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  كتاب العلم

 تعريف العلم وفضله وحكم طلبه  

  العلمتعريف 
 .ا: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراًكا جازماصطالحانقيض اجلهل، و غة: ل

 .واهلدىأنزل اهللا على رسوله من البينات  وهو العلم الشرعي، واملراد به: علم ما
 أهم فضائل العلم ما يلي: 

َ ٍّ   َواِفر  }األَنِْبَياَء َلَْ يُ َور ِثُوا ِديَنارًا َوالَ ِدْرََهًا َورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأخَ ، أنه إرث األنبياء .1  1{َذ ِِ
، انقطع عمله إال من ثالث؛ إذا مات اإلنسان}قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب، أنه يبقى واملال يفين .2

 2يدعو له{عمل ينتفع به، أو ولد صاحل  صدقة جارية أو
 .عب صاحبه يف احلراسةأنه ال يت .3
ََٰه إَِله ُهَو ﴿ أن اإلنسان يتوصل به إىل أن يكون من الشهداء على احلق، .4 نهُهۥ ََلٓ إَِل

َ
ُ أ َشِهَد ٱَّلله

ْولُواْ ٱۡلعِلۡ 
ُ
َٰٓئَِكُة َوأ َۢا بِٱۡلقِۡسِطِۚ َوٱلَۡملَ  [١٨:آل عمران ] ﴾١٨ِم قَآئَِم

ِيَن ﴿ :أحد صنفي والة األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم يف قوله تعاىل مأن أهل العلم ه .5 َها ٱَّله يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
 [٥٩:النساء ] ﴾٥٩َءاَمُنٓواْ أ

}من : يقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب قالالقائمون على أمر اهللا تعاىل حىت تقوم الساعة،  معلم هأن أهل ال .6
لى أمر وإمنا أان قاسم واهللا يعطي ولن تزال هذه األمة قائمة ع ا يفقهه يف الدين،يرد اهللا به خي 

   3}اهللا ال يضرهم من خالفهم حىت أييت أمر اهللا
نعم على شيء من النعم اليت أ داأن يغبط أح احدأن الرسول عليه الصالة والسالم َل يرغب أ .7

 .التاجر الذي جعل ماله خدمة لإلسالمه و طلب العلم والعمل با: إال على نعمتني َه هبا اهللا
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ال حسد إال يف اثنتني: رجل آاته اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق، } ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا
  4}ال مهعوي هبا ورجل آاته اهللا حكمًة فهو يقضي

}مثل قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ع ن النيب  ما جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري عن أيب موسى األشعري .٨
ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، قبلت 

الناس هبا  املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثي، وكان منها أجادب أمسكت املاء، فنفع اهللا
ذلك متسك ماء وال تنبت كأل ف وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إمنا هي قيعان الفشربوا 

مثل من فُقه يف دين اهللا ونفعهما بعثين اهللا به، فعلم وعلم، ومثل من َل يرفع بذلك رأسا، وَل 
 5{به يقبل هدى اهللا الذي أرسلت

ه علما سهل اهللا له به }ومن سلك طريقا يلتمس في :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا نةاجلأنه طريق  .٩
 6طريًقا إىل اجلنة{

قهه فا ي}من يرد اهللا به خي  :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهللا  ما جاء ف ي حديث معاوية .1٠
 7{يف الدين

تكون مسيته ف فيعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده،، أن العلم نور يستضيء به .11
 .يف ذلك على علم وبصية

 ورة ، كما ذكر يف القصة املشهبه الناس يف أمور دينهم ودنياهم أن العاَل نور يهتدي .12
ل له على رجل عابد فسأله ه دل  األرض ف فسأل عن أعلم أهل سا،}قتل تسعة وتسعني نف

فقتله فأمت به املائة، مث ذهب إىل عاَل فسأله  .من توبة؟ فكأن العابد استعظم األمر فقال: ال
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فأخربه أن له توبة وأنه ال شيء حيول بينه وبني التوبة، مث دلَّه على بلد أهله صاحلون ليخرج 
 ٨أثناء الطريق{إليها، فخرج فأاته املوت يف 

ِيَن َءاَمُنواْ  ﴿ :أن اهللا يرفع أهل العلم يف اآلخرة ويف الدنيا، قال اهللا تعاىل .13 ُ ٱَّله يَۡرفَِع ٱَّلله
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ   ِۚ َوٱَّلله وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰت 

ُ
ِيَن أ  [١١١:الـمجادلـة ] ﴾١١ِمنُكۡم َوٱَّله

 حكم طلب العلم 
  ين سنةمن يكفي صار يف حق اآلخر  إذا قام به، فرض كفاية جملموع األمة نسبةلابطلب العلم. 
  توقف عليه ما ي، وهو )علم شرعي(واجبعلم : ينقسم إىل قسمني للفردنسبة لابطلب العلم

 . )علم دنيوي( لنفع األمةمستحبعلم و ، صحة عبادة املرء وصحة معاملته
  لى طلب العلمثالثة أمور كلها حتتم على الشباب أن حيرص عهناك: 

 .بدع بدأت تظهر شرورها .1
 .انس يتطلعون إىل اإلفتاء بغي علمأ .2
 .دل كثي يف مسائل قد تكون واضحة ألهل العلم لكن أييت من جيادل فيها بغي علمج .3

 يف آداب طالب العلم واألسباب املعينة على حتصيله 
 داب طالب العلمآ 

ال يتعلمه   تعلم علما يبتغي به وجه اهللامن } ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال رسول اهللا ،  هللا إخالص النية .1
 ٩إال ليصيب به عرضا من الدنيا َل جيد عرف اجلنة يوم القيامة{

ُ ﴿: اىلدليل ذلك قوله تع، و ألن األصل يف اإلنسان اجلهل ؛رفع اجلهل عن نفسه وعن غيه .2 َوٱَّلله
َهَٰتُِكۡم ََل َتۡعلَُموَن َشيۡ  مه

ُ
ِنَۢ ُبُطوِن أ ۡخرََجُكم م 

َ
فۡ ا وَ ئأ

َ
بَۡصََٰر َوٱۡۡل

َ
ۡمَع َوٱۡۡل َدةَ لََعلهُكۡم ئَجَعَل لَُكُم ٱلسه

 [٧٨:انلحل ] ﴾٧٨تَۡشُكُروَن  
الدفاع عن الشريعة؛ ألن الكتب ال ميكن أن تدافع عن الشريعة، وال يدافع عن الشريعة إال  .3

 .حامل الشريعة
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ا أن تكون مما ال جمال ألن مسائل اخلالف بني العلماء، إم ؛رحابة الصدر يف مسائل اخلالف .4
 .، وإما أن تكون مما لالجتهاد فيها جمال فهذه يعذر فيها من خالفهالالجتهاد فيه

 1٠}القرآن حجة لك أو عليك{أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بت ع ن النيب، ثالعمل ابلعلم .5
 .يدعو يف كل مناسبة ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون داعيا بعلمه إىل اهللا ،الدعوة إىل اهللا .6
ُۚ َوَمن يُۡؤَت ﴿ :حلكمة، حيث يقول اهللا تعاىلأن يكون متحليا اب، حلكمةا .7 يُۡؤِِت ٱۡۡلِۡكَمَة َمن يََشآُء

ۡلَبَِٰب  
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
ٓ أ ُر إَِله كه ا َكثرِٗياۗ َوَما يَذه وِِتَ َخرۡيٗ

ُ
 [٢٦٩:ابلقرة ] ﴾٢٦٩ٱۡۡلِۡكَمَة َفَقۡد أ

ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيَهآ إََِلَۡكۖۡ تِۡلَك ِمۡن ﴿: يقول اهللا تعاىل، أن يكون الطالب صابرا على العلم .٨
َ
 َما ُكنَت أ
ۖۡ إِنه ٱۡلَعَٰقِبََة لِۡلُمتهقنَِي   نَت َوََل قَۡوُمَك مِن َقۡبِل َهََٰذاۖۡ فَٱۡصِبۡ

َ
  [٤٩-٤٩:هود] ﴾٤٩َتۡعلَُمَهآ أ

 11{كل ابن آدم خطاء وخي اخلطائني التوابون}حىت عند خطئهم . ، احتام العلماء وتقديرهم .٩
 ابلقرآن والسنة النبوية.  ال فالح لطالب العلم إن َل يبدأ .ك ابلكتاب والسنةالتمس .1٠
ا طالب العلم التثبت فيما هب ومن أهم اآلداب اليت جيب أن يتحلى .التثبت والثبات .11

 والتثبت فيما يصدر من األحكامينقل من األخبار 
 .احلرص على فهم مراد اهللا تعاىل ومراد رسوله .12

 نة على طلب العلماألسباب املعي 
ِيَن َءاَمُنوٓاْ إِن ﴿: قال هللا  .أن جيعل العبد بينه وبني ما خيافه وقاية تقيه منه وهي التقوى .1 َها ٱَّله يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ِۡر َعنُكۡم َس ِ  َ ََيَۡعل لهُكۡم فُۡرقَاٗنا َوُيَكف  ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱلۡ َتتهُقواْ ٱَّلله َاتُِكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡمۗ َوٱَّلله  ﴾٢٩َعِظيِم  ٔٔ 
 [٢٩:اۡلنفال ]

له طريقا إىل  اهللا يلتمس به علما سهلمن سلك طريًقا }، املثابرة واالستمرار على طلب العلم .2
 12{اجلنة

 .على طالب العلم احلرص على املذاكرة وضبط ما تعلمه إما ِفظه يف صدره، أو كتابته، احلف ٍّ .3
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  كتاب العلم

 .مالزمة العلماء .4
 .بهمكت  مث أبهل العلم، ويستعني مبا كتبوا يف  جيب على طالب العلم أن يستعني ابهللا

 
 احلذر منهايف طريق حتصيل العلم وأخطاء جيب 

 طريق حتصيل العلم 
  من املهم لطالب العلم أن يبين طلبه للعلم على أصول، وال يتخبط عشواء، فمن َل يتقن األصول

 .حرم الوصول
  األصول هي أدلة الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط املأخوذة ابلتتبع واالستقراء من الكتاب

 .وهذه من أهم ما يكون لطالب العلموالسنة، 
 يل العلم طريقانولن: 
، واليت ألفها علماء معروفون بعلمهم، وأمانتهم، وسالمة ةأن يتلقى ذلك من الكتب املوثوق .1

 .م من البدع واخلرافاتهتعقيد
 .أن تتلقى ذلك من معلم موثوق يف علمه ودينه .2
 خطاء جيب احلذر منهاأ 

 .لغية اهللا على امتين زوال نعم وهو: كراهة ما أنعم اهللا به على غيه، وليس هو احلسد .1
 اإلفتاء بغي علم .2

لذلك كان هذا املنصب العظيم ال يتصدر له إال من كان أهال له لذلك ، اإلفتاء منصب عظيم
 .جيب على العباد أن يتقوا اهللا تعاىل وأن ال يتكلموا إال عن علم وبصية

 .م احتقارهاحلق، وغمط الناس يعين وبطر احلق هو: رد .بطَر احلق وغمط الناس هو الكرب .3
 التعصب للمذاهب واآلراء .4
 التصدر قبل التأهل .5

مما جيب احلذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهال للتصدر؛ ألنه إذا فعل ذلك  
نه أ أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته لألمور؛، إعجابه بنفسه :كان هذا دليال على أمور
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إنه يف صدر فأن اإلنسان إذا ت  ما ال يعلم؛إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على اهللا
 .الغالب ال يقبل احلق

ِ إِثٞۡمۖۡ َو ََل ﴿، قال هللا تعاىل: سوء الظن .6 ن  ِ إِنه َبۡعَض ٱلظه ن  َِن ٱلظه ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثرِٗيا م  َها ٱَّله يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ُُيِبُّ 
َ
ُۚ أ ْ َوََل َيۡغَتب بهۡعُضُكم َبۡعًضا ُسوا ُۚ  ََتَسه ِخيهِ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُ

َ
َم أ ُكَل َۡلۡ

ۡ
ُكَل يَأ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
أ

اٞب رهِحيٞم   َ تَوه ُۚ إِنه ٱَّلله َ ُقواْ ٱَّلله  [١٢:اُۡلـُجـرات ] ﴾١٢َوٱته
 

 لب العلم وفتاوى حول العلم يف كتب طا
 كتب طالب العلم 

 ة معرف، معرفة موضوعه: ورالتعامل مع الكتاب يكون أبم؟ يف تتعامل مع الكتابك
 .معرفة أسلوبه وعباراته، مصطلحاته

