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٥/٧/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
حث ) وقد اعتمد الباالشریعة اإلسالمیةیهدف البحث لدراسة موضوع (أحكام السؤال في 

على منهج التأصیل الشرعي التحلیلي في دراسته للنصوص في القرآن والسنة وقد قدم الباحث 

حیث تناول في المبحث األول تعریف السؤال في اللغة واالصطالح مبحثین؛بحثه على شكل 

وبیان معاني ألفاظ السؤال في القرآن الكریم، وتضمن المبحث الثاني بیانا ألقسام الحكم الشرعي 

بیان ألحكام السؤال وأقسامه ودوافعه وحكمه الفقهي وقد خلص الباحث إلى نتائج ثم كلیفي الت

منها: ان من السؤال ما هو مطلوب شرعا وهو الذي ال یجوز للمسلم تركه كمعرفته ألحكام 

الطهارة والصالة والصیام والزكاة وأركان اإلسالم ومعرفة الحالل والحرام في باب المعامالت 

فهنا یجب على المسلم السؤال ومن السؤال ما هو منهي عنه شرعا وهو ما أخفاه اهللا عن المالیة 

إلى غیرها من النتائج …عباده ولم یكلفنا للبحث عنه لحكمة تعود بالنفع على المسلم نفسه 

الموضحة في ثنایا البحث.

The Rules of Inquiring in Islamic Legislation
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Abstract:

The research aims to discuse (Law question in Islam –

Jurispundence study). The research depends on the method of analyses

Jurispundence “attitudes in studying the verses of Quxan and sunna. The

research includes two pointes , the first one declare the meaning of Law

question according the language and term , in addition to explaine the

meaning of leters of Law question. The second point refers to the

division of legal judgment and its results emerges of the Law question

divisions , motivations , and its legal Jurispundence. The Pesults wich the
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research fixes are the importance of legal question by the holy sharea for

instance , puretance far prayer fasting and legal – taxes , In addition to

concepting of legal and ilegal acording sharea of Islam, especially in

finance treatments , above all , what we have to understand our duties

wich (Allah Tala) comfirmed in noble Quran and sunna of the prophet

(God praised him) .

:المقدمة
الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبیــاء والمرســلین محمــد وعلــى الــه 

وصحبه أجمعین أما بعد:

إن الســؤال مــن المواضــیع الهامــة فــي الفقــه اإلســالمي لمــا للســؤال وطرحــه والغایــة منـــه فــ

لم واالسـتفادة وقـد یكـون أهمیة كبیرة في نفس السائل والمجیب، فقد یكون هدف السائل وغایته التع

استهزاء وعبثا وجحودا وٕانكارا ال یبتغي به علما وال منفعة. 

قـــد  یــرى كیــف ان النبــي وحیــاة الصــحابة والمتأمــل فــي ســیرة النبــي 

نهى أصحابه عن كثرة األسئلة خشیة ان یكون ذلك سببا في إثقالهم بالتكالیف وسدا لباب التكلـف 

ني والسؤال عما ال نفع فیه إن لـم تكـن مضـرة، ودرءا عـن أن یـنهج المسـلمون واالشتغال بما ال یع

ینهـى : (كـان رسـول اهللا منهج من قبلهم في المماراة والجدل، فعن المغیرة بن شعبة 

وقد ذم شرعنا الحنیـف بشـدة وبأدلـة مستفیضـة مـن ) ١(عن قیل وقال وكثرة السؤال وٕاضاعة المال) 

أمته من مسلك أولئك األقوام الذین وقفوا من رسـلهم موقـف رسول اهللا القرآن والسنة، فحذر

التردد والعصیان فاستحقوا ان یؤخذوا بالعذاب، ولقـد أدرك الصـحابة هـذه الغایـة فكـانوا ال  یسـألون 

عن شيء حتى ولو رغبت نفوسهم في ذلك امتثاال ألمره ووقوفا عند نهیه وهم الذین رسخ اإلیمان 

وان المؤمن الحق هو الذي یتأدب فـي السـؤال جاء به رسول اهللاجعلوا هواهم تبعا لما في قلوبهم ف

الصـحابة )٢((یقـال دیدنـه أي عادتـه ودأبـه)كان دیدن هو وال یلح، وسؤاله الغرض منه التعلم وهذا 

إن مـــن أســـباب هـــالك األمـــم وشـــق عصـــاها وتالشـــي قوتهـــا واســـتحقاقها وقـــد بـــین الرســـول 

ل أمران اثنان: كثرة السؤال والتكلف فیه، واالختالف في األمور وعدم التزام شـرع عذاب االستئصا

اهللا عز وجل. 

فرضیة البحث:
(الشـك والجـدل المـراء وهـ مإن الذي یتأمل في واقع معظم من یصدر عنهم السؤال دافعهـ

ال والســؤال وتـرك العمـل الحقیقــي وكثـر بـین الجهلــة النقـاش والجـد)٣(وامتـرى فیـه وتمـارى أي شــك)

عــن بعــض األمــور والمســائل التــي ال تنفــع واالطــالع علیهــا ال یقــدم مــن مســیرة الــدعوة اإلســالمیة 
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(كیفیــة یضــر) ومــن هــذه المســائل علــى ســبیل المثــالشــیئا وال یــؤخر فهــو (علــم ال ینفــع وجهــل ال

وهـل رأى محمـد ربـه –عصـا موسـى –عدد أصـحاب الكهـف وسـنوات مكـثهم –خلق آدم وطوله 

كثـرة التفریعـات فلة اإلسراء والمعراج وهكـذا ..إلـى غیرهـا مـن المسـائل) ممـا ال ینبنـي علیـه عمـل لی

للمسـائل التــي لـم تقــع واالفتراضــات البعیـدة عــن الوقــوع والـدخول فــي متاهــات (أرأیـت) لوجــدت كــذا 

 (فقـه ممـا یـدخل فیمـا سـماه بعـض األئمـة…مما لـم یقـع والینتظـر ان یقـع بالفعـل فـي وقـت قریـب 

(المكثرین من االفتراضات المتخیلة) ولو انه كل افتراض متخیـل لـیس األرأیتیین) أي االفتراضیین

فكـل هـذه الجـداالت والمناقشـات التـي تحصـل وبـدون )٤(مذموما إذا كان یمكن وقوعـه فـي القریـب 

نفـــع للمجـــادلین وخصوصـــا إذا كانـــت صـــادرة عـــن الجهلـــة والـــذین لیســـت لـــدیهم أیـــة خلفیـــة علمیـــة 

عیة كــل ذلــك دفعنــي إلــى أن ابحــث عــن أســباب ودوافــع وحــاالت الســؤال وحكمــه فــي الشــریعة شــر 

اإلسالمیة. 

أھداف البحث :
) إلى بیان الحكم الشرعي للسـؤال مـن شریعة اإلسالمیة(أحكام السؤال في الیهدف البحث

ن األســئلة خــالل عــرض اآلیــات واألحادیــث وأقــوال الفقهــاء مــن حیــث الجــواز والمنــع  ألن كثیــرا مــ

یوقع األمة في حرج وُیوِقع الخالف فیما بینهم ویدخل السائل تحت الوعید الشدید أعظم المسلمین 

فــي المســلمین جرمــا مــن ســأل عــن شــيء لــم ُیحــّرم َفحــّرم مــن اجــل مســألته والضــرر الــذي یحصــل 

بحـث عـن (فمن أمعـن فـي المة بسبب سؤاله ویكون داخال في اإلثم والذنب، یقول العسقالني :لأل

وعــن أصــحابه الــذین معــاني كتــاب اهللا محافظــا علــى مــا جــاء فــي تفســیره عــن رســول اهللا 

شاهدوا التنزیل وحصل من األحكام ما یستفاد مـن منطوقـه ومفهومـه وعـن معـاني السـنة ومـا دلـت 

. فامتثـــاال ألمـــر اهللا )٥(علیـــه كـــذلك مقتصـــرا علـــى مـــا یصـــلح للحجـــة منهـــا الـــذي یحمـــد وینتفـــع بـــه)

له وانتهاء عما نهى اهللا ورسوله حتى نكون ما كان علیه الصحابة الكرام وصـدق اهللا العظـیم ورسو 

َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّـهِ اذ یقول عنهم ( َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ )ُكْنُتْم َخيـْ

)٦ .(

والتعلم والوصول إلى الصحیح من األمر شيء والسؤال الذي فان السؤال ألجل االستفهام 

هدفه االختالف وٕاثارة الفتن شيء آخر، ففي عصر النبوة المؤمن یسأل السؤال من الحالـة األولـى 

والمنافقون والكفار كانوا  یسألون الحالة الثانیـة، أمـا الیـوم فـان التـزام المسـلم بعقیدتـه وشـریعته قـوال 

مــادام ملتزمــا، فهــذا البحــث یعــالج موقــف المســلم مــن الســؤال ودوافعــه ثــم وعمــال فســؤاله ضــروري

غایاته وأهدافه. 
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ھیكلیة البحث :
حیث تناولت في المبحـث األول تعریـف السـؤال فـي ومبحثینتضمنت مادة البحث مقدمة 

ي اللغة واالصطالح ثم تطرقـت إلـى معـاني ألفـاظ السـؤال فـي القـرآن الكـریم وتضـمن المبحـث الثـان

ألحكــام الســؤال وأقســامه فــي الفقــه ثــم بیــان بیــان أقســام الحكــم الشــرعي التكلیفــي وتعریــف كــل قســم 

اإلسالمي وأخیرا بیان نتائج البحث. 

معنى السؤال في اللغة واالصطالح :ولالمبحث األ
یتناول هذا المبحث بیان تعریف السؤال في اللغة واالصطالح وبیان معنى لفظ السؤال 

-ن الكریم ویتضمن مطلبین:في القرآ

السؤال في اللغة واالصطالح:المطلب األول
ســؤاال ومســآلة ومســألة وجمــع المســألة مســائل بــالهمز وتســاءلوا الســؤال لغــة: ســأل یســأل 

َواتـَُّقـــوا اللَّـــَه الَّـــِذي َتَســـاَءُلوَن بِـــِه َواَألْرَحـــاَم ِإنَّ اللَّـــَه َكـــانَ ســأل بعضـــهم بعضـــا وفـــي التنزیـــل الحكــیم (

بـالهمز ) ٨()ُأوتِيـَت ُسـْؤَلَك يَاُموَسـىقال الجوهري: السؤال ما یسـأله اإلنسـان وقُـرئ ()٧()َعَلْيُكْم رَِقيًبا

وبغیر الهمز وسألته عن الشيء سؤاال ومسـألة وقـد تخفـف همزتـه فیقـال سـأل یسـأل ورجـل سـؤالة: 

ي قضیت حاجتـه. وفـي كثیر السؤال، وتساءلوا أي سأل بعضهم بعضا، وأسألته مسألته وسؤلته: أ

القــاموس المحــیط: ســأله كــذا وعــن كــذا وبكــذا بمعنــى ســؤاال واألمــر ســل، والســؤَلة كهمــزة: الكثیــر 

.)٩(السؤال

الكالم الذي تطلب اإلجابة عنه وجمعه أسئلة، قال الشیخ رضا: وسأل السؤال اصطالحا: 

.)١٠(أي استخبر :عنه

قرآن الكریممعاني ألفاظ السؤال في ال:المطلب الثاني
وبصــیغ ) ١١(لقــد ورد ذكــر لفــظ الســؤال فــي القــرآن الكــریم فــي مائــة وتســع وعشــرین موضــعا

من المعاني:) ١٢(وجه أمختلفة وجاءت على سبعة 

فكــل ألفــاظ یســألونك قــد وردت علــى هــذا )١٣( )ویســألونكوذلــك فــي قولــه تعــالى (االســتفتاء: .١

المعنى. 

ــرْ َوأَ وذلــك فــي قولــه تعــالى (:اإلســتمناح.٢ َه ــاِئَل فَــال تـَنـْ ــا السَّ یعنــي المســتمنح فــال تنهــر )١٤()مَّ

.)١٦()لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ وقوله تعالى ()١٥()َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّقَابِ وكذلك قوله تعالى (

یعني دعا داع. )١٧()َسَأَل َساِئلٌ الدعاء: قال تعالى (.٣
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َفال َتْسأَْلِن َما لَـْيَس لَـَك بِـِه تعالى (و  اهللا تباركقولفي الكالم واالعتراض وذلك في :المراجعة.٤

أي ال  )١٩()ال يسـأل َعمَّـا يـَْفَعـُل َوُهـْم  يسـألونیعني ال تراجعني ومثلهـا قولـه تعـالى ()١٨()ِعْلمٌ 

یعترض علیه في فعله. 

