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  يل ىل مل خل
  :بعنوانلكلمة  َيسرُّ َمْوِقَع ِمرَياِث اأَلنِبَياِء َأن ُيَقدَِّم َلُكم َتْسِجيًلا

 
 

 

 ا ألقاه 

 

 -حَفِظَه اهللُ تَعَالَى -
 

 

 ،النبويةئة وألف للهجرة اعام سبعة وثالثني وأربعم من شهر رمضان عشر منالثا ميسيوم اخل
 .-صلى اهلل عليه وسلم-مبدينة النيب  يف جامع الرضوان

 َاجَلِميع. ِبَها َيْنَفَع َأْن َوَتَعاَلى ُسبَحاَنُه اهلَل َنسَأُل
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من  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،ومن يضلل فال هادي له ،له هيده اهلل فال ُمضل  

 .ا عبده ورسولهحممد   وأشهد أن  

 ١٠٢آل عمران:  ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه يفٱ

 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ

اء:  ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي نس  ١ال

 هت متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يفٱ 

زاب:  ىف جس مخ جخ مح جح مج حج مث  ٧١ - ٧٠األح

صىل اهلل عليه -وخري اهلدي هدي حممد ، تعاىل فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ؛أما بعد

 .وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،ورش األمور حمدثاهتا -وسلم

نكمل ما كنا قد بدأنا يف اللقاء املايض بالتعليق عىل مجل ودرر من كالم  

وأظن كنا قد وقفنا الكالم حول ذكر صفته يف مشيه لطلب العلم أو  -رمحه اهلل-اإلمام اآلجري 

ما جيب عليه أن يتحىل به من صفات من الرفق  ،إىل العلامء، وذكرنا ما جيب عىل طالب العلم

ن ويشغل آا تالي ا للقروأن يكون حمب   ،وأن يكون مكتسب ا للخري يف مشيه ،واحللم والوقار واألدب

-وباملذاكرة أخرى إىل غري ذلك، وثمة فائدة مهمة ذكرها اإلمام ابن القيم  ،وقته بالذكر تارة  

"فائدة جليلة العالم : -رمحه اهلل-وهي قوله  ،تلك الفقرة يف الفوائد قبل أن نتجاوز -رمحه اهلل

"كل من :  -رمحه اهلل-، العامل فيام يتعلق بالعامل الذي ال يعمل بعلمه، يقول الذي ال يعمل بعلمه"
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آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فالبد أن يقول على هللا غير الحق في فتواه وحكمه في خبره 

كثيًرا ما تأتي على خالف أغراض الناس، والسيما أهل  -سبحانه وتعالى-لرب وإلزامه؛ ألن أحكام ا

أهل الزعامات والذين يتطلعون إىل الرياسة والزعامة غالب ا األوامر تأيت عىل خالف  الرياسة"،

 ."والذين يتبعون الشهوات فإنهم ال تتم لهم أغراضهم إال بمخالفة الحق"ويرغب، قال:  ىما هيو

مجيع  "فإنهم ال تتم لهم أغراضهم" كلامت كل مجلة منها حتتاج إىل رشح وتدقيقهذه  

شباع غرائزهم وشهواهتم من حب الرياسة والزعامة وغري ذلك، إلأغراضهم التي يتوصلون هبا 

"ودفعه كثيًرا، ألن احلق جاء عىل خالف ما هيوون ويرغبون، قال:  ؛"ال تتم إال بمخالفة الحق"

ني ، فإذا كان العامل واحلاكم حمب  م أغراضهم إال بمخالفة الحق ودفعه كثيًرا"فإنهم ال تتم له

قد يتكلف أحدهم دفع  ،يضاده من احلق بدفع ما إالمل يتم هلام ذلك  ،ني للشهواتع  متب   ،للرياسة

يت لو صحب ذلك أن أأر ،قيمة هلا الهية مهلهلة امن اخلارج ولو كانت و ويتلمس مجال   ،احلق

بلج وينساق ألويرتك احلق ا ،جذيهابهة وحظ من النظر متسك هبا وعض عليها بنكانت معه ش

 .نعوذ باهلل ،وراء هذا الباطل

سيما إذا قامت ال"لم يتم لهما ذلك إال بدفع ما يضاده من الحق و، قال: -رمحه اهلل-يقول  

"فتتفق مة والتسلط وغري ذلك، اشهوة الرئاسة وحب الزع له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة"

 و
ً

ا إال دخله، ويثور الهوى"ال الشبهة والشهوة ويثور الهوى، فال يدع مفصال
ً
رمحه -، يقول عرق

وأوجد الشكوك  بعاألنه أثار حوله الزو "فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق"؛: -اهلل

إن كان الحق ظاهًرا "و  :قال ،-نعوذ باهلل من ذلك-س عليهم ولب   ،والشبهات فشوش عىل الناس

خفاء به ال "وإن كان الحق ظاهًرا  :قال ،دلةألة واليكون د قد يكون احلق من أظهر ما خفاء به"ال 
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واحلق  ،ن تعارض احلق الرصيح مع حب الشهوة القبيحآليقول ا ؟ماذا سيفعل شبهة فيه" الو

"وقال لي مخرج  :قال ؟بامذا وتذرع ،أقدم عىل خمالفته ا،عمد   "أقدم على مخالفته" :قال ،ظاهر

حب الشهوة هذا دفعه إىل  ىبق ،يشء يدفع به احلق الشبهة يتعلق هبا وما يف هنا  ،"بالتوبة

 ،من املرىض وهذا حال كثرير  ،نه سيخرج من ذلك بالتوبةأاحلق والتذرع ب ةدانومع ةرفامق

أشباهم وء الويف هؤ :قال ،-نعوذ باهلل منها ،احلال ههذ هانعوذ باهلل من-وبخاصة يف اخللوات 

 ٥٩مريم:  ىف جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ يفٱ :-تعاىل–قال اهلل 

 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ يفٱ فيهم أيًضا -تعالى–"وقال قال: 

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت

راف:  ىف خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط  ".١٦٩األع

دنى مع علمهم بتحريمه عليهم، ويقولون ألأنهم يأخذون العرض ا -سبحانه-"فأخبر  :قال 

سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على 

  !؟ملاذا خيالف الناس احلق ةكثري اتستغرب يف احلقيقة أحيان   كنأل أن يقولوا على هللا غير الحق"

ملاذا خيالف الناس  ،نِي ملاذا احلق ظاهر وأبلج وب   ا،بل تقف حريان   ،صحيح تستغرب

 !احلق؟

 !ملاذا؟ ،أو بعض الناس احلق 

 .-نعوذ باهلل منها -هناك كوامن ودسائس ،ما الداعي هلذه املخالفة 

"وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على هللا غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه قال:  

ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه على خالف ذلك، أو ال يعلمون أن ذلك دينه وشرعه 
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، إىل أهيام صار وحكمه، فتارة يقولون على هللا ما ال يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطالنه"

أما أهل اهلدى، ، -جل وعال-فتات عىل اهلل إأليس ذلك كذلك؟ و ،صار إىل ضاللة ؟همأحد

نُْت ب اهلل  ، ُثم  »ر اهلل بصائرهم باحلق واستقاموا عىل الطريقة ومن نو   ،وأهل الصواب ُقْل آم 

مْ   فامذا قال فيهم؟  «اْست ق 

 ىف ِّ ُّ َّ ٍّيفٱ الدنيا"وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار اآلخرة خير من  قال:

لى:  فيعلمون أن الدار اآلخرة خير من الدنيا فال يحملهم حبُّ الرياسة والشهوة على أن يؤثروا ، ١٧األع