 مطالعة الكتب على نوعني. 
 .مطالعة تدبر وتفهم، فهذه ال بد أن يتأمل اإلنسان ويتأىن .1
مطالعة استطالع فقط ينظر من خالهلا على موضوع الكتاب، وما فيه من مباحث،  .2

 .سريعة للكتابويتعرف على مضمون الكتاب، وذلك من خالل تصفح وقراءة 
 إما ابلشراء وإما ابالستعارة. يبدأ ابألهم فاألهم، و مجع الكتب 
 ومن أجل  الكتب اليت جيب على طالب العلم أن حيرص عليها  ، احلرص على الكتب املهمة

 .- رمحهما اهللا -كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
 تقومي الكتب 

 .كتب ال خي وال شر،  كتب شر،  تب خيك  : الكتب تنقسم إىل ثالثة أقسام
 كتب خمتارة لطالب العلم 
ف كتاب ))كش  ،كتاب ))ثالثة األصول(( كتاب ))القواعد األربع((كتب العقيدة، وهي:   .1

كتاب   ،كتاب ))احلموية((،  كتاب ))العقيدة الواسطية((((،  كتاب ))التوحيد  ،الشبهات((
اب كت،  تاب ))شرح العقيدة الطحاوية((ك،  كتاب ))العقيدة الطحاوية((،  ))التدمورية((

 .كتاب ))الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية((،  ))الدرر السنية يف األجوبة النجدية((



 
  كتاب العلم

سالم كتاب ))سبل ال،  كتاب ))فتح الباري شرح صحيح البخاري((، وهي:  احلديثكتب  .2
،  (())عمدة األحكامكتاب ،  كتاب ))نيل األوطار شرح منتقى األخبار((،  شرح بلوغ املرام((

 .كتاب ))األربعني النووية((
 فتاوى حول العلم 
هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غي مذهب السلف الصاحل حمتجني أبن العاَل  .1

 الفالين أو اإلمام الفالين يعتقد هذه العقيدة؟
أينما كان،  احلق : هذا ال يعذر به صاحبه حيث بلغه احلق؛ ألن الواجب عليه أن يتبعاجلواب

 .وأن يبحث حىت يتبني له
 وسئل فضيلة الشيخ: عمن ال حيب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفًا من الزلل؟  .2

 -أنه جيب على املرء دراسة علم التوحيد والعقيدة؛ ليكون على بصية يف إهله ومعبوده : اجلواب
والشرعية،  ةعلى بصية يف أحكامه الكوني على بصية أبمساء اهللا، وصفاته، وأفعاله، -جل وعال 

 .على بصية يف حكمته، وأسرار شرعه وخلقه، حىت ال يضل  بنفسه أو يضل غيه
يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من  .3

 هذا احلرج؟
 :جياب على ذلك أبمور: اجلواب

 أن من أراد العلم قد ال جيده إال يف هذه الكليات ؛اثنيا .اهتة لذاأن ال يقصدوا بذلك الشهاد ؛أوال
أن اإلنسان  ؛اثلثا .فيدخل فيها بنية طلب العلم وال يؤثر عليه ما حيصل له من الشهادة فيما بعد
 ﴿:  اهللا يقول ألن، إذا أراد بعمله احلسنيني حسىن الدنيا، وحسىن اآلخرة فال شيء عليه يف ذلك

ُۥ ََمۡرَٗجا   َوَمن َيتهقِ  َ ََيَۡعل َّله َ  ٢ٱَّلله ۥُٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ لََعَ ٱَّلله َوَيۡرُزقُۡه ِمۡن َحۡيُث ََل َُيۡتَِسُبُۚ َوَمن َيَتَوَّكه
ء  قَۡدٗرا   ِ ََشۡ

ُ لُِك  ِۚۦُ قَۡد َجَعَل ٱَّلله ۡمرِه
َ
 .يهذا ترغيب يف التقوى أبمر دنيو ، و [٣-٢:الـطالق ] ﴾٣َبَٰلُِغ أ

 ؟أهل املعاصي، فما التوجيه الصحيحخيتلف الكثي من طلبة العلم يف معاملة  .4



 
  كتاب العلم

 حأن الواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان يف غفلة فإذا نص: اجلواب
 .استجاب

ناك بعض طلبة العلم حيرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتماما بدروس العلماء ه .5
 ؟-حفظكم اهللا تعاىل  -ما َل جيمعه طلبة العلم. فما توجيه فضيلتكم  الذين مجعوا

أن اإلنسان ينبغي أن يطلب العلم على عاَل انضج؛ لذلك جيب على طالب العلم املبتدئ : اجلواب
 .أن يتلقى العلم على يد العلماء املوثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم

دفع إىل ب العلم، فما الوسائل والطرق اليت تفضيلة الشيخ: يالح ٍّ ضعف اهلمة والفتور يف طل .6
 علو اهلمة واحلرص على العلم؟

األمر  :ضعف اهلمم يف طلب العلم الشرعي من املصائب الكبية وهناك أمور ال بد منها: اجلواب
أن يالزم زمالء حيثونه على العلم ويساعدونه على  الثاين:، يف الطلب  اإلخالص هللا األول:

: أن يصرب نفسه مبعىن ثالثال .ث وال ميل من صحبتهم ما داموا يعينونه على العلماملناقشة والبح
 .حيبسها لو أرادت أن تتفلت

تهم والرباء إلخوانه يف موافقتهم له يف مسألة أو عدم موافقء ما نصيحة فضيلتكم ملن جيعل الوال .7
 له، وكذلك ما حيصل من احلسد والبغض من طالب العلم؟

 فإن بعض الناس جيعلون الوالء والرباء مقيد ابملوافقة له أو عدم املوافقة، هذا صحيح،: اجلواب
واآلن جتد بعض اإلخوان مع األسف يرد على إخوانه أكثر مما يرد على امللحدين الذين كفرهم 

م يف كالم ال أصل له، وال حقيقة له، لكن حسد هب صريح، يعاديهم أكثر مما يعادي هؤالء ويشهر
ابغ اخلي للغي حيصل لك اخلي،  .ن احلسد من أخالق اليهود أخبث عباد اهللاوبغي، وال شك أ

 .اعلم أن فضل اهللا يؤتيه من يشاءو 
سئل فضيلة الشيخ: ذكر اخلطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء  .٨

 أو أحد املشائخ فما رأي فضيلتكم؟



 
  كتاب العلم

أما إذا  ما دام الطالب يف أول الطريق لكي ال يتذبذب، امالزمة عاَل واحد مهمة جداجلواب: 
توسعت مدارك اإلنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة 

 .تطبيقية
وسئل فضيلة الشيخ: إذا أراد طالب العلم أن ينقل األحاديث اليت زادت من بلوغ املرام على - .٩

 فهل هذه الطريقة مفيدة؟ احملرر البن عبد اهلادي 
ال شيء يف ذلك، هذه طريقة خاصة لكنه على سبيل العموم كونه يدرس الكتب املشهورة  اجلواب:

 .املتداولة بني الناس أحسن
 ئل فضيلة الشيخ: عن كتاب احملرر البن عبد اهلادي أليس خيا من بلوغ املرام؟س .1٠

لإلنسان أن  والشيء املتداول ينبغي -ه اهللا رمح -بلوغ املرام بني الناس، وصاحبه حمقق  اجلواب:
 يعتين به أكثر من غيه؛ ألن الشيء املهجور ال ينتفع به الناس كثيا، والبلوغ كما هو معلوم خِدم

 .وقرأ به علماؤان ومشاخينا
ي اهللا رض -أن الصحابة أاب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  -رمحه اهللا  -ذُكر عن ابن الوزير  .11

حيفظوا القرآن الكرمي، وكذلك ما ورد عن األئمة كعثمان بن أيب شيبة على قدره أنه َل َل  -عنهم 
 حيف ٍّ القرآن، األشياء اليت تدعو بعض طلبة العلم لتك حف ٍّ كتاب اهللا، هل هذا صحيح؟

تاب َل حيفظوا كاألجالء و أان أستبعد أن أاب بكر، وعمر وعثمان، وعلي من الصحابة  : اجلواب:
معون د عثمان كيف جيوتعلم أن القرآن مجع على عهد أيب بكر، وعلى عه -ا بعيد هذ -اهللا 

 فيجب أن ننظر يف اإلسناد أوال مث إذا صح اولكن حىت لو روي عنهم بعيد جد وال حيفظون؟!
فظوا م َل حيهناإلسناد فنقول: إن الذي حتدث عنهم وقال أن مثل هؤالء ال حيفظون القرآن، إ

وال ينبغي أن يثين الرجل عن حف ٍّ القرآن مثل هذه  اويبعده جد ا علم،القرآن كله حتدث عم
 .الرواايت

ج الصحيح يف توضيح املنه -حفظكم اهللا تعاىل  -وسئل فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم  .12
 طلب العلم يف خمتلف العلوم الشرعية جزاكم اهللا خيا وغفر لكم؟



 
  كتاب العلم

علم التفسي: فينبغي لطالب العلم أن يقرن - 1 :العلوم الشرعية على أصناف منها اجلواب:
 حيث ال يتجاوزون عشر آايت -رضي اهللا عنهم -اقتداء ابلصحابة   التفسي ِف ٍّ كتاب اهللا

علم السنة: فيبدأ مبا هو أصح، وأصح ما يف السنة - 2، حىت يتعلموها وما فيها من العلم والعمل
رمحه  -شيخ اإلسالم ابن تيمية مثل كتبه كثية   علم العقائد:- 3، ما اتفق عليه البخاري ومسلم

اهللا والعالمة ابن القيم، وعلماء جند مثل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ومن بعده من 
علم الفقه: وال شك أن اإلنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معني حيفظه وحيف ٍّ -4 .العلماء

ط ولكن ب فقاما مبا قاله اإلمام يف هذا املذهأصوله وقواعده، لكن ال يعين ذلك أن نلتزم التز 
 .أيخذ من املذاهب األخرى ما قام الدليل على صحته

ع رف ي، أن يكون فقيها، مبعىن أنه هتاوقراء إىل أمهات الكتب منهج طالب العلم بعد النظر
التطبيق و  .تطيعيسبقدر ما   اوأن يطبق ما علمه منها تطبيًقا حقيقي حكم الشريعة وآاثرها ومغزاها

 .حىت يعرف أنك طالب علم عامل مبا علمت ،سواء يف العبادات أو األخالق أو يف املعامالت
 ئل فضيلة الشيخ: مىت يكون طالب العلم متبعا ملذهب اإلمام أمحد؟س .13

 .ومذهب اصطالحي صي،مذهب شخ :مذهب اإلمام أمحد وغيه من األئمة قسمان اجلواب:
ذا كان إ ولكنك لست عليه أخذت برواية من الرواايت عنه، ا إذاي  فأنت تكون متبعا له شخص

نص اإلمام أمحد ي هب املصطلح، واملذهب املصطلح عليه، أحياانخيالف املصطلح عليه آخًذا ابملذ
 .أنه رجع عنه وعلى أنه ال يقول بهعلى 

 لطالب العلم املبتدئ هل يقلد إماما من أئمة املذاهب أم خيرج عنه؟جيه فضيلتكم ما تو  .14
فإذا كان هذا طالبا انشًئا ال يعرف كيف خيرج األدلة فليس له إال التقليد سواء قلد إماما  اجلواب:

هذا هو األحسن، لكن إذا تبني له أن  وسأله، -عاَل من العلماء  -سابًقا ميتا أو إماما حاضرا 
 .هذا القول خمالف للحديث الصحيح وجب عليه أن أيخذ ابحلديث الصحيح



 
  كتاب العلم

ما رأي فضيلتكم يف بعض طلبة العلم الذين قد مجعوا أسس العلم يف العقيدة ومعرفة األحكام  .15
عندهم إذن  نالفقهية أخًذا من العلماء، فهل يقومون ابلدعوة يف املساجد أم ينتظرون حىت يكو 

 ؟ملختصةرمسي من اجلهات ا
الذي أرى أال يتكلموا فيما مينع فيه الكالم إال إبذن ألن طاعة ويل األمر يف تنظيم األمور  اجلواب:
ين فيه من الكالم من جهة ويل األمر، إال إبذن يع وال جيوز ألحد أن يتكلم يف موضع مينع واجبة،

