيقول املؤمن:   فيقول املؤمن
ومن .   ، وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه  الناس ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر

  .   ))، فإن جاء آخر فاضربوا عنق اآلخر ليطعه إن استطاعبايع إماما فأعطاه صفقة يديه ومثرة قلبه ف
  .  )٢٠١٨(الترمذي الرب والصلة ) ٣(
إن من ((، واإلمام أمحد بلفظ   ما جاء يف معايل األخالق:  ، باب ، كتاب الرب والصلة ه الترمذيـأخرج) ٤(

، واهليثمي يف  ٣٦٦ ص ١٢جـ )) شرح السنة((، والبغوي يف  ١٨٩ ص ٢جـ )) أحبكم أحسنكم خلقًا
  .  ))رواه أمحد والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح: (( وقال)) جممع الزوائد((
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  األمر السابع احلكمة 
   {: أن يكون متحليا باحلكمة، حيث يقول اهللا تعاىل           

            {  )1(  )واحلكمة أن يكون ) ٢٦٩اآلية : البقرة

 حبيث  طالب العلم مربيا لغريه مبا يتخلق به من األخالق، ومبا يدعو إليه من دين اهللا
خياطب كل إنسان مبا يليق حباله، وإذا سلكنا هذا الطريق حصل لنا خري كثري كما قال 

 }     ربنا           { )2( )٢٦٩اآلية : البقرة .(  

الذي يرتل األشياء منازهلا؛ ألن احلكيم مأخوذ من اإلحكام وهو : واحلكيم هو
ن الشيء أن يرتله مرتلته، فينبغي بل جيب على طالب العلم أن يكون حكيما اإلتقان، وإتقا

  . يف دعوته
  {: وقد ذكر اهللا مراتب الدعوة يف قوله تعاىل              

              { )3( )وذكر اهللا تعاىل مرتبة ) ١٢٥اآلية : النحل

    {: رابعة يف جدال أهل الكتاب فقال تعاىل                

         { )4( )فيختار طالب العلم من ) ٤٦اآلية : العنكبوت

 جاء أعرايب  أساليب الدعوة ما يكون أقرب إىل القبول، ومثال ذلك يف دعوة الرسول
 وملا قضى بوله  رونه، فنهاهم النيبفبال يف جهة من املسجد، فقام إليه الصحابة يزج

إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إمنا هي  {: دعاه النيب وقال له

                                                
  .  ٢٦٩:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ٢٦٩:   سورة البقرة آية) ٢(
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
  .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية) ٤(
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 أرأيتم أحسن من  و كما قال النيب أ)2( )1(  }  والصالة، وقراءة القرآن لذكر اهللا

اللهم ارمحين وحممدا وال (( هذه احلكمة؟ فهذا األعرايب انشرح صدره واقتنع حىت إنه قال
  )). ترحم معنا أحدا

  بينا أنا أصلي مع رسول اهللا  {: وقصة أخرى عن معاوية بن احلكم السلمي، قال

واثُكل : يرمحك اهللا، فرماين القوم بأبصارهم، فقلت: إذ عطس رجل من القوم، فقلت
فلما رأيتهم . ما شأنكم تنظرون إيلَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم! أُمياه

ي سكتفلما صلى رسول اهللا. يصمتونين، لكن ا بعده ! ي  فبأيب هو وأمما رأيت معلم
إن هذه الصالة ال ((  :قال. أحسن تعليما منه، فواهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين

 )4( )3(  }  ))يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن

  .  ومن هنا جند أن الدعوة إىل اهللا جيب أن تكون باحلكمة كما أمر اهللا
 رأى رجال ويف يده خامت ذهب وخامت الذهب حرام على   آخر أن النيبومثال

يعمد أحدكم إىل مجرة من نار  {:  من يده ورمى به، وقال الرجال، فرتعه النيب

: امتك انتفع به، فقالخذ خ:  قيل للرجل  وملا انصرف النيب)6( )5( } فيضعها يف يده

 فأسلوب التوجيه هنا أشد؛ ألن لكل مقام مقاال،  واهللا ال آخذ خامتًا طرحه رسول اهللا
وهكذا ينبغي لكل من يدعو إىل اهللا أن يرتل األمور منازهلا وأال جيعل الناس على حد 

                                                
، ابن   )٣٢٩(، النسائي املياه  )١٤٧(مذي الطهارة ، التر )٢٨٥(، مسلم الطهارة  )٢١٩(البخاري الوضوء ) ١(

  .   )٧٤٠(، الدارمي الطهارة  )١٤٤(، مالك الطهارة  )٣/١٩١(، أمحد  )٥٢٨(ماجه الطهارة وسننها 
:  ، باب  ، ومسلم كتاب الطهارة  صب املاء على البول يف املسجد:   ، كتاب الوضوء باب أخرجه البخاري) ٢(

  .  وجوب غسل البول
، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو  )٥٣٧(لم املساجد ومواضع الصالة مس) ٣(

  .  )١٥٠٢(، الدارمي الصالة   )٥/٤٤٧(
  .  حترمي الكالم يف الصالة:  ، باب ، كتاب املساجد ومواضع الصالة أخرجه مسلم) ٤(
  .   )٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة ) ٥(
  .  حترمي خامت الذهب على الرجال:  ، باب لباس، كتاب ال أخرجه مسلم) ٦(



   كتاب العلم

  ٢٤

  . سواء، واملقصود حصول املنفعة
ا أن بعضهم تأخذه الغرية حىت ينفِّر وإذا تأملنا ما عليه كثري من الدعاة اليوم وجدن

ما : الناس من دعوته، لو وجد أحدا يفعل شيئًا حمرما لوجدته يشهر به بقوة وبشدة يقول
ختاف اهللا، ما ختشى اهللا، وما أشبه ذلك حىت ينفر منه، وهذا ليس بطيب؛ ألن هذا يقابل 

 - رمحه اهللا -ا نقل عن الشافعي  مل- رمحه اهللا -بالضد، وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال (( :ما يراه يف أهل الكالم، حينما قال

  )). هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكالم: ويطاف م يف العشائر ويقال
قاله الشافعي إن اإلنسان إذا نظر إىل هؤالء وجدهم مستحقني ملا : قال شيخ اإلسالم

من وجه، ولكنه إذا نظر إليهم بعني القدر، واحلرية قد استولت عليهم والشيطان قد 
استحوذ عليهم، فإنه يِرق هلم ويرمحهم، وحيمد اهللا أن عافاه مما ابتالهم به، أوتوا ذكاًء 

ما أغىن وما أوتوا ذكاء، أو أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، أو أوتوا مسعا وأبصارا وأفئدة ف
  . عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدم من شيء

عني الشرع، وعني القدر، : هكذا ينبغي لنا أيها اإلخوة أن ننظر إىل أهل املعاصي بعينني
  {: عني الشرع أي ال تأخذنا يف اهللا لومة الئم كما قالت تعاىل عن الزانية والزاين  

                  { )1( )٢اآلية : النور (  

وننظر إليهم بعني القدر فنرمحهم ونرق هلم ونعاملهم مبا نراه أقرب إىل حصول 
ال املكروه، وهذا من آثار طالب العلم خبالف اجلاهل الذي عنده غرية، لكن املقصود وزو

  . ليس عنده علم، فطالب العلم الداعية إىل اهللا جيب أن يستعمل احلكمة
  األمر الثامن أن يكون الطالب صابرا على العلم 

يصرب أي مثابرا عليه ال يقطعه وال ميل بل يكون مستمرا يف تعلمه بقدر املستطاع، ول
على العلم، وال ميل فإن اإلنسان إذا طرقه امللل استحسر وترك، ولكن إذا كان مثابرا على 

                                                
  .  ٢:  سورة النور آية) ١(
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  ٢٥

العلم فإنه ينال أجر الصابرين من وجه، وتكون له العاقبة من وجه آخر، واستمع إىل قول 
    {:  خماطبا نبيه اهللا                         

                  {  )1(  )٤٩: هود اآلية .(  

  : احترام العلماء وتقديرهم: األمر التاسع
 على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، وأن تتسع صدورهم ملا حيصل من إن

اختالف بني العلماء وغريهم، وأن يقابلوا هذا باالعتذار عمن سلك سبيال خطأ يف 
اعتقادهم، وهذه نقطة مهمة جدا؛ ألن بعض الناس يتتبع أخطاء اآلخرين؛ ليتخذ منها ما 

اس مسعتهم، وهذا أكرب األخطاء، وإذا كان اغتياب ليس الئقا يف حقهم، ويشوش على الن
العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتياب العامل أكرب وأكرب؛ ألن اغتياب العامل ال 

  . يقتصر ضرره على العامل بل عليه وعلى ما حيمله من العلم الشرعي
ا كان يقول وإذ. والناس إذا زهدوا يف العامل أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضا

احلق ويهدي إليه فإن غيبة هذا الرجل هلذا العامل تكون حائال بني الناس وبني علمه 
  . الشرعي، وهذا خطره كبري وعظيم

إن على هؤالء الشباب أن حيملوا ما جيري بني العلماء من االختالف على : أقول
أن يتكلموا معهم حسن النية، وعلى االجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، وال مانع 

فيما يعتقدون أنه خطأ؛ ليبينوا هلم هل اخلطأ منهم أو من الذين قالوا إم أخطأوا؟ ألن 
  . اإلنسان أحيانا يتصور أن قول العامل خطأ، مث بعد املناقشة يتبني له صوابه

  . )3(  )2( } دم خطاء وخري اخلطائني التوابونكل ابن آ {واإلنسان بشر 

                                                
  .   ٤٩:  سورة هود آية) ١(
، الدارمي  )٣/١٩٨(، أمحد  )٤٢٥١(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٩٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(

  .  )٢٧٢٧(الرقاق 
،  ] ٢٤٩٩ [ برقم ٥٦٩ ص ٤، جـ  صفة القيامة:  ، كتاب  والترمذي١٩٨ ص ٣أخرجه اإلمام أمحد جـ ) ٣(

شرح ((، والبغوي يف  يف التوبة:  ، باب ، والدارمي كتاب الرقاق ذكر التوبة:  ، باب ، كتاب الزهد وابن ماجه
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  ٢٦

أما أن يفرح بزلة العامل وخطئه، ليشيعها بني الناس فتحصل الفرقة، فإن هذا ليس من 
  . طريق السلف

وكذلك أيضا ما حيصل من األخطاء من األمراء، ال جيوز لنا أن نتخذ ما خيطئون فيه 
: من احلسنات؛ ألن اهللا يقول يف كتابهسلّما للقدح فيهم يف كل شيء ونتغاضى عما هلم 

}                      

         {  )1( )يعين ال حيملكم بغض قوم على عدم العدل، ) ٨اآلية : املائدة
فالعدل واجب، وال حيل لإلنسان أن يأخذ زالت أحد من األمراء أو العلماء أو غريهم 

وقس هذا الشيء على . فيشيعها بني الناس، مث يسكت عن حسنام، فإن هذا ليس بالعدل
وصار ينشر زالتك وسيئاتك، ويخفي حسناتك نفسك لو أن أحدا سلِّط عليك 

وإصاباتك، لعددت ذلك جناية منه عليك، فإذا كنت ترى ذلك يف نفسك؛ فإنه جيب 
عليك أن ترى ذلك يف غريك، وكما أشرت آنفًا إىل أن عالج ما تظنه خطأ أن تتصل مبن 

  . رأيت أنه أخطأ، وأن تناقشه، ويتبني املوقف بعد املناقشة
بعد املناقشة يرجع عن قوله إىل ما يكون هو الصواب، وكم من فكم من إنسان 

فاملؤمن للمؤمن كالبنيان  {. إنسان بعد املناقشة يكون قوله هو الصواب، وظننا هو اخلطأ

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة  {   وقد قال النيب)3( )2( } يشد بعضه بعضا

 وهذا )1( )4( } فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إىل الناس ما حيب أن يؤتى إليه

                                                 
:  ، وقال ٢٧٣جـ )) املستدرك(( واحلاكم يف ٣٣٢جـ )) احللية((، وأبو نعيم يف  ٩٢ ص ٥جـ )) السنة

   . ١٢٠ ص ٢ج )) إسناده قوي: (( ، قال العجلوين  ومل خيرجاهحديث صحيح اإلسناد((
  .  ٨:  سورة املائدة آية) ١(
، النسائي  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤٦٧(البخاري الصالة ) ٢(

  .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(الزكاة 
،  ، كتاب الرب والصلة ، ومسلم شبيك األصابع يف املسجد وغريهت:  ، باب  ، كتاب املساجد رواه البخاري) ٣(

  .   تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم:  باب
  .  )٢/١٩١(، أمحد  )٣٩٥٦(، ابن ماجه الفنت  )٤١٩١(، النسائي البيعة  )١٨٤٤(مسلم اإلمارة ) ٤(
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  ٢٧

  . هو العدل واالستقامة
  والسنة األمر العاشر التمسك بالكتاب 

جيب على طلبة العلم احلرص التام على تلقي العلم واألخذ من أصوله اليت ال فالح 
  : لطالب العلم إن مل يبدأ ا، وهي

فإنه جيب على طالب العلم احلرص عليه قراءةً وحفظًا وفهما :  القران الكرمي-١
 السلف حيرصون وعمال به، فإن القرآن هو حبل اهللا املتني، وهو أساس العلوم، وقد كان

عليه غاية احلرص فيذكر عنهم الشيء العجيب من حرصهم على القرآن، فتجد أحدهم 
حفظ القرآن وعمره سبع سنوات، وبعضهم حفظ القرآن يف أقل من شهر، ويف هذا داللة 

 على القرآن، فيجب على طالب العلم احلرص - رضوان اهللا عليهم -على حرص السلف 
  . املعلمني؛ ألن القرآن يؤخذ عن طريق التلقيعليه وحفظه على يد أحد 

وإنه مما يؤسف له أن جتد بعض طلبة العلم ال حيفظ القرآن، بل بعضهم ال حيسن 
لذلك أكرر أنه جيب على طلبة العلم . القراءة، وهذا خلل كبري يف منهج طلب العلم

هم السلف احلرص على حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وفهمه فهما مطابقًا لف
  . الصاحل
فهي ثاين املصدرين للشريعة اإلسالمية، وهي املوضحة للقرآن :  السنة الصحيحة-٢

الكرمي، فيجب على طالب العلم اجلمع بينهما واحلرص عليهما، وعلى طالب العلم حفظ 
السنة، إما حبفظ نصوص األحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتوا ومتييز الصحيح من 

يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع يف الضعيف، وكذلك 
  . السنة

طالب :  أي-فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة، ومها له 
  .  كاجلناحني للطائر إذا انكسر أحدمها مل يطر-العلم 

ة، فكثري من لذلك ال تراِع السنة وتغفلْ عن القرآن، أو تراِع القرآن وتغفلْ عن السن

                                                 
  .  ٣٧تقدم خترجيه ص ) ١(



   كتاب العلم

  ٢٨

طلبة العلم يعتين بالسنة وشروحها ورجاهلا، ومصطلحاا اعتناًء كامال؛ لكن لو سألته عن 
آية من كتاب اهللا لرأيته جاهال ا، وهذا غلط كبري، فال بد أن يكون الكتاب والسنة 
جناحني لك يا طالب العلم، وهناك شيء ثالث مهم وهو كالم العلماء، فال مل كالم 

ء وال تغفل عنه؛ ألن العلماء أشد رسوخا منك يف العلم، وعندهم من قواعد الشريعة العلما
وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك وهلذا كان العلماء األجالء احملققون إذا ترجح عندهم 

 -إن كان أحد قال به وإال فال نقول به، فمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية : قول، يقولون
أنا أقول به إن :  علمه وسعة اطالعه إذا قال قوال ال يعلم له قائال قال على-رمحه اهللا تعاىل

  . كان قد قيل به، وال يؤخذ برأيه
 وأن يستعني بكالم  لذا جيب على طالب العلم الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله

  . العلماء
والرجوع إىل كتاب اهللا يكون حبفظه وتدبره والعمـل على ما جاء به؛ ألن اهللا 

{: يقول                           { )1( )ص اآلية :

٢٩ (}       { )2(يات يوصل إىل فهم املعىن،  وتدبر اآل}       

    { )3(ذا القرآن والتذكر هو العمل  .  

ولنعلم نزل هذا القرآن هلذه اِحلكَم، وإذا كان نزل لذلك؛ فلنرجع إىل الكتاب لنتدبره 
  {: معانيه، مث نطبق ما جاء به وواهللا إن فيه سعادة الدنيا واآلخرة، يقول اهللا تعاىل  

                             

         { )4( )١٢٤، ١٢٣اآليتان : طـه (  

وهلذا ال جتد أحدا أنعم باال، وال أشرح صدرا، وال أشد طمأنينة يف قلبه من املؤمن 
                                                

  .  ٢٩:  سورة ص آية) ١(
  .  ٢٩:  سورة ص آية) ٢(
  .  ٢٩:  سورة ص آية) ٣(
  .  ١٢٤،   ١٢٣:  تانياآلسورة طه ) ٤(
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  ٢٩

اطمئنانا، وأوسع أبدا، حىت وإن كان فقريا، فاملؤمن أشد الناس انشراحا، وأشد الناس 
          {: الناس صدرا واقرءوا إن شئتم قول اهللا تعاىل

            { )1( ) النحل

  ). ٩٧: اآلية
  ما هي احلياة الطيبة؟ 

احلياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حىت ولو كان اإلنسان يف : اجلواب
عجبا ألمر املؤمن إن أمره  {  أشد بؤس، فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر، قال النيب

كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته ضراء صرب فكان خريا له وإن أصابته 
   )3( )2( }  سراء شكر فكان خريا له

بل حيزن وتضيق عليه الدنيا، ورمبا . ال: وابالكافر إذا أصابته الضراء هل يصرب؟ فاجل
انتحر وقتل نفسه، ولكن املؤمن يصرب وجيد لذة الصرب انشراحا وطمأنينة؛ ولذلك تكون 

  {: حياته طيبة، وبذلك يكون قوله تعاىل       { )4( حياة طيبة يف 

  . قلبه ونفسه
 وكان قاضي - رمحه اهللا -بعض املؤرخني الذين تكلموا عن حياة احلافظ ابن حجر 

قضاة مصر يف عهده، وكان إذا جاء إىل مكان عمله يأيت بعربة جترها اخليول أو البغال يف 
يوعادة يكون -يبيع الزيت :  أي-ات موكب، فمر ذات يوم برجل يهودي يف مصر ز 

 رمحه -وقال للحافظ ابن حجر .  املوكب فجاء اليهودي فأوقف-الزيات وِسخ الثياب 

                                                
  .   ٩٧:  سورة النحل آية) ١(
  .  )٢٧٧٧(، الدارمي الرقاق  )٤/٣٣٢(، أمحد  )٢٩٩٩(مسلم الزهد والرقائق ) ٢(
  .   ، املؤمن أمره كله خري  ، كتاب الزهد رواه مسلم) ٣(
  .   ٩٧:  سورة النحل آية) ٤(
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وأنت قاضي . )2(  )1( } الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر {: إن نبيكم يقول: -اهللا 

 يف هذا - يعين نفسه اليهودي -ذا املوكب، ويف هذا النعيم، وأنا قضاة مصر، وأنت يف ه
  . العذاب وهذا الشقاء

أنا فيما أنا فيه من الترف والنعيم يعترب بالنسبة ((  :- رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 
إىل نعيم اجلنة سجنا، وأما أنت بالنسبة للشقاء الذي أنت فيه يعترب بالنسبة لعذاب النار 

  . وأسلم. أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا: فقال اليهودي. ))جنة
  . فاملؤمن يف خري مهما كان، وهو الذي ربح الدنيا واآلخرة* 
  . والكافر يف شر وهو الذي خسر الدنيا واآلخرة* 

  {: قال اهللا تعاىل                   

                { )3( ) ٣ -١العصر اآليات .(  

فالكفار والذين أضاعوا دين اهللا وتاهوا يف لذام وترفهم، فهم وإن بنوا القصور 
لو ((  :ا؛ فإم يف احلقيقة يف جحيم، حىت قال بعض السلفوشيدوها وازدهرت هلم الدني

  )). يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف
أما املؤمنون فقد نعموا مبناجاة اهللا وذكره، وكانوا مع قضاء اهللا وقدره، فإن أصابتهم 

يكون، خبالف أصحاب الضراء صربوا، وإن أصابتهم السراء شكروا، فكانوا يف أنعم ما 
  {: الدنيا فإم كما وصفهم اهللا بقوله                        

    { )4( )٥٨اآلية : التوبة .(  

 ثابتة بني أيدينا، وهللا احلمد،  فسنة الرسول: وأما الرجوع إيل السنة النبوية

                                                
  .   )٢/٣٨٩(، أمحد  )٤١١٣(، ابن ماجه الزهد   )٢٣٢٤(، الترمذي الزهد  )٢٩٥٦(والرقائق مسلم الزهد ) ١(
  .   ، كتاب الزهد رواه مسلم) ٢(
  .   سورة العصر) ٣(
  .  ٥٨:  سورة التوبة آية) ٤(
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 فإن أهل العلم بينوا سنته، وبينوا ما هو  وحمفوظة، حىت ما كان مكذوبا على الرسول
 ظاهرة حمفوظة، يستطيع أي إنسان أن يصل - وهللا احلمد -مكذوب عليه، وبقيت السنة 

  .  وإال فبسؤال أهل العلم- إن متكن - الكتب إليها إما مبراجعة
كيف توفق بني ما قلت من الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله : ولكن إذا قال قائل

أنا : صلى اهللا عليه وسلم؟ مع أننا جند أن أناسا يتبعون الكتب املؤلفة يف املذاهب ويقول
قال : فيت الرجل وتقول لهحىت إنك لت!! مذهيب كذا؛ وأنا مذهيب كذا؛ وأنا مذهيب كذا

أنا مذهيب حنفي، أنا مذهيب مالكي، أنا مذهيب شافعي، أنا مذهيب :  كذا، فيقول النيب
  . وما أشبه ذلك... حنبلي

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا : أن نقول هلم إننا مجيعا نقول: فاجلواب
  . رسول اهللا

  فما معىن شهادة أن حممدا رسول اهللا؟ 
طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما عنه ى (( :معناها: ال العلماءق

  )). وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع
هذا قول : فإذا قال إنسان أنا مذهيب كذا أو مذهيب كذا أو مذهيب كذا فنقول له

  .  فال تعارضه بقول أحد- عليه الصالة والسالم -الرسول
مىت تبني احلق فإن ((  :ب ينهون عن تقليدهم تقليدا حمضا ويقولونحىت أئمة املذاه
  )). الواجب الرجوع إليه

حنن وأنت نشهد أن حممدا رسول اهللا، : فنقول ملن عارضنا مبذهب فالن أو فالن
  .  وتقتضي هذه الشهادة أال نتبع إال رسول اهللا

لقول أن نقلل من أمهية وهذه السنة بني أيدينا واضحة جلية، ولكن لست أعين ذا ا
الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم، بل إن الرجوع إىل كتبهم لالنتفاع ا ومعرفة الطرق 
اليت ا تستنبط األحكام من أدلتها من األمور اليت ال ميكن أن يتحقق طلب العلم إال 

  . بالرجوع إليها
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د أن عندهم من ولذلك جند أولئك القوم الذين مل يتفقهوا على أيدي العلماء جن
الزالت شيئًا كثريا؛ ألم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه، يأخذون مثال 
صحيح البخاري فيذهبون إىل ما فيه من األحاديث، مع أن يف األحاديث ما هو عام، 
وخمصص، ومطلق، ومقيد، وشيء منسوخ، لكنهم ال يهتدون إىل ذلك، فيحصل ذا 

  . ضالل كبري
  األمر احلادي عشر التثبت والثبات 

ومن أهم اآلداب اليت جيب أن يتحلى ا طالب العلم التثبت فيما ينقل من األخبار 
والتثبت فيما يصدر من األحكام، فاألخبار إذا نقلت فال بد أن تتثبت أوال، هل صحت 

عته مبنيا عمن نقلت إليه أو ال؟ مث إذا صحت فتثبت يف احلكم رمبا يكون احلكم الذي مس
  . على أصل جتهله أنت، فتحكم أنه خطأ، والواقع أنه ليس خبطأ

  ولكن كيف العالج يف هذه احلال؟ 
نقل عنك كذا وكذا فهل هذا : أن تتصل مبن نِسب إليه اخلرب وتقول: العالج

صحيح؟ مث تناقشه فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة مسعته ألنك ال تدري 
إذا علم السبب بطل العجب، فال بد أوال من التثبت يف : ذا املنقول، ويقالما سبب ه

إما : اخلرب واحلكم، مث بعد ذلك تتصل مبن نقل عنه وتسأله هل صح ذلك أم ال؟ مث تناقشه
  . أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه أو يكون الصواب معك فريجع إليه

  .  متشاان لفظًا خمتلفان معىنوهناك فرق بني الثبات والتثبت فهما شيئان
الصرب واملثابرة وأال ميل وال يضجر وأال يأخذ من كل كتاب نتفة، أو : فالثبات معناه

من كل فن قطعة مث يترك؛ ألن هذا الذي يضر الطالب، ويقطع عليه األيام بال فائدة، 
مرة يف يف اآلجرومية ومرة يف منت قطر الندى، و: فمثال بعض الطالب يقرأ يف النحو

املصطلح، مرة يف النخبة، ومرة يف ألفية العراقي، وكذلك يف : وكذلك احلال يف. األلفية
مرة يف زاد املستقنع، ومرة يف عمدة الفقه، ومرة يف املغين، ومرة يف شرح املهذب، : الفقه

وهكذا يف كل كتاب، وهلم جرا، هذا يف الغالب ال حيصلُ علما، ولو حصل علما فإنه 
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ل مسائل ال أصوال، وحتصيل املسائل كالذي يتلقط اجلراد واحدة بعد األخرى، لكن حيص
التأصيل والرسوخ والثبات هو املهم، فكن ثابتا بالنسبة للكتب اليت تقرأ أو تراجع وثابتا 
بالنسبة للشيوخ الذين تتلقى عنهم، ال تكون ذواقًا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عن 

ستتلقى العلم عنده، مث إذا قررت ذلك فاثبت وال جتعل كل شهر أو شيخ، قرر أوال من 
كل أسبوع لك شيخا، وال فرق بني أن جتعل لك شيخا يف الفقه وتستمر معه يف الفقه، 
وشيخا آخر يف النحو وتستمر معه يف النحو، وشيخا آخر يف العقيدة والتوحيد وتستمر 

الرجل املطالق كما تزوج امرأة وجلس معه، املهم أن تستمر ال أن تتذوق، وتكون ك
  . عندها أياما طلقها وذهب يطلب أخرى

أيضا التثبت أمر مهم؛ ألن الناقلني تارة تكون هلم نوايا سيئة، ينقلون ما يشوه مسعة 
املنقول عنه قصدا وعمدا، وتارة ال يكون عندهم نوايا سيئة ولكنهم يفهمون الشيء على 

 وهلذا جيب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل أتى دور املناقشة خالف معناه الذي أريد به،
مع صاحبه الذي نقل عنه قبل أن حتكم على القول بأنه خطأ أو غري خطأ؛ وذلك ألنه 

  . رمبا يظهر لك باملناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكالم
  : ة على الترتيبواخلالصة أنه إذا نقل عن شخص ما ترى أنه خطأ فاسلك طرقًا ثالث

  . التثبت يف صحة اخلرب: األول
النظر يف صواب احلكم، فإن كان صوابا فأيده ودافع عنه، وإن رأيته خطأ : الثاين

االتصال مبن نسب إليه ملناقشته فيه وليكن ذلك دوء : فاسلك الطريق الثالث وهو
  . واحترام

  اد رسوله األمر الثاين عشر احلرص على فهم مراد اهللا تعاىل ومر
 ومراد رسوله  من األمور املهمة يف طلب العلم قضية الفهم، أي فهم مراد اهللا

ال يكفي أن . صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن كثريا من الناس أوتوا علما ولكن مل يؤتوا فهما
ال بد أن تفهم عن اهللا .  بدون فهم حتفظ كتاب اهللا وما تيسر من سنة رسول اهللا

ه اهللا ورسوله، وما أكثر اخللل من قوم استدلوا بالنصوص على غري مراد ورسوله ما أراد



   كتاب العلم

  ٣٤

  . اهللا ورسوله فحصل بذلك الضالل
أن اخلطأ يف الفهم قد يكون أشد خطرا باجلهل؛ : وهنا أنبه على نقطة مهمة أال وهي

ألن اجلاهل الذي خيطئ جبهله يعرف أنه جاهل ويتعلم، لكن الذي فهم خطأ يعتقد يف 
نه عامل مصيب، ويعتقد أن هذا هو مراد اهللا ورسوله، ولنضرب لذلك بعض األمثلة نفسه أ

  : ليتبني لنا أمهية الفهم
  {: قال اهللا تعاىل: املثال األول                    

                               
                        { )1( )األنبياء اآليتان :

٧٩، ٧٨ .(  
  { سليمان على داود يف هذه القضية بالفهم  فضل اهللا         { )2( 

  {ولكن ليس هناك نقص يف علم داود           { )3( .  

 ما امتاز به سليمان من الفهم، فإنه ذكر  وانظر إىل هذه اآلية الكرمية ملا ذكر اهللا
  {: أيضا ميزة داود عليه السالم، فقال تعاىل                { )4( .

وذلك حىت يتعادل كل منهما، فذكر اهللا تعاىل ما اشتركا فيه من احلكم والعلم مث ذكر ما 
  . امتاز به كل واحد منهما عن اآلخر

  .  أمهية الفهم، وأن العلم ليس كل شيءوهذا يدلنا على
إذا كان عندك وعاءان أحدمها فيه ماء ساخن دافئ، واآلخر فيه ماء بارد : املثال الثاين

: قارس، والفصل فصل الشتاء، فجاء رجل يريد االغتسال من اجلنابة، فقال بعض الناس

                                                
  .  ٧٩،   ٧٨:  تانياآلسورة األنبياء ) ١(
  .  ٧٩:  سورة األنبياء آية) ٢(
  .  ٧٩:  سورة األنبياء آية) ٣(
  .  ٧٩:  سورة األنبياء آية) ٤(
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:  قال  ألن النيباألفضل أن تستخدم املاء البارد؛ وذلك ألن املاء البارد فيه مشقة؛
. أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول اهللا  {

  .  احلديث)2( ...)))1( } إسباغ الوضوء على املكاره: قال

يام الربد فإذا أسبغت الوضوء باملاء البارد كان أفضل من أن تسبغ يعين إسباغ يف أ
  . الوضوء باملاء املناسب لطبيعة اجلو

  . فالرجل أفىت بأن استخدام املاء البارد أفضل واستدل باحلديث السابق
  فهل اخلطأ يف العلم أم يف الفهم؟ 

إسباغ الوضوء على  {:  يقول أن اخلطأ يف الفهم؛ ألن الرسول: اجلواب

لو كان الوارد . أن ختتار املاء البارد للوضوء، وفرق بني التعبريين:  ومل يقل)3( } املكاره

 الوضوء على إسباغ {: ولكن قال. يف احلديث التعبري الثاين لقلنا نعم اختر املاء البارد

  . أي أن اإلنسان ال مينعه برودة املاء من إسباغ الوضوء. )4( } املكاره

  هل يريد اهللا بعباده اليسر أم يريد م العسر؟ : مث نقول
  {: يف قوله تعاىل: اجلواب             

   { )5( )ويف قول النيب) ١٨٥اآلية : البقرة  }  1( )6( }  إن الدين يسر( .  

                                                
، مالك النداء   )٢/٣٠٣(، أمحد  )١٤٣(، النسائي الطهارة  )٥١(، الترمذي الطهارة   )٢٥١(مسلم الطهارة ) ١(

  .  )٣٨٦(للصالة 
  .   فضل إسباغ الوضوء على املكاره:  ، باب ، كتاب الطهارة رواه مسلم) ٢(
، مالك النداء   )٢/٣٠٣(، أمحد  )١٤٣(، النسائي الطهارة  )٥١(، الترمذي الطهارة   )٢٥١(مسلم الطهارة ) ٣(

  .  )٣٨٦(للصالة 
، مالك النداء   )٢/٣٠٣(، أمحد  )١٤٣(، النسائي الطهارة  )٥١(، الترمذي الطهارة   )٢٥١(مسلم الطهارة ) ٤(

  .  )٣٨٦(للصالة 
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٥(
  .  )٣٩(البخاري اإلميان ) ٦(
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إن قضية الفهم قضية مهمة، فعلينا أن تفهم ماذا أراد اهللا من : فأقول لطلبة العلم
  ! عليهم يف أداء العبادات أم أراد م اليسر؟عباده؟ هل أراد أن يشق 

  .  يريد بنا اليسر وال يريد بنا العسر وال شك أن اهللا
فهذه بعض آداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرا ا يف علمه حىت يكون قدوة 

مامة يف  فبالصرب واليقني تنال اإل صاحلًا وحىت يكون داعيا إىل اخلري وإماما يف دين اهللا
   {: الدين، كما قال اهللا تعاىل                   

       { )2( )٢٤: السجدة اآلية( .  

                                                 
  .   الدين يسر:  ، باب  ، كتاب اإلميان  بخاريرواه ال) ١(
  .  ٢٤:  سورة السجدة آية) ٢(
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  الفصل الثاين األسباب املعينة على طلب العلم 
  : كثرية، نذكر منها

  : التقوى: أوال
   {: وهي وصية اهللا لألولني واآلخرين من عباده، قال اهللا تعاىل     

                                      

            {  )1(  )١٣١من اآلية : النساء .(  

  بن عجالن الباهلي ألمته، فعن أيب أمامة صدي  وهي أيضا وصية الرسول
اتقوا ربكم، وصلوا :  خيطب يف حجة الوداع فقال مسعت رسول اهللا {: قال

مخسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة 
 إذا بعث أمريا على سرية أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا   وكان)3(  )2( } ربكم

ومل يزل السلف الصاحل يتواصون ا يف خطَبهم ومكاتبام . ومبن معه من املسلمني خريا
أما بعد فإين أوصيك :  إىل ابنه عبد اهللا ووصاياهم عند الوفاة؛ كتب عمر بن اخلطاب

 وأوصى -وقاه، ومن أقرضه جزاه؛ ومن شكره زاده  فإنه من اتقاه  بتقوى اهللا
 الذي ال بد لك من لقائه وال منتهى لك  أوصيك بتقوى(  : رجال فقال علي

أوصيك (  :، وكتب أحد الصاحلني إىل أخ له يف اهللا تعاىل)دونه، وهو ميلك الدنيا واآلخرة
 من بالك على بتقوى اهللا الذي هو جنيك يف سريرتك ورقيبك يف عالنيتك، فاجعل اهللا

كل حال يف ليلك وارك، وخف اهللا بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه 
ليس خترج من سلطانه إىل سلطان غريه وال من ملكه إىل ملك غريه، فليعظم منه حذرك 

  ). وليكثر منه وجلك والسالم

                                                
  .  ١٣١:  سورة النساء آية) ١(
  .  )٥/٢٦٢(، أمحد  )٦١٦(الترمذي اجلمعة ) ٢(
  .  ، كتاب اجلمعة أخرجه الترمذي) ٣(
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أن جيعل : وتقوى العبد ربه. أن جيعل العبد بينه وبني ما خيافه وقاية تقيه منه: ومعىن التقوى
  . بينه وبني من خيشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك، بفعل طاعته واجتناب معاصيه

   {: بر وتقوى كما يف قوله تعاىل: واعلم أن التقوى أحيانا تقترن بالرب، فيقال
              { )1( )٢اآلية : املائدة (  

  . وتارة تذكر وحدها فإن قرنت بالرب صار الرب فعل األمر، والتقوى ترك النواهي
وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل األمر واجتناب النواهي، وقد ذكر اهللا يف كتابه أن 

 ولذلك - جعلنا اهللا وإياكم منهم -فأهل التقوى هم أهل اجلنة اجلنة أعدت للمتقني، 
قال .  امتثاال ألمره، وطلبا لثوابه، والنجاة من عقابه جيب على اإلنسان أن يتقي اهللا

 }   اهللا                        

                { )2( )٢٩: األنفال اآلية .(  

  : وهذه اآلية فيها ثالث فوائد مهمة
   {: الفائدة األوىل        { )3( أي جيعل لكم ما تفرقون به بني احلق 

والباطل، وبني الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم حبيث يفتح اهللا على اإلنسان من 
 ا زيادة اهلدى، وزيادة العلم، وزيادة احلفظ، العلوم ما ال يفتح لغريه، فإن التقوى حيصل

  :  أنه قال- رمحه اهللا -وهلذا يذكر عن الشافعي 
   إىل وكيـع سـوء حفظي     شكــوت

  وقــال اعلـم بأن العلـــم نور
  


   إىل تـــرك املعـاصيفأرشــدين

   ونـور اهللا ال يــؤتـــاه عاصي
داد معرفة وفرقانا بني احلق والباطل، والضار  شك أن اإلنسان كلما ازداد علما ازوال

والنافع، وكذلك يدخل فيه ما يفتح اهللا على اإلنسان من الفهم؛ ألن التقوى سبب لقوة 

                                                
  .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
  .  ٢٩:  سورة األنفال آية) ٢(
  .  ٢٩ : سورة األنفال آية) ٣(



   كتاب العلم

  ٣٩

الفهم، وقوة حيصل ا زيادة العلم، فإنك ترى الرجلني حيفظان آية من كتاب اهللا يستطيع 
 يستخرج أكثر من هذا حبسب أحدمها أن يستخرج منها ثالثة أحكام، ويستطيع اآلخر أن

  . ما آتاه اهللا من الفهم
ويدخل يف ذلك أيضا الفراسة أن اهللا يعطي املتقي فراسة الفتوى سبب لزيادة الفهم، 

  . مييز ا حىت بني الناس
فبمجرد ما يرى اإلنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أو بر أو فاجر حىت أنه رمبا 

  . مل يعرف عنه شيئًا بسبب ما أعطاه اهللا من الفراسةحيكم على الشخص وهو مل يعاشره، و
  {: الفائدة الثانية      { )1(. )وتكفري ) ٢٩: األنفال اآلية

ة، فإن األعمال الصاحلة تكفر األعمال السيئة كما قال السيئات يكون باألعمال الصاحل
الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما  {  النيب

  . )3( )2( } ما اجتنبت الكبائر

فالكفارة تكون . )5(  )4(  } العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما {  لرسولوقال ا

باألعمال الصاحلة، وهذا يعين أن اإلنسان إذا اتقى اهللا سهل له األعمال الصاحلة اليت يكفّر 
  . اهللا ا عنه

                                                
  .  ٢٩:  سورة األنفال آية) ١(
، أمحد  )١٠٨٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٢١٤(، الترمذي الصالة  )٢٣٣(مسلم الطهارة ) ٢(

)٢/٤٠٠(   .  
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا :   ، كتاب الطهارة باب أخرجه مسلم) ٣(

  .  الكبائربينهن ما اجتنبت 
، النسائي مناسك احلج  )٩٣٣(ج ـ، الترمذي احل )١٣٤٩(لم احلج ـ، مس )١٦٨٣(البخاري احلج ) ٤(

، الدارمي املناسك  )٧٧٦(، مالك احلج  )٢/٢٤٦(، أمحد  )٢٨٨٨(، ابن ماجه املناسك  )٢٦٢٢(
)١٧٩٥(  .  

  .  ، كتاب احلج  ، ومسلم  ، كتاب العمرة  أخرجه البخاري) ٥(



   كتاب العلم

  ٤٠

   {: الفائدة الثالثة    { )1( بأن ييسركم لالستغفار والتوبة، فإن هذا من 
  . نعمة اهللا على العبد أن ييسر لالستغفار والتوبة

  ثانيا املثابرة واالستمرار على طلب العلم 
م أن يبذل اجلهد يف إدراك العلم والصرب عليه وأن حيتفظ به بعد يتعني على طالب العل

حتصيله، فإن العلم ال ينال براحة اجلسم، فيسلك املتعلم مجيع الطرق املوصلة إىل العلم وهو 
من سلك طريقًا  {:  أنه قال مثَاب على ذلك؛ ملا ثبت يف صحيح مسلم عن النيب

فليثابر طالب العلم وجيتهد ويسهر . )3(  )2(  } يلتمس به علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة
  . الليايل ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم

وللسلف الصاحل قضايا مشهورة يف املثابرة على طلب العلم حىت إنه يروى عن ابن 
بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غري ملول :  أنه سئل مبا أدركت العلم؟ قال باسع

 - وهو قائل -إن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآيت بابه ((...  : قال وعنه أيضا
يا ابن عم رسول : فأتوسد ردائي على بابه، تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول

أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن :  فآتيك؟ فأقولاهللا ما جاء بك؟ أال أرسلت إيلَّ
  .  تواضع للعلم فرفعه اهللا به فابن عباس...)). احلديث

 رمحه -وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر املثابرة الكبرية، ويروى أيضا عن الشافعي 
لرجالن  أنه استضافه اإلمام أمحد ذات ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي مث تفرق ا-اهللا 

 يفكر يف استنباط أحكام من حديث، وهو قول - رمحه اهللا -إىل منامهما، فبقي الشافعي 

 عمري كان معه طائر صغري يسمى و أب)5( )4( }  يا أبا عمري ما فعل النغري {  النيب
                                                

  .  ٢٩:  األنفال آيةسورة ) ١(
، أبو داود األدب  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(لم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ـمس) ٢(

  .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(، أمحد   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٤٦(
  .  على الذكرفضل االجتماع على تالوة القرآن و:  ، باب ، كتاب الدعوات أخرجه مسلم) ٣(
، أبو داود األدب   )٣٣٣(رمذي الصالة ـ، الت  )٢١٥٠(لم اآلداب ـ، مس )٥٧٧٨(البخاري األدب ) ٤(

  .   )٣/٢١٢(، أمحد  )٣٧٢٠(، ابن ماجه األدب  )٤٩٦٩(
  .  االنبساط إىل الناس:   ، كتاب األدب  أخرجه البخاري) ٥(



   كتاب العلم

  ٤١

 يداعب الصبيان ويكلم كل   النيبالنغري، فمات هذا الطائر فحزن عليه الصيب، وكان
إنه استنبط منه أكثر : إنسان مبا يليق به، فظل طول الليل يستنبط من هذا احلديث ويقال

 آخر، وهكذا حىت تتم فلما أذن امن ألف فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جر إليها حديث
ان اإلمام أمحد يثين  ومل يتوضأ مث انصرف إىل بيته، وك- رمحه اهللا -الفجر قام الشافعي 

  : عليه عند أهله فقالوا له
يا أبا عبد اهللا كيف تثين على هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ومل يقم، وصلى 

أما كوين أكلت حىت أفرغت اإلناء (  :الفجر بدون وضوء؟ فسأل اإلمام الشافعي فقال
 بطين منه، وأما فذلك ألين ما وجدت طعاما أطيب من طعام اإلمام أمحد فأردت أن أمأل

كوين مل أقم لصالة الليل فإن العلم أفضل من قيام الليل، وقد كنت أفكر يف هذا احلديث، 
وال حيب أن ) وأما كوين مل أتوضأ لصالة الفجر فكنت على وضوء من صالة العشاء

  . يكلفهم مباء الوضوء
نا اآلن هل أقول على كل حال، إن املثابرة يف طلب العلم أمر مهم، فلننظر يف حاضر

أما الذين يدرسون دراسة نظامية إذا انصرفوا من الدراسة رمبا . حنن على هذه املثابرة؟ ال
يتلهون بأشياء ال تعني على الدرس، وإين أضرب مثال وأحب أال يكون وأال يوجد له 

ألين قد : ملاذا؟ فقال: نظري، أحد الطلبة يف بعض املواد أجاب إجابة سيئة، فقال املدرس
 من فهم هذه املادة، فأنا ال أدرسها ولكن أريد أن أكون حامال هلا، كيف اليأس؟ أيست

  . وهذا خطأ عظيم، جيب أن نثابر حىت نصل إىل الغاية
 أنه ذكر عن الكسائي - رمحه اهللا -وقد حدثين شيخنا املثابر عبد الرمحن السعدي 

 من األيام وجد منلة حتمل إمام أهل الكوفة يف النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن، ويف يوم
طعاما هلا وتصعد به إىل اجلدار وكلما صعدت سقطت، ولكنها ثابرت حىت ختلصت من 

هذه النملة ثابرت حىت وصلت الغاية، فثابر : هذه العقبة وصعدت اجلدار، فقال الكسائي
  . حىت صار إماما يف النحو

يأس معناه سد باب اخلري، وينبغي وهلذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر وال نيأس فإن ال



   كتاب العلم

  ٤٢

  . لنا أال نتشاءم بل نتفاءل وأن نعد أنفسنا خريا
  ثالثا احلفظ 

فيجب على طالب العلم احلرص على املذاكرة وضبط ما تعلمه إما حبفظه يف صدره، 
أو كتابته، فإن اإلنسان عرضة للنسيان، فإذا مل حيرص على املراجعة وتكرار ما تعلمه فإن 

  : منه وينساه وقد قيلذلك يضيع 
   صيـد والكتابــة قيــده العلـم

  فمن احلماقــة أن تصيــد غزالـة 
  



   صيودك باحلبـــال الواثقــة قيد
  وتتركهــا بني اخلالئـق طالقــة 

 الطرق اليت تعني على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي اإلنسان بعلمه، قال اهللا ومن
   {: تعاىل          {  )1(  )١٧: حممد، اآلية .(  

  {وقال            { )2( )٧٦: مرمي اآلية (  

  {: فكلما عمل اإلنسان بعلمه زاده اهللا حفظًا وفهما، لعموم قوله  

 { )3( .  

  رابعا مالزمة العلماء 
هل العلم، ويستعني مبا كتبوا يف  مث بأ جيب على طالب العلم أن يستعني باهللا

كتبهم؛ ألن االقتصار على جمرد القراءة واملطالعة حيتاج إىل وقت طويل خبالف من جلس 
إنه ال يدرك العلم إال بالتلقي : إىل عامل يبني له ويشرح له وينري له الطريق، وأنا ال أقول
ب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما، من املشايخ، فقد يدرك اإلنسان بالقراءة واملطالعة لكن الغال

من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من : ورزق الفهم فإنه قد خيطئ كثريا وهلذا يقال
  . صوابه، ولكن هذا ليس على اإلطالق يف احلقيقة

                                                
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ١(
  .  ٧٦:  سورة مرمي آية) ٢(
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ٣(



   كتاب العلم

  ٤٣

ولكن الطريقة املثلى أن يتلقى العلم على املشايخ، وأنا أنصح طالب العلم أيضا أال 
واحد، مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ؛ ألن العلماء يتلقف من كل شيخ يف فن 

خيتلفون يف طريقة استدالهلم من الكتاب والسنة، وخيتلفون يف آرائهم أيضا، فأنت جتعل 
لك عاملًا تتلقى علمه يف الفقه أو البالغة وهكذا، أي تتلقى العلم يف فن واحد من شيخ 

زم معه، ألنك إذا تلقيت علم الفقه مثال من واحد، وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلت
هذا وهذا واختلفوا يف رأيهم فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك احلرية 

  . والشك، لكن التزامك بعامل يف فن معني فهذا يؤدي إىل راحتك



   كتاب العلم

  ٤٤

  يف طريق حتصيل العلم وأخطاء جيب احلذر منها 
  الفصل األول طريق حتصيل العلم 

 أن اإلنسان إذا أراد مكانا فال بد أن يعرف الطريق املوصل إليه، وإذا من املعلوم
تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقرا وأيسرها؛ لذلك كان من املهم لطالب العلم أن يبين 
طلبه للعلم على أصول، وال يتخبط عشواء، فمن مل يتقن األصول حرم الوصول، قال 

  : الناظم
   فـالعلم حبــور زاخـــرة   وبعــد 

ــســهيال  ـــن يف أصـــوله ت   لك
ـــواعد األصـــــوال  ــنم الق   اغت

  
  



   يبلـغ الكـادح فيــه آخــره       لن
  لنيلـه فاحــرص جتــد ســبيال       
  فمـن تفتـه يحـرم الوصـــوال      

العلم واملسائل فروع، كأصل الشجرة وأغصاا إذا مل تكن األغصان :  هيفاألصول
  . على أصل جيد فإا تذبل ولك

  األصول؟ لكن ما هي 
  هل هي القواعد والضوابط؟ 
  أو هي القواعد والضوابط؟ 

  أو كالمها؟ 
األصول هي أدلة الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط املأخوذة بالتتبع : اجلواب

واالستقراء من الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم، مثال املشقة جتلب 
   {: من الكتاب من قوله تعاىل. كتاب والسنةالتيسري هذا من األصول مأخوذ من ال

               { )1( )قوله صلى اهللا عليه : ومن السنة) ٧٨اآلية : احلج

صلِّ قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع  {: وعلى آله وسلم لعمران بن حصني

                                                
  .  ٧٨:   سورة احلج آية) ١(



   كتاب العلم

  ٤٥

. )4( )3( } إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم {   وقوله)2( )1( }  على جنب

هذا أصل لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة ألمكنك أن حتكم على هذه املسائل بناء 
  . على هذا األصل، ولكن لو مل يكن عندك هذا األصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك األمر

  : ولنيل العلم طريقان
أن يتلقى ذلك من الكتب املوثوق ا، واليت ألفها علماء معروفون بعلمهم، : أحدمها

  . أمانتهم، وسالمة عقيدم من البدع واخلرافاتو
لكن هناك . وأخذ العلم من بطون الكتب ال بد أن اإلنسان يصل فيه إىل غاية ما

  : عقبتان
  : العقبة األوىل

الطول، فإن اإلنسان حيتاج إىل وقت طويل، ومعاناة شديدة، وجهد جهيد حىت يصل 
ى عليها كثري من الناس، ال سيما وهو يرى إىل ما يرومه من العلم، وهذه عقبة قد ال يقو

  . من حوله قد أضاعوا أوقام بال فائدة، فيأخذه الكسل ويكل وميل مث ال يدرك ما يريد
أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف غالبا، ال ينبين عليه : العقبة الثانية

م من بطون الكتب؛ ألنه قواعد أو أصول، ولذلك جند اخلطأ الكثري من الذي يأخذ العل
ليس له قواعد وأصول يقعد عليها ويبين عليها اجلزئيات اليت يف الكتاب والسنة جند بعض 
الناس مير حبديث ليس مذكورا يف كتب احلديث املعتمدة من الصحاح واملسانيد وهذا 
 ذا الطريق خيالف ما يف هذه األصول املعتمدة عند أهل العلم، بل عند األمة، مث يأخذ

                                                
  .  )٩٥٢(، أبو داود الصالة  )١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ١(
جواز النافلة :  ، باب ، كتاب صالة املسافرين وقصرها  ، ومسلم ، كتاب تقصري الصالة أخرجه البخاري) ٢(

  .  قائما أو قاعدا
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(ة البخاري االعتصام بالكتاب والسن) ٣(

  .   )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
، باب فرض احلج  ، كتاب احلج االقتداء بسنن رسول اهللا ومسلم:  ، باب ، كتاب االعتصام  أخرجه البخاري) ٤(

  .  مرة يف العمر



   كتاب العلم

  ٤٦

احلديث ويبين عقيدته عليه، وهذا ال شك أنه خطأ؛ ألن الكتاب والسنة هلما أصول تدور 
عليها اجلزئيات، فال بد أن ترد هذه اجلزئيات إىل أصول، حبيث إذا وجدنا يف هذه 

  . اجلزئيات شيئًا خمالفًا هلذه األصول ال ميكن اجلمع فيها، فإننا ندع هذه اجلزئيات
يل العلم أن تتلقى ذلك من معلم موثوق يف علمه ودينه، وهذا من طرق حتص: الثاين

الطريق أسرع وأتقن للعلم؛ ألن الطريق األول قد يضل فيه الطالب وهو ال يدري إما 
لسوء فهمه، أو قصور علمه، أو لغري ذلك من األسباب، أما الطريق الثاين فيكون فيه 

الب أبواب كثرية يف الفهم، والتحقيق، املناقشة واألخذ والرد مع املعلم فينفتح بذلك للط
وكيفية الدفاع عن األقوال الصحيحة، ورد األقوال الضعيفة، وإذا مجع الطالب بني 
الطريقني كان ذلك أكمل وأمت، وليبدأ الطالب باألهم فاألهم، ومبختصرات العلوم قبل 

ىت يتمكن مطوالا حىت يكون مترقيا من درجة إىل درجة أخرى فال يصعد إىل درجة ح
  . من اليت قبلها ليكون صعوده سليما
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  الفصل الثاين
   أخطاء جيب احلذر منها 

  احلسد 
  :وهناك أخطاء يرتكبها بعض طلبة العلم

  : منها احلسد
كراهة ما أنعم اهللا به على غريه، وليس هو متين زوال نعمة اهللا على الغري، بل : وهو

على غريه، فهذا هو احلسد سواء متىن زواله أو أن هو جمرد أن يكره اإلنسان ما أنعم اهللا به 
  . يبقى ولكنه كاره له

احلسد كراهة اإلنسان (( : فقال- رمحه اهللا-كما حقق ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  )). ما أنعم اهللا به على غريه

واحلسد قد ال ختلو منه النفوس، يعين قد يكون اضطراريا للنفس، ولكن جاء يف 
 يعين أن اإلنسان جيب عليه )1( }  إذا حسدت فال تبغ، وإذا ظننت ال حتقق  {: احلديث

إذا رأى من قلبه حسدا للغري أال يبغي عليه بقول أو فعل، فإن ذلك من خصال اليهود 
    {: الذين قال اهللا عنهم                   

                                                
، وإذا حسدت   ، فإذا تطريت فال ترجع ، واحلسد ، والظن  لطريةا:   ثالثة ال يسلم منهن أحد: (( نص احلديث) ١(

:    وقال عنه٢١٣ ص ١٠جـ )) فتح البار((ذكره احلافظ ابن حجر يف )) ، وإذا ظننت فال حتقق فال تبغ
هـ وأخرجه .  ا"  الشعب"  هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث أيب هريرة أخرجه البيهقي يف((

، وإذا تطريمت فامضوا وعلى اهللا   ، وإذا ظننتم فال حتققوا إذا حسدمت فال تبغوا"  : تمهيد بلفظابن عبد الرب يف ال
فما املخرج منهن يا :  ، قيل ، واحلسد ، والظن الطرية:  ثالث مل يسلم منهم أحد"  :  وبلفظ آخر"  فتوكلوا

.  ١٢٥ ص ٦جـ "   فال تبغوا، وإذا حسدمت ، وإذا ظننت فال حتقق  إذا تطريت فال ترجع:   رسول اهللا قال
:  فقال رجل"  ، وسوء الظن ، واحلسد الطرية"  : ثالثة الزمات ألميت:  بلفظ"  الكبري"  أخرجه الطرباين يف

، وإذا طريت   ، وإذا ظننت فال حتقق إذا حسدت فاستغفر اهللا"  ؟ قال  وما يذهبهن يا رسول اهللا ممن هن فيه
 ٤، وتفسري ابن كثري جـ  ١٠٤ ص ١ف اخلفاء للعجلوين جـ كش:   وانظر.  ٨٢٥٨ ص ٣جـ "  فامض

  .   ))سورة احلجرات ((١٩١ص 
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                 { )1( )٥٤: النساء اآلية (  

  :  احلاسد يقع يف حماذيرمث إن
كراهيته ما قدره اهللا، فإن كراهته ما أنعم اهللا به على هذا الشخص كراهة ملا : أولًا

  .  قدره كونا، ومعارضة لقضاء اهللا
أن احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب؛ ألن الغالب أن احلاسد : ثانيا

نه، واحلطّ من قدره وما أشبه ذلك، يعتدي على احملسود بذكر ما يكره وتنفري الناس ع
  . وهذا من كبائر الذنوب اليت قد حتيط باحلسنات

ما يقع يف قلب احلاسد من احلسرة واجلحيم والنار اليت تأكله أكال، فكلما رأى : ثالثا
نعمة من اهللا على هذا احملسود اغتم وضاق صدره؛ وصار يراقب هذا الشخص كلما أنعم 

  . غتم وضاقت عليه الدنيااهللا عليه بنعمة حزن وا
أن يف احلسد تشبها باليهود، معلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار : رابعا

   )3( )2( } من تشبه بقوم فهو منهم {  منهم يف هذه اخلصلة، لقول النيب

دا أن يرفع نعمة اهللا عن الغري، أنه مهما كان حسده ومهما قوي ال ميكن أب: خامسا
  . إذا كان هذا غري ممكن فكيف يقع يف قلبه احلسد

ال يؤمن أحدكم حىت حيب  {   أن احلسد ينايف كمال اإلميان لقول النيب: سادسا
                                                

  .  ٥٤:  سورة النساء آية) ١(
  .   )٤٠٣١(أبو داود اللباس ) ٢(
، وابن أيب شيبة يف  ، باب يف لبس شـهرة ، كتاب اللباس  ، وأبو داود ٥ ص ٥أخرجـه اإلمام أمحد جـ ) ٣(

، وابن عبد الرب يف   ٢٧١ ص ١٠جـ )) جممع الزوائد((واهليثمي يف ،   ٣١٣ ص ٥جـ )) املصنف((
رواه الطرباين يف األوسط وفيه علي بن غراب وقد وثقه غري : ((  ـ قال اهليثمي٨٠ ص ٦جـ )) التمهيد((

)) إسناده جيد: ((   رمحه اهللا تعاىل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  ))واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات
حسن من هذا الوجه وأبو منيب ال  ((-:    بعد ذكر احلديث-، وقال ابن حجر  ٣٣١ ص ٥فتاوى جـ ال

، وله شاهد مرسل بإسناد حسن  ، ويف اإلسناد عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان خمتلف يف توثيقه يعرف امسه
قد ذكره السيوطي ، و ٩٧ / ٦فتح الباري )) ن أيب شيبة من طريق األوزاعي عن سعيد بن جبلةـأخرجه اب

  .  )٥١١٤رقم )) املسند((وصححه أمحد شاكر .    وأشار إىل أنه حسن٥٩٠ / ١)) اجلامع الصغري((يف 
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كره أن تزول نعمة اهللا على أخيك، فإذا  والزم هذا أن ت)2(  )1(  } ألخيه ما حيب لنفسه

مل تكن تكره أن تزول نعمة اهللا عليك فأنت مل حتب ألخيك ما حتب لنفسك وهذا ينايف 
  . كمال اإلميان
أن احلسد يوجب إعراض العبد عن سؤال اهللا تعاىل من فضله، فتجده دائما : سابعا

سأل اهللا من فضله، وقـد قال اهللا مهتما ذه النعمة اليت أنعـم اهللا ا على غريه وال ي
   {: تعاىل                          

                 { )3( )٣٢: النساء اآلية .(  

أن احلسد يوجب ازدراء نعمة اهللا عليه، أي أن احلاسد يرى أنه ليس يف نعمة، : ثامنا
وأن هذا احملسود يف نعمة أكرب منه، وحينئذ حيتقر نعمة اهللا عليه فال يقوم بشكرها بل 

  . يتقاعس
احلسد خلق ذميم؛ ألن احلاسد يتتبع نعم اهللا على اخللق يف جمتمعه، وحياول : تاسعا

بقدر ما ميكنه أن حيول بني الناس وبني هذا احملسود باحلطّ من قدره أحيانا، وبازدراء ما 
  . يقوم به من اخلري أحيانا إىل غري ذلك

 وحينئذ يأخذ احملسود إن احلاسد إذا حسد فالغالب أن يعتدي على احملسود: عاشرا
  . من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإال أخذ من سيئاته فطرح عليه مث طرح يف النار

أن احلسد خلق ذميم، ومع األسف أنه أكثر من يوجد بني العلماء وطلبة : واخلالصة
العلم، ويوجد بني التجار فيحسد بعضهم البعض، وكل ذي مهنة حيسد من شاركه فيها، 

