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هذا الكتاب منشور تحت
2.0رخصة "وقف" العامة 

الصاور في الكت اب التي تكاون مأخاوذة من مص ادر أخرى تكاون منشاورة تحت رخصة المصدر المأخاوذ
منه الصاورة والذي يتم تبيينه تحته ا والصاورة التي في الغل ف مأخاوذة من ماوقع:

 http://pixabay.com/

2.0أخذ بعض تنسيق هذا الكت اب من وثيقة رخصة "وقف" الع امة 
2.0نظ ام وث ائق أعجاوبة : وثيقة رخصة "وقف" الع امة 

رابط الوثيقة :
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_
%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

ساهم في تحرير الوثيقة : مصعب الزعب
03:26 2013/11/11أول تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 
03:47 2013/11/11آخر تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 

19:49 2014/08/10تم تصدير الوثيقة بتاريخ : 

تمثل الوثيقة تصديرا لنص على موقع أعجوبة، ولكن رغمتنويه : 
ذلك 

.ل يتحمل الوقع أية مسئولية قانونية  عن صحة أو خطا ما يرد فيها

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”

© 2015حقوق النسخ محفوظة 

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”

© 2015حقوق النسخ محفوظة 

http://pixabay.com/
file:///run/media/user/KINGSTON/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A2%D9%84%D9%8A/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1/docs.odt/http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0:%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.ojuba.org/


بسم الله الرحمن الرحيم
اسم رسول الله ( محمد ) مكتوب على كوكب الريخ

http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-
system/mars.php

http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-
destructible-buildings/
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http://www.google.com/mars/
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http://www.mars-ice.org/

والحمد لله رب العالني

http://www.mars-ice.org/


(مقدمة سلسلة رابعة الخضراء)

بسم ال الرريحمن الرريحيم
        هذه إن شاء الله سلسلة علمية إسلمية تحمل مبادئ السل م الت في القرآن والسنة واتباع

الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني وآل البيت الكرا م وتحمل
مبادئ رابعة الت مات للجلها الئات بيد رصاص الغدر والخيانة وباختصار هذه البادئ هي في

سبيل الله ونص ة دينه العزيز طالب التظاهرون بالحرية السلمية وبدستور موافق للشيعة
السلمية الت تم تعريفها بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الصولية والفقهية ومصادرها العتب ة

في مذاهب أهل السنة والجماعة (والجماعة يعن مجموع السلمني) ورئيس مسلم يرعى حقوق
السل م والسلمني عالا بدينه ودنياه ليس بخائن ول لجاهل ول ظالم وبرلان يستشي هيئة كبار

العلماء في الزهر فيما يصدره من قوانني أو قرارات ويكون معبا عن الشعب.
         لقد لجمع التظاهرون في رابعة بني العباد ة الستمر ة والجهاد في سبيل الله بالكلمة عند

سلطان لجائر واختاروا أن يجاهدوا بسلمية راقية ضد الظلم والقهر الذي هو للسف من بن لجلدتنا
فكان الجهاد بالكلمة في سلمية بغي سلبية فمن أتى إلينا ليعتدي علينا فعليه أن يتحمل نتيجة ذلك
أننا سنحاول أن ندفعه عنا فإذا ذهب عنا تركناه والحكمة في السلمية أنها لن تدع للعدو الصهيوني

).7الفرصة في تقسيم بلدنا حسب مخططهم الحقي (الرلجع: ج
وقد سمعت ورأيت الكرامات لشهداء رابعة فهذا قتيل مبتسم وهذا قتيل يضحك وهؤلء رائحة

دمائهم كالسك وطفل رابعة الذي ولد ملوحا بعلمة رابعة بكلتا يديه في أسوان في صعيد مص
ومكتوب على ذراعه محمد مرس ويمكنك مشاهد ة الفيديوهات في الرابط في أسفل صفحات الكتاب

vimeo.com/ahmedsamiوقد بلغتن هذه الفيديوهات عن طريق أهل البلد ة الت ولد فيها .
الطفل مباش ة وسألت أحد أطباء الجلدية عن ذراعه فقال إنها حالة مولجود ة ومعروفة وتدعى

Cutis Marmorataنسبة إلى الرمر وهو نوع من الرخا م أي أن هذه الكتابات على ذراع الطفل 
تشبه عروق الرخا م وهذا يحدث لكثي من الطفال وهنا كتبت هذه العروق كلمت محمد مرس.

وصور ة الطفل هي شعار هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا
على الحق حت نلقاه.

ول ننس تأييدنا لثورات الربيع العربي وخاصة في سوريا الحبيبة. وكذلك دعمنا الطلق
لفلسطني وغز ة أرض العز ة في موالجهة الحتلل الصهيوني الحقي. وأيضا ليبيا وثوارها. ول نؤيد

أمريكا وعملئها ضد إخواننا السلمني في أي مكان.

بالطبع سنفض مفاهيم تخالف السل م حت وإن زعموا أنها علمية وحت وإن قيلت على
لسان علماء الغرب مثل عشوائية الكون أو عشوائية الكوان التعدد ة أو أن النسان نشأ بالصدفة أو

بالتطور من قرد كل هذه الفاهيم مرفوضة. أو أن النتوبيا ستداد وتزداد حت تصل إلى الحد
القص ليتحدد بذلك نهاية العالم فهذا التحديد مرفوض لن نهاية العالم ستكون يو م القيامة والله

وحده يعرف موعد ذلك اليو م. مرفوض كذلك أن يقال عن أي حدث كوني أنه تم بل حكمة أو أن أي
مخلوق خلق بل تقدير أو أنه بل فائد ة. وعلى الولجه القابل التخاريف مثل كون النجو م لها تأثي



على حيا ة البش أو أن حظك اليو م هو كذا وكذا أو أن أحدا يعلم الغيب سوى الله تبارك وتعالى أو
أن لجسما ما (خرز ة أو خز ة أو تميمة) ينفع ويحرس أو يض كل هذا مخالف لعقيد ة السلمني الثابتة

والراسخة أن النفع والض هو من الله وحده وكذلك علم الغيب هو لله وحده. وأما السحر والحسد
فل يضان إل بإذن الله. والسحر هو في الحقيقة الستعانة بالشياطني وكذلك الكهانة أيضا.

والشياطني تستق السمع في السماء فقد يعلمون معلومة صحيحة من حديث اللئكة ويقولون معها
مائة كذبة. وقد يستعني الساحر بالقرين الذي هو شيطان يوسوس لك ويكون معك دائما ول شك

أنه يعلم أخبارك فيقول القرين للساحر حدث معه كذا وكذا فيقول الساحر لك حدث كذا وكذا لك
ليجعلك تتعجب وإنما ذلك بسبب اتصاله بالشياطني. ومن ذهبت للعلج عنده فسألك عن أبيك أو
أمك أو طلب شيئا فيه عرقك فهو ساحر شيطان فاهرب بجلدك منه فإنه ل يكون ساحرا إل إذا تل
الطلسم والطلسم عبار ة عن كلمات كفر مثل ( سجدت للكواكب والنجو م والصنا م والشياطني من

دون الله ) ولكن هذه الطلسم تكون بلغة الشياطني لذلك ل نفهمها نعوذ بالله من الكفر ومن
السحر ة. ومن السحر ة من يزعم أنه يعالج بالقرآن والقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنني ولكنه يتلو
القرآن ثم يتلو عليك الطلسم بعده وبعضهم يدعو دعاء ثم يتلو بعده الطلسم. فاحذر منهم أشد

الحذر وأسوأ أنواع السحر هو الكابال وهو للسف منتش حت بيعت أساور عليها رموزه الشيطانية
لدينا في بلد السلمني.

ببه صنعة النسان بصنعة الرحمن مثل الروبوت الشبيه مرفوضة كذلك أي تطبيقات تش
بالنسان (السمى بالندرويد) أو الشبيه بالحيوانات أو الطيور أو الحشات أو أي فصيلة من ذوات

الرواح (في ما عدا النباتات فهي لجائز ة) وكذلك التماثيل والصور إل أن تكون لعب للطفال أو
روبوت لعبة أو رسو م كرتونية مخصصة للطفال أو أن تكون ذات أغراض التعليمية فإنها لجائز ة

طالا ل يقصد بها تعظيم أشخاص والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما ل روح فيه كالسيارات
والقطارات والطائرات فهو لجائز. 

وكذلك مرفوضة أي تطبيقات فيها تغيي لخلق الله سبحانه وتعالى مثل التلعب بالجينات
للعبث وكذلك بعض عمليات التجميل إل أن يكون إصلحا لشء كي يعود إلى حالته الصلية فهذا

لجائز. والستنساخ حرا م لنه تغيي طريقة ولد ة الكائن الحي.
وكذلك يحر م التداوي بالحرمات لن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

م م ححرا ووا ب ووا ، و ل تتداو حء ، فتداو ددوا حء و ال ددا حه تعالى خلق ال دن الل إ
 - الصفحةصحيح الجامع- الصدر: اللباني الراوي: هجيمة بنت حي أ م الدرداء الصغرى الحدث: 

1762أو الرقم: 
خلصة حكم الحدث: صحيح

وأشهر مثال في حياتنا العاص ة على التداوي بالحرمات أن بعض الشكات تستخرج الخليا
الجذعية من اللجهاض الذي تجريه الومسات والزانيات اللتي يتالجرن بأعراضهن في الدعار ة. ولكن
ليس كل من يستخدمون الخليا الجذعية يفعلون ذلك فمصادر الخليا الجذعية كثي ة والحديث عنها

موضوع كبي ولكنهم يفعلون هذا الفعل الشني حت يوفروا على أنفسهم بعض العمليات الكلفة.

      وكذلك نرفض أي تطبيقات ل غرض منها إل العبث فقد قال سبحانه وتعالى:

http://dorar.net/book/3741?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1


حني (  لل حس ور مم ول دد ا حعا وت  حب دذ حك حن ( 123 " مقو دت حت حل  حأ دد  مهو وم  مه مخو حأ وم  مه حل حل  حقا وذ  لإ دني (124 )  لم حأ دل  مسو حر وم  مك حل لبني  لإ  ( 
لن ( 125 معو لطي حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا حني (126 )  لم حل حعا ول لبب ا حر ىى  حل حع دل  لإ حي  لر ولج حأ ون  لإ مر  ولج حأ ون  لم له  وي حل حع وم  مك مل حأ وس حأ حما  حو  (   
حن ( 127 مثو حب وع حت ةة  حي مع آ لري لبل  مك لب حن  منو وب حت حأ حن ( 128 )  مدو مل وخ حت وم  مك دل حع حل حع  لن حصا حم حن  مذو لخ دت حت حو وم129 )  مت وش حط حب حذا  لإ حو  ( 

حن (  لري دبا حلج وم  مت وش حط لن ( 130حب معو لطي حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا حن ( 131 )  ممو حل وع حت حما  لب وم  مك دد حم حأ لذي  دل مقوا ا دت حوا وم132 )  مك دد حم حأ  ( 
حني (  لن حب حو م م  حعا ون حأ من ( 133لب ميو مع حو مت  دنا حلج حو مم ( 134 )  لظي حع م م  وو حي حب  حذا حع وم  مك وي حل حع مف  حخا حأ لبني  لإ  ( 135( " 
 سور ة الشعراء

 فوصف ما يصنعونه بأنه آية ولكنه ل غرض له إل العبث وكذلك بناء الباني والنشئات الكبي ة
الت ليس لها أي غرض إل أن تبقى مخلد ة في الدنيا بل هدف ول خدمة تقدمها للبش فالحضار ة

الفرعونية بنت الهرا م العظيمة الثلث لتكون ثلثة قبور لثلثة من الفراعنة هم خوفو وخفرع
ومنقرع ولعل الكثيين ماتوا من ألجل بناء هذه القبور الثلث. أما الحضار ة السلمية فكل آثارها
ذات فائد ة مثل السالجد والكتبات والستشفيات والجسور واستاحات السافرين وأحواض تجميع

الياه واللت والتوس البنية على حركة الاء والت كانت تستخد م غالبا للري وغيها وبعضها ما
زال يخد م الناس حت اليو م. كما أنها كلها تخلوا من التماثيل وصور ذوات الرواح كالناس

والحيوانات والطيور والحشات إل ما كان للطفال أو لغرض تعليمي.

وأما البادئ الخرى لهذه السلسلة فهي البادئ الخضاء وهي ليست تعن الزراعة فقط ولكن
تعن أن التنمية في العالم يجب أن تكون مستدامة ل تمس حقوق اللجيال القادمة ومحافظة على
البيئة وعلى الرض الت وهبنا الله تبارك وتعالى إياها فل ضر ول ضار فل تض نفسك ول

تض غيك وهذا بخلف البادئ الغربية الت تقول أنت حر ما لم تض فأباح لك أن تض نفسك ول
تض غيك وهذا يختلف عن السل م لن السل م حر م عليك أن تض نفسك بالخدرات أو بالزنى أو

باللواط أو بالنتحار وكذلك ل تض غيك
إن إماطة الذى عن الطريق من اليمان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مة الذى مه . وأدناها إماط دل الل حه إ ملها قول ل إل ةة . فأفض مشعب حن  تتو دع وس وض لب حن أو  دع وسبعو وض لب من  اليما
لن دة من اليما مشعب مء  لق . والحيا دطري عن ال

35 - الصفحة أو الرقم: صحيح مسلم- الصدر: مسلم الراوي: أبو هرير ة الحدث: 
خلصة حكم الحدث: صحيح 

مل ، و و حر و تفع دنها م م ال حتصو حل و  دلي م م ال حة تقو دن فلن له ! إ حل الل حرسو حم : يا  دل له و س مه علي لبب صدلى الل دن حل لل قي
حي من حي فيها ، ه حخ له و سلم ل  له صدلى الله علي مل الل لنها ؟ فقال رسو للسا حنها ب متؤذي لجيا مق ، و  تصدد

له : مل الل ةدا ؟ فقال رسو متؤذي أح مر ، و ل  مق بأثوا حة ، و تصدد لبلي الكتوب مة تص مفلن لر . قالوا : و  دنا لل ال أه
لة دن لل الج حي من أه ه

88 - الصفحة أو الرقم: صحيح الدب الفرد- الصدر: اللباني الراوي: أبو هرير ة الحدث: 
خلصة حكم الحدث: صحيح 

فكث ة الصل ة ليست شافعا للنسان إذا كان يؤذي الخرين فما بالنا بمن يلوث البيئة فإنه يؤذي
آلف الناس ويسء إلى اللجيال الحالية واللجيال القادمة بل يجب أن نسي كما أخب سيدنا يوسف

صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أهل مص أن يحافظوا على ثروتهم الغذائية للسنني القادمة
العجاف

http://dorar.net/book/2463?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://dorar.net/book/3088?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/261?ajax=1


حنقال الله تعالى :  ملو مك وأ حت دما  لم ةل  للي حق دل  لإ له  لل مب ون مس لفي  مه  مرو حذ حف وم  مت ود حص حح حما  حف ةبا  حأ حد حني  لن لس حع  وب حس حن  معو حر وز حت حل  حقا  " 
حن ( 47(  منو لص وح مت دما  لم ةل  للي حق دل  لإ دن  مه حل وم  مت وم دد حق حما  حن  ول مك وأ حي دد  حدا لش دع  وب حس حك  لل حذ ى لد  وع حب ون  لم لتي  وأ حي دم  مث لتي48 )  وأ حي دم  مث  ( 

حن (  ملصو وع حي له  لفي حو مس  دنا مث ال حغا مي له  لفي د م  حعا حك  لل حذ ى لد  وع حب ون  “  )49لم
 سور ة يوسف

      وأما اليو م فقد انطلقت صفارات النذار في كل العالم منذر ة من السنني العجاف القادمة ومن
خراب الرض إن استمرت التنمية بالطريقة الحالية الت تتمي بالجشع والسعار في الستهلك

فنحن نستهلك أكث مما تنتجه الرض بصور ة مستدامة ومتجدد ة أي أنه إذا كانت الرض تنتج
مائة بالائة فإننا نستهلك مائة وعشين بالائة وإذا استمر هذا فقد نحتاج إلى أرض أخرى قريبا

 ويمكنك قراءته من الرابطLive scienceوهذا غي مولجود  ويوضح هذا مقال في مجلة 
)6(الرلجع: ج

لذا علينا الحفاظ على هذه الرض وقد اقتح أن يتم ذلك عن طريق أربعة أمور هي :
Reduce  and Refuse Dissipation –  التوفي ورفض التبذير1

Replace                 –  التغيي2

Reuse     –  إعاد ة الستعمال                        3

Recycle–  إعاد ة التدوير4

وسنشح إن شاء الله في هذه السلسة كيفية ذلك بالتفصيل.

تدعم هذه السلسلة كذلك الوقف الخيي بكل أنواعه وحمايته وكذلك العرفة الحر ة ومفتوحة
الصدر والبمجيات الحر ة ومفتوحة الصدر بشط أل تكون صهيونية أو ماسونية أو تكون لها

أغراض خبيثة أو أن تكون بل تدقيق أو تحقيق أو تثبت أو تبني ومن ثم تصبح مركزا للشاعات
والضللت وقد نوقش هذا الوضوع في باب الرالجع. واعلم أن الويكيبيديا والفيسبوك من الصادر

الغي موثوقة للمعلومات.
والاسونية باختصار هي حركة شيطانية تقو م على عباد ة الشيطان (إبليس) الذي يسميه

vavוالنصارى لوسيفر ويسميه الاسونيون بافوميت ويشيون إليه بالحرف العبي     ڤاڤ أو 
וمكررا ثلث مرات وهو الحرف السادس في العبية لذلك قد يشيون إليه ب    أو  ו v v v أو 666ו

 ويعبدون معه السيخ الدلجال ويرمزون له بالعني الواحد ة لنه أعورw w wوأيضا باللانية 
ويعبدون أيضا ليليث وهي امرأ ة يقولون أنها تمردت على أمر الله فمسخها الله بومة وهم يحبونها
لذلك ولعل هذه من تخريفاتهم. وهؤلء الشياطني لهم نوادي ومؤسسات كثي ة ومنها نادي روتاري
وليونز وشكات وبرامج حاسوبية. وهم يجتمعون كل سنة في الغابة البوهيمية في كاليفورنيا في

أمريكا ليحرقوا الجثث والدمى الت على شكل أطفال لكي يقتلوا معاني الرحمة والنسانية داخلهم
ورغم كل هذه القو ة الظاهرية وكل هذا الكر والخبث إل أنهم يحتفظون بالسية الشديد ة في كل

أفعالهم لن كيد الشيطان ضعيف في الحقيقة.
وأما الصهيونية فهي حركة يهودية تسعى لحكم العالم وإنشاء دولتهم من النيل إلى الفرات

كما يشي علمهم الذي فيه خطان أزرقان إشار ة إلى نهري النيل والفرات وأنشئوا دولة إسائيل على
اسم النب الكريم يعقوب عليه السل م وهو بريء منهم ومن أفعالهم ومعن كلمة إسائيل هو عبد



الله. وهم يمتلكون شكات كثي ة أيضا في العالم. وخطتهم تقض بزرع الفتنة في العالم لتحدث
حرب عالية ثالثة يموت فيها أكث سكان العالم فيسهل عليهم السيطر ة على العالم بعد ذلك وهم
يزعمون أنهم سيحكمون العالم من فوق هيكل سيدنا سليمان عليه السل م وسيدنا سليمان النب
الكريم بريء منهم ومن أفعالهم وهم يبحثون عن هذا الهيكل بكل قو ة ومنذ مد ة طويلة ويحفرون

تحت السجد القص البارك أولى القبلتني وثالث الحرمني الشيفني من ألجل ذلك ولم يجدوه حت
الن ولعله من تخاريفهم الت ل تنتهي. وهم يعتقدون أنهم شعب الله الختار وبقية البش عبار ة عن
حيوانات لخدمتهم ولذلك ل يجدون مشكلة في دعم الاسونية رغم الختلف العتقادي الكبي بينهم

لنهم ل يهمهم أو ل يريدون أن يكونوا يهودا فيكونوا مثلهم من شعب الله الختار كما يزعمون.
والسلم ينبغي له أن يكون ولؤه لولياء الله وعداؤه لعداء الله فهو يتولى الؤمنني

الصادقني ول يتولى الكافرين ولكن هذا ل يمنع أن يتعامل معهم بالحسن ويدعوهم إلى السل م
بالحكمة والوعظة الحسنة وخاصة إذا كانوا ل يحاربون السل م مثل اليابانيني مثل.

