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جاللم..طابمشوليه..

لعلم@
(1)

باللهونعودونستغفره،وسحتعينهلحمدهللهالحمدإد

أنفسنا،رشرثمن
أعمالنا،سيئاتومن

فلااللهيهدهمن

له،مضل
اللهإلاإلهلاآنوأشهدله،هادكبفلايضللومن

يخج@ا،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحده

اتقوااموأاتدينأيهايالمبإحسان.وأتباعهوأصحابهآلهوعلئ

إ/فثلفودوأنتمإلأتموت@قولاتقاتهحقالفه
(1)

واحدةلم@رم@حلقكمائديرتكغاتقواائاسأيهايا@

ائدياللهواتقواونساءيهرارجالامنهماوبمطزوجهامهاوحلق

لأرقيباعيكغكاناللهإنوالأرحامبهتاءلودط
(3)

يمثبغح@ضلمديداقولاوقوئواالفهاتقوأاموااتدينأيهايال@

محمدالإمامسحا@عةالشريحةكليهالثحسماحةألقاهامحاصرة(1)
ل@

عاملالرياص،سعود
1 4 1 0

@

1لايةاعمراد،السورة(2) 0 2 0

.10لايةاالساء،سررة(3)



اللم..طالبمنولية..@@

فؤزافازفقدورسولةاللهيطعومندنولكغلكغوبعفرأغمانكغلكغ

عطيمالأ@لأ

أمابعد:

فيالإخوةآيها
أشكرفإنيالكرام..الأبناءأيهاالله

منبهماصعلئوجلعزالله
سبحانهوأسألهاللقاء،هذا

وأنجميعا،بهينفعناوأنمباركا،لقاءيجعلهأنوتعالرل

فخحمالسبجلسوأءجميعايهديناوأنوأعمالنا،قلوبنايصلح
النعم،بكلالمنعمفهولايستقصث@،وفضلهتحصث@،لاالله
لأاللهفمننعمةمىلكموما@مسبحانه.قالكما

(2)
عزوقال

تحصوها@هلااللهنغمةتعدواوإن@وجل:

ولجميعولكملنافضلهمنالمزيدونسألهسجحانهفنشكره
مكان.كلفيالمسلمين

انعنوسمعتمالأعزاء،الأبناءأيهاالله،فيالإخوةأيها

لآياراحرا@،لأاسورة(1)

5لآيةاالحل،سورة(2) 3

1لآيةاالمحل،سوره(3) 8
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ى@اللم..طالبمسنولية..

الكلمة
فالموضوعالمجتمع،فيالعلمطالصمسئوليةوهي:

متفاوتةوهيكب@رة،العلمطالبومسئوليهعظيم،موضوع

حسبعل@
عندهما

الماسحاجةح@س@وعلئالعلم،من

وطاقته.قدرتهحسبوعلرلإليه،

نمسه.جهةم@مسئوليةفهناك
هذهإعدادجهةمن

العنايةجهةومنالوأج@،وأداءوالدعوة،للتعليمالنفس

والعخايةالتححرعية،لأدلةاومراجعةالدين،فيوالتفقهبالعلم

رصيدلديهيكونأنإلرلشديدةبحاحةالعلمطالبفإنبها،

العلمأهلبكلاموالمعرفةالشرعية،الأدلةمنعظيم

منبالدليلالخلافمسائلفيبالراجحومعرفةوخلافهم،

و،وعمرلزيدتقليدبدونجميهجم"رسولهوسنةالله،كتاب

الإمامقالشيء.فيالعلم@نوليسيستطيعه،كلفالتقلجد

وغيره.التمهيدصاحبالمشهورالإمامالبرعبدبنعمرأبو

العلحاء(.منلايعدالمقلدأنعلئالعلماء)أجمع

وهيوممترضة،كميرةمسئوليةعليهالعلمفطالب
أن

وبرأهيرالمسائل،براطينمعرفةفييجتهدوأنبالدليل،يعي

القواعدومنالمطهرة،والسنةالعزيزالكتابمنلأحكاما



اللم..طالبمسنولية..@

بكلاموثيقةصلةوعليكبيرة،بينةعل@يكونوأنة..المعتبر
الأدلة،فهمعلث@تعينهالعلمأحلبكلامسعرفتهفإدالعلماء،

بينالتمييزعل@وتعيحهالأحكام،أ@شخراجعلئوتعينه

والمرجوخالراجح

سبحانه،للهالإخلاصجهةمنأخرىمسئوليةعليهثم

الواجبوأداءوجل،عزإرضاءههدفهيكونوأنومراقبته

الذمة،وبراءة
وعرضمالإلئيهدففلاالماس،ولفع

لاوالدنيا،أهلمنوألتمباههمالمنافقينشأنفذلكعاجل،

وأنالله،عبادينفعأنهدفهولكنوالسمعة،للرياءيهدف

وفيمايقول،فيمابينةعل@يكونوأنذلك،قملربهيرضي

طالبلأنثالتساهللهيجوزولابهيعملوفيمابه،يمتي

وأعماله.بتصرفاتهمتأس@متبعالعلم

أخذمفتياكاندنالطلبة،بهتأسىمدرساكانفإن

كانو)نعظيم،خطرهكذلكداعيةكادوإنفتواه،الناس

أعظم.فالأمرقاضيها

ربه،معموقفلهيكودأنالعلمطالبعل@فالواجب



@اللم..طابمنولية..

لله،الإخلاصعلئيشتملموقفمولاه،يرضاهموقف

له،حدودلاالديوالحرصرصاه،طلبفيوالصدق

عل@!يقفحتئعنهاوالتفتيمشالشرعية،الأدلةمعرفة

تنفسحوبدلكالدليل،
لصيرة،علرلويفتيالدنيا،أمامه

ويأمربصيرة،عل@لالناسويعلمبصيرة،علئاللهإلئويدعو

كمابصيرة،عل@المنكرعنوينهئبصيرة،علئبالمعروف

لمحيرة-ئلأعلئاللهإلىأدعوسبيليهذهقللأتعال@:قال

بالعلم.البصحرةفسرتوقد

أما
ينفعولاالعلم،أهلمنيعدفلابصيرة،لهليسمن

أعنيالدين،أمورجهةمنغيرهاولادعوةفيلاالناس،

قدكاندنالمثير،الحقيقيالنفع
بنصيحةالناسبعضينفع

يقدمها.ماديةمساعدةأويحعظها،مسألةأويعرفها،

علىايترتبالعلم،طالبمنالحقيقيالنفعولكن

وعلىأفقهه،وتمكنعلمه،كثرةوعلئوإخلاصه،صدقه

ومصابرته.صبره

طالبعلئالملقاةالمسئوليةوهيمهمة،مسألةوهناك

1ةلايةابوسف،سورة(1) 08.



