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نرجؤؤم كلؤؤ  كت  لنؤؤم للؤؤف كؤؤيقر      ر  ؤؤ   سؤؤلا ش خؤؤيالف ال ف.ؤؤ     
 لم العلم ؤ الع يد  وال  ه ؤ وقي يؤ  الددا ؤ  هي،ؤفأ وك ؤفك اللنؤم الؤن  ل ؤ لف 

للمدندئنيأ حىت للمن دكني    لؤم العلؤم    هبف وهق الندرج اليي  راه كلفسدف  
 وه لم هللا لل  خريأ وابرك للم   عمرقم   ؟ 

                      
إت احلمد هلل حنمده ونسنعيله ونسؤنف رهأ ونعؤماب ابهلل كؤن خؤرور كن سؤلف  اجلمابش 

 وكن سيئفت كعمفللفأ كن  ،ده هللاُ هال كض َّ لهأ وكن ُ ضل  هال هفدي هللا  
كخ،د كت ال إله إال هللا وحده ال خؤر   لؤهأ وكخؤ،د كت امؤدا  عدؤده ورسؤمله    و  

 صلى هللا عليه وعلى آله وص ده وسلَّم  
وبعدأ ه د وردين حنم هيا السلا  اهلفم كسئل  عد د  وكن ك راف عد   سألمنين  

كرحلؤؤ  هي،ؤؤف عؤؤن ا ؤؤل،ر والار  ؤؤ  الؤؤن  الدؤؤمت هي،ؤؤف العلؤؤمأ واللنؤؤم الؤؤن  عنمؤؤدو ف   
الالؤؤمأ وعؤؤن صؤؤ   كهؤؤ  العلؤؤم الؤؤي ن   ؤؤرنوت هلؤؤم و عنمؤؤدوت قنؤؤد،م    و ؤؤري ابلؤؤ   ؤؤف 

  نعلق مبل،ر  لم العلم    وكت كقنم هلم   ابل  كوراقف    !   
هأجيد،م ؤ كسؤنعيلف  ابهلل  عؤفو وكنؤمقال  عليؤهأ راجيؤف  كلؤه  عؤفو السؤداد والنمهيؤق ؤ 

ك ؤؤل فت عؤؤد     كخن ؤؤر اعجفبؤؤ  عليؤؤه    هؤؤأقم ش هؤؤيا سؤؤلا  قدؤؤري قؤؤد كجيؤؤم عليؤؤه  
 الل فط النفلي ش  

ش قنم،يؤؤدب بؤؤني  ؤؤدي الد ؤؤ  واجلؤؤماب ال بؤؤد كوال ش كمهيؤؤ  وهضؤؤ   لؤؤم العلؤؤم 
كوال  كن كت  درك  فلم العلؤم هضؤ  ا سؤري    ر ؤق  لؤم العلؤم و. ؤيله    وكمهيؤ  كؤف 

كؤن  لؤم العلؤم إت      مم بؤه كؤن  لؤم إت قؤفت قؤد بؤدك ا سؤري    كو كؤف هؤم قؤفدم عليؤه
  لن قد بدك ا سري! 

ونر د ابلعلم هلفش" قف  هللا    قؤف  رسؤمله    قؤف  ال ؤ فب     قؤف  النؤفبعمت هلؤم 
إبحسفتب "  ه،يا اللمع كن العلم هم العلم    وهم كخرف وكهض  وكجؤ  العلؤمم وكوقؤدهف 

    وكف سماه كن العلمم ه،م عفل  عليه واتبع له   !  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3 

هؤيا الار ؤقط  ر ؤق  لؤم العلؤم    سؤفل     ر ؤق كدؤفرك  دؤه هللا  والسفل    
 ورسمله    و مص  صفحده إو جمدي الدنيف واآلخر    ! 

ش" كؤؤن سؤؤل   ر  ؤؤف   لؤؤنمم هيؤؤه علمؤؤف  سؤؤ،   هللاُ لؤؤه  ر  ؤؤف  إو قؤؤف  رسؤؤم  هللا  
 [   1اجلل أ وإت ا الئل  لنضع كجل ن،ف لافلم العلم ِر.ف  مبف   لع "]

وهؤؤم   ا سؤؤتد كنلؤؤ   ن صؤؤ مات بؤؤن عسَّؤؤف  ا ؤؤراديأ قؤؤف ش ك يؤؤُ  اللؤؤ َّ وعؤؤ 
علؤؤؤى بُؤؤؤرد ب لؤؤؤه كمحؤؤؤرأ ه لؤؤؤ  لؤؤؤهش ط رسؤؤؤم  هللا! إين جئؤؤؤ  ك لؤؤؤم العلؤؤؤمأ ه ؤؤؤف ش" كرحدؤؤؤف  
بافلؤؤم العلؤؤمط إت  فلؤؤم العلؤؤم . ةؤؤه ا الئلؤؤُ  رجل ن،ؤؤفأ    رقؤؤُم بعُضؤؤ،م بعضؤؤف  حؤؤىت 

 [  2 ف  الم "] دلفما السمفك  الدنيف كن ادن،م 
ش" كؤؤن  ُؤؤرد هللا بؤؤه خؤؤريا أ  ُ  ،ؤؤه   الؤؤد ن " كن ؤؤق عليؤؤه  وا ؤؤري الؤؤمارد   وقؤؤف   

 احلد    ُراد به خريي الدنيف واآلخر   
ش" كن  دا إو ا ستد ال  ُر ُد إال كت  نعلم  خريا  كو  ُعلِ مه قفت له قؤأجر وقف   

 [  3حفج ب اتكف  حتَُّنه "]
لم كؤن  علؤم ال ؤرآت وعلمؤه " الداؤفري  وهؤيا ال ضؤ   ن ف.ؤ  ش" كهضؤلوقف   

بؤؤؤني كؤؤؤن  ؤؤؤنعلم ال ؤؤؤرآت و علمؤؤؤه علؤؤؤى قؤؤؤدر عمل،ؤؤؤم والنؤؤؤ اك،م مبؤؤؤف  نعلممنؤؤؤه و ُعلممنؤؤؤه كؤؤؤن 
 ال رآت  
ش" هضؤ  العؤف ِِ علؤى و  هض  العف  العفكؤ  علؤى كؤن سؤماه    قؤف  رسؤم  هللا  

 [   4اقم "]العفبد ق ض  ال مِر ليل   الددر على سفئر اللم 
  م ش" إت العؤف  ليسؤنف ُر لؤه ك ؤن    وعن كيب الدرداكأ قف ش  عُ  رسم  هللا  

السمفوات وكن   األرضأ حىت احلينفت   ا فكأ وهض  العف  علؤى العفبؤد ق ضؤ  ال مؤر 

                                                 

   68فجه و ريهمأ ص يح الرت يمش كخرجه كبم داودأ والرتكييأ وابن ك 1 
   69كخرجه كمحد و ريهأ ص يح الرت يمش  2 
   82كخرجه الارباينأ ص يح الرت يمش  3 
   4212ص يح اجلفكعش  4
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 علؤؤى سؤؤفئر اللماقؤؤمأ وإت العلمؤؤفك وريؤؤُ  األنديؤؤفكط األنديؤؤفك    مريؤؤما د لؤؤفرا  وال درمهؤؤف  إ ؤؤف
 [  5ورَّيما العلمأ همن كخيه كخي حبظ ب واهرب "]

ش" هضؤؤؤ  العؤؤؤف  علؤؤؤى العفبؤؤؤد  وعؤؤؤن كيب ككفكؤؤؤ  الدؤؤؤفهلاأ قؤؤؤف ش قؤؤؤف  رسؤؤؤم  هللا  
ق ضؤؤؤؤلا علؤؤؤؤى كد قؤؤؤؤم   إت هللا وكالئلنؤؤؤؤه وكهؤؤؤؤ  السؤؤؤؤمفوات واألرض حؤؤؤؤىت اللملؤؤؤؤ    

 [ 6ُج رهفأ وحىت احلمت لُي لمت على كعلما اللفس ا ري "]
ق  لؤؤم العلؤؤم كت كجؤؤر كعلمؤؤا اللؤؤفس ا ؤؤري لؤؤيم ك  ؤؤمرا  علؤؤى وكؤؤن برقؤؤفت  ر ؤؤ

حيفهتم وحسمأ ب  ميند إو كف بعد كؤمهتمأ وعلؤى اكنؤداد األجيؤف  والؤ كن الؤيي  سؤن يد 
قؤف ش" إت  ؤف  ل ؤُق  هيه اللفس  ؤف نرؤروه كؤن علؤم  هؤع    قمؤف   احلؤد   عؤن اللؤ  

 [  7رر ُه "]ا لكن كن عمله وحسلف ه بعد كم هأ علمف  علمه ون
 [  8ش" كن علَّم علمف  هله كجُر كن عم  بهأ ال  ل ص كن كجر العفك  "]وقف   

 وكمهي   لم العلم أتيت كن ج،فت عد ش 
كل،فش كت خرف العلم أييت كن ج،  خرف ا علممط حي  كنه  ُعؤرِ ف صؤفحده علؤى 

العؤف  العؤفرف    وعلى خ فئ ه وص ف ه    وعلى ح ه على عدؤفده    لؤيا هؤ ت  خفل ه 
كؤؤن  ؤؤريه  ؤؤن هؤؤم كقؤؤ  كلؤؤه علمؤؤف  ابهلل  عؤؤفوأ قمؤؤف    ابهلل  عؤؤفو  لؤؤمت كقشؤؤر خرؤؤي  هلل 

ؤؤفُك ِإتَّ امَّ  ع  ِ ؤؤ     ُ ؤؤمر   قملؤؤه  عؤؤفوش ؤؤى امَّ  ِكؤؤَن ِعد ؤؤفِدِه اَلُعل م  َر    هؤؤفلعلم 28هؤؤف رش ِإ َّ ؤؤف ْ 
أ وكؤن  ف  ابهلل  عؤفو قؤفت خفخؤيف  لؤه وا ري  ق  كل،مف الزم وكل وم لآلخرط همن قفت عف 

قفت خفخيف  هللا ه،م عؤف  ابهلل  عؤفو وعلؤى قؤدر خرؤينهأ وكؤن انن ؤ  علؤه ا رؤي  كؤن هللا 

                                                 
  قلؤؤ ش وكؤؤن إرن األنديؤؤؤفك ج،ؤؤفدهم وعمل،ؤؤؤم    68كخرجؤؤه كبؤؤم داود و ؤؤؤريهأ صؤؤ يح الرت يؤؤؤمش  5

رسؤؤفل  لآلخؤؤر ن    ه،ؤؤيا قلؤؤه  ؤؤدخ    اعرن وصؤؤدع،م ابحلؤؤق    و ضؤؤ ين،م وصؤؤربهم علؤؤى  دليؤؤ  ال
 اليي  لدفا كت  ريه العلمفك كن األنديفك 

 كخرجه الرتكيي وقف ش حد   حسن ص يح   6
   74كخرجه ابن كفجه و ريهأ ص يح الرت يمش 7
   196ص يح سلن ابن كفجهش  8

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

انن   عله ل اكف  ص   العف أ ليا عرَّف بعض كهؤ  العلؤم " العلؤم  " اسؤنلفدا   ؤف   ؤدمش رنؤه 
 ا ري    ! 
العمؤؤ     هؤؤال عمؤؤ  كؤؤن دوت علؤؤم    وكل،ؤؤفش كت العلؤؤم ؤ   قؤؤ  خؤؤاك ؤ  ن ؤؤدم  

 هفجلفه  ال ميلن كت  عم  خيئف  هم جي،له    هتفه  الراك ق فقده ال ميلن كت  ُعايه  
ولم عم  خيئف  ه ت عمله ال  ُ دؤ  حؤىت  علؤم كت الؤيي   ؤمم بؤه كؤن عمؤ  هؤم  ؤف 

   !  ككر هللا  عفو بهأ وسله نديه 
ؤ إبابت هللا  عفو ؤ كن المقؤمع   للمؤ    وكل،فش كت العلم نمر وكلتف   لتا صفحده

ا افل  أ قمف كنه  ما صفحده كن   و خيف ني اعنم واجلنأ حي  ال خت ؤى عليؤه سؤد  
 الرر والدف      وسدي  اجملركني    هال  ضره إبابت هللا هنل !

خبؤؤؤالف اجلفهؤؤؤ  ه نؤؤؤه سؤؤؤ،  الفؤؤؤ و وا لؤؤؤف     سؤؤؤ،  كت   ؤؤؤع   خؤؤؤدفك وخؤؤؤراك 
ن    وهم ال  لكن عليه ال نل ط حي  كف كن هنل   ماج،ؤه إال و ارحؤه خيف ني اعنم واجل

كر.ؤؤؤف  ل  دانؤؤؤه ا لفعؤؤؤ  وال ؤؤؤم  علؤؤؤى ا ماج،ؤؤؤ  والن ؤؤؤدي    وعلؤؤؤى النمييؤؤؤ  ؤ   قشؤؤؤري كؤؤؤن 
 األحيفت ؤ بني احلق والدف      وبني ا اأ وال ماب!

لي،ؤؤف ش هؤؤيه ج ئيؤؤ  هفكؤؤ  ال بؤؤد كؤؤن النمقيؤؤد عاثنيؤؤف ش اعخؤؤالط    لؤؤم العلؤؤم
قد  ا مض   اجل ئيفت األخؤر  كؤن عمليؤ  الالؤمط حيؤ  كت عمليؤ   لؤم العلؤم قل،ؤف 
كر داؤؤؤ  هبؤؤؤفأ ال   ؤؤؤح وال  ُ دؤؤؤ  خؤؤؤاك كل،ؤؤؤف إال بعؤؤؤد .  ،ؤؤؤف وانع فدهؤؤؤف   ال لؤؤؤم كوال     

 ! ه خالط العم  هلل  عفو خرط ل دم  كي عم ب  عددي   مم به اعنسفت حنم ربه 
ؤؤ  قؤؤف   عؤؤفوش ؤؤَن ق  ؤؤال  ص ؤؤفحِلف  و ال ُ َرؤؤِرَك ِبِعد ؤؤفد ِ  ه م  ؤؤَ  ع م  فت   ؤ َرُجؤؤما ِل  ؤؤفك  ر ب ِؤؤِه هؤ َليؤ َعم 

   110الل،فش ر بِ ِه ك ح دا  
وص   اعخالط    لم العلمش  لمت ابنع فد اللي  ال فدق    ال لم علؤى كت 

ي  ا فص   لمت الفرض كن  لم العلم ابنففك كر.ف  هللا  عفوأ وال يفم ابلماجدفت الررع
والعفك  على المجه اليي خرعه هللا  عفو وككر بؤه    وهؤم المجؤه الؤيي  ُر.ؤيه    والعمؤ  

 ونرر  عفليم د له   األرض   على إعالك قلمنه 
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ه،ؤؤؤم إاب  الؤؤؤم العلؤؤؤم ال  الدؤؤؤه  عؤؤؤ  ورطك حؤؤؤىت  ُ ؤؤؤف  علؤؤؤه عؤؤؤف     كو صؤؤؤفحم 
الرطس  لين در بؤه اجملؤفلم    وال  خ،فد  عليف   العلمم الررعي     وال  لدف  للررف كو

 لدؤؤف  للرسؤؤا جيلؤؤم عليؤؤه وؤؤمار الاما يؤؤ  اللؤؤف ني    وال  لدؤؤف  كؤؤن كجؤؤ  ا ؤؤف  وحاؤؤفم 
 الدنيف    وال كن كج  كت   رف إليه وجمه اللفس   !! 

هأميف اكرئب  الم العلؤم و رؤمب نينؤه خؤاك كؤن ابلؤ  هعملؤه كؤردودأ وعدفد ؤه ال 
 ليه وخ فك   !  د أ و لده للعلم وابر ع
ش" كن  علؤم علمؤف   ؤف  ُدنفؤى بؤه وجؤه هللاأ ال  نعلمؤه إال لي ؤيم  قف  رسم  هللا 

 [  9به عر.ف  كن الدنيفأ   جيد ع َرف  اجلل   مم  ال يفك  "  عين ر ،ف]
وا بؤه وقف   ش" ال  علَّمما العلم لندفهما به العلمفكأ كو متفروا به الس ،فكأ وال ختريَّ

 [  10همن هع  ابل  هفللفر اللفر "]اجملفلمأ 
ش" كؤؤن ابنفؤؤى العلؤؤم لُيدؤؤفها بؤؤه العلمؤؤفكأ كو مُيؤؤفري بؤؤه السؤؤ ،فك أ كو  ُ دؤؤ  وقؤؤف  

[  و  روا ؤؤ ش" كو لي ؤؤرف وجؤؤمه اللؤؤفس إليؤؤهأ ه،ؤؤم   11كهئؤؤد  اللؤؤفس إليؤؤهأ هؤؤ و اللؤؤفر "]
 اللفر "  

مؤؤؤهأ وقؤؤؤرك قؤؤؤف ش" ورجؤؤؤ   علؤؤؤم العلؤؤؤم وعلَّ  وكؤؤؤن حؤؤؤد   كيب هر ؤؤؤر أ عؤؤؤن اللؤؤؤ  
ال رآتأ هُأيت به هعرَّهه نعمهأ هعره،ف قف ش همف عمل  هي،ف؟ قؤف ش  علمؤُ  العلؤم  وعلمنُؤهأ 

أ وللل   علم   لُي ف ش عف  أ وقركت ال رآت لُي ف ش   وقركت هي  ال رآتأ قف ش قيب  
 هم قفرئأ ه د قي أ  َّ كُِكر  به هُس م على وج،ه حىت كُل ا   اللفر " كسلم   

قؤؤف ش قؤؤف  رسؤؤم  هللاش"  ل،ؤؤر اعسؤؤالم حؤؤىت ختنلؤؤف   عمؤؤر بؤؤن ا اؤؤفب وعؤؤن 
 النتفُر   

                                                 

  3105كخرجه كبم داود و ريهأ ص يح سلن كيب داودش  9 
   102 ريهأ ص يح الرت يمش كخرجه ابن كفجه و  10 
   5930كخرجه احلفقم و ريهأ ص يح اجلفكعش  11 
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الد رأ وحىت ختمض ا يؤُ    سؤدي  هللاأ    ل،ؤر قؤمم    ؤرنوت ال ؤرآتأ   ملؤمتش كؤن كقؤرك 
كلَّف؟ كن كعلؤم كلَّؤف؟ كؤن كه ؤه كلؤف؟!   قؤف  ألصؤ فبهش هؤ    كولئؤ  كؤن خؤري؟ قؤفلماش هللا 

[  نسؤأ  12" كولئ  كللم كن هيه األك أ وكولئؤ  هؤم وقؤمد اللؤفر "]ورسمله كعلم  قف ش
 هللا  عفو السالك  والع م والعفهي   

 ه ت قي ش همف اب  الشلفك احلسن اليي  م.ع للعف    األرض   ؟ 
كقم ش هيه عفجل  برر  خري له    له كت ُ سر  هبف    و مد هللا علي،ف    وللؤن 

ل،ؤفأ كو  لؤمت هؤا ك  ؤده كؤن العمؤ  كو الالؤم للعلؤم    ليم لؤه كت  الد،ؤف و د ؤ  ع
 إت ه دهف   كرحل  كن ا راح   مقف عن الالم كو العم     واننلم على كع فبه!! 

