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 املقدمة

 
 وعلى آله وصبحه أمجعني. ،نبينا دمحم ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني

 أما بعد:
ثبته هللا  - فضيلة الشيخ سليمان بن انصر العلوانعلى  تونس يف دار احلديثها تأسئلة ألق هفهذ

 عام ألف وأربع مائة وأربع وثالثني للهجرة. رمضانيف اخلامس عشر من  هاتفًيا -وفك أسره 
 وقد قمنا بتفريغها واالعتناء هبا.

وأن يثبته وأن يطيل يف عمره على طاعته سليمان العلوان وختاًما: نسأل هللا أن يفك أسر الشيخ 
 ومراغمة أعدائه.دينه  ونصرة

 ب العاملني.واحلمد هلل ر 
 كتبه                                                                                               

 دار العلوان
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 : شيخنا ماذا تنصح طلبة العلم يف تونس خاصًة بعد الثورة؟السؤال
ومن اإلخوان يف البالد األخرى  الذي أنصح فيه مجيع املسلمني من اإلخوان يف تونس :اجلواب

إذا وجد علماء يف بلده أن فأن جيتهد يف طلب العلم وأن جيتهد يف حتصيله،  ؛نصح فيه كل مسلمنو 
إن استطاع أن ف ؛وإذا مل جيد علماء يف بلده ،وأن يتعلم عندهم ويتتلمذ على أيديهم جيلس عليهم

ويستفيد ممن أييت  ويتابع كتبهم وتصانيفهميُتابع األشرطة ف ؛ريحل، وإن مل يستطع أن يرحلفيرحل 
 .م عندهليتعل   ؛إليه

 فإن العلم نوعان:
 .منه ما هو فرض عني على كل مسلم ومسلمة 
 .ومنه ما هو فرض كفاية 

 مرواأل ،واألمة حباجة إىل علماء ينفون عن كتاب هللا حتريف الغالني وانتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني
والعلم  ،الناس حيتاجون إىل الطعام يف اليوم مرًة أو مرتني)كما قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: 

 (.حيتاجونه بعدد أنفاسهم
لكان الناس  لوال العلماء)وأمة بال علماء ال شيء، كما قال اإلمام احلسن البصري رمحه هللا تعاىل: 

ها شيء ما موُت العامل ثَلمٌة يف اإلسالم ال يسد  ): ، وكما قال سعيد بن جبري رمحه هللا(مثل البهائم
 .(اختلف الليل والنهار

هللا بن عمرو بن العاص أن النيب  من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبدوقد جاء يف الصحيحني 
قبض العلماء إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم ب)ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

 .(حىت إذا مل يبقى عامل اختذا الناس رؤوساً جهاال فسئلوا بغري علم فضوا وأضلوا
فأضل نفسه  ؛فيت من ال علم عندهواستُ  ظهر اجلهل، ؛فهذا يبني فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه إذا فُقد العلماء

 .وأضل العباد
هلم ما أنزل  احلق ويرشدوهنم ويوضحونه هلم ويبينونوألن األمة ال تستغين عن علماء يبينون هلم طريق 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا من الكتاب وما ذكره النيب
واإلنسان  .فنوصي اإلخوة ابالجتهاد يف هذا العلم ويف تعلمه ويف ضبط أصوله وبتلقيه من معدنه

يشتغل بتعليم الناس أو ب نفسه منصب املفيت الذي نص   وال يُ  ،ال يشتغل بغري العلم ؛مادام يف الطلب
 ل شيئاً من العلم.إىل اآلن ما حص   وهو بعدُ  ؛تقوميهم أو يضع نفسه ميزاانً للناس
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الوقت مثل )؛ ألن العامة تقول: حتصيل فائدة الوبع شيئًا من وقته بال طلب للعلم ضي   واإلنسان ال يُ 
 .، وهذا فيه نظر، والصواب: أن الوقت أغلى من الذهب(الذهب
إنه ال حيل يل أن أضيع ساعًة من عمري حىت إذا )كان يقول ابن عقيل احلنبلي رمحه هللا:   ومن َث  

تعطل لساين عن مناظرة ومذاكرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري يف حال راحيت وأان مستطرح، 
شد  الثمانني أره، وإين ألجد من حرصي على العلم وأان يف عشر فال أهنض إال وقد خطر يل ما ُأسط   
 .(مما كنت أجُده وأان ابن عشرين سنة

يبدأ حبفظ املتون العلمية وحبفظ املختصرات؛ ألن هذه املتون مبنزلة ف يسأم من الطلب، الواإلنسان 
وبقدر ما تبين يتحمل األساس ما تبين عليه؛ ألنك قد وضعت قواعد وحفظت يف كل فن  ،القواعد

