
  

 تقديم فضيلة  الشيخ العالمة
 صالح بن فوزان الفوزان
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 ,علمَمل ي  ماَ اإلنسانَمّ عل, بالقلمَمَّ الذي عل ُاحلمد
 الذي جعل أهل العلم منارات هيتدي هبم من أراد  ُواحلمد
 : وبعد,اط املستقيمِّالرصسلوك 
ؤال ُّ ففي الس; عنهُؤالُّه السُحـ ومفات,ُ العلم خزائنّفإن
 بل تشمل ,ائل فحسبَّ عىل السً ليست مقصورةٌ كثريةُمنافع
 .»غَلَن بَم«ول وؤائل واملسَّالس

ائل من أنواع طاعة َّ عىل سامع سؤال السُا فاحلرصًوأيض
  املسؤوله بعدم علمُائل أو إخبارَّ السُ وإجابة, تعاىلا

 ُ ولذلك فليحرص طالب,عاىل تن أنواع طاعة اِباجلواب م
ب إليهم والعناية ُّالتحبعىل  و, اجلانب مع الناسِِنيالعلم عىل ل

 ...همُّا يرضَّ وحتذيرهم مم, وداللتهم عىل ما ينفعهم,الهتمابسؤ
 . معهم باحلكمة واملوعظة احلسنةُه التعاملَّ ذلك كلُعَجمـَوي

 َّامعاس يتواردون عىل أهل العلم فيسألوهنم َّ النَّفإن



אאא  ٦ 

رون بعد سامع إجابتهم ليهتدوا هبا ُصدَ يَّ ثم,أشكل عليهم
ٌ جواب »ال أعلم«َّ, وقول املسؤول عام ال يعلم  بإذن ا

ٌمفيد وعلم نافع وأدب رشيف ٌ ٌ ٌ. 
 ?ؤال فتح أبواب خريُفكم من س
 ?ّ رشأبوابؤال أغلق ُوكم من س
 ?جمرى حياة بعضهم َّؤال غريُوكم من س
 ?ا يف تصنيف كتابًببؤال كان سُوكم من س

 : أقولٰهذابعد 
 مع بعض اإلخوة األفاضل قد فرغنا من قراءة ُكنت

 زلنا  وما»صحيح مسلم« رشعنا يف َّ ثمً كامال»صحيح البخاري«
 ,دتَّ ما قيُفوتني أضعافَد بعض الفوائد وما يِّ أقيُوكنت, نقرؤه

 ُ فكنتِّع أسلوب اجلواب النبويُّ بذهني تنوَقِلَا عَّوكان مم
 يف بعض ُ الدائرة فنظرتُعتَّ وسَّ ثم,حرص عىل تقييد ذلكَأ

 − تعاىل بفضل ا −ل يل َّ فتحص,ة وبعض فهارسهاَّنُّدواوين الس
ُرتبتهاة َّ من اإلجابات النبويٌجمموعة  .هاُ وعنونتَّ

 وصايا لطالب ِ وهي بمثابةَمـِمة معالِّ يف املقدُوذكرت
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 :يتهَّ وسم, وجوابهائل وسؤالهَّالعلم تتعلق بشأن الس
 IQH»ّمعامل يف فقه اجلواب النبوي«
ي ِّ لكن,جلوابا ال ِّؤال النبويُّ تتعلق بالسُمـلاوهناك مع

 ٰهذا اإلجابات يف َّألن نوان الكتاب بكلمة اجلوابُ يف عُاكتفيت
ة َّى األسئلة النبويَّ بل حت, بل هي األصل,البحث هي األكثر

ههم عىل ِّنبُ أو ي,هم عىل الصوابُّرِقُيَ هلم ليسألوا فُفيها التوجيه
 .رشدهم إىل زيادة خريُ أو ي,خطأ

يف  ِّ فإين,إىل أهله − تعاىل بعد ا − الفضل ِّومن باب رد
م ِّ القيُ ابنُ اإلمامُدهَقَ عًامِّا قيًبحثَرت مَّأثناء كتابة البحث تذك

 عن فتاوى النبي»عنيِّإعالم املوق«م ِّيف كتابه القي ِّ F 
 . منهَ يف البحث مسائلُ منه واستفدت منه وأفردتُنقلتف

ا ال يكون هلا ً يف البحث نصوصَّ أنُلحظ القارئَوقد ي
   , الفائدةإمتامي ذكرهتا من باب ِّ بصلب املوضوع لكنٌصلة

ا لكن سعة صدر القارئ وحرصه عىل الفائدة ً خمطئُوقد أكون
 .تشفع يل

                                                 
 ليستخرج منها بعض َع األسئلة النبويةَّن يتتبَض من أهل العلم مِّقيُي aولعل  )  ١(

 .ملهامعا
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 ُ أشكرِّ فإين»ر الناسُشكَن ال يَ مر اُشكَال ي«ومن باب 
َّمعايل الشيخ صالح الفوزان الذي تفضل بقراءة البحث وإبداء 

َّملحوظاته ثم كتابته التقديم, ثم أشكر  اثة َّأخي الشيخ البحَّ
قام به من استخراج  عبدالعزيز بن عبدالكريم الدخيل عىل ما

 .سن مشورته ورأيهُ عن حًالنصوص من مصادرها, فضال
 الدويش كتور أمحد بن عبداُّلدإىل ا ٌ موصولُوالشكر

 .االذي راجع البحث لغوي
ا ًقنا مجيعُرزَ وإن ي, البحثذاٰنفع هبَ أن يُ أسأل َ َا

ِّ يف الرسَاإلخالص  . ويف القول والعمل, والعلنِّ
 

 دحانَّ السد بن عبداَّعبدالعزيز بن حمم
 هـ٢٠/٨/١٤٣١
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 معايل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
 

 :, وبعد ُاحلمد
ُفقد اطلعت عىل كتاب  ِّ ملؤلفه الشيخ »َّفقه اجلواب النبوي«ّ

ًعبدالعزيز السدحان, فوجدته كتابا مفيدا ملن يقومون : الدكتور ًُ َّ
 .بإجابة أسئلة الناس عن أمور دينهم

 .ً الشيخ عبدالعزيز خريا عىل ما كتب وأبانaفجزى 
ِّ وسلم عىل نبينا حممدaوصىل   . وآله وصحبهّ

   كتبه
 صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلامء

 هـ١٥/٤/١٤٣٢  
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صورة التقديم السابق
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  لَّاملعلم األو

ÞëûàÜÛ@ÞaûÛa@†öaìÏ@åß@ @
 

 عنه ٍؤاله يف إزاحة جهلُ من سُستفيدَ يَائلَّ السَّكام أن
ن  مُول أكثرؤ املسَ فائدةَّفإن. . وغري ذلك, إليهٍوإضافة علم

 : منهاٍ كثريةٍ ذلك من وجوهُ وبيان,ذلك
 . األجر له بحسب كثرة املستفيدين من جوابهُضاعفةُم −١
ول حتى لو جهل اجلواب وأخرب ؤول األجر للمسُصُح −٢

   سؤول قول املَّذلك أن; السائل بعدم علمه باجلواب
 ُ فيه مصالح..معنى ذلك هو ب أو ما»ال أعلم« أو »ال أدري«

 .ائلَّ وهيبة العلم يف نفس الس,مسؤوللل األجر : منهاٌكثرية

 .مسؤولائل للَّ السِدعاء −٣

يادة ِّ من باب الزسؤول عىل املٍؤال أبواب خريُّ السُفتحَقد ي −٤
 .يف البحث والنظر يف كالم أهل العلم

  للشيخ ابن سعديٌام كالمَقَمـ الٰهذاه يف ُكرِن ذُحسـَا يَّومم



אאא  ١٢
فقال  ه إليه?َّجَوُال ملن يَؤُّ السِئل عن فائدةُ فقد س
 لهٍيف مجلة جواب :  

 لكم من اإلشكاالت; ُعَقَ ما يِّ يف كلَونونُنْمـَونحن م... «
ر عىل البال ومراجعة ُخطـ مل تٍا لبحث أمورًببَ سُصريَا قد تَّألهن
 .IQH»...رق العلم فال حترمونا ذلكُ من طٰهذا و,حاهلا

عد موت ع به بَنتفُ يٌائل علمَّب عىل جواب السَّقد يرتت −٥
 ٍ خريَا بل أبوابً كم من سؤال فتح باب:قالُ وهنا ي,صاحبه

 َ كانٍ فكم من كتاب?اًاس عمومَّا وللنً خصوصمسؤوللل
 ِماتِّقدُ يف بعض مَرَظَن نَ وم?ٍ سائلُ تأليفه سؤالُسبب
 :وبيان ذلك, ب وجد مصداق ذلكُالكت

                                                 
 .)١٠٣ص( »عديةَّالفتاوى الس« )  ١(



אאא ١٣ 
 

  املعلم اخكا
laì¦a@ÝÔã@ÑÇbšni@Šuþa@ÑÇbšm@ @

 

ائل إذا سمع اإلجابة وعمل هبا فقد سلك طريق َّ السَّأن
 وعىل , وعىل علمه باإلجابة, عىل سؤالهُائلَّفيؤجر الس, الصواب

 َّفع فإنَّ النُسعت دائرةَّام اتَّ وهكذا كل...نقله اجلواب إىل غريه
 .األجر يتضاعف

 ;لَّ األوُيبِجُمـل والَّائل األوَّالس امها ً أولئك أجرُوأكثر
 عىل َّمن دل« :Fقال  . فاعلهِ أجرُ فله مثلٍ عىل خريَّن دلَ مَّألن
 .» فاعلهِ مثل أجرُ فلهٍخري

 :قال الشيخ ابن سعدي 
 اإلنسان فام فوقها حصل ِفيدت عنُ استٍ مسألةُّفكل.. .«

ِ لٌهبا نفع  ى جترٌ وحسناتٌمها وغريه فإنه معروفِّعلَتُمـ
 يف ٍ يل قد أفتى يف مسألةٌ وقد أخربين صاحب,لصاحبها
 ,قرأ يف قربهَأنه رآه يف املنام ي − ِّه قد تويفُ وكان شيخ− الفرائض

 ٌ أمرٰهذا و.هاُ وصلني أجرَ الفالنية التي أفتيتُ املسألة:فقال



אאא  ١٤
ن َ مُها وأجرُ فله أجرً حسنةًةَّنُ سَّنَن سَم« : يف الرشعٌمعروف

 .IQH»ل هبا إىل يوم القيامةِمَع

                                                 
 .)١٠٢−١٠١ص( »الفتاوى السعدية« )  ١(



אאא ١٥ 

 
  املعلم اخكالث

a@laìu@¿@ÕÏŠÛaòÜvÈÛa@åß@‰ˆ§aë@ÝöbÛ@ @
 

 ُّ النبي كام قال,ًا وعقالً رشعِ من األمور املحمودةُفقِّالر
F ِّألشج َ َ هام ُّحبـُ يِصلتنيَ خَ فيكَّإن« : القيس ِدْبَ عِ
 .IQH» واألناةُ احللم: ُا

  .IRH» من الشيطانُ والعجلة,a من ِّينَأَّالت« :Fوكذا قوله 
 ُعَنزُ وال ي, زانهّ إالٍء يش ال يكون يففقِّ الرَّإن« :Fوكذا قوله 

 .ISH» شانهَّ إالٍءمن يش
 ٰ يف الفتوىُالعجلة« :ا يقولً مالكُ سمعت:بْهَ وُقال ابن

 .ITH»قَرَخـ من اجلهل والٌنوع
فتي أن ُوز للمُجـَال ي« : حَالَّ الصُ ابنُوقال احلافظ

                                                 
 ).١٧(أخرجه مسلم  )  ١(
 ).١٧٩٥( »الصحيحة«نه األلباين يف َّ وحس,أبو يعىلأخرجه  )  ٢(
 ).٢٥٩٤(أخرجه مسلم  )  ٣(
 ).٢/١٨٦ (»ِّإعالم املوقعني«, و)٢/٦٥( البن مفلح »اآلداب الرشعية« )  ٤(
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 ;ٰىَتستفُز أن يُجـَم يـف بذلك لِرُ ومن ع,ٰتساهل يف الفتوىَي

 َنِها مِّ حقِ قبل استيفاءٰ بالفتوىُعِْرسُ ويُتَّتثبَوذلك ألنه قد ال ي
 ٌ براعةَ اإلرساعَّه أنُّه عىل ذلك تومهُلِحمـَ وربام ي,ر والفكرَظَّالن

َ وأل,ٌ وذلك جهل!ٌصةَْقنَ ومٌزْجَ عَواإلبطاء  َِئخطـُ وال يَبطئُن يَ
 .IQH»ُّلِضُيَ وَّلِضَيَ فَلَعجَن أن يِ به مُكملَأ

 عند رشحه »رشح صحيح مسلم«يف  ووي َّقال الن
 :حلديث جربيل

ِ للعاليفيه أنه ينبغ« ن َّ منه ليتمكُهَِيدنُائل ويَّق بالسُرفَم أن يـ
ق ُرفَائل أن يَّ للسي وإنه ينبغ,نقبضُمن سؤاله غري هائب وال م

 .IRH» سؤالهيف
   العلم والفتيا ُفليس صاحب« : مِّ القيُوقال ابن

 فإهنا كسوة ,كينة والوقارَّ منه إىل احللم والسَ أحوجٍ يشءإىل
ه كالبدن العاري من ُدها كان علمَقَ فإذا ف,علمه ومجاله

 من َ أحسنٍ إىل يشءٌ يشءَنِرُ ما ق:فَلَّ السُ وقال بعض.اللباس
 . إىل حلمٍعلم

                                                 
 ).١/٤٦ (»فتاوى ابن الصالح« )  ١(
 ).١/١٦٠( »رشح النووي« )  ٢(
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 ,ن أويت احللم والعلمَهم مُ فخيار: أقسامُنا أربعةُهٰ هُوالناس
 : الرابع, بال حلمًن أويت علامَ م: الثالث,امُهَمِدُن عَهم مُورشار
 .هُعكس

ه الطيش والعجلة ُّ وضد,هُ العلم وهباؤه ومجالُ زينةُفاحللم
ه ُّستخفَ وال ي,ه البدواتُّستفزَ فاحلليم ال ت,ع وعدم الثباتُّوالترس

 .يش واخلفة واجلهلَّ الطُه أهلُِققلُ وال ي,الذين ال يعلمون
 عند ورود أوائل ُهَ يملك نفسٍ ذو أناةٌ ثابتٌقورَبل هو و

ه من ُ ومالحظته للعواقب متنع,هاُاألمور عليه وال متلكه أوائل
 فبالعلم تنكشف له ,ه دواعي الغضب والشهوةَّأن تستخف

ن من َّ وباحللم يتمك, والصالح والفسادِّ اخلري والرشُمواقع
 فيصرب ِّعند الرش و, عليهُه ويصربُِرثْؤُ نفسه عند اخلري فيِتثبيت
 .IQH اهـ»ه عليهُتِّبَثُ واحللم ي,هَشدُه رُفِّرَعُ فالعلم ي,عنه

                                                 
َ عن رب العاملنيعنيِّإعالم املوق« )  ١( ِّ« )٤/٢١٨.( 



אאא  ١٨
 

  ابعَّاملعلم الر
ÝöbÛa@Šèã@åß@‰ˆ§a@ @

 

   : عند بعض أهل العلم يف قوله تعاىلٌائل داخلَّ السُهنر
 { n  m  l  kz .ا عنهفإذا كان هنر الفقري منهي;   

 فكيف ,يه مع فقره وحاجته علِّملا فيه من إدخال الضيق واهلم
َهن يقال فيمن  َنِ مُرِنفَ بل قد ي?ً العلم وزاده جهالةَ سائلَرَ

 . أخرى فيبقى عىل جهلهًةَّؤال مرُّالس
   كانت ً له من حاجته ماالٌ سائل احلاجة فيه حرمانُهنر
 .اًأو طعام

 بل ,شادَّ له من طريق الرٌ سائل العلم فيه حرمانُبينام هنر
 سؤول املُم إثمُعظَوهنا ي,  أخرىًةَّال مرَؤُّ للسٌضصاحبه بغُقد ي

َالذي هن  .رهَ
اس مع َّ النِا ألسئلةًاس سامعَّ النَ أكثرF ُّ النبيفقد كان

 F ومع ذلك فقد كان ,ع مسائلهمَُّونَ أعامرهم وتِاختالف



אאא ١٩ 

اس َّ بالنَِنيتْفـُم الَ وأرحم,ا لسامعهمً الناس صدرَأرشح
 ِ فليحذرF ُهَيْدَ هٰهذا وإذا كان ,هم عىل إجابة الناسَوأحرص

 F ِّ النبيَ عينيه هديَ نصبْ وليجعل,ائلَّ من هنر السُسؤولامل
 .له الناس ِمع كثرة مسائل



אאא  ٢٠
 

  املعلم اخلامس
laì¦a@ì™ë@óÜÇ@˜Š§a@ÝöbÛa@éàèÐí@b¶@ @

 

 بل قد ,ا يف اجلوابًوضُمُ غَائلَّ السسؤول املُزيدَا يًأحيان
 ُ وسبب ذلك غموض,سؤولقصد امل َ خالفُائلَّفهم السَي

   ,ائلَّ كمصطلحات ال يفهمها الس,سؤول يف كالم املٍألفاظ
 .ائلَّر عند السُندَها أو يـُ استعاملُّلِقَ يٍأو ألفاظ

ولذا فعىل طالب العلم أن حيرص عىل وضوح كالمه 
ضوح الكالم ُ ففي و;ائلَّقام جواب السَ يف مٍوبخاصة

 ,مِّي واملتعلِّ ويفهمه العاموسهولته يزول الغموض والتكلف
 .Fه ُ وهكذا كان كالم,اسَّ للنُ هو األنفعٰهذاو

 ُدِرسَ ي Fما كان رسول ا« : ُقالت عائشة
ٍه كان يتكلم بكالم بنيَّولكن ,ٰهذاكرسدكم  ن َه مُحفظـَ ي,ٍلْصَ فِّ
 .IQH»جلس إليه

                                                 
 ).١١٩ص( »خمترص الشامئل للرتمذي« )  ١(



אאא ٢١ 

َّ رشُقال بعض  ٌ ممتازٌ مفصولٌ ظاهر:أي« :»الشامئل«اح ُ
 ٰهذا و,هُّدَمكنه عُه ويُعَسمَن يَه مُنَّتبيَ بحيث ي,من بعضه ُبعض

 ُهَامع مع كونه يوضح مرادَّسوخه يف ذهن السُأدعى حلفظه ور
 .»ا بحيث ال يبقى فيه شبهةا تامًنه بيانِّويبي

 ِّعن األصمعي IQH ُّ الذهبيُ ما ذكرهَوما أمجل
ه ُنت ظنُمَّو يتكلٍ أبا عمرُ إذا سمعتُكنت« : أنه قال  

  .»ًا سهالً كالمُمَّتكلَ كان ي,اً شيئُفِعرَال ي
 .اء والعربيةَّرُ شيخ القُإنه! ?ٰهذاومن أبو عمرو 

                                                 
 ).٦/٤١٠( »ُّسري أعالم النبالء«يف  )  ١(



אאא  ٢٢
 

  املعلم السادس
ÝöbÛa@åç‡@μg@áÜÈÛa@Þb–íg@óÜÇ@˜Š§a@ @

 

 ينبغي سؤول فمع وضوح كالم امل; ما قبلهٰهذال يف ُويدخ
 ُرِّعكُ ما يَجانبـُي وأن ,ائلَّصال العلم إىل ذهن السي بإُله العناية
 يف ُ والتشعبُ اجلواب من حيث االستطرادَائل فهمَّعىل الس
 . من فهم اجلوابَائلَّ السُمِرْحـَ فذلك قد ي,الكالم

 األمور التي ينبغي أن ِّ من أهمُ األمرٰهذا ف; حالِّوبكل
 . العلمُى هبا طالبَعنُي

املراد ائل فحسب بل َّ عىل سؤال السَجيبـُ أن يُفليس املراد
أن يصل اجلواب إىل ذهن السائل فيستفيد السائل من جواب 

 : فتزول شبهة أو يزاح إشكال وهنا يقالسؤولامل
 القليل ّ إالُ منه الناسُكم من صاحب علم كثري ال يستفيد

 .من ذلك العلم
 , من مجيع علمهُوكم من صاحب علم قليل يستفيد الناس



אאא ٢٣ 

 إىل أسلوب صاحب العلم عوديبب يف قلة الفائدة وكثرهتا َّوالس
 .ائلنيَّامعني والسَّوعنايته بالطريق األمثل لنفع الس

إىل سهولة األسلوب  − تعاىل بعد توفيق ا −وذلك يعود 
 .ووضوح الكالم



אאא  ٢٤
  ابعَّ السُاملعلم

énÏŠÈß@xbn°@bß@μg@ÝöbÛa@éîjäm@ @
bèîÛg@xbn°@ü@Ûa@òÜ÷þa@åÇ@éÏŠ•ë@ @

 

 ,فّ تكلُقد يكون فيها نوعذا يف بعض املسائل التي ٰوه
ائل َّ السَن توجيهِحسـُ أن يمسؤولففي مثل ذلك ينبغي لل

 .هُنفعَه إىل ما يَوإرشاد
ه ُ فقد تدفعه مهت,ا مع صغار طلبة العلمً غالبٰهذال ُحصـَوي
ق به َّرتفُ يٰهذا ُفمثل, قُّف وتعمّ تكلُ فيها نوعٍؤال عن أمورُّإىل الس

 .م صغار العلم قبل كبارهَّعلُ وي,م من طلب العلَرِنفَحتى ال ي
 قال البخاري ,]٧٩: آل عمران[ q r sz} :قال تعاىل
: »اس بصغار العلم قبل َّي النـِّربُ الذي يِاينَّبَّ الر:ويقال
 . اـه»كباره

 ما : بصغار العلمُواملراد« : وقال احلافظ ابن حجر
مهم ِّعلُ ي: وقيل, منهاَّقَ وبكباره ما د, من مسائلهَحَضَو