ه،ؤؤم  سؤؤري إو هللا    و ع ؤؤد الليؤؤ  خفل ؤؤ  لمجؤؤه هللا  عؤؤفو    وهؤؤم   الار ؤؤق قؤؤد 
كن ال دم  والررفأ والعؤ  أ  مين هللا عليه بلشري كن خري الدنيف ورهعن،ف    وقد     له

والشلفك احلسن على كلسل  ال ؤفحلني كؤفال   ؤ  للشؤري كؤن السؤال ني واألكؤراك    هلؤه كت 
ُ سر  بيل  و رؤلر هللا  عؤفو علؤى نعمفئؤه    للؤن ال جيؤمز لؤه ري حؤف  كؤن األحؤما  كت 

   كو  سنررف ابل  ابلعلؤم الؤيي  علمؤه    و سؤأ  علؤه    كو  الدؤه    كو  ؤرط عليؤه 
  لمت هم مهه وق ده كن وراك  لم العلم! 

 مجؤؤؤد هؤؤؤرل بؤؤؤني الؤؤؤرزل الؤؤؤيي ُ سؤؤؤفل إليؤؤؤ  كؤؤؤن  ؤؤؤري سؤؤؤلا  وال اسنرؤؤؤرافأ وال 
حرط    وبؤني الؤرزل الؤيي ُ سؤعى إليؤه عؤن  ر ؤق االسنرؤرافأ والنرؤم فأ والسؤلا     

لل،ؤؤؤا هؤؤؤفألو  جؤؤؤفئ     وهؤؤؤم رزل سؤؤؤفقه هللا إليؤؤؤ     هفمحؤؤؤد هللا عليؤؤؤهأ والشؤؤؤفين ال جيؤؤؤمز 
 الرفرع عن ابل     

ؤؤؤؤر هؤؤؤؤيه األكؤؤؤؤ  ابلنيسؤؤؤؤريأ والسؤؤؤؤلفكأ والرهعؤؤؤؤ  ابلؤؤؤؤد نأ قؤؤؤؤف  رسؤؤؤؤم  هللا  ش" برِ 
والنملؤؤني   الؤؤدالدأ والل ؤؤر " هؤؤيا سي  ؤؤ أ للؤؤن " همؤؤن عمؤؤ  كؤؤل،م بعمؤؤ  اآلخؤؤر  

 [  هفحلير احلير   ! 13للدنيف هليم له   اآلخر  كن ن يم "]
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 لؤه ككؤؤرهأ وجعؤ   لؤؤفه   قلدؤهأ وك نؤؤه ش" كؤؤن قفنؤ  اآلخؤؤر  نينؤهأ  ؤؤع هللاوقؤف  
الؤؤدنيف وهؤؤا را مؤؤ  " ه،ؤؤيا هضؤؤ  هللا  ل يؤؤه كؤؤن  رؤؤفك كؤؤن عدؤؤفده جؤؤ اك إخالصؤؤ،م ونيؤؤن،م 

 ال فدق   
ٍب  ك ه ؤ قف ش قف  رسم  هللا  و  روا   عن كنمب ش" كن قفن  الدنيف مِهَّن ه وس ؤد 

أ وإطهؤف  لؤميط جعؤ  هللا ال  ؤر بؤني عيليؤهأ وخؤن   كي كملمع هبفأ  ل،ؤر هلؤف ؤ وهلؤف خ ؤا ص 
عليؤؤه .ؤؤيعن هأ و  أي ؤؤِه كل،ؤؤف إال كؤؤف ُقنؤؤم لؤؤه كل،ؤؤف  وكؤؤن قفنؤؤ  اآلخؤؤر  مِهَّن ؤؤه وسؤؤد كهأ وهلؤؤف 

الفؤ    قلدؤهأ و ؤع عليؤه .ؤيعنهأ وك نؤه الؤدنيف وهؤا  خا صأ وإطهف  لميط جعؤ  هللا 
 [ 14صف ر  "]

دن،ف    يع كراح  الالؤم كقم ش إخالط العم  هلل  عفو    وكنفبع  اللي  وكراق
وكف بعد الالم    وقد  قؤ  عمؤ     هؤا كقؤرب ع دؤ   ماجؤه  فلؤم العلؤم ال ؤفدل    ال 
 سؤؤلم كل،ؤؤف إال كؤؤن سؤؤل مه هللا وعفهؤؤفه    وخبفصؤؤ    هؤؤيا ال كؤؤفت الؤؤيي رلَّ هيؤؤه الؤؤد ن    

 السؤالك  وق   هيه ا ربمت ال فحلمت    وقشر  لم الدنيف بعم  اآلخر     نسؤأ  هللا  عؤفو
   واعخالط   ال م  والعم أ كف ل،ر كلؤه وكؤف باؤن    وكت ال  لللؤف إو كن سؤلف  رهؤ  

 عني    إنه  عفو  يع قر م جميمأ وهم ال فدر على ابل   
عؤؤن سؤؤ يفت الشؤؤمريأ كنؤؤه قؤؤفت   ؤؤم ش" كؤؤف عفجلؤؤُ  خؤؤيئف  كخؤؤدَّ علؤؤاَّ كؤؤن نيؤؤنط أل ؤؤف 

  ن لم علا "  
" ختليص الليَّ  كن هسؤفدهف كخؤدة علؤى العؤفكلني كؤن وعن  مسف بن كسدفطأ قف ش

  م  االجن،فد " كي االجن،فد   الافع  والعدفد     
ش البد لافلم العلم ابنداك ؤ وهم ميؤر    يؤع اثلشف ش كي ات لضدط  لم العلم 

 كراح  الالم ؤ كن كي ات   ت به األكمرأ و ضدط به عملي  الالم  
أ وسيسؤمع لعلمؤفك وخؤيم.    وال بؤد كنؤه سؤي ف ه،م سي ف على قنؤم وكحبؤفن 

على كقما  كنفف ر  كنضفرب     وخمنل      همف هم الضفبط كو ا يؤ ات الؤيي  ؤ ت بؤه  يؤع 
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كف   ركه كو  سمعه    وكن   على كسفسه   ؤمم بعمليؤ  الرتجؤيح بؤني الؤراجح وا رجؤم     
 وبني ا اأ وال ماب؟ 

 ش اللنفب والسل أ على ه،م السلف ال فحل  اجلماب على هيا السلا  اهلفم هم 
هيا هم ا يؤ ات ال ؤ يح    الؤيي  لدفؤا كت  ُؤرد إليؤه  يؤع األقؤما  واأله،ؤفم     

والؤؤيي جيؤؤم علؤؤى قؤؤ   فلؤؤم علؤؤم كت  نسؤؤلح بؤؤهأ هؤؤ ت كخؤؤل  عليؤؤه قؤؤم  كو كمقؤؤفأ كو 
كو  اجن،فد رده إو اللنفب والسؤل  لي ؤدد كؤد  قؤرب هؤيا ال ؤم  كو االجن،ؤفد كؤن احلؤق

 الدف   
ؤؤف الَّؤؤِي ن  آك لُؤؤما ك ِ يُعؤؤما امَّ  و ك ِ يُعؤؤما الرَُّسؤؤم   و ُكوِم اأَل َكؤؤِر ِكؤؤَلُلَم  قؤؤف   عؤؤفوش ط  ك  ؤة، 

ؤؤَمِم اآَلِخؤؤرِ  ؤؤُنَم  ُؤَلِكلُؤؤمت  اِبمَِّ و اَليؤ  ؤؤَاكب هؤ ؤؤُردةوُه ِإو  امَِّ و الرَُّسؤؤمِ  ِإَت ُقلؤَ   اب لِؤؤ   ه ؤؤِ َت  ؤ ل ؤؤفز َعُنَم ِ  خ 
   59اللسفكش خ رَي  و ك َحس ُن أت َِو ال  

 لؤؤمت ابلؤؤرد إو اللنؤؤفب والسؤؤل      والؤؤرد إو هللا ورسؤؤمله بعؤؤد وهؤؤف  الرسؤؤم   
وهللا  عفو إاب أيكر  ابلرد إو اللنؤفب والسؤل  علؤد ح ؤم  كي نؤ اع كو خؤالف ك،مؤف دل  

أ وحؤ  خؤفك  للؤ  نؤ اع  كو علم    ه،يا كن لمازكه كت   اللنفب والسؤل  جؤماب خؤففب
كو خالف        علم ابل  كن علم وج،  ابل  كن ج،     ه فخفه  عفو كت أيكؤر  
بؤؤرد اللؤؤ اع إو اللنؤؤفب والسؤؤل    ال  ؤؤد هي،مؤؤف جؤؤمااب  وحؤؤال   ؤؤف ال هيؤؤه اللؤؤ اع كو ا ؤؤالف 

 !   
كت رسؤم  هللا صؤلى هللا عليؤه وسؤلم قؤف ش" لؤيم  و  احلد   عن ابن كسعمد  
  ُ رب كن اجلل  إال قد ككر لم بهأ وال كن عم    رب إو اللفر إال وقد كن عم ب 

[  و  روا  ش" كف ب ا خاك   رب كن اجلل  و ُدفعد كن اللفر إال قد بُؤنيِ  15 ينلم عله "]
 للم "  
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ؤؤِن  وهؤؤيا ك ؤؤدال ل ملؤؤه  عؤؤفوش َلؤؤُ  ل ُلؤؤَم ِد ؤؤل ُلَم و ك مَت َمؤؤُ  ع ل ؤؤَيُلَم نَِعم  ؤؤَمم  ك َقم   اَليؤ 
  وكؤؤن لؤؤمازم اقنمؤؤف  الؤؤد ن كت  لؤؤمت هيؤؤه جؤؤماب 3شا فئؤؤد َسؤؤالم  ِد لؤؤف  و ر ِ.ؤؤيُ  ل ُلؤؤُم اَعِ 

 على ق  سلا أ وق  كف ميلن كت     هيه الل اع   
ش" سرتوت كن بعدي اخنالهف  خد دا  " همف هؤم العفصؤم " هعلؤيلم بسؤلن وقف  

 [  16جي   "]وسل  ا ل فك الراخد ن ا ،د نيأ عضما علي،ف ابللما
هؤم ا يؤ ات األقؤربأ هعليؤه  عن س يفت بن عييل  كنؤه قؤفت   ؤم ش" إت رسؤم  هللا 

 ُعؤؤرض األخؤؤيفكش علؤؤى ُخُل ؤؤهأ وسؤؤري هأ وهد ؤؤهأ همؤؤف واه ،ؤؤف ه،ؤؤم احلؤؤقأ وكؤؤف خفل ،ؤؤف ه،ؤؤم 
 الدف   "  

هافلؤؤم العلؤؤم إت رقؤؤن إو هؤؤيا ا يؤؤ ات العفصؤؤم وكعملؤؤه ب ؤؤمر  صؤؤ ي   كلؤؤي كت 
وعلؤؤى قؤؤدر وسؤؤعه و فقنؤؤه     سؤؤلم و  ؤؤ  كخاؤؤفنه وك ال ؤؤه    و  ؤؤ    دنؤؤدئ   الالؤؤم

بسؤؤؤالم إو خؤؤؤف   األكؤؤؤفت واحل ي ؤؤؤ     و سؤؤؤ،  عليؤؤؤه كت  ؤؤؤ  كقؤؤؤرب كعضؤؤؤل  كو كرؤؤؤلل  
   ماج،ه وهم   كرحل  الالم    وكف بعد الالم!

 ككؤؤؤؤف إت رقؤؤؤؤن إو  ؤؤؤؤريه كؤؤؤؤن ا ؤؤؤؤماز ن والضؤؤؤؤمابط    ه نؤؤؤؤه حيلئؤؤؤؤيب سؤؤؤؤينيه   حبؤؤؤؤمر
كنال م  كن األهماك    ال   ندر علؤى االهنؤداك وال علؤى كعرهؤ  احلؤق كؤن الدف ؤ     قمؤف 

 ال  لكن عليه ال نل     كو كت  لمت ن ريا  للمتركني وهم  دري كوال  دري   ! 
وهؤم بؤيل   لؤمت قؤيل  ن مؤ  علؤى األكؤ   سؤنمجم اجل،ؤفد بؤدال  كؤن كت  لؤمت 

 رمح  علي،ف وعلى كبلفئ،ف   ! 
 ش وها نمعفتش قراك  كرخَّد أ وقراك   ري كرخد    ! ر      ال راك  رابعف ش

ش وصؤؤؤؤ ن،ف كت ُ ؤؤؤؤدد الافلؤؤؤؤم كم.ؤؤؤؤمعف  للد ؤؤؤؤ أ     ؤؤؤؤمم ال ؤؤؤؤراك  ا رخؤؤؤؤد  -1
بنتميع كدل أ ولمازمأ وك رافأ وكماد هيا ا م.مع    ليارج   الل،ف ؤ  حبلؤم كو ننيتؤ  

ن،فدأ كو اعدالك ب ؤم  كسؤممع وكعنؤرب   وا.   هيمف ال حبشهأ متلله كن الرتجيحأ واالج
 كم.مع الد     
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ه ت انن،ى كله انن   إو كم.مع آخر    وهليا إو كت  نتمع لد ه كحبفن عد  
و  كما.ؤؤيع عؤؤد  وخمنل ؤؤ     وهبؤؤيه الار  ؤؤ   نرؤؤل  لد ؤؤه ؤ إبابت هللا ؤ الشؤؤرو  العلميؤؤ     

 خيئف  هريئف    
نؤفمش كم.ؤمع اترك ال ؤال     ه ؤد  دف لؤ  كشف ش لنم.يح األكر نضرب ا شف  ال

كقما  كه  العلم حم  حلم اترك ال ال     ولل  هر ق كدلنه    همف اليي   عله  فلم 
العلؤؤم لي ؤؤ  إو اللنيتؤؤ  الؤؤن متللؤؤه كؤؤن اعهنؤؤفك وا فجتؤؤ    ا م.ؤؤمع    و ؤؤرجيح قؤؤم  

 على قم ؟!  
     و  ؤمم بنؤدو ل،ف   دهؤرت   مم ابنداك  بنتميع كدل  ا سأل  كن اللنؤفب والسؤل

 خفط لألحبفن لنس،ي  كعفود  الللر هي،ف   ! 
    ؤؤمم بنتميؤؤع كقؤؤما  ال ؤؤ فب    ا سؤؤأل       كقؤؤما  النؤؤفبعني    و ؤؤريهم كؤؤن 
كهؤؤؤ  العلؤؤؤم ا عنؤؤؤرب ن  ؤؤؤن جؤؤؤفكوا بعؤؤؤدهم    و  ؤؤؤمم بنؤؤؤدو ل،ف بار  ؤؤؤ  كللمؤؤؤ  علؤؤؤى دهؤؤؤرت 

 األحبفن   ! 
 سؤؤأل  وو.ؤؤع،ف ككفكؤؤه     للؤؤر   كصؤؤم  كهؤؤ  العلؤؤم بعؤؤد كت  ؤؤع كؤؤماد وكدلؤؤ  ا

 الي ن جعلن،م  رج مت قمال  دوت قم     وك ،ف كقرب لدالل  اللص   ! 
ه،م بعد ابل  ؤ إبابت هللا ؤ  سنايع كت ْؤرج بلنيتؤ  وا.ؤ      وحلؤم سؤد د   

 ا سأل       مم بندو له على دهرته ا فط    قلنيت   فئي  لعملي  الد  ! 
  آخرش كسأل  احللم بفري كف كن   هللا    قيل   ندع ا اؤمات اآلن ؤ  الؤيقر كشف

   و ضيف علي،ف الللر الدقيق   واقع حلفم هيا الع ر    لي سن إن ا  احللم اليي 
 لفسد،م    واليي  لمت قد وص  إليه كن خال  الد   والللر   كدل  ا سؤأل     ه،ؤم 

لرط     وهؤيا الؤيي  لن ؤا بؤه كقشؤر الؤي ن خف.ؤما   كن دوت ابل   لمت حبشه  ق ف  ون
ا سأل  وحبشما هي،ف كن ا عفصر نأ حي  قفلماش احللم بفري كف كنؤ   هللا نمعؤفت كلؤه الل ؤر 
األقرب وكله الل ر األصفر    وقؤيل  احللؤفم كؤل،م الؤيي  ل ؤر ق ؤرا  كقؤرب وكؤل،م الؤيي 

يا الن سؤيم وكؤن دوت كت  نتؤفوزه كو  ل ر الل ر األصفر         مت علد هؤيا احلؤد وهؤ
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 سن يدوا كو  ُ يؤدوا  ؤريهم هيمؤف  نعلؤق بماقؤع احللؤفم ا عفصؤر ن    وقي يؤ  النعفكؤ  كع،ؤم 
    الي ن حبش  ا سأل  ألجل،م!! 

