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 توجهيات هممة لعامة الأمة

 

 املقدمة: 

لعامة   هممة  توجهيات  فهذه  وبعد:  هلل  وامحلد  هللا  بسم 

الأمة، قد مجعهتا يف هذا املوضع لأمهية معرفهتا للك واحد  

أأن يعلموها من حوهلم   العمل  من املسلمني، وعىل طلبة 

أأن  أأسأأل  الناس، ولك حبسب علمه وفهمه، وهللا  من 

 ينفع هبا ويتقبلها.
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 التوجيه الأول: 

أأن يكون   أأو  أأن يكونوا علامء  الناس  ال يُطلب من لك 

عندمه ختصص يف علوم الرشيعة، ولكن هناك جزء من  

العمل ال بد أأن يعلمه لك مسمل ومسلمة، من أأساس يات  

معىن  حنو:  واملعامالت،  والأخالق  والفقه  العقيدة 

أأراكن   وبقية  والطهارة الشهادتني  الصالة  وكيفية  االإميان 

والزاكة والصيام واحلج وبر الوادلين وصةل الأرحام وغري  

ذكل مما أأحل هللا أأو أأحرم هللا مما جيب معرفته، وال يسع 

 مسمل هجهل.

  

: »قد أأمجَع -رمحه هللا تعاىل    -قال االإمام ابن عبد الرب  

ٌ عىل متعنِيِ فرٌض  هو  ما  العمِل  من  أأنَّ   لك  العلامُء عىل 

تِه بنفِسه، ومنُه ما هو فرٌض عىل الكفاية،  امرٍئ يف خاصَّ

املوضع«.  ذكل  أأهِل  عىل  فرُضه  سقطَ  قامٌئ  به  قاَم  ذا  اإ

 (.56/  ١]جامع بيان العمل وفضهل )
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الَّ   ومن الأدةل عىل ذكل قوهل تعاىل: ﴿
ِ
هَلَ ا
ِ
َُّه اَل ا فَاعْمَلْ َأن

 ُ  [.19﴾ ]محمد:  اّللَّ

  

يف تفسريه عىل    -رمحه هللا تعاىل    -دي  قال العالمة السع

 هذه الآية:

 -وهو العمل بتوحيد هللا-»وهذا العمل اذلي أأمر هللا به  

نسان، ال يسقط عن أأحد، اكئنا من   فرض عني عىل لك اإ

 اكن، بل لك مضطر اإىل ذكل«. انهتى . 

  

بِْن َماكِلٍ ريض هللا عنه، قَاَل:   َأنَِس  ويف احلديث عن 

: »َطلَُب الِْعمْلِ فَرِيَضٌة قَاَل   َ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ِ َصىلَّ اّللَّ َرُسوُل اّللَّ

 عىََل لُكِِ ُمْسمِلٍ «؛ رواه ابن ماجه وحصحه الألباين. 

  

قال االإمام الثوري: هو اذلي ال يعذر العبد يف اجلهل به.  

 [. ٣١٣]حاش ية الس ندي عىل ابن ماجة ص 
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 التوجيه الثاين: 

املسائل  وقوع   العلامء يف لك عرص يف  بني  الاختالف 

اإىل   الفرعية اجلزئية، من زمن الصحابة ريض هللا عهنم 

 زماننا. 

  

  ُ َر، قَاَل: قَاَل النَِِّبُّ َصىلَّ اّللَّ ففي الصحيح، َعِن ابِْن ُُعَ

َأَحٌد   يَُصلِِنَيَّ  اْلَْحَزاِب: »اَل  ِمَن  َرَجَع  ا  لَمَّ لَنَا   َ َوَسملَّ عَلَْيِه 

الَّ يِف بَِِن قَُريَْظة«. ا
ِ
 لَْعرْصَ ا

  

رِيِق، فَقَاَل بَْعُضهُْم: اَل نَُصِّلِ  فَأَْدَرَك بَْعَضهُُم الَْعرْصُ يِف الطَّ