 األسف أنه بني العلماء أشد وبني طلبة العلم أشد مع أنه كان األوىل واألجدر أن لكن مع

                                                
، النسائي اإلميان   )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(مسلم اإلميان ) ١٣(البخاري اإلميان ) ١(

  .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق   )٣/١٧٢ (، أمحد  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(وشرائعه 
،  ، كتاب اإلميان ، ومسلم  ، باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ، كتاب اإلميان أخرجه البخاري) ٢(

  .   الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه:  باب
  .  ٣٢:  سورة النساء آية) ٣(
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  . يكون أهل العلم أبعد الناس عن احلسد وأقرب الناس إىل كمال األخالق
وأنت يا أخي إذا رأيت اهللا قد أنعم على عبده نعمة ما فاسع أن تكون مثله وال تكره 

فضلك وأعطين أفضل منه، واحلسد ال يغري شيئا من اللهم زده من : من أنعم اهللا عليه فقل
احلال لكنه كما ذكرنا آنفًا فيه هذه املفاسد وهذه احملاذير العشرة، ولعل من تأمل وجد 

  . أكثر واهللا املستعان
  اإلفتاء بغري علم 

  : ومنها اإلفتاء بغري علم
ور دينهم، اإلفتاء منصب عظيم، به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أم

ويرشدهم إىل الصراط املستقيم؛ لذلك كان هذا املنصب العظيم ال يتصدر له إال من كان 
أهال له لذلك جيب على العباد أن يتقوا اهللا تعاىل وأن ال يتكلموا إال عن علم وبصرية، وأن 

ال شريعة يعلموا أن اهللا وحده له اخللق واألمر، فال خالق إال اهللا، وال مدبر للخلق إال اهللا و
للخلق سوى شريعة اهللا، فهو الذي يوجب الشيء، وهو حيرمه، وهو الذي يندب إليه 

  {: وحيلله، ولقد أنكر اهللا على من حيللون وحيرمون بأهوائهم فقال تعاىل      

                                 

                      { )1( ) يونس

    {: وقال تعاىل) ٦٠، ٥٩: اآليتان              

                             

        { )2( )وإن من أكرب اجلنايات أن ) ١١٧، ١١٦: النحل اآليتان

يقول الشخص عن شيء إنه حالل وهو ال يدري ما حكم اهللا فيه، أو يقول عن الشيء 
 واجب وهو ال يدري إنه حرام وهو ال يدري عن حكم اهللا فيه، أو يقول عن الشيء إنه

                                                
  .   ٦٠،  ٥٩:   تانياآلسورة يونس ) ١(
  .  ١١٧،   ١١٦:  تانياآلسورة النحل ) ٢(
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أن اهللا أوجبه، ويقول عن الشيء إنه غري واجب وهو ال يدري أن اهللا مل يوجبه، إن هذه 
  .  جناية وسوء أدب مع اهللا

كيف تعلم أيها العبد أن احلكم هللا مث تتقدم بني يديه فتقول يف دينه وشريعته ما ال 
  {: ل سبحانهتعلم؟ لقد قرن اهللا القول عليه بال علم بالشرك به، فقا         

                                  

                  { )1( )٣٣: األعراف، اآلية .(  

وإن كثريا من العامة يفيت بعضهم بعضا مبا ال يعلمون فتجدهم يقولون هذا حالل، أو 
 حرام، أو واجب، أو غري واجب، وهم ال يدرون عن ذلك شيئًا، أفال يعلم هؤالء أن اهللا

  . تعاىل سائلهم عما قالوا يوم القيامة
أفال يعلم هؤالء أم إذا أضلوا شخصا فأحلوا له ما حرم اهللا، أو حرموا ما أحل اهللا له 

  . فقد باءوا بإمثه وكان عليهم مثل وزر ما عمل وذلك بسبب ما أفتوه به
ا يقول له هذا إن بعض العامة جيين جناية أخرى فإذا رأى شخصا يريد أن يستفيت عاملً

العامي ال حاجة أن تستفيت، هذا أمر واضح، هذا حرام مع أنه يف الواقع حالل فيحرمه ما 
هذا واجب فيلزمه مبا مل يلزمه اهللا به، أو يقول هذا غري واجب : أحل اهللا له، أو يقول له

م، يف شريعة اهللا فيسقط عنه ما أوجب اهللا عليه، أو يقول هذا حالل وهو يف الواقع حرا
وهذه جناية منه على شريعة اهللا، وخيانة ألخيه املسلم حيث أفتاه بدون علم، أرأيتم لو أن 
شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان، فقلت الطريق من هنا وأنت ال تعلم أفال يعد 
الناس ذلك خيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق اجلنة وهو الشريعة اليت أنزل اهللا وأنت ال 

  ! ا؟تعلم عنها شيئً
وإن بعض املتعلمني أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من اجلرأة على الشريعة 
يف التحليل والتحرمي واإلجياب فيتكلمون فيما ال يعلمون، ويجملون يف الشريعة 

                                                
  .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
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ويفصلون، وهم من أجهل الناس يف أحكام اهللا، إذا مسعت الواحد منهم يتكلم فكأمنا يرتل 
ال أدري مع أن : ا يقول من جزمه وعدم تورعه، ال ميكن أن ينطق ويقولعليه الوحي فيم

عدم العلم هو صفة احلق الثابت ومع ذلك يصر بناء على جهله على أنه عامل فيضر العامة؛ 
ألن الناس رمبا يثقون بقوله ويغترون به، وليت هؤالء القوم يقتصرون على نسبة األمر 

اإلسالم يرى كذا، وهذا ال جيوز إال : سالم فيقولونإليهم ال بل تراهم ينسبون ذلك لإل
فيما علم القائل أنه من دين اإلسالم، وال طريق إىل ذلك إال مبعرفة كتاب اهللا وسنة 

  . رسوله، أو إمجاع املسلمني عليه
إن بعض الناس جلرأته وعدم ورعه وعدم حيائه من اهللا وعدم خوفه منه يقول عن الشيء 

 ما أظن هذا حرام، أو عن الشيء الواجب والواضح وجوبه يقول ما أظن احملرم الواضح حترميه
  . هذا واجبا، إما جهال منه، أو عنادا ومكابرة، أو تشكيكًا لعباد اهللا يف دين اهللا

إن من العقل واإلميان ومن تقوى اهللا وتعظيمه أن يقول الرجل عما ال : أيها اإلخوة
ن ذلك من متام العقل؛ ألن الناس إذا رأوا تثبته يعلم ال أعلم، ال أدري، اسأل غريي، إ

وثقوا به، وألنه يعرف قدر نفسه حينئذ ويرتهلا مرتلتها، وإن ذلك أيضا من متام اإلميان 
باهللا وتقوى اهللا حيث ال يتقدم بني يدي ربه وال يقول عليه يف دينه ما ال يعلم، ولقد 

ب اهللا سبحانه عما سئل عنه  وهو أعلم اخللق بدين الوحي فيجي  كان رسول اهللا
   {نبيه                                 {  )1(  )٤: املائدة اآلية (

}                                         {  )2( 

 {) ٨٣ :ةــهف اآليـالك(                                  

                          {  )3(  )ولقد كان األجالء ) ١٨٧: األعراف اآلية

                                                
  .  ٤:  سورة املائدة آية) ١(
  .  ٨٣:   سورة الكهف آية) ٢(
  .  ١٨٧:  سورة األعراف آية) ٣(
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  . من الصحابة، تعرض هلم املسألة ال يدرون حكم اهللا فيها فيهابوا ويتوقفون فيها
أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين إذا أنا قلت يف (( : يقول فها هو أبو بكر الصديق

  )). كتاب اهللا بغري علم
 ترتل به احلادثة فيجمع هلا الصحابة ويستشريهم فيها،  ها هو عمر بن اخلطابو

مل يكن أحد أهيب مما ال يعلم من أيب بكر، ومل يكن أحد بعد أيب بكر : قال ابن سريين
أيها الناس من سئل عن علم يعلمه ((   أهيب مبا ال يعلم من عمر، وقال ابن مسعود

اهللا : فليقل اهللا أعلم، فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلمفليقل به، ومن مل يكن عنده علم 
قد استحيينا لك، :  أصحابهال أحسنها، فقال له: وسئل الشعيب عن مسألة فقال)). أعلم
    {: لكن املالئكة مل تستح حني قالت: فقال          {  )1(  ) البقرة

  ). ٣٢: اآلية
منها أن املريض إذا تنجست ثيابه ومل ميكن : وهناك أمثلة كثرية على اإلفتاء بغري علم

أن يطهرها يفىت بأنه ال يصلي حىت يطهر ثيابه، وهذه فتوى كاذبة خاطئة باطلة، فاملريض 
ة، ولو كان بدنه جنسا إذا كان ال يستطيع أن يطهر ذلك؛ يصلي ولو كان عليه ثياب جنس

  {: ألن اهللا يقول            {  )2( )فيصلي املريض على ) ١٦: التغابن اآلية

يقدر عليه، يصلي قائما، فإن مل يستطع فقاعدا فإن مل حسب حاله وعلى حسب ما 
يستطع فعلى جنبه يومئ برأسه إذا استطاع، فإن مل يستطع أومأ بعينه عند بعض أهل 
العلم، فإن مل يستطع اإلمياء بعينه وكان معه عقله فلينو الفعل بقلبه وليقل القول بلسانه 

اهللا أكرب وينوي أنه راكع، مث يقول : مث يقوليقول اهللا أكرب مث يقرأ الفاحتة وسورة، : مثال
مسع اهللا ملن محده وينوي أنه رفع الركوع، مث يقول هكذا يف السجود وبقية أفعال الصالة، 

  . ينوي الفعل الذي ال يقدر عليه، ينويه بقلبه وال يؤخر الصالة عن وقتها

                                                
  .  ٣٢:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(



   كتاب العلم

  ٥٤

ون من أجل وبسبب هذه الفتوى الكاذبة اخلاطئة ميوت بعض املسلمني وهم ال يصل
هذه الفتوى الكاذبة، ولو أم علموا أن اإلنسان املريض يصلي على أي حال ملاتوا وهم 

  . يصلون
ومثل هذه املسألة وأشباهها كثري فيجب على العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم 

  .  وحىت ال يقولوا يف دين اهللا ما يعلمون حىت يعرفوا بذلك حكم اهللا
  : الكرب: ومنها

  :  بأمجع التفسري وأبينه وأوضحه فقال وقد فسره النيب
   )2( )1( }  الكرب بطَر احلق وغمط الناس  {

رد احلق، وغمط الناس يعين احتقارهم، ومن الكربياء ردك على : وبطر احلق هو
ستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك معلمك، والتطاول عليه وسوء األدب معه، وأيضا ا

كربياء، وهذا يقع لبعض الطلبة إذا أخربه أحد بشيء وهو دونه يف العلم استنكف ومل 
  : - نسأل اهللا العافية -يقبل، وتقصريك عن العمل بالعلم عنوان حرمان 

  : ويف هذا يقول القائل
    حرب للمكــان العــايل   كالسيل   حــرب للفـىت املتعـايل      العلــم
  :  البيتومعىن

أن الفىت املتعايل ال ميكن أن يدرك العلم؛ ألن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان 
العايل؛ ألن املكان العايل ينفض عنه السيل ميينا ومشاال وال يستقر عليه، كذلك العلم ال 

  . يستقر مع الكرب والعلو، ورمبا يسلب العلم بسبب ذلك
  : راءالتعصب للمذاهب واآل: ومنها

  : فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن
الطائفية واحلزبية حبيث يعقد الوالء والرباء على طائفة معينة أو على حزب معني؛ فهذا 

                                                
  .  )١/٣٩٩(، أمحد  )١٩٩٩(الصلة ، الترمذي الرب و )٩١(مسلم اإلميان ) ١(
  .  حترمي الكرب وبيانه:   ، باب ، كتاب اإلميان أخرجه مسلم) ٢(
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  ٥٥

ال شك خالف منهج السلف، فالسلف الصاحل ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد، 
 }    ينضوون حتت قول اهللا           { )1( )٧٨اآلية : احلج .(  

فال حزبية وال تعدد، وال مواالة، وال معاداة إال على حسب ما جاء يف الكتاب 
دلة والسنة، فمن الناس مثال من يتحزب إىل طائفة معينة، يقرر منهجها ويستدل عليه باأل

اليت قد تكون دليال عليه، وحيامي دوا، ويضلل من سواه حىت وإن كانوا أقرب إىل احلق 
من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ خبيث؛ ألن هناك وسطًا بني أن : منه، ويأخذا مبدأ

يكون لك أو عليك، وإذا كان عليك باحلق، فليكن عليك وهو يف احلقيقة معك؛ ألن 
 ونصر الظامل أن متنعه من الظلم، )3(  )2(  } انصر أخاك ظاملًا أو مظلوما  {:  قال النيب

فال حزبية يف اإلسالم، وهلذا ملا ظهرت األحزاب يف املسلمني، وتنوعت الطرق، وتفرقت 
 كما قال اهللا األمة، وصار بعضهم يضلّل بعضا، ويأكل حلم أخيه ميتا، حلقهم الفشل

   {: تعاىل            {  )4(  )لذلك جند ) ٤٦اآلية : األنفال

احلق والباطل ويعادي بعض طالب العلم يكون عند شيخ من املشايخ، ينتصر هلذا الشيخ ب
من سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العامل املصلح، ومن سواه إما جاهل أو 
مفسد، وهذا غلط كبري، بل جيب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب 

  .  رسول اهللا

                                                
  .  ٧٨:   سورة احلج آية) ١(
  .  )٣/٩٩(، أمحد  )٢٢٥٥(، الترمذي الفنت  )٢٣١١(البخاري املظامل والغصب ) ٢(
نصر :  ، باب ، ومسلم كتاب الرب والصلة أعن أخاك ظاملًا أو مظلوما:  ، كتاب املظامل باب أخرجه البخاري) ٣(

  .  األخ ظاملًا أو مظلوما
  .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٤(
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  ٥٦

  التصدر قبل التأهل 
ال للتصدر؛ ألنه إذا فعل مما جيب احلذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أه

  : ذلك كان هذا دليال على أمور
  . إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه علَم األعالم: األمر األول
أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته لألمور؛ ألنه إذا تصدر، رمبا يقع : األمر الثاين

ردوا عليه من املسائل ما يف أمر ال يستطيع اخلالص منه، إذ إن الناس إذا رأوه متصدرا أو 
  . يبني عواره

أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على اهللا ما ال يعلم؛ ألن : األمر الثالث
الغالب أن من كان هذا قصده، أنه ال يبايل وجييب على كل ما سِئلَ وخياطر بدينه وبقوله 

  .  بال علم على اهللا
ه يف الغالب ال يقبل احلق؛ ألنه يظن بسفهه أنه أن اإلنسان إذا تصدر فإن: األمر الرابع

  . إذا خضع لغريه ولو كان معه احلق كان هذا دليال على أنه ليس بعامل
  : سوء الظن: ومنها

مل يتصدق : فيجب على طالب العلم احلذر من أن يظن بغريه ظنا سيئًا مثل أن يقول
عرف أنه طالب فاهم، وكان املنافقون هذا إال رياء، مل يلق الطالب هذا السؤال إال رياًء لي

مرائ، وإذا كانت قليلة : إذا أتى املتصدق من املؤمنني بالصدقة، إن كانت كثرية قالوا
   {: إن اهللا غين عن صدقة هذا كما قال اهللا عنهم: قالوا        

                         

         { )1(  )فإياك وسوء الظن مبن ظاهره العدالة، ) ٧٩: التوبة اآلية

 بني أن تظن ظنا سيئًا مبعلمك أو بزميلك، فإن الواجب إحسان الظن مبن ظاهره وال فرق
العدالة، أما من ظاهره غري العدالة فال حرج أن يكون يف نفسك سوء ظن به، لكن مع 

                                                
  .  ٧٩:  سورة التوبة آية) ١(
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  ٥٧

ذلك عليك أن تتحقق حىت يزول ما يف نفسك من هذا الوهم، ألن بعض الناس قد يسيء 
  .  حقيقة لهالظن بشخص ما بناء على وهم كاذب ال

فالواجب إذا أسأت الظن بشخص، سواء من طلبة العلم أو غريهم، الواجب أن تنظر 
هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فال بأس، وأما إذا كان جمرد أوهام فإنه ال 

  {: حيل لك أن تسيء الظن مبسلم ظاهره العدالة، قال تعاىل         

      {  )1(  )مل يقل كل الظن؛ ألن بعض الظنون هلا أصل ) ١٢: احلجرات اآلية

  . وهلا مربر
الغري ال وليس كل الظن، فالظن الذي حيصل فيه العدوان على ) إن بعض الظن إمث(

شك أنه إمث، وكذلك الظن الذي ال مستند له، وأما إذا كان له مستند فال بأس أن تظن 
  . الظن السيء حبسب القرائن واألدلة

لذلك ينبغي لإلنسان أن يرتل نفسه مرتلتها، وأن ال يدنسها باألقذار، وأن حيذر هذه 
 أسوة وقدوة، حىت إن اهللا رد األخطاء مما تقدم؛ ألن طالب العلم شرفه اهللا بالعلم وجعله

   {: أمور الناس عند اإلشكال إىل العلماء فقال                    

       {  )2(  )وقال تعاىل) ٧: األنبياء اآلية :}                      

                                        

           {  )3(  )فاحلاصل أنك يا طالب العلم ) ٨٣: النساء اآلية

  . حمترم، فال ترتل بنفسك إىل ساحة الذل والضعة، بل كن كما ينبغي أن تكون

                                                
  .  ١٢:   سورة احلجرات آية) ١(
  .   ٧:  سورة األنبياء آية) ٢(
  .  ٨٣:  سورة النساء آية) ٣(
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  ٥٨

  يف كتب طالب العلم وفتاوى حول العلم وفوائد 
  الفصل األول كتب طالب العلم 

  األول كيف تتعامل مع الكتاب األمر 
  : قبل البدء يف هذا الفصل ال بد أن نبني بعض األمور املهمة لطالب العلم وهي

  : التعامل مع الكتاب يكون بأمور
حىت يستفيد اإلنسان منه؛ ألنه حيتاج إىل التخصص، رمبا : معرفة موضوعه: األول

ضوع الكتاب حىت حتصل يكون كتاب سحر أو شعوذة أو باطل، فال بد من معرفة مو
  . الفائدة منه
ألن معرفة املصطلحات حيصل ا أنك حتفظ أوقاتا كثرية، : معرفة مصطلحاته: الثاين

إذا قال )) بلوغ املرام(( وهذا يفعله العلماء يف مقدمات الكتب، فمثال نعرف أن صاحب
لك فإذا على خالف ذ)) املنتقى(( متفق عليه يعين رواه البخاري ومسلم، لكن صاحب

 متفق عليه فإنه يعين رواه اإلمام أمحد والبخاري، ومسلم، وكذلك -قال صاحب املنتقى 
يف كتب الفقه يفرق كثري من العلماء بني القولني، والوجهني، والروايتني، واالحتمالني، 
فالروايتان عن اإلمام، والوجهان عن األصحاب، وهم أصحاب املذهب الكبار أهل 

  . االن للتردد بني قولني، والقوالن أعم من ذلك كلهالتوجيه، واالحتم
إذا قال املؤلف إمجاعا أو وفاقًا، إذا قال إمجاعا يعين بني كذلك حيتاج أن تعرف مثال 

يف فقه )) الفروع((  األمة، وإذا قال وفاقًا يعين مع األئمة الثالثة كما هو اصطالح صاحب
ه اصطالح، فال بد أن تعرف اصطالح احلنابلة، وكذلك بقية أصحاب املذاهب؛ كلّ ل

  . املؤلف
 ال -وهلذا جتد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ : معرفة أسلوبه وعباراته: الثالث

 جتد أنه متر بك العبارة حتتاج إىل تأمل وتفكري يف -سيما يف الكتب العلمية اململوءة علما 
   .معناها؛ ألنك مل تألفه، فإذا كررت هذا الكتاب ألفته

. التعليق باهلوامش أو احلواشي: وهناك أيضا أمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو
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  ٥٩

فهذا أيضا مما جيب لطالب العلم أن يغتنمه، وإذا مرت به مسألة حتتاج إىل شرح، أو إىل 
 وهو الذي على اليمني أو -دليل، أو إىل تعليل وخيشى أن ينساه فإنه يعلق إما باهلامش 

 وكثريا ما يفوت اإلنسان مثل هذه الفوائد - وهي اليت يف األسفل -اشية  أو باحل-اليسار 
اليت لو علقها مل تستغرق عليه إال دقيقة أو دقيقتني، مث إذا عاد ليتذكرها بقي مدة يتذكرها 

  . وقد ال يذكرها
فينبغي على طالب العلم أن يعتين بذلك ال سيما يف كتب الفقه، مير بك يف بعض 

 اليت أوسع -وحكمها وحيصل عندك توقف وإشكال، فإذا رجعت للكتب الكتب مسألة 
من الكتب الذي بني يديك ووجدت قوال يوضح املسألة؛ فإنك تعلق القول من أجل أن 
ترجع إليه مرة أخرى إذا احتجت إليه دون الرجوع إىل أصل الكتاب الذي نقلت منه، 

  . فهذا مما يوفر عليك الوقت
  لكتب على نوعني األمر الثاين مطالعة ا

  . مطالعة تدبر وتفهم، فهذه ال بد أن يتأمل اإلنسان ويتأىن: أوال
مطالعة استطالع فقط ينظر من خالهلا على موضوع الكتاب، وما فيه من : ثانيا

مباحث، ويتعرف على مضمون الكتاب، وذلك من خالل تصفح وقراءة سريعة للكتاب، 
والطريقة املثلى يف قراءة . ا حيصل يف النوع األولفهذه ال حيصل فيها من التأمل والتدبر م

الكتب التدبر والتفكر يف املعاين واالستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح، وال خيفى 
وعليك بالصرب واملثابرة، فما أعطي اإلنسان . أن أوىل الكتب بذلك؛ كتاب اهللا عز وجل

  . عطاء خريا وأوسع من الصرب
   الكتب مجع:األمر الثالث

ينبغي لطالب العلم أن حيرص على مجع الكتب، ولكن يبدأ باألهم فاألهم، فإذا كان 
اإلنسان قليل ذات اليد، فليس من اخلري وليس من احلكمة أن يشتري كتبا كثرية يلزم 
نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف، وإذا مل ميكنك أن تشتري من مالك 

  .  مكتبةفيمكنك أن تستعري من أي
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  األمر الرابع احلرص على الكتب املهمة 
جيب على طالب العلم أن حيرص على الكتب األمهات األصول دون املؤلفات حديثًا؛ 
ألن بعض املؤلفني حديثًا ليس عنده العلم الراسخ، وهلذا إذا قرأت ما كتبوا جتد أنه 

ا غثاء، فعليك باألمهات سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه، وقد حيرفه إىل عبارة طويلة لكنه
  . كتب السلف فإا خري وأبرك بكثري من كتب اخللف

ألن غالب كتب املتأخرين قليلة املعاين، كثرية املباين، تقرأ صفحة كاملة ميكن أن 
تلخصها بسطر أو سطرين، لكن كتب السلف جتدها هينة، لينة، سهلة رصينة، ال جتد 

  . كلمة واحدة ليس هلا معىن
كتب شيخ اإلسالم لكتب اليت جيب على طالب العلم أن حيرص عليها ومن أجلّ ا

 ومن املعلوم أن كتب ابن القيم أسهل - رمحهما اهللا -ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وأسلس؛ ألن شيخ اإلسالم ابن تيمية كانت عباراته قوية لغزارة علمه، وتوقد ذهنه، وابن 

 والترتيب، ولسنا نريد بذلك أن نقول إن ابن القيم رأى بيتا معمورا فكان من التحسني
القيم نسخة من ابن تيمية، بل ابن القيم حر إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم، 

 يرى أنه جيب - رضي اهللا عنهما -ملا رأى وجوب فسخ احلج إىل العمرة، وأن ابن عباس 
ىل عمرة، وكان شيخ اإلسالم على من مل يسق اهلدي إذا أحرم حبج أو قران أن يفسخه إ

يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال وأنا إىل قوله أميل مين إىل قول شيخنا، فصرح 
مبخالفته، فهو رمحه اهللا مستقل، حر الفكر، لكن ال غرو أن يتابع شيخه رمحه اهللا فيما 

ا، وال شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات شيخ اإلسالم وجدت أا وصوابا هي يراه حق
  . الصواب وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهما

  األمر اخلامس تقومي الكتب 
  . الكتب تنقسم إىل ثالثة أقسام

  . كتب خري: القسم األول
  . كتب شر: القسم الثاين
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  . كتب ال خري وال شر: القسم الثالث
فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب اليت ليس فيها خري أو اليت فيها شر 

إا كتب أدب، لكنها تقطع الوقت وتقتله يف غري فائدة، وهناك كتب :  كتب يقالوهناك
ضارة ذات أفكار معينة وذات منهج معني، فهذه أيضا ال تدخل املكتبة سواء كان ذلك يف 
املنهج أو كان ذلك يف العقيدة، مثل كتب املبتدعة اليت تضر يف العقيدة، والكتب الثورية 

  . اليت تضر يف املنهج
وعموما كل كتب تضر فال تدخل مكتبتك؛ ألن الكتب غذاء للروح كالطعام 
والشراب للبدن، فإذا تغذيت مبثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واجتهت اجتاها 

  . خمالفًا ملنهج طالب العلم الصحيح
   )1( كتب خمتارة لطالب العلم 

  : العقيدة: أوال
  )). ثالثة األصول((  كتاب-١
  )). القواعد األربع((  كتاب-٢
  )). كشف الشبهات((  كتاب-٣
  )). التوحيد((  كتاب-٤

   . رمحه اهللا تعاىل،وهذه الكتب األربعة لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب
وتتضمن توحيد األمساء والصفات، وهي من أحسن )) العقيدة الواسطية((  كتاب-٥

  . ملراجعةما ألف يف هذا الباب وهي جديرة بالقراءة وا
  )). احلموية((  كتاب-٦
وهذه الكتب الثالثة )). الواسطية((  ومها رسالتان أوسع من)) التدمورية((  كتاب-٧

   . رمحه اهللا تعاىل،لشيخ اإلسالم ابن تيمية
  . للشيخ أيب جعفر بن حممد الطحاوي)) العقيدة الطحاوية((  كتاب-٨

                                                
  .    فجمعت هاهنا على وجه االختصار-ا  جزاه اهللا خري-هذه الكتب سئل عنها فضيلة شيخنا ) ١(
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  . علي بن أيب العزأليب احلسن )) حاويةطشرح العقيدة ال((  كتاب-٩
 -مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم )) الدرر السنية يف األجوبة النجدية((  كتاب-١٠

   -:رمحه اهللا تعاىل
حملمد بن أمحد السفاريين )) الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية((   كتاب-١١

  : احلنبلي، وفيها بعض اإلطالقات اليت ختالف مذهب السلف، كقوله
ــيس ــاول ــرض  ربن ــوهر وال ع    جب


ــى وال ــاىل يف العل ــســـم تع    ج

  ال بد لطالب العلم أن يدرسها على شيخ ملم بالعقيدة السلفية لكي يبني ما فيها لذلك
  . من اإلطالقات املخالفة لعقيدة السلف الصاحل

  ثانيا احلديث 
  : احلديث: ثانيا
 رمحه اهللا ،ينالبن حجر العسقال) )فتح الباري شرح صحيح البخاري((  كتاب-١
  .تعاىل
للصنعاين، وكتابه جامع بني احلديث ) )سبل السالم شرح بلوغ املرام((  كتاب-٢
  . والفقه
  . للشوكاين) )نيل األوطار شرح منتقى األخبار((  كتاب-٣
للمقدسي، وهو كتاب خمتصر، وعامة أحاديثه يف )) عمدة األحكام((  كتاب-٤

  . هاالصحيحني فال حيتاج إىل البحث عن صحت
 وهذا كتاب - رمحه اهللا تعاىل -أليب زكريا النووي )) األربعني النووية((   كتاب-٥

من حسن إسالم  {طيب؛ ألن فيه آدابا ومنهجا جيدا، وقواعد مفيدة جدا مثل حديث 

اعدة لو جعلتها هي الطريق الذي متشي عليه  فهذه ق)1( )1( }  املرء تركه ما ال يعنيه

                                                
  .  )٣٩٧٦(، ابن ماجه الفنت  )٢٣١٧(الترمذي الزهد ) ١(
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  . لكانت كافية

                                                 
،   ٧٣ص ) رياض الصاحلني(، وحسنه النووي يف   )٢٣١٨(، والترمذي  )٢٠١-١(أخرجه اإلمام أمحد ) ١(

  .   )١٧٣٧) املسند(وصححه أمحد شاكر 
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  الفصل الثاين 
  فتاوى حول العلم 

هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على : - حفظه اهللا -سئل فضيلته  -١
غري مذهب السلف الصاحل حمتجني بأن العامل الفالين أو اإلمام الفالين يعتقد هذه 

  العقيدة؟ 
هذا ال يعذر به صاحبه حيث بلغه احلق؛ ألن الواجب عليه أن :  بقولهفأجاب فضيلته

  . يتبع احلق أينما كان، وأن يبحث حىت يتبني له
  - ناصع، بين ملن صلحت نيته، وحسن منهاجه، فإن اهللا - وهللا احلمد -واحلق 

  {: يقول يف كتابه                { )1( )القمر اآلية :

 يكون هلم متبوعون معظمون ال - كما ذكر األخ السائل-ولكن بعض الناس ). ١٧
يتزحزحون عن آرائهم، مع أنه قد ينقدح يف أذهام أن آراءهم ضعيفة أو باطلة، لكن 

  . هم على موافقة متبوعيهم، وإن كان قد تبني هلم اهلدىالتعصب واهلوى حيمل
عمن ال حيب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفًا : وسئل فضيلة الشيخ -٢

  من الزلل؟ 
هذه املسألة كغريها من املسائل املهمة اليت ال بد لإلنسان منها يف دينه : فأجاب بقوله

 تبارك وتعاىل على حتقيقها ومعرفتها -باهللا ودنياه، ال بد أن خيوض غمارها وأن يستعني 
أما املسائل . حىت يتبني له األمر؛ ألنه ال ينبغي أن يكون على شك يف هذه األمور املهمة

اليت ال ختل بدينه لو أجلها وال خيشى أن تكون سببا الحنرافه، فإنه ال بأس أن يؤجلها ما 
مة اليت جيب على العبد أن حيققها متاما دام غريها أهم منها، ومسائل القدر من األمور امله

  . حىت يصل فيها إىل اليقني
 والذي يثقل دروس العقيدة على - وهللا احلمد -وهي يف احلقيقة ليس فيها إشكال 

                                                
  .  ١٧:  سورة القمر آية) ١(
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)) ِلم(( على جانب)) كيف((  بعض الناس هم أم مع األسف الشديد يرجحون جانب
فِلم عملت )) كيف(( و)) ِلم(( امواإلنسان مسؤول عن عمله بأداتني من أدوات االستفه

 وأكثر الناس اآلن  كيف عملت كذا؟ هذا املتابعة للرسول. كذا؟ هذا اإلخالص
ولذلك جتدهم يف )) ِلم(( غافلون عن حتقيق جواب)) كيف(( مشغولون بتحقيق جواب

جانب اإلخالص ال يتحرون كثريا، ويف جانب املتابعة حيرصون على أدق األمور، فالناس 
ن مهتمون كثريا ذا اجلانب، غافلون عن اجلانب األهم وهو جانب العقيدة وجانب اآل

  . اإلخالص وجانب التوحيد
 ا وقلبه منكبا جدهلذا جتد بعض الناس يف مسائل الدين يسأل عن مسألة يسرية جد
ون على الدنيا غافل عن اهللا مطلقًا يف بيعه وشرائه، ومركوبه، ومسكنه، وملبسه، فقد يك

بعض الناس اآلن عابدا للدنيا وهو ال يشعر، وقد يكون مشركًا باهللا يف الدنيا وهو ال 
يشعر، ألنه مع األسف الشديد ال يهتم جبانب التوحيد وجانب العقيـدة، وهذا ليس من 

  . العامة فقط ولكن من بعض طالب العلم وهذا أمر له خطورته
ل الذي جعله الشارع كاحلامي والسور كما أن التركيز على العقدية فقط بدون العم

هلا خطأ أيضا؛ ألننا نسمع يف اإلذاعات ونقرأ يف الصحف التركيز على أن الدين هو 
العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من العبارات، ويف احلقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابا 

لكن ال بد من يلج منه من يلج يف استحالل بعض احملرمات حبجة أن العقيدة سليمة، و
  )). كيف(( وعلى)) مل(( مالحظة األمرين مجيعا ليستقيم اجلواب على

أنه جيب على املرء دراسة علم التوحيد والعقيدة؛ ليكون على : وخالصة اجلواب
 على بصرية بأمساء اهللا، وصفاته، وأفعاله، على - جل وعال -بصرية يف إهله ومعبوده 

ية، على بصرية يف حكمته، وأسرار شرعه وخلقه، حىت بصرية يف أحكامه الكونية، والشرع
  . ال يضلّ بنفسه أو يضل غريه

) الفقه األكرب(  وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه؛ وهلذا مساه أهل العلم
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وأول ما يدخل يف ذلك . )2( )1( } ينمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الد {  وقال النيب

وأواله علم التوحيد والعقيدة، لكن جيب على املرء أيضا أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم 
ومن أي مصدر يتلقاه، فليأخذ من هذا العلم أوال ما صفا منه وسلم من الشبهات، مث 

دها وبياا مما أخذ من ينتقل ثانيا إىل النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات؛ ليقوم بر
 مث كالم  قبل العقيدة الصافية، وليكن املصدر الذي يتلقاه منه كتاب اهللا وسنة رسوله

 مث ما قاله األئمة بعدهم من التابعني وأتباعهم، مث ما قاله - رضي اهللا عنهم -الصحابة 
 ابن القيم العلماء املوثوق بعلمهم وأمانتهم، وخصوصا شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه

  . عليهما وعلى سائر املسلمني وأئمتهم سابغ الرمحة والرضوان
* * *  

يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم : سئل فضيلة الشيخ -٣ 
  والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا احلرج؟ 

  : جياب على ذلك بأمور: فأجاب بقوله
ا، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة أن ال يقصدوا بذلك الشهادة لذا: أحدها

للعمل يف احلقول النافعة للخلق؛ ألن األعمال يف الوقت احلاضر مبنية على الشهادات، 
والناس غالبا ال يستطيعون الوصول إىل منفعة اخللق إال ذه الوسيلة وبذلك تكون النية 

  . سليمة
ت فيدخل فيها بنية طلب العلم أن من أراد العلم قد ال جيده إال يف هذه الكليا: الثاين

  . وال يؤثر عليه ما حيصل له من الشهادة فيما بعد
أن اإلنسان إذا أراد بعمله احلسنيني حسىن الدنيا، وحسىن اآلخرة فال شيء : الثالث

   {عليه يف ذلك؛ ألن اهللا يقول                                  
                                                

، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(م البخاري العل) ١(
  .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(

  .  ١٣تقدم خترجيه ص ) ٢(
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      {  )1(  )غيب يف التقوى بأمر دنيويوهذا تر) ٣، ٢: الطالق اآليتان .  

  من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه خملص؟ : فإن قيل
أنه أخلص العبادة ومل يرد ا اخللق إطالقا فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم : فاجلواب

على عبادته بل قصد أمرا ماديا من مثرات العبادة، فليس كاملرائي الذي يتقرب إىل الناس 
 إىل اهللا ويريد أن ميدحوه به، لكنه بإرادة هذا األمر املادي نقص إخالصه مبا يتقرب به

  . فصار معه نوع من الشرك وصارت مرتلته دون مرتلة من أراد اآلخرة إرادة حمضة
وذه املناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات 

لون يف الصالة رياضة وإفادة لألعصاب، ويف الصيام حيولوا إىل فوائد دنيوية؛ فمثال يقو
فائدة إلزالة الفضالت وترتيب الوجبات، واملفروض أال جتعل الفوائد الدنيوية هي األصل؛ 
ألن ذلك يؤدي إىل إضعاف اإلخالص والغفلة عن إرادة اآلخرة، ولذلك بين اهللا تعاىل يف 

ائد الدينية هي األصل، والدنيوية  مثال أنه سبب للتقوى، فالفو-كتابه حكمة الصوم 
ثانوية، وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا خناطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند 

  . ممن ال يقتنع إال بشيء مادي فإننا خناطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال
من طلبة العلم يف خيتلف الكثري : - حفظه اهللا تعاىل -وسئل فضيلته  -٤* * * 

  معاملة أهل املعاصي، فما التوجيه الصحيح جزاكم اهللا خريا؟ 
هذه املسألة وهي أن بعض طلبة العلم إذا رأوا : نقول: - رعاه اهللا تعاىل -فأجاب 

يكرهونه ويتخذون من هذه الكراهة نفورا منه وبعدا . املنحرف خلقيا أو فكريا أو عمليا
ون أبدا أن يصلحوا إال من شاء اهللا من طلبة العلم الذين أنار اهللا قلوم عنه، وال حياول

وهذا ال شك أنه خطأ . ويرون أن هجره وكراهته والبعد عنه والتنفري منه يرون ذلك قربة
وأن الواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان يف غفلة فإذا نصح 

                                                
  .  ٣،  ٢:   تانياآلسورة الطالق ) ١(
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  . استجاب
ما أشد . هل الدعوة الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة والتبليغوما أشد تأثري مجاعة أ

وكم من فاسق اهتدى فأطاع، وكم من كافر اهتدى فأسلم على . تأثريهم على الناس
أيديهم؛ ألم وسعوا الناس حبسن األخالق، فلذلك حنن نسأل اهللا أن جيعل إخواننا الذين 

عوا الناس أكثر وإن كان يؤخذ على أعطاهم العلم أن يطعمهم من أخالق هؤالء حىت ينف
مجاعة الدعوة والتبليغ ما يؤخذ لكنهم يف حسن اخللق والتأثري يسبب أخالقهم ال أحد 

 وجهه إىل - حفظه اهللا -ينكر فضلهم، وقد رأيت كتابا للشيخ عبد العزيز بن باز 
  : شخص كتب إليه ينتقد هؤالء اجلماعة، فقال يف مجلة رده

  أبــا ألبيكـم  عليهــم ال أقلـوا


ـدوا منوا املكان الذي ساللوم أو سد   

   .  اخللق ال شك أنه له تأثريا عظيما يف استجابة الناس للداعيوحسن
أما إذا رأوا اإلنسان خشنا فإم يسبونه ويذمونه على ما فيه من األخالق الشرعية، 

نه على تقصري الثوب، جتدهم مثال يسبونه على حليته، واللحية أخالق شرعية، ويسبو
ال يدعو باألخالق . ملاذا؟ ألنه ليس حسن األخالق مع الناس. يسبونه على املشي حافيا

إمنا يدعو باجلفاء والغلظة، ويريد أن يصلح الناس كلهم يف ساعة واحدة، هذا خطأ ال 
  قد بقي يف مكة ثالث عشرة أليس النيب. ميكن أن يصلح الناس يف ساعة واحدة أبدا

   {سنة يدعو الناس؟ ويف النهاية أُخِرج من مكة حني تآمروا عليه        

            { )1( ) يثبتوك يعين حيبسوك أو ) ٣٠: اآليةاألنفال

  {يقتلوك أو خيرجوك                    {  )2( . فال ميكن

 ال سيما إذا مل تكن ذا قيمة بينهم لكن اصرب وأطل أن تصلح اخللق مبجرد دعوة أو دعوتني
وال شك أن حسن . النفَس وادع باحلكمة وأحسن اخللق وسيتبني لك األمر فيما بعد

                                                
  .  ٣٠:  سورة األنفال آية) ١(
  .  ٣٠:  سورة األنفال آية) ٢(
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ويحكى أن رجال من أهل احلسبة مر على فالح يسين إبله . املنطق له تأثري عظيم بالغ
ا مسعت الغناء متشي كأا وكان هذا الفالح يغين؛ ألن اإلبل إذ. وكان يف أذان املغرب

جمنونة؛ ألا تطرب فكان يغين غافال وال يسمع األذان فتكلم عليه رجل احلسبة بكالم 
سوف أغين وأستمر يف الغناء وإذا ما ذهبت : - أي صاحب اإلبل -قال له . شديد

 فذهب صاحب احلسبة إىل - يقول هذا الكالم بسبب أنه جاءه بعنف -فالعصا ملن عصا، 
أنا ذهبت لفالن ومسعته يغين على إبله واملؤذن يؤذن املغرب :  القاضي وقال لهالشيخ

فلما كان من الغد ذهب الشيخ القاضي إىل مكان صاحب اإلبل . ونصحته فلم يستجب
يا أخي أذن املؤذن فعليك أن تذهب : يف الوقت نفسه فلما أذن جاء الفالح وقال له

   {: وتصلي فإن اهللا يقول                      
      {  )1(  )خري، جزاك اهللا: فقال صاحب اإلبل). ١٣٢ :طـه اآلية 

ووضع العصا اليت يسوق ا اإلبل وتوضأ ومشى معه، وماذا حصل؟ حصل املقصود، أما 
األول لو متادى معه حلصل الشر وترك اخلري، ولكن الثاين أتاه باليت هي أحسن فانقاد متاما، 

إن بعض طلبة العلم يكون عندهم غرية لكن ال حيسنون التصرف، والواجب : فلذلك أقول
 يكون يف تصرفاته على علم وبصرية وعلى قدر كبري من احلكمة نسأل اهللا أن اإلنسان

  . للجميع التوفيق، واحلمد اهللا رب العاملني
* * *  

هناك بعض طلبة العلم حيرص على حضور دروس طلبة العلم : وسئل فضيلته -٥
وجيه فما ت. دون أن يلقي اهتماما بدروس العلماء الذين مجعوا ما مل جيمعه طلبة العلم

  ؟ - حفظكم اهللا تعاىل -فضيلتكم 
الذي أراه أن اإلنسان ينبغي أن يطلب العلم على عامل ناضج؛ : فأجاب فضيلته بقوله

ألن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق املسألة من املسائل سواء حديثية أو فقهية أو 

                                                
   . ١٣٢:  سورة طه آية) ١(
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العلم ظن أنه من أكابر عقائدية حيققها متاما ويراجع عليها، فإذا مسعه الناشيء من طلبة 
العلماء، لكن لو خرج قيد أمنلة عن هذا املوضوع الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت 
أنه ليس عنده علم، لذلك جيب على طالب العلم املبتدئ أن يتلقى العلم على يد العلماء 

  . املوثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم
لب العلم، فما الوسائل يالحظ ضعف اهلمة والفتور يف ط: فضيلة الشيخ -٦

  والطرق اليت تدفع إىل علو اهلمة واحلرص على العلم؟ 
ضعف اهلمم يف طلب العلم الشرعي من :  بقوله- حفظه اهللا ورعاه -فأجاب 

  : املصائب الكبرية وهناك أمور ال بد منها
 يف الطلب واإلنسان إذا أخلص هللا يف الطلب وعرف  اإلخالص هللا: األمر األول

ثاب على طلبه وسيكون يف الدرجة الثالثة من درجات األمة فإن مهته تنشط أنه ي}   

                             

                {  )1(  )٦٩: النساء اآلية .(  

أن يالزم زمالء حيثونه على العلم ويساعدونه على املناقشة والبحث وال ميل من : ثانيا
  . صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم

   {  مبعىن حيبسها لو أرادت أن تتفلت، قال اهللا تعاىل للنيبأن يصرب نفسه : ثالثا
                          

             { )2( )فليصرب؛ وإذا صرب وتعود الطلبة ) ٢٨: الكهف اآلية

صار الطلب سجية له وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يوما طويال عليه، أما إذا أعطى 
  . ل وعدم التعلمنفسه العنان فال، فالنفس أمارة بالسوء والشيطان حيثه على الكس

ما نصيحة فضيلتكم ملن جيعل الوالء : - حفظه اهللا تعاىل -سئل فضيلة الشيخ  -٧
                                                

  .  ٦٩:  سورة النساء آية) ١(
  .  ٢٨:   سورة الكهف آية) ٢(
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والرباء إلخوانه يف موافقتهم له يف مسألة أو عدم موافقتهم له، وكذلك ما حيصل من 
  احلسد والبغض من طالب العلم؟ 

رباء مقيد هذا صحيح، فإن بعض الناس جيعلون الوالء وال: فأجاب فضيلته بقوله
باملوافقة له أو عدم املوافقة، فتجد الشخص يتوىل الشخص؛ ألنه وافقه فيها، يتربأ منه ألنه 
خالفه فيها، وأذكر لكم قصة مرت علينا يف مىن بني طائفتني من اإلفريقيني كل واحد 

هذا : ما الذي حدث؟ قال األول: يلعن الثاين ويكفره، فجيء م إلينا، وهم يتنازعون قلنا
الرجل إذا قام إىل الصالة يضع يده اليمىن على اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنة، 

هذا إذا قام للصالة يرسل يديه على الفخذين دون أن جيعل اليمىن على : وقال الثاين
 وعلى )2( )1( } مينمن رغب عن سنيت فليس  {:  قال اليسرى وهذا كفر؛ ألن النيب

مع العلم أن هذه املسألة مسألة سنة، وليست واجبة وال ركن !! هذا يكفر بعضهم بعضا 
وال شرط للصحة وبعد جهد وعناء كبري اقتنعوا أمامنا واهللا أعلم مبا وراءنا، واآلن جتد 
بعض اإلخوان مع األسف يرد على إخوانه أكثر مما يرد على امللحدين الذين كفرهم 

يح، يعاديهم أكثر مما يعادي هؤالء ويشهر م يف كالم ال أصل له، وال حقيقة له، صر
  . لكن حسد وبغي، وال شك أن احلسد من أخالق اليهود أخبث عباد اهللا

مث إن احلسد ال يستفيد منه احلاسد إطالقا، بل ال يزيده إال غما وحسرة، ابغ اخلري 
 يؤتيه من يشاء، لو حسدت فإنك لن متنع فضل للغري حيصل لك اخلري، واعلم أن فضل اهللا

اهللا، رمبا متنع فضل اهللا عليك مبحبتك زوال فضل اهللا على غريك وكراهتك نعمة اهللا على 
غريك، لذلك احلاسد يف ظروف طالب العلم مشكوك يف نيته وإخالصه يف طلب العلم؛ 

تف الناس حوله فحسده، ألنه إمنا حسد لكون الثاين صار له جاه عند الناس وله كلمة وال
لكونه يريد الدنيا، أما لو كان يريد اآلخرة حقا، ويريد العلم حقا، لسأل عن هذا الرجل 

                                                
  .  )٣/٢٨٥(، أمحد   )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
استحباب :  ، باب ، كتاب النكاح ، ومسلم الترغيب يف النكاح:  ، باب ، كتاب النكاح  أخرجه البخاري) ٢(

  .  ت نفسه إليهالنكاح ملن تاق



   كتاب العلم

  ٧٢

تسأل عن علمه لتكون مثله أيضا؛ جتيء أنت . الذي التف الناس حوله وأخذوا بقوله
 ال شك لتستفيد منه؛ أما أن حتسده وتشوه مسعته، وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه فهذا

  . أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة
* * *  

ذكر اخلطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم وهو : سئل فضيلة الشيخ -٨ 
  لزوم أحد العلماء أو أحد املشائخ فما رأي فضيلتكم؟ 

هذا جيد كون اإلنسان يركز على شيخ من املشايخ جيعله هو : بقوله: فأجاب فضيلته
تدئ الصغري، املبتدئ الصغري إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب؛ األصل ال سيما املب

ألن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصا يف عصرنا اآلن، كان فيما سبق أي قبل مدة 
كان الناس هنا يف اململكة ال خيرجون أبدا عن اإلقناع واملنتهى؛ فتجد فتاواهم واحدة، 

إال يف اإللقاء وحسن األسلوب، لكن اآلن وشروحهم واحدة، ال خيتلف واحد عن اآلخر 
أنا اإلمام املقتدى به واإلمام أمحد رجل : ملا كان كل واحد حافظًا حديثًا أو حديثني قال

وحنن رجال، فصارت املسألة فوضى، صار كل إنسان يفيت أحيانا تأيت الفتاوى تبكي 
كون ممن تتبع وتضحك، وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى لكن كنت أخشى أن أ

  . عورات إخوانه فتركته حتاشيا مين وإال نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى
مالزمة عامل واحد مهمة جدا ما دام الطالب يف أول الطريق لكي ال يتذبذب، : فأقول

 وهلذا كان مشاخينا ينهوننا عن مطالعة املغين وشرح املهذب والكتب اليت فيها أقوال
متعددة عندما كنا يف زمن الطلب، وذكر لنا بعض مشاخينا أن الشيخ عبد اهللا بن عبد 

 وهو من أكرب مشايخ جند مفيت الديار النجدية ذكروا أنه كان -الرمحن بابطني رمحه اهللا 
 يأخذه يمكبا على الروض املربع ال يطالع إال إياه ويكرره، كل ما خلص منه كرره لك

  .  واإلشارة والعبارة فحصل خري كثريباملفهوم واملنطوق
أما إذا توسعت مدارك اإلنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها 
فائدة علمية وفائدة تطبيقية، لكن يف أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ 
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  . معني ال يتعداه
ألحاديث اليت زادت من إذا أراد طالب العلم أن ينقل ا: وسئل فضيلة الشيخ -٩

  بلوغ املرام على احملرر البن عبد اهلادي فهل هذه الطريقة مفيدة؟ 
ال شيء يف ذلك، هذه طريقة خاصة لكنه على سبيل العموم : فأجاب فضيلته بقوله

  . كونه يدرس الكتب املشهورة املتداولة بني الناس أحسن
* * *  

بد اهلادي أليس خريا من بلوغ عن كتاب احملرر البن ع: سئل فضيلة الشيخ -١٠ 
  املرام؟ 

 والشيء - رمحه اهللا -بلوغ املرام بني الناس، وصاحبه حمقق : فأجاب فضيلته بقوله
املتداول ينبغي لإلنسان أن يعتين به أكثر من غريه؛ ألن الشيء املهجور ال ينتفع به الناس 

  . ناكثريا، والبلوغ كما هو معلوم خِدم وقرأ به علماؤنا ومشاخي
* * *  

 أن الصحابة - رمحه اهللا -ذُكر عن ابن الوزير  -حفظه اهللا تعاىل -وسئل  -١١ 
 مل حيفظوا القرآن الكرمي، - رضي اهللا عنهم -أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 

وكذلك ما ورد عن األئمة كعثمان بن أيب شيبة على قدره أنه مل حيفظ القرآن، األشياء 
  علم لترك حفظ كتاب اهللا، هل هذا صحيح؟ اليت تدعو بعض طلبة ال

أنا أستبعد أن أبا بكر، وعمر وعثمان، وعليا وهؤالء األجلة : بقوله: فأجاب فضيلته
 وتعلم أن القرآن مجع على عهد أيب بكر، - هذا بعيد -من الصحابة مل حيفظوا كتاب اهللا 

 م لو روي عنهبعيد جدا ولكن حىت! وعلى عهد عثمان كيف جيمعون وال حيفظون؟
إن الذي حتدث عنهم وقال : فيجب أن ننظر يف اإلسناد أوال مث إذا صح اإلسناد فنقول

إم مل حيفظوا القرآن كله حتدث عما علم، ويبعده جدا أن مثل هؤالء ال حيفظون القرآن، 
  . وال ينبغي أن يثين الرجل عن حفظ القرآن مثل هذه الروايات

* * *  
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 توضيح - حفظكم اهللا تعاىل -أرجو من فضيلتكم : الشيخوسئل فضيلة  - ١٢ 
  املنهج الصحيح يف طلب العلم يف خمتلف العلوم الشرعية جزاكم اهللا خريا وغفر لكم؟ 

  : العلوم الشرعية على أصناف منها: فأجاب بقوله
 اقتداء  فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسري حبفظ كتاب اهللا:  علم التفسري-١

 حيث ال يتجاوزون عشر آيات حىت يتعلموها وما فيها من - رضي اهللا عنهم-ة بالصحاب
العلم والعمل، وألجل أن يرتبط معىن القرآن الكرمي حبفظ ألفاظه فيكون اإلنسان ممن تاله 

  . حق تالوته ال سيما إذا طبقه
  . فيبدأ مبا هو أصح، وأصح ما يف السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم:  علم السنة-٢

  : لكن طلب السنة ينقسم إىل قسمني
قسم يريد اإلنسان معرفة األحكام الشرعية سواء يف علم العقائد والتوحيد أو يف علم 
األحكام العملية، وهذا ينبغي أن يركز على الكتب املؤلفة يف هذا فيحفظها كبلوغ املرام، 

  .  وما أشبه ذلكوعمدة األحكام، وكتاب الشيخ حممد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد،
وتبقى األمهات للمراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأ األمهات ويكثر من 

  : النظر فيها؛ ألن يف ذلك فائدتني
  . الرجوع إىل األصول: األوىل
تكرار أمساء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أمساء الرجاء ال يكاد مير به : الثانية

اري يف أي سند كان إال عرف أنه من رجال البخاري فيستفيد رجل مثال من رجال البخ
  . هذه الفائدة احلديثية

كتبه كثرية وأرى أن قراءا يف هذا الوقت تستغرق وقتا كثريا :  علم العقائد-٣
 رمحه اهللا والعالمة ابن -والفائدة موجودة يف الزبد اليت كتبها مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  . د مثل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ومن بعده من العلماءالقيم، وعلماء جن
وال شك أن اإلنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معني حيفظه :  علم الفقه-٤

وحيفظ أصوله وقواعده، لكن ال يعين ذلك أن نلتزم التزاما مبا قاله اإلمام يف هذا املذهب 
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 على هذا ويأخذ من املذاهب األخرى ما قام  لكنه يبين الفقه كما يلتزم مبا قاله النيب
الدليل على صحته، كما هي طريقة األئمة من أتباع املذاهب كشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
والنووي وغريمها حىت يكون قد بىن على أصل؛ ألين أرى أن الذين أخذوا باحلديث دون 

طحات كثرية، وإن أن يرجعوا إىل ما كتبه العلماء يف األحكام الشرعية، أرى عندهم ش
كانوا أقوياء يف احلديث ويف فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثرية؛ ألم بعيدون عما 

  . يتكلم به الفقهاء
فتجد عندهم من املسائل الغريبة ما تكاد جتزم بأا خمالفة لإلمجاع أو يغلب على ظنك 

 وال - رمحهم اهللا -فقهاءأا خمالفة لإلمجاع، هلذا ينبغي لإلنسان أن يربط فقهه مبا كتبه ال
 يأخذ - عليه الصالة والسالم -يعين ذلك أن جيعل اإلمام، إمام هذا املذهب كالرسول 

بأقواله وأفعاله على وجه االلتزام، بل يستدل ا وجيعل هذا قاعدة وال حرج بل جيب إذا 
نه ال رأى القول الصحيح يف مذهب آخر أن يرجع إليه، والغالب يف مذهب اإلمام أمحد أ

تكاد ترى مذهبا من املذاهب إال وهو قول لإلمام أمحد، راجع كتب الروايتني يف املذهب 
 ال يكاد يكون مذهب من املذاهب إال وله قول يوافقه؛ - رمحه اهللا -جتد أن اإلمام أمحد 

 واسع االطالع ورجاع للحق أينما كان، فلذلك أرى أن - رمحه اهللا -وذلك ألنه 
لى مذهب من املذاهب اليت خيتارها، وأحسن املذاهب فيما نعلم من حيث اإلنسان يركز ع

 وإن كان غريه قد يكون أقرب إىل السنة من -اتباع السنة مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا 
غريه، على إنه كما أشرت قبل قليل؛ ال تكاد جتد مذهبا من املذاهب إال واإلمام أمحد 

  .  رمحه اهللا،يوافقه
ا، مبعىن أنه وأهم شيء أيضا يف منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة، أن يكون فقيه

يعـرف حكم الشريعة وآثارها ومغزاها وأن يطبق ما علمه منها تطبيقًا حقيقيا بقدر ما 
    {يستطيع          { )1( )لكن حيرص على ) ٢٨٦: البقرة اآلية

سواء يف )) التطبيق(( التطبيق بقدر ما يستطيع، وأنا أكرر عليكم دائما هذه النقطة
                                                

  .  ٢٨٦:   سورة البقرة آية) ١(
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  . طبق حىت يعرف أنك طالب علم عامل مبا علمت. العبادات أو األخالق أو يف املعامالت
  خيه هل يشرع له أن يسلم عليه؟ ونضرب مثال إذا مر أحدكم بأ

نعم يشرع ولكن أرى الكثري مير بإخوانه وكأمنا مر بعمود ال يسلم عليه، : اجلواب
وهذا خطأ عظيم حيث ميكن أن ننقد العامة إذا فعلوا مثل هذا الفعل، فكيف ال ينتقد 

 تساوي -الطالب؟ وما الذي يضرك إذا قلت السالم عليكم؟ وكم يأتيك؟ عشر حسنات 
كل من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له ريال، : الدنيا كلها عشر حسنات لو قيل للناس

لوجدت الناس يف األسواق يدورون لكي يسلموا عليه؛ ألن سيحصل على ريال لكن 
  . واهللا املستعان. عشر حسنات نفرط فيها

إثباا احملبة واأللفة بني الناس، فاحملبة واأللفة جاءت نصوص كثرية ب: وفائدة أخرى
ومتكينها وترسيخها، والنهي عما يضادها واملسائل اليت تضادها كثرية، كبيع املسلم على 
بيع أخيه، واِخلطبة على ِخطبة املسلم، وما أشبه ذلك، كل هذا دفع للعداوة والبغضاء 

واهللا ال تدخلوا اجلنة حىت  {  وجلب لأللفة واحملبة، وفيها أيضا حتقيق اإلميان؛ لقوله

 ومعلوم أن كل واحد منا حيب أن يصل إىل درجة )2( )1( }  تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا
  . يتحقق فيها اإلميان له؛ ألن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة
يام كذلك، الصدقة اهللا أعلم ا، الصالة ميضي أكثرها وحنن ندبر شئونا أخرى، الص

فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة حنتاج إىل تقوية اإلميان، السالم مما يقوي اإلميان؛ ألن 

ا حىت حتابوا أفال أخربكم ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنو {:  قال الرسول

 هذه )4( )3(  }  أفشوا السالم بينكم- يعين حصل لكم اإلميان -بشيء إذ فعلتموه حتاببتم 

                                                
، ابن ماجه املقدمة  )٥١٩٣(أبو داود األدب ) ٢٦٨٨(الترمذي االستئذان واآلداب ) ٥٤(مسلم اإلميان ) ١(

  .   )٢/٣٩١(، أمحد   )٦٨(
  .  بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون:   ، باب ، كتاب اإلميان رواه مسلم) ٢(
، ابن ماجه املقدمة  )٥١٩٣(أبو داود األدب ) ٢٦٨٨(الترمذي االستئذان واآلداب ) ٥٤(مسلم اإلميان ) ٣(

  .   )٢/٣٩١(، أمحد   )٦٨(
  .  ١١٣تقدم خترجيه ص ) ٤(



   كتاب العلم

  ٧٧

أسأل اهللا أن يعينين وإياكم : نقطة واحدة مما علمناه ولكننا أخللنا به كثريا؛ لذلك أقول
يكم يا إخواين بالعلم على تطبيق ما علمنا؛ ألننا نعلم كثريا ولكن ال نعمل إال قليال، فعل

وعليكم بالعمل وعليكم بالتطبيق، فالعلم حجة عليكم، العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد 

}              { )1( )إذا . )١٧: حممد اآلية

  {غذيتموه بالعمل ازددمت نورا وبرهانا               

            { )2( )٢٩اآلية : األنفال (}     

                         

