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 قل أ و الواقع فقه نع غائبون مه بل الواقع يف يعيشون وال الكتب يف والعلامء يعيشون املشاخئ من كثري 

 خارجة وك هنا تاوامهف  تأ يت ولهذا ال قدمني كتب قرأ وا كام احلياة كتب يقرأ وا مل ل هنم عهنم غائب الواقع فقه

 القرب؟ من

ــــواب  ��  :الج 

 عز هللا قال والعلامء اذلين العمل قمية يعمل مس تقمي خشص   من يصدر ال والالكم السؤال هذا أ واًل:��

ََّما:﴿ عهنم وجل ن
ِ
َش  ا هَ  ََيْ َـّ الَّ  يَْعِقلُهَا َماوَ  لِلنَّاِس  نَْْضُُِبَا اْلَْمثَالُ  َوتِْلَ ﴿ :عهنم وقال ﴾الُْعلََماُء  ِعَباِدهِ  ِمنْ  الل

ِ
 ا

ُّكَ  اكنَ  َوما :﴿يقول وجل عز وهللا﴾ الَْعاِلُمونَ  يًّا  َرب  .﴾نَس ِ

ىل ابلعودة وجل عز هللا أ مر وقد��  تقوم أ ن ىلا   وبعده وسمل عليه هللا صىل النيب زمن يف العلامء ا 

 ل مرمه وسمل ليهع  هللا صىل هللا رسول س نة يف أ و هللا كتاب يف ليس ما العمل من يلزهمم اكن فلو الساعة

ن فيه ورغهبم عليه وحهثم بطلبه هللا  ِنْعَمِت  عَلَْيُكْ  َأتَْمْمُت وَ  ِدينَُكْ  لَُكْ  َأْْكَلُْت  الَْيْومَ  :﴿ يقول وجل عز هللا فا 

ْسََلمَ  لَُكُ  َوَرِضيُت 
ِ
 .﴾ِدينًا  ااْل

واملراد  مذمومة ال محمودة وسمل عليه هللا صىل رسوهل وس نة هللا كتاب مع املرء عيشة أ ن: الثاين ال مر��

 َأفمَلَْ ﴿ كَّروَن﴾؛تَذَ  َأفََل ؛﴿﴾ تَْعِقلُونَ  ﴿ َأفَََل ذكل أ مر هللا ل ن فهيا ما وتعقل وتدبر فهمها مع معها يعيش أ ن

بَُّروا ىل﴾الَْقْوَل  يَدَّ  .ذكل غري ا 
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ىل احملربة من" يقول: أ محد واال مام هل هنيئاً  العمل مع عاش مفن��  ".املقربة ا 

 .الواقع يف يعيشون وال قوهل:��

ن حصيح غري الكم هذا  عليه ويدلون به فيفتون بدليةل احلَلل ويعلمون جممتعاهتم يف يعيشون العلامء فا 

 .ويزجرون عنه عنه فيهنون بدليهل ويعلمون احلرام

 ببدعة جاءوا سَلمال و  الصَلة عليه نبينا لس نة اخملالفنيو  احلزبيني من كثري أ ن وهو لفته هنا لكن ��

 .الواقع بفقه تسمى ما ويه[ العرصية املصطلحات معجم] كتايب يف عهنا تلكمت

ن��  ابب لتوحيد؛ا ابب الوجوه أ ْكل عىل الس نة أ هل عند والس نة فهو الكتاب فقه الواقع بفقه أ رادوا فا 

 من ذكلب يتعلق ماوالطَلق و والناكح والرشاء  البيع والزاكة أ بواب احلج ابب الصيام؛ ابب الصَلة؛

 .الكثرية ال بواب

صَلح واقع يفقهون�� صَلح هللا مع لنفسه املرء ا   الآخرة دةسعا وأ س باب الناس مع لنفسه املرء وا 

 .ادلنيا وأ س باب سعادة

ن ادلورايتو  الصحفو  اجملَلتو  اجلرائد قراءة اجلرائد فقه عندمه الواقع فقه لكن��  عن بعيدة اكنت وا 

 .الس نةو  الكتاب

 من ذكل غريو  ةادلميقراطيو  الاعتصاماتو الانتخاابت أ بواب يف هلم موافقاً  تكون أ ن عندمه الواقع فقه��

 .الرشعية اخملالفات

الو  الهوى أ حصاب ومن الرأ ي أ حصاب ومن الاس تحسان أ حصاب من تكون أ ن عندمه الواقع فقه��  ا 

 .رسوهل وس نة هللا كتاب يف فالفقه

حابَةُ  قال**  َرُسولُـه قال هللاُ  قال الِعـملُْ   .فيه خلف   ليس الصَّ

 [:الثَلثة ال صول] كتابه يف يقول اجملدد واال مام��
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 .ابل دةل اال سَلم دين ومعرفة نبيه ومعرفة هللا معرفة يهو: العمل أ ولها

 هللا بطاعة مرونويأ   الرشعي الواقع حقًا؛ الواقع يعلمون مه بل الواقع فقه عن بنيغائ  غري الس نة فأ هل��

 وأ قرب العملو  العمل عن الناس أ بعد ومه الواقع يفقهون أ هنم يظنون فهم هؤالء وأ ما وماكن زمان لك يف

ىل الناس ىل واملعتقدات وال فعال ال قوال يف الكفار مشاُبة ا   .ذكل غري ا 

 والاكفر لك  ؤمن واملوالفاجر  الرب ذكل ويعرف مهنا يس تفاد احلياة بقراءهتا؛ هللا أ مران ما احلياة وكتب��

ي ﴿احليوان حىت املصاحل ملعرفة هللا هداه  بفقه أ مران حنن لكن ﴾ َهدى ُثَّ  َخلَقهُ  ََشء   لُكَّ  َأعطى اذلَّ

