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 مقدمة
 والداعية األول ماملعل    حممد نبيبنا على وابرك هللا وصلى الدين، يوم مالك الرحيم الرمحن العاملني رب احلمدهلل

 .األرض يف شريعته ونشروا حبيبهم عن بلغوا الدجى وأنوار اهلدى أعالم الكرام وصحبه آله وعلى األبلغ،

 .وبعد.

 ونصح ،األذهان تطرب ولفتات ومعان   ،البيان انصية على تقف أحرفو  ونضال، فكرو  قلم السكران.. إبراهيم 
 بيان.. أبلطف وتوجيه

 ونضحت ،وإرشادا نصحا أزهرت غن اء حديقة فهو والزال، ،ومنهال موردا الدهر من احين اآلسك يف حسابه كان
 ويذهب اهلواء ليلط ف وينشر، ويرتب جيمع أن واجلالل اجلمال هذا حق فكان أتمالً،و أفكارا وأترعت ،وفقها علما

 .السحر يف قائمال به وحيدو ،الغسق يف الساري به ويسرتشد ه،طنع

 يلي: كما  العمل هذا يف اجلهد كان

 أحال اليت أو إجابتها عن اعتذر اليت حذف مث ،السكران إلبراهيم اآلسك صفحة يف شاركاتامل كل  مجع -1
 .مؤلفاته على أو ،سابقة إجابة على

 يناسب مبا ابب كل  داخل شاركاتامل تبتر   مث أبواب، إىل تقسيمهما مث مساَقني، إىل املشاركات صنيفت -2
  .احلال

 املسلكية األبواب األول: املساق
 النفس وفقه الرقائق •
 الناس خمالطة •
 العلم دوحة •
 ورجال طوائف •
 املصطلحات حترير •

 .-االستطاعة قدر- ولغواي إمالئيا هاضبع وتصحيح ،األسئلة بعض هتذيب -3
 كل  أسفل )الفهرس( كلمة  إدراجو  ،عليه الضغط جردمب للسؤال القارئ ينقل لمحتوايتل فهرس إدراج -4

 مباشرة. إليه العودة القارئ على للتسه    صفحة

  

 العلمية احللقات الثاين: املساق
 عقدية مسائل•
 يةشرع إشكاالت•
 القرآن مائدة•
 احلديث جملس يف•
 أصولية مباحثات•
 والفتوى الفقه درس يف•

https://ask.fm/iosakran
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 النفس وفقه الرقائق
 

 

 التعاسة قاع •

 غيبةال من التخلص مفتاح •

 القلوب أمراض من النجاة •

 بالنوافل القيام عن العزائم ترهل •

 وإخفاؤه؟ العمل إظهار يكون متى •

 الموت؟ بعد لنا يبقى أن يجب الذي األثر ما •

 العفو؟ ينافي المظالم تذكر هل •

 والحسد التنافس بين الفرق •

 والسمو النبل درجات أعلى •

 بالنفس الُعْجب يضمحل هكذا •

 حهمومدي الناس ثناء حقيقة •

 مشهوًرا أكون أن أريد ال •

 الذاتي األثر معيار •

 توبة؟ من الكبيرة لمرتكب هل •

 الثمانية؟ الجنة أبواب هي ما •

 الصالة؟ في للخشوع السبيل ما •

  باهلل الفرح منزلة •
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 قاع التعاسة
 األخير؟ قاعها وأين والشقاء.. التعاسة حد هو ما

 ترك الصالة

 الغيبة من التخلص مفتاح
 مجالسنا؟ في الغيبة من للحد عملية طريقة من هل

 سرية ودروب غامضة خرائط هلا ليس والعمل العلم يف العظيمة الشرعية املطالب كل

 "اجملاهدة" هو األساس ومفتاحها

 { س ب  َلَنا لَنَ ْهد يَ ن َّه مْ  ف يَنا َجاَهد وا }َوالَّذ ينَ 
 

 القلوب أمراض من النجاة

 ينجو؟ كيف وو... والحسد الرضا موعد كالتسخط القلوب بأمراض ابتلي من

 سرية ودروب غامضة خرائط هلا ليس والعمل العلم يف العظيمة الشرعية املطالب كل

 "اجملاهدة" هو األساس ومفتاحها

 س ب  َلَنا{ لَنَ ْهد يَ ن َّه مْ  ف يَنا َجاَهد وا }َوالَّذ ينَ 

 بالنوافل القيام عن العزائم ترهل

 أعرف أقوم. وال الليل قيام فضل أعلم شحذها؟ إلى سبيلال وما العزائم؟ ترهل أسباب ما

 لها أعمل وال الجنة أعرف أقرأ. وال والقراءة القرآن فضل أعرف عليه. أقبل وال العلم فضل

 .العمل عدم على والندم التحسر إال العلم يفيدني وال صفر واإلرادة موجود فالعلم

 وحتريك وتدبرها قراءهتا إبعادة الفضائل هبذه علمك دجد وساغ، طاب حترك فإذا املكث، بطول أيسن العلم
 هبا القلوب
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 ه؟متى يكون إظهار العمل وإخفاؤ
 األعمال من يعد هذا هل ،حوله وأهله بيته في الليل من يصلي يقوم إلنسانا كان إذا

 في وبالذات الحياة هذه في نفسيب أخلو فكيف ال، كان وإن ؟اهلل وبين بيني خبيئة تعتبر التي

 ؟ الليل يامق

َل َما يف  الصُّد ور {، والظهور واخلفاء من األسباب والوسائل }إ ْن ت  ْبد وا  اعلم أن املدار على القلب }َوح ص  
، ولكن احل الشرعيةالصََّدقَات  فَن ع مَّا ه َي َوإ ْن ُت ْف وَها َوت  ْؤت وَها اْلف َقرَاَء فَ ه َو َخْْيٌ َلك ْم{ وميدح الظهور واخلفاء حبسب املص

 أكثر قلوب اخللق يضرها الظهور يف العبادات اخلاصة.

واملرء بصْي بنفسه، فإن كان هتجدك وأهلك حولك ال يشغل قلبك اباللتفات لثنائهم، وحيصل به حضهم على 
 الصالة والذكر وإحياء املنزل يف السََّحر؛ فلك سلف كانوا يرفعون أصواهتم ابلقرآن ليذكروا الغافل..

 قلبك فيه ينكب الذي املوضع إىل بتهجدك ففر ثناء وكلمة إعجاب لنظرة ويستشرف بذلك يتأثر كقلب كان  وإن
 اخلالية. واملواضع القدمية واملساجد بل الناس غفالت بصالته يتحني كان  من يف سلف ولك موالك.. على

 

 ؟املوت بعد لنا يبقى أن يجب الذي األثر ما
 على يجب وهل النجاح؟ يكون وكيف ناجحة؟ ونألك عظيم اختراع اخترع أن علي يجب هل

 الذي األثر هو ما كتابا؟ يكتب أو يخترع أن مثل يموت أن قبل عظيما شيء يصنع أن انسان كل

 شيخ. يا خير عنا اهلل جزاك تجيب أن أتمنى مماتنا؟ بعد لنا يبقى أن يجب

 عنه: هللا الق الذي العظيم" "الفوز و "،الكبْي "الفوز إىل اإلنسان يصل أن األهم

َات   َوَعم ل وا َمن واآ الَّذ ينَ  }إ نَّ   اْلَكب ْي { اْلَفْوز   َذل كَ  اأْلَْْنَار   حَتْت َها م نْ  ََتْر ي اتٌ َجنَّ  هَل مْ  الصَّاحل 

ْله   َوَرس وَله   اّللََّ  ي ط ع   }َوَمنْ   اْلَعظ يم { اْلَفْوز   ل كَ َوذَ  ف يَها َخال د ينَ  اأْلَْْنَار   حَتْت َها م نْ  ََتْر ي َجنَّات   ي ْدخ 
 

 العفو؟ ينايف املظالم تذكر هل

 والصفح(؟ )العفو ينافي الجراح تذكر هل
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 .. وبعد هلل احلمد
ثْ ل َها َسي  َئةٌ  َسي  َئة   }َوَجزَاء   هللا قال  اّللَّ { َعَلى فََأْجر ه   َوَأْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ  م 

 َلك ْم{ اّللَّ   يَ ْغف رَ  َأنْ  حت  بُّونَ  الأَ  َوْلَيْصَفح وا }َوْليَ ْعف وا سبحانه وقال
 فيه، املرء على أصالً  حرج ال القلب، على يهجم إرادي" "ال قدر منها الفاسدة الذهن وعوارض واخلطرات والتذكر

 والعمل. االسرتسال من له الالحق يؤثر وإمنا
 كمال  يف يقدح الذهن؛ يف واستدعاءها ،عنه املعفو من وقع الذي والبغي املظامل تذكر فإن "اإلرادي" القدر وأما

 العفو. كمال  من هو عنه واإلعراض وَتاهله العفو،
 الغضبية الشهوة أسر واحنالل االنتقام مجر وبعث الغيظ هتيج ذرائع أعظم من عنها املعفو املظامل استحضار أن والعلة

 واملن اإلدالل وترك هلل اإلخالص أبواب أجل من نواإلمكا الطاقة قدر املظامل تناسي يف واالجتهاد الغفران، على والتندم
 ابلعفو.

 والحسد التنافس بين الفرق

 والحسد؟ التنافس بين الفرق في الضابط ما

 الغْي. عن النعمة زوال متين واحلسد الغْي، برؤية اهلمة حث التنافس
 

 والسمو النبل درجات أىلع

 ؟ والسمو النبل درجات أعلى ما

 .. لناسا بنفع هلل التعب د

 بالنفس الُعْجب يضمحل هكذا

 أو مسألة عن أتحدث أو أقرأ وأنا الشعور هذا يأتيني بالنفس؟ الغرور من أتخلص كيف   

 مثال لي الناس إصغاء أشوف لما

 .. وبعد هلل احلمد
 الناس يظن مسائل من فكم القبيح، وسرت اجلميل أظهر هللا أن ألدركت والعمل، العلم يف جيداً، واقعك يف متعنت لو

 استنعمت قد وأنت عنها حديثك حلالوة رابنييها من أنك الناس يتوهم أعمال من وكم جاورها، ما حتسن ألنك تعلمها أنك
 عنها.. وسائدك

 وسرتى القبيح، والباطن اجلميل الظاهر بني الفاصلة املسافة هذه على فاستوقفه والعجب الغرور لك عرض فكلما



 النفس وفقه الرقائق

 الفهرس                                                                                                                                   7

 عليك.. الباب طرقه جمرد من خجالً  العارض الغرور يتصبب كيف
 مل ومسائل ومتون نصوص حبفظ وتدفقهم تقرأها، مل كتب  بقراءة عليهم هللا فتح الذين أقرانك بعض يف انظر مث
 سناً؟! يصغرك ممن بعضهم أليس عليك ابهلل بل فاتتك.. أبعمال وابلقيام حتفظها،
 به لكفى لنفسك لركونك عنك توفيقه هللا يسلب أنه الإ ابلنفس والغرور العجب ضرر من يكن مل لو أنه اعلم مث

 .. شؤماً 
 هللا، سبيل يف القتال وشرف الصحبة شرف بني فيه مجعوا إمياين مقام يف حنني يوم األولياء سادات كان  كيف  وأتمل

 النفوس من ُتلصت ملا مث ذلك، بقدر النصر من عنهم هللا حجب بكثرهتم العجب من شيء لقلوهبم تسرب ملا ذلك ومع
ا اأْلَْرض   َعَلْيك م   َوضاَقتْ  َشْيئاً  َعْنك مْ  ت  ْغن   فَ َلمْ  َكثْ َرت ك مْ   أَْعَجبَ ْتك مْ  إ ذْ  ح َننْي   َ}يَ ْومَ  التوفيق.. رايح هبت الغرور ثقلة من  مب 

ت مْ  مث َّ  َرح َبتْ   م ْدب ر يَن{ َولَّي ْ
 مهة إىل لك، العارض والع ْجب الغرور ينقلب كيف  هللا إبذن سرتى املقامات هذه ملثل استحضارك اكتمل فإذا

 غالاب.. املعايل تؤخذ وإمنا املطالب، وانتهاز الزمن، حلفظ تصطفق
 أعلم.. وهللا

 حقيقة ثناء الناس ومديحهم
 الخلق قلوب وفي الناس بين المكانة وطلب والشهرة التصدر بطلب دوما تحدثني نفسي

 االستطاعة قدر واجاهدها أقهرها أن وأحاول عنها.. وكالمهم الناس بمديح أحيانا وتطرب

 إلى بالنسبة أصبح االمر ولكن هلل.. الخالصة الصادقة النية وتطلب االمر هذا تترك حتى

 أفعل؟! فماذا مجاهدته الصعوبة منتهى وفي دائم وسواس

 وبعد،هلل  احلمد

لمت أنه ال يستحق أصالً هذا التفكْي أتملت معىن الشهرة والصيت وثناء الناس ومدحيهم وتدبرته حق التدبر لع لو
 زراية ابلتلهف عليها.. كمنك.. والمتأل قلب

ذاق شيئاً من إطراء الناس أدرك أنه منجز أجوف فارغ.. وكل ت مهته عن السعي له جمدداً.. وعلم أن "اجلاه"  ومن
 يف الناس له هالة خارجية وفراغ داخلي..

عليه، ستجد نفسك غالباً إما تتكلم جماملة أو لغرض املالطفة أو  يف نفسك أنت كيف تلقى أحداً فت ثين وأتمل
تثين على كتاب لغرض يتعلق ابلقارئ وحنوها من أغراض املادحني.. فاعلم أن من ميدحك هو مثلك له أغراض يف هذا 

 املدح فال تذهب بعيداً..
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رسالة ملن حولك أبنك اطلعت عليه؟ مث  خذ هذا املثال: ألست أحياانً متدح كتاابً وأنت تريد يف احلقيقة إرسال بل
 قد يكون هذا الثناء بلغ املؤلف فطار به املسكني يظنه على ظاهره!

مثاالً آخر: ألست متدح أحياانً مقالة لكاتب وأنت تريد هبا مغايظة تيار آخر؟ مث قد يكون هذا الكاتب  وخذ
 جمرد آلة يف نزاع! اطلع على ذلك الثناء وأخذ يتحرك يف كرسيه منتشياً وما علم أنه

 يف خفاء ودقة وتنوع أغراض املادحني يستنب لك سذاجة الطروب إلشادات العابرين.. تفكر

نفسك وأنت جالس أمام خطبة أو حماضرة كيف تكون شارد الذهن؟ مث قد تكون أنت نفسك إذا صعدت  أرأيت
أغلبهم شارد الذهن مثلك ملا كنت يف املنرب علتك الرحضاء من اخلجل أن الناس ينظرون إليك، ولو استحضرت أن 

 موقفهم؛ لكففت عن هذا اخلجل واحلرج ودبت لك اجلرأة..

دوماً أغراض املادحني.. وأن كثْياً منهم يدلق املدحة ما ألقى هلا ابالً أصاًل.. وبعضهم يطري كالمك  فاستحضر
تلك املدحة وتظن وراءها من أو كتابتك لغرض آخر ال يتعلق بك أساساً.. وأنت يذهب ليلك وأنت تفكر يف 

 اإلعجاب شيئاً مذهاًل! اي ضيعة الساعات..

كيف أتيت فتاة أحياانً وتطلب من شخص طلباً بلغة مؤنثة رقيقة.. فيذهب وهل املسكني بعيداً.. فالتزال   أرأيت
مر أصالً.. وإمنا هذه خياالهتا حتاصره يف ليله يظن أن وراء تلك الرقة شيئاً من االجنذاب.. بينما هي ما خطر هلا األ

طبيعتها الفطرية يف احلديث.. فهذا كمثل من يسمع ثناء بعض الناس عليه ويظن وراءه أمراً عجباً يف قلوهبم بينما كثْي 
 منهم ألقاه وهو ما تفط ن أصاًل..!

لب األمور على هوْنا.. وقس كثْياً من كالمهم عنك ككثْي من كالمك عنهم.. وستجد برد العزوف عن تط فخذ
 اإلطراء..

اهلمة السامقة العالية الشريفة هي اجلاه عند رب األرابب وخالق السموات واألرض ومن ذلت لعظمته  وإمنا
األكوان كلها.. اجلاه حقاً أن تكون رفيقاً حملمد صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة.. فتعيش حياتك السرمدية األبدية يف ذلك 

 ..ملين وإايك منهاملستوى وبني تلك الطبقة.. ايرب اجع

َرة   واجلاه هناك يف تلك الدار يتطلب التفات القلب عن اجلاه يف هذه االسرتاحة القصْية العاجلة }ت ْلَك الدَّار  اآْلخ 
}  جَنَْعل َها ل لَّذ يَن اَل ي ر يد وَن ع ل وًّا يف  اأْلَْرض 

ا يف ساعة قريبة قادمة ستنقلب كلها }إ َذا رأيت تراتب املنازل يف هذه الدنيا فال ُتطفن بصرك.. واعلم أْن وإذا
 َوقَ َعت  اْلَواق َعة  ** لَْيَس ل َوق َْعت َها َكاذ بٌَة ** َخاف َضٌة رَاف َعٌة{
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 من شخص مرفوع اليوم سيخفض غداً.. فكم

 من شخص أشعث أغرب ذي طمرين مدفوع ابألبواب سرتاه غداً من سادات املوقف.. وكم

 هي إال أايم قالئل.. وما

 ،،موهللا أعل

 مشهوًرا أكون أن أريد ال

 معروفا؟ او مشهورا يكون أال في واجتهد المرء حاول إذا مشكلة هناك هل

 هللا. أظهره صادقاً  واخلمول اخلفاء طلب ممن كثْي

 سبحانه هللا وجه يريد وإمنا والظهور، الشهرة يتشوف وال واخلفاء اخلمول املرء يتطلب ال أن األكمل واحلال
 عليها، هو اليت احلالة ضد يتكلف فال له، األصلح يقدر حيث أعلم وهللا األمور، هلذه النظر عن أصالً  قلبه ويصرف
 مشهوراً. أم مغموراً  كان،  حيث هللا عبادة يف وجيتهد

 وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك اإلمارة، تسأل )ال قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن الصحيحني ففي ولذلك
 عليها( أعنت مسألة غْي عن أعطيتها وإن إليها،

 معيار األثر الذاتي
 وناس حرام، وغيرهم حالل يقولون مشايخ "البلبلة".. نفسي به لك أوصف وصف أفضل

 انستجرام والحسابات المعرفات وكثرت متميع، خطاب هذا وناس متخلف ديني خطاب هذا

 ضعف. أقول ومرات تطور أقول مرات كثيرة، أشياء عندي تذبذبت فسبكة. آسك تويتر سناب

 كيف تلخبطت. باختصار نفسي. عن راضي ماني لكن ثقافتهم، شدني يوتيوب شيوخ تابعت

 النجاة؟

 هلل وبعد،، احلمد

ر يَن َوم ْنذ ر يَن َوأَنْ َزَل َمَعه م  اْلك َتا }َكانَ هللا  قال َدًة فَ بَ َعَث اّللَّ  النَّب ي  نَي م َبش   حلَْق   ل َيْحك َم َبنْيَ النَّاس  النَّاس  أ مًَّة َواح  َب اب 
 ف يَما اْختَ َلف وا ف يه {.
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أخربان هللا يف هذه اآلية عن وقوع االفرتاق والتنازع واالختالف بني الناس، وبني  لنا أن املرجع يف خالفهم إىل  فقد
 كتاب هللا، وأن هذا من أعظم وظائف وأغراض إنزال القرآن.

لناس تكون مبعايْي علمية مستمدة منه معروفة يف مظاْنا من أصول التلقي الوحي على خالف ا وحاكمية
 واالستدالل.

سأحدثك عن معيار واحد فقط من هذه املعايْي اليت نزل هبا الوحي.. معيار هني  طي ع يف استعماله يف  ولكين
 القياس، ونتيجته غالباً فع الة، وهو "معيار األثر الذايت".

ر أنك اتبعتهم فزلزلوا مكوانت علمية وعملية فيك.. وأحدث لك هذا اضطراابً يف تقييم هؤالء الذين تذك أرأيت
 عالقتك هبم:

 على استمدادك منهم معيار "األثر الذايت". طبق

 شديد خصص خلوة يسْية وألق  على نفسك هذه األسئلة: ابختصار

 ما حايل الشخصي بعد متابعة هؤالء والتشرب منهم؟-

 يماً للكتاب والسنة وأكثر تلهفاً عليهما؟هل أصبحت أكثر تعظ-

 هل أصبحت أكثر توقْياً لعلوم أئمة السلف ومنارات اهلدى ومن هلم يف األمة لسان صدق عام؟-

هل أصبحت أكثر حرارًة إميانيًة واجتهاداً يف الصالة والقرآن وذكر هللا وحنوها، أم بدأ يعرتيين تدهور سلوكي -
 مواسم اخلْيات اليت يعظم فيها العمل الصاحل كرمضان وعشر ذي احلجة وحنوها؟واستثقال للطاعات، وبرود يف 

هل أصبحت أكثر حباً ووالًء للعاملني لإلسالم من أهل العلم والدعوة واجلهاد وحنوهم بقدر عملهم له، أم -
 أصبحت مملوء الصدر ضغينًة وغالً وإزراًء على من سبقين ابإلميان؟

أم أصبحت أتضايق من فتحها وأ سر  ابحلديث الفكري  ،سائل الشريعة والتفقه فيهاهل أصبحت أمتتع مبدارسة م-
 اجملرد واخلوض يف تقييم الناس والقدح فيهم؟

هل أصبحت أكثر غْية على اإلسالم ومحيًة للدين، أم هب  على قليب صقيع َتاه ظواهر العدوان على الشريعة -
 ، وصرت أرى الغضب هلل ورسوله ال يتناسب مع الذوق الفكري الراقي؟وس ل ْبت متع ر الوجه إذا انتهكت حمارم هللا

 هذه السؤاالت.. وحنو
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خلوت بنفسك.. مث بدأت تلقي السؤال تلو السؤال.. وتتذكر منزلة الصدق مع هللا يف اجلواب }قَاَل اّللَّ  َهَذا  فإذا
ْدق  ه ْم{.. فإن خرجت جبواب إجيايب  عن رؤوس هذه األسئلة فعض على صاحبك ابلنواجذ.. يَ ْوم  يَ ن َْفع  الصَّاد ق نَي ص 

خرجت جبواب سليب عن رؤوس هذه األسئلة.. فإنك ستدرك أن هذا الشخص الذي تتابعه وتتلقى عنه  وإن
 خطاابً دينياً ظاهره الرقي الفكري إمنا قد م لك طبقاً مسموماً.. 

 علم.. كان هو نفسه يعلم ذلك، أم كان هو نفسه أيضاً ضحية ال ي  سواءً 

 عليك غالية.. فكيف ترضى هلا أن تغتذي ابلوجبات الفاسدة؟ ونفسك

 ترى البدن يقوى على اخلدمة يف الطاعة وقد اغتذى ابلعطب حىت غدت أايمه الكساح.. وهل

. لكنه أيضاً شرع "استفتاء القلب" وهي {.أَْهَل الذ  ْكر   }فَاْسأَل واالشارع جعل األصل استفتاء أهل الذكر  نعم،
 الة من مساءلة الذات.. فعند الدارمي:ح

صلى هللا عليه وسلم: )استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف  قال
 النفس وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك(.. ويشهد ألصل معناه حديث النواس بن مسعان يف صحيح مسلم.

تهاد يف سلوك الطريق الذي يقربنا منه.. وكشف عن قلوبنا زخارف اخلطاب وح ج ب هللا وإايك لالج وفقين
 األفكار..

لصَّرْب { حىت نلقى ربنا يف ساعة قريبة قادمة سبقنا هلا  وجعلنا حلَْق   َوتَ َواَصْوا اب  وإايك ممن قال عنهم }َوتَ َواَصْوا اب 
 روا إليه صائرون..إخوان وأهلون كانت ُتفق قلوبنا بينهم.. وحنن إىل ما صا

 ،،موهللا أعل
 

 هل ملرتكب الكبيرة من توبة؟
 شيخ؟ يا توبة من للزاني هل

 ذكر هللا املثل  ثة من النصارى فقال سبحانه:

 عرض عليهم سبحانه التوبة فقال: َثاَلثَة ..{ مثَكَفَر الَّذ يَن قَال وا إ نَّ اّللََّ ََثل ث    }َلَقدْ 
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يٌم.يَ ت وب وَن إ ىَل  }أََفاَل  الغفور الرحيم سبحانه يعرض التوبة على من بلغوا  .{ فالكرمياّللَّ  َوَيْستَ ْغف ر ونَه  َواّللَّ  َغف وٌر َرح 
 . فكيف ال يفتح ابب التوبة للمسلم الزاين؟!الكفر.أغلظ 

ْن َرمْحَة  اّللَّ   ه ْم اَل تَ ْقَنط وا م  يًعا إ نَّه  ه َو اْلَغف ور  }ق ْل اَي ع َباد َي الَّذ يَن َأْسَرف وا َعَلى أَنْ ف س  َ يَ ْغف ر  الذُّن وَب مجَ   إ نَّ اّللَّ
يم { بل }إ الَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعم َل .. األمر أعظم من هذا، فإن الزاين إذا اتب توبة صادقة جعل هللا سيئاته حسنات الرَّح 

ًا َفأ ولَئ َك ي  َبد  ل  اّللَّ  َسي  َئاهت  مْ  يًما{ بل يف صحيح مسلم حديث عجيب يف هذا َعَماًل َصاحل   َحَسَنات  وََكاَن اّللَّ  َغف ورًا َرح 
 املعىن وفيه:

)رجل يؤتى به يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه، 
فيقول: نعم، ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق  فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا،

من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب، قد عملت أشياء ال أراها ها 
 هنا " فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه(

 ن مشفقاً منها!فيصبح يطلب كبار ذنوبه رغبة أن تقلب حسنات بعد أن كا

 ؟هي أبواب الجنة الثمانية ما
 منه، أكون حتى فعله يمكنه الذي ما باب وكل الثمانية، الجنة أبواب ماهي أعرف أن أريد

 وشكًرا.. وهكذا الريان مثًلا

 هذا سؤال مهم، ويدل على مهة عالية، وستجد يف هذا الكتاب )حادي األرواح( ما يشبع ْنمتك هلذا السؤال:

http://ia802603.us.archive.org/33/items/WAQ78471s/78471s.pdf 

 ما السبيل للخشوع يف الصالة؟
 الموضوع؟ في كثيًرا قرأ قد أنه من الرغم على الصالة، في الخشوع يفتقد لمن نصيحة

 105ص "مسلكيات" كتاب  يف األنبجانية( )صفاء بعنوان فصل يف ملوضوعا عن نظري وجهة شرحت

 وميكنك حتميل الكتاب من هنا:

http://saaid.net/book/20/13693.pdf 

http://ia802603.us.archive.org/33/items/WAQ78471s/78471s.pdf
http://saaid.net/book/20/13693.pdf
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 منزلة الفرح بالله
 عليها يشكل لكن تيمية ابن عن جدا جميلة كلمة القيم البن السالكين مدارج في قرأت

 في وأخذت القلب أعمال من شيئا له وذكرت المنام في تيمية ابن ))ورأيت منامي نقل أنها

 يسوغ فهل العبارة(( من هذا نحو أو به والسرور باهلل الفرح فطريقتي أنا أما فقال: تعظيمه

 منامية؟ رؤيا وهي عليها االعتماد

 هلل وبعد،، احلمد

مام ابن تيمية، وهو أن أرفع منازل اإلميان عنده "منزلة الفرح ابهلل" مل تنفرد به هذه الرؤاي، املعىن املنقول عن اإل هذا
بل ابن تيمية نفسه أشار هلذا يف مواضع من كتبه، وخصوصاً إذا تعرض ملنزلة "احملبة" وآَثرها، وأن مثراهتا "أحوال" إميانية 

 ذلك ابستنباطاته من القرآن عليها.ابلوحي، وقد كان يعزز  انللقلب زائدة على جمرد اإلمي

 ذلك مثالً قول أيب العباس ابن تيمية يف جمموع الفتاوى يف تقرير أن أعلى مقامات اإلميان منزلة الفرح ابهلل: ومن

وابتهاجها وسرورها، كما قال  -صلى هللا عليه وسلم-)فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام مبا جاء به الرسول 
 تيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك{ وقال }قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا{(.تعاىل }والذين آ

 ترى هنا تصرحيه أبن "أرفع" مقامات ومنازل ودرجات اإلميان هي منزلة الفرح ابهلل. فأن

 استدالله على أصل إميانية الفرح ابهلل ابآليتني املذكورتني. -أيضاً –ترى  مث

 ضمون رؤاي ابن القيم عن شيخه، جللتهما سحائب الرضوان.النص التيمي هو م وهذا

املفاهيم القرآنية اليت كان يستشهد هبا ابن تيمية أيضاً هلذا املعىن مفهوم "االستبشار" كما يقول أبو العباس يف  ومن
 سياق تقرير هذا املعىن:

بشرون مبا أنزل من القرآن، واالستبشار ) "فأما الذين آمنوا فزادهتم امياان وهم يستبشرون" فأخرب سبحانه أْنم يست
 ، وذلك ملا جيدونه يف قلوهبم من احلالوة واللذة والبهجة مبا أنزل هللا، واللذة أبداً تتبع احملبة(.رهو الفرح والسرو 

أتمل اجلملة األخْية يف هذا النص انكشف له املعىن الذي بناه أبو العباس كله، أال وهو انبناء الفرح على  ومن
 بة حبيث يكون الفرح ابهلل أكمل مراتب احملبة.احمل
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أهل العلم وأرابب السلوك فيهم كاملطبقني على أن منزلة "احملبة" هي أعظم املنازل يف السْي إىل هللا. وقد  وأولياء
 ذكر هذا ابن تيمية وابن القيم مراراً، بل إن ابن تيمية جعل احملبة "أصل كل حركة يف العامل" حبيث تكون كل شعب

 اإلميان فرع عنها.

بني الكالمني كالفرق بني من يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو يصلي، بينما يقول آخر: أقرب ما  والفرق
 يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالثاين تدقيق يف األول.

ألوهام( منشورة على أشرت لشيء من منزلة الفرح ابهلل وتطبيقاته يف حياتنا يف مقالة سابقة بعنوان )خسائر ا وقد
 ه .1434الشبكة عام 

 ،،موهللا أعل
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 الجنة.. باب مصاريع تفوتنك ال عليك بالله

 عليهم أرد أحيانا ذلك، يراعوا لم وهم أدرس وانا كثيرة، طلبات مني يطلبوني وأمي أبي

 اتصرف؟ وكيف الحكم؟ ما بذاكر.. بأني

 اجلنة.. ابب مصاريع تفوتنك ال عليك ابهلل

 بني اجلواهر أطراف تألألت حني ذراعك ت لق   فال احلسنات" "مثاقيل منجم من معول بةضر  على اآلن أنت
  يديك..

 فكلما والديهم.. أرواح هللا قبض أعطافها.. يف اآلن أنت اليت ابلنعمة ينعمون ال الشباب من فئاماً  أن أتعلم
 للوالدين.. اإلحسان ظمأ ويبل ون رمهاب من نفوسهم فيها يروون حلظة يريدون قلوهبم نياط تقطعت الذكرايت لفحتهم

 من هلما أكياساً  فيها حيمل اليت الساعة تلك يتمىن اآلن أضالعه تتقصف والديه على صلى شاب   من كم
 السوق..

 شأْنما.. لبعض ليقل هما هلما السيارة ابب يفتح أو

 حوله.. فيما تعبث الطفل ويد عنه وحياميان وجهيهما.. يف يربق والسرور محله يتنازعان حبفيدمها عليهما يدخل أو

 مناسبة.. أو وليمة يدخل وهو الوالد خلف وأشقاؤه هو يكون أو

 احلنني يعصره هلا.. أقراصها ينظم كان  اليت دوائها قنينات بقااي الراحلة والدته غرفة يف اآلن يرى رجل من وكم
 شيء وال والغياب.. الفقد لوعات فيها معتتال حرى دمعة   وارى ورمبا شيء.. بيده وما اللحظات.. تلك على عصراً 

 والديهم.. ذكرى على خفية دمعة من الرجال أشداء على أشجى

 رائحتها.. ويستنشق عليها وينام ليلة كل  الراحلة والدته "شيلة" أيخذ أن إال كبده  يبل   شيئاً  جيد مل قريب يل

 ها..كل  الدنيا فسيقول والدتك؟ لتعود تدفع كم  هذا ملثل قيل لو ابهلل

{ َجناحَ  هَل ما }َواْخف ضْ  الوالدين عن قال ذلك ومع سبحانه.. له نتذلل أن منا يطلب كتابه  يف ربنا ترى أما   الذُّل  

 الشرك؟ من أكثر القرآن عليه شن ع هللا كتاب  يف شيئاً  أتعرف عليك ابهلل

 الشرك: عدب العقوق يذكر وكيف ابلتوحيد، هللا حق بعد الوالدين حق هللا يذكر كيف  انظر

ْلوال َدْين   َشْيئاً  ب ه   ت ْشر ك وا َوال اّللََّ  }َواْعب د وا هللا قال  إ ْحساانً{ َواب 
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ْلوال َدْين   َشْيئاً  ب ه   ت ْشر ك وا َأالَّ  َعَلْيك مْ  َربُّك مْ  َحرَّمَ  ما أَْتل   َتعاَلْوا }ق لْ  سبحانه وقال  إ ْحساانً{ َواب 

ه   إ الَّ  تَ ْعب د وا َأالَّ  رَبُّكَ  }َوَقضى سبحانه وقال ْلوال َدْين   إ ايَّ  إ ْحسااًن{ َواب 

 الوصية بلفظ لعباده يتحبب وعال جل وهللا ينفعه.. بشيء يوصيه أن خربة ذي رجل من املرء يلتمس ما أكثر ما
َنا فيقول ْنسانَ  }َوَوصَّي ْ  َوْهن { َعلى َوْهناً  أ مُّه   مَحََلْته   ب وال َدْيه   اإْل 

 فيقول: "الوصية" اللغة بنفس الطلب سبحانه ويكرر

َنا ْنسانَ  }َوَوصَّي ْ  ك ْرهاً..{  أ مُّه   مَحََلْته   إ ْحساانً  ب وال َدْيه   اإْل 

 ذلك؟! بعد هلما احلق هول من بقي ماذا بوالدينا.. "يوصينا" بعظمته.. سبحانه اخلالق هللا.. إنه

 املتجربة؟ النفوس كرذ  الوالدين برب أحداً  مدح إذا هللا أن انتباهك يلفت أمل

  ملاذا؟!

يًّا{.. َجبَّاراً  َيك نْ  َوملَْ  ب وال َدْيه   حيي}َوبَ رًّا عن هللا قال العقوق.. معدن هي ألْنا  َعص 

 َشق يًّا{.. َجبَّاراً  جَيَْعْلين   َوملَْ  ب وال َديت   }َوبَ رًّا عيسى عن سبحانه وقال

 "كثْية".. أْنا هلل حامداً  شاكراً  يديك ارفع فاجلواب: كثْية"  طلبات مين "يطلبون لك هللا غفر قولك وأما

 منك يقع ال ما التوفيق أبواب من وستشاهد لك.. تفتح اخلْيات وسرتى مطالبهما حتقيق يف الريح سابق
 حبسبان..

 سق طونيت واألبناء أبنائهم.. عن حاجياهتم وخيفيان شيئاً.. أحداً  يسأال أن والداه يستثقل الناس من فئاماً  أن أتعلم
 أبن "يكرمانك" بوالدين عليك هللا أنعم قد وأنت هبا.. ليفرحوْنما وأصفيائهما أصدقائهما من والديهم أمنيات أخبار
  النعمة! من تتضايق وأنت يسأالك.. أبن عليك و"يتفضالن" منك.. يطلبا

 تتابعها؟! من الشكوى صحائف للناس فيمد العطااي.. هللا من عليه هتطل رجالً  عليك ابهلل أرأيت

 ؟! والديك.. مطالب ضغط من تتخلص كيف  أتستشْي

 جاد ؟! أنت هل ابهلل سألتك

 اي عنك.. هللا عفا قاس   سؤالٌ  هو كم  هللا.. اي
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 معه؟ أتعامل كيف باملشايخ.. يستهزئ والدي

 التصرف كيف واقعية حقيقية مشكالت هناك ولكن واجب بالوالدين البر نعم شيخنا 

 طلبي في صدام يحدث أو بالمشايخ يسخر أو معين بلد في بالجهاد ستهزئي مثال األب فيها؟

 أسكت هل أفعل ماذا الجماعة قدام واال األخبار حول النقاشات وخصوصا دعوية برامج أو للعلم

 عام. كالم ليست القضية والدعوة؟ العلم أترك أو المنكر؟ على

 كتاب  يف األمر بدهية شدة برغم الوالدين" حق "عظم يف األسئلة هذه مثل على أجيب أن جداً  أستثقل إنين وهللا
 للمسألة. عدت ملا السؤال" "ذات تكرر ولوال هللا،

 الثالث: النقاط هذه لنتأمل أبس، ال

 جمرد من أغلظ للكفر والدعوة الكفر، إىل "الدعاة" من هو بل فقط، كافراً   ليس أابً  مثة أن اآلن نفرتض دعنا أواًل:
 ليقحم وجاهد كافح  بل للكفر، املسلم ابنه دعوة على فقط يقتصر مل للكفر" الداعية "األب وهذا م،معلو  هو كما  الكفر

 العافية. هللا نسأل ابهلل الكفر دركات يف ابنه

 األب؟ هذا معاملة يف القرآن منهج ما حسناً:

 العالقة: هذه تنظ م اليت اآلية سوايً  لنقرأ

َنا ْنَسانَ  }َوَوصَّي ْ ْي   إ يَلَّ  َول َوال َدْيكَ  يل   اْشك رْ  َأن   َعاَمنْي   يف   َوف َصال ه   َوْهن   َعَلى َوْهًنا أ مُّه   مَحََلْته   ه  ب َوال َديْ  اإْل   َوإ نْ  ** اْلَمص 
ب ْه َما ت ط ْعه َما َفاَل  ع ْلمٌ  ب ه   َلكَ  لَْيسَ  َما يب   ت ْشر كَ  َأنْ  َعَلى َجاَهَداكَ  نْ َيا يف   َوَصاح   َمْعر وفًا{. الدُّ

 لرتاها.. تشمخ وهي األنفاس هلا شهقت حىت ربنا رفعها للوالدين منزلة أي .. هللا اي

 خلقك".. وهو نداً  هلل َتعل "أن التوحيد وهو سبحانه له حق أعظم يف غْيه معه يشرك أن هو هلل إساءة أعظم

  للشرك.. الدعوة وهو أغلظ قدراً  هنا األمر ويزيد بل

 الدعوة.. هذه على هدةاجملا وهو أيضاً  أشنع األمر بل

ب ْه َما ت ط ْعه َما }َفاَل  كله  ذلك ومع نْ َيا يف   َوَصاح    َمْعر وفًا{.. الدُّ

 ابملعروف! مبصاحبته هللا أيمر ذلك مع اإلسالم نواقض أعظم يف ليقع ابنه جياهد أبٌ 
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 فكرية مسائل يف زالت وأ هللا حق يف هفوات منه تقع م صل    موح د أب   مع العالقة عن نسأل أن نستحي أال ابهلل
 فيها ينتقم منحرفة غضبية شهوات عن لينفس األمر هبذا يتذر ع أن لالبن يسو ل الشيطان َتد ذلك ومع منهجية، أو

 للدين؟! احلمية صورة يف لنفسه

ب ْه َما للشرك ابنه دعوة على اجملاهد األب عن يقول هللا نْ َيا يف   }َوَصاح   نصاحب له نسأل وحنن َمْعر وفًا{.. الدُّ
 عفوك.. ايرب غْيه؟ أو سياسي أو فكري واقع يف ك ليمة  ألجل ابملعروف املسلم األب

  املنكر؟ عن أبويه ينهى أن لالبن يسوغ هل الفقهية: اإلشكالية َثرت هللا كتاب  يف للوالدين اجلاللة هذه وألجل

 األبوين. ملنزلة للغاية كاشفة  داللة ذاته حبد السؤال وإَثرة

 يف ابللطف أمحد اإلمام أوصى حيث أمحد، لإلمام مهيبة كلمة  ونقل للمسألة، فصوالً  "اآلداب" يف لحمف ابن عقد
 كاألجنيب"!  األب "ليس قال مث للوالد األمر إيضاح

 اآلداب: منظومة يف القوي عبد ابن وقال

 املتأكد للوالد سي ما وٌصحبة **وال خل ْلق   حتسنيٌ  )وحيس ن  

، يف طوع ه **سوى بوأ وج   كفر ،  ذا كان  ولو  مؤكد(. ألمر أو حرام 

َ  فَ َقدْ  احلْ ْكَمةَ  ي  ْؤتَ  }َوَمنْ  هللا قال َثنياً:  َكث ْيًا{.  َخْْيًا أ ويت 

 أو طلبهما حال هلما التام واإلطراق والتذلل، التوقْي وإظهار العبارة، وحذق ابللباقة أنه يعلم احلكيم فالشاب
 مايريد فوق وحيصل وإحساانً، رضا قلبيهما وميأل والديه يكسب أن يستطيع ،البتة مصادمتهما عن واإلقالع غضبهما،

 ودعوة. علم من

 حرصه من أكثر املسؤولني، لقاء يف العبارات ينتقي أو لزمالئه، يتودد من الشباب يف َتد أال ابهلل سألتك
 والديه؟ أمام لذاك واجتهاده

 منك. إحسان   على الناس أشكر والوالدان

 تعطي كم  حاققته: إذا غْيه، أو دعوة أو علم أو لدراسة والديه طلبات عن الوقت بضيق حيتج ممن كثْي  َثلثاً:
 التواصل وشبكات االنرتنت تصفح فضول يف أليست تذهب؟ أين والبقية ثالث؟ ساعتان ساعة يومك؟ من الدراسة

 استك؟!در  بسويعة والديك على حتتج مث واملكاشيت؟ واملطاعم واالسرتاحات واملسامرات

ْدق  ه ْم{. الصَّاد ق نيَ  يَ ن َْفع   يَ ْوم   َهَذا اّللَّ   }قَالَ  نفسك مع صادقاً  كن  ص 
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 أعلم،، وهللا

 إليهما واإلحسان الوالدين بر مقابل األبناء حرية عن الحديث رواج
 الحقوق ضيع الوالدين بر في الدعاة( بعض )مبالغة أن تالحظ أال شيخ يا سؤال

 على مالحظتي وإنما الصحابة، وال النبي عهد في موجودة المبالغة ذهه كانت وما والواجبات

 حقوق؟ لديهم ليس األبناء وكأن البر في الشديدة المبالغة

 وحقهم واستقالهلم األبناء حرية عن احلديث اآلن فالرائج متاماً، ذكرمت ما عكس هو بنفسي الحظته الذي
 على أو املنزل خارج وقتهم غالب األبناء بعض صار حىت اخل أبويةو  وأحادية وتسلط وصاية هو إلزام أي وأن الشخصي
 أتخر رمبا وبعضهم والديه، أحد ينهره حني ويتلطف يطرق أن يطيق وال طلب، أي والديه من ويستثقل التواصل شبكات

  الصامت! على وضعه وقد ابالتصال جواله عليه تشعل املفجوعة ووالدته ليالً 

 اللفظ يف الرب دقائق من بل الرب، من سام   رفيع آخر شأن فذاك وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب عصر أما
  للجبني..( وتل ه أسلما )فلما ليذحبه ألبيه إمساعيل استسلم كيف  األنبياء إىل انظر بل والنظر، واهلمس

 فصل يف شأنال هذا يف واحرتاسهم احتياطهم وكمال الوالدين" "بر يف السلف فقه دقة من مناذج ذكرت وقد
 الرابط: على الكتاب وَتد (150) ص "مسلكيات" كتاب  يف الذل( )جناح بعنوان

http://saaid.net/book/20/13693.pdf 
 

 التواصل؟ مواقع يف خطيبتي مع أتعامل كيف
 الهاتف؟ وعلى التواصل مواقع في خاصًة خطيبتي مع التعامل ضوابط هي ما

 فقد النكاح، "طلب" جمرد اخلطبة ألن له، زوجة فتكون عليها العقد يتم ىتح اخلاطب، عن أجنبية امرأة املخطوبة
 يتحادَثن فال واملخطوبة اخلاطب وهكذا فقط، احلاجة بقدر الرجل خماطبة هلا جيوز عموماً  األجنبية واملرأة يرد، وقد يقبل

 ذلك كل  ذلك، حنو عن هلا سؤالهو  ودنيا، دين يف زواجها يف هتمها أمور عن إايه كسؤاهلا  زواجهما، حاجة بقدر إال
 ما مث ابلساعات، العاطفي والبث والضحك واملزاح احلديث يف التبسط من اليوم يقع ما وأما جاد ، وبكالم احلاجة بقدر

 وانكسار التساهل غلبة بسبب ولكن الشرعي، القدر عن خارج سلوك الشديد لألسف فهذا دونه، هو مما ذلك إليه جير
 هذا. يستنكر الناس بعض أصبح اجلنسني؛ بني احلشمة حواجز
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 الزواج بفرحة يضر واملخطوبة اخلاطب بني والعالقة احلديث يف التوسع أن لعلمت أتملت لو العاقلة املرأة إن مث
 أوانه. حال يفسده أوانه قبل الشيء استعجال ألن نفسها،

 

 أهجرهم؟ هل الله، إلى يقربني ما أصدقائي يف أجد ال
 اهلل إلى يقربني ما صداقتهم في أجد ال لكن قلبي؛ إلى جدًا قريبين دقاءأص لي شيخنا يا

 المشورة في لهم كأخ كثيرًا إلّي يحتاجون أنهم العلم مع ماذا؟ أم أقاطعهم هل وجل عز

 معهم؟ أتعامل كيف خائن، فأكون أقاطعهم أن أخاف والنصح! والشكوى

 وبعد.. هلل احلمد

ن ي  نيَ  ك ون وا  }َوَلك نْ  عنها هللا قال اليت الرابنية مدارج من فتلك بتقصْيهم ثرتتأ وال دينهم يف تنفعهم كنت  إن َا َرابَّ  مب 
ت مْ   خصاهلا.. من به قام ما بقدر الرابنية من للمؤمن ويثبت اْلك َتاَب{ ت  َعل  م ونَ  ك ن ْ

 }ايَ  فقال جنسها من هللا حذر اليت الدركات من فتلك سلبياهتم وتقتبس بتقصْيهم تتأثر هؤالء أصحابك كان  وإن
َتين   َويْ َلىَت  ..{ إ ذْ  بَ ْعدَ  الذ  ْكر   َعن   َأَضلَّين   َلَقدْ  ** َخل ياًل  ف اَلانً  َأُتَّ ذْ  ملَْ  لَي ْ  َجاَءين 

 أعظم حتصيل على مبنية الشريعة ألن غلب، مبا فالعربة مرة، هذا وإىل مرة، هذا إىل ويرتاوح خيتلط األمر كان  وإن
 املفسدتني. أدىن مالواحت املصلحتني

 موضعها، هو هذا فإن املصلحة" جلب على مقدم املفسدة "درء قاعدة هاهنا فتتنز ل واستوى األمر تقارب فإن
 املصلحة اجتماع حال يف أنه الناس بعض يتوهم كما  موضعها وليس واملفسدة، املصلحة وتساوي تقارب حالة وهو

 الغالب. حبسب للرتجيح يصار وعنده الواقع، يف مشروع عمل عنه ينفك يكاد ال هذا فإن مطلقاً، واملفسدة

 من تفر كما  بدينك ففر   هؤالء؛ صحبتك شأن يف السليب التأثر مفسدة مع اإلصالح مصلحة تقاربت فإذا وعليه
 الضاري. السبع

 أعلم.. وهللا

 
 



 العلم دوحة

 الفهرس                                                                                                                                   22

 العلم دوحة
 

 الهّمة؟ ترفع مواد هناك هل فتور، ساعات بي تمّر •

 لَم!؟ أدري ال ضعيف.. اليومي زيإنجا ولكن همة عندي •

 التسويف ومرض العلم طالب •

 علًما! حّصلت أني أشعر وال سنوات منذ العلم أطلب •

 العبادة! نوافل في علّي يفتح لم ولكن العلم أطلب •

 العلم في وزيادة للقلب صالح العمل بنية العلم طلب •

 األعمال في والمفاضلة العلم طالب •

 العلم طلب في سنوات والتبعثر" "التشتت •

 الشذرات" "مسلك و المنهجيات" "ملهاة •

 العلم طالَب الشيطاُن بها يشاغل ملهاٌة •

 العلم طلب في للمبتدئ الشيطان مصايد •

 للكتب وجدواًل العلم لطلب منهجًا أريد •

 التالية؟ الخطوة ما الروض، من الطهارة كتاب أتقنت •

 للمبتدئ الشيطان مكيدة الترّحل" "دّوامة •

 أنسى! ولكّني ًرا،كثي وأسمع أقرأ •

 الحفظ؟ لياقة أقوي كيف •

 والفهم الحفظ بين التصارع اصطناع •

 السُّّنة؟ أم الِشعر أحفظ هل •

 ينتهي ال باب الواحد الفن كتب بين المقارنات •

 العلم مصادر في والتفريد التعديد •

 المعاصرة المالية المعامالت فقه في علمي منهج •

 اإلسالمي الفكر موضوعات لضبط السبيل ما •

 أوال؟ أبدأ العربية علوم بأي •

 اإلنسانية والعلوم العلم طالب •



 العلم دوحة

 الفهرس                                                                                                                                   23

 للمنطق العلم طالب دراسة •

 اإلنسانية العلوم لطالب الشرعية العلوم •

 معّمقة؟ دراسة الشرعي العلم أدرس أن يمكن هل صيدلي.. أنا •

 نصيحتك؟ ما ورسوله، اهلل كالم فهم في وأرغب مهندس •

 القرائية األنماط •

 البحثية؟ القراءة لىع اقتصرت لو ماذا •

 اللغوية األلفاظ في الشارع تصرف •

 المذهبي" "التعصب و التعليمي" "التمذهب بين •

 بالخالفيات؟ الصحابة اهتم هل •

 للمبتدئ الفكرية الكتب في القراءة •

 فيه؟ المفلحوَن وقلَّ للعلم الـطلب َكُثَر لماذا •

 العلماء عند الركب ثني •

 الجزم في تيمية ابن ألسلوب المبتدئ الطالب محاكاة خطأ •

 والزواج العلم طالب •

 التربوي؟ العمل َأم العلم •

 أقوى! ال لكن عالما أكون أن وأتمنى الدعوية، األعمال أحب •

 اإللكتروني والكتاب العلم طالب •

 المرجوحة المذهب أقوال من المبتدئ موقف •

 الفقه وكتب السنة شروح بين العالقة •

 المسلمين وجراح العلم طالب •

 العلم! طلب عن باإلحباط تصيبني ةاألم أحداث •

 الطلب! مرحلة في الموت هاجس يثبطني •

 البحث؟ مهارات أكتسب كيف •

 أفعل؟ ماذا العلم! طلب من تمنعني والدتي •

 تكرار مجرد الشرعي العلمي البحث أن دعوى •

 التركيز؟ يستحق الذي الكفائي الفرض ما •

 



 العلم دوحة

 الفهرس                                                                                                                                   24

 الهّمة؟ ترفع مواد هناك هل فتور، ساعات بي تمّر

 القراءة، عن وفتور إحباط ساعات بي تمر ولكن العلم، في مشوارا -الحمد وهلل- ُتقطع

 الهمة؟ ترفع مسموعة أو مرئية مواد هناك فهل

 كثْية.  مواد هناك نعم،
 ودأهبم للعلم طلبهم سْية فيها وعرضوا واملؤلفني العلماء مع أجريت اليت املتلفزة واحلوارات اللقاءات أمثلتها ومن

 اخل. والتحقيق والكتابة التأليف يف دهموَجلَ  عليه
 إسحاق أيب واحملدث معروف عواد بشار واحملقق العثيمني الرمحن عبد احملقق مع أجريت اليت احلوارات مناذجها ومن

 وتوقظ العزمية حتيي ومغالبات ومصاعب وأايم وأخبار قصص وفيها اليوتيوب، موقع على موجودة وكلها وغْيهم، احلويين
 النفس. يف الدأب

 لَم!؟ أدري ال ضعيف.. اليومي إنجازي ولكن همة عندي

 نهاية ففي عجيب، بشكل اليوم مني ينفرط ولكن والحفظ للقراءة وهمة عزيمة عندي

 كيف أدري ال صادق وأنا الوقت؟! يذهب كيف أدري ال شيئًا! أجدها لم الحصيلة حسبت إذا اليوم

 اليوم. ذهب

 وبعد،، هلل احلمد
 انفع عمل يف فيها يكون ال اليت السبهللية للحالة املرء وحتول اخلطام، من وإفالته الزمن، لتبعثر سباباأل أهم من

 الذكر. نقص النوم: موعد وأزوف اليوم ابنتهاء يتفاجأ حىت
 مرويث النفس، يف ابلسكينة يهبط والقرآن؛ الثابتة ابألوراد الفجر، صالة بعد ومفتتحه اليوم بداية سيما هللا، وذكر

 بصفاء. شغله على املرء وانكباب القلب، مجعية
 يستطع مل فإن ابحملرمات، زمانه إلشغال فيجتهد آدم، ابن زمان تضييع على حريص الشيطان أن هذا وسبب

 ذلك. وحنو الفاضل، عن ابملفضول أشغله يستطع مل فإن واملباحات، والفضول ابلرتهات أشغله
 أعظم من الذكر وقوة منه، ويتمكن العبد على الشيطان خالهلا من خليد اليت األبواب أوسع من الذكر ونقص

 هللا: قول وأتمل ومتنعه، تدفعه اليت احلواجز
 َقر يٌن{ لَه   فَ ه وَ  َشْيطَاانً  َله   ن  َقي  ضْ  الرَّمْحَن   ذ ْكر   َعنْ  يَ ْعش   }َوَمنْ 

 تدبر يف النافعة القاعدة ولكن دينه وه الذي العام مبعناه هللا ذكر عن اإلعراض هو اآلية معىن أصل كان  وإن
 من به قام ما بقدر منها للمسلم يثبت والشر، اخلْي يف القرآن، يف املذكورة اجلزاءات أن مراراً، عرضها سبق واليت القرآن،
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 هومتكن الشيطان تسلط من ويقع الذكر، عن عشو ه بقدر للعبد الشيطان تقييض من فيثبت ملانع، إال هلا املقتضي العمل
 الذكر. عن غفلته بقدر العبد من

 تدعو املالئكة ألن الفجر صالة بعد املسجد يف املصلى نفس يف كان  إذا تتأكد ابلذكر القلب ومجعية القوة وهذه
 الصحيحني: ويف حينها له

 (ارمحه اللهم له، اغفر اللهم تقول: حيدث، مل ما فيه، صلى الذي مصاله يف دام ما أحدكم على تصلي )املالئكة
 التعبْي ويكون كله  املسجد يشمل أم فيها، صلى اليت املسجد من البقعة عني ُتصيص هنا به املقصود املصلى وهل

 الفتح. يف رجب ابن ذكره طريف حبث موضع هذا الغالب؟ خمرج خرج ابملصلى
 بن جابر حديث من مسلم صحيح ففي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن َثبتة سنة الفجر بعد للذكر واجللوس

 مسرة:
 الشمس( تطلع حىت الصبح فيه يصلي الذي مصاله من يقوم ال -وسلم عليه هللا صلى- النيب )كان

 الشمس تطلع حىت مصاله يف جلس الفجر صلى إذا -وسلم عليه هللا صلى- النيب )كان الصحيح يف له لفظ ويف
 حسناء(

 اليوم. سائر والعملية العلمية املهام يف اإلجناز مفتاح هو الصباح مفتتح هللا ذكر أن: واملراد
 األمرين. جر ب ممن شئت من واسأل هذا، على دال ة والتجربة

 أعلم،، وهللا

 التسويف ومرض العلم طالب

 ويحاول قلبه مات لمن نصيحتكم وما التسويف؟ مرض على العلم طالب يتغلب كيف 

 مر؟!األ وهلل سوًءا فيزداد كان ما على نفسه يجد ال ولكن العودة

 اإلحياء: يف حامد أبو قال
 مث سنة أؤخرها فقال شديدة، مبشقة إال تنقلع ال قوية فرآها شجرة قلع إىل احتاج من مثال إال املسوف مثال )وما

 الدنيا يف محاقة فال ضعفه، ازداد عمره طال كلما  وهو رسوخها، ازداد بقيت كلما  الشجرة أن يعلم وهو إليها، أعود
 وقوي نفسه يف هو ضعف إذا عليه الغلبة ينتظر فأخذ ضعيف، مقاومة عن قوته مع عجز ذإ محاقته، من أعظم

 الضعيف(.
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 !علًما لتحّص أني أشعر وال سنوات منذ العلم أطلب

 كثيًرا، واقرأ سنوات منذ العلم أطلب أني علما أعرفه، واحد بعلم لك أجزم أن أستطيع ال

 ه!أمسك شيًئا بيدي أن أشعر ال اآلن إلى ولكن

 .. وبعد هلل احلمد

 طالب يسْي ال حبيث العلم، حتصيل يف الشذرات" "مسلك تسميته ميكن ما أسبابه ومن كثْية،  أسباب له هذا
 هنا، فصالً  يقرأ وإمنا وتعميقها، ضبطها يواصل مث واحد مستوى على ويدرسها برتتيبها الواحد الفن مسائل يف العلم

 وهكذا.. مشهور، كتاب  من منتخبة واضعوم آخر، موضع يف ورداً  هناك، وحاشية

 الفن مسائل يف منتظمة بطريقة فيه السْي على ""الصرب يستطيع ال لكن العلم أجواء يف يعيش أن حيب هو
خرجات املسلك هذا وبسبب الواحد،

 
 تكون اجملموعة املواد وحبسب روحها، هبا وتنطبع هلا، الوصول طرائق عن نتيجة فامل

 .الناَتة اآللة قسمات

 مازن األخ لتلميذه وصيته وضم نها العلم، طلب يف "الن َُّتف" منهج أبْنا عثيمني ابن الشيخ وصفها الطريقة وهذه
 طبع الذي له "العلم" كتاب  ويف الشيخ، فتاوى يف أيضاً  وض م  َنت النور(، إىل )رحليت رحلته يف رواها اليت هللا رمحه املنسي
 ثيمني:ع ابن الشيخ قول فيها وجاء مفرداً،

 وقتك يضيع هذا ألن شيء، هذا ومن شيء هذا من ن  َتفاً، العلم أتخذ ال حبيث والثبات، الرتكيز على )احرص
 ذهنك(. ويشتت

 .. أعلم وهللا

 العبادة! نوافل يف علّي يفتح لم ولكن العلم أطلب
 النوافل. من وقليل بالفرائض أقوم فأنا العبادة، من أكثر العلم طلب في علي فتح

 حيث من العبادة في جهد له لمن مساوي يكون العلم فيه اطلب الذي الوقت هل اليسؤ

 الذنوب؟ تكفر التي األعمال من العلم طلب وهل النوافل؟

  العبادات، نوافل على ابلعلم االشتغال ترجيح يف كثْية  عبارات السلف عن نقل
 فهمه: يساء ال حىت كثْية  بضوابط اليوم هذا يضبط أن جيب ولكن

َلح ابلفضول بل العلم بصلب ليس اليوم االشتغال من كثْياً   أن نها:م
 
  وحنوها، وامل
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 وأما نيته"، حسنت ملن شيء يعدله ال "العلم أمحد قال كما  به، املتعبد العلم ابلعلم: يقصدون األئمة أن ومنها:
 النوافل، من فضلأب فليس النية وتصفية القصد وَتريد اإلخالص يف االجتهاد عدم مع ابلعلم االشتغال

 وال والتعبد للتنسك صدره ويشرح العبد يقود اآلخرة والدار هللا العبد به يريد العلم طلب يف الصدق أن ومنها:
 السلف كلمات  كثرة  يف ذلك شاهد وأتمل ابهلل وخلوته ووقاره وسكينته وُتشعه صالته حسن يف أثره يرى أن يلبث

 ويشْي والزمه مقتضاه هذا أن به يقصدون ذلك وحنو اخلشية العلم يقولون فتجدهم العمل وهو مبوجبه العلم بتسمية
  العمل، بعد جاءت فإْنا يعلمون.." الذي يستوي هل "قل آية لذلك

 به تعتاش غذاء هللا فذكر العلم، على يعني ما أعظم من العبادات نوافل من حبظ العلم طالب أخذ أن ومنها:
 العلم. يف للنظر الذهن يصفي بل اليةالع املطالب على به وتقوى النفوس

 هللا. إبذن خيفى ليس ما والتعاضد التالزم من بينهما العبادات ونوافل العلم أن واملراد
 أعلم،، وهللا

 العلم يف وزيادة للقلب صالح العمل بنية العلم طلب

 العلم في لالزدياد أم والعمل القلب لصالح التماس النافعة التفسير كتب قراءة هل

 بالتقديم؟ أولى وايهما

 النية ومن حسنة، بنية إال مقبوالً  يكون ال والعلم للعلم، ندب هللا فإن اآلخر، من جزء أحدمها بل أصاًل، تعارض ال
 وأمثرت القلب، يصلح النافع العلم ألن قلبه صلح النية هبذه هللا كتاب  معاين علم طلب فإذا به، العمل ينوي أن احلسنة

 هللا. إبذن بعلمه فعمل ضاهامقت احلسنة نيته

 األعمال يف واملفاضلة العلم طالب
 أمرها "الفروع أجابه: الفقهية اختياراته يجمع كتاب تأليف تيميَة ابَن البزاُر سأل لّما

 يتيقن لم ما بقوله، العمل لـه جاز المقلَّدين، العلماء أحَد فيها - المسلم - قلَّد وَمن قريب،

 همته يصرف و الفقهية الفروع بتحقيق نفسه يشغل ال العلم بطال أن به فيستدل خطأه"

 الفكر و المنهج و االعتقاد لمسائل

 .. وبعد هلل احلمد

 قواعده. وذكروا العلم، أهل فيه تكلم معروف ابب وهو األعمال( يف املفاضلة )ابب ل  اتبعة املسألة هذه
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 إطعام نفل على احلج نفل تفضيل مثل املطلق يلفالتفض إضايف، تفضيل ومنه مطلق، تفضيل منه التفضيل: وابب
 والبقاع واألزمان األشخاص حبسب التفضيل حكم فيه خيتلف الذي هو اإلضايف والتفضيل العمل، أصل يف الطعام
 ذلك. وحنو األمة وحاجة

 اشتغال يكون األحوال بعض ويف احلاجة، لشدة احلج نفل من أعظم الطعام إطعام األحوال بعض يف فيكون
 خربته من أعظم املسلمني وحاجة ابلطب خربته ألن للصفوف تقدمه من أعظم املسلمني جرحى بتطبيب خصش

 املطلق. التفضيل حيث من اجلرحى تضميد من أعظم املهجة بذل أصل كان  وإن ابلقتال،

 أفضل عن سئل ملا هللا رسول جواب اختالف مرامي أدرك اإلضايف والتفضيل املطلق التفضيل قاعدة فهم ومن
 حبقهم. أفضل هو ما األشخاص بعض يف راعى ألنه خمتلفة أبجوبة السائلني فأجاب األعمال؛

 فقط، املطلق التفضيل يف النظر إما أمرين: إىل راجعة التفضيل مسائل يف اليوم املنتشرة اخللل حمل األحكام وأكثر
 بعض. دون اإلضايف التفضيل اعتبارات بعض يف النظر وإما

 اجلنس: هذا من ذكورةامل واملسألة

 كالصالة(  الفقه يف أم ابالستغاثة، هللا كإفراد  العقيدة يف كان  )سواءً  القطعي يف اخللل أن الكرمي السائل أراد فإن
 كضابط  الفقه يف أو البشر، وصاحلي املالئكة كمسألة  العقيدة مسائل يف كان  )سواءً  االجتهادي يف اخللل من أعظم

 إصالح من أعظم األول وإصالح االجتهادي، يف اخللل من أعظم القطعي يف اخللل إنف حق، فهذا السفر(؛ مسافة
 الثاين.