            { )3( )واآليات يف هذا املعىن كثرية، ) ٢٨: احلديد اآلية
فعليكم بالتطبيق يف العبادات ويف األخالق ويف املعامالت حىت تكونوا طالب علم حقيقة، 

ة الدنيا واآلخرة إنه مسيع جميب، واحلمد أسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت يف احليا
  . هللا رب العاملني

* * *  
  مىت يكون طالب العلم متبعا ملذهب اإلمام أمحد؟ : سئل فضيلة الشيخ -١٣ 

  : مذهب اإلمام أمحد وغريه من األئمة قسمان: فأجاب فضيلته بقوله
  . مذهب شخصي* 
  . ومذهب اصطالحي* 

 أخذت برواية من الروايات عنه، ولكنك لست عليه فأنت تكون متبعا له شخصيا إذا
إذا كان خيالف املصطلح عليه آخذًا باملذهب املصطلح، واملذهب املصطلح عليه، أحيانا 
ينص اإلمام أمحد على أنه رجع عنه وعلى أنه ال يقول به، لكن لكل أناس من أصحاب 

  . املذاهب طريقة ميشون عليها
                                                

  .   ١٧:  سورة حممد آية) ١(
  .  ٢٩:  سورة األنفال آية) ٢(
  .  ٢٨:   سورة احلديد آية) ٣(
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* * *  
 لطالب العلم - حفظكم اهللا تعاىل -جيه فضيلتكم ما تو: وسئل الشيخ -١٤ 

  املبتدئ هل يقلد إماما من أئمة املذاهب أم خيرج عنه؟ 
األنبياء ( ) }          { )1 قال اهللا: فأجاب قائال

  ) ٧: اآلية
فإذا كان هذا طالبا ناشئًا ال يعرف كيف يخرج األدلة فليس له إال التقليد سواء قلد 

 وسأله، هذا هو األحسن، لكن إذا - عامل من العلماء -إماما سابقًا ميتا أو إماما حاضرا 
  . عليه أن يأخذ باحلديث الصحيحتبني له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب 

ما رأي فضيلتكم يف بعض طلبة العلم : - رعاه اهللا -سئل فضيلة الشيخ  -١٥
الذين قد مجعوا أسس العلم يف العقيدة ومعرفة األحكام الفقهية أخذًا من العلماء، فهل 
يقومون بالدعوة يف املساجد أم ينتظرون حىت يكون عندهم إذن رمسي من اجلهات 

  ة، وجزاكم اهللا خريا؟ املختص
الذي أرى أال يتكلموا فيما يمنع فيه الكالم إال بإذن ألن : بقوله: فأجاب فضيلته

طاعة ويل األمر يف تنظيم األمور واجبة، وتعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم 
العقائد بالكالم لتكلموا مبا ال يعلمون، وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس، رمبا يف 

  . فضال عن األعمال البدنية
فمنع الناس من الكالم إال بإذن وبطاقة ليس منعا تاما حىت نقول ال طاعة لوالة األمر 
يف ذلك؛ ألن فيه منعا لتبليغ الشريعة لكنه منع مقيد مبا يضبطه حبيث يعرف من هو أهل 

ذا األمر وعلموا أنه أهل لذلك أو ال، وكما تعلمون اآلن كل من تقدم إىل املسئولني هل
 ال تفعل، - وهو أهل لنشر العلم-لذلك أعطوه إذنا، مل نعلم بأم قالوا ألحد تقدم 

 أمر يطمئن إليه اإلنسان، وال جيوز ألحد أن يتكلم يف موضع يمنع - واحلمد هللا -واألمر 

                                                
  .   ٧:  سورة األنبياء آية) ١(
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ماكن العامة، فيه من الكالم من جهة ويل األمر، إال بإذن يعين مثال يف املساجد أو يف األ
  . لكن بينه وبني إخوانه، يف غرفته، يف حجرته فهذا ال بأس به وال مينع أحد منه

كثرت األسئلة عن كيفية : - غفر اهللا له -: سئل فضيلة الشيخ - ١٦* * * 
الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأي املتون يبدأ حفظًا، فما توجيهكم 

  اهللا خريا؟ هلؤالء الطلبة، وجزاكم 
أوال وقبل أن أذكر التوجيه هلؤالء الطلبة أوجه الطلبة أن يتلقوا : فأجاب فضيلته بقوله

  : العلم عن عامل؛ ألن تلقي العلم عن العامل فيه فائدتان عظيمتان
أنه أقرب تناوال؛ ألن العامل عنده اطالع وعنده معرفة ويعطيك العلم ناضجا : األوىل

  . سهال
لطلب على عامل يكون أقرب إىل الصواب مبعىن أن الذي يطلب العلم على أن ا: الثانية

غري عامل يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب؛ وذلك ألنه مل يقرأ على عامل 
  . راسخ يف علمه حىت يربيه على طريقته اليت خيتارها

نه إذا فالذي أرى أن حيرص اإلنسان على أن يكون له شيخ يالزمه لطلب العلم؛ أل
  . كان له شيخ فإنه سوف يوجهه التوجيه الذي يرى أنه مناسب له

  : أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول
األوىل أن حيفظ اإلنسان كتاب اهللا تعاىل قبل كل شيء؛ ألن هذا هو دأب : أوال
عمل،  كانوا ال يتجاوزون عشر آيات حىت تعلموها وما فيها من العلم وال الصحابة

  . وكالم اهللا أشرف الكالم على اإلطالق
يأخذ من متون األحاديث املختصرة ما يكون ذخرا له يف االستدالل بالنسبة : ثانيا

  . عمدة األحكام، بلوغ املرام، األربعني النووية وما أشبه ذلك: مثل
تقنع يف زاد املس(( حيفظ من متون الفقه ما يناسبه ومن أحسن املتون اليت نعلمها: ثالثا

ألن هذا الكتاب قد خدم من قبل شارحه منصور بن يونس البهويت ومن )) اختصار املقنع
  . قبل من بعده من خدموا هذا الشرح واملنت باحلواشي الكثرية
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النحو وما أدراك ما النحو الذي ال يعرفه من الطلبة إال القليل حىت إنك لترى : رابعا
  : رف عن النحو شيئًا يتمثل بقول الشاعرالرجل قد خترج من الكلية وهو ال يع

ــه  ال ــو وال أهل ــارك اهللا يف النح    ب
ـــمه   ــصـف اس ـــرقه اهللا بن   أح



  



ــه  إذا ــسـوبا إىل نفطوي ــان من    ك
ــه   ـــراخا علي ــاقي ص ــل الب   وجع

 إن النحو : ألنه عجز عن النحو، ولكن أقول:  قال الشاعر هذا الكالم؟ اجلوابملاذا
يعين أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنه إذا بابه من حديد ودهاليزه قصب 

انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر وصار سهال عليه، حىت إن بعض طلبة العلم 
الذين بدءوا يف النحو صاروا يعشقونه فإذا خاطبتهم خبطاب عادي جعل يعربه ليتمرن على 

تصر مركز غاية التركيز وهلذا اإلعراب، ومن أحسن متون النحو اآلجرومية، كتاب خم
  . أنصح من يبدأ أن يبدأ به فهذه األصول اليت ينبغي أن يبين عليها طالب العلم

)) كتاب التوحيد((  :أما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب يف هذا كثرية منها: خامسا
يخ لش)) العقيدة الواسطية((  : ومنها- رمحه اهللا -لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

  . اإلسالم ابن تيمية، وهي كثرية معروفة وهللا احلمد
 والقيام  -والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوى اهللا 

بطاعته، وحسن اخللق، واإلحسان إىل اخللق بالتعليم والتوجيه واحلرص على نشر العلم 
ت أو الكتب أو الرسائل أو جبميع الوسائل سواء كان ذلك عن طريق الصحف أو اال

  . النشرات وغري ذلك من الوسائل
وأنصح طالب العلم أيضا أال يتسرع يف احلكم على الشيء؛ ألن بعض طلبة العلم 

 العلماء الكبار وهو دوم بكثري، ئاملبتدئني جتده يتسرع يف اإلفتاء ويف األحكام ورمبا خيطِّ
إن هذا قول : بة العلم املبتدئني فقلت لهناظرت شخصا من طل: حىت إن بعض الناس يقول

وما اإلمام أمحد بن حنبل؛ اإلمام أمحد بن حنبل رجل وحنن : فقال. اإلمام أمحد بن حنبل
صحيح أن اإلمام أمحد رجل وأنت رجل، فأنتما مستويان يف !! رجال، سبحان اهللا 
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  .  للعلمالذكورة، أما يف العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل رجل رجال بالنسبة
إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم اإلعجاب بالنفس وأن : وأقول

  . يعرف قدر نفسه
أال يكون كثري املراجعة ألقوال العلماء؛ ألنك إذا : ئومن املهم لطالب العلم املبتد

أكثرت مراجعتك ألقوال العلماء وجعلت تطالع املغين يف الفقه البن قدامة، واموع 
  . للنووي والكتب الكبرية اليت تذكر اخلالف وتناقشه فإنك تضيع

ابدأ أوال كما قلنا باملتون املختصرة شيئًا حىت تصل إىل الغاية، وأما أن تريد أن تصعد 
  . الشجرة من فروعها فهذا خطأ

* * *  
ما طريقة طلب العلم باختصار : - حفظه اهللا تعاىل-: سئل فضيلة الشيخ -١٧ 

  خريا؟ جزاكم اهللا 
  : طريقة طلب العلم باختصار يف نقاط: بقوله: فأجاب فضيلته

 احرص على حفظ كتاب اهللا تعاىل واجعل لك كل يوم شيئا معينا حتافظ على -١
  . قراءته بتدبر وتفهم، وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها

 ومن ذلك حفظ عمدة   احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول-٢
  . األحكام
 احرص على التركيز والثبات حبيث ال تأخذ العلم نتفًا من هذا شيئًا ومن هذا -٣

  . شيئًا؛ ألن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك
 ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدا مث انتقل إىل ما فوقها، حىت حتصل على العلم -٤

  . شيئًا فشيئًا على وجه يرسخ يف قلبك وتطمئن إليه نفسك
رص على معرفة أصول املسائل وقواعدها وقيد كل شيء مير بك من هذا  اح-٥

  . من حرم األصول حرم الوصول: القبيل فقد قيل
 ناقش املسائل مع شيخك، أو مع من تثق به علما ودينا من أقرانك، ولو بأن -٦
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  . تقدر يف ذهنك أن أحدا يناقشك فيها إذا مل متكن املناقشة مع من مسينا
* * *  

عن حكم تعلم اللغة اإلجنليزية : - حفظه اهللا تعاىل -وسئل فضيلة الشيخ  -١٨ 
  يف الوقت احلاضر؟ 
تعلمها وسيلة، فإذا كنت حمتاجا إليها كوسيلة يف الدعوة إىل : بقوله: فأجاب فضيلته

اهللا فقد يكون تعلمها واجبا، وإن مل تكن حمتاجا إليها فال تشغل وقتك ا واشتغل مبا هو 
 زيد بن  هم وأنفع، والناس خيتلفون يف حاجتهم إىل تعلم اللغة اإلجنليزية، وقد أمر النيبأ

 فتعلم اللغة اإلجنليزية وسيلة من الوسائل إن احتجت إليها )1( ثابت أن يتعلم لغة اليهود
  . تعلمتها وإن مل حتتج إليها فال تضع وقتك فيها

* * *  
 حكم مشاهدة األفالم التعليمية اليت قد عن -رعاه اهللا مبنه وكرمه -سئل  -١٩ 

  تكون فيها نساء وخصوصا أفالم تعلم اللغة اإلجنليزية؟ 
أنا أرى أن مشاهدة األفالم التعليمية جائزة وال بأس ا؛ ألا مشاهدة : فأجاب قائال

ألمر يكون خريا، وإذا كان الذي يظهر من النساء واملشاهدون رجال فإن حصل متتع 
يها، فهذا حمرم، وأما إذا مل يكن ذلك فهذا حمل توقف عندي، وعلى كل حال بالنظر إل

فإنين أكره ذلك؛ ألنه يخشى على اإلنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك، وباإلمكان إذا كان 
الذي يتكلم يف هذه احللقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حىت ال تظهر أمام الطلبة، هذا 

                                                
أمرين رسول اهللا فتعلمت له :  قال زيد بن ثابت:   قال-:   يعين ابن زيد بن ثابت-جة عن خار:   ونصه) ١(

،  ، فلم مير يب إال نصف شهر حىت حذفته فتعلمته)) إين واهللا ما آمن يهود على كتايب: (( ، وقال كتاب يهود
رواية حديث أهل :  باب،  ، كتاب العلم أخرجه أبو داود)) فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كُتب إليه

حديث : ((  ، وقال ٧٥ ص ١جـ )) املستدرك((، واحلاكم يف  ١٨٦ ص ٥، واإلمام أمحد جـ  الكتاب
ترمجة احلكام :  ، باب ، كتاب األحكام واحلديث علقـه البخاري يف صحيحه.  ووافقه الذهيب)) صحيح

زيد بن ثابت أن النيب أمره أن يتعلم وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن : (( وهل جيوز ترمجان واحد بقوله
  .   ٥٤٣ ص ١اإلصابة جـ :  وانظر.  ))، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه  كتاب اليهود حىت كتبت للنيب كتبه



   كتاب العلم

  ٨٣

 للمرأة حبيث ال يوجد هلذا املوضوع رجل، فإن كان يوجد إذا اضطررنا إىل االستماع
  . رجل فال يعدل عنه إىل النساء إذا كان املتعلمون رجاال والعكس بالعكس

كثر عند بعض الشباب الصاحل القول بعدم التقليد مستندين : وسئل فضيلته -٢٠
  إىل بعض أقوال ابن القيم عليه رمحة اهللا، فما قولكم؟ 

احلقيقة إنين أؤيد هذا، أن اإلنسان ال يركن إىل التقليد؛ ألن : قولهفأجاب فضيلته ب
املقلد قد خيطىء، ولكين مع ذلك ال أرى أن نبتعد عن أقوال أهل العلم السابقني حىت ال 
نتشتت ونأخذ من كل مذهب؛ ألننا وجدنا أن اإلخوة الذين ينكرون التقليد وجدناهم 

  . سبقهم إليه أحدأحيانا يضيعون حىت يقولوا مبا مل ي
   {: ولكن إذا دعت الضرورة إىل التقليد فإنه ال بد منه؛ لقول اهللا تعاىل   

          { )1( )سبحانه سؤال -فأوجب ) ٧: األنبياء اآلية 

  . أهل الذكر إذا كنا ال نعلم، وسؤاهلم يتضمن اعتماد قوهلم وإال مل يكن لسؤاهلم فائدة
 مبرتلة امليتة إن اضطررت - رمحه اهللا تعاىل-فالتقليد كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ال يتمكن إليها فكلها، وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك، فمىت نزل باإلنسان نازلة و
من مطالعتها يف الكتب اليت تسوق األدلة فال حرج عليه حينئذ أن يقلد، ولكنه يقلد من 
يراه أقرب إىل احلق يف علمه وأمانته، وأما ما دام عنده قدرة على استنباط األحكام من 

  .  فإنه ال يقلد كتاب اهللا وسنة رسوله
* * *  

إىل العلوم املادية كالطب إذا كانت األمة أحوج : سئل فضيلة الشيخ -٢١ 
واهلندسة وغريها، فهل األفضل لإلنسان أن يتخصص يف العلوم املادية أم العلوم 

  الشرعية؟ 
ال شك أن األصل هو العلوم الشرعية وال ميكن إلنسان أن يعبد اهللا : فأجاب بقوله

                                                
  .   ٧:  سورة األنبياء آية) ١(



   كتاب العلم

  ٨٤

    {: حق عبادته إال بالعلم الشرعي كما قال اهللا تعاىل                

          { )1( )فال بد من العلم الشرعي الذي تقوم ) ١٠٨: يوسف اآلية

ي دعوة أن تقوم إال وهي مبنية على العلم، به حياة املرء يف الدنيا واآلخرة، وال ميكن أل
وذه املناسبة أود أن أحث إخواين الدعاة إىل اهللا أن يتعلموا قبل أن يدعوا وليس معىن 
ذلك أن يتبحروا يف العلم لكن أال يتكلموا بشيء إال وقد بنوه على العلم؛ ألم إذا 

  {: تكلموا مبا ال يعلمون كانوا داخلني حتت قوله تعاىل             

                                

           {  )2(  )٣٣: األعراف اآلية (  

  : والعلوم الشرعية تنقسم إىل قسمني
  . قسم ال بد لإلنسان من تعلُّمه وهو ما حيتاجه يف أمور دينه ودنياه

 من وقسم آخر وهو فرض كفاية، فإنه هنا ميكن املوازنة بينه وبني ما حتتاجه األمة
  . العلوم األخرى اليت ليست من العلوم الشرعية

  : وكذلك العلوم األخرى اليت ليست من العلوم الشرعية تنقسم إىل ثالثة أقسام
 قسم علوم ضارة، فيحرم تعلمها وال جيوز لإلنسان أن يشتغل ذه العلوم مهما -١

  . تكن نتيجتها
   . قسم علوم نافعة، فإنه يتعلم منها ما فيه النفع-٢
 وقسم العلوم اليت جهلها ال يضر والعلم ا ال ينفع وهذه ال ينبغي للطالب أن -٣

  . يقضي وقته يف طلبها
* * *  

نالحظ أن أكثر الشباب يهتم بقراءة الكتب الثقافية : سئل فضيلة الشيخ -٢٢ 
                                                

  .   ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
  .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٢(



   كتاب العلم

  ٨٥

  العامة متأثرا ا وغري مهتم بكتب األصول فما نصيحتكم وفقكم اهللا؟ 
يحيت لنفسي أوال إلخواننا طلبة العلم أن يعتنوا بكتب أهل العلم من نص: فأجاب قائال

السلف؛ ألن كتب السلف فيها من اخلري الكثري والعلم الكثري وفيها من الربكة ما هو 
  . معلوم

* * *  
نرى كثريا من الناس يعلم بعض األحكام الشرعية كتحرمي : وسئل فضيلته -٢٣ 

 ال يعمل بعلمه، فما أسباب ذلك؟ وكيف تعاجل حلق اللحية وشرب الدخان ومع ذلك
  هذه الظاهرة اخلطرية؟ 

اتباع اهلوى، وكون اإلنسان ليس عنده من الوازع : أسباب ذلك هو: فأجاب بقوله
 يف جتنب ما يراه حراما، واإلنسان إذا حاسب نفسه  الديين ما حيمله على تقوى اهللا

  . غلب هواه وقد يسيطر على نفسهورأى أنه راجع إىل ربه مهما طال فإنه قد ي
أن الشيطان يصغر مثل هذه املعاصي يف قلب العبد، : ومن أسباب ذلك أيضا

ثل قوم إياكم وحمقرات الذنوب، فإمنا مثَل ذلك كم {:  حذر من ذلك فقال والنيب

نزلوا أرضا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود مث إذا مجعوا حطبا كثريا وأضرموا نارا 
 فهكذا املعاصي احملقرات اليت يراها اإلنسان حقرية ال تزال به حىت تكون )2( )1( } كثريا

  . من كبائر الذنوب
ن االستغفار من إن اإلصرار على الصغائر جيعلها كبائر، وإ: وهلذا قال أهل العلم

  . عليكم أن حتاسبوا أنفسكم: الكبائر يكفرها، هلذا نقول هلؤالء
ولو كان كل واحد . قلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ومن أسباب ذلك أيضا

 فإن العاقل  منا إذا رأى أحدا على معصية أرشده وبني له أن ذلك خمالف هلدي الرسول
                                                

  .  )١/٤٠٣(أمحد ) ١(
جممع ((، واهليثمي يف  يف احملقرات:   ، باب ، كتاب الرقاق  ، والدارمي  ٤٠٢د جـ ص أخرجه اإلمام أمح) ٢(

  .  ))رجاله رجال الصحيح: (( ، وقال ١٩٠ ص ١٠جـ )) الزوائد



   كتاب العلم

  ٨٦

  . سوف يعترب ويتغري
ما الواجب على طالب العلم والعامل جتاه الدعوة إىل : - غفر اهللا له -وسئل  -٢٤

  اهللا؟ 
      {: الدعوة إىل اهللا واجبة كما قال اهللا تعاىل: فأجاب فضيلته بقوله

         { )1( )وقد ). ١٢٥: النحل، اآلية

الدعوة باحلكمة، وباملوعظة وباادلة؛ ألن من تدعوه : جعل اهللا الدعوة على ثالث مراتب
 يدعوه إما أن يكون ال إما أن يكون ال علم عنده وال منازعة عنده وال خمالفة فهذا الذي

علم عنده وال منازعة عنده وال خمالفة فهذا يدعى باحلكمة، واحلكمة هي بيان احلق، 
وحكمة احلق إن تيسر ذلك؛ واملوعظة تكون مع من عنده شيء من اإلعراض وتوقف عن 
قبول احلق فإنك تعظه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى وما مجيعا إن اقتضت احلال 

لك، واادلة تكون مع من عنده إعراض ومنازعة يف احلق فإنك جتادله باليت هي أحسن ذ
  . من القول أو باليت هي أحسن باإلقناع

:  مع الذي حاجه يف ربه، قال اهللا عن ذلك- عليه السالم-وانظر إىل جمادلة إبراهيم 
}                    

                  

          { )2( )وكيف هذا؟ ) ٢٥٨ :البقرة اآلية

يؤتى بالرجل مستحقا للقتل فال يقتله وهذا بزعمه إحياؤه، ويؤتى بالرجل ال يستحق القتل 
إنك إذا أوتيت بالرجل املستحق : عمه إماتته، ميكن أن يجادل هذا بأن يقالفيقتله وهذا بز

القتل فلم تقتله، إنك ما أحييته؛ ألن احلياة موجودة فيه من قبل، ولكنك أبقيت احلياة 
إنه إذا قتل من ال يستحق القتل إنه مل ميته، وإمنا فعل سببا يكون : بعدم قتله، وميكن تقول

                                                
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
  .  ٢٥٨:   سورة البقرة آية) ٢(



   كتاب العلم

  ٨٧

 يف قصة الدجال أنه يؤتى إليه بشاب فيشهد هذا الشاب أنه  ر النيببه املوت وهلذا ذك
 فيقتله الدجال، وجيعله قطعتني وميشي بينهما حتقيقًا  الدجال الذي أخرب عنه النيب

أشهد إنك الدجال الذي : للتباين بينهما، مث يناديه الدجال فيقوم متهلهال يضحك يقول
 فهذا دليل على أن األمر كله بيد )1( له فال يقدر مث يأيت ليقت أخربنا عنك رسول اهللا

  . اهللا
فيمكن أن حياج هذا الرجل مبثل ذلك، ولكن إبراهيم عليه السالم، أراد أن يأيت 

   {: بدليل آخر ال حيتاج إىل حماجة وال جمادلة، قال إبراهيم              

                       {  )2(  )فنكص عن اجلواب) ٢٥٨: البقرة اآلية :

}               { )3( )٢٥٨: ة اآليةالبقر .(  

  {: فقوله تعاىل             {  )4(  )أي ) ١٢٥: النحل اآلية

نسان قادرا األحسن يف األسلوب واإلقناع، وبالتايل جيب علينا أن ندعو إىل اهللا ما دام اإل
على ذلك، ولكن الدعوة إىل اهللا فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، 
فإذا رأيت شخصا منحرفًا وليس حولك من يدعوه صار اآلن فرض عني عليك؛ ألن 

  . إنه إذا مل يوجد سوى هذا الرجل تعني عليه: العلماء يقولون فرض الكفاية
* * *  

ما فائدة تعلم طالب العلم فرق املعتزلة واجلهمية : يخسئل فضيلة الش -٢٥ 
  واخلوارج مع عدم وجودها يف هذا العصر؟ 

أن نعرف : تعلُّم ِفرق املبتدعة يف هذا الزمان فيه فائدة وهي: فأجاب فضيلته بقوله

                                                
  .  صفة ما معهذكر الدجال و:  ، باب ، كتاب الفنت جزء من حديث طويل أخرجه مسلم) ١(
  .  ٢٥٨:   سورة البقرة آية) ٢(
  .  ٢٥٨:   سورة البقرة آية) ٣(
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) ٤(



   كتاب العلم

  ٨٨

إنه ال : مآخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وجدوا، وهم موجودون فعال، وقول السائل
ن مبين على علمه هو، ولكن املعلوم عندنا وعند غرينا ممن يطلعون على وجود هلم اآل

أحوال الناس أن هذه الِفرق موجودة وأن هلا نشاطًا أيضا يف نشر بدعهم؛ ولذلك ال بد 
  . من أن نتعلم هذه اآلراء حىت نعرف زيفها ونعرف احلق ونرد على من جيادلون فيها

* * *  
الب العلم حنفظ الكثري من اآليات على سبيل حنن ط: سئل فضيلة الشيخ - ٢٦ 

االستشهاد، ويف اية العام نكون قد نسينا الكثري منها، فهل ندخل يف حكم من 
  يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟ 

  : نسيان القرآن له سببان: فأجاب قائلًا
  . ما تقتضيه الطبيعة: األول
  . اإلعراض عن القرآن وعدم املباالة به: والثاين

 حني صلى  وقع من رسول اهللا {ألول ال يأمث به اإلنسان وال يعاقب عليه، فقد فا

هال كنت :  بالناس ونسي آية، فلما انصرف ذَكَّره ا أيب بن كعب، فقال له النيب
يرحم اهللا فالنا فقد ذكرين آية : ومسع رسول اهللا قارئًا يقرأ، فقال { )1( } )ذكرتنيها

   )2( } كنت أنسيتها

  . وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون مبقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على اإلنسان
وبعض الناس يكيد له الشيطان . ما ما سببه اإلعراض وعدم املباالة فهذا قد يأمث بهأ

: ولـاىل يقـويوسوس له أال حيفظ القرآن لئال ينساه ويقع يف اإلمث، واهللا سبحانه وتع

                                                
  .  نسيان القرآن:  ، باب ، كتاب فضائل القرآن  أخرجه البخاري) ١(
 ، أمحد )١٣٣١(، أبو داود الصالة  )٧٨٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٢٥١٢(البخاري الشهادات ) ٢(

)٦/١٣٨(   .  



   كتاب العلم

  ٨٩

}                              {  )1( )٧٦: النساء اآلية (

  . فليحفظ اإلنسان القرآن ألنه خري، وليؤمل عدم النسيان، واهللا سبحانه عند ظن عبده به
     {: ونظري هذا ما يستدل به بعض الناس بقول اهللا تعاىل     

   { )2( )ولكن كان هذا . فيترك السؤال والعلم والتعلم) ١٠١: املائدة اآلية

فُتبني هلم فيكون حني نزول الوحي والتشريع، فقد يسأل البعض عن أشياء سكت اهللا عنها 
أما اآلن فال تغيري يف األحكام وال نقص . فيها تشديد على املسلمني باإلجياب أو التحرمي

  . فيها فيجب السؤال عن الدين
* * *  

قد يعلم اإلنسان شيئًا ويأمر به غريه : - غفر اهللا له -سئل فضيلة الشيخ  -٢٧ 
 له أن يأمر غريه مبا ال يعمل؟ وهو نفسه ال يعمله سواء كان فرضا أو نفال فهل حيل

وهل جيب على املأمور امتثال أمره أم حيل له االحتجاج عليه بعدم عمله مث ال يعمل ما 
  أمر به تبعا لذلك؟ 

هذا الذي يدعو إىل اخلري وهو ال : هنا أمران، األمر األول: فأجاب فضيلته بقوله
 }   -قال اهللا : يفعله نقول له             

               {  )3( )وأنا أعجب ) ٣، ٢: الصف اآليتان

التعبد هللا به يقربه إليه ويؤمن بأنه عبد هللا كيف رجل يؤمن بأن هذا هو احلق، ويؤمن بأن 
: مث ال يفعله فهذا شيء يعجب له ويدل على السفه وأنه حمط التوبيخ واللوم؛ لقوله تعاىل

}            {  )4( .أنت آمث بتركك العمل مبا : فنقول هلذا الرجل

                                                
  .  ٧٦:  سورة النساء آية) ١(
  .  ١٠١:  سورة املائدة آية) ٢(
  .  ٣،  ٢:  تانياآلسورة الصف ) ٣(
  .   ٢:  سورة الصف آية) ٤(



   كتاب العلم

  ٩٠

  . علمت ومبا تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل واحلكمة
بالنسبة للمأمور فإنه ال يصح له أن حيتج على هذا الرجل بفعله فإذا : أما األمر الثاين

  . أمره خبري وجب عليه القبول، جيب أن يقبل احلق من كل من قال به وال يأنف من العلم
* * *  

إن العلماء السابقني مل تكن لديهم : كيف نرد على من قال: وسئل فضيلته -٢٨ 
املشاغل اليت تؤثر على حفظهم كما هو حاصل لعلماء هذا الزمان، ومنهم من يكون 
ليس لديهم إال التفرغ لطلب العلم وحفظه واجللوس بال مشاغل، أما اآلن فكثرت 

نسان قد ال يستطيع االستغناء عن هذه املشاغل الدنيوية اليت تأخذ كل الوقت، واإل
  املشاغل؟ 

أقول لطالب العلم ما دمت أنك قد فرغت نفسك للعلم : - حفظه اهللا -فأجاب 
فكن طالب علم حقا، وأعتقد أن البناء الذي فرغ نفسه للبناء ال يلتفت إىل عمل آخر، بل 

ه، فما دمت تعلم أن طلب يلتفت إىل مهمته اليت كرس نفسه هلا ورأى أا هي اخلري ل
  . العلم هو اخلري وتريد أن تتخذه طريقًا فال تلتفت إىل غريه

 سبحانه -ويف ظين أن الرجل إذا ثابر مع اإلميان واإلخالص وصدق النية فإن اهللا 
    {:  يقول  يعينه وال يعبأ ذه املشكالت، واهللا-وتعاىل          

     { )1( )٤: الطالق اآلية (}                 

      { )2( )فعليك بصدق النية يف الطلب جتد أن ) ٣، ٢: الطالق اآليتان

  . األمر سهل وميسر
* * *  

مباذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن : وسئل الشيخ -٢٩ 

                                                
  .  ٤:  سورة الطالق آية) ١(
  .  ٣،  ٢:   تانياآلسورة الطالق ) ٢(



   كتاب العلم

  ٩١

  العلماء مع العلم بأن لديه جمموعة كتب منها األصول واملختصرات؟ 
 مث بأهل العلم؛  أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعني باهللا: اب بقولهفأج

ألن تلقي اإلنسان العلم على يدي العامل خيتصر له الزمن بدال من أن يذهب لرياجع عدة 
إنه ال ميكن إدراك العلم إال على عامل : كتب وختتلف عليه اآلراء، ولست أقول كمن يقول

ح؛ ألن الواقع يكذبه لكن دراستك على الشيخ تنور لك أو على شيخ فهذا ليس بصحي
  . الطريق وختتصره

* * *  
: أنا طالب علم وأهلي عندهم ظروف مادية، فقال يل والدي: سئل الشيخ -٣٠ 

اعمل علينا أفضل لك من طلب العلم فهل أترك دراسيت للعلم؟ وهل العمل على 
  األهل أفضل أم ال؟ 
شك أن طلب العلم أفضل، اللهم إال يف حالة الضرورة إال ال : بقوله: فأجاب فضيلته

 أن أكثر الناس قد - واحلمد هللا -أنه ميكنه أن جيمع بينهما وال سيما أن احلالة االقتصادية 
أوسع اهللا عليهم فيمكن أن تقوم حباجة أهلك فتتزوج امرأة يكون عندها بعض املؤنة 

  . وتكون مستمرا يف طلب العلم
* * *  

أنا طالب يف اجلامعة وكل دراسيت نظريات غربية تنايف : سئل فضيلة الشيخو -٣١ 
الشرع، فيما رأيكم إذا علمت أنين أنوي نقد مثل هذه النظريات ونفع األمة اإلسالمية 

  يف دراسيت احلالية وبعد خترجي؟ 
أقول هذا ال شك أنه من اجلهاد يف سبيل اهللا، أن يدرس اإلنسان هذه : فأجاب بقوله

  . ظريات املخالفة لإلسالم حىت يرد عليها عن علمالن
إنك ستأيت قوما من أهل :  ملعاذ وقد أرسله إىل اليمن قال النيب  {وهلذا 
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لماء الذين درسوا هذه األمور  فأخربه حباهلم كي يستعد هلم، وكذلك الع)2(  )1(  }الكتاب

كشيخ اإلسالم ابن تيمية درس من العلوم والنظريات الفلسفية وغريها ما يستطيع أن يرد 
  . به على أصحاا

فإذا كنت تتعلم هذه األمور للرد، وأنت واثق أن لديك املقدرة واحلصانة على الرد 
ديك عبادة وتقوى حبيث ال تتأثر ا، بأن يكون لديك علم شرعي راسخ، ويكون ل

فأرجو إن شاء اهللا تعاىل أن يكون هذا خريا لك ونفعا للمسلمني، وأما إذا كنت ترد 
عليها بشيء غري مقبول أو ليس لديك دليل، فال تنتهج هذا الطريق وكذلك إذا كنت 
تعرف نفسك أنك لست على يقني كامل وثبات راسخ فأنا أشري عليك أن تدع هذه 

  . ة، وال ينبغي لإلنسان أن يتعرض للبالء مع اخلوف منهاألمور؛ ألا خطري
 * * *  

أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدال ممتازا وأنا مع : وسئل فضيلته -٣٢
ذلك نييت طيبة فما رأيك يف الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة، 

  هل يف هذا خدش لإلخالص؟ 
ر إن شاء اهللا أنه ليس يف هذا خدش لإلخالص؛ألن هذا الظاه: فأجاب فضيلته بقوله

أمر طبيعي أن اإلنسان يسر باحلسنة ويساء بالسيئة، واهللا تعاىل بني أن األشياء اليت ال تالئم 
  . املرء مساها سيئة فال بد أن تسؤه وكذلك احلسنة ال بد أن تسره

طيبة، أما إذا كان فهذا ال يؤثر على إخالصك إذا كان األمر كما قلت عندك نية 
  مهك هو الدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخر، فها هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

 أن يف الشجر شجرة تشبه املؤمن فجعل(( : على أصحابه مسألة قال ملا ألقى النيب  {

فوقع يف قليب أا :  خيوضون يف أشجار البوادي قال ابن عمر- رضي اهللا عنهم -الصحابة 
                                                

، أبو   )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة   )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ١(
  .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 

  .  )٢٩(، كتاب اإلميان  ، ومسلم )١٣٩٥(، كتاب الزكاة   أخرجه البخاري) ٢(
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 قال -   وعمر)2( )1( } ))النخلة ولكين كنت صغريا فما أحبب أن أتكلم

، وهذا يدل على أن فرح اإلنسان بنجاح وما أشبه ذلك ال ))وددت أنك قلتها(( :البنه
  . يضر

 * * *  
ما رأي فضيلتكم يف تعلم طالب العلم اللغة : -غفر اهللا له  -وسئل الشيخ  -٣٣

  اإلجنليزية ال سيما يف سبيل استخدامها يف الدعوة إىل اهللا؟ 
رأينا يف تعلم اللغة اإلجنليزية أا وسيلة ال شك، وتكون : بقوله: فأجاب فضيلته

ة، لكن وسيلة طيبة إذا كانت األهداف طيبة، وتكون رديئة إذا كانت األهداف رديئ
الشيء الذي جيب اجتنابه أن تتخذ بديال عن اللغة العربية، فإن هذا ال جيوز، وقد مسعنا 
بعض السفهاء يتكلم ا بدال من اللغة العربية، حىت إن بعض السفهاء املغرمني الذين 
أعتربهم أذنابا لغريهم كانوا يعلمون أوالدهم حتية غري املسلمني يعلموم أن يقولوا باي 

  .  عند الوداع وما أشبه ذلكباي
ألن إبدال اللغة العربية اليت هي لغة القرآن وأشرف اللغات ذه اللغة حمرم وقد صح 

  . عن السلف النهي عن رطانة األعاجم وهم من سوى العرب
أما استعماهلا وسيلة للدعوة فإنه ال شك أن يكون واجبا أحيانا، وأنا مل أتعلمها وأمتىن 

ها ووجدت يف بعض األحيان أين أضطر إليها حىت املترجم ال ميكن أن أنين كنت تعلمت
  . يعرب عما يف قليب متاما

وأذكر لكم قصة حديث يف مسجد املطار جبدة مع رجال التوعية اإلسالمية نتحدث 
                                                

، أمحد  )٢٨٦٧(لترمذي األمثال ، ا )٢٨١١(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٦٢(البخاري العلم ) ١(
  .  )٢٨٢(، الدارمي املقدمة   )٢/١٢٣(

، كتاب صفات  ، ومسلم قول احملدث حدثنا أو أخربنا أو أنبأنا:  ، باب ، كتب العلم  أخرجه البخاري) ٢(
 ، وإا إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها((ولفظه .  مثل املؤمن مثل النخلة:  ، باب املنافقني وأحكامهم

ووقع يف نفسي أا النخلة :  ، قال عبد اهللا فوقع الناس يف شجر البوادي))  ؟ مثل املسلم فحدثوين ما هي
  .  ))هي النخلة: (( ؟ قال  حدثنا ما هي يا رسول اهللا:   فاستحييت مث قالوا
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بعد صالة الفجر عن مذهب التيجاين وأنه مذهب باطل وكفر باإلسالم وجعلت أتكلم 
ال مانع : فقلت. أريد أن تأذن يل أن أترجم بلغة اهلوسا: قالمبا أعلم عنه فجاءين رجل ف

هذا الرجل الذي يترجم عنك ميدح التيجانية فدهشت : فترجم فدخل رجل مسرع فقال
إنا هللا وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إىل مثل : وقلت

طب ال شك أنا مهمة يف إيصال هؤالء الذين خيدعون، فاحلاصل أن معرفة لغة من ختا
   {: اىلـاملعلومات قال اهللا تع                               

      {  )1(  )٤: اآلية: إبراهيم (  

أنا متخصص يف علم الكيمياء وأتابع البحوث : -فظه اهللا تعاىل  ح-وسئل  -٣٤
والدراسات اليت تصدر يف هذا اال لكي أستفيد وأفيد من ذلك يف أي جمال أعمل به 
سواء مدرسـة أو مصنعا مع العلم بأن ذلك يشغلين عن طلب العلم الشرعي فكيف 

  أوفق بينهما؟ 
مني ميكن حبيث تركز على العلم الشرعي أرى أن التوفيق بني العل: فأجاب بقوله

ويكون هو األصل لديك، ويكون طلب العلم اآلخر على سبيل الفضول، مث مع ذلك 
متارس هذا العلم الثاين من أجل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك باخلري مثل أن تستدل 

ا  وربط األسباب مبسبباا وما إىل ذلك مم بدراسة هذا العلم على كمال حكمة اهللا
استمر يف طلب العلم الشرعي واطلب : يعرفه غرينا وال نعرفه يف هذه العلوم، فأنا أقول

  . اآلخر لكن اجعل األهم واملركز عليه هو العلم الشرعي
أي كتب تفسري القرآن تنصح بقراءا؟ وحفظ القرآن، : سئل فضيلة الشيخ -٣٥

نسان وحيافظ على ما إذا حفظ اإلنسان ونسي فهل هناك وعيد فيه؟ وكيف حيفظ اإل
  حفظ؟ 

القرآن وعلومه متنوعة، وكل مفسر يفُسر القرآن يتناول طرفًا من هذه : فأجاب بقوله

                                                
  .  ٤:  سورة إبراهيم آية) ١(
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  . العلوم وال ميكن أن يكون تفسريا واحدا يتناول القرآن من مجيع اجلوانب
 أي على ما يؤثر عن الصحابة -فمن العلماء من ركز يف تفسريه على التفسري األثري 

  .  كابن جرير وابن كثري-عني والتاب
ومنهم من ركَّز على التفسري النظري كالزخمشري وغريه ولكن أنا أرى أن يفسر اآلية 

 مث بعد ذلك يراجع ما كتبه - أي يكرر يف نفسه أن هذا هو معىن اآلية -هو بنفسه أوال 
  ، وكالم اهللالعلماء فيها؛ ألن هذا يفيده أن يكون قويا يف التفسري غري عالة على غريه

   { إىل اليوم  منذ بعث الرسول       { )1(   

وإن كان جيب الرجوع إىل تفسري الصحابة؛ ألم أدرى الناس مبعانيه، مث إىل كتب 
  . ز وجل ع-املفسرين التابعني، لكن مع ذلك ال أحد يستوعب كالم اهللا 

فالذي أرى أن الطريقة املثلى أن يكرر اإلنسان تفسري اآلية يف نفسه، مث بعد ذلك 
يراجع كالم املفسرين فإذا وجده مطابقًا فهذا مما يمكنه من تفسري القرآن وييسره له وإن 

  . وجده خمالفًا رجع إىل الصواب
فظ القرآن وأما حفظ القرآن فطريقة حفظه ختتلف من شخص آلخر، بعض الناس حي

آية آية مبعىن أنه حيفظ آية يقرأها أوال مث يرددها ثانيا وثالثًا حىت حيفظها مث حيفظ اليت 
بعدها مث يكمل مثن أو ربع اجلزء أو ما أشبه ذلك، وبعض الناس يقرأ إىل الثمن مجيعا 

عمل است: ويردده حىت حيفظه ومثل هذا ال ميكن أن حنكم عليه بقاعدة عامة فنقول لإلنسان
  . ما تراه مناسبا لك يف حفظ القرآن

لكن املهم أن يكون عندك علم ملا حفظت مىت أردت الرجوع إليه، وأحسن ما رأيت 
يف العلم أن اإلنسان إذا حفظ شيئًا اليوم يقرأه مبكرا الصباح التايل، فإن هذا يعني كثريا 

  .  يعني على احلفظ اجليدعلى حفظ ما حفظه يف اليوم األول، هذا شيء فعلته أنا فإن هذا
أي من حفظ آية )) ما أشد ما ورد فيه(( :أما الوعيد على من ينسى، قال اإلمام أمحد

                                                
  .  ١٩٥:   سورة الشعراء آية) ١(
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ونسيها، واملراد بذلك من أعرض عنها حىت تركها، وأما من نسيها لسبب طبيعي أو 
    {ألسباب كانت واجبة أشغلته فإن هذا ال يلحق به إمث              

       {  )1(  )٢٨٦: البقرة اآلية .(  

ابه فنسي آية فذكره أحد الصحابة ا بعد صلى بأصح { أنه  وقد ثبت عن النيب

 فاإلنسان الذي ينساه اونا به وإعراضا عنه } ))هال كنت ذكرتين ا(( :الصالة فقال

 - ال شك أنه خاسر وأنه مستحق اإلمث، وأما الذي ينساه لشيء واجب عليه أوجبه اهللا 
  .  عليه أو نسيانا طبيعيا فهذا ال يلحقه شيء-سبحانه وتعاىل 

 * * *  
  عن كتاب فقه السنة؟ : - رعاه اهللا تعاىل -سئل فضيلة الشيخ  -٣٦

ال شك أنه من خري الكتب؛ ألن فيه مسائل كثرية مقرونة : بقوله: فأجاب فضيلته
 يف مقدمة القواعد - رمحه اهللا -باألدلة، لكنه ال يسلم من األخطاء، وكما قال ابن رجب 

 لكتاب غري كتابه ولكن املنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يأيب اهللا العصمة(( الفقهية، قال
، الكتاب ال شك أنه نافع لكن ال أرى أن يقتنيه إال طالب علم مييز بني ))يف كثري صوابه

  . الصحيح والضعيف؛ ألن به مسائل ضعيفة كثرية
 فإن صالة التسبيح هذه قال عنها شيخ )2( ومن ذلك القول باستحباب صالة التسبيح

                                                
  .  ٢٨٦:   سورة البقرة آية) ١(
،  ، كتاب الصالة  ، والترمذي صالة التسبيح:   ، باب ، كتاب الصالة حديث صالة التسبيح أخرجه أبو داود) ٢(

، كتاب  ، وابن خزمية ما جاء يف صالة التسبيح:   ، باب ، كتاب إقامة الصالة وابن ماجة.  التسبيح:  باب
جـ )) شرح السنة((، والبغوي يف  ٥١ ص ٣جـ )) السنن((، والبيهقي يف  صالة التسبيح:  ، باب التطوع

حديث غريب من حديث أيب : (( ، قال الترمذي ٢٤٣ ص ١٢جـ )) الكبري((، والطرباين يف  ١٥٦ ص ٤
)) مل تثبت عندي صالة التسبيح: (( وقال اإلمام أمحد)) يف القلب من إسناده شيء: ((  قال ابن خزمية)) رافع

مسائل اإلمام )) إسناده ضعيف: ((  ، وقال أيضا ٢٩٥ ص ٢ جـ  روياه ابنه عبد اهللا-مسائل اإلمام أمحد 
 - وقد فصل القول فيها شيخنا العالمة حممد بن عثيمني .  ١٠٥ ص ١ جـ - رواية النيسابوري -أمحد 

والذي يترجح عندي أن صالة التسبيح ليست بسنة وأن خربها ضعيف وذلك : ((  فقال-حفظه اهللا ورعاه 
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إا ال يستحبها أحد من :  إن حديثها كذب، وقال- رمحه اهللا -الم ابن تيمية اإلس
  . األئمة، وملا سئل عنها اإلمام أمحد نفض يده كاملُنِكر هلا

يف هذا الزمن جيرى تسمية بعض العلوم : -حفظه اهللا تعاىل -وسئل  -٣٧
هذا صحيح؟ إضافة التجريبية بالعلم حىت إن املدارس الثانوية مست بعلمي وأديب، فهل 

  لذلك إن هذا التقسيم يف املدارس يعلق بأذان الطالب مما يؤثر عليهم مستقبال؟ 
هذا التقسيم إىل علمي وأديب هو اصطالح وال مشاحة يف : بقوله: فأجاب فضيلته

االصطالح؛ ألم يرون أن املواد العلمية هي ما يتعلق بعلم الكون واألحياء والنباتات وما 
 ولكن الذي جيب أن نفهمه أن هذا ليس هو العلم الذي حثّ عليه وأثين على أشبه ذلك،

طالبيه، فإن العلم الذي أثىن اهللا على أصحابه، والذي أصحابه هم أهل خشية اهللا، إمنا هو 
علم الشريعة فقط، وأما العلوم األخرى فإا إن كانت نافعة فإا تكون مطلوبة ال لذاا 

من نفع، وأما إذا كانت ضارة وجب اجتناا، وأما إذا كانت غري ولكن ملا يرجى فيها 
  . نافعة وال ضارة فإن اإلنسان ال ينبغي أن يضيع وقته فيها

هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم : -وسئل أعلى اهللا درجته يف املهديني  -٣٨
بسبب انشغاله بدراسته اليت ليس ا طلب للعلم الشرعي أو بسبب عمله أو غري 

                                                 
أن :   الثاين.  ألصل يف العبادات احلظر واملنع حىت يقوم دليل تثبت به مشروعيتهاأن ا:  أوال:  من وجوه

 -أا مل يستحبها أحد من العلماء وأئمة السلف :  الثالث.   حديثها مضطرب فقد اختلف فيه على عدة أوجه
أما أبو :  قال.  نص اإلمام أمحد على كراهيتها ومل يستحبها إمام: ((   قال شيخ اإلسالم-رمحهم اهللا تعاىل 

أا لو كانت هذه الصالة مشروعة لنقلت لألمة :  الرابع.   ))حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا عنها بالكلية
، فإننا   نقال ال ريب فيه واشتهرت بينهم؛ لعظم فائدا وخلروجها عن جنس الصلوات بل وعن جنس العبادات

عل يف كل يوم أو أسبوع مرة أو يف الشهر مرة أو يف السنة مرة أو ال نعلم عبادة خيري فيها هذا التخيري حبيث تف
يف العمر مرة فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلوات ومل تشتهر ومل تنقل على أنه ال أصل هلا 
وذلك إن ما خرج عن نظائره وعظمت فائدته فإن الناس سيهتمون به وينقلونه ويشيع بينهم شيوعا ظاهرا؛ 

 مل يكن هذا يف هذه الصالة علم أا ليست مشروعة ولذلك مل يستحبها أحد من األئمة كما قال شيخ فلما
 وأن فيما يثبت مشروعيته من النوافل اخلري والربكة ملن أراد املزيد وهو - رمحه اهللا تعاىل -اإلسالم ابن تيمية 

 نقال من - حفظه اهللا ورعاه -انتهى كالمه )) يف غىن مبا ثبت عما مل يثبت مما فيه خالف وشبهة واهللا املستعان
  .  ، يسر اهللا تعاىل نشره صالة التطوع:   ، باب ، كتاب الصالة ، يف فتاوى الفقه جمموع الفتاوى لفضيلته
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  ذلك؟ 
طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار يف : بقوله: فأجاب فضيلته

حق اآلخرين سنة، وقد يكون واجبا على اإلنسان عينا أي فرض عني كما لو أراد 
  . اإلنسان أن يتعبد اهللا بعبادة فإنه جيب عليه أن يعرف كيف يتعبد هللا ذه العبادة

له عن طلب العلم الشرعي حاجة أهله أو غري ذلك من وعلى هذا، فهذا الذي يشغ
إن هذا معذور وال حرج : الصوارف مع حمافظة على ما جيب احلفاظ عليه من العبادة نقول
  . عليه ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع

 * * *  
  {: ما املقصود بالعلماء يف قوله تعاىل: سئل فضيلة الشيخ -٣٩      

       {  )1( ؟   

املقصود م العلماء الذين يوصلهم علمهم إىل خشية اهللا، وليس املراد : فأجاب بقوله
كون كأن يعلموا شيئًا من أسرار الفلك وما أشبه بالعلماء من علموا شيئًا من أسرار ال

ذلك أو ما يسمى باإلعجاز العلمي، فاإلعجاز العلمي يف احلقيقة ال ننكره، ال ننكر أن يف 
القران أشياء ظهر بياا يف األزمنة املتأخرة لكن غاىل بعض الناس يف اإلعجاز العلمي حىت 

إن املغاالة يف إثبات اإلعجاز : أ، فنقولرأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة وهذا خط
العلمي ال ينبغي ألن هذه قد تكون مبنية على نظريات والنظريات ختتلف، فإذا جعلنا 
القرآن داال على هذه النظرية مث تبني بعد أن هذه النظرية خطأ، معىن ذلك أن داللة القرآن 

  . صارت خاطئة، وهذه مسألة خطرية جدا
عتىن يف الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات واملعامالت ا: واآلن يا إخواين

لكن علم الكون . وهلذا بين دقيقها وجليلها حىت آداب األكل واجللوس والدخول وغريها
هل جاء على سبيل التفصيل؟ ولذلك فأنا أخشى من اماك الناس يف اإلعجاز العلمي أن 

                                                
  .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
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ألهم هو حتقيق العبادة؛ ألن القرآن نزل ذا، قال اهللا يشتغلوا به عما هو أهم، إن الشيء ا
     {: تعاىل        {  )1(  )٥٦: الذاريات، اآلية (  

إن اهتدوا مبا وصلوا إليه من أما علماء الكون الذين وصلوا إىل ما وصلوا إليه فننظر 
 وأخذوا باإلسالم صاروا من علماء املسلمني الذين خيشون اهللا، وإن  العلم واتقوا اهللا

إن هذا الكون له حمدث، فإن هذا ال يعدو أن يكونوا قد خرجوا : بقوا على كفرهم وقالوا
دثًا؛ ألن هذا من كالمهم األول إىل كالم ال يستفيدون منه، فكل يعلم أن هلذا الكون حم

  -الكون إما أن حيدث نفسه، وإما أن حيدث صدفة، وإما أن حيدثه خالق وهو اهللا 
فكونه حيدث نفسه مستحيل؛ ألن الشيء ال خيلق نفسه؛ ألنه قبل وجوده معدوم فكيف 

وال ميكن أن توجد صدفة؛ ألن كل حادث ال بد له من حمدث، وألن ! يكون خالقًا؟
م البديع، والتناسق املتآلف، واالرتباط امللتحم بني األسباب وجوده على هذا النظا

ومسبباا، وبني الكائنات بعضها مع بعض مينع منعا باتا أن يكون وجوده صدفة؛ إذ 
  ! املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟

نفسها، وال أن توجد صدفة تعني أن وإذا مل ميكن أن توجد هذه املخلوقات نفسها ب
  . يكون هلا موجد وهو اهللا رب العاملني

 * * *  
هل تعليم الطالب الرياضيات إذا كان : - غفر اهللا له -سئل الشيخ  -٤٠

  الشخص ينوي ا وجه اهللا له أجر أم ال؟ 
إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع املسلمني يف معاشهم : بقوله: فأجاب فضيلته

وى الشخص بذلك نفع الناس ا فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية؛ ون
فإا إذا كانت من املباحات تكون وسيلة؛ ألن القاعدة الشرعية أن املباح قسم واسع فقد 

  . يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا

                                                
  .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ١(
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الل، ولكن قد يكون مكروها، فإذا أراد شخص إن األصل يف البيع احل: ونقول مثال
أن يشتري منك شيئًا ينقذ به حياته مثل الطعام والشراب فما حكم البيع؟ احلكم واجب، 
وشخص آخر أراد أن يشتري منك عنبا ليجعله مخرا فهذا البيع حرام، وشخص آخر أراد 

إن املباح إذا :  نقولأن يشتري ماء ليتوضأ به وليس عنده ماء فالشراء واجب؛ فعلى هذا
  . كان وسيلة ألمر مشروع كان مشروعا وإذا كان ذريعة ألمر حمرم كان حراما

 * * *  
بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم : وسئل فضيلة الشيخ -٤١

األخرى ولكن هناك عوائق مثل االختالط والسفر إىل بالد اخلارج فما احلل؟ وما 
  الشباب؟ نصيحتكم هلؤالء 

نصيحيت هلؤالء أن يتعلموا الطب؛ ألننا يف بالدنا يف حاجة : بقوله: فأجاب فضيلته
شديدة إليه، وأما مسألة االختالط فإنه هنا يف بالدنا واحلمد هللا ميكن أن يتقي اإلنسان 

  . ذلك بقدر االستطاعة
  : وأما السفر إىل بالد الكفار فال أرى جواز السفر إال بشروط

 يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات؛ ألن هناك يف بالد الكفار أن: األول
  . يوردون على أبناء املسلمني الشبهات حىت يردوهم عن دينهم

أن يكون عند اإلنسان دين يدفع به الشهوات، فال يذهب إىل هناك وهو : الثاين
  . ضعيف الدين، فتغلبه الشهوات فتدفع به إىل اهلالك

  . حمتاجا إىل السفر حبيث ال يوجد هذا التخصص يف بالد اإلسالمأن يكون : الثالث
فهذه الشروط الثالثة إذا حتققت فليذهب، فإن ختلف واحد منها فال يسافر؛ ألن 

   )1(  احملافظة على الدين أهم من احملافظة على غريه
من املالحظ انصرف كثري من : - حفظه اهللا تعاىل -سئل فضيلته الشيخ  -٤٢

  لم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أمهيتها فما تعليقكم؟ طالب الع
                                                

  .  ٢٨ / ٣نا لفضيلة شيخ"  جمموع الفتاوى"   انظر تفصيل هذه املسألة يف) ١(
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نعم، فهم اللغة العربية مهم سواء يف قواعد اإلعراب أو قواعد : فأجاب فضيلته بقوله
 عرب فإنه ميكننا أن نتعلم دون أن -واحلمد اهللا -البالغة، كلها مهمة ولكن بناء على أننا 
مال أن يتعلم اإلنسان قواعد اللغة العربية، فأنا نعرف قواعد اللغة العربية، لكن من الك

  . أحث على تعلُّم اللغة العربية يف مجيع قواعدها
 * * *  

 أم التفرغ  التفرغ للدعوة إىل اهللا: أيهما أفضل: سئل فضيلة الشيخ -٤٣
  لطلب العلم؟ 

طلب العلم أفضل وأوىل، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب : فأجاب قائال
  {: لم، وال ميكن أن يقوم بالدعوة إىل اهللا وهو على غري علم، قال اهللا تعاىلالع  

                 { )1( )ن هناك فكيف يكو) ١٠٨اآلية : يوسف

  . دعوة بال علم؟ وال أحد دعا بدون علم أبدا، ومن يدعو بدون علم ال يوفق
 * * *  

إذا كان آفة العلم النسيان فما األمور أو الطرق اليت : سئل فضيلة الشيخ -٤٤
   {:  أن يهتدي اإلنسان بعلمه قال تعاىل:تعني على ضبط العلم     

     { )2( )١٧: حممد، اآلية (  

  . عبادة وخشية: فإذا عمل العامل بعلمه، ازداد علما وأُيت تقوى، أي
  . أن يفرغ قلبه للعلم حبيث ال يتشاغل بغريه عنه بل يكون هو مهه وهاجسه: ومنها
  . أن يتعاهده باحلفظ واملذاكرة: اومنه
  . أن يستحضر احلكم ودليله عند كل عمل يقوم به: ومنها
أن يكب على طلب العلم فال جيعل طلب العلم عند التفرغ فقط، وهلذا : ومنها

                                                
  .   ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ٢(
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أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعط العلم بعضك ال يعطيك شيئًا، فال بد من : يقولون
وارا، واملناقشة وتطبيق ما علمت على ما عملت حىت اإلكباب على طلب العلم ليال 

  . يبقى العلم
 * * *  

 لطالب العلم حيث - حفظكم اهللا تعاىل -ما توجيهكم : سئل فضيلة الشيخ -٤٥
  يالحظ اإلمهال وعدم اجلد مما له آثار سيئة يف التحصيل العلمي؟ 

حتصيل العلم، حىت جيب على طالب العلم أن يبذلوا غاية اجلهد يف : فأجاب بقوله
يدركوا املعلومات إدراكًا قويا، راسخا يف نفوسهم؛ ألم إذا اجتهدوا أخذوا العلوم شيئًا 
فشيئًا سهلت عليهم ورسخت يف نفوسهم وسيطروا عليها سيطرة تامة، وإن أنتم يا 
طالب العلم أمهلتم واونتم انطوى عنكم الزمن، وتراكمت عليكم الدروس، فأصبحتم 

  . ين عن تصورها فضال عن حتقيقها فندمتم حني ال تنفع الندامةعاجز
 توجيه نصيحة ملن - حفظكم اهللا تعاىل -نرجو من مساحتكم : وسئل فضيلته -٤٦

  عمل يف جمال التدريس، عسى اهللا أن ينفع ا وجزاكم اهللا خريا؟ 
اليت يعطوا نقول أهم ما يتعلق باملعلمني أن يدركوا العلوم : بقوله: فأجاب فضيلته

للطلبة إدراكًا جيدا مستقرا يف نفوسهم، قبل أن يقفوا أمام الطلبة حىت ال يقع الواحد منهم 
يف حرية عند سؤال التالميذ له ومناقشتهم إياه فإن من أعظم املقومات الشخصية لدى 

 شخصيته ال الطلبة أن يكون املعلم قويا يف علمه ومالحظته، إن قوة املعلم العلمية يف تقومي
تقل عن قوة مالحظته، إن املعلم إذا مل يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره 
أمام تالميذه، وإن أجاب باخلطأ فلن يثقوا فيه بعد ذلك، إن انتهرهم عند السؤال واملناقشة 

  . فلن ينسجموا معه
 السؤال له إن إذن فال بد للمعلم من إعداد واستعداد وحتمل وصرب، املعلم عند توجيه

كان عنده علم راسخ يف ذهنه مستقر يف نفسه أجاب بكل سهولة وانطالق وإال فإنه ال 
خيلو بعد ذلك من هذه األمور الثالثة السابقة وكل ذلك ينايف اآلداب اليت ينبغي أن يكون 
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 املعلم عليها، وإذا كان على املعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن عليه أن
حيرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق يف إيضاح املعاين وضرب األمثال 
ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقًا، أما أن يأيت يقرأ الشيء عليهم قراءة وال يدري من 
فهم ممن مل يفهم وال يناقشهم فيما مضى فإن هذه الطريقة عقيمة جدا ال تثمر مثرا وال 