َذكِلَ  ِمنَّا.  يَُرْد  لَْم  ؛  نَُصِّلِ بَْل  بَْعُضهُْم:  َوقَاَل  نَأِْتهَيَا،  َحَّتَّ 

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ   فمََلْ يَُعنِِْف َواِحًدا ِمهْنُْم. فَُذِكَر لِلنَِِّبِِ َصىلَّ اّللَّ

 رواه البخاري ومسمل. 
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الصحابة يف فهم  ♦ كيف اختلف  فانظر رمحك هللا 

فوات   خش ية  الطريق  يف  صىل  فبعضهم  احلديث  هذا 

 الوقت وبعضهم أأخروها، وخالف العلامء من هذا القبيل. 

  

 من فوائد احلديث: 

الصحابة اختالف اجملهتدين يف لك عرص من عرص   ♦

ىل الآن.   واإ

  

العلامء يف مثل   ♦ جواز الاجهتاد والاختالف بني 

 هذه املسائل الفرعية.

  

ال جيوز أأخذ هذا النوع من اخلالف السائغ مطية   ♦

للتجرحي يف العلامء و اسقاطهم، فذكل من أأعظم اجلهل 

والظمل، واجملهتد ال يعنف، كام فعل النِب صىل هللا عليه  

 ن الصحابة ريض هللا عهنم. وسمل مع الفريقني م
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النووي   يف رشحه عىل    -رمحه هللا تعاىل    -قال االإمام 

 هذا احلديث: 

املبادرة  يف  عهنم  هللا  ريض  الصحابة  اختالف  »وأأما 

ابلصالة عند ضيق وقهتا وتأأخريها فسببه أأن أأدةل الرشع 

تعارضت عندمه بأأن الصالة مأأمور هبا يف الوقت، مع أأن  

 صىل هللا عليه وسمل: )ال يصلني  املفهوم من قول النِب

أأحد الظهر أأو العرص اإال يف بِن قريظة( املبادرة ابذلهاب  

تأأخري الصالة  لهيم، وأأن ال يش تغل عنه بيشء، ال أأن  اإ

بعض   فأأخذ  تأأخري،  نه  اإ حيث  من  نفسه  يف  مقصود 

الصحابة هبذا املفهوم نظًرا اإىل املعىن ال اإىل اللفظ، فصلوا  

و  الوقت،  فوت  خافوا  اللفظ حني  بظاهر  أآخرون  أأخذ 

وحقيقته فأأخروها، ومل يعنف النِب صىل هللا عليه وسمل 

واحًدا من الفريقني لأهنم جمهتدون، ففيه دالةل ملن يقول  

ابملفهوم والقياس ومراعاة املعىن وملن يقول ابلظاهر أأيضا، 

ذا بذل وسعه   وفيه أأنه ال يَُعنَّف اجملهتد فامي فعهل ابجهتاده اإ

وقد يُس تدل به عىل أأن لك جمهتد مصيب،    يف الاجهتاد،
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بل  الطائفتني  صابة  ابإ مل يرصح  يقول  أأن  الآخر  وللقائل 

ن   واإ اجملهتد  تعنيف  ترك  يف  خالف  وال  تعنيفهم،  ترك 

ذا بذل وسعه يف الاجهتاد، وهللا أأعمل«. ]حصيح   أأخطأأ اإ

 [.84 – 83/  11مسمل برشح النووي )

  

 التوجيه الثالث: 

ني أأن يقعوا يف حرية عند اختالف  ال ينبغي لعامة املسلم

العلامء يف املسائل الفقهية، واملسأأةل بينة وامحلد هلل، وبياهنا 

 اكلتايل: 

ذا اختلف أأهل العمل يف مسأأةل من املسائل وجب عىل   اإ

لعلمه  والصواب  للحق  أأقرب  يظنه  من  يتبع  أأن  املسمل 

 وورعه. 

  

، فاإن اكنوا سواء يف العمل والورع، أأو شق معرفة الأعمل 

وظهور   احلجة  أأقوى يف  أأحدهام  به  اس تدل  ما  اكن  أأو 

نفسه   اكنت  أأو  به،  أأخذ  الآخر،  به  اس تدل  مما  ادلليل 



    [=============================== =============================] = 

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

10 

تسكن لفتيا أأحدهام، ويطمنئ لها قلبه، دون فتيا الآخر، 

 أأخذ هبذا املرحج. 