اللى..طالبمنوله..@

العلماءفإنللناس،والتعليمالبلاغجهةمنالعلم
هم

خلفاء

هموأنهمالرسل،مرتبةيخفيولاورثتهم،وهمالرسل،

القادة.
مة،للأالهداةوهم

ونجاتها،سعادتهاأسبابوهم

ثوالتعليمالبلاغفيمنرلتهمونزلوامحلهم،حلوافالعلماء

البجانإلايبقفلموالسلام،الصلاةعليهبمحمدختيوالألهم

بينونشرهاوبيانهاإليهاةوالدع@محمد@ساللا،يعةضرل@والتبليهغ

أهلهمالذينهمالعلم،أهلإلاأهللذلكوليسالاس،
وسيرتهموأفعالهمبأقوالهموقادةدعاةلأمرالهذاالله

طنة.والباالظاهرة

فيوالأمةعظيم،عليهموالخطرعظيم،فواجبهم

الممكنة.بالطرقوالبيانالبلاغإلرلالحاجةبأشدلأنهاذمتهم،

وءةالمقرلإعلاماوسائلمنها:كثيرة،اليوموالطرق

الناس،إضلالفيالعظيمةاثارهافلهاوالمرئية..والمسموعة

والأعيادالجمعفيالخطبوهكذاوفي

هاأثرلهاسبب،لأيلاتلاحتفاواوالندوات،والمنامحبات

هاأثرلهاوالرسائلوالمؤلفاتالمستقلةرأتوالن@أيفما

العظيم.



@اللم..طالبمنولية..

المصيبةوإمماوكثيرة،ميسرةأليوماللهبحمدفالطرف

هذهوغملته.وإعراضهنشاطه،وقلةالطالب،ضعف
هي

أحس@ومنيقول.،وجل-عزفالله-العظيئ..المصيجة

ممنقؤلآ
قانفسثلميم@إنىوقالعالحاوعملالفهإلىدعا

وعلئهؤلاء،منقولاأحسنهوالوجودصفيفليس

ثموالسلام،الصلاةعليهموالأنبياء،الكرامالرسلرأسهم

العلم.أهليليهم

منوالخوفالتقومماوكملتالعلم،كثرفكلما
عزالله

وصارأكثر،النفعصارسبحانهلهوالإخلاصوجل،

عنالتبليغ
الله

التقو@ا،ضعفتوكلماأكمل.رسولهوعن

منالخوفقلأوالعلم،قلأو
بمشاغلالعبدبليأوالله،

الخير.هذاوقلالعلمهذاقلالعاجلة-والشهواتالدنيا

)قلسبحانه:يقول
@

دعميرةعلىاللهإلىأدعوسيليهذه
ص

أنا

@واتجعنيومن

(1)
3بةلآاصلت،@رةسو 30.

يوسورة(2)
1لايةاسف، 0



اللم..طالبصنولية..@@

لين
بصيرة،عل@اللهإلثلالدعوةالخحيمهمةأنلسحانه

الرسولأيهاياقلأي.@قلطذلك،الناسيبلغأدوأمره

سبيليهذهللناس:9
لى

الشريعةهذهعليها،أناالتيهدهأي

سبيلي،هيوالعملالقولمنعليهاأناالتيالطريقةوهده

الله.إل@وطريقيمنهجيوهي

الذيالطريقعلئيسيروأأنالعلمأهلعلئفوحب
اللهإل@الدعوةوهووالسلام،الصلاةعليهالمصطف@سلكه

أيضا.أتباعهوسبيلسبيلهفذلكبصيرة.علئ

إلاالكمالوعلئالحقيقةعلئأتباعهمنالعبديكونفلا

وتبرأبصيرة،علئاللهإلئدعافمنالمسلك،ذلكسلكإذا

الصلاةعليهأتباعهمنفهوالحق،عل@واستقامالشرلى،من

أناومااللهوسبحان@بعدها:قالولهذاوالسلام،
من

@المشركين

للرسولالمتغهوالدعوةفيالصادقاللهإلئفالداعي

اللهعل@والقولبالكذبوليسعلم-وعل@بصيرة،عل@

يوس@،سورة(1)
1لايةا 0 8



@اللم..بطمسنولية..

بصمال@@مبحالهوصمهمعبه-يليقلاعمااللهتعالئعلم

له،لإخلاصواوتوحيدهحلقه،مشابهةع@وتنزيههالكمال

وأهله.الشركمنوالبراءة

الله،يوحدأنيج@اللهإلئفالداعي
علئويستقحم

اللهتزيهمعشريعته،
ووصمهالمحلوقي،مشابهةعر

رسولهلهوصفهوبمانفسه،بهوص@بماسبحانه

أسمائهوإثباتوالعجز،النقصصفاتعنوتنزيهه

بهاجاءالتيوعلاجللهالكاملةالعلئوصفاتهالحسن@،

يليقإثباتالج@الأمينرسولهسنةبهاجاءتأوالعظيم،كتابه

تعطيلبلاسبحانهلهوتنزيهاتمثيل،بلاوعظمته،بجلاله

فيهليسكاملا،إثباتاوأسماءهاللهصفاتالعبدفيثبت

فيالمخلوقنمشابهةعنتعال@اللهوينزهتشبيه،ولاتمثيل،

جميع
التعطيل.منلرئياتنزيهاصفاته،

يسميفهو
بصفاتهاللهويص@الحسن@،بأسماثهالله

غيرصالصحيحة،والسنةالعظيم،الكتابفيالوأرثةالعليا

لاويادةزولاتمث@ل،ولاتكييفولاتعطيل،ولاتحريف

متبعفهونقصان،
لا

الذيالقويم،النهجعل@ساثرمبتدع،



@للم..@البصنولية..@

نبينارأسهموعلئبإحسان،أتباعهموسلكهالرسل،سلكه

رضيوصحابتهمحمد:ظحد@،
الله

أتباعهمثمبعده،م@عنهم
الصحابة:لعدالمشهورونلأئمةارأسهموعل@حسان،ل!

مالككالإمام
محمدوالإمامأنس،بن

الشافعي،إثويسبن

أحمدوالإمامثابت،بنالنعمانحنيفةأبيوالإمام
بن

محمد

ري،الثوسفيانلإماموالأوزاعي،الإمامواحنبل،بن

منوغيرهمراهويه،بنإسحاقلإماموا
والهد"،العلمأئمة

اللهأسماءإثباتفيالقويم،النهجعلئسارواالذين

اللهوتنزيهوصفاته،
خلقه.مشابهةعن

مماشيئأيكتملاأنجداحريضذلكبعدالعلمطالبثم

لدينالخصومعل@والردالحقبيانعلئحريصعلم،

دائمأالميدانفيبارزفهوينزوي،ولايتساهللالإسلاما

حسب
ويطعنون-يشبهونالإسلامخصومظهورفإنطاقته

يقولولايتساهللاذلكوغيرومشافهةكتابةعليهمللردبرر

هناككانولولها..أنالها..أنايقول:بلغيري،لهاهذه

لادائمابارزفهوالمسألة،تفوتأنيخشىآخرونأئمة

عل@!والردالحق،لنصرالمناسبالوقتفييبرزبلينزوي،



@اللم..لب@صنولة..

أوالإذاعة،طريقمنوغيرها..بالكتابةالإسلامخصوم

طريقأيمنأوالتلفاز،طريقم@أوالصحافة،طريقمامن

عدهمايكتملاأيضاوهويمكنه،
يكت@بلالعلم،م@

منغيرهموعل@البدع،أهلعلئويردويتكلمويخطب،

اللهأعطاهبماالإسلامخصوم
حسبقوة،من

يسروماعلمه

لهالله
اثذي@إن@تعال@:قاللالستطاعه.اأنولمن

منوانهدىانبياتم@ألرنامايكتفود
فيللئاسةلةمالغد

ةاللأعودويئعهغاللةيئعنفغأولئلثاتكتاب
اتالواتذيرإلأض

مهوالرحيمايوابوألاعيهغأتو@فأولئلثوليواوأعثحوا

فربناعظيمة.وقفةألايتينهاتينعندنقفأنفينبغي

فعلم@ولعنذلك،علئوتوعدالعلمكتمانمنحنؤ

ذلك،
منسلامةلاأناللهبينتم

اللعنوهذاالوعيد،هذا

التقصيرمنمضئمماالتوبةوالبجان-والإصلاحبالتوبةإلا

منإصلاحهايستطيعالتيوضاعللأو)صلاحوالذنوب.