جتها طيبة وإذا كان املعلم جيتهد يف األمور العلمية حتصيال وعرضا فعليه أن جيتهد تكون نتي
يف األمور التعبدية، عليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه اإلحسان إىل طلبته 
وإرشادهم إىل ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم وليجعل نفسه هلم مبرتلة األب الرفيق 

لتعليمه أثر بالغ يف نفوسهم، وعلى املعلم أن يظهر أما طلبته باملظهر الالئق الشفيق ليكون 
من األخالق الفاضلة واآلداب العالية اليت أساسها التمسك بكتاب اهللا تعاىل وسنة 

 ليكون قدوة لتالميذه يف العلم والعمل، فإن التلميذ رمبا يتلقى من معلمه من  رسوله
لقى منه من العلم من حيث التأثر؛ ألن أخالق املعلم وآدابه األخالق واآلداب أكثر مما يت

صورة مشهودة معربة عما يف نفسه ظاهرة يف سلوكه فتنعكس هذه الصورة متاما على 
  . إدارة التالميذ

إن على املعلم أن يتقي اهللا تعاىل يف نفسه، وفيمن واله اهللا عليهم من التالميذ وأن 
ومن سن يف  {م باألخالق حىت يكون قدوة صاحلة حيرص غاية احلرص أن ميثل أمامه

  . )2(  )1(  } اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة

يبة على صغر سنهم، إن إن عند التالميذ مالحظة دقيقة عج: وإنين أقول للمعلمني
املعلم إذا أمرهم بشيء مث رأوه خيالفهم فيما أمرهم به فإم سوف يضعون عالمات 
االستفهام أمام هذا املعلم، كيف يعلمنا شيئا ويأمرنا به وهو خيالف ما كان يعلمنا ويأمرنا 

من األمور به، ال تستهن يا معلما بالتالميذ حىت ولو كانوا صغارا فعندهم أمر املالحظة 
                                                

،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم   )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(
  .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 

  .  ولو بشق مترة أو كلمة طيبةاحلث على الصدقة :   ، باب ، كتاب الزكاة أخرجه مسلم) ٢(
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  . العجيبة
 * * *  

عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه يف اهللا : وسئل فضيلة الشيخ -٤٧
لطلب العلم وكان احلائل بينه وبني الذهاب معهم هو أهله، والده وأمه، فما احلكم يف 

  خروج هذا الطالب؟ 
أفضل هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا : فأجاب فضيلته بقوله

مع أنه ميكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم؛ ألن بر الوالدين مقدم على اجلهاد يف سبيل 
  . اهللا، والعلم من اجلهاد وبالتايل فيكون بر الوالدين مقدما عليه إذا كانا يف حاجة إليه

أما إذا مل يكونا يف حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فال حرج عليه 
يف طلب العلم يف هذه احلال، ولكنه مع هذا ال ينسى حق الوالدين يف الرجوع أن خيرج 

إليهما وإقناعهما إذا رجع، وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤالء ال طاعة 
  . هلما، وال ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج؛ ألن احلامل هلما كراهة العلم الشرعي

 * * *  
هل جيوز تعلم العلم من الكتب فقط : شيخ ـ غفر اهللا له ـسئل فضيلة الـ ٤٨

دون العلماء وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرم؟ وما رأيك يف 
  من كان شيخه الكتاب كان خطؤه أكثر إىل الصواب؟ : القول القائل

ن ال شك أن العلم حيصل بطلبه عند العلماء وبطلبه يف الكتب؛ أل: فأجاب قائال
كتاب العامل هو العامل نفسه، فهو حيدثك من خالل كتابه، فإذا تعذر الطلب على أهل 
العلم، فإنه يطلب العلم من الكتب، ولكن حتصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من 
حتصيله عن طريق الكتب؛ ألن الذي حيصل عن طريق الكتب يتعب أكثر وحيتاج إىل جهد 

 ختفى عليه بعض األمور كما يف القواعد الشرعية اليت قعدها كبري جدا، ومع ذلك فإنه قد
  . أهل العلم والضوابط، فال بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر اإلمكان

، فهذا ليس صحيحا على "من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من صوابه: "وأما قوله



   كتاب العلم

  ١٠٥

علم من أي كتاب يراه فال شك إطالقه وال فاسدا على إطالقه، أما اإلنسان الذي يأخذ ال
أنه خيطئ كثريا، وأما الذي يعتمد يف تعلُّمه على كتب رجال معروفني بالثقة واألمانة 

  . والعلم فإن هذا ال يكثر خطؤه بل قد يكون مصيبا يف أكثر ما يقول
 * * *  

هل جيوز تفسري القرآن الكرمي بالنظريات العلمية : سئل فضيلة الشيخـ ٤٩
  احلديثة؟ 

تفسري القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك إننا إذا فسرنا : فأجاب بقوله
القرآن بتلك النظريات مث جاءت نظريات أخرى خبالفها فمقتضى ذلك أن القرآن صار 

إن اخلطأ من تصور : غري صحيح يف نظر أعداء اإلسالم؛ أما يف نظر املسلمني فإم يقولون
، لكن أعداء اإلسالم يتربصون به الدوائر، وهلذا أنا أحذر هذا الذي فسر القرآن بذلك

غاية التحذير من التسرع يف تفسري القرآن ذه األمور العلمية ولندع هذا األمر للواقع، إذا 
ثبت يف الواقع فال حاجة إىل أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعبادة واألخالق، 

 }  والتدبر، يقول اهللا ـ                      

      { )1( )وليس ملثل هذه األمور اليت تدرك بالتجارب ويدركها ) ٢٩: ص

مهم، مث إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا يف ترتل القرآن عليها، أضرب هلذا الناس بعلو
  {: مثال قوله تعاىل                          

               { )2( )ملا حصل صعود ) ٣٣: الرمحن

إن املراد : الناس إىل القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه اآلية ونزهلا على ما حدث وقال
ة وهذا خطأ، وال بالسلطان العلم، وأم بعلمهم نفذوا من أقطار األرض وتعدوا اجلاذبي

جيوز أن يفسر القرآن به وذلك ألنك إذا فسرت القرآن مبعىن فمقتضى ذلك أنك شهدت 
                                                

  .  ٢٩:  سورة ص آية) ١(
  .  ٣٣:  سورة الرمحن آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٠٦

  . بأن اهللا أراده وهذه شهادة عظيمة ستسأل عنها
ومن تدبر اآلية وجد أن هذا التفسري باطل؛ ألن اآلية سيقت يف بيان أحوال 

هذه اآلية ذُكرت بعد قوله الناس وما يؤول إليه أمرهم، اقرأ سورة الرمحن جتد أن 
   {: تعاىل                                           

                 {  )1(  ) ٢٨ -  ٢٦الرمحن اآليات (  

  ء القوم نفذوا من أقطار السماوات؟ فلنسأل هل هؤال
  . )         { )2  {: واهللا يقولال، : اجلواب

   من نار وحناس؟ هل أرسل عليهم شواظ: ثانيا
إن وصول : إذن فاآلية ال يصح أن تفسر مبا فسر به هؤالء، ونقول. ال: واجلواب

هؤالء إىل ما وصولوا إليه هو من العلوم التجريبية اليت أدركوها بتجارم، أما أن نحرف 
  . القرآن لنخضعه للداللة على هذا؛ فهذا ليس بصحيح وال جيوز

 * * *  
رمت ـ جزاكم اهللا خريا ـ أن االعتماد على أقوال الرجال ذك: سئل الشيخـ ٥٠

خطأ يضر طالب العلم فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إىل مذهب معين 
  فيما يشكل من أحكام؟ 
التمذهب مبذهب معني إذا كان املقصود منه أن اإلنسان يلتزم : فأجاب فضيلته بقوله

ء كان الصواب يف مذهبه أو مذهب غريه فهذا ال جيوز ذا املذهب معرضا عما سواه سوا
  . وال أقول به

أما إذا كان اإلنسان يريد أن ينتسب إىل مذهب معني لينتفع مبا فيه من القواعد 
والضوابط ولكنه يرد ذلك إىل الكتاب والسنة، وإذا تبني له الرجحان يف مذهب آخر 

                                                
  .  ٢٨:  سورة الرمحن آية) ١(
  .  ٣٣:  سورة الرمحن آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٠٧

شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه هم من هذا ذهب إليه؛ فهذا ال بأس به، والعلماء احملققون ك
  . النوع هم حمققون وهلم مذهب معني ولكنهم ال خيالفون الدليل إذا تبني هلم

* **   
... )1(  } كل أمر ذي بال مل يبدأ ببسم اهللا {هل حديث : سئل الشيخـ ٥١ 

   صحيح ألنه يكثر يف مؤلفات العلماء؟ حديث " إىل آخر احلديث
هذا احلديث اختلف العلماء يف صحته، فمن أهل العلم من : فأجاب فضيلته بقوله

صححه واعتمده كالنووي، ومنهم من ضعفه، ولكن تلقي العلماء له بالقبول ووضعهم 
ذلك احلديث يف كتبهم يدل على أن له أصال، فالذي ينبغي لإلنسان التسمية على كل 

  .  ألمور املهمة، أو البداية حبمده اهللا
 * * *  

خمالطة الناس بعد العشاء : أيهما أفضل: سئل الشيخ ـ غفر اهللا له ــ ٥٢
لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم حبيث ال ميكن قيام الليل أو اعتزاهلم حىت يتم قيام 

  الليل؟ 
 قال اإلمام طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ ألن طلب العلم كما: فأجاب قائال

ينوي به رفع اجلهل عن : "كيف ذلك؟ قال: قالوا" ال يعدلُه شيء ملن صحت نيته:"أمحد
، فإذا كان اإلنسان يسهر يف أول الليل يف طلب العلم ابتغاء لوجه اهللا "نفسه وعن غريه

سواء كان يدرسه أو يدرسه أو يعلِّمه مث يقول الليل فهو أفضل لكن إذا تزاحم األمران 
 أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال   طلب العلم الشرعي أفضل وأوىل، وهلذا أمر النيبف

وسبب ذلك أن أبا هريرة كان حيفظ أحاديث الرسول أول الليل وينام آخر الليل، : العلماء

                                                
  .  )١٨٩٤(، ابن ماجه النكاح  )٤٨٤٠(أبو داود األدب ) ١(



   كتاب العلم

  ١٠٨

  . )1(  } أن يوتر قبل أن ينام { إىل  فأرشده النيب
* * *   

ماذا جيب علي جتاه أحد األساتذة عندما : ـسئل الشيخ ـ غفر اهللا له  ـ ٥٣
  خيطئ وخصوصا يف املواد الدينية وأنا متأكد من اجلواب الصحيح؟ 

هذا سؤال مهم حيث جند أن بعض األساتذة ال يريد ألحد أن : فأجاب فضيلته بقوله
إنسان معرض للخطأ، واإلنسان خيطئه مهما ارتكب من اخلطأ، وهذا ليس بصحيح، فكل 

إذا أخطأ ونبه فهذا من نعمة اهللا عليه، حىت ال يغتر الناس خبطئه، ولكن ينبغي للطالب أن 
يكون عنده شيء من اللباقة، فال يقوم أمام الطلبة يرد على هذا املدرس، فهذا خالف 

عيد ذلك أمام األدب، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الدرس، فإن اقتنع املدرس فعليه أن ي
الطلبة يف الدرس املقبل وإن مل يقتنع فعلى الطالب أن يقوم أمام الطلبة يف الدرس املقبل، 

  . ليقول يا أستاذ إنك قلت كذا وكذا وهذا ليس بصحيح
 * * *  

هل جيوز إلقاء التحية على مدرس غري مسلم : وسئل ـ جزاه اهللا خريا ــ ٥٤
  يف الفصل أو خارجه؟ 
ال تبدءوا اليهود والنصارى   {:  أنه قال ثبت عن النيب: بقولهفأجاب فضيلته 

السام عليكم، والسام : قولون وي وكان اليهود ميرون على النيب { )3(  )2(  } بالسالم

 فأنت ال تبدأه بالسالم، فإذا )1( )4( }  وعليكم:  أن نقول معناه املوت، فأمر النيب

                                                
استحباب :   ، باب صالة املسافرين، كتاب  ، ومسلم صيام البيض:  ، باب  ، كتاب الصيام أخرجه البخاري) ١(

صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر :  أوصاين خليلي بثالث"  :  ، ولفظه  صالة الضحى
  .  "  قبل أن أنام

  .  )٢/٢٦٦(، أمحد  )٥٢٠٥(، أبو داود األدب   )١٦٠٢(، الترمذي السري  )٢١٦٧(مسلم السالم ) ٢(
  .  ، وكيف يرد عليهم النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم:  ، باب ، كتاب السالم رواه مسلم) ٣(
، ابن ماجه  )٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب  )٢١٦٥(، مسلم السالم  )٥٦٧٨(خاري األدب ـالب) ٤(

  .   )٦/١٣٥(، أمحد  )٣٦٩٨(األدب 



   كتاب العلم

  ١٠٩

سلم وبدأ فرد عليه وعليكم، إال أن ابن القيم رمحه اهللا ـ ذكر يف أحكام أهل الذمة أن 
  . وعليكم السالم: الكافر إذا علمنا أنه قال السالم عليكم فلنا أن نقول
 * * *  

أمامي جمال لدخول كلية علمية فهل أدخلها لنفع : وسئل فضيلة الشيخـ ٥٥
  . املسلمني أم أسلك اال يف كلية الشريعة؟ أفيدوين جزاكم اهللا خريا

الذي أرى أن أفضل الكليات يف اجلامعات هي الكليات الدينية، وأما : فأجاب بقوله
ال سيما من كانت له رغبة يف دراسة العلوم املواد األخرى فرمبا يقوم ا رجل آخر، 

  . الدينية، ومادام عندك رغبة يف دخول كلية الشريعة فإن ذلك أفضل
 * * *  

ما سبب توقف العامل عن : سئل فضيلة الشيخ ـ حفظه اهللا تعاىل ــ ٥٦
  الفتوى؟ 

توقف العامل عن الفتوى إذا كان أهال للفتوى وعنده علم قد : فأجاب فضيلته بقوله
يكون لتعارض األدلة عنده، وقد يكون لظنه أن هذا املستفيت متالعب؛ ألن بعض 
املستفتني ال يستفيت للحق إمنا يريد التالعب والنظر فيما عند هذا العامل، والعامل الثاين، 
والعامل الثالث وهكذا، فيتوقف العامل أو يعرض عن إجابة هذا السائل الذي يعلم أو يغلب 

عب؛ لينظر ماذا عند الناس، أو يريد أن يضرب أقوال الناس بعضها على ظنه أنه متال
قال العامل الفالين كذا، وقال العامل الفالين كذا، فهذا : ببعض، وهذا أشد فيذهب ويقول

  . من أسباب توقف املفيت
 * * *  

هناك من الناس من يفيت بغري : سئل فضيلة الشيخ ـ حفظه اهللا تعاىل ــ ٥٧
   علم، ما حكم ذلك؟

                                                 
النهي عن :   ، باب اب السالم، كت ، مسلم الرفق يف األمر كله:  ، باب ، كتاب األدب أخرجه البخاري) ١(

  .  ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم



   كتاب العلم

  ١١٠

هذا العمل من أخطر األمور وأعظمها إمثًا، وقد قرن اهللا : فأجاب فضيلته بقوله
  {: سبحانه وتعاىل ـ القول عليه بال علم، بالشرك به، فقال تعاىل         

                                  

                  { )1( )٣٣: األعراف .(  

ته أو أفعاله أو شرائعه، فال حيل ألحد أن وهذا يشمل القول على اهللا يف ذاته أو صفا
 وحىت تكون عنده أداة وملكة يعرف ا ما  يفيت بشيء حىت يعلم أن هذا هو شرع اهللا

  .  وحينئٍذ يفيت دلت عليه النصوص من كتاب اهللا وسنة رسوله
 فإذا قال قوال وهو ال يعلم أو ال   ومبلِّغ عن رسول اهللا واملفيت معبر عن اهللا

غلب على ظنه ـ بعد النظر واالجتهاد والتأمل يف األدلة ـ فإنه يكون قد قال على اهللا ي
   {:  يقول   قوال بال علم، فيتأهب للعقوبة، فإن اهللا ـ  وعلى رسوله   

                                                       

         { )2( )٦٨: العنكبوت (  

 * * *  
هل هناك دعاء حلفظ القرآن؟ وما طريقة : سئل الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىل ــ ٥٨
  حفظه؟ 

  عاء حيفظ به القرآن إال حديثًا، روي عن النيبال أعرف يف ذلك د: فأجاب قائال
 ويف صحته نظر، قال عنه ابن كثري )3( علمه علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ

  . ـ إنه من البين غرابته بل نكارته:ـ رمحه اهللا تعاىل
بل أسلوبه أسلوب املوضوعات : وقال السيد حممد رشيد رضا ـ يف التعليق عليه ـ

                                                
  .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
  .  ٦٨:  سورة العنكبوت آية) ٢(
  .  )٣١٦-١(، واحلاكم   )٣٥٧٠(أخرجه الترمذي ) ٣(



   كتاب العلم

  ١١١

  . هـ. ا.  وال أسلوب عصرمها  وب أفصح البشر حممدال أسل
أن يواظب : هذا احلديث منكر شاذ، ولكن الطريق إىل حفظه هو: وقال الذهيب

  : اإلنسان على حفظه وللناس يف حفظه طريقان
  . أن حيفظه آية آية أو آيتني آيتني أو ثالثًا ثالثًا حسب طول اآليات وقصرها: أحدمها
  . صفحة صفحةأن حيفظه : الثاين

والناس خيتلفون منهم من يفضل أن حيفظه صفحة صفحة يرددها حىت حيفظها، ومنهم 
من يفضل أن حيفظ اآلية مث يرددها حىت حيفظها مث حيفظ آية أخرى كذلك وهكذا حىت 

  . يتم
مث إنه أيضا ينبغي سواء حِفظَ بالطريقة األوىل أو الثانية أال يتجاوز شيئًا حىت يكون قد 

ه؛ لئال يبين على غري أساس، وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا يف أتقن
  . الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا

 * * *  
أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ يف التعلم وال أعرف كيف : سئل الشيخـ ٥٩

  أبدأ، فبماذا تنصحوين يف ذلك؟ 
   منهج لطالب العلم أن يبدأ الطالب بفهم كالم اهللاخري: فأجاب فضيلته بقوله

  ـ من كتب التفسري املوثوق ا كتفسري ابن كثري والبغوي، مث بفهم ما صح عن النيب
من السنة من الكتب احلديثة املوثوقة كبلوغ املرام واملنتقى وأصول كتب احلديث امللتزمة 

 السليمة مثل العقيدة الواسطية بالصحيح كصحيحي البخاري ومسلم مث بكتب العقيدة
لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مث بكتب الفقه املختصرة ليتفقه ا على املذهب الذي يراه أقرب 

  . إىل الكتاب والسنة، وحني يترقى يف العلم يقرأ الكتب املطولة ليزداد ا علما
 * * *  

ه ويتفرغ هل جيوز للمرء أن يترك عمل: سئل الشيخ حفظه اهللا تعاىل ــ ٦٠
  لطلب العلم، فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ 



   كتاب العلم

  ١١٢

ال شك أن طلب العلم من أفضل األعمال بل هو من اجلهاد : فأجاب فضيلته بقوله
يف سبيل اهللا، وال سيما يف وقتنا هذا حني بدأت البدع تظهر يف اتمع اإلسالمي وتنتشر 

لم، وبدأ اجلدل من كثري من الناس، وتكثر، وبدأ اجلهل الكثري ممن يتطلع إىل اإلفتاء بغري ع
  : فهذه ثالثة أمور كلها حتتم على الشباب أن حيرص على طلب العلم

  . بدع بدأت تظهر شرورها: أوال
  . أناس يتطلعون إىل اإلفتاء بغري علم: ثانيا
جدل كثري يف مسائل قد تكون واضحة ألهل العلم لكن يأيت من جيادل فيها : ثالثًا

  بغري علم 
أجل ذلك فنحن يف ضرورة إىل أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطالع وعندهم فمن 

أيضا فقه يف دين اهللا، وعندهم حكمة يف توجيه عباد اهللا؛ ألن كثريا من الناس اآلن 
حيصلون على علم نظري يف مسألة من املسائل وال يهمهم النظر إىل إصالح اخللق وإىل 

  . ار وسيلة إىل شر أكرب ال يعلم مداه إال اهللاتربيتهم، وأم إذا أفتوا بكذا وكذا ص
وهاهم الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ أحيانا يلْزمون بأشياء قد تكون النصوص دالة 

  . على عدم اإللزام ا من أجل تربية اخللق
 ألزم الناس بإمضاء الطالق الثالث، كان الطالق الثالث يف عهد  عمر بن اخلطاب
الة والسالم ـ وعهد أيب بكر وسنتني من خالفة عمر، كان الطالق الرسول ـ عليه الص

 أي يف جملس واحد ـ واحدا، لكن هو حمرم أي طالق املرأة ثالثًا يف جملس -الثالث 
  .  واحد حرام؛ ألنه تعدى حدود اهللا

 )1( "أرى الناس قد تتايعوا يف أمر كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " قال عمر
 وعهد  ه عليهم، وجعل الطالق الثالث ثالثًا ال واحدا بعد أن مضى عهد النيبفأمضا

 ألزم الناس بالطالق الثالث، مع أن اإلنسان لو راجع  أيب بكر وسنتان من خالفته
زوجته بعد هذا الطالق لكان رجوعه صحيحا يف العهدين السابقني لعهد عمر وسنتني من 

                                                
  .  طالق الثالث:   ، باب ، كتاب الطالق أخرجه مسلم) ١(



   كتاب العلم

  ١١٣

تضي إمضاء الطالق الثالث ومنع اإلنسان من الرجوع خالفته، لكن رأى أن املصلحة تق
  . إىل زوجته

أيضا عقوبة اخلمر يف عهد النيب ـ عليه الصالة والسالم ـ يؤتى بالرجل الشارب 
فيضرب بطرف الثوب أو باجلريد أو النعال حنوا من أربعني جلدة، ويف عهد أيب بكر جيلد 

ويف عهد عمر جيلد أربعني، لكنه ملا كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم  {أربعني، 

أخف احلدود مثانون، فجعل عمر عقوبة شارب اخلمر مثانني : فقال عبد الرمحن بن عوف
ملفيت والعامل يف مثل هذه  كل هذا من أجل إصالح اخللق، فينبغي للمسلم أو ا)1( } جلدة

  . األمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم
 * * *  

طالب العلم املبتدئ هل يبدأ يف طلب العلم بالبحث عن : وسئل الشيخـ ٦١
  األدلة أم يقلد يف ذلك أئمة أحد املذاهب؟ ما توجيه مساحتكم ـ حفظكم اهللا تعاىل ـ؟ 

 العلم جيب عليه البحث عن الدليل بقدر الطالب املبتدئ يف: فأجاب فضيلته بقوله
إمكانه؛ ألن املطلوب الوصول إىل الدليل، وألجل أن حيصل له التمرن على طلب األدلة 
وكيفية االستدالل فيكون سائرا إىل اهللا على بصرية وبرهان، وال جيوز له التقليد إال 

ة تتطلب الفورية، لضرورة كما لو حبث فلم يستطع الوصول إىل نتيجة أو حدثت له حادث
فلم يتمكن من معرفة احلكم بالدليل قبل فوات احلاجة إليها فله حينئذ أن يقلد بنيه أنه مىت 
تبني له الدليل رجع إليه، وإذا اختلف عليه املفتون، فقيل خيير، وقيل يأخذ باأليسر؛ ألنه 

  {املوافق لقوله تعاىل                  { )2( )من : البقرة

  ). ١٨٥اآلية 
من اتقى  {  يأخذ باألشد؛ ألنه أحوط وغريه مشتبه، وقد قال النيب: وقيل

                                                
  .  حد اخلمر:  ، باب ، كتاب احلدود أخرجه مسلم) ١(
  .  ١٨٥:   سورة البقرة آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١١٤

 واألرجح أن يأخذ مبا يغلب على ظنه أنه )2(  )1(  } الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

  . أقرب إىل الصواب لكون قائله أعلم وأورع، واهللا أعلم
 * * *  

ما هي الكتب اليت تنصح ا؟ ونرجو توجيه نصيحة للطالب : وسئل فضيلتهـ ٦٢
  . جزاكم اهللا خريا

 أحسن ما يطالعه الطالب من الكتب، كتب التفسري من: فأجاب فضيلته بقوله
املوثوقة كتفسري ابن كثري، والشيخ عبد الرمحن السعدي، وكتب احلديث كفتح الباري 
شرح صحيح البخاري، وسبل السالم بلوغ املرام، ونيل األوطار شرح منتقى األخبار، 

  . ورياض الصاحلني
 والعمل الصاحل واألخالق احلسنة، ننصح أبناءنا الطلبة باحلرص على العلم النافع

وكسب الوقت فيما فيه خريهم وصالحهم يف دينهم ودنياهم، وأن ميرنوا أنفسهم على 
  . فعل اجلميل والصرب على األمور اليت فيها مصلحتهم وسعادم يف الدنيا واآلخرة

 * * *  
كرب مباذا تنصح من بدأ يف طلب العلم على : وسئل ـ حفظه اهللا تعاىل ــ ٦٣

  سنه؟ وإن مل يتيسر له شيخ يأخذ منه ويالزمه فهل ينفعه طلب العلم بال شيخ؟ 
نسأل اهللا تعاىل أن يعني من أكرمه اهللا باالجتاه إىل طلب العلم، : فأجاب فضيلته بقوله

ولكن العلم يف ذاته صعب حيتاج إىل جهد كبري؛ ألننا نعلم أنه كلما تقدمت السن من 
فهمه، فهذا الرجل الذي بدأ اآلن يف طلب العلم ينبغي له أن اإلنسان زاد حجمه وقل 

خيتار عاملًا يثق بعلمه ليطلب العلم عليه؛ ألن طلب العلم عن طريق املشايخ أوفر وأقرب 

                                                
، أبو  )٤٤٥٣(، النسائي البيوع  )١٢٠٥(، الترمذي البيوع  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ١(

  .  )٢٥٣١(، الدارمي البيوع  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(داود البيوع 
أخذ :  ، باب ، كتاب املساقاة ، ومسلم فضل من استربأ لدينه:   ، باب  كتاب اإلميان، أخرجه البخاري) ٢(

  .   احلالل وترك الشبهات



   كتاب العلم

  ١١٥

وأيسر، فهو أوفر؛ ألن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، ال سيما الذي عنده علم نافع يف 
  . النحو والتفسري واحلديث والفقه وغريه

فبدال من أن حيتاج إىل قراءة عشرين كتابا يتيسر حتصيله من الشيخ، وهو لذلك يكون 
أقصر زمنا، وهو أقرب للسالمة كذلك؛ ألنه رمبا يعتمد على كتاب ويكون ج مؤلفه 

  . خمالفًا لنهج السلف سواء يف االستدالل أو يف األحكام
يلزم شيخا موثوقًا، ويأخذ فننصح هذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكرب أن 

منه؛ ألن ذلك أوفر له، وال ييأس، وال يقول بلغت من الكرب عتيا؛ ألنه بذلك يحرم نفسه 
  . من العلم

وقد ذُكر أن بعض أهل العلم دخل املسجد يوما بعد صالة الظهر فجلس، فقال له 
 بعد صالة قم فصل ركعتني، فقام فصلى ركعتني، وذات يوم دخل املسجد: أحد الناس

ال بد أن : ال تصلِّ فهذا وقت ي، فقال: العصر فكرب ليصلي ركعتني فقال له الرجل
أطلب العلم، وبدأ يف طلب العلم حىت صار إماما، فكان هذا اجلهل سببا لعلمه، وإذا علم 

  . اهللا منك حسن النية ومن عليك بالتوفيق فقد جتمع من العلم الشيء الكثري
 * * *  

  ما هي نصيحتك ملن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟ : ل فضيلة الشيخوسئـ ٦٤
: أهم شيء يف حفظ العلم أن يعمل اإلنسان حبفظه؛ لقوله اهللا تعاىل: فأجاب بقوله

}              {  )1(  )١٧: حممد (  

   {وقال            { )2( )فكلما عمل ). ٧٦من اآلية : مرمي

   {: اإلنسان بعلمه زاده اهللا حفظًا وفهما، لعموم قوله   {  )3(   

                                                
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ١(
  .  ٧٦:  سورة مرمي آية) ٢(
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ٣(



   كتاب العلم

  ١١٦

  :  قوله-رمحه اهللا-وقد روي عن الشافعي 
   إىل وكيـع ســوء حفظـي        شكوت

  وقال اعلـم بـأن العلــم نــور       



  


   إىل تـــرك املعاصـــي فأرشـــدين

ــي    ـــؤتاه عاص ـــور اهللا ال ي   ون

 شواغل اليت تأخذ بالفكر عن العلم؛ ألن اإلنسان  أسباب ذلك اإلعراض عن الومن
  . بشر إذا تشتت مهته ضعفت قدرته على حتصيل العلم

وكذلك كثرة البحث مع الزمالء بغرض الوصول للحق وليس للغلبة وال شك 
  . اإلخالص من مجلة ما حيفظ به العلم

 * * *  
ا تعليقكم انتشرت الفتوى حىت صار الصغري يفيت، فم: سئل فضيلة الشيخـ ٦٥

  ـ غفر اهللا لكم ـ؟ 
كان السلف ـ رمحهم اهللا ـ يتدافعون الفتوى لعظم أمرها : فأجاب قائال

ومسئوليتها وخوفًا من القول على اهللا بال علم؛ ألن املفيت خمرب عن اهللا مبني لشرعه، فإن 
 علم فقد قال على اهللا بال علم؛ ألن املفيت خمرب عن اهللا مبني لشرعه، فإن قال على اهللا بال

  {: وقع فيما هو صنو للشرك، واستمع إىل قول اهللا تعاىل               

                                

             {  )1(  )فقرن اهللا ـ سبحانه ـ القول ) ٣٣: األعراف

    {: عليه بال علم بالشرك، وقال سبحانه            

                {  )2(  )فال ينبغي أن ) ٣٦: اإلسراء

قت فيحول املسألة إىل يتسرع اإلنسان يف الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإن ضاق الو

                                                
  .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
  .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١١٧

  . من هو أعلم منه ليسلم من القول على اهللا بال علم
وإذا علم اهللا من نيته اإلخالص وإرادة الصالح فسوف يصل إىل املرتبة اليت يريدها 

  . بفتواه، فمن اتقى اهللا فسيوفقه اهللا ويرفعه
 نفسه، ال أدري ويعرف قدر: والذي يفيت بال علم أضل من اجلاهل، فاجلاهل يقول

ويلتزم الصدق، أما الذي يقارن نفسه بأعالم العلماء بل رمبا فضل نفسه عليهم فيضل 
  . ويضل وخيطئ يف مسائل يعرفها أصغر طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبري

 * * *  
هل جيوز لطالب العلم أن يرجح بعض اآلراء الفقهية : سئل فضيلة الشيخـ ٦٦

 وهل له أن يأخذ بالرأي املرجوح يف بعض األحوال وهو على بعض مث يلزم ا غريه؟
  يعلم الراجح؟ 

إذا مل يتبني احلكم بيانا تاما لطالب العلم ويظل عنده شك منه، فله أن : فأجاب بقوله
يلزم نفسه به احتياطًا، وال يلزم غريه بذلك؛ ألنه ليس عنده دليل بين يكون حجة له أمام 

وجب على عباد اهللا ما مل يثبت شرعا ـ وكثريا ما يتردد  ـ حني حيرم أو ي اهللا
اتهد يف بعض األشياء فيحب أن يطبقها على نفسه وحيتمل ما يكون فيها من املشقة، 

  . ولكنه خيشى من إلزام عباد اهللا ا
ال مانع أن يسلك اإلنسان هذا املسلك، ولكنه ال يترك إعادة النظر مرة : ولذلك نقول
ىت يتبني األمر ويلزم الناس مبقتضى الدليل وال يكون مقصرا يف طلب الدليل بعد أخرى ح

  . فيكون مقصرا يف بيان الشرع
  . وال جيوز له العمل باملرجوح، بل يتعني عليه أن يعمل بالراجح إذا تبني له أنه راجح

 * * *  
يالحظ التقصري يف العمل بالعلم، فما نصيحة : سئل فضيلة الشيخـ ٦٧
  م؟ فضيلتك

جيب على من علم شيئًا صحيحا من الشريعة أن يبلغه للناس؛ : فأجاب فضيلته بقوله



   كتاب العلم

  ١١٨

ألن العمل مبا علم اإلنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده اهللا تعاىل بالقرآن نورا 
 نورا زائدا على ما عنده قال اهللا  فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به أن اهللا ـ

  {: تعاىل                        

             { )1( )١٢٤: التوبة (}      

                     { )2( )التوبة :

  . العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإال ارحتل: وهلذا قيل). ١٢٥
السلف الصاحل يف طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا ا، وكثري منهم ال خيفى عليه ما 

 حثَّ النساء على  يقع من سرعة االمتثال واملبادرة للصحابة فيما عملوا حىت إن النيب
  احللي يلقينه يف ثوب باللالصدقة يف يوم العيد فجعل النساء يلقني ما على آذان من 
  . ـ ومل يقلن إذا وصلنا إىل البيت تصدقنا ولكن بادرن بذلك

 خامته الذي كان من ذهب وألقاه يف األرض  الرجل الذي طرح النيب {وكذلك 

واهللا ال آخذ : خذ خامتك لتنتفع به فقال: ن علم التحرمي حىت قيل لهما رجع إليه بعد أ
ال   {: اخرجوا إىل بين قريظة:  عندما قال ، بل إن الرسول}   خامتًا طرحه النيب

 بعد أن كانوا مرهقني حىت  فخرجوا)4( )3(  }  يصلني أحد منكم العصر إال يف بين قريظة

إن الصالة أدركتهم يف الطريق فمنهم من صلى خوفًا من فوات الوقت ومنهم من أخر 
  . )5( } ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة  {  لقول النيب

                                                
  .  ١٢٤:  سورة التوبة آية) ١(
  .  ١٢٥:  سورة التوبة آية) ٢(
  .  )١٧٧٠(، مسلم اجلهاد والسري   )٩٠٤(البخاري اجلمعة ) ٣(
، كتاب  ، ومسلم صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياًء:  ، باب ، كتاب صالة اخلوف أخرجه البخاري) ٤(

  .   املبادرة بالغزو:  ، باب اجلهاد والسري
  .  )١٧٧٠(، مسلم اجلهاد والسري   )٩٠٤(البخاري اجلمعة ) ٥(



   كتاب العلم

  ١١٩

  لصحابة ملا علموا من تعليم الرسولفانظر يا أخي طالب العلم إىل سرعة امتثال ا
فهل إذا طبقنا هذا األمر على ما هو الواقع اآلن، فهل حنن على هذا األمر يف هذا الوقت؟ 
أعتقد أن هذا يفوت كثريا وما أكثر ما علمنا أن الصالة ركن من أركان اإلسالم يكفر 

عيان وال بد منه، وما أكثر املرء بتركها وما أكثر ما علمنا أن صالة اجلماعة فرض على األ
ما علمنا أشياء كثرية هي من احملظورات، ومع ذلك جند يف طلبة العلم من ينتهك هذا 
احملظور، وكذلك من يترك هذا الواجب وال يبايل به، فهذا فرق عظيم بني طلب العلم يف 

  . املاضي وطلبه يف احلاضر
لب العلم؟ هل يكون ما هي الطريقة الصحيحة يف ط: وسئل فضيلة الشيخـ ٦٨

   .حبفظ املتون يف علوم الشريعة أم فهمها؟ نرجو التوضيح حفظكم اهللا تعاىل
على طالب العلم أن يبدأ العلم شيئًا فشيئًا، فعليك أن تبدأ يف : فأجاب فضيلته بقوله

األصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من املختصرات مع املتون؛ ألن املختصرات 
طوالت، لكن ال بد من معرفة األصول والقواعد ومن مل يعرف األصول حرم سلّم إىل امل
  . الوصول

وكثري من طلبة العلم جتده حيفظ مسائل كثرية لكن ما عنده أصل لو تأتيه مسألة 
واحدة شاذة عما كان حيفظه ما استطاع أن يعرف هلا حال، لكن إذا عرف الضوابط 

 جزئية من مسائله، وهلذا فأنا أحث إخواين واألصول استطاع أن حيكم على كل مسألة
على معرفة األصول والضوابط والقواعد ملا فيها من الفائدة العظيمة، وهذا شيء جربناه 
وشاهدناه مع غرينا على أن األصول هي املهم، ومنها حفظ املختصرات، وقد أراد بعض 

املعىن هو األصل، ولكن احلمد إن احلفظ ال فائدة فيه، وإن : الناس أن ميكروا بنا قالوا لنا
هللا أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء اهللا أن حنفظ من متون النحو وأصول الفقه 

  . والتوحيد
وعلى هذا فال يستهان باحلفظ؛ فاحلفظ هو األصل، ولعل أحدا منكم اآلن يذكر 

ان فيه من عبارات قرأها من قبل مدة طويلة، فاحلفظ مهم لطالب العلم حىت وإن ك
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الصعوبة، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل ـ أن تكونوا ممن اهتدوا بطريقة سلفنا الصاحل وأن 
  . جيعلنا من اهلداة املهتدين، إنه جواد كرمي

 * * *  
ما رأيكم مبن يترك الدعوة حبجة التفرغ لطلب العلم، : سئل فضيلة الشيخـ ٦٩

داية الطريق؛ ألنه يغلب على ظنه ترك وأنه ال يتمكن من اجلمع بني الدعوة والعلم يف ب
العلم إذا اشتغل بالدعوة، ويرى أن يطلب العلم حىت إذا أخذ منه نصيبا اجته لدعوة 

  الناس وتعليمهم وإرشادهم؟ 
ال شك أن الدعوة إىل اهللا تعاىل مرتبة عالية ومقام عظيم؛ ألنه : فأجاب فضيلته بقوله

   {: قد قال اهللا تعاىلمقام الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ و     

                        {  )1(  )وأمر اهللا ) ٣٣: فصلت

   {:  أن يقول داتعاىل نبيه حمم                      

                  { )2( )ومن املعلوم أنه ) ١٠٨: يوسف

  {: ال ميكن الدعوة بغري علم كما يف قوله هنا    { )3( وكيف يدعو الشخص 

ئال على اهللا ما ال يعلم، فالعلم إىل شيء ال يعلمه؟ ومن دعا إىل اهللا تعاىل بغري علم كان قا
  . هو املرتبة األوىل للدعوة

وميكن اجلمع بني العلم والدعوة يف بداية الطريق وايته، فإن تعذر اجلمع كان البدُء 
 يف صحيحه يف الباب -رمحه اهللا-بالعلم؛ ألنه األصل الذي ترتكز عليه الدعوة، قال البخاري 

     { قبل القول والعمل واستدل بقوله تعاىل باب العلم: العاشر من كتاب العلم

                                                
  .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ١(
  .   ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
  .   ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٣(
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             { )1( )حممد :

  . قال فبدأ بالعلم) ١٩
ومن ظن أنه ال ميكن اجلمع بني العلم والدعوة فقد أخطأ، فإن اإلنسان ميكنه أن يتعلم 

  . ويدعو أهله وجريانه وأهل حارته وأهل بلدته وهو يف طلب العلم
تمكن يف النفوس املبين والناس اليوم يف حاجة بل يف ضرورة إىل طلب العلم الراسخ امل

على األصول الشرعية، وأما العلم السطحي الذي يعرف اإلنسان به شيئًا من املسائل اليت 
يتلقاها كما يتلقاها العامة دون معرفة ألصوهلا وما بنيت عليه فإنه علم قاصر جدا ال 

  . يتمكن اإلنسان به من الدفاع عن احلق وقت الضرورة وجدال املبطلني
أنصح به شباب املسلمني أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة فالذي 

إىل اهللا بقدر استطاعتهم وعلى وجه ال يصدهم عن طلب العلم؛ ألن طلب العلم جهاد يف 
إذا تفرغ شخص قادر على التكسب من أجل طلب : سبيل اهللا تعاىل، وهلذا قال أهل العلم
لك من اجلهاد يف سبيل اهللا خبالف ما إذا تفرغ للعبادة، العلم فإنه يعطى من الزكاة؛ ألن ذ

  . فإنه ال يعطى من الزكاة؛ ألنه قادر على التكسب
 * * *  

ما رأي فضيلتكم يف تعلم التجويد : سئل الشيخ ـ رعاه اهللا تعاىل ــ ٧٠
  وااللتزام به؟ 

 وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم ـ حفظكم اهللا تعاىل ـ من الوقوف بالتاء يف
  ؟ )الصالة، الزكاة(حنو

ال أرى وجوب االلتزام بأحكام التجويد اليت فصلت بكتب التجويد، : فأجاب قائال
وإمنا أرى أا من باب حتسني القراءة، وباب التحسني غري اإللزام، وقد ثبت يف صحيح 

                                                
  .   ١٩:  سورة حممد آية) ١(
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أنه سئل كيف كانت قراءة  { -رضي اهللا عنهما-عن أنس بن مالك  (1( البخاري

ميد ببسم اهللا، وميد بالرمحن، " بسم اهللا الرمحن الرحيم"كانت مدا، مث قرأ : ؟ فقال النيب
  . )2( } وميد بالرحيم

  . لطبيعيواملد هنا طبيعي ال حيتاج إىل تعمده، والنص عليه هنا يدل على أنه فوق ا
ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد املفصلة يف كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر 

طبق أحكام التجويد يف نطقك : املسلمني اليوم، ولقلنا ملن أراد التحدث باللغة الفصحى
  . باحلديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك

 يف إلزام عباده  ذمة أمام اهللاوليعلم أن القول بالوجوب حيتاج إىل دليل تربأ به ال
 يف جواب له أن -رمحه اهللا-مبا ال دليل على إلزامهم به من كتاب عبد الرمحن بن سعدي 
  . التجويد حسب القواعد املفصلة يف كتب التجويد غري واجب

وقد اطلعت على كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اله ـ حول حكم التجويد 
وال جيعل مهته فيما : " للفتاوى-رمحه اهللا-من جمموع ابن قاسم  ١٦ جملد ٥٠قال فيه ص

حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة يف خروج حروفه 
وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق باملد الطويل والقصري واملتوسط وغري ذلك، فإن هذا 

) أأنذرم( مه، وكذلك شغل النطق بحائل للقلوب قاطع هلا عن فهم مراد الرب من كال
ووصلها بالواو وكسر اهلاء أو ضمها وحنو ذلك وكذلك مراعاة ) عليهم(  وضم امليم من

  . هـ.ا". النغم وحتسني الصوت
فغري صحيح بل أقف يف " الصالة، الزكاة " وأما ما مسعتم من أين أقف بالتاء يف حنو

  . هذا وأمثاهلا على اهلاء
 * * *  

                                                
  .  )٤٧٥٩(مد القراءة :   ، باب يف فضائل القرآن) ١(
، ابن ماجه إقامة  )١٤٦٥(الصالة ، أبو داود  )١٠١٤(، النسائي االفتتاح  )٤٧٥٩(البخاري فضائل القرآن ) ٢(

  .  )٣/١١٩(، أمحد   )١٣٥٣(الصالة والسنة فيها 
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بني قوسني ويقصدون ) ص(  بعض الناس يكتبون حرف: يلة الشيخسئل فضـ ٧١
رمزا ) ص(  فهل يصح استعمال حرف) صلى اهللا عليه وسلم( به الرمز جلملة

  ؟ )صلى اهللا عليه وسلم(  لكلمة
من آداب كتابة احلديث كما نص عليه علماء املصطلح أال : فأجاب فضيلته بقوله
، وال ريب أن )صلعم(ال يعرب عنها بالنعت مثل، وكذلك )ص( يرمز إىل هذه اجلملة حبرف

 فإنه إذا كتبها مث قرأ الكتاب من  الرمز أو النعت يفوت اإلنسان أجر الصالة على النيب
بعده وتال القارئ هذه اجلملة صار للكاتب األول نيل ثواب من قرأها، وال خيفى علينا أن 

 مرة واحدة صلى اهللا عليه ا  أن من صلى عليه  {:  قال فيما ثبت عنه رسول اهللا

  . )1( } عشرا

  . فال ينبغي للمؤمن أن حيرم نفسه الثواب واألجر؛ رد أن يسرع يف إاء ما كتبه
 * * *  

إذا عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس : سئل فضيلة الشيخـ ٧٢
كانوا يف جملس مثال بالفتيا يف تلك املسألة وبغري علم غالبا، فما تعليقكم على هذه 

  الظاهرة؟ وهل يعترب هذا األمر من التقدمي بني يدي اهللا ورسوله؟ 
من املعلوم أنه ال جيوز لإلنسان أن يتكلم يف دين اهللا بغري علم؛ ألن اهللا : فأجاب بقوله

    {: تعاىل يقول                             

                         
    { )2( )٣٣: األعراف (  

والواجب على اإلنسان أن يكون وِرعا خائفًا من أن يقول على اهللا بغري علم، وليس 
هذا من األمور الدنيوية اليت للعقل فيها جمال، على أا وإن كانت من األمور الدنيوية اليت 

                                                
  .  ١٦٨ / ٢أخرجه اإلمام أمحد ) ١(
  .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٢(
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نسان ينبغي له أن يتأىن وأن يتروى، ورمبا يكون اجلواب الذي يف للعقل فيها جمال، فإن اإل
نفسه جييب به غريه، فيكون هو كاحلكم بني ايبني وتكون كلمته هي األخرية الفاصلة، 
وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم، أعين غري املسائل الشرعية، فإذا تأىن اإلنسان وتأخر 

  . راء ما مل يكن على بالهظهر له من الصواب من أجل تعدد اآل
وهلذا فإين أنصح كل إنسان أن يتأىن وأن يكون هو األخري يف التكلم؛ ليكون 
كاحلاكم بني هذه اآلراء، ومن أجل أن تظهر له يف اآلراء املختلفة ما مل يظهر له قبل 

إلنسان إال مساعها، هذا بالنسبة لألمور الدنيوية، أما األمور الدينية فال جيوز أبدا أن يتكلم ا
  .  أو أقوال أهل العلم بعلم يعلمه من كتاب اهللا وسنة رسوله

 * * *  
  عن كتاب بدائع الزهور؟ : وسئل ـ أعلى اهللا درجته ــ ٧٣

هذا الكتاب رأيت فيه أشياء كثرية غري صحيحة، وال أرى أن يقتنيه : فأجاب قائال
  . ء املنكرةاإلنسان وال أن جيعله بني أيدي أهله ملا فيه مين األشيا
 * * *  

  عن كتاب تنبيه الغافلني؟ : وسئل أيضاـ ٧٤
تنبيه الغافلني كتاب وعظ وغالب كتب املواعظ يكون فيها : فأجاب فضيلته بقوله

الضعيف، ورمبا املوضوع ويكون فيها حكايات غري صحيحة، يريد املؤلفون ا أن يرققوا 
ديد؛ ألن فيما جاء يف كتاب اهللا القلوب وأن يبكوا العيون، ولكن هذا ليس بطريق س

  .  من املواعظ كفاية وصح عن رسول اهللا
 أو نسبت  وال ينبغي أن يوعظ الناس بأشياء غري صحيحة سواء نسبت إىل الرسول

إىل قوم صاحلني قد يكونوا أخطأوا فيما ذهبوا إليه من األقوال واألعمال، والكتاب فيه 
 أنصح أن يقرأه إال الشخص الذي عنده علم وفهم أشياء ال بأس ا ومع ذلك فإنين ال

  . ومتييز بني الصحيح والضعيف واملوضوع
 * * *  
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  ما هي مكانة وفضل أهل العلم يف اإلسالم؟ : وسئل فضيلتهـ ٧٥
مكانة أهل العلم أعظم مكانة؛ ألم ورثة األنبياء عليهم : فأجاب فضيلته بقوله

يان العلم والدعوة إىل اهللا ما ال جيب على غريهم، الصالة والسالم، وهلذا جيب عليهم من ب
وهم يف األرض كالنجوم يف السماء يهدون اخللق الضالني التائهني، ويبينون هلم احلق 
وحيذروم من الشر ولذلك كانوا يف األرض كالغيث يصيب األرض القاحلة فتنبت بإذن 

  . اهللا
 ال جيب على غريهم؛ ألم وجيب على أهل العلم من العمل واألخالق واآلداب ما

  . أسوة وقدوة فكانوا أحق الناس وأوىل الناس بالتزام الشرع يف آدابه وأخالقه
 * * *  

بعض الناس يعتقد أن دور علماء املسلمني مقصور على : سئل فضيلة الشيخـ ٧٦
األحكام الشرعية وأنه ال دخل هلم يف العلوم األخرى كالسياسة واالقتصاد وحنومها، 

  أيكم يف هذا االعتقاد؟ فما ر
رأينا يف هذا االعتقاد أنه مبين على اجلهل يف حال العلماء، وال : فأجاب فضيلته بقوله

ريب أن العلماء علماء الشريعة عندهم علم يف االقتصاد ويف السياسة، ويف كل ما 
ضا حيتاجون إليه يف العلوم الشرعية، وإذا شئت أن تعرف ما قلته فانظر إىل حممد رشيد ر

  . ـ رمحه اهللا صاحب جملة املنار يف تفسريه ويف غريها من كتبه
وانظر أيضا إىل من قبله من أهل العلم بالشرع من يكون مقدما لألهم على املهم، 
فتجده يف العلم الشرعي بلغ إىل نصيب كبري ويف العلوم األخرى يكون أقل من ذلك بناء 

من يرد اهللا به خريا يفقهه يف   {:  قال  النيبعلى قاعدة أن تبدأ باألهم قبل املهم؛ ألن

  . )2(  )1(  } الدين
                                                

، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(
  .  )٢٢٦(دمة ، الدارمي املق )١٦٦٧(

  .  ١٣تقدم خترجيه ص) ٢(
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 * * *  
مىت يكون اخلالف يف الدين معتربا؟ وهل يكون اخلالف : سئل فضيلة الشيخـ ٧٧

  يف كل مسألة أم له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك؟ 
اعلم أوال أن خالف علماء األمة اإلسالمية إذا كان صادرا عن : ه بقولهفأجاب فضيلت

إذا حكم احلاكم فاجتهد   {:  قال اجتهاد فإنه ال يضر من مل يوفق للصواب؛ ألن النيب

ولكن من تبني له احلق وجب . )2( )1(  } ه أجر واحدفأصاب فله أجران، وإن أخطأ فل

عليه اتباعه بكل حال، واالختالف الذي يقع بني علماء األمة اإلسالمية ال جيوز أن يكون 
سببا الختالف القلوب؛ ألن اختالف القلوب حيصل فيه مفاسد عظيمة كبرية كما قال 

  {: تعاىل                        

     { )3( )٤٦: األنفال (  

لذي له حظ من النظر، واخلالف املعترب بني العلماء والذي ينقل ويذكر هو اخلالف ا
أما خالف العامة الذين ال يفهمون وال يفقهون فال عربة به وهلذا جيب على العامي أن 

 )         { )4  {:(يرجع إىل أهل العلم كما قال اهللا تعاىل

  ] ٤٣: النحل، اآلية[
  هل يكون اخلالف يف كل مسألة؟ : وأما قول السائل

فاجلواب أن اخلالف قد يكون يف بعض املسائل اليت خيتلف فيها االجتهاد أو يكون 
بعض الناس أعلم من بعض يف االطالع على نصوص الكتاب والسنة، أما املسائل األصلية 

                                                
، أبو داود  )١٣٢٦(الترمذي األحكام ) ١٧١٦(مسلم األقضية ) ٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

  .  )٤/١٩٨(، أمحد  )٢٣١٤(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٧٤(األقضية 
بيان :  ، باب ، كتاب األقضية  ومسلم، أجر احلاكم إذا اجتهد:  ، باب ، كتاب االعتصام أخرجه البخاري) ٢(

  .   أجر احلاكم إذا اجتهد
  .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٣(
  .   ٤٣:  سورة النحل آية) ٤(
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ا يقل فيها اخلالففإ .  
 * * *  

  ما حكم االجتهاد يف اإلسالم؟ : وسئل فضيلة الشيخـ ٧٨
بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي من أدلته : االجتهاد يف اإلسالم هو: فأجاب قائال

  . الشرعية
    {:  يقول وهو واجب على من كان قادرا عليه؛ ألن اهللا     

      { )1( )والقادر على االجتهاد ميكنه معرفة ). ٤٣من اآلية : النحل

احلق بنفسه ولكن ال بد أن يكون ذا سعة يف العلم واطالع على النصوص الشرعية وعلى 
 وعلى أقوال أهل العلم؛ لئال يقع فيما خيالف ذلك، فإن من طلبة العلم من األصول املرعية،

مل يدركوا من العلوم إال الشيء اليسري، مث ينصب نفسه جمتهدا فتجده يعمل بأحاديث 
عامة، هلا ما خيصها أو يعمل بأحاديث منسوخة ال يعلم ناسخها أو يعمل بأحاديث أمجع 

ا وال يدري عن إمجاع العلماء ومثل هذا على خطر العلماء على أا على خالف ظاهره
  . عظيم

فاتهد ال بد أن يكون عنده علم باألدلة الشرعية وعنده علم باألصول اليت إذا عرفها 
استطاع أن يستنبط األحكام من أدلتها وعلم مبا عليه العلماء؛ لئال خيالف اإلمجاع وهو ال 

ة متوافرة فإنه جيتهد وميكن أن يتجزأ يدري، فإذا كانت هذه الشروط يف حقه موجود
االجتهاد بأن جيتهد اإلنسان يف مسألة من مسائل العلم فيبحثها وحيققها ويكون جمتهدا 

  . فيها أو يف باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثال يبحثه وحيققه ويكون جمتهدا فيه
 * * *  

   ال؟ هل جيب التقليد ملذهب معني أم: سئل فضيلة الشيخـ ٧٩
نعم، جيب التقليد ملذهب معني وجوبا الزما؛ لكن هذا املذهب املعني : فأجاب قائال

                                                
  .   ٤٣:  سورة النحل آية) ١(



   كتاب العلم

  ١٢٨

  الذي جيب تقليده مذهب الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن الذي ذهب إليه الرسول
  {: واجب االتباع، وهو الذي به سعادة الدنيا واآلخرة، قال تعاىل        

                          { )1( )آل عمران :

٣١ .(  
  {: وقال تعاىل               {  )2(  )آل عمران :

فهذا هو املذهب الواجب االتباع بإمجاع أهل العلم وأما غري هذا املذهب فإن ) ١٣٢
  . اتباعه ضائع إذا مل يتبني الدليل من خالفه، فإن تبني الدليل خبالفه فاتباعه حمرم

إن أحدا من الناس جيب طاعته يف كل :  من قال-رمحه اهللا-يخ اإلسالم حىت قال ش
- وصدق  ما قال، فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل؛ ألن يف ذلك طاعة غري رسول اهللا

 فإنه جيب األخذ   ال أحد من الناس جيب أن يؤخذ بقوله مطلقًا إال النيب-رمحه اهللا
إن   {:  وقال)4( )3(  }  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر {  بقوله، وقد قال

   )6( )5( }  يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا

وهللا من املالحظ يف الصحوة اإلسالمية االجتاه إىل العلم : سئل فضيلة الشيخـ ٨٠
احلمد واملنة، وخصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم 

  : ومن املالحظات
نقدا، تضعيفًا وتصحيحا من قبل بعض ) البخاري ومسلم( أ ـ العرض للصحيحني

طلبة العلم الذين مل ترسخ أقدامهم يف هذا العلم، علما بأن هذين الكتابني من أصول 
                                                

  .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ١٣٢:  سورة آل عمران آية) ٢(
  .  )٥/٣٨٢(أمحد ،   )٩٧(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٦٢(الترمذي املناقب ) ٣(
  .   ، وابن ماجه يف املقدمة ، كتاب املناقب أخرجه الترمذي) ٤(
  .   )٦٨١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥(
  .   قضاء الصالة الفائتة:  ، باب ، كتاب املساجد  مسلم) ٦(



   كتاب العلم

  ١٢٩

  . ماعة وقد تلقتهما األمة بالقبولالسنة واجل
ب ـ رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب واإلعراض عن كتب فقهاء 

  . األمة
جـ ـ انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم 

  . إخل... الشرعي مثل القرآن الكرمي، واللغة العربية، والفقه، والفرائض
رة التعامل والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض طلبة العلم د ـ شيوع ظاه

  . الذين ال يعرف هلم شيوخ وال قدم ثابتة يف العلم وإمنا هي القراءة ومطالعة الكتب
  فما توجيهكم حفظكم اهللا ورعاكم؟ 

  : فأجاب حفظه اهللا ورعاه قائال
وهللا احلمد حب ال شك أن هذه الصحوة صاحبها : اجلواب على املالحظة األوىل

اتباع السنة واحلرص عليها، ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا املنهج قوم مل يبلغوا ما بلغ 
أهل العلم من قبلهم يف التحري والدقة، وربط الشريعة بعضها بعض، وتقييد مطلقها 
وختصيص عامها والرجوع إىل القواعد العامة املعروفة بالشريعة، فصاروا يلتقطون من كل 

حىت يف األحاديث الضعيفة اليت ال يعمل ا عند أهل العلم لشذوذها وخمالفتها ملا يف وجه 
الكتب املعتمدة بني األمة، جتدهم يتلقفوا وحيتدون فيها ويف العلم ا ويف اإلنكار على 
من خالفها، وكذلك أيضا جتدهم قد بلغ ببعضهم العجب إىل أن صاروا يعترضون على 

ا من الناحية احلديثية، ويعترضون على األئمة من الناحية الفقهية، الصحيحني أو أحدمه
األئمة الذين أمجعت األمة على إمامتهم وحسن نيتهم وعلمهم، فتجد هؤالء الذين مل 
يبلغوا ما بلغه من سبقهم يتعرضون هلؤالء األئمة وحيطون من قدرهم وهذه وصمة عظيمة 

يث، وأن يتعقل وأن يعرف لذوي احلق هلذه الصحوة، والواجب على اإلنسان أن يتر
حقهم ولذوي الفضل فضلهم، وإمنا يعرف الفضل من الناس أهله، نسأل اهللا لنا وهلم 

  . اهلداية والتوفيق
هذا أيضا من البالء، ولعل يف جوايب : وأما اجلواب على املالحظة الثانية فنقول



   كتاب العلم

  ١٣٠

ذهب يأخذ بالظاهر وال  م-كما هو معروف-السابق ما يدل عليه؛ ألن مذهب الظاهرية 
يرجع إىل القواعد العامة النافعة، ولو أننا ذهبنا نتتبع من أقواهلم ما يتبني به فساد منهجهم 

  . أو بعض منهجهم لوجدنا الكثري، ولكننا ال حنب أن نتتبع عورة الناس
فال شك أن األوىل بطالب العلم أن يبدأ أوال بكتاب : واجلواب على املالحظة الثالثة

 فإن الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ كانوا ال يتعلمون عشر آيات حىت يتعلموها  اهللا
وما فيها من العلم والعمل، مث بالسنة النبوية، وال يقتصرون على معرفة األسانيد والرجال 
: والعلل إمنا حيرصون على مسألة فقه هذه السنة؛ ألن النيب عليه الصالة والسالم يقول

رب حامل فقٍه ليس  {:  ويقول)2( )1( }  رب مبلغ أوعى من سامع  {

  . )4( )3( } بفقيه

والناس اآلن يف ضرورة إىل معرفة األسانيد وصحتها ويف ضرورة أيضا إىل الفقه يف 
يقها على القواعد واألصول الشرعية حىت ال يضل  وتطب هذه السنن الواردة عن النيب