 فغْي األحوال؛ بني تفريق بال مطلقاً  الفقه مسائل من أفضل العقيدة مبسائل االشتغال أن السائل أراد إن وأما
 حترير يف له فتح وبعضهم األسانيد، قيقحت يف له فتح من الناس فمن واستعداداهتم، قدراهتم يف يتفاوتون فالناس دقيق،
 الفكرية،وهكذا، التيارات مطاعن دفع يف له فتح وبعضهم امللي ة، املقاالت نقض يف له فتح وبعضهم الفقه، مسائل

 حاله. حبسب أحد لكل اتبعة واألفضلية

 له أرسل حيم وذلك ضيل،التف لباب دستوراً  صارت اليت املهيبة مقولته العلماء جنم أنس بن مالك اإلمام قال وقد
 بقوله: مالك فأجابه والعمل، االنفراد على حيضه الزاهد العمري

 يف له ف ت ح وآخر الصوم، يف له ي فَتح ومل الصالة، يف له ف ت ح رجل فرب األرزاق، قسم كما  األعمال قسم هللا )إن
 فيه، يل ف ت ح ما رضيت وقد األعمال، أفضل من العلم ونشر اجلهاد، يف له ف ت ح وآخر الصوم، يف له ي فَتح ومل الصدقة،

 وبر(. خْي على كالان  يكون أن وأرجو فيه، أنت ما بدون فيه أان ما أظن وما
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 املؤرخون. عنه ونقلها واالستذكار، التمهيد يف الرب عبد ابن اإلمام نقلها

 على القدرة من هللا حباهم ماو  السلف، علم عمق عملياً  لك تكشف وهي أتملها، من الناظر ميل ال العبارة وهذه
 وأبلغها. األلفاظ أبحسن احلقائق أدق عن التعبْي

 الفقه مسائل يف وحتريراته حتقيقاته من مجع الذي هو الفقه؛ مبسائل التزهيد يف بكالمه تستشهد الذي تيمية وابن
 كمسألة  التفصيل: شديدة قلةمست رسائل فيها كتب  اليت الفقهية املسائل عن فضالً  الفتاوى، جمموع يف جملداً  (15)

 يف املناقلة مسألة يف وكتاابته النورانية، والقواعد الشرعية، السياسة وكتاب الدليل، وبيان فيها، السبكي على والرد الطالق
 الفتاوى. يف وبعضها وغْيها ابلبسملة، واجلهر الوقوف،

 لكل التيمي النتاج مشول لرأيت -ط هوخ كتبه  مبعرفة الشيخ تالميذ أخص وهو– رشي ق ابن رسالة راجعت ولو
 وغْيها. القرآن وتفسْي والفقه العقيدة من املسلمني حاجة حمل األبواب

 العلم طلب يف سنوات والتبعثر" "التشتت
 بل الخلل؟ أين المطلوب من بكثير أقل والحصيلة هكذا وسنوات وقراءة وكتب دروس

 راحت وكيف المطلوبة للدرجة العلماء لوص كيف العلمية؟ الحصيلة يقلل الذي بالضبط ماهو

 سدى؟ العلم طالب من كثير جهود

 .. وبعد هلل احلمد

 التسرب وبوابة التحصيل. زمن خالل الذهن وصفاء اهلم واحتشاد القلب ومجعية "االنكباب" هو العلم مفتاح
 نها:وم كثْية،  العزمية واحنالل والتبعثر التشتت ومداخل والتبعثر"، "التشتت هو العلمي

 بني املستمر والتحول التحصيل، وكتب للمتون الفوضوي والتبديل العلم، طلب مناهج بني والرتّحل التنقل-
 شيوعاً. وأكثرها العلمية الطاقة خالهلا من تتبدد اليت الثقوب أشهر نظري يف هو التشتت وهذا األشياخ،

 شبكات يف والدوران واملاجرايت، خبارواأل األحداث يف للحد" "املتجاوز واالستغراق االهنماك ومنها:-
 والقراءة. للحفظ احملدد الوقت خالل وخصوصاً  الشبكية، واملهاترات اليومية اجلداالت ومالحقة التواصل

 يف تعليقاً  كتب  أو معها، تفاعل مبن ذهنه انشغل تغريدة كتب  فإذا ،عنه الناس يقول ما املرء تتبع ومنها:-
 أرخى كتاابً   نشر أو درساً  ألقى وإذا أصدائها، بتتبع قلبه تعل ق مقالة كتب  وإذا الردود، بيرق ذقنه على يده وضع الواتس

 التحصيل على وانكبابه صفاءه وفقد ذهنه شل ت معها املرء تساهل إذا الذرائع وهذه الناس، مواقف يتلهف مسعه



 العلم دوحة

 الفهرس                                                                                                                                   30

 ومن سابقاً، نشرت ما مراقبة ودع ده،بع الذي اخلْي إىل البصر وصرف اخلْي نشر النفس: مع احلزم وكمال واإلنتاج،
 الوراء، إىل االستشراف عنق يل وترك الطريق مطالع مشاهدة على قلبه عيون له استقامت برهةً  ذلك على نفسه جاهد

 اخللق. استجاابت اختالف من التحسس مكدرات عنه وانصرف ابلعمل ومتت ع بل

 هو بل اآلخرة، يف والنجاة للثواب فقط شرطاً  ليس لم،الع يف سبحانه له القلب وَترد هلل اإلخالص فإن ولذلك
 الصفاء. ينبوع والتجرد اإلخالص ألن نفسه، العلم على العون يف الوسائل أعظم

 والسياحة والنزهة والرفاه واملراكب واملساكن واملناصب التجارات يف ابلدنيا احلد" "املتجاوز االنشغال ومنها:-
 األمور عن االنقطاع ليس واملقصود حمدودة، الذهن وطاقة أخرى، انشغاالت يستتبع األمور هذه من شغل كل  فإن اخل،

 احلد". "َتاوز املقصود وإمنا النفس، عن والرتويح الرزق حتصيل من املشروعة

 على عوانً  الوسائل أعظم من "الزهد" بل فقط، هللا إىل والسلوك العبودية مقامات من ليس "الزهد" كان  ولذلك
 وكم الدنيوية. ابملنافسات التعلق من القلب فراغ الزهد بل الفقر، هو ليس والزهد الصفاء، أسباب أجل   من هألن العلم،

 والرابنية العلم أئمة يف وجد بينما الزهد. من ال العجز من يده ذات قلة وإمنا ذرة الزهد من قلبه يف ليس مملق معوز من
 غْيهم. نظر يف النعل شسع نفوسهم يف كاثرهاوت ومنافساهتا وزينتها الدنيا تساوي ال موسرون

 العلماء من كثْي  كان  ملاذا ستدرك التشتت؛ هو تسربه وبوابة القلب، مجعية هو العلم مفتاح أن أتملت إذا وأنت
 رزقوال والرتبية والولد املنزل مبسؤوليات ينشغلوا أن قبل فيها هم اليت الذهبية املرحلة هذه ابغتنام والفتاة الفىت يوصون
 احملسوس. االنشغال العلم على التأثْي يف يفوق الذهين االنشغال ألن وحنوها،

 الشذرات" "مسلك و املنهجيات" هاة"مل
 ألتجنبها؟ والقراءة العلم طلب أثناء العوائق أهم لي تلخص أن فضيلتكم من ألتمس

 وبعد،، هلل احلمد
 الشذرات(. )مسلك و يات(املنهج )ملهاة أمران: نظري يف أمهها ومن كثْية،  العوائق

 املنهجيات(: )ملهاة فأما-
 ما للقراءة، جدوالً  أريد العلمي، للتأصيل برانجماً  أريد العلم، لطلب منهجية أريد بسؤال: التشاغل استمرار به فاملراد

 وهكذا. الفالين، املوضوع يف للقراءة املقرتحة الكتب
 شىت. بصيغ املهموم السؤال هذا عليه ويعيد لعلم،ا يف للحديث متصدر لكل يذهب "امللهاة" هذه وصاحب

 املهمومني. شجى جنس من هي وإمنا واجلداول، واملنهجيات اخلطط هذه من شيئاً  ينف ذ ال "غالباً" وهو
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 بذلك. نفسه يصارح أن دون التنفيذ أعباء من الشخص هبا يتهرب النفسية" "احليل من نوع السؤال وحقيقة
 بعد يعزم مل الذي وأما وانطلق، أمتعته حزم السفر على فعالً  عزم من َتد ولذلك كلها،  احلياة شؤون يف عام وهذا

 أعباء عن الوسائل بسؤال يستعيض وهكذا، املساكن وأفضل الناقلني وأفضل الطرق أفضل عن السؤال يكرر فتجده
  التنفيذ.

 له ليس من أما األول، الدور ارتفع وقد وجيز وقت يف به تتفاجأ منزل بناء على فعالً  عزم الذي الشخص ومثله
 وهكذا. املقاولني وأجود التصميمات أفضل عن يسأل جملس كل  يف فتجده عزم

 كيف  مثالً  وانظر القرآن، يف نظائر له التنفيذ من للتهرب التنفيذ طرائق بسؤال االشتغال من البشرية النفس يف وما
ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْع   }قَال وا املطلوبة: البقرة مواصفات عن السؤال ثرةك  إىل البقرة بذبح األمر تنفيذ من إسرائيل بنو هترب  لََنا ي  َبني  

ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْع   }قَال وا ه َي{، َما َا{، َما لََنا ي  َبني   ْ  رَبَّكَ  لََنا ادْع   }قَال وا َلْوْن   ه َي{.. َما لََنا ي  َبني  
 عن نفسه ويصرف ابلتنفيذ، ويبدأ ويستخْي يستشْي الطلب يف اد  واجل الشهرة، شديدة الفنون يف املعتمدة والكتب

 ينتهي. حىت الدراسية املقررات مبقارانت التشاغل
 الشذرات(: )مسلك وأما-

 يقرأ وإمنا الفن، وفصول مسائل ترتيب حبسب متتالية وحدات صورة يف العلم ينجز ال َتده أنك صاحبه فمشهد
 وهكذا.. مشهور، كتاب  من منتخبة ومواضع آخر، موضع يف ورداً  هناك، وحاشية هنا، فصالً 

 عنه: وقال العلم، حتصيل يف الن َُّتف" "طريقة عثيمني ابن مساه املسلك وهذا
 يضيع هذا ألن شيء، هذا ومن شيء هذا من ن  َتفاً، العلم أتخذ ال حبيث والثبات، الرتكيز على احرص -3)

 ذهنك(. ويشتت وقتك
 نصوص: بثالثة ذلك على يستدل الشيخ وكان
 اّللَّ (، َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  )فَإ َذا هللا قول

  بيتك؟(، من أصلي أن حتب قال:أين مث البيت، دخل حىت جيلس )فلم عتبان وحديث
 فليلزمه( شيء يف له بورك )من عمر وأثر

 مقدمة شرح ويف العلم، كتاب  ويف خطبه، جمموع ويف عمران، آل تفسْي يف: وتطبيقاهتا القاعدة هذه الشيخ وبسط
 اجملموع.

 والن َُّتف؟ الشذرات مسلك ابعث ما لكن
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 أول أو املنت، أول يف كاجلبال  بعزم يبدأ َتده أن ذلك ونتيجة التحصيل، يف النَفس ق َصر عن فرعٌ  أنه احلقيقة
 أقرب تركله رمل بكثي  إىل اجلبل عزمية تتحول األول الشوط قطع وبعد معني، درس من األوىل اللقاءات أو الكتاب،

 قدم..
 االحتمال طاقة ميلك ال لكنه العلم، أجواء يف ابلعيش يلتذ   فهو متناقضة، مشاعر املسلك هذا صاحب ولدى

 والن َُّتف. الشذرات بني يتنق ل ولذلك االنتظام، أعباء على والصرب
 يف الدؤوب الشخص ترى ولذلك قسماهتا، عليه وتظهر لصاحبها العلمية الشخصية تطبع التحصيل ومسالك

 بعلومه. له ثقة وال املتناثرة ابلفوائد يسرتوح الشذرايت بينما الفن، أصول لضبطه املسائل يف التصرف على مقتدراً  مساره
 ويف والتبعثر، التشتت من ضده وبيان االنكباب جواب يف سابقة: أجوبة يف مذكورة أخرى وعراقيل عوائق ومثة

 وغْيها. العلم، مب َلح لالشتغال ةإشار  وفيها القراءة أمناط جواب
 أعلم،، وهللا

 

 العلم طالَب الشيطاُن بها يشاغل ملهاٌة
 وكيف الشرعية؟ العلمية الكتب قراءة في منهجية خطة على السير أستطيع كيف

 قرأت؟ ما وأتذكر أحفظ أن أستطيع

 أشهر هذا اخلطط سؤال أن صدقين فوراً، العمل وابدأ السؤال هذا طل ق عليك ابهلل اخلْي، لك أحب إنين وهللا
 نفسها. العلم أعباء من هبا ويسرتوحون الطريق سلوك عن العلم طالب الشيطان هبا يشاغل "ملهاة"

 

 العلم طلب يف للمبتدئ الشيطان مصايد
 الفقهية الملكة تنمية في العلم طالب تفيد فقهية كتب أسماء أريد الفاضل شيخنا

 واالستنباط

 .. وبعد هلل احلمد

 من وغالب مصيدة، الغالب يف السؤال فهذا كذا..(،  يف كتباً   )أريد السؤال هذا مبثل تنشغل ال أن عليك أقرتح
  وهكذا، كذا..،  يف كتباً   أريد يسأل فيذهب جديد، موضوع له يطرأ مث يقرأها، ال كذا،  يف كتب  عن يسأل
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 أصالً. املطلوب القدر على زادت اليوم: املنشورة الكتب وجداول التعلم ومراحل معروفة، الفقه كتب

 من أْنا واعلم كذا،  يف للقراءة مقرتحاً  برانجماً  أريد العلم، لطلب منهجاً  أريد كذا،  يف كتباً   أريد سؤال: من فاحرتس
 الفقه كتب  وهذه اآلن، من هللا ابسم يبدأ من هو اجلاد العلم طالب وإمنا املبتدئ، هبا يشغل اليت الشيطان مصايد أعظم
 العلوم. من وغْيها مثلها احلديث وكتب فةمعرو 

 كثْية  أعداداً  منها عليك لعد   سئل لو نفسه هو العلم" لطلب املقرتحة الكتب "ما يسأل من أكثر أن أجزم إنين بل
 الفالين. والشرح الفالين الكتاب على العلم أهل ثناءات لك وذكر جداً،

 

 للكتب وجدواًل العلم لطلب منهجًا أريد
 كتب قراءة يتضمن علما عليه انتظم علم لطالب جدول تعطيني ممكن ليكمع السالم

 شرعيه بكتب سأبدأ بأني علما ابدأ وكيف

 وبعد،، هلل احلمد

 مقدماً  العذر منك وألتمس السؤال، هذا مثل رأيت كلما  به قليب خيفق مبا وسأوصيك اخلْي، لك أحب إين وهللا
 القضية: هذه يف العلمية الكوادر َتاه هبا أشعر الفحة حرقة بببس أْنا واعلم العبارة، يف خشونة وجدت إن

 العلم لطلب منهجاً  )أريد السؤال فهذا السؤال، هذا من فوراً  تتخلص أن الوصية، يف عليك وأشدد أوصيك،
 لتسكني نفسية وسادة هو بل عزمية، وراءه ليس أن والغالب الوقت، ومسبعة العلم طلب متاهة هو للكتب( وجدوالً 

 املرتقبة.. لذاتا

 يذرع كمن  هو العلم" لطلب هبا موصى وكتباً  ومنهجاً  جدوالً  "أريد ويسأله متصدر لكل يذهب الذي فالشاب
 للتحصيل الذهبية "املرحلة عليه تلقي حىت وهكذا املدينة.. إىل للسفر طريق أحسن عن يسأل صباح كل  قريته يف األزقة

 احلسرات.. دمعة ليداري جههبو  فيتنحى األخْي.. الوداع نظرة العلمي"

 ذراعك، عن ك م ك  وافسر هبا، املوصى والكتب املقرتح واجلدول املنهجية سؤال تكرار عن وعقلك قلبك اصرف
 األقران، ومدارسة األشياخ ومثافنة الشروح وتلخيص املتون حفظ يف وابدأ جوالك، وأصمت غرفتك، ابب عليك وأغلق

 احلمى.. ومناوشة النفسية احليل وبني والعزم، والبدء لتدشنيا بني الفرق وسرتى النتيجة، وسرتى
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 العلم طالب عدد من أكثر اليوم منها فاملنشور العلم طلب يف املنهجية ووصااي هبا املوصى الكتب جداول أما
 أنفسهم!

 مراجعته. ميكنكم ذلك، عن مفصالً  جواابً  هنا كتبت  أن سبق وقد
 

 التالية؟ الخطوة ما الروض، من الطهارة كتاب أتقنت
 فصرنا وضبطه، المذهب على التفقه وزمالئي وطموحي الشريعة، كلية في طالب أنا

 على الممتع بالشرح ونستعين الروض في شرحه ونتفهم الزاد في منا المطلوب القدر نحفظ

 الطهارة كتاب إتقان بعد ندرسه الذي الكتاب هو وما التالية، الخطوة هي ما نعلم ال لكننا ذلك،

 نصيحتك التالية؟ الخطوة ماهي مثال، الروض في

 والضبط، ابلتفهم كله  الزاد دراسة واصل القادم، ابلكتاب نفسك تشغل ال أن اآلن والواجبة الضرورية اخلطوة
 حطب حيرتق ال أنه واعلم بنفسك. الطريق وستدرك العلم أهل اسأل انتهيت وإذا املنهجيات، جدل عن ذهنك واصرف

 ستحمد املنت ينتهي حىت والضبط التفهم على انكببت وإذا والرتحل. والتنقل والتبعثر التشتت موقد يف قائهإل مبثل الزمن
 التحول. كثرة  يف وقته غْيك ضيع كيف  وسرتى العاقبة

 للمبتدئ الشيطان مكيدة الترّحل" "دّوامة

 دروس أيضا ولنا أصحاب مع مقبرة.." في الصالة تصح "وال الزاد حفظ في شوطًا قطعت

 ما بين أوفق كيف العلمي التأصيل في جدا أعجبني برنامج عن وأعلن مدة منذ نحضرها أخرى

 رابطه( لكم أرسلت شئتم )إن البرنامج؟؟ هذا وفائدة فيه أنا

 وبعد،، هلل احلمد

 وطلب العلم، طلب يف املنهجية سؤال حول أخرى إضافات مع السؤال، هذا ذات جوهرها كثْية  أسئلة وردتين
 اخل. الواحد، العلم يف املتون بعض بني قارنةامل

ر العلم طلب يف املنهجية وطريق  الكثْي. حوله ن ش 
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 املبتدئني من كثْي  وقوع هو: احملزن احلقيقي اخلطر بل الباب، هذا يف املواد غياب من اخلطر يعد مل صراحة وبكل
 التكوين، وبرامج التحصيل ومناهج التأصيل مسالك بني املقارنة يف االستغراق أعين الرتح ل"، "دو امة تسميته ميكن ما يف

 بينها. والرتدد والتشتت

 العمر. ميضي حىت طريق، كل  من شرب قطع بعد بينها التنقل مث

 "دو امة اختلسته ممن السائل يكون أن من خوفاً  قليب على يدي وضعت إال السؤال هذا مثل أحد من تلقيت وما
 املقررة. والكتب املتون بني املقارانت سراب وتطل ب العلم طلب يف املنهجية سؤال يف الرتح ل"

 والتأصيل التحصيل طرائق حول آخر مهس كل  عن أذنيك سد مث واالستشارة، االستخارة بعد واحداً  برانجماً  اخرت
 أرخى من كل  الندم أصابع وسيعض هللا، إبذن الس رى ستحمد ودرسك متنك من تنتهي وحني العلمي، والبناء والتكوين

 التحصيلية. املقارانت إلذاعات مسعه

 فروق تتبع توقيت هو االبتداء زمن وليس األسس، يبين احلازم والعازم الكمال، فروق يف تبحث فاملقارانت
 أوالً. لضماد حاجة يف هو ينزف، لذراع احللي عن يبحث كمن  صار وإال الكماالت،

 كل  يسجل من وأما ينتهي، حىت ويستمر فيها ويدرس امعةاجل كليات  من كلية  خيتار من هو يتخرج الذي والطالب
 شيئاً. يصنع مل وهو الزمن ميضي فهذا جديدة، كلية  يف دراسي فصل

 امتأل قد والناس املوسم ْناية يتفاجأ أخرى أرض يف ويضعه يستخرجه مث أرض كل  يف بذره يزرع الذي والفالح
 !للزرع أرض أطيب عن يسأل مازال وهو ابحلصاد جرينهم

 العلم عن ينقطع حىت املبتدئ، العلم طالب على الشيطان مكايد أعظم تكون تكاد هذه الرتح ل" ف "دو امة
 اَل  آَمن وا الَّذ ينَ  أَي َُّها }ايَ  هللا: قال كما  اخلطواتية" "الطريقة وهي أحابيله يف مسلكه على اجلهل، ظلمات يف ويرتكس

 الشَّْيطَان {. خ ط َوات   تَ تَّب ع وا

 اّللَّ { َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَإ َذا } هللا قول من املنهجية هذه عثيمني ابن العصر فقيه استنبط وقد

 األمهية: شديدة عميقة علمية نصيحة يف رمحه عثيمني ابن الشيخ يقول

 كلمة  اخلطاب بن عمر عن وي  ْؤثر مذبذابً، فيكون يرتدد مث عليه ويعزم شيء يف املصلحة يرى الناس من )كثْي
 حبال مثالً  هلذا ولنضرب لوزنته، ابلذهب توزن لو عجيبةٌ  كلمة  فليلزمه" شيء يف له بورك "من قوله وهي جداً، انفعة

 كتاب  هذا تقل: وال وأكمله"، هذا "الزم له فنقول وينتفع، يستفيد أنه ووجد كتاب،  دراسة يف شرع الذي العلم طالب
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 هذا، يكفي ال وقال يكمله، مل أنه إال به، وانتفع بركة فيه ورأى املستقنع"، د"زا كتاب  مطالعة يف شرع كمن  قليل، خمتصر
 لك هللا ابرك إذا بل جمدية، غْي طريقة هذه "املغين"، أطالع أن أريد هذا، يكفي ال قال: مث "اإلنصاف"، أطالع أن أريد

 ويف العلم يف تصرفاته يف ابله على علهاجي أن لإلنسان ينبغي املسألة فهذه الوقت..، عليك يضيع ال حىت فالزمه شيء يف
 اجلوزي، ابن دار عمران، آل تفسْي عثيمني، اّللَّ {(]ابن َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعَزْمتَ  }فَإ َذا قوله: من أنخذها وهذه أيضاً، الدنيا

 [2/374ص

 حبديث االستنباط وأكد الفهارس، مطالعة يف النفس مع احلازمة املنهجية هلذه مثاالً  أيضاً  عثيمني ابن وضرب
 خ طَب ه. جمموع يف آخر بسياق أيضاً  وذكرها تفسْيه، من املوضع فلْياجع بيتك" من أصلي أن حتب "أين عتبان

 أعلم،، وهللا

 أنسى! ولكّني كثيًرا، وأسمع أقرأ

 تخصصي دروس، أحضر الكثير الشروح من كذلك واسمع كثيرا أقرأ بداياتي، في طويلبة

 سألني ولو سيتهن فترة بعد أجُدني ألخ كتاب.. أو شرح ُأنهي ما بعد فلألس لكن شريعة، كذلك

 نسيت أني واألغلب نادرا وهذا األدلة من وقلياًل الخالف تذكرت ربما سمعت، أو مسألة عن أحد

 نصيحتكم.. ويأس عجز بحالة أُمر علي تمر لم وكأنها ُجّلها

 يستحيل ذلك ومع كتاب،  األلف على يزيد ما قرؤوا دهمَت ابلعلم فاملولعون بكم، خاصاً  وليس معتاد، شأن هذا
 مرتبة متطاولة مددا احملفوظ واستدامة مرتبة، حينه يف العلم فحفظ الذهن، بنية هي هذه ألن معلوماهتا، استحضار عليهم
 معينة. وسائل مرتبة ولكل وهكذا، فوقهما، مرتبة له احلاجة حني واستحضاره فوقها،

 كثْية  العلم معاانة ووسائل ضبطها، للمسألة العلم طالب معاانة زادت فكلما ملعاانة""ا هو العلم ضبط وجوهر
 قراءة من كله  الكتاب سيضبط أنه ظن من وأما اخل، التطبيقي واملران والتلخيص والتكرار والتدريس واملدارسة التأمل منها:

 يف عجيبة أخبار العلماء تراجم وكتب العلم طلب أدب كتب  ويف البشري. الذهن طبيعة يعرف ال فهذا له واحدة
 بنفسه. كتابه  يف كتبها  ملسألة أحياانً  املؤلف نسيان ويف ليحفظ، العلم تكرار يف طرائقهم

  )مسلكيات( كتاب  يف التحصيلي" "التصنيف بعنوان فصل مراجعة وميكن
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 الحفظ؟ لياقة أقوي كيف
 القران احفظ كنت لكذ من الرغم وعلى ماهرا حافظا كنت شيخ يا الحفظ شيخ يا

 بفضل ارادته بما الكلية واتت انشغلت والثانوية الدراسة مع و مواظب كنت ولكني بصعوبة

 ولكني للقران فرجعت دراستي في اعاني وصرت والتذكر الحفظ على مهارتي فقدت ولكني اهلل

 ؟ الحفظ ازيد كيف علي يفتح اهلل لعل واواظب والحفظ التذكر في صعوبة اجد

 املهارات وهذه اخل، واجلدل واإللقاء والكتابة والنقد والتحليل والتأمل كالتفكْي  البشرية املهارات من كغْيه  احلفظ
 ابلعطالة. وتضمر ابملران تزيد لياقة هلا كلها

 قصْية، مقالة كتابة  الحقاً  استثقل زمناً  تركها إذا املسهبة البحوث يكتب كان  فمن
 واملفاكهة، اإلخوانيات أبيات عليه تكاءدت زمناً  تركها إذا الطوال القصائد ينشئ كان  ومن
 الكالم مناقشات من النفور شديد يصبح ذلك هجر إذا والربط التحليل يف واالجتهاد والتدبر التأمل ترك ومن

 لشدة السماع عن نفسه يصرف يكاد بل الفهم صعوبة على عنده األمر يقف ال أحياانً  تراه حىت الدقيق، العلمي
 الوطأة.

 امللكات". تثمر "املزاوالت قوهلم العلماء كالم  يف راج ولذلك
 وفعالية كفاءة  تزيد أن أمران: اللياقة ومعيار ، واملزاولة والدربة واملران ابملراس تنمو لياقة هلا احلفظ" "قدرة وهكذا

 واستمراره. لتمرينا بكثرة سبق كما  حيصالن وهذان مفرط. وتعب مشق ة دون نتائجها املهارة تثمر وأن املهارة،
 يومي ووقت طفيفة، بنسبة تدرجيياً  يزيد حمدد يومي مقدار له يكون أبن منظ ماً، احلفظ يف املبذول اجلهد كان  وإذا

 مبهرة. نتائج قصْي وقت يف يثمر فإنه "االنتظام"؛ على ومصابرة وصرب حمدد،
 "االنتظام" على الصرب بل األوقات، آحاد يف اجلهد بذل هو ليس عموماً  الذهنية اللياقة بناء يف األمور وأشد

  األمر. هذا على اليومي والدأب
 مهته يبعث ما قرأ أو مسع إذا مث ذلك، هجر مث وحنوه، أسبوعاً  احلفظ يف اإلفراط هو العلم ش داة عمل وأكثر

 احلفظ. رةمها وحنول ترهل يف يتسبب بل البتة، احلفظ لياقة يبين ال وهذا انطفأ، مث ذلك ملثل عاد للحفظ
 الفردية، والقدرات اإلمكاانت تفاوت مسألة إغفال عدم مع عامة، بصورة احلفظ قدرة جنس ابعتبار الكالم وهذا

 األبدان". قوى يف يتفاوتون كما  األذهان قوى يف يتفاوتون "الناس العلماء قال وكما
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 والفهم الحفظ بين التصارع اصطناع

 أن يقول العلمي اإلبداع عن محاضرة توسمع متحمس تأصيلية متون حفظ في بدأت

 البلد في نسخة زادت قصة وذكر الجامدين تخرج وأنها التلقينية الطريقة اسمها الطريقة هذه

 اإلبداع؟ يقلل أو العقل يجمد الحفظ هل يحفظ،،، لمن

 وبعد،، هلل احلمد

 ع ْلَم{.الْ  أ وت وا الَّذ ينَ  ص د ور   يف   بَ ي  َناتٌ  آاَيتٌ  ه وَ  }َبلْ  هللا قال

 الصدور. يف حمفوظ أنه أي املاء( يغسله ال كتااب  عليك )وأنزلت   مسلم صحيح ويف

 لكتابه. شرفاً  هللا ذكرها ملا خصيصة الصدور" يف "احلفظ يكن مل فلو

 وتساءلت: االستغراب يف غرقت العلم" "حفظ يف يزه د أحداً  رأيت وكلما

  فعاًل؟ قوله حقيقة املتكلم هذا تصور هل

 به؟ اشتغال أو ابلعلم عناية ترى اي له هل

 واملسموعة املقروءة املادة وحتليل" "فهم أن فوراً  يدرك العلم يف والنظر القراءة مارس شخص أي أن الغرابة: ومبعث
 تبني فإذا املعلومات، من اجملرد احملض ابلعقل العلم يناقش أحد وال الفراغ، يف النصوص حيلل أحد فال ملعلومات، حيتاج

 ذخْية جيعل الذي الوعاء هو العلم" "حفظ فإن املسبقة، للمعلومات يفتقر واالستنتاج والنقد والتحليل الفهم أن
 والناظر. احمللل إشارة رهن حتت املعلومات

 ابشر فمن املعلوماتية، املعدات هذه حقيبة هو العلم وحفظ معلوماتية، وآالت ملعدات حيتاج العلم وحتليل ففهم
 وأحذق. أعمق التنقيب كان  الدقيقة ابألدوات أغزر احلقيبة كانت  وكلما والعجز، ابلعي شعر أدوات ةحقيب بال العمل

 أمثلة: لذلك وسأضرب

 مجلة وشروط واجلواب الشرط فعلي وشروط فعلني َتزم واليت فعالً  َتزم اليت األدوات النحو يف درست مثال:-
 نسيت أشهر بضعة مرور بعد مث جيداً، وفهمتها اخل، ليس ملع العاملة واحلروف ابلنكرة االبتداء ومسوغات الصلة

 فهمك. فنقص واملناقشة، التحليل يف استثمارها تستطع مل الكتب يف تقرأ بدأت فلما معلوماهتا،
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: مثال-  واللقب( والغاية والشرط واحلال والعدد والظرف والعلة )الصفة املفاهيم الفقه أصول يف درست َثن 
 واملناسبة والتقسيم والسرب )اإلمياء العلة إثبات ومسالك والبدل( والغاية والصفة والشرط )االستثناء املتصلة واملخصصات

 تقرأ فصرت معلوماهتا، نسيت أشهر بضعة مرور وبعد تطبيقه، وشروط منها نوع كل  ضابط جيداً  وفهمت اخل، واإلخالة(
 .فهمك فنقص هبا، الدالالت واستخراج منها اإلفادة تستطيع وال

 علم يف خمتصراً  كتاابً   سوايً  وقرأمتا والتحليل، الفهم قدرة يف متقارابن لك وصاحب أنت أنك افرتض َثلث: مثال-
 احتجت احلديث كتب  قراءة يف شرعتما فلما يتحفظه، صاحبك بينما قرأت ما أنت نسيت أشهر بضعة وبعد الرجال،

 قراءتك، من تستفيد أن تستطع فلم مراجعة بال مضيتف هذا استثقلت لكنك اإلسناد، يف رجل كل  مراجعة إىل أنت
 هبا. ويتلذذ بل قراءته من ويستفيد املقروء مييز وصار الضعف، موضع إسناد كل  يف ويعرف ميضي صاحبك بينما

 األثْي من استفاد الشْيازي وأن اجلدل" "علم وتطور اتريخ عن يتحدث ألحدهم مثالً  قرأت رمبا رابع: مثال-
 املعلومة هذه عليك جازت فرمبا للوفيات حافظاً  تكن مل فإن اجلدل، يف كتابيهما  يف النسفي الدين نوبرها األهبري

 وهذا واألهبري، النسفي والدة قبل أصالً  وتويف هلما سابق الشْيازي وأن خطأها سيدرك للوفيات احلافظ بينما املغلوطة،
 الكتب. يف نتشرم الوفيات خطأ على املبين املغلوطة املعلومات من النموذج

 والفهم احلفظ بني طرق" "مفرتق هناك أن تومههم خللهم أصل والفهم احلفظ بني التصارع يصطنعون الذين فهؤالء
 يف مكوانت كليهما  والفهم احلفظ أن والواقع اآلخر، منهما واحد كل  ويغادر أحدمها، خيتار أن جيب العلم طالب وأن

 املسبقة. املعلومات بقوة قوته تزداد التحليل ألن وقودها، واحلفظ ركبةامل م ْقود فالفهم أصالً، واحدة مركبة

 وحنوها. االشتغال بكثرة اخلربة أو التلخيص أو ابلتكرار إما "املعاانة"، احلفظ ومفتاح

 ما كل  فيه فيدخل املتون، من أوسع العلم حفظ بينما واملتون، احلفظ بني ترادفياً  يربط خاطئ، طرح هناك نعم،
 العلوم. يف األساسية "املعلومات" نم أمكن

 أعلم،، وهللا
 

 السُّّنة؟ أم الِشعر أحفظ هل

 في وقتي من جزء وأنفق اهلل، بحمد عليها أسير واضحة منهجية ولدي علم طويلبة أنا

 ما دائًما لكن إجبارا، نفسي أجبر أني إال ذلك من نفوري رغم على ونثرا( )شعرا المتون حفظ
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 الكتب حفظ أليس السنة، حفظ وأترك البشر كالم أحفظ لماذا حقا؟ همم هذا هل نفسي أسأل

 شيخنا؟ يا رأيك فما المتون؟ هذه حفظ من أولى الستة

 واستثمار لفهم وسيلة العلمية املتون وحفظ جليل، عمل السنة حفظ األمرين، بني والتضاد التعارض تفرتضي ال
 الوحي. نصوص

 ينتهي ال باب الواحد الفن كتب بين املقارنات
 للطحاوية؟ شرح أفضل ما

 ميزة شرح لكل
 له أنسب شرح مثة العلم طالب فيها يكون مرحلة ولكل

 ال ابب وحنوها الرتتيب وحسن اللغة ويسر والتحقيق الشمول حيث من الواحد الفن يف الكتب بني واملقارانت
 ينتهي،

 ضبطه إذا مث منها، معتمد كتاب  أي أيخذ بل املقارانت، هذه مثل يف وقته يستغرق ال أن العلم لطالب واألحسن
 الزايدات. من وأقرانه الكتاب نظراء يف ما يرى منه، وانتهى

 العلم مصادر يف والتفريد التعديد
 معينة كتبا أخصص هل مكتبتي دخولي حال يوميا نفسيا صراعا أعيش عمر أبا

 وأحيانا بهذا آخذ وأحيانا وهكذا؟ والتفاسير الشروح وأقرأ القراءة في أتوسع أم وأضبطها،

 العلم؟ طلب في المنهجية أيها اآلخر؟

 .. وبعد هلل احلمد

 والرتكيز االطالع نطاق تضييق أم املصادر، وتعدد االطالع نطاق توسيع أعين العلم، مصادر يف والتفريد التعديد
 بكل العربة وإمنا للعلم، سالكة ريقط كالمها  بل "املنهج"، هو منهما أحدٌ  وليس أصالً  اجتهاداين مسلكان كالمها  فيه،

 وقدراته. وإمكانياته شخص

 إذا الناس وبعض هللا، ماشاء أو كتاابً   عشرين أو عشرة الواحد املوضوع يف يطالع حىت نفسه هتدأ ال الناس فبعض
 قدر على وحةمفت الوسائل وأبواب عليه، ويكرر فيه وأتمله نظره يكثف الفن يف عمدةً  كتاابً   ويريد تشو ش اطالعه زاد

 وسلم. عليه هللا صلى حممد ابب إال مغلقة فكلها املقاصد أبواب وأما البشرية، النفوس وتنوع غىن
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 نفسه يف َتاهها كان  ومن لسلوكها، النفوس ي طمئ ن لشاهد حباجة ليست تبدو االطالع مصادر وتعديد وتنوع
 عليها. علمية شواهد وفيه "مسلكيات"، كتاب  يف اجلردية( )القراءة بعنوان فصل مراجعة له فيمكن حسكة

 الشواهد: هبذه هلا فنستشهد ضبطها، وأتملها فيها النظر وتكثيف الفن، يف ع مد   على االطالع نطاق تضييق وأما

{ َعَلى النَّاس   َعَلى ل تَ ْقرَأَه   فَ َرق َْناه   هللا}َوق  ْرآانً  قال األول: الشاهد-  م ْكث 

 يف الوجهني أحد على فيه، والتفقه املقدار قلة فيه فراعى الشيء، بعد الشيء لأ نز   أنه يقتضي مكث" "على وقوله
 قول يف املعىن جنس من فيكون التفسْيي، الوجه هذا أتي د الراء بتشديد "فر قناه" قراءة لذلك ضممت فإذا اآلية، تفسْي

َدةً  ةً مج ْلَ  اْلق ْرآن   َعَلْيه   ن  ز  لَ  َلْوال َكَفر وا  الَّذ ينَ  }َوقالَ  هللا  ف ؤاَدَك{. ب ه   ل ن  ثَ ب  تَ  َكذل كَ   واح 

 ومن أصحابه، تعليم يف وسلم عليه هللا صلى النيب منهج من هو فيه والتفقه املقدار تقليل أن الثاين: الشاهد-
 من يقرئنا كان  من )حدثنا قال السلمي الرمحن عبد أيب التابعي عن أمحد روى كما  التابعني، تعليم يف الصحابة منهج

 حىت األخرى العشر يف أيخذون فال آايت، عشر هللا رسول من يقرتئون كانوا  أْنم -وسلم عليه هللا صلى- النيب أصحاب
 والعمل(. العلم من هذه يف ما يعلموا

 عن خرب املالكي بكر أليب وأفريقية" القْيوان علماء تراجم يف النفوس "رايض كتاب  يف يب مر   الثالث: الشاهد-
 مسائل عنه ونقال احلديث، عنه رواي إمامان ومها أويس، أيب ابين احلميد، وعبد إمساعيل أخته البين قال أنه مالك اإلمام
 طلبهما: بداية يف هلما فقال املالكي، املذهب كتب  يف معروفة

 فيه(. وتفقها منه، فأقال   به: هللا ينفعكما أن أردمتا فإن الشأن، هذا حتبان )أراكما

 يف عياض كالقاضي  بعدمها من نقله مث البخاري، على املالكي بطال ابن شرح يف الحقاً  اخلرب هذا وجدت مث
 املدارك. ترتيب

 هللا(، وبني بيين حجة مالكاً  جعلت الن ْجم، فمالك العلماء ذ ك ر )إذا عنه: الشافعي قال الذي أنس بن مالك فهذا
 فيه. والتفقه يومياً  املدروس القدر تقليل على يؤكد ذلك ومع

 الشيخوخة أو موته إىل كذا"  على يكرر "كان الرتاجم كتب  يف قوهلم الباب هذا ومن

 أن العلماء من طائفة ونص تصانيفه، حبسن الناس وانبهار مروايته بكثرة معروف البيهقي اإلمام الرابع: الشاهد-
 وإمنا املصادر استبحار ليست يهقيالب عند اإلبداع سر أن إىل الذهيب اإلمام ينب ه ذلك ومع هلا، يسبق مل مصنفاته بعض

 عليه: أثىن أن بعد البيهقي عن اإلسالم اتريخ يف الذهيب يقول لديه، اليت العلمية" املادة يف التصرف "حسن
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 يف له بورك بل كبْية،  ليست احلديث يف ودائرته ماجه، ابن سنن وال النسائي سنن وال الرتمذي جامع له يقع )مل
 والرجال(. ابألبواب وخربته حلذقه ا،فيه تصرفه وحسن مروايته

 فيه. املرء على فتح مبا والعربة سائغان، الضبط: مع التقليل ومسلك االستبحار، مسلك املسلكني، كال  أن واملراد

 املعاصرة املالية املعامالت فقه يف علمي منهج
 المعاصرة؟ المالية المعامالت فقه إلتقان علميًا منهجًا أريد شيخنا،

 جانبان: هلا املعاصرة املالية تاملعامال
 فروع: ثالثة وله نظري: جانب األول:

 اخل( الرهن، اإلجارة، )البيع، املسماة العقود دراسة-أ
 والغرر( )الراب الكربى البطالن ملفاتيح التفصيلية الدراسة-ب
 دورة فيها ألقيت أن سبق وقد ،تقريباً  قاعدة أربعني قرابة وهي املالية للمعامالت املنظ مة الفقهية القواعد دراسة-ج

 كاسيت.  أشرطة مخس يف مسجلة وهي ه 1426 عام -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول مبدينة البلوي جبامع
 العملية. اخلربة جانب الثاين:

 زوالعج ابلعي يشعر املعاصرة، املالية للمعامالت النظري اجلانب دراسة على اقتصر ممن وكثْي األمهية، غاية يف وهو
 تطبيقاهتا يف املالية املعامالت أن ذلك ومرجع هبا، العملية اخلربة قلة بسبب املعاصرة املالية املعامالت يف النظر حترير عن

 درس من أن كما  هبا، عملية خربة له من إال يتصورها ال وأوصاف ومعطيات تفاصيل هبا وحيتف التطور سريعة احلياتية
 واحدة. عملية ينفذ أن يستطيع ال العيادة يف يتدر ب ومل الكتب يف اجلراحة

 املؤسسات يف الشرعية واللجان الشرعي، القضاء مثل: املالية للمعامالت الفعلية املناخات هو ابهبا العملية واخلربة
 وحنوها. املالية،

 منها طبع قدو  املالية املباحث يف الشرعية واللجان اجملامع حماضر أتمل العملية اخلربة اكتساب على يساعد ومما
 اجمللة، أعمال مع وطبعت اجللسات من فرغت اليت التعاون( )منظمة الدويل الفقهي اجملمع نقاشات مثل مؤخراً، الكثْي

 وحنوها.
 "هيئة عن الصادرة الشرعية املعايْي هو -واطالعي علمي حبسب- الباب يف صدر ما وأقعد وأعمق وأنضج

 لكنها املعامالت، من كثْياً   تغطي ال أْنا إال البحرين. يف مقرها اليت إلسالمية"وا املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة
 هلا. الفقهي الضابط وصياغة العملية الصور وفرز التفاصيل على الوقوف يف غزيرة

 الباب. يف له عملية خربة ال فقيه عن املعاصرة املالية املعامالت يف األخذ يف حترتس أن وأنصحك
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 أعلم،، وهللا

 اإلسالمي الفكر موضوعات لضبط السبيل ام

 بحيث اإلسالمي الفكر حولها يدور التي والمحاور الموضوعات مجمل هي ما يؤرقني: سؤال

 الباب؟ هذا في يجادل أن يستطيع العلم طالب ضبطها لو

 تذكر. ما هبا ميكن حمددة وموضوعات حماور هناك أن أظن وال االتساع، شديد الفكري اجملال
 الغالبة( للثقافة الشرعيات )تسويغ أطروحات من أتيت املعاصرة الفكرية اإلشكاليات هرجو  ولكن

 ونسبيته ليرباليته يف الغالب الغريب الفكر ومزاج وميول مناحي مع ليتوافق اإلسالمي الرتاث تفسْي إعادة أي
 الناجية والفرقة الذمة وأهل املنكر عن والنهي والرباء والوالء واجلهاد واملرأة واإلمامة احلرية ملوضوعات أيتون ولذلك

 النسبوي الليربايل املزاج مع لتتوافق تفسْيها ويعاد اخل
 الشرعية. العلوم أصول وتضبط العميق الشرعي ابلتأصيل أوالً  تبدأ أن الفكرية إمكانياتك لتنمي طريقة وأحسن
 املنظم. للتفكْي ليةعق آلة بذاهتا هي بل عنه، يدافع جمرداً  خرباً  ليست الشرعية فالعلوم

 

 أوال؟ أبدأ العربية علوم بأي 

 والبالغة؟ األدب ام والصرف النحو اوال، ابدأ بماذا

 االجتهاد مسائل من العلوم يف الرتتيب
 سي ار: شهْي بيت يف منهجهم ويلخ صون التعاقب، بطريقة اآلخر قبل معيناً  علماً  حيدد بعضهم

 خيرجا( مل استبقا أمانتو  إن ** جا املنع العلوم تزاحم )ويف
 اجلداول أصحاب يسْي هذا وعلى التوازي، بطريقة علم كل  من ابتدائياً  قدراً  أيخذ أن األحسن أن يرون وآخرون

 األشهر. املنهج وهو والربامج والدورات
 هني واخلطب

 طلب اولوجد وبرامج ووسائل مسالك بني والرتحل التنقل عن السؤال عن بصرك وتصرف فعالً  تبدأ أن األهم
 النتف. ومنهج الشذرات مسلك يف تعوم وأنت العلمي للتحصيل الذهبية املرحلة تتهشم أن قبل العلم

 اإلنسانية والعلوم العلم طالب
 العلمي؟ الترف من نوع هي أم االجتماعية العلوم على العلم طلبة اطالع المهم من هل
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 وتنزيل املعاصرة، احلياة يف الواقع تنظم اليت هي وحنوها قوقواحل والسياسة كاالقتصاد  واالجتماعية االنسانية العلوم
 على فاالطالع ولذلك تصوره، عن فرع الشيء على احلكم ألن وفهمه استيعابه إىل يفتقر الواقع على الشرعي احلكم

 الشرعية. األحكام تنزيل يف إليها العلم طالب حاجة حبسب يكون العلوم هذه
 تتصور مل ما واملصارف والبورصات املالية لألسواق الشرعية األحكام يف تتكلم أن الً مث تستطيع ال أنك هذا ومثال

 وقانونياً. اقتصاداي منها لتصوره احملتاج القدر
 اليوم. احلياة تنظم اليت املعاصرة العلوم مسائل بقية يف وهكذا

 للمنطق العلم طالب دراسة

 الشرعي؟ العلم لطالب مهمة المنطق دراسة هل

 وبعد.. هلل احلمد

 العلمية. اللغة يف ك )اصطالحات(  واملنطق املعرفة، لضبط ك )آلة(  املنطق بني فرق هناك

 ودخلته احلديث املنطق يف جوهرية تغْيات له حدثت اخلطأ عن الذهن مراعاهتا تعصم أن له أرادوا كآلة  فاملنطق
 شدة لرتى لغودل االكتمال عدم مربهنة مثالً  وانظر وحنوها، الربهان ونظرية اجملموعات نظرية مثل والتفرعات النظرايت

 مزامحة جديدة حقول وظهرت بل الرايضيون، فيه وساهم فيه الفالسفة دور وتراجع احلديث، املنطق آفاق يف االنعطاف
 أصبح تباراالع هبذا واملنطق )ريثوريقا(، سابقاً  املناطقة اضطهدها اليت اجلديدة والبالغة احلجاج حقل مثل الربهنة لدراسة
 ودقة علمية مدى وفحص لدراسة متخصصني إىل وحيتاج له املتعاطني متخصصيه دائرة وضاقت الرطانة شديد ُتصصاً 

 السياقي. الثقايف الضغط من وسالمتها أطروحاته

 املتواطئ مصطلحات: )مثل اإلسالمي الرتاث يف العلمية اللغة دخلت )اصطالحات( ابعتباره املنطق وأما
 املتأخرين من كثْي  بلغة واختلطت امتزجت ألْنا تصورها من بد ال فهذه وحنوها( واملاصدق املتصلة حلمليةوا واملشكك

 االصطالحات. هذه تصور إىل يفتقر الكتب هذه وفهم لكتاابهتم، اللغوية البنية من جزءاً  وصارت اإلسالم علماء من

 .. أعلم وهللا
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 نسانيةاإل علومال طالبل الشرعية العلوم

 من االنسانية، العلوم في لباحث بالنسبة به اإللمام المطلوب القدر ماهو شيخنا، يا 

 بم و ؟ لذلك المصادر و الطرق افضل ما و الشرعية، بالعلوم سابق إلمام له ليس هو و العقيدة

 ؟ تنصحه

 ابلتقريب. األمور وإمنا العلمية االحتياجات يف حمدد قدر هناك أن أعلم ال
 التلقي مصادر مثل: شرعية، موضوعات عدة جيداً  يستوعب أن حيتاج نسانيةاإل العلوم يدرس الذي واملسلم

 ومبحث الغيبيات، من واملوقف وحنوها، التجربة ومصدرية العقل ومصدرية الوحي مصدرية بني والعالقة واالستدالل
 .ذلك وحنو واإلمكان، القدرة وقاعدة ومراتبه، وسلم عليه هللا صلى الرسول أفعال

  اخل وحنوها، والتجاري املدين والقانون االقتصاد لدراس والغرر الراب قاعديت فهم مثل زائد بقدر العلوم بعض وُتتص
 الشرعية، والسياسة اإلمامة ابب مجل بفهم والدستورية السياسية العلوم دراس وخيتص
 ُتصصاهتم. حبسب بل الدارسون فيه يستوي ال املطلوب القدر أن كما  حمدد، قدر هناك فليس وهكذا،

 من أكثر املنظم للتفكْي بنية فإْنا الفقهية" القواعد "علم التفكْي تنظيم يف اإلسالمية العلوم أنفع من فإن وابملناسبة
 دراستها. يف متعة وفيها الفقهية، للفروع قواعد كوْنا

 

 معّمقة؟ دراسة الشرعي العلم أدرس أن يمكن هل صيدلي.. أنا
 وبين الصيدلة.. وهو تخصصي في اهتمامي بين الجمع يمكن هل الفاضل.. شيخي

 ؟! مثال.. صولألا وعلم الشرعية كالسياسة فكري شرعي مجال في التعمق

 وبعد،، هلل احلمد

 منازع. بال األهم اخلطوة هذه خيارك.. حتدد أن هي اإلطالق على قضية أول

 وتراتح به وتشغف له ومتيل وحنوها، ندسةواهل والطب كالصيدلة  البحتة العلوم يف معني" "ُتصص خيارك هل
 جمتمعي بريق نتيجة فيها نفسك وجدت نتيجة جمرد هو أم امليدانية؟ أو اإلكلينيكية أو التجريبية وجوانبه حبوثه يف للقراءة

 ُتصص؟ هكذا يف بقبولك ُتربهم أن منك تنتظر العيون ورأيت متميز مبعدل الثانوية من ُترجك بعد

 جاه اكتشاف نتيجة لنفسك تسرب الحق تساؤل هو أم ببحثه؟ وتلذذ به وشغف الشرعي مللعل ميل لك وهل
 اجملتمعية؟ والبيئات الدعوية األوساط يف الشرعي العلم
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 فقط. أنت أنت، إال عليه اجلواب يستطيع الكوكب هذا سطح على أحد يوجد ال سؤال هذا

 القصة. كل  تبدأ وبعده

 والثقافية الشرعية املكوانت وبقية زمنك، من األسد ونصيب وقتك وهرج له الذي هو احلقيقي ميلك فاجعل
 وتكميلية. تبعية روافد وامليدانية: واألدبية

 تستثمرها أن ليس العلمية التخصصات هذه مثل يف قضية فأول اهلندسة أو الطب أو الصيدلة خيارك كان  فإن
 أن لديه ما غاية ويكون دراسته يف ويكدح الطب ليدخ من بعض مثل تبعي، شيء هذا ال، للدعوة، هوية" ك "بطاقة

 فال كبْية،  خسارة فيه لكن مشكور جهد له احلقيقة يف فهذا العامة، التوعوية الكلمات بعض ويلقي الطبيب زي يلبس
 انفعة. علمية ودروسه كلماته  لتكون والدعوي العلمي مؤهله لتمتني تفرغ الذي هو وال الطيب، ُتصصه يف أبدع الذي هو

 يف تنشر اليت ابلبحوث البحتة التجريبية العلوم تقدم يف املسلمني تنفع أن التخصصات هذه مثل يف األهم
 غاية يف لعامل ابلوصول املهنية واألخالقيات والقيم فيها التدريب أمناط وتطوير واالكتشافات والتجارب املعتمدة الدورايت

 للشريعة.. املوافق التمكن من يكون ما

 يف واألدبية والثقافية والشرعية الدعوية املشاركات وأما حقاً، املسلم واملهندس والصيديل الطبيب ةغاي هو هذا
 ورسالته. وظيفته ألصل تبع فهي العام الشأن

 للمجتمع اإلمكانيات" "حتصيل هي وحنوهم والفيزايئي واملهندس والصيديل للطبيب ابلنسبة األساس القضية
 وما املسلم، اجملتمع على وتكالبها األمم هيمنة عوامل أحد ضعفها كان  اليت املسلمني حاجات أعظم من وهذه املسلم،

 يف هللا كان  أخيه حاجة يف كان  )من الصحيحني ويف الكفاايت، فروض من فهو منها به إال املسلمني أمر يقوم ال
 املسلمني. حباجات القيام ظمةع فانظر القيامة( يوم كرابت  من كربة  عنه هللا فرج كربة  مسلم عن فرج ومن حاجته،

 يف فالدنيا املادية، املدنية غالة يطرح كما  ذاهتا، يف الدنيا لعظمة الدنيوية العلوم هذه ملثل األمهية هذه وليست
 هذه ألن وإمنا ماء، شربة كافراً   منها سقى ما بعوضة جناح هللا عند تساوي كانت  ولو وزينة" وهلو "لعب جمرد هللا كتاب
 والغرض. الغاية هذه نفعت ما بقدر قيمتها تعظم ولذلك كله،  الدين على احلق ودين اهلدى إلظهار لةوسي العلوم

 شرف ألن اإلطالق، على ذاهتا" "يف العلوم أجل الوحي فعلم ْنمة فيه ولك الشرعي للعلم ميلك كان  إن وأما
 منه أفضل يكون قد غْيه كان  وإن ومعانيهما، هورسول هللا بكالم العلم على مدارها الشريعة وعلوم املعلوم، بشرف العلوم

 منهجياً  فادرسه الشرعي للعلم ميلك كان  إن أنه واملراد األمر، نفس يف مبا ال واألوقات األشخاص حبسب إضافياً  تفضيالً 
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 خارجه، واحداً  نفساً  تتنفس وال عليه، كله  بوقتك وأقبل مثاًل، مجاعي برانمج يف جادة منهجية بطريقة أو شرعية كلية  يف
 واهتمامات. اختصاصات متزق يف تقع وال

 ابإلنتاج ينشغل مث وحنوها اهلندسة أو الصيدلة أو الطب كلية  يف يدرسون الذين الطالب من كثْي  من يقع ما وأما
 يف ال مبدع غْي جعله يف تتسبب أن عليها يغلب اهتمامات" "متزق يعيش فهذا األدبية أو الثقافية أو الشرعية العلوم يف

 أحدها، على ينكب مل ألنه هبا، يشتغل اليت األدبية أو الثقافية أو الشرعية العلوم يف وال فيه، ُتصص الذي املدين العلم
  عليه". وينكب خياره حيدد "أن وهو األساس للسؤال يعود أن عليه والواجب

 يف ال مبدعاً  يكون ال أن عليه لبفيغ الغريب، والفكر الفلسفة يف للقراءة ينصرف مث الشريعة كلية  يدخل من ومثله
 يف وتبع أصل تعيني من بد فال تفاصيلها، إلدراك خاصاً  انكباابً  حيتاجان كليهما  ألن الغربية، الثقافة يف وال الشريعة علوم

 التخصصات.

 ودقائق النحو وفروع األسانيد حتقيق مثل منها املستحب القدر يف الشريعة علوم خيص فيما كله  هنا والكالم
 جيب فهذا به، إال املرء دين يقوم ال ما وهو مسلم، كل  على عيناً  املفروض القدر يف وليس وحنوها، الفقهاء خالفات

  ُتصصه. كان  مهما أحد كل  على

 يف بل اجلادة، املطالب يف ليست املشكلة وإمنا اجلادة، األمور من جداً  لكثْي يتسع الوقت أن إىل أيضاً  التنبيه مع
 وحنوها. الطويلة املسامرات وجمالس التواصل شبكات عرب وخصوصاً  ألوقات،ل التوافه سرقة

 يومه من اجلادة لألمور املخصص الوقت أن الكتشفت معه ودققت حاققته لو لدي، وقت ال يقول ممن فكثْي
 سبهلال. سدى تذهب والبقية معدودة، سويعات

  أعلم،، وهللا

 صيحتك؟ن ما ورسوله، الله كالم فهم يف وأرغب مهندس
 في طائال مبلغا واستلم المشاريع.. وإدارة الهندسة بمجال شغوف الحمد وهلل أنا شيخ يا

 هذين في المعنية الكتب من يوم كل واتزود بهما اختصاصي لقاء الحمد وهلل وظيفتي

 وسنة اهلل كتاب فهم أشواق ولبي بعقلي يأخذ شيخ يا لكن االحتراف.. في للزيادة الحقلين

 العوام؟ من كرجل لي نصيحتك فما الواجب.. القدر ألقلا على رسوله
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 خمتصر للسنة وشرح مثاًل(، سعدي ابن )تفسْي خمتصر تفسْي بكتاب وتبدأ تنفيذ، إىل األشواق حتول أن نصيحيت
 ذلك. بعد بنفسك الطريق وستعرف مثاًل(، األحكام عمدة شرح العالم )تيسْي

 ومنهج للقراءة جدول عن السؤال استمرار وهي: العلم عن العلم طالب تصرف "ملهاة" وأخطر أشهر من واحرتس
 اخل. للتأصيل وبرانمج العلم لطلب

 وسددك. عليك وفتح هللا وفقك

 القرائية األنماط

 االستكشافية القراءة مثل األنواع مبالغة؟ هذا أم للقراءة نظرية فعاًل هناك هل

 الموضوع؟ في المتميزة الكتب وما الخ؟ والنقدية

 وبعد،، هلل مداحل

 اإلدارية كالوسائل  عموماً، البشري لالجتهاد التابعة احملضة الوسائل بل العلم، ووسائل للعلم، وسيلة القراءة
 حبجم وغزيرة متنوعة ألْنا دقيق، غْي كالمه  يكون أن عليه فالغالب حتديدها رام أو حصرها من اخل؛ والفنية واإلجرائية

 أو القراءة" يف "نظرية وجود من بعضهم يذكره وما طبائعهم، وأجناس الناس نزعات تنوع وشدة ذاهتا البشرية النفس غىن
 بل حقائق، وليست فكرية اجتهادات هي القراءة، مستوايت يف يضعونه مما اخل والنقدية االستكشافية القراءة يسمونه ما

 ذلك. من أدق هو ما إىل التنظْي من للمزيد قابلة هي

 أساليب وتستتبع عليهم تغلب اليت ومساراهتم واملطالعة، القراءة يف الناس أمناط فهو دوماً  اهيانتب يلفت الذي وأما
َلحية، )القراءة اخلمسة: القرائية األمناط هذه ذلك ومن العلم، مع تعاملهم

 
ستهل كة، القراءة الور اقي ة، القراءة امل

 
 القراءة امل

 أنه ذلك قبل وأ نب  ه واملسالك، األمناط هذه حول نظري لوجهة وضيحاً ت هاهنا وسأعرض البحثي ة( القراءة التحصيلية،
 أمناط: عدة القراء بعض يف جيتمع بل بعضها، عن كلياً   مستقلة القرائية األمناط هذه أن املقصود ليس

 املَُلحّية: القراءة-1

َلح
 
 بني كالقرابة  للمؤل  فني، جتماعيةاال واألخبار املواقف مواردها وأكثر العلم، محى يف ترعى اليت اللطائف هي امل
 )من فقال املوافقات، يف الشاطيب وملحه العلم صلب بني مي ز وممن املؤلفني، أحد فيه وقع مأزق أو مثاًل، وآخر م صن  ف

َلح الشاطيب وضرب العلم( م َلح هو ما ومنه صلبه، من هو ما العلم
 
 اللفظي، النزاع مسائل ومنها: أمثلة، تسعة العلم مل

 وحنوها. ابألشعار، والوعظ والرؤى، واملنامات األسانيد، بطرق واملكاثرة التعبدية، الشعائر يف احلكم والتماس
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َلحية والقراءة
 
 املعريف، االهتمام شركاء مع اللطيفة للمسامرات مبادة املتحدث وتزويد النفس عن الرتويح ميزة فيها امل

 ما فيستثقل اجلاد، العلمي الدرس لياقة معها تره لت حدها جاوزت إذا أْنا وهو منه، االحرتاس ينبغي عيب فيها لكن
 ولطائف وأخبار قصص العلم من املرء رصيد غاية ويصبح واملدارسة، والتحرير الذهن وكد التحفظ من سابقاً  فيه كان

 وغرائب.