إوليقالقدالذيالعلممنلديهلماوبيانوبنفسه،نفسه

منتمباطل،تأويلأوعاجل،لحأكتمهقدفعلاأوكتمه،

1ألايتادالبقرة،سورة(1) 59-"1



اللم..طالبمسنولية..@@

بهدهإلانجاةولاالبجان،بهذاإلاتوبةفلالالهدىعليهالله

التقصجر@نمضئماعلئالمدمعلرلتشحمل.وهيوبةال@

خائفاالذنبلهذاوتركوإقلاعالذنبواقتراف
عزربهمن

عقابه.منحذراوجل،

ثالث:وشرط
ثانية،فيهيعودلابأنالصاثقالعزموهو

معبيادتم
قدلأنهوإصلاح،ذلك

الناسيعلمولايتوب

توبته،وصحتذمتهبرئتللناسوبيخهدلكأظهر@إذاتوبته،

ثمأولا،سبحانهاللهأمامالعلمبطالبيتعلقآخرأمروهنا

يتقيأنوهوومجتمعه،وزملائهإخوانهأمامهذأبعد
فيالله

يعلميتساهل:لابادربالعملشيئاعلمفكلمانفسه..

يحالسبفهوالعمل،منبدولاالعلم،منبدلاويعمل.

نفسه،عل@اللهأحكامتطبيهقفيويحتهدأبدا،نفسه

فيالعلميمثلحت@مستحب،والمستحبواجب،الواجب

وأسفارهاوخطبهعلمهوحلقاتوسيرته،وأعمالهأخلاقه

هذالأنةمكانكلفيبلوالجو،والبحرالبرفيوإقامته

وزملاؤهإخوانهعنهيأخذأنعليويحرصيهمهلأمرا

وعمل..قولمنالعلم:منلديهماليعطيهموطلبته،



@@للم..طالبمسنولية..

كانتوالسلام،الصلاةعليهالمصطف@نبيهناكانوهكذا

كاملةدعوته
السجر،أحسنفسيرتهوالعمل،القولفي

كلامبعدالكلامأطيبوكلامه
وأخلاقهوجل،عزالله

حلقلعلىوإئك@تعالئ.قالكماالأخلاق،أحسن

عائشةقالتكماالقرانخلقهوكانصلمعظيم
رصي

الله

باداله،ويتأد@نواهيه،عنويمحهيبأوامره،يأتمرعنها

الاسويدعوالعطيمة،والقصصالأمثالمنفيهبماويعتبر

إلئ

فيوالسلامالصلاةعليهبهيتأسواأنعليهالعلم
اللهيصدقواوأنالعظيم،الخلقهذا

وأعمالهم،أقوالهمفي
عنيبلغواوأن

أوينهوبالمعروفيأمرواوأنونهيه،أمرهالله

حسبالمنكر،عن
لاةلووالنصائحالمستطاعيبذلواوأنالطاقة

انهمولجيرولأهليهموالتنججه..لإرشادوابالتوجيهلأمورا

حس@وسيلةبكلجميعاوللناسمجتمعهم،ولسائر

ناعصرفيسيماولاالأمورهذهفىالتساهليجوزلاالطاقة.

فيوأنحراتارذائلوك@رةالثروروانتشارالعلماءلقلةهذا

رسو(1)
4لآيةالقلم،@ة



اسم..لب@منولة..@

وغيرها.اللإسلاميةالدولفيالدنياأرحاء

ديينشرثحايعلمل@حجرةدفىوكل
الثرورمنالعصرهذأ

فيالعطيمة،
اتالنشروفىوالتل@مازوالصحافة،عاتلإداا

النارإلئالداعةالمؤلماتوفيلاا

يحتاجالنار،طر@إل@يدعوالذيالمححوعالحيمضوهدا
الجيوشهدهوأكتر@هبلمثله.وقولهسثله،جشإل@

ااعداءيسوقهاالتي
سائلالووهدهالمسلمين،إلئلإسلام

الإسلامأعداءوينثرهايسوقهاكلهاالكثيرة،الم@نوعةالخطيرة
إلىاوقيادتهملإهلاكهمالمسلمين،غيروإلئالمسلملن،إلث@

ا@يكونووأنالنار.
ثة،الخب@أخلاقهمفيهم

وسيرتهم

هذايريدقائدهملأنالنار،فيمعهميكونواوأنالذميمة،

عذوافاتحذوهعدولكغالمثئيطانإن@سسبحانهاللهقالكما

ال@مئعيرمهمأعئحابم@قيكولوأحزلهيد@وإئما

أنالعلمدطالبيلي@فلا
نفسي،حسبيويقول:يزوي

نفسهحسبهواجحات..عليهفإدلا،
أنعملهجهةمن

(1)
رسو

6لآيةاطر،ا@ة



ي@@اللى.@لبمسنولية..

فربناوالدعوةوالب@انالجلاغحهةم@واجاتوعليهيعمل..

الحسنةوالموعطةلالحكمةرتلثسلإك)ادعسبحاله.يقول

إلىوأدعنم@سحانه:ويقول.@أحس@هيلايبىوحادلفم

لهوأمرهبالدعوة،@الرسوليأمرسبحالهفاللهمورللث

الصلاةعليهوحدهلهالمقصودليسحميعا،لناأمر

وجهفإذاوالسلام..
هوللوحدهلهفليسالأمرله

ولناله

به.الدليلخصهماإلاحميعاالعلمولأهل

تبلغوأدوالانزواءالخمولعنتبتعدأناللهعبدياعليك

مرتنصحأنأيضاوعليكالله،عبادإلئاللهأمر
استطعت

وقاضيالقرية،وعالمالقرية،أميرمكاد.كلفينصيحته

ومنالقرية،وعريفالقرية،
المدينةوفيالقرية،فيشأنله

وتناصحهحسنأ،اتصالابهتتصلمكادكلوفيالقبيلةوفي

والتقوىاالبرعلئمعهوتتعاونالخير،إلئوتوجهه

فقلالرالطيب،بالكلاموالتذكيربالعظةالحسنة،بالأساليب

لابالعنف.

1الآيةالمحل،سورة(1) 2 5

87لآيةاالقصص،سورة(2)



اللم..لب@مسنولية..@@

فيالوزراءوسعالدولة،@يالأعظمالإماموطكدا@ح

ومعمسئوليهاتهم،
القضاة

ومع
الدعاة

فيإخوانكومع
الله

معهم.تتعاودحميعا

النحي--ول.قالكياالعلمطالبيكونهكذا
الدين@ا

@االنصيحة

ولرسوله،ولكتابه@اللهقال:الله؟يارسوللمنقيهل

صحيحه.ديمسلمأخرجه@اوعامتهمالمسلمينولأئمة

رضيالبجلياللهعبدبنجريرعنالصحيحيىوفي
الله

و)يتاءالصلاة،إقامعلىط@عاللهرسول@ابايعتقال.عنه

مسلملكلوالنعحالزكاة،

مقالتيسمعامرءالله@انفمروالسلام:الصلاةعليهوقال

@ا،سامعمنأوعىمبلغفربسمعها،كماأداهاثمفوعاها،

وفي
@اوربئلمحظ:وفيب@يا(،ليسىفقهحامل@اربلفظ.