 أبس لكن بينه وبني إخوانه، يف غرفته، يف حجرته فهذا ال مثال يف املساجد أو يف األماكن العامة،
 .به وال مينع أحد منه

كثرت األسئلة عن كيفية الطلب وأبي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وأبي املتون يبدأ  .16
 حفظًا، فما توجيهكم هلؤالء الطلبة، وجزاكم اهللا خيا؟

 نيألن فيه فائدت ؛الطلبة أن يتلقوا العلم عن عاَلقبل أن أذكر التوجيه هلؤالء الطلبة أوجه اجلواب: 
 .أقرب إىل الصواب وأنه أنه أقرب تناوال؛ :نيعظيمت

 .ل شيءسان كتاب اهللا تعاىل قبل كأن حيف ٍّ اإلن أوال:: لجواب على سبيل العمومأما ابلنسبة ل
ثل: عمدة ة مأيخذ من متون األحاديث املختصرة ما يكون ذخرا له يف االستدالل ابلنسب اثنيا:

حيف ٍّ من متون الفقه ما يناسبه ومن  اثلثا: .األحكام، بلوغ املرام، األربعني النووية وما أشبه ذلك
ن متون : النحو، ومن أحسرابعا ((أحسن املتون اليت نعلمها ))زاد املستقنع يف اختصار املقنع

تاب ثية منها: ))كأما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب يف هذا ك خامسا: .النحو اآلجرومية
( لشيخ ومنها: ))العقيدة الواسطية( -رمحه اهللا  -التوحيد(( لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 .اإلسالم ابن تيمية
والقيام بطاعته،   - والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آاثر علمه من تقوى اهللا

أال ، و ائلوجيه واحلرص على نشر العلم جبميع الوسوحسن اخللق، واإلحسان إىل اخللق ابلتعليم والت
قدر  ابلتواضع وعدم اإلعجاب ابلنفس وأن يعرف يكون متأداب وأن يتسرع يف احلكم على الشيء؛

 .ون كثي املراجعة ألقوال العلماءأال يك، و نفسه



 
  كتاب العلم

 ا؟ي : ما طريقة طلب العلم ابختصار جزاكم اهللا خ-حفظه اهللا تعاىل -سئل فضيلة الشيخ:  .17
احرص على حف ٍّ كتاب اهللا تعاىل واجعل - 1 :طريقة طلب العلم ابختصار يف نقاط اجلواب:

احرص على حف ٍّ ما تيسر من - 2 .لك كل يوم شيئا معينا حتاف ٍّ على قراءته بتدبر وتفهم
ابدأ بصغار الكتب وأتملها جيدا - 4 .احرص على التكيز والثبات- 3 ملسو هيلع هللا ىلص صحيح سنة الرسول

انقش املسائل مع - 6. احرص على معرفة أصول املسائل وقواعدها- 5 فوقها، مث انتقل إىل ما
 . شيخك

 احلاضر؟ : عن حكم تعلم اللغة اإلجنليزية يف الوقت-حفظه اهللا تعاىل  -وسئل فضيلة الشيخ  .1٨
تعلمها وسيلة، فإذا كنت حمتاجا إليها كوسيلة يف الدعوة إىل اهللا فقد يكون تعلمها واجبا، اجلواب: 

 .أهم وأنفعا واشتغل مبا هو هب ن َل تكن حمتاجا إليها فال تشغل وقتكوإ
حكم مشاهدة األفالم التعليمية اليت قد تكون فيها نساء وخصوصا أفالم تعلم اللغة ما  .1٩

 اإلجنليزية؟
وإذا كان الذي يظهر من النساء  ا؛هب أرى أن مشاهدة األفالم التعليمية جائزة وال أبس اجلواب:

 . مابلنظر إليها، فهذا حمر جال فإن حصل متتع واملشاهدون ر 
كثر عند بعض الشباب الصاحل القول بعدم التقليد مستندين إىل بعض أقوال ابن القيم عليه  .2٠

 رمحة اهللا، فما قولكم؟
احلقيقة إنين أؤيد هذا، أن اإلنسان ال يركن إىل التقليد؛ ألن املقلد قد خيطىء، ولكين  اجلواب:

 بتعد عن أقوال أهل العلم السابقني حىت ال نتشتت وأنخذ من كل مذهب؛مع ذلك ال أرى أن ن
ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم ََل ءفَۡس  ﴿ :لقول اهللا تعاىل إذا دعت الضرورة إىل التقليد فإنه ال بد منه؛و  ۡهَل ٱَّل 

َ
لُٓواْ أ

 [٧:اۡلنبياء ] ﴾٧َتۡعلَُموَن  
ة وغيها، فهل األفضل لإلنسان أن إذا كانت األمة أحوج إىل العلوم املادية كالطب واهلندس .21

 يتخصص يف العلوم املادية أم العلوم الشرعية؟



 
  كتاب العلم

ه إال حق عبادت ال شك أن األصل هو العلوم الشرعية وال ميكن إلنسان أن يعبد اهللا اجلواب:
َٰ بَِص ﴿ :ابلعلم الشرعي كما قال اهللا تعاىل ُِۚ لََعَ ۡدُعٓواْ إََِل ٱَّلله

َ
َبَعِِنۖ قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيِِلٓ أ نَا۠ َوَمِن ٱته

َ
 ] ﴾١٠٨رَيٍة أ

وهو ما حيتاجه يف  مهقسم ال بد لإلنسان من تعل  :والعلوم الشرعية تنقسم إىل قسمني. [١٠٨:يوسف
وقسم آخر وهو فرض كفاية، فإنه هنا ميكن املوازنة بينه وبني ما حتتاجه األمة ، أمور دينه ودنياه

 .م الشرعيةمن العلوم األخرى اليت ليست من العلو 
األصول  العامة متأثرا وغي مهتم بكتب ةنالح ٍّ أن أكثر الشباب يهتم بقراءة الكتب الثقافي  .22

 فما نصيحتكم وفقكم اهللا؟
نصيحيت لنفسي أوال إلخواننا طلبة العلم أن يعتنوا بكتب أهل العلم من السلف؛ ألن  اجلواب: 

 .من الربكة ما هو معلوم كتب السلف فيها من اخلي الكثي والعلم الكثي وفيها
وسئل فضيلته: نرى كثيا من الناس يعلم بعض األحكام الشرعية كتحرمي حلق اللحية وشرب  .23

 الدخان ومع ذلك ال يعمل بعلمه، فما أسباب ذلك؟ وكيف تعاجل هذه الظاهرة اخلطية؟
مله على ا حيأسباب ذلك هو: اتباع اهلوى، وكون اإلنسان ليس عنده من الوازع الديين ماجلواب: 
لة ق أن الشيطان يصغر مثل هذه املعاصي يف قلب العبد،ا، يف جتنب ما يراه حرام  تقوى اهللا

  ، وعلىراجع إىل ربه مهما طاليو اسب نفسه والعالج: أن حي .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 .ملسو هيلع هللا ىلصهدي الرسولإىل ا على معصية أرشده كل واحد منا إذا رأى أحد

 طالب العلم والعاَل جتاه الدعوة إىل اهللا؟ ا الواجب علىم .24
ٱۡدُع إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسنَةِۖ ﴿ :الدعوة إىل اهللا واجبة كما قال اهللا تعاىل اجلواب:

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِ 
َ
ۡحَسُنُۚ إِنه َربهَك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن  َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهِِت ِِهَ أ

َ
-١٢٥:انلحل ] ﴾١٢٥هِۦ َوُهَو أ

احلكمة هي و  ادلة؛جملوقد جعل اهللا الدعوة على ثالث مراتب: الدعوة ابحلكمة، وابملوعظة واب . [١٢٥
ادلة تكون اجملو ، واملوعظة تكون مع من عنده شيء من اإلعراض وتوقف عن قبول احلق بيان احلق،

 .ابليت هي أحسن من القول أو ابليت هي أحسن ابإلقناع زعة يف احلقمع من عنده إعراض ومنا
 ا فائدة تعلم طالب العلم فرق املعتزلة واجلهمية واخلوارج مع عدم وجودها يف هذا العصر؟م .25



 
  كتاب العلم

مآخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وجدوا، وهم موجودون فعال، وقول السائل: إنه لنعرف اجلواب: 
ى علمه هو، ولكن املعلوم عندان وعند غيان ممن يطلعون على أحوال ال وجود هلم اآلن مبين عل

الناس أن هذه الِفرق موجودة وأن هلا نشاطًا أيضا يف نشر بدعهم؛ ولذلك ال بد من أن نتعلم 
 .هذه اآلراء حىت نعرف زيفها ونعرف احلق ونرد على من جيادلون فيها

اية العام نكون قد هن االستشهاد، ويفحنن طالب العلم حنف ٍّ الكثي من اآلايت على سبيل  .26
 نسينا الكثي منها، فهل ندخل يف حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟

 .هال أيمث به اإلنسان وال يعاقب علي ،األول: ما تقتضيه الطبيعة :نسيان القرآن له سببان اجلواب:
 .فهذا قد أيمث به، والثاين: اإلعراض عن القرآن وعدم املباالة به 
قد يعلم اإلنسان شيًئا وأيمر به غيه وهو نفسه ال يعمله سواء كان فرضا أو نفال فهل حيل له  .27

أن أيمر غيه مبا ال يعمل؟ وهل جيب على املأمور امتثال أمره أم حيل له االحتجاج عليه بعدم 
 عمله مث ال يعمل ما أمر به تبعا لذلك؟

:  إىل اخلي وهو ال يفعله نقول له: قال اهللا هنا أمران، األمر األول: هذا الذي يدعو اجلواب:
ِيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتۡفَعلُوَن  ﴿ َها ٱَّله يُّ

َ
َٰٓأ ن َتُقولُواْ َما ََل َتۡفَعلُوَن   ٢يَ

َ
ِ أ ـف ] ﴾٣َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله -٣:الـص 

أمره خبي ا حيتج على هذا الرجل بفعله فإذأما األمر الثاين: ابلنسبة للمأمور فإنه ال يصح له أن  .[٢
 .وجب عليه القبول

كيف نرد على من قال: إن العلماء السابقني َل تكن لديهم املشاغل اليت تؤثر على حفظهم   .2٨
كما هو حاصل لعلماء هذا الزمان، ومنهم من يكون ليس لديهم إال التفرغ لطلب العلم وحفظه 

ملشاغل الدنيوية اليت أتخذ كل الوقت، واإلنسان قد ال واجللوس بال مشاغل، أما اآلن فكثرت ا
 يستطيع االستغناء عن هذه املشاغل؟

ال و  أقول لطالب العلم ما دمت أنك قد فرغت نفسك للعلم فكن طالب علم حقا، اجلواب:
 :يقول  واهللا .فعليك بصدق النية يف الطلب جتد أن األمر سهل وميسر لتفت إىل عمل آخر،ت
ا  َوَمن َيته ﴿ ۡمرِهِۦ يُۡۡسٗ

َ
ُۥ ِمۡن أ َ ََيَۡعل َّله  .[٤:الـطالق ] ﴾٤ِق ٱَّلله



 
  كتاب العلم

موعة  العلماء مع العلم أبن لديه جم اذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عنمب .2٩
  كتب منها األصول واملختصرات؟

قي اإلنسان مث أبهل العلم؛ ألن تل  : أنصحه أبن يثابر على طلب العلم ويستعني ابهللااجلواب
 .العلم على يدي العاَل خيتصر له الزمن

اعمل علينا أفضل لك من طلب  :أان طالب علم وأهلي عندهم ظروف مادية، فقال يل والدي .3٠
 العلم فهل أترك دراسيت للعلم؟ وهل العمل على األهل أفضل أم ال؟

 .ينهماكنه أن جيمع بأنه ميال شك أن طلب العلم أفضل، اللهم إال يف حالة الضرورة إال  اجلواب:
كم خ: أان طالب يف اجلامعة وكل دراسيت نظرايت غربية تنايف الشرع، فيما رأييوسئل فضيلة الش .31

 إذا علمت أنين أنوي نقد مثل هذه النظرايت ونفع األمة اإلسالمية يف دراسيت احلالية وبعد خترجي؟
خالفة اإلنسان هذه النظرايت امل أقول هذا ال شك أنه من اجلهاد يف سبيل اهللا، أن يدرس اجلواب:

ملعاذ وقد أرسله إىل اليمن: إنك ستأيت  ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب}وهلذا  .لإلسالم حىت يرد عليها عن علم
 13الكتاب{ قوما من أهل

ان طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدال ممتازا وأان مع ذلك نييت طيبة فما رأيك يف أ .32
 ات الضعيفة، هل يف هذا خدش لإلخالص؟الفرح ابلدرجات العالية والغضب من الدرج

الظاهر إن شاء اهللا أنه ليس يف هذا خدش لإلخالص؛ألن هذا أمر طبيعي أن اإلنسان اجلواب: 
فهذا ال يؤثر على إخالصك إذا كان األمر كما قلت عندك نية  يسر ابحلسنة ويساء ابلسيئة،
 .رالدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخطيبة، أما إذا كان َهك هو 

ما رأي فضيلتكم يف تعلم طالب العلم اللغة اإلجنليزية ال سيما يف سبيل استخدامها يف الدعوة  .33
 إىل اهللا؟

                                                           

أبو داود الزكاة ، (2435النسائي الزكاة )، (625التمذي الزكاة )، (1٩مسلم اإلميان )، (4٠٩٠البخاري املغازي ) 13 
 (1614الدارمي الزكاة )، (1/233أمحد )، (17٨3، ابن ماجه الزكاة )(15٨4)



 
  كتاب العلم

داف ا وسيلة ال شك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت األههنرأينا يف تعلم اللغة اإلجنليزية أ اجلواب:
بديال  نابه أن تتخذطيبة، وتكون رديئة إذا كانت األهداف رديئة، لكن الشيء الذي جيب اجت

 .ال جيوزعن اللغة العربية، فإن هذا 
ال لكي جملأان متخصص يف علم الكيمياء وأاتبع البحوث والدراسات اليت تصدر يف هذا ا .34

أستفيد وأفيد من ذلك يف أي جمال أعمل به سواء مدرس ة أو مصنعا مع العلم أبن ذلك يشغلين 
 عن طلب العلم الشرعي فكيف أوفق بينهما؟

أرى أن التوفيق بني العلمني ميكن ِيث تركز على العلم الشرعي ويكون هو األصل واب: اجل
لديك، ويكون طلب العلم اآلخر على سبيل الفضول، مث مع ذلك متارس هذا العلم الثاين من 

 .أجل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك ابخلي
ل هناك إلنسان ونسي فها؟ وحف ٍّ القرآن، إذا حف ٍّ اهتأي كتب تفسي القرآن تنصح بقراء .35

 وعيد فيه؟ وكيف حيف ٍّ اإلنسان وحياف ٍّ على ما حف ٍّ؟
وم وال ميكن أن العل القرآن وعلومه متنوعة، وكل مفسر يُفسر القرآن يتناول طرفًا من هذه اجلواب:

فمن العلماء من ركز يف تفسيه على التفسي  .يكون تفسيا واحدا يتناول القرآن من مجيع اجلوانب
ومنهم من ركَّز على  .كابن جرير وابن كثي  -أي على ما يؤثر عن الصحابة والتابعني  -األثري 

أي يكرر يف  -التفسي النظري كالزخمشري وغيه ولكن أان أرى أن يفسر اآلية هو بنفسه أوال 
 .العلماء فيها مث بعد ذلك يراجع ما كتبه -نفسه أن هذا هو معىن اآلية 
ف ٍّ استعمل ما تراه مناسبا لك يف ح فظه ختتلف من شخص آلخر،وأما حف ٍّ القرآن فطريقة ح

 قال اإلمام أمحد: ))ما أشد ما ورد فيه(( أي من حف ٍّ آيةفأما الوعيد على من ينسى،  .القرآن
ألسباب   ونسيها، واملراد بذلك من أعرض عنها حىت تركها، وأما من نسيها لسبب طبيعي أو

 .ه إمثكانت واجبة أشغلته فإن هذا ال يلحق ب
 : عن كتاب فقه السنة؟-رعاه اهللا تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ  .36



 
  كتاب العلم

لم من دلة، لكنه ال يسال شك أنه من خي الكتب؛ ألن فيه مسائل كثية مقرونة ابأل اجلواب:
الكتاب ال شك أنه انفع لكن ال أرى أن يقتنيه إال طالب علم مييز بني الصحيح و ، األخطاء

 ، كاستحباب صالة التسبيح. ة كثيةوالضعيف؛ ألن به مسائل ضعيف
ىت إن : يف هذا الزمن جيرى تسمية بعض العلوم التجريبية ابلعلم ح-حفظه اهللا تعاىل -وسئل - .37

املدارس الثانوية مست بعلمي وأديب، فهل هذا صحيح؟ إضافة لذلك إن هذا التقسيم يف املدارس 
 يعلق أبذان الطالب مما يؤثر عليهم مستقبال؟

رون أن م يهنا التقسيم إىل علمي وأديب هو اصطالح وال مشاحة يف االصطالح؛ ألهذ اجلواب:
جيب أن  ولكن الذي املواد العلمية هي ما يتعلق بعلم الكون واألحياء والنبااتت وما أشبه ذلك،

نفهمه أن هذا ليس هو العلم الذي حث  عليه وأثين على طالبيه، فإن العلم الذي أثىن اهللا على 
 .والذي أصحابه هم أهل خشية اهللا، إمنا هو علم الشريعة فقطأصحابه، 

غاله : هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم بسبب انش-وسئل أعلى اهللا درجته يف املهديني  .3٨
 ي ذلك؟ا طلب للعلم الشرعي أو بسبب عمله أو غهب بدراسته اليت ليس

 .ةحق اآلخرين سنر يف طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صا اجلواب:
َ مِۡن ِعَبادِهِ ٱلۡ ﴿ :سئل فضيلة الشيخ: ما املقصود ابلعلماء يف قوله تعاىل .3٩ َما ََيََۡش ٱَّلله ْۗ  إِنه ُؤا  ] ﴾٢٨ُعلََمَٰٓ

 ؟[٢٨:فاطر
م العلماء الذين يوصلهم علمهم إىل خشية اهللا، وليس املراد ابلعلماء من علموا هب املقصود اجلواب:

 ذلك أو ما يسمى ابإلعجازالكون كأن يعلموا شيًئا من أسرار الفلك وما أشبه شيًئا من أسرار 
 .العلمي

 ا وجه اهللا له أجر أم ال؟هب هل تعليم الطالب الرايضيات إذا كان الشخص ينوي .4٠
 ع الناسفإذا كانت هذه الرايضيات مما تنفع املسلمني يف معاشهم ونوى الشخص بذلك ناجلواب: 

 .ا فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعيةهب



 
  كتاب العلم

وسئل فضيلة الشيخ: بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم األخرى ولكن - .41
 هناك عوائق مثل االختالط والسفر إىل بالد اخلارج فما احلل؟ وما نصيحتكم هلؤالء الشباب؟

الطب؛ ألننا يف بالدان يف حاجة شديدة إليه، وأما مسألة نصيحيت هلؤالء أن يتعلموا  اجلواب:
  .االختالط فإنه هنا يف بالدان واحلمد هللا ميكن أن يتقي اإلنسان ذلك بقدر االستطاعة

األول: أن يكون عند اإلنسان  :وأما السفر إىل بالد الكفار فال أرى جواز السفر إال بشروط 
عند اإلنسان دين يدفع به الشهوات، الثالث: أن يكون  الثاين: أن يكون علم يدفع به الشبهات؛

فهذه الشروط الثالثة إذا حتققت  .حمتاجا إىل السفر ِيث ال يوجد هذا التخصص يف بالد اإلسالم
 .فليذهب، فإن ختلف واحد منها فال يسافر؛ ألن احملافظة على الدين أهم من احملافظة على غيه

من املالح ٍّ انصرف كثي من طالب العلم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أَهيتها فما  .42
 تعليقكم؟
نعم، فهم اللغة العربية مهم سواء يف قواعد اإلعراب أو قواعد البالغة، كلها مهمة ولكن  اجلواب:

عربية، لكن اعد اللغة العرب فإنه ميكننا أن نتعلم دون أن نعرف قو  -واحلمد اهللا -بناء على أننا 
يف مجيع  م اللغة العربيةعلى تعل ث  من الكمال أن يتعلم اإلنسان قواعد اللغة العربية، فأان أحُ 

 ا.قواعده
 أم التفرغ لطلب العلم؟   سئل فضيلة الشيخ: أيهما أفضل: التفرغ للدعوة إىل اهللا .43

 وهو يطلب العلم، وال ميكن طلب العلم أفضل وأوىل، وإبمكان طالب العلم أن يدعواجلواب: 
َٰ ﴿ :أن يقوم ابلدعوة إىل اهللا وهو على غي علم، قال اهللا تعاىل ُِۚ لََعَ ْ إََِل ٱَّلله ۡدُعٓوا

َ
قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيِِلٓ أ

 [١٠٨:يوسف ] ﴾١٠٨بَِصرَيٍة 
 ؟مى ضبط العلتعني علسئل فضيلة الشيخ: إذا كان آفة العلم النسيان فما األمور أو الطرق اليت  .44

َُٰهۡم  ﴿ :أن يهتدي اإلنسان بعلمه قال تعاىل جلواب:ا َُٰهۡم َتۡقَوى ْ َزاَدُهۡم ُهٗدى َوَءاتَى ِيَن ٱۡهَتَدۡوا  ] ﴾١٧َوٱَّله
ـد الطرق اليت تعني  ومن .فإذا عمل العاَل بعلمه، ازداد علما وُأيت تقوى، أي: عبادة وخشية [١٧:حمم 



 
  كتاب العلم

أن يستحضر احلكم ودليله  :، هده ابحلف ٍّ واملذاكرةأن يتعا، على ضبط العلم: أن يفرغ قلبه للعلم
 .أن يكب على طلب العلم، عند كل عمل يقوم به

 ٍّ اإلَهال لطالب العلم حيث يالح -حفظكم اهللا تعاىل  -سئل فضيلة الشيخ: ما توجيهكم - .45
 وعدم اجلد مما له آاثر سيئة يف التحصيل العلمي؟

ات ة اجلهد يف حتصيل العلم، حىت يدركوا املعلومجيب على طالب العلم أن يبذلوا غاي اجلواب:
م إذا اجتهدوا أخذوا العلوم شيًئا فشيًئا سهلت عليهم هنإدراًكا قواي، راسخا يف نفوسهم؛ أل

 .نفوسهم وسيطروا عليها سيطرة اتمةورسخت يف 
 ؟اهب توجيه نصيحة ملن عمل يف جمال التدريس، عسى اهللا أن ينفعن مساحتكم نرجو م .46

 :نقول أهم ما يتعلق ابملعلمني اجلواب:
ام ا للطلبة إدراًكا جيدا مستقرا يف نفوسهم، قبل أن يقفوا أمهنأن يدركوا العلوم اليت يعطو  أوال:

فإن من أعظم  .الطلبة حىت ال يقع الواحد منهم يف حية عند سؤال التالميذ له ومناقشتهم إايه
 . يف علمه ومالحظته اياملقومات الشخصية لدى الطلبة أن يكون املعلم قو 

أن حيرص على حسن إلقائه إليهم أبن يسلك أسهل الطرق يف إيضاح املعاين وضرب األمثال  اثنيا:
 .ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابًقا

عليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه اإلحسان إىل طلبته وإرشادهم إىل ما  اثلثا:
 .نياهمينفعهم يف أمور دينهم ود

أن يظهر أما طلبته ابملظهر الالئق من األخالق الفاضلة واآلداب العالية اليت أساسها  رابعا:
 .ليكون قدوة لتالميذه يف العلم والعمل ملسو هيلع هللا ىلصالتمسك بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله

وسئل فضيلة الشيخ: عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه يف اهللا لطلب العلم وكان - .47
 نه وبني الذهاب معهم هو أهله، والده وأمه، فما احلكم يف خروج هذا الطالب؟احلائل بي



 
  كتاب العلم

هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل مع أنه ميكنه أن يبقى عندهم اجلواب: 
مع طلب العلم؛ ألن بر الوالدين مقدم على اجلهاد يف سبيل اهللا، والعلم من اجلهاد وابلتايل فيكون 