ماته قبل ّقدُ أو م,ه قبل أصولهَ أو فروع,ياتهِّجزئياته قبل كل
 . اهـ»مقاصده



אאא ٢٥ 

 عن سألت أبا عبدا« : طيعيَوقال أبو جعفر الق
أ بامء َّ أتوض: قلت, ذلكُّبِحُ ما أ: فقال?ضوء بامء النورةُالو

 : قال? أتوضأ بامء الورد: قلت, ذلكّ ما أحب: قال?الباقالء
يش تقول أ : قالَّ فتعلق يف ثويب ثمُ فقمت:ال ق, ذلكّما أحب

يش تقول إذا خرجت من أ و: قال,ُّ فسكت? املسجدَإذا دخلت
 . اهـ»ٰهذا اذهب فتعلم : قال,ُّ فسكت?املسجد

 عن ًةَّ مرٌ سألني رجل:قال أبو عبدا« :وذيُّرَمـوقال ال
 َ العلمَتْمَكْحَأ:  لهُ فقلت? همَ ومأجوج أمسلمونَيأجوج

 .IQH»!? تسأل عن ذاىَّحت
ائل إذا سمع اإلجابة وعمل هبا فقد َّ السَّ أن: ذلكُوبيان

 وعىل علمه , عىل سؤالهُائلَّ السُفيؤجر, سلك طريق الصواب
سعت َّام اتَّ وهكذا كل, وعىل نقله اجلواب إىل غريه,باإلجابة
 . األجر يتضاعفّفع فإنَّ النُدائرة

 ّ ألن;لَّل واملجيب األوَّوائل األَّالسمها ا ً أولئك أجرُوأكثر
 .F ُّ, كام قال النبي» أجر فاعلهُ فله مثلٍ عىل خريَّن دلَم«

 مسألة ُّفكل.. .« : سعدي ُ ابنُقال الشيخ
                                                 

 ).٢/٧٢(بن مفلح ال »اآلداب الرشعية« )  ١(



אאא  ٢٦
مها ِّ ملتعلٌفيدت عن اإلنسان فام فوقها حصل هبا نفعُاست

 وقد أخربين , جتري لصاحبهاٌ وحسناتٌ فإنه معروف,وغريه
ه قد ُ وكان شيخ, يف الفرائضٍلة يل قد أفتى يف مسأٌصاحب

 الفالنية التي ُ املسألة:قرأ يف قربه فقالَ أنه رآه يف املنام ي:ِّيفُوُت
 َّنَن سَم« : يف الرشعٌ معروفٌ أمرٰهذا و.هاُ وصلني أجرَفتيتَأ
 .IQH»ن عمل هبا إىل يوم القيامةَ مُها وأجرُ فله أجرً حسنةًةَّنُس

                                                 
 ).١٠٢−١٠١ص( »الفتاوى السعدية« )  ١(



אאא ٢٧ 

 
  املعلم اخكامن
a@Þaìyc@ñbÇaŠß´ÜöbÛ@ @

 

غة التخاطب ُ فل;»مـُهَإنزال الناس منازل« من باب ُ األمرٰهذاو
ُوأسلوبه   . غريهمه معختلف عنـ القوم يِةَيْلِمع عَ

 .ّ خيتلف عن الشابِّنِّب مع كبري السُوالتخاط
 .ختلف عن غريهـ مع ضعيف الفهم يُا التخاطبًوأيض

 لسؤوطنة املِ إىل فُ بني هذه األحوال يعودُوالتفريق
 .اسَّسن تقديره ألحوال النُوح

امعني عند احلديث ما َّومن سديد ما جاء يف اعتبار حال الس
 :قال عن ابن عباس  »مام البخاريصحيح اإل«جاء يف 

 ,ٍفْوَ عُن بنٰمحَّالرُبد من املهاجرين منهم عً رجاالُئِرْقُ أُكنت«
ة َّر حجِ بن اخلطاب يف آخَمرُنى وهو عند عِفبينام أنا يف منزله بم

 َ أتى أمريً رجالَ لو رأيت:ن فقالٰالرمحُ عبدَّها إذ رجع إيلَّحج
   : يقولٍ هل لك يف فالن, املؤمننيَ يا أمري:املؤمنني اليوم فقال

 ّ إالٍ أيب بكرُيعةَ ما كانت بč فوا,اًالنُ فُ لقد بايعتُرَمُلو قد مات ع



אאא  ٢٨
 يف َ العشيةٌ لقائم ُاء ا إن شِّ إين: قالَّ ثمُرَمُ عَ فغضب!ْتَّ فتمًلتةَف
 !مُهَوهم أمورُبِصْغَرهم هؤالء الذين يريدون أن يِّذَحُاس فمَّالن

 املوسم َّ فإن; املؤمنني ال تفعلَ يا أمري:ُ فقلت:نٰمحَّالرُقال عبد
ون عىل ُِبغلَ الذين يُم همَّم فإهنُهَاءَغْوَاس وغَّ النَاعَعَ رُعَجمَـي
 ًقالةَ مَ فتقولَ وأنا أخشى أن تقوم,اسَّ يف النُ تقومَربك حنيُق

وها عىل ُعَضَوها وأن ال يُعَ مطري وأن ال يَّيطريها عنك كل
ة َّنُّ اهلجرة والسُا دارَّ فإهنَ املدينةَمَدْقَ حتى تْلِهْمَأَ ف,مواضعها

ا فيعي ًنِّمكَتُ مَ ما قلتَ فتقولِاسَّ النِ بأهل الفقه وأرشافَصُلَْخفت
 ا واَمَ أ:رَمُ فقال ع.واضعهاَا عىل مَوهنُضعَقالتك ويَ العلم مُأهل

 .لخإ IQH»...ه باملدينةُ أقومٍقامَ مَلَّوَ بذلك أَّ ألقومن ُ اَإن شاء

                                                 
 ).٦٨٣٠( »صحيح البخاري« )  ١(



אאא ٢٩ 

 
  املعلم احكاسع

ÝöbÛa@Þaû@Ýàèm@ü@ @
 

  ا قد ً وأحيان,اس عىل طالب العلمَّ النُ أسئلةُدِرَا ما تًكثري
 .ا لبعض ما يرد عليهً جوابُعرفَال ي

ائل بعدم علمه فيذهب َّ السُسؤولخرب املـُ احلال يههذويف 
 .. بعينهٍ بسؤال أحدُسؤولشري عليه املُوقد ي,  إىل غريهُائلَّالس

 ٰ لكن األوىل,ائلَّ للسًصلحةَ مُسؤولا يراه املَّإىل غري ذلك مم
ا َّؤال ممُّ إذا كان السٍائل وبخاصةَّ السَؤالُل سِمُ هيَّ أالسؤولبامل
   ,اس يف طبيعة عملهمَّ النُه بعضُا حيتاجَّ أو ممٰالبلوى به ُّمُعَت

 .أو غري ذلك
ائل بعد فراقه َّصل بالسَّفع إذا اتَّ األجر والنُوتزداد دائرة

 .َ اجلوابُهَوأبلغ



אאא  ٣٠
 

  املعلم العارش
Ù÷İ@´îjni@‰…bjÏ@pdİc@a‡g@ @

 

امع َّائل والسَّجوع عن اخلطأ وبيان ذلك للسُّ بالرُاملبادرة
 .من أنفع األمور هو ًخاصة

 .تهَّ لذمٌبراءة ففيه
 .امع عن اخلطأَّائل والسَّ السُّوفيه رد

 .»َغَلَن بَم«امع وَّائل والسَّوفيه الرتبية العلمية للس
 العلم ُني به أهلُا عَّمم − جوع عن اخلطأُّالر − األمر ٰهذاو

َ فمتى ما تبني; لغريهمًبهم تعليامُتُا ويف كًومتثلوه يف أنفسهم لزوم َّ 
 , عليك ذلك من نعم اَّ فاعلم أنٌهك عليه أحدَّ ونبُلك اخلطأ

 يف َك والصوابَ خطأِّْنيَ بَّ ثم−  −فبادر بشكره 
 .كُك ويستفيد سائلك وسامعُتَّ ذمَ بذلك وتربأَ فتؤجر,ذلك

م أنه ِلَ فعٍوإن أفتى بمسألة« :قال أبو بكر اآلجري 
ه ُ عليه غريَّ فردًقال قوال وإن , عنهاَ أن يرجعْستنكفَأخطأ مل ي



אאא ٣١ 

 القول كذلك رجع َّ فعلم أن, منه أو مثله أو دونهُن هو أعلمَّمم
 . اهـIQH»اًعن قوله ومحده عىل ذلك وجزاه خري

ر َمُ عٰهذاف« : اإلسالم ابن تيمية ُوقال شيخ
عىل صداق أزواج ٌ رجلُ ال يزيد: فقالَ خطب الناس 

ِل!  يا أمري املؤمنني:ٌ امرأة فقالت.هُ بناته إال رددتF ِّالنبي  َمـ
 G  H } : قرأتَّ ثم,اهَّ إي ُا أعطانا اًنا شيئُمِرْحـَت

I z  ]ر إىل قوهلاَمُ فرجع ع;]٢٠: النساء«IRH. 

                                                 
 ).٤٣ص( »أخالق العلامء« )  ١(
 ).٢٠/٢٤٣ (»جمموع الفتاوى« )  ٢(



אאא  ٣٢
 

  املعلم احلادي عرش
aĆ‰ì•@Ýàn°@ÞaûÛa@æb×@a‡g@ @

 

  :م ِّ القيُقال اإلمام ابن
علم املفتي َمل ي فإن ; عديدةٍورُ لصًالِال حمتمَؤُّإذا كان الس«

ِ عنها مل جيَسؤولالصورة امل  وإن علم , واحدة منهاٍ عن صورةْبُ
 ّد لئالِّقيُ ولكن ي,ها باجلوابَّ عنها فله أن خيصسؤولالصورة امل

 ,َ وكيتَتْيَ كُ إن كان األمر: فيقول, اجلواب عن غريهاَّم أنَّتوهُي
 .IQH» فاجلواب كذا وكذا, عنه كذا وكذاسؤولأو كان امل

                                                 
 ).٤/٢٥٥( »إعالم املوقعني« )  ١(



אאא ٣٣ 

 
   عرشاخكا ُاملعلم
ŽÐã@oãb×@a‡glaŠİ™a@Þby@¿@é@ @

ŽîÜÏlaì¦a@åÇ@Ùà@ @
 

  :م ِّ القيُقال اإلمام ابن

 أو جوع ,ٍ شديدٍ يف حال غضبٰفتي الفتوىُليس للم«
 ِغلُ أو ش, أو نعاس غالب,جِزعُ مٍ أو خوف,قلقُ مٍّمَ أو ه,ٍطِرْفُم

   َّ بل متى أحس,ِْنيَثَبَْخ األِ مدافعةَ أو حال, عليهٍولَتْسُ مٍقلب
ْا من ذلك خيًمن نفسه شيئ ته ُّه عن حال اعتداله وكامل تثبُجِرُ

 .IQH»نه أمسك عن الفتوىُّوتبي

                                                 
 ).٤/٢٢٧( »إعالم املوقعني« )  ١(



אאא  ٣٤
 

  املعلم اخكالث عرش
ýçc@îÛë@ónÏc@åßôìnÐÜÛ@@ @

 :م ِّ القيُقال اإلمام ابن
ن َ وم,ٍ عاصٌ فهو آثمٰلفتوىل وليس بأهل َاسَّن أفتى النَم«
 قال أبو الفرج ابن .اً أيضٌ األمور عىل ذلك فهو آثمةَالُن وِ مُهَّأقر

 ,ةَّميُ بنو أَهم كام فعلُ األمر منعَّ ويلُلزمَ وي:اجلوزي 
 وبمنزلة , بالطريقٌب وليس له علمْكَّ الرُّلُدَوهؤالء بمنزلة من ي

 له َ وبمنزلة من ال معرفة,د الناس إىل القبلةِرشُى الذي يَاألعم
 وإذا ,همِّ من هؤالء كلً بل هو أسوأ حاال,َناس الُّطبَ وهو يِّبالطب
 ,ب من مداواة املرىضُّ التطبِنِسـْحُن مل يَ مُ األمر منعِّ عىل ويلَّتعني

وكان ! ?ينِّه يف الدَّة ومل يتفقَّنُّ والسَعرف الكتابَفكيف بمن مل ي
 قال يل :ه يقولُ فسمعت, اإلنكار عىل هؤالءَ شديدنا ُشيخ
 يكون عىل : لهُ فقلت!?ٰا عىل الفتوىًبِسَتـْحُ مَتْلِعَُج أ:ؤالءٰ هُبعض
 .IQH»!? وال يكون عىل الفتوى حمتسبٌ حمتسبَ والطباخنيَازينَّاخلب

                                                 
 ).٤/٢١٧( »إعالم املوقعني« )  ١(



אאא ٣٥ 

 
  ابع عرشَّاملعلم الر

ÉÔí@@đõï‘@åÇ@Ý÷@a‡g@ @
 :م ِّ ابن القيُقال اإلمام

ه ُ إجابتُّستحبُ فهل ت, مل تقعٍإذا سأل املستفتي عن مسألة«
 وقد حكى عن كثري من ,و ختري? فيه ثالثة أقواله أَكرُأو ت

 وكان بعض السلف إذا ,السلف أنه كان ال يتكلم فيام مل يقع
 فإن قال نعم ? هل كان ذلك:سأله الرجل عن مسألة قال

 . دعنا يف عافية: وإال قال,تكلف له اجلواب
اك أن تتكلم يف َّ إي:وقال اإلمام أمحد لبعض أصحابه

 !إماممسألة ليس لك فيها 
    من كتاب اٌّ فإن كان يف املسألة نص; التفصيلُّواحلق

ه الكالم َكرُحابة مل يَّ عن الصٌ أو أثر, Fة عن رسول اَّنُأو س
   الوقوع َ فإن كانت بعيدةٌ وال أثرٌّ وإن مل يكن فيها نص,فيها
 َها غريُ وإن كان وقوع, له الكالم فيهاّستحبُ ال تقع مل يًرةَّدَقُأو م
ائل اإلحاطة بعلمها ليكون منها َّ السُد وغرضَستبعُدر وال منا

 ال سيام إن , بام يعلمُ له اجلوابَّحبُعىل بصرية إذا وقعت است



אאא  ٣٦
 فحيث ,ع عليهاِّفرُ وي,هاَائل يتفقه بذلك ويعترب هبا نظائرَّكان الس

 .IQH» أعلم وا, كان هو األوىلً اجلواب راجحةُكانت مصلحة
 :اً أيض القيم ُوقال اإلمام ابن

 , أن يكون قد سأل عن احلادثة قبل وقوعها:واحلالة الثانية«
ب إذا ِّف الطيَلَّ وقد كان الس.يبهـِجُ ال جيب عىل املفتي أن يٰهذاف
 فإن ?عتَقَ هل كانت أو و:ائلَّ يقول للسٍهم عن مسألةُئل أحدُس
  وى بالرأي  الفتَّ ألنٰهذا و,ا يف عافيةَنْعَ د: وقال, مل جيبه, ال:قال

 عند َبيح امليتةُه كام تُبيحُ فالرضورة ت,ال جتوز إال عند الرضورة
 فإن , فيها وال إمجاعَّ ال نصٍام هو يف مسألةَّ إنٰهذا و,االضطرار

ئل ُ فمن س,ب اإلمكانْسَِحه بُ فعليه تبليغٌ أو إمجاعٌّكان فيها نص
 َنِمَ إذا أٰهذا , القيامة بلجام من نارَ يوم ُ أجلمه اُ فكتمهٍعن علم

 ٍّب رشُّرتَن تِأمن غائلتها وخاف مَ فإن مل ي, الفتوىَاملفتي غائلة
ا لدفع أعىل ً ترجيح; عنهاَ من اإلمساك عنها أمسكَأكثر

 عن نقض F ُّ النبيَ وقد أمسك.املفسدتني باحتامل أدنامها
ان عهد َثْدِألجل ح الكعبة وإعادهتا عىل قواعد إبراهيم 

 ,خول فيهُّ الدَ بعدُرهم عنهَّفَام نَّ ذلك ربَّوأنقريش باإلسالم 

                                                 
 ).٢٢٢−٤/٢٢١( »إعالم املوقعني« )  ١(
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 ,ل عنهِئُ سَّائل ال حيتمل اجلواب عامَّ السُوكذلك إن كان عقل
 . عن جوابهَ له أمسكً أن يكون فتنةُسؤولوخاف امل

 وما :ٍ عن تفسري آيةَ سألٍ لرجلاس َّ عبُقال ابن
 ُهَ وأنكرتَحدت أي ج? بهَك بتفسريها كفرتُ لو أخربتِّك أينُنِّمَؤُي

 .IQH» ورسوله باُ أنك تكفر:دِرُ ومل ي, بهَوكفرت

                                                 
 ).٤/١٦٤( »إعالم املوقعني« )  ١(



אאא  ٣٨
 

   اخلامس عرشُاملعلم
ìÐäÛa@éÐÛdm@@b¾ë@bĆiŠÌnß@áØ§a@æb×@a‡g@ @

@oÐÛc@b¸gëéÏý@ò÷ìnÛa@μëþbÏ@ @
 

 :م ِّ القيُقال اإلمام ابن
 امَّوس وإنُفُّ النُا مل تألفهَّا مما جدًبَستغرُ مُإذا كان احلكم«

 ,ا بهًنِذْؤُ مُ ما يكونُهَبلَ قَئِّطَوُفتي أن يُه فينبغي للمَألفت خالف
 َةَّ سبحانه قصُهَرْكِ ذْلَّ فتأم,مة بني يديهّ واملقدِ عليهٍكالدليل

 ِّنِّ الشبيبة وبلوغ السِ بعد انرصام عرصُ الولد منهَزكريا وإخراج
مة بني يدي ّده مقِ قصتُكرِ فذ, فيه ملثله يف العادةُدَولُالذي ال ي

 ٍت بولدَِسنأ َّامـفوس لُّ النَّ فإن;ٍ املسيح ووالدته من غري أبِقصة
 ُ عليها التصديقَلُهَ سً هلام عادةُدَولُمن شيخني كبريين ال ي

ة املسيح َّر سبحانه قبل قصَكَ وكذلك ذ,ٍ من غري أبٍبوالدة ولد
ع َّ الذي شجاٰهذ و,ِهانَِّب إِا يف غري وقته وغريَهَ رزقَ مريمَوافاةُم

 .ِهانَِّبها لطلب الولد وإن كان يف غري إَكَّ زكريا وحرَنفس
وس ُفُّ عىل النً كانت شديدةَّامـ نسخ القبلة لَةَّل قصَّوتأم
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 :ٍئاتّطَوُ مَةَّها عدَ قبلُ سبحانهَأَّ وطَا كيفجد
 . ذكر النسخ:منها
 . من املنسوخ أو مثلهٍ أنه يأيت بخرب:ومنها
 ,ٌ عليمٍ وأنه بكل يشء,ٌ قديرٍ يشءِّكل أنه عىل :ومنها

ِ األمر الثاين كام كان صالٰهذاـ لٌ قدرته وعلمه صالحُفعموم ا ًحـ
 .لَّلألو

َ كام اعرتض عىل رسولهَهم االعرتاضُ حتذير:ومنها ن ِ مُ
 .م بالتسليم واالنقيادُهَرَمَ بل أ,قبلهم عىل موسى

م ُهَّفِخَتْسَ وأن تاإلصغاء إىل اليهودمن هم ُ حتذير:ومنها
 هلم َّا من بعد ما تبنيًارّوهم كفُّدُرَ أن يَونُّدَوَم يَّ فإهن,همُهَبُش

 .ُّاحلق
 ,ُّد وال بالتنرصُّ اجلنة ليس بالتهوَ دخولَّه أنُ إخبار:ومنها

 مع متابعة ة َّام هو بإسالم الوجه والقصد والعمل والنيَّوإن
 .أمره

 ِّ وىل املصيلُيث وأنه ح,ه سبحانه عن سعتهُ إخبار:ومنها
 فذكر اإلحاطتني ,ٌ عليمٌه واسعَّ فإن, تعاىل اُ وجهَّ فثمُهَوجه
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ُ فال يتومه,َ والعلميةَالذاتية م يف القبلة األوىل مل يكونوا َّ أهنَونَّ

هوا َّام توجُ بل حيث, وال يف الثانيةه َ وجهَمستقبلني
 .ه تعاىلُ وجهَّفثم

 ِباع أهواءِّتا عن Fه َّر نبيَّ حذ أنه :ومنها
ه ما ُ هو وأمتَبعَّتَ بل أمر أن ي,ار من أهل الكتاب وغريهمّالكف

 .أوحى إليه فيستقبلونه بقلوهبم وحده
 ,ِهتّلِ بانيه ومَ وعظمة, بيته احلرامَ عظمةَ أنه ذكر:ومنها

 بالبيت وبانيه َهَّ فنو,باعهاِّ وأمر بات, عنهاُبَرغَن يَ مَهَفَوس
ه من ِمنِ مع ما يف ض,ي التحويلَدَ بني يٌوطئة تٰهذا ُّ وكل,تهَّلِوم

 ِ هذه األمةَكر فضلَ ذَّ ثم.ةَِّينَّاملقاصد اجلليلة واملطالب الس
هم ُّ نبيَ فاقتىض ذلك أن يكون, اخليارُ العدلُطَسَ الوُةَّم األمَّوأهن
Fاُصلوات − ِ األنبياءَ أوسط همَوخيار −ه عليهم ُ وسالم, 

ي يستقبلوهنا تهم الُ وقبلت,م كذلكُه ودين,م كذلكُوكتاهب
ة َّا يف أحكامه تعاىل األمريًرَدَا وقً رشعُ فظهرت املناسبة,كذلك
ة َّت للعقول الزكيَّ وجتل,ُه الباهرةُ وظهرت حكمت,ةَّوالقدري
 .ا ِّ بنور رهبِاملستنرية

 ِي احلكمَدَر بني يُذكَ أن يٌ جديرَ املفتيَّ أن:ُواملقصود



אאא ٤١ 

 وتكون , عليهُّ وتدل, بهُ تؤنسٍماتّقدُف مَلْؤُالغريب الذي مل ي
 .IQH» التوفيق وبا, بني يديهًتوطئة