حأن وم  مك لر حيا لد لبمن  مكم  ملجو لر وخ مي وم  حل حو لن  لبدي لفي ال وم  مك ملو لت حقا مي وم  حل حن  لذي دل لن ا حع مه  دل مم ال مك حها ون حي دل  “قال الله تعالى:  
حني  (  لط لس وق مم ول تب ا لح مي حه  دل دن ال لإ وم  له وي حل لإ مطوا  لس وق مت حو وم  مه تحبو لن8  حت لبدي لفي ال وم  مك ملو حت حقا حن  لذي دل لن ا حع مه  دل مم ال مك حها ون حي حما  دن لإ    ( 

حن  (  ممو لل دظا مم ال مه حك  لئ حل ى مأو حف وم  مه دل حو حت حي حمن  حو وم  مه وو دل حو حت حأن  وم  مك للج حرا وخ لإ ىى  حل حع مروا  حه حظا حو وم  مك لر حيا لد لبمن  مكم  ملجو حر وخ حأ “ ) 9  حو
ححنة  حت سور ة الم

ولكن هذا ل يمنعنا من الستفاد ة من العلم والتقنية والفن الولجودون عند أي أحد طالا كان موافقا
لشيعتنا ولكن ينبغي الحذر منهم وعد م العتماد عليهم قدر المكان فالله تبارك وتعالى ل يكلف

نفسا إل وسعها أي قدر استطاعتها أي قدر المكان
له لب مت مك حو له  لت حك لئ حل حم حو له  دل لبال حن  حم لل آ مك حن  منو لم وؤ مم ول حوا له  لبب در لمن  له  وي حل لإ حل  لز مأن حما  لب مل  مسو در حن ال حم “  قال الله تعالى :   آ

مي  (  لص حم ول حك ا وي حل لإ حو حنا  دب حر حك  حن حرا وف مغ حنا  وع حط حأ حو حنا  وع لم حس ملوا  حقا حو له  لل مس تر لبمن  مد  حح حأ حوني  حب مق  لبر حف من حل  له  لل مس مر حل285    حو    ( 
حنا وأ حط وخ حأ وو  حأ حنا  لسي دن لإن  حنا  وذ لخ حؤا مت حل  حنا  دب حر وت  حب حس حت وك حما ا حها  وي حل حع حو وت  حب حس حك حما  حها  حل حها  حع وس مو دل  لإ ةسا  وف حن مه  دل مف ال لبل حك       مي

مف وع حوا له  لب حنا  حل حة  حق حطا حل  حما  حنا  ول لبم حح مت حل  حو حنا  دب حر حنا  لل وب حق لمن  حن  لذي دل حلى ا حع مه  حت ول حم حح حما  حك ةوصا  لإ حنا  وي حل حع ول  لم وح حت حل  حو حنا  دب     حر
حن  (  لري لف حكا ول ل م ا وو حق ول حلى ا حع حنا  ومص حفان حنا  حل وو حم حت  حأن حنا  وم حح ور حوا حنا  حل ور  لف وغ حوا دنا   )  " سور ة البقر ة286  حع

كما أنه ل يحاسب أحدا على أخطاء غيه ول يعذب أحدا إذا كنت معذورا أو لجاهل فلم تصله رسالة
حن ملو حم وع حي حن  لذي دل حني ا لن لم وؤ مم ول مبلش ا حب مي حو م م  حو وق حأ حي  له لت  دل لل لدي  وه حي حن  ورآ مق ول حذا ا حه ى دن  لإ “السل م قال الله تعالى :  

ةيا (  لب حك ةرا  ولج حأ وم  مه حل دن  حأ لت  ححا لل دصا ةما  ( 9ال للي حأ ةبا  حذا حع وم  مه حل حنا  ود حت وع حأ ل ة  حر لخ ول لبا حن  منو لم وؤ مي حل  حن  لذي دل دن ا حأ حو    ( 10( 
ةل  (  مجو حع من  حسا لولن حن ا حكا حو لوي  حخ ول لبا مه  حء حعا مد بش  لد لبال من  حسا لولن مع ا ود حي لوني11  حو حت حي حر آ حها دن حوال حل  وي دل حنا ال ول حع حلج حو    (   

حب حسا لح ول حوا حني  لن لبس حد ال حد حع مموا  حل وع حت لل حو وم  مك لبب در لبمن  ةل  وض حف مغوا  حت وب حت لبل ة ة  حلص وب مم لر  حها دن حة ال حي حنا آ ول حع حلج حو لل  وي دل حة ال حي حنا آ وو حح حم   حف
ةل  (  لصي وف حت مه  حنا ول دص حف مء  وحش دل  مك لة12حو حم حيا لق ول ح م ا وو حي مه  حل مج  لر وخ من حو له  لق من مع لفي  مه  حر لئ حطا مه  حنا وم حز ول حأ من  حسا لإن دل  مك حو    (   

ةرا  (  مشو حمن مه  حقا ول حي ةبا  حتا ةبا  ( 13لك لسي حح حك  وي حل حع ح م  وو حي ول حك ا لس وف حن لب ىى  حف حك حك  حب حتا لك وأ  حر وق حما14 )   ا دن لإ حف ىى  حد حت وه لن ا دم   ( 
حث حع وب حن ىدت  حح حني  لب لبذ حع مم دنا  مك حما  حو ىى  حر وخ مأ حر  وز لو د ة  حر لز حوا مر  لز حت حل  حو حها  وي حل حع تل  لض حي حما  دن لإ حف دل  حض حمن  حو له  لس وف حن لل لدي  حت وه       حي

ةل (  مسو “ )  سور ة الساء15حر

حنا ود حر حأ حذا  لإ حو ولكنه ذو عقاب شديد لن يتمادى في الظلم والعاص والفسق قال الله تبارك وتعالى : " 
ةيا  (  لم ود حت حها  حنا ور دم حد حف مل  وو حق ول حها ا وي حل حع دق  حح حف حها  لفي مقوا  حس حف حف حها  لفي حوت مم حنا  ور حم حأ ةة  حي ور حق حك  لل وه تن حن16حأن  لم حنا  وك حل وه حأ وم  حك حو    ( 

ةيا (  لص حب ةيا  لب حخ له  لد حبا لع لب  منو مذ لب حك  لبب حر لب ىى  حف حك حو مح  منو لد  وع حب لمن  لن  مرو مق ول “ )   سور ة الساء17  ا

والحمد لله رب العالني
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العمل ب العلمرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

العمل ب العلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

له صدلى دل مل ال حلهما رسو حب  دس وض دوا حل ن حن قا مل عمرا ل ة وآ م ة البقر مه سور مم حتقد تدنيا  له في ال لب حن  حن يعملو دلذي مه ا مل حأه من و يأتي القرآ
لن أو لن سوداوا دنهما غمامتا دق أو كأ حش حنهما  لن وبي دنهما غيابتا لن كأ حل يأتيا مد قا دن بع مته مل ما نسي حة أمثا حم ثلث له وسدل مه علي دل ال

لبهما لن عن صاح دف تجادل مي صوا دة من ط لصل دنهما  كأ

الراوي : النواس بن سمعان | الحدث : اللباني | الصدر : صحيح التمذي

 | خلصة حكم الحدث : صحيح 2883الصفحة أو الرقم: 

والسؤال هنا .. من هم أهل القرآن ؟
الجواب من خلل الحديث
**  الذين يعملون به **

يعن ليسوا الذين يحفظون القرآن ويقرؤونه في الياتم والفراح
ل ليسوا هم

** الذين يعملون به **
بل إن أخذ اللجر ة على قراء ة القرآن في هذه الحالة يعتب حراما وهذه هي الفتوى

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?
page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11701

وكذلك الحال بالنسبة للدراسات الخرى كالهندسة والطب وحت التاريخ والجغرافيا وكل العلو م القصود منها العمل
والستفاد ة منها بطريقة عملية ل البحوث النظرية الجرد ة

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مذ بك من مع . و أعو مم ل ينف ول مع ، و من ع مس ل تشب وف مع ، و من ن حم وس مي مء ل  مع ، و من دعا مب ل يخش ول مذ بك من ق لبني أعو دم إ الله

لع حب ور لء ال هؤل

الراوي : عبدالله بن عمرو و أبو هرير ة و أنس بن مالك | الحدث : اللباني | الصدر : صحيح الجامع

 | خلصة حكم الحدث : صحيح 1297الصفحة أو الرقم: 
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العمل ب العلمرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

فمجرد الكل م الذي ل يتحول إلى عمل يصبح بل قيمة ويكون وبال على صاحبه

قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم

مم (  لكي حح ول مز ا لزي حع ول حو ا مه حو لض  ور حول لفي ا حما  حو لت  حوا حما دس لفي ال حما  له  دل لل حح  دب حس حن ( 1    ملو حع وف حت حل  حما  حن  ملو مقو حت حم  لل منوا  حم حن آ لذي دل حها ا تي حأ حيا     ( 2( 
حن (  ملو حع وف حت حل  حما  ملوا  مقو حت حأن  له  دل حد ال لعن ةتا  وق حم حمب  دص ( 3حك مصو ور دم دن  حيا ون مب مهم  دن حأ حك ففا  حص له  لل لبي حس لفي  حن  ملو لت حقا مي حن  لذي دل تب ا لح مي حه  دل دن ال لإ   ( 4

(
سور ة الصف

تلم سور ة البقر ة ، وهو ما رواه وقد ثبت عن ابن عمر رض الله عنه بإسناد صحيح متصل أنه مكث أربع سنني في تع
 ) قال : أخبنا عبد الله بن لجعفر حدثنا أبو الليح عن ميمون " أن ابن164 / 4ابن سعد في " الطبقات الكبى " ( 

دلم سور ة البقر ة في أربع سنني " .  عمر تع

–قال الزرقاني  رحمه الله - : " ليس ذلك لبطء حفظه - معاذ الله - بل لنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق
بها ، فقد روي عن النب صلى الله عليه وسلم كراهة الساع في حفظ القرآن دون التفقه فيه ، ولعل ابن عمر خلط مع

ةا غيها ، وإنما ذلك مخافة أن يتأوله على غي تأويله ، قاله البالجي " انتهى من " شح الزرقاني ذلك من العلم أبواب
 ) . 27 / 2لوطأ مالك " ( 

ميقرؤوننا القرآن أنهم كانوا ل يتجاوزون عش آيات حت يعلموا ويعرفوا ما قال أبو عبد الرحمن السلمي : " حدثنا الذين 
فيها من علم وعمل " .

http://islamqa.info/ar/180634

وذلك في علو م الدنيا أيضا فإن النظري والعملي على كفت ميان ل ينبغي لحداهما أن تكون أثقل من الخرى
فالنظري مهم مثل العملي ول قيمة للنظري بدون العملي

والحمد لله رب العالني
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التاواضع في العلم م ا بين المذلة والكبررجل مسلم -كيف يرى العلم - 

التاواضع في العلم م ا بين المذلة والكبر
قال الله تعالى :

ةدا حد حم له  لل وث لم لب حنا  وئ للج وو  حل حو لببي  حر مت  حما لل حك حد  حف حتن حأن  حل  وب حق مر  وح حب ول حد ا لف حن حل لببي  حر لت  حما لل حك لبل ةدا  حدا لم مر  وح حب ول حن ا حكا وو  دل مقل 
109سور ة الكهف الية 

والداد هو الحب فلو كان البحر كله حبا للكتابة فكتبنا به كلمات الله فإنه لن يكون كافيا ولو لجئنا ببحر آخر

سبحان الله الحكيم العليم

فعل م يتكب إنسان بعلمه إن كل العلماء يقفون على بحر العلم التلطم كل منهم يأخذ من هذا البحر نقطة صغي ة
وبعض الناس يتفاخر بهذه النقطة

ويتكب على غيه بسبب أنه لديه نقطة من العلم
بل بعضهم يتكب على أمر الله وشعه وقرآنه بسبب هذه النقطة

ول حول ول قو ة إل بالله
فموس عليه السل م كليم الله وهو رسول من أولي العز م من الرسل ذهب ليتعلم من سيدنا الخض والقصة في سور ة

الكهف

م ة قد كادت الشمس أن تبلغه"، قال: عن لجرير بن عبد الله، قال: "نزلنا الصفاح من الماكن فإذا رلجل نائم تحت شجر
"فقلت للغل م: انطلق بهذا النطع فأظله"، قال: "فانطلق فأظله، فلما استيقظ إذا هو سلمان، فأتيته أسلم عليه، فقال:

يا لجرير! تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يو م القيامة. يا لجرير! هل تدري ما الظلمات يو م
ةدا ل أكاد أراه بني أصبعيه، فقال: يا لجرير! لو طلبت في القيامة؟ قلت: ل أدري! قال: ظلم الناس بينهم، ثم أخذ عوي

الجنة مثل هذا لم تجده، قلت: يا أبا عبد الله! فأين النخل والشجر؟! قال: أصولها اللؤلؤ، والذهب، وأعلها الثمر"
] صحيح لغيه)،3733]، ح: [3/264]؛ وانظر صحيح التغيب: [288]، رقم: [191(البعث والنشور للبيهقي: ص: [

ويروى أن الما م الشافعي كان يقول :
قل للذي يدعي في العلم معرفة

**** علمت شيئا وغابت عنك أشياء

ولكن هذا التواضع ل يعن الذلة
إن العالم يجوز له أن يأخذ ألجرا على تعليم العلم

وكثي من العلماء يقولون يجوز أخذ اللجر على تعليم القرآن
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التاواضع في العلم م ا بين المذلة والكبررجل مسلم -كيف يرى العلم - 

ولكن يجب على العالم أل يذل نفسه من ألجل هذا اللجر بل يأخذه بعز ة نفس ول يفضل الغنياء على الفقراء في
التعليم

واستنكر الما م علي بن عبد العزيز الجرلجاني ما يفعله البعض ممن يذلون أنفسهم للغنياء فقال:

يقولون لي فيك انقباض وإنما  **** رأوا رلجل عن موطن الذل أحجما
إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى  **** ولكن نفس الحر تحتمل الظما
ولم أقض حق العلم إن كنت كلما  **** بدا طمع صيته لي سبلما
أأشقى به غرسا وألجنيه ذلة  **** إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم  **** ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا  **** محياه بالطماع حت تجهما

فل بد للعالم والعلم من مصدر رزقه ولكن ينبغي أن يكون ذلك بعز ة النفس والحفاظ على قدر العلم في نفوس الناس

والله تعالى أعلى وأعلم

والحمد لله رب العالني
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وصيةرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

وصية
لن زياد النخعي[ لل ب وي حم مك ] قال: أخذ أمي الؤمنني علي بن أبي طالب رض الله عنه بالكوفة بيدي، فأخرلجن حت1عن 

دة، ووعي حأ حب  مد، إن هذه القلو حن زيا مل ب وي حم مك حء، ثم قال: يا  تصعدا دفس ال حس، ثم تن حل ورنا لج حح لة، فلما أص دبان انتهينا إلى ناحية الج
دج[ حم حه م ة، و لل نجا دم على سبي لبل لي، ومتع دبان دم ر دة: فعال مل لك: الناس ثلث وظ عن ما أقو حف ميها أوعاها، فاح مع2فخ دع أتبا حرعا  [ مق. من وثي ولجؤوا إلى رك حي حتضيئوا بنور العلم، ولم  وس حي مح يميلون، لم  لبل ري مق، مع ك لبل ناع ك

لق[ مم يزكو على النفا لعل حل، وال مس الا مر حتح مسك وأنت  حيحر مم  لل؛ العل دي من الا مم خ مل، العل وي حم مك مة،3يا  مصه النفق مق حتن مل  ]، والا
لله. مل بزوا لل تزو مة الا حع حمنف و

مة[ حصنيع لته، و حد وفا لة بع ملحدوث حل ا لته، ولجمي لببه في حيا حة لر حم الطاع مب العال لس ميك من بها، العلم  ميدا دن  لم دي مة العال مل، محب وي حم مك يا 
د م عليه.4 مل محكو دم والا مم حاك لله، والعل مل بزوا لل تزو ] الا

د ة؛ لب مولجود ملهم في القلو د ة، وأمثا منهم مفقود مر، أعيا دده حي ال لق حب مء باقون ما  دء، والعلما لل وهم أحيا من الموا دزا حت خ مل، ما وي حم مك يا 
مت[ وب حص حأ فما لو  ةما لج لره  لعل لده إلى صد حنا - وأشار بي مه دن ها  من عليه،5–حها إ حي مأمو ةنا غ لق حل مته  وب حلة، ثم قال: بلى أص حم حح ] له 

لل[ ةدا له لده، أو منقا لمه على عبا لئه، وبنع له على أوليا لج الل مر بحج له حيستظ لن للدنيا، و مل آلة الدي ح ة له6يستعم لبق ل بصي ] الح
تك[ مح الش لد ونق حي مة، ل إلى هؤلء، ول إلى هؤلء[7في أحنائه،  مض من شبه لل عار لبه بأو دذات،8] في قل ةما بالل ]، أو منهو

حسا من دعا ة[ لبدخار، لي لع الموال وال ةما بجم لت، أو مغر حس القياد للشهوا م م9سل ةها بهما النعا مب شب مء، أقر لن في ش ] الدي
لت حامليه[ مت العلم بمو مة، كذلك يمو ].10السائم

ةرا[ ةفا مغمو ةرا، وإما خائ ةرا مشهو مة إما ظاه له بحج مم لل مض من قائ حلى، ل تخلو الر له11ثم قال: اللهم ب مج الل حل حج مط ]؛ لئل تب
مته، وكم وأين أولئك[ بينا ةرا، بهم يدفع[12وب ةدا، والعظمون عند الله قد تلون عد له هم الق مه عن13]؟! أولئك والل ] الل

لر[ لة الم مم على حقيق حجم بهم العل لههم، ه لئهم؛ ويزرعوها في قلوب أشبا لجه؛ حت يؤدوها إلى نظرا حح14حج ]- فباشوا رو
حش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها15اليقني، فاستسهلوا [ حح وو حت مسوا بما اس لن حأ مفون، و وت مل حر منه ا حع وو حت ] ما اس

لر[ دلقة بالنظ ] العلى.16مع
وه[ حها وه،  حها لنه،  مته إلى دي لضه، ودعا له في أر مء الل مل، أولئك خلفا حه لي ولك، إذا17يا كمي مر الل لف لتهم، وأستغ ةقا إلى رؤي ] شو

وم[ مق ]".18شئت ف
لي الؤمنني مم أم ةظا، وتقسي لفها لف ةن، وأش لن الحاديث مع مب: "هذا الحديث من أحس دة، قال الخطي دة ماتع دة نافع وهذه وصي
ل م الثلثة لد القسا حن ل يخلو من أح لد؛ لن النسا دسدا لة الصحة ونهاية ال دم في غاي لله تقسي حس في أو مب النا لن أبي طال لبي ب مبعل مم ول بطال لبه، ليس بعال لم وطل ةل للعل ممغف ةما أو  لبل ةلا، أو متع حن عا لل، إما أن يكو لعل لة ال لل، وإزاح لل العق حرها مع كما حك الت ذ