"وطريق ذلك أن يتمسكوا قال:  ،كذلك اما هو هذا الطريق إىل أن يسلكو ا على اآلخرة"نيالد

 ،واالنحراف، واخلروج عن الرصاطيف هذا العصمة من الشطط، والزلل،  بالكتاب والسنة"

نة، ويستعينوا بالصبر على الطاعات، والصبر عن املعاص ي، قال:  "أن يتمسكوا بالكتاب والسُّ

والصبر على أقدار هللا التي قد تصيب املرء فيستعينوا بالصبر والصالة ويتفكروا في الدنيا وزوالها 

تها" ا نيالدنيا إال وجدت من يسبقك إليها من أهل الددنيئة ال تسبق أحد إليها، ال تسابق إىل  وِخسَّ

ا، مهام حاولت إال وجتد من أهل الدنيا من سبقك إليها فال تلهث، وال تضيع وقتك، وال  أبد 

       ٣٩غافر:  ىف جض مص خص  حص مس خس يفٱزمنك، وال عمرك، تأكد أهنا زائلة 

تها، واآلخرة : -رمحه اهلل-يقول  ثم عاد  إقبالها ودوامها"،و "ويتفكروا في الدنيا وزوالها وِخسَّ

ال بد أن  -يعني أولئك الذين سبق الكالم عنهم- "هؤالءإىل أولئك أعاد الكرة عليهم فقال: 

؛ ألنه خالص ركبه اهلوى وترشبه، إما أن يقول عىل اهلل يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل"

"ال بد أن ما ال يعلم، أو أن يقول عىل اهلل ما يعلم بطالنه، فهذا من كان حاله كذلك. قال: 

؛ وهلذا االبتداع يف الدين ما وقف عند حد املعتزلة يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل"
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دعة معارصون؟ يوجد، بل يوجد من مجع بني أنواع واجلهمية، أليس كذلك؟ أال يوجد مبت

  الضالالت فجاءنا بضاللة مركبة وهكذا.

"مع الفجور في العمل فيجتمع لهم األمران، فإن اتباع الهوى ُيعمي عين  :-رمحه اهلل-قال  

نة بدعة، فهذه آفة العلماء  نة والسُّ نة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سُّ القلب، فال يميز بين السُّ

 . إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات"

"وهذه اآليات فيهم، قال:  ،"الفوائد"وراجعوه يف يف رشحه وتعليقه  -رمحه اهلل-ثم أفاض  

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن يفٱ :-تعالى–أي التي مضت، إلى قوله 

راف:  ىف جئ يي ىي ني "تأمل ما تضمنته هذه اآلية من ذمه قال:  إلى آخر اآليات" ،١٧٥األع

 .-فيكمبارك اهلل -راجعوها  ،-رمحه اهلل- فذكر عرشة أوجه ،ألولئك، وذلك من وجوه"

-رمحة اهلل عليه- يف فصلر أو يف مبحثر جديد، وهو قوله -رمحه اهلل- ننتقل إىل كالمه ثم 

ا أو كان ، صفة جمالسته للعلامء، سواء كان عامل  «أخالق العلامء» :هيف كتاب أعني اإلمام اآلجري  

تذكري باآلداب، هبذه اجلمل العظيمة بال -رمحهم اهلل- عتنى أهل العلما، اطالب علمر جالس عامل  

ن، ألمهية هذا، وأن من زبد العلم، وأنه جيب أن يتعلم ذلك  هبعضهم أفرد، وبعضهم ضم 

"صفة مجالسته : رم اخلري، قالوأن يرتبى عليه، وأن جياهد نفسه عليه حتى ال ُي  الطالب

  للعلماء"

 يف الفوائد -رمحه اهلل- مبن القيِ ااإلمام ، "صفة مجالسة العلماء" :ا عىل قولهتعليق   :أقول

، "في ثالثة مواطن: عند سماع القرآن"بحث عنه او هتتبع "اطلب قلبك في ثالثة مواطن" :يقول

 ، أين هذه املجالس؟"عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر"ومدى تأثرك به، وتدبرك له، 
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"وفي مجالس  :أليست هي جمالس العلامء، وجمالسة أهل العلم؟ هي هذه جمالس الذكر، قال

الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه املواطن، إن لم تجد قلبك في هذه املواطن، فسل 

، إذ   :، أيهللا أن يمن عليك بقلٍب فإنه ال قلب لك"  .ا جيب أن تتعاهد هذا القلبال قلب لك حيٌّ

 حذر على القلب من قلٍب وتقليِباف *** فما مسي القلب إال من تقلبه

كيف  -جل وعال-هو القلب متقلب، القلوب بني ُأصبعني من أصابع الرمحن، يقلبها  هذا

 .  شاء

تصف ا، وقد "فإذا أحب مجالسة العلماء ورغب الجلوس إليهم": -رمحه اهلل- يقول 

"جالسهم بأدٍب، وتواضٍع في نفسه،  :قال كيف جيلس؟ بصفات قد سبق ذكرها يف اللقاء املنرصم،

، ال أظن أن ما مىض يتاج إىل  :، أيصوتهم، وسألهم بخضوع"وخفض صوته عند  بأدب، وتأنر

، وهو عىل ا عظيام  د أمر  ق  مزيد إيضاح أكثر مما قد بيناه يف اللقاء املايض، فاألدب زين، وفاقده ف  

اهلل عليه  صىل- خالف اهلدي، فال يمكن أن جتد ولو قرأت يف تراجم أصحاب رسول اهلل

ريض اهلل - لن جتد من كان يتحىل بخالف هذا، كلهم يتحلون هبذا وسادات األمة، -وسلم

خلو أو مقرص يف هذا فحاسب نفسك، وأرجع  كإذا ما رأيت نفسك أن اإذ   -عنهم وأرضاهم

ضاد األدب األمر وُعد به إىل مساره، وصحح وقِوم، وقِيم نفسك عىل هذا، بأدب وتواضع، يُ 

"في نفسه  -نعوذ باهلل من ذلك-ء، فهذه عالمة احلرمان ق لته، ويضاد التواضع الكرب واالستعال

وهذا الذي أرشت  وخفض صوته عند صوتهم وإذا سألهم سألهم بخضوع، ويكون إذا ما سأل"

ده هللا به" إذا ما أراد السؤال واالستفسار "ويكون أكثر سؤاله" إليه فيام مىض  "عن علم ما تعبَّ

"انظر ما : -ريض اهلل عنه-يسأل عام  يعنيه، ال ما ال يعنيه، يسأل عام  يقربه إىل اهلل، كام قال مالك 
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 هذا الذي جيب عليك أن تتعلمه، وأن تبحث فيه، وأن تدرسه يلزمك من أن تصبح حتى تمس ي"

ال يسأل  ه""ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده هللا به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عن

ا، إنام يسأل ألنه يريد أن يتعبد اهلل  ا، وال يسأل تعنت ا، وال يسأل تشقق  ا وال يسأل تفكه  تبجح 

 هداية اإلرشاد، هداية التعليم.  ؛باحلق، يبحث عن اهلداية

أنه قد استفاد  "فإذا استفاد منهم علًما أعلمهم أني قد أفدت خيًرا كثيًرا" :-رمحه اهلل-يقول  

. "ثم شكرهم على ذلك"، وأزاح اجلهل عن نفسه  ال ينبغي لإلنسان أن يكون لئيام 

يب حاتم، اآلن تذكرت بن أأو غريه نسيت اآلن يف الزهد ال -رمحه اهلل-فقد جاء عن الشعبي 