  

وال جيوز أأن يتخري ما هتوى نفسه، لأن ذكل اتباع للهوى  

تعاىل: ﴿ َعْن  َواَل   ال للرشيعة، قال   َ فَُيِضَّلَّ الْهََوى  َِّبعِ  تَت

 ِ  [. 26﴾ ]ص:  َسِبيِل اّللَّ

  

ذا أأصيب مبرض،  قال العلامء: ونظري هذا كام أأن االإنسان اإ

ليه لأنه   نه يبحث عن أأوثق الأطباء وأأعلمهم ويذهب اإ فاإ

أأوىل  فأأمور ادلين  الصواب من غريه،  اإىل  أأقرب  يكون 

 ابالحتياط من أأمور ادلنيا.

  

ذا قال   »واإ تعاىل:  هللا  رمحه  البغدادي  اخلطيب  االإمام 

قصد أأهل حمةل لالس تفتاء عام نزل به، فعليه أأن يسأأل  

 ٢من يثق بدينه ويسكن اإىل أأمانته«. ]الفقيه واملتفقه )

/ 376.]) 
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 : -رمحه هللا تعاىل  -قال ابن القمي 

»وقد نصب هللا س بحانه وتعاىل عىل احلق أأمارات كثرية، 

 س بحانه وتعاىل بني ما حيبه وبني ما يسخطه  ومل يسِوِ هللا

أأن  يمتزي هذا من هذا، والبد  من لك وجه، حبيث ال 

تكون الفطر السلمية مائةل اإىل احلق، مؤثرة هل، والبد أأن  

يقوم لها عليه بعض الأمارات املرحجة«. ]اإعالم املوقعني  

(6  /137 - 138.]) 

  

اختالُف العلامء  قال االإمام الشاطِب رمحه هللا تعاىل: أأما  

ين، فكذكل أأيًضا، ال فرق بني مصادفة   ابلنس بة اإىل املقِّلِ

اجملهتِد ادلليَل، ومصادفة العاِمِ املفيَت؛ فتعاُرُض الفتوينَْيِ  

ال   اجملهتد  أأن  فكام  اجملهتد،  عىل  ادلليلنِي  كتعارض  عليه 

جيوز يف حقه اتباُع ادلليلني مًعا، وال اتباع أأحدهام من  

و اجهتاد  اتباع  غري  للعاِمِ  جيوز  ال  كذكل  ترجيح،  ال 

ترجيح.   وال  اجهتاٍد  غرِي  ِمن  أأحدهام  وال  مًعا  املفتَينْيِ 

 ([. 77/  5]املوفقات )
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ومما يلحق هبذه املسأأةل، مسأأةل تتبع الرخص، فال   ♦

جيوز للمسمل أأن يتتبع رخص العلامء، وما يسم  ابلأسهل 

اجمت العلامء  تتبع رخص  من  نه  فاإ مذهب،  فيه  يف لك  ع 

كثري   فيه  يس تحل  ما  الفتاوى  من  ووجد  لكه،  الرش 

 املشتهبات واحملرمات.

  

قال سلامين التميي: لو أأخذت برخصة لك عامل اجمتع الرش 

لكه، وعلق ابن عبد الرب عىل ذكل بقوهل: هذا اإجامع ال  

( وفضهل  العمل  بيان  ]جامع  خالفًا.  فيه    -   91/    2أأعمل 

92.]) 

  

»من أأخذ بنوادر العلامء خرج من    وقال االإمام الأوزاعي:

 ([.125/  7االإسالم«. ]سري أأعالم النبالء )
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 التوجيه الرابع: 

ومما جيدر ذكره بعد مسأأةل التعامل مع اخلالف السائغ بني 

العلامء، أأن هناك مسائل مل خيتلف الصحابة والسلف فهيا  

والتوحيد،  وأأصول الاعتقاد  ادلين  أأصول  مسائل  مثل 

وامجلاعة، من  وكذكل من   الس نة  أأهل  علامء  بعدمه من 

مثل مسائل االإميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم  

 الآخر والقدر خريه ورشه.