طاع أن وإذا قوى األساس است ،إلنسان يقوي األساسامن الفنون متنًا أو متنني أو أكثر من ذلك، ف
 .مجيع اجتاهاتهيف و  يُتقن العلم جبميع أبوابه

وأن حفظ هذا العلم  ، أن ما يستغين علم عن علمإىل إشارةً  -يف مقدمة ألفيته  ابن املعطيكما قال و 
 : - علم آخرإىل  ر  جي

ر    وبَعدددددددددددددددددُد فددددددددددددددددددالعلُم جليدددددددددددددددددُل القدددددددددددددددددددد 

دددددددددددددددددددددددددددددددر      ويف قليلددددددددددددددددددددددددددددده  نفدددددددددددددددددددددددددددددداُد الُعم 

   
 فابددددددددددددددأ مبدددددددددددددا هدددددددددددددو اأَلهدددددددددددددُم فاألهددددددددددددددم  

 فاحلددددددددددددددددايُم البدددددددددددددددداد  فيمددددددددددددددددا ُيسددددددددددددددددتتم    

   
 فددددددددددددددإن  َمددددددددددددددن  يُددددددددددددددتقن بعددددددددددددددَض الفدددددددددددددددن  

ددددددددددددددددددددددطَُر للبدددددددددددددددددددددداقي وال     َيستغ دددددددددددددددددددددددينُيض 

   
أصحاب اهلمم العالية الذين و  ،وطلبة العلم ،وحيتاج اإلنسان إىل صرب وإىل عزمية وإىل جمالسة العلماء

وأنه ال  ،ويعرفون احلملة اليوم على اإلسالم ،ويعرفون أن هللا ائتمنهم على ذلك ،يعرفون قيمة الوقت
 ،ويتعلمون السنة على طريقة السلف الصاحلدرة على املواجهة بدون علماء رابنيني يتعلمون الكتاب قُ 

فإن من استعجل شيئًا قبل  ؛وأن اإلنسان ال يستعجل الشيء وأن هذا حيتاج إىل صرب وإىل جماهدة
 كان الشافعي يقول:و أوانه ُعوقب حبرمانه، 

دددددددددددَها دددددددددددر ُب يف طُدددددددددددول  ال دددددددددددب اَلد  َوَعر ض   َسَأض 

 ألطلدددددددددددددب علمدددددددددددددداً أو أمدددددددددددددوت غريبددددددددددددددا  

   
 فللددددددددددددددده در هدددددددددددددددافددددددددددددددإن تلفدددددددددددددددت نفسددددددددددددددي 

 َوإن  َسددددددددددددل َمت  كدددددددددددداَن الر جددددددددددددوُع َقر يبدددددددددددداً   

   
 الشافعي: ويقول

 اصدددددددددرب علدددددددددى مدددددددددر   اجلفدددددددددا مدددددددددن معلدددددددددم  

 فددددددددددددددددإن  رسددددددددددددددددوَب العلددددددددددددددددم  يف نفراتدددددددددددددددده    

   
 ومددددددددددن  مل يددددددددددذ  مددددددددددر  الددددددددددتعلم  سدددددددددداعة ً 

 جتدددددددددددددددر َع ذل  اجلهدددددددددددددددل طدددددددددددددددوَل حياتددددددددددددددده  
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 ومدددددددددددن فاتدددددددددددُه الت علددددددددددديُم وقدددددددددددَت شدددددددددددبابه  

 أربعددددددددددددددددددددداً لوفاتدددددددددددددددددددددهفكدددددددددددددددددددددرب   عليددددددددددددددددددددده   

   
َ   ابل ع ل دددددددددددددددم  َوالتد َقدددددددددددددددى  َوَذاُت ال َفدددددددددددددددىَت وا

 إذا مل يكدددددددددددددددددددددوان ال اعتبدددددددددددددددددددددار لذاتددددددددددددددددددددده    

   
 يُقتدى به. وغداً يصبح كبرياً وعظيماً  ؛واإلنسان اآلن يكون صغرياً ويقتدي بغريه

فباع والده بيته  ؛أراد أن يطلب العلم ،هذا هشام بن عمار شاب صغري ال يتجاوي العاشرة من عمرهو 
 .ليطلب به العلم على اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل ؛وأعطاه املال

فذهب يطلب العلم على اإلمام مالك وأعجبه الدرس فجعل يقيد بعض الفوائد ويكتب بيده؛ ألنه  
 ه هللا تعاىل.العلم على طريقة اإلمام مالك رمح لبطصغرياً وغريباً وال يعرف آداب  كان

