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 المقدمة
إن احلمد هلل، حنمده، ونستغفره، ونستعينه، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد 

على املبعوث رمحة للعاملني النيب  له ولًيا مرشًدا، والصالة والسالم
يات وإنما إنما األعمال بالن»األمي األمني حممد بن عبد اهلل القائل: 

صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ومن  (1)«ما نوى ئلكل امر 
 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:
فهذا لقاء طيب مبارك مع فضيلة الشيخ صاحل بن غامن السدالن 
عن طلب العلم وقد حتدث فيه فضيلته عن املواضع أو املوضوعات 

 التالية:
 لصحيح لطالب العلم املبتدئ.املنهج ا -1
 األمراض النفسية: األسباب والعالج. -2
 السهر مصيبة كبرية. -3
 الفتور عن طلب العلم والدعوة. -4
 .«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة»معىن حديث:  -5
 موقف املسلم من اختالف العلماء. -6

 فإىل هذا اللقاء النافع غفر اهلل لنا ولكم.
                              

 (.1091(، مسلم )1البخاري ) (1)
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 طالب لعلم المبتدئالمنهج الصحيح ل

 
بدايًة، نرجو إيضاح املنهج الصحيح لطالب  السؤال األول:

 العلم املبتدئ ومباذا توجهونه من قراءة الكتب اليت يبدأ فيها؟
من املعلوم أن العلم له قواعد وله أسس، والعلم  الجواب األول:

كغريه من األشياء البد أن ُتسلك فيها الطرق الصحيحة لتأسيس 
نائه على قواعد وعلى ضوابط ينبين بعضها على بعض، فمثالً العلم وب

البناء.. بناء السكن، بناء العمارة، من املعلوم أهنا تُبىن على قواعد 
وعلى أسس مث بعد ذلك األعمدة مث السقف مث اجلدران وهكذا مث 
تأيت بعد ذلك بعض األمور أو األشياء اليت ُتكمل هذا البناء من 

أشياء، وهكذا العلم البد أن يُبىن ويؤصل لياسة ودهانات ومن 
 اإلنسان نفسه تأصيالً صحيًحا.

ففي العقيدة مثاًل يؤصل نفسه يف العقيدة، ويف الفقه يؤصِّل 
نفسه يف الفقه، ويف احلديث... وهكذا كل علم يبين على أسس، 
وطالب العلم إذا مل يلتزم هبذه الضوابط تصبح املعلومات عنده غري 

أنه يأيت يبدأ بالفروع ويتعلم الفروع ويستطيع أن يتكلم مؤصلة، مبعىن 
 يف الفرع، لكن األصل جيهله، أصل هذه املسألة وتعقيدها جيهله.

املعلومات مثاًل مبين بعضها على بعض، فلنأخذ أي مادة  الثاني:
من املواد اليت ُتدرس يف االبتدائي، يؤخذ أصول هذه املعلومات، هذه 

حات، عبارة عن ُُجل خمتصرة، هذه تتوسع العلوم، عبارة عن مصطل
فيما بعد يف املرحلة املتوسطة، مث تتوسع أكثر يف املرحلة الثانوية، مث 
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 تتوسع أكثر يف املرحلة اجلامعية.
مث ال يزال يف توسع، وهو حباجة إىل التوسع، فكلما قرأ وتعلم 
عرف أنه جيهل شيًئا كثريًا وأن هذا العلم حبر ال ساحل له، لكن 

ندما يكون طالب العلم مؤصالً، يستطيع أن ينطلق من هذه ع
األصول ومن هذه الضوابط ومن هذه اجلمل املختصرة ومن هذه 

 القواعد، ينطلق منها إىل علوم أخرى.
إًذا، إذا ُعرف هذا فنقول لطالب العلم: إنه البد من االلتزام هبذا 

أسس،   املنهج، وعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه ويبىن علمه على
كما أن صاحب البناء عليه أن يؤسس ويبين على أسس وعلى 

 قواعد، وعلى... وعلى... اخل.
وهكذا يف كل شيء، يف املصنع عند تأسيس املصنع، عند ُصنع 

من األسس مث بعد ذلك األصباغ اليت  -أول شيء-أي شيء، البد 
 تأيت والطالء واملكمالت هلذه األشياء.