كشف  آخرش كت  دد سمر  كؤن ال ؤرآت اللؤر.    هي ركهؤف    و  ؤمم بنؤدو ن بعؤض 
لؤؤع علؤؤى   سؤؤريهف   قنؤؤم الن سؤؤري ا عنمؤؤد     ال مائؤؤد ا سؤؤن فد  كؤؤن السؤؤمر  بعؤؤد كت  ا

 ه ت انن،ى كل،ف  لن   إو السمر  الن بعدهف    وهليا! 
هيه الار    ها الن نعين هبف ابلار  ؤ  ا رخ ؤد ط وهؤا قمؤف هؤم كالحؤظ ُ لسؤم 
الافلؤؤم ك،ؤؤفرات عؤؤد أ كل،ؤؤفش ال ،ؤؤم ال ؤؤ يحأ اال دؤؤفع ال الن ليؤؤدأ الللؤؤر واالجن،ؤؤفد   

  ظأ ك،فرات خاي  وحبشي     و ريهف! ا سأل أ احل
 للن قد أييت السلا ش قيف  نم اخنيفر كم.مع الد     ؟ 

كقم ش ا ما.يع قشري  جدا     وا سفئ  الن ميلن حبش،ؤف قشؤري  جؤدا     همؤف الؤيي 
  لن يه  فلم العلم   ؟ 

ال بؤؤد كؤؤن كعؤؤف ري اثبنؤؤ  لد ؤؤه .ملؤؤه علؤؤى اخنيؤؤفر كم.ؤؤمع دوت كم.ؤؤمعأ كؤؤن هؤؤيه 
ا عؤؤؤف ريش الللؤؤؤر إو كؤؤؤد  حفجنؤؤؤه هؤؤؤم خا ؤؤؤيف  للد ؤؤؤ    هؤؤؤيه ا سؤؤؤأل       الللؤؤؤر إو 
كد  حفج  اللفس كن حملؤه   قر نؤه كو   كد لنؤه    هلؤيه ا سؤأل       الللؤر إو كؤد  
حفج  األك  للد     هؤيه ا سؤأل     هؤ   مجؤد هي،ؤف هؤراس   ُ سؤد ال بُؤد كؤن االجن،ؤفد 

 قله  لير على كد  اخنيفر الافلم  م.مع دوت كم.مع    لسده كم ال    ه،يا
 ل ين كت كجد بعض الدفحشني قد خف.ؤما   كما.ؤيع كلؤرر     وكدونؤ    قنؤم 
عؤؤؤد  وسؤؤؤفب       ُد ؤؤؤ  بعرؤؤؤر  صؤؤؤ  فت    هلندؤؤؤما هي،ؤؤؤف كئؤؤؤفت ال ؤؤؤ  فت    ورمبؤؤؤف 

 جملدات!! 
ا دؤؤؤيو     ج،ؤؤؤد .ؤؤؤفئع    وهفئؤؤؤد  قليلؤؤؤ  إت    لؤؤؤن كعدوكؤؤؤ     قيفسؤؤؤف  للت،ؤؤؤد

 سديل،ف   !  
ؤؤؤد  -2 ش وهؤؤؤيه قؤؤؤراك  سؤؤؤر ع     سؤؤؤدق هلؤؤؤف اععؤؤؤدادط قؤؤؤأت   ؤؤؤرك قؤؤؤراك   ؤؤؤري كرخَّ

الافلؤؤم ك ؤؤفال  خؤؤد انندفهؤؤهأ كو خؤؤربا    جملؤؤ  كو جر ؤؤد     كو ق ؤؤ     كو كمعلؤؤ     كو 
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سؤؤري  لداؤؤ  كؤؤن كباؤؤف  النؤؤفر ا    كو قؤؤراك  بيؤؤفت    كو   ؤؤفر ر عؤؤن كحؤؤدان كعيلؤؤ     كو 
 لعف     وحنم ابل    هنم 

ه،يه ال راك  وإت قفن  كق  ن عف  كن ال راك  ا رخ د  إال ك ف .رور   لافلم 
العلم ه،ا له مبشفب  سفع   رهي،ي   لرياي  ال بد كل،ف لل سهأ وروحهأ وجسدهأ وابهله    

 وعلى قفعد  سفع  هسفع أ وهللا  عفو كعلم  
ف  كت ا لند  اعسالكي  .ام  جدا  ش  ف نعلمه  يعخفكسف ش قي ي  ال راك 

 نتفوز كئفت اآلالف كن اللنمأ قمف كت   اليمم الماحد ُ ادع عررات إت    لن 
ؤ    كئفت كن اللنم    و  ا  فب  ه ت عمر اعنسفت ادود    هأعمفر كك  امد 
مر إت الففلم ؤ ها بني السنني والسدعني    قمف ورد ابل    احلد      ن ف هيا الع

    لن كقشر  يهم بني اللممأ والاعفمأ واألعمف  اليمكي  الن ال بد لإلنسفت كل،ف   ! 
والسلا ش قيف هيا الافلم هبيا العمر ا دود الضيق  سنايع كت   ف على 

 كقرب قدر  لن كن هيه ا ادمعفت وا لل فت    لن  يق كقرب قدر كن ال فئد  ؟! 
م قشريا   ف  ُادع كن ا لل فت    وليم ق  كف قيف  سنايع كت  ماقم الافل

  ُادع   ؟! 
 وللتماب على هيا السلا  كهيد مبف  لاش 

كوال ش هيه ا لل فت وا ادمعفت ا لنرر  كن فو   ال فئد     هيتم على 
الافلم كت  ل رف مهنه ألقشرهف هفئد  ابللسد  لهأ وألحبفيه    ه ت عت  عن اخنيفر 

ال رس عليه رت  سنعني مبن هم كقشر كله خرب    هيا اجملف      األهم واألهض    
ليسند  على اللنفب األقشر ن عف  وكمهي     ه،م هبيه ا ام  ميي  بني قشري  ف  لدفا كت 

  ُ رك وبني كفال  لدفا كت  ُ رك   ! 
 اثنيف ش علد ال راك  ه ت ال راك  ؤ كن حي  اللي ي  ؤ  ل سم إو كقسفمش 

اك  ابل مأ والعنيأ واليهن كعف ش وهيه قراك  بايئ      فلدف   لمت علدكف قر  -1
 الافلم   رك ال رآت اللر. بندبر ومتعنب    وهيا هم الماجم  
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وقيل  علدكف   رك الافلم ن ف  كو كنلف  على خياه ليسمع كله الرر  
 والن  ي     وحنم ابل  كن ال راكات  

 قراك  كسرع   ! قراك  ابلعني واليهنش وهيه  -2
قراك  ابليهن كع اسنادام  سري للعنيش وص ن،ف كت   رك الافلم كسارا  كن  -3

كو  ا  ف أ وكسارا  كن وساهأ وكسارا  كن  ف نه    هي ،م ا راد    وهيه كسرع 
 ال راكات   

وقلمف  مسع  ي فهنه وكدارقه      ا فد  ا  روك  قلمف قل  عدد األسار كو 
لن   ركهف كن ا  ف  كو الد      وقلمف قل  ي فهنه وكدارقه   ا فد  ال   فت ا

ا  روك  قلمف وجم عليه كت    د كن نسد  قراك  األسار كو ال   فت للا  نعرف 
على كفد  وهدف الد   كو ا  ف     ورمبف جيد ن سه كحيف   كضارا  ل راك  الد    

قله  عمد لسع  إ الع  فلم العلم   ا فد    قلم  قلم     لي ،م ا راد جيدا     وهيا
 ا  روك ! 

وهيا ككر جمرب  درقه ال راك ا رتهمت    ب  ال كخ ا إخماين  الب العلم ؤ 
وكابقر ابل  هلم كن قدي  الرت يم وخ ي اهلمم ؤ  لرد  قراكيت   كما.يع كعيل     

هيه ا ما.يع    وكفابا  ُر د كقفد كه،م ؤ ب ض  هللا  عفو وكلنه ؤ ك ل ف  قفكال  قنم   
 صفحده    وكف هم الراجح علده      سفع  واحد    ! 

ب  كحيف   وك  كقرك قالكف      كقم  هيا قالم هالت    كو قالم احل ب كو اجلمفع  
 ال الني     قد  كت كعرف قف ده كو اجل،  الن قندنه    للشر  قراكيت هلؤيه 

 الراص كو اباك!  اجلمفع  كو  ل     كو هليا 
ولم ُو.ع  ه ر  لريا اعسالم    كو لسيد قام      ك ف  كو حب     وكن 
دوت كت  ُلسم إليه    السناع  ؤ ب ض  هللا  عفو وكلنه ؤ كت كحددهف وكخرج،ف    كن 
جمممع قالم الدفح     وهيا احلم  ن    كن خال  قشر  ال راك  هليا العف  كو اباك    

 إو ك  د علفك كو ك،فرات    هال  راب  كن ابل  إت خفك هللا   وهم ال  نفج 
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ش  ر ق . ي  العلم ليم سفدسف ش  ر    . ي  العلم عن  ر ق السمع
ك  مرا  على ال راك  كو على حفس  الد ر وحسم    ب   ررتك كع الد ر السمع 

َلم  ِإتَّ السََّمع  و اَلد   ر  و ال  ؤ َ ُف ك ف ل َيم  ل    ِبِه عِ  وال لاد قيل أ قمف قف   عفوش
  ها   حفس  السمع ابليقر قد  36سراكشاع و اَلُ ل اد  ُق ة ُكول ِئ   ق فت  ع َلُه ك َسُلوال  

حفس  الد ر    ألت السمع  ُعنرب كوسع السد  لن  ي  العلمم وا عفرف    وهم كوقد 
 رك له    واحلت  قفئم  حت  على صفحدهط هفليي  سمع كن العف  كرفه،   ري اليي  

 على األعمى السميع كقشر كل،ف على الد ري اليي ال  سمع!
ككف عن  ر    . ي  العلم عن  ر ق السمعأ ه،ا قيل  نمعفتش  ر    

 كرخَّد أ و ر     ري كرخد   
ش قأت  سنمع الافلم ألسنفابه كو خياه وهم   رك على الار    ا رخ د  -1

ل  ه كو الع يد  كو األصم  كو  ري ابل     و ُدوت عله ال مائد  البه كنلف  كعيلف    ا
وا سفئ     وْرج بل،ف   متلله كن ال م  رنه درس كنلف  كن كنمت العلم على  د عف  كن 

 العلمفك! 
وحنم ابل  كت  سنمع إو جمممع  كن األخر   ا ستل     ككالهف عف  كن 

كو ال  ه كو الن سري كو  ري ابل     و ُدوت كل،ف العلمفك    خفكل  لرر  كنت   الع يد  
 ال مائد    ه،يا كنمهر   هيا ال كفت وهلل احلمد    واحل م  عليه س،   ري عسري! 

ش قأت  سنمع الافلم إو ن ي   كو كمعل  كن عف  الار    الفري كرخَّد  -2
خر ط  نمي  كو عفبر سدي     كو قلم  سر ع  كو خاد  كن هالت كو عالت    كو كن

 على بعض ا ماعظ وال مائد    كو ق يد     وحنم ابل   
ش مبف ْص هيه الل ا  سفبعف ش األخي عن العلمفكأ و ر    النعفك  كع،م

  ن نم على  فلم العلم عد  ككمر ال بد كن كت  لن م هبفش 
ين كل،فش .د د العلمفك ؤ األحيفك كل،م واألكمات ؤ الي ن  نل ى كل،م العلمط ونع

بيل  كنه ال بد له ابنداك  كن .د د العلمفك العفكلني كن ابوي ا ل،ر السل ا السين 
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ال  يح الي ن  نل ى كل،م وكن كلل فهتم العلم    على .مك ا ي ات كو الضفبط اليي 
كخر  إليه   الل ا  الشفلش     وبعد كت  ر مي كل،م إو درج  النضلع والنملن    له كت 

 فريهم إت وجد المق  كو ال فئد  كن وراك ابل    نمسع و  رك ل
هال  نل ى العلم ؤ وخبفص    ا رحل  األوو كن الالم ؤ كن كه  الددع واألهماك 

 !   
وكل،فش كت  نترد كن النع م ألخافط وكياهم العلمفك    هيل ف احلق 

ا  وُ  يم     ُ ف  له  كل،م وكن ن سه    و علم كت قال   لخي كله و ُرد عليه    ُْ
ه نه ال جيمز كت  ُ رتض هيه إال احلق وال مابأ قمف ال  كخاأت وكصد      عدا الل  

 جيمز كت  ُع م عليه   خاك    وإ ف ُ سلم حللمه وككره  سليمف    
 دور كع احلق حي  دار    ال كع الريا كو احل ب حي   دور    هيمام 

 و ُعفدي هيهأ   احلق و  الدف     !
كعلم .الالت كه  اللنفب ك م اختيوا كحدفرهم ورهدف م كراباب  كن دوت  كن

هللا    هف دعمهم   .لي  كف حرم هللاأ و.ر. كف كح  هللا    وك فعمهم بفري سلافتب كن 
اب  ِكَن ُدوِت امَِّ  هللا    قمف قف   عفو عل،مش َُم ك َراب     31نمب شال اختَّ ُيوا ك َحد فر ُهَم و رَُهد ف  

 هافلم العلم اجلفد جيم كت  نفط لل سه ود له كن كت  نالق براك كن ابل  
 وهم  دري كو ال  دري   !  

وكل،فش كت   ظ للعلمفك العفكلني ح ،م كن ا ماال أ والنمقريأ واالحرتامط 
هيل  ،م إت كصفبما    و  ر  ليل     و عيرهم إت كخاأوا كف وجد ععيارهم سديال  

 !   
ٍ  قدري أ و رحم صفري أ و عرف لعفِلملف قف    ٍ ش" ليم كن ككن كن   جُي َّ

[  كي  عرف له ح ه كن  مقري وإقرام واحرتام    ه،يا ال  نعفرض كع كف   دم كن 17"]
 .رور  إن فف احلق!  

                                                 

   96كخرجه كمحد و ريهأ ص يح الرت يمش  17 
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كرلل  قشري كن  الب العلم ك م ال ُ سلمت ا مازن  بني كف جيم علي،م كن 
لق    وبني كف جيم علي،م كن  مقري واحرتامب للعلمفك    هيللمت كت إن فف احلق كن ا 

 كحدمهف  نعفرض كع اآلخر وال بد    واألكر ليم قيل !  
 ه ت قي ش هالَّ ابقرت للف ك فك بعض العلمفك     ن  ل  لف ابل راك  هلم   ؟ 

كقم ش قد  عره  على ا ي ات اليي  مزت به األخيفك    واليي على كسفسه 
أتخي و رد    وبه  عرف احلق كن الدف      وا  لح كن ا  سد    والعف   ن سماه     

 قمف هم وارد   الل ا  الشفلش  كن هيا الد    
هلم كعمل  هيا ا ي ات ب مر  جيد  لس،  علي  كعره   ن   رك كن كه  

  راك  هلم  العلم    وكع ابل  كابقر ل  بعضف  كن كه  العلم وال ض   ن ُ سن سن ال
هأقم ش هم كقشر كن كت ُ  روا   هيا الد   وهلل احلمد    وللن كخص 
كل،م ابليقرش جد  العلم األخم خيالف خيا اعسالم ابن  يمي     و لميي ه اللتيدني ابن 
ال يم وابن قشري    واللموي    وابن عدد الرب    والرمقفين    وابن رجم احللدلا    

د المهفب وكح فده األولني    الرل ياا صفحم األ.ماك    كمحد والريا امد بن عد
خفقر    الريا امد  صر الد ن األلدفين    ابن العشيمني    سيد قام    امد قام 
   الريا محمد بن ع الك الرعي     كبم امد ا  دسا    س ر احلمام    و ريهم 

ات كل،مأ وح ظ األحيفك كل،م كن ق  اللشري كن كه  العلم وال ض     رحم هللا األكم 
 سمك   

كن  حبفج  إو هلالك قل،م    وإو  ريهم    كع النلديه إو كف ابقر ه سفب ف  كت 
كف كن عف  إال وله ه م  وه مات    له وعليه    ْا  وُ  يم     لخي كله و ُرد عليه 

لده ليل     وكت ال    واللمف  ع       والافلم علد ال راك  كو الالم عليه كت  ن
  لمت ق ف م لي ! 

ش  لس ين كت كقم  كت قشريا  كن  الب اثكلف ش إت جفلس  عف ف  كفابا   ع 
العلم ال ُ سلمت اسنفال  العلمفك الي ن  عيرمت ومارهم    وال النعفك  كع،م    همل،م 
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سم  دقفئق كن متر عليه سل  ال   ور هي،ف عف ف     علمف  كنه ليم بيله بني العف  
كعدودات سريا  على األقدام    ب  وال  ن   بعف   سأله عن خاك كن ككمر العلم 

 والد ن    ر م س،مل  اال  ف ! 
ب  إت كن الاالب لم رك  كن خياه ِسل  كو نمم    كو ه م  كو زل     كو 
هنم     عتده لافر هبف   األك فر    وسرعفت كف  ُعلن عليه احلرب والعداك    

 وا  فصل     والنر،ري وا  ف ع     كع حفجنه ا فس  إليه   ! 
قمف كت كن الاالب جتد علده اللم اهلفئ  كن ا سفئ  الن كخل  ه،م،ف عليه 
     إت قدر له كت جيفلم عف ف  كو كن هم كعلم كله    هال  دفدره السلا  عن خاك    

 كل،ف   ن سه    لينه سل !  ولرف ل ه مبما.يع وكسفئ  اته،       م  العف 
 ورمبف محله اللرب على كت ال  سأ     ر م حفجنه ألت  سأ !

اعلم ك ،ف الافلم كن  كن  ا فسرط ألن  كن  اليي .نفج العف  وليم 
العلم    ه ت قفت ومارك اليمم هفدا  سيمدع  و  فرق     هنلدم والت حني كلدم    

 علم انن اعف  وإ ف   دض العلم ب دض العلمفك  واعلم كت هللا  عفو ال  لن ع ال
ليا  عني النلديه إو بعض كف  سن سن للافلم كت   عله و راعيه إت جفلم 

 خياه كو عف ف  كن العلمفكش 
نل ح الافلم رت ْ ص دهرتا   ست  هيه األسئل  وا سفئ  الن كخل   -1

على خياه   كو  هرص   نم ه،مف عليه كن خال  ال راك  والد      لي مم بعر.،ف 
 هي،ف الل فك  
  عرض على خياه األسئل  حبسم كمهين،ف ابللسد  للافلم   !  -2
كت  لمت الفرض كن  ر  األسئل  االسرتخفد وكعره  احلق    ولي ير كن  -3

كت ُ رعر خياه رنه  سأ  للتدا     كو جملرد الرتف والن  ي  العلما    ه،يا   ل  
 خياه عليه! كن نسد  إقدف  
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كت ُ سن اعقدف  على خياه    هال  عد  رخيفك  لم عن اسنا فهه  -4
 ابجمللم    وبرياه! 