]19له".[
حدهم"[ لته عن لد؛ لشهر لن عن السنا وغ حيست لم،  لل العل حد أه در عن دث مشهو لبب: "وهو حدي لد ال من عب من20وقال اب حله اب حل قو حق ]، ون

تي[21القيم[ لبرين له.22]، والشنقيط ملق ] كا
لفه[ حض أهل العلم قد حكم بضع حة في "لجواب23على أن بع من تيمي دلق عليه شيخ السل م اب حر وع ]، وقد شح هذا الث

لبيم في كتابه "مفتاح دار السعاد ة" (31العتاضات الصية على الفتوى الحموية" (ص  من الق )،1/403 وما بعدها)، واب
تي في رسالته "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة". من رلجب الحنبل واب

مب البغدادي في الفقيه والتفقه (1/80] أخرلجه أبو نعيم في الحلية (1[ )، والزي في176 رقم 183 - 1/182)، والخطي
) للسيوطي عزاه لبن النباري في الصاحف، والرهب في276/ 29). وفي لجامع الحاديث (24/220تهذيب الكمال (

) الخطيب البغدادي، تاريخ6/379العلم، ونص في الحجة، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر. انظر: تاريخ بغداد (
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)1/329) للذهب، صفة الصفو ة (11/ 1) للمزي، تذكر ة الحفاظ (24/220) لبن عساكر، تهذيب الكمال (14/18دمشق (
).10/477لبن الجوزي، وكن العمال (

) لبن قتيبة.2/108] الهمج أصله البعوض واحدها همجة، فشبه به رذال الناس. غريب الحديث (2[

] في بعض الروايات: العمل.3[

] في بعضها: ومنفعة.4[

] في بعضها: ولجدت.5[

] في بعضها: لحملة.6[

] في بعضها: الزيغ.7[

] في بعضها: ل ذا ول ذاك.8[

] في بعضها: رعا ة.9[

] في بعضها: حملته.10[

] قال شيخ السل م: "وأما قولهم: "إما ظاهر مشهور، وإما غائب مستور" فمن أكاذيب الرافضة الذين يزعمون أنه11[
أشار به إلى ما ل حقيقة له. وليست هذه الزيادات في شء من الروايات إل في مثل نهج البلغة الذي أكثه موضوع،

).31وضعه واختعه الشاعر العروف الرض". انظر: لجواب العتاضات الصية على الفتوى الحموية (ص: 

] في بعضها: وكم ذا، وأين؟12[

] في بعضها: يحفظ.13[

] في بعضها: اليمان.14[

] في بعضها: استلنوا.15[
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] في بعضها: بالحل، وبعضها: الرفيق.16[

] في بعضها: آه، آه.17[

حت18[ وف إذا شئ ] في بعضها: انص

] الفقيه و التفقه.19[

).2/112] لجامع بيان العلم وفضله (20[

).2/220] إعل م الوقعني عن رب العالني (21[

).7/311] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (22[

لب الفقيه والتفقه (23[ من1/183] كما فعل محقق كتا مت ب مه أبو حمز ة الثمالي، واسمه: ثاب دف؛ علت مه ضعي ) فقال: "إسناد
من معني، وأبو حاتم، من حنبل: " ضعيف الحديث ليس بشء ". وضعفه أبو زرعة، واب مد ب أبي صفية. قال أحم

ةضا: عبد الرحمن بن لجندب الفزاري، قال في لسان اليان ( لد أي من عدي: "ضعفه بني". وفي السنا والجوزقاني، وقال اب
): "مجهول".ا.هـ.3/408

========================================================================
الصدر :

http://www.alukah.net/sharia/0/74676/#ixzz3eOnL4Aoa

========================================================================
والحمد لله رب العالني
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معي ار الكف اءة
الرسول عليه الصل ة والسل م لجعل أسامة بن زيد

وهو في الثامنة عش ة من عمره
قائدا لجيش فيه كبار الصحابة

كسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر

وهذا دليل شعي على أن الكفاء ة هي العيار في الختيار
فمعلو م أن سيدنا أبو بكر هو افضل البش بعد النبياء من حيث اليمان

وهذا دليل على أن الكفاء ة بالضافة إلى اليمان والمانة هم العيار الحقيقي

وفي القرآن الكريم:
مني لم حول تي ا لو حق ول حت ا ور حلج وأ حت وس لن ا حم حوي  حخ دن  لإ مه  ور للج وأ حت وس لت ا حب حأ حيا  حما  مه حدا وح لإ وت  حل   حقا

26سور ة القصص الية 
دم للي حع دظ  لفي حح لبني  لإ لض  ور حول لن ا لئ حزا حخ ىى  حل حع لن  ول حع ولج حل ا   حقا

55سور ة يوسف الية 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لر لظ لله فانت لي أه مر إلى غ لند الم مأس له ؟ قال : إذا  حل الل متها يا رسو حة . قال : كيف إضاع دساع لر ال لظ مة فانت لبيعت المان مض  إذا 

حة دساع ال

الراوي : أبو هرير ة | الحدث : البخاري | الصدر : صحيح البخاري

 | خلصة حكم الحدث : [صحيح] 6496الصفحة أو الرقم: 

نعوذ بالله أن نكون ممن يضيع المانة من ألجل واسطة أو رشو ة أو غيها
بل يجب أيضا العدل مع الخصو م:

ىى حو وق دت للل مب  حر وق حأ حو  مه ملوا  لد وع ملوا ا لد وع حت دل  حأ ىى  حل حع م م  وو حق من  حنآ حش وم  مك دن حم لر وج حي حل  حو لط  وس لق ول لبا حء  حدا حه مش له  دل لل حني  لم دوا حق منوا  مكو منوا  حم حن آ لذي دل حها ا تي حأ       حيا 
حن ملو حم وع حت حما  لب دي  لب حخ حه  دل دن ال لإ حه  دل مقوا ال دت   حوا

8سور ة الائد ة الية 
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وتحر م الرشو ة لقول الله تعالى :
حن ممو حل وع حت وم  مت حأن حو لم  وث لول لبا لس  دنا لل ال حوا وم حأ ون  لبم ةقا  لري حف ملوا  مك وأ حت لل ل م  دكا مح ول حلى ا لإ حها  لب ملوا  ود مت حو لل  لط حبا ول لبا مكم  حن وي حب مكم  حل حوا وم حأ ملوا  مك وأ حت حل  حو

188سور ة البقر ة - الية 

ملرتش دراش وا حلى ال له ع دل مة ال مد : لعن حل يزي حش قا ملرت حش وا درا حم ال له وسدل مه علي دل له صدلى ال دل مل ال حن رسو لع

الراوي : عبدالله بن عمرو | الحدث : أحمد شاكر | الصدر : مسند أحمد

 | خلصة حكم الحدث : إسناده صحيح 11/47الصفحة أو الرقم: 

ومن أهم أسباب تحصيل الكفاء ة طلب العلم الدين والدنيوى وصل ة الستخار ة ومشاور ة الناس أصحاب العلم والثقة

وأما احتا م العلم التخصص وإتقان العلم التخصص فيدل عليه حديث :
دن لم حو ضا لب فه مه ط وم من ميعل حب ولم  دب من تط

الراوي : لجد عمرو بن شعيب | الحدث : ابن حجر العسقلني | الصدر : تخريج مشكا ة الصابيح 
 | خلصة حكم الحدث : [حسن كما قال في القدمة] 3/392الصفحة أو الرقم: 

وحديث
دن ةسا فما دونها ، فهو ضام حب نف ةفا ، فأصا لبب معرو ون بالط حب ولم يك من تطب

الراوي : لجد عمرو بن شعيب | الحدث : ابن حجر العسقلني | الصدر : بلوغ الرا م 
 | خلصة حكم الحدث : من أرسله أقوى ممن وصله 357الصفحة أو الرقم: 

والعن أن من اشتغل في الطب وهو ل يتقن علم الطب وليس متخصصا فيه فإنه يكون ضامنا ومتحمل لكافة
السئولية عن الضار الت سيسببها بسبب لجهله بهذا العلم

عن مالك بن أنس عن يحي بن سعيد أن الدرداء كتب إلى سلمان هلم إلى الرض القدسة فكتب إليه سلمان إن الرض
ل تقدس أحدا وإنما يقدس النسان عمله وقد بلغن انك لجعلت طبيبا فان كنت تبئ فنعما لك وان كنت متطببا فاحذر

أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قض بني اثنني فادبر عنه نظر إليهما وقال متطبب والله ارلجعا إلى
أعيدا قصتكما.

فتخصص سيدنا أبي الدرداء كان في القضاء وليس في الطب ولكن أراد سيدنا سلمان وهو الذي آخى رسول الله صلى
الله عليه وسلم بينه وبني أبي الدرداء أن يذكره بحديث الرسول عليه الصل ة والسل م السابق وهذا دليل على أن هذا
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معي ار الكف اءةرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

الحديث حسب فهم الصحابة ينطبق على كل التخصصات
والله تعالى أعلى وأعلم

يقول شيخ السل م ابن تيمية رحمه الله : 
يستدل بالقدر على الصائب ول يستدل بالقدر على العايب 

والعن أنه إذا أخذت بكل الحتياطات وفعلت أقص ما لدي ثم لجاءت مصيبة فعندها أقول إنه القدر قدر الله وما شاء
فعل اللهم ألجرني في مصيبت واخلف لي خيا منها ويسمى هذا توكل 

أما إذا كنت مهمل فإني أستحق العقاب ويسمى هذا تواكل 

والحمد لله رب العالني
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الكاون مسخر وليس ملك ا لكرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

الكاون مسخر وليس ملك ا لك
هناك قواعد قرآنية مفيد ة في الواقع العلمي اليو م

مثال: أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات والرض لجميعا منه
قال الله تعالى :

حن مرو دك حف حت حي م م  وو حق لبل مت  حيا حل حك  لل حذ ى لفي  دن  لإ مه  ون لبم ةعا  لمي حلج لض  ور حول لفي ا حما  حو لت  حوا حما دس لفي ال دما  مكم  حل حر  دخ حس   حو

سور ة الجاثية
ولكن ملك هذه الشياء هو لله وحده قال الله تعالى:

حن معو حلج ور مت له  وي حل لإ حو مء  وحش لبل  مك مت  مكو حل حم له  لد حي لب لذي  دل حن ا ححا وب مس حف
83سور ة يس الية 

حن معو حلج ور مت له  وي حل لإ حو لة  حع دسا مم ال ول لع مه  حد لعن حو حما  مه حن وي حب حما  حو لض  ور حول حوا لت  حوا حما دس مك ال ول مم مه  حل لذي  دل حك ا حر حبا حت حو
85سور ة الزخرف الية 

در لدي حق مء  وحش لبل  مك ىى  حل حع حو  مه حو مك  ول مم ول له ا لد حي لب لذي  دل حك ا حر حبا حت
1سور ة اللك الية 

وهذا يعن أن النسان من حقه استخدا م السماوات والرض لصلحته ولكن ليس من حقه إلحاق الضر بنفسه أو
بالرض أو بالكائنات

قال الله تعالى :
حن محشو وح مي وم  له لبب حر ىى  حل لإ دم  مث مء  وحش لمن  لب  حتا لك ول لفي ا حنا  وط در حف دما  مكم  مل حثا وم حأ دم  حم مأ دل  لإ له  وي حح حنا حج لب مي  لط حي مر  لئ حطا حل  حو لض  ور حول لفي ا مة  دب حدا لمن  حما      حو

38سور ة النعا م الية 

فمثل لو أنن قطعت يدي هل يكون هذا من حقي ؟
ل

لاذا إنها لي
ل

إنها ليست لك
هي مسخر ة لك ولكنها ملك لله سبحانه وتعالى

وتطبيق هذه القاعد ة على ظاهر ة التدخني وتناول الخدرات وقضية التلوث البيئ وغيها
والحمد لله رب العالني
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م ا هي جريمة أهل الن اررجل مسلم -كيف يرى العلم - 

م ا هي جريمة أهل الن ار
حها لب حن  معو حم وس حي دل  دن  حذا وم آ مه حل حو حها  لب حن  ملصو وب مي دل  دمني  وع حأ وم  مه حل حو حها  لب حن  مهو حق وف حي دل  دب  ملو مق وم  مه حل لس  لولن حوا لبن  لج ول حن ا لبم ةيا  لث حك حم  دن حه حج لل حنا  وأ حر حذ ود  حق حل     حو

حن ملو لف حغا ول مم ا مه حك  لئ حل ى مأو تل  حض حأ وم  مه ول  حب ل م  حعا ون حول حكا حك  لئ حل ى   مأو

179سور ة العراف الية 
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?
l=ar#aya=7_179&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu

مب ملو مق ول حمى ا وع حت لكن  حل ى حو مر  حصا وب حول حمى ا وع حت حل  حها  دن لإ حف حها  لب حن  معو حم وس حي دن  حذا وو آ حأ حها  لب حن  ملو لق وع حي دب  ملو مق وم  مه حل حن  مكو حت حف لض  ور حول لفي ا ميوا  لس حي وم  حل حف   حأ
لر مدو تص لفي ال لت  دل ا

46سور ة الحج الية 
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?
l=ar#aya=22_46&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu

مي (  لص حم ول حس ا وئ لب حو حم  دن حه حلج مب  حذا حع وم  له لبب حر لب مروا  حف حك حن  لذي دل لل حو مر ( 6     مفو حت حي  له حو ةقا  لهي حش حها  حل معوا  لم حس حها  لفي مقوا  ول مأ حذا  لإ مدي7 )    حم حت مد  حكا حت   ( 
در (  لذي حن وم  مك لت وأ حي وم  حل حأ حها  مت حن حز حخ وم  مه حل حأ حس دج  وو حف حها  لفي حي  لق ول مأ حما  دل مك لظ  وي حغ ول حن ا مه8  لم دل حل ال دز حن حما  حنا  ول مق حو حنا  وب دذ حك حف در  لذي حن حنا  حء حلجا ود  حق ىى  حل حب ملوا  حقا   ( 

مي (  لب حك مل  حل حض لفي  دل  لإ وم  مت حأن ون  لإ مء  وحش لي ( 9لمن  لع دس لب ال ححا وص حأ لفي  دنا  مك حما  مل  لق وع حن وو  حأ مع  حم وس حن دنا  مك وو  حل ملوا  حقا حو مفوا10 )    ححت وع حفا   ( 
لي (  لع دس لب ال ححا وص لل حب ةقا  وح مس حف وم  له لب حذن دي ( 11لب لب حك در  ولج حأ حو د ة  حر لف وغ دم مهم  حل لب  وي حغ ول لبا مهم  دب حر حن  وو حش وخ حي حن  لذي دل دن ا لإ   ( 12( 

سور ة اللك
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?
l=ar#aya=67_10&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu

والحمد لله رب العالني

)13(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=67_10&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=67_10&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=22_46&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=22_46&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=7_179&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar#aya=7_179&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
http://vimeo.com/ahmedsami


http://vimeo.com/ahmedsami                                                             .البسيوني سامي أحمد م

المنهج العلمي السلميرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

المنهج العلمي السلمي
في العص الحديث عص العلو م والتقنيات ما هو موقفي كرلجل مسلم من العلو م والتقنيات الحديثة وكيف أخاطب

الناس بالعلم الذي اعرفه ؟
يجب أن يكون الخطاب مؤسسا على القرآن والسنة معظما لهما

محتما للعلم متودا منه فإنه من أكب السباب الت تدل على عظمة الله
يجب أن يكون محتما للتوثيق والتأكد من العلومات مثل يمكن نقل ليات من موقع :

http://quran.ksu.edu.sa/

ونقل الحاديث من هذا الوقع بعد التأكد من أنها صحيحة أو حسنة وليست ضعيفة أو موضوعة:

http://dorar.net/hadith?skeys=

أما تفسي السلف الصالحني للقرآن والسنة والسلف الصالحني هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعني فإنه ينبغي
تفسي القرآن والسنة بنفس تفسيهم لنهم أعلم بالوحي الذي نزل فيهم كالصحابة أو هم قريبون من زمن الوحي

كالتابعني وأتباع التابعني ولشهاد ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خي القرون قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :

مه حت حد حها حش مه  حن حيمي مه ، و حن حيمي وم  له لد حح حأ م ة  حد حها حش مق  لب وس حت د م  مء قو لجي حي دم  مث حنهم ،  ملو حي حن  لذي دل حنهم ، ثم ا ملو حي حن  لذي دل دم ا لني ، ث ور حق لس  مي النا خ
الراوي : عبدالله بن مسعود | الحدث : البخاري | الصدر : صحيح البخاري

 | خلصة حكم الحدث : [صحيح] 3651الصفحة أو الرقم: 
والقرن القصود بهم القران أو الجيل من اللجيال 

وشهاد ة القرآن لهم في الكثي من اليات منها قول الله تعالى :
ةنا حوا وض لر حو له  دل حن ال لبم ةل  وض حف حن  مغو حت وب حي ةدا  دج مس ةعا  دك مر وم  مه حرا حت وم  مه حن وي حب مء  حما حح مر لر  دفا مك ول حلى ا حع مء  ددا لش حأ مه  حع حم حن  لذي دل حوا له  دل مل ال مسو در دد  دم حح       تم

حظ حل وغ حت وس حفا مه  حر حز حفآ مه  حأ وط حش حج  حر وخ حأ مع  ور حز حك لل  لجي لولن لفي ا وم  مه مل حث حم حو ل ة  حرا وو دت لفي ال وم  مه مل حث حم حك  لل حذ ى لد  مجو تس لر ال حث حأ ون  لبم لهم  له ملجو مو لفي  وم  مه حما     لسي
ةما لظي حع ةرا  ولج حأ حو ة ة  حر لف وغ دم مهم  ون لم لت  ححا لل دصا ملوا ال لم حع حو منوا  حم حن آ لذي دل مه ا دل حد ال حع حو حر  دفا مك ول مم ا له لب حظ  لغي حي لل حع  درا تز مب ال لج وع مي له  لق مسو ىى  حل حع ىى  حو حت وس   حفا

 من سور ة الفتح29الية 
ولكن بعض اليات الت تتحدث عن المور العلمية بالتأكيد لن يصفوها كما هي اليو م وإل فنحن نطالبهم بما هو فوق

طاقتهم وفوق مستوى العارف الدنيوية في ذلك الوقت
در بهم ةصا . فم لشي حلح " قال فخرج  لبقحون . فقال " لو لم تفعلوا لص ميل م م  در بقو حم م مه عليه وسدل دب صدلى الل دن الن وقد ورد أ

لر دنياكم " . مم بأم حت كذا وكذا . قال " أنتم أعل للكم ؟ " قالوا : قل فقال " ما لنخ
الراوي : أنس بن مالك | الحدث : مسلم | الصدر : صحيح مسلم

 | خلصة حكم الحدث : صحيح 2363الصفحة أو الرقم: 
فما بالنا بالصحابة والتابعون ومن هم بعدهم

كما أن الرسول عليه الصل ة والسل م كان يشاور أصحابه في المور الدنيوية
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المنهج العلمي السلميرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

والخلصة: أننا في اليات والحاديث الت تتحدث عن أمور علمية ل نخرج في العن العا م للية عن فهم فهم
الصحابة والتابعني ولكن قد نخرج عن فهمهم في كيفية هذا المر بالدراسات العلمية والله أعلى وأعلم

وبعد أن تكلمنا عن مصادر العلم الولى وهي القرآن والسنة وفهم الصحابة دعونا نتكلم عن الصادر الخرى
وهي الفطر ة والحس والعقل والرواية وأيضا العواطف والشاعر وأحيانا الحدس وغيها

هذه الصادر يحتمها السل م
ونحن اليو م نعيش عص العلم التجريب أي القائم على التجربة والشاهد ة والذي يقو م على أشياء منها:

Induction - الستقراء 1
deduction- الستنباط 2
- إدراك الصور ة الكلية 3

فمثل لو أحببت أن أثبت أن الفلزات تتمدد بالحرار ة فإنن يجب علي أن ألجرب الفلزات لجميعها في الظروف الختلفة
لثبت ذلك

وهذا يقتض أن ما لم يتم تجربته هو مجرد نظريات غي ثابتة ومن ذلك النظرية الباطلة الت تقول إن النسان كان
قردا

وبعد هذه التجارب يمكنن أن أضع قاعد ة علمية بأن الفلزات تتمدد بالحرار ة
وإلجراء هذه التجارب ووضع القواعد هي مهمة العلماء

بعد ذلك يمكن لن هم ليسوا علماء أن يستنبطوا من هذه القاعد ة العلمية( مثل الهندسون ل يحتالجون إلى إثبات
قوانني نيوتن للحركة من ألجل تصميم كل منتج )

كما يمكن البناء على هذه القاعد ة بالنطق الرياض الشهور
بما أن

إذا
ولكن القواعد العلمية يأتي من العلماء من يصححها كل فت ة من الزمن وذلك لن الستقراء ل يمكن أن يكون تاما

بمعن أنن قد ل ألجرب القاعد ة العلمية في كل الظروف لن العلم الحيط الكامل ل يكون إل لله وحده
بعد الستقراء والستنباط تأتي الخطو ة الثالثة وهي إدراك الصور ة الكلية

يعن لجمع الحقائق وتخيلها في صور ة كلية واحد ة تراعي الزمان والكان والظروف الحيطة
وينبغي للصور ة الكلية أن تشمل الحقائق القرآنية مع الحقائق العلمية

والحمد لله رب العالني
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التفكير العبقريرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

التفكير العبقري
أحب أن أقول لك عن الذي أعرفه عن التفكي العبقري

لن العباقر ة لهم أسلوب معني في التفكي
هذا السلوب يجعل الخ يستغل

10
في الئة من طاقته
بدل من استغلل

1
في الئة

بالتفكي العادي
حسب معرفت

النصفان الكرويان بالخ
كل منهما له وظيفة مختلفة

وكلهما غي مسئول عن الدراك
 consciousness

وكذلك
awareness , self awareness

 وإنما هؤلء في القلب أو في الروح
وهذه أكب مشكلة غي محلولة في علم الحياء

Unsolved problem in Biology

ولكن بالنسبة للمخ
النصف اليمن مسئول عن عمليات التأمل والحفظ والشعر

وأمور لها علقة بالعاطفة
والشياء العملية

لنه يدرك الصور ة كما هي دون تحليل منطقي
يعن مثل ال م عندما تحض الطعا م قد تضع اللح مثل هل تستخد م

الرياضيات والنطق
ل
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التفكير العبقريرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

ولكنها تستخد م النصف اليمن الذي يدرك الصور ة الكلية ويتخذ القرار من خلل إدراك الصور ة الكلية
وكذلك الشعر

وحفظ الحديث مثل
والشياء العملية كلها

ميكانيكا السيارات مثل
والرسم والنحت

ولكن رسم ونحت ذوات الرواح كثي من العلماء يقولون إنه حرا م

النصف اليس مسئول عن النطق والتحليل والرياضيات
يعن

بما أن
إذن

هذا السلوب في التفكي
بما أن كذا وكذا

إذن كذا
لكن الطباخ والرسا م مثل ل يستخدمان هذا

ولكن يستخدمه الهندس مثل والرياضياتي وهكذا
استخدا م أحد النصفني وحده

يجعل كفاء ة الخ
1

في الئة
العباقر ة يستخدمون أسلوبا معينا في التفكي يجمع ما بني النصفني

ممكن تسميه
التأمل في التحليل النطقى
أو التحليل النطقى التأمل

شء كهذا
وهذا السلوب يجعل كفاء ة الخ

10
في الئة بدل

1
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التفكير العبقريرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

يعن يحسن كفاء ة الخ عش ة أضعاف
يعن مثل

 واحد يرسم رسمة أو فيديو مثل لجرافيك
هذا عمل إبداعي للنصف اليمن

ولكن إذا كان مخلوطا ومشبعا بالنطق عندها يكون عمل عبقري
هذا حسب فهمي والله أعلم

هناك نقطة هامة هنا
الجينات لها عامل ها م في هذا

يعن مثل
من هم علماء الحديث في السل م
البخاري من بلد ة بخارى في آسيا

مسلم من نيسابور في آسيا
التمذي من ترمذ في آسيا

النسائي من نسأ في آسيا أيضا
ابن مالجة من قزوين في آسيا

لاذا كلهم من آسيا ؟
لن أهل آسيا لجيناتهم فيها النصف اليمن أقوى بكثي من النصف اليس

يعن شعوب شق الرض النصف اليمن عندهم أقوى
وغربها النصف اليس اقوى

ونحن العرب في الوسط
هذا حقيقي فعل

وربنا له في ذلك حكم
ولذلك تجد اليابان تعليمها كله معتمد على الحفظ

وأمريكا تعليمها معتمد على النطق
وتلحظ أن أمريكا تعطي النظريات العلمية لليابان واليابان تعطي التقنيات لمريكا

وأيضا علماء السلمني الحدثون من الشق والفقهاء من الغرب
ولكن تجد النطقة العربية فيها محدثون فقهاء

مالك
الشافعي
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التفكير العبقريرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

أحمد
تجدهم الثنني معا

هم ل يتعمدون
ولكن هذا يرلجع إلى الجينات وما وهبه الله سبحانه وتعالى للناس

ولكننا كعرب ليس حفظنا يكون مثل حفظ السيويني
ول النطق مثل الغربيني

فهذا له مي ة وهذا له مي ة وهذا له مي ة
والحمد لله رب العالني على ما وهب

وعلى هذا
فإذا أردت رفع كفاء ة الخ

10
أضعاف الجمع ما بني الثنني

إن شاء الله

هذا القال إهداء إلى أبطال سوريا وأسأل الله أن يمدهم باليمان ثم
بالسلح

وأن يخزي الجزار الفأر بشار السد

حني (  لن لم وؤ تم متم  مكن لإن  حن  وو حل وع حول مم ا مت حأن حو منوا  حز وح حت حل  حو منوا  له حت حل  م م139حو ديا حول حك ا ول لت حو مه  مل وث لبم دح  ور حق ح م  وو حق ول دس ا حم ود  حق حف دح  ور حق وم  مك وس حس وم حي لإن    (   
حني (  لم لل دظا تب ال لح مي حل  مه  دل حوال حء  حدا حه مش وم  مك لمن حذ  لخ دت حي حو منوا  حم حن آ لذي دل مه ا دل حم ال حل وع حي لل حو لس  دنا حوني ال حب حها  مل لو حدا حن140  من لذي دل مه ا دل حص ال لبح حم مي لل حو   ( 

حن (  لري لف حكا ول حق ا حح وم حي حو منوا  حم حن (141آ لري لب دصا حم ال حل وع حي حو وم  مك لمن مدوا  حه حلجا حن  لذي دل مه ا دل لم ال حل وع حي دما  حل حو حة  دن حج ول ملوا ا مخ ود حت حأن  وم  مت وب لس حح و م  حأ   ( 
حن ( 142 مرو مظ حتن وم  مت حأن حو مه  ممو مت وي حأ حر ود  حق حف مه  وو حق ول حت حأن  لل  وب حق لمن  حت  وو حم ول حن ا وو دن حم حت وم  مت مكن ود  حق حل حو   ( 143( 

سور ة آل عمران
حني (  لق دت مم ول لل مة  حب لق حعا ول حوا له  لد حبا لع ون  لم مء  حشا حي حمن  حها  مث لر ميو له  دل لل حض  ور حول دن ا لإ ملبوا  وص حوا له  دل لبال منوا  لعي حت وس له ا لم وو حق لل ىحس  ممو حل   )128    حقا

سور ة العراف

والحمد لله رب العالني
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غ اية في الكبر وغ اية في الدقةرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

غ اية في الكبر وغ اية في الدقة
أثبت العلماء أن الجرا م الواحد من الكربون يحتوي على أكث من

 ألف مليون مليون مليون لجزيء50
وكذلك الواد النتش ة على الرض تتكون من لجزيئات

 نوع من الجسيمات200وكل لجزيء يتكون من ذر ة أو أكث وكل ذر ة بها أكث من 
أشهرها البوتونات والنيوترونات واللكتونات

وهناك أيضا النيوترونوهات والطاونات والبوزيتونات .. إلخ
وبعض هذه الجسيمات تتكون من لجسيمات أولية صغي ة

تتكون الجسيمات الولية من أربع مجموعات
 لجسيم أولي65 أو 64والكتشف منها حت الن 

وكان آخرها اكتشافا لجسيم هيجز على حد علمي

وهذه اللجسا م ليست موزعة توزيعا عشوائيا بل هي تؤلف أنظمة غاية في الجمال والحكا م على الستوى الصغي
والكبي

وتسبح ربها الحكيم الجميل الذي يحب الجمال بلسان حالها وبلسان مقالها
ولكن ل تفقهون تسبيحهم

ونحن نرى القش ة الرضية الت نعيش على لجزء صغي منها على قاراتنا الت كانت قار ة واحد ة منذ زمن بعيد كما
تقول نظرية العالم اللاني فجن وكما أشار القرآن الكريم في قصة ذي القرنني إلى مطلع الشمس ومغربها وهذا ل

يكون إل إذا كانت القارات في الصل قار ة واحد ة

ولكن اليابسة الت نراها شاسعة لجدا هي أصل لجزء صغي من الساحة السطحية للكر ة الرضية والباقي ماء

ونحن نعيش على القش ة الرضية الت هي مثل قش ة البتقالة وقدراتنا على الحفر حت في هذه القش ة محدود ة
فأين ما تحت هذه القش ة

وأين نحن من السبع سماوات الطباق إذا كان القصود بها طبقات الغلف الجوي في بعض اليات
فنحن نرى السحاب الذي هو مسخر بني السماء والرض نراه شاهق الرتفاع في حني أنه قريب إذا ما قورن بالغلف

الجوي كامل
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غ اية في الكبر وغ اية في الدقةرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

وأين نحن من السماوات السبع الكونية
أين نحن من الشمس الت يساوي حجمها حجم الرض مليون مر ة

وكواكبها الت تشغل مساحة غاية في التساع من الفضاء
400 مليار أو 200ولكن هذه الجموعة الشمسية رغم ذلك ليست إل لجزءا ضئيل من مجر ة درب التبانة الت تحوي 

مليار نجم ويتوسطها النجم السود والذي يسمى بالثقب السود
وهذا الثقب السود لو قيس ثقل حجم رأس الدبوس البلستيكي من مادته لكان بثقل الرض كاملة

ترى كم إذا عدد النجو م السوداء في الكون الدرك للبش
سئل هذا السؤال في موقع

Hubbleهبل 

وهو ن أكب تليسكوبات العالم فكانت اللجابة:
مثل عدد الرمال على الشاطئ

سبحان الله ما أكب هذا الكون

إذا هل الجرات الكثي ة لجدا في الكون هل هي موزعة فيه بشكل عشوائي أ م ماذا ؟

لقد رسم الشكل الكامل لخريطة الكون الدرك للبش بواسطة الحاسب اللي وكانت النتيجة شكل رائع الجمال
من إبداع الخالق سبحانه وتعالى

سماه الفلكيون
Cosmic webالشبكة الكونية 

والحمد لله رب العالني
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النس ان والروباوت الشبيه ب النس ان ( الندرويد )رجل مسلم -كيف يرى العلم - 

النس ان والروباوت الشبيه ب النس ان ( الندرويد )

بسم ال الريحمن الريحيم
والحمد لله رب العالني والصل ة والسل م على أشف الرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ألجمعني

أما بعد

يال العلمي في وصف الندرويد ( الروبوت الذي على شكل إنسان ) وأنه يتمتع بالذكاء وأنه أكثفقد أسفت كتب الخ
كفاء ة من النسان في أداء العمال فأحببت أن أبني كمهندس ميكاترونيات هذا المر

 لن يستطيع ولو بعد مليون سنة أن يصنعوا ذبابةوأقول إنهم

إن أكب خباء العالم يقولون أن الحاسب اللي آلة صماء
dam machine

إن الذكاء الصطناعي للروبوت ناش عن برمجة البمج فهو الذي يقو م بتغشيش الروبوت ماذا يفعل ومن دون
البمج فالروبوت ليس له أي ذكاء

الذكاء الصطناعي هو ذكاء في البمجة وليس في اللة نفسها
 والذي هو أساس نظم الذكاء الصطناعي الحديثة في الروبوت مختلفTry and errorونظا م الحاولة والخطأ 

تماما عن نظا م الصواب والخطأ الذي يفكر فيه النسان فالنسان يكون على وعي بسبب الخطأ والظروف الحيطة به
والوعي والدراك عند  النسان ل يمكن الوصول إلى شء منهما عن طريق نظم الحاسوب كلها

 لنه لو تم تغيي الظروف حول الروبوت فإنه لن يغيsafetyولذلك أهم محدد في تصميم الروبوتات هو المان 
البمجة وبالتالي قد يكنس عقدا ثمينا على أنه قمامة كما قد يقطع أصابع عامل لو وضعت مكان لجزء آخر وهكذا 

أما بالنسبة لللجزاء التعويضية للنسان الولجود ة حاليا  فهي ل تشبه الجزء الصلي 
يعن هل الوتور الذي في القلب الصطناعي يعطي الشاعر مثل

ل
ولذلك يشكو أصحاب عمليات القلب الصناعي أنهم ل يشعرون بالحب والحنني عندما يقتب منهم أحفادهم مثل

وهذا ثابت بالتجربة

gas sensor ثانيا النف مثل هل يمكن مقارنتها بحساس الغاز 
إن حساس الغاز يمي في الغالب نوع واحد من الغازات

أما النف فهي تمي ترليون نوع من الروائح
1000000000000

ترليون يا أحبت
وبها مي ة ل يستطيع حساس الغاز أن يعرفها

وهي هل الرائحة لجميلة أ م مقرفة
أهي نافعة أ م ضار ة
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النس ان والروباوت الشبيه ب النس ان ( الندرويد )رجل مسلم -كيف يرى العلم - 

وهكذا
ترى كم طعما يستطيع اللسان تذوقه وتمييه

يقولون إنهم أنتجوا حاسب آلي يحمل ذاكر ة مثل ذاكر ة العقل البشي ومعالجة مشابهة
قلت وحت لو فعلوها لن ينتجوا عقل بشيا

((( واليكم الواصفات الرقمية لعني النسان مقارنة بالكاميات .. كم ميجا بيكسل وكم فتحة العدسة وكم الحساسية
وكم البعد البؤري وغيها .. إليكم مواصفات أعيننا

22mmالحساس : 
 ميجا بكسل576الدقة : 

iso 800-1اليزو : 
 بت في الثانية باللوان600.000سعة نقل البيانات : 

24mm و 16mmالعدسات : 
35mm-22البعد البؤري : 

3D – RGBمساحة اللوان : 
موازنة البيض ( الوايت بالنس ) : أوتوماتيكي

ةا هذه العلومات مبنية على دراسات سابقة في تشيح العني وتجاربها .. سبحان الخالق العليم))) منقول من طبع
موقع الوسوعة بوك

الكلية الصناعية حجمها مثل الثللجة وتغسل د م الريض مر ة واحد ة بعد تعذيب الريض لعد ة ساعات
 مر ة في اليو م32الكلية الت خلقها الله تغسل الد م 

الكبد ل بديل له حت الن
ونحتاج إلى مدينة من مختبات التحليل الكيميائي لتقو م بوظيفته

ثالثا : تجربة عملية :
انظر بنفسك إلى والديك 

وسجل ماذا تشعر وماذا يدور في ذهنك

الن صورهم على لجهاز الحمول وادخل الصور ة على بحث لجولجل
سجل ما يشعر به لجولجل

تجربة أخرى : كلم زولجتك وقل لها يا حبيبت يا قر ة عين أريد ان يرزقنا الله بأطفال حت يكونوا ذرية صالحة تنفعنا
وتنفع السلمني

ندرويد الت تشبه النساء قل لها نفس الكل مروبوتات ال

ستشعر بالحماقة بالتأكيد

تجربة اخرى : دع أي شخص يركب رلجل صناعية أو ما شابه يحرقها أو يكسها أو يضع عليها كيماويات حارقة أو
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النس ان والروباوت الشبيه ب النس ان ( الندرويد )رجل مسلم -كيف يرى العلم - 

أحماض مركز ة 

بماذا يشعر
هذه ليست يد في الحقيقة

هذا هو الفرق 
وعامة هناك نصوص في السنة تحر م تصوير الحيوانات والنسان وصناعة التماثيل لها وهذا واضح في الثار

السلمية حت اليو م فلن تجد فيها تمثال واحدا بعكس آثار الحضارات الخرى ولكن يستثن من ذلك لعب الطفال وما
بدون تعظيم لي شخص أيا كان والله تعالى أعلى وأعلم.كان لغراض تعليمية 

يقول الما م النووي في كتاب رياض الصالحني :

- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخد ة أو دينار أو وساد ة وغي ذلك وتحريم305
اتخاذ الصور في حائط وسقف وست وعمامة وثوب ونحوها 

 والمر بإتلف الصور ة
عن ابن عمر رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون- 1678

يو م القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" ((متفق عليه)). 
- وعن عائشة رض الله عنها قالت: قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد ستت سهو ة لي بقرا م1679

ةبا عن الله يو م فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلون ولجهه، وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذا
 ((متفق عليه)). القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت: فقطعناه، فجعلنا منه وساد ة أو وسادتني.

)))11( .((
وعن ابن عباس رض الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار- 1680

يجعل له بكل صور ة صورها نفس فيعذبه في لجهنم" قال ابن عباس: فإن كنت لبد فاعل، فاصنع الشجر وما ل ورح
 ((متفق عليه)). فيه"

حينفخ فيها الروح يو م- 1681 مكلف أن  وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور في الدنيا، 
 ((متفق عليه)). القيامة وليس بنافخ"

ةبا يو م- 1682 وعن ابن مسعود رض الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذا
 ((متفق عليه)). القيامة الصورون"

وعن أبي هرير ة رض الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: {ومن- 1683
 ((متفق عليه)). أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي! فليخلقوا ذر ة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعي ة"

ةتا فيه كلب ول- 1684 وعن أبي طلحة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ل تدخل اللئكة بي
 ((متفق عليه)). صور ة"

وعن ابن عمر رض الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبيل أن يأتيه فراث عليه حت- 1685
ةتا فيه كلب ول صور ة. اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه لجبيل فشكا إليه، فقال: إنا ل ندخل بي

((رواه البخاري)) (("راث": أبطأ، وهو بالثاء الثلثة)). 
وعن عائشة رض الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبيل عليه السل م في ساعة أن- 1686

ةصا، فطرحها من يده وهو يقول: "ما يخلف الله وعده ول يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته! قالت: وكان بيده ع
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النس ان والروباوت الشبيه ب النس ان ( الندرويد )رجل مسلم -كيف يرى العلم - 

رسله" ثم التفت، فإذا لجرو كلب تحت سيره. فقال: "مت دخل هذا الكلب؟" فقلت: والله ما دريت به، فأمر به فأخرج،
فجاءه لجبيل عليه السل م: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وعدتن، فجلست لك ولم تأتن" فقال: منعن

ةتا فيه كلب ول صور ة"  ((رواه مسلم)). الكلب الذي كان في بيتك، إنا ل ندخل بي
وعن أبي الهياج حيان بن حصني قال: قال لي علي بن أبي طالب رض الله عنه: أل أبعثك على ما بعثن عليه- 1687

ةفا إل سويته. ةبا مش  ((رواه مسلم)). رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن ل تدع صور ة إل طمستها، ول ق

ببه صنعة النسان بصنعة الرحمن مثل الروبوت الشبيه مرفوضة كذلك أي تطبيقات تش
بالنسان (السمى بالندرويد) أو الشبيه بالحيوانات أو الطيور أو الحشات أو أي فصيلة من ذوات

الرواح (في ما عدا النباتات فهي لجائز ة) وكذلك التماثيل والصور إل أن تكون لعب للطفال أو
روبوت لعبة أو رسو م كرتونية مخصصة للطفال أو أن تكون ذات أغراض التعليمية فإنها لجائز ة

طالا ل يقصد بها تعظيم أشخاص والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما ل روح فيه كالسيارات
والقطارات والطائرات فهو لجائز. 