الشاهد أحد الكتابني،  ،واهلل نسيت ،بن سمعونا حاتم أو أمايل بن أيبإما يف الزهد ال ،األثر

هذه صفة اللئيم أنه  اللؤم أو كثيًرا من اللؤم أن صنعنا املعروف في غير أهله" -يعني-"وجدنا قال: 

وعلم قد جاء  ،بذل إليه، فهذا خري ساقه اهلل إليكسدى إليه، واخلري الذي يُ ينكر املعروف الذي يُ 

أو عل م، فاعرف ألهل الفضل  به إليك، ويرس لك هذا العامل أن أجاب -جل وعال-اهلل 

 وألهل القدر قدرهم، وال يعرف الفضل ألهل الفضل إال ذوه. فضلهم،

 خيًرا كثيًرا، ثم شكرهم عليه"قال:  
ُ
َمُهم أني قد أفدت

َ
شكرهم فمن ال يشكر الناس ال  "أعل

، يقابل املعر وف يشكر اهلل، ال يسن بطالب العلم أينام حل  وحيثام ارحتل أن يكون لئيام 

، أو يف أي مكان، فتعامل معك  ، أو يف طريقر باإلساءة، حتى ولو كنت يف بقالة، ولو كنت يف حيٍّ

ادع اهلل  ،وتعاملت مع الناس بخلق جيب عليك أن تتعامل به وهو خلق اإلسالم الرفيع، فتعامل
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الكلمة الطيبة صدقة، مل  نبخل عىل أنفسنا هبذه  !له واشكره عىل فعله، أنت خرسان؟

 !دقات؟الص

، غضب عليه من سؤال سأله، أو  "وإن غضبوا عليه" :-رمحه اهلل-يقول  ما أجابه مثال 

أين هذا  "وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم"ترصف أرعن صدر منه، أو نحو ذلك، قال: 

جابة أو وجد من الشيخ ذا ما جاءت اإلإنصاف كدت ال أراه إال يف كتاب أو حتت تراب، اإل

 ؛وكل احلمقى خاصة بعد وجود هذه الوسائل ،ا، إذا به يستعدي كل السفهاءا له وهنر  هر  ق

يذاء، أليس ذلك كذلك؟ فيجلس األمحق واملغفل وسائل التدابر والتقاطع والتناحر واإل

ر  
 خلف هذه األجهزة الصغرية. أو الغمر يكتب خلف هذه الشاشات، واجلبان والغ 

ا أن ما كان هذا وانترش يف أمة أو يف قوم، عدم احرتام أهل العلم وتنزيلهم متام   ثق 

ا أن هذا املجتمع قد ُحرم ومعرفة ما جيب عليك أن تتحىل به، ثق متام   ،منزلتهم، ومعرفة أقدراهم

وعادة  ،ا أن العلامء حلومهم مسمومةوهو عىل شفا جرف هار، ثق متام   ،اخلري، أكثر اخلري قد حرم

، الواجب "فإذا غضبوا عليه لم يغضب عليهم" -نعوذ باهلل من ذلك-اهلل يف منتهكيها معلومة 

! أال  ل ملاذا غضب؟ صحيح! ملاذا غضب هذا الشيخ أو هذا العامل منك  عليك قبل أن تغضب س 

  ترى يف نفسك العيب واخللل.

 السبب الذي من أجله غضبوا"لم يغضب عليهم؟! ونظر إلى ا لك: موجه   -رمحه اهلل-يقوله  

 هبذا تأدب أهل العلم قديام   ،هذا هو األدب ،هذا هو الواجب عليه، فرجع عنه واعتذر إليهم"

فونات وال يردون يبعض الطالب قد يقولون مل  املشايخ ال يردون التل -بارك اهلل فيك- ،اوحديث  
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أدب  تشقني؟ قال سل من يدقني،ل الثوب للمسامر مل  اجابات وال وال وال وال، قعىل اإل

جيب أن تعرف كيف  ،لكن الوقت غري مناسب ،اقد يكون السؤال صحيح  ، االسؤال مهم جد  

  .والبد أن تتلمس ،ويف أي يشء تسأل ،ومتى تسأل ،تسأل

 اجلامع»يف  -رمحه اهلل- كام ذكرت لكم يف اللقاء الذي مىض ما أخرجه احلافظ اخلطيب 

بن املبارك، ملا أكثر عليه الطالب السامع  عبد اهللمام عن اإل «ألخالق الراوي وآداب السامع

 وحده.  نعبد الرمحوأبو  ،األجر كثري :تؤجر، قال نعبد الرمحسامع احلديث، قالوا يا أبا وإ

وأن يعرفوا متى  ،أقدار العلامء وأقدار أنفسهم -كام قلت فيام مىض-جيب أن يعرف الناس  

أليس  ،كثري من أهل الفتن وكثري من القالقل جاءت هذه عرب سؤاالت ،وكيف يسألوا ،يسألوا

خوة كانت بني الناس يف موطن من املواطن أو فتمزقت جمتمعات وتقطعت أوارص وأُ  ؟كذلك

 موضع من املواضع حُلمة ال تكاد تنفك إذا هبا متزقت.

ر"ال ُيضِجُرهم في السؤال" :-رمحه اهلل-يقول   رين وامُلْضج  ج   !ني، وما أكثر امُلض 

ما ، "للعلم ست مراتب": «مفتاح دار السعادة»يقول كام يف -رمحه اهلل-مام ابن القيم اإل 

 .سن السؤالمراتب العلم الست أوهلا ُح ، "أولها حسن السؤال" :قال هو أوهلا؟

تعرتيك  ، متغافال  ا مغفال  ا الغي  ال تكن الهي  ، سن اإلنصات واالستماع""الثانية ُح  :ثم قال 

إىل من  حتتاجغفلة الصاحلني، فبينام أنت تسأل السؤال وبينام الشيخ جييب إذا بك تنعس 

ا من اجلواب ثم حتكيه؛ ألنك أنت السائل، تقول أنا الذي سألت وهذا يوقظك، ثم تسمع جزء  
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سن اإلنصات ُح  :يقول، ا بك قد قطعت وخرج اجلواب جمدع األطرافهو اجلواب، وإذ

 . ستامعواال

وهذا واهلل أقول حسن الفهم هذا من املنن، من منن اهلل عىل عباده ، "حسن الفهم" الثالثة:

 سن الفهم.ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، ُح  ،أن يرزقهم

 الرابعة احلفظ.شوف كيف! ثم  "الحفظ"، :ثم الرابعة 

 .علم من؟ غريك إذا كنت أهال  تُ  "التعليم"، :اخلامسة 

، "وهي العمل به ومراعاة حدوده" :قال ،يعني ثمرة العلم والتعليم "وهي ثمرته"، :السادسة 

وهل  !العمل بالعلم؛ ألن العلم شجرة والعمل ثمرة، هل لك أن تستفيد من شجرة بال ثمر؟

 !يمكن أن يكون ثمر بال شجر؟

"فمن الناس من يحرمه، ، قال: -بعد أن رسد هذه الست-فمن الناس  :-رمحه اهلل-يقول  

"إما ألنه ال يسأل كيف يكون عدم احلسن يف السؤال؟ قال:  يحرم العلم لعدم حسن سؤاله"

عىل اجلهالة  ي اا فضاع العلم بني حيي ومستكرب، ال يسأل حتى ما يعن له ماش، ما يسأل أبد  بحال"