يقة أدق من أي شيء، إنه هو الذي إذا والعلم الشرعي هو يف احلق
كان صاحبه غري مؤصل، يقع يف اخلطأ، ويقع يف الغلط، ويتصور أنه 
أصبح طالب علم، وليس األمر كذلك، ويتصور أنه أصبحت لديه معرفة 
وعلم، لكن جتهله جوانب كثرية، بينما اإلنسان املؤصَّل يستطيع أن ينطلق 

ال حد هلا، األصول حمصورة، فهذه  من هذه األصول إىل الفروع، فالفروع
نصيحيت لطالب العلم أن يؤصل نفسه، وأن ينهج املنهج الصحيح لطلب 
العلم، سواء كان علًما شرعًيا أو غري شرعي، البد من التأصيل وبنائه على 

 قواعد وأسس.
 األمراض النفيسة األسباب والعالج
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نفسية، كثُرت يف هذه األيام بعض األمراض الالسؤال الثاني: 
يشكو الكثري من ضيق النفس واحلرج، ما أسباب ذلك وما العالج 

 الشعري؟
ال شك أننا نعلم أن اإلنسان مركب من شيئني:  الجواب الثاني:

 من اجلسد ومن الروح، كل واحد يرجع إىل شيئني:
اجلسد: الذي ميثل العظم والعصب واللحم والدم وغري  أواًل:
 ذلك.

 سان حياته الروحية.الروح: روح اإلن ثانًيا:
ولكل من هذين غذاء، فمن املعلوم أن غذاء اجلسد هو الطعام 
والشراب واهلواء، هذا غذاء اجلسد وما يتبع ذلك من مكمالت، لكن 
مدارها على ثالثة أشياء: الطعام والشراب واهلواء، هذا هو غذاء 

 اجلسد.
ثل والروح هلا غذاؤها اخلاص هبا، وهو الوحي، والدين الذي يتم

بالقرآن والسنة. إن الروح على اختالف حياة اإلنسان من أول ما 
أهبط اهلل آدم إىل األرض، حباجة إىل غذائها الروحي أال وهو الوحي 
والشرع وقد أوحى اهلل إىل آدم شرًعا يناسبه مث جاء بعده الرُّسل؛ نوح 

. وكل األنبياء والرسل يبلغون ومن بعده إىل أن ُختموا مبحمد 
والشرع لغذاء األرواح، فاألرواح عندما تفقد غذاءها ُتصاب  الوحي

بأمراض روحية من ضيق التنفس، والتوهم والتخيالت، واألمراض 
 النفسية... إىل غري ذلك.
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فهذا الغذاء الروحي العظيم الذي هو القرآن والسنة، وذكر اهلل 
سبحانه وتعاىل، واألوراد الشرعية واألذكار الشرعية، كلها غذاء 

طمأنينة وراحة للنفس، فبقدر ما فقد الناس وجهلوا من الغذاء و 
الروحي، حصل هلم من األمراض النفسية واألوهام والتخيالت 
والشكوات والوساوس واألمراض العقلية وغري ذلك، وكلما يكون 
اإلنسان مستقيًما متمسًكا قريًبا من الكتاب والسنة خملًصا العبادة هلل 

سر وحيفظ من السنة ما حيفظ ويطبق ذلك يقرأ من القرآن ما يتي
 عملًيا، تتغذى روحه وينشرح صدره ويذهب عنه اهلم والغم واحلزن.

فبقدر ما يأخذ من هذا الغذاء يكون منشرح النفس مطمئن 
البال. فهذا جواب جممل هلذا السؤال، ولكن اجلواب التفصيلي الذي 

العبادات، عبادة يزيد النفس طمأنينة هو أن ُيكثر اإلنسان من أنواع 
الذكر، عبادة تالوة القرآن، عبادة الصالة، عبادة اإلحسان، عبادة 
صلة الرحم، عبادة ُحسن اخلُلق، عبادة بر الوالدين، عبادة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، عبادة اإلحسان إىل األيتام واملساكني 

يطرق  والفقراء واحملوجني، عبادة تعليم العلم وغري ذلك، فكل ما
اإلنسان ويأخذ من هذه األبواب ما يأخذ، تكون مطمئنة نفسه 
ُمنشٌر صدره، وبقدر ما ُيُِل هبا يكون لديه ضيق يف النفس ورمبا 
يكون لديه أمراض نفيسة، وتومهات، ووساوس، وغري ذلك؛ ذلك أن 

 اإلنسان إذا افتقد هذه األشياء، 
، هذه تضيِّق .يعين مثاًل أنه غري واصل لرمحه، فهو حُيس بذلك

 على القلب وتضيِّق التنفس.
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 مثالً غري حمسن جلريانه، حيس أنه غري حمسن.