أفقههومنإلىفقهحامل

@افليبلغوالسلام:الصلاةعليهخطبهإحدكماوقال

مابخيروالناس@ا،سامعمنأوعىمبلغفربالغائب،الشاهد

ومعائهم،وأمرملوكهممعكا،لتقووالبراعل@ونواتعا



@للم..لمطالبمنولية..

ومعقضاتهم
الله،إلث@الدعاة

معلكنالمسلصر،حميعومع

حاءوقدوالحكمة،والرفىالحسخة،الأساليم@مراعاة
في

الخيريحرمالرفقئحرم@امنقال:ىظاللهرسولأنالصحيح

الله،عبدبنجريرعنالصحيحفيمسلمرواه@ا،كله
وعن

عائشة
رضي

عنهما.الله

4@روارةوفي
ص

عائشة
رضي

اللهإن@امردوعا.عهاالله

العنفعلىيعطىلاماالرفقعلىويعطىالرفق،يحبرفيق

سواهماعلىيعطىلاوما

الصحيح.فيمجيه@االرسولويقول
فييكونلاالرفقإن@ا

إلالثىءمنينزعولازانه،إلاشيء

فيويكفي
رلكلبيلإلىادعلأسبحانه:اللهقولهذا

@همأحسنهيلاييوجادئهمائحسنةوائمؤعظةلائحكمة

لمحما@موتعالئ.تباركاللهوقول
رحمهءمن

لؤولفغلنتالله

@حؤلكمنلانففواائقل@غيظفطاكت

1لايةاالحلى،سورة(1) 2 5
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اللم..طالبمسنولية..@

فرعونإلئاللهبعثهماعندماوهارونموسىقصةوفي

أويتذكرلعئةئيناقولالهلمحقولا9لهما:سبحالهاللهيقول

يخشى@

@

يوفقناأنالعل@،وصفاتهاحسنى،بأسمائهاللهوأسأل

جميعابنايسلكوأنيرضيه،ماإلئالمسلم@وجميعوإياكم

والعملالنافع،العلمجميعايرزقناوأنالمستميم،صراطه

أثنىالذيالعظيم،والخلقالشرعية،لآدابباوالتأدببه،

عليهقولهولنذكروالسلام،الصلاةعليهنبيهعل@لبهالله

اللهسلعلمافيهيلتص@طريقاسللثدامنوالسلام:الصلاة

إلىطريقابهله

فيالتفقهفيوالخطبعظيم،العلمطلبفيفالأمر

بهاللهير@لامن:@الرسوللقيأيضاولنذكرالدين

معاويةحديثمنالشيخانرواه@االدينفىيفقههخيرا

رضي
التفقهأنعل@يدلناالعظيمالحديثوهذأعنه،الله

في

أنومفهومهخيرا،بالعبدأراداللهأنعلئالدلائلمنالدين

4لآيةاطه،سورة(1)



ى@اللم..لب@مسنولية..

يردلممخذولفذلكالدي@يتفقهلممن
ولاخيرا.بهالله

لماالجميعيودقأنسبحانهونسألهبالله،إلاقوةولاحول

المسلمينأحوالي@حلحوأدمسلمين،يتوافاناوأنيرضيه،

قادتهم،ويصلحخيارهم،عليهميولوأنمكان،كلفي

بيخهميكتروأن
كلوفيجميعايررقهموأنالهد@،دعاة

محمدنبحهبسنةوالعملدينه،الفقهمكان

محمد.علئاللهوصل@أعلموالله



اللم..طالبمنولية..@

الأسئلة

الأول:السؤال

والمؤسساتالكلياتفىوخاصةالعلمطلاببينيشاعمما

معذهبالعلمقولهم:العلمية
يتعلمأحديوجدلاوأنهأهله،

يرفبماذاوالدنيا،الشهاداتأجلمنإلاالعلميةاتالمؤس@فط
د

نيةمعوالشهادةالدنياقصداجتمعإذاالحكموماعليهم؟.

ومجتمعه؟نفسهلنفعالعلمطلب

اب:لجوا

الكلامهذايقالأنينبغيولابصحيح،ليسالكلامهذا
أهلكهم.فهوالناسهلكقال.ومنوأمثاله،

العلم،طلبعل@والتحريضالتشجيمينبغيولكن

ذلك،علئوالمصابرةوالصبرلذلك،والتفرغ
الظنوحسن

ذلك.خلافمنهعلممنإلاالعلم،بطلبة

حومنأوصئيذكر-فيمامعاذا-المنيةتحضولما
له

أرادهمامنمكانهمالايمانواالعلم)إنوقال:العلم،بطلب



@اللم..طالبمسنولية..

وجدهما(.

رسوله:@@وسنةالعظيماللهكتابفيمكانهصايعني:

@بعلمه..يقبضالعالموإمماالأمين..

مموتيقب@سالعلم

ة.من@ورالحقعل@طائفةاللهبحصدتراللالكنالعلماء،

والسلام.الصلاةعليهقالولهذا
العلميقف@لااللهإن@ا

بموتالعلميقبضولكنالرجال،صدورمنيتزعهانتزاعا

فسئلواجهالارؤوساالناساتخذعالمييقلمإذاحتىالعلماء

@ح@حه.فيا@اريرواهوأضلوا@افضلواعلم،بغيرفأفتوا

للإفتاءيتقدمأنيحافمنه،يخافالذيهووهذا

الذيلكلاماوهذاويضلون،فضلونالجهلة،والتعليم

منهيخ@ئوكذا،كذاإلايبقولمالعلم،ذهبيقال.

يثبطهلاوالبصيرالحازمكانوإنالناس،لبعضالتثج@ط

التغرة.يسدحتىالعلم،طلبإلئيدفعهبلذلك،

لاالكلامهدابمثلالبصجروالصادقالمخلص،والفاهم

ويسارعويتعلمويثابرويجتهد،يتقدمبلذلك،يثبطه
لشدة

إنهالقائلون.هؤلاءزعمهاالتيالثغرةوليسدللعلم،الحاجة



اللم..طالبصنولية..@

يمىلم
أهله،أكثروذهبالعلمنقصوإنأنهوالحاصلأحد،

كمامنصورة.الحقعلث@طائفةتزاللاالحمد-وللهإنه-@

طائفةتزال@الاالي:@.قال
لامنصورة،الحقعلىأمتىمن

@ا،اللهأمريأتطحتىخذلهممنولاخالفهم،منيفرهم

وأنعليه،نشجعوأنالعلم،طلبفينجتهدأنعليحا@

وغيره،مصرنافيبالوأجبوالقيامالثغرة،سدعلئلحرص

نفععلئوحرصاذلك،فيالمرعبةالشرعيةبالأدلة3اع@

كماوتعليمهم،المسلمين،
الإخلاصعلئنشجعأنينجغي

عل@!بهاليتقوكاالشهاثةآرادمنالعلم،طلبفيوالصدق

وإنذلك،فيأحسنفقدالخير،إلث@والدعوةالعلم،تبليغ

الشها@ةوينالليتعلميدرسأنبأسفلابهليتقوكاالمالأراد

هذامنهالناسيقبلوأنالعلم،نشرعلئبهايستعينالتي

اللهلولافإنهذلك،عل@يعيهنهالذيالماليأخذوأنالعلم،

وتبلجغالتعلمالناسمنالكثيريستطعلمالمالثمسبحانه
لدا

ة.عو

قضاءوعل@العلم،طلبعلرلالمسلميساعدفالمال



@اللم..طالبنولية@..