فأمر مالك رمحه هللا بتأديبه وضربه؛ ألن طريقة  ؛يعبث أنهو درس رُفع أمره إىل اإلمام مالك فلما فرغ ال
 .نصتأن الطالب يُ  :مالك يف التعليم
 كما قال عنه الشاعر:  ،محه هللا مهيباً وله طريقة خاصة يف التعليمر وكان مالك 

 يدددددددددددددع اجلددددددددددددواب فددددددددددددال يراجددددددددددددع هيبددددددددددددة

 والسددددددددددددددددددددددائلون نددددددددددددددددددددددواكس األذقددددددددددددددددددددددان    

   
 لوقدددددددددددار وعدددددددددددز  سدددددددددددلطان التقدددددددددددىأدب ا

 فهددددددددددددددو املطدددددددددددددداُع ولدددددددددددددديس ذا سددددددددددددددلطان    

   
طالب حديث )فجلس يبكي، فقال مالك:  ؛مخسة عشر سوطا هفضربه اإلمام مالك وأمر بضرب

خدك عنده هرب  تر صع  فلو  !تعجب مالك أنه ما هرب كطالب العلم يف هذا الوقتي مل (ويبكي؟!
 ؛خالف ما قلت فلقد أو أو مسع قواًل  ،أنت وإايه يف مسألة فقهية تختلفالو و درس عندك، ي ومل

 رمبا سبك ولعنك وشتمك وفارقك!
أن األصل فتعجب من البكاء، ف (طالب علم ويبكي؟!)فقال:  ،مالك ما تعجب من شيء من هذاف

قد و ال وألنه ما آتى عند هذا العامل إ ،طلب، ويعرف أن هذا طريق العلميَ وما يبقى ألنه يعرف قدره 
 ين هللا جل وعال.دائتمنه على 

  ، فر  !(، أبكي على أن والدي ابع بيته، فكان حظي من العلم الضربما أبكي على الضرب)قال: 
ال أحللك وال أبيحك حىت حتدثين )قال هذا الصيب: ف، (أحبين)رمحه هللا تعاىل فقال:  له اإلمام مالك

 ؛مخسة عشر حديثا هفحدث !فما كان لإلمام مالك بد إال أن حدثه (عن كل سوط ضربتين حديثا
 (.اي أاب عبدهللا اضربين اثنية وحدثين)فلما فرغ، قال هشام بن عمار الصيب الصغري: 

وهو شيخ اإلمام البخاري فيما بعد،  ،أصبح إمامًا للمسلمنيو  ،أصبح عظيماً  بعد فهذا الصغري فيما
 البخاري ال يُروى إال من طريقه، رواه البخاري عنه يف الصحيح. وحديث حترمي املعايف الذي يف
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العلماء، ولذلك ترى السلف رمحهم هللا يرحلون من العرا  إىل احلجاي  وجودفهذه أمهية العلم وأمهية 
يف  ريحلونف ،ومن اليمن إىل مصر ومن مصر إىل العرا  ومن املدينة إىل مكة ومن مكة إىل اليمن

 .أئمة الدنيا جل وعال ومن َث جعلهم هللا ؛ضبطهلفظه و حله و تحصيللطلب العلم و 
َم ر اَن َلم ا َصبَدُروا﴿وهذا حيتاج إىل صرب وإىل عزمية  ُدوَن ِب  ُهم  أَئ م ًة يَده  ند   .[24: السجدة] ﴾َوَجَعل َنا م 

 اصدددددددددددددرب وال تضدددددددددددددجر مدددددددددددددن مطلدددددددددددددب  

 فآفددددددددددددددددددددددددة الطالددددددددددددددددددددددددب أن يضددددددددددددددددددددددددجرا  

   
 أمددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددرى احلبددددددددددددددددددددل بتكددددددددددددددددددددراره

 الصدددددددددددددددماء قدددددددددددددددد أثدددددددددددددددرايف الصدددددددددددددددخر   

   
بل قال مجاعة من العلماء أن  ،ليلهالتسبيح والت مبنزلةفهو ، يف طلبه كأنه يف عبادة طالب العلمف

 أعظم من نفل احلج؛ ألن نفعه متعد ،و  ،وأعظم من نفل الصيام ،طلب العلم أعظم من نفل الصالة
 )فقيهمن َث قيل: و ، نبيهم ملسو هيلع هللا ىلصب رهبم وحيفظ هلم سنة اكت  وبتحصيله حيفظ للمسلمنيوألنه بعلمه 

 ، فهذا يدل على أمهية العلم.(واحد أشد على الشيطان من ألف عابد
 .(ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقًا إىل اجلنة)ومن َث أيضًا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

حه من طريق معاوية عن األعمش عن ابن صاحل عن أيب جه اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف صحيخر  
 هريرة.