 الورّاقية: القراءة-2

 فيعرفون كثْية،  متعددة فنون يف أو لفنون،ا شىت يف الكتب خبصائص عجيبة خربة لديها القراء من طائفة هذه
 طبعاته، فروق عن ابحلديث ذلك أتبعوا ورمبا شروحه، كل  ذكروا منت اسم هلم ذكر وإذا واملصن فني، الكتب أمساء

 اخلصائص. هذه حبسب الكتب ومراتب وثغراته، شرح كل  خصيصة ويذكرون

 بناء يف طريقتهم وإمنا به، جيود ال الزمن أن ملعلوما من هذا فإن ومنت وشرح كتاب  كل  قراءة ليست طريقتهم لكن
 ويفتش منه، م نتخبة ومواضع وفهرسه مقدمته ويقرأ الكتاب فيأخذ العينات"، "فحص آلية هي الكتب خبصائص اخلربة

 خربة لديه فيصبح وهكذا، بذلك، تقييماً  ويعطيه الكتاب على حكمه يصدر مث للكتاب، اخلربة أهل تقييمات عن
 التفصيلية. وحمتوايهتا مبضامينها موازية خربة لديه ليس لكن كتاب،  كل  وخصائص الكتب أبمساء واسعة

 وموضوعاهتا الكتب أبمساء خربة له صاحبها قدمية حرفة فالوراقة الوراقة، جنس من هو القراءة من اللون وهذا
 مبضامينها. االختصاص أهل من ليس لكنه نشرها، يف ويعمل العامة

 واملؤلفني واملصنفات الكتب عن احلديث يف مشو ق ممتع حديثها أن وهي ميزة لديها القراء من ةالشرحي وهذه
 يف وإهباراً  قدرة أكثر الور اقية القراءة أصحاب فإن ولذلك ذلك، وحنو املصن فات أمساء إىل املبتدئني وداللة والطبعات،

 العام. للجمهور حمببة غْي دقيقة تفاصيل عن حدثيت الذي العلمي املتخصص تواصل من العام املتلقي مع التواصل

 ما ببعض العلم نفي استثقال إىل جير بينها واملقارنة الكتب عن احلديث كثرة  أن فهي الباب هذا يف الثغرات وأما
 جباه املغلوطة احملتوايت أو العلم دعاوى عليه وَتوز بذلك املتلقي فيغرت والتكث ر التزي د إىل بصاحبها فتؤدي تتضمنه،
 العناوين.

 املكرسة الدراسة على التوفر عدم نتيجة الكتب تقييم يف الشائعة للمتداوالت االستسالم الباب هذا ثغرات ومن
 كتاب.  لكل

 املزيد على للتعرف الكتب رفوف وبني املكتبات بني ابلساعات التجول هلم يلذ القراءة من اخلط هذا وأصحاب
 كتاب.  لكل موضوعية راءةق دون بعضها واقتناء العناوين، من
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 الكتب مبحتوايت العلم ضعف يف ضريبة يدفع أنه فصحيح والضريبة، املكسب بني تقابل فيه القرائي اخلط وهذا
 الفنون شىت يف العامة وأفكارها املصنفات أمساء معرفة من ممكن قدر أكرب توسيع حلساب هذا يكون لكن والعلوم

 ما، علم يف املتخصص القارئ من الكتب أمساء معرفة يف بكثْي أغزر الور اقية للقراءة مييل من َتد لذا والتخصصات،
 نفسه. العلم وفروقات بتفاصيل منه أخرب املتخصص القارئ لكن

 كبْية  وراقية خدمة فسيقدم منه سلم فمن "التزي د"، هو القرائي اخلط هذا آفات مدار فإن ريب، وال مماراة وبال
 املبتدئني. للقراء

 املُستهِلكة: ءةالقرا-3

 "املستهلك يسلكها طريقة وهي القرائية، الشرائح أوسع هي بل جداً، واسعة شرحية له القراءة من النمط هذا
 الفنية لغتها إزاء وتشعر العلوم يف األصلية للمصادر العودة تستخشن قرائية شرحية وهي واملعارف، للعلوم النهائي"

 يف األصلية ابملصادر يتصلون الذين املنتجون املؤلفون هبا يقوم واألطروحات خفيفة، "أطروحات" عن وتبحث ابإلرهاق،
 وعصرية. حية إشكالية على جواابً  أو جديدة، إشكالية منها ويصنعون العلوم

 منط ويسمى العام، القارئ أحياانً: عليها ي طلق اليت هي الثقافية( للسلع النهائي )املستهلك أعين الشرحية، وهذه
 احلرة. القراءة حياانً:أ قراءهتا

 ابلدعاايت جداً  تتأثر فإْنا الثقافية" للسلع ْنائي "مستهلك هي طبيعتها يف القرائية الشرحية هذه أن وبسبب
 الكتاب"، حول اجلدل "إَثرة أعين الضجيج، أسلوب ُتلبها اليت التسويق أساليب وأشد الطباعي، والتسويق الكتبية

 كذا؟.  كتاب  عندك ثالثة: أو يومني غضون يف الكتب حماسب أمام أراتالً  الشرحية هذه أمثال فرتى

 هذه جيوب من األرابح لرفع طلباً  للجدل املثْيين املؤلفني عن البحث إىل احملض التجاري الناشر يعمد ولذا
 القرائية. الشرحية

 النفوس تشوف :ومنها عوامل، عدة له يكون قد هذا األسلوب؟ هذا القرائية الشرحية هذه جيذب ملاذا لكن
 املرورية. احلوادث حول التجمهر لذة جنس من البشرية النفوس يف وهذا النزاعات ألخبار وفضوهلا

 فيدفعهم الكتب، هذه نظْي هو الثقافية مسامراهتم يف أحاديثهم مادة القرائية الشرحية هذه أن ذلك عوامل ومن
 والنقاش. احلديث مادة استخبار إىل املشاركة توق

 التحصيلية: ءةالقرا-4
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 له يقرب كتاب  عن فيبحث العلوم، من علماً  يدرس أن يريد الذي الشخص لدى يكون القراءة من النمط وهذا
 العصرية. اهلياكل على منظم مدرسي كتاب  أو معتمد، منت شرح إما مرتب، أبسلوب الفن جمامع

 أو اجلامعية الكتب اليوم وتسمى تون"،امل "شروح سابقاً  تسمى كانت  املنظم التعليم بغرض املؤلفة الكتب وهذه
 "كتب تسمى اليت املؤلفات فيها يدخل ورمبا )هاندبوك/تكستبوك(. الغربية الثقافة يف يسمى ما نظْي وهي املدرسية،
 اخل. النحو، علم إىل املدخل االقتصاد، علم إىل املدخل مثل: العلوم"، إىل املداخل

 فرتة يف الفن جمامع توضيح وهي مهمة ميزة فيها وحنوها واهلاندبوك عيةواجلام املدرسية الكتب يف القراءة وهذه
 بينما هلا املتخصصة البحوث يف العزو منها: املدرسية، الكتب هذه مع القراء بعض تعامل يف أخطاء هناك ولكن وجيزة،

 َثنوية. مصادر تعترب هي

 بينها"، املقارنة "دوامة يف واالْنماك اقاالستغر  املتون" "شروح مع التعامل يف الشائعة األخطاء أكثر ومن
 لذلك: عملياً  مثاالً  وسأضرب

 ال أخصر شرحاً  يريد إذ للمكودي يرجع مث عقيل، اببن يبدأ فتارة مالك، ابن ألفية لدراسة خطة لنفسه يضع
 حماضرة سمعي مث لألمشوين، فيذهب املسائل بعض خلفيات تصور ويريد املكودي اختصار من يسأم مث املنت، عن يشغله
 من للمكتبات ويذهب بيديه ما كل  فيرتك الشاطيب شرح على اإلطراء مقطوعات فيها يدلق النحو متخصصي لبعض

 يف خيوض وأنه طويلة اجلاد ة أن اكتشف فيه وبدأ العناء بعض بعد وجده فإذا ليقتنيه الشاطيب شرح عن يبحث فوره
 املسألة أصل ينثر فهو أفضل هشام البن املسالك" "أوضح وقال: فيةاألل ترك فرمبا بدهياهتا، بعض هو يعرف مل تفاصيل

 أتصور أن اآلن أحتاج لكنين له، سأعود فقال العبارة، بعسر شعر املسالك أبوضح بدأ فإذا ابلنظم، مباشر ارتباط دون
 الكتب بني يقارن وبدأ الكتب هذه كل  فرتك األصيلة، للكتب يل مدخالً  ليكون مبسط معاصر كتاب  من العلم

 اخل. حسن، عباس األفغاين، الغالييين، اجلارم، انصف، حفين العصرية:

 وهو العلمي" للتحصيل الذهبية "املرحلة حترتق وهكذا السابقة، املتون شروح بني تنق ل ما نظْي بينها تنق ل ورمبا
 بعد. فيه وميضي الطريق يسلك ومل التحصيلية الكتب بني املقارنة دوارات يف جيول

 البحثية: قراءةال-5

 هلم فيحددون األكادمييني، وخصوصاً  عليهم، األغلب وهو املعاصرون املؤلفون عادة يسلكه القراءة من النمط هذا
 الصلة ذات الكتب وجيردون فنون(، عدة من مزيج بل رمسية فنية حبدود مرسوماً  يكن مل )وإن اهتمام ميدان أو معيناً، فناً 



 العلم دوحة

 الفهرس                                                                                                                                   52

 هي هاهنا فالقراءة وحبوثهم، دراساهتم أساسها على ويؤلفون تعنيهم اليت املعلومات عن هافي وينق بون اهتمامهم، بنطاق
 املؤلف. من املباشر للتلقي ال فكرة أو سؤال أو معلومة عن الكتب داخل والتفتيش التنقيب بغرض

 وثغرات: مزااي هلا القرائية الطريقة وهذه

 ومقارنة املصادر، ملقارنة تقود البحثية القراءة ألن للمسائل، ريراتوالتح التحقيقات أكثر مفتاح فإْنا مزاايها فأما
 العلوم. يف الدقيقة وغْي الدقيقة التصورات ينخل الذي هو ببعضها وفركها املصادر

 من التلقي قراءة يستثقل الناس فبعض والقراءة، لالطالع النشاط النفوس من كثْي  يف تبعث أْنا مزاايها ومن
 بطاقة يشعر فإنه جواهبا عن يبحث الكتب جيرد وبدأ إشكالية أمامه وضع إذا فأما تركيزه، ويشرد هذهن ويكل املؤلف،

 املطلوب. القتناص تركيزه حدة وتزداد املتلقي، نعاس عنه ويذهب املستكشف

 نأ سيتفاجأ متواز   علمي بشكل نفسه يبين أن قبل العلم طريق بداية يف سلكها من فإن الطريقة هذه عيوب وأما
 اجملاورة املسألة عن البدهيات أظهر وجيهل مسألة عن التفاصيل أدق فيعرف فجوات، وفيه متناسق غْي العلمي تكوينه

 هلا.

 ملقارنة اجلاذبة املنطقة ألن املختلف، القدر من بكثْي أضعف العلم يف املشرتك ابلقدر خربته تصبح أنه عيوهبا ومن
 يستحضر سرتاه الزكاة، كتاب  يدرس حبثية قراءة بصاحب لذلك مثاالً  وأضرب االختالف، نقاط هي عنده املصادر
 ألنصبة الرقمية املقادير مثل بدهياهتا يستحضر وال فيها، اخلالف قوة بسبب الدين زكاة يف التفاصيل أدق مبهرة بصورة

 منها. عدد كل  يف جيب وما والغنم، والبقر اإلبل زكاة

 القراءة. أمناط بعض يف أتمل هذا

 منها الواحد القارئ يف جيتمع قد بل مفرتقة، أقساماً  ليست السابقة اخلمسة واملسالك األمناط هذه أن وأكرر
 فقط. والتحليل االستيعاب هبدف إجرائياً  فرزهتا وإمنا ذلك، غْي أو ثالثة أو منطني

 وأن ذلك، انتقاض لىع أصالً  مبنية اخلاطرة فهذه ومستوايهتا، القراءة مسالك حصر ليس هنا املراد أن أكرر كما
 واألمناط املسالك هذه أن فقط املقصود وإمنا الناس، وطبائع نزعات الختالف تنحصر ال ومناهجها القراءة مسالك
 تقييدها. فأحببت العلمي الواقع يف انتباهي لفتت القرائية

 أعلم،، وهللا
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 البحثية؟ القراءة ىلع اقتصرت لو ماذا
 األنماط تعدد وذكرتم البحثية للقراءة جدا أميل أنني وأشعر القراءة عن مقالتكم قرأت

 البحثية؟ القراءة على اقتصرت لو إشكال هناك هل

 .. وبعد هلل احلمد

 كذلك،  تدرجيياً  تتحول الزمن مع هي بصراحة بل "الربهنة"، هبدف قراءة جيعلها أغراضها من جزء البحثية القراءة
 شواهد عن التفتيش البحثي القارئ وهدف انجزة، تصبح والقضااي اجململة الرؤية أن أي أعم، النظري مفهومها كان  وإن

 يف لنشرها وتعزيزها برهنتها يريد اآلن فهو مربهنة، صيغة يف يعرضها مل ولكن مسبقاً  هلا توصل كان  اليت النتائج لربهنة
 وحنوها. وحماضرات ومقاالت وكتب دراسات شكل

 مقدور دوماً  والعرضي عرضية، لكنها وحنوها، ومسائل جزئيات كتشفي البحثية القراءة هذه أثناء أنه وصحيح
 قد البحثي القارئ ألن أمهيتها، تكتسب احلقل ألعمال العامة االستطالعية أو التوسعية القراءة تظل ولذلك بقدره،
 جديدة ودعاوى جنتائ عنده تتطور التوسعية القراءة يف يستمر من بينما لربهنتها مهه يتحول معينة نتائج عند يتوقف
 خمتلفة. وآفاق

 مثل: ودعاوى، قضااي مجلة إىل وتوصل الغريب، الفكر نقد مبجال مشتغالً  الباحث كان  لو ذلك على وكمثال
 عن توقف مث القضااي، من وحنوها واالجتماعي السياسي والعنف األخالقية النسبية وكارثية األسرة مؤسسة تدهور

 نفسه فسيحرم مسبقاً، هلا توصل اليت النتائج لربهنة والشواهد واملعطيات املواد عن ثالبح مهه وأصبح التوسعي، االطالع
 والسياسي. والفكري الفلسفي الداخل يف الغريب الفكر أتزمات استكشاف يف مبدعة ومستوايت جديدة آفاق اكتشاف

 على الشواهد وترتيب ومجع ءابستقصا مشغولة "حجاجية" قراءة إىل تدرجيياً  تتحول البحثية القراءة أن واملراد
 وُتصب الباحث تغين اليت العامة االستكشافية االستطالعية ابلقراءة موازنتها من البد ولذلك سابقاً، املكتشفة النتائج
 حبثه. جمال يف اجلديدة واآلفاق والقضااي ابلدعاوى تفكْيه

 اللغوية األلفاظ يف الشارع تصرف
 القرآن في للكلمة يأتي فلماذا للمسالة" أشرتم سبق د"وق العرب بلغة نزل القرآن كان إذا

 اللغوي! المعنى هو الشرعي المعنى يكن لم لماذا الشرعي؟ التعريف اللغوي التعريف فيقال

 وبعد،، هلل احلمد
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 َعَرب يًّا{. ح ْكًما أَنْ زَْلَناه   }وََكَذل كَ  هللا قال

 الدالالت، من اللغة ألفاظ معاين يف ما على يقتصر ال واحلكم العرب"، "لسان خالل من يفهم "حكم" فالقرآن
 حبسبه. حمتواها من وينقص فيزيد اللفظية األوعية يف أحكامه ينزل القرآن فإن وكذلك إضافية، تشريعات مثة تكن مل وإال

 هو وهذا الشرعي، املعىن هو القيود هبذه اللفظ يصبح حبيث قيوداً  عليه فيضع اللغوي للفظ الشارع أييت فقد
 وغْيها. والصيام والزكاة الوضوء كلفظ  األكثر،

 التصديق هو اللغة ففي اإلميان، كلفظ  األقل، هو وهذا داللته ويوسع قيوده فيحل اللغوي للفظ الشارع أييت وقد
 والعمل. القول الشارع عليه زاد مث اإلقرار، أو

  القرآن؟ ألفاظ من الشرعي املعىن اعتربان ملاذا ولكن

 يبعث مل -وسلم عليه هللا صلى– والنيب عرفه، على املتكلم كالم  حَيم ل املستمع أن والفطرة لعقلاب املعروف ألن
 عرفه على الشارع كالم  فيحمل )الشرعيات(، الشرعية األحكام لبيان بعث بل )اللغوايت( العريب اللسان معاين لبيان
 الشرعي. املعىن وهو

 الساطع: الكوكب يف قال

خا ع ْرف على )مث
 
**ففي ط بامل ( للشرع الشرع خطاب امحل   اجعل 

 املذهبي" "التعصب و التعليمي" "التمذهب بين

 لدي التي المسائل بعض إال له دراستي أثناء المذهب قلدت إن مالمة عليّ  هل شيخنا يا

 من العلم أهل بعض وآراء الجامعية دراستي من علمته فيما مرجوحة أنها الظن غالب فيها

 أحسب؟ فيما مليء إلى نفسي أحلت أني أيضًا و مسائله ضبط على اإلعانة باب

 للمذهب التعصب لكن التعلم، يف منهجي مسلك الفقهية الفروع لضبط واحد قول على فقهي مذهب دراسة
 دليالً  ابألرجح يعمل فال إمامه قول من أرجح اآلخر اإلمام قول أن له يتبني قد االستدالل على القادر أن حبيث الفقهي

 من كثْي  يف عليه عرضت إذا األرجح ومعرفة األئمة أدلة بني املوازنة ميكنه العلم طلب يف واملتوسط شرعاً، مذموم افهذ
 املسائل.
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 التمذهب أصحاب فبعض (،املذهيب التعصب) و (التعليمي التمذهب) األمرين: هذين بني اخللط يقع ما وكثْياً 
 مجلة الفقهية املذاهب لذم األمر هذا يقوده املذهيب التعصب على الساخطني وبعض املذهيب، للتعصب ينجرف التعليمي

 وقدراهتم. إمكانياهتم يف الناس على ويشدد املذهلة الفقهية الثروة هذه فيضيع
 حبسبها. األحكام فتكون "،االستدالل على والقدرة العجز" مناطه: أن علمت األمر أتملت إذا وأنت

 تيمية: ابن اإلمام قال
 قول أن له يتبني ومل والدين العلم أهل من هو من فيها اتبع وقد ورسوله، به هللا أمر ما معرفة عن جزاعا كان  )من

 هو ما ومعرفة االستدالل على قادرا كان  وإن يعاقب. وال ذلك على يذم ال مثاب، حممود فهو قوله من أرجح غْيه
 الذي عنه املنصوص أمحد فمذهب فيه، اختلف قد فهذا التقليد، إىل ذلك عن فعدل املسائل، بعض يف ولو الراجح

 وأصحابه..( الشافعي مذهب وهذا أيضا، آمث هذا أن أصحابه عليه
 أيضاً: تيمية ابن وقال
 ما كل  ال معرفته، عن يعجز ما عنه فيسقط أموره، مجيع يف التفصيلية األدلة معرفة عن يعجز قد من الناس )من

 جيوز وقيل: مطلقا، التقليد عليه حيرم فقيل: االستدالل على القادر وأما ليه،ع يقدر ما ويلزمه التفقه، من عنه يعجز
 األقوال(. أعدل القول وهذا االستدالل، عن الوقت ضاق إذا كما  احلاجة، عند جيوز وقيل: مطلقا.

 أعلم،، وهللا

 بالخالفيات؟ الصحابة اهتم هل

 حال في أتفكر أحيانا ،أكثر عني قّمته بعدت تقدمت وكلما سنوات، من العلم أطلب 

 والخالفات التفاصيل هذه كل طلب في يجهدوا ولم األنبياء، بعد الخلق أحسن كانوا الصحابة،

 أصبر ال لكني خيرا، لكان العيني بواجبي عملت ولو وقتي أضيع أني وأشعر فأزهد والتحقيقات؛

 اهلل. أثابك وجهني الدين. نصرة عن وعجزي جهلي على

  فيها، زهدت اليت والتفصيالت اخلالفات نم املقصود يتضح مل
  هلل، حمبوب مشروع زهد فهذا العلم فضول من كانت  فإن
  مذموم، زهد فهذا العلم صلب من تفصيالت كانت  وإن

 واملكان الزمان ابختالف ُتتلف العلمية االحتياجات فإن نبحثه ما بعض يبحثوا مل الصحابة أن وقولك
 واألحوال، واألشخاص

  الصحايب، حيتاجه ال مبا العرب لسان لدراسة مثالً  عجمياأل فيحتاج
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 الصحابة. لقوا الذين التابعني كبار  حيتاجه ال مبا والعلل واألسانيد الرجال أحوال تفحص التابعني أتباع وحيتاج
  الصحايب، حيتاجه ال مبا اجلهمية ضالل لدفع التابعي وحيتاج
  وهكذا. النبوة، عصر يف حيتاجه ال ما فسْيهت وتتبع القرآن مجع جهد من الصحايب وحيتاج

 من أو قبله من حيتاجه ال ما الصائل دفع جهاد من حيتاج معني عصر يف املسلم فإن ودفعاً، طلباً  اجلهاد مثل وهذا
 بعده.

 أبو الوق ابهلل، العلم عمق غاية يف كانوا  بل املتعبدين، بسطاء مبثابة يكن مل الصحابة علم أن إىل طبعاً  التنبيه مع
 أْنم واعتقاد واستبالههم، األولني، السابقني )استجهال يعتقدون صاروا املتأخرين بعض أن احلموية يف تيمية ابن العباس
 اإلهلي(. العلم لدقائق يتفطنوا ومل ابهلل، العلم حقائق يف يتبحروا مل العامة، من الصاحلني مبنزلة أميني، قوًما كانوا

  العلم، حتصيل يف اجلهد ببذل إال ابهلل العلم يف املنزلة هذه بلغوا ام والصحابة عظيم، خطأ وهذا
 مسْية هللا عبد بن جابر ورحل العلم: طلب يف اخلروج )ابب صحيحه يف البخاري قال ذلك: على مثاالً  وخذ

 واحد(. حديث يف أنيس، بن هللا عبد إىل شهر
 هللا، رسول حديث حفظ يف اليوم يف ساعات بضع قضاء نستعظم وحنن واحد حديث يف شهر مسْية يرحل فهذا

 العلم! تفاصيل يف اجلهد يبذلوا مل الصحابة أن ندعي مث
 الفقر. شدة مع األسواق وتركه احلديث حلفظ نفسه تكريسه يف هريرة أيب سْية وطالع
 عجباً  شيئاً  العرب وشعر واحلديث التفسْي تفاصيل من دروسه يف ذكروا وما عباس ابن سْية وطالع

 للصحابة العلمية التفاصيل عبقرية فيها وسرتى للخوارج عباس ابن مناظرة طالع لب
 دقائق يف الصحابة حبثها اليت التفصيلية الفتاوى وانظر شيبة، أيب وابن الرزاق كبعد  املصنفات كتب  يف جولة وخذ

 وحنوها. اتالبين والطرق واحلدود واملضاربة والبيوع واملناسك والصالة الطهارة يف الفقه مسائل
 وقاربوا" "سددوا حديث شرح وراجع أجره، على فهو إليه احملتاج هلل املقرب ابلعلم يشتغل املرء كان  إذا أنه واملراد

 للمبتدئ الفكرية الكتب يف القراءة

 أجد الكتب هذه مثل اقرأ أنا الفكرية؟ الكتب قراءة في عليه التوقف المستحسن الحد ما

 يضر هل بيجوفتش". لعزت "االسالم كتاب مثل وغموضات اتصعوب أجد لكن عقلي امتاع

 ؟ يستصعبه ما يقرأ القارئ أن صحيح وهل الكتاب؟ فهم في الصعوبات تلك

 النصيحة. أحمضك أن واألخالقية العلمية األمانة من وأرى اخلْي، لك أحب إين وهللا
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 رسوله كالم  هللا كالم  حبفظ لشرعي،ا التحصيل ضبط يف والذهنية العلمية قوتك وقت تستثمر أن لك فنصيحيت
 هلا. املوصلة والعلوم معانيهما ومعرفة وسلم، عليه هللا صلى

 فحص فمن املعيار، هو الشرعي العلم ألن ضعيفاً، الشرعي حتصيلك كان  إذا الفكرية قراءتك من تستفيد ولن
 بفحصه. ينتفع مل معيار بال املواد

 عليك وفتح وسددك هللا وفقك
 أعلم وهللا

 ؟فيه املفلحوَن وقلَّ للعلم الـطلب َكُثَر ملاذا
 فيه؟ المفلحوَن وقلَّ للعلم( الـ)طلب َكُثَر لماذا بكم.. ونفَع إليكم اهلل أحسن شيخنا

 أعبائه. حتمل عن النفوس لكسل فيه املفلحون وقل   .لشرفه. للعلم الطلب كثر

 العلماء عند الركب ثني
 الركب يثني أن بدون عالمًا يصبح أن شاب بإمكان هل سؤالك اريد فيك، اهلل بارك شيخنا

 ؟ هذا إلى السبيل كيف نعم كان إن ؟ العلماء يدي بين

 وعجز هذا تعذر فإذا العلم، يف كاألصل  والداينة املعرفة أهل من األشياخ عن التلقي أن على كاجملمعني  العلم أهل
 العلمية. واملراسلة والتواصل واملدارسة حثةواملبا والقراءة ابلسماع التعويض فيمكنه عنه العلم طالب

 الجزم يف تيمية ابن ألسلوب املبتدئ الطالب محاكاة خطأ

 ويحكي القول بهذا قائل وال كذا في حديث يثبت لم قول من يكثر الطلب في لي صديق

 هذا لي قال معه بالنقاش احتددت وكثيرا استنبطها، أنه ويقول منصوصة ليست إجماعات

 هل يستعجل أراه لكني متميز قارئ هو نعم كثيًرا، تيمية البن يقرأ وهو ئمةاأل أسلوب

 شرًعا؟ صحيحة له مخالفتي

 مثل هو املوازية؛ العلمية اإلمكانيات حتصيل دون من واإلثبات، ابلنفي اجلزم يف املتدفق تيمية ابن أسلوب حماكاة
ب فقْي  لدعم األخرى املؤسسة ومتويل ديوْنم، يسدد ما فالنيةال اجلهة مبنح فيأمر يقل ده، فأصبح متصدق بغين أ عج 

 أصالً! شيئاً  ميلك ال وهو اخل، لألرامل كذا  طريق على اليت العمارة وإيقاف مشاريعهم،
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 عدي وابن زرعة وأيب حامت وأيب معني ابن بكالم انبهارهم شدة فرأى احلديث أهل كتب  يف قرأ علم طالب مثل أو
 وهو والتضعيف ابلتوثيق الرجال يف ويتكلم الدرس، أواخر يف -خْياً  هللا جزاه– اجملال يفتح رفصا "الرجال"، يف وأضراهبم

 احلديث؟! أبئمة إجيايب أتثر هذا فهل يعرفهم، ال

 العلم طريق سلوك يف جيتهد أن اإلجيايب التأثر وإمنا إجيايب، أتثر وليس سليب أتثر تيمية ابن بلغة التأثر هذا أن واملراد
 العلم من يتزود مل وهو مثله أحكاماً  يصدر أن ال واإلمكان، الطاقة قدر منه قريب أو مثله أو حص ل ما وقف وحتصيل

 الوقود! من فارغة وهي مركبته حتريك يروم رجل مثل صار وإال تزو د، ما مثل

 فكثْي قليالً، ليس منازهلم؛ اعتبارات حتصيل دون األئمة منازل مبحاكاة السليب التأثر من اللون فهذا صراحة وبكل
 الناس؛ ومقاالت ابألَثر واخلربة الواسعة والعلوم واالستقصاء االستقراء أهل من وأضراهبم تيمية وابن حزم البن يقرأ ممن

 هبا. العهد حديث هو مسائل يف واإلثبات ابلنفي واجلزم احلامسة اللغة يف حياكيهم يصبح

 مواضع يف يقي د -أيضاً – فإنه علمه؛ لغزارة واإلثبات ابلنفي جلزما كثْي  أنه برغم نفسه تيمية ابن اإلمام أن على
 قال: حيث له الشرعية السياسة كتاب  يف ما املواضع هذه ومن علمه"، "حبسب أبنه وإثباته نفيه كثْية

 الطريق..(. قاطع أن على -أعلم فيما- العلماء اتفق )وهلذا

 ابن الشيخ يقول حيث بديع، مؤث ر تواضع وفيه استغراب، فيه تعليقاً  املوضع هذا على عثيمني ابن الشيخ عل ق وقد
 :عثيمني

 "فيما يقول وال اخلالف، أو االتفاق بنقل جيزم دائماً  أعلم"، "فيما يقول أن رمحه اإلسالم شيخ عادة من )ليس
 يوجد ال أنه يعلم ماإلسال شيخ اطالع لسعة لكن االحتياط، األصل هللا. رمحه كالمه  من النوادر من تعترب وهذه أعلم"،

 خيتلف!(. الشيخ مثل لكن مرتني، أعلم" "فيما يقول فمثلي كالمه،  يف اندرة ابلعلم والتقييد خالف،

 يف وأما (200)ص حزم ابن طبعة يف كما  تيمية البن السياسة كتاب  شرح يف عثيمني ابن الشيخ كالم  نص هذا
 وقد سببه، أعلم ال كثْي  حذف فيها عموماً  املؤسسة ةوطبع الكالم، هذا شطر ح ذ ف فقد (199)ص املؤسسة طبعة

 السياسة". "مفاتيح مقالة يف ذلك لبعض أشرت

 العلم؛ حبسب وإثباته نفيه يقيد أنه نفسه عن يقول هو من وهو عثيمني ابن الشيخ إىل العلم طالب نظر فإذا
 األوىل؟! اخلطوات يف حنبو الذين حنن بنا فكيف

 تيمية ابن كالم  يف رأيته فالذي م شك ل، تيمية ابن كالم  يف اندر ابلعلم التقييد أن منيعثي ابن الشيخ قول أن على
 به أعلم ما خالفاً، فيه أعلم ال نزاعاً، هذا يف أعلم ما مثاًل: يقول فرتاه اندراً، ال كثْياً   العلم حبسب وإثباته نفيه يقيد أن
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 النفي فيها قي د اليت ابملواضع مليئة النورانية" "القواعد العظيمة هيةالفق رسالته هذه بل كالمه.  يف كثْي  وهذا اخل، قائاًل،
 علمه. حبسب أبنه

 ن  ب  ه فإذا موارابً، الرجوع ابب للمرء يتيح فإنه العلم، حبسب واإلثبات النفي تقييد من عظيمة مصلحة هناك إن مث
 للحرج. دفعاً  العناد له يزي ن الشيطان فإن جزم من خبالف الرجوع، عليه سهل مناقضة معلومة على

 .. أعلم وهللا

 والزواج العلم طالب
 حال على الحصول االقل على بالعلم االشتغال وإال الزواج له األفضل العلم طالب هل

 الجنة؟ اهلل جزاك رأيك ما الزواج.... بعد ولو العلم طلب من له يمكن

 عليه هللا صلى هللا رسول قول مع رأي وال ،وسلم عليه هللا صلى نفسه الرسالة صاحب من حمسومة مسألة هذه
 وسلم.

 رواه اجلنة( إىل طريقا به له هللا سهل علما، فيه يلتمس طريقا سلك )من قوله يف العلم على وحث حض فالذي
 مسلم.

 البخاري رواه فليتزوج( الباءة منكم استطاع من الشباب معشر )اي قائالً  الشباب خاطب الذي هو نفسه هو
 ومسلم.

 عليه هللا صلى– نفسه النيب وصااي عن يرغب كيف  -وسلم عليه هللا صلى– النيب عن املوروث العلم يطلب فمن
 ؟!-وسلم

 املصاحل من فيه الدين بذات فالزواج وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول وصية وحكمة صدق على التجربة دل ت وقد
 العلم. على العون أعظم من هو ما واالجتماعية النفسية

 ؟ويالترب العمل َأم علمال

 ورغبة، قدرة ولدي فيه جادا شوطا وقطعت جيدة، شرعية علمية ميول لي جامعي أنا

 وما للعلم التفرغ هاجس يطاردني لكن الوقت. زبدة فتأخذ التربية محاضن في أعمل واآلن

 العلم أدري؟ فال فأراوح الجاد، لمريده العلم على واالنكباب التفرغ محورية من ونقرأه نسمعه

 حقيقية! غير دعوى أنها أرى بدأت لكن بالجمع ُأنَصح التربية؟ أم
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 أن وتذكر هللا، عون ابب لك ينفتح ودنياهم دينهم يف املسلمني نفع إخوانك وشارك للعلم يومك زبدة اجعل
 اخل رتنتاالن تصفح وفضول النظر وفضول النوم فضول الفضول يف غالباً  يذهب بل الدعوة يف يذهب ال الوقت أغلب
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 أعلم،، وهللا

 أقوى! ال لكن عاملا أكون أن وأتمنى الدعوية، عمالاأل أحب
 طوال، ساعات العلم لطلب نفسي تكريس على أقوى ال ولكنني العلم، في بالتبحر أرغب

 العلماء أرى لما لكنني العلم طلب من أكثر الدعوية واألعمال الناس وخدمة العمل أحب

 منهم أكون أتمنى بالعلم والمتبحرين

 أيب مهة شرف وبسبب مهته، علو حبسب اإلميان شعب من يستكثر واملؤمن اإلميان، شعب من والعمل العلم أبواب
 أبو فقال اإلميان شعب ببعض اجلنة أبواب تسمية -وسلم عليه هللا صلى– النيب ذكر امل يسأل كان  اخلْي طلب يف بكر

 بكر:
 الصحيحني. يف كما  كلها؟(  األبواب تلك من أحد يدعى فهل ضرورة، من األبواب تلك من يدعى أحد على )ما
 يستجلب وال هللا، عون حهمفتا فالعلم العلم، عن عائقاً  حقيقته يف ليس املسلمني خلدمة حبك من ذكرته ما إن مث

 مسلم: صحيح يف كما  املسلمني بنفع هلل التقرب مبثل هللا عون
  أخيه(. عون يف العبد كان  ما العبد عون يف )وهللا
 ودنياهم. دينهم يتناول عام املسلمني ونفع
 يعينه هللا فإن ميان؛واإل واخلْي العلم بتبليغهم املسلمني نفع أو الدنيوية مصاحلهم يف املسلمني نفع يف اجتهد فمن

 هللا. إبذن التوفيق ابب له ويفتح مطالبه على
 ما يفوق اإلهلية الفتوح من فيه ما ولكن اخل، والدأب واالنكباب االجتهاد من األسباب ببذل مرتبط كغْيه  والعلم

 عشر العلم طلب يف له من حيص له مل مبا قالئل سنيات يف نبغ من اليوم يرون والناس الظاهرة، األسباب من للناس يظهر
 أكثر. أو سنة عشرين أو

كَ  َفاَل  َرمْحَة   م نْ  ل لنَّاس   اّللَّ   يَ ْفَتح   )َما اإلهلية الرمحات فتوح حبسب األسباب اشرتاك مع النتائج فتتفاوت  هَلَا( مم ْس 
 من والرباءة هللا سوى امم القلب فتجريد "االستعانة"، و "اإلخالص" أمران: أسباهبا أقوى العلم يف اإلهلية والفتوح

 وقبول اجلواب وتسديد األوقات وبركة الزمن وطي الذهن يف املقروء وانتقاش الفهم سرعة يف األسرار من هلما والقوة احلول
 هللا. إال مداه يعلم ال ما العلم لطالب القلوب
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 آية على كحديثه  كثْي،  كالم  عجائبها ويف فيها وله "االستعانة" مبقام جداً  خاصة عناية تيمية ابن لإلمام وكان
 ابهلل" إال قوة وال حول "ال االستعانة وكلمة عبادتك" وحسن وشكرك ذكرك على أعين "اللهم وحديث نستعني" "وإايك

 واحملفوظات والذكاء العلم يف عليه هللا به فتح ما بعض يفسر شيئاً  االستعانة وأذكار األوراد من سْيته يف وذكروا وغْيها،
 القلب. وةوق واجلهاد

 وإمكانه. طاقته بقدر منها أيخذ ألن فيجتهد اإلميان شعب بني اجلمع من املرء يتمكن مل فإذا
 فيه. فليجتهد وأحب ه العمل من ابب أو العلم من ابب يف له فتح من وأما
 دَت أنك والغالب الوقت، بضيق االحتجاج اإلميان شعب من االستكثار يف االجتهاد ترك يف النفوس حجج ومن

 صالة من الليايل من كثْي  يف أصحابه يسامر أو الشبكة تصفح فضول يف وقته تبذير يف سخياً  الوقت بضيق حيتج من
 وتراكم الوقت ضيق عن بليغة مبقطوعات اندلق املهام وتنفيذ اجلدية وقت جاء فإذا ذلك، وحنو الفجر، قبيل إىل العشاء

 املعاذير.. أفانني لسانه على وهبطت الطرق وزمحة املشاغل

 اإللكتروني والكتاب العلم طالب
 هذا وهل االلكتروني؟ الكتاب على واالقتصار الورقي الكتاب هجر العلم بطالب يجمل هل

 تحصيله؟ يضعف قد الفعل

 خاص، دفرت يف ملخصاً  أو حديث، ورق على مبطبعة أو كاغد،  على مبحربة مكتوابً  كان  سواءً  نفسه، ابلعلم العربة
 وكل نفسه، العلم على واملدار وسائل، كلها  وهذه اخل، تسجيل، خالل من مسموعاً  أو شاشة، على رقمياً  مكتوابً  أو

 يصبح حىت اإللف لعدم قبلها من واجهته ما نظْي الرتدد من الناس بعض عند تواجه العلم لتدوين جديدة وسيلة
 األمور. خْي واالعتدال املنهج، هو البعض نظر يف املستنكر

 املرجوحة املذهب أقوال من بتدئامل موقف
 كيف المبتدئ، العلم لطالب بالنسبة كثيرًا يحيرني أمر هناك شيخنا. إليكم اهلل أحسن

 التي المسائل هي كثيرة مرجوحة؟ أنها إلى يميل التي المذهب أقوال من موقفه يكون

 فما األدلة زنوا أن بعد إليه الطالب اطمأن دليل مع أو الجمهور قول مع مذهبه فيها يتعارض

 فيكم اهلل بارك أفيدونا األحوال تلك مثل في الصحيحة المنهجية هي

 املفضلة القرون يف املسلمون كان  كما  ودينه بعلمه يثق من يقلد االستدالل على قدرة لديه ليس الذي العلم طالب
 فيتبع إمامه قول من للدليل أقرب آخر إمام قول ورأى االستدالل على قدرة لديه كان  فإن أمصارهم، يف املفتني يقلدون
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 دائر فاألمر الدليل. ابتباع طالهبم يوصون كلهم  املتبوعون األئمة كان  كما  األئمة، أقدار حفظ مع للدليل األقرب القول
 واإلمكان. القدرة مع

 أعلم،، وهللا

 الفقه وكتب السنة شروح بين العالقة

 المشهورة؟ العلماء بكتب فقهال و شروحها طريق عن السنن كتب فقه بين الفرق ما

 وبعد،، هلل احلمد

 أيب بسنن هذا واعترب وحنوها، واملالحم والسْية اإلميان أبواب تشمل بل ابلفروع ُتتص ال وشروحها السنة كتب
 فكيف واملالحم، املهدي يف وكتاابً  السنة أهل عقيدة مجل فيه السنة يف كتاابً   فيها وضع ابلفقه السنن أخص وهي داوود

 األول. ابلقصد غرضها أصالً  هذا الذي اجلوامع تببك

 ابب إىل املياه ابب من العباد، ألفعال التكليفية األحكام هي اليت الفروع يف متخصصة فهي الفقه كتب  وأما
 اإلقرار.

 منها متعددة األحكام أدلة أن هذا وتعليل الفروع لكل شامالً  فليس السنن شروح يف ابلفروع املختص القدر وأما
 اخل. واملصلحة الذرائع وسد الصحايب كقول  التبعية واملصادر والقياس واإلمجاع والسنة الكتاب

 أو القرآن مصدرها اليت الفروع وأما ابحلديث، عليها املدلول إال الفروع من أصالةً  تستوعب ال السنن شروح وكتب
 جيتهد ولذلك الفرع، مصدر ال الفرع هو فيها البحث مركز فإن الفقه كتب  خبالف فيها، استحضارها فيضعف القياس

 ودليلها. مصدرها تنو ع مهما الفروع استيعاب يف مؤلفوها

 ال خمتلفة أدلة لقاء من انَتة ومسائل صور يف يدققون الفقهاء َتد فإنك املركبة"، "الفروع هذا نتائج أخص ومن
 األدلة. بقية دون الباب يف الذي احلديث نص حول دوراْنم بسبب السنة شراح هلا يعرض

 ولذلك مشروحة، واحلديث السنن كتب  كل  ليست أنه املعلوم من أنه إال احلديث مدارها السنة شروح أن ومع
 ألن السنة" "شروح يف احلكم هذا يوجد وال واملسانيد املعاجم يف حديث مصدره حكماً  يعرضون الفقهاء َتد ما كثْياً 

 استيعاب يف السنة" "شروح من أمشل احليثية هذه من الفقه كتب  تفصار  املشروح، الكتاب ذات يف مير مل احلديث
 اآلَثر.
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 جيد وحتليالت وحتقيقات أحباث الفقهية ابلفروع املختص القدر يف السنة" "شروح يف فإن ذلك، ومع ولكن،
 وفتح الرب عبد ابن متهيد يف ما ذلك ومن الفروعية املسائل هذه ذات يف الفقه كتب  يف توجد وال حلقه يف طعمها القارئ
 مثالً. الباري

 ابن قال يقولون فرتاهم السنة، شروحات من تنقل صارت ذاهتا املتأخرة الفقه كتب  أن هذا على احلاسم والربهان
 وحنوها. مسلم شرح يف النووي وقال الرب عبد

 أن حىت األحيان، من كثْي  يف معناها بيان استيفاء دون احلديثية األدلة تستعرض الفقه كتب  أن أيضاً  ذلك ومن
 بعد للدليل النظر عنده يتغْي املراجعة هذه مثل بعد وأحياانً  جوانبها، بعض الستيضاح السنة لشروح للعودة حيتاج القارئ
 الفقه. كتب  يف يعرض مل سياقه يف أتمل أو حوله تفسْيية معطيات اتضاح

 يف الرتجيح حتسم أخرى ألفاظاً  لحديثل فيجد السنة شروح الفقهي الباحث يراجع أن األمر هذا صور أكثر ومن
 يديه. بني اليت الفقه كتب  يف تذكر مل األلفاظ هذه لكن الدالالت بعض

 آايت تفسْي "كتب أو التفسْي كتب  له: يقال أن يلزمه تكفي السنة شروحات وقال الفقه كتب  يف زه د فمن
 السنة. لشروحات حاجة وال أيضاً  تكفي األحكام"

 يف عجزه إلظهار سعى لكن الفقه لكتب البحث يف ضمها عن لعجز إما هذا فإن السنة شروحات يف زه د ومن
 العلوم. من لعلم الفين التعصب أو املذهيب التعصب يف هلوى وإما الكنوز، من فيها مبا جلهل وإما الفقهية، الرصانة قالب

 التكامل. عالقة هي الفروع وكتب السنة شروح بني الدقيقة العلمية والعالقة

 إليها. طار بقعة أي عن النظر بغض الفائدة يتقن صه الذي طْيه كان  من والعاقل

 أعلم،، وهللا

 املسلمين وجراح العلم طالب
 يحصل لما المحزنة المقاطع مشاهدة أتجنب الثالث، العقد في علم طالب أنا شيخنا

 أشارك ال أقول خطأ على بأني أشعر أحينًا لكن الشام، في وخاصة اضطهاد من للمسلمين

 هذه أن العلم مع حيرة في وأصبحت المقاطع! هذه مشاهدة في حتى الهم المسلمين

 والدنيوية. الدينية بواجباتي أقصر بحيث منها صدري يضيق المقاطع
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 وإسعاف اجلوعى وإطعام والصدقة الوعي وبث الدعاء من املسلمني عن الضر لرفع اإلمكان بقدر العمل يف العربة
 بغْيها علم فمن العلم وسائل من فهي املقاطع مشاهدة وأما اخل، اإلمكان بقدر املعتدين وجهاد الالجئني وإيواء اجلرحى

 هلا يفتقر مل

 العلم! طلب عن باإلحباط تصيبني األمة أحداث

 رأيت كلما ولكن جهدي وأبذل والمؤلفين الكتب عن الحديث وتشدني العلم أحب أنا 

 حفظ فائدة ما باهلل وإحباط.. سؤال يراودني والمقاطع روالصو األمة تصيب التي األحداث

 آخر؟ شيء الوقت فريضة أليس الوقت؟ هذا مثل في والثقافة المتون

 وبعد،، هلل احلمد

 القوة ومن مشروعة، قوة كل  فتشمل العموم، تفيد نكرة "قوة" و ق  وَّة { م نْ  اْسَتطَْعت مْ  َما هَل مْ  َوأَع دُّوا } هللا قال
 األسلحة. أعظم من اليوم والثقافة فالعلم علومها، عن فرع إال اهليمنة يف اليوم األمم تفاضل ما بل "العلم"، النافذة

 فيها، والعزة واالستقالل املقاومة عقيدة إلجهاض فكرية معرفية حرب من اليوم املسلمة األمة يواجه ما إن مث
 العسكرية. األسلحة من تواجهه ما أضعاف التحديث،و  والرقي احلكمة قالب يف واهلزمية االنكسار تقبل وإظهار

 ليتوافق والرتاث الشريعة أتويل إعادة "مشروعات معها والتعايش اليوم للهزمية تكريساً  الثقافية املشروعات أكثر ومن
 تناحيا يف النهضة عوائق من عائق أكرب يكون ويكاد والضيم، واخلنوع االستسالم مراحل آخر وهي الغالب"، ثقافة مع

 التحرر، عبء نفسه استثقلت العبودية مع تعايش من ألن الغالب، لثقافة املنكسرة املستسلمة الروح هذه اليوم املعاصرة
 املفتش وظيفة من اليوم أذل وال مجيلة، وقروط وأساور قالئد تكبله اليت واألصفاد والقيود األغالل يف يرى أن حيب وصار

 الغالب. لتقاليد سند عن الرتاث يف

 الدواء فائدة ما يقول من كمثل  هو اهليمنة" تواجه واألمة والثقافة العلم فائدة "ما القول أن الكرمي أخي اي واملراد
 األمراض. نرى وحنن

 أعلم وهللا

 الطلب! مرحلة يف املوت هاجس يثبطني
 هاجس يأتي ولكن وأراجع جهدي وأبذل الفوائد وأسجل بها وملتزم الشيوخ على أدور 

 طويل! طويل الطريق أن وخصوًصا العلم به يمكن الذي العمر اهلل يؤتيني لم لو ماذا دوًما:
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رًا بَ ْيت ه   م نْ  خَيْر جْ  }َوَمنْ   اّللَّ { َعَلى َأْجر ه   َوَقعَ  فَ َقدْ  اْلَمْوت   ي ْدر ْكه   مث َّ  َوَرس ول ه   اّللَّ   إ ىَل  م َهاج 

 البحث؟ مهارات أكتسب كيف
 التحليل مهارات المتالك آخر برنامج يكون أن يجب هناك هل لميع تأصيل ببرنامج أسير

 الكتب هي فما يجب كان وإذا لذلك؟ يوصل التأصيل برنامج نفس أم العلمي بالبحث والكتابة

 خيرا اهلل وجزاكم العلمي؟ والبحث والكتابة التحليل مهارات تعلم التي

 وبعد،، هلل احلمد

 الذي "الفهم" جنس من كلها  اخل النقض وطرائق الكليات وتقعيد التالزمات وإدراك والربط واالستنتاج التحليل
َنا وَك الًّ  س َلْيَمانَ  }فَ َفهَّْمَناَها هللا قال كما  العلم جمرد على زائد قدر أنه إىل القرآن أشار  عن فأخرب َوع ْلًما{ ح ْكًما آتَ ي ْ

 ةاملعين القضية يف ابلفهم أحدمها وانفراد العلم يف اشرتاكهما

 سياق يف هللا كتاب  يف أصله املذكور "البيان" أفراد من فهي األسلوبية الفنية واجلماليات والعرض الكتابة فنون وأما
 هنا. البيان تفسْي يف األوجه أحد على اْلبَ َياَن{ }َعلََّمه   االمتنان

 البيان وحسن النظر قوة لتاستعم وإذا له، أساس العلم لكن العلم، جمرد على زائد قدر والبيان الفهم أن وبرغم
 اّللَّ   يف   جي َاد ل   َمنْ  النَّاس   َوم نَ  } سبحانه قوله يف هللا كتاب  لذلك أشار وقد الفساد، إىل آلت علمي أساس غْي على
{ ب َغْْي    مواضع. ثالثة يف هللا كتاب  يف تكررت ونصها بكماهلا اجلملة وهذه ع ْلم 

 يكتسب علم ال ابخلربة، فتكتسب الصنعة، جنس من الكتابة وفنون نتاجواالست التحليل من البحثية واملهارات
 معينة. معلومات وضبط بقراءة

 والتحقيق والفحص واملقارنة التتبع أساليب بتطبيق متيزت اليت العلمية األعمال يف النظر إبدمان تكون واخلربة
 بداية يف طرائقهم حماكاة وحماولة هلم، املقروء دعنياملب املؤلفني يف التنوع مع والنقض، والتقعيد واالستخالص والتحرير

 الصنعة. وتكامل املهارة صقل ذلك يثمر واملران، املمارسة كثرة  مع مث التدريب،

 

 أفعل؟ ماذا العلم! طلب من تمنعني والدتي

 والدتي ولكن الشرعي، العلم أدرس فبدأت سنتين، منذ علي وكرمه بفضله اهلل هداني

 أفهمها وحاولت ديني أتعلم بأنني وتمسكتُ  "تطرف"، هذا أن نظرها في ألن أدرس أن رفضت
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 في أنتي ما طول بنتي مش أنِت وتقولي بذيئة، كلمات تقولي مرة كل في ولكنها وأدعوها،

 الدين؟ يخص فيما كالمها أسمع أن دون أبرها كيف ديه. السكة

 الوالدين" "حق مثل يدابلتوح هللا حق بعد شأنه وفخ م وشر فه القرآن عظ مه شيء ما
 الربرة عنها حتدث ولذائذ أسرار ابالعرتاض املواجهة وترك واإلطراق ابلتلطف الوالدين بر ويف

 برها يف اإلمعان من كبدك  تبل ي أن قبل والدتك املوت يتخطف ال أن لك ونصيحيت
 "هذا قالت حيث األمر كل يستنب ذكرتيه الذي االعرتاض فقط فتأملي للعلم طلبك على تعرتض أْنا قولك وأما

 املعومل الفساد زابنية قبل من األمة عقول على املسلط املنظم اإلعالمي التشويه ضحية أْنا حقاً  يكشف وهذا تطرف"
  القيم ومسخ والتهويل التجهيل من مضت عقود طوال

 والدتك يتصادم ال لكن العبادات أجل من هو الذي الشرعي العلم طلب من فيه أنت ما على فامض ولذلك
 هللا: قول دوماً  أمامك وضعي

َ  فَ َقدْ  احلْ ْكَمةَ  ي  ْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاء   َمنْ  احلْ ْكَمةَ  }ي  ْؤيت    { َكث ْيًا  َخْْيًا أ ويت 
  عليك والدتك تقلقي أن دون العلم تطليب أن فتستطيعني

 أو جيرح أن دون غرضه، فوق بل لغرضه، هبا يتوصل لبقة ومداخل أملعية طرائق من الفطن العاقل للحكيم وكم
 أحدمها أو والديه حيزن

 تعلم أيضاً  تشاركك والدتك جلعلت بل فقط، العلم تطليب أن ال الستطعت، الذكية األريبة ابلوسائل فكرت ولو
 والسنة القرآن من شيء وحفظ دينها

 مطار كل  هبا تطْيو  اللبقة الكلمة هبا تذهب آخر وجه من أْنا إال وجه، من املراس صعبة أْنا كما  والنفوس

 تكرار مجرد الشرعي العلمي البحث أن دعوى

 ألشياء تكرار مجرد وأنه منه فائدة ال الشرعي العلمي البحث أن يقول من مع تتفق هل

 وقرون؟ عقود منذ تقال

 .. وبعد هلل احلمد

  مقدمتني: على مبنية الدعوى هذه

 قبل. من يقل مل بشيء تكون أن جيب الشرعيات يف الكتابة أن األوىل:

 للجديد. فيها جمال ال املتأخرة الشرعية الكتابة أن والثانية:
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 دقيقتني. غْي املقدمتني وكال

 العلم"، "نشر و "التبليغ" أصوله أعظم من بل اإلبداع، على يقتصر ال الشرعي الطرح فإن :األوىل املقدمة فأما
 والوعي االقتصادية واملعلومات النافعة الطبية تاإلرشادا لنشر يكتب فمن أيضاً، الشرعيات يف ينحصر ال وهذا

 العلم، ونشر التبليغ كالمه  فائدة بل قبل، من قيل شيئاً  تقول ألنك كتابتك  من فائدة ال له يقال ال وحنوها، السياسي
 العلم. لبث احلاجة أبمس فهي الشرعية العلوم وهكذا

 أو عقدية أبقوال اإلنسان أييت أن احملمود أن تقصد وهل املذموم؟ ابلتكرار مقصودك ما املدعي: هلذا يقال مث
 هذا فإن قصدك هذا كان  فإن املعاصرة؟ الغالبة الثقافة سلطة مع تتوافق أن ألجل واإلمجاع النص لداللة خمالفة فقهية
 رد(. فهو منه ليس ما هذا أمران يف أحدث و)من الدين يف ابتداع ألنه مشكور، وال حممود غْي استحداث أصالً 

 ال جداً  كثْي  املمكن اجلديد بل الشرعية، الدراسات يف للجديد جمال ال أنه صحيحاً  فليس الثانية: املقدمة أماو 
 سعته. من املعاصرون الباحثون يستطيعه يكاد

  ذلك: ومن

 ةاللساني والنظرايت والدستورية السياسية واآلليات والقانونية االقتصادية واملعامالت الطبية املستجدات دراسة
 اإلسالمية، الشريعة يف واللغوية والفقهية العقدية واحملكمات األصول ضوء يف اخل املهيمنة الفلسفية واملذاهب والداللية

 ينقضي احلقول هذه من فقط الواحد واحلقل واإلجاابت، ابإلشكاليات وُتصيبها َتاهها واإلضافة التصويب وإبداع
 جيداً. وحبثها أشكلته استيعاب دون العمر

 الصيام ومفطرات املناسك يف مستجدات فيها صار "احملضة" الشعائر بطبيعتها، املتجددة املعامالت دع لب
 وغْيها. الزكوية واألموال

 اليوم. املسلمة اجملتمعات تواجه اليت والتقدم التنمية ملشكالت الشريعة من املستمدة واآلفاق احللول إبداع ومنها

 واللغوية األصولية اآللة علوم تطبيق يف الربامج كتابة  مثل الشرعية، العلوم لدارسي العلمية االحتياجات تغطية ومنها
 يكفي. ما فيه يكتب مل ابب وهو التدريبية، ابلنماذج وإغنائها الشرعية املسائل على واحلديثية

 وإبداع ،واترخيها موضوعاهتا يف اإلسالمية، العلوم يف اخلالفية املسائل وحترير حتقيق األبواب أجل ومن
 جليل. ابب وهذا العلمية، والتحريرات اجلديدة االستدالالت

 كثْي..  وحنوها



 العلم دوحة

 الفهرس                                                                                                                                   68

 جممل، وتفصيل انقص، وتكميل معدوم، )اخرتاع كقوهلم  التصنيف" أغراض" يسمونه ما يف العلماء كتب  وقد
 وحنوها. خطأ( وتبيني خمتلط، وترتيب مطول، وهتذيب مفرتق، ومجع

 والدراسة. والبحث والتأليف التصنيف أبواب سعة رأى الشرعية ئلاملسا يف نظر مث أتملها فمن

 واملصنفات املسانيد من قبله احلديث أهل كتبه  فيما مدونة السنة نفسه: يف قال أنه لو البخاري اإلمام إىل انظر مث
 قبله كتب  فقد الكتاب يف سيبويه ومثله اإلسالم؟ أهل حوله حتل ق الذي الصحيح كتابه  سيصن ف كان  فهل واألجزاء،

 وغْيها. حجر البن الباري وفتح قدامة البن املغين ومثله عمر، بن عيسى منهم أئمة

 وأثر ومبسوط، وجيز من السماء جنوم بعدد التفاسْي من كتبوا  كم  قرانً  عشر مخسة طوال اإلسالم أهل يف انظر بل
 والتأمل التحقيق من فيه مما الناظر عجب ضيينق ال تفسْياً  فكتب عاشور" "ابن العالمة العصر هذا يف جاء مث ورأي،
 اآلية. حبث أثناء قال ما على ابملرور إال الباحث ولع يهدأ ال حىت النظر ودقة

 هذا ب  ْعد علم العلمية السؤاالت من واالطالع واملباحثة الدرس أثناء يطرأ ما كثرة  ورأى الشرعية، العلوم درس ومن
 أصالً. األجواء هذه عن املدعي

 الفالين؟ املوضوع يف الشرعية الدراسات أين يقول: قائالً  مسعت كم  أحصي ال بل

 التركيز؟ يستحق الذي الكفائي الفرض ما

 ميدان أو مجال أبرز هو ما برأيك: تتعدد.. األمة ونفع اهلل إلى الدعوة في الكفاية فروض

 الزمن؟ هذا في اهلل إلى والدعاة العلم طالب جهود فيه تكثف أن ترى

 .. وبعد هلل داحلم

 به قام من عند الكفاية فرض أن رأى اجلويين ومنهم األصوليني بعض أن حىت عظيم، شأْنا الكفائية الفروض
 األستاذ )وزعم الساطع: الكوكب يف قال املسلمني عن اإلمث رفع يف ساع   ألنه غْيه حق يف العني فرض من أفضل

  العني( فرض يفضل واجلويين**وجنله

 احلرمني. مإما هو والنجل

 املسائل. وزن تبني يف معترب لكنه مرجوحاً  قوالً  كان  وإن وهو

 الساطع: الكوكب يف قال فيه ابلشروع يلزم أنه رأى األصوليني بعض أن وجاللته الكفاية فرض فضل يبني ومما
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 تنقسم( سنتها يلزم**ومثله األصح يف )وابلشروع

 يبني مما أنه إال خارجية أبحوال متعلق زائد وصف مثله يف ابلشروع اللزوم وأن-أيضاً - مرجوحاً  كان  وإن وهو
 الناس. بعض كالم  يف يرد كما  للتزهيد مورداً  ليس وأنه الكفائي الفرض جاللة

 متيل مبا الكفائية الفروض من يشتغل شخص كل  أن نظري فوجهة الرتكيز؟ يستحق الذي الكفائي الفرض ما وأما
 التأسيس يف نقص من تعاين -البتة استثناء بال- الكفائية الفروض أبواب وكل ه،ل ورغبة عليه قوة فيه وجيد له نفسه

 امليداين. والتنفيذ العلمي

 يف الرب عبد ابن نقله والذي والعمل، االنفراد على حضه حني الزاهد للعمري مالك اإلمام جواب أحسن وما
 الصوم، يف له يفتح ومل الصالة، يف له فتح رجل فرب األرزاق، قسم كما  األعمال قسم هللا )إن وفيه واالستذكار التمهيد

 أنت ما بدون فيه أان ما أظن وما فيه، يل فتح ما رضيت وقد األعمال، أفضل من العلم ونشر اجلهاد، يف له فتح وآخر
 وبر(. خْي على كالان  يكون أن وأرجو فيه،

  أعلم وهللا
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 ورجال طوائف

 

 

 محّدث؟ أم فقيه النووي •

 تيمية ابنب ُأعجبت لهذا •

 الشرعيات علماء عند البيان جمال •

 والسلفيون خلدون ابن •

 عثيمين؟ ابن تحب لماذا •

 الُحويني •

 الهند في الحديث أهل •

   النجدّية والدعوة داعش •
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 النووي فقيه أم محّدث؟
 مدى فما محدث، منه أكثر فقيه النووي اإلمام أن يقول المعاصرين المشايخ أحد سمعت

 أحد؟ إليها سبقه وهل العبارة، هذه صحة

ال أعرف خالفاً عند مؤرخي العلوم اإلسالمية يف أن النووي من أئمة الفقه، وأنه من الشخصيات املركزية يف الفقه 
 الشافعي، بل إن معتمد متأخري الشافعية يف الفتوى والقضاء على كتابه منهاج الطالبني، وهذه الغاية يف الفقه.