 .والدين مقدما عليه إذا كاان يف حاجة إليهبر ال
أما إذا َل يكوان يف حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فال حرج عليه أن خيرج يف 
طلب العلم يف هذه احلال، ولكنه مع هذا ال ينسى حق الوالدين يف الرجوع إليهما وإقناعهما إذا 

لشرعي فهؤالء ال طاعة هلما، وال ينبغي له أن يستأذن رجع، وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم ا
 .منهما إذا خرج؛ ألن احلامل هلما كراهة العلم الشرعي

هل جيوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من  .4٨
 الصواب؟ م؟ وما رأيك يف القول القائل: من كان شيخه الكتاب كان خطؤه أكثر إىلهتالعلماء لندر 

 ال شك أن العلم حيصل بطلبه عند العلماء وبطلبه يف الكتب؛ ألن كتاب العاَل هو العاَلاجلواب: 
فإذا تعذر الطلب على أهل العلم، فإنه يطلب العلم من الكتب، ولكن حتصيل العلم عن نفسه، 

أكثر  بطريق العلماء أقرب من حتصيله عن طريق الكتب؛ ألن الذي حيصل عن طريق الكتب يتع
، ومع ذلك فإنه قد ختفى عليه بعض األمور كما يف القواعد الشرعية اوحيتاج إىل جهد كبي جد

 .أهل العلم والضوابط، فال بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر اإلمكاندها اليت قع
طالقه وال إ وأما قوله: "من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من صوابه"، فهذا ليس صحيحا على

أنه خيطئ كثيا، وأما  كتاب يراه فال شك اإلنسان الذي أيخذ العلم من أي فاسدا على إطالقه،
ثر خطؤه بل العلم فإن هذا ال يكة و على كتب رجال معروفني ابلثقة واألمانعلمه الذي يعتمد يف ت

 .قد يكون مصيبا يف أكثر ما يقول
 ايت العلمية احلديثة؟سئل فضيلة الشيخ: هل جيوز تفسي القرآن الكرمي ابلنظر  .4٩

تفسي القرآن ابلنظرايت العلمية له خطورته، وذلك إننا إذا فسران القرآن بتلك النظرايت  اجلواب:
مث جاءت نظرايت أخرى خبالفها فمقتضى ذلك أن القرآن صار غي صحيح يف نظر أعداء 

 .اإلسالم



 
  كتاب العلم

ن االعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم فهل يفهم من هذا عدم التمذهب ذكر أ .5٠
 أو الرجوع إىل مذهب معني فيما يشكل من أحكام؟

ا عما ذا املذهب معرضهبالتمذهب مبذهب معني إذا كان املقصود منه أن اإلنسان يلتزم  اجلواب:
أما إذا كان اإلنسان  .جيوز وال أقول بهسواه سواء كان الصواب يف مذهبه أو مذهب غيه فهذا ال 

يريد أن ينتسب إىل مذهب معني لينتفع مبا فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إىل الكتاب 
 .ذهب إليه؛ فهذا ال أبس به والسنة، وإذا تبني له الرجحان يف مذهب آخر

" حديث صحيح إىل آخر احلديث  ...هل حديث }كل أمر ذي ابل َل يبدأ ببسم اهللا {  .51
 ألنه يكثر يف مؤلفات العلماء؟

هذا احلديث اختلف العلماء يف صحته، فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي،  اجلواب:
ومنهم من ضعفه، ولكن تلقي العلماء له ابلقبول ووضعهم ذلك احلديث يف كتبهم يدل على أن 

 . هللاملهمة، أو البداية ِمده مور اله أصال، فالذي ينبغي لإلنسان التسمية على كل األ
أيهما أفضل: خمالطة الناس بعد العشاء لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم ِيث ال ميكن قيام الليل  .52

 أو اعتزاهلم حىت يتم قيام الليل؟
شيء  طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ ألن طلب العلم كما قال اإلمام أمحد:"ال يعدلُهاجلواب: 

كيف ذلك؟ قال: "ينوي به رفع اجلهل عن نفسه وعن غيه"، فإذا كان   ملن صحت نيته" قالوا:
سه أو يعلِ مه در  سه أو ياإلنسان يسهر يف أول الليل يف طلب العلم ابتغاء لوجه اهللا سواء كان يدرُ 

مث يقول الليل فهو أفضل لكن إذا تزاحم األمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأوىل، وهلذا أمر 
رة أن يوتر قبل أن ينام، قال العلماء: وسبب ذلك أن أاب هريرة كان حيف ٍّ أحاديث أاب هري ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 .لرسول أول الليل وينام آخر الليلا
يف املواد الدينية وأان متأكد من ا جتاه أحد األساتذة عندما خيطئ وخصوص ماذا جيب علي .53

 اجلواب الصحيح؟



 
  كتاب العلم

د ألحد أن خيطئه مهما ارتكب من هذا سؤال مهم حيث جند أن بعض األساتذة ال يرياجلواب: 
ولكن ينبغي للطالب أن يكون عنده شيء من اللباقة، فال يقوم أمام الطلبة يرد على هذا  ،اخلطأ

املدرس، فهذا خالف األدب، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الدرس، فإن اقتنع املدرس فعليه أن 
ة يف الدرس لطالب أن يقوم أمام الطلبيعيد ذلك أمام الطلبة يف الدرس املقبل وإن َل يقتنع فعلى ا

 .املقبل، ليقول اي أستاذ إنك قلت كذا وكذا وهذا ليس بصحيح
 هل جيوز إلقاء التحية على مدرس غي مسلم يف الفصل أو خارجه؟ .54

وكان اليهود } { ابلسالم } ال تبدءوا اليهود والنصارىأنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن النيب  اجلواب:
أن نقول:  ملسو هيلع هللا ىلصون: السام عليكم، والسام معناه املوت، فأمر النيب ويقول ملسو هيلع هللا ىلص ميرون على النيب

 14{ وعليكم
 لشريعة؟ ال يف كلية احملأمامي جمال لدخول كلية علمية فهل أدخلها لنفع املسلمني أم أسلك ا .55

الذي أرى أن أفضل الكليات يف اجلامعات هي الكليات الدينية، وأما املواد األخرى فرمبا  اجلواب:
ل آخر، ال سيما من كانت له رغبة يف دراسة العلوم الدينية، ومادام عندك رغبة يف ا رجهب يقوم

 .دخول كلية الشريعة فإن ذلك أفضل
 سئل فضيلة الشيخ   حفظه اهللا تعاىل  : ما سبب توقف العاَل عن الفتوى؟ .56

عنده،  ةتوقف العاَل عن الفتوى إذا كان أهال للفتوى وعنده علم قد يكون لتعارض األدل اجلواب:
ذا أو يريد أن يضرب أقوال الناس بعضها ببعض، وه، تفيت متالعبوقد يكون لظنه أن هذا املس

أشد فيذهب ويقول: قال العاَل الفالين كذا، وقال العاَل الفالين كذا، فهذا من أسباب توقف 
 .املفيت
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  كتاب العلم

 كم ذلك؟ح ئل فضيلة الشيخ   حفظه اهللا تعاىل  : هناك من الناس من يفيت بغي علم، ماس .57
هذا العمل من أخطر األمور وأعظمها إمثًا، وقد قرن اهللا سبحانه وتعاىل   القول عليه بال  اجلواب:

ۡثَم َوٱبۡلَۡۡغَ بَِغرۡيِ ﴿ :علم، ابلشرك به، فقال تعاىل َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱۡۡلِ َ ٱلَۡفَو ِ َما َحرهَم َرّب  قُۡل إِنه
 ُ ن ت
َ
ِ َوأ ِ َما ََل َتۡعلَُموَن  ٱۡۡلَق  ن َتُقولُواْ لََعَ ٱَّلله

َ
ِۡل بِهِۦ ُسۡلَطَٰٗنا َوأ ِ َما لَۡم يَُن   [٣٣:اۡلعراف ] ﴾٣٣ۡۡشُِكواْ بِٱَّلله

 هل هناك دعاء حلف ٍّ القرآن؟ وما طريقة حفظه؟ .5٨
علمه علي بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلص ال أعرف يف ذلك دعاء حيف ٍّ به القرآن إال حديثًا، روي عن النيب اجلواب:

الب   رضي اهللا تعاىل عنه   ويف صحته نظر، قال عنه ابن كثي   رمحه اهللا تعاىل:  إنه من البني ط
أحدَها: أن حيفظه آية آية أو آيتني آيتني أو ثالاًث  :طريقان القرآن يف حف ٍّو  .غرابته بل نكارته

 .الثاين: أن حيفظه صفحة صفحة .ثالاًث حسب طول اآلايت وقصرها
 العلم الشرعي وأبدأ يف التعلم وال أعرف كيف أبدأ، فبماذا تنصحوين يف ذلك؟أريد أن أتعلم  .5٩

من كتب التفسي املوثوق    خي منهج لطالب العلم أن يبدأ الطالب بفهم كالم اهللا اجلواب:
من السنة من الكتب احلديثة املوثوقة   ملسو هيلع هللا ىلص كتفسي ابن كثي والبغوي، مث بفهم ما صح عن النيب

 ملنتقى وأصول كتب احلديث امللتزمة ابلصحيح كصحيحي البخاري ومسلم مث بكتبكبلوغ املرام وا
 العقيدة السليمة مثل العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مث بكتب الفقه املختصرة ليتفقه

ا على املذهب الذي يراه أقرب إىل الكتاب والسنة، وحني يتقى يف العلم يقرأ الكتب املطولة هب
 .ا علماهب ليزداد

 هل جيوز للمرء أن يتك عمله ويتفرغ لطلب العلم، فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ .6٠
ال شك أن طلب العلم من أفضل األعمال بل هو من اجلهاد يف سبيل اهللا، وال سيما اجلواب: 

لكثي ممن تمع اإلسالمي وتنتشر وتكثر، وبدأ اجلهل اجمليف وقتنا هذا حني بدأت البدع تظهر يف ا
 .تطلع إىل اإلفتاء بغي علم، وبدأ اجلدل من كثي من الناسي
يف طلب العلم ابلبحث عن األدلة أم يقلد يف ذلك أئمة أحد  طالب العلم املبتدئ هل يبدأ .61

 املذاهب؟ ما توجيه مساحتكم   حفظكم اهللا تعاىل ؟



 
  كتاب العلم

ن املطلوب الطالب املبتدئ يف العلم جيب عليه البحث عن الدليل بقدر إمكانه؛ أل اجلواب:
الوصول إىل الدليل، وألجل أن حيصل له التمرن على طلب األدلة وكيفية االستدالل فيكون سائرا 
إىل اهللا على بصية وبرهان، وال جيوز له التقليد إال لضرورة كما لو ِث فلم يستطع الوصول إىل 

 .أو حدثت له حادثة تتطلب الفورية نتيجة
 .ا؟ ونرجو توجيه نصيحة للطالب جزاكم اهللا خياهب تنصحسئل فضيلته: ما هي الكتب اليت  .62

من أحسن ما يطالعه الطالب من الكتب، كتب التفسي املوثوقة كتفسي ابن كثي، اجلواب: 
والشيخ عبد الرمحن السعدي، وكتب احلديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري، وسبل السالم 

 .ر، ورايض الصاحلنيبلوغ املرام، ونيل األوطار شرح منتقى األخبا
وسئل   حفظه اهللا تعاىل  : مباذا تنصح من بدأ يف طلب العلم على كرب سنه؟ وإن َل يتيسر له  .63

 شيخ أيخذ منه ويالزمه فهل ينفعه طلب العلم بال شيخ؟
؛ نهمفننصح هذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكرب أن يلزم شيخا موثوقًا، وأيخذ اجلواب: 

 .لهألن ذلك أوفر 
 وسئل فضيلة الشيخ: ما هي نصيحتك ملن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟  .64

ف ٍّ اإلخالص من مجلة ما حي، والشك اإلنسان ِفظهأهم شيء يف حف ٍّ العلم أن يعمل  اجلواب:
 .به العلم

 سئل فضيلة الشيخ: انتشرت الفتوى حىت صار الصغي يفيت، فما تعليقكم   غفر اهللا لكم  ؟ .65
رمحهم اهللا   يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسئوليتها وخوفًا من القول على كان السلف   اجلواب:  
َٰٓئَِك ََكَن ﴿: سبحانهلم، وقال اهللا بال ع ْولَ

ُ
ۡمَع َوٱبۡلَََصَ َوٱلُۡفَؤاَد ُُكُّ أ ُۚ إِنه ٱلسه َوََل َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعۡلم 