  . اإلنسان ويضل غريه
جيب أن يعلم اإلنسان املفيت، أنه سفري بني اهللا وبني : اجلواب على املالحظة الرابعة

 فال بد أن يكون عنده علم راسخ يستطيع به أن يفيت عباد  خلقه، ووارث لرسول اهللا
توى والتدريس وليس معه علم؛ ألن الرسول عليه اهللا، وال جيوز لإلنسان أن يتصدر للف

أن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض  {الصالة والسالم أخرب 

اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملًا 

                                                
  .  )٢٣٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٧(الترمذي العلم ) ١(
  .  اخلطبة أيام مىن:  اب، ب ، كتاب احلج  أخرجه البخاري) ٢(
  .  )٥/١٨٣(، أمحد  )٣٦٦٠(، أبو داود العلم  )٢٦٥٦(الترمذي العلم ) ٣(
  .  ٥أخرجه اإلمام أمحد ) ٤(



   كتاب العلم

  ١٣١

 واحلمد هللا، اإلنسان الذي يريد اخلري ولكنه يأيت حىت يدركه )2(  )1(  } فضلُّوا وأضلُّوا

وينشره فإنه إن فسح له األجل حىت أدرك ما أراد فهذا هو مطلوبه، وإن مل يفسح له يف 
ن بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه األجل وقضى اهللا عليه املوت، فإنه كالذي خيرج م

  . املوت فقد وقع أجره على اهللا
وكم من إنسان تعجل يف التدريس والفتيا فندم؛ ألنه تبني له أن ما كان يقرره يف 
تدريسه أو يفيت به يف فتواه كان خطأ، والكلمة إذا خرجت من فم صاحبها ملكته، وإذا 

  . كانت عنده ملكها
لذين هم يف ريعان طلب العلم من التعجل وليتأنوا حىت تكون فتواهم فليحذر اإلخوة ا

مبينة على أسس سليمة، وليس العلم كاملال يتطلب اإلنسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع بل 
يدرك من يشتري منه، بل العلم إرث األنبياء عليهم الصالة والسالم، فيجب على اإلنسان 

  : أن يكون مستشعرا حني الفتوى شيئني
  .  وعن شريعة اهللا أنه يقول عن اهللا: األول
  . أنه يقول عن رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن العلماء ورثة األنبياء: الثاين

 * * *  
وسئل ـ غفر اهللا له ـ عن أقسام الناس يف طلب علم الكتاب والسنة ـ ٨١

  الصحيحة؟ 
  : ب والسنة إىل أربعة أقسامانقسم الناس يف طلب علم الكتا: فأجاب فضيلته بقوله

من جتده معرضا عن الكتاب والسنة، مكبا على الكتب الفقهية املذهبية : القسم األوىل
  . يعمل مبا فيها مطلقًا، وال يرجع إال إىل ما قاله فالن وفالن من أصحاب الكتب املذهبية

                                                
، أمحد  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ١(

  .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة   )٢/١٦٢(
رفع العلم :   ، باب  ، كتاب العلم  ، ومسلم  كيف يقبض العلم:  ، باب ، كتاب العلم خرجه البخاريأ) ٢(

  .  وقبضه



   كتاب العلم

  ١٣٢

ل مبعناه أو من أكب على علوم القرآن، مثل علم التجويد أو ما يتص: القسم الثاين
إعرابه وبالغته، وأما بالنسبة للسنة وعلم احلديث فهو قليل البضاعة فيها وهذا قصور بني 

  . بال شك
من جتده مكبا على علم احلديث وعلم حتقيق األسانيد وما فيها من : القسم الثالث

، علل وما يتعلق باحلديث من حيث القبول أو الرد؛ ولكنه يف علوم القرآن ضعيف جدا
فلو سألته عن تفسري أوضح آية يف كتاب اهللا فال يعرف تفسريها، وكذلك يف علم 

  . التوحيد والعقيدة ولو سِئلَ مل يعرف، وهذا قصور كبري بال شك
من كان حريصا على اجلمع بني الكتاب والسنة الصحيحة، وما كان : القسم الرابع

 ذلك ليس معرضا عما قاله أهل العلم عليه سلف األمة مما يتعلق بعلم الكتاب والسنة، ومع
يف كتبهم بل هو يقيم له وزنا ويستعني به على فهم كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه 
وسلم؛ ألن العلماء ـ رمحهم اهللا ـ وضعوا قواعد وضوابط وأصوال ينتفع ا طالب 

 أو يف شرح معانيها العلم، حىت املفسر يف تفسري القرآن وحىت طالب السنة يف معرفة السنة
فيكون مركزا على الكتاب والسنة ومستعينا مبا قاله أهل العلم يف كتبهم وهذا هو خري 

  . األقسام
ولننظر هل حنن طبقنا سري العلم على هذه الطريقة األخرية أو أننا من القسم األول أو 

  . الثاين أو الثالث
: قنا؛ ألن اهللا يقول يف كتابهفإذا كان غري القسم األخري فإنه جيب أن نصحح طري

}                        { )1(] النساء، اآلية :

   {:  يشمل العلماء ويشمل األمراءوأويل األمر] ٥٩                

   { )2( ...ا ال سيما إذا رجعنا إىل املأ]. ٥٩: النساء، اآلية) [اآليةخوذ وحنن دائم

                                                
  .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
  .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٣٣

عن الصحابة والتابعني جندهم دائما يتحاكمون إىل كتاب اهللا وإىل سنة رسوله صلى اهللا 
إنه جيب أن در أقوال العلماء، بل أقوال العلماء هلا : عليه وسلم؛ ومع ذلك فإين ال أقول

  .  قيمتها ووزا واعتبارها ويستعان ا على فهم كتاب اهللا وسنة رسوله
 * * *  

ما قول فضيلتكم يف بعض الطالب الذين يدرسون : غفر اهللا له ـسئل ـ ـ ٨٢
من أجل الوظيفة والراتب، وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب هلم 
البحوث، أو يعد هلم الرسائل، أو حيقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات 

  علمية؟ 
 وأن يعتقد أنه ما  جيب على طلبة العلم إخالص النية هللا: فأجاب فضيلته بقوله

 ولكن  قرأ حرفًا وال كلمة، وال أمت صفحة يف العلم الشرعي إال وهو يقربه إىل اهللا
  كيف ميكن أن ينوي التقرب إىل اهللا بطلب العلم؟ 

ميكن ذلك؛ ألن اهللا أمر به، واهللا إذا أمر بشيء ففعله اإلنسان امتثاال ألمر : اجلواب
ة اهللا هي امتثال أمره، واجتناب يه، وطلب مرضاته، اهللا، فتلك عبادة اهللا؛ ألن عباد

  . واتقاء عقوبته
ومن إخالص النية يف طلب العلم أن ينوي رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه من األمة، 
وعالمة ذلك أن الرجل جتده بعد طلب العلم متأثرا مبا طلب، متغريا يف سلوكه ومنهاجه، 

ل على أن نيته يف طلب العلم رفع اجلهل عنه وعن وجتده حريصا على نفع غريه، وهذا يد
غريه فيكون قدوة، صاحلًا مصلحا، وهذا ما كان عليه السلف الصاحل، أما ما عليه اخللف 
اليوم فيختلف كثريا عن ذلك، فتجد األعداد الكبرية من الطالب يف اجلامعات واملعاهد، 

 فهو ينوي أن يصل إىل الشهادة لكي منهم من نيته ال تنفعه يف الدنيا واآلخرة، بل تضره،
من تعلم علما مما  {:  فقال يتوصل ا إىل الدنيا فقط، وقد جاء التحذير من الرسول

من الدنيا، مل جيد عرف اجلنة يوم  ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا  يبتغى به وجه اهللا



   كتاب العلم

  ١٣٤

  .  أي رحيها)1( } القيامة

وهذا خطر عظيم، فعلم شرعي جتعله وسيلة إىل عرض الدنيا، هذا قلب للحقائق، 
والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعا ولن يفوته شيء وسيخرج هو ومن يريد 

  . م وأبلغ رسوخا فيهالشهادة للدنيا على حد سواء، بل املخلص أكثر حتصيال للعل
وإن مما يؤسف له ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الطالب يستأجرون من يعد هلم 
حبوثًا أو رسائل حيصلون على شهادات علمية، أو من حيقق بعض الكتب فيقول لشخص 
حضر يل تراجم هؤالء وراجع البحث الفالين، مث يقدمه رسالة ينال ا درجة يستوجب 

عداد املعلمني أو ما أشبه ذلك، فهذا يف احلقيقة خمالف ملقصود اجلامعة ا أن يكون يف 
وخمالف للواقع، وأرى أنه نوع من اخليانة؛ ألنه ال بد أن يكون املقصود من ذلك الشهادة 

  . فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن املوضوع الذي حصل على الشهادة فيه مل جيب
و الذين حيضرون رسائل على هذا النحو من هلذا أحذر إخواين الذين حيققون الكتب أ

إنه ال بأس من االستعانة بالغري ولكن ليس على وجه أن تكون : العاقبة الوخيمة، وأقول
  . الرسالة كلها من صنع غريه، وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل، إنه مسيع جميب

 * * *  
العلوم كالطب واهلندسة من هل : سئل فضيلة الشيخ ـ رعاه اهللا تعاىل ــ ٨٣

  التفقه يف دين اهللا؟ 
ليست هذه العلوم من التفقه يف دين اهللا؛ ألن اإلنسان ال : فأجاب فضيلته بقوله

يدرس فيها الكتاب وال السنة، لكنها من األمور اليت حيتاجها املسلمون، وهلذا قال بعض 
وما أشبه ذلك من فروض عن تعلم الصناعات والطب واهلندسة واجليولوجيا : أهل العلم

الكفايات، ال ألا من العلوم الشرعية، ولكن ألا ال تتم مصاحل األمة إال ا، وهلذا أنبه 
اإلخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوام 

                                                
  .  )٢/٣٣٨(، أمحد  )٢٥٢(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٤(أبو داود العلم ) ١(



   كتاب العلم

  ١٣٥

ستغلت مثل هذه األمة اإلسالمية اآلن ماليني لو أا ا. املسلمني ورفع أمتهم اإلسالمية
العلوم فيما ينفع املسلمني لكان يف ذلك خري كثري، وال ما احتجنا إىل الكفار يف حتصيل 
كمالياتنا بل ويف حتصيل ضرورياتنا أحيانا، فهذه العلوم إذا قصد ا اإلنسان القيام مبصاحل 

يف الدين فليست العباد صارت مما يقرب إىل اهللا ال لذاا ولكن ملا قُصد ا، أما أا فقه 
فقها يف الدين؛ ألن الفقه يف الدين هو الفقه يف أحكام اهللا تعاىل الشرعية والقدرية، والفقه 

  . يف ذات اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته
 * * *  

ِبم يكون اإلخالص يف طلب : سئل فضيلة الشيخ ـ حفظه اهللا تعاىل ــ ٨٤
  العلم؟ 

  : لعلم يكون بأموراإلخالص يف طلب ا: فأجاب فضيلته بقوله
  {: أن تنوي بذلك امتثال أمر اهللا؛ ألن اهللا أمر بذلك فقال: األمر األول     

               { )1( )وحث سبحانه وتعاىل على ). ١٩ اآلية من: حممد

  . العلم، واحلث على الشيء يستلزم حمبته والرضا به واألمر به
أن تنوي بذلك حفظ شريعة اهللا؛ ألن حفظ شريعة اهللا يكون بالتعلم : األمر الثاين

  . واحلفظ يف الصدر ويكون كذلك بالكتابة
نه لوال العلماء ما حميت أن تنوي محاية الشريعة والدفاع عنها؛ أل: األمر الثالث

الشريعة وال دافع عنها أحد، وهلذا جند مثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من أهل العلم 
  . تصدوا ألهل البدع وبينوا بطالن بدعهم، نرى أم حصلوا على خري كثري

أن تنوي بذلك اتباع شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنك ال ميكن : األمر الرابع
  . ن تتبع شريعته حىت تعلم هذه الشريعةأ

  . أن تنوي بذلك رفع اجلهل عن نفسك وعن غريك: األمر اخلامس

                                                
  .   ١٩:  سورة حممد آية) ١(



   كتاب العلم

  ١٣٦

 * * *  
إن إخالص : يقول بعض الناس: سئل فضيلة الشيخ ـ رعاه اهللا تعاىل ــ ٨٥

النية يف عصرنا احلاضر صعب أو قد يكون مستحيال؛ ألن الذين يطلبون العلم وال 
  ي يطلبون العلم لنيل الشهادة فحسب؟ سيما الطلب النظام

إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من : نقول: فأجاب فضيلته بقوله
هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويا فالنية فاسدة، أما إذا كنت تريد أن ترتقي إىل مرتقى 

ء املناصب العالية النافعة تنفع الناس به ألنك تعرف اليوم أنه ال ميكَّن اإلنسان من ارتقا
لألمة إال إذا كان معه شهادة، فإذا قصدت ذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به فهذه 

  . نية طيبة ال تنايف اإلخالص
 * * *  

  ما نصيحة فضيلتكم حول العمل بالعلم؟ : وسئل فضيلة الشيخـ ٨٦
لم العمل؛ ألنه إذا مل يعمل ال بد من العمل بالعلم، ألن مثرة الع: فأجاب فضيلته بقوله

  : بعلمه صار من أول من تسعر م النار يوم القيامة كما قيل
   بعلمـــه مل يعملـــن  وعـــامل


ــذب ــوثن مع ــاد ال ــل عب ــن قب    م

 :  مل يعمل بعلمه أورث الفشل يف العلم وعدم الربكة ونسيان العلم، لقول اهللا تعاىلفإذا
}                               

          { )1( )يشمل النسيان وهذا النسيان) ١٣من اآلية : املائدة 

الذهين والنسيان العملي، فيكون مبعىن ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه؛ ألن النسيان يف 
اللغة العربية يطلق مبعىن الترك، أما إذا عمل اإلنسان بعلمه فإن اهللا تعاىل يزيده هدى، قال 

  {: تعاىل        { )2(] .ويزيده تقوى وهلذا ]. ١٧: حممد، اآلية

                                                
  .  ١٣:  ة املائدة آيةسور) ١(
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٣٧

   {: قال    {  )1(] ثه اهللا علم ]. ١٧: حممد، اآليةفإذا عمل بعلمه ور

  . العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل: ال بعض السلفما مل يعلم وهلذا ق
 * * *  

ما األمور اليت جب توافرها فيمن يتلقى عنه : سئل الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىلـ ٨٧
  العلم؟ 

ال بد أن يطلب العلم على شيخ متقن ذي أمانة؛ ألن اإلتقان : فأجاب فضيلته بقوله
      {:  اهللا تعاىلقوة، والقوة ال بد معها من أمانة، قال       

    { )2( )رمبا يكون العامل عنده إتقان وسعة علم ). ٢٦من اآلية : القصص

نده أمانة فرمبا أضلك من حيث ال تشعر، وقدرة على التفريع والتقسيم، ولكن ليس ع
  : وليعلم أن أخذ العلم عن الشيخ أفيد من الكتب من وجوه

  . قصر املدة:األول
  . قلة التكلفة: الثاين
  . أن ذلك أحرى بالصواب: الثالث

ألن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه ميرنك على 
كان عنده شيء من األمانة، أما من اعتمد على الكتب فال بد أن املطالعة واملراجعة إذا 

يكرس جهوده ليال وارا، مث إذا طالع الكتب اليت يقارن فيها بني أقوال العلماء فسيقت 
أدلة هؤالء وسيقت أدلة هؤالء من يدله على أن هذا أصوب؟ يبقى متحيرا، وهلذا نرى أن 

العلم سواء يف زاد املعاد أو إعالم املوقعني إذا ساق أدلة ابن القيم حينما يناقش قولني ألهل 
القول األول وعلله نقول هذا هو القول الصواب وال جيوز العدول عنه بأي حال من 
األحوال مث ينقضه ويأيت بالقول املقابل ويذكر أدلته وعلله فتقول هذا هو القول الصواب، 

                                                
  .   ١٧:  سورة حممد آية) ١(
  .  ٢٦:  سورة القصص آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٣٨

  . ون قراءتك على شيخ متقن أمنيفيحصل عندك من اإلشكال والتردد، فال بد أن تك
 * * *  

بعض املبتدئني يبدءون يف القراءة من كتاب احمللى : وسئل فضيلة الشيخـ ٨٨
البن حزم حبجة التمرن على املناظرة وحينما تنصحهم بأن هذا سابق ألوانه فيقولون 

  نريد التمرن فهل هذا صحيح؟ 
مناظرة صعبة، يشدد على  -رمحه اهللا-مناظرة ابن حزم : فأجاب فضيلته بقوله

 كان شديدا جدا، وأخشى أن -رمحه اهللا-خصمه، وحيصل منه أحيانا سب ملخالفه، فهو 
يكون طالب العلم الصغري إذا تعود على مثل ما كان عليه ابن حزم أخشى عليه من 
املماراة، فلو أنه سالك مسلكًا سهال لكان أحسن، وإذا حصل على قدر كبري من العلم ـ 

 شاء اهللا ـ وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع يف كتابه، لذلك ال أنصح إن
مبطالعته للطالب املبتدئ، لكن التمرن على اادلة إلثبات احلق أمر ال بد منه، فكثري من 

  . الناس عنده علم واسع لكنه عند اادلة ال يستطيع إثبات احلق
 * * *  

إذا أراد طالب العلم الفقه فهل : عاىل ـسئل فضيلة الشيخ ـ حفظه اهللا تـ ٨٩
  له االستغناء عن أصول الفقه؟ 

إذا أراد طالب العلم أن يكون عاملًا يف الفقه فال بد أن جيمع : فأجاب فضيلته بقوله
بني الفقه وأصول الفقه ليكون متبحرا متخصصا فيه، وإال فيمكن أن تعرف الفقه بدون 

ف أصول الفقه، وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي علم األصول، ولكن ال ميكن أن تعر
أنه ميكن أن يستغين الفقيه عن أصول الفقه وال ميكن أن يستغين األصويل عن الفقه إذا 
كان يريد الفقه، وهلذا اختلف علماء األصول هل األوىل لطالب العلم أن يبدأ بأصول 

يه، حيث إن اإلنسان حيتاج إليه يف الفقه حىت يبين الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء احلاجة إل
  . عمله، يف عبادته ومعامالته قبل أن يتقن أصول الفقه، والثاين هو األوىل وهو املتبع غالبا

 * * *  



   كتاب العلم

  ١٣٩

بعض طلبة العلم يأيت : وسئل فضيلة الشيخ ـ أعلى اهللا درجته يف املهدينيـ ٩٠
ها مع العلماء، فإذا حضر إىل مسألة من مسائل العلم فيبحثها وحيققها بأدلتها ومناقشت

هذا : ما تقول أحسن اهللا إليك يف كذا وكذا، قال: جملس عامل يشار إليه بالبنان، قال
 كذا؟ عن قول فالن كذا؟ مث أتى بأدلة  كيف؟ مب جتيب عن قوله: حرام مثال، قال

ال يعرفها العامل؛ ألن العالم ليس حميطًا بكل شيء حىت يظهر نفسه أنه أعلم من هذا 
  العامل فما رأي فضيلتكم؟ 
هذه املسألة تقع كثريا يأيت اإلنسان يكون باحثًا املسألة حبثًا : فأجاب فضيلته بقوله

دقيقًا جيدا مث يباغت العلماء مبثل هذا، وعلى اإلنسان أن يكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة 
  . احلق ال ليظهر علمه وضعف علم غريه
ن متأدبا مع من هو أكرب منه، وإذا حصل خطأ ممن واحلاصل أن اإلنسان جيب أن يكو

هو أكرب، فاخلطأ جيب أن يبني حبال لبقة أو ينتظر حىت خيرج مع هذا العامل ويكلمه بأدب، 
والعامل الذي يتقي اهللا إذا بان له احلق فإنه سوف يرجع إليه، وسوف يبني للناس أنه رجع 

  . عن قوله
 * * *  

وجيهكم حول استغالل الوقت وحفظه من ما ت: وسئل فضيلة الشيخـ ٩١
  الضياع؟ 

ينبغي لطالب العلم أن حيفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت : فأجاب فضيلته قائال
  : يكون على وجوه
  . أن يدع املذاكرة ومراجعة ما قرأ: الوجه األول
  . أن جيلس إىل أصدقائه ويتحدث حبديث لغو ليس فيه فائدة:الوجه الثاين
وهو أضرها على طالب العلم أال يكون له هم إال تتبع أقوال الناس وما : ثالوجه الثال

قيل وما قال، وما حصل وما حيصل يف أمر ليس معنيا به، وهذا ال شك أنه من ضعف 
 إسالم املرء تركه ما ال من حسن  {: اإلسالم؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال



   كتاب العلم

  ١٤٠

 واالشتغال بالقيل والقال وكثرة السؤال مضيعة للوقت، وهو يف احلقيقة )2(  )1(  } يعنيه

مرض إذا دب يف اإلنسان ـ نسأل اهللا العافية ـ صار أكرب مهه، ورمبا يعادي من ال 
 تشغله يستحق العداء، أو يوايل من ال يستحق الوالء، من أجل اهتمامه ذه األمور اليت

عن طلب العلم حبجة أن هذا من باب االنتصار للحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال 
النفس مبا ال يعين اإلنسان، أما إذا جاءك اخلرب بدون أن تلقفه وبدون أن تطلبه، فكل 
إنسان يتلقى األخبار، لكن ال ينشغل ا، وال تكون أكرب مهه؛ ألن هذا يشغل طالب 

  . أمره ويفتح يف األمة باب احلزبية فتتفرق األمةالعلم، ويفسد عليه 
 * * *  

هل جيوز لطالب العلم إذا كان يف جملس عامة أن : وسئل فضيلة الشيخـ ٩٢
  يقول هلم من عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها حىت أجيب عليها وحتصل الفائدة؟ 

سألوا عما بدا جيوز عرض العامل على املتعلم وعامة الناس أن ي: فأجاب فضيلته بقوله
ملاذا يقول اسأل عما : هلم وال يعد ذلك إعجابا من العامل بنفسه؛ ألنه قد يقول قائل

ليس هذا املراد بل املراد نشر العلم، واإلنسان : بدالك، هذا تعظيم لنفسه، وكرب منه؟ نقول
ان ال يعلم عما يف قلب أخيه حىت حيدثه به، لذلك ال يقال هذا الفعل خطأ ما دام اإلنس

  . ليس قصده اإلعجاب بالنفس وإمنا قصده بث العلم فال حرج يف ذلك
 * * *  

هل تعترب أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم؟ وما : وسئل فضيلة الشيخـ ٩٣
  هي الطريقة املثلى لالستفادة منها؟ 

أما كون هذه األشرطة وسيلة من وسائل حتصيل العلم فهذا ال : فأجاب فضيلته بقوله
كشا؛ ي ا من العلمفيه أحد، وال جنحد نعمة اهللا علينا يف هذه األشرطة اليت استفدنا كثري 

  . ألا توصل إلينا أقوال العلماء يف أي مكان كنا
                                                

  .  )٣٩٧٦(، ابن ماجه الفنت  )٢٣١٧(الترمذي الزهد ) ١(
  .   ٩٣تقدم خترجيه ) ٢(



   كتاب العلم

  ١٤١

وحنن يف بيوتنا قد يكون بيننا وبني هذا العامل مفاوز ويسهل علينا أن نسمع كالمه من 
 وهي يف احلقيقة حجة لنا وعلينا، فإن  علينا، وهذه من نعم اهللا. خالل هذا الشريط

  . العلم انتشر انتشارا واسعا بواسطة هذه األشرطة
  وأما كيف يستفاد منها؟ 

فهذا يرجع إىل حال اإلنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منها، وهو 
  . هوةيقود السيارة، ومنهم من يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو الق

املهم أن كيفية االستفادة منها ترجع إىل كل شخص بنفسه، وال ميكن أن نقول فيها 
  . ضابطًا عاما

 * * *  
قيام الليل، أم طلب : أيهما أفضل: سئل فضيلة الشيخ ـ حفظه اهللا تعاىل ــ ٩٤
  العلم؟ 

طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ ألن طلب العلم كما قال : فأجاب فضيلته بقوله
". ال يعدله شيء ملن صحت نيته ينوي به رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه:" اإلمام أمحد

فإذا كان اإلنسان يسهر يف أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه اهللا سواء كان يدرسه 
ويعلمه الناس فإنه خري من قيام الليل، وإن أمكنه أن جيمع بني األمرين فهو أوىل، لكن إذا 

أن  {:  أبا هريرة لب العلم الشرعي أفضل وأوىل، وهلذا أمر النيبتزاحم األمران فط

وسبب ذلك أن أبا هريرة كان حيفظ أحاديث :  قال العلماء)1( }  يوتر قبل أن ينام

  .  إىل أن يوتر قبل أن ينام  أول الليل وينام آخر الليل فأرشده النيب النيب
 * * *  

هل من توجيه إىل طلبة العلم حىت يكونوا دعاة؟ حيث : سئل فضيلة الشيخـ ٩٥
  إم حيتجون بطلب العلم وأنه يشغلهم عن الدعوة؟ 

                                                
  .  ١٥٤تقدم خترجيه ص) ١(



   كتاب العلم

  ١٤٢

الدعوة اليت تكون دون طلب العلم ال خري فيها، مبعىن أا : فأجاب فضيلته بقوله
ما املانع . لدعوة إىل اهللاتفوت خريا كثريا، والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع ا

لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا باملسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إىل 
 يف  ؟ ما املانع إذا خرج إىل السوق ليقضي حوائجه أن يدعو إىل اهللا ـ اهللا

السوق إذا رأى معرضا عن دين اهللا؟ ما املانع إذا كان باملدرسة ورأى من الطلبة من هو 
لكن املشكلة أن اإلنسان إذا رأى خمالفًا له .  ـ ويأخذ بيده عرض أن يدعوه إىل اهللام

مبعصية أو ترك أمر كرهه وامشأز منه، وأبعد عنه، ويئس من إصالحه واهللا ـ سبحانه 
  . وتعاىل ـ بين لنا أن نصرب، وأن حنتسب

{: قال اهللا لنبيه                                  

    {  )1(  )فاإلنسان جيب عليه أن يصرب وحيتسب، ولو ) ٣٥من اآلية : األحقاف

إن  {   نفسه شيئًا أو على نفسه شيئًا من الغضاضة فليجعل ذلك يف ذات اهللارأى يف

  : النيب عليه الصالة والسالم ملا أدميت أصبعه يف اجلهاد، قال
   )3( )2(  } هل أنت إال أصبع دميت ويف سبيل اهللا ما لَِقيت

 * * *  
إذا اجتهد العامل يف مسألة من : سئل فضيلة الشيخ ـ رعاه اهللا تعاىل ــ ٩٦

  املسائل ومل يصب احلكم الصحيح فبم حيكم عليه؟ 
العامل إذا اجتهد يف مسألة من املسائل قد يصيب وقد خيطئ ملا : فأجاب فضيلته قائال
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على حكم  {  ثبت من حديث بريدة

                                                
  .  ٣٥:   سورة األحقاف آية) ١(
، أمحد  )٣٣٤٥(، الترمذي تفسري القرآن  )١٧٩٦(سلم اجلهاد والسري ، م  )٥٧٩٤(البخاري األدب ) ٢(

)٤/٣١٢(   .  
  .   ، كتاب اجلهاد  ، ومسلم  ، كتاب اجلهاد  أخرجه البخاري) ٣(
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كم اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب فيهم اهللا فال ترتهلم على ح
  . )2( رواه مسلم. )1( } حكم اهللا أم ال

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر  {  وقال النيب

  إن اتهد مصيب ولو أخطأ؟ :  وعليه فهل نقول)4(  متفق عليه.)3(  } واحد

كل جمتهد : وقيل. ليس كل جمتهد مصيبا: كل جمتهد مصيب، وقيل: قيل: اجلواب
  . مصيب يف الفروع دون األصول، حذرا من أن نصوب أهل البدع يف باب األصول

ته للحق؛ أن كل جمتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافق: والصحيح
؛ } واجتهد فأخطأ { )5( } فاجتهد فأصاب {  فإنه خيطئ ويصيب، ويدل قوله

فهذا واضح يف تقسيم اتهدين إىل خمطئ ومصيب، وظاهر احلديث والنصوص أنه شامل 
ا، لكن للفروع واألصول، حيث دلت تلك النصوص على أن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعه

اخلطأ املخالف إلمجاع السلف خطأ ولو كان اتهدين؛ ألنه ال ميكن أن يكون مصيبا 
  . والسلف غري مصيبني سواء يف علم األصول أو الفروع

على أن شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إىل أصول وفروع، 
ا جند القائلني ذا التقسيم يلحقون إن هذا التقسيم حمدث بعد عصر الصحابة، وهلذ: وقاال

شيئًا من أكرب أصول الدين بالفروع، مثل الصالة، وهي ركن من أركان اإلسالم 
إا من الفروع؛ ألا ليست من : وخيرجون أشياء يف العقيدة اختلف فيها السلف، يقولون

                                                
، ابن ماجه اجلهاد  )٢٦١٢(أبو داود اجلهاد ) ١٦١٧(الترمذي السري ) ١٧٣١(مسلم اجلهاد والسري ) ١(

  .   )٥/٣٥٨(، أمحد  )٢٨٥٨(
  .  تأمري اإلمام األمراء:   ، باب ، كتاب اجلهاد  مسلمأخرجه) ٢(
، أبو   )١٣٢٦(، الترمذي األحكام  )١٧١٦(، مسلم األقضية   )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣(

  .  )٤/١٩٨(، أمحد  )٢٣١٤(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٧٤(داود األقضية 
  .  ١٧٦تقدم خترجيه ص) ٤(
، أبو   )١٣٢٦(، الترمذي األحكام  )١٧١٦(، مسلم األقضية   )٦٩١٩( بالكتاب والسنة البخاري االعتصام) ٥(

  .  )٤/١٩٨(، أمحد  )٢٣١٤(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٧٤(داود األقضية 
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؛ فكل إن أردمت باألصول ما كان عقيدة: العقيدة، ولكن فرع من فروعها، وحنن نقول
الدين أصول؛ ألن العبادات املالية أو البدنية ال ميكن أن تتعبد هللا ا إال أن تعتقد أا 

  . مشروع؛ فهذا عقيدة سابقة على العمل، ولو مل تعتقد ذلك مل يصح تعبدك هللا ا
أن باب االجتهاد مفتوح فيما مسي باألصول أو الفروع، لكن ما خرج : والصحيح

  .  مبقبول مطلقًاعن منهج السلف فليس
 * * *  

عمن يقول بعدم : سئل فضيلة الشيخ ـ أعلى اهللا درجته يف املهديني ـ -٩٧
  االجتهاد وخلو هذا العصر من اتهدين؟ 

الصحيح أن باب االجتهاد باق بدليل السنة كما يف حديث : فأجاب فضيلته بقوله
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله  {  قال رسول اهللا:  قال عمرو بن العاص

  . )2( )1( } أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد

بعدم االجتهاد وخلو هذا العصر من اتهدين، قول ضعيف : لذلك قول من يقول
لرجال، وهذا خطأ، بل الواجب على ويترتب عليه اإلعراض عن الكتاب والسنة إىل آراء ا

من متكن من أخذ احلكم من الكتاب والسنة أن يأخذ منها، لكن لكثرة السنن وتفرقها ال 
ينبغي لإلنسان أن حيكم بشيء مبجرد أن يسمع حديثًا يف هذا احلكم حىت يتثبت؛ ألن هذا 

  . احلكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عاما وأنت تظنه خبالف ذلك
ما أن نقول ال تنظر يف القرآن والسنة؛ ألنك لست أهال لالجتهاد، فهذا غري وأ

أن باب االجتهاد مفتوح؛ ال جيوز أبدا أن حتتقر آراء العلماء : صحيح، مث إنه على قولنا
السابقني، أو أن ترتل من قدرهم؛ ألن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا مبعصومني، فكونك 

ئل اليت يلقوا على أا نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا م تقدح فيهم، أو تأخذ املسا
                                                

، أبو   )١٣٢٦(، الترمذي األحكام  )١٧١٦(، مسلم األقضية   )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
  .  )٤/١٩٨(، أمحد  )٢٣١٤(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٧٤(داود األقضية 

  .  ١٧٦تقدم خترجيه ص) ٢(
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فهذا أيضا ال جيوز، وإذا كانت غيبة اإلنسان العادي حمرمة، فكيف بغيبة أهل العلم الذين 
إن هؤالء : أفنوا أعمارهم يف استخراج املسائل من أدلتها، مث يأيت يف آخر الزمان من يقول

مع أن أهل العلم فيما يفرضونه . كذا وكذا: ال، ويقولونال يعرفون، وهؤالء يفرضون احمل
من املسائل النادرة قد ال يقصدون الوقوع، ولكن يقصدون مترين الطالب على تطبيق 

  . املسائل على قواعدها وأصوهلا
 * * *  

ما قولكم فيما حيصل من البعض من قدح : سئل الشيخ ـ غفر اهللا له ــ ٩٨
ر وأما من أهل البدع؟ وهل اخلطأ من العلماء يف يف احلافظني النووي وابن حج

العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف املبتدعة؟ وهل هناك فرق 
  بني اخلطأ يف األمور العلمية والعملية؟ 

  : فأجاب فضيلته بقوله
هلما قدم صدق ونفع كبري يف األمة ) النووي ابن حجر( إن الشيخني احلافظني

المية ولئن وقع منهما خطأ يف تأويل بعض نصوص الصفات إنه ملغمور مبا هلما من اإلس
الفضائل واملنافع اجلمة وال نظن أن ما وقع منهما إال صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ـ 
ولو يف رأيهما، وأرجو اهللا تعاىل أن يكون من اخلطأ املغفور وأن يكون ما قدماه من اخلري 

   {شكور وأن يصدق عليهما قول اهللا تعاىل والنفع من السعي امل    

     {  )1(  )ما من أهل السنة واجلماعة، ). ١١٤من اآلية : هودوالذي نرى أ

 وحرصهما على تنقيتها مما ينسب إليها من  سنة رسوله اهللاويشهد لذلك خدمتهما ل
الشوائب، وعلى حتقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا يف آيات الصفات 
وأحاديثها أو بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطئا فيه، فنرجو اهللا تعاىل أن 

  . يعاملهما بعفوه

                                                
  .   ١١٤:  سورة هود آية) ١(
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 خمالفًا لطريق السلف، فهو ضالل بال شك فإن كان خطأ: وأما اخلطأ يف العقيدة
ولكن ال حيكم على صاحبه بالضالل حىت تقوم عليه احلجة، فإذا قامت عليه احلجة، وأصر 
على خطئه وضالله، كان مبتدعا فيما خالف فيه احلق، وإن كان سلفيا فيما سواه، فال 

الق، بل يوصف يوصف بأنه مبتدع على وجه اإلطالق، وال بأنه سلفي على وجه اإلط
إنه : بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم، كا قال أهل السنة يف الفاسق

مؤمن مبا معه من اإلميان، فاسق مبا معه من العصيان، فال يعطي الوصف املطلق وال ينفى 
عنه مطلق الوصف، وهذا هو العدل الذي أمر اهللا به، إال أن يصل املبتدع إىل حد خيرجه 

  . مللة فإنه ال كرامة له يف هذه احلالمن ا
فال أعلم أصال للتفريق بني اخلطأ يف : وأما الفرق بني اخلطأ يف األمور العلمية والعملية

 على اإلميان يف األمور -فيما نعلم-األمور العلمية والعملية لكن ملا كان السلف جممعني 
ا ال يف أصوهلا كان املخالف فيها العلمية احليوية واخلالف فيها إمنا هو يف فروع من أصوهل

وقد اختلف السلف يف شيء من فروع أصوهلا كاختالفهم، هل . أقل عددا وأعظم لوما
 ربه يف اليقظة واختالفهم يف اسم امللكني اللذين يسأالن امليت يف قربه،  رأى النيب

عامل؟ واختالفهم يف الذي يوضع يف امليزان أهو األعمال أم صحائف األعمال أم ال
واختالفهم هل يكون عذاب القرب على البدن وحده دون الروح؟ واختالفهم هل يسأل 
األطفال وغري املكلفني يف قبورهم؟ واختالفهم هل األمم السابقة يسألون يف قبورهم كما 
تسأل هذه األمة؟ واختالفهم يف صفة الصراط املنصوب على جهنم؟ واختالفهم هل النار 

اء أخرى وإن كان احلق مع اجلمهور يف هذه املسائل، واخلالف فيها تفىن أو مؤبدة، وأشي
  . ضعيف

  . وكذلك يكون يف األمور العملية خالف يكون قويا تارة وضعيفًا تارة
اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب   {: وذا تعرف أمهية الدعاء املأثور

والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق 
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  . )1(  } بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم

 * * *  
سئل فضيلة الشيخ ـ أعلى اهللا درجته ـ عما حيصل من اختالف الفتيا من ـ ٩٩

  ما مرد ذلك؟ وما موقف متلقي الفتيا؟ .  موضوع واحدعامل آلخر يف
  : مرد ذلك إىل شيئني: فأجاب ـ حفظه اهللا تعاىل ـ بقوله

فقد يكون أحد املفتني ليس عنده من العلم ما عند املفيت اآلخر، فيكون . العلم: األول
  . املفيت اآلخر أوسع اطالعا منه، يطلع على ما مل يطلع عليه اآلخر

الفهم، فإن الناس خيتلفون يف الفهم اختالفًا كثريا قد يكونون يف العلم سواء، : والثاين
ولكن خيتلفون يف الفهم، فيعطي اهللا تعاىل هذا فهما واسعا ثاقبا؛ يفهم مما علم أكثر مما 

أما . فهمه اآلخر، وحينئذ يكون األكثر علما واألقوى فهما أقرب إىل الصواب من اآلخر
فيت فإنه إذا اختلف عليه عاملان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إىل بالنسبة للمست

الصواب، إما لعلمه، وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان اإلنسان مريضا واختلف عليه 
طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إىل الصواب فإنه تساوى عنده األمران 

إنه خيري إن شاء أخذ ذا وإن شاء أخذ ذا وما ومل يرجح أحد املفتني على اآلخر ف
  . اطمأنت إليه نفسه أكثر فليأخذ به

 * * *  
ما قولكم فيمن يتخذ من أخطأ العلماء طريقًا للقدح : سئل فضيلة الشيخـ ١٠٠

  فيهم ورميهم بالبهتان؟ وما النصيحة اليت توجهها لطلبة العلم يف ذلك؟ 
 شك ـ خيطئون ويصيبون وليس أحد منهم العلماء ـ بال: فأجاب فضيلته بقوله

معصوما، وال ينبغي لنا بل وال جيوز أن نتخذ خطئهم سلما للقدح فيهم، فإن هذه طبيعة 
البشر كلهم أن خيطئوا إذا مل يوفقوا للصواب، ولكن علينا إذا مسعنا عن عامل أو عن داعية 

                                                
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات  )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

   . )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٦٢٥(
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تصل به، حىت يتبني لنا؛ ألنه قد من الدعاة أو عن إمام من أئمة املساجد إذا مسعنا خطأ أن ن
حيصل يف ذلك خطأ يف النقل عنه، أو خطأ يف الفهم ملا يقول، أو سوء قصد يف تشويه 
مسعة الذي نقل عنه هذا الشيء، وعلى كل حال فمن مسع منكم عن عامل أو عن داعية أو 

 أن يتصل عن إمام مسجد أو أي إنسان له والية، من مسع منه ما ال ينبغي أن يكون، فعليه
هل وقع ذلك منه أم مل يقع، مث إذا كان قد وقع فليبني له ما يرى أنه خطأ، : به وأن يسأله

فإما أن يكون قد أخطأ فريجع عن خطئه، وإما أن يكون هو املصيب، فيبني وجه قوله 
وإن الواجب على الشباب . حىت تزول الفوضى اليت قد نراها أحيانا وال سيما بني الشباب

هم إذا مسعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم وأن يسعوا بالنصح، واالتصال مبن وعلى غري
نقل عنه ما نقل حىت يتبني األمر، أما الكالم يف االس وال سيما يف جمالس العامة أن يقال 
ما تقول يف فالن؟ ما تقول يف فالن اآلخر الذي يتكلم ضد اآلخرين؟ فهذا أمر ال ينبغي 

   ملعاذ بن جبل  يثري الفتنة والفوضى فيجب حفظ اللسان، قال النيببثه إطالقًا؛ ألنه
كف عليك : بلى يا رسول اهللا، فأخذ بلسان نفسه، وقال: أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت {

ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس : قال.  وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم بهيا رسول اهللا: قلت. هذا
  . )2( )1( } يف النار على وجهوهم أو قال على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

أن يتقوا اهللا وأال جيعلوا أعراض العلماء واألمراء مطية وأنصح طلبة العلم وغريهم 
يبة يف عامة الناس من كبائر الذنوب فهي يف يركبوا كيف ما شاءوا، فإنه إذا كانت الغ

العلماء واألمراء أشد وأشد، محانا اهللا وإياكم عما يغضبه، ومحانا عما فيه العدوان على 
  . إخواننا، إنه جواد كرمي

ما توجيهكم حول ما حيصل من : سئل فضيلة الشيخ ـ غفر اهللا له ــ ١٠١
  البعض من التفرق والتحزب؟ 

                                                
  .  )٥/٢٣٧(، أمحد  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت   )٢٦١٦(الترمذي اإلميان ) ١(
  .  )٣٩٧٣(، وابن ماجه  ٤١٣ / ٣أخرجه اإلمام أمحد ) ٢(



   كتاب العلم

  ١٤٩

ال شك أن التحزب والتفرق يف دين اهللا منهي عنه حمذر منه، : هفأجاب فضيلته بقول
     {: لقوله تعاىل                       

     { )1( )وقوله تعاىل ) ١٠٥: آل عمران}       

                { )2( )األنعام :

فال جيوز لألمة اإلسالمية أن يتفرقوا أحزابا، لكل طائفة منهج مغاير ملنهج ) ١٥٩
  األخرى، بل الواجب اجتماعهم على دين اهللا على منهج واحد وهو هدي النيب

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  {  ين والصحابة املرضيني، لقول النيبوخلفائه الراشد

الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور 
  . )4(  )3(  } فإن كل بدعة ضاللة

 وخلفائه الراشدين أن تتفرق األمة أحزابا لكل حزب أمري  وليس من هدي النيب
  . ومنهج، وأمري األمة اإلسالمية واحد، وأمري كل ناحية واحد، من ِقبل األمري العام

 باختاذ أمري السفر؛ ألن املسافرين نازحون عن املدن والقرى اليت فيها  وإمنا أمر النيب
ل األمري العام، ورمبا حتصل مشاكل ال تقبل التأخري إىل وصول هذه املدن أمراء من قب

والقرى، أو مشاكل صغرية ال حتتمل الرفع إىل أمراء املدن والقرى؛ كالرتول يف مكان 
والرتوح عنه وتسريح الرواحل وحبسها وحنو ذلك، فكان من احلكمة أن يؤمر املسافرون 

  . أحدهم ملثل هذه احلاالت
يحيت لألمة أن يتفقوا على دين اهللا وال يتفرقوا فيه، وإذا رأوا من شخص أو ونص

                                                
  .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ١٥٩:   سورة األنعام آية) ٢(
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(

  .   )٩٥(املقدمة 
- ٤٢(، وابن ماجه   )٢٦٧٦(، والترمذي  )٤٦٠٧(، وأبو داود  )١٢٧ ـ ١٢٦ / ٤( أخرجه اإلمام أمحد) ٤(

٤٤(  .  



   كتاب العلم

  ١٥٠

طائفة خروجا عن ذلك نصحوه وبينوا له احلق وحذروه من املخالفة وبينوا له أن 
وإذا كان اخلالف عن اجتهاد . االجتماع على احلق أقرب إىل السداد والفالح من التفرق

وب وختتلف من أجل ذلك، فإن الصحابة الكرام ـ سائغ فإن الواجب أن ال تتفرق القل
رضي اهللا عنهم ـ حصل بينهم خالف يف االجتهاد يف عهد نبيهم صلى اهللا عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم وبعده، ومل حيصل بينهم اختالف يف القلوب أو تفرق فليكن لنا فيهم 

  . أسوة، فإن آخر هذه األمة لن يصلح إال مبا صلح به أوهلا
  . اهللا إىل ما حيبه ويرضاهوفقنا 

 * * *  
ما الواجب على العامي ومن : سئل فضيلة الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىل ــ ١٠٢

  ليس له قدرة على طلب العلم؟ 
جيب على من ال علم عنده وال قدرة له على االجتهاد : فأجاب فضيلته بقوله

   {: أن يسأل أهل العلم؛ لقوله تعاىل                    

        {  )1(  )ومل يأمر اهللا تعاىل بسؤاهلم إال من ). ٧من اآلية : األنبياء

با معينا يأخذ لكن املمنوع يف التقليد أن يلتزم مذه.  وهذا هو التقليدأجل األخذ بقوهلم،
  .  فيأخذ به وإن خالف الدليل به على كل حال ويعتقد أن ذلك طريقه إىل اهللا

وأما من له قدرة على االجتهاد؛ كطالب العلم الذي أخذ حبظ وافر من العلم، فله أن 
  . جيتهد يف األدلة ويأخذ مبا يرى أنه الصواب أو األقرب للصواب

، فيجتهد يف تقليد من يرى أنه أقرب إىل احلق؛ وأما العامي وطالب العلم املبتدئ
  . لغزارة علمه وقوة دينه وورعه

 * * *  
من األصول اليت يرجع إليها طالب العلم : سئل الشيخ ـ غفر اهللا له ــ ١٠٣

                                                
  .   ٧:  سورة األنبياء آية) ١(



   كتاب العلم

  ١٥١

  الشرعي أقوال الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ فهل هي حجة يعمل ا؟ 
غريه بال ريب، وقوله حجة، قول الصحايب أقرب إىل الصواب من : فأجاب بقوله

  : بشرطني
    أن ال خيالف نص كتاب اهللا تعاىل أو سنة رسوله: أحدمها
  . أن ال خيالفه صحايب آخر: والثاين

فإن خالف الكتاب أو السنة فاحلجة يف الكتاب أو السنة، ويكون قوله من اخلطأ 
  . املغفور

قوله أرجح فهو أحق وإن خالف قول صحايب آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كان 
أن يتبع، وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحايب أو من قرب قوله إىل القواعد العامة 

  . يف الشريعة أو حنو ذلك
ولكن هل هذا احلكم عام جلميع الصحابة أو خاص باخللفاء الراشدين أو بأيب بكر 

  . وعمر ـ رضي اهللا عنهماـ
 ريب أن قوهلما حجة بالشريطني السابقني،  فال-رضي اهللا عنهما-أما أبو بكر وعمر 

رضي اهللا -وقوهلما أرجح من غريمها إذا خالفهما، وقول أيب بكر أرجح من قول عمر 
:  قال  أن النيب وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان. -عنهما

 ويف صحيح مسلم من حديث أيب )2( )1( } بعدي أيب بكر وعمراقتدوا بالذين من   {

فإن يطيعوا أبا بكر وعمر  {   يف قصة نومهم عن الصالة، قال النيب قتادة

  . )4(  )3(  } يرشدوا

طاب  أن عمر بن اخل ويف صحيح البخاري يف باب االقتداء بسنن رسول اهللا
                                                

  .  )٥/٣٨٢(، أمحد   )٩٧(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٦٢(الترمذي املناقب ) ١(
  .  ١٧٨تقدم خترجيه ص) ٢(
  .   )٦٨١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
  .  ١٧٨تقدم خترجيه ص ) ٤(
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  ١٥٢

  .  وأبا بكر ـ رضي اهللا عنه  يعين رسول اهللا)1( "مها املرءان يقتدى ما  " :قال
 أن  وأما بقية اخللفاء الراشدين، ففي السنن واملسند من حديث العرباض بن سارية

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا ا وعضوا عليها  {:  قال النيب

وأوىل الناس بالوصف هذا اخللفاء األربعة ـ رضي اهللا عنهم ـ . )3( )2( }  بالنواجذ

  . فيكون قوهلم حجة
وأما بقية الصحابة، فمن كان معروفًا بالعلم وطول الصحبة فقوله حجة، ومن مل يكن 

إعالم ( لك فمحل نظر، وقد ذكر ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف أول كتابهكذ
فتاوى الصحابة ـ رضي اهللا : أن فتاوى اإلمام مبينة على مخسة أصول، منها): املوقعني

عنهم ـ، والعلماء خمتلفون فيها، لكن الغالب والالزم أن يكون هناك دليل يرجح قوله أو 
   .خيالفه فيعمل بذلك الدليل

 * * *  
  رسالة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حممد بن صاحل العثيمني : فضيلة الشيخ
  حفظه اهللا 

نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان حتديد موعد منتظم أسبوعيا إللقاء 
 مل  علم عبادة، والرسولحماضرة دينية أو حلقة علم، بدعة منهيا عنها باعتبار طلب ال

وتبعا لذلك هل إذا اتفق جمموعة من اإلخوة على االلتقاء . يكن حيدد موعدا هلذه العبادة

                                                
االقتداء بسنن رسول :   ، باب ، ويف كتاب االعتصام كسوة الكعبة:   ، باب ، كتاب احلج أخرجه البخاري) ١(

  .  اهللا
  .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٢(
  .  ٢٠٤تقدم خترجيه ص ) ٣(
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  ١٥٣

يف املسجد ليلة حمددة كل شهر لقيام الليل، هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على 
  . ذلك؟ وجزاكم اهللا خريا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  : ه بقولهفأجاب فضيلت
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
إن حتديد يوم معني منتظم إللقاء حماضرة أو حلقة علم ليس ببدعة منهي عنها، بل هو 

وال . مباح كما يقرر يوم معني يف املدارس واملعاهد حلصة الفقة أو التفسري أو حنو ذلك
بادات لكن توقيته بيوم معني تابع ملا تقتضيه املصلحة، شك أن طلب العلم الشرعي من الع

وطلب العلم ليس عبادة موقتة . ومن املصلحة أن يعني يوم لذلك حىت يا يضطرب الناس
لكن لو خص يوما معينا لطب العلم باعتبار . بل هو حبسب ما تقتضيه املصلحة والفراغ

  . أنه خمصوص لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة
تفاق جمموعة على االلتقاء يف ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛ ألن إقامة اجلماعة وأما ا

يف قيام الليل غري مشروعة إال إذا فعلت أحيانا وبغري قصد كما جرى للنيب صلى اهللا عليه 
  . -رضي اهللا عنهما-وعلى آله وسلم مع عبد اهللا بن عباس 

  كتبه حممد الصاحل العثيمني 
  . هـ١٤١٥ ٥ ٢٨يف 
عما حيصل من : وسئل فضيلة الشيخ ـ أعلى اهللا درجته يف املهديني ــ ١٠٤

  البعض من الوقوع يف أعراض العلماء الربانيني والقدح فيهم وغيبتهم وفقكم اهللا تعاىل؟ 
ال شك أن الوقوع يف أعراض أهل العلم املعروفني بالنصح، : فأجاب فضيلته بقوله

  . عاىل، من أعظم أنواع الغيبة اليت هي من كبائر الذنوبونشر العلم والدعوة إىل اهللا ت
والوقيعة يف أهل العلم أمثال هؤالء ليست كالوقيعة يف غريهم؛ ألن الوقيعة فيهم 

 فيكون يف التنفري عنهم  تستلزم كراهتهم، وكراهة ما حيملونه، وينشرونه من شرع اهللا
 ما يتحمل به اإلنسان إمثًا عظيما  ويف هذا من الصد عن سبيل اهللا تنفري عن شرع اهللا
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  ١٥٤

وجرما كبريا، مث إنه يلزم من إعراض الناس عن أمثال هؤالء العلماء، أن يلتفتوا إىل قوم 
جهالء يضلون الناس بغري علم؛ ألن الناس ال بد هلم من أئمة يأمتون م ويهتدون ديهم، 

ة يدعون إىل النار، فإذا انصرف فإما أن يكونوا أئمة يهدون بأمر اهللا وإما أن يكونوا أئم
  . الناس عن أحد اجلنسني مالوا إىل اجلنس اآلخر

وعلى املرء الواقع يف أعراض أمثال هؤالء العلماء أن ينظر يف عيوب نفسه، فإن أول 
عيب خيدش به نفسه، وقوعه يف أعراض هؤالء العلماء، مع ما عنده من العيوب األخرى 

  . ؤن أنفسهم من الوقيعة فيه من أجلهااليت يربأ منها أهل العلم ويرب
 * * *  

عن املسجالت الصوتية اليت : -وفقه اهللا تعاىل-وسئل فضيلة الشيخ ـ ١٠٥
  يسجل فيها العامل، وهل هناك حرج من استعماهلا؟ 

ال شك أن املسجالت الصوتية من نعم اهللا تعاىل، إذا كان : فأجاب فضيلته بقوله
 دينه ودنياه، وأنه حيصل ا علم كثري مفيد، إذا كان من أهل يسجل ا ما يفيد املسلم يف

العلم املعروفني بالتحقيق واألمانة، وهي مبرتلة الكتب املؤلفة، ومن املعلوم أنه ال أحد ينهى 
عن تأليف الكتب إذا كانت من أهل التحقيق واألمانة، وهي ال تصد عن كتاب اهللا تعاىل 

 لكالم اهللا ورسوله ونشر ملا تضمنه الكتاب والسنة  بل هي بيان وتفسري وسنة رسوله
من مواعظ تشتمل على أحاديث وآثار ضعيفة أو مكذوبة لقصد الترغيب أو الترهيب أو 
كليهما، والذين يسمعوا ممن ال معرفة هلم بالصحيح والضعيف يغترون ا ويأخذون ا 

  . مسلمة من غري حبث فيها وال سؤال عنها، فاهللا املستعان
 * * *  

مىت ينكر على املخالف يف : وسئل فضيلة الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىل ــ ١٠٦
  املسائل اخلالفية اليت بني أهل العلم؟ 

  : مسائل اخلالف نوعان: فأجاب فضيلته بقوله
النوع األول نوع يكون الدليل فيها واضحا ال ميكن فيه االجتهاد، فهذه ينكر على 
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  ١٥٥

وذلك كحلق اللحية وإسبال الثوب أسفل من الكعبني، املخالف فيها ملخالفة النص 
  . والتفرق يف دين اهللا، وغري ذلك

لكن ال جيعل ذلك وسيلة للتشامت والتباغض، ال سيما مع العلم حبسن نية املخالف، بل 
  . تعاجل األمور حبكمة حىت حيصل الوفاق

يل، أو الداللة أو يكون فيها الدليل غري واضح، إما خلفاء ثبوت الدل: والنوع الثاين
وجود شبهة مانعة، وغري ذلك، فهذا ال ينكر فيه على املخالف؛ ألن قول أحد املختلفني 

  . ليس حجة على اآلخر، وأمثلة هذا كثرية
 * * *  

  إذا أراد اإلنسان حفظ القرآن فبماذا تنصحونه؟ : وسئل فضيلة الشيخـ ١٠٧
لبقرة، إال إذا كان حفظه من الذي ننصحه به أن يبدأ من ا: فأجاب فضيلته بقوله

املفصل أسهل له فليكن من املفصل؛ ألن بعض الناس يسهل عليه احلفظ من املفصل من 
أجل قصر سوره وآياته، وكونه يسمعه من األئمة يف املساجد كثريا، فإذا كان هذا سهل 

حه  وننص عليه فليبدأ مبا هو أسهل، وننصحه أيضا بتعاهد حفظه كما أمر بذلك النيب
أيضا أن يهتم مبا كان حفظه أكثر من اهتمامه بكثرة احلفظ؛ ألن العناية باملوجود أوىل من 

  . العناية باملفقود
 * * *  

  رسالة 
  حول االجتماع واالئتالف وترك التفرق واالختالف 

احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه ومن 
  : ىل يوم الدين، أما بعدتبعهم بإحسان إ

  {: فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف كتابه العظيم          

                             



   كتاب العلم

  ١٥٦

                            

                        { )1(.  آل 

 أن نذكر نعمة اهللا علينا، إذا -سبحانه وتعاىل-فأمرنا اهللا . ١٠٣، ١٠٢عمران، اآليتان 
هللا على هذه كنا أعداء فألف بني قلوبنا، فأصبحنا بنعمته إخوانا، فعلينا مجيعا أن نشكر ا

  . النعمة وأن حنرص كل احلرص على أن تكون كلمتنا واحدة
ألننا بذلك نكون أمة قوية مرموقة، وأما إذا تنازعنا وتفرقنا فإنه بال شك سوف نفشل 

   {وتذهب رحينا، كما قال اهللا تعاىل                  

              { )2( )٤٦: ألنفال (  

وإن الواجب على طلبة العلم خاصة، وعلى املسلمني عامة أن يدعوا األحقاد 
احد ودعواهم واحدة، وأن ال يظهروا الشماتة بأنفسهم واألضغان وأن يكون هدفهم و

بالتفرق والتنازع والتنابز باأللقاب والكراهية والبغضاء، فإن ذلك أعظم سالح فتاك يبطل 
هيبة املسلمني، ويوجب أن يتسلط عليهم أعداؤهم فيقفون متفرجني عليهم ينظرون إليهم 

ني املسلمني، وأنه جيب على كل وهم يتنازعون ويتخاصمون ويقولون كفينا أن نفسد ب
واحد منا أن يعذر أخاه فيما طريقه االجتهاد، فإن اجتهاد كل واحد ليس حجة على 

 فإذا كان اخلالف سائغا مل يظهر فيه العصيان  اآلخر، واحلجة ما قاله اهللا ورسوله
ادئة والتعصب للنفس، فإن الواجب أن تتسع صدورنا له، وال مانع حينئذ من املناقشة اهل

اليت يراد ا التوصل إىل احلق، فإن هذا هو طريق الصحابة، وأما أن نتخذ من اخلالف 
السائغ مثارا للكراهية والبغضاء والتحزب، فإن ذلك خالف طريق السلف الصاحل، ولينظر 
اإلنسان وليتفكر يف هذه الشريعة اإلسالمية فإا جاءت مبا يوجب األلفة واحملبة، وت 

 يوجب التفرق والبغضاء، فكثري من العبادات يشرع فيها االجتماع عن كل ما

                                                
  .  ١٠٣:   سورة آل عمران آية)١(
  .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٥٧

كالصلوات، وكثري من األشياء ى اهللا عنها؛ ألا توجب العداوة والبغضاء كالبيع على 
  . بيع املسلم، واخلطبة على خطبته وغري ذلك

يفشلوا فنصيحيت إلخواين أن يتقوا اهللا تعاىل يف أنفسهم ويف أمتهم، وأن ال يتنازعوا ف
  . وتذهب رحيهم

  . وأسأل اهللا لنا مجيعا التوفيق ملا حيب ويرضى
  . واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  . هـ١٤١٦ ٣ ٢٩حرر يف 
هل جيوز استفتاء أكثر من عامل؟ ويف حالة اختالف : وسئل فضيلة الشيخـ ١٠٨

  يت باأليسر أم باألحوط؟ الفتيا هل يأخذ املستف
ال جيوز لإلنسان إذا استفىت عاملًا واثقًا بقوله أن يستفيت غريه؛ : فأجاب فضيلته بقوله

ألن هذا يؤدي إىل التالعب بدين اهللا وتتبع الرخص، حبيث يسأل فالنا، فإن مل يناسبه 
  . سأل الثاين، وإن مل يناسبه سأل الثالث وهكذا

، لكن أحيانا يكون اإلنسان ليس عنده من ) الرخص فسقمن تتبع:(وقد قال العلماء
العلماء إال فالنا مثال، فيسأله من باب الضرورة، ويف نيته أنه إذا التقى بعامل أوثق منه يف 
علمه ودينه سأله، فهذا ال بأس به، أن يسأل األول للضرورة، مث إذا وجد من هو أفضل 

  . سأله
ا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثال، فإنه وإذا اختلف العلماء عليه يف الفتي

