
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 الضا�ط ف�ما یذ�ر المؤلف أو المتحدث أنه نقله عن غیره

 
ما الضا�ط ف�ما یذ�ر المؤلف أو المتحدث أنه نقله عن غیره إذا �ان �ل ما لد�ه من معلومات هو    :السؤال

 عن غیره؟  ىً لقَّ تَ في األصل مُ 

أن    :الجواب المقدمة  في  ذ�ر  العلم(إذا  أهل  �تب  من  منقول  �له  هذا  �تابي  في  أوردته  ما  ف  خِ تَ   )جم�ع 
  ، س�ما إذا �ان هذا العلم �شترك ف�ه أكثر من عالم  ال  ،لكن من بر�ة العلم إضافة القول إلى قائله  ،المسؤول�ة

  ؛ أما إذا �ان من ابتكارات عاِلم معیَّن �عینه فال بد من إضافته إل�ه  ،معیَّن  هو من ابتكارات عالمٍ   ل�س�عني  
في السابق یتناقلون  ف  ،وعلى �ل حال المسألة مسألة ثقة  ،ألن نسبته إلى نفسه هذه تسمى سرقة عند أهل العلم

قد �كون هذا الكتاب �صل  ف  ،والقصد من ذلك نشر العلم وتوصیل العلم �أي طر�قة  ،كل واحد ینقل من الثاني
وهذا نقل من    ،وهذا �ستفید من هذا  ،والكتاب الثاني �صل إلى بلد آخر  ،أو إلى هذا الشخص   ،إلى هذا البلد 

، -نسأل هللا العاف�ة -�العلم الشرعي  التجارة    -مثًال –لكن اآلن إذا �ان القصد بذلك    ،نشر العلمالقصد    ،هذا
ول�س    ،فال بد من إضافة القول إلى قائله  -مثًال –أو صار القصد من ذلك التهیئة لمراتب عل�ا �الشهادات  

المقصود  ، بل  من دون انتفاع  ألنها ل�ست المسألة مسألة نفع  ؛من األمانة أن ینقل عن غیره وال �شیر إل�ه
والقصد بذلك   ،المسألة ثقة  :�خالف ما �انوا في السابق  ،فال ینتفع �كالم غیره على حسابهم  ،نتفاعاالاألول  

�أن �كون المنقول عنه غیر    ،وقد تدعو الحاجة إلى عدم النس�ة  ،وعلى أي وسیلة  نشر العلم على أي وجهٍ 
البلد  إل�ه  ،مرغوب في هذا  نقل عن ش�خ اإلسالم    )، حیث الطحاو�ة(�ما فعل شارح    ،و�المه مهم وُ�حتاج 
ألنه لو صرَّح بذ�ر ش�خ اإلسالم أو �ابن الق�م أو    ؛عن �ثیر من أهل العلم بدون نس�ة و كثیًرا وعن ابن الق�م  

تب ش�خ اإلسالم في  �  حرقْت حرق الكتاب �ما أُ فع �الكتاب وألُ غیرهما ممن هو غیر مرغوب في بالده لما انتُ 
ولكن األصل إضافة القول    ،حدد المقصود أن الس�اسة في مثل هذا والنظر إلى المصلحة �ُ   ،وقت من األوقات 

 إلى قائله.