رضيعمروليولماللناس،تبليغهوعل@حاجته،
الله

أعطهقال:مالا،طح@اللهرسولأعطاهأعمالا،عنه
هوم@

منيأفقر
أوفتمولهالمالهذاداخذطثه!:النجيفقال

منجاعكومابه،تصدق
مشرفغيروأنتالمال،هذا

فيمسلمأخرجهنفسكتتبعهفلاومالافخذه.سائلولا

صمحيحه.

ادخلوحتث@ورغمهمقلوبهم.المؤلفةطحووالنبيوأعط@

دينفي
أعطاهمبليعطهم،لمحراماكانولوأفواجا،الله

وبعده.الفتحقبل

مائةعل@الناسبعضأعط@الفتحيوموفي
الإبل،من

عطاءيعطيوكان
من

والسلام،الصلاةعليهالفقريخ@لا

إليه.ودعوةالإسلامفيترغيبا

الزكاة،فيحقاقلوبهمللمؤلفةسبحانهاللهجعلوقد

المدرسينمنولغيرهملهمحقاالمالبيتفيوجعل

التوفق.وليواللهالمسلمين.منوغيرهموالقضاة،



اللم..طالبمسنوليةى..

الثاني:السؤال

ألاظاهرة،الشباببينظهرلقد
لايقولون:أنهموهي

مثلماونعملمثلهم،نجتهدبلالأربعة،المذاهبمنلثيئانتبع

وماهذافىرأيكمفماإلىنرجعولاعملوا

لهؤلاء؟نعيحتك

اب:لجوا

معناهولكنالناس.لبعضبالنسبةيستنكرقدالكلامهذا

صحيح،تأهللمنالحقيقةفي
ايقلدوأنالناسعل@يجبفلا

أحدا،
إذغلط،فقدالأربعةالأئمةتقليديجبإنهقال:ومن

لا
منغيرهموكلامبكلامهميستعانولكنتقليدهم،يحب

رحمهمكتحهم-فيوينظرالعلم،أئمة
منذكرواوماالله-

منويستفيدأدلة،
فإنهالقاصرأماالموفق،العلمطابىذلك

ويتفقهالفقه،أهليسألأنعليهنماديجتهد،لأنأهلاليس

ويفهميتأهلحت@إليهم،يرشدونهمماويعملالدين،في

الصحيحةالأحاديثويعرفالعلماء،سلكهاالعيالطريق

لذلكوالوسائلوالصعيفة،
ومعرفةالحديت،مصطلح@ي

منيستفيدحت@ذلك،فيالعلماءقررهوماالفقه.أصول



@بىالي..@مسنولية..

الاس.ديههيحازعفيماالترحيحويست@يعالأشياء،هذه

لآحدولي@ظاطر،فأمرهالعلماءعليهأجمعماأما

العلماء.فيهتنازعفيماالعلملأهلالنظروإنمامخالفته،

ورسوله،اللهإلئالرلمساثلردذلكفيوالواجب

اللهإلىدردوهدىتازعمفإدتمتعالئ:اللهقالكما

فيالآحروانونملالقهتؤمودبهئمإنوالرشول
(1)

الآية.

شى?مرديهأختلقتغ)وماتعالئ.وقال
إلىفحكمة

@القل!

الأغلاطمنفهذاذلك،يستطجعلاوهويجتهدأنأما

ويحتهدالعلم،طلبفيالعاليةبالهمةيسعىولكنالكبيرة،

العلمأهلمسالكويسلكويتجصر،

وأصوله،الحديتثواسةفيالعلمطرقهيفهده

لنحويةاةلسيرواعدها،وقوأبيةلعراللعةواله،وأصولفقهوا

لإسلامي.اوالتاريخ
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اللم..طالب@سنوليه..@@

مسائلفيالرأجحترجيحعل@الأموربهذهفيستعين

الحلاف،
علىاالسيرومعالعلم،آهلعلئالترحممع

والطيبة،وكتجهمبكلامهموالاسخعانةالطيب،منهحهم
ما

منأوضحوه
ماوتزييفإليه،ذهبواماتأييدفيوبراهينأدلة

لله،آحلصإذاالحقلمعردةالعلمطالبيودقماوبذلك

وليسبحانهواللهيتكبر..ولمالحق،طلبثيوسعهولذل

الثالث:

هوفماالمناصسبمنالعلمطبةمنينفركثير

منكيراأنئلاحظكماللحفور؟نميحةمنوهل

منللتخلصالطرقبشتىييحثالشرعة،كلياتفىالطلبة

لهم؟فضيلتكمنصيحةفماالقفاى

اب:لجوا

والخطابة،والفتو@والتعليمالقضاءمنالدييةالمناصب

إليها.الحاجةأشدفيوالمسلحونومهمة،شريفةمناصب



@اللم..لبطمسنولية..

اوأصلوفضلواالحهال،ولاهادالعلماءعنهاخل@ا@و!

منعلئ@الواجب
والفقهالعلمأهلمنإليهالحاجةدعت

يسوال@درالقضاءالآمور@نهدهلأنل،يمت@أنالدينفي

ذلكوأشماهاللهإلئوالدعوةوالخطابة
فروض@ن

أحدعلئتعين@فإذاالكفايات،
عليه،وجبتالمؤهلينمن

يجزولم
هناكأنقدرلوتموألامتاعمنهاالاعتذارله

من

فينبغيالمسألة،هذهعليهتجبلاوأنهايكفي،أنهيظن
أنله

عليهيوسفعنسبحانهاللهذكركحاالأصلح،ينظر

واسلام،الصلاة
ائتحزعلى)اجعئنيمصر.لملكقالأنه

ذلك،توليةفيالمصلحةرأىلما@عبيغحفيظإبيالأرض

أفضلهموالأنبياءكريم،ورسولنبيوهوالولاية،طلب

إلئويدعوهممصر،أهليصلحللإصلاح:طلبهاالناس،

الحق.

الوظيفهطلبذلكفيالمصلحةرأ@اإذاالعلمفطالب

أنعل@ذلاث.غيرأووزارةأوتدريساأوقضائيةبهاورضي

إنماوالدنحا،قصدهوليسوالخير،الإصلاحقصدهيكون

يو@سورة(1)
5الاية:ف،



الم..لبطصنولية..@

الله،وجهي@مصد
@المآبوحسن

الناسينثمعوآنالآحرة،ي

المناصبيتول@آريرصئولاثنياهم،@يتمآولآ،ديحهمفي

نفسهير@صالحمحص@إلئدعيفإذاوالفساق،الجهال،

وليحسنذلك،إل@فليجبعليه،قوةيهوأد@له،أهلا

ديوسعهولحبذلالكية،
وآخشىاكذا،آخشىيقلولاذلك

كدأ

ويعانالعبديوفقالعملفيوالصدقالصالحةاليةومع

وفقهالخيرفيوسعهوبذلنيتهاللهأصلحإداذلك،عل@

الله.

وم@
عثمانحديثالالصهدا

أنهالثقفي،العاصأبيب@

:لمجعالنبيفقالإماماجعلنيالله:رسولياقال.

علىيأخذلامؤذنا،واتخذبأفعفهم،واقتدإمامهم،أنتلا

صحيح.بإسنادالسنوأهلأحمدالإمامرواهأجرا@اأذانه

فطل@
رضي

الشرعية،للمصلحةقومهإمامةعمهالله

ونهيهمبالمعروف،وأمرهموتعليمهمللخير،ولتوجيههم

والسلام.الصلاةعليهيوسففعلمثلماالمنكر،عن



@اللم..طالبمسنولية..