یعنـي یطلـب )٢٠()َو ِفـي َشـْأنٍ َيْسأَلُُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُكلَّ يـَـْوٍم ُهـقوله تعالى (: الطلب.٥

قُـْل َمـا َسـأَْلُتُكْم ِمـْن َأْجـٍر تعـالى (و  اهللا تبـاركمن فـي السـموات ومـن فـي األرض المغفـرة كقـول

ونحوه كثیر. )٢١()فـَُهَو َلُكمْ 

وكـــذلك قولـــه تبـــارك وتعـــالى )٢٢()فـََلَنْســـأََلنَّ الَّـــِذيَن ُأْرِســـَل ِإلَـــْيِهمْ وذلـــك قولـــه تعـــالى (:الحســـاب.٦

أي لنحاسبنهم على ما كان منهم. )٢٣( )فـََورَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهمْ (

یعني یتخاصمون. )٢٤()َعمَّ يـََتَساَءُلونَ قوله تعالى (التخاصم:.٧

مطالب خمسةفي أنواع السؤال وحكمھ وفیھ :  ثانيالمبحث ال
وھو على درجاتسؤال مطلوب شرعاً :المطلب األول

رض كفایةویتضمن نوعین: فرض عین وف
ــــد  ــــى الفــــرض والواجــــب عن ــــذكر معن ــــا أن ن ــــوع الســــؤال علین ــــان حكــــم ون ــــدأ ببی قبــــل أن نب

(العالقـة األصولیین والعالقة بین الفرض والواجب فهما مصطلحان مترادفان عنـد جمهـور الفقهـاء 

مصطلحان وهما مترادفان عنـد جمهـور الفقهـاء الن المـراد بكـل منهمـا فعـل بین الواجب والفرض) 

ى وجه الحتم واإللزام سواء كان ثابتا بـدلیل ظنـي كحـدیث اآلحـاد أم بـدلیل قطعـي الثبـوت طلب عل

(الفـرض مــا ثبــت بــدلیل قطعــي كــأداء الزكــاة واألمــر كآیـة مــن آیــات القــرآن وقــال الــبعض كالحنفیــة

…بالمعروف والتعاون على البر .. الخ والواجب مـا ثبـت بـدلیل ظنـي كصـدقة الفطـر واألضـحیة 

.)٢٥(رأي الجمهور هو األفقه مادام الفعل مطلوبا في الحالتین على وجه الحتم واإللزامالخ ). و 

هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفین بحیث إذا أداه الـبعض :فرض عین .أوالً 

.)٢٦(لم یسقط التكلیف عن الباقین كالفرائض المطلوبة من الصالة والزكاة والصیام ... الخ

لمسلم تركه والسكوت عنه وهو السـؤال ناًء على ما تقدم هناك نوع من السؤال ال یجوز وب

حكــام الطهــارة أدائــه كأحكــام الشــرع ممــا یجــب علیــه فعلــه ویطالــب بأعمــا یجهلــه مــن أمــور الــدین و 

ذا إحكــام الزكــاة والحــج أدرك رمضــان وكــان صــحیحا مقیمــا و أذا إحكــام الصــوم أذا بلــغ و إوالصــالة 

حكـام أحكام البیع والشراء والمعامالت اذا كـان یعمـل بالتجـارة و أأو كان لدیه استطاعة و ملك المال

حكــام الجهــاد لمــن كــان جنــدیا فــي صــفوف الجــیش ونحــو أراد الــزواج و أالــزواج ومــا یتعلــق بــه لمــن 

وفي هذا یقـول القـرآن الكـریم )٢٧(طوار حیاتهأذلك مما یسأل عنه المكلف حسب حاله في مختلف 

ابن ماجه في فضل العلمـاء عـن  هروا وعلیه حمل ما)٢٨()أَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ فَاسْ (



عبد السالم ابراهیم 

١٣٢

: (طلب العلم فریضة على كل مسلم* وواضع العلم عنـد قال: قال رسول اهللا انس  

حفـص بـن فـي الزوائـد إسـناده ضـعیف لضـعفهله كمقلـد الخنـازیر الجـوهر اللؤلـؤ والـذهب) أغیر 

سلیمان، وقال السیوطي: سئل الشیخ محیي الدین النووي (رحمه اهللا) عـن هـذا الحـدیث فقـال: إنـه 

ضــعیف، أي ســندًا، وٕان كــان صــحیحًا أي معنــًى، وقــال تلمیــذه جمــال الــدین المــزي: هــذا الحــدیث 

زٍء. روي من طرق تبلغ درجة الحسن وهو كما قال فإني رأیت له خمسین طریقًا وقد جمعتها في ج

ن النعمــان بــن أ بــن عبــد اهللا االنصــاري وعــن جــابر )٢٩(انتهــى كــالم الســیوطي (رحمــه اهللا)

(أرأیت اذا صلیت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحالل فقال:حوقل سأل رسول اهللا 

زد علــى ذلــك شــیئا، ادخــل الجنــة ؟ قــال: نعــم) أ(فعلتــه معتقــدا) وحرمــت الحــرام (أي اجتنبتــه) ولــم 
)٣٠(.

هل العلم عن شرائع اإلسالم وما یجب علیه أن یسأل أن المسلم أعلى  :في الحدیث داللة

ن كان یجهل ذلك لیسیر على هدى في حیاته وتطمئن نفسه لسالمة إوما یحل له وما یحرم علیه 

خــــذه بالیســــر أن یتوســــع بــــالمتعلم ویبشــــره بــــالخیر ویأن علــــى المعلــــم أفــــاد الحــــدیث: أعملــــه كمــــا 

.)٣١(والترغیب

فضـل العبـادات أویدخل في هذا الباب وجوب التوجه إلى اهللا عـز وجـل بالسـؤال وهـو مـن 

قولــه (ســلوا اهللا نقــل القرطبــي عــن رســول اهللا )٣٢()َواْســأَُلوا اللَّــَه ِمــْن َفْضــِلهِ یقـول اهللا تعــالى (

وهذا یدل على ان قال القرطبي: )٣٣(فضل العبادة انتظار الفرج) أمن فضله فانه یحب ان یسأل و 

لوه أواهللا سبحانه وتعالى یحب ان یظهر الناس حاجتهم هللا وان یس،األمر بالسؤال هللا تعالى واجب

) ٣٤(لونه الهدایـة والمغفــرة أجمیـع مصـالحهم الدینیــة والدنیویـة مـن الطعــام والشـراب والكسـوة كمــا یسـ

لح عـن بعـض أصـحاب النبـي بـي صـاأوكذلك سؤال اهللا تعالى دخول الجنة والنجاة مـن النـار عـن 

:قــال النبــي قــال) لرجــل: كیــف تقــول فــي الصــالة ؟ قــال: أتشــَهُد وأقــول: اللهــم انــي

حســن دنــدنتك وال دندنــة معــاذ فقــال النبــي أنــي ال أعــوذ بــك مــن النــار، أمــا أســألك الجنــة و أ

أل العبـد ربـه مغفـرة هـم مـا یسـأیعني حول سؤال الجنـة والنجـاة مـن النـار ومـن )٣٥((حولها ندندن) 

بــو الطیــب (دنــدنتك) بــدال مفتــوحتین ونــونین هــي ان یــتكلم أذنوبــه ومــا یســتلزم ذلــك. قــال العالمــة 

نـت یـا رسـول اهللا أ(وال دندنـة معـاذ) أي ال ادري مـا تـدعو بـه الرجل بالكالم تسـمع نغمتـه وال یفهـم

الصـالة وال صـوت معـاذ وال وما یدعو به معاذ إمامنا وال اعرف دعاءك الخفي الذي تدعو به في 

نـه نمـا ذكـر الرجـل الصـحابي معـاذ واهللا اعلـم ألإ اة مثلك ومثل معاذ. و جلفاظ المناأاقدر على نظم 

نمــا إ كــان مــن قــوم معــاذ أو ممــن كــان یصــلي خلــف معــاذ (حولهــا) أي حــول الجنــة والنــار ندنــدن و 

.)٣٦(نسأل الجنة ونتعوذ من النار كما تفعل قاله تواضعا وتأنیسا له 
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هــو مــا طلــب الشــارع فعلــه والقیــام بــه مــن مجمــوع المكلفــین بحیــث إذا أداه فــرض كفایــة: .ثانیــاً 

البعض سقط التكلیف عن الباقین وٕان لم یقم بـه أحـد أثـم الجمیـع كـاألمر بـالمعروف والنهـي 

)٣٧(عن المنكر ورد السالم وأداء الشهادة ... الخ

لتوســع فــي الفقــه یــدخل تحــت هــذا الحكــم كاوبنــاًء علــى مــا تقــدم فهنــاك نــوع مــن الســؤال 

حكـام الشــرع ومـا یتعلـق بهـا ال للعمــل وحـده بـل لیكـون هنــاك حفظـه لـدین اهللا عــز أبالـدین ومعرفـة 

وجــل یقومــون بــالفتوى والقضــاء ویحملــون لــواء الــدعوة إلــى اهللا تعــالى ویعلمــون بــاقي المســلمین مــا 

والضـالل ویسـلكوا سـبیل الهـدى والرشـاد وفـي یحتاجون إلیه من أمور دیـنهم لیتجنبـوا اسـباب الزلـل

ُهْم طَائَِفــٌة ذلــك یقــول القــرآن الكــریم: ( ــا َكــاَن اْلُمْؤِمنُــوَن لَِينِفــُروا َكافَّــًة فـَلَــْوال نـََفــَر ِمــْن ُكــلِّ ِفْرقَــٍة ِمــنـْ َوَم

ــ ــْيِهْم َلَعلَُّه ــوا ِإَل ــْوَمُهْم ِإَذا رََجُع ــِذُروا قـَ يِن َولِيُن ــي الــدِّ ینبغــي ان یخــرج  أي ال )٣٨()ْم َيْحــَذُرونلَِيتَـَفقَُّهــوا ِف

المسلمون جمیعا للجهاد بل ینبغي ان تنصرف مـنهم جماعـة تبحـث عـن العلـم وتسـال عنـه وتتفقـه 

.)٣٩(في دین اهللا تعالى لتكون معلمة وموجهة لالمة عندما تعود من الجهاد

الجیــوش نقــل ابــن كثیــر عــن قتــادة فــي تفســیر هــذه االیــة: هــذا اذا بعــث رســول اهللا 

تتفقــه فــي الــدین وتنطلــق طائفــة وتقــیم طائفــة مــع رســول امــرهم اهللا ان یغــزوا بنبیــه 

تدعو قومهم وتحذرهم وقـائع اهللا فـیمن خـال قـبلهم وعـن ابـن عبـاس: كـان ینطلـق مـن كـل حـي مـن 

.)٤٠(لونه عما یریدون من أمر دینهم ویتفقهون في دینهمأفیستون النبي أالعرب عصابة فی

وهــذه اآلیــة تبــین للمســلمین مــا یجــب علــیهم ان یقومــوا بــه حتــى یحیــوا حیــاة العــزة والكرامــة 

خــرة فهــي تلــزمهم ان تكــون مــنهم طائفــة مجاهــدة، مقاتلــة مدربــة علــى ویتمتعــوا بســعادتي الــدنیا واآل

ه في خرى تتفقأجمیع فنون الغزو والقتال لتحمي البالد وتقهر العدو وتستولي على بالده، وطائفة 

خـالق وترفـع مـن حیـاة األمـة وتعینهـا علـى تثمیـر مـا خلـق اهللا الدین وتدرس العلـوم التـي تهـذب األ

ن طلـب العلـم أنهـا تـدل علـى أللحصول على طیبات الرزق والعـیش فـي ظـل الحریـة والكرامـة كمـا 

لـى كبر وان كـال منهمـا ضـروري وواجـب عوالسعي في الحیاة هما مرتبة الجهاد بل هما الجهاد األ

یة: ال ینبغي ان یرحلوا جمیعا للجهاد والغـزو األمة التي تبتغي ان تحیا في عزة وكرامة ومعنى اآل