"كمن يسأل عن فضوله التي ال يضره  :يقول "أو يسأل عن ش يء وغيره أهم إليه منه"،هكذا، قال: 

أهيام أفضل الصفا أم املروة؟ قد يأيت سائل فيقول: أهيام يا شيخ أفضل  ،، فضول العلمجهله بها"

كنك إن تلبست مالك وهلذا؟ هذا فضله، هذا من فضول العلم، ل :الصفا أم املروة؟ فاجلواب

ال يتم لك  ،بنسك من حج أو عمرة البد أن تطوف بني الصفا واملروة، تطلع هذا، وتطلع هذا

 فهمت؟ فسل عام يعنيك وأترك ما ال يعنيك. ،هذا إال هبذا، فكان ماذا ملا تسأل أهيام أفضل
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جتهل أهيام أفضل الصفا أم  أنت "هل جهلك بأيهما أفضل ضرك؟": -رمحه اهلل- يقول 

ما الذي جيب عليك أن تعلمه؟ أنه جيب عليك إذا كنت يف نسكر من  !املروة يرضك اجلهل هبذا؟

  .-بارك اهلل فيك-هذا هو حجر أو عمرة أن تأيت عليهام، 

 "كمن يسأل عن فضوله التي ال يضره جهله بها ويدع ما ال غنى له عن :-رمحه اهلل-يقول  

أو ما ال يرضه جهله به يسأل  ،وما ال جيب عليه أن يعرفه ،ما جيب عليه أن يعرفه يرتكه ،معرفته"

"وهذه الخصلة الدنيئة التي تدل على عدم وتفويت مرتبة عظيمة هي  :-رمحه اهلل-يقول  ،عنه

 أولى املراتب، وهو حسن السؤال، هذه حال كثير من الجهال املتعلمين".

ا لبعض أهل العلم عىل وقرأنا كالم   ،ن البعض قد استشكلإقد قلت لكم فيام مىض حتى  

 ؟!أوال تذكرون هذا !هم عواممن من طلبة العلم  وأأهل العلم من أوال تعلمون أن  ،مسامعكم

ألنه جاهل بمراتب  ؛نظر إىل اإلمام ابن القيم يصفهم ماذا؟ اجلهال املتعلمنياف ،اقد ذكرناه مرار  

 .ا يذهب ويأيتدعى يمل كتب  ا جاهل بأوىل مراتبه ولو ،العلم

ام هو جالس هكذا يلعب يف بين حرم لسوء إنصاته""ومن الناس من يُ  :-رمحه اهلل-يقول  

 ،بالء إدمان ،يف أي مكان أوجتده جيلس يف احلرم  ؟!ما كثري يلعبون باألجهزة ،اجلوال يلعبون

ال يكاد  ،هذا إدمان اجلواالت صار ؟تعرف إدمان املخدرات ،هذا رضب من رضوب اإلدمان

يريد أن  ،يريد أن يلعب ،يريد أن يكتب ،ا يدخل يديه وخيرج من هنا ومن هناكال شعوري   ،يفرت

وال يكتفي  !هل ستطبق السامء عىل األرض إذا ما طالعته؟ ؟!-بارك اهلل فيك-ينظر ماذا يف هذا 

جتده يف هذا الباب من أحسن الناس  ،-بارك اهلل فيك-حظناه بالنظر ممكن يكتب كامن، هذا ال

ما  ،إال جاءت أخريات ةنحن ما حفظنا واحد ،أسامء عجيبة ،ويسأل عن اجلديد فيه ،معرفة به
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لعله حتى  ،نسويتواصل مع اإل ،وهذا ويعرف هذا وذاك وذياك، أدري إيش وإيش وكذا وكذا

 .سوء إنصاتهلرم العلم ُي  ،-بارك اهلل فيك-ما يصلح يا ولدي  !!مع اجلن

ماذا سيتولد  ،وهو سيئ اإلنصات ،اا حسن  فيكون ملا مل ينصت إنصات   -رمحه اهلل-ثم يقول 

"فيكون الكالم واملماراة عند هذا سيئ ، مع غريه يف تعامله سواء مع شيخه أو مع إخوانه

أمثال هؤالء الذين فيهم هذا البالء والداء يبون  ،صات"اإلنصات آثر عنده وأحب إليه من اإلن

فالن  ،فالن كتب ،لكة والكالم واللجاجة واخلصام واملامراة ال مل يقل، قال، فعل مل يفعلكالل

وال أن يريب نفسه  ،اإلنصات ما يستطيع أن يجم ئألنه سي ؛يب هذا أكثر من حبه للعلمكذا، 

 ،يشغل وقته يف القيل والقال وفالن وعالن ،حرم اخلرييف ،ستامع وحسن اإلنصاتعىل حسن اال

فيكون الكالم واملامراة  ،رموا اإلنصات احلسنهؤالء الذين ُح  ،أليس ذلك كذلك؟ هذا حاصل

 ،ألنه ما يستطيع ما يصرب ؛"آثر عنده وأحب إليه من اإلنصات للعلم": قال ،أي عندهم آثر يبون

 أن يب يصرب، وال ما الرسعة، عرص ،ما يف ،اا يريد أن يكون مفتي  ما عنده صرب اليوم جلس غد  

 ، هيهات!   رعلم طالب أنه يتبجح ثم حمروم، ،التعلم ذل يذوق أن وال يتعلم

يف الداخل شوف كامنة  آفة كامنة" -آفة أهنا شوف يصفها- "وهذه آفة: -اهلل رمحه- يقول 

 طباء إال بعد أن تتفشى وتظهر،مراض ال يعرفها األأنت ترى بعض األ ىل عالج،إحتتاج 

ا يف الداخل، إما يف سويداء لكن هذا الداء كان كامن  ،فيحريون منذ متى؟ يقولون منذ قديم

 نلما أستطيع و "هذه آفة كامنة" ،-نعوذ باهلل-كذا حتى ظهر وانترش يف وال يف كذا و حشاء،األ

هل فيك هذا الداء  ،لكن قد يظهر هذا عىل فلتات األلسنة، أنت أدرى بنفسك ،يستطيع كل أحد
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؟ اجلس مع نفسك وحاسبها وقلبها، إن كانت فيك حاول أن تستخرجها وأعن نفسك ال أم

 .عىل نفسه بصري ئوأعطاك الدواء وكل امر ،هذا طبيب العلل يصف لك الداء خراجها،إعىل 

"في أكثر النفوس الطالبة يقول: يف كثري؟  أويف قليل  "هذه آفة كامنة" :-اهللرمحه -يقول  

 -يف ذلك الزمان  ،ذاك الوقتيف أهنا  مام ابن القيم لك،هذا البالء وهذه اآلفة يصفها اإل للعلم"

ال ال حول و ا، كثري  عهم علام  نوهي مت أهنا آفة كامنة يف أكثر النفوس الطالبة للعلم، -ريض اهلل عنه

  .قوة إال باهلل

 ثمة أدواء يا أبنائيملاذا؟  شيخ قد جئنا وخرجنا أربع وعرش سنوات، قد يقول قائل يا 

رمحه -يقول  ،ويعاجلها هنا املكمن خافية وكامنة يكاد يندر من يبحث فيها، ويقلب نفسه فيها،

وهذه املامطلة  ال جتلب إال الرش، ةاملاذا؟ ألن هذه املامر "وهي تمنعهم علًما كثيًرا" :-اهلل

إنام اهلم  ،فيصري اهلم ال لتعلم العلم وة والبغضاء،اواملحاككة ال جتلب إال البالء والشحناء والعد