يتبع من يراه إىل احلق أقرب يف علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجالن يف العلم والدين، 
يتبع األحوط وهو األشد، وقيل يتبع األيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه : فقال بعض العلماء

 مبين على اليسر والسهولة،   اهللاإذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع األيسر؛ ألن دين
  . ال على الشدة واحلرج

 بني أمرين إال أخذ  ما خري رسول اهللا {: وكما قالت عائشة ـرضي اهللا عنهاـ



   كتاب العلم

  ١٥٨

اءة وعدم التأثيم والقول باألشد ؛ وألن األصل الرب)2( )1( } أيسرمها ما مل يكن إمثًا

  . يستلزم شغل الذمة والتأثيم
 * * *  

قلتم إن مذهب أهل السنة : وسئل فضيلة الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىل ــ ١٠٩
  واجلماعة هو مذهب اإلمام أمحد، فكيف حكمنا على املذاهب الثالثة الباقية؟ 

ار أن املذاهب الثالثة ليست ما أظن إننا قلنا هذا باعتب... ال: فأجاب فضيلته بقوله
 معروف بني أهل العلم أنه إمام أهل -رمحه اهللا-على مذهب أهل السنة، لكن اإلمام أمحد 

وحمنته مع املأمون ومن بعده . السنة وأنه قام بالدفاع عن السنة قياما مل يقمه أحد فيما نعلم
ري وعلى حق، ولكن  كلهم على خ-وهللا احلمد-مشهورة، وإال فال شك أن أئمة اإلسالم 

بل كل واحد منهم قد يقع منه اخلطأ بل . ذلك ال يعين أن نربئ كل واحد منهم من اخلطأ
اإلمام أمحد نفسه قد يصرح بالرجوع عن القول وإن كان قد قاله من قبل كما يف قوله 

رمي حت: يف طالق السكران حىت تبينته، يعين فتبني له أنه ال يقع؛ ألنه إذا أوقعه أتى خصلتني
هذه الزوجة على زوجها الذي طلقها وحلها لغريه، وإذا قال بعدم الوقوع أتى خصلة 

  . واحدة وهي حلها هلذا الزوج الذي مل يتحقق بينونتها منه
 * * *  

ما رأي فضيلتكم فيمن : وسئل فضيلته ـ أعلى اهللا درجته يف املهديني ــ ١١٠
قتصار على كتب السلف األخيار ينفّر من قراءة كتب الدعاة املعاصرين ويرى اال

 - رمحهم اهللا-وأخذ املنهج منها؟ مث ما هي النظرة الصحيحة أو اجلامعة لكتب السلف 
  وكتب الدعاة املعاصرين واملفكرين؟ 

 فوق كل  أرى أن أخذ الدعوة من كتاب اهللا وسنة رسوله: فأجاب فضيلته بقوله
                                                

، مالك   )٦/٢٦٢(، أمحد  )٤٧٨٥(، أبو داود األدب  )٢٣٢٧(، مسلم الفضائل  )٣٣٦٧(البخاري املناقب ) ١(
  .  )١٦٧١(اجلامع 

  .   آلثاممباعدته ل:   ، باب صفة النيب ومسلم كتاب الفضائل:   ، باب ، كتاب املناقب  أخرجه البخاري) ٢(



   كتاب العلم

  ١٥٩

رد عن اخللفاء الراشدين وعن شيء، وهذا رأينا مجيعا بال شك، مث يلي ذلك ما و
  . الصحابة وعن أئمة اإلسالم فيمن سلف

أما ما يتكلم به املتأخرون واملعاصرون، فإنه يتناول أشياء حدثت هم ا أدرى، فإذا 
اختذ اإلنسان من كتبهم ما ينتفع به يف هذه الناحية فقد أخذ حبظ وافر، وحنن نعلم أن 

لعلم ممن سبق؛ فلنأخذ حنن مما أخذوا منه، ولكن أمورا املعاصرين إمنا أخذوا ما أخذوا من ا
قد استجدت هم ا أبصر منا، مث إا مل تكن معلومة لدى السلف بأعياا، وهلذا أرى أن 

 وثانيا على  جيمع اإلنسان بني احلسنيني، فيعتمد أوال على كتاب اهللا وسنة رسوله
بة وأئمة املسلمني، مث على ما كتبه كالم السلف الصاحل من اخللفاء الراشدين والصحا

  . املعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت يف زمام مل تكن معلومة بأعياا عند السلف
 * * *  

هناك بعض طلبة العلم يبدأ طلب العلم : وسئل فضيلته ـ غفر اهللا له ــ ١١١
لية من أدلة بكتب احلديث ويعرض عن املتون الفقهية وحجتهم بأن املتون الفقهية خا

  الكتاب والسنة فهل هذا صحيح؟ 
الذي أرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكرمي؛ ألن : فأجاب فضيلته بقوله

 :ص( )           { )1  {اهللا تعاىل قال 

وألن القرآن ال حيتاج إىل أي عناء يف ثبوته؛ ألنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها ) ٢٩
الصحيح وفيها احلسن وفيها الضعيف وفيها املوضوع فهي حتتاج إىل عناء، مث هي أيضا 

أطرافها، فقد يبلغ اإلنسان حديث عن الرسول عليه الصالة والسالم يكون حتتاج إىل مجع 
له خمصص لعمومه، أو مقيد إلطالقه، أو يكون هذا احلديث منسوخا وهو ال يعلم، وهلذا 
جند كثريا ممن زعموا أم مستندون على احلديث خيطئون يف فهمه أو يف طريقة االستدالل 

عليه الصالة والسالم أصل من األصول، فهي كالقرآن يف وال شك أن السنة عن النيب . به

                                                
  .  ٢٩:  سورة ص آية) ١(



   كتاب العلم

  ١٦٠

  .  وجوب العمل ا إذا صحت عن النيب
وأما جوابه بأن املتون خالية مما قال اهللا وقال رسوله فنعم، أكثر املتون الفقهية ليس 
فيها الدليل، ولكن توجد األدلة يف شروحها، فليست خالية من األدلة باعتبار شروحها 

  . أغراضها وتبني معانيهااليت حتلل 
  : والذي أرى أن يكون اإلنسان بادئًا

  .  بكتاب اهللا: أوال
  .  بالسنة الثابتة عن رسوله اهللا: وثانيا
بكتب الفقه املبنية على الكتاب والسنة؛ ألن هذه تضبط تصرفه وتصحح : وثالثًا

  . فهمه
  را من احلديث؟ لكن هل األوىل أن حيفظ متنا من متون الفقه أو متنا خمتص

األوىل أن حيفظ متنا خمتصرا من احلديث كعمدة األحكام، وبلوغ املرام، : اجلواب
  . ولكن ال يدع االستئناس بكالم أهل العلم وأهل الفقه

 * * *  
بعض طلبة العلم يكتفون بسماع أشرطة : وسئل الشيخ ـ غفر اهللا له ــ ١١٢

 العلم؟ وهل يعتربون طالب علم؟ وهل العلماء من خالل دروسهم فهل تكفي يف تلقي
  يؤثر يف معتقدهم؟ 

ال شك أن هذه األشرطة تكفيهم عن احلضور إىل أهل العلم : فأجاب فضيلته بقوله
إذا كان ال ميكنهم احلضور، وإال فإن احلضور إىل العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم 

  . واملناقشة، لكن إذا مل ميكنهم احلضور فهذا يكفيهم
   ميكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ مث هل
نعم ميكن إذا اجتهد اإلنسان اجتهادا كثريا كما ميكن أن يكون اإلنسان عاملًا : نقول

إذا أخذ العلم من الكتب، لكن الفرق بني أخذ العلم من الكتب واألشرطة وبني التلقي من 
ب إىل حصول العلم؛ ألنه طريق سهل العلماء مباشرة، أن التلقي من العلماء مباشرة أقر



   كتاب العلم

  ١٦١

متكن فيه املناقشة خبالف املستمع أو القارئ فإنه حيتاج إىل عناء كبري يف مجع أطراف العلم 
  . واحلصول عليه

نعم يؤثر يف : هل يؤثر االكتفاء باألشرطة يف معتقدهم، فاجلواب: وأما قول السائل
وا، أما إذا كانوا يستمعون إىل معتقدهم إذا كانوا يستمعون إىل أشرطة بدعية ويتبع

أشرطة من علماء موثوق م، فال يؤثر على معتقدام، بل يزيدهم إميانا ورسوخا واتباعا 
  . للمعتقد الصحيح

 * * *  
ما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدم جتريح العلماء : وسئل فضيلة الشيخ - ١١٣

  عي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ وتنفري الناس عنهم والتحذير منهم، هل هذا عمل شر
الذي أرى أن هذا عمل حمرم، فإذا كان ال جيوز لإلنسان أن : فأجاب فضيلته بقوله

يغتاب أخاه املؤمن وإن مل يكن عاملًا فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من 
قال . ننياملؤمنني؟ والواجب على اإلنسان املؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة يف إخوانه املؤم

   {اهللا تعاىل                         

                                  
        {  )1(  )ذه البلوى أنه إذا ) ١٢: احلجرات وليعلم هذا الذي ابتلي

ل رد احلق وإمثه جرح العامل فسيكون سببا يف رد ما يقوله هذا العامل من احلق، فيكون وبا
على هذا الذي جرح العامل؛ ألن جرح العامل يف الواقع ليس جرحا شخصيا بل هو جرح 

  .  إلرث حممد
فإن العلماء ورثة األنبياء فإذا جرح العلماء وقدح فيهم مل يثق الناس بالعلم الذي 

أيت ا  وحينئٍذ ال يتقون بشيء من الشريعة اليت ي عندهم وهو موروث عن رسوله اهللا
إن كل عامل معصوم، بل كل إنسان معرض للخطأ، : ولست أقول. هذا العامل الذي جرح

                                                
  .  ١٢:   سورة احلجرات آية) ١(



   كتاب العلم

  ١٦٢

وأنت إذا رأيت من عامل خطأ فيما تعتقده، فاتصل به وتفاهم معه، فإن تبني لك أن احلق 
معه وجب عليك اتباعه، وإن مل يتبني لك ولكن وجدت لقوله مساغًا وجب عليك الكف 

له مساغًا فحذر من قوله؛ ألن اإلقرار على اخلطأ ال جيوز، لكن ال عنه، وإن مل جتد لقو
جترحه وهو عامل معروف مثال حبسن النية، ولو أردنا أن جنرح العلماء املعروفني حبسن النية 
خلطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه، جلرحنا علماء كبارا، ولكن الواجب هو ما ذكرت وإذا 

 معه، فإما أن يبتني لك أن الصواب معه فتتبعه أو يكون رأيت من عامل خطأ فناقشه وتكلم
الصواب معك فيتبعك، أو ال يتبني األمر ويكون اخلالف بينكما من اخلالف السائغ، 

  . وحينئذ حيب عليك الكف عنه وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما تقول
يومنا، واحلمد هللا، اخلالف ليس يف هذا العصر فقط، اخلالف من عهد الصحابة إىل 

وأما إذا تبني اخلطأ ولكنه أصر انتصارا لقوله وجب عليك أن تبني اخلطأ وتنفر منه، لكن 
ال على أساس القدح يف هذا الرجل وإرادة االنتقام من؛ ألن هذا الرجل قد يقول قوال 

  . حقا يف غري ما جادلته فيه
تنفري منهم، وأسأل اهللا فاملهم أنين أحذر إخواين من هذا البالء وهو جتريح العلماء وال

  . يل وهلم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا يف ديننا ودنيانا
 * * *  

ما هي نصيحتكم ملن : وسئل فضيلة الشيخ ـ حفظه اهللا تعاىل ورعاه ــ ١١٤
  ابتدأ يف طلب العلم؟ بأي شيء يبدأ؟ 

 تفسري عندي أن أهم شيء يف طلب العلم أن يتعلم اإلنسان: فأجاب فضيلته بقوله
  {؛ ألن كالم اهللا هو العلم كله، قال تعاىل  كالم اهللا               

     { )1) )جاوزون عشر آيات وكان الصحابة ال يت) ٨٩من اآلية : النحل

حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل مجيعا، هذا أهم 

                                                
  .   ٨٩:  سورة النحل آية) ١(



   كتاب العلم

  ١٦٣

شيء عندي، وعلى هذا فيبدأ الشاب وال سيما الصغار من الشباب حبفظ القرآن، واآلن 
حفظ القرآن ـ وهللا احلمد ـ متيسر، ففي املسجد حلقات حيفظون القرآن، وعليهم أمناء 

 القراء حيفظوم القرآن، مث إنه يف هذه املناسبة أود من إخواين األغنياء أن يولوا أمهية من
هلذه احللقات بتشجيعهم ماديا ومعنويا، وليعلموا أم إذا عانوا يف تعليم القرآن فإن هلم 

؛ وألن اهللا تعاىل قال )2( )1( } ازيا فقد غزامن جهز غ {  مثل أجر املعلم، لقول النيب

}                {  )3(  )ومل يأمرنا بالتعاون إال أن ). ٢من اآلية : املائدة

 إخواين األغنياء على دعم هذه احللقات باملال سواء كان املال نقدا أو لنا أجرا، لذا أحث
وأحث أيضا القائمني على احللقات . كان عقارات توقف هلذه احللقات تنفعه بعد موته

على أن يهتموا بإنشاء ما يدر على هذه احللقات يف املستقبل؛ ألن التربع املقطوع ينتهي، 
منشآت تؤجر كان هذا محاية هلذه احللقات من التوقف لكن إذا حرصوا على أن يؤسسوا 

  . يف املستقبل
بعد ذلك على الطالب أن يهتم بالسنة؛ ألا هي مصدر التشريع الثاين، وال أقول 
الثاين بالترتيب املعنوي، لكن بالترتيب الذكري؛ ألن ما ثبت يف السنة كما ثبت يف القرآن 

  {سواء بسواء؛ ألن اهللا تعاىل يقول               { )4( )النساء :

وهي " عمدة األحكام"فليحفظ السنة، ومن الكتب املختصرة يف السنة ). ١١٣من اآلية 
 مجع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، -هللارمحه ا-أيضا موثوقة؛ ألن جامعها 

بلوغ "ومل يشذ عن هذا القيد إال يف أحاديث يسرية، وإذا ترقى اإلنسان شيئًا ما فليحفظ 
                                                

، النسائي  )١٦٢٨(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٨٩٥(، مسلم اإلمارة  )٢٦٨٨(البخاري اجلهاد والسري ) ١(
، الدارمي اجلهاد  )٥/١٩٣(، أمحد  )٢٧٥٩(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥٠٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٨١(اجلهاد 

)٢٤١٩(  .  
:   ، باب ، كتاب اإلمارة ، ومسلم  فضل من جهز غازيا أو خلفه خبري:  ، باب ، كتاب اجلهاد رواه البخاري) ٢(

  .  فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا
  .  ٢:  سورة املائدة آية) ٣(
  .  ١١٣:  سورة النساء آية) ٤(



   كتاب العلم

  ١٦٤

وهو من أحسن ما ألف يف احلديث؛ ألنه ذكر احلديث ويذكر مرتبته فيعطي " املرام
ليس كالقرآن، فالقرآن ال اإلنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة احلديث؛ ألن احلديث 

: حيتاج إىل البحث يف سنده؛ ألنه ثابت متواتر، أما السنة فال يتم االستدالل ا إال بأمرين
وهلذا إذا قال لك . داللة احلديث على احلكم املطلوب: صحة احلديث، الثاين: األول

ن هناك  كذا وكذا، فعليك أن تطالبه بصحة النقل؛ أل إنسان هذا حرام والدليل قوله
  . )1( "حب الوطن من اإلميان:" مثل أحاديث ضعيفة، وأحاديث مكذوبة على الرسول

 * * *  
هل جيوز إلنسان أن جيتهد يف إفتاء : وسئل فضيلته ـ وفقه اهللا تعاىل ــ ١١٥

  بعض الناس إذا كان ال يوجد من يفيت أو مل يتيسر سؤال العلماء؟ 
! كيف جيتهد؟ وعلى أي أساس ينيب اجتهاده؟إذا كان جاهال ف: فأجاب فضيلته بقوله

ال علم عندي، فاملالئكة ملا : والواجب على من ال يعلم احلكم أن يتوقف، وإذا سئل يقول
  { هلم  قال اهللا                { )2( )من اآلية : البقرة

٣١ (}                          

    { )3( )أما كونه يقول إذا مل جيد عاملًا يفيت أنا أفيت صواب أم ) ٣٢: لبقرةا

اسأل العلماء، واآلن وهللا احلمد : خطأ فهذا خطأ وال جيوز، فاجلواب أن يقول للمستفيت
  . االتصاالت سهلة يتصل عن طريق اهلاتف أو الربيد السريع أو البطيء

 * * *  
يقع من بعض الناس ـ هداهم : ـوسئل فضيلة الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىل ـ ١١٦

اهللا تعاىل ـ التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه الواقع فما توجيه مساحتكم 

                                                
  .  ١٨٩، واألسرار املرفوعة ص ٣٢٥ / ١، وكشف اخلفاء  ١١٠، ص انظر الدرر املنتثرة للسيوطي) ١(
  .  ٣١:   سورة البقرة آية) ٢(
  .  ٣٢:   سورة البقرة آية) ٣(



   كتاب العلم

  ١٦٥

  جزاكم اهللا خريا ووفقكم ملا حيبه ويرضاه؟ 
ال شك أن فقه الواقع أمر مطلوب، وأن اإلنسان ال ينبغي أن : فأجاب فضيلته بقوله

بل ال بد أن يفقه لكن ال ينبغي بأي حال من يكون يف عزلة عما يقع حوله ويف بلده، 
األحوال أن يكون االشتغال بفقه الواقع مشغال عن فقه الشريعة والدين الذي قال فيه 

 مل يقل يفقهه يف الواقع، )2( )1( } من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين {  الرسول

فإذا كان عند اإلنسان علم مبا يقع حوله لكنه قد صرف جهده وجل أمره إىل الفقه يف 
دين اهللا، فهذا طيب، أما أن ينشغل بالواقع والتفقه فيه ـ كما زعم ـ واالستنتاجات اليت 
خيالفها ما يقع فيما بعد؛ ألن كثريا من املشتغلني بفقه الواقع يقدمون حسب ما متليه عليهم 

ويقدرون أشياء يتبني أن الواقع خبالفها، فإذا كان فقه الواقع ال يشغله عن فقه خميلتهم، 
الدين، فال بأس به، لكن ال يعين ذلك أن نقلل من شأن علماء يشهد هلم باخلري وبالعلم 
وبالصالح لكنهم خيفى عليهم بعض الواقع، فإن هذا غلط عظيم، فعلماء الشريعة أنفع 

قع، وهلذا جتد بعض العلماء الذين عندهم اشتغال كثري يف فقه للمجتمع من علماء فقه الوا
 لوقفوا حيارى أو  الواقع وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن أدىن مسألة يف دين اهللا

تكلموا بال علم، يتخبطون ختبطًا عشوائيا، والتقليل من شأن العلماء الراسخني يف العلم 
جناية، ليس على هؤالء العلماء بأشخاصهم، بل على ما املعروفني باإلميان والعلم الراسخ 

حيملونه من شريعة اهللا تعاىل، ومن املعلوم أنه إذا قلت هيبة العلماء وقلت قيمتهم يف اتمع 
فسوف يقل بالتبع األخذ عنهم، وحينئذ تضيع الشريعة اليت حيملوا أو بعضها، ويكون يف 

  . لمني أيضاهذا جناية عظيمة على اإلسالم وعلى املس
والذي أرى أنه ينبغي أن يكون عند اإلنسان اجتهاد بالغ، ويصرف أكرب مهه يف الفقه 

 حىت يكون ممن أراد اهللا م خريا، وأال ينسى نفسه من فقه الواقع، وأن  يف دين اهللا
                                                

، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(
  .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(

  .  ١٣رجيه صتقدم خت) ٢(



   كتاب العلم

  ١٦٦

  . يعرف ما حوله من األمور اليت يعملها أعداء اإلسالم لإلسالم
 لإلنسان أن يصرف جل مهه ووقته للبحث عن الواقع بل ومع ذلك أكرر أنه ال ينبغي
 وأن يفقه من الواقع ما حيتاج إىل معرفته فقط وكما  أهم شيء أن يفقه يف دين اهللا

أشرت سابقًا يف أول اجلواب ـ أن من فقهاء الواقع من أخطأوا يف ظنهم وتقديرام 
  . وصار املستقبل على خالف ما ظنوا متاما

 مث يبنون األحكام على ما يقدرونه فيحصل بذلك اخلطأ، وأنا أكرر لكن هم يقدرون
أنه ال بد أن يكون الفقيه بدين اهللا عنده شيء من فقه أحوال الناس وواقعهم حىت ميكن أن 
يطبق األحكام الشرعية على مقتضى ما فهم من أحوال الناس، وهلذا ذكر العلماء يف باب 

 عارفًا بأحوال الناس ومصطلحام يف كالمهم أن من صفات القاضي أن يكون: القضاء
  . وأفعاهلم

 * * *  
حنن طلبة نتلقى : وسئل فضيلة الشيخ ـ أعلى اهللا درجته يف املهديني ــ ١١٧

العلم، وندرس العقيدة على معلمني يدرسونا العقيدة األشعرية، ويفسرون يد اهللا تعاىل 
ليه وحنو ذلك، فما حكم الدراسة بقدرته أو نعمته واستواءه على عرشه باالستيالء ع

  . على هؤالء املعلمني
هؤالء الذين يفسرون القرآن ذا التفسري سواء مسيناهم أشعرية : فأجاب فضيلته بقوله

فإن السلف الصاحل مل يرد . أو غري هذا االسم، ال شك أم أخطئوا طريقة السلف الصاحل
  ليأتوا حبرف واحد عن رسول اهللاعنهم حرف واحد فيما ذهب إليه هؤالء املتأولون، ف

أو عن أيب بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أم أولوا اليد بالقدرة أو بالقوة أو أولوا 
االستواء باالستيالء، أو أولوا الوجه بالثوب، أو أولوا احملبة بالثواب أو بغري الثواب، ليأتوا 

 مبا فسر به هؤالء، فإذا مل يأتوا حبرف واحد عن هؤالء أم فسروا هذه اآليات وأمثاهلا
 وهو إمام املتقني عليه  إما أن يكون السلف الصاحل وعلى رأسهم رسول اهللا: فيقال

الصالة والسالم إما أن يكونوا على جهل مبعاين هذه العقيدة العظيمة، وإما أن يكونوا على 



   كتاب العلم

  ١٦٧

 وال أحد من  علم، ولكن كتموا احلق وكال األمرين ال ميكن أن يوصف به رسول اهللا
خلفائه الراشدين وال من صحابته املرضيني، فإذا كان ذلك ال ميكن يف هؤالء وجب أن 

  . نسري على هديهم
 وأن يدعوا قول فالن وفالن وأن يرجعوا إىل  وإن نصيحيت هلؤالء أن يتقوا اهللا

م مرجعا  وسنة اخللفاء الراشدين من بعده وأن يعلموا أن هل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا
يرجعون إىل اهللا تعاىل فيه، وال ميكن أن يكون هلم حجة فيما قال فالن وفالن، واهللا إم 

   {لن يغنوا عنهم من اهللا شيئًا، إن اهللا تعاىل يقول           

       { )1( )ماذا أجبتم فالن : ويوم يناديهم فيقول: ومل يقل) ٦٥: القصص

  {: وفالن وإن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه العظيم             

                   {  )2( )من : األعراف

فأمر باإلميان به واتباعه وإذا كان كذلك فهل ميكن أن يكون اإلنسان مؤمنا ). ١٥٨اآلية 
قيدته بربه وحيرف ما وصف اهللا  يف ع باهللا ورسوله متام اإلميان مث يعدل عن سنة رسوله

  .  رد ومهيات يدعوا عقليات به نفسه يف كتاب أو وصفه به رسوله اهللا
 وأن يدعوا كل قول، لقول اهللا ورسوله فإم إن  إنين أنصحهم أن يرجعوا إىل اهللا

ماتوا على ذلك ماتوا على خري وحق وإن خالفوا ذلك فهم على خطر عظيم، ولن يغنوا 
    {من اهللا شيئًا، قال اهللا تعاىل عنهم                

           {  )3(  )١١١: النحل (  

 فيما يعتقده بربه  أكرر النصيحة لكل مؤمن أن يرجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله
ومعبوده ـ جل وعال ـ وفيما يعتقده يف اخللفاء الراشدين املهديني من بعده، وفيما كان 

                                                
  .  ٦٥:  سورة القصص آية) ١(
  .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ٢(
  .   ١١١:  سورة النحل آية) ٣(



   كتاب العلم

  ١٦٨

 دون التحكم إىل العقول اليت  عليه أئمة املسلمني الذين قادوا الناس بسنة رسول اهللا
ولقد أجاد شيخ اإلسالم ابن . ة فيما يتعلق باهللا تعاىل وأمسائه وصفاتههي ومهيات يف احلقيق

إم أوتوا فهوما ومل يؤتوا علوما، وأتوا {:تيمية حق اإلجادة يف قوله عن أهل الكالم

 فعلى اإلنسان أن يوسع مداركه يف العلوم املبنية على كتاب اهللا }ذكاء ومل يؤتوا زكاء

أسأل اهللا تعاىل أن .   باتباع كتاب اهللا وسنة رسوله وأن يزكي نفسه وسنة رسوله
يتوفانا مجيعا على اإلميان، وأن نلقاه وهو راٍض عنا إنه على كل شيء قدير، واحلمد هللا 

  . رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
، فإنه واهللا هو احلق، ومن وإين أدعوكم يا طلبة العلم أن تدعوا إخوانكم إىل ما مسعتم

  . أماله حممد الصاحل العثيمني. اطلع على حق سواه فإننا له قابلون وبه مستمسكون
 * * *  

كثريا ما يشاع بأن الفتوى : وسئل فضيلة الشيخ ـ جزاه اهللا خريا ــ ١١٨
املذياع يف أول ظهوره حرمه البعض، فنرجو من : تتغري بتغري الزمان أو املكان، مثل

  . احتكم بيان احلق يف هذه املسألة؟ واهللا حيفظكم ويرعاكممس
الفتوى يف احلقيقة ال تتغري بتغري الزمان، وال بتغري املكان، وال : فأجاب فضيلته بقوله

  . بتغري األشخاص
ولكن احلكم الشرعي إذا علِّق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت احلكم الشرعي، 

م الشرعي، وقد يرى املفيت أن مينع الناس من شيء أحله اهللا وإذا مل توجد مل يثبت احلك
 يف الطالق الثالث حني رأى  هلم ملا يترتب على فعل الناس له من احملرم كما فعل عمر

 وعهد أيب بكر  الناس تتايعوا فيها فألزمهم ا، وكان الطالق الثالث يف عهد النيب
ما رأى عمر الناس تتايعوا يف هذا ألزمهم وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فل

  . )1( بالثالث ومنعهم من الرجوع إىل زوجام

                                                
  .  ١٦٠تقدم خترجيه ص) ١(



   كتاب العلم

  ١٦٩

وكذلك ما حصل يف عقوبة شارب اخلمر كانت العقوبة يف عهد النيب عليه الصالة 
والسالم وعهد أيب بكر ال تزيد على أربعني جلدة، مث إن الناس كثر شرم اخلمر فاستشار 

  . )1(  عنهم ـ فأشروا بأن جيعل العقوبة مثانني جلدةعمر الصحابة ـ رضي اهللا
فاألحكام الشرعية ال ميكن أن يتالعب ا الناس كلما شاءوا حرموا وكلما شاءوا 
أوجبوا، وإمنا يرجع إىل العلل الشرعية اليت تقتضي الوجوب أو عدمه وأما بالنسبة 

ال بتحرميه أناس جهلوا حقيقة فلم يقل أحد بتحرميه من علماء التحقيق، وإمنا ق: للمذياع
 - رمحه اهللا-األمر، وإال فإن العلماء احملققني، وأخص منهم شيخانا عبد الرمحن بن سعدي 

 اخللق، وقد  مل يروا أن هذا من احملرمات بل رأوا أن هذا من األشياء اليت علّمها اهللا
رفون ـ تكون نافعة، وقد تكون ضارة حبسب ما فيها، وكذلك مكرب الصوت ـ املك

أيضا أنكره بعض الناس أول ما ظهر لكن بدون حتقيق، وأما احملققون فلم ينكروه، بل رأوا 
  .  ـ أن يسر هلم ما يوصلوا به خطبهم ومواعظهم إىل البعيدين أنه من نعمة اهللا

 * * *  
ما نصيحتكم لطلبة العلم حول : وسئل فضيلة الشيخ ـ وفقه اهللا تعاىل ــ ١١٩

ليمهم العلم الشرعي؛ ألنه قد يوجد من بعضهم ـ هداهم اهللا تعاىل ـ دعوة الناس وتع
شيء من الغلظة والشدة يف التعامل، نرجو التوجيه واإلرشاد، سدد اهللا خطاكم 

  ووفقكم ملا حيبه ويرضاه؟ 
 أن الواجب على  الذي تدل عليه السنة املطهرة، سنة النيب: فأجاب فضيلته بقوله
   تعاىل باحلكمة وباللني وبالتيسري فقد قال اهللا تعاىل لنبيه حممداإلنسان أن يدعو إىل اهللا

}                          

    { )2( )وقال اهللا تعاىل له ) ١٢٥من اآلية : النحل}           

                                                
  .  ١٦٠تقدم خترجيه ص) ١(
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(



   كتاب العلم

  ١٧٠

                                 

                          { )1( )١٥٩: آل عمران (

    {وقال اهللا تعاىل حني أرسل موسى وهارون إىل فرعون             

    {  )2(  )٤٤: طـه (  

وكان يقول إذا . )3( }  أن اهللا يعطي بالرفق ما ال يعطي بالعنف {  وأخرب النيب

يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا  {: بعث بعثًا

  .)5(  )4(  } معسرين

وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون لينا طليق الوجه منشرح الصدر حىت يكون ذلك 
  . أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إىل اهللا

 ال إىل نفسه، ال حيب االنتصار أو االنتقام ممن   إىل اهللاوجيب أن تكون دعوته
خالف السبيل؛ ألنه إذا دعا إىل اهللا وحده صار بذلك خملصا ويسر اهللا له األمر وهدى 
على يديه من شاء من عباده، لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر هلا، وكأنه 

  . إن الدعوة ستكون ناقصة ورمبا ترتع بركتهايشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه، ف
فنصيحيت إلخواين طلبة العلم أن يشعروا هذا الشعور، أي أم يدعون اخللق رمحة 

  .  ونصرة له باخللق وتعظيما لدين اهللا
  . وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وهدانا إىل صراطه املستقيم

                                                
  .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  ٤٤:  سورة طه آية) ٢(
  .  ، باب فضل الرفق ، كتاب الرب أخرجه مسلم) ٣(
،  )٣٨٠(، أبو داود الطهارة  )٥٦(، النسائي الطهارة   )١٤٧(، الترمذي الطهارة  )٢١٧(البخاري الوضوء ) ٤(

  .  )٢/٢٨٢(أمحد 
، كتاب  ، ومسلم " . .  . يسروا"   : قوله عليه الصالة والسالم:   ، باب ، كتاب األدب  أخرجه البخاري) ٥(

  .  يسري وترك التنفرياألمر بالت:  ، باب اجلهاد
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 * * *  
  رسالة 

  ...  أخيه املكرممن حممد الصاحل العثيمني إىل
  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  . هـ١٤٠٩ /٩ /٢٥ – ٢٤والتاريخ ... جوابا لكتابكم ذي الرقم
عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وأسأل اهللا تعاىل أن حيبك كما أحببتين فيه وأن 

  .  والعملجيعلنا مجيعا من دعاة احلق وأنصاره، ويوفقنا للصواب يف االعتقاد والقول
  : مث إن كتابكم املذكور تضمن ثالث مسائل

إذا تبني لكم رجحان قول كنتم تفتون أو حتكمون خبالفه فهل جيوز : املسألة األوىل
  . لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم

إذا تبني لكم رجحان قول كنتم تفتون أو حتكمون خبالفه فهل جيوز : املسألة الثانية
  . توا أو حتكموا مبا تبني لكم رجحانهلكم مستقبال أن تف
هل جيوز لإلنسان يف مسائل اخلالف أن يفيت لشخص بأحد القولني : املسألة الثالثة

  . ولشخص آخر بالقول الثاين
واجلواب على هذه املسائل العظيمة بعون اهللا وتوفيقه أن نقول مستمدين من اهللا تعاىل 

  . اهلداية والصواب
  : أما املسألة األوىل

فمىت تبني لإلنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب يف غريه وجب عليه 
الرجوع عن رأيه األول إىل ما يراه صوابا مبقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب 

 وقول اخللفاء الراشدين وإمجاع املسلمني وعمل  الرجوع كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله
  . األئمة

  {: فمن أدلته قوله تعاىل: أما كتاب اهللا تعاىل              
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                  { )1( )فمىت كان احلكم ) ١٠: الشورى

وقال تعاىل . ي مسائل اخلالف إىل اهللا وجب الرجوع فيها إىل ما دل عليه كتاب اهللاـف
}                                   

     {  )2(  )وقال تعاىل) ٥٩من اآلية : النساء :}        

                            

  { )3( )١١٥: النساء (  

  .  ومن سبيل املؤمنني الرجوع إىل ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله
إنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريا فعليكم   {  ولهفمن أدلتها ق: وأما السنة

  . )5(  )4( }  بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدين من بعدي

  . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية
 يف  فمن أشهرها قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب: شدينوأما أقوال اخللفاء الرا

املشركة وهي زوج وأم وإخوة ألم وإخوة أشقاء حيث من اإلخوة األشقاء من املرياث 
لكوا عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة مث قضى بعد ذلك بتشريكهم مع اإلخوة 

: وكيف قضيت؟ قال: قالقد قضيت يف هذا عام األول بغري هذا، ف: ألم، فقال له رجل
ذلك على ما قضينا : جعلته لإلخوة لألم ومل جتعل لإلخوة من األب واألم شيئًا، قال عمر

 يف كتابه أليب موسى يف  ، وقال٢٥٣ ١١أخرجه ابن أيب شيبة . وهذا على ما نقضي
ال مينعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع : القضاء

                                                
  .  ١٠:  سورة الشورى آية) ١(
  .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٢(
  .  ١١٥:  سورة النساء آية) ٣(
  .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(
  .  ٢٠٤تقدم خترجيه ص) ٥(
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  . ه احلق، فإن مراجعة احلق خري من التمادي يف الباطلفي
أمجع املسلمون على أن من استبانت له : -رمحه اهللا-فقال الشافعي : وأما اإلمجاع
  .  مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس سنة رسول اهللا

فها هو اإلمام أمحد يقول القول ويقول خبالفه، فتارة يصرح : وأما عمل األئمة
رجوع كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طالق السكران، وتارة يصرح أصحابه بال

برجوعه عنه كما صرح اخلالل برجوع اإلمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيما مث 
سافر أنه يتم مسح مقيم إىل القول بأن يتم مسح مسافر، وتارة ال يصرح وال يصرح عنه 

  . برجوع فيكون له يف املسألة قوالن
واملهم أنه مىت تبني لإلنسان ضعف رأيه األول وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ 
له نقض حكمه األول وال يلزمه إخبار املستفيت بالرجوع؛ ألن كال من الرأيني األول 
والثاين صادر عن اجتهاد، واالجتهاد ال ينقض مبثله وظهور خطأ اجتهاده األول ال مينع 

د يكون االجتهاد األول هو الصواب يف الواقع، وإن ظهر له احتمال خطئه يف الثاين، فق
  . خالفه؛ ألن اإلنسان غري معصوم يف اجتهاده ال الثاين وال األول

  : وأما املسألة الثانية
فجواا يعلم من جواب املسألة األوىل وهو أنه جيب على اإلنسان الرجوع إىل ما تبني 

  . الفه سابقًاله أنه الصواب، وإن كان يفيت أو حيكم خب
  : وأما املسألة الثالثة

فإن كان يف املسألة نص، كان الناس فيها سواء، وال يفرق فيها بني شخص وآخر، 
وأما املسائل االجتهادية فإا مبنية على االجتهاد، وإن كان االجتهاد فيها يف احلكم 

اس كثر شرم  أن الن كذلك يف حمله، وهلذا ملا رأى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ
اخلمر زادهم يف عقوبتها وملا رآهم تتايعوا يف الطالق الثالث أمضاه عليهم، وهلذا ما يؤيده 

  {: من كالم اهللا تعاىل وما جاءت به السنة ففي كتاب اهللا تعاىل يقول جل ذكره    
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                { )1( )األنعام :

: همـم وظلمـات ببغيهـفعاملهم اهللا مبا تقتضيه حاهلم وحرم عليهم هذه الطيب) ١٤٦
}                                                    

       {  )2(  )ويف السنة جاء قتل شارب اخلمر يف الرابعة إذا ). ١٦٠: النساء

  . تكررت عقوبته ثالثًا ومل يقلع، مع أن عقوبة شارب اخلمر يف األصل ال تبلغ القتل
امل معاملة خاصة عومل فإذا كانت حال املستفيت أو احملكوم عليه تقتضي أن يع

  . مبقتضاه ما مل خيالف النص
وكذلك إذا كان األمر قد وقع وكان يف إفتائه بأحد القولني مشقة وأفىت بالقول الثاين 
فال حرج مثل أن يطوف يف احلج أو العمرة بغري وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه 

لقول بعدم اشتراط الوضوء نزح عن مكة أو لغري ذلك فيفيت بصحة الطواف بناء على ا
هناك :  يفعل ذلك أحيانا ويقول يل-رمحه اهللا-وكان شيخنا عبد الرمحن بن سعدي . فيه

  . فرق بني من فعل ومن سيفعل وبني ما وقع وما مل يقع
: قال الصيمري:  ط املكتبة العاملية٨٨  /١ -رمحه اهللا-للنووي ) اموع(  ويف مقدمة

ن يفيت العامل مبا فيه تغليظ وهو مما ال يعتقد ظاهره وله فيه تأويل إذا رأى املفيت املصلحة أ
ال توبة :  أنه سئل عن توبة القاتل فقال جاز ذلك زجرا له كما روي عن ابن عباس

أما األول فرأيت يف عينه إرادة القتل فمنعته، وأما : له توبة، مث قال: له، وسأله آخر فقال
  . لم أقنطهالثاين فجاء مستكينا قد قتل ف

وهذا الذي ذكرناه ال يكون مطردا يف كل صورة فلو أراد قاض أو مفت أن يأخذ يف 
مرياث اإلخوة مع اجلد بقول من يرى توريثهم إذا رأى أم فقراء وأن التركة كثرية 

                                                
  .  ١٤٦:   سورة األنعام آية) ١(
  .  ١٦٠:  رة النساء آيةسو) ٢(
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وبقول من ال يرى توريثهم إذا كان املال قليال وهم أغنياء مل يكن ذلك سائغا؛ ألن يف 
  .  الغري ملصلحة اآلخرين بال موجب شرعيهذا إسقاط حلق

  هذا واهللا أسال أن يلهمنا مجيعا الصواب يف القول والعمل واالعتقاد 
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  الفصل الثالث فوائد متنوعة يف العلم 
  الفائدة األوىل مراعاة عدة أمور لطالب العلم عند طلبه ألي علم من العلوم 

  أوال حفظ منت خمتصر فيه 
  :  مراعاة عدة أمور عند طلبه ألي علم من العلومال بد لطالب العلم من

  . حفظ منت خمتصر فيه: أوال
فإذا كنت تطلب النحو، فإن كنت مبتدئًا فال أرى أحسن من منت اآلجرومية؛ ألنه 
واضح وجامع وحاصر وفيه بركة، مث منت ألفية ابن مالك؛ ألا خالصة علم النحو كما 

  : قال هو نفسه
ــصي ــة اخلالأح ــن الكفاي ــه  م   ص



ـى بـال خـصاصه         كمااقتـضى غن   

  يف الفقه فمنت زاد املستنقع؛ ألنه كتاب خمدوم بالشروح واحلواشي والتدريس، وأما
وإن كان بعض املتون األخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن من حيث كثرة 

  . املسائل املوجودة فيه، ومن حيث إنه خمدوم
ن ترقيت فبلوغ املرام، وإن كنت تقول إما وأما يف احلديث فمنت عمدة األحكام، وإ

هذا أو هذا، فبلوغ املرام أحسن؛ ألنه أكثر مجعا لألحاديث، وألن احلافظ ابن حجر ـ 
  . رمحه اهللا ـ بني درجة احلديث

وأما يف التوحيد فمن أحسن ما قرأنا منت كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد 
لصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الوهاب، وأما يف توحيد األمساء وا

اإلسالم ابن تيمية، فهو كتاب جامع مبارك مفيد، وهلم جرا، خذ من كل فن تطلبه متنا 
  . خمتصرا فيه واحفظه

  ثانيا ضبط ذلك املنت وشرحه على شيخ متقن 
   .ضبطه وشرحه على شيخ متقن وحتقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا: ثانيا

  ثالثا عدم االشتغال باملطوالت 
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عدم االشتغال باملطوالت، وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم، فال بد لطالب العلم : ثالثًا
أن يتقن املختصرات أوال حىت ترسخ العلوم يف ذهنه مث يفيض إىل املطوالت، لكن بعض 

غين، قال قال صحاب امل: الطلبة قد يغرب فيطالع املطوالت مث إذا جلس جملسا قال
صاحب اموع، قال صاحب اإلنصاف، قال صاحب احلاوي، ليظهر أنه واسع االطالع، 

ابدأ باملختصرات حىت ترسخ العلوم يف ذهنك، مث إذا من اهللا عليك، : وهذا خطأ حنن نقول
فاشتغل باملطوالت، وقياس ذلك باألمر احملسوس أن يرتل من مل يتعلم السباحة إىل حبر 

  .  ال يستطيع أن يتخلص فضال عن أن يتقنعميق فإنه
  رابعا ال تنتقل من خمتصر إىل آخر بال موجب 

ال تنتقل من خمتصر إىل آخر بال موجب فهذا من باب الضجر، وهذه آفة تقطع : رابعا
على الطالب طلبه وتضيع عليه أوقاته، فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه، فهذا خطأ يف 

أقرأ كتابا أو : ذا قرأت كتابا من كتب العلم فاستمر فيه، وال تقولمنهج طالب العلم، فإ
  . فصال من هذا الكتاب مث أنتقل لآلخر، فإن هذا مضيعة للوقت

  خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية 
اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، فهناك فوائد اليت ال تكاد تطرأ على : خامسا

 والتعرض هلا، أو تكون مستجدة حتتاج إىل بيان احلكم فيها، فهذه الذهن، أو يندر ذكرها
اقتنصها، وقيدها بالكتابة، وال تقول هذه معلومة عندي، وال حاجة أن أقيدها؛ ألا 
سرعان ما تنسى، وكم من فائدة متر باإلنسان فيقول هذه سهلة ما حتتاج إىل قيد، مث بعد 

  . فترة وجيزة يتذكرها وال جيدها
 احرص على اقتناص الفوائد اليت يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها، ومن أحسن لذلك

فقد مجع فيه " بدائع الفوائد"-رمحه اهللا-ما ألف يف هذا املوضوع كتاب العالمة ابن القيم 
من بدائع العلوم، ما ال تكاد جتده يف كتاب آخر، فهو جامع يف كل فن، كلما طرأ على 

دها، وهلذا جتد فيه من علم العقائد، والفقه، واحلديث، باله مسألة أو مسع فائدة قي
  . والتفسري، والنحو، والبالغة وغريها
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  . وأيضا احرص على االهتمام بالضوابط
ما يذكره العلماء تعليال لألحكام، فإن كل التعليالت لألحكام الفقهية : ومن الضوابط

، ومسعت أن بعض اإلخوان يتتبع تعترب ضوابط؛ ألا تبىن عليها األحكام، فهذه احتفظ ا
هذا الضوابط يف الروض املربع وحيررها، وقلت من األحسن أن يقوم ذه طائفة، تتبع 
الروض املربع من أوله إىل آخره كلما ذكر علة تقيد؛ ألن كل علة يبىن عليها مسائل 

  . كثرية، إذ إن العلم له ضابط، فكل ضابط يدخل حتته جزئيات كثرية
شك يف طهارة ماء أو بنجاسته فإنه يبين على اليقني، فهذه العلة تعترب حكما فمثال إذا 
  . وتعترب ضابطًا

أيضا يعلل بأن األصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك يف جناسة طاهر فهو طاهر، 
  . أو يف طهارة جنس فهو جنس؛ ألن األصل بقاء ما كان على ما كان

 مر عليه من هذه التعليالت وحررها وضبطها مث فإذا حرص طالب العلم ودون كل ما
  . حاول يف املستقبل أن يبين عليها مسائل جزئية لكان يف هذا فائدة كبرية له ولغريه

  سادسا مجع النفس للطلب 
مجع النفس للطلب، فال يشتتها ميينا ويسارا، امجع النفس على الطلب ما : سادسا

أيضا امجع نفسك على الترقي فيه ال تبقى دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، و
فكِّر فيما وصل إليه علمك من املسائل والدالئل حىت تترقى شيئًا فشيئًا، واستعن . ساكنا

مبن تثق به من زمالئك وإخوانك فيما إذا احتاجت املسألة إىل استعانة، وال تستحي أن 
ب، احلياء ال ينال العلم به تقول يا فالن ساعدين على حتقيق هذه املسألة مبراجعة الكت

  . أحد، فال ينال العلم مستحيي وال مستكرب
  الفائدة الثانية تلقي العلم عن األشياخ 

  الفائدة الثانية 
  : مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن األشياخ؛ ألنه يستفيد بذلك فوائد عدة

تب وينظر ما هو القول ـ اختصار الطريق، فبدال من أن يذهب يقلب يف بطون الك١
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الراجح وما سبب رجحانه، وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدال من ذلك كله، 
ميد إليه املعلم ذلك بطريق سهل ويعرض له خالف أهل العلم يف املسائل على قولني أو 

  . ثالثة مع بيان الراجح، والدليل كذا، وهذا ال شك أنه نافع لطالب العلم
إلدراك، فطالب العلم إذا كان يقرأ على عامل فإنه يدرك بسرعة أكثر ـ السرعة يف ا٢

ممن ذهب يقرأ يف الكتب؛ ألنه إذا قرأ يف الكتب متر عليه العبارات املشكلة والغامضة 
فيحتاج إىل التدبر وتكرار العبارة مما يأخذ منه الوقت واجلهد، ورمبا فهمها على وجه خطأ 

  . وعمل ا
العلم والعلماء الربانيني، لذلك القراءة على العلماء أجدى ـ الربط بني طالب ٣

  . وأفضل من قراءة اإلنسان لنفسه
  الفائدة الثالثة إحسان السؤال 

إذا دعت احلاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال، أما إذا مل تدع احلاجة فال 
ه حيتاج إىل يسأل؛ ألنه ال ينبغي لإلنسان أن يسأل إال إذا احتاج هو أو ظن أن غري

السؤال، فقد يكون مثال يف درس، وهو فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة حتتاج إىل 
  بياا لبقية الطلبة فليسأل من أجل حاجة غريه، والسائل حلاجة غريه كاملعلم؛ ألن النيب

: ملا جاءه جربيل وسأله عن اإلميان، واإلحسان، واإلسالم، والساعة وأشراطها، قال
 فإذا كان الباعث على السؤال حاجة )2(  )1(  } هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم  {

السائل فسؤاله وجيه، أو حاجة غريه وسأل ليعلم غريه فهذا أيضا وجيه وطيب، أما إذا 
ؤال، فهذا غلط، ما شاء اهللا فالن عنده حرص على العلم، كثري الس: سأل ليقول الناس

  . ال أسأل حياًء، فالثاين مفِْرط، وخري األمور الوسط: وعلى العكس من ذلك من يقول
كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن االستماع جلواب العامل، وصحة الفهم 

                                                
، أبو داود السنة   )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ١(

  .  )١/٥٢(، أمحد   )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
  .   بيان أركان اإلميان واإلسالم:   ، باب ، كتاب اإلميان أخرجه مسلم) ٢(
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  . للجواب، فبعض الطلبة إذا سأل وأجيب جتده يستحي أن يقول ما فهمت
  . ما فهمت لكن بأدب وتوقري للعامل:  مل يفهم أن يقولوالذي ينبغي لطالب العلم إذا

  الفائدة الرابعة احلفظ 
  : احلفظ ينقسم إىل قسمني

يهبه اهللا تعاىل ملن يشاء، فتجد اإلنسان متر عليه املسألة : غريزي: القسم األول
  . والبحث فيحفظه وال ينساه

ظ، ويتذكر ما حفظ فإذا مبعىن أن ميرن اإلنسان نفسه على احلف: كسيب: والقسم الثاين
  . عود نفسه تذكُّر ما حفظ سهل عليه حفظه

  الفائدة اخلامسة اادلة واملناظرة 
  : اادلة واملناظرة نوعان

مياري بذلك السفهاء وجياري العلماء ويريد أن ينتصر : جمادلة مماراة: النوع األول
  . قوله؛ فهذه مذمومة
وإن كان عليه؛ فهذه حممودة مأمور ا، وعالمة ذلك جمادلة إلثبات احلق : النوع الثاين

ـ أي اادلة احلقة ـ أن اإلنسان إذا بان له احلق اقتنع وأعلن الرجوع، أما اادل الذي 
لو قال قائل، : يريد االنتصار لنفسه فتجده لو بان أن احلق مع خصمه، يورد إيرادات يقول

لو قال قائل، مث تكون سلسلة ال منتهى : ب قاللو قال قائل، مث إذا أجي: مث إذا أجيب قال
له، ومثل هذا عليه خطر أال يقبل قلبه احلق، ال بالنسبة للمجادلة مع اآلخر ولكن يف 
خلوته، ورمبا يورد الشيطان عليه هذه اإليرادات فيبقى يف شك وحرية، كما قال اهللا تبارك 

   {: وتعاىل                         

    {  )1(  )وقال اهللا تعاىل) ١١٠: األنعام :}                  

                                                
  .  ١١٠:   سورة األنعام آية) ١(
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                    { )1(  )٤٩من اآلية : املائدة .(

: ة غريك أو مع نفسك، فمىت تبني لك احلق فقلفعليك يا أخي بقبول احلق سواء مع جمادل
  . مسعنا وأطعنا، وآمنا وصدقنا

وهلذا جتد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصالة والسالم أو ما أخرب به 
  . دون أن يوردوا عليه االعتراضات

فاحلاصل أن اادلة إذا كان املقصود ا إثبات احلق وإبطال الباطل فهي خري، 
ودها وتعلمها خري ال سيما يف وقتنا هذا، فإنه كثُر فيه اجلدال واملراء، حىت إن الشيء وتع

  . يكون ثابتا وظاهرا يف القرآن والسنة فيورد عليه إشكاالت
وهي أن بعض الناس يتحرج من اادلة حىت وإن كانت حقا استدالال : وهنا مسألة

 فيترك )3( )2( } وأنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا {: حبديث

  . هذا الفعل
من ترك املراء يف دين اهللا فليس مبحق إطالقًا؛ ألن هذا هزمية للحق، لكن قد : فاجلواب

رأيت : شيء ليس له عالقة بالدين أصال، قاليكون حمقا إذا كان ختاصمه هو وصاحبه يف 
بل رأيته يف املسجد، وحيصل بينهما جدال وخصام فهذه : فالنا يف السوق، ويقول اآلخر

هي اادلة املذكورة يف احلديث، أما من ترك اادلة يف نصرة احلق فليس مبحق إطالقًا فال 
  يدخل يف احلديث 

  الفائدة السادسة املذاكرة 
  : ر اليت ينبغي لطالب العلم أن يهتم ا املذاكرة، واملذاكرة نوعانمن األمو

مذاكرة مع النفس، بأن جتلس مثال جلسة وحدك مث تعرض مسألة من : النوع األول
املسائل أو مسألة قد مرت عليك، مث تأخذ يف حماولة عرض األقوال وترجيح ما قيل يف 

                                                
  .  ٤٩:  سورة املائدة آية) ١(
  .   )٥١(، ابن ماجه املقدمة  )١٩٩٣(الترمذي الرب والصلة ) ٢(
  .  حسن اخللق:  ، باب  ، كتاب األدب  أخرجه أبو داود) ٣(
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لب العلم، وتساعد على مسألة هذه املسألة بعضها على بعض، وهذه سهلة على طا
  . املناظرة السابقة
مذاكرة مع الغري، بأن خيتار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على : النوع الثاين

طلب العلم، مفيدا له، فيجلس مع ويتذاكرون، يقرأ مثال ما حفظاه، كل واحد يقرأ على 
عة أو باملفامهة إن قدرا على ذلك اآلخر قليال، أو يتذاكران يف مسألة من املسائل باملراج

  . فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده، لكن إياك والشغب والصلف؛ ألن هذا ال يفيد
  الفائدة السابعة كراهية التزكية واملدح والتكرب على اخللق 

وهذه يبتلى ا بعض الناس فيزكي نفسه، ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غريه إذا 
ا أشبه ذلك، كذلك حب املدح جتده يسأل عما يقال عنه فإذا وجد خالفه فهو خمطئ وم

أم مدحوه انتفخ وزاد انتفاخه حىت يعجز جلده عن حتمل بدنه، كذلك التكرب على 
اخللق، بعض الناس ـ والعياذ باهللا ـ إذا آتاه اهللا علما تكرب، الغين باملال رمبا يتكرب وهلذا 

العائل املستكرب من الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال يزكيهم، وال  {  جعل النيب

؛ ألنه ليس عنده مال يوجب الكربياء، لكن العامل ال )1( } ينظر إليهم، وهلم عذاب أليم

ا ينبغي أن يكون كالغين كلما ازداد علما، بل ينبغي العكس كلما ازداد علما ازداد تكرب
 وأخالقه كلها تواضع للحق  ازداد تواضعا؛ ألن من العلوم اليت يقرأها أخالق النيب

وتواضع للخلق، لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق أيهما 
  يقدم؟ 

احلق ويفرح مبعاداة من يعمل يقدم التواضع للحق، فمثال لو كان هناك إنسان يسب 
به، فإنا ال نتواضع له، تواضع للحق، وجادل هذا الرجل حىت وإن أهانك أو تكلم فيك 

  . فال تم به، فال بد من نصرة احلق

                                                
  .  )١٠٧(، برقم  ، كتاب اإلميان أخرجه مسلم) ١(
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  الفائدة الثامنة زكاة العلم 
  : زكاة العلم تكون بأمور

 بشيء من ماله، نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق اإلنسان: نشر العلم: األمر األول
فهذا العامل يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى دوما وأقل كلفة ومؤنة، أبقى 
دوما؛ ألنه رمبا كلمة من عامل تسمع ينتفع ا أجيال من الناس ومازلنا اآلن ننتفع 

 ومل ننتفع بدرهم واحد من اخللفاء الذين كانوا يف عهده،  بأحاديث أيب هريرة
اء ننتفع بكتبهم ومعهم زكاة وأي زكاة، وهذه الزكاة ال تنقص العلم بل وكذلك العلم
  : تزيده كما قيل

ــده ــه   يزي ــاق من ــرة اإلنف    بكث



ــنقص ــددت  وي ــا ش ــه كف    إن ب

 ألنه العمل به دعوة إليه بال شك، وكثري من الناس يتأسون : العمل به:  الثايناألمر
  . قواله، وهذا ال شك زكاةبالعامل، بأخالقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأ

وهذا من مجلة نشر العلم ولكن النشر قد يكون يف حال : الصدع باحلق: األمر الثالث
السالمة وحال األمن على النفس وقد يكون يف حال اخلوف على النفس، فيكون صدعا 

  . باحلق
؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال شك أن هذا من زكاة العلم: األمر الرابع

اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر مث قائم مبا جيب عليه 
  . من هذه املعرفة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  الفائدة التاسعة موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء 
  : موقف طالب العلم من وهِم وخطأ العلماء

  : هذا املوقف له جهتان
وهذا أمر واجب، جيب على من عثر على وهم إنسان ولو : تصحيح اخلطأ: وىلاأل

كان من أكرب العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا اخلطأ ألن بيان احلق أمر واجب 
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  . وبالسكوت ميكن أن يضيع احلق الحترام من قال بالباطل؛ ألن احترام احلق أوىل باملراعاة
  و اخلطأ؟ أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ لكن هل يصرح بقائل الوهم أ

ينظر ملا تقتضيه املصلحة، قد يكون من املصلحة أال يصرح، كما لو كان : اجلواب
: قال فالن: يتكلم عن عامل مشهور يف عصره موثوق عند الناس، حمبوب إليهم، يقول

وال يقبلون احلق، كذا، وكذا وهذا خطأ؛ فإن العامة ال يقبلون كالمه بل يسخرون منه 
من اخلطأ أن يقول القائل كذا وكذا، وال يذكر امسه، وقد : ففي هذه احلالة ينبغي أن يقول

يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا، يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر يف اتمع 
  . قال فالن كذا وكذا وهو خطأ: فحينئذ يصرح؛ لئال يغتر الناس به، فيقول

ن يقصد بذلك بيان معايبه ال بيان احلق من الباطل، وهذه تقع من إنسان أ: الثانية
حاسد ـ والعياذ باهللا ـ يتمىن أن جيد قوال ضعيفًا أو خطأ لشخص ما فينشره بني الناس، 

 وينظرون إىل أقرب -رمحه اهللا-وهلذا جند أهل البدع يتكلمون يف شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ه ويعيبونه، مثال يقولون خالفت اإلمجاع يف أن الطالق شيء ميكن أن يقدح به فينشرون

  . الثالث واحدة فيقولون هذا شاذ، ومن شذ يف النار، وأمثال هذا كثري
املهم أن يكون قصدك من البيان إظهار احلق ومن كان قصده احلق وفِّق لقبوله، أما 

عورته، ومن تتبع من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع اهللا 
اهللا عورته فضحه ولو يف جوف بيته، فإذا عثرت على وهم عامل، حاول أن تدفع اللوم عنه 

  . وأن تذُب عنه، ال سيما إذا كان من العلماء املشهود هلم بالعدالة واخلري ونصح األمة
  الفائدة العاشرة املقصود بربكة العلم 

  : يف املقصود بربكة العلم
د بالربكة يف العلم ال بد أن نعرف الربكة فهي كما يقول العلماء قبل بيان املقصو

ويعيدون ذلك إىل اشتقاق هذه الكلمة فإا من الربكة وهي جممع " اخلري الكثري الثابت"
املاء، والربكة اليت هي جممع املاء مكان واسع، ماؤه كثري ثابت، فالربكة هي اخلريات 

 لك  ل والولد ومن العلم؟ وكل شيء أعطاه اهللالكثرية الثابتة، من كل شيء من املا
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 إذا مل يبارك لك فيما أعطاك حرمت خريا  تسأل اهللا سبحانه الربكة فيه؛ ألن اهللا
  . كثريا

ما أكثر الناس الذين عندهم املال الكثري وهم يف عداد الفقراء ملاذا؟ ألم ال ينتفعون 
كن يقصر على أهله يف النفقة، وعلى نفسه مباهلم، جتد عندهم من األموال ما ال حيصى، ل

وال ينتفع مباله، والغالب أن من كانت هذه حاله وخبل مبا جيب عليه، أن يسلط اهللا على 
أمواله آفات تذهبها، كثري من الناس عنده أوالد لكن أوالده مل ينفعوه، عندهم عقوق 

اعات الطويلة واستكبار على األب، حىت إنه ـ أي الولد ـ جيلس إىل صديقه الس
يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره ـ لكنه إذا جلس عند أبيه، فإذا هو كالطري 
احملبوس يف القفص ـ والعياذ باهللا ـ ال يأنس بأبيه، وال يتحدث إليه، وال يفضي إليه 

  . فهؤالء مل يبارك هلم يف أوالدهم: بشيء من أسراره، ويستثقل حىت رؤية والده
 العلم فتجد بعض الناس قد أعطاه اهللا علما كثريا لكنه مبرتلة األمي فال أما الربكة يف

يظهر أثر العلم عليه يف عباداته، وال يف أخالقه وال يف سلوكه، وال يف معامالته مع الناس، 
بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد اهللا وعلوا عليهم واحتقارا هلم، وما علم هذا أن 

  . يه بالعلم هو اهللا، وإن اهللا لو شاء لكان مثل هؤالء اجلهالالذي من عل
ال بتدريس وال بتوجيه، وال . جتده قد أعطاه اهللا علما، ولكن مل ينتفع الناس بعلمه

بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، مل يبارك اهللا له يف العلم، وهذا بال شك حرمان 
بد؛ ألن العلم إذا علمته غريك، ونشرته بني عظيم، مع أن العلم من أبرك ما يعطيه اهللا الع

  : األمة، أُجرت على ذلك من عدة وجوه
 فتكون من ااهدين، فااهد يف سبيل  أن يف نشرك العلم نشرا لدين اهللا: أوال

اهللا يفتح البالد بلدا بلدا حىت ينشر فيها الدين، وأنت تفتح القلوب بالعلم حىت تنشر فيها 
  .  شريعة اهللا
من بركة نشر العلم وتعليمه، أن فيه حفظًا لشريعة اهللا ومحاية هلا؛ ألنه لوال : ثانيا

العلم مل حتفظ الشريعة، فالشريعة ال حتفظ إال برجاهلا رجال العلم، وال ميكن محاية 



   كتاب العلم

  ١٨٦

الشريعة إال برجال العلم، فإذا نشرت العلم، وانتفع الناس بعلمك، حصل يف هذا محاية 
  . فظ هلالشريعة اهللا، وح

 فإذا عبد اهللا  فيه أنك تحسن إىل هذا الذي علمته؛ ألنك تبصره بدين اهللا: ثالثًا
على بصرية؛ كان لك من األجر مثل أجره؛ ألنك أنت الذي دللته على اخلري، والدال على 

  . اخلري كفاعل اخلري، فالعلم يف نشره خري وبركة لناشره وملن نشر إليه
لم وتعليمه زيادة له، علم العامل يزيد إذا علَّم الناس؛ ألنه أن يف نشر الع: رابعا

استذكار ملا حفظ، وانفتاح ملا مل حيفظ، وما أكثر ما يستفيد العامل من طلبة العلم، فطالبه 
الذين عنده أحيانا يأتون له مبعان ليست له على بال، ويستفيد منهم وهو يعلمهم، وهذا 

  . شيء مشاهد
 إذا استفاد من الطالب، وفتح له الطالب شيئًا من أبواب العلم ـ وهلذا ينبغي للمعلم

ينبغي له أن يشجع الطالب، وأن يشكره على ذلك؛ خالفًا ملا يظنه بعض الناس أن الطالب 
إذا فتح عليه، وبين له شيئًا كان خفيا عليه، تضايق املعلم، يقول هذا صيب يعلم شيخا 

ناقش معه، خوفًا من أن يطلعه على أمر قد خفي عليه، فيتضايق، ويتحاشى بعد ذلك أن يت
  . وهذا من قصور علمه بل من قصور عقله

ألنه إذا من اهللا عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهلت، فهذا من 
نعمة اهللا عليك، فهذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد إذا علمت العلم كما قال القائل مقارنا 

  : ل والعلم يقول يف العلمبني املا
   بكثــرة اإلنفــاق منــه   يزيــد



ــنقص ــددت  وي ــا ش ــه كف    إن ب

   .  شددت به كفا، وأمسكته نقص، أي تنساه، ولكن إذا نشرته يزدادإذا
وينبغي لإلنسان عند نشر العلم أن يكون حكيما يف التعليم، حبيث يلقي على الطلبة 

  . إليهم باملعضالت، بل يربيهم بالعلم شيئًا فشيئًااملسائل اليت حتتملها عقوهلم فال يأيت 
الذي يريب الناس بصغار : العامل الرباين هو: وهلذا قال بعضهم يف تعريف العامل الرباين
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  . العلم قبل كباره
وحنن نعلَم مجيعا أن البناء ليس يؤتى به مجيعا حىت يوضع على األرض، فيصبح قصرا 

حىت يكتمل البناء، فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة حبيث مشيدا بل يبىن لبنة لبنة، 
  . يلقي إليهم ما ميكن لعقوهلم أن تدركه، وهلذا يؤمر العلماء أن حيدثوا الناس مبا يعرفون

  .  إنك لن حتدث قوما حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة قال ابن مسعود
باألصول والقواعد؛ ألن األصول والقواعد هي كذلك أيضا ينبغي للمعلم أن يعتين 

  . اليت يبىن عليها العلم
من حرم األصول حرم الوصول، أي ال يصل إىل الغاية إذا حرم : وقد قال العلماء

األصول، فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد واألصول اليت تتفرع عليها املسائل اجلزئية؛ 
ة ال يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها؛ ألن الذي يتعلم على املسائل اجلزئي

  . ألنه ليس عنده أصل
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  رسائل خمتارة 
  الرسالة األوىل حسن اخللق وأمهيته لطالب العلم 

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهللا .  لهأعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي

وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، بعثه اهللا تعاىل بني يدي الساعة بشريا 
ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، فبلَّغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، 

شاء من عباده فاستجاب وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه اليقني، ووفق اهللا من 
لدعوته، واهتدى ديه، وخذل اهللا حبكمته من شاء من عباده فاستكرب عن طاعته، 

  . وكذب خربه، وعاند أمره، فباء باخلسران والضالل البعيد
أيها اإلخوة، يطيب يل أن أحتدث إليكم عن اخللق احلسن، واخللق كما يقول أهل 

  : لإلنسان صورتنيصورة اإلنسان الباطنة؛ ألن : العلم هو
وكما نعلم مجيعا أن هذه . صورة ظاهرة، وهي ِخلقته اليت جعل اهللا البدن عليه

  . الصورة الظاهرة منها ما هو مجيل حسن، ومنها ما هو قبيح سيئ، ومنها ما بني ذلك
وهذا ما . وصورة باطنة، منها صورة حسنة ومنها صورة سيئة، ومنها ما بني ذلك

  . يعرب عنه باخللق
  : فاخلُلُق إذن هو

. ، وكما يكون اخلُلُق طبيعة فإنه يكون كسبا"الصورة الباطنة اليت طُبع اإلنسان عليها"
مبعىن أن اإلنسان كما يكون مطبوعا على اخلُلُق احلسن اجلميل قد حيصل على اخلُلُق 

:"  ألشج عبد القيس قال النيب  {احلسن اجلميل عن طريق الكسب واملرونة، ولذلك 

قال يا رسول اهللا أمها خلُقان ختلقت ما أم . إن فيك خصلتني حيبهما اهللا، احللم واألناة
  . )1(  )1(  } بل جبلك اهللا عليهما: جبلين اهللا عليهما؟ قال

                                                
  .  )١٧(، مسلم اإلميان  )٥٣(البخاري اإلميان ) ١(
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اضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن الطبع بال شك فهذا دليل على أن األخالق الف
أحسن من التطبع؛ ألن اخللق إذا كان طبيعيا صار سجية لإلنسان وطبيعة له ال حيتاج يف 
. ممارسته إىل تكلف، وال حيتاج يف ممارسته إىل تصنع، ولكن هذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء

طبع فإنه ميكنه أن يناله على سبيل التطبع، من حرم اخلُلق على سبيل ال: ومن حرم هذا أي
  . وذلك باملرونة واملمارسة كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

وكثري من الناس يذهب فهمه إىل أن حسن اخللق ال يكون إال يف معاملة اخللق، دون 
ولكن هذا الفهم قاصر فإن حسن اخللق كما يكون يف معاملة اخللق يكون . معاملة اخلالق

  . ملة اخلالقيف معا
  . فموضوع حسن اخللق إذن معاملة اخلالق ـ جل وعال ـ، ومعاملة اخللق أيضا

  فما هو حسن اخللق يف معاملة اخلالق؟ 
  : حسن اخللق يف معاملة اخلالق جيمع ثالث أمور

  . ـ تلقِّي أخبار اهللا تعاىل بالتصديق١
  . ـ وتلقِّي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق٢
  .  بالصرب والرضاـ وتلقِّي أقداره٣

     فهذه ثالث أشياء عليها مدار حسن اخللق مع اهللا ـ
  : تلقي أخباره بالتصديق: أوال

حبيث ال يقع عند اإلنسان شك أو تردد يف تصديق خرب اهللا تعاىل؛ ألن خرب اهللا ـ 
   {: سبحانه وتعاىل ـ صادر عن علم وهو أصدق القائلني كما قال تعاىل عن نفسه

       {  )2(٨٧:  النساء، اآلية .  