ن تخــرج أولــى ن یتثبطــوا عنــه فــان ذلــك مخــل بحیــاة األمــة ضــار بهــا وانمــا األَ أكمــا ال ینبغــي لهــم 

الــدین حكــامأخــرى لطلــب العلــم وفهــم أجماعــة مــن المــؤمنین لغــزو العــدو ومجاهدتــه وتبقــى طائفــة 

مداد المحاربین بما یلزم لهم من عدة وعتاد فاذا رجعت الطائفة المجاهدة ارشدتها إ وتدبیر األمور و 

.)٤١(قامت لتحصیل العلم ودراسة الدینأالطائفة التي بقیت و 

.)٤٢((اال فلیعلم الشاهد منكم الغائب) وفي هذا یقول رسول 
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:المطلب الثاني
فعــل علــى وجــه األفضــلیة واألولویــة مــن غیــر حــتم وال إلــزام وهــو طلــب الشــارع ال:منــدوب

بحیــث یثــاب فاعلــه وال یعاقــب تاركــه كتســجیل الــدین وزیــارة المــریض، والفعــل المطلــوب علــى وجــه 

.)٤٣(األولویة یسمى مندوبًا ومستحبًا وسنةً 

فمــن ذلــك أن یســأل المســلم عــن أعمــال البــر والصــدقات والفضــائل والقربــات الزائــدة عــن 

كـــد مـــن صـــحة مـــا یقـــوم بـــه المكلـــف مـــن واجبـــات ومـــا یبتعـــد عنـــه مـــن أومثـــل الســـؤال للترائض الفــ

المنهیات فمن ذلك: 

یـا رسـول قـالوا للنبـي : ان ناسا من أصحاب رسول اهللا عن ابي ذر 

اهللا ذهـــــب اهـــــل الـــــدثور (أي االغنیـــــاء) بـــــاالجور یصـــــلون كمـــــا نصـــــلي ویصـــــومون كمـــــا نصـــــوم 

والهم قال:( أولیس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون ؟ ان لكم بكل تسبیحة وكل ویتصدقون بفضول ام

تكبیــرة صــدقة وكــل تحمیــدة صــدقة وكــل تهلیلــة صــدقة وأمــر بــالمعروف صــدقة ونهــي عــن منكــر 

صدقة وفي بضع (أي الفرج) احدكم صدقة، قـالوا یارسـول اهللا ایـاتي احـدنا شـهوته ویكـون لـه فیهـا 

فـي حـرام اكـان علیـه وزر ؟ فكـذلك اذا وضـعها فـي الحـالل كـان لـه اجر ؟ قال: ارایتم لو وضـعها

. فــي الحــدیث: داللــة الحــث علــى الســؤال عمــا ینتفــع بــه المســلم ویترقــى بــه فــي مراتــب )٤٤(جــر) أ

یكـره ذلـك الكمال وكذلك للسائل ان یسأل عما خفي علیه من الدلیل اذا علم من حـال المسـؤول ال

.)٤٥(دب أولم یكن فیه سوء 

ذ طلـع إذات یوم بینما نحن جلوس عند رسول اهللا ن عمر بن الخطاب وع

یرى علیه اثر السـفر وال یعرفـه منـا احـد حتـى علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر ال

محمـد اخبرنـي فاسند ركبتیه إلى ركبتیه ووضع كفیه على فخذیه وقـال: یـاجلس إلى النبي 

ال اهللا وانـي رسـول اهللا وتُقـیم الصـالة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم إلـه إن ال أتشـهد  نأعن اإلسالم قال: 

رمضان وتحج البیت ان استطعت إلیه سبیال قال صـدقت، ثـم قـال لـه: اخبرنـي عـن اإلیمـان قـال: 

اإلیمان ان تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبالیوم اآلخـر وبالقـدر خیـره وشـره قـال صـدقت، قـال 

حســان قــال: ان تعبــد اهللا كأنــك تــراه فــان لــم تكــن تــراه فانــه یــراك قــال صــدقت قــال اخبرنــي عــن اإل

علم مـن السـائل قـال اخبرنـي عـن أماراتهـا قـال: ان أاخبرني عن السـاعة قـال: مـا المسـؤول عنهـا بـ

تلد األمة ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاة الشاة والبقر یتطاولون علـى النـاس فـي البنیـان) قـال ثـم 

علم. قـال:أتدري من السائل ؟ قلت اهللا ورسوله أ: یاعمر من المجلس فقال رسول اهللا خرج 

.) ٤٦(تاكم یعلمكم دینكم) أ(انه جبریل 

خرته ویترك السـؤال آنما یسأل عما ینفعه في دنیاه و إن المسلم إوجه الداللة في الحدیث: 

لحاضرین بحاجة مسألة ما، ولم فائدة فیه، كما ینبغي لمن حضر مجلس علم، ولمس ان اعما ال

هل المجلس بـالجواب، ومـن سـئل أیسأل عنها احد، ان یسأل هو عنها وان كان هو یعلمها لینتفع 
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له أقــال لجبریــل عنــدما ســعلــم) الن الرســولأن یقــول (ال أیعلمــه وجــب علیــه عــن شــيء ال

ذلـك دلیـل ورعـه وتقـواه علم مـن السـائل) فقـول المسـؤول ال اعلـمأعن الساعة (ما المسؤول عنهـا بـ

. قال الشاطبي: ولقد امسـكوا عـن السـؤال حتـى جـاء جبریـل فجلـس إلـى النبـي )٤٧(وعلمه الصحیح 

٤٨(ذ لم تسألوا إن تعلموا أراد أحسان وقال: یمان واإلله عن اإلسالم واإلأفس(.

سؤال منھي عنھ شرعا وھو على درجات:لثالمطلب الثا
لتي یكره فیها السؤال ولیس النهي فیها واحدا وفي درجـة واحـدة هناك جملة من المواضع ا

والمكـروه )٤٩(بل فیها ما تشتد كراهته ومنها مما یخف ومنها ما یحرم ومنها ما یكون محل اجتهـاد

على قسمین عند األصولیین: 

مكروه تحریماً: .أوالً 
.)٥٠(كه ویعاقب فاعلهوهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واإللزام بحیث یثاب تار 

وبناًء على ذلك فهناك نوع من األسئلة یحرم علـى المسـلم أن یسـألها مـن ذلـك مـا أخفـاه اهللا تعـالى

عن عباده ولم یطلعهم علیه واخبر ان علمه خـاص بـه سـبحانه فالبحـث فـي األمـور الغیبیـة والتـي 

بهــا فـال نبحــث عــن كیفیتهــا مرنــا ان نــؤمن أعلیــه عمــل وقـد یبنــىال نملـك وســائل معرفتــه وممـا ال 

عطانـا اهللا وسـائل العلـم بهـا أو عرفهـا لنـا ولو كانت معرفتها الزمة أو ضـروریة لـدیننا أو لـدنیانا أل

نیـة التـي لـم یصـل آیـات القر ینطق عن الهـوى، كـالخوض فـي معـاني اآلعن طریق الوحي الذي ال

عـــرش أو الكرســـي أو حتـــى حقیقـــة لیهـــا العلـــم بعـــد ومثـــل الكـــالم فـــي حقیقـــة الـــروح والمالئكـــة أو الإ

لیـات معرفتـه فـال آالسماء المذكورة فـي القـرآن مـا هـي ؟ كـل هـذا ممـا لـیس عنـدنا أدوات العلـم بـه و 

ُسـْبَحاَنَك ال شـیاء قـال تعـالى (سـماء األأنخوض فیـه بـل نقـول مـا قالـت المالئكـة حـین سـئلت عـن 

:یقول ابن رجب الحنبلي في شـرح قولـه)٥١()ِليُم اْلَحِكيمُ ِعْلَم لََنا ِإال َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك َأْنَت اْلعَ 

وممــا یــدخل فــي النهــي عــن التعمــق والبحــث فــي )٥٢()شــیاء رحمــة بكــم غیــر نســیانأ(وســكت عــن 

یمـان ولـم یبـین كیفیتهـا وهـو ممـا ینهـى عنـه وقـد یوجـب الحیـرة مرنـا باإلأأمور الغیب الخبریة التـي 

.)٥٣(والشك ویرتقي إلى التكذیب

ن یسـلم بعجـزه عـن معرفتهـا ولـن أال إنسـان شـیاء ال یمتلـك اإلأیقول القرضاوي: ان هناك 

لها یعلم كل شيء وهذا ما ذكره لنا القرآن حـین سـأل فرعـون إنسان هذا العجز فهو لیس یضیر اإل

ِذي َأْعطَـى ُكـلَّ َشـْيٍء قَاَل َفَمْن رَبُُّكَمـا يَاُموَسـى * قَـاَل رَبـُّنَـا الـَّسیدنا موسى وهارون علیهما السالم. (

ال َخْلَقــُه ثُــمَّ َهــَدى * قَــاَل َفَمــا بَــاُل اْلُقــُروِن اْألُولَــى * قَــاَل ِعْلُمَهــا ِعْنــَد رَبِّــي ِفــي ِكَتــاٍب ال َيِضــلُّ رَبِّــي وَ 

ــم بهــا وال وســیلة لمعرفتهــا فحینمــا ســئل عــن القــرون األ)٥٤( )يَنَســى جــاب أولــى ولــم یكــن عنــده عل
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ِعْلُمَهـا ِعْنـَد رَبـِّي ِفـي ِكتَـاٍب ال َيِضـلُّ رَبـِّي (ان یستفید منه كل عالم ویتمثـل بـه:بالجواب الذي یجب

ینقصـه فـي دینـه ولـن یضـره شـیاء الغیبیـة النسان عن معرفة هـذه األعلى ان عجز اإل)َوال يَنَسى

.)٥٥((الجهل بها ال یضر والعلم بها ال ینفع) في دنیاه وهي مما قالوا في مثله:

نــزال الكتــب وطلــب المعجــزات وخــوارق إ هــل الكتــاب والكفــار عــن الــروح و أذلــك أســئلة فمــن

.)٥٦(م في النارأالعادات وسؤال من سأل: في الجنة 

عـن الـروح فغضـب فنـزل سؤال من باب التعنت كسـؤال الـروح فقـد سـئل رسـول اهللا 

قـال ابـن )٥٧()ر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإال قَِليالَوَيْسأَُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن أمقوله تعالى (

وقــال ابــن حجــر بعــد ان تحــدث عــن ) ٥٨(لوا علــى وجــه التعنــت) أنهــم ســلم یجــبهم تعــالى ألكثیــر:(

لوا عنهــا أجــاب مــن خــاض فــي ذلــك بــان الیهــود ســأ(و  قــال:…الــروح والقلــب والــنفس وتفاصــیلها 

جـاب قـالوا لـیس هـذا المـراد أشیاء فاضمروا انه باي شيء أق على سؤال تعجیز وتغلیظ لكونه یطل

وقال النـووي: (الكـالم فـي الـروح )٥٩( جابهم جوابا مجمال مطابقا لسؤالهم المجمل)أفرد اهللا كیدهم و 

.)٦٠(لفوا فیه التآلیف) أكثر الناس فیه الكالم و أوالنفس مما یغمض ویدق ومع هذا ف

ــاِب َأْن تـُنَـــزَِّل ب مــن الســماء قــال تعــالى (نــزال الكتــاإومــن ذلــك ســؤالهم  ــُل اْلِكَت َيْســأَُلَك َأْه

ُهْم الصَّـاِعَقُة َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمْن السََّماِء فـََقْد َسأَُلوا ُموَسـى َأْكبَــَر ِمـْن َذلِـَك فـََقـاُلوا َأرِنَـا اللَّـَه َجْهـَرًة فََأَخـَذتْـ 

ــْن بَـ  ــا ُموَســى ُســْلطَانًا ِبظُْلِمِهــْم ثُــمَّ اتََّخــُذوا اْلِعْجــَل ِم َن ــَك َوآتـَيـْ ــاُت فـََعَفْونَــا َعــْن َذِل َن ُهْم اْلبَـيـِّ ــا َجــاَءتـْ ــِد َم ْع

وكـذلك قـول اهللا ). ٦٢(جاء في تفسیر هذه االیـة: حرمـة السـؤال علـى وجـه التعنـت والكفـر )٦١()ُمِبيًنا