غي أن يتسرع اإلنسان يف الفتوى، بل ينتظر ويتدبر فال ينب .[٣٦:اۡلرساء ] ﴾٣٦ٔ ُٔوَٗل  َعۡنُه َمۡس 
 .لممن هو أعلم منه ليسلم من القول على اهللا بال عىل ويراجع، فإن ضاق الوقت فيحول املسألة إ

ه؟ وهل له أن ا غي هب هل جيوز لطالب العلم أن يرجح بعض اآلراء الفقهية على بعض مث يلزم .66
 و يعلم الراجح؟أيخذ ابلرأي املرجوح يف بعض األحوال وه



 
  كتاب العلم

ال مانع أن يسلك اإلنسان هذا املسلك، ولكنه ال يتك إعادة النظر مرة بعد أخرى حىت اجلواب: 
يتبني األمر ويلزم الناس مبقتضى الدليل وال يكون مقصرا يف طلب الدليل فيكون مقصرا يف بيان 

 .أنه راجح ا تبني لهوال جيوز له العمل ابملرجوح، بل يتعني عليه أن يعمل ابلراجح إذ .الشرع
 سئل فضيلة الشيخ: يالح ٍّ التقصي يف العمل ابلعلم، فما نصيحة فضيلتكم؟ .67

لم اإلنسان ألن العمل مبا ع جيب على من علم شيئًا صحيحا من الشريعة أن يبلغه للناس؛اجلواب: 
 .يستوجب حفظه ابلعمل

؟ عة أم فهمهاوم الشريما هي الطريقة الصحيحة يف طلب العلم؟ هل يكون ِف ٍّ املتون يف عل .6٨
على طالب العلم أن يبدأ العلم شيًئا فشيًئا، فعليك أن تبدأ يف األصول والقواعد والضوابط اجلواب: 

وما أشبه ذلك من املختصرات مع املتون؛ ألن املختصرات سل م إىل املطوالت، لكن ال بد من 
 .معرفة األصول والقواعد ومن َل يعرف األصول حرم الوصول

كم مبن يتك الدعوة ِجة التفرغ لطلب العلم، وأنه ال يتمكن من اجلمع بني الدعوة ما رأي .6٩
والعلم يف بداية الطريق؛ ألنه يغلب على ظنه ترك العلم إذا اشتغل ابلدعوة، ويرى أن يطلب العلم 

 حىت إذا أخذ منه نصيبا اجته لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم؟
ن البدءُ ابلعلم؛ ايته، فإن تعذر اجلمع كاهنلدعوة يف بداية الطريق و ميكن اجلمع بني العلم وااجلواب: 

ومن ظن أنه ال ميكن اجلمع بني العلم والدعوة فقد أخطأ،  ألنه األصل الذي ترتكز عليه الدعوة،
 .فإن اإلنسان ميكنه أن يتعلم ويدعو أهله وجيانه وأهل حارته وأهل بلدته وهو يف طلب العلم

تعلم التجويد وااللتزام به؟ وهل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم   حفظكم  ما رأي فضيلتكم يف .7٠
 اهللا تعاىل   من الوقوف ابلتاء يف حنو)الصالة، الزكاة(

ا من هنال أرى وجوب االلتزام أبحكام التجويد اليت فصلت بكتب التجويد، وإمنا أرى أاجلواب: 
عت على كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية وقد اطل .ابب حتسني القراءة، وابب التحسني غي اإللزام

 -رمحه اهللا-من جمموع ابن قاسم  16جملد  5٠   حول حكم التجويد قال فيه ص  رمحه هللا
للفتاوى: "وال جيعل َهته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما ابلوسوسة 
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سط وغي ذلك، الطويل والقصي واملتو يف خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق ابملد 
 هتم(نذر أأب)الرب من كالمه، وكذلك شغل النطق فإن هذا حائل للقلوب قاطع هلا عن فهم مراد 

وضم امليم من )عليهم( ووصلها ابلواو وكسر اهلاء أو ضمها وحنو ذلك وكذلك مراعاة النغم وحتسني 
 حنو " الصالة، الزكاة" فغي صحيح بل أقفوأما ما مسعتم من أين أقف ابلتاء يف  .الصوت". ا.ه 

 .يف هذا وأمثاهلا على اهلاء
ئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يكتبون حرف )ص( بني قوسني ويقصدون به الرمز جلملة س .71

 )صلى اهللا عليه وسلم( فهل يصح استعمال حرف )ص( رمزا لكلمة )صلى اهللا عليه وسلم(؟
عليه علماء املصطلح أال يرمز إىل هذه اجلملة ِرف  من آداب كتابة احلديث كما نصاجلواب: 

)ص(، وكذلك ال يعرب عنها ابلنعت مثل)صلعم(، وال ريب أن الرمز أو النعت يفوت اإلنسان 
فإنه إذا كتبها مث قرأ الكتاب من بعده وتال القارئ هذه اجلملة صار  ملسو هيلع هللا ىلص أجر الصالة على النيب

قال فيما ثبت عنه: } أن  ملسو هيلع هللا ىلص ى علينا أن رسول اهللاللكاتب األول نيل ثواب من قرأها، وال خيف
  را{ا عشهب مرة واحدة صلى اهللا عليه ملسو هيلع هللا ىلص من صلى عليه

عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا يف جملس مثال ابلفتيا يف تلك املسألة  .72
 بني يدي اهللا ميوبغي علم غالبا، فما تعليقكم على هذه الظاهرة؟ وهل يعترب هذا األمر من التقد

 ورسوله؟
قُۡل ﴿تعاىل يقول:  ألن هللا من املعلوم أنه ال جيوز لإلنسان أن يتكلم يف دين اهللا بغي علم؛اجلواب: 

ن تُۡۡشِكُ 
َ
ِ َوأ ۡثَم َوٱبۡلَۡۡغَ بَِغرۡيِ ٱۡۡلَق  َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱۡۡلِ َ ٱلَۡفَو ِ َما َحرهَم َرّب  ِۡل واْ بِٱإِنه ِ َما لَۡم يَُن   بِهِۦ َّلله

ِ َما ََل َتۡعلَُموَن   ن َتُقولُواْ لََعَ ٱَّلله
َ
 [٣٣-٣٣:اۡلعراف ] ﴾٣٣ُسۡلَطَٰٗنا َوأ

 سئل   أعلى اهللا درجته  : عن كتاب بدائع الزهور؟و  .73
هذا الكتاب رأيت فيه أشياء كثية غي صحيحة، وال أرى أن يقتنيه اإلنسان وال أن اجلواب:  

 .بني أيدي أهله ملا فيه مين األشياء املنكرةجيعله 
 وسئل أيضا: عن كتاب تنبيه الغافلني؟ .74
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تنبيه الغافلني كتاب وع ٍّ وغالب كتب املواع ٍّ يكون فيها الضعيف، ورمبا املوضوع اجلواب: 
ا أن يرققوا القلوب وأن يبكوا العيون، ولكن هب ويكون فيها حكاايت غي صحيحة، يريد املؤلفون

 .من املواع ٍّ كفاية ملسو هيلع هللا ىلص طريق سديد؛ ألن فيما جاء يف كتاب اهللا وصح عن رسول اهللاهذا ليس ب
 وسئل فضيلته: ما هي مكانة وفضل أهل العلم يف اإلسالم؟ .75

 األرض  وهم يف، م ورثة األنبياء عليهم الصالة والسالمهنمكانة أهل العلم أعظم مكانة؛ ألاجلواب: 
م أسوة وقدوة فكانوا أحق الناس وأوىل الناس هنأل، كالنجوم يف السماء يهدون اخللق الضالني

 .ابلتزام الشرع يف آدابه وأخالقه
سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يعتقد أن دور علماء املسلمني مقصور على األحكام الشرعية  .76

 وأنه ال دخل هلم يف العلوم األخرى كالسياسة واالقتصاد وحنوَها، فما رأيكم يف هذا االعتقاد؟
رأينا يف هذا االعتقاد أنه مبين على اجلهل يف حال العلماء، وال ريب أن العلماء علماء  اجلواب:

الشريعة عندهم علم يف االقتصاد ويف السياسة، ويف كل ما حيتاجون إليه يف العلوم الشرعية، وإذا 
ه ويف فسي صاحب جملة املنار يف ت -شئت أن تعرف ما قلته فانظر إىل حممد رشيد رضا   رمحه اهللا

 .غيها من كتبه
سئل فضيلة الشيخ: مىت يكون اخلالف يف الدين معتربا؟ وهل يكون اخلالف يف كل مسألة أم  .77

 له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك؟
اخلالف املعترب بني العلماء والذي ينقل ويذكر هو اخلالف الذي له ح ٍّ من النظر، أما اجلواب: 

ل ون فال عربة به وهلذا جيب على العامي أن يرجع إىل أهخالف العامة الذين ال يفهمون وال يفقه
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إَِله رَِجاَٗل نُّوِِحٓ إََِلِۡهۡمۖۡ فَۡس ﴿ :العلم كما قال اهللا تعاىل

َ
ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم ََل َوَمآ أ ۡهَل ٱَّل 

َ
ٔ َٔلُوٓاْ أ

 [٤٣:انلحل ] ﴾٤٣َتۡعلَُموَن  
ف يف كل مسألة؟ فاجلواب أن اخلالف قد يكون يف بعض وأما قول السائل: هل يكون اخلال 

املسائل اليت خيتلف فيها االجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض يف االطالع على نصوص 
 .ا يقل فيها اخلالفهنالكتاب والسنة، أما املسائل األصلية فإ
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 وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم االجتهاد يف اإلسالم؟ .7٨
وهو واجب  .إلسالم هو: بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي من أدلته الشرعيةاالجتهاد يف ااجلواب: 

 .على من كان قادرا عليه
 سئل فضيلة الشيخ: هل جيب التقليد ملذهب معني أم ال؟ .7٩

ب تقليده الذي جي نعم، جيب التقليد ملذهب معني وجواب الزما؛ لكن هذا املذهب املعنياجلواب: 
َ فَٱتهبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكمُ ﴿ قال تعاىل: ،مذهب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ُ ُقۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّلله  ٱَّلله
ُ َغُفورٞ رهِحيٞم    [٣١:آل عمران ] ﴾٣١َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمُۚ َوٱَّلله

من املالح ٍّ يف الصحوة اإلسالمية االجتاه إىل العلم وهللا احلمد واملنة، وخصوصا علم السنة  .٨٠
  :على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم ومن املالحظات النبوية

ة العلم الذين من قبل بعض طلب اا، تضعيًفا وتصحيحدعرض للصحيحني )البخاري ومسلم( نقأ   ال
لقتهما السنة واجلماعة وقد ت َل ترسخ أقدامهم يف هذا العلم، علما أبن هذين الكتابني من أصول

 األمة ابلقبول
 الظاهرية عند غالبية الشباب واإلعراض عن كتب فقهاء األمةب   رواج مذهب  .
ج    انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل  .

 القرآن الكرمي، واللغة العربية، والفقه، والفرائض... إخل
ن ال يعرف هلم لبة العلم الذيد   شيوع ظاهرة التعاَل والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض ط .