 مثالً إنسان كثري العتاب كثري اجلدال، هذا يضيِّق النفس.
مثاًل قليل العفو، ال يعفو، وال يصفح، يتصيد أخطاء اآلخرين، 
وجيمعها ويثقل نفسه هبا، فهذه املشكالت هذه األمور يدل ما هي 

دة عنه تكون مشاكل حيملها على كتفيه واحلقيقة أن القلب هو بعي
الذي يتحمل هذه األشياء، فبذلك حيصل له من الضيق ومن احلرج 
ومن الوسوسة ومن األمراض النفسية ومن التخيالت ومن تكبري 
األمور، بقدر ما ُُيل وبقدر ما ُُيطئ يكون خُماًل هبذه األشياء، بينما 

ه، الواصل لرمحه احملسن جلريانه كثري العفو، كثري اإلنسان البار لوالدي
الصفح، إنسان ال يهتم كثريًا وال ينزعج ويعفو ويصفح، فمثاًل لو مسع  
كلمة ُُتينه يعفو، لو جهل عليه إنسان وغلط فإنه يعفو ويصفح، 

َوَلَمْن َصبَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم واهلل جل وعال يقول: 
اأْلُُمورِ 

واآليات كثرية يف هذا اجملال، فأقول بأن اإلنسان جيد  (1)
الراحة النفسية بقدر ما يتعامل، مع دينه ومع ربه وبقدر ما يتعامل مع 
نفسه على ضوء القرآن والسنة فال يضغط على نفسه وال يؤذي نفسه 
بأن جُيمع عليها املشكالت وحيملها، فيطرح املشاكل ويطؤها حتت 

)اضحك للدنيا قوله علماء النفس، يقولون: قدميه، وهناك مثل ي
فإذا أنت أخذت األمور بسهولة  تضحك لك، وابك تبك وحدك(

وبالعفو وبالصفح وبعدم االهتمام والبعد عن االنزعاج. جتد أنك 
مرتاح النفس، مرتاح الضمري، بينما إذا كنت تتصيد وتلتقط الكلمات 

                              
 (.43سورة الشورى اآلية: ) (1)
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كذا، وأراه كذا، ومل يُرد  وتُعمقها وتقول: ال، املراد بالكلمة الفالنية  
كذا... وقصدين... وأرداين... فتخلق من احلبة قبة فبذلك تكرب يف 
نفسه هذه األمور وتتنامى يف نفسه وتتفاعل ويصبح لديه مشاكل 
حتتاج إىل حل يف نظره فيتكون لديه الوسواس ويكثر عنده االكتئاب 

 وترتاكم عليه اهلموم... اخل.
 
 

* * * * 
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 كبيرةالسهر مصيبة  

 
إىل وقت متأخر  –يا فضيلة الشيخ  –السهر  السؤال الثالث:

حفظكم -من الليل آفة عمت معظم أفراد الناس، وترتب على ذلك 
التخلف البني عن صالة الفجر، باإلضافة إىل اإلرهاق الذي  -اهلل

 يالزم بعض املوظفني والطالب من جراء ذلك السهر، هل من توجيه؟
سهر مصيبة عظيمة، أصيب هبا العامل إن الالجواب الثالث: 

عموًما، وال شك أن السهر وعدم إعطاء النفس حقها من الراحة هذا 
ينعكس على النفس يف أداء أعماهلا ولو أردنا أن نتوسع يف هذه 
النقطة ونقول: ليس الضرر حمصورًا بأنه يتخلف عن صالة الفجر وإمنا 

أو كافرًا وهلذا جتد أن  السهر دائًما مضر جًدا باإلنسان، مسلًما كان
الناس الذين يُعنون بتنظيم حياُتم عندهم تنظيم للوقت، فنصيبهم من 
النوم ال يرتكونه حىت تؤدي األعمال على ما ينبغي، وهناك دراسة 
إقتصادية يف قضية السهر يف الدول النامية، فالدول النامية السهر فيها 

