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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

لـى آلـه هلل رب العـالمین، والصـالة والسـالم علـى نبینـا محمـد وعأحسن هللا إلیـك. الحمـد  طالب:
 وصحبه أجمعین.

ن الوصـفین مـ"وأمـا الثـاني  إتماًمـا للمسـألة الثالثـة: -رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 
 .فله وجهان أ�ًضا"

ه وصـحبه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـ
 أجمعین.

ال یــزال الكــالم فــي شــأن الــدنیا الوصــف األول فــي ذمهــا، وقــد تقــدم، والوصــف الثــاني فــي مــدحها. 
لجمع، ما جاء في الدنیا ذم�ا ومدًحا، عده من التعارض الذي ُ�طلب له ا -رحمه هللا-وعدَّ المؤلف 
 .والمسألة في غا�ة الوضوح ،واألمر سهل ،والجمع ممكن

 .حدهما: ما فیها من الداللة على وجود الصانع ووحدانیته وصفاته العلى""أ�قول:  طالب:
 فهي ممدوحة من هذه الحیثیة، نعم.

َماِء فَ "وعلى الدار اآلخرة، �قوله تعالى:  طالب: اَهـا َوَز�َّنَّاَهـا ْیـَف َبَنْینَ ْوَقُهْم �َ {َأَفَلْم َیْنُظُروا ِإَلى السَّ
ــ]، وقولــه: ١١[ق:  {َكــَذِلَك اْلُخــُروُج}لــى ] إ٦[ق:  َوَمــا َلَهــا ِمــْن ُفــُروٍج} ْن َجَعــَل اْألَْرَض َقــَراًرا {َأمَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــاًرا} ـــــــــــــــــــــــــــــــا َأْنَه ـــــــــــــــــــــــــــــــَل ِخَالَلَه ـــــــــــــــــــــــــــــــة،٦١[النمـــــــــــــــــــــــــــــــل:  َوَجَع  ] اآل�
: لحـج[ا اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفـٍة}ُكْم ِمْن ُترَ َخَلْقَنا {َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإْن ُ�ْنُتْم ِفي َرْ�ٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّاوقوله: 

ـــــــــــه: ٥ ـــــــــــى قول ـــــــــــة، إل ـــــــــــوِر}] اآل� ـــــــــــي اْلُقُب ـــــــــــْن ِف ـــــــــــُث َم َ َیْبَع ـــــــــــج:  {َوَأنَّ للااَّ  ]،٧[الح
ــه:  ــوَن (وقول ــُتْم َتْعَلُم ــا ِإْن ُ�ْن ــْن ِفیَه ــِن اْألَْرُض َوَم ــْل ِلَم ِ}) َســیَ ٨٤{ُق ، ٨٤[المؤمنــون:  ُقوُلوَن هللَِّ

 .]"٩١ [المؤمنون: {ُسْبَحاَن للااَِّ َعمَّا َ�ِصُفوَن}] إلى قوله: ٨٥
- الداللـة علـى وجـود هللاولیس في هذا ما یدل على مدح الدنیا لذاتها، و�نما لما ُ�سـتفاد منهـا مـن 

 .-جل وعال
لثـاني: "إلى غیر ذلك من اآل�ات التي هـي دالئـل علـى العقائـد و�ـراهین علـى التوحیـد. وا طالب:

 دعـا إلیهـاو ذلـك، واعتبرهـا  أنها منن ونعم امتن هللا بها على عباده، وتعرف إلیهم بها في أثناء
ـَماَواِت َواْألَ بنصبها لهم و�ثهـا فـیهم، �قولـه تعـالى:  ُ الَّـِذي َخَلـَق السَّ ـَماِء  َأْنـَزَل ِمـنَ ْرَض وَ {للااَّ السَّ
وا ِنْعَمـــَت للااَِّ َال : ] إلـــى قولـــه٣٢[إبـــراهیم:  َمـــاًء َفـــَأْخَرَج ِ�ـــِه ِمـــَن الثََّمـــَراِت ِرْزًقـــا َلُكـــْم}  {َوِ�ْن َتُعـــدُّ

 .]"٣٤[إبراهیم:  ُتْحُصوَها}
 الحمد هلل.

ـَماِء َمـاًء َفـَأْخَرَج ِ�ـِه "وقوله:  طالب: ـَماَء ِبَنـاًء َوَأْنـَزَل ِمـَن السَّ {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفَراًشـا َوالسَّ
 ]،٢٢[البقــــــــــــــــــــــــــــــــــرة:  ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــَن الثََّمــــــــــــــــــــــــــــــــــَراِت ِرْزًقــــــــــــــــــــــــــــــــــا َلُكــــــــــــــــــــــــــــــــــْم}
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مَ وقوله:  ] إلـى قولـه: ١٠[النحـل:  اِء َماًء َلُكـْم ِمْنـُه َشـَراٌب َوِمْنـُه َشـَجٌر}{ُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السَّ
وا ِنْعَمَة للااَِّ َال ُتْحُصوَها} ـا َخَلـَق ِظـَالًال َوَجَعـَل ]، وفیها: ١٨[النحل:  {َوِ�ْن َتُعدُّ ُ َجَعـَل َلُكـْم ِممَّ {َ�للااَّ

{َواْألَْنَعـاَم َخَلَقَهـا َلُكـْم ِفیَهـا ِدْفٌء ي أول السـورة: ] اآل�ـة، وفـ٨١[النحـل:  َلُكْم ِمَن اْلِجَباِل َأْكَناًنا}
 {َوَلُكـْم ِفیَهـا َجَمـاٌل ِحـیَن ُتِر�ُحـوَن َوِحـیَن َتْسـَرُحوَن}]، ثم قال: ٥[النحل:  َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتْأُكُلوَن}

 .]"٨[النحل:  �َنًة}{َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَها َوزِ ]، ثم قال: ٦[النحل: 
 وسیلة؟  أمكل هذه من النعم التي امتن هللا بها على عباده، لكن هل هي غا�ة 

 .وسیلة طالب:
 ، و�ال فمـا نسـبة هـذه-جـل وعـال-هي وسیلة ُیتوصل بها إلى الغا�ـة التـي هـي تحقیـق العبود�ـة هلل 

 النعم فیما أُعد للمؤمن في دار النعیم المقیم؟ 
 ال شيء. طالب:

 .شيءال 
دنیا فـي "فامتن تعالى هاهنا وعرف بنعم من جملتها الجمال والز�نة، وهو الذي ذم �ـه الـ طالب:
ْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِز�َنٌة}قوله:   ."إلى غیر ذلك ]،٢٠[الحدید:  {َأنََّما اْلَحَیاُة الدُّ
 علـى أن الز�نـة ، جاءت الز�نة هنا فـي سـیاق الـذم، وفیمـا تقـدم فـي سـیاق االمتنـان، ممـا یـدلانظر

 و�وصل إلى مرضاته أنها تنقلب نعًما، نعم. -جل وعال-المذمومة إذا استعملت في ُیرضي هللا 
ي ِسـْدٍر {ِفـ"إلى غیر ذلك، بل حین عرَّف بنعـیم اآلخـرة امـتن �أمثالـه فـي الـدنیا، �قولـه:  طالب:

ــٍح َمْنُضــوٍد (٢٨َمْخُضــوٍد ( ــُدوٍد}٢٩) َوَطْل ــلٍّ َمْم ــه: ]، و ٣٠ - ٢٨ [الواقعــة: ) َوِظ ُ هــو قول {َ�للااَّ
َرٌة}{َوَلُهْم ِفیَها َأزْ ]، وقال: ٨١[النحل:  َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظَالًال} قـال: و ]، ٢٥[البقرة:  َواٌج ُمَطهَّ

ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا}  {ِفیَهـاتـى إنـه قـال فـي الجنـة: ح]، وهـو �ثیـر، ٧٢[النحل:  {َ�للااَّ
ُ َأْنَزَل ِمـقال: و ]، إلى آخر أنواع األنهار األر�عة، ١٥[محمد:  َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْیِر آِسٍن} َن {َ�للااَّ

َماِء َماًء َفَأْحَیا ِ�ِه اْألَْرَض َ�ْعَد َمْوِتَهـا} {َوَأْوَحـى َر�ُّـَك ِإَلـى النَّْحـِل ن قـال: ]، إلـى أ٦٥[النحـل:  السَّ
]، وهـو ٦٩[النحـل:  لنَّـاِس}لِ {ِفیـِه ِشـَفاٌء ] إلـى قولـه: ٦٨[النحـل:  اِل ُبُیوًتا}َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَ 

 .كثیر أ�ًضا
شــوائب  وأ�ًضــا فــأنزل األحكــام وشــرع الحــالل والحــرام تخلیًصــا لهــذه الــنعم التــي خلقهــا لنــا مــن 

ٌن َوُهــَو ُمــْؤمِ   ُأْنَثــىوْ {َمــْن َعِمــَل َصــاِلًحا ِمــْن َذَكــٍر أَ الكــدرات الــدنیو�ات واألخرو�ــات. وقــال تعــالى: 
َبًة} فـي  ] �عنـي٩٧[النحـل:  ُهْم َأْجـَرُهْم}{َوَلَنْجِزَ�نَّ ] �عني في الدنیا ٩٧[النحل:  َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیِّ

 .اآلخرة"
لكن الحیاة الطیبة مشروطة �العمل الصالح، فمـا دون العمـل الصـالح هـذه الممـدوحات وهـذه الـنعم 

 .عباده تنقلب نقًماامتن بها على  التي
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ا ِمـْن {ُكُلـو ]، ٩٩م: [األنعـا ِه}{اْنُظـُروا ِإَلـى َثَمـرِِه ِإَذا َأْثَمـَر َوَ�ْنِعـ"وقـال حـین امـتن �ـالنعم:  طالب:
َبــٌة َوَربٌّ َغُفــوٌر} {َوِلَتْبَتُغــوا ِمــْن ، وقــال فــي �عضــها: ]١٥[ســبأ:  ِرْزِق َر�ُِّكــْم َواْشــُكُروا َلــُه َبْلــَدٌة َطیِّ

ًال. والدالئل ]، فعدَّ طلب الدنیا فضًال، �ما عد حب اإل�مان و�غض الكفر فض١٤[النحل:  َفْضِلِه}
ول أكثر من االستقصاء. فاقتضى الوصف األول المضادة للثاني، فالوجه األول من الوصـف األ 

عـب ال �ضاد هذا الوجه األخیر من الوصف الثاني، وهو ظاهر؛ ألن عدم اعتبارها وأنهـا مجـرد ل
مضــاد لكونهــا نعًمــا وفضــًال، والوجــه الثــاني مــن الوصــف األول مضــاد لــألول مــن  محصــول لــه

 .الوصف الثاني؛ ألن �ونها زائلٌة"
 ."زائلةً "

ــب: ــى وجــود ال طال ــراهین عل ــتقلص عمــا قر�ــب مضــادٌّ لكونهــا ب ــًة وظــال� ی ــاري "ألن �ونهــا زائل ب
 .ووحدانیته واتصافه �صفات الكمال"

 ."مضادة"ما فیه 
 .""مضادٌّ  طالب:

 هســـتدل �ـــه علـــى وحدانیـــة هللا؟ فیـــاال، ال فیهـــا مضـــادة أصـــًال، هـــي ظـــل وزائلـــة، لكـــن هـــذا الظـــل 
 .تضاد هتضاد؟ ما فی

 ."وعلى أن اآلخرة حق، فهي مرآة" طالب:
نعم. قـد �قـال إن السـیاق سـیاق ذم، ال مـانع أن �كـون السـیاق سـیاق ذم، لكـن مـع ذلـك مـن اسـتفاد 

 وأنـه مسـتحق ،و�وجـوده و�رو�یتـه وألوهیتـه -جـل وعـال-إلقرار �ـاهلل من هذا المذموم وأوصله إلى ا
لـذم للعبادة، استفاد من هذا الظل الزائل الذي سیق في األصل مساق الذم، لكن هو �سـاق مسـاق ا

 .�اعتبار موقف أكثر الخلق منه
 ."وعلى أن اآلخرة" طالب:

 لحظة، لحظة.
 .......  طالب:

ا ]، لكـــن هـــذ٣٦[محمـــد:  {َلِعـــٌب َوَلْهـــٌو}وم، والســـیاق ســـیاق ذم: ال، هـــو قـــال مـــا دام زائـــل هـــو مـــذم
ه اللعــب وهــذا اللهــو وهــذه الــدنیا �متعهــا الــذي هــذا مآلهــا ُ�ســتدل بهــا علــى وجــود هللا، فهــي مــن هــذ
 الحیثیـة ال شـك أنهـا، وال �غیــر مـن واقعهـا شــيء، نعـم. هـو لــو �ـان مـع اتحــاد الجهـة قلنـا �التضــاد

، و�نظـر إلیهـا غیـرك مـن زاو�ـة ،فكة، أنت تنظر إلى هذه الدنیا من زاو�ـةوالتناقض، لكن الجهة من
 .وفي منظار الكافر شيء آخر ،هي لهو وز�نة، لهو ولعب وز�نة، لكنها في منظار المؤمن شيء

"وعلى أن اآلخر حق، فهـي مـرآة ُیـرى فیهـا الحـق فـي �ـل مـا هـو حـق، وهـذا ال تنفصـل  طالب:
في الدنیا ال �فنى؛ ألنها إذا �انت موضوعًة ألمر وهو العلـم الـذي الدنیا فیه من اآلخرة، بل هو 

تعطیه، فذلك األمر موجـود فیهـا تحقیقـه وهـو ال �فنـى، و�ن فنـي منهـا مـا �ظهـر للحـس، وذلـك 
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المعنى ینتقل إلى اآلخرة، فتكون هنالك نعیًما. فالحاصل أن ما ُبث فیها من الـنعم التـي ُوضـعت 
، فــالمعنى �ــاٍق و�ن فنــي العنــوان، وذلــك ضــد -دلــیًال علــى المعنــىكجعــل اللفــظ -عنواًنــا علیــه 

كونهــا منقضــیًة �ـــإطالق، فالوصــفان إًذا متضـــادان، والشــر�عة منزهـــة عــن التضـــاد مبــرأة مـــن 
االختالف، فلزم من ذلك أن توارد الوصفین على جهتـین مختلفتـین أو حـالتین متنـافیتین، بیانـه 

 .أن لها نظر�ن"
اخـتالف الجهـة ة، أمـا مـع اتحـاد الجهـة �مكـن أن �قـال �التضـاد، لكـن مـع �عني مـع اخـتالف الجهـ

 .ینتفي التضاد أصالً 
ونهـا �"بیانه أن لها نظر�ن؛ أحدهما: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنیا مـن  طالب:

ا لشكر الواضـع لهـا، بـل إنمـا �عتبـر فیهـا �ونهـا عیًشـا ومقتنًصـ  ا للـذات،متعرًفا للحق، ومستحق�
لعـب بـال و ومآًال للشهوات، انتظاًما في سلك البهائم، فظاهٌر أنها من هذه الجهة قشـر بـال لـب، 

 .جد، و�اطل بال حق"
�خ ، قـد رأینـا فـي واقعنـا وفـي تـار -جـل وعـال-لكن إذا استعملها المؤمن التقي فیمـا یوصـل إلـى هللا 

م دوا مــن أمــوالهم فیمــا �قــر�هاألمــة مــن هــم مــن األثر�ــاء الكبــار مــن أصــحاب األمــوال الطائلــة اســتفا
، والغالـب »نعـم المـال الصـالح للرجـل الصـالح«، وال شـك أن المـال الصـالح: -جل وعـال-إلى هللا 

و�مكــث فــي  ،أن المــال ُ�شــغل، وقــد رأینــا فــي حیاتنــا َمــن هــو ِمــن أصــحاب رءوس األمــوال الطائلــة
ة، فة الساعة والسـاعتین متواصـلالمسجد أكثر مما �مكث في متجره، و�رفع ید�ه قبالة الكعبة المشر 

وهو من أصحاب ملیارات! فهذه الـدنیا ال شـك أنهـا مزرعـة لآلخـرة. لكـن مـع األسـف أن �ثیـًرا مـن 
 ْنَیا}{َوَال َتــــْنَس َنِصــــیَبَك ِمــــَن الــــدُّ المســــلمین انشــــغل بهــــا عــــن اآلخــــرة، بــــدل مــــن أن تكــــون وســــیلة: 

  تنس نصیبك من اآلخرة!]، احتاج �ثیر من المسلمین أن �قال له: ال٧٧[القصص: 
ن مر�وً�ا، مو "ألن صاحب هذا النظر لم ینل منها إال مأكوًال ومشروً�ا، وملبوًسا ومنكوًحا  طالب:

 غیر زائد، ثم یزول عـن قر�ـب، فـال یبقـى منـه شـيء، فـذلك �أضـغاث األحـالم، فكـل مـا وصـفته
عـالى تنهـا إال مـا قـال الشر�عة فیها على هذا الوجه حـق، وهـو نظـر الكفـار الـذین لـم یبصـروا م

ِقیَعـٍة {َكَسـَراٍب �ِ من أنها لعـب ولهـو وز�نـة وغیـر ذلـك ممـا وصـفها �ـه، ولـذلك صـارت أعمـالهم 
{َوَقـِدْمَنا �ـة األخـرى: ]، وفـي اآل٣٩ [النـور: َ�ْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلـْم َ�ِجـْدُه َشـْیًئا}

 .]٢٣[الفرقان:  َجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا}ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل فَ 
عـارف والثاني: نظر غیر مجرد من الحكمة التي ُوضعت لهـا الـدنیا، فظـاهر أنهـا مـألى مـن الم 

هـا والحكم، مبثوث فیها من �ل شيء خطیر مما ال �قدر علـى تأد�ـة شـكر �عضـه، فـإذا نظـر إلی
 ب إلـى ذلـك حسـب قدرتـه وتهیئتـه، وصـارالعاقل وجد �ل شيء فیهـا نعمـًة �جـب شـكرها، فانتـد

 .ذلك القشر محشو�ا لب�ا"
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�عنــي إذا �انــت حــال المــؤمن فــي حــال الســراء والضــراء �لهــا خیــر، �صــاب �مصــائب، �ــأمراض، 
ر �حوادث، �كوارث، فیكون خیًرا له، و�صاب �السراء و�تنعم في دنیاه وفي ماله وفي ولده وهو خیـ

ظــر فیــه �عنــي مــا فیــه مــن ممــا یالحــظ؛ ألنــه خلــط الــدنیا �متعهــا لــه. فــالنظر الــذي أبــداه المؤلــف ن
 ؛ ألناإن هــذا تضــاد. ال، لــیس هــذا تضــاد�  :و�مصــائبها ومشــاكلها �مــا ُتــذم �ــه ومــا ُتحمــد �ــه وقــال

 الجهة منفكة مختلفة.
 كأن هذا مسلك أهل التصوف؟ طالب:

 ین؟ أ
  هذا المسلك في ....... طالب:

 ل أو الصنف األول مما ذ�ره المؤلف.هو الطر�ق األول الوصف األو 
 في الدنیا. طالب:

 .ذي قال بنى علیه المتصوفة أمورهموما قرئ في درس األمس، هو ال
 البـة للعبـدط"وصار ذلك القشر محشو�ا لب�ا، بل صار القشـر نفسـه لب�ـا؛ ألن الجمیـع ِنعـم  طالب:

ال و ال ِدقَّ یجـة �ـالقوة أو �الفعـل، فـأن ینالها فیشـكر هلل بهـا وعلیهـا، والبرهـان مشـتمل علـى النت
 اهنـا أخبـرِجلَّ في هذه الوجوه إال والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فیه من الحكم والنعم، ومـن ه

نـون: [المؤم َبًثـا}َنـاُكْم عَ {َأَفَحِسـْبُتْم َأنََّمـا َخَلقْ تعالى عن الدنیا �أنها جد وأنها حق، �قوله تعـالى: 
َماَء َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما َ�اِطالً {َوَما َخَلقْ ]، وقوله: ١١٥ {َوَمـا َخَلْقَنـا ]، وقولـه: ٢٧[ص:  }َنا السَّ

ــیَن ( ــا َالِعِب ــا َبْیَنُهَم ــَماَواِت َواْألَْرَض َوَم ــا٣٨السَّ ــا َخَلْقَناُهَم } ) َم ــاْلَحقِّ ــدخان:  ِإالَّ ِ� ]، ٣٩، ٣٨[ال
ـَماَواِت َواْألَ  {َأَوَلْم َیَتَفكَُّروا ِفـي َأْنُفِسـِهْم َمـا َخَلـقَ  ُ السَّ }َمـا َبْیَنهُ ْرَض وَ للااَّ ]، ٨[الـروم:  َمـا ِإالَّ ِ�ـاْلَحقِّ

 َأْجـٌر {َفَلُهـمْ إلى غیر ذلك. وألجل هـذا صـارت أعمـال أهـل هـذا النظـر معتبـرة مثبتـة، حتـى قیـل: 
َبـًة}ْحِیَینَّـُه َحَیـُمْؤِمٌن َفَلنُ ُهَو {َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى وَ ]، ٦[التین:  َغْیُر َمْمُنوٍن}  اًة َطیِّ

 .]"٩٧[النحل: 
 .�عني مقطوع، �عني مستمر ]"٦[التین:  {َفَلُهْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن}"

"فالدنیا من جهة النظر األول مذمومة، ولیست �مذمومة من جهة النظر الثاني، بل هي  طالب:
مـدحها �ـإطالق ال �سـتقیم، واألخـذ لهـا مـن الجهـة محمودة، فذمُّها �ـإطالق ال �سـتقیم، �مـا أن 

األولى مذموم �سمى أخذه رغبًة في الدنیا وحب�ا في العاجلة، وضده هو الزهـد فیهـا، وهـو تر�هـا 
من تلك الجهة، وال شك أن تر�ها من تلـك الجهـة مطلـوب، واألخـذ لهـا مـن الجهـة الثانیـة غیـر 