                                                 
 .)١٦٤−٤/١٦٣( »عنيِّإعالم املوق« )  ١(
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َّاملعلم الس   ادس عرشُ
ŞÛa@éîjämáşçìnÛa@ÉÏŠí@bß@óÜÇ@Ýöb@ @

 
 :م ِّ ابن القيُقال اإلمام

 عىل وجه ُهَهِّنبُ ينبغي له أن يٍائل بيشءَّإذا أفتى املفتي للس«
 ٰهذا و,وابَّ الصَ منه خالفُهمَليه الو إُا قد يذهبَّاالحرتاز مم

 قوله ٰهذا ُ ومثال,ح واإلرشادْصُّ من أبواب العلم والنٌ لطيفٌباب
F: »كيف ْلَّ فتأم.» يف عهدهٍو عهدُ وال ذ, بكافرٌنِؤمُ مَُلقتُ يَال 
ا ًطلقُار مّ الكفِ دماءِم إهدارُّا لتوهً رفعِ األوىل بالثانيةَ اجلملةَعَبْأت

ام َّ فرب» بكافرٌقتل مؤمنُال ي« : قالَّـام فإنه ل; عهدهموإن كانوا يف
   ٌم مسلمُهَ أحدَتلَ لو قٰهذاـ ول,ٌدرَم هُهَ دماءَّ أن إىلُذهب الوهم

 ولقد .»وال ذو عهد يف عهده« :م بقولهُّ التوهٰهذافع َ فر,ل بهَقتُمل ي
 بالكافر ُ املسلمَُلقتُ ي:ن قالَ عىل مُ احلسنةُخفيت هذه اللطيفة

 .ٍ يف عهده بكافرٍ وال ذو عهد: يف احلديثَرَّدَ وق,دَملعاها
 .»وا إليهاّلَصُال جتلسوا عىل القبور وال ت« :Fه ُومنه قول

 بالنهي ُهَبَّقَ تعظيم هلا عُه عن اجللوس عليها نوعُ كان هنيَّفلام
 من ٌّشتقُ بعينه مٰهذا و,ً قبلةَلَعْجـُعن املبالغة يف تعظيمها حتى ت



אאא ٤٣ 

  T  S  R  Q  } :هِّوله تعاىل لنساء نبي كق,القرآن
  a   ̀ _   ̂ ]   \  [  Z  Y  X  WV  U

d  c  bz. فربام ذهب ; عن اخلضوع بالقولَّفنهاهن 
 ٰهذا فرفع ,زُالوهم إىل اإلذن يف اإلغالظ يف القول والتجاو

 .d  c  bz} :م بقولهُّالتوه
y  x  w  v  u  } :ومن ذلك قوله تعاىل

` _ ~ } | { zb  a z.أخرب سبحانه َّامـ ل 
 َمَّرجة فربام توهَّبآبائهم يف الد −وال عمل هلم  −ية ِّبإحلاق الذر

م ُّ التوهٰهذا فرفع ,يةِّ اآلباء إىل درجة الذرَّحطـم أن يِّتوهُم
 ما نقصنا من اآلباء : أيz{  ~  _  `  b  a} :بقوله
   ,ميتهم إىل درجتهِّ بل رفعنا ذر,ا من أجور أعامهلمًشيئ

 قد ُ كان الوهمَّامـ ول,م إىل درجتهم بنقص أجورهمُومل نحطه
ة قطع َّه بأهل اجلنُار كام يفعلَّ ذلك بأهل النُفعلَ إىل أنه يُذهبَي

 .h  g  f  e   dz     } بقوله َذلك الوهم
]  \  [  ^  _  `       } : قوله تعاىلٰهذاومن 

f  e  d  c  b  az. 
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qu   t  s   r    w  } :ومن ذلك قوله تعاىل
|  {  z  y  x ¢  ¡   �    ~       ̈   §  ¦  ¥  ¤

© z, ذلك تعجيلَل عليه فربام أوهمِّر كفايته للمتوكَكَ ذَّفلام َ 
̈  } :به بقولهَّل فعقُّ التوكَالكفاية وقت   §  ¦  ¥  ¤

©zلهُرهَّدَه إىل وقته الذي قُوقُسَ فهو ي,اهَّا ال يتعدً وقت: أي ,   
  ا ً شيئَ فلم أرُ ودعوتُلتَّ قد توك:ُ ويقولُلِّل املتوكفال يستعج

 .ر لهّه يف وقته الذي قدِ أمرُ بالغ ُ فا,ُومل حتصل يل الكفاية
 من ٌ لطيفٌ وهو باب,ةَّنُّا يف القرآن والس جدٌ كثريٰهذاو

 .IQH»صوصُّأبواب فهم الن
 

                                                 
 .)١٦١−٤/١٦٠( »عنيِّإعالم املوق« )  ١(



אאא ٤٥ 

 
َّاملعلم السابع عرش ُ  

Çbjë@bäÛa@Þaìydi@Þëû½a@òÏŠÈßáè@ @
 
 .ةَّياسة الرشعيِّ وبرصه بالسسؤول من فقه املٰهذاو

د َّاس بمجرَّومن أفتى الن« :م ِّ القيُقال اإلمام ابن
رفهم وعوائدهم وأزمنتهم ُاملنقول يف الكتب عىل اختالف ع

ه ُ وكانت جنايت,َّ وأضلَّوأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل
كلهم عىل اختالف ب الناس َّ من جناية من طبَين أعظمِّعىل الد

بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بام يف كتاب من كتب 
 املفتي اجلاهل ٰهذا الطبيب اجلاهل وٰهذا بل , عىل أبداهنمّالطب
 .IQH» املستعان وا, ما عىل أديان الناس وأبداهنمُّأرض

                                                 
 .)٣/٧٨( »عنيِّإعالم املوق« )  ١(
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  ُاملعلم اخكامن عرش
—äÛa@ÅÐÜi@laì¦a@ @

 
 :م ِّقال اإلمام ابن القي

ه َّ فإن; مهام أمكنهِّ بلفظ النصَفتيُ للمفتي أن يينبغي«
 له ٌ مضمونٌ فهو حكم,ِّن احلكم والدليل مع البيان التامَّيتضم

ل الفقيه و وق,ن للدليل عليه يف أحسن بيانِّ متضم,الصواب
ة الذين َّ وقد كان الصحابة والتابعون واألئم.املعني ليس كذلك

ى خلفت من َّ حت,يِّلتحرن ذلك غاية اْوَّسلكوا منهاجهم يتحر
ا غري ً واشتقوا هلم ألفاظ,وصُصُّ رغبوا عن النٌبعدهم خلوف

 َّ أنٌ ومعلوم,صوصُّ النَ فأوجب ذلك هجر,وصُصُّألفاظ الن
صوص من احلكم والدليل ُّتلك األلفاظ ال تفي بام تفي به الن

د من هجران ألفاظ النصوص واإلقبال عىل ّ فتول,وحسن البيان
   ة من الفساد ماَّادثة وتعليق األحكام هبا عىل األماأللفاظ احل

ِ إ بريئة من اخلطٌ وحجةٌ فألفاظ النصوص عصمة, ُ اّه إالُعلمَال ي
 عهدة َ كانت هي عصمةَّـام ول,والتناقض والتعقيد واالضطراب

 من َّهم أصحُ كانت علومَالصحابة وأصوهلم التي إليها يرجعون
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 من ِإ من خطّ اختلفوا فيه أقلهم فيامُ وخطؤ,همَن بعدَعلوم م
 .اّ جرَّ وهلم,ن بعدهم كذلكَ التابعون بالنسبة إىل مَّ ثم,بعدهم
صوص عند أكثر أهل األهواء ُّ النُ استحكم هجرانَّامـول

تهم يف غاية الفساد ّهم يف مسائلهم وأدلُوالبدع كانت علوم
 .واالضطراب والتناقض

 ٍعن مسألةئلوا ُ إذا س Fوقد كان أصحاب رسول ا
  أو فعل رسول ا, كذا F قال رسول ا, كذا ُ قال ا:َيقولون

 فمن ,ّ قطً وال يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيال,كذاملسو هيلع هللا ىلص 
 َدُعَ وبُ طال العهدَّ فلام,دورُّ يف الصـَامِ لًل أجوبتهم وجدها شفاءَّتأم

 يذكروا يف رين أنِّا عند املتأخً عيبٰهذاة صار َّ من نور النبوُالناس
 .«IQHقال رسول ا« و,»قال ا«أصول دينهم وفروعه 

  F اَ من املسلمني استأذن رسولً رجالَّأن« :اًومنه أيض
سافح وتشرتط له أن تنفق ُ وكانت ت»أم مهزول« يقال هلا ٍيف امرأة
 فقرأ : قال, أو ذكر له أمرها F فاستأذن رسول ا: قال,عليه

 . F {o   p           q       r        s     t    vu  z«IRH اُّعليه نبي

                                                 
 .)١٧٠−٤/١٦٩( »عنيِّإعالم املوق« )  ١(
 .أخرجه أمحد )  ٢(
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  ُاملعلم احكاسع عرش

ÞaûÛa@‰†Ó@óÜÇ@ÝöbÛa@òibug@ @
 
 إذا دعت ّ إال,IQHؤالُّ هو األصل يف جواب السٰهذاو
 .»لأا سّائل بأكثر ممَّإجابة الس«يادة كام يف ِّ إىل الزُاحلاجة

 العمل ُّ أي:ئلُ س F رسول اَّأن عن أيب هريرة 
 ُاجلهاد« : ماذا قالَّثم:  قيل,» ورسوله باٌإيامن« : فقال?أفضل

 .IRH»ٌ مربورٌّحج« : قال? ماذاَّ ثم: قيل,»يف سبيل ا
  اَ رسولُ سألت:قال  بن مسعود اعن عبدو

F:َّثم: ُقلت :قال. »الصالة لوقتها« : قال? العمل أفضلُّي أ 
  يفُاجلهاد« : قالي? أَّثم: قلت : قال.» الوالدينُّبر« : قالّي?أ

 .«ISHسبيل ا
                                                 

بن اد يوسف َّ أليب حمم»اإليضاح لقوانني االصطالح«: انظر للفائدة كتاب )  ١(
 ).٤٥−٤٣ص( فهد السدحان :قيق حت,اجلوزي

 .البخاري )  ٢(
 .مسلم )  ٣(
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 ُّي أ,aيا رسول : ُقلت :قال  موسى عن أيبو
 .IQH» من لسانه ويدهَ املسلمونَِملَن سَم« : قال?اإلسالم أفضل

                                                 
 .البخاري ومسلم )  ١(



אאא  ٥٠
 

  ُاملعلم العرشون
éÛaû@åß@Šr×di@ÝöbÛa@òibug@ @

 
تاجه ائل وما قد حيَّ السَ حالسؤول إىل تقدير املٰهذا ُويعود

 .ه خفي عليهَّ لكنُائلَّالس
  :م ِّ القيُقال اإلمام ابن

 وهو من ,ا سأله عنهَّ ممَائل بأكثرَّ السَجيبـُفتي أن يُجوز للمـي«
ة علمه وضيق ّ ومن عاب ذلك فلقل,صحه وعلمه وإرشادهُكامل ن

 »صحيحه« لذلك يف ُّ وقد ترجم البخاري,صحهُنه وضعف نَطَع
 ذكر حديث َّ ثم,»ا سأل عنهَّائل بأكثر ممَّباب من أجاب الس« :فقال
   : F فقال رسول ا?مِرُْحلبس املَ ما ي:ر َمُابن ع

 ,فافِ وال اخل,اويالتَّ وال الرس, وال العامئم,صُمُلبس القَال ي«
 .» من الكعبنيَ وليقطعهام أسفلِنيَّ فيلبس اخلفِنيَلْعَإال أن ال جيد ن

 , ال يلبسَّاملحرم فأجاب عام يلبس َّ عام F اُئل رسولُفس
 وما ٌ حمصورُلبسَال ي  ماَّ فإن; يلبسَّ عامَن ذلك اجلوابَّوتضم

َ وبني,ِوعنيَّ فذكر هلم الن,ٍ حمصورُ غريُلبسَي  ِّ لبس اخلفَ هلم حكمَّ



אאא ٥١ 

 :ضوء بامء البحر فقال هلمُعن الوملسو هيلع هللا ىلص  وقد سألوه .علَّعند عدم الن
 .IQH»ُهيتتَ مُّلـِحه الُور ماؤُهَّهو الط«

  اُسئل رسول« : حديثدعن  ُّوويَّ النُوقال اإلمام
 من ٰهذا .» فهو حرامَ رشاب أسكرُّلُك« : فقالِعِْت البِ عنملسو هيلع هللا ىلص

ائل َّذا رأى بالسإ يفتُ للمُّبَستحُ وفيه أنه ي;ملسو هيلع هللا ىلصجوامع كلمه 
 , عنهسؤول اجلواب إىل امل يفُهَّمُضَ إىل غري ما سأل أن يًحاجة
 .IRH»ُه ميتتُّلِهو الطهور ماؤه احل« :ُديث احلديث حٰهذا ُونظري
 ٍ مسجدُّ أي,a يا رسول :ُقلت:  قال ٍّعن أيب ذرو

 َّثم« : قال?ّ أيَّثم : قلت.»ُامَ احلرُاملسجد« : قال?َلَّ أوَعِضُو
 : قالَّ ثم,»َأربعون« : قال?كم كان بينهام :ُ قلت.»املسجد األقىص

 .ISH»ٌ لك مسجدُ واألرض,ِّلَصَ فُالةَّ الصَام أدركتكُحيث«
ؤال ُّ عىل السُيادةِّوفيه الز« : َ ابن حجرقال احلافظ

 .ITH» فائدةُائل يف ذلك مزيدَّ ال سيام إذا كان للس,يف اجلواب

                                                 
 .أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن )  ١(
 ).١٣/١٦٩( »رشح النووي« )  ٢(
 .أخرجه البخاري )  ٣(
 ).٦/٤٦٣( »فتح الباري« )  ٤(



אאא  ٥٢
 الفتوى أن ِوذلك من حماسن« : قال ابن العريب

 ٍ لعلمً وإفادة, للفائدةً عنه تتميامَلِئُا سَّ ممَ اجلواب بأكثريف َاءَجـُي
 .IQH» املسؤول عنهِر غريَآخ

 :−  كالم ابن العريب نقلهبعد − نعاين َّوقال الص
ن َ مّألن د ذلك عند ظهور احلاجة إىل احلكم كام هنا;َّويتأك«
ه مع تقديم ِيتتَ مِّلِهورية ماء البحر فهو عن العلم بحَ يف طَفَّقَتو

 .IRH»اًفُّقَوَ تُّحتريم امليتة أشد
هو الطهور « :ه عىل حديثيف كالم − قال اخلطايب 
 ٍئل عن يشءُ إذا سَ واملفتيـَمِ العالّوفيه أن« :− »ماؤه احلل ميتته

 األمور التي َنِ مُهَ ما وراءِ إىل معرفةًائل حاجةَّ بالسَّعلم أنَوهو ي
 ُاهَّه إيُا له تعليمصل بمسألته كان مستحبَّه أو تتُها مسألتُنَّتضمت

ا يف القول ًدوانُ ومل يكن ذلك ع,ه يف اجلواب عن مسألتُوالزيادة
 عن ماء البحر ُم سألوهُ تراهَالَ أ,عني من الكالمَا ملا ال يًفّوال تكل

م ُهُزِوْعُه بأنه قد يِ لعلم? فأجاهبم عن مائه وعن طعامه,ُبْسَح
 مجعتهم احلاجة َّ فلام,ُ العذبُزهم املاءِوْعُ يف البحر كام يُالزاد

 .هلم منه ُمنهم انتظمهام اجلواب
                                                 

 ).١/٨٩( »عارضة األحوذي« )  ١(
 ).١/٩٨( »المَّل السُبُس« )  ٢(



אאא ٥٣ 

 ,ةَّة والعامَّ عند اخلاصٌ علم طهارة املاء مستفيضّ فإن:اًوأيض
 رأى َّ فلام, يف األصلٌلِكْشُ مًا حالالِيتة البحر وكوهنَ مُوعلم
 َّ أنَمِلَكم فيه عُ للحٍِنيبَستُ مِ غريِنْيَرَْم األِ بأظهرً جاهالَائلَّالس

 .ا بالبيانُمهَالْوَأخفامها أ
 , بحرضتهَالةَّ الصَل الذي أساءُجَّه للرُ قولٰهذا ُونظري
ره ُأمَ ذلك يُّا كلً فأعادها ثالث,»ِّلَصُك مل تَّ فإنِّلَص« :فقال له
 فابتدأ َالةَّ الصُهَمِّلَعُ أن يُلُجَّالة إىل أن سأله الرَّ الصِبإعادة
 ّألن − ُ أعلم ُوا − وذلك ,َمه الصالةّ علَّ ثمَمه الطهارةّفعل
ستخيل به َ يٌ أمرُ والطهارة,ه األبصارُرِهَتْشَ تٌ ظاهرٌ يشءَالةَّالص

َالة محَّ بالصً جاهالF ُ رآهَّ فلام,ٍ وخفاءٍ يف سرتُالناس  ُهَل أمرَ
 .اهاَّ إيُهَمّ الطهارة فعلِعىل اجلهل بأمر
 البحر ِ أعلمهم بطهارة ماءَّامـه لّأن:  وهو,ُرَ آخٌوفيه وجه
 احتاج ٌ وامليتة نجسا قد يموت فيهً يف البحر حيوانّوقد علم أن

 بخالف ,ٌ النوع من امليتة حاللٰهذا حكم ّهم أنَمِّعلُإىل أن ي
 .IQH»اهَّس بحلوهلا إيُنجَ ماءه يّوا أنّ يتومهّ لئال;ِسائر امليتات

 عند ذكر قوله تعاىل عن  ابن سعدي ُوقال الشيخ

                                                 
 ).١/٣٤( »َننُّمعامل الس«  ) ١(



אאא  ٥٤

¥  ¦  §  } :جنِّ وصاحبيه يف السيوسف 
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  ومنها « :ابقةَّ عند ذكر فوائد اآليات السقال 

ائل َّئل املفتي وكان السُ وأنه إذا س,ّ فاألهمِّنه يبدأ باألهمأ
مه ما حيتاج إليه ِّعلُ أنه ينبغي له أن يّحاجته من غري سؤاله أشد

م وفطنته ِّصح املعلُ عىل نٌ عالمةٰهذا ّ فإن,قبل أن جييب سؤاله
ا سأله الفتيان ّ مل يوسف ّ فإن;سن إرشاده وتعليمهُوح

ُام قبل تعبريها دعوهتم هلَّؤيا قدُّعن الر    وحده ام إىل اَ
 . اهـIQH»ال رشيك له

                                                 
 .عدي ّللس) ٤٦٤ص( »؛ تفسري سورة يوسف« )  ١(



אאא ٥٥ 

 
  العرشوناحلادي وُاملعلم 

üëûß@ÝöbÛa@ÝÈu@ @
 
 ِّدَرَ وٍ األساليب يف إزالة إشكالِ من أبلغُ األسلوبٰهذاو

ائل َّ السَف جوابّ وظسؤول املّ ذلك أن;ةَّجُ حِبهة وإقامةُش
 َ طابقَائلَّ السَ فإذا أجاب,هِفسائل نَّ عىل السُودُعَ يٍبقالب سؤال

 .الهَؤُ سِائل عىل نفسَّ السَ جوابُسؤولامل
 : فمن ذلك,ةَّنُّ يف السٌ كثريٰهذاو

 قالوا F ِّيا من أصحاب النبً ناسّ أن ٍّ ذرعن أيب
 َونُّلَصُ ي,ور باألجورُثُّ الدُ أهلَ ذهب,a يا رسول :F ِّيللنب

. ول أمواهلمُضُقون بفَّد ويصومون كام نصوم ويتصِّكام نصيل
 ٍ تسبيحةِّ بكلّ إن?ونُقَّدَصَ لكم ما ت ُ اَ قد جعلَسْيَلَوَأ« :قال

 ٍ هتليلةُّ وكل,ٌ صدقةٍ حتميدةّ وكل,ٌ صدقةٍ تكبريةُّ وكل,ًصدقة
  ويف,ٌ صدقةٍرَنكُ عن مٌي وهن,ٌ باملعروف صدقةٌ وأمر,ٌصدقة

 ُهَتَوْهَنا شُ أحد أيأيت,a َيا رسول :قالوا. »م صدقةُكِدَحَ أِعْضُب
 حرام أكان عها يفَضَم لو وُأرأيت«:  قال?ٌ له فيها أجرُويكون



אאא  ٥٦
 .IQH»ٌ كان له أجرِ احلالل فكذلك إذا وضعها يف?زرِعليه فيها و

 F َّا أتى النبيى شابً فتّإن: قال وعن أيب أمامة 
 ُروه عليه فزجُ فأقبل القوم!ناِّ ائذن يل بالز,a َ يا رسول:فقال
:  قال.فجلس:  قال,ًا فدنا منه قريب,»هُادن« : فقال!ْهَ مْهَم: قالوا

  :  قال. فداءك ُ جعلني ا!ال وا:  قال.»?كِّه ألمُّحبـأت«
  :  قال»؟ه البنتكُّأفتحب«:  قال.»هاهتمَّونه ألمُّبِحـُ يُوال الناس«
الناس وال «:  قال,»َكَ فداء ُ جعلني اč اَ يا رسولčال وا«

 جعلني ,ال وا : قال,»?ه ألختكُّأفتحب« : قال.»حيبونه لبناهتم
ه ُّأفتحب«:  قال.»اس حيبونه ألخواهتمَّوال الن«:  قال! فداءك ُا

 ُوال الناس« : قال! فداءك ُ جعلني ا,ال وا : قال,»?تكَّلعم
جعلني  ,ال وا:  قال»؟ه خلالتكُّأفتحب«:  قال,»هتمَّونه لعامُّحبُـي
 ُفوضع يده:  قال.»ونه خلاالهتمُّ حيبُوال الناس«:  قال! فداءك ُا