ليبحث عام يرد به عىل من أورد عليه األيام والليايل لتتبع العثرة وإظهار الغلبة، وجتد املرء يسهر 

 .-نعوذ باهلل من ذلك-ة والتزين ابسبب املراء ،هأو جاءه بام يرد مقال ،اإيراد  

عنده هذا  ،نصاتكنه سيئ اإلقد يكون حسن الفهم ل "ولو كان حسن الفهم" يقول: 

يستخدم حسن الفهم  ،ا صحيح  نصاته ليتعلم علام  إفال يستخدم حسن فهمه ليقوم حسن  ،البالء

 .-ذلك من باهلل نعوذ- دلة بالباطلراة واملجااممعان أكثر فأكثر باململاذا؟ لإل ،نصاتمع سوء اإل
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"من كان بعض السلف أنه قال:  عن -اهلل رمحه-الرب  عبد ابن ذكر القيم ابن اإلمام يقول 

 كالم القيم ابن اإلمام كالم آخر إىل -اهلل رمحه- حسن الفهم رديء االستماع لم يقم خيره بشره"

 الست. املراتب هذه رشح يف واألمهية النفاسة من غاية يف

 بالضد، أتى قد يكون منها ملرتبة وتفويته للمراتب الطالب برتك فيكم، اهلل بارك وأقول: 

"وبترك املراتب الست يكون الحرمان بست : -اهلل رمحه- حول وال قوة إال باهلل، ويقول وال

 .-ذلك من باهلل نعوذ- مراتب أيًضا"

ا مر كام السؤال وأدب -فيكم اهلل بارك-السؤال    طالب الطالب؛ يكون أن ألمهية نظر 

يذكرون أن يكون عنده  ما أمهية من املسئولية، قدر عىل -يقال كام- وعىل رفيعة، منزلة عىل العلم

أن يسأل عام يعني ال و ،وأن يكون حسن السؤال ،ضجاروينبهون عىل عدم اإل ،يف سؤاله حسن  

 -اهلل رمحه- مام مالكذلك، يقول اإلغري  وأن يعرف متى يسأل وكيف يسأل إىل ،عام ال يعني

 يعني- نعجال البن أسلم يقول زيد بن كان: قال «هتذيب الكامل» يف جاء كام اهلجرة دار إمام

 يل قولوا جييبه، ما، "اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال": ملا يأيت أحيان ا يسأله -عجالن بن حممد

 يؤدبه هذا ومع روايته يف صدوق   راور  عجالن بن وحممد اآلن، الناس بأحد هذا فعل لو بربكم

 داخيل مرض فيهم يكون وقد واملستعدين؟! املرىض من كثري يفعل ماذا األدب، هبذا شيخه

إىل القوم، يعني يا شيخ تريدونا نميش ليذهب ريعة التي يتعلق هبا الذ عن يبحث هو لكن كامن،

 روح تفضل ما حد منعك. للحزبني؟

 اصادف قلًبا خالًيا فتمكنف *** اهلوى قبل أن أعرف اهلوىعشقت 
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من كان كذلك الصفيق، لكن  نممكن يقبلونك! ممكن يقبلو هذه تظن أنك هبذه الصفاقة أو

ا»ب هذا التأدي د  اح  ُجال  و  ي  اهلل ُ ب ك  ر 
ْد  ْن هي 

 بلده يف أمته اهلل به واحد ينفع الكل، الزم هو ما «أل  

 "اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال".مغرهبا  أو األرض ويف رشق

ا وجاء   معاوية بن إياس يسأل جاء -اهلل رمحه-شربمة  ابنأن  «لهتذيب الكام» يف أيض 

ا له  ةقال البن شربم ،-اهلل رمحه-فطنته  من وهو ،"يا إمام عندي سؤال"قال له:  القايض، موجه 

رمحه -، يقول تؤذي الجليس، وال تشق على املسئول فسل""إن كانت مسألتك ال : قال ،وملن حوله

"فإن التفقه في الدين، : «جامع العلوم واحلكم»يف  -رمحة اهلل عليه- اإلمام ابن رجب -اهلل

 .حمد إذا كان للعمل ال للمراء والجدال"والسؤال عن العلم، إنما يُ 

ا يكره الجواب في ك :ثم نقل عن ابن وهب، أنه قال 
ً
، ما هو الزم ثرة املسائل""سمعت مالك

: -وجلعز -وكان يقول، قال اهلل  :أن جييب يف كل ما يسأله، يقول أي اإلمام مالك قال

 حف يفٱقال: فلم يأته يف علم جواب، صحيح؟   ٨٥اإلسراء:  ىف مق حق مف خف حف جفمغ جغ معيفٱ

 جواب. ما جاءه ٨٥اإلسراء:  ىف  مق حق مف خف

"املراء والجدال في يقول:  -رمحه اهلل-ا مالك  سحاق بن عيسى أنه قال: كان إثم نقل عن  

 العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل".

لإلمام اآلجري، ويف هذا الكتاب  «الرشيعةو»، -رمحه اهلل-البن بطة  «اإلبانة»يف كتاب  

 :-ريض اهلل عنه-ن ابن الكواء قال لعيل أ -رمحهم اهلل-ا، بسندهم أيض   «أخالق العلامء»يف 

ذاريات:  ىف حط مض خض يفٱ :-تعالى–عن قوله "أخبرنا  : ثكلتك أمك، -رض ي هللا عنه-قال علي  ،٢ال

ا، سل عما يعنيك، ودع ما ال يعنيك"
ً
 :ا قالقال اإلمام ابن بطة معلق   سل تفقًها وال تسل تعنت
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ئلوا عما ال ينفع السائل علمه، وال يضره جهله، وربما كان "هكذا كان العلماء والعقالء، إذا ُس 

، إما أن اجلهل به ال يرضه، نعم، وال ينفعه علمه، وإما أنه الجواب أيًضا مما ال يضبطه السائل"

"وربما كان  نصاته، وعدم حسن فهمه، كام مر يف املراتب، قال:إسوء للو أجاب ما يضبط، 

ال ا ذا أنت أجبته جواب  إيش؟ إ، كان عليه الجواب أيًضا مما ال يضبطه السائل، وال يبلغه فهمه"

، حدثوا الناس بام يفهمون، وال تنرش بزك عند من ال يريده، ةيبلغه فهمه وال عقله، كان عليه فتن

"هكذا كان العلماء  :قال "وال يبلغه فهمه، منعوه الجواب"جيب أن يراعى هذا كله، قال: 

 منعوه الجواب، وربما زجروه، وعنفوه"."قال:  والعقالء"

"ما استخرجت العلم الذي : -رمحه اهلل-العزيز بن جريج  عبدامللك بن  يقول اإلمام عبد 

السؤال ويعني أديب معه، وسؤايل له ، إال برفقي به" -بن أيب رباح عطاء- استخرجته من عطاء

 . احلسن، يف الوقت احلسن

وهذا األثر الذي  «جامع بيان العلم وفضله»يف  -رمحه اهلل -بن عبد الرباوذكر اإلمام  

"إذا جالست العالم  :، أنه قال بعض السلف«جامع بيان العلم وفضله»ذكره ابن جريج هو يف 

، وأن تتزين وأن يكون لك كالم بني يديه، فأنت فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول"

 جلمهاأنفسك أجلمها،  كحرص عىل أن تكون كذلك، لو دفعتاجئت لتسمع ال جئت لتقول، ف

يف  -رمحه اهلل- بن حزم ا املعنى كالم نفيس للعالمة احلافظ أيب حممدبلجام األدب، ويف هذا أيض  