 وأن ينفع بكم. موأسأل هللا جل وعال أن حيفظك
 

   
 

هل نستطيع سد هذه الفراغات بعلم  فخنا جند فراغًا كبريًا ونقصًا يف الدعوة واملشايخ، يشالسؤال: 
خاصًة وأن هناك شباب على منهج أهل السنة تصدروا للتدريس  ،قليل أو جيب أن نبلغ األهلية

 ؟أم نرتكهم مع اإلحاطة واإلرشاد والنصح ؟وليسوا ِبكفاء، فهل ننصحهم برتك ذلك وابلرتيث
 لسد هذا الفراغ. العلم؛ اإلخوة ابالجتهاد بطلب -كما تقدم   -نصح نأواًل:  اجلواب:

ثق يف عقلهم نن البلد من املؤمتنني على دين هللا وممبعث طائفة من أبناء ب إما: طريقة التحصيلو 
 وفهمهم إىل بعض البلدان ليتعلموا.وحفظهم 

نطلب العلم عن طريق األشرطة وعن طريق اهلاتف وعن طريق التواصل مع العلماء ف ؛كن هذامي ملإذا ف
 .قى ونستفيد من إرشاداهتم ومن توجيههم وحنو ذلكنتل  ف
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ندعه يف هذا اجلانب ألنه ف ؛ن العلم وتصدر للتعليم وشرع يعلم الناسفإذا ُوجد رجل عنده شيء م
وال نقضي على إبداعه  وأنفع لألمة، فال نقضي على جهودهونرشده فيما هو أصلح  ،ينفع املسلمني
ألنه أحياانً يكون الرجل عنده  ،بل نوجهه حىت ال يقع الغلط ؛علمه ونفعه للمسلمني وال نقضي على
، ويرى أنه من كل ما هب ودبيف  يتكلم فولكنه يقفز إىل مسائل فو  حجمه،  شيء من العلم

وهذا ال جيب عليه، إمنا يتكلم  ؛كل مسألةالواجب عليه أن يتكلم يف كل قضية ويف كل انيلة ويف  
د يف البلد ال يزال و املوجسد الفراغ بيف تعليمه للناس يف هذا اجلانب و هو وفيما حييط به، و  فيما يعلمه

 .ب العلميطل
؛ إذا كان سيئول به األمر إىل هذاف ستغين عن العلماء؛ي خوه أنهشي   وأروه أن اإلنسان إذا قد  وال يعين 

يقول: أان أُعلم يف جانب و ألن هذا يضرك يف املستقبل، أما إذا كان ال يضره  ؛علمنقول: ال تُ  ال،ف
 .خري على :نقولهذا فوأتعلم اجلوانب األخرى وماال أحسنه ال أخوض فيه، 

حىت يكون فيه تكافؤ وفيه  ؛فبالتايل حنن نصوبه يف هذا اجلانب ونسدده ونرشده إىل اجلوانب األخرى
 .تواين يف املسرية يف البلد ويف طلب العلم وتوجيه األمة

بد أن يكون عنده تواين يف  ال :أيكناحية علمية: تفقيه الناس،   - أيضاً  -وألنه البد أن يصري تواين 
ما يالئمهم، فيستعمل الطريقة املناسبة لوضع البلد؛ و جوانب أخرى؛ يف توجيه الناس وطريقة دعوهتم، 

 يقفز إليهم يف مسائل فو  حجمهم، أو يف الوقت ذاته ُيشغلهم يف القيل والقال وتصنيف الحبيث 
إذا كان هذا يصلح لطائفة من العلماء؛ فإنه ف! الناس والطعن يف الناس مبا ال ينفعهم وال خيدمهم أصالً 

ال يصلح للعامة وألنصاف املتعلمني؛ ألن هذا ُيشغلهم عن العلم وُيشغلهم عن التقوى ويشوش على 
 ابهلم وحيرمهم من العلم النافع ومن العمل الصاحل.