   .»هَن فرجِّ وحص,َهر قلبِّ وطه,َه اغفر ذنبَّمللها« :عليه وقال
 .IRH»ٍ إىل يشءُتِلتفَن بعد ذلك الفتى يُكَفلم ي
   : فقالF َّ أتى النبيًالُ رجَّأن عن أيب هريرة و

                                                 
 .أخرجه مسلم )  ١(
 .أخرجه اإلمام أمحد )  ٢(



אאא ٥٧ 

 .»?هل لك من إبل«:  فقال!ُ أسودٌم يل غالَِدلُ و,a َيا رسول
هل فيها من « : قال.ٌرُْمح:  قال.»?اُما ألواهن« : قال.نعم: قال

 .قْرِه عَعَزَلعله ن : قال.»?ى ذلكَّفأن« : قال.نعم : قال,»?أورق
 .IQH» نزعهٰهذا ابنك ّفلعل«: قال

 ٰال عدوى« : قال F رسول اّ أن هريرة عن أيبو
 فام بال اإلبل ,a َيا رسول: ٌّفقال أعرايب. »ةَامَر وال هَفَوال ص

ل فيها ُ فيدخُ األجربُء البعرييباء فيجِّ الرمل كأهنا الظتكون يف
 .IRH»?لَّفمن أعدى األو«:  قال?هاَّا كلُهبِرُْجفي

ي ِّ أمّ إن: فقالت− F − سألته ً امرأةّ أن:اًومن ذلك أيض
 لو كان ِأرأيت« : فقال? عنهاُ أفأصوم,ماتت وعليها صوم نذر

 , نعم: قالت,»? ذلك عنهايِّ أكان يؤد,هي فقضيتٌك دينِّعىل أم
 .ISH»كِّفصومي عن أم« :قال

 وهو ُ اإلسالمُ أيب أدركهَّإن:  فقالملسو هيلع هللا ىلصَّ النبي ٌ رجلوسأل
 , عليناٌ مكتوبُّ واحلج,لْحَّ الرَ ركوبُ ال يستطيعٌ كبريٌشيخ

                                                 
 .أخرجه البخاري )  ١(
 .البخاري ومسلم )  ٢(
 .ٌمتفق عليه )  ٣(



אאא  ٥٨
 َأرأيت« : قال, نعم: قال,»?هِدَلَ وُ أكربَأنت« : قال? عنهُّجُأفأح

 ,»?ي عنهِزْجـُ كان ذلك ي, عنهُهَ فقضيتٌنْيَ دَلو كان عىل أبيك
 .IQH» عنهَّجُفح« : قال, نعم:قال

 ?ٌّ حجٰهذاـ أل: إليه فقالتُهْ رفعتٍّ عن صبيٌ امرأةُهْتَوسأل
 .IRH»ٌ أجرِ ولك,نعم« :قال

 , وإهنا ماتتَّجُ أختي نذرت أن حتّ إن: فقالٌوسأله رجل
 , نعم: قال,»؟ قاضيهَ أكنتٌلو كان عليها دين« :F ُّفقال النبي

 .ISH» بالقضاءُّ فهو أحق َ اِفاقض« :قال

                                                 
 .أخرجه اإلمام أمحد )  ١(
 .ذكره مسلم )  ٢(
 .ٌمتفق عليه )  ٣(



אאא ٥٩ 

 
  ُاملعلم اخكا والعرشون

Ý–ÐÛa@Þb@a‡g@ÞaûÛa@ñ…bÇg@ @
 

 ٍ يف جملسF ُّبينام النبي: قال عن أيب هريرة 
   فمىض ?اعةَّمتى الس:  فقالٌّ جاءه أعرايبَث القومِّحدـُي

 َهِرَ ما قال فكَعِمَس:  القومُ فقال بعض,ثِّحدـُ ي F اُرسول
: ه قالَ حديثَى إذا قىضَّ حت,عَمْسَبل مل ي: همُ وقال بعض,ما قال

:  قال,a َها أنا يا رسول:  قال.»?اعةَّ عن السُائلَّ السُ أراهَأين«
 ?هاُكيف إضاعت:  قال.»اعةَّ فانتظر السُ األمانةِتَعِّيُفإذا ض«

 .IQH»اعةَّ إىل غري أهله فانتظر السُ األمرَدِّسُإذا و« :قال
نهى َ ي F اَ رسولُسمعت«:  مةَلَ سُّ أمْقالتو
 َّ صالمها فإنه صىل العرص ثمَا حنيَّ أم,يهامِّصلُه يُ رأيتَّ ثم,عنهام

 حرام من األنصار فصالمها ي من بنٌسوةِ نيدخل وعند
   ُتقول: ُ له بجنبه فقويليمقو: ُ فقلتَ إليه اجلاريةُفأرسلت

 ِكعتنيَّ عن هاتني الرٰك تنهىُعَمْسَ أ إين,a َ يا رسول:مةَلَ سُّأم
                                                 

 .البخاري )  ١(



אאא  ٦٠
 .ُ عنهي فإن أشار بيده فاستأخر,يهامِّصلُوأراك ت
 َّ فلام,ُ عنهْتَ فأشار بيده فاستأخرُ اجلاريةِ ففعلت:قال
  بعدِكعتنيَّ عن الرِ سألت,ةَّ أمي أيبَيا بنت«:  قالَانرصف
 القيس باإلسالم من قومهم ِ من عبدٌ ناس إنه أتاين?العرص

 .IQH» بعد الظهر فهام هاتانِكعتني اللتنيَّ عن الرفشغلوين

                                                 
 .خرجه البخاري ومسلمأ )  ١(



אאא ٦١ 
 

  ُاملعلم اخكالث والعرشون
áÜÈí@@a‡g@laì¦a@åÇ@Úbß⁄a@ @

 
 ,ى هباَعنُ أن يمسؤول من أعظم األمور التي ينبغي للٰهذاو

 ٍ فمن تكلم بغري علم;ذلك العلم من القول يف ُ أهلَوقد أكثر
 .هَ غريَّ نفسه وأضلَّأضل

مع رشيف منزلتهم  −   اُوقد كان أنبياء
 ذاٰ هبًاس عنايةَّ النَأحرص −ورفيع مكانتهم وواسع علمهم 

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   نث :Fه َّا نبيًالشأن, قال تعاىل خماطب
Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇمث. 

A   نث : سأله نجاة ابنهَّامـ لن نوح وقال تعاىل ع
  Q  P  O    N   M  LK  J  I        H  GF  E  D       C  B

Z  Y  X  W  V    U  TS       Rمث. 
o  n  m  l  نث :ا أهل الكتابًعاتبُوقال م

    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p
 .مث~  �



אאא  ٦٢
 , عظيمٍ بأدب− F −ه َّنبي ُ  ب اَّففي اآلية األوىل أد

 ويف اآلية , به علم وعدم اخلوض فيهُ ليس لهَّوهو اإلمساك عام
 عن سؤال ما ليس له ا ًه نوحَّنبي  الثانية هنى ا

عىل أهل الكتاب    ويف اآلية الثالثة أنكر ا,به علم
 , ذلك من جهاالهتمَّ وعد,تهم فيام ليس هلم به علمَّحماج

 وليعلم , فيهِك عن اخلوضِمسُا أن يًئن جهل شيَفالواجب عىل م
 العلم من ُر أهلَّ وقد قر,ثالبهَ من مناقبه وليس من مٰهذا َّأن
  .م بال علمّ وهو التكل, البابٰهذا َ خطورةَ والالحقنيَابقنيَّالس

 : املبحثٰهذا من كثري من كالمهم حول ًوأسوق إليك قليال
  : قال ابن مجاعة

 فمن , ال أدري: أو,هُ ال أعلم:ه قالُعلمَ ال يَّئل عامُإذا س«
 . نصف العلم»ال أدري« : وعن بعضهم, ال أعلم:العلم أن يقول

ِ العالَإذا أخطأ« :وعن ابن عباس   »ال أدري« ُمـ
 .»هُِلاتَقَيبت مِصُأ

 لكثرة ;»ال أدري«ه َ أصحابَثِّرَوُنبغي للعامل أن يَ ي:وقيل
 .ما يقوهلا



אאא ٦٣ 

 كام ,رهْدَن قِ مُعَضَ ال ي»دريال أ« املسؤول َ قولّواعلم أن
 ,هِّلَحـَم مَظِ عىل عٌ ألنه دليل;هُرفعَ بل ي,لةَهَجـ الُه بعضُّنُظَي

سن ُ وح, وكامل معرفته, وطهارة قلبه,هِّى ربَ وتقو,ة دينهَّوقو
ام يأنف ّ وإن,لفَّ من السٍينا معنى ذلك عن مجاعةِّوُ وقد ر,تهُّتثب

 ألنه ;هُ معرفتْتَّلَ وق,هُانتت ديَفُعَن ضَ م»ال أدري«من قول 
 ,ٍ دينُةَّقِ ورٌ وهذه جهالة,َ احلارضينُخياف من سقوطه من أعني

صف َّ ويت, منهَّ فيام فرُه بني الناس فيقعؤر خطَشهُام يَّورب
 .ز عنهَعندهم بام احرت

 بقصة موسى مع اخلرض َ تعاىل العلامءب اَّوقد أد
,موسى َّدُرَ مل يَ حني ا إىلَ العلم  تعاىل 

 .» منك?ُ هل يف األرض أعلم:لِئُ سَّامـل
 :وقال الشيخ السعدي 

 :علمونهَيال  ـَامِ أن يقولوا لَمنيِّومن أعظم ما جيب عىل املعل«
 ,همَرْدَ قُزيدَ يٰهذا بل , ألقدارهمٍ بناقصٰهذا وليس , أعلم ُا
 .وابَّهيم للصِّ وحتر, به عىل كامل دينهمّلَستدُوي

 :ٌ كثريةُ فوائدُعلمَ ال يَّفه عامّويف توق
 . عليهُ هو الواجبٰهذا ّ أن:منها



אאא  ٦٤
 ما يأتيه َ فام أرسع» أعلما«ف وقال ّ أنه إذا توق:ومنها

م إذا رأى ِّ املتعلّ فإن;هِراجعته أو مراجعة غريُ ذلك من مُعلم
م ِّ يف حتصيل علمها وإحتاف املعلَ واجتهدَّ قد توقف جدُهَمِّلَعُم
 ! األثرٰهذا َ أحسن فام,هبا

 عىل ثقته وأمانته ً كان دليالُف فيام ال يعرفّ إذا توق:ومنها
 ُ منه اإلقدامَفِرُن عَ مّ كام أن,وإتقانه فيام جيزم به من املسائل

 ما يتكلم ِّيب يف كلَّا للرًعىل الكالم فيام ال يعلم كان ذلك داعي
 . حتى يف األمور الواضحة,به

علم َف فيام ال يّمون التوقِّذا رأى منه املتعلم إِّ املعلّ أن:ومنها
 ُ واالقتداء,ا هلذه الطريقة احلسنةً وإرشادًكان ذلك تعليام

 .» من االقتداء باألقوالُباألقوال واألعامل أبلغ
 :ح ِفلُ ابن مُقال اإلمام

م عىل ُّقاء التهجِّ وات,»ال أدري« يف قول العامل ٌفصل«
ِ إذا ترك العال: عباس ُقال ابن« : قالَّ ثم,»الفتوى  ُمـ

 . احلسنيُ بنُّ وكذا قال عيل.هُِلاتَقَصيبت مُ أ»ال أدري«
صيبت ُ أ»ال أدري« إذا أغفل العامل :ُقالُ كان ي:ٌوقال مالك



אאא ٦٥ 

 .هُِلاتَقَم
د ِّ وسيَ املسلمنيَ إمام F اُ كان رسول:اًوقال أيض

 َنِ مُيأتيه الوحيى َّ حتُيبِجـُ فال يِءَّ اليشِ عنُلَسأُ يَمنيـِالعال
 .امءَّالس

 . العلمُ نصف»ال أدري« :وقال الشعبي
 , ناطقٌ كتاب:ٌ ثالثةُ العلم: عن ابن عمر َّوصح

 .»ال أدري« و,ة ماضيةَّنُّوس
ن ِ م: قال بن أيب طالب ِّن عن عيلَسَ حٍوبإسناد

 قال   اّ ألن;» أعلم ُا« ملا ال يعلم َل أن يقولُجَّلم الرِع
 . مث W    V   U     T    S  R  Q   P  O  Nنث :F لرسوله

   ينبغي ٍ يشءُّ كلَ ليس:يِوذُّرـَموقال أمحد يف رواية ال
   :سأل فيقولُ يَ كان:F ِّ النبيَوذكر أحاديث .م فيهّتكلُأن ي

 .» جربيلَى أسألّ حت,ال أدري«
ا أن يكون ًل إذا كان فقيهُجَّن فتنة الرِ م:فيانُوقال س

 .وتُكُّ من السِ إليهَّ أحبُالكالم
ِ العال: أليب عبداُ قلت:وذيُّوقال املر  عنده ُهَونُّظنَ يُمـ



אאא  ٦٦
فتي ُ الذي يّ إن: ٍ مسعودُقال ابن: فقال! ٍ يشءِّ كلُعلم

 .ٌستفتونه ملجنونَ ما يِّلُ يف كَالناس
 إىل َّل فيهنُجَّ لو سافر الرٌمخس« : قالوعن عيل 

   وال خياف ,هَّ ربّ إالٌ ال خيشى عبد:رها عن سفًضَوِ عَّنُكَن لََمالي
ن تعلم َ وال يستحي م,مّ أن يتعلُعلمَن ال يَ وال يستحي م,َهإال ذنب
ين ِّ الدَنِ مُ والصرب,ُ أعلم ُ ا: أن يقولُ ال يعلمَّ عامَئلُإذا س
 .»ُدََس اجلIQHىَوَ تُأسَّطع الرُ وإذا ق,أس من اجلسدَّ الرِبمنزلة

َ أل:ريين سُوقال القاسم وابن  ٌ خريًل جاهالُجَّ الرَن يموتَ
 .علمَ ما ال يَله من أن يقول

 . أعلمِّ إين: ملا ال يعلمُ ملن يقولٌ ويل:ريَبُوقال سعيد بن ج
ى َ فإنه عس;ُ ال أعلم:َم أن يقولـِن فقه العالِ م:ٌوقال مالك

َأن هي  . له اخلريَأَّيُ
 َّلَ قُعرفَن ال يَ مَلو سكت« : وقال الغزايل

ة َّه عن كالم علامء األمُ نظرَه وضاقُ باعُرصَ ومن ق,الختالفا
  خول فيام ُّ والد,دريهَم فيام ال يُّ فام له وللتكل,الع عليهِّواالط

                                                 
 ).١/٤٥٨( »لسان العرب« .ُاهلالك: ىَوَّالت )  ١(



אאא ٦٧ 

 .»كوتُّ السَلزمَ أن يٰهذاثل ِ مُّقَ وح?عنيهَال ي
 فيام ّم إالّتكلَوينبغي للمرء أن ال ي« : ٌوقال مالك

 .»اًربُأحاط به خ
ه َمِلَن عَ اجلواب عىل مُّرد.. .« : ُّطيوُيُّوقال الس

ال عىل َؤُّ والس,مث` aنث :َ آلدم ُ كام قال ا,ٌفرض
N  M   L   K  J  نث : تعاىلقال ا ,ٌعلم فرضَن ال يَم

P  Oمث«. 
 ?ةَّ العمُثِترَ أ:ٌّ أعرايبُ أنه سألهر َمُوعن ابن ع

ىل  اذهب إ,مَعَ ن:قال! ? أنت ال تدري: قال, ال أدري:فقال
 .امء فاسأهلمَلُالع

 ,ُهْبِجـُ فلم يٍعن مسألة  دينار َو بنَرْمَ عٌ رجلَوسأل
كن يف َ إن ي: فقال!ا فأجبنيً يف نفيس منها شيئّ إن:لُجَّفقال الر

 من أن يكون يف نفيس َّيـَ إلُّبَحَ أٍنفسك منها مثل أيب قبيس
 .عرةَّ الشُثلِمنها م

 عن ٍ أنسَن بَ مالكٌ سأل رجل: هديَ مُوقال ابن
   , ما شاء ا: فقال, عليهَّ ترداده إليه فيها وألحَ فطالٍمسألة

 ُنِسْحُ أُ ولست, فيه اخلريُ فيام أحتسبّم إالّي مل أتكلـِّ إن!ٰهذايا 



אאא  ٦٨
 .ك هذهَمسألت

 ِ عن الشافعي ُ سألت:مَ عبداحلكُد بنَّوقال حمم
 ?ٌأو شهادة ُ جتبٌ أو نفقةٌ أو مرياثٌ فيها طالقَ أكان:ةَعْتُمـال

 ! ما ندري وا:فقال
لامن َر سُمُ عن ع ُّ الذهبيُم اإلمامّ تكلَّامـول

 :هُّ قال ما نصالفاريس 
ل َقَ وقد ن,دناُِف فليٌلمِ عُ فمن كان عنده, املائةَغَلَ بُراهُوما أ«
ا ً يف ذلك شيئُ وما علمت,هُ اجلوزي وغريُمره أبو الفرج بنُ عَطول

 أنه عاش مائتني »تارخيي الكبري« يف ُكرتوقد ذ. . إليهُنَركُي
 .»هُحِّصحُ أرتيض ذلك وال أَ الَاعةَّ وأنا الس,ومخسني سنة

َّيلَ ع: جاء إىل عمرو فقالً رجالّ بلغني أن:َقال أبو إسحاق َ 
 !ن واحلسنيَ احلسّها إالُ ما أعلم: فقال,د إسامعيلَلَ من وٌرقبة
 .هُ ما فهمت:−أي الذهبي  − ُقلت

 : قالٍسألةَئل عن مُ كان أبو احلصني إذا س:ينةَيُ عُقال ابن
 . أعلم ُ وا,ٌ يل هبا علمَليس

 بن أيب طالب ِّا عن عيلًأثر  كثري ُوأورد ابن



אאא ٦٩ 

نث : عنه يف تفسري قوله تعاىل   h  g  f

iنا احلافظ ُوحكى يل شيخ« : كثريُ قال ابنَّ ثممث
 ِّ اإلمام تقي عىل الشيخٰهذاض َرَ أنه ع:ُّ الذهبيأبو عبدا

 .» أعلم ُ وا,ف يف ذلكّ وتوقُهَ فاستشكلَ تيميةِين ابنِّالد
 َ أجالس البحر ابنُوكنت« :دَّوقال أبو القاسم بن حمم

 −  − مع أيب هريرة وابن عمر ُ وقد جلست,عباس
 ,ّ جمٌ وعلمٌورع − عمر َيعني ابن − فكان هناك ,ُفأكثرت
 .» بهُ لهَ ال علمَّ عامٌووقوف
ا ينبغي أن حيرص عليه ّ ومم, من أعظم األموراٰهذو

 إليه مع رفيع ٰىَوهو املوح − F ُّ فقد كان النبي;ُسؤولامل
 ,ُمَعلَ عن اجلواب فيام ال يُكِمسُي −ه ِ مكانتِمنزلته وعظيم

 . ال أدري: يقولًوتارة
 مسعود ِ فمن ذلك حديث ابن,ةَّنُّ ذلك كثرية يف السُوشواهد
ِّي مع النبُكنت«:  قال Fُأَّ باملدينة وهو يتوكٍ يف حرث 
 ,وحُّ عن الرُوهُلَس :همُر من اليهود فقال بعضََف بنَّ فمر,ٍسيبَعىل ع

 فقاموا إليه !كرهونَكم ما تُعِسمُال تسألوه ال ي: همُوقال بعض
 ُر فعرفتُنظَ يً فقام ساعة,وحُّا عن الرَنْثِّدَ ح,يا أبا القاسم: فقالوا



אאא  ٧٠
   : قالَّ ثم, صعد الوحيٰىَّ عنه حتُرتَّ إليه فتأخٰىَوحُأنه ي
 .IQH»مث i  h  g  fنث

 ,ةَّى بمكَحمل األسارـ يّيَِونَرثد الغَ مد بن أيبَثْرَكان م
 ُجئت:  قال.هَ وكانت صديقت,»اقَنَع« يقال هلا ٌّيِغَة بَّوكان بمك

 فسكت : قالا?ً عناقُحِ أنك,aيا رسول :  فقلتF ِّيإىل النب
 ,مثلزانية ال ينكحها إال زان أو مرشكوانث:  فنزلتيِّعن

 .IRH»هاِْحال تنك« : وقالَّ فقرأها عيلفدعاين
ا كان أم ع أنبيَّبُتَما أدري أ« :Fه ُ قول:اًومن الشواهد أيض

 وما أدري احلدود ?ا كان أم ال أنبيِ وما أدري ذا القرنني?ال
 .ISH»?كفارات ألهلها أم ال

                                                 
 .البخاري )  ١(
 .»سنن أيب داود« )  ١(
 ).٥٥٢٤ (»صحيح اجلامع« :نظرا .أخرجه احلاكم والبيهقي )  ٢(



אאא ٧١ 

 
   والعرشونَّالرابعُاملعلم 

ÜÞaûÛa@ñ…bÇg@Þëû½a@k@ @
 

 ,اًؤال أحيانُّ بحسب السُسؤوله املُحتاجـ قد يُ األمرٰهذاو
 َائلَّ السُولُسؤ املُ فقد يأمر;ا أخرىًائل أحيانَّوبحسب الس
ائل َّ السُّثَ ومن فوائد ذلك ح,ؤال لعظيم شأنهُّبإعادة الس

 ِّ من هدي النبيٰهذا و,ؤال وجوابهُّامع عىل العناية بالسَّوالس
Fائلنيَّ مع بعض الس. 