قمف جيم عليه كت  نأدب علد ا افب وح م  ا راجع  واالسن سفر    ه ت 
ابل   ف    د كن إقدف  خياه عليه    وجيع  الريا كقشر صربا  ور د    اعقدف  على 

 [! 18عافك  له]  لمييه    وكقشر
النلميي اللفجح هم اليي ؤ ابسلمبه اليقا ؤ  سنايع كت  لن ع كن خياه كقرب  

قدرب  لن كن المق  وا علمكفت    والريا را م وراضب بيل     وهيا ال لف كن 
 النالكيي كمجمدوت ال ختلم كل،م السفح     وهلل احلمد  

مه  الافلم  لدفا كت  ش نمد كت نضيف هلف كتاتسعف ش ال راك    اللنم
 ل  ر   اال الع على اللنم اللفهع  الن  راعا ا ل،ر السليم   العرض 
 واالسندال     والن  ن ر  الدلي  ال  يح كن اللنفب والسل  على ه،م سلف األك  

       يع ا سفئ  الن  نم  لفوهلف  
.ؤيع اللنؤفب هيؤه واللنم كن حي  عرض ا فد  العلمي  نمعفتش نؤمع  لؤمت كما

كر دا  بعض،ف بدعضط حبي   لمت ال لر  األوو كن اللنؤفب كر داؤ  ابل لؤر  كو ا سؤأل  
األخري  كله    هلم ُقرئ اجل ك األو  كله ال ميلن كت  ُ ،م كو  ُل ؤف إال إابا ُقرئؤ   يؤع 
 كجؤؤ اك اللنؤؤفب    هفللنؤؤم كؤؤن هؤؤيا اللؤؤمع جيؤؤم كت  ُ ؤؤرك كؤؤن كوهلؤؤف إو آخرهؤؤف للؤؤا  نؤؤأ ى

 ا المب    و ُعاى كم.مع اللنفب ح ه  

                                                 
 ؤؤف كابقؤؤره   هؤؤيا ال ؤؤدد اجنمفعؤؤف  عفكؤؤف  .ؤؤم عؤؤددا  ال رس بؤؤه كؤؤن  ؤؤالب العلؤؤم   األردت كؤؤع  18

الرؤؤيا امؤؤد  صؤؤر الؤؤد ن األلدؤؤفين رمحؤؤه هللا    و  المقؤؤ  الؤؤيي قؤؤفت  ؤؤنللم الرؤؤيا هيؤؤه قؤؤفم كحؤؤد 
ف ق ؤؤيد  .ؤؤض علؤؤى  لؤؤم العلؤؤم    هفنرؤؤف  اعخؤؤمات ابألورال    اعخؤؤمات ليؤؤمزع كوراقؤؤف  كلنؤؤمب هي،ؤؤ

وار  عؤؤؤ  كصؤؤؤماهتم    قؤؤؤ  واحؤؤؤد كؤؤؤل،م  لؤؤؤفدي األ. رت  عايؤؤؤه ن ؤؤؤيده كؤؤؤن هؤؤؤيه األورال    هؤؤؤأوقف 
 الريا قالكه    واعنير عن االسنمرار   احلد      واسنأابت ابالن راف   ! 
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ونؤؤمع آخؤؤر كؤؤن اللنؤؤم هؤؤا كقؤؤرب إو ا مسؤؤمعفت وا راجؤؤع اللدؤؤري     كسؤؤفئل،ف 
وكما.ؤؤيع،ف  ؤؤؤري كر داؤؤؤ  بعضؤؤؤ،ف بؤؤؤدعضأ وال ُ رؤؤرتط ل ،ؤؤؤم بعضؤؤؤ،ف ه،ؤؤؤم اجملمؤؤؤمعط كي كت 
ت الافلم إبكلفنه كت  نلؤفو  ا سؤأل  كو ا م.ؤمع الؤيي  ر ؤده و ،مؤه كؤن اللنؤفب كؤن دو 

 كت  ُل م ن سه ب راك   يع كسفئ  وكما.يع اللنفب كن كوله إو آخره   !  
والافلم علد  عفكله كؤع اللنؤفب  لدفؤا عليؤه كت ُ سؤن النمييؤ  بؤني اللؤمعني كؤن 

 اللنم    ه ت كخل  عليه خاك كن ابل  سأ   ريهأ ه ت دواك العا السلا  
  ؟ ه ت قي  كف ها اللنم الن  ل ح هبف  فلم العلم  

كقم ش لل   فلمب ال بد له كن كلند ط إاب النعم ؤ  األقؤرب   الن  ؤي  والالؤم 
ؤ خبفص    هؤيا الؤ كن ؤ علؤى اللنؤفب اللؤفهع    هفللنؤم ابللسؤد  للافلؤم قف ؤفك ابللسؤد  

 لل يف     ال    له عل،ف! 
 وإلي  ا لند  الن نل ح هبف  فلم العلمش  

 ؤ كلند  الن سريش 
 الديفتأ للاربي     سري جفكع -1
   سري ال ر   } اجلفكع ألحلفم ال رآت {   -2
   سري ابن قشري      -3
   سري الدفمي     -4
 ك.ماك الديفتأ للرل ياا   -5
   لال  ال رآتأ لسيد قام  -6
  يسري اللر. الرمحن     سري قالم ا لفتأ عدد الرمحن  صر السعدي   -7
 ال رآت اللر.   ا عتم ا  ،رس ألل فظ -8

 ؤ كلند  احلد  ش 
 ص ي ا الدافري وكسلم   -1
 هنح الدفري خر  ص يح الدافريأ البن حتر العس الين   -2
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 خر  ص يح كسلمأ لللموي  -3
 قنم السلن األربع ش كبم داودأ واللسفئاأ والرتكييأ وابن كفج     -4
احلد شيؤؤؤ     جممؤؤؤمع كلل ؤؤؤفت الرؤؤؤيا ا ؤؤؤدن امؤؤؤد  صؤؤؤر الؤؤؤد ن األلدؤؤؤفين  -4

 ال  ي   كل،ف والضعي  أ و ريهف 
 جفكع العلمم واحللمأ ابن رجم  -5
 الل،ف      ر م احلد  أ البن األيري  -6
 رطض ال فحلنيأ اللموي    -7
 ا عتم ا  ،رس ألل فظ احلد       -8
 الدفع  احلشي  خر  اخن فر علمم احلد  أ ابن قشري    -9

 ؤ كلند  الع يد ش 
 ري الع    احلميدأ سليمفت بن عدد هللا آ  الريا   يس -1
 جمممع  النمحيدأ جملممع  كن العلمفك      -2
 خر  كصم  اعن فد كه  السل  واجلمفع أ الالللفئا    -3
 كعالم السل  ا لرمر  العن فد الافئ   اللفجي  ا ل مر أ حفهظ احللما   -4
    هتي م خر  الع يد  الا فو      بنعلي لف -5
 الع يد  الماساي أ لريا اعسالم    خر  الريا ابن العشيمني    -6
 قنفب اعميفتأ البن  يمي     -7
 كعف    الار قأ سيد قام   -8
 ك مكفت الن مر اعسالكاأ سيد قام    -9

  ر ق الدعم    لال  ال رآتأ سيد قام    -10
 ا  ال فت األربع    ال رآتأ للممدودي   -11
 خروط " ال إله إال هللا "    للف   -12
 العدمد  أ البن  يمي    -13
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 ال فرم ا سلم  على خفال الرسم     البن  يمي    -14
 قماعد   النل ريأ للف   -15
 كعمف  خترج صفحد،ف كن ا ل أ للف     -16

 ؤ كلند  ال  هش 
 جمممع هنفو  خيا اعسالم     -1
 ا فينأ البن قداك    -2
   األو فرأ الرمقفين   ني -3
 ا لىأ البن ح م   -4
 األمأ للرفهعا  -5
 كم أ اعكفم كفل   -6
االسنيقفر كو النم،يد    البن عدد الربأ وكن اسنافع كت جيمؤع بيل،مؤف ه،ؤم  -7
 كهض   

 خر  السل أ الدفمي    -8
 سد  السالمأ لل لعفين    . يق األ. الريا امد صد ا حسن حالل   -9

الرو.ؤؤ  اللد ؤؤ أ امؤؤد صؤؤد ق حسؤؤن خؤؤفت    . يؤؤق األ. الرؤؤيا امؤؤد  -10
 صد ا حسن حالل  

 العمد    إعداد العد أ عدد ال فدر عدد الع      -11
    الريا امد  صر الد ن األلدفين   ص   صال  الل   -12
 كحلفم اجللفئ     الريا امد  صر الد ن األلدفين   -13
 البن  يمي    السيفس  الررعي أ -14

 ؤ كلند  األصم ش 
 الرسفل أ الرفهعا   -1
 االعن فمأ أليب إس فل الرف     -2
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 ا ماه فتأ أليب إس فل الرف     -3
 كيقر  كصم  ال  هأ الرل ياا   -4
 الن  ي فت   خر  المرقفتأ ابن قفوات   -5
 األصم  كن علم األصم أ ابن العشيمني  -6

 مأ والنفر اش ؤ كلند  السريأ والرتاج
 سري كعالم اللدالكأ اليه    -1
 هتي م اللمف أ لل فهظ ا يي    كو هتي م الن،ي مأ البن حتر   -2
 اعصفب    متيي  ال  فب أ البن حتر   -3
 الددا   والل،ف  أ ابن قشري   -4
 ا لنلمأ البن اجلمزي   -5
 جمممع  النفر ا اعسالكاأ اممد خفقر   -6
 ا انممأ ا دفرق مري  الرحيق  -7
 ص يح السري  اللدم  أ إبراهيم العلا   -8
 السري  اللدم  أ ابن هرفم  -9

 ؤ كلند  ا عفجمأ واللف ش 
 كعتم لسفت العربأ ابن كللمر   -1
 ال فكمس ا يطأ هريوز كابدي   -2
 كعتم الدلداتأ طقمت احلممي   -3
 جفكع الدروس العربي أ ك ا ى  ال يين   -4
 خر  ابن ع ي      -5
 خر  قار اللد  وب  ال د       -6
 وحا ال لمأ الراهعا    -7

 ؤ كلند  اآلداب والرقفئقش 
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 ال هد والرقفئقأ ابن ا دفرك   -1
 كرفرع األخمالأ ابن الل فس   -2
 صال  األك    علم اهلم أ سيد بن حسني   -3
  ص يح األدب ا  ردأ الدافريأ . يق الريا  صر  -4
 اجلماب اللف   ن سأ  عن الدواك الرف أ ابن ال يم   -5
 اجلفكع ألخالل الراوي وآداب السفكع  -6
 صيد ا ف رأ ابن اجلمزي  -7
 الل،ف     ال نت وا الحمأ ابن قشري   -8
 ال . تأ عفئض ال رين      -7

 ؤ كلند  ال رل واألدطتأ وا ياهمش 
 يمي   كل،فج السل  اللدم  أ ابن   -1
 اجلماب ال  يح  ن بد  د ن ا سيحأ ابن  يمي    -2
 ال ماعق ا رسل أ ابن ال يم   -3
 ال      ا ل  واألهماك والل  أ ابن ح م   -4
 لفهر  اعرجفكأ س ر احلمام   -5
 العلمفني أ س ر احلمام   -6
 كياهم هلر   كعفصر أ امد قام   -7
 ت وا ياهم واألح اب ا عفصر أ كفنع اجل،ين  ا مسمع  ا يسر    األدط -8
 حلم اعسالم   الدمي را ي  والنعدد   احل بي     للف    -9

 ؤ جمممعفت نل ح ابقنلفئ،ف ألمهين،فش 
 جمممع كلل فت خيا اعسالم ابن  يمي    -1
 جمممع كلل فت ابن قيم اجلمز     -2
 جمممع كلل فت امد بن عدد المهفب   -3
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 ع كلل فت امد قام  جممم  -4
 جمممع كلل فت ابن العشيمني   -5
 جمممع كلل فت كيب امد ا  دسا       -6
وبعدأ هيه ها ا لند  اللممابجي  ا  فر  الن نل ؤح هبؤف  فلؤم العلؤم    ونؤر   

له كت  عم  ابنداك  على اقنلفئ،ف    واع.فه  علي،ؤف كؤن اللنؤم اللفهعؤ     وكؤف كقشرهؤف    
 لن ع و ل ع هبفأ إت خفك هللا   رجفك كت  

ش قؤؤد كخؤؤر  كؤؤن قدؤؤ  إو عفخؤؤرا ش  ر يؤؤم األولؤؤمطت علؤؤد الالؤؤم وال ؤؤراك 
.ؤؤيق المقؤؤ  وإو كمهينؤؤه    وقؤؤد كخؤؤر  قؤؤيل  إو .ؤؤرور  كت  نمجؤؤه مهؤؤ  الافلؤؤم علؤؤد 
الالم إو األهم هفألهم     للن قيف  ؤنم اخنيؤفره و.د ؤده لألهؤم    وعلؤى كي كسؤفس 

 دم جفندف  كن جمانم العلم و لخر جفندف    ؟!كو .فبط   
كقؤؤم ش علؤؤد .د ؤؤد األهؤؤمأ واألولؤؤمطت    لؤؤم العلؤؤم    ال بؤؤد كؤؤن الللؤؤر إو 

 األكمر النفلي ش 
كوال ش الللر إو ا فد  العلمي  كؤن حيؤ  حلؤم الرؤرع هي،ؤفط هؤ   لد،ؤف  رقؤى إو 

ن األكؤؤؤؤمر ا لدوبؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤرض والمجؤؤؤؤمبأ كم ك ؤؤؤؤف كؤؤؤؤن هؤؤؤؤروض الل ف ؤؤؤؤ أ كم ك ؤؤؤؤف كؤؤؤؤ
 وا سن د أ كم ك ف كن األكمر ا دفح ط هعل،ف و رق،ف سماك   ؟! 

وال ؤؤؤرض ابا ؤؤؤه  نمؤؤؤ  ا  ف.ؤؤؤل  قؤؤؤيل ط حيؤؤؤ  هلؤؤؤفك هؤؤؤرض  نمؤؤؤ  النؤؤؤأخري كو 
 النأجي  ل رت  كعيل أ وهرض ال  نم  ابل ط هنأخريه كو أتجيله ولم ل رت  وجي      

 يا قله ال بد كن كت  ُراعى علد الالم واالخنيفر  قد  مقع صفحده   اع  واحلرج    ه،
اثنيؤؤف ش الللؤؤر إو كؤؤف  نفجؤؤه هؤؤم قافلؤؤمط ه ؤؤد  لؤؤمت علؤؤده إخؤؤدفع   جفنؤؤم كؤؤن 
جمانؤؤم العلؤؤمأ ون ؤؤص حؤؤفد   جمانؤؤم كخؤؤر     ه ؤؤا كشؤؤ  هؤؤيه احلفلؤؤ  ال بؤؤد لؤؤه كؤؤن كت 

  ل ر إو  لم اجلفنم اليي  عفين هيه كن الل ص كو الن  ري   ! 
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كن الاؤالب  لرؤف  هيمؤف  دؤه و سنسؤ،له كؤن ا ما.ؤيع العلميؤ  الؤ كن  حي  كت
الام ؤؤ     وابلؤؤ   لؤؤمت   الففلؤؤم علؤؤى حسؤؤفب اجلمانؤؤم كو ا ما.ؤؤيع العلميؤؤ  األخؤؤر  

    وهيا خاأ ال  ليق بافلم العلم اجلفد  
 ل ظ ابل  علدكف جتد ه ي،ف  واسؤع ال ؤي  والرؤ،ر     قضؤى عرؤرات السؤلني 

وكصمله    للله   ا  فبؤ    ؤع   ك الؤق ع د ؤ  عد ؤد     ال  ليؤق بؤه      دراس  ال  ه 
  لم عن ن ص حفد علده   هيا اجلفنم اهلفم   ! 

وحنمه قيل  كن  لرف  ابحلد   . ي ؤف  وخترجيؤف       ؤ ي ف  و ضؤعي ف     الؤ كن 
وبؤؤؤني الرؤؤؤرك الام ؤؤؤ     بيلمؤؤؤف   ا  فبؤؤؤ   ؤؤؤراه ال ُ سؤؤؤن النمييؤؤؤ  بؤؤؤني الل ؤؤؤر واعميؤؤؤفتأ 

والنمحيؤؤدأ وبؤؤني اللؤؤفهر وا ؤؤلكن    وبؤؤني كؤؤن جتؤؤم كماال ؤؤه  ؤؤن جتؤؤم كعفدا ؤؤه    وابلؤؤ  
 لن ر اه احلفد   دراس  الع يد  والنمحيد على وجه الندقيق والن  يق   ! 