كما تحدى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن يخلقوا ذبابا أو يرلجعوا ما
أخذه الذباب منهم :

ون حل له  دل لن ال مدو ون  لم حن  معو ود حت حن  لذي دل دن ا لإ مه  حل معوا  لم حت وس حفا دل  حث حم حب  لمض مس  دنا حها ال تي حأ حيا   "  
مه ون لم مه  مذو لق ون حت وس حي حل  ةئا  وي حش مب  حبا تذ مم ال مه وب مل وس حي ون  لإ حو مه  حل معوا  حم حت ولج لو ا حل حو ةبا  حبا مذ مقوا  مل وخ   حي
دز (  لزي حع لي  لو حق حل حه  دل دن ال لإ له  لر ود حق دق  حح حه  دل مروا ال حد حق حما  مب  ملو وط حم ول حوا مب  لل دطا حف ال مع “ ) 73  حض

سور ة الحج

والحمد لله رب العالني
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المنظاومة الميمية في الاوص اي ا والداب العلمية رجل مسلم -كيف يرى العلم - 

 المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي

ـ رحمه ا ـ

له مدلل وم حح لبب      ال حني      ر حو    آلئه      حعلى      العال وه مل    و لد    أه وم حح لم    ال حع لبن وال
لك  ذي لت  الل لد واللكو لح لد الوا حم لبر      ال الص لن   حب لم وي لدي   اله لق   ممب ول ل م  لمن   الخ حد حع

ون حم   حم دل حس  حع حن  ل  ما  النا وعلمو ول  ي لبا لن      و وم      حبيا مه حق حط ون لبط      أ حخ لم      وال حل حق بال
دم م ة   ث لر   على   الصل وختا مل ل م  ا حر وب  أك مث      حم لوي   معو ةدى   لبخ لل  في   مه حض لم  أف حم مل ا

لل لب    وال وح دص وتباع    وال ةة    وال حب لط حني      قا لبع من        والتا وحسا لم        بإ له لج وه حن لل
حح  ما دم  ل وج مس وما حن تضحى شم وت ال حع حل تد      حط حع لس   و ونفا لن  في  ما  أ وو لم  لمن  الك حس حن

مد وع حب ون    و لد    حم لر مه    مي مم    الل له   العظي ةويا      لب مه     خ حه لبق حف له     لفي     مي لم    لدين حي لق ال
دث حح لببي    و دض   ر حح حني   و له      حعلى   الؤمن تق حف لن     حت لبدي وع    ال لر    م ونذا لم    إ له لم وو حق
دحت وم لببي   وا لبل   حعلى   حر لد  ك لعبا ول  ال مك لل   لل      و وس تر لم   ال ول لع ور  بال مك وذ ححب  فا وك لم  أ حع لبن ال
حك لفي حك   في   حيك حلى  ذا م ة  مأو حر وت  مسو حل حز حك     حعلى      حن لبي لب وعن    حن حر ة    أ لم    سو حل حق ال
حك ل ة     لفي     كذا دد لء    لع مه    الل حم دد ةرا      ق وك مه     لذ حم دد حق ل ة    في     و حر لم    مسو حع دن ال
مه حي حم مه    و لح   في   ححت    الل لر ونها      حما   الجوا مم     لم ون     ميعل مغ    ع لم    با لش حت وغ مم و
د م لببي     وذ حلى     ر حني    تعا لل له له    الجا دد      لب حش مب م    أ وم    ذ مه ودنى    حف حن    أ لم   لم مبه ال

حس وي دة   ول حط وب لوني  في  وال   لغ حت حن وث ول  مهما  ا من      ا وحسا لل  في  إ لم  في  أو  الا ول لع لم ال والحك
ون لم لت   و للي   لصفا لن   مأو وم   اليما مه مت حم وه لم  لفي      حن ول لع حقى  حت  ال دل وبط  ال لذي  لغ لم لب حه دن ال

مم ول لع حلى   ال وغ وحلى   أ مه  ما  وأ وت  حل حع حم حت وس دن      ا وذ حب     أ حر وع مه     وأ دق    عن لط لم    نا حف لب
مم ول لع مه    ال مت حي حوى    غا وص مق مه   ال مت حب وت مر ول   و مء      ا وليا حعوا   حع وس له   فا للي   حيا   إلي لم  مأو حم له ال

مم ول لع مف     ال حوش مب     أ وطلو مه     حم مب لل له      حوطا م م    لل حر وك لش   حمن    أ وم ل م   حعلى   حي حد حق
مم ول لع در     ال دني    نو لب مء    مم لض حت وس له    حي مل      لب وه ل ة    أ حد دسعا مل   ال دها مج لم   لفي   وال حل تظ ال

مم ول لع ول حلى     ا وع م ة    أ لد    ححيا لعبا مل      حكما    لل وه لة      أ حل حجها دت     ال وموا لم     أ له لل وه حج لب
ومع ل وقل ل حس حن ل بل حع لصو وب لفي مي وس و لي      ال لع دف       حس لحت وع لل      مم لم      مك له لب ون حذ لب

مل وه حج مل    فال وص لل   حأ حل لق   حض ول حخ ةة   ال حب لط مل      قا وص وم     وأ له لت حو وق فرا     حش لم     مط له لم ول مظ و
مم ول لع مل   وال وص وم   أ مه وع   مهدا وم   حم له لت حد تل   فل      حسعا لض وشقى   ول   حي موو  حي لم  حذ حك لح ول ا
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مف حخو لل   وال وه من   بالج وز مح مل  وال له  الطوي حعن      لب للي    و لم   مأو ول لع لن   ال ديا لف ون لم   حم لص حت وع حفا
مم ول لع له    ال مث    والل ل ة    لميا دو مب تن حث     ل    ال مه     ميا مه لب وش حبى    مي لم    طو لس حت وق مم لل
مه دن مث     ل ور مبق     إ لئم    حح ةدا    دا حب مه    وما      أ لء   إلى    لسوا حنا وف لل ل م   ا حد حع وال
ونه مث   وم ور حن   إ ويما دو ة   مسل مب تن ول   ال وضل      وا لبني    حف مل حما    ا مه   ف وول لم   أ حع لبن لبال
حذا مه    زكريا    حدعا    ك دب للي    ر حو لل      لب حف   ال للي   حخو لم  لمن   الوا له لئ حورا
مم ول لع من   ال لع   لميا له  وحش مث  الل له  حي مه      لب مم لن    لقوا مدو لب لم    و ول لع وم    ال لم    حل مق حي

دلما مك حر   و لك من   مذ تسلطا مج  في   ال حج مم      مح ول لع مة  ل   فال حط ول لدي  مس وي لم  ال لك حت وح مم حل
حطة مسل لد     ف حي لن    ال وبدا د ة    بال حلص من      قا لل   حتكو ود حع وو   بال لم  أ ول تظ لم  بال حش حغ وال
مة حط ول مس لم   و ول لع مد   ال ونقا مب   حت مقلو حلى      حلها  ال حدى   إ مه حلى   ال ل ة   وإ ورضا لم   حم له لبب حر
مب حه وذ حي من  و لبدي ونيا  ال تد حذا  وال حب إ حه ول حذ مم      ا ول لذي   لع بل له   ا د ة   في ونجا لم   حم لص حت وع مم لل

مم ول لع لح   يا   ال ور   حصا لف وغ حت وس له  حي لب لح مل      للصا لت  أه حوا بسما حني  ال لض ور ون  وال لم لم حم حل
حك حذا مر   حك لف لغ حت وس من   حت وحيتا مج  في   ال حج لر   لمن      مل لبحا لء  لفي  حله  ال وو دض لم  ال حل تظ وال

مج لر لب  لفي   وخا لم  لطل لعل ةبا  ال لس حت وح دد      مم له لل    في    ممجا تي    حسبي لمي   أ حك
دن حة    وإ حح لن ولج لك    أ ومل مطها    ال لس وب له      حت لبي لل ةضا     للطا وم     ر مه ون لم    لم له لع ون مص لب

حن للكو دسا حق   وال لم   طري ول لع وم  ال مه مك مل وس حلى      حي لن   إ لجنا ةقا   ال مئ   طري لم   بار حس دن ال
مع لم دسا حم   وال ول لع لعي   ال حوا مه   وال حظ حف وح حي ةيا      لل لبد حؤ ةلشا    مم مه    نا ديا لم    في    إ حم ال

حيا مه    ف حت حر حضا وذ    حن حن    إ حا ةفا   ك لص دت ل ة    لبذا      مم حو وع حد لوي    لب لق   حخ ول حخ لم   ال له لبل مك
حك لل  لفي  حكفا وض لل حف وه لم أ ول لع ون ال معوا أ حف ون      حر له   لم لل ولج مت   أ حرلجا حق   حد وو لم   ف له لوي حغ
حن مل  وكا وض حنا  ف لبي لم لفي أ لدي حق ول حعلى ال لك      ا ومل لم    أ ول لع لم   لمن   بال للي وع لم   حت له لبب حر
حك مف   كذا مس وم   يو ور   حل حه وظ مه  حت مت حل لضي حني      حف حلم لوي     لللعا حغ لم    لب ول لع لم    ال حك لح ول وا
مع   وما لبتبا لم   ا له  حكلي للض  الل حخ ول ول  لل لف      ا وعرو مم    إل    حم ول لع مه   ل ون لم   حع له حب ون مم
وع له    حم لل وض لت    حف لرسال له   لب حل مه   ال مد      حل لع وو حم مع     حو حسما مه     و ون لم    لم لل حك ول لل
ح م دد حق وصطفى    و لم    ال ول لع مه    بال حل لم وم      حا لظ وع حك    أ لل ةما   لبذ لدي وق لذي   حت ل م   لل حد لق

ممو مه حفا ون   ك ووا   أ حد لي  حغ وح حو ول ةة  لل حي لع وو لت      أ حح وض مي   وأ مه  ال ون لم  لفي  لم له لر مصدو
وم مه دص تبنا     وخ ةحصا    ر له    حب لت حي وش حخ مل      لب وق حع له   و لل ومثا لق   لفي   أ حد وص لم   أ لل حك ال

وع حم له    و لت حد وت    حشها حء وم   لجا مه مت حد مث      حشها وي مبوا حح حتجا وس مل ا وه لل وأ وه حج لم في ال حم حص
حن مدو وشه حي لل   حعلى   و وه لة  أ حل حجها ول  ال حلى      با وو معوا  إذا  حم حم حت ل م لفي  الج وو لم حي له لوش حح
حن ممو لل حعا لد   حعلى    وال لعبا ممو   ال مه مل وض لر      حف ود حب وضل   كال لبي  حعلى  حف لبر تد لم  ال لن حت وغ حفا

دم لل حعا ون  و للي لم حوى مأو وق بت تد ال لن      ال حعلى أش ويطا ون   ش ولف   لم مد   أ دبا لم  مع له لع وم حج لب
مت وو حم م م   و وو ميو  حق لث لبد  حك حع ول محس  ا وي ون  أ موب      لم مت   حح دب   حيمو حصا مع   مم لس لم  وا حل ال
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حما مه   حك مع لف لم   لفي   حمنا حل وت   العا حع حس دت لني      ا لط حيا بش للل دح        حو وفرا لم       أ له لت وو حم لب
له وو   حتالل مموا   حل لل ةئا   حع وي حما  حش محوا  حل لر دن      حف حك    ل لل ل م    لمن    حذ وعل لم   أ له لف وت حح
مم م م   ه ملجو تر مبق   ال حح دل   لب مق   مك لحت وس ةعا      مم وم لب  حس وه مش حما  حك دس وم ال لظ وع لم أ له لب وه مش لب
حها دن لكل     ل لوني     لل حس ون لج دة    ال حب لئ لن      صا مس   شيطا ون مبن   إ للج حن  و لم  دو له لض وع حب
مم م ة   مه مهدا حدى  إلى  ال وه لل  أ دسبي وه  ال لل  مل      وأ وه حج ون  ال وم  ع له لي ود لم حضتلوا حه له لل وه حج لل

وم مه مل وض حف حء و لبص في لجا لب ن لكتا لفي ال ول و لث      ا مر   ححدي حه وش ون   أ مر  لم لم  حعلى  نا حل حع
حب    يا لل لم    طا لعل لغي   ل   ال وب حدل   به   حت ود      حب حق حت     ف ور حف لبب     حظ حر لح    و وو دل لم    ال حل حق ول وا

لس لبد حق حم     و لعل وف    ال لر وع حر    وا ود له    حق لت حم ور لل    لفي      مح وو حق لل    ال وع لف حب    وال ل م    والدا لحت ول حفا
ود حه ولج م م     وا وز حع مبي    لب لو حء    ل    حق حنا لث ون مه    ا وو      حل مم    حل حل وع مء    حي ور حم ول حر   ا ود لم   حق ول لع وم   ال لم   حل حن حي

مح وص تن مه      وال ول مذ وب لب     فا تطل ةبا     للل لس حت وح بس    في      مم ل لب لر    ال وه حج ول حذ    وا وستا مل ل م    وا لحت وح حفا
ةبا حح ور حم ول     و ون     مق حم حك     لل لتي مه     حيأ مب مل وط لم      حي له لفي وظ    و حف وح حيا    ا حفى   حوصا حط وص مم ول لم   ا له لب
حة دي لبن ول     وال حع ولج له     ا ولج حو له     لل ةة    الل حص دن      خال حء    إ لبنا لن    ال لل    بدو وص وم    ال لم    حل مق حي
حمن ون     و مك حل     حي مقو حي مس     لل مه     النا مب مل وط ولس      حي وخ له     أ لت حق وف حص لف    لفي     لب لق وو ل م    حم حد دن ال
ون حم لغي    به     و حت وب ونيا    حي تد حس    ال وي حل له    حف ح م      لب لة     حيو حم لقيا مبظ    لمن    ال لم    ول    حح حس حق

حفى له حك حمن لب حن) ( حرى لفي كا مد شو مهو لفي و ول و لء      ا وسا ةة       إ حظ لع وو لق      حم لذ ححا لم      للل له حف ال
حك ديا ور     إ حذ وح ح ة     وا حرا له     ممما لفي دس له    ال ح ة     حكذا      لب لل    ممباها وه لم    أ ول لع ل م    ل    ال مر حت

دن حض     فإ حغ وب لبل     أ لق     ك ول حخ وم    ال له لع حم ولج له    إلى      أ حل تد    ال حل لس    أ لم    لفي    النا حص لخ ال
حب وج مع مه   وال ور حذ وح دن   فا حب   إ وج مع دف  ال لحت وج حل      مم وعما له     أ لب لح له     في     صا لل وي ل م     حس لر حع ال

لبم له مم ول لبا لبم       و له مم ول وأ       ا حد وب مه       ا حك لر ود مت ل م      لل لبد حق دص        حو دن حء       ال حرا لم       وال له دت حفا
و م لبد ةبا    حق ح م    مولجو لن    معلو لبدي دن    ال مني      لبها    إ لب مج    حي حدى    حنه مه لب   لمن   ال للج لم   ممو حق لبن ال
تل لوس     وك حت     حك حف من    ال لبدي مه    فال مر لب موس      لجا حك لن   لفي   حوال لبدي دب   ال وع موي   حص لم   حغ لئ حت ول مم
وع حك    حد ون مه   ما   حع حل تي   قا لوص حع لحل   ال حت ون لق      مم لتي حع وك       وبال دس حم تط      حت لم      ق لص حت وع وا
مم    ما ول لع مب    إل    ال له    لكتا در   أو   الل حث وجلو      أ لر      حي منو مه      لب تل     مهدا لم     ك له حب ون مم
دم   حما دم   حث ول لي   لسوى   لع وح حو لني   ال ملب حما  ا مه      و ون دد      لم لم مت وس حبى     أل     ا لم     مطو لن حت وغ مم لل

مم وت حك لم     وال ول لع ور     للل حذ وح دن    فا مه    إ حم لت لة      لفي      كا حن وع له      حل ل م      الل وقوا لم     وال له لبل ك
لمن له     و لت حب ون    معقو لد    لفي    أ حمعا ول مه    ا حن      حل لم     لم حجحي ةما    ال حجا حس    لل وي لم    حل مج تل حكال

من لئ لم     وصا ول لع ون     ال دم حس    ع وي مه    حل مل لم وح لن    ذا    ما      حي وتما لك ول   لب دن   ب وو لم   حفل   حص مل حت
حما دن مم      وإ وت حك مع     ال ون لم     حم ول لع مه     ال حب لل مبق    لمن      طا لح حت وس مه    مم وم    حل حه وف لم    ول    حفا له حت
لع لب وت حم     وأ لعل لل     ال وعما مع    بال ود حلى    وا لل      إ حك       حسبي لبب لن       ر وبيا لبت لم      بال حك لح ول وا
ولب وص مق    حعلى    وا لح ون   ل مة   لم حن وت حذى   لف له      وأ لفي    لفي لل   و وس تر وه   ذكرى   ال لد حت وق لم   فا له لب
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دد لح حك      حلوا له      لب لدي وه مه      حي حل حذا     ال دوي      حل ةدا    حخ حك   حغ ون   ل مر   لم وم لم   لمن   مح حع دن ال
وك مل وس حء    وا لط    حسوا لبصا لم   ال لقي حت وس ول      ول   ال لد وع ول     حت مق حي     و لبب من    ر وم لم    الرح لق حت وس وا

الوصية بكتاب الله عز ولجل 
لر تب حد دت حبال لل     حو لتي بت مل    وال وت له  حب      لكتا    حفا ديما  الل لس لس  في  ل وند لم  لح حل تظ ال

وم لبك مه   حح حن لهي ول   حبرا حم وع له   وا لم حك وح مم ةرا   لحفل      لب وظ حح حما   و ود   و مه  ق دد لم  حح لق أ
وب مل وط له  وا لني لل  حمعا وق دن لح  بال بصي وض      ول ال مخ حك  حت لي حرأ ور  لب حذ وح حش  وا وط لم حب لق حت ون مم

حما حت  ف وم لل لض  حع وح حم لل لب وق دن مه ال ون ول لم مق ول      حف لك حلى   حو له   إ وعن  الل لبل  حم لم  ك له حب ون مم
بم حرا   مث لم ول در  فيه  ا وف مه  مك ون حر حذ وح حك      ول  فا دن حي لو وه حت وس د م        حي لم       أقوا له لغ وي حز لب
ون له  وع لهي ون  حمنا لح  يا  مك ةرا صا للج حون مر      مم وم مه    وال لد   بل    من ل م   لتردا لحت ول فا
حه    وما حب وض    حتشا لبو حه   حف وض      حول   لللل مخ حك  حت مض وو حخ مب فيه  حف للج لم ممو حق لبن ال
وع   ول لط حل  مت مغ  ذي  قو وي مه  ز مف لر وخ حز ون      مي لبل   لم مع   مك لد حت وب لم  الدين  في  مم حه دت مم