د فیهــا مـن هــذه الجهــة محمـود، بــل �ســمى ســفًها مـذموم، وال �ســمى أخــُذه رغبـًة فیهــا، وال الزهــ
و�سًال وتبذیًرا. ومـن هنـا وجـب الحجـر علـى صـاحب هـذه الحالـة شـرًعا، وألجلـه �ـان الصـحا�ة 
طالبین لهـا، مشـتغلین بهـا، عـاملین فیهـا؛ ألنهـا مـن هـذه الجهـة عـون علـى شـكر هللا علیهـا، 
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، وأورع النـاس فـي �سـبها، فر�مـا سـمع وعلى اتخاذها مر�ًبا لآلخرة، وهم �انوا أزهد الناس فیها
 .أخبارهم في طلبها من َیتوهم أنهم طالبون لها من الجهة األولى لجهله بهذا االعتبار"

حقیقــة، �عنــي إذا ُ�لــم صــاحب الــدنیا الــنَّهم الجشــع اللَّهــث وراء الــدنیا المضــیع آلخرتــه ودنیــاه فــي ال
ال مــا جمــع، عثمــان جمــع، و... لكــن وجمــع مــن األمــو  ،قــال: عبــد الــرحمن بــن عــوف طلــب الــدنیا

و�عـیش علـى فتـاتهم وعلـى مسـألتهم قـال  ،؟ والكسـول الخمـول الـذي یتكفـف النـاسمـثلهم تفعـلأنت 
لـك: أبـو ذر! هـم �سـتدلون �أفعـال الصـحا�ة، لكـن أیـن أنـتم مـن الصـحا�ة؟ أنـت مثـل عبـد الــرحمن 

ـــ ة مـــاذا تصـــنع؟ و�عـــد أن بـــن عـــوف یـــوم جمعـــت األمـــوال الطائلـــة، وأثنـــاء جمعـــك األمـــوال الطائل
 .معتها ماذا صنعت؟ �هللا المستعانج

 ."وحاش هلل من ذلك" طالب:
ا "ور�مــا ســمع أخبــارهم فــي طلبهــا مــن یتــوهم أنهــم طــالبون لهــا مــن الجهــة األولــى لجهلــه بهــذ

 ، نعم.االعتبار"
ــب: ــة  طال ــبهم لهــا مــن جمل ــة، فصــار طل ــك، إنمــا طلبوهــا مــن الجهــة الثانی "وحــاش هلل مــن ذل

م، رضـي داتهم، �ما أنهم تر�وا طلبها من الجهة األولى، فكان ذلك أ�ًضا مـن جملـة عبـاداتهعبا
 .هللا عنهم، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له �منه و�رمه"

 آمین. اللهم آمین. 
حـوال أ"فتأمل هذا الفصل، فـإن فیـه رفـع شـبه �ثیـرة َتـِرد علـى النـاظر فـي الشـر�عة وفـي  طالب:

لـى غیـر هلها، وفیه رفع مغالط تعترض للسالكین لطر�ق اآلخرة، فیفهمون الزهد وتـرك الـدنیا عأ
م وجهه، �ما �فهمون طلبها على غیـر وجهـه، فیمـدحون مـا ال �مـدح شـرًعا، و�ـذمون مـا ال یـذ

 شرًعا.
الفقـر  وفیه أ�ًضا من الفوائد فصل القضیة بین المختلفین فـي مسـألة الفقـر والغنـى، وأن لـیس 

 .أفضل من الغنى �إطالق، وال الغنى أفضل �إطالق، بل األمر في ذلك یتفصل"
نعــم. المســألة مختلــف فیهــا، و�ــالم أهــل العلــم فیهــا طو�ــل: أیهمــا أفضــل: الغنــي الشــاكر أو الفقیــر 
الصابر؟ وفضل �ثیـر مـن أهـل العلـم الفقیـر الصـابر؛ ألن الغنـى فـي الغالـب �جـر إلـى أمـور غیـر 

والفقر في الغالب �عین صاحبه علـى التفـرغ لعبـادة ر�ـه وال یـرى نفسـه، ومتـى  محمودة في الغالب،
ْنَســاَن َلَیْطَغــى (�طغــى اإلنســان؟  ]. وجمــع مــن أهــل ٧، ٦[العلــق:  ) َأْن َرآهُ اْســَتْغَنى}٦{َكــالَّ ِإنَّ اإلِْ

اكر الـذي العلم قالوا: ال، الغني الشاكر أفضل من الفقیر الصابر، والواقع یـدل علـى أن الغنـي الشـ
�كون نفعه متعدً�ا، ولذلك لما جـاء فقـراء الصـحا�ة إلـى  -جل وعال-�ستعمل ماله فیما یرضي هللا 

وقالوا له: ذهب أهل الـدثور �ـاألجور والنعـیم، �صـلون �مـا نصـلي،  -علیه الصالة والسالم-النبي 
ال أدلكـم أ«و�صومون �ما نصـوم، و�تصـدقون �فضـول أمـوالهم، ولـیس لنـا مـال نتصـدق �ـه؟ قـال: 

من األذ�ـار مـا �غطـي هـذا الـنقص  »على شيء إذا فعلتموه لحقتموهم: تسبحون وتذ�رون وتفعلون 
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للفقـراء، فعلـوا  -علیـه الصـالة والسـالم-الذي عند�م، بل یز�د علیه. سمع األغنیـاء �مـا قالـه النبـي 
دل �ــه أهــل �ســت. »ذلــك فضــل هللا یؤتیــه مــن �شــاء«: -علیــه الصــالة والســالم-مــثلهم. قــال النبــي 

العلم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقیر الصابر. وشـیخ اإلسـالم یـرى أن الفضـل للتقـوى، ال 
 .تقوى، ومن �ان أتقى هلل فهو أفضلفضل لوصف الغنى وال لوصف الفقر، و�نما الفضل لل

 إلــى "بــل األمــر فــي ذلــك یتفصــل، فــإن الغنــى إذا أمــال إلــى إیثــار العاجلــة �ــان �النســبة طالــب:
صـــاحبه مـــذموًما، و�ـــان الفقـــر أفضـــل منـــه، و�ن أمـــال إلـــى إیثـــار اآلجلـــة �إنفاقـــه فـــي وجهـــه 

 ل من الفقر، �هللا الموفق �فضله.واالستعانة �ه على التزود للمعاد، فهو أفض
یــه. فصــل: واعلــم أن أكثــر أحكــام هــذا النظــر مــذ�ور فــي أثنــاء الكتــاب، فلــذلك اخُتصــر القــول ف

 أصـول هـذا أخر تتعلق �ه قلمـا یـذ�رها األصـولیون، ولكنهـا �النسـبة إلـى وأ�ًضا، فإن َثم أحكاًما
ــم نتعــرض لهــا؛ ألن الُمْضــَطِلع بهــا یــدرك الحكــم فیهــا �أ�ســر النظــر ، �هللا الكتــاب �ــالفروع، فل

 المســتعان، و�نمــا ُذكــر هنــا مــا هــو �الضــا�ط الحاصــر واألصــل العتیــد لمــن تشــوف إلــى ضــوا�ط
 ثــاني: فــي أحكــام الســؤال والجــواب وهــو علــم الجــدل، وقــد صــنفالتعــارض والتــرجیح. النظــر ال

النــاس فیــه مــن متقــدم ومتــأخر، والــذي یلیــق منــه �غــرض هــذا الكتــاب فــرض مســائل: المســألة 
 .األولى"