 ملسو هيلع هللا ىلص  لرسول اَا عرض أعرابيَّأن  فعن أيب أيوب
  يا رسول ا: قالَّها ثمِمامِه أو بزِام ناقتَطِ فأخذ بخ,رَفَ سوهو يف

 من باعدينُة وما يَّجنـ من اليبنِّرَقُ بام يأخربين −د َّ أو يا حمم−
ق ِّفُلقد و«:  قالَّم أصحابه ث نظر يفَّ ثمF ُّي النبَّ فكف:قال. النار

 ُّي فقال النب,قال فأعاد. »?َكيف قلت« : قال.»− َيِدُ لقد هأو –
F :»اُُدعبَت َ الزكاةؤيتُ وت,الةَّ الصُقيمُ وت,ًا به شيئُكِرشُ ال ت , 

 .IQH»َ الناقةِعَ د,مِحَّ الرُوتصل

                                                 
 .أخرجه مسلم   )١(



אאא  ٧٢
ا لعدم َّ إم,ا بإعادة سؤالهً أحيانَائلَّ السُ املسؤولُوقد يأمر

 وغاب عن سؤول املُ لهَِنطَ فٍ أو ألمر,ائلَّراد السُموضوح 
 .عادةائل فأمره باإلَّ من السَقُّ التوثُسؤولائل فأراد املَّالس

 :م ِّ القيُقال اإلمام ابن
 فإن أعاد ,دِعَ أ:ائل قال لهَّ إذا سأله السُوكان أيوب«
 من فهمه اٰهذ و,بهِجـُ مل يّ وإال, أجابهً عنه أوالُهَ كام سألَالَؤُّالس

 :ٌ عديدةُ ويف ذلك فوائد,وفطنته 
 .ؤالُّم السُّا بتفهًا وبيانًضوحُ وُ تزدادَ املسألةَّ أن:منها
 فإذا , به احلكمَّا يتغريًائل لعله أمهل فيها أمرَّ السَّ أن:ومنها

 . لهُنهَّأعادها ربام بي
 َّ ثم,ًؤال أوالُّ عن السً ذاهالُ قد يكونسؤول املَّ أن:ومنها

 . ذهنه بعد ذلكُرضحـي
 فإذا , املسألةَعَضَائل وأنه وَّ السُتُّ له تعنَ أنه ربام بان:ومنها

 َ املسألة ال حقيقةَّص فربام ظهر له أنَقَ وزاد فيه ونَالَؤُّ السَّغري
 ُوطات أو غري الواقعات التي ال جيب اجلوابُلُْغ وأهنا من األ,هلا

 ِ وقعتْ فإن,ند الرضورة عُ إنام جيوزِّ اجلواب بالظنَّ فإن;عنها



אאא ٧٣ 

 ,ُواب أقربَّ فيكون التوفيق إىل الصٍ رضورةَ صارت حالُاملسألة
 .IQH» أعلموا

                                                 
 .)٢/١٨٧( »عنيِّإعالم املوق« )  ١(



אאא  ٧٤
 

   والعرشوناخلامسُاملعلم 
laì¦a@ÝjÓ@Þb–Ðnüa@ @

 
 عن حال ُسؤول املَلِستفصَا إىل أن يً أحيانُو احلاجةُقد تدع

 .عدم أخذ الكالم عىل ظاهرهإىل  و,ائلَّال والسَؤُّالس
 ل ّطَعُ مِ بنَ صفوانِ امرأةسؤال :ومثال ذلك

 F ِّي إىل النبٌ جاءت امرأة: قالٍ سعيدفعن أيب; ملسو هيلع هللا ىلصّللنبي 
 بن َ صفواني زوجَّ إن,a َيا رسول: ونحن عنده فقالت

 ِّصيلُ وال ي,متُ إذا صـيرنِّطَفُ وي,ُيتّ إذا صليل يرضبنِّطَعُامل
 :قال . عندهُ وصفوان:قال. ع الشمسُ الفجر حتى تطلَصالة
 إذا يا يرضبنُا قوهلَّ أم,a َيا رسول:  قالت فقالَّ عامُفسأله
لو كانت « : فقال:قال. هاُ وقد هنيتِا تقرأ بسورتنيَّ فإهنُيتّصل

 فإهنا تنطلق فطرينُا قوهلا يَّوأم. » لكفت الناسً واحدةًسورة
 :ٍمئذ يو Fفقال رسول ا.  فال أصربٌّ شابٌ وأنا رجلُفتصوم

ى ّ حت ال أصيلا قوهلا إينَّوأم. » بإذن زوجهاَّ إالٌ امرأةُال تصوم«
 نستيقظ ُرف لنا ذاك ال نكادُ قد عٍ بيتُا أهلَّع الشمس فإنُتطل
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 .IQH»ِّ فصلَفإذا استيقظت« :قال. ى تطلع الشمسّحت
ملسو هيلع هللا ىلص ئل ُعندما س −االستفصال  وهو − ُ البابٰهذاومن 

 :بَطُّعن رشاء التمر بالر
  اَ رسولُ سمعت:قال اص ّسعد بن أيب وقعن 

Fب فقال رسول اَطُّ التمر بالرِ عن رشاءُلَسأُ ي F: 
  اُ رسولمُ فنهاه.مَعَ ن:قالوا. »IRH?ِسبَب إذا يَطُّص الرُقْينَأ«

Fعن ذلك ISH. 
 ُب الشارعَّا يف بعض املسائل التي رتً ذلك أيضُويكون
 . هلاِ املبارشُكمُ هبا حَسِّ املتلبُمَلزَا يًعليها أمور

أنه كان مع   َ أيب قتادةُ حديث:ومن أمثلة ذلك
ون وأبو قتادة ليس ُمِرـْحُ وهم م F من أصحاب رسول اٍأناس
َا فرصً فركب فرس,مِرْحُبم  فأكل من حلمه وأبى ٍحشَ وَع محارَ

 ?مُتَْرشَأ« : فقال F وأهنم سألوا رسول ا,لواُأكَه أن يُأصحاب
 .ITH» كلوه,ال بأس به« :قال . ال: قالوا,»?مُتْدِص أو ?ُملتتَأو ق

                                                 
 .داود وأمحد أبو )  ١(
ٰهذا ليس «: ٰ عىل هذا املوضع بقوله– a أثابه – الفوزان ّعلق الشيخ صالح )  ١(

 .»سؤال استفهام, وإنام هو سؤال تقرير
 .أخرجه األربعة )  ٢(
 . البن اجلارود»املنتقى« )  ٤(
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   والعرشونالسادسُاملعلم 

Ûa@laìu@ÝöbÝÈÐÛbi@ @
 

 ;IQH»نةَايَعُمـ كالُليس اخلرب« :F حتت قوله ٰهذال ُوقد يدخ
 يف ُ وأكملُ وأوضحُ أبلغسؤول املَنِ مَّ التطبيق العميلّذلك ألن

ائل َّ خيتلف حسب السٰهذا و,ائلَّإيصال اجلواب إىل ذهن الس
 .ؤالُّونوع الس

 ً رجالَّ أن:F ِّي عن النب, عن أبيه,َيدةَرُ بِ بنَيامنَلُعن س
 ي يعن»ِنْيَذٰنا هَعَ مِّصل« :الة فقال لهَّ عن وقت الصُسأله

 َ فأقامُ أمرهَّن ثمَّ فأذً بالالَرَمَ أُ زالت الشمسَّ فلام,ِاليومني
 َّ ثم,ٌةَّ نقيُ بيضاءٌرتفعةُ مُ والشمسَ العرصَأقام فُهَ أمرَّ ثم,َهرُّالظ
 َ فأقام العشاءُ أمرهَّ ثم,ُ الشمسِ غابتَ حنيَ املغربَ فأقامُأمره
 َّ فلام,ُ الفجرَعَ طلَ حنيَ الفجرَ فأقامُ أمرهَّ ثم,ُ غاب الشفقَحني

 َدِْربُ أن يَمَعْنَ فأ, هباَ بالظهر فأبردَ فأبردُهَ أمر الثاينُأن كان اليوم
 , كاني الذَرها فوقَّ أخٌرتفعةُ مُ والشمسَ العرصَّ وصىل,هبا

                                                 
 .هُرواه أمحد وغري )  ١(
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 َما ذهب بعدَ العشاءّ وصىل,ُ الشفقَغيبَ قبل أن يَوصىل املغرب
 ُِلائَّ السَنْيَأ« : قالَّ ثم,IQH هباَرَفْسَ فأَ الفجرّ وصىل, الليلُلثُث
: قال.  اَأنا يا رسول: لُجَّفقال الر. »?الةَّ الصِتْقَن وَع
 .IRH»مُ ما رأيتَ صالتكم بنيُوقت«

 يف رشح حديث مواقيت »ون املعبودَع« ُقال صاحب
 :الةَّالص

 ُّمُعَ والفعل ت, يف اإليضاحُ بالفعل فإنه أبلغُوفيه البيان«
 .ISH»ائل وغريهَّه للسُفائدت

 ِ يف بعضF ِّ النبيُ صحابةَكَ املسلٰهذاك َلَوقد س
 .َائلنيَّإجاباهتم عىل أسئلة الس

عن   ٌ ومسلمُّمن ذلك ما أخرجه البخاريف
اس َّ العبَ بناَ عبدَّأن« : عن أبيهٍَْنينُ بن حا عبدِ بنَإبراهيم

 اُ فقال عبد,ِبواءَا باألَاختلف  َةَمَرْخـَ مَ بنَرَوْسِمـوال
                                                 

يعني أطاهلا فانرصف «:  هنا بقوله– a أثابه –علق الشيخ صالح الفوزان  )  ١(
ّ كام تدل عليه األحاديث, وليس املراد أنه مل يدخل فيها حتى منها حني أسفر ُ

  .ُأنه ينرصف منها حني يعرف الرجل جليسه: أسفر كام يف احلديث

 .أخرجه مسلم )  ٢(
 ).٢/٤٨( »عون املعبود« )  ٣(
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ل ِغسَال ي: ُ وقال املسور,ُهَ رأسُمِرْحُمـ الُلِسْغَ ي:ٍ عباسُبن
 َاس إىل أيب أيوبَّ العبُ بناُفأرسلني عبد ,هَم رأسِرْحُامل

ُسرتُ وهو يِنيَنْرَ بني القُلِغتسَه يُفوجدت  ِّاألنصاري َ 
 بن اُأنا عبد: ُ فقلت?ٰهذان َم:  عليه فقالُمتّ فسل,بثوب

 كيف كان َاس أسألكَّ العبُ بناُنني أرسلني إليك عبدُح
   َ فوضع,مِرْحـُ وهو مُهَ رأسُلِغسَ ي F اُرسول

 قال َّ ثمُهُي رأسـا لَدَى بَّ حتُ عىل الثوب فطأطأهُهَ يدَأبو أيوب
 ُهَك رأسَّرَ حَّ عىل رأسه ثمَّبَ فص,بُاصب:  عليهُّبُصَ يٍإلنسان
 .»ُلَفعَ يFه ُ رأيتاَكذٰه:  وقال,َ هبام وأدبرَ فأقبلِبيديه
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   والعرشونالسابعُاملعلم 

ñ‰bjÈÛa@Éß@ñ‰b‘⁄bi@ÝöbÛa@laìu@ @
 

   ملسو هيلع هللا ىلص ِّ مع النبيُكنت:  قال: لَبَ جِ بنِعاذُعن م
  : ُ فقلت,ُسريَ نُ ونحنُا منهًا قريبً يومُ فأصبحت,ٍيف سفر
 .ارَّ النَنِين مُدِباعُ ويَني اجلنةُلِخْدُ يٍي بعملـ أخربن,a َيا رسول

 , عليه ُ اُهََّرسَن يَ مَ عىلٌسريَيَ لُهَّ وإنٍألتني عن عظيمَلقد س«: َقال
 ,َكاةَّي الزـِتْؤُ وت,َالةَّ الصُ وتقيم,اً به شيئُكِرشُ تَالَ و َ اُدتعب

 ِك عىل أبوابُّلُدَ أَأال«:  قالَّ ثم.»َ البيتُّ وحتج,َ رمضانُوتصوم
 ُ املاءُئِطفُي كام َ اخلطيئةُئِطفُ تُقةَدَّ والص,ةَّنُ جُ الصوم?ِاخلري
d  نث َالَ تَّثم:  قال.» الليلِن جوفِل مُجَّ الرُ وصالة,َالنار

g  f   e... قالَّثم .مث| نث: ى بلغّحت  مث  :
ُخربُ أَأال« َة سنامهَوْرِه وذِودُمَه وعِّ كلِ برأس األمرَكِ  َبىل :ُقلت »?َ
 ,الةَّالص هُوعمود ,ُاإلسالم ِاألمر ُرأس« :قال .a َرسول يا
ُخربُأ َأال« :قال َّثم .»اجلهاد امهَنَس ُةَوْرِوذ  .»?هِّلُك َلكٰذ كَالَبم كِ

 .»ذاٰ هَ عليكَّفُك«: ه قالِ فأخذ بلسان.a َّ يا نبيَىلَب: ُقلت
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:  فقال?م بهّ نتكلبام َونُذَاخَؤُمـَا لَِّنإَ و,a َّيا نبي: ُفقلت

وههم ُجُار عىل وَّ يف النَاسَّ النُّبُكَ وهل ي!ك يا معاذُّ أمَكْتَِلكَث«
 .IQH»?تهمَنِسلَ أُائدَصَ حَّإال −رهم ِاخَنَ عىل مأو −

ُّ عندما صىل النبي ِّ أم سلمة ِويف حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص ّ
قومي بجنبه : بيتها بعد العرص, فأرسلت إليه اجلارية وقالت هلا

ُ, إين أسمعك تنهى aيا رسول : ُّتقول لك أم سلمة: فقويل له
ِّعن هاتني الركعتني وأراك تصليهام? فإن أشار بيده  ُ َّ

ة, فأشار بيده فاستأخرت عنه, ففعلت اجلاري. فاستأخري عنه
َّيا بنت بني أمية, سألت عن الركعتني بعد «: فلام انرصف قال ِ

ٌالعرص, إنه أتاين ناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم 
 .»َّفشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر, فهام هاتان

 : فوائد, منهاَّذكر النووي 
ِّيئ بتعارض ِّأنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن الس
  .IRHاألفعال أو األقوال وعدم االرتباط بطريق واحد

                                                 
 .سائي وأمحدَّ والنه ماجُ وابنُّأخرجه الرتمذي )  ١(
 ).١٢١−٦/١٢٠ (»رشح النووي عىل مسلم« )  ٢(
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   والعرشوناخكامنُاملعلم 
@õï‘@åß@Ðn½a@Ð½a@Éäß@a‡g@ @
éÛ@ìÇ@ìç@bß@óÜÇ@éÛ†í@æc@ïÌjäîÏ@ @

 
 :م ِّ القيُ ابنُقال اإلمام

 ُهَ فمنعٍي عن يشءِ املستفتُه إذا سألهِصحُقه املفتي ونِن فِم«
 , منهُ لهٌضَوِ عَوُ ما هَ عىلُهَّلُدَو إليه أن يُعْدَه تُ وكانت حاجتُمنه
ى َّ يتأتَذا الٰ وه; املباحَ بابُ لهَفتحَ وي, املحظورَ عليه بابَّدُسَفي
ه يف ُ فمثال,لمهِ بعُهَلَ وعام َ اَ قد تاجرٍقِفْشُ مٍ ناصحٍن عاملِ مّإال
ليل َي العِمْحـَ يِاصح يف األطباءَّم النـِامء مثال الطبيب العالَلُالع
ُّرضَ يَّعام  ِ األديانِاءَّ أطبُ شأنٰهذا ف,هُنفعَ ما يُ لهُفِصَ وي,هُ

  ُ اَا بعثَم« : أنه قالF ِّحيح عن النبيَّ ويف الص.ِواألبدان
 ,ه هلمُمَلْعَ ما يِته عىل خريَّ أمَّلُدَا عليه أن ي حقَ كانّ إالٍّن نبيِم
سل ُّ خلق الرُذا شأنٰ وه.»مه هلُمَلْعَ ما يِّم عن رشُاهَنهَوي
 − هَوحُ رُهللا اَسَّقد −نا َخْيَ شُ ورأيت.ن بعدهمِثتهم مَرَوو

 َل فتاويه وجدَّن تأمَ وم,َُهمكنَ أَامْهَى ذلك يف فتاويه مَّيتحر
ا من ًي صاعِشرتَ أن يً بالالF ُّ النبيََعنَ وقد م,ا فيهاً ظاهرَذلك
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 ,ه عىل الطريق املباحَّلَ دَّ ثم,ِديءَّ الرَنِ مِد بصاعنيِّمر اجليَّالت

 ُهَ فمنع,»اًبِينَ جِمِراهَّ بالدِ اشرتَّ ثم,ِراهمَّ بالدَ اجلميعِبع« :فقال
 . إىل الطريق املباحُهَ وأرشد,مَّ املحرِ الطريقَنِم

 ُ بنُث والفضلِ احلارِ بنَ ربيعةُب بنِلّطُامل ُ عبدُ سألهَّامـول
 به ِانَجَّصيبا ما يتزوُكاة ليَّز الِبايةِاس أن يستعملهام يف جَّعب
 −س ْمُخـوكان عىل ال − ءزُ بن جَ حمميةَ وأمر,ام من ذلكُعهَنَم

 َ وفتح,مَّن الطريق املحرِام مُعهَنَ فم, بهِانَحِنكَام ما يُهَيِطْعُأن ي
ه ُألْسَه يَّ فإن,ه ِّبَِر منه بٌ اقتداءٰهذا و,هلام الطريق املباح

 , منهاُ وأنفعُ لهُأصلحهو  ما ِعطيهُ وي,اهاَّيه إَُع فيمنَه احلاجةُعبد
 .IQH» الكرم واحلكمةُ غايةٰهذاو

ّأن  ما رواه ابن عباس : اً الباب أيضٰهذان ِوم
:  فقال,َ وشئت ُما شاء ا: ُ يقولًالُرجسمع  a Fرسول 

 .IRH»ُهَدْحَ و ُ اَبل ما شاء«
 فمن ,لفوا بآبائكمم أن حتُنهاكَ ي َ اَّ إنَأال«: Fه ُومنه قول

 .ISH»تُ فليصمّ وإال باْا فليحلفً حالفَكان
                                                 

 ).٤/١٥٩( »عنيِّإعالم املوق« )  ١(
 .أخرجه أمحد )  ٢(
 .البخاري ومسلم )  ٣(
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   والعرشوناحكاسعُاملعلم 

òub§a@oÇ…@a‡g@kšÌi@ÝöbÛa@òibug@ @
 
وضعه َ يف غري مُ فالغضب; بهُنبغي العنايةَ يُ األمرٰهذاو

َّرضَ ومولُؤْسَم للٌةَّمَذَم  إىل ُائلَّ وربام عاد الس,ائلَّ عىل السٌةَ
ذلك فوضعه َ يف مُ الغضبَ وإذا كان,ًا أو جهالًنادِ عِِهتَلِْعف
 ُ ذلك الغضبُونُكَ فقد ي,ائلَّ للسٌةَعَنفَ وممسؤول للٌةَمدْحـَم
 ,ُسأل عنه  إىل ماَائل العودةَّ عىل السُقِغلُا يً بابسؤولن املم

 َ أو القولُهَ الذي اقرتحَا الفعلًِبنَجتـُا مًرِذِائل حَّ السُوجيعل
 .عليه وتشنيعه سؤول املَر غضبَّام تذكّ كلُهَالذي قال

 فعىل , اجلانب وغريهذاٰ هبًاس عنايةَّ النَ أعظمF َوقد كان
 ّهم إالُلَّف معهم ويتحمّتلطَهم ويُيبِجـُاس كان يَّ النِ مسائلِكثرة
 َ يف تلكَاس إذا نظرتَّا من بعض مسائل النً أحيانُغضبَأنه ي

 َ األمرُعَضَ وأنه يF ِّ النبيِمة حكِعظيمبا ًقينَ يَدتازداملسائل 
 .هَوضعَم

 ُهَ ما أخرج: من بعض املسائلF األمثلة عىل غضبه َنِوم
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 وهي ُق امرأتهّ أنه طل َرَمُ عِ بنعبداعن  ُّالبخاري
 , F اُ رسولِ فيهَظَّ فتغي, F اِ لرسولُرَمُ عَرَ فذك,ٌحائض

 ر,ُهْطَفت ُحيضـَت َّثم, َرُهْطَى تَّها حتْكِمسُيل َّا ثمَهْعِاجُلري«:  قالَّثم
 َفتلك ,اَهَّسَمَي أن َقبل اًطاهر قهاِّلَطُفلي هاَقِّلَطُي أن ُله اَدَب فإن
 َل اجلوابُنقَ سي ُرَمُ فع.ُ  «IQH اُهَأمر كام ُةَّدِالع

 FNسول َّظ الرُّيَغَ بتِهِده مع إخبارَلَإىل و
   ٍلُج عن رَ عن ذكوانُ أمحدُ ما أخرجه:ومثل ذلك

 فقال ,ٌحْرُ جِ بهًالُ رج F اُ رسولَعاد:  األنصار قالَنِم
 َ فجاءُهْوَعَفد:  قال,»ٍ بني فالنَ طبيبُوا لهُعْاد« : F اُرسول
 ,a َسبحان«:  فقال?اً شيئُي الدواءِنْغُ وي,a َيا رسول: فقالوا

 .»?ً شفاءُ جعل لهّ إالِ يف األرضٍاءَن دِ م ُ اَوهل أنزل
: قال وسى ُ م عن أيب:Fومن مواضع غضبه 

 قال َّ ثمَ عليه غضبَ أكثرَّها فلامَهِ كرَ عن أشياءF ُّي النبَئلُس
 َأبوك« : قال?ن أيبَ م:ٌلُفقال رج. »مُ شئتَّ عموينُلَس« :للناس

 َأبوك« : قال?a َ يا رسولن أيبَ م: فقالُرَفقام آخ. »افةَذُح
 َنِ م F رسول اِ وجه ما يفُرَمُ رأى عَّفلام. »ةَبْيَوىل شَ مٌمـِسال

                                                 
 .البخاري ومسلم )  ١(



אאא ٨٥ 

   رواية ويف. č إىل اُا نتوبَّ إن,a َ يا رسول:الغضب قال
وىل َ سامل مَأبوك«:  قال?a َ يا رسولن أيبَم: يب قالَرُ كأيب