ره مسالك، فمنهم من يطلبه ابألسانيد ومتييز العايل منها ومعرفة علله ورجاله وأما يف احلديث فللعلماء يف تقف  
وطرقه اخل وهذه طريقة احملدثني اخلاصة، ومنهم من يعتين مبتونه ومعانيها ومصطلح احلديث النظري وهذه طريقة حمدثي 

 ابن رجب يف كتابه عن ابن الصالح الفقهاء، ويذكر العلماء أحياانً أبن فالن من "حمدثي الفقهاء"، كما ذكر هذا مثالً 
تعريضاً، وذكره ابن حجر يف الدرر الكامنة عن ابن كثْي تصرحياً، إال أن السيوطي يف ذيله لطبقات احلفاظ للذهيب تعق ب 

 ابن حجر وذكر كالماً حسناً يف معيار احلديثية: صلبها وفضالهتا.

الفقهاء، والذي أعرفه أن العلماء يعتربون أن علم والذي يظهر يل أن النووي طلب احلديث على طريقة حمدثي 
 النووي ابلفقه أكمل وأمت من علمه ابحلديث وعلله.

 وهللا أعلم،،

 ابن تيميةلهذا ُأعجبت ب
 أن أم قبل؟ من وجيهًا له نقداً  قرأت هل لكن تيمية، بابن إعجابك شديد أعلم عمر.. أبا

 سلفية؟ بيئة في النشأة سببه له إعجابك

  وبعد،،هلل احلمد

 تيمية ميكن يف النظر له التمييز بني ثالث مستوايت: ابن

األول: قدراته العلمية وإمكانياته التحليلية والنقدية وتبحره يف علوم اإلسالم مع االطالع الثقايف على  املستوى
 علوم عصره.

 حاجات املسلمني. الثاين: هو اجلوانب العملية يف حياة الشيخ كاجلهاد واإلنكار والسعي يف واملستوى

 الثالث: هو اختياراته الشخصية العقدية والفقهية.  واملستوى
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 املستوى الثالث، فنعم، خالفته الطوائف العقدية والفكرية، وتعصبوا عليه. فأما

املستوى األول والثاين: فال أعلم أحدا تواطأت املذاهب املختلفة على اإلقرار بعمالقيته العلمية كابن تيمية،  وأما
ولقد أبدى االندهاش من إمكانياته وتسايل ذكائه فالسفة ومتكلمون ومستشرقون وحداثيون ولغويون ومن كل 

 االختصاصات، وكتبت فيه دراسات معاصرة.

 عن كونه شخصية فاعلة اجتماعياً، وعن شجاعته وبسالته وخصوصاً يوم غازان. وحتدثوا

ايت ابن كثْي يف أثناء اترخيه عن أحداث ابن تيمية على راجعت ترمجة البزار والذهيب البن تيمية، ورصد ولو
 السنوات؛ لرأيت عجباً.

اختياراته العقدية والفقهية فالذي خلب ألباب أهل السنة َتاهها منذ زمنه وإىل هذا العصر هو: توظيفه  وأما
ازانت النصوص الشرعية إمكانياته يف حتقيق وحترير ونصرة طريقة السلف يف فهم اإلسالم، فتجد يف كالمه خالصة تو 

وله طريقة يف "خماطبة البداهة" مبا يستحوذ على  اغة،وآَثر السلف مع ملكة عجيبة يف التحليل واالستخالص والصي
 القارئ حىت تراه يقول وهو يقرأ: فعاًل، األمور هبذا الوضوح، كيف غفل عنها املخالف؟!

ستعانة واألوراد اليت ينكب عليها بكيفية ومجعية فقد رووا أموراً الرابنية والتعلق ابهلل وكثرة الضراعة وإدمان اال وأما
 تبكي املرء على نفسه..

عليك .. إيتين بواحد.. واحد فقط.. من عصور اإلسالم املتأخرة مجع هذه القدرات العلمية والتحليلية  فباهلل
ال املسلمني مع شدة االلتزام والتحقيق لطريقة واملوسوعية العلمية واالطالع الثقايف مع الرابنية والشجاعة يف القيام أبحو 

 من بعدهم؟ دىالنيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وأئمة اهل

ما يزال شخصية غْي خمدومة مبا يليق  -يف نظري-كل ما كتب عنه من مئات الدراسات: فابن تيمية   ومع
 مبشروعه!

، وال يشده التنظْي اجملرد، بل هو شديد االرتباط تيمية شخصية عملية وفاعلة اجتماعياً ال يتحرك يف الفراغ ابن
ابلسياق التارخيي والسياسي واملعريف للحقبة اليت عاشها، فال ميكن استيعابه ووضعه يف نسق إال من خالل فهم 

النافذة كبيربس اجلاشنكْي وامللك الناصر وغْيمها  شخصياتواستيعاب مسبق للنظام السياسي اململوكي وتقاليده، وال
قاهتا، والتتار وتطورات النزاع معهم وحضورهم، والشخصيات العلمية البارزة اليت انقشها أو احلاضرة يف حميطه بصورة وعال

والسينوي  يعامة كابن خملوف والسبكي اخل، والرتاث الفلسفي والكالمي املستقر يف بيئته كخطاب الرازي الكالم
لفلسفي احللويل، ومدارس التشيع يف اجلبل وغْيه، والتقليد خصوصاً، وظواهر التصوف الطرقي الشعبوي والتصوف ا
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الفقهي يف املدارس الفقهية املعاصرة له، ومراسالته مع النصارى ومناقشاته هلم، اخل، فمن استوعب هذه الظروف 
من قرأه منعزلة؛ أدرك فعالً مرامي ومغزى خطاب ابن تيمية، وأما  قائعواملناخات كسياق ومنظومة ال كآحاد وأفراد وو 

نظرايً فسيفهم بعض العمومات لكن ستغيب عنه أكثر الدالالت واحملتوايت الضمنية وسيصعب عليه تفسْي موازين 
 احلضور والغياب أثناء مطالعة الدرس والتحليل، ألن بكل اختصار "السياق أفق اخلطاب".

ب مكوانت خطاب أهم شخصية متأخرة رغم كثرة ما كتب عنه إال أنين مل أجد عمالً يليق فعالً ابستيعا وبصراحة
يف اتريخ اإلسالم، وكل ما رأيت إما حتكي جوانب اترخيية جمتزأة أو أبواب علمية خاصة، ومل أجد عمالً يضع أاب العباس 

 كنسق كلي يف عمل مربهن ومزود ابلشواهد

 الشرعيات علماء عند البيان جمال
 بليغة. راتعبا وفيه جميال أجده تيمية؟ ابن أسلوب في رأيك ما

ال شك أن لغة ابن تيمية لغة مجيلة مبينة.. وله استعارات وصور بيانية فريدة.. وكنت قد مجعت بعضها مث توقفت 
..ولكن احلقيقة أن العلماء املتخصصني أصحاب الكتب يف الشرعيات من التفسْي واحلديث والفقه وحنوها؛ ما مر  يب 

 ..أيب حامد الغزايل فيهم أكثر إهباراً يف البالغة والبيان من

فأليب حامد من غزارة املفردات الالئقة مبوضعها.. ومجاليات االستعارة والتشبيه.. وسالسة التنقل بني املعاين.. 
واالقتدار على التصرف يف التعابْي.. شيءٌ حمْي  فعاًل.. أحياانً أقف وأان أقرأ وأقول: اي ترى هل فك ر يف تركيب هذه 

كذا عفواً؟! وكيف خطر على ذهنه استعمال هذه املفردة يف هذا املوضع؟! بل رمبا يؤيس القارئ اجلملة أم جاءت معه ه
 هذه املرتبة يف االقتدار على البيان.. -بل جمرد متامخة-من بلوغ 

نعم، يف علماء الشرعيات أصحاب مجال يف البيان مثل ابن حزم وأيب امساعيل اهلروي وابن رشد وابن تيمية وابن 
 وفيهم مثل الطربي واخلطايب وابن العريب واآلمدي وابن القيم.. خلدون..

ومن بلغائهم ابن اجلوزي لكين مل أجد هذا يظهر هذا عنده إال يف كتب السلوك والرقاق واخلطرات كاملدهش 
وها.. وابب والتلبيس والصيد وحنوها، ومل أجده ملموساً يف كتبه العلمية كزاد املسْي والتحقيق وماكتبه يف املناقب وحن

 السلوك أهله غالباً أهل لغة شعرية يف نثرهم..

 ويف نظري الشخصي أنه إذا حضر بلغاء العلماء جاء الغزايل أمامهم برتوة..
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ونقل بعض املعاصرين عن رسالة البن قاضي اجلبل ذكر فيها أنه قرأ على اإلمام ابن تيمية "فيصل التفرقة" أليب 
 بن تيمية )جعل يتعجب من حسن عبارة أيب حامد، وجزالة إشارته(حامد الغزايل، وذكر أن اإلمام ا

 وأما أهل األدب والبيان فتلك آلتهم، وذاك حبر علمهم، وفيه استغرقوا زماْنم..

ومن املهم هنا التنبيه إىل أن التقييمات البيانية فيها قدر كبْي من النسبية، املرتبطة ابختالف الذائقة الفردية، 
صر أيضاً، ومن ذلك مثالً أن الشافعي معدود يف عصره من بلغاء العلماء، بينما القارئ املعاصر رمبا واختالف مزاج الع

ال يشعر بذلك، ومن ذلك أن هناك من مييل ألسلوب اجلويين بينما يرى آخرون أن فيه صنعة لفظية ووعورة تراكيب.. 
 وهذه أذواق ال حقائق..

 وهللا أعلم ..

 نابن خلدون والسلفيو
 ولديهم فكريًا مصنف هو وهل خلدون؟ بابن السلفيين لدى اهتمامًا نجد ال ذالما

  الحضارة؟ في نظريته عن وماذا ضده؟ حساسيات

 هلل وبعد،، احلمد

أعرفه أن ابن خلدون حمل اهتمام كثيف يف الدراسات التارخيية اإلسالمية، وكتبت عنه رسائل أكادميية  الذي
لك التحليالت اليت عرضها عن مفهوم احلضارة، ويبدو يل أنه مت استدعاؤها ألغراض معروفة، وأشهر ما حتدثوا عنه ت

 .ستقلسياقية يعيشها الباحثون اليوم أكثر من كونه تقييم فكري م

وحىت املستشرقني الذين استمدوا من ابن خلدون مناذج للقراءة مثل منظر االَتاه البيوريتاين يف مدرسة  بل
 نر، يظهر أنه استمد من ابن خلدون ألغراض تتعلق بشرعية العالقة بني اجملهر والعينة.أنثروبولوجيا اإلسالم غل

ابلنسبة يل شخصياً فأكثر ما خلب اهتمامي يف مقدمة ابن خلدون فهو الباب السادس بعنوان )العلوم  وأما
 وأصنافها والتعليم وطرقه( ويقع فيما يقارب الثالمثائة صفحة تقريباً.

أعظم أبواب املقدمة على اإلطالق، وقد كرسه ابن خلدون لدراسة "ظاهرة العلم  -شخصييف رأيي ال– وهو
 واملعرفة" يف الرتاث اإلسالمي، فدرس فيه جذورها وتطورها، ورمى مبالحظات موضوعية من الداخل.

 أمثلة ذلك: ومن

 املطول لتطور علم الكالم، وكيف اختلط والتبس ابلفلسفة عند املتأخرين؟ حتليله
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 للكتب األربعة اليت دارت حوهلا كتاابت أصول الفقه املتأخرة. شارتهوإ

 املبهرة إىل حتول مصطلح القراء إىل الفقهاء يف حتليله لنشأة الفقه على يدي الصحابة. وإشارته

 لتبادل التأثْي املبكر بني الصوفية واالمساعيلية حني قال "فأشرب كل واحد من الفريقني مذهب اآلخر". ورصده

 لصدارة العلم بني املشرق واملغرب، وتفسْي اقتصار األندلس على فقه مالك. صدهور 

 األسس املعرفية لعلم أصول الفقه، والرأي الذي طرحه يف أن علم أصول الفقه اكتمل مع الدبوسي. وشرح

 بدأ التصوف ابلضبط؟، ومناقشة اإلشكالية الشهْية يف أصل مصطلح "التصوف". ومىت

جداً خيالف فيها الدراسات احلديثة يف تفسْي موارد العلوم اليواننية من أين أخذوها؟، فكثْي من  أطروحة طريفة وله
الدراسات املعاصرة ترى أن علوم اليوانن مأخوذة من احلضارة املصرية، وابن خلدون يقرتح أن اليوانن أخذوها من فارس 

 .محني قتل االسكندر دارا مث استولوا على كتبه

رسطو عند العرب أكثر من غْيه، وأن أرسطو مجع مسائل املنطق املتناثرة قبله ورتبها، ال أنه أنشأ حضور أ وتفسْي
 هذا العلم من العدم.

الدقيق على تغيْيات املتأخرين يف مفردات وهيكل علم املنطق، فأضافوا مباحث من حقول أخرى وحذفوا  والتنبيه
كونه فن برأسه، وأن أول من قام بتبديالت جوهرية يف بنية علم املنطق   مباحث معينة، وتغيْيهم لوظيفته من كونه آلة إىل

 هو الرازي.

اختالف املتكلمني يف املوقف من علم املنطق بناًء على اختالفهم يف إشكالية انعكاس األدلة، وهذا  وتفسْي
 ¬املوضع من أبدع املواضع يف مقدمة ابن خلدون، وفيه براعة يف التحليل.

 الزراعة جزءاً من علوم السحر مث استخلصها املسلمون منها وفكوا االرتباط. كانت علوم  وكيف

 سالمية وبداايت ُتلقها وتطوراهتا.ْي من الرصد التارخيي للعلوم اإلذلك كث وغْي

التحليالت اخللدونية ال يروى منها الباحث يف اتريخ الرتاث وال يشبع، ومن له عناية بتاريخ الرتاث فسيصبح  وهذه
 السادس من مقدمة ابن خلدون أنيسه حال السآمة. الباب

 أعلم،، وهللا
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 ؟ابن عثيمينحب ملاذا ت
 نحبه، كلنا تيمية، البن حبك بعد كتاباتك في ملحوظ هذا جدا؟ عثيمين ابن تحب لماذا

 معه خاص عندك ما شيئا أن أعتقد ولكن

يعلم مداها إال هللا، وال أعلم سبب ذلك،  له يف قليب منزلة ال -تغمده هللا برضوانه–نعم، صدقت، ابن عثيمني 
 وإذا حبثت مسألة فقهية ال أطمئن حىت أعرف اختيار الشيخ فيها..

وأان وجيلي فتحنا عيوننا على طلب العلم وابن عثيمني ملء مسع الدنيا وبصرها، وكنا نتبادل مذكراته املفرغة من 
كان يلقيها كل سنة، وكانت عيوننا تكاد ُتتطفه وهو   األشرطة )قبل أن تطبع(، وحضرت بعض جمالسه يف مكة، اليت

يفسر ويفيت ويبتسم.. ويلتقط الطالب الغافل يف طرف الدرس فيباغته بسؤال.. ويضع ميينه على جانب حليته كأنه أمامي 
 اآلن.. فسبحان من زرع له يف القلوب هذه احملبة..

لشيخ، حىت أن طالب الشيخ املختصني به إذا فتحوا ويف جيلي كان الناس يف حملتنا هلم ْنم عظيم ابختيارات ا
دروساً علمية انكب املبتدئون عليهم جباه ابن عثيمني، وكان املبتدئون إذ ذاك يؤكدون على مثل هؤالء ابلتنصيص على 
اختيارات الشيخ يف املسائل، ابلرغم أن بعض طالب ابن عثيمني كان حيضر عند الشيخ ليستفيد من منهجيته ومل يكن 

يهتم بضبط اختياراته، ولذلك كان بعض هؤالء يشعر حبرج من إحلاح املبتدئني عليهم آنذاك ملعرفة اختيارات ابن 
 عثيمني.

والشيخ فيه من عالئم الصدق والنورانية وإرادة هللا والدار اآلخرة ابلعلم، وَتاهل بنيات الطريق واألهداف الصغْية، 
سأم؛ شيئاً عجيباً ال ينقضي منه أتمل الناظر.. بل قد كان يف أواخر عمره  والشغف ببث العلم وتيسْيه وتكراره، دون

اعرتته بعض أعراض األمراض فكان إذا افتتح الدرس نشط، ملا للتعليم يف نفسه من انفساح النفس.. وانظر قصته يف 
 حتامله على نفسه من سرير املستشفى يف جدة إىل مكة ليلقي الدرس، وفرحه بذلك..

ما كان يشدان له هو "االط راد" يف األصول العلمية، ولذلك فقد كان العلم يف منظوره "منظومة وكتلة ومن أكثر 
متماسكة"، وقد حضران آلخرين من أقرانه ومل يكونوا هبذا االطراد، فاملسائل املشرتكة تبىن على أصول متفاوتة عندهم. 

شديد لذكره للقواعد والكليات وحرصه عليها ومجعها ونظمها والربهان احلاسم على ذلك أن ترى يف كالم الشيخ الكثرة ال
 وشرحها، فعلم ابن عثيمني علم كلي، أي أنه مرتبط بقواعد وأصول ينبث عنها، وليس معلومات متذررة.

ومل يكن الشيخ قارائً يسكب على تالميذه ما قرأه ابألمس، بل كل مسألة غالباً له فيها حتقيق وحترير وترجيح، وله 
 ملساته العثيمينية اخلاصة.. عليها
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والعلماء هلم مسالك اجتهادية شديدة التفاوت يف مناطق االهتمام واإلنتاج العلمي، فمنهم من ْنمته يف 
االستقصاء واالستشهاد واحملاجة، ومنهم من مهته يف األدوات واآلالت الفنية إلنتاج العلم وحيرص على "لغة العلم 

 التتبع التارخيي ملعرفة أصول املقاالت واألفكار، وهكذا. وأما طريقة ابن عثيمني فقد املتخصصة"، ومنهم من له مهة يف
كان بني عينيه طوال الوقت وهو حيص ل العلم: "البحث عن اخلالصة التنفيذية"، فهو شديد احلرص على تلخيص 

اخلالصة بدليلها وقاعدهتا، ويعيد الراجح وضبطه بشاهده من الدليل وعالقته ابلقاعدة الكلية، مث يبدأ فوراً ببث هذه 
 الطرق عليها وتكرارها لْيسخها.

وعلوم ابن عثيمني اليت كان له فيها عناية ظاهرة ثالثة: الفقه والعقيدة والنحو. على طريقته طبعاً يف التحصيل 
 واإلنتاج: "البحث عن خالصة تنفيذية وضبطها بدليلها". مث بثها ونشرها وتكرار ترسيخها. 

أسبل على قرب ابن عثيمني غيث الرضوان والرمحات.. واجعله يف قربه من السعداء ايرب.. وامجعه بنبيك اللهم 
 صلى هللا عليه وسلم يف الفردوس األعلى..

 وينيالُح
 َفِقيه الحويني الشيخ هل

 أما يف علوم احلديث فهذا حبر خربته وفيه أنفق عمره.. 

له اببه، وهو أحد ثالثة كلما آنست من نفسي ضعفاً حبثت عن مواعظه وأما يف ابب التزكية والسلوك فقد أ شر ع 
على الشبكة ومسعتها، وحديثه عن آية "ومن خيرج من بيته مهاجراً.."، واستفتاحه أول خطبة له بعد مرضه يف حمرم 

 ه ،ال يزال يعرض يل بني فينة وأخرى، ويهزين هزاً.1431

ا، وال أستطيع تقدير ذلك، وال أحب أصالً أن أضع نفسي وكالة وأما بقية علوم الشيخ فليس يل اطالع عليه
تقييم لعلوم أهل العلم والدعوة املعاصرين، تعديالً وَترحياً، وأنصح إخواين بعدم االشتغال بذلك، فإْنا وهللا مهلكة سبق 

 أن سقط فيها غالة الطاعة، ورأينا عجائب صنائع هللا من شؤم أهل الوقيعة يف األكابر.

 الحديث يف الهندأهل 
 كتب على شروحهم أحد واقتنيت مرارا، الهند في الحديث أهل يذكر شيوخي بعض عمر أبا

 ولماذا الحديث؟ أهل من كونهم إذن معنى فما الحنفي! للمذهب متحيزا وجدته ولكن السنة،

 إذن؟ بذلك سموا
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 هلل وبعد،، احلمد

 يتبني  يل ما الشرح الذي قرأمتوه. مل

د أحد أواتد احلديث يف هذا العصر حىت قال رشيد رضا يف مقدمة املفتاح "لوال عناية علماء اهلند شك أن اهلن وال
 يف هذا العصر بعلوم احلديث لزالت من أمصار الشرق"، وهي عبارة متداولة يف الدراسات ذات الصلة.

 الثالث عشر.ينبغي التفطن أن اَتاه أهل احلديث يف اهلند حدث له انقسام يف منتصف القرن  ولكن

أهم الدراسات اليت رصدت هذه املسْية احلديثية يف اهلند وافرتاقاهتا املذهبية كتاب د.عبد الرمحن الفريوائي  ومن
ه ، وهو مرجع يف اببه، واستفاد جوهرايً من اتريخ والد أيب احلسن الندوي 1400بعنوان )جهود خملصة( املنشور عام 

 املعروف )نزهة اخلواطر(،.

هو أستاذان الذي در سنا مادة احلديث يف بعض فصول كلية الشريعة، وله عناية بتحقيق بعض رسائل علوم  واملؤلف
احلديث واستخراج علوم احلديث من معاجلات ابن تيمية، وميزة كتاب د.الفريوائي هذا أنه لشاهد من الداخل فالشيخ 

ية وفارسية واجنليزية، والكتاب نفسه برعاية أرد صادرمن مشال اهلند، وذكر عن نفسه أنه استقصى معلومات من م
 اجلامعة السلفية يف بنارس.

مباحث الكتاب الطريفة أنه تتب ع تالمذة كبار احملدثني كتالمذة ابن حجر وتالمذة السخاوي وأضراهبم الذين  ومن
 استمدوا من شيوخهم يف مكة ومصر مث دخلوا اهلند وأث روا فيها حديثياً.

بدأت جذوره ابكراً يف القرن احلادي  -ابملعىن املعروف ابهلند اليوم–أن اَتاه أهل احلديث بعض املؤرخني  ويرى
عشر مع الشيخ أمحد السرهندي، بينما يرى آخرون أن السرهندي مل خيرج عن التصوف اخلرايف واملذهبية املتعصبة، ويبدو 

قدمها السرهندي ابلنسبة جليله، والناقدين نظروا  لإلضافة اليت نظرواأن األولني  -وهللا أعلم–أن سبب خالف الفريقني 
 للجانب الذي يشرتك فيه السرهندي مع املكون الصويف املذهيب يف عصره، وهللا أعلم حبقيقة احلال.

أتثر ابلسرهندي احملدث عبد احلق الدهلوي، فأشغل الناس ابلسنة النبوية، مث قام ابلدعوة احلديثية أبناء وأحفاد  مث
 بعده، وصار هلم أثر جوهري.الدهلوي من 

يعتربونه معلماً يف هذا املسار: الشاه ويل هللا الدهلوي، وحركته، بسبب سلوكه طريقة الرتتيبات العلمية  وممن
املنظمة، حىت ذكر بعض مؤرخيهم أن حركة أهل احلديث يف اهلند هي ملتقى دعوة أربعة من العلماء )ابن تيمية، حممد 

 ، الدهلوي(.بن عبد الوهاب، الشوكاين
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القرن الثالث عشر اشتد ساعد هذه الدعوة احلديثية على يد الشيخني: صديق حسن )صاحب املؤلفات  ويف
املشهورة( ونذير حسني. وذكروا عن صديق حسن أنه خدم أهل احلديث بكثرة التأليف والدعم املايل فقد كان انفذاً 

 موسراً.

س بعض علماء احلديث مدرسة يف ديوبند ومدرسة يف سهارنفور يف الربع األخْي من القرن الثالث عشر أس مث
)مظاهر العلوم(، وانفصلوا بوضوح عن منهج الشاه ويل هللا الدهلوي، وحتولوا من االستقالل الفقهي على طريقة أهل 

قتضى احلديث، إىل توظيف علوم احلديث ذاهتا لنصرة املذهب احلنفي، والتأليف يف علوم احلديث وشرح السنة على م
 املذهب احلنفي

له جذور مسبقة لكن بتأسيس مدرسيت ديوبند وسهارنفور بلغت "احلديثية احلنفية" أوجها النظري، حىت رجع  وهذا
 بعضهم أخْياً وعرب متتالية منهجية إىل مربع "التعصب املذهيب والطرقية الصوفية".

نفي/املاتريدي( يف هذا العصر حممد زاهد اتصل بعض أصحاب هذه املدرسة حبامل لواء التعصب املذهيب )احل مث
 الكوثري فمأل قلوهبم ابلشحناء ضد أهل احلديث فظهرت على بعضهم آَثر ذلك.

أن أهل احلديث اهلنود من أصحاب الشروح  -الذي استفدته من كتاب أستاذان–من هذا التلخيص  واملراد
 احلديثي أو التعصب املذهيب، حبسب مشرهبم.واحلواشي على السنن ُتتلف نزعتهم الفقهية، من حيث االستقالل 

 أعلم،، وهللا

 

 داعش والدعوة النجدّية
 ؟ النجدية الدعوة أئمة وليدة داعش أن يقول: فيمن رأيك ما

 هلل وبعد،، احلمد

االبتعاد عن الرهاانت اليت توظف يف أجواء املشاحنات الفكرية، وحماولة بعض اخلصوم توظيف أحداث  لنحاول
 نف لتوريط اخلطاابت الدينية اليت يشاكسها ويضاغنها، وتعال نتأمل هذا التفسْي والربط موضوعياً:الغلو والع

 يظهر يل أن قائل هذا الكالم أحد رجلني: فالذي

 شخص ليس له خربة خبطاب تنظيم الدولة ومل يطلع على وَثئقهم. إما
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 دعوة اإلصالحية يف جند من بعده.شخص ليس له خربة برسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب وعلماء ال أو

أن من يقول أن تنظيم الدولة وليد لفكر علماء الدعوة إمنا مبىن تفسْيه هذا على تصور أن علماء الدعوة  ذلك
 انفردوا مبسائل وأصول وأن تنظيم الدولة انطلق من هذه املسائل واألصول املنفردة.

أييت ملسائل وأصول مشهورة بني فقهاء املذاهب مث ينزهلا األمر أن اإلشكال يف خطاب تنظيم الدولة أنه  وواقع
ابعتساف وحيل ابردة على فضالء األمة من علمائها وجماهديها ودعاهتا وعامتها ويستبيح دماءهم وأمواهلم بطريقة 

 والسيادة. ةتضمن له سحق املناوئ والتهام املزيد من جغرافيا اهليمن

إلسالمي مثل: واقعة قتال أيب بكر للمرتدين، وقتال املسلمني للتتار، ومسألة أييت ملسائل مشهورة يف الفقه ا فمثالً 
كفر احلكم بغْي ما أنزل هللا، وكفر تويل الكفار، وحد الردة، ودار الكفر واإل سالم، ومسألة الترتس، وعقيدة الوالء 

ناطات ولوازم، حبسب أغراض زعمائه يف كلها يف غْي مواضعها، وخيرتع هلا م  هاوالرباء، وتغيْي املنكر ابليد، اخل، ويضع
 حتصيل الرايسة وإزاحة املنافس اجلهادي من طريقهم.

الذي الحظته يف اخلطاب الرمسي لتنظيم الدولة أنه يسعى للنأي بنفسه عن االستشهاد بنصوص علماء الدعوة  بل
ضعها، وأظن أن هذا بسبب حبثهم النجدية، ويسعى لالستشهاد بنصوص وإمجاعات لفقهاء آخرين لكنه ينزهلا يف غْي مو 

 "بكل جدية". ونعن االستقالل يف اخلطاب ابعتبارهم خالفة راشدة كما يتصور 

إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب قاتل خمالفيه يف صور "صرحية" جداً للشرك األكرب كاالستغاثة بغْي هللا والذبح  مث
يف صور "اجتهادية" كمسائل التدرج يف حتكيم الشريعة ومفاوضة  لغْي هللا وحنوها، وأما تنظيم الدولة فهو يقاتل خمالفيه

 واالستعانة ابلكافر على الظامل اخل. عهمالكفار ومعاهدهتم واُتاذ الرسل والسفراء م

من املوضوعية والعلمية واإلنصاف أن يقاس من يقاتل يف مسائل االجتهاد يف السياسة الشرعية، على من  فهل
 ألكرب الصرحية يف أصل عقيدة التوحيد؟يقاتل يف مسائل الشرك ا

 هذا ابهلل كالم علمي؟ هل

 فرق هذا عن من يقول قتال احلجاج ملخالفيه وليد لقتال أيب بكر للمرتدين؟ ما

 من يقول إن هجوم الرافضة على املسجد احلرام يشبه هجوم صالح الدين على املسجد األقصى؟ أو

 هذا قياس عقلي علمي معترب؟ هل
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و عني القياس الفاسد عند من يستولد تنظيم الدولة البغدادية من احلركة اإلصالحية للشيخ حممد بن هذا ه أليس
 عبد الوهاب؟

 رحم هللا العلم، وأخالق العلم .. اي

 أعلم،، وهللا
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 صطلحاتامل تحرير
 

 

 االستقالل •

 العلم؟ هو ما •

 بذاته؟ مستقل علم اإلسالمي الفكر هل •

 المعاصرين بعض على الفقيه وصف إطالق •

 دينية غير ظاهرة على ديني مصطلح إطالق •

 والتفكير اللغة بين العالقة •

 مسلمون؟! فالسفة هناك هل •
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 االستقالل
 تأملك؟ في االستقالل ما

 استقاللك. لتثبت املغايرة تتكلف ال وأن دليل، بال للموافقة تندفع ال أن هو االستقالل
 

 ؟العلم هو ما
 كذلك وأنا أفكارك يناقض ولكن العلم يذكر غيرك وكذلك ثيراك ’العلم’ أجوبتك في تذكر

 محاضرات أي عن وأبحث العلم عن كثيرا كالما وأسمع وأقرأ للعلم يحرقني طموحا أعيش

 العلم هو ما ذلك؟ قبل العلم عّرفنا هل سؤال لي ظهر لكن العلم. طلب كيفية عن تتكلم

 مانعة( جامعة )بعبارة أصاًل؟

 وبعد،، هلل احلمد

 مقتضى على حد ه واملناطقة األصوليني متكلمو رام وقد حلد، يفتقر ال األذهان يف معروف وهو اجلهل، ضد العلم
 كثْياً.  فاضطربوا احلدود يف املنطقية الصناعة

 عشر اثنا األفكار" "أبكار كتابه  يف ساق ه (631)ت اآلمدي حممد بن علي الدين سيف احلسن أاب أن حىت
 كلها!.  وزيفها عليها كر    مث للعلم، حداً 

 جازماً  متييزاً  هبا املتصف ميي ز "صفة وقوهلم به"، هو ما على املعلوم معرفة "العلم قوهلم: للعلم حدودهم أمثلة ومن
 عندهم. ومناقشة اعرتاض حمل وكلها احلدود، من وحنوها مطابقاً"

 سليمان بن علي احلسن أبو الدين الءع العالمة قال حىت ابلتزييف، وتعاوروه إال أحدهم سبكه حد من ما وهكذا
 وتزييف". خدش من أكثرها يسلم وال حتصر، ال كثْية  حدود فيه "وهلم التحبْي يف ه (885)ت املرداوي

 الطيب بن بكر أيب للقاضي املشهور احلد هو به"، هو ما على املعلوم معرفة "العلم قوهلم: وهو األول واحلد
 وهو وحقيقته، العلم حلد عقده خاص ابب يف واإلرشاد" "التقريب كتابه  صدر يف ذكره وقد ه (402 )ت البالقالين

 تصوره أن اعتبار على "العلم" حد بذكر الفقه وأصول نالدي أصول يف كتبهم  يستفتحون إذ املتكلمني عند معهود تبويب
 عندهم. واملقدمات املبادئ منزلة يف فهو بعده، ملا املقدمة هو
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 أصول مبقدمة وحنوها واحلكم والدليل العلم كحد  املباحث هذه تعلق وجه املستصفى يف يلالغزا حامد أبو شرح وقد
 حد ه. أجزاء لتصور احملدود تصور فافتقر الفقه أصول حد من جزءاً  كوْنا  وهو الفقه،

 احلد تعذر عند التقاسيم يف طريقته واستعمل العلم، حد تعسر إىل مال فإنه اجلويين املعايل أيب مسلك وأما
 حده. ويتعسر حقيقته تدرك فإنه املسك برائحة مثاالً  لتعسره وضرب املنطقي،

 أبن صرح فإنه املنخول يف وأما املستصفى، كتابه  يف العلم حد بتعسر فعرب   شيخه رأي الغزايل حامد أبو وبسط
 وقال: احلدود، يف املنطقية الصناعة طريقة على أي له، حد ال العلم

 إذا كما  العلم، بنفس جهلنا على يدل ال التحديد عن وعجزان منه، أبني عبارة فال له، حد ال العلم أن )واملختار
 جهلنا(. على ذلك يدل وال عنه، عجزان املسك رائحة حد عن سئلنا

 يف قال ولذلك فيتضح ومقابله الشيء قسيم يذكر أن أي التقاسيم، طريقة هي التعريف يف طريقة سلك مث
 املنخول:

 واجلهل(اخل. والشك الظن عن بتمييزه خفاء ال فنقول ابلتقاسيم علمال سنبني )ولكن

 ه (478)ت اجلويين املعايل أبو شيخه إليها نب ه املنطقي احلد تعذر حال التقاسيم لطريقة اللجوء يف الطريقة وهذه
 الربهان: يف قال حني

 التقاسيم( سلكمب الدرك حياول أن فعليه عسر وإن احلد صناعة على سديدة عبارة أمكنت )إن

 على دامغاً  وشاهداً  مثاالً  العلم حد يف واملناطقة املتكلمني اضطراب اختار حني تيمية ابن اإلمام حذق وظهر
 احلدود. يف املنطقية الصناعة فساد

 ممتنعة حدودهم كل  وأن هلا وتزييفاهتم اعرتاضاهتم وخل ص للعلم حدودهم ساق املنطقيني على الرد كتابه  يف فإنه
 أصلهم. على ممتنع -أيضاً - هو حيد ال العلم أن منهم قال من قول أن بني   مث صلهم،أ على

 املنطقي احلد كان  وإذا قوهلم، بطالن فتبني   أحد، لكل "العلم" معىن ظهور بشدة كليهما  القولني زيف قابل مث
 الغوامض؟! يكشف فكيف الظاهرة املعاين كشف  عن عاجزاً 

 أحوال حبسب أو أصله يف سواءً  فيه، واملفاضلة وغْيه الشرع علم بني التمييز ماأ العلم، معىن أصل حيث من هذا
 آخر. اببٌ  فهذا له، الطالبني

 أعلم،، وهللا
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 بذاته؟ مستقل علم ياإلسالم الفكر هل
 ثمرة و موضوع و حد له أن بمعنى أي بذاته مستقال علما اإلسالمي الفكر اعتبار يمكن هل

 و للنص بالتسليم قضاياه تعلق بحكم العقيدة علم فروع من عفر أنه أم المقدمات هذه و

 ؟ يديه بين التقدم عدم

 وبعد،، هلل احلمد

 حبسب– هو بل وموضوعاهتا، حدودها املرسومة الدقيقة "العلوم" قبيل من ليس اإلسالمي الفكر أن أعلمه الذي
 علمية حقول من وموضوعات قضااي ويتناول مي،إسال منظور من العامة الثقافية للقضااي "ميدان" لكونه أقرب -أعلم ما

 واقتصادية. وسياسية واترخيية ولسانية وحديثية وفقهية عقدية خمتلفة

 والعالقة النص وقراءة واالستبداد واحلرية والتقدم والنهضة احلضارة مثل: مفاهيم سل ة خاص بشكل فيه ويروج
 ابلسياسة. الدين وعالقة ابملخالف

 كحد  اجلنائية واحلدود املرأة وأحكام اجلهاد كأحكام  الشرعية األحكام عن املطاعن ودفع يعة،الشر  حماسن ويتناول
 العقيدة وصلة السياسية ابلدوافع الفقه أصول وصلة النبوية السنة كتدوين  اإلسالمية العلوم اتريخ عن املطاعن ودفع الردة،
 وتعاجل خمتلفة، جهات من تتدفق واليت املختلفة، الفكرية والقضااي املوضوعات من ذلك وحنو الوافدة، ابلثقافات والفقه

 أيضاً  خمتلفة حقول من علمية أبدوات

 هو بل وموضوعاته، قضاايه يسو ر منضبطاً  تعريفاً  خصوصاً، اإلسالمي وللفكر عموماً، للفكر أعرف ال ولذلك
 خمتلفة. قنوات من أدوات فيه شاركوت العامة والثقافية العلمية ابلقضااي ابستمرار يغتذي "ميدان" أتصوره كما

 أعلم،، وهللا

 املعاصرين بعض ىلع الفقيه وصف إطالق
 فقيه؟ قوله معنى ما فقيه( )فالن قال مغرد فرد معروفا مفتيا علمائنا من عدد انتقد

 فيها؟ الحديث وأهل الفقهاء يختلف الخالف محل المسألة هل

 يف والعدل الواقع، حيثيات على ابالطالع العلم والعدل، علملل حيتاج األشخاص بني األحكام آحاد يف الكالم
 هبا. العلم أسباب إلهبام املذكورة الواقعة وارد يف اآلن ولسنا يستحقه، ما األمر إعطاء

 التقييم: هذا على التعليق هنا يهمين ولكن
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 فقيه( )فالن

 الفقهيات. يف املعاصرين اخلائضني بعض وصف يف األلسنة على رائجاً  تقييماً  صار فإنه

 املصادر يف املعروفة الفنية مبواصفاته الفقه به يقصدون ال أْنم يل فتبني   التقييمات هذه بعض أتملت وقد
 األحكام يف الكالم يف يتوسع من على: يطلقونه رأيتهم حيث خمتلف، جديد مستوى على يطلقونه وإمنا املتخصصة؛

 مثل: املشهورة الكليات بعض مبقتضى

 ال اخلائض هذا كان  وإن ذلك، وحنو الزمان واختالف املصاحل حتصيل الشريعة مقصود وأن احلرج رفعو  التيسْي 
 مبقتضى الداللة اختالف يف الرتجيح وحترير األثر ثبوت كتحقيق  املسألة، يف اخلاصة" التفصيلية "األدلة حيرر وال حيقق

 ذلك. وحنو النصوص توازانت خالصواست املراتب وفرز املسألة يف العلماء أقوال وحترير القواعد

 مبقتضى الفقهيات يف خيوض من على: إطالقها وهو )فقيه( كلمة  ملعىن اجلديد االصطالح فهذا صراحة، وبكل
 الثقيلة. العلمية وأعبائه وشرفه الفقه ملعىن أليم امتهان فيه للمسألة؛ اخلاصة األدلة حيرر وال حيقق وال الكربى العمومات

 أْنم للمسائل( اخلاصة التفصيلية األدلة بتحرير هلم خربة ال )الذين الكربى العمومات فقهاء يف الحظته ومما 
 الربهنة فقر عن للتعويض املرسل والكالم احلشو وكتاابهتم مؤلفاهتم يف يكثر ولذلك الفراغ، لسد لإلنشاء حيتاجون
 املفصلة.

 دينية غير ظاهرة ىلع ديني مصطلح إطالق
 العلمانية "تلمود بأنها للجابري العربي العقل نقد سلسلة ميتمأس 32ص المآالت في

 لهذا وهل دينية؟ غير ترونها ظاهرة على ديني مصطلح أطلقتم التوفيقية"كيف العربية

 اإلسالمي؟ التاريخ في مثال

 وبعد،، هلل احلمد

 موقع اترخيية الياتمتت عرب هلا يصبح كتب  بضعة أو كتاب  لديهم يوجد فكرية أو فلسفية مدرسة أو تيار كل
 واملنظور. املسار يف حتول نقطة صناعة عرب جوهري أتثْي النصوص هذه ملثل يكون أو أتسيسي، إهلام أو مرجعي

 واالستعارة وأتثْيها، موقعها تبني   استعارات النصوص هلذه فيشتقون األفكار ومؤرخو الراصدون ذلك بعد أييت مث
 ابحلقل. احلقل ال ابلعالقة العالقة بيهتش الغرض ألن احلقل، خارج من تكون قد
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 تيار أي يف املرجعي الكتاب لوصف البايبل( )أو اإلجنيل كلمة  استعارة يكثر الغربية التارخيية الكتابة يف :مثالً 
 الغريب. النصراين الفكر يف املقدس الكتاب هو اإلجنيل كون  على قياساً  فكرية حقبة أو فلسفي

 السياسية". احلرية "إجنيل لوك كتاب  على بعضهم إطالق مثالً  هذا ومن

 اآلن اإلطالقات هذه وبعض اخل. العلمانية، إجنيل الليربالية، إجنيل العقل، إجنيل النهضة، إجنيل إطالقات: ومثلها
 الكتب. بعض عناوين من جزءاً  صارت بل عابرة، توصيفات ليست

 كتابه  على أطلق أثره عمق عن حتدث امل شاخت املستشرق كتاب  عن دراسته مفتتح يف األعظمي أن وأذكر
 بعض هذا أغاظ وقد اجلديد، العهد يسمونه مما األوىل أسفار األربع هو والبايبل إجنيلهم، أي املستشرقني" "ابيبل

 اإلسالمي الفقه اتريخ عن كتابه  يف موتسكي هارالد ملايناأل املستشرق انتباه -أيضاً – االستعارة هذه وأَثرت املستشرقني،
 للعربية(. مرتمجان كالمها  وموتسكي األعظمي )عمل املكي الفقه خالل من

دت اإلسالمي الرتاث يف وأما  الكتب عن "التسعينية" يف تيمية بن العباس أيب قول ومنها اإلشارات، هذه مثل فو ج 
 زمنه: يف والفلسفة واالعتزال األشعرية متأخري عند املركزية

 أليب األدلة" وتصفح "الغرر أن كما  أتباعه، من املستأخرين زبور هو الذي شهورامل "إرشاده" يف املعايل أبو )وقال
 الفالسفة(. من املستأخرين زبور سينا البن "اإلشارات" أن وكما املعتزلة، من املستأخرين زبور احلسني

 األشعرية. "زبور" للجويين اإلرشاد العباس أبو فجعل

 املعتزلة. ""زبور احلسني أليب والتصفح الغرر وكتايب

 الفالسفة. "زبور" سينا البن واإلشارات

 املدار. عليها صار أخرى كتب  هلم حدثت األشعرية فإن وإال زمنه، ابعتبار طبعاً  وهذا

 عليه هللا صلى داوود زبور به وخ ص   املعىن، هبذا العرب شعر يف ومتصرفاته وأييت املكتوب، األصل يف والزبور
عظ م ابلكتاب توحي والكلمة وسلم،

 
 االستعارة. تيمية ابن التقط هنا ومن أصحابه، عند امل

 فيستعْي الديين، السياق غْي من "م عظ م" استعارة إىل الفكري التاريخ يف الراصدين بعض يلجأ املقابلة: اجلهة ومن
 من اإلحيائية طاقته يكتسب احلقيقة يف توظيفها أن إال البيان معناها أصل كان  وإن وهي "املانيفستو" كلمة  مثالً 

 يقول: مثالً  بعضهم فرتى له، وتعظيمهم منظومتهم يف التأسيسي لدورا من لبياْنم وما هلا، الشيوعي البيان استعمال
 البلد. ذلك يف املناضلني مانيفستو هو الفالين الكتاب
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 العصري" "الياسق للشريعة املخالفة املعاصرة الوضعية للقوانني شاكر أمحد الشيخ تسمية -أيضاً – الباب هذا ومن
 ابلكفر. عليها املسلمني علماء وحكم شرائع، عدة من لف قها اليت خان جنكيز شريعة هو الياسق أن ابعتبار

 كتاب  مثل اخل، املرجعية أو اإلحاطة أو كالتأسيس  منفردة بصفات اختصت اليت الكتب أتملت إذا فإنك وابجلملة
 وآَثر صفات َتد وحنوها، مالك ابن ألفية أو حجر البن الباري فتح أو للمرغيناين اهلداية أو الشافعي ورسالة سيبويه

 التوضيح. هبدف لالستعارة ةغني مادة متثل املعرفة ملؤرخي ابلنسبة املصادر هذه

 أعلم،، وهللا

 والتفكير اللغة بين العالقة
 تؤطر اللغة وهل لغة بدون التفكير يمكن هل والتفكير؟ اللغة بين العالقة ماهي

 تفكير؟ال

 وبعد،، هلل احلمد

 أخرى. بينية وُتصصات املعاصر النفس وعلم اللسانيات يف الذيل طويل مبحث والتفكْي اللغة بني العالقة

 للغة النحوية البنية أن أو مسبقاً  مغروز بيولوجي نظام ابعتبارها إما التفكْي حتكم اليت هي اللغة جيعل فبعضهم
 العامل، الفرد هبا يقرأ اليت العدسات هي اللغة أن أي الذهنية، العمليات ومنط لعاملل التصور تشكيل يف تؤثر ومفرداهتا

 لغوية". "قوالب يف توضع العقل وأفكار

 ثقافة. اللغة وأن التفكْي تتبع اللغة وأن العكس يرى وبعضهم

 القدر على يركزون ةاللغ أولوية وأصحاب اللغات، بني املشرتك القدر شواهد على يركزون التفكْي أولوية وأصحاب
 اللغات. بني املختلف

 القدمي. واملثالية املادية خالف مع يتقاطع اخلالف من وجزء

 وألفاظ مصطلحات خالل من يفكر فالذهن التأثْي، تتبادالن والتفكْي اللغة أن يقال أن نظري يف واألقرب
 ويتم لغوية أوعية هلا جيد ال أمور يف أحياانً  ريفك الذهن فإن الوقت وبذات تفكْيه، خريطة حتدد "أفق" له متثل وتراكيب
 لغوية. اخلارج األفكار خالل من وتنميتها اللغة ُتصيب

 وتطورها اللغات ومنو التفكْي، على اللغة أتثْي على شاهد معني ذهين منطق يف الواحدة اللغة أصحاب فاشرتاك
 اللغة. على التفكْي أثر على شاهد وحتوالهتا
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 جين ابن وعند اللغة، وفقه األصول يف اللغات" "نشأة مبحث يف كما  املسألة، هلذه إشارات مياإلسال الرتاث ويف
 املنطقية. العشر املقوالت فكرة وحتليل أيضاً، إشارات فيها خلدون ابن ومقدمة كثْية،  نصوص اخلصائص يف

 مواضع يف أيضاً  نب ه لكنهو  التفكْي، على املصطلحات أثر حول مشهورة متعددة إشارات تيمية بن العباس وأليب
 الفتاوى: جمموع يف مسألتنا جوهر يف مكثفة عبارة يف كقوله  اللغة، على التفكْي أولوية على متعددة

 التصور(. يتبع )التعبْي

 التعارض: درء يف كقوله  أخرى مواضع يف اللغة خارج التفكْي فيه يدور الذي القدر وذكر

 ابللسان(. عنه يعرب أن أحد كل  أمكن اإلنسان تصوره ما كل  )ليس

 أيضاً: وقال

 به املناظرة ميكن ما فكل املناظرة، من أوسع النظر كان  فلهذا به، غْيه تعريف أمكنه اإلنسان عرفه ما كل  )وليس
 به(. أحد كل  مناظرة ميكن فيه النظر ميكن ما كل  وليس فيه، النظر ميكن

 ويتحرك اللغة من أوسع التفكْي أن تؤكد مهمة لفكرة عبقري تلخيص املناظرة" من أوسع "النظر تيمية ابن فقول
 خارجها. معني قدر يف

 املسألة. هبذه صلة ذات العبارة" ضاقت التصور اتسع "إذا املشهورة والعبارة

 أعلم،، وهللا

 هل هناك فالسفة مسلمون؟!
 مسلمون؟ فالسفة هنالك ليس لماذا

 هذا سؤال مبين على إشكالية تعريف.

 السفة هنا؟ ماذا تقصد ابلف

هل تعين من يتحدثون يف الكليات اجملردة يف قضااي املعرفة والوجود واألخالق والقيم اخل متمسكني ابلوحي والعقل 
 الصحيح؟

 أم تقصد من يتحدثون يف هذه املوضوعات فاقدين ملقود الوحي حيارى يف فضاء التأمالت؟

 إن كان املقصود األول فهم كثْي وهلل احلمد، 
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لثاين فيستحيل وجودهم ألنه من قبيل املمتنع ألْنم فارقوا اإلسالم برتك الوحي نفسه فكيف يكون وإن كان ا
 مسلماً ال مسلماً يف ذات الوقت؟!
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 مسائل عقدية
 

 

 العقيدة دراسة فائدة •

 اإليمان حقيقة ومسألة الصالة تارك حكم بين العالقة •

 هلل كةالمالئ عبادة •

 الَقَدر من هو صبري أن مع الَقَدر على أصبر كيف •

 والشرعية الكونية المشيئة بين العالقة •

 العباد ألفعال اهلل خلق •

 العبد إرادة •

 المقّلد إسالم •

 العقائد في التقليد حكم •

 القبر على والُعشب الُخضرة ظهور •

 الكافر ومواالة اإلرهاب •

 العدلو بالبر ومعاملته الكافر مواالة بين الفرق •

 بالكفار التشّبه تحريم ضابط •

 الرُّقية طلب •

 الوطني باليوم االحتفال •

 الحاكم َلْعن يجوز ال •

 عليهم والخروج للظلمة الركون بين •

 والصفات األسماء في التفويض •

 له" فيجب له قاباًل وكان الوجود لواجب جاز ما "كل معنى: •

 واستصالح تأديب المبتدع.. هجر •

 خالفالم وصف من العلمي الموقف •
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 الصوفي للتراث السنة أهل قصاء •

 الباطل ومجادلة نقد في اإلسالم شيخ موضوعية •

 لجمهورهم آحادهم ومخالفة السلف مذهب تحقيق •

 االبتعاث حكم •

  ا؟فيه لإلقامة أو للدراسة الكفر لبالد السفر حكم ما •
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 العقيدة دراسة فائدة

 العقيدة؟ دراسة من الفائدة ما

 هذا يف اخلطأ وجواب ذلك، وأدلة به، يليق ال وما ابهلل، يليق ما مبعرفة ابهلل(، )العلم يف قيالرت  العقيدة: دراسة فائدة
 أحق هم األنبياء وورثة ابهلل، العلم منزلة شرف على يدل وهذا أان(، ابهلل وأعلمكم أتقاكم )إن الصحيحني ويف الباب،
 ابهلل. العلم كمال  يف االجتهاد يف ورثوه مبن ابالقتداء الناس

 

 اإليمان حقيقة ومسألة الصالة تارك حكم بين العالقة

 وكفر اإليمان في األعمال دخول مسألة تحت يدخل الصالة تارك كفر في السلف خالف هل

 ال ركن العمل بأن قوله مع الصالة تارك كفر بعدم يقول من أن بمعنى: بالكلية العمل تارك

 بالصالة؟ ذلك يقيد أن يلزمه أم لقاً مط عمل أي بالعمل يقصد هل به، إال اإليمان يتم

 القول يف االشرتاك قبيل من هذا بل اإلميان، مسمى عن العمل وإرجاء الصالة اترك تكفْي عدم بني تالزم ال
حد ث مثل وهذا واملنزع. املأخذ واختالف

 
 ذات ينفي ومتكلم فيها الوارد احلديث لضعف معينة إهلية صفة ينفي الذي امل

 منع من أن واملراد املأخذ. اختالف مع الصفة" "نفي القول يف اشرتاك فهناك ابهلل، احلوادث حلول عليها يلزم ألنه الصفة
 أو اإلميان عن العمل إرجاء يف احملدث لألصل الصالة اترك تكفْي منع كمن  ليس النقلي للمعارض الصالة اترك تكفْي
 فيه. كماالً   جعله

 أعلم وهللا

 لله املالئكة عبادة

 العرش وحملة الكتبة من المالئكة اعمال أن به يذكر كالما المعلمي كتب أحد يف قرأت

 ؟ كالبشر عبادة تعتبر المالئكة طاعة فهل لهم عبادة تعتبر

 وبعد،، هلل احلمد

 كتابه.  من مواضع يف وأفرادها، جنسها ابلعبادة، هللا وصفهم املالئكة

 الرَّمْحَن {. ع َباد   ه مْ  الَّذ ينَ  اَلئ َكةَ اْلمَ  َوَجَعل وا } العبادة جبنس اتصافهم عن فقال

 م ْكَرم وَن{. ع بادٌ  َبلْ  س ْبحانَه   َوَلداً  الرَّمْحن   اُتََّذَ  }َوقال وا سبحانه وقال
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 ع َباَدت ه {. َعنْ  َيْسَتْكرب  ونَ  اَل  ع ْنَده   }َوَمنْ  سبحانه وقال

 

 يَ ْفرت  وَن{. اَل  َوالن ََّهارَ  اللَّْيلَ  }ي َسب  ح ونَ  قالف واخلشية واخلوف كالتسبيح  عبادهتم أفراد بعض هللا ووصف

 م ْشف ق وَن{. َخْشَيت ه   م نْ  }َوه مْ  وقال فَ ْوق ه ْم{ م نْ  َرهبَّ مْ  }خَيَاف ونَ  سبحانه وقال

 هللا معصية أصالً  طبيعتهم يف وليس الطاعة على جمبولون املالئكة فإن البشر، كعبادة  ليست املالئكة عبادة ولكن
 ي  ْؤَمر وَن{. َما َويَ ْفَعل ونَ  أََمَره مْ  َما اّللََّ  يَ ْعص ونَ  }اَل  هللا قال كما

 شر خيالطها ال خْي طبيعتهم فأصل نور( من املالئكة )خ ل قت مسلم صحيح يف كما  "نور" من هللا خلقهم ولذلك
 للمعصية. وداع   وهوى

 هللا قال كما  "نور"، أبْنا السماوية وكتبه كالمه  هللا وصف ولذلك اهلداية، وأصل اخلْي مادة ومعىن حساً  والنور
 م ب نٌي{ وَك َتابٌ  ن ورٌ  اّللَّ   م نَ  َجاءَك مْ  }َقدْ  القرآن عن مثالً 

 َون وٌر{. ه ًدى ف يَها الت َّْورَاةَ  أَنْ زَْلَنا }إ انَّ  التوراة عن وقال

َناه   اإلجنيل عن وقال يلَ  }َوآتَ ي ْ  {.َون ورٌ  ه ًدى ف يه   اإْل جنْ 

 سبحانه. كتبه  أشرف وهذه

 أعلم،، وهللا

 الَقَدر من هو صبري أن مع الَقَدر ىلع أصبر كيف

 والقدر؟ القضاء في داخل وصبري أصبر، كيف وقدر" قضاء فهي األحداث على "اصبر

 وقوعها فكتب المصيبة علم اهلل

 جزعه فكتب سيجزع الفالين العبد أن وعلم

 ورضاه صربه فكتب ويرضى سيصرب اآلخر العبد أن وعلم

 منه مينعك ولن ستختاره أنك علم ما وقد ر كتب  فاهلل

 سبحانه وكتبه مسبقاً  وقوعه هللا علم هذا وكل عليه هللا وسيعينك فيه واجتهد والرضا الصرب فاخرت



 عقدية مسائل

 الفهرس                                                                                                                                   96

 يف األمر أن وسرتى سبحانه وقوعه علم ما كتب  هللا وأن املسبق هللا علم يف ففكر القدر ابب عليك أشكل وكلما
 الوضوح غاية

 خصموا به أقروا وإن كفروا  أنكروه فإن ابلعلم القدرية انظروا العظيمة: كلمته  أمحد اإلمام قال ولذلك

 والشرعية الكونية املشيئة بين العالقة

 أمر في اشكال عندي زال ال ولكن أقرأ، و أدرس أن لي اهلل شاء ما وقرأت العقيدة في درست

 المسألة؟ لي فصلت و بينها الفرق لي وضحت هال ؛”والشرعية الكونية "المشيئة

 فهذه والعفة، الوالدين وبر التوحيد مثل سبحانه هللا حيبها أوامر فيها شرائع عليهم وأنزل خلقه خلق سبحانه هللا
 شرعية. وإرادة شرعي وحكم شرعي وقضاء شرعية مشيئة

 ميضي قد سبحانه وهللا والفواحش، والعقوق الشرك مبثل يعصون قد أيضاً  ولكنهم األوامر، هذه يطيعون قد والعباد
  كوين  وقضاء كوين  وحكم كونية  مشيئة فهذه واملعصية، الطاعة يف إرادهتم

 إال تكون ال كلها  الشرعية واإلرادة الشرعي والقضاء الشرعي واحلكم الشرعي واألمر الشرعية املشيئة أن فتالحظ
 وقوعها يلزم وال هلل حمبوبة أمور يف

 حيبها أمور يف تكون قد فهذه الكونية واإلرادة الكوين والقضاء الكوين واحلكم الكوين واألمر الكونية ملشيئةا وأما
 وقوعها ويلزم العاصي( معصية ميضي )أبن هلل حمبوبة غْي تكون وقد املطيع( عبادة ميضي )أبن هللا

 أعلم وهللا

 العباد ألفعال الله خلق

 خلق أنه المراد هل العباد، أفعال خلق اهلل أن قول في إشكال لدي الكريم شيخنا

 خيرا اهلل جزاكم فاعل؟ أم خالق له يكون الفعل وهل نفسه؟ الفعل المراد أم مفعوالتهم

 وبعد،، هلل احلمد

 تَ ْعَمل وَن{ َوَما َخَلَقك مْ  }َواّللَّ   هللا قال

 عمل أي نفسه، والعمل العامل هنا خلوقامل فيكون مصدرية "ما" أن طريقان، ابآلية االستدالل يف السنة وألهل
 اآلية، يف املنحواتت هو واملعمول واملعمول، العامل هو املخلوق فيكون موصولة هنا "ما" تكون أن أو اآلية، يف النحت
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 صفات من العمل أن األول وجهان: له هنا واللزوم اللزوم، بطريق يكون "العمل" دخول أن التفسْي هذا أصحاب وعند
 الذي للتأليف خالق املؤلف وخالق بتأليف، إال تكون ال املخلوقة املنحواتت أن والثاين خملوقة، املخلوق صفاتو  العامل

 كانت  وإن تيمية، ابن مييل ابآلية االستدالل يف الثاين الطريق وإىل به. إال املنحوت يتكون ال والذي العبد فعل هو
 املعاصرين. تداول يف األشهر خالف

 وهو ابلعبد يقوم الذي فالفعل سلعة، صنع إذا العبد ومثاله هلل، خملوقان كالمها  ومفعوله العبد فعل أن واملراد
 والثوب خملوق، خييط وهو ففعله ثوابً  خييط الذي اخلياط وهكذا خملوقة، عنه اخلارجة املصنوعة والسلعة خملوق، الصناعة
 أيضاً. هلل خملوق املخيط

 الرب. وفعل العبد فعل متعلقني: يف الطوائف فيها ضلت املسألة وهذه

 يكون أن من خروجاً  املعتزلة وهم ملشيئته خاضع وال هلل خملوق غْي العبد فعل جعل من فمنهم األول املتعلق فأما
 التعديل أو العدل، ابب يف اإلهلية واألفعال القدر مسائل أدخلوا ولذلك ظلماً، فيكون وشاء خلق ما على يعاقب هللا

 اجلبار. عبد للقاضي اخلمسة األصول شرح كتاب  يف صرحية الصلة هلذه شارةواإل والتجوير،

 بنظرية هذا من وُتلصوا التأثْي، عن وإرادته العبد قدرة أخرجوا لكنهم خملوقاً  العبد فعل جعلوا الثانية والطائفة
 يف الل َقاين ومنهم ضيقامل هذا من للتخلص الكسب أن على كبارهم  نص وقد األشاعرة، وهم املعروفة، الغامضة الكسب

 اختلف ولذلك االعتزايل، أتثره بسبب اجلويين وخمالفة واجلويين، الباقالين كبارهم  من الكسب يف وخالف جوهرته، شرح
 اليت اللوازم من حقها وأعطاها التعطيل أصول طرد ألنه الصفات يف وسلبياً  اجلرب خفف ألنه القدر يف إجيابياً  فكان أثره،