آن ىل يلتفت فَل الكرام السلف والسَلم وبفقه الصَلة عليه النيب وبفقه س نة القرأ  .القول هذا ثلم  ا 

 .املقربة من خرجت ك هنا: قوهل وأ ما��

 الكتب ل مةا تأ خر سبب وقالوا جفاء كتب التوحيد كتب يف قالوا فقد جبديد ليس فهذا فتاوامه أ ي

 مع كتاب قدمأ   هللا قال هلم تقول أ ن يريدون ال السلف مهنج يريدون فهؤالء ال السلف كتب أ ي الصفراء

آن ال مة آن نذهب فأ ين القرأ  بعده منو  قبهل وما ماكل موطأ   املصنفة وأ قدم الكتب نرضهيم حىت ابلقرأ

 .الست وبقية ال همات اكلصحيحني

ذا الباطل من احلق نعرف فكيف �� ادلعوة و  والعمل ُبا فهيا النظر عن وأ عرضنا الكتب هذه أ مهلنا ا 

لهيا ذن ا   القبور كبقااي دعاتهو  علامءه من َيرج ما ويعتربون اكملقربة ويعتربونه السلف مهنج يبغضون هؤالء ا 

 .النور فهيم أ ن والصحيح

ىل تلتف فَل�� ذا البائرة ال قوال هذه ا   قطيب زيبح أ نه فأ عمل الواقع فقه عن حيدثك الرجل رأ يت فا 

 دي احل يف كام اجملذوم من فرارك منه ففر سوي غري وعىل سبيل مريض غري طريق   عىل خاريج

 .املس تعان وهللا" ال َسدِ  منَ  فراَرك املَجذومِ  منَ  ِفرَّ " 

 العرصية: املصطلحات معجم كتايب ومن
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 تنكروا هذا وبسبب العامل، وأ خبار البدلان جغرافية معرفة به ويريدون احلركيون، يطلقه اصطَلح هذا

ى ال علمهم وأ ن   الواقع، يفقهون ال العمل أ هل أ ن   يزمعون حي  الس نة، لعلامء ذا ساء،الن  رساويل يتعد   ما فا 

ذا بفتوى أ فىت وهنا ُبم وا   .ادلعاوي ُبذه يرد 

 ذلكلو الناس؛ بواقع الناس أ فقه من العمل أ هل أ ن مع بأ انس ادلعاية هذه فتكت مك! هللا س بحان واي

ىل يوهجوهنم  يدل وهذا دع،الب من وحيذروهنم ابلرشع، يفتوهنم املعصية، من وحيذروهنم ،) هللا مرضاة ا 

 اال خبارية القنوات تتبع هو الواقع بفقه البدع أ هل مراد لكن غريمه، من أ كرث احلال لواقع فقههم عىل

ىل العنكبوتية، والش باكت اال لكرتونية واملواقع اليومية والصحف  القيل يف ومه وقاهتم،أ   فتضيع ذكل، غري ا 

 هيم ما عىل لوقوفا هو الواقع فقه: بقوهل)  ال لباين اال سَلم ش يخ عرفه هوما حقًّا الواقع فقه بيامن والقال،

،نظ الكًما ال واقعيًّا ُبم والهنوض لتحذيرمه أ عداهئم؛ أ وكيد بش ئوهنم يتعلق مما املسلمني  الالكم أ ما رايًّ

ىل وَيرجه معًَل  يتبناه من هل ليس اذلي النظري  وأ نباهئم، ار،الكف بأ خبار انشغااًل  أ و فعًَل  الواقع حزي ا 

غراقًا ىل به للوصول الواقع مفعرفة وأ فاكرمه، بتحليَلهتم أ وا   جيب الت اجباتالو  من همم واجب الرشع حك ا 

 .املراد ها. الرشعية العلوم من عمل ك ي النهباء املسلمني العمل طَلب من خمتصة طائفة ُبا يقوم أ ن

جابة يف( 901)صونصاحئ) فضاحئ) )يف مقبل الش يخ قال  ع؟الواق لفقه الرشعي الضابط هو ما: سؤال عىل ا 

 املسلمني ابأ ص مفا ذنوبنا، بسبب حدثت الت الفنت هذه وأ ن ،) رسوهل وس نة هللا كتاب فهم هو: قال

َبُك  َوَما   ﴿ذنوُبم بسبب هو ـٰ ن َأَص ِصيَبة م ِ ُفوا   َأي ِديُك   َكَسبَت   فَِبَما مُّ  نعرف ،[00: ىالشور]﴾َكثرِي َعن َويَع 

 بعض ظن وقد الفتور، وهذا التدهور، هذا لنا حصل َشء بأ ي ننظر أ ن هو الواقع فقه أ ن هذا من

ذا ،أ مرياك شوارع ومك القاهرة، شوارع ومك ابريس، شوارع مك تعرف أ ن هو الواقع فقه أ ن املغفلني  تعرف مل وا 

 والش يخ ابز، بنا الش يخ رأ سهم وعىل الس نة، أ هل مه الواقع بفقه الناس فأ عمل! الواقع عرفت مفا اجلغرافيا

ىل ش بابنا نرصف أ ن الواقع فقه فأ ما هللا، حفظهام ال لباين ىل واجملَلت اجلرائد قراءة ا  اال ذاعات  اس امتع وا 

 نرصفهم لعملا لطلب يصلحون اذلين الش باب نرصف أ ن هلم لكن هللا أ حهل شيئًا الناس عىل حنرم ولس نا

ىل  ها... الواقع عرف ما النش يد عرف ما واذلي الواقع، عرف ما ميثل ال فاذلي المتثيليات، ا 
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