 ؟فما توجيهكم .شيوخ وال قدم اثبتة يف العلم وإمنا هي القراءة ومطالعة الكتب
ال شك أن هذه الصحوة صاحبها وهللا احلمد حب اتباع السنة اجلواب على املالحظة األوىل: 

لعلم من قبلهم ا واحلرص عليها، ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا املنهج قوم َل يبلغوا ما بلغ أهل
يف التحري والدقة، وربط الشريعة بعضها بعض، وتقييد مطلقها وختصيص عامها والرجوع إىل 

 .القواعد العامة املعروفة ابلشريعة، فصاروا يلتقطون من كل وجه حىت يف األحاديث الضعيفة
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ما هو ك-ية ألن مذهب الظاهر  ؛هذا أيضا من البالءوأما اجلواب على املالحظة الثانية فنقول: 
 .مذهب أيخذ ابلظاهر وال يرجع إىل القواعد العامة النافعة -معروف

مث ،  فال شك أن األوىل بطالب العلم أن يبدأ أوال بكتاب اهللاواجلواب على املالحظة الثالثة: 
 رب: }ولألن النيب عليه الصالة والسالم يق ؛مع احلرص على مسألة فقه هذه السنة ابلسنة النبوية

 فقيه{فقه  ليس ب حامل
وارث جيب أن يعلم اإلنسان املفيت، أنه سفي بني اهللا وبني خلقه، و اجلواب على املالحظة الرابعة: 

فال بد أن يكون عنده علم راسخ يستطيع به أن يفيت عباد اهللا، وال جيوز لإلنسان  ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا
ا حني أن يكون مستشعر أن يتصدر للفتوى والتدريس وليس معه علم؛ فيجب على اإلنسان 

الثاين: أنه يقول عن رسوله اهللا صلى  .وعن شريعة اهللا  األول: أنه يقول عن اهللا :الفتوى شيئني
  .اهللا عليه وسلم؛ ألن العلماء ورثة األنبياء

 وسئل   غفر اهللا له   عن أقسام الناس يف طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة؟ .٨1
 :علم الكتاب والسنة إىل أربعة أقسام انقسم الناس يف طلباجلواب: 

القسم األوىل: من جتده معرضا عن الكتاب والسنة، مكبا على الكتب الفقهية املذهبية يعمل مبا 
 .فيها مطلًقا، وال يرجع إال إىل ما قاله فالن وفالن من أصحاب الكتب املذهبية

وبالغته،  يتصل مبعناه أو إعرابه القسم الثاين: من أكب على علوم القرآن، مثل علم التجويد أو ما
 .وأما ابلنسبة للسنة وعلم احلديث فهو قليل البضاعة فيها وهذا قصور بني بال شك

 على علم احلديث وعلم حتقيق األسانيد وما فيها من علل وما يتعلق القسم الثالث: من جتده مكبا
 جدا. ابحلديث من حيث القبول أو الرد؛ ولكنه يف علوم القرآن ضعيف

القسم الرابع: من كان حريصا على اجلمع بني الكتاب والسنة الصحيحة، وما كان عليه سلف 
 .األمة مما يتعلق بعلم الكتاب والسنة
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ما قول فضيلتكم يف بعض الطالب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب، وكذلك ما يفعله  .٨2
فيحصلون  أو حيقق بعض الكتبالبعض من استئجار من يكتب هلم البحوث، أو يعد هلم الرسائل، 

 به على شهادات علمية؟
ب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعا ولن يفوته شيء وسيخرج هو ومن يريد الشهادة الطالاجلواب: 

 .للدنيا على حد سواء، بل املخلص أكثر حتصيال للعلم وأبلغ رسوخا فيه
مية، ل حيصلون على شهادات عليستأجرون من يعد هلم ِواًث أو رسائ الذين بعض الطالب أما

 .رأى أنه نوع من اخليانة
 هل العلوم كالطب واهلندسة من التفقه يف دين اهللا؟ .٨3

ليست هذه العلوم من التفقه يف دين اهللا؛ ألن اإلنسان ال يدرس فيها الكتاب وال السنة، اجلواب: 
لوم أن درسون مثل هذه العوهلذا أنبه اإلخوان الذين ي لكنها من األمور اليت حيتاجها املسلمون،
 .املسلمني ورفع أمتهم اإلسالمية مهنيكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوا

 يكون اإلخالص يف طلب العلم؟ بِ  .٨4
أن تنوي بذلك هللا، و أن تنوي بذلك امتثال أمر ا :اإلخالص يف طلب العلم يكون أبموراجلواب: 

  هللا ليه  أ ن تنوي بذكل اتباع رشيعة محمد صىل ؛اع عنهاحف ٍّ شريعة اهللا؛ أن تنوي محاية الشريعة والدف

 .أ ن تنوي بذكل رفع اجلهل عن نفسك وعن غريك وسمل؛
يقول بعض الناس: إن إخالص النية يف عصران احلاضر صعب أو قد يكون مستحيال؛ ألن   .٨5

 الذين يطلبون العلم وال سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة فحسب؟
 فالنية فاسدة. تريد أن ترتقي إىل مرتقى مرتقى دنيواي إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادةب: اجلوا

 .ذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به فهذه نية طيبة ال تنايف اإلخالصت هبفإذا قصد
 ا األمور اليت جب توافرها فيمن يتلقى عنه العلم؟م .٨6

قوة، والقوة ال بد معها  ي أمانة؛ ألن اإلتقان ال بد أن يطلب العلم على شيخ متقن ذاجلواب: 
مِنُي  إِنه َخرۡيَ َمِن ٱۡسَت ﴿ :من أمانة، قال اهللا تعاىل

َ
 [٢٦:القصص ] ﴾٢٦ءَجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ ٱۡۡل
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بعض املبتدئني يبدءون يف القراءة من كتاب احمللى البن حزم ِجة التمرن على املناظرة وحينما  .٨7
 نه فيقولون نريد التمرن فهل هذا صحيح؟تنصحهم أبن هذا سابق ألوا

  سبخصمه، وحيصل منه أحياان مناظرة صعبة، يشدد على -رمحه اهللا-مناظرة ابن حزم اجلواب: 
سلًكا سهال لكان أحسن، وإذا حصل على قدر كبي من إذا سلك الطالب املبتدئ م .ملخالفه

ادلة جملمرن على ان التأل لع يف كتابهالعلم   إن شاء اهللا   وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطا
ستطيع إثبات ادلة ال يجملإلثبات احلق أمر ال بد منه، فكثي من الناس عنده علم واسع لكنه عند ا

 .احلق
 إذا أراد طالب العلم الفقه فهل له االستغناء عن أصول الفقه؟ .٨٨

ا يف الفقه فال بد أن جيمعاجلواب: 
ً
ول الفقه بني الفقه وأص إذا أراد طالب العلم أن يكون عامل

 .ليكون متبحرا متخصصا فيه
بعض طلبة العلم أييت إىل مسألة من مسائل العلم فيبحثها وحيققها أبدلتها ومناقشتها مع  .٨٩

العلماء، فإذا حضر جملس عاَل يشار إليه ابلبنان، قال: ما تقول أحسن اهللا إليك يف كذا وكذا، 
كذا؟ عن قول فالن كذا؟ مث أتى أبدلة ملسو هيلع هللا ىلص عن قوله قال: هذا حرام مثال، قال: كيف؟ ب جتيب

ال يعرفها العاَل؛ ألن العالم ليس حميطًا بكل شيء حىت يظهر نفسه أنه أعلم من هذا العاَل فما 
 رأي فضيلتكم؟

اء هذه املسألة تقع كثيا أييت اإلنسان يكون ابحثًا املسألة ِثًا دقيًقا جيدا مث يباغت العلماجلواب: 
على اإلنسان أن يكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة احلق ال ليظهر علمه وضعف علم مبثل هذا، و 

 .غيه
 ا توجيهكم حول استغالل الوقت وحفظه من الضياع؟م .٩٠

:  وهي ،ينبغي لطالب العلم أن حيف ٍّ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون على وجوهاجلواب: 
، ةائه ويتحدث ِديث لغو ليس فيه فائدأن جيلس إىل أصدق، و أن يدع املذاكرة ومراجعة ما قرأ

 .تتبع أقوال الناس واالشتغال ابلقيل والقال وكثرة السؤال هيكون َهو 



 
  كتاب العلم

هل جيوز لطالب العلم إذا كان يف جملس عامة أن يقول هلم من عنده مسألة أو مشكلة  .٩1
 فليطرحها حىت أجيب عليها وحتصل الفائدة؟

ة الناس أن يسألوا عما بدا هلم وال يعد ذلك إعجااب جيوز عرض العاَل على املتعلم وعاماجلواب: 
 .من العاَل بنفسه

يشغلهم  م حيتجون بطلب العلم وأنههنهل من توجيه إىل طلبة العلم حىت يكونوا دعاة؟ حيث إ .٩2
 عن الدعوة؟

ثيا، والواجب خيا ك فو تا تهنالدعوة اليت تكون دون طلب العلم ال خي فيها، مبعىن أجلواب: ا
 .ب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إىل اهللاعلى طال

 إذا اجتهد العاَل يف مسألة من املسائل وَل يصب احلكم الصحيح فبم حيكم عليه؟ .٩1
إذا حكم :}ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب، العاَل إذا اجتهد يف مسألة من املسائل قد يصيب وقد خيطئاجلواب: 

أن كل جمتهد مصيب معناه  .15{ واحد احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر
ف إلمجاع لكن اخلطأ املخال ،من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق؛ فإنه خيطئ ويصيب

 .تهدينجملالسلف خطأ ولو كان ا
 تهدين؟جملعمن يقول بعدم االجتهاد وخلو هذا العصر من ايلة الشيخ ئل فضس .٩2

قال:    حديث عمرو بن العاصلصحيح أن ابب االجتهاد ابق بدليل السنة كما يفااجلواب: 
 16{ واحد إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر}:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا

ن أهل ما مهنما قولكم فيما حيصل من البعض من قدح يف احلافظني النووي وابن حجر وأ .٩3
ه ابلطوائف صاحبالبدع؟ وهل اخلطأ من العلماء يف العقيدة ولو كان عن اجتهاد وأتويل يلحق 

 املبتدعة؟ وهل هناك فرق بني اخلطأ يف األمور العلمية والعملية؟
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  كتاب العلم

إن الشيخني احلافظني )النووي ابن حجر( هلما قدم صدق ونفع كبي يف األمة اإلسالمية اجلواب: 
ولئن وقع منهما خطأ يف أتويل بعض نصوص الصفات إنه ملغمور مبا هلما من الفضائل واملنافع 

نظن أن ما وقع منهما إال صادر عن اجتهاد وأتويل سائغ   ولو يف رأيهما، وأرجو اهللا  اجلمة وال
تعاىل أن يكون من اخلطأ املغفور وأن يكون ما قدماه من اخلي والنفع من السعي املشكور وأن 

ِ ﴿ :يصدق عليهما قول اهللا تعاىل ي  َٰلَِك ذِۡكَرىَٰ ئإِنه ٱۡۡلََسَنَِٰت يُۡذهِۡۡبَ ٱلسه كِرِيَن   اِتِۚ َذ َٰ  [١١٤:هود ] ﴾١١٤لِله

ما اخلطأ يف العقيدة: فإن كان خطأ خمالًفا لطريق السلف، فهو ضالل بال شك ولكن ال حيكم أ
 .حبه ابلضالل حىت تقوم عليه احلجةعلى صا

وأما الفرق بني اخلطأ يف األمور العلمية والعملية: فال أعلم أصال للتفريق بني اخلطأ يف األمور 
 .والعمليةالعلمية 

 اختالف الفتيا من عاَل آلخر يف موضوع واحد. ما مرد ذلك؟ وما موقف متلقي الفتيا؟حيصل  .٩4
أما ابلنسبة للمستفيت فإنه إذا اختلف عليه عاملان العلم والفهم.  :مرد ذلك إىل شيئنياجلواب: 

 .مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إىل الصواب
 لماء طريًقا للقدح فيهم ورميهم ابلبهتان؟ وما النصيحة اليتما قولكم فيمن يتخذ من أخطأ الع .٩5

 توجهها لطلبة العلم يف ذلك؟
العلماء   بال شك   خيطئون ويصيبون وليس أحد منهم معصوما، وال ينبغي لنا بل وال : اجلواب

 .جيوز أن نتخذ خطئهم سلما للقدح فيهم
 ما توجيهكم حول ما حيصل من البعض من التفرق والتحزب؟ .٩6

ِيَن فَرهقُواْ ﴿ :لقول تعاىل ال شك أن التحزب والتفرق يف دين اهللا منهي عنه حمذر منهاجلواب:  إِنه ٱَّله
 ْ ِ ُثمه يُنَب ُِئُهم بَِما ََكنُوا ۡمرُُهۡم إََِل ٱَّلله

َ
َمآ أ ِۚ إِنه ٍء هۡسَت ِمۡنُهۡم ِِف ََشۡ  [١٥٩:ماۡلنعا ] ﴾١٥٩ َيۡفَعلُوَن  دِيَنُهۡم َوََكنُواْ ِشَيٗعا ل

 ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟ .٩7



 
  كتاب العلم

العامي وطالب العلم املبتدئ، فيجتهد يف تقليد من يرى أنه أقرب إىل احلق؛ لغزارة اجلواب: 
ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم ََل َتۡعلَُموَن  ئفَسۡ ﴿ لقوله تعاىل: .علمه وقوة دينه وورعه ۡهَل ٱَّل 