اثلشؤؤف ش الللؤؤر إو كؤؤف .نفجؤؤه األكؤؤ  واللؤؤفس كؤؤن حملؤؤه    ه،ؤؤيا ال بؤؤد كؤؤن كت  لؤؤمت 
 ن جمانم العلم دوت جفنم   ! كعنربا  علد   د. جفنم ك

هؤؤ ت جؤؤفك ركضؤؤفت  ؤؤراه قؤؤدم االنرؤؤفف  ب  ؤؤه ال ؤؤيفم علؤؤى كؤؤف سؤؤماه    وإابا ك ؤؤى 
كمسم احلر قدم االنرفف  ب  ه احلر على كف سؤماه حلفجؤ  اللؤفس إليؤه    وإت قؤفت  عؤي  
  بيئ   سمد هي،ف كنماع خ ي  كن الررك قدم االنرفف  ابلعلم اليي  ل ؤع اللؤفس   هؤيا 

جلفنؤؤم    وإت قؤؤفت  عؤؤي    بيئؤؤ   لشؤؤر هي،ؤؤف ا عؤؤفكالت الربم ؤؤ     قؤؤدم االنرؤؤفف  ب  ؤؤه ا
الديمع    وا عفكالت الربم      وإت قفت  عي    بيئؤ  رقؤن هي،ؤف اللؤفس إو الؤدنيف و رقؤما 
اجل،فد    قدم االنرؤفف  ابلعلؤم الؤيي  ل ؤع اللؤفس   هؤيا اجلفنؤم    وإت قؤفت  عؤي    

،ف كخالل اللفس وقل  ككف هتمأ انرؤف  ابلعلؤم الؤيي  ل ؤع اللؤفس   ابلؤ  بيئ  سفكت هي
   وهلؤؤيا قؤؤ  علؤؤم  لرؤؤف  بؤؤه ال بؤؤد كؤؤن كراعؤؤف  كؤؤف  نفجؤؤه اللؤؤفس   الديئؤؤ  الؤؤن  عؤؤي  

 هي،ف  
ال بؤد كؤؤن و.ؤؤع األخؤيفك   كم.ؤؤع،ف ال ؤؤ يح    همؤؤن قؤفت  رؤؤلم كؤؤن العاؤؤ  

وكؤؤؤن قؤؤؤفت  رؤؤؤلم كؤؤن آالم   الؤؤؤركس    كؤؤؤن ا اؤؤؤأ كت  كؤؤن ا اؤؤؤأ كت جتلؤؤؤم لؤؤؤه ا دؤؤ    
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 للمه عن آالم الدان وقي يؤ  العؤالج كل،ؤف    ال بؤد لاؤالب العلؤم كؤن كت  نلد،ؤما لؤيل  
   و سلما  مصيف الداك والؤدواك    ال بؤد هلؤم كؤن كت  عيرؤما آالم ككؤن،م وكرؤفقل،ف    

 ،ف   هيا إابا كرادوا كت  لمنما  رهف  هفعال    حل،ف وعالج
ش إ.ؤؤؤفه   ؤؤؤف   ؤؤؤدم ابقؤؤؤره عؤؤؤن الضؤؤؤمابط   .د ؤؤؤد ا ،ؤؤؤفم ؤؤؤؤ الؤؤؤيي نمصؤؤؤا بؤؤؤه

واألولمطت كن كسؤفئ  العلؤم    نلقؤد علؤى .ؤرور  اهنمؤفم الافلؤم وفنؤم هؤفم جؤدا  كؤن 
جمانم العلم والد ن    ونلقد على .ؤرور  كت  عايؤه األولم ؤ  علؤد الالؤم    وكت جيعؤ  

د    كال وهؤم جفنؤم الع يؤد  والنمحيؤد    وابلؤ  له احلؤظ األوهؤر كؤن الالؤم وبؤي  اجل،ؤ
 لألسدفب النفلي ش 

هؤؤيا ا ؤؤل،ر   الالؤؤم والنل ؤؤني هؤؤم الشفبؤؤ  عؤؤن األنديؤؤفك وا رسؤؤلنيأ وعؤؤن  -1
 ؤؤف بعؤؤ  كعؤؤفابا  إو  ال ؤؤ فب  والنؤؤفبعنيأ قمؤؤف   احلؤؤد   عؤؤن ابؤؤن عدؤؤفس كت رسؤؤم  هللا 

كو  كؤؤف  ؤدعمهم إليؤه عدؤؤفد ُ  هللاأ الؤيمنأ قؤف ش" إنؤ    ؤؤدم علؤى قؤممب كهؤؤ  قنؤفبأ هلؤيلن 
هؤ ابا عرهؤما هللا هؤؤأخربهم كتَّ هللا قؤد هؤؤرض علؤي،م تؤؤم  صؤلمات    ؤؤمك،م وليلؤن،مأ هؤؤ ابا 
 هعلما هأخربهم كت هللا هرض علي،م زقف   كن ككماهلم وُ رد على ه رائ،م    " كن ق عليه  

 محيؤدهأ هؤ ابا عرهؤما هنأك  قيف ككره كت  ددك كع،م كوال  بدعمهتم إو عدفد  هللا و 
هللا  عؤؤفو خب فئ ؤؤه وصؤؤ ف هأ وكؤؤف لؤؤه كؤؤن حؤؤق ب علؤؤى عدؤؤفده    هليؤؤدع،م إو ال ؤؤال       

 ال قف     وهليا  
 وحنن هنيفت أ هنعلملف اعميفت  وعن جلدب بن عدد هللاأ قف ش" قلف كع الل ِ  

 [   19قد  كت ننعلم ال رآتأ    علملف ال رآت هفزدد  به إميف   "]
ك ِت اَعدُؤؤُدوا امَّ  ك ؤؤف  قمؤؤف كت األنديؤؤفك وا رسؤؤلني قؤؤفنما كو  كؤؤف  دنؤؤدئمت بؤؤه قؤؤمك،مش

و ل   ؤَد بؤ ع شَؤل ؤف ِ  ُقؤ ِ  كُكَّؤ ب ر ُسؤمال  ك ِت اَعدُؤُدوا    وقؤف   عؤفوش32ا لكلؤمتشل ُلَم ِكَن ِإل هب   رَيُُه 
    19امدش ه فَعل َم ك نَُّه ال ِإل ه  ِإالَّ امَُّ  ش  وقف   عفو36الل  شامَّ  و اَجن ِلُدما الاَّفُ مت  

                                                 

   170ص يح سلن ابن كفجهش  19 
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كت النمحيد كص  األصم      ُد  عليه    هؤ ت صؤح األصؤ  صؤح الدلؤفك     -2
ؤفنُما  وإت هسد األص  هسد الدلفك وا فر    قمف قف   عفوش ُ،َم ك ؤف ق  و ل َم ك َخر ُقما حل  ؤِدط  ع ؤلؤَ

و ل   َد ُكوِحا  ِإل َي   و ِإو  الَِّي ن  ِكَن قؤ َدِل   ل ِئَن ك َخؤر َق     عفوش  وقف  88األنعفمش  ؤ َعم ُلمت  
   65ال كرش ل ي َ د ا نَّ ع م ُل   و ل ن ُلمن نَّ ِكن  اَ  فِسرِ ن  

هأميؤؤؤف بلؤؤؤفك كو عمؤؤؤ  صؤؤؤفحل ال   ؤؤؤمم علؤؤؤى قفعؤؤؤد  النمحيؤؤؤد كو ال  ن دكؤؤؤه النمحيؤؤؤد 
 وك ؤؤريه إو كت  لؤؤمت هدؤؤفك  كلشؤؤمرا أ قؤؤف   عؤؤفوشا ؤؤفلص ه،ؤؤم ال  ل ؤؤع صؤؤفحده   خؤؤاكأ 

شُؤؤؤمرا   د ؤؤؤفك  ك لؤَ ؤؤؤ ب ه ت ع َلل ؤؤؤفُه ه    وابلؤؤؤ  ك ؤؤؤم ك ؤؤؤما 23ال رقؤؤؤفتش و ق ؤؤؤِدَكل ف ِإو  ك ؤؤؤف ع ِملُؤؤؤما ِكؤؤؤَن ع م 
 ابلافعفت وهم على الررك ا لفقض للنمحيد    همف ن عن،م كعمفهلم   خاك! 

 ،ؤم و ؤمازت و  ف.ؤ  بؤني األخؤيفك    كت ا نملن كؤن النمحيؤد  سؤنايع كت   -3
وكت ميي  بؤني الفؤ  كؤن السؤمني    كقشؤر بلشؤري  ؤن جي،ؤ  النمحيؤد كو  ُعؤفين كؤن ن ؤص كو 

    ري هيه  
ه،م كؤن ج،ؤ   عؤرف سؤدي  ا ؤلكلني ا محؤد ن    وكؤن ج،ؤ  كخؤر   عؤرف سؤدي  

  ح ؤؤنب  اجملؤؤركني ا رؤؤرقني    وكؤؤف  لرؤؤرونه كؤؤن خؤؤرك وكاب يؤؤ     وكؤؤن قؤؤفت قؤؤيل  ه،ؤؤم
 كليع كن احلق      عم   وه كو إ مانه    وهللا  عفو كعلم  

حفج  ا رك للنمحيد على كؤدار المقؤ  والل لؤفت    علؤدكف   ؤرك    علؤدكف  -4
 نعفك  كع اآلخر ن    علدكف  سمع خيئف     علدكف ُ رؤفهد خؤيئف     علؤدكف  ر ؤد كت  ؤدد 

ؤن كو  ُ ؤدح    علؤدكف  ر ؤد كت كمق ف     علدكف  ر ؤد كت ميؤد  و ؤيم    ع لؤدكف  ر ؤد كت ُ سِ 
فصؤؤؤم كو ُ سؤؤؤف     هؤؤؤف لالق   احللؤؤؤم علؤؤؤى هؤؤؤيه  ُْ  ؤؤؤمام كو  ُعؤؤؤفدي    علؤؤؤدكف  ر ؤؤؤد كت 

 األخيفك قل،ف كرده إو الع يد  والنمحيد 
همؤؤن سؤؤلم علؤؤده النمحيؤؤد    سؤؤلم علؤؤده قؤؤ  خؤؤاك    وكحسؤؤن النعفكؤؤ  كؤؤع قؤؤ  

وكؤؤن هسؤؤد عليؤؤه  محيؤؤده هسؤؤد علؤؤده قؤؤ  خؤؤاك     خؤؤاك    واحللؤؤم علؤؤى قؤؤ  خؤؤاك   
 وكخاأ النعفك  كع ق  خاك    وكسفك احللم على ق  خاك   !
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ش هلؤؤفك ككؤؤمر  عؤؤني الافلؤؤم إحؤؤد  عرؤؤرش ككؤؤمر  عؤؤني علؤؤى ال ،ؤؤم والالؤؤم
 على ال ،م واحل ظ والالم    ال بد للافلم كن كراعفهتفأ واالنندفه إلي،فأ نيقر كل،فش

ينؤؤه هلل  عؤؤفو علؤؤد الالؤؤم    هؤؤ ت اعخؤؤالط  ؤؤدب كت ْلؤؤص ن اعخؤؤالطش -1
 الربق    العلم والعم أ و لميه    إ.فه  إو قمنه خر ف    قدمله   !

و ير الافلم كت  لمت نينه كن الالؤم الرؤ،ر أ كو السؤمع أ كو ل ؤرف وجؤمه 
فلم    اللفس إليهأ كو حىت  ُ ف  عله عف أ كو لعرض كن الدنيف وز لن،ؤفأ كو ليناؤري بؤه اجملؤ

 ه ت ابل   ُدا  العلمأ و يهم برقنهأ والل ع كله   !
عن ابن عدفسأ قف ش" إ ف   ظ الرج  على قؤدر نينؤه " كي علؤى قؤدر كؤف  لؤمت 

    خمل ف    نينه هلل 
قف  علا بن ا د ينش"  ف ودع  س يفتأ قف ش ككف إن  سندنلى هبيا األكؤرأ وإت 

 ن نين  "    وهيا ا ع  قد   دك  اعخفر  إليه  اللفس سي نفجمن أ هف ِق هللا ولن س
إت  ؤؤف  عؤؤني علؤؤى ال ،ؤؤم والالؤؤم الؤؤدعفك    هؤؤ ت الؤؤدعفك ؤ إت    الؤؤدعفكش  -2

ال دم  ؤ سال  ال   ؤف ككفكؤه خؤاك    وقؤد قؤفت كؤن السؤلف إابا اسنع ؤ  عليؤه كسؤأل  
الل،ؤم ه،ملي،ؤف     النتأ إو الستمد والدعفكأ وقف ش الل،م ه،ملي،ف    الل،م ه،ملي،ؤف   

 إو كت   ،م،ف و رر  هللا صدره لل ق وال ماب    و لتلا عله الفم ! 
كميؤؤؤؤف كرؤؤؤؤلل  ك،مؤؤؤؤف قؤؤؤؤربت هعالج،ؤؤؤؤف   ؤؤؤؤم  هللاأ واالبنعؤؤؤؤفد عؤؤؤؤن ا عفصؤؤؤؤاش  -3

ؤؤؤؤؤؤَاكب ع ِلؤؤؤؤؤؤيم   ودوانهؤؤؤؤؤؤف الن ؤؤؤؤؤؤم أ قؤؤؤؤؤؤف   عؤؤؤؤؤؤفوش ُ ِبُلؤؤؤؤؤؤ ِ  خ  ُ و امَّ  و ا ؤَُّ ؤؤؤؤؤؤما امَّ  و  ُؤع لِ ُمُلؤؤؤؤؤؤُم امَّ
وقؤؤف   عؤؤفوش  282 ؤؤر شالد   و ك ؤؤَن  ؤ نَّؤؤِق امَّ  جي َع ؤؤَ  ل ؤؤُه ِكؤؤَن ك َكؤؤرِِه ُ َسؤؤرا وقؤؤف  4الاؤؤاللش  

َيؤؤُ  ال   َن ِسؤؤمُ   و ك ؤؤَن  ؤ نَّؤؤِق امَّ  جي َع ؤؤَ  ل ؤؤُه خم َر جؤؤف    عؤؤفوش   3-2الاؤؤاللش  و  ؤ َرزُقَؤؤُه ِكؤؤَن ح 
 كن ابل !   خمرجف  كن ق  .يق وقرب كو خام    هترب إت قل    خ  ب 

 والن م ش كت  ن ا و لماب مبر.ف  هللا كن سااهأ وبافعنه كن كع ينه  
قؤؤيل    ا  فبؤؤ  هؤؤ ت اع  كو الؤؤينم   نؤؤ  ابل لؤؤم ك ؤؤر العلؤؤم ووعفئؤؤه هنلؤؤف أ  

كنؤؤه قؤؤف ش" إت العدؤؤد إابا كخاؤؤأ خايئؤؤ  ؤ و  روا ؤؤ  إابا  قمؤؤف جؤؤفك   احلؤؤد   عؤؤن اللؤؤ  
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لنؤ   سؤمداكأ هؤ ابا نؤ ع  واسؤنف ر واتب ُسؤِ   قلدؤهأ وإت عؤفد  كابنم ابندف  ؤ ُنلنؤ    قلدؤه نُ 
ؤفنُما   ز د هي،ف حؤىت  علؤم قلدؤهأ وهؤم الؤرات الؤيي ابقؤر هللاش ؤالَّ ب ؤَ  ر ات  ع ل ؤى قُؤلُؤمهِبَِم ك ؤف ق  ق 

[  وهؤيا الؤرات  ؤف   علؤه ب ؤفحده كنؤه ُ يؤ  بيلؤه وبؤني احل ؤظ وه،ؤم احلؤق 20"]    َلِسؤُدمت  
!   

[  21ش" ال  سن يم إميفُت عددب حىت  سن يم قلُده   "]د   قمله وقد جفك   احل
 هليف  راه  سن يم قلده وقد عاله الرات بينمبه   ؟!

[  22ش" اع  حمَّاز ال لمبأ وكف كن نلؤر ب إال وللرؤيافت هي،ؤف كامؤع "]وقف  
 كي كت اع       ال لم قمف    الراك احلفد ابألخيفك   !

" صيف  كدفلفؤ ط كي قشؤري احلؤ ِ  وخؤد د األيؤر    نسؤأ  هللا  عؤفو " حمَّاز  وقمله 
 الع م والعفهي   

سؤؤأ  رجؤؤ  كفلؤؤ  بؤؤن كنؤؤمش ط كاب عدؤؤد هللا! هؤؤ    ؤؤلح هلؤؤيا احل ؤؤظ خؤؤاك ؤ كي 
 ح ظ العلم ؤ؟ قف ش إت قفت   لح له خاك هرتك ا عفصا! 

 ! وعن برر بن احلفرن قفت   م ش إت كردت كت  ُل َّن العلم هال  عصِ 
 وعن عدد هللا بن كسعمد قف ش إين ألحسم الرج   لسى العلم اب ايئ   عمل،ف! 

هعلؤؤؤؤى  فلؤؤؤؤم العلؤؤؤؤم كت  ؤؤؤؤرط علؤؤؤؤى  اللسؤؤؤؤم احلؤؤؤؤال  وا اعؤؤؤؤم احلؤؤؤؤال ش -4
اللسؤؤؤم احلؤؤؤال  وا اعؤؤؤم احلؤؤؤال ط هؤؤؤ ت اجلسؤؤؤد الؤؤؤيي  ُفؤؤؤي  ابحلؤؤؤرامأ و لدؤؤؤ  ابحلؤؤؤرام ال 

د  ش" إت الرج    ُايُ  الس ر كخع     لح كت  لمت وعفك  للعلم الرر ف    قمف   احل
ك ؤؤؤرب  ميؤؤؤد  د ؤؤؤه إو السؤؤؤمفكش ط رب    ط رب! وكاعمؤؤؤه حؤؤؤرام أ وكرؤؤؤربه حؤؤؤرام أ وكلدُسؤؤؤه 

 حرام أ وُ يِ ي ابحلرامأ هأَّنَّ ُ سنتفب له ؟! " كسلم   

                                                 

   2654يش ص يح سلن الرتكي 20 
   2841كخرجه كمحد و ريهأ السلسل  ال  ي  ش  21 
  2613كخرجه الدي، ا و ريهأ السلسل  ال  ي  ش  22 
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[  والسؤ   هؤم قؤ  كؤف  23ش" ال  دخ  اجلل   حلؤم ندؤ  كؤن ُسؤ   "]وقف  
 حرام  

 [  24 ربم حلم  ند  كن ُس  ب إال قفن  اللفر كوو به "]ش" إنه ال وقف  
 [   25ش" ال  دخ  اجللَّ  جسد  ُ يي حبرام "]وقف  

قف  رج   لعيسى بن كر. علي،مف السالمش ط رو  هللا! كوصين  قف ش انلر خدؤ ك 
 كن ك ن هم؟!
إاب كؤؤؤن عالكؤؤؤفت صؤؤؤدل الالؤؤؤم احلؤؤؤرط الرؤؤؤد د احلؤؤؤرط واعراد  العفليؤؤؤ ش  -5
م العلؤؤم    إو درجؤؤ  ال لؤؤق وا ؤؤمف كؤؤن ال ؤؤمت    وبؤؤي  اجل،ؤؤد والل ؤؤم    علؤؤى  لؤؤ

والفؤؤفم والل ؤؤيم    كؤؤن كجؤؤ  المصؤؤم  والن  ؤؤي     ال بؤؤد كؤؤن كت  لؤؤمت  فلؤؤم العلؤؤم  
 قيل   

ككؤؤف كؤؤن آيؤؤر الراحؤؤ  والدعؤؤ     واللسؤؤ     كو وقؤؤف علؤؤد حؤؤدود النمؤؤين والرجؤؤفك 
 هلؤيا كت   ؤ  كو  الؤم العلؤمأ كو كت    وكن دوت كت ْاؤم خاؤمات   الار ؤق    هؤأَّن

  لمت   ك فف  الب العلم اجملد ن   ؟! 
  سألين بعض اعخماتش قيف م كت كقمت عف ف     كو داعي  كركمقف    ؟!! 