نقص منهم،  ما أهنم يُعل  مون ويُرشدون ويتعل مون يلتزمونسأن هؤالء إذا كانوا  فملخص هذا:
نعم ف ويتقبلون وجهات اآلخرين يف تبليغ السفينة على وضوح وعلى منهج واضح وعلى هذه اجلادة؛

 نعمل هبذا.
هبم التعليم إىل أهنم سُيش يخون ث يتصد رون ملسائل أكرب من حجمهم ث  لسيؤو و  ،نمل يكإذا و 

 م يف العلم.للبلد؛ فإننا ننصحهم ابلتوقف إىل أن ترسخ أقدامه اً يسببون ضرر 
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هناك مجعيات خريية تساعد الناس، لكن حدثت بينها خصومات ومشاجرات وقطيعة فيما السؤال: 
 بينهم، فبماذا تنصحهم؟

أنصح اإلخوة إبصالح ذات بينهم؛ فإن هذا حيبه هللا وحيبه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا جل وعال  اجلواب:
َهَب ر حُيُكم  َواَل تَدَناَيُعوا ﴿يقول:  َشُلوا َوَتذ  تذهب قوتكم، ويذهب مجعكم،  :أي .[46: األنفال] ﴾فَدتَدف 

 ويذهب نفعكم.
)مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل ملسو هيلع هللا ىلص حيث أمته على التالحم والرتابط، و النيبكان و 

أمام الناس، وينصحه سراً  بهه وال يتكلم فإنه يسرت  ؛عيباً اجلسد الواحد(، وإذا رأى املسلم على أخيه 
 وأيستعني آبخرين من أهل العلم وأهل الدين ف ؛نفع ذلكمل يإذا ف، ويذهب إليه ويوجهه ويرشده

 أقارب الرجل لينصحوه ويوجهوه.
إذا اختلفت أان وصاحيب يف مشروع من مشاريع الدعوة ومشاريع فلكن ال يقضي على جهوده، و 

ال يقضي على جهودي وال أقضي فأان أعمل مبا أرى وهو يعمل مبا يراه، فاإلغاثة، وله رؤية ولنا رؤية؛ 
 .ات وال من النزاعاتصراعالتستفيد من  ال ن املنتفع من ذلك هم األشرار، واألمةعلى جهوده؛ أل

مفضول أفضل من التفر  على  م ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: )االجتماع علىوكما قال شيخ اإلسال
 فاضل(.

اختلفوا يف بعض املسائل و مجع القرآن، مسألة اختلفوا يف فاختلفوا يف مسائل كثرية،   الصحابةو 
مسائل اختلفوا يف و  أو غري ذلك؟ يف الدنيا؟ هل يُرى يف الدنيا، الشرعية كالنظر لوجه هللا جل وعال

يوجد بينهم صراع، وال  ؛ ومليف بعض نواقض الوضوء، وبعض املسائل العلمية املشهورةو  ،فقهية كثرية
 .طعن، وال هجرشجار، وال 

ومنهم من ال يرى قتاهلم؛  منهم من يرى قتاهلم،فحني جاءت قضية أهل الردة، ف :أعظم من ذلكبل 
 ما ُوجد بينهم صراع وشجار كما يوجد يف املتأخرين.و 
كان بعض و لم يكن علي يرى كفرهم، فقتاهلم،   كذلك ملا جاءت قضية قتال اخلوارج ورأى عليو 

 .صراع ونزاعما ُوجد بينهم و الصحابة يرى كفرهم؛ 
 يكان احلسن البصر فوكذلك عمُل التابعني ملا خرج احلجاج بظلمه وقتله وسفكه للدماء وحنو ذلك؛ 

كان جماهد يكفره، وكان ابن سريين مَينع من ذلك وخيالفهم يكفره، وكان عمر بن عبدالعزيز يكفره، و 
ما ضلل بعضهم بعضا و ، ويلتمس بعضهم بعضا ، يعذر بعضهم بعضايف ذلك؛ وكانوا إخوًة متحابني
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يكفر ملن يكفر:  وال قال من مل !بعضهم بعضا، وال قال من يكفر ملن ال يكفر: أنت مرجئ وال كفر
 بني.بل كانوا إخوًة متحا !أنت خارجي

ما دامت األصول واحدة واملنهج واحد، والقصد هو إرضاء هللا جل وعال؛ و فأنتم على قدر الطاقة، 
 .، ويسدد بعضكم بعضايلتمس بعضكم لبعض العذر، ويوجه بعضكم بعضاً ف
 !!صنع شيئًا لألمةي مليشتغل إبجياد وتضخيم أخطاء أخيه وهو جالس أحدكم ِبن يقع ينبغي أال و 
 لألمة! كم نفسد   ق
حيتاج و  ثغراتال بد أن يكون يف عمله والذي يعمل  !الذي يعمل خيتلف عن الذي جالس ويُنظ  رف

لظروف املكان أو لظروف  يصلحه؛أن  يستطيع الإىل تسديد إخوانه، وأحياانً هو يدرك اخللل لكن 
 الزمان.