قـَْبــُل َوَمــْن يـََتَبــدَّْل اْلُكْفــَر بِاِإليَمــاِن فـََقــْد َأْم تُرِيــُدوَن َأْن َتْســأَُلوا َرُســوَلُكْم َكَمــا ُســِئَل ُموَســى ِمــنْ تعــالى (

ــِبيلِ  ــَواَء السَّ ان یجعــل لت قــریش عــن محمــدأ(ســنقــل ابــن كثیــر عــن مجاهــد)٦٣()َضــلَّ َس

بوا ورجعــوا والمــراد ان اهللا ذم مــن ســأل الرســول أســرائیل فــإالصــفا ذهبــا قــال نعــم هــو كالمائــدة لبنــي 

ســئلة التــي ال یحتــاجون الیهــا علــى وجــه ت واالقتــراح علــیهم باألعــن شــيء علــى وجــه التعنــ

.)٦٤(التعنت والكفر 

السؤال على وجه العبث واالستهزاء روى البخاري عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال: 

؟ ویقــول الرجــل تضــل ناقتــه أبــياســتهزاء فیقــول الرجــل: مــن كــان قــوم  یســألون رســول اهللا 

)٦٥()يَاَأيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال َتْسـأَُلوا َعـْن َأْشـَياَء ِإْن تـُْبـَد َلُكـْم َتُسـؤُْكمْ  هـذه اآلیـة (این نـاقتي. فـانزل اهللا

فهــذا النــوع مــن الســؤال عمــا ال یحتــاج إلیــه ولــیس فــي الجــواب عنــه فائــدة عملیــة وربمــا كــان فــي 

.)٦٦(الجواب ما یسوء السائل ورد في سبب نزول اآلیة 

ن أعـن معاویـة رضـي اهللا عنـه )٦٧((یعني شداد وصعاب المسـائل) لیطغاالسؤال عن األ

هــي المســائل التــي یغــالظ بهــا العلمــاء لیزلــوا فیهــا فیهــیج )٦٨((نهــى عــن الغلوطــات) النبــي 

تكــاد تكـون اال فیمــا ال یقـع وقیــل نهـا غیــر نافعـة فــي الـدین والنمــا نهـى عنهــا ألإ بـذلك شــر وفتنـة و 
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ن كیــف وكیــف فالســؤال عــن مثــل هــذه المســائل الغامضــة التــي یصــعب یحتــاج إلیــه مــهــي مــا ال

.)٦٩(حراج ونحوه ممنوع شرعا وهو عالمة سوء الدین والخلقنما یقصد بها اإلإ الجواب عنها و 

ومثل السؤال عن هذه المسائل (االشتغال بها والبحث عنها وتقریرها والقاؤها على الناس) 

قوام یتعاطى فقهاؤهم عضل المسائل أیكون في أمتي (سقال:عن النبي عن ثوبان 

(شـــرار عبـــاد اهللا الـــذین یتبعـــون شـــداد ونقـــل عـــن الحســـن البصـــري قولـــه:)٧٠(متـــي)أاولئـــك شـــرار 

  )٧١(المسائل یعنتون بها عباد اهللا)

مكروه تنزیھاً: .ثانیاً 
، ال یعاقـــب فاعلـــهوهـــي طلـــب الشـــارع تـــرك شـــيء علـــى وجـــه األفضـــلیة واألولویـــة بحیـــث

والفعــل المطلــوب تركــه یســمى مكروهــًا، مثــل كثــرة الكــالم والســؤال واالستفســار عــن شــؤون الغیــر 

.)٧٢(وأحوال األشیاء دون مبرر

عنــه الســؤال عمــا ســكت كفهنــاك نــوع مــن الســؤال  یحســن بــالمكلف تركــه وال یــأثم بســؤاله، 

بمـا كـان سـببا للتكلیـف بـه الشرع من الحالل والحرام ولم یبین فیـه طلبـا أو نهیـا فـان السـؤال عنـه ر 

مــع التشــدید فیــه فیترتــب علــى ذلــك وقــوع المســلمین فــي حــرج ومشــقة كــان الســائل ســببا فیهــا. عــن 

(ان أعظم المسـلمین فـي المسـلمین جرمـا :قال: قال رسول اهللاسعید بن ابي وقاص 

(مــن ســأل وفـي روایــة:)٧٣(مـن ســأل عــن شــيء لـم یحــرم علــى المســلمین فحـرم مــن اجــل مســألته) 

عن شيء ونقر عنه) أي فتش عنه وبالغ في البحث واالستقصاء، ونقل ابن حجر في تفسیر هـذا 

لحـاق المسـلمین المضـرة إ(الجرم) عـن ابـن التـین قولـه: الجـرم الالحـق بـه قواال في معنىأالحدیث 

لجرم لته وعن القاضي عیاض قولـه المـراد بـاألسؤاله وهي منعهم التصرف فیما كان حالال قبل مس

هنا الحرج على المسلمین ال الذي بمعنـى االثـم المعاقـب علیـه، الن السـؤال كـان مباحـا ولهـذا قـال 

قــوال ورجــح فقــال: مــا قالــه الجمهــور فــي شــرح هــذا ثــم ذكــر النــووي الصــواب مــن األ) ٧٤((ســلوني)

قـول الحدیث ان المراد بالجرم هنـا االثـم والـذنب فعلـى قـول القاضـي یـدخل هـذا فـي المكـروه وعلـى

.)٧٥(الجمهور یدخل في الحرام وقال: یؤخذ منه ان من عمل شیئا اضر به غیره كان آثما

ن اسـتقرت الشـریعة وُأمـن مـن إمـا بعـد أ، ثم قال النووي: وهذا النهي خـاص بزمانـه 

نـه ال وحـي بعـد الزیادة فیها زال النهي بزوال سببه اي هو احتمـال ان یحـرم شـيء بالسـؤال عنـه أل

.)٧٦( رسول اهللا

مام الشاطبي رحمه اهللا جملة مواضع في كراهیة السؤال منها: وقد ذكر اإل

یعقــل لهــا معنــى أو الســائل ممــن الالســؤال عــن علــة الحكــم وهــو مــن قبیــل التعبــدات التــي ال.١

ن أیلیـق بــه ذلـك كمــا فــي حـدیث قضــاء الصـوم دون الصــالة عــن عائشـة  (رضــي اهللا عنهــا) 

نكــار إ )٧٧(نـِت؟أء الحـائض الصـوم دون الصـالة، فقالـت لهـا: أحروریـة لتها عـن قضـاأة سـأامـر 
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علیهــا عــن مثــل هــذا. قــال المبــاركفوري: الحــروري منســوب إلــى حــرورة بلــدة علــى میلــین مــن 

ول فرقة منهم خرجوا على أالكوفة ویقال لمن یعتقد هذا المذهب بمذهب الخوارج حروري الن 

صـولهم المتفـق ألیهـا وهـم فـرق كثیـرة لكـن مـن إالنسبة بالبلدة المذكورة فاشتهروا بعلي 

زاد علیـه مـن الحـدیث مطلقـا، ولهـذا اسـتفهمت خـذ بمـا دل علیـه القـرآن ورد مـاعلیها بینهم األ

نكـار وفـي روایـة فقلـت: لسـت بحروریـة لكنـي اسـأل إعائشة رضي اهللا عنهـا (ُمعـاذة) اسـتفهام 

ائشـــة عنهـــا طلـــب الـــدلیل فاقتصـــرت فـــي أي ســـؤاال مجـــردا لطلـــب العلـــم ال للتعنـــت وفهمـــت ع

الجـواب علیــه دون التعلیــل، وقــال النـووي: معنــى قــول عائشــة ان طائفـة مــن الخــوارج یوجبــون 

على الحائض قضاء الصالة في زمن الحائض وهو خالف اجماع المسلمین، وهذا االستفهام 

قـال )٧٨(لطریقـة الذي استفهمته عائشة هو استفهام انكار، أي هذه طریقـة الحروریـة وبئسـت ا

القرطبي: اجمع العلماء على ان الحائض تقضي الصـوم وال تقضـي الصـالة لحـدیث (معـاذة) 

قالـــت: ســـألت عائشـــة فقلـــت: مـــا بـــال الحـــائض تقضـــي الصـــوم وال تقضـــي الصـــالة ؟ قالـــت: 

سأل، والحروریة عندهم من التشدید في الدین ما أنت ؟ قلت: لست بحروریة ولكني أأحروریة 

.)٧٩(فلما رأت عائشة هذه المرأة تشدد في أمر الحیض شبهتها بالحروریة هو معروف 

ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ن یبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق وعلى ذلك یدل قوله تعالى (أ.٢

شـق علیـه وكلـف والمتكلف العـریض لمـا ال یعنیـه وتكلفـه أمـره بمـا ی)٨٠()َوَما َأنَا ِمْن اْلُمَتَكلِِّفينَ 

، نقل ابن )٨١(األمر احتمله على مشقة وعسر، والمتكلف الذي یظهر نفسه على غیر حقیقتها

یـا أیهـا فقـال:كثیر في تفسیر هـذه اآلیـة عـن مسـروق قـال: أتینـا عبـد اهللا بـن مسـعود 

لما ال الناس من علم شیئًا فلیقل به ومن لم یعلم فلیقل اهللا أعلم فإن من العلم أن یقول الرجل

قُـْل َمـا َأْسـأَُلُكْم َعَلْيـِه ِمـْن َأْجـٍر َوَمـا َأنَـا (:یعلم ل، اهللا أعلم، فإن اهللا عز وجل قال لنبـیكم 

صــاحب الحـوض هــل تـرد حوضــك السـباع؟ قــال یـا) ٨٣(ولمـا سـأل الرجــل.)٨٢()ِمـْن اْلُمَتَكلِِّفــينَ 

ــــى صــــاحب الحــــوض ال: یــــاعمــــر بــــن الخطــــاب  ــــا نــــرد عل الســــباع وتــــرد تخبرنــــا فان

.)٨٤(علینا

فََأمَّـا الـَِّذيَن ِفـي قـُلُـوِبِهْم زَيْـٌغ فـََيتَِّبعُـوَن َمـا السؤال عـن المتشـابهات وعلـى ذلـك یـدل قولـه تعـالى (.٣

َنةِ  أي -(مـن جعـل دینـه غرضـا عن عمر بـن عبـد العزیـز رحمـه اهللا)٨٥()َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

التنقــل) ومــن ذلــك ســؤال مــن ســأل مالكــا رحمــه اهللا عـــن ســرع أللخصــومات -هــدفا ومقصــدا

.)٨٦(االستواء فقال: االستواء معلوم والكیفیة مجهولة والسؤال عنه بدعة

ي قیـل لمالـك بـن انـس الرجـل یكـون عالمـا أان یظهر من السؤال معارضة الكتاب والسـنة بـالر .٤

نه واال سكت. ولكن یخبر بالسنة فان قبلت م) ٨٧(یجادل عنها ؟ قال ال أبالسنة 
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هل أالسؤال عما شجر بین السلف الصالح وقد سئل عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا عن قتال .٥

.)٨٨(عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فیها)تلك دماء كف اهللا یديَّ (صفین فقال: 

واالفحـام وطلـب الغلبـة والسـیما ان كـان الحامـل علـى ذلـك المباهـاة والمغالبـة )٨٩(سؤال التعنـت.٦

. واالنتصــار للــرأي فــي الخصــام وفــي القــرآن )٩٠(فانــه یــذم فعلــه وهــو عــین الــذي كرهــه الســلف

نـَْيا َويُ الكــریم ذم نحــو هــذا یقــول اهللا تعــالى ( ْشــِهُد َوِمــْن النَّــاِس َمــْن يـُْعِجبُــَك قـَْولُــُه ِفــي اْلَحَيــاِة الــدُّ

نقل ابن كثیر في تفسـیر هـذه اآلیـة عـن محمـد بـن ) ٩١()اللََّه َعَلى َما ِفي قـَْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصامِ 

اً ن عبــادإ( جــد صــفة نــاس مــن هــذه األمــة فــي كتــاب اهللا المنــزل:نــي ألإكعــب القرظــي قــال: 

مـــن اللـــین حلـــى مــن العســـل وقلــوبهم أمـــر مـــن الصــبر لبســـوا للنــاس مســـوك الضــان أألســنتهم 

وقلــوبهم قلــوب الــذئاب یجتــرون الــدنیا بالــدین یقــول اهللا تعــالى فعلــّي یجتــرؤون وبــي یغتــرون؟ 