لمإداوالولايةالإمرةطلبعننهيإنماالعلماء:قال

الن@الحديتفيجاءكماخطرلأنهذلك،إلث@الحاجةتدع

عن
إلىاالشرعيةوالمصلحةالحاجةدعتمتىلكنذلك،

والسلام،الصلاةعليهيوس@لقصحةذلك،جازطلبها

رضيعثمانوحديث
المذكور.عنهالله

الرالع:السؤال

مشكلةالعلمطالبمنهايعانيالتيالمشكلاتأكبرمن

المناسببمكانهيشعرلافهوعلمه،وعنعه،المجتمعانصراف

يقيسلاالعصرهذافىالماديالمجتمعلأنالمجتمع،فيله

فماعمل.أيمنالحاصلالماديالكسببمقدارإلاالأشخاص

ففيلتكم؟نظرفيالعلاجهو

خاصمجتمعفىيكونهلالعلمطالبيعملوكيف

يصنع؟ماذاأمفيه،ويعيشيتعلمأنيشطيع

عناستفدتموهاالتىالنصيحةلناتقدمواأنأرجو

لثيوخهم؟عنشيوخكمواستفادهاشيوخكم.



العلم..طالبصنولية..@@

اب:لجوا

أنالصحيحولكندصحيح،ليسالسائلقالهالذيهذا

ويرفعالعلم،أهليقدمالعلم
أهله

فلومجتمع..كلفي

علمهلرفعه@كانآيأوفرنساأوانجلتراأوأمريكاإلئذهب

عل@!اللهإلئيدعومممنوبينالإسلامية،الأقلياتبير

إذاالحقإلئ@مينقادونلأنهمالمحتمركين،نمسمنبصيرة

الكريمة.أهلوبأخلاقضحة،لواابأدلتهعرفوه

دينوهوالفطرة،دينهولإسلامفا
والأخلاق،العدالة

ودي@القوة،ودين
لنشاط،ا

ساة،االموودين
كلودين

فضيلة.

الأدلةيعرفبصيرة،عل@ليسيرالذيالعلمفطالب

مرفوعبها،ويعمللإسلام،اأحكامويعرفالترعية،

كان،أينماالرأس
جماعتهبينسيماولاحل،أينماومحترم

وعدموالصدقوالنصح،العلممنهعرفوأإذابلدهوأهل

حكيما،طبجبايكونبليبررها،مالهاليسالتيالعجلة،

والرفق.بالحكمةاللهإلئيدعو



@اللم..طالهمشولية..

أوقريةفيكاد:أينصاومحخرمالرأس،مرف@رعفهذا

مبتعداوعملا،قولالالعلممحخلماكانإذاذلكغيرأو@@ة،

مين.والمحرالفساقما،أخلاقص

الهوأم@هذافإن
محبوب

عاثهوعندالله،عسد

ويعطفإخوانه،ويخصيحويعيل،يعلمداموماا@صالحين،

وماله،وأخلاقه،ه،بعل@نفهمعلئويحرصعليهم،

والصالحون.الأنبياءفعلكماوجاهه.

لهمحللاالعلمطالببأنوالقول
لاوالمجتمع،في

كماللواقعموافقغيرباطلعمومهفيقولإليهيلتفت

بينا.

الناصحبديهالبصيرالعلمفطالب
مرفوعولعبادهلله

البهروفيالقطاروفيالطائرةفيكانأينماومحترمالرأس،

العلموأظهرلله،أخلصإذأمكانأيوفيوالبحر،

الطيبلكلاموالرفقلاال@ا-إلث@وأحسنلله،اإلئوالدعوة

المجتيم،منالحس@والثناءالحميدة،والعاقبةالبثركافله

منالعظيموالآجر
إلدصحلملعالى.قالكماوجل،عزاللة



اللم..لبطمسنولية..@

كطالفخسينأجربكيعلااللهفإدويكبريتق
(1)

قالوكما

9سبحانه لمعاللهوإدسلنالنهدينهمديناحاهدوأوالدبن0

محمدانبيهيخاطبوعلاجلوقال9افمخ@ين

المعنئهداوالآيات9لفمتقينالعاقةإنفاعمبرثم@@د:

كثيرة.

مطلوبه،يحصللماللهإلئالدعاةبعضأنقدرلوثم

أوذواالذي@الرسلفيقدوةلهأليسوامتحن،أوذيبل

العلمفلطالببعصهم؟قخلوابلالناسوأهالهموامتححوأ

وصبرهم.@هموفيوالسلامالصلاةعليهمفيهم،أسوة

الاس،بينالاحتراموجدماالعلمطالبأرفرضناولو

طلبوإنمالهذا،بالعلميطللملألهيضره،لاذلكفإد

نفسهلإنقاذالعلم
منالناسولإخراجالجهالة،من

الظلمات

وإلالله،فالحمدمكانتهورفعوامنه،قبلوافإدالنور،إل@

عليهمبالرسلأسوةفلهأهالوه،أوقتلوهولوخير،علئفهو

يوس@سورة(1)
9الآيةع 0

6لآيةاالعكوت،سوره(2) 9

4لايةأد،هوسورة(3)



@لي..لمطالبمنولة..

أخرحوأوثيفقدلج@@،محمدوبخاتمهموالسلام،ا@صلاة

المدية.إلث@مكةبلادهمن

البثرىالهالمخلصالصادوسححانهاللهإل@فالداعي

وحسنوالكرامة،والعزةبالخير
الطريقسملكإذاالعاقة،

منحميدة،وسحرةوهدىعظيمخلقعلئوكانالسوي.

حيرعل@فإنهيعحيه،لافيمادخولولاسدة،ولاعنفغير

والسلام،الصلاةعليهموالرسللاذنبياءحصلكماعظيم،

وإماموأفضلهم،ولخاتمهم
محمدنعيناوالمحاهدي@لدعاةا

ثمك@،
وليواللهلإحسان..لهمللتابعشحصلما

الخامس:

العلم،طلابوبينالعلماءبينفجوةالزمانهذافىنجد

مشكلةتعتبرالفجوةوهذهالمجتمع،وعموم
من

نما
المشكلة؟لهذهتراهاايىالحلولهي

اب:الجو

تنثأالفجوة
الذيالعالمانحرافأوالطالبانحرافعن



الم..طالبمسنولية..@

أوالصلاة،فيردئياالطالبكادفإذاالعلم،إلئينس@

العلماء،كرههوالثدة،بالعحلةأوسالمعاصي،يتظاهر

الفالمق،العالموكذلكبطلبهيفرحوافلمالاخيار،وكرهه

فيوالمجتهدونالطيبونالطلبةيكرههالمعرض،والعالم
فجوة،بينهمفيكونالآحر،فيالراغعونالحجر،إلئالدعوة

بينهمفليسالصالحون،والطلابالصالحود،العلماءأما

خير.كلفيالصادقالتعاونلينهمبلأبدا،فجوة

معوهوالعلم،يدعيالذيالمنحرفبينالفجوةولك@

عنفنالمنحرومعالخمر،شرابومعوالمدخنين،الفساق

ذلك.وأدتمباهة،الصا،

يحبفص
هذا،

فهوأخلاقه،وهذهمنهيقبهلومن

حتئومصابرة،وصبروعنايةونصيحة،دعوةإلث@يحتاج

يستميم

وأعمالهبأقوالهبعدالذيهو،جهتهمنجاءتفالفحوة

يمثللاالذيوالعالمالحميدة،وسميرتهمالعلم،أهلعن
معوالخرافيين،معهوبلالحميدة،والسيرةبالتقوىعلمه

لاوبعالم،ليسأشباههمومعالخمارين،ومعالقبور،عباد



@اللى..لب@مسنولية..