ساعة من الليل أو إىل غريب جًدا، فاحملالت التجارية تفتح إىل آخر 
ساعة متأخرة من الليل، بينما كثري من الدول املتطورة ال جتد هذه 
احملالت مفتوحة يف الليل، هذا من أسباب السهر، فعلى سبيل املثال 
أنا جالس يف بييت فأخرج إىل الشارع أجد احملالت مفتوحة، أجد 

هر مهيأة الشوارع مزدمحة، أجد كل شيء كأين يف النهار، فوسائل الس
للناس، اإلعالم أيًضا ساهم يف هذا األمر فاملسلسالت والربامج 
اجلذابة مستمرة إىل آخر ساعة من الليل. وهذا له آثاره احملسوسة 
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امللموسة على اإلنتاج وإتقان العمل إىل جانب وهو األهم ضياع 
الصالة عند املسلمني أو أدائها يف غري وقتها فتجد أن الناس فعاًل يف 

صانع أو يف األعمال الوظيفية ويف املكاتب احلكومية، معظم امل
املوظفني جتد الواحد منهم عليه عالمات اإلعياء والتعب والسهر وهو 
يؤدي العمل؛ ألنه ال ينام من الليل إال ساعات قليلة، هذا إن كان 
من املصلني، وإن كان من الذين يتساهلون يف الصالة فيتأخر عنها 

أو رمبا يصليها خارج الوقت. فأقول بأن السهر ويصليها يف ليته 
حقيقٌة ظاهرٌة سيئٌة جيب أن يكون هناك عناية بأمرها من عدة 

 جهات:
التحذير من السهر عن طريق التعليم على اختالف  أواًل:
 املراحل.

التوعية الكاملة عن طريق وسائل اإلعالم توعية اآلباء  ثانًيا:
 يرهم من أضرار السهر.واألمهات واملربني؛ توعيتهم وحتذ

أال تكون هناك برامج تدعو للسهر وتشجع عليه، وبالنسبة  ثالثًا:
للمحالت التجارية ينبغي أن تغلق يف ساعة مبكرة من الليل، وهذه 
املسألة ينبغي أن تلقى عناية ودراسة من اجلهات ذات االختصاص؛ 
نعم، دراسة اقتصادية ودراسة صحية ودراسة اجتماعية ودراسة 

فسية، هذه األمور كلها مؤثرة على الناس يف صحتهم ويف اقتصادهم ن
ويف حياُتم االجتماعية ومن سلبيات هذه الظاهرة ما نالحظه من  
كثرة الطالق يف أيامنا بسبب السهر، فمثاًل شخص يتزوج فتاة ويأيت 
هبا من بيت أبيها وجيعلها بني جدران أربعة، ال يأتيها إال بعد الساعة 
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و الثالثة صباًحا، ورمبا أنه جيدها نائمة أو جيدها تسهر تنتظره، الثانية أ

س باحلياة فهذا األمر جيعلها تتضايق وال حتس بالسعادة وال حت
السعيدة مع زوجها وبالتايل يقع ما يقع من جمادلة، وال تستقبله بنفسه 
طيبة، بنفس منشرحة وإمنا على مضض؛ جماملًة والصرب ينفد، فتجدها 

 مثالً ال حتقق له كل طلباته فيتنازعان مث بعد ذلك حيصل الطالق.
 كذلك أيًضا املظاهر اليت حتدثنا عنها يف البداية من األمراض
النفسية والوساوس وغري ذلك، السهر له إسهام عظيم فيها، ألن 
اإلنسان إذا ارتاح وأخذ قسطه من النوم اطمأنت نفسه وهدأ باله 

إذا نام أحدكم عقد »واستيقظ نشيطًا كما جاء يف احلديث 
الشيطان عليه ثالث عقد، فإذا استيقظ وذكر اهلل انحلت عقدة، 

انحلت عقدة، فيصبح طيب  إذا صلىفإذا توضأ انحلت عقدة، و 
، بينما اآلخر الذي يستيقظ وال يذكر اهلل (1)«النفس منشرح الصدر