 
   

 
شديدًا من األحزاب العلمانية وكفرًا بواحاً؛ فينفعل  حنن نلقى عداءً  شيخنا كما تعلمونالسؤال: 

خلروج إىل الشوارع واملصادمة مع لسيطرة ويتشنجون، ورمبا أدى هبم ابالكثري من الشباب ويفقدون ا
 الشُرط، فبماذا تنصحهم؟ وكيف يتعاملون مع هذه الوضعية؟

من ون جملس علمي ك  بد أن يُ  الفمع هذه الوضعية بتكوين جملس علمي،  ينبغي أن يتعاملوا اجلواب:
 .أكابر أهل البلد من أهل احلل والعقد والعلماء واألفاضل وأهل العلم املوثو  بدينهم وعلمهم وعقلهم

 .تصرفات فرديةال كونت الوالشباب َيصدرون عن آراء هؤالء، حبيث 
العقد من أهل السنة يرفعها هلذا اجمللس املكون من علماء وأهل احلل و  ؛اإلنسان أشياء لدىإذا كان ف

وأهل اجلماعة وأهل التمسك ابلكتاب وأهل التمسك بسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، واملعروفني ابلعقل والرجاحة 
والناس َيصدرون عن آراء دينهم وعقائدهم وسلوكهم ومناهجهم، واملعرفة واخلربة والبصرية واملوثو  ب

 .هؤالء
 اضرره كونيففات الفردية أحيااًن تقفز عن احلد املطلوب بد من وضع هذا اجمللس؛ ألن التصر  الف
 ها فال تنفع.رب، وأحياانً تقل فعاليتها وعملأك
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 ضره وأهلكه ؛أعطيته أكرب من حجمه إنفاملريض حني أيتيك وتعطيه دواًء، فالعامل مبنزلة الطبيب، و 
 .وال أفاده هما نفع ؛رمبا أماته، وإن أعطيته أقل من املطلوبو 
 مل ؛لإذا قو رتتب عليه ضرر، قد ي ؛اإلصالح يف موضع أكرب من حجمهوضع إذا  :العاملكذلك و 

 ينفع.
فيه تشاور، كما قال هللا لنبيه: فيكون فأنتم إذا وضعتم هذا اجمللس املكون من هؤالء النخبة والعلماء؛ 

َم ر  ﴿  .وما ندم من استشار ،[159]آل عمران:  ﴾َوَشاو ر ُهم  يف  األ 
هذا هو املطلوب، و  ؛ َيصدر الشباب عن آرائهم،إذا كان فيه تشاور وفيه حبث القضااي :فبالتايل

مغيب منذ عشرات السنني؛ حيتاج إىل  بلدٌ فيف مرحلة بناء اآلن، فأنتم وخاصًة أيضًا يف هذه املرحلة، 
ه الشباب، واو حيتاج إىل مرجعيات قوية، و بناء،  م؛ الضييتحم ل و نفسه،  يضبطلشباب مرجعيات تُوج  

 .حىت يتحص ل على مصلحة أكرب
، بعض الصحابة ، تضايق من هذاحنن نعرف أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا صاحل كفار قريش يف السنة السادسةو 

 .وحنن أصحاب قوة وحنو ذلك !م؟ضيكيف نقبل الو أن هذا يعطيهم الدني  ة،  فريون
 يُلح عليه ِبن نقاتلهم بعض الصحابةوكان  (!ولن يضيعين !)أان رسول هللاوكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

 ال نعطيهم الدنية.أونواجهم، و 
 .أعظم من نظرة غريهملسو هيلع هللا ىلص ألن نظرته  ؛ملصلحة مستقبلية أكرب مضييرضى ببعض الملسو هيلع هللا ىلص فكان النيب 
صلى  وافقهم النيب ،ا )بسمميحرلا نمحرلا هللا (ملا طلبوا منه أن ميحوا )دمحم رسول هللا( وأن ميحو  وكذلك

 .على ذلك ملصلحة أكرب هللا عليه وسلم
املسلمني، وحىت  عن البالءدفعت يف هذه املرحلة ترتب عليه مصلحة عظمى  مالضي حتمل ومع ذلك

 وأن هذا هو الصواب. من كان يتضايق من هذا؛ استشعر وعرف فيما بعد أن هذا هو الرأي
على الرجوع إىل العلماء والرجوع إىل أهل العقل والفضل الذين يدركون مغبة األمور يف وهذا دليل 