  

لالجهتاد   القابةل  الفرعية  الأحاكم  مسائل  وهذا خبالف 

 والاختالف. 

  

 قال االإمام ابن القمي رمحه هللا تعاىل:

الأح بعض  يتنازعون يف  قد  االإميان  أأهل  اكم، وال  »اإن 

خيرجون بذكل عن االإميان، وقد تنازع الصحابة يف كثري  

من مسائل الأحاكم ومه سادات املؤمنني، وأأمكل الأمة  

مياان. ولكن حبمد هللا مل يتنازعوا يف مسأأةل من مسائل   اإ
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ثبات ما نطق   الأسامء والصفات والأفعال، بل لكهم عىل اإ

آ  خرمه،  به الكتاب والس نة، لكمة واحدة، من أأوهلم اإىل أ

تبديال«.   تأأويال، ومل حيرفوها عن مواضعها  مل يسوموها 

 ([. 91/  2]اإعالم املوقعني )

  

 التوجيه اخلامس: 

وينبغي أأن يعمل أأن عدم التخصص يف علوم الرشيعة ال  

يعِن ذكل ترك طلب العمل، فاإن طلب العمل من أأجل  

العبادات وأأعظم القراابت، والاسزتادة منه خري يف ادلنيا 

أأن  والآخرة تس تحرض  أأن  وحس بك  ذكل  يف  ويكفي   ،

 طلبك للعمل طريقك اإىل اجلنة.

  

ففي الصحيح عن النِب صىل هللا عليه وسمل، أأنه قال:  

ُ هَلُ َطرِيقًا  )َمْن َسََّلَ َطرِيقًا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما؛ َسهََّل اّللَّ

ىَل الَْجنَِّة( رواه الرتمذي وأأمحد. 
ِ
 ا
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فاغد أأهيا العبد عاملًا أأو متعلًما  ويروى يف الأثر: »  ♦

/    2وال خري فامي بني ذكل «، ذكره ادللميي يف الفردوس )

437.]) 

 

 التوجيه السادس: 

والالزتام   وجل  عز  هللا  تقوى  أأن  يتومه  الناس  بعض 

ابلسنن من احملافظة عىل صالة امجلاعة أأو اإطالق اللحية 

مل  وغري ذكل من الهدي النبوي، أأن هذا خيتص بطلبة الع

 والعلامء،وينادون من يعمل هبا " ش يخ!". 

بل ُعوم الناس علهيم أأن يتقوا هللا عز وجل، من فعل 

 للواجبات وترك للمحرمات والعمل ابلسنن واملس تحبات.  

وهذا أأمر من هللا تعاىل مجليع املؤمنني ومجليع الناس وللك  

 : من يرجو هللا و اليوم الآخر
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ي َخلَقَُُكْ ِمْن نَْفٍس   قال تعاىل: ﴿ ِ َُُّكُ اذلَّ َا النَّاُس اتَُّقوا َرب ََيَأهيُّ

ا َوبَثَّ ِمهْنَُما ِرَجااًل َكثِرًيا َوِنَساًء   َواِحَدٍة َوَخلََق ِمهْنَا َزْوهَجَ

َ اَكَن عَلَْيُُكْ   نَّ اّللَّ
ِ
ي تََساَءلُوَن ِبِه َواْلَْرَحاَم ا ِ َ اذلَّ َواتَُّقوا اّللَّ

 [.1]النساء: ﴾  َرِقيًبا

  

قال االإمام الطربي يف تفسريه عىل هذه الآية: احذروا، 

أأهيا الناس، ربُك يف أأن ختالفوه فامي أأمرمك وفامي هنامك، فيحِل 

ِقبَل لُك به. ]تفسري الطربي   /   3بُك من عقوبته ما ال 

565.] 