 مشربه أتمل ومن املواقف، يف اإلجيي فعل كما  الفالسفة مع القدر يف كالمه  أوردوا ولذلك سبقه، من عنها أحجم
 اجلربية الطريقة على ساروا املعتمدة الرمسية متوْنم يف األشاعرة أن إال األثر، يف االختالف هذا سر له اتضح املعتزيل

 الباب. هذا يف املتوسطة

 والصواب السابق، الغلط بعض إىل هذا فأجلأهم املفعول هو الفعل أن تومهوا مفإْن الرب" "فعل هو الثاين واملتعلق
 اللذين ومفعوله العبد فعل خبالف سبحانه، به قائمة صفة اخللق هو الذي الرب ففعل العبد، مفعول غْي الرب فعل أن
 لغْيه. فعالً  هاخلق الذي هلل ال فاعلها ابعتباره له تضاف العبد يفعلها اليت والقبائح خملوقان، مها

 عرضها. حمل هذا ليس الواحد املذهب يف وخمالفات وقيود تفصيلية أخرى مذاهب ومثة

 أعلم،، وهللا



 عقدية مسائل

 الفهرس                                                                                                                                   98

 العبد إرادة

 مخلوقة؟ ام تابعة ام حرة ارادة عنده االنسان هل

 وبعد،، هلل احلمد

 وقدرة. وإرادة شيئةم للعبد فأثبت فَ ْلَيْكف ْر{ َشاءَ  َوَمنْ  فَ ْلي  ْؤم نْ  َشاءَ  }َفَمنْ  هللا قال

 العبد مشيئة فأخضع اْلَعاَلم نَي{ َربُّ  اّللَّ   َيَشاءَ  َأنْ  إ الَّ  َتَشاء ونَ  َوَما َيْسَتق يمَ  َأنْ  م ْنك مْ  َشاءَ  }ل َمنْ  سبحانه وقال
 هللا" إلرادة خاضعة العبد "إرادة فصارت هللا ملشيئة

 العبد: إرادة فصارت هلل، خملوق وعمله وقدرته العبد إرادة أن فأثبت {تَ ْعَمل ونَ  َوَما َخَلَقك مْ  }َواّللَّ   سبحانه وقال
 هلل. وخملوقة هللا، ملشيئة خاضعة

 وإن فباطل، هللا عن املستقل" "التأثْي أريد إن جممل لفظ التأثْي أن فاجلواب أتثْي؟ وقدرته العبد إلرادة هل حسناً:
 اليت العبد بتوفيق هللا مشيئة مع للعبد، جازمة وإرادة اتمة بقدرة كوني السبيب والتأثْي حق، فهذا السبيب" "التأثْي أريد

 عنه. املعارض املانع وحبس اإلعانة على مدارها

 ومن فيها، املدرجة مسائلها ترابط شدة يف تتفاوت العلم أبواب فإن وإال السائل، سؤال يف ما بقدر جواب وهذا
 القدر". "ابب بعض على بعضها بناءوان ببعضها مسائلها تواشج يف العلم أبواب أكثر

 مقاالت انفلقت وكيف عليها، فروعه انبنت كيف  مث الناظمة، أصوله يعرف حىت اليقني برد الباحث جيد فال
 أو هلوى إما األخرى، نصوصه بعض وترك القدر نصوص بعض أخذ وهو كلها  هلا اجلامع ابلسبب الباب يف الطوائف

 والفرز. التمييز عن لعجز

 فكل الفاسد، القول بلوازم الشنعة لدفع أخرى شرعية ملعاين أتويالت دوامة يف الدخول من ذلك على رتتبي ما مث
 أصوهلا. مقتضى على تفسرها طائفة

 نقاش فيتصل اإلمجال، من فيها مبا تعقيداً  األمر فتزيد عليهم نشأت اليت اإلشكاالت حلل حادثة ألفاظ اشتقاق مث
 املدخل. اهذ من الباب يف املسائل هذه

 العبد، قدرة مسألة يف "التأثْي" لفظ يف مثالً  كاالشرتاك  األلفاظ يف "االشرتاك" فهو الباب يف الشبهات ينبوع وأما
 ذلك. وحنو اإلهلية، اإلرادة واشرتاك
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 قاً ح فهمها فمن اخللق( املشيئة، الكتابة، )العلم، للقدر األربع املراتب فهم فهو ومعقده وجوهره الباب مدار وأما
 أصله عن مبعزل املعني الفرع عن يسألون الناس أكثر لكن الباب، يف املطروحة األسئلة من كثْي  استغراب نفسه يف سيجد

 استوعبوه فإذا الكلي، استيعاب إىل احلاالت من كثْي  يف طريقاً  الفرعي إشكاهلم يكون حىت الكلي، فهم ويستثقلون
 لسابقة.ا أسئلتهم جبنس االستخفاف نفوسهم يف وجدوا

 أسئلته: حتل اليت والتمييزات له الناظمة القدر ابب أصول ومن

 واستطاعة للفعل السابقة التمكن استطاعة بني والتمييز واحملبة، للرضا املستلزمة والشرعية الكونية اإلرادة بني التمييز
 حسن بني والتمييز اإلهلي، واملفعول الفعل بني والتمييز اإلضايف، والشر املطلق الشر بني والتمييز للفعل، املقارنة اإلجياب

 للخالق تعود قد وأْنا احلكمة وإثبات الرسالية، للحجة املفتقر عليه العقوبة استحقاق وبني ابلعقل املعلوم وقبحه الفعل
 لغْيه. احتياجاً  ليس بفعله الرب استكمال وأن اإلنعام، وجه على للعبد أو

 من لتخرج املعاين بعض لتأويل الطوائف احتياج مثل تالزماهتا، تيعابابس احملدَثت هذه تسلسل كيفية  فهم مث
 من ليتخلصوا إذنه بغْي الغْي ملك يف التصرف أبنه للظلم واألشعرية اجلهمية كتأويل  القدر ابب يف مذهبها لوازم ورطة
 ظلماً. اجملرب عقوبة كون

 حمققو فاضطر املذاهب، فقهاء متكلمو فيها خاض مث واملعتزلة، اجلهمية أوائل طرحها الباب أسئلة من وكثْي
 الناس من لكثْي يتبني ال قد ألنه الكالمية، الفروع هذه مثل يف السلف مذهب آحاد على للتنصيص السلف مذهب
 تفاصيل عليه تدخل مث العامة السلف مجل يعتمر من َتد ما أكثر ما ولذلك عليه، إيقافه قبل واجلزئي الكلي بني الصلة

  السلفي. الكلي مع الكالمي اجلزئي تناقض على إيقافه يتم حىت استشعاره، دون كالميةال العقائد

 أعلم وهللا

 املقّلد إسالم

 بلده؟ لدين متبعا كافرا لكان مسلم غير بلد في ولد كان ولو المقلد إسالم يصح كيف

 الفطرة". على يولد مولود "كل حديث شرح مراجعة ميكنك

 تيمية: ابن وقال

 إذا مث بلده، وأهل وسابيه أبويه الدين يف الطفل يتبع كما  بلده، أهل أو سيده أو أبيه دين على ينشأ نساناإل )فإن
 ما نتبع "بل قالوا هللا أنزل ما اتبعوا هلم قيل إذا ممن يكون وال كانت،  حيث ورسوله هللا طاعة يقصد أن فعليه الرجل بلغ
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 من فهو وقومه؛ أبيه وعادة عادته إىل والرسول هللا وطاعة والسنة كتابال اتباع عن عدل من فكل آابءان"، عليه ألفينا
 للوعيد( املستحقني اجلاهلية أهل

 العقائد يف التقليد حكم

 العقائد؟ في التقليد حكم ما

 يقدر ما اتبع عجز ومن الدليل، اتباع عليه وجب االستدالل على قدر فمن االستدالل، يف العجز عن فرع التقليد
 بوجوبه التقليد ُتصيص وأما "العجز"، وهو واحد أصالً  التقليد جواز فمناط الفقهية، الفروع أم العقائد يف واءس عليه،

 كبار  من عدداً  أن إال األشاعرة معتمد يف مقررة كانت  وإن وهي حمدثة، كالمية  فطريقة العقائد يف وحترميه الفروع يف
 العامة. لتكفْي إلفضائها أنكرها هلم املنتسبني

 

 القبر ىلع والُعشب الُخضرة ظهور

 يظهر القبور بعض مثل ظاهره؟ من القبر على الحكم اليصح انه توضح أدله هناك هل

 العكس او بالخير صاحبه على فيحكم خضره عليها

 سبحانه. منه خبرب إال نعلمه فال هللا، به اختص والغيب الغيب، أمور من الربزخ وأحوال القرب

 اّللَّ { إ الَّ  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرض   السََّماَوات   يف   َمنْ  ْعَلم  ي َ  ال }ق لْ  هللا قال

{ السََّمَوات   َغْيب   }َوّلل َّ   سبحانه وقال  َواأَلْرض 

 ع ْلٌم{ ب ه   َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقف   }َواَل  هللا قال الشارع من بعلم إال أهلها وأحوال القبور أمور يف اإلنسان يتحدث وال

 شرعياً. دليالً  له نعلم ال أهلها نعيم على دليل القبور بعض على األعشاب بعض ظهور أبن والقول

 بعفوه. يشملنا أن هللا ونسأل العقاب املسيء على وخنشى الثواب للمحسن نرجو ولكننا

 أعلم،، وهللا



 عقدية مسائل

 الفهرس                                                                                                                                   101

 الكافر ومواالة اإلرهاب

 سقطوا ينالذ األبرياء مع للتضامن السيارات على ووضعها فرنسا أعالم حمل يجوز هل

 ااٍلرهاب ضد معها العالم احرار كل وقوف وتأكيد الخارجية اإلرهابية داعش ضربات في

ذ وا اَل  آَمن وا الَّذ ينَ  أَي َُّها }ايَ  ميَان   َعَلى اْلك ْفرَ  اْسَتَحبُّوا إ ن   َأْول َياءَ  َوإ ْخَواَنك مْ  آاَبءَك مْ  تَ تَّخ   ئ كَ فَأ ولَ  م ْنك مْ  يَ تَ َوهلَّ مْ  َوَمنْ  اإْل 
 الظَّال م وَن{ ه م  

 اإلميان على الكفر استحباب جملرد بل والعدوان للمحاربة ال األقارب أشد مواالة عن ْنى

 املعاين رتب بني يفر ق من الرزين والعاقل فباطل، الكافر مواالة أما حق، للكافر للشريعة املخالف القتل وإنكار

 عدلوال بالبر ومعاملته الكافر مواالة بين الفرق

 ألعداء العداوة "اظهار يقول من شرحه في المشايخ من الثالثة األصول شرح في

 وأفال لهم؟ وبغضنا عداوتنا إظهار كيفية هي فما " لهم بغضنا وإظهار اهلل/الكافرين

 التعامل حسن على بناًء اإلسالم في وتحبيبهم المسلمين بأخالق التخلق مع هذا يتعارض

 ؟!- السيرة في جاء كما - الفعل أو " لّينا قوًلا له وقوال " القول في معهم

 .. وبعد هلل احلمد
 الوهاب عبد بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد املتفنن اللغوي الفقيه العالمة الشيخ قال

  مطبوعة: جماميع عدة يف حمفوظة وهي إبراهيم، بن عيسى إىل رسالته يف برمحاته، هللا تغمده ه (1293)ت
َهاك م   }اَل  تعاىل قوله أما إبراهيم، بن عيسى احملب األخ إىل الرمحن، عبد بن اللطيف عبد من)  ملَْ  الَّذ ينَ  َعن   اّللَّ   يَ ن ْ
ط وا َترَبُّوه مْ  َأنْ  د اَير ك مْ  م نْ  خي ْر ج وك مْ  َوملَْ  الد  ين   يف   ي  َقات ل وك مْ  ط نَي{اْلم   حي  بُّ  اّللََّ  إ نَّ  إ لَْيه مْ  َوت  ْقس   إخبار هذا أن يظهر فالذي ْقس 

 كان  إذا امللل، أهل من كان  كافر  أي معاملة يف واإلنصاف والعدل الرب عن ينههم مل أبنه املؤمنني لعباده ذكره جل هللا من
 احلكم هذا علل وهلذا شرعاً، حمبوب مطلوب واإلنصاف واإلحسان العدل إذ دايرهم، من خيرجهم ومل الدين يف يقاتلهم مل

طنَي{(. حي  ب   اّللَّ  }إنَّ  بقوله: قس 
 
 امل

 قال: مث فيها والرتجيح ومناقشتها اآلية يف اإلعرابية الوجوه بعض بيان يف الشيخ أخذ مث
 يلقون أولياء وعدو هم عدو ه اُتاذ عن املؤمنني عبادة ْنيه تعاىل ذكر ملا أنه اآلية: من قبلها ملا اآلية مناسبة )ووجه

 املؤمنني لعباده أن وذكر يؤمنوا، حىت املشركني قومهم من وبراءهتم قوهلم يف معه آمن ومن خليله حال ذكر مث ابملودة، إليهم
 الرباءة؛ من به وأمر املواالة من عنه ْنى ما ضمن داخالن والعدل الرب أن يظن أو أحد يتوهم أن خيف حسنة؛ أسوة

ط وا َترَبُّوه مْ  َأنْ  د اَير ك مْ  م نْ  خي ْر ج وك مْ  َوملَْ  الد  ين   يف   ي  َقات ل وك مْ  ملَْ  الَّذ ينَ  َعن   اّللَّ   يَ ن َْهاك م   }اَل  بقوله: هذا يدفع أن فناسب  َوت  ْقس 
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ط نَي{(. حي  بُّ  اّللََّ  إ نَّ  إ لَْيه مْ   اْلم ْقس 
 

 رسالة، مائة ربيقا ما وفيها جملدين بلغت اليت اللطيف عبد العالمة الشيخ رسائل جمموع ضمن موجودة الرسالة وهذه
 فيه موجودة املذكورة والرسالة مطبوع، والكتاب الرحيم، عبد أبو حسني جامعية رسالة يف وحققها الرسائل( )عيون وعنوانه

 املذكور. اجملموع يف واخلمسون التاسعة الرسالة وهي [2/771]ص
 

 بالكفار التشّبه تحريم ضابط

 الكافرات مالبس ألبس بأال فيها ينيتوص المسجد في عرفتها لي أخت من رسالة وصلتني

 عن بها أشذ ولم طفلة كنت مذ عليها اعتدت التي هي تلك ومالبسي تشّبه، من بذلك مما

 بنا ينبغي الذي ما أعرف ال صدًقا بالكفار. خاص مظهر مظهري أن أظن وماكنت المسلم محيطي

 بوركت أخي يا فافتني فعله

  منهم( فهو بقوم تشبه )من وسلم عليه هللا صلى قال السنن يف

 العرف، هو العادات يف االختصاص يف والضابط وعاداهتم، عباداهتم يف به اختصوا مبا هو ابلكفار التشبه وحترمي
 يعد ومل املسلمني بالد يف رائجاً  اللباس صار وإذا فيه، هبم التشبه حرم ابلكفار خاص اللباس هذا أن العرف استقر فإذا

 التشبه. من لبسه يكن مل هبم خاصاً 

 أعلم وهللا

 

 الرُّقية طلب

 بدت عالمات بل وسواس، ليس وهذا عين، أو سحٍر من أعاني أنني تيقنت شاٌب أنا

 مطلًقا، يفلح ولم سنوات، ثالث مدة النفسي العالج جربت أن وبعد واضح، بشكل علي تأثيرها

 أكون أن أمل على أحد من القراءة طلب صغري منذ أتجنب لكني الرقية، في الحل أن أيقنت

 الحل؟ فما يتطيرون..(، وال يسترقون )ال ممن

 وبعد هلل احلمد
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 قوة حبسب الرقية ونفع غْيه، من هلل اللجأ يف أعظم احلاجة صاحب فإن بنفسه، نفسه املرء يرقي أن األكمل
 ابهلل. االستغاثة

 سؤالكم. يف املذكور اإلشكال من خرج بنفسه نفسه املرء رقى وإذا

  وينفث( ابملعوذات، نفسه على يقرأ اشتكى إذا )كان -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن عائشة عن نيالصحيح يف

 نفسه. يرقي املتوكلني سيد فهذا

 يف جيده وجعاً  -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول إىل شكا أنه العاص أيب بن عثمان عن مسلم صحيح ويف
 هللا ابسم وقل جسدك، من أتمل الذي على يدك )ضع -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول له فقال أسلم، منذ جسده
 وأحاذر( أجد ما شر من وقدرته ابهلل أعوذ مرات: سبع وقل ثالَث،

 بنفسه. نفسه يرقي أن -وسلم عليه هللا صلى- املتوكلني سيد علمه كيف  فانظر

 للتوكل املستحب الكمال يف لقاً مط تقدح وهل االسرتقاء مسألة فإن وإال الكرمي، السائل سؤال حبسب كله  وهذا
 موضعه. هذا ليس حبث حمل

 أعلم وهللا

 الوطني باليوم االحتفال

 الوطني؟ باليوم االحتفال حكم في الفصل القول ما

 ابليوم فاالحتفال واملناسك، الشرائع مجلة من واألعياد معتاد، وجه على العام االجتماع من يعود ملا اسم العيد:
 حمرم. دثحم بدعي عيد الوطين

 العيد مناسكية بيان يف الشرعية النصوص لرتى املقالة هذه مراجعة وميكنك

https://saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/54.htm 

 الحاكم نَلعْ  يجوز ال

 أئمتك "شرار للصحابة  وسلم ليهع اهلل صلى النبي لقول الظلمة الحكام لعن حكم ما

 تلعنوهم" الذين

 وبعد،، هلل احلمد

https://saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/54.htm
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 قسمان: اللعن

 }َأاَل  هللا قول مثل مشروع فهذا وحنوه، واجلنس واملطلق العام اللعن ويسمى للعن، املستحق الوصف لعن األول:
نْ َيا يف   اّللَّ   َلَعنَ ه م   َوَرس وَله   اّللََّ  ي  ْؤذ ونَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ  هللا وقول الظَّال م نَي{ َعَلى اّللَّ   َلْعَنة   َرة { الدُّ  عليه هللا صلى النيب وقول َواآْلخ 

 هللا }لعن وسلم عليه هللا صلى النيب وقول للحسن{ واملتفلجات واملتنمصات واملستومشات الوامشات هللا }لعن وسلم
 كثْي.  وغْيها الصحيحني، يف ومها يده{ فتقطع البيضة يسرق السارق

 حيد، مل فيمن جيوز وقيل اللعن، سبب به قام فيمن مطلقاً  جيوز فقيل خالف، فيه وقع فهذا املعني، لعن الثاين:و 
 الصحيحني يف ما ذلك على األدلة أعظم ومن األقوال، أقوى -أعلم وهللا– أنه ويظهر مينع، وقيل للمجاهر، جيوز وقيل

 َلكَ  }لَْيسَ  هللا أنزل حىت الكفار من وفالانً( فالانً  العن )اللهم وليق الفجر يف يقنت مكث وسلم عليه هللا صلى النيب أن
 َشْيٌء{. اأَلْمر   م نَ 

 يشمله مازال الذي املعني بلعن فكيف الكفار، من معينني لعن عن وسلم عليه هللا صلى النيب ْن  ي كيف  فانظر
 اإلسالم؟ اسم

 معاوية؟ بن يزيد عن احلديث أتكتب حنبل: بن أمحد املإلم قيل فإنه حنبل بن أمحد السنة أهل إمام اختيار وهو
 أليب: قلت قال: حنبل بن أمحد اإلمام بن صاحل إن مث فعل؟! ما املدينة أبهل فعل الذي هو أوليس كرامة.  وال ال قال:

 ال فلماذا أبت اي فقلت: اآلخر؟ واليوم ابهلل يؤمن أحد يزيد حيب وهل بين اي قال: يزيد. حيبون إْنم يقولون: قوما إن
 أحدا؟ يلعن أابك رأيت ومىت بين اي قال: تلعنه؟

 الظلمة. كبار  من وأمثاله يوسف بن احلجاج لعن أمحد اإلمام وكره بل

 ويبغضونكم، تبغضوْنم الذين أئمتكم )وشرار مالك بن عوف حديث من مسلم صحيح يف الذي احلديث وأما
 ويلعنونكم( وتلعنوْنم

 يتضمنه ال وقد اإلنشاء يتضمن قد واخلرب السوء، أئمة مع الناس واقع عن خرب أنه -أعلم وهللا– منه يظهر فالذي
 يف ما مثل الصريح النهي وهو اإلابحة إرادة من مانع قام كأنه  وهاهنا يفيده، ال وقد اإلابحة يفيد وقد ابلقرائن،

 القيامة(. يوم شهداء وال شفعاء اللعانون يكون )ال مسلم ويف كقتله(  املؤمن )لعن الصحيحني

 منع يف قوايً  مرجحاً  لكان الفجر قنوت يف معينني كفار  لعن عن ْن  ي وسلم عليه هللا صلى النيب أن إال أيت مل ولو
 لإلابحة. احملتمل اخلرب هبذا التخصيص

 أعلم. وهللا
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 يهمعل روجالخو للظلمة الركون بين

 النار( فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا )وال تعالى قوله بين نوفق كيف عليكم. السالم

 الظالم؟ الفاجر المسلم الحاكم على الخروج عدم وبين

 وبركاته هللا ورمحة السالم وعليكم

 إمث يف شريكاً  املعني َتعل الظامل وإعانة َشد يد { ر ْكن   إ ىل آو ي َأوْ  ةً ق  وَّ  ب ك مْ  يل   َأنَّ  }َلوْ  هللا قال كما  اإلعانة الركون
 حبسبه. الظلم

 للتغيْي. السيف رفع فهو املسلم اجلائر احلاكم على اخلروج وأما

 مسلم: صحيح يف الذي احلديث كشفها  ومراتب درجات ابلسيف: ومقاتلته الظامل إعانة وبني

 ومن برئ، عرف فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء ستكون» قال: وسلم عليه هللا لىص هللا رسول أن سلمة، أم )عن
 «(صلوا ما ال،» قال: نقاتلهم؟ أفال قالوا: «واتبع رضي من ولكن سلم، أنكر

 الركون ومرتبة القلب، مبعرفة الرتخص ومرتبة شأْنا، عظ م اليت اإلنكار ومرتبة عنها، املنهي املقاتلة مرتبة النيب فبني  
 واملتابعة. الرضى وهي رمةاحمل

 العواقب احملسوب غْي السياسي التهور منهج فال السياسي، للتوازن عظيم معيار مسلم صحيح يف احلديث وهذا
 ابحلق والصدع واإلصالح للتغْي واملمانعون للظلمة املمالئون الواقع أكتاف على واملربتون الطاعة غالة منهج وال صحيح،
 .اإلمكان حبسب واإلصالح التغيْي مسالك ابلتماس احلديث، يف املذكور عتدالاال هو الصحيح بل صحيح،

 

 والصفات األسماء يف التفويض

 ال اهلل رحمه اإلمام أن على دليل يوجد فهل احمد ماماإل إلى نفسهمأ ينسبون السلفية

 ؟ الصفات و االسماء في بالتفويض يرى

 وبعد،، هلل احلمد

 علماً. ابهلل حنيط ال ألننا حق، فهذا ابلكيف العلم فين ابلتفويض املقصود كان  إن
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 واليت- اإلهلية" "الصفات نصوص أن أي العام، واملفهوم والداللة ابملعىن العلم نفي ابلتفويض املقصود كان  وإن
 ابطل، تفويض فهذا املقطعة؛ واحلروف األعجمية األلفاظ جنس من تصبح -اإلطالق على هللا كتاب  يف ما أعظم هي
 علمي. غْي كالم  نهأل

  حتصر: ال دالئل الباطل التفويض وينقض

 اآلي. خبوامت هذا واعترب هللا كتاب  يف هلا اخلاص واألثر الصفة بني التناسب منها

 مسيع هللا فإن مستخفياً  املعصية تفعل ال مثالً  يقول فرتاه القرآن يعقل الذي العريب فهم يف أيضاً  التناسب وكذا
 التناسب. الحظ ملا املبصرات، يدرك و"البصْي" املسموعات، إدراك معناها "السميع" صفة أن يعرف ال كان  فلو بصْي،

 اإلهلية الصفات لبعض ذكره أثناء حبواسه وسلم عليه هللا صلى النيب إشارة -عليها األدلة أعظم من هي بل- ومنها
  ذلك: ومن للمماثلة، ال املعىن جنس لتقريب

 عينه. على تليها واليت أذنه، على إهبامه ووضع بصْيا" "مسيعا قرأ وسلم عليه هللا صلى النيب أن هريرة أيب حديث

 عينيه". إىل وأشار بصْي، مسيع ربنا "إن املنرب على يقول النيب مسعت عقبة وحديث

 عمر ابن لقا يتميل النيب وأخذ هللا.." أان فيقول: بيديه، وأرضيه مساواته وجل عز هللا "أيخذ النيب قال مسلم وعند
 هللا؟" برسول هو أساقط ألقول: إين حىت منه، شيء أسفل من يتحرك املنرب إىل نظرت "حىت

 وكذا أصبع، على السموات يضع هللا أن قال حني احلرب تصديق وحديث أصبعني، بني القلوب حديث وكذا
 الظفر من ابخلنصر وأشار هكذا أبصبعه قال دكا" جعله للجبل ربه َتلى "فلما قوله يف النيب عن مالك بن أنس حديث
 ابإلهبام. ميسكه

 املعىن". "جنس لتقريب النيب من حسية إشارات فيها وكلها

 مراجعة وميكنك جداً، فكثْي العام ومفهومها ودالالهتا اإلهلية الصفات معاين إثبات يف السلف أئمة كالم  وأما
 ي.للدارم املريسي على والنقض للذهيب، العلو ذلك: لرتى مصدرين

  الدراسة: حمل الشخصية كالم  يف تنظر أن املعىن إثبات فهم مداخل أهم ومن

 كان  إن نفسه يناقض أو ابملعىن مقر إما فهذا اخلاص؛ الصفة ملعىن بالزم احتج أو للصفة، اخلاص األثر أثبت فإن
 آخر. موضع يف يفوض

  مثالً: هلذا وسأضرب
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 بنصوص حيتج آخر موضع يف َتده مث االستواء، صفة معىن ويضتف له ملتبسة عبارة من يفهم قد عاملاً  َتد أن
 ال الذي اخلاص الصفة بالزم احتج ألنه االستواء معىن يفوض ال قطعاً  فهذا هلل، العلو صفة إثبات على االستواء صفة
 املعىن. إبثبات إال لزومه يظهر

 العام، واملفهوم العامة الداللة ثباتإب املعىن فخصوا األلفاظ لبعض اصطالحات املتأخرين عند استقرت إنه مث
 واحلقيقة املاهية فيه فيدخل أعم السلف متقدمي لسان يف املعىن كان  وقد واملاهية، احلقيقة هو الذي ابلكيف وقابلوه
 يبطلونه. الذي املتأول املعىن فيه ويدخل هبا العلم املنفي

 فحملوها أيضاً، التفسْي نفي غْيمها عن بل ملعىن،اب العلم نفي فيها عبارات وغْيمها قدامة وابن أمحد عن فجاءت
 الحقاً. املستقرة ابالصطالحات املتقدمني كالم  تفسْي وهو متكرر، خطأ وهذا املتأخر، االصطالح هذا على

 والصفات والكالم كاالستواء  اخلاصة ولوازمها وآَثرها الصفات معاين يف كثْياً   تكلم -منزلته هللا أعلى– وأمحد
 معاين يف هذا كالمه  ألجل وحنوه والتمثيل ابلتجسيم رموه عليه املتجنني أمحد خصوم أن حىت وغْيها، ةاالختياري

 اجلهل زعم من حجة ال واعتقده، املعىن عقل من حجج وهذه خلصومه، مناظرته يف اللوازم هذه مبثل واحتج الصفات،
 الصفة. مبعىن

 أعلم،، وهللا

 له" فيجب له قاباًل نوكا الوجود لواجب زجا ما "كل معنى:

 فيجب له قابال كان و الوجود لواجب جاز ما )كل عبارة وجدت التدمرية لشرح قراءتي أثناء

 الصفة؟ هذه له تكون أن جبت و معينة بصفة اتصافه جاز إذا تعني هل إشكاًلا لي وشكلت له(

 يمكن له به( اإليمان وجب الشرعية النصوص من معناه نفهم )ومالم الشيخ قول وايًضا

 وشكًرا؟ معناه يفهم لم بما اإليمان

 
 نفسه. التأصيل بتصور إال أغراضه استيعاب ميكن ال العباس، أيب عند أعم أتصيل من جزء املذكور التعليل هذا
 إثبات يلزمها أبنه مرتبة كل  ألزم حبيث "املراتب"، على املعطلة طوائف مع تصاعدايً  املناقشة برتتيب تيمية ابن قام

 مراتب: أربع فجعلهم منه، فر ت ام نظْي
 بعض أثبت فمن واإلثبات( النفي معطلة والصفات، األمساء معطلة األمساء، دون الصفات معطلة الصفات، بعض )معطلة

 أْنا حبجة والنزول( واالستواء والغضب احملبة االختيارية: )كالصفات البعض وعطل والبصر( والسمع )كالعلم الصفات
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 كعلم  ال ابهلل يليق وجه على والبصر والسمع العلم أثبت   أنك كما  له: يقال الكالبية(، )كطوائف ملخلوقاب التشبيه تستلزم
 وأما اخل، املخلوق كمحبة  ال حمبة أيضاً  ابهلل يليق وجه على االختيارية الصفات فأثب ت اخل؛ املخلوق كسمع  وال املخلوق

 نفي أيضاً  فيلزمه جلسم، إال الصفات هذه الشهادة عامل يف جيد مل هأن حبجة )املعتزلة(، األمساء وأثبت   الصفات نفى من
 )غالة مجيعاً  والصفات األمساء عط ل من وأما سوايً. إثباهتما أو أيضاً، األجسام على تطلق األمساء ألن هللا، عن األمساء

 وأما ابملعدومات! وشب هته ملوجوداتاب تشبيهه من فررت له فيقال اخل، قدير وال حي وال عليم هللا أمسي ال فقال: اجلهمية(
 أنتم هلم: فيقال اخل، ابجلهل، وال ابلعلم وال ابملوت، وال ابحلياة نصفه ال يقولون الذين )الباطنية( واإلثبات النفي معط لة

 وال علم وذ وال ميتاً، وال حياً  ال الشيء يكون أن ميتنع فإنه "املمتنعات" وهو املعدومات، من أشد هو مبا شبهتموه اآلن
 اخل. جهل، ذو
 تقابل وليس وامللكة" "العدم تقابل هو الصفات هذه تقابل أبن حيتجوا أن واإلثبات" النفي "معطلة حاول وهاهنا  

 لكن احليوان يف أحدمها فيثبت وملكة، عدم تقابل تقابلهما لكن العمى ضد البصر مثالً  فيقولون واإلجياب"، "السلب
 أبحدمها. يوصف فال مثالً  راجلدا يف يرتفعان أن ميكن

 أمران: جوابه "م ن" كان  احملاجة من املستوى هذا معهم الشيخ وصل فحني
 ممتنعاً. كان  وإال أبحدمها هللا وصف من بد فال وإجياب سلب تقابل تقابله والعدم الوجود أن األول:
 مجيعاً  واإلثبات" النفي "نفي على فاالحتجاج نفسه، القول من أشد هي احلجة هذه أن هلم بني   الشيخ أن والثاين:

 الوجود "قبول" منعوا بل فقط، والعدم الوجود عنه "منفياً" ليس سبحانه اخلالق جيعل وامللكة" العدم "تقابل حبجة هللا عن
 األصل. من له والعدم

 إمعاانً  أكثر هذا فصار هلما، قبوله مع والعدم الوجود عنه ن في ممن امتناعاً  أشد جيعله والعدم للوجود قبوله ينفى ومن
  ابهلل! والعياذ املمتنعات أبشد هللا تشبيه يف

 أصالً! يقبلها ال ممن أكمل هلا قبوله مع الصفة عنه ي نفى ومن
 ألزمهم املمتنعات؛ أبشد -وتعاىل سبحانه– هللا لتشبيه املمكنة املنطقية النهاية بلغوا الرتاتب هبذا أْنم هلم تبني   فإذا

 واجلواز ابلقبول أقروا فإذا هنا. نفوها وإن اخل والعلم واحلياة الوجود صفات يقبل اخلالق أبن األقل على قرارواإل ابلرجوع هذا
 صفاته توقف لعدم له، وجب قابالً  الوجود لواجب جاز )وما قوله: وهي قرأمتوها اليت العبارة هذه إىل الشيخ هبم وصل
 غْيه(. على

 يعرى أن ميكن فال هلا وقابالً  له جائزة كانت  صفة فكل املطلق الكمال هل سبحانه هللا أن هذا مضمون وخالصة
 للوجوب ابجلواز اإلقرار من نقلهم كيف  فانظر له. واجبة الكمال وصفات كمال  فهو له جاز ما كل  ألن سبحانه، عنها

 يف والوجوب اجلواز تالزم تيمية ابن أوضح وقد الوحي. يف الكمال صفات مجيع إثبات األول: املربع إىل هبم يعود كيف  مث
 أصالً. الرسالة من مهم جزء وهو األكملية" "الرسالة
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 واستصالح تأديب املبتدع.. هجر

 ليس اآلن والواقع المبتدع" "هجر السلف قاعدة التأصيلية العقيدة دروس في تعلمنا

 نصيحة؟ من هل محترقين.. أقحاح مبتدعة ويمازحون يخالطون لألسف العلم وطالب كذلك

 تعلمته. مبا العمل على حرصك يف وأحسنت العقيدة، بدروس عنايتك يف أحسنت

 الشرعية. ابملصلحة منوط واستصالح أتديب نوع بل مطلقة، عقوبة ليس املبتدع" "هجر الغايل أخي اي ولكن

 أنواع: ثالثة على املبتدع هجر من املرجو ة الشرعية واملصلحة

 بدعته. نع ينزجر أبن للمهجور مصلحة تكون قد-أ

  ضاللته. حيذروا أبن لألمة مصلحة تكون وقد-ب

  املبتدع. مبجالسة عقيدته تتشوش ال أبن نفسه للهاجر مصلحة تكون وقد-ج

 كان  وإال واالستصالح، للتأديب اهلجر شرع راجح: مانع يعارضها ومل الثالث، املصاحل هذه إحدى وجدت فإذا
  راجحة. مفسدة له كانت  إن ممنوعاً 

 املعاصرون: والعلماء االسالم أئمة مجاهْي يقرره الذي هو وهذا

  الفتاوى: جمموع يف هام أتصيلي نص يف تيمية ابن االمام قال

 وأتديبه، املهجور زجر به املقصود فإن وكثرهتم، وقل  تهم وضعفهم، قوهتم يف اهلاجرين: ابختالف خيتلف )اهلجر
 كان  وخفيته: الشر ضعف إىل هجره يفضى حبيث راجحة ذلك يف املصلحة كانت  فإن حاله، مثل عن العامة ورجوع

 راجحة ذلك مفسدة يكون حبيث ضعيف، واهلاجر الشر، يزيد بل بذلك، يرتدع غْيه وال املهجور ال كان  وإن مشروعا،
 التأليف، من أنفع الناس لبعض واهلجر اهلجر، من أنفع الناس لبعض التأليف يكون بل اهلجر، يشرع مل مصلحته على
 آخرين(. ويهجر قوماً  يتألف -وسلم عليه هللا صلى– النىب كان  وهلذا

 الفروع. يف مفلح ابن نقله كما  تيمية ابن عند أيضاً  الفقهية الفروع يف الضابط هذا وظهر

 برمحته: هللا تغمده عثيمني ابن اإلمام يقول مثاًل: املعاصرين ومن

 نتوقف فإننا ذلك دون كانت  وإذا ، هجره وجب مكفرة دعةالب كانت  فإذا ، البدعة على يرتتب البدع أهل )هجر
 هجره حترمي املؤمن يف األصل أن وذلك اجتنبناه، مصلحة فيه يكن مل وإن فعلناه، مصلحة هجره يف كان  إن هجره؛ يف
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 يف يكن مل ما هجره حيرم فإنه فاسقاً  كان  وإن مؤمن فكل ثالث"، فوق أخاه يهجر أن مؤمن لرجل حيل "ال النيب لقول
 فيه كان  أو مصلحة، فيه يكن مل إذا أما دواء، حينئذ اهلجر ألن هجرانه، مصلحة اهلجر يف كان  فإذا مصلحة، اهلجر
، املعصية يف زايدة   املصلحة(. هو تركه فيه مصلحة ال ما فإن والعتو 

 عليه هللا صلى النيب الإعم له تبني   آخرين؟ وترك صحابته من قوماً  النيب هجر ملاذا املوضوعي: الباحث أتمل وإذا
  اهلجر. يف واملوازانت املصلحة وسلم

 أعلم،، هللاو

 املخالف وصف من العلمي املوقف

 على أّن أعتقد أنا ،خاطئة كانت إن تصحيحها منكم أرجو قناعة لدي إليكم اهلل أحسن   

 أن أي اآلخر على أحدهما يشنع ال أن واألشاعرة الصالح السلف منهج على السائرين من كٍل

 السلفي بل نفاة األشاعرة عن يقول ال والسلفي مشبه/مجسم السلفي عن يقول ال األشعري

 وتعالى تبارك اهلل تعظيم هو دافعه وكالهما مؤول واألشعري مثبت

 
 األشعرية معشر اي ويقول املعتزيل أيضاً  وسيأيت "علمياً"، كالماً   وليس "دبلوماسي"، الكالم هذا أن نظري وجهة

 سيقول الضالل فرق بقية وهكذا وتنزيهه. هللا تعظيم مقصوده منا فكلٌ  كتبكم،  به شحنتم الذي وتضليلنا تبديعنا عن توقفوا
 الكالم. هذا نظْي بعضهم

 العلمي؟ املوقف هو ما إذن
 الوصف من أعطي الدليل خالف فمن والدليل، الربهان حمكمة حتت مجيعنا نكون أن املوضوعي العلمي املوقف

 أي وحتت كان  من كائناً   ضل فقد خملوقاً  احلادث هللا كالم  جعل أو هلل العلو نفى فمن خمالفته، حبسب يستحق ما بقدر
 األمساء. من اسم

 الصويف للتراث السنة أهل اقصاء

 من األمة حرم الصوفي التراث لكامل اإلقصائي السنية المدرسة موقف أن ترى أال

 القلوب؟ لها تبكي التي الجميلة والكلمات نياتواإليما الرقائق من فيه مما االستفادة

 .. وبعد هلل احلمد
 للتصوف، املنسوب املوروث من تفصيلي موقف لديهم السنة أهل فإن دقيق، غْي السنة أهل ملوقف التصوير هذا
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 املوضوعة األحاديث ثرةوك الطُّرقي ة واملسلكية الكالمية والبدع احملدَثت من فيه ما وعابوا ذموا بل ابطل، كل  أنه يزعموا فلم
 بكثرة. فيه أْنا واحلق وحنوها،

 طريقة وهذه يبطلوها، ومل يرد وها فلم احلق؛ من -منهم املتقدمني وخصوصاً - التصوف أئمة كلمات  بعض يف ما أما
 الدالئل. يف أم املسائل يف كان  سواءً  ابطلهم، إال يردون ال الفرق، كل  مع السنة أئمة

 أحدمها الفرزي، التفصيلي املوقف هذا يؤكد معاصر، ومنوذج متقدم منوذج السنة، أهل ماءلعل منوذجني لك وسأذكر
 عثيمني: البن واآلخر تيمية، البن

 الصفدية: كتاب  يف مثالً  املواضع أحد يف فقال للتصوف، املنسوبة االَتاهات اختالف مواضع يف فكرر تيمية ابن فأما
 أهل صوفية اعتقاد على واترةً  وأعالمهم، خيارهم وهم احلديث، أهل صوفية طريقة على اترةً  املتصوفة )فصارت

  املالحدة..( كهؤالء  الفالسفة، صوفية اعتقاد على واترةً  دوْنم، فهؤالء الكالم،
 املنتسبني وتفصيل فرز يف اإلنصاف دقة لرأيت أتملته ولو كتبه،  من مواضع يف التفصيل هذا العباس أبو وكرر

 واملراتب. الدرجات حبسب للتصوف
 فرز يف املتوازن العلمي ابملنهج واستمتع الغزايل، حامد أليب الدين" علوم "إحياء لكتاب تيمية ابن تقييم إىل انظر بل

 على وأثىن هذا، الغزايل كتاب  تركيبة إليها تؤول اليت األربع املواد الطاولة على لك وضع واحد مجلة ففي الباطل، من احلق
 تيمية: ابن يقول احلق، من فيه ما

 من ومادة كالمية،  ومادة فلسفية، مادة فاسدة: مواد فيه لكن جيد، غالبه "اإلحياء" يف -الغزايل أي– )وكالمه
 املوضوعة(. األحاديث من ومادة الصوفية، تر هات

 وآداب أخالق يف النفاسة غاية يف مقدمة فيه للنووي املهذب شرح اجملموع كتاب  فإن عثيمني، ابن الشيخ وأما
 معىن يف التصوف أئمة بعض عن نصوصاً  النووي نقل هذه النووي مقدمة ويف الشرح، وط ب ع لطالبه، الشيخ فشرحها العلم،

 شرحه: يف عثيمني ابن الشيخ فقال اخل، النون وذو والسوسي الدقاق منهم اإلخالص،
 فيها ويشعر وخمتصرة، قوية تكون -هللا سبحان– كلماهتم  أن وَتد يظهر، فيما الصوفية ألئمة كلها  الكلمات )هذه

 [.25]ص بلذ ة( اإلنسان
 األلوهية يف املتأخرة الصوفية الطرق يف وجدت اليت الغزيرة الضالالت كثْياً   وبني   تكل م عثيمني ابن الشيخ فهذا
 جزلة. ولغة حسن معىن من التصوف أئمة بعض كلمات  يف ما يقرر هنا ولكنه وغْيها، والعبادات

 من معه مبا الباطل رد ال الباطل، من احلق فرز وهي والتيارات، الفرق نقد يف السنة أئمة طريقة هي هذه أن واملراد
 احلق.

 "ابطالً  تكون ال الناس يف الرائجة واحملدَثت التيارات عامة أن يرى أنه وهو هذا، من أدق   العباس أيب عند األمر بل
 ابن هذا بني   وقد تتنفسه، الذي الوجود هواء هو فيها احلق من الشوب فهذا احلق، من شيء من فيها بد ال بل حمضاً"
 ومنها: كثْية،  مواضع يف تيمية
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 احلق( من بشوب إال الوجود يف الباطل ينفق )وال قوله
 ابطالً  يكون وإمنا عنه، تذب لطائفة ومذهباً  قوالً  يكون ال أحد لكل بطالنه يظهر الذي احملض )الباطل أيضاً  وقال

 حبق( مشوابً 
 ق ب لت(. وما وابنت لظهرت حمضاً  ابطال كانت  لو البدعة )فإن أيضاً  قالو 

 .. أعلم وهللا

 الباطل ومجادلة نقد يف اإلسالم شيخ موضوعية

 أهل من وغيرهم والرافضة المعتزلة تقوله ما ردوا السنة إلى المنتسبين من كثيًرا "إن

 اإلسالم؟ لشيخ الجملة هذه تناقض فيها ما عليك باهلل وباطل" بدعة أيًضا فيه بكالم البدع

 بدعة! راعي وتصبح معاوية عن انحرف سنة. راعي وتبقى علي عن انحرف

 احملرتفة؟! املوضوعية إبزميل املنحوتة املنهجية العلمية العبارة هلذه تطرب مل عليك ابهلل كيف  هللا، ساحمك
 الباطل. وجمادلة النقد يف املوضوعي االلتزام تشديد يف العباس أيب أتلقات من هذه .. ايرجل

 هلم املوج ه النقد عن نسكت أن يسوغ ال أننا إال البدع، أهل غالة من والرافضة املعتزلة أن صحيح أنه يقول فالشيخ
 ابلباطل. الرد يف الشرعي للقدر َتاوز فيه كان  إذا للسنة املنتسب

 وتبديع طالب أيب بن علي منافرة َتويز هو هذا تيمية ابن كالم  مقتضى أن -وسددكم هللا وفقكم– قولكم وأما
 وأعين الكتاب، نفس أقصد نعم الكتاب، نفس يف أن من ابلرغم له توصلكم جداً  أستغرب استنتاج فهذا معاوية، منافرة

 نصاً  التصريح فيه السنة" "منهاج كتاب  وهو هذه، تيمية ابن عبارة منه نقلتم الذي الكتاب نفس بل آخر، كتاابً   ليس أنه
 يقول -عنه هللا رضي– طالب أيب بن علي ومناقب بفضائل يقارن ال -عنه هللا رضي– معاوية وأن االستنتاج، هذا ضبنقي
 عليها: املعرتض العبارة منه املنقول الكتاب" "نفس يف تيمية ابن

 بل ق..،الفر  مجيع من يظلمونه الذين وبذم ومناقبه، علي فضائل بذكر مملوءة الطوائف مجيع من السنة أهل )كتب
 املؤمنني وعند رسوله وعند هللا عند وأفضل ابإلمامة، وأحق قدراً، أجل طالب أيب بن علي أن على متفقون كلهم  السنة أهل
 وأخيه(. وأبيه معاوية من:

 آخر: موضع يف تيمية ابن ويقول
 معاوية(. مع كانوا  الذين من أفضل كانوا  الصحابة من عنه هللا رضي علي مع كانوا  الذين أن )ومعلوم

 تفخيماً  لألول تفخيم وفيها كثْية  تصرحيات معاوية على طالب أيب بن علي بتفضيل يصر ح رجل .. عليك ابهلل
 "الصحابة" من علي مع من بتفضيل يصرح بل وأخيه، وأبيه معاوية من أفضل طالب أيب بن علي أبن يصر ح بل شديداً،

 معاوية؟ سب من ويبد ع علي سب من يبد ع ال أنه نهع وتقول أتيت مث "الصحابة"؛ من معاوية مع من على
 صريح؟ َتن   هذا يف أليس .. عنك هللا عفا
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 ورهملجمه آحادهم مخالفةو السلف مذهب تحقيق

 جعل في كافية واإلثنين الواحد مخالفة وهل ما؟ مذهب في السلف مذهب نحقق كيف

 السائغ؟ الخالف مسائل من المسألة

 استقرأها عمن ابألخذ أو الصحيحة، ولوازمها وكلياهتا مضامينها واستخالص السلف االتمق واستقصاء ابستقراء إما
 هبا. خربةٌ  وله واستقصاها

 احتمال قوة بدرجة االعتبار وإمنا سائغ، غْي وال سائغاً  اخلالف كون  على دليالً  ليست للجماهْي اآلحاد وخمالفة
 الدليل.

 االبتعاث حكم
 سةللدرا ألوروبا السفر حكم ما

 علم لدراسة مسلم غْي لبلد وذهب الشرعية، التصورات من أدىن حد ولديه ومتزوجاً، عمرايً، انضجاً  كان  من
 هلل. وتقواه نيته حبسب وثوابه عظيم، جهاد يف فهذا املسلمني؛ نفع بنية وحنوها، واالقتصاد كالطب  املسلم اجملتمع حيتاجه

 ؟ فيها ةلإلقام أو للدراسة الكفر لبالد السفر حكم ما
 بالد في االستقرار .2 (والتخصص )النيابة الطبي؟ العلم أجل من الكفر لديار الذهاب .1

 المتحدة( بالمملكة كبرمينجهام ) مسلمون أغلبها الكفار بالد بين بالد في االستقرار .3 الكفار

 االطالة. على نأسف و مقدما خيرا اهلل وجزاك جزيال شكرا منهم؟ كل حكم ما

 وبعد،، هلل احلمد

 والتقنية كالطب  املسلم، اجملتمع حيتاجها مدنية خربة الكتساب مادايً  متقدمة مسلمة غْي لدولة املؤقت السفر
 يكون أن ينبغي ولكن اجلهاد، جنس من وهو هلل، به يتقرب صاحل عمل احتياجاهتم؛ وسد املسلمني نفع بنية وغْيها،
 إميانه. به يثب ت العلم من قدر ولديه ومتزوجاً  انضجاً  املسافر

 هذه مثل يف ينشؤون إذ والبنات األوالد على وجناية عظيم، بالء فهذا ضرورة لغْي الكفار بالد يف االستقرار وأما
 فيها. ويذوبون األجواء

 نيوز فوكس صاحب إميرسون أطلقها ابهتة كلمة  هي وإمنا دقيق، غْي مسلمون أهلها أغلب بْيمنجهام أبن والقول
 الحقاً  لالعتذار إميرسون اضطر مث اإلسالمي، ابلزي يلتزم ال من ابملعروف"تضرب أمر "هيئة فيها منجهامبْي  أن ادعى بل
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 من فقط %22 أْنا فيها للمسلمني املعلنة النسبة أن والواقع التواصل، شبكات على الالذعة ابلسخرية كالمه  قوبل ملا
 املدينة: سكان

73297307-england-http://www.bbc.com/news/uk 

 أعلم،، وهللا
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 والشهوة الشبهة بين العالقة

 اءها؟ور خفية شهوة دون شبهة هناك تكون أن يمكن هل

 أجر فله وصوله دون الشبهة وحالت للحق الوصول يف املرء اجتهد فإذا اهلوى، ولصاحب للصادق تعرض الشبهة
 الوسع. استفراغ هو واالجتهاد اإلصابة، أجر دون االجتهاد أجر وهو واحد،

 هللا عصى فمن ولذلك ابلشبهة، الشرع حتريف وعلى هواه اتباع على فيعاقب خفي هوى الشبهة وراء كان  إن وأما
 عمل. ما لنفسه يزين شبهة وتطلب عصاه ممن هلل أقرب فهو واعرتف

 هل القرآن عالج لألمراض النفسية؟
 الغربي؟ العالجي النفس علم نحتاج فلماذا الصدور في لما شفاء القرآن كان إذا

 هلل وبعد،، احلمد

لألدواء النفسية، والثانية: أن القرآن كعالج  السؤال مبين على مقدمتني: األوىل: أن القرآن ليس إال عالجاً  هذا
 نفسي هو سبب وحيد وال سبب شرعي آخر معه.

 املقدمتني غْي دقيقتني. وكال

كما أنه ترايق لألدواء النفسية، فكذلك هو دواء لألمراض العضوية، كاللدغة واجلرح والقروح وغْيها،   فالقرآن
 وكلها جاءت فيها نصوص يف الصحيحني أو أحدمها.

صحيح مسلم )كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال: النيب صلى هللا عليه  ويف
 وسلم إبصبعه هكذا..( وذكر الرقية.

 "اشتكى الشيء" عام يف الوجع، وقوله "قرحة أو جرح" كالمها مرضان جسداين ال نفسيان. فقوله

 ه وسلم يف الرقية من العني، واحلمة، والنملة(.صحيح مسلم )رخص رسول هللا صلى هللا علي ويف

"احلمة" هي ذوات السموم، و"النملة" قروح ُترج يف اجلنبني مسيت بذلك ألن املريض هبا يشعر كأن منالً يدب و
 أو يعض.

 والنملة كالمها مرضان جسداين عضواين. واللدغة
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صلى هللا عليه  -الت غزيرة بعنوان )فصول يف هديه أراد تفصيالً أكثر فلْياجع يف زاد املعاد البن القيم تفصي ومن
 يف العالج ابألدوية الروحانية اإلهلية(. -وسلم 

هل يسوغ أن يقال إن الرقية جاءت لألمراض اجلسدية فلنغلق علوم الطب املعاصرة اليوم واملستشفيات  حسناً،
 والضماد اخل؟

، لكنها ليست سبباً شرعياً وحيداً، بل سبب من ضمن ال، ألن الرقية سبب شرعي لعالج األدواء اجلسدية اجلواب
مجلة أسباب، وهي األدوية الطبيعية األخرى، ولذلك فإن من شرع الرخصة يف الرقية لألدواء اجلسدية هو الذي شرع ونب ه 

 صورة عليها.الرقية عالج لبعض األمراض ال يعين أْنا مقصورة وحم كونللحجامة والكي واحلبة السوداء وحنوها، فتبني  أن  

يدلك على أن اآلالم النفسية ال يقتصر عالجها على الرقية الشرعية أن الشارع نفسه أشار ابلتلبينة وأْنا  ومما
 "جممة لفؤاد املريض، تذهب ببعض احلزن" وهذا يف صحيح البخاري، والتلبينة عالج حسي ألمل نفسي.

األمراض النفسية عقوابت على املعاصي، وهذا خطأ، فإن املفاهيم اخلاطئة املتصلة هبذا األمر ظن بعضهم أن  ومن
املرض قد يكون عقوبة وقد يكون كفارة ورفعة درجات وقد يكون ابتالء وقد يكون غْي ذلك من احلكم اإلهلية، مث إن 

بل املرض الذي يكون عقوبة قد يكون جسدايً وقد  فسي،املرض الذي يكون عقوبة ال يقتصر أصالً على املرض الن
 ن نفسياً. يكو 

إن اآلَثر املروية يف أن بعض املنكرات إذا ظهرت يف أمة فشت فيهم أوجاع مل تكن يف سابقيهم تتكلم أصالة  بل
 عن األمراض العضوية، وإن كان يدخل يف عمومها املرض النفسي. فكيف جيعل املرض النفسي عقوبة مطلقاً؟!

ل َونَّك ْم ب َشْيء  م َن اخْلَْوف  َواجْل وع  َونَ ْقص  م َن أبواب االبتالء اإلهلي أعم من هذا، وجنسه مما قا بل ل هللا فيه}َولَنَ ب ْ
ر  الصَّاب ر يَن{  اأْلَْمَوال  َواأْلَنْ ف س  َوالثََّمرَات  َوَبش  

 األنفس قد يكون نقصاً كلياً ابملوت، أو نقصاً جزئياً ابملرض. وكال الوجهني منقوالن عن السلف. ونقص

تصور أن املرض النفسي عقوبة مطلقاً له آَثر سلبية شديدة على املريض النفسي الذي حيتاج من اخلطأ يف  وهذا
اجملتمع احمليط احلدب والتعاون وبث الثقة والتفاؤل، ومأل روحه أبن املرض النفسي كاملرض العضوي، كله بقدر هللا، وال 

 داعي للخجل منه.

البشرية املعاصرة اليوم يف اكتشاف أسباب عظيمة من األدوية  جهة أخرى: فإن هللا بفضله فتح على اخلربة ومن
(، وخصوصاً يف خط االتصال بني األعصاب Antidepressantلالضطراابت النفسية، كأدوية مضادات االكتئاب )
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من النعم اليت تستوجب الشكر، ومزيد البحث  هيوالدماغ واآلَثر النفسية، فكل ما يكشفه هللا لعباده من األدوية 
 والتجربة.

  أعلم،، وهللا

 عربّية القرآن وهداية العجم
 التعرض في العرب غير فرص من تقليل فيه العربية باللغة القرآن كون في أليس

 للهداية؟

 وبعد،، هلل الحمد

هذا السؤال مبين على أن الناس مؤاخذون على ترك احلجة دون متييز بينهم، وهذا غْي دقيق، بل اجلزاء يف  أصل
 منوط مبرتبة اإلمكان. الشريعة

املسألة أحد فروع األصل العظيم الذي ينتظم الشريعة كلها وهو تبعية اجلزاء للقدرة والعجز، أو قاعدة القدرة  وهذه
 واإلمكان، أو الوسع واالستطاعة، حبسب ألفاظ القرآن.

 ْن َرس ول  إ الَّ ب ل َسان  قَ ْوم ه {.السماوية كلها ال تنزل إال بلغة واحدة كما قال هللا }َوَما أَْرَسْلَنا م   والكتب

َنا إ لَْيَك ق  ْرآاًن َعَرب يًّا{ وجعله للناس عامة  وقد أنزل هللا هذا القرآن العظيم بلغة العرب كما قال هللا }وََكَذل َك َأْوَحي ْ
 نَي َنذ يرًا{كما قال هللا } تَ َباَرَك الَّذ ي نَ زََّل اْلف ْرقَاَن َعَلى َعْبد ه  ل َيك وَن ل ْلَعاَلم  

هللا عدل حكيم سبحانه، فاجلزاء حبسب القدرة، ومن موارد القدرة العلم، وعليه فاجلزاء اتبع للعلم املقدور  ولكن
 واملعجوز عنه.

اجلزاء يراعى فيه قوة الباعث واملانع، ولذلك غلظ هللا عقوبة من ضعفت عنده شهوة املعصية أو قوي عنده  بل
يح مسلم )ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك مانع املعصية، كما يف صح
 كذاب، وعائل مستكرب(.

فكما أن عربية القرآن أيسر للعامل بلغة العرب يف تالوته وفهمه فإن جزاءه يف اإلعراض عنه يكون أشد من  وهكذا
درة األول أمت، وهذا مثل أن معصية العامل أشد من معصية جزاء من عجز عن إدراك كمال احلجة لعائق اللغة ألن ق

 اجلاهل.
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أيضاً أن من عصى أدلة وآايت متتابعة متواطئة أغلظ ممن عصى دليالً واحداً، ولذلك كان من أسباب  ونظْيه
  م ْن أ ْخت َها{. غلظ كفر فرعون عتوه عن اآلايت املتتابعة كما قال هللا } َوَما ن ر يه ْم م ْن آيَة  إ الَّ ه َي َأْكرَب  

يف إدراك احلجة يف القرآن ال يقتصر على اللغة فقط، بل أيضاً على قوة الفهم وضعف املانع وتيسر طرق  والتفاوت
 العلم، وكلها معتربة يف اجلزاء على قاعدة الشارع العامة.

جيب على أهل القوة والقدرة  اإلمام ابن تيمية يف النبوات )وال جيب على أهل الضعف والعجز من اإلميان، ما قال
 يف العقول واألبدان(.

يقتصر األمر على هذا فقط، بل إن حجة الشارع نفسها تتفاوت زمانياً حبسب ظهور العلم آبَثر الرسالة  وال
 وضعفه، كما قال اإلمام ابن تيمية يف نص بديع:

هللا، والقدرة على العمل به. فأما العاجز )واحلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني: بشرط التمكن من العلم مبا أنزل 
عن العلم كاجملنون، أو العاجز عن العمل؛ فال أمر عليه وال ْني، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن 

بعضه: كان ذلك يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم جبميع الدين أو عجز عن مجيعه 
وهذه أوقات الفرتات فإذا حصل من يقوم ابلدين من العلماء أو األمراء أو جمموعهما كان بيانه ملا جاء  كاجلنون مثال،

ما أمكن علمه والعمل  البه الرسول شيئاً فشيئاً مبنزلة بيان الرسول ملا بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إ
 به، ومل أتت الشريعة مجلة(.

 د هبا بيان أن القدرة اللغوية والعجز اللغوي معترب يف اجلزاء حبسبه.نظائر املقصو  وهذه

التنبيه طبعاً إىل أن هذا القرآن له أنوار وآَثر هي من آايته حىت أن غْي العريب يشعر ابلسكينة حني تالوة  مع
 آايته.

هللا، بل وحفظته نصاً، وك ت ب آمن هبذا الكتاب أمم عظيمة ال حيصيها إال هللا هلا من األلسنة واللغات ما شاء  وقد
 له من التفاسْي والرتمجات بلغات األمم ثروة علمية عظيمة.

 بكتاب هللا قائمة، واجلزاء فيها على كل أحد حبسب قدر قيامها عليه، علماً وعمالً. فاحلجة

 أعلم وهللا
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 أنا عربي.. ِلَم ال أفهم القرآن؟
 وتعالى سبحانه اهلل أن كثر ناس من كثيًرا سمعت عليها، إجابتك اتمنى شبهة عندي 

 النتفت وإّلا وربه، العبد بين مفسر وال مترجم وال وسيط يكون ال لكي عربية بلغة القرآن أنزل

 أدري وال القران، معاني كل افهم أن استطيع ال أنا ذلك ومع مبين" "عربي كونه من الحاجة

 .. اهلل أراد كما القران فهم استطيع كيف

 املواضع اليت مل تفهمها من القرآن على طاولة البحث، مث اسأل نفسك أمام كل آية منها: حسناً، ضع هذه

 هل أان مل أفهم هذه اآلية بسبب أْنا ليست بلغة عربية مبينة؟-

 أم أان مل أفهم اآلية بسبب أنين مل أستكمل أتهيلي يف دراسة اللغة العربية ومعانيها وحنوها وصرفها وبياْنا؟-

القرآن مواضع اكتشفت أْنا ليست بلغة عربية مبينة فاعرض كالمك هذا على متخصص يف اللغة  فإن وجدت يف
 العربية وانظر كيف سيجيبك.

وإن وجدت أن كل املواضع اليت مل تفهمها بسبب أنك مل تستكمل أتهيلك يف دراسة اللغة العربية؛ فهذا يعين أن 
 عليك أن تضع لنفسك خطة لدراسة لغة القرآن.