"إذا حضرت مجلس : -رمحه اهلل-فيقول «ساألخالق والسري يف مداواة النفو» :كتابه املوسوم

لم وأن ستزادة من الع، هبذه النية، تريد االعلم، فال يكن حضورك إال حضور مستزيد علًما وأجًرا"

بام عندك،  ا عىل جمالستك جملس السامع وجملس الذكر، ال حضور مستغنر تكون كذلك مأجور  
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وال يتاج إىل متثيل، فلربام جاء أحدهم وجتده  آثار املستغننيويتبني  أقول هذا ظاهر ،وهذا ظاهر

 يف اخلبايا ويف األماكن، ويقول قد حرضت، وإال فهو مستغن، يلعب باجلوال وال أوالزوايا  يف

"ال حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة  :-رمحه اهلل-ا، يقولا وال عمر  هكذا، وال يدث زيد  

الذي يأيت ليطلب كذا  ؟طيب هذه األفعال، من يفعل هذه األفعال ،تشنعها" أو غريبةتشيعها، 

، ألنه ما جاء يريد وجه اهلل، ما أفعال األراذل، الذين ال يفلحون في العلم أبًدا" "هذه :وكذا، قال

 -يعني النية األوىل-"فإذا حضرتها على هذه النية  :ا وال يريد اخلري وال األجر، قالجاء خملص  

فقد حصلت خيًرا على كل حال، فإن لم تحضرها على هذه النية، فجلوسك في منزلك أروح 

-"وأكرم لخلقك، وأسلم لدينك، فإذا حضرتها  ،يت وتركب الصعابأ، بدل ما تشق وتلبدنك"

فالتزم أحد ثالثة أوجه ال رابع لها، وهي إما أن تسكت سكوت الجهال؛ فتحصل على  -كام ذكرنا

، ما حرش أجر النية في املشاهدة، هم القوم ال يشقى بهم جليس، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول"

"وعلى كرم املجالسة، ومودة من تجالس، إذ لم  ، أديباجزاه اهلل خري   فيام ال يعنيه، ساكت أنفه

فإن لم تفعل ذلك وأردت  -مل تسكت- يلحظ ما يدل على فضول أو قلة أدب، فإن لم تفعل

األربع  الكالم والسؤال فاسأل سؤال املتعلم، فتحصل على هذه األربع املحاسن وعلى خامسة"

ألنك سألت سؤال متعلم  ،"استزادة العلم" :اخلامسة ما هي؟ قالعىل و، ي مضتاملحاسن الت

"وصفة سؤال املتعلم هو أن تسأل عما ال تدري، ال  :طيب ما هي صفة السؤال؟ قال ،ال متعنت

عما تدري، فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكالمك وقطع لزمانك بما ال فائدة 

 أليس كذلك؟ وربما أدى إلى اكتساب العداوات" -ألنك شغلت غريك به-فيه ال لك وال لغيرك 

 الفضول، فيجُب  -ة  عىل ما مىضأي زياد- "وهو بعُد خاصة  إذا ما أظهرت أنك تدري، 
ُ
عين
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ا، فإنها فإنها صفة سوٍء، فإن أجابك الذي سألت  -أي صفة الفضول- عليك أن ال تكون فضوليًّ

 
ٌ
 لك، فاقطِع الكالم، وإن لم ُيجبك بما فيه كفاية

ٌ
أي لك، يا شيخ، يا شيخ، يا - بما فيه كفاية

مل أفهم - فقل لُه: لم أفهم، واستزدُه بأدب"ولو أجابك بما لم تفهم، قال:  -شيخ، وال ماذا تفعل

، أو أعاد عليك الكالم األول وال مزيد فأمِسك عنُه، وإال  -اجلواب
َ
ا وسكت

ً
فإن لم يِزدك بيان

ِرِّ والعداوة، ولم تحُصل على ما تريد من الزيادة"
َّ
 على الش

َ
؛ ألن الذي عنده قد أعطاك، حصلت

ككونك مل تفهم قد يزيد يف  موضوع عدم الفهم هذا عندك ما هو عنده، هو  ،اإلفهام، وقد ُيمس 

د  ن أكثر، وتتزو  ثم قال : وإياك ،  لفهميف اعندُه اجلواب، قلة الفهم هذه مصيبة، حاول أنك تتمع 

قا سوٍء  -ُيِذرك–
ُ
كاِبر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خل

ُ
ت، ومراجعة امل

ِّ
عِن

ُ
"وإياك وسؤال امل

ل منزلة الدليل، دليالن" "دليالن على ، ال تقل شققت  عن قلبي، هذا الفعُل منك دليل  وقرينة  ُتنز 

خف" ة الدين، وكثرة الفضول، وضعف العقل، وقوة السُّ
َّ
كذلك، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل هو  قل

  نحُن نقول: حسُبنا اهلل ونعم الوكيل.

ة   أختُم بكلمةر عظيمة لإلمام احلافظ   افعي أيب احلُج   رمحه- عبد اهلل حممد بن إدريس الش 

ا وذكرها، «رشف أصحاب احلديث» كتابه: يف البغدادي اخلطيب احلافظُ  أسندهُ  فيام -اهلل  أيض 

وكذلك الباجي يف كتابه  الشافعي، اإلمام ترمجة يف «النبالء سري أعالم» يف -رمحه اهلل- الذهبي

ألين كنت أبحث عن إسناد إضافة  -احلمد هللو-وجدهتا مسندة  ،وأسندها «سنن الصاحلني»

ا يف كتاب أيب عيل احلسن بن احلسني اهلمداين  ةوجدهتا مسند ،إىل إسناد احلافظ اخلطيب أيض 

هذا كتاب موجود مطبوع يف كتاب ، املوجود «الفوائد واألخبار واحلكايات»ه ئالشافعي يف جز
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"من تعلم القرآن عظمت قيمته،  :-رمحه اهلل-قال اإلمام الشافعي تم، لإلمام ابن أيب حاالزهد 

 طبعه، 
ِّ
ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن نظر في العربية رق

ومن لم يصن نفسه لم  -العلامء ونبهوا عليه سنهعىل هذا السنن الذي -ومن لم يصن نفسه 

  ينفعه علمه".

  .وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يالعظيم رب العرش الكريم أن جيعلنسأل اهلل أ

 وصىل اهلل عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وسلم.
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 األسئلة

  السؤال:
 يقول السائل: ذكرمت يف الدرس أن العامل أو طالب العلم جيب أن يكون صادًقا أميًنا يف تعليمه

فهل  ،ويتلون كثرًيا بالدليل والربهان القاطع الذي ال مرية فيه أنه يكذب يفهل إذا ثبت عند ،للناس
 حضر دروسه؟أسكت وال أأو أو سرًّا ا حذر منه جهًرم ُأيطلب عنده العلم أ

 اجلواب: 
:
ً

ا  -بارك اهلل فيكم - أوال ا هذا لقاء ومذاكرهذا  ،ذكرتم يف الدرسيقول: جواب   ة،ليس درس 

افعىل هذه الرسالة  اتعليق   وه   .ليس درس 

اوجوب وكونه أننا ذكرنا  ا أمين ا يف هذا املعلم ويف طالب العلم عموم  هذه  ،أن يكون صادق 

آلة طالب  «اجلامع»فيام أسنده اخلطيب يف  -رمحه اهلل-ييى بن معني اإلمام خصال كام قال 

أي -والشهرة  ،واجتناب الكبائر ،واجتناب البدع ،منها الصدق واألمانة احلديث، آالت وذكر