وال يتوضأ وال ُيصلي جتده خبيث النفس كسالن متعصًبا غضبان ال 
حيب أن يكرر أحد معه الكالم إال بعد ساعتني أو ثالث وبعد أن 
ة يشرب الشاهي وبعد أن يستيقظ وميشي يف الطريق ويقود السيار 
ويتكلم، بعدها تنشرح نفسه ويطمئن باله، فهذا من أضرار السهر 
والتخلف عن صالة الفجر، ومن أعظم األسباب اليت جتعل الناس 
يتخلفون عن هذه الفريضة اليت تشهدها مالئكة الليل ومالئكة 

 النهار، أكثر األسباب لذلك هو السهر.
ُجيع األطراف فالسهر يف احلقيقة ظاهرة سيئة ينبغي أن تُعاجل من 

ومن ُجيع اجلهات، من اجلهات التعليمية ومن اجلهات احلكومية ومن 
                              

 (.116(، ومسلم )3260( )1142البخاري ) (1)
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 وسائل اإلعالم وغري ذلك مما ذكرنا يف هذا الكالم.
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 الفطور عن طلب العلم والدعوة

الفتور عن طلب العلم والدعوة، مىت يكون  السؤال الرابع:
 صحًيا ومىت يكون مرًضا؟

صحًيا أبًدا، لكن العمل هو  الفتور ال يكون الجواب الرابع:
الذي إما أن يكون صحًيا وإما أن يكون غري صحي، فالعمل الذي 
فيه تكلف وتشدد، يعين أن حيمِّل اإلنسان نفسه ما ال يطيق، ويبالغ 
يف جمال الدعوة ويتكلف حىت يضيق على نفسه وعلى عمله وعلى 

تدل يف عمله أعماله الدنيوية هذا يؤدي به يوًما إىل الفتور، والذي يع
الدعوي ويأخذ من العمل ما يناسبه، ال يضيق على عمله، وال يضيق 

يف : على عبادته فهذا يستمر يف الدعوة بإذن اهلل، وهلذا قال النيب 
ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعس »الذي جيتهد يف العبادة ويصلي: 

فهذا يبني أن اإلنسان ال ينبغي أن يتكلف وحيمل نفسه  (1)«فليقعد
إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد »: ما ال يستطيع، قال 

هبذا أنه ينبغي لإلنسان أن  فبني  (2)«إال غلبه فسددوا وقاربوا
يرفق بنفسه، وهلذا نقول: إن الفتور هو خالف األصل، واالعتدال 
هو األصل املطلوب لإلنسان يف كل أموره وهذا ينبغي أن يطبق على 

ة وعلى كل شيء، فيجب على اإلنسان االعتدال الدعوة وعلى العباد
يف كل شيء سواء عبادة أو طلب الدنيا أو طلب اآلخرة أو غري 

 ذلك.
                              

 (.184(، ومسلم )1159البخاري ) (1)
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فمثاًل كراهية اإلنسان لشخص ما اعتربه عدًوا وتكلم فيه بالكالم 
الذي ال ميكن أن يقبله أحد، وإذا أحب شخًصا بالغ يف ذلك مبالغة 

وهذا كله من عدم االعتدال عظيمة حىت أنه يرفعه فوق منزلته، 
 بغيضكيكون  عسى أن   أحبب حبيبك هونًا ما»واحلديث يقول: 

 «حبيبك يوًما ما يكونعسى أن يوًما ما وأبغض بغيضك هونًا ما 
فاالعتدال مطلوب يف كل األمور، سواء يف الدعوة أم يف العبادة، ويف 
ريق طلب العلم أيًضا، ويف كل شيء فيجب أن َيْسُلَك اإلنسان ط

 االعتدال يف كل األمور.
 
 
 
 

* * * * 
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 معنى حديث

 
 الحديث« إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...»

إن »يشغل بال كثري من املسلمني حديث:  السؤال الخامس:
حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع  الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة

الرجل  فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق 

هل هو على  (1)«عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
 ؟.«حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع»ظاهره، وما معىن 

معىن احلديث أن اإلنسان قد يعمل بأعمال  الجواب الخامس:
وتعاىل مث يف آخر عمره يعمل بعمل الصاحلني وبطاعة اهلل سبحانه 

أهل النار فيختم له هبذا العمل ويدركه األجل وهو على هذا فيدخل 
النار؛ ألن ختام عمله عمل غري مشروع غري ُمْرٍض هلل سبحانه 