 املستقبل ويف احلاضر؛ فرُيجع إليهم يف مثل هذه املسائل.
ُكل  َمن  ال َتَمَس ال ُمَعاَونََة َعَلى ومن َث  يقول ابن القيم معلقًا على هذه القصة يف ياد املعاد، يقول: )

يَب إ ىَل َذل َك َكائ ًنا َمن  َكاَن، َما ملَ  يَدتَدَرت ب  َعَلى إ  ََم بُ أَم ر   َعَلى َذل َك َمبد ُغوٌض  َجابَت ه  وب  َ    ُمر ض  َلُه، ُأج 
َعب َها َوَأَشق  َها َعَلى الند ُفوس   ع  َوَأص  ن ُه، َوَهَذا م ن  أََد    ال َمَواض   .(َ    أَع َظُم م 
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 ونهعيتابدي إىل ضرر  كبري، فهل على ؤ أ رئيس مجعية  يف قرار أو رأي  سياسي سيإذا أخطالسؤال: 
 ه ابلرجوع؟نطاعته يف ذلك؟ أم يناصحونه ويلزمو ب

إذا ثبت أنه يرتتب عليه ضرر أكرب وال خيدم املرحلة الراهنة؛ فإهنم يناصحونه ويناظرونه وال  اجلواب:
ويريدون نصرة هذا  مة هللاالذين يريدون إعالء كليكون فيه شقا  بينهم وبني إخواهنم وأصحاهبم 

 ويتشاورون. الدين،
جملس شورى، وهذا الرجل فيه يكون ف يستبد رجل ابختاذ القرارات، أن الض رت املفمن قلت:  وكما

تلفي ففَيصدر عن جملس الشورى، ولو كان هو القائد،  ال ِبس بذلك، وهذا و  وا،النهاية يُرجح   إذا اخ 
 جيح.من أهلية الرت 

ابختاذ القرار دون الرجوع جمللس شورى، ودون الرجوع إىل من حوله من أهل العلم  ولكن أن َيستبد
 من الضرر. شيءٌ  ى ذلكقد يرتتب علفومن أهل العقل وأهل الرجاحة وممن ال يُتهمون يف دينهم؛ 

عقل وأهل السياسة ولكن أرى يف مثل هذه احلالة الرجوع إىل األكثرية والنظر إىل أهل العلم وأهل ال
وإمنا  ،ال يتخذ القرار وحدهن ، ويُنصح هذا األخ ِبيكون الصدور عن هذا اجمللسأن ة، و كَ نَ وأهل احلَ 

يكون موطن رضى من فيَرجع إىل اآلخرين، وهؤالء اآلخرين يكونون منتخبني من هؤالء اإلخوة، 
در يصجملس رضى، واألمر فيكون ، فيقول فالن: أان ما رضيت... ؛اجلميع؛ حىت ال يرتتب عليه ضرر

يستفيد بعضهم من لو  ،الكالم موضعهلكي يوضع  ،حىت تكون الرؤية واضحة ؛هذا اجمللسخالل ن م
 خربات بعض.

يف الضيم الذي جنده؛ ث بعد  نا، وال نقفز على الواقع ونستعجلحنن ال نتنايل عن مبادئ :فبالتايل
 ذلك خنسر كل شيء.

 
   

 
واليت تتكلم ابسم اإلسالم، ولكن  ،بعد الثورة تنتعامل مع هذه احلكومات اليت جاءكيف السؤال:  
 انصرًة لألعداء، وذلك بعد أن ظن الناس فيها اخلري؟نراها 

 وَيُشق  التفصيل فيه. ،فصيل طويلحيتاج إىل ت هذا السؤال اجلواب:
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 االعلمي الشرعي وأن يصدرو كما قلت: ينبغي لإلخوان أن يتعاملوا عن طريق هذا اجمللس رى  لكن أ
 عن آرائهم وعن علمهم وعن توجيهاهتم.

واإلنسان مطالب بال شك ابلوالء والرباء، وهذا أصل من أصول الدين، وكل من حكم بغري شرع هللا 
خمالف أيضًا لإلمجاع و خمالف لسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، و خمالف لكتاب هللا،  أنه ال شكو جل وعال فإنه 

 القطعي.
قرن السمع والطاعة ف، (ملن يقودك بكتاب هللا) (امسع وأطع)ملسو هيلع هللا ىلص:  النيبقال  ،والطاعة تكون ابملعروف

 ملن يقودك بكتاب هللا جل وعال.
يُعطى كل بلد حبسب حجمه من هذه القضية، ِبن  ؛ولكن أرى من حيث اختالل الوضع الراهن