هذه جيب أن تكون يف  -دق واألمانةصأعني ال-هذه اخلمس فهذه اآلالت  -الشهرة يف الطلب

وبناء  عليه فإذا ثبت  ،ما يصلح ا؟!خائن   يت معلام  يكذب أو معلام  أيعني أر، الطالب واملعلم

كام  -رمحه اهلل-راحنا فيه اإلمام مالك أهذا قد ف ،احلجة والربهان كام يقول السائل أنه يكذبب

 -رمحه اهلل-أنه ذكر اإلمام مالك  موغريه «التعديل والتجريح»يف  -رمحه اهلل-الباجي هذاذكر 

فال  ،وذكر مما ذكر الذي يكذب يف حديث الناس ،ال يطلب العلم عند أربعة ويطلب عام سواه

أليست  ،كذب عىل اهلل لويت أاس أرويكذب يف حديث الن ،تطلب العلم عند من يكذب
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ا؛ فإذا كان  -عليه الصالة والسالم-كذب عىل رسوله  !اجلريمة أعظم؟ اجلريمة عظيمة جد 

وذكر منهم  ،ويؤخذ عمن سواهم ،يرى أنه ال يؤخذ العلم عن أربعة -رمحه اهلل-اإلمام مالك 

أفراد إىل ر فهذا ليس وأما أمر التحذي ،الذي يكذب يف حديث الناس، فال تطلب العلم عنده

ا الناس تعرف أنه  أو ال، يراجع فيه أهل العلم إذا كان يستحق هذا ،الناس لكن إذا كان كاذب 

ا لغريهم فمن ثبت  دفق ،ثبت باحلجة والربهانأنه وكام تقول  ،كام عرفت أنت ،يكذب ثبت أيض 

العبارات التي قد يطلقها بعض الناس لكن أحيان ا بعض ، وال حول وال قوة إال باهلل ،كذبه جتنبه

ا وحتتمل معنى فاسد   ،ال نقول كذب ،حمتملة ، فاستفهم منه اولكنها حمتملة حتتمل معنى صحيح 

وإن تاب من ذلك  ،-بارك اهلل فيك-كانت ال حتتمل إال الكذب فخالص  ذافإ ،وسله عن ذلك

 .هلل ذلك ما كنا نبغي ورجع فاحلمد

 

  السؤال:
 د بعضعامل من علماء السنة وإال وجن يفيت: كثرت الفنت يف بالد املسلمني وما أن ليقوهذا سائل 

يقيس برأيه وهو غري أهٍل وجيعل من نفسه  ،إخواننا يفسر وحيلل كالم العلماء وينزله يف مواطن أخرى
 فنرجو التوجيه. ،حكم على العلماءكأنه 

 اجلواب: 
يعني يف -يفتي عامل من علامء السنة  :السؤال، السائل يقولهلل قد جاء اجلواب يف  احلمد

نجد بعض إخواننا  :ثم قال ،مسألة خاصةبالفتيا خاصة  اإذ   -نازلة أو يف قضية من هذه الفتن

تاج منك إىل تفسري يال  ،الكالم ال يتاج إىل تفسري وال حتليل هي فتيا ملن استفتى ،يفرس ويلل
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ثم يقول  ،لعامل يفرس كالمه ال حاجة إىل تفسريك هذا من االعتداءا ،إذا أراد أن يفرس كالمه

ويقيس برأيه وينزل هذا الكالم يف مواطن أخرى، هذه فتيا يف نازلة نزلت يف قضية حادثة عني 

 ملاذا تقيس؟!  ،وأمر خمصص

ل وإن قا ،إن قال ال فال، سل العامل هل هذه الفتيا جتري عىل ذاك األمر أو هذه القضية أو ال

، هكذا جاء يف السؤال الذي ينزل ويفرس ويقيس هو نعم فنعم، ثم قال السائل وهو غري أهلر 

 إذا كان الرجل غري أهل هلذا الكالم أجيوز أن يتكلم غري األهل؟!  أنت غري أهل، طيب

فلو سكتوا ألراحوا  ،تكلم يف هذه األمور من ليس أهال  أن البالء إنام عم  يف كثري من البالد 

وال  االقضية اآلن ما صارت تفسري   ،وجيعل من نفسه يقول كأنه حكم عىل العلامء ،واسرتاحوا

إىل آخره، هذا أترى باهلل  ،مل ،مل ،مل ،مل يفعل ،مل يقل ،أخطأ ،، إال صار حكام  أصاباصارت قياس  

السالمة  ذاالعلامء عندما يفتون يريدون هب ؟!من أقدم عىل هذا الفعل يقلل من الفتن أو يزيدها

 ،ويفظوا كذلك أمورهم ،بيضتهم وااملسلمني وألهل اإلسالم يف تلك الديار فيحفظ هلؤالء

هؤالء عندما  ،نام يفتون ويريدون اخلري لتقل الفتنإف ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،وأدياهنم ،وعقوهلم

 .ال حول وال قوة إال باهلل !؟يدخلون يزيدون الفتن فأي الفريقني أهدى سبيال  
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  السؤال:
 وقد ال ،أكثر من فتوى اطالًب ،هذا يسأل عن صفة بعض الناس ممن يأخذ السؤال ألكثر من عامل

 تكون اإلجابة كما أجاب العامل اآلخر.

 اجلواب: 
وانتقاء الفتوى؟ أنت إذا  ،سيئة؟ أليس هذا من تتبع الرخصهذه صفة حسنة أو صفة 

 ،من تثق يف دينه وأمانته ومشهود له بذلك أي بالعلم أردت أن تستفتي ونزلت بك نازلة استفت  

تتنقل بل  والعلم فيجيبك بام يدين اهلل به، متيش لفالن عالن، ،والنصح ،والصدق ،والفضل

عندما  إنام يوغر صدر بعض العلامء واألشياخ عىل بعض، هذا،جيمع  بعضهم ما هو فقط يتنقل،

هذه صفة قبيحة قذرة، صفة  ،تأتيه الفتوى ثم يأخذها من آخر يقول لكن يا شيخ فالن يقول

جيب احلذر من هذا املسلك املشني، هذه ليست  -نعوذ باهلل- هسوء تدل عىل قلة الدين ورقت

 النجاة. مسالك طلبة العلم، وال مسالك من يبحث عن
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 السؤال: 
أحبك اهلل الذي -اهلل  يف كل ناها كازخستان، ويشهد اهلل حبامسشيخنا حنن من بالد  هذا يقول:

يقول قد ظهر يف بلدنا جمموعة من الشباب على املنهج التكفريي، وقتلوا الناس  -أحببتنا فيه
والشرطة، واآلن قبض عليهم أو قد قبض عليهم لكن الناس واحلكومة ينسبون هذه األفاعيل إىل 

أن نسمع منكم  باإلفتاء، كذا تلصق تهمة اإلرهاب إىل السلفيني، وحي السلفية والسلفيني، وكذلك دار
 تربئة السلفيني من هذا. كلمة يف

 اجلواب: 
 هذه كام يقال شنشنة أعرفها من أخذم، تفعل هذه اجلامعات املنحلة، املارقة من الدين،

ال هم مفسدون، نعم، ا، و(إخوان مسلمني)كجامعة اإلخوان املفسدين التي يسمون أنفسهم 

فهم السابقني من متداد ألسالاهتا أفكار سيدهم وغريه، وال شك أن هؤالء ءفخرجت من عبا

ا وجريمة نكراء يف بلد من بالد األرض، نسبت لئك فعال قبيح  واخلوارج املارقني، فكلام فعل أ