ذا هـم إبعـثن علـیهم فتنـة تتـرك الحلـیم فیهـا حیـران قـال القرظـي: تـدبرتها فـي القـرآن فـوعزتـي أل

نـَْيا َوُيْشــِهُد اللَّـَه َعلَــى َمـا ِفــي َوِمــْن النَّـاِس َمــْن يـُْعِجبُـَك قـَْولُــُه ِفـي اْلَحيَــاِة الـدُّ المنـافقون فوجـدتها: (

، )٩٣()بَـْل ُهـْم قـَـْوٌم َخِصـُمونَ وقـال تعـالى: ()٩٢(عـوجلـد فـي اللغـة األواأل) قـَْلِبِه َوُهـَو َألَـدُّ اْلِخَصـامِ 

ــــى اهللا األوفــــي الحــــدیث قــــال رســــول اهللا  ــــد الخصــــم)(ابغــــض الرجــــال إل ــــم قــــال ) ٩٤(ل ث

ي عـن الجـدال فـي الـدین والخـوض فـي الكـالم وهـو مـن الشاطبي: وعلـى جملـة منهـا یقـع النهـ

ُهمْ قال تعالى () ٩٥(المراء مامـة أبـي أعـن  )٩٦()َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي آيَاتَِنا فَـَأْعِرْض َعـنـْ

 :هللان رسول إقال  خرج على الناس وهـم یتنـازعون فـي القـرآن فغضـب غضـبا

تضــربوا كتــاب اهللا بعضــه  (ال ثــم قــال ) ٩٧(وجهــه الخــلعلــى  بَّ نمــا ُصــأشــدیدا حتــى ك

(مـا ضـربوه لـك إّال جـدال بـل هـم ثـم تـال ) ٩٨(وتـوا الجـدل)أال إنه ما ضـل قـوم إببعض ف

(فقأ العین: شقها فخرج ما كأنما فقيء(فخرج رسول اهللا حمدأروى  )٩٩(قوم خصمون)

مـرتهم أفـي وجهـه حـب الرمـان فقـال: بهـذا )١٠٠(فیها وفقأ حّب الرمان ونحوه ضغطه وعصـره)

نكـم إ مـم قـبلكم فـي مثـل هـذانمـا ضـلت األإن تضربوا كتاب اهللا بعضـه بـبعض أأو بهذا بعثتم 

) ١٠١(مــرتم بــه فــاعملوا بــه والــذي نهیــتم عنــه فــانتهوا)ألســتم ممــا هاهنــا فــي شــيء انظــروا الــذي 

.)١٠٢(ه والجـــواب بحســـبهحادیـــث فالســـؤال فـــي مثـــل ذلـــك منهـــي عنـــي واألشـــباه ذلـــك مـــن اآلأو 

نكار ومن قبل فالمسلم یسأل سؤاال للتعلم والكافر والمنافق تكون أسئلته على وجه الجحود واإل

بعـــض ضـــعفاء النفـــوس تكـــون األســـئلة مـــن بـــاب العبـــث واالســـتهزاء وٕاثـــارة المشـــاكل والجـــدال 

وذلــك  ن یســأل عــن بعــض األمــورأوالتنــاظر والحجــة فهنــا والــذي یبــدو لــي ان علــى المســلم 

ـــذین فـــي قلـــوبهم حاطـــة وامـــتالك أدوات اإللإل جابـــة والحـــوار لمحاججـــة ومناقشـــة الخصـــوم وال

ـــم ان فـــي هـــذه الحالـــة ال ضـــیر علـــى المســـلم حتـــى ولـــو كـــان الســـؤال  مـــرض، وأرى واهللا اعل

مكروهــا بالنســبة للمســلم ولكنــه مضــطرا لیخــوض بــه دفاعــا عــن دینــه وعقیدتــه وٕالــزام الخصــم 
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ن إ( طع والبرهــان الســاطع علــى إثبــات أمــر معــین أو نهیــه، عــن البــراء:للخضــوع بالــدلیل القــا

عــن الشــيء فأتهیــب وان كّنــا لنتمنــى ن أســأل رســول اهللاأریــد أكــان لیــأتي علــّي الســنة 

.)١٠٣(عراب فیستفیدوها جوبة سؤاالت األأعراب أي قدومهم لیسألوا) یعني فیسمعونهم األ

شرعاً –(مباح) –سؤال :لرابعالمطلب ا
تخییــر الشــارع اإلنســان بــین فعــل الشــيء وتركــه بحیــث ال یعاقــب ال علــى وهــي  اإلباحــة:

.)١٠٤(فعله وال على تركه، والفعل المخیر فیه یسمى (مباحًا)

حكامها فقد نقل النووي عن الخطابي رحمهما أنواع األسئلة و أوذلك فیما عدا ما سبق من 

المسـلمین فـي المسـلمین جرمـا مــن سـأل عـن شـيء لــم ن أعظــم أ( اهللا تعـالى فـي شـرح قولـه 

حاجـة بـه قـال: هـذا الحـدیث فـیمن سـأل متكلفـا أو تعنتـا فیمـا ال) ١٠٥(لته)أیحرم فحرم مـن اجـل مسـ

)١٠٦(ثـم علیــه وال عتـب فهــو معــذورإلته عنهـا فــال أن وقعـت لــه مســأمــا مـن ســأل لضـرورة بــألیـه، فإ

.)١٠٧()ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكرِ (:لقوله تعالى

بحـاث العقلیـة واالحتمـاالت قال الشاطبي: والحاصل ان كثرة السؤال ومتابعـة المسـائل باأل

قـد وعظـوا فـي كثـرة المسـائل حتـى امتنعـوا منـه النظریة مذموم وقد كان أصحاب رسول اهللا 

ویحفظــوا منــه العلــم وقــد ثبــت فــي عــراب فیســألون حتــى یســمعوا كالمــهوكــانوا یحبــون ان یجــيء األ

ن أعـــن شــيء فكـــان یعجبنـــا (نهینـــا ان نســأل رســـول اهللا قـــال:الصــحیح عـــن انــس 

له ونحن نسمع) وفي روایة مسلم عن النواس بن سمعان أهل البادیة العاقل فیسأیجيء الرجل من 

مسـالة كـان احـدنا اذا سـنة بالمدینـة مـا یمنعنـي مـن الهجـرة اال القمت مع رسـول اهللا أ( قال:

نــه قــدم وافــدا فاســتمر بتلــك الصــورة لیحصــل المســائل أمــراده: )١٠٨()هــاجر لــم یســأل النبــي 

قامــة فیصــیر مهــاجرا فیمتنــع علیــه الســؤال وفیــه ن یخــرج مــن صــفة الوفــد إلــى اســتمرار اإلأخشــیة 

مامـة أبـي أ، عـن عـراب وفـودا كـانوا أو غیـرهمن المخاطب بـالنهي عـن السـؤال غیـر األأشارة إلى إ

ــَياءَ يَــا–قــال:( لمــا نزلــت  ــْن َأْش ــوا ال َتْســأَُلوا َع ــا الَّــِذيَن آَمُن له أن نســأكنــا قــد اتقینــا اآلیــة )١٠٩()َأيـَُّه

 عرابیا فرشوناه بردا وقلنا سل النبي أتینا أف.

ـــ ـــأوعـــن البـــراء:( ان كـــان لی عـــن الشـــيء ســـال رســـول اهللا أریـــد ان أالســـنة يَّ تي عل

ــــى األأف ــــا لنتمن ــــدومهم لیســــتهیــــب وان كّن ــــة ســــؤاالت ) ١١٠(لوا)أعــــراب أي ق یعنــــي فیســــمعونهم اجوب

یـــرخص فــي المســـائل اال (ولــم یكـــن النبــي عــراب فیســتفیدوها، قـــال ابــن رجـــب الحنبلــي:األ

نصــار المقیمــون مــا المهــاجرون واألألفهم بــذلك و أعــراب ونحــوهم مــن الوفــود القــادمین علــیهم یتــلأل

.) ١١١(لة)أالذین رسخ اإلیمان في قلوبهم فنهوا عن المسبالمدینة 
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له أفسـمسكوا عـن السـؤال حتـى جـاء جبریـل فجلـس إلـى النبـي أقال الشاطبي: ولقد 

ماراتهــا ثــم اخبــرهم علیــه الصــالة والســالم انــه جبریــل أحســان والســاعة و یمــان واإلعــن اإلســالم واإل

.)١١٢(لوا)أذ لم تسإن تعلموا أراد أ( وقال:

خالصة القول في حكم السؤال
بعــد ان فصــلنا الكــالم فــي حــاالت الســؤال وتقســیماته نلخــص القــول فــي حكــم الســؤال وان 

:هناك اتجاهان للفقهاء في ذلك

ــیم لمــا یحتــاج إلیــه مــن معرفــة االتجــاه االول: - حكــام الــدین مــن بــاب أمــا كــان علــى وجــه التعل

ــَل (:مــأمور بــه وذلــك لقولــه تعــالىالتبیــین ممــا تمــس الحاجــة إلیــه فهــو منــدوب بــل  فَاْســأَُلوا َأْه

نفـال والشـهر وعلى ذلـك تتنـزل أسـئلة الصـحابة عـن الیتـامى واأل) ١١٣()الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ 

. فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عـن معنـى )١١٤(الحرام وغیرها

قال الـرازي ). ١١٥((یعني الجاهل) السؤالیه فال باس به فشفاء العيیجب الوقوف في الدیانة عل

فالسؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم یفهمـه كمـا ینبغـي فهاهنـا السـؤال ):رحمه اهللا(

َهــا ِحــيَن يـُنَـــزَُّل القــرآن تـُْبــَد َلُكــْم َعَفــا اللَّــُه (:واجــب وهــو المــراد بقولــه تعــالى َهــا َوِإْن َتْســأَُلوا َعنـْ َعنـْ

.)١١٨(قال النیسابوري: وهذا النوع غیر مذموم)١١٧( ))١١٦(َواللَُّه َغُفوٌر َحِليمٌ 

ما كان على طریق التكلـف والتعنـت فهـو مكـروه ومنهـي عنـه فكـل مـا كـان مـن االتجاه الثاني: -

)١١٩(یحـل قلیـل سـؤاله وال كثیـرههذا الوجه من السؤال متعنتا غیر متفقه وال متعلم فهـو الـذي ال

قال الرازي: والسؤال عن شـيء لـم یجـر ذكـره فـي الكتـاب والسـنة بوجـه مـن الوجـوه فهـذا السـؤال 

ن نمیــز أفینبغــي )١٢١())١٢٠(ال َتْســأَُلوا َعــْن َأْشــَياَء ِإْن تـُْبــَد َلُكــْم َتُســؤُْكمْ منهــي عنــه بقولــه تعــالى (

جابـة إساسـها أتـي هـي فـي حادیث النبویـة البین السؤال من اجل التعلم وهذا واضح من جل األ

مـا الوجـه اآلخـر للسـؤال أال دلیـل ذلـك، إكثـر مـن مـرة على أسئلة الصحابة وما تكرار السؤال أل

ذهان الصحابة سواء كان من المنافقین أو الكافرین، فواقـع الحـال یقـول أفهو یبعد كل بعد عن 

تعلم)، واهللا تعالى اعلم. ول (الان األسئلة كانت كثیرة من قبل الصحابة المؤمنین في الوجه األ

في التعارض والترجیح بین النصوص وفیھ:خامسالمطلب ال
  ولى:لة األ أالمس

ال َتْسـأَُلوا وقـول اهللا تعـالى ()١٢٢()فَاْسأَُلوا َأْهـَل الـذِّْكِر ِإْن ُكْنـُتْم ال تـَْعَلُمـونَ (:قول اهللا تعالى

ولـى األمـر بالسـؤال وفـي اآلیـة الثانیـة النهـي عـن فـي اآلیـة األ)١٢٣()َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسـؤُْكمْ 

.السؤال
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ن یضـع النصــوص أن صـاحب النظـرة العجلــى والـذي لـیس لــه خلفیـة علمیـة وال یســتطیع إ

مــام فــي مواضــعها یقــول ان هنــاك تعارضــا بــین أمــر ونهــي والجــواب علــى ذلــك وكمــا ذكــر ذلــك اإل