حن ويا دل  حح لن  ض لبق  ع لني  الح ممب ول تك      فل  ا حف ون ةفا    حي لر حح ون بج   مم حو وع وم   مم لم   حل مق حي
حو مب  مه لكتا ح م  حمن  الذي  ال مه  قا مؤ حر وق دنما      حي حب   حكأ حط حن   خا حم وح در لم   ال لل حك بال

حو مط مه لبصا مل مهو ال وب حح ول مني ا لت حم ول حو ا ول مه من      ا م ة   ميا حو ور مع حقى   وال وث مو لم   ال لص حت وع مم حل
من مهو حبيا مر مهو ال وك لبذ مم ال لكي حح ول حو ا وت مه مل      ال لصي وف حت وع   ح حن وق له  فا لبل  لفي  لب لم  مك له حب ون مم
مر    مهو لئ حبصا حرى    ال مر   والذك لك دد مم مظ  هو      لل لع ولموا وشى  ا مب لي  وال حغ لمي  لل حع
مل    مهو دحن مم ول ةرا    ا ةنا   منو لبي ةدى   حب مه مء وهو      و لبشفا لب لفي للما ال ول حق لم لمن ال حق حس

مه دن حك للي    حل لن   مللو وذ   اليما ملوا   إ لم حتى  لبما      حع ون  لفيه  أ مم  لم ول ون  لع لم لم و حك لح
دما بلى  حمن  حعلى  أ حو ةمى فهو عنه  حت له      حع لن وو حك ون   لل مه   حع لي  مهدا حتن وس مم ول لمي  ا مع

ون حم مه   ف وم لق ون   مي مك ح م  حي لد  حيو حمعا ول مه  ا حي      حل ل م   حخ للما حلى  ا لس  إ حدو ور لف لم  ال حع لبن وال
حما مق  ك مسو للي حي لض أو وعرا لل مه ا حلى عن لر      إ لع    دا لم حمقا ول لل    ا ونكا حل لم   وا حل وال
ود حق حتى  و تص  أ لوني  في  الن حل تطو مهما ال دن لل      أ لهما   لظ للي لف   لفي   للتا لق وو لم  حم حم حغ ال
دنه مد    لفي    وأ لتي    حغ له   حيأ لب لح ةبلشا      للصا حب ةجا    مم لجي حح مه   و ون ون   حع لم   إ مق حي

حك ول مم ول حد    وا ول مخ ول له   وا لطي وع مه   مي مس لب ول مي حج      و لر  تا حوقا مه  ال للل تق  ا حح ول ل م  ذو  ا حر حك ال
مل وأ  ميقا حر وق ول لإ لبت حر حق و ور لف لفي وا حر ول مغ لت      ا وي   حلجنا لهي   ك حت ون لل  حت لون حم ول لم  لل لع دن ال

لن دلتا مح لس  لمن  و حدو ور لف ود  ال وت  حق حي لس له      مك وي حد لل من   حلها    للوا وكوا وم   ال لم   حل مق حت
حل حها   لبماذا   قا لسينا حل   مك حما      لبما   فقي مت وأ حر وق مكما  أ حن وب ور  ا مك وش لذي  فا لم  لل حع لبن ال
حفى حك   حك مب وس حح لن   و ورآ مق ة ة   بال حز لج وع وت      مم حم حنا   دا وي حد ةما   حل حوي   دو ل م   غ لحص ون مم

وم وه   حل لحت وع تط   حي دل   ق لدي وب دحي  ول   حت دل      لغ حلج ل ة  لفي   حو حوث لد  حك ودتدا ون  ال ل م  ع حأ حس
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ةنا لم وي حه فيا    مم لب حر حي    حع مج   لذي   حغ حو ةقا      لع لبد حص حء  مم لل  لفي  لجا لوني دت ل م لفي  ال حد لق ال
له مل   في لصي ل م   التفا وحكا وع   لل مأ  حم حب دما      حن لتي  ع ون  حسيأ مض  وع لم لمن  ما حم ال

ور مظ ون حع   فا لر لت   حقوا لد   آيا حمعا ول له   ا ور      لب مظ ون دص  للما  وا ون  حق مد حع ون عا ل م وع حر إ
ور مظ ون له  وا حح ب ل م وحش وحكا لة أ حع دشي ول ال مص  لمن  لبها  حترى      ه لي  حعوي لم حغ لص حف ون مم

و م مح  لمن  أ وم  حصل حل لد  و وه ح م  حي مه النا و م      حل مب  أ مك  با ول وم  ه حل ور  و ملج وز وم حي حل لم و مل حي
و م حن   أ لن   كا وغ ةيا  مي لق له  عن  حن لت حي مع      لهدا حد ما  حلجمي لل عن لض أه ون الر لم لم مظ من

مه مر دة      أخبا حظ مه     لع مل دحب     أمثا مه      لع تل مك دب   و حج ةقا  حع وح لذي  مس لم  لل حم حص
وم لث  حل حب ول تن  حت لج ول وذ  ا وت إ حغ وص مه أ حع حم وس حت ون      لل مروا   إ حد ةرا   با مذ ونهم   من لم   لم له لم وو حق لل

مه محب   الل وك ود  ما   أ حز  ق محب  لمن  حا لمن      لع من   و مز   حبيا وعجا لمن   وإ لم  و حك لح
مه محب    والل وك وذ    أ وت   إ حي وع مه   أ مت حغ من      بل وس مح له   و لب لكي ور لب   حت ور مع لم   لل حج حع وال

وم مد  ك لح ول ح م  مم لدي  أن  را وب ةة مي حض حر حد      ممعا حعا لبل    ف تذ لن   بال وسا مخ ول لم   وا حغ در وال
حت ويها ةدا  ه وع مموا للما  مب مدوا وما را حص ووا    وما      حق دن حم ود    حت حق مؤوا   حل لم   حبا له لبل مذ لب
وت حب وم   خا له لني وت  أما حه مم  شا مه مه ملجو وت      مو حغ مم   حزا مه مب ون   مقلو له   ع لي ود لم  حه حي لق ال

وم ود  حك ددى حق ةشا حتح لم في قري وم القدي مه مل      و لة   أه حني   البلغ لق   ب ول حخ لم   ال له لبل مك
له لل وث لم موش      لب حع لب دم      و م ة     ث وم      واحد حل مه   ف ممو مرو وذ  حي مر  ذا  إ وم  الم ل م  حل حر مي
تن مس  الج لو  يأتوا  لم  والن ولجتمعوا حل له      ا لل وث لم لو     لب حل تموا     و حض ون لم     ا له لل وث لم لل
دنى حف   أ وي تب   وك لش  ور ور حع مه  ال مل لئ مه      قا حن وبحا دل  س ون  لج مه  ع وب لمي  له  لش حس و

ةقا  كان   حما ول ةضا  ول  حخ وي مه  حف حر دو حص تينا      حت لب حي   ول   ل    حن لم   لذي   حتعب حس حن
ول مه     ب حل تبنا    قا وول    ر مه    ق حل حز ون ةيا      وأ وح له  حعلى   حو لب ول لظ  ق لق وي حت وس مم ول لم  ا له حف ال

مه مد    والل حه وش مك    حي د ة   والمل حد له مل      شا وس تر وع  وال لن  م لم وؤ لن مم حبا ور مع لم ال حج حع وال
************************

الوصية بالسنة 

لو ور حث   ا لدي حح ول لز م  ا مه  ول حل وه مم  أ مه ول  ف حن      ا ملجو فصا   نا ةحا   حن لل  صي برسو لمي  لل من
وت لم وم    سا مه حر لب ول   حمنا لم وح وم   وا مه حر لب و م      محا حز ول مهم    وا حر لب لبل   في   أكا لم   ك حح حد وز مم
وك مل وس ممو    ا مه حر و م    حمنا حز ول مم   وا مه حر مط      لشعا مط وح حك   وا حل وح ون  حر ول  إ لون لم  حت له لح مسو لب

مم مل  ه معدو لل  ال وم حح لم  لل لعل حف ال وي وم حك مه ملو      حو ل م    مأو لر لق    الكا وخل لم   وال حي لبش وال
مم مل    ه لض مزوا   الفا حوي   حا مة   حخ حب حق ون مم      حم حلى  ه ملو مم  ا من  لبه لبدي مف ال ححني ول لمي ا مح

مم م ة     ه حذ لب ولجها م م    ا وعل وم    ال مه مف لر حني      تع ل م     ب وم    النا مه حما لم    لبسي له لم وس حو حو
وم ملصو  ه لن  نا لبدي حن  ال ممو ولحا مه  وا حت حز وو حن      حح لبو    لم مد حع مش    ال لي    لبجي ل م   غ لز حه ون مم
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مم مر   ه مبدو ون   ال حل   ل   ولك مفو وم  مأ مه لل      حل مس   ب تشمو مقوا   وقد   ال لم   فا له لر منو لب
وم مه د م    حل دع    حمقا حس    حرفي وي مه   ل مك لر ود حن      مي لد   لم لعبا حوى  ال لعي  لس دسا لم  ال له لي وع حس حك
وغ لل وب وم     أ له لت دج مح وح    لب للج ور وم    أ له لت دف لك لل  في      لب وض حف ون  ال وم  إ مه حت وس ةنا  لق وز لم  حو له لوي حغ لب

ممو مه ةفا   كفا ون   ححش محوا   أ ةفا  أصب حل لد      حخ لبي حس حفا     ل حن مح له    في     ال لن لم    دي حي لق ال
حن ميو وح مه    مي حت دن ون    مس له    لم لد وع وم    حب مه حل حلى      حف وو له   أ ون   ب لع   لم لق  حلجمي ول حخ لم  ال له لبل مك
حن موو ور مه   حي حث   عن لدي لة   أحا حن      ل   الشيع ملو وأ ةظا   حي وف لر   حلها   لح ود دص لم  بال حل حق وال
حن مفو ون حل   عنها   حي ححا لت ون حني  ا لطل وب مم ول وح  ا حت حف      و ل ة   ري مغل حل   ال وأوي حت وي   و لو حغ لم  ال لئ دل ال
ددوا مه      أ حت حل ةحا      حمقا وص له      من لت دم ووا      ل حن حتها    صا حي ون    لروا لبل   ع لم   مك حه دت مم
وم وم   حل له له ول تط  مي مل  لمن  ق مل  ول  ما حو مع   ول      حخ لتيا وب مث   ول   ا ور لم   ول   حح حع حن

مد  مهو  حهذا حمج ول دك  ل  ا ول دب ول  مم حس دل      حن مع   ول   حك ولجم لل   ا ل م  لللموا حد حخ ول وا
تل مك مد   ف وج مع   حم لضي ممو  لعند   حو له لد وج تل      حم مك     وك ول د م     مم ددا مخ لم     حف له لك ول مم لل
من وم مر   وال تنو مز   وال وو حف مم  وال وم  العظي مه ح م      حل وو لة     حي حم لقيا حشى    ال مب لم    وال له لب وز لح لل
ون حت    فإ ود حر فيا    أ لق حو    مر لم   حنح له لت حب وت حت      مر وم مر ةدا   و وج ةعا   حم لفي حل   ر وث لم  لم له لد وج حم

ود حم وع حلى  فا لم  إ حوى  مسدل لذي التق مبوا ال حص ود      حن حع وص مم م    وا وز حع دد   لب ملج حل   حو وث لم   لم له لبد للج
وف مك وع لة حعلى وا دن تس وثلى ال مم ول مفوا حكما ا حك ةظا      حع وف حع  لح لف  م وش حك ليها عن ال لس وف ل م حت مد حو

وأ حر وق ةبا   وا مد   لكتا لفي مح   مي لطل وص له   ال لري      لب ود حح  حت دصحي لف لمن ال ووصو لم ال حق دس بال
حي وه مة  ف دج حح حم ول وك  ا مل وس حي  فا مف  غ لر حح ون حي      مم مة   وه دي لف لني حح ول مء   ا ومحا دس لم   ال لص حت وع فا

دي وح حن    حو له   لم لن   الل ورآ مق مه   كال مد له ل ة   في      شا لم   سور وج دن وظ  ال حف وح لم  ول  فا له حت
مي ل م   خ ون   الكل لم لي   و ل م  خ حدا  النا لي   لمن      حب مب  خ ول له  حق ود  ب حه  ق مي  فا لم  خ ف

حي من   وه لر   البيا وسا لب  ل ول  الكتا لبا لض      ف وعرا ون  إ لمها  ع وك ون  مح حي  مك لم حغ لس دت مم
وم لبك حك   حح دي لب ود   حن حق ون حض   وا ور مه   وا حت دن حع      مس لني   حم حيق حل   ال وو حح لبك  و دش لم  ل  ال مح حت

وض مض وع حليها  وا وب  حع لن دل  ولجا مة ك حث حد وح ول      مم مق لذي   و مة   لل حع ود حك   لب معو ود لم  ل  حي حع حن
حما لذي   ف مة   لل حب له   في   ري لس دج   نف حر دما      حح حض  لم تط  حق لن  في  ق ويما حل ون  ا لم لم حس حق

حفل حك  ( لبب حر حوى  )  حو وق ةرا أ للج للي زا وو ول مل لب      ا ولبا مد   أ لح ول مم ول مق   وا لدي ون لبز لم  في  ال حم حص
************************

في الفرائض 
لة  حع حد وبت مل ل م ا معلو حن ال لر م وحذي دت لة وال والل

لض لم  نصف  وبالفرائ ول لع حن  ال وع حص      حكما حفا وو مه   أ مي   الل لل   وخ وس لم  الر له لبل مك
للها   لمن وض دلى  أن  ف حو مه  حت حتها  الل حم وس وم      لق حل ولها   و لك مب  إلى   حي ور لم  ول  مع حج حع
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مم مك ميوصي مه)  ( ون  الل لدها  لم وع وت  حب حل حص دت لة   وفي      ا حل حكل حرى   ال وخ من  مأ ود لم  حفا لن حت وغ وا
وذ مخ حت  إذا  و ود  ما  لشئ مني  ق لع حت له  حتس ون      لب مة     لم حفها    آل ول لم    ححفل    حت له حب ون مم لل

لو وح دن لف  كال ودص لد  وال وجوي بت وع وال مة م حغ حرى      مل ود دل  لبها  مي وخفى ما  حح حن حي لم لم لل حك ال
ور حذ وح حني   وا لب  قوان وربا ل م  أ حكل حما  ال حن   لبها      ف لم   لم ول لع مي  ال لبك  غ دش لم  ال حه تت وال

مس ممو مة     قا حف حس ول مح    حف وفتا مة    لم حق حد ون وم      ز ون   ك مبم   م لل له   مم ود  ب حء  ق ل م  با حد دن بال
مموا حل  لبها  را وز لم  حع وك له  مح محوا الل ححت وق لبق      وا حح ول فدا     لل ةذا     حر ونقا لم    وإ له لم وك مح لل
حك وو حر ون   حي لن   إ لز لوني   حت حي وح حو ةئا   ال لحت وج لل    حعليهما      مم مقو مع لل    لب وغف مم ول لم    ا حج حع ال
ون حمها   وأ لبك حح لبل   لفي   مت مر   مك حج حت وش وذ      مم حس إ وي لي لفي حل وح حو مم لمن ال وك لم مح لك حت وح مم لل

بما مب   أ لكتا وف  ال لبر حح ون  ف له  حع لع لض وذ      حموا حس   إ وي حك   ل مز لج وع مف  مي وحري دت لم  ال لل حك ول لل
مث   كذا لدي دد   الحا ويس  آحا من      لبها  ول ورها مبق   مب دل   ول   ح وص لم  ف لص حت وخ مم لل
ود حق حبى   و مه  أ حوص  إل  الل ملوا  ما  حن حذ حوس      حخ حك محصوا  ما  و وم  حن مه ون لم  حعلى  لم حغ حر
مة     حكذا حن حكها مم    ال لجي ون دت حما    وال مه دن لن      إ وفرا ود   مك حثا   حق حب لس  حع ون  بالنا ل م  لم حد لق

حها مد مب   إسنا وز حس  لح وبلي لني  إ دلع حما  ال منها      حك متو مب   مم حذ وك لل   أ ونقو حم ول ون  ا لم  لم لل حك
لب    حما تتا لب   وما   للل وي حغ ول مه   لل مك لر ود لف   حما      مي تحص دت مق   للل وخلو ون   وال ل م  لم حد حع
وو لت ل تن كان لج ول لري ا ود حب حت وي حغ وت ما ال حث لب ةرا      حل وه مج    حد لل ةفا    متعا حن   أصنا لم   لم حل حل ا
دما م م   أ مجو تن دن   ال وي حز حما   حف دس ملجو   للل مر لني    ةما      و لط دشيا ةدا    لل ور لم   حط له لع حما لت وس ل
لدي  لبها   كما حت وه لري  حي دسا له  ال لت حه ولج لو بب  في      لل لح لر ال وح حب مث وال موي حي لم لفي الس حل تظ ال

لن وي لي حب دن من     وال حبا وس مح حك    لب وق    وذل مر      حت لز   لدي حعزي لم   ال للي حع لغ   ال لب وس مم ول لم   ا حع لبن ال
ون حم حل   ف دو حأ حوي   فيها   حت حك   غ حفا   ذا حس  ما      حق وي مه  ل مم حل وع مب  حفهو  حي مذو حك لم  ال حس

حني لف حت وق مم ول لد    حكا دبا مع لل    لل لك حهيا ول لو      لفي    ا وز لف     حع تحص دت لي    ال لث لم    والتأ مج تن لل
حني لب لت ةما     والكا لتها    في     لنظا حد ةدا      لعبا وق ةفا    حع وي حك ةتا    و لقي وو حت لم    و له لك وس من لل

حذا دد   حف معو حذا   مس دس   و وح مه   حن مم حس ول حط حذا      و مه    حك مب لس وم   ذا   ونا لم   ك له لص ور حخ لب
ور حذ وح لت  وا حجبل مء حم حل في مسو حم ول وت ا حلش معو      من ةرا   حتد لوش   إلى   للجها حل  حن حب لم  ال له لب
معو ود لذ   حت وب حن حدى   لل مه ول لن  ا لبدي له  وال لع حم ولج لم      أ ول لع ول   وال لبل  ب مل  ك وق مل  حع لم لم  كا حل حس

لن مكو تر للل ونيا    إلى    و لفها    الد مر وخ مز لع      و وت در لن    وال حيوا لم    كالح لئ بسا لم   ال مه مب ال
لك تت حه دت للل ةرا     و وه لة    حلج حع حخل وع    وال لذ      م وب ل ة   حن حء ممرو ول لق   ا وخل ون  وال ل م  لم حد حع

لد لتما وع لب   حعلى   وال وسبا لقها   ال حل وط حن      مم لب  مدو لبب حس مم ول لق  ا ون  والخل ل م  لم حد حع
لر وف مك له   وال لك   بالل ومل وع   وال مل  م مس لي      مر وح حو وع   وال مر   م حد لث   حق وع حب لم  وال حم لبر للل

لق لتنا وع لل لت    حو ديا دطبيع حس    ال وي در      حلها   ل لبب حد دل   مم لع حء   ما   فا وم   شا لم   حل لض حي
وت حم وم    قا له وي حد م م   لبل   حل تيو حعها   حق حد لت      واب دخرا حس مت    مم حن    للغايا لم   لم حك لح ول ا
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مه وو دم ةحا  حس ود مه  حم حم ل ول لع حد ال لدي ولج لل ا ول حب وفر      ا لديم   مك حق مه   ال ون لم مل   و وو حق ل م   ال حد لق بال
مه ممو دس حق مد    حت لحي حمل ول م ة    ا تطغا مم      حعلى   ال وه ححث   حس ةل  ل  وأك وه لذي  أ لم  للب حس لق ال