ذا املثال من سياق آخر: لو جاء طالب مبتعث ودرس يف معهد للغة االجنليزية سنتني، مث دخل اجلامعة وخذ ه
والحظ أنه يفهم كالم الدكاترة، ولكنه يف أحد اإلجازات أخذ بعض أعمال شكسبْي )املتوىف قبل أربعة قرون فقط( 

آحاد املفردات ومل يفهم الرتكيب الكلي؛ فهل يسوغ له وأخذ يقرأ فيها، فتفاجأ أنه مل يفهم بعض املفردات، وأحياانً فهم 
 أن يقول: 

 كيف يكون شكسبْي من رؤوس األدب االجنليزي وأان مل أفهم نصوصه؟ 

 ابهلل عليك هل هذا سؤال عقالين؟

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مستوايت الداللة يف القرآن على درجات نب ه عليها ابن عباس يف نص من 
 أئمة التفسْي، وقد خر جه الطربي إبسناده عنه،أبدع نصوص 

: )التفسْي على أربعة أوجه: تفسْي ال يعذر أحد جبهالته، وتفسْي تعرفه العرب من كالمها،  قال ابن عباس
 وتفسْي يعلمه العلماء، وتفسْي ال يعلمه إال هللا(، وبكل صراحة هذا النص البن عباس يف غاية العبقرية التنظْيية العلمية.
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فالذي ال يعذر أحد جبهالته يعرفه كل من علم عمومات لسان العرب كمعىن البيع واحلياة واملوت واآلخرة وحنوها، 
والذي تعرفه العرب من كالمها هو الكلمات والرتاكيب العربية الدقيقة كمعىن سراي ورفرف وداخر وحنوها، ومثل كون 

 سب السياق وحنو ذلك.اخلرب أييت مبعىن اإلنشاء واختالف معاين احلروف حب

والتفسْي الذي يعلمه العلماء هو الذي يعلم جبمع أدلة الوحي نفسها من الكتاب والسنة، وضمها لبعضها، ففهمه 
 مركب، مثل بعض أحكام احلج واملواريث والطالق يف القرآن،

 والتفسْي الذي ال يعلمه إال هللا هو مما ستأثر سبحانه بعلمه كحقائق ومآالت الغيبيات.

 ما الحاجة إلى السُّّنة؟!
 آياته، في شيء كل وفصل بين قد انه يبين الكريم القرآن من عدة مواضع في اهلل

 ال نقول ربما ومبين؟ مفصل انه بما يكفي اهلل كتاب أليس السنة؟ إلى نحتاج لماذا السؤال

 في عاتالرك لعدد نعرف أن نحتاج لماذا لكن السنة خالل من إال الصالة ركعات عدد نعرف

 بالقرآن؟ شيء كل فصل أنه أوضح قد واهلل السنة من .. وإلخ الصالة

 احلمد هلل وبعد ..

أن البيان  -ومثله كثْيون-هذا السؤال مبين على خطأ يف فهم معىن "البيان والتفصيل"فالسائل الكرمي يتصور 
مباشراً، مثل أن يبني هللا يف كتابه حكم البيع والتفصيل هو البيان املباشر فقط، وهذا غْي دقيق، فالبيان قد يكون بياانً 

وحكم الراب ووجوب زكاة الزرع وحترمي اخلمر اخل أو قد يكون بياانً وتفصيالً ابإلحالة، فيحيل للنيب }َوَما آاَتك م  الرَّس ول  
َ ل لنَّاس  َما ن  ز  َل إ لَْيه ْم{َفخ ذ وه  َوَما َْنَاك ْم َعْنه  فَانْ تَ ه وا { وقال }َوأَنْ زَْلَنا إ لَْيَك الذ  ْكَر ل ت     َبني  

 أو حييل ألهل الذكر }فَاْسأَل وا أَْهَل الذ  ْكر {

 أو حييل ابلتنبيه إىل أهل اخلربة }فَاْسَأْل ب ه  َخب ْيًا{

 أو حييل للعقل والنظر الصحيح }َكَذل َك ي  َبني    اّللَّ  َلك ْم آاَيت ه  َلَعلَّك ْم تَ ْعق ل وَن{

َها{أو حييل ل  لفطرة املغروزة يف النفوس }ف ْطَرَت اّللَّ  الَّيت  َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

وحنوها من املوارد واملصادر للتلقي واالستدالل واملعرفة اليت ينبه عليها القرآن، فإما أن يذكر احلكم مفصالً بصورة 
 مباشرة، أو أن حييل ملصادر وموارد يتلقى منها التفصيل.

 مر أو يعرض الطريق إليه، وهبذا تكمل احلجة.فإما أن يعرض األ
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للعالمة ابن حزم، واقرأ  كتاب )اإلحكام شرح أصول األحكام(وإذا أردت برد اليقني يف هذه املسألة، فاقنت 
 هبدوء )الباب احلادي عشر: يف الكالم يف األخبار( وأتمل احلجج اليت ذكرها.

 لَم ال َنِجد كبار الصحابة ينقلون األحاديث؟
 ينقلون والحديث الفقه كتب في ولكن وأفقه أعلم ونحوهم وعمر بكر أبو أن ونقرأ نسمع

 وهل صحيح تصوري هل أجمعين، عنهم اهلل رضي ونحوهم عمر وابن هريرة أبي عن أكثر

 مشكل؟ هو

 هلل وبعد،، احلمد

 عدة اعتبارات: هاهنا

تيا، فقد يكون األعلم أقل فتاوى أو رواية ممن هو : ابب العلم والفقه والفضل قد ينفك عن ابب الرواية والفأوالً 
دونه والعكس، وهكذا الفضل واإلمامة يف الدين، وانظر كيف أن أويس القرين أجل التابعني الذي أخرب عنه رسول هللا 

والفقه املنقول عن أركان التابعني سعيد بن املسيب واحلسن  يةبنفسه، ومع ذلك فإن الروا -صلى هللا عليه وسلم-
 البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أيب رابح أكثر منه.

: تبليغ الدين على درجات ومراتب، واخللفاء الراشدون األربعة بل غوا من مراتب ومعاين اإلسالم الكربى َثنياً 
وأتسيس أعمدته أعظم من غْيهم، وإن كان بعض حمدثي الصحابة ومفتيهم نقل عنهم من تفاصيل الفروع واألخبار 

 الراشدين األربعة.أكثر 

بني  هذا "الفرق الدقيق" أبو العباس ابن تيمية يف حتليل يف غاية اإلبداع والعمق يف كشف ما ميكن تسميته  وقد
"مراتب التبليغ"، حيث مي ز أبو العباس بني تبليغ كليات الدين وتبليغ بعض جزئياته، ابهلل عليك أتمل عبارته يف املنهاج 

 حيث يقول:

ء األربعة فلهم يف تبليغ كليات الدين، ونْشر  أصوله، وَأْخذ  الناس ذلك عنهم، ما ليس لغْيهم، وإن )وأما اخللفا
كان يروى عن صغار الصحابة من األحاديث املفردة أكثر مما يروى عن بعض اخللفاء، فاخللفاء هلم عموم التبليغ وقوته 

هم فيه غْيهم، فصار متواتراً كجمع أيب بكر وعمر القرآن يف ذلك شارك ليغاليت مل يشركهم فيها غْيهم، مث ملا قاموا بتب
الصحف، مث مجع عثمان له يف املصاحف اليت أرسلها إىل األمصار، فكان االهتمام جبمع القرآن وتبليغه أهم مما سواه، 

ماء، وتصديقهم والعل ألمراءوكذلك تبليغ شرائع اإلسالم إىل أهل األمصار، ومقاتلتهم على ذلك، واستنابتهم يف ذلك ا
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هلم فيما بلغوه عن الرسول، فبَ لَّغ من أقاموه من أهل العلم، حىت صار الدين منقوالً نقالً عاماً متواتراً ظاهراً معلوماً قامت 
 به احلجة، ووضحت به احملجة، وتبني به أن هؤالء كانوا خلفاءه املهديني الراشدين، الذين خلفوه يف أمته علماً وعمالً(.

نب ه القارئ إىل أن مستوى الفحص والقياس يف التبليغ والفقه ال ينظر فيه إىل آحاد مروايت  كيف  فانظر
األحاديث، وال إىل كمية الفتاوى الفقهية، فإن هذا "تبليغ جزئي" شريف، ولكن أعظم منه "التبليغ الكلي" كجمع 

حىت قام الدين يف هذه املمالك، وكمل ظهور  األمصار،القرآن الذي هو أصل الدين، وتبليغه، وإقامة شرائع اإلسالم يف 
 أنوار اإلسالم على العامل.

أن هذا التمييز التيمي البديع ميكن حتويله لنموذج تفسْيي يف قراءة التاريخ العلمي واإلصالحي يف  واحلقيقة
 وزن األفراد. اإلسالم، حيث ميكن أن جيد له الباحث مناذج اترخيية مماثلة يف صيغ العالقات وإن كانت ُتتلف يف

الباحث مثالً يف بعض عصور اإلسالم عامل له جاللة يف النفوس وجاه يف قلوب اخللق ويتحدثون عن دوره  فيجد
العميق وأتثْيه اجلوهري وإصالحه وعلمه، وإذا فت شت مل َتد غزارة يف عروض فتاواه بل هو أميل إىل القصد يف الكالم، 

  تفصيلياً.بينما من أقرانه من مأل الدنيا نتاجاً 

هذا َتد أهل جيلهم كاملطبقني على فضل األول على الثاين، والذي يبدو يل أن هذا التمييز الذي عرضه ابن  ومع
تيمية يفسر ذلك، وهو الفرق بني العامل الذي يبث الدين مجلة ويقيمه يف الناس ويستنيب من يبثه ويظهر أنواره، وبني 

عمل جليل شريف عظيم، ولكن األول أجل منه يف ميزان الشرع  ينفتاوى، فالثامن يعتين ببث آحاد وأعيان النصوص وال
 ويف قلوب اخللق.

 أعلم،، وهللا

 ماذا لو تعارض العلم مع الوحي؟
 القران من نصوص مع الحديث التجريبي العلم نتائج بعض تتعارض عندما نفعل ماذا

 ؟ السنة او

داللة: فهذا ال يقع أصالً وليس له مثال يف العامل، ألن الذي أنزل إن كانت التجربة قطعية والنص قطعي الثبوت وال
 الوحي هو الذي خلق الكون وما فيه من َتارب.

وأما إن كان أحدمها قطعي واآلخر ظين صار القطعي مرجحاً يف احتماالت الظين، وأما إن كاان ظنيني فيقدم 
 الراجح منهما ابلقرائن. وراجع مقدمة "درء التعارض".
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 سبب اختالف األمة هو األخذ بالظنيات؟هل 

 بالشخص رأيك وما بالظني؟ األخذ وعدم للحديث القطعي بالمتواتر االكتفاء يصح هل

 األمة تتوحد لن وبذلك أفراد عقول من بالتأويل ويسمح الدين ثوابت يهدم الظني بأن القائل

 قطعي؟ وال يقيني ليس الظني وأن

 وبعد.. هلل الحمد

ذ ابلقطعي ونرتك الظين( هو نفسه قول خمالف للقطعي، ألن القطعيات الكثْية دلت على أن النيب القول )أبن أنخ
صلى هللا عليه وسلم أرسل لألمم واجلماعات والبلدان أفرادًا يبلغوْنم ويقضون بينهم ورتب العقوابت على جحودهم، 

 طه.وهكذا أصحاب النيب دلت األخبار القطعية على عملهم بنقل اآلحاد بشرو 
وأما القول أبن الظين يهدم الدين؛ فهذا ابلضبط عكس الواقع، فإن ترك الظين هو الذي يهدم الدين، ألنه خمالفة 

 ألمر هللا ورسوله القطعيني يف تعبد الناس مبا يبلغهم من األخبار آحاداً ومتواتراً 
خيتلف يف معناه، وانظر إىل القرآن أليس  وأما القول أبن "الظين يفتح ابب التأويل" يقال: وهكذا املتواتر اللفظي قد

متواتراً لفظاً نقلته األمم عن األمم؟ ومع ذلك يقع اختالف التأويل يف ألفاظه، فاختالف التأويل هذا أصالً جزء من طبيعة 
جزء من االبتالء  اللغة اليت تعبدان هللا مبخاطبتنا هبا، وجزء من طبيعة النفوس اليت خلقها هللا وهو أعلم هبا إذ خاطبها، وهذا

 واالختبار والتمحيص ابالحتماالت الداللية ليتبني الصادق يف االتباع من الكاذب الذي يتمسك ابالحتماالت.
وأما قوله "إن األخذ ابلظين سبب افرتاق األمة"، فيقال له دع الظين، انظر إىل القطعيات العظيمة يف وجوب توحيد 

 إال مبا شرع حممد صلى هللا عليه وسلم، وأن كل حمدثة بدعة، وتعظيم القرآن ألصحاب هللا وإفراده ابلعبادة وأن ال يعبد هللا
حممد صلى هللا عليه وسلم، وإثبات القرآن لصفات الباري، وغْيها كثْي من القطعيات القرآنية؛ ومع ذلك كله وقع اخلالف 

لغْي هللا، وجولة أخرى يف زوااي الصوفية لرتى  يف الناس والطوائف فيها، وخذ جولة يف طوائف الشيعة لرتى صرف العبادة
 مستحدَثت البدع واخرتاع العبادات على غْي طريقة حممد صلى هللا عليه وسلم.

وهذا يكشف لك أن من توهم أن اخلالف يف األمة سببه الرئيس احتمال األدلة، فهو يفكر وراء القطب، وإمنا 
ذ املصحف من أوله واقرأ سبب منازعة األمم وستجد القضية جوهرها يف اخلالف احلقيقي سببه الرئيس هو "األهواء"، وخ

 األهواء، ال يف احتمال احلجج.
قى تبويقال أيضاً: هب أننا فعاًل تركنا الظين وأخذان ابلقطعي فقط لكي َتتمع األمة. فهل ستجتمع؟ ال، ألنه س

 طائفة كبْية تتمسك ابلعمل ابلظين!
هو حتقيق مراد هللا ورسوله من كل نص َثبت جاءان، مث بثه يف املسلمني ودعوهتم ويقال أيضاً: إن الواجب شرعًا 

لالجتماع، وأما هل استجاب الناس أم ال؟ فهذا قدر هللا سبحانه، " وأييت النيب يوم القيامة وليس معه إال الرجل والرجلني 
 م الصالة والسالم.وأييت النيب يوم القيامة وليس معه أحد" ومع ذلك هؤالء سادة البالغ عليه
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فطلب اجتماع األمة من أعظم مقاصد النبالء، لكن هذا ال يكون برتك بعض ما أمر هللا به، فإن ترك بعض ما أمر 
نَ ه م  الْ   اْلبَ ْغَضاَء{َعَداَوَة وَ هللا به سبب للنزاع ال لالجتماع، وتدبر ابهلل عليك قول هللا }فَ َنس وا َحظًّا مم َّا ذ ك  ر وا ب ه  َفَأْغَريْ َنا بَ ي ْ

وقال اإلمام ابن تيمية )مىت ترك الناس بعض ما أمرهم هللا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء( فهذا الذي يقول "لندع 
 كل أوامر هللا ونواهيه الظنية لكي جنتمع" قوله نفسه هو من أسباب االفرتاق والعداوة والبغضاء.

 ساء الداء نفسه!فانظر كيف أراد أن يعاجل الداء ابملزيد من احت
 وهللا أعلم ..

 هل يجب نبذ الخالفات العقدية بين أهل السنة يف هذا الزمن؟
 توجد التي العقدية الخالفات نبذ يجب األمة، بها تمر التي العصيبة األوقات هذه في هل

  هل و ماتريدية؟ أو أشاعرة سلفية، كانوا سواًء الجماعة و السنة ألهل المنتسبة الفرق بين

 الخالفات؟ علي التركيز عدم و ذكرت التي الطوائف بين الفرقة لنبذ استطاع ما المرء ييسع

 حيرتني؟ طالما التي المسائل من ألنها اإلجابة أرجو

 هلل وبعد،، احلمد

ليست من النوازل واملستجدات اي أخي الكرمي، بل هذه املسألة قدمية منذ ظهر االختالف يف املسلمني،  هذه
 لقاعدة الشرعية:واألصل فيها ا

 "نتعاون فيما اتفقنا فيه، ونتناصح فيما اختلفنا فيه".

 قال هللا يف التعاون }َوتَ َعاَون وا َعَلى اْلرب    َوالت َّْقَوى{. كما

لصَّرْب {. وقال حلَْق   َوتَ َواَصْوا اب   يف التناصح }َوتَ َواَصْوا اب 

لتعاون والتعاضد، ولذلك جعله هللا من مقتضى االنتماء هو أصالً من أفراد التعاون، بل هو من أعظم ا والتناصح
 بني املؤمنني ومواالة بعضهم بعضاً فقال:

َهْوَن َعن  اْلم ْنَكر {.  ْلَمْعر وف  َويَ ن ْ َنات  بَ ْعض ه ْم َأْول َياء  بَ ْعض  أَيْم ر وَن اب   }َواْلم ْؤم ن وَن َواْلم ْؤم 

 لتواصي يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.التعاون يف املواالة، وذكر التناصح وا فذكر
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كان هذا شأن أئمة املسلمني من قبل، إذ يوجد يف الوالة واجلند واملتفقهة واملتعب دة من فيهم بدعة كالمية أو   وقد
تصوف وحنوه، فيشاركهم أئمة اإلسالم يف جهادهم وأعماهلم املشروعة يف العلم والعمل، وينصحون ويتواصون فيما يظهر 

 وغْيه. فيه اخلطأ واخللل من البدع واحملدَثت والتقصْي

النصيحة والتواصي هلا "فقه" وفيها بعد غور، فينصح املؤمن أبقرب الطرق املوصلة إىل احلق، وأنفذ املداخل  ولكن
َ إىل القلوب، وأكثر الطرق مجعاً للكلمة، وهذا يراعى فيه السياق واألشخاص والظروف }وَمْن ي  ْؤَت احلْ ْكمَ  َة فَ َقْد أ ويت 

 َخْْيًا َكث ْيًا{.

 يف التقدمي والتأخْي، واللني واحلزم، واإلمجال والتفصيل، وحنوها، ما هو األصلح حبسبه. فْياعي

قولكم "هل جيب نبذ اخلالفات العقدية يف هذه األوقات العصيبة" فهذا عني املطلوب الشرعي، ال يف هذا  وأما
لواجب التخلص من كل هذه اخلالفات يف أصول الدين والعودة إىل هدي الكتاب الوقت فقط، بل يف كل وقت، إذا ا
مسلكهم من أئمة السلف الذين هم أهل  لىومن سار ع -صلى هللا عليه وسلم–والسنة على طريقة أصحاب حممد 

 اخلربة آبَثرهم واألتبع هلم.

َتك ون وا َكالَّذ يَن تَ َفرَّق وا َواْختَ َلف وا م ْن بَ ْعد  َما  هذا أن األصل يف اخلالف يف الدين أنه مذموم قال هللا } َواَل  وأساس
.}  َجاَءه م  اْلبَ ي  َنات 

ن َ  وقال َناه ْم بَ ي  َنات  م َن اأْلَْمر  َفَما اْختَ َلف وا إ الَّ م ْن بَ ْعد  َما َجاَءه م  اْلع ْلم  بَ ْغًيا بَ ي ْ  ه ْم{.سبحانه } َوآتَ ي ْ

 أعلم،، وهللا

 يف الشريعة يسبب ضعفا لألمة؟ هل وجود الخالف
 االختالف أن ترى اال والقواعد القوانين واضحة الشريعة تكن لم لماذا عليكم السالم 

 أيسر العمل لكان واضحه وقواعدها واضحه كانت لو الشريعة لكن ، للعامة مشاكل سبب

 اختالف دون من وأسهل

فيها دولة مهيبة اجلانب وصلت فيها جيوش املسلمني  ع م ل ابلشريعة يف القضاء قروانً متطاولة بىن املسلمون
 كلم من ابريس!  300مشارف بواتيه يف فرنسا على بعد 

والقوانني الوضعية املعاصرة اليوم يقع فيها من اخلالف بني القاضي وحمامي االدعاء وحمامي الدفاع ودرجيت 
 االستئناف وشراح القوانني ما هللا به عليم! 
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 انون حتكي ألواانً عجيبة من اخلالف يف تفسْي القانون،وهذه كتب تفسْي الق

ويثور اخلالف يف هذه القوانني سواًء الختالف منهج التفسْي، أو للخالف يف تفسْي املفردة القانونية، أو 
 للخالف يف تنزيل القاعدة القانونية على وقائع الدعوى، أو لغْي ذلك من األسباب.

 ورها املعاشية املادية.ومع ذلك عملت به الدول وسارت أم

 فاالحتجاج بوجود اخلالف إلبطال العلم يلزم عليه أعظم مما يتوخى منه.

وأما حكمة وجود قدر يتفق عليه وقدر خيتلف فيه يف النصوص الشرعية فهو االبتالء والتمحيص وقد شرحت هذا 
 يف خامتة كتاب "التأويل احلداثي للرتاث" وهو مصور على الشبكة

 وهللا أعلم

 ما سبب االختالف مع وضوح الشريعة
 االختالف سبب ما هالك، إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء المحجة على النبي تركنا

 يرانا من خالف؟ بال واحدة جملة عليها متفق الدين أمور كل تكون ال لماذا اآلن، بيننا الفقهي

 ديننا؟ نعلم ال أننا إليه يوحى الخارج اآلن

نَ ه ْم {قال هللا   َناه ْم بَ ي  َنات  م َن اأْلَْمر  َفَما اْختَ َلف وا إ الَّ م ْن بَ ْعد  َما َجاَءه م  اْلع ْلم  بَ ْغًيا بَ ي ْ وقال هللا }َوَما تَ َفرَّق وا إ الَّ م ْن  }َوآتَ ي ْ
نَ ه ْم{ وقال هللا }َوَما اْختَ َلَف ف يه  إ الَّ  نَ ه ْم { بَ ْعد  َما َجاَءه م  اْلع ْلم  بَ ْغًيا بَ ي ْ  الَّذ يَن أ وت وه  م ْن بَ ْعد  َما َجاَءهْت م  اْلبَ ي  َنات  بَ ْغًيا بَ ي ْ

 أرأيت؟! 

مجهور اخلالف والنزاع َتده يف املسائل الظاهرة ال بسبب خفاء الدليل، بل بسبب األهواء "بغياً بينهم". إذا رأيت 
 خفاء الدليل .. بل فتش عن خفاء الصدق! النزاع واخلصام والتدابر يف مسائل الدين الظاهرة فال تفتش عن

 ال أؤمن بتلبس الجن باإلنس.. هل أنا ملحد؟
 يحكمون أو فيه ويعيشون األنسان يتلبسون الجن بأن مؤمنا لست انا الكريم: أستاذي

 اقتنع ان حاولت الملة؟ او الدين اخالف ملحد المعتقد بهذا انا هل إرادته، بغير تصرفاته على

 بها. اقتناعي يزداد لها ويروج البضاعة بهذي يتاجر من رأيت وكلما يقة،حق استطعت وما
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أنت خمطئ ال ملحد، ومسألة التلبس مبسوطة بكثرة، وأما قضية املتاجرة فمنفصلة عن أصل املسألة، فكما يوجد 
س ال يقدح يف من يتاجر ابلطب أو من يتاجر ابلنضال السياسي وغْيها وال يقدح يف األصل، فكذلك الرقية من التلب

 صحتها بعض املتاجرين هبا

 اإليمان ىلع طريقة "رهان باسكال"
 ينفعني هل شيخنا سؤالي باسكال( )رهان طريقة على اإليمان مرحلة وصلت أني أشعر

 القيامة؟ يوم الطريقة هذه على إيماني

 احلمد هلل وبعد ..

ظروف الدين املبدل احملرف يف أورواب، وسوء رهان ابسكال مستمد من مناخ ديين خمتلف جداً، حيث فرضته عليه 
مسعة التاريخ الكنسي من الداخل، يف مقابل ضغط املوجة الثقافية لعصر النهضة وروحها اجلديدة اليت مه دت لعصر 

 األنوار األورويب.

آلايت أن خيرج من الربهنة على حقائق اإلميان ابلفطرة والعقل وا -ابنتمائه الكاثوليكي–ولذلك حاول ابسكال 
(، wagerاخل إىل نظرية االحتماالت ليستدر احلد األدىن من اقتناع الش ك اك والريبيني واملالحدة، ولذلك مسوا دليله )

 وأصل الكلمة يدل على املقامرة واملخاطرة، وخصوصاً أنه قادم من خلفية علوم طبيعية وال تعمق له يف الفلسفة.

ايف لكان األمر أهون، ولكن ابسكال ينتقد يف كتابه نفسه ما مساه ولو كان هذا جاء يف صيغة خطاب إقناعي إض
 ، وجيعله جمرد دليل داخلي لزايدة اإلميان ال لبنائه!"االستدالل على هللا بصنائع الطبيعة"

فجعل نظام القلب غْي نظام العقل ففو ت مفهوم التكامل بني قوى  "اختالف اإلميان عن الربهان"،بل نص على 
ية وانسجامها، والتفريق يف اإلميان بني العقل والقلب هو اصطناع لصراع نفسي داخلي مستمر يزيد النفس البشر 

 اإلشكال أكثر من حله.

واحلق أن دليله هذا مل ينفرد به بل يوجد نظْيه يف آداب األمم املختلفة، لكن رمبا مل يسق من شخصية مشهورة يف 
 مقام اجلدل.

–ى صحة هذا الدين العظيم واإلميان ابهلل وعجائب اآلايت على نبوة حممد ومن الغريب حقاً أن حيتج شخص عل
 بدليل ق ماري هش  مستمد من بيئة مغموسة ابلصعوابت والتعقيدات. -صلى هللا عليه وسلم
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لكن على أية حال..، املتعاملون مع هذا الرهان مراتب، منهم من يصدق وجيزم ولكن جيعل مثل هذه الدليل لدفع 
. املعارضات  واخلطرات الريبية العارضة، فهذا أمره هني 

ومنهم من داخلته الشكوك واالرتياابت، فهذا فيه التفصيل املعروف يف الشك الذي يبلغ النفاق األكرب، والشك 
 الذي ال يبلغ بل هو شعبة منه، وقد مي ز هللا بني النوعني فقال:

 ْم َمَرٌض{.}إ ْذ يَ ق ول  اْلم َناف ق وَن َوالَّذ يَن يف  ق  ل وهب   

ولكن شعب النفاق الصغرى كثْياً ما تفضي للكربى عقوبة من هللا كما قال هللا }يف  ق  ل وهب  ْم َمَرٌض فَ زَاَده م  اّللَّ  
 َمَرًضا{ وقد قال مجع من الصحابة أن املرض هنا هو "الشك"، ذكرهم الطربي وغْيه.

الريب األصغر ومل أيت بناقض من نواقض اإلسالم واملراد أن من جزم وصد ق وبقيت عنده شعبة من الشك و 
ينفعه إميانه هذا أبن مينع عنه التخليد يف النار، فإما أن يغفر له بسبب من أسباب املغفرة كاملصائب املكفرة واحلسنات 

 املاحية وحنوها، أو يعذب يف النار بقدر مرض قلبه مث خيرج.

يقول )أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل يف أحاديث كثْية أن هللا  جاء يف الصحيحنيوقد 
من إميان( ويف بعضها )مثقال شعْية من إميان( ويف بعضها )مثقال ذرة( ويف بعضها )مثقال حبة من برة(، وكلها ألفاظ 

 يف الصحيحني.

 شبهات أحرقتني
 سيصنع وماذا بها، مررت ما ليتني )دوكنز( ليلة يا الشكوك؟ لهذه ترى يا طبيب من هل

 سيدي، يا الشبهات أحرقتني كبيرة؛ والمواجع الخاص على تواصال أو لقاء تمنحني هل اآلسك،

 ... وارتحت تركتها وال وارتحت بها اقتنعت ما

 سأكون صرحياً معك، بكل اختصار: صدقين أنك تضيع وقتك.

 املفاجأة.. وهذه اليت يسموْنا شبهات؛ استعرضت  أكثرها يف الفرتة املاضية فصدمتين 

كنت أستشنع جحود هؤالء، لكين أقر يف نفسي بذكاء بعضهم، مث ملا طالعت سفرهتم اليت يلت ون ويعجنون فيها، 
 وإذا هبا نفس اإلشكاليات املكررة املغسول ماؤها: مشكلة الشر، نظرية دارون، تعدد واختالف األداين واملذاهب، اخل!

 اً يف الثقة بعقول أولئك! فشعرت خبيبة كبْية وأيقنت أبين كنت وامه

 اي هللا.. كيف يبين املرء قرارات كربى حبياته من أجل تلك االحتماالت الباردة.. 
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 أين العقول؟!

إن كنت ستستمر تزور منتدايهتم، وتشاهد مقاطعهم، وتقرأ مرتمجاهتم، وتدخل نفسك كل مرة يف معمعة شبهة 
ق الً بني اجمليبني، وال تبدأ الشبهة يف الرماد حىت توقد غْيها، فبكل تضرم نْياْنا يف جوفك مث تتسول من يطفئها، متن

 صراحة ووضوح: أنت يف أسوأ خيار ممكن لتقضي حياتك فيه! ولقد استمتع بك الشيطان غاية التالعب..

صغْي ايرجل .. أغلق هذه النوافذ.. واجلس مع نفسك خالياً "صادقاً" مث تدب ر هذه الفطرة العجيبة اليت جيدها ال
 والكبْي يف نفسه يف التوجه هلل ورفع يديه إىل السماء.. }ف ْطَرَت اّللَّ  الَّيت  َفطََر النَّاَس َعَلي َْها{

امكث يف املسجد بعد الصلوات وانشر املصحف بني يديك مث تدبر عجائب األدلة العقلية اليت يشْي إليها 
مل هذه األنوار اإلميانية اليت تغشى قلبك.. حىت أنك تتنفس القرآن..وحديثه عن التاريخ واألمم وآايت األنبياء..وأت

َ ت َ  ًا َمثَاين  ْقَشع رُّ أنفاساً تشعر أبنك تزفر الكدر وتستنشق الصفاء وُتف روحك..}اّللَّ  نَ زََّل َأْحَسَن احْلَد يث  ك َتااًب م َتَشاهب 
ْنه  ج ل ود  الَّذ يَن خَيَْشْوَن َرهبَّ ْم مث َّ تَل ني  ج ل    ود ه ْم َوق  ل وهب  ْم إ ىَل ذ ْكر  اّللَّ {..م 

 مث أتمل يف كتاب هللا عجائب إشاراته إىل "دليل التسخْي":

َي َأْن متَ يَد هب  ْم َوَجَعْلَنا ف يَها ف َجاجاً س ب الً َلَعلَّه ْم يَ ْهَتد وَن، َوَجَعلْ  وظاً َنا السََّماَء َسْقفاً حَمْف  }َوَجَعْلَنا يف  اأَلْرض  َرَواس 
َا م ْعر ض وَن، َوه َو الَّذ ي َخَلَق اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ك لٌّ يف  فَ َلك  َيسْ   َبح وَن{وأمثاهلا كثْي..َوه ْم َعْن آاَيهت 

وأتمل هذا النظام العجيب املذهل يف الكون والنفس البشرية.. وكيف أن العلوم الطبيعية مع كل تقدمها مازالت 
كتشف العجائب.. وهذه العلوم الطبية املعاصرة مع كل تقدمها املذهل مازالت حْيى يف تفسْي ظواهر يف جسد ت

َ هَل ْم أَنَّه  احْلَقُّ{ ه ْم َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ  اإلنسان الصغْي.. }َسن ر يه ْم آاَيت َنا يف  اآْلفَاق  َويف  أَنْ ف س 

وادرس مسالك املتقدمني يف فحص املنقوالت، وستجد يف مث خذ جولة دراسية منظمة يف "علوم احلديث"، 
 نفسك تدرجيياً قدرة مدهشة على الفرز، وسرتى قلبك يدخله من اليقني ابلثبوت يف أخبار دون غْيها حبسب القرائن ..

ج ال يقع فانظر بعد ذلك يف أخبار آايت النبوة اليت نقلها اجلمع الكثْي عن اجلمع الكثْي، أو املروايت اليت هلا خمار 
بني نقلتها، مث انظر فيها عجائب ما آتى هللا نبيه من املعجزات اليت هلا آَثر خارجية على املاء والطعام  التشاعرفيها 

 والناس واإلخبار ابملغيبات، فضالً عن "حسن العاقبة" وكمال األخالق..

قفل ابب اإلحلاد أبصفاد ال ومن درس علوم احلديث وعرف مسالك الثبوت، وكان صادقاً يف طلب احلق؛ فقد أ
 تكسر..
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وال تكن شخصية منتظرة أتتيك احلجة إىل اببك لتمارس هواية التشويش عليها.. بل كن صادقاً تبحث عن ما 
 يقوي احلجة كما تستذكر ما يعارضها..

ك مث اعلم بعد ذلك كله أن القضية هي "العمل".. وهذه الدنيا ال أسرع من انقضائها شيء.. وتذكر أصدقاء
 وأقاربك الذين غادروك قريباً.. فارم عنك مستهلكاهتم وابن مستقبلك..

 

 بين رسالة الشافعي وابن املقفع
 أنها على التراث ))تشكالت سميتموه ما على تهجمكم 133ص المدنية" "مآالت في ذكرتم

 ""رسالة أن أثبت األصولي الفكر كتاب في الصغير الدكتور أن بيد سلطة((.. بصراع مدفوعة

 الفقهية سلطته عن يدافع لكي المقفع البن الصحابة "رسالة" على رد الشافعي

 هلل وبعد،، احلمد

 موضوع طويل وخالصته: هذا

أواًل: املصدر االستشراقي: هذه الفكرة يف التسييس ليست فكرة د.الصغْي يف كتابه املذكور، بل هي فكرة طرقها -
أنه استمد تسييس علوم اإلسالم من املستشرقني وذكر منهم نصاً  املستشرقون، و د.الصغْي نفسه نص صراحة على

 )جيب، شاخت، روزنتال، برانشفيك(.

وتبعاً هلم شراحهم احلداثيون –َثنياً: هتويل رسالة ابن املقفع: رسالة الصحابة البن املقفع أعطاها املستشرقون -
السياق التارخيي أصاًل، والتفكْي املوضوعي الرزين الذي  زمخاً ودالالت أكثر من وزْنا بكثْي، ومبا ال يتناسق مع -العرب

 التاريخ فيه يدرك هتويل ومصادرات تلك التفسْيات. وحمركاتيستوعب مالبسات األحوال يف تلك احلقبة 

َثلثاً: اختالف املنطق الداخلي للرسالتني: روح وإشكالية رسالة ابن املقفع ُتتلف جوهرايً عن روح وإشكالية -
ه ( كتبها أليب جعفر املنصور، ويقصد ابلصحابة "رجال السلطان"، 142شافعي، فهذه الرسالة البن املقفع )ترسالة ال

هو موضوع حدود الطاعة السياسية، وحاول أن يقد م  هاويقرتح عليه فيها عدة تنظيمات للجيش والقضاء، وجوهر 
 حيتج أحد يف معصية السلطان هبذه القاعدة، ودعا تفسْياً استبدادايً ملوضوع "طاعة ويل األمر يف املعروف"، حبيث ال

 يدبكل صراحة السلطان إىل أن ميد سلطته إىل مسائل الشريعة وحيسم مسائل اخلالف ابالختيار الشخصي! ابسم "توح
 القضاء" ليكون أعون على االستقرار السياسي.
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تلفة كلياً، فالناظم املهيمن يف كتاب رسالة الشافعي فنص الرسالة، وجدهلا الداخلي؛ مبطن إبشكاليات خم وأما
الرسالة هو مناقشة مسائل النزاع يف "األدلة اإلمجالية" بني املدرستني العراقية واحلجازية، كتثبيت خرب الواحد والقياس 

وهي األسئلة األصولية املختلف فيها بني املدرستني، واليت طرحها  ،وحنوها، سيما أن قصة أتليف الرسالة تؤكد ذلك
تنتهي ابالنتصار الَتاه )فقهاء أهل احلديث(، ولذلك  -بشكل عام–دث عبدالرمحن بن مهدي، والرسالة الشافعية احمل

رقم واحد، ولذلك  هيعظمه فقهاء أهل احلديث وأثنوا عليه، ومسوه "انصر احلديث"، واعتربه فقهاء العراق املخالف الفق
الشافعي، وابلتايل فاملنطق الداخلي لرسالة الشافعي ال صلة له  ال يستحضر احلنفية بشكل مستمر يف كتبهم إال خالف

 ابملشروع املقفعي فيما يظهر.

ه ( 204رابعاً: الفجوة التارخيية بني الرسالتني: ففرضية أن تكون رسالة الصحابة املقفعية هي احلافز للشافعي )ت-
ه ( ليس 204جداً؛ للفارق التارخيي، فالشافعي )تعلى كتابة )الرسالة(، كما يطرح املسي سون ألصول الفقه؛ هذا بعيد 

بعد وفاة ابن املقفع بثمان سنني، وكالمها عاصر سلطة سياسية  عيه ( ، بل ولد الشاف142معاصراً البن املقفع )ت
أبو خمتلفة يف كتابة رسالته، فابن املقفع كتب رسالته أليب جعفر املنصور وتويف أثناء واليته، بينما الشافعي حني تويف 

( سنوات!، وعاصر بعده املهدي واهلادي والرشيد واألمني واملأمون وتويف يف أوائل خالفته، 8جعفر املنصور كان عمره )
 وعاش أجواء سياسية خمتلفة.

خامساً: الواقعة احملتملة: أقرب حدث من املمكن أن يكون له صلة برسالة ابن املقفع هو استدعاء أيب جعفر -
ه ( بفطنته وَترده 179ك واقرتاحه عليه أن حيمل األمصار على املوطأ، ولكن اإلمام مالك )تاملنصور لإلمام مال

بناء الكعبة حىت ال يكون الدين ألعوبة أبيدي  ةأجهض املشروع، وقد يكون هذا لنفس الباعث يف رفض مالك إعاد
وأبو جعفر يدعو اإلمام مالك لتوحيد  امللوك، فهذا قد يكون ذا صلة، ألن ابن املقفع يف رسالته دعا لتوحيد القضاء،

 رالقضاء على أساس موطئه. وأيضاً ألن اإلمام مالك هو الذي كان معاصراً البن املقفع فلما مات ابن املقفع كان عم
اإلمام مالك مخسني سنة. فاملشروع الذي اقرتحه أبو جعفر املنصور على اإلمام مالك هو عني اإلشكالية اليت طرحها 

 ابن املق

 ّد السرقة وثقافة الغالبح
 ؟ الشريعة لمقاصد إعماال أخرى بعقوبة عنه واالستعاضة اليد قطع حد الغاء يمكن هل

 هلل وبعد،، احلمد
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املسألة ال ُتتص بعلم مقاصد الشريعة، بل هي جمرد حلقة يف مسلسل طويل، ال تتبني الرؤية إال مبعرفة  هذه
 السياق الشامل ملثل هذه األطروحات:

نتشرت علوم اإلسالم عرب اجملاهدين الفاحتني الغالبني يف وجه األمم املغلوبة، مل توجد ظاهرة ثقافية يف أتويل ا فلما
 شريعة اإلسالم لتتوافق مع التشريعات العملية للفرس أو الروم، وسبب هذا ظاهر وهو أْنا أمم مغلوبة سياسياً. 

م العقليات اليواننية والروحانيات اهلندية وحاولوا إعادة ظهرت يف بعض النخب العلمية والنسكية هزمية أما ولكن
 أتويل اإلهليات اإلسالمية وعلم السلوك اإلسالمي ليتوافق معها.

اآللية املفضلة آنذاك هي "صب احملتوى األجنيب يف اللفظ الشرعي" المتصاص املعارضة الدينية ولرتويج  وكانت
 ق، كما قال اإلمام ابن تيمية: املعىن الفكري الباطل جباه اللفظ الشرعي احل

ون ابلعبارات اإلسالمية القرآنية عن اإلحلادات الفلسفية واليواننية(.  )أولئك يغْيون العبارات، ويعرب 

 هذا من أساليب التلبيس والتمويه يف مواضع متعددة كقوله رمحه هللا: واعترب

ية فجعلوا يضعون هلا معاين توافق معتقدهم، مث )وال ريب أن القوم أخذوا العبارات اإلسالمية القرآنية والسن
خياطبون هبا وجيعلون مراد هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم من جنس ما أرادوا، فحصل هبذا من التلبيس على كثْي 

 من أهل امللة(.

 أيضاً: وقال

 )ولكن ميوهون ابلتعبْي على املعاين الفلسفية ابلعبارات اإلسالمية(.

ْثل ه  َشْيٌء{،هذا  ومثال  عندهم من يعرب عن تعطيل الصفات أبنه تنزيه هللا عن املماثلة املذكور يف قوله }لَْيَس َكم 

بُّ اآْلف ل نَي{. أو  من يسمي الصفات االختيارية "األفول" املذكور يف قول هللا }فَ َلمَّا أََفَل قَاَل اَل أ ح 

، ويسمي املاركسية العدالة االجتماعية، ويسمي الربملان غْي املقيد املعاصرين من يسمي الليربالية احلرية الشرعية ويف
 ابلشرع جملس أهل احلل والعقد، وهكذا.

مع جمي العصر احلديث وتفوق األمم الغربية املادية وهيمنتها واستعمارها انكسر كثْي من املسلمني لثقافة  مث
 ة أفكار الغالب، وطرح لذلك وسائل متعددة، منها:الغالب، وصاروا يبحثون يف الرتاث اإلسالمي عن وسائل لشرعن
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بعضهم ملفهوم املصلحة يف الشريعة، أو مفهوم املصلحة عند الطويف لتمرير القوانني الوضعية املخالفة  استغالل
للشريعة، واستغالل علم أسباب النزول واملكي واملدين والنسخ ليسقط عليه مذهب "التارخيية"، وحيصر الشريعة حبقبة 

 رخيية انقضت.ات

استغالل بعضهم لعلم "نقد املتون" يف السنة النبوية ليسقط عليه مذاهب النقد العقلي املنحرفة للنص الديين،  ومثل
واستثمار بعضهم القول املعروف بنفي الرتادف اللغوي ليتالعب أبلفاظ القرآن فيختار لكل لفظ معىن يوافق املطلوب 

 الغريب، وهكذا.

ستنزاف الرتاث إىل حد التفتيش يف املذاهب الباطلة للبحث عن موطئ قدم لثقافة الغالب، وصل استهالك وا بل
كاستغالل بعضهم ملفهوم "خلق القرآن" عند املعتزلة للتمهيد للتعامل مع القرآن كنص بشري، واستغالل بعضهم القرمطة 

 تطرفة اليت تعو م املعىن.التأويل امل نظرايتالسمعية الباطنية لدى غالة الصوفية كابن عريب لتمرير 

أن القضية هي حماولة وجود مهرب تراثي الحتضان ثقافة الغالب، وال صلة لكل هذا الركام احلداثي  واملراد
ابلصرامة العلمية املنهجية يف النظر واالستدالل، بل هي التوافقات العامة واملصادرات الصرحية واخلفية والرهان على 

 .تغاضي ذوق القارئ املعاصر

مقاصد الشريعة علم يبحث يف حكم وغاايت التشريعات ملزيد الضبط يف التنزيل الكلي هلا، وليس علماً  وعلم
 وضع إللغاء الشرائع واستبداهلا.

فأكثر من يتحدث عن املقاصد من قراء احلداثة مل يقرأ املوافقات للشاطيب أصالً، ولو قرأها ألمسك رأسه  ولذلك
 يد احملافظة والتمسك ابلنصوص.ورأى أن الشاطيب فقيه شد

 إغالق األسواق وقت الصالة
 ؟ أحيانا دقيقة اربعين الصالة وقت المحالت تسكير الشريعة من هل

سن نظام إغالق احملالت وقت الصالة هو من حب اخلْي للمسلمني لكي ال يدخلوا يف شبهة النفاق اليت ذكرها 
 ابن مسعود يف صحيح مسلم:

يوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته، لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم..، )ولو أنكم صليتم يف ب
 ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف(

. 
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ماح ابألكف ومع ذلك يشرع هللا للمسلمني وأتمل ابهلل عليك يف حلظة احلرب وشدة اخلوف والسهام ترتصد والر 
 اجملاهدين الصالة مجاعة يف تلك احلال:

ن ْه ْم َمَعَك َوْلَيْأخ ذ وا َأْسل َحتَ ه ْم فَإ ذَ  ْم َفأََقْمَت هَل م  الصَّاَلَة فَ ْلتَ ق ْم طَائ َفٌة م  ا َسَجد وا فَ ْلَيك ون وا م ْن َورَائ ك ْم )َوإ َذا ك ْنَت ف يه 
ْذَره ْم َوَأْسل َحتَ ه ْم(َوْلَتْأت  طَ   ائ َفٌة أ ْخَرى ملَْ ي َصلُّوا فَ ْلي َصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأخ ذ وا ح 

 فكيف ابهلل عليك وحنن يف حال األمن ويف األسواق نرتك صالة اجلماعة؟

 يصلون؟!  أليست غاية األاننية أن نرتك اجملتمع أيلف التبضع والتجول والفرجة يف األسواق واملسلمون يف املساجد

. 

 كيف نفعل هذا وهللا يقول:

 )ر َجاٌل اَل ت  ْله يه ْم َت َاَرٌة َواَل بَ ْيٌع َعْن ذ ْكر  اّللَّ  َوإ قَام  الصَّاَلة (

. 

بل الواجب علينا أن نفرح هبذا النظام ونعززه يف النفوس ونتعاون عليه ونظل نتذكر كيف أن هللا نب هنا أن ال تشغلنا 
صالة وأن هللا شرع للمسلمني يف حالة اخلوف صالة اجلماعة فكيف حبال التسوق! وأن ابن مسعود التجارة عن إقام ال

 يف صحيح مسلم ذكر أن الصحابة كانوا يعدون من يتخلف عن اجلماعة أنه "منافق معلوم النفاق"

 فما أعظم شأن صالة اجلماعة يف دين هللا..

 ساعة! فإن هذا ال ميكن أصالً وال حىت أمنياً.. 24مث إن الربكة يف التجارة ليست بفتح احملالت 

فكيف نستخسر نصف ساعة نعيد تنقية أرواحنا فيها بصالة اجلماعة ولعل فيها الربكات واألرزاق والدعوة 
 اجملابة..

 أسمع أغنية فأتذكر نعمة الله علي!!
 غنيةواأل .. حّقه في وتقصيري علي وِنَعمه اهلل أتذّكر ، غرامية أغنية أسمع عندما

 !؟ غرامية

ربط تذكر هللا ونعمه وحبه ابستدعاءات ألفاظ األغنية الغرامية ال يليق، إذ كلمات األغاين الغرامية فيها من ذكر 
 العشق بل واجملون مبا ليس من توقْي هللا وال من قدره حق قدره أن ي ذَكر سبحانه هبا.



 شرعية إشكاالت

 الفهرس                                                                                                                                   136

 قال هللا }َوَما َقَدر وا اّللََّ َحقَّ َقْدر ه { 

 ل سبحانه }َما َلك ْم اَل تَ ْرج وَن ّلل َّ  َوقَارًا{وقا

وأخرب سبحانه عن اجتماع املكاء مع الصالة وأْنا من أفعال املشركني فقال }َوَما َكاَن َصاَلهت  ْم ع ْنَد اْلبَ ْيت  إ الَّ 
 م َكاًء َوَتْصد يًَة{

 وأخشى أن يكون هذا الذي تذكره عن نفسك من حيل الشيطان

فتح صفحة جديدة مع ربك، وترتك هذه املعازف مجلة، وتبدأ ببناء مستقبلك األبدي، ابالشتغال وأوصيك أن ت
 ابملعايل.

 لَم ُرّتب ىلع ذنوبنا آثاًرا مع كوننا غير معصومين؟!
 األنبياء لغير العصمة تستحيل أنه مع الذنوب، ارتكاب الدعاء: إجابة موانع من كان لَم

 والمالئكة؟

 هلل وبعد،، احلمد

السؤال وارد على كل آَثر الذنوب، والذنوب ال متنع إجابة الدعاء فقط، بل هلا آَثر كثْية، أسأل هللا يل ولك  هذا
 العافية.

 أغلظ آَثر هذه الذنوب كفاان هللا شرها أْنا َتر ملثلها كما قال هللا }يف  ق  ل وهب  ْم َمَرٌض فَ زَاَده م  اّللَّ  َمَرًضا{. ومن

وحشة العجيبة يف النفوس والشعور ابلضيق واهلموم } َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذ ْكر ي فَإ نَّ َله  َمع يَشًة آَثرها تلك ال ومن
 َضْنًكا{.

{.  ويغشى  ليل الذلة صاحبها }َوَمْن ي ه ن  اّللَّ  َفَما َله  م ْن م ْكر م 

 رَّمْحَن  ن  َقي  ْض َله  َشْيطَااًن فَ ه َو لَه  َقر يٌن{الباب ملزيد تسلط الشياطني على العبد } َوَمْن يَ ْعش  َعْن ذ ْكر  ال وتفتح

{ بل إن الذنوب حتجب نظر اإلنسان  وتؤثر يف كمال العقل واإلدراك كما قال هللا } َوَما يَذَّكَّر  إ الَّ أ ول و اأْلَْلَباب 
 س وا اّللََّ َفأَْنَساه ْم أَنْ ف َسه ْم{عن نفسه ذاته حىت يفلت زمام نفسه منه كما قال هللا } َواَل َتك ون وا َكالَّذ يَن نَ 

َا َكَسَبْت  هذا ابإلضافة اىل األفراد، وأما اجملتمعات فإْنا تتلف الثروات األرضية } َظَهَر اْلَفَساد  يف  اْلرَب   َواْلَبْحر  مب 
}  أَْيد ي النَّاس 
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َنَّ  وتضرب ًا ن ْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوم  حاالت الرخاء االقتصادي واالجتماعي كما قال هللا } َذل َك أب   اّللََّ مَلْ َيك  م َغْي  
ه ْم{ َنْ ف س   َحىتَّ ي  َغْي   وا َما أب 

َها ق  ْلت ْم َأىنَّ َهَذا ق ْل ه َو م ْن ع ْند   وتؤثر ثْ َلي ْ ت ْم م  يَبٌة َقْد َأَصب ْ ك ْم{ يف موازين احلروب } َأَوَلمَّا َأَصابَ ْتك ْم م ص   أَنْ ف س 

ْله  اَنرًا خَ ُتت مث ال ًدا تم عقوابهتا أبْنا املنحدر إىل جهنم كما قال هللا } َوَمْن يَ ْعص  اّللََّ َوَرس وَله  َويَ تَ َعدَّ ح د وَده  ي ْدخ 
 ف يَها َوَله  َعَذاٌب م ه نٌي{

 ا النَّاس  َواحلْ َجاَرة {.سبحانه } اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا ق وا أَنْ ف َسك ْم َوَأْهل يك ْم اَنرًا َوق ود هَ  وقال

 دخول اجلنة، أصله أو كماله حبسبه. فتمنع

 بعض آَثرها البشعة، أسأل هللا أن خيلصنا منها ايرب، وليس املقصود االستقصاء بل التمثيل. وهذه

 ينسحب سؤالكم ذاته على كل هذه اآلَثر:  فهاهنا

 د غْي معصومني من الذنوب؟رتب هللا على ذنوب العباد هذه اآلَثر مع أن العبا ملاذا

: أن سبب تكثْي هذه اآلَثر الشنيعة املرتتبة على الذنوب هو حض العباد أوالً على تقوى هللا مبجانبة واجلواب
الذنوب، مث إذا واقعوها حضهم على االجتهاد يف االستغفار والتوبة حىت ال تقع عليهم آَثرها، وحىت يهطل عليهم من 

رفع املانع ابلتوبة واالستغفار وإتباع السيئة احلسنة وحنوها من  إذااليت منعتها الذنوب  -رويةالدنيوية واألخ-اخلْيات 
 طرائق حتصيل املغفرة اإلهلية.

بعد الذنب تتحقق أنواع من العبودية هلل، حىت أن كثْياً من التائبني يكون حاله بعد التوبة أعظم من حاله  وابلتوبة
 كعب بن مالك قال:  قبل الذنب، كما يف الصحيحني أن

أبشر خبْي يوم مر عليك »قال وهو يربق وجهه من السرور:  -صلى هللا عليه وسلم-)فلما سلمت على رسول هللا 
 ، وكان هذا بسبب توبة هللا عليه يف قصة الثالثة الذين خل فوا املعروفة.«(منذ ولدتك أمك

 أعلم وهللا

 كيف نعرف الحق؟
 ابن قال كما الفتنة عليهم تؤمن وال للحق وافقتهمبم ُيعرفون - العلماء - الرجال

 إياها؟ يعلمنا من وهم والفتنة الحق نعرف كيف مسعود،
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من التصورات اليت يقع هبا االلتباس الظن أن وسائل العلم هي العلم نفسه، فالعقل يعرف به السمع لكن إذا 
ل وإن كان وسيلة إليه، واإلسناد طريق للمنت لكن خالف السمع ما يظهر لنا من العقل علمنا خطأ ما يظهر لنا من العق

إذا خالف الراوي من هو أرجح منه أو انقض املنت بقية املتون علمنا خطأ الناقل وإن كان وسيلة للمنقول، وكذا الرجال 
منا وسيلة للعلم لكن إذا خالف الرجل من أهل العلم العلم إما مبخالفة صريح الكتاب أو صحيح السنة أو اإلمجاع عل

 خطأ الرجل وإن كان وسيلة للعلم.

 هل السلفية ىلع حق؟

 حق؟ على السلفية هل

 ال أعرف ماذا تقصد ابلسلفية.

 فبعض الناس يطلق املصطلح ويقصد به مجاعة معينة يف ذهنه مستاء جداً من تصرفاهتا.

، كاخللفاء األربعة من وأما إن كان املقصود منهج أهل السنة واجلماعة، وطريقة أئمة السلف يف فهم اإلسالم
الصحابة، ومثل سعيد بن املسيب واحلسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أيب رابح وأضراهبم من التابعني، ومثل 

مالك بن أنس واألوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأضراهبم من أتباع التابعني، فنشهد ابهلل تعاىل أننا على 
ن هللا، ونشهد ابهلل أْنم مصابيح الدجى وسرج األمة، وهلم لسان صدق عام، وال يتواطؤ منهجهم يف فهم اإلسالم إبذ

األئمة من هذه الطبقات على أمر إال ويكون حقاً يف نفس األمر. والنصوص اليت جاءت يف فضل واهتداء القرون 
 املفضلة هؤالء هم رؤوسها.

ه نقص وخفة وطيش، وقد ضيع زمانه هدراً، إذ ومن رام فهم اإلسالم بشيء خارج عن طريقة هؤالء ففي عقل
كيف أتيت النصوص ابلثناء على هذه القرون املفضلة وتشهد األمة أن هؤالء سادات هذه القرون مث يكون فهمهم 

لإلسالم خطأ! مث يفهمه بعض متأخري العلماء املتشربني للقواعد الكالمية األجنبية عن الوحي، أو بعض املعاصرين 
 نكسرين للثقافة الغربية الغالبة! هل هذا أمر يقبله العقل؟ وهل صار دين هللا لغزاً ال يكشف إال اليوم؟!املنهزمني امل

 وهللا أعلم

 لَم ُأمرت النساء وحدهن بالحجاب؟!فيف الرجال من هو جميل.. 
 الرجل وجه يكون فأحيانا فتنة كانت ؟؟واذا الوجه وستر بالحجاب النساء أمرت لماذا 

 ؟؟ أيضا للمرأة نةوفت جميال
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َنات  يَ ْغض ْضَن م ْن أَْبَصار ه نَّ{  قال هللا }َوق ْل ل ْلم ْؤم 

 ولكن ملا كان افتتان املرأة جبمال وجه الرجل أقل بكثْي من العكس، كان احلكم يف اخلمار للغالب.

 وهللا أعلم

 تركُت العلم لئال تكثر علّي الحجج!!
 أحمل ال حتى للقرآن التعرض وعن التعليم عن فتوقفت أعلم بما أفعل لن أني أعلم

 يصح؟ هذا فهل الحمل، ويثقل إضافية حجج نفسي

 تركك العمل ذنب وتقصْي

 وترك التعليم والتذكْي ابلقرآن تقصْي إضايف، وتقصْي واحد أحسن من تقصْيين.

 استغفر من ذنبك، وعلم وذكر ابلقرآن، فإن التعليم والتذكْي حسنة، واحلسنة متحو السيئة

 هل الشذوذ الجنسي فطرّي فال يعاقب عليه؟
 يجوز فال اختيار؛ ال الناس في فطرة الجنسي الشذوذ أن يزعم من على الحجة ما

 فعلها؟ على معاقبتهم

يقال له أيضاً: فإن شهوة القتل وشهوة السرقة وشهوة االغتصاب اخل شهوات جيدها كثْي من اجملرمني غرائز يف 
 تماعية والنفسية تشْي لذلك كثْياً.طبيعتهم، والدراسات االج

 فإن قال: ولكن هذه شهوات مريضة، وغرائز فاسدة منحرفة، ال عربة هبا.

هو شهوة مريضة وغريزة فاسدة منحرفة، شرع هلا من خلق هذا  -أجل كم هللا-قلنا له: وهكذا الشذوذ اجلنسي 
 وهلل املثل األعلى. اجلسد نفسه العقوبة الالئقة هبا، وصانع اآللة أعلم مبا يصلحها،

 كيف صاروا مخترعين؟!فإذا كان الكفار ال يعقلون 
 المخترعين وأكثر يعقلون ال الكفار يكون كيف مخترعون أنهم مع اليعقلون الكفار

 منهم؟ المجاالت شتى في والمبدعين

 احلمد هلل وبعد،،
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ه، كما أن البصر قد يطلق على العني وقد والعقل يطلق على أربعة أمور: القوة الغريزية للتعقل، وفعل التعقل نفس
 يطلق على فعل اإلبصار.

والثالث: أنه قد يطلق على العلوم احلاصلة ابلتعقل، فرتاان نقول كثْياً "العقل يدل على كذا"، وهي أمور معقولة 
د تكون خاطئة اكتسبت بفعل التعقل، وأكثر ما يسمى عقالً يف العلوم العقلية إمنا هو معقوالت ظهرت لبعض الناس ق

 وقد تكون صواابً، ومع ذلك يظنون أْنا هي العقل نفسه حصراً.

والرابع: أنه قد يطلق العقل على العمل ابلعلم، وهذا من ابب إطالق اسم الشيء على مقتضاه وهو كثْي يف لغة 
، وال لفقد فعل النظر، العرب، ومن ذلك أن املتهور يسلبون عنه اسم العقل فيقولون "فالن غْي عاقل" ال لفقد الغريزة

 وإمنا لفقد مقتضى وأثر ومثرة ذلك.

والفالسفة جعلوا العقل جوهراً قائماً بنفسه، وبعض متكلمة اإلثبات خصوا العقل جبعله من جنس العلم الضروري 
 ليسلم هلم أصلهم يف القدر وابب األفعال اإلهلية يف نفي األسباب والطبائع.

وجدت األول )العقل الغريزي( بيولوجي، والثاين )عقل الفعل( والثالث )املعقوالت ولو أتملت اإلطالقات األربعة ل
ن، والثالث )العقل العملي( أخالقي، ولذلك يكثر استعمال األخْي يف كالم بعض املتصوفة.  العلمية( فكراي 

 غْيه.وهذه مسألة هلا ذيول ولوازم، وهي مبسوطة يف كالم أهل العلم يف أصول الدين وأصول الفقه و 

ْنَّ ْم قَ ْوٌم اَل يَ ْعق ل وَن{ وقول هللا } َوقَال   وا واملراد أن ما سألتم عنه من نفي هللا عن الكفار العقل كقول هللا } َذل َك أبَ 
 َلْو ك نَّا َنْسَمع  َأْو نَ ْعق ل  َما ك نَّا يف  َأْصَحاب  السَّع ْي {

النظر يف اآلايت، فيلوموا أنفسهم أْنم مل يستعملوا عقوهلم يف فهذا وأمثاله قد يراد به استعمال العقل يف التدبر و 
 التدبر.

وقد يراد به العمل مبقتضى وأثر ومثرة التعقل، وهو العمل ابلعلم، فيلوموا أنفسهم أْنم مل يستفيدوا مما عقلوه 
 وعملوه.

أنك َتد من هو عاقل يف وأما كيف اجلمع بني كونه خمرتع ويكفر، فإن العقل واحلكمة تتفاوت، ومن ذلك مثالً 
تدبْي احلاضر أمحق يف تدبْي مستقبله، كأن َتد طالباً ذكياً جداً يف الدرس لكنه ال يذاكر لالختبارات فْيسب وينجح 

 من هو أقل منه ذكاًء.
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وهكذا فكثْي من الكفار سبب كفرهم تقدمي اللذة العاجلة على السعادة املستقبلية األبدية، وهذا من نقص العقل، 
  لو كان ذكياً يف تدبْي أمر لذائذه العاجلة.حىت

َلَة َوَيَذر وَن َورَاَءه ْم يَ ْوًما ثَق ياًل{  ولذلك قال هللا }إ نَّ َهؤ اَلء  حي  بُّوَن اْلَعاج 

َرة  ه ْم َغاف ل وَن{ نْ َيا َوه ْم َعن  اآْلخ   وقال هللا } يَ ْعَلم وَن ظَاه رًا م َن احْلََياة  الدُّ

 وهللا أعلم،،

 كيف ننتقد الغرب ونحن نركب طائراته؟!
 من وأظنه الزمالء أحد قال الغرب في األسرة انتقدنا نقاش كان مبتعثين زمالء جلسة في

 ونكتب بجواالته ونتواصل وسياراته طائراته نركب ونحن الغرب ننتقد كيف مقال: أو تغريدة

 رأيك؟؟ ما إلخ. كومبيوتراته من

 هلل وبعد،، احلمد

 جة واملنطق الداخلي فيها واملبدأ الضمين يف ابطنها هو التايل:هذه احل فحوى

 )إذا كان لدى شخص شيء من احلق، واستفدان منه، فيجب أن أنخذ أيضاً ما عنده من الباطل(.