ده هــو مــا تقــرر وثبــت وجوبــه ممــا یجــب علــیهم العمــل بــه ن هــذا الــذي أمــر اهللا بــه عبــاإالقرطبــي: 

قـال تعــالى )١٢٤(واهللا اعلــموالـذي جــاء فیـه النهــي هـو مــالم یتعبـد اهللا عبــاده بـه ولــم یـذكر فــي كتابـه

َهـا( ِحـيَن يـُنَــزَُّل القــرآن يَاَأيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا  ال َتْسـأَُلوا َعـْن َأْشـَياَء ِإْن تـُْبـَد َلُكـْم َتُسـؤُْكْم َوِإْن َتْسـأَُلوا َعنـْ

قـال الـرازي: والفائـدة فـي ذكـر هـذا القسـم (وان تسـألوا) بعـد قولـه (ال تسـألوا) انـه لمـا ) ١٢٥()تـُْبَد َلُكمْ 

نواع السؤال ممنوع منه فذكر ذلك تمییزا لهذا القسـم عـن أن جمیع أوهم أمنع في اآلیة من السؤال 

لوا) ثـم أتسـول اآلیـة النهـي عـن السـؤال (الأن أوقال القرطبـي: فیـه غمـوض وذلـك ) ١٢٦(ذلك القسم

شیاء حین ینزل القرآن من تحلیل ألوا) عن أن تسإ باحه لهم، فالمعنى (و ألوا) فأن تسإ (و  :قال تعالى

بــاح هــذا النــوع مــن ألتم فحینئــذ تبــد لكــم فقــد أذا ســإأو تحــریم أو حكــم مســت حــاجتكم إلــى التفســیر فــ

ولم یجر ) ١٢٩(وعدة الحامل) ١٢٨(وعدة المتوفى عنها زوجها) ١٢٧(السؤال ومثاله انه بین عدة المطلقة

ـــه تعـــالى ( ـــذات قـــرء وال حامـــل فســـألوا عنهـــا فـــي قول ـــَن ِمـــْن ذكـــُر عـــدة التـــي لیســـت ب ـــي يَِئْس َوالالِئ

مـا مـا مسـت الحاجـة إلیـه أذا في شيء لم یكن بهم حاجة إلى السـؤال فیـه فإفالنهي ) ١٣٠()اْلَمِحيضِ 

.)١٣١(من المسائل فال نهي

(عما كان وعما لم یكن) وبعده:یام النبي ألة الثانیة : السؤال أالمس

جـاءت روایـات تشـیر وتـدل انهـا )١٣٢(شیاء)ألوا عن أتسقال ابن حجر في قوله تعالى (ال

نكـار جماعـة مـن الفقهـاء مـنهم القاضـي ابـو إفي (كثرة المسائل عما كان وعما لم یكـن) وقـد اشـتد 

یـة ن تقـع مسـتدلین باألأفقال: اعتقد قوم من الغافلین منع السؤال عـن النـوازل إلـى بكر بن العربي 

لة فــي جوابــه ومســائل النــوازل أنهــا محرمــة بــان المنهــي عنــه مــا تقــع  المســالكریمــة ولــیس كــذلك أل

ــــــــه  ــــــــده قول ــــــــوحي ویؤی ــــــــزول ال ــــــــك بزمــــــــان ن لیســــــــت كــــــــذلك الن ظاهرهــــــــا اختصــــــــاص ذل

.)١٣٣(لته)أجل مسأن (من سأل عن شيء لم یحرم فحرم م

حــل اهللا فـي كتابــه فهــو أ(مـا :مـن وقوعــه ویـدخل فــي معنـى قولــهأفـان مثــل ذلـك قــد 

ـــاَن رَبـُّــَك (:تعـــالىاهللا  یقـــول)١٣٤(حـــالل ومـــا حـــرم فهـــو حـــرام ومـــا ســـكت عنـــه فهـــو عفـــو) َوَمـــا َك

ƢčȈÊǈ Èǻ()مـا أیشـق علـیهم فن ینـزل مـا أ. ثم قال: كان النهي عن السـؤال فـي العهـد النبـوي خشـیة )١٣٥

كثـر النقـل عـن السـلف بكراهـة الكـالم فـي المسـائل التـي لـم تقـع قـال: وانـه أمـن ذلـك لكـن أبعد فقـد 

دوا فنفــع اهللا مــن بعــدهم بــذلك وال ســیما مــع عــوا ومّهــنهم فرّ إال للعلمــاء فــإن لــم یكــن حرامــا إمكــروه 

هلــك مــن كــان أنمــا إكم ف(دعــوني مــا تــركت:والمــراد بقولــه ) ١٣٦(ذهــاب العلمــاء ودروس العلــم

ن ینـزل بـه وجوبـه أو تحریمـه أاألمر ترك السؤال عن شيء لم یقـع خشـیة )١٣٧(قبلكم كثرة سؤالهم)
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مر یسـتثقل فقـد یـؤدي لتـرك أجابـة بـن تقـع اإلأوعن كثرة السؤال لمـا فیـه غالبـا مـن التعنـت وخشـیة 

تكثــروا االستفصــال عــن  م) ال(ذرونــي مــا تــركتكمعنــى قولــه:االمتثـال فتقــع المخالفــة قــال ابــن فــرج

نه المواضع التي تكون مفیدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغیره وال تكثروا التنقیب عن ذلك أل

ن یـــذبحوا البقـــرة فلـــو ذبحـــوا أي بقـــرة كانـــت أمـــروا أذ إســـرائیل إقـــد یفضـــي إلـــى مثـــل مـــا وقـــع لبنـــي 

هلـك مـن كـان أنمـا إ(ف رسـول ال المتثلوا ولكنهم شددوا فشدد علیهم وبهذا تظهر مناسـبة قـول

.)١٣٨(حكم قبل ورود الشرعقبلكم) واستدل بهم على ال

وفــي ) ١٣٩(یخــاف منــه ان ینــزل تحــریم وال تحلیــل مــن اجلــهقــال القرطبــي: الســؤال الیــوم ال

نســان الســیما فــي عهــد یحتــاج إلیــه اإلعــن كثــرة الســؤال هــو عــن العلــم الــذي النهــي النبــي 

جــل مسـألته أو عــن شــيء لــم أم مــن رِّ م فُحـنســان عــن شـيء لــم یحــرَّ ن یسـأل اإلأ نــه یخشــىالنبـوة أل

.)١٤٠(لتهأجل مسأیجب فیوجب من 

ن اســتقرت الشــریعة وامــن مــن أمــا بعــد أ، قــال النــووي: وهــذا النهــي خــاص بزمانــه 

ول وحـي بعـد رسـنـه الن یحرم شـيء عنـه ألأالزیادة فیها، زال النهي بزوال سببه أي وهو احتمال 

شــیاء) هــو لصــالح المســلم نفســه أ(ال تســألوا عــن :ن قولــه تعــالىأوالــذي یبــدو لــي )١٤١( اهللا 

ن یقــرر هــو بنفســه تبعــا لظــروف أن یتــرك للمســلم أعلــم أراد مــن ذلــك واهللا أفــاهللا ســبحانه وتعــالى 

  علم. أواهللا  ...الحیاة وتجددها وهذه رحمة من اهللا تعالى
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نتائج البحث
ن كتابة البحث تبین لي :ن فرغت مأبعد 

حكام مختلفة فمن األسئلة أغراض كثیرة ودوافع متنوعة وهو على درجات و أن السؤال له إ

یجوز تركها للمسلم والسكوت عنها وهي عما یجهله المسلم هي مطلوبة شرعا وهي التي الما

درك رمضان أذا إحكام الصوم أذا بلغ و إسالمه كأحكام الطهارة والصالة إركان أمن أمور دینه و 

حكام أذا بلغ ماله النصاب وما یحل وما یحرم علیه في باب البیع حال التجارة و إحكام الزكاة أو 

عمال البر والفضائل أالمعامالت المالیة ویدخل في هذا الباب السؤال عما ینفع المسلم من 

ف من واجبات وما والقربات الزائدة عن الفرائض ومثل السؤال للتأكد من صحة ما یقوم به المكل

خرته. آیبتعد عنه من المنهیات عما ینتفع به المسلم في دنیاه و 

خفاه أثم المكلف به من ذلك السؤال عما أوهناك من األسئلة منهي عنها شرعا بحیث ی

اهللا تعالى عن عباده ولم یطلعهم علیه كالسؤال عن األمور الغیبیة وتفاصیل حاالت الیوم اآلخر 

ال إمجال للعلم بها ي لغة یتم الحساب مما الأونعیمه وعذابه وكیف یحصل وبابتداء من القبر 

كان على  النصوص القطعیة الصریحة وكذلك السؤال في طلب المعجزات وخوارق العادة وما

لقاؤها على الناس إ غالیط والبحث عنها و وجه العبث واالستهزاء والتعنت، وكذلك االشتغال باأل

ن یبعد المسلم عن أسالم  یرید ریعات التي ال ینبني علیها عمل، فاإلوكثرة االفتراضات والتف

التكلف والقلق والوسوسة والخوض في أمور قد تخرجه عن التفكیر السلیم والسلوك القویم وبالتالي 

راد اإلسالم ان یتمتع المسلم بصحة نفسیة وعقلیة وبشخصیة متزنة ووسطیة بحیث یكون المسلم أ

بواب یدخلها أنما هي إ ا ال یشوش ذهنه وفكره بأمور لیست من العلم و عاقال ناضجا موضوعی

كثر الفالسفة الذین تاهوا وضلوا في ظلمات األسئلة ولم یصلوا إلى أالشیطان ال تجدي نفعا فما 

بداع في الحیاة الدنیویة خاصة فهو طار العلم والتعلم والتفكر واإلإنتیجة فكل سؤال خرج عن 

سفسطة التي ال تقدم وال تؤخر. سؤال یدخل من باب ال

فما كان من أسئلة على وجه التعلم واالنتفاع مقبول ومطلوب وما كان على وجه العبث 

واالستهزاء مردود ومرفوض. 

وفي الختام هذا هو جهدي في انجاز هذا البحث المتواضع فان كان صـوابا فمـن اهللا وان 

خــر دعوانــا ان الحمــد هللا رب العــالمین آحــده و ال هللا و إكــان خطــأ فمنــي ومــن الشــیطان فمــا الكمــال 

جمعین. أنبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه والصالة والسالم على خاتم األ
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ه: ومصادرھوامش البحث
محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، صحیح البخاري مطبوع مع شرحه فـتح البـاري / احمـد بـن علـي بـن :البخاري.١

م/ كتـاب ٢٠٠٠ –هــ ١٤٢١دار الفیحاء دمشق / الطبعة الثالثـة / –ض حجر العسقالني / دار السالم الریا

، ومسلم: ابي الحسین مسلم )١٤٧٧/ رقم الحدیث (٣/٤٢٨الزكاة باب قوله تعالى ال یسألون الناس الحافا / 

بن حجاج القشیري الینسابوري / صحیح مسلم مطبوع مع شرح النـووي / دار القلـم / بیـروت كتـاب االقضـیة، 

. )١٤و  ١٣و ١٢و  ١٠/ رقم الحدیث (٢٥٢-١١/٢٥٠نهي عن كثرة المسائل من غیر حاجة / باب ال

ینظـــر: الفیروزآبـــادي/ مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب/ القـــاموس المحـــیط/ إعـــداد وتقـــدیم محمـــد عبـــد الـــرحمن .٢

ة / بـاب النـون فصـل الـدال مــاد٢٠٠٣-١٤٢٤/  ٢لبنــان/ ط-المرعشـلي/ دار إحیـاء التـراث العربـي/ بیـروت

.١١٠١(ددن)ص

، وینظـر: المعجـم الوسـیط/ ١٢٢٤الفیروزآبادي: مصدر سابق باب الواو والیاء/ فصل المـیم مـادة (مـرى) ص.٣

/ بــاب المــیم مــادة (مــرى) ١٩٩٠-١٤١٠/ ٢لبنــان/ ط–مجمــع اللغــة العربیــة/ القــاهرة/ دار األمــواج/ بیــروت 

  .٨٦٦ص

، ٢٠٠١هـــ /  ١٤٢٢ /القــاهرة /ذهب واالخــتالفكیــف نتعامــل مــع التــراث والتمــ/یوســف عبــد اهللا:القرضــاوي.٤