لمعـــالي الجـــو�ني المطبـــوع، بـــي اُألفـــت فـــي الجـــدل، منهـــا: الكافیــة فـــي الجـــدل أل اذ�ــر المعلـــق �تًبـــ
وهــو �ــذلك، والمنهــاج فــي ترتیــب الحجــاج للبــاجي  ،بــن عقیــلو�تــاب الجــدل علــى طر�قــة الفقهــاء ال

ي مطبــوع فــي دار الغــرب، والمعونــة فــي الجــدل أ�ًضــا للشــیرازي، وعلــم الَجــَدل فــي أو علــم الَجــِدل فــ
 ال؟ أم علم الَجَدل للطوفي، وما أدري هو مطبوع 

 �قول مطبوع. طالب:
 ؟ ماذا

 هو �قول مطبوع. طالب:
 ین؟ أ

 أول، صدر الفقرة: من أشهر الكتب المطبوعة في هذا الباب. طالب:
شـهر الكتـب المطبوعـة . �قـول: مـن أرأیتـه، الطـوفي مـا رأیتـهخالص، �لها مطبوعـة، هـذا مـا ، نعم

 .في هذا الباب
 ....... طالب:

 .ال، البحث والمناظرة، موجودة
المجتهـد،  الم، وأعني �العالم"المسألة األولى: إن السؤال إما أن �قع من عالم أو غیر ع طالب:

 .وغیر العالم المقلِّد، وعلى �ال التقدیر�ن"
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زال ال لى درجـة االجتهـاد، فإنـه ال یـوحافًظا للمسائل، لكنه لم �صل إ مقلد و�ن �ان عارًفا �األحكام
المقلـد لـیس یدخل في حیز أو في وصف أهـل العلـم، ونقـل علـى ذلـك ابـن عبـد البـر اإلجمـاع: أن 

 .أهل العلم معدوًدا من
 .قسام""وعلى �ال التقدیر�ن إما أن �كون المسئول عالًما أو غیر عالم، فهذه أر�عة أ طالب:

 .م. اثنین في اثنین، الناتج أر�عةألننا ننظر إلى سائل ومسئول، وعالم وغیر عال
أو  "األول: سؤال العالم للعالم، وذلك في المشـروع �قـع علـى وجـوه، �تحقیـق مـا حصـل، طالب:

 .ع إشكال َعنَّ له، وتذ�ر ما خشي علیه"رف
 .�كون هذا للمذاكرة بین أهل العلمأقرب ما 

 .ة""وتذ�ر ما خشي علیه النسیان، أو تنبیه المسئول على خطأ یورده مورد االستفاد طالب:
 نعم. وهذه طر�قة من أنفع الطرق للتنبیه على األخطاء، �عنـي ُنقـل عـن الشـیخ الفالنـي فتـوى غیـر

قـال �إنك أخطأت، ُ�سأل سؤاًال ثم یتبین إن �ان مصر�ا على هـذا الخطـأ  :ما یلزم أن �قالمناسبة، 
 .ق االستفسار ال على طر�ق اإللزامله: ألیس الدلیل �قتضي �ذا؟ ألیس؟ �له على طر�

"أو نیا�ة منه عـن الحاضـر�ن مـن المتعلمـین، أو تحصـیل مـا عسـى أن �كـون فاتـه مـن  طالب:
 العلم.

طلبـه  ؤال المتعلم لمثلـه، وذلـك أ�ًضـا �كـون علـى وجـوه �مذاكرتـه لـه �مـا سـمع، أووالثاني: س 
نه معه في المسائل"  .منه ما لم �سمع مما سمعه المسئول، أو تمرُّ

 .م. أو التثبت مما سمع ولم یتبینهنع
 ."اه العالم"أو تمرنه معه في المسائل قبل لقاء العالم، أو التهدي �عقله إلى فهم ما ألق طالب:

ألن المتعلمــین یتفــاوتون فــي الفهــوم وفــي الحفــظ وفــي غیــر ذلــك، فیــذاكر �عضــهم �عًضــا �مــا  ؛نعــم
، سمعوا أو �ما یراد سماعه. نعم. ابن بدران في المدخل ذ�ر طر�قة لهم لما �انوا في وقت الطلـب

نقول: نجتمع خمسة أو ستة متقار�ون في السن ونـدرس علـى شـیخ واحـد وننظـر فـي الكتـاب الـذي 
 والبقیـة �سـمعون، ثـم ُ�طلـب مـن �ـل واحـد منـا أن �شـرح، ،یدرس على هذا الشیخ فنقرأه، واحـد �قـرأ

ینفــرد و�شــرح، معــه ورقــة وقلــم و�شــرح هــذا الكــالم و�علــق علیــه و�وضــحه، ثــم إذا فرغنــا قرأنــا، �ــل 
م واحد قرأ ما شرح أو ما �تب، ثم �عد ذلك نأتي إلى الشرح شـرح الكتـاب مـن قبـل �عـض أهـل العلـ

 فنقرأه ونصـحح مـا أخطأنـا فیـه، ثـم نـذهب إلـى الشـیخ لننظـر فیمـا عنـده مـن الزائـد ونعلـق، إذا �ـان
 ،هنــاك حاشــیة اطلعنــا علیهــا. فــرق بــین هــذا و�ــین طالــب یــزعم أنــه طالــب علــم و�حضــر الــدروس

 .لح من یترك الكتاب في موضع الدرسو�ترك الكتاب في الدرس، ولذا �قول أهل العلم: قل أن �ف
�طلـب  "والثالث: سؤال العالم للمتعلم، وهو على وجوه �ذلك، �تنبیهه على موضع إشكال ب:طال

ما علم  رفعه، أو اختبار عقله أین بلغ، واالستعانة �فهمه إن �ان لفهمه فضل، أو تنبیهه على
 لیستدل �ه على ما لم �علم.
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م. فأمـا ب علـم مـا لـم �علـوالرا�ع، وهو األصل األول: سؤال المـتعلم للعـالم، وهـو یرجـع إلـى طلـ 
األول والثــاني والثالــث، فــالجواب عنــه مســتحق إن علــم، مــا لــم �منــع مــن ذلــك عــارض معتبــر 

 .شرًعا، و�ال فاالعتراف �العجز"
ـــا لـــدى المســـ ول فعلیـــه أن یبـــین، و�ال فلیعتـــرف �ـــالعجز. إن منـــع مـــن ذلـــك ؤ �عنـــي إن �ـــان معلوًم

 ول أو إظهـارؤ و�نمـا یر�ـد تعجیـز المسـ ،ر�ـد الـتعلمول أن هـذا السـائل ال یؤ عارض، رأى مـثًال المسـ
 .ول أال �جیبؤ فضله على الحاضر�ن أو ما أشبه ذلك، فللمس

ذا إ"وأمـا الرا�ـع، فلـیس الجـواب عنـه �مسـتحق �ـإطالق، بـل فیـه تفصـیل، فیلـزم الجـواب  طالب:
بة إلـى النسـكان عالًما �ما ُسئل عنه متعیًنا علیه في نازلة واقعة أو في أمر فیـه نـص شـرعي �

مـق وال المتعلم، ال مطلًقا، و�كـون السـائل ممـن �حتمـل عقلـه الجـواب، وال یـؤدي السـؤال إلـى تع
إذا  تكلف، وهو مما یبنى علیه عمل شرعي، وأشباه ذلك، وقد ال یلزم الجـواب فـي مواضـع، �مـا