 .IQH»شيبة

                                                 
 .البخاري ومسلم )  ١(



אאא  ٨٦
 

  اخكالثونُاملعلم 
@bäÛa@ÖìÔ¡@ÕÜÈn½a@laì¦a@ÉÐ‘@ @

Þëû½a@òß‡@ñõai@ @
 

   فقد ,ر هلمِّعَسُ أن يملسو هيلع هللا ىلصَّا النبي  سألوَّـام ل:ومن ذلك
 لو ,a َيا رسول:  فقالوا F رسول اِ عىل عهدُعرِّ السَالَغ
 ُازقَّ الرُطِ الباسُ القابضُ هو اخلالق َ اَّإن«: َ فقال?َرتَّعَس
َي ألـِّ وإن,رِّعَسـُمال  ٍمةَلْظَ بمٌدَبني أحُطلَ وال ي َى اَو أن ألقُجْرَ
  .IQH»ٍ وال مالٍاه يف دمَّا إيُهلمتَظ

                                                 
 .رواه اإلمام أمحد )  ١(



אאא ٨٧ 

 
  احلادي واخكالثونُاملعلم 

ÓÞì@ZØy@aˆça@á@ @
 

 ذلك َّبأن ُمهَتَأو خر جوابه َّصدٍعن يشء ئل ُهم إذا سُبعض
 aAكم ُهو ح

 :ه أن يقالُ وإيضاح,ٌويف هذه املسألة تفصيل
يها  فُّ قد ورد النصٍ يف مسألةُ كان االستفتاءإذا: لَّاألو
 . كذاِ يف هذه املسألةكم اُح: قالُ يف أن يَجَا فال حرًرصحي

 كذا; كم اُح: قالُ فال يً اجتهاديةُكانت املسألةإذا : الثاين
 . اَكمُ حُصيبُألنه قد ال ي

ئل عن حكم صيام شهر رمضان فقال ُلو س: لَّفمثال األو
 .ٌ أنه فرضَ يف صيام شهر رمضانكم اُ ح:ُاملجيب
? فهذه املسألة ّيـِلُحـ يف زكاة الكم اُما ح: مثال الثاينو
 ٌه أمرِ غريَ دونكم اُح  األقوال هوَدَ أحَّ بأنُ واجلزمٌخالفية
 .ٌعظيم



אאא  ٨٨
يدة عن أبيه َرُ بُليامن بنُل عىل ذلك ما رواه سُدَا يَّومم
اُ رسولَكان« : قال  Fٍا عىل جيشً أمريَرَّمَ إذا أ   
ِأو رس    َ املسلمنيَنِ وبمن معه مى اَته بتقوَّ يف خاصُاهَأوص ٍةَّيَ

َ حارصت أهل حصن فذاِإَو« :−يف آخره ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن قال  − ٍ َ  َوكُرادَأَ
ُتنزلـهم فال كم اُم عىل حُهَـلِنزُأن ت ْ ِ ْ ِكن أنزهلمٰول ,aُعىل حكم  ُ َ ْ ِ 

 .IQH» أم الفيهم  اَكمُ حُصيبُ ال تدري أتَكَّ فإن;كمكُعىل ح
 :IRHيمني َثُد بن عَّ حممُئل الشيخُ املبحث سٰهذا عنو

 يف ِ اإلسالمُكمُ ما ح:فتيُ للمُ اإلنسانَ أن يقولُهل جيوز
 ? اإلسالمُكذا وكذا? أو ما رأي

  , » اإلسالم يف كذاُكمُا حَم«ال ينبغي أن يقال : اجلواب
 ُما قاله ُ فال يكونُِئطْخـُه قد يَّ فإن,» اإلسالم يف كذاُما رأي«أو 

 ُ مثل,َا فال بأسًا رصحي نصُ احلكمَ لو كانْنِكٰ اإلسالم, لَحكم
 ُكمُح: ُ امليتة? فنقولِ اإلسالم يف أكلُكمُما ح: َأن يقول
 .ٌا حرامَّ أهنِ امليتةِ يف أكلِاإلسالم

                                                 
 .أخرجه مسلم )  ١(
: وانظر). ٣/١٠٠( »د بن صالح العثيمنيَّجمموع فتاوى ورسائل الشيخ حمم« )  ٢(

 ).٤٤/٤٦( للمؤلف »عةِّ متنوٌخمالفات«



אאא ٨٩ 

 :م ِّ القيُقال اإلمامو
  كذاَّه أحلَّ ورسوله بأن عىل اَدَشهَفتي أن يُ للمُجوزـَال ي«
ا َّ فيه كذلك ممَ األمرَّ أنُعلمَ ملا يّ إالُهَهِرَ أو كُبهَجْوَمه أو أَّأو حر

 .ِِهتَ أو كراهِِه أو إجيابِهِ أو حتريمِِهه عىل إباحتُ ورسول ُ اَّصَن
 أن ُ لهَه فليسَده دينّن قلَّ عمُاهَّقَلَده يف كتابه الذي تَجَا ما وَّوأم
 ُ لهَمْلِ وال ع, بذلكَ الناسَّرُغَ وي, ورسوله بهشهد عىل اَي

 . ورسولهبحكم ا
 َّلَحَ أ:َكم أن يقولُ ليحذر أحد:فَلَّ السَنِ مٍ واحدُقال غري

 , كذاَّلِحُ مل أ,َ كذبت: له ُ اُ فيقول, كذا ُ اَمَّرَ أو ح, كذا ُا
 .مهِّومل أحر

يب َصُحـ بن الَيدةَرُ من حديث ب»صحيح مسلم« يف َوثبت
َ حارصت أهل حصن فذاِإَو« : قال Fا رسول َّأن ٍ َ  أن َوكُرادَأَ
ُتنزلـهم فال كم اُم عىل حُهَـلِنزُت ْ ِ ْ ِكن أنزهلمٰول ,aُعىل حكم  ُ َ ْ  عىل ِ
 ِْنكٰ ول, أم الفيهم  اَكمُ حُصيبُ ال تدري أتَكَّ فإن;كمكُح
 .»ك وحكم أصحابكِكمُنزهلم عىل حَأ

اة َضُا فيه القً جملسُ حرضت: اإلسالم يقولَ شيخُوسمعت
 ُ فقلت,رَفُ زِهم بقولُم فيها أحدَكَكومة حُت حَرَ فج,همُوغري



אאא  ٩٠
 ُ صار قول:ُ لهُ فقلت,كم اُ حٰهذا : فقال? ما هذه احلكومة:له
كم ُ حٰهذا :لُق! ?ةَّ به األمَم به وألزمَكَ الذي ح اَكمُر هو حَفُز

 .IQH»الكالم من ٰهذا أو نحو , حكم اٰهذا: وال تقل,زفر

                                                 
 .)١٧٦−٤/١٧٥( »إعالم املوقعني« )  ١(



אאא ٩١ 

 
  اخكا واخكالثونُاملعلم 

áîÄÈm‰ë†Ô½a@ÊìÓë@æd‘@ÝöbÛa@Ðã@¿@@ @
lbjþa@ÝÈÏ@Éß@ @

 
 ;ةَّريَدَا باألمور القًقِّعلَتُؤال مُّ السَا إذا كانً غالبٰهذا ُويكون

 تعميق اعتقاد َّنإ  إذ;امعَّائل والسَّ للسٌ عظيمٌففي ذلك نفع
ا مع ً إيامنَ املؤمنُيزيدوقوع املقدور مع فعل األسباب ملنعه 

 وكثرة  هِّ العبد إىل ربِ عن زيادة افتقارً فضال,إيامنه
 : ومن أمثلة ذلك,استكانته

 F َّي النبٌ سأل رجل:قال  ا عبدِ بنِعن جابر
  اُفقال رسول.  عنهاُ وأنا أعزل يلً جاريةي عندَّإن: فقال
F: »اُا أرادهًمنع شيئَ ذلك لن يّإن « .ل ُجَّ الرَ فجاء:قال
. لتَا لك محُ ذكرهتُ كنتي التَ اجلاريةَّ إن,a َيا رسول: فقال

 .IQH»هُ ورسولا ُأنا عبد«:  F اُفقال رسول

                                                 
 .مسلم )  ١(



אאא  ٩٢
:  فقال F اَ أتى رسولً رجالّأن  ٍوعن جابر

 أن ُ عليها وأنا أكرهُنا وأنا أطوفُنا وسانيتُ خادمي هً جارية يلَّإن
. » هلاَرِّدُه سيأتيها ما قَّ فإن;َ شئتْ عنها إنْلِزاع«: فقال. لِحمـَت

  : فقال. لتَبَ قد حَ اجلاريةّ إن: فقالُ أتاهَّل ثمُجَّ الرَفلبث
 .IQH»ر هلاِّدُك أنه سيأتيها ما قُقد أخربت«

                                                 
 .مسلم )  ١(



אאא ٩٣ 

 
  اخكالث واخكالثونُاملعلم 

übºg@laì¦a@ @
ýî–Ðm@éibuc@éÛaû@ÝöbÛa@‰ŞŠ×@a‡hÏ@ @

 
 وبذلك , دون تفصيلُائل اإلمجالَّلسكفي يف إجابة اَقد ي

ا قد حيتاج إىل تبيني ذلك ًائل أحيانَّ السَّكنٰ ل,ُق املصلحةَّتتحق
 .ُكفه اإلمجالَاإلمجال إذا مل ي

ار َسَل بن يِقْعَ الذي رواه مُ احلديث:ومن أمثلة ذلك
 ِّي إىل النبٌ جاء رجل:قال Fامرأةُ أصبتِّ إين: فقال ً 

 ُ أتاهَّثم. »َال« : قال?هاُجَّ أفأتزو,ُا ال تلدَّب ومجال وإهنَسَ حَذات
 يـِّ فإن,َ الولودَوا الودودُجَّوَزَت«:  فقالَ الثالثةُ أتاهَّ ثم,ُ فنهاهَالثانية

 .IQH»َ األممُكمِ بٌِركاثُم

                                                 
 .رواه أبو داود )  ١(



אאא  ٩٤
 

  َّالرابع واخكالثونُاملعلم 
pbßČ†Ô¶@laì¦aë@ÞaûÜÛ@ò÷ ìnÛa@ @

 
   : F اُقال رسول: قال  َريرةُ هـيعن أب

 َالَوَ أ,واُّى حتابَّؤمنوا حتُ وال ت,واُى تؤمنَّ حتَ اجلنةَلونُ تدخَال«
  .IQH» بينكمَالمَّوا السُفشَ أ?ُم حتاببتُ إذا فعلتموهٍءكم عىل يشُّلُدَأ

  اُقال رسول: قال اد بن األسود َدْقِمـعن الو
Fمه اَّحر:  قالوا,»?ناِّما تقولون يف الز« : ألصحابهُ رسوله  و

 : ألصحابه F اُفقال رسول:  قال. إىل يوم القيامةٌفهو حرام
َأل«  ِزين بامرأةَ عليه من أن يُ أيرسٍ نسوةِل بعرشةُجَّ الرَيـزنَن يَ

  ُها اَمَّ حر: قالوا,»?قةَّ يف الرسَما تقولون«: فقال:  قال.»هِجار
َأل« : قال.ٌ فهي حرامُهُورسول  ٍ أبياتِل من عرشةُجَّ الرَ يرسقْنَ
 .IRH» عليه من أن يرسق من جارهُأيرس
 َأتدرون« : قال F اَ رسولَّأن ريرة ُ هعن أيبو

                                                 
 .مسلم )  ١(
 .أخرجه أمحد )  ٢(



אאא ٩٥ 

 بام َ أخاكَكُرْكِذ« :قال. ُ ورسوله أعلم ُ ا:قالوا. »ما الغيبة
إن كان « : قال? ما أقولي أخ إن كان يفَأفرأيت: َقيل. »ُكرهَي

َ فقد هب وإن مل يكن فيه,ُهَفيه ما تقول فقد اغتبت  .IQH»هَّتَ

                                                 
 .مسلم )  ١(



אאא  ٩٦
  اخلامس واخكالثونُاملعلم 

‰bjnýÛ@ÞaûÛa@ @
هن وإعامل ِّ الذِ من أنفع املسالك لشحذُ املسلكٰهذاو
 .َامعنيَّ عند السُى امللكةَ املسلك تقوٰهذاار َرْكَِت وب,الفكر

 ُ وشواهد;مع أصحابه  ٰهذا F ُّ النبيَوقد سلك
   ا عن عبدٌ ومسلمُّخاري منها ما أخرجه الب,ٌذلك كثرية

ر َجَّ الشَنِ مَّإن« : Fقال رسول ا :قال  َرَمُبن ع
. »ي? ما هثوينِّ فحد,ا مثل املسلمَّ وإهن,هاُقَرَ وُطُسقَ ال يًشجرة

ا َّ أهن نفيسووقع يف :اقال عبد. ي البوادِرَ شج يفُفوقع الناس
   .a َا رسول ييثنا ما هِّحد:  قالواَّ ثم,ُخلة فاستحييتَّالن
َأل:  قالَرَمُِع ذلك لُرتَكَفذ :قال. »خلةَّ النَيِه« :فقال :قال  ْنَ

 . من كذا وكذاَّ إيلُّ أحبُ النخلةي هَ قلتَتكون
ذا ٰ عىل هَبَّوَ أنه بِّ تبويب اإلمام البخاريِن لطيفِوم

 عىل أصحابه ليخترب َ املسألةِباب طرح اإلمام« :احلديث بقوله
 .»علمما عندهم من ال
جامع بيان « يف كتابه ِّ عبدالربُا ابنً أيضَ احلديثَوأخرج
باب طرح العامل املسألة « :ب عليه بقولهَّ وبو,»العلم وفضله



אאא ٩٧ 

 .»مِّعىل املتعل
 ل َبَعاذ بن جُ مُ حديث:اً الباب أيضٰهذاومن 

:  له عفري قالُالَقُ يٍ عىل محار F رسول اَفْدِ رُكنت: قال
 العباد ُّقَ وما ح, عىل العباد اُّقَ ما حيتدر ,يا معاذ«: فقال
  اَّ حقَّفإن«: قال. ه أعلمُ ورسول ُا: ُقلت: قال. »?aعىل 

 عىل ِ العبادُّ وحق,اً شيئِكوا بهِرشُ وال ي َدوا اُعبَعىل العباد أن ي
  : ُقلت: قال. »اًك به شيئِرشُن ال يَب مِّذَعُ أن ال ي ا

ْبرشُ تَال« : قال?اسَّ النُِّرشَبُ أَ أفال,a َيا رسول  .IQH»كلواَّم فيتُهِّ
 ٌوضُ فيها غمٍاس من طرح أسئلةَّ النُه بعضُلَفعَا ما يَّأم
 باز َ ابنَنا اإلمامَ شيخُفقد سألت,  وهي من باب األلغازّعقدي
األسئلة املومهِ عن بعض َ  يل يف َّ إن: كقول بعضهم,ةِ
 َوجةَّ الزَونُدِقصَي − ٍواتٰ سمِع يف سب ما ليس ِاألرض
 ٌ قبيحٌ أسلوبٰهذا« :− تعاىل  ُأثابه ا −فأجاب  ?واألوالد

 .IRH»اسَّ إهيام النُ عنه وعدمُّ الكفُجيب

                                                 
 .البخاري ومسلم )  ١(
 ).٣٠−٢٩ص( »دحان لإلمام ابن باز َّر السَمُمسائل أيب ع« )  ٢(



אאא  ٩٨

 
  السادس واخكالثونُاملعلم 

énîä×@ëc@ÝöbÛa@òîàm@óÜÇ@—äÛa@ @
 . بسامع اجلواب وفهمهًائل عنايةَّ السُ يزيدٰهذاو
 ُن أسعدَ م,a َيا رسول: نه قالأ عن أيب هريرة ف

لقد ظننت «:  F قال رسول ا? القيامةَاس بشفاعتك يومَّالن
 َ منكَلَّ أوٌدَحَ احلديث أٰهذاسألني عن َ أن ال ي− َيا أبا هريرة −
 بشفاعتي ِاسَّ النُ أسعد, عىل احلديثَكِرصِن حِ مُ رأيتَامـِل

 .IQH»هِسْفَه أو نِن قلبِا مًالص خ»ال إله إال ا«ن قال َ القيامة مَيوم
 ,F ِّائل أو املستمع من هدي النبيَّ السِ عىل تسميةُّفالنص
 : ومن ذلك, مع صحابتهٌوذلك كثري
 َ ليسF ِّي ردف النبُكنت: قال ل َبَعاذ بن جُعن م

: ُقلت. »لَبَ جَعاذ بنُيا م«: حل فقالَّ الرُرةِّخَؤُ إال مَُه وبينيبين
  يا معاذ «:  قالَّ ثمً سار ساعةَّثم. َكْيَدْعَ وس اَيك رسولَّلب

 َّ ثمً سار ساعةَّثم.  وسعديك اَيك رسولَّلب: ُقلت. »بن جبل
: قال.  وسعديك اَيك رسولَّلب: ُقلت. »يا معاذ بن جبل«: قال

                                                 
 .البخاري )  ١(



אאא ٩٩ 

ه ُ ورسول ُا: ُقلت :قال. »? عىل العباد اُّقَ ما حيهل تدر«
  كوا ِرشُ وال يُ عىل العباد أن يعبدوه اَّ حقَّفإن« :قال. أعلم
 َيكَّلب: ُقلت. »يا معاذ بن جبل«:  قالَّ ثمً سار ساعةَّثم. »ًابه شيئ
    عىل اِ العبادُّ ما حقيهل تدر«: قال.  وسعديك اَرسول

  أن «: قال.  ورسوله أعلم ُا: ُقلت: قال. »?إذا فعلوا ذلك
 .IQH»مَهبِّذَعُال ي

 ٍرَفَ س يفF ِّيا مع النبَّنُ ك:قال ى َ موسن أيبَعو
 ,ُاسَّا النُّأهي« :F ُّي فقال النب, بالتكبريَونُرَجهـَ يَ الناسَفجعل

كم َّا إنً وال غائبَّ أصمَونُعْدَم ليس تُكَّ إن,كمِسُوا عىل أنفُعَارب
   :ُه وأنا أقولَوأنا خلف: قال. »مُكَعَا وهو مًا قريبً سميعَونُعْدَت
ك ُّلُ أدَ أال,ٍ قيسَ بن اَيا عبد« : فقال, باّ إالَةَّ قو والَ حولَال

  قل «: قال.  اَ يا رسولَبىل: ُفقلت. »ةَّ اجلنِن كنوزِ مٍعىل كنز
 .«IRH باّ إالَةَّ وال قوَال حول

                                                 
 .البخاري ومسلم )  ١(
 . ومسلم واللفظ لهُّالبخاري )  ٢(



אאא  ١٠٠
 

  السابع واخكالثونُاملعلم 
¨bi@éÛ@ÞúbÐnÛaë@ÝöbÛa@ñ‰b’i@ @

 

 ٍ خريِوم خصالُزُل عىل لائَّ السُرصِ ح:ذاٰاضع هَوَومن م
 أو أن قصد ,ومهاُزُا عىل لً عزمُائلَّ فأظهر السُسؤولرها املَكَذ

 بالتفاؤل له ُهَد جوابَّ أكَّ ثمُسؤول به املُا أخربه حقَائل وافقَّالس
 .باخلري

 َ ذلكَ لزومَائلَّ السُل باخلري يزيدُارة والتفاؤَِش البُكرِوذ
لوك ذلك املسلك ُغ عىل سَلَن بَ ومَامعنيَّ السُّثُحـَ وي,ِاألمر

 : ومن أمثلة ذلك,ُائلَّبه الس رِفَالذي ظ
  اَ رسولٌلُأتى رج: َقال  عمرو ِ بناِعن عبد

Fاَ يا رسوليأقرئن:  فقال  .ِواتَن ذِا مًاقرأ ثالث«: فقال 
َ كرب:فقال. »اءَّالر فاقرأ «: قال. ظ لساينُلَ وغي قلبَّ واشتديِّنِ سْتِ
 َنِا مًاقرأ ثالث« :فقال. قالتهَ مَثلِفقال م. »مَ حِا من ذواتًثثال
 ي أقرئن,a َ يا رسول:لُجَّ فقال الر,فقال مثل مقالته. »حاتّاملسب
 َغَرَى فّحت مثZ Y ] نث F ُّي النبُ فأقرأه, جامعةًسورة



אאא ١٠١
   ,اً عليها أبدُ ال أزيدِّثك باحلقَعَ بيوالذ: لُجَّفقال الر. منها
 .IQHِتنيَّمر »لِجـيَوُّ الرَأفلح«: F ُّيل فقال النبُجَّ الرَ أدبرَّثم

م يف ُهُّمُؤَ من األنصار يٌلُجَ كان ر ٍوعن أنس
ا َّالة ممَّ هبا هلم يف الصُأَقرَ يً سورةَام افتتحّ وكان كل,باءُ قِمسجد

قرأ َ يَّ منها ثمَغَفرَى يَّ حتمثA B C D نثـقرأ به افتتح بُي
 ُهَمّفكل ,ٍركعة ِّكل يف ذلك َُعصنَي َن وكا, أخرى معهاًسورة
 كُئِجزـُت اَّأهن ىَرَت ال َّثم ِورةُّالس هبذه ُتفتتح كَّإن :فقالوا هُأصحاب

 َوتقرأ عهاَدَت أن اَّوإم هبا تقرأ أن اَّفإم بأخرى, َتقرأ ىَّحت
 بذلك مُكَّمُؤَأ أن مُأحببت إن ها,ِكِبتار أنا ما :فقال. بأخرى
 أفضلهم, من أنه َنْوَرَي وكانوا ,ركتكمت مُكرهت وإن ُفعلت
 َاخلرب ُأخربوه ملسو هيلع هللا ىلص ُّيالنب مُأتاه َّفلام ه,ُغري مُهَّمُؤَي أن وكرهوا
 وما ?كُأصحاب به َكُرُأمَي ما َفعلَت أن كَُعمنَي ما ,ُالنُف اَي« :فقال

 ِّإين :فقال . »?ٍركعة ِّكل يف َورةُّالس ذهٰه ِومُزُل عىل كُلِحمـَي
 .IRH»ةَّاجلن كَلَأدخ اهاَّإي َكُّبُح« :فقال. هاُّحبُأ