 وتعاىل.
واآلجر الذي يعمل ويرتكب من األخطاء ومن اجلرائم واملعاصي 

ل بعمل أهل اجلنة ما يرتكب مث يوفقه اهلل جل وعال للتوبة فيعم
فيدخلها. وليس األمر هكذا، وإمنا له أسباب، فلماذا يعمل بعمل 
أهل النار مث يعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها، ويعمل بعمل أهل اجلنة 
مث يعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ ما سبب ذلك؟ وهل معىن ذلك 

                              
 (.2643(، ومسلم )3332البخاري ) (1)
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أن اهلل سبحانه وتعاىل ُُييب املؤمنني الذين يعملون الصاحلات؟ 
 فنقول:

نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل كرمي وأنه رؤوف رحيم وأن قوله حق 
ووعده صدق وأنه ال ُييب عبًدا من عباده يعمل الصاحلات قال 

َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل َيَخاُف ظُْلًما َواَل تعاىل: 
َهْضًما

قول اهلل جل  ، ولكن هذا احلديث يبني لنا ما جاء يف(1)
أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن وعال: 

َتْحِتَها اأْلَنـَْهاُر َلُه ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء 
َرَقتْ فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحتَـ 

إن كل واحد يقول: ال َأَودُّ  (2)
هذا، إن صاحب هذه اجلنة مل يأخذ باألسباب ومل يأخذ 
باالحتياطات حىت إنه ضيع وقته وضيع نفسه ومل جيعل له مزرعة ومل 
جيعل ألوالده ما يعيشون فيه فيما بعد، فهذه املزرعة اليت أعدها واليت 

ر فيه نار فاحرتقت، فهل ينتويها ألوالده أصاهبا يف آخر حياته إعصا
يود اإلنسان الذي يعمل الصاحلات أن حترتق أعماله؟! كلُّ واحد ال 

 يود هذا.
يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو يعمل بعمل »إًذا ما معىن: 
أذكر منها هنا ؟ أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة «أهل النار فيدخلها

 جوابين:
ة لكن عنده ذنوب أنه يعمل بعمل أهل اجلن الجواب األول:

                              
 (.112سورة طه، اآلية: ) (1)
 (.266سورة البقرة، اآلية: ) (2)
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متساهل فيها مقيم عليها، فهو يعمل بعمل أهل اجلنة فيعاقب ملاذا 
يقيم على هذه املعصية هلل، فيعاقب جزاًء وفاقًا، فُيقبل على املعاصي 

 وعلى الظلم وعلى األخطاء حىت تكون كل أعماله سيئة.
ألنه مل ينته عما كان عليه، ولعلنا نضرب لذلك مثااًل؛ مثالً 

لوالدين، بعض الناس جتده يصوم ويصلي ويعمل ويعمل، لكن عقوق ا
ال يبايل بعقوق والديه، فهذا الذي ال يبايل بعقوق والديه رمبا أن 

 صالته وصيامه حتبط يف آخر عمره جزاء ما أصر عليه.
وكذلك صالة اجلماعة مثال قد ال يُبايل هبا وال يهتم هبا ومهما 

نتفع هبا، فيختم له بسوء اخلامتة يسمع من املواعظ ال تؤثر فيه وال ي
 عياذاً باهلل بسبب ذلك.

أما الشخص اآلخر الذي يعمل بعمل أهل النار، فتجده مثالً 
عنده أخطاء وعنده ذنوب، لكن لديه عمل صاحل يتعاهده ويالزمه، 
نفرض أنه بار بوالديه واصل لرمحه أو عمل عمالً صاحلًا يف آخر عمره 

. كقصة املرأة أو الرجل الذي رأى كلًبا يعض فكان سبًبا ملغفرة اهلل له
الثرى من العطش، وهذا الرجل نزل يف البئر وشرب مث خرج فوجد 
هذا الكلب يعض الثرى. فقال: واهلل لقد كان هبذا الكلب مثل ما  
كان يب فنزل ومأل موقه ماًء وسقى الكلب، فشكر اهلل له هذا 

 .(1)العمل، ودخل اجلنة بسبب ذلك
 حبست اهلرة، ال هي تركتها تسعى وتأكل من خشا  واملرأة اليت