  

 التوجيه السابع: 

العمل  بطلبة  خيتص  ال  ليه  اإ وادلعوة  للناس  اخلري  تبليغ 

مبسأأةل  وا بصرية وعمل  عنده  الناس، مفن  بل ُعوم  لعلامء 

فعليه أأن ينرشها، ويأأمر ابملعروف ويهنى  عن املنكر ولك 

حبسب حاهل وعلمه، ففي الصحيح عن النِب صىل هللا  

آيًَة( رواه البخاري.  ُِِغوا َعِِنِ َولَْو أ  عليه وسمل، أأنه قال: )بَل
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  - تعاىل    رمحه هللا  -وقد س ئل الش يخ العالمة ابن ابز  

 عن هذا احلديث:

قول الرسول صىل هللا عليه وسمل: بلغوا عِن ولو   -س  

آية هل يه خاصة بطالب العمل؟   أ

آية،   ج: أ ولو  يبلغ  يس تطيع  مؤمن  لك  غريه،  حَّت  ال، 

 طالب العمل ولك مؤمن. 

  

وقال: » تعلِمنا عىل انس ال يعرفون شيئًا من العمل، لكن  

أأخذان عهنم القرأآن وحنن صغار، فهيم خري وفهيم بركة غفر  

هللا هلم، صربوا عىل التعلمي وصربوا عىل توجيه الطلبة  

ولو ما اكن عندمه عمل، لكن عندمه صرب عىل تعلمي الناس  

هذا ُعل    القرأآن وتردداه علهيم وتفقهيهم فيه حَّت حيفظوه،

رشعي، يقول عامثن عن النِب صىل هللا عليه وسمل: خريمك 

آية. ]فتاوى ادلروس   من تعمل القرأآن وعلمه بلغوا عِن ولو أ

 "موقع ابن ابز"[.
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 التوجيه الثامن: 

الصحيح   الفهم  عن  نتلكم  التوجيه  هذا  ويف 

بالكم   اخلاطئ  الفهم  ونرد  قَلَْبَك...(  تَْفِت  حلديث:)اس ْ

 العمل. أأهل 

  

بن معبد    احلديث: رواه االإمام أأمحد وادلارم، عن وابصة

أأن النِب صىل هللا عليه وسمل قال هل:   ريض هللا عنه 

َأاَنِمهَلُ   فََجَمَع  نََعْم  فَقَاَل  ْْثِ 
ِ
َوااْل  ِ الرِْبِ َعْن  تَْسأَلُِِن  )ِجئَْت 

تَْفِت   نَّ يِف َصْدِري َويَُقوُل ََي َواِبَصُة اس ْ فََجَعَل يَْنُكُت هِبِ

ا تَْفِت نَْفَسَك ثاََلَث َمرَّ لَْيِه قَلَْبَك َواس ْ
ِ
َّْت ا ٍت الرِْبُّ َما اْطَمأَن

ْن  
ِ
َوا ْدِر  َد يِف الصَّ ْْثُ َما َحاَك يِف النَّْفِس َوتََردَّ

ِ
َوااْل النَّْفُس 

َأفْتَاَك النَّاُس َوَأفْتَْوَك(.وهو من أأحاديث الأربعني النووية،  

وحس نه   والشواكين،  واملنذري  النووي  حس نه  وقد 

 الألباين لغريه يف حصيح الرتغيب. 
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 ويف رشح هذا احلديث قال أأهل العمل: 

حيث   احلديث،  هذا  فهم  يف  الناس  من  كثري  خيطئ 

جيعلونه مطية هلم يف احلُك ابلتحليل أأو التحرمي عىل وفق  

ما متليه علهيم أأهواؤمه ورغباهتم، فريتكبون ما يرتكبون  

أأن   مع  قلبك(!!،  )اس تفت  ويقولون:  احملرمات  من 

منا املراد من احلديث  احلديث ال ميكن أأن يراد به   ذكل، واإ

أأحًدا يف   القلب السلمي قد يس تفيت  أأن املؤمن صاحب 

يشء فيفتيه بأأنه حالل، ولكن يقع يف نفس املؤمن حرج  

 من فعهل، فهنا عليه أأن يرتكه ُعاًل مبا دهل عليه قلبه. 