والزم تصديق أخبار اهللا أن يكون اإلنسان واثقًا ا مدافعا عنها جماهدا ا، حبيث ال 
                                                 

 / ٤األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله ـ خمتصر ـ واإلمام أمحد :   ، باب ، كتاب اإلميان لمأخرجه مس) ١(
  .   )٥٥٢٥(، وأيب داود  ٢٠٦

  .  ٨٧:  سورة النساء آية) ٢(
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 وإذا ختلق   سبحانه وتعاىل ـ وأخبار رسولهيدخله شك، أو تشكيك يف أخبار اهللا ـ
 سواء أكانوا  ذا اخللق أمكنه أن يدفع كل شبهة يوردها املغرضون على أخبار رسوله

من املسلمني الذين ابتدعوا يف دين اهللا ما ليس منه أم كانوا من غري املسلمني الذين يلقون 
 صحيح البخاري من حديث أيب ثبت يف: الشبهة يف قلوب املسلمني، ولنضرب لذلك مثال

إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث ليرتعه،  {:  قال  أن النيب هريرة

  . )2( )1( } فإن يف إحدى جناحيه داء واألخرى شفاء

 يف أمور الغيب ال ينطق مبا أوحى اهللا إليه؛ ألنه بشر،   وهو هذا خرب رسوله اهللا
       {: والبشر ال يعلم الغيب بل قد قال اهللا له       

                        { )3(] هذا ]. ٥٠: األنعام، اآلية

اخلرب جيب علينا أن نقابله حبسن اخللق، وحسن اخللق حنو هذا اخلرب أن نتلقى هذا اخلرب 
 اعترض عليه من  يف هذا احلديث فهو حق وصدق وإن بالقبول، وأن جنزم بأن ما قال النيب

:  فإنه باطل؛ ألن اهللا تعاىل يقول ونعلم علم اليقني أن ما خالف ما صح عن رسول اهللا. يعترض
}                 { )4( )سـيون :

٣٢ (  
  : ومثال آخر

أن الشمس تدنو من اخلالئق يوم القيامة بقدر  {  من أخبار يوم القيامة، أخرب النيب

                                                
،  )٢/٣٤٠(، أمحد  )٣٥٠٥(، ابن ماجه الطب  )٣٨٤٤(، أبو داود األطعمة   )٣١٤٢(البخاري بدء اخللق ) ١(

  .  )٢٠٣٨(الدارمي األطعمة 
  .   إخل.  .  . إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه:   ، باب ، كتاب بدء اخللق  أخرجه البخاري) ٢(
  .  ٥٠:   سورة األنعام آية) ٣(
  .  ٣٢:  سورة يونس آية) ٤(
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املسافة، هذه املسافة بني الشمس ورؤوس  سواء كان ميل املكحلة أو ميل )2( )1( }  ميل

اخلالئق قليلة، ومع ذلك فإن الناس ال حيترقون حبرها مع أن الشمس لو تدنو اآلن يف الدنيا 
مقدار أمنلة الحترقت الدنيا، فقد يقول قائل كيف تدنو من رؤوس اخلالئق يوم القيامة 

حلديث؟ حسن اخللق حنو هذا ذه املسافة مث يبقى الناس؟ فما هو حسن اخللق حنو هذا ا
احلديث أن نقبله ونصدق به، وأن ال يكون يف صدورنا حرج منه، وال ضيق، وال تردد، 

 يف هذا فهو حق، وال ميكن أن نقيس أحوال اآلخرة  وأن نعلم أن ما أخرب به الرسول
رب فإذا كان كذلك فإن املؤمن يقبل مثل هذا اخل. على أحوال الدنيا لوجود الفارق العظيم

  . بانشراح وطمأنينة ويتسع فهمه له
إن حسن اخللق يف معاملة اهللا بالنسبة لألحكام : تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق: ثانيا

أن يتلقاها اإلنسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق فال يرد شيئًا من أحكام اهللا، فإذا رد شيئًا من 
نكرا حكمها، أو ردها مستكربا عن أحكام اهللا، فهذا سوء خلق مع اهللا سواء ردها م

  .  العمل ا، أو ردها متهاونا بالعمل ا، فإن ذلك مناف حلسن اخللق مع اهللا
ولنضرب لذلك مثال، الصوم ال شك أنه شاق على اإلنسان؛ ألن اإلنسان يترك فيه 

  املألوف من طعام وشراب ونكاح، وهذا أمر شاق، ولكن املؤمن حسن اخللق مع ربه
يقبل هذا التكليف بانشراح صدر وطمأنينة، وتتسع له نفسه فتجده يصوم األيام احلارة 

أما سيئ اخلُلُق مع اهللا . الطويلة وهو بذلك راٍض منشرح الصدر؛ ألنه حيسن اخللق مع ربه
فيقابل مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية ولوال أنه خيشى من أمر ال تحمد عقباه لكان 

  . صيامال يلتزم بال
  : ومثال آخر

الصالة ال شك أا ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على املنافقني، كما قال النيب 

                                                
  .  )١٤٠٥(البخاري الزكاة ) ١(
،  )  . .  . لنا نوحا إىل قومهإنا أرس: ( ، باب قوله تعاىل ، كتاب األنبياء جزء من حديث أخرجه البخاري) ٢(

  .   أدىن أهل اجلنة مرتال:  ، باب  ، كتاب اإلميان  ومسلم
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أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة  {: عليه الصالة والسالم

  {: لصالة بالنسبة للمؤمن قرة عينه وراحة نفسه، قال اهللا تعاىل لكن ا)2( )1(  }  الفجر
                       { )3( )٤٥: البقرة (}  

               {  )4(  )على هؤالء غري ) ٤٦: البقرة

وجعلت قرة عيين يف  {: كبرية بل إا سهلة يسرية، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه سلم

  . )6( )5( }  الصالة
 بالنسبة للصالة، أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن وعيناك  فحسن اخللق مع اهللا

قريرتان، تفرح إذا كنت متلبسا ا وتنتظرها إذا أقبل وقتها، فإذا صليت الفجر كنت يف 
صليت الظهر كنت يف شوق إىل صالة العصر، وإذا صليت شوق إىل صالة الظهر، وإذا 

العصر كنت يف شوق إىل صالة املغرب، وإذا صليت املغرب كنت يف شوق إىل صالة 
العشاء، وإذا صليت العشاء كنت يف شوق إىل صالة الفجر، وهكذا دائما قلبك معلق 

  . ذه الصلوات
  : ونضرب مثاال ثالثًا يف املعامالت

: حرم اهللا علينا الربا، حرمه حترميا صرحيا يف القرآن كما قال اهللا تعاىليف املعامالت 

}                  {  )7(  )وقال فيه) ٢٧٥: البقرة، اآلية :}        

                                                
  .  )٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٢٦(البخاري األذان ) ١(
فضل :  ، باب ، كتاب املساجد  ، ومسلم فضل العشاء يف اجلماعة:  ، باب ، كتاب األذان أخرجه البخاري) ٢(

  .  لصبح يف مجاعةصالة العشاء وا
  .  ٤٥:   سورة البقرة آية) ٣(
  .  ٤٦:   سورة البقرة آية) ٤(
  .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٩٤٠(النسائي عشرة النساء ) ٥(
"  ، واحلاكم يف عشرة النساء:  ، باب  ، كتاب النساء  ، والنسائي ١٢٨ ص٣أخرجه اإلمام أمحد جـ) ٦(

  .  ووافقه الذهيب"  شرط مسلم ومل خيرجاهحديث صحيح على "  :  وقال١٧٥ ص٢جـ"   املستدرك
  .  ٢٧٥:   سورة البقرة آية) ٧(
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      { )1( )فتوعد من عاد إىل الربا بعد أن ) ٢٧٥من اآلية : البقرة
املؤمن يقبل هذا احلكم . جاءته املوعظة وعلم احلكم توعده باخللود يف النار والعياذ باهللا

وأما غري املؤمن؛ فإنه ال يقبله ويضيق صدره به، يتحيل عليه . بانشراح ورضا وتسليم
با متيقنا وليس فيه خماطرة، لكنه يف احلقيقة كسب بأنواع احليل ألننا نعلم أن يف الربا كس

  {: وهلذا قال اهللا تعاىل. لشخص وظلم آلخر           

       { )2( )أما األمر الثالث من ) ٢٧٩من اآلية : البقرة
موضوع حسن اخللق مع اهللا فهو تلقي أقداره بالصرب والرضا، وكلنا يعلم أن أقدار 

  .  اليت ينفذها يف خلقه بعضها مالئم وبعضها غري مالئم اهللا
 يالئم وهل الفقر. هل املرض يالئم اإلنسان؟ أبدا اإلنسان حيب أن يكون صحيحا

فاإلنسان حيب . وهل اجلهل يالئم اإلنسان؟ ال. فاإلنسان حيب أن يكون غنيا. اإلنسان؟ ال
 حبكمته تتنوع منها ما يالئم اإلنسان ويستريح له  لكن أقدار اهللا. أن يكون عاملًا

 حنو أقدار  فما هو حسن اخللق مع اهللا. مبقتضى طبيعته، ومنها ما ال يكون كذلك
  اهللا؟ 

اخللق مع اهللا حنو أقداره أن ترضى مبا قدر اهللا لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم حسن 
أن اهللا سبحانه وتعاىل ـ ما قدره لك إال حلكمة وغاية حممودة يستحق عليها الشكر، 
. وعلى هذا فإن حسن اخللق مع اهللا حنو أقداره هو أن اإلنسان يرضى ويستسلم ويطمئن

. إنا هللا وإنا إليه راجعون: برين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالواوهلذا امتدح اهللا تعاىل الصا
   {: وقال    { )3( .١٥٥: البقرة، اآلية .  

                                                
  .  ٢٧٥:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ٢٧٩:   سورة البقرة آية) ٢(
  .  ١٥٥:   سورة البقرة آية) ٣(
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  : ونوجز ما سبق
 يف معاملة اخللق يكون يف معاملة اخلالق، وإن حسن إن حسن اخللق كما يكون: نقول

وتلقي . اخللق يف معاملة اخلالق هو تلقي أخباره بالتصديق وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق
  . هذا حسن اخللق مع اهللا. أقداره بالصرب والرضا

كف "ويذكر عن احلسن البصري أنه . أما حسن اخللق مع املخلوق فعرفه بعضهم
  ". ل الندى، وطالقة الوجهاألذى، وبذ

  : ثالثة أمور
  . ـ كف األذى١
  . ـ بذل الندى٢
  . ـ طالقة الوجه٣

أن اإلنسان يكف أذاه عن غريه سواء كان هذا األذى يتعلق : ومعىن كف األذى
فمن مل يكف أذاه عن اخللق فليس من حسن . باملال، أو يتعلق بالنفس، أو يتعلق بالعرض

: قال.  يف أعظم جممع اجتمع به يف أمته وقد أعلن الرسول. اخلُلق، بل هو سيئ اخلُلق
إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم   {

  . )2( )1( }  هذا، يف بلدكم هذا
جل يعتدي على الناس باخليانة، أو يعتدي على الناس بالضرب واجلناية، أو إذا كان ر

فهذا ليس حبسن اخللق مع الناس؛ ألنه مل . يعتدي على الناس يف العرض، أو بالسب والغيبة
فاإلساءة . يكف أذاه عنهم، ويعظم إمث ذلك كلما كان موجها إىل من له حق عليك أكرب

ساءة إىل غريمها، واإلساءة إىل األقارب أعظم من اإلساءة إىل الوالدين مثال أعظم من اإل
وهلذا . إىل األباعد، واإلساءة إىل اجلريان أعظم من اإلساءة إىل من ليسوا من جريانا لك

                                                
  .  )١٦٥٥(البخاري احلج ) ١(
بيان معىن قول :  ، باب ان، كتاب اإلمي ، ومسلم  اخلطبة أيام مىن:   ، باب ، كتاب احلج أخرجه البخاري) ٢(

  .  " . . . ال ترجعوا بعدي كفارا"   النيب
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واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن،  {: قال النيب ـ عليه الصالة والسالم ـ

:  ويف رواية ملسلم)2(  )1(  } الذي ال يأمن جاره بوائقه: من يا رسول اهللا؟ قال: قيل

  . الشرور:  والبوائق هي)3( }  ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه  {
يعين أن تبذل الكرم واجلود، والكرم ليس . وأما بذل الندى، الندى هو الكرم واجلود

كما يظنه بعض الناس هو أن تبذل املال، بل الكرم يكون يف بذل النفس، ويف بذل اجلاه، 
ويف بذل املال، إذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس يساعدهم يتوجه يف شئوم إىل من 

إليه، ينشر علمه بني الناس، يبذل ماله بني الناس، فإنا نصفه حبسن ال يستطيعون الوصول 
اتق اهللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة  {  اخللق؛ ألنه بذل الندى، وهلذا قال النيب

  . )5( )4( }  متحها، وخالق الناس خبلق حسن
ء إليك فإنك تعفو وتصفح، وقد امتدح اهللا ومعىن ذلك أنك إذا ظُلمت أو أسي

    {العافني عن الناس فقال يف اجلنة               

                {  )6(  )وقال اهللا ) ١٣٤: آل عمران

   {: ىـتعال                   {  )7( .وقال تعاىل. ٢٣٧: البقرة، اآلية :

}                   {  )8( .٢٢: النور، اآلية .  

                                                
  .  )٢/٢٨٨(، أمحد  )٤٦(مسلم اإلميان ) ١(
  .  حترمي إيذاء اجلار:  ، باب ، كتاب اإلميان ، ومسلم إمث من مل يأمن جاره بوائقه:  ، باب ، كتاب األدب أخرجه البخاري) ٢(
  .  )٢/٢٨٨(، أمحد  )٤٦(مسلم اإلميان ) ٣(
  .  )٢٧٩١(، الدارمي الرقاق  )٥/١٧٧(، أمحد  )١٩٨٧(الترمذي الرب والصلة ) ٤(
،  ما جاء يف معاشر الناس:  ، باب ، كتاب الرب والصلة ، والترمذي ١٥٣ ص٥أخرجه اإلمام أمحد جـ) ٥(

  .   حسن اخللق:  ، باب ، كتاب الرقاق والدارمي
  .  ١٣٤:  سورة آل عمران آية) ٦(
  .  ٢٣٧:   ة البقرة آيةسور) ٧(
  .  ٢٢:  سورة النور آية) ٨(
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وكل إنسان يتصل بالناس فال بد أن جيد من الناس شيئًا من اإلساءة، فموقفه من هذه 
 اليقني أنه بعفوه وصفحه وجمازاته باحلسىن سوف اإلساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم

        {: قال اهللا تعاىل. تنقلب العداوة بينه وبني أخيه إىل والية وصداقة
             { )1( )فما ) ٣٤: فصلت

وتأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة . هو األحسن، السيئة أم احلسنة؟ احلسنة
        {: هاي نتيجتـالفجائية تدل على احلدث الفوري ف) إذا( بـ

   { )2( ولكن هل كل أحد يوفق إىل ذلك؟ ال }        

      { )3( )٣٥: فصلت (  

  : وهاهنا مسألة
  هل نفهم من هذا أن العفو عن اجلاين مطلقًا حممود ومأمور به؟ 

ولكن ليكن معلوما لديكم . ر بهقد نفهم من هذا الكالم أن العفو مطلقًا حممود ومأمو
  {: أن العفو إمنا يحمد إذا كان العفو أمحد، وهلذا قال اهللا تعاىل            

                        { )4( )فجعل ) ٤٠: الشورى

  العفو مقرونا باإلصالح، وهل ميكن أن يكون العفو غري إصالح؟ 
قد يكون هذا الذي اجترأ عليك وجىن عليك رجلٌ شرير، معروف . نعم: اجلواب

ما هو األفضل حينئذ، أن نعفو بالشر والفساد، فلو عفوت عنه لتمادى يف شره، وفساده، ف
  أو نأخذ باجلرمية؟ 

  . األفضل أن نأخذ باجلرمية؛ ألن يف ذلك إصالحا

                                                
  .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ١(
  .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ٢(
  .  ٣٥:  سورة فصلت آية) ٣(
  .  ٤٠:  سورة الشورى آية) ٤(
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فإذا كان يف العفو فوات . }اإلصالح واجب، والعفو مندوب  {:قال شيخ اإلسالم

وصدق . وهذا ال تأيت به الشريعة. اإلصالح فمعىن ذلك أننا قدمنا مندوبا على واجب
  . رمحه اهللا
 ذه املناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها كثري من الناس بقصد اإلحسان، وإنين

وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها شخص آخر، فيأيت أولياء املقتول فيسقطون 
الدية عن هذا اجلاين الذي فعل احلادث، فهل إسقاطهم حممود ويعترب من حسن اخللق أو 

  . يف ذلك تفصيل؟ يف ذلك تفصيل
ال بد أن نتأمل ونفكر يف حال هذا اجلاين الذي وقع منه احلادث هل هو من الناس 

أنا ال أبايل أن أصدم : املعروفني بالتهور وعدم املباالة؟ هل هو من الطراز الذي يقول
  والعياذ باهللا؟ . شخصا ألن ديته يف الدرج

ن اهللا تعاىل قد أم أنه رجل حصلت منه اجلناية مع كمال التحفظ وكمال االتزان ولك
إن كان من الطراز الثاين فالعفو حبقه أوىل، ولكن قبل : جعل كل شيء مبقدار؟ فاجلواب

العفو حىت يف الطراز الثاين جيب أن نالحظ هل على امليت دين؟ إذا كان عليه دين فإنه ال 
  . ميكن أن نعفو

ملاذا .  الناسولو عفونا فإن عفونا ال يعترب، وهذه مسألة رمبا يغفل عنها كثري من
  إنه قبل العفو جيب أن نالحظ هل على امليت دين أم ال؟ ملاذا نقول ذلك؟ : نقول

ألن الورثة يتلقون االستحقاق هلذه الدية من امليت الذي أصيب باحلادث وال يرد 
   {: استحقاقهم إال بعد الدين وهلذا ملا ذكر اهللا املرياث قال        

  { )1( )هذه مسألة ختفى على كثري من الناس وعلى هذا ) ١١من اآلية : النساء

إذا حصلت حادث على شخص ما فمات فإنه قبل أن يقدم ورثته على العفو ننظر : فنقول
ليه فإن كان عليه دين ال وفاء له إال من الدية فال عفو؛ ألن الدين مقدم يف حال اين ع

                                                
  .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
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على املرياث، وإن مل يكن عليه دين نظرنا يف حال اجلاين فإن كان من املتهورين فترك 
العفو عنه أوىل، وإن مل يكن منهم نظرنا يف ورثة اين عليه فإن كان غري مرشدين فال 

ين عليه، وإن كانوا مرشدين فالعفو يف هذه احلال أفضلميلك أحد إسقاط حقهم عن ا .  
إما : أن من حسن اخللق العفو عن الناس، وهو بذل الندى؛ ألن بذل الندى: واحلاصل

  . إعطاء، وإما إسقاط، والعفو من اإلسقاط
وأما طالقة الوجه فهي أن يكون اإلنسان طليق الوجه، وضد طليق الوجه عبوس 

ال حتقرنّ من املعروف شيئًا، ولو أن تلقى   {: يب عليه الصالة والسالمالوجه، وهلذا قال الن

  . )2(  )1(  } أخاك بوجه طلق

وعلى من اجته لك، وجتلب املودة واحملبة، . طالقة الوجه تدخل السرور على من قابلك
القلب، بل توجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك ـ وجرب جتد ـ وتوجب انشراح 

لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون منك، وال ينشرحون باجللوس إليك، وال 
بالتحدث معك، ورمبا تصاب مبرض خطري يسمى بالضغط، فإن انشراح الصدر وطالقة 

ذا فإن األطباء ينصحون ابتلي وهل. الوجه من أكرب العقاقري املانعة من هذا الداء داء الضغط
ذا الداء بأن يبتعد عما يثريه ويغضبه؛ ألن ذلك يزيد يف مرضه، فطالقة الوجه تقضي 

  . على هذا املرض؛ ألن اإلنسان يكون منشرح الصدر حمبوبا إىل اخللق
  . هذه األصول الثالثة اليت يدور عليها حسن اخللق يف معاملة اخللق

 حسن اخللق حسن املعاشرة بأن يكون اإلنسان مع من ومما ينبغي أن يعرف من
يعاشره من أصدقاء، وأقارب، وأهل، يكون حسن العشرة معهم ال يضيق م وال يضيق 

وهذا القيد ال بد منه . عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما ميكنه يف حدود شريعة اهللا
ن ال يسري إال مبعصية اهللا والعياذ باهللا أعين أن يكون يف حدود شريعة اهللا؛ ألن من الناس م

                                                
  .  )١٨٣٣(، الترمذي األطعمة  )٢٦٢٦(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
  .  استحباب طالقة الوجه عند اللقاء:  ، باب ، كتاب الرب  مسلمأخرجه) ٢(
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  . وهذا ال يوافق عليه
. لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء وأقارب من حسن اخللق

كم إن خريكم خريكم ألهله وأنا خري {: وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم

  . )2(  )1(  } ألهلي

وكثري من الناس مع األسف الشديد حيسن اخللق مع الناس، ولكنه ال حيسن اخللق مع 
كيف حتسن اخللق مع األباعد وتسيء اخللق مع . أهله وهذا خطأ وقلب للحقائق

يا  {: وهلذا قال رجل. األقارب؟ فاألقارب أحق الناس بأن حتسن إليهم الصحبة والعشرة

مث : أمك قال: مث من؟ قال: أمك، قال:من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال:"رسول اهللا
  . )4(  )3(  } يف الثالثة أو الرابعة. أبوك: من؟ قال

ذلك من حسن واحلاصل أن إحسان العشرة مع األهل واألصحاب واألقارب كل 
اخللق، وينبغي لنا يف هذه املراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب حبيث منرم على 
إحسان اخللق لتكون هذه املراكز مراكز تعليم وتربية؛ ألن العلم بدون تربية يكون ضرره 

 :وهلذا قال اهللا تعاىل. لكن مع التربية يكون العلم مؤديا لنتيجته املقصودة. أكثر من نفعه
}                                 

                            { )5( ) آل

هذه فائدة العلم أن يكون اإلنسان ربانيا مبعىن مربيا لعباد اهللا على شريعة ) ٧٩: رانعم
                                                

  .  )٢٢٦٠(، الدارمي النكاح  )٣٨٩٥(الترمذي املناقب ) ١(
،  حسن معاشرة النساء:  ، باب ، كتاب النكاح ، وابن ماجه ٤٧٢ـ٢٥٠ ص٢أخرجه اإلمام أمحد جـ) ٢(

  .   ٣٠٣ـ٣٠٢ ص٤واهليثمي جـ
  .  )٢٥٤٨(سلم الرب والصلة واآلداب ، م )٥٦٢٦(البخاري األدب ) ٣(
،  ، كتاب الرب والصلة  ، ومسلم من أحق الناس حبسن الصحبة:  ، باب  ، كتاب األدب  أخرجه البخاري) ٤(

  .  بر الوالدين وأما أحق به:  باب
  .  ٧٩:  سورة آل عمران آية) ٥(



   كتاب العلم

  ٢٠٠

  . اهللا
فهذه املراكز اليت نأمل من القائمني عليها أن جيعلوها ميدانا للتسابق يف األخالق 

فحسن اخللق يكون بالطبع ويكون بالتطبع ـ كما تقدم ـ . الفاضلة ومنها حسن اخللق
وأتينا على ذلك بدليل وهو قول . لق بالطبع أكمل من حسن اخللق بالتطبعوحسن اخل

وحسن اخللق بالتطبع . )2(  )1(  } بل جبلك اهللا عليهما {: الرسول عليه الصالة والسالم

سة وإىل معاناة قد يفوت اإلنسان يف مواطن كثرية؛ ألن حسن اخللق بالتطبع حيتاج إىل ممار
ى الرسول عليه الصالة ـوإىل تذكر عند وجود كل ما يثري اإلنسان، وهلذا جاء رجل إل

ال  : فردد مرارا قال،ال تغضب: يا رسول اهللا أوصين، قال {: والسالم قال

ليس الشديد بالصرعة، وإمنا   {: النيب عليه الصالة والسالم وقال )4( )3( }  تغضب

  . )6(  )5(  } الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب

  . هو الذي يغلب الرجال عند املصارعة: والصرعة
ضب، الذي يصرع نفسه وميلكها عند الغضب إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغ

وملك اإلنسان نفسه عند الغضب يعترب من أحسن األخالق، فإذا غضبت فال . هو الشديد
تنفذ الغضب، استعذ باهللا من الشيطان الرجيم، وإذا كنت قائما فاجلس وإذا كنت جالسا 

  . فاضجع، وإذا زاد بك الغضب فتوضأ حىت يزول عنك
إن حسن اخللق طبع وتطبع وأن حسن اخللق بالطبع هو األفضل؛ : ولواملقصود أننا نق

                                                
  .  )٤/٢٠٦(، أمحد  )٥٢٢٥(أبو داود األدب ) ١(
  .  ٢٥٦تقدم خترجيه ص) ٢(
  .  )٢/٤٦٦(، أمحد  )٢٠٢٠(، الترمذي الرب والصلة  )٥٧٦٥(البخاري األدب ) ٣(
  .  احلذر من الغضب:  ، باب  ، كتاب األدب  أخرجه البخاري) ٤(
، مالك اجلامع  )٢/٢٦٨(، أمحد  )٢٦٠٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٥٧٦٣(البخاري األدب ) ٥(

)١٦٨١(  .  
فضل من :  ، باب ، كتاب الرب والصلة ، ومسلم احلذر من الغضب:  ، باب األدب، كتاب  أخرجه البخاري) ٦(

  .   ميلك نفسه عند الغضب



   كتاب العلم

  ٢٠١

ألنه يكون سجية اإلنسان ويسهل عليه يف كل موطن، ولكن التطبع قد يفوته يف بعض 
  . املواقف

إن حسن اخللق يكون باالكتساب مبعىن أن اإلنسان ميرن نفسه، فكيف : كذلك نقول
  : اخللق باآليتيكون اإلنسان حسن اخللق؟ يكون اإلنسان حسن 

ينظر النصوص الدالة على مدح .  بأن ينظر يف كتاب اهللا وسنة رسوله اهللا: أولًا
ذلك اخللق العظيم، واملؤمن إذا رأى النصوص متدح شيئًا من األخالق أو من األعمال فإنه 

  . سوف يقوم به
يه الصالة جمالسة األخيار والصاحلني املوثوق بعلمهم وأمانتهم يقول النيب عل: ثانيا
مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء، كمثل صاحب املسك وكري احلداد ال  {: والسالم

حيرق بدنك أو ثوبك : إما تشتريه أو جتد رحيه، وكري احلداد: يعدمك من صاحب املسك
  . )2( )1(  }   جتد منه رحيا خبيثةأو

فعليكم أيها الشباب أن تصاحبوا من عرفوا حبسن األخالق، والبعد عن مساوئ 
األخالق وسفاسف األعمال، حىت تأخذوا من هذه الصحبة مدرسة تستعينون ا على 

  . حسن اخللق
سيئ أن يتأمل اإلنسان ماذا يترتب على سوء خلقه، فسيئ اخللق ممقوت، و: ثالثًا

فإذا علم اإلنسان أن سوء اخللق . اخللق مهجور، وسيئ اخللق مذكور بالوصف القبيح
  . يفضي به إىل هذا فإنه يبتعد عنه

 ظاهرا وباطنا وأن  نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من املتمسكني بكتابه وسنة رسوله
 بعد إذ هدانا وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتوالنا يف الدنيا واآلخرة، وأن ال يزيغ قلوبنا

  . يهب لنا منه رمحة إنه هو الوهاب

                                                
  .   )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٦٢٨(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )١٩٩٥(البخاري البيوع ) ١(
  .   يف العطار وبيع املسك:  ، باب  ، كتاب البيوع  أخرجه البخاري) ٢(



   كتاب العلم

  ٢٠٢

* * *  
  الرسالة الثانية اخلالف بني العلماء وأسبابه وموقفنا 

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
د أن ال إله إال وأشه. وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله 
  {وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما          

            {  )1(  )١٠٢: آل عمران (}        

                           
                        {  )2(  )١: النساء (

}                           

                  { )3( )٧١: األحزاب (  

فإنه قد يثري هذا املوضوع التساؤل لدى الكثريين، وقد يسأل البعض ملاذا هذا : أما بعد
  املوضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غريه من مسائل الدين أهم منه؟ 

ولكن هذا العنوان وخاصة يف وقتنا احلاضر يشغل بال كثري من الناس، ال أقول من 
أا كثرت يف وسائل اإلعالم نشر األحكام وبثها بني العامة بل حىت من طلبة العلم، وذلك 

األنام، وأصبح اخلالف بني قول فالن وفالن مصدر تشويش، بل تشكيك عند كثري من 
الناس، ال سيما من العامة الذين ال يعرفون مصادر اخلالف، هلذا رأيت وباهللا أستعني أن 

إن من نعمة اهللا ـ تبارك . لمنيأحتدث يف هذا األمر الذي له يف نظري شأن كبري عند املس
وتعاىل ـ على هذه األمة أن اخلالف بني األمة مل يكن يف أصول دينها ومصادره األصلية، 

                                                
  .  ١٠٢:  ةسورة آل عمران آي) ١(
  .  ١:  سورة النساء آية) ٢(
  .  ٧١،  ٧٠:  تانياآلسورة األحزاب ) ٣(



   كتاب العلم

  ٢٠٣

وإمنا كان اخلالف يف أشياء ال متس وحدة املسلمني احلقيقية وهو أمر ال بد أن يكون، وقد 
  : أمجلت العناصر اليت أريد أن أحتدث عنها مبا يأيت

 أن اهللا  علوم عند مجيع املسلمني مما فهموه من كتاب اهللا وسنة رسولهمن امل: أولًا
 قد بني هذا  تعاىل بعث حممدا باهلدى ودين احلق وهذا يتضمن أن يكون رسول اهللا

الدين بيانا شافيا كافيا، ال حيتاج بعده إىل بيان؛ ألن اهلدى مبعناه ينايف الضاللة بكل 
 ـ ورسول اهللا بعث  ينايف كل دين باطل ال يرتضيه اهللامعانيها، ودين احلق مبعناه 

باهلدى ودين احلق، وكان الناس يف عهده ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ يرجعون عند 
التنازع إليه فيحكم بينهم ويبني هلم احلق سواء فيما خيتلفون فيه من كالم اهللا، أو فيما 

 مث بعد ذلك يرتل القرآن مبينا هلا، وما خيتلفون فيه من أحكام اهللا اليت مل يرتل حكمها،
كذا فيجيب اهللا ـ تعاىل نبيه باجلواب الشايف ) يسألونك عن:(أكثر ما نقرأ يف القرآن قوله

   {ويأمره أن يبلغه إىل الناس، قال اهللا تعاىل              

                              

                      {  )1(  )٤: املائدة (  

}                        

 { )2( )٢١٩من اآلية : البقرة (}                 
                       

 {  )3( )١: األنفال (  

}                             

                              
                                                

  .  ٤:  سورة املائدة آية) ١(
  .  ٢١٩:   سورة البقرة آية) ٢(
  .  ١:  سورة األنفال آية) ٣(



   كتاب العلم

  ٢٠٤

   { )1(١٨٩:  البقرة، اآلية .  

}                                

                                 

                             

                                    

   { )2( )٢١٧: البقرة (  

  . إىل غري ذلك من اآليات
 اختلفت األمة يف أحكام الشريعة اليت ال تقضي على  الرسولولكن بعد وفاة 

  . أصول الشريعة، وأصول مصادرها
  . ولكنه اختالف سنبني إن شاء اهللا بعض أسبابه

وحنن مجيعا نعلم علم اليقني أنه ال يوجد أحد من ذوي العلم املوثوق بعلمهم وأمانتهم 
 عن عمد وقصد؛ ألن من اتصفوا   ودينهم خيالف ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله

. بالعلم والديانة، فال بد أن يكون رائدهم احلق، ومن كان رائده احلق فإن اهللا سييسره له
  {: واستمعوا إىل قوله تعاىل                {  )3(  )القمر :

١٧ (}                     { )4(  ولكن

 يف مثل هؤالء األئمة ميكن أن حيدث منهم اخلطأ يف أحكام اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ ال
األصول اليت أشرنا إليها من قبل، وهذا اخلطأ أمر ال بد أن يكون؛ ألن اإلنسان كما 

                                                
  .  ١٨٩:   سورة البقرة آية) ١(
  .  ٢١٧:   سورة البقرة آية) ٢(
  .  ١٧:  سورة القمر آية) ٣(
  .  ٧ - ٥:  اتياآللليل سورة ا) ٤(



   كتاب العلم

  ٢٠٥

   {: وصفه اهللا ـ تعاىل ـ بقوله        { )1(] ٢٨: النساء، اآلية [

وإدراكه، وهو ضعيف يف إحاطته ومشوله، ولذلك ال بد أن يقع اإلنسان ضعيف يف علمه 
وحنن جنمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب اخلطأ من أهل . اخلطأ منه يف بعض األمور

مع أا يف احلقيقة أسباب كثرية، وحبر ال ساحل له، : العلم يف األسباب اآلتية السبعة
  : باب اخلالف املنتشرة، جنملها مبا يأيتواإلنسان البصري بأقوال أهل العلم يعرف أس

  أسباب اخلالف 
  : السبب األول

  . أن يكون الدليل مل يبلغ هذا املخالف الذي أخطأ يف حكمه
. وهذا السبب ليس خاصا فيمن بعد الصحابة، بل يكون يف الصحابة ومن بعدهم

  : ونضرب مثالني وقعا للصحابة من هذا النوع
 وغريه حينما سافر أمري املؤمنني عمر )2( ت يف صحيح البخارياألول أننا علمنا مبا ثب

 إىل الشام، ويف أثناء الطريق، ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف  بن اخلطاب
وجعل يستشري الصحابةـ رضي اهللا عنهم ـ فاستشار املهاجرين واألنصار واختلفوا يف 

ويف أثناء هذه املداولة واملشاورة جاء وكان األرجح القول بالرجوع، ... ذلك على رأيني
إن عندي من ذلك علما، مسعت : عبد الرمحن بن عوف، وكان غائبا يف حاجة له، فقال

قدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فال إذا مسعتم به يف أرض فال ت {:  يقول رسول اهللا

 فكان هذا احلكم خافيا على كبار الصحابة من املهاجرين )3( } خترجوا فرارا منه

  . واألنصار، حىت جاء عبد الرمحن فأخربهم ذا احلديث

                                                
  .  ٢٨:  سورة النساء آية) ١(
الطاعون والطرية :  ، باب ، كتاب السالم ، ومسلم حديث الغار:   ، باب  ، كتاب األنبياء  البخاري) ٢(

  .  والكهانة
،  )٥/٢٠٢(، أمحد  )١٠٦٥(، الترمذي اجلنائز  )٢٢١٨(، مسلم السالم  )٣٢٨٦(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(

  .  )١٦٥٦(لك اجلامع ما



   كتاب العلم

  ٢٠٦

 يريان -رضي اهللا عنهما- وعبد اهللا بن عباس  كان علي بن أيب طالب: مثال آخر
أو وضع .. ا زوجها تعتد بأطول األجلني، من أربعة أشهر وعشرأن احلامل إذا مات عنه

احلمل، فإذا وضعت احلمل قبل أربعة أشهر وعشر مل تنقض العدة عنده وبقيت حىت 
تنقضي أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع احلمل بقيت 

   {: ؛ ألن اهللا تعاىل يقول)1(  يف عدا حىت تضع احلمل           

  {  )2(  )ويقول ). ٤من اآلية : الطالق}            

             {  )3(  )وبني اآليتني عموم ) ٢٣٤من اآلية : البقرة

وخصوص وجهي، وطريق اجلمع بني ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ 
رضي اهللا -وال طريق إىل ذلك إال ما سلكه علي وابن عباس بالصورة اليت جتمعهما، 

 يف حديث سبيعة األسلمية  فقد ثبت عن رسول اهللا.  ولكن السنة فوق ذلك-عنهما
أا نفست بعد موت زوجها بليال فأذن هلا رسول اهللا أن تتزوج، ومعىن ذلك أننا نأخذ 

  {: عموم قوله تعاىلبآية سورة الطالق اليت تسمى سورة النساء الصغرى، وهي    

           {  )4( .وأنا أعلم علم اليقني أن هذا . ٤: الطالق، اآلية

  . قطعا، ومل يذهبا إىل رأيهمااحلديث لو بلغ عليا وابن عباس ألخذا به 
  : السبب الثاين

أن يكون احلديث قد بلغ الرجل ولكنه مل يثق بناقله، ورأى أنه خمالف ملا هو أقوى 
منه، فأخذ مبا يراه أقوى منه، وحنن نضرب مثال أيضا، ليس فيمن بعد الصحابة، ولكن يف 

  . الصحابة أنفسهم
                                                

انقضاء عدة :  ، باب ، كتاب الطالق  ومسلم.  ٤:  ، آية  ، سورة الطالق ، كتاب التفسري  صحيح البخاري) ١(
  .  املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل

  .  ٤:  سورة الطالق آية) ٢(
  .  ٢٣٤:   سورة البقرة آية) ٣(
  .  ٤:  سورة الطالق آية) ٤(



   كتاب العلم

  ٢٠٧

فاطمة بنت قيس ـ رضي اهللا عنها ـ طلقها زوجها آخر ثالث تطليقات،   {

فأرسل إليها وكيله بشعري نفقة هلا مدة العدة، ولكنها سخطت الشعري وأبت أن تأخذه، 
  . )2( )1( }   أنه ال نفقة هلا وال سكىن  فأخربها النيب فارتفعا إىل النيب

وذلك ألنه أباا، واملبانة ليس هلا نفقة وال سكىن على زوجها إال أن تكون حامال 
   {: لقوله تعاىل                    {  )3( )الطالق :

 خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن هلا -ناهيك عنه فضال وعلما-  عمر) ٦من اآلية 
أنترك قول ربنا لقول : النفقة والسكىن، ورد حديث فاطمة باحتمال أا قد نسيت فقال
 هذا  مل يطمئن إىل امرأة ال ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمري املؤمنني عمر

الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دوم من التابعني، يقع أيضا ملن 
بعدهم من أتباع التابعني، وهكذا إىل يومنا هذا بل إىل يوم القيامة، أن يكون اإلنسان غري 
واثق من صحة الدليل، وكم رأينا من أقوال ألهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل 

ا لعدم العلم أا نظر ا ويراها اآلخرون ضعيفة، فال يأخذون ا صحيحة فيأخذون
  .  الوثوق بنقلها عن رسول اهللا

  : السبب الثالث
أن يكون احلديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من ال ينسى، كم من إنسان ينسى 

  . حديثًا، بل قد ينسى آية
انا، وكان معه أيب بن  صلى ذات يوم يف أصحابه فأسقط آية نسي رسول اهللا

 وهو الذي يرتل )4(  } هال كنت ذكرتنيها {:  فلما انصرف من صالته قال كعب

                                                
  .  )١٤٨٠(مسلم الطالق ) ١(
  .  املطلقة ثالثًا ال نفقة هلا:  ، باب ، كتاب الطالق  صحيح مسلم) ٢(
  .  ٦:  سورة الطالق آية) ٣(
  .  ١٢٨تقدم خترجيه ص) ٤(



   كتاب العلم

  ٢٠٨

   {: عليه الوحي، وقد قال له ربه                     

      { )1(] ومن هذا ـ أي مما يكون قد بلغ اإلنسان ] ٧، ٦: األعلى، اآليتان

حينما  {قصة عمر بن اخلطاب مع عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما -ولكنه نسيه 

أما عمار فاجتهد ورأى . )2( }  رسلهما رسول اهللا يف حاجة، فأجنبا مجيعا عمار وعمرأ

أن طهارة التراب كطهارة املاء، فتمرغ يف الصعيد كما مترغ الدابة، ألجل أن يشمل بدنه 
مث أتيا رسول ...  فلم يصل التراب، كما كان جيب أن يشمله املاء وصلى، أما عمر

 ،إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا {: صواب، وقال لعمار فأرشدمها إىل ال اهللا

 حيدث ذا احلديث يف خالفة عمر، وفيما   وكان عمار)3( } وضرب بيديه ووجهه

 الذي حتدث به؟ فأخربه ما هذا احلديث: قبل ذلك، ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له
أما تذكر حينما بعثنا رسول اهللا يف حاجة، فأجنبنا فأما أنت فلم تصل، وأما أنا : وقال

. )4( }  إمنا كان يكفيك أن تقول كذا وكذا {  فتمرغت يف الصعيد، فقال النيب

إن شئت مبا جعل اهللا : تق اهللا يا عمار، فقال له عمارا: ولكن عمر مل يذكر ذلك وقال
نوليك ما توليت ـ يعين فحدث : علي من طاعتك أن ال أحدث به فعلت، فقال له عمر

 جعل التيمم يف حال اجلنابة كما هو يف حال  به الناس ـ فعمر نسي أن يكون النيب
 وحصل بينه وبني أيب  احلدث األصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد اهللا بن مسعود

موسى ـ رضي اهللا عنهما مناظرة يف هذا األمر فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن 
دعنا من قول عمار، ما : أمل تر أن عمر مل يقنع بقول عمار، فقال أبو موسى: مسعود

                                                
  .  ٧،   ٦:  تانياآلسورة األعلى ) ١(
  .  التيمم:  ، باب ، كتاب احليض  ، ومسلم  التيمم ضربة:  ، باب ، كتاب التيمم البخاري) ٢(
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٢١(، أبو داود الطهارة  )٣٦٨(، مسلم احليض  )٣٤٠(ري التيمم البخا) ٣(

  .   )٤/٢٦٥(، أمحد  )٥٦٩(
  .  )٧٤٥(، الدارمي الطهارة  )٤/٢٦٣(أمحد ) ٤(
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تقول يف هذه اآلية يعين آية املائدة، فلم يقل ابن مسعود شيئًا، ولكن ال شك يف أن 
إن اجلنب يتيمم، كما أن احملدث حدثًا أصغر يتيمم، : ب مع اجلماعة الذين يقولونالصوا

واملقصود أن اإلنسان قد ينسى فيخفى عليه احلكم الشرعي فيقول قوال يكون به معذورا، 
  . لكن من علم الدليل فليس مبعذور، هذان سببان

  : السبب الرابع
  . أن يكون بلغه وفهم منه خالف املراد

  : لذلك مثالني، األول من الكتاب، والثاين من السنةفنضرب 
  {: ـ من القرآن قوله تعاىل١                 

                         { )1( .٤٣: النساء، اآلية .  

ففهم بعض منهم أن املراد .  يف معىن أو المستم النساء-رمحهم اهللا-اختلف العلماء 
راد به وفهم آخرون أن امل. أن املراد به اللمس املثري للشهوة: مطلق اللمس، وفهم آخرون

  . اجلماع وهذا الرأي رأي ابن عباس ـ رضي اهللا عنهماـ
وإذا تأملت اآلية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه اجلماع؛ ألن اهللا ـ تبارك 

: ففي األصغر قوله. وتعاىل ذكر نوعني يف طهارة املاء، طهارة احلدث األصغر واألكرب
}             { )2( )املائدة :

)... ٦من اآلية : املائدة( )3( }        {: أما األكرب فقوله) ٦من اآلية 

وكان مقتضى البالغة والبيان أن يذكر أيضا موجبا الطهارتني يف طهارة التيمم . اآلية
   {: فقوله تعاىل          {  )4( إشارة إىل موجب طهارة احلدث 

                                                
  .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
  .  ٦:  سورة املائدة آية) ٢(
  .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
  .  ٦:  يةسورة املائدة آ) ٤(
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   {: وقوله... األصغر       { )1(إىل موجب طهارة احلدث األكرب إشارة  ..