حتمــل � لـم یتعـین علیـه، أو المسـألة اجتهاد�ـة ال نـص فیهـا للشـارع، وقـد ال �جـوز، �مـا إذا لـم
ه عقله الجواب، أو �ـان فیـه تعمـق، أو أكثـر مـن السـؤاالت التـي هـي مـن جـنس األغـالیط، وفیـ

 .اآلتیة" نوع اعتراض، وال بد من ذ�ر جملة یتبین بها هذا المعنى �حول هللا في أثناء المسائل
 .......  طالب:

 .ءجيست، ءجيتس
ن الكتـاب مـلدلیل علیه النقل المستفیض "المسألة الثانیة: اإلكثار من األسئلة مذموم، وا طالب:

َیاَء وا َعـْن َأْشـ َتْسـَألُ َال {َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا والسنة و�الم السلف الصالح، من ذلك قوله تعالى: 
 .] اآل�ة"١٠١[المائدة:  ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُ�ْم}

 ، نعم.»و�ثرة السؤال ،وقال نهى عن قیل«وأدخلها �عضهم هذه المسألة في النهي عن السؤال:  
ــب: ــه  طال ــه الصــالة والســالم-"وفــي الحــدیث أن ــرأ:  -علی ــِت}ق ــجُّ اْلَبْی ــاِس ِح ــى النَّ ِ َعَل [آل  {َوهللَِّ

] اآل�ة، فقال رجل: �ا رسـول هللا! أكـل عـام؟ فـأعَرض، ثـم قـال: �ـا رسـول هللا! أكـل ٩٧عمران: 
والذي نفسي بیـده، لـو قلتهـا لوجبـت، ولـو «عام؟ ثالًثا، وفي �ل ذلك ُ�عرض، وقال في الرا�عة: 

{َال وفـي مثـل هـذا نزلـت: . »وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقومـوا بهـا لكفـرتم، فـذروني مـا تـر�تكم
المســائل وعابهــا،  -علیــه الصــالة والســالم-] اآل�ــة، و�ــره ١٠١[المائــدة:  َتْســَأُلوا َعــْن َأْشــَیاَء}

�كـره السـؤال فیمـا لـم ینـزل فیـه حكـم،  -السـالمعلیـه الصـالة و -ونهى عن �ثـرة السـؤال، و�ـان 
إن هللا فــرض فــرائض فــال تضــیعوها، ونهــى عــن أشــیاء فــال تنتهكوهــا، وحــد حــدوًدا فــال «وقــال: 

وقـال ابـن عبـاس: مـا . »تعتدوها، وعفـا عـن أشـیاء رحمـًة �كـم ال عـن نسـیان فـال تبحثـوا عنهـا
مــا ســألوه إال عــن ثــالث عشــرة  ،-صــلى هللا علیــه وســلم-رأیــت قوًمــا خیــًرا مــن أصــحاب محمــد 
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 {َوَ�ْســَأُلوَنَك َعــِن اْلَمِحــیِض}، �لهــن فــي القــرآن: -صــلى هللا علیــه وســلم-مســألًة حتــى قــبض 
 .]"٢٢٠[البقرة:  {َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَیَتاَمى}]، ٢٢٢[البقرة: 

 .أر�ع عشرة، وفي �عضها: ثنتا عشرة�عني جاء في �عض الروا�ات: 
ْهِر اْلَحَراِم}{َ�ْسَأُلو " طالب: ن إال عمـا یـنفعهم. �عنـي ]، مـا �ـانوا �سـألو٢١٧[البقرة:  َنَك َعِن الشَّ

ل إن أعظـم المسـلمین فـي المسـلمین جرًمـا مـن سـأ«أن هذا �ان الغالب علیهم. وفـي الحـدیث: 
هلـك  ذروني ما تر�تكم، فإنما«وقال: . »عن شيء لم ُ�حرم علیه، فحرم علیهم من أجل مسألته

غضـب، وقـام یوًمـا وهـو ُ�عـرف فـي وجهـه ال. »�كثـرة سـؤالهم واخـتالفهم علـى أنبیـائهممن قبلكم 
ه، مـن أحـب أن �سـأل عـن شـيء فلیسـأل عنـ«فذ�ر الساعة وذ�ر قبلها أموًرا عظاًما، ثم قـال: 

س مـن قـال: فـأكثر النـا. »ف�ِهللا ال تسألوني عن شيء إال أخبرتكم �ه مـا دمـت فـي مقـامي هـذا
ام فقـ. »سـلوني«أن �قـول:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-لك، وأكثر رسـول هللا البكاء حین سمعوا ذ

ــال:  ــي؟ فق ــال: مــن أب ــة الســهمي، فق ــن حذاف ــد هللا ب ــة«عب ــوك حذاف ــول:. »أب ــر أن �ق ــا أكث  فلم
 .، برك عمر بن الخطاب على ر�بتیه فقال: �ا رسول هللا"»سلوني«

ى الیــدین �مــا �فعــل البعیــر أو علــى �عنــي نــزل علیهمــا �قــوة، فــالبروك النــزول �قــوة، ســواء �ــان علــ
و�فــرق الحصــى. أمــا مجــرد وضــع الیــدین أو مجــرد  ،الــر�بتین، هــذا هــو البــروك الــذي یثیــر الغبــار

 .هذا ال �سمى بروً�افوضع الر�بتین على األرض، 
سـول ال: فسـكت ر قـ"فقال: �ا رسول هللا! رضینا �اهلل ر��ا، و�اإلسـالم دیًنـا، و�محمـد نبی�ـا.  طالب:

رضـت والـذي نفسـي بیـده، لقـد عُ «حین قال عمـر ذلـك، وقـال أوًال:  -صلى هللا علیه وسلم- هللا
 !!»الشرو �الیوم في الخیر  عليَّ الجنة والنار آنًفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرَ 

فــي معــرض الغضــب، تنكــیًال بهــم فــي  »ســلوني«وظــاهر هــذا المســاق �قتضــي أنــه إنمــا قــال: 
المائـدة: [ ُسـْؤُ�ْم}{ِإْن ُتْبـَد َلُكـْم تَ ا عاقبـة ذلـك، وألجـل ذلـك ورد فـي اآل�ـة قولـه: السؤال حتى یرو 

١٠١"[. 
أن �حصـل لهـم مـا �سـوؤهم، ممـا یـدل علـى أنـه لـیس فـي  -علیه الصـالة والسـالم-وهو ال یرضى 

 .�نما هو في حال الغصب، لینكل بهمو  ،حال اختیار
ا مـوي عـن ابـن عبـاس أنـه قـال: لـو ذ�حـوا �قـرة "ومثل ذلك قصة أصحاب البقـرة، فقـد رُ  طالب:

دوا فشدد هللا علیهم حتى ذ�حوها وما �ادوا �فعلون"  .َألجزأتهم، ولكن شدَّ
 نعم.

، ومـا "وقال الر�یـع بـن خثـیم: �ـا عبـد هللا! مـا علمـك هللا فـي �تا�ـه مـن علـم، فاحمـد هللا طالب:
صــالة علیــه ال-إن هللا �قــول لنبیــه وال تتكلــف، فــ ،اســتأثر علیــك �ــه مــن علــم، فِكلــه إلــى عالمــه

 .ى آخره"]، إل٨٦[ص:  }َكلِِّفینَ {ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْیِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن اْلُمتَ : -والسالم
 ج: أخرجه أبو ذر الهروي. اسمه أبو ذر أو أبو إسماعیل؟ �قول المخرِّ 
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 أبو إسماعیل. طالب:
 صاحب المنازل، منازل السائر�ن.