األرض وال هي أطعمتها، فماتت اهلرة فدخلت املرأة النار بسبب 

                              
 (.2244(، ومسلم )2466( )2363( )114البخاري ) (1)
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 .(1)ذلك
فاإلنسان قد يستهني بذنب من الذنوب وال يبايل به وهو يعلم 
أنه ال جيوز، وهذا شرط أنه يستهني بالذنب وهو يعلم أنه ال جيوز، 

 هان هبذا الذنب.فإنه رمبا يُعاقب؛ ألنه است
وهذا جواب ابن قيم اجلوزية، يقول: يعمل  الجواب الثاني:

بعمل أهل اجلنة فيما يظهر للناس، أمام الناس يظهر أنه يعمل بعمل 
 أهل اجلنة، ويف الباطن يعمل عكس ذلك.

واآلخر الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس ولكن 
 يعمل بعمل أهل اجلنة فيما ال يُعلم.

 هذا ُيتم له بكذا وذاك ُيتم له بكذا واهلل أعلم.ف
 
 
 
 

* * * * 
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 موقف المسلم من اختالف العلماء

 
ما موقف املسلم من اختالف العلماء، وما  السؤال السادس:

 الذي ُيتاره اإلنسان عندما تتباين األقوال وختتلف؟
اختالف العلماء يف فروع املسائل: فروع  الجواب السادس:

ن؛ هذا ال يضر. هذه أمور عادية بل من طبيعة هذا الدين مسائل الدي
أن يوجد بعض االختالف إما لعموم القواعد أو إلطالقها أو 

 إلُجاهلا.
ومن طبيعة البشر اختالفهم يف فهمهم ومداركهم أو لوجود 

 أسباب أخرى.
نعم، قد يكون هناك اختالف يف فروع الدين ال يف أصوله وهذا 

 ختصاص فمثالً:أمر معلوم عند أهل اال
* الصحابة اختلفوا يف بعض املسائل فلم يضرهم ذلك. بل هذا 
 االختالف أصَّل فيهم االتفاق واالجتماع والتعاون واالعتصام والتآلف.

العصر أحٌد إال في  ال يصلين»قال:  مثال ذلك: أن النيب 
 .(1)«بني قريظة

فبعضهم فهم أنه ال تصح الصالة إال على أرض بين قريظة 
قد حثهم على التعجل واإلسراع فصلوا  وآخرون فهموا أن الرسول 
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 أحًدا. الصالة يف وقتها ومل يعنف النيب 
الذين مل يصلوا إال يف بين قريظة هؤالء أهل »قال أهل العلم: 

 «.الظاهر الذين يأخذون بظواهر النصوص
فاملقصود إذن أن خالف أهل العلم ليس بعيب ولكن الناس أمام 

 :على قسمينل العلم خالف أه
عامِّيٌّ: يقلد من يتبع من أهل العلم كمن يقلد  القسم األول:

 اإلمام أمحد بن حنبل، أو يقلد أبا حنيفة النعمان رمحهما اهلل تعاىل.
هم أهل االجتهاد والنظر، سواء أكان اجتهاًدا  القسم الثاني:

لديه القدرة  مطلًقا أم اجتهاًدا مقيًدا؛ فهذا القسم ال يقلد أحًدا؛ ألن
والتمكن من الوقوف على الدليل واالطالع عليه؛ لذا ال ينبغي أن 
يكون هذا اخلالف مصدرًا لالختالف وتفرق الكلمة بل يكون معيًنا 
على االجتماع واالئتالف والتعاون على الرب والتقوى؛ ذلك أن مرجع 

، وهدي سلف األمة، هذا التأصيل كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
عدا ذلك من اخلالف الذي يسبب االختالف والتباغض  وما

والتدابر فليس من دين اإلسالم يف شيء وإمنا هو من تلبيس الشيطان 
وتالعبه هبذه الفئة من الناس نسأل اهلل السالمة والعافية كما نسأله 
تعاىل أن جيمع كلمة املسلمني على احلق واهلدى وأن جينبهم عوادي 

رهم يف دينهم وأن يوفقهم يف أمور دنياهم، وما الفتنة واهلوى وأن يبص
يصلحهم يف معاشهم ومعادهم إنه ويل ذلك والقادر عليه وهو نعم 

 املوىل ونعم النصري.
 قاله وأماله الفقير إلى عفو مواله
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