 هأقم  له كفزحف ش اابهم ألقرب ب فل  ومارك    واسأله عن حدمب جتع  كل  
 على ال مر عف ف     وداعي    ؟! 

علؤم  ر ؤق خؤفل و م ؤ     ولللؤه حديؤم ولي ؤي  ؤن حددؤه هللا إطه  ر ق  لم ال 
   له بدا      للن ليم له  ف      ال بد للسؤفئر ن هيؤه كؤن جؤالد  ن ؤم    وقؤم  .مؤ  
وصؤؤرب    واللؤؤفس هيؤؤه كن ؤؤفو مت    وهؤؤم ق بؤؤ  كفئؤؤ  ال  لؤؤفد جتؤؤد هؤؤي،م راحلؤؤ       ؤؤلح 

 للمسري الام  !

                                                 

   1728كخرجه ابن حدفت   ص ي هأ ص يح الرت يمش  23 
  1729كخرجه الرتكييأ ص يح الرت يمش  24 
   1730كخرجه كبم  علىأ والد ارأ والارباينأ ص يح الرت يمش  25 
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ؤؤ قؤؤف   عؤؤفوش ؤؤفُك و هؤ ؤؤَمل  ُقؤؤ ِ  اِبي ِعَلؤؤمب ع ِلؤؤيم  نؤ َره ؤؤُع د ر ج    76 مسؤؤفش فتب ك ؤؤَن ن ر 
نؤ ل فه ِم اَلُمنؤ ل فِهُسمت   وقف   عفوش    26ا ا  نيش و ِ  اب ِل   هؤ َليؤ 
إاب ال  ُالؤؤم العلؤؤم كؤؤع اللؤؤرب والرؤؤعمر ابلرتهؤؤع علؤؤى النما.ؤؤع للعلؤؤم وكهلؤؤهش  -6

حن ؤفره للالؤق وخؤعمره كنؤه هؤمل ا لق    هلم كؤن  فلؤم علؤم ُحؤرم علمؤف   هعؤف  بسؤدم ا
اجلميؤؤع    وهؤؤمل كت  سؤؤمع كو   ؤؤرك لعؤؤالت كو هؤؤالت    كعؤؤفاب  هللا وإطقؤؤم كؤؤن هؤؤيا ا لؤؤق 

 الرليع   
ش"  ل،ؤؤر اعسؤؤالم حؤؤىت ختنلؤؤف عؤؤن عمؤؤر بؤؤن ا اؤؤفبأ قؤؤف ش قؤؤف  رسؤؤم  هللا 

تأ   ملؤمتش النتفر   الد رأ وحىت ختمض ا يُ    سدي  هللاأ    ل،ُر قمم    رنوت ال رآ
كؤؤن كقؤؤرك كلَّؤؤف؟ كؤؤن كعلؤؤم كلؤؤف؟ كؤؤن كه ؤؤه كلَّؤؤف؟   قؤؤف  ألصؤؤ فبهش هؤؤ    كولئؤؤ  كؤؤن خؤؤريب ؟ 
قؤؤفلماش هللا ورسؤؤمله كعلؤؤم  قؤؤف ش كولئؤؤ  كؤؤللمط كؤؤن هؤؤيه األكؤؤ أ وكولئؤؤ  هؤؤم وقؤؤمد اللؤؤفر 

["26  ] 
قؤف ش" ليؤأ نيَّ علؤى اللؤفس زكؤفت   نعلمؤمت هيؤه  وعن ابن عدؤفسأ عؤن رسؤم  هللا 

 نعلممنؤؤه و  رنونؤؤهأ     ملؤؤمتش قؤؤد قؤؤرك  وعلملؤؤفأ همؤؤن ابا الؤؤيي هؤؤم خؤؤري كلؤؤف؟! ال ؤؤرآتأ 
ه،    كولئ  كن خري؟ قفلماش ط رسم  هللا كن كولئ  ؟ قف ش كولئ  كللمأ وكولئ  هم 

 [ 27وقمد اللفر "]
 قل ش وكف كقشر هلالك   زكفنلف الي ن  الدمت العلم للمدفهفتأ والن ديأ  

وقؤؤؤأ م   حلدؤؤؤفت قنؤؤؤف  وك ؤؤؤفرع     نسؤؤؤأ  هللا السؤؤؤالك  والع ؤؤؤم  ليمؤؤؤفروا بؤؤؤه اآلخؤؤؤر ن
 والعفهي !  

و ف  لير عن السلف    ما.ع،م أله  العلؤم كؤف روي عؤن كيب عديؤد ال فسؤم بؤن 
أ قلنؤع كننلؤره حؤىت ْؤرج إمَّأ وأتولؤ  قملؤه  سالم كنه قف ش كف اسؤنأابن  قؤطع علؤى اؤدِ نب

ُوا  عفوش َُم ص رب  ُمَ  و ل َم ك  َّ     5احلتراتش ح ىتَّ خت َُرج  ِإل َيِ،َم ل ل فت  خ رَيا  هل 
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   كقدل  كسأ  كص فب رسم  هللا  وعن ابن عدفس قف ش  ف قُدض رسم  هللا 
عن احلد  أ ه ت قفت ليدلفؤين احلؤد   عؤن الرجؤ أ هؤهيت اببؤه وهؤم قفئؤ  أ هأ مسؤد ردائؤا 

هي ؤم ش ط ابؤن عؤمِ  رسؤم  هللا! كؤف جؤفك على اببه  س ا الؤر ح علؤاَّ كؤن الؤرتابأ هياؤرجأ 
 ب ؟! كال كرسل  إمَّ هه ي ؟! هأقم ش ك  كحقة كت آ ي أ هأسأله عن احلد    

وعؤؤؤن ال هؤؤؤري قؤؤؤفت   ؤؤؤم ش إت قلؤؤؤ  آليت ابب عؤؤؤرو أ هؤؤؤأجلمأ   كن ؤؤؤرف هؤؤؤال 
 كدخ أ ولم خئُ  كت كدخ  لدخل أ إعلفكف  له! 

 ل ؤ ه كؤن ن سؤ  وكؤن قؤ  خؤاك    وكن النما.ع للعلم وكهلؤه كت   دؤ  احلؤق و  
 كط  قفت صفحده كو  قله إلي !  

هفللربش رد احلق واحن فر ا لق    ه،  كن  قؤيل     كو هيؤ  خؤاك كؤن ابلؤ   
    كعفابين هللا وإطك كن ابل ! 

ش إت  ؤف  ُعؤني علؤى احل ؤظ كياقر  العلم كع األقرات ال ؤفحلنيأ وبيلؤه لللؤفس -7 
راجع  كف  علمه الافلم كن علم كع كن  سنأنم كؤن  ؤالب والنشد أ وال ،م ال  يح ك

 العلم    وقيل  بي  العلم و در سه لللفس  
هفعنسؤؤفت لؤؤم ح ؤؤظ خؤؤيئف       ن ؤؤدن بؤؤهأ و   ؤؤدن بؤؤه اآلخؤؤر ن لسؤؤرعفت كؤؤف  

 لسؤؤؤفه و ن لنؤؤؤه    ه ؤؤؤد كيؤؤؤر عؤؤؤن كيب سؤؤؤعيد ا ؤؤؤدري قؤؤؤف ش .ؤؤؤديماط هؤؤؤ ت احلؤؤؤد    ،ؤؤؤير 
 احلد    
 ط ه ت احلد    ُيقر احلد    وقف ش  ياقروا 
 وعن عل م  قف ش  ياقروا احلد  ط ه ت حيف ه ابقره   
وعؤؤن إبؤؤراهيم اللاعؤؤاأ قؤؤف ش كؤؤن سؤؤره كت   ؤؤظ احلؤؤد   هلي ؤؤدن بؤؤهأ ولؤؤم كت  

 ُ دن به كن ال  رن،يهط ه نه إابا هع  ابل  قفت قفللنفب   صدره! 
 ! وقف ش إنه ليام  علا اللي  حىت كل ى كص فيب هأاباقرهم 
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وعن ابن خ،فبش كنه قفت  سمع العلم كن عرو  و ريهأ هيأيت إو جفر ؤ  لؤه وهؤا  
 ئمؤ أ هيمقل،ؤؤفأ هي ؤم ش ا عؤؤاش حؤؤديين هؤالت  قؤؤياأ وهؤالت قؤؤيا! هن ؤؤم ش كؤف م وكؤؤف هلؤؤيا 
 احلد  ؟! هي م شقد علمُ  كن  ال  لن عني بهأ وللن  عنه اآلتأ هأردت كت كسنيقره  

ابؤؤن عدؤؤفسأ قؤؤف ش قؤؤفت   ؤؤم  ط سؤؤعيد اخؤؤرج بلؤؤف إو وعؤؤن سؤؤعيد بؤؤن جدؤؤريأ عؤؤن  
اللا   و  م ش ط سؤعيد حؤدِ ن  قلؤ ش كحؤدِ ن وكنؤ  خؤفهد؟ قؤف ش إت كخاؤأت هن ؤ  

 علي     
ش اعلؤؤم ك ،ؤؤف الافلؤؤم كنؤؤ  اليؤؤمم اثين عرؤؤرش ك الؤؤق حنؤؤير  فلؤؤم العلؤؤم كل،ؤؤف

لدي  والعافك  عي  كرحل  األخي والالم    و دا  قد مين هللا علي     هنعي  كراح  ا
!   

اليؤؤمم كنؤؤ  حبفجؤؤ  إو  ؤؤريك    هؤؤال  لسؤؤى ابلؤؤ   ؤؤدا   ؤؤمم كت  نفجؤؤ  اللؤؤفس    
واعلم ك ف سنماج،  ع دفت وك الق    بعضؤ،ف قؤد  لؤمت قؤف ال  لؤ  إت   ُ.سؤن النعفكؤ  

 كع،ف   ! 
 كن هيه ا  الق الن قد  ماج، ش

يا خلؤق خؤليع كل ؤق كؤف ش وهقنمفت العلم وق  احلفج  إليه    رهد  كو ر د   -1
 لمت رحدفر ورهدفت كهؤ  اللنؤفب    قؤد  معؤد هللا  عؤفو هفعلؤه ابللعؤن والعؤياب األلؤيمأ 
وخبفص    وق   لمت اللفس حبفج  إليهأ كع  يفب كن  دلف،م هيا العلمط حيؤ  احلفجؤ  

ت  ك ؤف ك نَؤ  َلل ؤف ِكؤن  ِإتَّ الَّؤِي ن    َلُنُمؤم  إليه  نضفعف    والديفت وقنئيب  لمت كوقدأ قف   عؤفوش
ُ و  ؤ َلع لُؤُ،ُم ا ِعلُؤمت  اَلدؤ يِ ل فِت و اهَلُد   ِكَن بؤ َعِد ك ف بؤ يؤَّلَّفُه ِلللَّفِس ِ  اَلِلن فِب ُكول ِئ    ؤ َلع لُؤُ،ُم امَّ  لالَّ

159الد ر ش  
ُ ِكؤن  اَلِلن ؤفِب و     وقف   عفوش ُوت  بِؤِه َ  لؤف  ق ِلؤيال  ِإتَّ الَِّي ن    َلُنُممت  ك ؤف ك نَؤؤ     امَّ َرؤرت 

يِ،َم و   ُ  ؤ َمم  اَلِ ي فك ِ  و ال  ُؤ  قِ  لِ ُمُ،ُم امَّ ُقُلمت  ِ  بُُامِ َِم ِإالَّ اللَّفر  و ال ُ ل  َُم ع ؤي اب  ُكول ِئ   ك ف أيَ  هل 
  وهؤيا وعيؤد خؤد د ألولئؤ  الؤي ن  لنمؤمت احلؤق خمهؤف  علؤى روا ؤد،م 174الد ر ش ك لِيم  

  فهتم ا فد   الن  ركي،ف إلي،م الاف مت بني ال يل  واألخر ! وخم 
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قف ش" كف كن رج ب   ظ علمؤف  هيلنمؤهأ  و  احلد   عن كيب هر ر أ عن الل  
 [   28إال ُكيت به  مم ال يفك  كلتمف  بلتفم كن اللفر "]

 ش" كؤؤن ُسؤؤئ  عؤؤن علؤؤمب  علمؤؤه هلنمؤؤهأ ُكجلؤؤم  ؤؤمم ال يفكؤؤ  بلتؤؤفمب كؤؤن  رب وقؤؤف  
["29  ] 

هفلعلم له .ر د  ال بد كن كت ُ دهعط و.ر دنه العم  به وكت  ُدؤي  لللؤفس قفكؤؤال   
أ قمف   احلد  ش" كش  اليي  نعلم العلم    ال ُ دن بهأ قمش  الؤيي  للؤ    ري كل مطب

 [  30اللل    ال  ُل ق كله "]
ر  ابلؤ  وقفت احلسن الد ري   ؤم ش قؤفت الرجؤ   الؤم العلؤمأ هؤال  لدؤ  كت  ُؤ 

   خترعهأ وهد هأ ولسفنهأ وب رهأ و ده  
وعن ال فسم بن إ فعي  بن علاأ قف ش قلف بدفب برر بن احلفرنأ هارج إليلؤفأ  

ه للؤؤؤؤفش ط كاب ن ؤؤؤؤر! حؤؤؤؤديلف  ه ؤؤؤؤف ش ك ؤؤؤؤلدوت زقؤؤؤؤف  احلؤؤؤؤد  ؟ قؤؤؤؤف ش قلؤؤؤؤ  ط كاب ن ؤؤؤؤرأ 
أ كو صؤال أ ولل د   زقؤف ؟ قؤف ش نعؤمأ إابا  عؤنم احلؤد  أ همؤف قؤفت   ابلؤ  كؤن عمؤ ب 

 كو  سديحب اسنعملمه  
هؤؤفلعلم  ُالؤؤم للعمؤؤ  بؤؤه    ال لرؤؤاك  ؤؤري ابلؤؤ أ قمؤؤف   احلؤؤد  ش" جُيؤؤفك برجؤؤ ب  

هُيار    اللفرأ هُيا ن هي،ف قمف  ا ن احلمفر برحؤفهأ هيايؤُف بؤه كهؤ  اللؤفرأ هي ملؤمتش 
 كي هالتأ كلس  قل  أتكر اب عروف و ل،ى عن ا للر؟ هي م ش إين قل  آكؤر 

  عروف وال كهعلهأ وك ى عن ا للر وكهعله! " الدافري  اب
ش" كررت ليل  كسري يب رقؤمامب  ُ ؤرض خؤ فه،م مب ؤفر ض كؤن  ربأ قلؤ ش وقف   

 كن هلالك ط جرب  ؟ قف ش خادفك ككن  الي ن   ملمت كف ال   علمت " كن ق عليه  

                                                 

   210ص يح سلن ابن كفجهش  28 
   213ص يح سلن ابن كفجهش  29 
   118كخرجه الارباينأ ص يح الرت يمش  30 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 36 

 نيلؤ  ُ ضؤاك علؤى ش" كش  الؤيي  ُعلؤم اللؤفس ا ؤري و لسؤى ن سؤهأ كشؤ  الوقف   
 [ 31اللفس و.رُل ن س،ف "]

  ؤؤؤم ش إ ؤؤؤف كخرؤؤؤى كؤؤؤن ريب  ؤؤؤمم ال يفكؤؤؤ  كت  ؤؤؤدعمين علؤؤؤى  وقؤؤؤفت كبؤؤؤم الؤؤؤدرداك  
رنوس ا الئقأ هي م  مش ط ُعممير! هأقم ش لديؤ  ربِ   هي ؤم ش كؤف عملؤ   هيمؤف علمؤ   

 ؟ 
لؤ  ش وهؤيه ع دؤ   لمؤن ال رب كن سال ني الل ؤر واجلؤمرأ واجلؤدا  عؤل،م -2 

 ك ،ف الافلم    و لنلرك    ق   كن  سلم كل،ف   ! 
سؤؤناري بؤؤني اهلتؤؤر  واجل،ؤؤفد وك فرقؤؤ  األهؤؤ  واألو ؤؤفت    وصؤؤلمف كؤؤن الؤؤدالك     

 وبني الرقمت إو هلالك الاما ي     والعم  علدهم    وابلنفم العي  ركف م ورخفئ،م! 
واب  عليؤؤ  واب  اعلؤؤم كت جلؤؤن،م ورخؤؤفكهم وعاؤؤفكهم  ر    وعؤؤياب    وهؤؤم  

ل    الدنيف واآلخؤر     وكت  رهؤم    وج،ؤفدهم    جلؤ     وعؤ  لؤ    الؤدنيف واآلخؤر  
 !   

كؤف قيمؤ  العلؤؤم الؤيي آاتك هللا إطه    إت دخلؤ    كؤؤماالهتم    وقلؤ  عؤم   هلؤؤم  
 على اب ل،م وللم،م    وجفدل  عل،م    وقل  سددف    إ.ال  العدفد ؟!  

  ؤؤؤؤدق  اللؤؤؤؤفس وهؤؤؤؤم  رونؤؤؤؤ  جتؤؤؤؤفلم الاما يؤؤؤؤ  اللؤؤؤؤف ني    قيؤؤؤؤف  ر ؤؤؤؤد كت  
 و لاقل،م و رفرهبم    و سل  على اب ل،م    و نايهم كوليفك كن دوت هللا؟!