دلما مك در   و دن   حم ور وو   حق دن   أ مرو ووا   مق حت له      وا م ة   حعلى   لب حر حرى   مصو وخ لم   مأ له لث وب مخ لل
مض وع مث  حب حخبي ول مض  حعلى  ا وع مه حب مم مك وحي لببي      حس مه    حر مل حع وج حي لر   في    حو ل م   النا حدض لل

وب حج وع لن  وا ودوا مع م م  لل وو ملوا  حق حو ةها حا حف ون      حس مه  أ معو حم وج ل م  إلى  حي وسل لم  لفي  ال حم حك
لر بنا لء  في  كال مر أو  الا وه مث حعلى مط حد له   في      حح لت وو   وق لء  أ لب  لإخا وئ لبذ لم   ال حن حغ وال

 
************************

لة  حع لف لم النا ول لع لت ال حرا حم حث لل  خاتمة في تحصي
حعة لن لة اليا حي لن ددا له ال لف مقطو لء  لتنا ولج وا

مل لص ححا ولم   حو لع للي   ما   ال وم لت   مأ حفا لبص مه  ال لغ      حل وص حأ حك   حف حع وم وت   حس لص وت حن وس حلى   وا لمي   إ لل حك
حك حذا حك    حل     حو حظ وف حيا    لح وت مف حها    ال لف مر وح حل      لبأ حك      حو لد لوي وس حت حق      لب حرا وو حول لم     ا حم مح ول لبا

حل حصتدر     حو حر    حت ود ومع    حص حج ول ةيا    ا لب حت وح له      مم للي وم وم     مت له     حل حق وف دلن     حت وع حم ول لم     ا لل حك بال
حمة     ول حما لع وذ     ال حخى     إ متها    متر حب ةعا      مذؤا تن حص لخضاب      حت لب     و وي لم     الش حت حك ول با

حك      ول ل وول حق ةبا     يعن     لب وم     دائ حع حن حك    ول    حكل      و ومل حر    حح وسفا لم    ال مه مب ول كا
لل       ول وم حح مت      لب مة      شهادا حلج حر وه حب لف      مم مر وخ مز لل     لب وو حق موث    لمن     ال لم    حن لظ حت ون مم و

ول حية    ب وش له    حخ بس   في   الل لفي   مل من   و حل وم      حع حل وع حي    فا مم    ه ول لع دل   ال لم   ك ول لع ل م   ال لحت ول فا
لرف وع ولت حه       حف ور       الل مك وذ حت ول مه      و حف تحص حما      حت له    حعلى    و لم ول دط    قد    لع لم   حخ حل حق بال

مه دق حح وف     و لر وع وم    ا مق فقا    و له    حح لب ممولج حج      لب حه ون حم لبق   و حح ول وك   ا مل وس مه   حفا ون حوي   حع لمي  حغ حع
حقى وش حد    أ حع وس ةرا    وأ حتا وخ دل    مم حض حدى   أ ودنى      حه حد    أ حع وب ودل    وأ مه    حع ون لم   لفي   لم حس الق

ححى وو ورسل    أ دص    وأ لمرا    و حهى    آ حن دل      و حح ح م     حأ در ةعا     حح حل    وحش لم لم    حكا حك لح ول ا
تب لح حن     مي حسا وح لل حن     ا وصيا لع مه    وال مه حر وك دلب      حي ول مه     وا ورضا وع    حي مط    م وخ لم    مس له لم ور مح لل

حض حت وق مم لن     لب لن    لفي    لدي وي حر بدا مد    ال لر دط حم    ل      مم ول حش    مظ وخ دوي   ول   حي لم   حخ لض حه ون مم لب
ول حم وع مل   حعلى   فا حلج وب   حو حأ ود حلى   وا مل  إ حلج ول      أ لز وع له   عن    وا حء   الل لبن   مسو لم   الظ حه تت وال
لع ودش ود     لل حق ون وم    فا لبل حس لء    و حضا حق حل    للل دن      و حم لص حخا لد      لبه      مت لح ول مم ول لم     كا لص حخ ول ا

لر لدي حمقا ول ون       وبا ةدا      مك وب له      حع لك لل حما ةدا      لل لب ةصا     وعا لل وخ له    لفي    مم لع لم    وحش حي لق ال
مه ديا ود      إ مب وع مه     فا ديا ون     وإ لع حت وس حذا     ا لب ول      حف لص له    حت وي حت    وإل    إل ور لم   لفي   مح حل تظ ال
وذ مخ لب     و وسبا حل وب    با له وو حت وس حبها    وا لبب حس وق      مم لث له    و حنها    لب وح    مدو لل وف وم    مت حل لم    و حض مت

لع ودش ون   بال دل   لز مر   مك وم حت  ما   أ وم حم له  حه ون      لب حدا    فإ ةحا    حب لل و م    صا لد وق لم   ول    أ لج حت
مه وص لل وخ وق أ مد وص وب وا لص وم أ لض وه لذي وا وت حف حط لح   لفي      لمش لل لي   صا وع دس وو  ال لب  لفي  أ لبي لم  حط لل حك ال
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مه وص لل وخ له    أ وق    لل مد وص ةما   وا لز وب   عا لص مه      وأ حط دن     حلصا حم لض وه حس     وا وف بن لم     ال لض حه ون حت
دحب     ل حج وع له     مت مط    لب حب مه    ول    ميح حر لب    في      حت لب    لجان ون لي    الذ لص وق لم   والت حع لبن وال

مث حن   وحي لي   لمن   كا وه بن مه   ال وب لن حت ولج ون   ا حت      وإ ول حل وب    حز مه   مت ور   من لف وغ حت وس حع   وا ل م   م حد دن ال
لف لق وو حأ حس   حو وف حد   الن لر   عن ول   الم وت  ه حل حع لي      حف وه بن ول   وال وت   ه حع حز لب  عن   حن للج لم  مو حق بن ال

ون وت    فإ حك لد    حز حم وح حلى   فا وو حم ول حرها   ا لبه حط حة      مم حم وع لن له       و لن      الل وكرا تش ل م      بال لد حت وس فا
ون وت    وإ حص لصها   حع وع وم   فا حل وع حتها   وا حو حدا ونها      حع حر لبذ حح حد      و مرو حد      مو لر وو حم ول لم     ا لخ حو ال

ور مظ ون لزي    وا حني   حمخا لسيئ مم ول مذوا   الت   ا حخ ور     لبها      مأ لذ ححا ةبا     و لم     لمن     مذنو له لب لعقا
و م حز ول لت   وا للي   لصفا حوى  أو بتق حن  ال ويهم      لبها  الذي حل مه      حع حن      الل وث وه     أ لد حت وق لم     وا له لب

وت من وق حني   وا حلجا   وب در لف   ال وو حخ ول وم  وا ةدا  مق حب حش      أ وخ حب   حت منو ملجو  الذ ور حت حو  و وف ل م  حذي  حع حر حك ال
مف حث  ما   فالخو حر وو حوى  أ دث  التق حح ل ة      حعلى  و ورضا لببي     حم لر    حر وج حه لم    و وث لل لم    ا حث حل وا

حلجا   حكذا در تث  هذا   حعلى   ما   ال لح وص  ي حت مق      لل لد     لدي ووعو حم لببي    لب حزا    حر حج ول لم    با لظ حع ال
مف وو حخ ول ون   وا حد   إ حض   زا وف لط  أ منو مق ول حما  لل لض      حك وف مء    مي درلجا لن    ال وم لر    حل وك حم ول لم   ا حق لبن وال

وط    حفل لبر حف وط   ول    مت لر وف ون   مت مك ةطا   و حس حل      حو وث لم حر     حما     حو حم من     أ حم وح در لم    ال لق حت وس فا
ود لبد وب    حس لر ولش    وقا وب حأ ون   و لع حت وس وو   وا مغد لح     مو      لب بروا وج     وال لل ود حأ ةدا     و لص ل م    قا مد و

وثل لم لت    ما     ف حن حن    حخا وسل مه    الك مت دم حما      له حل حطا ح م       حف لر تت       مح حب ون مم ول ل م      ا حأ دس بال
و م مد لت   حعلى    و لقيا حبا لت   ال للحا دصا وو   ال حح ون      و حل لل   لق حأ وس حه   وا ةقا   الل وز حن   لر وس لم   مح حت حت وخ مم

وع حوض له    إلى    وا لق   في   الل لفي وو دت ةل   ال له حت وب مب    حفهو      مم لجي مم ول مل    ا وه لبن    وأ حم ول ل م   ا حر حك ول وا
لبب    يا تي    يا    حر م م   يا   ح ة ة   قيو حر لف وغ حما      حم مت     لل وي حن حن    حلج لن    لم وصيا لع لم    ال حم دل وال

ومن وم دي   وا حل حما   حع حك   لب ورضي له   مي لض وق لن      للي   وا مد    لم لتقا وع ون    ا لم مل    و وع ون    لف لم لم   و لل حك
لل وع حأ حك    و حن ومص    دي ون له    وا لصي حما    نا وم      حك مه حت ود حع دبنا     حو لق    لفي     ر حد وص لم    أ لل حك ال

وم لس حك    واق لس وأ حب لببي    لب حب    حر وز له   لح لل لذ دد      خا مر حد     و وي لدي    حك لم    لفي    العا له لر محو من
ود مد وش وم      وا له وي مل      حعل حزا ول لز مة      لب حم حد وم حد حما      و حت   ك ول حع لل   حف وه لر   بأ وج لح ول ل م   لفي   ا حد لق ال

ممو مه ول حع ولج دبنا      وا لق      حر ول حخ ول ةة      لل حظ لع وو ة ة      حم حوب لع حد     يا     و لش    حشدي وط حب لم    ال حق لبن وال
م ة   ثم دصل ل م   حعلى   ال وعصو حم ول ون   ا مأ   لم حط مد      حخ دم حح لوي      مم للل     حخ وس له     مر لم     الل له لبل مك

لل لب    وال وح دص دم    وال حني    ث وم    التابع مه دم      حل حت لمي    و وظ لد    حن وم حح له    لب لم   لذي   الل حع لبن  ال
======================================================
تم نقل هذه النظومة عن موقع روح السل م ( مكتبة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي )

======================================================
والحمد لله رب العالني
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رخصة "وقف" الع اممة

بسم ال الرريحمن الرريحيم
بثاني من رخصة وقف،  بر م 3الصدار ال وقف العامة 1435 الح ” رخصة  “

مقدمة
بناش و بقع بني ال بد بمثابة العقد الو متع ملغطا ة بها، حيث  بد ة ا بتفاقية الضابطة لذون الستفاد ة من الا هذه الوثيقة هي ال

بثر على قيمة ملستفيد بل تؤ بيد فقط ا متق بتفاقيات الحتكارية ل  بن ال بننا نرى أ ملستفيد، فلكل عقد ضوابط و شوط، و إ ا
لمع برد سلعة فانية. حيث يملك أول مود ممج ميستضاء به إلى  متحيله من نور  العمل الفكري و تسلبه لجوهره العلمي و 
بصور ة العنوية للعمل الفكري بذات نفسه وفق مللكية بال مللكية الفكرية، و تنحص رؤيتنا لهذه ا بق ا للعمل الفكري ح

ةعا لنتهاكها بج ممتش ةفا و  بثاني ضعي بطرف ال متبقي ال ممجحفة  ةدا  برخص الحتكارية الت تضع قيو بضوابط أدناه، بعكس ال ال
حكنه ذلك. ما أم

بد م أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية و غيها ابتغاء ولجه الله، و بننا نق ملناسب حيث أ بد م البديل ا لدينا رؤيتنا الت تق
مة أخرى (مثل نش العلم برخصة و الت تميها عن الرخص الملوكة، و على أي غاي بركي ة الساسية لهذه ال بثل ال متم الت 

بقق بوسيلة ل تخالف هذا الهدف السمى.  بنافع أو لجن الرباح) أن تتح ال
مل قطعي حكر بر م و بشك بن السل م يح ةدا بها و الت ل يضيك أن ل تشتك معنا فيها - أ في قناعتنا - الت ل نلز م أح

بتحريم يأتي من عد ة أولجه: العلم والعرفة و النتاج الفكري على ولجه الطلق، و هذا ال
م م من نار .1 ةما ألجمه الله يو م القيامة بلجا من كتم عل ”حديث رسول الله صبلى الله عليه و سلم :   و قد لجاءت كلمة1“

بضار نشها.  بمة غي ال مل بنافعة ل ة ة في سياق الطلق فهي تنطبق على العلو م ال العلم نكر
ةرا و أغلب.2 ةنا محصو بنه ليس عي ةكا، و ذلك ل ينطبق على العمل الفكري ل بح أن يكون مملو بدد ما يص بن السل م ح أ

بل عليه ما ورد من بن ما ل يجوز بيعه ل يجوز تملكه) د بنش الملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أ شوط اتفاقيات ال
بنهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (و يدخل فيه مسائل كثي ة غي منحص ة كبيع العدو م و الجهول و ما ل ال

بم ملك البائع عليه) و ما ورد عن الئمة الربعة من فهمهم لهذا.  ميقدر على تسليمه و ما لم يت
بن قرون الخي الولى نشت العلم دون.3 ممحدثة و أ بن العمال الفكرية ليست  لسنا بحالجة لبتداع شء لنش العلم ل

تملكها. 
بشارع فل ضر و ل.4 بما نهى عنه ال مة منهم، وهذا م بمن يحتالجهما هو إضار بالناس لصالح قل حبس العرفة والعلم ع

ضار.
بربح منها دون كتمها. .5 انتفاء مبر الصلحة إذا ولجدت طرق لنش العمال الفكرية و ال
بق في تحريم ما أحله الله ليكون.6 بناش الح بن التمعن في قوانني اللكية الفكرية الختلفة يجدها تتلخص بإعطاء ال إ

ممبهمة الملوكة  ةل له في كسب مادي، و ل علقة لهذه القوانني بتقديم خدمة أو منتج معني، فالاد ة  ”ذلك مدخ “
بدعاء ملكيتها يفتح باب البتاز. غامضة و ا

بمنا مصلحة عمو م البش على نظيتها لدى بتوزيع) ته ملضاد ة لحكر ال و نحن في وقف (كما في العديد من الرخص ا
بن بل، فنعتقد أ بز و لج بثواب من الله ع برالجي لل بذاتية، و ل نغفل عن اهتمامنا بمصلحة صاحب العمل ال بظمي الصلحة ال ممع

ةا ألجمه الله بلجا م من نارالحديث صحيح1 رفع النار بطرق حديث من كتم علم ” رواه أحمد وأبو داود والتمذي وابن مالجه انظر  “
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محفوظة و ذلك كما أسلفنا وفق الضوابط أدناه. و نقف هنا عند ممنوحة و ليست  بتوزيع  بطبع و ال ”حقوق ال “ ” “
مسألتني:

ممبتكر الصلي على كل الحوال. فل يجوز لحد أن يأخذ هذا العمل• بق الدبي لصاحب العمل يبقى لل بن الح الولى: أ
ةيا لنفسه.  ةيا أو لجزئ بل بدعيه ك و ينتحله أو أن ي

ةرا عن تحسينه أو• ةبا أو يتقاض ألج بن لصاحب العمل و لغيه الفاد ة الادية من العمل كأن يطلب أتعا بثانية: أ و ال
بق له ادعاء ملكيته للفكر ة أو العمل في صورته العنوية بما ما وراء ذلك فل يح ةرا عن تدريسه و هكذا. أ تطويره أو ألج

بن ةفا ل بق له منع الخرين من إعاد ة نشها و من الستفاد ة منها. و هذا ل يتناقض مع كون العمل موقو و ل يح
. 1الوقوف هو أصل العمل الفكري بصورته العنوية و ليس الوسيط أو الخدمة 

تعريفات
برخصة: تكون التعريفات هنا هي القصود ة عند استخدامها في ال

ةرا العمل): هو أي عمل فكري نافع غي مادي و ل ملموس و يمكن لن يتلقاه عمل نسخ منه.1 العمل الفكري (أو اختصا
بنسخة إليه ، و هو الوقوف.  و نقله إلى آخرين دون أي عبء على من قا م بإيصال ال

بنسخ و.2 لكر أو الجهة الت قامت بتطوير و توفي العمل الفكري (و الت تملك حقوق ال ملبت صاحب العمل: هو الشخص ا
ةكا للهلية الت برسمية إن لز م المر)، و هو الواقف ويجب أن يكون مال ةضا عند الجهات ال فل أو بع بتوزيع ك بنش و ال ال

بنش.  بوله القرار لحظة ال تخ
بشخص أو الجهة الت ترغب بالنتفاع من العمل الفكري، و هو الوقوف عليه. .3 لد م): هو ال النتفع (الستخ
بق.4 برخصة): هي هذا العقد الذي بني يديك وهو عقد بني صاحب العمل والنتفع يح ةرا ال رخصة الستخدا م (أو اختصا

ةرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن للمنتفع بمولجبه و ضمن شوطه الستفاد ة و النتفاع من العمل. و نظ
برخصة. فإذا لم يكن قيا م النتفع بالستفاد ة من العمل الفكري يعن بالضور ة إقراره و موافقته على كافة شوط ال

برخصة تسحب منه الحقوق المنوحة بمولجبها و يصبح أي انتفاع بالعمل غي مشوع و ةقا على ال النتفع مواف
برض نفسه للمقاضا ة.  يع

برخصة بنود ال
، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة وقف ةرا بـ  ”رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصا “

بتوثيق الحر أو إنتاج فن على سبيل الثال ل الحص). تتشابه هذه الرخصة في أهدافها مع رخص البمجيات الحر ة وال
بنها تزيد عليها ببعض الجوانب التعلقة بالهدف من وراء النتاج و حدود الستخدا م.  و رخصة النتاج الشتك. ولك

بصد به نوال بن هذا العمل هو وقف لله تعالى و يتق رخصة وقف و كما يقتح السم هي إقرار من صاحب العمل بأ
بر بن رخصة وقف تق بن هذا العمل هو صدقة لجارية لولجه الله تعالى. وبذلك فإ رضاه من خلل انتفاع الناس به، أي أ

بق في الفاد ة من العمل و إعاد ة توزيعه و حت تطويره ضمن ةيا كان لجنسه أو لونه أو عقيدته- الح بأن للمنتفع -أ
الشوط التالية: 

ددةمة:• لل - الدق  أو
برخصة. دء ل يتجزأ من بنود ال بل ما سبق ذكره في القدمة و التعريفات و مقدمة البنود، هي لجز ك

 

مثل يجوز أخذ ألجر على نقل ثمار أرض موقوفة أو عصها1
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لي ا - أوجه التستخدام:•  ث ان
بم استخدا م عمله فيما يسء بق للمنتفع استخدا م العمل ضمن أي غرض فيه منفعة و صاحب العمل ينصح بأن ل يت يح

بشع السلمي أو ملنتفع لل بتة عن مخالفات ا مل الب بسمحة، و صاحب العمل غي مسؤو للخرين أو يخالف مبادئ السل م ال
الساء ة للخرين في استخدا م العمل. 