ولو جعلنا املالمسة هنا مبعىن اللمس، لكان يف اآلية ذكر موجبني من موجبات طهارة 
احلدث األصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة احلدث األكرب، وهذا خالف 

إذا مس : اما تقتضيه بالغة القرآن، فاللذين فهموا من اآلية أن املراد به مطلق اللمس قالو
إنسان ذكر بشرة األنثى انتقض وضوؤه، أو إذا مسها لشهوة انتقض، ولغري شهوة ال 

 قبل إحدى  أن رسول اهللا  {ينتقض، والصواب عدم االنتقاض يف احلالني، وقد روي 

  .  وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا)3(  )2(  } الصالة ومل يتوضأنسائه، مث ذهب إىل 

 من غزوة األحزاب، ووضع عدة احلرب  ملا رجع رسول اهللا {: ـ من السنة٢

  رج إىل بين قريظة، فأمر رسول اهللاإنا مل نضع السالح فاخ: جاءه جربيل فقال له
   )5( )4( } ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة:" أصحابه باخلروج وقال

فمنهم من فهم أن مراد الرسول املبادرة إىل . احلديث، فقد اختلف الصحابة يف فهمه
 اخلروج حىت ال يأيت وقت العصر إال وهم يف بين قريظة، فلما حان وقت العصر وهم يف

أن مراد رسول اهللا أن : ومنهم من فهم. الطريق صلوها ومل يؤخروها إىل أن خيرج وقتها
. ال يصلوا إال إذا وصلوا بين قريظة فأخروها حىت وصلوا بين قريظة فأخرجوها عن وقتها

وال ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصالة يف وقتها؛ ألن النصوص يف وجوب الصالة 
                                                

  .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )١٧٨(، أبو داود الطهارة   )١٧٠(، النسائي الطهارة  )٨٦(الترمذي الطهارة ) ٢(

  .   )٦/٢١٠(، أمحد  )٥٠٢(
،  ، والترمذي الوضوء من القُبلة:  ، باب ، كتاب الطهارة ، وأبو داود ٢١٠ ص٦أخرجه اإلمام أمحد جـ) ٣(

،  ، والنسائي الوضوء من القبلة:  ، باب ، كتاب الطهارة ، وابن ماجه الوضوء من القبلة:  ، باب كتاب الطهارة
  .   ١٢٥ ص١، والبيهقي جـ ١٣٨ ص١، والدارقطين جـ ترك الوضوء من القبلة:  ، باب كتاب الطهارة

  .  )٦/١٤٢(، أمحد  )٣١٠١(ود اجلنائز ، أبو دا )١٧٦٩(، مسلم اجلهاد والسري  )٣٨٩١(البخاري املغازي ) ٤(
املبادرة :  ، باب ، كتاب اجلهاد ، ومسلم صالة الطالب واملطلوب:  ، باب  ، كتاب صالة اخلوف البخاري) ٥(

  .  بالغزو
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إذن من . وطريق العلم أن حيمل املتشابه على احملكم. نص مشتبهيف وقتها حمكمة، وهذا 
  . أسباب اخلالف أن يفهم من الدليل خالف مراد اهللا ورسوله، وذلك هو السبب الرابع

  : السبب اخلامس
أن يكون قد بلغه احلديث لكنه منسوخ ومل يعلم بالناسخ فيكون احلديث صحيحا 

لعامل ال يعلم بنسخه فحينئذ له العذر؛ ألن األصل واملراد منه مفهوما ولكنه منسوخ، وا
  . عدم النسخ حىت يعلم الناسخ

 ماذا يصنع اإلنسان بيديه إذا ركع؟ كان يف أول  ومن هذا رأي ابن مسعود
هذا هو املشروع يف أول . اإلسالم يشرع للمصلي التطبيق بني يديه ويضعهما بني ركبتيه

وثبت يف صحيح .  يضع يديه على ركبتهاإلسالم مث نسخ ذلك وصار املشروع أن
   مل يعلم  البخاري وغريه النسخ، وكان ابن مسعود

بالنسخ، فكان يطبق يديه، فصلى إىل جانبه علقمة واألسود، فوضعا يديهما على 
ملاذا؟ ألنه مل يعلم بالنسخ، ...  امها عن ذلك وأمرمها بالتطبيق ركبهما، ولكنه

    {فسه، قال تعاىل واإلنسان ال يكلف إال وسع ن            

                                  

                                    

                               { )1( )٢٨٦: البقرة (  

  : السبب السادس
أن يعتقد أنه معارض مبا هو أقوى منه من نص أو إمجاع، مبعىن أنه يصل الدليل إىل 
املستدل، ولكنه يرى أنه معارض مبا هو أقوى منه من نص أو إمجاع، وهذا كثري يف 

  . يكون إمجاعاوما أكثر ما نسمع من ينقل اإلمجاع، ولكنه عند التأمل ال . خالف األئمة
. أمجعوا على قبول شهادة العبد: ومن أغرب ما نقل يف اإلمجاع أن بعضهم قال

                                                
  .  ٢٨٦:   سورة البقرة آية) ١(
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هذا من غرائب النقل؛ ألن بعض . أمجعوا على أا ال تقبل شهادة العبد: وآخرون قالوا
الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي، ظن أن ال خمالف هلم؛ العتقاده أن ذلك مقتضى 

مع يف ذهنه دليالن، النص واإلمجاع، ورمبا يراه مقتضى القياس الصحيح، النصوص، فيجت
والنظر الصحيح فيحكم أنه ال خالف، وأنه ال خمالف هلذا النص القائم عنده مع القياس 

  . الصحيح عنده، واألمر قد كان بالعكس
  .  يف ربا الفضل-رضي اهللا عنهما-وميكن أن منثل ذلك برأي ابن عباس 

  . )2(  )1(  } إمنا الربا يف النسيئة {:  أنه قال  اهللاثبت عن رسول

أن الربا يكون يف النسيئة ويف   {: وثبت عنه يف حديث عبادة بن الصامت وغريه

  . )4( )3( }  الزيادة

أما ابن . ربا فضل، وربا نسيئة: اء بعد ابن عباس على أن الربا قسمانوأمجع العلم
مثاله لو بعت صاعا من القمح بصاعني . عباس فإنه أىب إال أن يكون الربا يف النسيئة فقط

وإذا بعت مثال . يدا بيد فإنه عند ابن عباس ال بأس به؛ ألنه يرى أن الربا يف النسيئة فقط
لكن إذا أخرت القبض، . ني من الذهب يدا بيد فعنده أنه ليس ربامثقاال من الذهب مبثقال

رضي اهللا -فأعطيتين املثقال ومل أعطك البدل إال بعد التفرق فهو ربا؛ ألن ابن عباس 
تفيد احلصر ) إمنا( : يرى أن هذا احلصر مانع من وقوع الربا يف غريه، ومعلوم أن-عنهما

قيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن احل

                                                
 التجارات ، ابن ماجه )٤٥٨١(، النسائي البيوع  )١٥٩٦(، مسلم املساقاة   )٢٠٦٧(البخاري البيوع ) ١(

  .   )٢٥٨٠(، الدارمي البيوع   )٥/٢٠٠(، أمحد  )٢٢٥٧(
  .  بيع الطعام مثال مبثل:  ، باب ، كتاب املساقاة أخرجه مسلم) ٢(
،  )٤٥٦٥(، النسائي البيوع  )١٢٤١(، الترمذي البيوع  )١٥٨٤(، مسلم املساقاة  )٢٠٦٩(البخاري البيوع ) ٣(

  .  )١٣٢٤(، مالك البيوع  )٣/٥١(، أمحد  )٢٢٥٧(ابن ماجه التجارات 
  .  صرف وبيع الذهب بالورق نقدا:  ، باب ، كتاب املساقاة  مسلم) ٤(
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  . )2( )1( }  من زاد أو استزاد فقد أرىب  {  الفضل من الربا؛ لقول الرسول

إذن ما موقفنا حنن من احلديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن حنمله على وجه 
إمنا : ث اآلخر الدال على أن الربا يكون أيضا يف الفضل، بأن نقولميكن أن يتفق مع احلدي

  {: الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل اجلاهلية والذي ورد فيه قوله تعاىل    

                      {  )3(  ) آل

إمنا هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم، وهلذا ) ١٣٠: عمران
 الوسائل، إىل حترمي ربا الفضل من باب حترمي": إعالم املوقعني"ذهب ابن القيم يف كتابه 

  . وليس من باب حترمي املقاصد
  السبب السابع أن يأخذ العامل حبديث ضعيف أو يستدل استدالال ضعيفا 

  : السبب السابع
وهذا كثري جدا، فمن . أن يأخذ العامل حبديث ضعيف أو يستدل استدالال ضعيفًا

ء من استحباب ما ذهب إليه بعض العلما: أي أمثلة االستدالل باحلديث الضعيف: أمثلته
 وهو أن يصلي اإلنسان، يقرأ فيهما بالفاحتة، ويسبح مخس عشر )4(  صالة التسبيح

تسبيحة، وكذلك يف الركوع والسجود إىل آخر صفتها اليت مل أضبطها؛ ألنين ال أعتقد 
أن صالة التسبيح بدعة مكروهة، وأن حديثها مل يصح، : من حيث الشرع، ويرى آخرون

 وقال شيخ  إا ال تصح عن النيب:  وقال-رمحه اهللا- أمحد وممن يرى ذلك اإلمام
 وإن حديثها كذب على رسول اهللا، ويف احلقيقة من تأملها -رمحه اهللا-اإلسالم ابن تيمية 

وجد أن فيها شذوذًا حىت بالنسبة للشرع؛ إذ إن العبادة، إما أن تكون نافعة للقلب، وال 

                                                
،  )٤٥٦٥(، النسائي البيوع  )١٢٤١(، الترمذي البيوع  )١٥٨٤(، مسلم املساقاة  )٢٠٦٧(البخاري البيوع ) ١(

  .   )١٣٢٤(، مالك البيوع  )٣/٩٧(أمحد 
  .  جزء من احلديث السابق) ٢(
  .  ١٣٠:  سورة آل عمران آية) ٣(
  .  ١٣٨حديث صالة التسبيح تقدم خترجيه ص) ٤(
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كل وقت ويف كل مكان، وإما أن ال تكون بد لصالح القلب منها فتكون مشروعة يف 
نافعة فال تكون مشروعة وهذه يف احلديث الذي جاء عنها يصليها اإلنسان كل يوم أو 
كل أسبوع أو كل أسبوع أو كل شهر أو يف العمر مرة، وهذا ال نظري له يف الشرع، فدل 

صيب، ولذا إا كذب، كشيخ اإلسالم فإنه م: على شذوذها سندا ومتنا، وأن من قال
  . أنه مل يستحبها أحد من األئمة: قال شيخ اإلسالم

وإمنا مثلت ا؛ ألن السؤال عنها كثري من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه 
البدعة أمرا مشروعا، وإمنا أقول بدعة، أقوهلا ولو كانت ثقيلة على بعض الناس؛ ألننا 

  . يف كتاب اهللا أو سنة رسوله فإنه بدعةنعتقد أن كل من دان هللا ـ سبحانه ـ مما ليس 
الدليل قوي لكنه من . كذلك أيضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث االستدالل

ذكاة اجلنني  {حيث االستدالل به ضعيف، مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث أمحد 

  .  )2(  )1( } ذكاة أمه

ل العلم من معىن احلديث أن أم اجلنني إذا ذكيت فإن ذكاا ذكاة فاملعروف عند أه
 أي ال حيتاج إىل ذكاة إذا أخرج منها بعد الذبح؛ ألنه قد مات وال فائدة من تذكيته ،له

  . بعد موته
  إن ذكاة اجلنني ... ومن العلماء من فهم أن املراد به أي باحلديث
ار الدم ـ ولكن هذا بعيد والذي يبعده اجلنني كذكاة أمه، تكون بقطع الودجني وإ

                                                
  .  )٣/٣٩(، أمحد  )٣١٩٩(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨٢٧(، أبو داود الضحايا   )١٤٧٦(الترمذي األطعمة ) ١(
، كتاب  ، وابن ماجه ذكاة اجلنني:  ، باب ، كتاب األطعمة ، والترمذي ٣٩ ص٣أخرجه اإلمام أمحد جـ ) ٢(

.  ذكاة اجلنني ذكاة أمه:  ، باب ، كتاب األضاحي  والدرامي.   ذكاة اجلنني ذكاة أمه:   ، باب  الذبائح
 ٤، جـ  ، والطرباين يف الكبري  ١٢٧ ص٤جـ"  املستدرك"  ، واحلاكم يف  ٣٣٥ ص٩، جـ  والبيهقي

، وأبو نعيم   ٣٥ ص٤جـ"  امع"   ، واهليثمي يف  ١٧٩ ص١٤، وابن أيب شيبة يف املصنف جـ  ١٩٢ص
، ووافقه  " صحيح على شرط مسلم"   : قال احلاكم.  )١٠٧٧(، وابن حبان  ٩٢ ص٧جـ"   احللية"   يف

، وليس فيه غري ابن  ورجاله رجال الصحيح"  : ١٩٠ ص٤جـ"  نصب الراية"  وقال الزيلعي يف.  الذهيب
"  ن الواسطي ذكره ابن حبان يف، وحممد بن احلس  ، فال حيتج به  إسحاق وهو مدلس ومل يصرح بالسماع

  .  ١٤٢ ص٨جـ"  اإلرواء"  ، وصححه األلباين يف وروى له هذا احلديث"  الضعفاء
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  . أنه ال حيصل إار الدم بعد املوت
ومن . )2( )1(  } ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل {:  يقول ورسول اهللا

يت أحببت أن أنبه عليها مع أا املعلوم أنه ال ميكن إار الدم بعد املوت، هذه األسباب ال
  ولكن بعد هذا كله ما موقفنا؟ .. كثري، وحبر ال ساحل له

وما قلته يف أول املوضوع أن الناس بسبب وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية 
واختالف العلماء أو اختالف املتكلمني يف هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من 

  نتبع؟ 
ــاثرت ــراش   التك ــى خ ــاء عل   ظب



ــا ــصيد فم ــا ي ــراش م ــدري خ    ي

 موقفنا من هذا اخلالف وأعين به خالف العلماء الذين نعلم أم :  نقولوحينئذ
موثوقون علما وديانة، ال من هم حمسوبون على العلم وليسوا من أهله؛ ألننا ال نعترب 

  . هؤالء علماء، وال نعترب أقواهلم مما حيفظ من أقوال أهل العلم
لكننا نعين به العلماء املعروفني بالنصح لألمة واإلسالم والعلم، موقفنا من هؤالء و

  : يكون على وجهني
ـ كيف خالف هؤالء األئمة ملا يقتضيه كتاب اهللا وسنة رسوله؟ وهذا ميكن أن ١

يعرف اجلواب عنه مبا ذكرنا من أسباب اخلالف، ومبا مل نذكره، وهو كثري يظهر لطالب 
  . ن مل يكن متبحرا يف العلمالعلم حىت وإ

ـ ما موقفنا من اتباعهم؟ ومن نتبع من هؤالء العلماء؟ أيتبع اإلنسان إماما ال خيرج ٢
أم يتبع ما ترجح عنده . عن قوله، ولو كان الصواب مع غريه كعادة املتعصبني للمذاهب

                                                
،   )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٩١٠(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

،  )٣/٤٦٣(، أمحد  )٣١٣٧(ضاحي ، ابن ماجه األ  )٢٨٢١(، أبو داود الضحايا   )٤٤١٠(النسائي الضحايا 
  .  )١٩٧٧(الدارمي األضاحي 

جواز :  ، باب ، كتاب األضاحي  ، ومسلم التسمية على الذبيحة:  ، باب ، كتاب الذبائح أخرجه البخاري) ٢(
  .  الذبح بكل ما أر الدم إال السن والظفر
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اين، فالواجب من دليل ولو كان خمالفًا ملا ينتسب إليه من هؤالء األئمة؟ اجلواب هو الث
إذا مل خيالف إمجاع . على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من األئمة

 جيب أن يؤخذ بقوله فعال وتركًا بكل حال  األمة، ومن اعتقد أن أحدا غري رسول اهللا
وزمان، فقد شهد لغري الرسول خبصائص الرسالة؛ ألنه ال ميكن أحد أن يكون هذا حكم 

  .   وال أحد إال يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول اهللا ال رسول اهللاقوله إ
ولكن يبقى األمر فيه نظر؛ ألننا ال نزال يف دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط 

أنا صحاا، وهذا يف احلقيقة : األحكام من األدلة؟ هذه مشكلة؛ ألن كل واحد صار يقول
يد أن يكون رائد اإلنسان كتاب اهللا ليس جبيد، نعم من حيث اهلدف واألصل، هو ج

وسنة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل، وإن مل يعرف 
أنت جمتهد تقول ما شيء، هذا حيصل فيه فساد الشريعة وفساد : معناه وفحواه، فنقول

  : اخللق واتمع، والناس ينقسمون يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام
  . ه اهللا علما وفهماـ عامل رزق١
  . ـ طالب علم عنده من العلم، لكن مل يبلغ درجة ذلك املتبحر٢
  . ـ عامي ال يدري شيئًا٣

  : أما األول
فإنه له احلق أن جيتهد وأن يقول، بل جيب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده 

  {: مهما خالفه من خالفه من الناس؛ ألنه مأمور بذلك، قال تعاىل    

        {  )1(] وهذا من أهل االستنباط الذين يعرفون ما ] ٨٣: النساء، اآلية

  . يدل عليه كالم اهللا وكالم رسوله
  : أما الثاين

 علما ولكنه مل يبلغ درجة األول فال حرج عليه إذا أخذ بالعموميات الذي رزقه اهللا

                                                
  .  ٨٣:  سورة النساء آية) ١(
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واإلطالقات ومبا بلغه، ولكن جيب عليه أن يكون حمترزا يف ذلك وأال يقصر عن سؤال من 
هو أعلى منه من أهل العلم؛ ألنه قد خيطئ وقد ال يصل علمه إىل شيء خصص ما كان 

  . وهو ال يدري بذلك. سخ ما يراه حمكماعاما، أو قيد ما كان مطلقًا، أو ن
  : أما الثالث

: اىلـوله تعـم لقـوهو من ليس عنده علم، فهذا جيب عليه أن يسأل أهل العل
}                              {  )1(  )ويف ) ٧من اآلية : األنبياء

   {: آية أخرى                {  )2(] ٤٣: النحل، اآليتان ،

إنه : لكن من يسأل؟ يف البلد علماء كثريون، وكل يقولفوظيفة هذا أن يسأل، و] ٤٤
جيب عليك أن تتحرى من : إنه عامل فمن الذي يسأل؟ هل نقول: عامل، أو كل يقال عنه

اسأل من شئت ممن تراه من أهل : هو أقرب إىل الصواب فتسأله مث تأخذ بقوله، أو نقول
  . العلم

وفق من هل أفضل منه وأعلم ـ واملفضول قد يوفق للعمل يف مسألة معينة، وال ي
  اختلف يف هذا أهل العلم؟ 

أنه جيب على العامي أن يسأل من يراه أوثق يف علمه من علماء بلده؛ : فمنهم من يرى
ألنه كما أن اإلنسان الذي أصيب مبرض يف جسمه فإنه يطلب ملرضه من يراه أقوى يف 

ك ختتار ملرضك من تراه أقوى أمور الطب فكذلك هنا؛ ألن العلم دواء القلوب، فكما أن
  . فكذلك هنا جيب أن ختتار من تراه أقوى علما إذًا ال فرق

أن يف ذلك ليس بواجب؛ ألن من هو أقوى علما قد ال يكون أعلم : ومنهم من يرى
يف كل مسألة بعينها ويرشح هذا القول أن الناس يف عهد الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 

  . وجود الفاضلكانوا يسألون املفضول مع 

                                                
  .   ٧:  سورة األنبياء آية) ١(
  .  ٤٤،  ٤٣:  تانياآلورة النحل س) ٢(
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والذي أرى يف هذه املسألة أنه يسأل من يراه أفضل يف دينه وعلمه ال على سبيل 
الوجوب؛ ألن من هو أفضل قد خيطئ يف هذه املسألة املعينة، ومن هو مفضول قد يصيب 

أن يسأل من هو أقرب إىل الصواب : فيها الصواب، فهو على سبيل األولوية، واألرجح
   .لعلمه وورعه ودينه

وأخريا أنصح نفسي أوال وإخواين املسلمني، وال سيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان 
نازلة من مسائل العلم أال يتعجل ويتسرع حىت يتثبت ويعلم فيقول؛ لئال يقول على اهللا بال 

  . علم
فإن اإلنسان املفيت واسطة بني الناس وبني اهللا، يبلغ شريعة اهللا كما ثبت عن رسول 

  . )2( )1( } العلماء ورثة األنبياء  {  اهللا

قاٍض واحد يف اجلنة وهو من علم احلق فحكم : أن القضاة ثالثة {  يـوأخرب النب

 املهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إىل اهللا وتفتقر إليه  كذلك أيضا من)4(  )3(  } به

  . أن يفهمك ويعلمك ال سيما يف األمور العظام الكبرية اليت ختفى على كثري من الناس

                                                
  .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم  )٢٦٨٢(الترمذي العلم ) ١(
  .  ١٣تقدم خترجه ص) ٢(
  .  )٢٣١٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٧٣(، أبو داود األقضية  )١٣٢٢(الترمذي األحكام ) ٣(
، واثنان  واحد يف اجلنة:   القضاة ثالثة"  :  يف القاضي خيطئ بلفظ:  ، باب قضية، كتاب األ أخرجه أبو داود) ٤(

،  ، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار  يف النار؛ فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به
بن ، يعين حديث ا  وهذا أصح شيء فيه"  : قال أبو داود"   ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

القضاة "  : ، بلفظ ما جاء عن رسول اهللا يف القاضي:  ، باب  ، كتاب األحكام وأخرجه الترمذي.  " بريدة
وقاض ال يعلم فأهلك .  ، رجل قضى بغري حق فعلم ذاك فذاك يف النار  قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة:  ثالثة

،  ، كتاب األحكام وأخرجه ابن ماجه.  "  ، وقاض قضى باحلق فذلك يف اجلنة حقوق الناس فهو يف النار
 ١٠، والبيهقي جـ ٩٤ ص١٠جـ"  شرح السنة"  ، والبغوي يف  احلاكم جيتهد فيصيب احلق:  باب
،   ٩١ ص٤جـ"  املستدرك"   ، واحلاكم يف ٥ ص٢جـ"  املعجم الكبري"  ، والطرباين يف ١١٧، ص  ١١٦ص
.  ووافقه الذهيب"  سناد صحيح على شرط مسلم، وله شاهد بإ حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"  : وقال

  .  " رجاله ثقات"  : قال اهليثمي
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وقد ذكر يل بعض مشائخنا أنه ينبغي ملن سئل عن مسألة أن يكثر من االستغفار، 
  {: مستنبطًا من قوله تعاىل                               

                          { )1( 

ألن اإلكثار من االستغفار يوجب زوال أثر الذنوب اليت هي سبب يف ] ١٠٦النساء، [
  {: نسيان العلم واجلهل كما قال تعاىل                

                   { )2( .١٣: املائدة، اآلية .  

  : وقد ذكر الشافعي أنه قال
   إىل وكيــع ســوء حفظــي شــكوت

  وقال اعلـم بـأن العلــم نــور        



  


  ي  إىل تـــرك املعاصـــفأرشـــدين

ـــاصي    ــاه ع ـــور اهللا ال يؤت   ون

   .  جرم حينئذ أن يكون االستغفار سببا لفتح اهللا على املرءفال
وأن . وأسأل اهللا التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  . ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رمحة إنه هو الوهاب
  . العاملني أوال وأخرياواحلمد هللا رب 

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
* * *  

  الرسالة الثالثة حث طلبة العلم على االلتحاق جبماعات حتفيظ القرآن الكرمي 
احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

من يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، و
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

                                                
  .  ١٠٦،  ١٠٥:  تانياآلسورة النساء ) ١(
  .  ١٣:  سورة املائدة آية) ٢(
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  . والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما كثريا
 وشر األمور  فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد: أما بعد

ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللةحمدثا .  
 ترتيل رب العاملني، نزل به  نعم إن خري احلديث كتاب اهللا تعاىل؛ ألنه كالم اهللا

  .  ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني على قلب النيب) جربيل(  الروح األمني
: تعاىلوقد جاءت نصوص الكتاب والسنة يف فضل تالوة القرآن والعمل به، فقال اهللا 

}                                                   

                                                 

    {  )1(  )وثبت عن النيب) ٣٠: فاطر أنه قال  :}  خريكم من تعلم القرآن

املاهر   {: قال   عن النيب-رضي اهللا عنها- متفق عليه، وعن عائشة )3( )2( } وعلمه

بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
:  كان يقول  أن النيب  متفق عليه، وعن أيب موسى األشعري)5( )4( }  أجران

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب، ورحيها طيب، ومثل الذي   {

ال يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب، وال ريح هلا، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن 
م هلا، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل ـرحيها طيب، وال طعكمثل الرحيانة 

                                                
  .  ٣٠،   ٢٩:  تانياآلسورة فاطر ) ١(
، ابن ماجه   )١٤٥٢(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٨(، الترمذي فضائل القرآن  )٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن ) ٢(

  .  )٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن  )١/٦٩(، أمحد   )٢١١(املقدمة 
  .  خريكم من تعلم القرآن:   ، باب ، كتاب فضائل القرآن البخاري) ٣(
، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ٤(

، الدارمي فضائل  )٦/١١٠(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب   )١٤٥٤(ة ، أبو داود الصال )٢٩٠٤(
  .  )٣٣٦٨(القرآن 

  .  فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه:  ، باب ، كتاب صالة املسافرين  مسلم) ٥(
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  . )2( ...)1(  } احلنظلة، طعمها مر، وال ريح هلا

 يأيت شافعا اقرءوا القرآن، فإنه {:  يقول مسعت النيب: وعن أيب أمامة قال

ألصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإما يأتيان يوم القيامة كأما غمامتان 
  . )4( )3( } أو غيايتان أو فرقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما

وملا كانت تالوة القرآن وتعلمه وتعليمه ذه املثابة هب كثري من الشباب يف بالدنا 
ة الكتاب العزيز تعليما فأنشئت يف بالدنا مجاعات حتفيظ القرآن الكرمي يف وغريها إىل تالو

مدن وقرى كثرية حتت إشراف ورعاية وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
 جم غفري من الشباب ومل يقتصر نشاطها على -وهللا احلمد-واإلرشاد والتحق ا 

 كثري، حىت حفظ القرآن عن ظهر قلب الذكور، بل مشل النساء أيضا وحصل بذلك خري
  . كثري من هؤالء الشباب، فاحلمد هللا رب العاملني

وإنين ألحث إخواين الذين من اهللا تعاىل عليهم باألوالد، أن يشجعوا أوالدهم على 
االلتحاق ذه اجلماعات، وأن يتعاهدوهم حال التحاقهم، ويستعينوا على ذلك باالتصال 

فإن تالوة كتاب اهللا من أسباب الصالح، وصالح . اجلماعات للمتابعةباملسؤولني يف هذه 
إذا مات اإلنسان انقطع عمله  {  الولد خري للوالد يف دنياه وبعد مماته كما قال النيب

   ". )1( )5( }  و علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لهصدقة جارية أ: إال من ثالث
                                                

، النسائي  )٢٨٦٥(، الترمذي األمثال  )٧٩٧(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٧١٢١(البخاري التوحيد ) ١(
،  )٤/٤٠٨(، أمحد   )٢١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٨٢٩(، أبو داود األدب  )٥٠٣٨(اإلميان وشرائعه 

  .  )٣٣٦٣(الدارمي فضائل القرآن 
، كتاب صالة  ، ومسلم فضل القرآن على سائر الكالم:  ، باب  ، كتاب فضائل القرآن  أخرجه البخاري) ٢(

  .  فضيلة حافظ القرآن:  ، باب املسافرين
  .   )٥/٢٤٩(، أمحد  )٨٠٤(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(
  .  قراءة القرآن وسورة البقرة:  ، باب  ، كتاب صالة املسافرين أخرجه مسلم) ٤(
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ٥(

  .  )٥٥٩ (، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
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 حيصل به -أعين مجاعات حتفيظ القرآن-وال شك أن االلتحاق ذه اجلماعات 
  . مصاحل وتندرئ به مفاسد

  . حيصل به حفظ القرآن الكرمي وحمبته وامليل إليه
  ). املساجد(  وحيصل به ربط الدارس ببيوت اهللا

  . ذا اهلدف النبيلوحيصل به استغالل الوقت 
  . وحيصل به من حسن رعاية الطالب ما يثاب عليه أبوه أو غريه من والة أمره

فما اجتمع  {وحيصل به ثواب اتمعني على تالوة كتاب اهللا تعاىل يف بيت من بيوته 

قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة 
 وكما حتصل به هذه )2( } وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده،

  . املصاحل فإنه تندرئ به مفاسد
خيلفه يندرئ به ضياع الوقت الذي هو أشد ضررا من ضياع املال، فإن املال له ما 

  . أمس الدابر ال يعود: والوقت ال خيلفه شيء فإن كل وقت مضى ال يرجع كما قيل
  : تندرس به مفسدة الفراغ مفسدة بل مفاسد كما قيل

ــده  إن ــراغ واجل ــشـباب والف ــسـده مفــسـدة   ال ـــرء أي مف    للم
  .  مفاسد الفراغ أن الشباب ينشأ على حياة ضياع ال جدية فيهافمن

  . راغ أنه قد يكون سببا للتخريبومن مفاسد الف
ومن مفاسد الفراغ أنه يفضي إىل التسكع يف األسواق والتجول، الذي رمبا يفضي إىل 

  . فاسد األخالق
ومن مفاسد الفراغ البدين أنه يفضي إىل الفراغ الذهين فيتبلد الذهن ويكون الشاب 

  . سطحيا ليس عنده تفكري عميق وال ذهن حاد
                                                 

  .  ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته:   ، باب ، كتاب الوصية أخرجه مسلم) ١(
، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

  .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(، أمحد   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٤٥٥(
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 الذين من اهللا عليهم باملال أن جيودوا بشيء مما من اهللا به عليهم، وإين ألحث إخواين
فإن بذل املال يف هذه اجلماعات من أفضل األعمال ملشاركة الباذل العامل فيها يف األجر 

من جهز غازيا يف سبيل اهللا  {  يـاء حنو ذلك فيمن جهز غازيا، قال النبـكما ج

  . )2( )1( }  فقد غزا

كما أحث سائر إخواين املسلمني على تشجيع هذه اجلماعات بكافة أنواع التشجيع 
  {: املعنوي واملادي، عمال بقول اهللا تعاىل            {  )3(]  ،املائدة

  ] ٢: اآلية
وأسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا مجيعا ممن حقق ذلك مبقاله وفعاله، وأن يهب لنا منه رمحة 
إنه هو الوهاب، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 

  .  بإحسان مدى األوقاتآله وصحبه والذين اتبعوهم
  رسالة يف التحذير من احلسد وبيان خطره 

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، خامت النبيني، وإمام املتقني، 

  : ابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعدصلى اهللا عليه وعلى آله وأصح
  . متين زوال نعمة اهللا على الغري: فإن احلسد خلق ذميم وهو

  . احلسد كراهة ما أنعم اهللا به على غريه: وقيل
- فاألول هو املشهور عند أهل العلم، والثاين هو الذي قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                
، النسائي  )١٦٢٨(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٨٩٥(، مسلم اإلمارة  )٢٦٨٨( البخاري اجلهاد والسري )١(

، الدارمي اجلهاد  )٥/١٩٣(، أمحد  )٢٧٥٩(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥٠٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٨٠(اجلهاد 
)٢٤١٩(  .  

،   ، كتاب اإلمارة ومسلم.   ا أو خلفه خبريفضل من جهز غازي:  ، باب ، كتاب اجلهاد  أخرجه البخاري) ٢(
  .  فضل إعانة الغازي:  باب

  .  ٢:  سورة املائدة آية) ٣(
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 اهللا به على الناس يعترب حسدا، واحلسد حمرم؛ ألن  فمجرد كراهة ما أنعم-رمحه اهللا
 ى عنه وحذر منه، وهو من خصال اليهود الذين حيسدون الناس على ما آتاهم  النيب

  . اهللا من فضله
منها أنه اعتراض على قضاء اهللا وقدره وعدم رضا مبا قدره اهللا : واحلسد مضاره كثرية

  .  اليت أنعم اهللا ا على احملسودعز وجل؛ ألن احلسد يكره هذه النعمة
أن احلاسد يبقى دائما يف قلق وحرقة ونكد؛ ألن نعم اهللا على العباد ال حتصى، : ومنها

فإذا كان كلما رأى نعمة على غريه حسده وكره أن تكون هذه النعمة حالّة عليه، فال بد 
  . أن يكون يف قلق دائم وهذا هو شأن احلاسد والعياذ باهللا

 أن الغالب أن احلاسد يبغي على احملسود فيحاول أن يكتم نعمة اهللا على :ومنها
  . احملسود أو يزيل نعمة اهللا على هذا احملسود فيجمع بني احلسد وبني العدوان

أن احلاسد فيه شبه من اليهود الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من : ومنها
  . فضله

ليه؛ ألنه يرى أن احملسود أكمل منه وأفضل أن احلاسد حيتقر نعمة اهللا ع: ومنها
  . فيزدري نعمة اهللا عليه، وال يشكره سبحانه تعاىل عليها

أن احلسد يدل على دناءة احلاسد، وأنه شخص ال حيب اخلري للغري؛ بل هو : ومنها
  . سافل ينظر إىل الدنيا، ولو نظر إىل اآلخرة ألعرض عن هذا

  يف قليب بغري اختياري فما هو الدواء؟ إذا وقع احلسد : ولكن إذا قال قائل
  : أن الدواء يكون بأمرين: فاجلواب
اإلعراض عن هذا بالكلية، وأن يتناسى هذا الشيء، وأن يشتغل مبا يهمه يف : األول

  . نفسه
أن يتأمل ويتفكر يف مضار احلسد، فإن التفكر يف مضار العمل يوجب النفور : الثاين

 لغريه واطمأن مبا أعطاه اهللا، هل يكون هذا خريا، أم اخلري أن منه، مث جيرب إذا أحب اخلري
يتتبع نعمة اهللا على الغري مث تبقى حرقة يف نفسه وتسخطًا لقضاء اهللا وقدره، وليختر أي 
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الطريقني شاء، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 
  . دينوالذين اتبعوهم بإحسان إىل يوم ال

  رسالة يف بيان خطر التقول على العلماء 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

  : وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد
ذا ليس بغريب أن ينسب إىل أحد العلماء املعتربين ما مل يقله بل ما يصرح خبالفه، وه

يف كتاب اللباس يف باب حترمي -معلوم من عهد السلف الصاحل، ففي صحيح مسلم 
 -رضي اهللا عنهما- أن أمساء بنت أيب بكر -١٦٤١ ٣استعمال إناء الذهب والفضة 

بلغين عنك أنك تحرم :"  فقالت-رضي اهللا عنهما-أرسلت موالها إىل عبد اهللا بن عمر 
أما ما : فقال عبد اهللا". ثرةَ اُألرجواِن وصوم رجٍب كُلّهالعلم يف الثّوب، ومي: أشياء ثالث

  . ذَكرت من رجٍب، فكيف مبن يصوم األبد
مسعت رسول : وأما ما ذكرت من العلِم يف الثّوِب فإين مسعت عمر بن اخلطّاب يقول

  . ، فخفت أن يكون العلم منه"إمنا يلبس احلرير من ال خالق له: " يقولُ اهللا
  . وأما ميثرةُ األرجوان، فهذه ميثرةُ عبد اهللا، فإذا هي أُرجوانُ
  هذه جبة رسول اهللا: فرجع موىل أمساء إليها فأخربها مبا قال عبد اهللا فقالت

هذه : فأخرجت جبةً طَياِلسةً كَسرِواِنيةً هلا ِلبنةُ ديباٍج وفرجيها مكفُوفني بالديباج، فقالت
 يلبسها فنحن  وكان النيب. فلما قُبضت قبضتها. ئشة حتى قُبضتكانت عند عا

  . نغسلُها للمرضى ليستشفى ا
  . وطاء جيعل على الرحل ليلني للراكب من الوثارة: امليثرةُ

  . بضم اهلمزة واجليم هو األمحر الشديد احلمرة: واُألرجوان
 على من نسب إليه حترمي صوم إلنكاره" فكيف مبن يصوم األبد:" ومعىن قول ابن عمر

  .  كان يصوم األبد رجب كله؛ ألنه
 كل ما نسب إليه من حترمي الثالثة، فأنكر صوم رجب بأنه كان يصوم  وقد أنكر
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األبد، وحترمي علم الثوب بأنه كان تركه خوفًا من أن يكون من لبس احلرير فهو حكم 
  .  ميثرة أرجواناحتياطي، وأنكر حترمي ميثرة األرجوان بأنه كان له

  : واملهم أن التقول على العلماء كان من قدمي الزمان وله أسباب
ـ منها أن يسأل الشخص عاملًا سؤاال يقصد به معىن، فيفهم العاملُ ايب خالف ١

ما قصد السائل، فيجيب حبسب ما فهم من السؤال ويفهم السائل اجلواب على ما قصد 
  . من السؤال

 العامل السؤال على ما قصده به السائل فيجيبه حبسبه لكن يفهم ـ ومنها أن يفهم٢
  . السائل منه خالف ما قصده ايب

ـ ومنها أن يكون له هوى يف حكم مسألة ما، فيشيع نسبته إىل عاٍمل معروٍف ٣
  . ليكون أدعى لقبوله

خذ من ـ ومنها أن يكون احلكم غريبا منكرا، فينسبه إىل عامل ليشوه به سمعته ويت٤
  . ذلك وسيلةً إىل غيبته، واإليقاع به، مع أن العامل مل يكن منه فتوى يف ذلك

  . إىل غري ذلك من األسباب وشر األسباب اليت ذكرناها هذا األخري والذي قبله
ولكن الواجب على من مسع من ذلك أن يتثبت أوال من صحة نسبة القول إىل العامل، 

 حظ من النظر، فإن كان له حظ من النظر قبله ودافع مث يتأمل يف القول املنقول هل له
  . عنه؛ ألنه حق واحلق جيب قبوله والدفاع عن القائل به

بلغين كذا وكذا فما : وإن مل يكن حظٌّ من النظر، اتصل بقائله وناقشه بأدٍب فيقول
  . وجه ذلك يف شريف علمكم، أو حنو هذه العبارة

   {: ترام لقوله تعاىلمث يأخذ يف النقاش معه بأدب واح           

                   { )1( )إال أن ) ١٢٥من اآلية : النحل

    {: يكون معاندا ظاملًا فيجادل مبا يستحق، كما قال تعاىل يف جمادلة أهل الكتاب

                                                
  .   ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
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                       { )1( )من : العنكبوت

وإذا تبني احلق بعد النقاش وجب على من تبني له اتباعه والدفاع عمن قال به، ) ٤٦اآلية 
فإن مل يتبني لكل واحد أن احلق مع صاحبه، فاهللا تعاىل حسيب اجلميع وهو تعاىل عند 

ىل ما قلب كل قائل وقوله، وليس قول كل واحد حجة على اآلخر، فليذهب كل واحد إ
تبني له أنه احلق وال يشنع على صاحبه أو يبدعه أو يفسقُه ما دامت املسألة حتت جمهر 

  . االجتهاد
نسأل اهللا التوفيق للصواب والعمل مبا يرضيه، وأن يهب لنا من لدنه رمحة وحكمة إنه 

م على هو الوهاب، واحلمد هللا رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهللا وسل
  . نبينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  . هـ١٤١٧ /٦ /٢٢كتبه حممد الصاحل العثيمني يف 
* * *  

                                                
  .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية) ١(
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  رسالة يف بيان املوقف الصحيح حنو العلماء 
  . مساحة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهللا

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد
 لكم التوفيق والسداد والعناية وأن جيزيكم على ما قدمتموه هلذا الدين خري نسأل اهللا

  . اجلزاء
مساحة الشيخ، حنن إخوانكم يف إندونيسيا حنبكم يف اهللا ونتابع أخباركم وفتاواكم 
ونستفيد كثريا من علومكم عن طريق كتبكم وأشرطتكم، ويف هذه املناسبة نستفتيكم 

أهل الرأي :" قال" سلفي" إحدى جمالت إندونيسيا املسماة بـفيما كتبه أحد الدعاة يف
هم أهل الفكر الذي يستدلون بالقياس أكثر من استدالهلم بالقرآن واحلديث وإمامهم أبو 

وأهم شيء يف هذا املبحث هو يف أي مسألة ينا أخذ :" وقال". حنيفة النعمان بن ثابت 
" روايات منقولة عنه ضل فيها هو.  بعده، حىت ال نغتر)أبو حنيفة( مفاهيم دينية منه

 بكل احترام لكن ال مينعهم ذلك  بل أهل السنة حيترمون أصحاب رسول اهللا:" وقال
مث " من انتقادهم بأسلوب علمي مؤدب فيما أخطأوا فيه من أجل أن ال يتبعوا ما أخطأوا

ياس وينقصه االهتمام يف املسائل العقدية والفقهية كثريا ما اعتمد أبو حنيفة على ق:" قال
هناك روايات تؤكد على أن أبا حنيفة مرجئ واإلرجاء : "مث قال" باألدلة من السنة النبوية

مث " مذهب بدعي مبين على أن اإلميان قول واعتقاد يف القلب دون جعل العمل من ضمنه
اللكائي نقل أقوال العلماء الذين تكلموا على أيب حنيفة بكالم شديد اليت رواها اإلمام ال

مثل قول الثوري وابن أيب ليلى واحلسن بن صاحل وشريك بن عبد اهللا وأقوال األئمة 
لكن موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من :"األخرى مثل ابن قتيبة وابن أيب شيبة مث قال

ومن :  خيتلف عن موقف األوزاعي منها، حيث قال خمالفة أيب حنيفة ألحاديث النيب
ه من أئمة املسلمني أم يعتمدون خمالفة احلديث الصحيح لقياس أو ظن بأيب حنيفة أو غري

مث علق ) ٣٠٤  /٢٠جمموع الفتاوى ( .غريه فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما وى
موقف شيخ اإلسالم املذكور أعاله لوال أنه خالف آراء األئمة السابقني مثل :"عليه وقال
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غريهم لقبلناه واعتمدنا عليه يف موقفنا حنو أخطاء أيب األوزاعي وابن قتيبة وابن أيب شيبة و
حنيفة يف املسائل الفقهية، لكن عصر شيخ اإلسالم بعيد عن أيب حنيفة، واألئمة الذين 
خالفهم أبو حنيفة عاصروه أو جاءوا بعده بفترة قصرية فيكون موقفهم حنو أيب حنيفة 

  . أرجح من موقف ابن تيمية حنوه
  . الصحيح حنو اإلمام أيب حنيفة؟ نرجو توجيهاتكمما املوقف : السؤال
  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: اجلواب

املوقف الصحيح حنو األئمة الذين هلم أتباع، يشهدون بعدالتهم، واستقامتهم، أن ال 
نتهجم عليهم، وأن نعتقد أن ما خالفوا فيه الصواب، صادر عن اجتهاد، واتهد من هذه 

  . لو من أجر، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفوراألمة ال خي
 كغريه من األئمة له أخطاء وله إصابات، وال أحد معصوم إال -رمحه اهللا-وأبو حنيفة 

كان يؤخذ من قوله : رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، كما قال اإلمام مالك
  .  قرب النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمويرد إال صاحب هذا القرب، وأشار إىل

والواجب الكف عن أئمة املسلمني، لكن القول إذا كان خطأ، فيذكر القول دون أن 
. يتعرض أحد لقائله بسبب، يذكر القول إذا كان خطأ ويرد عليه، هذا هو الطريق السليم

  . هـ١٤٢٠ /٢ /١٢حرر يف 
  رسالة يف التحزب خطره وضرره 

  .  العالمة حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهللامساحة الشيخ
  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

  ال خيفى على فضيلتكم كثرة األحزاب يف الساحة، فما توجيهكم حفظكم اهللا تعاىل؟ 
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: فأجاب بقوله

أحزاب متفرقة متناحرة، خمالف ملا تقتضيه الشريعة ال شك أن حتزب املسلمني إىل 
اإلسالمية من االئتالف واالتفاق، موافق ملا يريده الشيطان من التحريش بني املسلمني، 

   {: وإيقاع العداوة والبغضاء، وصدهم عن ذكر اهللا وعن الصالة، قال اهللا تعاىل  
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  ٢٣٠

               { )1( .٩٢: األنبياء، اآلية .  

  {: ويف اآلية األخرى          { )2( .وقال . ٥٢: ةاملؤمنون، اآلي

  {: تعاىل                 {  )3( .وقال . ١٠٣: آل عمران، اآلية

    {: تعاىل                         

   {  )4(  )١٠٥: آل عمران .(  

 التنازع والتفرق، سبب للخذالن فاجتهدوا يف مجع الكلمة، وترك التنابذ، والتفرق فإن
  . والفشل

أسأل اهللا تعاىل أن يصلح أمور املسلمني وجيمع كلمتهم على احلق إنه على كل شيء 
  . قدير

  كتبه
  حممد الصاحل العثيمني

  .هـ١٤١٩ صفر سنة ١٣يف 
  

                                                
  .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ١(
  .  ٥٢:  سورة املؤمنون آية) ٢(
  .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٣(
  .  ١٠٥:  مران آيةسورة آل ع) ٤(



   كتاب العلم

  ٢٣١

  رسالة يف فضل تالوة كتاب اهللا واحلث على تعليمه 
  : - املهدينيأعلى اهللا درجته يف-قال فضيلة الشيخ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى 
  . آله وصحبه أمجعني

فإن من املعلوم ما يف فضل تالوة كتاب اهللا العزيز، من األجر العظيم، وحفظ : وبعد
بصفات  وصلة العبد بربه، حيث يتلو كتابه الذي هو كالمه، املوصوف  شريعة اهللا

  {: العظمة، واد، والكرم، قال اهللا تعاىل                   

 {  )وقال تعاىل)٨٧: احلجر(  )١ ، :}           { )٢( }     

   {  )وقال تعاىل  )٣ ، :}                  

                              

         { )وهلذا أقسم اهللا به كما ). ٨٠ـ٧٥: الواقعة، اآليات( . )٤

    {: يف قوله تعاىل         { )وأثىن على من ). ١: ق، اآلية( . )٥
  {: يقوم بتالوته، وبين ما هلم من الثواب يف قوله تعاىل            

                             

               { )وقال ). ٣٠، ٢٩: فاطر، اآليتان( )٦
   {: تعاىل                       

                                                
  .  ٨٧:  سورة احلجر آية )(1
  .  ٢١:  سورة الربوج آية) 2(
  .  ٢٢:  سورة الربوج آية) 3(
  .  ٨٠ - ٧٥:  اتياآلسورة الواقعة ) 4(
  .   ١:  سورة ق آية) 5(
  .  ٣٠،   ٢٩:  تانياآلسورة فاطر ) 6(



   كتاب العلم

  ٢٣٢

        { )١٢١: البقرة، اآلية.  )١ .  

: وأنه قال.  )٣( )٢( }  خريكم من تعلم القرآن وعلمه {:  أنه قال وثبت عن النيب

من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت ما اجتمع قوم يف بيت  {
  .  )٥( )٤(  } عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

ولقد ظهر يف زماننا هذا مجاعات كُثُر لتحفيظ القرآن يف مجيع أحناء البالد، ومقر هذه 
التحق ا وهللا احلمد شباب كثري من ذكور  وهي املساجد، و اجلماعات بيوت اهللا

  . وإناث
وإين أدعو إخواين املسلمني أن حيرصوا على مساعدة هذه اجلماعات، لينالوا مثل أجر 

من دعا إىل هدى  {   فإن من أعان على خري أصابه، قال النيب التالني لكتاب اهللا
كان له من األجر مثل أجور من تبعه، إىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من أجورهم 

ل اهللا فقد غزا، ومن من جهز غازيا يف سبي {:  أنه قال وصح عنه.  )٧( )٦( } شيئًا

  .   )١(  )٨( } خلف غازيا يف أهله خبري فقد غزا

                                                
  .  ١٢١:   سورة البقرة آية) 1(
، ابن ماجه  )١٤٥٢(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٨(، الترمذي فضائل القرآن  )٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن ) 2(

  .  )٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن  )١/٦٩(، أمحد   )٢١١(املقدمة 
  .  ٢٩٤تقدم خترجيه ص) 3(
، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 4(

  .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(، أمحد   )٢٢٥( ماجه املقدمة ، ابن )١٤٥٥(
  .  يف الذكر والدعاء) ٢٧٠٠(رواه مسلم ) 5(
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم   )٢٦٧٤(مسلم العلم ) 6(

  .   )٥١٣(املقدمة 
  .  )٢٦٧٤(رواه مسلم ) 7(
، النسائي  )١٦٢٨(، الترمذي فضائل اجلهاد   )١٨٩٥(، مسلم اإلمارة  )٢٦٨٨( والسري البخاري اجلهاد) 8(

، الدارمي اجلهاد  )٥/١٩٣(، أمحد  )٢٧٥٩(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥٠٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٨٠(اجلهاد 
)٢٤١٩(  .  
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  ٢٣٣

كتبه حممد . وفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري واهلدى والصالح واإلصالح إنه جواد كرمي
  . هـ١٤٠٨ /٨ /٧الصاحل العثيمني يف 

  مت حبمد اهللا تعاىل كتاب العلم 

 

                                                 
  .  ٢٩٦تقدم خترجيه ص) 1(



   كتاب العلم

  ٢٣٤

  



  تفهرس اآليا
  ٢٠٧.............أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن
  ٢٠................أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من

  ٨٧، ٨٦.................................أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك إذ قال
  ١٩..........................ال كلمةأم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولو

  ٤٧...........................أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم
  ١٨...........................آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته

  ١٤٩، ١٦.................إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل
  ٢٣١، ٢٢٠................وأنفقوا مما رزقناهم سراإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة 

  ٢٢٩...........................................إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
  ٢١٩.............................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال

، ١٦٩، ٨٧، ٨٦، ٢٢....ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
٢٢٦  

  ٢٣١....................... حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفرالذين آتيناهم الكتاب يتلونه
  ٨٩.............................الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سبيل

  ١٩٢.........................الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
  ١٩٢..........................................الذين يظنون أم مالقو رم وأم إليه راجعون

  ٥٦........................... الصدقات والذين ال جيدونالذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف
  ١٩٥......................الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس
  ٢٤..........................الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما
  ١٨٩........................اهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدق

  ٢٣١.....................................................................بل هو قرآن جميد
  ٩٥.......................................................................ان عريب مبنيبلس

  ٢٥........................تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من
  ٢٠٨....................................................................سنقرئك فال تنسى

  ٧..................................شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط
  ١١٣، ٣٥............شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

  ٩٠، ٦٦...........مسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذويفإذا بلغن أجلهن فأ
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  ٢٠٤..................................................................فأما من أعطى واتقى
  ١٩٣...................فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم

  ٥٣...........................فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
  ١٣٥، ١٢٠، ١٣، ١٢........مؤمنني واملؤمنات واهللافاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك ولل

  ١٧٤..............فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل
  ١٦٩..................فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

  ٢١٩، ١٣٦.................فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوم قاسية حيرفون الكلم عن
  ١٩٠.................................. ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفونفذلكم اهللا

  ٣٤...................ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن
  ١٧٠..................................................فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى

  ٢٣١................................................................فال أقسم مبواقع النجوم
  ٢٣١.......................................................................يف لوح حمفوظ
  ٢٣١......................................................................ق والقرآن ايد

  ٢٨........................ لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمنقال اهبطا منها مجيعا بعضكم
  ١٣٧.........................قالت إحدامها ياأبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني

  ١٦٤، ٥٣........................قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم
  ٥٠...........................قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل

  ١٢٨.........................تبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللاقل إن كنتم حتبون اهللا فا
  ١٢٣، ١١٦، ١١٠، ٨٤، ٥١قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري
  ١٩٠.......................قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين

  ١٢٠، ١٠١، ٨٤، ٥........ اهللاقل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان
  ١٦٧........................قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات

  ٢٨................................كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب
  ١٠٦...................................................................كل من عليها فان

  ٢١١، ٩٦، ٧٥............ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
  ٢٩......................ا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهممن عمل صاحل

  ٦٨.....................وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر
  ٢١٦، ٥٧..............وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول
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  ١١٨......................ا الذينوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأم
  ١٢٨....................................................وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون

  ١٥٦، ١٢٦، ٥٥، ١٦.....وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن
  ٣...........................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا
  ١٤٥......................اتوأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئ

  ١١٨.................وأما الذين يف قلوم مرض فزادم رجسا إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون
  ٦٩.......................وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة
  ١٨٠........................وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك

  ١٩٥...........فريضة فنصف ما فرضتموإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن 
  ٢٣٠............................................وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

  ١٩٢..................................واستعينوا بالصرب والصالة وإا لكبرية إال على اخلاشعني
  ٧٠......................واصرب نفسك مع الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال

  ٢٣٠...........................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
  ١٣٧، ١٣٦، ١١٥، ١٠١، ٧٧، ٤٢.............والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

  ٢٠٦..................والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
  ٣٠................................................................................والعصر

  ٢٠٦، ٩٠....................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر
  ١٣................شيئا وجعل لكم السمع واألبصارواهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون 

  ٥٥، ٤٤..................وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من
  ١٩٦........................وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب

  ٣٦..............................وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون
  ٣٤.................يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهموداود وسليمان إذ حيكمان 

  ١٦٤.........................وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء
  ١٧٣......................وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم

  ٤٩......................وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا
  ٢٢٦، ٢٢....................وا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهموال جتادل

  ١٩٦..............................وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك
  ١١٦....................وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان



   كتاب العلم

  ٢٣٨

  ٥٠.....................وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على
  ٢٣٠، ١٤٩..............وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
  ١٩٥.....................وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني

  ٢٣١..............................................ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم
  ٢٠٤، ٦٤...........................................ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

  ٣٧.........................وما يف األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابوهللا ما يف السماوات 
  ١٩٣.................ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات

  ١٦٣....................ولوال فضل اهللا عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون
، ١٥٠، ٨٣، ٧٨، ٥٧..وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

٢١٧  
  ٩٤......................وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشاء

  ٢١٧، ١٢٧، ١٢٦................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
  ١٧١.......................وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت

  ٩٩.....................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
  ١٧............................ان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلموما ك

  ١٩٦........................................وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم
  ١٢٠......................ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني

  ١١٠...................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه أليس يف
  ٩٨، ١٣.....................لناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا منومن ا

  ١٧٢......................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
  ٧٠...........................ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني
  ٣٠......................طوا منهاومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يع

  ١٨٠....................ونقلب أفئدم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغيام
  ١١٥، ٤٢.................ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا
  ١٦٢....................ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على

  ١٦٧.................................................نيويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسل
  ٢٢......................يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر

  ٢١٠، ٢٠٩، ٥..............ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم



   كتاب العلم

  ٢٣٩

  ١٠، ٤......................ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف االس فافسحوا يفسح
  ١٧٢، ١٣٢، ٧.................لرسول وأويل األمر منكمياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا ا

  ٧٧، ٤٠، ٣٩، ٣٨........ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
  ٢٠٢، ١٥٥...................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
  ٧٧............................هياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحت

  ٢٠٢............................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
  ١٦١، ٥٧.......................ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال
  ٢٦.............................ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم

  ٢١٣................................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا
  ٢٢٣، ١٦٣، ٣٨..........اأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلديي

  ٨٩........................ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا
  ٢٠٩...........................ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما

  ٨٩..................................................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون
  ٢٠٢..................ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
  ١٠٦، ١٠٥...........يامعشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض

  ٢٠٥..........................................يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا
  ٢٠٣..........................يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا

  ٢٠٣......................يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا
  ٥٢.......................يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها
  ٢٠٤......................يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
  ٢٠٣، ٥٢.............رحيسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوا
  ١٩٧.......................يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق

  ١٦٧.............يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وتوىف كل نفس ما عملت وهم ال يظلمون



   كتاب العلم

  ٢٤٠

  فهرس األحاديث
  ١٩٢.....................................أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر

  ٤٥.....................................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  ٤٧..................................................ذا حسدت فال تبغ، وإذا ظننت ال حتققإ

  ١٤٤، ١٤٣، ١٢٦.......إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد
  ٢٠٥.............إذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منه

  ٢٢١................... بهإذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع
  ٦....................إذا مات اإلنسان، انقطع عمله إال من ثالث؛ صدقة جارية أو عمل ينتفع به،
  ١٩٠................إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه مث ليرتعه، فإن يف إحدى جناحيه

  ٣٥..............................................................إسباغ الوضوء على املكاره
  ١٤٨......................أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول اهللا، فأخذ بلسان نفسه، وقال

  ٣٥..........................دلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلىأال أ
  ٢................إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر

  ٣٥..........................................................................إن الدين يسر
  ٢١٢....................................................أن الربا يكون يف النسيئة ويف الزيادة

  ١٩٠........................................أن الشمس تدنو من اخلالئق يوم القيامة بقدر ميل
  ٢١٨..........................القضاة ثالثة قاض واحد يف اجلنة وهو من علم احلق فحكم بهأن 

  ١٣٠....................أن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض
  ١٤٢.....................إن النيب عليه الصالة والسالم ملا أدميت أصبعه يف اجلهاد، قال هل أنت

  ١٩٩.............................................إن خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي
  ١٩٤.........وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركمإن دماءكم، 

  ٢١٠............................أن رسول اهللا قبل إحدى نسائه، مث ذهب إىل الصالة ومل يتوضأ
  ٢١......................إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، وإن

  ١٢٣.....................................أن من صلى عليه مرة واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا
  ٢٢............جد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إمنا هي لذكر اللهوالصالة،إن هذه املسا

  ١٥١، ١٢٨................................................إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا
  ١٤١، ١٠٨............................................................أن يوتر قبل أن ينام

  ٢..................................................................أنتم أعلم بشؤون دنياكم



   كتاب العلم

  ٢٤١

  ٢١٢....................................................................إمنا الربا يف النسيئة
  ٢٠٨.......................إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ـ وضرب بيديه ووجهه ـ

  ٢٠٨....................................................يك أن تقول كذا وكذاإمنا كان يكف
  ١٢٢.................أنه سئل كيف كانت قراءة النيب ؟ فقال كانت مدا، مث قرأ بسم اهللا الرمحن

  ١٧٢...............إنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
  ٨٥.................إياكم وحمقرات الذنوب، فإمنا مثل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود

  ١٩٥...................................................................ثما كنتاتق اهللا حي
  ١٥١..................................................اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر
  ١٢٨.................................................اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر

  ٢٢١.......................اقرءوا القرآن، فإنه يأيت شافعا ألصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وآل
  ٣٠..........................................................الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر

  ١١٨................ا رجعالرجل الذي طرح النيب خامته الذي كان من ذهب وألقاه يف األرض م
  ٣٩.................الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهما

  ١٨٢......................العائل املستكرب من الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال يزكيهم، وال
  ٢١٨...................................................................العلماء ورثة األنبياء

  ٣٩........................................................العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما
  ١٧...............................................................القرآن حجة لك أو عليك

  ٥٤.............................................................ق وغمط الناسالكرب بطر احل
  ١٤٦...............اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك

  ٢٢٠.........................املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع
  ٥٥..............................................................انصر أخاك ظاملا أو مظلوما

  ٢٠٠..................................................................بل جبلك اهللا عليهما
  ١٣.......................................................................بلغوا عين ولو آية

  ٢٣...............هللا إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرمحك اهللا، فرماينبينا أنا أصلي مع رسول ا
  ٢٠٨.............................حينما أرسلهما رسول اهللا يف حاجة، فأجنبا مجيعا عمار وعمر

  ٢٣٢، ٢٢٠..................................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه
  ٢١٤.................................................................ذكاة اجلنني ذكاة أمه

  ١٣٠.............................................................رب حامل فقه ليس بفقيه



   كتاب العلم

  ٢٤٢

  ١٣٠.............................................................رب مبلغ أوعى من سامع
  ٣٧..........ع فقال اتقوا ربكم، وصلوا مخسكم، وصوموامسعت رسول اهللا خيطب يف حجة الودا

  ٤٤.................................صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع على جنب
  ٩٦......صلى بأصحابه فنسي آية فذكره أحد الصحابة ا بعد الصالة فقال  هال كنت ذكرتين ا

  ٢٩..................عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته
  ١٤٩.................م بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ا وعضواعليك

  ١٤٣.....................................................................فاجتهد فأصاب،
  ٢٠٧..........فاطمة بنت قيس ـ رضي اهللا عنها ـ طلقها زوجها آخر ثالث تطليقات، فأرسل

  ٢٦.................................................فاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
  ١٥٢.............عضوا عليها بالنواجذفعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا ا و

  ٢٢٢....................فما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم
  ١٨٨......................قال النيب ألشج عبد القيس إن فيك خصلتني حيبهما اهللا، احللم واألناة
  ٩١........................قال النيب ملعاذ وقد أرسله إىل اليمن  إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب

  ٩................فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عابد فسألهقتل تسعة وتسعني نفسا، 
  ١٥..................كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة

  ١٠٧.......................................................كل أمر ذي بال مل يبدأ ببسم اهللا
  ٢٥.................................................كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون

  ١٠٨.....................................................ال تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم
  ١٩٨................................يئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقال حتقرن من املعروف ش

  ٧٦........................ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أفال أخربكم بشيء
  ٨.....................ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق، ورجل

  ٤٨، ٢٠......................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
  ١٩٥..................................................ائقهال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بو

  ١١٨..................................................ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة
  ١١٨.............................................ال يصلني أحد منكم العصر إال يف بين قريظة

  ٩٢.......................ملا ألقى النيب على أصحابه مسألة قال  أن يف الشجر شجرة تشبه املؤمن
  ٢١٠...............ملا رجع رسول اهللا من غزوة األحزاب، ووضع عدة احلرب جاءه جربيل فقال

  ٢٠٠.........................ا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضبليس الشديد بالصرعة، وإمن



   كتاب العلم

  ٢٤٣

  ٢١٥...................................................ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل
  ٢٣٢...................ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم،

  ١٥٧...............................ما خري رسول اهللا بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا
  ٢٠١..........املسك وكري احلداد ال يعدمكمثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء، كمثل صاحب 

  ٢٢٠..............مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب، ورحيها طيب، ومثل
  ٨.......................مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها

  ٢٦، ٢٠............من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم
  ١١٣..............................................قى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضهمن ات

  ٤٨.................................................................من تشبه بقوم فهو منهم
  ١٣٣................من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللهال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا،

  ١٢......................من تعلم علما يبتغي به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا
  ١٦٣................................................................من جهز غازيا فقد غزا
  ٢٢٣....................................................ل اهللا فقد غزامن جهز غازيا يف سبي

  ٢٣٢................من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا، ومن خلف غازيا يف أهله خبري فقد غزا
  ١٣٩، ٦٢.............................................من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

  ٢٣٢..................من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، إىل يوم القيامة ال
  ٧١............................................................من رغب عن سنيت فليس مين

  ٢١٣............................................................. أرىبمن زاد أو استزاد فقد
  ٤٠.................................من سلك طريقا يلتمس به علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة

  ٢٠....................................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
  ١٦٥، ١٢٥، ٦٦، ٩، ٧، ٢...............................من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
  ١٧٩.......................................................هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم

  ٢٠٧...................................................................هال كنت ذكرتنيها
  ١٤٢............ حكم اهللا فال ترتهلم على حكموإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على

  ١٨١................................وأنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا
  ٧٦......................................واهللا ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا

  ١٩٥.........................واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، قيل من يا رسول اهللا؟
  ١٩٢...........................................................وجعلت قرة عيين يف الصالة



   كتاب العلم

  ٢٤٤

  ٨٨................سول اهللا قارئا يقرأ، فقال  يرحم اهللا فالنا فقد ذكرين آية كنت أنسيتهاومسع ر
  ١١٣.................ويف عهد عمر جيلد أربعني، لكنه ملا كثر الشرب مجع الصحابة واستشارهم
  ٨٨...................وقع من رسول اهللا حني صلى بالناس ونسي آية، فلما انصرف ذكره ا أيب

  ١٠٨..................كم، والسام معناه املوت،وكان اليهود ميرون على النيب ويقولون السام علي
  ٩...............................ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

  ١٠٣................ومن سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة
  ٤٠.................................................................يا أبا عمري ما فعل النغري

  ٢٠٠..............................يا رسول اهللا أوصين، قال ال تغضب فردد مرارا قالال تغضب
  ١٩٩.............ل اللهمن أحق الناس حبسن صحابيت؟ قاألمك، قال مث من؟ قال أمك قاليا رسو

  ١٧٠.................يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين
  ٢٣.............................................يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيضعها يف يده

  ١٨....................يرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري، فيقول من يدعوين
  



   كتاب العلم

  ٢٤٥

  الفهرس 
  ٢....................................................يف تعريف العلم وفضله وحكم طلبه

  ٢.........................................................الفصل األول تعريف العلم
  ٤..........................................................الفصل الثاين فضائل العلم

  ١٠..................................................الفصل الثالث حكم طلب العلم

  ١٢.....................................يف آداب طالب العلم واألسباب املعينة على حتصيله

  ١٢..................................................الفصل األول آداب طالب العلم

  ٣٧......................................الفصل الثاين األسباب املعينة على طلب العلم

  ٤٤........................................ طريق حتصيل العلم وأخطاء جيب احلذر منهايف

  ٤٤.................................................الفصل األول طريق حتصيل العلم

  ٤٧.............................................الفصل الثاين  أخطاء جيب احلذر منها

  ٥٨.......................................يف كتب طالب العلم وفتاوى حول العلم وفوائد

  ٥٨..................................................الفصل األول كتب طالب العلم

  ٦٤..................................................ل الثاين  فتاوى حول العلمالفص

  ١٧٦.............................................الفصل الثالث فوائد متنوعة يف العلم

  ١٨٨......................................................................رسائل خمتارة

  ١٨٨...................................الرسالة األوىل حسن اخللق وأمهيته لطالب العلم

  ٢٠٢.................................الرسالة الثانية اخلالف بني العلماء وأسبابه وموقفنا

  ٢١٩..........سالة الثالثة حث طلبة العلم على االلتحاق جبماعات حتفيظ القرآن الكرميالر

  ٢٢٣........................................رسالة يف التحذير من احلسد وبيان خطره

  ٢٢٥..........................................طر التقول على العلماءرسالة يف بيان خ

  ٢٢٨........................................رسالة يف بيان املوقف الصحيح حنو العلماء

  ٢٢٩................................................رسالة يف التحزب خطره وضرره

  ٢٣١................................رسالة يف فضل تالوة كتاب اهللا واحلث على تعليمه

  ٢٣٥.....................................................................فهرس اآليات

  ٢٤٠..................................................................فهرس األحاديث

  ٢٤٥...........................................................................الفهرس

  