 احير كت  لمت الع ف  الن  نل  علي،ف الاف مت ككفم اللفس    و لدب هبف 
رؤيا هؤؤالت كعفر.ؤيه وخمفل يؤؤهأ ولسؤفت حفلؤؤه   ؤم ش ك  كعؤؤا    و  صؤ ا    وحؤؤ يب    ال

    والعالك  هالت    همن كعلم كننم   ؟!  
قيؤؤؤف  ايؤؤؤم لؤؤؤ  ا لؤؤؤ  كؤؤؤع اللؤؤؤف نيأ وكت  ؤؤؤ  ن حؤؤؤفهلم وحلم،ؤؤؤم لللؤؤؤفس      

ِإكَّف  ُؤَلِسيؤ لَّ   الرََّيا فُت ه ال  ؤ َ ُعؤَد بؤ َعؤد  الؤي َِقر    قرفهد زور    وكن   سمع قمله  عفوش و 
    68األنعفمش ك ع  اَل  َمِم اللَّفِلِمني  
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كنؤه قؤف ش" ليؤأ نيَّ علؤيلم ككؤراك   ربؤمت خؤرار  و  احلد   ه د صح عؤن اللؤ   
اللؤؤفسأ و ؤؤلخروت ال ؤؤال  عؤؤن كماقين،ؤؤفأ همؤؤن كدرك ابلؤؤ  كؤؤل،م هؤؤال  لؤؤمنن  ِعر ِ  ؤؤف أ وال 

 [  32خر يف أ وال جفبيف أ وال خفز   "]
عرهؤؤمتأ ش"  لؤؤيلم عمؤؤف   كؤؤن بعؤؤدي   ملؤؤمت كؤؤف  علمؤؤمتأ و عملؤؤمت مبؤؤف  وقؤؤف   

و فعؤؤؤ  كولئؤؤؤ   فعؤؤؤ أ هنلدشؤؤؤمت قؤؤؤيل  دهؤؤؤرا أ    لؤؤؤيلم عمؤؤؤف   كؤؤؤن بعؤؤؤدي   ملؤؤؤمت كؤؤؤف ال 
 علممتأ و عملمت كف ال  عرهمتأ همن  ص ،مأ ووازرهمأ وخدَّ على كعضفدهمأ هأولئ  

 [   33قد هللما وكهللما  "]
ش" ا عما ه   عنم كنه سيلمت بعدي ككراك همن دخ  علي،م ه ؤدق،م وقف   

مأ وكعف م على للم،م هليم كين ولس  كلهأ ولؤيم بؤماردب علؤاَّ احلؤمضأ وكؤن   بليهب
 ؤؤدخ  علؤؤي،م و   ُعؤؤل،م علؤؤى للم،ؤؤم و    ؤؤدق،م بلؤؤيهبم ه،ؤؤم كؤؤين وك  كلؤؤهأ وهؤؤم وارد 

 [  34علاَّ احلمض "]
ؤِلمأ وقف    ش" سيلمت ككراك  عرهمت و للروتأ همن  بيهم  ؤفأ وكؤن اعنؤ هلم س 

 [  35"] وكن خفلا،م هل 
 ش" كن كعفت لف ف  بدف   ليدحض بدف له ح ف أ ه د برئ كن ابك  هللا ع  وقف   

 [  36وج  وابك  رسمله "]
[  كي ابال  37ش" إطقم وكبماب السلافتأ ه نه قد كصدح صعدف  هدم ؤف  "]وقف   

  !   
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ش" كن ك ى كبماب السلافت اهنؤنتأ وكؤف ازداد كحؤد  كؤن السؤلافت قؤراب  إال وقف   
 [  38ازداد كن هللا بعدا  "]

عن عمفر  بؤن عدؤد هللا بؤن حي  ؤ  قؤف ش إطقؤم وكماقؤف ال ؤنت  قيؤ  وكؤف كماقؤف  
ال نت ط كاب عدؤد هللا؟ قؤف ش كبؤماب األكؤراك  ؤدخ  كحؤدقم علؤى األكؤري هي ؤدقه ابللؤيبأ 

 و  م  كف ليم هيه! 
لؤف  قمدؤفرك وعن عدد هللا بن كسعمد كنؤه قؤفت   ؤم ش إت علؤى كبؤماب السؤال ني هن 

 اعب أ واليي ن سا بيده ال ُ  يدمت كن دنيفهم خيئف  إال كصفبما كن د للم كشليه! 
وقفت ابن ا سيم   م ش كن رك نممه  عنفد كبؤماب السؤال ني ه،ؤم لؤص    كي ال  

  لمتن على د ن! 
ش  ؤؤف حنؤؤير كلؤؤه  فلؤؤم العلؤؤم االسؤؤنمفع ألهؤؤ  األهؤؤماك والدؤؤدع والنل ؤؤا عؤؤل،م -3 
  األهماك والددعأ واعن فت إلي،مأ كو النل ا عل،م وخبفص    ا راح  األوو جمفلس  كه

رى عليه كت  نأير هبمأ كو  نلمن كن كخالق،م وخد،فهتم وهؤم ال  ؤدري  كن الالمط إاب ُْ
 !   

ش" كشؤؤ  جلؤؤيم ال ؤؤفحِل والسؤؤمك ق فكؤؤ  ا سؤؤ  و هؤؤا اللؤؤريأ قؤؤف  رسؤؤم  هللا  
ف كت  دنؤؤفع كلؤؤهأ وإكؤؤف كت جتؤؤد كلؤؤه ر ؤؤف   يدؤؤ  أ و هؤؤا ه فكؤؤ  ا سؤؤ  إكؤؤف كت ُ ؤؤي  أ وإكؤؤ

 اللري إكف كت ُ رل ييفب أ وإكف كت جتد ر ف  خديش   " كن ق عليه  
 ش" كن كخراط السفع  كت  ُلنمم العلم علد األصف ر "  واألصف ر هم وقف   

 كه  الددع واألهماك وإت جتفوزت كعمفرهم ا فئ  عفم   ! 
دؤمب بؤن كمسؤؤىش سؤأل  ابؤؤن ا دؤفرك كؤن األصؤؤف ر؟ قؤف ش كهؤؤ  قؤف  كبؤم صؤؤفحل ا 
 الددع  
وعن ُخعيم بن حرب قف ش  ع  الشمري   م ش كن  ع كن كدنؤدعب    ل عؤه هللا  

 مبف  عأ وكن صفه ه ه د ن ض اعسالم عرو  عرو ! 
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قل ش قيف مبن   فهح  ما ي  الل ؤر وال تؤمرأ وجيفلسؤ،مأ وجيؤفد  عؤل،م     
 وو مبف ابقره الشمري رمحه هللا  ال خ  كنه ك

وقفت كفل  بن كنم   م ش ال  لخي العلم كن كربع أ و لخي  َّن سؤم  ابلؤ ش ال  
 لخؤؤي كؤؤن سؤؤ يه كعلؤؤنب ابلسَّؤؤ ه وإت قؤؤفت كرو  اللؤؤفسأ وال  لخؤؤي كؤؤن قؤؤيابب  لؤؤيب   
كحفد ؤؤ  اللؤؤفس إابا ُجؤؤرب ابلؤؤ  عليؤؤه وإت قؤؤفت ال  ُؤؤن،م كنؤؤه  لؤؤيب علؤؤى رسؤؤم  هللاأ وال 

صفحم هم   دعم اللفس هلماهأ وال كن خيا لؤه هضؤ  وعدؤفد  إابا قؤفت ال  عؤرف كؤف  كن
 ُ دن!  
ش هي ؤمت ن سؤه عمؤف   ك ؤدي اللؤفسط هؤال  ُعلِ ؤم اللؤفس د ؤل،م األق  ابلد ن -4 

إال إابا كعاؤؤؤا كجؤؤؤرا  وكؤؤؤفال     وال  ؤؤؤلم ابللؤؤؤفس لل ؤؤؤال  إال إابا ُكعاؤؤؤا كجؤؤؤرا  وكؤؤؤفال     وال 
إابا كخؤؤي كجؤؤرا  وكؤؤفال  علؤؤى  علؤؤيم،م ال ؤؤرآت    ه،ؤؤيا كسؤؤل  ال  ليؤؤق   ؤؤرئ،م ال ؤؤرآت إال 

 بافلم العلم ا الص! 
عؤؤن عدؤؤفد  بؤؤن ال ؤؤفك أ قؤؤف ش علَّمؤؤ   سؤؤف  كؤؤن كهؤؤ  ال ةؤؤ َّ  اللنؤؤفب وال ؤؤرآتأ  

أ واركؤؤا عل،ؤؤف   سؤؤدي  هللا  أ آل ؤؤنيَّ هأهؤؤد  إم رجؤؤ   كؤؤل،م قمسؤؤف   ه لؤؤ ش ليسؤؤ  مبؤؤف ب
هأ ينؤؤؤهأ ه لؤؤؤ ش ط رسؤؤؤم  هللا رجؤؤؤ  كهؤؤؤد  إم قمسؤؤؤف   ؤؤؤن قلؤؤؤ  هألسؤؤؤأللهأ  رسؤؤؤم  هللا 

أ واركؤؤا عل،ؤؤف   سؤؤدي  هللاأ قؤؤف ش" إت قلؤؤ  .ؤؤمة  كعلمؤؤه اللنؤؤفب وال ؤؤرآتأ وليسؤؤ  مبؤؤف ب
 كت ُ امَّل   مقف  كن  رب هفقدل،ف "  

 [  39ه ل ش كف  ر  هي،ف ط رسم  هللا؟ ه ف ش"  ر   بني قن ي    لدهتف كو  علَّ ن،ف "]
قؤؤفت عمؤؤر بؤؤن ا اؤؤفب   ؤؤم ش ط كهؤؤ  العلؤؤم وال ؤؤرآت ال أتخؤؤيوا للعلؤؤم وال ؤؤرآت و  

 َلف أ هيسد لم الدة   إو اجلل ! 
وعن عيسى بن  منم قف ش كف رك ؤ  األ ليؤفك والسؤال ني علؤد كحؤد كح ؤر كؤل،م  

 علد األعم أ كع ه ره وحفجنه! 
 قل ش وابل  ل هده مبف   ك د ،م   !  
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د كؤؤن ابلؤؤ  عؤؤدم جؤؤماز كت أيخؤؤي الرجؤؤ  كجؤؤرا  علؤؤى  علؤؤيم هؤؤ ت قيؤؤ ش هؤؤ  ُ سؤؤن ف
 اللفس خلوت د ل،م   ؟ 

كقؤؤم ش إت قؤؤفت كؤؤن ابوي احلفجؤؤ أ وقؤؤفت كن ر ؤؤف  لنؤؤدر م اللؤؤفس خؤؤلوت د ؤؤل،م     
 جفز كت  ُ ناع له كف  سن يم به كعيرنه    وكف سم  ابل  هال    وهللا  عفو كعلم! 

ف  ُ سؤؤد د ؤؤن ا ؤؤرك حرصؤؤه علؤؤى  احلؤؤرط علؤؤى الرؤؤرف والرطسؤؤ  وال عفكؤؤ ش -5 
كنؤؤه قؤؤف ش" كؤؤف ابئدؤؤفت جفئعؤؤفت  الرؤؤرف والرطسؤؤ أ قمؤؤف   احلؤؤد   ه ؤؤد صؤؤح عؤؤن اللؤؤ  

[  كي قمؤف كت 40كرسال    ؤلمب رهسؤد هلؤف كؤن حؤرط ا ؤرك علؤى ا ؤف  والرؤرف لد لؤه "]
الؤؤؤيلب لؤؤؤم  رقؤؤؤ  وكرسؤؤؤل  بؤؤؤني الفؤؤؤلم هن،لل،ؤؤؤف و  سؤؤؤدهفأ قؤؤؤيل  احلؤؤؤرط علؤؤؤى ا ؤؤؤف  

  نه كخد .ررا  وإهالقف  لد ن ا رك  ف .ديه  ل  اليلب الضفر     الفلم!  والررف ه
قم كن حفقم . ى بد لؤه    وككنؤه    وخؤعده    وواو كعؤداك األكؤ  علؤى األكؤ   

   بسدم حرصه على الررف والرطس     وقم كؤن حؤفقم  ؤدر مبؤن حملؤه    وقنؤ  قؤ  ؤ 
      وكؤؤف محلؤؤه علؤؤى ابلؤؤ  إال احلؤؤرط علؤؤى كؤؤن ْفهؤؤه علؤؤى حلمؤؤه وكللؤؤه ؤ للمؤؤف  وعؤؤدوا

 الررف والرطس    ! 
وقم كن عف  محله حم الررف وال رب كن السال نيأ والعمؤ  علؤدهم    علؤى  

 النالا عن دوره وواجده حنم د له وككنه!  
وهيا ال  عين وال ُ سن فد كله كت  رتاجع العلمفك عن قيؤفد  و مجيؤه األكؤ أ وْلؤما  

 والعدفد لل سفل كن كه  الل رأ والللم وال تمر    قمف هؤم قيفد  الدالد 
 كالحظ   هيا ال كفت    وال حم  وال قم  إال ابهلل!! 

ش  ف حنير كله  فلم العلم قيل  كت ال اسنعتف  قاف الشمفر قد  نضت،ف -6 
 سؤؤؤندق األكؤؤؤمر قدؤؤؤ  كوا ؤؤؤف    هؤؤؤال  سؤؤؤنعت  اعهنؤؤؤفك قدؤؤؤ  الؤؤؤنملن وقدؤؤؤ  كت  لؤؤؤمت كهؤؤؤال  

هنؤؤفك    وقدؤؤ  كت  لؤؤم ردوات ولؤؤمازم اعهنؤؤفك    وال  سؤؤنعت  النؤؤأليف قدؤؤ  كت  لضؤؤر لإل
و لمت كهال  ليل     وال  سنعت  الندر م وال عمد على ا لفبر قد  النملن واععؤداد 
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لؤؤيل     وال  سنرؤؤرف ا ،ؤؤفم اللدؤؤفر قدؤؤ  كت  لؤؤمت كهؤؤال  وق ؤؤأ  هلؤؤف    همؤؤن  عتؤؤ  خؤؤيئف  
   وكشله   ابل  كشؤ  كؤن  ر ؤد كت  ن بؤ ب قدؤ  كت  ن  ؤرم     قد  كوانه عمقم حبركفنه

 و نمريا قد  كت مير مبراح  الالم الضرور  ! 
إ.ؤؤفه  إو كنؤؤه ؤ بسؤؤدم ابلؤؤ  ؤ قؤؤد   ؤؤع   كخاؤؤفك جسؤؤفم  ر ؤؤد عليؤؤه وعلؤؤى د لؤؤه  

 وآخر هأ  وككنه ابلسمك    هيلدم والت حني كلدم   !
ك عؤده كؤن اللؤفرأ وكؤن اسنرؤفره كخؤمه ش" كن   م  علا كف   كقؤ  هليندؤمك قف   

ا سلم هأخفر عليه بفري رخد ه د خفنهأ وكن كُهىت ب نيف بفري يد  ه  ف كَه على كن كهنؤفه 
 " 

وعن كيب ليلؤى قؤف ش كدرقؤ  عرؤر ن وكفئؤ  كؤن األن ؤفر كؤن كصؤ فب رسؤم  هللا  
  إال  ؤؤمد كت  أ كؤؤف كؤؤل،م رجؤؤ  ُ سؤؤأ  عؤؤن خؤؤاك إال ودَّ كت كخؤؤفه ق ؤؤفهأ وال ُ ؤؤدن حؤؤد شف

 كخفه ق فه! 
وعؤؤن نعؤؤيم بؤؤن محؤؤفدأ قؤؤف ش  عؤؤ  ابؤؤن عييلؤؤ    ؤؤم ش كجسؤؤر اللؤؤفس علؤؤى ال نيؤؤف  

 كقل،م علمف ! 
 ؤ ن فئح عفك  كن رق ش   
 هيه  ل  كن الل فئح العفك  خنص هبف  فلم العلمش  
عؤؤدم اعقشؤؤفر كؤؤن الاعؤؤفم إو درجؤؤ  النامؤؤ أ وكراعؤؤف  كت  لؤؤمت يلؤؤ  ا عؤؤد   -1 
 ويل  للمفكأ ويل  لل،ماكأ قمف هم وارد   السل    للاعفمأ 
 ه ت اعقشفر كن الاعفم  ،ير الفرائ     و ُلت  صفحده إو ال نمر واللس      

 وهيا ال  نلفسم كع الالم    وال كع ابوي اهلمم العفلي  كن  لد  العلم! 
 للؤؤ   فلؤؤم علؤؤم حؤؤفلننيش نرؤؤفط وهنؤؤمرأ هؤؤ ت كدرقنؤؤه حفلؤؤ  اللرؤؤفط الؤؤنمم -2 

 لم األكمر ال عد  الن .نفج إو صرب وقم أ وعلؤم مهؤ     وخؤد  ابهؤن    و ؤدع األكؤمر 
 الس،ل  الن ال .نفج كله إو ك  د علفك واجن،فد إو حفل  ال نمر! 
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وعلؤؤد ح ؤؤم  ال نؤؤمر نل ؤؤح ب ؤؤراك  اللنؤؤم الؤؤن  نلؤؤفو  كما.ؤؤيع علؤؤم اهلمؤؤ      
 كنماهر  وهلل احلمد  وسري األعالم األوائ  كن السلف ال فحل    وها

كت  سؤؤؤن اسؤؤؤنفال  خؤؤؤدفبه قدؤؤؤ  خؤؤؤيامخنهأ وصؤؤؤ نه قدؤؤؤ  سؤؤؤ مه وكر.ؤؤؤهأ  -3 
 و لفه قد  ه ره وحفجنه    وهرا ه قد  خفله! 

هفألعمؤؤؤفر اؤؤؤدود     واألوقؤؤؤفت قؤؤؤيل  اؤؤؤدود  و.ؤؤؤي      قيفسؤؤؤف  حلتؤؤؤم ا ،ؤؤؤفم  
  فلم العلم    واألعمف  الضام  واللشري  الن  لدفا كت   مم هبف ا سلمأ وخبفص 

كؤؤؤن كقشؤؤؤر كؤؤؤف  دهرؤؤؤين كت كجؤؤؤد  فلؤؤؤم علؤؤؤمب  رؤؤؤلم ال ؤؤؤراس    وعؤؤؤدم وجؤؤؤمد كؤؤؤف  
  رنف  به  ف  ل ع به ن سه كو اآلخر ن! 

ال راس داك     ُلت  صفحده إو وسفوس خؤيافني     دوانه كت مُيؤأل مبؤف  ل ؤع  -4 
    هفلردفب عافك كسنمر ال  مق ه ؤ ب  ال   نله ؤ إال ال راس   ! 