  . ٢٧٥-٢٧٢ص

/البـارئ بشـرح البخـاري/ مصـدر سـابقشهاب الدین بن علي بن محمد بن محمـد بـن حجـر/ فـتح :العسقالني.٥

  . ١٣/٣٢٨باب ما یكره من كثرة السؤال / /كتاب االعتصام بالكتاب والسنة

  . ١١٠ل عمران: اآلیة آسورة .٦

  . ١سورة النساء: اآلیة .٧

  . ٣٦سورة طه: اآلیة .٨

طبــع دار /تصــنیف نــدیم مرعشــلي/تقــدیم عبــد اهللا العالیلــي /عــالم والعلــومواألالصــحاح فــي اللغــة:الجــوهري.٩

بي عبـد الـرحمن الخلیـل أ /. وینظر: الفراهیدي١/٥٦١فصل السین  /١٩٧٤ /١ط /بیروت/الحضارة العربیة

بغـــداد /طبـــع دار الرشـــید/كتور ابـــراهیم الســـامرائيتحقیـــق الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي والـــد/العـــین/بـــن احمـــد

  . ٧/٣٠١م، سلسلة المعاجم والفهارس ١٩٨٠/

مصورة عن /لیفأالدار المصریة للت/لسان العرب/بي الفضل جمال الدین محمد بن مكرمأ :ابن منظورو .١٠

  . ٣١٨، ١١مادة سأل: /فصل السین/مطبعة بوالق

/دار المعرفـة/سـاس البالغـةألمحـیط علـى طریقـة المصـباح المنیـر و ترتیـب القـاموس ا/الطـاهر احمـد :الزاوي.١١

/محمـد رواس وحامـد صـادق:. والقلعـة جـي وقنبـي٢/٥٠٣، ١٩٧٩هــ / ١٣٩٩ /دار الكتب العلمیة/بیروت

  . ٥٣٨السین، ص ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥بیروت، /دار النفائس/معجم لغة الفقهاء

  . ٣/٨٧م، ١٩٦٠هـ / ١٣٧٩ /بیروت/حیاةطبع دار مكتبة ال/معجم متن اللغة:ورضا، احمد.١٢

 -هــــ ١٤١٧ /١ط /القـــاهرة /دار الحــدیث/لفــاظ القـــرآن الكـــریمالمعجـــم المفهـــرس أل/محمـــد فــؤاد:عبــد البـــاقي.١٣

  . ٤١٤ – ٤١٣م، ص١٩٩٦

عبد العزیز :تحقیق/صالح الوجوه والنظائر في القرآن الكریمإقاموس القرآن أو /حسین بن محمد:الدامغاني.١٤

  . ٢٢٤–٢٢٣ص)سأل(مادة /باب السین/١٩٧٧/الطبعة الثانیة/بیروت/دار العلم للمالیي/هلسید األ
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–مـرتین  ٢١٩-٢١٧-٢١٥-١٨٩وقد وردت في القرآن لفظة (ویسألونك) خمس عشرة مرة في سورة البقرة (.١٥

) وفــي ١نفــال اآلیــة () مــرتین وفــي ســورة األ١٨٧عــراف () وفــي ســورة األ٤) وفــي ســورة المائــدة (٢٢٢-٢٢٠

  ) .٤٢) وفي سورة النازعات (١٠٥) وفي سورة طه (٨٣) وفي سورة الكهف (٨٥سراء (سورة اإل

  . ١٠سورة الضحى: اآلیة .١٦

  .  ١٧٧سورة البقرة: اآلیة .١٧

  . ٢٥سورة المعارج: اآلیة .١٨

  . ١سورة المعارج: اآلیة .١٩

  . ٤٦سورة هود: اآلیة .٢٠

  . ٢٣سورة االنبیاء: اآلیة .٢١

  . ٢٩سورة الرحمن: اآلیة .٢٢

  . ٤٧بأ: اآلیة سورة س.٢٣

  . ٦سورة االعراف: اآلیة .٢٤

  . ٩٢سورة الحجر: اآلیة .٢٥

  . ١سورة النبأ: اآلیة .٢٦

 /١٠ط /ربیــــلأ /مكتــــب التفســــیر/ســــالمي فــــي نســــیجه الجدیــــدصــــول الفقــــه اإلأ /بــــراهیمإمصــــطفى :الزلمــــي.٢٧

  . ١٨٠-١٧٩منقحة ومزیدة، ص /م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣

حكــام وطــرق االســتنباط فــي التشــریع صــول األأ /یــلحمــد عبیــد وصــبحي محمــد جم:الكبیســي وجمیــل:وینظــر.٢٨

  . ١٧٧م، ص١٩٨٧ /بغداد/دار الحكمة/سالمياإل

–الزلمي والبكري: د. مصطفى إبراهیم مع د. عبد الباقي/ المدخل لدراسـة الشـریعة اإلسـالمیة/ جامعـة بغـداد .٢٩

.٢٠/ ص١٩٨٩كلیة القانون/ 

حكــام وطــرق االســتنباط فــي التشــریع صــول األأ /حمــد عبیــد وصــبحي محمــد جمیــل:الكبیســي وجمیــل:وینظــر.٣٠

  . ١٨٧ص / مصدر سابق/سالمياإل

الریـاض، النـدوة /ربعـین النوویـةالوافي في شرح األ/الدكتور مصطفى البغا ومحي الدین ومستو:البغا ومستو.٣١

  . ٦٣-٦٢ص /هـ١٤١٩ /االردن -عمان/المؤتمر التاسع/العالمیة

  . ٤٣نحل اآلیة وسورة ال/  ٧نبیاء: اآلیة سورة األ.٣٢

* وكل مسلمة .

بي عبداهللا محمد بن یزید القزویني / سـنن ابـن ماجـة / دار الحـدیث / القـاهرة / كتـاب المقدمـة/ أابن ماجة: .٣٣

  . ١/٨١باب فضل العلماء والحث على طلب العلم / 

  . ١/٢٨٩مسلم / مصدر سابق / كتاب اإلیمان / باب اإلیمان الذي یدخل به الجنة / .٣٤

  . ١٦ستو / مصدر سابق / صالبغا وم.٣٥

  . ٣٢سورة النساء: اآلیة .٣٦

بـي العـال محمـد أحـوذي / بو عیسـى محمـد بـن عیسـى/ سـنن الترمـذي مطبـوع مـع شـرحه تحفـة األأالترمذي / .٣٧

بـواب الـدعوات / بـاب فـي أحادیـث شـتى مـن أبـواب أبن عبد الرحمن بن عبد الـرحیم / دار الفكـر / بیـروت / 

  . ١٠/٢٢انتظار الفرج وغیر ذلك / 
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حیـــاء التـــراث العربـــي / إحكـــام القـــرآن / دار نصـــاري / الجـــامع ألبـــي عبـــد اهللا احمـــد بـــن محمـــد األأالقرطبـــي/ .٣٨

  . ١٦٥/ ص  ٣م / ج١٩٩٥ –هـ ١٤١٦/  ١بیروت / ط

بـي الطیـب محمـد شـمس بي داؤد مطبوع مع شرحه عون المعبود / ألأشعث / سنن ابو داؤد / سلیمان بن األ.٣٩

م / كتــاب الطهــارة / بــاب تخفیــف الصــالة / ٢٠٠١ –هـــ ١٤٢٠ر الفكــر / بیــروت / بــادي / داآالــدین الحــق 

  . ٨/ ص ٣ج

  . ٨/ ص ٣المصدر السابق / الكتاب والباب السابقین / ج.٤٠

١٨٧ص مصدر سابق/:الكبیسي وجمیل:وینظر./ ٢٠الزلمي والبكري: مصدر سابق/ ص.٤١

  . ١٢٢سورة التوبة: اآلیة .٤٢

  . ٦٣البغا ومستو / مصدر سابق / ص.٤٣

/  ٢م / ج١٩٩٨/ ٢سـماعیل / تفسـیر القـرآن العظـیم / دار الفیحـاء / طإابن كثیر / عماد الـدین ابـي الفـداء .٤٤

  . ٥٢٨-٥٢٧ص

م، تفسـیر ١٩٧٩هـ / ١٣٩٩، ١ن الكریم وتفسیره، مدرسي، لجنة في وزارة التربیة، الجمهوریة العراقیة، طآالقر .٤٥

  . ١٦٠سورة التوبة، ص

  . )٢٣٣/ رقم الحدیث (٨٥/ ص ١المقدمة / باب من بلغ علما / جابن ماجة / مصدر سابق / كتاب.٤٦

.١٨٧ص مصدر سابق/:الكبیسي وجمیل:وینظر./ ٢٠/ ص١٩٨٩الزلمي والبكري:مصدر سابق/ .٤٧

/  ٧مسـلم / مصـدر سـابق / كتـاب الزكـاة / بـاب بیـان ان اسـم الصـدقة یقـع علـى كـل نـوع مـن المعــروف / ج.٤٨

.٩٦– ٩٥ص

  . ١٨٣/ ص البغا ومستو / مصدر سابق.٤٩

  . )١/ رقم الحدیث (٢٧٤/ ص ١حسان / جسالم واإلمسلم / مصدر سابق / باب بیان اإلیمان واإل.٥٠

بتصرف . ١٦البغا ومستو / مصدر سابق / ص.٥١

الشاطبي / ابو اسـحاق ابـراهیم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي / الموافقـات فـي اصـول الشـریعة / شـرح عبـداهللا .٥٢

  . ٦٢٢/ ص ٤م / ج٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢/  ٥دراز / دار المعرفة / بیروت / ط

  . ٦٦٥/ ص ٤المصدر نفسه / ج.٥٣

.١٩٠ص مصدر سابق/:الكبیسي وجمیل:وینظر./ ٢١/ ص١٩٨٩الزلمي والبكري:مصدر سابق/ .٥٤

  . ٣٢سورة البقرة: اآلیة .٥٥

شهاب الدین بن علي بن محمد بن محمد بن حجر / فتح البـارئ بشـرح البخـاري / مصـدر سـابق :العسقالني.٥٦

  . )٧٢٩٧/ رقم الحدیث (١٣/٣٢٦االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما یكره من كثرة السؤال / / كتاب

بـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن شـهاب الـدین بـن احمـد الحنبلـي / جـامع العلـوم والحكـم فـي أزین الدین :ابن رجب.٥٧

  . ٢٧١شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم / دار المعرفة بیروت / ص

  ). ٥٢-٤٩سورة طه: االیات (.٥٨

، ٢٠٠١هـــ /  ١٤٢٢القرضــاوي، یوســف عبــد اهللا، كیــف نتعامــل مــع التــراث والتمــذهب واالخــتالف، القــاهرة، .٥٩

  . ٢٧٥-٢٧٢ص

  . ٨٥ابن رجب الحنبلي / مصدر سابق / ص.٦٠

  . ٨٥سراء: اآلیة سورة اإل.٦١

  . ٨٦/ ص ٣مصدر سابق / ج:ابن كثیر.٦٢
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١٤٨

  .٥١٣/ ص ٨مصدر سابق / كتاب التفسیر، تفسیر سبحان / ج:العسقالني.٦٣

شــرح صــحیح مســلم / مصــدر ســابق / كتــاب صــفات المنــافقین واحكــامهم /بــاب ســؤال الیهــود النبــي :النــووي.٦٤

 ١٤٤/ ص ١٧عن الروح / ج .  

  . ١٥٣سورة النساء: اآلیة .٦٥

  . ٧٦١/ ص ١مصدر سابق / ج:ابن كثیر.٦٦

  . ١٠٨سورة البقرة: اآلیة .٦٧

  . ٧٠/ص١/ مصدر سابق / ج، وینظر القرطبي ٢٢٢/ص ١مصدر سابق / ج:ابن كثیر.٦٨

  . ١٠١سورة المائدة: اآلیة .٦٩

/  ٢بـــي  جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر / جـــامع البیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن / دار المعرفـــة / بیـــروت / طأ :الطبـــري.٧٠

  . ٥٢/ ص ٧م / ج١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢

  . ٦٦٠/ ص٤والشاطبي/مصدر سابق/ج .٣٢٣ص/١٣صدر سابق الكتاب والباب السابقین/جم:العسقالني.٧١

ــــاقي مســــند االنصــــار / بــــاب حــــدیث رجــــل مــــن بنــــي غفــــار:نبــــلابــــن ح.٧٢ / رقــــم الحــــدیث احمــــد / المســــند / ب

)٢٢٥٧٥( .  