  

 قال ابن القمي رمحه هللا تعاىل:

ن  تطمنئ  ذا مل  اإ املفيت  فتوى  العمل مبجرد  فسه،  ال جيوز 

وحاك يف صدره من قبوهل، وتردد فهيا؛ لقوهل صىل هللا  

ن أأفتاك الناس وأأفتوك(.   عليه وسمل: )اس تفت نفسك واإ

  

أأوال، وال ختلصه فتوى  نفسه  يس تفيت  أأن  فيجب عليه 

ذا اكن يعمل أأن الأمر يف الباطن خبالف   املفيت من هللا اإ
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قال   كام  بذكل،  القايض هل  قضاء  ينفعه  كام ال  أأفتاه،  ما 

النِب صىل هللا عليه وسمل: )من قضيت هل بيشء من  

منا أأقطع هل قطعة من انر(.   حق أأخيه فال يأأخذه، فاإ

  

واملفيت والقايض يف هذا سواء، وال يظن املس تفيت أأن 

ذا اكن يعمل أأن   جمرد فتوى الفقيه تبيح هل ما سأأل عنه اإ

الأمر خبالفه يف الباطن، سواء تردد أأو حاك يف صدره، 

ال يف الباطن، أأو لشكه فيه، أأو جلههل به، أأو  لعلمه ابحل

تقيده   عدم  أأو  فتواه،  حماابته يف  أأو  املفيت،  لعلمه هجل 

ابحليل   ابلفتوى  معروف  لأنه  أأو  والس نة،  ابلكتاب 

والرخص اخملالفة للس نة، وغري ذكل من الأس باب املانعة  

اإعالم  لهيا.  اإ النفس  وسكون  بفتواه،  الثقة  من 

 (. ٢٥٤/٤املوقعني)

  

ن أأفتاك   وقال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا تعاىل: حَّت واإ

مفٍت بأأن هذا جائز، ولكن نفسك مل تطمنئ ومل تنرشح 

ذا علمت يف   ال اإ ليه فدعه، فاإن هذا من اخلري والرب، اإ اإ



    [=============================== =============================] = 

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

21 

نفسك مرضا من الوسواس والشك والرتدد فال تلتفت 

منا خياطب الناس أأو  لهذا، والنِب صىل هللا عليه وسمل اإ

ا عىل  مرض.  يتلكم  صاحبه  قلب  يف  ليس  اذلي  لوجه 

 [.284/  2]رشح رَيض الصاحلني 

  

 : -رمحه هللا   -وقال 

»)االإْث ما حاك يف نفسك(؛ أأي: تردد ورصت منه يف  

قلق )وكرهت أأن يطلع عليه الناس( لأنه حمل ذم وعيب،  

 فتجدك مرتدًدا فيه وتكره أأن يطلع عليك الناس. 

  

منا يه ملن اكن   قلبه صافيًا سلميًا، فهذا هو وهذه امجلةل اإ

أأن يطلع عليه   مثًا، ويكره  اإ اذلي حيوك يف نفسه ما اكن 

 الناس.

  

قست   اذلين  هللا  طاعة  عن  اخلارجون  املُتََمِرِدون  أأما 

قلوهبم فهؤالء ال يبالون، بل رمبا يتبجحون بفعل املنكر 

واالإْث، فالالكم هنا ليس عاًما للك أأحد، بل هو خاص  
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ن مل يعمل ملن اكن قلبه سل  ْث واإ ذا مَهَّ ابإ نه اإ ميًا طاهًرا نقيًا، فاإ

أأنه اإْث من قبل الرشع جتده مرتدًدا يكره أأن يطلع الناس 

املؤمن«. ]رشح  قلب  االإْث يف  فهذا عالمة عىل  عليه، 

 [.٢٩٥،٢٩٤الأربعني النووية ص 

  

 التوجيه التاسع: 

بعض الناس يتعمد اجلهل حبجة أأنه ال حياسب أأمام هللا 

تبارك وتعاىل بسبب هجهل، وهذا غلط، لأن االإنسان ال  

ذا اكن ممن يس تطيع رفعه عن نفسه، ويوجد  يعذر ابجلهل اإ

 حوهل من أأهل العمل من يسأأهلم.