النافع،العلمأهليجفوهأنيستحقبلالتقدير،يستحق
أهلجمعيسحقيمالحق،إلئيرحعحت@الصالحون،والطلبة

الحق.

لسوءبقرلهيفرحونولايمقتوله،العلمطلبةأنشكولا

لعدموبينه،بيخهمتكودالتيالفجوةتسرهمبلسيرته،
فهوالعلم،طلبةوعلئالمجتمع،علئولضررهمنه،الفائدة

اللهإكيدع@أنإلئبحاجة
علمه،يفعهحتىوينصح،

أيضا.الناسينفعوحتل

والتقو@ا،البرعلئالتعاونالجميععلئوالوأجب

عل@!والحرصالله،أمرعل@لاستقامةواوإخلاص،بصدق

بالعلموذلكليخهم،الفجوةيضيقوماحناء،ال@يبعدما

دلك.علئوالصبرالحميدةوالسيرةطالصالحوالعملالنافع

الموفق.والله

لسادس:االسؤال

ما
يجتهد،أنالعلمطالبعلىالله،حفظكقولك:معى

الأئمةمذاهبمنموفقناومالذلكمهيأمناواحدكلوهل



الم..لبطمسنوليه..@

فىالكثروقلدهاالعباد،وبينالبلاد،فىانتشرتالأربعة

ن؟وزطمكانكل

اب:لجوا

الممخدئطاقته:حس@يحتهدأدالعلمطالبعلرل

أدعلئويحرصالعلم،طلبفيألاستصرارفييجتهد

العلمطالبوعلئفية،الخا،المسائلفيللترجيحأهلايكون

العليا،الدراساتمنوتخرجالعلم،اللهرزقهالذيالمتأهل

ترجيحفييحتهدأنالحاسأقوالوعرفالكتب،ونطر@ي

والمطالعة.لصبرواالشرعيةلأدلةباأئفالزوتزييفالرأجح،

ومصابرة،صبرإل@يحتاجالعلمبالسهل،ليسفالعلم

تمكثفقدالبحث،بموضوعتتعلقالتيالأحاديحقومرأجعة

علئقدرتماأوتريدالديالحدي@وجدتماكثيهرةأياما

ضعفه.أوصحتهجهةمنفيهرأيتكوين

كا،مراجعةوهكذأ
الراجحوترجيحالعلم.أهلم

الجهدبذلمعناهفالاجتهادالأدلة،فيونظرصبرإلثليحتاج

منتكونحتئفيه،والترقيالعلمتحصيل@ي
العارفينأهله



@اللى..ل@@منولية..

الحلافية،المسائلفيالعلمأهلومواقفال@تمرعية،بالأحكام

المتر@يلهم،والمحبالاصجحموقفذلكفيتقفوأن

تحصيلجهودم@يدلودوماأقدارهميعرفالديعنهم

لاستفادةواالناس،بينونشرهالعلم
وعلومهم،كلامهممن

سججلعلرللانحقاداإظهارأووكراهحهم،سبهموعدم

وعدملهم،التنقجص
الفائدة

دلك.أشبهومامنهم،

وماألفواوماقبله،منقدريعرفالعلم،فطالب

ونصحهمجمعوأ،
كلامهم،منويستفجدولعباده،لله

الحقيعرفبلوالباطل،الحقفييقلدهمأنمعحاهوليس

ومردودرأدإلامنا)ساالله.رحمهمالكقالبدليله.

طبى(.اللهرسوليعنيالقبرهذاصاحبإلاعليه،

الشا@وقال
منأنعل@الناس)أجمعالله.رحمهعي

أحدلقوليدعهاأنلهيكىلم@@هاللهرسوللسةلهأستبانت

م@

رحمه
رسولقوليحال@لاقوقلت)إذاالله:

وأبودأح@قالوهثداالحاتط(،بقوليفاضربوأالله-ف



اللى..لب@صنولة..@

معىحيمة.
رحموالشافعي@مالكقالهسا

الجميع.الله

م@غيرهمقالوهكذا
الناس،نصحواكلهمالآئمة

لاتباعوأوصوهم
وإجماعوالسنةالكتابم@رعيةال@دلةلاا

أحدقولورسولهاللهقولعلئيقدموألاالأمة،سل@
من

أجمعومارسولهوقولالله،قوليقدمأنيجببلالناس،
منعلئالأمةسلفعلحه

ذلكخالف

هذا
طالبموقفهووهذاالمعتبرين،العلماءموق@هو

الله،قولتقديمفيأخلاقهم،علئينشأحتىمنهم،العلم

واحتراملأدلة،بااححالروترجيحطثه،رسولهوقول
لعلماء،ا

ومعر
لترحمواعنهم،ضيلترواهم،أقدرافة

عليهم.

فهؤلاءوأشباههموالمعتزلةالجهميةمنالسوءعلماءأما

منالناسيحنووأنالله،فيويجغضوايمقتوا،أنيحب

للهنصحاالباطلة،وعقائدهمالقيحه،وأعمالهمشرهم

المنكر،عنوالنهيبالمعروفلأمرابوأجبوعملاولعبهاده،

الموفق.والله



ى@اللم..لب@مشولية..

السالع:السؤال

كتيرألسمةعلىتترددالتىالعبارةهذهفيهفضيلتكمرأيما

صواله؟عنضلكتابهشيخهكانمنوهط:العلم،طلبةمن

لتالجوا

مرأنالمعرو@.
صوابهأكثر@منفخطؤهكتابهشيحهكان

هذه
نر@ها.التيالعارةهي

صحيح:وهذا
ولمالعلم،أهلعلئيدرسلم@نأن

العلم،طلبفىسلكوهاالتنالطرقعرفولاعنهم،يأخذ

معرفتهلعدمبالاطل،الحقعليهلتجسوكثيرأ،يخطىفإنه

أهلعليهادرجالتيالمرعيةوالأحوالالثرعية،بالأدلة

بها.وعملواوحققوهاالعلم،

حالطكلعلئلكننظر،محلفهذاأكثرخطحهكونأما

يستفدولمالعلم،أهلعلئيدرسلملكونهكثجرة،أخطاؤه

يخطىءفخوعليخاسارواالتيالأصوليعرفولممخهم،

طةالمخطوالكففيوالصوا@الحطأبينيميزولاكثيرا،

عة.لمطبووا



اللم..طابمولية..@@

يقعوقد
الخطأ

الدرايةعندهليهستولك@الكتابفي

مابتحليلدجثمتيصوابا،ديطخهوالتميير
حرم

تحريمأوالله،
قدلآلهبصيرته،لعدمالله،أحلا@

وقع
خطأله

كتاب،في

لامثلا.
يحور

وكذا،كدايجوزآقالصوأببينحاوكذا،كدا

لاووالصواب:وكداكذايجوزعكسه.أوزائدةلافجاءت

لافسقطتيحور
عظيم.حطأدهذاالخطأوالطبعدي

ويصحعبارة.يجدقدوكذلك
والصوأب:وكذا،كدا

يصحولا
بصيرته،لعدمعليهالأمرفيختلطوكذا،كذأ

ماوالكخاب،فيوقعالذيالخطأيعرففلاعليه،ولعدم

ذلك.أشبه

الثامن:السؤال

لهتبينمدةوبعدفيها،فأفتىمسألةعنشخصسئلإذا

صحيحغيربهأفتىماأن
يفعل؟أنعليهفماذا

اب:الجو

أدعليه
ويقولبالحق،ويفتيالصواب،إل@يرجع

أنفعليهقديم،الحقعمر:قالكماأخطأت،
إلئيرجع



@اللى..طالبصنولة..