الفعلة الشنيعة إىل أهل السنة واجلامعة، إىل أهل السنة السلفيني، إىل الطائفة هذه هذه اجلريمة و

  :ن أولئك، وهؤالء، أقولاملنصورة، إىل الفرقة الناجية، نسبوا إليهم هذا ليبعدوا الشبهة ع

السلفيون، الطائفة املنصورة، والفرقة  ،أهل السنة املحضة، أهل السنة واجلامعة أوًلا:

 ا، سواء  نحراف مجيع  ومسلك أهل اال ،الناجية، بريئون كل الرباءة من معتقد اخلوارج وطريقتهم

تربأ إىل اهلل من هذه العقائد الفاسدة، والطرائق املنحلة، نمعتزلة، جهمية، مرجئة، إىل غري ذلك، 

ستحلوا دماء اواملنهج اخلسيس، الذي تولد عن أولئك اخلوارج، املجرمون األفاكون، الذين 

ستباحوا اكيف ال يستحلون دماء من جاء بعدهم؟  -اهلل عليه وسلم صىل-أصحاب رسول اهلل
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أقول هم بريئون من ذلك براءة  ،-عليهم من اهلل ما يستحقون- ه الدماء الزكية الطاهرةهذ

  .-عليه السالم- الذئب من دم يوسف

زر ا ألحد، قالوا هبذا منذ أن هم ياربون هذا الفكر املنحرف، ديانة هلل ال تزلف   :اوثانًيبل 

ُرُج ف يُكْم »: عندما قال  -اهلل عليه وسلم صىل-قرن اخلوارج، وتابعوا يف هذا سيدهم وإمامهم ْ خي 

مْ  ه  ي ام 
ع  ص  ُكْم م  ي ام 

ص   ْم و 
هت  ال  ع  ص  ُكْم م  ت  ال  ُرون  ص 

ق  ْ ْوم  حت  ا الصحابة من هذا الرجل وما حمذر  ، «ق 

الكف تبني  سنة واجلامعة ولو كانت قدرعتقاد أهل الاخيرج من ضئضئه، فال تكاد جتد رسالة يف 

إال وحتذر من فكر اخلوارج ومقاالهتم وعقيدهتم الفاسدة الكاسدة،  ،عقيدة أهل السنة واجلامعة

وحتى يومنا هذا،  ون للناس عوارهم وفساد طريقتهم،نويبيفهم ياربوهنم منذ قديم الزمان، 

اث فكر سيد قطب، وهم وهم فرع اإلخوان املفسدين، وور   ةلفكر القاعدفأكثر الناس حماربة 

ا لفكر الدواعش الفواحش، ولغريهم ممن تربى عىل هذا الفكر املنحرف الذين أكثر الناس حرب  

 ،ا ألحداخلسيس، هم أهل السنة املحضة، هؤالء الذين بينوا عوارهم باحلجة والربهان، ال تزلف  

ة لفعقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة من هذه الفرق املخابينوا عقائد هؤالء، وبراءة  ة  ديان

ا، فباينوهم وبينوا عوارهم وكشفوهم، وإال متى وباألخص أفراخ اخلوارج واملعتزلة أيض  

، كذب وفجر وألقم هلعهد وال يف حديثاال يف قديم  !ستحل السلفيون دماء الناس، متى؟ا

، هذا الفعل ال يفعله هأراد أن يبعد التهمة عن نفساحلجر من رمى أهل السنة السلفيني هبذا، إنام 

املخالفون لسادات  -اهلل عليه وسلم صىل- فون لسيدنا رسول اهلللإال أولئك الشذاذ، املخا

إىل يومنا هذا، قد بينا ما عند  -ريض اهلل عنهم- الصحابة وأئمة اهلدى ممن جاء بعد الصحابة
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ها، وهذه ضيضها وقضلئك يوم أن كانت القاعدة بق، وتكلمنا يف زيف أواخلوارج هؤالء قديام  

، ثم بعد ذلك ينسب إىل ة  وديان ا ذلك رصاحة  ن  التسجيالت واحلارضون يشهدون، وبي   :أقول

السلفيون السلفيون، ما عندهم إال  ،كلام جاءت بلية يف بلد !أهل السنة السلفية أهنم يفعلون

كون بعض اجلهات الرسمية ترمي التهمة إىل  أما، هذا، كام قيل وقلت شنشة أعرفها من أخذم

د ذلك وقام بام رمي به، فكان أن أي   -رمحه اهلل-د هذا إىل السلفيني فال غرابة يف هذا، أما رمي أمح

 ن وأهلوأما كان املفت بن تيمية؟ايف ذلك الوقت، وماذا فعل ب سوءبقضة وقضيضه علامء البه 

ريض اهلل - بن تيمية حتى مات يف السجناصدور احلكام عىل  فتاء يف إغاراإل الضاللة ممن توىل

  !!، هكذا يفعلون، أنت تريد أن تسري عىل أرض ال شوك فيها-عنه ورمحه

ثبتوا، يطلب املرء السالمة، ويسأل اهلل العافية، كونه اال تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيتموهم ف

بد أن يرمى يلصقون التهمة بأي أحد، واحلق ال ه،السلفيون هبذا فال غرابة من يرمى أهل السنة أو

 .ظاهر واحلمد هلل، فالبد عليه من الصرب، وبيان احلق للخلق ملن كان يستطيع

هم من خوارج أنسأل اهلل أن يطهر األرض من كل من خالف السنة، وحارب أهلها، وناو 

 وروافض ومعتزلة، وغريهم، نسأل اهلل أن يطهر األرض منهم.
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 السؤال: 
أنا أختكم من العراق، زوجي مسجون ملدة أربع سنوات، بتهمة اإلرهاب لكونه  هذه سائلة تقول:

فهل جيوز  ،تيت للعمرة عن نفسيأا، وبعد أن خيرج من السجن ممنوع من السفر خارج العراق، فأنا سنًي
 بعد ذلك أن أعتمر عنه؟

 اجلواب: 
ا، وكونه ا، وأهل السنة خصوص  وعن أهل اإلسالم مجيع   ،فرج اهلل عن أهل العراق كربتهم

ا من أهل السنة يف تلك البالد ا له أن يفك أرسه، وأرس إخواننا مجيع  سجن نسأل اهلل أيض  

أهنا جاءت مع حمرم،  -إن شاء اهلل-وأظنها ، وغريها، وهي سؤاهلا أهنا أتت وقد أتت بالعمرة

عنه؟ إذا كان هو مل يعتمر عمرة اإلسالم  لك أن تعتمرهذا الظن هبا، سؤاهلا هل جيوز هلا بعد ذ

ا هلذا النسك عنه، ويصعب عليها ذلك را خاص  من قبل، وهي ال تستطيع املجيء، وأن تنشئ سف  

أن تعتمر عنه، لكن ال تبادر إىل هذا، قد يفرج عنه ولو بعد حني،  -إن شاء اهلل-فال حرج 

 -إن شاء اهلل-جل هذا الفعل، تدعو له وختصه بالدعاء، وتكثر له بالدعاء، أن اهلل يفرج عنه ؤفت

 .يفرج بحول اهلل، ال تبادر وال تسارع فال تسبق األمر، هذا جواب عام

من  األن نحو   ؛در هبذا، لعل اهلل يفرج عنهونصيحتي هلا بوجه اخلصوص أن تصرب، وال تبا

 .و املرض أو نحو ذلكأهذا السؤال يرتدد بكرب السن 

 وآله وصحبه وسلم.  رسول اهللاهلل عىل وصىل ،وفق اهلل اجلميع
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