َ
وَل  .[٧:اۡلنبياء ] ﴾٧لُوٓاْ أ

 .أيمر اهللا تعاىل بسؤاهلم إال من أجل األخذ بقوهلم، وهذا هو التقليد
 فهل هي حجة يعمل قوال الصحابة الشرعي أ ن األصول اليت يرجع إليها طالب العلمم .٩٨

 ا؟هب
أحدَها: أن  :قول الصحايب أقرب إىل الصواب من غيه بال ريب، وقوله حجة، بشرطنياجلواب: 

 .والثاين: أن ال خيالفه صحايب آخر ملسو هيلع هللا ىلص  تعاىل أو سنة رسولهال خيالف نص كتاب اهللا
هل هذا احلكم عام جلميع الصحابة أو خاص ابخللفاء الراشدين أو أبيب بكر وعمر   رضي اهللا 

 أرجح من غيَها إذا خالفهما، وقول أيب بكر -أيب بكر وعمر   رضي اهللا عنهما قول؟ عنهما 
اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر }: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النيبف -ماعنه رضي اهللا-أرجح من قول عمر 

 17{وعمر
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  وأما بقية اخللفاء الراشدين، ففي السنن واملسند من حديث العرابض بن سارية

  1٨{لنواجذابا وعضوا عليها هب }فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكواقال: 
ذلك كروفًا ابلعلم وطول الصحبة فقوله حجة، ومن َل يكن  وأما بقية الصحابة، فمن كان مع

 .فمحل نظر
 ؟سجل فيها العاَلاملسجالت الصوتية اليت ي هل هناك حرج من استعمال .٩٩

د املسلم ا ما يفيهب ال شك أن املسجالت الصوتية من نعم اهللا تعاىل، إذا كان يسجلاجلواب:  
إذا كان من أهل العلم املعروفني ابلتحقيق واألمانة،  ا علم كثي مفيد،هب يف دينه ودنياه، وأنه حيصل
 .وهي مبتلة الكتب املؤلفة

 ىت ينكر على املخالف يف املسائل اخلالفية اليت بني أهل العلم؟م .1٠٠
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  كتاب العلم

  :مسائل اخلالف نوعاناجلواب: 

يها ، فهذه ينكر على املخالف ف نوع يكون الدليل فيها واضحا ال ميكن فيه االجتهاد،األول: 
 .ى املخالففهذا ال ينكر فيه عل ،يكون فيها الدليل غي واضح الثاين: ؛لفة النصملخا

 ذا أراد اإلنسان حف ٍّ القرآن فبماذا تنصحونه؟إ .1٠1
الذي ننصحه به أن يبدأ من البقرة، إال إذا كان حفظه من املفصل أسهل له فليكن من اجلواب: 

أن يهتم مبا كان حفظه أكثر من  وننصحه أيضا ملسو هيلع هللا ىلص تعاهد حفظه كما أمر بذلك النيبوب املفصل
 .اهتمامه بكثرة احلف ٍّ؛ ألن العناية ابملوجود أوىل من العناية ابملفقود

هل جيوز استفتاء أكثر من عاَل؟ ويف حالة اختالف الفتيا هل أيخذ املستفيت ابأليسر  .1٠2
 أم ابألحوط؟

ا واثًقا بقوله أن يستفيت غي اجلواب: 
ً
اختلف العلماء عليه  وإذا .هال جيوز لإلنسان إذا استفىت عامل

قال بعض العلماء: يتبع األحوط وهو األشد، وقيل يتبع األيسر، وهذا هو الصحيح؛ ف، يف الفتيا
 .مبين على اليسر والسهولة  أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع األيسر؛ ألن دين اهللا

ف حكمنا على لتم إن مذهب أهل السنة واجلماعة هو مذهب اإلمام أمحد، فكيق .1٠3
 املذاهب الثالثة الباقية؟

ال... ما أظن إننا قلنا هذا ابعتبار أن املذاهب الثالثة ليست على مذهب أهل السنة، اجلواب: 
معروف بني أهل العلم أنه إمام أهل السنة وأنه قام ابلدفاع عن  -رمحه اهللا-لكن اإلمام أمحد 

 .السنة قياما َل يقمه أحد فيما نعلم
يلتكم فيمن ينف ر من قراءة كتب الدعاة املعاصرين ويرى االقتصار على كتب ما رأي فض .1٠4

-السلف األخيار وأخذ املنهج منها؟ مث ما هي النظرة الصحيحة أو اجلامعة لكتب السلف 
 وكتب الدعاة املعاصرين واملفكرين؟ -رمحهم اهللا

ء، وهذا رأينا مجيعا بال شي فوق كل  أرى أن أخذ الدعوة من كتاب اهللا وسنة رسولهاجلواب: 
 .شك، مث يلي ذلك ما ورد عن اخللفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة اإلسالم فيمن سلف



 
  كتاب العلم

ختذ اإلنسان ا أدرى، فإذا اهب أما ما يتكلم به املتأخرون واملعاصرون، فإنه يتناول أشياء حدثت هم
 .من كتبهم ما ينتفع به يف هذه الناحية فقد أخذ ِ ٍّ وافر

بعض طلبة العلم يبدأ طلب العلم بكتب احلديث ويعرض عن املتون الفقهية ناك ه .1٠5
 وحجتهم أبن املتون الفقهية خالية من أدلة الكتاب والسنة فهل هذا صحيح؟

الذي أرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكرمي؛ ألن القرآن ال حيتاج إىل اجلواب: 
ْولُواْ ﴿ل: ، ألن هللا تعاىل قاأي عناء يف ثبوته

ُ
َر أ َٰتِهِۦ َوَِلََتَذكه ْ َءاَي بهُرٓوا َده ِ نَزلَۡنَُٰه إََِلَۡك ُمَبََٰرٞك َل 

َ
كَِتَٰب  أ

ۡلَبَِٰب  
َ
لسنة فيها الصحيح وفيها احلسن وفيها الضعيف وفيها املوضوع فهي أما ا .[٢٩:ص ] ﴾٢٩ٱۡۡل

 .حتتاج إىل عناء
ا الدليل، سوله فنعم، أكثر املتون الفقهية ليس فيهوأما جوابه أبن املتون خالية مما قال اهللا وقال ر 

ولكن توجد األدلة يف شروحها، فليست خالية من األدلة ابعتبار شروحها اليت حتلل أغراضها 
 .وتبني معانيها

عض طلبة العلم يكتفون بسماع أشرطة العلماء من خالل دروسهم فهل تكفي يف ب .1٠6
 ر يف معتقدهم؟تلقي العلم؟ وهل يعتربون طالب علم؟ وهل يؤث

ال شك أن هذه األشرطة تكفيهم عن احلضور إىل أهل العلم إذا كان ال ميكنهم احلضور، اجلواب: 
وإال فإن احلضور إىل العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم واملناقشة، لكن إذا َل ميكنهم احلضور 

 .فهذا يكفيهم
تحذير منهم، س عنهم والم جتريح العلماء وتنفي الناهنا رأي فضيلتكم فيمن صار ديدم .1٠7

 هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟
ِ إِنه ﴿الذي أرى أن هذا عمل حمرم، قال تعاىل: اجلواب:  ن  َِن ٱلظه ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجتَنُِبواْ َكثرِٗيا م 

َها ٱَّله يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ْ َوََل َيۡغَتب بهۡعُضُكم بَ  ُسوا ِ إِثٞۡمۖۡ َو ََل ََتَسه ن  ِخيهِ َبۡعَض ٱلظه
َ
ُكَل َۡلَۡم أ

ۡ
ُكَل يَأ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ُۚ أ ۡعًضا

اٞب رهِحيٞم   َ تَوه ُۚ إِنه ٱَّلله َ ُۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  [١٢:اُۡلـُجـرات ] ﴾١٢َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُ



 
  كتاب العلم

هل جيوز إلنسان أن جيتهد يف إفتاء بعض الناس إذا كان ال يوجد من يفيت أو َل يتيسر  .1٠٨
 اء؟سؤال العلم

والواجب على من ال  !إذا كان جاهال فكيف جيتهد؟ وعلى أي أساس ينيب اجتهاده؟اجلواب: 
َفَقاَل ﴿: مهلقال هللا تعاىل يعلم احلكم أن يتوقف، وإذا سئل يقول: ال علم عندي، فاملالئكة ملا 

ۢنبِ 
َ
ۡسَمآءِ َهَُٰٓؤََلٓءِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنَِي  أ

َ
نَت ٱۡلَعلِيُم قَالُواْ ُسبۡ  ٣١ٔ ُٔوِِن بِأ

َ
ٓۖۡ إِنهَك أ َحََٰنَك ََل ِعۡلَم نَلَآ إَِله َما َعلهۡمَتَنا

األفضل أن يقول للمستفيت: اسأل العلماء، واآلن وهللا احلمد االتصاالت  .[٣٢-٣١:ابلقرة ] ﴾٣٢ٱۡۡلَِكيُم  
 .سهلة يتصل عن طريق اهلاتف أو الربيد السريع أو البطيء

هللا تعاىل   التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه يقع من بعض الناس   هداهم ا .1٠٩
 ؟الواقع فما توجيه مساحتكم

ال شك أن فقه الواقع أمر مطلوب، وأن اإلنسان ال ينبغي أن يكون يف عزلة عما يقع اجلواب: 
حوله ويف بلده، بل ال بد أن يفقه لكن ال ينبغي أبي حال من األحوال أن يكون االشتغال بفقه 

من يرد اهللا به خيا يفقهه يف  }ملسو هيلع هللا ىلص لرسولاال عن فقه الشريعة والدين الذي قال فيه الواقع مشغ
 1٩ن{الدي

حنن طلبة نتلقى العلم، وندرس العقيدة على معلمني يدرسوان العقيدة األشعرية،  .11٠
ويفسرون يد اهللا تعاىل بقدرته أو نعمته واستواءه على عرشه ابالستيالء عليه وحنو ذلك، فما 

 ؟ة على هؤالء املعلمنيحكم الدراس
ذا التفسي سواء مسيناهم أشعرية أو غي هذا االسم، ال هب هؤالء الذين يفسرون القرآناجلواب: 

  فعلى اإلنسان أن يوسع مداركه يف العلوم املبنية على. م أخطئوا طريقة السلف الصاحلهنشك أ
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسولهوأن يزكي نفسه ابتباع كتاب اهللا وسنة  ملسو هيلع هللا ىلص كتاب اهللا وسنة رسوله

                                                           

، الدارمي (1667)مالك اجلامع ، (4/٩3أمحد )، (221ابن ماجه املقدمة )، (1٠37مسلم اإلمارة )، (71البخاري العلم ) 19 
 ) . 226املقدمة )



 
  كتاب العلم

ما يشاع أبن الفتوى تتغي بتغي الزمان أو املكان، مثل: املذايع يف أول ظهوره حرمه  .111
 البعض، فنرجو من مساحتكم بيان احلق يف هذه املسألة؟ 

ولكن  .الفتوى يف احلقيقة ال تتغي بتغي الزمان، وال بتغي املكان، وال بتغي األشخاصاجلواب: 
ت لة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت احلكم الشرعي، وإذا َل توجد َل يثباحلكم الشرعي إذا علِ ق بع

احلكم الشرعي، وقد يرى املفيت أن مينع الناس من شيء أحله اهللا هلم ملا يتتب على فعل الناس 
 .اهب يف الطالق الثالث حني رأى الناس تتايعوا فيها فألزمهم  له من احملرم كما فعل عمر

العلم حول دعوة الناس وتعليمهم العلم الشرعي؛ ألنه قد يوجد من ا نصيحتكم لطلبة م .112
 اد؟ التعامل، نرجو التوجيه واإلرش بعضهم   هداهم اهللا تعاىل   شيء من الغلظة والشدة يف

فقد قال  ،أن الواجب على اإلنسان أن يدعو إىل اهللا تعاىل ابحلكمة وابللني وابلتيسياجلواب: 
ۡحَسُنُۚ إِنه ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تعاىل لنبيه حممد

َ
ٱۡدُع إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسَنةِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهِِت ِِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن  
َ
ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
  [١٢٥:انلحل ] ﴾١٢٥َربهَك ُهَو أ

 

م الصالحات  
ت  ه ب  عمت 

ن  ب 
ي  

حمد لله الد 
ال

 