 عليك هل يوافق على هذا املنطق شخص حيرتم العلم والعقل والثقافة والتفكْي؟ فباهلل

ملبدأ الضمين هلذه احلجة، وسنحاول أن نقرأ احلجة يف مثالني متقابلني مزدوجني مثالً يف هذه التطبيقات هلذا ا انظر
 أواًل:

 النموذج األول:-

استفاد من مصنوعات الكفار يف األسلحة واملنسوجات، واشرتى منهم أطعمة  -صلى هللا عليه وسلم– النيب
، واقرتض من بعض اليهود اخل، ومع ذلك بل غ النيب يف الناس منزل ة الكافر يف القرآن وأنه يف مرتبة األنعام والدواب وأوان 

 {.وأنه رجس اخل بسبب ما عندهم من الباطل، كقول هللا }َوالَّذ يَن َكَفر وا يَ َتَمت َّع وَن َوأَيْك ل وَن َكَما أَتْك ل  اأْلَنْ َعام  

 }إ نَّ َشرَّ الدََّواب   ع ْنَد اّللَّ  الَّذ يَن َكَفر وا{. وقوله

 ل َك جَيَْعل  اّللَّ  الر  ْجَس َعَلى الَّذ يَن اَل ي  ْؤم ن وَن{.}َكذَ  وقوله
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كثْي يف كتاب هللا، فهل يقول عاقل لرسول هللا كيف استفدت من مصنوعات الكفار النافعة مث تذمهم   وأمثاهلا
 على ابطلهم؟ هل يقول هذا شخص تنطبق عليه معايْي السالمة العقلية؟

 النموذج املقابل: -

ص غريب وقال لبين قومه كيف تذمون ُتلف املسلمني وتزدروْنم وَتعلوْنم دول عامل َثلث وأنتم جاء شخ لو
تشرتون منهم النفط الذي هو عصب حياتكم، ومتثل اجلاليات املسلمة يف البلدان الغربية قوة لليد العاملة، وتستقطبون 

 كوادرهم العلمية؟

قولون له بكل وضوح: نشرتي منهم نفطهم ونستفيد من سيقبل الغربيون هذا الطرح من صاحبهم، أم سي فهل
أيديهم العاملة ونستقطب كوادرهم العلمية ألنه شيء رائع ومفيد وفيه مصلحة لنا، ولكن واقع دوهلم ومؤسساهتم 

 وحكوماهتم متخلفة وجيب أن نعرتف ابحلقيقة.

 دعنا نسحب هذه احلجة البليدة إىل تطبيقات أخرى: حسناً،

وم من الصني والياابن مصنوعات هائلة تكاد تغطي حياتنا احلاجية والكمالية، من وسائل نستورد الي حنن
املواصالت إىل أجهزة التكييف ومواد البناء إىل دقائق أجهزة االتصاالت، فما رأيك لو جاء شخص وقال بناًء على هذه 

 احلجة: 

ذية والطاوية وكل الوثنيات يف الصني والياابن إذ أن نكف  اليوم عن ذم الدايانت الوثنية من الكونفيوشية والبو  جيب
 كيف نستورد منهم هذه املصنوعات ونذم عقائدهم؟!

 مثاالً تنبؤايً آخر: وخذ

اهلندي يشهد قفزات صناعية وتكنولوجية، فهذا يعين أنه إذا زاد مستوى وارداتنا الصناعية من اهلند  االقتصاد
 ذم اهلندوسية وتقديس البقر.أن نتوقف عن  -بناًء على هذه احلجة–فيجب 

 أيضاً إن زادت وارداتنا من روسيا يوماً ما فيجب الكف عن ذم أدايْنم الباطلة. وهكذا

ميكن أن يقال للكاتب الليربايل السلطاين الذي حيتج مبثل هذه احلجة: أي شخص يوجد يف بيته شيء من  بل
 يف املنطقة! السجاد اإليراين الفاخر فيجب أن يكف عن نقد سياسات إيران

ميكن أن نسمي هذه احلجة البليدة )حجة االستْياد والتصدير( وأن الفكر العريب جيب أن خيضع ملؤشرات  ولذا
 الواردات!
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 هذا من جهة، ومن جهة أخرى: كل

مل يقدم لنا مصنوعاته وخمرتعاته منحاً وهبات وهدااي و "شرهات"، بل أخذ مقابلها من ثرواتنا وابتز من  فالغرب
تنا وفرض علينا من ثقافته، بل وسفك من دمائنا ودماء أطفالنا بنْيان عسكرايته؛ ما ال يعلمه إال هللا، فكيف يراد حراي

 منا املزيد من الذل له؟!

صراحة فمثل هذه احلجة املذكورة يف السؤال مل أجدها رائجة بني كبار احلداثيني العرب، بل وجدهتا يتكرر  وبكل
الصحفيني الليرباليني، وأظن السبب أْنا حجة فيها شيء من مسحة البالهة اليت حيب أن ذكرها بني طبقة "عوام" 

 يتحاشاها من ينتسب للثقافة.

 أعلم،، وهللا

 فلَم نتكاثر؟!  الحياة ُمعاناة..
 معاناة اال ليست الحياة ان مع ؟ التكاثر في البشر يستمر لماذا

 هلل وبعد،، احلمد

زنة يف األحكام، فال ميكن أن َتد عاقالً يقول: ملاذا أذهب إىل عملي كل صباح مع البشري مبين على املوا العقل
 أن فيه معاانة؟ والسبب أنه يعلم أن وراء هذه املعاانة مصاحل عظيمة يف حياته مادايً ومعنوايً.

شي وهتيئة املكان َتد الناس يقولون: ملاذا نذهب إىل نزهة برية مع أن فيها معاانة يف مجع املستلزمات وتعب امل وال
 واإلعداد مث إعادة رفع ذلك كله؟ ألن ما يشعرون به من انفساح النفس وهبجتها يف النزهة يفوق معاانة أعبائها.

اإلجناب، فإن ما فيه من املصاحل العظيمة، وأمهها "إظهار اهلدى ودين احلق على الدين كله"، وكثرة أتباع  وهكذا
يف العامل، وألن اإلنسان مدين بطبعه حيتاج معاونة إخوانه، وما حيصل بذلك من بر احلق وتربيتهم عليه وبثهم اخلْي 

وغْيها من املصاحل العظيمة، ولذلك كله ندب الشارع إىل تعاطي  شرية،الوالدين وصلة األرحام، وحتقيق موجب الفطرة الب
 أسباب الولد، وْنى عن ضدها.

بواب السعادة والبهجة واألنس ابلتعلق ابهلل وذكره وعبوديته، ولو مل أن يف احلياة معاانة فإن فيها أيضاً من أ وأما
يكن يف الدنيا إال "حالوة حمبته سبحانه" يف النفوس لكفى، واحلميمية االجتماعية ولذة العلم واملعرفة ومتعة اإلجناز 

 وحنوها.

 العمل واإلنتاج.. نظر للدنيا بروح مشرقة متفائلة انطلقت أطرافه من عقاهلا وأقبل يتلهف على ومن
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 قرآني بالغي أسلوب "االلتفات"

 ؟ يخاطبنا من هو اهلل كأن وأحيانًا وجل عز اهلل عن يخبرنا كأنه أحيانًا يأتي القرآن لماذا

 .. وبعد هلل احلمد

 التكلم، إىل الغيبة إىل اخلطاب من التنقل وحقيقته "االلتفات" ويسمى البالغة ضروب أحد هو األسلوب هذا
 السامع". نشاط "لتطرية أنه غرضه يف واملشهور شعرهم، يف الواردة العرب ساليبأ من وهو والعكس.

 صيغة من انتقل كيف  فانظر طَي  َبة { ب ر يح   هب  مْ  َوَجَرْينَ  اْلف ْلك   يف   ك ن ْت مْ   إ َذا }َحىتَّ  سبحانه قوله هللا كتاب  يف ومثاله
 .".هبم. "وجرين الغائب صيغة إىل كنتم.."  إذا "حىت املخاطبة

 بقوله: اجلمان" "عقود منت يف أشار وإليه

 مستقل ْ  التفاتٌ  آلخر: كلٌ   ** ن ق لْ  قد وأخواها غيبةٌ  )بل

( يف لإلصغاء أنشط ** املهائع   يف القول نقل ألن  املسامع 

 هذا أن نقل أنه حىت االلتفات" "أسلوب شأن تفخيم يف أمعن "السائر "املثل املميز كتابه  يف األثري وابن
  العربية"! "شجاعة ب  يلقب لوباألس

 وحنوه"، والتقدمي "احلذف وهو العربية تراكيب من آخر ابب على اللقب هذا إبطالق سبق جين ابن كان  وإن
 موضعاً  عشرين زهاء يف يسميه سيبويه كان  مما قريب الباب هذا يف التصرف صنوف من جين ابن ذكره ما أن يل ويبدو

 وهذا والرتاكيب، التعابْي يف العرب توسع وجوه به ويقصد الكالم"، "اتساع اترة هويسمي الكالم" "سعة كتابه:  من
 أعلم. وهللا تداخالً، فيه أن وأظن اجملاز، مببحث صلة نوع له ألن أمهية له سيبويه عند املفهوم

 "تطرية فقط غرضه أن املشهور القول كتابه  يف األثْي ابن انتقد وقد "االلتفات" يسمى األسلوب هذا أن واملراد
 أمثلتها. وعرض أدق أغراضاً  له أن وذكر السامع" نشاط

 مقالة يف هذا من لشيء وأشرت عذبة، رشيقة بلغة اجلماليات على وقوفه دقةٌ  يف أعجوبة هذا األثْي ابن وكتاب
 الذل".. "جناح

 .. أعلم وهللا
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 عربية؟ غير كلمات القرآن يف هل
 القرآن: عربية ينقض هذا وهل غيرها. أو مثاًل ةآرامي عربية. غير كلمات القرآن في هل

 عربيا؟ قرآنا أنزلناه إنا

 وبعد،، هلل احلمد

 اللغة، وفقه الفقه وأصول القرآن علوم يف خاصة فصول هلا معقود مسألة عربية غْي كلمات  القرآن يف هل مسألة
 وقيود. تفاصيل وفيها املسألة، على املفصل واالطالع ذلك مراجعة يستثقل ال هللا شاء إن ومثلكم

 وتغتين وتتطور ببعضها وحتتك وتتالقح تنمو حية كائنات  اللغات أن وهو أساس ابعتبار أذك ر أن أحب ولكين
 اللغوي االقرتاض يسمى ما اللغات بني املعروفة الظواهر ومن واألصوات، واألساليب والرتاكيب املفردات يف ببعضها

(Borrowing Linguistic.) 

 اليت الكلمات وهكذا اجلديد، اللسان من جزءاً  تصبح وتستدجمها فتتشرهبا أخرى للغة لغة من تنتقل يتال فالكلمة
 األسلويب، نظامهم عليها وفرضوا والصرفية، النحوية أصوهلم عليها وأجروا لساْنم يف وأدخلوها فعر بوها العرب أخذها
 أخرى. يةلغو  جينات من النَسيب أصلها كان  وإن لغتهم من عنصراً  تصبح

 عر بة الكلمة ملعىن أشار وقد
 فقال: الساطع الكوكب يف امل

**فيما استعملته ما إذْ  )واللفظ ( عندهم ال له العرب   م عر ب 

 عندهم اللفظ ليس أي عندهم" "ال وبقوله لساْنم، غْي يف هلا وضع اليت داللته يف أي له" "فيما بقوله ويعين
 سابقاً.

  اللفظ أن عنده استقر فمن
 
 عنده. املسألة يف اإلشكال أصل ارتفع عريب عربامل

  أعلم،، وهللا

 املاضي؟ بصيغة القيامة عن الحديث يكون  ملاذا
 ؟ ذلك أتوهم أني أو ؟ الماضي بصيغة القيامة يوم عن الحديث لماذا
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 ابب ويف والبديع، انوالبي املعاين وهي أبواب ثالثة يف وضعوها مث العربية، اللغة مجاليات العريب اللسان علماء رصد
 املستقبل عن "التعبْي ومنها مجالية، ظواهر عدة فيه رصدوا الظاهر" مقتضى عن "اخلروج يسمونه فصل هناك املعاين
 الوقوع". حتقيق لغرض املاضي بلفظ

 للوقوع هو ما وأن وقوعه، حتقق على تنبيًها املاضي، بلفظ املستقبل عن التعبْي )ومنه بقوله اإليضاح يف أشار وإليه
 األرض{( يف   َوَمنْ  السََّماَوات   يف   َمنْ  فَ َفز عَ  الصُّور   يف   ي  ن َْفخ   تعاىل:}َويَ ْومَ  كقوله  كالواقع،

 فعالً  ابلوقوع احلس لتعميق املاضي صيغة هي اليت "ففزع" بقوله املستقبل عن عرب   كيف  فانظر

 الدم(؟ )مضخة الصدر أم )الدماغ( الرأس يف العقل هل

 الفتاوى: جمموع يف تيمية ابن ماإلما قال

 اإلنسان ابطن ابلقلب يراد وقد البدن..، من األيسر اجلانب يف اليت الشكل الصنوبرية املضغة به يراد قد القلب" " )لفظ
 يف العقل إن قيل: وهلذا أيضاً، بدماغه متعلق فالعقل هذا ابلقلب أريد فإذا هذا وعلى ابطنه..، الشيء قلب فإن مطلقا
 أمحد( اإلمام عن ذلك ونقل األطباء من كثْي  يقوله كما  ،الدماغ

 الوحي نصوص فهم يف أصالن

 المفردة الكلمة معنى شرح أستطيع ال لكن إجماال معناها فأفهم علي تمر اآليات بعض

 وهل صواب؟ تدبري هل الغريبة، األلفاظ من كثير يبّين فال السعدي تفسير أحيانا وأراجع

 التدبر يوسع ونحوها المعلقات حفظ هل وأيضا: العرب؟ بلغة زلن والقرآن صحيح منهجه

  القرآن؟ من واالستنباط

 وبعد،، هلل احلمد

 أصالن: هاهنا لكن الشرع، معاين فهم يعمق العرب لسان يف التعمق أن الريب

 تيمية. ابن وشرحه ابلوحي( الوحي )تفسْي األول-

 الشاطيب. وشرحه اإلفرادي( على الرتكييب املعىن )أولوية الثاين-

 إبجياز: وسأوضحهما

 ابلوحي(: الوحي )تفسري األول األصل-
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 وداللة" "ثبواتً  اللغة، بغريب الوحي تفسْي من أقوى ابلوحي الوحي تفسْي أن تيمية: ابن شرح وخالصة

 بعدهم. من بل غوه والصحابة ومعناه، القرآن لفظ للصحابة بني   وسلم عليه هللا صلى النيب أن وذلك

 اللغة، غريب نقل أسانيد ثبوت من أقوى اآلَثر نقل أسانيد الثبوت: حيث فمن

 بلغة القرآن تفسْي من أقوى تدينهم؛ كمال  مع النيب أحوال عرفوا عرب وهم الصحابة تفسْي الداللة: حيث ومن
 على زائد قدر الشرع ألفاظ يف أن مع قريش. لغْي لغة تكون وقد هبا املتكلم مبراد وال بثبوهتا جيزم ال نثراً  أو شعراً  غريبة
 اللغوي. املعىن جمرد

 املصرية: االعرتاضات جواب يف تيمية ابن قال

 وإذا هذا..، بدون حيصل ال البيان فإن مجيعا، ومعناه لفظه القرآن ألصحابه بني -وسلم عليه هللا صلى- )النيب
 قريش بلغة نزل والقرآن معانيه..، بيان يف غْيه إىل يرجعون يكونوا أن املمتنع فمن أظهرهم بني والرسول حراصاً  كانوا

 إىل خطاهبم يف وعادهتم لغتهم معرفة يف حيتاجون فال أصحابه، خواص هم وأولئك والبادية، احلاضرة أهل من وحنوهم
 هلم يوجب ما األحوال من منه ورأوا النيب من مسعوا والصحابة بعدهم..، حدث يكون عمن فضال غْيهم، شاعر شعر
 كان  فإذا غائبا..، كان  كمن  املتكلم حال وعلم ورأى مسع من فليس بعدهم، من على يتعذر ما بكالمه أراد ما فهم من

 والغريب الشعر من املستفادة واللغة أحد..، لغة إىل ذلك بعد حيتاجوا مل ومعناه القرآن لفظ نبيهم عن تلقوا قد الصحابة
 مل قاله العريب أن علمنا ولو قاله، العريب أبن العلم يفيد ال فإذا ديث،احل أهل نقل من يستفاد ما دون اآلحاد يعلمه الذي
 العريب عن النقل ثبت لو مث ألفاظهم..، من والتابعني والصحابة الرسول مبراد علمنا دون إال منه العريب مبراد علمنا يكن

 على هللا كالم  معاين فحمل ابللفظ..، أرادها قد له لغة ذلك لكان اللفظ، بذلك معىن أراد أنه وعلم الناثر، أو الشاعر
 تلك عنهم أخذوا الذين والتابعني بلغته، يتخاطبون كانوا  الذين أصحابه وكالم رسوله وكالم كالمه  يف اللغة من يوجد ما

 فهم إىل يتطرق احتمال كل  فإن واألعراب، الشعراء بعض كالم  يف اللغة من يوجد ما على معانيه محل من أوىل اللغة
 ملخصاً. والنثر(. النظم من يقولونه ملا أولئك كالم  فهم إىل يتطرق ؤالءه كالم

 تبع(. واإلفرادي األصل هو الرتكييب )املعىن الثاين: األصل-

 املعىن فهم يلزم وال املقصود هو لآلية العام املعىن فهم أن وخالصتها: املوافقات يف الشاطيب القاعدة ذكر وقد
 للمفردات. األصل اللغوي

 الشاطيب: قال
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 ابملعاين، عنايتها كانت  إمنا العرب أن على بناء األعظم، املقصود هو اخلطاب يف املبثوثة ابملعاين االعتناء يكون )أن
 الرتكييب املعىن كان  إذا به ي عبأ ال قد اإلفرادي املعىن فإن املعاين، كل  أيضا وال أجلها..، من األلفاظ أصلحت وإمنا

؟ ما قال: وأاب{، }فاكهة قرأ: عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أن جاء ام هذا من دونه..، مفهوماً   ما قال: مث األب 
 حكم األشياء هذه فهم على ينبين وال اجلملة، على معلوم الرتكييب املعىن ألن عنه ْنى إمنا أنه هذا وظاهر هذا..، ك ل  ْفنا

 تكلف(. منه أهم هو مما غْيه عن به االشتغال أن فرأى تكليفي،

 أعلم. هللاو

 الغالية اإلعجازية املدرسة أغاليط
 به؟ يصدق ال ومن العلمي؟ اإلعجاز تجاه موقفنا ما

 وبعد،، هلل احلمد

 وبركاته،، هللا ورمحة السالم وعليكم

ْنس   اْجَتَمَعت   لَئ ن   }ق لْ  هللا قال وبيانه، علومه يف البشر يعجز ما يتضمن القرآن أن ريب ال  أَيْت وا َأنْ  ىَعلَ  َواجلْ نُّ  اإْل 
 مب  ْثل ه {. أَيْت ونَ  اَل  اْلق ْرآن   َهَذا مب  ْثل  

 التلقي وقواعد بشروط "العملي" االلتزم القرآن يف املعجزة الكونية احلقيقة على االستدالل يكون أن يشرتط ولكن
 العلمية. واالستدالل

 التطلب يف املنضبط املوضوعي العلمي ابلتفسْي له صلة ال مذهل إسراف فهو اليوم عصران يف وقع الذي وأما
 اخل. والطبية والفيزايئية والكيميائية واجليولوجية الفلكية الظواهر على القرآن لداللة املتكلف

 سبحانه. هللا آبايت العبث مبلغ األمر بلغ حىت بعد، تربهن مل فرضيات أو علمياً  مثبتة حقائق كانت  سواءً 

 ألفاظ على القرآن ألفاظ فتحمل السمعيات"، يف "القرمطة مناهج مبلغ التفسْي يف يبلغ أن بعضهم كاد  بل
 لفظية! توافقات أو إشارية داللة أقرب مبقتضى االكتشافات

 اآلية! تفسْيهم يف والتفسْي السلف أئمة من سبقهم من استجهلوا رمبا بل

 مشاهد أمر وهذا الناس، سنفو  يف وتوقْيه القرآن قدر لنقص يفضي القرآن تفسْي يف اإلعجازي التعسف وهذا
 اجلادة. العلمية الشرحية لدى وخصوصاً  لألسف،
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 واإلجالل القدسية طاقة يستنفد علمية فرضية بكل واستنطاقها والنظرايت املكتشفات يف النصوص فاستهالك
 فيها.

 يف اليقني وتربية ناإلميا عرض يف َتديدية كوسيلة  القرآن يف العلومية املعجزات إلظهار نية حبسن بعضهم بدأ ورمبا
 طبيعة من وهو واخلوارق، للعجائب اجلمهور وتشوف لإلغراب الفضائيات طلب عززه اجنراف حدث ولكن النفوس،
 البشرية. النفوس

 وليست عرضية نتيجة هذا أن وأظن والواهية، واملكذوبة املوضوعة األحاديث كثرة  -أيضاً - بينهم يروج رأيته ومما
 ابلعكس. والعكس الباطلة، لأللفاظ احتاج الباطلة املعاين تكلف من فإن مسلكهم، أصل من

 األمور أن حيث التجريبية، العلوم يف الشرعي املبدأ بقلب احلال بداللة اإلحياء االجنراف هذا مساوئ ومن
 هداية نبعم أْنما فيهما فاألصل والسنة القرآن وأما واخلربة، التجربة من فيها االستمداد أصل الشارع جعل التجريبية

  كونية.  علوم كتب  وليسا

 املعاصر. واجنرافها كميتها  اجلديد وإمنا الظاهرة، أصل يف طبعاً  اجلديد وليس

  املوافقات: يف الشاطيب يف يقول

 عن وأحاديث القرآن من آبايت علومهم يف األخذ صحة على االحتجاج وغْيها الطبيعية العلوم أهل )تكلف
 فسالت ماء السماء من "أنزل تعاىل بقوله اهلندسة وأهل ، العاد  ين" "فاسأل تعاىل بقوله العدد أهل استدل كما  النيب،
  كثْية.  أمثلة ذكر وواصل حبسبان"..( والقمر "الشمس تعاىل بقوله النجومي التعديل وأهل ، بقدرها" أودية

 عثيمني: ابن العصر فقيه وقال

 ذلك، وغْي والفلك الطب يف احلديث العلم اكتشفه ما افقتو  حىت حتمله ال ما النصوص حيملون العصريني )بعض
 عليها(. اإلنسان حيمد ال اليت األمور من هذا كل

 أيضاً: عثيمني ابن الشيخ وقال

 يف ثبت إذا للواقع، األمر هذا ولندع العلمية، األمور هبذه القرآن تفسْي يف التسرع من التحذير غاية أحذر )أان
  والتدبر..( واألخالق للعبادة نزل فالقرآن أثبته، قد القرآن قولن أن إىل حاجة فال الواقع

 الظالل: يف قال قطب.. سيد األستاذ الغالية اإلعجازية املدرسة هذا على هذا محل رأيته من أكثر ومن



 القرآن مائدة

 الفهرس                                                                                                                                   151

 مل ما عليه حيملوا وأن منه، ليس ما إليه يضيفوا أن حياولون الذين القرآن، هلذا املتحمسني لسذاجة ألعجب )وإين
 إليها..( وما والفلك والكيمياء الطب علوم يف جزئيات منه يستخرجوا وأن إليه، يقصد

 وافتعاالت أبغاليط الفقهاء على يتهكم الليرباليني أو العلمانيني من أحداً  أرى حني أحزن أنين القارئ أكتم وال
 "احملدثني" منهج قدلينت "القصاص" أحاديث يستغل مبن يذكرين فهذا الغالية، اإلعجازية املدرسة

 العمل بقدر الجزاء تبعيض قرآنية: قاعدة
 والشرك الكفر ألهل يكون إنما واإلنذار الوعيد أكثر فإذا تأملت للقرآن قراءتي بعد

 عما ويبحث القرآن يتدبر الذي للمسلم بالنسبة : لدي اإلشكال واالستكبار، والجحود والتكذيب

 من ليس أنه نفسه قرارة في يجد وهو اآليات هذه من موقفه ما ويخوفه، ويزجره قلبه يحرك

 ؟ الصحيحة التدبرية النظرة هي ما ، والتكذيب الكفر أهل

 وبعد،، هلل احلمد

 اجلزاء تبعيض وهي َكَفر وا{  َكالَّذ ينَ   َتك ون وا اَل  آَمن وا الَّذ ينَ  أَي َُّها }ايَ  هللا قول فيها واألصل النفع، عظيمة قاعدة هذه
  ،العمل بقدر

 ملانع، إال قارفها ما بقدر للمسلم وعيدها من يثبت القرآن يف هللا ذمها اليت واملنافقني الكفار أفعال )أن وحاصلها:
 ملانع(. إال منها عمل ما بقدر وعدها من للمقصر يثبت جزاءها القرآن ذكر اليت واألبرار املتقني وأفعال

 كتاب  يف منها طرفاً  نشرت وقد تستقصى، تكاد ال األصل هذا على املبنية واستشهاداهتم السلف واستنباطات
 (.171 – 167)ص املدين اخلطاب مآالت

 تيمية: ابن العباس أبو قال

 أو قاعدا أو جلنبه دعاان الضر اإلنسان مس }وإذا كقوله:  أشبهها وما اآلايت هذه يف تقول املفسرين من )فطائفة
 هؤالء: فيقول وذمها اإلنسان عيوب يف هللا ذكر مما وأمثاهلا مسه{ ضر إىل يدعنا مل كأن  مر ضره عنه كشفنا  فلما قائما
 الذم هذا يف اإلسالم يظهر ملن ليس أنه يظن ذلك يسمع من فيبقى الكافر هنا ابإلنسان واملراد الكفار يف اآلية هذه

 كاليهود  الكفر ريمظه من يعرفهم من إىل أو العرب من للشرك مظهرا كان  من إىل ومهه يذهب بل نصيب؛ والوعيد
 أواًل: فيقال: عباده. هبا ليهتدي هللا أنزهلا اليت اآلايت هبذه ينتفع فال ذلك وحنو واهلند. الرتك ومشركي والنصارى
 َثنيا " ويقال: النار. من األسفل الدرك يف واملنافقون زمان كل  يف كثْيون  واملنافقون ومنافق مؤمن فيهم لإلسالم املظهرون
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 ذكر مبا ينتفع عبد كل  أن علم هذا عرف وإذا إميان....، معه كان  وإن وكفر نفاق من شعبة عنده كوني قد اإلنسان "
 كالمه  أ.ه  الكفر(. شعب وذم اإلميان شعب مدح من اإلميان يف هللا

 كثْي.  وغْيهم تفسْيه، يف والشنقيطي واالعتصام، املوافقات يف الشاطيب مواضع: يف عليها التنبيه كرر  وممن

  هللا. كتاب  يف التدبر آفاق بفتح صلتها لشدة مفصلة قاعدة -هللا إبذن- عنها شروسأن

 أعلم وهللا

 شيء( كمثله )ليس يف الكاف توجيه
 اسم أنه الكاف حرف توجيه َأْوُجه أحد شيء( كمثله )ليس سبحانه قوله في عليكم السالم

 التوجيه هذا مثل في سألي السؤال شيء.. مثِله مثَل ليس العبارة: فتكون "مثل" بمعنى

 ثاٍن؟ لِمثل ونفي أول لِمثل إثباٌت

 وقيل شيء"، مثله "ليس فاملعىن زائدة للتأكيد الكاف فقيل اإلفرادي: التحليل وأما ظاهر، لآلية اجململ املعىن
 ال "مثلك ولناكق  الكناية أصله عريب تركيب هذا وإمنا زائداً  أحدمها ليس وقيل شيء" كهو  "ليس فاملعىن الزائدة هي "مثل"
 العقيدة. وكتب التفسْي كتب  يف مشهور املسألة يف والكالم ضمناً، له مثيل إثبات ال ذاته به واملقصود هذا" يفعل
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 الحديث مجلس يف
 

 

 الجمعة يوم الكهف سورة قراءة فضل حديث •

 البخاري عبقرية •

 وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول عن مستقلة سنة للخلفاء هل •

 أنس بن مالك عن لبخاريا رواية •

 حقيقي؟ وجود للمتواتر هل •

 السماع على دلياًل الرواية ذكر يكون أن حجر ابن يشترط ال •

 الصنعة أهل هم األوائل الحديث أهل •

  المحدِّثين قول فالُمقّدم المحدِّثين قوَل الفقهاُء خالف إذا •



 الحديث مجلس في

 الفهرس                                                                                                                                   154

 الجمعة يوم الكهف سورة قراءة فضل حديث

 الجمعتين؟ بين ما تضيء كهفال أن حديث صحة ما شيخ يا

 .. وبعد هلل احلمد
 اآلَثر كثرة  ذلك وسبب العلم. أهل ذكره على يتواطأ ما كثرة  من ابإلمجاع أشبه اجلمعة يوم الكهف سورة قراءة فضل

 ظ"احملفو  عنه قال والبيهقي الدارقطين، منهم عليه، موقوف أنه احلفاظ رجح لكن اخلدري، سعيد أيب حديث وأقواها فيها،
 أشبه". وهو اخلدري سعيد أيب قول "من قال املعاد زاد يف القيم وابن موقوف"، أنه

 احلديث أن على يدل خمارجها واختالف اآلَثر هذه جمموع لكن كالم،  من طرقها آحاد تسلم ال أخرى آَثر وفيه
 إشكال. ففيه الفضل تعيني وأما الكهف، بقراءة اجلمعة ُتصيص هو الثابت فالقدر ولذلك أصٌل، له

 .. أعلم وهللا

 البخاري عبقرية

 بعضها وقرأت ودقيقة ذكية وأنها أبوابه" في البخاري "فقه كلمة جدا جدا كثيرا سمعت

 عالم هو حقا أو ؟ النبوية السنة عن دفاعا البخاري ذكاء في مبالغة هي هل هذا أالحظ ولم

 ذكي؟

 .. وبعد هلل احلمد
 الناظرين بعض عن تغيب ورمبا عنها، السؤال ي ستغَرب اليت البدهيات من يل تبدو البخاري عند العلمية العبقرية

 واالتصال الرجال يف البخاري تصرفات ورأى السنة علوم من يسْياً  طرفاً  درس فمن السنة، علوم يف خلفيته لضعف
 ذكائه. حدة دركأ احلديث؛ أئمة من بعده ومن زمنه يف االختصاص أهل نفوس يف املبهرة جاللته وأتمل واأللفاظ،
 فْيد العراق أهل فروع إىل منها كثْي  يف يشْي وهو ابلفقه الشديدة عنايته على فعالً  دال ة فهي البخاري تبويبات وأما

 أابح من على يرد إما عصره، يف حاضرة أسئلة على جواابت تبويباته من كثْي  يكون أن ويشبه خفي، بوجه بعضها على
  منع. من على يرد أو

 كل  رجحان الفقيه ذكاء يف يشرتط ال فإنه كلها،  راجحة تبويباته أن معناه ليس فقهه على تدل تبويباته نأ وقولنا
 أقواله.

 أوالً  بدأه فقد العباد"، أفعال "خلق وهو له، آخر كتاب  يف انظر له، الصحيح" "اجلامع عبقرية من دعنا لكن
 األئمة، عن ابألسانيد اجلهمية مقالة ضالل مث جهم، أحوال وبعض اجلهمية مقالة نشأة أصل عن مثينة اترخيية مبعلومات

 هبا. املتعلقة األفعال وخلق القرآن تالوة ومنها للعبد وفعالً  عمالً  اإلميان شعب تسمية يف اآلَثر مث
 ذكي دقيق وجه فيها مكثفة تعليقات عليها ويعلق واآلايت، بل اآلَثر، يذكر البخاري هللا عبد أبو اإلمام أخذ مث
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 الكتب. رواية طريقة على هللا" عبد أبو "قال بعبارة مبدوءة الداللة وجه على التعليقات هذه وغالب االستنباطات، نم
 االستنباط لوجه يشْي مث ابملسألة، صلة ذات تكون أن ببالك خيطر ال وأثرية ونبوية قرآنية بنصوص أييت أنه واحلقيقة

 منها.
 به احتج "ما صراحة وقال أمحد مذهب "دق ة" يفهموا مل له املخالفني أن يهعل بناه ما مجلة من كان  هذا كتابه  بل
 مذهبه"، دقة يفهموا ومل بثابت ليس أمحد ملذهب الفريقان

 أمحد ينافر أن أمحد جباه عليه تسلطهم يقده فلم األخالقي" "السمو وهو العلمي" "العمق على زائد قدر فيه وهذا
 ففيه محزة قراءة من أمحد مبوقف خمالفيه على احتج كيف  انظر بل أمحد، مذهب قةبد العلم قلة على محلهم بل نفسه،
 االستدالل. يف دهاء

  جداً. فيه تعليقاته لذيذة هذا البخاري كتاب  وعموماً،
 واالنقطاع واالتصال املتون نقد إىل الدقيقة إشاراته ومنها جداً  متخصصة لكنها أيضاً  ذكية تعليقات الكبْي التاريخ ويف

 وحنوها.
 اآلداب: قسم يف طالب يقول أن ميكن فال نفسه، ابلفن خربة له من إال فن ه يف العامل ذكاء يدرك ال حال أية وعلى

 العربة ألن قطعاً، ال، سائغ؟! كالم  هذا هل ذلك، أالحظ ومل املرتمجة كتبه  أحد وقرأت آينشتاين، ذكاء عن كثْياً   مسعت أان
 نفسه. الفن أبهل

 .. أعلم وهللا

 وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول عن مستقلة سنة للخلفاء هل

 لهم أن ذلك يعني هل بعدي...( من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم)

 ؟-وسلم عليه اهلل صلى- النبي عن مستقلة أخرى سنة

 جديدة ألحكام منشئة ال مؤكدة، كاشفة  سنة الراشدين اخللفاء سنة

 أنس بن مالك عن البخاري رواية

 حديث ساق ثم " الظهر إلى التهجير فضل باب " البخاري اإلمام تبويب حول توجيه من هل

 التبويب بين العالقة يدرك ال القاصر نظري له؟ اهلل فغفر فأخره شوك غصن رأى الذي الرجل

 تدأه فلم المنير كابن األمر تناولت التي والكتب الفتح مراجعة حاولت تحته.. الذي والمتن

 فيكم اهلل بارك للمعنى..

 لعارض. إال األبواب على احلديث مجل يقط ع أن البخاري يف األصل
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 عن رواية هو يرويه الذي مالك حديث من وكثْي أنس، بن مالك وخصوصاً  احلجاز، أهل حبديث عناية وللبخاري
 أكثر الذين مثالً  البخاري شيوخ أشهر فمن متعددة، رواايت من مالك موطأ ينقل وهو تدو ن، مل شفهية رواية ال املوطأ،
 البخاري أدخل وقد الصحيح، قراءة من فوراً  القارئ يالحظه أمر وهو يوسف، بن هللا عبد جامعه يف جداً  جداً  عنهم

 سعيد، بن قتيبة املوطأ رووا الذين أيضاً  شيوخه ومن املوطأ، أحاديث من كثْياً   يوسف بن هللا عبد شيخه طريق عن
 مراعاة "عن" الرواية صيغة فاختلفت مالك( عن قتيبة )حدثنا الطريقة هبذه يرويه أن البخاري صحيح يف ْياً كث  َتد ولذلك
 اعتبار مينعون فالعراقيون واحلجاز العراق مدرسة بني خالف وفيها سابقاً  اخلالف شديدة كانت  مسألة وهي للعرض
 هبا واحتج القرآن عرض على ابلقياس هبا حيتج مالك وكان أوثق جيعلوْنا بعكسهم احلجاز وأهل مساع الشيخ على القراءة

 هذا من أوسع مالك حديث فإن املوطأ، من هو مالك عن البخاري يف ما كل  أن هذا يعين وال ضمام، حبديث بعضهم
 هذا وأظن هلا، التعرض حني السنة شروحات يف املوطأ" "خارج يسمونه ما وهو املوطأ، غْي عنه البخاري روى وقد

 أن واملراد حجر، ابن هلذا أشار فقد املوطأ" "خارج الحقاً  يسمى ما أي مالك" "غرائب بقوله قطينار الد دمقصو 
 اجلمل هذه وفيه قتيبة، راويه طريق من املوطأ يف هو ملا طبقاً  رواه بل عادته على البخاري يقطعه مل عنه املسؤول احلديث
 التهجْي..( يف ما يعلمون )ولو آخره يف لوجدت البخاري صحيح يف نفسه عنه املسؤول احلديث أكملت ولو املتعددة،

 للحديث. الرتمجة مطابقة حمل اليت اجلملة وهي

 مجل بقية عن ذهلت ولكنك للرتمجة، احلديث مطابقة يف ظهوره لشدة فهو الشروح يف هذا َتد مل كونك  وأما
 أحد. لكل يعرض والذهول احلديث،

 أكثر أن فيها يرج ح البخاري مصادر عن خاصة رسالة له سزكني فؤاد الفطحل يةاإلسالم العلوم فمؤرخ وابملناسبة
 أحاديثها، وتفريق ابألسانيد الكتب رواية يف احلديث أهل طريقة على سابقة، وصحائف كتب  رواية هو البخاري يف ما

 ترتجم مل -أعلم ما بحبس- هذه ورسالته وحنوهم، والبغوي البيهقي كتب  يف الظهور شديد مثالً  القارئ جيده كما
 تصرفه، من جداً  ظاهر فهذا املوطأ يستدمج البخاري كون  ولكن الدعوى، هذه على سيربهن كيف  أعلم وال للعربية،

 فتح من أول وهو بذلك، ولعاً  له ألن السنة، تدوين أتخر يف املستشرقني دعاوى نقض هذا من رام سزكني فؤاد وأظن
 دهشتهم املكي الفقه اتريخ كتابه  يف موتسكي األملاين املستشرق ونقل للسنة، املبكر نالتدوي يف املستشرقني وأربك الباب

 وطو ر كامربدج  يف الشهْية رسالته يف األعظمي نقل وعنه للسنة، املبكر التدوين برهنة يف سزكني مجعها اليت املادة من
 احلال. حبقيقة أعلم وهللا املادة،

 أعلم،، وهللا
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 يقي؟حق وجود للمتواتر هل

 وأمثلة؟ حقيقي وجود الحديث في للمتواتر هل

 اخلفني على واملسح واحلوض الشفاعة أحاديث مثل أمثلته ويذكرون للمتواتر ابابً  يعقدون احلديث مصطلح كتب  يف
 وحنوها

 للكتاين املتناثر ونظم للسيوطي، املتناثرة األزهار مثل خاصة مصنفات فيه وصنفت
 يف أنه وجدت األلفاظ، خمتلفة كثْية  أخبار يف املضمون من املشرتك القدر وهو عنوي"،امل "التواتر أتملت إذا وأنت

 اليت املضامني من وحنوها واشرتى ابتاع وكونه ابلسيف وقتاله اجلمعة يوم خطب وكونه اجلهرية يف النيب كقراءة  الغزارة غاية
 معني. معنوي قدر يف مشرتكة اللفظ خمتلفة جداً  كثْية  نصوص يف أتيت

 السماع ىلع دلياًل الرواية ذكر يكون أن حجر ابن يشترط ال

 فالن[ و فالن عنه  روى و وفالن فالن عن روى ]فالن التهذيب تهذيب في حجر ابن قول

 عن أتكلم طبعا عنه؟ روى من و الراوي بين متصل السند أن يرى حجر ابن أن يعني هذا هل

 فقط. حجر ابن رأي

 بعض فحمل تصرفه يف خمتلف واملزي وزاد، اختصر حجر وابن ،املزي من لوممع هو كما  الكتاب مادة أصل
 فإن أعلم، فيما الصحيح وهو ذلك، خلالف آخرون وذهب عليه، االستدراك يف وتعنتوا مسع، أي روى قوله أن احلفاظ

 وابن وابالنقطاع، وابملعاصرة قيابلل الرواية فيها هلا املرموز املصادر وهذه هلم، ويرمز والرواة الشيوخ استقصاء حياول املزي
 الشيوخ يف حجر ابن اقتصار ولكن ظاهر، فهو أصله من نقالً  أو استدراكاً  حجر ابن تعقبه ما إال ذلك، عن فرع حجر

 يف احلديث أهل طريقة أن أتملت وإذا تعقب، بال املسموع غْي من املسمني احتمال جداً  قلل األشهر على والتالميذ
 يف الرواية ذكر من متعددة أمثلة )وفيه مثالً  اترخيه يف البخاري تصرف يف كما  السماع هبا ملقصودا ليس الرواية ذكر

 السماع على دليالً  الرواية ذكر يكون أن يشرتط مل حجر ابن بكون ذلك قارنت مث التاريخ(، خارج السماع ونفي موضع
 وأن السماع على التنصيص هبا املقصود ليس اوأْن املروايت جرد يف عندهم املعهود العرف على جراينه لك استبان

 زائد. خاص قدر السماع على التنصيص

 أعلم وهللا
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 الصنعة أهل هم األوائل الحديث أهل

 من ُتخرج قد التي الحديثية المرويات على الشديدة المنهجية بين الموازنة يتم كيف

 منها؟ ليس ما سنةال في تدخل قد التي المتساهلة المنهجية وبين منها هو ما السنة

 وحيي احلجاج بن شعبة مثل العلم: هذا أحكموا الذين األوائل النقاد هم احلديث وأهل أبهله، علم كل  يف العربة
 وأضراهبم، ومسلم زرعة وأبو حامت وأبو والبخاري معني وابن حنبل بن وأمحد املديين وابن مهدي وابن القطان سعيد بن

 يف املعتاد االجتهادي القدر هو هؤالء بني املختلف والقدر لتصرفاهتم، حياكمون نواملتأخرو  الصنعة، أصحاب فهؤالء
 فواحد. العام املنهج وأما العلوم،

 املحدِّثين قول فامُلقّدم املحدِّثين قوَل الفقهاُء خالف إذا

 العلماء بعض ونقد مسلم صحيح في وجوده بين احترنا شيخ يا الجساسة حديث

 . عثيمين بن كالشيخ له المعتبرين

 .. وبعد هلل احلمد
 اإلمام وصححه العلل(، يف عنه الرتمذي )نقله البخاري اإلمام صححه اجلساسة وحديث أهله، فيه املرجع علم كل

 تصدى الدارقطين الناقد اإلمام أن برغم طرقه، اختالف يف الصواب ورج ح الدارقطين العلل إمام وأثبته وخر جه، مسلم
 ضمناً. اخلرب هذا صحح أنه إال معلومة حروفاً  عليهما تقدوان الصحيحني لتمحيص

 يف يقدح ومل وغْيهم، القيم وابن تيمية وابن الرب عبد كابن  العلم أهل من كثْية  مجاعات وأثبته احلديث على واستند
 أعلم. فيما املتقدمني العلم أهل من واحد حمد ث صحته

 
 جهته من العلماء لبعض واتصل متنه، استشكال رضا رشيد الشيخ تبىن   ملا العصر، هذا يف احلديث نقد ظهر وإمنا

 هللا. رمحه رضا رشيد الشيخ يف ظنهم حلسن
 اليت األحاديث يف نظْيها ويوجد -قدمياً  عنها أجيب استشكاالت وهي– متنه من املعاصرون استشكله ما وكل
 مسوغات من االستشكاالت هذه جنس وليس وحنوها، واخلصوص العموم كاختالف  املستشكلني، هؤالء صححها
 هذه. استشكاالهتم جنس فيها يطردون ال اليت الصحيحة األحاديث يف طردها لزم وإال أصاًل، املتون يف والنكارة الشذوذ

 يف احملدثني قول خالفوا إذا واآلَثر، الرجال أبحوال واخلربة الطرق بدراسة هلم اشتغال ال الذين الفقهاء، أن واملراد
قد م لتضعيف؛وا التصحيح

 
 فنهم. يف املرجع وهم االختصاص وأهل اخلربة أهل ألْنم احملدثني قول فامل

 يتفطن ال اليت واالحتجاج االستدالل يف طرائقهم ودقة االختصاص" أهل "إمجاع حجية عن تيمية ابن اإلمام قال
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 علمهم: يف يشركهم مل من هلا
 مل حديث تصحيح على احلديث" "أهل اجتمع وإذا حقاً، الإ يكن مل حبكم القول على الفقه" "أهل اجتمع )فإذا

 حفي(. األمر هبذا هو من به يعرف ما واخلفي ابجللي مطلوهبم على االستدالل من الطائفتني من ولكل صدقاً، إال يكن
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 اإلجماع في عليه المتفق القدر •

 ثالثا؟ قوال يعد التفصيل هل •

 هوإثبات نفيه بين المجاز •

 رأَيه؟ المجتهد تغيير مع العمل ما •

 والقانون الفقه أصول •

   األصول وعلم واألئمة الصحابة أصول بين العالقة •
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 القدر املتفق عليه يف اإلجماع
 أو قولين على العصر أهل اختالف من المستنتج وهو الضمني اإلجماع جماعإلا أنواع من

 ؟ اختالف من إجماع يؤخذ كيف أقتنع أن أستطع لم أكثر

 وجود قدر متفق عليه بني املختلفني هذا ال يكاد ينفك عنه واقع احلياة البشرية أصاًل، وليس مسائل الشريعة فقط.

 فرتى املختلفني على طاولة املفاوضات يقولون لنفرز القدر املتفق عليه من القدر املختلف فيه.

 وترى الناس يقولون هذه الدول خمتلفة بينها لكنها متفقة علينا

ترى الباحثني يف احلرية يقولون مثالً اتفقت املذاهب الفكرية على أن لإلنسان قدراً من احلرية لكنهم اختلفوا يف و 
 سقفها

وهكذا، فال تكاد َتد مسألة خيتلف الناس فيها إال وفيها قدر متفق عليه وقدر خمتلف فيه، وحذاق النظار من 
 عاين.مييزون األقدار املختلف فيها ومييزون مراتب امل

 هل التفصيل يعد قوال ثالثا؟
 المرجحين لكن اإلجماع لخالف ثالث قول إحداث فاليجوز قولين على العلماء اختلف إذا

 ثالث قول التفصيل وهذا التفصيل الراجح يقولون ثم قولين على األمة الختالف يأتون

 كذلك؟ أليس السابقين. القولين أصحاب يخالفه

 احلمد هلل وبعد،،

احتاد اجلهة يف خمالفة القولني،  -على الصحيح–إحداث قول َثلث إذا اختلفت األمة على قولني حمله  عدم جواز
فأما إذا كان كل قول  من القولني فيه أجزاء وأبعاض متعددة، فجاء القول الثالث ابلتفصيل ووافق هؤالء يف بعض األجزاء 

 تعل ق خمتلف.
 واآلخرون يف جزء آخر؛ فامل

 أشار يف املراقي بقوله:وهلذه املسألة 

 )وقيل إن َخَرق، والتفصيل  ** إحداث ه منعه الدليل (
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واحلقيقة أن "التفصيل"ي نز ل منزلة تعدد املسألة يف القول املركب، وهي مسألة أخرى ت سمى "انقسام األمة إىل 
، وبعضهم يرى اجلواز ابعتبار فرقتني تصيب كل واحدة يف إحدى املسألتني"، فبعضهم يرى املنع ابعتبار ُتطئة اجملموع

 كل جزء مبفرده.

 وإىل هذه احلالة أشار يف املراقي بقوله:

: تردٌد ن ق ل( ط   )ويف انقسامها لقسمني وكْل ** يف قوله خم 

 وهللا أعلم،،

 املجاز بين نفيه وإثباته
 في بوجوده اإلقرار وبين نفسها اللغة من حتى المطلق نفيه بين القرآن في المجاز

 عمرك؟ في يبارك اهلل المسألة في الصواب ما ضبطه، ومحاولة والسنة آنالقر

 احلمد هلل وبعد،،

مسألة اجملاز يف العربية والقرآن مسألة تشعب اخلالف فيها، وقد جرت مباحثتها مع بعض األفاضل، وال أحب أن 
 علمي إبذن هللا: أدخل فيها مدخل اجلدل واملناظرة، وإمنا سأحرص على تلخيص وجهة نظري فيها هبدوء

اجملاز يف جوهره أن أييت املتكلم لكلمة وضعت ملعىن معني، فيلتقطها ويعرب هبا عن معىن آخر، لعالقة بينهما -1
يدركها الذهن فيلتذ  هبا بيانياً، وإذا كانت العالقة املشاهبة فيسمى اجملاز "استعارة" أو غْي املشاهبة فيسمى "جماز مرسل"، 

 هذا مبوضعها.يف تفاصيل أخرى ما 

من أخذ ابلقول بنفي أصل اجملاز يف العربية، أو إبثبات أصل اجملاز فيها، فكالمها اجتهادان سائغان، قال بكل -2
 قول  منهما أعالم كبار يف العلم والسنة.

من نقل "أصل" املسألة من ابب االجتهاد السائغ إىل ابب السنة والبدعة، أو ابب اجلهل والعلم، كجعل -3
 اجملاز مبتدعاً، أو منكر اجملاز جاهالً ابللغة؛ فكالمه غْي دقيق علمياً.مثبت 

القول الذي يرى منع اجملاز يف القرآن وإثباته يف العربية ألن شرط اجملاز جواز النفي والنفي يف القرآن تكذيب؛ -4
؟ فإن أثبته نقض حجة عدم أضعف األقوال يف املسألة، ومن الزمه: هل يثبت اجملاز يف كالم رسول هللا -يف رأيي-هو 

جواز النفي، وإن نفاه فيه خالف ُتصيصه القرآن، وألن القرآن جرى على معهود األميني يف االستعمال العريب فما ثبت 
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من أساليب اللغة فاألصل جواز ثبوته يف أسلوب القرآن والسنة إال ملانع ظاهر، وأما حجة "عدم جواز النفي" فليس 
 اد املطلوب بل نفي املراد املتوهم، وهذا نظْي نفي التفسْي الباطل عن كلمات القرآن.املراد هبا نفي املر 

د -5 من قال أن إثبات اجملاز يف اللغة أو القرآن يلزم عليه تعطيل الصفات فيقال له: اجلهة منفك ة بينهما، فقد و ج 
ن اجملاز ومع ذلك مل مينعهم هذا من من العلماء من يثبت اجملاز وال يعطل الصفات، ووجد العكس وهم الذين ينفو 

 تعطيل الصفات.

فمثال من أثبت اجملاز و"االستعارة" وأثبت الصفات اإلهلية سوايً: اإلمام الدارمي يف نفس كتابه الذي هو من أجل 
منهم: وأعظم ما صن  ف يف الرد على املعطلة "النقض على املريسي" أثبت اجملاز بل استند عليه يف مواضع كثْية جداً، و 

شيخ مفسري أهل السنة ابن جرير الطربي استند على اجملاز واالستعارة يف تفسْي التويل والشغف وغْيها، ومنهم: ابن 
استند على اجملاز واالستعارة يف تفسْي ملكية الدنيا وإضافة  -وتفسْيه له جاللة يف نفوس أهل السنة املعاصرين–كثْي 

 . وغْيهم كثْي من أئمة أهل السنة الكبار واملقصود هنا التمثيل فقط.اإلرادة للجدار يف قصة اخلضر، وغْيها

وأما من نفى وقوع اجملاز ومل مينعه ذلك من تعطيل الصفات اإلهلية: فمنهم االسفراييين )أشعري(، أبو علي 
كون استخدام الفارسي )معتزيل(. والظاهرية نفوا اجملاز يف القرآن وابن حزم معطل، وله تفصيالت أخرى مييل فيها ل

القرآن حقيقة وغْيه مينع من نقل اللفظ ملعىن آخر، ومع هذا جه م ابن حزم دالالت نصوص الصفات حىت جعل صفة 
االستواء معناها "االنتهاء"، ومعىن استوى على العرش أي انتهى خلقه إليه فليس بعد العرش شيء، فإذا كان هذا يف 

 ْيه.االستواء املشهور كالم السلف فيه فكيف بغ

يقال ملن احتج أبن "اجملاز سند للمعطلة"، أبنه ليس حبجة هلم، بل هم استغلوه ابلباطل، كما استغلوا دليل -6
العقل، ودليل القياس، قدمياً، وليس هذا حجة إلبطاهلما، بل كان املنهج احلق بيان انفصال الدليلني عن دعوامها، وكما 

ملصلحة ومقاصد الشريعة وحنوها، وليس هذا مدعاة للتنصل منهما. وهكذا استغل عبيد الثقافة الغالبة حديثاً دليل ا
أيضاً: كما احتج رؤوس الغالة اليوم بوجوب حتكيم الشريعة ومنع تويل الكفار لسفك دماء املسلمني، فال نرتك التوحيد 

 ألجل توظيف الغالة له، فالقاعدة "ال يرتك احلق الستغالل املبطل له".

تذرعني ابجملاز ال يقابل أبن اجملاز غْي موجود، بل يقال هلم: أن شرط اجملاز قيام القرينة املانعة ضالل املعطلة امل-7
من إرادة املعىن احلقيقي، وأتويالتكم للصفات اخلربية واالختيارية ال قرينة فيها صحيحة متنع املعىن احلقيقي، بل القرائن 

 قائمة على إثبات النقيض.
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از للتعطيل قد ينتج العكس، ألنه سيظن بعض الناس أنه إذا ثبت اجملاز وجب التعطيل، كثرة ربط أيلولة اجمل-8
فإذا رأى عامة علماء اللغة واألصول والبيان والتفسْي وشراح احلديث ال يشكون يف االستعارات أورثه هذا قوة القول 

نصر لإلثبات من التعطيل، وإيضاح أن دعواهم ابلتعطيل لظنه التالزم بينهما، فإيضاح انفكاك اجلهة بني اجملاز والتعطيل أ
 اجملاز يف نصوص الصفات ال ينطبق عليها شروط اجملاز أمكن يف رد الشبهة من نفي أصل اجملاز.

خيتلف القول يف أصل اجملاز عن القول يف فروعه وتفاصيله، فمن قال أبصله ال يلزمه أن يقول بكل تفاصيله -9
 األصول وغْيها.اليت يذكروْنا يف علوم البيان و 

إذا أتمل الباحث يف أن أصل االستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، مل يبق لديه تردد أن -10
املستعار منه نقل من أصل معناه وإال مل يصح التشبيه، ومثاله: قولنا الفقيه الفالين كالبحر يف العلم، مث قولنا: ألقى البحر 

ملستعار منه يف الثانية تبني  أن املستعار منه ن ق ل من أصل معناه وإال  رنت املشبه به يف األوىل ابفالن درساً عظيماً. فإذا قا
 مل يصح التشبيه يف األوىل ألن املشبه به ال يشبه بنفسه.

احلجة اليت تقول "أن العرب وضعت هذه الكلمات اجملازية هلذا املعىن حقيقة" يرد ه أن الك ت اب واملصن فون ما -11
زالوا طوال العصور يبتكرون ويفتن ون يف ألوان االستعارات يف ألفاظ ومعان  حادثة أصاًل، ومن عاىن الكتابة والتأليف 

األديب يعرف ذلك من نفسه، كقولنا مثالً "اجلهم بن صفوان طاحونة احملدَثت" فهل العرب وضعت كلمة الطاحونة ملن 
 يكون منبع فكر معني؟

اسات احلديثة يف االستعارة أْنا ليست ظاهرة خمتصة ابللغة العربية أصالً، بل هي عمل الذي الحظته من الدر -12
عقلي يف الوضع اللغوي يف أصل الذهن البشري ومجاليات اللسان، ولذلك كل اللغات يوجد فيها ظاهرة االستعارة، 

 ويفنت  أدابؤها يف ذكاء نقل الكلمات من أصل وضعها للمزيد من اإلحياءات.

ز واالستعارة يف لغة العرب وأدهبا وشعرها ونثرها فيه من العبقرية ما جيعل املرء أحياانً يتوقف وهو يقرأ، ال واجملا
يدري كيف يعرب عن دهشته وذهوله، حىت يشعر بشيء يتزاحم يف حلقه ال يدري ما هو، فما يف اتريخ العلوم أعجب 

 من بالغة لسان العرب وبياْنم.

 وهللا أعلم،،

 مع تغيير املجتهد رأَيه؟ما العمل 
 إحدى رغّي مؤخرا لكن أضل، ال حتى برأيه وألتزم فتاويه جميع في المشايخ أحد أتبع

 القديم؟ أم الجديد برأيه لتزمأ لفه فتاويه
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 احلمد هلل وبعد،،

 إن كان لديك حد أدىن من أهلية النظر فقارن بني قوليه: أيهما أقرب للدليل؟ مث اتبعه.

 ى اخلالف.ألن النص حاكم عل

حلَْق   ل َيْحك َم َبنْيَ النَّاس  ف يَما اْختَ َلف وا ف يه {.  قال هللا }َوأَنْ َزَل َمَعه م  اْلك َتاَب اب 

.}  وقال سبحانه }فَإ ْن تَ َناَزْعت ْم يف  َشْيء  فَ ر دُّوه  إ ىَل اّللَّ  َوالرَّس ول 

َ هَل م  الَّذ ي اْختَ َلف وا ف يه {.وقال سبحانه }َوَما أَنْ زَْلَنا َعَلْيَك اْلك َتاَب إ الَّ    ل ت  َبني  

، أو ألي سبب من أسباب العجز يف العلم  وإن مل يكن لديك أهلية للنظر واملقارنة، أو مل يكن لديك وقت كاف 
 والعمل؛ 

لمجتهد فإن األصوليني جيعلون اختالف قويل اجملتهد ابلنسبة ملقلديه كتعارض النسخ واإلحكام يف األدلة ابلنسبة ل
 نفسه، 

 فإذا علمت القول املتأخر فهو مذهب اجملتهد وهو الذي تتبعه، قال يف الكوكب الساطع:

**تعاقبا فالقول عنه الثاين  وحيث عن جمتهد  قوالن 

 وهللا أعلم،،

 وهللا أعلم.

 أصول الفقه والقانون
 تعلمه؟ القانون دارس على األدنى الحد وما بالقانون؟ الفقه أصول صلة ما

، وأصول الفقه منهج منظم لفهم النص، ولذلك فإن القانونيني العرب يستعْيون املادة األصولية      القانون نص 
 ويضعوْنا يف كتبهم إذا كتبوا يف نظرايت تفسْي القانون. 

ولكن هل يستعمل أصول الفقه يف تفسْي كالم الناس كما يف عقودهم وصكوكهم وحنو ذلك؟ هذه مسألة    
 ها بعض أهل العلم يف ابب مفهوم املخالفة وحنوه.خالفية ذكر 
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 علم األصول أصول الصحابة واألئمة والعالقة بين 
 المتبوعين األئمة فقه أصول وبين األصولية المدونة بين فجوة هناك هل شيخنا،

 استقر الذي بوضعه الفقه أصول أن أم الصحابة؟ فقه عن فضال الفقهي النظر في وطريقتهم

 نظم األصول علم هل أخرى وبعبارة تامة؟ بصورة واألئمة الصحابة فقه صولأ يمثل عليه

 )أصولي( تامة بصورة واألئمة الصحابة طريقة فيه يستقرأ ولم مجرد، عقلي بنظر منه كثير

أصول الفقه على ما استقر عليه متأخراً فيه ثروة كبْية، ومسائل واستدالالت بديعة، ولكنه كغْيه من العلوم 
يعرض له النقص إذا قورن بفقه األئمة املتقدمني، كما يوجد هذا إذا قورن مصطلح احلديث املتأخر بتعليالت  املتأخرة

األئمة وتصرفاهتم، وحنو ذلك، ومن ذلك: أنه دخله كثْي من األصول الكالمية احملدثة وتكلموا يف مسائل األصول على 
ية وغْيها، ومنه: أن كثْياً من مباحثهم هي تقديرات ذهنية ممن مقتضى أوضاعها الباطلة كالكالم النفسي واألفعال اإلهل

ال خربة له ابلفروع والسنن، كما يقول ابن تيمية )جيردون الكالم يف أصول مقدرة، بعضها وجد وبعضها ال يوجد، من 
ما يتكلمون به من هذه غْي معرفة أعياْنا، فإن هؤالء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل املنفعة أو عدميها(، وقال )وأكثر 

املقدرات فهو كالم ابطل(. ولذلك انتقد ابن تيمية ُتصيص هؤالء ابسم األصوليني وقال )كل جمتهد يف اإلسالم فهو 
 أصويل؛ إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه اجملتهد(.

 ولكن هذا ال يعين هجر هذا العلم الغزير وترك االستفادة منه.
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 والفتوى الفقه درس يف
 

 

 مسألة؟ في الفقهاء اختالف من العامي ماموقف •

 النفاق ووصف الصالة مؤّخر •

 الصالة لمواقيت الظاهرة باألسباب العمل •

 التكبيرات بعض المأموم فوات •

 السهو سجود موضع •

 الجنازة صالة في السهو •

 الصالة في باإلمامة األحق •

 للمسافر الصالة قصر •

 السبت يوم صيام •

 ُأثاب؟ هل أفعلها.. وال صيةمع على أعزم •

 االنترنت أترك أن اهلل عاهدت •

 العقيقة شحم بيع •

 األنثى ختان حكم •

 الصوفية األناشيد سماع حكم •

 بالمؤثرات المصحوبة األناشيد حكم •

 األغاني حكم في الخالف •

 النيات؟ تتفاوت بماذا •

 وجهها المرأة كشف حكم •

 التواصل مواقع في الجنسين بين العالقة •

 تبرًجا أقل نساء فيها التي األفالم مشاهدة حكم •

 الشعر وصل حكم •

 الكالب اقتناء حكم •
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 ُتقضى؟ وهل والمساء؟ الصباح أذكار وقت ما •

 الّلحية نرّبي لهذا •

 العلم؟ كتمان من تعد الكتب إعارة عدم هل •

 الفقيه؟ يفيد القانوني الفقه هل •

 الحزن من االستعاذة مشروعية •

  اهلل" "اهلل بلفظ: الذِّكر حكم ما •

 هلل؟ الخلود أن مع "خالد" باسم التسمية حكم ما •

 والمغالبات السبق باب في القاعدة •

 المرأة عمل حكم •

 الربوية المؤسسات في العمل •

 تيمية بابن االستشهاد •

 شذوًذا؟ تعد األربعة المذاهب مخالفة هل •

 المغني؟ على الكبير الشرح الحنابلة يقدِّم لماذا •

  عليلهاوت لها واالستدالل المسائل توجيه •
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 ماموقف العامي من اختالف الفقهاء يف مسألة؟
 ما األقوال من اختار أم أتمذهب، أن األفضل هل المسلمين، عوام من كرجل تنصحني ماذا

 المسألة بنجاسة، مسخن ماء استخدام حكم قرأت مثال: هذا( في يدعمني ال )قلبي يناسبني؟

 النفسي االستقرار باب من األفضل أم يناسبني، ما اختار هل والمالكية(، )الحنابلة قوالن فيها

 محمود؟ واحد مذهب اتبع أن المسلم عوام من كفرد

 

ت ْم اَل تَ ْعَلم وَن{  قال هللا }فَاْسأَل وا أَْهَل الذ  ْكر  إ ْن ك ن ْ

لظاهرة فبي نت هذه اآلية أموراً، منها أن مثة مسائل يستطيع أن يعلمها املسلم من معاين النصوص وهي املسائل ا
اليت يعرفها بدليلها، ويبعد وجود شخص ال يستطيع معرفة أي مسألة، فإن من كان هذا شأنه لن يفهم أيضاً أدلة جواز 

 التقليد.