. / والصنعاني، محمد بن اسماعیل الكحالني، سبل السـالم، دار احیـاء ٦٤مصدر سابق / ص:البغا ومستو.٧٣

ثـــرة الســـؤال، ) كـــره لكـــم قیـــل وقـــال وك٣، بـــاب البـــر والصـــلة، حـــدیث (٤، ط١٩٦٠التـــراث العربـــي، بیـــروت، 

٤/١٦٣ .  

عبــد اهللا :تحقیــق/الجــامع الصــغیر مــن حــدیث البشــیر النــذیر/الحــافظ جــالل الــدین عبــد الــرحمن:الســیوطي.٧٤

  ). ٤٧٩٢، رقم الحدیث (٢/٤٦٠حرف السین،  /١٩٦٦ /محمد الدرویش

  . ٦٤. والبغا ومستو / مصدر سابق / ص٦٦١/  ٤مصدر سابق / ج:الشاطبي.٧٥

.١٩٢ص مصدر سابق/:الكبیسي وجمیل:وینظر./ ٢١بق/ صالزلمي والبكري:مصدر سا.٧٦

/ ١٣مصــــدر ســــابق / كتــــاب االعتصــــام بالكتــــاب والســــنة / بــــاب مــــا یكــــره مــــن كثــــرة الســــؤال / ج:البخــــاري.٧٧

وتــرك اكثـار سـؤاله عمـا ال ضــرورة . ومسـلم / مصـدر سـابق / كتــاب الفضـائل / بـاب تـوقیره ٣٢٩ص

  . ١٢٠/ ص١٥إلیه / ج

  . ٣٢٩/ ص ١٣سابق / جمصدر :العسقالني.٧٨

كثـار سـؤاله عمـا ال إوتـرك شرح صحیح مسلم / مصدر سابق / كتاب الفضائل / باب تـوقیره :النووي.٧٩

  . ١١٩/ ص١٥ضرورة إلیه / ج

  . ٦٥مصدر سابق / ص:البغا ومستو.٨٠

  ٢٦٧-٢٦٦/ ص ٣ة / جمصـــدر ســـابق / كتـــاب الحـــیض / بـــاب وجـــود قضـــاء الصـــوم دون الصـــال:مســـلم.٨١

  . ٤٠٨/ ص ١باب ما جاء في الحائض انها ال تقضي الصالة / جدر سابق/ابواب الطهارة/والترمذي/مص

  . ٤٠٨ص/١ء في الحائض انها ال تقضي الصالة/جباب ما جامصدر سابق/ابواب الطهارة/:المباركفوري.٨٢

  . ٨٣/ ص ٣مصدر سابق / ج:القرطبي.٨٣

. ٨٦سورة ص: اآلیة .٨٤

، وینظــر: المعجــم الوســیط: ٧٨٥الكــاف/ مــادة (كلــف)/ صالفیروزآبــادي: مصــدر ســابق/ بــاب الفــاء/ فصــل .٨٥

.٧٩٥مصدر سابق/ باب الكاف/ مادة (كلف) / ص

  ).٨٦/ تفسیر سورة ص اآلیة ( ٥٨/ص٤ابن كثیر: مصدر سابق/ ج.٨٦
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١٤٩

.(رضي اهللا عنهما)الرجل هو: عمرو بن العاص كان في ركب عمر بن الخطاب.٨٧

رى ن ُیــأال إبـأس بـه بـاب ال/كتــاب الطهـارة/أ مالـكموطـ/الحـدیث: عـن عمـرو بـن العــاص، المدونـة الكبـرى.٨٨

  ) .٣٩رقم الحدیث (/على فمها نجاسة

. ٧ل عمران: اآلیة آسورة .٨٩

-أبي العز: علي بن علي بن محمد/ شرح العقیدة الطحاویة في العقیدة السلفیة/ دار الفكـر للطباعـة/ بیـروت.٩٠

  .١٧١/ ص١٩٩٨-١٤١٨مزیدة ومنقحة/  ١لبنان/ ط

واال لــم  /ییــد الحــقأیصــلح لزماننــا الــذي البــد فیــه مــن المجادلــة لت وهــذا ال /الشــیخ عبــد اهللا درازقــال الشــارح:.٩١

وفي اعالم الموقعین: عاب بعض الناس ذكر الدلیل في الفتوى، قال ابن تیمیة رحمه /یسمح كثیر من الناس

  . ٤/٦٦٣اهللا: بل جمال الفتوى وروحها هو ذكر الدلیل، ینظر الموافقات الشاطبي، 

.٥/٣٩٤ابن سعد: محمد بن سعد الزهري/ الطبقات الكبرى/ دار صادر/ بیروت للطباعة/ .٩٢

ت ویقهر ویتعب من یكلمه ویناقشه ویجادله. لیعلم بل لیعنّ لیقهره ال.٩٣

  . ٣٢٨/ ص١٣كتاب االعتصام بالكتاب والسنة / باب ما یكره من كثرة السؤال / ج:العسقالني.٩٤

  . ٢٠٤سورة البقرة: اآلیة .٩٥

  . ٣٣٣-٣٣٢/ ص ١مصدر سابق / ج:ن كثیراب.٩٦

  . ٥٨سورة الزخرف: اآلیة .٩٧

  . ٣١٨/ ص ٨/ ج/باب من سورة البقرةبواب تفسیر القرآن عن رسول اهللا أمصدر سابق/:الترمذي.٩٨

  . ٣٦٥-٦٦٣/ ص ٤مصدر سابق / ج:الشاطبي.٩٩

  . ٦٨نعام: اآلیة سور األ.١٠٠

  . ١٦٩/ ص ٤مصدر سابق / ج:ابن كثیر.١٠١

  . ١٣٠ص/٩/باب من سورة الزخرف/جابواب تفسیر القرآن عن رسول اهللاابق/مصدر س:الترمذي.١٠٢

  . ٥٨سورة الزخرف: اآلیة .١٠٣

، وینظر المعجـم الوسـیط: مصـدر ٥٨الفیروزآبادي: مصدر سابق/ باب الهمزة/ فصل الفاء/ مادة (فقأ)/ ص.١٠٤

.٦٩٦سابق/ باب الفاء / مادة (فقأ)/ ص

ن الصحابة، باقي مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص .مصدر سابق / مسند المكثرین م:ابن حنبل.١٠٥

  . ٦٦٥/ ص ٤مصدر سابق / ج:الشاطبي.١٠٦

  . ٣٢٩/ ص ١٣مصدر سابق / ج:العسقالني.١٠٧

.٢١الزلمي والبكري:مصدر سابق/ ص.١٠٨

  . ٩١تم تخریجه في هامش .١٠٩

 :لم.مســ ٣٢٩/ ص١٣كتــاب االعتصــام بالكتــاب والســنة / بــاب مــا یكــره مــن كثــرة الســؤال / ج:العســقالني.١١٠

  . ١١٩ص/١٥ك اكثار سؤاله عما ال ضرورة إلیه/جوتر باب توقیره مصدر سابق/كتاب الفضائل/

  . ٧نبیاء: اآلیة سورة األ.١١١

).٢٥٥٣رقم الحدیث ( ١٦/٣٤٦مسلم: مصدر سابق/ كتاب البر والصلة/ باب تفسیر البر واالثم/ .١١٢

.١٠٢-١٠١سورة المائدة: اآلیة .١١٣

/ ١٣تصــــام بالكتــــاب والســــنة / بــــاب مــــا یكــــره مــــن كثــــرة الســــؤال / جمصــــدر ســــابق / كتــــاب االع:البخــــاري.١١٤

  .)٧٢٩٧/ رقم الحدیث ( ٣٢٧ص
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  . ٨٥مصدر سابق / ص:ابن رجب الحنبلي.١١٥

  . ٦٦٥مصدر سابق / ص:الشاطبي.١١٦

  . ٧نبیاء: اآلیة سورة األ.١١٧

  . ٣٢٧/ ص ١٣مصدر سابق / ج:العسقالني.١١٨

  . ٣٣٣/ ص ٦مصدر سابق / ج:القرطبي.١١٩

  . ١٠٢یة سورة المائدة: اآل.١٢٠

 ١بي عبد اهللا محمد بن عمر بن حسین البكري / مفاتیح الغیب / دار الكتب العلمیة / بیـروت / ط: أالرازي.١٢١

  . ٩٠-٨٧/ ص ٦م / ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١/ 

نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین / تفسیر غرائب القـرآن ورغائـب الفرقـان مطبـوع بحاشـیة :النیسابوري.١٢٢

  . ٦١/ ص٧م/ ج١٩٧٢-هـ١٣٩٢/ ٢ت / طالطبري / دار المعرفة /بیرو 

  . ٣٣٣/ ص ٦مصدر سابق / ج:القرطبي.١٢٣

  . ١٠٢سورة المائدة: اآلیة .١٢٤

  . ٩٠-٨٧/ ص ٦مصدر سابق / ج :الرازي.١٢٥

  . ١٠٧نبیاء: اآلیة سورة األ.١٢٦

  . ١٠٢سورة المائدة: اآلیة .١٢٧

. ٣٣٥-٣٣٤/ ص ٦مصدر سابق / ج:القرطبي.١٢٨

  .١٠٢ -١٠١سورة المائدة: اآلیتان .١٢٩

  . ٩٠-٨٧/ ص ٦مصدر سابق / ج :الرازي.١٣٠

ْرَحـاِمِهنَّ َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروٍء َوال َيِحلُّ َلُهنَّ َأْن َيْكُتْمَن َمـا َخلَـَق اللَّـُه ِفـي أَ (:قوله تعالى.١٣١

  ). ٢٢٨) البقرة (ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخرِ 

بـََلْغـَن َأَجَلُهـنَّ َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإَذا (:قوله تعالى.١٣٢

  ). ٢٣٤البقرة ()َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن ِفي أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

)َوُأْوالُت اَألْحَمــــاِل َأَجُلُهــــنَّ َأْن َيَضــــْعَن َحْمَلُهــــنَّ َوَمــــْن يـَتَّــــِق اللَّــــَه َيْجَعــــْل لَــــُه ِمــــْن َأْمــــرِِه ُيْســــًرا(:قولــــه تعــــالى.١٣٣

  ). ٤الطالق(

  . ٤سورة الطالق: اآلیة .١٣٤

  . ٣٣٥-٦/٣٣٠مصدر سابق، :القرطبي.١٣٥

  . ١٠١سورة المائدة: اآلیة .١٣٦

  . ٩١مش ها :تم تخریجه.١٣٧

  . ٢١٧/ ص ١٠مصدر سابق / كتاب االطعمة / باب ما لم یذكر تحریمه / ج:ابي داؤد.١٣٨

  . ٦٤سورة مریم: اآلیة .١٣٩

/  ١٣مصـــدر ســـابق / كتـــاب االعتصـــام بالكتـــاب والســـنة، بـــاب االقتـــداء بســـنن رســـول اهللا / ج:العســـقالني.١٤٠

. ٣٢٣ص



یةاإلسالمالشریعة في  السؤالأحكام

١٥١

/  ١٣االقتـــداء بســـنن رســـول اهللا / ج/ كتـــاب االعتصـــام بالكتـــاب والســـنة، بـــاب العســـقالني: مصـــدر ســـابق.١٤١

)، وینظــر: النــووي: شــرح صــحیح مســلم/ مصــدر ســابق/ كتــاب الفضــائل / ٧٢٨٨/ رقــم الحــدیث (٣٠٨ص

  . )١٣١/ رقم الحدیث (١١٩/ ص١٥وترك اكثار سؤاله عما ال ضرورة إلیه / جباب توقیره 

  . ٣٢٠/ ص ١٣المصدر السابق / الكتاب والباب السابقین / جالعسقالني: .١٤٢

  . ٣٣٣/ ص٦مصدر سابق / ج:القرطبي.١٤٣

بــو عبــد أ :تحقیــق/طبعــة جدیــدة/شــرح ریــاض الصــالحین مــن كــالم ســید المرســلین/محمــد صــالح:العثیمــین.١٤٤

  . ٣٠٧، ص٤م، ج٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ١الرحمن صالح بن محمد عویضة، ط

  . ٦٥مصدر سابق / ص:البغا ومستو.١٤٥