 .نعم طالب:
 ؟ أبو ذر راوي الصحیح.ماذا

 ....... طالب:
 ؟...ذم الكالم أبو

 .ذر طالب:
 ؟ من

 أبو ذر الهروي. طالب:
ي شــرحه ابــن القــیم هــو صــاحب ذم ذأبــو ذر، وصــاحب منــازل الســائر�ن الــتأكــد. راوي الصــحیح 

 الكالم. عندك من األجهزة؟ 
 .......  طالب:

 عندك؟ طلعته؟
 .......  طالب:
 المحقق �رره �مكن في عشرة مواضع.ألن 

 أبو إسماعیل. طالب:
هــذا راوي الصــحیح. فأبــو إســماعیل الهــروي صــاحب منــازل الســائر�ن. أمــا أبــو ذر عبــد بــن أحمــد 

وأشــهر �نیــة، مــا هــو مثــل  ،ألنــه فــي ذهنــه أبــو ذر الهــروي، أقــرب �نیــة أبــو ذر ؛، ســبق قلــمنعــم
حـدیث فـي  همـا فیـ حـننالصـحا�ة روا�ـة للحـدیث و  الجاهل الذي قال: �یف تقولون أبو هر�رة أكثـر

ذر، قـــال أبـــو ذر! هـــذا عـــن جهـــل. لكـــن مثـــل هـــذا  يالبخـــاري إال و�مـــر علینـــا: أبـــو ذر، روا�ـــة أبـــ
م. ولــه عنا�ــة �ــالتخر�ج، �عنــي �ســبق القلــم، و�هجــم الــذهن أحیاًنــا. نعــ ،ولــه عنا�ــة �الســنة ،المحقــق

 �لها أبو ذر. وهي تكررت في مواضع، �عني �ل المواضع الجائیة
، قـال: ال تسـألوا عمـا لـم �كـن، فـإني سـمعت عمـر -رضـي هللا عنهمـا-"وعن ابـن عمـر  طالب:

ـــم �كـــن. وفـــي الحـــدیث:  ـــه «یلعـــن مـــن ســـأل عمـــا ل ـــه الصـــالة والســـالم-أن نهـــى عـــن  -علی
 ."»األغلوطات

ُ�ظــن �عمــر أنــه  وفیــه ضــعف شــدید، ال ،فیــه انقطــاع ،-رضــي هللا عنــه-لكــن مــا نســب إلــى عمــر 
 .عن على مثل هذایل

ـ»نهـى عـن األغلوطـات -علیـه الصـالة والسـالم-أنه «"وفي الحدیث:  طالب: ي، ره األوزاعـ، فسَّ
 .فقال: �عني: صعاب المسائل"

 .وهذا أ�ًضا ضعیف
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 ."وُذكرت المسائل عند معاو�ة فقال" طالب:
لـى م عصعاب المسائل هي عضل المسائل التي یتسـابق آحـاد الطـالب وصـغارهم والمبتـدئون مـنه

 .اإلجا�ة عنها، �هللا المستعان
 -سـلمصـلى هللا علیـه و -"وذ�رت المسائل عند معاو�ة فقال: أما تعلمـون أن رسـول هللا  طالب:

نهى عن عضل المسائل؟ وعن عبدة بـن أبـي لبا�ـة قـال: وددت أن حظـي مـن أهـل هـذا الزمـان 
مــا یتكــاثرون أهــل أن ال أســألهم عــن شــيء، وال �ســألوني عــن شــيء، یتكــاثرون �المســائل �

 .»إ�اكم و�ثرة السؤال«الدراهم �الدراهم. وورد في الحدیث: 
ال ، قــال: أمــا �ثــرة الســؤال، فــ»نهــاكم عــن قیــل وقــال، و�ثــرة الســؤال«وسـئل مالــك عــن حــدیث:  

 علیـه صـلى هللا-أدري أهو ما أنتم فیه مما أنهاكم عنه مـن �ثـرة المسـائل، فقـد �ـره رسـول هللا 
المائـدة: [ َتُسـْؤُ�ْم} َد َلُكـمْ {َال َتْسـَأُلوا َعـْن َأْشـَیاَء ِإْن ُتْبـبها، وقال هللا تعـالى: المسائل وعا -وسلم
]، فـــال أدري أهـــو هـــذا، أم الســـؤال فـــي مســـألة النـــاس فـــي االســـتعطاء؟ وعـــن عمـــر بـــن ١٠١

 قـد الخطاب، أنه قال على المنبر: ُأحرج �اهلل علـى �ـل امـرئ سـأل عـن شـيء لـم �كـن، فـإن هللا
ا مـبد هللا! ما هو �ائن. وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو ینكر �ثرة الجواب للمسائل: �ا ع بیَّن

 .سوء" د للناس قالدةعلیه، وما لم تعلم فاسكت عنه، و��اك أن تتقلَّ  لَّ علمَته فقل �ه ودُ 
 �عض العوام �طلقون عبارة هي أقرب من هذه وأوضح.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
! هـذه او�قول جـرو  بینك و�ین النار مطوع، هذه معروفة. لكن �قول �عضهم: �حط �حلقه حبًال حط 
 هي.

 ....... طالب:
 نعم. 

 . نعم طالب:
 ."وقال األوزاعي: إذا أراد هللا أن ُ�حرِّم". نعم طالب:
 ."َ�حِرم"
عـن ألغـالیط. و انه ا"إذا أراد هللا أن َ�حِرم عبده بر�ة العلم ألقى على لسـ أحسن هللا إلیك. طالب:

. وقــال الحســن، قــال: إن شــرار عبــاد هللا الــذین �جیئــون �شــرار المســائل، �عنتــون بهــا عبــاد هللا
 .اسة داري"الشعبي: �هللا، لقد �غَّض هؤالء القوم إليَّ المسجد، حتى لهو أ�غض إليَّ من ُ�نَّ 

 ."ُكَناسة"
 .ْرِتیُّون""ُكَناسة داري. قلت: من هم �ا أ�ا عمرو؟ قال: األَ  طالب:
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 ال. 
 ."اَألْرَأْیِتیُّون"قال: 

 �عني مسألة: أرأیَت، أرأیَت؟
  أرأیَت، نعم. طالب:

 �عني مثل ما �قول: أرأیت �ذا و�ذا؟ إذا سمعوا �الًما �ستدر�ون �ه على المتكلم.
 .......  طالب:

 ؟ مسائل �عنتون بها.ماذا
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 ، �عني موجود عند الفقهاء �القد�م.غیره سائل من أجل تدر�ب الطالب أوكالم اشتقاق الم
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

وشـيء ال �مكـن وقوعـه، افتـراض مسـائل ال �مكـن  ،إذا المسألة، فرق بین أن الشيء ممكـن وقوعـه
 عت.فوق ،وظن أنها من المستحیالت ،نت في الكتبمسائل ودوّ  توقوعها، ومع ذلك افترض

 ....... طالب:
ــ  هإذا لــم �قصــد بهــا التعنیــت، و�نمــا یــراد بهــا تــدر�ب الطالــب علــى االســتنباط، هــذا ال �ــأس، مــا فی

 ،ضــوه إلیــهو�غَّ  ،وأنهــم �رَّهــوا إلیــه المســجد ،شــيء. لكــن هــؤالء الــذین مــر ذ�ــرهم فــي �ــالم الشــعبي
ألنـه مـا �مكـن الشـعبي  ؛وأ�غض إلیه من �ذا، �عني المسجد الـذي �جتمعـون فیـه ال جـنس المسـجد