ومنها أن مثة مسائل قد يتعذر على املسلم العلم هبا إما جلهل الدليل أو جهل املدلول؛ فهذه يسأل عنها أهل 
 العلم.

لتقليد هو اتباع األعلم واألتقى لتعذر االستدالل، وأما التمذهب فهو التزام قول والتقليد أعم من التمذهب، فا
إمام يف كل املسائل، والذي أعلمه يف القرون الثالثة املفضلة من عصر الصحابة، وعصر التابعني مثل سعيد بن املسيب 

مالك بن أنس واألوزاعي والليث بن واحلسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أيب رابح، وعصر أتباع التابعني مثل 
سعد وسفيان الثوري؛ أنه مل يكن عوام املسلمني يلتزمون مذهب شخص يف كل املسائل، بل ما علموه عملوا به، وما مل 

 يعلموه قل دوا فيه من يتيسر هلم تقليده من األئمة يف بلدهم أو غْيه يف عني تلك املسألة.

ام التام هبا يف مجيع املسائل فالذي أعلمه أْنا قد استقرت الحقاً، وهي نوع من وأما هذه الرتاتيب املذهبية وااللتز 
 االجتهاد خيتاره بعض أهل العلم والفضل.

 النفاق وصفو الصالة مؤّخر
 الصالة؟ خرؤي الذي ذنب ما

 النفاق. وصف يف املصلي يدخل
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 وسلم: عليه هللا صلى قال مسلم صحيح يف

 إال فيها هللا يذكر ال أربعا، فنقرها قام الشيطان، قرين بني كانت  إذا حىت الشمس يرقب جيلس املنافق، صالة لكت)
 قليال(

 الصالة ملواقيت الظاهرة باألسباب العمل
 الجمعيات بعض فاعتمدت األحمر، الشفق يغيب ال جوان، شهر في فرنسا، شمال في

 األفق(. تحت درجة 12 لىع الشمس )تكون والعشاء الصبح لصالة اجتهاديا تقويما الفترة لهذه

 ال التي المدن لتشمل فرنسا كامل وعلى السنة كامل على االجتهاد هذا تعميم تم أنه اإلشكال

 مسوغ؟ التعميم لهذا ترون فهل الطبيعية العالمات فيها تغيب

 العمل تعذ ر فإذا وحنوه، وغروهبا الشمس وزوال الثاين الفجر كطلوع  للمواقيت الظاهرة ابألسباب العمل هو األصل
 يصار فال حبسبه، ومكاانً  زماانً  موضع كل  يف هذا ويراعى قدره(، له )اقدروا مسلم يف كما  للتقدير يصار الظاهر ابلسبب
 السبب فيه خفي الذي املوضع يف التقدير يرتك ال كما  السبب، فيه ظهر الذي املكاين أو الزماين املوضع يف للتقدير
 أعلم. وهللا الظاهر،

 التكبيرات بعض أمومامل فوات
 زائدة؟ ركعة فاتتني؟ لو االستسقاء في والخمس السبع التكبيرات أقضي كيف

 .. وبعد هلل احلمد

 حيكي )والقضاء حملها(، فات إذا السنة قضاء )وعدم الزوائد(، التكبْيات )سنية قواعد ثالث تنظمها املسألة هذه
 األداء(.

 سنة أصالً  هي القيام( وتكبْية اإلحرام تكبْية )خالف االستسقاء يف امالقي حال الزوائد فالتكبْيات األول فأما
 مذهب وهو أصالً، االستسقاء يف الزوائد التكبْيات سنية يرى ال مالك اإلمام أن حىت االستسقاء، لصالة واجباً  وليست
 املالكية.

 األوىل الركعة يف االستسقاء يف اإلمام أدركت إذا فمثالً  تقضى، ال حمل ها فات إذا الصالة يف السنة فإن الثاين وأما
 فتكرب الزوائد، التكبْيات هذه منتصف يف أدركته وإذا تقضي، وال معه الركعة فتكمل كلها  الزوائد التكبْيات فوات بعد
 تقضى. فال حملها فات سنة فات ما ألن فاتك، ما تقضي وال أدركت ما معه
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 حملها يفت ومل سببها قام السنة ألن الزوائد ابلتكبْيات فتقضيها ماماإل مع كاملة  ركعة فاتتك إذا فهو الثالث وأما
 األصل. األداء هيئة على يكون أن القضاء يف األصل أن أي األداء" حيكي "القضاء وألن

 السهو سجود موضع
 بعده؟ يكون ومتى السالم قبل السهو سجود يكون متى

 تنضبط. تكاد ال حىت جداً  نتشرتوا األقوال، فيها كثرت  اليت االجتهاد مسائل من هذه

 تيمية: ابن اإلمام اختاره والذي

 به. الصالة ليتم جابر ألنه السالم، قبل فيكون واجب( ترك )مثل نقص عن السهو سجود كان  إذا

 الصالة. يف زايدتني بني جيمع لئال السالم، بعد فيكون زايدة عن السهو سجود كان  وإن

 بعد السهو سجود فيكون صالته، أمت من مثل يعترب وهذا به، فيعمل الطرفني، أحد له فرتج ح وحتر ى شك إن وأما
 السالم.

 قبل فيكون صالته، من نقص مبن أشبه فصار اليقني، على فيبين الطرفني، أحد رجحان له يتبني ومل شك إن وأما
 السالم.

 السهو. سجود يف الواردة األحاديث مجيع فيه تستعمل الذي هو الرابعي التفصيل هذا أن تيمية ابن وذكر

 تيمية ابن وكان الشك، مسألة يف اإلشكال كان  وإمنا إشكال، كبْي  فيها ليس والنقص الزايدة حاليت أن والواقع
، بال والشك التحري مع الشك بني فر قت األحاديث أبن القول ينصر  يلحق واآلخر ابلزايدة يلحق أحدمها وأن تبني 

 ابلنقص.

 بني يفرق ال حكيم )الشارع وقال املعىن هذا على أيضاً  هو نب ه وقد املواضع، معقولية به تظهر تيمية ابن وتفصيل
 بينهما(. لفرق إال قبله وبعضه بعده السجود بعض جيعل فال فرق، بال الشيئني

 الجنازة صالة يف السهو
 القبور؟ ألجل شرك هذا أم للسهو أسجد فهل المقبرة في الميت على الصالة في سهيت

 وبعد،، هلل مداحل
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 لطف فيه تعليالً  منها واحدة لكل كرونويذ  فيها، للسهو يسجد ال أمور ثالثة هناك أن الفقهاء من كثْي  يذكر
 هي: الثالثة وهذه فقهي،

 جربها. يف سجود يكون فال وصلبها، الصالة هذه أصل يف سجود ال أنه والتعليل اجلنازة: صالة-1

 السهو وسجود واحدة، سجدة الشكر وسجدة التالوة سجدة أن ليلوالتع الشكر: وسجدة التالوة سجدة-2
 األصل. على زائداً  يكون ال واجلرب سجداتن،

 إىل يفضي هذا أن عندهم والتعليل للسهو، يسجد فال السهو سجود يف سها إذا أنه أي السهو: سجود -3
 التسلسل.

 أعلم وهللا

 الصالة يف باإلمامة األحق
 القدرة ولدي لإلمامة وبتتقدم مجودة مش ناس المسجد نفس وفي القرآن مجود أنا لو

 الحكم؟ ما أفعل، ال ولكني أتقدمهم أن على

 وبعد،، هلل احلمد

 فهمان هاهنا ولكن أقرؤهم(، ابإلمامة )أحقهم قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن صحيحه يف مسلم اإلمام روى
 دقيقني: غْي فهمان ومها "أقرؤهم"، لكلمة شائعان

 املراد بل دقيق، غْي وهذا اإلمامة، يف لألولوية املطلق الرتتيب هو احلديث معىن أن الناس بعض يظن األول:-
 أصل يف واالستواء املشروع، الوجه على الصالة إبقامة العلم يف االستواء أمرين: يف االستواء حال "الرتجيح" ابحلديث

 أو املشروع، الوجه على الصالة إقامة يعلم ال أحدهم كان  فإذا فه،لخ الصالة نقص عن املأموم خيرج الذي اإلمام داينة
 أقرأ. كان  ولو يقدم مل داينته؛ يف قادح فيه

 فيضيف صالته" فقه العامل األقرأ ابإلمامة "األوىل قوهلم األقرأ لكلمة املتون يف يضيف الفقهاء بعض ترى ولذلك
 املذكور. القيد يف االستواء حال الرتجيح إىل املطلق الرتتيب همف من العبارة ليخرج الصالة إقامة أبحكام العلم قيد

 هذه أن والصواب التجويد، علم معايْي هو "أقرؤهم" كلمة  يف القراءة حسن ضابط أن الناس بعض يظن َثنياً:-
 بينما راجحاً  مالعل أهل بعض يراه فيه خمتلف قدر وفيها املعىن، حييل الذي اللحن منع مثل عليه متفق قدر فيها املعايْي

 علم يف فيه املختلف االجتهادي القدر وهذا معروف، مشهور بابال هذا يف والكالم احلادث، التكلف من آخرون يراه
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 بدخوهلا جيزم ال فإنه الرأي وفروع ضعفها يف املختلف األحاديث نظْي وهذا األقرأ، معىن يف بدخوله جيزم ال التجويد
 والفقيه. احملدث اسم الستحقاق

 القرآن أهل تعين العصر ذلك يف والقراء القارئ معىن أم للقرآن، حفظاً  األكثر أم قراءة، األجود األقرأ: معىن هلو 
 مشهور. خالف حمل هذا وعلماً؟ حفظاً 

 فال املشروع؛ الوجه على الصالة إقامة أبحكام جاهالً  أو املعىن حييل حلناً  يلحن لإلمامة املتقدم كان  إن أنه واملراد
 عليك. تعي نه حال ابلواجب القيام عليك وينبغي الشرعية، للشروط املستويف وجود مع تقدميه يسوغ

 القدر يف خيتلفون وإمنا القرآن، قراءة يف ومتقاربون الصالة، فقه يف متقاربون لإلمامة املتقدمون كان  إن وأما
 أصالً. بينهم الرتجيح جيب فال االجتهادي التجويدي

 يف وكالمها قراءة" "األقدم وقوله قرآانً" "أكثركم وسلم عليه هللا صلى النيب كقول  ابلباب قةمتعل أخرى ضوابط ومثة
 متعلقاهتا. من وغْيها الصحيح،

 أعلم. وهللا

 للمسافر الصالة قصر
 ابن الشيخ بفتوى عملوأ فيها أدرس التي البلد في اإلقامة أنوي وال مغترب طالب أنا

 وقت من ولكن اإلمكان بقدر المسجد يف الصالة أتحرى نأ وأحاول الصالة قصر في عثيمين

 ؟ نصيحتكم فما الصالة وأتم باألحوط آخذ أن يجب كان وأقول أندم آلخر

 أفضل. فاإلمتام شك ومن أفضل، فالقصر املسألة له ظهرت من

 تيمية: ابن العباس أيب فتاوى يف جاء

 جاز وإذا القصر؟ له جيوز فهل شهرين. مدة يقيم أنه يعلم وهو احلمى ألجل اخلربة إىل خرج رجل عن )وسئل:
 القصر؟ أم أفضل فاإلمتام القصر.

 القصر، يوجب من ومنهم اإلمتام يوجب من منهم العلماء بني نزاع فيها املسألة هذه هلل. احلمد فأجاب:

 عليه. ينكر ال أمت ومن عليه ينكر ال قصر فمن سائغ كالمها  أن والصحيح
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 تبينت من وأما أفضل، فاإلمتام االحتياط فأراد القصر جواز يف شك عنده كان  فمن فضل:األ يف تنازعوا وكذلك
 وال مبكان أو بزمان السفر حيد ومل ركعتني إال يصلي أن للمسافر يشرع مل -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن وعلم السنة له

  يقصر. فإنه عشر سةمخ وال عشر اثنا وال أربعة وال ثالثة ال حمدود بزمن أيضا اإلقامة حد

 يفعل، السلف من واحد غْي كان  كما

 الصالة. يقصر سنني فأقام خيتارها يكن مل والية ول وه قد مسروق كان  حىت

 تنقضي ال حاجتهم أن علمهم مع الصالة يقصرون وكانوا الصالة، يقصرون أشهر ستة بنهاوند املسلمون أقام وقد
  أكثر. وال أايم أربعة يف

 وأقاموا الصالة، يقصرون يوما عشرين من قريبا مكة فتح بعد وأصحابه -وسلم عليه هللا صلى- النيب أقام كما
 من أكثر هبا يقيم أن حيتاج أنه يعلم مكة فتح ملا -وسلم عليه هللا صلى- النيب وكان رمضان، يف يفطرون أايم عشرة مبكة
 أايم. أربعة

  أعلم. وهللا شهورا مكان يف أقام ولو الصالة يقصر رامساف املسافر دام فما له أصل ال التحديد كان  وإذا

  تيمية.( ابن أمحد كتبه:

 برضوانه هللا تغمده كالمه  انتهى

 السبت يوم صيام
 يجوز؟ السبت؟ يوم صيام يجوز هل األيام هذه الجدل يخفاكم ال

 وبعد،، هلل احلمد

 عليكم(. افرتض ما يف إال السبت يوم تصوموا )ال قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن السنن أهل روى

 برجال اخلربة أهل هم الذي املتقدمني احلديث أئمة كبار  فيه املرجع احلديث وعلم أهله، فيه املرجع علم وكل
 حمفوظ. غْي شاذاً  احلديث هذا يعد ون املتقدمون احلديث وأهل وعلله، وطرقه احلديث

 احلديث. ذكر أن دبع سننه يف داود أبو اإلمام عباراهتم بعض نقل وممن

 يقول: السبت" يوم صيام عن "ْنى أنه له ذكر )فإذا السبت يوم صوم جييز وكان الزهري اإلمام عن داود أبو فروى
 خمرجه. يوه ن محصي(، حديث هذا
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 يف هذا بسر بن هللا عبد حديث يعين انتشر، رأيته حىت كامتاً   له زلت )ما قال األوزاعي اإلمام عن داود أبو وروى
 السبت( يوم صوم

 الكذب العرب "استعملت األثْي ابن قال خطأ أي كذب(،  )هذا قال أنه أنس بن مالك اإلمام عن داود أبو ونقل
 املعىن. هذا يف أحاديث ونقل اخلطأ" موضع يف

 يف نقل القطان، سعيد بن حيىي النقد أئمة به ُتر ج الذي الكبْي اإلمام احلديث إعالل عنه روي من أجل   ومن
 قال: احلديث هذا يف أمحد اإلمام عن األثرم عن يناملغ

  به(. حيدثين أن وأىب يتقيه، سعيد بن حيىي )وكان

 كان  إذ احلديث أهل لسان على ترد متخصصة كلمة  هي بل عامة، كلمة  هنا ليست به" حيدثين أن "أىب وعبارة
 نظائر. وهلا ل،وإشكا وغلط وهم فيه وما ابملعلول التحديث عن االمتناع بعضهم اختيار من

 مضطربة(. أحاديث )هذه النسائي وقال

 أمران: حمفوظ غْي كونه  على ويدل

 وسلم عليه هللا صلى النيب أن البخاري رواه ما أجلها: ومن السبت، صوم يف الصحيحة لألحاديث خمالفته :األول
 قالت: «غدا؟ تصومي أن تريدين» قال ال، قالت: «أمس؟ أصمت» فقال صائمة، وهي اجلمعة يوم جويرية على دخل

  «.فأفطري» قال ال،

 (.201)ص ومنسوخه" احلديث "انسخ املطبوعة رسالته يف األثرم بكر أبو اإلمام األحاديث هذه وسرد

 عن الصماء عن ومرة الصماء، عن عنه ومرة أبيه، عن عنه ومرة بسر، بن هللا عبد عن فجاء اضطرابه، :والثاين
 الكربى. يف النسائي ذكرها طرقه بعض يف أيضاً  واختالف وغْيها، عائشة،

 مضطربة(. أحاديث )هذه النسائي قال ولذا

 بقلة وينبئ راويه يوهن املخرج، احتاد مع الواحد ابإلسناد الواحد احلديث يف التلون )هذا عنه حجر ابن وقال
 ضبطه(.

 منع معناه أن ورجح أثبته من ومنهم نسخه، ورجح أثبته من فمنهم العلم أهل بعض عند أخرى مسالك وللحديث
 وغْيه عليكم( افرتض فيما )إال ابلنص خيرج الفرض فجعلوا موافقة، أو عادة أو لفرض وجيوز وُتصيصه السبت يوم إفراد
 ابلدليل(. الباقي وأخرج الرخصة، صور بعض أخرج ستثناءاال يقال: )قد عنه االقتضاء يف قال األخرى ابألدلة خيرج
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 القول هذا أن أعلمه فالذي "مطلقاً" التطوعات يف السبت صوم عن النهي معناه أن صريناملعا من قال من وأما
 لإلمجاع. خمالف شاذ الفقهي

 حمفوظ. غْي وكونه احلديث شذوذ رأوا الذين احلديث أهل من املتقدمني مسلك -نظري يف- املسالك وأرجح

 ومتام طريقه، من للباحثني فاتصل السنن، هتذيب يف القيم ابن نقله االقتضاء، يف احلديث عن حبث العباس وأليب
 للحافظ. والتلخيص امللقن البن البدر يف احلديث ُتريج

 أعلم،، وهللا

 ُأثاب؟ هل أفعلها.. وال معصية ىلع أعزم
 يترك أن فيها يشترط يفعلها فلم بالمعصية هم من ينالها التي الحسنة هل شيخنا

 غفلة في قولها على وأعزم غيبة نفسي في أزّورف مجلس في أكون مثال: نية؟ عن المعصية

 ثم الثواب، أنال أن وأرجو فاتت الفرصة أن اهلل فأحمد أتذكر ثم الموضوع، فيتغير أتأخر ثم

 فاتت! حتى تركها أنِو لم بل معصية ألنها أتركها لم أني في أفكر

 قال: وسلم عليه هللا صلى النيب أن الصحيحني يف

 عشر عنده له هللا كتبها  فعملها هبا هم هو فإن كاملة،  حسنة عنده له هللا كتبها  ايعمله فلم حبسنة هم )من
 هم هو فإن كاملة،  حسنة عنده له هللا كتبها  يعملها فلم بسيئة هم ومن كثْية،  أضعاف إىل ضعف مائة سبع إىل حسنات

 واحدة(. سيئة له هللا كتبها  فعملها هبا

 هلل". "تركاً  يكون أبنه تقييده جاء ابلسيئة اهلم عن العدول ثواب لكن

 فإن يعملها، حىت عليه تكتبوها فال سيئة، يعمل أن عبدي )أراد البخاري رواية يف هريرة أيب حديث يف كما
 حسنة( له فاكتبوها أجلي من تركها وإن مبثلها، فاكتبوها عملها

 "من ومعىن جراي(. من تركها مناإ حسنة، له فاكتبوها تركها وإن مبثلها، له فاكتبوها عملها )فإن مسلم وعند
 أجلي. من جر اي"أي

 احلديث، يف املذكور الثواب له يكتب فال هلل؛ تركاً  ال صارف، أو مانع لطروء هبا اهلم بعد السيئة ترك كان  إذا فأما
  اجلازمة. اإلرادة لعدم سيئة عليه تكتب ال أيضاً  لكن
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 التقى "إذا حديث يف كما  كاماًل،  الفاعل إمث عليه يكتب فهذا للعجز يفعلها ومل جازمة اإلرادة كانت  إن فأما
 الوزر يف فهما يعمل الذي مثل عملت هذا مال مثل يل كان  "لو النار"وحديث يف واملقتول فالقاتل بسيفيهما املسلمان
 وحنو منها القربو  ومقدماهتا املعصية كوسائل  الفعل من عليه املقدور من شيء هبا يقرتن اليت هي اجلازمة واإلرادة سواء"،
 ذلك.

 وحديث واهلم واإلرادة العزم بني الفرق مثل وآَثرها"، اإلرادة "مراتب بقاعدة مرتبطة وتفاصيل خالف املسألة ويف
 وثبوت اجلازمة، واإلرادة التامة ابلقدرة يقع العمل بكون املسألة وتعلق اإلصرار، وهم اخلطرات هم بني والتفريق النفس،

 يطول ونظائرها النصوص يف القواعد هذه وشواهد ذلك، وحنو املقدور، فعل مع اجلازمة ابإلرادة ملللع الكامل اجلزاء
 الصورة واستخراج النصوص نسيج بني ابملنقاش ومجع وتفصيل بسط ففيه (10/720) الفتاوى جمموع وراجع ذكرها،
 البتة. كتاب  يف َتده ال ما هلا الكلية

 االنترنت أترك أن الله عاهدت
 ليها؟ع زاد ثم محددة، لمدة اال باإلنترنت ينشغل اال على اهلل عاهد من مماحك

 وغضب، جلاج فنذر التربر، بقصد ال منه االمتناع أو فعل على للحمل كان  وإذا النذر، صيغ من هللا مع العهد
 فصيام جيد مل فمن ،كسوهتم  أو مساكني عشرة إطعام اليوم: وهي ميني، كفارة  فكفارته فيه حنث فإذا اليمني، خمرج خرج
 أايم. ثالثة

 على يوجب أبن للبالء التعرض من فيه وملا مذموم، النذر ابتداء جنس فإن األسلوب هذا عن تبتعد أن وأنصحك
 عليه. الشرع يوجبه مل ما نفسه

 يف كما  النذر عن وسلم عليه هللا صلى النيب قول العاقل تدبر ولو املخارج، عن يبحث مث يندم ينذر من وغالب
 النبوة. وآايت التشريع سر ألدرك الناذرين؛ عامة ندم رأى خبْي"مث أييت ال "إنه الصحيحني

 العقيقة شحم بيع
 لتوزيعها؟ لحوم بسعره وشراء الخروف دهن بيع يجوز فهل عقيقة عمل بصدد انا

 وبعد،، هلل احلمد
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 كاألضاحي  املعينة الشرعية الذابئح من والسواقط البعْي( ظهر فوق الكساء وهو ج الل )مجع واألجل ة اجللود
 اليت بيته وآلة متاع من شيئاً  بثمنها ويشرتي بيعها أو بثمنها، والتصدق بيعها جواز يف خالف فيها وقع والعقيقة واهلدي
 أمحد. عن مروية تفصيالً  أكثر أخرى وأقوال وحنوه، كاملنخل  حيتاجها

 اإلجزاء وموانع املعترب سنها يف كما  األضحية مقام أقامها فبعضهم معاملتها، يف الفقهاء فاختلف العقيقة وأما
 وجعل فيها. الدم يف الشرك وعدم ابلنص العقيقة يف الشاة تفضيل يف كما  به يفارقها خاص لدليل إال وحنوها، األربعة

 األضحية. معاملة تعامل كوْنا  يف األصل على األحكام ابقي

 أسهل. العقيقة أمر فجعل والوليمة األضحية بني مرتددة جعلها وبعضهم

 الشرعية للقواعد منها شيء بيع ينبغي ال كلها  املعي نة الشرعية الذابئح هذه أن -أعلم تعاىل وهللا– يل يبدو والذي
 ومنها: العامة،

 فقال: منها شيء بيع عن سئل حني عنه الرواايت إحدى يف أمحد اإلمام قول أحسن وما هلل، جعلها نسيكة أْنا
 وتعاىل؟!(. تبارك هلل جعلها وقد يبيعها كيف  هللا )سبحان

 ألصله. تبعٌ  فهو ابحلكم، يفرد ال اتبع "توابع"والتابع السواقط هذه أن ومنها:

 يف علي حديث ففي توقيفية، عبادة يف لنا املعلوم األدىن احلد وهو -وسلم عليه هللا صلى- النيب فعل ومنها:
 وأجل تها(. وجلودها بلحمها أتصدق وأن بدنه، على أقوم أن -وسلم هعلي هللا صلى- هللا رسول )أمرين الصحيحني

 معلول. سنده ولكن تبيعوها( وال جبلودها )استمتعوا النعمان بن قتادة حديث من وجاء

 لسواقط معقود ابب املودود"يف "حتفة يف القيم ابن هو التفاصيل هذه يف أمحد نصوص نقل رأيته من وأوسع
 العقيقة.

 السواقط هذه امجع اخلالف: من تسلم حىت فيقال: بثمنها، وأتصدق سأبيعها العقيقة سواقط إن قال: من وأما
 أحب. وجه أي على هبا ينتفع أو بيعها يتوىل هو الفقْي وأعطها ونظ فها

 الغذائية املنتجات من لكثْي الالزمة املستحضرات من وأصبحت بل جداً  به ينتفعون فالناس والشحم الودك وأما
 وُتزين. بيع وطرائق مصاهر هلا وأصبح

 أعلم،، وهللا
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 األنثى ختان حكم
 لذلك؟ المالئمة السن ومتي مكرمة هو ام بختانهم اقوم فهل شيخنا يا بنات ثالثة عندي

 يذكر املختار الدر يف فاحلصكفي فيه خمتلف احلنفية عند امسه( من بعضهم رج ح ما على اخلفاض )أو املرأة ختان
 ولكنه يرج ح، ومل احملتار رد يف القولني عابدين ابن ونقل سنة، أنه يذكر اهلداية شرح يف اهلمام وابن ،أصالً  سنة ليس أنه

 موضع. يف استحب من ُتريج انقش

 للنساء. مكرمة أنه املالكية وعند

 املرأة( ختان )وجيب النووي منهاج يف قال واجب، املرأة ختان أن فهو واحلنابلة الشافعية مذهب يف املعتمد وأما
 عندمها. املذهب تقرير يف معتمدان الكتاابن وكال أنثى(، ختان جيب )و للبهويت املنتهى شرح يف وقال

 للنساء سنة أنه أمحد، عن الروايتني أحد وهو املالكية مذهب هو عثيمني، وابن ابز وابن تيمية ابن اختاره والذي
 والعمومات. اآلَثر من فيه ملا بواجب، وليس

 لم،،أع وهللا

 الصوفية األناشيد سماع حكم
 يا البشرى جاءت النظرة صفت الحضرة طابت مثل الصوفية األناشيد سماع يجوز هل

 اخره الى البشارة بذي سكارى قاموا اهلل أهل من عيني

 ..-وسلم عليه هللا صلى- هللا عبد بن حممد اخللق سيد عليها األصابع عقد وتسابيح أبذكار وشرفك هللا أكرمك
 رث ة األانشيد هذه هبا تستعيض فكيف السنة.. كتب  يف األئمة واحتضنها األول.. العصر يف هللا أولياء ألسنة هبا جتوهل

لَّذ ي أَْدىنَ  ه وَ  الَّذ ي }أََتْستَ ْبد ل ونَ  األلفاظ.. مهلهلة احملتوى  َخْْيٌ{.. ه وَ  اب 

 على اإلميان كوة  وافتح .. القيم البن الصيب بلالوا أو العباس أليب الطيب الكلم أو للنووي األذكار كتاب  اقنت
 هللا.. إبذن الفارق وسرتى قلبك

 باملؤثرات املصحوبة األناشيد حكم
 الصوتية؟ بالمؤثرات المصحوبة األناشيد حكم ما
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 ختلفني،امل بني َتمع ال كما  املتماثلني بني تفرق ال فالشريعة املعازف وبني بينه الفارق فيه انتفى إذا الصويت املؤثر
 فيه(. يرتع أن كيوش احلمى، حول يرعى كالراعي  احلرام، يف وقع الشبهات يف وقع )من الصحيحني ويف

 األغاني حكم يف الخالف
 الثاني وأن ونحوهم الفرس من األعاجم وآالت العرب آالت بين يفرق أنه رجب البن قرأت

 ينقل لم وإن ؟وغنائها ألعاجما آالت في الصحابة اختلف فهل له.. الصحابة إنكار ونقل مطرب

 الخالف في شيخنا ورأيكم السائغ؟ غير الخالف من المسألة أن على دليل هو فهل اإلنكار سوى

 خيرا اهلل وجزاك ال؟ أن سائغ أهو الموسيقى حول

 وبعد،، هلل احلمد

 وصار وغْيها، والوترية والنفخية القرعية ابآلالت تطريب وزايدة الكلمات يف فحش أمران: فيه وقع املتأخر الغناء
 وسلم. عليه هللا صلى النيب عهد يف الرخصة من وقع ما على يقيسه املتأخرين بعض

 النبوة، عصر يف املعهود بسياق الرخصة حدود فسر أنه احملاج ة الباري"يف "فتح يف رجب ابن مسلك من فكان
 حبدودها. فتضبط عيانأ وقائع بل عموم لفظ يكن مل وقع ما وأن معروفة، أصولية طريقة وهي

 فكانت اآللة وأما احلكمة، فيه كان  الذي اجلاهلي العرب شعر جنس من هي الكلمات أن رجب ابن ذكر ولذلك
 اإلسالمية الفتوح بعد الحقاً  جاء الذي الصغْي( )اجلرس "اجللجل" فيها ليس العرب دفوف أن ونب ه للنساء، الدف
 وغْيها. وفارس الروم لبلدان

 آلالت خصوصية بسبب ال وغْيه، النبوة عصر يف معهوداً  كان  ما بني للتمييز رجب ابن استثمار وجه هو فهذا
 العزفية. العرب

 قدميني إمجاعني األمساع"نقل "نزهة املوضوع يف اخلاصة رسالته يف بل التحرمي، يف صريح فهو رجب ابن موقف وأما
 دون ابلكلمات الغناء على املتقدم اخلالف ومحل اجي،للس واآلخر لآلجري أحدمها املعازف حترمي يف العلم ألهل

 معازف.

 العزيز عبد بن عمر العامل العامل الراشدي اخلليفة حكاية هو املسألة يف متقدم إمجاع أهم فإن الشخصي رأيي ويف
 :هللا رمحه األوزاعي يقول حيث إمجاعاً، ابلتحرمي اليقني حسم يف علي   شخصي أتثْي هذه ولكلمته ه (،101)ت
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 ولقد اإلسالم، يف بدعة واملزامْي املعازف وإظهارك فيه:..، كتاابً   الوليد بن عمر إىل العزيز عبد بن عمر )كتب
 السوء(. مجة مج  تك جيز من إليك أبعث أن مهمت

 فكل حمدثة". "بدعة واملزامْي املعازف أن األول القرن خامتة يف حيكي العزيز عبد بن عمر العامل العامل اإلمام فهذا
 القدمي. اإلمجاع بعد حادث خالف فهو ذلك بعد خالف

 بل الغرائز وهتييج واخلبث الفحش من وفيها املعاصرة األغاين جبواز يصر ح أن احلق عن ابحث جيرؤ فكيف
 ابآلالت؟! التطريب يف واإلسراف اجلسدية واإلحياءات غنائهن يف الفاجرات وأتوهات

  هللا؟! لدين القذارات هذه ينسب مث قريباً، رب ه سيلقى أنه ويعلم هللا، يتقي رجل يوجد كيف

 الفنون وأكمل "أرقى أْنا واملوسيقى األغاين هذه عن يقول من َتد أن ذلك من وأقبح وأشنع أفدح هو ما بل
 للفطرة"! "فاقد حيرمها من والذوقي"وأن اجلمايل "الرقي اإلنسانية"وأْنا

 مرتبة يف ليسوا كلهم  والرسل، األنبياء من منهم أشرف من بل املتقدمة، القرون يف األمة هذه أولياء سادات فصار
 العقل.. ونقص اجلهل منحدرات إىل أصحاهبا األهواء تقود كيف  فانظر واجلمال.. والكمال الرقي

 قوة وال حول وال األخالقي، والتدهور العفوانت هذه عن الرزق من والطيبات لعباده أخرج اليت هللا زينة هللا شرف
 ابهلل.. إال

 أعلم،، وهللا

 النيات؟ تتفاوت بماذا
 تجار كانوا أنهم السلف من طائفة عن يذكر النية مسألة في خيرا جزيت باإلجابة أرحنا

 ذلك من يستلزم فهل .للمسجد الذهاب عند نية 60و الطيب وضع في نية 20 فمثال نيات

 الفرق هو وما مشقة؟ فيه ذلك مأ مرة؟ كل في األجور؟ لتحصيل النيات من كم أكبر استحضار

 غيره؟ عن أكثر نوايا يعلم من بين

 والنية سواه، مما واخللوص هلل، القصد وإخالص صدق يف بكيفيتها بل بعددها، ليس النيات يف األعظم التفاوت
 وكيفاً. كماً   علمه حبسب املرء نية تزيد ولذلك للعلم، تبع
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 وجهها املرأة كشف حكم
 فرض؟ بأنه تعتقد هل الوجه، إظهار وحرمة النقاب، مسألة في يكرأ ما الفاضل، شيخنا

 ما و الحق أريد و الصدد هذا في باحثة فأنا بالذات؟ المسألة هذه في جدا واسع االختالف ولماذا

 .. عني ربي يرضي

 باجلي أن حبجة اخلمار من الوجه أخرج ومن النص، لعموم ريب، املرأة لوجه اخلمار مشول من قليب يف ليس
 الصدر. حتت كلها  ألْنا الكتفني وأعلى واألذن والعنق الشعر تغطية على اخلاص الدليل لزمه الصدر هو عليه املضروب

 طوائف يف وجد احملرمات وأصول الدين أصول كل  بل املسألة هبذه خيتص فال الفقهاء من املخالف وجود وأما
 بعضها. جواز أتول من األمة

 اإلابحة. يف شرعية حجة بذاته اخلالف وليس الدليل، ابتباع دانتعب وهللا ابلدليل، والعربة

 لألئمة. ونعتذر الدليل نتبع وحنن

 لكنها صفحة، ثالثني يف تقع عثيمني ابن لإلمام حمررة بديعة رسالة إقناعاً: وأكثره وألذه، املسألة يف قرأت ما وأمتع
 املسألة: يف فقهية رصاصة

.pdf103003/103003items/waq/2.us.archive.org/801409http://ia  

 التواصل مواقع يف الجنسين بين العالقة
 التواصل؟ مواقع في والنساء الرجال بين العالقة حدود ما

 الضوابط ذات حتكمها اجلنسني بني قةفالعال خاصة، شرعية أبحكام االجتماعي التواصل ملواقع اختصاص ال
 الواقع. يف العالقة حتكم اليت الشرعية

 أعلم وهللا

 تبرًجا أقل نساء فيها التي األفالم مشاهدة حكم
 الشارع؟ من أقل فيها التبرج يكون التي األفالم مشاهدة حكم 

 .. وبعد هلل احلمد

http://ia801409.us.archive.org/2/items/waq103003/103003.pdf
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 لقوادح واالحتجاج حمظوراً، فوقه وما مباحاً، دونه ما يكون حبيث للتربج، شرعياً  معياراً  ليس والطريق الشارع يف ما
َشةً  فَ َعل وا }َوإ َذا عنها هللا قال اليت واالستدالل التلقي يف اجلاهلية سنن جنس من هو الناس عليه مبا واحلشمة العفة  فَاح 
َها َوَجْدانَ  قَال وا  آاَبَءاَن{. َعَلي ْ

 .. أعلم وهللا

 الشعر وصل حكم
 الزفاف؟ ليلة في الشعر وصل يجوز هل .كم.علي السالم

 وبركاته هللا ورمحة السالم وعليكم

 ومسلم: البخاري صحيح يف

 وسلم عليه هللا صلى النيب إىل فجاءت رأسها، شعر فتمعط ابنتها، زوجت األنصار من امرأة أن عائشة، )عن
 «(املوصالت لعن قد نهإ ال،» فقال: شعرها، يف أصل أن أمرين زوجها إن فقالت: له، ذلك فذكرت

 أيضاً: ومسلم البخاري صحيح يف رواية ويف

 إين فقالت: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل جاءت امرأة أن عنهما: هللا رضي بكر، أيب بنت أمساء )عن
 عليه هللا صلى هللا رسول "فسب رأسها؟ أفأصل هبا، يستحثين وزوجها رأسها، فتمرق شكوى، أصاهبا مث ابنيت، أنكحت

 واملستوصلة"( الواصلة وسلم:

 الكالب اقتناء حكم
 الكالب اقتناء تحريم دليل

 نقص صائداً، كلباً   أو ماشية، كلب  إال كلبا،  اُتذوا دار أهل )أميا قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن الصحيحني يف
 قْياطان( يوم كل  عملهم من

 الثواب من عظيم مقدار والقْياط

 من ينقص هبا املأذون األحوال لغْي الكلب اقتناء أن كيف  رأى مث احلسنات اكتسابه وقلة قصْيهت العاقل أتمل فإذا
 عمله.. على غار العظيم القدر هذا العمل أجر

 احملاويج! بتبذير فكيف ثرايً، كان  ولو ماله يبذر ال والعاقل
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 ُتقضى؟ وهل واملساء؟ الصباح أذكار وقت ما
 بدون يجزئ هل و ؟ وقتيهما غير في يجزئ هل و ؟ المساء اذكار و الصباح اذكار موعد ما

 ؟ باللسان( فقط ) القلب حضور

َْمد   }َوَسب  حْ  { َوقَ ْبلَ  الشَّْمس   ط ل وع   قَ ْبلَ  َرب  كَ  حب   اْلغ ر وب 

 وقت. كل  يف يؤدى وقت له ليس وما وقت"يقضى، "له مما فات وما

 وأعظمه. الثواب كمال  فات فقط ابللسان انك  فإذا اللسان، القلب عليه واطأ ما الذكر وأفضل

 الّلحية نرّبي لهذا
 فدخلني الليلة مناسبة وحضرت عارضا.. أصبحت حتى لحيتي خففت أيام 3 قبل شيخ يا

 نفسي رأيت ألني إال حلقتها ما واهلل وأنا رياء؟ لها إرخائي فهل اهلل.. إال يعلمه ال ما الهم من

 بها. أتزين ألن كفؤ غير

 هبا( أتزين ألن كفؤ  غْي نفسي رأيت ألين إال حلقتها ما وهللا ان)وأ قولك

 ذنبني. من إمثا أقل واحد وذنب آخر، ذنب اللحية وحلق واحد، ذنب املذكور الذنب ألن دقيق، غْي تفكْي

 واحد فذنب غلط، وهذا املعازف؟ تسمع وأنت بصرك تغض كيف  مثاًل: للشخص يقول أن الشيطان حيل ومن
 ذنبني. من عقوبة أقل

 الدين يف منه يستحيا مما وكثْي املرء بني حتول أْنا اللحية منافع أعظم ومن تربينا، اليت هي بل اللحية نريب ال إننا مث
 املعاصي. أماكن حضور املرء على يسهل أنه احللق شؤم ومن واملروءة،

 العلم؟ كتمان من تعد الكتب إعارة عدم هل
 يعد كتابا احدهم إعطاء بعدم قراري فهل ترجع... ال باغال لكنها الكتب مني يطلب الكثير

 للعلم؟ كتمانا

 وبعد،، هلل احلمد
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 "أدب وكتب مفلح، ابن كتاب  مثل الشرعية"عموماً  "اآلداب كتب  يف معروفة مسألة الكتب إعارة
 السامع وتذكرة للنووي اجملموع ومقدمة البغدادي للخطيب السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع مثل الطلب"خصوصاً،

 وغْيهم. مجاعة البن واملتكلم

 كقول  عليه حيث ون ولذلك العلم"، "بذل أفراد من أنه الكتب إعارة يف األصل أن فيها العلم أهل كالم  وحاصل
 الكتب(. إعارة احلديث بركة )أول وكيع

 ومنه املعْي على ضرر مثة نيكو  ال أن ومنها هبا، لالنتفاع أهلٌ  املستعْي يكون أن منها أبمور، ذلك يقيدون ولكن
 هذه. واحلال إعارته عدم له يشرع فهاهنا يرد ها، وال العارية حيبس ممن املستعْي أن ظنه غلبة

 لذلك نب ه وقد الظاهرة، هذه بروز ألجل الكتب إعارة عن ابلنهي السلف أئمة بعض عن آَثر جاءت ولذلك
 كتاابً(.  أحداً  ت ع ر )ال سفيان قول الباب هذا ومن ارهتا(إع من واحد غْي امتنع الكتب حبس )وألجل فقال اخلطيب

 هو؟ وما قلت: الكتب، وغلول )إايك الزهري يقول "غلول"كما للكتاب املستعْي إعادة عدم يسمي الزهري وكان
 حبسها(. قال:

 نصف أو شهراً  الكتاب أعرتك فيقول للمستعْي مدة املعْي حيدد أن األفضل أن: عثيمني ابن الشيخ ذكر ولذلك
 عن ويرتاخى املستعْي يكسل )لئال وهي الكتب عارية رد سرعة يف الثالث املصاحل من العلماء ذكره ما لتحصيل شهر،

 بكتابه(. املعْي انتفاع يفوت ولئال آلخر، إعارته يفو ت ولئال املستعار، ابلكتاب االنتفاع

 أعلم،، وهللا

 الفقيه؟ يفيد القانوني الفقه هل
 الحق نظرية أو االلتزام نظرية ضبط شخصا أن لو مثل الفقيه؟ يفيد نونيالقا الفقه هل

 الخ؟ الضمان.. نظرية أو

 الواقع على احلكم وتنزيل العرب، ولغة واآلَثر ابلنصوص يعرف الذي ورسوله هللا مراد جانبان، له الشرعي احلكم
 اخل. والطب كاالقتصاد  البشرية اخلربة علوم عرب يعرف الذي

 تنزيل يف تفيد بل النص، من ورسوله هللا مراد فهم يف تفيد ال اخل اإلثبات ووسائل كااللتزام  القانونية رايتالنظ وفهم
 فرع الشيء على احلكم ألن القانونية، القوالب هبذه املصوغ املعاصر واحلقوقي القانوين الواقع على نفسه الشرعي احلكم

 تصوره. عن
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 الحزن من االستعاذة مشروعية
 لمستحيل؟ طلب هو أم العزاء عند األحزان آخر يجعلها ربنا عبارة: قول زيجو هل

 مستحيالً. ليس العبد عن احلزن وارتفاع احلزن، من استعاذ وسلم عليه هللا صلى النيب أن السنن يف

  "الله "الله بلفظ: الذِّكر حكم ما
 واألهل حال خيرب تكونوا أن أرجوا ـ بكم وبارك اهلل حفظكم ـ المبارك الحبيب شيخنا

 : كقوله المفرد باالسم وجل عز اهلل ذكر حكم عن محررا جوابا لي تكتبون ممكن شيخنا جميعا،

  آمين بكم ونفعنا خيرا اهلل جزاكم .. اهلل اهلل

 .. وبعد هلل احلمد

 كالتايل:  املسألة هذه يف الشرعية القاعدة خالصة

ت مْ   إ نْ  }ق لْ  هللا قول العبادات يف األصل  ما إال الذكر من يستحب مل والشارع اّللَّ {، حي ْب ْبك م   فَاتَّب ع وين   اّللََّ  حت  بُّونَ  ك ن ْ
 مثل: "م ضمراً" أو هللا(، )هللا.. مثل: "م ظهراً" كان  سواءً  املفرد(، )االسم ب  هللا ذكر فأما مفيداً، اتماً  كالماً   كان

قتدى السلف أئمة من أحد نع ورد وال والسنة، الكتاب يف يرد مل فهذا )هو..هو(،
 
 هبم. امل

 بعدها(: وما 556 )ص: الكتاب هذا يف جتده وبسطها اجلملة هذه وتفصيل

https://ia800300.us.archive.org/4/items/mfsiaitmmfsiaitm/mfsiaitm10.pd
f 

 .. أعلم وهللا

 لله؟ الخلود أن مع "خالد" باسم التسمية حكم ما
 الخلود؟ معناه أن مع خالد باسم التسمية تجوز هل

 .. وبعد هلل احلمد

 ستني قرابة الصحابة ففي ذلك ومع شرعياً، قادحاً  املتضمنة األمساء يغْي   كان  -وسلم عليه هللا صلى– النيب
 خالد امسه من الصحابة "يف الصحيح شرح يف امللقن ابن وقال اإلصابة، يف حجر ابن ساقهم "خالد" امسهم صحايب
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 "سنة الوجه هذا من فصارت أمساءهم يغْي   مل -وسلم عليه هللا صلى– النيب أن ترى فأنت ذلك ومع السبعني"، فوق
 فمنكر. ومالك" خالد األمساء "أكذب حديث وأما إقرارية"،

 وحنوه، معني لظرف ابلنسبة إضايف ومنه هلل، مطلق منه اخللود فإن بدقيق فليس هلل، اخللود أبن املنع تعليل وأما
 الدائم" "املاء الراكد املاء عن الصحيح يف وسلم عليه هللا صلى النيب كقول  وهذا دوامه، ال البقاء طول على عادة ويطلق

 انقطع اإلنسان مات )إذا مسلم صحيح يف -وسلم عليه هللا صلى– النيب قول الباب هذا ومن مطلقاً، يدوم ال أنه برغم
 هذا ومن اجلزاء، دار إىل ال العمل دار إىل ابإلضافة هو إمنا هنا العمل انقطاع عدم أن ومعلوم ثالثة..( من إال عمله عنه

  نسيب. وعيد هو الكفر دون ملعصية النار يف ابخللود وعيد كل  يقول: العلماء بعض كان  الباب

 يف جداً  انفعة فإْنا واإلضايف، املطلق بني التمييز يف الكلية القاعدة وإمنا املسألة أصل ليس هاهنا األهم واملقصود
 الدالالت. انسجام استيعاب

 .. أعلم وهللا

 واملغالبات السبق باب يف القاعدة
 األرواح؟ لذوات اتجسيم تعتبر قطع على الحتوائه يحرم هل الشطرنج لعب

 الذي اللهو" "ميسر أي امليسر، من أنه هي عندهم األصلية فالعلة السلف من الشطرنج حر م من أن أعرفه الذي
 تبعي. وصف فهي التماثيل وأما الشحناء، ْيويث هللا ذكر عن يصد

 بدنية، وال علمية منفعة فيها ليس أنه أمران: اللهو أو اللعبة يف اجتمع إذا أنه واملغالبات: السبق ابب يف والقاعدة
 تكون فال الوصفني هذين أحد نقص إن فأما حمرمة. لعبة فإْنا العادة، حبسب لعبها يف الكثْي الوقت تستهلك وأْنا

 االعتبار. هبذا رمةحم

 مع مباحثة الباب هذا قاعدة عن كتبت  قد وكنت مقدمات، وإيضاح تقعيدات على مبين ألنه يطول، هذا وشرح
 هنا: منشورة وهي سنوات، ست قبل اإلخوة بعض

p?t=4880http://www.feqhweb.com/vb/showthread.ph 

 املرأة عمل حكم
 ال كمن فقط ضرورة وجود عند جائز أم اإلطالق؟ على جائز هو هل المرأة؟ عمل حكم ما

 معينة؟ بشروط جائز أم يعولها؟ من تجد

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=4880
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 .. وبعد هلل احلمد

 ا،وحنوه والشركة واإلجارة البيع منها واملعامالت واإلابحة"، احلل املعامالت يف "األصل أن الشرعية القاعدة
 االستفهامية "َمن" مثل بصيغة اخلطاب كان  لو حىت والنساء للرجال شاملة الشرعية األحكام أن -أيضاً – واألصل

 املراقي: يف أشار كما  الراجح، على ملخصص إال السامل املذكر مجع وبصيغة بل والشرطية،

 اختلفوا املسلمني شبيه ويف ** جنف   لألنثى َمن مشول وما

 األشخاص"، "إجارة قبيل من األغلب يف وهي "الوظائف"، به يقصد أنه األغلب املرأة ملع السائل مساه وما
 قد ولكن مباح، أنه أبجرة وظيفة يف املرأة عمل يف األصل أن أي األصل، حيث من الشرعي العموم هذا يف داخلة فهي

 به تنحل الذي املكث الختالط تضمنه أو للمنزل، األسرية املسؤولية تضييع مثل ذلك، عن ُترجه أمورٌ  له يعرض
 القلب. طهارة به وُتدش املباسطة به وحتصل االحتشام حواجز

 سابقة: أوراق ثالث يف تفصيالً  املرأة ضد وتعقيداته وأضراره االختالط لتحرمي الشرعية األوجه شرحت وقد

 االختالطيني: أقيسة-

https://saaid.net/Doat/alsakran/42.htm 

 االختالط: لفظ اخرتع الذي من-

https://saaid.net/female/0160.htm 

 املختلطة: البيئة يف املنقبات ظلم-

https://saaid.net/female/0191.htm 

 الربوية املؤسسات يف العمل
 ؟بالصدقة يطهر مختلط المال وهل بالتفصيل، الربوية البنوك في العمل حكم

 عينيك بني ضع لتفصيالت، حباجة ولست أحداً، تستفت   ال الراب عملها أكثر أو ربوية، مؤسسة يف العمل عن
 مسلم: صحيح يف جابر حديث

https://saaid.net/female/0191.htm
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 جمرد فالكاتب سواء( هم وقال: وشاهديه، وكاتبه، وموكله، الراب، آكل -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول )لعن
 من هو للراب احملاسب فهكذا اللعن، يف ودخل اإلثبات وجه على وقع عما ربخم جمرد والشاهد اللعن، يف ودخل موثق

  فيه. بركة ال واملشبوه احلرام واملال واسعة، الرزق وأبواب أشد. بل والشاهد الكاتب جنس

 تيمية بابن االستشهاد
 ابن اإلسالم شيخ وأبرزهم األئمة من لكثير نقوالت نقرأ والحسابات الصفحات بعض في

 بتلك ُمسّلم وهو يكتب يعني نص، وكأنه ينقل بما يستشهد والناقل اهلل، رحمه ةتيمي

 االسالم شيخ كالم فهل تيمية، ابن قال يقول: احد يناقشه وحينما غير، ال حق انها الكلمات

  السؤال هذا يراودني لكن الشيخ عظمة اعرف مقدسة؟ عباراته وهل حجة

 هو أراه الذي بل تيمية، اببن احتجاج فيها ظاهرة أرى ال لكين نفسه، ميةتي ابن خيالف فهذا تيمية اببن احتج من
 يف الكالم ثقل يعرف الذي العلم طالب فإن االحتجاج، ابب من أوسع االستشهاد وابب تيمية، "االستشهاد"اببن

 أيب املتالطم احمليط بْيالك اإلمام مثل رأى فإذا التفرد، وحشة وهتاب قبله من األئمة مبوافقة نفسه تفرح ومنزلته الشرع
  البارد.. املاء قلبه على رش كأمنا  الكالم يقرر العباس

 بفتاواه خربة أهل وهم تيمية اببن يستشهدون الذين هؤالء العلم طالب أن احتجاج ليس أنه على ويدلك
 املتعمد الصالة قضاء مسألة مثل واملعامالت، العبادات يف متعددة مسائل يف تيمية ابن خيالفون عامتهم ونصوصه
 وغْيها التورق، ومسألة الوقت، عن إخراجها

 شذوًذا؟ تعد األربعة املذاهب مخالفة هل
 من على التشنيع يصح وهل ؟محًضا وخطًأ شذوًذا تعد األربعة المذاهب مخالفة هل

 - نموذًجا تيميَّة ابن اإلسالم شيخ- معدودة؟ مسائل في األربعة المذاهب خالف

 أكثر لقول وحنومها واالثنني الواحد خمالفة وعلى اإلمجاع، خمالف على عامة بصورة فيطلق قاته،إطال ُتتلف الشذوذ
 املذهب". يف شاذاً  خالفاً  "إال مثالً  يقولون فرتاهم نفسها الفقهية املذاهب يف خاصاً  إضافياً  إطالقاً  يطلق كما  السلف،

 ألمرين: الشاذ للقول معياراً  اعتباره يبعد أنه يبدو فالذي األربعة للمذاهب القول خمالفة وأما

 متقارابً. السلف متقدمي بني اخلالف فيه يكون قولني أحد السلف خالف من ُتتار قد األربعة املذاهب أن-1
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 متأخرو عليه استقر ما غالباً  به يقصدون بل دقيقاً، يكون ال األربعة للمذاهب خمالف أنه فيه يقال مما كثْياً   أن-2
 يكون ما كثْياً   فلذا املتأخرين، معتمد خبالف األصحاب عن وجهاً  أو اإلمام عن رواية مذهب كل  يف دَت بينما املذهب،

 نفسها. املذاهب هذه من فحوالً  وافق األربعة "معتمد"املذاهب خالف من

 التوسع. أردت إن الشاذ تعريف يف اخلالف يذكرون واألصوليون

 أعلم،، وهللا

 املغني؟ ىلع الكبير الشرح الحنابلة يقدِّم ملاذا
 مع الشرح في قاله و الشارح اختاره يقولون ما دائما و الكبير الشرح يبجلون الحنابلة لماذا

 ؟ بالمقنع يكتفون ال لماذا المقنع، أبواب على مرتب لكنه المغني هو أنه

 للكتاب أضاف بل طفق ابملغين يكتف   مل وألنه املذهب، يف عمر أيب ابن الشيخ منزلة منها بواعث، عدة له هذا
 هو كتابه  وألن ووجوه، ورواايت مسائل أمشل الوجه هذا من والرواايت"فصار والوجوه "الفروع من املغين يف جيده مل ما

 الذي هو احلنابلة لفروع جديد هيكل فاملقنع )املقنع(، احلنابلة متأخري ترتيب على -أعلم ما حبسب- شرح وأوسع أول
 بعده. من منواله على نسج

 من اليوم عندان عما قليالً  ُتتلف التصنيف يف معايْي هلم تقدم فيما العلم أهل أن هنا يضاف أن ميكن مماو 
 غْيه من حمدودة مصادر من مادته كانت  لو حىت عندهم متيز حجماً  وأقل أمجع الكتاب كان  فكلما العلمية األعراف

 كثْية.  مناذج له وهذا

 مسائل من مسألة كل  يف البد بل أوثالثة، كتابني  من ابستمداده تابك  أتليف يقبل يعد مل املعاصر فالقارئ
 وتلخيص. اختصار جمرد الكتاب أن قالوا وإال املصادر، عشرات من الكتاب

 بل الفقه، ألصول األربع األمهات أحد يعترب وكيف الفقه، أصول علم يف الرازي حملصول املذهلة الشهرة مثالً  أتمل
 البيضاوي: منهاج على شرحه يف ه (772)ت اإلسنوي بقول احلضور هذا رنقا مث عليه، يقتصر بعضهم

 الغزايل، اإلسالم حلجة املستصفى أحدمها: غالبا، عنهما خيرج يكاد ال كتابني  من استمداده للرازي )واحملصول
 كان  أنه قيل ما على وسببه بلفظها، منها قريبا أو الصفحة منهما ينقل رأيته حىت البصري، احلسني أليب املعتمد والثاين

 حيفظهما(

 فقط. التمثيل بل الربهنة، به املقصود وليس له، كثْية  نظائر ابلقارئ مير بل استثناًء، ليس النص وهذا
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 وتعليلها لها واالستدالل املسائل توجيه
 نقارن فقط" "تصور المذهب نتدارس خاص مجلس في كنا المذهب؟ من "الدليل" هل

 الممتع الشرح من أظنه للمسألة دليل اإلخوة أحد وذكر المنتهى وغاية واإلقناع المنتهى ثالثة

 تعليق؟ من هل بأهله.. إال للمذهب يستدل وال بالمذه أهل يذكره لم الدليل هذا آخر: فقال

 للمذهب؟ االستدالل كتب هي وما

 وبعد،، هلل احلمد

 مينع ال املسائل يف االتفاق أن لناسا من كثْي  ويظن ودالئل، مسائل العلم أن وحمصلها دقيقة، مسألة هذه
 الباطل، الدليل األدلة: من أنواع ثالثة بني فيه التمييز وينبغي إطالقه، على بدقيق ليس وهذا الدالئل يف االختالف

خر ج. والدليل اإلضايف، والدليل
 
 امل

 مجهور اتفاق الصورة: هذه على مثال وأشهر الصواب"، للمسألة الباطل "الدليل به فاملقصود الباطل الدليل فأما
 واملتكلمون الفالسفة فأخذ هللا، وجود "دليل" يف اختلفوا لكن هللا، وجود إثبات على السنة وأهل واملتكلمني الفالسفة

 الفالسفة فالتزمها ابطلة، لوازم الباطل الدليل عن وتفرع االختصاص(، دليل األعراض، دليل الرتكيب، )دليل ابطلة أدلة
 األصل. املدلول ولثقل دليلهم الزم مع الطرادل واملتكلمون

 يف كثْي  فهذا آخر، دون مذهب مع ينسجم لكنه اجتهادي أو صواب إما دليل فهو اإلضايف" "الدليل وأما
 ألحدمها فاالحتجاج خمتلف، مدرك منهما لكل لكن مسألة حكم يف مذهبان يتفق أن وخالصته الفقهية، املذاهب

 علمي. غْي عمل وهذا ملختلف،ا للمذهب اآلخر املدرك عن الناَتة الفروع افةإض عليه يلزم اآلخر مبدرك

 مذهب على َتري الشروط يف بقاعدة املستد ل له فيحتج العقدية الشروط من شرطاً  املذهب يصحح أن ومثاله
ستَدل   املذهب يلتزمها وال آخر

 
 يضعفه حديث ىعل يبنيه أحدمها لكن فرع يف مذهبان يتفق أن مثل أو نفسه، له امل

 أحكام. من احلديث مضامني نم تبقى ما للزمه احلديث بنفس اآلخر للمذهب استدل فلو اآلخر،

خرَّج الدليل وأما
 
 يقول ال فروع عليه يرتتب وال له املستَدل   املذهب أصول على جيري الذي الدليل به فاملقصود امل

 يف هذا ويدخل أنفسهم، املذهب أهل به يصرح مل ولو حىت إليهم، وإضافته هلم به االستدالل يصح فهذا املذهب، هبا
 هلا خيرج املذهب مسائل فكذلك اجلديدة، النازلة الفروع على تنزل املذهب قوعد أن فكما االستداليل، التخريج ابب
 النازلة. على الفرع تنزيل منع كمن  هذا منع ومن املذهب، يوافق ما األدلة من
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 الناظرين، عموم هبا يستهني اليت ابملرتبة ليست وأْنا االستدالل" "دقة حقاً  أدرك لة"األد "آَثر الباحث أتمل فإذا
 أصول علم يف وأما املسائل، يف منه أكثر الدالئل يف هو يرتضيه؛ ال ملذهب معىن إبضافة أو مطلقاً  كان  سواء اخلطأ، بل

 املسائل. يف االختالف من بكثْي أكثر الدالئل يف فاالختالف الدين

 رجب ابن قال حىت برأسه، قائم فن وتعليلها املسائل توجيه أن ذلك ومن نعم، العلم؟ أهل له أشار املعىن هذا وهل
 احملرر: شارح القطيعي الدين صفي الشيخ عن الذيل يف

 تعاىل هللا رمحه وتعليلها، املسائل توجيه حيث من الفرائض، يف حىت تصانيفه، يف كثْية  أوهام هللا: رمحه )وله
  حمه(وسا

 أن كيف  أيضاً  انظر مث الدالئل، يف أي وتعليلها"، املسائل "توجيه يف بل املسائل، يف ليس الغلط اعترب كيف  فانظر
نتَقد

 
 عليه فينبغي اخلارج من للمذهب يستدل مبن فكيف نفسه!، املذهيب الداخل من عامل للمذهب االستدالل يف امل

 .مذاهبلل دلةاأل إضافة أراد إذا واالحتياط التحرز مزيد

 آخر. أمر فذا بعينه ملذهب إبضافتها ال مطلقاً  للمسألة االستدالل أراد إن أما

 "من" أن الحظت فقد الشخصي تعاملي خالل فمن احلنبلي للمذهب واالستدالل" والتوجيه "التعليل كتب  وأما
 مؤلفيها: وفاة حبسب وهي كتب،  عشرة والتوجيه التعليل يف وأغزرها أمجعها

 ه (.620) قدامة البن يفالكا-1

 ه (.682) عمر أيب البن الكبْي الشرح-2

 ه (695) املنجى البن املقنع شرح املمتع-3

 ه (728) تيمية البن العمدة شرح-4

 ه (772) الزركشي شرح-5

 ه (884) مفلح البن ملبدع-6

 ه (885) اإلنصاف-7

 ه (972) النهى أويل معونة-8

 ه (1051) املنتهى شرح-9
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 ه (1051) القناع كشاف-10

 أعلم،، وهللا
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