بتوجيه األمة، وكيف التعامل مع قوم من  ن خاللهميصدرون يُرجع إىل هذا اجمللس الذي ِبن و
قد و  يلتزمون ِبحكام اإلسالم، الولكن  سالم، أو من قوم ينتسبون لإلسالمعلمانيني وحياربون اإل

 ارتكبوا انقضاً من النواقض.يف مظهر اإلسالم وقد يكونون 
فرو  بيننا وبني اآلخرين يف بد من التعامل مع املرحلة بعلم وعدم تنايل وعدم تذويب ال ال :فبالتايل

 نحن خنتلف معهم يف األصول.فالعقائد واألصول، 
ويف الوقت ذاته ال نتخذ قرارات غري مدروسة وغري مأخوذة من املرجعيات املوجودة عندان؛ حىت ال 

 .نندم يف املستقبل
 

   
 

 مراحله؟ما هي املنهجية يف طلب علم احلديث و السؤال: ما هي 
ن الدين مبين فإ ،يرجع لعلم احلديثشيء أصاًل علم احلديث من أهم العلوم وأفضلها، وكل  اجلواب:

 ويُؤخذ من السنة.على الكتاب ومبين على السنة، فالعلم يُؤخذ من الكتاب 
، وكل حكم يُبىن على علم العقيدة وعلم التفسري وبقية العلوم األخرى تؤخذ من الكتاب ومن السنةف

يكون بداللة املطابقة أو داللة إما أن االستنباط و ري السنة فهو ال قيمة له، غري الكتاب وعلى غ
 خيرج شيء أن البد  أو داللة االلتزام أو مبا يُفهم من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، فإنه ال التضمن

 .عن أدلة الكتاب وعن أدلة السنة
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 (مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها فُرب  مبلغ  أوعى من سامع نضر هللا امرءاً )النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ويقول 
 أهل السنن، وهو متواتر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص. رواه

 ومما يُذكر عن اإلمام أمحد أنه كان يقول:
 ديدددددددددددددددددددددددددددددددددن النددددددددددددددددددددددددددددددددديب دمحم أخبدددددددددددددددددددددددددددددددددارُ 

 نعددددددددددددددددددددددددددددددددم املطيددددددددددددددددددددددددددددددددة للفددددددددددددددددددددددددددددددددىت آاثرُ   

   
 ال تددددددددددددددددرغ  عددددددددددددددددن احلددددددددددددددددديث وأهلدددددددددددددددده

 هندددددددددددددددددددارُ  فدددددددددددددددددددالرأي ليدددددددددددددددددددٌل واحلدددددددددددددددددددديث  

   
 ولرمبدددددددددددددا جهدددددددددددددل الفدددددددددددددىت أثدددددددددددددر اهلددددددددددددددى

 والشدددددددددددددددددددددمس ابيغدددددددددددددددددددددٌة هلدددددددددددددددددددددا أندددددددددددددددددددددوار  

   
تبع اإلنسان هذه ي ملإذا ففعلم احلديث من أهم املهمات ومن األشياء الضرورية، ولكن له طر ، 

 يصل إىل احلقيقة. ملالطر  
 وعلم احلديث يتكون من أمرين:

 .علم رواية 
 .وعلم دراية 
 من أهل الرواية وليس من أهل الدراية، وأحيااًن يكون العكس، وأحيااًن يكوناإلنسان أحيااًن يكون ف

 .؛ وهذا هو املطلوبمن أهل الرواية ومن أهل الدراية
 :وهي ،لياتاآل عدد منوالبد أن يت بع 
 يقرأ شروحها على طريقة األئمة املتقدمني.أن البيقونية، و البداية أن حيفظ يف 

 لو قراءة نظر.و يقرأ املوقظة للحافظ الذهيب، أن و 
بد أن يقرأ هذا الكتاب مرة أو مرتني أو  الو ث يقرأ بعد ذلك شرح علل الرتمذي للحافظ ابن رجب، 
 ثالاثً؛ حىت يتقنه ويضبطه وحىت يستظهره عن ظهر قلب.

 ث ينتقل بعد ذلك إىل حفظ األربعني النووية.
 ث حيفظ بعد ذلك عمدة األحكام.

 ث حيفظ بعد ذلك بلوغ املرام.
 ث ينتقل بعد ذلك إىل حفظ الصحيحني.

شكل عليه يسأل عنه العلماء، أو أن يراجع الشروح حىت يفهم، وما أ :واملطلوب من الطالب وهو يقرأ
 يذاكر يمالئه وأقرانه حىت حتصل عنده الفائدة.

   