�صــلي فــي بیتــه، مــن أجــل أن یتــرك المســجد  ،إمــام مــن أئمــة المســلمین وســید مــن ســادات التــا�عین
 .اصحیحً  لیس

الًثـا لهـا ث"وقال: ما �لمة أ�غض إليَّ من (أرأیت). وقال أ�ًضا لداود األودي: احفـظ عنـي  طالب:
 .تك أرأیت"شأن: إذا سألت عن مسألة فُأجبت فیها، فال َتتَِّبع مسأل

 ."أرأیت"، �عني ال تردفها بـ"ُتْتِبْع" أم "َتتَِّبع"، "فال ُتْتِبع"
 .نعم طالب:

 ال ُتتبعها �أرأیت �ذا و�ذا تستدرك.فبت جِ إذا سألت فأُ 
 ."فال ُتتبع مسألتك (أرأیت)" طالب:
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 ذاوهـال، و�عض الطالب اآلن صار فیهم سعة في الوجه و�ـرودة و�جاحـة �سـمونها، �جلـس العـالم 
، ًئاأو أن عنـــده شـــی ،أو �ظهـــر علمـــه ،، یر�ـــد أن �عجـــز هـــذا العـــالمبلغـــه ًئاشـــی أو امع لـــه �الًمـــســـ

 فیستدرك �كالم من غیر أدب!
]، حتى فـرغ مـن ٤٣[الفرقان:  {َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه}"قال: فإن هللا قال في �تا�ه:  طالب:
 اآل�ة.

ًمـا. أو حللـت حرا ،فـال تقـس شـیًئا �شـيء، فر�مـا حرمـت حـالالً والثانیة: إذا سـئلت عـن مسـألة  
 .والثالثة: إذا سئلت عما ال تعلم، فقل: ال أعلم، وأنا شر�كك"

ف توصف �ه، لمـا تقـول: في أي وص "وأنا شر�كك"في أي وصف توصف �ه أبًدا،  "وأنا شر�كك"
 .دُ جاهل وأنا مثلك جاهل �ع :هم �قولون ال أعلم خل

ه ُ�علـم عبـد ى بن أیـوب: بلغنـي أن أهـل العلـم �ـانوا �قولـون: إذا أراد هللا أن ال"وقال �حی طالب:
 أشغله �األغالیط. واآلثار �ثیرة.خیًرا 

 �ـة مـذموم،والحاصل منها أن �ثرة السؤال ومتا�عة المسائل �األ�حاث العقلیـة واالحتمـاالت النظر 
عـوا فـي �ثـرة السـؤال حتـى امتنقـد ُوعظـوا  -صلى هللا علیـه وسـلم-وقد �ان أصحاب رسول هللا 

أال ترى  منه، و�انوا �حبون أن �جيء األعراب فیسألوه حتى �سمعوا �المه، و�حفظوا منه العلم،
عـن شـيء،  -صلى هللا علیه وسلم-ما في الصحیح عن أنس، قال: نهینا أن نسأل رسول هللا 

 .ع"فكان �عجبنا أن �جيء الرجل من أهل الباد�ة العاقل فیسأله ونحن نسم
 .ع النهي فیمتنع، فیسأل على سجیتهألنه ما سمع النهي، هذا األعرابي ما سم

 -صـلى هللا علیـه وسـلم-"ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبر�ل، فجلـس إلـى النبـي  طالب:
 -لسـالمعلیـه الصـالة وا-فسأله عن اإلسالم واإل�مان واإلحسان والساعة وأمارتهـا، ثـم أخبـرهم 

 ."»أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا«أنه جبر�ل، وقال: 
 نعم.

ون ذلـك، "وهكذا �ان مالك بن أنس ال ُ�قَدم علیه فـي السـؤال �ثیـًرا، و�ـان أصـحا�ه یهـاب طالب:
 .قال أسد بن الفرات"

 .لنقل الكثیر عنه في هیبته للفتوى وتقدم ا
ن ابــن : و�ــا-وقــد قــدم علــى مالــك-"و�ــان أصــحا�ه یهــابون ذلــك، قــال أســد بــن الفــرات  طالــب:

ان �ـالقاسم وغیره من أصحا�ه �جعلونني أسأله عن المسـألة، فـإذا أجـاب �قولـون: قـل لـه فـإن 
لیـك دت هـذا فعكذا، فأقول له، فضاق علـيَّ یوًمـا، فقـال لـي: هـذه ُسَلْیِسـلة بنـت ُسَلْیِسـلة، إن أر 

 .�العراق"
ى أهـل األثـر، اذهـب إلـ ةعندنا، ما هو من شأننا هذا، �عني هذا طر�قـ ال تجده�عني �ثرة المسائل 

 .أهل الرأي
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ر�عهم فـي "و�نما �ـان مالـك �كـره فقـه العـراقیین وأحـوالهم إل�غـالهم فـي المسـائل و�ثـرة تفـ طالب:
لـت الرأي. وقد جاء عن عائشة أن امـرأًة سـألتها عـن قضـاء الحـائض الصـوَم دون الصـالة، فقا

ــة أنــت؟«لهــا:  ــل هــذا. وقضــ »أحرور� ــاًرا علیهــا الســؤال عــن مث ــه-ى النبــي إنك  صــلى هللا علی
ق وال في الجنین �غرَّة، فقال الذي قضى علیه: �یـف أغـرم مـا ال شـرب وال أكـل، وال شـه -وسلم

 .استهل، ومثل ذلك ُ�طل؟"
 ."وال َنَطق"

 . نعم طالب:
 ؟"شهق"عندك 
 . نعم "شهق" طالب:

 ، الحدیث في الصحیح، في الصحیحین.نعم
 .صحیح طالب:

 نعم.
 ."»إنما هذا من إخوان الكهان«: -الصالة والسالم علیه-"فقال  طالب:

 .نه سجع، �الم مسجوع ُیرد �ه الحقأل
 ."وقال ر�یعة لسعید في مسألة عقل األصا�ع حین عظم جرحها واشتدت مصیبتها" طالب:

م ألن أصبع المرأة مثل الرجل، األصبع �عشـرة، االثنـین �عشـرة، الثالثـة بــ، عشـرة وعشـرة عشـر�ن ثـ
األر�عــة والعشــر�ن، تصــیر علــى النصــف مــن الرجــل. �قولــون: ثالثــة أصــا�ع أكثــر مــن ثالثــین ثــم 
 .�ة، إذا وصلت صارت على النصف منهألنها �الرجل حتى تصل إلى ثلث الد ؛عقل أر�عة

م. "قال: نقص عقلها؟ فقال سـعید: أعراقـي أنـت؟ فقلـت: بـل عـالم متثبـت أو جاهـل مـتعلِّ  طالب:
 .فقال: هي السنة �ا ابن أخي"

 �عني هكذا وردت السنة، ما ألحد �الم. نعم.
 .في �راهیة �ثرة السؤال في الجملة" "وهذا �افٍ  طالب:

 �كفي، �كفي.
 أحسن هللا إلیك. طالب:

* * * 
 .......  طالب:

 �ه؟  ماذا
 .......  طالب:

 .طبعة أحمد شاكر، الشیخ أحمد شاكر
 .......  طالب:
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 كر ما حقق إال ست عشرة إلى سورة إبراهیم.، محمود شاالسورة موجودة ومكملة �عد
 .......  طالب:
ل.  ُكمِّ

 .......  طالب:
 طبعة ابن تر�ي ال �أس بها.

 
 