 إىل َا جاء أعرابيَّأن  َيرةَرُ ه عن أيب:اًومنه أيض

                                                 
 .أبو داود والنسائي وأمحد )  ١(
 .البخاري )  ٢(



אאא  ١٠٢
ه ُلتِ إذا عمٍ عىل عملينَّلُ د,a َيا رسول:  فقال F اِرسول
 َالةَّ الصُ وتقيم,اً به شيئُرشكُ ال ت َ اُدُعبَت«: قال. َةَّ اجلنُدخلت
: قال. » رمضانُ وتصوم, املفروضةَ الزكاةيِّ وتؤد,َاملكتوبة
. ُ منهُصُقْنَا وال أًا أبدً شيئٰهذا عىل ُ بيده ال أزيد نفيسيوالذ
َّن رسَم« :F ُّي قال النبَّىلَ وَّفلام  من أهل ٍلُر إىل رجُنظَ أن يُهَ
 .IQH»ٰهذار إىل ُة فلينظَّاجلن

                                                 
 .متفق عليه )  ١(



אאא ١٠٣
 

  اخكامن واخكالثونُاملعلم 
@òzÜ–àÜÛ@laì¦a@dm@ @

@æb×@a‡g@ügâČ†ÔîÏ@ñŒubã@ñ‰ëŠ™@ÝöbÜÛ@ @
 

ى َّ يف قطعه حتْبَرغَ مل يٍ بأمرًشغوالَ مُسؤولفقد يكون امل
 .َعنيِامَّ عىل السَِسلتبَال ي

 ِقاطعةُ عىل عدم مَعنيِامَّائل والسَّ للسٌا تربيةًوفيه أيض
 .هَ حديثَِّمتُى يَّث حتِّاملتحد

 ٍ يف جملسF ُّبينام النبي: قال عن أيب هريرة 
  اُ فمىض رسول?اعةَّمتى الس:  فقالٌّ أعرايبُ جاءهَ القومُثِّدَحُـي

Fوقال , ما قالَهِرَ ما قال فكَعِمَس:  القومُ فقال بعض,ثِّدـَحُ ي 
ائل َّ السُاهَ أرَأين«: ه قالَ حديثَىضَى إذا قَّ حت, بل مل يسمع:بعضهم
 ِتَعِّيُفإذا ض«:  قال.a َها أنا يا رسول:  قال,»?اعةَّعن الس
 ُ األمرَدِّسُإذا و«:  قال?هاُكيف إضاعت:  قال»َاعةَّ فانتظر السُاألمانة
 .IQH»َاعةَّ السِ فانتظرِِه أهلِإىل غري

                                                 
 .البخاري )  ١(



אאא  ١٠٤
  اُأتانا رسول: قال  ِّيسعود األنصارَ معن أيب

Fٍعدَ سُ بنُ فقال له بشري,َبادةُ بن عِ سعدِ جملس يفُ ونحن :
 ِّ فكيف نصيل اَ يا رسولَ عليكِّ تعاىل أن نصيل ُا اَأمرن

 َّ ثم,ُه مل يسألهَّينا أنَّى متنَّ حت F اُ رسولَفسكت:  قال?عليك
   وعىل ٍدَّ عىل حممِّصلَّاللهم : قولوا«:  F اُقال رسول

   وعىل ٍدَّ وبارك عىل حمم, عىل آل إبراهيمَ كام صليتٍدَّآل حمم
. ٌ جميدٌ محيدَكَّ إنَاملني الع يفَ عىل آل إبراهيمَ كام باركتٍدَّآل حمم
 .IQH»الم كام قد علمتمَّوالس

 َيا رسول: ُقلت:  قال عن أيب هريرة :اًوفيه أيض
a,ما ُت وال أجدَنَ عىل نفيس العُ وأنا أخافٌّ شابٌلُ رجِّ إين 
 ,يِّ مثل ذلك فسكت عنُ قلتَّ ثم,يِّ عنَ فسكت,ساءِّج به النَّأتزو
 ُّ قلت مثل ذلك فقال النبيَّ ثم,يِّ عنَ مثل ذلك فسكتُ قلتَّثم
F: »عىل ذلك ِصَتْ فاخ,ٍقَ الَ بام أنتُ القلمَّفَ جَيا أبا هريرة   
 .IRH»ْرَأو ذ

ائل إن َّ السِ إىل قطع كالمه وإجابةُسؤول املُحتاجـَلكن قد ي
                                                 

 .مسلم )  ١(
 .البخاري )  ٢(



אאא ١٠٥
 ِيف أثناء −   قال احلافظ. يف سؤالهٌائل رضورةَّكان للس

 :− »?اعةَّمتى الس« ابقَّكالمه عىل حديث أيب هريرة الس
ه, كام يف ُ إجابتُمَّدَقُ فتٌ ناجزةٌ رضورةِائل بهَّوإن كان الس«

: بُ وهو خيطF ِّ عند مسلم أنه قال للنبيَفاعةِحديث أيب ر
ه َطبتُ خَ عن دينه, فرتكُ يسألَ جاءَُهدري دينَ ال يٌ غريبٌرجل
 َّ فأتمُهَ أتى خطبتَّمه, ثمِّعلُ عليه فجعل يَ فقعدّ بكريسوأيت
 َّ النبيَا سأل أن أعرابيَة عند أمحدَرُمَوكام يف حديث س. هاَرِآخ
Fٍسليك ِ يف قصةِحيحنيَّوكام يف الص. ِّ عن الضب َ  دخل َّامـ لُ

? احلديث, ِ ركعتنيَأصليت:  فقال لهُ خيطبF ُّ والنبيَاملسجد
 ُقامُالة تَّ الصِكانت«: ويف حديث أنس. وسيأيت يف اجلمعة

 ُ بعضَسِعَبام نُى رَّ حتF َّ النبيُثِّدَحُ فيُلُجَّ الرُضِرْعَفي
 َ ذلك بنيُرقه وقوعُ, ويف بعض ط»الةَّل يف الصُدخَ يَّالقوم, ثم

 .IQH»الةَّاخلطبة والص

                                                 
 ).١/١٤٢( »فتح الباري« )  ١(



אאא  ١٠٦
 

  احكاسع واخكالثونُاملعلم 
ÞaûÛa@óÜÇ@´ÈßbÛa@sy@ @

@ @
 .ؤالُّ بسامع العلم والسًامعني عنايةَّ السُ يزيدُ األسلوبٰهذاو

  رسول اي يدَوضعت بني: قال  هريرة  أيبعن
Fالشاةَّ وكانت أحبَراعِّ الذَ فتناولٍيد وحلمِرَن ثِصعة مَ ق ِ 
 هنس َّثم. » القيامةَاس يومَّ النُدِّأنا سي«:  فقالًسةَ هنَسََه فن,إليه

 ُهَ رأى أصحابَّفلام. » القيامةَاس يومَّد النِّأنا سي«: أخرى فقال
 َ يا رسولُكيفه: قالوا. »?ُهَيفَك: َولونُقَأال ت« :ه قالَال يسألون

a?َنيِمـَ العالِّبَ لرُاسَّوم النُقَي«:  قال«IQH. 
 عن أبيه َكرةَ ب بن أيبِنٰمحَّالرا عن عبدًومن ذلك أيض

 اِا عند رسولَّكن«: قال  Fِكم بأكربُئِّنبُ أَأال« : فقال 
 ُ وشهادة,ِنْيَالدَ الوُقوقُ وع, باُ اإلرشاك:−ا ً ثالث− ?الكبائر

   ,َا فجلسًئِكَّتُ م F اُوكان رسول. »ورُّ الزُلْوَ أو قِورُّالز
 .IRH» سكتُهَيتَل: لناُى قَّها حتُرِّكرُزال ي فام

                                                 
 .مسلم )  ١(
 .البخاري ومسلم )  ٢(



אאא ١٠٧
 

  األربعونُاملعلم 
ÉßbÛaë@ÝöbÜÛ@õbÇ†Ûa@ @

 
 َائلنيَّ السِ وللتأثري يف نفس, األمورِ من أنفعٰهذاو

ه ِه وأثرِعاء مع عظيم نفعُّ فالد;اًمومُ عَامعنيَّا والسًوصُصُخ
ول إىل قلب ُخُّ للدِ كالتوطئةُ الكالم يكونِلَّه يف أوُفتصدير

ا ًائل عىل سامع اجلواب طلبَّ حرص السَّمَن ثِ وم,ائلَّالس
 .لالمتثال

   َرَاهَ قد ظملسو هيلع هللا ىلص َّ أتى النبيًالُجَ رَّ أن:ومن شواهد ذلك
ن ِ مُتْرَ قد ظاهِّ إين,a َ يا رسول:َ فقال, عليهاَعَه فوقِ امرأتِنِم
َوما مح«:  فقالَرِّفَكُ أن أَ عليها قبلُتي فوقعتَوجَز  عىل ذلك َكَلَ
ُرمحَي   :  قال!رَ القمِاهلا يف ضوءَخْلَ خُأيتَر:  قال,»? اَكَ
 .IQH» به ُ اَكَرَمَ ما أَلَفعَى تَّا حتَْهبَرْقَفال ت«

                                                 
 .الرتمذي والنسائي )  ١(



אאא  ١٠٨
 

  احلادي واألربعونُاملعلم 
ärÛaÝöbÛa@óÜÇ@õb@ @

 
 : منها,ٌ كثريةُ فيه مصالحٰهذاو
 .ائل عىل طلب العلمَّ السُّثَح −١
 . إىل العناية بسامع اجلوابَعنيِامَّ السُ تنبيه−٢

  F اَ رسولُسألت: قالأنه  عن أيب هريرة 
ه ِ بيدٍدَّ حممُوالذي نفس«:  فقال?ك يف الشفاعةُّ ربَ إليكَّدَا رَماذ

 ُ رأيتَامـِ ل;ني عن ذلك من أمتيُسألَن يَ مُلَّ أنك أوُلقد ظننت
ُ بيده ما هيٍدَّ حممُ والذي نفس, عىل العلمَكِن حرصِم ن ِي مِنُّمَ
 ,تيَام شفاعَن متِ عندي مُّمَهَة أَّىل أبواب اجلنَهم عِافَصِقْان

ه َه لسانُ قلبُقِّدَصُا يًِصلُ خم اَّ إالَهٰ إلَن شهد أن الَمـِوشفاعتي ل
 .IQH»هَلبَه قُولسان
 ملسو هيلع هللا ىلص  لرسول اَا عرض أعرابيَّأن  عن أيب أيوبو

                                                 
 .»صحيحه«أمحد وابن حبان يف  )  ١(



אאא ١٠٩
  يا رسول ا: قالَّها ثمِمامِه أو بزِام ناقتَطِ فأخذ بخ,رَفَ سوهو يف

 من باعدينُة وما يَّجنـ من اليبنِّرَقُ بام يأخربين −د َّ أو يا حمم−
ق ِّفُلقد و«:  قالَّ أصحابه ثم نظر يفَّ ثمF ُّي النبَّ فكف:قال. النار
 ُّي فقال النب,قال فأعاد. »?َكيف قلت« : قال.»− َيِدُ لقد هأو −

F :»اُُدعبَت َ الزكاةؤيتُ وت,الةَّ الصُقيمُ وت,ًا به شيئُكِرشُ ال ت , 
 .IQH»َ الناقةِعَ د,مِحَّ الرُوتصل

                                                 
 .َّأخرجه مسلم, وتقدم   )١(



אאא  ١١٠
 

  اخكا واألربعونُاملعلم 
ÝöbÛa@Þaû@áîÄÈm@ @

 
 . باجلوابًامع عنايةَّائل والسَّ السُزيدَا يَّ ممٰهذاو

ًكام تقدم قريبا يف حديث  ا  أعرابيَّأن  أيب أيوبَّ
ها ِمامِه أو بزِام ناقتَطِ فأخذ بخ,رَفَ س وهو يفملسو هيلع هللا ىلص  لرسول اَعرض

ة َّجنـ من اليبنِّرَقُ بام يأخربين −د َّ أو يا حمم−  اَ يا رسول: قالَّثم
   أصحابه  نظر يفَّ ثمF ُّي النبَّف فك:قال. ارَّ من النباعدينُوما ي
 .IQHاحلديث ...»− َيِدُ لقد هأو −ق ِّفُلقد و«:  قالَّثم

 ملسو هيلع هللا ىلص ِّ مع النبيُ كنت:قال عاذ بن جبل ُعن مو
 ٍ أخربين بعمل,a َّيا نبي: ُ فقلت,ُريِسَ نُ ونحنُا منهً قريبُفأصبحت

 !ٍيمِظَ عن عَتلقد سأل«:  قال.ارَّ النِين عنُبعدُ ويَةَّني اجلنُلِدخُي
 ,ؤيت الزكاةُ وت,َالةَّ الصُقيمُ ت; عليه ُ اُهََّرسَن يَ عىل مٌيسريَه لَّوإن

 .َّاحلديث, وتقدمإلخ ... » البيتُّجُحـَ وت,َوتصوم رمضان

                                                 
 .َّأخرجه مسلم, وتقدم   )١(



אאא ١١١
َالربحديث ا ًوأيض جاء :  قال بِازَ بن عِاءَ

 ًالَمَمني عِّ عل,a َيا رسول:  فقالF ِّ إىل النبيٌّأعرايب
 لقد َخطبةـ الَتْقرصَ أَنتُ كْنِئَل«:  فقال,ةَّني اجلنُلِدخُي
  :  فقال,»بةَقَّ الرَّكُفَ و,ةَمَسَّ النِِقعتَ أ! املسألةَتْضَعرَأ

مة أن َسَّ النَقْتِ عَّ إن,ال«:  قال?دةِا بواحَتَسْيَلَوَ أ,a َيا رسول
 ُةَحْنِمـ وال,تقهاِ يف عَنيِعُبة أن تَقَّ الرّكَ وف,تقهاِِع بَدَّرَفَت

 َكِلَ ذِْقطُ مل تِْنإَ ف,م الظاملِحَّي الرِ عىل ذُءْيَ والف,ُوفُكَالو
 ِنَ عَهْر باملعروف وانُمْ وأ,َمآنَّ الظِ واسق,َ اجلائعِمِأطعَف

 .IQH» اخلريَنِ مَّك إالَسانِ لَّفُ فكَ ذلكِْقطُ فإن مل ت,رَاملنك

                                                 
 .مام أمحدأخرجه اإل )  ١(



אאא  ١١٢
 

  اخكالث واألربعونُاملعلم 
@Þbİig@¿@òv§a@bšígÝ bjÛa@ @

õï‘@ÝöbÛa@Ðã@¿@óÔjí@ü@óny@ @
 
 عىل ُِسلتبَ قد يٍق بأمرَّ يتعلُالَؤُّ السَذا إذا كانٰ هُدَّتأكَوي

 ِّامَّ اإليضاح التَنِ مَّدُام ال بَقَمـ الٰهذا ففي , بالباطلُّائل احلقَّالس
 .ِلل الباطُبطَ ويُّقَحـ الَّقِحـَ ويُسْبَّ اللَزولَى يَّحت

 كام ِانَّهُ الكِنَ عَئلُ فقد س; األمرذاٰ هبَىنْعُ يFوقد كان 
 ٌناسُ أَسأل: قالت  َ عن عائشة»ِالصحيحني«يف 

وا ُليس«:  F اُان فقال هلم رسولَّهُ عن الك F اَرسول
 ِا باليشءً أحيانَونُثِّدَحـُم يَّ فإهن,a َيا رسول:  قالوا.»ٍبيشء
 ِّقَحـ الَنِ مُكلمة الَتلك«:  F اُ رسولَ فقال?اقَ حُيكون

 فيخلطون فيها ,جاجةَّ الدَّرَه قِِّيلَن وُا يف أذَهُّرِقُي فيِّنِها اجلُفَطْخـَي
 .IQH»ٍذبةِ كِةَئِن مِ مَأكثر

                                                 
 .متفق عليه )  ١(



אאא ١١٣
 

  الرابع واألربعونُاملعلم 
@éãë…@ìç@åß@Þd@éãc@ÝöbÛa@êc@a‡g@ @

@†ÔÜÛ@ŠÈnÛa@æë…@åß@ÝöbÛa@kî¯@éãhÏ@ @
@æb×@a‡g@Þëþa@Þëû½a@¿ÞaûÜÛ@ýçc@ @

 
: ام قاالَّ أهني نَ وزيد بن خالد اجلهَ هريرةعن أيب

  اَيا رسول:  فقال F اَ من األعراب أتى رسولًالُ رجَّإن
 وهو ُرَ اآلخُفقال اخلصم.  بكتاب ا يلَضيتَ قَّ إال َك اُدُأنش
 فقال رسول ا.  وائذن يلنا بكتاب اَ بينِ فاقض,مَعَن:  منهُأفقه
F: »وإين,ِهى بامرأتَنَا فزَذٰا عىل هًيفِسَ كان عي ابنَّإن: قال. »لُق ِّ 
ْخربُأ  ٍليدةَ ووٍ شاةِ بامئةُ منهُ فافتديتَمْجَّ الري عىل ابنَّ أنُتِ

 ُغريبَ وتٍةَئِ مُدْلَ جي أنام عىل ابن فأخربوين, العلمَ أهلُفسألت
 يوالذ«:  Fافقال رسول . ُجمَّذا الرٰ هِ عىل امرأةَّ وأن,ٍعام
َّنيِضْقَ بيده ألنفيس  َ وعىل,ٌّدَ رَُم والغنُليدةَ الو;aام بكتاب ُ بينكَ
 ِا فإنَذٰ هِ إىل امرأةُسْيَنُ يا أُدْ واغ,ٍ عامُ وتغريبٍةَئِ مُدْلَك جِابن

 .IQH»هاُ فارمجْاعرتفت
                                                 

 .متفق عليه )  ١(



אאא  ١١٤
 ,ٍ وأختٍ ابنِ وابنةٍعن بنت ئل أبو موسى ُس«و
 ٍ مسعودَ ابنِتْائَ و,ُصفِّ النِولألخت ,ُصفِّ النِللبنت: َفقال
:  أيب موسى فقالِ بقولِخربُ وأٍ مسعودُئل ابنُ فس,نيُِعتابُفسي
 ُّ النبيَىضَ فيها بام قِيضْقَ أ;َينِدَهتُمـ الَنِا وما أنا مً إذُللتَد ضَلق

F:وما ,ِلثنيُّ الثَلةِكمَ تُسُدُّ السِبناال ِ والبنة,ُصفِّ النِ لالبنة 
 ٍ مسعودِ بقول ابنُوسى فأخربناهُا أبا مَ فأتين.خت فلألَيِقَب

 .IQH» فيكمُربَحـذا الٰ هَسألوين ما دامَال ت: فقال

                                                 
 .البخاري )  ١(



אאא ١١٥
 

  اخلامس واألربعونُاملعلم 
ÞaûÛa@‰aŠØm@åß@ŠvšÛa@â†Ç@ @

 
 ِ كشهر,ةَّا يف الشعائر املوسميً غالبُ يكونُ األمرٰهذاو
 . وأمور املناسكَرمضان

 ٍ بل مئاتٍ من عرشاتٌ واحدٌؤالائل سَّ عىل السُدِرَفقد ي
 بنوع ُسؤولر املُشعَ قد يِ األحوالِذهٰ ويف مثل ه,َائلنيَّ السمن
 :رَّ فإن كان ذلك منه فليتذك;ٍرَجَ وضٍيقِض

 .هُ من علمه الذي حيملٌّ حقُ لهٍ سائلَّلُ كَّأن
 . له اجلزاءُفِضاعُ اجلواب يَكرارَ تَّأن
فس عىل َّ للنٌ فيه تربيةَائلنيَّكر اجلواب للسِ يف تكرار ذّأن

ساع دائرة العلم وتضييق دائرة ِّ اتِنَ عً فضال,الصرب واحللم
 .َائلنيَّاجلهل بحسب كثرة الس

 بن  حديث عبدا:امَقَمـ الٰهذاومن الشواهد العظيمة يف 
 الوداع ِةَّجَ وقف يف ح F رسول اَّ أن:عمرو بن العاص



אאא  ١١٦
 َ قبلُر فحلقتُمل أشع: قال فٌ رجلُاس يسألونه فجاءهَّبمنى للن
ر ُمل أشع:  فقالُ آخرَ فجاء,» وال حرج,اذبح«:  فقال?أن أذبح
 ُّ النبيَئلُ فام س.» وال حرجِارم«:  قال? قبل أن أرميُفنحرت

Fافعل وال حرج«:  قالّ إالَرِّخُ وال أَمِّدُ قٍ عن يشء«IQH. 
حابة َ عىل رَحرصـَ طالب العلم أن يَىلَ فعٍ حالِّوبكل

شكالهتم ُل سامع مسائلهم ومَّتحمَ وي,اسَّدر مع النَّصال
 ,الهَؤُ بسَأنسونَه هلم ويُبِّحبـُا يَّ فذلك مم,ٍ وسعة بالٍفسَبطيب ن
 ُدِرَد يِرْوَمـ العلم كالُ فطالب,هِ وتعليمِهِصحُ نُبولَ ذلك قُوثمرة
ن سُه عىل حَفسَ نَنِّطَوُ أن يَّدُب  فال,َونُرُصدَ وعنه يُاسَّعليه الن

ن تنفريهم ِ مْ وليحذر,ً إىل ذلك سبيالَقابلتهم ما استطاعُم
 عن ِدْعُهم عىل البُلِحمـَ ذلك قد يَّ فإن,ر واملللُّ التضجِوإظهار

نا ُفَلَ ولذا كان س,اًيم احلكم عليهم مجيعِعمَ بل إىل ت,أهل العلم
 هبم  ُ اَ فنفع,َا لعوام املسلمنيًاس صدرَّ النَ أرحبُالحَّالص

 . عليه ُه اَّرسَن يَ عىل مٌسريَ يُ واألمر,اينَّ والدالقايص
 نفسه عىل َرْطَ وأن حياول أَفعىل طالب العلم أن حيتسب