  

ْن ُكْنُُتْ اَل تَْعلَُمونَ  قال تعاىل: ﴿
ِ
ْكِر ا ﴾   فَاْسأَلُوا َأْهَل اذِلِ

 [.٧]الأنبياء: 

  

 يف تفسري الآية:  -ىل  رمحه هللا تعا  -قال العالمة السعدي  

فاإهنا عامة يف لك مسأأةل من مسائل   العمل،  أأهل  »ومه 

ذا مل يكن عند االإنسان عمل مهنا،   ادلين، أأصوهل وفروعه، اإ
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أأن يسأأل من يعلمها، ففيه الأمر ابلتعمل والسؤال لأهل  

التعلمي   علهيم  جيب  لأنه  اإال  بسؤاهلم،  يؤمر  ومل  العمل، 

ويف ختصيص   علموه.  عام  اذلكر  واالإجابة  بأأهل  السؤال 

 والعمل، هنىي عن سؤال املعروف ابجلهل وعدم العمل«. 

  

ذا  اإ ومؤمنة  مؤمن  »يلزم لك  الرب:  عبد  ابن  االإمام  قال 

هجل شيئا من أأمر دينه أأن يسأأل عنه. قال رسول هللا  

السؤال«.   العِي  شفاُء  منا  اإ وسمل:  عليه  هللا  صىل 

 ([. ٢٩٣]الاس تذاكر )ص

  

(: ٣٧٥/٢"الفقيه واملتفقه" )  قال اخلطيب البغدادي يف

يطلب   أأن  انزةل  به  نزلت  ذا  اإ املس تفيت  يلزم  ما  »أأول 

املفيت ليسأأهل عن حُك انزلته، فاإن مل يكن يف حمهل وجب 

عليه أأن مييض اإىل املوضع اذلي جيده فيه، فاإن مل يكن 

ن بعدت داره، فقد رحل غري  ليه واإ ببّله لزمه الرحيل اإ

 واحد من السلف يف مسأأةل«.
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يف وقتنا هذا وامحلد هلل، وسائل التواصل مع أأهل العمل  و

 متيرسة أأكرث من الوقت السابق.

  

 التوجيه العارش: 

ال جيب عىل أأحد من املسلمني تقليد خشص بعينه من  

ذا نزلت به انزةل   العلامء، يف لك ما يقول، وعىل املسمل اإ

امتثااًل  أأن يس تفيت من يعتقد أأنه يفتيه برشع هللا ورسوهل  

ْن ُكْنُُتْ اَل تَْعلَُمونَ  لقوهل تعاىل: ﴿
ِ
ْكِر ا ﴾   فَاْسأَلُوا َأْهَل اذِلِ

 [.7]الأنبياء: 

  

ذا -رمحه هللا تعاىل  -قال ش يخ االإسالم ابن تميية  : » واإ

نه يس تفيت من اعتقد أأنه يفتيه برشع  نزلت ابملسمل انزةل فاإ

هللا ورسوهل من أأي مذهب اكن، وال جيب عىل أأحد  

ما  م العلامء يف لك  من  تقليد خشص معني  املسلمني  ن 

الزتام مذهب   املسلمني  أأحد من  يقول، وال جيب عىل 

خشص معني من العلامء يف لك ما يوجبه وخيرب به، بل 

لك أأحد من الناس يؤخذ من قوهل ويرتك اإال رسول هللا  
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صىل هللا عليه وسمل، واتباع خشص ملذهب بعينه لعجزه 

منا هو مسوغ هل، ليس عن معرفة الرشع من   غري هجته اإ

ذا أأمكنه معرفة الرشع بغري   هو مما جيب عىل لك أأحد اإ

ما  هللا  يتقي  أأن  عليه  أأحد  لك  بل  الطريق،  ذكل 

أأمر هللا به ورسوهل، فيفعل   اس تطاع، ويطلب عمل ما 

الفتاوى    -  208/    20املأأمور ويرتك احملظور«. ]مجموع 

209.] 