دتطغطية:• لث ا - أوجه ال  ث ال
مص أخرى ل تتعارض ميمكنها تغطية العمال النشور ة برخ ةيا، كما  ميمكن لرخصة وقف تغطية العمال الجديد ة كل

مص أخرى، أو تلك العمال الت عفت عنها القوانني مبرخ بملة لعمال  ملك مجزئيات ا ميمكن لوقف تغطية ال ةيا معها، كما  لجوهر
بنها ضار ة.  بظن أ بضار ة أو الت يغلب ال ةقا العمال ال مرخصة وقف إطل متغطي  بدتها، و ل  الحلية بسبب انتهاء م

دزةمن:• لع ا - الحد ال  راب
بل استخدا م للعمل بد تاريخ ك ميع بد ة معينة، حيث  مد زمن، فل ينتهي نش العمل برخصة وقف بم ل تخضع رخصة وقف لح

بد ة بنش- فمهما كانت ال بنش و تاريخ لجديد لقبول ال بمثابة تاريخ لجديد لتوقيع هذه التفاقية -أي تاريخ لجديد لل
بد ة من مل بن كل استخدا م للعمل يعيد بدء تلك ا ةما ل محك دة  القصوى للملكية الفكرية ضمن القوانني الحلية فهي ساقط

بصفر.  ال
دتزوزيع:• دق ال لس ا - ح  خ اةم

بم الذي يريد مع بق للمنتفع إعاد ة توزيع العمل بصورته الصلية و دون تعديل و تحت شوط رخصة وقف، بالك يح
بق الدبي لصاحب العمل.  صون ذكر الح

دتعديل:• لتس ا - حق ال  تس اد
بتعديل عليها بما يناسب احتيالجاته و ضمن بق له ال بنسخة الصدرية للعمل كما و يح بق للمنتفع الحصول على ال يح

بضحة في باقي البنود.  الحدود الو
ددلة:• للع دنسخة ا دق تزوزيع ال لع ا - ح  تس اب

بدل و طبيعة بدل فقط تحت رخصة وقف العامة و على أن يذكر أصل العمل الع يحق للمنتفع إعاد ة توزيع العمل الع
بنسخة الصلية الت انتجها ممعدلة و ليست هي ال بنسخة  بن هذه ال وبس أ تل ةل ل ةحا بما ل يدع مجا بتعديل و أن يكون واض ال

صاحب العمل الول. 
لن ا - عدم السؤولية:•  ث اةم

بل صاحب العمل أية مسؤولية ل قانونية و ل أخلقية عن حسن أو إساء ة استخدا م العمل أو الضار الباش ة ل يتحم
ةنا و ل مة ل ضم بد م أية ضمان مد يسمح به القانون. و صاحب العمل بهذا ل يق بناتجة عنه إلى أقص ح أو غي الباش ة ال
بدمة له بضمانة الوحيد ة الق ةحا بقدر ة النتج على تحقيق أي غرض. السؤولية الكاملة تقع على عاتق النتفع و ال تصي

هي مصدر العمل. 
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مقدمة المراجع
“قال الله تبارك وتعالى : " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني " وقال تعالى :  إن الظن ل يغن من الحق شيئا "

وقال " إن يتبعون إل الظن وإن هم إل يخرصون "
ينبغي أن يكون لكل كل م مصدر موثوق من خلل اليات الكريمات نفهم أنه 

والصادر الوثوقة هي الفطر ة والحس والعقل والرواية:
) فإما أن تدرك أمرا ما بفطرتك كما أن كل مولود يولد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى كما يشي إلى ذلك هذا البحث1

New لجلة  scientist5 (الرلجع: ج(

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
حة ، هل ترى فيها حم لهي حب مج ال لت ون مت لة  حم لهي حب لل ال لنه ، كمث لبجسا حم مي لنه ، أو  لبصا حن مي لنه ، أو  لبودا حه مي ل ة ، فأبواه  مد على الفطر حل ميو مد  تل مولو ك

حء . حعا ود حلج
1385 - الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري- الصدر: البخاري الراوي: أبو هرير ة الحدث: 

خلصة حكم الحدث: [صحيح] 

) أو أن تدرك أمرا ما بحواسك فتاه أو تسمعه أو تشمه أو تلمسه أو تتذوقه2

) أو أن تدركه بعقلك إما بالستدلل النطقي: بما أن كذا وكذا          إذا كذا مثلما نفعل بالرياضيات 3
أو بالدراك العقلي الباش كما أنك تستحسن أشياء فتقول عنها حسنة وتستقبح أشياء أخرى بالدراك العقلي فقط

دون استدلل منطقي وكما تضع ال م اللح على الطعا م دون ميان ويسمى هذا أحيانا بالحدس.

) أو أن يصل إليك المر رواية عن كتاب أو عن قائل كما نقول اليو م قال رسول الله كذا وكذا فقد وصل إلينا هذا4
الكل م عن طريق الرواية (الرواية تشمل السماع والشافهة الكتابة والنسخ) فعلماء الحديث يروون مثل صحيح البخاري
ويقولون أخذت هذا الكتاب عن فلن عن فلن عن فلن حت يصل إلى الما م البخاري والما م البخاري يقول رويت هذا

الحديث عن فلن عن فلن حت يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى هذه باللجاز ة
ومثل اللجاز ة في كتب الحديث النبوي : اللجاز ة في القرآن تتم بطريقة مشابهة ولكنها أدق حيث ل يروى القرآن
بالعن في حني يسمح برواية الحديث الشيف بالعن مع اختلف اللفظ كما تتمي إلجاز ة القرآن بكث ة الروا ة

والحفاظ في لجميع العالم السلمي والذي يسميه العلماء بالتواتر فالقراءات العش ة للقرآن الكريم كلها صحيحة
متواتر ة

وكتب الفقه والعقيد ة والتاريخ السلمي وغيها مثل ذلك إل أن الهتما م بالرواية فيها أقل ولكن هذا ل يعن أنها غي
صحيحة فالتاريخ السلمي من أدق التواريخ تدوينا فكل مئة سنة تقريبا يتم تأليف كتاب أو أكث في التاريخ ابتداء
من سي ة الرسول عليه الصل ة والسل م حت زمن الكاتب وأظن أن آخرها  التاريخ السلمي لحمود شاكر والذي بلغ

Islam  م تقريبا وهناك لجهود مشكور ة لوقع قصة السل م 1985حت سنة  storyفي هذا الجال3 (الرلجع: ج( 
فجزاهم الله عنا خيا.

)1وقد رلجعت إلى موقع القرآن الكريم لجامعة اللك سعود في القرآن الكريم (الرلجع: ج

)2ورلجعت للموسوعة الحديثية لوقع درر في الحديث الشيف (الرلجع: ج
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ونحن اليو م تنقل لنا وكالت النباء الخبار بالرواية أيضا وبالبث الباش ولعل هذا هو القذف بالغيب من
 من سور ة سبأ والله تعالى أعلى وأعلم53مكان بعيد الذي ذكر في القرآن في الية 

كما أن الرالجع والكتب أيضا لها طريقة في توثيق الرواية إلى صاحب الكتاب أو الرلجع.
وصاحب الكتاب أو الرلجع يرلجع إلى التجارب العلمية الت يجريها بحواسه وعقله وبأسلوب التفكي العلمي وهكذا.

وفي كل هذه الروايات ينبغي مراعا ة مبدأ التثبت والتبني :
وم مت ول حع حف حما  حلى  حع محوا  لب وص مت حف مة  حل حها حج لب ةا  ووم حق مبوا  لصي مت ون  حأ منوا  دي حب حت حف مإ  حب حن لب دق  لس حفا وم  مك حء حلجا ون  لإ منوا  حم حآ حن  لذي دل حها ا تي حأ حيا  “قال الله تعالى : 

حني  (  لم لد لفي6حنا مه  حن دي حز حو حن  حما لولي مم ا مك وي حل لإ حب  دب حح حه  دل دن ال لك حل حو وم  تت لن حع حل لر  وم حول حن ا لم مي  لث حك لفي  وم  مك مع لطي مي وو  حل له  دل حل ال مسو حر وم  مك لفي دن  حأ مموا  حل وع حوا حن  (  )   مدو لش درا مم ال مه حك  لئ حل مأو حن  حيا وص لع ول حوا حق  مسو مف ول حوا حر  وف مك ول مم ا مك وي حل لإ حه  در حك حو وم  مك لب ملو دم  ( 7مق لكي حح دم  للي حع مه  دل حوال ةة  حم وع لن حو له  دل حن ال لم ةل  وض حف  ( 8( 
متوا  دب حث حت حف " “ سور ة الحجرات وفي قراء ة أخرى من قراءات القرآن الكريم " 

)4ويمكنك الرلجوع إلى الفتوى في موقع إسل م ويب لبيان هذه القراء ة  (الرلجع: ج
فيجب التحقيق والتدقيق والتثبت والتبني من أي معلومة بلغتنا بالرواية مثلما يفعل علماء الحديث عندما يقولون هذا

حديث مقبول ( صحيح أو حسن ) وهذا حديث مرفوض ( ضعيف أو موضوع ) وكذلك غيهم من علماء الدين وعلماء
الدنيا .

) هناك مصدر خامس لم يكن مولجودا قبل ذلك للحصول على العلومات وهو الحسابات والحاكا ة الت يجريها5
الحاسب اللي وهي تعتب اليو م مصدر موثوق في كثي من الؤسسات العلمية وإن لم يكن موثوقا بنسبة مائة في

الائة.

) تعريب الصطلحات يرلجع فيه إلى مجمع اللغة العربية وإلى الختصني في هذا الجال وقد اعتمدت هنا على معجم6
2009الصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد لحمد شفيق الخطيب مكتبة لبنان ناشون 

هناك مصادر غي موثوقة فلم نرلجع إليها في هذا البحث وأشهرها موقع الفيسبوك وموقع ويكيبيديا وللسف فقد
أصبحت مثل هذه الصادر وسيلة لنتشار الشاعات والضللت نتيجة لعد م التوثيق  العلمي كما ذكرنا سابقا ولكن

بعض البحاث في ويكيبيديا تكون ملحقة بالرالجع فيمكن الرلجوع إلى مرالجعها والتبني من صحة العلومات والله
تبارك وتعالى أعلى وأعلم

وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن ومن الشيطان والله تبارك وتعالى ورسوله
بريئان منه وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والحمد لله رب العالني.

والباب مفتوح لكل من أراد بيان خطأ ما في الكتاب فجزاه الله خيا فالؤمن مرآ ة أخيه يرى فيها عيوبه من ألجل أن
يصلحها وشكرا لن أهدى إلينا عيوبنا ولجزاه الله خيا مع مراعا ة أن يكون ذلك بالحكمة والوعظة الحسنة قدر

المكان.  قال الما م الزني -وهو تلميذ الما م الشافعي-: قرأت كتاب " الرسالة " - وهو من تأليف الما م الشافعي -
مبك وأكفف -" ححس على الما م الشافعي ثمانني مر ة، فما من مر ة إل وكان يقف على خطأ ،فقال الشافعي:"هيه !- أي 

ةا غي كتابه ". دب صحيح أبى الله تعالى أن يكون كتا
وكان العلماء يقولون: يأبى الله تعالى الكمال إل لكتابه

دي " مبوها إل مس ون حي حب ولم  دلموا هذه الكت حس تع دن النا مت أ حدد قال الما م الشافعي رحمه الله تعالى: " و
وقد شح الما م الشافعي في هذا الكتاب ما يسميه علماء الشيعة بأصول الفقه وهو يشبه مبادئ التفكي العلمي عند
علماء الدنيا ويشح فيه الما م طريقة استنباط الحكا م الشعية وكيفية فهم الشيعة وما يجب على العلماء وغيهم

اتجاه الشيعة السلمية ويهمن هنا أن اذكر ما قاله الما م وشحه عن اختلف عقول البش.

)39(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

http://vimeo.com/ahmedsami


http://vimeo.com/ahmedsami                                                             .البسيوني سامي أحمد م

مقدمة المراجعرجل مسلم -كيف يرى العلم - 

وسأشح ما فهمته من الما م بأسلوبي التواضع للتسهيل ومن أراد فهم الوضوع من الما م نفسه فليلجع إلى كتاب
):8) أو إلى موقع الكتبة الشاملة (مرلجع: ج1الرسالة (مرلجع: أ

قيل يا إما م : كيف تفهم الجتهاد الجتهدين في الدين وهل يجوز أن يفت الفقيه في أمر ليس فيه قرآن ول سنة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

مه " الية “قال الما م : لقد قال الله تعالى :   حر وط حش وم  مك حه ملجو مو تلوا  حو حف وم  مت مكن حما  مث  وي حح حو ل م   حرا حح ول لد ا لج وس حم ول حر ا وط حش حك  حه ولج حو لبل  حو 144حف
سور ة البقر ة

حن مدو حت وه حي وم  مه لم  وج دن لبال حو مت   حما حل حع حو “ولكن كيف يمكنهم التولجه للقبلة فأرشدهم الله تبارك وتعالى فقال :  

“ )  سور ة النحل16( 

أي أنهم سيستخدمون العلمات كالجبال والنهار وغيها والنجو م حت يصلوا إلى القبلة فلو أنهم الجتهدوا في هذا المر
فإنهم سيستخدمون عقولهم للوصول إلى القبلة وما آتاهم الله تبارك وتعالى من معارف وخبات وهم مختلفون في

حن حس وح حأ حف وم  مك حر دو حص حو ةء  حنا لب حء  حما دس حوال ةرا  حرا حق حض  ور حول مم ا مك حل حل  حع حلج لذي  دل مه ا دل “عقولهم وفي خباتهم قال الله تبارك وتعالى قال :  ال
حني (  لم حل حعا ول تب ا حر مه  دل حك ال حر حبا حت حف وم   مك تب حر مه  دل مم ال مك لل حذ ى لت   حبا لبي دط حن ال لبم مكم  حق حز حر حو وم  مك حر حو “ )  سور ة غافر64مص

ومن ثم يجب على كل واحد منهم استخدا م عقله وخباته في تنفيذ هذا المر الشعي ول ينتظر حت ينل الوحي
باتجاه القبلة فإنه عندها لن يصلي.

ومن التوقع أن يختلف هؤلء الناس فيقول بعضهم القبلة من هاهنا والخرون يقولون بل من هاهنا لتجاهني مختلفني
وذلك لختلف عقولهم وخباتهم رغم أنهم يقصدون قبلة واحد ة وإذا صلى كل منهم حسب الجتهاده فصلته إن شاء

الله مقبولة وكلهم مقبول إن شاء الله لنهم بذلوا ما عليهم 
حنا لسي دن لإن  حنا  وذ لخ حؤا مت حل  حنا  دب حر وت   حب حس حت وك حما ا حها  وي حل حع حو وت  حب حس حك حما  حها  حل حها   حع وس مو دل  لإ ةسا  وف حن مه  دل مف ال لبل حك مي حل  والله تبارك وتعالى يقول:   

دنا حع مف  وع حوا له   لب حنا  حل حة  حق حطا حل  حما  حنا  ول لبم حح مت حل  حو حنا  دب حر حنا   لل وب حق لمن  حن  لذي دل حلى ا حع مه  حت ول حم حح حما  حك ةوصا  لإ حنا  وي حل حع ول  لم وح حت حل  حو حنا  دب حر حنا   وأ حط وخ حأ وو  حأ
حن (  لري لف حكا ول ل م ا وو حق ول حلى ا حع حنا  ومص حفان حنا  حل وو حم حت  حأن حنا   وم حح ور حوا حنا  حل ور  لف وغ “ )  سور ة البقر ة286حوا

وأما إذا كان معهم أناس ل علم عندهم أو كان معهم رلجل أعمى فإنه يتجه إلى من يثق فيهم فيصلي معهم وصلته
وم له وي حل لإ لحي  تنو ةل  حلجا لر دل  لإ حك  لل وب حق لمن  حنا  ول حس ور حأ حما  حو “أيضا مقبولة إن شاء الله لنه بذل ما عليه وقد قال الله تبارك وتعالى:  

حن  (  ممو حل وع حت حل  وم  مت مكن لإن  لر  وك لبذ حل ال وه حأ ملوا  حأ وس وم43حفا مه دل حع حل حو وم  له وي حل لإ حل  لبز من حما  لس  دنا للل لني  حب حب مت لل حر  وك لبذ حك ال وي حل لإ حنا  ول حز حأن حو لر   مب تز حوال لت  حنا لبي حب ول لبا    ( 
حن (  مرو دك حف حت “ )  سور ة النحل44حي

وعلى ضوء هذا الثال يفهم اختلف الفقهاء والجتهدين في الدين وأيضا يفهم من يستفتيهم في الدين ويرلجع إلى من
يثق فيه أكث من غيه.

وهنا أحب أنا أحمد سامي أن أبني نقطة :
هل يفرض بعض الناس على الناس الخرين أن يتجهوا إلى القبلة الت يتولجهون إليها أو يفرضوا عليهم الرأي الفقهي

الذي يرونه أ م يجب أن نتعايش معا ونقبل الختلف بيننا في حب واحتا م وندعو لبعضنا بالهداية والله يعلم في
الحقيقة من يتشدد ومن يتبع الرخص ليسهل على نفسه ومن هو صادق مع الله يريد الحق أيا كان.

حه دل معوا ال لطي حأ حو وم   مك لن وي حب حت  حذا محوا  لل وص حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا لل   مسو در حوال له  دل لل مل  حفا حولن لل ا مق لل   حفا حولن لن ا حع حك  حن ملو حأ وس حي “قال الله تعالى :  
حني  (  لن لم وؤ تم متم  مكن لإن  مه  حل مسو حر ةنا1حو حما لإي وم  مه وت حد حزا مه  مت حيا وم آ له وي حل حع وت  حي لل مت حذا  لإ حو وم  مه مب ملو مق وت  حل للج حو مه  دل حر ال لك مذ حذا  لإ حن  لذي دل حن ا منو لم وؤ مم ول حما ا دن لإ    ( 

حن (  ملو دك حو حت حي وم  له لبب حر ىى  حل حع حن ( 2حو مقو لف مين وم  مه حنا وق حز حر دما  لم حو ح ة  حل دص حن ال ممو لقي مي حن  لذي دل دت3 )   ا حلجا حر حد وم  مه دل فقا   حح حن  منو لم وؤ مم ول مم ا مه حك  لئ حل ى مأو    ( 
دم  (  لري حك دق  وز لر حو د ة  حر لف وغ حم حو وم  له لبب حر حد  سور ة النفال4لعن  ( “

والحمد لله رب العالني
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المراجع
تنقسم الرالجع هنا إلى ثلثة أقسا م وهي :

  أ )  الكتب والرالجع
ب ) القالت النشور ة

 ج )  الواقع والنش اللكتوني

وأخذت طريقة تقسيم الرالجع والشار ة إليها من كتاب البيئة في النظور السلمي للدكتور إسماعيل عبد
 فجزاهم الله عنا خيا2013الفتاح عبد الكافي طبعة دار العالم العربي القاهر ة 

(أ) الكتب والرالجع
) الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الطلب بن عبد مناف الطلب1أ

 م1940هـ/1358هـ), الرسالة ,الحقق: أحمد شاكر, مكتبه الحلب، مص الطبعة: الولى، 204القرش الكي (التوفى: 

(ب) القالت النشور ة

(ج) الواقع والنش اللكتوني
)1ج

:// . . .http quran ksu edu sa
)2ج

:// . / ?http dorar net hadith skeys
)3ج 

:// .http islamstory com
)4ج

:// . . / / . ?http fatwa islamweb net fatwa index php
= & = & =25028page showfatwa Option FatwaId Id

)5ج
:// . . / / / / 0262407912607040http www sciencedirect com science article pii S

) 6ج 
:// . . /36- - - - - .http www livescience com group warns consumption earth resources html

)7ج
 http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

)8ج
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http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.livescience.com/36-group-warns-consumption-earth-resources.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262407912607040
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25028
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25028
http://islamstory.com/
http://dorar.net/hadith?skeys
http://quran.ksu.edu.sa/
http://vimeo.com/ahmedsami
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:// . / . / /8180http shamela ws index php book
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في الختام أوصيكم
 بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا النغنياء فقط

فيما تصممونه
 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للنغنياء فقط
وخدماتكم للنغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

من يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا النغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان مشروع
جرة مياه

توضع في الشارع
فيشرب منها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين
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في الختام أوصيكم
 بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا النغنياء فقط

فيما تصممونه
 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للنغنياء فقط
وخدماتكم للنغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

من يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا النغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان مشروع
جرة مياه

توضع في الشارع
فيشرب منها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين

http://vimeo.com/ahmedsami
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