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 أحكام متعلقة �العلم
 نقل الفوائد في وسائل االتصال بدون نسبتها إلى قائلها

 
ما حكم نقل العبارات والفوائد الجمیلة من اإلنترنت ثم نشرها في وسائل االتصال بدون  :السؤال

 نسبتها إلى قائلها؟

لبس على الناس أنه هو الذي ابتكرها وهي من بنات هذا ال �خلو إما أن �كون ممن یُ  :الجواب
وال ، ]٥٢١٩[البخاري:  »عط �ال�س ثو�ي زورع �ما لم �ُ المتشبِّ «فكره وحینئٍذ یدخل في حدیث 

ینقل �عضهم من �عض وال  فالعلماء ،سلمت النیة من هذا القصد أن �ضاف �ل شيء إذایلزم 
ونسبه في  )،بر�ة العلم إضافة القول إلى قائلهمن ( :لكن �ما قیل ،�عزون في �ثیر من األحوال

من م لِ إذا سَ و�بقى أن اإلنسان  ،-رضي هللا عنهما– إلى ابن عباس )تفسیر القرطبي(مقدمة 
 من حینئذٍ  من نظره وثاقب فهمه واستنباطه فال مانعأنه هذا من ابتكاره و  أن الناس و�یهامع التشبُّ 

وقد تقتضي . ألن هذا موجود �كثرة في �تب أهل العلم ؛قصده نشر العلمإذا �ان  ترك العزو
رضي الختالف في �عض البیئات �كون هذا العاِلم غیر مَ ف ،لترو�ج القول ؛المصلحة عدم العزو

فالعزو  ،-كما هو معلوم- أخرى  أو في أمور ،أو في االعتقاد ،بینهم و�ینه في مسائل معینة
البن أبي العز  )شرح الطحاو�ة(نرى في من ذلك أننا و  ،قد �عوق من اإلفادة منه العاِلم لمثل هذا

من أجل ترو�ج هذا الكالم النافع  ؛ة�ثیرة عن شیخ اإلسالم ابن تیمیة وابن القیم غیر معزوَّ  نقوًال 
 ،قل عنهالمبني على االستدالل الصحیح من الكتاب والسنة في بیئات قد ال تكون راضیة عمن نُ 

كر ،روَّج الكالم �مثل هذافیُ  كر أحیاًنا �كون �الذِّ فنجد في �عض  ،والترو�ج �ما �كون �عدم الذِّ
عتد بهم في اإلجماع وال سیما في �تب الشو�اني والصنعاني إضافة أقوال إلى من ال �ُ  ال ،الكتب

م هؤالء القائلینألنهم �عیشون في بیئة تُ  ؛في الخالف ذ�رها ال قیمة أقوالهم مع أن فتضاف  ،عظِّ
 .كتبترو�ج هذه المن �اب  ؛له

)، البخاري  شرح(لكن الذي ال �مكن السكوت علیه والرضا عنه ما فعله الفیروزآ�ادي في 
ولو  ،أنهى فیها العباداتأنه أظن  ،أنهى منه عشر�ن مجلًدا �باًرا) و البخاري (صحیح  حرَ شَ فقد 

 ،القول بوحدة الوجودفي لكنه شحنه �مقاالت ابن عر�ي  ا،ل لكان فیما �قرب من خمسین مجلدً مُ كَ 
ومع ذلك  ،القول بوحدة الوجود بدعة عظیمةو  ،وغیرهما )الفتوحات(و )الفصوصـ(ه �وأودعه �تبَ 
لكن هل �مكن أن  ،لرواج المقالة في بلده في وقته ؛�مقاالت ابن عر�ي ج الكتابَ روِّ أراد أن یُ 

�مثل هذا  ل الناسضل�ُ  أنكون هذه وسیلة توصل إلى غا�ة صحیحة؟ ال، لیس �صحیح أبًدا ت
أوله علیه األرضة من  أن هذا الكتاب أتْت  -جل وعال-! ومن نعم هللا من أجل أن یروج الكتاب

-كما ذ�رنا– فالترو�ج �ما �كون �الحذف �كون �الذ�ر ،-والحمد هلل-ورقة إلى آخره فلم یبق منه 
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ومنه ما ُ�طَلب أحیاًنا �ما  ،غتفرغتفر ومنه ما ال �ُ و�بقى أن منه ما �ُ  ،لكن األمور �مقاصدها ،
 فعل ابن أبي العز في ترو�ج �الم شیخ اإلسالم وابن القیم في بیئات قد ال تكون راضیة عنهما.

برئ من عهدته و�رئ  وفي وسائل التواصل الیوم إذا َنقل الشخص الكالم وذ�ر أنه منقول
 أجره على قصده. أن و�بقى ،عمن التشبُّ 
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