  

 التوجيه احلادي عرش: 

احل عليه  مراتب  النِب صىل هللا  اإىل  ينسب  وما  ديث 

 وسمل:

 حصيح -١

 ضعيف.-2

 خفذ الصحيح ودع الضعيف. 
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فليس لك ما تسمعه أأو ينسب اإىل النِب صىل هللا عليه  

وسمل يكون حصيًحا، فال بد من سؤال أأهل العمل ومن  

 تثق بدينه وعلمه عن حصة ما تسمعه.

  

 تعاىل: رمحه هللا  -قال العالمة ابن الصالح 

َيي    -» اعمل   أأن احلديث عند أأههل ينقسم    -علمك هللا واإ

الصالح  ابن  اإىل حصيح، وحسن، وضعيف«. ]مقدمة 

 ([. ٧٩)ص 

  

: »وال -رمحه هللا تعاىل    -وقال ش يخ االإسالم ابن تميية  

جيوز أأن يعمتد يف الرشيعة عىل الأحاديث الضعيفة اليت 

( الفتاوى  ]مجموع   . حس نة«  وال  حصيحة  /    ١ليست 

٢٥٠ .]) 

  

 رمحه هللا تعاىل:  -وقال االإمام ابن سريين 

دينَُك«.   تأأُخذون  ُعَّن  فانُظروا  ِديٌن،  الِعمَل  هذا  نَّ  »اإ

 ([. 16/  ١]مقدمة حصيح مسمل )
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 التوجيه الثاين عرش: 

لك الأحاكم الرشعية تدور حول هذه الأحاكم التلكيفية 

 امخلسة:

ضان وبر  مثل الصلوات امخلس، وصيام رم :الواجب -١

 الوادلين. 

 الواجب يثاب فاعهل ويعاقب اتركه. ♦

  

طعام  :املس تحب -٢ واإ الليل،  وقيام  الوتر  صالة  مثل 

 الطعام والسالم. ويسم  الس نة واملندوب.

 املس تحب يثاب فاعهل وال يعاقب اتركه. ♦

  

ينبغي للمسمل عندما يسمع أأن هذا الأمر س نة   مالحظة: 

فعهل، والاقتداء ابلنِب صىل أأو مس تحب أأن يبادر اإىل  

 هللا عليه وسمل. 
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 مثل رشب امخلر والزان والراب. :احملرم  -٣

 احملرم يثاب اتركه ويعاقب فاعهل. ♦

  

كف  :املكروه -٤ الشامل،  ابليد  واالإعطاء  الأخذ  مثل 

 الثوب يف الصالة.

 املكروه يثاب اتركه وال يعاقب فاعهل. ♦

  

أألك   :املباح -٥ ويسم  مثل  الشاي.  ورشب  التفاحة 

 اجلائز واحلالل.

 املباح ال يثاب اتركه وال يعاقب فاعهل. ♦

  

مراجعة ♦ التوسع ميكن  من  كتاب "روضة وملزيد   :

"البحر  وكتاب  قدامة.  البن  املناظر"  وجنة  الناظر 

احمليط" للزركيش، " الورقات للجويِن، وكتاب " رشح  

 عثميني. الأصول من عمل الأصول " البن 
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 اخلامتة: 

أأن جيهتد يف   املسلمني  ويف اخلتام، عىل لك واحد من 

اتباع احلق بقدر وسعه وطاقته، وأأن جيهتد يف رفع اجلهل 

عن نفسه وعن أأههل وأأن يلتجئ اإىل هللا تعاىل ويدعوه 

الإصابة احلق، وأأن يلمتس الأعذار للعلامء ويهتم نفسه يف  

مل وأأههل، وجيعل مهه خمالفهتم فاإهنم أأوسع نظرا، ويعظم الع

الأكرب يف لك مسأأةل رىض هللا عز وجل وادلار الآخرة، 

 وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أأمجعني. 
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