 كام ,اً خريّ إال− بإذن ا −ى ولن يسمع َرَ فإنه لن ي,لُّالتحم

                                                 
 .أخرجه البخاري )  ١(



אאא ١١٧
 m n  o   p q r s  t   u  v} : تعاىلقال ا

w z  ]٣٥ :لتِّفص[. 
 ٰهذاالح يف َّف الصَلَّثلة عن الس األمَ بعضَ إليكُوأسوق

 :الشأن
ج من داره, ُخرـَي كان عمرو بن احلارث املرصي 

 عن القرآن, واحلديث, والفقه, ُهَا يسألونًفوفُ صَاسَّفريى الن
 .IQHعر, والعربية, واحلسابِّوالش
, ِواتَلَّ الصُدَ, فيشهَيأيت املسجد  ٌكان مالكو

 يف املسجد, ُ, وجيلسَرىض املُ, ويعودَ, واجلنائزَواجلمعة
 .IRHهُفيجتمع إليه أصحاب

 ُ وليس ببايب صاحبُما أصبحت: زامِ حُ بنُقال حكيم
 َ األجر اُ املصائب التي أسألَنِا مَّ أهنُ علمتّ إالٍحاجة

 .ISHليهاَع
 باز ِم الشيخ ابنَّهم أنه كان يف خميُ ذكر بعض:فائدة* 

                                                 
 ).٦/٣٥٣( »بالءُّسري أعالم الن« )  ١(
 ).٨/٦٤( »بالءُّسري أعالم الن« )  ٢(
 ).٣/٥١( »بالءُّسري أعالم الن« )  ٣(



אאא  ١١٨
 قال . عىل الشيخَونُ يتواردَائلونَّ وكان الس,ِّيف احلج 
ا ًا واحدً جوابُعيدُ وهو يًةَّ مرَنيِّ للشيخ ستُ فعددت: اخلربُناقل

 .َائلنيَّ السَنِ مٍن كثريِ مَرَّ تكرٍعىل سؤال



אאא ١١٩
 

  السادس واألربعونُاملعلم 
@ÊëŠ’½a@Òýč@ÝflÈÏ@åàÇ@Ý÷Ž@a‡g@ @

ÝöbÛa@åÃë@@bÇëŠ’ß@ÙÛ‡@ @
 
 فقد ,ائلَّ جواب السامات يفَقَمـ الِن أعظمِ مُ املقامٰهذاو

 ففي ,اًرشوعَه مِّبه بظن َ aد َّ بل قد يتعب,اً أمرُائلَّ السُنِستحسَي
َبنيُ أن يسؤولَمي للِنبغَ يٰهذا ُبنيُ يَّ عمله ثمَائل خطأَّ للسِّ  له ِّ

 . العملَصواب
 ِ بنَقبةُ عن ع»ِالصحيحني« ما جاء يف : ذلكِومن أمثلة

  اِ إىل بيتَأن متيش ي أختْرتَذَن: أنه قال  ٍعامر
: ه فقالُ فاستفتيت, F اَ هلا رسولي أن أستفتيتنَ فأمر,ًحافية

 .IQH»ْبَ ولرتكِشْمَلت«
 بينام :قال  عن ابن عباس :اً ذلك أيضِومن أمثلة

 ُ عنهَ فسأل, الشمس يفٍ قائمٍب إذا هو برجلُخطـَ يF ُّيالنب
 , وال يستظل,دُقعَال ي وَومُقَر أن يَذَ نَ أبو إرسائيلٰهذا :قالوا

                                                 
 .ٌمتفق عليه  ) ١(



אאא  ١٢٠
د ُ وليقعَّم وليستظلَّ فليتكلُوهُرُم« : قال!م ويصومَّوال يتكل

 .IQH»هَ صومَّتمُولي
 َجاء: قال  عن أنس بن مالك :اًومن األمثلة أيض

 ِّ النبيِ عن عبادةَسألونَ يF ِّ أزواج النبيِوتُيُ إىل بٍطْهَ رُثالثة
F,النبيَنِ مُ نحنَوأين: ها فقالواوُّالَقَم تَّوا كأهنُِربْخُ أَّ فلام ِّ 
Fا أنا َّأم: همُ قال أحد?رَّأخَم من ذنبه وما تَّقدَر له ما تِفُ قد غ
 ,رِفطُهر وال أَّ الدُأنا أصوم: رَ وقال آخ,اً الليل أبدِّيلَصُ أِّفإين

  اُ فجاء رسول.اًج أبدَّ فال أتزوَساءِّل النِعتزَأنا أ: رَوقال آخ
Fا واَ أم?م كذا وكذاُلتُ الذين قُمُأنت«:  إليهم فقالإين ِّ 

 ,دُرقَ وأِّصيلُ وأ,ِرفطُ وأُي أصومِّكنٰ ل,م لهُ وأتقاكم ُألخشاك
 .IRH»يِّتي فليس منَّنُ عن سَبِغَ فمن ر,َساءِّ النُجَّوأتزو

يب عن أبيه عن َعُ شِو بنِرْمَ عُ حديث:اًن ذلك أيضِوم
 ِنانِقرتُ ومها مِلنيُ رجَ أدرك F اَ رسولّأن: ه ِّجد
 ,»ان?َرِ القُالَما ب«:  F اُ فقال رسول,مشيان إىل البيتَي

 فقال !ِْنيَقرتنُ مِ إىل البيتَِيشْمَ نذرنا أن ن,a َيا رسول: قاال
                                                 

 .أبو داود )  ١(
 .البخاري )  ٢(



אאא ١٢١
َ قال رس.ُامراهنِع قَطَ فق,»اًذا نذرٰليس ه«:  F اُرسول  يف ٌيجُ
 . «IQH اُهْجَ و بهَيِغُ ما ابتُذرَّام النَّإن«: حديثه

                                                 
 .أمحد )  ١(



אאא  ١٢٢
 

  السابع واألربعونُاملعلم 
ÝöbÛa@laì @ñ‰…bj½aë@ÞaûÛa@Š@ @

 
 ٍامع بصورةَّهن السِ إيصال العلم إىل ذِن لطائفِ مٰهذاو

 . ذلك يف ذهنهُخِّسَرُت
ا ً محار F اُ رسولَبِكَر:  قال ٍّعن أيب ذر

 ٌ جوعَالناس َ إن أصابَ أرأيت,ّيا أبا ذر«:  وقالُهَلفَوأردفني خ
 كيف ,سجدكَ إىل مَكِراشِن فِ مَومُقَ أن تُستطيعَ ال تٌشديد

يا أبا «:  قال.»فَّتعف«:  قال.ُه أعلمُ ورسول ُا:  قال»?َُعصنَت
كون البيت فيه َ يٌ شديدٌوتَ مَ إن أصاب الناسَ أرأيت,ّذر

ه ُ ورسول ُا: ُ قلت,»?ُكيف تصنع − يعني القرب − ِبالعبد
 ُاسَّ النَتلَ إن قَ أرأيت,ّيا أبا ذر«:  قال.»اصرب«:  قال.أعلم
 ,ِماءِّ الدَنِيت مَّ الزُ حجارةَغرقَ يعني حتى ت?اًهم بعضَبعض
 َِكد يف بيتُاقع« : قال. ورسوله أعلم ُا:  قال»?َُعصنَ تَكيف
ن أنت َ مِتْفأ«:  قال؟فإن مل أترك:  قال.»َكَ بابَ عليكِْقوأغل

هم ُكِشارُ تْنَإذ« : قال? سالحيُذُ فآخ: قال»ن فيهمُم فكُنهِم



אאא ١٢٣
 ِيف فألقَّ السُك شعاعَعِّوَرُ أن يَشيتَن خِ إِْنكٰ ول!م فيهُفيام ه
 .IQH» بإثمه وإثمكَوءُبَى يَّ حتَكِجهَ عىل وَِكدائِ رَطرف

                                                 
 .أخرجه أمحد )  ١(



אאא  ١٢٤
 

  اخكامن واألربعونُاملعلم 
½a@ózna@a‡gûóČä×@laì¦a@¿@òÄÐÛ@åß@Þë@ @

éàèÏcë@@ÝöbÛa@áèÐí@@æhÏ@åíŠ™b§a@†yc@@ @
ÓcČŠ½a@êûÞë@ @

 
 َ كيفF َّي النبٌ امرأةِتَسأل: قالت عن عائشة 

 َّ ثم,غتسلَ تَها كيفَمَّه علَّفذكرت أن:  قال,هاِتَن حيضِ مُلِغتسَت
:  قال? هباُرَّهَ أتطَكيف: قالت.  هباُرَّهَطَ فتٍكْسِ من مًةَصِْر فُذُتأخ

   ُفيانُ وأشار لنا س− َرتَواست. »!a َبحانُ س, هبايِرَّهَطَت«
 َّها إيلُواجتذبت: ُقالت عائشة: قال − بيده عىل وجهه َيينةُبن ع
 . مَّ الدَ هبا أثريعَّتتب: ُ فقلت,F ُّي ما أراد النبُرفتَوع

 .IQH»ِمَّ هبا آثار الديعَّ تتب:ُفقلت« : روايته يفَرَمُ ع أيبُوقال ابن
 :»تقىاملن« اجلارود يف ِ احلديث عند ابنِويف لفظ

ي ِذُ خ:ُ فقالت عائشة.َتَكَ فس?ُ كيف أصنع:قالت.. .«
                                                 

 .البخاري ومسلم واللفظ له )  ١(



אאא ١٢٥
 َ فام أنكرُعَسمَ ي F اُ ورسول,مَّعي أثر الدَّ فتتبًكةَّسُ ممًةَرصِف

 .IQH»عليها

                                                 
 ).٤٨ ص١١٧حديث ( »منتقى ابن اجلارود« )  ١(



אאא  ١٢٦
 

   واألربعوناحكاسعُاملعلم 
kîçÛa@lbi@åß@ÞaûÛa@õbÔÛg@ @

 
 ِ املخزوميةِ املرأةُم شأنُهَّا أمهًريشُ قَّأن  َعن عائشة

َ رسيالت :  فقالوا? F اَم فيها رسولِّكلُن يَم:  فقالوا,ْتَقَ
مه ّ فكل. F اِ رسولُّبِ أسامة حّ عليه إالُئَِرتْجـَن يَوم

 .»!?ود اُدُن حِ مٍّدَ ح يفُعَأتشف«:  F اُ رسولَ فقال,ُأسامة
 مُكَبلَ قَ الذينَام أهلكَّ إن,ُاسَّا النُّأهي«:  فقالَبَطَ قام فاختَّثم
َم كانوا إذا رسَّأهن َ وإذا رس,وهُركَ تُيفَّ الرشُمِ فيهَقَ  ُ فيهمَقَ

 ٍدَّ حممَ بنتَ فاطمةَّ لو أن,a ُمْ واي,َّ أقاموا عليه احلدُالضعيف
 .IQH»اَهَدَ يُت لقطعتَقَرس

  F رسول اَّ إن: قاليلَجَ البندب بن عبداُ جوعن
  وا َ التقُمَّ وإهن,َكنيِرشُ املَنِ مٍمْوَ إىل قَسلمنيُ املَنِا مًثْعَ بَثَعَب

 من ٍ إىل رجلَدِصْقَ إذا شاء أن يَ من املرشكنيٌلُفكان رج
 , قصد غفلتهَ من املسلمنيًالُ رجّ وإن,ُ له فقتلهَدَصَ قَاملسلمني

                                                 
 .البخاري ومسلم )  ١(



אאא ١٢٧
 قال َيفَّ السِ عليهَعَفَ رَّ فلام, زيدُ بنُ أنه أسامةُثِّدَحُا نَّوكن: قال

 ُ فأخربهُ فسألهF ِّي إىل النبُ فجاء البشري,ُهَلَقتف. » اّه إالٰال إل«
 َمـِل«:  فسأله فقالُ فدعاه,َعنَل كيف صُجَّ الرَ خربُهَى أخربَّحت
ا ًالنُ فَلَتَ وقَ املسلمني يفَ أوجع,a َ يا رسول: قال»?ُهَتلتَق

 َيفَّ رأى السَّ فلامِ عليهُ محلتِّ وإين−ا ًرَفَ نُى لهَّ وسم−ا ًوفالن
  : قال. »?هَأقتلت« : Fقال رسول ا. » اّه إالٰال إل«قال 
 َ إذا جاءت يوم»ه إال اٰال إل«ـ بَُعصنَ تَفكيف«: قال .نعم

وكيف تصنع « :قال.  يلْ استغفر,a َيا رسول: قال. »!?القيامة
 ُهُزيدَ ال يَفجعل: قال. »!? القيامةَ إذا جاءت يوم»ه إال اٰال إل«ـب

 َ إذا جاءت يوم»ه إال اٰال إل«ـ بَُعصنَت َكيف« :َولُقَعىل أن ي
 .IQH»!?لقيامةا

 ُ بنتْ جاءت: قالُهَثَّدَ حملسو هيلع هللا ىلص  اِ رسولَوىلَ مَعن ثوبانو
كذا يف كتاب : فقال −  ويف يدها فتخملسو هيلع هللا ىلص  إىل رسول اَريةَبُه
 ,اَهَدَ يُبِرضَ يملسو هيلع هللا ىلص  اُ رسولَ فجعل− ٍخامِ ضَ أي خواتيم,أيب

ا الذي َو إليهُشكَتملسو هيلع هللا ىلص   اِ رسولِ بنتَ فاطمة عىلْفدخلت
ن ِا مَهُِقنُ يف عًلسلةِ سُ فاطمةْتَعَزَ فانتملسو هيلع هللا ىلص  اُ هبا رسولََعنَص

                                                 
 . مسلم )  ١(



אאא  ١٢٨
  اُ رسولَلَ فدخ,نَسَ أبو حَّ أهداها إيلِذهٰه:  وقالتٍبَهَذ

 َك أن يقولُّ أيغر,ُيا فاطمة«: لسلة يف يدها فقالِّ والسملسو هيلع هللا ىلص
 َ خرجَّ ثم»!?ن نارِ مٌلسلةِا سَهِدَ ويف ي اِ رسولُ ابنة:ُاسَّالن

 فباعتها ِوقُّ إىل السِلسلةِّ بالسُ فأرسلت فاطمة,دُقعَومل ي
 معناها ً كلمةَ وذكر,اً عبد:ًوقال مرة −ا ًالمُا غَِهنَمَ بثْواشرتت
 َى فاطمةَ الذي أنج ُاحلمد«:  بذلك فقالَثِّدُفح −فأعتقته 

 .IQH»ارَّ النَنِم

                                                 
 .»صحيح«: قال الشيخ األلباينو .سائيَّالن )  ١(



אאא ١٢٩
 

  اخلمسونُاملعلم 
kîËÛa@lbi@åß@ÞaûÛa@õbÔÛg@ @

 
 َ حولُقاعِ البِتَلَخ: قال  اعن جابر بن عبد

 ذلك َ فبلغ,ِ املسجدِربُوا إىل قُلِنتقَ أن يَةَمِلَو سُ فأراد بنِاملسجد
وا ُلِنتقَ أن تَريدونُ أنكم تي بلغنُهَّإن« : فقال هلم F اَرسول
 :فقال.  قد أردنا ذلك,a َ نعم يا رسول:قالوا. » املسجدَقرب

كتب ُم تُكَيارِ د,كمُ آثارْبَكتُم تُكَيارِ دَةَِملَ سيا بنَي«
 .IQH»كمُآثار

                                                 
 .مسلم )  ١(



אאא  ١٣٠
 

  اخلمسوناحلادي وُاملعلم 
òÈÐäß@ÙÛ‡@¿@æb×@a‡g@ÝöbÜÛ@áØ§a@òÜÇ@æbîi@ @

 
 َ عندِالنُ رجَعطس:  قال ٍ مالكِعن أنس بن

:  فقالُ لهَ فقيل,رَ اآلخِتِّمَشُا ومل يُمهَ أحدَتَّ فشمF ِّالنبي
ِذا محٰه«  .«IQH اِدَحمـذا مل يٰ وه, َ اَدَ

ة احلكم ّؤال عن علُّ السُفيه جواز«:  ُقال احلافظ
َوبياهن  .IRH» يف ذلك منفعةُ وال سيام إذ كان له,ائلَّا للسِ

*** 
 . الذي بنعمته تتم الصاحلات ُواحلمد

 هـ٢٢/٨/١٤٣١

                                                 
 .اريأخرجه البخ )  ١(
 ).١٠/٦٠٢( »فتح الباري« )  ٢(



אאא ١٣١
 

‘‹éÐ@ @
 
 الصفحة املوضوع

  
 ٥ قدمة امل

 ٩ تقديم معايل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
 ١١ ول ؤمن فوائد السؤال للمس: املعلم األول
 ١٣ تضاعف األجر بتضاعف نقل اجلواب: املعلم الثاين
 ١٥ الرفق يف جواب السائل واحلذر من العجلة : املعلم الثالث
 ١٨ احلذر من هنر السائل: املعلم الرابع

 ٢٠  احلرص عىل وضوح اجلواب بعبارات يفهمها السائل :املعلم اخلامس
 ٢٢ احلرص عىل إيصال العلم إىل ذهن السائل : املعلم السادس
ائل إىل ما حيتاج معرفته ورصفه عن األسئلة َّتنبيه الس: املعلم السابع

 ٢٤ التي ال حيتاج إليها 
 ٢٧ مراعاة أحوال السائلني: املعلم الثامن
 ٢٩  هتمل سؤال السائل ال: املعلم التاسع



אאא  ١٣٢
 ٣٠ إذا أخطأت فبادر بتبيني خطئك : املعلم العارش

 ٣٢ ً إذا كان السؤال حيتمل صورا:املعلم احلادي عرش
 ٣٣ إذا كانت نفسه يف حال اضطراب فعليه أن يمسك: املعلم الثاين عرش
 ٣٤ من أفتى وليس أهال للفتوى : املعلم الثالث عرش
 ٣٥ ُذا سئل عن يشء مل يقعإ: املعلم الرابع عرش

إذا كان احلكم مستغربا ومما مل تألفه النفوس : املعلم اخلامس عرش
 ٣٨ وإنام ألفت خالفه فاألوىل التوطئة

 ٤٢ تنبيه السائل عىل ما يرفع التوهم : املعلم السادس عرش
 ٤٥ معرفة املسؤول بأحوال الناس وطباعهم: املعلم السابع عرش
 ٤٦ اجلواب بلفظ النص : املعلم الثامن عرش
 ٤٨ إجابة السائل عىل قدر السؤال: املعلم التاسع عرش
 ٥٠ إجابة السائل بأكثر من سؤاله : املعلم العرشون

 ٥٥ ًجعل السائل مسؤوال : املعلم احلادي والعرشون
 ٥٩ إعادة السؤال إذا طال الفصل : املعلم الثاين والعرشون
 ٦١ ساك عن اجلواب إذا مل يعلم اإلم: املعلم الثالث والعرشون
 ٧١ طلب املسؤول إعادة السؤال : املعلم الرابع والعرشون

 ٧٤ االستفصال قبل اجلواب : املعلم اخلامس والعرشون
 ٧٦ جواب السائل بالتطبيق العميل : املعلم السادس والعرشون



אאא ١٣٣
 ٧٩ جواب السائل باإلشارة مع العبارة : املعلم السابع والعرشون

إذا منع املفتي املستفتي من يشء فينبغي أن : علم الثامن والعرشونامل
 ٨١ يدله عليام هو عوض له

 ٨٣ إجابة السائل بغضب إذا دعت احلاجة : املعلم التاسع والعرشون
شفع اجلواب املتعلق بحقوق الناس برباءة ذمة : املعلم الثالثون

 ٨٦ املسؤول 
 ٨٧ كم اهللا  حٰهذاقول : املعلم احلادي والثالثون
 ٩١ تعميق شأن وقوع املقدور مع فعل األسباب : املعلم الثاين والثالثون
ر السائل سؤاله أجابه َّ فإذا كرً اجلواب إمجاال:املعلم الثالث والثالثون

 ٩٣ ًتفصيال
 ٩٥ التوطئة للسؤال واجلواب بمقدمات : املعلم الرابع والثالثون

 ٩٦ لالختبار السؤال : املعلم اخلامس والثالثون
 ٩٨ النص عىل تسمية السائل أو تكنيته : املعلم السادس والثالثون
 ١٠٠ بشارة السائل والتفاؤل له باخلري : املعلم السابع والثالثون
تأخري اجلواب للمصلحة إال إذا كان للسائل : املعلم الثامن والثالثون
 ١٠٣ م َّقديرضورة ناجزة ف
 ١٠٦ امعني عىل السؤال َّث السح: املعلم التاسع والثالثون

 ١٠٧ امع َّائل والسَّالدعاء للس: املعلم األربعون
 ١٠٨ ائلَّالثناء عىل الس: املعلم احلادي واألربعون



אאא  ١٣٤
 ١١٠ تعظيم سؤال السائل : املعلم الثاين واألربعون

 إيضاح احلجة يف إبطال الباطل حتى : املعلم الثالث واألربعون
 ١١٢ ل يشءيبقى يف نفس السائ ال

ه إنإذا أخربه السائل أنه سأل من هو دونه ف: املعلم الرابع واألربعون
جييب السائل دون التعرض للقدح يف املسؤول األول إذا 

 ١١٣ ًكان أهال للسؤال
 ١١٥ عدم الضجر من تكرار السؤال: املعلم اخلامس واألربعون
َإذا سئل عن من فعل : املعلم السادس واألربعون َ املرشوع  ِخالفُ

 ١١٩ اًائل ذلك مرشوعَّوظن الس
 ١٢٢ طرح السؤال واملبادرة باجلواب عن السائل : املعلم السابع واألربعون
إذا استحى املسؤول من لفظة يف اجلواب : املعلم الثامن واألربعون

 ١٢٤ ّكنى فإن مل يفهم السائل وأفهمه أحد احلارضين أقره املسؤول
 ١٢٦  إلقاء السؤال من باب الرتهيب :املعلم التاسع واألربعون

 ١٢٩ إلقاء السؤال من باب الرتغيب: املعلم اخلمسون
ول إذا كان يف ذلك بيان علة احلكم للمسؤ: املعلم احلادي واخلمسون

 ١٣٠ منفعة 
 ١٣١ فهرس

 