المسآلةفيأخلىتويقولبالحق،ويفخيالصواب،

خط،أنهالياتصجحتموكذا،لكداتأفت@الأولئ:

هداللذلك،فيعليهبأسولاوكذاكذاوالصواب
هو

الحاسسألهلماالمفتين،رأسوهو@النجي؟@لا،عليه.الواجب

ترك،لويضرهأظمهماقال.الحل،تأبيروهوالتلقيح،عن

والرأيرأعط،عنأخبرتكمإكلا@افكال.يضره.بأنهأخبروهتم

ويصيبيخطئ
علىأكذبلنفإنطاللهعنبهأحدثكمماأما

التلقيح.إلئيرجعواأنوأمرهم@ا،الله

رصيعمركذلك
مسألةفيالإخوةبإسقاطأفتئعنهالله

ساعلئباءلالحشريكأفتئتمالمشركة،
ذلك.فيلديهترجح

أمروالحقالصوابأنهالعالميعتقدماإلئفالرجوع

ذلكفيحرجولالإيمان،واالعلمأعلطريقوهومعروف،

جعرحيثإيمانه،وقوةفضله،علث@يدلطذلكبلنقصولا

الحطأ.وتركالصواب

عي@،هذاإدالجهلة.لعضآوالماسبعصقالولو

ولي@سشبهةوألدثضلآندوالحممواببتيء،ليسفهدأ

بنمص.



@..
اللم..طالبمنوليه

لتايممع:السؤالا

منأمرعنالمسائلإلطتوجهماكثيراعلم،طالبأنا

إماجيدا،الإجابةفأعرفغيرها،أوالعبادةفىسواءالأمور،

علمايصعبولكنالفتاوىفىأوالمشايخ،أحدسماععن

فبماذاترجيحه،علىيصعبفقدالصحيح،الدليلاستحضار

ذلك؟فيالعلمطلبةتوجهون

اب:لجوا

لا
تظنممنغيركإلئوأرشدهمبصيرة،علئإلاتمحي

حت@!أمهلونيفقلوإلابالحق،وأعلممنكخيرأنهالبلدفي

أبالصوإل@اطمأننتفإذاالمسألة،فيوأنظرلأدلهاأراجع

لكظهرممافأفتهمبالأدلة،
الحق.من

ايعنوأنوغيره.السؤالهدالأجلالمدرسينوأوصي

عل@!يحثوهموأنالعظيم،الأمرهذاإل@الطلحةبتوجيه

@يالتثب@
فيوالجزمالفتوكافيالعجلةوعدملأمور،ا

ذلكفيلهمقدوةيكونواأنبصيرة،علئإلاالمسائل

أويومين،أويومبعدفيهبالنظروالوعديشكلعمابالتوقص



@ال@..طابصسنولية..

دلكالطالبيخعودحتىالآتي،الدرسفي
م@

الآسخاد
بعدم

علىاوالوقوفالتثب@بعدإلاوالحكم،الفتوىفيالعجلة

حرجولاالأستاذ،يقولهماالحقأدإلئوالطمأنيةالدليل،

يراجعوحتىالدليل،يراجعآخر،وقتإل@يؤجلأن

ذلكفيالعلمأهلكلرم

قالكثيرة،مسائلوردقليلة،مساثلفيمالكأفترلفقد

العلم.أهلمنغيرهوهكدالاأثويفيها:

سالعلمفطالب
أثويلايقولوأنيعجل،لاأن@سناقه

فيمايجهل.

ةقدويكونوابأنعظيم،واجبعليهموالمدرسون

الأخلاقومنللطلبة،وأعمالهمأخلاقهمفيصالحة،

حتىاالمسائلوتأجيلأدري،لاكلمةالطابىيعودأنالكريمة

الفخوىامنالتحذيرمعحكمها.يعرفوحت@دليلهايفهم

التوفيق.وليواللهعليها..والجرأةعلم،بغير



@
لقدم

اللكويةرلالتكأداءعلىاللهبعدئعينكمتوافحعاإسهامالك

اللكليو.مجالفيالن@ثاطمنالمزيدبذلعلىويحفزك

الولميلةالتوجد*كتا@والقدرالقصاء
كأ

ليأحاديطعة-الثط

ص@ايةافواندالنحح*الداعةصفاتالكفروالحوادثالصر

جحالرقو@مدالجلىة-تحهيرليالوحارةالعالة*الهمةالقيم*الىكت

دكرالوالتلىيخ-لقهوالإيمان-العلمل@@@حو@الممسرين*عد

وأولمجث@،اللهرسولآللالحلاثة-وأحقهمالمحالهأ@صلالصديق

حاحةكنة@@لح@القرآد-صوءليممهاالمسلموموقفالمتمة

همالعل@ءبه-وأ@ممهومهتراقالإدالدير+ليالمقهإلىالصحوة

ماالنريى*@انةليوصوالطأمولة*الد@
يمير

عنالمسلمله

صسنها*ولإسلامةالشريعةاالصلاة-إلىالمشىآلمحا@اثمرك*

دهاللهدعثياللالتوحيدلياداقىحيد*دلانلالعلمطال@مسنولية

أحمدالإمممحة@دصوشو@@وأندالرسل*
صمستنبطةلواندص+ل@

ا@روصة@يوسفقصة
القيم*ابنالقلوبمحرككلامصو@

لمحوةاشا@الحوارح*
"

ا@آدالأنبيلى،ورثةالعاد*علىياحرة

اأبالفاك@أوبالبريدتصلكالداراراتا@قائمةاطلب



 



ه
يهيه@ء؟--@؟:!

م-،"-
@

ع@لإ4اصداراظمن
ب@@بن@للهعب@بنيز@لك@عب@@لش@يغسماحةاسانلسلسله

@

البدعمنالتحذيرةيضادها.وماالصحيحةالعقبدة-
والمجاهدينالجهادفضلالصلاة..فيرسالتاننة.

،

أنكرهامنوكفر@هالنبيبسنةالعملوجوب
الأخيارتحفةة.@بالعقيدةتتعلقمهمةفتاوىنة.
أ-العقيدة.مسائلبعضعنالمفيدةالأجوبةش.

حكم
نءوالكهانة:السحر

القرانأنزعمفيمنالإسلامحكم

حؤمتناقض

حةمهمةعامةنصائح

شرعتحكيموجوب
خالفه.ماونبذالله

محمدؤالإمام
عبدالوهاببن

وسيرته.دعوته
ؤ

اللطيفةالتنبيهاتحةوخطرهالترج

المنيفةالمباحثمنالوسطيةعلبهاحتوتفيما

ح.

ؤالاحاد.وخبراللحيةإعفاءحكم

صلاةأحكام

الحجمسائلمنلكثيروالإيضاحالتحقيق/@المريض.
@ؤ@والزيارةوالعمرة

والنهيبالمعروفالأمروجوب
هامةنصيحةؤالمنكر.عن

المعاملاتمنالتحذيرفي

والصيامالزكاةفيموجزتانرسالنانؤالربوية.
اللهبغيراستغاثمنحكمعلىالبراهينإقامةنة.

ف@زطل!لأ-

@@
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