هفلافلؤؤم اللؤؤفجح هؤؤم الؤؤيي ال  سنسؤؤلم لل ؤؤراس    وال  ،لؤؤأ بؤؤه    و عمؤؤ  دائمؤؤف   
 على ك ك وقنه ؤ وبار    كربجم  وكللم  ؤ مبف  ل ع ن سه وككنه  

كنؤؤ   سؤؤفوي وقنؤؤ  وعمؤؤركط كي كؤؤف قؤؤدك    عمؤؤرك    هلؤؤ  سؤؤفع  كو دقي ؤؤ   
درك  ا ؤمت     يهم كل      ؤل ص كلؤ  جؤ ك إو كت  لن،ؤا كلؤ   يؤع كج ائؤ     و ُؤ

 هنلدم على كف هر   حبق ن س  وعمرك    والت حني كلدم!  
إت اسنع ؤؤؤ  عليؤؤؤ  كسؤؤؤأل  هف لد،ؤؤؤف والؤؤؤنمم حل،ؤؤؤف علؤؤؤد الدلؤؤؤمر    ه ؤؤؤد  -5 

 جع  خري هيه األك    بلمرهف    قمف ورد ابل    احلد    
 هفلعم  بعد ال تر كقشر برق  وَر  كن العم  بعد العرفك    جرب إت خئ !   
 ان ف احلق كن ن س     وكن  ريك ك،مف عال قعده وخأنه   وال  -6 

  ملل  سع  الن  ي  واال الع على اللرب كو النعفم على احلق وا لق   !  
الرجمع عن ا اأ هضيل  وخرف    ال  دنئم كلؤه    وال  ؤرتدد كؤن اعقؤدام  -7 

ري لؤ   ؤن جُيفكلؤ  علؤى عليه    همن دل  على خائ  هفخلره وجفزه خريا      ه،م خ
 اب ل  وهم  علم كن  على خاأ كو اب  ! 
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 هفألو  ن ع  وكف .رك    واآلخر .رك وكف ن ع !  
وإت اعنيرت عن ككرب قل  قد كخاأت هيه    هفعنير عله .د دا     وال  نمسؤع  

ابالعنؤؤيار خرؤؤي  كت  عنؤؤير عؤؤن ككؤؤمر  لؤؤمت ا ؤؤف  هي،ؤؤف    هُنل،ؤؤر احلؤؤقَّ الؤؤيي كنؤؤ  عليؤؤه 
 وقأنه اب   كن،م! 

اخ،د على ا سن رنه اسن وإت قفت كن خ مك     وعلى ا سؤاك رنؤه  -8 
  كساك وإت قفت كن كحدفئ  ا  ربني إلي     ه،يا كن متفم العد  اليي ككر  به ربلف 

احير كت ُ ض ا على كدندع .ف  عدفرات النؤمقريأ والن اؤيمأ واالحؤرتام     -9 
فس    و عم  علؤى نرؤر بدعنؤه بيؤل،م وكنؤ  ال  ؤدري    هي ملؤمت هُنض  سفكعي  كن الل

لمال كت هال   كن ابوي الرأت وال ض أ وكنه على حق   ف كي  عليه هالت بنلؤ  األل ؤفب 
 واألوصفف    ليا جفك األير رت كن وقر صفحم بدع  ه د كعفت على هدم اعسالم! 

كهؤ  احلؤق برؤاك كؤن عدؤفرات  وكن عفد  كه  الددع   هيا الرأت كت  شلما علؤى 
ا ؤؤد ح واع ؤؤراك  معؤؤف    كت  ُدؤؤفدهلم كهؤؤ  احلؤؤق بؤؤل م الشلؤؤفك واع ؤؤراك    هين  ؤؤق بؤؤيل  

 كرادهمط وهم إ.ال  اللفس بن قي  كه  احلق هلم!! 
ابنعؤؤد ؤ كؤؤف اسؤؤناع  ؤ عؤؤن ال  ؤؤ    ا اؤؤفبأ كو اسؤؤنادام عدؤؤفرات  -10  

ليل  ؤ هف سلم لؤيم باعؤفتب وال لعؤفتأ وال  السمأ والاعنأ واللعن ؤ ك،مف دع  احلفج 
 بييك   ! 
 جفلم كن  لن ع كله كو  لن ع كل     وكف سم  ابل  كن اجملفلم  -11 

 هفعن هلف   !  
خؤؤفلط اللؤؤفس كؤؤف وجؤؤدت   ابلؤؤ  ن عؤؤف  لؤؤ  وهلؤؤم    هؤؤ ت انن ؤؤ  ال فئؤؤد   -12 

   وسؤددف  حل ؤؤم  هؤفعن      واعلؤم كت ا لاؤ  حيلئؤؤيب  لؤمت كضؤيع  لألوقؤؤفت والافقؤفت 
 ا لف فت وا لدرات    ال خري هي،ف! 
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إابا سأل  عن كسأل     هفسأ  اسرتخفدا  و لدف  لل ؤقأ وإابا كجدؤ  علؤى  -13 
سؤؤؤلا ب هأجؤؤؤم علؤؤؤى كؤؤؤن  سؤؤؤأل  اسرتخؤؤؤفدا  و لدؤؤؤف  لل ؤؤؤق    واعنؤؤؤ   ا ؤؤؤراك واجلؤؤؤدا  كؤؤؤف 

 ا رجم !   اسناع     ه نه  م ر ال دور    و  الففلم ال  مص  إو اللنفئر 
إت وعل  وحدَّي  اللفس    هنام هلم الل ح    وال متل،م احلد  أ ه د   -14 

  نام   كص فبه الل ح خري  السهك    !   قفت الل  
واحؤؤؤير كت .ؤؤؤدن اللؤؤؤفس وهؤؤؤم حلؤؤؤد ش  قؤؤؤفرهمت    كو علؤؤؤه كرؤؤؤفملمت   هي ؤؤؤ   

   وك دلمت! انن فع،م كن حد ش     وإ ف حدي،م وهم حلد ش  را دمت كنرمقمت  
ال  نردد   ا ما ن الن جيمز هي،ف النيسري والنسؤفه     وال  نسؤفه     -15 

 !ا ما ن الن جتم هي،ف احلد     وجيم هي،ف الفضم هلل 
 وهيا ه ه ق   كن  نلده إليه   !!  
   !  ال  فضم لل س  إت اسناع     وليلن  ضد  قله هلل  -16 
ط والن  ؤري ه ؤدي،م عؤن آطت المعيؤد والعؤياب  إت جفلس  كه  الن ؤر  -17 

 وك نضيفهتف    وابقِ رهم رت هللا  عفو خد د الع فب  
وإت جفلس  كه  اعهراط والنردد والفلم    وال لمط كن رمح  هللا    ه ؤدي،م  

 عن آطت المعد والرمح  وك نضيفهتف    وابقرهم رت هللا  عفو   مر رحيم  
ط    الفلؤؤؤؤم واجل ؤؤؤؤفك    خل ؤؤؤؤفت كؤؤؤؤيكمكفت    وكؤؤؤؤيهدفت اعهؤؤؤؤراط والن ؤؤؤؤر  -18 

اب ؤؤالت    ومهؤؤف اددؤؤفت للرؤؤيافت     سؤؤلل،مف كؤؤع عدؤؤفد هللا    همؤؤن اسنع ؤؤى عليؤؤه عؤؤن 
 ر ؤؤق الفلؤؤم واعهؤؤراطأ جؤؤفك بؤؤه عؤؤن  ر ؤؤق اجل ؤؤفك والن ؤؤر ط    وكؤؤن اسنع ؤؤى عليؤؤه عؤؤن  

  سلم كله إال كن   ر ق اجل فك والن ر طأ جفك به عن  ر ق الفلم واعهراط    وال
 سلمه هللا  عفو وهداه  

وبيل،مف  ر ق وسط    ق   سفللمه    وهم  ر ق احلق واالعندا  اليي  ده هللا  
 عؤؤفو    وار ضؤؤفه لعدؤؤفده ا ؤؤلكلني    و دفضؤؤه الرؤؤيافت    وكصؤؤ فب الل ؤؤمس ا ر ضؤؤ     
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ر ؤؤق الؤؤيي همؤؤن سؤؤلله ه ؤؤد رخؤؤد و ؤؤف    وكؤؤن احنؤؤرف علؤؤه ه ؤؤد .ؤؤ  وهلؤؤ     وهؤؤم الا
 نل ح به كن سلف و الب العلم  

ال  نمسع   خلوت دنيؤفك    ه  ؤف ُ رؤفل  عمؤف  ضؤ  ألجلؤه    واعلؤم  -19 
 كت كف ق   وق ى خري  ف قشر وكهلى!  

نلِ ؤؤم وقنؤؤ  حبيؤؤ   عاؤؤا قؤؤ  ابي حؤؤق ب ح ؤؤه كؤؤن  ؤؤري إهؤؤراط وال   ؤؤر طش   -20 
مح  علي  ح ؤف     وعخمانؤ  هلرب  علي  ح ف     ولل س  علي  ح ف     وألهل  ور 

وكصؤؤ فب  عليؤؤ  ح ؤؤف     وأل.ؤؤيفه  عليؤؤ  ح ؤؤف     وجلؤؤفرك عليؤؤ  ح ؤؤف     وا سؤؤلممت 
بعفك  هلم حق علي     وكك ن  هلؤف حؤق عليؤ     هؤفعِط قؤ  ابي حؤق ب ح ؤه وكؤن دوت كت 

  افى حقع على حق! 
 أ وكداك احل ؤؤؤؤمل قل،ؤؤؤؤف هؤؤؤؤا كؤؤؤؤن  لؤؤؤؤ  حؤؤؤؤق هللا عليؤؤؤؤ  إت روعؤؤؤؤا هي،ؤؤؤؤف ا نفبعؤؤؤؤ 

    واعخالط والنترد هلل 
ابنعؤؤؤد عؤؤؤن كؤؤؤما ن الل،ؤؤؤم والعدؤؤؤ  كؤؤؤف اسؤؤؤناع     ه  ؤؤؤف ال  ليؤؤؤق بافلؤؤؤم  -21 

العلم اجلفدأ قمؤف ك ؤف ؤ إت ُعرهؤ  هبؤف ؤ   لؤ  كؤن خؤأن    كعؤني اللؤفس    وُ سؤاك للعلؤم 
 اليي كل   هللا إطه   ! 

قمؤؤف كنؤؤ       ابنعؤؤد عؤؤن النلل ؤؤف والن ؤؤل ع    ولؤؤنلن كؤؤع ن سؤؤ  واللؤؤفس -22 
واحير كت  نردع مبف    ُعط    كو  نلفهر لللفس مبف ليم هي     هؤ ت ابلؤ  كؤن اللؤيب 

 وال ور    والرطك! 
ال  رتهع عمف جيم علي  هعله     ف كابت هللا به    وال  سنِح كلؤه    وإت   -23 

 قفت ابل  ال ع  كت .م  على قن ي  ح ك  كن حام     لف بشمل،ف ن س  
 وكهل ! 
 االسن يفك  لمت كن اقرتاف ا ركفت    واحلمم حمهلف    ال  ف كح  هللا  عفو  

 وكوجده   ! 
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احؤؤرط علؤؤى االسؤؤن ال  االقن ؤؤفدي    والعمؤؤ  احلؤؤر    كؤؤف اسؤؤناع      -24 
 ه ت العم  الملي ا علد اآلخر ن  لير على حر ن     وحر     لريك وقرارك! 

كقؤؤرب لالقن ؤؤفد    كؤؤن  ؤؤري إسؤؤرافب  لؤؤيلن إن فقؤؤ  علؤؤى ن سؤؤ  وكهلؤؤ  -25 
 وال   اري    ه نه كدوم لللعم  وكبرك  

ال   ؤؤؤفحم إال   يؤؤؤف  كلكلؤؤؤف      عيلؤؤؤ  علؤؤؤى ككؤؤؤر د لؤؤؤ  وآخر ؤؤؤ     إت  -26 
ؤؤؤؤرك    وإت كسؤؤؤؤأت ن ؤؤؤؤ   وقم كؤؤؤؤ     وإت كصؤؤؤؤد  ك ؤؤؤؤدك ون ؤؤؤؤر ك    وإت  نسؤؤؤؤي  ابق 

وإت احنتنؤه   خؤاكب  اسنأكلنه على ككؤرب ح لؤ  وسؤرتك    وإت  دؤ  علؤه اسؤن  دك   
كجفبؤؤ      لؤؤمت كقؤؤرب إليؤؤ    الضؤؤراك كلؤؤه إليؤؤ    السؤؤراك    متلةؤؤه وال مي ل ؤؤ     ه،ؤؤيا 

 ُ سفوي جدال  كن ابهمب وكَز  د! 
اعلؤؤؤؤم كت للعلؤؤؤؤم  فيؤؤؤؤف      قمؤؤؤؤف كت للفؤؤؤؤ  وجؤؤؤؤفه الرطسؤؤؤؤ   فيؤؤؤؤف      هؤؤؤؤال  -27 

 ق    ورد احلق!  ملل   فيفت العلم على الللم والنعدي    واحن فر ا ل
 ولافيفت العلم عالكفتش  
كل،ؤؤؤؤفش احنلؤؤؤؤفر اآلراكأ واألقؤؤؤؤما أ واأله،ؤؤؤؤفمط هؤؤؤؤال ركي إال رك ؤؤؤؤ أ وال قؤؤؤؤم  إال  

 قمل أ وال ه،م إال ه،م     وال هنم  إال هنماك   ! 
وكل،ؤؤؤفش اعندؤؤؤفر قملؤؤؤ  صؤؤؤمااب  ال  نمؤؤؤ  ا اؤؤؤأ    وقؤؤؤم   ؤؤؤريك خاؤؤؤأ ال  نمؤؤؤ   

 ال ماب   ! 
ك لآلخؤؤر نأ وخبفصؤ  كؤؤل،م كقرانؤؤ  كؤن  ؤؤالب العلؤؤم    وازدرانك وكل،ؤفش احن ؤؤفر  

 رقماهلم وآرائ،م   ! 
 وكل،فش انن فك النما.ع واليل  للملكلني   !  
وكل،فش االسنا فف بع م  اآلخر ن    ورعمفهلم    واجن،فداهتم    وك م ليسؤما  

 على خاك! 
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فف ر ل مل  كو ه،مؤ  وكل،فش سرع  الفضم علدكف  ُع م علي  ب م  كو ه،م ك 
   بفض الللر عن كد  ص   النع يؤم كؤن عدكؤه    وقأنؤ  هؤمل النع يؤم كو كت  ُ ؤف  

 ل  كخاأت!
وكل،فش كت ال   د  ن  ف     وال  مجي،ؤف     وال إرخؤفدا  كؤن كحؤد    وقأنؤ  هؤمل  

 ابل  قله   ! 
 وكل،فش كت جتد   ن س  حرجف  كن الرجمع إو احلق هيمف ختا  هيه   !  
وكل،فش الرعمر بلرم  االسنعالك علؤى عدؤفد هللا    وكنؤ  خؤاك آخؤر وخمنلؤف     

 وقأن  كن  يل  كخر   ري  يل  بين آدم   ! 
هؤؤيه بعؤؤض عالكؤؤفت  فيؤؤفت العلؤؤم    هأميؤؤف عالكؤؤ   ُدنلؤؤى هبؤؤف هؤؤفعلم كنؤؤ  ك ؤؤفب  

ع الللؤؤؤم بلميؤؤؤ   فيؤؤؤفت العلؤؤؤم    كعؤؤؤفاب  هللا  يعؤؤؤف  كؤؤؤن  فيؤؤؤفت العلؤؤؤم ولماث ؤؤؤه    وقؤؤؤ  كنؤؤؤما 
  والافيفت! 

 
إو هلؤؤؤف  لن،ؤؤؤا الل ؤؤؤفئح العفكَّؤؤؤ     وابالنن،ؤؤؤفك كل،ؤؤؤف  لن،ؤؤؤا ؤ ب ضؤؤؤ  هللا وكلنؤؤؤه ؤ 
اجلماب على السلا  المارد   كالع هيا اللنفب    نسأ  هللا  عؤفو علمؤف   هعؤف أ وه،مؤف  

مؤؤؤ  بؤؤؤه    واسؤؤؤعف أ وقلدؤؤؤف  خفخؤؤؤعف     صؤؤؤفدقف     وكت  ر لؤؤؤف احلؤؤؤق ح ؤؤؤف  و رزقلؤؤؤف ا دفعؤؤؤهأ والع
 والدف   اب ال  و رزقلف اجنلفبه    إنه  عفو  يع قر م جميم 

 
 وصلى هللا على امد الل  األكاأ وعلى آله وص ده وسلم 

 وآخر دعما  كت احلمد هلل رب العف ني  
 

 هؤ                       عدد ا لعم ك ا ى حليم   24/3/1423
 كبم ب ري               م                         4/6/2002
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 ال ،رس

 ا م.مع                                        ال       
  2السلا  عن إعداد كيقر     لم العلم                    
  2كمهي  وهض   لم العلم                                    
   5     اعخالط    لم العلم                              
   9كي ات لضدط  لم العلم                                   
  10 ر      ال راك                                           
  11قراك  كرخَّد                                              
  13قراك   ري كرخ د                                          
  13 ي  ال راك                                             قي 
   15 ر    . ي  العلم عن  ر ق السمع                      
  15 ر    كرخ د                                             
  16 ر     ري كرخ د                                         
  16 ر    النعفك  كع،م                  األخي عن العلمفك و  
  18إت جفلس  عف ف  كفابا   ع                                
  19ال راك    اللنم                                        
  20كلند   فلم العلم                                       
  25                  ر يم األولمطت علد ال راك  والالم   
  27اليي نمصا به                                          
  27 فابا النمحيد كوال                                         
  29ككمر  عني على ال ،م والالم                            
   29اعخالط                                          -1 
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   29الدعفك                                             -2 
 ا م.مع                                        ال      
  29  م  هللاأ واالبنعفد عن ا عفصا                       -3 
  31اللسم احلال  وا اعم احلال                         -4 
   31عفلي                                احلرط واعراد  ال -5 
  32النما.ع للعلم وكهله                                  -6 
  33كياقر  العلم كع األقرات ال فحلني                     -7 
  34ك الق حنير كل،ف                                           
  34                      قنمفت العلم وق  احلفج  إليه    -1 
  36ال رب كن سال ني الل ر واجلمر                      -2 
   38االسنمفع أله  الددع واألهماك والنل ا عل،م          -3 
  39األق  ابلد ن                                         -4 
  40احلرط على الررف والرطس                          -5 
   41اسنعتف  قاف الشمفر قد  نضت،ف                     -6 
  41ن فئح عفك  كن رق                                         
 ال ،رس                     
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